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บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัรามค าแหงไดจ้ดัการประชุมวิชาการระดบัชาติ เพื่อน าเสนอผลงานวิจยั
ระดบับณัฑิตศึกษา คร้ังท่ี 12 บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัรามค าแหง “5 ทศวรรษ มหาวิทยาลยัรามค าแหง กบั 
สหวิทยาการภายใตส้ถานการณ์ COVID-19” ในวนัท่ี 13 มิถุนายน 2565 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นเวทีให้คณาจารย ์
นกัวชิาการ นกัวจิยั นกัศึกษา และบุคคลทัว่ไป ไดแ้ลกเปล่ียนความรู้ และเผยแพร่ผลงานวจิยัต่อสาธารณชน ตาม
หลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ีก าหนดใหผ้ลงานวิจยัจะตอ้งไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสาร
ทางวชิาการ หรือเสนอต่อท่ีประชุมวชิาการท่ีมีรายงานการประชุม 

ส าหรับกิจกรรมในภาคเชา้เป็นการ Live สด ผา่น Facebook Page รอบร้ัวราม ประกอบดว้ย การบรรยาย
พิเศษทางวิชาการในช่วงแรก โดย ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. สืบพงษ ์ปราบใหญ่ อธิการบดีมหาวิทยาลยัรามค าแหง 
และการบรรยายพิเศษทางวิชาการในช่วงท่ีสอง หวัขอ้ “บทบาทของอาจารยแ์ละนกัวิชาการในสถาบนัอุดมศึกษา 
ภายใตส้ถานการณ์ COVID-19” โดย ศาสตราจารยพ์ิเศษ ดร. เอนก เหล่าธรรมทศัน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วจิยั และนวตักรรม ส าหรับในภาคบ่าย เป็นการน าเสนอผลงานวิจยัของคณาจารย ์
นกัวิจยั นกัวิชาการ และนกัศึกษา แยกตามกลุ่มยอ่ย ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom  ซ่ึงในคร้ังน้ี   
มีผูส้นใจส่งบทความเขา้ร่วม 104 บทความ โดยมีบทความท่ีผ่านการคดัเลือกให้น าเสนอผลงาน 98 บทความ  
จากสถาบนัการศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ ประกอบดว้ย (1) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  (2) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
(3) มหาวทิยาลยัขอนแก่น (4) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก (5) มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา  
(6) มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (7) มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย (8) โรงเรียนราชินีบน (9) สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั และ (10) มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรามค าแหง หวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่ จะไดเ้ป็นเวทีในการแลกเปล่ียนความรู้ ทศันะ
ทางวชิาการระหวา่งกนั ผูน้  าเสนอผลงานจะไดรั้บประสบการณ์ในการน าเสนอผลงานวจิยั อีกทั้ง ผลงานวิจยัท่ีไดรั้บ
การเผยแพร่แลว้ อาจน าไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ในดา้นต่าง ๆ ต่อไป 
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 ผลงานวจิยัท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่ ไดผ้า่นการตรวจสอบทางวชิาการจากผูท้รงคุณวฒิุทุกฉบบั 
 ผลงานวจิยัท่ีตีพิมพเ์ป็นขอ้คิดเห็น ขอ้คน้พบของผูเ้ขียนผลงาน ซ่ึงผูเ้ขียนผลงานดงักล่าว      

จะเป็นผูรั้บผดิชอบในทุกกรณีอนัอาจเกิดข้ึนจากผลงานนั้น ๆ 
 ผลงานวจิยัท่ีตีพิมพเ์ป็นผลงานท่ีไม่เคยเสนอ หรือก าลงัส่งตีพิมพใ์นวารสารทางวชิาการ 

                                  หรือการประชุมวชิาการอ่ืนใดมาก่อน 
 ผลงานวจิยัตน้ฉบบัท่ีตีพิมพไ์ดผ้า่นการพิสูจน์อกัษรและเคร่ืองหมายต่าง ๆ โดยผูเ้ขียน 

                                   ผลงานก่อนการรวมเล่มเป็นเอกสารรายงานการประชุมวชิาการฯ (Proceedings) 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’
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โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อน าเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งท่ี ๑๒ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามค าแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19” 
 
 

๑.   หน่วยงานที่รับผิดชอบ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

๒.   สถานภาพโครงการ :     โครงการเดิม       โครงการใหม่         โครงการต่อเนื่อง 
 

๓.   แผนงาน :  บริหารมหาวิทยาลัย                   งาน : บริหารมหาวิทยาลัย 
 

๔.   กิจกรรม :   กิจกรรมหลัก      กิจกรรมรอง       กิจกรรมสนับสนุน      กิจกรรมบูรณาการ 
                              กิจกรรม (โครงการจังหวัด) 
 

๕.   หลักการและเหตุผล : 
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เป็นองค์ความรู้ที่สามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 

ดังนั้น การเผยแพร่ผลงานวิจัยต่อสาธารณชน จึงเป็นช่องทางหนึ่งที่เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนทัศนะทางวิชาการ
ระหว่างกัน และน าผลงานวิจัยไปสู่วิธีปฏิบัติได้  

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง ได้พิจารณาถึงคุณค่าและความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดประชุมเชิงวิชาการ
เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป 
ได้เผยแพร่บทความจากผลงานวิจัย ซึ่งเป็นกิจกรรมทางวิชาการหลักกิจกรรมหนึ่งที่บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดเป็นประจ า
อย่างต่อเนื่อง และตรงตามมาตรฐานการศึกษาอันสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ที่ก าหนดให้ผลงานวิจัยจะต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการ
ประชุม (Proceedings) อีกทั้ง เป็นการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัยรามค าแหง ครบรอบ 
๕๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔) โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จะจัดการประชุมวิชาการในหัวข้อเรื่อง “๕ ทศวรรษมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19” 

อนึ่ง ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ ในครั้งนี้ เป็นการน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ 
โดยบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 
ระดับชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกนอกสถาบันเจ้าภาพ 
อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ โดยผู้ประเมินบทความเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ และมีบทความจากสถาบันภายนอก อย่างน้อย 
๓ หน่วยงาน ซึ่งรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ 
 

๖.  ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของโครงการ : 
 

 
 
 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
ยุทธศาสตร์ (Strategic) : 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ (Strategic) : 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 

เป้าประสงค์ (Goal) :  
ผลงานวิจัย นวัตกรรม องคความรู และงานสรางสรรคที่
น าไปใชประโยชน (เชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกิจ) 

เป้าประสงค์ (Goal) :  
ผลงานวิจัย นวัตกรรม องคความรู และงานสรางสรรค
ที่น าไปใชประโยชน (เชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกิจ) 

 

๗.   วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

 

๘.   ระยะเวลาด าเนินการ :  
 ก าหนดด าเนินงานจัดประชุมใหญ่พร้อมประชุมกลุ่มย่อยแบบออนไลน์ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
 

๙.   สถานที่ด าเนินโครงการ :  
 บัณฑิตวิทยาลัย อาคารท่าชัย ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยรามค าแหง หัวหมาก โดยด าเนินการจัดประชุมใหญ่พร้อม
ประชุมกลุ่มย่อยผ่านระบบออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ (Strategy) : 
สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งการวิจัยและ 
งานสรางสรรค 

กลยุทธ์ (Strategy) : 
สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งการวิจัยและ 
งานสรางสรรค 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 
(ปีงบประมาณ) 

๑. เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้จาก
ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย 
นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป 
 

๒. เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ 
ทัศนะทางวิชาการระหว่าง 
นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย 
นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป 
 

๓. เพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์และ
พัฒนาทักษะการน าเสนอ
ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
 

๔. เพ่ือพัฒนาคุณภาพและยกระดับ  
มาตรฐานการวิจัยในระดับ
บัณฑิตศึกษาและวงวิชาการ  
อย่างกว้างขวาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระดับความพึงพอใจ 
ประเมินจากแบบ- 
สอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

จ านวนนักศึกษา 
คณาจารย์ นักวิจัย 
นักวิชาการ และ
บุคคลทั่วไปเข้าร่วม
น าเสนอผลงานวิจัย 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

ระดับความพึงพอใจ
โดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
๔.๓๐ จากคะแนน
เต็ม ๕ ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 
 
๑๐๔ คน 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี

 

๗.   วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

 

๘.   ระยะเวลาด าเนินการ :  
 ก าหนดด าเนินงานจัดประชุมใหญ่พร้อมประชุมกลุ่มย่อยแบบออนไลน์ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
 

๙.   สถานที่ด าเนินโครงการ :  
 บัณฑิตวิทยาลัย อาคารท่าชัย ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยรามค าแหง หัวหมาก โดยด าเนินการจัดประชุมใหญ่พร้อม
ประชุมกลุ่มย่อยผ่านระบบออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ (Strategy) : 
สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งการวิจัยและ 
งานสรางสรรค 

กลยุทธ์ (Strategy) : 
สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งการวิจัยและ 
งานสรางสรรค 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 
(ปีงบประมาณ) 

๑. เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้จาก
ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย 
นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป 
 

๒. เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ 
ทัศนะทางวิชาการระหว่าง 
นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย 
นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป 
 

๓. เพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์และ
พัฒนาทักษะการน าเสนอ
ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
 

๔. เพ่ือพัฒนาคุณภาพและยกระดับ  
มาตรฐานการวิจัยในระดับ
บัณฑิตศึกษาและวงวิชาการ  
อย่างกว้างขวาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระดับความพึงพอใจ 
ประเมินจากแบบ- 
สอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

จ านวนนักศึกษา 
คณาจารย์ นักวิจัย 
นักวิชาการ และ
บุคคลทั่วไปเข้าร่วม
น าเสนอผลงานวิจัย 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

ระดับความพึงพอใจ
โดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
๔.๓๐ จากคะแนน
เต็ม ๕ ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 
 
๑๐๔ คน 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

๑๐. วิธีด าเนินการ :  
 - การบรรยายพิเศษ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 
              - การน าเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบบรรยาย 
             - การเผยแพร่ผลงานวิจัยในรายงานการประชุม (Proceedings) ทางระบบออนไลน์ 
 

๑๑. วิทยากร :  
               ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยรามค าแหง จ านวน ๒  คน 
 

๑๒. บุคลากร : บุคลากรผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย 
      ๑๒.๑  คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ ข้าราชการ  
               เจ้าหน้าทีทุ่กหน่วยงาน/คณะ/สาขาวิชา (เข้าร่วมโครงการผ่านระบบออนไลน์โดยไม่จ ากัดจ านวน) 
        ๑๒.๒      คณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย อาจารย์ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  
            หัวหน้าส านักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย หัวหน้าฝ่าย  
             หัวหน้างาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย       ๖๒  คน 
  ๑๒.๓    ผู้น าเสนอผลงานวิจัย    ๑๐๔  คน 
 

๑๓.  กิจกรรมย่อยของโครงการ :  

 
 
 

รายละเอียดกิจกรรมย่อย ช่วงระยะเวลา 
๑.  ประชุมวางแผนด าเนินการและมอบหมายงาน 
๒.  ขออนุมัติโครงการ 
๓.  ด าเนินการ 
     ๓.๑  เตรียมการ 
            ๓.๑.๑  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
            ๓.๑.๒  ติดต่อเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 
            ๓.๑.๓  ประชาสัมพันธ์และท าหนังสือเชิญชวนผู้น าเสนอผลงานวิจัย 
                      ทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนบุคคลสนใจเข้าร่วมงาน 
            ๓.๑.๔  ผู้น าเสนอผลงานวิจัยลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  
                      พร้อมช าระเงินค่าลงทะเบียน                     
            ๓.๑.๕  ติดต่อประสานงานกับผู้น าเสนอผลงานวิจัยที่จะเสนอผลงาน 
            ๓.๑.๖  สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพ่ือพิจารณากลั่นกรอง 
                      คุณภาพงานวิจัย 
            ๓.๑.๗  กลั่นกรองคุณภาพงานวิจัย 
     ๓.๒  กิจกรรมประชุมวิชาการแบบออนไลน์ 
            ๓.๒.๑  การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 
            ๓.๒.๒  น าเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบบรรยาย แยกตามกลุ่มย่อย 
๔.  จัดท าต้นฉบับรายงานการประชุมวิชาการ และเผยแพร่ทางระบบออนไลน์ 
๕.  ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 

 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

 
 

๑๔. งบประมาณ : 
      ๑๔.๑  แหล่งงบประมาณ :    งบคลัง         งบรายได้         งบอ่ืน ๆ 
      ๑๔.๒  กองทุน :    กองทุนทั่วไป                   กองทุนเพ่ือการศึกษา         กองทุนวิจัย 
    กองทุนบริการวิชาการ         กองทุนกิจการนักศึกษา  
    กองทุนพัฒนาบุคลากร        กองทุนบริการสุขภาพ 
                กองทุนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   กองทุนส ารอง   

๑๕. การติดตามประเมินผล : 
      ๑๕.๑  ประเมินระดับความพึงพอใจต่อการจัดประชุมวิชาการของผู้เข้าร่วมงาน โดยใช้แบบสอบถามฉบับออนไลน์ 
(google forms) ทันทเีมื่อสิ้นสุดการประชุม 
      ๑๕.๒  สรุปจ านวนผู้เข้ารว่มน าเสนอผลงานวิจัยจากระบบลงทะเบียนออนไลน์ (google forms) 
      ๑๕.๓  น าผลการประเมินมาพิจารณาเพ่ือปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการจัดประชุมวิชาการในครั้งต่อไป 
 

๑๖. ผู้รับผิดชอบ : 
      บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

๑๗.  ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 
(ปีงบประมาณ) 

ผลผลิต 
๑.  องค์ความรู้จากผลงานวิจัย
ได้รับการเผยแพร่ในลักษณะการ
น าเสนอแบบบรรยายและเผยแพร่
รายงานการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ทางระบบ
ออนไลน์ 
 

๒.  ผู้เข้าร่วมการประชุมได้
แลกเปลี่ยนความรู้ ทัศนะทาง
วิชาการ อันจะน าไปสู่ความ
ร่วมมือในอนาคต 
 

๓.  นักศึกษาได้รับประสบการณ์
ในการน าเสนอผลงานวิจัย 
 

๔.  ผลงานวิจัยที่ได้รับการ
เผยแพร่แล้ว อาจน าไปประยุกต์ 
ใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ 
ต่อไป 

 
   
 
 
   - ระดับความพึงพอใจ 
     ประเมินจากแบบ-   
     สอบถาม 
 
   - จ านวนนักศึกษา  
     คณาจารย์ นักวิจัย  
     นักวิชาการ และ 
     บุคคลทั่วไป 
     เข้าร่วมการน าเสนอ   
     ผลงานวิจัย 
 
 

 
  
 
 
 
 
    - ระดับความ 
      พึงพอใจโดยเฉลี่ย 
      ไม่น้อยกว่า ๔.๓๐  
      จากคะแนนเต็ม ๕  
      ของผู้ตอบ 
      แบบสอบถาม 
 
    - ๑๐๔ คน 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    ปีงบประมาณ   

     ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี

๑๔. งบประมาณ : 
      ๑๔.๑  แหล่งงบประมาณ :    งบคลัง         งบรายได้         งบอ่ืน ๆ 
      ๑๔.๒  กองทุน :    กองทุนทั่วไป                   กองทุนเพ่ือการศึกษา         กองทุนวิจัย 
    กองทุนบริการวิชาการ         กองทุนกิจการนักศึกษา  
    กองทุนพัฒนาบุคลากร        กองทุนบริการสุขภาพ 
                กองทุนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   กองทุนส ารอง   

๑๕. การติดตามประเมินผล : 
      ๑๕.๑  ประเมินระดับความพึงพอใจต่อการจัดประชุมวิชาการของผู้เข้าร่วมงาน โดยใช้แบบสอบถามฉบับออนไลน์ 
(google forms) ทันทเีมื่อสิ้นสุดการประชุม 
      ๑๕.๒  สรุปจ านวนผู้เข้ารว่มน าเสนอผลงานวิจัยจากระบบลงทะเบียนออนไลน์ (google forms) 
      ๑๕.๓  น าผลการประเมินมาพิจารณาเพ่ือปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการจัดประชุมวิชาการในครั้งต่อไป 
 

๑๖. ผู้รับผิดชอบ : 
      บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

๑๗.  ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 
(ปีงบประมาณ) 

ผลผลิต 
๑.  องค์ความรู้จากผลงานวิจัย
ได้รับการเผยแพร่ในลักษณะการ
น าเสนอแบบบรรยายและเผยแพร่
รายงานการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ทางระบบ
ออนไลน์ 
 

๒.  ผู้เข้าร่วมการประชุมได้
แลกเปลี่ยนความรู้ ทัศนะทาง
วิชาการ อันจะน าไปสู่ความ
ร่วมมือในอนาคต 
 

๓.  นักศึกษาได้รับประสบการณ์
ในการน าเสนอผลงานวิจัย 
 

๔.  ผลงานวิจัยที่ได้รับการ
เผยแพร่แล้ว อาจน าไปประยุกต์ 
ใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ 
ต่อไป 

 
   
 
 
   - ระดับความพึงพอใจ 
     ประเมินจากแบบ-   
     สอบถาม 
 
   - จ านวนนักศึกษา  
     คณาจารย์ นักวิจัย  
     นักวิชาการ และ 
     บุคคลทั่วไป 
     เข้าร่วมการน าเสนอ   
     ผลงานวิจัย 
 
 

 
  
 
 
 
 
    - ระดับความ 
      พึงพอใจโดยเฉลี่ย 
      ไม่น้อยกว่า ๔.๓๐  
      จากคะแนนเต็ม ๕  
      ของผู้ตอบ 
      แบบสอบถาม 
 
    - ๑๐๔ คน 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    ปีงบประมาณ   

     ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 
(ปีงบประมาณ) 

ผลลัพธ์ 
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ 
และบุคคลทั่วไปได้น าเสนอ
ผลงานวิจัยต่อสาธารณะ 
และเผยแพร่รายงานการประชุม
ทางวิชาการ (Proceedings)  
ทางระบบออนไลน์ ซ่ึงผลงานวิจัย
ได้รับการประเมินคุณภาพจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรฐาน
การศึกษา และสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ของส านักงาน-
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
     ร้อยละของผลงาน  
     วิจัยของนักศึกษา  
     ระดับปริญญาโทและ 
     เอก รวมถึงคณาจารย์  
     นักวิจัย นักวิชาการ  
     และบุคคลทั่วไป  
     ที่น าเสนอต่อที่ประชุม   
     วชิาการท่ีมีรายงาน  
     การประชุม  
     (Proceedings) ต่อ 
     จ านวนบทความวิจัย 
     ทั้งหมดที่สมัครเข้าร่วม 

 
 
 
 
 
 
      ไม่น้อยกว่า 
      ร้อยละ ๘๐ 
 

 
 
 
 
 
 

       
 
 
      ปีงบประมาณ  
      ๒๕๖๕ 

บรรณาธิการ กองบรรณาธิการและเจ้าหน้าทีป่ระจ ากองบรรณาธิการ 
จัดท ารายงานการประชุมวชิาการระดับชาติ เพ่ือน าเสนอผลงานวจิัยระดับบัณฑิตศึกษา  

คร้ังที ่12 บัณฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
“5 ทศวรรษ มหาวทิยาลยัรามค าแหง กบั สหวทิยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19” 

 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 

 

  1. รองศาสตราจารย ์ดร. ศุภชยั ศุภผล           บรรณาธิการท่ีปรึกษา 
  2. อาจารย ์ดร. เกสรี พงษส์ังข ์   บรรณาธิการอ านวยการ  
  3. รองศาสตราจารย ์ดร. อุไร ทองหวัไผ ่  บรรณาธิการบริหาร 
  4. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. กานต ์บุณยะกาญจน บรรณาธิการวชิาการ 
         กองบรรณาธิการภายนอก  

 5. รองศาสตราจารย ์ดร. ศุภกานต ์พมิลธเรศ  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 6. รองศาสตราจารย ์ดร. สงัวรณ์ งดักระโทก  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

7. รองศาสตราจารย ์ดร. วชัรพล พุทธรักษา                      มหาวทิยาลยันเรศวร 
 8. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ศรัณย ์อินทโกสุม  สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร- 
                                                                                                                 ลาดกระบงั 
 9. อาจารย ์ดร. สุพิชฌาย ์ปัญญา        มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่
        กองบรรณาธิการภายใน  

10. รองศาสตราจารย ์ดร. สายวรุณ สุนทโรทก มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
11. รองศาสตราจารย ์ดร. กรกฎ นวคุณ            มหาวทิยาลยัรามค าแหง  
12. รองศาสตราจารยสุ์ขสมยั สุทธิบดี       มหาวทิยาลยัรามค าแหง  
13. รองศาสตราจารยณ์ฐัชลยัย ์ตรรกวทูิรศกัด์ิ  มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
14. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. กิตติศกัด์ิ ลกัษณา   มหาวทิยาลยัรามค าแหง          
15. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. วรานนท ์คงสง  มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

  16. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. พนั ฉตัรไชยยนัต ์  มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
17. อาจารย ์ดร. อภิวร์ี อนัตรเสน   มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
18. อาจารย ์ดร. กิตติ ชุณหศรีวงศ ์   มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

     19. อาจารย ์ดร. สาโรจน์ นาคจู     มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
  เจา้หนา้ท่ีประจ ากองบรรณาธิการจดัท ารายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวชิาการฯ 

1. นางสาวชชันี ศรแกว้         2. นางสาวศศิธร ช านิชลธิศ 3. นายเตวชิ โสภณปฏิมา 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี

บรรณาธิการ กองบรรณาธิการและเจ้าหน้าทีป่ระจ ากองบรรณาธิการ 
จัดท ารายงานการประชุมวชิาการระดับชาติ เพ่ือน าเสนอผลงานวจิัยระดับบัณฑิตศึกษา  

คร้ังที ่12 บัณฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
“5 ทศวรรษ มหาวทิยาลยัรามค าแหง กบั สหวทิยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19” 

 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 

 

  1. รองศาสตราจารย ์ดร. ศุภชยั ศุภผล           บรรณาธิการท่ีปรึกษา 
  2. อาจารย ์ดร. เกสรี พงษส์ังข ์   บรรณาธิการอ านวยการ  
  3. รองศาสตราจารย ์ดร. อุไร ทองหวัไผ ่  บรรณาธิการบริหาร 
  4. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. กานต ์บุณยะกาญจน บรรณาธิการวชิาการ 
         กองบรรณาธิการภายนอก  

 5. รองศาสตราจารย ์ดร. ศุภกานต ์พมิลธเรศ  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 6. รองศาสตราจารย ์ดร. สงัวรณ์ งดักระโทก  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

7. รองศาสตราจารย ์ดร. วชัรพล พุทธรักษา                      มหาวทิยาลยันเรศวร 
 8. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ศรัณย ์อินทโกสุม  สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร- 
                                                                                                                 ลาดกระบงั 
 9. อาจารย ์ดร. สุพิชฌาย ์ปัญญา        มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่
        กองบรรณาธิการภายใน  

10. รองศาสตราจารย ์ดร. สายวรุณ สุนทโรทก มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
11. รองศาสตราจารย ์ดร. กรกฎ นวคุณ            มหาวทิยาลยัรามค าแหง  
12. รองศาสตราจารยสุ์ขสมยั สุทธิบดี       มหาวทิยาลยัรามค าแหง  
13. รองศาสตราจารยณ์ฐัชลยัย ์ตรรกวทูิรศกัด์ิ  มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
14. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. กิตติศกัด์ิ ลกัษณา   มหาวทิยาลยัรามค าแหง          
15. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. วรานนท ์คงสง  มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

  16. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. พนั ฉตัรไชยยนัต ์  มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
17. อาจารย ์ดร. อภิวร์ี อนัตรเสน   มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
18. อาจารย ์ดร. กิตติ ชุณหศรีวงศ ์   มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

     19. อาจารย ์ดร. สาโรจน์ นาคจู     มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
  เจา้หนา้ท่ีประจ ากองบรรณาธิการจดัท ารายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวชิาการฯ 

1. นางสาวชชันี ศรแกว้         2. นางสาวศศิธร ช านิชลธิศ 3. นายเตวชิ โสภณปฏิมา 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิประเมนิผลงานวจิัย (บทความ) 
โครงการประชุมวชิาการระดับชาติ เพ่ือน าเสนอผลงานวจิัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังที ่12 

บัณฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
“5 ทศวรรษ มหาวทิยาลยัรามค าแหง กบั สหวทิยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19” 

 
 

   
        กลุ่มสาขาวชิาการเมืองและความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. วรีะ หวงัสัจจะโชค  มหาวทิยาลยันเรศวร 
อาจารย ์ดร. เอกลกัษณ์ ไชยภูมี   มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
อาจารย ์ดร. กิตติพศ พุทธิวนิช   มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

       กลุ่มสาขาวชิาเกษตรศาสตร์และการพฒันา 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. นิสราภรณ์ เพช็ร์สุทธ์ิ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
อาจารย ์ดร. สมคิด ค าแหง   มหาวทิยาลยันเรศวร 
อาจารยส์ัตวแพทยห์ญิง ดร. หน่ึงนุช สายป่ิน มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
อาจารย ์ดร. พงษศ์กัด์ิ ละไมพิศ   มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
อาจารย ์ดร. หฤษฎ ์น่ิมรักษา   มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
อาจารยจิ์รเวฐน์ เพช็ร์สุทธ์ิ   มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
อาจารย ์วา่ท่ีร้อยตรี ชุมพล มากทอง  มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
อาจารยย์ิง่ยง เมฆลอย    มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
อาจารยอ์ธิปวฌัณ์ อมรปัญญานนัท์  มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

        กลุ่มสาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. วรานนท ์คงสง  มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. สิรวลัภ ์เรืองช่วย ตูป้ระกาย   มหาวทิยาลยัสวนดุสิต 
อาจารย ์ดร. พงศกร พรมสวสัด์ิ   มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

        กลุ่มสาขาวชิาวดัผลและบริหารการศึกษา 
รองศาสตราจารย ์ดร. ยศระวี วายทองค า  มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. เมษา นวลศรี  มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์  

ในพระบรมราชูปถมัภ ์
 
 
 

อาจารย ์ดร. อวิรุทธ์ ฉตัรมาลาทอง  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
อาจารย ์ดร. ชฎาธาร โอษธีศ   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
อาจารย ์ดร. พีสสลลัฌ ์ธ ารงศว์รกุล  มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
อาจารย ์ดร. วรวชิช ภาสาวสุวศั   ส านกังานรับรองมาตรฐานและ 
      ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) 
อาจารย ์ดร. ณัฐพล ธิตินานนัทกูล   ส านกังานรับรองมาตรฐานและ 
      ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) 
อาจารย ์ดร. กิตติกนัตพงศ ์ศรีบวัน า  ส านกังานรับรองมาตรฐานและ 
      ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) 
อาจารย ์ดร. ศรัญญา รณศิริ   ส านกังานรับรองมาตรฐานและ 
      ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) 
อาจารย ์ดร. มิตภาณี พุม่กล่อม   มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุรี 

        กลุ่มสาขาวชิาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. วสันต ์สกุลกิจกาญจน์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ผูช่้วยศาสตราจารยม์าลินี ค  าเครือ   มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุรี 
อาจารย ์ดร. ประพนัธ์ วงศบ์างโพ   มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

อาจารย ์ดร. ประภสัสร วเิศษประภา  มหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง 
อาจารย ์ดร. อยัรว ีวีระพนัธ์พงศ ์   มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

        กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และภาษาศาสตร์ 
รองศาสตราจารยส์มพร ร่วมสุข   มหาวทิยาลยัศิลปากร 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. บุษบา บวัสมบูรณ์  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. นริศ วศินานนท ์  มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. รัญวรัชญ ์พูลศรี  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. จิราภรณ์ อจัฉริยะประสิทธ์ิ   มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา  
Mr. XinHui Lu     Nanjing Tech University Pujiang Institute 
      สาธารณรัฐประชาชนจีน 
อาจารย ์ดร. เทวากร ค าสัตย ์   สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 

        
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี

อาจารย ์ดร. อวิรุทธ์ ฉตัรมาลาทอง  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
อาจารย ์ดร. ชฎาธาร โอษธีศ   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
อาจารย ์ดร. พีสสลลัฌ ์ธ ารงศว์รกุล  มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
อาจารย ์ดร. วรวชิช ภาสาวสุวศั   ส านกังานรับรองมาตรฐานและ 
      ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) 
อาจารย ์ดร. ณัฐพล ธิตินานนัทกูล   ส านกังานรับรองมาตรฐานและ 
      ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) 
อาจารย ์ดร. กิตติกนัตพงศ ์ศรีบวัน า  ส านกังานรับรองมาตรฐานและ 
      ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) 
อาจารย ์ดร. ศรัญญา รณศิริ   ส านกังานรับรองมาตรฐานและ 
      ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) 
อาจารย ์ดร. มิตภาณี พุม่กล่อม   มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุรี 

        กลุ่มสาขาวชิาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. วสันต ์สกุลกิจกาญจน์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ผูช่้วยศาสตราจารยม์าลินี ค  าเครือ   มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุรี 
อาจารย ์ดร. ประพนัธ์ วงศบ์างโพ   มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

อาจารย ์ดร. ประภสัสร วเิศษประภา  มหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง 
อาจารย ์ดร. อยัรว ีวีระพนัธ์พงศ ์   มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

        กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และภาษาศาสตร์ 
รองศาสตราจารยส์มพร ร่วมสุข   มหาวทิยาลยัศิลปากร 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. บุษบา บวัสมบูรณ์  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. นริศ วศินานนท ์  มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. รัญวรัชญ ์พูลศรี  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. จิราภรณ์ อจัฉริยะประสิทธ์ิ   มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา  
Mr. XinHui Lu     Nanjing Tech University Pujiang Institute 
      สาธารณรัฐประชาชนจีน 
อาจารย ์ดร. เทวากร ค าสัตย ์   สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 

        
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

        กลุ่มสาขาวชิาการสอนภาษาไทย 
รองศาสตราจารย ์ดร. สุวรรณี ยหะกร  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
รองศาสตราจารยน์พคุณ คุณาชีวะ   นกัวชิาการอิสระ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ชลธิชา หอมฟุ้ง  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. กมลพทัธ์ ใจเยอืกเยน็ มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร 
อาจารย ์ดร. ปริญญา ป้ันสุวรรณ์   มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุรี 
อาจารย ์ดร. ปาริชาต โปธิ    มหาวทิยาลยัพะเยา 
อาจารย ์ดร. เฉลิมลาภ ทองอาจ   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

 
 
 
 

   

  

ตารางการน าเสนอผลงานวิจยัภาคบรรยาย (Oral Presentation) 
ผ่านระบบออนไลน์ วนัท่ี 13 มิถนุายน 2565 

การประชุมวิชาการระดบัชาติฯ ครัง้ท่ี 12 บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
“5 ทศวรรษ มหาวิทยาลยัรามค าแหง กบั สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19” 

   
กลุ่มสาขาวิชาการเมืองและความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ 

 

 

ท่ี เวลา ช่ือเรื่อง ช่ือผูน้ าเสนอผลงาน สถาบนั 
1.  13.00-   

 13.20 น. 
บทบาทและการมสี่วนรว่มของภาคเอกชนในการพฒันา
ระบบการผลติสนิคา้ปศุสตัวป์ลอดภยั กรณศีกึษา  
หา้งคา้ปลกีสมยัใหม่ 

นางจุฑารตัน์ พฒันาทร มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

2.  13.20-  
 13.40 น. 

ภาพสะทอ้นแนวคดิอุดมคตทิางการเมอืง และการขม่เหงรงัแก
จากกลุ่มอ านาจรฐั ทีป่รากฏในกวนีพินธช์ุดขบวนการรอ้ยกรอง
จากซบัแดง ของประเสรฐิ จนัด า พ.ศ. 2517 

นายตวงศกัดา กะตะศลิา มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

3.  13.40-  
 14.00 น. 

ครปิโทเคอรเ์รนซใีนเศรษฐกจิการเมอืงโลกภายใตภ้าวะสงคราม
ยเูครนและรสัเซยี 

นายพรเทพ บรูณกุลไพโรจน์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

4.  14.00- 
 14.20 น. 

การเมอืงของนโยบายการแกไ้ขปัญหาการจราจรของ
กรุงเทพมหานคร ตัง้แต่ พ.ศ. 2504-2563 

นางสาวลลติภทัร สเีคน1 
รศ. ดร. ศุภชยั  ศุภผล2 
รศ. ดร. จกัร ีไชยพนิิจ3 
ผศ. ดร. กานต์ บุณยะกาญจน4 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง1,2,3,4 

5.  14.20- 
 14.40 น. 

การเมอืงของการต่อสูน้โยบายกญัชาเสรใีนประเทศไทย  
ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560-2563 

นางสาวนุชนาท จริวภิาส1 
รศ. ดร. ศุภชยั  ศุภผล2 
รศ. ดร. จกัร ีไชยพนิิจ3 
ผศ. ดร. กานต์ บุณยะกาญจน4 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง1,2,3,4 

6.  14.40- 
 15.00 น. 

จากเสน้ทางสายไหม สู่เสน้ทางสายไหมใหม:่ ศกึษา
เปรยีบเทยีบยุทธศาสตรท์างการคา้และการเมอืงของ
สาธารณรฐัประชาชนจนี และผลกระทบทีม่ต่ีอภมูภิาค 
เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ 

นางสาววภิาว ี สุวมิลวรรณ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

7.  15.00- 
 15.20 น. 

นโยบายต่างประเทศของไทยภายใตบ้รบิทของการจดัท า
ความตกลงหุน้ส่วนทางเศรษฐกจิระดบัภมูภิาค 

นางสาวสุภกญัญ์ญา เกษชุมพล มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

8.  15.20- 
 15.40 น. 

บทบาทและผลประโยชน์ของจนีกบัการใหค้วามช่วยเหลอื
ดา้นภยัพบิตัแิผ่นดนิไหวต่อประเทศไทย 

นางสาวนฤมล ทรีะฆงั1 
อ. ดร. ภวูเดช ธนชิานนท2์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั1 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง2 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี

  

ตารางการน าเสนอผลงานวิจยัภาคบรรยาย (Oral Presentation) 
ผ่านระบบออนไลน์ วนัท่ี 13 มิถนุายน 2565 

การประชุมวิชาการระดบัชาติฯ ครัง้ท่ี 12 บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
“5 ทศวรรษ มหาวิทยาลยัรามค าแหง กบั สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19” 

   
กลุ่มสาขาวิชาการเมืองและความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ 

 

 

ท่ี เวลา ช่ือเรื่อง ช่ือผูน้ าเสนอผลงาน สถาบนั 
1.  13.00-   

 13.20 น. 
บทบาทและการมสี่วนรว่มของภาคเอกชนในการพฒันา
ระบบการผลติสนิคา้ปศุสตัวป์ลอดภยั กรณศีกึษา  
หา้งคา้ปลกีสมยัใหม่ 

นางจุฑารตัน์ พฒันาทร มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

2.  13.20-  
 13.40 น. 

ภาพสะทอ้นแนวคดิอุดมคตทิางการเมอืง และการขม่เหงรงัแก
จากกลุ่มอ านาจรฐั ทีป่รากฏในกวนีพินธช์ุดขบวนการรอ้ยกรอง
จากซบัแดง ของประเสรฐิ จนัด า พ.ศ. 2517 

นายตวงศกัดา กะตะศลิา มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

3.  13.40-  
 14.00 น. 

ครปิโทเคอรเ์รนซใีนเศรษฐกจิการเมอืงโลกภายใตภ้าวะสงคราม
ยเูครนและรสัเซยี 

นายพรเทพ บรูณกุลไพโรจน์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

4.  14.00- 
 14.20 น. 

การเมอืงของนโยบายการแกไ้ขปัญหาการจราจรของ
กรุงเทพมหานคร ตัง้แต่ พ.ศ. 2504-2563 

นางสาวลลติภทัร สเีคน1 
รศ. ดร. ศุภชยั  ศุภผล2 
รศ. ดร. จกัร ีไชยพนิิจ3 
ผศ. ดร. กานต์ บุณยะกาญจน4 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง1,2,3,4 

5.  14.20- 
 14.40 น. 

การเมอืงของการต่อสูน้โยบายกญัชาเสรใีนประเทศไทย  
ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560-2563 

นางสาวนุชนาท จริวภิาส1 
รศ. ดร. ศุภชยั  ศุภผล2 
รศ. ดร. จกัร ีไชยพนิิจ3 
ผศ. ดร. กานต์ บุณยะกาญจน4 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง1,2,3,4 

6.  14.40- 
 15.00 น. 

จากเสน้ทางสายไหม สู่เสน้ทางสายไหมใหม:่ ศกึษา
เปรยีบเทยีบยุทธศาสตรท์างการคา้และการเมอืงของ
สาธารณรฐัประชาชนจนี และผลกระทบทีม่ต่ีอภมูภิาค 
เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ 

นางสาววภิาว ี สุวมิลวรรณ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

7.  15.00- 
 15.20 น. 

นโยบายต่างประเทศของไทยภายใตบ้รบิทของการจดัท า
ความตกลงหุน้ส่วนทางเศรษฐกจิระดบัภมูภิาค 

นางสาวสุภกญัญ์ญา เกษชุมพล มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

8.  15.20- 
 15.40 น. 

บทบาทและผลประโยชน์ของจนีกบัการใหค้วามช่วยเหลอื
ดา้นภยัพบิตัแิผ่นดนิไหวต่อประเทศไทย 

นางสาวนฤมล ทรีะฆงั1 
อ. ดร. ภวูเดช ธนชิานนท2์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั1 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง2 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

  

ตารางการน าเสนอผลงานวิจยัภาคบรรยาย (Oral Presentation) 
ผ่านระบบออนไลน์ วนัท่ี 13 มิถนุายน 2565 

การประชุมวิชาการระดบัชาติฯ ครัง้ท่ี 12 บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
“5 ทศวรรษ มหาวิทยาลยัรามค าแหง กบั สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19” 

   
กลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตรแ์ละการพฒันา 

 

 

ท่ี เวลา ช่ือเรื่อง ช่ือผูน้ าเสนอผลงาน สถาบนั 
1.  13.00-   

 13.20 น. 
ผลของพชือาหารทีแ่ตกต่างกนัต่อวงจรชวีติของผเีสือ้หนอน
กระทูข้า้วโพดลายจุด Spodoptera frugiperda  
(J. E. Smith) 

นายสหรฐั เกชาคุปต์1 
ผศ. ดร. มลัลกิา กลิาโส2 

สถาบนัเทคโนโลย-ี 
พระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร
ลาดกระบงั1,2 

2.  13.20-  
 13.40 น. 

การใชแ้ผนทีเ่กษตรออนไลน์ในการผลติมนัส าปะหลงัของ
เกษตรกรอ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุร ี

นางสาวชนมช์นก ตัง้ตระกลู1 
ผศ. ดร. พลสราญ สราญรมย2์ 
รศ. ดร. เฉลมิศกัดิ ์ตุม้หริญั3 

มหาวทิยาลยัสุโขทยั- 
ธรรมาธริาช1,2,3 

3.  13.40-  
 14.00 น. 

แนวทางการส่งเสรมิการใชส้ารชวีภณัฑใ์นการป้องกนัก าจดั
ศตัรขูา้วของเกษตรกรผูผ้ลติขา้ว อ าเภอบา้นโพธิ ์ 
จงัหวดัฉะเชงิเทรา 

นายวรพล คงศกัดิไ์พบลูย1์ 
ผศ. ดร. พลสราญ สราญรมย2์ 
รศ. ดร. จนิดา ขลบิทอง3 

มหาวทิยาลยัสุโขทยั- 
ธรรมาธริาช1,2,3 

4.  14.00- 
 14.20 น. 

แนวทางการพฒันาวสิาหกจิชมุชนตามหลกัการบรหิาร 
เชงิดุลยภาพของผูป้ระกอบการวสิาหกจิชุมชนในอ าเภอ- 
พนสันคิม จงัหวดัชลบุร ี

นางธญัญ์รภสัร ์จงชยัพฒัน์1 
ผศ. ดร. พลสราญ สราญรมย2์ 
รศ. บ าเพญ็ เขยีวหวาน3 

มหาวทิยาลยัสุโขทยั- 
ธรรมาธริาช1,2,3 

5.  14.20- 
 14.40 น. 

การยอมรบัการรบัรองมาตรฐานเกษตรอนิทรยีแ์บบมสีว่นรว่ม
ของเกษตรกรผูป้ลกูผกัอนิทรยีใ์นจงัหวดันครปฐม 

นายนฐัพงษ์ แกว้รตันชยั1 
ผศ. ดร. พลสราญ สราญรมย2์ 
รศ. ดร. เบญจมาศ อยู่ประเสรฐิ3 

มหาวทิยาลยัสุโขทยั- 
ธรรมาธริาช1,2,3 

6.  14.40- 
 15.00 น. 

แนวทางพฒันาการขึน้ทะเบยีนและปรบัปรุงทะเบยีนเกษตรกร
ดว้ยแอปพลเิคชนัสมดุทะเบยีนเกษตรกรดจิทิลัของเจา้หน้าที่
ส่งเสรมิการเกษตรในเขตภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

นางสาวจารุพรรธน์ เพง็จนัทร1์ 
ผศ. ดร. พลสราญ สราญรมย2์ 
รศ. ดร. เฉลมิศกัดิ ์ตุม้หริญั3 

มหาวทิยาลยัสุโขทยั- 
ธรรมาธริาช1,2,3 

7.  15.00- 
 15.20 น. 

แนวทางการส่งเสรมิการผลติตลอดห่วงโซ่อุปทานขา้วอนิทรยี์
เพือ่การรบัรองมาตรฐานของกลุ่มเกษตรกรบา้นเนินสวนออ้ย 
อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ 

นายณรงคศ์กัดิ ์ศรสีุวอ1 
ผศ. ดร. พลสราญ สราญรมย2์ 
รศ. ดร. สุนนัท ์สสีงัข3์ 

มหาวทิยาลยัสุโขทยั- 
ธรรมาธริาช1,2,3 

8.  15.20- 
 15.40 น. 

ความตอ้งการในการส่งเสรมิการผลติพชืผกัปลอดภยัภายใน
โรงเรอืนของเกษตรกรในอ าเภอเมอืงนครปฐม  
จงัหวดันครปฐม 

นางสาวพชิญาภา พงษ์พวั1 
ผศ. ดร. พลสราญ สราญรมย2์ 
รศ. ดร. สนิีนุช ครุฑเมอืง แสนเสรมิ3 

มหาวทิยาลยัสุโขทยั- 
ธรรมาธริาช1,2,3 

9.  15.40- 
 16.00 น. 

แนวทางการส่งเสรมิการใชพ้ชืปุ๋ ยสดเพือ่ปรบัปรุงบ ารุงดนิ
ของเกษตรกรผูป้ลกูขา้วในจงัหวดัล าพนู 

นางศริกิร ศรทีองค า1 
รศ. ดร. สนิีนุช ครุฑเมอืง แสนเสรมิ2 
รศ. บ าเพญ็ เขยีวหวาน3 

มหาวทิยาลยัสุโขทยั- 
ธรรมาธริาช1,2,3 

10.  16.00- 
 16.20 น. 

การผลติและความตอ้งการในการส่งเสรมิการผลติทุเรยีน 
ตามมาตรฐานการส่งออกของเกษตรกรแปลงใหญ่ทุเรยีน
อ าเภอเมอืง จงัหวดัตราด 

นายกฤษณะ จนัทะนรารกัษ์1  
ผศ. ดร. พลสราญ สราญรมย2์ 
รศ. ดร. สนิีนุช ครุฑเมอืง แสนเสรมิ3 

มหาวทิยาลยัสุโขทยั- 
ธรรมาธริาช1,2,3 

  

ตารางการน าเสนอผลงานวิจยัภาคบรรยาย (Oral Presentation) 
ผ่านระบบออนไลน์ วนัท่ี 13 มิถนุายน 2565 

การประชุมวิชาการระดบัชาติฯ ครัง้ท่ี 12 บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
“5 ทศวรรษ มหาวิทยาลยัรามค าแหง กบั สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19” 

   
กลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตรแ์ละการพฒันา 

 

 

ท่ี เวลา ช่ือเรื่อง ช่ือผูน้ าเสนอผลงาน สถาบนั 
1.  13.00-   

 13.20 น. 
แนวทางการส่งเสรมิการผลติสม้เขยีวหวานปลอดภยัของ
เกษตรกร อ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย 

ว่าทีร่อ้ยตรหีญงิ หทยัรตัน์ ปิงค า1 
ผศ. ดร. นารรีตัน์ สรีะสาร2 
รศ. บ าเพญ็ เขยีวหวาน3 

มหาวทิยาลยัสุโขทยั- 
ธรรมาธริาช1,2,3 

2.  13.20-  
 13.40 น. 

การมสีว่นรว่มของบคุลากรในการด าเนนิงานตามหลกัการพฒันา
คุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐัของกรมพฒันาทิด่นิ 

นางสาวพวงพศิ พนัธส์ าโรง1 
ผศ. ดร. พลสราญ สราญรมย2์ 
รศ. ดร. สุนนัท ์สสีงัข3์ 

มหาวทิยาลยัสุโขทยั- 
ธรรมาธริาช1,2,3 

3.  13.40-  
 14.00 น. 

แนวทางในการพฒันาความเขม้แขง็ของกลุ่มเกษตรกร 
แปลงใหญ่ผึง้โพรง อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา 

นางสาวสุนิษา เจรญิวรนาท1 
รศ. บ าเพญ็ เขยีวหวาน2 
ผศ. ดร. พลสราญ สราญรมย3์ 

มหาวทิยาลยัสุโขทยั- 
ธรรมาธริาช1,2,3 

4.  14.00- 
 14.20 น. 

แนวทางการส่งเสรมิการผลติล าไยคุณภาพนอกฤดขูองกลุ่ม
เกษตรกรผูป้ลกูล าไยแปลงใหญ่ อ าเภอดอยเต่า จงัหวดัเชยีงใหม่ 

นางสาวสุพรรณ ีใจมลู1 
รศ. บ าเพญ็ เขยีวหวาน2 
ผศ. ดร. นารรีตัน์ สรีะสาร3 

มหาวทิยาลยัสุโขทยั- 
ธรรมาธริาช1,2,3 

5.  14.20- 
 14.40 น. 

แนวทางการเสรมิสรา้งศกัยภาพของวสิาหกจิชุมชน อ าเภอเทงิ 
จงัหวดัเชยีงราย 

นางสาวนวพร ชอบเดนิ1 
รศ. บ าเพญ็ เขยีวหวาน2 
รศ. ดร. สนิีนุช ครุฑเมอืง แสนเสรมิ3 

มหาวทิยาลยัสุโขทยั- 
ธรรมาธริาช1,2,3 

6.  14.40- 
 15.00 น. 

แนวทางการพฒันาเกษตรกรรุน่ใหมเ่พือ่เป็นผูป้ระกอบการ
เกษตรในจงัหวดัพะเยา 

นายอคัรนิทร ์ธนนัต์ชยัเลศิ1 
รศ. บ าเพญ็ เขยีวหวาน2 
รศ. ดร. เบญจมาศ อยู่ประเสรฐิ3 

มหาวทิยาลยัสุโขทยั- 
ธรรมาธริาช1,2,3 

7.  15.00- 
 15.20 น. 

การส่งเสรมิการด าเนินงานกลุ่มแมบ่า้นเกษตรกร 
ในอ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส 

นายเอนก ศรชีาต1ิ 
รศ. ดร. เฉลมิศกัดิ ์ตุม้หริญั2 
รศ. ดร. จนิดา ขลบิทอง3 

มหาวทิยาลยัสุโขทยั- 
ธรรมาธริาช1,2,3 

8.  15.20- 
 15.40 น. 

แนวทางการพฒันาศนูยเ์รยีนรูก้ารบรหิารจดัการสนิคา้เกษตร 
ตลาดเกษตรกรจงัหวดักาญจนบุร ี

นางสาวพชัรนิทร ์ธนกุลเศรษฐ1์ 
รศ. บ าเพญ็ เขยีวหวาน2 
รศ. ดร. สนิีนุช ครุฑเมอืง แสนเสรมิ3 

มหาวทิยาลยัสุโขทยั- 
ธรรมาธริาช1,2,3 

9.  15.40- 
 16.00 น. 

แนวทางการส่งเสรมิการผลติล าไยคุณภาพของเกษตรกร 
ในอ าเภอแมส่รวย จงัหวดัเชยีงราย 

นางสาวนฤมล กนัหา1 
รศ. ดร. สนิีนุช ครุฑเมอืง แสนเสรมิ2 
รศ. บ าเพญ็ เขยีวหวาน3 

มหาวทิยาลยัสุโขทยั- 
ธรรมาธริาช1,2,3 

10.  16.00- 
 16.20 น. 

ปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการยอมรบัเทคโนโลยกีารเพิม่
ประสทิธภิาพและลดตน้ทุนการผลติล าไยของเกษตรกร 
จงัหวดัเชยีงใหม่ 

นายคมสนั  สุวรรณเลศิ1  
รศ. บ าเพญ็ เขยีวหวาน2 
รศ.ดร. เบญจมาศ อยู่ประเสรฐิ3 

มหาวทิยาลยัสุโขทยั- 
ธรรมาธริาช1,2,3 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี

  

ตารางการน าเสนอผลงานวิจยัภาคบรรยาย (Oral Presentation) 
ผ่านระบบออนไลน์ วนัท่ี 13 มิถนุายน 2565 

การประชุมวิชาการระดบัชาติฯ ครัง้ท่ี 12 บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
“5 ทศวรรษ มหาวิทยาลยัรามค าแหง กบั สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19” 

   
กลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตรแ์ละการพฒันา 

 

 

ท่ี เวลา ช่ือเรื่อง ช่ือผูน้ าเสนอผลงาน สถาบนั 
1.  13.00-   

 13.20 น. 
แนวทางการส่งเสรมิการผลติสม้เขยีวหวานปลอดภยัของ
เกษตรกร อ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย 

ว่าทีร่อ้ยตรหีญงิ หทยัรตัน์ ปิงค า1 
ผศ. ดร. นารรีตัน์ สรีะสาร2 
รศ. บ าเพญ็ เขยีวหวาน3 

มหาวทิยาลยัสุโขทยั- 
ธรรมาธริาช1,2,3 

2.  13.20-  
 13.40 น. 

การมส่ีวนรว่มของบคุลากรในการด าเนนิงานตามหลกัการพฒันา
คุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐัของกรมพฒันาทิด่นิ 

นางสาวพวงพศิ พนัธส์ าโรง1 
ผศ. ดร. พลสราญ สราญรมย2์ 
รศ. ดร. สุนนัท ์สสีงัข3์ 

มหาวทิยาลยัสุโขทยั- 
ธรรมาธริาช1,2,3 

3.  13.40-  
 14.00 น. 

แนวทางในการพฒันาความเขม้แขง็ของกลุ่มเกษตรกร 
แปลงใหญ่ผึง้โพรง อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา 

นางสาวสุนิษา เจรญิวรนาท1 
รศ. บ าเพญ็ เขยีวหวาน2 
ผศ. ดร. พลสราญ สราญรมย3์ 

มหาวทิยาลยัสุโขทยั- 
ธรรมาธริาช1,2,3 

4.  14.00- 
 14.20 น. 

แนวทางการส่งเสรมิการผลติล าไยคุณภาพนอกฤดขูองกลุ่ม
เกษตรกรผูป้ลกูล าไยแปลงใหญ่ อ าเภอดอยเต่า จงัหวดัเชยีงใหม่ 

นางสาวสุพรรณ ีใจมลู1 
รศ. บ าเพญ็ เขยีวหวาน2 
ผศ. ดร. นารรีตัน์ สรีะสาร3 

มหาวทิยาลยัสุโขทยั- 
ธรรมาธริาช1,2,3 

5.  14.20- 
 14.40 น. 

แนวทางการเสรมิสรา้งศกัยภาพของวสิาหกจิชุมชน อ าเภอเทงิ 
จงัหวดัเชยีงราย 

นางสาวนวพร ชอบเดนิ1 
รศ. บ าเพญ็ เขยีวหวาน2 
รศ. ดร. สนิีนุช ครุฑเมอืง แสนเสรมิ3 

มหาวทิยาลยัสุโขทยั- 
ธรรมาธริาช1,2,3 

6.  14.40- 
 15.00 น. 

แนวทางการพฒันาเกษตรกรรุน่ใหมเ่พือ่เป็นผูป้ระกอบการ
เกษตรในจงัหวดัพะเยา 

นายอคัรนิทร ์ธนนัต์ชยัเลศิ1 
รศ. บ าเพญ็ เขยีวหวาน2 
รศ. ดร. เบญจมาศ อยู่ประเสรฐิ3 

มหาวทิยาลยัสุโขทยั- 
ธรรมาธริาช1,2,3 

7.  15.00- 
 15.20 น. 

การส่งเสรมิการด าเนินงานกลุ่มแมบ่า้นเกษตรกร 
ในอ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส 

นายเอนก ศรชีาต1ิ 
รศ. ดร. เฉลมิศกัดิ ์ตุม้หริญั2 
รศ. ดร. จนิดา ขลบิทอง3 

มหาวทิยาลยัสุโขทยั- 
ธรรมาธริาช1,2,3 

8.  15.20- 
 15.40 น. 

แนวทางการพฒันาศนูยเ์รยีนรูก้ารบรหิารจดัการสนิคา้เกษตร 
ตลาดเกษตรกรจงัหวดักาญจนบุร ี

นางสาวพชัรนิทร ์ธนกุลเศรษฐ1์ 
รศ. บ าเพญ็ เขยีวหวาน2 
รศ. ดร. สนิีนุช ครุฑเมอืง แสนเสรมิ3 

มหาวทิยาลยัสุโขทยั- 
ธรรมาธริาช1,2,3 

9.  15.40- 
 16.00 น. 

แนวทางการส่งเสรมิการผลติล าไยคุณภาพของเกษตรกร 
ในอ าเภอแมส่รวย จงัหวดัเชยีงราย 

นางสาวนฤมล กนัหา1 
รศ. ดร. สนิีนุช ครุฑเมอืง แสนเสรมิ2 
รศ. บ าเพญ็ เขยีวหวาน3 

มหาวทิยาลยัสุโขทยั- 
ธรรมาธริาช1,2,3 

10.  16.00- 
 16.20 น. 

ปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการยอมรบัเทคโนโลยกีารเพิม่
ประสทิธภิาพและลดตน้ทุนการผลติล าไยของเกษตรกร 
จงัหวดัเชยีงใหม่ 

นายคมสนั  สุวรรณเลศิ1  
รศ. บ าเพญ็ เขยีวหวาน2 
รศ.ดร. เบญจมาศ อยู่ประเสรฐิ3 

มหาวทิยาลยัสุโขทยั- 
ธรรมาธริาช1,2,3 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

  

ตารางการน าเสนอผลงานวิจยัภาคบรรยาย (Oral Presentation) 
ผ่านระบบออนไลน์ วนัท่ี 13 มิถนุายน 2565 

การประชุมวิชาการระดบัชาติฯ ครัง้ท่ี 12 บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
“5 ทศวรรษ มหาวิทยาลยัรามค าแหง กบั สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19” 

   
กลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตรแ์ละการพฒันา 

 

กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ์

 

ท่ี เวลา ช่ือเรื่อง ช่ือผูน้ าเสนอผลงาน สถาบนั 
1.  13.00-   

 13.20 น. 
แนวทางการพฒันาการด าเนินงานศนูยจ์ดัการศตัรพูชืชุมชน
ในอ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุร ี

นายชยัวฒัน์ อุยานนัท1์ 
รศ. ดร. สนิีนุช ครุฑเมอืง แสนเสรมิ2 
รศ. ดร. เบญจมาศ อยู่ประเสรฐิ3 

มหาวทิยาลยัสุโขทยั- 
ธรรมาธริาช1,2,3 

2.  13.20-  
 13.40 น. 

ปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการยอมรบัเทคโนโลยกีารลดตน้ทุน 
การผลติขา้วของเกษตรกรสมาชกินาแปลงใหญ่ อ าเภอบา้นลาด 
จงัหวดัเพชรบุร ี

นางสาวจติสุภา บดิาทอง1 
รศ. ดร. สนิีนุช ครุฑเมอืง แสนเสรมิ2 
ผศ. ดร. พลสราญ สราญรมย3์ 

มหาวทิยาลยัสุโขทยั- 
ธรรมาธริาช1,2,3 

3.  13.40-  
 14.00 น. 

แนวทางการพฒันาการจดัการวสิาหกจิชุมชน 
ในอ าเภอเมอืงราชบุร ีจงัหวดัราชบุร ี

นางสาวพรศริ ิลายไม1้ 
รศ. ดร. สนิีนุช ครุฑเมอืง แสนเสรมิ2 
รศ. บ าเพญ็ เขยีวหวาน3 

มหาวทิยาลยัสุโขทยั- 
ธรรมาธริาช1,2,3 

4.  14.00- 
 14.20 น. 

การส่งเสรมิการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติมนัส าปะหลงัของ
เกษตรกรโครงการระบบส่งเสรมิเกษตรแปลงใหญ่มนัส าปะหลงั 
ในอ าเภอลานสกั จงัหวดัอุทยัธานี 

นายธนบรรณ รอดเพชร1 
รศ. ดร. สนิีนุช ครุฑเมอืง แสนเสรมิ2 
รศ. ดร. เบญจมาศ อยู่ประเสรฐิ3 

มหาวทิยาลยัสุโขทยั- 
ธรรมาธริาช1,2,3 

5.  14.20- 
 14.40 น. 

ปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการยอมรบัการใชปุ้๋ ยตามค่าวเิคราะหด์นิ
ของเกษตรกรผูป้ลกูปาลม์น ้ามนั ต าบลหว้ยลกึ อ าเภอควนเนียง 
จงัหวดัสงขลา 

นางสาวณชิาภา บางพงษ์1 
รศ. บ าเพญ็ เขยีวหวาน2 
รศ. ดร. สนิีนุช ครุฑเมอืง แสนเสรมิ3 

มหาวทิยาลยัสุโขทยั- 
ธรรมาธริาช1,2,3 

ท่ี เวลา ช่ือเรื่อง ช่ือผูน้ าเสนอผลงาน สถาบนั 
6.  14.40- 

 15.00 น. 
ปัจจยัทีม่ผีลต่อความล่าชา้ในโครงการกอ่สรา้งทางของส านกังาน
ทางหลวงชนบทที ่6 

นายกฤตภาส บุญรงัษ1ี 
รศ. ดร. ดบีุญ เมธากุลชาต2ิ 
รศ. วชัรนิทร ์วทิยกุล3 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร1์,2,3 

7.  15.00- 
 15.20 น. 

การคดัเลอืกบรษิทัทีป่รกึษาดา้นงานควบคุมการก่อสรา้ง
เขือ่นป้องกนัตลิง่ของกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 
โดยกระบวนการล าดบัชัน้เชงิวเิคราะห ์

นายณชัพล ศลิป์สวสัดิ1์ 
รศ. วชัรนิทร ์วทิยกุล2 
รศ. ดร. ดบีุญ เมธากุลชาต3ิ 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร1์,2,3 

8.  15.20- 
 15.40 น. 

การพฒันามาตรฐานการปฏบิตังิานและบ ารุงรกัษาเครือ่งจกัร
ขึน้รปูท่ออลมูเินียมในโรงงานผลติท่อแอรร์ถยนต์ 

นายทองวนั โพธบิาย1 
ผศ. ดร. เลศิเลขา ศรรีตันะ2 
ผศ. ดร. กฤษดา พศิลยบตุร3 
อ. ดร. บุญธรรม หาญพาณชิย4์ 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง1,2,3,4 

9.  15.40- 
 16.00 น. 

การจดัล าดบัความส าคญัในการบ ารุงรกัษาและฟ้ืนฟูสภาพ
ทางหลวงชนบทระดบัโครงขา่ย โดยใชก้ระบวนการล าดบัชัน้
เชงิวเิคราะห ์AHP: กรณศีกึษาแขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี 

นายไชยนนัต์ ไตรด ารง1 
รศ. วชัรนิทร ์วทิยกุล32 
รศ. ร.อ. พพิฒัน์ สอนวงษ์3 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร1์,2,3 

  

ตารางการน าเสนอผลงานวิจยัภาคบรรยาย (Oral Presentation) 
ผ่านระบบออนไลน์ วนัท่ี 13 มิถนุายน 2565 

การประชุมวิชาการระดบัชาติฯ ครัง้ท่ี 12 บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
“5 ทศวรรษ มหาวิทยาลยัรามค าแหง กบั สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19” 

   
กลุ่มสาขาวิชาบริหารธรุกิจและเศรษฐศาสตร ์

 

 

ท่ี เวลา ช่ือเรื่อง ช่ือผูน้ าเสนอผลงาน สถาบนั 
1.  13.00-   

 13.20 น. 
กลยุทธก์ารสือ่สารทางการตลาดผ่านสือ่ดจิทิลัทีม่ผีลต่อการ
ตดัสนิใจท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม 

อ. วชัราภรณ์ ขายม1 
อ. ดร. สรวงภรณ์ สจัภาพพชิติ2 
อ. ณฐักรณ์ กานคาน3 
ผศ. ประวทิย ์พุ่มพา4 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลย-ี 
ราชมงคลตะวนัออก1,2,3,4 

2.  13.20-  
 13.40 น. 

ประสทิธภิาพการท างานของพนกังานระดบัปฏบิตักิารในเครอื
บรษิทั จ่าวริชั ฟู้ด จ ากดั 

นางสาวอลนิลกัษณ์ ดาวธง1 
อ. ดร. ประพนัธ ์วงศบ์างโพ2 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง1,2 

3.  13.40-  
 14.00 น. 

องคก์รแห่งความสุขในการท างานของผูป้ฏบิตังิาน
สถาบนัวจิยัแสงซนิโครตรอน (องคก์ารมหาชน) 

นางสาวผกามาศ เครอืศร1ี 
อ. ดร. ประพนัธ ์วงศบ์างโพ2 

รศ. วชัรากรณ์ ชวีโศภษิฐ3 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง1,2,3 

4.  14.00- 
 14.20 น. 

การศกึษาสาเหตุและแนวทางการแกไ้ขปัญหาจ านวนผูเ้ปิดใช้
บญัช ีDigital Savings ของธนาคารออมสนิ สาขาเดอะพาซโิอ- 
พารค์ กาญจนาภเิษก มผีลการด าเนนิงานต ่า 

นางสาวปัทมา กาญจนวงศ1์ 
อ. ดร. ผุสด ีพลสารมัย2์ 
 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย1,2 

5.  14.20- 
 14.40 น. 

การศกึษาปัจจยัดา้นสว่นประสมการตลาดทีส่่งผลต่อความตัง้ใจ
ในการขอสนิเชือ่ฉุกเฉนิโควดิผ่านแอปพลเิคชนัธนาคารออมสนิ 
กรณศีกึษาผูใ้ชบ้รกิารธนาคารในพืน้ทีอ่อมสนิกรุงเทพมหานคร 

นายพรีะพชัร ชสูขุ1 
อ. ดร. ศริริตัน์ รตันพทิกัษ์2 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย1,2 

6.  14.40- 
 15.00 น. 

การส่งผ่านราคาปาลม์น ้ามนัทีไ่มส่มมาตรในตลาดปาลม์น ้ามนั
ของไทย 

นางสาวยุพยง นามวงษา1 
ผศ. ดร. อภชิาต ดะลุณเพธย2์ 
ผศ. ดร. กุลภา กุลดลิก3 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร1์,2,3 

7.  15.00- 
 15.20 น. 

การศกึษาสาเหตุและแนวทางแกไ้ขปัญหาเพือ่เพิม่จ านวนการท า
ประกนัชวีติรายสามญัของธนาคารออมสนิสาขาเดอะพาซโิอ- 
พารค์ กาญจนาภเิษก 

นางสาวสุทธดิา วงศไ์ชย1 

อ. ดร. อารดา มหามติร2 
 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย1,2 

8.  15.20- 
 15.40 น. 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดออนไลน์ทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ
ซื้อสนิคา้ผา่นแพลตฟอรม์อคีอมเมริซ์ของ SHEIN 

นางสาววภิาว ีมะชยั1 
ผศ. ดร. ณฐัพงษ์ เตชะรตันเสฏฐ2์ 
รศ. ดร. วนิดา สุวรรณนิพนธ3์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏั- 
สวนสนุนัทา1,2,3 

9.  15.40- 
 16.00 น. 

การรบัรูคุ้ณค่าตราสนิคา้ทีม่อีทิธพิลต่อความภกัดขีองผูบ้รโิภค
รา้นคา้ปลกีเฉพาะอย่าง อเิกยี สาขาบางใหญ่ 

นายพลกฤต สว่างเมฆ1 
รศ. ดร. วนิดา สุวรรณนิพนธ2์ 
ผศ. ดร. ณฐัพงษ์ เตชะรตันเสฏฐ3์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏั- 
สวนสนุนัทา1,2,3 

10.  16.00- 
 16.20 น. 

แนวทางการแกปั้ญหาการลดลงของจ านวนลกูคา้ประเภท
ผูป้ระกอบการรา้นอาหารรายยอ่ย/Street Food ของธนาคารออม
สนิภาค 11 ในภาวะวกิฤตเศรษฐกจิจากการแพรร่ะบาด 
ของเชือ้ไวรสัโคโรน่า (COVID-19) 

นายธนนัพชัร หงษ์ทอง1 
อ. ดร. นาร ีวงศเ์ลศิคุณากร2 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย1,2 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี

  

ตารางการน าเสนอผลงานวิจยัภาคบรรยาย (Oral Presentation) 
ผ่านระบบออนไลน์ วนัท่ี 13 มิถนุายน 2565 

การประชุมวิชาการระดบัชาติฯ ครัง้ท่ี 12 บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
“5 ทศวรรษ มหาวิทยาลยัรามค าแหง กบั สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19” 

   
กลุ่มสาขาวิชาบริหารธรุกิจและเศรษฐศาสตร ์

 

 

ท่ี เวลา ช่ือเรื่อง ช่ือผูน้ าเสนอผลงาน สถาบนั 
1.  13.00-   

 13.20 น. 
กลยุทธก์ารสือ่สารทางการตลาดผ่านสือ่ดจิทิลัทีม่ผีลต่อการ
ตดัสนิใจท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม 

อ. วชัราภรณ์ ขายม1 
อ. ดร. สรวงภรณ์ สจัภาพพชิติ2 
อ. ณฐักรณ์ กานคาน3 
ผศ. ประวทิย ์พุ่มพา4 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลย-ี 
ราชมงคลตะวนัออก1,2,3,4 

2.  13.20-  
 13.40 น. 

ประสทิธภิาพการท างานของพนกังานระดบัปฏบิตักิารในเครอื
บรษิทั จ่าวริชั ฟู้ด จ ากดั 

นางสาวอลนิลกัษณ์ ดาวธง1 
อ. ดร. ประพนัธ ์วงศบ์างโพ2 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง1,2 

3.  13.40-  
 14.00 น. 

องคก์รแห่งความสุขในการท างานของผูป้ฏบิตังิาน
สถาบนัวจิยัแสงซนิโครตรอน (องคก์ารมหาชน) 

นางสาวผกามาศ เครอืศร1ี 
อ. ดร. ประพนัธ ์วงศบ์างโพ2 

รศ. วชัรากรณ์ ชวีโศภษิฐ3 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง1,2,3 

4.  14.00- 
 14.20 น. 

การศกึษาสาเหตุและแนวทางการแกไ้ขปัญหาจ านวนผูเ้ปิดใช้
บญัช ีDigital Savings ของธนาคารออมสนิ สาขาเดอะพาซโิอ- 
พารค์ กาญจนาภเิษก มผีลการด าเนนิงานต ่า 

นางสาวปัทมา กาญจนวงศ1์ 
อ. ดร. ผุสด ีพลสารมัย2์ 
 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย1,2 

5.  14.20- 
 14.40 น. 

การศกึษาปัจจยัดา้นสว่นประสมการตลาดทีส่่งผลต่อความตัง้ใจ
ในการขอสนิเชือ่ฉุกเฉนิโควดิผ่านแอปพลเิคชนัธนาคารออมสนิ 
กรณศีกึษาผูใ้ชบ้รกิารธนาคารในพืน้ทีอ่อมสนิกรุงเทพมหานคร 

นายพรีะพชัร ชสูขุ1 
อ. ดร. ศริริตัน์ รตันพทิกัษ์2 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย1,2 

6.  14.40- 
 15.00 น. 

การส่งผ่านราคาปาลม์น ้ามนัทีไ่มส่มมาตรในตลาดปาลม์น ้ามนั
ของไทย 

นางสาวยุพยง นามวงษา1 
ผศ. ดร. อภชิาต ดะลุณเพธย2์ 
ผศ. ดร. กุลภา กุลดลิก3 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร1์,2,3 

7.  15.00- 
 15.20 น. 

การศกึษาสาเหตุและแนวทางแกไ้ขปัญหาเพือ่เพิม่จ านวนการท า
ประกนัชวีติรายสามญัของธนาคารออมสนิสาขาเดอะพาซโิอ- 
พารค์ กาญจนาภเิษก 

นางสาวสุทธดิา วงศไ์ชย1 

อ. ดร. อารดา มหามติร2 
 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย1,2 

8.  15.20- 
 15.40 น. 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดออนไลน์ทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ
ซื้อสนิคา้ผา่นแพลตฟอรม์อคีอมเมริซ์ของ SHEIN 

นางสาววภิาว ีมะชยั1 
ผศ. ดร. ณฐัพงษ์ เตชะรตันเสฏฐ2์ 
รศ. ดร. วนิดา สุวรรณนิพนธ3์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏั- 
สวนสนุนัทา1,2,3 

9.  15.40- 
 16.00 น. 

การรบัรูคุ้ณค่าตราสนิคา้ทีม่อีทิธพิลต่อความภกัดขีองผูบ้รโิภค
รา้นคา้ปลกีเฉพาะอย่าง อเิกยี สาขาบางใหญ่ 

นายพลกฤต สว่างเมฆ1 
รศ. ดร. วนิดา สุวรรณนิพนธ2์ 
ผศ. ดร. ณฐัพงษ์ เตชะรตันเสฏฐ3์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏั- 
สวนสนุนัทา1,2,3 

10.  16.00- 
 16.20 น. 

แนวทางการแกปั้ญหาการลดลงของจ านวนลกูคา้ประเภท
ผูป้ระกอบการรา้นอาหารรายยอ่ย/Street Food ของธนาคารออม
สนิภาค 11 ในภาวะวกิฤตเศรษฐกจิจากการแพรร่ะบาด 
ของเชือ้ไวรสัโคโรน่า (COVID-19) 

นายธนนัพชัร หงษ์ทอง1 
อ. ดร. นาร ีวงศเ์ลศิคุณากร2 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย1,2 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

  

ตารางการน าเสนอผลงานวิจยัภาคบรรยาย (Oral Presentation) 
ผ่านระบบออนไลน์ วนัท่ี 13 มิถนุายน 2565 

การประชุมวิชาการระดบัชาติฯ ครัง้ท่ี 12 บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
“5 ทศวรรษ มหาวิทยาลยัรามค าแหง กบั สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19” 

   
กลุ่มสาขาวิชาวดัผลและบริหารการศึกษา  

 

 

ท่ี เวลา ช่ือเรื่อง ช่ือผูน้ าเสนอผลงาน สถาบนั 
1.  13.00-   

 13.20 น. 
ผลของการพฒันาแบบสอบถามการถูกกลัน่แกลง้ 
ส าหรบัเดก็วยัรุ่นไทย 

นางสาวสุธดิา สุวรรณราช1 
รศ. ดร. ชลดิา ธนฐัธรีกุล2 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น1,2 

2.  13.20-  
 13.40 น. 

การศกึษาการพฒันาบณัฑติและคุณลกัษณะบณัฑติ 
ระดบัปรญิญาตรคีณะศกึษาศาสตรใ์นศตวรรษที ่21 

นายสุทธริาช ตาดพริง้1 
ผศ. ดร. กมลทพิย ์ศรหีาเศษ2 
อ. ดร. พนิดา พานิชวฒันะ3 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง1,2,3 

3.  13.40-  
 14.00 น. 

การศกึษาการบรหิารจดัการงานพสัดขุองกรมยุทธศกึษา
ทหารอากาศ 

นายชนาวรี ์ศรหีนู1 
ผศ. ดร. กมลทพิย ์ศรหีาเศษ2 
อ. ดร. พนิดา พานิชวฒันะ3 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง1,2,3 

4.  14.00- 
 14.20 น. 

ความพงึพอใจของขา้ราชการครทูีม่ต่ีอการบรหิารงานบุคคลของ
ผูบ้รหิารโรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 

นางสาวเครอืฟ้า พมิพเ์สงีย่ม1 
รศ. ดร. ชนมณ ีศลิานุกจิ2 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง1,2 

5.  14.20- 
 14.40 น. 

ทกัษะการบรหิารของผูบ้รหิารสถานศกึษาในศตวรรษที ่21  
ตามความคดิเหน็ของคร ูอ าเภอเมอืงสมทุรปราการ สงักดั-
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสมทุรปราการ เขต 1 

นางสาวสุดารตัน์ นาคแท1้ 
รศ. ดร. ชนมณ ีศลิานุกจิ2 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง1,2 

6.  14.40- 
 15.00 น. 

ความคดิเหน็ของครตู่อการบรหิารงบประมาณในโรงเรยีน 
กลุ่มสหวทิยาเขตจตุรวทิย ์ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2 

นายวเิชยีร เผา้อาจ1 
รศ. ดร. ชนมณ ีศลิานุกจิ2 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง1,2 

7.  15.00- 
 15.20 น. 

ภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารโรงเรยีนในเครอื- 
เตรยีมอุดมศกึษาพฒันาการ 

นางสาวสุธาสนิี ค าทะเนตร1 
รศ. ดร. ชนมณ ีศลิานุกจิ2 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง1,2 

8.  15.20- 
 15.40 น. 

ภาวะผูน้ าเชงิกลยุทธข์องผูบ้รหิารสถานศกึษาตามความคดิเหน็
ของครใูนสหวทิยาเขตปิยมติร สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษาปทุมธาน ี

นางสาวณฐัปวณ์ี ปานบุดดา1 
รศ. ดร. ชนมณ ีศลิานุกจิ2 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง1,2 

9.  15.40- 
 16.00 น. 

ความคดิเหน็ต่อการเสรมิสรา้งพลงัอ านาจในการปฏบิตังิาน 
ของครใูนโรงเรยีน สหวทิยาเขตปิยมติร สงักดัส านกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาปทุมธาน ี

นายวุฒชิยั พนัธท์รพัย1์ 
รศ. ดร. ชนมณ ีศลิานุกจิ2 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง1,2 

10.  16.00- 
 16.20 น. 

การพฒันาบุคลากรของผูบ้รหิารสถานศกึษาตามความคดิเหน็
ของครใูนโรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร 

นางสาวกวนินา เดชาอภนินัท1์ 
รศ. ดร. ชนมณ ีศลิานุกจิ2 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง1,2 

11.  16.20- 
 16.40 น. 

ทกัษะของผูบ้รหิารสถานศกึษาในศตวรรษที ่21 ตามความ
คดิเหน็ของครใูนสหวทิยาเขตปิยมติร สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษาปทุมธาน ี

นายวชิญ์ วชิญปัญญากุล1 
รศ. ดร. ชนมณ ีศลิานุกจิ2 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง1,2 

  

ตารางการน าเสนอผลงานวิจยัภาคบรรยาย (Oral Presentation) 
ผ่านระบบออนไลน์ วนัท่ี 13 มิถนุายน 2565 

การประชุมวิชาการระดบัชาติฯ ครัง้ท่ี 12 บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
“5 ทศวรรษ มหาวิทยาลยัรามค าแหง กบั สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19” 

   
กลุ่มสาขาวิชาวดัผลและบริหารการศึกษา 

 

 

ท่ี เวลา ช่ือเรื่อง ช่ือผูน้ าเสนอผลงาน สถาบนั 
1.  13.00-   

 13.20 น. 
การพฒันาทกัษะการคดิวเิคราะหโ์ดยการน าอลักอรทิมึมาใช้
ในการจดัการเรยีนรูแ้บบออนไลน์เรือ่ง งาน ก าลงั และ
พลงังาน บรูณาการกบัวชิาวทิยาการค านวณและเทคโนโลย ี
ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 โรงเรยีนราชนิีบน 

นางสาววชัรยีา ผลเจรญิ1 
นางสาวนนัทนชั โกยทอง2 

โรงเรยีนราชนิีบน1,2 

2.  13.20-  
 13.40 น. 

การพฒันาทกัษะการดลุสมการเคมโีดยใช ้Application ChemEQ 
Game ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 โรงเรยีนราชนิีบน 

นางสาวภศัรา เปลีย่นอร่าม โรงเรยีนราชนิีบน 

3.  13.40-  
 14.00 น. 

การศกึษาพฤตกิรรมความมวีนิยัในตนเองในการเรยีน
ออนไลน์ของนกัศกึษามหาวทิยาลยัรามค าแหง ภายใต้
สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 
2019 (covid-19) 

นางสาวภรีาภรณ์ บุญทอง1 
ผศ. ดร. กมลทพิย ์ศรหีาเศษ2 
อ. ดร. พนิดา พานิชวฒันะ3 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง1,2,3 

4.  14.00- 
 14.20 น. 

การศกึษาการเขา้รว่มประเพณแีละวฒันธรรมไทยในสถานการณ์
การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ของนกัศกึษามหาวทิยาลยัรามค าแหง 

นางสาวอนุธดิา รกัเล่ง1 
ผศ. ดร. กมลทพิย ์ศรหีาเศษ2 
อ. ดร. พนิดา พานิชวฒันะ3 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง1,2,3 

5.  14.20- 
 14.40 น. 

สมรรถนะของผูบ้รหิารสถานศกึษาตามความคดิเหน็ของคร ู
ในสหวทิยาเขตเบญจบรูพา ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2 

นายเสกสรร เพง็แสงทอง1 
รศ. ดร. ชนมณ ีศลิานุกจิ2 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง1,2 

6.  14.40- 
 15.00 น. 

ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัส านกังาน
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

นางสาวปัทมา ศรสีะอาด1 
รศ. ดร. ชนมณ ีศลิานุกจิ2 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง1,2 

7.  15.00- 
 15.20 น. 

การศกึษาบทบาทการนิเทศภายในของผูบ้รหิารสถานศกึษา  
กลุ่มโรงเรยีนในสหวทิยาเขตเสรไีทย  ส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 

นางสาวน ้าฝน จนัทนะ1 
รศ. ดร. ชนมณ ีศลิานุกจิ2 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง1,2 

8.  15.20- 
 15.40 น. 

คุณภาพชวีติการท างานของขา้ราชการคร ูสงักดัส านกังาน 
เขตบางขนุเทยีน กรุงเทพมหานคร 

นางสาวสุฬาณ ีรตันนท1์ 
รศ. ดร. ชนมณ ีศลิานุกจิ2 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง1,2 

9.  15.40- 
 16.00 น. 

การศกึษาการบรหิารงานวชิาการโรงเรยีนสงักดัส านกังาน 
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

นางสาวสุภารตัน์ กุมมาร1 
รศ. ดร. ชนมณ ีศลิานุกจิ2 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง1,2 

10.  16.00- 
 16.20 น. 

การศกึษาความพงึพอใจของครทูีม่ต่ีอการบรหิารสถานศกึษา 
ของโรงเรยีนกลุ่มรตันโกสนิทรส์งักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษากรุงเทพมหานคร 

นางสาวอภญิญา จนัทมฬิ1 
รศ. ดร. ชนมณ ีศลิานุกจิ2 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง1,2 

11.  16.20- 
 16.40 น. 

การศกึษาความพงึพอใจของครทูีม่ต่ีอการบรหิารงานกจิการ
นกัเรยีนของโรงเรยีนในกลุ่มเครอืขา่ยส่งเสรมิประสทิธภิาพ
การศกึษาสงเคราะห ์ภาคกลาง 

นางสาวศราลกัษณ์ เรอืงน้อย1 
รศ. ดร. ชนมณ ีศลิานุกจิ2 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง1,2 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี
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การประชุมวิชาการระดบัชาติฯ ครัง้ท่ี 12 บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
“5 ทศวรรษ มหาวิทยาลยัรามค าแหง กบั สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19” 

   
กลุ่มสาขาวิชาวดัผลและบริหารการศึกษา 

 

 

ท่ี เวลา ช่ือเรื่อง ช่ือผูน้ าเสนอผลงาน สถาบนั 
1.  13.00-   

 13.20 น. 
การพฒันาทกัษะการคดิวเิคราะหโ์ดยการน าอลักอรทิมึมาใช้
ในการจดัการเรยีนรูแ้บบออนไลน์เรือ่ง งาน ก าลงั และ
พลงังาน บรูณาการกบัวชิาวทิยาการค านวณและเทคโนโลย ี
ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 โรงเรยีนราชนิีบน 

นางสาววชัรยีา ผลเจรญิ1 
นางสาวนนัทนชั โกยทอง2 

โรงเรยีนราชนิีบน1,2 

2.  13.20-  
 13.40 น. 

การพฒันาทกัษะการดลุสมการเคมโีดยใช ้Application ChemEQ 
Game ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 โรงเรยีนราชนิีบน 

นางสาวภศัรา เปลีย่นอร่าม โรงเรยีนราชนิีบน 

3.  13.40-  
 14.00 น. 

การศกึษาพฤตกิรรมความมวีนิยัในตนเองในการเรยีน
ออนไลน์ของนกัศกึษามหาวทิยาลยัรามค าแหง ภายใต้
สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 
2019 (covid-19) 

นางสาวภรีาภรณ์ บุญทอง1 
ผศ. ดร. กมลทพิย ์ศรหีาเศษ2 
อ. ดร. พนิดา พานิชวฒันะ3 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง1,2,3 

4.  14.00- 
 14.20 น. 

การศกึษาการเขา้รว่มประเพณแีละวฒันธรรมไทยในสถานการณ์
การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ของนกัศกึษามหาวทิยาลยัรามค าแหง 

นางสาวอนุธดิา รกัเล่ง1 
ผศ. ดร. กมลทพิย ์ศรหีาเศษ2 
อ. ดร. พนิดา พานิชวฒันะ3 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง1,2,3 

5.  14.20- 
 14.40 น. 

สมรรถนะของผูบ้รหิารสถานศกึษาตามความคดิเหน็ของคร ู
ในสหวทิยาเขตเบญจบรูพา ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2 

นายเสกสรร เพง็แสงทอง1 
รศ. ดร. ชนมณ ีศลิานุกจิ2 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง1,2 

6.  14.40- 
 15.00 น. 

ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัส านกังาน
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

นางสาวปัทมา ศรสีะอาด1 
รศ. ดร. ชนมณ ีศลิานุกจิ2 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง1,2 

7.  15.00- 
 15.20 น. 

การศกึษาบทบาทการนิเทศภายในของผูบ้รหิารสถานศกึษา  
กลุ่มโรงเรยีนในสหวทิยาเขตเสรไีทย  ส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 

นางสาวน ้าฝน จนัทนะ1 
รศ. ดร. ชนมณ ีศลิานุกจิ2 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง1,2 

8.  15.20- 
 15.40 น. 

คุณภาพชวีติการท างานของขา้ราชการคร ูสงักดัส านกังาน 
เขตบางขนุเทยีน กรุงเทพมหานคร 

นางสาวสุฬาณ ีรตันนท1์ 
รศ. ดร. ชนมณ ีศลิานุกจิ2 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง1,2 

9.  15.40- 
 16.00 น. 

การศกึษาการบรหิารงานวชิาการโรงเรยีนสงักดัส านกังาน 
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

นางสาวสุภารตัน์ กุมมาร1 
รศ. ดร. ชนมณ ีศลิานุกจิ2 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง1,2 

10.  16.00- 
 16.20 น. 

การศกึษาความพงึพอใจของครทูีม่ต่ีอการบรหิารสถานศกึษา 
ของโรงเรยีนกลุ่มรตันโกสนิทรส์งักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษากรุงเทพมหานคร 

นางสาวอภญิญา จนัทมฬิ1 
รศ. ดร. ชนมณ ีศลิานุกจิ2 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง1,2 

11.  16.20- 
 16.40 น. 

การศกึษาความพงึพอใจของครทูีม่ต่ีอการบรหิารงานกจิการ
นกัเรยีนของโรงเรยีนในกลุ่มเครอืขา่ยส่งเสรมิประสทิธภิาพ
การศกึษาสงเคราะห ์ภาคกลาง 

นางสาวศราลกัษณ์ เรอืงน้อย1 
รศ. ดร. ชนมณ ีศลิานุกจิ2 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง1,2 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

  

ตารางการน าเสนอผลงานวิจยัภาคบรรยาย (Oral Presentation) 
ผ่านระบบออนไลน์ วนัท่ี 13 มิถนุายน 2565 

การประชุมวิชาการระดบัชาติฯ ครัง้ท่ี 12 บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
“5 ทศวรรษ มหาวิทยาลยัรามค าแหง กบั สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19” 

   
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละภาษาศาสตร ์

 

 

ท่ี เวลา ช่ือเรื่อง ช่ือผูน้ าเสนอผลงาน สถาบนั 
1.  13.00-   

 13.20 น. 
การศกึษาบทบรรยายฉากวรรณกรรมแปลจนีเรือ่งขนุเขา
แห่งจติวญิญาณตามคุณค่าโวหารการประพนัธ ์

นางสาวกนกอร บุญเพง็ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

2.  13.20-  
 13.40 น. 

การแปลภาษาจนี-ไทย ศกึษาการปรบับทแปลขา่วสายทหาร นาวาโท ชวาล ตมศิานนท1์ 
รศ. เสาวภาคย ์วรลคันากุล2 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง1,2 

3.  13.40-  
 14.00 น. 

การแสดงพืน้บา้นร าแบบบท ต าบลสามเรอืน  
อ าเภอศรสี าโรง จงัหวดัสุโขทยั 

นางชมยัพร สวุรรณสขุสนัต1ิ 
ผศ. ดร. สุภทัรา บุญปัญญโรจน์2 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง1,2 

4.  14.00- 
 14.20 น. 

ภาพสะทอ้นดา้นคตชินวทิยาจากนวนิยายเรือ่งโรงคร ู นางสาวกรรณกิาร ์วเิชยีรพร1 
ผศ. ดร. สุภทัรา บุญปัญญโรจน์2 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง1,2 

5.  14.20- 
 14.40 น. 

ความเชือ่และพธิกีรรมของประชาชนทีม่ต่ีอการสกัการบชูา
พญานาค วดัป่าคลอง 11 ต าบลบงึกาสาม อ าเภอหนองเสอื 
จงัหวดัปทุมธาน ี

นางสุรรีตัน์ บุตรชา 
 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

6.  14.40- 
 15.00 น. 

สวดคฤหสัถ์ กรณศีกึษา คณะมหาเทพบนัเทงิศลิป์ นายมหทิธ ิเบา้พมิพา มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

7.  15.00- 
 15.20 น. 

แนวคดิผูห้ญงิสมยัใหมใ่นนวนยิายชุด “นกัสบืสตรศีรอียุธยา” นายชญานนท ์ชมด1ี 
ผศ. ดร. สหะโรจน์ กติตมิหาเจรญิ2 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง1,2 

8.  15.20- 
 15.40 น. 

การปรบัตวัของทหารเกณฑก์ะเทยในค่ายทหาร  
 

นางสาวพรสวรรค ์ดว้งชา้ง1 
ผศ. ดร. ธรีะนนัท ์วชิยัดษิฐ2 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง1,2 

  

ตารางการน าเสนอผลงานวิจยัภาคบรรยาย (Oral Presentation) 
ผ่านระบบออนไลน์ วนัท่ี 13 มิถนุายน 2565 

การประชุมวิชาการระดบัชาติฯ ครัง้ท่ี 12 บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
“5 ทศวรรษ มหาวิทยาลยัรามค าแหง กบั สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19” 

   
กลุ่มสาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

 

 

ท่ี เวลา ช่ือเรื่อง ช่ือผูน้ าเสนอผลงาน สถาบนั 
1.  13.00-   

 13.20 น. 
การพฒันาความสามารถดา้นการพดูเล่าเรือ่งดว้ยเทคนิค 
Think pair share ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4  
โรงเรยีนวดัแคใน 

นายทรงสทิธิ ์ค าพนัธ1์ 
อ. ดร. สงา่ วงคไ์ชย2 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง1,2 

2.  13.20-  
 13.40 น. 

การพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวรรณคดไีทยเรือ่ง อเิหนา 
ตอนศกึกะหมงักุหนิง ดว้ยการจดัการเรยีนรู ้แบบสบืเสาะหา
ความรู ้(5E) ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4  
โรงเรยีนมธัยมศกึษาเทศบาลเมอืงสวรรคโลก 

นายนฐัพล มสิละ1 
อ. ดร. สงา่ วงคไ์ชย2 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง1,2 

3.  13.40-  
 14.00 น. 

การพฒันาความสามารถดา้นการอ่านเชงิวเิคราะหด์ว้ย
เทคนิค OK5R ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2  
โรงเรยีนธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคม 

นายสาววรางคณา กนัตา1 
อ. ดร. สงา่ วงคไ์ชย2 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง1,2 

4.  14.00- 
 14.20 น. 

การพฒันาความสามารถดา้นการอ่านสะกดค าดว้ยการจดัการ
เรยีนรูแ้บบสมองเป็นฐาน ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 1   

นางสาวออ้ยทพิย ์แสงสุดตา1 
อ. ดร. สงา่ วงคไ์ชย2 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง1,2 

5.  14.20- 
 14.40 น. 

ผลการใชร้ปูแบบมโนทศัน์ทีม่ต่ีอผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  
เรือ่ง ค ายมืภาษาต่างประเทศของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 
โรงเรยีนสตรศีรสีุรโิยทยั 

นายเจตรนิทร ์ขาวนุ้ย1 
อ. ดร. สงา่ วงคไ์ชย2 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง1,2 

6.  14.40- 
 15.00 น. 

ผลการจดัการเรยีนรูด้ว้ยวธิ ีGPAS ทีม่ต่ีอความสามารถในการ
อ่านอย่างมวีจิารณญาณของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 
โรงเรยีนสรุศกัดิม์นตร ี

นางสาวรุ่งอรุณ โทธรรม1 
อ. ดร. สงา่ วงคไ์ชย2 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง1,2 

7.  15.00- 
 15.20 น. 

ผลของการใชว้ธิสีอนแบบสแกฟโฟลดท์ีม่ต่ีอทกัษะการเขยีน 
เชงิสรา้งสรรคข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 

นายปณุยภทัร ภจูอมแกว้ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

8.  15.20- 
 15.40 น. 

ผลของการใชเ้ทคนคิการสอน KWL Plus ทีม่ต่ีอทกัษะการเขยีน
สรุปความของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 

นางสาวสุวภิา เขม็มณฑา มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

9.  15.40- 
 16.00 น. 

ผลของการใชว้ธิกีารเรยีนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานทีม่ต่ีอ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวรรณคดไีทยของนกัเรยีน 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 

นางสาววาสนา เกาะสนิธุ ์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

10.  16.00- 
 16.20 น. 

ผลของการใชแ้นวการสอนแบบสรา้งสรรคเ์ป็นฐาน (CBL) ทีม่ต่ีอ
ทกัษะการเขยีนเรยีงความของสามเณรนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา 
ปีที ่2 โรงเรยีนสานฝัน (นามสมมต)ิ จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 
ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2564 

พระคมศร สนิทร มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

11.  16.20- 
 16.40 น. 

ผลของการใชว้ธิกีารเรยีนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานทีม่ต่ีอทกัษะ
การอ่านเชงิวเิคราะหข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3  
โรงเรยีนวริยิะ (นามสมมต)ิ ในจงัหวดัพระนครศรอียุธยา 
ภาคการศกึษาที ่2 ปีการศกึษา 2564 

พระมหาสริมิงคล ศรมีนัตะ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี
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การประชุมวิชาการระดบัชาติฯ ครัง้ท่ี 12 บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
“5 ทศวรรษ มหาวิทยาลยัรามค าแหง กบั สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19” 

   
กลุ่มสาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

 

 

ท่ี เวลา ช่ือเรื่อง ช่ือผูน้ าเสนอผลงาน สถาบนั 
1.  13.00-   

 13.20 น. 
การพฒันาความสามารถดา้นการพดูเล่าเรือ่งดว้ยเทคนิค 
Think pair share ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4  
โรงเรยีนวดัแคใน 

นายทรงสทิธิ ์ค าพนัธ1์ 
อ. ดร. สงา่ วงคไ์ชย2 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง1,2 

2.  13.20-  
 13.40 น. 

การพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวรรณคดไีทยเรือ่ง อเิหนา 
ตอนศกึกะหมงักุหนิง ดว้ยการจดัการเรยีนรู ้แบบสบืเสาะหา
ความรู ้(5E) ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4  
โรงเรยีนมธัยมศกึษาเทศบาลเมอืงสวรรคโลก 

นายนฐัพล มสิละ1 
อ. ดร. สงา่ วงคไ์ชย2 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง1,2 

3.  13.40-  
 14.00 น. 

การพฒันาความสามารถดา้นการอ่านเชงิวเิคราะหด์ว้ย
เทคนิค OK5R ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2  
โรงเรยีนธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคม 

นายสาววรางคณา กนัตา1 
อ. ดร. สงา่ วงคไ์ชย2 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง1,2 

4.  14.00- 
 14.20 น. 

การพฒันาความสามารถดา้นการอ่านสะกดค าดว้ยการจดัการ
เรยีนรูแ้บบสมองเป็นฐาน ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 1   

นางสาวออ้ยทพิย ์แสงสุดตา1 
อ. ดร. สงา่ วงคไ์ชย2 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง1,2 

5.  14.20- 
 14.40 น. 

ผลการใชร้ปูแบบมโนทศัน์ทีม่ต่ีอผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  
เรือ่ง ค ายมืภาษาต่างประเทศของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 
โรงเรยีนสตรศีรสุีรโิยทยั 

นายเจตรนิทร ์ขาวนุ้ย1 
อ. ดร. สงา่ วงคไ์ชย2 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง1,2 

6.  14.40- 
 15.00 น. 

ผลการจดัการเรยีนรูด้ว้ยวธิ ีGPAS ทีม่ต่ีอความสามารถในการ
อ่านอย่างมวีจิารณญาณของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 
โรงเรยีนสรุศกัดิม์นตร ี

นางสาวรุ่งอรุณ โทธรรม1 
อ. ดร. สงา่ วงคไ์ชย2 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง1,2 

7.  15.00- 
 15.20 น. 

ผลของการใชว้ธิสีอนแบบสแกฟโฟลดท์ีม่ต่ีอทกัษะการเขยีน 
เชงิสรา้งสรรคข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 

นายปณุยภทัร ภจูอมแกว้ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

8.  15.20- 
 15.40 น. 

ผลของการใชเ้ทคนคิการสอน KWL Plus ทีม่ต่ีอทกัษะการเขยีน
สรุปความของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 

นางสาวสุวภิา เขม็มณฑา มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

9.  15.40- 
 16.00 น. 

ผลของการใชว้ธิกีารเรยีนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานทีม่ต่ีอ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวรรณคดไีทยของนกัเรยีน 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 

นางสาววาสนา เกาะสนิธุ ์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

10.  16.00- 
 16.20 น. 

ผลของการใชแ้นวการสอนแบบสรา้งสรรคเ์ป็นฐาน (CBL) ทีม่ต่ีอ
ทกัษะการเขยีนเรยีงความของสามเณรนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา 
ปีที ่2 โรงเรยีนสานฝัน (นามสมมต)ิ จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 
ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2564 

พระคมศร สนิทร มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

11.  16.20- 
 16.40 น. 

ผลของการใชว้ธิกีารเรยีนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานทีม่ต่ีอทกัษะ
การอ่านเชงิวเิคราะหข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3  
โรงเรยีนวริยิะ (นามสมมต)ิ ในจงัหวดัพระนครศรอียุธยา 
ภาคการศกึษาที ่2 ปีการศกึษา 2564 

พระมหาสริมิงคล ศรมีนัตะ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

  

 
ตารางการน าเสนอผลงานวิจยัภาคบรรยาย (Oral Presentation) 

ผ่านระบบออนไลน์ วนัท่ี 13 มิถนุายน 2565 
การประชุมวิชาการระดบัชาติฯ ครัง้ท่ี 12 บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

“5 ทศวรรษ มหาวิทยาลยัรามค าแหง กบั สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19” 
   
กลุ่มสาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

 

 

ท่ี เวลา ช่ือเรื่อง ช่ือผูน้ าเสนอผลงาน สถาบนั 
1.  13.00-   

 13.20 น. 
ผลการจดัการเรยีนรูด้ว้ยรปูแบบการสอนซนิเนคตกิสท์ีม่ต่ีอ
ความสามารถในการเขยีนเชงิสรา้งสรรคข์องนกัเรยีน 
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 โรงเรยีนวชิากร 

นางสาวพชัรนิทร ์ทรงวาจา1 
อ. ดร. สงา่ วงคไ์ชย2 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง1,2 

2.  13.20-  
 13.40 น. 

การพฒันาความสามารถดา้นการเขยีนเรือ่งตามจนิตนาการ  
ดว้ยการจดัการเรยีนรูแ้บบสรา้งสรรคเ์ป็นฐาน ของนกัเรยีน 
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 

นางสาวสุชาดา อาวรุณ1 
อ. ดร. สงา่ วงคไ์ชย2 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง1,2 

3.  13.40-  
 14.00 น. 

ผลการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามรปูแบบพกิเจอรเ์วริด์ทีม่ต่ีอ
ความสามารถในการเขยีนบรรยายภาพของนกัเรยีน 
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 

นางสาวรตันวด ีพงัแสงสุ1 
อ. ดร. สงา่ วงคไ์ชย2 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง1,2 

4.  14.00- 
 14.20 น. 

ผลการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชว้ธิสีอนแบบ SQ6R ทีม่ต่ีอ
ความสามารถในการอ่านอย่างมวีจิารณญาณของนกัเรยีน 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 

นางสาววไิลลกัษณ์ ค าโพธิ1์ 
อ. ดร. สงา่ วงคไ์ชย2 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง1,2 

5.  14.20- 
 14.40 น. 

การพฒันาความสามารถดา้นการอ่านเชงิวเิคราะหด์ว้ยเทคนิค
การอ่านแบบ PQRST ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 
โรงเรยีนวเิชยีรกลิน่สคุนธอุ์ปถมัภ ์

นางสาวภรณ์ทพิย ์จานทองค า1 
อ. ดร. สงา่ วงคไ์ชย2 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง1,2 

6.  14.40- 
 15.00 น. 

ผลการจดัการเรยีนรูด้ว้ยกลวธิอีารอ์เีอพทีีม่ต่ีอความสามารถ 
ในการเขยีนสรุปความของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 

นางสาวนฤมล ศรบีวัโรย1 
อ. ดร. สงา่ วงคไ์ชย2 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง1,2 

7.  15.00- 
 15.20 น. 

ผลของการใชร้ปูแบบการสอนตามทฤษฎกีารตอบสนองของ
ผูอ่้านทีม่ต่ีอผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวรรณคดขีองนกัเรยีน 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 

นางสาวปรญิฑกิา ดารุนิกร มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

8.  15.20- 
 15.40 น. 

ผลของการใชว้ธิกีารสอนแบบสบืเสาะหาความรูท้ีม่ต่ีอผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนวรรณคดขีองนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 

นายฐภทัรสกรรจ ์ 
ปญุญธรพฒันะกุล 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

9.  15.40- 
 16.00 น. 

ผลของการใชว้ธิกีารสอนแบบสบืเสาะหาความรู ้(5E)  
ทีม่ต่ีอผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวรรณคดขีองนกัเรยีน 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 

นางสาวเกษราภรณ์ ออมชมภ ู มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

10.  16.00- 
 16.20 น. 

ผลของการใชเ้ทคนคิการสอน KWLH Plus ทีม่ต่ีอทกัษะการอ่าน
ตคีวามของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 โรงเรยีนสุคนัธชาต-ิ
วทิยา (นามสมมต)ิ ในสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มธัยมศกึษาชลบุร-ีระยอง ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2564 

นางสาวกมลทพิย ์นาชยัทอง มหาวทิยาลยัรามค าแหง 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี

สารบัญ

หน้า

กลุ่มสาขาวิชาการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

บทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการพัฒนาระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย	 1

กรณีศึกษาห้างค้าปลีกสมัยใหม่

	 จุฑารัตน์		พัฒนาทร

ภาพสะท้อนแนวคิดอุดมคติทางการเมือง	และการข่มเหงรังแกจากกลุ่มอำานาจรัฐ	ที่ปรากฏในกวีนิพนธ	์ 10

ชุดขบวนการร้อยกรองจากซับแดง	ของประเสริฐ	จันดำา	พ.ศ.	2517

	 ตวงศักดา		กะตะศิลา

คริปโทเคอร์เรนซีในเศรษฐกิจการเมืองโลกภายใต้ภาวะสงครามยูเครนและรัสเซีย	 21

	 พรเทพ		บูรณกุลไพโรจน์

การเมืองของนโยบายการแก้ไขปัญหาการจราจรของกรุงเทพมหานคร	ตั้งแต่	พ.ศ.	2504-2563	 31

	 ลลิตภัทร	สีเคน,	ศุภชัย	ศุภผล,	จักรี	ไชยพินิจ	และกานต์	บุญยะกาญจน

การเมืองของการต่อสู้นโยบายกัญชาเสรีในประเทศไทย	ตั้งแต่	พ.ศ.	2560-2563	 42

	 นุชนาท	จิรวิภาส,	ศุภชัย	ศุภผล,	จักรี	ไชยพินิจ	และกานต์	บุญยะกาญจน

จากเส้นทางสายไหม	สู่เส้นทางสายไหมใหม่:	ศึกษาเปรียบเทียบยุทธศาสตร์ทางการค้าและการเมือง	 54

ของสาธารณรัฐประชาชนจีน	และผลกระทบที่มีต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

	 วิภาวี		สุวิมลวรรณ

นโยบายต่างประเทศของไทยภายใต้บริบทของการจัดทำาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค	 66

	 สุภกัญญ์ญา		เกษชุมพล

บทบาทและผลประโยชน์ของจีนกับการให้การช่วยเหลือด้านพิบัติแผ่นดินไหวต่อประเทศไทย	 77

	 นฤมล	ทีระฆัง		และภูวเดช	ธนิชานนท์

กลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และการพัฒนา

ผลของพืชอาหารที่แตกต่างกันต่อวงจรชีวิตของผีเสื้อหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด	Spodoptera frugiperda	(J.E.Smith)	 91

	 สหรัฐ	เกชาคุปต์		และมัลลิกา	กิลาโส

การใช้แผนที่เกษตรออนไลน์ในการผลิตมันสำาปะหลังของเกษตรกรอำาเภอจอมบึง	จังหวัดราชบุร	ี 99

	 ชนม์ชนก	ตั้งตระกูล,	พลสราญ	สราญรมย์	และเฉลิมศักดิ์	ตุ้มหิรัญ

แนวทางการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำาจัดศัตรูข้าวของเกษตรกรผู้ผลิตข้าว	 109

อำาเภอบ้านโพธิ์	จังหวัดฉะเชิงเทรา

	 วรพล	คงศักดิ์ไพบูลย์,	พลสราญ	สราญรมย์	และจินดา	ขลิบทอง

แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนตามหลักการบริหารเชิงดุลยภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน	 120

ในอำาเภอพนัสนิคม	จังหวัดชลบุรี

	 ธัญญ์รภัสร์	จงชัยพัฒน์,	พลสราญ	สราญรมย์	และบำาเพ็ญ	เขียวหวาน

การยอมรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์ในจังหวัดนครปฐม	 130

	 นัฐพงษ์	แก้วรัตนชัย,	พลสราญ	สราญรมย์	และเบญจมาศ	อยู่ประเสริฐ
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ธนาคารออมสินภาค	11	ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา	(COVID-19)

	 ธนันพัชร	หงษ์ทอง	และนารี	วงศ์เลิศคุณากร

กลุ่มสาขาวิชาวัดผลและบริหารการศึกษา

ผลของการพัฒนาแบบสอบถามการถูกกลั่นแกล้งสําหรับเด็กวัยรุ่นไทย	 483

	 สุธิดา	สุวรรณราช	และชลิดา	ธนัฐธีรกุล

การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยการนําอัลกอริทึมมาใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน	์ 495

เรื่อง	งาน	กําลัง	และพลังงาน	บูรณาการกับวิชาวิทยาการคํานวณและเทคโนโลยี

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	โรงเรียนราชินีบน

	 วัชรียา	ผลเจริญ	และนันทนัช	โกยทอง

การพัฒนาทักษะการดุลสมการเคมีโดยใช้	Application	ChemEQ	Game	 505

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	โรงเรียนราชินีบน

	 ภัศรา	เปลี่ยนอร่าม

การศึกษาการพัฒนาบัณฑิตและคุณลักษณะบัณฑิต	ระดับปริญญาตรี	คณะศึกษาศาสตร์	ในศตวรรษที่	21	 514

	 สุทธิราช	ตาดพริ้ง,	กมลทิพย์	ศรีหาเศษ	และพนิดา	พานิชวัฒนะ

การศึกษาการบริหารจัดการงานพัสดุของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ	 524

	 ชนาวีร์	ศรีหนู,	กมลทิพย์	ศรีหาเศษ	และพนิดา	พานิชวัฒนะ

ความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียน	 535

สังกัดสํานักงานเขตจตุจักร	กรุงเทพมหานคร

	 เครือฟ้า	พิมพ์เสงี่ยม	และชนมณี	ศิลานุกิจ

ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่	21	ตามความคิดเห็นของครู	อําเภอเมืองสมุทรปราการ	 545

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	สมุทรปราการ	เขต	1

	 สุดารัตน์	นาคแท้	และชนมณี	ศิลานุกิจ



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี

ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงบประมาณในโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตจตุรวิทย์	 555

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต	2

	 วิเชียร	เผ้าอาจ	และชนมณี	ศิลานุกิจ

ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนในเครือเตรีียมอุดมศึกษาพัฒนาการ	 565

	 สุธาสินี	คำาทะเนตร	และชนมณี	ศิลานุกิจ

ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา	ตามความเห็นของครูในสหวิทยาเขตปิยมิตร	 576

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

	 ณัฐปวีณ์	ปานบุดดา	และชนมณี	ศิลานุกิจ

ความคิดเห็นต่อการเสริมสร้างพลังอํานาจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน	สหวิทยาเขตปิยมิตร	 587

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

	 วุฒิชัย	พันธ์ทรัพย์	และชนมณี	ศิลานุกิจ

การพัฒนาบุคลากรของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียน	 596

สังกัดสํานักงานเขตยานนาวา	กรุงเทพมหานคร

	 กวินนา	เดชาอภินันท์	และชนมณี	ศิลานุกิจ

ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่	21	ตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนสหวิทยาเขตปิยมิตร	 606

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

	 วิชญ์	วิชญปัญญากุล	และชนมณี	ศิลานุกิจ

การศึกษาพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองในการเรียนออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง	 616

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)

	 ภีราภรณ์	บุญทอง,	กมลทิพย์	ศรีหาเศษ	และพนิดา	พานิชวัฒนะ

การศึกษาการเข้าร่วมประเพณีและวัฒนธรรมไทยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ	 625

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง

	 อนุธิดา	รักเล่ง,	กมลทิพย์	ศรีหาเศษ	และพนิดา	พานิชวัฒนะ

สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในสหวิทยาเขตเบญจบูรพา	 635

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร	เขต	2

	 เสกสรร	เพ็งแสงทอง	และชนมณี	ศิลานุกิจ

ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา	สังกัดสํานักงานเขตบางนา	กรุงเทพมหานคร	 645

	 ปัทมา	ศรีสะอาด	และชนมณี	ศิลานุกิจ

การศึกษาบทบาทการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา	กลุ่มโรงเรียนในสหวิทยาเขตเสรีไทย	 655

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร	เขต	2

	 นำ้าฝน	จันทนะ	และชนมณี	ศิลานุกิจ

คุณภาพชีวิตการทํางานของข้าราชการครู	สังกัดสํานักงานเขตบางขุนเทียน	กรุงเทพมหานคร	 665

	 สุฬาณี	รัตนนท์	และชนมณี	ศิลานุกิจ

การศึกษาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตบางนา	กรุงเทพมหานคร	 675

	 สุภารัตน์	กุมมาร	และชนมณี	ศิลานุกิจ



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

การศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนกลุ่มรัตนโกสินทร์	 685

สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

	 อภิญญา	จันทมิฬ	และชนมณี	ศิลานุกิจ

การศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียน	 696

ในกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาสงเคราะห์	ภาคกลาง

	 ศราลักษณ์	เรืองน้อย	และชนมณี	ศิลานุกิจ

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และภาษาศาสตร์

การศึกษาบทบรรยายฉากวรรณกรรมแปลจีน	เรื่อง	ขุนเขาแห่งจิตวิญญาณตามคุณค่าโวหารการประพันธ์	 706

	 กนกอร	บุญเพ็ง

การแปลภาษาจีน-ไทย	ศึกษาการปรับบทแปลข่าวสายทหาร	 715

	 ชวาล	ตมิศานนท์	และเสาวภาคย์	วรลัคนากุล

การแสดงพื้นบ้านรำาแบบบท	ตำาบลสามเรือน	อำาเภอศรีสำาโรง	จังหวัดสุโขทัย	 725

	 ชมัยพร	สุวรรณสุขสันติ	และสุภัทรา	บุญปัญญโรจน์

ภาพสะท้อนด้านคติชนวิทยาจากนวนิยาย	เรื่อง	โรงครู	 735

	 กรรณิการ์	วิเชียรพร	และสุภัทรา	บุญปัญญโรจน์

ความเชื่อและพิธีกรรมของประชาชนที่มีต่อการสักการบูชาพญานาค	 745

วัดป่าคลอง	11	ตำาบลบึงกาสาม	อำาเภอหนองเสือ	จังหวัดปทุมธานี

	 สุรีรัตน์	บุตรชา

สวดคฤหัสถ์	กรณีศึกษา	คณะมหาเทพบันเทิงศิลป์	 753

	 มหิทธิ	เบ้าพิมพา

แนวคิดผู้หญิงสมัยใหม่ในนวนิยายชุด	“นักสืบสตรีศรีอยุธยา”	 761

	 ชญานนท์	ชมดี	และสหะโรจน์	กิตติมหาเจริญ

การปรับตัวของทหารเกณฑ์กะเทยในค่ายทหาร	 771

	 พรสวรรค์	ด้วงช้าง	และธีระนันท์	วิชัยดิษฐ

กลุ่มสาขาวิชาการสอนภาษาไทย

การพัฒนาความสามารถด้านการพูดเล่าเรื่องด้วยเทคนิค	Think	Pair	Share	 780

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	4

	 ทรงสิทธิ์	คำาพันธ์	และสง่า	วงค์ไชย

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย	เรื่อง	อิเหนา	ตอนศึกกะหมังกุหนิง	ด้วยการจัดการเรียนรู้	 792

แบบสืบเสาะหาความรู้	(5E)	ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก

	 นัฐพล	มิสละ	และสง่า	วงค์ไชย

การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ด้วยเทคนิค	OK5R	ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	 806

โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม

	 วรางคณา	กันตา	และสง่า	วงค์ไชย



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี

การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านสะกดคำา	ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน	 817

สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	1

	 อ้อยทิพย์	แสงสุดตา	และสง่า	วงค์ไชย

ผลการใช้รูปแบบมโนทัศน์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	เรื่อง	คำายืมภาษาต่างประเทศ	 829

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

	 เจตรินทร์	ขาวนุ้ย	และสง่า	วงค์ไชย

ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธี	GPAS	ที่มีต่อความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ	 840

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

	 รุ่งอรุณ	โทธรรม	และสง่า	วงค์ไชย

ผลของการใช้วิธีสอนแบบสแกฟโฟลด์ที่มีต่อทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	 851

	 ปุณยภัทร	ภูจอมแก้ว

ผลของการใช้เทคนิคการสอน	KWL	Plus	ที่มีต่อทักษะการเขียนสรุปความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	 861

	 สุวิภา	เข็มมณฑา

ผลของการใช้วิธีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย	 870

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6

	 วาสนา	เกาะสิทธุ์

ผลของการใช้แนวการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน	(CBL)	ที่มีต่อทักษะการเขียนเรียงความ	 878

ของสามเณรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	โรงเรียนสานฝัน	(นามสมมติ)

จังหวัดพระนครศรีอยุธยม	ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2564

	 คมศร	สินทร

ผลของการใช้วิธีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีต่อทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	 889

โรงเรียนวิริยะ	(นามสมมติ)	ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ภาคการศึกษาที่	2	ปีการศึกษา	2564

	 สิริมงคล	ศรีมันตะ

ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ที่มีต่อความสามารถในการเชิงสร้างสรรค์	 899

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	โรงเรียนวิชากร

	 พัชรินทร์		ทรงวาจา	และสง่า	วงค์ไชย

การพัฒนาความสามารถด้านการเขียนเรื่องตามจินตนาการ	ด้วยการจัดการเรียนรู้	 910

แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน	ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	5

	 สุชาดา	อาวรุณ	และสง่า	วงค์ไชย

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบพิกเจอร์เวิร์ดที่มีต่อความสามารถในการเขียนบรรยายภาพ	 922

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	3

	 รัตนวดี	พังแสงสุ	และสง่า	วงค์ไชย

ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบ	SQ6R	ที่มีต่อความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ	 932

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3

	 วิไลลักษณ์	และสง่า	วงค์ไชย
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การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการอ่านแบบ	PQRST	ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	 944

โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์

	 ภรณ์ทิพย์	จานทองคำา	และสง่า	วงค์ไชย

ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธีอาร์อีเอพี	ที่มีต่อความสามารถในการเขียนสรุปความ	 954

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6

	 นฤมล	ศรีบัวโรย	และสง่า	วงค์ไชย

ผลของการใช้รูปแบบการสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่านที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดี	 966

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1

	 ปริญฑิกา	ดารุนิกร

ผลของการใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดี	 976

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5

	 ฐภัทรสกรรจ์	ปุญญธรพัฒนะกุล

ผลของการใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้	(5E)	ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดี	 987

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1

	 เกษราภรณ์		ออมชมภู

ผลของการใช้เทคนิคการสอน	KWLH	Plus	ที่มีต่อทักษะการอ่านตีความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	 998

	 กมลทิพย์	นาชัยทอง
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งานวจิยัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาบทบาทและการมีส่วนร่วมของห้างคา้ปลีกในการพฒันาระบบการผลิตสินคา้ปศุสัตว์

ปลอดภยั ใชว้ธีิการสมัภาษณ์เชิงลึกผูบ้ริหารและพนกังานระดบัปฏิบติัการของหา้งคา้ปลีก เพ่ือเสนอแนะแนวทางและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของภาคเอกชนในการพฒันาระบบการผลิตสินคา้ปศุสตัวป์ลอดภยั  

 ผลการศึกษา พบวา่ การมีส่วนร่วมของหา้งคา้ปลีกสมยัใหม่ของไทยมีลกัษณะเป็นการใชอ้ านาจต่อรองทางการคา้ส่งเสริม
และผลกัดนัใหภ้าคการผลิตหรือคู่คา้พฒันาการผลิตสินคา้ของตนใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานท่ีห้างคา้ปลีกหรือผูซ้ื้อก าหนด อีกทั้งยงัมี
รูปแบบในการมีส่วนร่วมดว้ยกนัหลายลกัษณะ ทั้งการมีส่วนร่วมกบัภาครัฐในการจดัการอบรมให้ความรู้แก่ผูผ้ลิตหรือคู่คา้เก่ียวกบั
มาตรฐานระบบการผลิตปศุสัตวป์ลอดภยัและกฏหมายท่ีเก่ียวขอ้ง การตอบรับน านโยบายภาครัฐมาปฏิบติัในฐานะตน้แบบการ
ด าเนินโครงการ การสนับสนุนฐานขอ้มูลผลิตภณัฑ ์และขอ้มูลคู่คา้ให้กบัภาครัฐ รวมถึงการเขา้เป็นคณะท างานหรือเขา้ให้ความ
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ในส่วนของขอ้เสนอแนะผูว้ิจยัเห็นว่า ภาครัฐควรพิจารณาถ่ายโอนภารกิจการตรวจสอบ และวิเคราะห์ผลิตภณัฑ์เพ่ือ
ประกอบการรับรองมาตรฐานไปยงัหน่วยงานเอกชน ซ่ึงไดรั้บการรับรองความสามารถโดยหน่วยงานภาครัฐและไม่มีส่วนไดเ้สีย
กบัผูป้ระกอบการ เพ่ือใหก้ารท างานของภาครัฐคล่องตวัข้ึน 
 
ค าส าคญั: บทบาท, การมีส่วนร่วม, หา้งคา้ปลีก 
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Abstract 

 
This research aims to study the role and participation of modern trade in the development of livestock production 

systems. This research used in-depth interviews with management and employees of the modern trade to suggest guidelines and 
promote the participation of the private sector in the development of a production system for safe livestock products. 

The study found that Thailand  modern trade’s participation  is characterized by using the trade bargaining power to 
promote and encourage the manufacturer or business  partners to develop the production system  to meet the standards, leading by 
modern trade  or  purchaser. There are also many kinds of participation i.e. collaborate with the government sector in organizing, 
training, and educating to related manufacturers or business partners about the standards of safety livestock production systems 
and related laws and regulations. Also implementation of government policies as a project model to other related projects by 
support about the product and supplier databases, including collaborate to be a working group or giving related opinions to 
support the public hearing of important laws and regulations.  

The recommendation from the author, the government should consider transferring the audit mission and analyzing 
products to support the standard certification to the neutral private sector that had been certified by the government to streamline 
the functioning of the government. 
 
Keywords: Role, Participation, Modern Trade 
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บทน า 
 
 การบริโภคอาหารกลุ่มเน้ือสัตว์และผลิตภัณฑ์ของประชากรไทยตามรายงานของส านักงานสถิติมีจ านวนมากถึง 
59,066,157 คน ซ่ึงคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 95.78 ของจ านวนประชากรทั้งหมด ซ่ึงในกลุ่มน้ีโดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากถึงร้อยละ 
16.21 สะทอ้นให้เห็นไดว้่า ประชากรไทยเป็นกลุ่มบริโภคเน้ือสัตวเ์ป็นอาหารหลกัอย่างชดัเจน (กรมปศุสัตว,์ 2561)  ปัจจุบนั
ประเทศไทยมีจ านวนประชากรมากเป็นอนัดบัท่ี 21 ของโลก โดยจากสถิติในเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ประเทศไทยมีจ านวน
ประชากรรวมทั้งส้ิน 66,165,261 คน (กรมการปกครอง, 2565) โดยเฉล่ียแลว้ประชากรของประเทศไทยมีอตัราการขยายตวัในช่วง 
20 ปี ท่ีผา่นมาอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 0.71 ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ ประชากรของประเทศไทยมีอตัราการเติบโตเพ่ิมสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ท าให้
การบริโภคเน้ือสัตวใ์นประเทศมีปริมาณความตอ้งการสูงข้ึนสอดรับกบัจ านวนประชาการท่ีเพ่ิมข้ึนดว้ย กระแสการบริโภคของ
ผูบ้ริโภคในปัจจุบนัให้ความส าคญักบัอาหารเพ่ือสุขภาพ โดยมูลค่าตลาดอาหารสุขภาพของไทยอยู่ท่ีอนัดบั 19 ของโลก มีตลาด
อาหารเพื่อคุณประโยชน์ครองส่วนแบ่งตลาดอาหารสุขภาพมากท่ีสุดประมาณร้อยละ 60 ตามดว้ยอาหารผลิตภณัฑจ์ากธรรมชาติ
ร้อยละ 30 (ทศพล หงษท์อง, 2559) ในขณะเดียวกนัผูบ้ริโภคเองยงัให้ความส าคญักบั แหล่งท่ีมาของอาหาร ความสะอาด ความ
ปลอดภยั การตรวจสอบยอ้นกลบัไดม้าเป็นอนัดบัตน้ ๆ เน่ืองจากอิทธิพลของการรักสุขภาพ และกระแสสังคมออนไลน์ ซ่ึงเป็น
สงัคมแห่งการเขา้ถึงขอ้มูล 
 ระบบการผลิตปศุสตัวป์ลอดภยัจึงเขา้มามีบทบาทในฐานะเป็นตวัสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัระบบการผลิตอาหารของไทย
ตลอดห่วงโซ่ อนัไดแ้ก่ โรงงานผลิตอาหารสัตว ์ฟาร์มเล้ียงสัตว ์โรงฆ่าสัตว ์โรงแปรรูป และสถานท่ีจ าหน่าย กรมปศุสัตวเ์ป็น
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบดูแลดา้นการผลิตปศุสัตวไ์ดพ้ฒันาปรับปรุงกระบวนการผลิตเน้ือสัตวต์ั้งแต่การผลิตท่ีฟาร์ม โรงฆ่าสัตว ์
ตลอดจนสถานท่ีจ าหน่ายเน้ือสัตวม์าอย่างต่อเน่ือง มีการก าหนดมาตรฐานการปฏิบติัท่ีดีทางการเกษตรในดา้นต่าง ๆ ครอบคลุม
ตลอดห่วงโซ่  ตลอดจนไดริ้เร่ิมด าเนินโครงการเน้ือสัตวป์ลอดภยัใส่ใจผูบ้ริโภค (ปศุสัตว ์OK) เพ่ือรับรองสภานท่ีจ าหน่ายสินคา้ 
ปศุสตัวเ์พ่ือใหผู้บ้ริโภคมัน่ใจวา่ เน้ือสตัวท่ี์จ าหน่ายมาจากแหล่งท่ีถูกกฏหมายและปลอดภยั ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
หรือ อย. และส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั อีกหน่ึงหน่วยงานหลกัท่ีเขา้มามีบทบาทในการก ากบัดูแลดา้นการสุขาภิบาลในส่วนของ
โรงงานแปรรูปเน้ือสัตวแ์ละสถานท่ีจ าหน่าย ในแง่ของการบงัคบัใชก้ฏหมายไดมี้การออกกฏหมายท่ีเก่ียวขอ้งในการควบคุมการ
ผลิตอาหาร ไดแ้ก่ พระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 2522 โดยกระทรวงสาธารณสุข พระราชบญัญติัโรคระบาดสัตว ์พ.ศ. 2558  และ
พระราชบญัญติัควบคุมการฆ่าสตัวเ์พ่ือการจ าหน่ายเน้ือสตัว ์พ.ศ. 2559 โดยกรมปศุสตัว ์
 อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานต่าง ๆ ท่ีภาครัฐท าข้ึนนั้นลว้นเป็นมาตรฐานภาคสมคัรใจ กล่าวคือ เป็นมาตรฐานท่ีผูป้ระกอบการ
สนใจและจดัท ามาตรฐานดว้ยตนเอง โดยมิไดมี้มาตรการบงัคบัแต่อยา่งใด ระบบการผลิตบางส่วนจึงยงัไม่พฒันาเท่าท่ีควร ดงันั้น
เพ่ือใหเ้กิดการพฒันาระบบการผลิตปศุสัตวป์ลอดภยัไปอยา่งกวา้งขวางจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีตอ้งไดรั้บความร่วมมือและการมีส่วนร่วม
ของภาคเอกชนในการตอบสนองต่อนโยบายและมาตรฐานของภาครัฐท่ีจดัท าข้ึน หา้งคา้ปลีกสมยัใหม่จดัเป็นสถานท่ีจ าหน่ายสินคา้
และเป็นแหล่งรวบรวมผูผ้ลิตสินคา้และผูร้วบรวมผลิตผลปศุสัตวจ์  านวนมากเขา้ไวด้ว้ยกนั ซ่ึงเรียกวา่ คู่คา้ โดยความน่าสนใจของ
หา้งคา้ปลีกสมยัใหม่ คือ การมีการน าระบบประกนัคุณภาพเขา้มาบริหารจดัการงาน มีระบบการคดัเลือกและตรวจสอบผลิตภณัฑ์
ดว้ยตวัเอง รวมถึงยงัมีการวางมาตรฐานและหลกัเกณฑส์ าหรับคู่คา้ท่ีจะเขา้มาท าธุรกิจร่วมกนัอีกดว้ย 

ดงันั้น ผูเ้ขียนจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบับทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนโดยห้างคา้ปลีกในการพฒันา
ระบบการผลิตปศุสัตวป์ลอดภยั ผ่านการศึกษานโยบายและแนวทางการด าเนินงานของภาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาสินคา้ 
ปศุสัตวป์ลอดภยั ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค เพ่ือจะไดเ้ป็นแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนไทยในการ
พฒันาระบบการผลิตปศุสตัวป์ลอดภยัต่อไป  



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี
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วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 
 งานวจิยัฉบบัน้ี มุ่งเนน้เพ่ือศึกษาบทบาทและการมีส่วนร่วมในพฒันาระบบการผลิตปศุสัตวป์ลอดภยัของภาคเอกชนไทย 
โดยมีหา้งคา้ปลีกสมยัใหม่เป็นกรณีศึกษา ศึกษาปัญหาและอุปสรรคเพื่อเสนอแนะแนวในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน
ในพฒันาระบบการผลิตปศุสตัวป์ลอดภยั 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีกรอบแนวคดิและผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

 บทบาท (role) คือ การท าหนา้ท่ีหรือพฤติกรรมท่ีสังคมก าหนดและคาดหมายให้บุคคลกระท า (ราชบณัฑิตยสถาน, 2549)  
นอกจากน้ียงัมีการตีความ “บทบาท” ไวห้ลายความหมายดว้ยกนั อาทิเช่น  หมายถึง การปฏิบติัตามสิทธิและหนา้ท่ีของสถานภาพ
ในต าแหน่งใดต าแหน่งหน่ึงท่ีบุคคลไดรั้บ และมีบทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบตามท่ีก าหนดไว ้(บุญตา ไลเ้ลิศ, 2550) หรืออาจ
กล่าววา่ บทบาท หมายถึง ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและพฤติกรรมท่ีคาดหวงัหรือการแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีเกิดจากการมี
ปฏิสมัพนัธ์และไดแ้สดงออกตามบทบาท (สินธร ค าเหมือน, 2550) รวมถึงบทบาทยงัเป็นแนวทางของการแสดงออกหรือปฏิบติัตาม
อ านาจหนา้ท่ีท่ีก าหนดไวใ้นต าแหน่งทางสังคม ทางหน้าท่ีการงานของแต่ละบุคคลอีกดว้ย (ส าเริง กลา้หาญ, 2549) สอดคลอ้งกบั 
อุทยั หิรัญโต (2523) ไดใ้หค้วามหมายของบทบาทวา่ บทบาท คือ หนา้ท่ีและพฤติกรรมอนัพึงคาดหมายของบุคคลแต่ละคนในกลุ่ม
หรือในสงัคมหน่ึง ๆ โดยหนา้ท่ีหรือพฤติกรรมดงักล่าวนั้น เป็นส่ิงท่ีกลุ่มสงัคมหรือวฒันธรรมนั้น ก าหนดข้ึนเพ่ือความเป็นระเบียบ
ของสังคม จึงอาจสรุปความหมายและความส าคญัของของบทบาทไดว้่า เป็นการกระท า หรือการแสดงออกทางพฤติกรรม โดย
เป็นไปตามต าแหน่งหน้าท่ีความรับผิดชอบตามท่ีสังคมก าหนด หรือตามหน้าท่ีการงานท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงเป็นกลไกลสร้าง
ความสัมพนัธ์กนัทางสังคม ซ่ึงสมาชิกของสังคมจ าเป็นตอ้งมีความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน โดยบทบาทของแต่ละบุคคลจะเป็นส่ิง
ก าหนดใหแ้ต่ละคนปฏิบติัตนอยา่งถูกตอ้งเป็นระเบียบรู้จกัหนา้ท่ี สงัคมไม่เกิดความขดัแยง้สามารถพฒันากา้วหนา้ไปได ้ 
 พจนานุกรมศพัทฉ์บบัราชบณัฑิตยสถาน (ราชบณัฑิตยสถาน, 2549) ให้ความหมายค าวา่ “ส่วนร่วม” หมายถึง การมีส่วน
ไดส่้วนเสียในกิจกรรมร่วมกบัผูอ่ื้น เช่น มีส่วนร่วมในการบ าเพญ็กศุล มีส่วนร่วมในการทุจริต มีส่วนร่วมในการลงทุนบริษทั ดงันั้น
การมีส่วนร่วมในความหมายน้ีจึงหมายถึง การเขา้ไปท ากิจกรรมร่วมกบัผูอ่ื้น การมีส่วนร่วมยงัไดถู้กอธิบายไวใ้นหลายความหมาย
ดว้ยกนั กล่าวคือ การเขา้ไปร่วมอยา่งจริงจงัของประชาชนในการด าเนินการตดัสินใจในทุกระดบั และทุกรูปแบบของกิจกรรมต่าง ๆ  
ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยเฉพาะในการวางแผนท่ีมีการก าหนดรูปแบบแนวคิดการมีส่วนร่วม (สกลเกียรติ 
ศานตินิรันดร, 2560) นอกจากน้ี ไพรัตน์ เตชะรินทร์ (2527) ไดใ้หค้วามหมายของการมีส่วนร่วมไวว้า่ เป็นกระบวนการท่ีรัฐบาลท า
การส่งเสริมชักน าและสร้างโอกาสให้ประชาชนทั้ งส่วนบุคคล กลุ่มชน ชมรม สมาคม มูลนิธิ และองค์กรอาสาสมคัร เขา้มามี
บทบาทในการด าเนินงานในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือหลายเร่ือง โดยมีลกัษณะ ดงัน้ี (1) ร่วมท าการศึกษาคน้ควา้ปัญหา และสาเหตุของ
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชนตลอดจนความตอ้งการของชุมชน (2) ร่วมคิดหาและสร้างรูปแบบ วิธีการพฒันา เพ่ือแกไ้ขและลดปัญหา
ของชุมชนเพ่ือสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ท่ีมีประโยชน์ต่อชุมชนและสนองความตอ้งการของชุมชน (3) ร่วมวางนโยบาย วางแผนโครงการ 
กิจกรรมเพ่ือขจดัและแก้ไขปัญหาความตอ้งการของชุมชน (4) ร่วมตดัสินใจในการใชท้รัพยากรท่ีมีจ ากัดให้เป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม (5) ร่วมจดัหรือปรับปรุงระบบการบริหารพฒันาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (6) ร่วมลงทุนกิจกรรมโครงการของ
ชุมชนตามขีดความสามารถของตนเอง (7) ร่วมปฏิบติัตามนโยบายแผนงานโครงการและกิจกรรมให้บรรลุตามเป้าหมาย และ        
(8) ร่วมควบคุมติดตาม ประเมินผล และร่วมบ ารุงรักษาโครงการหรือกิจกรรมท่ีไดท้ าไวโ้ดยเอกชนและรัฐบาลให้ใชป้ระโยชน์ได้
ตลอดไป โดยมีงานวจิยัเก่ียวกบับทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและภาคประชาชนดงัต่อไปน้ี  

 งานวิจัยของ สกลเกียรติ ศานตินิรันดร (2560) ศึกษาบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต พบว่า กฏหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนรวมในการ
ตรวจสอบปัญหาการทุจริตและโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐ มีการจดัท าเป็นมาตรการและนโยบายป้องกนัการทุจริตในระดบัองคก์ร
เพ่ือบงัคบัใชก้บับุคลากรของตน การมีส่วนร่วมในการเขา้เป็นคณะท างานร่วมกบัภาครัฐเพ่ือออกกฏหมาย ตลอดจนมีการอบรมให้
ความรู้บุคลากรในองค์กรของตน ทั้งน้ีการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนเองจะเป็นไปในลกัษณะของการป้องกนัการทุจริตมากกว่า
ปรามปราบ เช่นเดียวกบัการด าเนินงานดา้นการป้องกนัการทุจริตของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซ่ึงตอ้งมีการด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง
และเช่ือมโยงกับประชาชนทุกคนเพ่ือไม่ให้การทุจริตเกิดข้ึน ซ่ึงผูว้ิจัยนั้ นเห็นว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือภาครัฐไม่อาจ
ด าเนินการไดแ้ต่เพียงล าพงั การป้องกนัการทุจริตจึงมีความจ าเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  

งานวิจยัของ วชัรินทร์ อินทพรหม (2557) ศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ินของประชาชน พบวา่ การมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ินของประชาชนมีความส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนา ทั้ งในระดับองค์กร ชุมชน ท้องถ่ิน และ
ประเทศชาติ โดยเฉพาะองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาเป็นการแสดงความคิดเห็นและให้ฉันทามติ
ผ่านกระบวนการนโยบายสาธารณะท่ีส าคญั 3 ส่วนหลกั คือ (1) การมีส่วนร่วมในการผลกัดันนโยบาย (2) การติดตามและ
ประเมินผลการน านโยบายไปปฏิบติั และ  (3) การสะทอ้นกลบัถึงค่านิยมต่อของประชาชนเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงนโยบายให้ดี
ยิง่ข้ึนต่อไป 

 
วธีิด าเนินการวจิยั 

 
งานวิจยัฉบบัน้ี เป็นการศึกษาวิจยัทางเอกสาร โดยการคน้ควา้ รวบรวมขอ้มูลจากงานวิจยั หนงัสือ ขอ้ก าหนดมาตรฐาน 

ตวับทกฎหมาย วารสารทางวชิาการ บทความทางวชิาการท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงขอ้มูลจากเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกบั การสัมภาษณ์
เชิงลึกผูบ้ริหารระดบัสูง (ระดับผูจ้ดัการอาวุโสข้ึนไป) และพนักงานระดบัปฏิบติัการของห้างคา้ปลีก  (ระดบัผูจ้ดัการลงมาถึง
ต าแหน่งหวัหนา้แผนก) จ านวนรวมทั้งส้ิน 8 ท่าน ท่ีมีความเช่ียวชาญ มีความรู้ ความเขา้ใจ ในการด าเนินงานดงักล่าว เป็นผูใ้หข้อ้มูล
ส าคญัโดยใชแ้บบสมัภาษณ์แบบก่ึงมีโครงสร้าง (semi–structured interview) ในดา้นของบทบาทและการมีส่วนร่วมของห้างคา้ปลีก
ต่อการพฒันาระบบการผลิตสินคา้ปศุสตัวป์ลอดภยั ผูว้จิยัมีเกณฑก์ารคดัเลือกผูใ้หข้อ้มูลส าคญัโดยการทบทวนเอกสาร รายงานการ
วิจยั รวมถึงหาขอ้มูลจากระบบอินเทอร์เน็ตเพ่ือให้ไดบุ้คคลส าคญั องคก์รหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการพฒันาระบบการผลิต
สินคา้ปศุสัตวป์ลอดภยัภาคเอกชน จากนั้นท าการคดัเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัโดยการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (purposive 
sampling) ตามความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นวิจยั  เพ่ือให้มัน่ใจว่า จะไดข้อ้มูลส าคญัท่ี
แทจ้ริง น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการรวมรวมเอกสารและขอ้มูลการสัมภาษณ์เชิงลึก ตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสมโดยใช้หลกัการ
ตรวจสอบขอ้มูลเชิงคุณภาพแบบสามเสา้ (triangulation) เพ่ือสร้างความน่าเช่ือถือ ในดา้นขอ้มูล (data triangulation) ดา้นวิธีวิจยั (method 
triangulation) และดา้นทฤษฎี (theory triangulation)  

 
ผลการวจิยั 

 
จากการศึกษาบทบาทและการมีส่วนร่วมของหา้งคา้ปลีกในการพฒันาระบบการผลิตปศุสตัวป์ลอดภยั สามารถอธิบายได้

ดงัน้ี 
1. บทบาทและการมีส่วนร่วมกบัคู่คา้หรือผูผ้ลิต  



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี

55

 งานวิจัยของ สกลเกียรติ ศานตินิรันดร (2560) ศึกษาบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต พบว่า กฏหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนรวมในการ
ตรวจสอบปัญหาการทุจริตและโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐ มีการจดัท าเป็นมาตรการและนโยบายป้องกนัการทุจริตในระดบัองคก์ร
เพ่ือบงัคบัใชก้บับุคลากรของตน การมีส่วนร่วมในการเขา้เป็นคณะท างานร่วมกบัภาครัฐเพ่ือออกกฏหมาย ตลอดจนมีการอบรมให้
ความรู้บุคลากรในองค์กรของตน ทั้งน้ีการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนเองจะเป็นไปในลกัษณะของการป้องกนัการทุจริตมากกว่า
ปรามปราบ เช่นเดียวกบัการด าเนินงานดา้นการป้องกนัการทุจริตของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซ่ึงตอ้งมีการด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง
และเช่ือมโยงกับประชาชนทุกคนเพ่ือไม่ให้การทุจริตเกิดข้ึน ซ่ึงผูว้ิจัยนั้ นเห็นว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือภาครัฐไม่อาจ
ด าเนินการไดแ้ต่เพียงล าพงั การป้องกนัการทุจริตจึงมีความจ าเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  

งานวิจยัของ วชัรินทร์ อินทพรหม (2557) ศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ินของประชาชน พบวา่ การมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ินของประชาชนมีความส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนา ทั้ งในระดับองค์กร ชุมชน ท้องถ่ิน และ
ประเทศชาติ โดยเฉพาะองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาเป็นการแสดงความคิดเห็นและให้ฉันทามติ
ผ่านกระบวนการนโยบายสาธารณะท่ีส าคญั 3 ส่วนหลกั คือ (1) การมีส่วนร่วมในการผลกัดันนโยบาย (2) การติดตามและ
ประเมินผลการน านโยบายไปปฏิบติั และ  (3) การสะทอ้นกลบัถึงค่านิยมต่อของประชาชนเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงนโยบายให้ดี
ยิง่ข้ึนต่อไป 

 
วธีิด าเนินการวจิยั 

 
งานวิจยัฉบบัน้ี เป็นการศึกษาวิจยัทางเอกสาร โดยการคน้ควา้ รวบรวมขอ้มูลจากงานวิจยั หนงัสือ ขอ้ก าหนดมาตรฐาน 

ตวับทกฎหมาย วารสารทางวชิาการ บทความทางวชิาการท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงขอ้มูลจากเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกบั การสัมภาษณ์
เชิงลึกผูบ้ริหารระดบัสูง (ระดับผูจ้ดัการอาวุโสข้ึนไป) และพนักงานระดบัปฏิบติัการของห้างคา้ปลีก  (ระดบัผูจ้ดัการลงมาถึง
ต าแหน่งหวัหนา้แผนก) จ านวนรวมทั้งส้ิน 8 ท่าน ท่ีมีความเช่ียวชาญ มีความรู้ ความเขา้ใจ ในการด าเนินงานดงักล่าว เป็นผูใ้หข้อ้มูล
ส าคญัโดยใชแ้บบสมัภาษณ์แบบก่ึงมีโครงสร้าง (semi–structured interview) ในดา้นของบทบาทและการมีส่วนร่วมของห้างคา้ปลีก
ต่อการพฒันาระบบการผลิตสินคา้ปศุสตัวป์ลอดภยั ผูว้จิยัมีเกณฑก์ารคดัเลือกผูใ้หข้อ้มูลส าคญัโดยการทบทวนเอกสาร รายงานการ
วิจยั รวมถึงหาขอ้มูลจากระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อให้ไดบุ้คคลส าคญั องคก์รหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการพฒันาระบบการผลิต
สินคา้ปศุสัตวป์ลอดภยัภาคเอกชน จากนั้นท าการคดัเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัโดยการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (purposive 
sampling) ตามความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นวิจยั  เพ่ือให้มัน่ใจว่า จะไดข้อ้มูลส าคญัท่ี
แทจ้ริง น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการรวมรวมเอกสารและขอ้มูลการสัมภาษณ์เชิงลึก ตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสมโดยใช้หลกัการ
ตรวจสอบขอ้มูลเชิงคุณภาพแบบสามเสา้ (triangulation) เพ่ือสร้างความน่าเช่ือถือ ในดา้นขอ้มูล (data triangulation) ดา้นวิธีวิจยั (method 
triangulation) และดา้นทฤษฎี (theory triangulation)  

 
ผลการวจิยั 

 
จากการศึกษาบทบาทและการมีส่วนร่วมของหา้งคา้ปลีกในการพฒันาระบบการผลิตปศุสตัวป์ลอดภยั สามารถอธิบายได้

ดงัน้ี 
1. บทบาทและการมีส่วนร่วมกบัคู่คา้หรือผูผ้ลิต  



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี
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  1.1 ห้างคา้ปลีกอยู่ในบทบาทของผูซ้ื้อและผูค้ดัเลือกคู่คา้ (supplier) โดยจดัท าเกณฑ์คดัเลือกคู่คา้ของตนเองอา้งอิง
พ้ืนฐานตามกฏหมาย คู่คา้ท่ีจะส่งมอบผลิตภณัฑป์ศุสตัวต์อ้งผ่านการประเมินคู่คา้รายใหม่ก่อนข้ึนทะเบียนและเปิดบญัชีคู่คา้ มีการ
แสดงแหล่งท่ีมาของสินคา้ปศุสตัวใ์หท้ราบอยา่งชดัเจน รวมถึงเอกสารส าคญัท่ีทางราชการออกให้ อาทิเช่น ใบอนุญาตผลิตอาหาร 
ท่ีออกโดยส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัตามพระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 2522 ใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว ์ใบรับรองให้
จ าหน่ายเน้ือสตัว ์ตามพระราชบญัญติัควบคุมการฆ่าสัตวเ์พ่ือการจ าหน่ายเน้ือสัตว ์พ.ศ. 2559 ใบอนุญาตให้ท าการคา้สัตวห์รือซาก
สตัว ์ใบอนุญาตเคล่ือนยา้ยสตัวห์รือซากสตัวต์ามพระราชบญัญติัโรคระบาดสตัว ์พ.ศ. 2558 โดยเกณฑต์ามกฏหมายน้ีเป็นเกณฑข์ั้น
ต ่าท่ีสุดท่ีคู่คา้ตอ้งปฏิบติัใหส้อดคลอ้งก่อนจึงจะผา่นการคดัเลือก  

  1.2 การมีส่วนร่วมในการใหค้วามรู้และผลกัดนัใหคู้่คา้พฒันามาตรฐานการผลิตใหสู้งข้ึน ห้างคา้ปลีกไดจ้ดัท าโครงการ
ฝึกอบรมและพฒันาคู่คา้ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัมาตรฐานการผลิตสินคา้ปลอดภยัอยา่งน้อยปีละหน่ึงคร้ัง โดยคู่คา้ท่ีถูกเชิญเขา้ร่วม
โครงการจะไดรั้บค าปรึกษาและค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญทั้งท่ีมาจากห้างคา้ปลีกเอง รวมถึงนกัวิชาการจากสถาบนัการศึกษาท่ีเป็น
เครือข่าย เพ่ือใหค้  าแนะน าในการพฒันามาตรฐานการผลิตและขอ้ท่ีตอ้งปรับปรุงแกไ้ขในการขอการรับรองมาตรฐาน เช่น โครงการ
พฒันาสถานท่ีผลิตตามมาตรฐาน GHPs เป็นตน้ ซ่ึงคู่คา้รายใดท่ีมีการพฒันามาตรฐานจนส าเร็จอาจไดรั้บสิทธิทางการคา้ เช่น การ
ร่วมพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ การเพ่ิมพ้ืนท่ีจ าหน่าย เพื่อเป็นแรงจูงใจในการพฒันาดว้ย  

  1.3 การมีส่วนร่วมในการเขา้ไปตรวจติดตามกระบวนการผลิตสินคา้ปศุสัตวข์องคู่คา้ ณ สถานท่ีผลิต ห้างคา้ปลีกมีการ
จดัตั้งฝ่ายประกันคุณภาพท าหน้าท่ีดูแลดา้นความปลอดภยัอาหาร ตรวจติดตามคุณภาพของสินคา้ในระหว่างจ าหน่าย มีการใช้
หอ้งปฏิบติัการภายนอกเป็นผูเ้ก็บตวัอยา่งวิเคราะห์ เพ่ือสร้างความมัน่ใจวา่ สินคา้ในระหวา่งการส่งมอบยงัคงมีคุณภาพโดยตลอด 
นอกจากน้ี ยงัมีโปรแกรมการตรวจประเมินคู่คา้ประจ าปีอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง เพ่ือเป็นการตรวจติดตามและเฝ้าระวงัปัญหาดา้น
ความปลอดภยัอาหาร รวมถึงมีการใหค้  าแนะน าดา้นการผลิตและการควบคุมคุณภาพแก่คู่คา้ ณ สถานท่ีผลิต 

  1.4 การมีส่วนร่วมรับฟังและให้ความคิดเห็นแก่องค์กรหรือสมาคมท่ีเป็นตวัแทนของผูผ้ลิต ห้างคา้ปลีกในฐานะ            
ผูจ้  าหน่ายเขา้ร่วมให้ขอ้เสนอแนะทั้ งในด้านการพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นท่ีตอ้งการของตลาด การส่งมอบสินคา้ตามขอ้ก าหนด 
มาตรฐานการผลิตและความปลอดภยัอาหารท่ีผูจ้  าหน่ายและผูบ้ริโภคคาดหวงั เช่น งานสัมมนาเก่ียวกบัการพฒันาระบบการผลิต
สินคา้ปศุสตัวข์องสมาคมผูผ้ลิตสตัว ์หรือกลุ่มสหกรณ์การเกษตร เพื่อใหภ้าคการผลิตปรับตวัให้สอดรับกบัความตอ้งการของตลาด 
และเป็นการสร้างแรงจูงใจใหก้บัผูผ้ลิตรายใหม่ท่ีจะเขา้มาเป็นคู่คา้ของหา้งคา้ปลีกอีกดว้ย  

2. บทบาทและการมีส่วนร่วมกบัภาครัฐ  
  2.1 บทบาทของการน านโยบายและกฏหมายไปปฏิบติั ห้างคา้ปลีกอยูใ่นฐานะสถานท่ีจ าหน่ายอาหารและผลิตภณัฑ ์ 

ปศุสัตว ์ซ่ึงตอ้งปฏิบติัตามกฏหมายเช่นเดียวกบัคู่คา้ บทบาทของห้างคา้ปลีกกบัหน่วยงานภาครัฐจะอยูใ่นฐานะผูถู้กตรวจสอบ มี
หนา้ท่ีใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานภาครัฐในการด าเนินกิจกรรมตรวจสอบต่าง ๆ ตามกฏหมาย พบวา่ ห้างคา้ปลีกมีปฏิสัมพนัธ์กบั
สองหน่วยงานภาครัฐหลกั คือ กรมปศุสตัว ์และส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา ซ่ึงเป็นหน่วยงานระดบัปฏิบติัการในการเขา้
ตรวจสอบผลิตภณัฑป์ศุสัตวใ์นดา้นของความปลอดภยัอาหาร ณ สถานท่ีจ าหน่าย เช่น สารเร่งเน้ือแดง ยาปฏิชีวินะตกคา้ง เช้ือก่อ
โรคในอาหาร เป็นตน้ หา้งคา้ปลีกใหค้วามร่วมมือและอ านวยความสะดวกใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานและปฏิบติัตามค าแนะน าและ
ขอ้สัง่การของเจา้หนา้ท่ีกรณีพบประเด็นดา้นความปลอดภยัอาหาร เช่น การระงบัการจ าหน่าย การเรียกเก็บสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยัออก
จากตลาด เป็นตน้  

  2.2  การมีส่วนร่วมในการรวมตวัเพ่ือรักษาผลประโยชน์และสร้างอ านาจต่อรองทางการเมือง ห้างคา้ปลีกมีการรวมตวั
จัดตั้ งข้ึนเป็นสมาคมค้าปลีกไทย ตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2522 โดยมีวตัถุประสงค์เ พ่ือเป็นการสร้างความสามัคคีระหว่างกัน เป็นท่ี
ปรึกษาหารือ แลกเปล่ียนข่าวสาร และร่วมกนัแกไ้ขปัญหาตลอดจนแสดงความคิดเห็นท่ีจะน าไปสู่การพฒันาอุตสาหกรรมคา้ปลีก 

ของประเทศ สมาคมคา้ปลีกไทยมีส่วนร่วมเขา้เป็นคณะท างานร่วมภาครัฐและเอกชนในกระบวนการให้ความเห็นต่อระเบียบและ
กฏหมายท่ีออกมาตรวจสอบและจ ากัดสิทธิเสรีภาคของประชาชน โดยเป็นตวัแทนของกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียของประเทศไทยเพื่อให้
ระเบียบต่าง ๆ ท่ีออกโดยอ านาจของกฏหมายนั้นมีความเหมาะสมและไม่เป็นภาระของประชาชนหรือผูป้ฏิบติัมากเกินควร เช่น การ
เข้าเป็นคณะท างานในการร่างมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ การเข้าไปให้ความเห็นต่อร่างประกาศกระทรวง
สาธารณสุขท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาหารและผลิตภณัฑ ์

  2.3 การมีส่วนร่วมในการใหข้อ้เสนอแนะและเขา้ร่วมในโครงการพฒันาต่าง ๆ ของภาครัฐ โดยริเร่ิมเสนอความเป็นไป
ไดใ้นการพฒันาโครงการอนัจะเป็นประโยชน์ร่วมกบัภาครัฐ เช่น โครงการยกระดบัและพฒันามาตรฐานการเล้ียงสัตวใ์นส่วน
ภูมิภาค โครงการพฒันามาตรฐานโรงฆ่าสัตวข์นาดเล็กหรือโรงฆ่าชุมชน โครงการรับรองสถานท่ีจ าหน่ายสินคา้ปศุสัตวป์ลอดภยั 
หรือการร่วมกบัภาครัฐเพ่ือเป็นตวักลางจดัอบรมให้ความรู้แก่ผูผ้ลิตในกา้นกฏหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงโครงการดงักล่าว
เป็นโครงการท่ีสอดคลอ้งตามนโยบายการพฒันาระบบการผลิตสินคา้ปศุสัตวข์องภาครัฐ เป็นโครงการท่ีสมประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
กล่าวคือ ภาครัฐมีผลการปฏิบติังานตามนโยบาย ส่วนของห้างคา้ปลีกสร้างโอกาสในไดม้าซ่ึงสินคา้ท่ีมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน รองรับการ
ขยายตวัทางธุรกิจ ป้องกนัการผกูขาดจากคู่คา้รายใดรายหน่ึง 

3. ปัญหาและอปุสรรค 
  จากการศึกษาบทบาทและการมีส่วนร่วมของหา้งคา้ปลีกในการพฒันาระบบการผลิตปศุสัตวป์ลอดภยันั้น ภาคเอกชนมี

ส่วนร่วมในแง่ของการสนับสนุนและส่งเสริมการท างานของภาครัฐเท่านั้น แต่หน้าท่ีในการตรวจสอบทั้งในส่วนของการตรวจ
ประเมินให้การรับรอง ตรวจวิเคราะห์ผลิตภณัฑ์โดยห้องปฏิบติัการเพื่อใชป้ระกอบการรับรองมาตรฐานหรือให้การอนุญาต ยงั
สงวนไวเ้ป็นหนา้ท่ีของหน่วยงานหรือหอ้งปฏิบติัการภาครัฐเท่านั้น ซ่ึงในประเด็นน้ีพบวา่ การด าเนินงานในบางคร้ังเกิดความล่าชา้
และไม่ทัว่ถึง อนัเน่ืองมาจากก าลงัคนของภาครัฐท่ีมีอยา่งจ ากดัและระเบียบ ซ่ึงก าหนดให้ผูด้  าเนินการตอ้งเป็นเจา้หนา้ท่ีรัฐเท่านั้น 
จึงส่งผลกระทบต่อผูป้ระกอบการโดยตรง 
 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 

คุณภาพของสินคา้ผลิตภณัฑป์ระเภทเน้ือสตัวเ์ป็นผลโดยตรงมาจากสุขภาพในขณะมีชีวิตอยูข่องสัตวเ์ล้ียงและสุขภาพท่ีดี
สะทอ้นให้เห็นคุณภาพในการด ารงชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้อาหารและดูแลสุขลกัษณะ จะเห็นไดว้่า ความเช่ือมโยงของ
คุณภาพเน้ือสัตวเ์ป็นส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเล้ียงดูและอาหารอย่างลึกซ้ึง พฤติกรรมการเลือกผลิตภณัฑแ์ละความใส่ใจต่อสุขภาพ 
ประเด็นความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์เน้ือสัตวเ์ป็นความกงัวลหลกัท่ีขยายตวัอยา่งรวดเร็ว ท่ีผ่านมาโรคระบาดในสัตวท่ี์สามารถ
ติดต่อสู่มนุษยมี์ปริมาณมากข้ึน เช่น ไขห้วดันก โรคซาร์ เป็นตน้ ตลอดจนสารตกคา้งในสินคา้ปศุสตัวแ์ละเช้ือด้ือยา ท าให้เกิดความ
ต่ืนตวัเร่ืองความปลอดภยัของเน้ือสัตวแ์ละการท าปศุสัตวเ์ป็นท่ีจบัตามองอย่างกวา้งขวาง (กรมปศุสัตว,์ 2561) กรมปศุสัตวเ์ป็น
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบดูแลดา้นการผลิตปศุสัตวไ์ดพ้ฒันาปรับปรุงกระบวนการผลิตเน้ือสัตวต์ั้งแต่การผลิตท่ีฟาร์ม โรงฆ่าสัตว ์
ตลอดจนสถานท่ีจ าหน่ายเน้ือสัตวม์าอย่างต่อเน่ือง มีการก าหนดมาตรฐานการปฏิบติัท่ีดีทางการเกษตรในดา้นต่าง ๆ ครอบคลุม
ตั้งแต่ฟาร์มเล้ียงสตัว ์โรงฆ่า และโรงช าแหละเน้ือสตัว ์ ตลอดจนไดริ้เร่ิมด าเนินโครงการเน้ือสัตวป์ลอดภยั ใส่ใจผูบ้ริโภค (ปศุสัตว ์
OK) เพื่อรับรองสถานท่ีจ าหน่ายสินคา้ปศุสตัวเ์พ่ือให้ผูบ้ริโภคมัน่ใจวา่ เน้ือสัตวท่ี์จ าหน่ายมาจากแหล่งท่ีถูกกฏหมายและปลอดภยั 
รวมทั้งยงัมีอ านาจตามกฏหมาย พระราชบญัญติัโรคระบาดสัตว ์พ.ศ. 2558 ซ่ึงตราข้ึนเพ่ือให้การป้องกนัและควบคุมโรคระบาดท่ี
เกิดกบัสตัว ์เพื่อใหก้ารท างานของสตัวแพทยแ์ละพนกังานเจา้หนา้ท่ีมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน อนัเป็นการคุม้ครองความปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชน และเพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจของประเทศ ประกอบกบัพระราชบญัญติัควบคุมการฆ่าสัตว์



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
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  1.1 ห้างคา้ปลีกอยู่ในบทบาทของผูซ้ื้อและผูค้ดัเลือกคู่คา้ (supplier) โดยจดัท าเกณฑ์คดัเลือกคู่คา้ของตนเองอา้งอิง
พ้ืนฐานตามกฏหมาย คู่คา้ท่ีจะส่งมอบผลิตภณัฑป์ศุสตัวต์อ้งผ่านการประเมินคู่คา้รายใหม่ก่อนข้ึนทะเบียนและเปิดบญัชีคู่คา้ มีการ
แสดงแหล่งท่ีมาของสินคา้ปศุสตัวใ์หท้ราบอยา่งชดัเจน รวมถึงเอกสารส าคญัท่ีทางราชการออกให้ อาทิเช่น ใบอนุญาตผลิตอาหาร 
ท่ีออกโดยส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัตามพระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 2522 ใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว ์ใบรับรองให้
จ าหน่ายเน้ือสตัว ์ตามพระราชบญัญติัควบคุมการฆ่าสัตวเ์พ่ือการจ าหน่ายเน้ือสัตว ์พ.ศ. 2559 ใบอนุญาตให้ท าการคา้สัตวห์รือซาก
สตัว ์ใบอนุญาตเคล่ือนยา้ยสตัวห์รือซากสตัวต์ามพระราชบญัญติัโรคระบาดสตัว ์พ.ศ. 2558 โดยเกณฑต์ามกฏหมายน้ีเป็นเกณฑข์ั้น
ต ่าท่ีสุดท่ีคู่คา้ตอ้งปฏิบติัใหส้อดคลอ้งก่อนจึงจะผา่นการคดัเลือก  

  1.2 การมีส่วนร่วมในการใหค้วามรู้และผลกัดนัใหคู้่คา้พฒันามาตรฐานการผลิตใหสู้งข้ึน ห้างคา้ปลีกไดจ้ดัท าโครงการ
ฝึกอบรมและพฒันาคู่คา้ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัมาตรฐานการผลิตสินคา้ปลอดภยัอยา่งน้อยปีละหน่ึงคร้ัง โดยคู่คา้ท่ีถูกเชิญเขา้ร่วม
โครงการจะไดรั้บค าปรึกษาและค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญทั้งท่ีมาจากห้างคา้ปลีกเอง รวมถึงนกัวิชาการจากสถาบนัการศึกษาท่ีเป็น
เครือข่าย เพ่ือใหค้  าแนะน าในการพฒันามาตรฐานการผลิตและขอ้ท่ีตอ้งปรับปรุงแกไ้ขในการขอการรับรองมาตรฐาน เช่น โครงการ
พฒันาสถานท่ีผลิตตามมาตรฐาน GHPs เป็นตน้ ซ่ึงคู่คา้รายใดท่ีมีการพฒันามาตรฐานจนส าเร็จอาจไดรั้บสิทธิทางการคา้ เช่น การ
ร่วมพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ การเพ่ิมพ้ืนท่ีจ าหน่าย เพื่อเป็นแรงจูงใจในการพฒันาดว้ย  

  1.3 การมีส่วนร่วมในการเขา้ไปตรวจติดตามกระบวนการผลิตสินคา้ปศุสัตวข์องคู่คา้ ณ สถานท่ีผลิต ห้างคา้ปลีกมีการ
จดัตั้งฝ่ายประกันคุณภาพท าหน้าท่ีดูแลดา้นความปลอดภยัอาหาร ตรวจติดตามคุณภาพของสินคา้ในระหว่างจ าหน่าย มีการใช้
หอ้งปฏิบติัการภายนอกเป็นผูเ้ก็บตวัอยา่งวิเคราะห์ เพ่ือสร้างความมัน่ใจวา่ สินคา้ในระหวา่งการส่งมอบยงัคงมีคุณภาพโดยตลอด 
นอกจากน้ี ยงัมีโปรแกรมการตรวจประเมินคู่คา้ประจ าปีอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง เพ่ือเป็นการตรวจติดตามและเฝ้าระวงัปัญหาดา้น
ความปลอดภยัอาหาร รวมถึงมีการใหค้  าแนะน าดา้นการผลิตและการควบคุมคุณภาพแก่คู่คา้ ณ สถานท่ีผลิต 

  1.4 การมีส่วนร่วมรับฟังและให้ความคิดเห็นแก่องค์กรหรือสมาคมท่ีเป็นตวัแทนของผูผ้ลิต ห้างคา้ปลีกในฐานะ            
ผูจ้  าหน่ายเขา้ร่วมให้ขอ้เสนอแนะทั้ งในด้านการพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นท่ีตอ้งการของตลาด การส่งมอบสินคา้ตามขอ้ก าหนด 
มาตรฐานการผลิตและความปลอดภยัอาหารท่ีผูจ้  าหน่ายและผูบ้ริโภคคาดหวงั เช่น งานสัมมนาเก่ียวกบัการพฒันาระบบการผลิต
สินคา้ปศุสตัวข์องสมาคมผูผ้ลิตสตัว ์หรือกลุ่มสหกรณ์การเกษตร เพื่อใหภ้าคการผลิตปรับตวัให้สอดรับกบัความตอ้งการของตลาด 
และเป็นการสร้างแรงจูงใจใหก้บัผูผ้ลิตรายใหม่ท่ีจะเขา้มาเป็นคู่คา้ของหา้งคา้ปลีกอีกดว้ย  

2. บทบาทและการมีส่วนร่วมกบัภาครัฐ  
  2.1 บทบาทของการน านโยบายและกฏหมายไปปฏิบติั ห้างคา้ปลีกอยูใ่นฐานะสถานท่ีจ าหน่ายอาหารและผลิตภณัฑ ์ 

ปศุสัตว ์ซ่ึงตอ้งปฏิบติัตามกฏหมายเช่นเดียวกบัคู่คา้ บทบาทของห้างคา้ปลีกกบัหน่วยงานภาครัฐจะอยูใ่นฐานะผูถู้กตรวจสอบ มี
หนา้ท่ีใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานภาครัฐในการด าเนินกิจกรรมตรวจสอบต่าง ๆ ตามกฏหมาย พบวา่ ห้างคา้ปลีกมีปฏิสัมพนัธ์กบั
สองหน่วยงานภาครัฐหลกั คือ กรมปศุสตัว ์และส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา ซ่ึงเป็นหน่วยงานระดบัปฏิบติัการในการเขา้
ตรวจสอบผลิตภณัฑป์ศุสัตวใ์นดา้นของความปลอดภยัอาหาร ณ สถานท่ีจ าหน่าย เช่น สารเร่งเน้ือแดง ยาปฏิชีวินะตกคา้ง เช้ือก่อ
โรคในอาหาร เป็นตน้ หา้งคา้ปลีกใหค้วามร่วมมือและอ านวยความสะดวกใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานและปฏิบติัตามค าแนะน าและ
ขอ้สัง่การของเจา้หนา้ท่ีกรณีพบประเด็นดา้นความปลอดภยัอาหาร เช่น การระงบัการจ าหน่าย การเรียกเก็บสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยัออก
จากตลาด เป็นตน้  

  2.2  การมีส่วนร่วมในการรวมตวัเพ่ือรักษาผลประโยชน์และสร้างอ านาจต่อรองทางการเมือง ห้างคา้ปลีกมีการรวมตวั
จัดตั้ งข้ึนเป็นสมาคมค้าปลีกไทย ตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2522 โดยมีวตัถุประสงค์เ พ่ือเป็นการสร้างความสามัคคีระหว่างกัน เป็นท่ี
ปรึกษาหารือ แลกเปล่ียนข่าวสาร และร่วมกนัแกไ้ขปัญหาตลอดจนแสดงความคิดเห็นท่ีจะน าไปสู่การพฒันาอุตสาหกรรมคา้ปลีก 

ของประเทศ สมาคมคา้ปลีกไทยมีส่วนร่วมเขา้เป็นคณะท างานร่วมภาครัฐและเอกชนในกระบวนการให้ความเห็นต่อระเบียบและ
กฏหมายท่ีออกมาตรวจสอบและจ ากัดสิทธิเสรีภาคของประชาชน โดยเป็นตวัแทนของกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียของประเทศไทยเพื่อให้
ระเบียบต่าง ๆ ท่ีออกโดยอ านาจของกฏหมายนั้นมีความเหมาะสมและไม่เป็นภาระของประชาชนหรือผูป้ฏิบติัมากเกินควร เช่น การ
เข้าเป็นคณะท างานในการร่างมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ การเข้าไปให้ความเห็นต่อร่างประกาศกระทรวง
สาธารณสุขท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาหารและผลิตภณัฑ ์

  2.3 การมีส่วนร่วมในการใหข้อ้เสนอแนะและเขา้ร่วมในโครงการพฒันาต่าง ๆ ของภาครัฐ โดยริเร่ิมเสนอความเป็นไป
ไดใ้นการพฒันาโครงการอนัจะเป็นประโยชน์ร่วมกบัภาครัฐ เช่น โครงการยกระดบัและพฒันามาตรฐานการเล้ียงสัตวใ์นส่วน
ภูมิภาค โครงการพฒันามาตรฐานโรงฆ่าสัตวข์นาดเล็กหรือโรงฆ่าชุมชน โครงการรับรองสถานท่ีจ าหน่ายสินคา้ปศุสัตวป์ลอดภยั 
หรือการร่วมกบัภาครัฐเพ่ือเป็นตวักลางจดัอบรมให้ความรู้แก่ผูผ้ลิตในกา้นกฏหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงโครงการดงักล่าว
เป็นโครงการท่ีสอดคลอ้งตามนโยบายการพฒันาระบบการผลิตสินคา้ปศุสัตวข์องภาครัฐ เป็นโครงการท่ีสมประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
กล่าวคือ ภาครัฐมีผลการปฏิบติังานตามนโยบาย ส่วนของห้างคา้ปลีกสร้างโอกาสในไดม้าซ่ึงสินคา้ท่ีมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน รองรับการ
ขยายตวัทางธุรกิจ ป้องกนัการผกูขาดจากคู่คา้รายใดรายหน่ึง 

3. ปัญหาและอปุสรรค 
  จากการศึกษาบทบาทและการมีส่วนร่วมของหา้งคา้ปลีกในการพฒันาระบบการผลิตปศุสัตวป์ลอดภยันั้น ภาคเอกชนมี

ส่วนร่วมในแง่ของการสนับสนุนและส่งเสริมการท างานของภาครัฐเท่านั้น แต่หน้าท่ีในการตรวจสอบทั้งในส่วนของการตรวจ
ประเมินให้การรับรอง ตรวจวิเคราะห์ผลิตภณัฑ์โดยห้องปฏิบติัการเพื่อใชป้ระกอบการรับรองมาตรฐานหรือให้การอนุญาต ยงั
สงวนไวเ้ป็นหนา้ท่ีของหน่วยงานหรือหอ้งปฏิบติัการภาครัฐเท่านั้น ซ่ึงในประเด็นน้ีพบวา่ การด าเนินงานในบางคร้ังเกิดความล่าชา้
และไม่ทัว่ถึง อนัเน่ืองมาจากก าลงัคนของภาครัฐท่ีมีอยา่งจ ากดัและระเบียบ ซ่ึงก าหนดให้ผูด้  าเนินการตอ้งเป็นเจา้หนา้ท่ีรัฐเท่านั้น 
จึงส่งผลกระทบต่อผูป้ระกอบการโดยตรง 
 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 

คุณภาพของสินคา้ผลิตภณัฑป์ระเภทเน้ือสตัวเ์ป็นผลโดยตรงมาจากสุขภาพในขณะมีชีวิตอยูข่องสัตวเ์ล้ียงและสุขภาพท่ีดี
สะทอ้นให้เห็นคุณภาพในการด ารงชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้อาหารและดูแลสุขลกัษณะ จะเห็นไดว้่า ความเช่ือมโยงของ
คุณภาพเน้ือสัตวเ์ป็นส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเล้ียงดูและอาหารอย่างลึกซ้ึง พฤติกรรมการเลือกผลิตภณัฑแ์ละความใส่ใจต่อสุขภาพ 
ประเด็นความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์เน้ือสัตวเ์ป็นความกงัวลหลกัท่ีขยายตวัอยา่งรวดเร็ว ท่ีผ่านมาโรคระบาดในสัตวท่ี์สามารถ
ติดต่อสู่มนุษยมี์ปริมาณมากข้ึน เช่น ไขห้วดันก โรคซาร์ เป็นตน้ ตลอดจนสารตกคา้งในสินคา้ปศุสตัวแ์ละเช้ือด้ือยา ท าให้เกิดความ
ต่ืนตวัเร่ืองความปลอดภยัของเน้ือสัตวแ์ละการท าปศุสัตวเ์ป็นท่ีจบัตามองอย่างกวา้งขวาง (กรมปศุสัตว,์ 2561) กรมปศุสัตวเ์ป็น
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบดูแลดา้นการผลิตปศุสัตวไ์ดพ้ฒันาปรับปรุงกระบวนการผลิตเน้ือสัตวต์ั้งแต่การผลิตท่ีฟาร์ม โรงฆ่าสัตว ์
ตลอดจนสถานท่ีจ าหน่ายเน้ือสัตวม์าอย่างต่อเน่ือง มีการก าหนดมาตรฐานการปฏิบติัท่ีดีทางการเกษตรในดา้นต่าง ๆ ครอบคลุม
ตั้งแต่ฟาร์มเล้ียงสตัว ์โรงฆ่า และโรงช าแหละเน้ือสตัว ์ ตลอดจนไดริ้เร่ิมด าเนินโครงการเน้ือสัตวป์ลอดภยั ใส่ใจผูบ้ริโภค (ปศุสัตว ์
OK) เพื่อรับรองสถานท่ีจ าหน่ายสินคา้ปศุสตัวเ์พ่ือให้ผูบ้ริโภคมัน่ใจวา่ เน้ือสัตวท่ี์จ าหน่ายมาจากแหล่งท่ีถูกกฏหมายและปลอดภยั 
รวมทั้งยงัมีอ านาจตามกฏหมาย พระราชบญัญติัโรคระบาดสัตว ์พ.ศ. 2558 ซ่ึงตราข้ึนเพ่ือให้การป้องกนัและควบคุมโรคระบาดท่ี
เกิดกบัสตัว ์เพื่อใหก้ารท างานของสตัวแพทยแ์ละพนกังานเจา้หนา้ท่ีมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน อนัเป็นการคุม้ครองความปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชน และเพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจของประเทศ ประกอบกบัพระราชบญัญติัควบคุมการฆ่าสัตว์



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี
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เพ่ือการจ าหน่ายเน้ือสตัว ์พ.ศ. 2559 ซ่ึงมีข้ึนเพ่ือควบคุมและตรวจสอบสุขอนามยัในกระบวนการฆ่าสตัวค์รอบคลุมถึงกระบวนการ
ขนส่งเน้ือสตัว ์ สร้างระบบการควบคุมตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการฆ่าสตัวแ์ละการขนส่งเน้ือสตัว ์รวมถึงการช าแหละและตดั
แต่งเน้ือสัตวเ์พ่ือการจ าหน่ายให้ไดม้าตรฐานยิ่งข้ึน สร้างความปลอดภยัด้านอาหารอนัเป็นการคุม้ครองผูบ้ริโภคให้ได้บริโภค
เน้ือสัตวท่ี์ถูกสุขอนามยั รวมถึงส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. และส านักงานสาธารณสุขจังหวดั ซ่ึงเขา้มามี
บทบาทในการก ากบัดูแลดา้นการสุขาภิบาลในส่วนของโรงงานแปรรูปเน้ือสตัวแ์ละสถานท่ีจ าหน่าย 

หา้งคา้ปลีกเป็นหน่วยหน่ึงในห่วงโซ่การผลิตสินคา้ปศุสตัวใ์นฐานะเป็นสถานท่ีจ าหน่าย จากการศึกษาบทบาทและการมี
ส่วนร่วมของห้างค้าปลีกในการพฒันาระบบการผลิตปศุสัตว์ปลอดภยั พบว่า ห้างคา้ปลีกนอกจากเป็นผูรั้บซ้ือและจ าหน่าย
ผลิตภณัฑป์ศุสตัวแ์ลว้ ยงัอยูใ่นฐานะผูผ้ลกัดนัใหเ้กิดการพฒันาและยกระดบัมาตรฐานการผลิตของผูผ้ลิตหรือคู่คา้ของตนดว้ย โดย
การมีส่วนร่วมเขา้ไปก าหนดมาตรฐานการรับซ้ือสินคา้และผลกัดนัให้ผูผ้ลิตนั้นพฒันามาตรฐานตามท่ีห้างคา้ปลีกตอ้งการ โดยใช้
กลไกลอ านาจต่อรองทางการคา้ การสร้างแรงจูงใจให้ผลประโยชน์ตอบแทน นอกจากน้ียงัมีการสนับสนุนให้ความร่วมมือกับ
ภาครัฐในการส่งเสริมและด าเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาระบบการผลิตสินคา้ปศุสัตว ์แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารและเป็น
คณะท างานใหค้วามเห็นและผลกัดนักฏหมายท่ีเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและภาคเอกชน ดงันั้นแลว้บทบาทและการมีส่วนร่วม
ของหา้งคา้ปลีก จึงถือเป็นกลไกลส าคญัประการหน่ึงท่ีช่วยพฒันายกระดบัภาคการผลิตปศุสตัวไ์ทยนอกเหนือจากมาตรการและการ
ส่งเสริมของภาครัฐ  

ประเด็นปัญหาท่ีพบจากการศึกษาบทบาทและการมีส่วนร่วมของห้างคา้ปลีกในการพฒันาระบบการผลิตปศุสัตว ์ผูว้ิจยัมี
ขอ้คิดเห็นและเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการพฒันาระบบการผลิต
สินคา้ปศุสัตวป์ลอดภยั โดยการเสนอให้ภาครัฐสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการตรวจสอบรับรองและวิเคราะห์ผลิตภณัฑไ์ปยงั
หน่วยงานเอกชน อาทิเช่น หอ้งปฏิบติัการหรือหน่วยรับรองเอกชนซ่ึงไดรั้บการรับรองความสามารถโดยหน่วยงานภาครัฐและไม่มี
ส่วนไดเ้สียกบัผูป้ระกอบการ ซ่ึงน่าจะท าใหก้ระบวนการตรวจสอบและใหก้ารรับรองของภาครัฐมีความคล่องตวัข้ึนอนัจะเป็นผลดี
ต่อภาคเอกชน และสร้างแรงจูงใจใหภ้าคเอกชนเขา้ร่วมพฒันามาตรฐานมากยิง่ข้ึน 
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Abstract 

 
This research article aims is to study the reflection of political ideals and persecution from state power groups 

appearing in poetry.  Subject: Poetry process from Sap Daeng of Prasert Chandam’s, 1974 it is a qualitative research article. 
Which used to research documents from 1 book from 33 poems. By classifying the samples Interpret through the documents in 
the book about the poetry process from the Sap Daeng.   

The results showed that All 33 poems can convey political connotations in 4 issues. (1) the condition of poverty and 
drought in rural Isaan; (2) persuading people to oppose and hate state powers and capitalists; (3) presenting the way of life of 
rural peasants; and (4) the bourgeoisie and ruling class behavior. Digging grass roots people including inequality in society. 

From the four issues mentioned above Prasert’s work on the poetry process from Sap Daeng This Chan Dam is in the 
form of inciting the masses to revolt against the state power. And trying to portray neglect and persecution from the 
government. And all 33 poems also try to present the way of life in the countryside. That are changing to modern society 
including taking into account the interests of most people more than personal benefit. 
 
Keywords: Political Ideas, People’s Politics, Political Ideology 
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บทคดัย่อ 

 
 บทความวจิยัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาภาพสะทอ้นแนวคิดอุดมคติทางการเมือง และการข่มแหงรังแกจากกลุ่มอ านาจ
รัฐ ท่ีปรากฏในกวนิีพนธ์ เร่ือง ขบวนการร้อยกรองจากซบัแดง ของประเสริฐ จนัด า พ.ศ. 2517 เป็นบทความการวิจยัเชิงคุณภาพ 
ท่ีใชก้ารวิจยัเอกสารจากหนงัสือ 1 เล่ม จากบทกวี จ านวน 33 เร่ือง โดยการจ าแนกกลุ่มตวัอยา่ง ตีความผ่านเอกสาร ในหนงัสือ 
เร่ืองขบวนการร้อยกรองจากซบัแดง  

ผลการวจิยัพบวา่ กวนิีพนธ์ทั้ง 33 เร่ือง ส่ือนยัยะทางการเมืองภาพรวมได ้4 ประเดน็ คือ (1) สภาพปัญหาความยากจน
แหง้แลง้ในชนบทอีสาน (2) การโนม้นา้มประชาชนใหต้่อตา้นและจงเกลียดจงชงักลุ่มอ านาจรัฐและกลุ่มนายทุน (3) น าเสนอวถีิ
ชีวติชาวนาชาวไร่ในชนบท และ (4) ชนชั้นนายทุนและชนชั้นปกครองมีพฤติกรรมขดุรีดประชาชนรากหญา้ รวมไปถึงความไม่
เสมอภาคในสงัคม  

จาก 4 ประเด็นท่ีกล่าวมาขา้งตน้ งานเร่ืองขบวนการร้อยกรองจากซบัแดงของประเสริฐ จนัด าน้ีเป็นไปในลกัษณะของ
การปลุกระดมมวลชนใหลุ้กฮือตอ่ตา้นอ านาจรัฐ และพยายามน าเสนอการภาพทอดท้ิงและการข่มเหงรังแกจากรัฐบาล และกวี
นิพนธ์ ทั้ง 33 ช้ิน ยงัพยายามน าเสนอวถีิชีวติความเป็นอยูใ่นชนบท ท่ีก าลงัเปล่ียนไปสู่สงัคมสมยัใหม่ รวมไปถึงการค านึงถึง
ประโยชนข์องประชาชนส่วนใหญ่ มากกวา่ประโยชน์ส่วนตน  
 
ค าส าคญั: แนวคิดทางการเมือง, การเมืองภาคประชาชน, อุดมการณ์ทางการเมือง 
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Abstract 

 
This research article aims is to study the reflection of political ideals and persecution from state power groups 

appearing in poetry.  Subject: Poetry process from Sap Daeng of Prasert Chandam’s, 1974 it is a qualitative research article. 
Which used to research documents from 1 book from 33 poems. By classifying the samples Interpret through the documents in 
the book about the poetry process from the Sap Daeng.   

The results showed that All 33 poems can convey political connotations in 4 issues. (1) the condition of poverty and 
drought in rural Isaan; (2) persuading people to oppose and hate state powers and capitalists; (3) presenting the way of life of 
rural peasants; and (4) the bourgeoisie and ruling class behavior. Digging grass roots people including inequality in society. 

From the four issues mentioned above Prasert’s work on the poetry process from Sap Daeng This Chan Dam is in the 
form of inciting the masses to revolt against the state power. And trying to portray neglect and persecution from the 
government. And all 33 poems also try to present the way of life in the countryside. That are changing to modern society 
including taking into account the interests of most people more than personal benefit. 
 
Keywords: Political Ideas, People’s Politics, Political Ideology 
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บทน า 
 
 งานเขียนชุดกวนิีพน์ ขบวนการร้อยกรองจากซบัแดงนั้น ถูกตีพิมพใ์นปี 2517 ซ่ึงประเสริฐฯ ไดเ้ขียนท่ีหมู่บา้นซบัแดง
ภายหลงัจากออกจากกรุงเทพมหานครหลงัเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 และไปพ านกัอยู ่ณ หมู่บา้นซบัแดง ในจงัหวดัขอนแก่น 
งานเขียนกวีนิพนธ์ชุดน้ี ต่อมากลายเป็นหนงัสือตอ้งห้ามตามประกาศกระทรวงมหาไทย ในปี 2520 ซ่ึงแน่นอน ในยคุดงักล่าว 
รัฐบาลต่างพยายามกวาดลา้งแนวคิดอนัไม่เห็นดว้ยกบัรัฐ โดยเฉพาะเก่ียวกบัลทัธิคอมมิวนิสต ์รัฐบาลไดป้ราบปรามอยา่งหนกั 
หนงัสือหลายร้อยเล่มไดก้ลายเป็นหนงัสือตอ้งหา้ม ขบวนการร้อยกรองจากซบัแดง ก็คือหน่ึงในนั้น ท่ีถูกสัง่หา้ม 
 จากการคน้ขอ้มูล พบวา่ หนงัสือส่วนมากท่ีถูกสัง่หา้มจะรัฐบาลนั้น ส่วนมากลว้นมีแนวคิดทางการเมืองท่ีสุดโต่งโจมตี
กลุ่มอ านาจรัฐ แมห้นงัสือขบวนการร้อยกรองจากซบัแดงในปัจจุบนัจะไม่ไดมี้การยกเลิกประกาศฉบบัน้ีแต่ประการใด ปัญหา
เร่ืองคอมมิวนิสต์ในประเทศไทย ก็เบาบางลง และมีแนวโน้มจะหายไปจากแผ่นดินไทย ตั้งแต่ยุคนายกฯ ชวน หลีกภยั ได้
ประกาศยกเลิก พระราชบญัญติัยกเลิกพระราชบญัญติัป้องกนัการกระท าอนัเป็นคอมมิวนิสต ์ในปี  2543 ส่งผลให้การกวาดลา้ง
คอมมิวนิสต ์และหา้มหนงัสือเหล่าน้ีอ่อนแรงไปดว้ย 

ขบวนการร้อยกรองจากซบัแดง เป็นหนงัสืออนัเป็นผลงานของประเสริฐฯ ท่ีมีแนวคิดและอุดมคติต่ออ านาจรัฐ โดย
พยายามสะท้อนปัญหาการกดข่ีข่มแหงจากรัฐและระบบทุนนิยมแบบสุดโต่ง  เร่ืองราวในกวีนิพนธ์ช้ินน้ี มีความส าคญัดา้น
ประวติัศาสตร์ทางการเมืองไทย รวมไปถึงสภาพบริบททางสังคมยคุคอมมิวนิสตค์รองเมือง และการห ้ าหั่นกนัระหวา่งสองกลุ่ม
คือ กลุ่มหน่ึงท่ีเป็นชนชั้นปกครอง และอีกกลุ่มเป็นชนชั้นกรรมาชีพ ความน่าสนใจของงานช้ินน้ี ไม่ใช่เป็นหนงัสือตอ้งห้าม แต่
ผูเ้ขียนมีความสนใจดา้นเน้ือหา ความเป็นไปของสังคมในยคุเวลาดงักล่าว ผ่านงานเขียนเร่ืองขบวนการร้อยกรองจากแดง เพ่ือ
ทราบและเขา้ใจสภาพความเป็นอยู่ของสังคมในยุคดงักล่าว น าไปสู่การวิเคราะห์ตีความเพ่ือศึกษาเรียนรู้รวมไปถึงการทราบ
สภาพปัญหา น าไปสู่การเป็นแนวทางช้ีจุดบกพร่องในประเด็นต่าง ๆ เพ่ือน าไปปรับใชใ้นการแกปั้ญหา ในสังคมชนบทและ
สงัคมเมือง ใหมี้ระบอบการปกครองท่ีดียิง่ข้ึนไป 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 

ศึกษาภาพสะทอ้นแนวคิดอุดมคติทางการเมือง และการข่มเหงรังแกจากกลุ่มอ านาจรัฐ ท่ีปรากฏในกวีนิพนธ์ เร่ือง 
ขบวนการร้อยกรองจากซบัแดง ของประเสริฐ จนัด า พ.ศ. 2517 
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ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวจิยั 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีกรอบแนวคดิและผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

แนวคิดทฤษฎี ท่ีจ าเป็น และมีความส าคญัต่อการน าเสนอและวเิคราะห์ขอ้มูล คือ ทฤษฎีโครงสร้างนิยม จุดเร่ิมตน้ของ
ทฤษฎีน้ีนั้น มีลกัษณะโดดเด่นมาจากผลงานของเฟอร์ดิน๊อง เดอ โซชูร์ (Ferdinand de Saussure) โดยโซซูร์ นั้นไดอ้ธิบาย และ
น าเสนอมโนทศัน์ส าคญัทางภาษาวา่ ภาษาไม่ใช่ภาพแสดงตวัแทนความคิด หรือโลกวตัถุ แต่ภาษา คือ อ านาจในการจดัระเบียบ 
การแยกแยะประเภทชนิดหน่ึง (ธญัญา สังขพนัธานนท์, 2560) ซ่ึงแนวคิดในแบบโครงสร้างนิยมนั้นอาจมีท่ีมาท่ีไป  3 ประการ
ไดแ้ก่ (นฤพนธ์ ดว้งวิเศษ, ม.ป.ป.) (1) เป็นความพยายามท่ีจะอธิบายแบบแผนชีวิตทางสังคมโดยใชจิ้ตใจของมนุษยเ์ป็นฐาน     
(2) เป็นการสนันิษฐานวา่ วฒันธรรม คือ แบบแผนของการใชภ้าษาและถ่ายทอดมาโดยสญัลกัษณ์ และ (3) เป็นการตีความระบบ
สัญลักษณ์ โดยใช้วิธีคิดของคู่ตรงข้ามโครงสร้างและองค์รวม ซ่ึงจะเห็นได้ว่า จากลักษณะท่ีกล่าวมาแล้วขา้งต้น นักคิด
โครงสร้างนิยม ยงัพยายามอธิบายและศึกษาเร่ืองราวเก่ียวกับสัญญะ ระบบของสัญญะ ระบบการสร้างความหมาย วิถีชีวิตความ
เป็นไปต่าง ๆ ของสัญญะ องคป์ระกอบของสัญญะ รหัส/กฎเกณฑท่ี์ก าหนดความเป็นไปของสัญญะ (สาโรจน์ บุญเสริมวรรณ, 
2531) รูปแบบของสัญญะอาจจ าแนกได ้9 ลกัษณะไดแ้ก่  (สาโรจน์ บุญเสริมวรรณ, 2531) (1) ภาษา (2) วาทะกรรม (3) วจัน 
ภาษาและอวจันภาษากับความเป็นสัญญะ (4) แบบเสมือน (5) เคร่ืองหมายและเป้าหมาย (6) สัญญาณ/รหัส (7) สัญญะและ
สัญลกัษณ์ (8) วตัถุเชิงวฒันธรรม และ (9) สี ส่ิงเหล่าน้ีลว้นสามารถอธิบายความเป็นสัญญะได ้ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการ
แสดงออกต่าง ๆ ในลกัษณะต่าง ๆ ยอ่มสามารถท่ีจะน ารูปแบบมาอธิบายปรากฏการณ์ได ้กรณีศึกษางานเขียนของ ประเสริฐ   
จนัด า นั้น ผูว้ิจยัไดน้ ากรอบเหล่าน้ีมาจบัประเด็นอนัไดแ้ก่ รูปแบบของการใชบ้ทกวี รวมไปถึงแนวคิดอุดมคติของ ประเสริฐ   
จนัด า น ามาอธิบายประกอบส่ิงเหล่าน้ี เพ่ือใหเ้ห็นภาพและแนวคิดนั้น 

จากการส ารวจวรรณกรรม พบงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องดังน้ี ในส่วนท่ีศึกษาเก่ียวกับประเสริฐ จันด า เรียงตามปี ได้
ดงัต่อไปน้ี  และต่อไปน้ีจะเรียกวา่ ประเสริฐฯ แทนช่ือสกุลเต็ม ในปี พ.ศ. 2519 วิทูธีรศานต์ (นศินี วิทูธีรศานต,์ 2519) ไดศึ้กษา
เร่ืองวิเคราะห์วรรณกรรมแนวประชาชน  โดยการศึกษาในงานช้ินน้ีนั้นเป็นเพียงบทวิเคราะห์สั้น ๆ จากหนังสือ 3 เล่ม ของ
ประเสริฐฯ อนัมีลกัษณะการตีความในลกัษณะของการใชภ้าษา ต่อมาในปี 2521 ชลธิรา สัตยวฒันา (2521) ไดเ้ขียนในคอลมัน์ 

สภาพสงัคมการเมือง ปี พ.ศ. 2517 

ประเสริฐ จนัด า กบังานเขียนกวี
นิพนธ์ชุดร้อยกรองจากซบัแดง  

ภาพสะทอ้นแนวคิดอุดมคติทางการเมือง 
และการข่มแหงรังแกจากกลุ่มอ านาจรัฐ  
ท่ีปรากฏในกวนิีพนธ์ชุดขบวนการร้อย
กรองจากซบัแดง ของประเสริฐ จนัด า 

พ.ศ. 2517 ตีความผา่นกวนิีพนธ์  
จ านวน 33 เร่ือง  
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ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวจิยั 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีกรอบแนวคดิและผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

แนวคิดทฤษฎี ท่ีจ าเป็น และมีความส าคญัต่อการน าเสนอและวเิคราะห์ขอ้มูล คือ ทฤษฎีโครงสร้างนิยม จุดเร่ิมตน้ของ
ทฤษฎีน้ีนั้น มีลกัษณะโดดเด่นมาจากผลงานของเฟอร์ดิน๊อง เดอ โซชูร์ (Ferdinand de Saussure) โดยโซซูร์ นั้นไดอ้ธิบาย และ
น าเสนอมโนทศัน์ส าคญัทางภาษาวา่ ภาษาไม่ใช่ภาพแสดงตวัแทนความคิด หรือโลกวตัถุ แต่ภาษา คือ อ านาจในการจดัระเบียบ 
การแยกแยะประเภทชนิดหน่ึง (ธญัญา สังขพนัธานนท์, 2560) ซ่ึงแนวคิดในแบบโครงสร้างนิยมนั้นอาจมีท่ีมาท่ีไป  3 ประการ
ไดแ้ก่ (นฤพนธ์ ดว้งวิเศษ, ม.ป.ป.) (1) เป็นความพยายามท่ีจะอธิบายแบบแผนชีวิตทางสังคมโดยใชจิ้ตใจของมนุษยเ์ป็นฐาน     
(2) เป็นการสนันิษฐานวา่ วฒันธรรม คือ แบบแผนของการใชภ้าษาและถ่ายทอดมาโดยสญัลกัษณ์ และ (3) เป็นการตีความระบบ
สัญลักษณ์ โดยใช้วิธีคิดของคู่ตรงข้ามโครงสร้างและองค์รวม ซ่ึงจะเห็นได้ว่า จากลักษณะท่ีกล่าวมาแล้วขา้งต้น นักคิด
โครงสร้างนิยม ยงัพยายามอธิบายและศึกษาเร่ืองราวเก่ียวกับสัญญะ ระบบของสัญญะ ระบบการสร้างความหมาย วิถีชีวิตความ
เป็นไปต่าง ๆ ของสัญญะ องคป์ระกอบของสัญญะ รหัส/กฎเกณฑท่ี์ก าหนดความเป็นไปของสัญญะ (สาโรจน์ บุญเสริมวรรณ, 
2531) รูปแบบของสัญญะอาจจ าแนกได ้9 ลกัษณะไดแ้ก่  (สาโรจน์ บุญเสริมวรรณ, 2531) (1) ภาษา (2) วาทะกรรม (3) วจัน 
ภาษาและอวจันภาษากับความเป็นสัญญะ (4) แบบเสมือน (5) เคร่ืองหมายและเป้าหมาย (6) สัญญาณ/รหัส (7) สัญญะและ
สัญลกัษณ์ (8) วตัถุเชิงวฒันธรรม และ (9) สี ส่ิงเหล่าน้ีลว้นสามารถอธิบายความเป็นสัญญะได ้ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการ
แสดงออกต่าง ๆ ในลกัษณะต่าง ๆ ยอ่มสามารถท่ีจะน ารูปแบบมาอธิบายปรากฏการณ์ได ้กรณีศึกษางานเขียนของ ประเสริฐ   
จนัด า นั้น ผูว้ิจยัไดน้ ากรอบเหล่าน้ีมาจบัประเด็นอนัไดแ้ก่ รูปแบบของการใชบ้ทกวี รวมไปถึงแนวคิดอุดมคติของ ประเสริฐ   
จนัด า น ามาอธิบายประกอบส่ิงเหล่าน้ี เพ่ือใหเ้ห็นภาพและแนวคิดนั้น 

จากการส ารวจวรรณกรรม พบงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องดังน้ี ในส่วนท่ีศึกษาเก่ียวกับประเสริฐ จันด า เรียงตามปี ได้
ดงัต่อไปน้ี  และต่อไปน้ีจะเรียกวา่ ประเสริฐฯ แทนช่ือสกุลเต็ม ในปี พ.ศ. 2519 วิทูธีรศานต์ (นศินี วิทูธีรศานต,์ 2519) ไดศึ้กษา
เร่ืองวิเคราะห์วรรณกรรมแนวประชาชน  โดยการศึกษาในงานช้ินน้ีนั้นเป็นเพียงบทวิเคราะห์สั้น ๆ จากหนังสือ 3 เล่ม ของ
ประเสริฐฯ อนัมีลกัษณะการตีความในลกัษณะของการใชภ้าษา ต่อมาในปี 2521 ชลธิรา สัตยวฒันา (2521) ไดเ้ขียนในคอลมัน์ 

สภาพสงัคมการเมือง ปี พ.ศ. 2517 

ประเสริฐ จนัด า กบังานเขียนกวี
นิพนธ์ชุดร้อยกรองจากซบัแดง  

ภาพสะทอ้นแนวคิดอุดมคติทางการเมือง 
และการข่มแหงรังแกจากกลุ่มอ านาจรัฐ  
ท่ีปรากฏในกวนิีพนธ์ชุดขบวนการร้อย
กรองจากซบัแดง ของประเสริฐ จนัด า 

พ.ศ. 2517 ตีความผา่นกวนิีพนธ์  
จ านวน 33 เร่ือง  



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

1414

 
 

วรรณกรรมวิเคราะห์: ประเสริฐฯ กวีผูมี้แต่ปากกากบักระสุน ซ่ึงงานช้ินน้ีเปรียบเสมือนค าน า ซ่ึงเอกสารฉบบัจริง คือ ตน้ฉบบั 
บทกวีปากกากบักระสุนนั้น ยงัไม่พบหลกัฐานท่ีเป็นเล่มปรากฏออกมา มีเพียงแต่บทวิเคราะห์ของชลธิราฯ เท่านั้น ท่ีกล่าวถึง
ประเสริฐฯ ในลกัษณะการเขียนกลอนโตต้อบรัฐบาลอยา่งเผด็ร้อน ท่ามกลางสถานการณ์ทางการเมืองท่ีรุนแรงในยตุหลงั 14 ตุลาฯ 
เป็นตน้มา และงานช้ินน้ียงัเป็นเอกสารท่ีตีพิมพใ์นวงจ ากดั คือ เผยแพร่เฉพาะบนฐานท่ีมัน่พรรคคอมมิวนิสต ์จากนั้นระยะเวลา
ห่างกนั 22 ปี คือ ในปี พ.ศ. 2543 นนัทพร โพธิข า (2543) ไดท้ าวทิยานิพนธ์ในสาขาวชิาภาษาไทย ของมหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
เป็นไปในลกัษณะของการวเิคราะห์เปรียบเทียบนกัเขียนอีสาน 4 คน โดยการวเิคราะห์งานของประเสริฐฯ เพียงเล่มเดียว คือ รวม
เร่ืองสั้นชุดดอกคูณ เสียงแคน  และอยู่ในภาควิชาภาษาไทย ซ่ึงมีลกัษณะการตีความของภาษามากกว่าจะวิเคราะห์ในมิติทาง
รัฐศาสตร์ อีก 8 ปีต่อมา คือในปี พ.ศ. 2551 บุณยเ์สนอ ตรีวิเศษ (2551) ไดจ้ดัท ารายงานวิจยั เร่ือง แนวคิดและอตัลกัษณ์แห่งกวี
ประชาชนในร้อยกรองของประเสริฐฯ: การศึกษาเชิงวิเคราะห์ เป็นรายงานวิจยัของมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์จะเนน้ศึกษาไป
ในทางบริบทการตีความทางภาษา อนัอยูใ่นส่วนของสาขาวิชาภาษาไทยเสียมากกวา่ จะเป็นงานเชิงรัฐศาสตร์ ส่วนทางดา้นงาน
ของ และงานช้ินล่าสุด คือในปี 2564 จิณห์วรา ช่วยโชติ (2564) ได้ศึกษาเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงความคิดทางการเมืองใน
วรรณกรรมของนักเขียนอีสานระหว่างทศวรรษ 2530-2550 ซ่ึงเป็นวิทยานิพนธ์ระดบัมหาบณัฑิตในภาควิชาประวติัศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จิณห์วราฯ ไดใ้ชก้ลุ่มนักเขียนอีสานจ านวน 7 คน หน่ึงในนั้น คือ ประเสริฐฯ ท่ีถูกหยิบยกมาเป็นกลุ่ม
ตวัอย่าง จิณห์วราฯ ไดว้ิเคราะห์ตีความงานเขียนของประเสริฐ เพียง 3 เล่ม โดยการสุ่มตวัอย่างเร่ืองสั้ น จ านวน 7 เร่ือง ซ่ึง
ผลการวจิยัมีความสอดคลอ้งกนั 

จากการคน้ควา้วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการวิเคราะห์งานเขียนของประเสริฐ จนัด า นั้น พบวา่ มีหลายช้ิน บา้งก็
เป็นบทความสั้น ๆ ท่ีตีความตวับทงานเขียน และบางช้ินก็เป็นคอลมัน์ ตามหน้าหนังสือ วารสารต่าง ๆ อีกจ านวนหน่ึง  แต่
การศึกษาตีความกวนิีพนธ์ชุดขบวนการร้อยกรองจากซบัแดงเป็นแนวการเมืองเพียงช้ินเดียว ซ่ึงท่ีผ่านมาจะเนน้ไปยงัสายภาษา
มากกวา่ท่ีจะตีความผา่นมุมมองทางดา้นรัฐศาสตร์ 
 

ระเบียบวธีิวจิยั 
 

บทความน้ี เป็นบทความวิจยัเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยใชก้ารวิเคราะห์เชิงเน้ือหาจึงตอ้งมีการจดัระเบียบ
โครงสร้างและหาความหมายของขอ้มูล ท่ีรวบรวมมาเป็นการคน้หาขอ้ความทัว่ไปท่ีจะบอกความสัมพนัธ์ของส่ิงต่าง ๆ แลว้น า
ผลมาวิเคราะห์ร่วมกบัแนวคิดและทฤษฎี และใชว้ิธีวิเคราะห์ขอ้มูลในเชิงพรรณนาเป็นหลกั ดงันั้นเม่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลตาม
วธีิการ และเคร่ืองมือการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้นั้น น าขอ้มูลท่ีไดม้าเรียบเรียงเพื่อบูรณาการ และหาความส าคญั
ของปรากฏการณ์ต่าง ๆ โดยขอ้มูลเหล่านั้นไดม้าจาก ชุดขบวนการร้อยกรองจากซบัแดงของประเสริฐ จนัด า พ.ศ. 2517 โดยตรง 
น ามาสู่การจดัรูปแบบอยา่งเป็นระบบโดยในส่วนของการเตรียมขอ้มูลนั้น เม่ือไดข้อ้มูลแลว้ จึงเขาสู่กระบวนการการวิเคราะห์
ขอ้มูลโดยไดท้ าการจดัระเบียบของขอ้มูลเพ่ือให้เกิดความสะดวกในการน ามาวิเคราะห์  จากนั้น น าขอ้มูลมาน าเสนอเป็นขอ้
คน้พบโดยการสรุปทา้ยบทแต่ละช้ิน เพ่ือน าไปสู่การหาขอ้สรุป ภาพรวมทั้งหมด  
 
วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมลู 

บทความวจิยัน้ี มีวตัถุประสงคศึ์กษาแนวคิดและอุดมคติของประเสริฐ จนัด า ในกวนิีพนธ์เร่ือง ขบวนการร้อยกรองจาก
ซบัแดง โดยการวเิคราะห์ตีความจากบทกว ี 33 เร่ือง (37 ช้ิน) ไดแ้ก่ (1) ซบัแดง (2) ค  าสาป จากประเสริฐ จนัด า (3) ชาวนาจน (4) 

 
 

ความเป็นไปแห่งผาเพ 1-2-3-4 และ 5 (5) ปืนในมือ (6) ผูป้ลุกป่า (7) มองมาจากผาเพ (8) ตอ (9) ครกกระเด่ือง (10) คนกบัควาย 
(ภาคพิเศษ) (11) ฝนแดด (12) อาหารม้ือค ่า (13) ข่าวจากสายลม (14) ปณิธานปฏิวติั (15) ฝันร้ายคนเดือนหงาย (16) เคืองขุ่นของ
ราตรี (17) ฆ่าเขาท าไม (18) ดาวหมาหลบั (19) โปรดเถิดแม่คนสวย (20) กบ ปู และงู (21) งูเขียวกบัตุ๊กแก (22) ข้ึนช่ือวา่งู        
(23) หมาป่าหัวหมอก (24) เขียนให้คนรัก (25) ฝันถึงปีศาจบนดวงดาว (26) หากท่านขายชาติขายศกัด์ิศรี (27) ค  าขานจากคนภู 
(28) ค  าเคียว (29) ในท่ีสุด (30) พอเถิดยคุคนกินคน (31) อญัญาบาตมอ์ุก (32) ทศวรรคมืด และ (33) ร้องขอ ซ่ึงมีสาระส าคญัมีดงัน้ี 
 
การวเิคราะห์ข้อมลู 
 บทความวิจยัน้ี เป็นบทความการวิจยัเชิงคุณภาพ (qualitative research) ท่ีเนน้การวิจยัเอกสาร (documentary research) 
จ านวน 1 เล่ม 33 เร่ือง รวม 37 ช้ิน โดยไดตี้ความผา่นตวับทงานเขียนน าไปสู่กระบวนการวเิคราะห์และประมวลผล 
 

ผลของการวจิยั 
 

 จากการศึกษากวีนิพนธ์ทั้ง 33 เร่ือง (37 ช้ิน) สามารถตีความวิเคราะห์ ตวับท (text) ตามกรอบของเฟอร์ดิน๊อง เดอ โซชูร์ 
(Ferdinand de Saussure) ไดด้งัต่อไปน้ี 

กวนีิพนธ์เร่ืองแรก ซบัแดง น้ี ไดก้ล่าวถึงช่ือ หมู่บา้นแห่งหน่ึงท่ีอยูใ่นจงัหวดัขอนแก่น ชาวบา้นมีอาชีพกสิกรรม โดย
การพรรณนาถึงความแห้งแลง้ ซ่ึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนในซบัแดงนั้น สามารถพบไดโ้ดยทัว่ไปในฤดูแลง้ ของผืนดินอีสาน ประเสริฐฯ 
ตอ้งการช้ีใหเ้ห็นถึงความแหง้แลง้ของหมู่บา้นและพ้ืนท่ีดงักล่าว ท่ีไม่อาจออ้นวอนเทวดาให้ช่วยเหลือใด ๆ ได ้เทวดาในท่ีน้ีอาจ
คือชนชั้นปกครอง และเทวดาตามลทัธิความเช่ือ ส่ิงเหล่าน้ีบ่งบอกให้เห็นถึงความไม่เช่ือมัน่ในเร่ืองผีสางเทวดา และการ
ช่วยเหลือจากกลุ่มอ านาจรัฐ อาทิ การออ้นวอนต่อเทพเจา้ใหด้ลบนัดาลสายฝน และนอกจากนยัยะท่ีส่ือถึงความไม่เช่ือในเทพเจา้
หรือหวงัพ่ึงอ านาจจากชนชั้นปกครองแลว้ แนวคิดและอุดมคติของประเสริฐฯ ในงานช้ินน้ีพยายามส่ือสารถึงการมองโลกตาม
ลกัษณะความเป็นจริงหรือสัจจะนิยม และมิได้หวงัพ่ึงพิงเทวดาและกลุ่มอ านาจรัฐ ท่ีจะยื่นมือมาช่วยเหลือใด ๆ ได้เลย ใน
ประการต่อมา คือ เร่ืองทีส่อง ค าสาป จากประเสริฐฯ ซ่ึงก็เป็นกวนิีพนธ์อนัมีลกัษณะเป็นกลอนเปล่า โดยงานช้ินน้ีพยามส่ือนยัยะ
ทางการเมือง และมีลกัษณะของการต่อตา้นเผด็จการทหาร โดยพยายามฉายภาพให้เห็นถึงความเลวร้าย เช่น ฆ่าประชาชน ทั้ง
ทางตรงและทางออ้ม และนายทุนท่ีขูดรีด รัฐธรรมนูญไร้ความศกัด์ิสิทธ์ิน ามาซ่ึงความเส่ือมถอยของรัฐ และลม้เหลวในการ
บริหารจดัการของรัฐบาล เอ้ือประโยชน์ต่อกลุ่มนายทุน ส่งผลน ามาสู่ความยากจนของประชาชนชนชั้นรากหญา้ ซ่ึงประเสริฐฯ 
พยายามส่ือนยัยะไวใ้นกวีนิพนธ์ เร่ืองที่สาม คือ ชาวนาจน วา่ดว้ยความเจ็บปวดของชาวนา ท่ีชนชั้นปกครองไม่เหลียวแล และ
เป็นศตัรูกบัประชาชนโดยจะพบขอ้ความส าคญั เช่น 

“ผูป้กครองมิไดแ้กไ้ขอยา่งจริงจงัในกรณีน้ี 
เพราะเขามิใช่พวกชาวนานา เขาเป็นฝ่ายตรงขา้ม 
พวกขา้จกัตอ้งหนัหนา้ไปประจญั และพงัทลายมนั” (ประเสริฐ จนัด า, 2538) 
จะเห็นไดว้า่ ในบท “ชาวนาจน” น้ี ประเสริฐฯไดก้ล่าวถึงหวัอกของชาวนา ท่ีถูกชนชั้นปกครอง ขูดรีด ไม่วา่จะเป็นส่ิง

ใด ๆ ก็ตาม เช่น การเก็บภาษี การเก็บส่วยต่าง ๆ เปรียบเสมือนผูมี้อิทธิพล ชนชั้นปกครอง ในท่ีน้ีอาจหมายถึงรัฐบาล ไม่เคย
เขา้ใจหัวอกของชาวนา แต่ยงัเป็นฝ่ายตรงกนัขา้มกบัชาวนาด้วยซ ้ า ประเสริฐฯ ตอ้งการช้ีน าให้ชาวนาประจนัหน้ากบัชนชั้น
ปกครอง และตวัประเสริฐฯ เองก็อยูฝ่่ายชาวนาผูย้ากจนนั้น ในประการต่อมาคือ เร่ืองทีส่ี่ ความเป็นไปแห่งผาเพ ประกอบไปดว้ย



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี
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ความเป็นไปแห่งผาเพ 1-2-3-4 และ 5 (5) ปืนในมือ (6) ผูป้ลุกป่า (7) มองมาจากผาเพ (8) ตอ (9) ครกกระเด่ือง (10) คนกบัควาย 
(ภาคพิเศษ) (11) ฝนแดด (12) อาหารม้ือค ่า (13) ข่าวจากสายลม (14) ปณิธานปฏิวติั (15) ฝันร้ายคนเดือนหงาย (16) เคืองขุ่นของ
ราตรี (17) ฆ่าเขาท าไม (18) ดาวหมาหลบั (19) โปรดเถิดแม่คนสวย (20) กบ ปู และงู (21) งูเขียวกบัตุ๊กแก (22) ข้ึนช่ือวา่งู        
(23) หมาป่าหัวหมอก (24) เขียนให้คนรัก (25) ฝันถึงปีศาจบนดวงดาว (26) หากท่านขายชาติขายศกัด์ิศรี (27) ค  าขานจากคนภู 
(28) ค  าเคียว (29) ในท่ีสุด (30) พอเถิดยคุคนกินคน (31) อญัญาบาตมอ์ุก (32) ทศวรรคมืด และ (33) ร้องขอ ซ่ึงมีสาระส าคญัมีดงัน้ี 
 
การวเิคราะห์ข้อมลู 
 บทความวิจยัน้ี เป็นบทความการวิจยัเชิงคุณภาพ (qualitative research) ท่ีเนน้การวิจยัเอกสาร (documentary research) 
จ านวน 1 เล่ม 33 เร่ือง รวม 37 ช้ิน โดยไดตี้ความผา่นตวับทงานเขียนน าไปสู่กระบวนการวเิคราะห์และประมวลผล 
 

ผลของการวจิยั 
 

 จากการศึกษากวีนิพนธ์ทั้ง 33 เร่ือง (37 ช้ิน) สามารถตีความวิเคราะห์ ตวับท (text) ตามกรอบของเฟอร์ดิน๊อง เดอ โซชูร์ 
(Ferdinand de Saussure) ไดด้งัต่อไปน้ี 

กวนีิพนธ์เร่ืองแรก ซบัแดง น้ี ไดก้ล่าวถึงช่ือ หมู่บา้นแห่งหน่ึงท่ีอยูใ่นจงัหวดัขอนแก่น ชาวบา้นมีอาชีพกสิกรรม โดย
การพรรณนาถึงความแห้งแลง้ ซ่ึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนในซบัแดงนั้น สามารถพบไดโ้ดยทัว่ไปในฤดูแลง้ ของผืนดินอีสาน ประเสริฐฯ 
ตอ้งการช้ีใหเ้ห็นถึงความแหง้แลง้ของหมู่บา้นและพ้ืนท่ีดงักล่าว ท่ีไม่อาจออ้นวอนเทวดาให้ช่วยเหลือใด ๆ ได ้เทวดาในท่ีน้ีอาจ
คือชนชั้นปกครอง และเทวดาตามลทัธิความเช่ือ ส่ิงเหล่าน้ีบ่งบอกให้เห็นถึงความไม่เช่ือมัน่ในเร่ืองผีสางเทวดา และการ
ช่วยเหลือจากกลุ่มอ านาจรัฐ อาทิ การออ้นวอนต่อเทพเจา้ใหด้ลบนัดาลสายฝน และนอกจากนยัยะท่ีส่ือถึงความไม่เช่ือในเทพเจา้
หรือหวงัพ่ึงอ านาจจากชนชั้นปกครองแลว้ แนวคิดและอุดมคติของประเสริฐฯ ในงานช้ินน้ีพยายามส่ือสารถึงการมองโลกตาม
ลกัษณะความเป็นจริงหรือสัจจะนิยม และมิได้หวงัพ่ึงพิงเทวดาและกลุ่มอ านาจรัฐ ท่ีจะยื่นมือมาช่วยเหลือใด ๆ ได้เลย ใน
ประการต่อมา คือ เร่ืองทีส่อง ค าสาป จากประเสริฐฯ ซ่ึงก็เป็นกวนิีพนธ์อนัมีลกัษณะเป็นกลอนเปล่า โดยงานช้ินน้ีพยามส่ือนยัยะ
ทางการเมือง และมีลกัษณะของการต่อตา้นเผด็จการทหาร โดยพยายามฉายภาพให้เห็นถึงความเลวร้าย เช่น ฆ่าประชาชน ทั้ง
ทางตรงและทางออ้ม และนายทุนท่ีขูดรีด รัฐธรรมนูญไร้ความศกัด์ิสิทธ์ิน ามาซ่ึงความเส่ือมถอยของรัฐ และลม้เหลวในการ
บริหารจดัการของรัฐบาล เอ้ือประโยชน์ต่อกลุ่มนายทุน ส่งผลน ามาสู่ความยากจนของประชาชนชนชั้นรากหญา้ ซ่ึงประเสริฐฯ 
พยายามส่ือนยัยะไวใ้นกวีนิพนธ์ เร่ืองที่สาม คือ ชาวนาจน วา่ดว้ยความเจ็บปวดของชาวนา ท่ีชนชั้นปกครองไม่เหลียวแล และ
เป็นศตัรูกบัประชาชนโดยจะพบขอ้ความส าคญั เช่น 

“ผูป้กครองมิไดแ้กไ้ขอยา่งจริงจงัในกรณีน้ี 
เพราะเขามิใช่พวกชาวนานา เขาเป็นฝ่ายตรงขา้ม 
พวกขา้จกัตอ้งหนัหนา้ไปประจญั และพงัทลายมนั” (ประเสริฐ จนัด า, 2538) 
จะเห็นไดว้า่ ในบท “ชาวนาจน” น้ี ประเสริฐฯไดก้ล่าวถึงหวัอกของชาวนา ท่ีถูกชนชั้นปกครอง ขูดรีด ไม่วา่จะเป็นส่ิง

ใด ๆ ก็ตาม เช่น การเก็บภาษี การเก็บส่วยต่าง ๆ เปรียบเสมือนผูมี้อิทธิพล ชนชั้นปกครอง ในท่ีน้ีอาจหมายถึงรัฐบาล ไม่เคย
เขา้ใจหัวอกของชาวนา แต่ยงัเป็นฝ่ายตรงกนัขา้มกบัชาวนาด้วยซ ้ า ประเสริฐฯ ตอ้งการช้ีน าให้ชาวนาประจนัหน้ากบัชนชั้น
ปกครอง และตวัประเสริฐฯ เองก็อยูฝ่่ายชาวนาผูย้ากจนนั้น ในประการต่อมาคือ เร่ืองทีส่ี่ ความเป็นไปแห่งผาเพ ประกอบไปดว้ย



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี
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กวีนิพนธ์ จ านวน 5 ช้ิน ความเป็นไปแห่งผาเพ 1 2 3 4 และ 5 ซ่ึงมีสาระส าคญัและนยัยะทางการเมืองดงัน้ี ช้ินแรก ประเสริฐฯ 
พยายามบอกกล่าวถึง ภูผาเพยามค ่าคืน เป็นลกัษณะของการพรรณนาถึงธรรมชาติป่าเขา และการปะทะระหวา่งคอมมิวนิสตก์บั
ฝ่ายรัฐบาล ช้ินทีส่อง วา่ดว้ยเร่ืองราวของการใชอ้  านาจรัฐ เช่น การอุม้ประชาชนไปฆ่า จบัประชาชนเรียกค่าไถ่ ช้ินที่สาม วา่ดว้ย 
สภาพความแห้งแลง้ ในชนบทโจรผูร้้ายชุกชุม ควายโดนขโมย และหาตวัจบัไม่ได ้งานช้ินน้ีเป็นไปในลกัษณะท่ีวา่ส่ิงเหล่าน้ี
ตน้เหตุมาจากภาครัฐหรือชนชั้นปกครองท่ีสนบัสนุนหรือเป็นตวัการเหล่าน้ี ช้ินทีส่ี่ วา่ดว้ยความฝันของเด็ก ๆ ชาวชนทบท่ีอยูใ่น
ครอบครัวจน ๆ การมีชีวิตความเป็นอยูท่ี่แลง้แคน้ มีความใฝ่ฝันอยากไปเป็นเจา้คนนายคน เจา้คนนายคนในท่ีน้ี คือการเป็นชน
ชั้นปกครอง และนายทุน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเป็นไปไดย้าก โดยเฉพาะขาดโอกาสทางการศึกษา ซ่ึงการศึกษานั้นจะมีไวเ้ฉพาะชนชั้น
ปกครองเท่านั้น เด็กชาวไร่ชาวนาเติบโตข้ึนลว้นตอ้งเป็นชาวนา งานช้ินน้ีมีลกัษณะของความปรารถนา ท่ีตอ้งการให้เด็กใน
ชนบทมีการศึกษา และเติบโตเป็นผูใ้หญ่ กลบัมาพฒันาทอ้งถ่ินของตนเอง และ ช้ินที่ห้า วา่ดว้ยความแห้งแลง้ ความอดอยากใน
ชนบทของชาวนาและการกดข่ีขดูรีบของชนชั้นศกัดินา “นายทุนกดข่ี ศกัดินาไม่ท านา เม่ือชาวนา เม่ือชาวนาเลิกท านาศกัดินาก็
อดตาย” (ประเสริฐ จนัด า, 2538) จะเห็นไดว้า่ ประเสริฐฯ พยายามกล่าวถึงชาวนา อนัเป็นก าลงัหลกั หากขาดไร้ซ่ึงชาวนา เหล่า
นายทุนท่ีขดุรีดนั้นยอ่มอดตายไป เม่ือเป็นเช่นน้ี นายทุนพึงตระหนกัถึงความส าคญัของชาวนาไม่ควรเอาเปรียบ 

กล่าวโดยสรุป ภาพรวม ความเป็นไปแห่งผาเพ น้ี มีลกัษณะของการน าเสนอภาพสะทอ้นสังคม เช่น การกดข่ีขูดรีดข่ม
แหงรังแกของชนชั้นศกัดินาต่อชาวนา รัฐเอ้ือประโยชน์ต่อนายทุน ท าใหเ้กิดผลกระทบต่อประชาชนเป็นอยา่งมาก 

ในเร่ืองทีห้่า ปืนในมือ วา่ดว้ย การเป็นทหารป่า คือ ผูก่้อการคอมมิวนิสต ์ท่ีต่ืนตวัอยูต่ลอดเวลา “กินขา้วขา้ก็เอาปืนพาด
ตกั นอนขา้ก็กอดปืน” (ประเสริฐ จนัด า, 2538) ท่ีเตรียมพร้อมห ้ าหั่นกบัฝ่ายรัฐบาลอยูต่ลอดเวลา งานช้ินน้ีพยายามบอกกล่าวถึง
ความคบัแคน้ใจ ท่ีตอ้งการกระหน ่าซดัหน่อยงานรัฐ อนัเปรียบเสมือนศตัรูของพรรคคอมมิวนิสต ์และยงัพยายามบอกวา่ไม่เกรง
กลวัต่อรัฐ พร้อมตั้งรับทุกเม่ือ เร่ืองที่หก ผูป้ลุกป่า วา่ดว้ยวิถีชีวิตของคนในป่าและสัตวป่์าต่างหาอาหารในป่า ในป่าเต็มไปดว้ย
เสียงปืน ไม่สามารถยกออกไดว้า่เสียงปืนนั้นเป็นเสียงของการล่าสัตวห์รือเสียงการรบกนัระหวา่งคอมมิวนิสตก์บัรัฐบาลเร่ืองที่
เจด็ มองมาจากผาเพ วา่ดว้ยเกษตรกรชาวนาท่ีถูกนายทุนขดูรีดกดราคาผลผลิต และมีลกัษณะของการโนน้นา้วคือ การปลุกระดม
ใหร้วมตวักนัเพ่ือขจดัเหล่านายทุนเสีย “เตรียมพร้อม สามคัคีรวมกลุ่มกนัไว ้ปอของเรา ขา้วของเรา ผลิตผลพึงเกิดประโยชน์อนั
เป็นธรรมเพ่ือชาวนา ร่วมมือกนัขจดัเหล่านายทุนผลประโยชน์” (ประเสริฐ จนัด า, 2538)  

จากขอ้ความขา้งตน้ จะเห็นแนวคิดของประเสริฐฯ ในแบบลทัธิมาร์กซ์ ท่ีฉายภาพอยา่งชดัเจน กล่าวคือ แนวคิดแบบ
ลทัธิคอมมิวนิสต์ เช่ือว่าจะมีความสุขอย่างเต็มท่ีด้วยการลม้เลิกส่ิงส าคญั ไม่ว่าจะเป็น กรรมสิทธ์ิทรัพยสิ์นบุคคล, ชนชั้น, 
สถาบนัทางสงัคม รัฐและการปกครอง เม่ือจดัส่ิงเหล่าน้ีไปแลว้ มนุษยก็์จะไดรั้บบริการและวตัถุท่ีจ าเป็นต่าง ๆ ในการด ารงชีวิต
เท่าเทียมกนั (จรูญ สุภาพ, 2538) งานช้ินน้ียงัปลุกระดมใหโ้ค่นลม้ระบบนายทุนเสียโดยการปฏิวติั ส่วนในเร่ืองทีแ่ปด ตอ งานช้ิน
น้ีประเสริฐฯไดห้ยบิยกบรรยากาศวิถีชีวิตชนบทคือการท าไร่ไถนาท่ีมีตออยูข่ณะไถนา ซ่ึงตอเป็นอุปสรรคในการคราดไถ ซ่ึงมี
ลกัษณะเป็นค าเปรียบเปรย ท านองประชดประชนั กล่าวคือ การขูดรีดไถของชนชั้นปกครอง ส่วนตอนั้น ก็เปรียบเสมือนชนชั้น
ปกครองอีกเช่นกนัท่ีตอ้งก าจดัท้ิง 

“เพียงเพ่ือท่ีจะเปิดโอกาสใหอ้นารยชนเผา่หน่ึง 
 ไดรี้ดไถเราอีกต่อ 

ชนเผา่น้ีเหมือนตอแหลมท่ีต าตีน 
พวกขา้ตอ้งช่วยกนัขดุรากถอนโคนมนัท้ิงไปเสียที” (ประเสริฐ จนัด า, 2538) 

 
 

 นัยยะท่ีส าคญัคือ ชนชั้นปกครองชอบรีดไถ ประเสริฐฯ มีลกัษณะโน้มน้าวว่า ให้ก ากดัท้ิงเสีย ซ่ึงลกัษณะดังกล่าว
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของลทัธิคอมมิวนิสต ์เร่ืองทีเ่ก้า ครกกระเด่ือง วา่ดว้ยความแลง้ในชนบทเช่ือมโยงไปถึงหยิงสาวในชนบท
ท่ีต าขา้วดว้ย ครกกระเด่ือง ไดย้นิเสียงเพลงจากวทิยท่ีุมีเน้ือหาไรสาระท่ีรับใชน้ายทุน โดยกวนิีพนธ์ช้ินน้ีพยายามบอกกล่าวถึงส่ิง
ท่ีรัฐบาลประกาศทางวิทยนุั้นเป็นส่ิงท่ีไร้สาระและโฆษณาชวนเช่ือ และในงานช้ินน้ียงัฉายภาพให้เห็นถึง “ครกกระเด่ือง” เป็น
เคร่ืองมือเคร่ืองใชพ้ื้นบา้น ท าดว้ยไมข้นาดใหญ่ขดุเป็นเบา้ลึกเหมือนครกทัว่ไป ตวัสากหรือเสาจะติดเป็นมุมฉากกบัท่อนไมย้าว
หรือคนักระเด่ือง ปลายคนักระเด่ืองมีแกนไมส้อดขวางระหวา่งเสาสองตน้เพ่ือใหค้นักระเด่ืองกระดกได ้ปลายคนักระเด่ืองดา้นท่ี
ตรงกนัขา้มตวัเส้าจะเป็นท่ีส าหรับใชเ้ทา้ถีบให้สากหรือเส้ายกข้ึนจากครก เม่ือผ่อนน ้ าหนกัเทา้ เส้าหรือสากจะกระดกต าลงใน
ครกซ่ึงเป็นการต าหรือซอ้มขา้วหรือส่ิงอ่ืน ๆ โดยการกระดกของท่อนไมส้ากท่ีเกิดจากแรงเหยียบถีบ จึงเรียกว่า ครกกระเด่ือง 
ครกกระเดือง ภาคเหนือเรียก ครกมอง ภาคใตเ้รียน ครกถีบ (วิบูลย ์ล้ีสุวรรณ, 2558)  ครกกระเด่ืองใชต้  าขา้ว และพืชผลชนิดอ่ืน ๆ 
ทางการเกษตรในอดีต ปัจจุบนั บางแห่งในประเทศไทยยงัคงมีใช้งานอยู่ จากบทวี “ครกกระเดือง” ของประเสริฐฯ นั้น ได้
กล่าวถึง สรรพคุณของครกกระเด่ือง เช่น ขา้วท่ีไดจ้ากครกกระเด่ืองนั้น เม่ือน าไปน่ึงจะส่งกล่ินหอม รสอร่อยกวา่โรงสีมากมาย 
เป็นตน้ นอกจากน้ี ประเสริฐฯ ยงัไดน้ าเอาคุณประโยชน์ไปเปรียบเทียบกบัโรงสีซ่ึงเป็นอุปกรณ์สมยัใหม่นั้นว่า โรงสี ตอ้งใช้
น ้ ามนั บางท่ีใชไ้ฟฟ้า และเจา้ของโรงสีตอ้งการร าขา้ว แกลบ ขา้วปลาย ฯลฯ จากผูน้ าขา้วมาสี จากบทกวีดงักล่าว ช้ีให้เห็นถึง
ความเป็นนักอนุรักษ์นิยมของประเสริฐ จนัด า กล่าวคือ พยายามท่ีจะบอกว่าส่ิงท่ีเป็นวิถีชีวิตแบบเก่านั้นย่อมดีกว่า แต่ในท่ีน้ี 
ประเสริฐฯ เองยงัไม่ไดร้ะบุขอ้ดี (ระบุเพียงวา่ขา้วกินอร่อยกวา่, ครกกระเด่ืองช้ีให้เห็นถึงวิถีชีวิตพ้ืนบา้น) ส่วนขอ้เสียนั้นไม่ได้
กวา่ถึงเลยในกวนิีพนธ์เร่ืองน้ี  

นอกจากน้ี “ครกกระเดือง” ยงัคงเป็นเคร่ืองมือเคร่ืองใชพ้ื้นบา้น ท่ีใกลจ้ะเลิกใชเ้ต็มทีเน่ืองดว้ยเทคโนโลยีสมยัใหม่ 
นวตักรรมเคร่ืองจกัรเขา้มาแทนท่ี วิถีชีวิตในแบบเดิม จากบท “ครกกระเดือง” ดงักล่าวของประเสริฐฯ นั้นช้ีให้เห็นถึงวิถีชีวิต 
ความภูมิใจในแบบพ้ืนบา้น และมีแนวคิดออกไปทางในอนุรักษนิ์ยม กล่าวคือ ตอ้งการคงรูปแบบเดิมเอาไว ้ใหน้านเท่านาน     

เร่ืองที่สิบ คนกบัควาย (ภาคพิเศษ) วา่ดว้ยคนกบัควาย โจรท่ีขโมยควาย และคุณประโยชน์ของควายต่อชาวนาชาวไร่ 
เร่ืองทีสิ่บเอด็ ฝนแดด วา่ดว้ยชนบทท่ีแหง้แลง้ไม่สมดุล เร่ืองที่สิบสอง อาหารม้ือค ่า วา่ดว้ยการท าไร่ไถนา หรือการท ากสิกรรม
ของคนในชนบท การหาเล้ียงชีพ งานช้ินน้ีพยายามสะทอ้นภาพการหาเล้ียงชีวติของคนในชนบท เช่น การหาปู หาปลาในนาขา้ว 
เป็นตน้ เร่ืองทีสิ่บสามข่าวจากสายลม วา่ดว้ยการนึกถึงเพ่ือนฝงู และกล่าวถึงความแหง้แลง้ อดอยากปัญหาปากทอ้ง ท่ีเต็มไปดว้ย
ความหดหู่ทรมานของคนยากไร้ท่ีมีชีวติอยูอ่ยา่งยากจนขน้แคน้ เป็นลกัษณะของการสะทอ้นภาพความยากจนของคนในชนบท 
ท่ีประเสริฐฯ พยายามส่ือสารและบอกกล่าว เร่ืองทีสิ่บส่ี ปณิธานปฏิวติั วา่ดว้ยการปฏิวติัเปล่ียนแปลงสังคมใหม่เพ่ือประเทศชาติ 
โดยงานช้ินน้ีเป็นบทเพลงของยงยทุธ ศรีจ านง ท่ีประเสริฐฯ ไดค้ดัออกมาเป็นไปในลกัษณะของการปลุกระดมมวลชลให้ลุกฮือ
ข้ึนเพ่ือปฏิวติั เปล่ียนแปลงสังคมใหม่ เร่ืองที่สิบห้า ฝันร้ายคนเดือนหงาย ว่าด้วยการจับอาวุธข้ึนสู้กับฝ่ายรัฐท่ีปราบปราม
คอมมิวนิสตอ์ยา่งหนกั ซ่ึงฝ่ายรัฐต่างยกทพัมาปราบปรามไม่พอยงัมาซ ้ าเติมประชาชนโดยการขดุรีบ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเองเป็นเหตุให้
ประชาชนท่ีจนอยูแ่ลว้ยิง่จนเขา้ไปอีก เพราะถูกหน่วยงานของรัฐรังแกและข่มแหง จึงเป็นเสมือนฝันร้าย ท่ีเป็นความจริงในสงัคม 
เร่ืองที่สิบหก เคืองขุ่นของราตรี ว่าดว้ยความแห้งแลง้ในชนบท งานช้ินน้ีไดบ้รรยายเร่ืองราวเก่ียวกบัความยากจนของคนใน
ชนบทอีสาน ท่ีผ่านมาหลายยุคสมยั ยงัคงยากจนอยู่เช่นเดิม ไม่เคยเปล่ียนแปลง เร่ืองที่สิบเจ็ด ฆ่าเขาท าไม ว่าด้วยการฆ่า
ประชาชนและการฆ่าคอมมิวนิสต์ พยายามถามถึงเหตุผลในการฆ่า งานช้ินน้ีเป็นลกัษณะของการตั้งค  าถามแบบตรง ๆ คือ
พยายามถามชนชั้นปกครองวา่ ท าร้ายประชาชนท าไม เร่ืองทีสิ่บแปด ดาวหมาหลบั วา่ดว้ยความคิดถึงผูห้ญิงคนหน่ึง และฉากได้
บรรยายไปในลกัษณะของคนท่ีคิดถึงในเวลากลางคืน ของชนบท จู่ ๆ ก็มีโจรมาขโมยววัในคอก ชายคนนั้นไปแจ้งข่าวให้



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’
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 นัยยะท่ีส าคญัคือ ชนชั้นปกครองชอบรีดไถ ประเสริฐฯ มีลกัษณะโน้มน้าวว่า ให้ก ากดัท้ิงเสีย ซ่ึงลกัษณะดังกล่าว
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของลทัธิคอมมิวนิสต ์เร่ืองทีเ่ก้า ครกกระเด่ือง วา่ดว้ยความแลง้ในชนบทเช่ือมโยงไปถึงหยิงสาวในชนบท
ท่ีต าขา้วดว้ย ครกกระเด่ือง ไดย้นิเสียงเพลงจากวทิยท่ีุมีเน้ือหาไรสาระท่ีรับใชน้ายทุน โดยกวนิีพนธ์ช้ินน้ีพยายามบอกกล่าวถึงส่ิง
ท่ีรัฐบาลประกาศทางวิทยนุั้นเป็นส่ิงท่ีไร้สาระและโฆษณาชวนเช่ือ และในงานช้ินน้ียงัฉายภาพให้เห็นถึง “ครกกระเด่ือง” เป็น
เคร่ืองมือเคร่ืองใชพ้ื้นบา้น ท าดว้ยไมข้นาดใหญ่ขดุเป็นเบา้ลึกเหมือนครกทัว่ไป ตวัสากหรือเสาจะติดเป็นมุมฉากกบัท่อนไมย้าว
หรือคนักระเด่ือง ปลายคนักระเด่ืองมีแกนไมส้อดขวางระหวา่งเสาสองตน้เพ่ือใหค้นักระเด่ืองกระดกได ้ปลายคนักระเด่ืองดา้นท่ี
ตรงกนัขา้มตวัเส้าจะเป็นท่ีส าหรับใชเ้ทา้ถีบให้สากหรือเส้ายกข้ึนจากครก เม่ือผ่อนน ้ าหนกัเทา้ เส้าหรือสากจะกระดกต าลงใน
ครกซ่ึงเป็นการต าหรือซอ้มขา้วหรือส่ิงอ่ืน ๆ โดยการกระดกของท่อนไมส้ากท่ีเกิดจากแรงเหยียบถีบ จึงเรียกว่า ครกกระเด่ือง 
ครกกระเดือง ภาคเหนือเรียก ครกมอง ภาคใตเ้รียน ครกถีบ (วิบูลย ์ล้ีสุวรรณ, 2558)  ครกกระเด่ืองใชต้  าขา้ว และพืชผลชนิดอ่ืน ๆ 
ทางการเกษตรในอดีต ปัจจุบนั บางแห่งในประเทศไทยยงัคงมีใช้งานอยู่ จากบทวี “ครกกระเดือง” ของประเสริฐฯ นั้น ได้
กล่าวถึง สรรพคุณของครกกระเด่ือง เช่น ขา้วท่ีไดจ้ากครกกระเด่ืองนั้น เม่ือน าไปน่ึงจะส่งกล่ินหอม รสอร่อยกวา่โรงสีมากมาย 
เป็นตน้ นอกจากน้ี ประเสริฐฯ ยงัไดน้ าเอาคุณประโยชน์ไปเปรียบเทียบกบัโรงสีซ่ึงเป็นอุปกรณ์สมยัใหม่นั้นว่า โรงสี ตอ้งใช้
น ้ ามนั บางท่ีใชไ้ฟฟ้า และเจา้ของโรงสีตอ้งการร าขา้ว แกลบ ขา้วปลาย ฯลฯ จากผูน้ าขา้วมาสี จากบทกวีดงักล่าว ช้ีให้เห็นถึง
ความเป็นนักอนุรักษ์นิยมของประเสริฐ จนัด า กล่าวคือ พยายามท่ีจะบอกว่าส่ิงท่ีเป็นวิถีชีวิตแบบเก่านั้นย่อมดีกว่า แต่ในท่ีน้ี 
ประเสริฐฯ เองยงัไม่ไดร้ะบุขอ้ดี (ระบุเพียงวา่ขา้วกินอร่อยกวา่, ครกกระเด่ืองช้ีให้เห็นถึงวิถีชีวิตพ้ืนบา้น) ส่วนขอ้เสียนั้นไม่ได้
กวา่ถึงเลยในกวนิีพนธ์เร่ืองน้ี  

นอกจากน้ี “ครกกระเดือง” ยงัคงเป็นเคร่ืองมือเคร่ืองใชพ้ื้นบา้น ท่ีใกลจ้ะเลิกใชเ้ต็มทีเน่ืองดว้ยเทคโนโลยีสมยัใหม่ 
นวตักรรมเคร่ืองจกัรเขา้มาแทนท่ี วิถีชีวิตในแบบเดิม จากบท “ครกกระเดือง” ดงักล่าวของประเสริฐฯ นั้นช้ีให้เห็นถึงวิถีชีวิต 
ความภูมิใจในแบบพ้ืนบา้น และมีแนวคิดออกไปทางในอนุรักษนิ์ยม กล่าวคือ ตอ้งการคงรูปแบบเดิมเอาไว ้ใหน้านเท่านาน     

เร่ืองที่สิบ คนกบัควาย (ภาคพิเศษ) วา่ดว้ยคนกบัควาย โจรท่ีขโมยควาย และคุณประโยชน์ของควายต่อชาวนาชาวไร่ 
เร่ืองทีสิ่บเอด็ ฝนแดด วา่ดว้ยชนบทท่ีแหง้แลง้ไม่สมดุล เร่ืองที่สิบสอง อาหารม้ือค ่า วา่ดว้ยการท าไร่ไถนา หรือการท ากสิกรรม
ของคนในชนบท การหาเล้ียงชีพ งานช้ินน้ีพยายามสะทอ้นภาพการหาเล้ียงชีวติของคนในชนบท เช่น การหาปู หาปลาในนาขา้ว 
เป็นตน้ เร่ืองทีสิ่บสามข่าวจากสายลม วา่ดว้ยการนึกถึงเพ่ือนฝงู และกล่าวถึงความแหง้แลง้ อดอยากปัญหาปากทอ้ง ท่ีเต็มไปดว้ย
ความหดหู่ทรมานของคนยากไร้ท่ีมีชีวติอยูอ่ยา่งยากจนขน้แคน้ เป็นลกัษณะของการสะทอ้นภาพความยากจนของคนในชนบท 
ท่ีประเสริฐฯ พยายามส่ือสารและบอกกล่าว เร่ืองทีสิ่บส่ี ปณิธานปฏิวติั วา่ดว้ยการปฏิวติัเปล่ียนแปลงสังคมใหม่เพ่ือประเทศชาติ 
โดยงานช้ินน้ีเป็นบทเพลงของยงยทุธ ศรีจ านง ท่ีประเสริฐฯ ไดค้ดัออกมาเป็นไปในลกัษณะของการปลุกระดมมวลชลให้ลุกฮือ
ข้ึนเพ่ือปฏิวติั เปล่ียนแปลงสังคมใหม่ เร่ืองที่สิบห้า ฝันร้ายคนเดือนหงาย ว่าด้วยการจับอาวุธข้ึนสู้กับฝ่ายรัฐท่ีปราบปราม
คอมมิวนิสตอ์ยา่งหนกั ซ่ึงฝ่ายรัฐต่างยกทพัมาปราบปรามไม่พอยงัมาซ ้ าเติมประชาชนโดยการขดุรีบ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเองเป็นเหตุให้
ประชาชนท่ีจนอยูแ่ลว้ยิง่จนเขา้ไปอีก เพราะถูกหน่วยงานของรัฐรังแกและข่มแหง จึงเป็นเสมือนฝันร้าย ท่ีเป็นความจริงในสงัคม 
เร่ืองที่สิบหก เคืองขุ่นของราตรี ว่าดว้ยความแห้งแลง้ในชนบท งานช้ินน้ีไดบ้รรยายเร่ืองราวเก่ียวกบัความยากจนของคนใน
ชนบทอีสาน ท่ีผ่านมาหลายยุคสมยั ยงัคงยากจนอยู่เช่นเดิม ไม่เคยเปล่ียนแปลง เร่ืองที่สิบเจ็ด ฆ่าเขาท าไม ว่าด้วยการฆ่า
ประชาชนและการฆ่าคอมมิวนิสต์ พยายามถามถึงเหตุผลในการฆ่า งานช้ินน้ีเป็นลกัษณะของการตั้งค  าถามแบบตรง ๆ คือ
พยายามถามชนชั้นปกครองวา่ ท าร้ายประชาชนท าไม เร่ืองทีสิ่บแปด ดาวหมาหลบั วา่ดว้ยความคิดถึงผูห้ญิงคนหน่ึง และฉากได้
บรรยายไปในลกัษณะของคนท่ีคิดถึงในเวลากลางคืน ของชนบท จู่ ๆ ก็มีโจรมาขโมยววัในคอก ชายคนนั้นไปแจ้งข่าวให้



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี
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ผูใ้หญ่บา้นไดรั้บทราบ แต่ผูใ้หญ่บา้นและหมาของเขากลบัหลบัใหล ไม่ไดย้ินเสียงของชายหนุ่ม นยัยะท่ีส าคญัของงานช้ินน้ีคือ 
ประเสริฐฯ พยายามฉายภาพสะทอ้นวา่ ท่ีผูใ้หญ่บา้นปลุกไม่ต่ืน หาใช่วา่ไม่ไดย้ิน แต่ท าเป็นไม่รู้ไม่เห็นเร่ืองราวความทุกขร้์อน
ของประชาชน ซ่ึงทศันะในลกัษณะน้ีจึงเปรียบเสมือนชนชั้นปกครองหรือรัฐบาลนั้น ไม่สนใจความทุกขร้์อนของประชาชนใด ๆ 
เท่าท่ีควรจะเป็น เร่ืองทีสิ่บเก้า โปรดเถิด . . . แม่คนสวย วา่ดว้ยผูห้ญิงท่ีแต่งตวัสวย ในท านองท่ีวา่ “สวยแต่รูป จูบไม่หอม” งานช้ี
น้ียงัมีลกัษณะสะทอ้นภาพผูห้ญิงท่ีแต่งตวัสวย ๆ และไม่รับผิดชอบอะไรแลว้ ยงัไดฉ้ายภาพสะทอ้นท่ีผูป้กครองไม่ยอมรับฟัง
เสียงประชาชน ซ่ึงเปรียบเสมือนหญิงสวยแต่รูปจูบไม่หอมไดเ้ช่นกนั ซ่ึงแม่คนสวยในท่ีน้ีอาจหมายถึงเจา้หนา้ท่ีรัฐหหรือชนชั้น
ปกครอง ท่ีเอาแต่แต่งหนา้ทาปาก จนลืมไปว่ามีประชาชนก าลงัเดือดร้อนท่ีรอคอยเธอมาช่วยอยู่ แต่เธอกลบัหลงอยูก่บัความ
สวยงามจนลืมความทุกขย์ากและเดือดร้อนของประชาชน  เร่ืองที่ยี่สิบ กบ ปู และงู ว่าดว้ยบนบททอ้งทุ่ง ท่ีต่างอาศยัเก้ือกูลกนั 
การหาเล้ียงชีวติของเด็กในชนบท เช่น การจบั กบ ปู งู สัตวห์ลายนชนิดท่ีต่างอาศยักนั เร่ืองที่ยี่สิบเอ็ด งูเขียวกบัตุ๊กแก เร่ืองราว
ในบทน้ีว่าด้วย ต านานงูเขียวกินตบัตุ๊กแก อนัเป็นความเช่ือต านานท่ีมีมาแต่โบราณ นิค นิรุทธ์ ชมงาม ผูเ้ช่ียวชาญดา้นงูของ
ประเทศไทย กล่าวถึงต านานดงักล่าววา่ ไม่เป็นความจริงแต่อยา่งใด แต่เป็นพฤติกรรมในการล่าเหยื่อของงู และการเอาตวัรอด
ของตุก๊แกตามธรรมชาติ (“นิค นิรุทธ์” ไขปริศนาเร่ืองเล่าคนโบราณ “งูเขียวกินตับตุ๊กแก” จริงหรือ, 2562) การท่ีตุ๊กแกงบัหัวงู
เขียวเอาไวเ้กิดข้ึนจากสญัชาตญาณเอาตวัรอด ประเสริฐ อธิบายลกัษณะการต่อสูเ้อาตวัรอดของตุก๊แก และสุดทา้ยตุ๊กแกก็รอดไป
ได ้น่ีจึงเป็นบทกวอีีกบทหน่ึงท่ีประเสริฐ จนัด า ไดก้ล่าวถึงคติโบราณ น ามาผกูเช่ือมเป็นกวบีท “งูเขียวกบัตุก๊แก” เร่ืองทีย่ีสิ่บสอง 
ข้ึนช่ือว่างู งานช้ินน้ีพยายามบอกกล่าว ตามมุมมองในแบบชาวบา้น (บางคน) ย่อมมีความเช่ือว่าดุร้าย งูมีหลายชนิด ใชน้ าไป
เปรียบเทียบกบัคนแก่ท่ีเจา้ชูเ้ช่นวา่ “เฒ่าหวังู” เด็กเล้ียงควายยงิงูตายท่ีทอ้งทุ่งนา เพราะคิดวา่งูเป็นสตัวอ์นัตราย เร่ืองน้ีช้ีใหเ้ห็นถึง
การขาดการไตร่ตรองหรือไม่ กล่าวคือ เด็กนั้นอาจจะเหมารวมไปว่างูทุกชนิดมีพิษ เลยฆ่างูตวันั้นท้ิงไปเสีย งูมีทั้ งชนิดมีพิษ
ร้ายแรง และไม่มีพิษ อาจเปรียบเทียบกบัคนไดเ้ช่นกนั คนมีทั้งคนดีและไม่ดี การจะเหมารวมวา่ทุกคนเป็นคนเลวทั้งหมดหาใช่
เร่ืองดีนกั หรือจะเหมารวมไปวา่ทุกคนดีทั้งหมดก็ไม่อาจใช่อีก ในบทกวช้ิีนน้ี ประเสริฐ ตอ้งการสะทอ้นให้เห็นถึงการเหมารวม
ในหลาย ๆ ส่ิง ท่ีไม่ไดจ้ าเพาะวา่เป็นเพียงงู หรือ “ข้ึนช่ือวา่งู” แต่มีอะไรแผงอยูใ่นบทกวช้ีีน้ีมากกวา่ท่ีเป็นนกั  เช่น ความมีพิษอนั
สามารถท าร้ายไดทุ้กเม่ือ เร่ืองทีย่ีสิ่บสาม หมาป่าหวัหงอก วา่ดว้ย หมาป่าท่ีขโมยไก่ของชาวบา้น หมาในท่ีน้ีเป็นเสมือนค าเปรียบ
เปรย ท่ีเปรียบเทียบวา่ผูป้กครองเปรียบเสมือนหมาป่า ท่ีเขา้มารังแกชาวบา้น แต่ถูกชาวบา้นท าร้ายกลบัและหนีไป “ชาวนาหมู่เฮา
คงถูกพวกมนัรังแกไม่เป็นอนัอยูสุ่ข” (ประเสริฐ จนัด า, 2538) ซ่ึงงานช้ินน้ีแมจ้ะเขียนวา่หมาป่าท่ีเป็นหมาป่าจริง ๆ แต่ความนยั
นั้นกลบัหาไดเ้ป็นเช่นนั้นไม่ ประเสริฐฯไดเ้ปรยเปรยหมาป่าคือชนชั้นปกครองท่ีชอบเขา้มารังแกชาวบา้นอยูเ่สมอ ๆ เร่ืองที่ยี่สิบ
ส่ี เขียนให้คนรัก ในบทน้ีจะเห็นอุดมการณ์ของประเสริฐฯ อยา่งเด่นชดั เช่นในถอ้ยค าท่ีวา่ “หากเพียงแต่เธอคิดถึงคนอ่ืนอ่ืนบา้ง, 
นอกเหนือค าวา่ “เธอกบัฉนั” (ประเสริฐ จนัด า, 2538) การเขียนถึงคนรักในวรรคน้ี ช้ีให้เห็นวา่ประเสริฐฯ ยอมอยูข่า้งคนอ่ืน ซ่ึง
คนอ่ืนในท่ีน้ี คือ ประชาชน เขาจะยอมไปต่อสู้เพ่ือคนผูย้ากเข็ญ และเสียใจท่ีคนรักของเขานั้นตอ้งจากไป เร่ืองที่ยี่สิบห้า ฝันถึง
ปีศาจบนดวงดาว วา่ดว้ยการพรรณนาถึงอากาศเจ็บปวดของความรู้สึกในความทุกยากของชายผูห้น่ึง และการสู้ชีวิตของเขา งาน
ช้ินน้ีพยายามบอกเล่าเก่ียวกบัการสูชี้วติ สูเ้พ่ือใหมี้ชีวติรอดต่อไปวนัต่อวนั เร่ืองที่ยี่สิบหก หากท่านขายชาติขายศกัด์ิศรี ในบทน้ี
ประเสริฐ ไดก้ล่าวถึงกลุ่มชนชั้นปกครองกบักลุ่มของชาวนา ซ่ึงเป็นเสมือนฝ่ายตรงกนัขา้ม ดงัจะเห็นไดจ้ากในขอ้ความท่ีว่า 
“เออ นายทุนทั้งหลาย, ฤๅเกิดกายมีวิญญาณเพ่ือข่มเหง” (ประเสริฐ จนัด า, 2538) นั้น กล่าวถึงบรรดาเจา้นาย ท่ีใชอ้  านาจไป
ในทางมิชอบ เร่ืองทีย่ีสิ่บเจด็ ค าขานจากคนภู บทกวช้ิีนน้ี นบัวา่เป็นช้ินท่ีมีสัมผสัอยา่งชดัเจนในรูปแบบของกลอนแปด ซ่ึงจาก
บทอ่ืนๆ ของ “ขบวนการร้อยกรองจากซบัแดง” ในบทก่อนหนา้น้ีไม่ยดึติดรูปแบบท่ีตายตวั ในบท “ค าขานจากคนภู” นบัเป็นบท
แรกท่ีประเสริฐ ใชรู้ปแบบของกลอนแปด โดยใชภ้าษาท่ีเรียบง่าย ประเสริฐฯ ไดก้ล่าวถึงตวัเขาเองท่ีหายไปและอบัอาย ลกัษณะ

 
 

ของงานช้ินน้ีมุ่งน าเสนอสภาพความเป็นอยูใ่นชนบท ฉายภาพของความตวัเองท่ีรู้สึกวา่ทอ้แท ้ส้ินหวงั และยากจน นอกจากน้ียงั
มีลกัษณะบอกกล่าวถึงการทุจริตของนักการเมืองอีกดว้ย อนัเป็นสภาพปัญหาท่ีแก้ไม่ตก และมีลกัษณะของการโน้มน้าวให้
ประชาชนโค่นอ านาจเหล่าน้ีลงเสีย ปล่อยไวน้านจะเป็นภยัร้ายแรงต่อประชาชนคนยากไร้ เร่ืองทีย่ีสิ่บแปด ค าเคียว วา่ดว้ยการส่ง
ข่าวถึงชาวนา เก่ียวกบัเร่ืองความเลวร้ายของศกัดินา ไม่วา่จะเป็น การลา้งผลาญ การท าร้าย ท าลาย รวมไปถึงการขูดรีดชาวนา ผู ้
ยากไร้ งานช้ินน้ีมีลกัษณะเป็นรูปแบบของการเขียนจดหมายกลอน ท่ีพยายามบอกวา่เหล่าศกัดินานั้นเลวร้าย จงต่อตา้นเสีย กวี
บทน้ีมีการใชภ้าษาท่ีสละสลวย เช่ือมค ามีสัมผสันยัยะท่ีส าคญัคือ การพยามท่ีจะบอกกล่าวถึงความชัว่ร้ายของชนชั้นศกัดินาให้
ประชาชนคนรากหญา้รวมตวักนัเปิดเผยความชัว่นั้นเลย กล่าวกนัง่าย ๆ คือ การโค่นลม้ระบบนายทุนนั้นเอง เร่ืองที่ยี่สิบเก้า ใน
ท่ีสุด วา่ดว้ยชนชั้นปกครองท่ีเบียดเบียนชาวนาเหมือนทาส และชาวนั้นนั้นจกัไม่ยอมจะต่อสู้จนถึงท่ีสุดและการแช่งสาบต่อชน
ชั้นปกครอง งานช้ินน้ีมีทศันะเป็นไปในทางลทัธิคอมมิวนิสต ์กล่าวคือ การโค่นลม้ระบบนายทุน และศกัดินาเสีย และในท่ีสุด
เม่ือโค่นแลว้ จะเหลือเพียงชนชั้นกรรมมาชีพคือชาวนา แลว้สร้างรัฐใหม่ เร่ืองที่สามสิบ พอเถิดยคุคนกินคน วา่ดว้ยการไม่รักษา
ค าพดู พดูอีกอยา่งท าอีกอยา่ง งานช้ินน้ียงัสะทอ้นภาพจุดยืนของประเสริฐฯ กล่าวคือ พยายามบอกวา่ไม่ควรหลงเช่ือรัฐ และให้
ประชาชนลุกข้ึนมาจบัอาวธุสูก้บัรัฐเสีย เร่ืองที่สามสิบเอ็ด อญัญาบาตมอ์ุก วา่ดว้ยการต่อสู้ชีวิตของชาวนาท่ีเหน่ือยยากล าบากท่ี
ตอ้งด้ินรนท ามาหากินอยา่งเหน่ือยยาก งานช้ินน้ีสะทอ้นภาพออกเป็น 2 ฉาก (1) คือ ฉากของชาวไร่ชาวนา (2) กลุ่มนายทุนท่ีอยู่
กินอย่างสุขสบาย ในวรรคสุดทา้ย อญัญาบาตม์อุก  ถอนใจ อุก คือ ลกัษณะของการคิดมาก ซ่ึงจะเห็นไดว้่า อญัญาบาตม์ นั้น
ตอ้งการต่อสูเ้พ่ือความเป็นธรรมให้ชาวนาท่ียากไร้ งานช้ินน้ีมีลกัษณะของการใชค้  าก ากวม กล่าวคือ นยัยะท่ีส าคญั คือ นายทุน
คนหน่ึงอญัญาบาตมอ์ุก เป็นคนท่ีไม่เคยเห็นชาวนามีค่า ประการต่อมา นายทุนกลบักลายเป็นชาวนา และต่อสู้กบัอธรรม เร่ืองที่
สามสิบสอง ทศวรรษมืด วา่ดว้ยชีวติท่ีตอ้งด้ินรน ท่ีต่อสู้กบัคนประเภทป่าเถ่ือนและโหดร้ายดุจตลอดระยะเวลาหลายสิบปีท่ีมืด
บอด เม่ือต่อสูแ้ลว้นั้นกบัเร่ืองร้าย ๆ ส่ิงดีก็จะกลบัคืนมา และเร่ืองทีส่ามสิบสาม ร้องขอ วา่ดว้ยการขอใหรั้ฐบาลเลิกเก็บภาษาสุรา
หวยท่ีเอ้ือต่อนายทุน และพยายามบอกให้รัฐบาลลาออกหากบริหารงานไม่ได ้งานช้ินน้ีพยายามบอกวา่ นโยบายสาธารณะของ
รัฐบาลนั้นเอ้ือผลประโยชน์ต่อนายทุน ลืมคนยากไร้ ซ่ึงประเสริฐฯ พยายามบอกวา่ รัฐบาลไม่ควรเอ้ือประโยชน์ต่อนายทุน ควร
ใหค้วามส าคญัต่อประชาชนคนยากไร้บา้ง หากท าไม่ได ้ก็ลาออกไปเสีย 

 
บทสรุปภาพสะท้อนแนวคดิทางการเมอืง และการข่มแหงรังแกจากกลุ่มอ านาจรัฐ ทีป่รากฏในกวนีพินธ์ เร่ือง 

ขบวนการร้อยกรองจากซับแดง ของประเสริฐ จนัด า พ.ศ. 2517 
 

ภาพรวมทั้งหมดของกวีนิพนธ์ทั้ง 33 เร่ือง น้ีมีลกัษณะของการเสียดแทงกลุ่มอ านาจรัฐหลายช้ินดว้ยกนั และพยายาม
ฉายภาพปัญหาความเป็นอยู่ในชนบทท่ียากจนข้นแค้นปราศจากการเหลียวแลจากภาครัฐ  รวมไปถึงการบริหารรัฐท่ีไร้
ประสิทธิภาพของรัฐบาลในยคุก่อนปี พ.ศ. 2517 และระหวา่งนั้น จากการศึกษาตีความกวนิีพนธ์ทั้ง 33 เร่ือง ซ่ึงสามารถสรุป เป็น
ประเด็น ๆ ภาพรวมได ้4 ประเด็น ดงัน้ี (1) สภาพปัญหาความยากจนแห้งแลง้ (2) การโน้มนา้มประชาชนให้ต่อตา้นอ านาจรัฐ      
(3) น าเสนอวถีิชีวติการหาเล้ียงชีพของชาวนาชาวไร่ในชนบท และ (4) ชนชั้นนายทุนและชนชั้นปกครอง ชอบขดูรีดประชาชน 

จาก 4 ประเด็นท่ีกล่าวมาขา้งตน้ งานเร่ืองขบวนการร้อยกรองจากซบัแดงของประเสริฐฯ น้ีเป็นไปในลกัษณะของการ
ปลุกระดมมวลชนใหลุ้กฮือต่อตา้นอ านาจรัฐ เน่ืองมาจากการกดข่ีข่มเหงรังแก จากกลุ่มอ านาจรัฐ น าไปสู่การปฏิวติัและโค่นลม้
กลุ่มนายทุนเสีย เพ่ือให้มีสังคมใหม่ อันประชาชนเท่าเทียมกัน ก่อนน าไปสู่การพฒันารูปแบบการปกครองแบบใหม่ให้



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’
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ของงานช้ินน้ีมุ่งน าเสนอสภาพความเป็นอยูใ่นชนบท ฉายภาพของความตวัเองท่ีรู้สึกวา่ทอ้แท ้ส้ินหวงั และยากจน นอกจากน้ียงั
มีลกัษณะบอกกล่าวถึงการทุจริตของนักการเมืองอีกดว้ย อนัเป็นสภาพปัญหาท่ีแก้ไม่ตก และมีลกัษณะของการโน้มน้าวให้
ประชาชนโค่นอ านาจเหล่าน้ีลงเสีย ปล่อยไวน้านจะเป็นภยัร้ายแรงต่อประชาชนคนยากไร้ เร่ืองทีย่ีสิ่บแปด ค าเคียว วา่ดว้ยการส่ง
ข่าวถึงชาวนา เก่ียวกบัเร่ืองความเลวร้ายของศกัดินา ไม่วา่จะเป็น การลา้งผลาญ การท าร้าย ท าลาย รวมไปถึงการขูดรีดชาวนา ผู ้
ยากไร้ งานช้ินน้ีมีลกัษณะเป็นรูปแบบของการเขียนจดหมายกลอน ท่ีพยายามบอกวา่เหล่าศกัดินานั้นเลวร้าย จงต่อตา้นเสีย กวี
บทน้ีมีการใชภ้าษาท่ีสละสลวย เช่ือมค ามีสัมผสันยัยะท่ีส าคญัคือ การพยามท่ีจะบอกกล่าวถึงความชัว่ร้ายของชนชั้นศกัดินาให้
ประชาชนคนรากหญา้รวมตวักนัเปิดเผยความชัว่นั้นเลย กล่าวกนัง่าย ๆ คือ การโค่นลม้ระบบนายทุนนั้นเอง เร่ืองที่ยี่สิบเก้า ใน
ท่ีสุด วา่ดว้ยชนชั้นปกครองท่ีเบียดเบียนชาวนาเหมือนทาส และชาวนั้นนั้นจกัไม่ยอมจะต่อสู้จนถึงท่ีสุดและการแช่งสาบต่อชน
ชั้นปกครอง งานช้ินน้ีมีทศันะเป็นไปในทางลทัธิคอมมิวนิสต ์กล่าวคือ การโค่นลม้ระบบนายทุน และศกัดินาเสีย และในท่ีสุด
เม่ือโค่นแลว้ จะเหลือเพียงชนชั้นกรรมมาชีพคือชาวนา แลว้สร้างรัฐใหม่ เร่ืองที่สามสิบ พอเถิดยคุคนกินคน วา่ดว้ยการไม่รักษา
ค าพดู พดูอีกอยา่งท าอีกอยา่ง งานช้ินน้ียงัสะทอ้นภาพจุดยืนของประเสริฐฯ กล่าวคือ พยายามบอกวา่ไม่ควรหลงเช่ือรัฐ และให้
ประชาชนลุกข้ึนมาจบัอาวธุสูก้บัรัฐเสีย เร่ืองที่สามสิบเอ็ด อญัญาบาตมอุ์ก วา่ดว้ยการต่อสู้ชีวิตของชาวนาท่ีเหน่ือยยากล าบากท่ี
ตอ้งด้ินรนท ามาหากินอยา่งเหน่ือยยาก งานช้ินน้ีสะทอ้นภาพออกเป็น 2 ฉาก (1) คือ ฉากของชาวไร่ชาวนา (2) กลุ่มนายทุนท่ีอยู่
กินอย่างสุขสบาย ในวรรคสุดทา้ย อญัญาบาตม์อุก  ถอนใจ อุก คือ ลกัษณะของการคิดมาก ซ่ึงจะเห็นไดว้่า อญัญาบาตม์ นั้น
ตอ้งการต่อสูเ้พ่ือความเป็นธรรมให้ชาวนาท่ียากไร้ งานช้ินน้ีมีลกัษณะของการใชค้  าก ากวม กล่าวคือ นยัยะท่ีส าคญั คือ นายทุน
คนหน่ึงอญัญาบาตมอ์ุก เป็นคนท่ีไม่เคยเห็นชาวนามีค่า ประการต่อมา นายทุนกลบักลายเป็นชาวนา และต่อสู้กบัอธรรม เร่ืองที่
สามสิบสอง ทศวรรษมืด วา่ดว้ยชีวติท่ีตอ้งด้ินรน ท่ีต่อสู้กบัคนประเภทป่าเถ่ือนและโหดร้ายดุจตลอดระยะเวลาหลายสิบปีท่ีมืด
บอด เม่ือต่อสูแ้ลว้นั้นกบัเร่ืองร้าย ๆ ส่ิงดีก็จะกลบัคืนมา และเร่ืองทีส่ามสิบสาม ร้องขอ วา่ดว้ยการขอใหรั้ฐบาลเลิกเก็บภาษาสุรา
หวยท่ีเอ้ือต่อนายทุน และพยายามบอกให้รัฐบาลลาออกหากบริหารงานไม่ได ้งานช้ินน้ีพยายามบอกวา่ นโยบายสาธารณะของ
รัฐบาลนั้นเอ้ือผลประโยชน์ต่อนายทุน ลืมคนยากไร้ ซ่ึงประเสริฐฯ พยายามบอกวา่ รัฐบาลไม่ควรเอ้ือประโยชน์ต่อนายทุน ควร
ใหค้วามส าคญัต่อประชาชนคนยากไร้บา้ง หากท าไม่ได ้ก็ลาออกไปเสีย 

 
บทสรุปภาพสะท้อนแนวคดิทางการเมอืง และการข่มแหงรังแกจากกลุ่มอ านาจรัฐ ทีป่รากฏในกวนีพินธ์ เร่ือง 

ขบวนการร้อยกรองจากซับแดง ของประเสริฐ จนัด า พ.ศ. 2517 
 

ภาพรวมทั้งหมดของกวีนิพนธ์ทั้ง 33 เร่ือง น้ีมีลกัษณะของการเสียดแทงกลุ่มอ านาจรัฐหลายช้ินดว้ยกนั และพยายาม
ฉายภาพปัญหาความเป็นอยู่ในชนบทท่ียากจนข้นแค้นปราศจากการเหลียวแลจากภาครัฐ  รวมไปถึงการบริหารรัฐท่ีไร้
ประสิทธิภาพของรัฐบาลในยคุก่อนปี พ.ศ. 2517 และระหวา่งนั้น จากการศึกษาตีความกวนิีพนธ์ทั้ง 33 เร่ือง ซ่ึงสามารถสรุป เป็น
ประเด็น ๆ ภาพรวมได ้4 ประเด็น ดงัน้ี (1) สภาพปัญหาความยากจนแห้งแลง้ (2) การโน้มนา้มประชาชนให้ต่อตา้นอ านาจรัฐ      
(3) น าเสนอวถีิชีวติการหาเล้ียงชีพของชาวนาชาวไร่ในชนบท และ (4) ชนชั้นนายทุนและชนชั้นปกครอง ชอบขดูรีดประชาชน 

จาก 4 ประเด็นท่ีกล่าวมาขา้งตน้ งานเร่ืองขบวนการร้อยกรองจากซบัแดงของประเสริฐฯ น้ีเป็นไปในลกัษณะของการ
ปลุกระดมมวลชนใหลุ้กฮือต่อตา้นอ านาจรัฐ เน่ืองมาจากการกดข่ีข่มเหงรังแก จากกลุ่มอ านาจรัฐ น าไปสู่การปฏิวติัและโค่นลม้
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ประชาชนมีสิทธิ มีเสียงโดยเท่าเทียม ยิ่งกวา่นั้น ประเสริฐ จนัด า พยายามมุ่งน าเสนอประเด็นท่ีส าคญัคือ การค านึงถึงเสียงของ
ประชาชนส่วนใหญ่ อนัปรากฏเด่นชดัในเร่ือง เร่ืองท่ียีสิ่บส่ี เขียนใหค้นรัก  
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บทคดัย่อ 

 
 งานวิจยัฉบบัน้ี มีวตัถุประสงค์ในการศึกษาคริปโทเคอร์เรนซีในเศรษฐกิจการเมืองโลกภายใตภ้าวะสงครามยูเครนและ
รัสเซีย มีวตัถุประสงค์ท่ีส าคญัคือ (1) เพ่ือศึกษาสถานะของคริปโทเคอเรนซีในเศรษฐกิจกรรเมืองโลก (2) เพื่อศึกษาบทบาท
ของคริปโทเคอร์เรนซีในเศรษฐกิจการเมืองโลกภายใตภ้าวะสงครามยเูครนและรัสเซีย (3) เพ่ือศึกษาความทา้ทายเก่ียวกบัอธิปไตย
ทางการเงินของประเทศไทยต่อการเขา้มาของคริปโทเคอร์เรนซี งานวิจยัฉบบัน้ีอาศยัวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ (qualitative) โดยการ
วิจยัน้ี ผูว้ิจยัท าการวิจยัทางเอกสาร (document research) จากแหล่งขอ้มูล 2 แหล่งท่ีส าคญั ประกอบดว้ย (1) เอกสารปฐมภูมิ 
(primary source) (2) เอกสารทุติยภูมิ (secondary source) จากการศึกษาพบวา่ คริปโทเคอร์เรนซีแต่ละประเภทท่ีเป็นท่ีนิยมอยูใ่น
ปัจจุบนั ไดแ้ก่ (1) คริปโทเคอร์เรนซ่ีท่ีไม่มีผูอ้อกโดยชดัเจน (decentralized cryptocurrencies) อาทิ บิทคอยน์ และอีเธอร์ เป็นตน้ (2) 
คริปโทเคอร์เรนซีท่ีระบุผูอ้อกชดัเจน (private-entity issued cryptocurrencies) อาทิ  XRP J-coin และ Utility Settlement Coin  และ 
(3) สกุลเงินดิจิทลัท่ีออกโดยธนาคารกลาง (Central Bank Digital Currency--CBDC) ปัจจยัท่ีท าให้คริปโทเคอร์เรนซี เป็นท่ีนิยม
สามารถสรุปได ้4 ปัจจยัหลกั คือ (1) ความตอ้งการลงทุนและเก็งก าไร (2) ความตอ้งการในการโอนเงินระหวา่งประเทศ ท่ีมีความ
สะดวก และ (3) ความตอ้งการในการระดมทุนผา่น Initial Coin Offering (ICO) ท่ีสะดวกและรวดเร็ว (4) ความเช่ือมัน่ในเทคโนโลยี
บลอ็กเชน ท่ีมีความปลอดภยัสูง จะเห็นไดว้า่ ความตึงเครียดระหวา่งยเูครนและรัสเซีย เกิดจากท่ีสหรัฐและพนัธมิตรชาติตะวนัตกได้
คุกคามต่อผลประโยชน์แห่งชาติ (national interest) ในส่วนของความอยูร่อด (survival) ในแง่ของอธิปไตยทางดินแดนและความ
มัน่คงของประเทศรัสเซีย โดยมีความพยายามจะผลกัดนัให้ยเูครนเขา้เป็นสมาชิก NATO มีผลท าให้รัสเซียตอ้งท าการตอบโตอ้ยา่ง
รุนแรง มีผลท าใหบ้ทบาทของคริปโทเคอร์เรนซีมีเพ่ิมข้ึนในการโอนเงินและการช าระเงินระหวา่งประเทศในสงครามรัสเซียยเูครน 
เพราะคริปโทเคอร์เรนซีมีลกัษณะแบบกระจายศูนย์ไม่มีศูนยก์ลางควบคุม จึงถูกน ามาใช้รับมือการคว  ่าบาตรทางการเงินและ
เศรษฐกิจของชาติตะวนัตกต่อรัสเซีย ความต่ืนตวัของธนาคารกลางทัว่โลกในเร่ืองสกุลเงินดิจิทลัท่ีออกโดยธนาคารกลาง (CBDC) 
นอกจากการประกาศใชเ้งินดิจิทลัหยวนส าหรับประชาชน (retail) ในช่วงตน้ปี 2563 ของประเทศจีนอยา่งเป็นทางการ ยงัมีอีกหลาย
ประเทศท าการศึกษาและทดลองเร่ืองน้ี  
 
ค าส าคญั: คริปโทเคอร์เรนซี, ผลประโยชน์แห่งชาติ, สกลุเงินดิจิทอลท่ีออกโดยธนาคารกลาง 
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Abstract 
 

 This research aims to study cryptocurrency in the global political economy under the Ukraine and Russian Wars, with 
an important objective: (1) to study the status of cryptocurrency in the global political economy, (2) to study the role of 
cryptocurrency in the global political economy under the Ukraine and Russian Wars. (3) To study the challenges of Thailand's 
financial sovereignty over the entry of cryptocurrency. This research is based on qualitative research, and the researchers 
conducted document research from two key sources, including (1) Primary Source (2) Secondary Sources. The study has shown 
that each type of cryptocurrency that is currently popular includes (1) Decentralized cryptocurrencies such as bitcoin and ether, 
etc. (2) Private-entity Issued Cryptocurrencies such as XRP J-coin and Utility Settlement Coin and (3) cryptocurrencies issued by 
central bank digital currency (CBDC). The factors that make cryptocurrencies popular can be summarized in four main factors: 
(1) investment needs and speculation (2) The need for international money transfers with convenience and (3) the need to raise 
funds through the fast and convenient Initial Coin Offering (ICOs) (4) confidence in highly secure blockchain technology. 
Tensions between Ukraine and Russia, the U.S. and its Western allies have threatened national interest in terms of survival, that is 
Russian territorial sovereignty and national security. Efforts to push Ukraine to join NATO have resulted in Russia's aggressive 
response. In effect, the role of cryptocurrencies has increased in international money transfers and payments in the Russian-
Ukrainian war. Because cryptocurrencies have a decentralized, non-controlled nature, they are used to counter Western financial 
and economic sanctions against Russia. The global central bank's upheaval over Central Bank Digital Currency (CBDC), in 
addition to the official introduction of the Yuan for Citizens (retail) cryptocurrencies in early 2020 in China, has also been 
conducted by many other countries to conduct studies and experiments on the subject.  
 
Keywords: Cryptocurrencies, National Interests, Central Bank Digital Currency (CBDC) 
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Abstract 
 

 This research aims to study cryptocurrency in the global political economy under the Ukraine and Russian Wars, with 
an important objective: (1) to study the status of cryptocurrency in the global political economy, (2) to study the role of 
cryptocurrency in the global political economy under the Ukraine and Russian Wars. (3) To study the challenges of Thailand's 
financial sovereignty over the entry of cryptocurrency. This research is based on qualitative research, and the researchers 
conducted document research from two key sources, including (1) Primary Source (2) Secondary Sources. The study has shown 
that each type of cryptocurrency that is currently popular includes (1) Decentralized cryptocurrencies such as bitcoin and ether, 
etc. (2) Private-entity Issued Cryptocurrencies such as XRP J-coin and Utility Settlement Coin and (3) cryptocurrencies issued by 
central bank digital currency (CBDC). The factors that make cryptocurrencies popular can be summarized in four main factors: 
(1) investment needs and speculation (2) The need for international money transfers with convenience and (3) the need to raise 
funds through the fast and convenient Initial Coin Offering (ICOs) (4) confidence in highly secure blockchain technology. 
Tensions between Ukraine and Russia, the U.S. and its Western allies have threatened national interest in terms of survival, that is 
Russian territorial sovereignty and national security. Efforts to push Ukraine to join NATO have resulted in Russia's aggressive 
response. In effect, the role of cryptocurrencies has increased in international money transfers and payments in the Russian-
Ukrainian war. Because cryptocurrencies have a decentralized, non-controlled nature, they are used to counter Western financial 
and economic sanctions against Russia. The global central bank's upheaval over Central Bank Digital Currency (CBDC), in 
addition to the official introduction of the Yuan for Citizens (retail) cryptocurrencies in early 2020 in China, has also been 
conducted by many other countries to conduct studies and experiments on the subject.  
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บทน า 
 

 ระบบเศรษฐกิจการเงินแบบเดิม (Centralized Finance--CeFi) แบ่งเงินออกเป็น 2 ประเภท คือ (1) เงินท่ีออกโดยภาครัฐ 
(public money หรือ fiat money) อนัไดแ้ก่ ธนบตัรและเหรียญกษาปณ์ส าหรับประชาชนทัว่ไป และบญัชีเงินฝากของธนาคาร
พาณิชยท่ี์ธนาคารกลาง (2) เงินท่ีออกโดยภาคเอกชน (private money) ท่ีพฒันาข้ึนมา เช่น การสร้างระบบธนาคารพาณิชยใ์นส่วน
ของเงินฝาก รวมถึงการสร้าง e-money พบวา่ ธนาคารกลางออกแบบโครงสร้าง 2 ชั้น (two-tier system) เป็นการเช่ือมโยงใหค้นท่ีถือ
เงินท่ีออกโดยภาคเอกชนสามารถแลกกลบัมาเป็นเงินท่ีออกโดยภาครัฐ ท าใหเ้งินทั้งสองรูปแบบน้ีหมุนเวยีนในระบบเศรษฐกิจสร้าง
สมดุลระหว่างบทบาทเงินภาครัฐท่ีเนน้ระบบท่ีมีเสถียรภาพ กบับทบาทเงินภาคเอกชนท่ีเนน้ดา้นความหลากหลายของผลิตภณัฑ์
และนวตักรรม จะเห็นไดว้า่ พฒันาการดา้นเทคโนโลยีดิจิทลั ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงภูมิทศัน์ระบบการเงินใหม่ (new financial 
landscape) เกิดการพฒันาเงินทางเลือกท่ีหลากหลาย (alternative monies) อาทิเช่น คริปโทเคอร์เรนซี (cryptocurrency) สเตเบ้ิล
คอยน์ (stablecoins) รวมถึงรูปแบบการท าธุรกรรมทางการเงินแบบไม่มีตวักลาง (Decentralized Finance--DeFi) (สถาบนัวิจยั
เศรษฐกิจป๋วย อ๊ึงภากรณ์, 2564) 
 ในสถานการณ์ปัจจุบนัเกิดความตรึงเครียดระหวา่งยเูครนและรัสเซียในระดบัสูงสุดในรอบหลายปี เน่ืองจากรัสเซียไดมี้
การตั้งกองก าลงัข้ึนประชิดพรมแดนของทั้งสองประเทศ ท าให้เกิดความหวาดกลวัวา่ รัสเซียจะท าการบุก ซ่ึงทางยูเครนไดเ้ตือน
รัสเซียวา่ ก าลงัท าให้เกิดความสั่นคลอนในประเทศ มหาอ านาจตะวนัตกไดมี้การเตือนรัสเซียเก่ียวกบัการรุกรานยเูครนหลายคร้ัง 
รัฐบาลเครมลินใหก้ารปฏิเสธวา่ มีการวางแผนในการโจมตี และโตแ้ยง้ต่อการสนบัสนุนยเูครนของ NATO รวมถึงการเตรียมเสบียง
อาหารและการฝึกทหารท่ีเพ่ิมข้ึน ถือวา่เป็นภยัคุกคามต่อแนวรบดา้นตะวนัตกของรัสเซีย (CNN, 2022) ดว้ยความหวาดกลวั ความ
สูญเสีย และความไม่แน่นอน ต่อสงครามทั้งสองฝ่าย ท าให้เหรียญเงินดิจิทลัเป็นท่ีหลบภยัแห่งความมัง่คัง่ส าหรับทุกคนท่ีตอ้งการ 
โดยเฉพาะชาวยเูครนท่ีตอ้งการถือครองสกุลเงินดิจิทลัในฐานะผูล้ี้ภยัไปประเทศอ่ืน นอกจากน้ีรัฐบาลยเูครนรับบริจาคจากทุกมุม
โลกผา่นสกลุเงินดิจิทลั อีกทั้ง ยงัน าเสนอพนัธบตัรสงครามผ่านระบบ NFT อยา่งท่ีไม่เคยมีมาก่อนเพ่ือสนบัสนุนทางการทหาร ใน
ขณะเดียวกนัชาวรัสเซียท่ีประสบชะตากรรมอนัเลวร้ายจากการคว  ่าบาตรทางเศรษฐกิจอยา่งรุนแรง และการหันไปใชส้กุลเงินดิจิทลั
เพ่ือรักษาความมัง่คัง่ของตน ยงัพบวา่ มีรายงานบอกถึงการแลกเปล่ียนสกลุเงินดิจิทลัในการรับมือกบัค าสั่งตรึงเงินของผูถื้อบญัชี
ชาวรัสเซีย ผ่านระบบ DeFi ท่ีไม่ระบุตวัตนของผูใ้ช ้ท าให้เป็นการท้าทายในการติดตามธุรกรรมตามมาตรการการคว  ่าบาตร 
(IVANONTECH, 2022) การเงินมกัมีบทบาทส าคญัในภาวะสงคราม แต่สงครามรัสเซีย-ยเูครนเป็นคร้ังแรกท่ีมีบทบาทส าคญัของ
สกลุเงินดิจิทลั สหรัฐอเมริกาและชาติพนัธมิตรไดด้ าเนินมาตรการคว  ่าบาตรต่อรัสเซีย การด าเนินมาตรการดงักล่าวถูกตั้งค  าถามเม่ือ
ชาวรัสเซียใชส้กุลเงินดิจิทลัเพ่ือหลีกเล่ียงมาตรการคว  ่าบาตรอยา่งกวา้งขวาง วิกฤตน้ีกลบัเกิดข้ึนในช่วงท่ีผูก้  าหนดนโยบายก าลงั
ตดัสินใจในการควบคุมสินทรัพยดิ์จิทัลอย่างไร ประธานาธิบดีไบเดนได้ลงนามในค าสั่งผูบ้ริหารให้ก าหนดกลยุทธ์เก่ียวกับ
สินทรัพยดิ์จิทลัในการลดความเส่ียงดา้นความมัน่คงของชาติและการเงินท่ีผิดกฎหมาย  สหภาพยโุรปก าลงัถกเถียงถึงมาตรการจ ากดั
มาตรฐานการใชพ้ลงังานดว้ยสกุลเงินดิจิทลับางประเภท ความโดดเด่นของสกุลเงินดิจิทลัต่อวิกฤตความขดัแยง้คร้ังน้ีมีผลต่อการ
รับรู้ดา้นเทคโนโลยีรวมถึงการพิจารณาระเบียบใหม่ของรัฐบาลต่างชาติต่าง ๆ (Arasasingham & DiPippo, 2022) จากบทบาท
ของคริปโทเคอร์เรนซีทีมีต่อระบบเศรษฐกิจการเมืองของโลก และภายใตภ้าวะสงครามระหวา่งยเูครนและรัสเซีย ท าให้ผูศึ้กษามี
ความสนใจว่า คริปโทเคอร์เรนซีจะมีผลอย่างไรต่อเศรษฐกิจการเมืองโลกและประเทศไทย จึงมีความตอ้งการท่ีจะท าการศึกษา
สถานะของคริปโทเคอเรนซีในเศรษฐกิจการเมืองโลก และบทบาทของคริปโทเคอร์เรนซีในเศรษฐกิจการเมืองโลกภายใตภ้าวะ
สงครามยเูครนและรัสเซีย รวมถึงการศึกษาความทา้ทายเก่ียวกบัอธิปไตยทางการเงินของประเทศไทยต่อการเขา้มาของคริปโทเคอร์
เรนซี 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

2424

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 

 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์ของการวิจยั 3 ขอ้ คือ (1) เพื่อศึกษาสถานะของคริปโทเคอเรนซีในเศรษฐกิจการเมืองโลก       
(2) เพ่ือศึกษาบทบาทของคริปโทเคอร์เรนซีในเศรษฐกิจการเมืองโลกภายใตภ้าวะสงครามยเูครนและรัสเซีย และ (3) เพื่อศึกษาความ
ทา้ทายเก่ียวกบัอธิปไตยทางการเงินของประเทศไทยต่อการเขา้มาของคริปโทเคอร์เรนซี 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีกรอบแนวคดิและผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

แนวคดิเกีย่วกบัสินทรัพย์ดิจิทัล (digital asset) หมายถึง คริปโทเคอร์เรนซี (cryptocurrency) และโทเคนดิจิทลั (digital token) ซ่ึงมี
ลกัษณะดงัต่อไปน้ี (1) คริปโทเคอร์เรนซี หมายถึง หน่วยขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีถูกสร้างบนระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีใช้
เป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียนสินคา้ บริการ และสิทธิอ่ืนใด หรือท าการแลกเปล่ียนระหว่างสินทรัพยดิ์จิทลั และรวมถึงหน่วย
ขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีก าหนด (2) โทเคนดิจิทลั หมายถึง หน่วยขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีถูก
สร้างบนระบบเครือข่ายอิเลก็ทรอนิกส์ เพ่ือก าหนดสิทธิของบุคคลในการเขา้ลงทุนในกิจการหรือโครงการใด ๆ รวมถึงการก าหนด
สิทธิในการไดม้าของสินคา้หรือบริการหรือสิทธิท่ีเฉพาะเจาะจง ตามท่ีก าหนดในขอ้ตกลงของผูอ้อกและผูถื้อดิจิทลั และรวมถึง
หน่วยแสดงสิทธิอ่ืนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีก าหนด (“พระราชก าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั พ.ศ. 2561,” 
2561) 
 
แนวคิดเกี่ยวกับคริปโทเคอร์เรนซี (cryptocurrency) สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ (1) Decentralized Cryptocurrencies คือ 
คริปโทเคอร์เรนซ่ีท่ีไม่มีผูอ้อกโดยชดัเจน แต่จะมีการรับรองความถูกตอ้งในธุรกรรมของระบบดว้ยกลไกท่ีมีสาธารณชนเขา้มีส่วน
ร่วม โดยระบบจะให้คริปโทเคอร์เรนซีให้เป็นผลตอบแทน เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้สาธารณชนเขา้ร่วมในกระบวนการท าเหมือง 
(mining) อาทิ บิทคอยน์ (bitcoin)  และ อีเธอร์ (ether) (2) Private-entity Issued Cryptocurrencies คือ คริปโทเคอร์เรนซีท่ีระบุผูอ้อก
ชดัเจน มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใชใ้นธุรกรรมโอนเงินระหวา่งประเทศ อาทิ  XRP J-coin และ Utility Settlement Coin  และ (3) Central 
Bank Digital Currency (CBDC) คือ สกุลเงินดิจิทลัท่ีออกโดยธนาคารกลาง ซ่ึงมีธนาคารกลางหลายประเทศก าลงัท าการศึกษา ทั้ง
ในรูปแบบ Retail และ Wholesale (ธรรมรักษ ์หม่ืนจกัร และคนอ่ืน ๆ, 2560) ส่วนสกุลเงินดิจิทลัท่ีออกโดยธนาคารกลาง (CBDC) 
จะออกเพื่อวตัถุประสงค ์3 ประการ คือ (1) ลดความเส่ียงและกนัไม่ใหเ้กิดการผกูขาดในระบบการช าระเงินจากการพ่ึงพาบริการทาง
การเงินภาคเอกชนมากเกินไป ซ่ึงจะเกิดกบัประเทศท่ีมีการใชเ้งินสดนอ้ย (2) เพ่ิมประสิทธิภาพและลดตน้ทุนของระบบการช าระ
เงิน (3) เพ่ิมโอกาสในการเขา้ถึงบริการทางการเงิน ซ่ึงแต่ละธนาคารกลางมีการก าหนดรูปแบบของ CBDC ท่ีแตกต่างกนั โดยการให้
ดอกเบ้ียบญัชีเงินฝาก CBDC ท่ีธนาคารกลาง (interest-bearing) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินนโยบายการเงินในช่วงเศรษฐกิจ
ขาลง โดยลดอตัราดอกเบ้ียเงินฝากใหติ้ดลบได ้ซ่ึงไม่สามารถท าไดใ้นสงัคมท่ีใชเ้งินสด เพราะคนสามารถเปล่ียนไปถือเงินสดแทน
การถูกเก็บดอกเบ้ียของเงินท่ีฝากในบญัชีเงินฝาก (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2562) 
 
แนวคิดผลประโยชน์แห่งชาติ (National Interest) จากการศึกษาทฤษฎีความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ มีการให้นิยามของค าว่า 
ผลประโยชน์แห่งชาติ ท่ีต่างกนัไป อาทิเช่น Hans J. Morgenthau ไดใ้ห้นิยามของค าวา่ผลประโยชน์แห่งชาติ คือ ความอยูร่อดท่ี
หมายถึง การป้องกนัหรือรักษาไวถึ้งอตัลกัษณ์ทางกายภาพ การเมือง และวฒันธรรม ให้รอดพน้จากการรุกรานจากชาติอ่ืน  ๆ ใน



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
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วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 

 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์ของการวิจยั 3 ขอ้ คือ (1) เพื่อศึกษาสถานะของคริปโทเคอเรนซีในเศรษฐกิจการเมืองโลก       
(2) เพ่ือศึกษาบทบาทของคริปโทเคอร์เรนซีในเศรษฐกิจการเมืองโลกภายใตภ้าวะสงครามยเูครนและรัสเซีย และ (3) เพื่อศึกษาความ
ทา้ทายเก่ียวกบัอธิปไตยทางการเงินของประเทศไทยต่อการเขา้มาของคริปโทเคอร์เรนซี 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีกรอบแนวคดิและผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

แนวคดิเกีย่วกบัสินทรัพย์ดิจิทัล (digital asset) หมายถึง คริปโทเคอร์เรนซี (cryptocurrency) และโทเคนดิจิทลั (digital token) ซ่ึงมี
ลกัษณะดงัต่อไปน้ี (1) คริปโทเคอร์เรนซี หมายถึง หน่วยขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีถูกสร้างบนระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีใช้
เป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียนสินคา้ บริการ และสิทธิอ่ืนใด หรือท าการแลกเปล่ียนระหว่างสินทรัพยดิ์จิทลั และรวมถึงหน่วย
ขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีก าหนด (2) โทเคนดิจิทลั หมายถึง หน่วยขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีถูก
สร้างบนระบบเครือข่ายอิเลก็ทรอนิกส์ เพ่ือก าหนดสิทธิของบุคคลในการเขา้ลงทุนในกิจการหรือโครงการใด ๆ รวมถึงการก าหนด
สิทธิในการไดม้าของสินคา้หรือบริการหรือสิทธิท่ีเฉพาะเจาะจง ตามท่ีก าหนดในขอ้ตกลงของผูอ้อกและผูถื้อดิจิทลั และรวมถึง
หน่วยแสดงสิทธิอ่ืนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีก าหนด (“พระราชก าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั พ.ศ. 2561,” 
2561) 
 
แนวคิดเกี่ยวกับคริปโทเคอร์เรนซี (cryptocurrency) สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ (1) Decentralized Cryptocurrencies คือ 
คริปโทเคอร์เรนซ่ีท่ีไม่มีผูอ้อกโดยชดัเจน แต่จะมีการรับรองความถูกตอ้งในธุรกรรมของระบบดว้ยกลไกท่ีมีสาธารณชนเขา้มีส่วน
ร่วม โดยระบบจะให้คริปโทเคอร์เรนซีให้เป็นผลตอบแทน เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้สาธารณชนเขา้ร่วมในกระบวนการท าเหมือง 
(mining) อาทิ บิทคอยน์ (bitcoin)  และ อีเธอร์ (ether) (2) Private-entity Issued Cryptocurrencies คือ คริปโทเคอร์เรนซีท่ีระบุผูอ้อก
ชดัเจน มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใชใ้นธุรกรรมโอนเงินระหวา่งประเทศ อาทิ  XRP J-coin และ Utility Settlement Coin  และ (3) Central 
Bank Digital Currency (CBDC) คือ สกุลเงินดิจิทลัท่ีออกโดยธนาคารกลาง ซ่ึงมีธนาคารกลางหลายประเทศก าลงัท าการศึกษา ทั้ง
ในรูปแบบ Retail และ Wholesale (ธรรมรักษ ์หม่ืนจกัร และคนอ่ืน ๆ, 2560) ส่วนสกุลเงินดิจิทลัท่ีออกโดยธนาคารกลาง (CBDC) 
จะออกเพื่อวตัถุประสงค ์3 ประการ คือ (1) ลดความเส่ียงและกนัไม่ใหเ้กิดการผกูขาดในระบบการช าระเงินจากการพ่ึงพาบริการทาง
การเงินภาคเอกชนมากเกินไป ซ่ึงจะเกิดกบัประเทศท่ีมีการใชเ้งินสดนอ้ย (2) เพ่ิมประสิทธิภาพและลดตน้ทุนของระบบการช าระ
เงิน (3) เพ่ิมโอกาสในการเขา้ถึงบริการทางการเงิน ซ่ึงแต่ละธนาคารกลางมีการก าหนดรูปแบบของ CBDC ท่ีแตกต่างกนั โดยการให้
ดอกเบ้ียบญัชีเงินฝาก CBDC ท่ีธนาคารกลาง (interest-bearing) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินนโยบายการเงินในช่วงเศรษฐกิจ
ขาลง โดยลดอตัราดอกเบ้ียเงินฝากใหติ้ดลบได ้ซ่ึงไม่สามารถท าไดใ้นสงัคมท่ีใชเ้งินสด เพราะคนสามารถเปล่ียนไปถือเงินสดแทน
การถูกเก็บดอกเบ้ียของเงินท่ีฝากในบญัชีเงินฝาก (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2562) 
 
แนวคิดผลประโยชน์แห่งชาติ (National Interest) จากการศึกษาทฤษฎีความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ มีการให้นิยามของค าว่า 
ผลประโยชน์แห่งชาติ ท่ีต่างกนัไป อาทิเช่น Hans J. Morgenthau ไดใ้ห้นิยามของค าวา่ผลประโยชน์แห่งชาติ คือ ความอยูร่อดท่ี
หมายถึง การป้องกนัหรือรักษาไวถึ้งอตัลกัษณ์ทางกายภาพ การเมือง และวฒันธรรม ให้รอดพน้จากการรุกรานจากชาติอ่ืน  ๆ ใน

ส่วนของ Vernon Van Dyke นิยามวา่ ผลประโยชน์แห่งชาติ คือ ส่ิงท่ีรัฐตอ้งการปกป้องหรือบรรลุเม่ือเปรียบเทียบกบัผลประโยชน์
อ่ืน ๆ อนัหมายถึงความตอ้งการในส่วนของการไม่ข้ึนต่อใคร ส่วน Max Weber นิยามวา่ ผลประโยชน์ท่ีไม่ใช่ความคิดเป็นส่ิงท่ี
ก าหนดการกระท าของมนุษย ์โดยพลวตัของผลประโยชน์เป็นส่ิงท่ีท าใหก้ารกระท ามีการเคล่ือนตวัตลอด ดงันั้น จากค าจ ากดัความท่ี
มีความหลากหลายท่ีไดย้กมาในขา้งตน้ เห็นไดว้า่ ผลประโยชน์แห่งชาติมีความเก่ียวขอ้งกบัรัฐ (state) และชาติ (nation) อยา่งเหนียว
แน่น ซ่ึงสอดคลอ้งกับขอ้มูลทางประวติัศาสตร์ว่าแนวคิดเร่ืองผลประโยชน์แห่งชาติ ได้มีการเติบโตคู่กนัมากบัการเกิดข้ึนของ
ชาตินิยม (Nationalism) เห็นไดจ้ากช่วงทศวรรษท่ี 18-20 ในส่วนของรัฐสมยัใหม่ หมายถึง โครงสร้างการปกครองท่ีเปล่ียนผ่านจาก
รัฐศกัดินา (feudal state) อีกทั้งรัฐสมยัใหม่ยงัมีองคป์ระกอบท่ีส าคญั คือ การมีระบบราชการ ระบบภาษีอากร กองทพัประจ าการ 
และรัฐสภา ในขณะท่ีรัฐศกัดินาไม่มีส่ิงเหล่าน้ี กล่าวคือ จะไม่มีรัฐบาลท่ีมีอ านาจรวมศูนยใ์นรัฐศกัดินา กษตัริยไ์ม่มีอ านาจปกครอง
ประชาชนอย่างแทจ้ริง แต่จะตอ้งพ่ึงพาพวกขุนนางในการปกครองและจดัเก็บภาษีประชาชนท่ีอยู่ในแผ่นดินนั้น และเม่ือเกิดศึก
สงครามจะมีการเกณฑป์ระชาชนและเหล่าขนุนางไปท าสงครามในแต่ละคร้ัง (กิตติพศ พทุธิวนิช, 2564) 
 

วธีิด าเนินการวจิยั 
 

 งานวิจยัฉบบัน้ีอาศยัวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ (qualitative) โดยการวิจยัน้ีผูว้ิจยัท าการวิจยัทางเอกสาร (document research) 
จากแหล่งขอ้มูล 2 แหล่งท่ีส าคญั ประกอบดว้ย (1) เอกสารปฐมภูมิ (primary source) กล่าวคือ เป็นการคน้ควา้จาก กฎหมาย         
ราชกิจจานุเบกษา พระราชบญัญติั พระราชก าหนด และประกาศต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (2) เอกสารทุติยภูมิ (secondary source) กล่าวคือ
เป็นการคน้ควา้จาก งานวจิยั หนงัสือ และบทความต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

ผลการวจิยั 
 

 สถานะของคริปโทเคอร์เรนซีในเศรษฐกิจการเมืองโลก จากการศึกษาพบว่า สกุลเงินดิจิทัลไม่ใช่กระแสอีกต่อไป 
เน่ืองจากมีนักลงทุน สถาบนัการเงิน หรือรัฐบาลให้ความสนใจมากข้ึน โดยมีบิทคอยน์ เป็นสกุลเงินดิจิทลัตวัแรก ท าให้ผูส้ร้าง    
บิทคอยน์มองวา่ สถาบนัการเงินในระบบเดิมไม่มีความน่าเช่ือถือ และเป็นหน่ึงในตวัปัญหาท่ีเกิดซ ้ าแลว้ซ ้ าอีก โดยบิทคอยน์และ
สกุลเงินดิจิทลัอ่ืน ๆ จะพฒันาบนเทคโนโลยีบล็อกเชน ซ่ึงมีระบบการจดัการแบบกระจายศูนย์ หมายถึง หากมีคนตอ้งการโค่น
ระบบลงจะตอ้งท าการ Hack ระบบคอมพิวเตอร์ทั้งระบบ ซ่ึงเทคโนโลยีบล็อคเชนยงัมีหนา้ท่ีในการจดัเก็บขอ้มูลของผูถื้อครอง
เหรียญ ขอ้มูลในการซ้ือขายแลกเปล่ียน และรวมถึงตรวจสอบขอ้มูลความถูกตอ้งของธุรกรรม ผูท้  าหนา้ท่ีตรวจสอบขอ้มูลบนบล็อค
เชนจะไดรั้บเหรียญเป็นการตอบแทน โดยกระบวนการน้ีเรียกวา่ การขุดเหรียญ (coin mining) เม่ือพิจารณาเร่ืองช่องทางการลงทุน
นั้น นกัลงทุนสามารถท าการซ้ือขายผ่านทางศูนยซ้ื์อขายสินทรัพยดิ์จิทลั (digital asset exchange)  เปรียบเสมือนตลาดหลกัทรัพยท่ี์
นกัลงทุนสามารถท าการซ้ือขายแลกเปล่ียนเหรียญกนัไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ในดา้นกฎหมายของศูนยซ้ื์อขายสินทรัพยดิ์จิทลันั้นตอ้ง
ไดรั้บการอนุญาตจาก ก.ล.ต. โดยผูล้งทุนตอ้งมีอาย ุ18 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป คริปโคเคอร์เรนซีเหมาะกบันกัลงทุนทั้งระยะสั้นและระยะ
ยาว ส าหรับการลงทุนระยะสั้นดูไดจ้ากสภาวะตลาดท่ีผนัผวนราคาเหรียญหลายตวัปรับตวัข้ึนลงมากกว่า 1000% เช่น Dogecoin 
เหรียญ KUB ในมุมของการลงทุนระยะยาว เห็นไดจ้าก bitcoin เกิดปรากฏการณ์ท่ีผลตอบแทนในการขุดเหรียญทั้งตลาดจะลดลง
ทุก ๆ 4 ปี (bitcoin halving) เพ่ือป้องกนัไม่ให้เหรียญในระบบมีอยู่มากเกินไปส่งผลให้เกิดการเฟ้อของเหรียญ ตามหลกัการ 
Tokenomics โดยมีเทรนดข์องเหรียญท่ีน่าจบัตามอง คือ เหรียญเกมส์ (game coin) ซ่ึงเป็นกระแสท่ีมาพร้อมกบั NFT และ Metaverse 
(workpointTODAY, 2565) 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี
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 ปัจจยัท่ีท าใหค้ริปโทเคอร์เรนซี เป็นท่ีนิยมสามารถสรุปได ้4 ปัจจยัหลกั คือ (1) ความตอ้งการลงทุนและเก็งก าไร เป็นผล
มาจากการปรับตวัข้ึนอยา่งรวดเร็วของมูลค่าคริปโทเคอร์เรนซี ท าใหมี้จ านวนผูล้งทุนในตลาดเพ่ิมมากข้ึน อีกทั้งยงัขาดการควบคุม
การเกิดข้ึนของคริปโทเคอร์เรนซีตวัใหม่ ๆ ท าใหมี้การออกรูปแบบใหม่ ๆ ของคริปโทเคอร์เรนซีอยา่งต่อเน่ือง (2) ความตอ้งการใน
การโอนเงินระหวา่งประเทศ ท่ีมีความสะดวกและรวดเร็ว ซ่ึงมีค่าธรรมเนียมต ่ากวา่การท าธุรกรรมผ่านสถาบนัการเงินในปัจจุบนั 
อีกทั้งระเบียบกฎเกณฑใ์นแต่ละประเทศท่ีแตกต่างกนั ท าใหก้ารโอนเงินดว้ยคริปโทเคอร์เรนซีไม่ตอ้งปฏิบติัตามระเบียบกฎเกณฑ์
ใด ๆ ท่ียุ่งยาก (3) ความตอ้งการในการระดมทุนผ่าน Initial Coin Offering (ICO) ท่ีสะดวกและรวดเร็ว ทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ และ (4) ความเช่ือมัน่ในเทคโนโลยบีลอ็กเชน ท่ีมีความปลอดภยัสูง แกไ้ขเปล่ียนแปลงธุรกรรมไม่ได ้และสามารถสอบ
ประวติัธุรกรรมไดต้ั้งแต่เร่ิมตน้ อีกทั้งยงัไม่พบวา่ มีการโจรกรรมระบบบลอ็กเชนได ้(ธรรมรักษ ์หม่ืนจกัร และคนอ่ืน ๆ, 2560)  
 ประโยชน์ของคริปโทเคอร์เรนซี อยา่งนอ้ย 2 ประการ คือ ประการที ่1 ดา้นนวตักรรม มีแนวโนม้ท่ีจะน ามาประยกุตใ์ชใ้น
กระบวนการท างานของภาคธุรกิจต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ช่วยลดขั้นตอนในการท างาน ในการกระจายฐานขอ้มูลชุดเดียวกนั
ระหว่างผูเ้ล่นพร้อมกัน มีผลให้ท าธุรกรรมได้รวดเร็วข้ึน ลดตน้ทุนในการตรวจสอบขอ้มูล และลดความเส่ียงด้านเทคโนโลย ี
ประการที่ 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพและการแข่งขนั เน่ืองจากการเกิดของคริปโทเคอร์เรนซี เทคโนโลยีบล็อกเชน และDistributed 
Ledger Technology (DLT) ท าใหเ้กิดการปรับปรุงกระบวนการท างานในภาคธุรกิจต่าง ๆ โดยเฉพาะภาคการเงินมีผลท าให้การโอน
เงินระหว่างประเทศท าไดอ้ย่างปลอดภยั รวดเร็ว และตน้ทุนต ่า นอกจากน้ียงัมีการใช ้DLT ในการกระจายการเก็บขอ้มูลลูกคา้
สถาบนัการเงินในการยนืยนัตวัตน (ธรรมรักษ ์หม่ืนจกัร และคนอ่ืน ๆ, 2560) 
 ความเส่ียงจากคริปโทเคอร์เรนซี สามารถประเมินความเส่ียงเบ้ืองตน้ ทั้ งหมด 7 ดา้น ดังน้ี (1) การฟอกเงินและการ
สนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (money laundering and terrorism finance) (2) การเก็งก าไรในคริปโทเคอร์เรนซี และความ
เส่ียงของนกัลงทุน (investor protection) (3) การน าไปใชแ้อบอา้งในแชร์ลูกโซ่และการฉ้อโกงประชาชน (ponzi scheme) (4) การ
หลีกเล่ียงกฎเกณฑค์วบคุมการแลกเปล่ียนเงิน (exchange control) (5) การหลีกเล่ียงภาษี (taxation) (6) ผลต่อเสถียรภาพระบบ
การเงินจากการให้บริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัคริปโทเคอร์เรนซีโดยสถาบนัการเงิน (financial stability) (7) การใชค้ริปโทเคอร์เรนซีใน
การช าระเงินอยา่งแพร่หลาย (means of payment) (ธรรมรักษ ์หม่ืนจกัร และคนอ่ืน ๆ, 2560) 
 บทบาทของคริปโทเคอร์เรนซีในเศรษฐกิจการเมืองโลกภายใตภ้าวะสงครามยเูครนและรัสเซีย จากการศึกษาพบวา่ ความ
ตึงเครียดระหวา่งยเูครนและรัสเซีย ทวคีวามรุนแรงข้ึนช่วงปลายปี 2013 จากขอ้ตกลงกบัสหภาพยโุรปทางดา้นการเมืองและการคา้ 
ภายหลงัท่ี Viktor Yanokovych ประธานาธิบดียเูครนท่ีให้การสนับสนุนรัสเซีย ไดท้ าการระงบัการเจรจาเน่ืองจากแรงกดดนัจาก
รัฐบาลมอสโก ท าใหเ้กิดการประทว้งในเคียฟหลายสปัดาห์และกลายเป็นความรุนแรง ต่อมาในช่วงเดือนมีนาคม 2014 รัสเซียไดท้ า
การผนวกไครเมีย ท่ีปกครองตนเองและฝักไฝ่รัสเซีย ภายใตข้อ้อา้งเร่ืองการปกป้องผลประโยชน์ของตนและพลเมืองท่ีใชภ้าษา
รัสเซีย ด้วยการท าประชามติของชาวยูเครนและประเทศส่วนใหญ่ทั่วโลกต าหนิว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย  จากนั้นไม่นานกลุ่ม
แบ่งแยกดินแดนท่ีสนบัสนุนรัสเซียในภูมิภาคโดเนตสคแ์ละลูฮานสคข์องยเูครนประกาศอิสรภาพจากเคียฟ ท าให้เกิดการต่อสู้กนั
อยา่งหนกัหน่วงเป็นเวลาหลายเดือน แมน้วา่จะมีขอ้ตกลงสันติภาพในนินสคใ์นปี 2015 ทางรัสเซียไดป้ฏิเสธและยืนกรานวา่ ไม่มี
แผนจะรุกรานยเูครน แต่ทางรัสเซียมองวา่ การสนบัสนุนท่ีเพ่ิมข้ึนดา้นอาวธุและการฝึกอบรมบุคลากรส าหรับยเูครนโดย NATO 
เป็นภยัคุกคามต่อความมัน่คงของตนเอง เห็นไดจ้ากการท่ีประธานาธิบดีปูตินแห่งรัสเซีย เรียกร้องให้มีขอ้ตกลงทางกฎหมายในการ
ตดัการแผข่ยายอ านาจของ NATO ไปทางยโุรปตะวนัออกสู่พรมแดนของรัสเซีย (CNN, 2022) จะเห็นไดว้า่ ความตึงเครียดระหวา่ง
ยเูครนและรัสเซีย เกิดจากท่ีสหรัฐและพนัธมิตรชาติตะวนัตกไดคุ้กคามต่อผลประโยชน์แห่งชาติ (national interest) ในส่วนของ
ความอยูร่อด (survival) ในแง่ของอธิปไตยทางดินแดนและความมัน่คงของประเทศรัสเซีย โดยมีความพยายามจะผลกัดนัให้ยเูครน
เขา้เป็นสมาชิก NATO มีผลท าใหรั้สเซียตอ้งท าการตอบโตอ้ยา่งรุนแรง 
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 ปัจจยัท่ีท าใหค้ริปโทเคอร์เรนซี เป็นท่ีนิยมสามารถสรุปได ้4 ปัจจยัหลกั คือ (1) ความตอ้งการลงทุนและเก็งก าไร เป็นผล
มาจากการปรับตวัข้ึนอยา่งรวดเร็วของมูลค่าคริปโทเคอร์เรนซี ท าใหมี้จ านวนผูล้งทุนในตลาดเพ่ิมมากข้ึน อีกทั้งยงัขาดการควบคุม
การเกิดข้ึนของคริปโทเคอร์เรนซีตวัใหม่ ๆ ท าใหมี้การออกรูปแบบใหม่ ๆ ของคริปโทเคอร์เรนซีอยา่งต่อเน่ือง (2) ความตอ้งการใน
การโอนเงินระหวา่งประเทศ ท่ีมีความสะดวกและรวดเร็ว ซ่ึงมีค่าธรรมเนียมต ่ากวา่การท าธุรกรรมผ่านสถาบนัการเงินในปัจจุบนั 
อีกทั้งระเบียบกฎเกณฑใ์นแต่ละประเทศท่ีแตกต่างกนั ท าใหก้ารโอนเงินดว้ยคริปโทเคอร์เรนซีไม่ตอ้งปฏิบติัตามระเบียบกฎเกณฑ์
ใด ๆ ท่ียุ่งยาก (3) ความตอ้งการในการระดมทุนผ่าน Initial Coin Offering (ICO) ท่ีสะดวกและรวดเร็ว ทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ และ (4) ความเช่ือมัน่ในเทคโนโลยบีลอ็กเชน ท่ีมีความปลอดภยัสูง แกไ้ขเปล่ียนแปลงธุรกรรมไม่ได ้และสามารถสอบ
ประวติัธุรกรรมไดต้ั้งแต่เร่ิมตน้ อีกทั้งยงัไม่พบวา่ มีการโจรกรรมระบบบลอ็กเชนได ้(ธรรมรักษ ์หม่ืนจกัร และคนอ่ืน ๆ, 2560)  
 ประโยชน์ของคริปโทเคอร์เรนซี อยา่งนอ้ย 2 ประการ คือ ประการที ่1 ดา้นนวตักรรม มีแนวโนม้ท่ีจะน ามาประยกุตใ์ชใ้น
กระบวนการท างานของภาคธุรกิจต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ช่วยลดขั้นตอนในการท างาน ในการกระจายฐานขอ้มูลชุดเดียวกนั
ระหว่างผูเ้ล่นพร้อมกัน มีผลให้ท าธุรกรรมได้รวดเร็วข้ึน ลดตน้ทุนในการตรวจสอบขอ้มูล และลดความเส่ียงด้านเทคโนโลย ี
ประการที่ 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพและการแข่งขนั เน่ืองจากการเกิดของคริปโทเคอร์เรนซี เทคโนโลยีบล็อกเชน และDistributed 
Ledger Technology (DLT) ท าใหเ้กิดการปรับปรุงกระบวนการท างานในภาคธุรกิจต่าง ๆ โดยเฉพาะภาคการเงินมีผลท าให้การโอน
เงินระหว่างประเทศท าไดอ้ย่างปลอดภยั รวดเร็ว และตน้ทุนต ่า นอกจากน้ียงัมีการใช ้DLT ในการกระจายการเก็บขอ้มูลลูกคา้
สถาบนัการเงินในการยนืยนัตวัตน (ธรรมรักษ ์หม่ืนจกัร และคนอ่ืน ๆ, 2560) 
 ความเส่ียงจากคริปโทเคอร์เรนซี สามารถประเมินความเส่ียงเบ้ืองตน้ ทั้ งหมด 7 ดา้น ดังน้ี (1) การฟอกเงินและการ
สนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (money laundering and terrorism finance) (2) การเก็งก าไรในคริปโทเคอร์เรนซี และความ
เส่ียงของนกัลงทุน (investor protection) (3) การน าไปใชแ้อบอา้งในแชร์ลูกโซ่และการฉ้อโกงประชาชน (ponzi scheme) (4) การ
หลีกเล่ียงกฎเกณฑค์วบคุมการแลกเปล่ียนเงิน (exchange control) (5) การหลีกเล่ียงภาษี (taxation) (6) ผลต่อเสถียรภาพระบบ
การเงินจากการให้บริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัคริปโทเคอร์เรนซีโดยสถาบนัการเงิน (financial stability) (7) การใชค้ริปโทเคอร์เรนซีใน
การช าระเงินอยา่งแพร่หลาย (means of payment) (ธรรมรักษ ์หม่ืนจกัร และคนอ่ืน ๆ, 2560) 
 บทบาทของคริปโทเคอร์เรนซีในเศรษฐกิจการเมืองโลกภายใตภ้าวะสงครามยเูครนและรัสเซีย จากการศึกษาพบวา่ ความ
ตึงเครียดระหวา่งยเูครนและรัสเซีย ทวคีวามรุนแรงข้ึนช่วงปลายปี 2013 จากขอ้ตกลงกบัสหภาพยโุรปทางดา้นการเมืองและการคา้ 
ภายหลงัท่ี Viktor Yanokovych ประธานาธิบดียเูครนท่ีให้การสนับสนุนรัสเซีย ไดท้ าการระงบัการเจรจาเน่ืองจากแรงกดดนัจาก
รัฐบาลมอสโก ท าใหเ้กิดการประทว้งในเคียฟหลายสปัดาห์และกลายเป็นความรุนแรง ต่อมาในช่วงเดือนมีนาคม 2014 รัสเซียไดท้ า
การผนวกไครเมีย ท่ีปกครองตนเองและฝักไฝ่รัสเซีย ภายใตข้อ้อา้งเร่ืองการปกป้องผลประโยชน์ของตนและพลเมืองท่ีใชภ้าษา
รัสเซีย ด้วยการท าประชามติของชาวยูเครนและประเทศส่วนใหญ่ทั่วโลกต าหนิว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย  จากนั้นไม่นานกลุ่ม
แบ่งแยกดินแดนท่ีสนบัสนุนรัสเซียในภูมิภาคโดเนตสคแ์ละลูฮานสคข์องยเูครนประกาศอิสรภาพจากเคียฟ ท าให้เกิดการต่อสู้กนั
อยา่งหนกัหน่วงเป็นเวลาหลายเดือน แมน้วา่จะมีขอ้ตกลงสันติภาพในนินสคใ์นปี 2015 ทางรัสเซียไดป้ฏิเสธและยืนกรานวา่ ไม่มี
แผนจะรุกรานยเูครน แต่ทางรัสเซียมองวา่ การสนบัสนุนท่ีเพ่ิมข้ึนดา้นอาวธุและการฝึกอบรมบุคลากรส าหรับยเูครนโดย NATO 
เป็นภยัคุกคามต่อความมัน่คงของตนเอง เห็นไดจ้ากการท่ีประธานาธิบดีปูตินแห่งรัสเซีย เรียกร้องให้มีขอ้ตกลงทางกฎหมายในการ
ตดัการแผข่ยายอ านาจของ NATO ไปทางยโุรปตะวนัออกสู่พรมแดนของรัสเซีย (CNN, 2022) จะเห็นไดว้า่ ความตึงเครียดระหวา่ง
ยเูครนและรัสเซีย เกิดจากท่ีสหรัฐและพนัธมิตรชาติตะวนัตกไดคุ้กคามต่อผลประโยชน์แห่งชาติ (national interest) ในส่วนของ
ความอยูร่อด (survival) ในแง่ของอธิปไตยทางดินแดนและความมัน่คงของประเทศรัสเซีย โดยมีความพยายามจะผลกัดนัให้ยเูครน
เขา้เป็นสมาชิก NATO มีผลท าใหรั้สเซียตอ้งท าการตอบโตอ้ยา่งรุนแรง 

 คริปโทเคอเรนซีตกเป็นพาดหวัข่าวท่ีอยูใ่กลก้บัข่าวการรุกรานยเูครนของรัสเซีย เก่ียวกบัความผนัผวนตลอดเวลาต่อความ
ตอ้งการของบิทคอยน์ในรัสเซียและท่ีอ่ืน ๆ พบวา่ ในช่วงแรกราคาบิทคอยน์ตกลง 8% หลงัจากรัสเซียโจมตียเูครน นกัลงทุนเทขาย
สินทรัพยเ์ส่ียง หลงัจากนั้นราคาบิทคอยน์พุง่สูงข้ึน 14.5% และยืนอยูท่ี่ 12% นบัจากวนัท่ีรัสเซียโจมตียเูครนในวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 
2565 ผูช่ื้นชอบเงินดิจิทลัมกัมองวา่ บิทคอยน์เป็น “ทองค าดิจิทลั” จากขอ้โตแ้ยง้ท่ีว่า เงินสดเป็นสินทรัพยท่ี์มีประโยชน์ในการ
จดัเก็บภายใตภ้าวะสงครามหรือภยัพิบติั บิทคอยน์เป็นสินทรัพยท่ี์มีจ านวนจ ากดั และอยูบ่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทัว่โลกปราศจาก
การควบคุมโดยรัฐ ดงันั้น จึงมีความปลอดภยักวา่เงินแบบดั้งเดิม แต่บิทคอยน์ก็มิใช่สินทรัพยป์ลอดภยัเสมอไป เพราะบ่อยคร้ังท่ียงั
ถูกมองเป็นสินทรัพยท่ี์มีความเส่ียงเสมือนหุ้น นกัลงทุนกล่าววา่ ในช่วงสงครามบิทคอยน์เป็นท่ีตอ้งการและมีประสิทธิภาพเหนือ
สินทรัพยด์ั้งเดิมอ่ืน ๆ พบวา่ การซ้ือขายสกลุเงินดิจิทลัในรัสเซียไดท้ะยานข้ึน เน่ืองจากเงินรูเบิลถูกคว  ่าบาตรโดยชาติตะวนัตก ท่ีมุ่ง
กดดนัเศรษฐกิจของรัสเซียและตดัออกจากระบบการเงินโลก ท าให้ค่าเงินรัสเซียแตะระดบัต ่าสุดตลอดกาลท่ี 118.35 รูเบิลต่อดอล
ล่าร์ และปริมาณการซ้ือขายสกลุเงินดิจิทลัท่ีส าคญัแตะ 15.3 พนัลา้นรูเบิล ซ่ึงเป็นสามเท่าจากสัปดาห์ก่อนหนา้ จากขอ้มูลแสดงให้
เห็นวา่ ผูค้นในรัสเซียก าลงัแยง่ชิงการแฝงเงินออมในรูปแบบสกุลเงินดิจิทลั Noelle Acheson, head of Market Insights at New 
York-based Genesis กล่าววา่ “สงครามมีส่วนท าใหเ้ห็นวา่บิทคอยน์ไม่ไดเ้ป็นเพียงสินทรัพยเ์ก็งก าไร แต่เป็นสินทรัพยท่ี์ป้องกนัการ
ยดึ สินทรัพยท่ี์มีอิสระทางนโยบาย และเป็นสินทรัพยท่ี์คงคุณค่าในระยะยาว” (Wilson & Howcroft, 2022) 
 ในพ้ืนท่ีสงครามจดัเป็นพ้ืนท่ีท่ียากต่อการรับส่งเงิน ในวนัท่ีเร่ิมปฏิบติัการพิเศษทางทหารของรัสเซีย ประธานาธิบดีโวโล
ดีเมีย ์เซเลนสกี ของยเูครน ไดป้ระกาศกฎอยัการศึก ให้ธนาคารกลางระงบัการซ้ือขายสกุลเงินส่วนใหญ่และอตัราแลกเปล่ียนอยา่ง
เป็นทางการส าหรับ hryvnia รวมถึงการห้ามโอนเงินดิจิทลั ชาวยูเครนแยง้กนัถอนเงินท าให้มูลค่าของ hryvnia ลดลงจากการ
แลกเปล่ียนอยา่งไม่เป็นทางการ การโอนเงินระหวา่งประเทศล่าชา้ใชเ้วลาหลายวนั จ ากดัวงเงินการโอนเขา้ยเูครน แต่มีความตอ้งการ
เงินทุนเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว ท าให้ชาวยูเครนมองท่ีสินทรัพย์ดิจิทัล จึงมีค าถามว่า สกุลเงินดิจิทัลสามารถท าอะไรท่ีเงินปกติไม่
สามารถท าได ้ในสองวนัแรกของการรุกรานรัฐบาลยเูครนไดร้ะดมขอบริจาคผา่นสกลุเงินดิจิทลั ซ่ึงสามารถน ามาใชใ้นช่วงแรกตาม
ตอ้งการ เหตุการณ์ดงักล่าวท าใหช้าวยเูครนคุน้เคยต่อการใชส้กลุเงินดิจิทลั ในปี 2021 เป็นอนัดบั 4 ของโลกท่ียอมรับสกลุเงินดิจิทลั 
ตามรายงานของ Chainalysis ตั้งแต่เกิดสงครามรัฐบาลยูเครนไดป้รับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับสกุลเงินคริปโต เม่ือวนัท่ี 16 
มีนาคม ประธานาธิบดีเซเลนสกี ไดล้งนามในระเบียบสกุลเงินดิจิทลัจ านวนมากเป็นกฎหมายรองรับการเปิดบญัชีธนาคารส าหรับ
บริษทัสกลุเงินดิจิทลั และป้องกนัจากการฉอ้โกง อาทิ การลงทะเบียนกบัรัฐบาล ก าหนดใหอ้ านาจหน่วยงานในการก ากบัดูแล (The 
Economist, 2022) มีผลให้บทบาทของสกุลเงินดิจิทลัมีเพ่ิมข้ึนในการโอนเงินและการช าระเงินระหวา่งประเทศในสงครามรัสเซีย
ยเูครน เพราะสกุลเงินดิจิทลัมีลกัษณะแบบกระจายศูนยไ์ม่มีศูนยก์ลางควบคุม จึงถูกน ามาใชรั้บมือการคว  ่าบาตรทางการเงินและ
เศรษฐกิจของชาติตะวนัตกต่อรัสเซีย รวมถึงการระดมทุนเพ่ือสนบัสนุนการเงินของกองทพัยเูครน อุปสงคต์่อสกุลเงินดิจิทลัของ
รัสเซียและยูเครนไม่เพียงพอต่อการประคบัประคองราคาท่ีทรุดตวัลงอย่างรุนแรง ในสภาวะสงครามเช่นน้ี พบว่า ประชาชนใน
ยเูครนจะถือ Stablecoin มากกวา่เงินสดเพ่ือความปลอดภยั (ฐานเศรษฐกิจดิจิทลั, 2565) 
 ศูนยแ์ลกเปล่ียนสกุลเงินดิจิทลัหลายแห่งไดอ้อกแถลงการณ์ต่อตา้น เม่ือรัฐบาลยูเครนขอให้ระงบับญัชีท่ีเป็นของชาว
รัสเซีย ซ่ึงศูนยแ์ลกเปล่ียนสกุลเงินดิจิทลับางแห่งอา้งแนวคิดเสรินิยมในอุดมคติรองรับการตดัสินใจเช่นนั้น แต่ยงัมีอีกหลายศูนย์
แลกเปล่ียนสกุลเงินดิจิทลัท่ีปฏิบติัตามขอ้เรียกร้องในการคว  ่าบาตรและมุ่งท าลายเศรษฐกิจของรัสเซียอยา่งลบั ๆ ขอ้แตกต่างของ
ค าพูดและการกระท าของผูเ้ล่นด้านสกุลเงินดิจิทัลรายใหญ่ เป็นบทท้าทายส าคัญส าหรับชุมชนคริปโทต้องเผชิญในฐานะ
อุตสาหกรรมกระแสหลกัท่ามกลางวิกฤตดา้นภูมิรัฐศาสตร์และมนุษยธรรม อนัเป็นช่วงเวลาส าคญัส าหรับบทบาทของสกุลเงิน
ดิจิทลั เช่น Bitcoin และ Ethereum ในฝ่ังยเูครนอาศยัความสามารถในการเคล่ือนยา้ยเงินขา้มพรมแดนระหวา่งประเทศในการระดม
ทุนขอความช่วยเหลือ แต่ในฝ่ังรัสเซียภายใตก้ารคว  ่าบาตรระหวา่งประเทศ โดยไม่คาดคิดวา่ ตลาดคริปโทมีส่วนช่วยให้ผูมี้อ  านาจ
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ของรัสเซียยงัคงรักษาความมัง่คัง่อยูไ่ด ้ซ่ึงวฒิุสมาชิกสหรัฐอเมริกา เอลิซาเบธ วอร์เรน ดีแมส กล่าววา่ “คริปโทเคอร์เรนซีถูกอาชญา
กรทางการเงิน ผูค้า้ยาเสพติด และผูห้ลบเล่ียงภาษี ใชใ้นการเคล่ือนยา้ยเงินไปในเงามืด อาจเป็นหนทางให้ประธานาธิบดีปูตินและ
พวก ใชใ้นการหลบเล่ียงการคว  ่าบาตรทางเศรษฐกิจต่อการรุกรานยเูครนของรัสเซีย” (Ingram & Goggin, 2022) 
 ในทศวรรษท่ีผา่นมาระบบการเงินโลกมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว โดยเฉพาะในช่วงท่ีมีการระบาดของโควิด-19 โดย
จะเห็นไดจ้ากแนวโนม้ความนิยมของระบบการเงินในกระแสดิจิทลัของโลกท่ีเห็นได ้4 แนวทาง ดงัต่อไปน้ี (1) กระแสการธนาคาร
ดิจิทลั (digital banking) ท่ีมาแรง จากรายงานการส ารวจของบริษทั McKency ปี 2564 พบวา่ ผูบ้ริโภคของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกใน
กลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ใช ้digital banking เพ่ิมข้ึนจาก 55% ในปี 2560 เป็น 88% ในปี 2564 (2) ผูเ้ล่นท่ีไม่ใช่ธนาคาร (non-bank) 
เขา้มามีส่วนแบ่งตลาดในระบบการเงินโลก จากรายงานของคณะกรรมการดูแลเสถียรภาพทางการเงินในโลก (financial stability 
board) ในปี 2564 พบวา่ มูลค่าสินทรัพยก์ลุ่มท่ีไม่ใช่ธนาคารมีสัดส่วนสูงข้ึนในระดบัใกลร้้อยละ 50 ของระบบการเงินโลก มีกลุ่ม
ยกัษใ์หญ่ดา้นเทคโนโลยรีะดบัโลก ก็ขยายขอบเขตมาใหบ้ริการทางการเงินมากข้ึน (3) สินทรัพยดิ์จิทลัและระบบการเงินไร้ตวักลาง
มีการเติบโตแบบยกก าลงั โดยมีเทคโนโลยีบล็อกเชน (blockchains) และสัญญาอจัฉริยะ (smart contract) เป็นตวัน า นอกจากน้ียงัมี
การพฒันาสเตเบ้ิลคอยน์ (stablecoins) ดว้ยการตรึงราคาคริปโทเคอร์เรนซีให้คงท่ีและหนุนหลงัดว้ยสินทรัพยท่ี์น่าเช่ือถือ (4) ความ
สนใจในการออกสกลุเงินดิจิทลัโดยธนาคารกลาง (Central Bank Digital Currency--CBDC) ท่ีเพ่ิมมากข้ึน พบวา่ ธนาคารกลางโลก
สนใจศึกษาและพฒันาการใช ้CBDC ส าหรับธุรกรรมระหวา่งสถาบนัการเงิน (wholesale) และรายยอ่ย (retail) มากถึงร้อยละ 86 จะ
เห็นไดว้า่ เกิดการปรับตวัอยา่งต่อเน่ืองของระบบการเงินโลกเพ่ือรองรับกระแสดิจิทลั (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2565)  
 ความทา้ทายเก่ียวกบัอธิปไตยทางการเงินของประเทศไทยต่อการเขา้มาของคริปโทเคอร์เรนซี พบว่า ความต่ืนตวัของ
ธนาคารกลางทั่วโลกในเร่ืองสกุลเงินดิจิทัลท่ีออกโดยธนาคารกลาง (CBDC) นอกจากการประกาศใชเ้งินดิจิทลัหยวนส าหรับ
ประชาชน (retail) ในช่วงตน้ปี 2563 ของประเทศจีนอยา่งเป็นทางการ ยงัมีอีกหลายประเทศท าการศึกษาและทดลองเร่ืองน้ี เช่น การ
ทดสอบในประเทศสวเีดนกบัการใช ้e-krona ธนาคารกลางองักฤษและแคนนาดา มีการออกแนวทางการศึกษา ส่วนประเทศไทยนั้น 
ตั้งแต่ปี 2560 มีธนาคารพาณิชย ์8 แห่ง ร่วมกบั ธปท. เร่ิมโครงการอินทนนท์ เป็นการศึกษาความเป็นไปไดแ้ละประสิทธิภาพของ
การใชส้กลุเงินดิจิทลัท่ีออกโดยธนาคารกลาง (CBDC) ในสถาบนัการเงิน รวมถึงการทดลองร่วมกบัธนาคารกลางฮ่องกงในการการ
โอนเงินระหวา่งประเทศ (ฐานเศรษฐกิจดิจิทลั, 2565) สกลุเงินดิจิทลัท่ีออกโดย ธปท. ส าหรับประชาชน (retail CBDC) หรือเรียกวา่ 
“เงินบาทดิจิทัล” ทาง ธปท. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อแนวทางการพฒันา และออกผลของการศึกษาดา้นผลกระทบต่อภาค
การเงิน และเตรียมการทดสอบการใชง้านจริง (pilot test) ในวงจ ากดัช่วงไตรมาส 2 ปี 2565 ซ่ึงระบุชดัวา่ จะออกในรูปแบบคลา้ย
เงินสดดิจิทลั คือ ไม่มีดอกเบ้ียและอาศยัตวักลางในการรับแลกและกระจายใหป้ระชาชน ภายใตข้อ้จ ากดัในการแลกเงินฝากเป็นเงิน
บาทดิจิทลัในปริมาณมากและระยะเวลาอนัสั้น  เพ่ือไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อการระดมเงินฝากและการปล่อยกูข้องสถาบนัการเงิน แต่
เป็นทางเลือกใหม่ในการช าระเงินและไม่ไดม้าทดแทนทางเลือกใด (ฐิติมา ชูเชิด, 2564) ในส่วนของการต่อยอดภาคธุรกิจเอกชนของ
โครงการอินทนนท ์เทียบเคียงกบัการเปิดตวั Libra ของ facebook ท าให้ธนาคารกลางทัว่โลกให้ความสนใจ กบัการพฒันาสกุลเงิน
ดิจิทลัท่ีออกโดยธนาคารกลางส าหรับรายยอ่ย (retail CBDC)  โดย ธปท. อยูร่ะหวา่งการออกแบบ ศึกษา และพฒันาระบบตน้แบบ
ของสกุลเงินดิจิทัลท่ีออกโดยธนาคารกลาง (CBDC) ร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน เป็นการต่อยอดการพฒันาโครงการอินทนนท ์
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ของรัสเซียยงัคงรักษาความมัง่คัง่อยูไ่ด ้ซ่ึงวฒิุสมาชิกสหรัฐอเมริกา เอลิซาเบธ วอร์เรน ดีแมส กล่าววา่ “คริปโทเคอร์เรนซีถูกอาชญา
กรทางการเงิน ผูค้า้ยาเสพติด และผูห้ลบเล่ียงภาษี ใชใ้นการเคล่ือนยา้ยเงินไปในเงามืด อาจเป็นหนทางให้ประธานาธิบดีปูตินและ
พวก ใชใ้นการหลบเล่ียงการคว  ่าบาตรทางเศรษฐกิจต่อการรุกรานยเูครนของรัสเซีย” (Ingram & Goggin, 2022) 
 ในทศวรรษท่ีผา่นมาระบบการเงินโลกมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว โดยเฉพาะในช่วงท่ีมีการระบาดของโควิด-19 โดย
จะเห็นไดจ้ากแนวโนม้ความนิยมของระบบการเงินในกระแสดิจิทลัของโลกท่ีเห็นได ้4 แนวทาง ดงัต่อไปน้ี (1) กระแสการธนาคาร
ดิจิทลั (digital banking) ท่ีมาแรง จากรายงานการส ารวจของบริษทั McKency ปี 2564 พบวา่ ผูบ้ริโภคของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกใน
กลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ใช ้digital banking เพ่ิมข้ึนจาก 55% ในปี 2560 เป็น 88% ในปี 2564 (2) ผูเ้ล่นท่ีไม่ใช่ธนาคาร (non-bank) 
เขา้มามีส่วนแบ่งตลาดในระบบการเงินโลก จากรายงานของคณะกรรมการดูแลเสถียรภาพทางการเงินในโลก (financial stability 
board) ในปี 2564 พบวา่ มูลค่าสินทรัพยก์ลุ่มท่ีไม่ใช่ธนาคารมีสัดส่วนสูงข้ึนในระดบัใกลร้้อยละ 50 ของระบบการเงินโลก มีกลุ่ม
ยกัษใ์หญ่ดา้นเทคโนโลยรีะดบัโลก ก็ขยายขอบเขตมาใหบ้ริการทางการเงินมากข้ึน (3) สินทรัพยดิ์จิทลัและระบบการเงินไร้ตวักลาง
มีการเติบโตแบบยกก าลงั โดยมีเทคโนโลยีบล็อกเชน (blockchains) และสัญญาอจัฉริยะ (smart contract) เป็นตวัน า นอกจากน้ียงัมี
การพฒันาสเตเบ้ิลคอยน์ (stablecoins) ดว้ยการตรึงราคาคริปโทเคอร์เรนซีให้คงท่ีและหนุนหลงัดว้ยสินทรัพยท่ี์น่าเช่ือถือ (4) ความ
สนใจในการออกสกลุเงินดิจิทลัโดยธนาคารกลาง (Central Bank Digital Currency--CBDC) ท่ีเพ่ิมมากข้ึน พบวา่ ธนาคารกลางโลก
สนใจศึกษาและพฒันาการใช ้CBDC ส าหรับธุรกรรมระหวา่งสถาบนัการเงิน (wholesale) และรายยอ่ย (retail) มากถึงร้อยละ 86 จะ
เห็นไดว้า่ เกิดการปรับตวัอยา่งต่อเน่ืองของระบบการเงินโลกเพ่ือรองรับกระแสดิจิทลั (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2565)  
 ความทา้ทายเก่ียวกบัอธิปไตยทางการเงินของประเทศไทยต่อการเขา้มาของคริปโทเคอร์เรนซี พบว่า ความต่ืนตวัของ
ธนาคารกลางทั่วโลกในเร่ืองสกุลเงินดิจิทัลท่ีออกโดยธนาคารกลาง (CBDC) นอกจากการประกาศใชเ้งินดิจิทลัหยวนส าหรับ
ประชาชน (retail) ในช่วงตน้ปี 2563 ของประเทศจีนอยา่งเป็นทางการ ยงัมีอีกหลายประเทศท าการศึกษาและทดลองเร่ืองน้ี เช่น การ
ทดสอบในประเทศสวเีดนกบัการใช ้e-krona ธนาคารกลางองักฤษและแคนนาดา มีการออกแนวทางการศึกษา ส่วนประเทศไทยนั้น 
ตั้งแต่ปี 2560 มีธนาคารพาณิชย ์8 แห่ง ร่วมกบั ธปท. เร่ิมโครงการอินทนนท์ เป็นการศึกษาความเป็นไปไดแ้ละประสิทธิภาพของ
การใชส้กลุเงินดิจิทลัท่ีออกโดยธนาคารกลาง (CBDC) ในสถาบนัการเงิน รวมถึงการทดลองร่วมกบัธนาคารกลางฮ่องกงในการการ
โอนเงินระหวา่งประเทศ (ฐานเศรษฐกิจดิจิทลั, 2565) สกลุเงินดิจิทลัท่ีออกโดย ธปท. ส าหรับประชาชน (retail CBDC) หรือเรียกวา่ 
“เงินบาทดิจิทัล” ทาง ธปท. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อแนวทางการพฒันา และออกผลของการศึกษาดา้นผลกระทบต่อภาค
การเงิน และเตรียมการทดสอบการใชง้านจริง (pilot test) ในวงจ ากดัช่วงไตรมาส 2 ปี 2565 ซ่ึงระบุชดัวา่ จะออกในรูปแบบคลา้ย
เงินสดดิจิทลั คือ ไม่มีดอกเบ้ียและอาศยัตวักลางในการรับแลกและกระจายใหป้ระชาชน ภายใตข้อ้จ ากดัในการแลกเงินฝากเป็นเงิน
บาทดิจิทลัในปริมาณมากและระยะเวลาอนัสั้น  เพ่ือไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อการระดมเงินฝากและการปล่อยกูข้องสถาบนัการเงิน แต่
เป็นทางเลือกใหม่ในการช าระเงินและไม่ไดม้าทดแทนทางเลือกใด (ฐิติมา ชูเชิด, 2564) ในส่วนของการต่อยอดภาคธุรกิจเอกชนของ
โครงการอินทนนท ์เทียบเคียงกบัการเปิดตวั Libra ของ facebook ท าให้ธนาคารกลางทัว่โลกให้ความสนใจ กบัการพฒันาสกุลเงิน
ดิจิทลัท่ีออกโดยธนาคารกลางส าหรับรายยอ่ย (retail CBDC)  โดย ธปท. อยูร่ะหวา่งการออกแบบ ศึกษา และพฒันาระบบตน้แบบ
ของสกุลเงินดิจิทัลท่ีออกโดยธนาคารกลาง (CBDC) ร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน เป็นการต่อยอดการพฒันาโครงการอินทนนท ์
(ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2562) 
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 การแข่งขนัดา้นอ านาจท าใหส้หรัฐอเมริกา จีน และรัสเซีย ตอ้งเผชิญหนา้กนั โดยแต่ละรัฐแข่งขนักนั เพ่ือเพ่ิมอ านาจและ
อิทธิพลทั้งในระดบัภูมิภาคและระดบัโลก การสร้างสกุลเงินดิจิทลัท่ีสนบัสนุนจากรัฐเป็นส่วนส าคญัของการแข่งขนัน้ี การใชส้กุล
เงินดิจิทลัโดยรัฐ เพ่ือทา้ทายซ่ึงกนัและกนัทางเศรษฐกิจและการทหาร น ามาซ่ึงความทา้ทายท่ีหลากหลายส าหรับแต่ละรัฐเหล่านั้น 
ส่ิงน้ีเห็นไดช้ดัคือ ขอ้ไดเ้ปรียบทางการคา้ผ่านการจดัการตลาดโลก ช่องโหว่ทางเศรษฐกิจจากใชส้กุลเงินดิจิทลัในกิจกรรมท่ีผิด
กฎหมาย แต่ละรัฐบาลแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมัน่ในการสร้างสกุลเงินดิจิทัลท่ีสามารถใช้งานอย่างมีนัยส าคญัต่อความมัน่คง
ระหวา่งประเทศ สกลุเงินดิจิทลัเป็นส่วนส าคญัของสงครามสมยัใหม่มากข้ึน ผูก้  าหนดนโยบายจะตอ้งตระหนกัถึงพลวตัท่ีพฒันาข้ึน
น้ี ส าหรับผูเ้ช่ียวชาญดา้นการทหารท่ีจะท าความเขา้ใจ  เม่ือเราเขา้สู่ยคุท่ีซบัซอ้นของการแข่งขนัของมหาอ านาจท่ียิ่งใหญ่ (Harsono, 
2020) พบว่า บทบาทของคริปโทเคอร์เรนซีในเศรษฐกิจการเมืองโลกภายใตภ้าวะสงครามยูเครนและรัสเซีย จะเห็นถึงบทบาท
ของคริปโทเคอร์เรนซีในภาวะสงคราม ซ่ึงเป็นทางเลือกของประชาชนในการถือครองสินทรัพยท่ี์ปลอดภยั และง่ายต่อการถ่ายโอน
โดยไม่ตอ้งผา่นคนกลาง อีกทั้งคริปโทเคอร์เรนซีถูกน ามาใชใ้นการระดมทุนของภาครัฐในการขอความช่วยเหลือจากประชาชนทัว่
โลก  จากขอ้มูลท่ีศึกษาพบวา่ ภาวะสงครามส่งผลต่อความตอ้งการสกลุเงินดิจิทลัท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งชดัเจน 
 จากการศึกษาสามารถสรุปไดว้า่ คริปโทเคอร์เรนซีแต่ละประเภทท่ีเป็นท่ีนิยมอยูใ่นปัจจุบนัน้ี มีขอ้ดีขอ้เสียแตกต่างกนัไป
กล่าวคือ (1) คริปโทเคอร์เรนซ่ีท่ีไม่มีผูอ้อกโดยชดัเจน (decentralized cryptocurrencies) มีขอ้ดีคือ สาธารณชนมีส่วนร่วม โดยไม่
ผ่านคนกลาง แต่มีขอ้เสียคือ มีความผนัผวนในเร่ืองของมูลค่าท่ีสูง จึงถูกใชใ้นการลงทุนเพ่ือการเก็งก าไร (2) คริปโทเคอร์เรนซีท่ี
ระบุผูอ้อกชดัเจน (private-entity issued cryptocurrencies) มีขอ้ดีคือ สามารถใชใ้นธุรกรรมโอนเงินระหวา่งประเทศ โดยไม่ตอ้งผา่น
คนกลาง และมีมูลค่าคงท่ีเพราะผกูมูลค่ากบัสกลุเงินต่างๆ แต่มีขอ้เสียคือ ผูอ้อกเงินเป็นองคก์รเอกชนท าใหไ้ม่ไดรั้บความเช่ือถือจาก
ประชาชน และ (3) สกุลเงินดิจิทลัท่ีออกโดยธนาคารกลาง (Central Bank Digital Currency--CBDC) มีขอ้ดีคือ สามารถใชใ้น
ธุรกรรมโอนเงิน โดยไม่ตอ้งผ่านคนกลาง และมีมูลค่าคงท่ีเพราะผูกมูลค่ากับสกุลเงินต่าง ๆ อีกทั้ งยงัได้รับความเช่ือมัน่จาก
ประชาชน เน่ืองจากผูอ้อกเงินเป็นองค์กรรัฐ ซ่ึงมีธนาคารกลางหลายประเทศก าลงัท าการศึกษา ทั้งในรูปแบบการโอนระหว่าง
ประชาชนทัว่ไป (retail) และการโอนระหวา่งธนาคารพาณิชย ์(wholesale) สกลุเงินดิจิทลัท่ีออกโดยธนาคารกลาง (CBDC) เป็นการ
ยากท่ีจะหาค าตอบว่า ประชนชนจะพร้อมเม่ือใดในการมีสกุลเงินดิจิทัลท่ีออกโดยธนาคารกลาง (CBDC) ส าหรับใช้งาน แต่
จ าเป็นตอ้งมีความพร้อมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งมาตรการความปลอดภยั เพ่ือให้ประชาชนมีความมัน่ใจในระบบการเงิน
ดงักล่าว ซ่ึงเป็นหน้าท่ีหลกัของธนาคารกลางในการก ากบัดูแล เห็นไดว้่า ธปท. ไดร่้วมมือกบัธนาคารพาณิชย ์8 แห่ง ในการเร่ิม
โครงการอินทนนท ์รวมถึงการต่อยอดกบัภาคธุรกิจเอกชน เพ่ือศึกษา ผลกระทบในมิติต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นดา้นกฎหมาย ดา้นความ
ปลอดภยัในการใชง้าน ดา้นความเถียรภาพของระบบ และความพร้อมของผูใ้ชง้าน เป็นตน้ จะเห็นไวว้า่ สกุลเงินดิจิทลัท่ีออกโดย
ธนาคารกลาง (CBDC) เป็นทางออกส าคญัส าหรับการรักษาอธิปไตยทางการเงินของประเทศไทย เพ่ือให้ระบบเศรษฐกิจและระบบ
การเงินของประเทศสามารถกา้วทนักระแสการเปล่ียนแปลงของโลกท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอนัใกล ้
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  
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บทคดัย่อ 
 

การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) นโยบายของรัฐในการบริหารจดัการแกไ้ขปัญหาการจราจรของกรุงเทพมหานคร 
ตั้งแต่ พ.ศ. 2504- 2563 และแนวโนม้ในอนาคต (2) ความสัมพนัธ์ของตวัแสดงท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายของรัฐในการ
บริหารจัดการแก้ไขปัญหาการจราจรของกรุงเทพมหานคร และ (3) การใช้อ านาจรัฐในการก าหนดนโยบายการแก้ไขปัญหา
การจราจรของกรุงเทพมหานครในรัฐบาล พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา โดยใชรู้ปแบบการวิจยัเชิงคุณภาพ (qualitative research) 
จากการวจิยัเอกสาร และการสมัภาษณ์เจาะลึก (in-depth interview) จากผูใ้หข้อ้มูลส าคญั ไดแ้ก่ บุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบับทบาท
ของรัฐในการบริหารจดัการนโยบายการแกไ้ขปัญหาการจราจรของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ พ.ศ. 2504-2563 ประกอบดว้ย (1) ภาครัฐ 
จ านวน 10 ท่าน (2) นกัวิชาการ จ านวน 1 ท่าน และ (3) ภาคเอกชน จ านวน 1 ท่าน และการรวบรวมค าสัมภาษณ์จากส่ือออนไลน์ 
(social media) จ านวน 11 ท่าน 
 ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี (1) ท่ีผ่านมารัฐบาลไดมี้การลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานเศรษฐกิจเพ่ือเปล่ียนสังคมไปสู่สังคมท่ี
เจริญและทนัสมยั ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลมาจากชาติตะวนัตก ส่งผลให้กรุงเทพมหานครกลายเป็นเมืองศูนยก์ลางความเจริญของประเทศ 
และก่อใหเ้กิดการขยายตวัของเมืองแบบไร้ทิศทาง รวมทั้งการใชป้ระโยชน์ท่ีดินแบบไร้ระเบียบ จึงเป็นสาเหตุส าคญัท่ีท าให้ปัญหา
การจราจรขยายตวัเพ่ิมมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง และทวีความรุนแรงจนกลายเป็นปัญหาการจราจรระยะวิกฤติในปัจจุบนั หลายรัฐบาล
มุ่งเนน้การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นขนส่งมวลชนทุกรูปแบบ ทั้งทางบก ทางเรือ และทางราง เพ่ือให้การเดินทางเช่ือมโยงกนั 
ทั้งระบบและเป็นขนส่งสาธารณะท่ีสะดวกสบายและปลอดภยัส าหรับประชาชน แต่การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
พร้อมกนัในพ้ืนท่ีของกรุงเทพมหานคร ส่งผลให้รถติดหนักมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาเร่งด่วน ซ่ึงบางเส้นทางก่อนจะสร้าง
รถไฟฟ้านั้นรถก็ติดหนกัมากอยูแ่ลว้ รวมทั้งปัญหามลพิษท่ีเกิดข้ึนจากการก่อสร้างรถไฟฟ้าและการจราจร (2) การเปล่ียนผ่านของ
รัฐบาลในแต่ละสมยั รวมทั้งความสมัพนัธ์ของรัฐบาลกลางและรัฐบาลทอ้งถ่ินท่ีมาจากคนละขั้วการเมือง อาจท าให้การท างานของ
กรุงเทพมหานครถูกขดัขวางหรือมีอุปสรรค ซ่ึงเป็นสาเหตุส าคญัของการบริหารจดัการแกไ้ขปัญหาการจราจรของกรุงเทพมหานคร
ในภาพรวม โดยการท างานของหน่วยงานรัฐท่ีมีภารกิจในการแกไ้ขปัญหาจราจรในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครยงัขาดการบูรณาการ และ
มีหน่วยงานหลายฝ่ายมากเกินไปในเชิงโครงสร้าง จึงท าใหก้ารปฏิบติังานขาดมาตรฐานและไม่สามารถด าเนินการร่วมกนัได ้ 
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Abstract 
 

In this dissertation, the researcher examines (1) the government’s policy for solving traffic problems in Bangkok Metropolis 
from 1961 to 2020 and the future trend; investigates (2) the relationship of players having an influence on the formation of the 
government’s policies for solving traffic problems in Bangkok Metropolis; and studies (3) the use of the government’s authority 
in the formation of a traffic-solving policy for Bangkok Metropolis in the government of General Prayut Chan-o-cha. The 
qualitative research approach was employed with documentary research and the technique of in-depth interview with key 
informants. These were individuals involved with the government’s role in the management of the traffic-solving policy in 
Bangkok Metropolis from 1961 to 2020 consisting of (1) ten subjects from the public sector; (2) one academic; and (3) one 
subject from the private sector. Interviews with eleven persons from social media were conducted. 

The findings are as follows: (1) In the past, the government has invested in economic infrastructure to become a society 
with growth and modernity similar to western countries. As a result, Bangkok became the center of prosperity of the country. The 
expansion therefore is without directions and land utilization in the city is without disorderly, it is the main reason for the continual 
expansion of traffic problems, especially traffic problems in the urban areas reaching a crisis level. Many governments have put 
an emphasis on the development of infrastructure for mass transportation in all forms: land, water, and rail in order to enhance 
traveling to have connection in a systematic manner. Public transportation must be convenient, comfortable, and safe for members of 
the general public. However, the construction of sky trains at the same time in different areas of Bangkok Metropolis results  in 
heavy traffic jams especially during rush hours. In some areas, heavy traffic jams had already existed. Problems of pollution are 
also from the construction of sky trains and heavy traffic; (2) the change of governments in each period, in all forms the relationship 
between the leaders from the central and local governments from different political parties. May cause the operation of Bangkok 
Metropolis to be hindered or hindered, this is an important cause for the overall management of Bangkok's traffic problems. At 
present, there are too many agencies in the structure responsible for the solving of traffic problems in Bangkok Metropolis. 
Standards are lacking and they cannot work together. 
 
Keywords: Politics of Policy, Traffic Problems, Traffic-Solving Policy 
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Abstract 
 

In this dissertation, the researcher examines (1) the government’s policy for solving traffic problems in Bangkok Metropolis 
from 1961 to 2020 and the future trend; investigates (2) the relationship of players having an influence on the formation of the 
government’s policies for solving traffic problems in Bangkok Metropolis; and studies (3) the use of the government’s authority 
in the formation of a traffic-solving policy for Bangkok Metropolis in the government of General Prayut Chan-o-cha. The 
qualitative research approach was employed with documentary research and the technique of in-depth interview with key 
informants. These were individuals involved with the government’s role in the management of the traffic-solving policy in 
Bangkok Metropolis from 1961 to 2020 consisting of (1) ten subjects from the public sector; (2) one academic; and (3) one 
subject from the private sector. Interviews with eleven persons from social media were conducted. 

The findings are as follows: (1) In the past, the government has invested in economic infrastructure to become a society 
with growth and modernity similar to western countries. As a result, Bangkok became the center of prosperity of the country. The 
expansion therefore is without directions and land utilization in the city is without disorderly, it is the main reason for the continual 
expansion of traffic problems, especially traffic problems in the urban areas reaching a crisis level. Many governments have put 
an emphasis on the development of infrastructure for mass transportation in all forms: land, water, and rail in order to enhance 
traveling to have connection in a systematic manner. Public transportation must be convenient, comfortable, and safe for members of 
the general public. However, the construction of sky trains at the same time in different areas of Bangkok Metropolis results  in 
heavy traffic jams especially during rush hours. In some areas, heavy traffic jams had already existed. Problems of pollution are 
also from the construction of sky trains and heavy traffic; (2) the change of governments in each period, in all forms the relationship 
between the leaders from the central and local governments from different political parties. May cause the operation of Bangkok 
Metropolis to be hindered or hindered, this is an important cause for the overall management of Bangkok's traffic problems. At 
present, there are too many agencies in the structure responsible for the solving of traffic problems in Bangkok Metropolis. 
Standards are lacking and they cannot work together. 
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บทน า 
 
 ในปี พ.ศ. 2504 รัฐบาลไดน้ าแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 1 (ระยะท่ี 1 พ.ศ. 2504-2506 และระยะท่ี 2 
พ.ศ. 2507-2509) มาใชใ้นการบริหารประเทศ และใหค้วามส าคญักบัการพฒันาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ เพ่ือเป็นรากฐานในการพฒันา
ประเทศใหส้ามารถรองรับกบัการขยายตวัของภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจการคา้ เนน้การลงทุนสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ มุ่งส่งเสริมการคา้เสรี ขยายการผลิต ส่งเสริมกิจกรรมและการลงทุนของภาคเอกชนในภาคอุตสาหกรรม เพ่ือทดแทน
การน าเขา้ ท าให้กรุงเทพมหานครเกิดการเปล่ียนแปลงและพฒันาให้เขา้สู่ความทนัสมยัแบบตะวนัตก รัฐบาลขณะนั้น ตอ้งการ
พฒันาเศรษฐกิจของประเทศ และมองเห็นวา่ไทยควรเป็นแหล่งผลิตรถยนตเ์พ่ือขายในประเทศและส่งออกไปต่างประเทศ โดยให้
สิทธิและประโยชน์ต่าง ๆ และมาตรการดา้นภาษีเป็นกลไกปกป้องคุม้ครองและส่งเสริมอุตสาหกรรมภายในประเทศ ซ่ึงในอดีต
รถยนต์ถือเป็นสินคา้ฟุ่ มเฟือยท่ีมีราคาแพงมากตอ้งน าเขา้จากต่างประเทศ แต่เม่ือมีฐานการผลิตและประกอบรถยนต์ญ่ีปุ่นใน
ประเทศไทยมากข้ึน จึงท าให้ราคาของรถยนต์ถูกกว่าการน าเขา้รถยนต์จากต่างประเทศ ส่งผลให้ประชาชนมีก าลงัซ้ือรถยนต์
ภายในประเทศเพ่ิมมากข้ึน และเป็นสาเหตุประการหน่ึงของปัญหาการจราจรติดขดัในกรุงเทพมหานคร อนัเป็นผลมาจากจ านวน
รถยนตท่ี์มีปริมาณเพ่ิมมากข้ึน 
 กรุงเทพมหานครมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว จึงท าให้ปัจจุบนัประสบกบัปัญหาดา้นการจราจรติดขดัและมี
แนวโนม้จะรุนแรงมากยิ่งข้ึน อนัเน่ืองมาจากความตอ้งการในการสัญจรทางถนนของประชาชนท่ีเพ่ิมมากข้ึน โดยมีสาเหตุมาจาก
การพฒันาของเมืองท่ีมีการใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีขยายตวัเพ่ิมมากข้ึน ถนนและโครงข่ายถนนท่ีไม่สามารถรองรับปริมาณรถยนต์ท่ี
หนาแน่นสูงได ้เน่ืองจากขาดการวางโครงข่ายของถนนสายหลกั ถนนสายรอง ซ่ึงมีลกัษณะทางกายภาพเป็นคอขวด (bottle neck) 
ขาดถนนกระจายการจราจร จึงก่อให้เกิดสภาพพ้ืนท่ีปิดลอ้มขนาดใหญ่ (superblock) โดยกรุงเทพมหานครมีพ้ืนท่ีถนนประมาณ  
ร้อยละ 4 เม่ือเทียบกบัพ้ืนท่ีเมืองทั้งหมด ถือว่านอ้ยมากเม่ือเทียบกบัมหานครอ่ืน ๆ ซ่ึงตามมาตรฐานสากลควรจะอยูท่ี่ร้อยละ 20-25 
ของพ้ืนท่ีเมือง (ส านกัยทุธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร, 2552) ในระยะการเติบโตของปัญหาการจราจร ภาครัฐไดมุ่้งเนน้
การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นคมนาคม ระบบถนน โดยมอบหมายให ้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (2558) สร้างทางด่วนหรือ
ทางพิเศษ เพ่ือช่วยลดปริมาณการจราจรท่ีคบัคัง่บนถนนระดบัดิน อยา่งไรก็ดี ปัญหาการจราจรก็มิไดล้ดลงแต่อยา่งใด จนน าไปสู่
ระยะวกิฤติของปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร รัฐบาลจึงไดเ้ร่งพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นการคมนาคมระบบราง เพื่อให้มี
ระบบขนส่งสาธารณะเพ่ิมมากข้ึน และมุ่งหมายท่ีจะให้คนเปล่ียนมาใชร้ะบบรางหรือขนส่งสาธารณะแทนการใชร้ถยนตส่์วนบุคคล
มากข้ึน  
 ปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัเป็นปัญหาเร้ือรังท่ีสะสมมานาน จากปัญหาระดับ
ทอ้งถ่ินและทวีความรุนแรงมากข้ึนจนกลายเป็นปัญหาระดบัชาติ ส่งผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม และสุขภาพจิตของ     
ประชาชนมาเป็นระยะเวลายาวนานเกินกว่า 50 ปีแลว้ และปัญหาดงักล่าวมกัจะถูกชูข้ึนเป็นประเด็นส าคญัในการหาเสียงจาก    
พรรคการเมือง ดงัท่ีปรากฏในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 ท่ีผ่านมานั้น จะเห็นไดว้่า มี
พรรคการเมืองหลายพรรคไดเ้สนอนโยบายเก่ียวกบัปัญหาการจราจรของกรุงเทพมหานครเป็นนโยบายเร่งด่วน เน่ืองจากปัจจุบนัมี
การก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าหลายเสน้ทางท าให้การจราจรติดขดัมากยิ่งข้ึน (ทพัพนยั บุญบณัฑิต, 2562) ซ่ึงเป็นการต่อสู้กนัระหวา่ง
พรรคการเมืองเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงอ านาจและอิทธิพลในการท่ีจะก าหนดนโยบายในการบริหารประเทศหรือสังคม อ านาจท่ีจะแต่งตั้ง
บุคคลเพ่ือช่วยในการน านโยบายไปปฏิบติั และอ านาจท่ีจะใชข้า้ราชการ งบประมาณ หรือเคร่ืองมืออ่ืน ๆ ในการน านโยบายไป
ปฏิบติั จึงอาจกล่าวได้ว่า รัฐบาลและพรรคการเมืองนั้นเป็นตวัแสดงท่ีส าคญัในการก าหนดทิศทางของนโยบายการแกไ้ขปัญหา
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การจราจรของกรุงเทพมหานคร ดงันั้น รัฐบาลและผูบ้ริหารกรุงเทพมหานครจะตอ้งพิจารณาประสิทธิภาพการท างานเพ่ือแกไ้ข
ปัญหาน้ีอยา่งจริงจงั 
 

วตัถุประสงค์ของงานวจิยั 
 
 1. เพ่ือศึกษานโยบายของรัฐในการบริหารจดัการแกไ้ขปัญหาการจราจรของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ พ.ศ. 2504-2563 และ
แนวโนม้ในอนาคต 
 2. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ของตวัแสดงท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายของรัฐในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหา
การจราจรของกรุงเทพมหานคร 
 3. เพ่ือศึกษาการใชอ้  านาจรัฐในการก าหนดนโยบายการแกไ้ขปัญหาการจราจรของกรุงเทพมหานครในรัฐบาลพลเอก 
ประยทุธ์ จนัทร์โอชา 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 
 จากการศึกษาพบวา่ งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเมืองของนโยบายการแกไ้ขปัญหาการจราจรของกรุงเทพมหานครท่ีผ่านมา
มีค่อนขา้งนอ้ย ท าใหผู้ว้จิยัสนใจท่ีจะศึกษาประเด็นความเก่ียวขอ้งทางการเมืองท่ีมีผลต่อนโยบายการแกไ้ขปัญหาการจราจร โดยมี
ตวัแสดงท่ีส าคญั (actors) อาทิ รัฐบาล นกัการเมือง ภาคเอกชน หน่วยงานรัฐ ภาคประชาสังคม โดยการเมืองมีบทบาทและอิทธิพล
สูงมากในการก าหนดนโยบายการแกไ้ขปัญหาการจราจร และอ านาจท่ีจะใชข้า้ราชการ งบประมาณ หรือเคร่ืองมืออ่ืน ๆ ในการน า
นโยบายไปปฏิบติั รวมถึงความสมัพนัธ์เชิงอุปถมัภข์องภาคเอกชนกบัการเมืองในการผลกัดนันโยบายท่ีเป็นผลประโยชน์ทางธุรกิจ 
รวมทั้งการออกกฎหมาย หรือการแกไ้ขกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ซ่ึงลว้นมาจากการใชอ้ านาจรัฐของชนชั้นน าทางอ านาจตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน ซ่ึงมีผลต่อการบริหารจดัการนโยบายการแกไ้ขปัญหาการจราจรของกรุงเทพมหานครทั้ งส้ิน ทั้งน้ี ผูว้ิจยัได้
ท าการศึกษาและทบทวนวรรณกรรม จากการคน้ควา้ขอ้มูลผา่นงานวชิาการและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถสรุปประเด็นและเน้ือหา
ในการวจิยัไดด้งัต่อไปน้ี 
 1. แนวคิดและทฤษฎีภาวะทนัสมยั เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการอธิบายความเปล่ียนแปลงของโลกท่ีมีต่อการพฒันาประเทศ
ให้ทนัสมยั ในการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างรวดเร็ว รวมทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม การเมือง ความรู้สึกนึกคิด และ
ความรู้ของคนในสังคม ผ่านแนวคิดจากนักวิชาการทั้งไทยและต่างประเทศ อาทิ Rostow, Horowitz, Moore, Black, Sanders,       
ทิพาพร พิมพิสุทธ์ิ, อนุสรณ์ ล่ิมมณี, แสวง รัตนมงคลมาศ และจกัรี ไชยพินิจ 
 2. แนวคิดและทฤษฎีกลุ่มผลประโยชน์ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการอธิบายกิจกรรมทางการเมืองในรูปแบบของการต่อสู้
ระหว่างกลุ่ม ในการใช้อิทธิพลบีบบังคับรัฐบาลให้ปฏิบัติอย่างหน่ึงอย่างใดเพ่ือผลประโยชน์ของกลุ่ม ซ่ึงอิทธิพลของกลุ่ม
ผลประโยชน์สามารถก่อใหเ้กิดการเปล่ียนนโยบายสาธารณะท่ีเก่ียวขอ้งไปสู่กลุ่มท่ีมีอิทธิพลมากกวา่ ส่วนกลุ่มท่ีมีอิทธิพลนอ้ยกวา่
ก็จะเป็นผูสู้ญเสียผลประโยชน์ ผ่านแนวคิดจากนักวิชาการทั้งไทยและต่างประเทศ อาทิ Wootton, Truman, Truman, Almond, 
Powell, Eckstein, Whitt, มนตรี เจนวทิยก์าร, สญัญา สญัญาววิฒัน์, วทิยา นภาศิริกลุกิจ และสุรพล ราชภณัฑารักษ ์
 3. แนวคิดและทฤษฎีชนชั้นน า เพื่อใชว้เิคราะห์บทบาทของกลุ่มชนชั้นน า โดยชนชั้นน าเป็นกลไกทางสงัคมท่ีมีบทบาทสูง
ในทางการเมือง เป็นผูต้ดัสินใจหรือก าหนดนโยบายในประเทศ เพ่ือจะบงัคบัให้อ านาจทางการเมืองเป็นไปตามผลประโยชน์และ
วตัถุประสงค์ของตน แมว้่าชนชั้นน าจะมีคุณูปการต่อการสร้างความเปล่ียนแปลง แต่ก็เป็นความเปล่ียนแปลงเพ่ือคงไวซ่ึ้งอ านาจ



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี
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การจราจรของกรุงเทพมหานคร ดงันั้น รัฐบาลและผูบ้ริหารกรุงเทพมหานครจะตอ้งพิจารณาประสิทธิภาพการท างานเพ่ือแกไ้ข
ปัญหาน้ีอยา่งจริงจงั 
 

วตัถุประสงค์ของงานวจิยั 
 
 1. เพ่ือศึกษานโยบายของรัฐในการบริหารจดัการแกไ้ขปัญหาการจราจรของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ พ.ศ. 2504-2563 และ
แนวโนม้ในอนาคต 
 2. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ของตวัแสดงท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายของรัฐในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหา
การจราจรของกรุงเทพมหานคร 
 3. เพ่ือศึกษาการใชอ้  านาจรัฐในการก าหนดนโยบายการแกไ้ขปัญหาการจราจรของกรุงเทพมหานครในรัฐบาลพลเอก 
ประยทุธ์ จนัทร์โอชา 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 
 จากการศึกษาพบวา่ งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเมืองของนโยบายการแกไ้ขปัญหาการจราจรของกรุงเทพมหานครท่ีผ่านมา
มีค่อนขา้งนอ้ย ท าใหผู้ว้จิยัสนใจท่ีจะศึกษาประเด็นความเก่ียวขอ้งทางการเมืองท่ีมีผลต่อนโยบายการแกไ้ขปัญหาการจราจร โดยมี
ตวัแสดงท่ีส าคญั (actors) อาทิ รัฐบาล นกัการเมือง ภาคเอกชน หน่วยงานรัฐ ภาคประชาสังคม โดยการเมืองมีบทบาทและอิทธิพล
สูงมากในการก าหนดนโยบายการแกไ้ขปัญหาการจราจร และอ านาจท่ีจะใชข้า้ราชการ งบประมาณ หรือเคร่ืองมืออ่ืน ๆ ในการน า
นโยบายไปปฏิบติั รวมถึงความสมัพนัธ์เชิงอุปถมัภข์องภาคเอกชนกบัการเมืองในการผลกัดนันโยบายท่ีเป็นผลประโยชน์ทางธุรกิจ 
รวมทั้งการออกกฎหมาย หรือการแกไ้ขกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ซ่ึงลว้นมาจากการใชอ้ านาจรัฐของชนชั้นน าทางอ านาจตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน ซ่ึงมีผลต่อการบริหารจดัการนโยบายการแกไ้ขปัญหาการจราจรของกรุงเทพมหานครทั้ งส้ิน ทั้งน้ี ผูว้ิจยัได้
ท าการศึกษาและทบทวนวรรณกรรม จากการคน้ควา้ขอ้มูลผา่นงานวชิาการและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถสรุปประเด็นและเน้ือหา
ในการวจิยัไดด้งัต่อไปน้ี 
 1. แนวคิดและทฤษฎีภาวะทนัสมยั เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการอธิบายความเปล่ียนแปลงของโลกท่ีมีต่อการพฒันาประเทศ
ให้ทนัสมยั ในการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างรวดเร็ว รวมทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม การเมือง ความรู้สึกนึกคิด และ
ความรู้ของคนในสังคม ผ่านแนวคิดจากนักวิชาการทั้งไทยและต่างประเทศ อาทิ Rostow, Horowitz, Moore, Black, Sanders,       
ทิพาพร พิมพิสุทธ์ิ, อนุสรณ์ ล่ิมมณี, แสวง รัตนมงคลมาศ และจกัรี ไชยพินิจ 
 2. แนวคิดและทฤษฎีกลุ่มผลประโยชน์ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการอธิบายกิจกรรมทางการเมืองในรูปแบบของการต่อสู้
ระหว่างกลุ่ม ในการใช้อิทธิพลบีบบังคับรัฐบาลให้ปฏิบัติอย่างหน่ึงอย่างใดเพ่ือผลประโยชน์ของกลุ่ม ซ่ึงอิทธิพลของกลุ่ม
ผลประโยชน์สามารถก่อใหเ้กิดการเปล่ียนนโยบายสาธารณะท่ีเก่ียวขอ้งไปสู่กลุ่มท่ีมีอิทธิพลมากกวา่ ส่วนกลุ่มท่ีมีอิทธิพลนอ้ยกวา่
ก็จะเป็นผูสู้ญเสียผลประโยชน์ ผ่านแนวคิดจากนักวิชาการทั้งไทยและต่างประเทศ อาทิ Wootton, Truman, Truman, Almond, 
Powell, Eckstein, Whitt, มนตรี เจนวทิยก์าร, สญัญา สญัญาววิฒัน์, วทิยา นภาศิริกลุกิจ และสุรพล ราชภณัฑารักษ ์
 3. แนวคิดและทฤษฎีชนชั้นน า เพื่อใชว้เิคราะห์บทบาทของกลุ่มชนชั้นน า โดยชนชั้นน าเป็นกลไกทางสงัคมท่ีมีบทบาทสูง
ในทางการเมือง เป็นผูต้ดัสินใจหรือก าหนดนโยบายในประเทศ เพ่ือจะบงัคบัให้อ านาจทางการเมืองเป็นไปตามผลประโยชน์และ
วตัถุประสงค์ของตน แมว้่าชนชั้นน าจะมีคุณูปการต่อการสร้างความเปล่ียนแปลง แต่ก็เป็นความเปล่ียนแปลงเพ่ือคงไวซ่ึ้งอ านาจ

 
 

กลุ่มตนเองและแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลเป็นส่วนใหญ่ ความเปล่ียนแปลงเหล่าน้ี จึงไม่ไดเ้ป็นการจดัสรรและกระจายออกไป
อย่างเป็นธรรมเพ่ือสร้างผลประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ผ่านแนวคิดจากนักวิชาการทั้ งไทยและต่างประเทศ  อาทิ Maxey, 
Bottomore, Parry, Dahl, Mills, Etzioni-Halevy, Pareto, Mosca, Bottomore, Michels, Maxey, อนุสรณ์ ล่ิมมณี และจุมพล          
หนิมพานิช 
 4. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นการคน้ควา้ศึกษารวบรวมและทบทวนผลงานทางวชิาการ เพ่ือประเมินแนวความคิด ระเบียบวิธี
วิจัย ขอ้สรุป ขอ้เสนอแนะ จากผลงานวิจยัท่ีมีคุณภาพและมีเน้ือหาสัมพนัธ์กับประเด็นท่ีท าการศึกษา เพ่ือน ามาวิเคราะห์และ
สงัเคราะห์องคค์วามรู้ข้ึนอยา่งเป็นระบบและสามารถตรวจสอบยอ้นกลบัได ้ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดน้ั้นจะน ามาเป็นแนวทางในการวิจยั เพ่ือ
ขอ้คน้พบใหม่ท่ีมีความสมบูรณ์ถูกตอ้งและน่าเช่ือถือยิง่ข้ึน  
 จากการศึกษาและทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัสามารถก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั ดงัท่ี
ปรากฏในภาพ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

3636  
 

กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 
 

วธีิด าเนินการวจิยั 
 
 การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (qualitative research) ประกอบดว้ย การวิจยัเชิงเอกสาร (documentary research) 
และการสมัภาษณ์เจาะลึก (in-depth interview) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 1. การศึกษาการเมืองของนโยบายการแกไ้ขปัญหาการจราจรของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ พ.ศ. 2504-2563 เป็นการศึกษา
ผ่านแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับการศึกษาคร้ังน้ี เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาและประกอบการอธิบาย
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากเอกสารต่าง ๆ ไดแ้ก่ หนังสือ บทความ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง อินเทอร์เน็ต เอกสารทางหน่วยงาน
ราชการ และกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือน ามาใชใ้นการประกอบขอ้มูลในการวเิคราะห์และสงัเคราะห์เน้ือหา 

ระยะวกิฤติ 
(พ.ศ. 2531-2563) 
- โครงสร้างพ้ืนฐาน 
ระบบราง 

พ.ร.บ. จราจรทางบก 
พ.ศ. 2522 

Modernization 

 

 

รถติด 

พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุนเพ่ือ
กิจกรรมอุตสาหกรรม พ.ศ. 2503 

พ.ร.บ. คณะกรรมการจดัระบบ
การจราจรทางบก พ.ศ. 2521 

ผูใ้ชร้ถ/ประชาชน ภาครัฐ 

Interest Group 

พรรคการเมือง อุตสาหกรรมยานยนต/์ 
อุตสาหกรรมการก่อสร้าง
ระบบมวลชนขนาดใหญ่ 

ปัญหาการจราจรของ
กรุงเทพมหานคร 

ระยะเร่ิมเกดิปัญหา 
(พ.ศ. 2504-2519) 
- กรอบแผนพฒันา
เศรษฐกิจฯ ฉบบัท่ี 1 

ระยะเติบโตของปัญหา 
(พ.ศ. 2520-2530) 
- โครงสร้างพ้ืนฐาน
ระบบถนน/ทางด่วน 

Elistism 

นโยบายการแก้ไขปัญหา
การจราจรของ กทม. 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
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ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 
 

วธีิด าเนินการวจิยั 
 
 การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (qualitative research) ประกอบดว้ย การวิจยัเชิงเอกสาร (documentary research) 
และการสมัภาษณ์เจาะลึก (in-depth interview) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 1. การศึกษาการเมืองของนโยบายการแกไ้ขปัญหาการจราจรของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ พ.ศ. 2504-2563 เป็นการศึกษา
ผ่านแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับการศึกษาคร้ังน้ี เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาและประกอบการอธิบาย
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากเอกสารต่าง ๆ ไดแ้ก่ หนังสือ บทความ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง อินเทอร์เน็ต เอกสารทางหน่วยงาน
ราชการ และกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือน ามาใชใ้นการประกอบขอ้มูลในการวเิคราะห์และสงัเคราะห์เน้ือหา 

ระยะวกิฤติ 
(พ.ศ. 2531-2563) 
- โครงสร้างพ้ืนฐาน 
ระบบราง 

พ.ร.บ. จราจรทางบก 
พ.ศ. 2522 

Modernization 

 

 

รถติด 

พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุนเพ่ือ
กิจกรรมอุตสาหกรรม พ.ศ. 2503 

พ.ร.บ. คณะกรรมการจดัระบบ
การจราจรทางบก พ.ศ. 2521 

ผูใ้ชร้ถ/ประชาชน ภาครัฐ 

Interest Group 

พรรคการเมือง อุตสาหกรรมยานยนต/์ 
อุตสาหกรรมการก่อสร้าง
ระบบมวลชนขนาดใหญ่ 

ปัญหาการจราจรของ
กรุงเทพมหานคร 

ระยะเร่ิมเกดิปัญหา 
(พ.ศ. 2504-2519) 
- กรอบแผนพฒันา
เศรษฐกิจฯ ฉบบัท่ี 1 

ระยะเติบโตของปัญหา 
(พ.ศ. 2520-2530) 
- โครงสร้างพ้ืนฐาน
ระบบถนน/ทางด่วน 

Elistism 

นโยบายการแก้ไขปัญหา
การจราจรของ กทม. 

 
 

2. การสมัภาษณ์เจาะลึกโดยผูใ้หข้อ้มูลส าคญั (key informants) โดยใชแ้บบสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือในการวิจยั ซ่ึงเป็นการ
สมัภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างหรือเป็นการสมัภาษณ์แบบปลายเปิด ซ่ึงเป็นกระบวนการวิจยัท่ีมีความยืดหยุน่ (ชาย โพธิสิตา, 2562)  
และมีความเปิดกวา้ง และพร้อมท่ีจะมีการปรับเปล่ียนถอ้ยค าของขอ้ค าถามให้มีความเหมาะและสอดคลอ้งกบัผูมี้ส่วนร่วมในการ
วิจัยหรือผูใ้ห้สัมภาษณ์แต่ละคนในแต่ละสถานการณ์ท่ีมีเหตุการณ์ หรือมีสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป เพ่ือให้ผูต้อบแบบ
สัมภาษณ์ตอบขอ้ค าถามไดห้ลากหลายและครอบคลุมประเด็นค าถามมากข้ึน ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการคดัเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัดว้ย
วิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) ซ่ึงเป็นการเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัท่ีผูว้ิจยัไดด้ าเนินการพิจารณาเลือกตวัอยา่ง
ดว้ยตนเอง โดยผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นบุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกับการเมืองของนโยบายการแกไ้ขปัญหา
การจราจรของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ พ.ศ. 2504-2563 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยัสามารถให้ขอ้มูลเชิงลึกท่ีเพียงพอท่ี
ผูว้ิจยัตอ้งการศึกษา จ านวน 12 ท่าน ประกอบดว้ย (1) ภาครัฐ จ านวน 10 ท่าน ไดแ้ก่ บุคคลหรือหน่วยงานท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบั
นโยบายการแกไ้ขปัญหาการจราจรของกรุงเทพฯ ตั้งแต่ พ.ศ. 2504-2563 ไดแ้ก่ 1) ส านกังานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
กระทรวงคมนาคม 2) การรถไฟแห่งประเทศไทย 3) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 4) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
5) ส านกัการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร 6) ส านกังานวิศวกรรมทาง ส านกัการโยธา กรุงเทพมหานคร 7) ส านกัการวางผงั-
และพฒันาเมือง กรุงเทพมหานคร (2) นักวิชาการ จ านวน 1 ท่าน ไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการวิจยัดา้นนโยบายการขนส่งและโลจิสติกส์ 
สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาแห่งประเทศไทย (TDRI) และ (3) ภาคเอกชน จ านวน 1 ท่าน รวมทั้งไดร้วบรวมค าสัมภาษณ์ผ่านส่ือ-
สังคมออนไลน์ (social media) อาทิ การเสวนาออนไลน์ การบรรยายออนไลน์ ส านกัข่าวออนไลน์ ซ่ึงลว้นเป็นบุคคลท่ีมีความ
เก่ียวขอ้งกบัการเมืองของนโยบายการแกไ้ขปัญหาการจราจรของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ พ.ศ. 2504-2563 โดยมีความครอบคลุม
และหลากหลายเป็นไปตามวตัถุประสงค์การวิจัย  จ านวน 11 ท่าน ดังน้ี ประกอบด้วย (1) ภาครัฐ จ านวน 5 ท่าน ได้แก่ 1) 
ปลดักระทรวงคมนาคม 2) ผูบ้ญัชาการต ารวจนครบาล 3) ผูบ้ญัชาการต ารวจจราจร 4) สารวตัรจราจร สถานีต ารวจนครบาล-
บางกอกนอ้ย (2) พรรคการเมือง จ านวน 4 ท่าน ไดแ้ก่ พรรคเพ่ือไทย พรรคประชาธิปัตย ์และพรรคอนาคตใหม่ (3) นกัวิชาการ 
จ านวน 2 ท่าน และ (4) ภาคเอกชน จ านวน 1 ท่าน ไดแ้ก่ บริษทั ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (BTSC) เพื่อน ามาใช้
ในกระบวนการวเิคราะห์และและประมวลผลขอ้มูล 
 

ผลการวจิยั 
 
 1. ผลการศึกษานโยบายของรัฐในการบริหารจดัการแกไ้ขปัญหาการจราจรของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ พ.ศ. 2504-2563 
และแนวโนม้ในอนาคต พบวา่ ระยะของการเร่ิมเกิดปัญหาการจราจรของกรุงเทพมหานคร รัฐบาลไดใ้ชก้รอบแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสงัคมแห่งชาติเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาและแกปั้ญหาการจราจรในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ซ่ึงรัฐบาลมุ่งเนน้และให้ความส าคญั
กบัการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานเศรษฐกิจเพ่ือเปล่ียนสงัคมไปสู่สงัคมท่ีทนัสมยัมากกวา่การแกปั้ญหาจราจรอยา่งจริงจงั โดยการ
สร้างถนนเพ่ือใชป้ระโยชน์ทางดา้นการคา้และการขนส่ง แต่จ านวนถนนก็ยงัมีปริมาณท่ีไม่เพียงพอต่อความตอ้งการส าหรับการ
สญัจรและเดินทางของประชาชน ซ่ึงการพฒันากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครท่ีมีความเจริญและทนัสมยัขณะนั้น ส่งผลให้เกิด
การขยายตวัของเมืองและจ านวนประชากรเพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็ว อีกทั้ง ยงัขาดการวางแผนการใชท่ี้ดินใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งไม่มีกฎหมายหรือมาตรการมารองรับเพ่ือควบคุมการใชท่ี้ดินใหเ้หมาะสม โดยรัฐบาลมีแผนงานเพียงแค่การสนบัสนุนเฉพาะ
การก่อสร้างและพฒันาถนน เพ่ือปรับปรุงสภาพผิวจราจรใหมี้คุณภาพและปลอดภยั 

จากการขยายตวัของเมืองและการใชท่ี้ดินไม่เป็นระเบียบ จึงเป็นสาเหตุส าคญัท่ีท าใหปั้ญหาการจราจรขยายตวัเพ่ิมมากข้ึน 
ผลจากการใชป้ระโยชน์ท่ีดินของเมืองท่ีไม่เป็นไปตามผงัเมืองกรุงเทพมหานคร จึงท าใหก้ารขยายตวัเป็นไปอยา่งไร้ทิศทางและขาด



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

3838  
 

ระเบียบ มีการก่อสร้างอาคารท่ีพกัอาศยัเพ่ิมข้ึนเป็นจ านวนมาก และขยายตวัไปตามแนวเส้นทางของรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนขนาด
ใหญ่ท่ีเกิดใหม่ อนัน าไปสู่ปัญหาท่ีส่งผลกระทบเช่ือมโยงกนัเป็นวงจร โดยเฉพาะปัญหารถติดในพ้ืนท่ีเมืองทวีคูณเพ่ิมข้ึนจนถึงขั้น
วกิฤติ โดยตอ้งใชเ้วลาอยูบ่นทอ้งถนนนานมากข้ึน หลายรัฐบาลมุ่งเนน้การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นขนส่งมวลชนทุกรูปแบบ 
ทั้งทางบก ทางเรือ และทางราง เพ่ือให้การเดินทางเช่ือมโยงกนัทั้ งระบบและเป็นขนส่งสาธารณะท่ีสะดวกสบายและปลอดภยั
ส าหรับประชาชน แต่การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนพร้อมกนัในพ้ืนท่ีของกรุงเทพมหานคร ส่งผลให้รถติดหนกัมาก
โดยเฉพาะเวลาเร่งด่วน ซ่ึงบางเส้นทางก่อนจะสร้างรถไฟฟ้านั้นรถก็ติดหนักมากอยู่แลว้ รวมทั้งปัญหามลพิษท่ีเกิดข้ึนจากการ
ก่อสร้างรถไฟฟ้าและการจราจร 
 2. ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ของตวัแสดงท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายของรัฐในการบริหารจดัการแกไ้ขปัญหา
การจราจรของกรุงเทพมหานคร พบวา่ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัผูน้ าประเทศหรือรัฐบาลจะเป็นผูท่ี้มีอ านาจในการก าหนดนโยบาย
ในการบริหารจดัการแกไ้ขปัญหาการจราจรของกรุงเทพมหานครมาโดยตลอด และมอบหมายให้หน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวขอ้งเป็นผู ้
ด าเนินนโยบายดงักล่าว แต่การบริหารจดัการนโยบายการแกไ้ขปัญหาจราจรของกรุงเทพมหานครนั้น รัฐบาลจะตอ้งอาศยัความ
ร่วมมือจากภาคเอกชนในการร่วมลงทุนและพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นคมนาคมและขนส่ง เน่ืองจากรัฐบาลมีขอ้จ ากดัในดา้น
งบประมาณ ซ่ึงเป็นโครงการท่ีรัฐบาลจะตอ้งใชบุ้คลากรและงบประมาณจ านวนมาก ขณะท่ีภาคเอกชนมีความเช่ียวชาญในการ
ลงทุนทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยนีวตักรรมต่าง ๆ ท่ีเอ้ือประโยชน์ใหก้บัภาครัฐในดา้นองคค์วามรู้ การพฒันา และการแลกเปล่ียน
ร่วมกนั ขณะเดียวกนัภาครัฐก็เป็นส่วนสนับสนุนส่งเสริมในการประกอบธุรกิจของภาคเอกชน อนัเป็นความร่วมมือท่ีดีและเกิด
ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย  
 นอกจากน้ี การเปล่ียนผา่นของรัฐบาลในแตล่ะสมยัก็อาจจะท าใหมี้เปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขขอ้ก าหนดข้ึนใหม่ได ้ซ่ึงจะเห็น
ไดจ้ากนโยบายการพฒันาโครงข่ายขนส่งระบบรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แมว้า่จะมีแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชน
ทางรางของกรุงเทพมหานครหลายฉบบัแลว้ก็ตาม เช่น MTMP, CTMP, URMAP, M-MAP และ M-MAP 2 เป็นตน้ รวมทั้งรัฐบาล
ไดม้อบหมายให้หลายหน่วยงานมีหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการพฒันาระบบขนส่งมวลชนทางรางในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ทั้ง
ราชการส่วนกลาง รัฐวสิาหกิจ และราชการทอ้งถ่ิน ท าใหน้โยบายขาดความชดัเจน และอาจมีผลประโยชน์ทบัซอ้นได ้ซ่ึงการท างาน
ของหน่วยงานรัฐยงัขาดการบูรณาการระหวา่งหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีมีภารกิจในการแกไ้ขปัญหาจราจรท่ีติดขดั ยอ่มท าให้หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งขาดวิสัยทศัน์ท่ีสอดคลอ้งกนัและไม่สามารถเห็นภาพรวมของนโยบายได ้โดยมีหน่วยงานหลายฝ่ายมากเกินไปในเชิง
โครงสร้าง การท างานจึงเป็นไปในลกัษณะ “ต่างคนต่างท า” ตามภารกิจและอ านาจหนา้ท่ีของหน่วยงาน ท าให้ขาดมาตรฐานและ  
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ประยทุธ์ จนัทร์โอชา พบวา่ รัฐบาลชุดปัจจุบนัไดด้ าเนินนโยบายการแกไ้ขปัญหาการจราจรของกรุงเทพมหานครผ่านนโยบายลอ้ 
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ด าเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าหลากสีให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีเมืองมหานคร และมีการพฒันาเส้นทางเดินเรือและเรือโดยสาร 
รวมทั้งการพฒันารถเมลโ์ดยสารใหมี้ความปลอดภยัและเป็นท่ียอมรับของประชาชน เพ่ือเป็นการลดใชร้ถยนตส่์วน-บุคคลและเป็น
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ระเบียบ มีการก่อสร้างอาคารท่ีพกัอาศยัเพ่ิมข้ึนเป็นจ านวนมาก และขยายตวัไปตามแนวเส้นทางของรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนขนาด
ใหญ่ท่ีเกิดใหม่ อนัน าไปสู่ปัญหาท่ีส่งผลกระทบเช่ือมโยงกนัเป็นวงจร โดยเฉพาะปัญหารถติดในพ้ืนท่ีเมืองทวีคูณเพ่ิมข้ึนจนถึงขั้น
วกิฤติ โดยตอ้งใชเ้วลาอยูบ่นทอ้งถนนนานมากข้ึน หลายรัฐบาลมุ่งเนน้การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นขนส่งมวลชนทุกรูปแบบ 
ทั้งทางบก ทางเรือ และทางราง เพ่ือให้การเดินทางเช่ือมโยงกนัทั้ งระบบและเป็นขนส่งสาธารณะท่ีสะดวกสบายและปลอดภยั
ส าหรับประชาชน แต่การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนพร้อมกนัในพ้ืนท่ีของกรุงเทพมหานคร ส่งผลให้รถติดหนกัมาก
โดยเฉพาะเวลาเร่งด่วน ซ่ึงบางเส้นทางก่อนจะสร้างรถไฟฟ้านั้นรถก็ติดหนักมากอยู่แลว้ รวมทั้งปัญหามลพิษท่ีเกิดข้ึนจากการ
ก่อสร้างรถไฟฟ้าและการจราจร 
 2. ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ของตวัแสดงท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายของรัฐในการบริหารจดัการแกไ้ขปัญหา
การจราจรของกรุงเทพมหานคร พบวา่ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัผูน้ าประเทศหรือรัฐบาลจะเป็นผูท่ี้มีอ านาจในการก าหนดนโยบาย
ในการบริหารจดัการแกไ้ขปัญหาการจราจรของกรุงเทพมหานครมาโดยตลอด และมอบหมายให้หน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวขอ้งเป็นผู ้
ด าเนินนโยบายดงักล่าว แต่การบริหารจดัการนโยบายการแกไ้ขปัญหาจราจรของกรุงเทพมหานครนั้น รัฐบาลจะตอ้งอาศยัความ
ร่วมมือจากภาคเอกชนในการร่วมลงทุนและพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นคมนาคมและขนส่ง เน่ืองจากรัฐบาลมีขอ้จ ากดัในดา้น
งบประมาณ ซ่ึงเป็นโครงการท่ีรัฐบาลจะตอ้งใชบุ้คลากรและงบประมาณจ านวนมาก ขณะท่ีภาคเอกชนมีความเช่ียวชาญในการ
ลงทุนทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยนีวตักรรมต่าง ๆ ท่ีเอ้ือประโยชน์ใหก้บัภาครัฐในดา้นองคค์วามรู้ การพฒันา และการแลกเปล่ียน
ร่วมกนั ขณะเดียวกนัภาครัฐก็เป็นส่วนสนับสนุนส่งเสริมในการประกอบธุรกิจของภาคเอกชน อนัเป็นความร่วมมือท่ีดีและเกิด
ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย  
 นอกจากน้ี การเปล่ียนผา่นของรัฐบาลในแตล่ะสมยัก็อาจจะท าใหมี้เปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขขอ้ก าหนดข้ึนใหม่ได ้ซ่ึงจะเห็น
ไดจ้ากนโยบายการพฒันาโครงข่ายขนส่งระบบรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แมว้า่จะมีแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชน
ทางรางของกรุงเทพมหานครหลายฉบบัแลว้ก็ตาม เช่น MTMP, CTMP, URMAP, M-MAP และ M-MAP 2 เป็นตน้ รวมทั้งรัฐบาล
ไดม้อบหมายให้หลายหน่วยงานมีหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการพฒันาระบบขนส่งมวลชนทางรางในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ทั้ง
ราชการส่วนกลาง รัฐวสิาหกิจ และราชการทอ้งถ่ิน ท าใหน้โยบายขาดความชดัเจน และอาจมีผลประโยชน์ทบัซอ้นได ้ซ่ึงการท างาน
ของหน่วยงานรัฐยงัขาดการบูรณาการระหวา่งหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีมีภารกิจในการแกไ้ขปัญหาจราจรท่ีติดขดั ยอ่มท าให้หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งขาดวิสัยทศัน์ท่ีสอดคลอ้งกนัและไม่สามารถเห็นภาพรวมของนโยบายได ้โดยมีหน่วยงานหลายฝ่ายมากเกินไปในเชิง
โครงสร้าง การท างานจึงเป็นไปในลกัษณะ “ต่างคนต่างท า” ตามภารกิจและอ านาจหนา้ท่ีของหน่วยงาน ท าให้ขาดมาตรฐานและ  
ไม่สามารถด าเนินการร่วมกนัได ้รวมทั้งขาดการวางแผนล่วงหนา้และความคาดหวงัในอนาคต หรือผลกระทบท่ีชดัเจน 
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  3.1 ปัญหาการจราจรของกรุงเทพมหานคร พบวา่ มีสาเหตุท่ีส าคญั ดงัน้ี 
   3.1.1 การใชร้ถยนตส่์วนบุคคลท่ีมีปริมาณเพ่ิมสูงมากข้ึน ท าใหโ้ครงข่ายถนนท่ีมีอยูไ่ม่สามารถรองรับการจราจรท่ี
มีปริมาณมากเกินกว่าความจุถนนจะรองรับได ้แมว้่าจะมีการก่อสร้างถนนหรือทางด่วนเพ่ิมมากข้ึนก็ตาม แต่ก็ไม่ทนักบัปัญหา
จราจรท่ีเกิดข้ึน 
   3.1.2 หน่วยงานดา้นจราจรท่ีมีหลายหน่วยงานมาก ท าให้การท างานอาจเกิดความซ ้ าซอ้นและไม่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั 
   3.1.3 การก่อสร้างรถไฟฟ้าหลายสายพร้อมกนัพร้อมทั้งการเติบโตของเมืองท่ีขยายตวัไปตามแนวถนนหลกัและ
แนวรถไฟฟ้าโดยขาดการวางแผนท่ีชดัเจน จึงส่งผลใหปั้ญหาจราจรเพ่ิมมากข้ึน 
   3.1.4 การไม่เคารพกฎจราจรและขาดจิตส านึกของผูข้บัข่ีในการใชร้ถใชถ้นนท าใหเ้กิดอุบติัเหตุบนทอ้งถนนได ้ซ่ึง
กฎหมายจราจรท่ีใชบ้งัคบัอยูก็่มีอตัราโทษท่ีต ่า ไม่ทนัสมยั และไม่สอดคลอ้งกบัปัญหาจราจรในปัจจุบนั  
   3.1.5 การพฒันาระบบขนส่งมวลชนทางรางยงัไม่สามารถท าไดค้รอบคลุมทุกพ้ืนท่ีของกรุงเทพมหานคร รวมทั้ง
ปัญหาอตัราค่าโดยสารก็เป็นปัจจยัส าคญัท่ีประชาชนจะเลือกใชบ้ริการขนส่งมวลชนทางราง ถึงแมว้า่รถเมลโ์ดยสารและเรือโดยสาร
จะมีอตัราค่าโดยสารท่ีราคาถูกกวา่รถไฟฟ้า แต่คุณภาพและความปลอดภยัของการใหบ้ริการก็เป็นสาเหตุหลกัท่ีท าใหป้ระชาชนส่วน
ใหญ่เลือกใชร้ถยนตส่์วนบุคคลมากกวา่การใชบ้ริการระบบขนส่งสาธารณะ 
  3.2 แนวทางการแกไ้ขปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย (1) การบริหารจดัการองคก์าร (2) การใช้
ระบบเทคโนโลยใีนการควบคุมสญัญาณไฟจราจร (3) การพฒันาระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ (4) การพฒันาระบบตัว๋ร่วม (5) การ
ใชร้ะบบโซนน่ิง และ (6) การประชาสัมพนัธ์ ซ่ึงแนวทางดงักล่าวน้ีเป็นส่ิงส าคญัท่ีทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแกไ้ขปัญหา
จราจรในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร จะตอ้งมีแผนการด าเนินงานท่ีสอดคลอ้งเป็นไปในทิศทางเดียวกนั อนัจะท าให้การแกไ้ขปัญหา
จราจรเกิดผลส าเร็จและเป็นประโยชน์แก่ประชาชน 
 

อภิปรายผล 
 
 การพฒันากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครท่ีมีความเจริญและทันสมยั ได้รับอิทธิพลมาจากการแผ่ขยายอ านาจของ
ประเทศตะวนัตก ซ่ึงรัฐบาลได้มีการส่งเสริมการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมตามแผนพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
สอดคลอ้งกบั สิทธิพนัธ์ พทุธหุน (2541) กล่าววา่ กระบวนการสร้างความทนัสมยัเป็นสะพานท่ีจะเช่ือมโยงกนัระหวา่งสังคมเก่ากบั
สังคมใหม่ และสอดคลอ้งกบั Horowitz (1966) และ Moore (1963) ท่ีไดอ้ธิบายถึงการเปล่ียนผ่านของสังคมเดิมไปสู่สังคมของ
ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี ความมัง่คัง่ทางเศรษฐกิจ ซ่ึงเก่ียวพนักบัเสถียรภาพของประเทศตะวนัตก การพฒันาดงักล่าวท าให้
กรุงเทพมหานครเกิดการเปล่ียนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมไปสู่สังคมอุตสาหกรรม มีการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน เทคโนโลย ี
และการศึกษา เพ่ือเพ่ิมผลิตผลของประเทศอยา่งรวดเร็ว จึงท าใหมี้ปริมาณผูค้นหลัง่ไหลเขา้มาในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครเป็นจ านวน
มาก โดยท่ีรัฐบาลไม่มีกฎหมายหรือมาตรการมารองรับเพ่ือควบคุมการใชท่ี้ดินให้เหมาะสม ท าให้การใช้ประโยชน์ท่ีดินมีการ
ขยายตวัเพ่ิมสูงมากข้ึน โดยรัฐบาลเร่งพฒันาประเทศดา้นเศรษฐกิจเป็นส าคญัโดยเนน้การลงทุนดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคม
และขนส่งเพ่ือสาธารณูปโภค เพื่อก่อใหเ้กิดการลงทุนของภาคเอกชน  

ทั้งน้ี การพฒันาเมืองท่ีใหค้วามส าคญักบัการเติบโตทางเศรษฐกิจมาก ส่งผลใหก้ารขยายตวัของเมืองเป็นไปอยา่งไร้ทิศทาง
และขาดระเบียบ อนัน ามาสู่ปัญหาการจราจรท่ีสะสมมาเป็นเวลานานกวา่ 50 ปี โดยแทจ้ริงแลว้โครงการก่อสร้างระบบรถไฟฟ้าใน
เขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครนั้น เร่ิมมีแผนการด าเนินงานมาตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ. 2520 เพ่ือใชใ้นการแกปั้ญหาจราจรมาตั้งแต่ระยะ
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เร่ิมเกิดปัญหา แต่นโยบายดงักล่าวก็มิไดถู้กด าเนินการอยา่งเป็นรูปธรรม อาจจะดว้ยปัญหาดา้นงบประมาณหรือการบริหารจดัการ
ของรัฐบาลขณะนั้น จึงท าใหปั้ญหาเพ่ิมความรุนแรงมากข้ึน สอดคลอ้งกบั Almond and Powell (1966) กล่าววา่ การด าเนินการเพ่ือ
บรรลุวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายของรัฐบาลนั้นยอ่มข้ึนอยู่กบัปัจจยัต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกกลุ่มเป็นตวัก าหนดท่ีส าคญัถึง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของรัฐบาล เช่น งบประมาณ ทรัพยากร ความมัน่คงของรัฐบาล หรือความช านาญทางการเมือง 
จนกระทัง่รัฐบาลให้มีการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานคมนาคมระบบทางถนน/ทางพิเศษ หรือทางด่วน แต่ก็มิไดแ้กปั้ญหารถติดได ้
ขณะท่ีกรุงเทพมหานครกลายเป็นมหานครท่ีเป็นศูนยร์วมความเจริญทุกดา้นก็ยิ่งท าให้ผูค้นหลัง่ไหลเขา้มาอยู่อาศยัเพ่ิมข้ึนแบบ
ทวีคูณ ส่งผลให้ปัญหารถติดในเมืองทวีคูณจนถึงระยะวิกฤติและรุนแรง ซ่ึงรัฐบาลไดพ้ฒันาโครงสร้างพ้ืนคมนาคมระบบราง 
เพ่ือให้มีระบบขนส่งสาธารณะเพ่ิมมากข้ึน สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Michels (1962) ท่ีไดอ้ธิบายว่า ชนชั้นผูป้กครองจะเป็นผู ้
จดัสรรหรือตดัสินใจในการบริหารจดัการแกไ้ขปัญหาการจราจรท่ีอาจมิไดส้ะทอ้นมาจากความตอ้งของประชาชน อยา่งไรก็ตาม 
หากประชาชนยงัคงเพ่ิมปริมาณการใชร้ถยนต์ส่วนบุคคลอย่างต่อเน่ือง และยงัขาดระเบียบวินัยการใชร้ถใช้ถนน ย่อมส่งผลให้
ปัญหาการจราจรก็ยงัคงตอ้งเป็นปัญหาวกิฤติของกรุงเทพมหานครต่อไปอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด 

การเมืองไทยท่ีไม่มัน่คงและมีการเปล่ียนแปลงอยูบ่่อยคร้ัง ยอ่มส่งผลต่อการด าเนินงานพฒันาต่าง ๆ ให้เกิดความต่อเน่ือง 
โดยเฉพาะปัญหารถติดในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ซ่ึงรัฐบาลจะเป็นผูท่ี้ก าหนดนโยบายหรือมาตรการ โดยเป็นการใชอ้  านาจรัฐในการ
ก าหนดนโยบายการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Mills (1956) กล่าววา่ ชนชั้นน าทางการเมืองเป็นกลุ่มบุคคลซ่ึง
อยูใ่นฐานะท่ีสามารถจะกระท าการตดัสินใจในทุกเร่ืองท่ีส าคญัทั้งในระดบัประเทศและระหวา่งประเทศ และชนชั้นน าแห่งอ านาจน้ี
จะสั่งการในสายการบงัคบับญัชา เพ่ือท าการควบคุมคนส่วนใหญ่ให้ยอมรับกบัการบริหารจดัการนโยบายต่าง ๆ ในการปกครอง 
ดงันั้นอ านาจในสงัคมจึงอยูใ่นมือของชนชั้นน าเสมอ นอกจากน้ี รัฐบาลก็มกัมีนโยบายหรือโครงการท่ีเป็นการเพ่ิมหรือซ ้ าเติมปัญหา 
หรือเป็นการออกนโยบายท่ีอาจจะเอ้ือผลประโยชนใ์หก้บับุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือกลุ่มบุคคลใดกลุ่มบุคคลหน่ึง ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีส่วนได้
ส่วนเสียหรืออาจมีความสัมพนัธ์กนั สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ จุมพล หนิมพานิช (2529) กล่าวว่า คนกลุ่มน้อยเท่านั้นท่ีเป็นผู ้
จดัสรร ขณะท่ีคนส่วนใหญ่ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจหรือการวางนโยบายเพ่ือการแกไ้ขปัญหาสงัคม โดยภาครัฐควรจะเปิด
โอกาสให้ทุกภาคส่วนเขา้มามีบทบาท รับทราบ และมีส่วนร่วมเก่ียวกบัระบบขนส่งมวลชนทั้งรถเมลโ์ดยสารหรือรถไฟฟ้า ซ่ึงจะ
เป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการดึงดูดใหผู้เ้ดินทางท่ีใชร้ถยนตส่์วนบุคคล เปล่ียนมาใชก้ารเดินทางดว้ยระบบขนส่งมวลชน และอาจท าให้
การแกไ้ขปัญหาจราจรไดผ้ลดี มีประสิทธิภาพ ตรงตามความตอ้งของประชาชน โดยเฉพาะประชาชนท่ีเดินทางดว้ยระบบขนส่ง
มวลชนมากข้ึนอีกด้วย นอกจากน้ี การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาการจราจรของกรุงเทพมหานครมีการท างานซ ้ าซ้อนหลาย
หน่วยงาน ขาดการบูรณาการและแผนงานในการท างานร่วมกนั ซ่ึงการด าเนินการแกไ้ขปัญหาจราจรให้เกิดผลส าเร็จจะตอ้งมีการ
วางแผนงานท่ีดีและการร่วมมือของทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือขบัเคล่ือนนโยบายใหเ้ป็นไปอยา่งต่อเน่ืองและเห็นผลลพัธ์ รวมถึง
ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 
 1. ควรมีหน่วยงานผูรั้บผิดชอบหลกัในการด าเนินนโยบายการแกไ้ขปัญหาการจราจรในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร โดยการ
ปรับโครงสร้างของหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีหรือภารกิจท่ีซ ้ าซอ้นกนั เพ่ือให้การด าเนินนโยบายมีประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ค่าใน
ดา้นงบประมาณและทรัพยากรสูงสุด 

2. ควรมีการบูรณาการหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแกไ้ขปัญหาจราจรของพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครร่วมกนัในทุกภาคส่วน 
และมีแผนงานท่ีชดัเจนเพ่ือใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปในทิศทางเดียวกนั และสอดรับกบันโยบายของภาครัฐ  
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เร่ิมเกิดปัญหา แต่นโยบายดงักล่าวก็มิไดถู้กด าเนินการอยา่งเป็นรูปธรรม อาจจะดว้ยปัญหาดา้นงบประมาณหรือการบริหารจดัการ
ของรัฐบาลขณะนั้น จึงท าใหปั้ญหาเพ่ิมความรุนแรงมากข้ึน สอดคลอ้งกบั Almond and Powell (1966) กล่าววา่ การด าเนินการเพ่ือ
บรรลุวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายของรัฐบาลนั้นยอ่มข้ึนอยู่กบัปัจจยัต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกกลุ่มเป็นตวัก าหนดท่ีส าคญัถึง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของรัฐบาล เช่น งบประมาณ ทรัพยากร ความมัน่คงของรัฐบาล หรือความช านาญทางการเมือง 
จนกระทัง่รัฐบาลให้มีการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานคมนาคมระบบทางถนน/ทางพิเศษ หรือทางด่วน แต่ก็มิไดแ้กปั้ญหารถติดได ้
ขณะท่ีกรุงเทพมหานครกลายเป็นมหานครท่ีเป็นศูนยร์วมความเจริญทุกดา้นก็ยิ่งท าให้ผูค้นหลัง่ไหลเขา้มาอยู่อาศยัเพ่ิมข้ึนแบบ
ทวีคูณ ส่งผลให้ปัญหารถติดในเมืองทวีคูณจนถึงระยะวิกฤติและรุนแรง ซ่ึงรัฐบาลไดพ้ฒันาโครงสร้างพ้ืนคมนาคมระบบราง 
เพ่ือให้มีระบบขนส่งสาธารณะเพ่ิมมากข้ึน สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Michels (1962) ท่ีไดอ้ธิบายว่า ชนชั้นผูป้กครองจะเป็นผู ้
จดัสรรหรือตดัสินใจในการบริหารจดัการแกไ้ขปัญหาการจราจรท่ีอาจมิไดส้ะทอ้นมาจากความตอ้งของประชาชน อยา่งไรก็ตาม 
หากประชาชนยงัคงเพ่ิมปริมาณการใชร้ถยนต์ส่วนบุคคลอย่างต่อเน่ือง และยงัขาดระเบียบวินัยการใชร้ถใช้ถนน ย่อมส่งผลให้
ปัญหาการจราจรก็ยงัคงตอ้งเป็นปัญหาวกิฤติของกรุงเทพมหานครต่อไปอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด 

การเมืองไทยท่ีไม่มัน่คงและมีการเปล่ียนแปลงอยูบ่่อยคร้ัง ยอ่มส่งผลต่อการด าเนินงานพฒันาต่าง ๆ ให้เกิดความต่อเน่ือง 
โดยเฉพาะปัญหารถติดในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ซ่ึงรัฐบาลจะเป็นผูท่ี้ก าหนดนโยบายหรือมาตรการ โดยเป็นการใชอ้  านาจรัฐในการ
ก าหนดนโยบายการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Mills (1956) กล่าววา่ ชนชั้นน าทางการเมืองเป็นกลุ่มบุคคลซ่ึง
อยูใ่นฐานะท่ีสามารถจะกระท าการตดัสินใจในทุกเร่ืองท่ีส าคญัทั้งในระดบัประเทศและระหวา่งประเทศ และชนชั้นน าแห่งอ านาจน้ี
จะสั่งการในสายการบงัคบับญัชา เพ่ือท าการควบคุมคนส่วนใหญ่ให้ยอมรับกบัการบริหารจดัการนโยบายต่าง ๆ ในการปกครอง 
ดงันั้นอ านาจในสงัคมจึงอยูใ่นมือของชนชั้นน าเสมอ นอกจากน้ี รัฐบาลก็มกัมีนโยบายหรือโครงการท่ีเป็นการเพ่ิมหรือซ ้ าเติมปัญหา 
หรือเป็นการออกนโยบายท่ีอาจจะเอ้ือผลประโยชนใ์หก้บับุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือกลุ่มบุคคลใดกลุ่มบุคคลหน่ึง ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีส่วนได้
ส่วนเสียหรืออาจมีความสัมพนัธ์กนั สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ จุมพล หนิมพานิช (2529) กล่าวว่า คนกลุ่มน้อยเท่านั้นท่ีเป็นผู ้
จดัสรร ขณะท่ีคนส่วนใหญ่ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจหรือการวางนโยบายเพ่ือการแกไ้ขปัญหาสงัคม โดยภาครัฐควรจะเปิด
โอกาสให้ทุกภาคส่วนเขา้มามีบทบาท รับทราบ และมีส่วนร่วมเก่ียวกบัระบบขนส่งมวลชนทั้งรถเมลโ์ดยสารหรือรถไฟฟ้า ซ่ึงจะ
เป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการดึงดูดใหผู้เ้ดินทางท่ีใชร้ถยนตส่์วนบุคคล เปล่ียนมาใชก้ารเดินทางดว้ยระบบขนส่งมวลชน และอาจท าให้
การแกไ้ขปัญหาจราจรไดผ้ลดี มีประสิทธิภาพ ตรงตามความตอ้งของประชาชน โดยเฉพาะประชาชนท่ีเดินทางดว้ยระบบขนส่ง
มวลชนมากข้ึนอีกด้วย นอกจากน้ี การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาการจราจรของกรุงเทพมหานครมีการท างานซ ้ าซ้อนหลาย
หน่วยงาน ขาดการบูรณาการและแผนงานในการท างานร่วมกนั ซ่ึงการด าเนินการแกไ้ขปัญหาจราจรให้เกิดผลส าเร็จจะตอ้งมีการ
วางแผนงานท่ีดีและการร่วมมือของทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือขบัเคล่ือนนโยบายใหเ้ป็นไปอยา่งต่อเน่ืองและเห็นผลลพัธ์ รวมถึง
ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 
 1. ควรมีหน่วยงานผูรั้บผิดชอบหลกัในการด าเนินนโยบายการแกไ้ขปัญหาการจราจรในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร โดยการ
ปรับโครงสร้างของหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีหรือภารกิจท่ีซ ้ าซอ้นกนั เพ่ือให้การด าเนินนโยบายมีประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ค่าใน
ดา้นงบประมาณและทรัพยากรสูงสุด 

2. ควรมีการบูรณาการหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแกไ้ขปัญหาจราจรของพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครร่วมกนัในทุกภาคส่วน 
และมีแผนงานท่ีชดัเจนเพ่ือใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปในทิศทางเดียวกนั และสอดรับกบันโยบายของภาครัฐ  

 
 

3. ควรมีการปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจราจรให้มีความทนัสมยั สอดคลอ้งกบับริบทและสภาพแวดลอ้มของ
เมืองในปัจจุบนั และการบงัคบัใชก้ฎหมายจราจรโดยเคร่งครัด รวมทั้งมาตรการทางภาษี ค่าปรับ หรือค่าธรรมเนียมการใชถ้นน 

4. ควรมีการน าระบบเทคโนโลยมีาใชแ้กไ้ขปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานคร เช่น การติดตั้งกลอ้ง CCTV การควบคุม
สญัญาณไฟจราจรและจดัจงัหวะจราจรดว้ยคอมพิวเตอร์ (Area Traffic Control--ATC หรือ Urban Traffic Control--UTC) เป็นตน้ 

5. ควรมีการพฒันาคุณภาพและความปลอดภยัในการใหบ้ริการของรถเมลโ์ดยสารใหเ้ป็นระบบขนส่งมวลชนหลกั รวมทั้ง
เรือโดยสาร ซ่ึงมีอตัราค่าโดยสารราคาถูก และสามารถเช่ือมต่อกบัระบบขนส่งมวลชนทางรางให้เป็นระบบโครงข่ายเดียวกนั เพ่ือ
เป็นทางเลือกส าหรับการเดินทางใหก้บัประชาชน 
 6. ควรมีการประชาสัมพนัธ์และรณรงค์ให้ประชาชนใชบ้ริการระบบขนส่งสาธารณะ เพ่ือลดปริมาณการใชร้ถยนตส่์วน
บุคคลของประชาชน อนัน าไปสู่การลดปริมาณรถยนตใ์นทอ้งถนน และเป็นการแกไ้ขปัญหามลพิษทางอากาศจากการใชร้ถยนต ์
ตลอดจนส่งเสริมสร้างจิตส านึกท่ีดีใหก้บัประชาชนในการใชร้ถใชถ้นนร่วมกนั 
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บทคดัย่อ 
 

การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา (1) ลกัษณะของการต่อสู้ผลกัดนัเพ่ือนโยบายกญัชาเสรีในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2560-2563 (2) ตวัแสดงและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทางการเมืองในการต่อสู้เก่ียวกบันโยบายกญัชาเสรีในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2560-2563 (3) ปฏิสมัพนัธ์ทางการเมืองของตวัแสดงเอกชน หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบายกญัชาเสรีในประเทศไทย ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2560-2563 โดยใชก้ระบวนการวิจยัเชิงคุณภาพ (qualitative research) และการวิจยัเชิงเอกสาร (documentary research) และ
การสัมภาษณ์เจาะลึก (in-depth interview) จากผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัประกอบดว้ย  (1) ภาครัฐ (2) ภาคเอกชน (3) ภาคประชาชน และ   
(4) นกัการเมือง 
 ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี  กญัชาถูกจดัให้เป็นยาเสพติดให้โทษมาอยา่งยาวนาน ส่งผลให้ผูค้นส่วนใหญ่ในสังคมมีทศันคติ
และมุมมองท่ีมีต่อกญัชาในแง่ลบมากกวา่แง่บวก จนกระทัง่กระแสความสนใจกญัชากลบัมาอีกคร้ัง เม่ือมีผลวิจยัทั้งในและต่างประเทศ
รองรับสารส าคญัท่ีมีในกญัชา จึงเป็นท่ีมาของการต่อสูผ้ลกัดนัเพ่ือกญัชาเสรี ซ่ึงลกัษณะของการต่อสู้ผลกัดนัเพ่ือนโยบายกญัชาเสรี
ในประเทศไทยก่อนปี พ.ศ. 2560 มีความแตกต่างจากอเมริกาเหนือ ยโุรป และภูมิภาคอ่ืน ดว้ยการใชด้นตรีและแฟชัน่ท่ีส่ือถึงกญัชา
เป็นหลกั ต่อมามีการผลกัดนัให้เกิดการแกไ้ขกฎหมายโดยมีสาระส าคญัเพ่ือใชป้ระโยชน์ทางการแพทย ์การศึกษา และคน้ควา้วิจยั 
ซ่ึงนโยบายกญัชาเสรีไดถู้กน าไปใชเ้ป็นนโยบายหาเสียงในการเลือกตั้งเม่ือปี พ.ศ. 2562 โดยพรรคภูมิใจไทยไดป้ระสบความส าเร็จ
ทางการเมืองจากการน าแนวคิดการตลาดทางการเมืองท่ีมีการประยกุตม์าจากหลกัการตลาดของภาคเอกชนในการเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย 
หรือผูส้นบัสนุนโดยตรง ซ่ึงการใชอ้  านาจทางกฎหมายก่อให้เกิดปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาค
การเมือง โดยการต่อสูผ้ลกัดนัเพ่ือนโยบายกญัชาเสรี น าไปสู่การพิจารณาแกไ้ขกฎหมายท่ีมีเน้ือหาสาระส าคญัเก่ียวกบัการใชป้ระโยชน์
ของกญัชาทางการแพทยก์ารศึกษา คน้ควา้วจิยั และประโยชน์ทางเศรษฐกิจตามท่ีกฎหมายไดร้ะบุไว ้จนกระทัง่มีการประกาศใชเ้ป็น
ผลส าเร็จเม่ือปี พ.ศ. 2563 และยงัคงไม่อนุญาตใหมี้การใชเ้พ่ือการสันทนาการ การต่อสู้ผลกัดนัเพ่ือนโยบายกญัชาเสรีในประเทศไทย 
ประกอบดว้ย ฝ่ายท่ีสนบัสนุนและฝ่ายท่ีคดัคา้น ซ่ึงก่อใหเ้กิดปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคการเมือง 
ท่ีมีความสอดรับกบัววิฒันาการของสงัคมท่ีลว้นเก่ียวขอ้งอ านาจ การต่อสูช่้วงชิง แก่งแยง่ แข่งขนัดว้ยวธีิการต่าง ๆ รวมไปถึงการจดั
ระเบียบของสังคม ซ่ึงปัจจัยส าคญัของความส าเร็จ หรือลม้เหลวในการต่อสู้ผลกัดนัให้เกิดกญัชาเสรี ไดแ้ก่ โครงสร้างโอกาสทาง
การเมืองท่ีเอ้ืออ านวย หรือเปิดช่องให้กระท าการ และการระดมทรัพยากรท่ีจ าเป็นและเพียงพอท่ีใชใ้นการต่อสู้ ผลกัดนั หรือการ
ด าเนินการ การต่อสู ้ผลกัดนั เพ่ือนโยบายกญัชาเสรี จึงเป็นผลมาจากความสามารถในการมีส่วนร่วมและในการตดัสินใจ อ านาจทาง
การเมืองจึงเป็นความสามารถในการสร้างผลกระทบท่ีตั้งใจไวก้บัผูอ่ื้นในทางการเมืองท่ีวา่ “ใคร ไดอ้ะไร เม่ือไหร่ อยา่งไร” 
 
ค าส าคญั: การเมืองของนโยบาย, การต่อสูเ้พ่ือกญัชาเสรี, นโยบายกญัชาเสรี 
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การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา (1) ลกัษณะของการต่อสู้ผลกัดนัเพ่ือนโยบายกญัชาเสรีในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2560-2563 (2) ตวัแสดงและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทางการเมืองในการต่อสู้เก่ียวกบันโยบายกญัชาเสรีในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2560-2563 (3) ปฏิสมัพนัธ์ทางการเมืองของตวัแสดงเอกชน หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบายกญัชาเสรีในประเทศไทย ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2560-2563 โดยใชก้ระบวนการวิจยัเชิงคุณภาพ (qualitative research) และการวิจยัเชิงเอกสาร (documentary research) และ
การสัมภาษณ์เจาะลึก (in-depth interview) จากผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัประกอบดว้ย  (1) ภาครัฐ (2) ภาคเอกชน (3) ภาคประชาชน และ   
(4) นกัการเมือง 
 ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี  กญัชาถูกจดัให้เป็นยาเสพติดให้โทษมาอยา่งยาวนาน ส่งผลให้ผูค้นส่วนใหญ่ในสังคมมีทศันคติ
และมุมมองท่ีมีต่อกญัชาในแง่ลบมากกวา่แง่บวก จนกระทัง่กระแสความสนใจกญัชากลบัมาอีกคร้ัง เม่ือมีผลวิจยัทั้งในและต่างประเทศ
รองรับสารส าคญัท่ีมีในกญัชา จึงเป็นท่ีมาของการต่อสูผ้ลกัดนัเพ่ือกญัชาเสรี ซ่ึงลกัษณะของการต่อสู้ผลกัดนัเพ่ือนโยบายกญัชาเสรี
ในประเทศไทยก่อนปี พ.ศ. 2560 มีความแตกต่างจากอเมริกาเหนือ ยโุรป และภูมิภาคอ่ืน ดว้ยการใชด้นตรีและแฟชัน่ท่ีส่ือถึงกญัชา
เป็นหลกั ต่อมามีการผลกัดนัให้เกิดการแกไ้ขกฎหมายโดยมีสาระส าคญัเพ่ือใชป้ระโยชน์ทางการแพทย ์การศึกษา และคน้ควา้วิจยั 
ซ่ึงนโยบายกญัชาเสรีไดถู้กน าไปใชเ้ป็นนโยบายหาเสียงในการเลือกตั้งเม่ือปี พ.ศ. 2562 โดยพรรคภูมิใจไทยไดป้ระสบความส าเร็จ
ทางการเมืองจากการน าแนวคิดการตลาดทางการเมืองท่ีมีการประยกุตม์าจากหลกัการตลาดของภาคเอกชนในการเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย 
หรือผูส้นบัสนุนโดยตรง ซ่ึงการใชอ้  านาจทางกฎหมายก่อให้เกิดปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาค
การเมือง โดยการต่อสูผ้ลกัดนัเพ่ือนโยบายกญัชาเสรี น าไปสู่การพิจารณาแกไ้ขกฎหมายท่ีมีเน้ือหาสาระส าคญัเก่ียวกบัการใชป้ระโยชน์
ของกญัชาทางการแพทยก์ารศึกษา คน้ควา้วจิยั และประโยชน์ทางเศรษฐกิจตามท่ีกฎหมายไดร้ะบุไว ้จนกระทัง่มีการประกาศใชเ้ป็น
ผลส าเร็จเม่ือปี พ.ศ. 2563 และยงัคงไม่อนุญาตใหมี้การใชเ้พ่ือการสันทนาการ การต่อสู้ผลกัดนัเพ่ือนโยบายกญัชาเสรีในประเทศไทย 
ประกอบดว้ย ฝ่ายท่ีสนบัสนุนและฝ่ายท่ีคดัคา้น ซ่ึงก่อใหเ้กิดปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคการเมือง 
ท่ีมีความสอดรับกบัววิฒันาการของสงัคมท่ีลว้นเก่ียวขอ้งอ านาจ การต่อสูช่้วงชิง แก่งแยง่ แข่งขนัดว้ยวธีิการต่าง ๆ รวมไปถึงการจดั
ระเบียบของสังคม ซ่ึงปัจจัยส าคญัของความส าเร็จ หรือลม้เหลวในการต่อสู้ผลกัดนัให้เกิดกญัชาเสรี ไดแ้ก่ โครงสร้างโอกาสทาง
การเมืองท่ีเอ้ืออ านวย หรือเปิดช่องให้กระท าการ และการระดมทรัพยากรท่ีจ าเป็นและเพียงพอท่ีใชใ้นการต่อสู้ ผลกัดนั หรือการ
ด าเนินการ การต่อสู ้ผลกัดนั เพ่ือนโยบายกญัชาเสรี จึงเป็นผลมาจากความสามารถในการมีส่วนร่วมและในการตดัสินใจ อ านาจทาง
การเมืองจึงเป็นความสามารถในการสร้างผลกระทบท่ีตั้งใจไวก้บัผูอ่ื้นในทางการเมืองท่ีวา่ “ใคร ไดอ้ะไร เม่ือไหร่ อยา่งไร” 
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Abstract 

 
In this dissertation, the researcher examines (1) the nature of the struggle to mobilize a cannabis legalization policy in 

Thailand from 2017 to 2020; investigates (2) the players and those involved in politics in this struggle; and studies (3) the political 
interactions of private players and public agencies concerned with the policy under study. The qualitative research approach was 
employed using the techniques of documentary research and in-depth interview with nine key informants consisting of (1) the 
public sector; (2) the private sector; (3) the people sector; and (4) politicians.  

Findings are as follows. Cannabis has long been classified as an illegal drug so the majority of the people in society 
have attitudes and viewpoints towards cannabis in a more negative than positive way. Now, the interest in cannabis has returned 
after local and foreign research certified significant substances in cannabis. This has become the beginning of the struggle to 
mobilize cannabis legalization. The nature of the struggle for the mobilization of cannabis legalization policy in Thailand p rior to 
the year 2017 differed from that of North America, Europe, and other regions in the main use of music and fashion as the media 
conveying cannabis. Later, the law has been amended with the main cannabis substance being legal for medical benefits, education, 
and research. The cannabis legalization policy was used in a political campaign in the 2019 election by the Bhumjaithai Party. 
The political success came from the use of the political marketing concept applied from the marketing principle of the private 
sector in direct access to the target group or supporters. The use of legal power has created interactions between the public sector, 
the private sector, the civil society, and the political sector. The struggle to mobilize the cannabis legalization policy has led to the 
consideration to amend the law with an important content concerning the benefits of cannabis in medicine, education, research, 
and the economy as prescribed by the law. The announcement for its use was made in 2020. Such an unlock is still not allowed 
for recreational purposes. The struggle to mobilize a cannabis legalization policy in Thailand consists of both pros and cons 
parties. Interactions are between the public sector, the private sector, the people sector, and political sector. This is in accordance 
with the evolution of society concerned with power, struggle, fighting, competing with various methods, and the organization of 
society. The important factor of success or failure in the struggle and mobilization for cannabis legalization is the structure of 
political opportunities that facilitate or provide a channel to act and collect all the necessary and sufficient resources for the 
struggle, mobilization, or action, for the cannabis legalization policy. This is a result of participation and decision-making capacity. 
Political power is the ability to create an effect as intended in politics as in the saying “who, receiving what, when, how”. 

 
Keywords: Politics of Policy, Struggling for a Cannabis, Liberal Cannabis Policy 
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บทน า 
 

ววิฒันาการของสงัคมลว้นเก่ียวขอ้งกบัอ านาจ การต่อสูช่้วงชิง แก่งแยง่ แข่งขนั ดว้ยวธีิการต่าง ๆ รวมไปถึงการจดัระเบียบ
ของสงัคมท่ีมาของอ านาจในการจดัระเบียบทางสงัคมจึงเป็นส่ิงสะทอ้นใหเ้ห็นเด่นชดัท่ีสุดวา่ จะสนองประโยชน์สุขของใคร  
การเปล่ียนแปลงในรูปแบบการกระจายคุณค่าในสงัคมวา่ ข้ึนอยูก่บัอ านาจ โดยมีจุดเนน้ท่ีส าคญัอยูท่ี่พลวตัของอ านาจ และเป้าหมาย
ของอ านาจ ซ่ึงอ านาจท่ีตอ้งการนั้นเป็นผลมาจากความสามารถในการมีส่วนร่วมและการตดัสินใจ ในสังคมระดบัโลกและใน
ประเทศไทยไดมี้ความพยายามถกเถียงถึงคุณประโยชน์และโทษของกญัชามาตั้งแต่สงครามเยน็แลว้ ดงัจะเห็นไดจ้ากการใชก้ญัชาท่ี
มีมาอยา่งต่อเน่ือง โดยมีท่ีมาจากการเคล่ือนไหวของกลุ่มเสรีชนนบัตั้งแต่ปี ค.ศ. 1970 เป็นตน้มา นกัวิทยาศาสตร์ไดใ้ห้ความสนใจ
ในการใชก้ญัชาเพ่ือรักษาโรคมากข้ึน ส าหรับประเทศไทยในช่วง 1-3 ปีท่ีผ่านมานั้น เกิดเป็นกระแสความตอ้งการใชก้ญัชาอยา่งถูก
กฎหมาย และเกิดประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมไทยมากยิ่งข้ึน เม่ือพรรคภูมิใจไทยไดชู้จุดขายดว้ยนโยบายกญัชาเสรีเพ่ือดึงดูด
ความสนใจผูส้นบัสนุนในช่วงปี พ.ศ. 2562 ซ่ึงเป็นช่วงเวลาส าคญัของการหาเสียงเลือกตั้งทัว่ไป จึงก่อให้เกิดกระแสการสนบัสนุน 
และกระแสการคดัคา้น ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในอาเซียนท่ีอนุญาตให้ใชก้ญัชาอยา่งถูกกฎหมาย นบัตั้งแต่มีการประกาศใช้
พระราชบัญญติัยาเสพติด (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 เม่ือเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 (ผูจ้ดัการออนไลน์, 2564) นโยบายกัญชาและ
ส่งเสริมการปลูกพืชกญัชาเพ่ือการแพทยไ์ดถู้กบรรจุไวเ้ป็นหน่ึงในนโยบายส าคญัเร่งด่วนของรัฐบาล และไดเ้ร่ิมตน้ผลกัดนัแกไ้ข
กฎและระเบียบต่าง ๆ เพ่ือการปลดล็อกให้สามารถน าสารสกดัจากกญัชามาใชเ้พ่ือประโยชน์ทางการแพทยก์ารวิจยัไดส้ าเร็จลุล่วง 
แต่ยงัไม่ครอบคลุมไปถึงการใชเ้พ่ือความบนัเทิงและสนัทนาการ   

อยา่งไรก็ตาม หากเรามองรอบดา้นในการเปรียบเทียบทุกสรรพส่ิงในโลกใบน้ีเสมือนเหรียญท่ีมีสองดา้น กล่าวคือ กญัชา
สามารถเป็นไดท้ั้ง 2 ดา้น คือ ทั้งดา้นบวกและดา้นลบ ในดา้นบวก (The Economics Review, 2020) กญัชาสามารถเป็นธุรกิจสร้าง
รายได้จากเวชภณัฑ์ และผลิตภณัฑ์จากกญัชา การเก็บรายไดจ้ากภาษีร้านคา้ เงินรายไดจ้ากการขออนุญาตเพื่อเขา้มาท าการคา้
เก่ียวกบัสมุนไพรขององคก์รต่างประเทศ การเพ่ิมอตัราการจา้งงานทั้งภาคการเกษตรและภาคธุรกิจ การประหยดังบประมาณของ
ภาครัฐในการจบักุมผูก้ระท าความผิดในการซ้ือขาย แลกเปล่ียนและครอบครองกญัชา นอกจากน้ี ยงัรวมไปถึงความปลอดภยัของ
ผูใ้ชก้ญัชาหากอยู่ภายใตก้ารควบคุมตามมาตรฐาน ท าให้เกิดกระแสการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบปกติ จากท่ีกล่าวมาแลว้
ขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นวา่ กญัชาสามารถสร้างเมด็เงินมูลค่ามหาศาลท่ีหมุนเวียนอยูใ่นระบบ สามารถประหยดังบประมาณของภาครัฐ 
ท าใหห้ลายประเทศเร่ิมลงัเลในการแกไ้ขกฎหมายกญัชา ส าหรับดา้นลบ (Salomonsen-Sautel, Sakai, Thurstone, Corley, & Hopfer, 
2012) ไดแ้ก่ ปัญหาการเสพติด การหลีกเล่ียงการเสียภาษีอยา่งถูกตอ้งและมีความเป็นไปไดท่ี้กญัชาจะกลบัสู่ตลาดมืด ปัญหาการใช้
กญัชาในเด็กและเยาวชน ผลกระทบดา้นสุขภาพ  ปัญหาเร่ืองพฤติกรรมอ่ืน ๆ ท่ีไม่เหมาะสมในสังคม อุบติัเหตุบนทอ้งถนน ดงันั้น 
การเปิดเสรีกญัชาจึงตอ้งค านึงถึงความปลอดภยัจากการใชก้ญัชา ความพร้อมของสังคม การควบคุมพ้ืนท่ีเพาะปลูก จ านวนผูป้ลูก
กญัชา ผูป้ระกอบการผูใ้ชก้ญัชา และการเสพติดของผูเ้สพกญัชา รวมไปถึงปัญหาอาชญากรรมท่ีจะตามมาอีกดว้ย ถึงแมว้า่ในอดีต
กญัชาจะเคยถูกพิจารณาใหจ้ดัอยูใ่นหมวดหมู่ยาเสพติดใหโ้ทษตามขอ้ตกลงระหวา่งประเทศ การอนุญาตให้มีการใชก้ญัชาในแต่ละ
ประเทศยงัคงมีรายละเอียด รวมทั้งระเบียบขอ้บงัคบัท่ีแตกต่างกนัไปตามบริบทของแต่ละพ้ืนท่ี และกฎหมายสูงสุดของประเทศ 
แมแ้ต่ในประเทศเดียวกนัอยา่งสหรัฐอเมริกาก็ยงัคงมีนโยบายการใชก้ญัชาท่ีต่างกนัไปในแต่ละรัฐดว้ย  

ท่ีผา่นมาประเทศส่วนใหญ่อยูภ่ายใตก้ารควบคุม และอา้งอิงตามกฎหมายอนุสญัญาสหประชาชาติวา่ดว้ยยาเสพติด (United 
Nations Single Convention on Narcotic Drugs) ปี ค.ศ. 1961 (United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC), 1961) พร้อม
กบัอนุสญัญาวา่ดว้ยวตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตประสาท (Convention on Psychotropic Substances) ในปี ค.ศ. 1971 (United Nation Office 
on Drugs and Crime (UNODC), 1971) และอนุสัญญาต่อตา้นการลกัลอบคา้ยาเสพติดและยา (Convention against Illicit Traffic in 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’
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ววิฒันาการของสงัคมลว้นเก่ียวขอ้งกบัอ านาจ การต่อสูช่้วงชิง แก่งแยง่ แข่งขนั ดว้ยวธีิการต่าง ๆ รวมไปถึงการจดัระเบียบ
ของสงัคมท่ีมาของอ านาจในการจดัระเบียบทางสงัคมจึงเป็นส่ิงสะทอ้นใหเ้ห็นเด่นชดัท่ีสุดวา่ จะสนองประโยชน์สุขของใคร  
การเปล่ียนแปลงในรูปแบบการกระจายคุณค่าในสงัคมวา่ ข้ึนอยูก่บัอ านาจ โดยมีจุดเนน้ท่ีส าคญัอยูท่ี่พลวตัของอ านาจ และเป้าหมาย
ของอ านาจ ซ่ึงอ านาจท่ีตอ้งการนั้นเป็นผลมาจากความสามารถในการมีส่วนร่วมและการตดัสินใจ ในสังคมระดบัโลกและใน
ประเทศไทยไดมี้ความพยายามถกเถียงถึงคุณประโยชน์และโทษของกญัชามาตั้งแต่สงครามเยน็แลว้ ดงัจะเห็นไดจ้ากการใชก้ญัชาท่ี
มีมาอยา่งต่อเน่ือง โดยมีท่ีมาจากการเคล่ือนไหวของกลุ่มเสรีชนนบัตั้งแต่ปี ค.ศ. 1970 เป็นตน้มา นกัวิทยาศาสตร์ไดใ้ห้ความสนใจ
ในการใชก้ญัชาเพ่ือรักษาโรคมากข้ึน ส าหรับประเทศไทยในช่วง 1-3 ปีท่ีผ่านมานั้น เกิดเป็นกระแสความตอ้งการใชก้ญัชาอยา่งถูก
กฎหมาย และเกิดประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมไทยมากยิ่งข้ึน เม่ือพรรคภูมิใจไทยไดชู้จุดขายดว้ยนโยบายกญัชาเสรีเพ่ือดึงดูด
ความสนใจผูส้นบัสนุนในช่วงปี พ.ศ. 2562 ซ่ึงเป็นช่วงเวลาส าคญัของการหาเสียงเลือกตั้งทัว่ไป จึงก่อให้เกิดกระแสการสนบัสนุน 
และกระแสการคดัคา้น ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในอาเซียนท่ีอนุญาตให้ใชก้ญัชาอยา่งถูกกฎหมาย นบัตั้งแต่มีการประกาศใช้
พระราชบัญญติัยาเสพติด (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 เม่ือเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 (ผูจ้ดัการออนไลน์, 2564) นโยบายกัญชาและ
ส่งเสริมการปลูกพืชกญัชาเพ่ือการแพทยไ์ดถู้กบรรจุไวเ้ป็นหน่ึงในนโยบายส าคญัเร่งด่วนของรัฐบาล และไดเ้ร่ิมตน้ผลกัดนัแกไ้ข
กฎและระเบียบต่าง ๆ เพ่ือการปลดล็อกให้สามารถน าสารสกดัจากกญัชามาใชเ้พ่ือประโยชน์ทางการแพทยก์ารวิจยัไดส้ าเร็จลุล่วง 
แต่ยงัไม่ครอบคลุมไปถึงการใชเ้พ่ือความบนัเทิงและสนัทนาการ   

อยา่งไรก็ตาม หากเรามองรอบดา้นในการเปรียบเทียบทุกสรรพส่ิงในโลกใบน้ีเสมือนเหรียญท่ีมีสองดา้น กล่าวคือ กญัชา
สามารถเป็นไดท้ั้ง 2 ดา้น คือ ทั้งดา้นบวกและดา้นลบ ในดา้นบวก (The Economics Review, 2020) กญัชาสามารถเป็นธุรกิจสร้าง
รายได้จากเวชภณัฑ์ และผลิตภณัฑ์จากกญัชา การเก็บรายไดจ้ากภาษีร้านคา้ เงินรายไดจ้ากการขออนุญาตเพื่อเขา้มาท าการคา้
เก่ียวกบัสมุนไพรขององคก์รต่างประเทศ การเพ่ิมอตัราการจา้งงานทั้งภาคการเกษตรและภาคธุรกิจ การประหยดังบประมาณของ
ภาครัฐในการจบักุมผูก้ระท าความผิดในการซ้ือขาย แลกเปล่ียนและครอบครองกญัชา นอกจากน้ี ยงัรวมไปถึงความปลอดภยัของ
ผูใ้ชก้ญัชาหากอยู่ภายใตก้ารควบคุมตามมาตรฐาน ท าให้เกิดกระแสการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบปกติ จากท่ีกล่าวมาแลว้
ขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นวา่ กญัชาสามารถสร้างเมด็เงินมูลค่ามหาศาลท่ีหมุนเวียนอยูใ่นระบบ สามารถประหยดังบประมาณของภาครัฐ 
ท าใหห้ลายประเทศเร่ิมลงัเลในการแกไ้ขกฎหมายกญัชา ส าหรับดา้นลบ (Salomonsen-Sautel, Sakai, Thurstone, Corley, & Hopfer, 
2012) ไดแ้ก่ ปัญหาการเสพติด การหลีกเล่ียงการเสียภาษีอยา่งถูกตอ้งและมีความเป็นไปไดท่ี้กญัชาจะกลบัสู่ตลาดมืด ปัญหาการใช้
กญัชาในเด็กและเยาวชน ผลกระทบดา้นสุขภาพ  ปัญหาเร่ืองพฤติกรรมอ่ืน ๆ ท่ีไม่เหมาะสมในสังคม อุบติัเหตุบนทอ้งถนน ดงันั้น 
การเปิดเสรีกญัชาจึงตอ้งค านึงถึงความปลอดภยัจากการใชก้ญัชา ความพร้อมของสังคม การควบคุมพ้ืนท่ีเพาะปลูก จ านวนผูป้ลูก
กญัชา ผูป้ระกอบการผูใ้ชก้ญัชา และการเสพติดของผูเ้สพกญัชา รวมไปถึงปัญหาอาชญากรรมท่ีจะตามมาอีกดว้ย ถึงแมว้า่ในอดีต
กญัชาจะเคยถูกพิจารณาใหจ้ดัอยูใ่นหมวดหมู่ยาเสพติดใหโ้ทษตามขอ้ตกลงระหวา่งประเทศ การอนุญาตให้มีการใชก้ญัชาในแต่ละ
ประเทศยงัคงมีรายละเอียด รวมทั้งระเบียบขอ้บงัคบัท่ีแตกต่างกนัไปตามบริบทของแต่ละพ้ืนท่ี และกฎหมายสูงสุดของประเทศ 
แมแ้ต่ในประเทศเดียวกนัอยา่งสหรัฐอเมริกาก็ยงัคงมีนโยบายการใชก้ญัชาท่ีต่างกนัไปในแต่ละรัฐดว้ย  

ท่ีผา่นมาประเทศส่วนใหญ่อยูภ่ายใตก้ารควบคุม และอา้งอิงตามกฎหมายอนุสญัญาสหประชาชาติวา่ดว้ยยาเสพติด (United 
Nations Single Convention on Narcotic Drugs) ปี ค.ศ. 1961 (United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC), 1961) พร้อม
กบัอนุสญัญาวา่ดว้ยวตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตประสาท (Convention on Psychotropic Substances) ในปี ค.ศ. 1971 (United Nation Office 
on Drugs and Crime (UNODC), 1971) และอนุสัญญาต่อตา้นการลกัลอบคา้ยาเสพติดและยา (Convention against Illicit Traffic in 

 
 

Narcotic Drugs and Psychotropic Substances) ในปี ค.ศ. 1988 (United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC), 1988) ซ่ึง 
แต่ละประเทศมีการบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีต่างกนัไปตามความเหมาะสม และบริบททางสังคมของประเทศท่ีมีความแตกต่างกนัไป 
ส าหรับประเทศไทยเม่ือมีการพิจารณาเก่ียวกับการเปิดเสรีกัญชา จึงปฏิเสธไม่ได้ว่า มกัจะมีผูส้นับสนุนซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีได้รับ
ผลประโยชน์จากนโยบายดงักล่าว รวมไปถึงกลุ่มล็อบบ้ียิสต ์หรือองคก์รท่ีมีส่วนไดเ้สียกบัการเปิดเสรีการใชก้ญัชา กลุ่มผูเ้สพสาร
เสพติดอยู่เดิม และกลุ่มผูมี้แนวโน้มวา่ อยากจะลองเสพกญัชาออกมาเคล่ือนไหว เขา้มามีส่วนร่วมในการขบัเคล่ือน ผลกัดนัดว้ย   
กลยทุธ์ ยทุธวธีิต่าง ๆ เพ่ือใหบ้รรลุเป้าประสงคข์องกลุ่ม กญัชาเสรียงัไดแ้บ่งความคิดของผูค้นออกเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายท่ีเห็นดว้ย
และใหก้ารสนบัสนุน ส่วนอีกฝ่ายนั้นคือ ฝ่ายท่ีไม่เห็นดว้ยและคดัคา้น ซ่ึงการเห็นต่างถือเป็นเร่ืองปกติในสงัคม เน่ืองจากแต่ละกลุ่ม
มีความรู้และความรอบรู้ และกระบวนทศัน์ท่ีแตกต่างกนั ประชาชนในสังคมมีความคิด ความเช่ือ และพฤติกรรมดา้นต่าง ๆ ท่ีไม่
เหมือนกนั จึงส่งผลต่อความเช่ือ ความเขา้ใจ และพฤติกรรมดา้นต่าง ๆ แตกต่างกนัออกไปในบางคร้ังอาจท าใหเ้กิดการปะทะกนัทาง
ความคิดในสังคมหลายประเด็น มีส่วนกบัการกระท าการทางสังคมผ่านกระบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมอยา่งมีความสัมพนัธ์ท่ี
เช่ือมโยงกนัอย่างซับซอ้นน าไปสู่การต่อสู้เคล่ือนไหวเพ่ือกญัชาเสรี ถึงแมว้่าประเด็นเก่ียวกบักญัชาเสรีในประเทศไทยนั้นจะมี
ความเห็นท่ีหลากหลายเก่ียวกบัประโยชน์และโทษของกญัชา แต่ดว้ยการคน้พบคุณประโยชน์จากสารทางพฤกษาเคมีท่ีมีอยู่ใน
กญัชา และการใช้ประโยชน์จากส่วนอ่ืน ๆ ของกัญชาท่ีสามารถน ามาต่อยอดเป็นผลิตภณัฑ์ ต่าง ๆไดห้ลากหลาย เช่น การใช้
ประโยชน์จากเสน้ใย การน ามาผลิตเป็นส่วนผสมในการปรุงอาหารและเคร่ืองด่ืม การน ากญัชามาพฒันาเป็นผลิตภณัฑด์า้นสุขภาพ
และความงาม ฯลฯ จึงเป็นส่ิงเร้าท่ีเป็นตวัเร่งให้เกิดกระแสการผลกัดนักญัชาให้เป็นส่ิงท่ีถูกกฎหมายในไทย เกิดการมีปฏิสัมพนัธ์
ร่วมกนัทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และภาคประชาสงัคม  
 

วตัถุประสงค์ของงานวจิยั 
 
 1. เพื่อศึกษาลกัษณะของการต่อสูผ้ลกัดนัเพ่ือนโยบายกญัชาเสรีในประเทศไทย ตั้งแตปี่ พ.ศ. 2560-2563 
 2. เพื่อศึกษาตวัแสดงและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทางการเมืองในการต่อสู้เก่ียวกับนโยบายกัญชาเสรีในประเทศไทย ตั้ งแต่          
ปี พ.ศ. 2560-2563 
 3. เพื่อศึกษาปฏิสมัพนัธ์ทางการเมืองของตวัแสดงเอกชน หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบายกญัชาเสรีในประเทศไทย 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560-2563 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

 การศึกษาเร่ือง การเมืองของการต่อสูน้โยบายกญัชาเสรีในประเทศไทยตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2560-2563 ผ่านแนวคิด ทฤษฎี และ
ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถอธิบายไดด้งัน้ี กญัชาถูกจดัให้เป็นยาเสพติดประเทศไทยรวมไปถึงหลายประเทศตอ้งปฏิบติัตาม
ขอ้บงัคบัตามกฎหมาย และอนุสญัญาเก่ียวกบัยาเสพติดหลายฉบบัท่ีไดมี้การลงนามในขอ้ตกลงและความร่วมมือในเวทีโลก จึงไดมี้
กฎหมายความร่วมมือท่ีเก่ียวกบัการควบคุมยาเสพติดระหวา่งประเทศ ซ่ึงประเทศไทยนั้นไดเ้ขา้ร่วมเป็นรัฐภาคี ไดแ้ก่ (1) อนุสัญญา
เด่ียววา่ดว้ยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. 1961 และพิธีสารแกไ้ขอนุสัญญาเด่ียวว่าดว้ยยาเสพติด ค.ศ. 1961, 1972 ซ่ึงมีรัฐภาคีลงนาม ณ 
นครรัฐแห่งนิวยอร์ก เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม ค.ศ. 1961 (Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, as Amended by the 1972 
Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961) ซ่ึงประเทศไทยท าการการลงนามโดยภาคยานุวตัในอนุสัญญา
ฉบบัน้ีเม่ือวนัท่ี 9 มกราคม ค.ศ. 1975 (พ.ศ. 2518) (2) อนุสัญญาวา่ดว้ยวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท ค.ศ. 1971 (Convention 
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on Psychotropic Substances, 1971) ซ่ึงประเทศไทยไดเ้ขา้เป็นภาคีโดยภาคยานุวตั เม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายน ค.ศ. 1975 (พ.ศ. 2518)       
(3) อนุสัญญาสหประชาชาติวา่ดว้ยการต่อตา้นการลกัลอบคา้ยาเสพติดและวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท ค.ศ. 1988 (United 
Nations Convention against Illicit Trafficking in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988) ซ่ึงประเทศไทยไดเ้ขา้เป็น
ภาคี โดยภาคยานุวตัเม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม ค.ศ. 2002 (พ.ศ. 2545) (4) พระราชบญัญติัยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 และฉบบัแกไ้ข
เพ่ิมเติม (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2564) ซ่ึงกญัชานั้นไดถู้กจดัให้อยูใ่นประเภทของยาเสพติดให้โทษประเภทท่ี 5 
เป็นยาท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท หากผูใ้ดฝ่าฝืนตอ้งรับโทษตามท่ีกฎหมายก าหนด ส่งผลให้ประชาชนเกิดความเคารพย  าเกรง
ต่อโทษของกฎหมาย แต่ทวา่กญัชานั้นเป็นพืชสมุนไพรท่ีอยูคู่่กบัคนไทยมาอยา่งยาวนาน ดงัปรากฏอยูใ่นต ารับยาทางการแพทยแ์ผน
โบราณ (Cannabis Bill, 2020) ภาพแกะสลกัหินอ่อน  

ขณะท่ีการต่อสูเ้ก่ียวกบักญัชาเสรีในประเทศไทยก่อนปี พ.ศ. 2560 มีท่ีมาจากการเคล่ือนไหวท่ีแสดงออกถึงความไม่พอใจ
ของกลุ่มนกัศึกษาต่อรัฐบาลท่ีน าพาประเทศไทยเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัสงครามเวียดนาม รวมถึงการให้การสนบัสนุนช่วยเหลือ
แก่กองทพัสหรัฐอเมริกาดว้ยการใชด้นตรีแนวเพลงเพ่ือชีวติท่ีมีท่วงท านองของเน้ือเพลงท่ีส่ือถึงกญัชา โดยการรวมกลุ่มกนัเพ่ือต่อสู้
เก่ียวกบักัญชาผูว้ิจัยอธิบายดว้ยแนวคิดโครงสร้างโอกาสทางการเมืองท่ีว่า โครงสร้างโอกาสทางการเมืองท่ีเอ้ือต่อขบวนการ
เคล่ือนไหวทางสังคมนั้น เป็นผลท่ีมาจากสภาวะของการไร้เสถียรภาพทางการเมืองท่ีน าไปสู่ความเปล่ียนแปลงต่อสัมพนัธภาพ
อ านาจแบบเดิม นอกจากน้ี ยงัก่อให้เกิดสัมพนัธภาพทางอ านาจใหม่ข้ึน ซ่ึงเป็นการลดช่องวา่งและระยะห่างทางอ านาจให้แคบลง 
ท าให้เกิดโอกาสท่ีสามารถใชใ้นการต่อรองและเป็นการเปิดช่องทางทา้ทายหรือเผชิญหน้า แมใ้นบางคร้ังโครงสร้างโอกาสทาง
การเมืองจะเอ้ือต่อกลุ่มหรือขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม แต่การเคล่ือนไหวเรียกร้องของกลุ่มหรือขบวนการจ าเป็นท่ีจะตอ้งมี
องค์ประกอบเสริมภายในท่ีส าคญัในการสนบัสนุนดา้นอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ การมีทรัพยากรท่ีจ าเป็นและเพียงพอตามแนวคิดทฤษฎีการ
ระดมทรัพยากร หากในช่วงเวลาท่ีมีการต่อสู้ผลกัดนัเพ่ือกญัชาเสรีน้ีโครงสร้างโอกาสทางการเมืองไม่เอ้ืออ านวยการก็เกิดความ
ลม้เหลว การต่อสูเ้พ่ือกญัชาเสรีในช่วงปี พ.ศ. 2560-2561 นั้น เป็นไปในลกัษณะของการต่อสู้ดว้ยการใชก้ลยทุธ์ และยทุธวิธีต่าง ๆ 
เพ่ือให้กญัชาเป็นส่ิงท่ีถูกกฎหมาย การต่อสู้เพ่ือกญัชาเสรีในช่วงปี พ.ศ. 2562-2563 โครงสร้างอ านาจทางการเมืองท่ีเปิดส่งผลให้
อ านาจต่อรองมีเพ่ิมมากข้ึน ดงัจะเห็นไดจ้ากการท่ีพรรคภูมิใจไทยชนะการเลือกตั้งจากการใชน้โยบายกญัชาเสรีในการหาเสียงของ
พรรคในการเลือกตั้งปี พ.ศ. 2562 จนประสบความส าเร็จนั้น ผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิดการตลาดทางการเมืองของ Maarek (2003) มาใช้
อธิบายและไดมี้การน าแนวคิดการตลาดของภาคเอกชนมาปรับใชก้ลยุทธ์ของการตลาดทางการเมือง จึงเก่ียวขอ้งกบัการแบ่งกลุ่ม
ทางการตลาด การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และเก่ียวขอ้งกบัอุดมการณ์ของพรรคการเมืองเป็นหลกั มีการใชก้ารวิจยัทางการตลาด
เพ่ือให้เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดอ้ย่างตรงจุดในการน ามาอธิบาย นอกจากน้ี สมบติั ธ ารงธัญวงศ์ (2559) ไดเ้สนอแนวคิดให้เห็นว่า 
นโยบายสาธารณะเป็นการก าหนดนโยบายโดยรวบรวมการตดัสินใจโดยดูท่ีประโยชน์ของแต่ละบุคคล ตวัแบบรัฐในเชิงการตดัสินใจ
ทางเลือกสาธารณะนั้นเป็นนโยบายตามรัฐแบบทางเลือกสาธารณะ หรือตวัแบบรัฐตดัสินใจเลือกอยา่งมีเหตุผล หรือเหตุผลในการ
เลือกนโยบาย และเป็นผลมาจากการตดัสินใจในการเลือกซ้ือสินคา้ หรืออุปสงคจ์ากการผลิตสินคา้หรืออุปทานโดยสินคา้นั้น คือ
นโยบายท่ีมีผูผ้ลิตคือ พรรคการเมืองและนกัการเมืองท่ีท าการส่งนโยบายหรือสินคา้ลงสู่ตลาด หรือการหาเสียงให้แก่ผูซ้ื้อสินคา้คือ
ประชาชนหรือผูอ้อกเสียงเลือกตั้ ง ท าให้นโยบายเป็นเหมือนสินค้าท่ีผ่านกระบวนการของตัดสินใจเลือกด้วยเหตุผลจาก
ผลประโยชน์สูงสุดของผูอ้อกเสียงเลือกตั้ง และต่อมาไดมี้การใชจ้ านวนของคะแนนเสียงท่ีพรรคไดรั้บเลือกตั้งจากประชาชนในการ
เจรจาต่อรองต าแหน่งรัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุขท าให้มีโอกาสใหม่ ๆ ในการเคล่ือนไหว และสามารถส่งผลกลบัไปยงั
ฝ่ายอ านาจเดิม 

ส าหรับแนวคิดการระดมทรัพยากรสามารถน ามาอธิบายการเกิดและการพฒันาขบวนการทางสังคมไปสู่ความเขม้แข็ง 
ตลอดจนความส าเร็จของขบวนการทางสังคมดว้ยเง่ือนไขท่ีเพียงพอ (sufficiency condition) โดยตวัแสดงส าคญัท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง
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on Psychotropic Substances, 1971) ซ่ึงประเทศไทยไดเ้ขา้เป็นภาคีโดยภาคยานุวตั เม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายน ค.ศ. 1975 (พ.ศ. 2518)       
(3) อนุสัญญาสหประชาชาติวา่ดว้ยการต่อตา้นการลกัลอบคา้ยาเสพติดและวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท ค.ศ. 1988 (United 
Nations Convention against Illicit Trafficking in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988) ซ่ึงประเทศไทยไดเ้ขา้เป็น
ภาคี โดยภาคยานุวตัเม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม ค.ศ. 2002 (พ.ศ. 2545) (4) พระราชบญัญติัยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 และฉบบัแกไ้ข
เพ่ิมเติม (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2564) ซ่ึงกญัชานั้นไดถู้กจดัให้อยูใ่นประเภทของยาเสพติดให้โทษประเภทท่ี 5 
เป็นยาท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท หากผูใ้ดฝ่าฝืนตอ้งรับโทษตามท่ีกฎหมายก าหนด ส่งผลให้ประชาชนเกิดความเคารพย  าเกรง
ต่อโทษของกฎหมาย แต่ทวา่กญัชานั้นเป็นพืชสมุนไพรท่ีอยูคู่่กบัคนไทยมาอยา่งยาวนาน ดงัปรากฏอยูใ่นต ารับยาทางการแพทยแ์ผน
โบราณ (Cannabis Bill, 2020) ภาพแกะสลกัหินอ่อน  

ขณะท่ีการต่อสูเ้ก่ียวกบักญัชาเสรีในประเทศไทยก่อนปี พ.ศ. 2560 มีท่ีมาจากการเคล่ือนไหวท่ีแสดงออกถึงความไม่พอใจ
ของกลุ่มนกัศึกษาต่อรัฐบาลท่ีน าพาประเทศไทยเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัสงครามเวียดนาม รวมถึงการให้การสนบัสนุนช่วยเหลือ
แก่กองทพัสหรัฐอเมริกาดว้ยการใชด้นตรีแนวเพลงเพ่ือชีวติท่ีมีท่วงท านองของเน้ือเพลงท่ีส่ือถึงกญัชา โดยการรวมกลุ่มกนัเพ่ือต่อสู้
เก่ียวกบักัญชาผูว้ิจัยอธิบายดว้ยแนวคิดโครงสร้างโอกาสทางการเมืองท่ีว่า โครงสร้างโอกาสทางการเมืองท่ีเอ้ือต่อขบวนการ
เคล่ือนไหวทางสังคมนั้น เป็นผลท่ีมาจากสภาวะของการไร้เสถียรภาพทางการเมืองท่ีน าไปสู่ความเปล่ียนแปลงต่อสัมพนัธภาพ
อ านาจแบบเดิม นอกจากน้ี ยงัก่อให้เกิดสัมพนัธภาพทางอ านาจใหม่ข้ึน ซ่ึงเป็นการลดช่องวา่งและระยะห่างทางอ านาจให้แคบลง 
ท าให้เกิดโอกาสท่ีสามารถใชใ้นการต่อรองและเป็นการเปิดช่องทางทา้ทายหรือเผชิญหน้า แมใ้นบางคร้ังโครงสร้างโอกาสทาง
การเมืองจะเอ้ือต่อกลุ่มหรือขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม แต่การเคล่ือนไหวเรียกร้องของกลุ่มหรือขบวนการจ าเป็นท่ีจะตอ้งมี
องค์ประกอบเสริมภายในท่ีส าคญัในการสนบัสนุนดา้นอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ การมีทรัพยากรท่ีจ าเป็นและเพียงพอตามแนวคิดทฤษฎีการ
ระดมทรัพยากร หากในช่วงเวลาท่ีมีการต่อสู้ผลกัดนัเพ่ือกญัชาเสรีน้ีโครงสร้างโอกาสทางการเมืองไม่เอ้ืออ านวยการก็เกิดความ
ลม้เหลว การต่อสูเ้พ่ือกญัชาเสรีในช่วงปี พ.ศ. 2560-2561 นั้น เป็นไปในลกัษณะของการต่อสู้ดว้ยการใชก้ลยทุธ์ และยทุธวิธีต่าง ๆ 
เพ่ือให้กญัชาเป็นส่ิงท่ีถูกกฎหมาย การต่อสู้เพ่ือกญัชาเสรีในช่วงปี พ.ศ. 2562-2563 โครงสร้างอ านาจทางการเมืองท่ีเปิดส่งผลให้
อ านาจต่อรองมีเพ่ิมมากข้ึน ดงัจะเห็นไดจ้ากการท่ีพรรคภูมิใจไทยชนะการเลือกตั้งจากการใชน้โยบายกญัชาเสรีในการหาเสียงของ
พรรคในการเลือกตั้งปี พ.ศ. 2562 จนประสบความส าเร็จนั้น ผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิดการตลาดทางการเมืองของ Maarek (2003) มาใช้
อธิบายและไดมี้การน าแนวคิดการตลาดของภาคเอกชนมาปรับใชก้ลยุทธ์ของการตลาดทางการเมือง จึงเก่ียวขอ้งกบัการแบ่งกลุ่ม
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ส าหรับแนวคิดการระดมทรัพยากรสามารถน ามาอธิบายการเกิดและการพฒันาขบวนการทางสังคมไปสู่ความเขม้แข็ง 
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ทางการเมืองในการต่อสู้เก่ียวกบันโยบายกญัชาเสรีในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560-2563 ทั้งฝ่ายท่ีสนบัสนุน และฝ่ายท่ีคดัคา้น 
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เพ่ือให้กญัชาสามารถใชไ้ดอ้ยา่งถูกกฎหมาย จากการศึกษาและทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัสามารถ
ก าหนดกรอบแนวคิดในการวจิยั ดงัท่ีปรากฏในภาพ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี
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ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

วธีิด าเนินการวจิยั 
 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (qualitative research) ประกอบดว้ย การวิจยัเชิงเอกสาร (documentary research) 
และการสมัภาษณ์เจาะลึก (in-depth interview)  
 1. การศึกษาการเมืองของการต่อสู้นโยบายกญัชาเสรีในประเทศไทยตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2560-2563 เป็นการศึกษาผ่านแนวคิด 
ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาคร้ังน้ี เพ่ือใชเ้ป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาและประกอบการอธิบายปรากฏการณ์ 

 

อนุสญัญาสหประชาชาติวา่ดว้ยการ
ต่อตา้นการลกัลอบคา้ยาเสพติดและ
วตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตประสาท     

ค.ศ. 1988 

พระราชบญัญติั          
ยาเสพติด 

ใหโ้ทษ พ.ศ. 2522 

อนุสญัญาสหประชาชาติวา่
ดว้ยการต่อตา้นอาชญากรรม
ขา้มชาติท่ีจดัตั้งในลกัษณะ

องคก์ร ค.ศ. 2000 

อนุสญัญาเด่ียววา่ดว้ยยาเสพติดให้
โทษ ค.ศ. 1961 และพิธีสาร       

แกไ้ขฯ ค.ศ. 1972 

โครงสร้างโอกาสทางการเมือง 

การเลือกตั้ง ปี พ.ศ. 2562 

แนวคิดทฤษฎีการระดมทรัพยากร 

แนวคิดทฤษฎีกลุ่มผลประโยชน์ 

ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในนโยบาย 

แนวคิดทฤษฎีการตลาดทางารเมือง 

แนวคิดทฤษฎีทางเลือกสาธารณะ 

นโยบายกญัชา
เสรีในประเทศ

ไทย 

ฝ่ายที่สนับสนุน 
พรรคภูมิใจไทยและพรรคการเมืองอ่ืน,  มลูนิธิเพื่อผูบ้ริโภค,  มูลนิธิ
สุขภาพ, มหาวิทยาลยัรังสิต,  มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ,  มูลนิธิชีววิถี,  
เครือข่ายผูป่้วยขบวนการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน, ประชาชนท่ี
ตอ้งการใชก้ญัชา, คณะกรรมการประสานงานองคก์รพฒันาเอกชน, 
โรงพยาบาลเอกชน, แพทยแ์ผนไทยและทางเลือก, กลุ่มลุงตู ้และภาคี
เครือข่าย, มูลนิธิขา้วขวญั, สถาบนัการศึกษาท่ีไดรั้บประโยชนใ์นการ
เปิดหลกัสูตร การอบรม การวิจยั กลุ่มลุงตู ้และภาคีเครือข่ายกญัชา 

 
 
 

ฝ่ายที่คดัค้าน 
ผูเ้สียประโยชน์จากเงินรางวลั
น าจบัผูก้ระท าความผิด เงิน
สินบนและผลงาน, แพทยแ์ผน
ปัจจุบนั, ภาคธุรกิจและ
ผูป้ระกอบการเก่ียวกบัยาและ
เวชภณัฑแ์ผนปัจจุบนั, กลุ่ม
ผูข้ายกญัชาในตลาดมืด 
ประชาชน 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย
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สินบนและผลงาน, แพทยแ์ผน
ปัจจุบนั, ภาคธุรกิจและ
ผูป้ระกอบการเก่ียวกบัยาและ
เวชภณัฑแ์ผนปัจจุบนั, กลุ่ม
ผูข้ายกญัชาในตลาดมืด 
ประชาชน 

 
 

ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน จากเอกสารต่าง ๆ ไดแ้ก่ หนังสือ บทความ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง อินเทอร์เน็ต เอกสารทางหน่วยงานราชการ และ
กฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือน ามาใชใ้นการประกอบขอ้มูลในการวเิคราะห์และสงัเคราะห์เน้ือหา 

2. การสัมภาษณ์เจาะลึกโดยผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั (key informants) โดยใชแ้บบสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือในการวิจยั ดว้ยการ
สมัภาษณ์เจาะลึก (in-depth interview) โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะศึกษาขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลกัษณะของนโยบายกญัชาเสรีในประเทศไทย 
ทั้งรูปแบบการต่อสู้ ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ตามโครงสร้างโอกาสทางการเมืองท่ีเปล่ียนแปลง
ตามบริบททางการเมืองท่ีเปล่ียนแปลงไปตามยคุสมยัต่าง ๆ ท าใหก้ารศึกษาหาความจริงนั้นจ าเป็นท่ีจะตอ้งอาศยัความพิถีพิถนัอยา่ง
ละเอียดลึกซ้ึง ปราศจากอคติ เพ่ือท่ีจะท าให้เขา้ใจถึงลกัษณะกญัชาเสรีรวมไปถึงรูปแบบการต่อสู้ และปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มท่ี
เก่ียวขอ้งกบันโยบายกญัชาเสรี เน้นการศึกษาเฉพาะกลุ่มท่ีต่อสู้เรียกร้องให้กญัชาเป็นส่ิงท่ีถูกกฎหมาย โดยผูว้ิจยัใชว้ิธีการเลือก
ตวัอยา่งโดยการสุ่มตวัอยา่งแบบไม่ค านึงถึงความน่าจะเป็น โดยใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบลูกบอลหิมะ (snowball sampling) และท า
การสัมภาษณ์ดว้ยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview) กบัผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั โดยใชค้  าถามปลายเปิด (open-end) ท่ีมี
ความยืดหยุ่นและมีความเปิดกวา้ง พร้อมท่ีจะมีการปรับเปล่ียนถ้อยค าของขอ้ค าถามให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
กลุ่มเป้าหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเมืองของนโยบายกญัชาเสรีในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560-2563 เพื่อให้ผูต้อบแบบสัมภาษณ์
ตอบขอ้ค าถามไดห้ลากหลายและครอบคลุมประเด็นค าถามมากข้ึน โดยผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นบุคคลท่ีมีส่วน
เก่ียวขอ้งกบันโยบายกญัชาเสรีในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560-2563 ซ่ึงเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาชน และพรรคการเมือง จ านวน 9 ท่าน ประกอบดว้ย (1) ภาครัฐ จ านวน 2 ท่าน ไดแ้ก่ บุคคลหรือหน่วยงาน ท่ีมีความ
เก่ียวขอ้งกบันโยบายกญัชาเสรีในประเทศไทย (2) ภาคเอกชน จ านวน 3 ท่าน (3) ภาคประชาชน จ านวน 2 ท่าน และ (4) นกัการเมือง 
จ านวน 2 ท่าน เพื่อน ามาใชใ้นกระบวนการวเิคราะห์และประมวลผลขอ้มูล 
 

ผลการวจิยั 
 
 1. ผลการศึกษาลักษณะของการต่อสู้ผลักดันเพ่ือนโยบายกัญชาเสรีในประเทศไทย ตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2560-2563 พบว่า 
ลกัษณะของการต่อสูผ้ลกัดนัเพ่ือนโยบายกญัชาเสรีในช่วงแรก (ก่อนปี พ.ศ. 2560) มีจุดเร่ิมตน้มาจากการปฏิวติัในปี ค.ศ. 1960 ของ
ขบวนการนกัศึกษา หรือท่ีเรียกกนัวา่ “ขบวนการฮิปป้ี”  ซ่ึงเป็นขบวนการต่อสูแ้ละแสดงออกถึงความไม่พอใจอยา่งมากต่อรัฐบาลไทย 
และประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีน าพาประเทศไทยให้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งทางการทหารในสงครามเวียดนาม การต่อสู้เคล่ือนไหวของ
กลุ่มฮิปป้ีเป็นจุดเร่ิมตน้ของการต่อสู้เพ่ือกญัชาในประเทศไทยซ่ึงมีความแตกต่างจากอเมริกาเหนือยุโรป และภูมิภาคอ่ืน ตรงท่ี
จุดเร่ิมตน้ของการเรียกร้องเพ่ือกญัชาในไทยใชด้นตรีและแฟชัน่เป็นหลกั ช่วงท่ีสอง (พ.ศ. 2560-2561) ในช่วงเวลาน้ีเกิดกระแส
ความสนใจท่ีมีต่อกญัชาของผูค้นในสังคมไทย เม่ือมีผลวิจยัรองรับการคน้พบสารส าคญัท่ีมีในกญัชาเพ่ือน ามาใชป้ระโยชน์ทาง
การแพทย ์ท าให้ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม หันกลบัมาทบทวนเก่ียวกบักญัชาในประเทศไทยกนัมากข้ึน กญัชา
กลายเป็นพืชท่ีดึงดูดความสนใจ เกิดการทบทวนการแกไ้ขกฎหมาย มีการผลกัดนัให้เกิดการแกไ้ขพระราชบญัญติัยาเสพติดใหโ้ทษ
โดยเสนอต่อสภานิติบญัญติัแห่งชาติ (สนช.) ในระหว่างการผลกัดนัให้เกิดการแกไ้ขกฎหมายดงักล่าว มีการโตแ้ยง้ถกเถียงกนัถึง
ความพร้อม ความเหมาะสมในการใชก้ญัชาในสังคมไทย ความปลอดภยั รวมถึงคุณประโยชน์ของกญัชาท่ีน่าเช่ือถือ ในเวลาต่อมา
ไดมี้การประกาศบงัคบัใชก้ฎหมายเม่ือวนัท่ี 25 ธันวาคม 2561 และมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2562 โดยสามารถใช้
ประโยชน์ในทางการแพทยแ์ละการศึกษาวิจยั แต่ยงัไม่อนุญาตให้เสพเพ่ือการสันทนาการ และช่วงท่ีสาม (พ.ศ. 2562-2563) ในปี 
พ.ศ. 2562 พรรคภูมิใจไทยประสบความส าเร็จในการเลือกตั้งทัว่ไป ซ่ึงส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการสนบัสนุนของประชาชนท่ีสนใจ
ต่อนโยบายกญัชากญัชาเสรี ขณะท่ีภาคเอกชนมีการจดทะเบียนบริษทัผูป้ระกอบการธุรกิจเก่ียวกบักญัชาเป็นจ านวนมาก อีกทั้งยงั



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

5050  
 

ก่อให้เกิดปฏิสัมพนัธ์ระหว่างภาครัฐ พรรคการเมือง ภาคประชาสังคม และเอกชนในฐานะผูป้ระกอบการกญัชา ซ่ึงถือเป็นธุรกิจ
ใหม่ในประเทศไทยท่ีมีความจ าเป็นในการรวมกลุ่มกนัเพ่ือประโยชน์ทางการคา้ การเจรจาต่อรอง รวมถึงการต่อยอดทางธุรกิจ
เพ่ือใหส้อดรับกบัความตอ้งการของตลาด ก่อใหเ้กิดสมัพนัธภาพทางอ านาจใหม่ข้ึน ซ่ึงเป็นการลดช่องวา่งและระยะห่างทางอ านาจ
ใหแ้คบลง ท าใหเ้กิดโอกาสท่ีสามารถใชใ้นการต่อรองและเป็นการเปิดช่องทางทา้ทายหรือเผชิญหนา้  
 2. ผลการศึกษาตวัแสดงและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทางการเมืองในการต่อสู้เก่ียวกบันโยบายกญัชาเสรีในประเทศไทย ตั้งแต่   
ปี พ.ศ. 2560-2563 พบวา่ กญัชาเสรีในฐานะพืชท่ีใชเ้พ่ือประโยชน์ทางการแพทยแ์ละพืชท่ีสร้างรายไดท้างเศรษฐกิจนั้น ไดแ้บ่ง
ความคิดของผูค้นในประเทศไทยออกไดเ้ป็นสองฝ่าย ไดแ้ก่ ฝ่ายท่ีสนบัสนุน และฝ่ายท่ีคดัคา้นนโยบายกญัชาเสรี ภาพรวมของฝ่ายท่ี
สนบัสนุนท่ีมีต่อนโยบายกญัชาเสรีในประเทศไทยนั้น จึงประกอบไปดว้ยตวัแสดงท่ีส าคญัหลายภาคส่วน นอกจากน้ี ยงัเกิดการมี
ปฏิสมัพนัธ์กนัระหวา่งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และภาคประชาสงัคม โดยจุดประสงคห์ลกัท่ีมีความสอดคลอ้งกนัของกลุ่ม
ผูส้นบัสนุนนโยบายกญัชาเสรี คือ ความตอ้งการใหเ้กิดการแกไ้ขกฎหมายเก่ียวกบักญัชา การต่อสู้ ผลกัดนั ดว้ยวิธีการต่าง ๆ เพ่ือให้
กญัชาสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ไดอ้ย่างถูกกฎหมาย เม่ือมีกลุ่มผูส้นบัสนุนกญัชาเสรีในประเทศไทยก็ย่อมมีฝ่ายท่ีคดัคา้น หรือ
กงัวลต่อนโยบายกญัชาเสรีเช่นกนั ส าหรับฝ่ายท่ีคดัคา้นกญัชาเสรีน้ี ประกอบไปดว้ย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ    

ภาคการเมือง ซ่ึงกลุ่มผูไ้ม่สนบัสนุนน้ีมีทั้งปัจเจกบุคคลท่ีเสียผลประโยชน์ หรือประโยชน์ท่ีจะพึงไดน้ั้นลดลง ดงันั้นนโยบายกญัชา
เสรีในประเทศไทยจึงประกอบไปดว้ยทั้งฝ่ายท่ีใหก้ารสนบัสนุนและฝ่ายท่ีคดัคา้น ซ่ึงแต่ละฝ่ายนั้นต่างก็มีความเช่ือ ทศันคติ เหตุผล
ในการสนบัสนุนความเช่ือของตนท่ีมีความแตกต่างกนัไป ผูท่ี้ไดรั้บประโยชน์จากกญัชาเสรีจึงเป็นผูใ้ห้การสนบัสนุน ส่วนผูท่ี้เสีย
ประโยชน์ หรือผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบทางสงัคมจากการเปิดเสรีกญัชามีความเป็นไปไดสู้งท่ีจะคดัคา้น 

 3. ผลการศึกษาปฏิสมัพนัธ์ทางการเมืองของตวัแสดงเอกชน หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบายกญัชาเสรีในประเทศ
ไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560-2563 พบว่า การใชอ้ านาจทางการเมืองของรัฐในดา้นของนโยบาย ไดแ้ก่ การก าหนดให้นโยบายกญัชา
สามารถใชป้ระโยชน์ไดใ้นมิติทางการแพทย ์รวมไปถึงการใชป้ระโยชน์ทางเศรษฐกิจภายในขอบเขตท่ีกฎหมายก าหนด ซ่ึงการ
แก้ไขกฎหมายดังกล่าวนั้นถือเป็นอ านาจโดยตรงของรัฐ เม่ือมีการประกาศใช้เป็นกฎหมายจึงมีสภาพบังคบัใช้กับทุกกลุ่มคน 
หน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งเป็นผูรั้บนโยบายมาปฏิบติัให้ส าเร็จตามเป้าหมาย ทั้งการประสานความร่วมมือ การสนบัสนุนส่งเสริม
ภาคส่วนต่าง ๆ ไดแ้ก่ หน่วยงานภาครัฐดว้ยกนัเอง ภาคเอกชน ภาคประชาชนท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ี รัฐหรือหน่วยงานของรัฐท่ี
เก่ียวขอ้งยงัมีอ านาจตามกฎหมายในการลงโทษ หรือจบักุมผูก้ระท าความผิดอีกดว้ย ส าหรับนโยบายกญัชาเสรีในประเทศไทยนั้น
เป็นเพียงเสรีทางการแพทย ์และมีการเปิดโอกาสใหมี้การน าประโยชน์ของกญัชาใชภ้ายใตข้อบเขตของกฎหมาย จึงกล่าวไดว้า่กญัชา
เสรีในประเทศไทยนั้นเป็นไปในลกัษณะก่ึงเสรีเท่านั้น ยงัไม่ถือวา่เป็นเสรีแบบเต็มรูปแบบ เน่ืองจากยงัมีขอ้จ ากดัในหลาย ๆ ดา้น 
การท่ีรัฐออกกฎหมายท่ีจ ากดัการใชน้ั้นจึงเป็นการควบคุมในดา้นความปลอดภยัต่อผูใ้ช ้และเป็นการควบคุมไม่ให้เยาวชนหรือ
ประชาชนทัว่ไปน ากญัชาไปใชป้ระโยชน์ในทางท่ีผิด ขณะเดียวกนันโยบายดงักล่าวก็เป็นการจ ากดัการแข่งขนัทางการตลาดของ
กญัชาแบบเต็มรูปแบบ เน่ืองจากกฎหมายระบุวา่ห้ามน าส่วนช่อดอก หรือยางกญัชาไปใช ้ดงันั้นจึงเป็นเพียงกญัชาเสรีในมิติทาง
การแพทย ์ซ่ึงเป็นนโยบายท่ีเกิดจากการผลกัดนัและการใชอ้ านาจจากรัฐ  
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การใชใ้นการปรุงอาหาร การใชใ้นการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา การใชป้ระโยชน์ทางเส้นใย และการใชเ้พื่อบรรเทาอาการ
เจ็บป่วยจากการท างานหนกัของกลุ่มแรงงาน ซ่ึงกญัชาไทยยงัเคยเป็นพืชท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งสูงในยคุของสงครามเวียดนาม 
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ก่อให้เกิดปฏิสัมพนัธ์ระหว่างภาครัฐ พรรคการเมือง ภาคประชาสังคม และเอกชนในฐานะผูป้ระกอบการกญัชา ซ่ึงถือเป็นธุรกิจ
ใหม่ในประเทศไทยท่ีมีความจ าเป็นในการรวมกลุ่มกนัเพ่ือประโยชน์ทางการคา้ การเจรจาต่อรอง รวมถึงการต่อยอดทางธุรกิจ
เพ่ือใหส้อดรับกบัความตอ้งการของตลาด ก่อใหเ้กิดสมัพนัธภาพทางอ านาจใหม่ข้ึน ซ่ึงเป็นการลดช่องวา่งและระยะห่างทางอ านาจ
ใหแ้คบลง ท าใหเ้กิดโอกาสท่ีสามารถใชใ้นการต่อรองและเป็นการเปิดช่องทางทา้ทายหรือเผชิญหนา้  
 2. ผลการศึกษาตวัแสดงและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทางการเมืองในการต่อสู้เก่ียวกบันโยบายกญัชาเสรีในประเทศไทย ตั้งแต่   
ปี พ.ศ. 2560-2563 พบวา่ กญัชาเสรีในฐานะพืชท่ีใชเ้พ่ือประโยชน์ทางการแพทยแ์ละพืชท่ีสร้างรายไดท้างเศรษฐกิจนั้น ไดแ้บ่ง
ความคิดของผูค้นในประเทศไทยออกไดเ้ป็นสองฝ่าย ไดแ้ก่ ฝ่ายท่ีสนบัสนุน และฝ่ายท่ีคดัคา้นนโยบายกญัชาเสรี ภาพรวมของฝ่ายท่ี
สนบัสนุนท่ีมีต่อนโยบายกญัชาเสรีในประเทศไทยนั้น จึงประกอบไปดว้ยตวัแสดงท่ีส าคญัหลายภาคส่วน นอกจากน้ี ยงัเกิดการมี
ปฏิสมัพนัธ์กนัระหวา่งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และภาคประชาสงัคม โดยจุดประสงคห์ลกัท่ีมีความสอดคลอ้งกนัของกลุ่ม
ผูส้นบัสนุนนโยบายกญัชาเสรี คือ ความตอ้งการใหเ้กิดการแกไ้ขกฎหมายเก่ียวกบักญัชา การต่อสู้ ผลกัดนั ดว้ยวิธีการต่าง ๆ เพ่ือให้
กญัชาสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ไดอ้ย่างถูกกฎหมาย เม่ือมีกลุ่มผูส้นบัสนุนกญัชาเสรีในประเทศไทยก็ย่อมมีฝ่ายท่ีคดัคา้น หรือ
กงัวลต่อนโยบายกญัชาเสรีเช่นกนั ส าหรับฝ่ายท่ีคดัคา้นกญัชาเสรีน้ี ประกอบไปดว้ย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ    

ภาคการเมือง ซ่ึงกลุ่มผูไ้ม่สนบัสนุนน้ีมีทั้งปัจเจกบุคคลท่ีเสียผลประโยชน์ หรือประโยชน์ท่ีจะพึงไดน้ั้นลดลง ดงันั้นนโยบายกญัชา
เสรีในประเทศไทยจึงประกอบไปดว้ยทั้งฝ่ายท่ีใหก้ารสนบัสนุนและฝ่ายท่ีคดัคา้น ซ่ึงแต่ละฝ่ายนั้นต่างก็มีความเช่ือ ทศันคติ เหตุผล
ในการสนบัสนุนความเช่ือของตนท่ีมีความแตกต่างกนัไป ผูท่ี้ไดรั้บประโยชน์จากกญัชาเสรีจึงเป็นผูใ้ห้การสนบัสนุน ส่วนผูท่ี้เสีย
ประโยชน์ หรือผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบทางสงัคมจากการเปิดเสรีกญัชามีความเป็นไปไดสู้งท่ีจะคดัคา้น 

 3. ผลการศึกษาปฏิสมัพนัธ์ทางการเมืองของตวัแสดงเอกชน หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบายกญัชาเสรีในประเทศ
ไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560-2563 พบว่า การใชอ้ านาจทางการเมืองของรัฐในดา้นของนโยบาย ไดแ้ก่ การก าหนดให้นโยบายกญัชา
สามารถใชป้ระโยชน์ไดใ้นมิติทางการแพทย ์รวมไปถึงการใชป้ระโยชน์ทางเศรษฐกิจภายในขอบเขตท่ีกฎหมายก าหนด ซ่ึงการ
แก้ไขกฎหมายดังกล่าวนั้นถือเป็นอ านาจโดยตรงของรัฐ เม่ือมีการประกาศใช้เป็นกฎหมายจึงมีสภาพบังคบัใช้กับทุกกลุ่มคน 
หน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งเป็นผูรั้บนโยบายมาปฏิบติัให้ส าเร็จตามเป้าหมาย ทั้งการประสานความร่วมมือ การสนบัสนุนส่งเสริม
ภาคส่วนต่าง ๆ ไดแ้ก่ หน่วยงานภาครัฐดว้ยกนัเอง ภาคเอกชน ภาคประชาชนท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ี รัฐหรือหน่วยงานของรัฐท่ี
เก่ียวขอ้งยงัมีอ านาจตามกฎหมายในการลงโทษ หรือจบักุมผูก้ระท าความผิดอีกดว้ย ส าหรับนโยบายกญัชาเสรีในประเทศไทยนั้น
เป็นเพียงเสรีทางการแพทย ์และมีการเปิดโอกาสใหมี้การน าประโยชน์ของกญัชาใชภ้ายใตข้อบเขตของกฎหมาย จึงกล่าวไดว้า่กญัชา
เสรีในประเทศไทยนั้นเป็นไปในลกัษณะก่ึงเสรีเท่านั้น ยงัไม่ถือวา่เป็นเสรีแบบเต็มรูปแบบ เน่ืองจากยงัมีขอ้จ ากดัในหลาย ๆ ดา้น 
การท่ีรัฐออกกฎหมายท่ีจ ากดัการใชน้ั้นจึงเป็นการควบคุมในดา้นความปลอดภยัต่อผูใ้ช ้และเป็นการควบคุมไม่ให้เยาวชนหรือ
ประชาชนทัว่ไปน ากญัชาไปใชป้ระโยชน์ในทางท่ีผิด ขณะเดียวกนันโยบายดงักล่าวก็เป็นการจ ากดัการแข่งขนัทางการตลาดของ
กญัชาแบบเต็มรูปแบบ เน่ืองจากกฎหมายระบุวา่ห้ามน าส่วนช่อดอก หรือยางกญัชาไปใช ้ดงันั้นจึงเป็นเพียงกญัชาเสรีในมิติทาง
การแพทย ์ซ่ึงเป็นนโยบายท่ีเกิดจากการผลกัดนัและการใชอ้ านาจจากรัฐ  
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 กญัชาเป็นส่วนหน่ึงของวิถีชีวิตผูค้นในสังคมไทยตั้งแต่อดีตโดยมีการใชป้ระโยชน์จากกญัชาทั้งทางการแพทยแ์ผนไทย 
การใชใ้นการปรุงอาหาร การใชใ้นการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา การใชป้ระโยชน์ทางเส้นใย และการใชเ้พื่อบรรเทาอาการ
เจ็บป่วยจากการท างานหนกัของกลุ่มแรงงาน ซ่ึงกญัชาไทยยงัเคยเป็นพืชท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งสูงในยคุของสงครามเวียดนาม 

 
 

และเป็นสินคา้ส่งออกท่ีสร้างรายไดใ้ห้กบัประเทศไทย จนกระทัง่กญัชาไดค้่อย ๆ เลือนหายไปจากการประกาศสงครามยาเสพติด 
และจากการเขา้ร่วมสนธิสัญญาเก่ียวกบัยาเสพติดระหวา่งประเทศเพ่ือแลกกบัการสนับสนุนจากต่างประเทศในดา้นการเงินและ    
การสนบัสนุนความช่วยเหลือดา้นอ่ืน ๆ จนกระทัง่ไดเ้กิดกระแสเรียกร้องให้กญัชาสามารถใชใ้นทางการแพทยไ์ดอ้ยา่งถูกกฎหมาย
ในประเทศไทย ซ่ึงในเวลาต่อมากญัชาเสรีเพ่ือการแพทยไ์ดก้ลายเป็นหน่ึงนโยบายในการรณรงคห์าเสียงจากพรรคภูมิใจไทยในปี 
พ.ศ. 2562 และไดเ้สียงตอบรับอยา่งมากมาย จนท าให้พรรคไดท่ี้นัง่ในสภาถึง 51 ท่ีนั่ง สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Henneberg (2008) 
ไดอ้ธิบายไวว้า่ องคก์รทางการเมืองไดน้ าเอาแนวคิดและเทคนิคทางการตลาดขององคก์รธุรกิจเขา้มาประยกุตใ์นการคน้หาความ
ตอ้งการของประชาชนพร้อมกบัการปรับเปล่ียนพฤติกรรมองคก์รเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของประชาชน รวมทั้งการส่ือสารเพ่ือ
น าเสนอนโยบายอยา่งมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายทางการเมือง  

การต่อสู้ผลกัดนัเพ่ือนโยบายกญัชาเสรีน้ีมีความสอดคลอ้งภายใตเ้ง่ือนไขของโครงสร้างโอกาสทางการเมืองท่ีมีความ
สอดคลอ้งกบับริบททางการเมืองและบริบททางสังคมท่ีมีความเปล่ียนแปลงท่ีมีความแตกต่างกนัไปแต่ละช่วงเวลา หากโครงสร้าง
โอกาสทางการเมืองเปิดให้มีการต่อสู้ผลกัดันเก่ียวกับกัญชาเสรี จะสามารถท าการขบัเคล่ือนให้ประสบความส าเร็จต่อไปได ้
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ประภาส ป่ินตบแต่ง (2552) ไดใ้ห้ความเห็นไวว้่า หากโครงสร้างโอกาสทางการเมืองเปิดโอกาสให้
กระท าการต่อสู้ แต่ไม่มีทรัพยากรท่ีจะใชใ้นการต่อสู้ผลกัดนั การต่อสู้ดงักล่าวก็ไม่สามารถประสบความส าเร็จได ้ทั้งโครงสร้าง
โอกาสทางการเมืองและการระดมทรัพยากรเป็นส่ิงจ าเป็นในการต่อสูข้องกลุ่มดว้ยเช่นกนั ขณะท่ีการเคล่ือนไหวทางสังคมเป็นกลุ่มท่ี
สนบัสนุนการเปล่ียนแปลงทางสงัคมและการเคล่ือนไหวทางสงัคมนั้น เป็นชุดขององคก์รท่ีมีการสนบัสนุนสาเหตุท่ีคลา้ยคลึงกนัอยู่
บนมิติของการเมืองท่ีมองขบวนการทางสังคมในฐานะการกระท ารวมหมู่ท่ีมีเหตุผล (rational) และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Olson 
(1965) ท่ีไดอ้ธิบายถึงการกระท าแบบรวมหมู่ (collective action) ในการเขา้ร่วมการต่อสู้ผลกัดนัเพ่ือนโยบายกญัชาเสรีนั้นเก่ียวขอ้ง
กบัปัจจยัทั้งในการเขา้ร่วมการต่อสู้อยู่ 2 ประการ คือ เหตุกระตุน้ร่วม (collective incentives) และเหตุกระตุน้ส าหรับปัจเจก 
(selective incentive) ซ่ึงจะประสบผลส าเร็จหรือบรรลุเป้าหมายของกลุ่มไดน้ั้นจะตอ้งมีเง่ือนไขท่ีเพียงพอ ซ่ึงเง่ือนไขดงักล่าวก็คือ
เง่ือนไขดา้นองคก์ารเคล่ือนไหวทางสงัคม และกระบวนการระดมทรัพยากรซ่ึงจะสามารถน ามาใชใ้นการอธิบายถึงการเกิดข้ึนของ
กลุ่มท่ีออกมาท าการเรียกร้องต่อสูเ้พ่ือนโยบายกญัชาเสรี 

การน าเสนอทางเลือกเพ่ือแกไ้ขปัญหาในแต่ละฝ่ายอาจมีแนวคิดท่ีเหมือนกนั แต่ก็มีเป้าหมายและวิธีการท่ีแตกต่างกนั    
การท่ีรัฐบาลประกาศให้กญัชาสามารถใชไ้ดเ้สรีทางการแพทย ์และประโยชน์ทางดา้นเศรษฐกิจภายใตก้รอบท่ีกฎหมายก าหนดไว ้
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของวรเดช จนัทรศร (2562) กล่าวว่า การแสวงหาอรรถประโยชน์สูงสุด เป็นกระบวนการตดัสินใจก าหนด
นโยบายในตวัแบบการตดัสินใจเลือกสาธารณะ ซ่ึงเป็นการหาจุดดุลยภาพ (equilibrium) ระหวา่งอุปสงคจ์ากฝ่ายประชาชน และ
อุปทานจากฝ่ายนักการเมืองและขา้ราชการ นโยบายท่ีก าหนดออกมาจึงเกิดจากการตดัสินใจในกรอบของเง่ือนไขของการสร้าง
คะแนนนิยมในหมู่ประชาชนของนกัการเมือง และการแสวงหาผลประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองของประชาชน แต่หากนโยบายกญัชาเสรีน้ี
ถูกก าหนดโดยชนชั้นน า หรือกลุ่มทุน ท่ีมีผลมาจากการช้ีน า แทรกแซง ใชอิ้ทธิพล บารมี ความเช่ือ ความไวว้างใจ ความศรัทธา 
ทา้ยท่ีสุดแลว้การใชอ้  านาจน้ีเป็นอ านาจทางสังคมท่ีจะแทรกแซง หรือมีอิทธิพลเหนืออ านาจรัฐ (state power) หรือราชการ เพราะ
คุณลกัษณะพิเศษของชนชั้นน า หรือกลุ่มทุนท่ีมีอยูจ่  านวนไม่มากในสงัคมการเมือง แต่มีอยูเ่กือบทุกสงัคม สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 
Wilson (1973) ไดมี้มุมมองเก่ียวกบักลุ่มผลประโยชน์ต่อองคก์รทางการเมืองวา่ การท่ีกลุ่มหรือองคก์รทางการเมืองจะกระท าการใด ๆ 
นั้นข้ึนอยูก่บัประเภทแรงจูงใจ ซ่ึงไดแ้ก่ แรงจูงใจดา้นวตัถุ เช่น เงิน ของมีค่า หรือบริการต่าง ๆ และแรงจูงใจในทางท่ีจะก่อให้เกิด
ความสมานฉนัทภ์ายในกลุ่ม ไดแ้ก่ แรงจูงใจเก่ียวกบัสถานภาพของบุคคลท่ีจะไดรั้บ (specific solidary incentive) 

 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

5252  
 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 
 1. รัฐควรมีการแกไ้ขปัญหาทางดา้นโครงสร้างขององค์กรให้มีความทนัสมยั ลดการท างานท่ีตอ้งมีระเบียบแบบแผน 
ขอ้จ ากดั ในดา้นต่าง ๆ และควรมีการกระจายอ านาจ 

2. ควรมีการบริหารจดัการนโยบายกญัชาเสรีใหมี้ความโปร่งใสข้ึน มีระบบ ระเบียบในการบริหารจดัการท่ีง่ายข้ึน และท า
ใหม้นัไปไกลท่ีสุด ใหป้ระชาชนทุกคนไดป้ระโยชน์ และเขา้ถึงโอกาสอยา่งเท่าเทียม  

3. ควรมีองคก์รหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบักญัชา (cannabis agency) ท่ีเป็นองคก์รกญัชาแห่งชาติในประเทศไทย 
(national cannabis organization) ท่ีเป็นผูมี้อ  านาจในการควบคุม ดูแล เก่ียวกบักญัชาทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นในการควบคุมในดา้นการ
ผลิต ส่งออก อุตสาหกรรม การซ้ือขาย การออกใบอนุญาต การออกใบรับรอง การให้ค  าปรึกษาเก่ียวกบัสินคา้ บริการ การส่งออก 
เป็นตน้ 

4. ควรมีการประชาสมัพนัธ์และรณรงคใ์หป้ระชาชนมีความรู้ ความเขา้ใจ รวมไปถึงการใชก้ญัชาอยา่งถูกตอ้ง และถูกวธีิ 
5. ควรมีมาตรการในการควบคุม ก ากบัดูแลการใช ้การซ้ือ การขายกญัชา อยา่งเขม้งวด รัดกุม เพ่ือให้เกิดปัญหาทางสังคม

ใหน้อ้ยท่ีสุด 
 6. ควรมีการส่งเสริมสนบัสนุนในการพฒันาสายพนัธ์ุกญัชา รวมไปถึงผลิตภณัฑก์ญัชาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานท่ีตรง
ต่อความตอ้งการของตลาด 
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ความรู้จากจีนสู่พ้ืนท่ีภายนอกท่ีไกลออกไป ส่วนยทุธศาสตร์เส้นทางสายไหมใหม่เป็นการน าหยิบยกมรดกความรุ่งเรืองของเส้นทาง
การคา้ในยุคโบราณมาผนวกเขา้กบัแนวคิดเร่ืองภูมิรัฐศาสตร์ และภูมิเศรษฐศาสตร์ ส่งผลให้ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตมี้ความส าคญั
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 This paper compares the difference between the Ancient Silk Road and the New Silk Road, two significant trading and 
political strategies of China, and examines their impacts on Southeast Asia. This research used documentary research methodology to 
analyze the related information from academic research, books, articles, and dissertations in Thai and English. It was found that 
China’s ancient silk road relies on the ideas of empire expansion and the exploration of knowledge of new routes and territories.  
There was turned out that the Ancient Silk Road was classified as a route of exchange of goods, cultures, and knowledge between 
China and far away territories. On the contrary, the New Silk Road was reviving the ancient prosperity trade routes combined with the 
concepts of geopolitics and geoeconomics. Then, Southeast Asia was more important to China as this region became a territorial 
alliance in terms of trading and security. Hence, it might be concluded that the Ancient and New Silk Road strategy were different in 
both their objectives and goals. The New Silk Road has been related to the prosperity of China; moreover, it represents the model of 
trading and political development in China’s way.  
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บทน า  
 
ความส าคญัของเส้นทางสายไหม  
 เสน้ทางสายไหม เป็นช่ือเรียกของเสน้ทางการคา้ท่ีเช่ือมการปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งโลกตะวนัออกและโลกตะวนัตกในยคุโบราณ 
และเป็นเส้นทางท่ีท าให้ผูค้นจากฟากฝ่ังหน่ึงของโลกสามารถติดต่อคา้ขายแลกเปล่ียนส่ิงต่าง ๆ กบัผูค้นในอีกฟากฝ่ังหน่ึงของโลกได ้
เส้นทางสายไหมแมไ้ม่ไดเ้ป็นเส้นทางคมนาคมมีความสะดวก ปลอดภยั และรวดเร็ว เม่ือเปรียบเทียบกบัเส้นทางหรือรูปแบบการคมนาคมท่ี
เกิดข้ึนในสมยัหลงั แต่ทว่าเส้นทางสายน้ีกลบัเป็นเส้นทางท่ีมีความส าคญัต่อผูค้นในดินแดนตน้ทาง ปลายทาง ตลอดจนชุมชนตลอด
เสน้ทางอยา่งยิ่งยวด พ่อคา้ นกับวช ตลอดจนนกัเดินทางจากจีนไดใ้ชเ้ส้นทางสายน้ีเป็นเส้นทางในการติดต่อคา้ขาย ส่งผ่านวฒันธรรม 
และส่งทอดองคค์วามรู้ต่าง ๆ ไปยงัผูค้นในดินแดนทางตะวนัตกท่ีไกลออกไป ในทางกลบักนันกัเดินทางเหล่าน้ีก็รับเอาสินคา้ ศาสนา 
ความเช่ือ และองคค์วามรู้ จากผูค้นทางฝ่ังตะวนัตกกลบัมาปรับใชแ้ละเผยแพร่ในโลกฝ่ังตะวนัออกดว้ย (เพช็รี สุมิตร, 2545)   
 ในสถานการณ์โลกยคุศตวรรษท่ี 21 การแข่งขนัดา้นเศรษฐกิจระหวา่งประเทศมีความเขม้ขน้รุนแรง ประเทศต่าง ๆ ลว้นแต่
วางแผนยุทธศาสตร์การคา้เพ่ือธ ารงตนเป็นผูเ้ล่นท่ีไม่เสียเปรียบในโลกทุนนิยม รัฐบาลจีนได้ร้ือฟ้ืนเส้นทางสายไหมยุคโบราณให้
กลบัมามีชีวิตอีกคร้ัง โดยร้ือฟ้ืนเส้นทางสายไหมใหม่ข้ึนเป็นยทุธศาสตร์เพื่อใชส้ าหรับการต่อสู้แข่งขนัทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ การเมือง 
และวฒันธรรม ส าหรับด้านเศรษฐกิจ การเขา้ถึงทรัพยากรและการควบคุมเส้นทางสายต่าง ๆ ในโลก เป็นส่ิงท่ีสามารถสร้างความ
เหนือกว่าในเวทีเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ เน่ืองจากความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งพลงังาน ทรัพยากรธรรมชาติ  แหล่ง
อาหาร พ้ืนท่ียุทธศาสตร์ หรือแมก้ระทัง่ความสามารถในการส่ือสารกบัชุมชนในพ้ืนท่ีต่าง ๆของโลก ลว้นแต่มีผลต่อการเพ่ิม-ลดขีด
ความสามารถและสถานะของรัฐในเวทีระหวา่งประเทศทั้งส้ิน ดงันั้น เสน้ทางสายไหมใหม่ จึงไม่ใช่เพียงเส้นทางการคา้โบราณท่ีถูกร้ือ
ฟ้ืนใหก้ลบัมาเป็นเสน้ทางแห่งการแลกเปล่ียนคา้ขาย หากแต่เป็นยทุธศาสตร์ระยะยาวส าหรับการสร้างความมัน่คง และมัง่คัง่ ให้กบัชาติ
จีนในปัจจุบนัและอนาคต 
 ในดา้นการเมือง ยทุธศาสตร์เสน้ทางสายไหมใหม่ ถือเป็นหน่ึงในปฏิกิริยาสะทอ้นกลบัของจีนท่ีมีต่อนโยบายของสหรัฐอเมริกาท่ี
พยายามปิดลอ้มจีนในทางการเมือง การทหาร และดา้นเศรษฐกิจ การเฉล่ียส่วนแบ่งทางเศรษฐกิจโลกท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองของจีน 
ตลอดจนจ านวนพนัธมิตรท่ีเพ่ิมข้ึนระหวา่งจีนกบัรัฐในภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใตส่้งผลให้สหรัฐอเมริกา
เกิดความไม่มัน่คงในสถานะของตนเองจึงพยายามปิดลอ้มและจ ากดัเขตอิทธิพลของจีนในภูมิภาคน้ีมากข้ึนเพ่ือรักษาฐานอ านาจของ
ตนเองเอาไว ้รัฐบาลจีนจึงใชย้ทุธศาสตร์เส้นทางสายไหมใหม่เป็นยทุธศาสตร์ในการสร้างความมัน่คงและสร้างพนัธมิตรกบัดินแดน
ตลอดเสน้ทางภูมิรัฐศาสตร์ผา่นการสร้างความร่วมมือดา้นเศรษฐกิจการคา้และสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคมท่ีเช่ือมต่อ
ในพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร์โดยรอบ ซ่ึงเร่ิมตน้จากใน ค.ศ. 2013 รัฐบาลจีนไดก้ าหนดอาณาบริเวณความสมัพนัธ์เช่ือมต่อในพ้ืนท่ีทางบก (silk 
road economic belt) ซ่ึงหมายถึง เส้นทางตั้งแต่พ้ืนท่ีทางตอนเหนือของจีน เช่ือมโยงไปถึงบริเวณเอเชียใต ้เอเชียกลาง และดินแดนใน
ยโุรป และต่อมาจึงขยายขอบเขตของพ้ืนท่ียทุธศาสตร์เพ่ิมเติมในพ้ืนท่ีทางทะเล (maritime silk road) โดยยทุธศาสตร์น้ีเรียกรวมกนัวา่ 
นโยบายหน่ึงแถบหน่ึงเสน้ทาง (One Belt, One Road--OBOR) จากนั้นต่อมาจึงพฒันานโยบายน้ีเป็นขอ้ริเร่ิมแถบและเส้นทาง (Belt and 
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“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’
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บทน า  
 
ความส าคญัของเส้นทางสายไหม  
 เสน้ทางสายไหม เป็นช่ือเรียกของเสน้ทางการคา้ท่ีเช่ือมการปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งโลกตะวนัออกและโลกตะวนัตกในยคุโบราณ 
และเป็นเส้นทางท่ีท าให้ผูค้นจากฟากฝ่ังหน่ึงของโลกสามารถติดต่อคา้ขายแลกเปล่ียนส่ิงต่าง ๆ กบัผูค้นในอีกฟากฝ่ังหน่ึงของโลกได ้
เส้นทางสายไหมแมไ้ม่ไดเ้ป็นเส้นทางคมนาคมมีความสะดวก ปลอดภยั และรวดเร็ว เม่ือเปรียบเทียบกบัเส้นทางหรือรูปแบบการคมนาคมท่ี
เกิดข้ึนในสมยัหลงั แต่ทว่าเส้นทางสายน้ีกลบัเป็นเส้นทางท่ีมีความส าคญัต่อผูค้นในดินแดนตน้ทาง ปลายทาง ตลอดจนชุมชนตลอด
เสน้ทางอยา่งยิ่งยวด พ่อคา้ นกับวช ตลอดจนนกัเดินทางจากจีนไดใ้ชเ้ส้นทางสายน้ีเป็นเส้นทางในการติดต่อคา้ขาย ส่งผ่านวฒันธรรม 
และส่งทอดองคค์วามรู้ต่าง ๆ ไปยงัผูค้นในดินแดนทางตะวนัตกท่ีไกลออกไป ในทางกลบักนันกัเดินทางเหล่าน้ีก็รับเอาสินคา้ ศาสนา 
ความเช่ือ และองคค์วามรู้ จากผูค้นทางฝ่ังตะวนัตกกลบัมาปรับใชแ้ละเผยแพร่ในโลกฝ่ังตะวนัออกดว้ย (เพช็รี สุมิตร, 2545)   
 ในสถานการณ์โลกยคุศตวรรษท่ี 21 การแข่งขนัดา้นเศรษฐกิจระหวา่งประเทศมีความเขม้ขน้รุนแรง ประเทศต่าง ๆ ลว้นแต่
วางแผนยุทธศาสตร์การคา้เพื่อธ ารงตนเป็นผูเ้ล่นท่ีไม่เสียเปรียบในโลกทุนนิยม รัฐบาลจีนได้ร้ือฟ้ืนเส้นทางสายไหมยุคโบราณให้
กลบัมามีชีวิตอีกคร้ัง โดยร้ือฟ้ืนเส้นทางสายไหมใหม่ข้ึนเป็นยทุธศาสตร์เพื่อใชส้ าหรับการต่อสู้แข่งขนัทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ การเมือง 
และวฒันธรรม ส าหรับด้านเศรษฐกิจ การเขา้ถึงทรัพยากรและการควบคุมเส้นทางสายต่าง ๆ ในโลก เป็นส่ิงท่ีสามารถสร้างความ
เหนือกว่าในเวทีเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ เน่ืองจากความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งพลงังาน ทรัพยากรธรรมชาติ  แหล่ง
อาหาร พ้ืนท่ียุทธศาสตร์ หรือแมก้ระทัง่ความสามารถในการส่ือสารกบัชุมชนในพ้ืนท่ีต่าง ๆของโลก ลว้นแต่มีผลต่อการเพ่ิม-ลดขีด
ความสามารถและสถานะของรัฐในเวทีระหวา่งประเทศทั้งส้ิน ดงันั้น เสน้ทางสายไหมใหม่ จึงไม่ใช่เพียงเส้นทางการคา้โบราณท่ีถูกร้ือ
ฟ้ืนใหก้ลบัมาเป็นเสน้ทางแห่งการแลกเปล่ียนคา้ขาย หากแต่เป็นยทุธศาสตร์ระยะยาวส าหรับการสร้างความมัน่คง และมัง่คัง่ ให้กบัชาติ
จีนในปัจจุบนัและอนาคต 
 ในดา้นการเมือง ยทุธศาสตร์เสน้ทางสายไหมใหม่ ถือเป็นหน่ึงในปฏิกิริยาสะทอ้นกลบัของจีนท่ีมีต่อนโยบายของสหรัฐอเมริกาท่ี
พยายามปิดลอ้มจีนในทางการเมือง การทหาร และดา้นเศรษฐกิจ การเฉล่ียส่วนแบ่งทางเศรษฐกิจโลกท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองของจีน 
ตลอดจนจ านวนพนัธมิตรท่ีเพ่ิมข้ึนระหวา่งจีนกบัรัฐในภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใตส่้งผลให้สหรัฐอเมริกา
เกิดความไม่มัน่คงในสถานะของตนเองจึงพยายามปิดลอ้มและจ ากดัเขตอิทธิพลของจีนในภูมิภาคน้ีมากข้ึนเพ่ือรักษาฐานอ านาจของ
ตนเองเอาไว ้รัฐบาลจีนจึงใชย้ทุธศาสตร์เส้นทางสายไหมใหม่เป็นยทุธศาสตร์ในการสร้างความมัน่คงและสร้างพนัธมิตรกบัดินแดน
ตลอดเสน้ทางภูมิรัฐศาสตร์ผา่นการสร้างความร่วมมือดา้นเศรษฐกิจการคา้และสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคมท่ีเช่ือมต่อ
ในพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร์โดยรอบ ซ่ึงเร่ิมตน้จากใน ค.ศ. 2013 รัฐบาลจีนไดก้ าหนดอาณาบริเวณความสมัพนัธ์เช่ือมต่อในพ้ืนท่ีทางบก (silk 
road economic belt) ซ่ึงหมายถึง เส้นทางตั้งแต่พ้ืนท่ีทางตอนเหนือของจีน เช่ือมโยงไปถึงบริเวณเอเชียใต ้เอเชียกลาง และดินแดนใน
ยโุรป และต่อมาจึงขยายขอบเขตของพ้ืนท่ียทุธศาสตร์เพ่ิมเติมในพ้ืนท่ีทางทะเล (maritime silk road) โดยยทุธศาสตร์น้ีเรียกรวมกนัวา่ 
นโยบายหน่ึงแถบหน่ึงเสน้ทาง (One Belt, One Road--OBOR) จากนั้นต่อมาจึงพฒันานโยบายน้ีเป็นขอ้ริเร่ิมแถบและเส้นทาง (Belt and 

 
 

Road Initiative--BRI) ซ่ึงเป็นนโยบายท่ีมีจุดหมายเพื่อสร้างความเช่ือมโยงรัฐในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ทั้งทางดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เศรษฐกิจการคา้ ระบบคมนาคม ตลอดจนความมัน่คงทางภูมิภาคร่วมกนั (เอกพร รักความสุข และคนอ่ืน ๆ, 2562) 

ส่วนในดา้นวฒันธรรม แนวคิดการสร้างความเช่ือมต่อระบบคมนาคม โครงข่าย และโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงขา้มภูมิภาค
ภายใตยุ้ทธศาสตร์เส้นทางสายไหมใหม่ไดถู้กน าเสนอออกมาพร้อมกบัสารทางการเมืองเร่ืองการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวฒันธรรมท่ี
แตกต่างของแต่ละภูมิภาคในโลก โดยในการประชุมองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติหรือ ยูเนสโก 
(UNESCO)  เม่ือ ค.ศ. 2014 ประธานาธิบดีสีจ้ินผิง ไดน้ าเสนอแนวคิดการแลกเปล่ียนทางวฒันธรรมโดยหยบิยกเสน้ทางสายไหมข้ึนเป็น
กรณีตวัอยา่งโดยมีนยัส าคญัเก่ียวกบัการน าเสนอระเบียบการเมืองโลกท่ีน่าสนใจความวา่ 

. . . ประวติัศาสตร์ไดบ้อกกบัพวกเราทุกคนวา่ มีเพียงการแลกเปล่ียนและเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัเท่านั้นท่ีจะท าใหอ้ารยธรรมเตม็ 
ไปดว้ยความมีชีวติชีวา หากทุกอารยธรรมสามารถรักษาความเป็นเอกเทศเอาไวไ้ด ้ส่ิงท่ีเรียกว่า ‘การปะทะทางวฒันธรรม’  
จะไม่เป็นปัญหา และความสมคัรสมานทางอารยธรรมจะเป็นส่ิงท่ีเกิดขึน้จริงได้ . . . ในสมยัโบราณตั้งแต่ยคุราชวงศฮ์ัน่  
จีนเคยมีประวติัศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเสน้ทางสายไหมท่ีเช่ือมโยงจากจีนไปสู่ภูมิภาคตะวนัตก เสน้ทางน้ีไดแ้ผข่ยายสินคา้  
วฒันธรรม และความรู้จากจีนไปสู่พ้ืนท่ีทางตะวนัตก และเสน้ทางเดียวกนัก็ไดน้ าสินคา้ วฒันธรม และความรู้จากตะวนัตกแผ ่
ขยายมาสู่จีนเช่นกนั . . . (Embassy of PRC in the Republic of Seria, 2014) 
ขอ้ความขา้งตน้สะทอ้นถึงสารทางการเมืองเก่ียวกบัการยอมรับและแลกเปล่ียนวฒันธรรมท่ีแตกต่างหลากหลาย โดยประธานาธิบดี     

สีจ้ินผิงไดย้กเอากรณีเสน้ทางสายไหมข้ึนเป็นตวัอยา่งความสมัพนัธ์ระหวา่งโลกตะวนัออกและตะวนัตกยคุโบราณท่ีทั้งสองฟากฝ่ังมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้กนั และเนน้ย  ้าวา่การยอมรับในวฒันธรรมท่ีแตกต่างหลากหลายเป็นหัวใจส าคญัท่ีจะช่วยให้การติดต่อขา้มภูมิภาคใน
ยคุโลกาภิวตัน์เป็นไปอยา่งสร้างสรรคแ์ละลดปัญหาทางปะทะทางวฒันธรรมได ้สารทางการเมืองท่ีส่ือออกมาน้ีมีนยัสะทอ้นถึงประเด็น
ถกเถียงร่วมสมยัท่ีถูกน าเสนอไวโ้ดย แซมมวล พี. ฮนัติงตนั (Samuel P. Huntington) ท่ีไดก้ล่าวถึงสงครามฉากใหม่ในโลกยุคหลงั
สงครามเยน็ว่า ความขดัแยง้ใหม่ของโลกยุคร่วมสมยัจะปรากฏข้ึนในโฉมหน้าของการปะทะทางอารยธรรม ซ่ึงแนวคิดดังกล่าวมี
หลกัฐานเชิงประจกัษจ์ากกระแสแนวคิดภูมิภาคนิยมท่ีก าลงัก่อตวัข้ึนควบคู่กบัสถานการณ์โลกาภิวตัน์ท่ีเช่ือมต่อโลกเขา้หากนั กลุ่มอารย
ธรรมต่าง ๆ ก าลงัเกิดความร่วมมือและเกิดความแปลกแยกระหว่างกนัมากข้ึน ทั้งน้ีดว้ยเหตุผลด้านเศรษฐกิจ ความมัน่คง และเพื่อ
รักษาอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของตนไว ้(Huntington, 1993)  

จากความล่อแหลมในความขดัแยง้ขา้งตน้ ประธานาธิบดีสีจ้ินผิงจึงน าเสนอยทุธศาสตร์เส้นทางสายไหมใหม่ออกสู่ประชาคม
โลกในมิติท่ีมีความยดืหยุน่และเปิดกวา้ง กล่าวคือ  เสน้ทางสายไหมใหม่ จะเป็นยทุธศาสตร์ท่ีสามารถกา้วขา้มความปัญหาความขดัแยง้
ทางอารยธรรมได ้เน่ืองจากจีนจะยึดมัน่ในหลกัการยอมรับวฒันธรรมท่ีแตกต่างหลากหลาย ประธานาธิบดีสีจ้ินผิงไดป้ระกาศเน้นย  ้า
อยา่งชดัเจนวา่ เสน้ทางสายไหมใหม่จะเป็นยทุธศาสตร์ท่ีวางอยูบ่นแนวคิดสันติภาพและความร่วมมือ (peace and cooperation) การเปิด
กวา้งและความครอบคลุม (openness and inclusiveness) การเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั (mutual learning) และการแบ่งปันผลประโยชน์
ร่วมกนั (mutual benefit) (Ministry of Foreign Affairs of the PRC, 2017) ดงันั้น ยทุธศาสตร์เส้นทางสายไหมใหม่จึงจะไม่เพียงเป็น
ยทุธศาสตร์ทางเศรษฐกิจท่ีท าหนา้ท่ีเช่ือมต่อการคา้ขาย และเช่ือมโยงระบบโครงสร้างพ้ืนฐานขา้มภูมิภาค หากแต่เส้นทางสายไหมใหม่



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี
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ยงัมีฐานะเป็นยทุธศาสตร์ทางการเมืองท่ีท าหนา้ท่ีเช่ือมโยงและเสริมสร้างพนัธมิตรระหวา่งรัฐต่างๆ กบัจีน ภายใตแ้นวคิดทางวฒันธรรม
ท่ีวา่ดว้ยการสานสมัพนัธ์ระหวา่งรัฐบนเง่ือนไขของการยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางอารยธรรมและวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั 

  
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

 
 งานวิจยัฉบบัน้ี ตอ้งการศึกษาเปรียบเทียบสองยุทธศาสตร์ทางการคา้และการเมืองท่ีส าคญัของสาธารณรัฐประชาชนจีน คือ
เส้นทางสายไหมและเส้นทางสายไหมใหม่ โดยมุ่งพิจารณาวา่ ยทุธศาสตร์ทั้งสองมีจุดเร่ิมตน้ การวางเป้าหมาย ตลอดจนเปรียบเทียบ     
นยัยะของยทุธศาสตร์เสน้ทางสายไหมและเสน้ทางสายไหมใหม่ วา่ มีความเหมือน หรือแตกต่างกนัอยา่งไร พร้อมพิจารณาเปรียบเทียบ
ผลกระทบจากยทุธศาสตร์ดงักล่าวท่ีมีต่อภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้นภาพรวม  
 

วธีิด าเนินการวจิยั 
 
 การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (qualitative research) และอาศยัวิธีการวิจยัเชิงเอกสาร (documentary research) เป็น
หลกั โดยศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจากจากทั้งเอกสารชั้นตน้ (primary Source) เช่น แถลงการณ์และนโยบายของรัฐบาล และเอกสารชั้นรอง 
(secondary source) ประกอบดว้ย เอกสารวิชาการ หนังสือ บทความ และวิทยานิพนธ์  ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ หลงัจากนั้น จึงน าขอ้มูลมามารวบรวมและวเิคราะห์ประกอบสร้างข้ึนเป็นค าอธิบายเชิงวชิาการ  
 

ผลการวจิยั 
 
เส้นทางสายไหม: เส้นทางแห่งการค้า และเส้นทางแห่งวถิชีีวติในโลกยคุโบราณ 

เส้นทางสายไหมเป็นเส้นทางแห่งการคา้และเส้นทางแห่งวิถีชีวิตในโลกยคุโบราณ จุดก าเนิดของเส้นทางสายน้ีเร่ิมจากช่วง
ประมาณ 138 ปีก่อนคริสตก์าล เม่ือจกัรพรรดิอู่ต้ีแห่งราชวงศ์ฮัน่ (Han Wudi) ไดส่้งคณะทูตโดยมีจางเฉียน (Zhang Qian) เป็นหัวหนา้
คณะ เดินทางไปยงัดินแดนทางตะวนัตกของจีน เน่ืองจากขณะนั้นมีชนเผ่าซงหนู (Xiongnu) มกัก่อการรุกรานและปลน้สะดมผูค้น         
จกัรพรรดิอู่ต้ีจึงไดส่้งคณะทูตไปส ารวจและเจรจาเป็นพนัธมิตรกบัแควน้เลก็ต่าง ๆ ตามเส้นทางเพื่อปราบปรามชนเผ่าซงหนู ผลปรากฏ
วา่ แผนการณ์ปราบปรามชนเผ่าซงหนูไม่ส าเร็จ แต่หัวหน้าคณะทูตจางเฉียน ไดก้ลบัมารายงานขอ้มูลเก่ียวกบัการเดินทางและความ
น่าสนใจของดินแดนต่าง ๆ ใหร้าชส านกัไดรั้บทราบ พร้อมถวายขอ้เสนอแนะใหจ้ดัตั้ง 4 จงัหวดัเพ่ิมเติมบนเสน้ทางน้ีเพื่อประโยชน์ทาง
การคา้และความมัน่คง นัน่คือ จงัหวดัวเูวย่ (Wuwei) จงัหวดัจางเย ่(Zhangye) จงัหวดัเจียกวาน (Jiaguan) และจงัหวดัซาโจว (Shazhau) 
พร้อมเสนอใหส้ร้างป้อมปราการบนเสน้ทางตะวนัตกของจีนเพ่ือเป็นการป้องกนัการรุกรานดว้ย (เพช็รี สุมิตร, 2545) 

หลงัจากจกัรพรรดิอู่ต้ีไดรั้บทราบขอ้มูลขา้งตน้ จึงเกิดพระราชประสงคท่ี์จะแผ่ขยายอาณาจกัรไปทางตะวนัตกเพ่ิมเติม (ทวีป 
วรดิลก, 2551)  และท าใหเ้กิดเสน้ทางท่ีเช่ือมโยงอาณาจกัรจีนกบัดินแดนตา่ง ๆ ท่ีไกลออกไป นัน่คือ “เสน้ทางสายไหม” ช่ือของเสน้ทาง



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  
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ยงัมีฐานะเป็นยทุธศาสตร์ทางการเมืองท่ีท าหนา้ท่ีเช่ือมโยงและเสริมสร้างพนัธมิตรระหวา่งรัฐต่างๆ กบัจีน ภายใตแ้นวคิดทางวฒันธรรม
ท่ีวา่ดว้ยการสานสมัพนัธ์ระหวา่งรัฐบนเง่ือนไขของการยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางอารยธรรมและวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั 

  
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
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สายไหมมีท่ีมาจากการท่ีเสน้ทางสายน้ีมีสินคา้ส าคญัคือ ผา้ไหม ในช่วง 300 ปีก่อนคริสตก์าล ไหมเป็นสินคา้ท่ีไดรั้บความนิยมมากและ
เป็นสินคา้ท่ีสามารถส่ือถึงความสถานะของผูส้วมใส่ เส้นทางสายไหมยุคโบราณมีทางแยกหลายทาง และเปล่ียนแปลงไปตามความ
สะดวกและปลอดภยัในแต่ละยคุ จุดเร่ิมตน้ดา้นตะวนัออกเร่ิมจากเมืองลัว่หยางหรือเมืองซีอานในปัจจุบนั ผ่านตามเส้นทางในประเทศ
จีน ผา่นไปยงัเอเชียกลาง ตะวนัออกกลาง แยกผา่นลงไปยงัอินเดีย และทะลุไปทางทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เพื่อเขา้ไปในพ้ืนท่ีทางตะวนัตก 
สินคา้ท่ีถูกน ามาคา้ขายบนเส้นทางมีหลากหลาย ไม่ใช่เพียงผา้ไหมท่ีมีมูลค่าสูง แต่ยงัมีทองแดง ทองค า ก ายาน คราม ไข่มุก ปะการัง    
อญัมณี เคร่ืองเทศ พืชผล และอาหาร นอกจากน้ีพร้อม ๆ กบัการส่งผ่านสินคา้หลายชนิด แนวความคิด ความเช่ือ ตลอดจนวิถีชีวิตของ
พอ่คา้ นกับวช และนกัแสวงหาโชคลาภท่ีเดินทางบนเสน้ทางสายน้ีไดถู้กน าติดตวัไปยงัพ้ืนท่ีท่ีไกลออกไป จากระบบความคิด ความเช่ือ 
และความศรัทธา ท่ีต่างกนัส่งผลใหต้ลอดช่วงประวติัศาสตร์ท่ียาวนานของอายขุยัของเสน้ทางสายไหม ไม่เพียงปรากฏ การต่อสู้ แข่งขนั 
และการปะทะระหวา่งกนัของส่ิงท่ีแตกต่าง หากแต่ยงัเกิดการเรียนรู้ แลกเปล่ียน หยบิยมืซ่ึงกนัและกนัดว้ย (ปีเตอร์ ฟรานโคพาน, 2563) 

จากการพิจารณาประวติัศาสตร์ของเส้นทางสายไหมในยุคโบราณ จะเห็นไดว้่า จุดก าเนิดของเส้นทางสายไหมเร่ิมตน้จาก
เหตุผลด้านความมัน่คงของอาณาจักรจีนท่ีตอ้งการส ารวจและควบคุมเส้นทางในดินแดนฝ่ังตะวนัตก จากนั้นเม่ือจักรพรรดิจีนได้
รับทราบขอ้มูลของดินแดนตลอดเสน้ทางจึงมีเป้าหมายขยายอาณาจกัร (empire expansion) ให้กวา้งขวางออกไปเพื่อขยายแสนยานุภาพ
ของอาณาจกัรตามแนวคิดดา้นความมัน่คงยคุโบราณ (Strathern, n.d.)  และจากการส ารวจและความพยายามควบคุมดินแดนเพ่ิมเติมคร้ัง
น้ีไดน้ าไปสู่การเกิดข้ึนของเสน้ทางสายไหมท่ีกลายเป็นเสน้ทางสายส าคญัของโลกยคุอดีต ปริมาณการคา้และผลตอบแทนการคา้จ านวน
มหาศาลท่ีเกิดข้ึนบนเสน้ทางสายน้ีตลอดระยะเวลาหลายศตวรรษ ไดส้ร้างผลให้เส้นทางสายไหมมีความส าคญัและโดดเด่นเป็นเสมือน
เสน้ทางแห่งวถีิชีวติของผูค้นในโลกยคุโบราณ เน่ืองจากสินคา้นานาชนิด นวตักรรม องคค์วามรู้ ตลอดจนระบบความเช่ือความศรัทธา
และต ารับต าราในสาขาวิชาต่าง ๆ ไดถู้กส่งผ่านแลกเปล่ียน เกิดการปะทะ ขดัแยง้และปฏิสังสรรค์ระหว่างกนัหลากหลายมิติข้ึนบน
เสน้ทางการคา้ท่ีเรียกวา่ เสน้ทางสายไหม  

 
เส้นทางสายไหมใหม่: เส้นทางแห่งความหวงัทางเศรษฐกจิและความรุ่งโรจน์ของจนี  
 โครงการเส้นทางสายไหมใหม่ หรือในอีกช่ือหน่ึงท่ีเรียกว่า ขอ้ริเร่ิมแถบและเส้นทาง (belt and road initiative) เป็นแผน
ยทุธศาสตร์แห่งชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนท่ีประธานาธิบดีสีจ้ินผิงประกาศร้ือฟ้ืนเส้นทางสายไหมยคุโบราณมาพฒันาต่อยอด 
เส้นทางสายไหมใหม่แบ่งออกเป็น 2 เส้นทาง คือ เส้นทางสายไหมทางบก (silk road economic belt) และเส้นทางสายไหมทางทะเล 
(Maritime Silk Road) ครอบคลุมพ้ืนท่ีกวา่ 65 ประเทศทัว่โลก ครอบคลุมประชากรรวมกนักวา่ 4,500 ลา้นคน โดยเส้นทางทั้งหมดมีการ
เช่ือมตรงมาสู่ศูนยก์ลางท่ีจีน โครงการเส้นทางสายไหมใหม่มีมูลค่าโครงการสูงถึง 1.4 ลา้นลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ (ภทัรสุดา 
ปาละกวงศ ์ณ อยธุยา, 2561) และประเทศจีนยงัมีการจดัตั้งสถาบนัการเงินท่ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือการสนบัสนุนเงินทุนส าหรับการส่งเสริม
โครงการน้ี ยกตวัอยา่งเช่น ธนาคารพฒันาองคก์ารความร่วมมือเซ่ียงไฮ ้(The Shanghai Cooperation Organization Development Bank) 
และธนาคารเพ่ือการพฒันาใหม่ภายใตก้ลุ่มบริกส์ (BRICS New Development Bank) ไม่เพียงเท่านั้น รัฐบาลจีนยงัมีการสร้างกรอบความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจทั้งระดบัทวภิาคีและพหุภาคีท่ีสอดคลอ้งและส่งเสริมต่อโครงการเส้นทางสายไหมใหม่ผ่านการวางขอ้ตกลงภายใต้
ระเบียงเศรษฐกิจ (economic corridor) ในพ้ืนท่ียทุธศาสตร์ต่าง ๆ อาทิ ในภูมิภาคอินโดจีน มีการจดัท าระเบียงเศรษฐกิจจีน-คาบสมุทร



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

6060

 
 

อินโดจีน (China-Indochina Peninsula Economic Corridor หรือ CICPEC) เพ่ือเช่ือมต่อจีนกบั 8 เมืองหลกั ในภูมิภาคอินโดจีน ไดแ้ก่ 
สิงคโปร์ กวัลาลมัเปอร์ กรุงเทพ พนมเปญ โฮจิมินห์ เวียงจนัทน์ ฮานอย และหนานหนิง และในภูมิภาคเอเชียใต ้มีการจดัท าระเบียง
เศรษฐกิจจีน-ปากีสถาน (China-Pakistan Economic Corridor หรือ CPEC) เพ่ือเช่ือมจีนกบัเอเชียใต ้(เอกพร รักความสุข และคนอ่ืน ๆ, 
2562) 
 จากการจดัท าโครงการเสน้ทางสายไหมใหม่ ตลอดจนกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ทั้งในระดบัพหุภาคีและทวิภาคี 
ส่งผลใหร้ะบบเศรษฐกิจและการเมืองโลกเกิดการเปล่ียนแปลง ทิศทางการคา้และการลงทุนทุกทิศทางของโลกเร่ิมมีแนวโนม้หันเหเขา้
มาสู่จีนภายใตค้วามเช่ือมโยงของโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคมท่ีเช่ือมต่อแบบไร้พรมแดนอยา่งแทจ้ริง ดินแดนท่ีเส้นทางสายไหม
ใหม่พาดผา่นต่างถูกเช่ือมโยงเขา้ดว้ยกนัเป็นโครงข่ายการเช่ือมต่อท่ีมีเป้าหมายแยกยอ่ยหลากหลาย แต่อยูภ่ายใตเ้ป้าหมายหลกัใหญ่คือ
การสร้างความมัง่คัง่และมัน่คงทางเศรษฐกิจร่วมกนัระหวา่งภูมิภาคโดยมีจีนเป็นแกนกลาง แถบเศรษฐกิจ และระเบียงเศรษฐกิจต่าง ๆ 
ลว้นถูกจดัท าข้ึนมาภายใตค้วามมุ่งหมายท่ีสอดรับและส่งเสริมต่อยทุธศาสตร์ใหญ่อยา่งเสน้ทางสายไหมใหม่ในหลายมิติ ยกตวัอยา่งเช่น 
เสน้ทางสายไหมทางบก ทั้ง 3 สาย จดัเป็นการด าเนินยทุธศาสตร์ส าคญัดา้นการครอบคลุมเสน้ทางและพ้ืนท่ียทุธศาสตร์ในภูมิภาคต่าง ๆ 
ของโลกอยา่งแยบยล อาทิ (1) เสน้ทางสายเหนือ อนัประกอบดว้ย จีน รัสเซีย เยอรมนั และยโุรปเหนือ มีบทบาทส าคญัในการขนส่งจาก
จีนไปยงัยโุรปผา่นเอเชียกลางและรัสเซีย และแน่นอนวา่เสน้ทางสายน้ีท าหนา้ท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีทางบกของยเูรเซีย (2) เส้นทางสายกลาง 
ท่ีพาดผา่นปักก่ิง ซีอาน อูรุมจี อฟักานิสถาน คาซคัสถาน ฮงัการี และปารีส เส้นทางสายน้ีมีความส าคญัในการควบคุมพ้ืนท่ียทุธศาสตร์
พลงังานในบริเวณอ่าวเปอร์เซีย ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และเอเชียตะวนัตก และ (3) เส้นทางสายใต ้ ท่ีพาดผ่านปักก่ิง ซินเจียง ปากีสถาน 
อิหร่าน อิรัก ตุรกี อิตาลี และสเปน เส้นทางสายน้ีมีความส าคัญต่อการสร้างความเช่ือมโยงและควบคุมเส้นทางในเอเชียใต ้และ
มหาสมุทรอินเดีย  
 นอกเหนือจากน้ี เม่ือพิจารณากรณีเสน้ทางสายไหมทางทะเลจะเห็นไดว้า่ เสน้ทางสายไหมทางทะเลทั้ง 2 เส้นทาง คือ เส้นทาง
เช่ือมโยงระหว่างจีนกับเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ และเส้นทางเช่ือมโยงระหว่างจีนกับเอเชียตะวนัตกและแอฟริกา เป็นเส้นทางท่ี
ครอบคลุมพ้ืนท่ียทุธศาสตร์ทางทะเลท่ีส าคญั 2 ส่วน คือ ทะเลจีนใต ้มหาสมุทรอินเดีย ซ่ึงเส้นทางทั้งสองน้ีเป็นเส้นทางยทุธศาสตร์ทาง
ทะเลท่ีมีความส าคญัต่อการคมนาคมและการคา้ขายในปริมาณสูงล่ิวในระบบเศรษฐกิจโลก ขณะเดียวกนัพ้ืนท่ีทางทะเลทั้งสองส่วน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทะเลจีนใต ้ยงัถือเป็นภูมิรัฐศาสตร์ท่ีมีความส าคญัต่อการขยายอ านาจและสร้างเขตอิทธิพลของจีนทั้ งทางด้าน
เศรษฐกิจและความมัน่คงโดยตรง 

จากการจดัวางโครงข่ายระบบคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ียทุธศาสตร์ส าคญัของโลก ตลอดจนการขยาย
ความร่วมมือและการสร้างพนัธมิตรทางเศรษฐกิจผ่านการพ่ึงพิงเงินงบประมาณจากจีนเพ่ือสนับสนุนความพร้อมในการเปิดประเทศ
ส าหรับรัฐขนาดกลางและขนาดเลก็จ านวนมาก ส่งผลใหส้ถานะของจีนในเวทีโลกเร่ิมปรากฏสูงเด่นมากข้ึนและถูกจบัตามอง โครงการ
เส้นทางสายไหมใหม่ซ่ึงเป็นยทุธศาสตร์ส าคญัของจีนเร่ิมกลายเป็นประเด็นถกเถียงและถูกตั้งขอ้สังเกตในแง่มุมท่ีแตกต่างกนัออกไป 
(BBC NEWS ไทย, 2560) ประเทศในกลุ่มก าลงัพฒันาและดอ้ยพฒันาทั้งในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เอเชียใต ้และเอเชียกลาง โดย
ส่วนใหญ่ให้การตอบรับต่อโครงการเส้นทางสายไหมใหม่ในระดับท่ีสูงกว่ากลุ่มประเทศท่ีมีอตัราการพฒันาระดบักลาง โดยกลุ่ม
ประเทศท่ีใหก้ารตอบรับและสนบัสนุนโครงการและประสานความร่วมมือกบัจีนอยา่งชดัเจน เช่น กมัพูชา ปากีสถาน คีร์กิซสถานและ



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี

6161

 
 

อินโดจีน (China-Indochina Peninsula Economic Corridor หรือ CICPEC) เพ่ือเช่ือมต่อจีนกบั 8 เมืองหลกั ในภูมิภาคอินโดจีน ไดแ้ก่ 
สิงคโปร์ กวัลาลมัเปอร์ กรุงเทพ พนมเปญ โฮจิมินห์ เวียงจนัทน์ ฮานอย และหนานหนิง และในภูมิภาคเอเชียใต ้มีการจดัท าระเบียง
เศรษฐกิจจีน-ปากีสถาน (China-Pakistan Economic Corridor หรือ CPEC) เพ่ือเช่ือมจีนกบัเอเชียใต ้(เอกพร รักความสุข และคนอ่ืน ๆ, 
2562) 
 จากการจดัท าโครงการเสน้ทางสายไหมใหม่ ตลอดจนกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ทั้งในระดบัพหุภาคีและทวิภาคี 
ส่งผลใหร้ะบบเศรษฐกิจและการเมืองโลกเกิดการเปล่ียนแปลง ทิศทางการคา้และการลงทุนทุกทิศทางของโลกเร่ิมมีแนวโนม้หันเหเขา้
มาสู่จีนภายใตค้วามเช่ือมโยงของโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคมท่ีเช่ือมต่อแบบไร้พรมแดนอยา่งแทจ้ริง ดินแดนท่ีเส้นทางสายไหม
ใหม่พาดผา่นต่างถูกเช่ือมโยงเขา้ดว้ยกนัเป็นโครงข่ายการเช่ือมต่อท่ีมีเป้าหมายแยกยอ่ยหลากหลาย แต่อยูภ่ายใตเ้ป้าหมายหลกัใหญ่คือ
การสร้างความมัง่คัง่และมัน่คงทางเศรษฐกิจร่วมกนัระหวา่งภูมิภาคโดยมีจีนเป็นแกนกลาง แถบเศรษฐกิจ และระเบียงเศรษฐกิจต่าง ๆ 
ลว้นถูกจดัท าข้ึนมาภายใตค้วามมุ่งหมายท่ีสอดรับและส่งเสริมต่อยทุธศาสตร์ใหญ่อยา่งเสน้ทางสายไหมใหม่ในหลายมิติ ยกตวัอยา่งเช่น 
เสน้ทางสายไหมทางบก ทั้ง 3 สาย จดัเป็นการด าเนินยทุธศาสตร์ส าคญัดา้นการครอบคลุมเสน้ทางและพ้ืนท่ียทุธศาสตร์ในภูมิภาคต่าง ๆ 
ของโลกอยา่งแยบยล อาทิ (1) เสน้ทางสายเหนือ อนัประกอบดว้ย จีน รัสเซีย เยอรมนั และยโุรปเหนือ มีบทบาทส าคญัในการขนส่งจาก
จีนไปยงัยโุรปผา่นเอเชียกลางและรัสเซีย และแน่นอนวา่เสน้ทางสายน้ีท าหนา้ท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีทางบกของยเูรเซีย (2) เส้นทางสายกลาง 
ท่ีพาดผา่นปักก่ิง ซีอาน อูรุมจี อฟักานิสถาน คาซคัสถาน ฮงัการี และปารีส เส้นทางสายน้ีมีความส าคญัในการควบคุมพ้ืนท่ียทุธศาสตร์
พลงังานในบริเวณอ่าวเปอร์เซีย ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และเอเชียตะวนัตก และ (3) เส้นทางสายใต ้ ท่ีพาดผ่านปักก่ิง ซินเจียง ปากีสถาน 
อิหร่าน อิรัก ตุรกี อิตาลี และสเปน เส้นทางสายน้ีมีความส าคัญต่อการสร้างความเช่ือมโยงและควบคุมเส้นทางในเอเชียใต ้และ
มหาสมุทรอินเดีย  
 นอกเหนือจากน้ี เม่ือพิจารณากรณีเสน้ทางสายไหมทางทะเลจะเห็นไดว้า่ เสน้ทางสายไหมทางทะเลทั้ง 2 เส้นทาง คือ เส้นทาง
เช่ือมโยงระหว่างจีนกับเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ และเส้นทางเช่ือมโยงระหว่างจีนกับเอเชียตะวนัตกและแอฟริกา เป็นเส้นทางท่ี
ครอบคลุมพ้ืนท่ียทุธศาสตร์ทางทะเลท่ีส าคญั 2 ส่วน คือ ทะเลจีนใต ้มหาสมุทรอินเดีย ซ่ึงเส้นทางทั้งสองน้ีเป็นเส้นทางยทุธศาสตร์ทาง
ทะเลท่ีมีความส าคญัต่อการคมนาคมและการคา้ขายในปริมาณสูงล่ิวในระบบเศรษฐกิจโลก ขณะเดียวกนัพ้ืนท่ีทางทะเลทั้งสองส่วน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทะเลจีนใต ้ยงัถือเป็นภูมิรัฐศาสตร์ท่ีมีความส าคญัต่อการขยายอ านาจและสร้างเขตอิทธิพลของจีนทั้ งทางด้าน
เศรษฐกิจและความมัน่คงโดยตรง 

จากการจดัวางโครงข่ายระบบคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ียทุธศาสตร์ส าคญัของโลก ตลอดจนการขยาย
ความร่วมมือและการสร้างพนัธมิตรทางเศรษฐกิจผ่านการพ่ึงพิงเงินงบประมาณจากจีนเพ่ือสนับสนุนความพร้อมในการเปิดประเทศ
ส าหรับรัฐขนาดกลางและขนาดเลก็จ านวนมาก ส่งผลใหส้ถานะของจีนในเวทีโลกเร่ิมปรากฏสูงเด่นมากข้ึนและถูกจบัตามอง โครงการ
เส้นทางสายไหมใหม่ซ่ึงเป็นยทุธศาสตร์ส าคญัของจีนเร่ิมกลายเป็นประเด็นถกเถียงและถูกตั้งขอ้สังเกตในแง่มุมท่ีแตกต่างกนัออกไป 
(BBC NEWS ไทย, 2560) ประเทศในกลุ่มก าลงัพฒันาและดอ้ยพฒันาทั้งในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เอเชียใต ้และเอเชียกลาง โดย
ส่วนใหญ่ให้การตอบรับต่อโครงการเส้นทางสายไหมใหม่ในระดับท่ีสูงกว่ากลุ่มประเทศท่ีมีอตัราการพฒันาระดบักลาง โดยกลุ่ม
ประเทศท่ีใหก้ารตอบรับและสนบัสนุนโครงการและประสานความร่วมมือกบัจีนอยา่งชดัเจน เช่น กมัพูชา ปากีสถาน คีร์กิซสถานและ

 
 

ทาจิกิซสถาน เน่ืองจากประเทศเหล่าน้ี พิจารณาว่า โครงการเส้นทางสายไหมใหม่และความร่วมมือทางเศรษฐกิจต่าง ๆ กบัจีน เป็น
โอกาสทางเศรษฐกิจส าหรับกลุ่มประเทศก าลงัพฒันา ทั้งในดา้นการเปิดประเทศ และการแสวงหาเงินทุนมาพฒันาประเทศตามทิศทาง
ของนโยบายภายในไดง่้ายข้ึน เพราะการกูย้ืมเงินทุนจากธนาคารโลก หรือสถาบนัการเงินของตะวนัตกมกัมีระเบียบเง่ือนไขเร่ืองการ
ปฏิรูปเศรษฐกิจและมาตรฐานการตรวจสอบทางการเมืองต่าง ๆ ท่ีมกัไม่สอดคลอ้งกบัขอ้จ ากดัของสภาวะทางเศรษฐกิจการเมืองภายใน  
อย่างไรก็ตาม ในทางกลบักนัเม่ือพิจารณาท่าทีของรัฐท่ีมีระดบัการพฒันาสูงข้ึนมา รวมถึงมีสถานะเป็นรัฐผูน้ าในภูมิภาค อย่างเช่น 
อินเดีย กลบัมีการแสดงท่าทีระแวดระวงัและเกิดความไม่ไวว้างใจวา่ จีนก าลงัจะใชโ้ครงการเส้นทางสายไหมใหม่เป็นฉากหนา้ในการ
ควบคุมมหาสมุทรอินเดียและแทรกแซงอ านาจอธิปไตยของประเทศอ่ืน 

ท่ามกลางขอ้สงสัยและค าโจมตีท่ีเกิดข้ึน ประธานาธิบดีสีจ้ินผิงไดป้ระกาศวิสัยทศัน์ต่อประชาคมโลกในการจดัท าโครงการ
เส้นทางสายไหมใหม่ว่า โครงการน้ีวางอยู่บนหลกัแนวคิด 2 ประการคือ (1) การสร้างความสอดคลอ้งกบัยุคสมยัแห่งความร่วมมือ
ระหว่างภูมิภาค และ (2) การสร้างขอ้ริเร่ิมความร่วมมือทางเศรษฐกิจท่ีเปิดกวา้ง พร้อมปฏิเสธขอ้กงัวลจากรัฐต่างๆ ท่ีตั้ งค  าถามว่า 
เส้นทางสายไหมใหม่จะเป็นเคร่ืองมือทางการเมืองของจีนในการเขา้แทรกแซงอ านาจอธิปไตยของชาติอ่ืนหรือไม่ โดยอธิบายว่า 
เส้นทางสายไหมใหม่ ไม่ใช่โครงการท่ีจะสร้างประโยชน์ต่อจีนเท่านั้น แต่เป็นโครงการท่ีประเทศต่าง ๆ จะไดแ้บ่งปันผลประโยชน์
ร่วมกัน เส้นทางสายไหมใหม่มีเจตจ านงในการสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจเป็นแกนหลกั และยึดถือหลกัการแลกเปล่ียนทาง
วฒันธรรม จีนยนืหยดัในหลกัการไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศอ่ืนเสมอมา และจะไม่แทรกแซงขอ้ริเร่ิมหรือขอ้ตกลงใด ๆ ท่ี
แต่ละชาติเคยมีอยูเ่ดิม จีนยนืยนัวา่ จะปฏิบติัตามหลกัการ ร่วมหารือ ร่วมพฒันา ร่วมแบ่งปัน และจะมุ่งส่งเสริมขอ้ไดเ้ปรียบซ่ึงกนัและ
กนัระหวา่งประเทศตามเสน้ทางบนพ้ืนฐานท่ีมีอยูเ่ดิม (Embassy of the People’s Republic of China in the Kingdom of Thailand, 2558) 
 จากเน้ือหาค าแถลงของประธานาธิบดีจีนขา้งตน้แสดงให้เห็นว่า จีนพยายามผลกัดนัโครงการสายไหมใหม่ให้ออกสู่สายตา
ประชาคมโลกในฐานะโครงการท่ีสามารถสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจร่วมกนั โดยไม่ไดมุ่้งเนน้แทรกแซงอ านาจอธิปไตยของ
รัฐใด แต่อยา่งไรก็ตาม ดว้ยโครงสร้างของยทุธศาสตร์เส้นทางสายไหมใหม่ท่ีเน้นการสร้างความเช่ือมโยงดินแดนส าคญัต่าง ๆ ถึง 3 
ทวปี และครอบคลุมพ้ืนท่ีทางบกและทางทะเล ดว้ยเหตุเช่นน้ีผลลพัธ์ของยทุธศาสตร์เสน้ทางสายไหมใหม่จึงมีความสัมพนัธ์โดยตรงต่อ
การสร้างความไดเ้ปรียบและเพ่ิมขีดความสามารถของจีนในการควบคุมดินแดนและเส้นทางคมนาคมส าคญั การเขา้ถึงแหล่งพลงังาน 
แหล่งตลาด และแหล่งวตัถุดิบไดเ้หนือกวา่ชาติอ่ืนในเวทีระหวา่งประเทศไดโ้ดยไม่ตอ้งสงสยั    
 
จากเส้นทางสายไหม สู่เส้นทางสายไหมใหม่: ผลกระทบและนัยยะทีห่ลากหลายต่อภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
 ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เป็นภูมิภาคท่ีอยูใ่นเสน้ทางของเสน้ทางสายไหมมาตั้งแต่ยคุโบราณ ในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 1 
ถึง 6 ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตภ้าคพ้ืนทวีป มีฐานะเป็นส่วนประกอบส าคญัของเส้นทางสายไหมทางทะเล (maritime silk road)     
ท่ีเป็นทางเช่ือมจากเปอร์เซีย เมดิเตอร์เรเนียน มาสู่อินเดีย ศรีลงักา ผา่นช่องแคบมะละกาและทะลุผา่นไปสู่มณฑลกวางตุง้ของจีน ภูมิภาค
เอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นดินแดนท่ีมีภูมิประเทศหลากหลาย และมีความอุดมสมบูรณ์สูง ดงันั้น ดินแดนแห่งน้ีจึงเป็นแหล่งการคา้
ส าคญัส าหรับสินคา้ประเภท ของป่า งาชา้ง พืชผล อาหาร และเคร่ืองเทศ ส่วนบรรดาพ่อคา้จากจีนก็น าสินคา้ประเภทผา้ไหม เคร่ืองลาย
คราม อาวุธ อุปกรณ์เทคนิคต่าง ๆ เขา้มาคา้ขายกบัผูค้นในดินแดนเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้โดยผลจากการติดต่อคา้ขายกบัผูม้าเยือน    



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี
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ส่งผลใหผู้ค้นในภูมิภาคน้ีไดรั้บอิทธิพลทางศาสนา วฒันธรรม และความรู้ทางวทิยาการท่ีหลากหลาย จากพอ่คา้ นกัเดินทาง และนกับวช
ท่ีเดินทางเขา้มาจากฝ่ังตะวนัออกและตะวนัตกท่ีเช่ือมโยงกนัโดยอาศยัเสน้ทางสายไหม (เพช็รี สุมิตร, 2545) 

ถดัต่อมาเม่ือโลกเปล่ียนไปดว้ยความกา้วหนา้ของเทคโนโลยี และการเปล่ียนแปลงดุลอ านาจโลก เส้นทางสายไหมซ่ึงเป็น
เสน้ทางการคา้โบราณไดค้่อยๆ หมดความส าคญัลง ระบบความสมัพนัธ์ขา้มภูมิภาคในโลกไดถู้กแทนท่ีระบบระเบียบท่ีก าหนดโดยชาติ
ตะวนัตก ระบอบอาณานิคมไดถู้กน ามาใชใ้นซีกโลกตะวนัออกตั้งแต่ช่วงศตวรรษท่ี 16 และจากนั้นเม่ือสงครามโลกคร้ังท่ี 2 จบลง 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งรัฐต่าง ๆ ในโลกก็มกัปรากฏในรูปของกรอบความสัมพนัธ์สนธิสัญญาพนัธมิตร การท่ีจีนร้ือฟ้ืนเส้นทางสายไหม
ใหม่ใหก้ลบัมามีชีวติอีกคร้ังในศตวรษท่ี 21 จึงส่งผลใหรู้ปแบบการปฏิสมัพนัธ์ในโลกเกิดการปรับเปล่ียนอีกคร้ัง  

ในโลกยุคสมยัใหม่ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เป็นภูมิภาคท่ีมีความส าคญัต่อจีนอย่างยิ่งยวด เน่ืองจากภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตถื้อเป็นพ้ืนท่ีส าคญัทางยทุธศาสตร์การเมืองระหวา่งประเทศของจีน ในการประกาศนโยบายเส้นทางสายไหมใหม่      
เม่ือ ค.ศ. 2013 ประธานาธิบดีสีจ้ินผิง กล่าวถึงประเด็นความสัมพนัธ์ระหวา่งทวีปเอเชียท่ีมีผลต่ออนาคตและความรุ่งโรจน์ของจีนว่า 
ทวีปเอเชียคือ “ชุมชนท่ีมีโชคชะตาร่วมกนั” การร้ือฟ้ืนเส้นทางสายไหมใหม่ ถือเป็นกุญแจส าคญัท่ีจะท าให้ทวีปเอเชียกลบัมารุ่งเรือง
ร่วมกนัอีกคร้ัง ประเทศจีนจะเป็นแกนกลางในการสร้างบูรณภาพและความมัน่คงทางเศรษฐกิจและการเงินให้เกิดข้ึนร่วมกนัทั้งภูมิภาค 
โดยหวัใจของการด าเนินยทุธศาสตร์ คือ ความมัน่คงร่วมกนั ความไวเ้น้ือเช่ือใจซ่ึงกนัและกนั การตอบแทนกนั ความเท่าเทียมกนั และ
การยกระดบัความร่วมมือระหว่างกนัทั้ งภูมิภาค (Arase, 2015) แนวคิดดงักล่าวถูกย  ้าความส าคญั ในการประชุมว่าดว้ยการส่งเสริม
ปฏิสมัพนัธ์และมาตรการสร้างความไวเ้น้ือเช่ือใจระหวา่งประเทศในภูมิภาคเอเชีย (Conference on Interaction and Confidence Building 
Measures in Asia--CICA) ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2014 โดยประธานาธิบดีสีจ้ินผิงไดน้ าเสนอ แนวคิดความมัน่คงใหม่แห่งอาเซียนของ
จีน (China’s New Asian Security Concept) ซ่ึงมีสาระส าคญัคือ การปรับเปล่ียนยทุธศาสตร์ความมัน่คง จากระบบระบบพนัธมิตรทาง
ทหารมาเป็นการสร้างความมัน่คงร่วมกนัในมหาทวปียเูรเซีย ยทุธศาสตร์ความมัน่คงใหม่ของจีนมุ่งเนน้การพ่ึงพากนัทางเศรษฐกิจ และ
การสร้างความร่วมมือกนั โดยวางเป้าหมายวา่เม่ือรัฐต่าง ๆ เกิดการพฒันาร่วมกนัแลว้ สันติภาพและเสถียรภาพท่ีย ัง่ยืนจะเกิดข้ึนไดจ้าก
ความสมัพนัธ์ท่ีพ่ึงพิงกนัเป็นพ้ืนฐาน โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตท่ี้มีขอ้พิพาทกบัจีนอยูเ่ดิมและอาจเกิด
ขอ้กงัวลเก่ียวกบัการพฒันากองทพัของจีน จีนจึงขอเสนอเง่ือนไขท่ีดีกวา่คือการเปิดความร่วมมือท่ีหลากหลายแง่มุทเพ่ือจะไดเ้ห็นวา่การ
สร้างความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจกบัจีนจะก่อใหเ้กิดการสร้างผลประโยชน์ร่วมกนั (Arase, 2015) 

จากการพิจารณาสาระส าคญัของแนวคิดขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ จีนไดส้ร้างสรรคย์ทุธศาสตร์ท่ีมีลกัษณะเฉพาะของจีนเอง โครงการ
เสน้ทางสายไหมใหม่อนัมีพ้ืนฐานมาจากความมุ่งหมายเพ่ือสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจนั้น ถูกออกแบบร้อยเรียงเขา้กบัแนวคิดเร่ือง
ความมัน่คงใหม่ท่ีจะช่วยให้จีนสามารถผงาดข้ึนในโลกอยา่งมัน่คง การเช่ือมโยงความร่วมมือทางเศรษฐกิจขา้มภูมิภาคผ่านโครงการ
เส้นทางสายไหมใหม่ เป็นโครงการท่ีส่งผลเชิงบวกต่อจีนทั้งในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ (geopolitics) และภูมิเศรษฐศาสตร์ (geoeconomics) 
เน่ืองจากเสน้ทางสายไหมใหม่มีขอบเขตครอบคลุมเขา้ถึงทั้งดินแดนใจกลาง (heartland) และดินแดนริมขอบ (rimlands) ของมหาทวีป
ยเูรเซีย ซ่ึงเป็นดินแดนส าคญัตามทฤษฎีของฮาลฟอร์ด แมคคินเดอร์ (Halford Mackinder) (Arase, 2015) ขณะเดียวกนัจีนมีการออกแบบ
ความสัมพนัธ์และการครอบง าดินแดนในรูปแบบท่ีต่างออกไปตามวิถีทางของจีนเอง จีนมีการแสดงออกถึงความพยายามในการผูก
สมัพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดกบัประเทศต่าง ๆ ทั้งในพ้ืนท่ีต่างทวปี ในทวปีเอเชีย และโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตจี้นมี



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’
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ส่งผลใหผู้ค้นในภูมิภาคน้ีไดรั้บอิทธิพลทางศาสนา วฒันธรรม และความรู้ทางวทิยาการท่ีหลากหลาย จากพอ่คา้ นกัเดินทาง และนกับวช
ท่ีเดินทางเขา้มาจากฝ่ังตะวนัออกและตะวนัตกท่ีเช่ือมโยงกนัโดยอาศยัเสน้ทางสายไหม (เพช็รี สุมิตร, 2545) 

ถดัต่อมาเม่ือโลกเปล่ียนไปดว้ยความกา้วหนา้ของเทคโนโลยี และการเปล่ียนแปลงดุลอ านาจโลก เส้นทางสายไหมซ่ึงเป็น
เสน้ทางการคา้โบราณไดค้่อยๆ หมดความส าคญัลง ระบบความสมัพนัธ์ขา้มภูมิภาคในโลกไดถู้กแทนท่ีระบบระเบียบท่ีก าหนดโดยชาติ
ตะวนัตก ระบอบอาณานิคมไดถู้กน ามาใชใ้นซีกโลกตะวนัออกตั้งแต่ช่วงศตวรรษท่ี 16 และจากนั้นเม่ือสงครามโลกคร้ังท่ี 2 จบลง 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งรัฐต่าง ๆ ในโลกก็มกัปรากฏในรูปของกรอบความสัมพนัธ์สนธิสัญญาพนัธมิตร การท่ีจีนร้ือฟ้ืนเส้นทางสายไหม
ใหม่ใหก้ลบัมามีชีวติอีกคร้ังในศตวรษท่ี 21 จึงส่งผลใหรู้ปแบบการปฏิสมัพนัธ์ในโลกเกิดการปรับเปล่ียนอีกคร้ัง  

ในโลกยุคสมยัใหม่ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เป็นภูมิภาคท่ีมีความส าคญัต่อจีนอย่างยิ่งยวด เน่ืองจากภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตถื้อเป็นพ้ืนท่ีส าคญัทางยทุธศาสตร์การเมืองระหวา่งประเทศของจีน ในการประกาศนโยบายเส้นทางสายไหมใหม่      
เม่ือ ค.ศ. 2013 ประธานาธิบดีสีจ้ินผิง กล่าวถึงประเด็นความสัมพนัธ์ระหวา่งทวีปเอเชียท่ีมีผลต่ออนาคตและความรุ่งโรจน์ของจีนว่า 
ทวีปเอเชียคือ “ชุมชนท่ีมีโชคชะตาร่วมกนั” การร้ือฟ้ืนเส้นทางสายไหมใหม่ ถือเป็นกุญแจส าคญัท่ีจะท าให้ทวีปเอเชียกลบัมารุ่งเรือง
ร่วมกนัอีกคร้ัง ประเทศจีนจะเป็นแกนกลางในการสร้างบูรณภาพและความมัน่คงทางเศรษฐกิจและการเงินให้เกิดข้ึนร่วมกนัทั้งภูมิภาค 
โดยหวัใจของการด าเนินยทุธศาสตร์ คือ ความมัน่คงร่วมกนั ความไวเ้น้ือเช่ือใจซ่ึงกนัและกนั การตอบแทนกนั ความเท่าเทียมกนั และ
การยกระดบัความร่วมมือระหว่างกนัทั้ งภูมิภาค (Arase, 2015) แนวคิดดงักล่าวถูกย  ้าความส าคญั ในการประชุมว่าดว้ยการส่งเสริม
ปฏิสมัพนัธ์และมาตรการสร้างความไวเ้น้ือเช่ือใจระหวา่งประเทศในภูมิภาคเอเชีย (Conference on Interaction and Confidence Building 
Measures in Asia--CICA) ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2014 โดยประธานาธิบดีสีจ้ินผิงไดน้ าเสนอ แนวคิดความมัน่คงใหม่แห่งอาเซียนของ
จีน (China’s New Asian Security Concept) ซ่ึงมีสาระส าคญัคือ การปรับเปล่ียนยทุธศาสตร์ความมัน่คง จากระบบระบบพนัธมิตรทาง
ทหารมาเป็นการสร้างความมัน่คงร่วมกนัในมหาทวปียเูรเซีย ยทุธศาสตร์ความมัน่คงใหม่ของจีนมุ่งเนน้การพ่ึงพากนัทางเศรษฐกิจ และ
การสร้างความร่วมมือกนั โดยวางเป้าหมายวา่เม่ือรัฐต่าง ๆ เกิดการพฒันาร่วมกนัแลว้ สันติภาพและเสถียรภาพท่ีย ัง่ยืนจะเกิดข้ึนไดจ้าก
ความสมัพนัธ์ท่ีพ่ึงพิงกนัเป็นพ้ืนฐาน โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตท่ี้มีขอ้พิพาทกบัจีนอยูเ่ดิมและอาจเกิด
ขอ้กงัวลเก่ียวกบัการพฒันากองทพัของจีน จีนจึงขอเสนอเง่ือนไขท่ีดีกวา่คือการเปิดความร่วมมือท่ีหลากหลายแง่มุทเพ่ือจะไดเ้ห็นวา่การ
สร้างความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจกบัจีนจะก่อใหเ้กิดการสร้างผลประโยชน์ร่วมกนั (Arase, 2015) 

จากการพิจารณาสาระส าคญัของแนวคิดขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ จีนไดส้ร้างสรรคย์ทุธศาสตร์ท่ีมีลกัษณะเฉพาะของจีนเอง โครงการ
เสน้ทางสายไหมใหม่อนัมีพ้ืนฐานมาจากความมุ่งหมายเพ่ือสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจนั้น ถูกออกแบบร้อยเรียงเขา้กบัแนวคิดเร่ือง
ความมัน่คงใหม่ท่ีจะช่วยให้จีนสามารถผงาดข้ึนในโลกอยา่งมัน่คง การเช่ือมโยงความร่วมมือทางเศรษฐกิจขา้มภูมิภาคผ่านโครงการ
เส้นทางสายไหมใหม่ เป็นโครงการท่ีส่งผลเชิงบวกต่อจีนทั้งในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ (geopolitics) และภูมิเศรษฐศาสตร์ (geoeconomics) 
เน่ืองจากเสน้ทางสายไหมใหม่มีขอบเขตครอบคลุมเขา้ถึงทั้งดินแดนใจกลาง (heartland) และดินแดนริมขอบ (rimlands) ของมหาทวีป
ยเูรเซีย ซ่ึงเป็นดินแดนส าคญัตามทฤษฎีของฮาลฟอร์ด แมคคินเดอร์ (Halford Mackinder) (Arase, 2015) ขณะเดียวกนัจีนมีการออกแบบ
ความสัมพนัธ์และการครอบง าดินแดนในรูปแบบท่ีต่างออกไปตามวิถีทางของจีนเอง จีนมีการแสดงออกถึงความพยายามในการผูก
สมัพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดกบัประเทศต่าง ๆ ทั้งในพ้ืนท่ีต่างทวปี ในทวปีเอเชีย และโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตจี้นมี

 
 

ความพยายามในการสร้างและเขา้ร่วมกรอบความร่วมมือต่าง ๆ มีการช่วยเหลือแบบให้เปล่า รวมถึงการร่วมทุนอยา่งเขม้ขน้ในภูมิภาค
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้พฤติกรรมเหล่าน้ีเป็นเคร่ืองยืนยนัวา่จีนก าลงัพยายามสร้างเขตอิทธิพล (sphere of influence) ในเขตภูมิภาคท่ี
ใกลชิ้ดกบัจีน เพ่ือประโยชน์ทั้งดา้นเศรษฐกิจและการเมือง เพราะภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้มจ้ะมีภูมิศาสตร์ใกลชิ้ดกบัจีน แต่ทวา่
หลายประเทศในภูมิภาคก็เกิดขอ้พิพาทหลายประการกบัจีน โดยเฉพาะประเด็นขอ้พิพาททางทะเล ดงันั้นโครงการเส้นทางสายไหมใหม่
จึงเปรียบเหมือนประตูบานใหม่ท่ีจะช่วยใหจี้นสามารถสานสมัพนัธ์กบัดินแดนแห่งน้ีไดห้ลากหลายมิติ และแนบแน่นยิง่ข้ึน 
 
บทวเิคราะห์ จากเส้นทางสายไหม สู่เส้นทางสายไหมใหม่: จดุเร่ิมต้น เป้าหมาย และนัยยะทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
 ความขยายตวัทางเศรษฐกิจของจีนอย่างเขม้ขน้ในศตวรรษท่ี 21 ส่งผลให้สถานะและท่าทีของจีนในเวทีโลกเกิดการเปล่ียนแปลง 
ขนาดเศรษฐกิจของจีนท่ีเติบโตอย่างโดดเด่นมาตั้ งแต่ช่วงทศวรรษ 1990 จวบจนถึงศตวรรษใหม่ เร่งเร้าให้จีนจ าเป็นต้องขยาย
ความสัมพนัธ์ของตลาดให้กวา้งขวางออกไปสู่ภายนอกเพ่ือสนองตอบต่อความตอ้งการดา้นการผลิต การคา้ การบริการ รวมถึงความ
ตอ้งการในการเขา้ถึงทรัพยากรท่ีมีความหลากหลายและมีราคาถูกลงจากประเทศแหล่งผลิต ยทุธศาสตร์เส้นทางสายไหมใหม่เป็นหน่ึง
ในแผนยุทธศาสตร์ท่ีท าหน้าท่ีสาน “ความฝันของจีน” ให้มีความเป็นไปไดม้ากข้ึน (ลม เปล่ียนทิศ (นามแฝง), 2560) โดยมุ่งหวงัว่า
บทบาททางเศรษฐกิจของจีนท่ีมีต่อโลกตลอดจนความสามารถในการควบคุมเส้นทางการค้า ดินแดนส าคัญ รวมถึงการสร้าง
ความสมัพนัธ์เชิงพนัธมิตรทางเศรษฐกิจจะช่วยใหจี้นกลบัมามีสถานะเป็นชาติท่ียิง่ใหญ่ดงัเช่นในหว้งเวลาเม่ือ 2,000 ปีก่อนได ้

รัฐบาลจีนไดห้ยิบยกเอามรดกเส้นทางการคา้ยุคโบราณกลบัมาใชเ้ป็นยุทธศาสตร์ชาติยคุสมยัใหม่ ภายใตเ้ง่ือนไข เป้าหมาย 
และนยัยะท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิม ในแง่ของจุดเร่ิมตน้ เส้นทางสายไหมยคุโบราณก าเนิดมาจากมูลเหตุเร่ืองความมัน่คงทางพรมแดน
และแนวคิดเร่ืองการขยายอาณาจักร (empire expansionism) ผูน้ าอาณาจักรจากโลกตะวนัตกอย่างพระเจา้อเล็กซานเดอร์และผูน้ า
อาณาจกัรฝ่ังตะวนัออกอยา่งจกัรพรรดิฮัน่อู่ต้ีต่างวางนโยบายส ารวจดินแดนและตอ้งการขยายดินแดนออกไปเพ่ือสร้างแสนยานุภาพของ
อาณาจักร (ปีเตอร์ ฟรานโคพาน, 2563)  และท้ายท่ีสุดจึงน าไปสู่การการพบปะสัมพนัธ์ของผูค้นระหว่างโลกตะวนัออกและโลก
ตะวนัตก ท่ีเกิดการยดึโยงกนัไวด้ว้ยการแลกเปล่ียน คา้ขาย รวมถึงเกิดการปะทะระหวา่งกนัในมิติต่าง ๆ ทั้งทางเศรษฐกิจ การเมืองและ
วฒันธรรม ส่วนยทุธศาสตร์เส้นทางสายไหมใหม่ แมจ้ะมีจุดเร่ิมตน้เหมือนกบัเส้นทางสายไหมยุคโบราณในประเด็นของความมัน่คง     
อยา่งไรก็ดีเง่ือนไขของความมัน่คงภายใตบ้ริบทโลกสมยัใหม่มีหนา้ตาแตกต่างออกไป กล่าวคือ ยทุธศาสตร์เส้นทางสายไหมใหม่ เป็น
ยทุธศาสตร์ท่ีจดัท าข้ึนเพ่ือสร้างความมัน่คงของชาติจีนอยา่งย ัง่ยืน ผ่านวิธีการสร้างเง่ือนไขผูกพนัต่างๆ กบัรัฐอ่ืนในเวทีโลกเพ่ือให้จีน
สามารถเป็นชาติท่ีประสบความส าเร็จและสามารถด ารงสถานะเป็นศูนยก์ลางของกิจกรรมต่าง ๆ ของมวลมนุษยชาติ   

ส่วนในแง่ของเป้าหมาย  แน่นอนวา่ เม่ือแนวคิดริเร่ิมของการวางยทุธศาสตร์ระหวา่งเส้นทางสายไหม และเส้นทางสายไหม
ใหม่มีความแตกต่างกัน ดังนั้น เป้าหมายของเส้นทางสายไหมและเส้นทางสายไหมใหม่จึงมีความแตกต่างกันด้วย กล่าวคือขณะท่ี
เสน้ทางสายไหมยคุโบราณมีจุดริเร่ิมมาจากความตอ้งการส ารวจเสน้ทางและความตอ้งการสร้างความมัน่คงทางพรมแดน จากนั้นเม่ือการ
ขยายแสนยานุภาพของอาณาจกัรไดน้ าไปสู่การเกิดเสน้ทางการคา้เสน้ใหม่ เป้าหมายของผูน้ าอาณาจกัรจีนยคุโบราณ จึงตอ้งการควบคุม
เส้นทางการคา้สายน้ี ให้มีสันติสุขและปลอดภยัมากท่ีสุด เน่ืองจากแนวคิดการปกครองจีนโบราณอยูภ่ายใตค้วามเช่ือวา่ จกัรพรรดิ คือ
โอรสสวรรค์ และประเทศจีน คือ ศูนยก์ลางของสรรพส่ิงในโลกหลา้ ผูป้กครองมีหนา้ท่ีตอ้งสร้างความสงบสุข และจดัระบบระเบียบ



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

6464

 
 

ดินแดนและผูค้นท่ีอยู่ใตห้ลา้ให้เป็นไปโดยปกติสุข (สุวรรณา สถาอานันท์, 2556) ดงันั้น เป้าหมายของความพยายามในการควบคุม
เสน้ทางสายไหมยคุโบราณจึงสมัพนัธ์กบัแนวคิดการสร้างสันติสุข และการผดุงความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจกัรท่ีจกัรพรรดิจีนจะตอ้ง
ท าหนา้ท่ีปกป้องดูแลดินแดน ผูค้นในดินแดน ตลอดจนเสน้ทางคมนาคม และสรรพส่ิงท่ีอยูร่ายรอบให้เป็นไปโดยสันติสุขและมีระบบ
ระเบียบ ในทางกลบักนั ยทุธศาสตร์เส้นทางสายไหมใหม่ มีเป้าหมายเพ่ือน าพาประเทศจีนให้กลบัไปสู่ความรุ่งเรืองและยิ่งใหญ่ในยุค
โบราณอีกคร้ัง รัฐบาลจีนใชย้ทุธศาสตร์เสน้ทางสายไหมใหม่เป็นเคร่ืองมือในการสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งรัฐขา้มทวปีโดยสร้างระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคมแบบเช่ือมต่อเพ่ือรวมเส้นทางทุกสายให้มุ่งมาสู่จีน พฤติการณ์น้ีสะทอ้นวา่ จีนก าลงัวางยทุธศาสตร์
ระหวา่งประเทศในยคุปัจจุบนัและอนาคตอยา่งรอบคอบในการสร้างพนัธมิตร โดยเร่ิมตน้ความสัมพนัธ์จากความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
การคา้ซ่ึงเป็นมิติท่ีก่อให้เกิดการสร้างผลประโยชน์ร่วมกันได้มากท่ีสุด พร้อมกันนั้น ก็สร้างแปลนโครงข่ายความเช่ือมโยงท่ีเป็น
รูปธรรม และสานสัมพนัธ์กบัประเทศขนาดกลางและขนาดเล็กอย่างเขม้ขน้ ผ่านการสนับสนุนเงินทุนและถ่ายโอนเทคโนโลยีเพ่ือ
ช่วยเหลือประเทศเหล่าน้ีให้มีความพร้อมส าหรับการเปิดประเทศและการขยายโอกาสทางการคา้ การกระท าเหล่าน้ีลว้นสะทอ้นว่า
ยทุธศาสตร์เส้นทางสายไหมใหม่มีเป้าหมายหลกัเพื่อขยบัสถานะและธ ารงสถานะของจีนให้เป็นรัฐท่ีมีอ านาจเพ่ิมข้ึนในเวทีระหว่าง
ประเทศ เน่ืองจากโครงการเส้นทางสายไหมใหม่เป็นโครงการท่ีอ านวยความสะดวกแก่จีนในการสร้างความเหนือกว่าในการติดต่อ
เช่ือมโยง    การเขา้ถึงแหล่งทรัพยากร การควบคุมเส้นทางการคา้ ตลอดจนการสร้างภาวะพ่ึงพิงต่อรัฐขนาดกลางและเล็กในประชาคม
โลก  

จากการพิจารณาเปรียบเทียบจุดเร่ิมตน้ และเป้าหมายของยทุธศาสตร์เส้นทางสายไหมและเส้นทางสายไหมใหม่ ดงัท่ีกล่าวมา 
จะเห็นไดว้า่ ยทุธศาสตร์ทั้งสองมีนยัยะท่ีเหมือนและแตกต่างกนัออกไป กล่าวคือ จุดร่วมของยทุธศาสตร์เส้นทางสายไหมและเส้นทาง
สายไหมใหม่ต่างมีความส าคญัต่อมิติความมัน่คงและมัง่คัง่ของจีน หากแต่แนวคิดการครอบง าเส้นทางสายไหมยคุโบราณสะทอ้นถึง
ยทุธศาสตร์ความมัน่คงท่ีวางอยูบ่นหลกัการป้องกนัและการขยายอาณาเขต ควบคู่ไปกบัแนวคิดการเสริมสร้างบารมีและธ ารงสถานะของ
จกัรพรรดิจีนในฐานะผูน้ าอาณาจกัรกลางของโลก ส่วนเส้นทางสายไหมใหม่เป็นการวางยทุธศาสตร์ความมัน่คงยคุร่วมสมยัท่ีเนน้การ
สร้างความยิง่ใหญ่เกรียงไกรของชาติจีนผ่านการสร้าง “เสถียรภาพ” ของจีนให้เกิดข้ึนในทุกมิติ ทั้งในดา้นเศรษฐกิจท่ีเส้นทางสายน้ีจะ
น ามาซ่ึงโอกาสในการกระจายสินคา้ โอกาสในการเขา้ถึงแหล่งตลาด แหล่งพลงังาน ตลอดจนชุมชนต่าง ๆ ไดถึ้ง 3 ทวีป ส่วนในดา้น
ความมัน่คงเสน้ทางสายไหมใหม่มีฐานะเป็นกลไกยทุธศาสตร์เชิงรุกท่ีจีนสามารถปกป้องผลประโยชน์แห่งชาติของตนเองไดอ้ยา่งถาวร
ผ่านการสร้างระบบพนัธมิตร และการก าหนดดินแดนอาณาเขตท่ีเช่ือมต่อกบัโครงข่ายยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมใหม่อย่างแยบยล      
ไม่เพียงเท่านั้น ในทางวฒันธรรม การผงาดข้ึนมาของจีนย่อมก่อให้เกิดประเด็นความหวาดระแวงต่อประเทศรอบขา้ง รวมถึงชาติ
มหาอ านาจคู่แข่งในเวทีโลก การวางโครงข่ายเส้นทางสายไหมใหม่และการผลกัดนัแนวคิดผลประโยชน์ร่วมกนั ตลอดจนแนวคิดการ
สร้างชุมชนท่ีมีโชคชะตาร่วมกนั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในบริบทของภูมิภาคเอเชีย เง่ือนไขเหล่าน้ีลว้นแลว้แต่เป็นบนัไดท่ีหนุนเสริมให ้        
“ความฝันของจีน” ท่ีมุ่งหมายกลบัมาเป็นชาติยิง่ใหญ่ และเป็นพ่ีใหญ่ในเอเชียดงัเช่นในหว้งเวลา 2,000 ปีก่อนเป็นส่ิงท่ีอยูไ่ม่ไกลเกินฝัน.  
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี
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ดินแดนและผูค้นท่ีอยู่ใตห้ลา้ให้เป็นไปโดยปกติสุข (สุวรรณา สถาอานันท์, 2556) ดงันั้น เป้าหมายของความพยายามในการควบคุม
เสน้ทางสายไหมยคุโบราณจึงสมัพนัธ์กบัแนวคิดการสร้างสันติสุข และการผดุงความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจกัรท่ีจกัรพรรดิจีนจะตอ้ง
ท าหนา้ท่ีปกป้องดูแลดินแดน ผูค้นในดินแดน ตลอดจนเสน้ทางคมนาคม และสรรพส่ิงท่ีอยูร่ายรอบให้เป็นไปโดยสันติสุขและมีระบบ
ระเบียบ ในทางกลบักนั ยทุธศาสตร์เส้นทางสายไหมใหม่ มีเป้าหมายเพ่ือน าพาประเทศจีนให้กลบัไปสู่ความรุ่งเรืองและยิ่งใหญ่ในยุค
โบราณอีกคร้ัง รัฐบาลจีนใชย้ทุธศาสตร์เสน้ทางสายไหมใหม่เป็นเคร่ืองมือในการสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งรัฐขา้มทวปีโดยสร้างระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคมแบบเช่ือมต่อเพ่ือรวมเส้นทางทุกสายให้มุ่งมาสู่จีน พฤติการณ์น้ีสะทอ้นวา่ จีนก าลงัวางยทุธศาสตร์
ระหวา่งประเทศในยคุปัจจุบนัและอนาคตอยา่งรอบคอบในการสร้างพนัธมิตร โดยเร่ิมตน้ความสัมพนัธ์จากความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
การคา้ซ่ึงเป็นมิติท่ีก่อให้เกิดการสร้างผลประโยชน์ร่วมกันได้มากท่ีสุด พร้อมกันนั้น ก็สร้างแปลนโครงข่ายความเช่ือมโยงท่ีเป็น
รูปธรรม และสานสัมพนัธ์กบัประเทศขนาดกลางและขนาดเล็กอย่างเขม้ขน้ ผ่านการสนับสนุนเงินทุนและถ่ายโอนเทคโนโลยีเพ่ือ
ช่วยเหลือประเทศเหล่าน้ีให้มีความพร้อมส าหรับการเปิดประเทศและการขยายโอกาสทางการคา้ การกระท าเหล่าน้ีลว้นสะทอ้นว่า
ยทุธศาสตร์เส้นทางสายไหมใหม่มีเป้าหมายหลกัเพื่อขยบัสถานะและธ ารงสถานะของจีนให้เป็นรัฐท่ีมีอ านาจเพ่ิมข้ึนในเวทีระหว่าง
ประเทศ เน่ืองจากโครงการเส้นทางสายไหมใหม่เป็นโครงการท่ีอ านวยความสะดวกแก่จีนในการสร้างความเหนือกว่าในการติดต่อ
เช่ือมโยง    การเขา้ถึงแหล่งทรัพยากร การควบคุมเส้นทางการคา้ ตลอดจนการสร้างภาวะพ่ึงพิงต่อรัฐขนาดกลางและเล็กในประชาคม
โลก  

จากการพิจารณาเปรียบเทียบจุดเร่ิมตน้ และเป้าหมายของยทุธศาสตร์เส้นทางสายไหมและเส้นทางสายไหมใหม่ ดงัท่ีกล่าวมา 
จะเห็นไดว้า่ ยทุธศาสตร์ทั้งสองมีนยัยะท่ีเหมือนและแตกต่างกนัออกไป กล่าวคือ จุดร่วมของยทุธศาสตร์เส้นทางสายไหมและเส้นทาง
สายไหมใหม่ต่างมีความส าคญัต่อมิติความมัน่คงและมัง่คัง่ของจีน หากแต่แนวคิดการครอบง าเส้นทางสายไหมยคุโบราณสะทอ้นถึง
ยทุธศาสตร์ความมัน่คงท่ีวางอยูบ่นหลกัการป้องกนัและการขยายอาณาเขต ควบคู่ไปกบัแนวคิดการเสริมสร้างบารมีและธ ารงสถานะของ
จกัรพรรดิจีนในฐานะผูน้ าอาณาจกัรกลางของโลก ส่วนเส้นทางสายไหมใหม่เป็นการวางยทุธศาสตร์ความมัน่คงยคุร่วมสมยัท่ีเนน้การ
สร้างความยิง่ใหญ่เกรียงไกรของชาติจีนผ่านการสร้าง “เสถียรภาพ” ของจีนให้เกิดข้ึนในทุกมิติ ทั้งในดา้นเศรษฐกิจท่ีเส้นทางสายน้ีจะ
น ามาซ่ึงโอกาสในการกระจายสินคา้ โอกาสในการเขา้ถึงแหล่งตลาด แหล่งพลงังาน ตลอดจนชุมชนต่าง ๆ ไดถึ้ง 3 ทวีป ส่วนในดา้น
ความมัน่คงเสน้ทางสายไหมใหม่มีฐานะเป็นกลไกยทุธศาสตร์เชิงรุกท่ีจีนสามารถปกป้องผลประโยชน์แห่งชาติของตนเองไดอ้ยา่งถาวร
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Abstract 

 
The current world situation is changing rapidly and becoming more complex. Countries around the world have to adapt  

to be able to cope with the changes that occur. As a result, the world economy is linked through international trade cooperation, 
which is an important mechanism for strengthening the economy. Both political and economic factors lead to international 
economic integration. Hence, the development of the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) is a key factor in 
the commitment to maintain ASEAN Centrality. ASEAN has initiated a proposal to draw up such an agreement when ASEAN is 
facing competition from superpower countries within and outside the region. In addition, the RCEP will enable ASEAN 
economies to benefit from free trade in goods and services within the potential large regional economies in the world economy 
that is also an important trading partner of ASEAN. Furthermore, the establishment of the RCEP is also a comprehensive 
development of free trade agreements between ASEAN and the existing dialogue partners liberalization at a higher level and the 
same standard. Therefore, ASEAN countries need to have unified political will focusing on the successful completion of the 
ASEAN Centrality on the RCEP to maintain political and economic interests both in the short term and long term of the group as 
well as to enable ASEAN economies and dialogue partners to benefit from the agreement fully. 
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“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี
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บทน า 
 

สภาวะโลกาภิวฒัน์นบัตั้งแต่ช่วงปี 1990 เป็นตน้มา ส่งผลให้เกิดความเช่ือมโยงเศรษฐกิจโลกท่ีครอบคลุมและกวา้งขวาง
มากกวา่แต่เดิม ท าให้ปัญหาการพ่ึงพาซ่ึงกนัและกนัทางเศรษฐกิจ (economic interdependence) ทวีความรุนแรงมากข้ึน รวมไปถึง
เกิดเศรษฐกิจโลกระหวา่งประเทศท่ีน าไปสู่ปัญหารูปแบบใหม่ ๆ ทั้งกรณีท่ีไม่ไดเ้กิดข้ึน และกรณีท่ีไม่สามารถแกไ้ขไดโ้ดยฝ่ายใด
ฝ่ายหน่ึงเพียงฝ่ายเดียวอีกต่อไป ส่งผลให้ปัจจุบนัเศรษฐกิจโลกไดมี้การเช่ือมโยงกนัโดยมีความร่วมมือทางการคา้ระหวา่งประเทศ
เป็นกลไกส าคญัท่ีท าใหเ้ศรษฐกิจมีความเขม้แขง็ เน่ืองจากประเทศใดประเทศหน่ึงไม่สามารถอยูร่อดไดด้ว้ยตวัเอง ตอ้งอาศยัความ
ร่วมมือระหวา่งกนัในการพฒันาประเทศและเป็นการสร้างพนัธมิตรทางเศรษฐกิจ ตลอดจนเสริมสร้างความมัน่คงใหแ้ก่ประเทศของ
ตน  

ทั้งน้ี ในปัจจุบนัมีกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจต่าง ๆ เกิดข้ึนในหลายภูมิภาค ซ่ึงความร่วมมือทางเศรษฐกิจส าคญั 
ท่ีรู้จักกนัเป็นอย่างดีในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต  ้คือ ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดบัภูมิภาค (Regional Comprehensive 
Economic Partnership--RECP) ซ่ึงเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีพฒันามาจากแนวคิด ASEAN+3 (ประเทศอาเซียนร่วมกบัจีน เกาหลี 
และญ่ีปุ่น) และ ASEAN+6 (ประเทศอาเซียนร่วมกบัจีน ญ่ีปุ่น เกาหลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย) ซ่ึงเป็นยทุธศาสตร์การ  
บูรณาการเขา้กบัเศรษฐกิจโลกใน AEC Blueprint ท่ีตอ้งการรักษาบทบาทในการเป็นศูนยก์ลางการขบัเคล่ือนการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ
ท่ีใหญ่ข้ึนในภูมิภาค รวมถึงเป็นการรวมความตกลงการคา้เสรี (Free Trade Area--FTA) ท่ีมีอยูแ่ลว้ 5 ฉบบั กบั 6 ประเทศท่ีเป็น
ประเทศคู่เจรจา เพ่ือเช่ือมโยงเศรษฐกิจของอาเซียนเขา้กบัเศรษฐกิจโลกและกา้วข้ึนสู่การเป็นกลุ่มการคา้เสรีท่ีใหญ่ท่ีสุด ผ่านความตกลง
แบบองคร์วม (comprehensive agreement) ท่ีมีมาตรฐานสูง ประกอบดว้ย ความร่วมมือทั้งเชิงลึกและเชิงกวา้งกบัประเทศสมาชิก
ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งการเขา้ถึงตลาด การตั้งเป้าท่ีจะลดภาษีระหว่างกนัให้ไดม้ากท่ีสุด รวมถึงการลดอุปสรรคทางการคา้สินคา้ 
บริการ และการลงทุน  

ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RECP) เป็นความร่วมมือระดบัภูมิภาคท่ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือช่วยต่อยอด
ประโยชน์ทางการคา้และสร้างความแขง็แกร่งใหก้บัห่วงโซ่การผลิตในภูมิภาคผา่นการลดภาษีน าเขา้สินคา้และการลดมาตรการทาง
การคา้ท่ีไม่ใช่ภาษี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2565 ท่ีผา่นมา โดยมีสมาชิกรวม 15 ประเทศ ประกอบดว้ย ประเทศคู่เจรจา 
5 ประเทศ ไดแ้ก่ จีน ญ่ีปุ่น เกาหลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และ 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน ไดแ้ก่ บรูไน กมัพูชา อินโดนีเซีย ลาว 
มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวยีดนาม ถือเป็นความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดบัภูมิภาคท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 
เน่ืองจากผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product--GDP) ของกลุ่มประเทศสมาชิกโดยรวมคิดเป็นสัดส่วนราว
ร้อยละ 33.6 ของผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศทัว่โลก อีกทั้งยงัมีจ านวนประชากรรวมกนัมากถึง 2,300 ลา้นคน คิดเป็นสัดส่วน
ราวร้อยละ 30.2 ของจ านวนประชากรทั่วโลก ท าให้รัฐบาลประเทศสมาชิกคาดการณ์ว่า การเขา้ร่วมความตกลงหุ้นส่วนทาง
เศรษฐกิจระดบัภูมิภาค (RECP) จะน ามาซ่ึงการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ (กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ, 2564) 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี
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สภาวะโลกาภิวฒัน์นบัตั้งแต่ช่วงปี 1990 เป็นตน้มา ส่งผลให้เกิดความเช่ือมโยงเศรษฐกิจโลกท่ีครอบคลุมและกวา้งขวาง
มากกวา่แต่เดิม ท าให้ปัญหาการพ่ึงพาซ่ึงกนัและกนัทางเศรษฐกิจ (economic interdependence) ทวีความรุนแรงมากข้ึน รวมไปถึง
เกิดเศรษฐกิจโลกระหวา่งประเทศท่ีน าไปสู่ปัญหารูปแบบใหม่ ๆ ทั้งกรณีท่ีไม่ไดเ้กิดข้ึน และกรณีท่ีไม่สามารถแกไ้ขไดโ้ดยฝ่ายใด
ฝ่ายหน่ึงเพียงฝ่ายเดียวอีกต่อไป ส่งผลให้ปัจจุบนัเศรษฐกิจโลกไดมี้การเช่ือมโยงกนัโดยมีความร่วมมือทางการคา้ระหวา่งประเทศ
เป็นกลไกส าคญัท่ีท าใหเ้ศรษฐกิจมีความเขม้แขง็ เน่ืองจากประเทศใดประเทศหน่ึงไม่สามารถอยูร่อดไดด้ว้ยตวัเอง ตอ้งอาศยัความ
ร่วมมือระหวา่งกนัในการพฒันาประเทศและเป็นการสร้างพนัธมิตรทางเศรษฐกิจ ตลอดจนเสริมสร้างความมัน่คงใหแ้ก่ประเทศของ
ตน  

ทั้งน้ี ในปัจจุบนัมีกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจต่าง ๆ เกิดข้ึนในหลายภูมิภาค ซ่ึงความร่วมมือทางเศรษฐกิจส าคญั 
ท่ีรู้จักกนัเป็นอย่างดีในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต  ้คือ ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดบัภูมิภาค (Regional Comprehensive 
Economic Partnership--RECP) ซ่ึงเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีพฒันามาจากแนวคิด ASEAN+3 (ประเทศอาเซียนร่วมกบัจีน เกาหลี 
และญ่ีปุ่น) และ ASEAN+6 (ประเทศอาเซียนร่วมกบัจีน ญ่ีปุ่น เกาหลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย) ซ่ึงเป็นยทุธศาสตร์การ  
บูรณาการเขา้กบัเศรษฐกิจโลกใน AEC Blueprint ท่ีตอ้งการรักษาบทบาทในการเป็นศูนยก์ลางการขบัเคล่ือนการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ
ท่ีใหญ่ข้ึนในภูมิภาค รวมถึงเป็นการรวมความตกลงการคา้เสรี (Free Trade Area--FTA) ท่ีมีอยูแ่ลว้ 5 ฉบบั กบั 6 ประเทศท่ีเป็น
ประเทศคู่เจรจา เพ่ือเช่ือมโยงเศรษฐกิจของอาเซียนเขา้กบัเศรษฐกิจโลกและกา้วข้ึนสู่การเป็นกลุ่มการคา้เสรีท่ีใหญ่ท่ีสุด ผ่านความตกลง
แบบองคร์วม (comprehensive agreement) ท่ีมีมาตรฐานสูง ประกอบดว้ย ความร่วมมือทั้งเชิงลึกและเชิงกวา้งกบัประเทศสมาชิก
ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งการเขา้ถึงตลาด การตั้งเป้าท่ีจะลดภาษีระหว่างกนัให้ไดม้ากท่ีสุด รวมถึงการลดอุปสรรคทางการคา้สินคา้ 
บริการ และการลงทุน  

ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RECP) เป็นความร่วมมือระดบัภูมิภาคท่ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือช่วยต่อยอด
ประโยชน์ทางการคา้และสร้างความแขง็แกร่งใหก้บัห่วงโซ่การผลิตในภูมิภาคผา่นการลดภาษีน าเขา้สินคา้และการลดมาตรการทาง
การคา้ท่ีไม่ใช่ภาษี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2565 ท่ีผา่นมา โดยมีสมาชิกรวม 15 ประเทศ ประกอบดว้ย ประเทศคู่เจรจา 
5 ประเทศ ไดแ้ก่ จีน ญ่ีปุ่น เกาหลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และ 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน ไดแ้ก่ บรูไน กมัพูชา อินโดนีเซีย ลาว 
มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวยีดนาม ถือเป็นความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดบัภูมิภาคท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 
เน่ืองจากผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product--GDP) ของกลุ่มประเทศสมาชิกโดยรวมคิดเป็นสัดส่วนราว
ร้อยละ 33.6 ของผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศทัว่โลก อีกทั้งยงัมีจ านวนประชากรรวมกนัมากถึง 2,300 ลา้นคน คิดเป็นสัดส่วน
ราวร้อยละ 30.2 ของจ านวนประชากรทั่วโลก ท าให้รัฐบาลประเทศสมาชิกคาดการณ์ว่า การเขา้ร่วมความตกลงหุ้นส่วนทาง
เศรษฐกิจระดบัภูมิภาค (RECP) จะน ามาซ่ึงการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ (กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ, 2564) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ตาราง 1 
การเปรียบเทียบศักยภาพด้านการค้าของเขตการค้าเสรี (Free Trade Area--FTA) 

ดา้น 
ความตกลงหุน้ส่วนทาง
เศรษฐกิจระดบัภูมิภาค 

(RCEP)1 

ความตกลงหุน้ส่วนทาง
เศรษฐกิจภาคพ้ืน
แปซิฟิก (CPTPP)2 

ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC)3 

สหภาพยโุรป (EU)4 

ผลิตภณัฑม์วลรวม
ภายในประเทศ (GDP) 
(ร้อยละของ GDPโลก) 

 
 

33.6 

 
 

13.5 

 
 

3.0 

 
 

17.0 
มลูค่าการคา้รวม 
(ร้อยละของมลูค่าการคา้
โลก) 

 
 

30.0 

 
 

15.0 

 
 

7.0 

 
 

15.0 
จ านวนประชากร  
(ร้อยละของจ านวน
ประชากรทัว่โลก) 

 
 

30.2 

 
 

6.8 

 
 

8.0 

 
 

6.0 
จ านวนสมาชิก (ประเทศ)                 15                11               10                27 
ประเทศสมาชิก - ประเทศสมาชิก

อาเซียน 10 ประเทศ 
- จีน ญ่ีปุ่น เกาหลี 
ออสเตรเลีย  
นิวซีแลนด ์

- เวยีดนาม บรูไน 
มาเลเซีย สิงคโปร์  

- ญ่ีปุ่น ออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด ์แคนาดา 
เมก็ซิโก เปรู ชิลี 

- ประเทศสมาชิก
อาเซียน 10 ประเทศ 

 

- ประเทศสมาชิก 
สหภาพยโุรป  
27 ประเทศ 

 

ท่ีมา: 1กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ, 2564. 
 2กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ, 2561. 
 3ส านกัเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ, 2560. 
 4European Commission, 2019. 
  

ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดบัภูมิภาค (RECP) เป็นขอ้ตกลงทางการคา้เสรีท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีเช่ือมโยงเศรษฐกิจ
อาเซียนเขา้กบัเศรษฐกิจโลกซ่ึงครอบคลุมในทุกมิติ จากการศึกษาเอกสารหลกัการช้ีน า (guiding principles) พบวา่ ความตกลง
หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RECP) มีสาระส าคญัเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการเป็นความตกลงท่ีมีความทันสมยัและ 
มีคุณภาพสูงท่ีอยูบ่นพ้ืนฐานของผลประโยชน์ร่วมกนัในดา้นต่าง ๆ ซ่ึงครอบคลุมทั้งดา้นการคา้ การบริการ การลงทุน ความร่วมมือ 
ทางเศรษฐกิจ องค์ความรู้ ทรัพยสิ์นทางปัญญา และการระงับขอ้พิพาท ซ่ึงน าไปสู่การพฒันาระบบการคา้เสรีท่ีใชก้ฎระเบียบ
เดียวกันของกลุ่มประเทศสมาชิก ก าจดัปัญหาระบบการคา้ท่ีมีความทับซ้อนกนั รวมถึงให้ความส าคญักบัความเป็นศูนยก์ลาง 
ของอาเซียนในภูมิภาค ตลอดจนสนบัสนุนใหเ้กิดการกระชบัความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศภาคี 

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยส าคญัประการหน่ึงท่ีท าให้กลุ่มประเทศอาเซียนตกลงร่วมมือกันจัดท าความตกลงหุ้นส่วนทาง
เศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RECP) คือ การเผชิญกบัความทา้ทายท่ีจะสูญเสียความเป็นศูนยก์ลางของอาเซียนในภูมิภาค (ASEAN 
Centrality) ในการขบัเคล่ือนการบูรณาการในเอเชียตะวนัออก เน่ืองจากกระแสการรวมตวัในภูมิภาคเอเชียเติบโตอย่างรวดเร็ว  
ไม่วา่จะเป็นแนวคิดในการจดัท าความตกลงการคา้เสรี 3 ฝ่ายระหวา่งจีน ญ่ีปุ่น และเกาหลี ความตกลงหุ้นส่วนยทุธศาสตร์เศรษฐกิจ



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี
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เอเชีย-แปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership--TPP) ท่ีมีสหรัฐอเมริกาเป็นผูน้ าในการเจรจา เป็นตน้ ในขณะท่ีกรอบความร่วมมือท่ีกลุ่ม
ประเทศอาเซียนสามารถมีเอกภาพและเป็นศูนยก์ลางในการเจรจาอยา่งเขตการคา้เสรีเอเชียตะวนัออก (East Asia Free Trade Area-- 
EAFTA) และความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระหวา่งอาเซียนกบั 6 ประเทศ (Comprehensive Economic Partnership in East Asia--
CEPEA) ยงัไม่มีความคืบหน้าเท่าท่ีควร กลุ่มประเทศอาเซียนจึงตกลงร่วมมือกนัจดัท าความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับ
ภูมิภาค (RECP) ข้ึนเพ่ือรักษาความเป็นศูนยก์ลางของอาเซียนในภูมิภาคในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก (Mueller, 2019) 

ความเป็นศูนยก์ลางของอาเซียนไดถู้กกล่าวถึงอย่างกวา้งขวาง โดยเฉพาะในเอกสารพิมพเ์ขียว (blueprint) ท่ีใชจ้ดัตั้ง
ประชาคมอาเซียนทั้ง 3 เสาหลกั รวมถึงเอกสารส าคญัต่าง ๆ เช่น กฎบัตรอาเซียน (ASEAN charter) ซ่ึงต่างเน้นย  ้าให้เห็นถึง
ความส าคญัของอาเซียนในฐานะการเป็นศูนยก์ลางของกรอบความร่วมมือและการด าเนินความสัมพนัธ์กบัประเทศภายนอกภูมิภาค 
อยา่งไรก็ตาม การมุ่งใหค้วามส าคญัถึงการสร้างสถาปัตยกรรมภูมิภาคท่ีมีอาเซียนเป็นศูนยก์ลาง กลบัท าให้หลายฝ่ายเกิดความเขา้ใจ
ท่ีคลาดเคล่ือนว่า แนวคิดความเป็นศูนยก์ลางของอาเซียนในภูมิภาคเป็นแนวคิดใหม่ท่ีเพ่ิงเกิดข้ึน เม่ือพิจารณาถึงพฒันาการของ
อาเซียนในช่วงท่ีผ่านมา พบว่า อาเซียนเขา้มามีบทบาทส าคญัในการเป็นศูนยก์ลางมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเป็น 
ผูข้บัเคล่ือนหลกัในการริเร่ิมกรอบความร่วมมือต่าง ๆ ของภูมิภาค อาทิ ระบบประเทศคู่เจรจา (dialogue partner) เช่น ASEAN+1, 
ASEAN+3, ASEAN+6 เป็นตน้ ซ่ึงถือเป็นจุดเร่ิมตน้ของความเป็นศูนยก์ลางของอาเซียนในภูมิภาค (Ba, 2016) 

ทั้งน้ี ประเทศไทยถือเป็นจุดศูนยก์ลางในการเช่ือมต่อกับกลุ่มประเทศในเอเชีย โดยมีขอ้ไดเ้ปรียบด้านภูมิรัฐศาสตร์ 
จากเหนือ (จีน) สู่ใต ้ (อินโดนีเซีย) จากตะวนัออก (เวียดนาม) สู่ตะวนัตก (เมียนมาร์) และเป็นจุดยุทธศาสตร์ของกลุ่มประเทศ
อาเซียน ทั้งในดา้นการผลิต การคา้ การส่งออก และการขนส่ง นอกจากน้ี ประเทศไทยยงัอยูก่ึ่งกลางระหวา่งกมัพูชา ลาว เมียนมาร์ 
และเวียดนาม ท่ีเป็นประเทศท่ีก าลงัเติบโตอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ประเทศไทยอยู่ในต าแหน่งท่ีดีท่ีสุดของการลงทุนในอาเซียน 
เน่ืองจากมีภูมิรัฐศาสตร์ท่ีเช่ือมอาเซียนกับโลก ประกอบกับโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (Eastern 
Economic Corridor--EEC) ซ่ึงเป็นแผนภายใตยุ้ทธศาสตร์ 4.0 ท่ีมุ่งเน้นการพฒันาเชิงพ้ืนท่ีและการลงทุนในอุตสาหกรรมท่ีมี
มูลค่าเพ่ิมสูง ความตกลงหุน้ส่วนทางเศรษฐกิจระดบัภูมิภาค (RECP) จึงช่วยใหป้ระเทศไทยสามารถดึงดูดเงินลงทุนจากชาวต่างชาติ
ไดม้ากข้ึน กลายเป็นแรงขบัเคล่ือนส าคญัท่ีช่วยยกระดบัประเทศไทยให้หลุดพน้จากความเป็นประเทศรายไดป้านกลาง รวมถึง 
ช่วยลดปัญหาความเหล่ือมล ้ าและความไม่สมดุลในการพฒันา ซ่ึงถือเป็นอุปสรรคส าคญัต่อการพฒันาประเทศไปสู่การเป็น 
ประเทศพฒันาแลว้ (developed country)  

 
โอกาส ผลกระทบ และความท้าทายของประเทศไทยในการเข้าร่วมความตกลงหุ้นส่วน 

ทางเศรษฐกจิระดบัภูมภิาค (RECP) 
 
กฎวา่ดว้ยถ่ินก าเนิดสินคา้ (rules of origin) เป็นกฎเกณฑท่ี์ก าหนดข้ึนเพ่ือใชก้ าหนดสัญชาติของสินคา้ เน่ืองจากปัจจุบนั

การผลิตสินคา้อาจไม่ไดผ้ลิตภายในประเทศใดประเทศหน่ึงเพียงอยา่งเดียว แต่อาจมีการน าเขา้ปัจจยัการผลิตมาจากหลายประเทศ 
เพื่อให้มีตน้ทุนการผลิตต ่าท่ีสุด กฎว่าด้วยถ่ินก าเนิดสินคา้มีบทบาทอย่างมากในการเจรจาจัดท าเขตการคา้เสรี โดยประเทศ 
คู่เจรจาจะให้ความส าคญัควบคู่ไปกบัเน้ือหาของรายการสินคา้ท่ีน ามาการลดภาษีศุลกากรระหว่างกนั เน่ืองจากหากสินคา้อยู่ใน
รายการท่ีไดรั้บสิทธิลดอตัราภาษีศุลกากร แต่ไม่สามารถปฏิบติัไดต้ามเง่ือนไขของเกณฑถ่ิ์นก าเนิดสินคา้ได ้ก็จะไม่ไดรั้บการลด
อตัราภาษีศุลกากรขณะน าเขา้ไปยงัประเทศท่ีอยูใ่นกลุ่มสมาชิกเขตการคา้เสรีเดียวกนัได ้

ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดบัภูมิภาค (RECP) ยงัช่วยเพ่ิมโอกาสในการผ่านเกณฑถ่ิ์นก าเนิดสินคา้ ซ่ึงจะส่งผล
ใหก้ารคา้และการลงทุนในภูมิภาคขยายตวัเพ่ิมข้ึน ในขณะเดียวกนั สินคา้จากภาคีอ่ืนก็มีโอกาสไดถ่ิ้นก าเนิดง่ายข้ึนเช่นกนั รวมถึง



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง
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เอเชีย-แปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership--TPP) ท่ีมีสหรัฐอเมริกาเป็นผูน้ าในการเจรจา เป็นตน้ ในขณะท่ีกรอบความร่วมมือท่ีกลุ่ม
ประเทศอาเซียนสามารถมีเอกภาพและเป็นศูนยก์ลางในการเจรจาอยา่งเขตการคา้เสรีเอเชียตะวนัออก (East Asia Free Trade Area-- 
EAFTA) และความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระหวา่งอาเซียนกบั 6 ประเทศ (Comprehensive Economic Partnership in East Asia--
CEPEA) ยงัไม่มีความคืบหน้าเท่าท่ีควร กลุ่มประเทศอาเซียนจึงตกลงร่วมมือกนัจดัท าความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับ
ภูมิภาค (RECP) ข้ึนเพ่ือรักษาความเป็นศูนยก์ลางของอาเซียนในภูมิภาคในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก (Mueller, 2019) 

ความเป็นศูนยก์ลางของอาเซียนไดถู้กกล่าวถึงอย่างกวา้งขวาง โดยเฉพาะในเอกสารพิมพเ์ขียว (blueprint) ท่ีใชจ้ดัตั้ง
ประชาคมอาเซียนทั้ง 3 เสาหลกั รวมถึงเอกสารส าคญัต่าง ๆ เช่น กฎบัตรอาเซียน (ASEAN charter) ซ่ึงต่างเน้นย  ้าให้เห็นถึง
ความส าคญัของอาเซียนในฐานะการเป็นศูนยก์ลางของกรอบความร่วมมือและการด าเนินความสัมพนัธ์กบัประเทศภายนอกภูมิภาค 
อยา่งไรก็ตาม การมุ่งใหค้วามส าคญัถึงการสร้างสถาปัตยกรรมภูมิภาคท่ีมีอาเซียนเป็นศูนยก์ลาง กลบัท าให้หลายฝ่ายเกิดความเขา้ใจ
ท่ีคลาดเคล่ือนว่า แนวคิดความเป็นศูนยก์ลางของอาเซียนในภูมิภาคเป็นแนวคิดใหม่ท่ีเพ่ิงเกิดข้ึน เม่ือพิจารณาถึงพฒันาการของ
อาเซียนในช่วงท่ีผ่านมา พบว่า อาเซียนเขา้มามีบทบาทส าคญัในการเป็นศูนยก์ลางมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเป็น 
ผูข้บัเคล่ือนหลกัในการริเร่ิมกรอบความร่วมมือต่าง ๆ ของภูมิภาค อาทิ ระบบประเทศคู่เจรจา (dialogue partner) เช่น ASEAN+1, 
ASEAN+3, ASEAN+6 เป็นตน้ ซ่ึงถือเป็นจุดเร่ิมตน้ของความเป็นศูนยก์ลางของอาเซียนในภูมิภาค (Ba, 2016) 

ทั้งน้ี ประเทศไทยถือเป็นจุดศูนยก์ลางในการเช่ือมต่อกับกลุ่มประเทศในเอเชีย โดยมีขอ้ไดเ้ปรียบด้านภูมิรัฐศาสตร์ 
จากเหนือ (จีน) สู่ใต ้ (อินโดนีเซีย) จากตะวนัออก (เวียดนาม) สู่ตะวนัตก (เมียนมาร์) และเป็นจุดยุทธศาสตร์ของกลุ่มประเทศ
อาเซียน ทั้งในดา้นการผลิต การคา้ การส่งออก และการขนส่ง นอกจากน้ี ประเทศไทยยงัอยูก่ึ่งกลางระหวา่งกมัพูชา ลาว เมียนมาร์ 
และเวียดนาม ท่ีเป็นประเทศท่ีก าลงัเติบโตอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ประเทศไทยอยู่ในต าแหน่งท่ีดีท่ีสุดของการลงทุนในอาเซียน 
เน่ืองจากมีภูมิรัฐศาสตร์ท่ีเช่ือมอาเซียนกับโลก ประกอบกับโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (Eastern 
Economic Corridor--EEC) ซ่ึงเป็นแผนภายใตยุ้ทธศาสตร์ 4.0 ท่ีมุ่งเน้นการพฒันาเชิงพ้ืนท่ีและการลงทุนในอุตสาหกรรมท่ีมี
มูลค่าเพ่ิมสูง ความตกลงหุน้ส่วนทางเศรษฐกิจระดบัภูมิภาค (RECP) จึงช่วยใหป้ระเทศไทยสามารถดึงดูดเงินลงทุนจากชาวต่างชาติ
ไดม้ากข้ึน กลายเป็นแรงขบัเคล่ือนส าคญัท่ีช่วยยกระดบัประเทศไทยให้หลุดพน้จากความเป็นประเทศรายไดป้านกลาง รวมถึง 
ช่วยลดปัญหาความเหล่ือมล ้ าและความไม่สมดุลในการพฒันา ซ่ึงถือเป็นอุปสรรคส าคญัต่อการพฒันาประเทศไปสู่การเป็น 
ประเทศพฒันาแลว้ (developed country)  

 
โอกาส ผลกระทบ และความท้าทายของประเทศไทยในการเข้าร่วมความตกลงหุ้นส่วน 

ทางเศรษฐกจิระดบัภูมภิาค (RECP) 
 
กฎวา่ดว้ยถ่ินก าเนิดสินคา้ (rules of origin) เป็นกฎเกณฑท่ี์ก าหนดข้ึนเพ่ือใชก้ าหนดสัญชาติของสินคา้ เน่ืองจากปัจจุบนั

การผลิตสินคา้อาจไม่ไดผ้ลิตภายในประเทศใดประเทศหน่ึงเพียงอยา่งเดียว แต่อาจมีการน าเขา้ปัจจยัการผลิตมาจากหลายประเทศ 
เพื่อให้มีตน้ทุนการผลิตต ่าท่ีสุด กฎว่าด้วยถ่ินก าเนิดสินคา้มีบทบาทอย่างมากในการเจรจาจัดท าเขตการคา้เสรี โดยประเทศ 
คู่เจรจาจะให้ความส าคญัควบคู่ไปกบัเน้ือหาของรายการสินคา้ท่ีน ามาการลดภาษีศุลกากรระหว่างกนั เน่ืองจากหากสินคา้อยู่ใน
รายการท่ีไดรั้บสิทธิลดอตัราภาษีศุลกากร แต่ไม่สามารถปฏิบติัไดต้ามเง่ือนไขของเกณฑถ่ิ์นก าเนิดสินคา้ได ้ก็จะไม่ไดรั้บการลด
อตัราภาษีศุลกากรขณะน าเขา้ไปยงัประเทศท่ีอยูใ่นกลุ่มสมาชิกเขตการคา้เสรีเดียวกนัได ้

ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดบัภูมิภาค (RECP) ยงัช่วยเพ่ิมโอกาสในการผ่านเกณฑถ่ิ์นก าเนิดสินคา้ ซ่ึงจะส่งผล
ใหก้ารคา้และการลงทุนในภูมิภาคขยายตวัเพ่ิมข้ึน ในขณะเดียวกนั สินคา้จากภาคีอ่ืนก็มีโอกาสไดถ่ิ้นก าเนิดง่ายข้ึนเช่นกนั รวมถึง

 

 
 

ช่วยพฒันาและยกระดบัมาตรฐานกฎระเบียบทางการคา้ใหมี้ความเป็นสากล สร้างเสริมศกัยภาพในการใชป้ระโยชน์จากความตกลง 
โดยเฉพาะส่งเสริมความร่วมมือให้ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มสามารถเช่ือมโยงเขา้เครือข่ายการผลิตในภูมิภาค 
เปิดให้มีการเผยแพร่กฎหมายและกฎระเบียบดา้นการแข่งขนั การคุม้ครองผูบ้ริโภค การจดัซ้ือจดัจา้งโดยรัฐ ทรัพยสิ์นทางปัญญา 
เพ่ือให้มีความโปร่งใส ง่ายต่อการเขา้ถึงของผูป้ระกอบการ รวมถึงสร้างความร่วมมือในการแลกเปล่ียนขอ้มูล การเปล่ียนแปลง
กฎหมาย และการพฒันาขีดความสามารถท่ีเก่ียวขอ้ง (ประภสัสร์ เทพชาตรี, 2562) 

แรงจูงใจส าคญัของอาเซียนในการเสนอการรวมกลุ่มความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดบัภูมิภาค (RECP) หน่ึงใน
ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุด คือ ความพยายามในการเรียกคืนสถานะและบทบาทของอาเซียนวา่ดว้ยแนวคิดความเป็นศูนยก์ลางของอาเซียน
ในภูมิภาคในกลุ่มความร่วมมือระดบัภูมิภาคอาเซียนและระดบัภูมิภาคเอเชียตะวนัออกกลบัคืนมาอีกคร้ัง ทั้งน้ี ปัจจยัเพ่ิมเติมท่ีเป็น
แรงจูงใจของอาเซียนต่อการเสนอกรอบความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RECP) คือ การสร้างความร่วมมือ 
ASEAN+1 FTAs ท่ีมีประสิทธิภาพเชิงลึกและมีการขยายขอบเขตความร่วมมือท่ีมีร่วมกนัให้มากยิ่งข้ึน (Fukunaga, 2015) โดย
วตัถุประสงคแ์ละกรอบความร่วมมือความตกลงหุน้ส่วนทางเศรษฐกิจระดบัภูมิภาค (RECP) ถูกเสนอข้ึนมาจากพ้ืนฐานความร่วมมือ
ท่ีระบุในเอกสารส าคญั 2 ฉบบั ไดแ้ก่ The ASEAN Framework for Regional Comprehensive Economic Partnership จากการ
ประชุมอาเซียนคร้ังท่ี 19 ในปี 2011 และ The Guiding Principles and Objectives for Negotiating the Regional Comprehensive 
Economic Partnership จากการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (The ASEAN Economic Minister’s Meeting--AEM) คร้ังท่ี 44  
ท่ีประเทศกมัพชูา ในปี 2012 ซ่ึงเอกสารทั้ง 2 ฉบบัดงักล่าวเป็นเอกสารส าคญัท่ีจะเป็นพ้ืนฐานในการจดัวางกรอบความร่วมมือและ
วตัถุประสงค์ในการร่วมมือของความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดบัภูมิภาค (RECP) อนัจะยงัประโยชน์ให้เกิดความร่วมมือ 
ท่ีเห็นพอ้งกนัของ ASEAN+1 FTAs ในอนาคต (Yuzhu, 2013) 

โอกาสของประเทศไทยในการเขา้ร่วมความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดบัภูมิภาค (RECP) ประการแรก คือ การเปิด
ตลาดการคา้การลงทุนในกลุ่มประเทศสมาชิก ซ่ึงช่วยสร้างโอกาสให้ผูป้ระกอบการไทยเขา้ไปลงทุนในประเทศภาคี โดยเฉพาะ 
สินคา้เกษตร อาหาร ผกัผลไมแ้ปรรูป อาหารแปรรูป สินคา้อุตสาหกรรม ธุรกิจบริการ และการคา้ปลีก ประการท่ีสอง ประเทศไทย 
มีการเปิดตลาดเพื่อเปิดรับการลงทุนคุณภาพท่ีประเทศไทยยงัมีความตอ้งการ โดยเฉพาะสาขาท่ีมีการใชเ้ทคโนโลยีและนวตักรรม
ใหม่ ๆ ท่ีตอ้งการไดรั้บการพฒันา Know How ท่ีเป็นพ้ืนฐานในการพฒันาอุตสาหกรรมอ่ืนและต่อยอดเป้าหมายการส่งเสริม
อุตสาหกรรม S-Curve ตามนโยบายของรัฐบาล อาทิ การวิจัยและพฒันา การศึกษา ส่ิงแวดลอ้ม เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การส่ือสาร เป็นตน้ และประการท่ีสาม คือ ช่วยอ านวยความสะดวกทางการคา้การลงทุน โดยความตกลงหุน้ส่วนทางเศรษฐกิจระดบั
ภูมิภาค (RECP) จะช่วยลดความซ ้ าซอ้นเร่ืองกฎถ่ินก าเนิดสินคา้ มีการปรับพิธีการศุลกากรให้มีความชดัเจน รวดเร็ว โปร่งใส ปรับ
ประสานกฎระเบียบและมาตรการทางการคา้ ท าใหเ้กิดการยอมรับกฎเกณฑด์า้นมาตรฐานต่าง ๆ ระหวา่งกนัมากข้ึน ผูป้ระกอบการ
ไทยไดรั้บความคุม้ครองดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญาและมีการอ านวยความสะดวกการจดทะเบียนต่าง ๆ ในประเทศสมาชิกไดง่้ายข้ึน 
น าไปสู่การพฒันานวตักรรมใหม่ในการประกอบธุรกิจและเสริมสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ืออ านวยต่อการพฒันาพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์   
ท าให้เกิดความคล่องตวัในการท าธุรกิจและเพ่ิมช่องทางการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารและองค์ความรู้ท่ีจ าเป็นต่อการเขา้ถึงตลาดของ
ประเทศสมาชิกใหก้บัผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ส่งผลต่อการขยายตวัทางการคา้และการลงทุนของประเทศไทย 
และภูมิภาค (ประภสัสร์ เทพชาตรี, 2562)  

จากโอกาสดงักล่าว ส่งผลใหป้ระเทศไทยมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ (comparative advantage) จากการเขา้ร่วมความ
ตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดบัภูมิภาค (RECP) อีกหลายประการ อาทิ การยกเลิกภาษีน าเขา้ท่ีเก็บกบัสินคา้ไทย จ านวน 39,366 
รายการ โดยลดภาษีเหลือร้อยละ 0 จ านวน 29,891 รายการ ในส่วนของจีน ญ่ีปุ่น และเกาหลี จะลดและยกเลิกภาษีศุลกากรกบัสินคา้
ท่ีส่งออกจากประเทศไทยเพ่ิมเติมจากเขตการคา้เสรีท่ีมีอยูใ่นสินคา้บางประเภท เช่น ผลไมส้ดและแปรรูป สินคา้ประมง ยางพารา



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี
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และผลิตภณัฑย์าง รถยนตแ์ละช้ินส่วนรถยนต ์ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์และช้ินส่วนประกอบ พลาสติก เคมีภณัฑ ์เป็น
ตน้ อีกทั้งยงัช่วยอ านวยความสะดวกทางการคา้ใหแ้ก่สมาชิก อาทิ สินคา้ท่ีเน่าเสียง่ายจะไดรั้บการตรวจปล่อยพิธีการศุลกากรภายใน 
6 ชัว่โมง และสินคา้ปกติภายใน 48 ชัว่โมง เป็นตน้ ตลอดจนช่วยขยายโอกาสในธุรกิจบริการของประเทศไทยไปยงักลุ่มประเทศ
สมาชิก เช่น ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจสุขภาพ ธุรกิจภาพยนตร์และบันเทิง ธุรกิจก่อสร้าง เป็นต้น ส าหรับความได้เปรียบ 
โดยเปรียบเทียบในเชิงการลงทุนท่ีประเทศไทยจะไดรั้บจากการเขา้ร่วมความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดบัภูมิภาค (RECP) คือ  
การเขา้ไปอยูใ่นห่วงโซ่การผลิตโลกในฝ่ังเอเชีย ดว้ยจุดเด่นท่ีเป็นฐานการผลิตครบวงจรท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก มีกฎแหล่งก าเนิดสินคา้
ท่ีครอบคลุม 15 ประเทศท าใหภู้มิภาคน้ีดึงดูดความสนใจของนกัลงทุนไดม้ากข้ึน  

อย่างไรก็ตาม การเขา้ร่วมความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดบัภูมิภาค (RECP) ของประเทศไทยส่งผลกระทบหลาย
ประการ คือ เกิดการเคล่ือนยา้ยแรงงานท่ีมีทักษะสูง ถูกกดดนัให้ลดระดับการป้องกนัจากกฎหมายลง โดยอาจมีการผ่อนคลาย
กฎระเบียบให้มีความยืดหยุน่มากข้ึน ภาคอุตสาหกรรมท่ีใชแ้รงงานเขม้ขน้ถูกท าให้หยดุชะงกั (disruption) ธุรกิจจะถูกเปล่ียนมือ
เป็นของชาวต่างชาติมากข้ึน สินคา้ขั้นตน้จะเกิดการแข่งขนัดา้นราคาสูง และผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมจะไดรั้บ
ผลกระทบท่ีรุนแรง เกิดการทะลกัของสินคา้ท่ีมีราคาถูกหรือมีคุณภาพไม่ไดม้าตรฐานจากกลุ่มประเทศสมาชิก สินคา้การเกษตรท่ีมี
ราคาถูก จะเขา้มาแข่งขนักบัเกษตรกรไทยอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ตลาดการส่งออกจะถูกก าหนดจากตวักลางมากข้ึน โดยเฉพาะจากจีน
และการเขา้มาของกลไกของจีนในภาคการเกษตร โดยเฉพาะ สวนผลไมข้องไทย การลดภาษีสินคา้ให้เร็วข้ึนและครอบคลุม 
จ านวนรายการมากข้ึน โดยเจรจาให้มีการเปิดตลาดสินคา้ส่งออกท่ีมีศกัยภาพของประเทศไทย เช่น ขา้ว น ้ าตาล มนัส าปะหลงั  
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และผลิตภณัฑย์าง รถยนตแ์ละช้ินส่วนรถยนต ์ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์และช้ินส่วนประกอบ พลาสติก เคมีภณัฑ ์เป็น
ตน้ อีกทั้งยงัช่วยอ านวยความสะดวกทางการคา้ใหแ้ก่สมาชิก อาทิ สินคา้ท่ีเน่าเสียง่ายจะไดรั้บการตรวจปล่อยพิธีการศุลกากรภายใน 
6 ชัว่โมง และสินคา้ปกติภายใน 48 ชัว่โมง เป็นตน้ ตลอดจนช่วยขยายโอกาสในธุรกิจบริการของประเทศไทยไปยงักลุ่มประเทศ
สมาชิก เช่น ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจสุขภาพ ธุรกิจภาพยนตร์และบันเทิง ธุรกิจก่อสร้าง เป็นต้น ส าหรับความได้เปรียบ 
โดยเปรียบเทียบในเชิงการลงทุนท่ีประเทศไทยจะไดรั้บจากการเขา้ร่วมความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดบัภูมิภาค (RECP) คือ  
การเขา้ไปอยูใ่นห่วงโซ่การผลิตโลกในฝ่ังเอเชีย ดว้ยจุดเด่นท่ีเป็นฐานการผลิตครบวงจรท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก มีกฎแหล่งก าเนิดสินคา้
ท่ีครอบคลุม 15 ประเทศท าใหภู้มิภาคน้ีดึงดูดความสนใจของนกัลงทุนไดม้ากข้ึน  

อย่างไรก็ตาม การเขา้ร่วมความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดบัภูมิภาค (RECP) ของประเทศไทยส่งผลกระทบหลาย
ประการ คือ เกิดการเคล่ือนยา้ยแรงงานท่ีมีทักษะสูง ถูกกดดนัให้ลดระดับการป้องกนัจากกฎหมายลง โดยอาจมีการผ่อนคลาย
กฎระเบียบให้มีความยืดหยุน่มากข้ึน ภาคอุตสาหกรรมท่ีใชแ้รงงานเขม้ขน้ถูกท าให้หยดุชะงกั (disruption) ธุรกิจจะถูกเปล่ียนมือ
เป็นของชาวต่างชาติมากข้ึน สินคา้ขั้นตน้จะเกิดการแข่งขนัดา้นราคาสูง และผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมจะไดรั้บ
ผลกระทบท่ีรุนแรง เกิดการทะลกัของสินคา้ท่ีมีราคาถูกหรือมีคุณภาพไม่ไดม้าตรฐานจากกลุ่มประเทศสมาชิก สินคา้การเกษตรท่ีมี
ราคาถูก จะเขา้มาแข่งขนักบัเกษตรกรไทยอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ตลาดการส่งออกจะถูกก าหนดจากตวักลางมากข้ึน โดยเฉพาะจากจีน
และการเขา้มาของกลไกของจีนในภาคการเกษตร โดยเฉพาะ สวนผลไมข้องไทย การลดภาษีสินคา้ให้เร็วข้ึนและครอบคลุม 
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ระหวา่งประเทศมีอ านาจเหนือประเทศอ่ืน แต่เลือกท่ีจะรวมตวัเป็นประชาคมระหวา่งประเทศท่ีอยูบ่นพ้ืนฐานของการเคารพซ่ึงกนั
และกนัและเท่าเทียมกนั  

ความท้าทายในการเขา้ร่วมความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดบัภูมิภาค (RECP) ส่งผลให้ประเทศไทยตอ้งพฒันา
ความสามารถในการแข่งขนัดา้นบริการในหลายสาขา เพ่ือเตรียมพร้อมในการเปิดตลาดในอนาคต พร้อมทั้งมองหาโอกาสในการ
ออกไปแข่งขนัเชิงรุกในตลาดต่างประเทศให้มากข้ึน แทนท่ีจะเน้นตั้งรับการแข่งขนัจากต่างชาติในประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่ 
รวมถึงตอ้งเพ่ิม ความสามารถในการพิจารณาจัดท าขอ้ผูกพนัการเปิดเสรีการลงทุนเพ่ือช่วยลดกฎระเบียบท่ีเป็นอุปสรรคต่อ 
การจดัตั้งกิจการลงทุนในภูมิภาค ระดบัการเปิดตลาดท่ีจะใหร้ะหวา่งกนัในกลุ่มประเทศสมาชิกท่ีลึกข้ึนกวา่ท่ีให้กนัในความร่วมมือ
ดา้นการคา้เสรีอ่ืน ๆ ตลอดจนมีการแกไ้ขกรณีพพิาทเร่ืองพรมแดนระหวา่งประเทศสมาชิกบางประเทศ อนัเป็นผลมาจากแนวโนม้
การขบัเค่ียวและช่วงชิงความเป็นเวทีชั้นน าของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของภูมิภาค โดยประเทศมหาอ านาจ คือ จีนและและ
สหรัฐอเมริกา ซ่ึงต่างพยายามคานอ านาจซ่ึงกนัและกนั อีกทั้งยงัตอ้งสร้างพลงัการขบัเคล่ือนของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนท่ี
เพียงพอในการสร้างสินคา้สาธารณะในเวทีเศรษฐกิจโลกโดยมีอาเซียนเป็นจุดศูนยก์ลาง เน่ืองจากยงัคงตอ้งอาศยับทบาทของจีน
และญ่ีปุ่นเป็นหลกั นอกจากน้ี ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดบัภูมิภาค (RECP) เป็นกรอบการเจรจาท่ีครอบคลุมประเทศ
จ านวนมาก ซ่ึงมีเศรษฐกิจขนาดใหญ่และมีประชากรจ านวนมาก แต่ประเทศสมาชิกเกือบทั้งหมดลว้นเป็นประเทศผูผ้ลิตสินคา้ราย
ใหญ่ ประเทศไทยจึงจ าเป็นตอ้งสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการลงทุนใหเ้กิดความไดเ้ปรียบประเทศอ่ืนในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 
ท่ีได้รับประโยชน์จากความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RECP) เช่นกัน โดยภาครัฐและเอกชนจ าเป็นตอ้งสร้าง 
ความเช่ือมัน่และความเขา้ใจถึงผลกระทบจากการลงนามในความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดบัภูมิภาค (RECP) ผ่านการลด
กฎระเบียบท่ีซบัซอ้น เพ่ิมความยืดหยุน่ในการเจรจาสิทธิประโยชน์ดา้นการลงทุน รวมถึงเร่งปรับตวัทั้งในระดบัยทุธศาสตร์และ
แผนงานเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนั ตลอดจนความรวดเร็วในการเร่งพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมผลิตภาพแรงงานของ
ประเทศไทย (กรมส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ, 2560) 
 

แนวทางการก าหนดนโยบายต่างประเทศของไทยต่อการเข้าร่วมความตกลง 
หุ้นส่วนทางเศรษฐกจิระดบัภูมภิาค (RECP) 

 
ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดบัภูมิภาค (RECP) ไดรั้บประโยชน์จากการเขา้ถึงตลาดของประเทศสมาชิกจากเดิม 

ท่ีเป็นแบบทวิภาคี ซ่ึงจะท าให้เกิดการลดก าแพงภาษีระหวา่งกนั เอ้ือประโยชน์ต่อโอกาสทางการคา้ทั้งจากสินคา้และบริการของ 
ประเทศไทย รวมถึงการลงทุนท่ีเพ่ิมมากข้ึน ก่อให้เกิดการขยายตวัของเศรษฐกิจ อยา่งไรก็ตาม การเกิดเขตการคา้เสรี (Free Trade 
Area--FTA) ท่ีมีขนาดใหญ่อย่างความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดบัภูมิภาค (RECP)  ย่อมน ามาซ่ึงโอกาสและการแข่งขนั 
ท่ีรุนแรง ดงันั้น ภาครัฐและภาคเอกชนจ าเป็นตอ้งปรับตวัทั้งระดบัยทุธศาสตร์และแผนงานเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพการแข่งขนัให้สามารถ
รองรับความทา้ทายท่ีจะเกิดข้ึน ทั้ งน้ี แนวทางการก าหนดนโยบายต่างประเทศของไทยต่อการเขา้ร่วมความตกลงหุ้นส่วนทาง
เศรษฐกิจระดบัภูมิภาค (RECP) ประกอบดว้ย การด าเนินนโยบายต่างประเทศบนพ้ืนฐานผลประโยชน์ร่วม เคารพซ่ึงกนัและกนั 
และไวใ้จซ่ึงกนัและกนั รวมถึงการวางตวัเป็นกลางตามนโยบายรักษาสมดุล (balance of power) รวมถึงการลดการพ่ึงพา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การพึ่งพาดา้นเศรษฐกิจ โดยเน้นการกระจายการคา้การลงทุนไปยงัภูมิภาคอ่ืนและเขา้ร่วมกรอบความร่วมมือระหว่าง
ประเทศต่าง ๆ ตลอดจนเร่งเจราจาความตกลงการคา้เสรีและใชป้ระโยชน์จากศกัยภาพของอนุภูมิภาคอาเซียนและอาเซียนให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด นอกจากน้ี ควรด าเนินนโยบายเชิงรุกกบัประเทศเพ่ือนบา้นในอนุภูมิภาคเพ่ือสร้างความเป็นหุน้ส่วนเพ่ือการพฒันา 
(partnerships for developments) โดยการผลกัดนัความร่วมมือดา้นการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและสร้างอ านาจต่อรองกบัประเทศ



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี
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มหาอ านาจ และใชจุ้ดเด่นในการด าเนินความสมัพนัธ์แบบครอบครัว โดยสร้างบทบาทการเป็นสะพานเช่ือมโยงท่ีมีความส าคญัต่อ
ปฏิสัมพนัธ์ในเชิงบวกระหวา่งประเทศท่ีมีความขดัแยง้กนั โดยใชภู้มิรัฐศาสตร์ท่ีเก้ือกูลต่อการเป็นศูนยก์ลางการเช่ือมโยง (hub) 
ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต  ้และขีดความสามารถในการประนีประนอมปัญหาขอ้พิพาทด้านความมัน่คง 
ท่ีน าไปสู่แนวทางการแกไ้ขปัญหาอยา่งสนัติวธีิ  

 
อภิปรายและสรุปผลการศึกษา 

 
กลุ่มความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RECP) ถูกเสนอข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์ในการสร้างความเป็น

ศูนยก์ลางของอาเซียนในภูมิภาคให้มีความเขม้แข็งมากยิ่งข้ึน ซ่ึงมีการระบุสถานะของความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับ
ภูมิภาค (RECP) ในฐานะเคร่ืองมือในการสร้างการตระหนักรู้ถึงความเป็นศูนย์กลางของอาเซียนในภูมิภาคในปฏิญญาท่ีมี 
การลงนามร่วมกนั เน่ืองจากสภาวะความทา้ทายในบริบทตอนนั้นไดเ้กิดความไม่ลงรอยจากการแบ่งกลุ่มการจดัท าขอ้ตกลงเขต
การคา้เสรีท่ีแตกต่างกนั อาเซียนจึงใชโ้อกาสน้ีกา้วเขา้มามีบทบาทในการควบคุมสถานการณ์ความเป็นศูนยก์ลางและผูน้ าในระดบั
ภูมิภาคของอาเซียนผ่านการจดัตั้ งกลุ่มความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดบัภูมิภาค (RECP) ท่ีเป็นเคร่ืองมือในการเช่ือมโยง 
การเจรจาท าขอ้ตกลงเขตการคา้เสรีต่าง ๆ เขา้มาอยูภ่ายใตโ้ครงสร้างความร่วมมือเดียวกนัของความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ
ระดบัภูมิภาค (RECP) ซ่ึงมีอาเซียนเป็นผูข้บัเคล่ือนหลกัอย่างแทจ้ริง โดยไดรั้บความเห็นชอบจากสมาชิกอาเซียนและประเทศ 
คู่เจรจา รวม 15 ประเทศ แต่ความท้าทายในการสร้างความเป็นศูนย์กลางของอาเซียนในภูมิภาคของความตกลงหุ้นส่วนทาง
เศรษฐกิจระดบัภูมิภาค (RECP) ยงัคงเกิดข้ึนจากปัจจยัแวดลอ้มต่าง ๆ อาทิ การเกิดข้ึนของกลุ่ม TPP ท่ีมีสมาชิกอาเซียนบางประเทศ
เขา้ร่วม ท าให้เกิดช่องวา่งของความไดเ้ปรียบ-เสียเปรียบระหวา่งสมาชิกอาเซียน การเกิดข้ึนของกลุ่ม CJK-FTA ท่ีเปิดช่องวา่งให้
ประเทศจีน ญ่ีปุ่น และเกาหลี เขา้มามีอิทธิพลต่อรองในความตกลงหุน้ส่วนทางเศรษฐกิจระดบัภูมิภาค (RECP) มากข้ึน การถอนตวั
ของอินเดียจากการเป็นสมาชิก เป็นตน้  

อย่างไรก็ตาม แมว้่าความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RECP) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการสร้างความเป็น
ศูนยก์ลางของอาเซียนในภูมิภาค จะโดนทา้ทายจากปัจจยัขา้งตน้ท่ีกล่าวมา แต่อาเซียนสามารถจดัการแกไ้ขปัญหาความทา้ทาย
ดงักล่าวได้เป็นอย่างดีและสามารถควบคุมความเป็นศูนยก์ลางของอาเซียนในภูมิภาคของตนเอาไวไ้ด้ ดงัแสดงให้เห็นไดจ้าก
ความกา้วหนา้ของการเจรจาและการประชุมสุดยอดความตกลงหุน้ส่วนทางเศรษฐกิจระดบัภูมิภาค (RECP) จนกระทัง่สามารถบรรลุ
ขอ้สรุปและน าไปสู่การลงนามในการจัดตั้งกลุ่มความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RECP) ในเดือนพฤศจิกายน  
ปี 2020 

ทั้งน้ี นโยบายต่างประเทศภายใตค้วามตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดบัภูมิภาค (RECP) ของไทย ควรมุ่งเนน้เป้าหมาย 
การพฒันาท่ีย ัง่ยืน (Sustainable Development Goals--SDGs) เป้าหมายท่ี 17 คือ มุ่งมัน่ท่ีจะเพ่ิมพูนความร่วมมือระหวา่งประเทศ
พฒันาแลว้กบัประเทศก าลงัพฒันา (North-South) และความร่วมมือระหวา่งประเทศก าลงัพฒันา (South-South) โดยการสนบัสนุน 
แผนระดับชาติท่ีจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ีย ัง่ยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและ 
การช่วยเหลือประเทศก าลงัพฒันาดว้ยการเพ่ิมอตัราการส่งออก ซ่ึงลว้นเป็นองค์ประกอบของการมีระบบการคา้ท่ีอยูบ่นพ้ืนฐาน 
ของกฎเกณฑส์ากล มีความเสมอภาค ยติุธรรม เปิดกวา้ง และเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง
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มหาอ านาจ และใชจุ้ดเด่นในการด าเนินความสมัพนัธ์แบบครอบครัว โดยสร้างบทบาทการเป็นสะพานเช่ือมโยงท่ีมีความส าคญัต่อ
ปฏิสัมพนัธ์ในเชิงบวกระหวา่งประเทศท่ีมีความขดัแยง้กนั โดยใชภู้มิรัฐศาสตร์ท่ีเก้ือกูลต่อการเป็นศูนยก์ลางการเช่ือมโยง (hub) 
ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต  ้และขีดความสามารถในการประนีประนอมปัญหาขอ้พิพาทด้านความมัน่คง 
ท่ีน าไปสู่แนวทางการแกไ้ขปัญหาอยา่งสนัติวธีิ  

 
อภิปรายและสรุปผลการศึกษา 

 
กลุ่มความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RECP) ถูกเสนอข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์ในการสร้างความเป็น

ศูนยก์ลางของอาเซียนในภูมิภาคให้มีความเขม้แข็งมากยิ่งข้ึน ซ่ึงมีการระบุสถานะของความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับ
ภูมิภาค (RECP) ในฐานะเคร่ืองมือในการสร้างการตระหนักรู้ถึงความเป็นศูนย์กลางของอาเซียนในภูมิภาคในปฏิญญาท่ีมี 
การลงนามร่วมกนั เน่ืองจากสภาวะความทา้ทายในบริบทตอนนั้นไดเ้กิดความไม่ลงรอยจากการแบ่งกลุ่มการจดัท าขอ้ตกลงเขต
การคา้เสรีท่ีแตกต่างกนั อาเซียนจึงใชโ้อกาสน้ีกา้วเขา้มามีบทบาทในการควบคุมสถานการณ์ความเป็นศูนยก์ลางและผูน้ าในระดบั
ภูมิภาคของอาเซียนผ่านการจดัตั้ งกลุ่มความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดบัภูมิภาค (RECP) ท่ีเป็นเคร่ืองมือในการเช่ือมโยง 
การเจรจาท าขอ้ตกลงเขตการคา้เสรีต่าง ๆ เขา้มาอยูภ่ายใตโ้ครงสร้างความร่วมมือเดียวกนัของความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ
ระดบัภูมิภาค (RECP) ซ่ึงมีอาเซียนเป็นผูข้บัเคล่ือนหลกัอย่างแทจ้ริง โดยไดรั้บความเห็นชอบจากสมาชิกอาเซียนและประเทศ 
คู่เจรจา รวม 15 ประเทศ แต่ความท้าทายในการสร้างความเป็นศูนย์กลางของอาเซียนในภูมิภาคของความตกลงหุ้นส่วนทาง
เศรษฐกิจระดบัภูมิภาค (RECP) ยงัคงเกิดข้ึนจากปัจจยัแวดลอ้มต่าง ๆ อาทิ การเกิดข้ึนของกลุ่ม TPP ท่ีมีสมาชิกอาเซียนบางประเทศ
เขา้ร่วม ท าให้เกิดช่องวา่งของความไดเ้ปรียบ-เสียเปรียบระหวา่งสมาชิกอาเซียน การเกิดข้ึนของกลุ่ม CJK-FTA ท่ีเปิดช่องวา่งให้
ประเทศจีน ญ่ีปุ่น และเกาหลี เขา้มามีอิทธิพลต่อรองในความตกลงหุน้ส่วนทางเศรษฐกิจระดบัภูมิภาค (RECP) มากข้ึน การถอนตวั
ของอินเดียจากการเป็นสมาชิก เป็นตน้  

อย่างไรก็ตาม แมว้่าความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RECP) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการสร้างความเป็น
ศูนยก์ลางของอาเซียนในภูมิภาค จะโดนทา้ทายจากปัจจยัขา้งตน้ท่ีกล่าวมา แต่อาเซียนสามารถจดัการแกไ้ขปัญหาความทา้ทาย
ดงักล่าวได้เป็นอย่างดีและสามารถควบคุมความเป็นศูนยก์ลางของอาเซียนในภูมิภาคของตนเอาไวไ้ด้ ดงัแสดงให้เห็นไดจ้าก
ความกา้วหนา้ของการเจรจาและการประชุมสุดยอดความตกลงหุน้ส่วนทางเศรษฐกิจระดบัภูมิภาค (RECP) จนกระทัง่สามารถบรรลุ
ขอ้สรุปและน าไปสู่การลงนามในการจัดตั้งกลุ่มความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RECP) ในเดือนพฤศจิกายน  
ปี 2020 

ทั้งน้ี นโยบายต่างประเทศภายใตค้วามตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดบัภูมิภาค (RECP) ของไทย ควรมุ่งเนน้เป้าหมาย 
การพฒันาท่ีย ัง่ยืน (Sustainable Development Goals--SDGs) เป้าหมายท่ี 17 คือ มุ่งมัน่ท่ีจะเพ่ิมพูนความร่วมมือระหวา่งประเทศ
พฒันาแลว้กบัประเทศก าลงัพฒันา (North-South) และความร่วมมือระหวา่งประเทศก าลงัพฒันา (South-South) โดยการสนบัสนุน 
แผนระดับชาติท่ีจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ีย ัง่ยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและ 
การช่วยเหลือประเทศก าลงัพฒันาดว้ยการเพ่ิมอตัราการส่งออก ซ่ึงลว้นเป็นองค์ประกอบของการมีระบบการคา้ท่ีอยูบ่นพ้ืนฐาน 
ของกฎเกณฑส์ากล มีความเสมอภาค ยติุธรรม เปิดกวา้ง และเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย 
 
 
 

 

 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

การขับเคล่ือนการด าเนินงานด้านการต่างประเทศจะต้องบูรณาการการท างานร่วมกันจากทุกภาคส่วน ทั้ งภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม บนเง่ือนไขเวลาและทรัพยากรท่ีมีอยา่งจ ากดั ซ่ึงการด าเนินการท่ีมีประสิทธิภาพ 
จะท าใหก้ารต่างประเทศของประเทศไทยมีเอกภาพ ท าใหป้ระเทศไทยมีความมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยืน มีมาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิ 
ในประชาคมโลกได ้ทั้งน้ี เพ่ือบรรลุเป้าหมายดงักล่าวจะตอ้งอาศยัปัจจยัส าคญั ประกอบดว้ย กลไกเพ่ือการบูรณาการการขบัเคล่ือน
การต่างประเทศของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ การบูรณาการเพ่ือการศึกษาหารือแนวทางและบทบาทของหน่วยงาน 
ในการด าเนินความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ การบูรณาการพฒันาบริการดา้นการกงสุลระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ฐานขอ้มูล
กลางด้านการต่างประเทศ การพฒันาประชาชนให้มีความตระหนักรู้ถึงบทบาทการเป็นพลเมืองโลก  นโยบายรัฐท่ีส่งเสริม 
การมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคเอกชนในการต่างประเทศ การเพ่ิมบทบาทภาคประชาสังคมในการต่างประเทศ การสร้าง
ความรู้ความเขา้ใจดา้นการต่างประเทศในหมู่ประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ  การประชาสมัพนัธ์บทบาทดา้นการต่างประเทศของไทย  
ความพร้อมของประเทศท่ีจะร่วมมือดว้ยในทุกระดบั การแลกเปล่ียนการเยือน การเจรจา และกรอบการประชุมหารือทวิภาคีและ 
พหุภาคีต่าง ๆ การริเร่ิมและการลงทุนในหุ้นส่วนความร่วมมือเฉพาะดา้น ตลอดจนสถานการณ์แวดลอ้มในภูมิภาคและระหว่าง
ประเทศ ซ่ึงการด าเนินการท่ีผ่านมายงัคงประสบปัญหาและอุปสรรคส าคญัจากบริบทโลกท่ีได้เปล่ียนแปลงไป ประกอบกับ 
การขาดการบูรณาการร่วมกนัของหน่วยงาน รวมถึงระบบการบริหารจัดการขอ้มูลท่ีไม่เช่ือมโยงกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
ตลอดจนความซ ้ าซอ้นกนัของภารกิจ ท าให้ในปัจจุบนัการด าเนินงานในรูปแบบเดิมไม่สามารถตอบสนองและรับมือกบัเหตุการณ์
ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งทนัท่วงที  

ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RECP) ประเทศไทยควรก าหนดนโยบายการต่างประเทศ 
เพ่ือส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางทางการคา้ การลงทุน และการบริการในภูมิภาคเอเชีย  โดยตอ้งเร่งสร้างความเช่ือมัน่ 
เพ่ือดึงดูดนักลงทุนและนักธุรกิจจากต่างประเทศให้มาลงทุนและด าเนินธุรกิจในประเทศไทย พร้อมทั้ งน าเสนอจุดแข็งของ 
ประเทศไทย อาทิ การเป็นแหล่งผลิตอาหารท่ีมีมาตรฐานและปลอดภยั แหล่งลงทุนท่ีมีศกัยภาพ แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพและ
ปลอดภยั เป็นตน้ ทั้งน้ี ตอ้งด าเนินการควบคู่กบัการก าหนดมาตรการอ านวยความสะดวกในการเดินทางเขา้มายงัประเทศไทยและ
มาตรการส่งเสริมการคา้การลงทุนของชาวต่างชาติ นอกจากน้ี ประเทศไทยยงัคงจ าเป็นตอ้งให้ความส าคญักับการพฒันา 
ขีดความสามารถทางการแข่งขนั โดยจะต้องด าเนินการเชิงรุกเพ่ือสร้างเศรษฐกิจนวตักรรมให้เกิดข้ึนอย่างแท้จริง เน่ืองจาก
นวตักรรมจะเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะดึงดูดผูป้ระกอบการท่ีใชเ้ทคโนโลยีขั้นสูงให้เขา้มาลงทุนในไทย อนัจะก่อให้เกิดการถ่ายทอด 
และต่อยอดการใชเ้ทคโนโลย ี(technology transfer and development)  

ทั้งน้ี การก าหนดนโยบายต่างประเทศของไทยต่อการเขา้ร่วมความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดบัภูมิภาค (RECP)  
ตอ้งค านึงถึง 4 ประเด็น ไดแ้ก่ (1) การจดัล าดบัความส าคญัเพ่ือบริหารทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัให้เกิดประโยชน์สูงสุด (2) การให้
ความส าคญัในการท าให้ประชาชนมีความเขม้แข็ง สามารถอยูไ่ดด้ว้ยตนเอง โดยพึ่งพารัฐให้น้อยท่ีสุด (3) การให้กลุ่มประเทศ
สมาชิกเคารพหลกันิติธรรม เป็นสังคมท่ีประชาชนยึดถือกฎหมายอนัจะเป็นเคร่ืองมือท่ีดีท่ีสุดในการดูแลสังคม และ (4) การสร้าง
ความร่วมมือระหวา่งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบญัญติัอยา่งจริงจงัเพ่ือสร้างกฎระเบียบท่ีดีและเป็นมาตรฐานในภูมิภาค 
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บทคดัย่อ 
 

งานวจิยัน้ี  ศึกษาถึงบทบาทของจีนในการใหค้วามช่วยเหลือดา้นภยัพิบติัแผน่ดินไหวแก่ประเทศไทย ภายใตบ้นัทึกความเขา้ใจ 
(MOU) ระหวา่งกองเฝ้าระวงัแผ่นดินไหวแห่งประเทศไทย กบัส านกังานแผ่นดินไหวแห่งมณฑลกวางตุง้ ประเทศจีน และวิเคราะห์ถึง
ผลประโยชน์ท่ีเป็นไปไดข้องประเทศจีน จากการให้ความช่วยเหลือดงักล่าว โดยใชว้ิธีการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ 
ภายใตก้รอบการแนวคิดเร่ืองอ านาจละมุน (soft power) เป็นแนวทางในการวเิคราะห์ 

ผลการศึกษาพบวา่ การใหค้วามช่วยเหลือจากจีน ไดแ้ก่ การให้ทุนในการศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา แก่เจา้หนา้ท่ีของประเทศ
ไทย และการสนบัสนุนเงินทุนในการติดตั้งสถานีและเคร่ืองมือตรวจแผน่ดินไหวและตรวจการเคล่ือนตวัของเปลือกโลกจ านวน 4 สถานี 
ซ่ึงผลประโยชน์ท่ีจีนไดรั้บจากการใหค้วามช่วยเหลือน้ี แบ่งไดเ้ป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ผลประโยชน์โดยตรงดา้นการแผ่นดินไหว คือ การ
สร้างเครือข่ายขอ้มูลแผน่ดินไหวระหวา่งประเทศท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีกวา้งข้ึน เป็นการพฒันาประสิทธิภาพของระบบการเตือนภยัแผ่นดินไหว 
(2) ผลประโยชน์ทางออ้มในดา้นเศรษฐกิจและสังคม คือ การสร้างความเช่ือมัน่ในความปลอดภยัต่อนกัธุรกิจและนกัท่องเท่ียวจีนใน
ประเทศไทย ความสมัพนัธ์ทางการทูตท่ีดี การส่งเสริมสินคา้เทคโนโลยแีผน่ดินไหวจากจีน และ (3) ผลประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีเป็นไปได้ คือ 
การไดรั้บขอ้มูลด้านต าแหน่งท่ีตั้งทรัพยากรธรรมชาติท่ีอยู่ใตดิ้น และขอ้มูลด้านพิกัดภูมิศาสตร์อย่างละเอียด ซ่ึงผลประโยชน์ใน 2 
ประการหลังน้ี สอดคล้องกับแนวความคิดด้านอ านาจละมุนท่ีการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศไทย น าไปสู่ความเป็นไปได้ต่อ
ผลประโยชน์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองต่อกนัมาแก่ประเทศจีน 
 
ค าส าคญั: จีน, ความช่วยเหลือดา้นภยัพิบติัแผน่ดินไหว, อ านาจละมุน 
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Abstract 
 

This study examines China’s role and interest in the provision of seismic disaster assistance to Thailand under a 
Memorandum of Understanding (MOU) between Earthquake Observation Division, Thailand and Guangdong Earthquake 
Administration (GEA), China, and analyzes the benefits that China has received from this assistance. This study was conducted 
through document analysis and key informant interviews under the adoption of the concept of soft power as an analysis framework. 

The results indicated that China’s seismic disaster assistance includes financial support for Thai staffs in study visit, training, 
seminar in China as well as the establishment of four earthquake detection stations in Thailand. There are three kinds of benefit for 
China from the assistance: (1) direct benefit in seismology: international network for seismological information sharing covering 
larger area which leads to better efficiency of Earthquake Early Warning System, (2) indirect benefits in economic and social aspects: 
confidence in safety for Chinese businessmen and tourist in Thailand, good diplomatic relationship, promotion of Chinese earthquake 
technology, and (3) other possible benefits: acquiring information of locations of natural resources as well as finest geographic 
coordinates in Thailand. The two latter benefits conform to the concept of Soft Power as the assistance for seismic disaster to Thailand 
also brings other kinds of benefits to China. 
 
Keywords: China, Seismic Disaster Assistance, Soft Power 
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บทน า 
 
  ในช่วงหลายทศวรรษหลงั ปัญหาภยัพิบติัทางธรรมชาติ เช่น แผน่ดินไหว สึนามิ น ้าท่วม คล่ืนความร้อน รวมถึงโรคระบาด ได้
ทวคีวามรุนแรงจนส่งผลคุกคามต่อชีวติและทรัพยสิ์นในวงกวา้ง จดัเป็นภยัคุกคามต่อความมัน่คงเป็นอยา่งมาก (สุรชาติ บ ารุงสุข, 2554) 
โดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1990 ท่ีมีแนวคิดเร่ือง “ความมัน่คงมนุษย”์ (human security) อนัเป็นเร่ืองของการปกป้องและป้องกนั
ประชาชนจากภยัคุกคามต่อชีวิต ทั้งท่ีเกิดจากกิจกรรมของมนุษยแ์ละปรากฏการณ์ธรรมชาติ ไม่วา่จะอยูใ่นเขตแดนหรือนอกเขตแดน     
ก็ตาม (ชูเกียรติ พนสัพรประสิทธ์ิ, 2559) ปัญหาภยัพิบติัธรรมชาติ รวมถึงปัญหาส่ิงแวดลอ้มยงัจดัเป็นภยัคุกคามต่อความมัน่คงระหวา่ง
ประเทศดว้ย เน่ืองจากเป็นปัญหาท่ีสามารถส่งผลกระทบอยา่งรุนแรงเป็นวงกวา้งโดยตรงแก่หลายประเทศ เช่น ภยัสึนามิจากแผน่ดินไหว 
ในปี 2004 เกิดแผ่นดินไหวท่ีอินโดนีเซีย ก่อให้เกิดมีผูเ้สียชีวิตในหลายประเทศรวม 2.3 แสนคน รวมทั้งประเทศไทยท่ีมีผูเ้สียชีวิต
ประมาณ 5 พนัคน (ส านกังานเฝ้าระวงัแผน่ดินไหว, 2560) ในบางกรณี การกระท าของประเทศหน่ึงอาจก่อใหเ้กิดผลเสียทางส่ิงแวดลอ้ม
หรือภยัพิบติัต่ออีกประเทศ เช่น การสร้างเข่ือนในแม่น ้ าโขงและแม่น ้ าสาขาจ านวนมากในประเทศจีน ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทาง
นิเวศวทิยา และส่งผลกระทบหลายประการต่อประเทศท่ีอยูลุ่่มแม่น ้ าโขงตอนล่างอยา่งไทย ลาว กมัพชูา และเวยีดนาม (สุรชาติ บ ารุงสุข, 
2554) การแกไ้ขหรือจดัการกบัปัญหาภยัพิบติัธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จึงตอ้งเกิดจากการประสานงานกนัระหวา่งรัฐต่าง ๆ รวมถึงตวั
แสดงอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่รัฐดว้ย โดยเฉพาะองคก์ารระหวา่งประเทศ ปัญหาภยัพิบติัทางธรรมชาติจึงจดัเป็นภยัคุกคามต่อความมัน่คงทั้งใน
ระดบัประเทศและระหวา่งประเทศ ท่ีสงัคมโลกตระหนกัถึงความจ าเป็นในการร่วมมือกนั เพ่ือป้องกนัและบรรเทาความเสียหายท่ีเกิดข้ึน  
  ภยัพิบติัแผ่นดินไหว ก็จดัเป็นภยัธรรมชาติประเภทหน่ึงท่ีก่อให้เกิดความเสียหายต่อทั้งชีวิตและทรัพยสิ์นไดอ้ย่างกวา้งขวาง
และรุนแรง คุกคามต่อความมัน่คงระหวา่งประเทศเช่นกนั โดยแผน่ดินไหวเป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดจากการเคล่ือนตวัของเปลือกโลกโดย
ฉับพลนั มกัเกิดพ้ืนท่ีขอบของแผ่นเปลือกโลก หรือท่ีเรียกกนัวา่ รอยเล่ือนของแผ่นเปลือกโลก ซ่ึงเป็นแนวยาวต่อเน่ืองพาดผ่านพ้ืนท่ี
หลายประเทศ แผ่นดินไหวยงัเป็นสาเหตุท่ีก่อให้เกิดภัยพิบัติธรรมชาติอ่ืน ๆ โดยเฉพาะคล่ืนยกัษ์สึนามิและภูเขาไฟระเบิดด้วย          
(กรมอุตุนิยมวิทยา, 2563) ประเทศต่าง ๆ จึงไดศึ้กษา รวมถึงมีความร่วมมือกนัในการศึกษาเก่ียวกบักลไกการเกิดแผ่นดินไหว การ
เคล่ือนไหวของแผ่นเปลือกโลก เพ่ือให้สามารถท านายการเกิดแผ่นดินไหวไดอ้ย่างแม่นย  า อนัน าไปสู่การป้องกนัและบรรเทาความ
เสียหายท่ีเกิดจากแผน่ดินไหวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  ประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้แมจ้ะไม่ไดต้ั้งอยูใ่นบริเวณศูนยก์ลางของการเกิดแผ่นดินไหว แต่พ้ืนท่ี
ประเทศไทยเคยเกิดแผน่ดินไหวหลายคร้ัง โดยในช่วงปี ค.ศ. 2007-2017 มีแผน่ดินไหวเกิดข้ึนในประเทศไทยถึง 3,609 คร้ัง ซ่ึงส่วนใหญ่ 
เกิดข้ึนบริเวณทางภาคเหนือ แมก้ระนั้น ประเทศไทยยงัมีขอ้จ ากดัดา้นเทคโนโลยีและจ านวนสถานีตรวจวดัแผ่นดินไหว ท่ีจดัว่ามี
ปริมาณน้อย จึงไม่เพียงพอต่อการให้ขอ้มูลเพื่อวิเคราะห์การเกิดแผ่นดินไหวไดอ้ย่างถูกตอ้งและแม่นย  า น าไปสู่ความเส่ียงต่อความ
เสียหายท่ีรุนแรงจากการเกิดแผน่ดินไหว (เชาวว์รรธน์ สิงห์ทอง, 2560)  
  ขณะท่ีประเทศจีน จดัวา่เป็นประเทศท่ีทรงอิทธิพลและเป็นหน่ึงในประเทศมหาอ านาจของโลกในปัจจุบนั จีนไดพ้ฒันาอยา่ง
รวดเร็วทั้งดา้น เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นปรากฏการณ์การทะยานข้ึนของจีน (the rise of China) ตั้งแต่การปฏิรูป
เศรษฐกิจใหเ้ป็นตลาดเสรีในช่วงตน้ทศวรรษ 1980 (Morrisson, 2013) ซ่ึงรวมถึงการพฒันาศกัยภาพในการรับมือภยัพิบติัไดเ้ป็นอยา่งดี
ดว้ย โดยประเทศจีนไดพ้ฒันาระบบการจดัการในการรับมือภยัพิบติัแผ่นดินไหวท่ีมีประสิทธิภาพสูงมาอยา่งต่อเน่ือง มีระบบเตือนภยั
แผน่ดินไหวล่วงหนา้ (earthquake early warning system) ท่ีสามารถรายงานระดบัความรุนแรงของแผ่นดินไหวไดภ้ายใน 1 นาทีนบัจาก
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การเกิดแผน่ดินไหว ติดตั้งอยูท่ี่มณฑลเสฉวน ยนูนาน และฝเูจ้ียน ซ่ึงครอบคลุมแนวแผน่ดินไหวตั้งแต่ชายฝ่ังทะเลทางตะวนัออกเฉียงใต ้
ไปจนถึงภาคใต ้และภาคตะวนัตกของประเทศ และยงัตั้งเป้าขยายระบบให้ครอบคลุมทางตอนเหนือของประเทศ คือ ภูมิภาคปักก่ิง  
เทียนจิน และเหอเป่ย ดว้ย (“China Speeds up Rollout of Earthquake Early Warning Systems,” 2021) ระบบการเตือนภยัแผ่นดินไหว
ล่วงหนา้น้ี ยงัสามารถแจง้เตือนการเกิดแผน่ดินไหวผา่นอุปกรณ์ต่าง ๆ ได ้ทั้งโทรศพัทมื์อถือ โทรทศัน์ และอ่ืน ๆ เพ่ือประชาสมัพนัธ์ต่อ
สาธารณชนไดอ้ยา่งรวดเร็ว  
  จีนยงัไดข้ยายเครือข่ายระบบการเตือนภยัแผน่ดินไหวไปยงัภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตผ้า่นความช่วยเหลือต่าง ๆ ดว้ย โดย
เม่ือปี 2019 จีนได้ให้ความช่วยเหลือในการสร้างศูนยเ์ครือข่ายแผ่นดินไหวข้ึนในประเทศไทย ลาว เมียนมาร์ และมาเลเซีย และได้
ก่อสร้างสถานีตรวจวดัแผ่นดินไหวถึง 24 แห่งในประเทศไทย กมัพูชา และอินโดนีเซีย ตลอดจนมีการถ่ายทอดเทคนิคขั้นสูง ในการ
รายงานและเตือนภยัแผ่นดินไหวและสึนามิอย่างรวดเร็ว รวมทั้งมีการจดัอบรมการใชง้านเคร่ืองมือท่ีติดตั้งและการแจง้เตือน ให้แก่
บุคลากรจากทั้ง 6 ประเทศอีกดว้ย (“China Assists Southeast Asian Countries in Construction of Seismic Networks,” 2019) ซ่ึงการ
ช่วยเหลือในดา้นภยัพิบติัแผน่ดินไหวน้ี จดัเป็นการช่วยเหลืออยา่งหน่ึงท่ีจีนไดม้อบแก่ประเทศในอาเซียนอยา่งต่อเน่ือง  
  ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงท่ีไดรั้บความช่วยเหลือจากจีนในดา้นภยัพิบติัตลอดมา เช่น การมอบเรือเร็ว เรือยาว และเรือ
โดยสาร รวม 64 ล า ในวิกฤตน ้ าท่วม ปี 2009 (“จีนมอบเรือ 64 ล าช่วยผูป้ระสบภยั,” 2554) หรือการให้ความช่วยเหลือส่งมอบหนา้กาก
อนามยัและอุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคลและแวน่ครอบตา ส าหรับการป้องกนัการติดต่อของไวรัส COVID-19 ในเดือนเมษายน ปี 2020 
(“หน่วยงานจีนบริจาคเวชภณัฑต์า้นโควดิ -19 ให้ไทย มัน่ใจสัมพนัธ์แน่นแฟ้น,” 2563) ส่วนดา้นภยัพิบติัแผ่นดินไหวนั้น จีนไดล้งนาม
ความร่วมมือบนัทึกความเขา้ใจ (MOU) กบัไทย ในการให้ความช่วยเหลือในหลายรูปแบบ ทั้งการบริจาคเคร่ืองมือเก่ียวกบัการตรวจวดั
คล่ืนแผน่ดินไหว และส่งผูเ้ช่ียวชาญมาเพ่ือติดตั้งเคร่ืองมือดา้นแผน่ดินไหว รวมทั้งการให ้ทุนการศึกษาแก่เจา้หนา้ท่ีไทยในการไปดูงาน
และฝึกอบรมดา้นการแผน่ดินไหวท่ีประเทศจีนดว้ย 
  อย่างไรก็ตาม การให้ความช่วยเหลือดา้นภยัพิบติัของจีน ถูกนักวิชาการบางคน เช่น Southerland (2019) มองว่า เป็นการ
ช่วยเหลือท่ีมีเป้าหมายทางการทูตและความมัน่คงแฝงอยู่ด้วย ทั้ งยงัให้น ้ าหนักทางการเมืองมากกว่าดา้นมนุษยธรรม การให้ความ
ช่วยเหลือของจีนแก่ประเทศในอาเซียน ยงัการใชป้ระโยชน์จากการเหล่ือมล ้าดา้นการพฒันาประเทศ เพ่ือให้ประเทศดงักล่าวพ่ึงพาจีน
มากท่ีสุด และเพ่ือฉายภาพตนเองในฐานะผูส้นับสนุนความมัน่คงในภูมิภาค นอกจากน้ี การให้ความช่วยเหลือดา้นภยัพิบติัยงัเอ้ือต่อ
ผลประโยชน์ในดา้นอ่ืน ๆ แก่จีนเองดว้ย โดยเฉพาะผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ผา่นการพฒันาเสน้ทางการคา้ท่ีเรียกวา่เสน้ทางสายไหมท่ี
พฒันาเป็นนโยบายหน่ึงแถบหน่ึงเส้นทางเช่ือมโยงภูมิภาคต่าง ๆ ทั้ ง เอเชียตะวนัออกเฉียงใต  ้แอฟริกาเหนือ มหาสมุทรแปซิฟิก 
เช่ือมโยงถึงมหาสมุทรอินเดีย ตลอดจนการจดัตั้งการลงทุนในธนาคารเพ่ือการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานแห่งเอเชีย (Asian Infrastructure 
Investment Bank--AIIB) ซ่ึงประเทศไทยไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิกดว้ย (อรณิช รุ่งธิปานนท์, 2560) การให้ความช่วยเหลือของจีนจึงถูก
วิจารณ์วา่ เป็นการใชอ้ านาจละมุน (soft power) ซ่ึงเป็นการสร้างผลประโยชน์ของตนเองผ่านการดึงดูดทั้งทางวฒันธรรม ค่านิยมทาง
การเมือง และนโยบายระหวา่งประเทศ มากกวา่การใชก้ าลงับีบบงัคบั (Nye, 2004) ดว้ยวิธีการต่าง ๆ เช่น การให้ความช่วยเหลือในดา้น
ต่าง ๆ ทั้งดา้นการลงทุนในสาธารณูปโภค หรือดา้นมนุษยธรรม (Hall, 2010) อนัสอดคลอ้งกบั สุนทรพจน์ของประธานาธิบดี Hu Jintao 
ในการประชุมสมชัชาพรรคคอมมิวนิสต ์เม่ือวนัท่ี 25 ตุลาคม 2007 วา่ ประเทศจีนจะเร่งสร้างอ านาจละมุนเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการบรรลุ
เป้าหมายในการสร้างความเขม้แขง็ของชาติ (Hu Jintao calls for enhancing “soft power” of Chinese culture, 2007)  
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การเกิดแผน่ดินไหว ติดตั้งอยูท่ี่มณฑลเสฉวน ยนูนาน และฝเูจ้ียน ซ่ึงครอบคลุมแนวแผน่ดินไหวตั้งแต่ชายฝ่ังทะเลทางตะวนัออกเฉียงใต ้
ไปจนถึงภาคใต ้และภาคตะวนัตกของประเทศ และยงัตั้งเป้าขยายระบบให้ครอบคลุมทางตอนเหนือของประเทศ คือ ภูมิภาคปักก่ิง  
เทียนจิน และเหอเป่ย ดว้ย (“China Speeds up Rollout of Earthquake Early Warning Systems,” 2021) ระบบการเตือนภยัแผ่นดินไหว
ล่วงหนา้น้ี ยงัสามารถแจง้เตือนการเกิดแผน่ดินไหวผา่นอุปกรณ์ต่าง ๆ ได ้ทั้งโทรศพัทมื์อถือ โทรทศัน์ และอ่ืน ๆ เพ่ือประชาสมัพนัธ์ต่อ
สาธารณชนไดอ้ยา่งรวดเร็ว  
  จีนยงัไดข้ยายเครือข่ายระบบการเตือนภยัแผน่ดินไหวไปยงัภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตผ้า่นความช่วยเหลือต่าง ๆ ดว้ย โดย
เม่ือปี 2019 จีนได้ให้ความช่วยเหลือในการสร้างศูนยเ์ครือข่ายแผ่นดินไหวข้ึนในประเทศไทย ลาว เมียนมาร์ และมาเลเซีย และได้
ก่อสร้างสถานีตรวจวดัแผ่นดินไหวถึง 24 แห่งในประเทศไทย กมัพูชา และอินโดนีเซีย ตลอดจนมีการถ่ายทอดเทคนิคขั้นสูง ในการ
รายงานและเตือนภยัแผ่นดินไหวและสึนามิอย่างรวดเร็ว รวมทั้งมีการจดัอบรมการใชง้านเคร่ืองมือท่ีติดตั้งและการแจง้เตือน ให้แก่
บุคลากรจากทั้ง 6 ประเทศอีกดว้ย (“China Assists Southeast Asian Countries in Construction of Seismic Networks,” 2019) ซ่ึงการ
ช่วยเหลือในดา้นภยัพิบติัแผน่ดินไหวน้ี จดัเป็นการช่วยเหลืออยา่งหน่ึงท่ีจีนไดม้อบแก่ประเทศในอาเซียนอยา่งต่อเน่ือง  
  ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงท่ีไดรั้บความช่วยเหลือจากจีนในดา้นภยัพิบติัตลอดมา เช่น การมอบเรือเร็ว เรือยาว และเรือ
โดยสาร รวม 64 ล า ในวิกฤตน ้ าท่วม ปี 2009 (“จีนมอบเรือ 64 ล าช่วยผูป้ระสบภยั,” 2554) หรือการให้ความช่วยเหลือส่งมอบหนา้กาก
อนามยัและอุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคลและแวน่ครอบตา ส าหรับการป้องกนัการติดต่อของไวรัส COVID-19 ในเดือนเมษายน ปี 2020 
(“หน่วยงานจีนบริจาคเวชภณัฑต์า้นโควดิ -19 ให้ไทย มัน่ใจสัมพนัธ์แน่นแฟ้น,” 2563) ส่วนดา้นภยัพิบติัแผ่นดินไหวนั้น จีนไดล้งนาม
ความร่วมมือบนัทึกความเขา้ใจ (MOU) กบัไทย ในการให้ความช่วยเหลือในหลายรูปแบบ ทั้งการบริจาคเคร่ืองมือเก่ียวกบัการตรวจวดั
คล่ืนแผน่ดินไหว และส่งผูเ้ช่ียวชาญมาเพ่ือติดตั้งเคร่ืองมือดา้นแผน่ดินไหว รวมทั้งการให ้ทุนการศึกษาแก่เจา้หนา้ท่ีไทยในการไปดูงาน
และฝึกอบรมดา้นการแผน่ดินไหวท่ีประเทศจีนดว้ย 
  อย่างไรก็ตาม การให้ความช่วยเหลือดา้นภยัพิบติัของจีน ถูกนักวิชาการบางคน เช่น Southerland (2019) มองว่า เป็นการ
ช่วยเหลือท่ีมีเป้าหมายทางการทูตและความมัน่คงแฝงอยู่ด้วย ทั้ งยงัให้น ้ าหนักทางการเมืองมากกว่าดา้นมนุษยธรรม การให้ความ
ช่วยเหลือของจีนแก่ประเทศในอาเซียน ยงัการใชป้ระโยชน์จากการเหล่ือมล ้าดา้นการพฒันาประเทศ เพ่ือให้ประเทศดงักล่าวพ่ึงพาจีน
มากท่ีสุด และเพ่ือฉายภาพตนเองในฐานะผูส้นับสนุนความมัน่คงในภูมิภาค นอกจากน้ี การให้ความช่วยเหลือดา้นภยัพิบติัยงัเอ้ือต่อ
ผลประโยชน์ในดา้นอ่ืน ๆ แก่จีนเองดว้ย โดยเฉพาะผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ผา่นการพฒันาเสน้ทางการคา้ท่ีเรียกวา่เสน้ทางสายไหมท่ี
พฒันาเป็นนโยบายหน่ึงแถบหน่ึงเส้นทางเช่ือมโยงภูมิภาคต่าง ๆ ทั้ ง เอเชียตะวนัออกเฉียงใต  ้แอฟริกาเหนือ มหาสมุทรแปซิฟิก 
เช่ือมโยงถึงมหาสมุทรอินเดีย ตลอดจนการจดัตั้งการลงทุนในธนาคารเพ่ือการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานแห่งเอเชีย (Asian Infrastructure 
Investment Bank--AIIB) ซ่ึงประเทศไทยไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิกดว้ย (อรณิช รุ่งธิปานนท์, 2560) การให้ความช่วยเหลือของจีนจึงถูก
วิจารณ์วา่ เป็นการใชอ้ านาจละมุน (soft power) ซ่ึงเป็นการสร้างผลประโยชน์ของตนเองผ่านการดึงดูดทั้งทางวฒันธรรม ค่านิยมทาง
การเมือง และนโยบายระหวา่งประเทศ มากกวา่การใชก้ าลงับีบบงัคบั (Nye, 2004) ดว้ยวิธีการต่าง ๆ เช่น การให้ความช่วยเหลือในดา้น
ต่าง ๆ ทั้งดา้นการลงทุนในสาธารณูปโภค หรือดา้นมนุษยธรรม (Hall, 2010) อนัสอดคลอ้งกบั สุนทรพจน์ของประธานาธิบดี Hu Jintao 
ในการประชุมสมชัชาพรรคคอมมิวนิสต ์เม่ือวนัท่ี 25 ตุลาคม 2007 วา่ ประเทศจีนจะเร่งสร้างอ านาจละมุนเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการบรรลุ
เป้าหมายในการสร้างความเขม้แขง็ของชาติ (Hu Jintao calls for enhancing “soft power” of Chinese culture, 2007)  

 
 

 งานวิจยัน้ี จึงศึกษาบทบาทของประเทศจีนในการให้ความช่วยเหลือดา้นภยัพิบติัแผ่นดินไหวแก่ประเทศไทย ผ่านขอ้ตกลง
ระหวา่งประเทศในโครงการการติดตั้งสถานีตรวจวดัแผ่นดินไหวและตรวจการเคล่ือนตวัของเปลือกโลก อนัเป็นความร่วมมือระหวา่ง
ประเทศตามเอกสาร บันทึกความเขา้ใจ (Memorandum of Understanding--MOU) ระหว่าง กองเฝ้าระวงัแผ่นดินไหวกวางตุ ้ง 
(Guangdong Earthquake Administration--GEA) แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน กบั กองเฝ้าระวงัแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา แห่ง
ประเทศไทย (Thai Meteorological Department--TMD) และวเิคราะห์ถึงผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางออ้มท่ีเป็นไปได ้ท่ีประเทศจีน
จะไดรั้บจากความช่วยเหลือดงักล่าว โดยใชว้ิธีศึกษาจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งและการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ (key informant) การวิจัย
ด าเนินการในช่วงเดือนเมษายน ปี 2019 ถึงเดือนเมษายน ปี 2021 โดยใชก้รอบแนวคิดเร่ือง อ านาจละมุน (soft power) ในการวิเคราะห์
ความสัมพนัธ์เก่ียวกบัผลประโยชน์ของจีนจากการให้ความช่วยเหลือดา้นภยัพิบติัแผ่นดินไหวแก่ประเทศไทย ผลลพัธ์ท่ีไดส้ามารถ
น าไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการประกอบการตดัสินใจในการด าเนินนโยบายดา้นความร่วมมือทางดา้นการรับมือภยัพิบติัธรรมชาติระหวา่ง
ประเทศได ้
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงบทบาทของจีนในการใหค้วามช่วยเหลือดา้นภยัพิบติัแผน่ดินไหวแก่ประเทศไทย  
2. เพ่ือวเิคราะห์ผลประโยชน์ท่ีจีนไดรั้บทั้งทางตรงและทางออ้มจากการใหค้วามช่วยเหลือดา้นภยัพิบติัแผน่ดินไหวแก่ประเทศไทย  

 
กรอบแนวคดิงานวจิยั 

 
 การศึกษาบทบาทและผลประโยชน์ของจีนจากการให้ความช่วยเหลือด้านภยัพิบัติแผ่นดินไหวต่อประเทศไทย ใช้กรอบ

แนวคิดเร่ืองอ านาจละมุน (soft power) ซ่ึงเป็นทฤษฎีท่ีใชอ้ธิบายความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการให้ความช่วยเหลือของจีน โดย 
อ านาจละมุน (soft power) หมายถึง การท าใหป้ระเทศอ่ืนใหค้วามร่วมมือดว้ยการสร้างแรงดึงดูดต่อผูอ่ื้นในดา้นต่าง ๆ โดยไม่ใชก้ าลงัใน
การบีบบงัคบั เป็นการสร้างคุณค่าของประเทศตนเอง ให้ประเทศอ่ืนยอมรับแลว้เลียนแบบตามหรืออาจมีการน าเสนอแบบแลกเปล่ียน
ผลประโยชน์ จึงกล่าวไดว้า่ การใชอ้ านาจละมุนเป็นการดึงดูดหรือโนม้นา้วให้ประเทศอ่ืนด าเนินการตามเป้าหมายท่ีตนเองตอ้งการไป
โดยปริยาย (Nye, 2004) 

Hall (2010) ได้เสนอเพ่ิมเติมว่า อ านาจละมุนสามารถด าเนินการผ่านอ านาจ 3 รูปแบบ ได้แก่ (1) อ านาจเชิงสถาบัน 
(institutional power) เป็นการใชอ้  านาจควบคุมรัฐอ่ืนทางออ้มผ่านสถาบนัของรัฐมหาอ านาจ (2) อ านาจเชิงตวัแทน (representational 
power) คือ ความสามารถของรัฐในการก าหนดประเด็น หรือตีความในแบบของตนเองข้ึนมา อาจดว้ยวิธีการน าเสนอผ่านโฆษณาชวน
เช่ือ การทูตสาธารณะ และการควบคุมขอ้มูล และ (3) อ านาจเชิงช่ือเสียง (reputational power) เป็นอ านาจในเชิงกิตติศัพท์ อาทิ 
ความส าเร็จในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศหน่ึง ส่งผลใหป้ระเทศอ่ืนตอ้งการน าวธีิการของประเทศนั้นไปเป็นแบบอยา่งในรัฐตนเอง 

 อิทธิพลของอ านาจละมุนของประเทศหน่ึง ข้ึนอยูก่บัทรัพยากร 3 ดา้น คือ (1) วฒันธรรมท่ีนิยมจนกลายเป็นค่านิยมสากล หรือ
มีประโยชน์เก้ือหนุนกนักบัอีกประเทศหน่ึง (2) ค่านิยมหรือนโยบายทางการเมืองของประเทศหน่ึง ท่ีมีความสอดคลอ้งกนั หรือเป็นท่ีช่ืน
ชอบหรือยอมรับของอีกประเทศ และ (3) นโยบายระหวา่งประเทศท่ีไม่กา้วร้าว สนบัสนุนคุณค่าของประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และ



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี
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การแกไ้ขปัญหาอยา่งสนัติ ซ่ึงการใชก้ารทูตสาธารณะ (public diplomacy) ผ่านการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั การส่ือสารเชิงยทุธศาสตร์ 
และการพฒันาความสมัพนัธ์ท่ีย ัง่ยนืกบัประชาชน อาทิ การใหทุ้นการศึกษา การแลกเปล่ียนบุคลากร การประชุม สมัมนา การฝึกงาน ก็มี
ส่วนช่วยผลกัดนัใหก้ารใชอ้  านาจละมุนประสบผลส าเร็จ เพราะสามารถส่งผลต่อปัจเจกบุคคลและตวัแสดงท่ีไม่ใช่รัฐดว้ย เป็นการสร้าง
ภาพลกัษณ์เชิงบวกและสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีในระยะยาว (Nye, 2004) 

 ประเทศจีนจดัเป็นประเทศท่ีด าเนินนโยบายต่างประเทศผา่นการใชอ้ านาจละมุน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั แมก้ารปกครองแบบ
อ านาจนิยมจะสร้างอุปสรรคในการด าเนินนโยบายอยู่บ้าง แต่จีนก็สามารถลดภาพลกัษณ์เชิงลบของตนเองได้ ดว้ยการสร้างความ
น่าเช่ือถือและแรงดึงดูดภายใตห้ลกัการไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศอ่ืน และการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ รวมถึง
การลงทุนหรือให้ความช่วยเหลือประเทศต่าง ๆ โดยปราศจากเง่ือนไข โดยเฉพาะกบัประเทศโลกท่ี 3 ในแอฟริกา ละตินอเมริกา และ
เอเชีย ซ่ึงอ านาจละมุนเหล่าน้ี ก็น ามาซ่ึงผลประโยชน์ท่ีจีนได้รับจากประเทศต่าง ๆ เช่นกัน อาทิ การทราบถึงข้อมูลท่ีตั้ งแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งพลงังานในประเทศต่าง ๆ เหล่าน้ี และมีส่วนร่วมในการจัดการและรับผลประโยชน์จากทรัพยากร 
ธรรมชาติ พลงังาน และโครงการเศรษฐกิจต่าง ๆ จนมีค ากล่าวว่า จีนสร้างความเขม้แข็งของชาติผ่านการใช้ อ านาจละมุน ซ่ึงจีน
ด าเนินการผา่นวธีิการต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย ไดแ้ก่ (1) การใหค้วามช่วยเหลือและการลงทุนในต่างประเทศ (2) การให้ความช่วยเหลือดา้น
มนุษยธรรมและการรักษาสนัติภาพ (3) โครงการแลกเปล่ียนวฒันธรรมและภาษา และ (4) การทูตและการเป็นผูน้ าในการเป็นเจา้ภาพใน
เวทีระหวา่งประเทศ (Mattern, 2005) ดงันโยบายของผูน้ าหลายคนของจีนท่ีใชอ้  านาจละมุนเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการด ารงและเสริมสร้าง
ความเขม้แขง็ของชาติ (Podyapolskiy, 2014)  

ส าหรับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตน้ั้น หลงัส้ินสุดสงครามเยน็ จีนไดส้ร้างความสัมพนัธ์กบัประเทศในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตม้ากข้ึน ผ่านความร่วมมือทวิภาคีและพหุภาคีทางเศรษฐกิจและวฒันธรรม เป็นการสร้างอ านาจละมุน เพ่ือลดความ
กงัวลวา่ จีนอาจเป็นภยัคุกคามต่อประเทศ เช่น การยนืยนัไม่ลดค่าเงินหยวน ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ ปี 1997 เพ่ือสะทอ้นถึงการไม่ซ ้ าเติม
ประเทศเพื่อนบา้นในสภาวะท่ียากล าบาก (สุรชาติ บ ารุงสุข, 2557) ในส่วนความสมัพนัธ์กบัประเทศไทยนั้น ปัจจุบนัจีนมีนโยบายในการ
ใชอ้ านาจละมุนต่อไทย เพ่ือแสดงถึงความเป็นมหามิตรท่ีส าคญั อนัน าไปสู่การพฒันาร่วมกนั ผ่านการช่วยเหลือและขอ้ตกลงต่าง ๆ 
รวมถึง การใหโ้อกาสในการเรียนภาษาจีน ตลอดจนไดรั้บการถ่ายทอดวฒันธรรม การสานสัมพนัธ์ทางการทูตระหวา่งกนัมาโดยตลอด 
จนเกิดความเขม้แขง็ทางการทูตระหวา่งสองประเทศ อนัน าไปสู่ขอ้ตกลงทางเศรษฐกิจท่ีสนบัสนุนการพฒันาระหวา่งกนัอยา่งต่อเน่ือง 
(กมลทิพย ์สุขแกว้ และนฤมิตร สอดศุข, 2556) 
 

ระเบียบวธีิวจิยั 
 
  วธีิการท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลและการวเิคราะห์ขอ้มูล ประกอบดว้ย 2 ส่วนหลกั ดงัน้ี 
  1. การศึกษาและวิเคราะห์เอกสาร (document analysis) ขอ้มูลเก่ียวกบับทบาทของจีนในการให้ความช่วยเหลือดา้นภยัพิบติั
แผ่นดินไหวแก่ประเทศไทย รวบรวมจากเอกสารต่าง ๆ เป็นหลัก โดยเฉพาะหนังสือราชการจากกองเฝ้าระวงัแผ่นดินไหว                   
กรมอุตุนิยมวิทยา ท่ีแสดงถึงการติดต่อ ประสานงาน และความร่วมมือระหว่างกองเฝ้าระวงัแผ่นดินไหว กบัส านักงานแผ่นดินไหว
จงัหวดักวางตุง้ ประเทศจีน อนัเน่ืองมาจากความร่วมมือระหว่างประเทศไทย-จีน ตามเอกสารบนัทึกความเขา้ใจระหว่างหน่วยงาน       



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’
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การแกไ้ขปัญหาอยา่งสนัติ ซ่ึงการใชก้ารทูตสาธารณะ (public diplomacy) ผ่านการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั การส่ือสารเชิงยทุธศาสตร์ 
และการพฒันาความสมัพนัธ์ท่ีย ัง่ยนืกบัประชาชน อาทิ การใหทุ้นการศึกษา การแลกเปล่ียนบุคลากร การประชุม สมัมนา การฝึกงาน ก็มี
ส่วนช่วยผลกัดนัใหก้ารใชอ้  านาจละมุนประสบผลส าเร็จ เพราะสามารถส่งผลต่อปัจเจกบุคคลและตวัแสดงท่ีไม่ใช่รัฐดว้ย เป็นการสร้าง
ภาพลกัษณ์เชิงบวกและสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีในระยะยาว (Nye, 2004) 

 ประเทศจีนจดัเป็นประเทศท่ีด าเนินนโยบายต่างประเทศผา่นการใชอ้ านาจละมุน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั แมก้ารปกครองแบบ
อ านาจนิยมจะสร้างอุปสรรคในการด าเนินนโยบายอยู่บ้าง แต่จีนก็สามารถลดภาพลกัษณ์เชิงลบของตนเองได้ ดว้ยการสร้างความ
น่าเช่ือถือและแรงดึงดูดภายใตห้ลกัการไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศอ่ืน และการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ รวมถึง
การลงทุนหรือให้ความช่วยเหลือประเทศต่าง ๆ โดยปราศจากเง่ือนไข โดยเฉพาะกบัประเทศโลกท่ี 3 ในแอฟริกา ละตินอเมริกา และ
เอเชีย ซ่ึงอ านาจละมุนเหล่าน้ี ก็น ามาซ่ึงผลประโยชน์ท่ีจีนได้รับจากประเทศต่าง ๆ เช่นกัน อาทิ การทราบถึงข้อมูลท่ีตั้ งแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งพลงังานในประเทศต่าง ๆ เหล่าน้ี และมีส่วนร่วมในการจัดการและรับผลประโยชน์จากทรัพยากร 
ธรรมชาติ พลงังาน และโครงการเศรษฐกิจต่าง ๆ จนมีค ากล่าวว่า จีนสร้างความเขม้แข็งของชาติผ่านการใช้ อ านาจละมุน ซ่ึงจีน
ด าเนินการผา่นวธีิการต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย ไดแ้ก่ (1) การใหค้วามช่วยเหลือและการลงทุนในต่างประเทศ (2) การให้ความช่วยเหลือดา้น
มนุษยธรรมและการรักษาสนัติภาพ (3) โครงการแลกเปล่ียนวฒันธรรมและภาษา และ (4) การทูตและการเป็นผูน้ าในการเป็นเจา้ภาพใน
เวทีระหวา่งประเทศ (Mattern, 2005) ดงันโยบายของผูน้ าหลายคนของจีนท่ีใชอ้  านาจละมุนเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการด ารงและเสริมสร้าง
ความเขม้แขง็ของชาติ (Podyapolskiy, 2014)  

ส าหรับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตน้ั้น หลงัส้ินสุดสงครามเยน็ จีนไดส้ร้างความสัมพนัธ์กบัประเทศในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตม้ากข้ึน ผ่านความร่วมมือทวิภาคีและพหุภาคีทางเศรษฐกิจและวฒันธรรม เป็นการสร้างอ านาจละมุน เพ่ือลดความ
กงัวลวา่ จีนอาจเป็นภยัคุกคามต่อประเทศ เช่น การยนืยนัไม่ลดค่าเงินหยวน ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ ปี 1997 เพ่ือสะทอ้นถึงการไม่ซ ้ าเติม
ประเทศเพื่อนบา้นในสภาวะท่ียากล าบาก (สุรชาติ บ ารุงสุข, 2557) ในส่วนความสมัพนัธ์กบัประเทศไทยนั้น ปัจจุบนัจีนมีนโยบายในการ
ใชอ้ านาจละมุนต่อไทย เพ่ือแสดงถึงความเป็นมหามิตรท่ีส าคญั อนัน าไปสู่การพฒันาร่วมกนั ผ่านการช่วยเหลือและขอ้ตกลงต่าง ๆ 
รวมถึง การใหโ้อกาสในการเรียนภาษาจีน ตลอดจนไดรั้บการถ่ายทอดวฒันธรรม การสานสัมพนัธ์ทางการทูตระหวา่งกนัมาโดยตลอด 
จนเกิดความเขม้แขง็ทางการทูตระหวา่งสองประเทศ อนัน าไปสู่ขอ้ตกลงทางเศรษฐกิจท่ีสนบัสนุนการพฒันาระหวา่งกนัอยา่งต่อเน่ือง 
(กมลทิพย ์สุขแกว้ และนฤมิตร สอดศุข, 2556) 
 

ระเบียบวธีิวจิยั 
 
  วธีิการท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลและการวเิคราะห์ขอ้มูล ประกอบดว้ย 2 ส่วนหลกั ดงัน้ี 
  1. การศึกษาและวิเคราะห์เอกสาร (document analysis) ขอ้มูลเก่ียวกบับทบาทของจีนในการให้ความช่วยเหลือดา้นภยัพิบติั
แผ่นดินไหวแก่ประเทศไทย รวบรวมจากเอกสารต่าง ๆ เป็นหลัก โดยเฉพาะหนังสือราชการจากกองเฝ้าระวงัแผ่นดินไหว                   
กรมอุตุนิยมวิทยา ท่ีแสดงถึงการติดต่อ ประสานงาน และความร่วมมือระหว่างกองเฝ้าระวงัแผ่นดินไหว กบัส านักงานแผ่นดินไหว
จงัหวดักวางตุง้ ประเทศจีน อนัเน่ืองมาจากความร่วมมือระหว่างประเทศไทย-จีน ตามเอกสารบนัทึกความเขา้ใจระหว่างหน่วยงาน       

 
 

ทั้งสอง รวมถึง ขอ้มูลจากงานวิจยั บทความทางวิชาการหรือ ส่ือส่ิงพิมพอ่ื์น เพื่อศึกษาวิเคราะห์บทบาทและผลประโยชน์จากการให้
ความช่วยเหลือดา้นภยัพิบติัแผน่ดินไหวจากประเทศจีน  
  2. การสมัภาษณ์เชิงลึกกบัผูเ้ช่ียวชาญ (key informant interview) ใชใ้นการเก็บขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นผลประโยชน์ของ
จีนจากการให้ความช่วยเหลือดา้นภยัพิบติัแผ่นดินไหวแก่ประเทศไทยเป็นหลกั โดยผูเ้ช่ียวชาญท่ีสัมภาษณ์มี 6 คน ซ่ึงประกอบดว้ย         
ผูด้  ารงต าแหน่งต่าง ๆ ไดแ้ก่ รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ผูอ้  านวยการส่วนวิจยัแผ่นดินไหวและสึนามิ นักอุตุนิยมวิทยาช านาญการ         
เจา้พนกังานอุตุนิยมวทิยาปฏิบติังาน และอาจารยภ์าควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง ทั้งน้ี ผูว้ิจยัขอปกปิดขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ผูใ้หส้มัภาษณ์ เพ่ือเป็นการป้องกนัผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน  
 

บทบาทของจนีในการให้ความช่วยเหลอืประเทศไทยในด้านภัยพบิตัแิผ่นดนิไหว 
 
  จีนมีโครงการร่วมมือแลกเปล่ียนความรู้ด้านแผ่นดินไหวกับประเทศต่าง ๆ ท่ีอยู่ในแนวรอยเล่ือนของแผ่นเปลือกโลกท่ี
ต่อเน่ืองกัน ซ่ึงครอบคลุมถึงประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 6 ประเทศ ได้แก่ ลาว พม่า ไทย มาเลเซีย กัมพูชา และ
อินโดนีเซีย โดยมีส านกังานแผ่นดินไหวกวางตุง้ (GEA) เป็นเจา้ภาพผูป้ระสานงานหลกั (China Assists Southeast Asian Countries in 
Construction of Seismic Networks, 2019)  โครงการน้ีจึงท าใหจี้นไดรั้บขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัแผน่ดินไหวจากประเทศเหล่าน้ี และพฒันา
ระบบการตรวจวดัและเฝ้าระวงัแผน่ดินไหวในจีนไดมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน ส่วนประเทศท่ีมีความร่วมมือและไดรั้บความช่วยเหลือจาก
จีนก็ไดเ้รียนรู้วิทยาการดา้นแผ่นดินไหวจากจีน และไดรั้บความช่วยเหลือต่าง ๆ ตามท่ีมีขอ้ตกลงกนัไว ้เป็นการไดรั้บผลประโยชน์      
ทั้งสองฝ่าย 
  ประเทศจีนและประเทศไทยไดมี้ขอ้ตกลงบนัทึกความเขา้ใจ (MOU) อนัเป็นความร่วมมือทางดา้นแผน่ดินไหว ระหวา่งกองเฝ้า
ระวงัแผน่ดินไหว กรมอุตุนิยมวทิยาแห่งประเทศไทย (TMD) กบั ส านกังานแผน่ดินไหวจงัหวดักวางตุง้ (GEA) อยา่งต่อเน่ือง มาตั้งแต่ปี 
1994 จนถึงปัจจุบนั โดยบนัทึกความเขา้ใจฉบบัแรกจดัท าข้ึนในปี 1994 ต่อมาในปี 2010 ไดมี้การปรับปรุงสาระส าคญัของบนัทึกความ
เขา้ใจเป็นคร้ังล่าสุด โดยมีเน้ือหาสาระท่ีมีความเฉพาะเจาะจงยิ่งข้ึน เป็นการต่อยอดความร่วมมือของทั้ง 2 หน่วยงาน ซ่ึงความแตกต่าง
ของบนัทึกความเขา้ใจ ปี 1994 กบั 2010 อยูท่ี่ระดบัความละเอียดขององค์ความรู้ท่ีแลกเปล่ียนกนั โดยบนัทึกความเขา้ใจปี 1994 เน้น
การศึกษาถึงขอ้มูลและองค์ความรู้ระดับพ้ืนฐานเก่ียวกบัแผ่นดินไหวในประเทศไทย เป็นการศึกษาสาเหตุและวิธีการในการรับมือ
แผน่ดินไหว และมีการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร การดูงาน และการฝึกอบรม ส่วนบนัทึกความเขา้ใจปี 2010 เจาะจงลงในรายละเอียดเชิง
เทคนิคในดา้นความรู้และเทคโนโลยี ดา้นแผ่นดินไหวในระดบัท่ีสูงและลึกซ้ึงข้ึนในทุก ๆ ดา้น ทั้งการท านายแผ่นดินไหว การรับมือ 
การช่วยชีวติ การแลกเปล่ียนในระดบัผูเ้ช่ียวชาญ การถ่ายทอดเทคโนโลยรีะดบัสูง จึงถือไดว้า่ เป็นการต่อยอดจากบนัทึกความเขา้ใจฉบบัเดิม 
  ความร่วมมือและการช่วยเหลือจากประเทศจีนในดา้นแผ่นดินไหว ตามบนัทึกความเขา้ใจน้ี จากการรวบรวมหนงัสือราชการ
จากกองเฝ้าระวงัแผ่นดินไหว ท่ีติดต่อประสานงานกบัส านกังานแผ่นดินไหวจงัหวดักวางตุง้ ประเทศจีน จากปี 1994 ถึงปี 2020 พบวา่ 
ความช่วยเหลือในช่วงแรกเป็นไปในลกัษณะการให้ทุนสัมมนาและฝึกอบรมท่ีประเทศจีน โดยประเทศไทยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายใด ๆ 
จนกระทัง่ในปี 2017 จีนไดด้ าเนินการสนบัสนุนการก่อสร้างสถานีตรวจวดัแผ่นดินไหว 2 แห่ง ในประเทศไทย คือ ท่ี เกาะสมุย จงัหวดั   
สุราษฎร์ธานี และสนามบินปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน และสนบัสนุนการบูรณะสถานีอีก 2 แห่ง คือ ท่ี สถานีอุตุนิยมวทิยาปากช่อง จงัหวดั
นครราชสีมา และสถานีอุตุนิยมวิทยา เข่ือนภูมิพล จงัหวดัตาก รวมเป็นสถานีตรวจวดัแผ่นดินไหว 4 แห่ง ทัว่ประเทศไทย พร้อมติดตั้ง



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

8484

 
 

เคร่ืองมือต่าง ๆ ไดแ้ก่ เคร่ืองวดัแผน่ดินไหวความไวสูงแบบช่วงกวา้ง (broadband) เคร่ืองวดัอตัราเร่งของพ้ืนดิน (strong motion) เคร่ือง
แปลงสญัญาณ (digitizer) 6 channel และ Data Locker พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง เคร่ืองตรวจการเคล่ือนตวัของเปลือกโลกความละเอียดสูง 
และระบบก าหนดต าแหน่งดว้ย ดาวเทียม (GNSS) พร้อมอุปกรณ์ควบ แบตเตอร่ี และระบบประจุไฟฟ้าทุกสถานี เป็นมูลค่ารวมประมาณ 
14,000,000 บาท พร้อมทั้งส่งผูเ้ช่ียวชาญมาช่วยเหลือในการอบรมใหค้วามรู้ การใชง้านเคร่ืองมือ อุปกรณ์ แก่เจา้หนา้ท่ีกรมอุตุนิยมวิทยา
ดว้ยโครงการดงักล่าวไดด้ าเนินการส าเร็จลุล่วง ในปี 2019 ซ่ึงนบัวา่ เป็นโครงการสนบัสนุนท่ีใชเ้งินทุนสูงท่ีสุดท่ีใดส้นบัสนุนแก่กองเฝ้า
ระวงัแผ่นดินไหวไทย โดยขอ้มูลดา้นแผ่นดินไหวจะถูกส่งไปยงัประเทศจีนเพ่ือใชใ้นการคาดการณ์แผ่นดินไหวท่ีจะเกิดข้ึน เป็นการ
สร้างระบบเตือนภยัแผน่ดินไหวล่วงหนา้ ใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
  เม่ือเปรียบเทียบความร่วมมือหรือความช่วยเหลือดา้นภยัพิบติัแผน่ดินไหวจากประเทศต่าง ๆ กบัประเทศไทยแลว้ พบวา่ ความ
ร่วมมือและความช่วยเหลือจากจีนนั้น มีมากกวา่ประเทศอ่ืน ๆ หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศไทย ซ่ึงไดแ้ก่ ญ่ีปุ่น 
และออสเตรีย (จากค าสมัภาษณ์ของผูอ้  านวยการส่วนวจิยัแผน่ดินไหวและสึนามิ กองเฝ้าระวงัแผน่ดินไหว)โดยญ่ีปุ่น ไดใ้หก้ารช่วยเหลือ
ด้านแผ่นดินไหวแก่ประเทศไทยในรูปแบบของทุนการศึกษาหรือทุกฝึกอบรม ส่วนประเทศออสเตรียได้ให้การช่วยเหลือด้าน
แผน่ดินไหวแก่ประเทศไทย ผา่นความร่วมมือสนธิสัญญาวา่ดว้ยการห้ามทดลองอาวธุนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ (Comprehensive Nuclear-
Test- Ban Treaty Organization--CTBTO) ซ่ึงไดม้าติดตั้งสถานีตรวจวดัแผน่ดินไหวในประเทศไทย เพ่ือตรวจวดัแรงสัน่สะเทือนจากการ
ทดลองระเบิดนิวเคลียร์ เป็นการตรวจสอบว่า ประเทศใดมีการทดลองนิวเคลียร์หรือไม่ แต่ขอ้มูลจากสถานีตรวจวดัแผ่นดินไหวของ 
CTBTO ถูกส่งไปยงัส านักงานของ CTBTO โดยไม่ผ่านหน่วยงานใดของประเทศไทยเลย ต่างจากโครงการติดตั้งสถานีตรวจวดั
แผน่ดินไหวในประเทศไทยโดยจีน ซ่ึงจีนไดม้อบใหไ้ทยเป็นเจา้ของ จึงเป็นการแบ่งปันขอ้มูลท่ีไทยสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยตรง จีนยงัเป็น
ประเทศเดียวท่ีมีความร่วมมือกบัไทยในรูปแบบของบนัทึกความเขา้ใจท่ีต่อเน่ืองมาอยา่งยาวนาน ประกอบกบัความช่วยเหลือมีมูลค่าสูง
กวา่ประเทศอ่ืน ๆ จึงเป็นสาเหตุท่ีประเทศไทยมีความร่วมมือดา้นการแผน่ดินไหวกบัประเทศจีนมากกวา่ประเทศอ่ืน ๆ 
  การใหค้วามช่วยเหลือต่อประเทศไทยในดา้นภยัพิบติัแผน่ดินไหวน้ี สามารถกล่าวไดว้า่ เป็นส่วนหน่ึงของการใชอ้  านาจละมุน
ของจีนก็ได ้เน่ืองจากความช่วยเหลือน้ี ไม่ได้เป็นการบงัคบัผูกมดั แต่มาพร้อมกับความร่วมมือตามบันทึกความเขา้ใจ ซ่ึงดึงดูดให้
ประเทศไทยมีความร่วมมือดา้นการแผ่นดินไหวกบัประเทศจีนอยา่งแน่นแฟ้นกวา่ประเทศอ่ืน ๆ อนัสามารถน าไปสู่ความร่วมมือและ
ผลประโยชน์อ่ืน ๆ แก่ประเทศจีนได้มากข้ึน ซ่ึงรูปแบบของการดึงดูดผูอ่ื้นให้ด าเนินการตามท่ีตนตอ้งการโดยมิได้บังคับเช่นน้ี 
สอดคลอ้งกบัรูปแบบของอ านาจละมุนท่ี Nye (2004) เสนอไว ้และสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของการใชอ้  านาจละมุนเพ่ือสร้างความ
เขม้แขง็ของชาติตามนโยบายของประเทศจีนดว้ย  
 

ผลประโยชน์ของจนีจากการให้ความช่วยเหลอืด้านแผ่นดนิไหวแก่ประเทศไทย 
 
  ขอ้มูลผลประโยชน์ของจีนจากการให้ความช่วยเหลือดา้นแผ่นดินไหวแก่ประเทศไทย ซ่ึงเรียบเรียงและวิเคราะห์จากการ
สมัภาษณ์ของผูเ้ช่ียวชาญ 6 ท่าน ท่ีมีความรู้ ความช านาญดา้นภยัพิบติัแผ่นดินไหว และดา้นภูมิศาสตร์ สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
ผลประโยชน์ทางตรงดา้นแผน่ดินไหว ผลประโยชน์ทางออ้มดา้นเศรษฐกิจและสงัคม และผลประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีเป็นไปได ้
  1. ผลประโยชน์โดยตรงดา้นการแผน่ดินไหว ผูเ้ช่ียวชาญทุกคนใหค้วามเห็นไปในท านองเดียวกนัถึงผลประโยชน์โดยตรงของ
จีนท่ีไดรั้บจากการใหค้วามช่วยเหลือดา้นแผ่นดินไหวคร้ังน้ี คือ ประโยชน์ในดา้นการพฒันาดา้นการแผ่นดินไหว (seismology) นัน่เอง 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
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เคร่ืองมือต่าง ๆ ไดแ้ก่ เคร่ืองวดัแผน่ดินไหวความไวสูงแบบช่วงกวา้ง (broadband) เคร่ืองวดัอตัราเร่งของพ้ืนดิน (strong motion) เคร่ือง
แปลงสญัญาณ (digitizer) 6 channel และ Data Locker พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง เคร่ืองตรวจการเคล่ือนตวัของเปลือกโลกความละเอียดสูง 
และระบบก าหนดต าแหน่งดว้ย ดาวเทียม (GNSS) พร้อมอุปกรณ์ควบ แบตเตอร่ี และระบบประจุไฟฟ้าทุกสถานี เป็นมูลค่ารวมประมาณ 
14,000,000 บาท พร้อมทั้งส่งผูเ้ช่ียวชาญมาช่วยเหลือในการอบรมใหค้วามรู้ การใชง้านเคร่ืองมือ อุปกรณ์ แก่เจา้หนา้ท่ีกรมอุตุนิยมวิทยา
ดว้ยโครงการดงักล่าวไดด้ าเนินการส าเร็จลุล่วง ในปี 2019 ซ่ึงนบัวา่ เป็นโครงการสนบัสนุนท่ีใชเ้งินทุนสูงท่ีสุดท่ีใดส้นบัสนุนแก่กองเฝ้า
ระวงัแผ่นดินไหวไทย โดยขอ้มูลดา้นแผ่นดินไหวจะถูกส่งไปยงัประเทศจีนเพ่ือใชใ้นการคาดการณ์แผ่นดินไหวท่ีจะเกิดข้ึน เป็นการ
สร้างระบบเตือนภยัแผน่ดินไหวล่วงหนา้ ใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
  เม่ือเปรียบเทียบความร่วมมือหรือความช่วยเหลือดา้นภยัพิบติัแผน่ดินไหวจากประเทศต่าง ๆ กบัประเทศไทยแลว้ พบวา่ ความ
ร่วมมือและความช่วยเหลือจากจีนนั้น มีมากกวา่ประเทศอ่ืน ๆ หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศไทย ซ่ึงไดแ้ก่ ญ่ีปุ่น 
และออสเตรีย (จากค าสมัภาษณ์ของผูอ้  านวยการส่วนวจิยัแผน่ดินไหวและสึนามิ กองเฝ้าระวงัแผน่ดินไหว)โดยญ่ีปุ่น ไดใ้หก้ารช่วยเหลือ
ด้านแผ่นดินไหวแก่ประเทศไทยในรูปแบบของทุนการศึกษาหรือทุกฝึกอบรม ส่วนประเทศออสเตรียได้ให้การช่วยเหลือด้าน
แผน่ดินไหวแก่ประเทศไทย ผา่นความร่วมมือสนธิสัญญาวา่ดว้ยการห้ามทดลองอาวธุนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ (Comprehensive Nuclear-
Test- Ban Treaty Organization--CTBTO) ซ่ึงไดม้าติดตั้งสถานีตรวจวดัแผน่ดินไหวในประเทศไทย เพ่ือตรวจวดัแรงสัน่สะเทือนจากการ
ทดลองระเบิดนิวเคลียร์ เป็นการตรวจสอบว่า ประเทศใดมีการทดลองนิวเคลียร์หรือไม่ แต่ขอ้มูลจากสถานีตรวจวดัแผ่นดินไหวของ 
CTBTO ถูกส่งไปยงัส านักงานของ CTBTO โดยไม่ผ่านหน่วยงานใดของประเทศไทยเลย ต่างจากโครงการติดตั้งสถานีตรวจวดั
แผน่ดินไหวในประเทศไทยโดยจีน ซ่ึงจีนไดม้อบใหไ้ทยเป็นเจา้ของ จึงเป็นการแบ่งปันขอ้มูลท่ีไทยสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยตรง จีนยงัเป็น
ประเทศเดียวท่ีมีความร่วมมือกบัไทยในรูปแบบของบนัทึกความเขา้ใจท่ีต่อเน่ืองมาอยา่งยาวนาน ประกอบกบัความช่วยเหลือมีมูลค่าสูง
กวา่ประเทศอ่ืน ๆ จึงเป็นสาเหตุท่ีประเทศไทยมีความร่วมมือดา้นการแผน่ดินไหวกบัประเทศจีนมากกวา่ประเทศอ่ืน ๆ 
  การใหค้วามช่วยเหลือต่อประเทศไทยในดา้นภยัพิบติัแผน่ดินไหวน้ี สามารถกล่าวไดว้า่ เป็นส่วนหน่ึงของการใชอ้  านาจละมุน
ของจีนก็ได ้เน่ืองจากความช่วยเหลือน้ี ไม่ได้เป็นการบงัคบัผูกมดั แต่มาพร้อมกับความร่วมมือตามบันทึกความเขา้ใจ ซ่ึงดึงดูดให้
ประเทศไทยมีความร่วมมือดา้นการแผ่นดินไหวกบัประเทศจีนอยา่งแน่นแฟ้นกวา่ประเทศอ่ืน ๆ อนัสามารถน าไปสู่ความร่วมมือและ
ผลประโยชน์อ่ืน ๆ แก่ประเทศจีนได้มากข้ึน ซ่ึงรูปแบบของการดึงดูดผูอ่ื้นให้ด าเนินการตามท่ีตนตอ้งการโดยมิได้บังคับเช่นน้ี 
สอดคลอ้งกบัรูปแบบของอ านาจละมุนท่ี Nye (2004) เสนอไว ้และสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของการใชอ้  านาจละมุนเพ่ือสร้างความ
เขม้แขง็ของชาติตามนโยบายของประเทศจีนดว้ย  
 

ผลประโยชน์ของจนีจากการให้ความช่วยเหลอืด้านแผ่นดนิไหวแก่ประเทศไทย 
 
  ขอ้มูลผลประโยชน์ของจีนจากการให้ความช่วยเหลือดา้นแผ่นดินไหวแก่ประเทศไทย ซ่ึงเรียบเรียงและวิเคราะห์จากการ
สมัภาษณ์ของผูเ้ช่ียวชาญ 6 ท่าน ท่ีมีความรู้ ความช านาญดา้นภยัพิบติัแผ่นดินไหว และดา้นภูมิศาสตร์ สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
ผลประโยชน์ทางตรงดา้นแผน่ดินไหว ผลประโยชน์ทางออ้มดา้นเศรษฐกิจและสงัคม และผลประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีเป็นไปได ้
  1. ผลประโยชน์โดยตรงดา้นการแผน่ดินไหว ผูเ้ช่ียวชาญทุกคนใหค้วามเห็นไปในท านองเดียวกนัถึงผลประโยชน์โดยตรงของ
จีนท่ีไดรั้บจากการใหค้วามช่วยเหลือดา้นแผ่นดินไหวคร้ังน้ี คือ ประโยชน์ในดา้นการพฒันาดา้นการแผ่นดินไหว (seismology) นัน่เอง 

 
 

โดยการไดรั้บขอ้มูลแผน่ดินไหวท่ีส่งมาจากสถานีตรวจวดัในประเทศไทย ซ่ึงเป็นขอ้มูลคล่ืนแผ่นดินไหว และขอ้มูลการเคล่ือนตวัของ
แผ่นเปลือกโลกในบริเวณประเทศไทย เช่น อตัราเร็วของการเคล่ือนตวัของเปลือกโลก อตัราเร่งของการเคล่ือนตวัของเปลือกโลก 
ส่งผ่านระบบออนไลน์ท่ีเป็นปัจจุบนั (real time) เขา้สู่ระบบฐานขอ้มูลของจีน เป็นการขยายเครือข่ายขอ้มูลแผ่นดินไหวของจีน ท าให้
วเิคราะห์รูปแบบการเกิดแผน่ดินไหวและท านายการเกิดแผน่ดินไหวในจีนไดแ้ม่นย  าข้ึน ทั้งยงัเป็นการสร้างเครือข่ายขอ้มูลแผ่นดินไหว
ออนไลน์ระหวา่งประเทศ ท าให้เกิดระบบเตือนภยัแผ่นดินไหวล่วงหนา้ (earthquake early warning system) ในระดบันานาชาติ ซ่ึงเป็น
การไดผ้ลประโยชน์ร่วมกนัแก่หลายประเทศ 
      จากผลประโยชน์ดา้นการพฒันาระบบการเตือนภยั ป้องกนั และบรรเทาภยัพิบติัจากแผ่นดินไหวท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน ก็
น าไปสู่ผลประโยชน์ในดา้นความมัน่คงทางเศรษฐกิจและสงัคม อนัเกิดจากความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์นท่ีดีข้ึน ซ่ึงสามารถจดัวา่
เป็นผลประโยชน์ทางตรงไดเ้ช่นกนั ตวัอยา่งเช่น ระบบเตือนภยัแผ่นดินไหวด าเนินการเช่ือมโยงกบัการคมนาคมต่าง ๆ เช่น การหยุด
รถไฟความเร็วสูง เพ่ือป้องกนัเหตุรถไฟตกรางเน่ืองจากแผน่ดินไหว 
  2. ผลประโยชน์ทางออ้มดา้นเศรษฐกิจและสงัคม ผลประโยชน์ทางออ้มของความร่วมมือดา้นแผ่นดินไหวระหวา่งประเทศจีน
กบัประเทศไทย เป็นผลประโยชน์ทางดา้นเศรษฐกิจและสงัคม ซ่ึงมีหลายประการ โดยอดีตรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาแสดงความเห็น
วา่ นโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศจีนมีความเช่ือมโยงกบัการให้ความช่วยเหลือดา้นแผ่นดินไหวแก่ประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยจีน
มองประเทศในกลุ่มอาเซียนว่า สามารถเป็นกลุ่มประเทศท่ีระบายสินคา้ของจีนได้ จึงมีการลงทุนด้านการขนส่งต่าง ๆ เช่น รถไฟ
ความเร็วสูง ระบบเครือข่ายการเตือนภยัแผน่ดินไหวท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน จึงช่วยท าใหป้ระชาชนจีนเองท่ีมาลงทุนหรือมาท่องเท่ียวมี
ความเช่ือมัน่ในความปลอดภยัในเวลาท่ีอยูใ่นประเทศเหล่าน้ี จดัเป็นการส่งเสริมกนัในแง่ของสงัคม เศรษฐกิจ และความปลอดภยั 
      ผลประโยชน์อีกอยา่งท่ีเด่นชดัคือ ดา้นการทูต หรือดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศจีนกบัไทย ซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน เห็น
วา่ การร่วมมือน้ีเป็นการส่งเสริมสมัพนัธไมตรีอนัดีระหวา่งสองประเทศ อนัน าไปสู่ความร่วมมือต่าง ๆ ต่อไป ทั้งยงัเกิดผลดีต่อประเทศ
จีน ในดา้นการส่งเสริมภาพลกัษณ์ในความเป็นผูน้ าและผูช่้วยเหลือแก่ประเทศต่าง ๆ และท าให้เกิดการแลกเปล่ียนวฒันธรรมระหวา่ง 2 
ประเทศ ซ่ึงท าใหค้นไทยรู้จกัประเทศจีนในแง่บวกมากข้ึนดว้ย ในทางกลบักนั บุคลากรจากประเทศจีนก็ไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัประเทศไทย
มากข้ึนเช่นกนั 
      ประเด็นผลประโยชน์ในการส่งเสริมสินคา้เทคโนโลยแีผน่ดินไหวจากจีน ก็ถูกกล่าวถึงจากผูเ้ช่ียวชาญหลายท่านวา่ การท่ีจีน
มอบอุปกรณ์เทคโนโลยีแก่ประเทศไทย เป็นการส่งเสริมการใช้เคร่ืองมือและโปรแกรมท่ีผลิตจากจีน ท าให้เกิดความคุน้ชินกับ
เทคโนโลยขีองจีน น าไปสู่การใชอุ้ปกรณ์เทคโนโลยจีากจีนอยา่งต่อเน่ือง เกิดแรงจูงใจในการซ้ือหรือท าสัญญาต่อ เปรียบเสมือนการท า
การตลาดผ่านการให้ทดลองใชก่้อน ซ่ึงจดัเป็นผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีจีนมีโอกาสจะไดรั้บจากการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศ
ไทยตามความร่วมมือน้ี 
 3. ผลประโยชน์ดา้นอ่ืน ๆ ท่ีเป็นไปได้ ผลประโยชน์อ่ืน ๆ จากการช่วยเหลือก่อตั้งสถานีตรวจวดัแผ่นดินไหวให้กบัประเทศ
ไทยดว้ย คือ การไดรั้บขอ้มูลดา้นต าแหน่งท่ีตั้งทรัพยากรธรรมชาติท่ีอยูใ่ตดิ้น และขอ้มูลดา้นพิกดัภูมิศาสตร์อยา่งละเอียด 
      ผูเ้ช่ียวชาญ 2 ท่าน ดา้นแผน่ดินไหว เห็นวา่ การติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวดัแผ่นดินไหวในประเทศไทย ท าให้จีนสามารถส ารวจ
ทรัพยากรธรรมชาติใตดิ้นในประเทศไทยได ้และรู้ถึงต าแหน่งของทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ ในประเทศไทยได ้โดยเคร่ืองมือท่ีใช้
ตรวจวดัคล่ืนแผ่นดินไหว หรือ Seismometer ท่ีติดตั้งอยู่ท่ีสถานี ใชห้ลกัการจ าลองคล่ืนสั่นสะเทือนลงพ้ืน เพ่ือให้คล่ืนสะทอ้นกลบั
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ข้ึนมา ซ่ึงคล่ืนท่ีสะทอ้นกลบัข้ึนมา ท าให้ทราบถึงชนิดของทรัพยากรได ้จึงใชส้ ารวจทรัพยากรท่ีอยู่ใตดิ้นได ้รวมถึงการตรวจจบัการ
สัน่สะเทือนจากการระเบิดดว้ย ซ่ึงจีนอาจสามารถตรวจจบัต าแหน่งเหมืองแร่จากการระเบิดเหมืองแร่ และวเิคราะห์วา่ เป็นแร่ชนิดใดได ้
      ส่วนผูเ้ช่ียวชาญดา้นภูมิศาสตร์ ไดย้กประเด็นวา่ อุปกรณ์ระบบก าหนดต าแหน่งดว้ยดาวเทียม (GNSS) ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ท่ีให้
ขอ้มูลต าแหน่งพิกดัทางภูมิศาสตร์ ซ่ึงใชใ้นการตรวจวดัพิกดัการเกิดแผ่นดินไหว ท าให้จีนไดข้อ้มูลพิกดัการเกิดแผ่นดินไหว ในระบบ
พิกดักริดแบบยทีูเอม็ (UTM) ซ่ึงมีความละเอียดสูง น าไปสร้างจุดอา้งอิงทางภูมิศาสตร์หรือ Bench Mark Reference ท่ีต  าแหน่งของสถานี
ตรวจวดัแผน่ดินไหวทั้ง 4 สถานีได ้ซ่ึงขอ้มูลจุดอา้งอิงเพียงแค่ 4 แห่งน้ี ก็สามารถน าไปหาค่าพิกดัทางภูมิศาสตร์ท่ีมีความละเอียดสูงทัว่
ประเทศไทยได้ ซ่ึงจีนสามารถน าขอ้มูลพิกดัละเอียดสูงน้ีไปใชป้ระโยชน์ในดา้นอ่ืน ๆ ได ้เช่น ด้านยุทธศาสตร์การทหาร ดา้นการ
วนิาศกรรม เช่น การก่อการร้ายในบริเวณท่ีเป็นจุดเปราะบาง เช่น บริเวณเข่ือนภูมิพล อนัส่งผลต่อความมัน่คงของประเทศไทยได ้ 
 

การวเิคราะห์ผลประโยชน์ของจนีจากการให้ความช่วยเหลอืด้านภัยพบิัตแิผ่นดนิไหว  
ตามกรอบแนวคดิเร่ืองอ านาจละมุน 

 
  ผลประโยชน์ทางออ้มในดา้นเศรษฐกิจและสงัคม รวมถึงผลประโยชน์ท่ีเป็นไปไดอ่ื้น ๆ ท่ีจีนไดรั้บ สอดคลอ้งกบัแนวความคิด
ดา้นอ านาจละมุนอยา่งชดัเจน โดยการใหค้วามช่วยเหลือแก่ไทย น าไปสู่ความเป็นไปไดเ้ก่ียวกบัผลประโยชน์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองต่อกนัมา 
ทั้งในดา้นการส่งเสริมผลิตภณัฑจ์ากประเทศจีน การประชาสมัพนัธ์ถึงความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีของจีน การสร้างภาพลกัษณ์ในการ
เป็นผูน้ าของจีนต่ออาเซียน การส่งเสริมความมัน่คงในดา้นความปลอดภยัต่อกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัจีนดว้ย เช่น โครงการ
รถไฟความเร็วสูง การท่องเท่ียวของชาวจีนในประเทศไทย ตลอดจนความเป็นไปไดใ้นการรับรู้ต าแหน่งท่ีตั้งทรัพยากรธรรมชาติท่ีอยูใ่ต้
ดินและพิกดัภูมิศาสตร์อยา่งละเอียด ซ่ึงการใหค้วามช่วยเหลือและการลงทุนในต่างประเทศเช่นกรณีน้ี ยงัจดัเป็น 1 ใน 4 วิธีการหลกัใน
การใชอ้ านาจละมุนตามท่ี Mattern (2005) ไดก้ล่าวไวด้ว้ย  

การใหค้วามช่วยเหลือน้ี ยงัจดัเป็นการด าเนินการทางการทูตสาธารณะของจีนต่อประชาชนชาวไทย เพื่อใหก้ารใชอ้ านาจละมุน
ประสบความส าเร็จ ตามท่ี Nyle (2004) เสนอไวท้ั้ง 3 ประการดว้ย กล่าวคือ (1) มีการส่ือสารในชีวติประจ าวนัผา่นส่ือ ผา่นข่าวสารต่าง ๆ 
ถึงโครงการการให้ความช่วยเหลือของจีนท่ีมีมาอย่างต่อเน่ืองในหลายประเทศ (2) มีการส่ือสารเชิงยุทธศาสตร์ถึงการสร้างระบบ
เครือข่ายการเตือนแผ่นดินไหวล่วงหน้า ซ่ึงเป็นระบบท่ีหลายประเทศใช้งานร่วมกนั และ (3) มีการพฒันาความสัมพนัธ์ท่ีย ัง่ยืนกับ
ประชาชนผา่นการใหทุ้นในการฝึกอบรมและสมัมนาแก่บุคลากรของไทย โดยเฉพาะในการแสดงภาพลกัษณ์ถึงความเป็นผูน้ าของจีน ทั้ง
ในดา้นการทูต เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และความมัน่คงดา้นความปลอดภยั ทั้งยงัเปรียบเสมือนการสร้างคุณค่าของประเทศตนเอง ให้
ประเทศอ่ืนยอมรับแลว้ด าเนินรอยตามหรือลอกเลียนดว้ย   

อน่ึง เทคโนโลยเีตือนภยัแผ่นดินไหวของจีน จดัวา่ มีความกา้วหนา้สูง และมีราคาถูกกวา่เทคโนโลยีจากประเทศตะวนัตก จึง
เหมาะกบัประเทศก าลงัพฒันาท่ีมีความเขม้แขง็ทางเศรษฐกิจยงัไม่มากนกั เช่น ประเทศไทย หรือประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ท่ีจะ
น าเทคโนโลยขีองจีนมาใชต้่อเน่ืองสืบไป และยงัสอดคลอ้งกบัท่ี Southerland (2019) กล่าวไวด้ว้ยวา่ จีนใชป้ระโยชน์จากความเหล่ือมล ้า
ดา้นการพฒันาประเทศกบัประเทศก าลงัพฒันาต่าง ๆ เพ่ือใหป้ระเทศเหล่าน้ีพ่ึงพาจีนมากท่ีสุด แมว้า่การพ่ึงพาน้ีอาจเป็นลกัษณะของการ
ใชอ้ านาจอยา่งนุ่มนวล (soft use of power) มากกวา่เป็นอ านาจละมุนโดยตรงก็ตาม แต่ก็สามารถกล่าวตามแนวคิดของอ านาจละมุนไดว้า่ 
เป็นการดึงดูดให้ท าตามโดยมิได้ใช้อ านาจบังคบั และเป็นไปตามท่ี Podyapolskiy (2014) เสนอว่า จีนได้พฒันาเทคโนโลยีทาง



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’
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ข้ึนมา ซ่ึงคล่ืนท่ีสะทอ้นกลบัข้ึนมา ท าให้ทราบถึงชนิดของทรัพยากรได ้จึงใชส้ ารวจทรัพยากรท่ีอยู่ใตดิ้นได ้รวมถึงการตรวจจบัการ
สัน่สะเทือนจากการระเบิดดว้ย ซ่ึงจีนอาจสามารถตรวจจบัต าแหน่งเหมืองแร่จากการระเบิดเหมืองแร่ และวเิคราะห์วา่ เป็นแร่ชนิดใดได ้
      ส่วนผูเ้ช่ียวชาญดา้นภูมิศาสตร์ ไดย้กประเด็นวา่ อุปกรณ์ระบบก าหนดต าแหน่งดว้ยดาวเทียม (GNSS) ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ท่ีให้
ขอ้มูลต าแหน่งพิกดัทางภูมิศาสตร์ ซ่ึงใชใ้นการตรวจวดัพิกดัการเกิดแผ่นดินไหว ท าให้จีนไดข้อ้มูลพิกดัการเกิดแผ่นดินไหว ในระบบ
พิกดักริดแบบยทีูเอม็ (UTM) ซ่ึงมีความละเอียดสูง น าไปสร้างจุดอา้งอิงทางภูมิศาสตร์หรือ Bench Mark Reference ท่ีต  าแหน่งของสถานี
ตรวจวดัแผน่ดินไหวทั้ง 4 สถานีได ้ซ่ึงขอ้มูลจุดอา้งอิงเพียงแค่ 4 แห่งน้ี ก็สามารถน าไปหาค่าพิกดัทางภูมิศาสตร์ท่ีมีความละเอียดสูงทัว่
ประเทศไทยได้ ซ่ึงจีนสามารถน าขอ้มูลพิกดัละเอียดสูงน้ีไปใชป้ระโยชน์ในดา้นอ่ืน ๆ ได ้เช่น ด้านยุทธศาสตร์การทหาร ดา้นการ
วนิาศกรรม เช่น การก่อการร้ายในบริเวณท่ีเป็นจุดเปราะบาง เช่น บริเวณเข่ือนภูมิพล อนัส่งผลต่อความมัน่คงของประเทศไทยได ้ 
 

การวเิคราะห์ผลประโยชน์ของจนีจากการให้ความช่วยเหลอืด้านภัยพบิัตแิผ่นดนิไหว  
ตามกรอบแนวคดิเร่ืองอ านาจละมุน 

 
  ผลประโยชน์ทางออ้มในดา้นเศรษฐกิจและสงัคม รวมถึงผลประโยชน์ท่ีเป็นไปไดอ่ื้น ๆ ท่ีจีนไดรั้บ สอดคลอ้งกบัแนวความคิด
ดา้นอ านาจละมุนอยา่งชดัเจน โดยการใหค้วามช่วยเหลือแก่ไทย น าไปสู่ความเป็นไปไดเ้ก่ียวกบัผลประโยชน์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองต่อกนัมา 
ทั้งในดา้นการส่งเสริมผลิตภณัฑจ์ากประเทศจีน การประชาสมัพนัธ์ถึงความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีของจีน การสร้างภาพลกัษณ์ในการ
เป็นผูน้ าของจีนต่ออาเซียน การส่งเสริมความมัน่คงในดา้นความปลอดภยัต่อกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัจีนดว้ย เช่น โครงการ
รถไฟความเร็วสูง การท่องเท่ียวของชาวจีนในประเทศไทย ตลอดจนความเป็นไปไดใ้นการรับรู้ต าแหน่งท่ีตั้งทรัพยากรธรรมชาติท่ีอยูใ่ต้
ดินและพิกดัภูมิศาสตร์อยา่งละเอียด ซ่ึงการใหค้วามช่วยเหลือและการลงทุนในต่างประเทศเช่นกรณีน้ี ยงัจดัเป็น 1 ใน 4 วิธีการหลกัใน
การใชอ้ านาจละมุนตามท่ี Mattern (2005) ไดก้ล่าวไวด้ว้ย  

การใหค้วามช่วยเหลือน้ี ยงัจดัเป็นการด าเนินการทางการทูตสาธารณะของจีนต่อประชาชนชาวไทย เพื่อใหก้ารใชอ้ านาจละมุน
ประสบความส าเร็จ ตามท่ี Nyle (2004) เสนอไวท้ั้ง 3 ประการดว้ย กล่าวคือ (1) มีการส่ือสารในชีวติประจ าวนัผา่นส่ือ ผา่นข่าวสารต่าง ๆ 
ถึงโครงการการให้ความช่วยเหลือของจีนท่ีมีมาอย่างต่อเน่ืองในหลายประเทศ (2) มีการส่ือสารเชิงยุทธศาสตร์ถึงการสร้างระบบ
เครือข่ายการเตือนแผ่นดินไหวล่วงหน้า ซ่ึงเป็นระบบท่ีหลายประเทศใช้งานร่วมกนั และ (3) มีการพฒันาความสัมพนัธ์ท่ีย ัง่ยืนกับ
ประชาชนผา่นการใหทุ้นในการฝึกอบรมและสมัมนาแก่บุคลากรของไทย โดยเฉพาะในการแสดงภาพลกัษณ์ถึงความเป็นผูน้ าของจีน ทั้ง
ในดา้นการทูต เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และความมัน่คงดา้นความปลอดภยั ทั้งยงัเปรียบเสมือนการสร้างคุณค่าของประเทศตนเอง ให้
ประเทศอ่ืนยอมรับแลว้ด าเนินรอยตามหรือลอกเลียนดว้ย   

อน่ึง เทคโนโลยเีตือนภยัแผ่นดินไหวของจีน จดัวา่ มีความกา้วหนา้สูง และมีราคาถูกกวา่เทคโนโลยีจากประเทศตะวนัตก จึง
เหมาะกบัประเทศก าลงัพฒันาท่ีมีความเขม้แขง็ทางเศรษฐกิจยงัไม่มากนกั เช่น ประเทศไทย หรือประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ท่ีจะ
น าเทคโนโลยขีองจีนมาใชต้่อเน่ืองสืบไป และยงัสอดคลอ้งกบัท่ี Southerland (2019) กล่าวไวด้ว้ยวา่ จีนใชป้ระโยชน์จากความเหล่ือมล ้า
ดา้นการพฒันาประเทศกบัประเทศก าลงัพฒันาต่าง ๆ เพ่ือใหป้ระเทศเหล่าน้ีพ่ึงพาจีนมากท่ีสุด แมว้า่การพ่ึงพาน้ีอาจเป็นลกัษณะของการ
ใชอ้ านาจอยา่งนุ่มนวล (soft use of power) มากกวา่เป็นอ านาจละมุนโดยตรงก็ตาม แต่ก็สามารถกล่าวตามแนวคิดของอ านาจละมุนไดว้า่ 
เป็นการดึงดูดให้ท าตามโดยมิได้ใช้อ านาจบังคบั และเป็นไปตามท่ี Podyapolskiy (2014) เสนอว่า จีนได้พฒันาเทคโนโลยีทาง

 
 

มนุษยธรรม (humanitarian technology) หลายดา้นท่ีเป็นการร่วมกนัของทั้งอ านาจอ่อนและอ านาจแข็งเพื่อประสิทธิภาพในการด าเนิน
กิจกรรมกบัต่างประเทศ 
  ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจท่ีผูเ้ช่ียวชาญระบุว่า ความปลอดภยัจากภยัพิบัติแผ่นดินไหวท่ีได้จากโครงการน้ีช่วยส่งเสริม
ความสมัพนัธ์ทางดา้นเศรษฐกิจกบัจีน ซ่ึงไดล้งทุนดา้นการขนส่งต่าง ๆ เช่น รถไฟความเร็วสูง ท่ีมีโครงการสร้างเสน้ทางต่อเน่ืองจากจีน
มายงัลาว ต่อเน่ืองไปถึงไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ เป็นเส้นทางระบายสินคา้ของจีนเป็นอย่างดี สอดคลอ้งกบัผลประโยชน์ของจีนท่ี 
อรณิช รุ่งธิปานนท ์(2560) กล่าวไวว้า่ การใหค้วามช่วยเหลือแก่ประเทศต่าง ๆ  ของจีนน าไปสู่ความสมัพนัธ์ทางการลงทุนท่ีต่อเน่ือง และ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจผ่านการพฒันาเส้นทางการคา้ท่ีเรียกว่าเส้นทางสายไหมและไดน้ ามาพฒันาเป็นนโยบายหน่ึงแถบหน่ึง
เส้นทาง เช่ือมโยงภูมิภาคต่าง ๆ การให้ความช่วยเหลือของจีน จึงเป็นผลประโยชน์ในการขยายอิทธิพลด้านการคา้ การขนส่ง การ
ติดต่อส่ือสาร และการเผยแพร่วฒันธรรมของจีนท่ีแฝงมาดว้ย 
 

มุมของประเทศไทยกบัการรับความช่วยเหลอืด้านแผ่นดนิไหวจากประเทศจนี 
 
  ผลจากความร่วมมือและความช่วยเหลือดา้นแผน่ดินไหวจากประเทศจีนท่ีมีต่อประเทศไทย สามารถสรุปประโยชน์ หรือผลดี
และผลเสีย หรือขอ้ควรระวงั ไดด้งัตาราง 1 ดงัน้ี  
 
ตาราง 1  
สรุปประโยชน์หรือผลดีและผลเสียหรือข้อควรระวงัจากความช่วยเหลือด้านแผ่นดินไหวจากประเทศจีน 

ผลดี / ประโยชน ์ ผลเสีย / ขอ้ควรระวงั 
 ไดส้ถานีตรวจวดัแผน่ดินไหว รวมถึงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และ

ซอฟตแ์วร์ ท่ีมีมูลค่าร่วม 20 ลา้นบาท 
 ไดข้อ้มูลแผน่ดินไหวครอบคลุมพ้ืนท่ีภายในประเทศมากข้ึน ซ่ึง

รวมถึงขอ้มูลแผน่ดินไหวในบริเวณท่ีไม่เคยมีการติดตั้งสถานีมาก่อน  
 ไดเ้ทคโนโลยใีนการตรวจวดัแผน่ดินไหว ท่ีมีประโยชน์มากในการ

เตือนภยัล่วงหนา้ รวมถึงการไดเ้รียนรู้เทคโนโลยโีดยไม่ตอ้งเสีย
ค่าใชจ่้าย 

 เพ่ิมองคค์วามรู้แก่บุคลากรหรือหน่วยงานของประเทศไทย ซ่ึง
น าไปสู่การพฒันาดา้นการแผน่ดินไหวในดา้นต่าง ๆ 

 สร้างความสมัพนัธ์อนัดีและเครือข่ายความร่วมมือกบัคณะการ
ท างานของจีน ซ่ึงส่งเสริมประโยชน์ในดา้นต่าง ๆ ต่อเน่ืองและต่อ
ยอดต่อไป 

 ประชาสมัพนัธ์ประเทศไทย เช่น แหล่งท่องเท่ียว อาหารไทย ผา่น
บุคลากรของจีนท่ีมาร่วมงานท่ีประเทศไทย  

 จีนอาจไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยากรของไทย 
จากการสะทอ้นของคล่ืน ซ่ึงท าใหร้ะบุชนิดของ
ส่ิงท่ีสะทอ้นคล่ืนได ้เช่น หิน ดิน น ้ า น ้ ามนั 

 จีนอาจไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยากรของไทย 
จากการตรวจวดัคล่ืนการสัน่สะเทือน ซ่ึงตรวจจบั
การระเบิดจากการท าเหมืองแร่ได ้

 จีนไดข้อ้มูลพิกดัหมุดหลกัฐานในประเทศไทย 
ซ่ึงสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในดา้นอ่ืน ๆ ได ้
เช่น ดา้นการทหาร ซ่ึงอาจส่งผลต่อความมัน่คง
ของประเทศไทยได ้



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’
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  ในดา้นประโยชน์นั้น ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นท่ีสอดคลอ้งกนั โดยเฉพาะเร่ืองผลประโยชน์โดยตรงในดา้นแผ่นดินไหว ซ่ึง
ไดแ้ก่ การไดมี้สถานีตรวจวดัแผน่ดินไหว พร้อมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงเทคโนโลยีท่ีผนวกเขา้มา อนัมีมูลค่าร่วม 20 ลา้นบาท โดยไม่
ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย ท าให้ประเทศไทยไดรั้บขอ้มูลแผ่นดินไหวมากข้ึน เป็นประโยชน์ในดา้นองคค์วามรู้ และการพฒันาระบบเตือนภยั
แผน่ดินไหวของประเทศ นอกจากน้ี ยงัก่อให้เกิดสัมพนัธไมตรีท่ีดีระหวา่ง 2 หน่วยงาน ซ่ึงก่อให้เกิดความร่วมมือต่อยอดในดา้นอ่ืน ๆ 
และยงัได้มองต่อไปถึงผลดีในด้านความมัน่คงของประเทศไทย ทั้ งจากความปลอดภยัจากภยัพิบติัแผ่นดินไหวท่ีเพ่ิมข้ึน และจาก
ความสัมพนัธ์อนัดีกบัประเทศจีน ซ่ึงเป็นประเทศมหาอ านาจของโลก ตลอดจนเป็นการประชาสัมพนัธ์ประเทศไทย  เช่น อาหารไทย 
วฒันธรรมไทย หรือแหล่งท่องเท่ียวไทย ผ่านบุคลากรของจีนท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในประเทศไทย ซ่ึงส่งผลดีต่อภาพลกัษณ์ของประเทศและ
การส่งเสริมการท่องเท่ียวไทยดว้ย 
 ส่วนขอ้ควรระวงัส าหรับประเทศไทย แบ่งไดเ้ป็น 2 ดา้นหลกั คือ (1) จีนสามารถรับรู้ขอ้มูลทรัพยากรของประเทศไทยได ้และ 
(2) จีนสามารถรับรู้ข้อมูลพิกัดภูมิศาสตร์ของสถานท่ีต่าง ๆ ในประเทศไทยได้ โดยในประเด็นแรก อาจท าให้จีนเข้ามาแสวงหา
ผลประโยชน์จากประเทศไทยไดง่้ายข้ึน แมว้า่จีนจะไม่มีอธิปไตยเหนือพ้ืนท่ีในประเทศไทยก็ตาม แต่การทราบต าแหน่งของทรัพยากร
ต่าง ๆ ก็อาจท าใหจี้นสามารถพุ่งเป้าเพ่ือให้เกิดความร่วมมือในรูปโครงการหรือสัมปทานในบริเวณดงักล่าวไดง่้ายข้ึน ส่วนในประเด็น
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  ส าหรับความร่วมมือกบัจีนนั้น ผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมดเห็นวา่ ควรมีการสานต่อความร่วมมือตามบนัทึกความเขา้ใจน้ีต่อไป เพราะ
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ท่ีเกิดข้ึน เพราะอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความมัน่คงของประเทศไทยได ้นอกจากน้ี ผูเ้ช่ียวชาญดา้นแผ่นดินไหวไทย ยงัเสนอ
วา่ ความร่วมมือกบัประเทศอ่ืน ๆ นอกจากจีน ตอ้งค านึงถึงอยา่งรอบคอบภายใตส้ถานการณ์โลก เช่น ความร่วมมือกบัสหรัฐอเมริกาอาจ
ส่งผลต่อความร่วมมือตามบนัทึกความเขา้ใจกบัจีนได ้เน่ืองจากทั้ง 2 ประเทศ มีความสมัพนัธ์ท่ีตึงเครียดกนัอยูใ่นปัจจุบนั 
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ความสัมพนัธ์อนัดีกบัประเทศจีน ซ่ึงเป็นประเทศมหาอ านาจของโลก ตลอดจนเป็นการประชาสัมพนัธ์ประเทศไทย  เช่น อาหารไทย 
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พฒันาไดเ้ร็วกวา่ท่ีจะตอ้งลองผิดลองถูกเอง แมว้า่ประเทศไทยไม่ไดอ้ยูใ่นเขตแผ่นดินไหวท่ีรุนแรง แต่ก็เป็นประเทศท่ีสามารถไดรั้บ
ผลกระทบจากภยัพิบติัสึนามิ ซ่ึงเป็นภยัพิบติัท่ีเก่ียวเน่ืองจากแผน่ดินไหวไดเ้ช่นกนั 
  ส าหรับความร่วมมือกบัจีนนั้น ผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมดเห็นวา่ ควรมีการสานต่อความร่วมมือตามบนัทึกความเขา้ใจน้ีต่อไป เพราะ
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 หนอนกระทูข้า้วโพดลายจุด Spodoptera frugiperda (J. E. Smith) จดัเป็นหน่ึงในแมลงต่างถ่ินท่ีเขา้มาแพร่ระบาดใน
ประเทศไทย สร้างความเสียหายต่อเกษตรกรท่ีปลูกขา้วโพดเป็นอยา่งมาก และเน่ืองจากมีพืชอาหารหลายชนิด จึงปรับตวัใหส้ามารถ
เขา้ท าลายพืชไดห้ลากหลายชนิด การศึกษาในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาทางดา้นชีววิทยาเก่ียวกบัชนิดของพืชอาหารและระยะเวลาท่ีใช้
ในการเจริญเติบโตของหนอนกระทูข้า้วโพดลายจุด S. frugiperda โดยตวัอ่อนของหนอนกระทูข้า้วโพดลายจุด S. frugiperda ถูก
เล้ียงบนพืชอาหาร 4 ชนิด คือ ขา้วโพด กวางตุง้ คะนา้ และกะหล ่าปลี จากการศึกษาพบวา่ ตวัอ่อนสามารถเขา้ท าลายพืชไดทุ้กชนิด 
ขา้วโพด ซ่ึงเป็นพืชอาหารหลกัท าใหต้วัอ่อนมีการเจริญเติบโตไดดี้ท่ีสุด โดยระยะเวลาการเจริญเติบโตของตวัอ่อนวยัท่ี 1 จนถึงวยัท่ี 
6 อยูท่ี่ 13.51 วนั ส าหรับการเล้ียงดว้ยกวางตุง้และคะนา้นั้น ระยะเวลาท่ีใชใ้นการเจริญของตวัอ่อนอยูท่ี่ 16 วนั และการเล้ียงดว้ย
กะหล ่าปลีนั้น ท าให้ใชเ้วลาในช่วงการเป็นตวัอ่อนนานท่ีสุดอยูท่ี่ 18 วนั วงจรชีวิตของหนอนกระทูข้า้วโพดลายจุด S. frugiperda 
เม่ือเล้ียงดว้ยขา้วโพด ใชร้ะยะเวลาสั้นท่ีสุด จากระยะตวัอ่อนจนถึงตวัเตม็วยั คือ 25.16 วนั รองลงมาคือ การเล้ียงดว้ยกวางตุง้ (25.91 
วนั) คะนา้ (25.97 วนั) และกะหล ่าปลี (27.08 วนั) ตามล าดบั      
 
ค าส าคญั: พืชอาหาร, ระยะการเจริญของตวัอ่อน, ขา้วโพด 
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Abstract 

 
Fall armyworm Spodoptera frugiperda (J. E. Smith) considered as one of the invasive insects that are prevalent in 

Thailand. It causes serious damages to farmers who grow corn. Because of being polyphagous insects, it adapts itself and be able 
to destroy various plants. The present study is a biological study on different food plant species and developmental time of fall 
armyworm S. frugiperda. The larva of fall armyworm S. frugiperda was reared on four different host plants; corn, bok choy, kale 
and cabbage. From the study, it was found that S. frugiperda larvae can destroy all of them. Corn which is the main food crop 
made larvae have the highest rate of growth with developmental time from 1st to 6th instar took 13.5 days. For rearing with bok 
choy and kale, the developmental time of larvae took 16 days. In addition, rearing with cabbage last the longest period of larvae at 
18 days. The life cycle of fall armyworm S. frugiperda when was reared with the corn showed the shortest duration from larva to 
adult of 25.16 days, followed by rearing with bok choy (25.91 days), kale (25.97 days) and cabbage (27.08 days), respectively. 
 
Keywords: Host Plant, Larval Developmental Time, Corn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี

9393

 
 

Effect of Different Host Plants on Life Cycle of Fall Armyworm Spodoptera frugiperda (J. E. Smith) 
 

Saharath Kachacupt1 

Manlika Kilaso2* 

Agriculture, Faculty of Agricultural Technology, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Thailand1 
Department of Plant Production Technology, Faculty of Agricultural Technology,   

King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Thailand2 
*Corresponding author: manlika.ki@kmitl.ac.th 

 
Abstract 

 
Fall armyworm Spodoptera frugiperda (J. E. Smith) considered as one of the invasive insects that are prevalent in 

Thailand. It causes serious damages to farmers who grow corn. Because of being polyphagous insects, it adapts itself and be able 
to destroy various plants. The present study is a biological study on different food plant species and developmental time of fall 
armyworm S. frugiperda. The larva of fall armyworm S. frugiperda was reared on four different host plants; corn, bok choy, kale 
and cabbage. From the study, it was found that S. frugiperda larvae can destroy all of them. Corn which is the main food crop 
made larvae have the highest rate of growth with developmental time from 1st to 6th instar took 13.5 days. For rearing with bok 
choy and kale, the developmental time of larvae took 16 days. In addition, rearing with cabbage last the longest period of larvae at 
18 days. The life cycle of fall armyworm S. frugiperda when was reared with the corn showed the shortest duration from larva to 
adult of 25.16 days, followed by rearing with bok choy (25.91 days), kale (25.97 days) and cabbage (27.08 days), respectively. 
 
Keywords: Host Plant, Larval Developmental Time, Corn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

บทน า 
 
 หนอนกระทูข้า้วโพดลายจุด Spodoptera frugiperda (J. E. Smith) เป็นแมลงศตัรูพืชท่ีส าคญั สร้างความเสียหายทาง
เศรษฐกิจหลายประเทศ ไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกา บราซิล อาร์เจนตินา และหลายประเทศในทวีปแอฟริกา หนอนกระทูข้า้วโพดลายจุด
สามารถกินพืชได้หลายชนิด จึงมีพืชอาหารท่ีหลากหลาย (polyphagous insect) โดยพบว่า มีพืชอาหาร 353 ชนิด ใน 76 วงศ ์
(Monzetano et al., 2018) ตวัอยา่งพืชอาหารของหนอนชนิดน้ี ไดแ้ก่ ขา้ว ขา้วสาลี ขา้วโพด ขา้วฟ่าง ฝ้าย ถัว่เหลือง รวมทั้งพืชผกัอีก
หลายชนิด เน่ืองจากมีพืชอาหารท่ีหลากหลาย จึงเป็นศตัรูพืชท่ีสร้างความเสียหายให้กบัพืชหลายชนิด โดยพืชหลกัท่ีสร้างความ
เสียหายคือ ขา้วโพดและขา้วฟ่าง (Hardke, Lorenz, & Leonard, 2015) โดยลกัษณะการท าลายของหนอนชนิดน้ี ตวัอ่อนจะกดักิน 
ท าลายส่วนของเน้ือเยือ่พืชไดเ้กือบทุกส่วน ไดแ้ก่ ใบ ดอก ผล ยอด ล าตน้ ท าให้ตน้พืชไดรั้บความเสียหายและหยดุการเจริญเติบโต 
และเม่ือเกิดการระบาดแลว้จะเกิดการท าลายท่ีรุนแรง ทั้งน้ี เน่ืองจากความสามารถในการกดักินพืชและความสามารถในการท าลาย
พืชไดห้ลายชนิด สร้างความเสียหายใหภ้าคการเกษตร และก่อใหเ้กิดการสูญเสียมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรเป็นอยา่งสูง  

แมว้า่จะมีถ่ินก าเนิดในทวีปอเมริกา แต่เม่ือไม่นานน้ีพบการระบาดของหนอนกระทูข้า้วโพดลายจุดเป็นคร้ังแรกในทวีป
แอฟริกา ในปี ค.ศ. 2016 (Goergen et al., 2016) และต่อมาพบการแพร่ระบาดในทวปีเอเชียเป็นคร้ังแรกในประเทศอินเดียในปี ค.ศ. 
2018 (Sharanabasappa & Kalleshwaraswamy, 2018) ในประเทศไทย พบรายงานการระบาดของหนอนชนิดน้ีคร้ังแรก ในช่วง
ปลายปี ค.ศ. 2018 (IPPC, 2018) และมีการระบาดค่อนขา้งรุนแรงทัว่ทุกภูมิภาค เน่ืองจากประเทศไทยมีสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการ
เจริญเติบโตและแพร่ระบาดของหนอนดงักล่าว  

ดว้ยลกัษณะเฉพาะของหนอนชนิดน้ีท่ีมีพืชอาหารท่ีคอ่นขา้งกวา้ง ซ่ึงรวมถึงพืชเศรษฐกิจหลายชนิด การระบาดของหนอน
ชนิดน้ี จึงอาจส่งผลกระทบอยา่งมากต่อการเพาะปลูกและการท าการเกษตรในประเทศไทย การศึกษาทางดา้นชีววิทยาของหนอน
ชนิดน้ี ไดแ้ก่ วงจรชีวติ การเจริญเติบโต จากพืชอาหารท่ีแตกต่างกนั จึงเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานท่ีจ าเป็น เพ่ือน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการ
ป้องกนัก าจดัหนอนชนิดน้ีอยา่งเหมาะสม 

 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

 
เพื่อศึกษาผลของพืชอาหารต่างชนิดกนั คือ ขา้วโพด คะนา้ กวางตุง้ และกะหล ่าปลี ต่อวงจรชีวติของหนอนกระทูข้า้วโพด

ลายจุด S. frugiperda 
  

แนวคดิ ทฤษฎ ีกรอบแนวคดิและผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

ผีเส้ือหนอนกระทูข้า้วโพดลายจุด S. frugiperda เป็นผีเส้ือกลางคืนขนาดเล็ก วงจรชีวิตของผีเส้ือชนิดน้ีใชเ้วลา 30-40 วนั 
ประกอบดว้ย ระยะไข่ ตวัอ่อน ดกัแด ้และตวัเต็มวยั ผีเส้ือเพศเม่ือผสมพนัธ์ุเมียจะวางไข่เป็นกลุ่ม กลุ่มละประมาณ 100-200 ฟอง
โดยประมาณ โดยผีเส้ือเพศเมีย 1 ตวั อาจวางไข่ไดม้ากถึง 1500 ฟอง จากนั้น ไข่ของหนอนกระทูข้า้วโพดลายจุดจะใชเ้วลาในการ
ฟักเป็นตวัอ่อนวยัท่ี 1 ภายในระยะเวลา 3 วนั ตวัอ่อนมีระยะการเจริญเติบโต 6 ระยะ ระยะการเจริญเติบโตของตวัอ่อนวยัท่ี 1-6 นั้น 
มีอายปุระมาณ 22 วนั โดยหนอนท่ีโตเตม็ท่ีแลว้จะมีขนาดล าตวัยาว 3.50-5.0 เซนติเมตร จากนั้น จะเขา้สู่ระยะดกัแดท่ี้มีอาย ุ7-13 วนั 
โดยมกัจะลงไปเขา้ดกัแดภ้ายในดินและเจริญเติบโตเป็นระยะตวัเต็มวยัท่ีมีอายปุระมาณ 10-21 วนั โดยระยะท่ีสร้างความเสียหาย
มากท่ีสุดคือ หนอนวยัท่ี 3-6 (พิสุทธ์ิ เอกอ านวย, 2562) 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  
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 ตวัอ่อนของผีเส้ือชนิดน้ี สามารถเขา้ท าลายตน้ขา้วโพดไดเ้กือบทุกส่วน โดยกดักินไดต้ั้งแต่ใบ ดอก ผล และล าตน้ ซ่ึง
สร้างความเสียหายต่อเกษตรกรท่ีปลูกขา้วโพดเป็นอยา่งมาก จากการท่ีผีเส้ือเพศเมียสามารถวางไข่ไดใ้นปริมาณมาก ท าให้โอกาส
รอดของหนอนตวัอ่อนค่อนขา้งสูงและสามารถแพร่กระจายไปไดเ้ป็นวงกวา้ง โดยอาศยัแรงลมพาไป โดยหนอนระยะท่ี 1 สามารถ
จะปล่อยใยออกมาเพ่ือห้อยตวัลงมาจากตน้ขา้วโพด เพ่ือให้ลมพดัไปอยูบ่นตน้อ่ืนได ้โดยหนอนจะเขา้ไปกดักินบนยอดใบท่ียงัไม่
คล่ี จากนั้น เม่ือโตข้ึนจะเร่ิมเขา้กดักินฝักและเมลด็ การท าลายของหนอนมกัจะเกิดมากในช่วงเวลากลางคืน หนอนมีนิสัยท่ีค่อนขา้ง
ดุร้าย โดยเม่ืออาหารขาดแคลนหนอนจะกดักินหนอนตวัอ่ืนเป็นอาหาร (พิสุทธ์ิ เอกอ านวย, 2562) 
 จากผลกระทบท่ีเกิดจากหนอนกระทูข้า้วโพดลายจุดดงักล่าว จึงท าให้มีการศึกษาเก่ียวกบัหนอนชนิดน้ีในดา้นต่าง ๆ เพื่อ
เป็นขอ้มูลน ามาใชใ้นการป้องกนัก าจดั โดยเฉพาะอยา่งยิง่การศึกษาทางดา้นชีววทิยาของหนอนดงักล่าว ตวัอยา่งเช่น การศึกษาวงจร
ชีวติหนอนกระทูข้า้วโพดลายจุดโดย Deshmukh, Kalleshwaraswamy, Maruthi, and Pavithra (2018) ท่ีไดท้ าการศึกษาวงจรชีวติของ
หนอนกระทูข้า้วโพดลายจุดในช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ค.ศ. 2018 ภายใตส้ภาพห้องปฏิบติัการท่ี University of Agricultural 
and Horticultural Sciences รัฐกรณาฏกะ ประเทศอินเดีย โดยให้ใบขา้วโพดเป็นอาหาร พบวา่ ตวัเต็มวยัเพศเมียสามารถวางไข่ได ้
1,064 ฟอง ระยะฟักจากไข่เป็นตวัอ่อนอยูร่ะหวา่ง 2-3 วนั ระยะตวัอ่อนใชเ้วลา 14-19 วนั และระยะดกัแด ้ใชเ้วลา 9-12 วนั ในการ
เจริญเติบโต วงจรชีวติของเพศผูแ้ละเพศเมียอยูท่ี่ 32-43 และ 34-46 วนั ตามล าดบั และพบวา่ ตวัอ่อนสามารถกินพืชอาหารไดห้ลาย
ชนิด เช่น ขา้วฟ่าง กะหล ่าปลี มะเขือเทศ ถัว่ลิสง และออ้ยได ้ซ่ึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเจริญเติบโตและอตัราการรอดชีวิตของหนอน
นั้นไดแ้ก่ อุณหภูมิ ความช้ืนและปริมาณความตอ้งการในการกินพืชอาหารของหนอน นอกจากน้ี งานวิจยัของ Silva et al. (2017) ท่ี
ไดท้ าการศึกษาการเจริญโตของหนอนกระทูข้า้วโพดลายจุดท่ีเล้ียงดว้ยพืชอาหารท่ีแตกต่างกนัคือ ใบถัว่เหลือง ฝ้าย ขา้วโพด ขา้ว
สาลี และขา้วโอต๊ แสดงใหเ้ห็นวา่ หนอนท่ีเล้ียงดว้ยขา้วโพด ขา้วโอต๊ และขา้วสาลีใชร้ะยะเวลาในการเจริญจากเติบโตจากระยะตวั
อ่อนไปเป็นตวัเต็มวยั (larva-adult period) มีระยะเวลาสั้นกวา่หนอนท่ีเล้ียงดว้ยฝ้ายและถัว่เหลือง และยงัพบวา่ หนอนท่ีเล้ียงดว้ย
ฝ้ายนั้น มีน ้ าหนักของดกัแดน้้อยท่ีสุด นอกจากน้ี ยงัพบว่า หนอนวยัแรกสามารถเขา้ท าลายขา้วสาลีและถัว่เหลืองมากท่ีสุด แต่มี
อตัราการเขา้ท าลายในฝ้ายนอ้ยท่ีสุด และในหนอนวยัท่ี 3 ไม่พบอตัราการเลือกกินพืชอาหารท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
จากการทดลองแสดงใหเ้ห็นวา่ พืชในตระกลูหญา้มีความเหมาะสมมากท่ีสุดต่อการเจริญเติบโตของหนอนตวัอ่อน 
 ดงันั้น จากผลการศึกษาท่ีผา่นมา แสดงใหเ้ห็นวา่ หนอนกระทูข้า้วโพดลายจุดนั้น สามารถปรับตวัใหส้ามารถเขา้ท าลายพืช
ไดห้ลายชนิด แต่วงจรชีวิตและการเจริญในแต่ละระยะนั้น อาจมีความแตกต่างกนัตามชนิดของพืชอาหาร ความแตกต่างของพืช
อาหาร จึงอาจเป็นปัจจยัหน่ึงซ่ึงส่งผลต่อการเจริญเติบโตรวมทั้งวงจรชีวติของหนอนกระทูข้า้วโพดลายจุด 
 

วธีิการด าเนินการวจิยั 
 

1. การเพาะเล้ียงแมลง 
     ท าการเก็บตวัอยา่งหนอนกระทูข้า้วโพดลายจุด S. frugiperda ระยะตวัอ่อนจากแปลงขา้วโพด ท่ีแปลงทดลอง ภาควิชา
เทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั น ามาเล้ียงในกล่อง
พลาสติกขนาด 19×28×10 เซนติเมตร โดยให้ใบขา้วโพดสดท่ีปลูกเองเป็นอาหาร  เม่ือหนอนเขา้สู่ระยะดกัแด ้ท าการแยกเล้ียงใน
กล่องใหม่ จนเป็นตวัเตม็วยั  จากนั้นจึงน ามาตวัเต็มวยัมาเล้ียงรวมกนัเพ่ือให้ผสมพนัธ์ุกนัและวางไข่ จากนั้นเม่ือไข่ฟักเป็นตวัอ่อน
วยัท่ี 1 แลว้ จึงน าไปเล้ียงแยกดว้ยใบพืชอาหารชนิดต่างๆ คือ ขา้วโพด Zea mays ท่ีจดัเป็นพืชในตระกูลหญา้ (poaceae) และพืช
ตระกูลกะหล ่า (brassicaceae) ไดแ้ก่ คะนา้ Brassica alboglabra กวางตุง้ Brassica rapa และกะหล ่าปลี Brassica oleracea ในขั้น
ต่อไป  
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 ตวัอ่อนของผีเส้ือชนิดน้ี สามารถเขา้ท าลายตน้ขา้วโพดไดเ้กือบทุกส่วน โดยกดักินไดต้ั้งแต่ใบ ดอก ผล และล าตน้ ซ่ึง
สร้างความเสียหายต่อเกษตรกรท่ีปลูกขา้วโพดเป็นอยา่งมาก จากการท่ีผีเส้ือเพศเมียสามารถวางไข่ไดใ้นปริมาณมาก ท าให้โอกาส
รอดของหนอนตวัอ่อนค่อนขา้งสูงและสามารถแพร่กระจายไปไดเ้ป็นวงกวา้ง โดยอาศยัแรงลมพาไป โดยหนอนระยะท่ี 1 สามารถ
จะปล่อยใยออกมาเพ่ือห้อยตวัลงมาจากตน้ขา้วโพด เพ่ือให้ลมพดัไปอยูบ่นตน้อ่ืนได ้โดยหนอนจะเขา้ไปกดักินบนยอดใบท่ียงัไม่
คล่ี จากนั้น เม่ือโตข้ึนจะเร่ิมเขา้กดักินฝักและเมลด็ การท าลายของหนอนมกัจะเกิดมากในช่วงเวลากลางคืน หนอนมีนิสัยท่ีค่อนขา้ง
ดุร้าย โดยเม่ืออาหารขาดแคลนหนอนจะกดักินหนอนตวัอ่ืนเป็นอาหาร (พิสุทธ์ิ เอกอ านวย, 2562) 
 จากผลกระทบท่ีเกิดจากหนอนกระทูข้า้วโพดลายจุดดงักล่าว จึงท าให้มีการศึกษาเก่ียวกบัหนอนชนิดน้ีในดา้นต่าง ๆ เพื่อ
เป็นขอ้มูลน ามาใชใ้นการป้องกนัก าจดั โดยเฉพาะอยา่งยิง่การศึกษาทางดา้นชีววทิยาของหนอนดงักล่าว ตวัอยา่งเช่น การศึกษาวงจร
ชีวติหนอนกระทูข้า้วโพดลายจุดโดย Deshmukh, Kalleshwaraswamy, Maruthi, and Pavithra (2018) ท่ีไดท้ าการศึกษาวงจรชีวติของ
หนอนกระทูข้า้วโพดลายจุดในช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ค.ศ. 2018 ภายใตส้ภาพห้องปฏิบติัการท่ี University of Agricultural 
and Horticultural Sciences รัฐกรณาฏกะ ประเทศอินเดีย โดยให้ใบขา้วโพดเป็นอาหาร พบวา่ ตวัเต็มวยัเพศเมียสามารถวางไข่ได ้
1,064 ฟอง ระยะฟักจากไข่เป็นตวัอ่อนอยูร่ะหวา่ง 2-3 วนั ระยะตวัอ่อนใชเ้วลา 14-19 วนั และระยะดกัแด ้ใชเ้วลา 9-12 วนั ในการ
เจริญเติบโต วงจรชีวติของเพศผูแ้ละเพศเมียอยูท่ี่ 32-43 และ 34-46 วนั ตามล าดบั และพบวา่ ตวัอ่อนสามารถกินพืชอาหารไดห้ลาย
ชนิด เช่น ขา้วฟ่าง กะหล ่าปลี มะเขือเทศ ถัว่ลิสง และออ้ยได ้ซ่ึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเจริญเติบโตและอตัราการรอดชีวิตของหนอน
นั้นไดแ้ก่ อุณหภูมิ ความช้ืนและปริมาณความตอ้งการในการกินพืชอาหารของหนอน นอกจากน้ี งานวิจยัของ Silva et al. (2017) ท่ี
ไดท้ าการศึกษาการเจริญโตของหนอนกระทูข้า้วโพดลายจุดท่ีเล้ียงดว้ยพืชอาหารท่ีแตกต่างกนัคือ ใบถัว่เหลือง ฝ้าย ขา้วโพด ขา้ว
สาลี และขา้วโอต๊ แสดงใหเ้ห็นวา่ หนอนท่ีเล้ียงดว้ยขา้วโพด ขา้วโอต๊ และขา้วสาลีใชร้ะยะเวลาในการเจริญจากเติบโตจากระยะตวั
อ่อนไปเป็นตวัเต็มวยั (larva-adult period) มีระยะเวลาสั้นกวา่หนอนท่ีเล้ียงดว้ยฝ้ายและถัว่เหลือง และยงัพบวา่ หนอนท่ีเล้ียงดว้ย
ฝ้ายนั้น มีน ้ าหนักของดกัแดน้้อยท่ีสุด นอกจากน้ี ยงัพบว่า หนอนวยัแรกสามารถเขา้ท าลายขา้วสาลีและถัว่เหลืองมากท่ีสุด แต่มี
อตัราการเขา้ท าลายในฝ้ายนอ้ยท่ีสุด และในหนอนวยัท่ี 3 ไม่พบอตัราการเลือกกินพืชอาหารท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
จากการทดลองแสดงใหเ้ห็นวา่ พืชในตระกลูหญา้มีความเหมาะสมมากท่ีสุดต่อการเจริญเติบโตของหนอนตวัอ่อน 
 ดงันั้น จากผลการศึกษาท่ีผา่นมา แสดงใหเ้ห็นวา่ หนอนกระทูข้า้วโพดลายจุดนั้น สามารถปรับตวัใหส้ามารถเขา้ท าลายพืช
ไดห้ลายชนิด แต่วงจรชีวิตและการเจริญในแต่ละระยะนั้น อาจมีความแตกต่างกนัตามชนิดของพืชอาหาร ความแตกต่างของพืช
อาหาร จึงอาจเป็นปัจจยัหน่ึงซ่ึงส่งผลต่อการเจริญเติบโตรวมทั้งวงจรชีวติของหนอนกระทูข้า้วโพดลายจุด 
 

วธีิการด าเนินการวจิยั 
 

1. การเพาะเล้ียงแมลง 
     ท าการเก็บตวัอยา่งหนอนกระทูข้า้วโพดลายจุด S. frugiperda ระยะตวัอ่อนจากแปลงขา้วโพด ท่ีแปลงทดลอง ภาควิชา
เทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั น ามาเล้ียงในกล่อง
พลาสติกขนาด 19×28×10 เซนติเมตร โดยให้ใบขา้วโพดสดท่ีปลูกเองเป็นอาหาร  เม่ือหนอนเขา้สู่ระยะดกัแด ้ท าการแยกเล้ียงใน
กล่องใหม่ จนเป็นตวัเตม็วยั  จากนั้นจึงน ามาตวัเต็มวยัมาเล้ียงรวมกนัเพ่ือให้ผสมพนัธ์ุกนัและวางไข่ จากนั้นเม่ือไข่ฟักเป็นตวัอ่อน
วยัท่ี 1 แลว้ จึงน าไปเล้ียงแยกดว้ยใบพืชอาหารชนิดต่างๆ คือ ขา้วโพด Zea mays ท่ีจดัเป็นพืชในตระกูลหญา้ (poaceae) และพืช
ตระกูลกะหล ่า (brassicaceae) ไดแ้ก่ คะนา้ Brassica alboglabra กวางตุง้ Brassica rapa และกะหล ่าปลี Brassica oleracea ในขั้น
ต่อไป  

 
 

2. การศึกษาผลของพืชอาหารต่างชนิดกนัต่อวงจรชีวติหนอนกระทูข้า้วโพดลายจุด 
    ท าการเล้ียงหนอนตวัอ่อนวยัท่ี 1 ในถว้ยพลาสติกขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 4 เซนติเมตร ถว้ยละ 1 ตวั โดยเล้ียงดว้ยใบ

พืชทั้ง 4 ชนิดแยกกนั คือ ขา้วโพด คะนา้ กวางตุง้ และกะหล ่าปลี  จ านวน 40 ถว้ยต่อพืชหน่ึงชนิด โดยท าการวดัขนาดหัวกะโหลก
ของแมลงในระยะตวัอ่อนแต่ละระยะผ่านกลอ้งจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ บนัทึกขอ้มูล และท าการเล้ียงจนหนอนเขา้ดกัแด้และ
กลายเป็นตวัเต็มวยั บนัทึกระยเวลาท่ีแมลงแต่ละระยะใชใ้นการเจริญ จากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติโดย 
Least Significant Difference (LSD) ดว้ยโปรแกรม SPSS 

 
ผลการวจิยัและวจิารณ์ 

 
จากการวดัความกวา้งของหวักะโหลกจากการเล้ียงหนอนกระทูข้า้วโพดลายจุด S. frugiperda ท่ีเล้ียงดว้ยพืชอาหาร 4 ชนิด

ท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ ขา้วโพด กวางตุง้ คะนา้ และกะหล ่าปลี พบวา่ ตวัอ่อนวยัท่ี 2 3 4 และ 5 ของหนอนกระทูข้า้วโพดลายจุดมีความ
กวา้งของหวักะโหลกท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p < .05) (ตารางท่ี 1)  ส่วนตวัอ่อนวยัท่ี 1 และ 6 นั้น ไม่มีความแตกต่าง
กนัของความกวา้งของหวักะโหลกท่ีอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p < .05) เม่ือเล้ียงบนพืชอาหารท่ีต่างกนั (ตาราง 1) ซ่ึงความแตกต่างน้ี
อาจเกิดไดจ้ากปริมาณอาหารท่ีหนอนกินเขา้ไปในแต่ละช่วงวยัรวมถึงสารอาหารท่ีมาจากพืชแต่ละชนิด   

 
ตาราง 1 
ความกว้างของหัวกะโหลกของผีเส้ือหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด Spodoptera frugiperda ระยะตัวอ่อนท่ีเลีย้งบนพืชอาหารท่ี
แตกต่างกัน 

 
 ส าหรับระยะเวลาท่ีตวัอ่อนของผีเส้ือหนอนกระทูข้า้วโพดลายจุด S. frugiperda ใชใ้นการเจริญเติบโตแต่ละวยับนพืช
อาหารท่ีแตกต่างกนั พบวา่ พืชอาหารท่ีสามารถท าให้หนอนเจริญเติบโตในแต่ละวยัไดเ้ร็วท่ีสุดคือ ขา้วโพด ซ่ึงมีอตัราการท าให้
หนอนเปล่ียนวยัจากวยัท่ี 1 ไปถึงวยัท่ี 6 ในระยะเวลา 13.51 วนั (ตาราง 2) ซ่ึงจากผลการทดลองพบวา่ เม่ือเล้ียงดว้ยขา้วโพด ตวัอ่อน
ของผีเส้ือหนอนกระทูข้า้วโพดลายจุด ระยะท่ี 2 ถึงระยะท่ี 5 ใชร้ะยะเวลาในการเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุดคือ 3.24, 2.16, 2.54 และ 1.89 
วนั ตามล าดบั  เม่ือเทียบกบัเล้ียงดว้ยพืชอาหารชนิดอ่ืน (ตารางท่ี 2)  ในขณะท่ีระยะเวลาท่ีใชใ้นการเจริญของตวัอ่อนระยะท่ี 1 บน
พืชอาหารท่ีแตกต่างกนัไม่มีความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p < .05) (ตาราง 2)  และพืชอาหารท่ีท าใหต้วัอ่อนระยะท่ี 2-
5 ใชเ้วลาในการเจริญเติบโตมากท่ีสุดคือ กะหล ่าปลี (ตาราง 2) ในขณะท่ีเม่ือเล้ียงดว้ยคะนา้และกวางตุง้ พบวา่ การเจริญของตวัอ่อน
ในแต่ะละระยะไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p < .05) (ตารางท่ี 2) ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Silva et al. (2017) ท่ี

พืชอาหาร ความกวา้ง (มม.) 
  ระยะท่ี 1 ระยะท่ี 2 ระยะท่ี 3 ระยะท่ี 4 ระยะท่ี 5 ระยะท่ี 6 

ขา้วโพด 0.36 ± 0.03 a 0.52 ± 0.07 a 0.87 ± 0.17 a 1.27 ± 0.09 b 2.43 ± 0.09 a 2.56 ± 0.07 a 
กวางตุง้ 0.36 ± 0.04 a 0.45 ± 0.04 d 0.88 ± 0.05 a 1.29 ± 0.07 b 2.31 ± 0.06 b 2.57 ± 0.05 a 
คะนา้ 0.36 ± 0.03 a 0.48 ± 0.03 b 0.89 ± 0.04 a 1.27 ± 0.06 b 2.29 ± 0.06 c 2.57 ± 0.03 a 

กะหล ่าปลี 0.36 ± 0.03 a 0.47 ± 0.03 c 0.87 ± 0.03 a 1.33 ± 0.05 a 2.27 ± 0.06 d 2.56 ± 0.07 a 
F value 0.237 13.612 0.491 4.765 36.792 0.681 

a,b,c,d ตวัอกัษรท่ีแตกต่างกนัในคอลมัน์เดียวกนัมีความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (LSD, p < .05)   
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กล่าวไวว้่า ตวัอ่อนของผีเส้ือหนอนกระทูข้า้วโพดลายจุด S. frugiperda ท่ีเล้ียงดว้ยใบของตน้ขา้วโพดหรือพืชในตระกูลหญา้ 
(Poaceae) นั้น สามารถท าใหต้วัอ่อนใชเ้วลาในการเจริญเติบโตในแต่ละช่วงวยัและระยะเวลาโดยรวมทั้งหมดของการเจริญเติบโต
ตั้งแต่ระยะหนอนไปจนถึงตวัเตม็วยันอ้ยท่ีสุด ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบัพืชในวงศอ่ื์น ๆ จะเห็นไดว้า่ ระยะเวลาท่ีใชใ้นการเจริญเติบโต
ในแต่ละช่วงวยัและระยะเวลาโดยรวมทั้งหมดของการเจริญเติบโต ตั้งแต่ระยะตวัอ่อนไปจนถึงตวัเตม็วยัมีระยะเวลาท่ีนานกวา่  
 
ตาราง 2  
ระยะเวลาท่ีตัวอ่อนของผีเส้ือหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด Spodoptera frugiperda ใช้ในการเจริญเติบโตแต่ละวยับนพืชอาหารท่ี
แตกต่างกัน 

 
ระยะเวลาท่ีใชใ้นการเจริญเติบโตของผีเส้ือหนอนกระทูข้า้วโพดลายจุด S. frugiperda ในแต่ละระยะท่ีเล้ียงบนพืชอาหารท่ี

แตกต่างกนัจากการทดลองในพืชอาหาร 4 ชนิด ไดแ้ก่ ขา้วโพด กวางตุง้ คะนา้ และกะหล ่าปลี พบวา่ เม่ือใชข้า้วโพดเป็นพืชอาหาร 
ท าให้ผีเส้ือหนอนกระทูข้า้วโพดลายจุดใชเ้วลาในการเจริญเติบโตในระยะตวัอ่อนไดเ้ร็วท่ีสุดคือ 17.05 วนั รองลงมาคือ กวางตุง้ 
คะนา้ และกะหล ่าปลี โดยใชเ้วลาท่ี 18, 18 และ 19 วนั ตามล าดบั (ตารางท่ี 3) รวมทั้งเม่ือเล้ียงดว้ยขา้วโพด ท าให้แมลงใชร้ะยะเวลา
จากตวัอ่อนจนเป็นตวัเตม็วยัสั้นท่ีสุดเช่นกนัคือ 25.16 วนั รองลงมาคือ กวางตุง้ (25.91 วนั) คะนา้ (25.97 วนั) และกะหล ่าปลี (27.08 
วนั) ตามล าดบั (ตารางท่ี 3) ในขณะท่ีเม่ือเล้ียงดว้ยพืชทั้งส่ีชนิด พบวา่ ระยะเวลาในช่วงท่ีเป็นดกัแดไ้ม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ (p < .05) (ตาราง 3) ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Silva et al. (2017) และ Barros, Torres, Ruberson, and Oliveira (2010) ท่ี
กล่าวไวว้า่ หนอนตวัอ่อนท่ีเล้ียงดว้ยใบของตน้ขา้วโพดหรือพืชในตระกูลหญา้ (Poaceae) นั้น สามารถท าให้หนอนตวัอ่อนใชเ้วลา
ในการเจริญเติบโตในแต่ละช่วงวยัและระยะเวลาโดยรวมทั้งหมดของการเจริญเติบโต ตั้งแต่ระยะหนอนไปจนถึงตวัเตม็วยันอ้ยท่ีสุด 
แต่ในระยะดักแด้อาจมีความแตกต่างกันเล็กน้อย แต่ไม่มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และระยะเวลาในการ
เจริญเติบโตโดยรวม เม่ือเปรียบเทียบกนัแลว้พบวา่ ความแตกต่างท่ีชดัเจนนั้นเกิดในช่วงท่ีเป็นระยะตวัอ่อน ซ่ึงเป็นระยะท่ีกินพืช
อาหารท่ีแตกต่างกนั จึงส่งผลต่อการเจริญเติบโตระยะน้ี ซ่ึงส่งผลโดยรวมต่อวงจรชีวติทั้งหมดดว้ยเช่นกนั  
 
 
 
 
 
 

พืชอาหาร ระยะเวลาท่ีใช ้(วนั) 
  ระยะท่ี 1 ระยะท่ี 2 ระยะท่ี 3 ระยะท่ี 4 ระยะท่ี 5 ระยะท่ี 6 

ขา้วโพด 1 ± 0 a 3.24 ± 0.59 a 2.16 ± 0.55 a 2.54 ± 0.83 b 1.89 ± 0.77 a 2.94 ± 0.88 b 
กวางตุง้ 1 ± 0 a 3.89 ± 0.31 b 3.08 ± 0.28 b 2 ± 0  a 3 ± 0 b 3 ± 0  b 
คะนา้ 1 ± 0 a 3.91 ± 0.28 b 3.08 ± 0.28 b 2 ± 0  a 3 ± 0 b 3 ± 0   b 

กะหล ่าปลี 1 ± 0 a 4 ± 0 b 5 ± 0 c 3 ± 0 c 3 ± 0 b 2 ± 0  a 
F value 0 2.146 347.404 37.188 65.381 32.901 

a,b,c ตวัอกัษรท่ีแตกต่างกนัในคอลมัน์เดียวกนัมีความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (LSD, p < .05) 
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กล่าวไวว้่า ตวัอ่อนของผีเส้ือหนอนกระทูข้า้วโพดลายจุด S. frugiperda ท่ีเล้ียงดว้ยใบของตน้ขา้วโพดหรือพืชในตระกูลหญา้ 
(Poaceae) นั้น สามารถท าใหต้วัอ่อนใชเ้วลาในการเจริญเติบโตในแต่ละช่วงวยัและระยะเวลาโดยรวมทั้งหมดของการเจริญเติบโต
ตั้งแต่ระยะหนอนไปจนถึงตวัเตม็วยันอ้ยท่ีสุด ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบัพืชในวงศอ่ื์น ๆ จะเห็นไดว้า่ ระยะเวลาท่ีใชใ้นการเจริญเติบโต
ในแต่ละช่วงวยัและระยะเวลาโดยรวมทั้งหมดของการเจริญเติบโต ตั้งแต่ระยะตวัอ่อนไปจนถึงตวัเตม็วยัมีระยะเวลาท่ีนานกวา่  
 
ตาราง 2  
ระยะเวลาท่ีตัวอ่อนของผีเส้ือหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด Spodoptera frugiperda ใช้ในการเจริญเติบโตแต่ละวยับนพืชอาหารท่ี
แตกต่างกัน 

 
ระยะเวลาท่ีใชใ้นการเจริญเติบโตของผีเส้ือหนอนกระทูข้า้วโพดลายจุด S. frugiperda ในแต่ละระยะท่ีเล้ียงบนพืชอาหารท่ี

แตกต่างกนัจากการทดลองในพืชอาหาร 4 ชนิด ไดแ้ก่ ขา้วโพด กวางตุง้ คะนา้ และกะหล ่าปลี พบวา่ เม่ือใชข้า้วโพดเป็นพืชอาหาร 
ท าให้ผีเส้ือหนอนกระทูข้า้วโพดลายจุดใชเ้วลาในการเจริญเติบโตในระยะตวัอ่อนไดเ้ร็วท่ีสุดคือ 17.05 วนั รองลงมาคือ กวางตุง้ 
คะนา้ และกะหล ่าปลี โดยใชเ้วลาท่ี 18, 18 และ 19 วนั ตามล าดบั (ตารางท่ี 3) รวมทั้งเม่ือเล้ียงดว้ยขา้วโพด ท าให้แมลงใชร้ะยะเวลา
จากตวัอ่อนจนเป็นตวัเตม็วยัสั้นท่ีสุดเช่นกนัคือ 25.16 วนั รองลงมาคือ กวางตุง้ (25.91 วนั) คะนา้ (25.97 วนั) และกะหล ่าปลี (27.08 
วนั) ตามล าดบั (ตารางท่ี 3) ในขณะท่ีเม่ือเล้ียงดว้ยพืชทั้งส่ีชนิด พบวา่ ระยะเวลาในช่วงท่ีเป็นดกัแดไ้ม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ (p < .05) (ตาราง 3) ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Silva et al. (2017) และ Barros, Torres, Ruberson, and Oliveira (2010) ท่ี
กล่าวไวว้า่ หนอนตวัอ่อนท่ีเล้ียงดว้ยใบของตน้ขา้วโพดหรือพืชในตระกูลหญา้ (Poaceae) นั้น สามารถท าให้หนอนตวัอ่อนใชเ้วลา
ในการเจริญเติบโตในแต่ละช่วงวยัและระยะเวลาโดยรวมทั้งหมดของการเจริญเติบโต ตั้งแต่ระยะหนอนไปจนถึงตวัเตม็วยันอ้ยท่ีสุด 
แต่ในระยะดักแด้อาจมีความแตกต่างกันเล็กน้อย แต่ไม่มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และระยะเวลาในการ
เจริญเติบโตโดยรวม เม่ือเปรียบเทียบกนัแลว้พบวา่ ความแตกต่างท่ีชดัเจนนั้นเกิดในช่วงท่ีเป็นระยะตวัอ่อน ซ่ึงเป็นระยะท่ีกินพืช
อาหารท่ีแตกต่างกนั จึงส่งผลต่อการเจริญเติบโตระยะน้ี ซ่ึงส่งผลโดยรวมต่อวงจรชีวติทั้งหมดดว้ยเช่นกนั  
 
 
 
 
 
 

พืชอาหาร ระยะเวลาท่ีใช ้(วนั) 
  ระยะท่ี 1 ระยะท่ี 2 ระยะท่ี 3 ระยะท่ี 4 ระยะท่ี 5 ระยะท่ี 6 

ขา้วโพด 1 ± 0 a 3.24 ± 0.59 a 2.16 ± 0.55 a 2.54 ± 0.83 b 1.89 ± 0.77 a 2.94 ± 0.88 b 
กวางตุง้ 1 ± 0 a 3.89 ± 0.31 b 3.08 ± 0.28 b 2 ± 0  a 3 ± 0 b 3 ± 0  b 
คะนา้ 1 ± 0 a 3.91 ± 0.28 b 3.08 ± 0.28 b 2 ± 0  a 3 ± 0 b 3 ± 0   b 

กะหล ่าปลี 1 ± 0 a 4 ± 0 b 5 ± 0 c 3 ± 0 c 3 ± 0 b 2 ± 0  a 
F value 0 2.146 347.404 37.188 65.381 32.901 

a,b,c ตวัอกัษรท่ีแตกต่างกนัในคอลมัน์เดียวกนัมีความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (LSD, p < .05) 
 

 
 

ตาราง 3  
ระยะเวลาท่ีใช้ในการเจริญของผีเส้ือหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด Spodoptera frugiperda แต่ละระยะท่ีเลีย้งบนพืชอาหารท่ีแตกต่างกัน 

พืชอาหาร ระยะเวลาท่ีใช ้(วนั) 
  ตวัอ่อน ดกัแด ้ ระยะตวัอ่อน-ตวัเตม็วยั 

ขา้วโพด 17.05 ± 1.60 a 8.11 ± 0.7 a 25.16 ± 1.54 a 
กวางตุง้ 18 ± 0 b 7.91 ± 0.51 a  25.91 ± 0.51 b 
คะนา้ 18 ± 0 b 7.97 ± 0.39 a 25.97 ± 0.39 b 

กะหล ่าปลี 19 ± 0 c 8.07 ± 0.49 a 27.08 ± 0.48 c 
F value 27.684 0.969 22.688 

a,b,c ตวัอกัษรท่ีแตกต่างกนัในคอลมัน์เดียวกนัมีความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (LSD, p < .05) 
 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 จากการศึกษาผลของพืชอาหารท่ีแตกต่างกนัต่อวงจรชีวติของผีเส้ือหนอนกระทูข้า้วโพดลายจุด S. frugiperda  ท าใหท้ราบ
วา่ พืชอาหารท่ีต่างกนั สามารถส่งผลต่อชีววทิยาของหนอนชนิดน้ี โดยเฉพาะวงจรชีวิต โดยเม่ือเล้ียงดว้ยใบขา้วโพดจะท าให้แมลง
ชนิดน้ี มีระยะการเจริญเติบโตสั้นท่ีสุดเม่ือเทียบกบัพืชอาหารทดลองชนิดอ่ืน แต่ในขณะเดียวกนัหนอนชนิดน้ี ก็สามารถเลือกกิน
พืชชนิดอ่ืนไดด้ว้ย จึงท าให้สามารถอยูร่อดไดใ้นสภาพแวดลอ้มท่ีหลากหลาย การทราบถึงลกัษณะทางชีววิทยาในดา้นของวงจร
ชีวิตรวมทั้ งพืชอาหาร ท าให้เขา้ใจถึงการปรับตวัให้เขา้กบัสภาวะแวดลอ้มท่ีแตกต่างกันของแมลงชนิดน้ีได้มากข้ึน ซ่ึงจะเป็น
ประโยชน์ในการวางแผนการปลูกพืช หรือช่วยให้สามารถการท าการเกษตรไดอ้ยา่งเหมาะสมเม่ือเกิดการระบาดของผีเส้ือหนอน
กระทูข้า้วโพดลายจุด S. frugiperda ซ่ึงจะช่วยลดความรุนแรงจากการเขา้ท าลายของผีเส้ือหนอนกระทูข้า้วโพดลายจุด S. frugiperda 
ได ้ 
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บทคดัย่อ 
 

 การวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา (1) สภาพพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสงัคมของเกษตรกร (2) การผลิตมนัส าปะหลงั
ของเกษตรกร (3) ความรู้ การรับรู้ และการใชแ้ผนท่ีเกษตรออนไลน์ของเกษตรกร (4) ปัญหา และขอ้เสนอแนะของเกษตรกรท่ีมีต่อ
การใชแ้ผนท่ีเกษตรออนไลน์ ประชากรท่ีศึกษา คือ เกษตรกรผูป้ลูกมนัส าปะหลงั อ าเภอจอมบึง จงัหวดัราชบุรี จ านวน 1,384 ราย 
ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง ใชสู้ตรของทาโร่ ยามาเน่ ท่ีระดบัความคลาดเคล่ือน 0.08 ไดจ้ านวน 140 ราย สุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบง่าย 
โดยเคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บขอ้มูลคือ แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าความถ่ี ร้อยละ ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และการจดัอนัดบั ผลการวจิยัพบวา่ (1) เกษตรกรมีประสบการณ์การปลูกมนัส าปะหลงัเฉล่ีย 18.08 ปี ร้อยละ 70.0 เคยเขา้
รับการอบรมการใชแ้ผนท่ีเกษตรออนไลน์ ร้อยละ 25.0 ใชส้มาร์ทโฟนเป็นอุปกรณ์ท่ีเขา้ถึงแผนท่ีเกษตรออนไลน์ (2) ร้อยละ 56.4 
เกษตรกรปลูกมนัส าปะหลงัในชุดดินจอมบึง โดยร้อยละ 87.9 ใชพ้นัธ์ุเกษตรศาสตร์ 50 (3) เกษตรกรมีความรู้เก่ียวกบัแผนท่ีเกษตร
ออนไลน์ในการผลิตมนัส าปะหลงัในระดบัมาก โดยอนัดบั 1 ไดแ้ก่ แผนท่ีเกษตรออนไลน์สามารถใชง้านผา่นคอมพิวเตอร์ แท็ปเลต็ 
สมาร์ทโฟนได ้และสามารถระบุต าแหน่งพ้ืนท่ีการเกษตร แหล่งท่ีไดรั้บความรู้เก่ียวกบัแผนท่ีเกษตรกรออนไลน์ ภาพรวมอยู่ใน
ระดบันอ้ย ทั้งส่ือแบบบุคคล ส่ือแบบมวลชน และส่ือแบบกลุ่ม เกษตรกร ร้อยละ 77.9 รับรู้วา่แผนท่ีเกษตรกรออนไลน์สามารถใช้
งานผา่นคอมพิวเตอร์ แท็ปเลต็ สมาร์ทโฟน และสามารถระบุต าแหน่งพ้ืนท่ีการเกษตรของตนเองได ้เกษตรกร ร้อยละ 32.9 มีการใช้
แผนท่ีเกษตรออนไลน์ในการระบุต าแหน่งพ้ืนท่ีเกษตรของตนเอง และ (4) ปัญหาในการใชแ้ผนท่ีเกษตรออนไลน์ ภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก โดยอนัดบั 1 ไดแ้ก่ การครอบคลุมของอุปกรณ์ และสญัญาณ ขอ้เสนอแนะคือ ควรลดขั้นตอนในการเขา้ใชง้าน  
 
ค าส าคญั: การใชแ้ผนท่ี, แผนท่ีเกษตรออนไลน์, การผลิตมนัส าปะหลงั 
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Abstract 
 
 The objectives of this research were to study (1) basic economic and social conditions of farmers (2) cassava production of 
farmers (3) knowledge, perception, and the use on Agri-Map Online of farmers (4) problems and suggestions of farmers towards the use 
of the Agri-Map Online. The population of this study was 1,384 cassava production farmers in Chom Bueng district, Ratchaburi 
province. The sample size of 140 people was determined by using Taro Yamane formula with the error value of 0.08 and simple 
random sampling method by using interview as a tool for data collection. Data were analyzed by using statistics such as 
frequency, percentage, minimum value, maximum value, mean, standard deviation, and ranking. The results revealed that (1) farmers 
had the average cassava production experience of 18.08 years. 70.0% of them attended the training on Agri-Map usage, 25.0% 
use smartphones as a device in accessing Agri-Map Online. (2) 56.4% of farmers grew cassava in Chom Bueng soil set and 87.9% 
chose to grow Kasetsart 50. (3) Farmers had knowledge regarding the use of Agri-Map Online in cassava production at the high 
level. The first in the rank was such as Agri-Map Online was able to use via computer, tablet, and smartphones. It was able to 
pinpoint agricultural area. The overall knowledge resources were at the low level in personal media, mass media, and agricultural 
group media. 77.9% of them knew that Agri-Map Online was able to use through computer, tablet, and smartphones and was able to 
self-indicate the position of the agricultural area. 32.9% of the farmers used the Agri-Map Online in specifying their own position of 
the agricultural area. (4) The problem in the use of Agri-Map Online, overall, was at the high level with the top one such as the 
coverage of the equipment and signal. Suggestion was to reduce the steps in the usage. 
 
Keywords: The Use of the Map, Agri-Map Online, Cassava Production 
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บทน า 
 

 แผนท่ีเกษตรออนไลน์ (agri-map online) คือ แผนท่ีเกษตรเพื่อการจดัการเชิงรุก รวบรวมขอ้มูลภูมิศาสตร์และขอ้มูล
ประกอบอ่ืน ๆ ท่ีส าคญั เช่น ดิน น ้ า พืช ประมง ขอบเขตการปกครอง การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ประชากร ทะเบียนเกษตรกร การตลาด 
และโลจิสติกส์ เป็นการบูรณาการขอ้มูลพ้ืนฐานดา้นเกษตรจากทุกหน่วยงานในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซ่ึงแผนท่ีเกษตร
ออนไลน์เป็นแผนท่ีท่ีแสดงความเหมาะสม ไม่เหมาะสมของการท าการเกษตรท่ีท าอยูใ่นปัจจุบนั ในส่วนท่ีไม่เหมาะสมแผนท่ีจะ
แนะน าว่า ควรปรับเปล่ียนไปท าการเกษตรอ่ืน ๆ โดยจะมีขอ้มูลดิน น ้ า ตลาด โรงงาน และอ่ืน ๆ รวมไวด้ว้ยกนั ใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศท าให้ใชง้านง่าย เขา้ใจง่าย หน่วยงานต่าง ๆ น าไปแนะน าเกษตรกรท าการเกษตรท่ีเหมาะสม เพ่ิมรายได ้เพ่ิมผลผลิต 
สร้างความยัง่ยืนในอาชีพให้แก่เกษตรกร (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2559) จงัหวดัราชบุรี มีการขบัเคล่ือนน าแผนท่ีเกษตร
ออนไลน์สู่การปฏิบติั มาส่งเสริมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรในพ้ืนท่ีผ่านการฝึกอบรม พร้อมทั้งสาธิตการใชง้านแผนท่ีเกษตร
ออนไลน์ให้กบัเกษตรกร เพ่ือให้เกษตรกรสามารถน าแผนท่ีเกษตรออนไลน์ไปใชก้บัพ้ืนท่ีของตนเองได ้โดยสามารถปลูกพืชให้
เหมาะสม หรือปรับเปล่ียนพืชให้เหมาะสมกบัสภาพของพ้ืนท่ี เป็นการลดตน้ทุน และเพ่ิมผลผลิต จงัหวดัราชบุรี มีการปลูกมนั
ส าปะหลงัเพ่ิมมากข้ึน อ าเภอจอมบึง มีเน้ือท่ีปลูกมนัส าปะหลงัมากท่ีสุด (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2564) เน่ืองมาจากประเทศจีนมี
ความตอ้งการน าเขา้ผลผลิตมนัส าปะหลงัจากภายนอกประเทศ เพื่อน าไปแปรรูปเป็นมนัส าปะหลงัเส้น และแป้งมนัส าปะหลงัเป็น
จ านวนมาก (กรมการคา้ต่างประเทศ, 2564) ส่งผลให้เกษตรกรมีการปลูกมนัส าปะหลงัเพ่ิมมากข้ึน โดยน าท่ีดินมาใชป้ระโยชน์ผิด
ประเภท ขาดการวางแผนการใชป้ระโยชน์ท่ีดินตามสมรรถนะท่ีดิน ใชป้ระโยชน์ท่ีดินโดยปราศจากการบ ารุงรักษาท่ีเหมาะสมท าให้
เกิดปัญหาดา้นความอุดมสมบูรณ์ของดิน (วศิน อิงคพฒันากุล , 2561) มีการใช้ปุ๋ยเคมีท่ีเพ่ิมข้ึนในการเพ่ิมผลผลิตมนัส าปะหลงั      
ท าใหเ้กษตรกรมีตน้ทุนในการผลิตเพ่ิมข้ึน 
 จากสาเหตุดังกล่าว จึงจ าเป็นตอ้งศึกษาการใช้แผนท่ีเกษตรออนไลน์ ซ่ึงเป็นตวัช่วยให้เกษตรกรปลูกพืชในพ้ืนท่ีท่ี
เหมาะสม หรือปรับเปล่ียนพืชให้เหมาะสมกบัพ้ืนท่ี เป็นการลดตน้ทุน เพ่ิมผลผลิต และผลผลิตมีคุณภาพตามความตอ้งการของ
ตลาด โดยท าการศึกษาการใชแ้ผนท่ีเกษตรออนไลน์ในการผลิตมนัส าปะหลงัของเกษตรกรอ าเภอจอมบึง จงัหวดัราชบุรี เพื่อใชเ้ป็น
แนวทางการพฒันา และถ่ายทอดแผนท่ีเกษตรออนไลน์ใหส้อดคลอ้ง และเหมาะสมกบัผูใ้ชง้าน เกษตรกรสามารถเขา้ใจ และเขา้ถึง
ขอ้มูลไดง่้าย 
 

วตัถุประสงค์ของงานวจิยั 
 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสงัคมของเกษตรกร 
 2. เพื่อศึกษาการผลิตมนัส าปะหลงัของเกษตรกร 
 3. เพื่อศึกษาความรู้ การรับรู้ และการใชแ้ผนท่ีเกษตรออนไลนข์องเกษตรกร 
 4. เพ่ือศึกษาปัญหา และขอ้เสนอแนะของเกษตรกรท่ีมีต่อการใชแ้ผนท่ีเกษตรออนไลน ์
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กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

   
 

             
 

     
 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานทีเ่กีย่วข้อง 
 
 แผนท่ีเกษตรออนไลน์ เป็นเคร่ืองมือบริหารจดัการเกษตรอยา่งมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี และพฒันาเพื่อความ
สะดวกในการใชง้าน การเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย พร้อมทั้งสามารถติดตามขอ้มูลความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนไดอ้ย่างถูกตอ้ง รอบดา้น 
ครอบคลุมการน าไปใชป้ระโยชน์ทุกดา้น ซ่ึงเป็นการน าเทคโนโลยีเขา้มาประยกุตใ์ชก้บัขอ้มูลดา้นการเกษตร สามารถช่วยเหลือ 
และแกปั้ญหาให้กบัเกษตรกรในระดบัพ้ืนท่ีได ้โดยผูใ้ชง้านสามารถเลือกใชผ้่านเวบ็เบราวเ์ซอร์ (web browsers) ต่าง ๆ ไม่จ ากดั

1. สภาพพืน้ฐานทางสังคมและเศรษฐกจิ 
    1.1 ปัจจยัส่วนบุคคล 
           - เพศ - อาย ุ - ระดบัการศึกษา 
    1.2 สภาพเศรษฐกิจ 
          - ประสบการณ์การปลูกมนัส าปะหลงั 
          - พ้ืนท่ีปลูก 
          - ลกัษณะการถือครองท่ีดิน 
          - รายไดจ้ากการขายมนัส าปะหลงั 
          - รายจ่ายจากการผลิตมนัส าปะหลงั 
    1.3 สภาพทางสงัคม 
         - การเป็นสมาชิกสถาบนัเกษตรกร 
         - การอบรมการใชแ้ผนท่ีเกษตรออนไลน ์
         - การใชแ้ผนท่ีเกษตรออนไลน์ 
         - อุปกรณ์ท่ีใชแ้ผนท่ีเกษตรออนไลน์ 

2. การผลติมนัส าปะหลงั 
    - การวเิคราะห์ดิน 
    - ลกัษณะดิน 
    - พนัธ์ุมนัส าปะหลงั 
    - การใส่ปุ๋ย 
    - การก าจดัวชัพืช 
    - อายกุารเก็บเก่ียว 
    - ปริมาณผลผลิต 
    - ราคาขาย 
    - สถานท่ีขายผลผลิต 

การใช้แผนทีเ่กษตรออนไลน์ 
ในการผลติมนัส าปะหลงั 

3. ความรู้ การรับรู้ และการใช้แผนทีเ่กษตรออนไลน์  
    - ความรู้เก่ียวกบัแผนท่ีเกษตรออนไลน์ 
    - การับรู้ และการใชแ้ผนท่ีเกษตรออนไลน ์
    - แหล่งท่ีไดรั้บความรู้ 

4. ปัญหา และข้อเสนอแนะ 
    - ปัญหาดา้นขอ้มูลและการใชง้าน 
    - ปัญหาดา้นความรู้ ความเขา้ใจของเกษตรกร 
    - ปัญหาดา้นการส่งเสริมความรู้ 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ
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กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

   
 

             
 

     
 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานทีเ่กีย่วข้อง 
 
 แผนท่ีเกษตรออนไลน์ เป็นเคร่ืองมือบริหารจดัการเกษตรอยา่งมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี และพฒันาเพื่อความ
สะดวกในการใชง้าน การเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย พร้อมทั้งสามารถติดตามขอ้มูลความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนไดอ้ย่างถูกตอ้ง รอบดา้น 
ครอบคลุมการน าไปใชป้ระโยชน์ทุกดา้น ซ่ึงเป็นการน าเทคโนโลยีเขา้มาประยกุตใ์ชก้บัขอ้มูลดา้นการเกษตร สามารถช่วยเหลือ 
และแกปั้ญหาให้กบัเกษตรกรในระดบัพ้ืนท่ีได ้โดยผูใ้ชง้านสามารถเลือกใชผ้่านเวบ็เบราวเ์ซอร์ (web browsers) ต่าง ๆ ไม่จ ากดั

1. สภาพพืน้ฐานทางสังคมและเศรษฐกจิ 
    1.1 ปัจจยัส่วนบุคคล 
           - เพศ - อาย ุ - ระดบัการศึกษา 
    1.2 สภาพเศรษฐกิจ 
          - ประสบการณ์การปลูกมนัส าปะหลงั 
          - พ้ืนท่ีปลูก 
          - ลกัษณะการถือครองท่ีดิน 
          - รายไดจ้ากการขายมนัส าปะหลงั 
          - รายจ่ายจากการผลิตมนัส าปะหลงั 
    1.3 สภาพทางสงัคม 
         - การเป็นสมาชิกสถาบนัเกษตรกร 
         - การอบรมการใชแ้ผนท่ีเกษตรออนไลน ์
         - การใชแ้ผนท่ีเกษตรออนไลน์ 
         - อุปกรณ์ท่ีใชแ้ผนท่ีเกษตรออนไลน์ 

2. การผลติมนัส าปะหลงั 
    - การวเิคราะห์ดิน 
    - ลกัษณะดิน 
    - พนัธ์ุมนัส าปะหลงั 
    - การใส่ปุ๋ย 
    - การก าจดัวชัพืช 
    - อายกุารเก็บเก่ียว 
    - ปริมาณผลผลิต 
    - ราคาขาย 
    - สถานท่ีขายผลผลิต 

การใช้แผนทีเ่กษตรออนไลน์ 
ในการผลติมนัส าปะหลงั 

3. ความรู้ การรับรู้ และการใช้แผนทีเ่กษตรออนไลน์  
    - ความรู้เก่ียวกบัแผนท่ีเกษตรออนไลน์ 
    - การับรู้ และการใชแ้ผนท่ีเกษตรออนไลน ์
    - แหล่งท่ีไดรั้บความรู้ 

4. ปัญหา และข้อเสนอแนะ 
    - ปัญหาดา้นขอ้มูลและการใชง้าน 
    - ปัญหาดา้นความรู้ ความเขา้ใจของเกษตรกร 
    - ปัญหาดา้นการส่งเสริมความรู้ 

 

ระบบปฏิบติัการ เช่น google ghrome (version 51.0.2 ข้ึนไป) mozilla firefox (version 47.0 ข้ึนไป) และ safari (version 9.1 ข้ึนไป) 
สามารถใชง้านบนคอมพิวเตอร์ แท็ปเล็ต หรือสมาร์ทโฟน (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 
2559) โดยมีขั้นตอนการใชง้านแผนท่ีเกษตรออนไลน์ (ปรับจาก กรมพฒันาท่ีดิน, 2562)  ดงัภาพ 2 
 

 
 
ภาพ 2 ขั้นตอนการใชแ้ผนท่ีเกษตรออนไลน ์
 
 การปลูกมนัส าปะหลงัจะตอ้งมีการเตรียมดินท่ีดี และคดัเลือกสายพนัธ์ุให้เหมาะสมกบัคุณสมบติัดิน โดยการประเมิน
คุณภาพท่ีดินเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการจดัชั้นความเหมาะสม เพ่ือสนบัสนุนการตดัสินใจในการคดัเลือกพ้ืนท่ีปลูกพืชให้เหมาะสม 
ซ่ึงแผนท่ีเกษตรออนไลน์ไดแ้สดงรายละเอียดพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมตามระดบัต่าง ๆ เกษตรกรสามารถใชป้ระกอบการคดัเลือกพ้ืนท่ีให้
เหมาะสมกบัการเจริญเติบโตของสายพนัธ์ุมนัส าปะหลงั ในบริเวณพ้ืนท่ีอ าเภอจอมบึง จงัหวดัราชบุรี มีการปลูกมนัส าปะหลงับนชุด
ดินต่าง ๆ ไดแ้ก่ ชุดดินจอมบึง ชุดดินท่ายาง ชุดดินลาดหญา้ ชุดดินเขาพลอง ชุดดินเขาหลวง โดยแผนท่ีเกษตรออนไลน์ไดแ้บ่ง
ระดบัความเหมาะสมในการปลูกมนัส าปะหลงัตามคุณภาพของท่ีดิน เช่น ดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูง จดัอยูใ่นชั้น
ความเหมาะสมสูง (S1) ดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ต ่า จดัอยูใ่นชั้นความเหมาะสมปานกลาง (S2) ซ่ึงพ้ืนท่ีดอนเป็นพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม
กวา่สภาพพ้ืนท่ีลุ่ม เน่ืองจากมนัส าปะหลงัเป็นพืชหัว ชอบการระบายน ้ าดี ถา้เป็นพ้ืนท่ีลุ่มการระบายน ้ าไม่ดี ท าให้หัวมนัส าปะหลงัเน่า 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’
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มนัส าปะหลงัสามารถข้ึนไดใ้นดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ต ่า แต่จะปลูกให้ไดผ้ลผลิตสูงนั้น ตอ้งเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ์สูง 
(กรมพฒันาท่ีดิน, 2563) นอกจากน้ีแผนท่ีเกษตรออนไลน์ยงัสามารถแสดงขอ้มูลท่ีตั้งโรงงานและแหล่งรับซ้ือผลผลิตในบริเวณ
พ้ืนท่ีใกลเ้คียง ท าใหเ้กษตรกรสามารถน าผลผลิตไปจ าหน่าย เป็นระบบท่ีใชส้นบัสนุนการตดัสินใจในการวางแผนการผลิตได ้เพ่ือ
ลดตน้ทุนการขนส่ง (กรมพฒันาท่ีดิน, 2562) 
 ในการศึกษาความรู้ การรับรู้ และการใชแ้ผนท่ีเกษตรออนไลน์ ผูว้ิจยัไดท้บทวนวรรณกรรมดงัน้ี ความรู้ คือ เกษตรกรมี
ความรู้เก่ียวกบัขั้นตอน วิธีการ และระบบการท างานแผนท่ีเกษตรออนไลน์ว่า ท่ีเป็นระบบสนับสนุนการตดัสินใจ ใชร้ะบุความ
เหมาะสมของพ้ืนท่ีในการผลิตมนัส าปะหลงั (กรมพฒันาท่ีดิน, 2562) ส่วนการรับรู้ ใชว้ธีิการส่งเสริมการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารตามส่ือ
ในการส่งเสริมการเกษตร ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ส่ือ ไดแ้ก่ ส่ือแบบบุคคลไดรั้บขอ้มูลจากเจา้หนา้ท่ี ผูน้ า เพื่อนบา้น ส่ือแบบมวลชน
ไดรั้บขอ้มูลจากเอกสาร เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ส่ือแบบกลุ่มไดรั้บขอ้มูลจากศูนยเ์รียนรู้ การอบรม (ชนิดา เกตุแกว้เกล้ียง, 
2557) และการใช ้โดยศึกษาจากทฤษฎีการยอมรับนวตักรรมของโรเจอร์ส (เฉลิมศกัด์ิ ตุม้หิรัญ, 2561) มี 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ การหา
ความรู้ การโน้มน้าวใจ การตดัสินใจ การน านวตักรรมไปใช้ และการยืนยนั เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาและวิเคราะห์ด้าน
พฤติกรรมของมนุษยใ์นการยอมรับการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 

วธีิด าเนินการวจิยั 
 
 การวจิยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงส ารวจตามระเบียบวิธีการวิจยั ดงัน้ี ประชากร คือ เกษตรกรผูป้ลูกมนัส าปะหลงั อ าเภอจอมบึง 
จงัหวดัราชบุรี จ านวน 1,384 ราย ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชสู้ตรของ ทาโร่ ยามาเน่ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.08 ไดข้นาดของกลุ่ม
ประชากรเท่ากบั 140 คน สุ่มตวัอยา่งแบบง่าย เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสมัภาษณ์ แบบมีโครงสร้างก าหนดค าถาม ค าตอบใหเ้ลือก โดย
เรียงเน้ือหาตามวตัถุประสงค์ ลักษณะของค าถามมีทั้ งแบบปลายปิด และค าถามปลายเปิด  การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ ซ่ึงใชส้ถิติพรรณนาในการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย    
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการจดัอนัดบั 
 

ผลการวจิยั 
 
 ผลการศึกษาการใช้แผนท่ีเกษตรออนไลน์ในการผลิตมนัส าปะหลงัของเกษตรกรอ าเภอจอมบึง จังหวดัราชบุรี  สรุป
ผลการวจิยัไดด้งัน้ี 
 1. สภาพพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสงัคมของเกษตรกร  
     ผลการวจิยัพบวา่ เกษตรกรมีประสบการณ์การปลูกมนัส าปะหลงัเฉล่ีย 18.08 ปี เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 70.0 เคยเขา้
รับการอบรมการใชแ้ผนท่ีเกษตร เกษตรกรร้อยละ 25.0 ใชส้มาร์ทโฟนเป็นอุปกรณ์ในการเขา้ถึงแผนท่ีเกษตรออนไลน์ 
 2. การผลิตมนัส าปะหลงัของเกษตรกร  
     ผลการวจิยัพบวา่ ร้อยละ 56.4 เกษตรกรปลูกมนัส าปะหลงัในชุดดินจอมบึง โดยร้อยละ 87.9 ใชพ้นัธ์ุเกษตรศาสตร์ 50  
 3. ความรู้ การรับรู้ และการใชแ้ผนท่ีเกษตรออนไลนข์องเกษตรกร 
     3.1 ความรู้ ผลการวจิยัพบวา่ เกษตรกรในภาพรวมมีความรู้อยูใ่นระดบัมาก โดยเกษตรกรมีความรู้เก่ียวกบัแผนท่ีเกษตร
ออนไลน์ในการผลิตมนัส าปะหลงั 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ (1) แผนท่ีเกษตรออนไลน์สามารถใชง้านผ่านคอมพิวเตอร์ แท็ปเล็ต สมาร์ทโฟน
ไดแ้ละสามารถระบุต าแหน่งพ้ืนท่ีการเกษตรของตนเองได ้(2) แผนท่ีเกษตรออนไลน์มีขอ้มูลเก่ียวกบัแหล่งรับซ้ือผลผลิตและสีเขียว



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’
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มนัส าปะหลงัสามารถข้ึนไดใ้นดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ต ่า แต่จะปลูกให้ไดผ้ลผลิตสูงนั้น ตอ้งเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ์สูง 
(กรมพฒันาท่ีดิน, 2563) นอกจากน้ีแผนท่ีเกษตรออนไลน์ยงัสามารถแสดงขอ้มูลท่ีตั้งโรงงานและแหล่งรับซ้ือผลผลิตในบริเวณ
พ้ืนท่ีใกลเ้คียง ท าใหเ้กษตรกรสามารถน าผลผลิตไปจ าหน่าย เป็นระบบท่ีใชส้นบัสนุนการตดัสินใจในการวางแผนการผลิตได ้เพ่ือ
ลดตน้ทุนการขนส่ง (กรมพฒันาท่ีดิน, 2562) 
 ในการศึกษาความรู้ การรับรู้ และการใชแ้ผนท่ีเกษตรออนไลน์ ผูว้ิจยัไดท้บทวนวรรณกรรมดงัน้ี ความรู้ คือ เกษตรกรมี
ความรู้เก่ียวกบัขั้นตอน วิธีการ และระบบการท างานแผนท่ีเกษตรออนไลน์ว่า ท่ีเป็นระบบสนับสนุนการตดัสินใจ ใชร้ะบุความ
เหมาะสมของพ้ืนท่ีในการผลิตมนัส าปะหลงั (กรมพฒันาท่ีดิน, 2562) ส่วนการรับรู้ ใชว้ธีิการส่งเสริมการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารตามส่ือ
ในการส่งเสริมการเกษตร ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ส่ือ ไดแ้ก่ ส่ือแบบบุคคลไดรั้บขอ้มูลจากเจา้หนา้ท่ี ผูน้ า เพื่อนบา้น ส่ือแบบมวลชน
ไดรั้บขอ้มูลจากเอกสาร เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ส่ือแบบกลุ่มไดรั้บขอ้มูลจากศูนยเ์รียนรู้ การอบรม (ชนิดา เกตุแกว้เกล้ียง, 
2557) และการใช ้โดยศึกษาจากทฤษฎีการยอมรับนวตักรรมของโรเจอร์ส (เฉลิมศกัด์ิ ตุม้หิรัญ, 2561) มี 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ การหา
ความรู้ การโน้มน้าวใจ การตดัสินใจ การน านวตักรรมไปใช้ และการยืนยนั เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาและวิเคราะห์ด้าน
พฤติกรรมของมนุษยใ์นการยอมรับการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 

วธีิด าเนินการวจิยั 
 
 การวจิยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงส ารวจตามระเบียบวิธีการวิจยั ดงัน้ี ประชากร คือ เกษตรกรผูป้ลูกมนัส าปะหลงั อ าเภอจอมบึง 
จงัหวดัราชบุรี จ านวน 1,384 ราย ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชสู้ตรของ ทาโร่ ยามาเน่ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.08 ไดข้นาดของกลุ่ม
ประชากรเท่ากบั 140 คน สุ่มตวัอยา่งแบบง่าย เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสมัภาษณ์ แบบมีโครงสร้างก าหนดค าถาม ค าตอบใหเ้ลือก โดย
เรียงเน้ือหาตามวตัถุประสงค์ ลักษณะของค าถามมีทั้ งแบบปลายปิด และค าถามปลายเปิด  การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ ซ่ึงใชส้ถิติพรรณนาในการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย    
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการจดัอนัดบั 
 

ผลการวจิยั 
 
 ผลการศึกษาการใช้แผนท่ีเกษตรออนไลน์ในการผลิตมนัส าปะหลงัของเกษตรกรอ าเภอจอมบึง จังหวดัราชบุรี  สรุป
ผลการวจิยัไดด้งัน้ี 
 1. สภาพพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสงัคมของเกษตรกร  
     ผลการวจิยัพบวา่ เกษตรกรมีประสบการณ์การปลูกมนัส าปะหลงัเฉล่ีย 18.08 ปี เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 70.0 เคยเขา้
รับการอบรมการใชแ้ผนท่ีเกษตร เกษตรกรร้อยละ 25.0 ใชส้มาร์ทโฟนเป็นอุปกรณ์ในการเขา้ถึงแผนท่ีเกษตรออนไลน์ 
 2. การผลิตมนัส าปะหลงัของเกษตรกร  
     ผลการวจิยัพบวา่ ร้อยละ 56.4 เกษตรกรปลูกมนัส าปะหลงัในชุดดินจอมบึง โดยร้อยละ 87.9 ใชพ้นัธ์ุเกษตรศาสตร์ 50  
 3. ความรู้ การรับรู้ และการใชแ้ผนท่ีเกษตรออนไลนข์องเกษตรกร 
     3.1 ความรู้ ผลการวจิยัพบวา่ เกษตรกรในภาพรวมมีความรู้อยูใ่นระดบัมาก โดยเกษตรกรมีความรู้เก่ียวกบัแผนท่ีเกษตร
ออนไลน์ในการผลิตมนัส าปะหลงั 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ (1) แผนท่ีเกษตรออนไลน์สามารถใชง้านผ่านคอมพิวเตอร์ แท็ปเล็ต สมาร์ทโฟน
ไดแ้ละสามารถระบุต าแหน่งพ้ืนท่ีการเกษตรของตนเองได ้(2) แผนท่ีเกษตรออนไลน์มีขอ้มูลเก่ียวกบัแหล่งรับซ้ือผลผลิตและสีเขียว

 

ท่ีแสดงอยูบ่นแผนท่ีเกษตรออนไลน์หมายถึงพ้ืนท่ีเหมาะสมสูง (3) แผนท่ีเกษตรออนไลน์สามารถระบุความเหมาะสมของพ้ืนท่ีท า
การเกษตร 
     3.2 แหล่งท่ีไดรั้บความรู้เก่ียวกบัแผนท่ีเกษตรออนไลน์ ผลการวิจยัพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดบันอ้ย โดยเกษตรกร
ไดรั้บความรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ทั้ง 3 ดา้น เรียงตามล าดบั ไดแ้ก่ ส่ือแบบบุคคล ส่ือแบบมวลชน และส่ือแบบกลุ่ม 
     3.3 การรับรู้ ผลการวจิยัพบวา่ เกษตรกรในภาพรวมมีการรับรู้ในระดบัปานกลาง โดยเกษตรกรมีการรับรู้เก่ียวกบัแผนท่ี
เกษตรออนไลน์ในการผลิตมนัส าปะหลงั 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ (1) แผนท่ีเกษตรออนไลน์สามารถใชผ้่านคอมพิวเตอร์ แท็ปเล็ต 
สมาร์ทโฟนและสามารถระบุต าแหน่งพ้ืนท่ีการเกษตรของตนเองได ้(2) แผนท่ีเกษตรออนไลน์สามารถคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัแหล่ง
รับซ้ือผลผลิต (3) แผนท่ีเกษตรออนไลน์แสดงพ้ืนท่ีเป็นสีเขียว (ความเหมาะสมสูง) ใชใ้นการตดัสินใจปลูกพืช 
     3.4 การใช ้ผลการวจิยัพบวา่ เกษตรกรในภาพรวมมีการน าแผนท่ีเกษตรออนไลน์ไปใชใ้นระดบันอ้ยท่ีสุด โดยเกษตรกร
มีการใชแ้ผนท่ีเกษตรออนไลน์ในการผลิตมนัส าปะหลงั 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ (1) ใชแ้ผนท่ีเกษตรออนไลน์ในการระบุต าแหน่งพ้ืนท่ี
เกษตรของตนเอง (2) ใชแ้ผนท่ีเกษตรออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์ แท็ปเล็ต สมาร์ทโฟน (3) ใชแ้ผนท่ีเกษตรออนไลน์ในการคน้หา
ขอ้มูลเก่ียวกบัแหล่งรับซ้ือผลผลิต 
 4. ปัญหา และขอ้เสนอแนะของเกษตรกรในการใชแ้ผนท่ีเกษตรออนไลน์ 
     4.1 เกษตรกรมีปัญหาในการใชแ้ผนท่ีเกษตรออนไลน์ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดย 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ (1) การ
ครอบคลุมของอุปกรณ์ และสัญญาณ (2) ขั้นตอนการใชง้านท่ีค่อนขา้งซบัซอ้น (3) ความรู้และความเขา้ใจของเกษตรกรในการน า
แผนท่ีเกษตรออนไลน์ไปใชป้ระโยชน์ 
     4.2 เกษตรกรมีขอ้เสนอแนะ คือลดขั้นตอนในการเขา้ใชง้านแผนท่ีเกษตรออนไลนใ์หมี้ความง่าย และไม่ซบัซอ้น 
 

อภิปรายผล 
 
 1. สภาพพ้ืนฐานทัว่ไปทางสงัคมและเศรษฐกิจ 
     1.1 ประสบการณ์ในการผลิตมนัส าปะหลงั ผลการวิจยัพบวา่ เกษตรกรมีประสบการณ์ในการผลิตมนัส าปะหลงัเฉล่ีย 
18.08 ปี อภิปรายไดว้า่ ถึงแมเ้กษตรกรจะมีประสบการณ์ในการปลูกมนัส าปะหลงัท่ีค่อนขา้งมาก แต่ยงัตอ้งการรับการส่งเสริมดา้น
ความรู้เก่ียวกบัการผลิตมนัส าปะหลงัจากช่องทางส่ือต่าง ๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั พทัยา ชุมเพชร (2562) พบวา่ เกษตรกรมีประสบการณ์
ในการปลูกมนัส าปะหลงัเฉล่ีย 24 ปี ซ่ึงเกษตรกรมีความตอ้งการให้หน่วยงานภาครัฐ ผลิตส่ือเพ่ิมความรู้ และทกัษะในการผลิตมนั
ส าปะหลงั ใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีเพ่ิมข้ึนเช่นกนั 
     1.2 การเขา้รับการอบรมการใชแ้ผนท่ีเกษตรออนไลน์ ผลการวจิยัพบวา่ เกษตรกร ร้อยละ 70.0 เคยเขา้รับการอบรมการ
ใชแ้ผนท่ีเกษตรออนไลน์ อภิปรายไดว้า่ การท่ีหน่วยงานระดบัพ้ืนท่ีให้การส่งเสริม สนบัสนุน ถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้กบั
เกษตรกร เป็นการเขา้ถึงเทคโนโลยีไดง่้ายใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการคดัเลือกพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมส าหรับการปลูกพืช ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
แผนการส่งเสริมของ ส านกังานเกษตรอ าเภอจอมบึง (2561) จงัหวดัราชบุรี ท่ีก าหนดให้คณะท างานระดบัจงัหวดัมีการบูรณาการ
ร่วมกบัหน่วยงานต่าง ๆ ระดบัพ้ืนท่ี ด าเนินการขบัเคล่ือนใหค้วามรู้แก่เกษตรกร รวมถึงมีการจดัอบรม ถ่ายทอดความรู้เก่ียวกบัการ
ใชแ้ผนท่ีเกษตรออนไลน์ในการปรับเปล่ียนการปลูกพืชใหเ้หมาะสม  
     1.3 การใชอุ้ปกรณ์ในการเขา้ถึงแผนท่ีเกษตรออนไลน์  ผลการวิจยัพบว่า เกษตรกรร้อยละ 25.0 ใชส้มาร์ทโฟนเป็น
อุปกรณ์ในการเขา้ถึงแผนท่ีเกษตรออนไลน์ ซ่ึงสอดคลอ้งกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (2559) รายงานวา่ การเขา้ถึงแผนท่ีเกษตรออนไลน์ จ าเป็นตอ้งใชง้านผ่านสมาร์ทโฟน เพื่อความสะดวกในการใชง้าน 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี
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และเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย โดยผูใ้ชง้านสามารถใชผ้า่นเวบ็เบราวเ์ซอร์ (web browsers) ต่าง ๆ ไม่จ ากดัระบบปฏิบติัการ การใชง้านผ่าน
คอมพิวเตอร์ แท็ปเลต็ หรือสมาร์ทโฟน จะตอ้งรองรับระบบปฏิบติัการท่ีสามารถเปิดใชง้านแผนท่ีเกษตรออนไลน์ได ้อภิปรายไดว้า่
จ านวนเกษตรกรท่ีมีอุปกรณ์ท่ีสามารถใชง้านแผนท่ีเกษตรออนไลน์ไดย้งัมีนอ้ย อีกทั้งการเขา้ถึงแผนท่ีเกษตรออนไลน์จะตอ้งใช้
อุปกรณ์ท่ีมีระบบปฏิบติัการท่ีสามารถเขา้ถึงการใชง้านได ้ท าใหเ้ป็นขอ้จ ากดัในการเขา้ใชง้านของเกษตรกร 
 2. การผลิตมนัส าปะหลงัของเกษตรกร จากผลการวิจยัพบวา่ ร้อยละ 56.4 เกษตรกรปลูกมนัส าปะหลงัในชุดดินจอมบึง 
โดยร้อยละ 87.9 ใช้พนัธ์ุเกษตรศาสตร์ 50 อภิปรายได้ว่า อ าเภอจอมบึง พบชุดดินจอมบึงมากท่ีสุด ซ่ึงเป็นชุดดินท่ีเหมาะสม       
ปานกลางในการปลูกมนัส าปะหลงั แต่ในพ้ืนท่ีอ าเภอจอมบึงยงัพบชุดดินอ่ืนท่ีมีความเหมาะสมสูง ในแผนท่ีเกษตรออนไลน์มีการ
น าปริมาณน ้ าฝนเขา้มาใชใ้นการวิเคราะห์เพ่ือจดัชั้นความเหมาะสมดว้ย มนัส าปะหลงัเป็นพืชท่ีสามารถเจริญเติบโตไดใ้นดินท่ีมี
ความมีอุดมสมบูรณ์ต ่า ลกัษณะเน้ือดินเป็นดินทรายปนดินร่วน การท่ีเกษตรกรใชม้นัส าปะหลงัพนัธ์ุเกษตรศาสตร์ 50 เป็นพนัธ์ุท่ีมี
ความเหมาะสมต่อสภาพดิน สามารถเจริญเติบโตไดดี้ในลกัษณะเน้ือดินทราย ซ่ึงสอดคลอ้งกบั กรมวิชาการเกษตร (2563) กล่าวถึง
การผลิตและการจดัการมนัส าปะหลงั การเลือกพนัธ์ุมนัส าปะหลงัท่ีเหมาะสมส าหรับดินร่วนทราย ควรปลูกพนัธ์ุเกษตรศาสตร์ 50 
และนอกจากน้ี กรมพฒันาท่ีดิน (2562) ไดก้ าหนดความเหมาะสมในการปลูกมนัส าปะหลงัตามความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
 3. ความรู้ การรับรู้ และการใชแ้ผนท่ีเกษตรออนไลนข์องเกษตรกร 
     3.1 ความรู้ เกษตรกรในภาพรวมมีความรู้อยูใ่นระดบัมาก โดยเกษตรกรมีความรู้เก่ียวกบัแผนท่ีเกษตรออนไลน์ในการ
ผลิตมนัส าปะหลงั ในประเด็นท่ีว่า แผนท่ีเกษตรออนไลน์สามารถใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ แท็ปเล็ต สมาร์ทโฟนไดแ้ละแผนท่ี
เกษตรออนไลน์สามารถระบุต าแหน่งพ้ืนท่ีการเกษตรของตนเองได ้ซ่ึงขั้นตอนการใชง้านสอดคลอ้งกบัคูมื่อการใชง้านแผนท่ีเกษตร
ออนไลน์ โดย กรมพฒันาท่ีดิน (2562) รายงานวา่ แผนท่ีเกษตรออนไลน์เป็นระบบสนบัสนุนการตดัสินใจแนวทางหน่ึงในการเพ่ิม
ผลผลิตทางการเกษตร สร้างความยัง่ยืนในอาชีพให้แก่เกษตรกร อภิปรายไดว้า่ เกษตรกรอาจเคยไดรั้บการอบรม หรือทราบขอ้มูล
จากเจา้หนา้ท่ีหน่วยงานระดบัพ้ืนท่ีเก่ียวกบัแผนท่ีเกษตรกรออนไลน์ ท าใหท้ราบถึงขั้นตอนการใชแ้ผนท่ีเกษตรออนไลน์เบ้ืองตน้  
     3.2 แหล่งท่ีไดรั้บความรู้เก่ียวกบัแผนท่ีเกษตรออนไลน์ จากการวจิยัพบวา่ ระดบัการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารภาพรวมอยูใ่น
ระดับน้อย โดยเกษตรกรไดรั้บความรู้จากส่ือแบบบุคคลมากท่ีสุด พบว่า อนัดับท่ี 1 เป็นเจ้าหน้าท่ีพฒันาท่ีดินเป็นแหล่งขอ้มูล
ข่าวสารระดบัปานกลาง เน่ืองจากเป็นหน่วยงานหลกัท่ีถ่ายทอดความรู้เร่ืองดินและการใชแ้ผนท่ีเกษตรออนไลน์ รองลงมาเป็น
เจา้หน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร โดยจะให้ความรู้เร่ืองการผลิตมนัส าปะหลงั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม และพลสราญ 
สราญรมย ์(2558) พบว่า เง่ือนไขการเรียนรู้ในภาพรวม แหล่งความรู้ท่ีเกษตรกรไดรั้บข่าวสารดา้นการเกษตรมาจากเจา้หน้าท่ี
หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีมีความเช่ียวชาญตามภารกิจท่ีรับผิดชอบ ผูว้ิจยัมีความเห็นวา่ การรับข่าวสารความรู้ของเกษตรกรในเร่ืองแผนท่ี
เกษตรออนไลน์ยงัค่อนขา้งนอ้ย สาเหตุมาจากเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมความรู้เก่ียวกบัแผนท่ีเกษตรออนไลน์ยงัมีไม่เพียงพอกบัการส่งเสริม
ความรู้ใหก้บัเกษตรกร จึงตอ้งมีการส่งเสริม สนบัสนุนให้น าแผนท่ีเกษตรออนไลน์เขา้ไปเผยแพร่ให้กบัเจา้หนา้ท่ีกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ในระดบัพ้ืนท่ีเพ่ิมมากข้ึน รวมถึงมีการติดตามการใชง้านทั้งของเจา้หนา้ท่ีและตวัเกษตรกร 
     3.3 การรับรู้ เกษตรกรในภาพรวมมีการรับรู้ในระดบัปานกลาง โดยเกษตรกรมีการรับรู้เก่ียวกบัแผนท่ีเกษตรออนไลน์
ในการผลิตมนัส าปะหลงั ในประเด็นท่ีว่า แผนท่ีเกษตรออนไลน์สามารถใชผ้่านคอมพิวเตอร์ แท็ปเล็ต สมาร์ทโฟน และสามารถ
ระบุต าแหน่งพ้ืนท่ีการเกษตรของตนเองได ้เน่ืองจากเกษตรกรเคยไดรั้บการอบรม และไดรั้บความรู้จากเจา้หนา้ท่ีหน่วยงานระดบั
พ้ืนท่ี อีกทั้งอ าเภอจอมบึง มีศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (ศพก.) เก่ียวกบัเทคโนโลยกีารลดตน้ทุนและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตมนัส าปะหลงั ท าให้เจา้หน้าท่ีจากหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขา้ไปส่งเสริม ถ่ายทอดความรู้
ใหก้บัเกษตรกรสม ่าเสมอ ซ่ึงเกษตรกรมีการรับรู้ขอ้มูล และความรู้ เก่ียวกบัแผนท่ีเกษตรออนไลน์ เกษตรกรจึงเขา้ถึงเทคโนโลยีได้
ง่าย และสะดวกยิ่งข้ึน โดยเฉพาะการระบุต าแหน่งพ้ืนท่ีการเกษตรเป็นขั้นตอนการใชง้านเบ้ืองตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบักระบวนการ
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และเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย โดยผูใ้ชง้านสามารถใชผ้า่นเวบ็เบราวเ์ซอร์ (web browsers) ต่าง ๆ ไม่จ ากดัระบบปฏิบติัการ การใชง้านผ่าน
คอมพิวเตอร์ แท็ปเลต็ หรือสมาร์ทโฟน จะตอ้งรองรับระบบปฏิบติัการท่ีสามารถเปิดใชง้านแผนท่ีเกษตรออนไลน์ได ้อภิปรายไดว้า่
จ านวนเกษตรกรท่ีมีอุปกรณ์ท่ีสามารถใชง้านแผนท่ีเกษตรออนไลน์ไดย้งัมีนอ้ย อีกทั้งการเขา้ถึงแผนท่ีเกษตรออนไลน์จะตอ้งใช้
อุปกรณ์ท่ีมีระบบปฏิบติัการท่ีสามารถเขา้ถึงการใชง้านได ้ท าใหเ้ป็นขอ้จ ากดัในการเขา้ใชง้านของเกษตรกร 
 2. การผลิตมนัส าปะหลงัของเกษตรกร จากผลการวิจยัพบวา่ ร้อยละ 56.4 เกษตรกรปลูกมนัส าปะหลงัในชุดดินจอมบึง 
โดยร้อยละ 87.9 ใช้พนัธ์ุเกษตรศาสตร์ 50 อภิปรายได้ว่า อ าเภอจอมบึง พบชุดดินจอมบึงมากท่ีสุด ซ่ึงเป็นชุดดินท่ีเหมาะสม       
ปานกลางในการปลูกมนัส าปะหลงั แต่ในพ้ืนท่ีอ าเภอจอมบึงยงัพบชุดดินอ่ืนท่ีมีความเหมาะสมสูง ในแผนท่ีเกษตรออนไลน์มีการ
น าปริมาณน ้ าฝนเขา้มาใชใ้นการวิเคราะห์เพ่ือจดัชั้นความเหมาะสมดว้ย มนัส าปะหลงัเป็นพืชท่ีสามารถเจริญเติบโตไดใ้นดินท่ีมี
ความมีอุดมสมบูรณ์ต ่า ลกัษณะเน้ือดินเป็นดินทรายปนดินร่วน การท่ีเกษตรกรใชม้นัส าปะหลงัพนัธ์ุเกษตรศาสตร์ 50 เป็นพนัธ์ุท่ีมี
ความเหมาะสมต่อสภาพดิน สามารถเจริญเติบโตไดดี้ในลกัษณะเน้ือดินทราย ซ่ึงสอดคลอ้งกบั กรมวิชาการเกษตร (2563) กล่าวถึง
การผลิตและการจดัการมนัส าปะหลงั การเลือกพนัธ์ุมนัส าปะหลงัท่ีเหมาะสมส าหรับดินร่วนทราย ควรปลูกพนัธ์ุเกษตรศาสตร์ 50 
และนอกจากน้ี กรมพฒันาท่ีดิน (2562) ไดก้ าหนดความเหมาะสมในการปลูกมนัส าปะหลงัตามความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
 3. ความรู้ การรับรู้ และการใชแ้ผนท่ีเกษตรออนไลนข์องเกษตรกร 
     3.1 ความรู้ เกษตรกรในภาพรวมมีความรู้อยูใ่นระดบัมาก โดยเกษตรกรมีความรู้เก่ียวกบัแผนท่ีเกษตรออนไลน์ในการ
ผลิตมนัส าปะหลงั ในประเด็นท่ีว่า แผนท่ีเกษตรออนไลน์สามารถใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ แท็ปเล็ต สมาร์ทโฟนไดแ้ละแผนท่ี
เกษตรออนไลน์สามารถระบุต าแหน่งพ้ืนท่ีการเกษตรของตนเองได ้ซ่ึงขั้นตอนการใชง้านสอดคลอ้งกบัคูมื่อการใชง้านแผนท่ีเกษตร
ออนไลน์ โดย กรมพฒันาท่ีดิน (2562) รายงานวา่ แผนท่ีเกษตรออนไลน์เป็นระบบสนบัสนุนการตดัสินใจแนวทางหน่ึงในการเพ่ิม
ผลผลิตทางการเกษตร สร้างความยัง่ยืนในอาชีพให้แก่เกษตรกร อภิปรายไดว้า่ เกษตรกรอาจเคยไดรั้บการอบรม หรือทราบขอ้มูล
จากเจา้หนา้ท่ีหน่วยงานระดบัพ้ืนท่ีเก่ียวกบัแผนท่ีเกษตรกรออนไลน์ ท าใหท้ราบถึงขั้นตอนการใชแ้ผนท่ีเกษตรออนไลน์เบ้ืองตน้  
     3.2 แหล่งท่ีไดรั้บความรู้เก่ียวกบัแผนท่ีเกษตรออนไลน์ จากการวจิยัพบวา่ ระดบัการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารภาพรวมอยูใ่น
ระดับน้อย โดยเกษตรกรไดรั้บความรู้จากส่ือแบบบุคคลมากท่ีสุด พบว่า อนัดับท่ี 1 เป็นเจ้าหน้าท่ีพฒันาท่ีดินเป็นแหล่งขอ้มูล
ข่าวสารระดบัปานกลาง เน่ืองจากเป็นหน่วยงานหลกัท่ีถ่ายทอดความรู้เร่ืองดินและการใชแ้ผนท่ีเกษตรออนไลน์ รองลงมาเป็น
เจา้หน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร โดยจะให้ความรู้เร่ืองการผลิตมนัส าปะหลงั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม และพลสราญ 
สราญรมย ์(2558) พบว่า เง่ือนไขการเรียนรู้ในภาพรวม แหล่งความรู้ท่ีเกษตรกรไดรั้บข่าวสารดา้นการเกษตรมาจากเจา้หน้าท่ี
หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีมีความเช่ียวชาญตามภารกิจท่ีรับผิดชอบ ผูว้ิจยัมีความเห็นวา่ การรับข่าวสารความรู้ของเกษตรกรในเร่ืองแผนท่ี
เกษตรออนไลน์ยงัค่อนขา้งนอ้ย สาเหตุมาจากเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมความรู้เก่ียวกบัแผนท่ีเกษตรออนไลน์ยงัมีไม่เพียงพอกบัการส่งเสริม
ความรู้ใหก้บัเกษตรกร จึงตอ้งมีการส่งเสริม สนบัสนุนให้น าแผนท่ีเกษตรออนไลน์เขา้ไปเผยแพร่ให้กบัเจา้หนา้ท่ีกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ในระดบัพ้ืนท่ีเพ่ิมมากข้ึน รวมถึงมีการติดตามการใชง้านทั้งของเจา้หนา้ท่ีและตวัเกษตรกร 
     3.3 การรับรู้ เกษตรกรในภาพรวมมีการรับรู้ในระดบัปานกลาง โดยเกษตรกรมีการรับรู้เก่ียวกบัแผนท่ีเกษตรออนไลน์
ในการผลิตมนัส าปะหลงั ในประเด็นท่ีว่า แผนท่ีเกษตรออนไลน์สามารถใชผ้่านคอมพิวเตอร์ แท็ปเล็ต สมาร์ทโฟน และสามารถ
ระบุต าแหน่งพ้ืนท่ีการเกษตรของตนเองได ้เน่ืองจากเกษตรกรเคยไดรั้บการอบรม และไดรั้บความรู้จากเจา้หนา้ท่ีหน่วยงานระดบั
พ้ืนท่ี อีกทั้งอ าเภอจอมบึง มีศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (ศพก.) เก่ียวกบัเทคโนโลยกีารลดตน้ทุนและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตมนัส าปะหลงั ท าให้เจา้หน้าท่ีจากหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขา้ไปส่งเสริม ถ่ายทอดความรู้
ใหก้บัเกษตรกรสม ่าเสมอ ซ่ึงเกษตรกรมีการรับรู้ขอ้มูล และความรู้ เก่ียวกบัแผนท่ีเกษตรออนไลน์ เกษตรกรจึงเขา้ถึงเทคโนโลยีได้
ง่าย และสะดวกยิ่งข้ึน โดยเฉพาะการระบุต าแหน่งพ้ืนท่ีการเกษตรเป็นขั้นตอนการใชง้านเบ้ืองตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบักระบวนการ

 

ตดัสินใจยอมรับนวตักรรมของโรเจอร์ส ในขั้นหาความรู้ (knowledge) บุคคลรับรู้วา่ นวตักรรมนั้นมีอยู ่และพยายามท าความเขา้ใจ
การใชง้านและการท างานของนวตักรรม โดยการมีความรู้ในวิธีการใชน้วตักรรม จะช่วยให้ใชง้านนวตักรรมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง (เฉลิมศกัด์ิ 
ตุม้หิรัญ, 2561) 
     3.4 การใช ้เกษตรกรในภาพรวมมีการน าแผนท่ีเกษตรออนไลน์ไปใชใ้นระดบันอ้ยท่ีสุด โดยเกษตรกรมีการใชแ้ผนท่ี
เกษตรออนไลน์ในการผลิตมนัส าปะหลงั ในประเด็นท่ีวา่ ใชแ้ผนท่ีเกษตรออนไลน์ในการระบุต าแหน่ง ซ่ึงเป้าหมายของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2559) กล่าววา่ แผนท่ีเกษตรออนไลน์เป็นเคร่ืองมือแสดงผลขอ้มูล
เชิงภูมิสารสนเทศพร้อมระบบแนะน าผลการปรับเปล่ียนกิจกรรมการผลิตดว้ยพืชทดแทน ในรูปแบบเว็บแผนท่ีแบบออนไลน์ 
สามารถอ านวยความสะดวกให้กบัผูใ้ชง้าน โดยระบุต าแหน่ง พ้ืนท่ีปรับเปล่ียน สืบคน้ไดทุ้กท่ีทุกเวลาผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต 
ผูว้จิยัมีความเห็นวา่ การท่ีเกษตรกรสามารถเขา้ถึงการใชง้านเทคโนโลยตี่าง ๆ เหล่าน้ีไดส้ะดวก รวดเร็ว จะส่งผลต่อการยอมรับของ
เกษตรกรในการใชง้านเทคโนโลยีนั้น ๆ แต่การท่ีเกษตรกรน าแผนท่ีเกษตรออนไลน์ไปใชง้านท่ีอยูใ่นระดบันอ้ยนั้น เน่ืองมาจาก
แผนท่ีเกษตรออนไลน์มีขั้นตอนในการเขา้ใชง้านท่ีค่อนขา้งยุง่ยาก และยงัพบขอ้จ ากดัในเร่ืองของระบบปฏิบติัการท่ีรองรับของ
อุปกรณ์เพ่ือเขา้ใชง้าน อีกทั้งเกษตรกรใชว้ิธีการผลิตมนัส าปะหลงัท่ีมีวิถีการผลิตแบบเดิม ตามภูมิปัญญาท่ีสืบทอดต่อกนัมา ซ่ึง
สอดคลอ้งกับกระบวนการตดัสินใจยอมรับนวตักรรมของโรเจอร์ส ในขั้นการน านวตักรรมไปใช ้(implementation) บุคคลจะ
ทดลองใชน้วตักรรมนั้นกบัสถานการณ์ของตนเอง โดยเป็นการทดลองบางส่วนเพ่ือดูผลดี และเพ่ือดูว่าประโยชน์ท่ีไดรั้บนั้นมาก
พอท่ีจะยอมรับไปปฏิบติัอยา่งเตม็ท่ี (เฉลิมศกัด์ิ ตุม้หิรัญ, 2561) 
 4. ปัญหา และขอ้เสนอแนะของเกษตรกรในการใชแ้ผนท่ีเกษตรออนไลน์  เกษตรกรมีปัญหาในการใช้แผนท่ีเกษตร
ออนไลน์ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ในประเด็นการครอบคลุมของอุปกรณ์ และสัญญาณ เน่ืองจากสภาพพ้ืนท่ีปลูกมนัส าปะหลงั
ของอ าเภอจอมบึง บางพ้ืนท่ีไม่มีสญัญาณอินเทอร์เน็ต อีกทั้งอุปกรณ์สมาร์ทโฟนของเกษตรกรบางรายระบบปฏิบติัการไม่สามารถ
เขา้ถึงการใชง้านได ้ท าให้เป็นปัญหาในการใชแ้ผนท่ีเกษตรออนไลน์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม และพลสราญ 
สราญรมย ์(2558) พบวา่ ปัญหาในการเขา้ใจและเขา้ถึงเทคโนโลยสีารสนเทศ คือ  มีการใชท่ี้ยุง่ยาก และโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีสามารถ
เขา้ถึงเทคโนโลยสีารสนเทศ ความเสถียรของระบบสญัญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไม่ครอบคลุมพ้ืนท่ี 
 

ข้อเสนอแนะเพือ่การน าไปใช้ 
 
 1. การถ่ายทอดความรู้เก่ียวกบัวธีิการใชแ้ผนท่ีเกษตรออนไลน ์ใหก้บับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ ดงัน้ี 
     1.1 เจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งระดบัพ้ืนท่ี ควรมีการสร้างความรู้ ความเขา้ใจถึงประโยชน์ และฟังกช์ัน่การใชง้านต่าง ๆ 
ท่ีสามารถน าไปสนบัสนุนการตดัสินใจในการส่งเสริมการเกษตรได ้
     1.2 เกษตรกร ควรมีการถ่ายทอดความรู้การน าแผนท่ีเกษตรออนไลน์ไปใชป้ระโยชน์ และการเขา้ถึงขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ี
สนับสนุนการตดัสินใจของเกษตรกรในการท าการเกษตรได ้พร้อมทั้งฝึกปฏิบติัการใชง้าน และติดตามการใชง้านของเกษตรกร
อยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 
     1.3 หมอดินอาสา ควรมีการอบรม พร้อมทั้งฝึกปฏิบติัการใชง้านแผนท่ีเกษตรออนไลน์ เพื่อใหห้มอดินอาสาสามารถน า
ความรู้เก่ียวกบัการใชแ้ผนท่ีเกษตรออนไลน์ไปถ่ายทอดใหก้บัเกษตรกรในพ้ืนท่ี เป็นการเพ่ิมเจา้หนา้ท่ีในการส่งเสริมอีกทาง 
 2. สนบัสนุนการส่งเสริมการท าเกษตรในพ้ืนท่ีแปลงใหญ่ เจา้หนา้ท่ีควรน าแผนท่ีเกษตรออนไลน์ไปใชใ้นการคน้หาความ
เหมาะสมของสภาพการใชท่ี้ดินในการปลูกพืชเศรษฐกิจต่าง ๆ  
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 3. การลดขั้นตอนการคน้หาขอ้มูล ควรมีการจดัการขอ้มูลให้เป็นระบบ และมีขนาดของไฟลท่ี์เล็กลง สามารถเปิดใชง้าน
ไดก้บัอุปกรณ์ท่ีมีหน่วยความจ าไม่มาก เป็นระบบปฏิบติัการท่ีมีความเสถียรมากข้ึน 
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 3. การลดขั้นตอนการคน้หาขอ้มูล ควรมีการจดัการขอ้มูลให้เป็นระบบ และมีขนาดของไฟลท่ี์เล็กลง สามารถเปิดใชง้าน
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บทคดัย่อ 
 

 การศึกษาวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา (1) สภาพพ้ืนฐานทัว่ไปทางสงัคมและเศรษฐกิจ (2) ความรู้และการปฏิบติัใน
การใชส้ารชีวภณัฑ ์(3) ปัญหาและขอ้เสนอแนะการส่งเสริมการใชส้ารชีวภณัฑ ์(4) ความตอ้งการในการส่งเสริมการใชส้ารชีวภณัฑ ์
และ (5) แนวทางการส่งเสริมการใชส้ารชีวภณัฑข์องเกษตรกรผูผ้ลิตขา้ว 
 ประชากรท่ีศึกษา คือ เกษตรกรผูผ้ลิตขา้วในอ าเภอบา้นโพธ์ิ จ านวน 859 ราย ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรทาโร 
ยามาเน ท่ีความคลาดเคล่ือน 0.08 ได้จ านวน 132 ราย สุ่มแบบง่าย เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติพรรณนาและการจดัอนัดบั 

ผลการวิจยัพบว่า (1) เกษตรกรส่วนใหญ่ไดรั้บการอบรมจากบุคคลภายนอก โดยมีขนาดพ้ืนท่ีปลูกขา้วเฉล่ีย 22.09 ไร่ 
เกษตรกรพบโรคระบาดท่ีส าคญั คือโรคกาบใบแห้ง ส าหรับศตัรูขา้วท่ีพบมากท่ีสุดคือ หอยเชอร่ี เกษตรกรมีเพียงส่วนนอ้ยท่ีมีการ
ใช ้สารชีวภณัฑ์ในการก าจดัหอยเชอร่ี (2) เกษตรกรมีความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัการใชเ้ช้ือราไตรโคเดอร์มาและเช้ือราบิวเวอร์เรียใน
ระดบัมาก ส่วนการปฏิบติั พบวา่ มีการใชเ้ช้ือราไตรโคเดอร์มาในระดบัมากท่ีสุด ในเร่ืองการฉีดพ่นตอ้งท าช่วงเวลาขณะแดดอ่อน
หรือเวลาเยน็ และในแปลงปลูกตอ้งมีความช้ืนเพียงพอ (3) เกษตรกรมีปัญหาดา้นการซ้ือ/จดัหาสารชีวภณัฑร์ะดบัมาก และมีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาดา้นการใชส้ารชีวภณัฑใ์นระดบัมาก ในเร่ืองการไม่เห็นผลเร็วเหมือนสารเคมี ขอ้เสนอแนะ พบวา่ ตอ้งการให้
เจา้หน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรแนะน าแหล่งจ าหน่ายสารชีวภณัฑ์ในพ้ืนท่ีใกลเ้คียง (4) เกษตรกรมีความตอ้งการในระดบัมากทุก
ประเด็น ไดแ้ก่ ดา้นวธีิการส่งเสริม ตอ้งการจากหน่วยงานราชการ ดา้นเน้ือหา ตอ้งการเร่ืองการใชเ้ช้ือราไตรโคเดอร์มาในนาขา้ว ดา้น
ผูส่้งเสริม ตอ้งการจากเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร และ (5) แนวทางการส่งเสริมคือ การส่งเสริมใหเ้กษตรกรไดมี้ส่วนร่วมในการเรียนรู้  
 
ค าส าคญั: แนวทางการส่งเสริม, การใชส้ารชีวภณัฑ,์ เกษตรกรผูผ้ลิตขา้ว  



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’
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Abstract 
 

 The objectives of this research were to study (1) basic social and economic conditions (2) knowledge and practice in the 
use of bioproducts (3) problems and suggestions regarding the extension of bioproducts (4) needs in the extension of the use of 
bioproducts and (5) extension guidelines in the use of bioproducts for rice production farmers. 
 The population of this study was 859 rice production farmers in Ban Pho. The sample size of 132 people was determined by 
using Taro Yamane formula with the error value of 0.08 and simple random sampling method. Data were collected by conducting 
structured interview and analyzed by using descriptive statistics and ranking. 

The research findings showed that (1) most of the farmers received trainings from the third party and had the average production 
area of 22.09 Rai. Farmers found that the important disease was Sheath Blight disease and the most found pest was Golden applesnail. A 
fraction of farmers used bioproducts to get rid of Golden applesnails. (2) Farmers had basic knowledge about using bioproducts such as 
Trichoderma and Beauveria at the high level. Itrevealed in practicethat Trichoderma was used at the highest level in spraying time during 
the mild sunlight/evening with sufficient humidity. (3) Farmers faced the problem aboutpurchasing ofbioproducts at high level and stated 
the usage problem of bioproducts at high level in its slow effect comparing with chemicals.They  would  like to get an advice from agricultural 
extension office about the bioproducts selling place nearby. (4) Needs of farmers were at high level in these aspects: the extension 
method from publicagencies, the application of Trichoderm, in the field and the assistant from agriculturalextenionists. (5) Extension 
guideline was encouragement of farmers to participate in mutual learning. 
 
Keywords: Extension Guideline, Bioproduct Usage, Rice Production Farmer 
 

 

 

 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’
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Abstract 
 

 The objectives of this research were to study (1) basic social and economic conditions (2) knowledge and practice in the 
use of bioproducts (3) problems and suggestions regarding the extension of bioproducts (4) needs in the extension of the use of 
bioproducts and (5) extension guidelines in the use of bioproducts for rice production farmers. 
 The population of this study was 859 rice production farmers in Ban Pho. The sample size of 132 people was determined by 
using Taro Yamane formula with the error value of 0.08 and simple random sampling method. Data were collected by conducting 
structured interview and analyzed by using descriptive statistics and ranking. 

The research findings showed that (1) most of the farmers received trainings from the third party and had the average production 
area of 22.09 Rai. Farmers found that the important disease was Sheath Blight disease and the most found pest was Golden applesnail. A 
fraction of farmers used bioproducts to get rid of Golden applesnails. (2) Farmers had basic knowledge about using bioproducts such as 
Trichoderma and Beauveria at the high level. Itrevealed in practicethat Trichoderma was used at the highest level in spraying time during 
the mild sunlight/evening with sufficient humidity. (3) Farmers faced the problem aboutpurchasing ofbioproducts at high level and stated 
the usage problem of bioproducts at high level in its slow effect comparing with chemicals.They  would  like to get an advice from agricultural 
extension office about the bioproducts selling place nearby. (4) Needs of farmers were at high level in these aspects: the extension 
method from publicagencies, the application of Trichoderm, in the field and the assistant from agriculturalextenionists. (5) Extension 
guideline was encouragement of farmers to participate in mutual learning. 
 
Keywords: Extension Guideline, Bioproduct Usage, Rice Production Farmer 
 

 

 

 

 

 

บทน า 
 

 ประเทศไทยผลิตข้าวเป็นอาชีพหลกั และบริโภคขา้วเป็นอาหารหลกั ในปี 2562/63 มีเน้ือท่ีเพาะปลูก 61.20 ลา้นไร่ 
ผลผลิตขา้วเปลือก 24.06 ลา้นตนั และผลผลิตต่อไร่ 393 กิโลกรัม (ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2563ก; 2563ข) พ้ืนท่ีปลูกขา้ว
เป็นพ้ืนท่ีราบลุ่ม จงัหวดัฉะเชิงเทราเป็นจงัหวดัหน่ึงในภาคตะวนัออกของประเทศไทย มีพ้ืนท่ีประมาณ 5,351 ตารางกิโลเมตร หรือ 
3,344,375 ไร่ เป็นพ้ืนท่ีท าการเกษตร 2,433,075 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 72.75 ของพ้ืนท่ีจงัหวดั สภาพพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบ มีแม่น ้ า
บางปะกงไหลผ่าน ซ่ึงเหมาะแก่การท าการเกษตร โดยขา้วจดัเป็นพืชเศรษฐกิจหลกัและมีพ้ืนท่ีปลูกมากท่ีสุดของจงัหวดั  มีพ้ืนท่ี
ปลูก 625,415 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 25.70 ของพ้ืนท่ีท าการเกษตร (ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2563ก; 2563ข) พนัธ์ุขา้วท่ีนิยมปลูก 
ไดแ้ก่ พิษณุโลก 2, ปทุมธานี 1, สุพรรณบุรี 1 และขาวดอกมะลิ 105  
 สารก าจดัศตัรูขา้วเป็นปัจจยัส าคญัในการผลิตทางการเกษตร เน่ืองจากช่วยลดความเส่ียงในเร่ืองของความเสียหายจากศตัรู
ขา้ว ท าใหผ้ลิตผลขา้วเพ่ิมสูงข้ึน โดยเฉพาะคุณภาพและความสวยงามของสินคา้ ซ่ึงผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความส าคญั นอกจากน้ียงั
ช่วยเพ่ิมความปลอดภยัให้แก่อาหารท่ีผูบ้ริโภครับประทานเขา้ไปดว้ย เพราะผลิตผลส่วนใหญ่ลว้นปราศจากเช้ือโรคและแมลง แต่
การใชส้ารเคมีทางการเกษตร ก็มีโทษเช่นกนั โดยการใช้สารเคมีแต่ละคร้ัง หากใชไ้ม่ถูกวิธีหรือป้องกันไม่เพียงพอ ก็จะท าให้
สารพิษเขา้สู่ร่างกายและเกิดการสะสมในระยะยาว จนเม่ือมีปริมาณมากพอ ก็จะแสดงอาการออกมา อีกทั้งยงัท าให้เกิดสารพิษ
ตกคา้งในผลิตผลส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผูบ้ริโภค ดงันั้น การใชส้ารเคมีจึงควรเป็นวิธีสุดทา้ยท่ีถูกพิจารณาน ามาใชใ้นการ
ป้องกนัก าจดัศตัรูขา้ว วธีิการควบคุมศตัรูขา้วนอกจากใชส้ารเคมีแลว้ยงัมีวิธีอ่ืนอีกหลายวิธี ไดแ้ก่ การใชพ้นัธ์ุตา้นทาน วิธีกล วิธี
ฟิสิกส์ วิธีเขตกรรม การใชส้ารชีวภณัฑแ์ละการใชส้ารสกดัจากธรรมชาติ  เป็นตน้ ซ่ึงเป็นวิธีท่ีปลอดภยัไม่เป็นอนัตรายต่อมนุษย ์
สตัว ์และสภาพแวดลอ้ม สามารถน ามาใชค้วบคุมการระบาดของศตัรูขา้วไดร้ะดบัหน่ึง 

อ าเภอบา้นโพธ์ิ จงัหวดัฉะเชิงเทรา มีพ้ืนท่ีการเกษตรทั้งหมด 28,606 ไร่ มีครัวเรือนเกษตรกร 2,680 ครัวเรือน โดยมีพืช
เศรษฐกิจท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ขา้ว ซ่ึงมีพ้ืนท่ีการเพาะปลูกมากท่ีสุดในอ าเภอบา้นโพธ์ิ ช่วงฤดูการเพาะปลูกขา้วนาปีเร่ิมเดือนเมษายน ถึง 
เดือนตุลาคม โดยมีพ้ืนท่ีปลูกขา้วนาปี 16,762 ไร่ เกษตรกร 859 ครัวเรือน (ส านกังานเกษตรอ าเภอบา้นโพธ์ิ, 2563ก; 2563ข) แมจ้ะมี
สภาพภูมิประเทศท่ีเหมาะสมในการปลูกขา้ว แต่พ้ืนท่ีอ าเภอบา้นโพธ์ยงัคงประสบปัญหาในการเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีการระบาดของแมลง
ศตัรูขา้วอยู่เสมอ เน่ืองจากพนัธ์ุขา้วท่ีปลูกส่วนใหญ่ของอ าเภอบา้นโพธ์ิ คือ ขา้วพนัธ์ุ พิษณุโลก 2, กข 47, กข 49, ขาวดอกมะลิ 105, 
ปทุมธานี 1 ท่ีมีคุณลกัษณะของสายพนัธ์ุท่ีอ่อนแอต่อโรคและแมลงศตัรูขา้ว อีกทั้งนิยมการปลูกขา้วแบบนาหวา่น ท่ีท าใหเ้อ้ือต่อการ
ระบาดของแมลงศตัรูขา้ว ท่ีผ่านมาเม่ือเกิดการระบาดของโรคและแมลงศตัรูขา้ว การใชส้ารชีวภณัฑ์นั้น ถือว่า เป็นการช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตขา้วไดอี้กทาง เน่ืองจากการใชส้ารชีวภณัฑท์ดแทนการใชส้ารเคมี เป็นการช่วยลดโรคและแมลงศตัรูขา้ว ทั้ง
ยงัช่วยเพ่ิมอินทรียว์ตัถุในดิน ลดการตกคา้งของสารเคมีในดิน เม่ือสภาพดินดี มีความอุดมสมบูรณ์และไม่มีโรคและแมลงศตัรูพืชใน
แปลงปลูกแลว้ จึงท าใหคุ้ณภาพและผลผลิตขา้วดีข้ึน การท่ีเกษตรกรผลิตขา้วไดคุ้ณภาพดีข้ึน และตน้ทุนในการผลิตลดลง จึงถือได้
วาการใชส้ารชีวภณัฑ์ เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพในระบบการผลิตขา้ว ท่ีผ่านมาหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทุกภาค
ส่วน ไดมี้การน าสารชีวภณัฑ์ ทั้ งเช้ือราไตรโคเดอร์มา และเช้ือราบิวเวอร์เรีย มาส่งเสริมให้เกษตรกรในอ าเภอบา้นโพธ์ิใชเ้พ่ือ
ทดแทนสารเคมี โดยผ่านช่องทางการจดัฝึกอบรมอยา่งต่อเน่ือง แต่ยงัไม่เคยมีการศึกษาอยา่งจริงจงัถึงผลของการใชส้ารชีวภณัฑ ์
หรือปัญหาท่ีพบจากการใชส้ารชีวภณัฑใ์นระบบการผลิตขา้วของเกษตรกรในอ าเภอบา้นโพธ์ิมาก่อน 
 งานวิจยัน้ี จึงจดัท าเพ่ือศึกษาสภาพพ้ืนฐานทัว่ไปทางสังคมและเศรษฐกิจ ความรู้และการใชส้ารชีวภณัฑ์ของเกษตรกร 
ความตอ้งการในการส่งเสริมการใชส้ารชีวภณัฑข์องเกษตรกร รวมไปถึงปัญหาและแนวทางการส่งเสริมการใชส้ารชีวภณัฑใ์นการ



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

112112

 

ป้องกนัก าจดัศตัรูพืช เกษตรกรผูผ้ลิตขา้ว เพ่ือน าผลท่ีไดไ้ปใชเ้ป็นประโยชน์ให้กบันกัวิจยั นกัวิชาการ นกัส่งเสริมและหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง น าไปเป็นขอ้มูลในการด าเนินงานและเป็นแนวทางในการส่งเสริมการใชส้ารชีวภณัฑใ์นการป้องกนัก าจดัศตัรูพืชต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 

 จากประเด็นปัญหาการวจิยั ผูว้จิยัไดก้ าหนดวตัถุประสงคข์องการวจิยัไว ้5 ขอ้ ดงัน้ี 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพพ้ืนฐานทัว่ไปทางสงัคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร                 
 2. เพื่อศึกษาความรู้และการปฏิบติัในการใชส้ารชีวภณัฑข์องเกษตรกร 
 3. เพื่อศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะในการส่งเสริมการใชส้ารชีวภณัฑข์องเกษตรกรผูผ้ลิตขา้ว 
 4. เพ่ือศึกษาความตอ้งการในการส่งเสริมการใชส้ารชีวภณัฑข์องเกษตรกร 
 5. เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมการใชส้ารชีวภณัฑข์องเกษตรกรผูผ้ลิตขา้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี
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ป้องกนัก าจดัศตัรูพืช เกษตรกรผูผ้ลิตขา้ว เพ่ือน าผลท่ีไดไ้ปใชเ้ป็นประโยชน์ให้กบันกัวิจยั นกัวิชาการ นกัส่งเสริมและหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง น าไปเป็นขอ้มูลในการด าเนินงานและเป็นแนวทางในการส่งเสริมการใชส้ารชีวภณัฑใ์นการป้องกนัก าจดัศตัรูพืชต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 

 จากประเด็นปัญหาการวจิยั ผูว้จิยัไดก้ าหนดวตัถุประสงคข์องการวจิยัไว ้5 ขอ้ ดงัน้ี 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพพ้ืนฐานทัว่ไปทางสงัคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร                 
 2. เพื่อศึกษาความรู้และการปฏิบติัในการใชส้ารชีวภณัฑข์องเกษตรกร 
 3. เพื่อศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะในการส่งเสริมการใชส้ารชีวภณัฑข์องเกษตรกรผูผ้ลิตขา้ว 
 4. เพ่ือศึกษาความตอ้งการในการส่งเสริมการใชส้ารชีวภณัฑข์องเกษตรกร 
 5. เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมการใชส้ารชีวภณัฑข์องเกษตรกรผูผ้ลิตขา้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

การจดัการโรคและแมลงท่ีระบาด เช่น  หอยเชอร่ี โดยการกดักินพืชน ้ าท่ีมีลกัษณะอ่อนนุ่มไดเ้กือบทุกชนิด เช่น สาหร่าย 
ผกับุง้ ผกักระเฉด ตน้กลา้ขา้ว  และซากสตัวท่ี์เน่าเป่ือยในน ้ า โดยเฉล่ียวนัละประมาณ 50 เปอร์เซ็นตข์องน ้ าหนกัตวัหอย โดยเฉพาะ
ตน้ขา้ว หอยเชอร่ีจะกินตน้ขา้วตั้งแต่ระยะกลา้อายปุระมาณ 10 วนั จนถึงระยะขา้วแตกกอ โดยกดัส่วนโคนตน้ขา้ว เหนือพ้ืนดิน
ประมาณ 1.0-1.5 น้ิว หลงัจากนั้นจะกินส่วนใบท่ีลอยน ้ าจนหมด การป้องกนัและก าจดัมีดงัน้ี (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2557) 

1. วิธีกลโดยการ (1) เก็บกลุ่มไข่และตวัหอยมาสับ ตม้ให้สุก ใชเ้ป็นอาหารสัตวเ์ล้ียง เช่น เป็ด ไก่ (2) ใชต้าข่ายไนล่อน
ชนิดตาถ่ี ดกัจบัหอยเชอร่ี ขณะสูบน ้ าเขา้นา และ (3) เม่ือเตรียมเทือกเพ่ือหวา่น หรือเม่ือปักด าเสร็จแลว้ ควรท้ิงไว ้2-3 วนั ให้มีน ้ าขงั

1. สภาพพืน้ฐานทั่วไปทางสังคมและเศรษฐกจิ 
1.1 สภาพทั่วไป 

-เพศ 
-อาย ุ
-ระดบัการศึกษา 

1.2 สภาพทางสังคม 
-การเป็นสมาชิกกลุ่ม 
-ต าแหน่งทางสังคม 
-จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 
-การเขา้รับการฝึกอบรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั 

             สารชีวภณัฑ ์
-การไดรั้บรู้ข่าวสารดา้นการใชส้ารชีวภณัฑ ์

1.3 สภาพทางเศรษฐกจิ 
-จ านวนพ้ืนท่ีท าการเกษตรทั้งหมด 
-ลกัษณะการถือครองพ้ืนท่ี 
-ชนิดพืชท่ีปลูก 
-ขนาดพ้ืนท่ีปลูกขา้วปี 2563 
-แหล่งเงินทุนในการผลิตขา้ว 
-รายไดข้องครัวเรือน 
-รายจ่ายของครัวเรือน 
-ภาระหน้ีสินของครัวเรือนในปี 2563 

1.4 การจัดการโรคแมลงที่ระบาด 
-โรคและแมลงท่ีพบ 
-การจดัการ 

2. ความรู้เกีย่วกบัการใช้สารชีวภณัฑ์ของเกษตรกร 
2.1 ความรู้เก่ียวกบัสารชีวภณัฑ ์
2.2 ความรู้เก่ียวกบัเช้ือราราไตรโคเดอร์มา 
2.3 ความรู้เก่ียวกบัเช้ือราบิวเวอร์เรีย 

4. ปัญหาและข้อเสนอแนะการส่งเสริมการใช้สารชีวภณัฑ์ 
-ดา้นการซ้ือ/จดัหา สารชีวภณัฑ ์
-ดา้นการใชส้ารชีวิภณัฑ ์

3. การปฏิบัติในการใช้สารชีวภัณฑ์ของเกษตรกร 
3.1 การปฏิบติัในการใชเ้ช้ือราราไตรโคเดอร์มา 
3.2 การปฏิบติัในการใชเ้ช้ือราบิวเวอร์เรีย 

 

5. ความต้องการในการส่งเสริมการใช้สารชีวภณัฑ์ 
 5.1 ดา้นวิธีการส่งเสริม 

-การเขา้รับการอบรมความรู้ 
-การสมัมนา 
-การศึกษาดูงาน 
-การใชส่ื้อประชาสมัพนัธ์  

5.2 ดา้นเน้ือหา 
 -การใชเ้ช้ือราไตรโคเดอร์มา 
 -การใชเ้ช่ือราบิวเวอร์เรีย 
5.3 ดา้นบุคคล 
 -เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร 
 -เอกชน 
 -เกษตรกรตน้แบบ 
 

6. แนวทางในการส่งเสริมการใช้สารชีวภณัฑ์ 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

114114

 

อยูใ่นระดบั 5-10 เซนติเมตร และหาท่ีก าบงัร่ม ใชใ้บหญา้อ่อนล่อใหห้อยเชอร่ีมากิน แลว้ค่อยเก็บหอยท่ีมากินหรือหลบแดดท าลาย
ใหห้มด 

2. วธีิชีววธีิ โดยการอนุรักษศ์ตัรูธรรมชาติ เช่น ตวัห ้ า การใชก้ากเมลด็ชาหวา่น (ในนาท่ีไม่มีปลา) 
3. วธีิการใชส้ารก าจดัแมลง เช่น สารคอปเปอร์ซลัเฟต (copper sulfate) นิโคซาไมด ์(niclosamide) 
การใชส้ารชีวภณัฑใ์นการผลิตขา้ว การใชเ้ช้ือราไตรโคเดอร์มาในการควบคุมโรคขา้วท่ีเกิดจากเช้ือรา มีดงัน้ี 
1. แช่เมลด็พนัธ์ุขา้ว โดยใชเ้ช้ือราไตรโคเดอร์มา 1 กก. ลา้งในน ้ า 100 ลิตร กรองเอาเศษขา้วออก เหลือน ้ าไตรโคเดอร์มาสี

เขียว น าเมลด็พนัธ์ุขา้วท่ีผา่นการแช่น ้ า 1-2 คืนแลว้ แช่ลงในน ้ าไตรโคเดอร์มา 30 นาที จากนั้นน าเมล็ดพนัธ์ุขา้วไปบ่มตามปกติ แต่
ใชน้ ้ าไตรโคเดอร์มารดแทนน ้ าเปล่า เศษขา้วท่ีเหลือจากการกรองใชห้วา่นในแปลงนา 

2. ปล่อยไปกบัน ้ าเขา้นา โดยใชเ้ช้ือราไตรโคเดอร์มาอตัรา 1.5-2 กก./น ้ า1,000 ลิตร/ไร่ กรอง เอาเศษขา้วออก เหลือเฉพาะน ้ า
ไตรโคเดอร์มาสีเขียว หวา่นเศษขา้วท่ีเหลือจากการกรองในแปลงนา ส่วนน ้ าไตรโคเดอร์มาปล่อยใหไ้หล ไปพร้อมกบัน ้ าท่ีปล่อยเขา้นา 

3. ฉีดพน่ โดยใชเ้ช้ือราไตรโคเดอร์มา อตัรา 1 กก./น ้า 200 ลิตร กรองเอาเศษขา้วออก เหลือ เฉพาะน ้ าไตรโคเดอร์มาสีเขียว 
ฉีดพน่เช้ือราไตรโคเดอร์มาใหท้ัว่ตน้ขา้ว ทุก 10-15 วนั ก่อนและระหวา่งขา้วออกรวง 

เช้ือราไตรโคเดอร์มา เป็นส่ิงมีชีวติท่ีตอ้งการความช้ืนในการเจริญเติบโต จึงควรรดน ้ าหลงัหวา่นเช้ือ แต่อยา่ใชเ้ช้ือราไตร
โคเดอร์มาในพ้ืนท่ีท่ีมีน ้ าท่วมขงั หรือดินแห้งแตก เพราะจะท าให้เช้ือราไตรโคเดอร์มาเจริญเติบโตไม่ได ้นอกจากน้ีการใชเ้ช้ือรา
ไตรโคเดอร์มาร่วมกบัปุ๋ยอินทรีย ์สารเคมี หรือปูนขาว ไม่ควรใชผ้สมกนัโดยตรง ควรเวน้ระยะเวลาห่างกนั 5-7 วนั (ศูนยส่์งเสริม
เทคโนโลยกีารเกษตรดา้นอารักขาพืช จงัหวดัสงขลา, 2560) 

การใชเ้ช้ือราบิวเวอร์เรียควบคุมแมลงศตัรูพืช ใช้เช้ือราบิวเวอร์เรีย 1 ถุง (250 กรัม) ต่อน ้ า 20 ลิตร โดยการเตรียมน ้ า 20 
ลิตรผสมสารจบัใบ 1 ชอ้นโต๊ะ คนให้เป็นเน้ือเดียวกนั ใส่น ้ าท่ีผสมแลว้ในถุงเช้ือราบิวเวอร์เรียให้ท่วมเช้ือรา ลา้งให้ผงสปอร์ของ
เช้ือออกมาใหม้ากท่ีสุด กรองเอาเศษขา้วออก เหลือเฉพาะน ้ าสปอร์ของเช้ือราบิวเวอร์เรีย เทลงในน ้ าท่ีเหลือ จากนั้นจึงน าไปฉีดพ่น
ในแปลงปลูกให้ทัว่ตน้พืชบริเวณท่ีมีแมลงศตัรูพืช ทั้งน้ี ควรฉีดพ่นในตอนเยน็ ซ่ึงเป็นช่วงท่ีแมลงมกัจะออกมาจากท่ีหลบซ่อน 
สปอร์ของเช้ือราจะมีโอกาสสัมผสัตวัแมลง และเช้ือราไดรั้บความช้ืนตลอดคืน จะท าให้เช้ือราเจริญเติบโตไดดี้ มีประสิทธิภาพใน
การท าลายแมลงสูง (ศูนยส่์งเสริมเทคโนโลยกีารเกษตรดา้นอารักขาพืช จงัหวดัสงขลา, 2560) 

กล่าวโดยสรุป สภาพการผลิตขา้ว สามารถแบ่งไดเ้ป็น แหล่งก าเนิดของขา้ว ชนิดของขา้ว การปลูกขา้วในภาคต่าง ๆ ของ
ประเทศไทยและศตัรูขา้วท่ีส าคญัและการป้องกนัก าจดั ส่วนการใชส้ารชีวภณัฑใ์นการผลิตขา้วของเกษตรกร แบ่งไดเ้ป็น การใชเ้ช้ือ
ราไตรโคเดอร์มาในการควบคุมโรคขา้วท่ีเกิดจากเช้ือรา การใชเ้ช้ือราบิวเวอร์เรียในการควบคุมแมลงศตัรูพืชซ่ึงในการวิจยัคร้ังน้ี ได้
น าสภาพการผลิตขา้วและการใชส้ารชีวภณัฑใ์นการผลิตข้าวของเกษตรกรดงักล่าว มาสรุปใชใ้นการก าหนดกรอบแนวคิดในการ
ศึกษาวจิยัได ้ดงัน้ี การปฏิบติัในการใชส้ารชีวภณัฑ ์ไดแ้ก่ การปฏิบติัในการใชเ้ช้ือราไตรโคเดอร์มาของเกษตรกร และการปฏิบติัใน
การใชเ้ช้ือราบิวเวอร์เรียของเกษตรกร 

 
วธีิด าเนินการวจิยั 

 
การวจิยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ ตามระเบียบวิธีวิจยั ดงัน้ี ประชากรคือ เกษตรกรผูผ้ลิตขา้ว อ าเภอบา้นโพธ์ิ จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา ท่ีข้ึนทะเบียนเกษตรกรปี 2562/2563 จ านวน 859 ราย กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชศึ้กษา ก าหนดโดยใชสู้ตรทาโร่ ยามาเน ท่ีระดบั
นยัส าคญั 0.08 ไดข้นาดกลุ่มประชากรเท่ากบั 132 คน สุ่มตวัอยา่งแบบง่าย เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเป็นแบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
ก าหนดค าถาม ค าตอบให้เลือกตอบ โดยเรียงเน้ือหาตามวตัถุประสงค์ ลกัษณะค าถามแบบมีทั้ งแบบปลายปิด และค าถามแบบ



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี
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อยูใ่นระดบั 5-10 เซนติเมตร และหาท่ีก าบงัร่ม ใชใ้บหญา้อ่อนล่อใหห้อยเชอร่ีมากิน แลว้ค่อยเก็บหอยท่ีมากินหรือหลบแดดท าลาย
ใหห้มด 

2. วธีิชีววธีิ โดยการอนุรักษศ์ตัรูธรรมชาติ เช่น ตวัห ้ า การใชก้ากเมลด็ชาหวา่น (ในนาท่ีไม่มีปลา) 
3. วธีิการใชส้ารก าจดัแมลง เช่น สารคอปเปอร์ซลัเฟต (copper sulfate) นิโคซาไมด ์(niclosamide) 
การใชส้ารชีวภณัฑใ์นการผลิตขา้ว การใชเ้ช้ือราไตรโคเดอร์มาในการควบคุมโรคขา้วท่ีเกิดจากเช้ือรา มีดงัน้ี 
1. แช่เมลด็พนัธ์ุขา้ว โดยใชเ้ช้ือราไตรโคเดอร์มา 1 กก. ลา้งในน ้ า 100 ลิตร กรองเอาเศษขา้วออก เหลือน ้ าไตรโคเดอร์มาสี

เขียว น าเมลด็พนัธ์ุขา้วท่ีผา่นการแช่น ้ า 1-2 คืนแลว้ แช่ลงในน ้ าไตรโคเดอร์มา 30 นาที จากนั้นน าเมล็ดพนัธ์ุขา้วไปบ่มตามปกติ แต่
ใชน้ ้ าไตรโคเดอร์มารดแทนน ้ าเปล่า เศษขา้วท่ีเหลือจากการกรองใชห้วา่นในแปลงนา 

2. ปล่อยไปกบัน ้ าเขา้นา โดยใชเ้ช้ือราไตรโคเดอร์มาอตัรา 1.5-2 กก./น ้ า1,000 ลิตร/ไร่ กรอง เอาเศษขา้วออก เหลือเฉพาะน ้ า
ไตรโคเดอร์มาสีเขียว หวา่นเศษขา้วท่ีเหลือจากการกรองในแปลงนา ส่วนน ้ าไตรโคเดอร์มาปล่อยใหไ้หล ไปพร้อมกบัน ้ าท่ีปล่อยเขา้นา 

3. ฉีดพน่ โดยใชเ้ช้ือราไตรโคเดอร์มา อตัรา 1 กก./น ้า 200 ลิตร กรองเอาเศษขา้วออก เหลือ เฉพาะน ้ าไตรโคเดอร์มาสีเขียว 
ฉีดพน่เช้ือราไตรโคเดอร์มาใหท้ัว่ตน้ขา้ว ทุก 10-15 วนั ก่อนและระหวา่งขา้วออกรวง 

เช้ือราไตรโคเดอร์มา เป็นส่ิงมีชีวติท่ีตอ้งการความช้ืนในการเจริญเติบโต จึงควรรดน ้ าหลงัหวา่นเช้ือ แต่อยา่ใชเ้ช้ือราไตร
โคเดอร์มาในพ้ืนท่ีท่ีมีน ้ าท่วมขงั หรือดินแห้งแตก เพราะจะท าให้เช้ือราไตรโคเดอร์มาเจริญเติบโตไม่ได ้นอกจากน้ีการใชเ้ช้ือรา
ไตรโคเดอร์มาร่วมกบัปุ๋ยอินทรีย ์สารเคมี หรือปูนขาว ไม่ควรใชผ้สมกนัโดยตรง ควรเวน้ระยะเวลาห่างกนั 5-7 วนั (ศูนยส่์งเสริม
เทคโนโลยกีารเกษตรดา้นอารักขาพืช จงัหวดัสงขลา, 2560) 

การใชเ้ช้ือราบิวเวอร์เรียควบคุมแมลงศตัรูพืช ใช้เช้ือราบิวเวอร์เรีย 1 ถุง (250 กรัม) ต่อน ้ า 20 ลิตร โดยการเตรียมน ้ า 20 
ลิตรผสมสารจบัใบ 1 ชอ้นโต๊ะ คนให้เป็นเน้ือเดียวกนั ใส่น ้ าท่ีผสมแลว้ในถุงเช้ือราบิวเวอร์เรียให้ท่วมเช้ือรา ลา้งให้ผงสปอร์ของ
เช้ือออกมาใหม้ากท่ีสุด กรองเอาเศษขา้วออก เหลือเฉพาะน ้ าสปอร์ของเช้ือราบิวเวอร์เรีย เทลงในน ้ าท่ีเหลือ จากนั้นจึงน าไปฉีดพ่น
ในแปลงปลูกให้ทัว่ตน้พืชบริเวณท่ีมีแมลงศตัรูพืช ทั้งน้ี ควรฉีดพ่นในตอนเยน็ ซ่ึงเป็นช่วงท่ีแมลงมกัจะออกมาจากท่ีหลบซ่อน 
สปอร์ของเช้ือราจะมีโอกาสสัมผสัตวัแมลง และเช้ือราไดรั้บความช้ืนตลอดคืน จะท าให้เช้ือราเจริญเติบโตไดดี้ มีประสิทธิภาพใน
การท าลายแมลงสูง (ศูนยส่์งเสริมเทคโนโลยกีารเกษตรดา้นอารักขาพืช จงัหวดัสงขลา, 2560) 

กล่าวโดยสรุป สภาพการผลิตขา้ว สามารถแบ่งไดเ้ป็น แหล่งก าเนิดของขา้ว ชนิดของขา้ว การปลูกขา้วในภาคต่าง ๆ ของ
ประเทศไทยและศตัรูขา้วท่ีส าคญัและการป้องกนัก าจดั ส่วนการใชส้ารชีวภณัฑใ์นการผลิตขา้วของเกษตรกร แบ่งไดเ้ป็น การใชเ้ช้ือ
ราไตรโคเดอร์มาในการควบคุมโรคขา้วท่ีเกิดจากเช้ือรา การใชเ้ช้ือราบิวเวอร์เรียในการควบคุมแมลงศตัรูพืชซ่ึงในการวิจยัคร้ังน้ี ได้
น าสภาพการผลิตขา้วและการใชส้ารชีวภณัฑใ์นการผลิตข้าวของเกษตรกรดงักล่าว มาสรุปใชใ้นการก าหนดกรอบแนวคิดในการ
ศึกษาวจิยัได ้ดงัน้ี การปฏิบติัในการใชส้ารชีวภณัฑ ์ไดแ้ก่ การปฏิบติัในการใชเ้ช้ือราไตรโคเดอร์มาของเกษตรกร และการปฏิบติัใน
การใชเ้ช้ือราบิวเวอร์เรียของเกษตรกร 

 
วธีิด าเนินการวจิยั 

 
การวจิยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ ตามระเบียบวิธีวิจยั ดงัน้ี ประชากรคือ เกษตรกรผูผ้ลิตขา้ว อ าเภอบา้นโพธ์ิ จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา ท่ีข้ึนทะเบียนเกษตรกรปี 2562/2563 จ านวน 859 ราย กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชศึ้กษา ก าหนดโดยใชสู้ตรทาโร่ ยามาเน ท่ีระดบั
นยัส าคญั 0.08 ไดข้นาดกลุ่มประชากรเท่ากบั 132 คน สุ่มตวัอยา่งแบบง่าย เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเป็นแบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
ก าหนดค าถาม ค าตอบให้เลือกตอบ โดยเรียงเน้ือหาตามวตัถุประสงค์ ลกัษณะค าถามแบบมีทั้ งแบบปลายปิด และค าถามแบบ

 

ปลายเปิดการวเิคราะห์ขอ้มูลใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปในการวเิคราะห์ ซ่ึงสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์คร้ังน้ีไดแ้ก่ ค่าความถ่ี 
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการจดัอนัดบั 
 

ผลการศึกษา 
 

1. สภาพพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุเฉล่ีย 55.47 ปี จบ
การศึกษาระดบัประถมศึกษา สภาพทางสงัคมของเกษตรกรพบวา่ เกษตรกรร้อยละ 47.7 เป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตร ร้อยละ 59.1 
ไม่มีต าแหน่งทางสงัคม รองลงมาร้อยละ 40.9 มีต าแหน่งทางสงัคม โดยร้อยละ 18.2 เป็น อสม. มีจ านวนสมาชิกเฉล่ีย 4 คน ร้อยละ 
38.6 ไดรั้บการอบรม โดยร้อยละ 38.6 ไดรั้บการอบรมเก่ียวกบัเช้ือราไตรโครเดอร์มา ร้อยละ 46.2 ไดรั้บข่าวสารจากบุคคลภายนอก 
ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ี ผูน้ าชุมชน คนรู้จกั สภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกร พบวา่ เกษตรกรมีพ้ืนท่ีท าการเกษตรเฉล่ีย 23.25 ไร่ ส่วนใหญ่
ไม่มีท่ีดินเป็นของตนเอง และมีท่ีดินของตนเองเฉล่ีย 8.50 มีรายไดจ้ากการผลิตขา้วเฉล่ีย 93,227.27 บาท การจดัการโรคและแมลงท่ี
ระบาด โรคแมลงท่ีพบ ร้อยละ 55.3 พบโรคกาบใบแหง้ รองลงมาร้อยละ 47.0 โรคเมลด็ด่าง ส าหรับแมลงศตัรูขา้วเกษตรกรร้อยละ 
83.3 พบหอยเชอร่ีมากท่ีสุด โดยภาพรวมพบวา่ โรคท่ีพบการระบาดรุนแรงน้อยท่ีสุด ไดแ้ก่ เพล้ียกระโดดสีน ้ าตาลโรคท่ีพบการ
ระบาดรุนแรงนอ้ย ไดแ้ก่ โรคกาบใบเน่าโรคท่ีพบการระบาดรุนแรงปานกลาง ไดแ้ก่ หอยเชอร่ี  

2. ความรู้การใชส้ารชีวภณัฑข์องเกษตรกร พบวา่ ภาพรวมเกษตรกรมีความรู้เก่ียวกบัการใชส้ารชีวภณัฑอ์ยูใ่นระดบัมาก 
โดยมีความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัการใชส้ารชีวภณัฑใ์นนาขา้ว 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ (1) สารชีวภณัฑ ์มีความปลอดภยัสูงต่อมนุษย ์สัตว ์
ส่ิงแวดลอ้ม ไม่มีพิษตกคา้ง (2) สารชีวภณัฑ์ เม่ือใชไ้ปนาน ๆ จะท าให้ตกคา้งในดิน เป็นสาเหตุท่ีท าให้ดินเส่ือมโทรมได ้และ       
(3) สารชีวภณัฑแ์ต่ละชนิดมีความเฉพาะเจาะจงต่อการท าลายศตัรูพืช แตกต่างกนั  มีความรู้เก่ียวกบัเช้ือราไตโคเดอร์มา 3 อนัดบั
แรกไดแ้ก่ (1) เช้ือราไตรโคเดอร์มา สามารถควบคุมโรคไหมข้า้วท่ีเกิดจากเช้ือราได ้(2) เช้ือราไตรโคเดอร์มาชนิดสด เม่ือขยาย
พร้อมใชแ้ลว้จะมีสีเขียวข้ีมา้ และ (3) การขยายเช้ือราไตรโคเดอร์มาชนิดสดในขา้วสุก จะใชเ้วลา 7-10 วนั เช้ือจึงจะเจริญเต็มท่ี
พร้อมน าไปใชไ้ด ้และอตัราส่วนระหว่างขา้วกบัน ้ า ในการหุงเพ่ือน ามาขยายเล้ียงเช้ือราไตรโคเดอร์มา คือ 3 ต่อ 2 เท่ากนัทั้ง 2 
ประเด็น และมีความรู้เก่ียวกบัเช้ือราบิวเวอร์เรีย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ (1) เสน้ใยเช้ือราบิวเวอร์เรียมีสีขาว (2) การใชเ้ช้ือราบิวเวอร์เรีย
ในนาขา้ว ควรใชโ้ดยวธีิการฉีดพน่ดีท่ีสุด เน่ืองจากเป็นวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดในการก าจดัแมลง และ (3) เช้ือราบิวเวอร์
เรีย จดัเป็นเช้ือราท าลายแมลง  

3. ผลการศึกษาการปฏิบติัในการใชส้ารชีวภณัฑข์องเกษตรกร พบวา่ ภาพรวมเกษตรกรมีการปฏิบติัในการใชส้ารชีวภณัฑ์
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีการยอมรับน าไปปฏิบติั 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ (1) การฉีดพ่นตอ้งท าช่วงเวลาขณะแดดอ่อนหรือเวลาเยน็ 
และในแปลงปลูกตอ้งมีความช้ืนเพียงพอ (2) ใชเ้ฉพาะเช้ือราไตรโคเดอร์มา โดยไม่มีการผสมร่วมกบักบัสารชีวภณัฑต์วัอ่ืน ๆ และ 
(3) ก่อนการใชมี้การส ารวจการแพร่ระบาดของศตัรูพืชในแปลงปลูกอยา่งสม ่าเสมอ มีการปฏิบติัในการใชเ้ช้ือราบิวเวอร์เรีย 3 อนัดบัแรก 
ไดแ้ก่ (1) ฉีดพ่นเช้ือราบิวเวอร์เรียในช่วงเวลาเยน็ แดดอ่อน และแปลงตอ้งมีความช้ืน (2) พ่นเช้ือราบิวเวอร์เรียให้ถูกตวัแมลง หรือพ่น
บริเวณท่ีแมลงศตัรูพืชอาศยัใหม้ากท่ีสุด และ (3) การฉีดพ่นแบบเช้ือชนิดสดเม่ือจะน าไปฉีดพ่น จะใชใ้นอตัราเช้ือสด 1-2 กิโลกรัม ต่อน ้ า 
100 ลิตร ผสมสารจบัใบ กรองเอาเฉพาะน ้ าน าไปใช ้และถงัฉีดพน่ท่ีจะใส่น ้ าผสมเช้ือราบิวเวอร์เรีย ก่อนใชต้อ้งลา้งให้สะอาดท่ีสุด (ร้อยละ 
81.1) เท่ากนัทั้ง 2 ประเด็น ตามล าดบั  

4. ผลการศึกษาความตอ้งการในการส่งเสริมการใชส้ารชีวภณัฑ์ของเกษตรกร ระดับความตอ้งการดา้นวิธีการส่งเสริม พบว่า 
เกษตรกรมีความตอ้งการ โดยเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี (1) การเขา้รับการอบรมความรู้ พบว่า ภาพรวมเกษตรกรมีความตอ้งการ
เขา้รบการอบรมความรู้ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.74) โดยมีความตอ้งการเขา้รับการอบรมระดบัมากจากหน่วยงานราชการ (ค่าเฉล่ีย 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี
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3.42) ระดบัปานกลาง (2) การสัมมนา พบว่า ภาพรวมเกษตรกรมีการเขา้รับการสัมมนาในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.58) โดยมีความ
ตอ้งการเขา้รับการสัมมนาระดับปานกลางจากหน่วยงานราชการ (ค่าเฉล่ีย 3.22) (3) การศึกษาดูงาน พบว่า ภาพรวมเกษตรกรมีความ
ตอ้งการศึกษาดูงานระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.77) โดยมีความตอ้งการศึกษาดูงานในระดบัปานกลางโดยเรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียมากไปหา
นอ้ยดงัน้ี หน่วยงานราชการ (ค่าเฉล่ีย 2.86) 4) การใชส่ื้อประชาสัมพนัธ์ พบวา่ ภาพรวมเกษตรกรมีความตอ้งการใชส่ื้อประชาสัมพนัธ์ใน
ระดบันอ้ย (ค่าเฉล่ีย 2.22) โดยเกษตรกรมีความตอ้งการใชส่ื้อประชาสัมพนัธ์ระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ โทรทศัน์ (ค่าเฉล่ีย 2.79)  ดา้นเน้ือหา 
พบวา่ เกษตรกรมีระดบัความตอ้งการดา้นเน้ือหา โดยเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี (1) การใชไ้ตรโครเดอร์มา พบวา่ เกษตรกรมีระดบั
ความตอ้งการดา้นเน้ือหาในระดบัมากท่ีสุดในประเด็นการน าไปใชใ้นนาขา้ว (ค่าเฉล่ีย 3.77) (2) การใชเ้ช้ือราบิวเวอร์เรีย พบวา่ เกษตรกรมี
ระดบัความตอ้งการดา้นเน้ือหาในระดบัมากท่ีสุดในประเด็นการน าไปใชใ้นนาขา้ว (ค่าเฉล่ีย 3.39) ดา้นผูส่้งเสริมระดบัความตอ้งการดา้นผู ้
ส่งเสริม ผลการวิเคราะห์ ดงัน้ี (1) การใชไ้ตโครเดอร์มา พบวา่ เกษตรกรมีความตอ้งการดา้นผูส่้งเสริมภาพรวมระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 
2.85) โดยเกษตรกรมีความตอ้งการดา้นผูส่้งเสริมในการใชไ้ตโครเดอร์มามากจากเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร (ค่าเฉล่ีย 3.79) (2) การใชเ้ช้ือ
ราบิวเวอร์เรีย พบว่า เกษตรกรมีความตอ้งการดา้นผูส่้งเสริมภาพรวมระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.90) โดยเกษตรกรมีความตอ้งการดา้นผู ้
ส่งเสริมในการใชเ้ช้ือราบิวเวอเรียมากจากเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร (ค่าเฉล่ีย 3.86)  
 4. ปัญหาและขอ้เสนอแนะในการส่งเสริมการใชส้ารชีวภณัฑปั์ญหาในการส่งเสริมการใชส้ารชีวภณัฑมี์ 2 ดา้น ภาพรวมพบวา่ 
เกษตรกรมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาในการส่งเสริมการใชส้ารชีวภณัฑ์ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.60) ไดแ้ก่ ด้านการใชส้ารชีวภณัฑ ์ 
(ค่าเฉล่ีย 3.80) โดยมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาดา้นการใชส้ารชีวภณัฑม์าก ในประเด็นไดแ้ก่ ไม่เห็นผลเร็วเหมือนสารเคมี (ค่าเฉล่ีย 3.99)  
ส าหรับดา้นการซ้ือ/จดัหา สารชีวภณัฑ์ พบว่า เกษตรกรมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาดา้นการซ้ือ/จดัหา สารชีวภณัฑ์ภาพรวมในระดบั
ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.39) โดยมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาดา้นการซ้ือ/จดัหา สารชีวภณัฑใ์นระดบัมากไดแ้ก่ เกษตรกรไม่รู้จกัช่ือสารชีว
ภณัฑ ์หรือจ าช่ือไม่ได ้ท าใหซ้ื้อสารชีวภณัฑม์าผิดชนิด หรือไดส้ารอ่ืนมาแทน (ค่าเฉล่ีย 3.67)   

  ขอ้เสนอแนะของเกษตรกรในการส่งเสริมการใชส้ารชีวภณัฑ ์พบวา่ เกษตรกรไดใ้หข้อ้เสนอแนะในดา้นการซ้ือ/จดัหาสารชีวภณัฑ ์
ดงัน้ี ร้อยละ 77.9 เสนอว่า ตอ้งการให้เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรแนะน าแหล่งจ าหน่ายสารชีวภณัฑ์ในพ้ืนท่ีใกลเ้คียงให้กบัเกษตรกร 
รองลงมาร้อยละ 68.6 เสนอวา่ ควรมีการแนะน าหล่งจ าหน่ายสารชีวภณัฑใ์หเ้กษตรกรทราบ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การประชาสัมพนัธ์ใน
หมู่บา้นโดยผา่นผูน้ าชุมชน อาสาสมคัรเกษตรหมู่บา้น หรือการเขา้พ้ืนท่ีไปใหค้  าแนะน าเกษตรกรโดยตรง  
 

อภิปรายผล 
 

1. ความรู้เก่ียวกับสารชีวภณัฑ์ของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสารชีวภณัฑ์ระดบัมาก อาจ
เน่ืองมาจากเช้ือราไตรโคเดอร์มาเป็นสารชีวภณัฑ์ท่ีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร หรือเจา้หน้าท่ีจากหน่วยงานต่าง ๆ นิยมน ามา
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรมากท่ีสุด เกษตรกรไดรั้บการถ่ายทอดความรู้เก่ียวกบัเช้ือราไตรโคเดอร์มาบ่อยคร้ัง เกษตรกรจึงมี
ความคุน้เคยกบัเช้ือราไตรโคเดอร์มา และมีระดบัความรู้เก่ียวกบัเช้ือราไตรโคเดอร์มาสูงกวา่สารชีวภณัฑช์นิดอ่ืน ๆ ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ ธิดารัตน์ เสือทรงศิล (2561) ท่ีไดร้ายงานวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู้ในดา้นราไตรโคเดอร์มาเป็นอยา่งดี อาจเป็น
เพราะไดรั้บความรู้เร่ืองการผลิตราไตรโคเดอร์มา จากนกัวิชาการส่งเสริมการเกษตร และจากการท่ีเกษตรกรไดรั้บการอบรมจาก
หน่วยงานต่าง ๆ และจุฑารัตน์ ทิพยชู์ (2561) ไดร้ายงานวา่ เกษตรกรมีความรู้เก่ียวกบัสารชีวภณัฑ ์ความรู้เก่ียวกบัเช้ือราไตรโคเดอร์มา 
และความรู้เก่ียวกบัเช้ือราบิวเวอร์เรีย ในระดบัมาก 

2. การปฏิบติัในการใชเ้ช้ือราไตรโคเดอร์มา พบวา่ เกษตรกรยอมรับน าไปปฏิบติัมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ (1) การฉีด
พน่ตอ้งท าช่วงเวลาขณะแดดอ่อนหรือเวลาเยน็ และในแปลงปลูกตอ้งมีความช้ืนเพียงพอ (2) ใชเ้ฉพาะเช้ือราไตรโคเดอร์มา โดยไม่มี



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’
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3.42) ระดบัปานกลาง (2) การสัมมนา พบว่า ภาพรวมเกษตรกรมีการเขา้รับการสัมมนาในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.58) โดยมีความ
ตอ้งการเขา้รับการสัมมนาระดับปานกลางจากหน่วยงานราชการ (ค่าเฉล่ีย 3.22) (3) การศึกษาดูงาน พบว่า ภาพรวมเกษตรกรมีความ
ตอ้งการศึกษาดูงานระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.77) โดยมีความตอ้งการศึกษาดูงานในระดบัปานกลางโดยเรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียมากไปหา
นอ้ยดงัน้ี หน่วยงานราชการ (ค่าเฉล่ีย 2.86) 4) การใชส่ื้อประชาสัมพนัธ์ พบวา่ ภาพรวมเกษตรกรมีความตอ้งการใชส่ื้อประชาสัมพนัธ์ใน
ระดบันอ้ย (ค่าเฉล่ีย 2.22) โดยเกษตรกรมีความตอ้งการใชส่ื้อประชาสัมพนัธ์ระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ โทรทศัน์ (ค่าเฉล่ีย 2.79)  ดา้นเน้ือหา 
พบวา่ เกษตรกรมีระดบัความตอ้งการดา้นเน้ือหา โดยเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี (1) การใชไ้ตรโครเดอร์มา พบวา่ เกษตรกรมีระดบั
ความตอ้งการดา้นเน้ือหาในระดบัมากท่ีสุดในประเด็นการน าไปใชใ้นนาขา้ว (ค่าเฉล่ีย 3.77) (2) การใชเ้ช้ือราบิวเวอร์เรีย พบวา่ เกษตรกรมี
ระดบัความตอ้งการดา้นเน้ือหาในระดบัมากท่ีสุดในประเด็นการน าไปใชใ้นนาขา้ว (ค่าเฉล่ีย 3.39) ดา้นผูส่้งเสริมระดบัความตอ้งการดา้นผู ้
ส่งเสริม ผลการวิเคราะห์ ดงัน้ี (1) การใชไ้ตโครเดอร์มา พบวา่ เกษตรกรมีความตอ้งการดา้นผูส่้งเสริมภาพรวมระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 
2.85) โดยเกษตรกรมีความตอ้งการดา้นผูส่้งเสริมในการใชไ้ตโครเดอร์มามากจากเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร (ค่าเฉล่ีย 3.79) (2) การใชเ้ช้ือ
ราบิวเวอร์เรีย พบว่า เกษตรกรมีความตอ้งการดา้นผูส่้งเสริมภาพรวมระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.90) โดยเกษตรกรมีความตอ้งการดา้นผู ้
ส่งเสริมในการใชเ้ช้ือราบิวเวอเรียมากจากเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร (ค่าเฉล่ีย 3.86)  
 4. ปัญหาและขอ้เสนอแนะในการส่งเสริมการใชส้ารชีวภณัฑปั์ญหาในการส่งเสริมการใชส้ารชีวภณัฑมี์ 2 ดา้น ภาพรวมพบวา่ 
เกษตรกรมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาในการส่งเสริมการใชส้ารชีวภณัฑ์ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.60) ไดแ้ก่ ด้านการใชส้ารชีวภณัฑ ์ 
(ค่าเฉล่ีย 3.80) โดยมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาดา้นการใชส้ารชีวภณัฑม์าก ในประเด็นไดแ้ก่ ไม่เห็นผลเร็วเหมือนสารเคมี (ค่าเฉล่ีย 3.99)  
ส าหรับดา้นการซ้ือ/จดัหา สารชีวภณัฑ์ พบว่า เกษตรกรมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาดา้นการซ้ือ/จดัหา สารชีวภณัฑ์ภาพรวมในระดบั
ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.39) โดยมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาดา้นการซ้ือ/จดัหา สารชีวภณัฑใ์นระดบัมากไดแ้ก่ เกษตรกรไม่รู้จกัช่ือสารชีว
ภณัฑ ์หรือจ าช่ือไม่ได ้ท าใหซ้ื้อสารชีวภณัฑม์าผิดชนิด หรือไดส้ารอ่ืนมาแทน (ค่าเฉล่ีย 3.67)   

  ขอ้เสนอแนะของเกษตรกรในการส่งเสริมการใชส้ารชีวภณัฑ ์พบวา่ เกษตรกรไดใ้หข้อ้เสนอแนะในดา้นการซ้ือ/จดัหาสารชีวภณัฑ ์
ดงัน้ี ร้อยละ 77.9 เสนอว่า ตอ้งการให้เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรแนะน าแหล่งจ าหน่ายสารชีวภณัฑ์ในพ้ืนท่ีใกลเ้คียงให้กบัเกษตรกร 
รองลงมาร้อยละ 68.6 เสนอวา่ ควรมีการแนะน าหล่งจ าหน่ายสารชีวภณัฑใ์หเ้กษตรกรทราบ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การประชาสัมพนัธ์ใน
หมู่บา้นโดยผา่นผูน้ าชุมชน อาสาสมคัรเกษตรหมู่บา้น หรือการเขา้พ้ืนท่ีไปใหค้  าแนะน าเกษตรกรโดยตรง  
 

อภิปรายผล 
 

1. ความรู้เก่ียวกับสารชีวภณัฑ์ของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสารชีวภณัฑ์ระดบัมาก อาจ
เน่ืองมาจากเช้ือราไตรโคเดอร์มาเป็นสารชีวภณัฑ์ท่ีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร หรือเจา้หน้าท่ีจากหน่วยงานต่าง ๆ นิยมน ามา
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรมากท่ีสุด เกษตรกรไดรั้บการถ่ายทอดความรู้เก่ียวกบัเช้ือราไตรโคเดอร์มาบ่อยคร้ัง เกษตรกรจึงมี
ความคุน้เคยกบัเช้ือราไตรโคเดอร์มา และมีระดบัความรู้เก่ียวกบัเช้ือราไตรโคเดอร์มาสูงกวา่สารชีวภณัฑช์นิดอ่ืน ๆ ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ ธิดารัตน์ เสือทรงศิล (2561) ท่ีไดร้ายงานวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู้ในดา้นราไตรโคเดอร์มาเป็นอยา่งดี อาจเป็น
เพราะไดรั้บความรู้เร่ืองการผลิตราไตรโคเดอร์มา จากนกัวิชาการส่งเสริมการเกษตร และจากการท่ีเกษตรกรไดรั้บการอบรมจาก
หน่วยงานต่าง ๆ และจุฑารัตน์ ทิพยชู์ (2561) ไดร้ายงานวา่ เกษตรกรมีความรู้เก่ียวกบัสารชีวภณัฑ ์ความรู้เก่ียวกบัเช้ือราไตรโคเดอร์มา 
และความรู้เก่ียวกบัเช้ือราบิวเวอร์เรีย ในระดบัมาก 

2. การปฏิบติัในการใชเ้ช้ือราไตรโคเดอร์มา พบวา่ เกษตรกรยอมรับน าไปปฏิบติัมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ (1) การฉีด
พน่ตอ้งท าช่วงเวลาขณะแดดอ่อนหรือเวลาเยน็ และในแปลงปลูกตอ้งมีความช้ืนเพียงพอ (2) ใชเ้ฉพาะเช้ือราไตรโคเดอร์มา โดยไม่มี

 

การผสมร่วมกบักบัสารชีวภณัฑต์วัอ่ืน ๆ และ (3) ก่อนการใชมี้การส ารวจการแพร่ระบาดของศตัรูพืชในแปลงปลูกอยา่งสม ่าเสมอ  
อาจเน่ืองมาจากเกษตรกรปฏิบติัตามท่ีเจา้หนา้ท่ีหรือนกัวิชาการส่งเสริมการเกษตรมาแนะน าวิธีการใชเ้ช้ือราไตรโคเดอร์มาให้แก่
เกษตรกรเป็นอยา่งดี ส่วนประเด็นท่ีเกษตรกรยอมรับน าไปปฏิบติันอ้ยท่ีสุดคือ วางแผนการผลิตขยายเช้ือราไตรโคเดอร์มาทนัที เม่ือ
เร่ิมพบการระบาดของโรคพืชในพ้ืนท่ี ดงันั้น เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรควรเขา้ไปถ่ายทอดวิธีการดา้นการปฏิบติัในการใชเ้ช้ือรา
ไตรโคเดอร์มาให้เกษตรกรอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้เกษตรกรได้รับความรู้ท่ีถูกตอ้งและสามารถน าไปปฏิบติัไดซ่ึ้งสอดคลอ้งกับ
งานวิจยัของ ธิดารัตน์ เสือทรงศิล (2561) รายงานว่า เกษตรกรมีการปฏิบติัในการใชร้าไตรโคเดอร์มาอยู่ในระดบัมาก เน่ืองจาก
เกษตรกรไดรั้บความรู้ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการแลว้ ก็จะน าไปปฏิบติั และเกษตรกรส่วนใหญ่มีประสบการณ์จากการปฏิบติัในการ
ใชร้าไตรโคเดอร์มาควบคุมโรคพืช และจุฑารัตน์ ทิพยชู์ (2561) รายงานพบวา่ เกษตรกรมีการปฏิบติัในการใชเ้ช้ือราไตรโคเดอร์มา  
ในระดบัมาก 

3. การปฏิบติัในการใชเ้ช้ือราบิวเวอร์เรีย พบวา่ เกษตรกรยอมรับน าไปปฏิบติัมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ (1) การฉีดพ่น
เช้ือราบิวเวอร์เรียในช่วงเวลาเยน็ แดดอ่อน และแปลงตอ้งมีความช้ืน (2) พน่เช้ือราบิวเวอร์เรียใหถู้กตวัแมลง หรือพน่บริเวณท่ีแมลง
ศตัรูพืชอาศยัใหม้ากท่ีสุด และ (3) และการฉีดพน่แบบเช้ือสดเม่ือจะน าไปฉีดพน่ จะใชใ้นอตัราเช้ือสด 1-2 กิโลกรัม ต่อน ้ า 100 ลิตร 
ผสมสารจบัใบกรองเอาเฉพาะน ้ าน าไปใช ้และถงัฉีดพน่ท่ีจะใส่น ้ าผสมเช้ือราบิวเวอร์เรีย ก่อนใชต้อ้งลา้งให้สะอาดท่ีสุด เท่ากนัทั้ง 
2 ประเด็น อาจเน่ืองมากจาก เกษตรกรไดรั้บการถ่ายทอดความรู้ทางวชิาการอยา่งถูกตอ้งโดยเฉพาะดา้นความปลอดภยัในการใชเ้ช้ือ
ราบิวเวอร์เรีย เกษตรกรจึงยอมรับน าไปปฏิบติัไดม้าก ส่วนประเด็นท่ีมีการยอมรับน าไปปฏิบติันอ้ยท่ีสุด ในประเด็น หลงัฉีดพน่เช้ือ
ราบิวเวอร์เรีย ใหน้ ้ ากบัแปลงปลูกพืชในวนัรุ่งข้ึน เพ่ือเพ่ิมความช้ืน อาจเน่ืองมาจากการขาดการไดรั้บการถ่ายทอดความรู้ในดา้นขอ้
ควรปฏิบติัหลงัฉีดพ่นเช้ือราบิวเวอร์เรียจากเจา้หน้าท่ี ดงันั้น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ควรเขา้ไปถ่ายทอดความรู้ดา้นการ
ปฏิบติัในการใช้เช้ือราบิวเวอร์เรียให้เกษตรกรเพ่ิมเติม โดยเน้นย  ้าในประเด็นขอ้ท่ีเกษตรกรยอมรับน าไปปฏิบัติน้อยท่ีสุด ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จุฑารัตน์ ทิพยชู์ (2561) รายงานพบวา่ เกษตรกรมีการปฏิบติัในการใชเ้ช้ือราไตรโคเดอร์มา ในระดบัมาก 
โดยขอ้ท่ีเกษตรกรน าไปปฏิบติัมากท่ีสุด คือ ในการใชเ้ช้ือราไตรโคเดอร์มาโดยวธีิการฉีดพน่ตอ้งท าช่วงเวลาขณะแดดอ่อนหรือเวลา
เยน็และในแปลงปลูกตอ้งมีความช้ืนเพียงพอ และเกษตรกรมีการปฏิบติัในการใชเ้ช้ือราบิวเวอร์เรีย ในระดบัมาก โดยขอ้ท่ีเกษตรกร
น าไปปฏิบติัมากท่ีสุด คือ ถงัฉีดพ่นท่ีจะใส่น ้ าผสมเช้ือราบิวเวอร์เรียก่อนใช้ตอ้งลา้งให้สะอาดท่ีสุด เน่ืองจากอาจมีสารตกคา้ง
โดยเฉพาะสารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืชต่าง ๆ   

4. ความตอ้งการในการส่งเสริมการใชส้ารชีวภณัฑข์องเกษตรกรดา้นวิธีการส่งเสริม จากการศึกษาพบวา่ เกษตรกรมีการ
เขา้รับการอบรมความรู้ การสัมมนา การศึกษาดูงานในระดบัมากท่ีสุด จากหน่วยงานราชการ ส าหรับการใชส่ื้อประชาสัมพนัธ์ 
พบวา่ เกษตรกรมีการใชส่ื้อประชาสมัพนัธ์ในระดบัมากท่ีสุดจากโทรทศัน์ รองลงมาคือ คลิปประชาสัมพนัธ์ทางส่ือออนไลน์ ทั้งน้ี 
เน่ืองจากเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรอยูใ่กลชิ้ดกบัเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่ ความรู้ดา้นการเกษตรต่าง ๆ จึงมาจากเจา้หนา้ท่ีส่งเสริม
การเกษตรเป็นส่วนใหญ่มากกว่าหน่วยงานเอกชน หรือสถาบนัการศึกษา ส่วนส่ือท่ีไดรั้บจะเห็นวา่ โทรทศัน์เป็นส่ือท่ีเกษตรกร
ไดรั้บการรับรู้ท่ีรวดเร็วและเขา้ถึงไดเ้ร็วท่ีสุด ถึงแมว้่าเกษตรกรจะมีอายุสูงก็ตาม แต่ดว้ยยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ เกษตรกรจึง
เขา้ถึงส่ือไดทุ้กชนิดไดอ้ยา่งรวดเร็ว ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รัชกาญจน์ วนิิจ (2561) ไดร้ายงานวา่ ดา้นช่องทางในการส่งเสริม
การเกษตร มีความตอ้งการระดบัมาก ผ่านทางส่ือบุคคลของทางราชการ ด้านวิธีการส่งเสริมการเกษตร มีความตอ้งการระดับ      
ปานกลางในรูปแบบการสาธิต 

    ดา้นเน้ือหา  จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรมีระดบัความตอ้งการดา้นเน้ือหา โดยเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี 
ล าดบัแรก การใชไ้ตรโคเดอร์มา รองลงมาคือ การใช้เช้ือราบิวเวอร์เรีย เน่ืองจากเช้ือราไตรโคเดอร์มา เกษตรกรไดรั้บความรู้และ
เขา้ถึงมากท่ีสุด เพราะน าไปใชป้ระโยชน์ในนาขา้ว และเกษตรกรก็มีความตอ้งการรับรู้ดา้นเน้ือหาในระดบัมาก ในประเด็นการ



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี
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น าไปใชใ้นนาขา้ว ดงันั้น เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรควรใหค้วามรู้แก่เกษตรกรในเร่ืองดงักล่าว อาจท าในรูปเอกสารค าแนะน า ท่ี
เกษตรกรสามารถอ่านเขา้ใจง่าย และพกพาไดส้ะดวก  

    ดา้นผูส่้งเสริม จากการศึกษาพบวา่ ระดบัความตอ้งการดา้นผูส่้งเสริม ไม่วา่จะเป็นเร่ืองการใชไ้ตรโคเดอร์มา และการใช้
เช้ือราบิวเวอร์เรีย  เกษตรกรมีความตอ้งการรับรู้จากเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร ดงันั้น เจา้หนา้ท่ีควรมีการติดตามให้ค  าแนะน าใน
การใชส้ารชีวภณัฑด์งักล่าวใหแ้ก่เกษตรกรอยา่งสม ่าเสมอ  

5. ปัญหาดา้นการซ้ือ/จดัหา สารชีวภณัฑ ์พบว่า เกษตรกรมีปัญหามากท่ีสุดในประเด็นเกษตรกรไม่รู้จกัช่ือสารชีวภณัฑ ์
หรือจ าช่ือไม่ได้ ท าให้ซ้ือสารชีวภณัฑ์มาผิดชนิด หรือได้สารอ่ืนมาแทน รองลงมาคือ เกษตรกรไม่สามารถซ้ือสารชีวภณัฑ์ท่ี
ตอ้งการไดเ้อง ตอ้งรอการสนบัสนุนจากเจา้หนา้ท่ี หรือหน่วยงานต่าง ๆ น ามาให้ อาจเน่ืองมาจาก เกษตรกรโดยส่วนมากจะไดใ้ช้
สารชีวภณัฑก็์ต่อเม่ือเจา้หนา้ท่ีจากหน่วยงานต่างๆ เขา้มาถ่ายทอดความรู้ และน าสารชีวภณัฑม์าใหเ้กษตรกรไดท้ดลองใช ้ผลิตขยาย
เช้ือ ผา่นการฝึกอบรมสาธิตต่าง ๆ อีกทั้งหน่วยงานท่ีสามารถผลิตหวัเช้ือชีวภณัฑช์นิดเช้ือสดมีไม่มากนกั ท าใหเ้กษตรกรไม่สามารถ
ซ้ือสารชีวภณัฑบ์างชนิดไดเ้อง ตอ้งรอการสนบัสนุนจากเจา้หนา้ท่ีหรือหน่วยงานต่าง ๆ เป็นผูจ้ดัหามาให้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ จุฑารัตน์  ทิพยชู์ (2561) ไดร้ายงานวา่ เกษตรกรมีปัญหา ไม่สามารถซ้ือสารชีวภณัฑไ์ดเ้อง และขั้นตอนการขยายเช้ือราสด
ค่อนขา้งยุง่ยาก 

   ปัญหาดา้นการใชส้ารชีวภณัฑ ์พบวา่ เกษตรกรมีปัญหามากท่ีสุด ในประเด็นไม่เห็นผลเร็วเหมือนสารเคมี รองลงมาคือ 
ขาดแคลนหวัเช้ือท่ีจะน ามาผลิตขยาย และใชเ้วลาในการผลิตขยายนาน อาจเน่ืองมาจากในการส่งเสริมดา้นการใชส้ารชีวภณัฑข์อง
เจา้หนา้ท่ีจากหน่วยงานต่าง ๆ นั้น มกัจะน าสารชีวภณัฑท่ี์เป็นหัวเช้ือบริสุทธ์ิในรูปแบบทั้งแบบเช้ือชนิดสด และแบบแห้ง มาให้
เกษตรกรผลิตขยายเช้ือเอง โดยเฉพาะเช้ือราไตรโคเดอร์มา ท่ีเจา้หนา้ท่ีนิยมน ามาส่งเสริมให้เกษตรกรนั้น ก่อนน าไปใชเ้กษตรกร
ตอ้งผลิตขยายเช้ือเอง ซ่ึงบางคร้ังอาจเกิดการปนเป้ือนในขั้นตอนการขยายเช้ือ เน่ืองจากสารชีวภณัฑเ์ป็นส่ิงมีชีวิต มีความอ่อนไหว
ต่อสภาพแวดลอ้ม ในการผลิตขยายเช้ือชีวภณัฑต์อ้งใชค้วามประณีตและปฏิบติัอย่างถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ จึงจะลดความเส่ียง
จากการปนเป้ือน และโดยปกติแลว้เช้ือราบิวเวอร์เรียมีวิธีการผลิตขยายเช้ือค่อนขา้งยุง่ยากกวา่เช้ือราไตรโคเดอร์มา ดงันั้น ในการ
ส่งเสริมการใชส้ารชีวภณัฑร์ะหวา่งเช้ือราไตรโคเดอร์มา และเช้ือราบิวเวอร์เรียนั้น เจา้หนา้ท่ีนิยมขยายเช้ือบิวเวอเรียแบบพร้อมใช้
และน ามาใหเ้กษตรกรใชไ้ดท้นัที แตกต่างจากเช้ือราไตรโคเดอร์มา ท่ีนิยมใหเ้กษตรกรผลิตขยายเช้ือเองก่อนน าไปใช ้
 

ข้อเสนอแนะการวจิยั 
 

1. ขอ้เสนอแนะต่อเกษตรกร จะเห็นไดว้า่ เกษตรกรยงัขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัรายละเอียดและขอ้ควรระวงัในการ
ปฏิบติั ต่อการใชส้ารชีวภณัฑใ์นบางประเด็นอยู่ ดงันั้น นอกจากการท่ีมีเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรเขา้ไปถ่ายทอดความรู้ให้แก่
เกษตรกรอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ืองแลว้ เกษตรกรควรหมัน่ศึกษาหาความรู้เก่ียวกบัสารชีวภณัฑจ์ากแหล่งขอ้มูล หรือช่องทางอ่ืน ๆ ท่ี
หลากหลายโดยเฉพาะช่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศสมยัใหม่เช่น ทางอินเทอร์เน็ต (Google) แอปพลิเคชัน่ไลน์ (Line) เฟซบุ๊ก 
(Facebook) เวบ็ไซตต์่าง ๆ (Website) และยทููป (YouTube) เพ่ือเพ่ิมพนูความรู้ อยูเ่สมอ  

2. ขอ้เสนอแนะต่อเจา้หนา้ท่ีและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.1 ควรส่งเสริมและสนับสนุนด้านการใช้สารชีวภณัฑ์ให้กับเกษตรกร เช่น การจัดฝึกอบรมให้เกษตรกร เพ่ือให้

เกษตรกรไดมี้ความรู้ความเขา้ใจในดา้นการใชส้ารชีวภณัฑ ์ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใชส้ารชีวภณัฑ ์ 
2.2 ควรจดัการฝึกอบรมให้เกษตรกรอยา่งสอดคลอ้งกบัพ้ืนท่ีและเหมาะสมกบัตวัเกษตรกรเอง เช่น เนน้กิจกรรมให้มี

การฝึกปฏิบติั และการสาธิตจากเจา้หน้าท่ี เพ่ือฝึกฝนให้เกษตรกรมีความรู้อย่างถ่องแท ้สามารถปฏิบติัไดอ้ย่างช านาญจนน าไป
ปฏิบติัเองไดภ้ายหลงั 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี
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น าไปใชใ้นนาขา้ว ดงันั้น เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรควรใหค้วามรู้แก่เกษตรกรในเร่ืองดงักล่าว อาจท าในรูปเอกสารค าแนะน า ท่ี
เกษตรกรสามารถอ่านเขา้ใจง่าย และพกพาไดส้ะดวก  

    ดา้นผูส่้งเสริม จากการศึกษาพบวา่ ระดบัความตอ้งการดา้นผูส่้งเสริม ไม่วา่จะเป็นเร่ืองการใชไ้ตรโคเดอร์มา และการใช้
เช้ือราบิวเวอร์เรีย  เกษตรกรมีความตอ้งการรับรู้จากเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร ดงันั้น เจา้หนา้ท่ีควรมีการติดตามให้ค  าแนะน าใน
การใชส้ารชีวภณัฑด์งักล่าวใหแ้ก่เกษตรกรอยา่งสม ่าเสมอ  

5. ปัญหาดา้นการซ้ือ/จดัหา สารชีวภณัฑ ์พบว่า เกษตรกรมีปัญหามากท่ีสุดในประเด็นเกษตรกรไม่รู้จกัช่ือสารชีวภณัฑ ์
หรือจ าช่ือไม่ได้ ท าให้ซ้ือสารชีวภณัฑ์มาผิดชนิด หรือได้สารอ่ืนมาแทน รองลงมาคือ เกษตรกรไม่สามารถซ้ือสารชีวภณัฑ์ท่ี
ตอ้งการไดเ้อง ตอ้งรอการสนบัสนุนจากเจา้หนา้ท่ี หรือหน่วยงานต่าง ๆ น ามาให้ อาจเน่ืองมาจาก เกษตรกรโดยส่วนมากจะไดใ้ช้
สารชีวภณัฑก็์ต่อเม่ือเจา้หนา้ท่ีจากหน่วยงานต่างๆ เขา้มาถ่ายทอดความรู้ และน าสารชีวภณัฑม์าใหเ้กษตรกรไดท้ดลองใช ้ผลิตขยาย
เช้ือ ผา่นการฝึกอบรมสาธิตต่าง ๆ อีกทั้งหน่วยงานท่ีสามารถผลิตหวัเช้ือชีวภณัฑช์นิดเช้ือสดมีไม่มากนกั ท าใหเ้กษตรกรไม่สามารถ
ซ้ือสารชีวภณัฑบ์างชนิดไดเ้อง ตอ้งรอการสนบัสนุนจากเจา้หนา้ท่ีหรือหน่วยงานต่าง ๆ เป็นผูจ้ดัหามาให้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ จุฑารัตน์  ทิพยชู์ (2561) ไดร้ายงานวา่ เกษตรกรมีปัญหา ไม่สามารถซ้ือสารชีวภณัฑไ์ดเ้อง และขั้นตอนการขยายเช้ือราสด
ค่อนขา้งยุง่ยาก 

   ปัญหาดา้นการใชส้ารชีวภณัฑ ์พบวา่ เกษตรกรมีปัญหามากท่ีสุด ในประเด็นไม่เห็นผลเร็วเหมือนสารเคมี รองลงมาคือ 
ขาดแคลนหวัเช้ือท่ีจะน ามาผลิตขยาย และใชเ้วลาในการผลิตขยายนาน อาจเน่ืองมาจากในการส่งเสริมดา้นการใชส้ารชีวภณัฑข์อง
เจา้หนา้ท่ีจากหน่วยงานต่าง ๆ นั้น มกัจะน าสารชีวภณัฑท่ี์เป็นหัวเช้ือบริสุทธ์ิในรูปแบบทั้งแบบเช้ือชนิดสด และแบบแห้ง มาให้
เกษตรกรผลิตขยายเช้ือเอง โดยเฉพาะเช้ือราไตรโคเดอร์มา ท่ีเจา้หนา้ท่ีนิยมน ามาส่งเสริมให้เกษตรกรนั้น ก่อนน าไปใชเ้กษตรกร
ตอ้งผลิตขยายเช้ือเอง ซ่ึงบางคร้ังอาจเกิดการปนเป้ือนในขั้นตอนการขยายเช้ือ เน่ืองจากสารชีวภณัฑเ์ป็นส่ิงมีชีวิต มีความอ่อนไหว
ต่อสภาพแวดลอ้ม ในการผลิตขยายเช้ือชีวภณัฑต์อ้งใชค้วามประณีตและปฏิบติัอย่างถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ จึงจะลดความเส่ียง
จากการปนเป้ือน และโดยปกติแลว้เช้ือราบิวเวอร์เรียมีวิธีการผลิตขยายเช้ือค่อนขา้งยุง่ยากกวา่เช้ือราไตรโคเดอร์มา ดงันั้น ในการ
ส่งเสริมการใชส้ารชีวภณัฑร์ะหวา่งเช้ือราไตรโคเดอร์มา และเช้ือราบิวเวอร์เรียนั้น เจา้หนา้ท่ีนิยมขยายเช้ือบิวเวอเรียแบบพร้อมใช้
และน ามาใหเ้กษตรกรใชไ้ดท้นัที แตกต่างจากเช้ือราไตรโคเดอร์มา ท่ีนิยมใหเ้กษตรกรผลิตขยายเช้ือเองก่อนน าไปใช ้
 

ข้อเสนอแนะการวจิยั 
 

1. ขอ้เสนอแนะต่อเกษตรกร จะเห็นไดว้า่ เกษตรกรยงัขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัรายละเอียดและขอ้ควรระวงัในการ
ปฏิบติั ต่อการใชส้ารชีวภณัฑใ์นบางประเด็นอยู่ ดงันั้น นอกจากการท่ีมีเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรเขา้ไปถ่ายทอดความรู้ให้แก่
เกษตรกรอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ืองแลว้ เกษตรกรควรหมัน่ศึกษาหาความรู้เก่ียวกบัสารชีวภณัฑจ์ากแหล่งขอ้มูล หรือช่องทางอ่ืน ๆ ท่ี
หลากหลายโดยเฉพาะช่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศสมยัใหม่เช่น ทางอินเทอร์เน็ต (Google) แอปพลิเคชัน่ไลน์ (Line) เฟซบุ๊ก 
(Facebook) เวบ็ไซตต์่าง ๆ (Website) และยทููป (YouTube) เพ่ือเพ่ิมพนูความรู้ อยูเ่สมอ  

2. ขอ้เสนอแนะต่อเจา้หนา้ท่ีและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.1 ควรส่งเสริมและสนับสนุนด้านการใช้สารชีวภณัฑ์ให้กับเกษตรกร เช่น การจัดฝึกอบรมให้เกษตรกร เพ่ือให้

เกษตรกรไดมี้ความรู้ความเขา้ใจในดา้นการใชส้ารชีวภณัฑ ์ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใชส้ารชีวภณัฑ ์ 
2.2 ควรจดัการฝึกอบรมให้เกษตรกรอยา่งสอดคลอ้งกบัพ้ืนท่ีและเหมาะสมกบัตวัเกษตรกรเอง เช่น เนน้กิจกรรมให้มี

การฝึกปฏิบติั และการสาธิตจากเจา้หน้าท่ี เพ่ือฝึกฝนให้เกษตรกรมีความรู้อย่างถ่องแท ้สามารถปฏิบติัไดอ้ย่างช านาญจนน าไป
ปฏิบติัเองไดภ้ายหลงั 

 

3. ขอ้เสนอแนะต่อนโยบาย 
3.1 ภาครัฐควรส่งเสริมให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมีการบูรณาการร่วมกนัในการวางแผน เพ่ือก าหนดนโยบายดา้นการ

ส่งเสริมการเกษตรท่ีมุ่งเนน้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ลดตน้ทุนการผลิต และพฒันาคุณภาพผลผลิตไดอ้ยา่งมัน่คง และยัง่ยนื 
3.2 ภาครัฐควรส่งเสริม และสนับสนุนโครงการดา้นการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ (young smart farmer) เพื่อท่ีจะได้

ปลูกฝังการรักในอาชีพทางการเกษตรใหค้นรุ่นใหม่ ใหมี้ความรู้ความสามารถ เพ่ือมาเป็นทายาทเกษตรและทดแทนเกษตรกรรุ่นเดิม
ท่ีมีอายมุาก และเพ่ือการพฒันาดา้นการเกษตรของไทยใหก้า้วหนา้ต่อไปในอนาคตไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

3.3 ภาครัฐควรหาแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ให้เกษตรกรในด้านอ่ืน ๆ นอกจากการ
สนับสนุนด้านปัจจัยเพียงอย่างเดียว โดยอาจเป็นการสนับสนุนงบประมาณในด้านการศึกษาดูงานให้เกษตรกรได้มีโอกาส
แลกเปล่ียนเรียนรู้ มีประสบการณ์ใหม่ ๆ น ามาปรับใชเ้พ่ือพฒันาตนเอง และพฒันางานดา้นการเกษตรต่อไป 
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บทคดัย่อ 
 

 การวิจัยน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ (1) ปัจจัยพ้ืนฐานด้านสังคมและเศรษฐกิจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน              
(2) การด าเนินงานตามหลกัการบริหารเชิงดุลยภาพ (3) ปัญหาและความตอ้งการในการส่งเสริมการด าเนินงาน (4) แนวทางการพฒันา
วสิาหกิจชุมชนตามหลกัการบริหารเชิงดุลยภาพ ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ระดบัดี 3 กลุ่ม ในอ าเภอ
พนสันิคม จงัหวดัชลบุรี ก าหนดขนาดตวัอยา่งโดยใชต้ารางส าเร็จรูปของเครจซ่ีและมอร์แกน ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 144 ราย เก็บขอ้มูลโดยใช้
แบบสมัภาษณ์ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติพรรณนาและการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และผูใ้ห้ขอ้มูลแนวทางการพฒันา
วสิาหกิจชุมชน จ านวน 24 ราย  เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสนทนากลุ่ม วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงเน้ือหา 
 ผลการศึกษา พบว่า (1) แหล่งขอ้มูลท่ีได้รับเก่ียวกบัการพฒันาด้านวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่ไดรั้บจากเจ้าหน้าท่ีส่งเสริม
การเกษตรผูรั้บผิดชอบต าบล (2) การด าเนินงานตามหลกัการบริหารเชิงดุลยภาพอยูใ่นระดบัมาก 2 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการภายใน
และดา้นการเรียนรู้และการพฒันา ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว พบวา่ ทั้ง 3 กลุ่มแตกต่างกนัในดา้นการเงินและดา้น
กระบวนการภายใน (3) ปัญหาในการส่งเสริมอยูใ่นระดบัปานกลาง ทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ การบริหารจดัการ การส่งเสริมและการสนบัสนุน  
ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว พบวา่ ทั้ง 3 กลุ่มมีปัญหาในการส่งเสริมแตกต่างกนัทั้ง 3 ดา้น ส่วนความตอ้งการในการ
ส่งเสริม พบว่า อยู่ในระดบัมาก ทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ หน่วยงานสนับสนุนต่าง ๆ เน้ือหาและวิธีการส่งเสริม ส่วนผลการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว พบวา่ ทั้ง 3 กลุ่มแตกต่างกนั 2 ดา้น ไดแ้ก่ หน่วยงานสนบัสนุนต่างๆและวธีิการส่งเสริม (4) แนวทางการพฒันา
วิสาหกิจชุมชน ดา้นการเงิน คือ ส่งเสริมดา้นการจดัการบญัชีครัวเรือน ดา้นลูกคา้ คือ ส่งเสริมการใชส่ื้อออนไลน์ ดา้นกระบวนการ
ภายใน คือ ส่งเสริมการบริหารจัดการกลุ่มท่ีเป็นระบบ ด้านการเรียนรู้และการพฒันา คือ การศึกษาดูงานจากวิสาหกิจท่ีประสบ
ความส าเร็จ    
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บทคดัย่อ 
 

 การวิจัยน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ (1) ปัจจัยพ้ืนฐานด้านสังคมและเศรษฐกิจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน              
(2) การด าเนินงานตามหลกัการบริหารเชิงดุลยภาพ (3) ปัญหาและความตอ้งการในการส่งเสริมการด าเนินงาน (4) แนวทางการพฒันา
วสิาหกิจชุมชนตามหลกัการบริหารเชิงดุลยภาพ ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ระดบัดี 3 กลุ่ม ในอ าเภอ
พนสันิคม จงัหวดัชลบุรี ก าหนดขนาดตวัอยา่งโดยใชต้ารางส าเร็จรูปของเครจซ่ีและมอร์แกน ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 144 ราย เก็บขอ้มูลโดยใช้
แบบสมัภาษณ์ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติพรรณนาและการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และผูใ้ห้ขอ้มูลแนวทางการพฒันา
วสิาหกิจชุมชน จ านวน 24 ราย  เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสนทนากลุ่ม วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงเน้ือหา 
 ผลการศึกษา พบว่า (1) แหล่งขอ้มูลท่ีได้รับเก่ียวกบัการพฒันาด้านวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่ไดรั้บจากเจ้าหน้าท่ีส่งเสริม
การเกษตรผูรั้บผิดชอบต าบล (2) การด าเนินงานตามหลกัการบริหารเชิงดุลยภาพอยูใ่นระดบัมาก 2 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการภายใน
และดา้นการเรียนรู้และการพฒันา ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว พบวา่ ทั้ง 3 กลุ่มแตกต่างกนัในดา้นการเงินและดา้น
กระบวนการภายใน (3) ปัญหาในการส่งเสริมอยูใ่นระดบัปานกลาง ทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ การบริหารจดัการ การส่งเสริมและการสนบัสนุน  
ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว พบวา่ ทั้ง 3 กลุ่มมีปัญหาในการส่งเสริมแตกต่างกนัทั้ง 3 ดา้น ส่วนความตอ้งการในการ
ส่งเสริม พบว่า อยู่ในระดบัมาก ทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ หน่วยงานสนับสนุนต่าง ๆ เน้ือหาและวิธีการส่งเสริม ส่วนผลการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว พบวา่ ทั้ง 3 กลุ่มแตกต่างกนั 2 ดา้น ไดแ้ก่ หน่วยงานสนบัสนุนต่างๆและวธีิการส่งเสริม (4) แนวทางการพฒันา
วิสาหกิจชุมชน ดา้นการเงิน คือ ส่งเสริมดา้นการจดัการบญัชีครัวเรือน ดา้นลูกคา้ คือ ส่งเสริมการใชส่ื้อออนไลน์ ดา้นกระบวนการ
ภายใน คือ ส่งเสริมการบริหารจัดการกลุ่มท่ีเป็นระบบ ด้านการเรียนรู้และการพฒันา คือ การศึกษาดูงานจากวิสาหกิจท่ีประสบ
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Abstract 
 

 The objectives of this research were to study and compare (1) basic social and economic factors of community enterprises 
(2) the operation according to balanced scorebcard concepts. (3) problems and needs in the extension of the operation according               
(4) development guidelines for community enterprises according to balanced scorecard concepts. The population in this study were 
such as, members of 3 community enterprises in Phanat Nikhom district, Chon Buri province. The sample size of 144 persons was 
determined by using Krejcie and Morgan table and simple random sampling method. Data were collected by conducting interview and 
were analyzed by using descriptive statistics and one-way ANOVA and key informants about community enterprise development with 
the total number of 24 people. Data were collected by conducting focus group and were analyzed by using content analysis. 
  The results of the study showed that (1) Most of the data resources about the development of the community enterprise came 
from sub-district agricultural extension officers. (2) The operation according to balanced scorecard concepts were at the high level in 2 
aspects: internal process and learning and development aspects. The results from One-way ANOVA revealed that all of the 3 groups 
were different (3) Problems in the extension were at the moderate level in all 3 aspects such as management, extension, and support. 
Regarding the one-way ANOVA, it stated that all 3 groups were different in all 3 aspects. Members wanted to receive the extension at 
the high level in all 3 aspects such as the content support and method of extension from the organizations. For the one-way ANOVA 
result, it showed that were different in the support and method of extension from various organizations.  (4)  The development 
guidelines for community enterprises according to balanced scoreboard concepts included,financial aspect such as encouraging  
household bookkeeping management, Customer aspect such as  the extension on the use of online media, The internal process 
included the extension in systematic group management; learning and development aspect was such as field trips to visit successful 
community enterprises. 
 
Keywords: Development Guideline, Balanced Scorecard Concept, Community Enterprise 
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บทน า 
 

 อ าเภอพนัสนิคม จังหวดัชลบุรี มีวิสาหกิจชุมชน จ านวน 87 กลุ่ม และมีเจ้าหน้าท่ีผูรั้บผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชน 1 คน             
ในปัจจุบนัการด าเนินงานของวสิาหกิจชุมชน อ าเภอพนสันิคม ประสบปัญหาอุปสรรคหลายประการ อาทิ เจา้หนา้ท่ีมีภาระหนา้ท่ีหลาย
ดา้น และจ านวนวิสาหกิจชุมชนในอ าเภอมีจ านวนเพ่ิมมากข้ึนทุกปี ส่งผลให้เจา้หน้าท่ีดูแลไดไ้ม่ทัว่ถึงและยงัขาดขอ้มูลของวิสาหกิจ
ชุมชนในหลายดา้น (ส านกังานเกษตรอ าเภอพนสันิคม, 2563) ปี พ.ศ. 2563 ไดมี้การประเมินศกัยภาพวิสาหกิจชุมชน ผลปรากฎวา่ ระดบัดี มี
จ านวน 17 กลุ่ม จากการประเมินศักยภาพท าให้ทราบว่า กลุ่มท่ีมีการประเมินศักยภาพในระดับดี มีผลงานดีเป็นท่ีประจักษ์มีการ
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัของสมาชิกในการท างาน มีสินคา้และผลิตภณัฑท่ี์โดดเด่น โดยแบ่งเป็น ท านา ไมผ้ล และประมง ไดแ้ก่ วิสาหกิจ
ชุมชนแปรรูปขา้วบา้นเนินตามาก วสิาหกิจชุมชนปลานิลแปลงใหญ่ ต าบลท่าขา้ม และวสิาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ขนุน ต าบลหนองเหียง 
ในภาพรวมของการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชนทั้ง 3 กลุ่ม ประสบความส าเร็จในการด าเนินงาน อีกทั้งหน่วยงานและผูส้นใจมาศึกษาดู
งานจ านวนมาก แต่การบริหารจดัการยงัประสบปัญหาบางประการ รวมถึงเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชนยงัไม่ทราบความ
ตอ้งการในการส่งเสริมการด าเนินงานและแนวทางการพฒันาวิสาหกิจชุมชนตามหลกัการบริหารเชิงดุลยภาพ โดยหลกัการบริหารเชิง
ดุลยภาพ ท าให้สามารถมองเห็นภาพรวมของการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชนไดดี้ยิ่งข้ึน ซ่ึงความส าเร็จของวิสาหกิจชุมชนไม่ไดว้ดัผล
เฉพาะมุมมองท่ีเป็นตวัเงิน เช่น ผลก าไรเท่านั้น แต่การด าเนินงานทุกส่วนลว้นแต่ช่วยเสริมสร้างความส าเร็จใหก้บัวสิาหกิจชุมชนดว้ยกนั
ทั้งส้ิน (ส านกังานเกษตรอ าเภอพนสันิคม, 2563) 
 หลกัการบริหารเชิงดุลยภาพ เป็นเคร่ืองมือชนิดหน่ึงท่ีช่วยใหว้สิาหกิจชุมชนเกิดการถ่ายทอดรายละเอียดของแผนกลยทุธ์ไปสู่
สมาชิกท่ีเป็นเครือข่ายทุกระดบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิสาหกิจชุมชน รวมถึงจะช่วยให้วิสาหกิจชุมชนสามารถท่ีจะประเมินผลลพัธ์ของการน า
แผนไปปฏิบติั และสามารถวเิคราะห์ไดว้า่ เกิดจากขอ้บกพร่องหรือปัญหาข้ึนในดา้นใด เพ่ือท่ีจะน าขอ้มูลดงักล่าวไปแกไ้ขปัญหาไดต้รง
ตามจุดมากข้ึน และสามารถตรวจสอบได้ โดยท าการประเมินผลตามหลกัการบริหารเชิงดุลยภาพ ซ่ึงเป็นวิธีการวดัการรับรู้ถึง
ความส าเร็จของวสิาหกิจชุมชนท่ีใหเ้ห็นแง่มุมท่ีกวา้ง เป็นการประเมินองคก์รผา่นศกัยภาพ ทั้ง 4 มิติ คือ มิติดา้นการเงิน มิติดา้นลูกคา้ มิติ
ดา้นกระบวนการภายใน และมิติดา้นการเรียนรู้และการพฒันา Kaplan and Norton (1996) ซ่ึงศกัยภาพทั้ง 4 ดา้น จะท าให้ทราบถึงแนว
ทางการพฒันาวิสาหกิจชุมชนและเป็นขอ้มูลท่ีสามารถประเมินผลการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน น าไปสู่แนวทางการส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชนให้เขม้แข็งและยัง่ยืนต่อไป เป็นสาเหตุให้ศึกษาแนวทางการพฒันาวิสาหกิจชุมชนตามหลกัการบริหารเชิงดุลยภาพของ
ผูป้ระกอบการวสิาหกิจชุมชน โดยใชห้ลกัการบริหารเชิงดุลยภาพเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาครอบคลุมประเด็นทางดา้นการบริหารทั้ง 4  ดา้น 
 

วตัถุประสงค์ของงานวจิยั 
 

1. เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบปัจจยัพ้ืนฐานดา้นสงัคมและเศรษฐกิจของกลุ่มวสิาหกิจชุมชน 
2. เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการด าเนินงานกลุ่มวสิาหกิจชุมชนตามหลกัการบริหารเชิงดุลยภาพ 
3. เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบปัญหาและความตอ้งการในการส่งเสริมการด าเนินงานตามหลกัการบริหารเชิงดุลยภาพ 
4. เพ่ือศึกษาแนวทางการพฒันาวสิาหกิจชุมชนตามหลกัการบริหารเชิงดุลยภาพ 
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“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี
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บทน า 
 

 อ าเภอพนัสนิคม จังหวดัชลบุรี มีวิสาหกิจชุมชน จ านวน 87 กลุ่ม และมีเจ้าหน้าท่ีผูรั้บผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชน 1 คน             
ในปัจจุบนัการด าเนินงานของวสิาหกิจชุมชน อ าเภอพนสันิคม ประสบปัญหาอุปสรรคหลายประการ อาทิ เจา้หนา้ท่ีมีภาระหนา้ท่ีหลาย
ดา้น และจ านวนวิสาหกิจชุมชนในอ าเภอมีจ านวนเพ่ิมมากข้ึนทุกปี ส่งผลให้เจา้หน้าท่ีดูแลไดไ้ม่ทัว่ถึงและยงัขาดขอ้มูลของวิสาหกิจ
ชุมชนในหลายดา้น (ส านกังานเกษตรอ าเภอพนสันิคม, 2563) ปี พ.ศ. 2563 ไดมี้การประเมินศกัยภาพวิสาหกิจชุมชน ผลปรากฎวา่ ระดบัดี มี
จ านวน 17 กลุ่ม จากการประเมินศักยภาพท าให้ทราบว่า กลุ่มท่ีมีการประเมินศักยภาพในระดับดี มีผลงานดีเป็นท่ีประจักษ์มีการ
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัของสมาชิกในการท างาน มีสินคา้และผลิตภณัฑท่ี์โดดเด่น โดยแบ่งเป็น ท านา ไมผ้ล และประมง ไดแ้ก่ วิสาหกิจ
ชุมชนแปรรูปขา้วบา้นเนินตามาก วสิาหกิจชุมชนปลานิลแปลงใหญ่ ต าบลท่าขา้ม และวสิาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ขนุน ต าบลหนองเหียง 
ในภาพรวมของการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชนทั้ง 3 กลุ่ม ประสบความส าเร็จในการด าเนินงาน อีกทั้งหน่วยงานและผูส้นใจมาศึกษาดู
งานจ านวนมาก แต่การบริหารจดัการยงัประสบปัญหาบางประการ รวมถึงเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชนยงัไม่ทราบความ
ตอ้งการในการส่งเสริมการด าเนินงานและแนวทางการพฒันาวิสาหกิจชุมชนตามหลกัการบริหารเชิงดุลยภาพ โดยหลกัการบริหารเชิง
ดุลยภาพ ท าให้สามารถมองเห็นภาพรวมของการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชนไดดี้ยิ่งข้ึน ซ่ึงความส าเร็จของวิสาหกิจชุมชนไม่ไดว้ดัผล
เฉพาะมุมมองท่ีเป็นตวัเงิน เช่น ผลก าไรเท่านั้น แต่การด าเนินงานทุกส่วนลว้นแต่ช่วยเสริมสร้างความส าเร็จใหก้บัวสิาหกิจชุมชนดว้ยกนั
ทั้งส้ิน (ส านกังานเกษตรอ าเภอพนสันิคม, 2563) 
 หลกัการบริหารเชิงดุลยภาพ เป็นเคร่ืองมือชนิดหน่ึงท่ีช่วยใหว้สิาหกิจชุมชนเกิดการถ่ายทอดรายละเอียดของแผนกลยทุธ์ไปสู่
สมาชิกท่ีเป็นเครือข่ายทุกระดบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิสาหกิจชุมชน รวมถึงจะช่วยให้วิสาหกิจชุมชนสามารถท่ีจะประเมินผลลพัธ์ของการน า
แผนไปปฏิบติั และสามารถวเิคราะห์ไดว้า่ เกิดจากขอ้บกพร่องหรือปัญหาข้ึนในดา้นใด เพ่ือท่ีจะน าขอ้มูลดงักล่าวไปแกไ้ขปัญหาไดต้รง
ตามจุดมากข้ึน และสามารถตรวจสอบได้ โดยท าการประเมินผลตามหลกัการบริหารเชิงดุลยภาพ ซ่ึงเป็นวิธีการวดัการรับรู้ถึง
ความส าเร็จของวสิาหกิจชุมชนท่ีใหเ้ห็นแง่มุมท่ีกวา้ง เป็นการประเมินองคก์รผา่นศกัยภาพ ทั้ง 4 มิติ คือ มิติดา้นการเงิน มิติดา้นลูกคา้ มิติ
ดา้นกระบวนการภายใน และมิติดา้นการเรียนรู้และการพฒันา Kaplan and Norton (1996) ซ่ึงศกัยภาพทั้ง 4 ดา้น จะท าให้ทราบถึงแนว
ทางการพฒันาวิสาหกิจชุมชนและเป็นขอ้มูลท่ีสามารถประเมินผลการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน น าไปสู่แนวทางการส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชนให้เขม้แข็งและยัง่ยืนต่อไป เป็นสาเหตุให้ศึกษาแนวทางการพฒันาวิสาหกิจชุมชนตามหลกัการบริหารเชิงดุลยภาพของ
ผูป้ระกอบการวสิาหกิจชุมชน โดยใชห้ลกัการบริหารเชิงดุลยภาพเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาครอบคลุมประเด็นทางดา้นการบริหารทั้ง 4  ดา้น 
 

วตัถุประสงค์ของงานวจิยั 
 

1. เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบปัจจยัพ้ืนฐานดา้นสงัคมและเศรษฐกิจของกลุ่มวสิาหกิจชุมชน 
2. เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการด าเนินงานกลุ่มวสิาหกิจชุมชนตามหลกัการบริหารเชิงดุลยภาพ 
3. เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบปัญหาและความตอ้งการในการส่งเสริมการด าเนินงานตามหลกัการบริหารเชิงดุลยภาพ 
4. เพ่ือศึกษาแนวทางการพฒันาวสิาหกิจชุมชนตามหลกัการบริหารเชิงดุลยภาพ 
 

 
 

กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

วิสาหกิจชุมชนปลานิล 
แปลงใหญ่ต าบลท่าขา้ม 

สภาพสังคมและเศรษฐกจิของสมาชิกวสิาหกจิชุมชน 
สภาพสังคม  
- เพศ          
- อาย ุ  
- ระดบัการศึกษา   
- สถานภาพภายในกลุ่ม 
- ระยะเวลาการเป็นสมาชิกกลุ่ม 
- แหล่งขอ้มูลดา้นวิสาหกิจชุมชน 
สภาพเศรษฐกิจ 
- การประกอบอาชีพหลกั อาชีพรอง 
- รายได-้รายจ่ายในครัวเรือน   
- จ านวนพ้ืนท่ีการเกษตร 
- รายไดจ้ากการเป็นสมาชิกกลุ่ม 
- ผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการเขา้ร่วมกลุ่ม 

การบริหารตามหลักการบริหารเชิงดุลยภาพ 
- ดา้นการเงิน 
- ดา้นลูกคา้ 
- ดา้นกระบวนการภายใน 
- ดา้นการเรียนรู้และการพฒันา  
 
 
 
 

ปัญหาในการส่งเสริม 
- ดา้นการบริหารจดัการ 
- ดา้นการส่งเสริม   
- ดา้นการสนบัสนุน 
ความต้องการในการส่งเสริม 
- ดา้นหน่วยงานสนบัสนุนต่างๆ 
- ดา้นเน้ือหา 
- ดา้นวิธีการส่งเสริม 

 
 

 

แนวทางการพฒันาวิสาหกิจชุมชน 
ตามหลกัการบริหารเชิงดุลยภาพ 

 

วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่              
ขนุนต าบลหนองเหียง 

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปขา้ว 
บา้นเนินตามาก 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี
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แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

 วิสาหกิจชุมชน เป็นการด าเนินการเก่ียวกบัการผลิตสินคา้และการให้บริการ เพื่อสร้างรายไดแ้ละเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว 
ชุมชน และระหวา่งชุมชน กญัญามน อินหวา่ง และคนอ่ืน ๆ (2554) กล่าววา่ “วิสาหกิจชุมชน” จดัเป็นองค์กรภาคประชาชนท่ีไม่มี
รูปแบบ ไม่ไดเ้ป็นนิติบุคคลตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ การสนบัสนุนจึงไม่เป็นระบบและไม่มีเอกภาพ ส่งผลให้มีปัญหาในการ
ด าเนินงาน เพราะวสิาหกิจชุมชนบางแห่งไม่เป็นท่ียอมรับของหน่วยงานรัฐหรือภาคเอกชน ดงันั้น วิสาหกิจชุมชนจะประกอบธุรกิจให้
ประสบความส าเร็จ ผูป้ระกอบการจะตอ้งศึกษาการด าเนินงานของธุรกิจ ตอ้งอาศยัความรู้ความเขา้ใจหลายดา้น รวมถึงเจา้หน้าท่ี
ผูรั้บผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชนยงัไม่ทราบความตอ้งการในการส่งเสริมการด าเนินงานและแนวทางการพฒันาวิสาหกิจชุมชนตาม
หลกัการบริหารเชิงดุลยภาพ (Balance Scored Card--BSC) โดยหลกัการบริหารเชิงดุลยภาพเป็นเคร่ืองมือในการประเมินองคก์รผ่าน
ศกัยภาพ ทั้ง 4 มิติ คือ มิติดา้นการเงิน มิติดา้นลูกคา้ มิติดา้นกระบวนการภายใน และมิติดา้นการเรียนรู้และการพฒันา Kaplan and 
Norton (1996) ท าให้สามารถมองเห็นภาพรวมของการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชนไดดี้ยิ่งข้ึน ซ่ึงความส าเร็จของวิสาหกิจชุมชนไม่ได้
วดัผลเฉพาะมุมมองท่ีเป็นตวัเงิน เช่น ผลก าไร เท่านั้น แต่การด าเนินงานทุกส่วนลว้นแต่ช่วยเสริมสร้างความส าเร็จให้กบัวิสาหกิจชุมชน
ดว้ยกนัทั้งส้ิน 
 จากการศึกษาแนวทางในการพฒันาวิสาหกิจชุมชนให้ประสบความส าเร็จ พบวา่ วิสาหกิจชุมชนจะมีศกัยภาพในการบริหาร
จดัการเพ่ิมมากข้ึน จะตอ้งน าแนวคิดหลกัการบริหารเชิงดุลยภาพมาใชป้ระเมินองคก์รทั้งระบบอยา่งต่อเน่ือง โดยให้ความส าคญัทุกดา้น
เท่าเทียมกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นุชนาถ ทบัครุฑ,  ศุกพิชญาณ์ บุญเก้ือ และอรอนงค ์อาภา (2560) ซ่ึงศึกษาวิสาหกิจชุมชนใน
จงัหวดัตรังท่ีน าเคร่ืองมือ Balanced Scorecard มาใชใ้นการบริหารงาน ท าให้กิจการวิสาหกิจชุมชนประสบความส าเร็จ มีวิธีการในการ
วางแผน การท าการตลาด การขยายกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย มีการเรียนรู้และพฒันาอยา่งต่อเน่ือง และมีการถ่ายทอดองคค์วามรู้จากรุ่นสู่รุ่น 
กรกฎ สระคูพนัธ์ และศุภวฒันากร วงศธ์นวสุ (2562) ไดท้ าการศึกษาการบริหารจดัการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปแป้งจากขา้วหอมมะลิ:
กรณีศึกษาจงัหวดัร้อยเอ็ด พบว่า การท่ีจะท าให้วิสาหกิจชุมชน มีศกัยภาพในการบริหารจดัการเพ่ิมมากข้ึน จะตอ้งน าแนวคิดทางการ
บริหารงานอยา่งมีดุลยภาพ (BSC) มาใชป้ระเมินองคก์รทั้งระบบอยา่งต่อเน่ือง โดยไม่ละท้ิงดา้นใดดา้นหน่ึง 
 

วธีิด าเนินการวจิยั 
 

 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  (1) ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี คือ วิสาหกิจชุมชนในอ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี จ านวน 
87 กลุ่ม จ านวนสมาชิก 1,100 ราย (2) กลุ่มตวัอย่าง คดัเลือกวิสาหกิจชุมชนท่ีไดรั้บการประเมินในระดบัดี ทั้งหมด 17 กลุ่ม จ าแนกประเภท
วสิาหกิจชุมชนท่ีไดรั้บการประเมินในระดบัดี 3 ประเภท ไดแ้ก่ ท านา ไมผ้ล ประมง โดยคดัเลือกแบบเฉพาะเจาะจงประเภทละ 1 กลุ่ม ไดก้ลุ่ม
ตวัอย่าง 144 ราย สุ่มแบบง่าย เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสัมภาษณ์วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติพรรณนา และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (3) ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัเก่ียวกบัแนวทางการพฒันาวิสาหกิจชุมชน ประกอบไปดว้ย ประธานกลุ่ม คณะกรรมการ
กลุ่ม และเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร ท่ีรับผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งส้ิน 24 ราย  เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสนทนากลุ่ม
วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงเน้ือหา 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี

125125

 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

 วิสาหกิจชุมชน เป็นการด าเนินการเก่ียวกบัการผลิตสินคา้และการให้บริการ เพื่อสร้างรายไดแ้ละเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว 
ชุมชน และระหวา่งชุมชน กญัญามน อินหวา่ง และคนอ่ืน ๆ (2554) กล่าววา่ “วิสาหกิจชุมชน” จดัเป็นองค์กรภาคประชาชนท่ีไม่มี
รูปแบบ ไม่ไดเ้ป็นนิติบุคคลตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ การสนบัสนุนจึงไม่เป็นระบบและไม่มีเอกภาพ ส่งผลให้มีปัญหาในการ
ด าเนินงาน เพราะวสิาหกิจชุมชนบางแห่งไม่เป็นท่ียอมรับของหน่วยงานรัฐหรือภาคเอกชน ดงันั้น วิสาหกิจชุมชนจะประกอบธุรกิจให้
ประสบความส าเร็จ ผูป้ระกอบการจะตอ้งศึกษาการด าเนินงานของธุรกิจ ตอ้งอาศยัความรู้ความเขา้ใจหลายดา้น รวมถึงเจา้หน้าท่ี
ผูรั้บผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชนยงัไม่ทราบความตอ้งการในการส่งเสริมการด าเนินงานและแนวทางการพฒันาวิสาหกิจชุมชนตาม
หลกัการบริหารเชิงดุลยภาพ (Balance Scored Card--BSC) โดยหลกัการบริหารเชิงดุลยภาพเป็นเคร่ืองมือในการประเมินองคก์รผ่าน
ศกัยภาพ ทั้ง 4 มิติ คือ มิติดา้นการเงิน มิติดา้นลูกคา้ มิติดา้นกระบวนการภายใน และมิติดา้นการเรียนรู้และการพฒันา Kaplan and 
Norton (1996) ท าให้สามารถมองเห็นภาพรวมของการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชนไดดี้ยิ่งข้ึน ซ่ึงความส าเร็จของวิสาหกิจชุมชนไม่ได้
วดัผลเฉพาะมุมมองท่ีเป็นตวัเงิน เช่น ผลก าไร เท่านั้น แต่การด าเนินงานทุกส่วนลว้นแต่ช่วยเสริมสร้างความส าเร็จให้กบัวิสาหกิจชุมชน
ดว้ยกนัทั้งส้ิน 
 จากการศึกษาแนวทางในการพฒันาวิสาหกิจชุมชนให้ประสบความส าเร็จ พบวา่ วิสาหกิจชุมชนจะมีศกัยภาพในการบริหาร
จดัการเพ่ิมมากข้ึน จะตอ้งน าแนวคิดหลกัการบริหารเชิงดุลยภาพมาใชป้ระเมินองคก์รทั้งระบบอยา่งต่อเน่ือง โดยให้ความส าคญัทุกดา้น
เท่าเทียมกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นุชนาถ ทบัครุฑ,  ศุกพิชญาณ์ บุญเก้ือ และอรอนงค ์อาภา (2560) ซ่ึงศึกษาวิสาหกิจชุมชนใน
จงัหวดัตรังท่ีน าเคร่ืองมือ Balanced Scorecard มาใชใ้นการบริหารงาน ท าให้กิจการวิสาหกิจชุมชนประสบความส าเร็จ มีวิธีการในการ
วางแผน การท าการตลาด การขยายกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย มีการเรียนรู้และพฒันาอยา่งต่อเน่ือง และมีการถ่ายทอดองคค์วามรู้จากรุ่นสู่รุ่น 
กรกฎ สระคูพนัธ์ และศุภวฒันากร วงศธ์นวสุ (2562) ไดท้ าการศึกษาการบริหารจดัการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปแป้งจากขา้วหอมมะลิ:
กรณีศึกษาจงัหวดัร้อยเอ็ด พบว่า การท่ีจะท าให้วิสาหกิจชุมชน มีศกัยภาพในการบริหารจดัการเพ่ิมมากข้ึน จะตอ้งน าแนวคิดทางการ
บริหารงานอยา่งมีดุลยภาพ (BSC) มาใชป้ระเมินองคก์รทั้งระบบอยา่งต่อเน่ือง โดยไม่ละท้ิงดา้นใดดา้นหน่ึง 
 

วธีิด าเนินการวจิยั 
 

 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  (1) ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี คือ วิสาหกิจชุมชนในอ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี จ านวน 
87 กลุ่ม จ านวนสมาชิก 1,100 ราย (2) กลุ่มตวัอย่าง คดัเลือกวิสาหกิจชุมชนท่ีไดรั้บการประเมินในระดบัดี ทั้งหมด 17 กลุ่ม จ าแนกประเภท
วสิาหกิจชุมชนท่ีไดรั้บการประเมินในระดบัดี 3 ประเภท ไดแ้ก่ ท านา ไมผ้ล ประมง โดยคดัเลือกแบบเฉพาะเจาะจงประเภทละ 1 กลุ่ม ไดก้ลุ่ม
ตวัอย่าง 144 ราย สุ่มแบบง่าย เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสัมภาษณ์วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติพรรณนา และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (3) ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัเก่ียวกบัแนวทางการพฒันาวิสาหกิจชุมชน ประกอบไปดว้ย ประธานกลุ่ม คณะกรรมการ
กลุ่ม และเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร ท่ีรับผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งส้ิน 24 ราย  เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสนทนากลุ่ม
วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงเน้ือหา 
 

 
 

ผลการวจิยั 
  

 สภาพพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน พบว่า สมาชิกส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุเฉล่ีย 53.01 ปี 
แหล่งขอ้มูลท่ีไดรั้บเก่ียวกบัการพฒันาดา้นวสิาหกิจชุมชน ส่วนใหญ่ไดรั้บจากเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรผูรั้บผิดชอบต าบล 

 การด าเนินงานตามหลกัการบริหารเชิงดุลยภาพ พบว่า ดา้นการเงินและดา้นลูกคา้อยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนดา้นกระบวนการ
ภายใน และดา้นการเรียนรู้และพฒันา อยู่ในระดบัมาก ส่วนผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบว่า ดา้นการเงินและด้าน
กระบวนการภายใน มีความแตกต่างกนัทั้ง 3 กลุ่ม โดยผลของดา้นการเงิน พบว่า  F = 4.526* และค่า p value = .012  ส่วนดา้น
กระบวนการภายใน พบวา่  F = 3.454*และค่า p value = .034 ตามล าดบั  

 
ตาราง 1  
การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของการด าเนินงานตามหลักการบริหารเชิงดุลยภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนจ าแนกตามวิสาหกิจชุมชน
โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว 

 
การด าเนินงาน 

 

วสิาหกิจชุมชน 
แปรรูปขา้ว 

บา้นเนินตามาก 

วสิาหกิจชุมชน 
ปลานิลแปลง

ใหญ่ต าบลท่าขา้ม 

วสิาหกิจชุมชน 
แปลงใหญ่ขนุน
ต าบลหนองเหียง 

 
F 
 

 
p value 

 
ดา้นการเงิน  3.48 3.27 3.10 4.526* 0.012 
ดา้นลูกคา้ 3.40 3.41 3.32 0.256ns 0.774 
ดา้นกระบวนการภายใน 3.76 3.55 3.41 3.454* 0.034 
ดา้นการเรียนรู้และพฒันา 3.36 3.44 3.47 0.551 ns 0.578 
ns หมายถึง ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
*หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
 ปัญหาในการส่งเสริมการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน พบวา่ ภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ การบริหาร
จดัการ การส่งเสริมและการสนบัสนุน ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว พบวา่ ทั้ง 3 กลุ่มมีปัญหาในการส่งเสริมแตกต่าง
กนัทั้ง 3 ดา้น โดยผลของดา้นการบริหารจดัการ พบวา่  F = 5.407*และค่า p value = .005 ส่วนดา้นการส่งเสริม พบวา่  F = 5.390* และค่า 
p value = .005 ดา้นการสนบัสนุน พบวา่  F = 9.385**และค่า p value = .000 ตามล าดบั  
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี
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ตาราง 2 
การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของปัญหาในการส่งเสริมการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน จ าแนกตามวิสาหกิจชุมชนโดยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว 
 

ปัญหาในการส่งเสริม 
วสิาหกิจชุมชน 
แปรรูปขา้ว 

บา้นเนินตามาก 

วสิาหกิจชุมชน 
ปลานิลแปลง

ใหญ่ต าบลท่าขา้ม 

วสิาหกิจชุมชน 
แปลงใหญ่ขนุน
ต าบลหนองเหียง 

 
F 
 

 
p value 

 
ดา้นการบริหารจดัการ 3.00 3.31 2.93 5.407* 0.005 
ดา้นการส่งเสริม 2.97 3.29 2.80 5.390* 0.005 
ดา้นการสนบัสนุน 2.77 3.31 2.84 9.385** 0.000 
*หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
**หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
 ความตอ้งการในการส่งเสริมการด าเนินงานของวสิาหกิจชุมชน พบวา่ ความตอ้งการในการส่งเสริม อยูใ่นระดบัมาก ทั้ง 3 ดา้น 
ไดแ้ก่ หน่วยงานสนับสนุนต่าง ๆ เน้ือหาและวิธีการส่งเสริม ส่วนผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว พบว่า ทั้ง 3 กลุ่ม
แตกต่างกนั 2 ดา้น ไดแ้ก่ หน่วยงานสนบัสนุนต่าง ๆ และวิธีการส่งเสริม โดยผลของดา้นหน่วยงานสนบัสนุนต่าง ๆ พบวา่  F = 4.412* 
และค่า p value = .014 ส่วนดา้นวธีิการส่งเสริม พบวา่  F = 6.106** และค่า p value = .003 ตามล าดบั  
 
ตาราง 3 
การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความต้องการในการส่งเสริมการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน จ าแนกตามวิสาหกิจชุมชนโดยการวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดียว 
 

ความตอ้งการ 
ในการส่งเสริม 

วสิาหกิจชุมชน 
แปรรูปขา้ว 

บา้นเนินตามาก 

วสิาหกิจชุมชน 
ปลานิลแปลง

ใหญ่ต าบลท่าขา้ม 

วสิาหกิจชุมชน 
แปลงใหญ่ขนุน
ต าบลหนองเหียง 

 
F 
 

 
p value 

 
ดา้นหน่วยงานสนบัสนุนต่างๆ 3.55 3.90 3.81 4.412* 0.014 
ดา้นเน้ือหา 3.70 3.85 3.67 1.348ns 0.263 
ดา้นวธีิการส่งเสริม 3.60 4.02 3.72 6.106** 0.003 
ns หมายถึง ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
*หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
**หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี
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ตาราง 2 
การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของปัญหาในการส่งเสริมการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน จ าแนกตามวิสาหกิจชุมชนโดยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว 
 

ปัญหาในการส่งเสริม 
วสิาหกิจชุมชน 
แปรรูปขา้ว 

บา้นเนินตามาก 

วสิาหกิจชุมชน 
ปลานิลแปลง

ใหญ่ต าบลท่าขา้ม 

วสิาหกิจชุมชน 
แปลงใหญ่ขนุน
ต าบลหนองเหียง 

 
F 
 

 
p value 

 
ดา้นการบริหารจดัการ 3.00 3.31 2.93 5.407* 0.005 
ดา้นการส่งเสริม 2.97 3.29 2.80 5.390* 0.005 
ดา้นการสนบัสนุน 2.77 3.31 2.84 9.385** 0.000 
*หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
**หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
 ความตอ้งการในการส่งเสริมการด าเนินงานของวสิาหกิจชุมชน พบวา่ ความตอ้งการในการส่งเสริม อยูใ่นระดบัมาก ทั้ง 3 ดา้น 
ไดแ้ก่ หน่วยงานสนับสนุนต่าง ๆ เน้ือหาและวิธีการส่งเสริม ส่วนผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว พบว่า ทั้ง 3 กลุ่ม
แตกต่างกนั 2 ดา้น ไดแ้ก่ หน่วยงานสนบัสนุนต่าง ๆ และวิธีการส่งเสริม โดยผลของดา้นหน่วยงานสนบัสนุนต่าง ๆ พบวา่  F = 4.412* 
และค่า p value = .014 ส่วนดา้นวธีิการส่งเสริม พบวา่  F = 6.106** และค่า p value = .003 ตามล าดบั  
 
ตาราง 3 
การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความต้องการในการส่งเสริมการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน จ าแนกตามวิสาหกิจชุมชนโดยการวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดียว 
 

ความตอ้งการ 
ในการส่งเสริม 

วสิาหกิจชุมชน 
แปรรูปขา้ว 

บา้นเนินตามาก 

วสิาหกิจชุมชน 
ปลานิลแปลง

ใหญ่ต าบลท่าขา้ม 

วสิาหกิจชุมชน 
แปลงใหญ่ขนุน
ต าบลหนองเหียง 

 
F 
 

 
p value 

 
ดา้นหน่วยงานสนบัสนุนต่างๆ 3.55 3.90 3.81 4.412* 0.014 
ดา้นเน้ือหา 3.70 3.85 3.67 1.348ns 0.263 
ดา้นวธีิการส่งเสริม 3.60 4.02 3.72 6.106** 0.003 
ns หมายถึง ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
*หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
**หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก. แผนภูมิแสดงการด าเนินงานตามหลกัการบริหารเชิงดุลยภาพของวสิาหกิจชุมชนทั้ง 3 กลุ่ม 
ข. แผนภูมิแสดงปัญหาในการส่งเสริมการด าเนินงานของวสิาหกิจชุมชนทั้ง 3 กลุ่ม 
ค. แผนภูมิแสดงความตอ้งการในการส่งเสริมการด าเนินงานของวสิาหกิจชุมชนทั้ง 3 กลุ่ม 
 
 แนวทางการพฒันาวสิาหกิจชุมชนตามหลกัการบริหารเชิงดุลยภาพ 
 แนวทางการพฒันาวิสาหกิจชุมชน ดา้นการเงิน คือ ส่งเสริมดา้นการจดัการบญัชีครัวเรือน ดา้นลูกคา้ คือ ส่งเสริมการใชส่ื้อ
ออนไลน์ ดา้นกระบวนการภายใน คือ ส่งเสริมการบริหารจดัการกลุ่มท่ีเป็นระบบ ดา้นการเรียนรู้และการพฒันา คือ การศึกษาดูงานจาก
วสิาหกิจท่ีประสบความส าเร็จ    

 
ภาพ 5 แนวทางการพฒันาวสิาหกิจชุมชนตามหลกัการบริหารเชิงดุลยภาพในอ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี 

ข. ก. ค. 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี
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อภิปรายผล 
 
แนวทางการพฒันาวสิาหกจิชุมชนตามหลกัการบริหารเชิงดุลยภาพในอ าเภอพนัสนิคม จงัหวดัชลบุรี 
 1. ดา้นการเงิน ผลการศึกษา พบวา่ การด าเนินงานดา้นการเงินทั้ง 3 กลุ่ม แตกต่างกนั ซ่ึงวิสาหกิจชุมชนท่ียงัไม่มีการจดัตั้ง
กองทุนและการจดัท าบญัชียงัไม่สม ่าเสมอ ไดแ้ก่ วสิาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ขนุน  ต าบลหนองเหียง ขดัแยง้กบัหลกัการบริหารเชิงดุลยภาพ 
(Kaplan & Norton, 1996) ดา้นมิติการเงิน ท่ีกล่าววา่ องคก์รท่ีมีประสิทธิภาพจะตอ้งมีการจดัท าบญัชีรายรับ-รายจ่ายอยา่งสม ่าเสมอ และ
ตอ้งมีการวางแผนดา้นตน้ทุน ดงันั้น จึงควรส่งเสริมการท าจดัท าบญัชีให้กบัวิสาหกิจชุมชนเพ่ือให้เกิดความสมดุลยใ์นการบริหารเชิง
ดุลยภาพ 
 2. ดา้นลูกคา้ ผลการศึกษา พบว่า วิสาหกิจชุมชนแปรรูปขา้วบา้นเนินตามาก ยงัไม่มีการใช้ส่ือออนไลน์เพื่อการตลาดและ
ประชาสมัพนัธ์สินคา้ เน่ืองจากยงัไม่มีหน่วยงานเขา้มาสนบัสนุนท าใหไ้ม่สามารถขยายกลุ่มลูกคา้เพ่ิมได ้สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาเร่ือง
การพฒันาวสิาหกิจชุมชนกลุ่มเกลือสปาบา้นโนนธงชยั อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอุดรธานี (วราพร กรีเทพ, 2559) ไดอ้ธิบายไวว้า่ ส่ือสังคม
ออนไลน์มีบทบาทอยา่งมาก ส าหรับการเพ่ิมช่องทางการขายและไม่ใชต้น้ทุนสูง  
 3. ดา้นกระบวนการภายใน ผลการศึกษา พบวา่ สมาชิกวสิาหกิจชุมชนแปรรูปขา้วบา้นเนินตามาก ยงัไม่ให้ความส าคญักบัการ
วางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาการพฒันาวสิาหกิจชุมชนสู่ความส าเร็จ กรณีศึกษากลุ่มทอผา้ไหมบา้นหวาย
หลึม ต าบลมะบา้ อ าเภอทุ่งเขาหลวง จงัหวดัร้อยเอด็ (มินระดา โคตรศรีวงค ์และสถาพร มงคลศรีสวสัด์ิ, 2559) ไดอ้ธิบายไวว้า่ กลุ่มท่ีมี
ความเขม้แขง็ย ัง่ยนื ตอ้งมีการวางแผนการด าเนินงานของกลุ่มทั้งการผลิต การตลาด แรงงานและเงินทุนของกลุ่ม มีการปรับรูปแบบการ
ท างานใหมี้ความเหมาะสม  
 4. ดา้นการเรียนรู้และการพฒันา ผลการศึกษา จากการสนทนากลุ่ม พบวา่ วิสาหกิจชุมชนทั้ง 3 กลุ่มตอ้งการการเรียนรู้จาก
ผูเ้ช่ียวชาญ การฝึกอบรมและสาธิต ตลอดจนการศึกษาดูงานจากวิสาหกิจชุมชนท่ีประสบความส าเร็จ นอกจากน้ี การสร้างองคค์วามรู้
และมีการถ่ายทอดองคค์วามรู้ในการปฏิบติังานใหม่ ๆ ระหวา่งสมาชิกดว้ยกนัเองภายในกลุ่ม สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาแนวทางการ
พฒันาวิสาหกิจชุมชนตามหลักการบริหารเชิงดุลยภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในอ าเภอบางคล้า จังหวดัฉะเชิงเทรา (สิรินทิพย ์                
มีเวยีงจนัทร์, 2562) ไดอ้ธิบายไวว้า่ แนวทางการส่งเสริมและพฒันาวิสาหกิจชุมชนตามหลกัหลกัการบริหารเชิงดุลยภาพ ควรจะตอ้งไป
ศึกษาดูงานจากวสิาหกิจชุมชนท่ีประสบความส าเร็จมีระดบัมากท่ีสุด รองลงมา คือ ส่งเสริมให้มีการสร้างองคค์วามรู้และมีการถ่ายทอด
องคค์วามรู้ในการปฏิบติังานใหม่ ๆ อยูต่ลอดเวลา 
 

ข้อเสนอแนะเพือ่น าไปใช้ 
 

  1. การถ่ายทอดความรู้เร่ือง การบริหารจดัการวิสาหกิจชุมชน หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรแบ่งการถ่ายทอดความรู้ให้กบัสมาชิก
วสิาหกิจชุมชนตามกลุ่มอาย ุและเนน้ใหส้มาชิกท่ีมีประสบการณ์ท่ีมากกวา่ถ่ายทอดความรู้ให้กบัสมาชิกท่ีมีประสบการณ์นอ้ย จะท าให้
กลุ่มประสบความส าเร็จมากข้ึน 
  2. จากผลการศึกษาในคร้ังน้ี พบว่า แหล่งขอ้มูลท่ีได้รับเก่ียวกับการพฒันาวิสาหกิจชุมชน ส่วนใหญ่ไดรั้บจากเจ้าหน้าท่ี
ส่งเสริมการเกษตรประจ าต าบล ดงันั้น หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรมีการพฒันาช่องทางการให้ขอ้มูลข่าวสารดว้ยวิธีการใช้เทคโนโลยีและ



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี
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อภิปรายผล 
 
แนวทางการพฒันาวสิาหกจิชุมชนตามหลกัการบริหารเชิงดุลยภาพในอ าเภอพนัสนิคม จงัหวดัชลบุรี 
 1. ดา้นการเงิน ผลการศึกษา พบวา่ การด าเนินงานดา้นการเงินทั้ง 3 กลุ่ม แตกต่างกนั ซ่ึงวิสาหกิจชุมชนท่ียงัไม่มีการจดัตั้ง
กองทุนและการจดัท าบญัชียงัไม่สม ่าเสมอ ไดแ้ก่ วสิาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ขนุน  ต าบลหนองเหียง ขดัแยง้กบัหลกัการบริหารเชิงดุลยภาพ 
(Kaplan & Norton, 1996) ดา้นมิติการเงิน ท่ีกล่าววา่ องคก์รท่ีมีประสิทธิภาพจะตอ้งมีการจดัท าบญัชีรายรับ-รายจ่ายอยา่งสม ่าเสมอ และ
ตอ้งมีการวางแผนดา้นตน้ทุน ดงันั้น จึงควรส่งเสริมการท าจดัท าบญัชีให้กบัวิสาหกิจชุมชนเพ่ือให้เกิดความสมดุลยใ์นการบริหารเชิง
ดุลยภาพ 
 2. ดา้นลูกคา้ ผลการศึกษา พบว่า วิสาหกิจชุมชนแปรรูปขา้วบา้นเนินตามาก ยงัไม่มีการใช้ส่ือออนไลน์เพื่อการตลาดและ
ประชาสมัพนัธ์สินคา้ เน่ืองจากยงัไม่มีหน่วยงานเขา้มาสนบัสนุนท าใหไ้ม่สามารถขยายกลุ่มลูกคา้เพ่ิมได ้สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาเร่ือง
การพฒันาวสิาหกิจชุมชนกลุ่มเกลือสปาบา้นโนนธงชยั อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอุดรธานี (วราพร กรีเทพ, 2559) ไดอ้ธิบายไวว้า่ ส่ือสังคม
ออนไลน์มีบทบาทอยา่งมาก ส าหรับการเพ่ิมช่องทางการขายและไม่ใชต้น้ทุนสูง  
 3. ดา้นกระบวนการภายใน ผลการศึกษา พบวา่ สมาชิกวสิาหกิจชุมชนแปรรูปขา้วบา้นเนินตามาก ยงัไม่ให้ความส าคญักบัการ
วางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาการพฒันาวสิาหกิจชุมชนสู่ความส าเร็จ กรณีศึกษากลุ่มทอผา้ไหมบา้นหวาย
หลึม ต าบลมะบา้ อ าเภอทุ่งเขาหลวง จงัหวดัร้อยเอด็ (มินระดา โคตรศรีวงค ์และสถาพร มงคลศรีสวสัด์ิ, 2559) ไดอ้ธิบายไวว้า่ กลุ่มท่ีมี
ความเขม้แขง็ย ัง่ยนื ตอ้งมีการวางแผนการด าเนินงานของกลุ่มทั้งการผลิต การตลาด แรงงานและเงินทุนของกลุ่ม มีการปรับรูปแบบการ
ท างานใหมี้ความเหมาะสม  
 4. ดา้นการเรียนรู้และการพฒันา ผลการศึกษา จากการสนทนากลุ่ม พบวา่ วิสาหกิจชุมชนทั้ง 3 กลุ่มตอ้งการการเรียนรู้จาก
ผูเ้ช่ียวชาญ การฝึกอบรมและสาธิต ตลอดจนการศึกษาดูงานจากวิสาหกิจชุมชนท่ีประสบความส าเร็จ นอกจากน้ี การสร้างองคค์วามรู้
และมีการถ่ายทอดองคค์วามรู้ในการปฏิบติังานใหม่ ๆ ระหวา่งสมาชิกดว้ยกนัเองภายในกลุ่ม สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาแนวทางการ
พฒันาวิสาหกิจชุมชนตามหลักการบริหารเชิงดุลยภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในอ าเภอบางคล้า จังหวดัฉะเชิงเทรา (สิรินทิพย ์                
มีเวยีงจนัทร์, 2562) ไดอ้ธิบายไวว้า่ แนวทางการส่งเสริมและพฒันาวิสาหกิจชุมชนตามหลกัหลกัการบริหารเชิงดุลยภาพ ควรจะตอ้งไป
ศึกษาดูงานจากวสิาหกิจชุมชนท่ีประสบความส าเร็จมีระดบัมากท่ีสุด รองลงมา คือ ส่งเสริมให้มีการสร้างองคค์วามรู้และมีการถ่ายทอด
องคค์วามรู้ในการปฏิบติังานใหม่ ๆ อยูต่ลอดเวลา 
 

ข้อเสนอแนะเพือ่น าไปใช้ 
 

  1. การถ่ายทอดความรู้เร่ือง การบริหารจดัการวิสาหกิจชุมชน หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรแบ่งการถ่ายทอดความรู้ให้กบัสมาชิก
วสิาหกิจชุมชนตามกลุ่มอาย ุและเนน้ใหส้มาชิกท่ีมีประสบการณ์ท่ีมากกวา่ถ่ายทอดความรู้ให้กบัสมาชิกท่ีมีประสบการณ์นอ้ย จะท าให้
กลุ่มประสบความส าเร็จมากข้ึน 
  2. จากผลการศึกษาในคร้ังน้ี พบว่า แหล่งขอ้มูลท่ีได้รับเก่ียวกับการพฒันาวิสาหกิจชุมชน ส่วนใหญ่ไดรั้บจากเจ้าหน้าท่ี
ส่งเสริมการเกษตรประจ าต าบล ดงันั้น หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรมีการพฒันาช่องทางการให้ขอ้มูลข่าวสารดว้ยวิธีการใช้เทคโนโลยีและ

 
 

การส่งเสริมแบบรายบุคคล ไดแ้ก่ การฝึกอบรมหรือการเยี่ยมเยียน (training and visiting) และเพ่ือเป็นการกระจายข่าวสารไดอ้ยา่งทัว่ถึงมาก
ข้ึน ควรพฒันาช่องทางการส่ือสารขอ้มูลของเจา้หน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรกบัวิสาหกิจชุมชนในรูปแบบออนไลน์เพ่ิมมากข้ึน เพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 
 3. การส่งเสริมควรให้ความส าคญักบัการบริหารงานทั้ง 4 ดา้น ของหลกัการบริหารเชิงดุลยภาพ ท่ีตรงกบัความตอ้งการและ
สามารถแกไ้ขปัญหาไดจ้ริง ไม่เขา้ไปส่งเสริมหรือพฒันาเพียงดา้นใดดา้นหน่ึง ควรใหค้วามส าคญัแต่ละดา้นเท่าเทียมกนั 
  4. วิสาหกิจชุมชนควรร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีให้การส่งเสริมและสนบัสนุน ก าหนดแผนหรือก าหนดช่วงเวลาในการทบทวน
และประเมินศกัยภาพของกลุ่มร่วมกนัในทุก ๆ ปี เพ่ือจะไดท้ราบจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ในแต่ละประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งในการ
บริหารจดัการกลุ่ม ซ่ึงผลท่ีไดจ้ะสามารถน ามาพฒันาต่อยอดหรือจดัการแกไ้ขไดท้นัที และยงัจะสามารถรวบรวมเป็นแผนพฒันากลุ่ม
ขอรับการส่งเสริมจากภาคีท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 
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บทคดัย่อ 
 
 การวิจยัน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรผูป้ลูกผกัอินทรียใ์นจงัหวดันครปฐม (2) 
ความรู้เก่ียวกบัเกษตรอินทรียแ์ละการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วมของเกษตรกร (3) ความคิดเห็นเก่ียวกบัการ
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม (4) การยอมรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม  (5) ปัญหาและ
ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการยอมรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม ประชากรท่ีศึกษา คือ เกษตรกรผูป้ลูกผกัอินทรีย ์
ในจังหวดันครปฐม จ านวน 110 ราย ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 86 ราย โดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน ท่ีระดับความ
คลาดเคล่ือน .05 การสุ่มตวัอย่างแบบง่าย โดยเคร่ืองมือท่ีใช้เก็บขอ้มูลคือแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติพรรณนา 
ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการจดัอนัดบั ผลการศึกษาพบว่า (1) เกษตรกรทั้งหมดมี
ลกัษณะการถือครองพ้ืนท่ีปลูกผกัอินทรียเ์ป็นของตนเอง (2) ความรู้เก่ียวกบัเกษตรอินทรียแ์ละการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
แบบมีส่วนร่วม อยูใ่นระดบัมาก (3) ความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก
ทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ การมีผลต่อ ผูบ้ริโภค เกษตรกร และเจา้หนา้ท่ี (4) การยอมรับเชิงเน้ือหา พบวา่ ยอมรับอยูใ่นระดบัมาก การยอมรับ
เชิงปฏิบติั พบวา่ ยอมรับอยูใ่นระดบัมาก และ (5) เกษตรกรมีปัญหาการยอมรับอยูใ่นระดบัมาก 2 ดา้น ไดแ้ก่ การรับรองมาตรฐาน 
และการส่งเสริม โดยเกิดจากนกัส่งเสริมการเกษตรขาดความรู้ความเช่ียวชาญ ขอ้เสนอแนะ คือ นกัส่งเสริมการเกษตรควรมีความรู้
และเวลาในการส่งเสริมเพ่ือใหเ้กษตรกรยอมรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วมและน าไปปฏิบติัได ้
 
ค าส าคญั: เกษตรอินทรีย,์ เกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม, เกษตรกรผูป้ลูกผกัอินทรีย ์
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รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม (4) การยอมรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม  (5) ปัญหาและ
ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการยอมรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม ประชากรท่ีศึกษา คือ เกษตรกรผูป้ลูกผกัอินทรีย ์
ในจังหวดันครปฐม จ านวน 110 ราย ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 86 ราย โดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน ท่ีระดับความ
คลาดเคล่ือน .05 การสุ่มตวัอย่างแบบง่าย โดยเคร่ืองมือท่ีใช้เก็บขอ้มูลคือแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติพรรณนา 
ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการจดัอนัดบั ผลการศึกษาพบว่า (1) เกษตรกรทั้งหมดมี
ลกัษณะการถือครองพ้ืนท่ีปลูกผกัอินทรียเ์ป็นของตนเอง (2) ความรู้เก่ียวกบัเกษตรอินทรียแ์ละการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
แบบมีส่วนร่วม อยูใ่นระดบัมาก (3) ความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก
ทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ การมีผลต่อ ผูบ้ริโภค เกษตรกร และเจา้หนา้ท่ี (4) การยอมรับเชิงเน้ือหา พบวา่ ยอมรับอยูใ่นระดบัมาก การยอมรับ
เชิงปฏิบติั พบวา่ ยอมรับอยูใ่นระดบัมาก และ (5) เกษตรกรมีปัญหาการยอมรับอยูใ่นระดบัมาก 2 ดา้น ไดแ้ก่ การรับรองมาตรฐาน 
และการส่งเสริม โดยเกิดจากนกัส่งเสริมการเกษตรขาดความรู้ความเช่ียวชาญ ขอ้เสนอแนะ คือ นกัส่งเสริมการเกษตรควรมีความรู้
และเวลาในการส่งเสริมเพ่ือใหเ้กษตรกรยอมรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วมและน าไปปฏิบติัได ้
 
ค าส าคญั: เกษตรอินทรีย,์ เกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม, เกษตรกรผูป้ลูกผกัอินทรีย ์
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Abstract 
 
 The objectives of this research were to study (1) social and economic conditions of organic vegetable production farmers in 
Nakhon Pathom province (2) knowledge  regarding to organic agriculture and participatory based on organic agricultural standard 
certification (3) opinions regarding participatory organic agricultural standard certification (4) the acceptance of participatory organic 
agricultural standard certification (5) problems and suggestions regarding the acceptance of participatory organic agricultural standard 
certification. The population of this study was 110 organic vegetable production farmers in Nakhon Pathom province. The sample 
size of 86 people by using Taro Yamane formula with the error value of 0.05 and simple random sampling method. The tool used 
in data collection was interview. Data were analyzed by using descriptive statistics such as frequency, percentage, minimum value, 
maximum value, mean, standard deviation, and ranking. The results of the study showed that (1) All of the farmers were self-own 
organic vegetable production area (2) knowledge regarding organic agricultural and participatory organic agricultural standard certification 
was at high level. (3) Opinions about participatory organic agricultural standard certification was at high level in three aspect 
which were the influence toward consumers, farmers, and officers. (4) The content acceptance showed that farmers accepted it at 
the high level , practical acceptance showed that farmers accepted it at the high level (5) Farmers faced the problem of acceptance 
at high level in 2 aspects: certification and extension because of lack of knowledge and expertise of the agricultural extension 
officer. Suggestion would be that the agricultural extension officers should have knowledge and time for extension so that 
farmers would accept participatory organic agricultural standard certification and would be able to adopt it into real practice. 
 
Keywords: Organic Agriculture, Participatory Organic Agriculture, Organic Vegetable Production Farmer 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’
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บทน า 
 

 เน่ืองดว้ยปัจจุบนัมีกระแสการดูแลรักษาสุขภาพมากข้ึน ผูบ้ริโภคหันมาสนใจในการเลือกซ้ืออาหารท่ีปลอดภยัปราศจาก
การใชส้ารเคมี จึงเป็นการกระตุน้ใหเ้กษตรกรสนใจการท าเกษตรแนวใหม่คือ “เกษตรอินทรีย”์  
 แต่เดิมการท าเกษตรอินทรียใ์นพ้ืนท่ี เป็นไปในลกัษณะต่างคนต่างท า ตลอดจนเกษตรกรเองยงัไม่ค่อยมีความรู้เร่ืองการท า
เกษตรอินทรียอ์ยา่งแทจ้ริง โดยมีมาตรฐานเกษตรอินทรียห์ลายแบบ เช่น IFOAM ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีสาม หรือหน่วยงานเป็นผูต้รวจ
รับรอง และมีค่าใชจ่้ายในการรับรองท่ีสูง เป็นขอ้จ ากดัของเกษตรกรรายยอ่ย แต่มีอีกแนวทางหน่ึงท่ีจะสามารถสานต่อความตั้งใจ
ของเกษตรกรรายยอ่ยไดคื้อ “ระบบการรับรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม” ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงทางเลือกให้กบัเกษตรกรรายยอ่ยท่ีมี
ความมุ่งมัน่พฒันาเป็นเกษตรอินทรีย ์สร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัผูบ้ริโภค ส่งผลใหเ้กษตรกรสามารถจ าหน่ายผลิตผลทางเกษตรไดใ้น
ราคาท่ีสูงข้ึน ผูบ้ริโภคและเกษตรกรมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน และการท าการเกษตรแนวน้ียงัเป็น
มิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยสถานีพฒันาท่ีดินนครปฐมและหน่วยงานในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจงัหวดันครปฐม วโิรจน์  
ชูช่วย (2564) ไดใ้หค้วามส าคญัในการขบัเคล่ือนการด าเนินงานโครงการพฒันากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
แบบมีส่วนร่วม โดยไดด้ าเนินงานวางแผนเพ่ือสนบัสนุนเกษตรกรกลุ่มใหม่ท่ีเร่ิมตน้เขา้สู่การผลิตในระบบเกษตรอินทรีย ์ใหไ้ดก้าร
รับรองมาตรฐาน เพ่ือเพ่ิมเกษตรกรรายยอ่ยและเพ่ิมสินคา้เกษตรอินทรียท่ี์ผ่านระบบการรับประกนัคุณภาพ ซ่ึงเป็นกระบวนการใน
การรับรองท่ีเป็นระบบสากลมีมาตรฐานทัว่โลกให้การยอมรับ ท าให้เกษตรกรเกิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ผลิตสินคา้ท่ีปลอดภยัสู่
ผูบ้ริโภค ดงันั้น จึงไดด้ าเนินการส่งเสริมใหเ้กษตรกรท าเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม มาอยา่งต่อเน่ืองและสนบัสนุนเกษตรกรท่ีมี
ความพร้อมและเต็มใจท่ีจะเขา้สู่การรับรองมาตรฐาน โดยการถ่ายทอดความรู้ในเร่ืองการผลิตเกษตรอินทรียท่ี์มีประสิทธิภาพตาม
มาตรฐาน รวมถึงการให้ขอ้มูลต่าง ๆ กบัเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการ ปี 2564 น้ี มีเป้าหมายท่ีจะพฒันายกระดบัให้เกษตรกรกลุ่ม
ใหม่ท่ียงัไม่ไดก้ารรับรองมาตรฐาน เขา้สู่ระบบเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม อยา่งนอ้ย 5 กลุ่ม และภายในปี 2565 จะตอ้งให้ได้
อยา่งนอ้ย 9 กลุ่ม โดยมีมิสเตอร์เกษตรอินทรีย ์ท าหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษาและใหค้  าแนะน ากบักลุ่มเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการ ประชุม
กลุ่มเกษตรกรและถ่ายทอดองคค์วามรู้ดา้นการผลิตในระบบเกษตรอินทรียต์ามมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ใหก้บัเกษตรกรในกลุ่ม ดว้ย
เหตุผลดงักล่าว จึงก่อใหเ้กิดการวจิยัการยอมรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วมของเกษตรกรผูป้ลูกผกัอินทรียใ์น
จงัหวดันครปฐม เพ่ือให้มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัปัจจยัต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อการยอมรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์บบมี
ส่วนร่วม และเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้เกษตรกรไดน้ าเอาการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม ไปปรับใชใ้น
การท าเกษตรอินทรีย ์ตลอดจนกรมพฒันาท่ีดินสามารถน าผลการวิจยัไปใชเ้ป็นแนวทางในการถ่ายทอดให้เกษตรกรท่ีสนใจเขา้ใจ
ในระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม  
 

วตัถุประสงค์การวจิยั 
 
 1. เพื่อศึกษาสภาพพ้ืนฐานทางสงัคมและเศรษฐกิจ ของเกษตรกรผูป้ลูกผกัอินทรียใ์นจงัหวดันครปฐม 
 2. เพ่ือศึกษาความรู้เก่ียวกบัเกษตรอินทรียแ์ละการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วมของเกษตรกร 
 3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วมของเกษตรกร  
 4. เพ่ือศึกษาการยอมรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วมของเกษตรกร  
 5. เพื่อศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะการยอมรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วมของเกษตรกร  
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  
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 เน่ืองดว้ยปัจจุบนัมีกระแสการดูแลรักษาสุขภาพมากข้ึน ผูบ้ริโภคหันมาสนใจในการเลือกซ้ืออาหารท่ีปลอดภยัปราศจาก
การใชส้ารเคมี จึงเป็นการกระตุน้ใหเ้กษตรกรสนใจการท าเกษตรแนวใหม่คือ “เกษตรอินทรีย”์  
 แต่เดิมการท าเกษตรอินทรียใ์นพ้ืนท่ี เป็นไปในลกัษณะต่างคนต่างท า ตลอดจนเกษตรกรเองยงัไม่ค่อยมีความรู้เร่ืองการท า
เกษตรอินทรียอ์ยา่งแทจ้ริง โดยมีมาตรฐานเกษตรอินทรียห์ลายแบบ เช่น IFOAM ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีสาม หรือหน่วยงานเป็นผูต้รวจ
รับรอง และมีค่าใชจ่้ายในการรับรองท่ีสูง เป็นขอ้จ ากดัของเกษตรกรรายยอ่ย แต่มีอีกแนวทางหน่ึงท่ีจะสามารถสานต่อความตั้งใจ
ของเกษตรกรรายยอ่ยไดคื้อ “ระบบการรับรองเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม” ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงทางเลือกให้กบัเกษตรกรรายยอ่ยท่ีมี
ความมุ่งมัน่พฒันาเป็นเกษตรอินทรีย ์สร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัผูบ้ริโภค ส่งผลใหเ้กษตรกรสามารถจ าหน่ายผลิตผลทางเกษตรไดใ้น
ราคาท่ีสูงข้ึน ผูบ้ริโภคและเกษตรกรมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน และการท าการเกษตรแนวน้ียงัเป็น
มิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยสถานีพฒันาท่ีดินนครปฐมและหน่วยงานในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจงัหวดันครปฐม วโิรจน์  
ชูช่วย (2564) ไดใ้หค้วามส าคญัในการขบัเคล่ือนการด าเนินงานโครงการพฒันากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
แบบมีส่วนร่วม โดยไดด้ าเนินงานวางแผนเพ่ือสนบัสนุนเกษตรกรกลุ่มใหม่ท่ีเร่ิมตน้เขา้สู่การผลิตในระบบเกษตรอินทรีย ์ใหไ้ดก้าร
รับรองมาตรฐาน เพ่ือเพ่ิมเกษตรกรรายยอ่ยและเพ่ิมสินคา้เกษตรอินทรียท่ี์ผ่านระบบการรับประกนัคุณภาพ ซ่ึงเป็นกระบวนการใน
การรับรองท่ีเป็นระบบสากลมีมาตรฐานทัว่โลกให้การยอมรับ ท าให้เกษตรกรเกิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ผลิตสินคา้ท่ีปลอดภยัสู่
ผูบ้ริโภค ดงันั้น จึงไดด้ าเนินการส่งเสริมใหเ้กษตรกรท าเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม มาอยา่งต่อเน่ืองและสนบัสนุนเกษตรกรท่ีมี
ความพร้อมและเต็มใจท่ีจะเขา้สู่การรับรองมาตรฐาน โดยการถ่ายทอดความรู้ในเร่ืองการผลิตเกษตรอินทรียท่ี์มีประสิทธิภาพตาม
มาตรฐาน รวมถึงการให้ขอ้มูลต่าง ๆ กบัเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการ ปี 2564 น้ี มีเป้าหมายท่ีจะพฒันายกระดบัให้เกษตรกรกลุ่ม
ใหม่ท่ียงัไม่ไดก้ารรับรองมาตรฐาน เขา้สู่ระบบเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม อยา่งนอ้ย 5 กลุ่ม และภายในปี 2565 จะตอ้งให้ได้
อยา่งนอ้ย 9 กลุ่ม โดยมีมิสเตอร์เกษตรอินทรีย ์ท าหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษาและใหค้  าแนะน ากบักลุ่มเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการ ประชุม
กลุ่มเกษตรกรและถ่ายทอดองคค์วามรู้ดา้นการผลิตในระบบเกษตรอินทรียต์ามมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ใหก้บัเกษตรกรในกลุ่ม ดว้ย
เหตุผลดงักล่าว จึงก่อใหเ้กิดการวจิยัการยอมรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วมของเกษตรกรผูป้ลูกผกัอินทรียใ์น
จงัหวดันครปฐม เพ่ือให้มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัปัจจยัต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อการยอมรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์บบมี
ส่วนร่วม และเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้เกษตรกรไดน้ าเอาการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม ไปปรับใชใ้น
การท าเกษตรอินทรีย ์ตลอดจนกรมพฒันาท่ีดินสามารถน าผลการวิจยัไปใชเ้ป็นแนวทางในการถ่ายทอดให้เกษตรกรท่ีสนใจเขา้ใจ
ในระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม  
 

วตัถุประสงค์การวจิยั 
 
 1. เพื่อศึกษาสภาพพ้ืนฐานทางสงัคมและเศรษฐกิจ ของเกษตรกรผูป้ลูกผกัอินทรียใ์นจงัหวดันครปฐม 
 2. เพ่ือศึกษาความรู้เก่ียวกบัเกษตรอินทรียแ์ละการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วมของเกษตรกร 
 3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วมของเกษตรกร  
 4. เพ่ือศึกษาการยอมรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วมของเกษตรกร  
 5. เพื่อศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะการยอมรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วมของเกษตรกร  
 

3. ความคดิเห็นเกีย่วกบัการรับรองมาตรฐาน 
    เกษตรอนิทรีย์แบบมส่ีวนร่วม  
   3.1 การมีผลต่อเกษตรกร  
   3.2 การมีผลต่อบริโภค 
   3.3 การมีผลต่อเจา้หนา้ท่ี    
 
 
 
 

กรอบแนวคดิการวจิยั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวจิยั 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 
 งานวิจยัฉบบัน้ี ศึกษาแนวคิดประกอบดว้ย แนวคิดเก่ียวกบัความรู้ ความคิดเห็น การยอมรับ และเกษตรอินทรีย ์ความรู้ 
หมายถึง ส่ิงท่ีสั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน สาระ ขอ้มูล แนวคิด การคน้ควา้ หรือประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบติั
และทักษะ เป็นส่ิงท่ีได้รับมาจากการได้ยิน ได้ฟัง การคิด หรือการปฏิบัติ เป็นความเข้าใจหรือสารสนเทศท่ีได้รับมาจาก
ประสบการณ์ ความรู้เป็นผลท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ สังคม และเทคโนโลยี (ราชบณัฑิตยสถาน, 
2556) ความคิดเห็น คือ การแสดงออกถึงความรู้สึกของบุคคล ในดา้นความคิด ความเช่ือ และดา้นการตดัสินใจ จึงแสดงออกมา

2. ความรู้เกีย่วกบัการรับรอง 
    มาตรฐานเกษตรอนิทรีย์แบบม ี 
    ส่วนร่วม   
   2.1 ความรู้เร่ืองเกษตรอินทรีย ์
   2.2 ความรู้เร่ืองมาตรฐานการ 
         รับรองแบบมีส่วนร่วม  

4. ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
   4.1 การรับรองมาตรฐาน  
   4.2 การส่งเสริม 

การยอมรับการรับรองมาตรฐาน
เกษตรอนิทรีย์แบบมส่ีวนร่วม 
    - เชิงเน้ือหา 
    - เชิงปฏิบติั 

1. สภาพสังคมและเศรษฐกจิ 
   1.1 เพศ    1.2 อาย ุ
   1.3 ระดบัการศึกษา  1.4 อาชีพหลกั 
   1.5 รายไดจ้ากการประกอบอาชีพ 1.6 ประสบการณ์ในการปลูกผกัอินทรีย ์ 
   1.7 พ้ืนท่ีปลูกผกัอินทรีย ์  1.8 ลกัษณะการถือครองพ้ืนท่ี 
   1.9 จ านวนแรงงานในครอบครัว  1.10 รายจ่ายจากการปลูกผกัอินทรีย ์
   1.11 การฝึกอบรม   1.12 การไดรั้บข่าวสาร 
   1.13 สถานท่ีจ าหน่าย 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี
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ทางการพดู การเขียน หรือท่าทางโดยอาศยัความรู้หรือประสบการณ์ในการช่วยตดัสินใจ และคนส่วนใหญ่มกัจะถือวา่ ส่ิงท่ีมนุษย์
แสดงออกมานั้น เป็นส่ิงท่ีสะทอ้นถึงความในใจ (สุพตัรา สีหาชาลี, 2556) การยอมรับ หมายถึง การท่ีประชาชนไดเ้รียนรู้ผ่าน
การศึกษาโดยขั้นตอนการรับรู้การยอมรับจะเกิดข้ึนได ้หากมีการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และการเรียนรู้นั้น จะไดผ้ลก็ต่อเม่ือบุคคลนั้นได้
ทดลองปฏิบติัจนเม่ือเขาแน่ใจวา่ ส่ิงประดิษฐน์ั้น สามารถให้ประโยชน์อยา่งแน่นอน เขาจึงกลา้ลงทุนสร้างหรือซ้ือส่ิงประดิษฐ์นั้น 
ดังนั้ น จึงสรุปได้ว่า การยอมรับเป็นพฤติกรรมของแต่ละบุคคล ในการรับเอาส่ิงใหม่มายึดถือปฏิบัติด้วยความเต็มใจโดยท่ี 
พฤติกรรมนั้น มีการเปล่ียนแปลงอยา่งเป็นกระบวนการและมีระยะเวลา (Foster, 1973) กระบวนการยอมรับ (adoption process) วา่
คือ กระบวนการทางจิตใจ  ซ่ึงบุคคลรู้สึกจากการได้ยินคร้ังแรกเก่ียวกับการเปล่ียนแปลง จนถึงการยอมรับและน าไปใช ้ 
กระบวนการยอมรับนวตักรรมนั้น นกัวิชาการดา้นสังคมต่างเห็นดว้ยกนัวา่ การยอมรับนวตักรรมเป็นผลมาจากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน
ต่อเน่ืองอย่างเป็นกระบวนการ แม้ว่ารายละเอียดแตกต่างกัน แต่ก็มาจากพ้ืนฐานเดียวกันของ  Roger (1995) ซ่ึงมีแนวคิด
กระบวนการยอมรับนวตักรรม ดงัน้ี (1) ขั้นตระหนกัหรือขั้นต่ืนตวั (2) ขั้นสนใจ (3) ขั้นประเมินผล (4) ขั้นทดลอง (5) ขั้นยอมรับ 
และบุคคลยอมรับนวตักรรมโดยน านวตักรรมมาใชอ้ยา่งเตม็ท่ี สม ่าเสมอ (จิระวฒัน์ วงศ์สวสัดิวฒัน์, 2529) ระบบการรับรองแบบมี
ส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการรับรองเกษตรอินทรียใ์นระดบัชุมชน บนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในชุมชน
มาร่วมกนัภายใตห้ลกัความไวว้างใจ เครือข่ายสงัคม และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพ่ือพฒันาการผลิตใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานเกษตร
อินทรีย ์(กรมการขา้ว, 2557) 
 

วธีิด าเนินการวจิยั 
 
 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือ เกษตรกรผูป้ลูกผกัอินทรีย ์ในจงัหวดันครปฐม จ านวน 110 ราย ก าหนด
ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชสู้ตรของ ทาโร่ ยามาเน ท่ีระดบันยัส าคญั .05 ไดก้ลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ี เท่ากบั 86 ราย สุ่มตวัอยา่ง
แบบง่าย ใช้แบบสัมภาษณ์ในการจัดเก็บขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติพรรณนาในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ          
ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 

ผลการวจิยั 
 
  ผลการศึกษาเร่ือง การยอมรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วมของเกษตรกรผูป้ลูกผกัอินทรียใ์นจงัหวดั
นครปฐม สรุปผลการวจิยัได ้ดงัน้ี 
 1. สภาพพ้ืนฐานทางสงัคมและเศรษฐกิจ  
   ผลการศึกษาพบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 53.5 เป็นเพศหญิง เกษตรกรมีอายุเฉล่ีย 54.73 ปี ร้อยละ 27.9 ส าเร็จ
การศึกษา ระดบัปริญญาตรี ร้อยละ100.0 ประกอบอาชีพเกษตรกร มีรายไดจ้ากการประกอบอาชีพเฉล่ีย 14,605.81 บาท/เดือน มี
ประสบการณ์ในการปลูกผกัอินทรียเ์ฉล่ีย 5.52 ปี มีพ้ืนท่ีปลูกผกัอินทรียเ์ฉล่ีย 5.59 ไร่ ร้อยละ 100.0 เป็นท่ีของตนเอง มีจ านวน
แรงงานในครัวเรือนเฉล่ีย 3.80 คน รายจ่ายจากการปลูกผกัอินทรียเ์ฉล่ีย 3,280.87 บาท/เดือน และร้อยละ 100.0 เคยเขา้รับการ
ฝึกอบรมการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม 
 2. ความรู้เก่ียวกบัเกษตรอินทรียแ์ละการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม      
                    ผลการศึกษาพบวา่ ความรู้ของเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัมาก โดย 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี
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ทางการพดู การเขียน หรือท่าทางโดยอาศยัความรู้หรือประสบการณ์ในการช่วยตดัสินใจ และคนส่วนใหญ่มกัจะถือวา่ ส่ิงท่ีมนุษย์
แสดงออกมานั้น เป็นส่ิงท่ีสะทอ้นถึงความในใจ (สุพตัรา สีหาชาลี, 2556) การยอมรับ หมายถึง การท่ีประชาชนไดเ้รียนรู้ผ่าน
การศึกษาโดยขั้นตอนการรับรู้การยอมรับจะเกิดข้ึนได ้หากมีการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และการเรียนรู้นั้น จะไดผ้ลก็ต่อเม่ือบุคคลนั้นได้
ทดลองปฏิบติัจนเม่ือเขาแน่ใจวา่ ส่ิงประดิษฐน์ั้น สามารถให้ประโยชน์อยา่งแน่นอน เขาจึงกลา้ลงทุนสร้างหรือซ้ือส่ิงประดิษฐ์นั้น 
ดังนั้ น จึงสรุปได้ว่า การยอมรับเป็นพฤติกรรมของแต่ละบุคคล ในการรับเอาส่ิงใหม่มายึดถือปฏิบัติด้วยความเต็มใจโดยท่ี 
พฤติกรรมนั้น มีการเปล่ียนแปลงอยา่งเป็นกระบวนการและมีระยะเวลา (Foster, 1973) กระบวนการยอมรับ (adoption process) วา่
คือ กระบวนการทางจิตใจ  ซ่ึงบุคคลรู้สึกจากการได้ยินคร้ังแรกเก่ียวกับการเปล่ียนแปลง จนถึงการยอมรับและน าไปใช ้ 
กระบวนการยอมรับนวตักรรมนั้น นกัวิชาการดา้นสังคมต่างเห็นดว้ยกนัวา่ การยอมรับนวตักรรมเป็นผลมาจากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน
ต่อเน่ืองอย่างเป็นกระบวนการ แม้ว่ารายละเอียดแตกต่างกัน แต่ก็มาจากพ้ืนฐานเดียวกันของ  Roger (1995) ซ่ึงมีแนวคิด
กระบวนการยอมรับนวตักรรม ดงัน้ี (1) ขั้นตระหนกัหรือขั้นต่ืนตวั (2) ขั้นสนใจ (3) ขั้นประเมินผล (4) ขั้นทดลอง (5) ขั้นยอมรับ 
และบุคคลยอมรับนวตักรรมโดยน านวตักรรมมาใชอ้ยา่งเตม็ท่ี สม ่าเสมอ (จิระวฒัน์ วงศ์สวสัดิวฒัน์, 2529) ระบบการรับรองแบบมี
ส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการรับรองเกษตรอินทรียใ์นระดบัชุมชน บนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในชุมชน
มาร่วมกนัภายใตห้ลกัความไวว้างใจ เครือข่ายสงัคม และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพ่ือพฒันาการผลิตใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานเกษตร
อินทรีย ์(กรมการขา้ว, 2557) 
 

วธีิด าเนินการวจิยั 
 
 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือ เกษตรกรผูป้ลูกผกัอินทรีย ์ในจงัหวดันครปฐม จ านวน 110 ราย ก าหนด
ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชสู้ตรของ ทาโร่ ยามาเน ท่ีระดบันยัส าคญั .05 ไดก้ลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ี เท่ากบั 86 ราย สุ่มตวัอยา่ง
แบบง่าย ใช้แบบสัมภาษณ์ในการจัดเก็บขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติพรรณนาในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ          
ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 

ผลการวจิยั 
 
  ผลการศึกษาเร่ือง การยอมรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วมของเกษตรกรผูป้ลูกผกัอินทรียใ์นจงัหวดั
นครปฐม สรุปผลการวจิยัได ้ดงัน้ี 
 1. สภาพพ้ืนฐานทางสงัคมและเศรษฐกิจ  
   ผลการศึกษาพบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 53.5 เป็นเพศหญิง เกษตรกรมีอายุเฉล่ีย 54.73 ปี ร้อยละ 27.9 ส าเร็จ
การศึกษา ระดบัปริญญาตรี ร้อยละ100.0 ประกอบอาชีพเกษตรกร มีรายไดจ้ากการประกอบอาชีพเฉล่ีย 14,605.81 บาท/เดือน มี
ประสบการณ์ในการปลูกผกัอินทรียเ์ฉล่ีย 5.52 ปี มีพ้ืนท่ีปลูกผกัอินทรียเ์ฉล่ีย 5.59 ไร่ ร้อยละ 100.0 เป็นท่ีของตนเอง มีจ านวน
แรงงานในครัวเรือนเฉล่ีย 3.80 คน รายจ่ายจากการปลูกผกัอินทรียเ์ฉล่ีย 3,280.87 บาท/เดือน และร้อยละ 100.0 เคยเขา้รับการ
ฝึกอบรมการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม 
 2. ความรู้เก่ียวกบัเกษตรอินทรียแ์ละการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม      
                    ผลการศึกษาพบวา่ ความรู้ของเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัมาก โดย 

อนัดบั 1 ไดแ้ก่ การปลูกพืชหมุนเวยีน การแยกภาชนะและสถานท่ีเก็บ หลกัการพ้ืนฐานแบบมีส่วนร่วม และการสร้างความเช่ือมัน่
 3. ความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม  
  ผลการศึกษาพบวา่ ความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทั้ง 3 
ดา้น ไดแ้ก่ การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วมมีผลต่อเกษตรกร ผูบ้ริโภค และเจา้หนา้ท่ี  
 4. การยอมรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม  
     ผลการศึกษาพบวา่ การยอมรับเชิงเน้ือหาอยูใ่นระดบัมาก โดยอนัดบั 1 ไดแ้ก่ ภาชนะและสถานท่ีเก็บ การใชเ้มล็ดพนัธ์ุ 
การประชุมกลุ่มและกฎ กติกากลุ่ม ส่วนการยอมรับเชิงเชิงปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก โดยอนัดบั 1 ไดแ้ก่ การปลูกพืชหมุนเวียน การ
ปรับปรุงบ ารุงดิน ภาชนะและสถานท่ีเก็บ 
 5. ปัญหาและขอ้เสนอแนะการยอมรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม  
  ผลการศึกษาพบวา่ เกษตรกรมีปัญหาอยูใ่นระดบัมากทั้ง 2 ดา้น ไดแ้ก่ การรับรองมาตรฐาน และการส่งเสริม โดยอนัดบั 
1  คือ ปัญหาความรู้ความเช่ียวชาญของนกัส่งเสริมการเกษตร ขอ้เสนอแนะ นกัส่งเสริมการเกษตรควรมีความรู้และมีเวลาในการ
ส่งเสริม เพ่ือใหเ้กษตรกรยอมรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วมและน าไปปฏิบติัได ้
 

อภิปรายผล 
 
 1. สภาพพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจ ผลการวิจยัพบวา่ เกษตรกรมีลกัษณะการถือครองท่ีดินร้อยละ 100.0 เป็นท่ีของ
ตนเอง โดยการมีท่ีดินเป็นของตนเองนั้น จะส่งผลให้เกษตรกรยอมรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วมง่ายข้ึน 
เน่ืองจากเกษตรกรมีอ านาจในการตดัสินใจในการปรับปรุงเปล่ียนแปลงบริหารจดัการท่ีดินไดอ้ยา่งเต็มท่ีในการท าเกษตรอินทรีย์
แบบมีส่วนร่วมในท่ีดินของตนเอง ง่ายกวา่เกษตรกรท่ีไม่มีท่ีดินเป็นของตนเอง สอดคลอ้งกบั ศานิต ป่ินทอง, นิรันดร์ ยิ่งยวด และ 
วรรณี เนียมหอม (2564) ท่ีไดร้ายงานวา่ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับการผลิตมะพร้าวอินทรีย์ของเกษตรกรอ าเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ พบวา่ ลกัษณะการถือครองท่ีดินมีผลต่อการยอมรับการผลิตมะพร้าวอินทรีย ์ของเกษตรกรในเชิงบวก นัน่คือ เม่ือ
เกษตรกรมีลักษณะการถือครองท่ีดินเป็นของตนเอง จะส่งผลให้การยอมรับการผลิตมะพร้าวอินทรีย์จะเพ่ิมมากข้ึน ทั้ งน้ี 
เน่ืองมาจากเกษตรกรท่ีมีลกัษณะการถือครองท่ีดินเป็นของตนเอง ซ่ึงท่ีดินถือเป็นพ้ืนฐานตน้ทุนในการผลิต ท าให้เกษตรกรมีความ
พร้อมในการยอมรับส่ิงใหม่หรือเปล่ียนแปลงรูปแบบของการท าการเกษตรท่ีสามารถไดผ้ลผลิตท่ีย ัง่ยืนและมีความเหมาะสมกบั
เกษตรกรมาปรับใชใ้นท่ีดินของตนเองไดง่้ายกวา่  
 2. ความรู้เก่ียวกบัเกษตรอินทรียแ์ละการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม ผลการวิจยัพบว่า เกษตรกรมี
ความรู้เร่ืองเกษตรอินทรีย ์และความรู้เร่ืองมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม ซ่ึงเกษตรกรสามารถตอบไดถู้กตอ้งในภาพรวม
พบวา่ เกษตรกรมีความรู้ในระดบัความรู้มาก ร้อยละ 98.8 เน่ืองจากเกษตรกรส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท าเกษตรอินทรีย ์มา
หลายปีและไดรั้บการฝึกอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัเกษตรอินทรียจ์ากหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน พร้อมทั้งยงัมีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้กบัภาคีเครือข่ายเกษตรกรท่ีท าเกษตรอินทรียอี์กดว้ย สอดคลอ้งกบั ขวญัดาว แต่งตั้ง และวสุธิดา นุริตมนต ์(2562) ท่ีไดก้ล่าว
วา่ การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารและการสร้างคุณค่าของการท าเกษตรอินทรียท่ี์มีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการท าเกษตรอินทรียข์องกลุ่ม
เกษตรอินทรียส์นามชยัเขต จงัหวดัฉะเชิงเทรา ประเทศไทย การเปิดรับขอ้มูลข่าวสารและการเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลข่าวสารมีอิทธิพล
ต่อความส าเร็จในการท าเกษตรอินทรีย ์เน่ืองจากกลุ่มเกษตรอินทรียส์นามชยัเขตนั้น มีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารท่ีดี มีการเปิดรับและ
ยอมรับความรู้วิธีการใหม่ ๆ เก่ียวกบัเกษตรอินทรียจ์ากแหล่งต่าง ๆ เช่น การสืบคน้จากส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ การแลกเปล่ียน



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

136136

เรียนรู้จากผูเ้ช่ียวชาญหรือบุคคลท่ีมีประสบการณ์ การศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพ่ือน าความรู้จากขอ้มูลข่าวสารท่ีไดน้ั้นมา
เป็นแนวทางเพื่อพฒันาปรับปรุงกระบวนการท าเกษตรอินทรียใ์หป้ระสบความส าเร็จ 
 3. ความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม ผลการวิจยัพบวา่ ความคิดเห็นเก่ียวกบัการ
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม ต่อเกษตรกร ผูบ้ริโภค และเจา้หนา้ท่ี อยูใ่นระดบัมาก ทั้ง 3 ประเด็น เน่ืองจากมีการ
สร้างการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร การประชาสมัพนัธ์ การใหค้วามรู้เก่ียวกบัการท าเกษตรอินทรียโ์ดยใชร้ะบบการรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรียแ์บบมีส่วนร่วม มาใชใ้นการท าเกษตรอินทรีย ์ท าให้ผูบ้ริโภคมีความเช่ือมัน่ในผลผลิตของเกษตรกรมากข้ึน ซ่ึงการบริโภค
ผลผลิตในระบบเกษตรอินทรียจ์ะท าให้มีสุขภาพดี  เน่ืองจากผลผลิตปลอดภยัจากสารเคมี สอดคลอ้ง จิดรานุช พิมพส์วสัด์ิ และ  
พนามาศ ตรีวรรณกุล (2561) ท่ีศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นเก่ียวกับเกษตรอินทรีย์ของผู้บริโภคในสามพรานโมเดล  พบว่า การรับรู้
ขอ้มูลเก่ียวกบัเกษตรอินทรีย ์มีความสมัพนัธ์กบัความคิดเห็นเก่ียวกบัเกษตรอินทรียข์องผูบ้ริโภค โดยผูท่ี้รับรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัเกษตร
อินทรียม์าก จะเห็นดว้ยในระดบัมาก ส่วนผูท่ี้รับรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัเกษตรอินทรียน์อ้ย จะเห็นดว้ยในระดบันอ้ย 
 4. การยอมรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม ผลการวิจยัพบวา่ มีเกษตรกรร้อยละ 98.8 ยอมรับการ
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วมเชิงเน้ือหาในระดบัมาก และมีเกษตรกรร้อยละ 96.5 ยอมรับการรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วมเชิงปฏิบติัในระดบัมากเช่นกนั เน่ืองจากเกษตรกรไดรั้บการฝึกอบรมเก่ียวกบัการท าเกษตรอินทรีย ์  
ท าใหเ้กษตรกรไดรั้บความรู้ดา้นทฤษฎีและดา้นปฏิบติั รวมถึงเทคโนโลยใีหม่ ๆ เพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงการน าความรู้ท่ีไดจ้ากการฝึกอบรม
ไปปฏิบติัและประยกุตใ์ชใ้นการท าเกษตรอินทรีย ์ท าให้เกษตรกรสามารถท าเกษตรอินทรียไ์ดดี้ข้ึน ส่งผลให้ผลผลิตท่ีไดมี้ปริมาณ
และคุณภาพดี สอดคลอ้งกบั Roger (1995) ซ่ึงมีแนวคิดกระบวนการยอมรับนวตักรรมดงัน้ี ขั้นตระหนกัหรือขั้นต่ืนตวั (awareness 
stage) เป็นขั้นท่ีบุคคลรู้วา่ มีความคิดใหม่ส่ิงใหม่ หรือนวตักรรมเกิดข้ึน แต่ยงัขาดความรู้เก่ียวกบันวตักรรมนั้น ขั้นสนใจ (interest 
stage) บุคคลเร่ิมมีความสนใจในนวตักรรมและพยายามแสวงหาขอ้มูล หรือความรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกบันวตักรรมนั้น 7 ขั้นประเมินผล 
(valuation stage) บุคคลจะท าการประเมินผลในสมองของตนโดยลองนึกวา่ ถา้ยอมรับนวตักรรมนั้นมาใชป้ฏิบติัแลว้ จะเหมาะสม
กบัเหตุการณ์ในปัจจุบนัหรืออนาคตหรือไม่ จะใหผ้ลคุม้ค่ากบัความเส่ียงภยัหรือไม่ ขั้นทดลอง (rial stage) บุคคลจะน านวตักรรมมา
ลองใช้หรือทดลองปฏิบัติในวงจ ากัดก่อน เพ่ือดูว่า นวตักรรมนั้ นมีประโยชน์เข้ากับสถานการณ์ของตนหรือไม่ ขั้นยอมรับ 
(adoption stage) บุคคลยอมรับนวตักรรมโดยน านวตักรรมมาใชอ้ยา่งเตม็ท่ี สม ่าเสมอ  
 5. ปัญหาและขอ้เสนอแนะการยอมรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม ผลการวิจยัพบว่า เกษตรกรมี
ปัญหาการยอมรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วมในระดบัมาก ในดา้นการรับรองมาตรฐานและในดา้นการ
ส่งเสริม เน่ืองจากระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม ในการท าเกษตรอินทรีย ์เป็นการรับรองแบบใหม่ โดย
เกษตรกรไม่ไดพ่ึ้งพาการตรวจรับรองจากบุคคลภายนอก หรือหน่วยงานท่ีเป็นผูต้รวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์โดยเกษตรกร
ด าเนินการตรวจรับรองเอง แต่จะมีผูบ้ริโภค และเจา้หน้าท่ีท่ีเป็นพ่ีเล้ียงร่วมตรวจประเมินแปลงดว้ย แต่ปัญหาท่ีพบ นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตร นักวิชาการเกษตร มิสเตอร์เกษตรอินทรียส์ถานีพฒันาท่ีดินท่ีเป็นพ่ีเล้ียง อาจจะยงัให้ความรู้ความเขา้ใจกับ
เกษตรกรไม่ชดัเจน เน่ืองจากอาจยงัไม่เคยไดเ้ขา้รับการฝึกอบรมหลกัสูตรผูต้รวจประเมินแปลงระบบการรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรียแ์บบมีส่วนร่วม ดว้ยสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 จึงขาดการติดต่อประสานงานระหวา่งหน่วยงานท่ีจะเขา้ไปให้ความรู้
กบัเกษตรกร และไม่สามารถด าเนินการเขา้พ้ืนท่ีไปพบปะกบัเกษตรกรไดอ้ยา่งต่อเน่ือง สอดคลอ้งกบั ธนนนัท์ สนสาขา (2560) ท่ี
ไดร้ายงานวิจยัพบว่า ในภาพรวมเกษตรกรมีปัญหาเก่ียวกับการส่งเสริมการผลิตมะพร้าวอินทรีย ์ดา้นหน่วยงานและเจ้าหน้าท่ี
ส่งเสริมการเกษตรในอยู่ระดบัปานกลาง ทั้ง 5 ประเด็น คือ ขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน การสนับสนุนไม่เพียงพอ การ
สนบัสนุนไม่ตรงตามความตอ้งการ การแจง้ขอ้มูลข่าวสารไม่ต่อเน่ือง และการใหค้  าแนะน าใหค้วามรู้ไม่ชดัเจน 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  
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เรียนรู้จากผูเ้ช่ียวชาญหรือบุคคลท่ีมีประสบการณ์ การศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพ่ือน าความรู้จากขอ้มูลข่าวสารท่ีไดน้ั้นมา
เป็นแนวทางเพื่อพฒันาปรับปรุงกระบวนการท าเกษตรอินทรียใ์หป้ระสบความส าเร็จ 
 3. ความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม ผลการวิจยัพบวา่ ความคิดเห็นเก่ียวกบัการ
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม ต่อเกษตรกร ผูบ้ริโภค และเจา้หนา้ท่ี อยูใ่นระดบัมาก ทั้ง 3 ประเด็น เน่ืองจากมีการ
สร้างการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร การประชาสมัพนัธ์ การใหค้วามรู้เก่ียวกบัการท าเกษตรอินทรียโ์ดยใชร้ะบบการรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรียแ์บบมีส่วนร่วม มาใชใ้นการท าเกษตรอินทรีย ์ท าให้ผูบ้ริโภคมีความเช่ือมัน่ในผลผลิตของเกษตรกรมากข้ึน ซ่ึงการบริโภค
ผลผลิตในระบบเกษตรอินทรียจ์ะท าให้มีสุขภาพดี  เน่ืองจากผลผลิตปลอดภยัจากสารเคมี สอดคลอ้ง จิดรานุช พิมพส์วสัด์ิ และ  
พนามาศ ตรีวรรณกุล (2561) ท่ีศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นเก่ียวกับเกษตรอินทรีย์ของผู้บริโภคในสามพรานโมเดล  พบว่า การรับรู้
ขอ้มูลเก่ียวกบัเกษตรอินทรีย ์มีความสมัพนัธ์กบัความคิดเห็นเก่ียวกบัเกษตรอินทรียข์องผูบ้ริโภค โดยผูท่ี้รับรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัเกษตร
อินทรียม์าก จะเห็นดว้ยในระดบัมาก ส่วนผูท่ี้รับรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัเกษตรอินทรียน์อ้ย จะเห็นดว้ยในระดบันอ้ย 
 4. การยอมรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม ผลการวิจยัพบวา่ มีเกษตรกรร้อยละ 98.8 ยอมรับการ
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วมเชิงเน้ือหาในระดบัมาก และมีเกษตรกรร้อยละ 96.5 ยอมรับการรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วมเชิงปฏิบติัในระดบัมากเช่นกนั เน่ืองจากเกษตรกรไดรั้บการฝึกอบรมเก่ียวกบัการท าเกษตรอินทรีย ์  
ท าใหเ้กษตรกรไดรั้บความรู้ดา้นทฤษฎีและดา้นปฏิบติั รวมถึงเทคโนโลยใีหม่ ๆ เพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงการน าความรู้ท่ีไดจ้ากการฝึกอบรม
ไปปฏิบติัและประยกุตใ์ชใ้นการท าเกษตรอินทรีย ์ท าให้เกษตรกรสามารถท าเกษตรอินทรียไ์ดดี้ข้ึน ส่งผลให้ผลผลิตท่ีไดมี้ปริมาณ
และคุณภาพดี สอดคลอ้งกบั Roger (1995) ซ่ึงมีแนวคิดกระบวนการยอมรับนวตักรรมดงัน้ี ขั้นตระหนกัหรือขั้นต่ืนตวั (awareness 
stage) เป็นขั้นท่ีบุคคลรู้วา่ มีความคิดใหม่ส่ิงใหม่ หรือนวตักรรมเกิดข้ึน แต่ยงัขาดความรู้เก่ียวกบันวตักรรมนั้น ขั้นสนใจ (interest 
stage) บุคคลเร่ิมมีความสนใจในนวตักรรมและพยายามแสวงหาขอ้มูล หรือความรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกบันวตักรรมนั้น 7 ขั้นประเมินผล 
(valuation stage) บุคคลจะท าการประเมินผลในสมองของตนโดยลองนึกวา่ ถา้ยอมรับนวตักรรมนั้นมาใชป้ฏิบติัแลว้ จะเหมาะสม
กบัเหตุการณ์ในปัจจุบนัหรืออนาคตหรือไม่ จะใหผ้ลคุม้ค่ากบัความเส่ียงภยัหรือไม่ ขั้นทดลอง (rial stage) บุคคลจะน านวตักรรมมา
ลองใช้หรือทดลองปฏิบัติในวงจ ากัดก่อน เพ่ือดูว่า นวตักรรมนั้ นมีประโยชน์เข้ากับสถานการณ์ของตนหรือไม่ ขั้นยอมรับ 
(adoption stage) บุคคลยอมรับนวตักรรมโดยน านวตักรรมมาใชอ้ยา่งเตม็ท่ี สม ่าเสมอ  
 5. ปัญหาและขอ้เสนอแนะการยอมรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม ผลการวิจยัพบว่า เกษตรกรมี
ปัญหาการยอมรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วมในระดบัมาก ในดา้นการรับรองมาตรฐานและในดา้นการ
ส่งเสริม เน่ืองจากระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม ในการท าเกษตรอินทรีย ์เป็นการรับรองแบบใหม่ โดย
เกษตรกรไม่ไดพ่ึ้งพาการตรวจรับรองจากบุคคลภายนอก หรือหน่วยงานท่ีเป็นผูต้รวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์โดยเกษตรกร
ด าเนินการตรวจรับรองเอง แต่จะมีผูบ้ริโภค และเจา้หน้าท่ีท่ีเป็นพ่ีเล้ียงร่วมตรวจประเมินแปลงดว้ย แต่ปัญหาท่ีพบ นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตร นักวิชาการเกษตร มิสเตอร์เกษตรอินทรียส์ถานีพฒันาท่ีดินท่ีเป็นพ่ีเล้ียง อาจจะยงัให้ความรู้ความเขา้ใจกับ
เกษตรกรไม่ชดัเจน เน่ืองจากอาจยงัไม่เคยไดเ้ขา้รับการฝึกอบรมหลกัสูตรผูต้รวจประเมินแปลงระบบการรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรียแ์บบมีส่วนร่วม ดว้ยสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 จึงขาดการติดต่อประสานงานระหวา่งหน่วยงานท่ีจะเขา้ไปให้ความรู้
กบัเกษตรกร และไม่สามารถด าเนินการเขา้พ้ืนท่ีไปพบปะกบัเกษตรกรไดอ้ยา่งต่อเน่ือง สอดคลอ้งกบั ธนนนัท์ สนสาขา (2560) ท่ี
ไดร้ายงานวิจยัพบว่า ในภาพรวมเกษตรกรมีปัญหาเก่ียวกับการส่งเสริมการผลิตมะพร้าวอินทรีย ์ดา้นหน่วยงานและเจ้าหน้าท่ี
ส่งเสริมการเกษตรในอยู่ระดบัปานกลาง ทั้ง 5 ประเด็น คือ ขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน การสนับสนุนไม่เพียงพอ การ
สนบัสนุนไม่ตรงตามความตอ้งการ การแจง้ขอ้มูลข่าวสารไม่ต่อเน่ือง และการใหค้  าแนะน าใหค้วามรู้ไม่ชดัเจน 
 

ข้อเสนอแนะเพือ่การน าไปใช้ 
 
 1. เจา้หนา้ท่ีของรัฐในระดบัพ้ืนท่ี ควรส่งเสริมการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม กบัเกษตรกรท่ีมีท่ีดิน
เป็นของตนเองเป็นล าดบัแรก เพราะท่ีดินถือเป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการท าเกษตรอินทรียใ์หป้ระสบความส าเร็จ  
 2. เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมหรือหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง ควรส่งเสริมการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม กบั
เกษตรกรท่ีมีความรู้และประสบการณ์เก่ียวกบัการท าเกษตรอินทรียม์านาน เพราะเกษตรกรท่ีมีความรู้และประสบการณ์มานานนั้น 
นอกจากจะสามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นพ้ืนท่ีของตนเองแลว้ ยงัเป็นอีกช่องทางท่ีจะช่วยชกัจูงหรือใหค้วามรู้ ความเขา้ใจ 
ช้ีให้เห็นผลประโยชน์ของการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วมแก่เกษตรกรทั่วไปท่ีมีความสนใจในการรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วมไดม้ากยิง่ข้ึน 
 3. หน่วยงานภาครัฐ ควรจดัการฝึกอบรมใหค้วามรู้กบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐในระดบัพ้ืนฐาน เช่น การฝึกอบรมการเป็นผูต้รวจ
ประเมินแปลงการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วนร่วม อยา่งต่อเน่ือง 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี
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แนวทางพฒันาการขึน้ทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรด้วยแอปพลิเคชันสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทลั 
ของเจ้าหน้าทีส่่งเสริมการเกษตรในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 
จารุพรรธน์ เพง็จนัทร์1*  

 พลสราญ สราญรมย2์ และ เฉลิมศกัด์ิ ตุม้หิรัญ3  

แขนงวชิาส่งเสริมและพฒันาการเกษตร สาขาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ประเทศไทย 1,2,3 
*ผูรั้บผิดชอบบทความ: jaru0817@gmail.com 

 
บทคดัย่อ 

 
 การวิจัยน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) สภาพทั่วไปของเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร (2) ความรู้ความเขา้ใจของ
เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร (3) ความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร (4) ปัญหาและขอ้เสนอแนะของเจา้หนา้ท่ีส่งเสริม
การเกษตร (5) แนวทางพฒันาการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรดว้ยแอปพลิเคชนั ประชากรท่ีศึกษา มี 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
(1) เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรในเขตภาคะวนัออกเฉียงเหนือ จ านวน 2,399 ราย ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชสู้ตรของทาโร่ 
ยามาเน ท่ีระดบัความคลาดเคล่ือน .08 จ านวน 147 ราย สุ่มตวัอยา่งแบบง่าย โดยใชแ้บบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติพรรณนา  
(2) เจา้หน้าท่ีศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จ านวน 60 ราย คดัเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัแบบเจาะจง จ านวน 6 ราย เก็บ              
รวบรวมขอ้มูลโดยการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงเน้ือหา ผลการวิจยั พบว่า (1) เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบเฉล่ีย 2 
ต าบล และเฉล่ีย 2,149 ครัวเรือน ร้อยละ 56.5 ไม่เคยเขา้รับการอบรมจากกรมส่งเสริมการเกษตร ร้อยละ 97.3 อบรมการใชง้านแอปพลิเคชนั
ให้เกษตรกรด้วยวิธีสอนรายบุคคล (2) เจ้าหน้าท่ีมีความรู้อยู่ในระดับปานกลาง (3) เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรเห็นด้วยต่อ             
แอปพลิเคชนัอยูใ่นระดบัมาก (4) ปัญหาดา้นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอยูใ่นระดบัมาก และขอ้เสนอแนะท่ีอยูใ่นระดบัมาก (5) แนวทาง
พฒันาการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรดว้ยแอปพลิเคชนั (1) ดา้นความรู้ คือ เพ่ิมหลกัสูตรการอบรมการใชง้าน    
แอปพลิเคชนัให้แก่ขา้ราชการใหม่และในงานสัมมนาเชิงปฏิบติัการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระดบัเขต (2) ดา้นการประชาสัมพนัธ์ คือ 
จดัท าส่ือใหมี้ความหลากหลายและเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ (3) ดา้นแอปพลิเคชนั คือ ปรับปรุงวธีิการกรอกขอ้มูลให้ใชง้าน
ง่าย เพ่ือให้เหมาะแก่ผูสู้งอาย ุ(4) ดา้นการส่งเสริม คือ ส่งเสริมให้เจา้หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบจ านวนครัวเรือนเกษตรกรมาก ควรเนน้ให้ใช้
แอปพลิเคชนัเพ่ือช่วยในการข้ึนทะเบียน  
 
ค าส าคญั: แอปพลิเคชนัสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทลั, การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร, เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’
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แนวทางพฒันาการขึน้ทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรด้วยแอปพลิเคชันสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทลั 
ของเจ้าหน้าทีส่่งเสริมการเกษตรในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 
จารุพรรธน์ เพง็จนัทร์1*  

 พลสราญ สราญรมย2์ และ เฉลิมศกัด์ิ ตุม้หิรัญ3  

แขนงวชิาส่งเสริมและพฒันาการเกษตร สาขาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ประเทศไทย 1,2,3 
*ผูรั้บผิดชอบบทความ: jaru0817@gmail.com 

 
บทคดัย่อ 

 
 การวิจัยน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) สภาพทั่วไปของเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร (2) ความรู้ความเขา้ใจของ
เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร (3) ความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร (4) ปัญหาและขอ้เสนอแนะของเจา้หนา้ท่ีส่งเสริม
การเกษตร (5) แนวทางพฒันาการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรดว้ยแอปพลิเคชนั ประชากรท่ีศึกษา มี 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
(1) เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรในเขตภาคะวนัออกเฉียงเหนือ จ านวน 2,399 ราย ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชสู้ตรของทาโร่ 
ยามาเน ท่ีระดบัความคลาดเคล่ือน .08 จ านวน 147 ราย สุ่มตวัอยา่งแบบง่าย โดยใชแ้บบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติพรรณนา  
(2) เจา้หน้าท่ีศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จ านวน 60 ราย คดัเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัแบบเจาะจง จ านวน 6 ราย เก็บ              
รวบรวมขอ้มูลโดยการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงเน้ือหา ผลการวิจยั พบว่า (1) เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบเฉล่ีย 2 
ต าบล และเฉล่ีย 2,149 ครัวเรือน ร้อยละ 56.5 ไม่เคยเขา้รับการอบรมจากกรมส่งเสริมการเกษตร ร้อยละ 97.3 อบรมการใชง้านแอปพลิเคชนั
ให้เกษตรกรด้วยวิธีสอนรายบุคคล (2) เจ้าหน้าท่ีมีความรู้อยู่ในระดับปานกลาง (3) เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรเห็นด้วยต่อ             
แอปพลิเคชนัอยูใ่นระดบัมาก (4) ปัญหาดา้นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอยูใ่นระดบัมาก และขอ้เสนอแนะท่ีอยูใ่นระดบัมาก (5) แนวทาง
พฒันาการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรดว้ยแอปพลิเคชนั (1) ดา้นความรู้ คือ เพ่ิมหลกัสูตรการอบรมการใชง้าน    
แอปพลิเคชนัให้แก่ขา้ราชการใหม่และในงานสัมมนาเชิงปฏิบติัการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระดบัเขต (2) ดา้นการประชาสัมพนัธ์ คือ 
จดัท าส่ือใหมี้ความหลากหลายและเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ (3) ดา้นแอปพลิเคชนั คือ ปรับปรุงวธีิการกรอกขอ้มูลให้ใชง้าน
ง่าย เพ่ือให้เหมาะแก่ผูสู้งอาย ุ(4) ดา้นการส่งเสริม คือ ส่งเสริมให้เจา้หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบจ านวนครัวเรือนเกษตรกรมาก ควรเนน้ให้ใช้
แอปพลิเคชนัเพ่ือช่วยในการข้ึนทะเบียน  
 
ค าส าคญั: แอปพลิเคชนัสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทลั, การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร, เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร 
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Abstract 
 

 The objectives of this research were to study (1) general conditions of the agricultural extensionists (2) knowledge 
and understanding of the agricultural extensionists (3) opinions of the agricultural extensionists (4) problems and suggestions of 
the agricultural extensionists (5) development guidelines for the registration and modification of the farmer register with Farmbook 
application. There were 2 groups in the population: (1) 2,399 agricultural extensionists in the northeastern region. The sample 
size of 147 people was determined by using Taro Yamane formula with the error value of 0.08 and simple random sampling 
method. Data were collected by using questionnaires and were analyzed by using descriptive statistics; (2) 60 officers from 
Information technology and communication center. 6 of them were selected as key informant by purposive method. Data were 
collected by conducting focus group and were analyzed by using content analysis. The results of the research found out that (1) The 
agricultural extensionists took responsibility of 2 sub-districts with the average household of 2,149 households. 56.5% of them 
never attend the training from department of agricultural extension, 97.3% had attended the training on the use of the application 
through individual teaching method. (2) The officers had knowledge about the application at the moderate level. (3) The 
agricultural extensionists agreed on the application at the high level. (4) Problems in the use of the application were at the high 
level in internet network aspect. The recommendation was at the high level. (5) Development guidelines in the registration and 
modification of the farmer register with Farmbook application were such as (1) knowledge aspect: increase the training 
curriculum in application usage for new civil servants and in the operational seminar for knowledge exchange at the sectional  
level; (2) Promotional aspect : create different promotional medias, broadcast them through online media channel, and make the 
manual or video on how to use the application; (3) Application aspect: modify data input method to be more simplified for the use 
of elders.; and (4) Extension aspect: encourage the officers that take on a high number of the farmer households to use the 
application to assist with the registration and encourage them to realize about the benefits or the importance of the application to 
transfer the information to farmers in order for them to be able to self-register via the application in the later time.  
 
Keywords: Farmbook Application, The Registration and Modification of the Farmer Register, Agricultural Extensionists 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

140140

 
 

บทน า 
 

 ทะเบียนเกษตรกรคือ ขอ้มูลของครัวเรือนผูป้ระกอบการเกษตรท่ีแสดงถึงสถานภาพและการประกอบอาชีพทางการเกษตร
ของครัวเรือน โดยขอ้มูลทะเบียนเกษตรกรจะถูกน าไปใชใ้นการวางแผนการผลิต การตลาด การส่งเสริมและสนบัสนุนเกษตรกรได้
อยา่งถูกตอ้งเหมาะสม และใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการเขา้ร่วมโครงการและมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐโดย กรมส่งเสริมการเกษตร 
ท าหน้าท่ีรับข้ึนทะเบียนเกษตรกรในกลุ่มผูป้ลูกพืช ท าไร่นาสวนผสม ท านาเกลือและเล้ียงแมลงเศรษฐกิจ จากเกษตรกรท่ีท า
การเกษตรในพ้ืนท่ีท่ีมีเอกสารสิทธ์ิและไม่มีเอกสารสิทธ์ิ เพื่อตอ้งการทราบสถานการณ์การเพาะปลูกของเกษตรกร ประมาณการ
ผลผลิตท่ีจะออกสู่ตลาดในช่วงเวลาต่าง ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ซ่ึงไดมี้การพฒันาโมบายแอปพลิเคชนั ท่ีช่ือ สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทลั 
(farmbook) เพื่อให้เกษตรกรสามารถแจง้ปรับปรุงขอ้มูลในทะเบียนไดด้ว้ยตนเองผ่านสมาร์ทโฟน โดยไดมี้การน าเคร่ืองมือ และ
เทคโนโลยมีาปรับปรุงวธีิการรับข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และการตรวจสอบขอ้มูลท่ีไดรั้บแจง้จากเกษตรกร เพ่ือ
อ านวยความสะดวกใหแ้ก่เกษตรกรมากยิง่ข้ึน ไม่ตอ้งเดินทางมาท่ีส านกังานเกษตรอ าเภอ และสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งและ
ความเป็นปัจจุบันของขอ้มูลการข้ึนทะเบียนเกษตรกร ตามท่ีให้ขอ้มูลไวก้ับกรมส่งเสริมการเกษตรได้ทุกท่ีทุกเวลาเพ่ือสิทธิ
ประโยชน์และการเขา้ร่วมโครงการต่าง ๆ และใชเ้ป็นหลกัฐานยืนยนัตวัตน ความเป็นเกษตรกรในรูปแบบดิจิทลั  รวมทั้งยงัเป็น 
ช่องทางการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารดา้นการเกษตรจากภาครัฐ และการตรวจสอบสิทธิเกษตรกรท่ีไดรั้บความช่วยเหลือในกรณีประสบ
ภยัพิบัติหรือตามมาตรการแก้ปัญหาอ่ืน ๆ ของภาครัฐ (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2564) โดยในปี 2563 ท่ีผ่านมาประเทศไทยได้
ประสบปัญหาการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท าใหก้ารข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรดว้ยวธีิการเดินทางไปข้ึน
ทะเบียนท่ีส านกังานเกษตรอ าเภอ หรือข้ึนทะเบียนผ่านผูน้ าชุมชนเป็นไปไดย้าก โดยในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีการ
ท าการเกษตรเป็นจ านวนมาก และเกษตรกรส่วนใหญ่นิยมเพาะปลูกขา้ว ซ่ึงเป็นพืชท่ีมีการช่วยเหลือจากโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐ
มาโดยตลอด จึงมีความตอ้งการเป็นอยา่งมากท่ีจะข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ท าใหเ้จา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรท่ีมี
จ านวนนอ้ย ไม่สามารถด าเนินงานไดท้นัต่อสถานการณ์ และความตอ้งการของเกษตรกร (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2563) 
 จากเหตุผลดงักล่าว จึงจ าเป็นตอ้งท าการศึกษาหาแนวทางพฒันาการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรดว้ย 
แอปพลิเคชนัสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทลัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ รวมถึงพฒันาแอปพลิเคชนัสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทลัให้
เหมาะสมต่อการด าเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพ เพื่อใหส้ามารถลดภาระงานของเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร ซ่ึงเป็นผูข้บัเคล่ือนงาน
น้ีเป็นหลกั และเพ่ิมความสะดวกสบายทั้งต่อเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร และเกษตรกรต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของงานวจิยั 
 

 1. เพื่อศึกษาสภาพทัว่ไปของเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร  
 2. เพื่อศึกษาความรู้ความเขา้ใจของเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร 
 3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร 
 4. เพ่ือศึกษาปัญหา และขอ้เสนอแนะของเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร 
 5. เพ่ือศึกษาแนวทางการพฒันาการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรดว้ยแอปพลิเคชนัสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทลั 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’
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บทน า 
 

 ทะเบียนเกษตรกรคือ ขอ้มูลของครัวเรือนผูป้ระกอบการเกษตรท่ีแสดงถึงสถานภาพและการประกอบอาชีพทางการเกษตร
ของครัวเรือน โดยขอ้มูลทะเบียนเกษตรกรจะถูกน าไปใชใ้นการวางแผนการผลิต การตลาด การส่งเสริมและสนบัสนุนเกษตรกรได้
อยา่งถูกตอ้งเหมาะสม และใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการเขา้ร่วมโครงการและมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐโดย กรมส่งเสริมการเกษตร 
ท าหน้าท่ีรับข้ึนทะเบียนเกษตรกรในกลุ่มผูป้ลูกพืช ท าไร่นาสวนผสม ท านาเกลือและเล้ียงแมลงเศรษฐกิจ จากเกษตรกรท่ีท า
การเกษตรในพ้ืนท่ีท่ีมีเอกสารสิทธ์ิและไม่มีเอกสารสิทธ์ิ เพื่อตอ้งการทราบสถานการณ์การเพาะปลูกของเกษตรกร ประมาณการ
ผลผลิตท่ีจะออกสู่ตลาดในช่วงเวลาต่าง ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ซ่ึงไดมี้การพฒันาโมบายแอปพลิเคชนั ท่ีช่ือ สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทลั 
(farmbook) เพื่อให้เกษตรกรสามารถแจง้ปรับปรุงขอ้มูลในทะเบียนไดด้ว้ยตนเองผ่านสมาร์ทโฟน โดยไดมี้การน าเคร่ืองมือ และ
เทคโนโลยมีาปรับปรุงวธีิการรับข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และการตรวจสอบขอ้มูลท่ีไดรั้บแจง้จากเกษตรกร เพ่ือ
อ านวยความสะดวกใหแ้ก่เกษตรกรมากยิง่ข้ึน ไม่ตอ้งเดินทางมาท่ีส านกังานเกษตรอ าเภอ และสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งและ
ความเป็นปัจจุบันของขอ้มูลการข้ึนทะเบียนเกษตรกร ตามท่ีให้ขอ้มูลไวก้ับกรมส่งเสริมการเกษตรได้ทุกท่ีทุกเวลาเพ่ือสิทธิ
ประโยชน์และการเขา้ร่วมโครงการต่าง ๆ และใชเ้ป็นหลกัฐานยืนยนัตวัตน ความเป็นเกษตรกรในรูปแบบดิจิทลั  รวมทั้งยงัเป็น 
ช่องทางการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารดา้นการเกษตรจากภาครัฐ และการตรวจสอบสิทธิเกษตรกรท่ีไดรั้บความช่วยเหลือในกรณีประสบ
ภยัพิบัติหรือตามมาตรการแก้ปัญหาอ่ืน ๆ ของภาครัฐ (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2564) โดยในปี 2563 ท่ีผ่านมาประเทศไทยได้
ประสบปัญหาการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท าใหก้ารข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรดว้ยวธีิการเดินทางไปข้ึน
ทะเบียนท่ีส านกังานเกษตรอ าเภอ หรือข้ึนทะเบียนผ่านผูน้ าชุมชนเป็นไปไดย้าก โดยในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีการ
ท าการเกษตรเป็นจ านวนมาก และเกษตรกรส่วนใหญ่นิยมเพาะปลูกขา้ว ซ่ึงเป็นพืชท่ีมีการช่วยเหลือจากโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐ
มาโดยตลอด จึงมีความตอ้งการเป็นอยา่งมากท่ีจะข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ท าใหเ้จา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรท่ีมี
จ านวนนอ้ย ไม่สามารถด าเนินงานไดท้นัต่อสถานการณ์ และความตอ้งการของเกษตรกร (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2563) 
 จากเหตุผลดงักล่าว จึงจ าเป็นตอ้งท าการศึกษาหาแนวทางพฒันาการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรดว้ย 
แอปพลิเคชนัสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทลัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ รวมถึงพฒันาแอปพลิเคชนัสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทลัให้
เหมาะสมต่อการด าเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพ เพื่อใหส้ามารถลดภาระงานของเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร ซ่ึงเป็นผูข้บัเคล่ือนงาน
น้ีเป็นหลกั และเพ่ิมความสะดวกสบายทั้งต่อเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร และเกษตรกรต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของงานวจิยั 
 

 1. เพื่อศึกษาสภาพทัว่ไปของเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร  
 2. เพื่อศึกษาความรู้ความเขา้ใจของเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร 
 3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร 
 4. เพ่ือศึกษาปัญหา และขอ้เสนอแนะของเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร 
 5. เพ่ือศึกษาแนวทางการพฒันาการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรดว้ยแอปพลิเคชนัสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทลั 
 
 
 
 

 
 

กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวจิยั 

แนวทางพฒันา 
การขึน้ทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
ด้วยแอปพลเิคชันสมุดทะเบียนเกษตรกรดจิทิลั 

1. สภาพทัว่ไปของเจ้าหน้าทีส่่งเสริมการเกษตร 
    1.1 ขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบั 
           การศึกษา ระดบัต าแหน่ง 
    1.2 ปริมาณงานท่ีรับผดิชอบ ไดแ้ก่ จ านวน   
           ต าบลในความรับผดิชอบ จ านวน 
           ครัวเรือนท่ีรับผิดชอบ     
    1.3 ประสบการณ์ในการท างานดา้น 
           การข้ึนทะเบียนเกษตรกร         
    1.4 ประสบการณ์ในการใชแ้อปพลิเคชนั 
           สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทลั 

    1.5 ประสบการณ์ในการเขา้รับการอบรม 
          การใชง้านแอปพลิเคชนัสมุดทะเบียน 
          เกษตรกรดิจิทลัจากกรมส่งเสริมการเกษตร 

 

2. ความรู้ความเข้าใจในการใช้แอป  
    พลเิคชันสมุดทะเบียนเกษตรกรดจิทิลั 
    2.1  ความรู้เก่ียวกบัแอปพลิเคชนั   
           สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทลั 
    2.2  แหล่งความรู้ท่ีไดรั้บ 

 

3. ความคดิเห็นของเจ้าหน้าทีส่่งเสริม 
    การเกษตรต่อการขึน้ทะเบียนและปรับปรุง 
    ทะเบียนเกษตรกรด้วยแอปพลเิคชันสมุด 
    ทะเบียนเกษตรกรดจิทิลั 
    3.1 ความคิดเห็นต่อแอปพลิเคชนัสมุด 
          ทะเบียนเกษตรกรดิจิทลั 
    3.2 ความคิดเห็นต่อเกษตรกรในการใช ้
           แอปพลิเคชนัสมุดทะเบียนเกษตรกร 
           ดิจิทลั 
    3.3 ความคิดเห็นต่อการด าเนินงานปรับปรุง 
          ทะเบียนเกษตรกรดว้ยแอปพลิเคชนัสมุด 
          ทะเบียนเกษตรกรดิจิทลั 

4. ปัญหาและข้อเสนอแนะในการใช้แอป 
    พลเิคชันสมุดทะเบียนเกษตรกรดจิทิลั 
    4.1 ปัญหาในการข้ึนทะเบียนและ 
          ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรดว้ยแอป 
          พลิเคชนัสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทลั 
          ในดา้นอุปกรณ์ ดา้นความรู้ ดา้น 
          เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ดา้นการ 
          ส่งเสริมการใชง้านแอปพลิเคชนัสมุด 
          ทะเบียนเกษตรกรดิจิทลั 
    4.2 ขอ้เสนอแนะในการข้ึนทะเบียนและ 
          ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรดว้ยแอป 
          พลิเคชนัสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทลั 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี
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แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานทีเ่กีย่วข้อง 
 

 งานวิจยัฉบบัน้ี ศึกษาแนวคิดประกอบดว้ย แนวคิดเก่ียวกบัความรู้ และความคิดเห็น โดยความรู้ หมายถึง ส่ิงท่ีสั่งสมมา
จากการศึกษาเล่าเรียน สาระ ขอ้มูล แนวคิด การคน้ควา้ หรือประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบติัและทกัษะ เป็นส่ิงท่ีไดรั้บ
มาจากการไดย้นิ ไดฟั้ง การคิด หรือการปฏิบติั เป็นความเขา้ใจหรือสารสนเทศท่ีไดรั้บมาจากประสบการณ์ ความรู้เป็นผลท่ีเกิดข้ึน
จากการปฏิสมัพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ สงัคม และเทคโนโลย ี(ราชบณัฑิตยสถาน, 2556) ความคิดเห็น หมายถึง ความเช่ือ  
การตดัสินใจ ความคิด ความรู้สึกประทบัใจท่ีไม่ไดเ้กิดจากการพิสูจน์ หรือการชัง่น ้ าหนกัวา่เป็นการถูกตอ้งหรือไม่ เป็นภาวะของ
จิตใจท่ีผ่านประสบการณ์แลว้เกิดจากการเรียนรู้และผลกัดันให้เกิดความคิด ความรู้สึกต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงในช่วงระยะเวลาหน่ึง  
และแสดงออกทางค าพูดหรือค าตอบท่ีบุคคลไดแ้สดงออกต่อสถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึง โดยเฉพาะจากค าถามท่ีไดรั้บทัว่ไป 
โดยปกติแลว้ความคิดเห็นต่างจากเจตคติ คือความคิดเห็นจะเก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง โดยเฉพาะขณะท่ีเจตคติจะเป็นเร่ืองทัว่ไป 
มีความหมายท่ีกวา้งกวา่ (ราชบณัฑิตยสถาน, 2546) ผูว้ิจยัไดน้ าไปใชใ้นการสร้างเคร่ืองมือเก่ียวกบัการวดัความรู้และความคิดเห็น
ของเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร 
 แอปพลิเคชนัสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล เป็นนวตักรรม ยุค 4.0 ท่ีไดน้ าเทคโนโลยีมาใชอ้  านวยความสะดวกให้แก่
เกษตรกรในการแจ้งปลูก/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ดว้ยตนเอง ส าหรับ เกษตรกรรายเดิมแปลงเดิมไม่เพ่ิมพ้ืนพ้ืนท่ีเท่านั้น 
(เน่ืองจากการเพ่ิมพ้ืนท่ีปลูกจากท่ีเคยแจง้ไวแ้ลว้จะตอ้งมีการตรวจสอบเพ่ิมเติมจากเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรก่อน การเพ่ิมพ้ืนท่ี
จึงตอ้งแจง้ปรับปรุงขอ้มูลกิจกรรมการเกษตรท่ีส านกังานเกษตรอ าเภอ) โดยมี 2 เมนูหลกั ไดแ้ก่ (1) เมนูปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 
ประกอบดว้ย 1) แจง้ปลูก/ปรับปรุง ส าหรับใชแ้จง้ปรับปรุงกิจกรรมการเกษตร 2) ถ่ายภาพแปลงหรืออปัโหลดภาพแปลงเพาะปลูก 
3) ส ารวจสมาชิกส าหรับตรวจสอบและปรับปรุงขอ้มูลหัวหนา้และสมาชิกครัวเรือน 4) เคร่ืองจกัรกลการเกษตร ส าหรับตรวจสอบ
และปรับปรุงขอ้มูลเคร่ืองจกัรกลการเกษตร และ (2) เมนูติดตามผล ประกอบดว้ย 1) ผลการปรับปรุง ส าหรับตรวจสอบขอ้มูลท่ีได้
แจง้ปลูกไปแลว้ 2) ตรวจสอบแปลง ส าหรับดูประวติัการเพาะปลูกท่ีเสร็จส้ินกระบวนการยอ้นหลงั และส าหรับตรวจขอ้มูลแปลง 
ส าหรับตรวจสอบประวติั พิกดัแปลง และ Zoning 3) ใบรายงานผล ส าหรับส่งต่อ ดาวน์โหลด หรือปร้ินตใ์บรายงานการข้ึนทะเบียน
เกษตรกร (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2564) ผูว้ิจยัไดน้ าไปใชใ้นการสร้างเคร่ืองมือเร่ืองความรู้เก่ียวกบัแอปพลิเคชนัสมุดทะเบียน
เกษตรกรดิจิทลั 
 จากการศึกษาประสบการณ์อบรมให้แก่เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรจากงานวิจัยของ พันธ์จิต สีเหน่ียง (2559) ได้
ท าการศึกษาแนวทางการเพ่ิมระสิทธิภาพระบบส่งเสริมการเกษตรในประเทศไทย: กรณีศึกษาพ้ืนท่ีภาคกลาง พบว่า นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตร เคยเขา้รับการฝึกอบรมเก่ียวกบัวิธีการส่งเสริมการเกษตรจากกรมส่งเสริมการเกษตร เฉล่ีย 1.74 คร้ังต่อการ
ท างานในอายรุาชการ ส่วนงานวจิยัของ ประกอบ แสงสุวรรณ (2563)ไดศึ้กษาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานโครงการ
ข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรจังหวดัชุมพร พบว่า เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ           
แอปพลิเคชนัสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทลั อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 

วธีิด าเนินการวจิยั 
 
  การวจิยัคร้ังน้ี เป็นงานวจิยัเชิงส ารวจ (survey research) ประชากรท่ีศึกษา มี 2 กลุ่ม คือ (1) เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรใน
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ านวน 2,399 ราย ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง โดยใชสู้ตรของ ทาโร่ ยามาเน ท่ีระดบันยัส าคญั .08 ได้
ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 147 คน สุ่มตวัอยา่งแบบง่าย เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถาม ลกัษณะของค าถามมีทั้งแบบปลายปิด 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี
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แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานทีเ่กีย่วข้อง 
 

 งานวิจยัฉบบัน้ี ศึกษาแนวคิดประกอบดว้ย แนวคิดเก่ียวกบัความรู้ และความคิดเห็น โดยความรู้ หมายถึง ส่ิงท่ีสั่งสมมา
จากการศึกษาเล่าเรียน สาระ ขอ้มูล แนวคิด การคน้ควา้ หรือประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบติัและทกัษะ เป็นส่ิงท่ีไดรั้บ
มาจากการไดย้นิ ไดฟั้ง การคิด หรือการปฏิบติั เป็นความเขา้ใจหรือสารสนเทศท่ีไดรั้บมาจากประสบการณ์ ความรู้เป็นผลท่ีเกิดข้ึน
จากการปฏิสมัพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ สงัคม และเทคโนโลย ี(ราชบณัฑิตยสถาน, 2556) ความคิดเห็น หมายถึง ความเช่ือ  
การตดัสินใจ ความคิด ความรู้สึกประทบัใจท่ีไม่ไดเ้กิดจากการพิสูจน์ หรือการชัง่น ้ าหนกัวา่เป็นการถูกตอ้งหรือไม่ เป็นภาวะของ
จิตใจท่ีผ่านประสบการณ์แลว้เกิดจากการเรียนรู้และผลกัดันให้เกิดความคิด ความรู้สึกต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงในช่วงระยะเวลาหน่ึง  
และแสดงออกทางค าพูดหรือค าตอบท่ีบุคคลไดแ้สดงออกต่อสถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึง โดยเฉพาะจากค าถามท่ีไดรั้บทัว่ไป 
โดยปกติแลว้ความคิดเห็นต่างจากเจตคติ คือความคิดเห็นจะเก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง โดยเฉพาะขณะท่ีเจตคติจะเป็นเร่ืองทัว่ไป 
มีความหมายท่ีกวา้งกวา่ (ราชบณัฑิตยสถาน, 2546) ผูว้ิจยัไดน้ าไปใชใ้นการสร้างเคร่ืองมือเก่ียวกบัการวดัความรู้และความคิดเห็น
ของเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร 
 แอปพลิเคชนัสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล เป็นนวตักรรม ยุค 4.0 ท่ีไดน้ าเทคโนโลยีมาใชอ้  านวยความสะดวกให้แก่
เกษตรกรในการแจ้งปลูก/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ดว้ยตนเอง ส าหรับ เกษตรกรรายเดิมแปลงเดิมไม่เพ่ิมพ้ืนพ้ืนท่ีเท่านั้น 
(เน่ืองจากการเพ่ิมพ้ืนท่ีปลูกจากท่ีเคยแจง้ไวแ้ลว้จะตอ้งมีการตรวจสอบเพ่ิมเติมจากเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรก่อน การเพ่ิมพ้ืนท่ี
จึงตอ้งแจง้ปรับปรุงขอ้มูลกิจกรรมการเกษตรท่ีส านกังานเกษตรอ าเภอ) โดยมี 2 เมนูหลกั ไดแ้ก่ (1) เมนูปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 
ประกอบดว้ย 1) แจง้ปลูก/ปรับปรุง ส าหรับใชแ้จง้ปรับปรุงกิจกรรมการเกษตร 2) ถ่ายภาพแปลงหรืออปัโหลดภาพแปลงเพาะปลูก 
3) ส ารวจสมาชิกส าหรับตรวจสอบและปรับปรุงขอ้มูลหัวหนา้และสมาชิกครัวเรือน 4) เคร่ืองจกัรกลการเกษตร ส าหรับตรวจสอบ
และปรับปรุงขอ้มูลเคร่ืองจกัรกลการเกษตร และ (2) เมนูติดตามผล ประกอบดว้ย 1) ผลการปรับปรุง ส าหรับตรวจสอบขอ้มูลท่ีได้
แจง้ปลูกไปแลว้ 2) ตรวจสอบแปลง ส าหรับดูประวติัการเพาะปลูกท่ีเสร็จส้ินกระบวนการยอ้นหลงั และส าหรับตรวจขอ้มูลแปลง 
ส าหรับตรวจสอบประวติั พิกดัแปลง และ Zoning 3) ใบรายงานผล ส าหรับส่งต่อ ดาวน์โหลด หรือปร้ินตใ์บรายงานการข้ึนทะเบียน
เกษตรกร (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2564) ผูว้ิจยัไดน้ าไปใชใ้นการสร้างเคร่ืองมือเร่ืองความรู้เก่ียวกบัแอปพลิเคชนัสมุดทะเบียน
เกษตรกรดิจิทลั 
 จากการศึกษาประสบการณ์อบรมให้แก่เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรจากงานวิจัยของ พันธ์จิต สีเหน่ียง (2559) ได้
ท าการศึกษาแนวทางการเพ่ิมระสิทธิภาพระบบส่งเสริมการเกษตรในประเทศไทย: กรณีศึกษาพ้ืนท่ีภาคกลาง พบว่า นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตร เคยเขา้รับการฝึกอบรมเก่ียวกบัวิธีการส่งเสริมการเกษตรจากกรมส่งเสริมการเกษตร เฉล่ีย 1.74 คร้ังต่อการ
ท างานในอายรุาชการ ส่วนงานวจิยัของ ประกอบ แสงสุวรรณ (2563)ไดศึ้กษาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานโครงการ
ข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรจังหวดัชุมพร พบว่า เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ           
แอปพลิเคชนัสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทลั อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 

วธีิด าเนินการวจิยั 
 
  การวจิยัคร้ังน้ี เป็นงานวจิยัเชิงส ารวจ (survey research) ประชากรท่ีศึกษา มี 2 กลุ่ม คือ (1) เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรใน
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ านวน 2,399 ราย ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง โดยใชสู้ตรของ ทาโร่ ยามาเน ท่ีระดบันยัส าคญั .08 ได้
ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 147 คน สุ่มตวัอยา่งแบบง่าย เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถาม ลกัษณะของค าถามมีทั้งแบบปลายปิด 

 
 

และค าถามปลายเปิด แบ่งเป็น 4 ตอน คือ 1) สภาพทัว่ไปของเจา้หน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร 2) ความรู้ความเขา้ใจและแหล่งความรู้
ของเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร 3) ความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร 4) ปัญหาและขอ้เสนอแนะของเจา้หนา้ท่ีส่งเสริม
การเกษตร วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติพรรณนา ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าต ่าสุด  ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการจดั
อนัดบั และ (2) เจา้หนา้ท่ีศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร จ านวน 60 ราย คดัเลือกผูใ้หข้อ้มูลส าคญัแบบเจาะจง จ านวน  6  
ราย เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสนทนากลุ่มเก่ียวกับแนวทางพฒันาการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรด้วยแอป      
พลิเคชนัสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทลั วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงเน้ือหา   
 

ผลการวจิยั 
 

1. สภาพทัว่ไปของเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร พบวา่ เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 63.3) 
อายเุฉล่ีย 37.41 ปี รับผิดชอบเฉล่ีย 2 ต าบล และเฉล่ีย 2,149 ครัวเรือน ไม่เคยเขา้รับการอบรมจากกรมส่งเสริมการเกษตร (ร้อยละ 56.5) 
อบรมการใชง้านแอปพลิเคชนัให้เกษตรกรดว้ยวิธีสอนรายบุคคล  (ร้อยละ 97.3) เคยใชแ้อปพลิเคชนัปรับปรุงขอ้มูลให้เกษตรกร
เน่ืองจากการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (ร้อยละ 86.34) 

2. ความรู้ความเขา้ใจและแหล่งความรู้ของเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร พบวา่ เจา้หนา้ท่ีมีความรู้เก่ียวกบัแอปพลิเคชนัอยู่
ในระดบัปานกลาง และค าถามความรู้เก่ียวกบัแอปพลิเคชนัสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทลัท่ีมีผูต้อบถูกมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 
เจา้หน้าท่ีสามารถตรวจสอบขอ้มูลเกษตรกรท่ีแจง้ปรับปรุงขอ้มูลผ่านแอปพลิเคชนัสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทลัไดจ้ากระบบ
ฐานขอ้มูลทะเบียนเกษตรกร (ร้อยละ 99.3) รองลงมาคือ แอปพลิเคชนัสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทลัสามารถใชแ้จง้ปรับปรุงขอ้มูล
การเพาะปลูกขา้วไดห้ลงัจากปลูกไปแลว้ ภายใน 15-60 วนั เท่านั้น (ร้อยละ 87.8) และเกษตรกรสามารถแกไ้ขขอ้มูลการแจง้ปลูกพืช
หลงัจากผา่นการติดประกาศ/ตรวจสอบพ้ืนท่ีผา่นแอปพลิเคชนัสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทลัได ้(ร้อยละ 81.6) ตามล าดบั และค าถาม
ความรู้เก่ียวกบัแอปพลิเคชนัสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทลัท่ีมีผูต้อบผิดมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ แอปพลิเคชนัสมุดทะเบียน
เกษตรกรดิจิทลัสามารถเปล่ียนแปลงชนิดพืชท่ีเพาะปลูกไดเ้ฉพาะระหวา่งขา้วและพืชไร่เท่านั้น (ร้อยละ 32.7) รองลงมา หลงัจาก
เกษตรกรปรับปรุงขอ้มูลการแจ้งปลูกผ่านแอปพลิเคชันสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัลแลว้ ระบบฐานขอ้มูลทะเบียนเกษตรกร
สามารถน าเขา้ขอ้มูลไดอ้ตัโนมติั (ร้อยละ 46.3) และการปรับปรุงขอ้มูลทะเบียนเกษตรกรดว้ยแอปพลิเคชนัสมุดทะเบียนเกษตรกร
ดิจิทลัจ าเป็นตอ้งถ่ายภาพแปลง จึงจะถือวา่เป็นการแจง้ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรท่ีครบถว้น (ร้อยละ 46.9) ตามล าดบัแหล่งความรู้
ท่ีไดรั้บอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยไดรั้บจากส่ือออนไลน์ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมา คือ ส่ือบุคคล (ค่าเฉล่ีย 3.26) ส่ือส่ิงพิมพ ์(ค่าเฉล่ีย 
2.94) และส่ือกลุ่ม (ค่าเฉล่ีย 2.55) ตามล าดบั  

3. ความคิดเห็นของเจา้หน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรต่อการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรดว้ยแอปพลิเคชัน 
สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทลั พบวา่  

     3.1 เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรเห็นดว้ยในระดบัมากต่อแอปพลิเคชนั ในประเด็นช่วยลดภาระงานในการบนัทึกขอ้มูล
ทะเบียนเกษตรกร  

     3.2 เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรเห็นดว้ยในระดบัปานกลางต่อเกษตรกรในการใชแ้อปพลิเคชนัสมุดทะเบียนเกษตรกร
ดิจิทลั ในประเด็นเกษตรกรควรใชแ้อปพลิเคชนัสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทลัปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรดว้ยตนเอง  

      3.3 เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรเห็นดว้ยในระดบัปานกลางต่อการด าเนินงานปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรดว้ยแอปพลิเคชนั
สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทลั ในประเด็นการส่งเสริมใหเ้กษตรกรใชแ้อปพลิเคชนัสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทลัสามารถอ านวยความ
สะดวกใหเ้กษตรกรในการแจง้ปรับปรุงการเพาะปลูกดว้ยตนเอง 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี
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4. ปัญหาและขอ้เสนอแนะของเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรต่อการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรด้วย 
แอปพลิเคชนัสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทลั พบวา่ ปัญหาในการใชง้านแอปพลิเคชนัอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ส าหรับขอ้เสนอแนะท่ีอยูใ่นระดบัมาก คือ ควรมีการจดัท าส่ือประชาสมัพนัธ์เร่ืองการใชง้านแอปพลิเคชนัท่ีเกษตรกรเขา้ถึงไดง่้าย 

5. แนวทางพฒันาการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรดว้ยแอปพลิเคชนัสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล     
สรุปได ้ดงัน้ี     

 
แนวทางการพฒันา วธีิการด าเนินงาน 

1. ดา้นความรู้ 
 

1. เพ่ิมหลกัสูตรการอบรมขา้ราชการใหม่ 
2. เพ่ิมหลกัสูตรการอบรมในการสมัมนาเชิงปฏิบติัการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระดบัเขต (RW)  
3. จดัท าคู่มือการใชง้านแอปพลิเคชนัสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทลั 

2. ดา้นการประชาสมัพนัธ์ 1. จดัท าส่ือประชาสมัพนัธ์ใหมี้ความหลากหลาย เกษตรกรเขา้ใจง่าย  
    และเผยแพร่ผา่นช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เช่น Facebook, Youtube 
2. เพ่ิมคู่มือการใชง้านหรือวดีีโอการใชง้านแอปพลิเคชนัลงในแอปพลิเคชนั 

3. ดา้นแอปพลิเคชนั 1. ปรับปรุงวธีิการกรอกขอ้มูลใหใ้ชง้านง่าย เพ่ือใหเ้หมาะแก่ผูสู้งอาย ุ
2. ควรใหแ้อปพลิเคชนัสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทลัมีการเช่ือมโยงขอ้มูลกบัฐานขอ้มูลอ่ืนท่ี  
    เก่ียวขอ้ง เช่น กรมท่ีดิน 
3. ปรับปรุงแอปพลิเคชนัใหอ้ยูใ่นรูปแบบตามขั้นตอนการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 

4. ดา้นการส่งเสริม 
 

1. ส่งเสริมใหเ้จา้หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบจ านวนครัวเรือนเกษตรกรมาก ควรเนน้ใหใ้ช ้
    แอปพลิเคชนัข้ึนทะเบียน 
2. ควรจดัใหก้ารอบรมการใชง้านการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรดว้ย 
    แอปพลิเคชนัสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทลัภายในจงัหวดั เพ่ือถ่ายทอดขอ้มูลใหเ้จา้หนา้ท่ี  
    ระดบัอ าเภอใหท้ราบถึงการใชง้านท่ีถูกตอ้ง 
3. ส่งเสริมใหเ้จา้หนา้ท่ีทราบถึงประโยชน์หรือความส าคญัของแอปพลิเคชนั และปรับ 
    ทศันคติของเจา้หนา้ท่ีใหเ้ขา้ใจวา่การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรดว้ย 
    แอปพลิเคชนัเป็นการเพ่ิมช่องทางและลดภาระงานใหเ้จา้หนา้ท่ี 

 
อภิปรายผล 

 
  1. สภาพทัว่ไปของเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร 
                    1.1 จ านวนต าบลและจ านวนครัวเรือนท่ีตอ้งรับผิดชอบ ผลการศึกษาพบวา่ เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรมีจ านวนต าบล
ท่ีตอ้งรับผิดชอบ เฉล่ีย (1.67 ต าบล) และจ านวนครัวเรือนท่ีตอ้งรับผิดชอบเฉล่ีย (2,148.62 ครัวเรือน) สอดคลอ้งกบั ภาสินี จนัทร์แดง 
(2557) ไดท้ าการศึกษาความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรต่อการด าเนินงานข้ึนทะเบียนเกษตรกรในจงัหวดัสุรินทร์ พบวา่ 
เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรมีจ านวนต าบลท่ีรับผิดชอบเฉล่ีย 1.48 ต าบล และจ านวนครัวเรือนเกษตรกรท่ีรับผิดชอบเฉล่ีย 1,803.23 
ครัวเรือน อภิปรายไดว้า่ เน่ืองจากเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรตอ้งรับผิดชอบต าบลและเกษตรกรเป็นจ านวนมาก ท าให้เจา้หนา้ท่ี
ตอ้งปฏิบติังานท่ีไม่สอดคลอ้งกบัจ านวนเจา้หนา้ท่ี อาจท าใหเ้กิดปัญหาต่อการข้ึนทะเบียนเกษตรกรได ้



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี

145145

 
 

4. ปัญหาและขอ้เสนอแนะของเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรต่อการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรด้วย 
แอปพลิเคชนัสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทลั พบวา่ ปัญหาในการใชง้านแอปพลิเคชนัอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ส าหรับขอ้เสนอแนะท่ีอยูใ่นระดบัมาก คือ ควรมีการจดัท าส่ือประชาสมัพนัธ์เร่ืองการใชง้านแอปพลิเคชนัท่ีเกษตรกรเขา้ถึงไดง่้าย 

5. แนวทางพฒันาการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรดว้ยแอปพลิเคชนัสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล     
สรุปได ้ดงัน้ี     

 
แนวทางการพฒันา วธีิการด าเนินงาน 

1. ดา้นความรู้ 
 

1. เพ่ิมหลกัสูตรการอบรมขา้ราชการใหม่ 
2. เพ่ิมหลกัสูตรการอบรมในการสมัมนาเชิงปฏิบติัการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระดบัเขต (RW)  
3. จดัท าคู่มือการใชง้านแอปพลิเคชนัสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทลั 

2. ดา้นการประชาสมัพนัธ์ 1. จดัท าส่ือประชาสมัพนัธ์ใหมี้ความหลากหลาย เกษตรกรเขา้ใจง่าย  
    และเผยแพร่ผา่นช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เช่น Facebook, Youtube 
2. เพ่ิมคู่มือการใชง้านหรือวดีีโอการใชง้านแอปพลิเคชนัลงในแอปพลิเคชนั 

3. ดา้นแอปพลิเคชนั 1. ปรับปรุงวธีิการกรอกขอ้มูลใหใ้ชง้านง่าย เพ่ือใหเ้หมาะแก่ผูสู้งอาย ุ
2. ควรใหแ้อปพลิเคชนัสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทลัมีการเช่ือมโยงขอ้มูลกบัฐานขอ้มูลอ่ืนท่ี  
    เก่ียวขอ้ง เช่น กรมท่ีดิน 
3. ปรับปรุงแอปพลิเคชนัใหอ้ยูใ่นรูปแบบตามขั้นตอนการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 

4. ดา้นการส่งเสริม 
 

1. ส่งเสริมใหเ้จา้หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบจ านวนครัวเรือนเกษตรกรมาก ควรเนน้ใหใ้ช ้
    แอปพลิเคชนัข้ึนทะเบียน 
2. ควรจดัใหก้ารอบรมการใชง้านการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรดว้ย 
    แอปพลิเคชนัสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทลัภายในจงัหวดั เพ่ือถ่ายทอดขอ้มูลใหเ้จา้หนา้ท่ี  
    ระดบัอ าเภอใหท้ราบถึงการใชง้านท่ีถูกตอ้ง 
3. ส่งเสริมใหเ้จา้หนา้ท่ีทราบถึงประโยชน์หรือความส าคญัของแอปพลิเคชนั และปรับ 
    ทศันคติของเจา้หนา้ท่ีใหเ้ขา้ใจวา่การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรดว้ย 
    แอปพลิเคชนัเป็นการเพ่ิมช่องทางและลดภาระงานใหเ้จา้หนา้ท่ี 

 
อภิปรายผล 

 
  1. สภาพทัว่ไปของเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร 
                    1.1 จ านวนต าบลและจ านวนครัวเรือนท่ีตอ้งรับผิดชอบ ผลการศึกษาพบวา่ เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรมีจ านวนต าบล
ท่ีตอ้งรับผิดชอบ เฉล่ีย (1.67 ต าบล) และจ านวนครัวเรือนท่ีตอ้งรับผิดชอบเฉล่ีย (2,148.62 ครัวเรือน) สอดคลอ้งกบั ภาสินี จนัทร์แดง 
(2557) ไดท้ าการศึกษาความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรต่อการด าเนินงานข้ึนทะเบียนเกษตรกรในจงัหวดัสุรินทร์ พบวา่ 
เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรมีจ านวนต าบลท่ีรับผิดชอบเฉล่ีย 1.48 ต าบล และจ านวนครัวเรือนเกษตรกรท่ีรับผิดชอบเฉล่ีย 1,803.23 
ครัวเรือน อภิปรายไดว้า่ เน่ืองจากเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรตอ้งรับผิดชอบต าบลและเกษตรกรเป็นจ านวนมาก ท าให้เจา้หนา้ท่ี
ตอ้งปฏิบติังานท่ีไม่สอดคลอ้งกบัจ านวนเจา้หนา้ท่ี อาจท าใหเ้กิดปัญหาต่อการข้ึนทะเบียนเกษตรกรได ้

 
 

    1.2 การเขา้รับการอบรมการใชง้านแอปพลิเคชนัสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทลั ผลการศึกษาพบว่า เจา้หน้าท่ีส่งเสริม
การเกษตร จ านวนร้อยละ 56.5 ไม่ได้เขา้รับการอบรมการใช้งานแอปพลิเคชันสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัลจากกรมส่งเสริม
การเกษตร สอดคลอ้งกับ พนัธ์จิต สีเหน่ียง (2559) ได้ท าการศึกษาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบส่งเสริมการเกษตรใน
ประเทศไทย: กรณีศึกษาพ้ืนท่ีภาคกลาง พบว่า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรเคยเขา้รับการฝึกอบรมเก่ียวกบัวิธีการส่งเสริม
การเกษตรจากกรมส่งเสริมการเกษตร เฉล่ีย 1.74 คร้ังต่อการท างานในอายรุาชการ อภิปรายไดว้า่ เน่ืองจากมีการให้ความส าคญักบั
การพฒันาบุคลากรในช่วงเร่ิมตน้ก่อนการปฏิบติังานมีนอ้ย ท าให้เจา้หนา้ท่ีไม่มีความพร้อมก่อนการเร่ิมท างานจริงในพ้ืนท่ี จึงตอ้ง
มาเรียนรู้ในพ้ืนท่ีเป็นหลกั กรมส่งเสริมการเกษตรจึงควรขยายการอบรมให้เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรไดเ้ขา้รับการอบรมอยา่ง
ทัว่ถึง เพ่ือเพ่ิมพนูความรู้ก่อนปฏิบติังาน   

   1.3 ประสบการณ์การอบรมการใชง้านแอปพลิเคชนัสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทลัให้แก่เกษตรกร ผลการศึกษาพบว่า 
เจา้หน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร จ านวนร้อยละ 97.3 เคยอบรมการใชง้านแอปพลิเคชนัสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทลัให้แก่เกษตรกร 
อภิปรายไดว้า่ เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรส่วนใหญ่ท่ีไม่เคยไดรั้บการอบรมจากวิทยากรจากกรมส่งเสริมการเกษตร (ส่วนกลาง)  
แต่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรได ้เน่ืองจากเจา้หน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรไดรั้บการถ่ายทอดความรู้จากส่ือออนไลน์ และ 
เห็นไดว้่าเจา้หน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรไม่จ าเป็นตอ้งรอรับการอบรมจากวิทยากรเพียงอย่างเดียวแต่สามารถคน้ควา้หาความรู้จาก 
ส่ือสารสนเทศไดด้ว้ยตนเอง   

    1.4 วิธีการอบรมการใชง้านแอปพลิเคชนัสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทลัให้แก่เกษตรกร ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกร 
ส่วนใหญ่ใชว้ธีิการสอนรายบุคคล จ านวนร้อยละ 28.5 สอดคลอ้งกบั ศศกร บุณยานนัต ์(2558) ไดศึ้กษาแนวทางการพฒันาการข้ึน
ทะเบียนและปรับปรุงขอ้มูลทะเบียนเกษตรกร จังหวดัพิษณุโลก พบว่า เกษตรกรไดรั้บความรู้เร่ืองขอ้มูลการข้ึนทะเบียนและ
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรจากส่ือบุคคล โดยส่วนมากไดรั้บข่าวสารจากผูน้ าชุมชน และเกษตรต าบล อภิปรายไดว้า่ การอบรมดว้ย
วธีิการสอนรายบุคคล หรือการจดัเวทีชุมชน ไม่เหมาะสมต่อสถานการณ์ในปัจจุบนัท่ีมีการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
จึงควรมีการปรับเปล่ียนมาใชส่ื้อออนไลน์มากข้ึน เพ่ือใหก้ารข้ึนทะเบียนเกษตรกรมีความรวดเร็วข้ึน 

    1.5 การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรดว้ยแอปพลิเคชนัสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทลัให้แก่เกษตรกร  
ผลการศึกษาพบว่า แอปพลิเคชันสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทลัเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรเพ่ือให้สามารถข้ึน
ทะเบียนไดด้ว้ยตนเอง แต่เจา้หน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรยงัใชแ้อปพลิเคชนัสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทลัในการปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกรให้แก่เกษตรกรท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของตนเอง จ านวนเฉล่ีย ร้อยละ 86.4 อภิปรายไดว้า่ เน่ืองมาจากการระบาดของ 
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 และเกษตรกรมีอายุมากไม่สามารถปรับปรุงไดด้้วยตนเอง จากเหตุผลดังกล่าวท าให้เจ้าหน้าท่ีส่งเสริม
การเกษตรจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชแ้อปพลิเคชนัฯ ปรับปรุงขอ้มูลทะเบียนใหแ้ก่เกษตรกร 

2. ความรู้ความเขา้ใจและแหล่งความรู้ของเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร 
                    2.1 ความรู้เก่ียวกบัแอปพลิเคชนัสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทลัของเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร ผลการศึกษาพบวา่ ใน
ภาพรวม เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรมีความรู้เก่ียวกบัแอปพลิเคชนัสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทลัในระดบัปานกลาง เฉล่ีย 8.12 ขอ้ 
จาก 12 ขอ้ สอดคลอ้งกบั ประกอบ แสงสุวรรณ (2563) ไดศึ้กษาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานโครงการข้ึนทะเบียน
และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรจงัหวดัชุมพร พบว่า เจา้หน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแอปพลิเคชนัสมุด
ทะเบียนเกษตรกรดิจิทลั อยูใ่นระดบัปานกลาง อภิปรายผลไดว้า่ เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรยงัไดรั้บความรู้ในการใชแ้อปพลิเคชนั
สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทลัไม่เพียงพอและทัว่ถึง จึงตอ้งเสริมความรู้ในเร่ืองดงักล่าวเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของ
เจา้หนา้ท่ีทุกปี  



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี
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                    2.2 แหล่งความรู้และระดบัการไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร ผลการศึกษาพบวา่ ในภาพรวมเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรมีระดบัการ
ไดรั้บความรู้อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยไดรั้บจากส่ือออนไลน์มากท่ีสุด อภิปรายไดว้า่ แอปพลิเคชนัสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล
เป็นวิธีการรับข้ึนทะเบียนแบบใหม่มีการปรับปรุงแก ้ไขตลอดเวลา  และการอบรมการให้ความรู้เก่ียวกับแอปพลิเคชัน 
สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทลัแก่เจา้หนา้ท่ีมีนอ้ย จึงท าใหเ้จา้หนา้ท่ีตอ้งท าการศึกษาหาขอ้มูลจากส่ือออนไลน์ดว้ยตนเอง  

3. ความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรต่อการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรดว้ยแอปพลิเคชนัฯ 
    3.1 ความคิดเห็นต่อแอปพลิเคชันสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมเจ้าหน้าท่ีส่งเสริม

การเกษตรมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ในประเด็นท่ีเจา้หนา้ท่ีเห็นดว้ยมากท่ีสุด คือ แอปพลิเคชนัสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทลั
ช่วยลดภาระงานในการบนัทึกขอ้มูลทะเบียนเกษตรกร สอดคลอ้งกบั อจัฉรี ทววีานิชย ์(2560) พบวา่ เหตุผลในการใชแ้อปพลิเคชนั 
ดา้นประโยชน์การใชง้าน คือ แอปพลิเคชนัช่วยให้การท างานรวดเร็วข้ึน ไม่ซบัซอ้น จากการศึกษาคร้ังน้ีแสดงให้เห็นวา่ แอปพลิเคชนั
สามารถเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยลดภาระใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีในการข้ึนทะเบียนเกษตรกร 

    3.2 ความคิดเห็นต่อเกษตรกรในการใช้แอปพลิเคชนัสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทลั ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวม
เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรมีความคิดเห็น อยูใ่นระดบัปานกลาง ในประเด็นท่ีเกษตรกรควรใชแ้อปพลิเคชนัฯ ปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกรดว้ยตนเอง เพราะหากเกษตรกรสามารถข้ึนทะเบียนเกษตรกรใชแ้อปพลิเคชนัไดด้ว้ยตนเองแลว้ เกษตรกรจะสามารถ
ติดตามสิทธ์ิของตนเองไดอ้ยา่งทนัถ่วงที 

     3.3 ความคิดเห็นต่อการด าเนินงานปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรด้วยแอปพลิเคชันสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล  
ผลการศึกษาพบวา่ ในภาพรวมเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง ในประเด็นการส่งเสริมใหเ้กษตรกร
ใช้แอปพลิเคชันฯ ซ่ึงสามารถอ านวยความสะดวกให้เกษตรกรในการแจง้ปรับปรุงการเพาะปลูกด้วยตนเอง เน่ืองจากการข้ึน
ทะเบียนเกษตรกรเป็นงานประจ าท่ีตอ้งข้ึนทะเบียนทุกคร้ังท่ีเกษตรกรเร่ิมท าการเพาะปลูก การท่ีแอปพลิเคชนัสามารถอ านวยความ
สะดวกใหเ้กษตรกรใชใ้นการด าเนินการเองไดจึ้งท าใหเ้กษตรกรสามารถติดตามสิทธิประโยชน์จากภาครัฐดว้ยตนเอง 

4. ปัญหาและขอ้เสนอแนะของเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรต่อการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรด้วย 
แอปพลิเคชนัฯ ผลการศึกษาพบวา่ เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรมองวา่ เกษตรกรมีปัญหาดา้นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในระดบัมาก 
เน่ืองจากพ้ืนท่ีท าการเกษตรของเกษตรกรบางพ้ืนท่ีไม่มีสญัญาณอินเทอร์เน็ต  และอุปกรณ์ของเกษตรกรอาจไม่รองรับแอปพลิเคชนั 
ท าใหเ้กษตรกรไม่สามารถเขา้ถึงเทคโนโลยไีด ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม และพลสราญ สราญรมย ์(2558) พบวา่ 
ปัญหาในการเขา้ใจและเขา้ถึงเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น มีการใชท่ี้ยุง่ยาก ข้ึนอยูก่บัโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีสามารถเขา้ถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศได ้โดยปัจจุบนัความเสถียรของระบบสญัญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตยงัไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
 

ข้อเสนอแนะเพือ่การน าไปใช้ 
 

1. การจดัการอบรมการใชง้านแอปพลิเคชนัสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทลั ควรจดัให้มีการอบรมการใชง้านแอปพลิเคชนั
สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทลั ทั้งในหลกัสูตรขา้ราชการใหม่ การอบรมในการสัมมนาเชิงปฏิบติัการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระดบัเขต  
(RW) และการอบรมในการสมัมนาเชิงปฏิบติัการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระดบัจงัหวดั เป็นประจ าทุกปี เพ่ือใหเ้จา้หนา้ส่งเสริมการเกษตร
ไดรั้บความรู้ตั้งแต่เร่ิมบรรจุ และเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานแลว้ใหถ่้ายทอดต่อไปใหท้ัว่ถึงเจา้หนา้ท่ีระดบัต าบล   

2. การจดัท าส่ือประชาสมัพนัธ์ผา่นทางออนไลน์ ควรจดัท าส่ือประชาสัมพนัธ์ออนไลน์ให้มีความหลากหลายและทุกช่องทาง 
ไดแ้ก่ เวบ็ไซต์ส านักงาน Facebook และ Youtube เพื่อให้เจา้หน้าท่ีสามารถศึกษาขอ้มูลการใชง้านแอปพลิเคชนัสมุดทะเบียน



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี
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                    2.2 แหล่งความรู้และระดบัการไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร ผลการศึกษาพบวา่ ในภาพรวมเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรมีระดบัการ
ไดรั้บความรู้อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยไดรั้บจากส่ือออนไลน์มากท่ีสุด อภิปรายไดว้า่ แอปพลิเคชนัสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล
เป็นวิธีการรับข้ึนทะเบียนแบบใหม่มีการปรับปรุงแก ้ไขตลอดเวลา  และการอบรมการให้ความรู้เก่ียวกับแอปพลิเคชัน 
สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทลัแก่เจา้หนา้ท่ีมีนอ้ย จึงท าใหเ้จา้หนา้ท่ีตอ้งท าการศึกษาหาขอ้มูลจากส่ือออนไลน์ดว้ยตนเอง  

3. ความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรต่อการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรดว้ยแอปพลิเคชนัฯ 
    3.1 ความคิดเห็นต่อแอปพลิเคชันสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมเจ้าหน้าท่ีส่งเสริม

การเกษตรมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ในประเด็นท่ีเจา้หนา้ท่ีเห็นดว้ยมากท่ีสุด คือ แอปพลิเคชนัสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทลั
ช่วยลดภาระงานในการบนัทึกขอ้มูลทะเบียนเกษตรกร สอดคลอ้งกบั อจัฉรี ทววีานิชย ์(2560) พบวา่ เหตุผลในการใชแ้อปพลิเคชนั 
ดา้นประโยชน์การใชง้าน คือ แอปพลิเคชนัช่วยให้การท างานรวดเร็วข้ึน ไม่ซบัซอ้น จากการศึกษาคร้ังน้ีแสดงให้เห็นวา่ แอปพลิเคชนั
สามารถเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยลดภาระใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีในการข้ึนทะเบียนเกษตรกร 

    3.2 ความคิดเห็นต่อเกษตรกรในการใช้แอปพลิเคชนัสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทลั ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวม
เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรมีความคิดเห็น อยูใ่นระดบัปานกลาง ในประเด็นท่ีเกษตรกรควรใชแ้อปพลิเคชนัฯ ปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกรดว้ยตนเอง เพราะหากเกษตรกรสามารถข้ึนทะเบียนเกษตรกรใชแ้อปพลิเคชนัไดด้ว้ยตนเองแลว้ เกษตรกรจะสามารถ
ติดตามสิทธ์ิของตนเองไดอ้ยา่งทนัถ่วงที 

     3.3 ความคิดเห็นต่อการด าเนินงานปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรด้วยแอปพลิเคชันสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล  
ผลการศึกษาพบวา่ ในภาพรวมเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง ในประเด็นการส่งเสริมใหเ้กษตรกร
ใช้แอปพลิเคชันฯ ซ่ึงสามารถอ านวยความสะดวกให้เกษตรกรในการแจง้ปรับปรุงการเพาะปลูกด้วยตนเอง เน่ืองจากการข้ึน
ทะเบียนเกษตรกรเป็นงานประจ าท่ีตอ้งข้ึนทะเบียนทุกคร้ังท่ีเกษตรกรเร่ิมท าการเพาะปลูก การท่ีแอปพลิเคชนัสามารถอ านวยความ
สะดวกใหเ้กษตรกรใชใ้นการด าเนินการเองไดจึ้งท าใหเ้กษตรกรสามารถติดตามสิทธิประโยชน์จากภาครัฐดว้ยตนเอง 

4. ปัญหาและขอ้เสนอแนะของเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรต่อการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรด้วย 
แอปพลิเคชนัฯ ผลการศึกษาพบวา่ เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรมองวา่ เกษตรกรมีปัญหาดา้นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในระดบัมาก 
เน่ืองจากพ้ืนท่ีท าการเกษตรของเกษตรกรบางพ้ืนท่ีไม่มีสญัญาณอินเทอร์เน็ต  และอุปกรณ์ของเกษตรกรอาจไม่รองรับแอปพลิเคชนั 
ท าใหเ้กษตรกรไม่สามารถเขา้ถึงเทคโนโลยไีด ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม และพลสราญ สราญรมย ์(2558) พบวา่ 
ปัญหาในการเขา้ใจและเขา้ถึงเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น มีการใชท่ี้ยุง่ยาก ข้ึนอยูก่บัโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีสามารถเขา้ถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศได ้โดยปัจจุบนัความเสถียรของระบบสญัญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตยงัไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
 

ข้อเสนอแนะเพือ่การน าไปใช้ 
 

1. การจดัการอบรมการใชง้านแอปพลิเคชนัสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทลั ควรจดัให้มีการอบรมการใชง้านแอปพลิเคชนั
สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทลั ทั้งในหลกัสูตรขา้ราชการใหม่ การอบรมในการสัมมนาเชิงปฏิบติัการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระดบัเขต  
(RW) และการอบรมในการสมัมนาเชิงปฏิบติัการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระดบัจงัหวดั เป็นประจ าทุกปี เพ่ือใหเ้จา้หนา้ส่งเสริมการเกษตร
ไดรั้บความรู้ตั้งแต่เร่ิมบรรจุ และเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานแลว้ใหถ่้ายทอดต่อไปใหท้ัว่ถึงเจา้หนา้ท่ีระดบัต าบล   

2. การจดัท าส่ือประชาสมัพนัธ์ผา่นทางออนไลน์ ควรจดัท าส่ือประชาสัมพนัธ์ออนไลน์ให้มีความหลากหลายและทุกช่องทาง 
ไดแ้ก่ เวบ็ไซต์ส านักงาน Facebook และ Youtube เพื่อให้เจา้หน้าท่ีสามารถศึกษาขอ้มูลการใชง้านแอปพลิเคชนัสมุดทะเบียน

 
 

เกษตรกรดิจิทลัไดด้ว้ยตนเอง และสามารถอพัเดทความรู้หรือฟังกช์นัการใชง้านใหม่ ๆไดอ้ยา่งทนัท่วงที รวมถึงส่ือประชาสัมพนัธ์ 
ท่ีเกษตรกรสามารถเขา้ถึงไดด้ว้ยตนเอง 

3. การปรับปรุงแอปพลิเคชนัสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทลั ควรปรับปรุงให้แอปพลิเคชนัสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทลัใช้
งานไดง่้าย เหมาะส าหรับผูสู้งอาย ุรวมถึงมีการเช่ือมโยงขอ้มูลกบัหน่วยงานอ่ืน เช่น กรมท่ีดิน เพ่ือช่วยตรวจสอบความถูกตอ้งของ
ขอ้มูลไดโ้ดยตรง 

4. การส่งเสริมใหท้ราบถึงประโยชน์ของการใชง้านแอปพลิเคชนัสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทลั ควรส่งเสริมให้เจา้หนา้ท่ี
และเกษตรกรทราบถึงประโยชน์ของการใชง้านแอปพลิเคชนัสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทลั เพื่อให้เกษตรกรสามารถใชง้านแอป
พลิเคชนัไดด้ว้ยตนเอง ซ่ึงจะช่วยใหล้ดภาระงานแก่เจา้หนา้ท่ี 
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“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี
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แนวทางการส่งเสริมการผลติตลอดห่วงโซ่อุปทานข้าวอนิทรีย์เพือ่การรับรองมาตรฐานของกลุ่มเกษตรกร  
บ้านเนินสวนอ้อย อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวดัสระแก้ว 

 
ณรงคศ์กัด์ิ ศรีสุวอ1*  

พลสราญ สราญรมย2์ และ สุนนัท ์สีสงัข3์  
แขนงวชิาส่งเสริมการเกษตร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ประเทศไทย1,2,3 

*ผูรั้บผิดชอบบทความ: srisuwor@gmail.com 
 

บทคดัย่อ 
 
 การวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา (1) สภาพทัว่ไป สภาพสงัคม และเศรษฐกิจของเกษตรกร (2) การจดัการผลิตตลอด
ห่วงโซ่อุปทานขา้วอินทรียเ์พ่ือการรับรองมาตรฐานอินทรีย ์(3) แรงจูงใจและความตอ้งการในการส่งเสริมการผลิตขา้วอินทรียเ์พ่ือ
การรับรองมาตรฐานอินทรีย ์และ (4) แนวทางการส่งเสริมการผลิตขา้วอินทรียต์ลอดห่วงโซ่อุปทานเพ่ือการรับรองมาตรฐาน
อินทรียข์องกลุ่มเกษตรกร 
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา  แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มท่ี 1 คือ เกษตรกรกลุ่มผูผ้ลิตขา้วอินทรียบ์า้นเนินสวนออ้ย อ าเภอเมือง
สระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ จ านวน 30 ราย ศึกษาจากประชากรทั้งหมด เก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสมัภาษณ์ และวิเคราะห์ขอ้มูลทาง
สถิติด้วยค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน กลุ่มท่ี 2 คือ ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัเก่ียวกับ        
แนวทางการส่งเสริมการผลิตขา้วตลอดห่วงโซ่อุปทาน คือ เจา้หนา้ท่ีจากกรมการขา้ว จ านวน 2 ราย และ เจา้หนา้ท่ีกรมส่งเสริม
การเกษตร จ านวน 2 ราย คดัเลือกแบบเจาะจง เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบการสนทนากลุ่ม วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงเน้ือหา 
 ผลการวิจยัพบวา่ (1) เกษตรกร อายเุฉล่ีย 53.12 ปี ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการผลิตขา้วอินทรียใ์นระดบัปานกลาง 
ทั้งในส่ือบุคคล ส่ือมวลชน และส่ือกิจกรรม แรงจูงใจในการเป็นสมาชิกกลุ่มขา้วอินทรีย  ์อนัดบั 1 คือ ตอ้งการช่วยพฒันา
หมู่บา้นและชุมชนแห่งเกษตรอินทรีย ์(2) การจดัการผลิตตลอดโซ่อุปทานขา้วอินทรีย ์พบว่า ในระดบัตน้น ้ า เกษตรกรทั้งหมด
มีการปฏิบติัการปรับปรุงบ ารุงดิน และพนัธุ์ขา้วท่ีใชใ้นการปลูกคือ หอมมะลิ (105) ในระดบักลางน ้ า เกษตรกรส่วนมากไดรั้บ
การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย  ์(organic Thailand) และในระดบัปลายน ้ า เกษตรกรทั้งหมดมีการจ าหน่ายผลผลิตขา้วเอง  
(3) เกษตรกรตอ้งการในการส่งเสริมดา้นความรู้การผลิตขา้วเพ่ือการรับรองมาตรฐานอินทรียข์องกลุ่ม รูปแบบการส่งเสริม
การเกษตร และดา้นการให้บริการและการสนับสนุนปัจจยัการผลิต  ในระดบัมากท่ีสุด และ (4) แนวทางการส่งเสริมควรเน้น
การสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ขา้วและผลิตภณัฑข์า้วอินทรียข์องกลุ่มฯ รวมทั้งสร้างระบบการเช่ือมโยงตลาดและเครือข่ายเพ่ือสร้าง
โอกาสการจ าหน่ายเมลด็พนัธุ์ให้กบักลุ่มเกษตรกร 
  
ค าส าคญั:  การจดัการห่วงโซ่อุปทาน, แนวทางการส่งเสริม, ขา้วอินทรีย ์ 
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พลสราญ สราญรมย2์ และ สุนนัท ์สีสงัข3์  
แขนงวชิาส่งเสริมการเกษตร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ประเทศไทย1,2,3 

*ผูรั้บผิดชอบบทความ: srisuwor@gmail.com 
 

บทคดัย่อ 
 
 การวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา (1) สภาพทัว่ไป สภาพสงัคม และเศรษฐกิจของเกษตรกร (2) การจดัการผลิตตลอด
ห่วงโซ่อุปทานขา้วอินทรียเ์พ่ือการรับรองมาตรฐานอินทรีย ์(3) แรงจูงใจและความตอ้งการในการส่งเสริมการผลิตขา้วอินทรียเ์พ่ือ
การรับรองมาตรฐานอินทรีย ์และ (4) แนวทางการส่งเสริมการผลิตขา้วอินทรียต์ลอดห่วงโซ่อุปทานเพ่ือการรับรองมาตรฐาน
อินทรียข์องกลุ่มเกษตรกร 
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา  แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มท่ี 1 คือ เกษตรกรกลุ่มผูผ้ลิตขา้วอินทรียบ์า้นเนินสวนออ้ย อ าเภอเมือง
สระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ จ านวน 30 ราย ศึกษาจากประชากรทั้งหมด เก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสมัภาษณ์ และวิเคราะห์ขอ้มูลทาง
สถิติด้วยค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน กลุ่มท่ี 2 คือ ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัเก่ียวกับ        
แนวทางการส่งเสริมการผลิตขา้วตลอดห่วงโซ่อุปทาน คือ เจา้หนา้ท่ีจากกรมการขา้ว จ านวน 2 ราย และ เจา้หนา้ท่ีกรมส่งเสริม
การเกษตร จ านวน 2 ราย คดัเลือกแบบเจาะจง เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบการสนทนากลุ่ม วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงเน้ือหา 
 ผลการวิจยัพบวา่ (1) เกษตรกร อายเุฉล่ีย 53.12 ปี ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการผลิตขา้วอินทรียใ์นระดบัปานกลาง 
ทั้งในส่ือบุคคล ส่ือมวลชน และส่ือกิจกรรม แรงจูงใจในการเป็นสมาชิกกลุ่มขา้วอินทรีย  ์อนัดบั 1 คือ ตอ้งการช่วยพฒันา
หมู่บา้นและชุมชนแห่งเกษตรอินทรีย ์(2) การจดัการผลิตตลอดโซ่อุปทานขา้วอินทรีย ์พบว่า ในระดบัตน้น ้ า เกษตรกรทั้งหมด
มีการปฏิบติัการปรับปรุงบ ารุงดิน และพนัธุ์ขา้วท่ีใชใ้นการปลูกคือ หอมมะลิ (105) ในระดบักลางน ้ า เกษตรกรส่วนมากไดรั้บ
การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย  ์(organic Thailand) และในระดบัปลายน ้ า เกษตรกรทั้งหมดมีการจ าหน่ายผลผลิตขา้วเอง  
(3) เกษตรกรตอ้งการในการส่งเสริมดา้นความรู้การผลิตขา้วเพ่ือการรับรองมาตรฐานอินทรียข์องกลุ่ม รูปแบบการส่งเสริม
การเกษตร และดา้นการให้บริการและการสนับสนุนปัจจยัการผลิต  ในระดบัมากท่ีสุด และ (4) แนวทางการส่งเสริมควรเน้น
การสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ขา้วและผลิตภณัฑข์า้วอินทรียข์องกลุ่มฯ รวมทั้งสร้างระบบการเช่ือมโยงตลาดและเครือข่ายเพ่ือสร้าง
โอกาสการจ าหน่ายเมลด็พนัธุ์ให้กบักลุ่มเกษตรกร 
  
ค าส าคญั:  การจดัการห่วงโซ่อุปทาน, แนวทางการส่งเสริม, ขา้วอินทรีย ์ 
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Abstract 
 
 The objectives of this research were to study (1) general, social, and economic conditions of farmers (2) production 
management throughout supply chain of organic rice for organic standard certification (3) motivation and need in the extension of 
organic rice production for organic standard certification and (4) extension guidelines in production management throughout 
supply chain of organic rice for organic standard certification. 
 The population of this study were separated into two groups. Fist group was 30 organic rice farmers at Ban Nern Suan 
Oiy farmer group, Mueang Sakaeo district, Sakaeo province. The entire population was studied. Data were collected by 
conducting interview and analyzed by using statistics such as frequency, percentage, mean, minimum value, maximum value, and 
standard deviation; Second group was two key informants about the extension guideline of rice production throughout the supply 
chain who were two rice department officers and two agricultural extension officers which were selected through purposive 
sampling method. Data were collected by conducting a focus group and were analyzed by using content analysis. 
 The results of the research revealed that (1) the average age of farmers was 53.12 years old. They received information 
about organic rice production at the moderate level via personal media, mass media, and activity media, the media and the media 
activities The number one motivation in organic rice production was to help improve village and community of organic 
agriculture. (2) Organic rice production management throughout the supply chain found that in upstream level, all of the farmers 
practiced the soil improvement and grew Hom Mali (105) rice seedlings.  For the midstream level, most of the farmers had 
received organic standard certification, and in downstream level, all of the farmers sold their rice products by themselves directly 
with the consumers. (3) Farmers wanted the extension at the highest level in the knowledge aspect about rice production for 
organic standard certification of the group and in the service and support aspect regarding production factors. (4) For the 
extension guidelines, it should be focused on value added in rice and organic rice product of group and also generation of 
marketing connection system and network in order to provide opportunity in seed distribution to farmer group.  
 
Keywords: Supply Chain Management, Extension Guidelines, Organic Rice  

 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’
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บทน า 
 
 จงัหวดัสระแกว้ มีการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัๆ หลายชนิด เช่น ขา้วนาปี ขา้วนาปรัง มนัส าปะหลงั ขา้วโพดเล้ียง
สตัว ์ออ้ยโรงงาน ยางพารา และปาลม์น ้ ามนั ซ่ึงอ าเภอเมืองสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 ต าบล มีพ้ืนท่ี
ทั้ งหมด 870,009 ไร่ เป็นพ้ืนท่ีปลูกขา้วทั้ งหมด 85,857 ไร่ มีเกษตรกรรวมจ านวน 4,996 ครัวเรือน ขอ้มูลพ้ืนฐานการเกษตร            
ของต าบลศาลาล าดวน ประกอบดว้ย 15 หมู่บา้น  ต าบลศาลาล าดวน มีพ้ืนท่ีทั้งหมด 76,125 ไร่ เป็นพ้ืนท่ีปลูกขา้ว 11,047.75 ไร่ 
ส่วนใหญ่ปลูกขา้วพนัธ์ุหอมมะลิ 105 มีผลผลิตขา้วเฉล่ีย 300 กิโลกรัม/ไร่ ตน้ทุนการผลิตเฉล่ีย 3,500 บาท/ไร่ จ านวนครัวเรือน
เกษตรกรต าบลศาลาล าดวนทั้งหมด 1,437 ครัวเรือน (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2563) 
 อ าเภอเมืองสระแกว้ มีกลุ่มขา้วอินทรียจ์  านวน 4 กลุ่ม ประกอบดว้ย กลุ่มขา้วอินทรียบ์า้นเนินกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพ่ือนใจ
อินทรีย ์กลุ่มวสิาหกิจชุมชนขา้วรวงแกว้ และกลุ่มขา้วอินทรียบ์า้นเนินสวนออ้ย โดยผูว้จิยัสนใจศึกษากลุ่มขา้วอินทรียบ์า้นเนินสวน
ออ้ย ต าบลศาลาล าดวน อ าเภอเมืองสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ ซ่ึงกลุ่มฯ ไดเ้ขา้ร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตขา้วอินทรีย ์ปี 2561       
เพ่ือยกระดบัมาตรฐานสินคา้เกษตรสร้างมูลค่าเพ่ิมสินคา้ขา้ว รักษาสภาพแวดลอ้ม ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค สร้าง
สังคมท่ีมีความมัง่คัง่ ยัง่ยืน ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ให้กบัประเทศ ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการส่งเสริมกรผลิตขา้วอินทรีย์
ตลอดห่วงโซ่อุปทานให้ไดรั้บการรับรองมาตรฐานอินทรียอ์ย่างมีประสิทธิภาพและต่อเน่ือง แต่กลุ่มเกษตรกรดงักล่าวก็ประสบ
ปัญหาโดยเฉพาะการจดัการการผลิตขา้วอินทรียต์ลอดห่วงโซ่อุปทาน 
 ซ่ึงปัญหาดงักล่าวเป็นตวัอยา่งปัญหาท่ีส าคญั จึงจ าเป็นตอ้งศึกษาการจดัการผลิตขา้วตลอดห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มฯ ตั้งแต่
ตน้น ้ า กลางน ้ า และปลายน ้ า ศึกษาความตอ้งการในการส่งเสริมการผลิตขา้วเพ่ือการรับรองมาตรฐานอินทรีย ์รวมทั้ งเพ่ือหา       
แนวทางการส่งเสริมการผลิตขา้วตลอดห่วงโซ่อุปทานเพ่ือการรับรองมาตรฐานอินทรียข์องกลุ่มขา้วอินทรียบ์า้นเนินสวนออ้ย ต าบล
ศาลาล าดวน อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวดัสระแกว้ เพ่ือน าผลท่ีไดใ้ช้เป็นประโยชน์ส าหรับนักวิจยั นักวิชาการ นักส่งเสริมและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการด าเนินงานและสามารถน าไปขยายผลในการส่งเสริมการจดัการผลิตขา้วตอลดห่วงโซ่อุปทานในกลุ่ม
เครือข่ายอ่ืน ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 

1. เพ่ือศึกษาสภาพทัว่ไป สภาพสังคม และเศรษฐกิจของเกษตรกร 
2. เพ่ือศึกษาการจดัการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานขา้วอินทรียเ์พ่ือการรับรองมาตรฐานกลุ่มขา้วอินทรียบ์า้นเนินสวนออ้ย  
3. เพ่ือศึกษาแรงจูงใจและความตอ้งการในการส่งเสริมการผลิตขา้วอินทรียเ์พ่ือการรับรองมาตรฐานอินทรียข์องกลุ่มเกษตรกร 
4. เพ่ือศึกษาแนวทางการส่งเสริมการผลิตขา้วอินทรียต์ลอดห่วงโซ่อุปทานเพ่ือการรับรองมาตรฐานอินทรียข์องกลุ่มเกษตรกร 

 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  
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บทน า 
 
 จงัหวดัสระแกว้ มีการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัๆ หลายชนิด เช่น ขา้วนาปี ขา้วนาปรัง มนัส าปะหลงั ขา้วโพดเล้ียง
สตัว ์ออ้ยโรงงาน ยางพารา และปาลม์น ้ ามนั ซ่ึงอ าเภอเมืองสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 ต าบล มีพ้ืนท่ี
ทั้ งหมด 870,009 ไร่ เป็นพ้ืนท่ีปลูกขา้วทั้ งหมด 85,857 ไร่ มีเกษตรกรรวมจ านวน 4,996 ครัวเรือน ขอ้มูลพ้ืนฐานการเกษตร            
ของต าบลศาลาล าดวน ประกอบดว้ย 15 หมู่บา้น  ต าบลศาลาล าดวน มีพ้ืนท่ีทั้งหมด 76,125 ไร่ เป็นพ้ืนท่ีปลูกขา้ว 11,047.75 ไร่ 
ส่วนใหญ่ปลูกขา้วพนัธ์ุหอมมะลิ 105 มีผลผลิตขา้วเฉล่ีย 300 กิโลกรัม/ไร่ ตน้ทุนการผลิตเฉล่ีย 3,500 บาท/ไร่ จ านวนครัวเรือน
เกษตรกรต าบลศาลาล าดวนทั้งหมด 1,437 ครัวเรือน (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2563) 
 อ าเภอเมืองสระแกว้ มีกลุ่มขา้วอินทรียจ์  านวน 4 กลุ่ม ประกอบดว้ย กลุ่มขา้วอินทรียบ์า้นเนินกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพ่ือนใจ
อินทรีย ์กลุ่มวสิาหกิจชุมชนขา้วรวงแกว้ และกลุ่มขา้วอินทรียบ์า้นเนินสวนออ้ย โดยผูว้จิยัสนใจศึกษากลุ่มขา้วอินทรียบ์า้นเนินสวน
ออ้ย ต าบลศาลาล าดวน อ าเภอเมืองสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ ซ่ึงกลุ่มฯ ไดเ้ขา้ร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตขา้วอินทรีย ์ปี 2561       
เพ่ือยกระดบัมาตรฐานสินคา้เกษตรสร้างมูลค่าเพ่ิมสินคา้ขา้ว รักษาสภาพแวดลอ้ม ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค สร้าง
สังคมท่ีมีความมัง่คัง่ ยัง่ยืน ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ให้กบัประเทศ ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการส่งเสริมกรผลิตขา้วอินทรีย์
ตลอดห่วงโซ่อุปทานให้ไดรั้บการรับรองมาตรฐานอินทรียอ์ย่างมีประสิทธิภาพและต่อเน่ือง แต่กลุ่มเกษตรกรดงักล่าวก็ประสบ
ปัญหาโดยเฉพาะการจดัการการผลิตขา้วอินทรียต์ลอดห่วงโซ่อุปทาน 
 ซ่ึงปัญหาดงักล่าวเป็นตวัอยา่งปัญหาท่ีส าคญั จึงจ าเป็นตอ้งศึกษาการจดัการผลิตขา้วตลอดห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มฯ ตั้งแต่
ตน้น ้ า กลางน ้ า และปลายน ้ า ศึกษาความตอ้งการในการส่งเสริมการผลิตขา้วเพ่ือการรับรองมาตรฐานอินทรีย ์รวมทั้ งเพ่ือหา       
แนวทางการส่งเสริมการผลิตขา้วตลอดห่วงโซ่อุปทานเพ่ือการรับรองมาตรฐานอินทรียข์องกลุ่มขา้วอินทรียบ์า้นเนินสวนออ้ย ต าบล
ศาลาล าดวน อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวดัสระแกว้ เพ่ือน าผลท่ีไดใ้ช้เป็นประโยชน์ส าหรับนักวิจยั นักวิชาการ นักส่งเสริมและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการด าเนินงานและสามารถน าไปขยายผลในการส่งเสริมการจดัการผลิตขา้วตอลดห่วงโซ่อุปทานในกลุ่ม
เครือข่ายอ่ืน ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 

1. เพ่ือศึกษาสภาพทัว่ไป สภาพสังคม และเศรษฐกิจของเกษตรกร 
2. เพ่ือศึกษาการจดัการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานขา้วอินทรียเ์พ่ือการรับรองมาตรฐานกลุ่มขา้วอินทรียบ์า้นเนินสวนออ้ย  
3. เพ่ือศึกษาแรงจูงใจและความตอ้งการในการส่งเสริมการผลิตขา้วอินทรียเ์พ่ือการรับรองมาตรฐานอินทรียข์องกลุ่มเกษตรกร 
4. เพ่ือศึกษาแนวทางการส่งเสริมการผลิตขา้วอินทรียต์ลอดห่วงโซ่อุปทานเพ่ือการรับรองมาตรฐานอินทรียข์องกลุ่มเกษตรกร 

 
 
 
 
 
 
 

 

กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวจิยั 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

 กระบวนการจัดการห่วงโซ่อุปทานการผลิตข้าว ระดับต้นน ้ า กลางน ้ า และปลายน ้ า พบว่า การจัดการระดับต้นน ้ า 
ประกอบดว้ย การเตรียมพ้ืนท่ีปลูก การใชเ้มลด็พนัธ์ุขา้ว การเลือกใชช้นิดปุ๋ยท่ีถูกตอ้ง และเหมาะสม การจดัการน ้ าส าหรับปลูกขา้ว 

1. สภาพทัว่ไป สภาพสังคม   
    และเศรษฐกจิของเกษตรกร 
   1.1 สภาพพ้ืนฐานส่วนบุคคล 
         1) เพศ  
         2) อาย ุ 
         3) การศึกษา 
   1.2 สภาพทางดา้นสงัคม 
        1) การเป็นสมาชิกกลุ่ม 
        2) ต าแหน่งทางสงัคม  
        3) การเขา้ร่วมประชุมฯ        
        4) แหล่งและระดบัการ     
           ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารฯ  
   1.3 สภาพทางดา้นเศรษฐกิจ 
         1) การประกอบอาชีพ  
         2) จ านวนแรงงานดา้น 
             การเกษตร 
         3) จ านวนแรงงานจา้ง  
         4) การถือครอง  
         5) พ้ืนท่ีท าการเกษตร 
         6) รายไดภ้าคการเกษตร 
         7) รายจ่ายภาคการเกษตร 
         8) เคร่ืองมือทางการเกษตร 
         9) แหล่งเงินทุน 
 

1. ความต้องการในการส่งเสริม 
    การผลติข้าวฯ  
    1) ดา้นความรู้การผลิตขา้วเพื่อ 
        การรับรองมาตรฐานอินทรีย ์    
        ของกลุ่ม  
    2) ดา้นความตอ้งการเก่ียวกบั  
         รูปแบบการส่งเสริม   
         การเกษตรของเจา้หนา้ท่ี 
         ส่งเสริมการเกษตรและดา้น 
         การใหบ้ริการ 
     3) การสนบัสนุนปัจจยัการผลิต 
2. แรงจูงใจในการผลติข้าวอนิทรีย์ 
    1) ไดรั้บเงินตอบแทน 
    2) ไดรั้บผลประโยชน์ไม่ใช่เงิน 
         ตอบแทน 
    3) ไดรั้บจากเจา้หนา้ท่ีฯ 
    4) ตอ้งการช่วยพฒันาหมู่บา้นฯ 
    5) เป็นตวัแทนของชาวบา้น 
 
แนวทางการส่งเสริมการผลติ

ตลอดห่วงโซ่อปุทาน        
ข้าวอนิทรีย์เพือ่การรับรอง
มาตรฐานของกลุ่มเกษตรกร 

การจดัการผลติตลอดห่วงโซ่
อุปทานข้าวอนิทรีย์ 
1. การจดัการระดบัต้นน า้  
    1) การเตรียมดิน  
    2) การเตรียมเมลด็พนัธ์ุ 
2. การจดัการระดบักลางน า้ 
    1) การปลูก การดูแลรักษาและ 
        ป้องกนัก าจดัศตัรูขา้ว  
    2) การเก็บเก่ียว 
    3) การตรวจสอบคุณภาพการ  
        รับรองมาตรฐานการผลิต 
3. การจดัการระดบัปลายน า้ 
    1) การจดัการเก็บรักษาหรือการ 
        จดัการคลงัสินคา้  
    2) การคดัแยก              
    3) การแปรรูป  
    4) การจ าหน่ายผลผลิตขา้ว 
    5) การก าหนดราคา  
    6) การประชาสมัพนัธ์  
    7) การออกแบบผลิตภณัฑ ์
    8) การออกแบบแบรนด ์
        ผลิตภณัฑ ์

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี
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การป้องกนัก าจดัศตัรูขา้ว และการจดัการการใชเ้คร่ืองจกัรกล การจดัการระดบักลางน ้ า ประกอบด้วย ให้การฝึกอบรม/ความรู้ 
พฒันาการการจดัการดา้นการปลูกขา้ว ผลิตขา้วให้ไดม้าตรฐาน และการตรวจรับรองมาตรฐานการผลิตขา้ว และการจดัการระดบั
ปลายน ้ า ประกอบดว้ย สนบัสนุนการวิจยัและพฒันาเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม พฒันาผลิตภณัฑข์า้วและผลิตภณัฑ ์พฒันาเครือข่ายผูผ้ลิต
ขา้ว พฒันาระบบการสร้างมูลค่าเพ่ิม และการจดัการตลาดขา้ว ลดัดาวลัย ์กรรณนุช (2559) กล่าววา่ การพฒันาในห่วงโซ่อุปทานใน
ระบบการผลิตขา้วไทยเป็นเร่ืองของการจดัการทางดา้นการผลิตขา้วและการตลาดท่ีจะท าให้เกิดการผลิตขา้วท่ีมีคุณภาพดีตั้งแต่
ระดบัตน้น ้ า กลางน ้ า ปลายน ้ า คือ การจดัการท่ีเกิดข้ึนจากพ้ืนนาสู่โตะ๊อาหาร 
 การศึกษาแนวทางการส่งเสริมการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานขา้วอินทรีย ์ พบวา่ ควรเนน้การสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ขา้วและ
ผลิตภณัฑข์า้วอินทรียข์องกลุ่มฯ รวมทั้งสร้างระบบการเช่ือมโยงตลาดและเครือข่ายเพ่ือสร้างโอกาสการจ าหน่ายเมล็ดพนัธ์ุให้กบั
กลุ่มเกษตรกร แผนพฒันาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวดัสระแกว้ ปี 2566-2570 ในการใช้กลไกการขบัเคล่ือนการพฒันา
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวดา้นการเกษตร (Bio-Circular-Green Economy (BCG Model)) ดา้น
การเกษตร เพื่อปรับระบบการเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูง มาตรฐานสูงและรายได้สู ง พลสราญ สราญรมย ์(2560) กล่าวว่า
องคป์ระกอบการส่งเสริมและพฒันาการเกษตรใหเ้กิดความยัง่ยนืไดน้ั้น จึงตอ้งวิเคราะห์ทุกองคป์ระกอบของโซ่อุปทานเพ่ือให้การ
ด าเนินการผลิตสินคา้เกษตรชนิดนั้น ๆ เกิดกิจกรรมท่ีร้อยเรียงกนัตลอดทั้งห่วงโซ่ ส่งผลให้สินคา้เกษตรท่ีผลิตข้ึนจากเกษตรกรได้
ส่งต่อจนถึงมือผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งมีคุณภาพ ไม่เกิดผลผลิตท่ีเสียหาย สินคา้ลน้ตลาด ผลผลิตมีราคาสูง หรือปัญหาอ่ืน ๆ อนัเกิดข้ึนได้
จากการท่ีไม่ไดมี้การวเิคราะห์การผลิตตามแนวคิดของห่วงโซ่อุปทาน นอกจากนั้น การวิเคราะห์การจดัการโซ่อุปทานให้เกิดความ
ยัง่ยนืไดน้ั้น จะตอ้งน าผลการวเิคราะห์การจดัการโซ่อุปทานลงรายละเอียดในแผนธุรกิจ เพ่ือน าไปสู่การปฏิบติัท่ีแทจ้ริงต่อไป 
 

วธีิการด าเนินการวจิยั 
 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ (1) กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตขา้วอินทรียบ์า้นเนินสวนออ้ย ต าบลศาลาล าดวน อ าเภอเมือง
สระแก้ว จังหวดัสระแกว้ จ านวน 30 ราย โดยศึกษาจากเกษตรกรทั้งหมด (2) เจา้หน้าท่ีจากกรมการขา้ว จ านวน 2 ราย และ 
เจา้หนา้ท่ีกรมส่งเสริมการเกษตร จ านวน 2 ราย ท าการคดัเลือกแบบเจาะจงเพ่ือเขา้ร่วมท าการสนทนากลุ่ม (focus group) โดย
เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บขอ้มูลคือ แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติพรรณนา และเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสนทนากลุ่ม
วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงเน้ือหา  

 
ผลการวจิยั 

 
 ผลการศึกษาเร่ือง แนวทางการส่งเสริมการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานขา้วอินทรียเ์พ่ือการรับรองมาตรฐานของกลุ่ม
เกษตรกรบา้นเนินสวนออ้ย อ าเภอเมืองสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ สรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

1. สภาพพ้ืนฐานส่วนบุคคล สงัคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร 
    ผลการวิจยัพบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง  มีอาย ุ46-55 ปี อายเุฉล่ีย 55.90 ไดร้ับขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการ

ผลิตขา้วอินทรียใ์นระดบัปานกลาง ทั้งในส่ือบุคคล ส่ือมวลชน และส่ือกิจกรรม จ านวนแรงงานดา้นการเกษตรในครัวเรือน เฉล่ีย 
2.33 ราย แหล่งเงินทุนส่วนใหญ่เป็นทุนของตนเอง และจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี
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การป้องกนัก าจดัศตัรูขา้ว และการจดัการการใชเ้คร่ืองจกัรกล การจดัการระดบักลางน ้ า ประกอบด้วย ให้การฝึกอบรม/ความรู้ 
พฒันาการการจดัการดา้นการปลูกขา้ว ผลิตขา้วให้ไดม้าตรฐาน และการตรวจรับรองมาตรฐานการผลิตขา้ว และการจดัการระดบั
ปลายน ้ า ประกอบดว้ย สนบัสนุนการวิจยัและพฒันาเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม พฒันาผลิตภณัฑข์า้วและผลิตภณัฑ ์พฒันาเครือข่ายผูผ้ลิต
ขา้ว พฒันาระบบการสร้างมูลค่าเพ่ิม และการจดัการตลาดขา้ว ลดัดาวลัย ์กรรณนุช (2559) กล่าววา่ การพฒันาในห่วงโซ่อุปทานใน
ระบบการผลิตขา้วไทยเป็นเร่ืองของการจดัการทางดา้นการผลิตขา้วและการตลาดท่ีจะท าให้เกิดการผลิตขา้วท่ีมีคุณภาพดีตั้งแต่
ระดบัตน้น ้ า กลางน ้ า ปลายน ้ า คือ การจดัการท่ีเกิดข้ึนจากพ้ืนนาสู่โตะ๊อาหาร 
 การศึกษาแนวทางการส่งเสริมการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานขา้วอินทรีย ์ พบวา่ ควรเนน้การสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ขา้วและ
ผลิตภณัฑข์า้วอินทรียข์องกลุ่มฯ รวมทั้งสร้างระบบการเช่ือมโยงตลาดและเครือข่ายเพ่ือสร้างโอกาสการจ าหน่ายเมล็ดพนัธ์ุให้กบั
กลุ่มเกษตรกร แผนพฒันาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวดัสระแกว้ ปี 2566-2570 ในการใช้กลไกการขบัเคล่ือนการพฒันา
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวดา้นการเกษตร (Bio-Circular-Green Economy (BCG Model)) ดา้น
การเกษตร เพื่อปรับระบบการเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูง มาตรฐานสูงและรายได้สู ง พลสราญ สราญรมย ์(2560) กล่าวว่า
องคป์ระกอบการส่งเสริมและพฒันาการเกษตรใหเ้กิดความยัง่ยนืไดน้ั้น จึงตอ้งวิเคราะห์ทุกองคป์ระกอบของโซ่อุปทานเพ่ือให้การ
ด าเนินการผลิตสินคา้เกษตรชนิดนั้น ๆ เกิดกิจกรรมท่ีร้อยเรียงกนัตลอดทั้งห่วงโซ่ ส่งผลให้สินคา้เกษตรท่ีผลิตข้ึนจากเกษตรกรได้
ส่งต่อจนถึงมือผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งมีคุณภาพ ไม่เกิดผลผลิตท่ีเสียหาย สินคา้ลน้ตลาด ผลผลิตมีราคาสูง หรือปัญหาอ่ืน ๆ อนัเกิดข้ึนได้
จากการท่ีไม่ไดมี้การวเิคราะห์การผลิตตามแนวคิดของห่วงโซ่อุปทาน นอกจากนั้น การวิเคราะห์การจดัการโซ่อุปทานให้เกิดความ
ยัง่ยนืไดน้ั้น จะตอ้งน าผลการวเิคราะห์การจดัการโซ่อุปทานลงรายละเอียดในแผนธุรกิจ เพ่ือน าไปสู่การปฏิบติัท่ีแทจ้ริงต่อไป 
 

วธีิการด าเนินการวจิยั 
 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ (1) กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตขา้วอินทรียบ์า้นเนินสวนออ้ย ต าบลศาลาล าดวน อ าเภอเมือง
สระแก้ว จังหวดัสระแกว้ จ านวน 30 ราย โดยศึกษาจากเกษตรกรทั้งหมด (2) เจา้หน้าท่ีจากกรมการขา้ว จ านวน 2 ราย และ 
เจา้หนา้ท่ีกรมส่งเสริมการเกษตร จ านวน 2 ราย ท าการคดัเลือกแบบเจาะจงเพ่ือเขา้ร่วมท าการสนทนากลุ่ม (focus group) โดย
เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บขอ้มูลคือ แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติพรรณนา และเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสนทนากลุ่ม
วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงเน้ือหา  

 
ผลการวจิยั 

 
 ผลการศึกษาเร่ือง แนวทางการส่งเสริมการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานขา้วอินทรียเ์พ่ือการรับรองมาตรฐานของกลุ่ม
เกษตรกรบา้นเนินสวนออ้ย อ าเภอเมืองสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ สรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

1. สภาพพ้ืนฐานส่วนบุคคล สงัคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร 
    ผลการวิจยัพบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง  มีอาย ุ46-55 ปี อายเุฉล่ีย 55.90 ไดร้ับขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการ

ผลิตขา้วอินทรียใ์นระดบัปานกลาง ทั้งในส่ือบุคคล ส่ือมวลชน และส่ือกิจกรรม จ านวนแรงงานดา้นการเกษตรในครัวเรือน เฉล่ีย 
2.33 ราย แหล่งเงินทุนส่วนใหญ่เป็นทุนของตนเอง และจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

 
 

 

 2. การจดัการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานขา้วอินทรียเ์พ่ือการรับรองมาตรฐานกลุ่มขา้วอินทรียบ์า้นเนินสวนออ้ย 
  ผลการวิจัยพบว่า การจัดการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานข้าวอินทรียเ์พ่ือการรับรองมาตรฐานกลุ่มขา้วอินทรียบ์้าน       
เนินสวนออ้ย แบ่งออกเป็น 3 ประเด็น ไดแ้ก่ 
    2.1 การจดัการระดบัตน้น ้ า พบวา่ การเตรียมดินของเกษตรกรส่วนมากมีการปรับปรุงบ ารุงดินก่อนการเพาะปลูกขา้ว 
โดยวธีิการท่ีใชใ้นการปรับปรุงบ ารุงดินมากท่ีสุดของเกษตรกรคือ การไถกลบตอซงั รองลงมาไม่เผาตอซงั การหมกัฟางและการใช้
สารปรับปรุงบ ารุงดิน เกษตรกรทั้งหมดมีการปฏิบติัในการไถดะแปลงนา และไถแปรก่อนการเพาะปลูกขา้ว และมีการปฏิบติัในการ
คราดแปลงนาก่อนการเพาะปลูกขา้ว การเตรียมเมล็ดพนัธ์ุ พบว่า เกษตรกรทั้ งหมดมีการใช้พนัธ์ุขา้วขาวดอกมะลิ 105 ในการ
เพาะปลูก อตัราการใชเ้มลด็พนัธ์ุเฉล่ีย 23.30 กิโลกรัมต่อไร่ เกษตรกรคร่ึงหน่ึงมีการใส่ปุ๋ยคอก/ปุ๋ยหมกั ส าหรับปลูกขา้ว  

   2.2 การจดัการระดบักลางน ้ า พบวา่ การปลูก การดูแลรักษา และป้องกนัก าจดัศตัรูขา้ว พบวา่ เกษตรกรส่วนมากปลูก
ขา้วโดยวธีิการหวา่นส ารวย (หวา่นแหง้) ส าหรับการเก็บเก่ียวผลผลิตเกษตรกรทั้งหมดใชร้ถเก่ียวนวดขา้วในการเก็บเก่ียว ผลผลิต
เฉล่ีย 256.67 กิโลกรัมต่อไร ซ่ึงกลุ่มมีมาตรฐานการผลิตท่ีเป็นไปตามมาตรฐานการผลิตขา้วอินทรียท่ี์กรมการขา้วก าหนด  

    2.3 การจดัการระดบัปลายน ้ า พบวา่ เกษตรกรส่วนมากแปรรูปผลผลิตขา้วโดยมีการแปรรูปเป็นขา้วสารบรรจุถุง การเก็บ
รักษาผลผลิตขา้วเกษตรกรจะแบ่งเก็บตามบา้นของสมาชิกเน่ืองจากกลุ่มไม่มีสถานท่ีเก็บรักษาท่ีเพียงพอ เกษตรกรส่วนมากไม่มีการ
จดัการคดัแยกผลผลิตขา้ว เกษตรกรทั้ งหมดเก็บผลผลิตขา้วไวเ้พ่ือบริโภคในครัวเรือน ส่วนหน่ึงน าไปจ าหน่ายให้กบัสหกรณ์
การเกษตร จ าหน่ายกิโลกรัมละ 10 บาท เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีการประชาสัมพนัธ์ และเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีการออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์รวมทั้งการออกแบบแบรนดสิ์นคา้  

3. แรงจูงใจและความตอ้งการในการส่งเสริมการผลิตขา้วอินทรียเ์พ่ือการรับรองมาตรฐานอินทรียข์องกลุ่มฯ 
    3.1 แรงจูงใจในผลิตขา้วอินทรียอ์ยูใ่นระดบัมากท่ีสุด อนัดบั 1 คือ ตอ้งการช่วยพฒันาหมู่บา้นและชุมชนแห่งเกษตร

อินทรีย ์(ค่าเฉล่ีย 4.57) 
    3.2 ความตอ้งการในการส่งเสริมการผลิตขา้วเพ่ือการรับรองมาตรฐานอินทรียข์องกลุ่มฯ ทั้ง 3 ดา้น ในระดบัมากท่ีสุด 

(ค่าเฉล่ีย 4.39) โดยอนัดบั 1 คือ ดา้นการให้บริการและการสนับสนุนปัจจยัการผลิต รองลงมา  ดา้นความรู้การผลิตขา้วเพื่อการ
รับรองมาตรฐานอินทรียข์องกลุ่ม และดา้นความตอ้งการเก่ียวกบัรูปแบบการส่งเสริมการเกษตรของเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร  

4. แนวทางการส่งเสริมการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานข้าวอินทรีย์เพ่ือการรับรองมาตรฐานของกลุ่มเกษตรกรบ้าน         
เนินสวนออ้ย อ าเภอเมืองสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้  
     ผลการวิจยัพบวา่ แนวทางการส่งเสริมควรเนน้การสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ขา้วและผลิตภณัฑข์า้วอินทรียข์องกลุ่มฯ รวมทั้ง
สร้างระบบการเช่ือมโยงตลาดและเครือข่ายเพ่ือสร้างโอกาสการจ าหน่ายเมลด็พนัธ์ุใหก้บักลุ่มเกษตรกร 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี
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ภาพ 2 แนวทางการส่งเสริมการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานขา้วอินทรียเ์พ่ือการรับรองมาตรฐานของกลุ่มเกษตรกรบา้น                  
เนินสวนออ้ย อ าเภอเมืองสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ 

 
อภิปรายผล 

 
 1. การจดัการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานขา้วอินทรียเ์พ่ือการรับรองมาตรฐานกลุ่มขา้วอินทรียบ์า้นเนินสวนออ้ย มีดงัน้ี 

    1.1 การจดัการระดบัตน้น ้ า ผลการศึกษาพบวา่  
           1.1.1 การเตรียมดินก่อนการเพาะปลูกขา้ว พบวา่ เกษตรกรใชว้ิธีไถกลบตอซงัมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบั สุภาพรรณ  
พาบุ, ธงชัย พาบุและรุ่งทิพย ์เกษตรสิงห์ (2554) ท่ีได้รายงานว่า เกษตรกรใช้วิธีไถกลบตอซังก่อนการเพาะปลูกขา้ว ผูว้ิจัยมี
ความเห็นวา่การไถกลบตอซงัเพ่ือท่ีช่วยปรับปรุงบ ารุงดิน และเป็นกระบวนการยอ่ยสลายในดินซ่ึงกลายเป็นแหล่งของอินทรียวตัถุ
และธาตุอาหารไดเ้ป็นอยา่งดี 
            1.1.2 พนัธ์ุขา้ว พนัธ์ุขา้วท่ีเกษตรกรใชใ้นการปลูกขา้วอินทรีย ์คือ หอมมะลิ 105 สอดคลอ้งกบั สุภาพรรณ พาบุ, 
ธงชยั พาบุ และรุ่งทิพย ์เกษตรสิงห์ (2554) ท่ีไดร้ายงานวา่ พนัธ์ุขา้วท่ีเกษตรกรใชใ้นการปลูกขา้วอินทรีย ์คือ หอมมะลิ 105 และ
สอดคลอ้งกบั สุพจน์ ค ายา (2562) รายงานวา่ พนัธ์ุขา้วส่วนใหญ่ใชข้า้วพนัธ์ุหอมะลิ 105 เน่ืองจากเป็นพนัธ์ุท่ีเหมาะสมส าหรับพ้ืนท่ี
ปลูกขา้วของกลุ่มฯ และเป็นพนัธ์ุท่ีกลุ่มฯ ไดรั้บการสนบัสนุนจากศูนยเ์มลด็พนัธ์ุขา้วชลบุรี   

    1.2 การจดัการระดบักลางน ้ า ผลการศึกษาพบวา่  
            1.2.1 วธีิการปลูกขา้ว การปลูกขา้วอินทรียข์องกลุ่มฯ ท่ีใชม้ากท่ีสุดคือ การหวา่นส ารวย เน่ืองจากเป็นวิธีท่ีง่ายและ
ประหยดัแรงงานคนดา้นการเกษตรในการปลูกขา้ว  
            1.2.2 การใส่ปุ๋ย เกษตรกรส่วนมากมีการปฏิบติัในการใส่ปุ๋ย มีการใส่ปุ๋ยคอก/ปุ๋ยหมกัในการผลิตขา้ว จ านวน 2 คร้ัง 
สอดคลอ้งกบั สุภาพรรณ พาบุ, ธงชยั พาบุ และรุ่งทิพย ์เกษตรสิงห์ (2554) รายงานวา่ เกษตรกรมีการใส่ปุ๋ยคอกท่ีไดจ้ากคอกววั-



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี
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ภาพ 2 แนวทางการส่งเสริมการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานขา้วอินทรียเ์พ่ือการรับรองมาตรฐานของกลุ่มเกษตรกรบา้น                  
เนินสวนออ้ย อ าเภอเมืองสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ 

 
อภิปรายผล 

 
 1. การจดัการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานขา้วอินทรียเ์พ่ือการรับรองมาตรฐานกลุ่มขา้วอินทรียบ์า้นเนินสวนออ้ย มีดงัน้ี 

    1.1 การจดัการระดบัตน้น ้ า ผลการศึกษาพบวา่  
           1.1.1 การเตรียมดินก่อนการเพาะปลูกขา้ว พบวา่ เกษตรกรใชว้ิธีไถกลบตอซงัมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบั สุภาพรรณ  
พาบุ, ธงชัย พาบุและรุ่งทิพย ์เกษตรสิงห์ (2554) ท่ีได้รายงานว่า เกษตรกรใช้วิธีไถกลบตอซังก่อนการเพาะปลูกขา้ว ผูว้ิจัยมี
ความเห็นวา่การไถกลบตอซงัเพ่ือท่ีช่วยปรับปรุงบ ารุงดิน และเป็นกระบวนการยอ่ยสลายในดินซ่ึงกลายเป็นแหล่งของอินทรียวตัถุ
และธาตุอาหารไดเ้ป็นอยา่งดี 
            1.1.2 พนัธ์ุขา้ว พนัธ์ุขา้วท่ีเกษตรกรใชใ้นการปลูกขา้วอินทรีย ์คือ หอมมะลิ 105 สอดคลอ้งกบั สุภาพรรณ พาบุ, 
ธงชยั พาบุ และรุ่งทิพย ์เกษตรสิงห์ (2554) ท่ีไดร้ายงานวา่ พนัธ์ุขา้วท่ีเกษตรกรใชใ้นการปลูกขา้วอินทรีย ์คือ หอมมะลิ 105 และ
สอดคลอ้งกบั สุพจน์ ค ายา (2562) รายงานวา่ พนัธ์ุขา้วส่วนใหญ่ใชข้า้วพนัธ์ุหอมะลิ 105 เน่ืองจากเป็นพนัธ์ุท่ีเหมาะสมส าหรับพ้ืนท่ี
ปลูกขา้วของกลุ่มฯ และเป็นพนัธ์ุท่ีกลุ่มฯ ไดรั้บการสนบัสนุนจากศูนยเ์มลด็พนัธ์ุขา้วชลบุรี   

    1.2 การจดัการระดบักลางน ้ า ผลการศึกษาพบวา่  
            1.2.1 วธีิการปลูกขา้ว การปลูกขา้วอินทรียข์องกลุ่มฯ ท่ีใชม้ากท่ีสุดคือ การหวา่นส ารวย เน่ืองจากเป็นวิธีท่ีง่ายและ
ประหยดัแรงงานคนดา้นการเกษตรในการปลูกขา้ว  
            1.2.2 การใส่ปุ๋ย เกษตรกรส่วนมากมีการปฏิบติัในการใส่ปุ๋ย มีการใส่ปุ๋ยคอก/ปุ๋ยหมกัในการผลิตขา้ว จ านวน 2 คร้ัง 
สอดคลอ้งกบั สุภาพรรณ พาบุ, ธงชยั พาบุ และรุ่งทิพย ์เกษตรสิงห์ (2554) รายงานวา่ เกษตรกรมีการใส่ปุ๋ยคอกท่ีไดจ้ากคอกววั-

 

ควายของชาวนาเอง และสอดคลอ้งกบั นนัทิยา นวฐิติกลุ (2555) ไดร้ายงานวา่ เกษตรกรทั้งหมด มีการใส่ปุ๋ยคอก/ ปุ๋ยหมกั เพ่ือบ ารุง
ดินในแปลงนาขา้วของเกษตรกร และช่วยท าใหดิ้นดีและผลผลิตดีข้ึน  
            1.2.3 การเก็บเก่ียว เกษตรกรทั้งหมดใชร้ถเก่ียวนวดขา้วในการเก็บเก่ียว สอดคลอ้งกบั ยุทธนา อยู่เยน็, ปิยภรณ์     
วรานุสนัติกลู และสุนทร เทียนงาม (2555) ไดร้ายงานวา่ การเก็บเก่ียวเกษตรกรส่วนใหญ่นิยมจา้งรถเก่ียวขา้วและรถนวดมาท าการ
เก็บเก่ียวขา้วในแปลงนาของตนเอง และสุพจน์ ค ายา (2562) รายงานวา่ เกษตรกรทั้งหมดเก็บเก่ียวขา้วอินทรียโ์ดยใชร้ถเก่ียว  
            1.2.4 การจดัการฟางขา้วและตอซงั พบวา่ มีการจดัการโดยการไถกลบตอซงั สอดคลอ้งกบั สุภาพรรณ พาบุ, ธงชยั 
พาบุ และรุ่งทิพย ์เกษตรสิงห์ (2554) รายงานวา่ มีการไถกลบตอซงั เม่ือเก็บเก่ียวขา้วเสร็จ เพ่ือป้องกนัการเผาตอซงัขา้วและเป็นการ
เพ่ิมอินทรียว์ตัถุใหก้บัดิน เกษตรกรส่วนมากไดรั้บรองการรับรองมาตรฐานการผลิต Organic Thailand ของกรมการขา้ว  

    1.3 การจดัการระดบัปลายน ้ า ผลการศึกษาพบวา่ 
            1.3.1 การขายผลผลิตขา้ว เกษตรกรทั้งหมดมีการแปรรูปเป็นขา้วสารเก็บไวบ้ริโภคในครัวเรือน และส่วนใหญ่มีการ
แปรรูปผลผลิตเป็นขา้วเปลือกเพ่ือจ าหน่ายให้กบัสหกรณ์การเกษตร สอดคลอ้งกบั นนัทิยา นวฐิติกุล (2555) รายงานวา่ เกษตรกร
ขายผลผลิตขา้วอินทรียใ์ห้กบัองคก์รเอกชน และขายให้กบัสหกรณ์การเกษตรอินทรียเ์ชียงใหม่ จ ากดั และสอดคลอ้งกบั สุพจน์ ค  ายา 
(2562) รายงานวา่ เกษตรกรขายผลผลิตใหก้บัโรงสีขา้วเอกชน โดยลกัษณะการจ าหน่ายผลผลิตมีสัญญาแบบกลุ่มเกษตรกร รูปแบบ
ผลผลิตท่ีจ าหน่ายเป็นขา้วเปลือก เน่ืองจากเกษตรกรยงัขาดองค์ความรู้ในการแปรรูปผลผลิตขา้วท่ีหลากหลาย ซ่ึงหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งตอ้งสนบัสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ขา้วและผลิตภณัฑข์า้วขา้วอินทรียข์องกลุ่มฯ  
            1.3.2 การจดัเก็บผลผลิตขา้ว เกษตรกรส่วนมากไม่มียุง้ฉาง ต่างคนต่างเก็บผลผลิตขา้วไวแ้ต่ละบา้น สอดคลอ้งกบั
พินิตย ์ก่ิงสอน (2551) ไดศึ้กษาเร่ือง ศักยภาพการผลิตและตลาดข้าวอินทรีย์ กรณีศึกษาสหกรณ์การเกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ จ ากัด  
พบวา่ สมาชิกสหกรณ์เกษตรอินทรีย ์ไม่มีพ้ืนท่ีส าหรับรวบรวมผลผลิตขา้วอินทรียใ์นแต่ละอ าเภอ และสอดคลอ้งกบั สุพจน์ ค  ายา 
(2562) รายงานวา่ เกษตรกรไม่มีการเก็บรักษาและรวบรวมผลผลิต เน่ืองจากกลุ่มไม่มีแหล่งรวบรวมผลผลิตหรือคลงัเก็บผลผลิตขา้ว
ของกลุ่มฯ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งสนบัสนุนงบประมาณในการสร้างไซโลหรือคลงัเก็บผลผลิตขา้วให้กลุ่มเกษตรกร กลุ่มฯ ขาด
การรวบรวมผลผลิตขา้วอินทรียข์องกลุ่มเกษตรกรให้เขม้แข็ง ท าให้ไม่มีอ านาจต่อรองราคากบัพ่อคา้ได ้รวมทั้งยงัขาดความรู้การ
ประชาสัมพนัธ์ขา้วอินทรียข์องกลุ่มฯ ส่วนใหญ่เป็นการประชาสัมพนัธ์ในรูปแบบของการบอกต่อ ซ่ึงหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควร
ส่งเสริมการเช่ือมโยงตลาดขา้ว (เกษตรกรและผูป้ระกอบการ) รวมทั้งสนบัสนุนองคค์วามรู้การจ าหน่ายผา่นทางไลน์และเฟสบุ๊ก  
 3. ความตอ้งการในการส่งเสริมการผลิตขา้วอินทรียเ์พ่ือการรับรองมาตรฐานอินทรียข์องกลุ่มฯ และแรงจูงใจในการเป็น
สมาชิกกลุ่มฯ 
     3.1 ความตอ้งการในการส่งเสริมการผลิตขา้วอินทรียเ์พ่ือการรับรองมาตรฐานอินทรียข์องกลุ่มฯ ผลการศึกษาพบวา่ ความ
ตอ้งการในการส่งเสริมการผลิตขา้วเพ่ือการรับรองมาตรฐานอินทรียข์องกลุ่มฯ เฉล่ียรวมทั้งหมดอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยเกษตรกร
มีความตอ้งการทางดา้นการให้บริการและการสนบัสนุนปัจจยัการผลิต อนัดบัท่ี 1 รองลงมาคือ ไดแ้ก่ ดา้นความรู้การผลิตขา้วเพ่ือ
การรับรองมาตรฐานอินทรีย์ของกลุ่มและความตอ้งการในล าดับสุดท้ายคือ ด้านความตอ้งการเก่ียวกับรูปแบบการส่งเสริม
การเกษตรของเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร สอดคลอ้งกบั สุพจน์ ค ายา (2562) ไดร้ายงานวา่ เกษตรกรมีความตอ้งการสนบัสนุนการ
ผลิตขา้วอินทรีย ์และความตอ้งการความรู้การผลิตขา้วอินทรียอ์ยู่ในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรส่งเสริมความ
ตอ้งการในการส่งเสริมการผลิตขา้วเพ่ือการรับรองมาตรฐานอินทรียข์องกลุ่มฯ ต่อไป และแรงจูงใจในการเป็นสมาชิกกลุ่มขา้ว
อินทรียฯ์ พบวา่ เกษตรกรมีแรงจูงใจในการเป็นสมาชิกกลุ่มขา้วอินทรียต์อ้งการช่วยพฒันาหมู่บา้นและชุมชนแห่งเกษตรอินทรียมี์
ระดบัแรงจูงใจมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบั สุชาดา สุขบ ารุงศิลป์ (2553) กล่าววา่ แรงจูงใจ คือ ส่ิงท่ีอยูภ่ายในตวับุคคลเป็นแรงขบั เป็น
พลงัของแต่ละคนท่ีท าใหก้ระท าอยา่งใดอยา่งหน่ึงจนส าเร็จ และสอดคลอ้งกบั สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ (2550, หนา้ 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี
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84) กล่าววา่ จุดเนน้หรือหลกัส าคญัของเร่ืองการจูงใจนั้น อยูท่ี่ความสามารถท่ีท าใหเ้กิดความพึงพอใจ อนัเน่ืองมาจากความสามารถ
ในการตอบสนองความตอ้งการดงักล่าว 

4. แนวทางการส่งเสริมการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานขา้วอินทรียเ์พ่ือการรับรองมาตรฐานของกลุ่มเกษตรกรบา้นเนินสวน
ออ้ย อ าเภอเมืองสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ คือ การสร้างระบบการผลิตท่ีมีมาตรฐานเพ่ือเพ่ิมความน่าเช่ือถือของเมลด็พนัธ์ุท่ีกลุ่มผลิต
โดยการเพ่ิมศกัยภาพกระบวนการผลิตขา้วอินทรียใ์หมี้มูลค่าสูง การสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ขา้วและผลิตภณัฑข์า้วอินทรียข์องกลุ่มฯ เพ่ือ
ก าหนดราคาขา้วของกลุ่มเกษตรกรและการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากวสัดุเหลือใชใ้นแปลงนา รวมทั้งสร้างระบบการเช่ือมโยงตลาดและ
เครือข่ายเพ่ือสร้างโอกาสการจ าหน่ายเมลด็พนัธ์ุใหก้บักลุ่มเกษตรกร และส่งเสริมการขายผา่นตลาด Online ใหเ้กิดความหลากหลาย
ของราคา สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการเกษตรและสหกรณ์ของจงัหวดัสระแกว้ ปี 2566-2570 ของส านักงานเกษตรและสหกรณ์
จงัหวดัสระแกว้ (2564) ในการใชก้ลไกการขบัเคล่ือนการพฒันาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวดา้น
การเกษตร (Bio-Circular-Green Economy (BCG Model)) ดา้นการเกษตร เพื่อปรับระบบการเกษตรใหมี้ประสิทธิภาพสูง มาตรฐาน
สูงและรายไดสู้ง ซ่ึงผูว้ิจยัเห็นวา่ การจดัการผลิตขา้วตลอดห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตขา้วอินทรียบ์า้นเนินสวนออ้ยฯ 
ควรใชก้ลไกการขบัเคล่ือนภาคการเกษตรดว้ย BCG Model ของจงัหวดัสระแกว้ มาเป็นแนวทางในการส่งเสริมกลุ่มฯ ให้กลุ่มเกิด
ความเขม้แขง็ และสามารถผลิตขา้วอินทรียใ์หไ้ดก้ารรับรองมาตรฐานขา้วอินทรียอ์ยา่งต่อเน่ือง 
 

ข้อเสนอแนะเพือ่น าไปใช้ 

 
 1. ขอ้เสนอแนะต่อเกษตรกร ควรมีการรวมกลุ่มและสร้างความร่วมมือกนัอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพกระบวนการผลิต
ขา้วอินทรียใ์หมี้มูลค่าสูง และมีปริมาณผลผลิตขา้วอินทรียใ์หสู้งข้ึน เพ่ือสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
 2. ขอ้เสนอแนะต่อเจา้หน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร ควรประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานนอกสังกดักระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เช่น ส านักงานอุตสาหกรรมจงัหวดั ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดั และหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือร่วมส่งเสริมและแกไ้ข
ปัญหากลุ่มขา้วอินทรียฯ์ อยา่งต่อเน่ืองในทุกดา้นตลอดห่วงโซ่อุปทานอยา่งครบวงจร 
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84) กล่าววา่ จุดเนน้หรือหลกัส าคญัของเร่ืองการจูงใจนั้น อยูท่ี่ความสามารถท่ีท าใหเ้กิดความพึงพอใจ อนัเน่ืองมาจากความสามารถ
ในการตอบสนองความตอ้งการดงักล่าว 

4. แนวทางการส่งเสริมการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานขา้วอินทรียเ์พ่ือการรับรองมาตรฐานของกลุ่มเกษตรกรบา้นเนินสวน
ออ้ย อ าเภอเมืองสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ คือ การสร้างระบบการผลิตท่ีมีมาตรฐานเพ่ือเพ่ิมความน่าเช่ือถือของเมลด็พนัธ์ุท่ีกลุ่มผลิต
โดยการเพ่ิมศกัยภาพกระบวนการผลิตขา้วอินทรียใ์หมี้มูลค่าสูง การสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ขา้วและผลิตภณัฑข์า้วอินทรียข์องกลุ่มฯ เพ่ือ
ก าหนดราคาขา้วของกลุ่มเกษตรกรและการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากวสัดุเหลือใชใ้นแปลงนา รวมทั้งสร้างระบบการเช่ือมโยงตลาดและ
เครือข่ายเพ่ือสร้างโอกาสการจ าหน่ายเมลด็พนัธ์ุใหก้บักลุ่มเกษตรกร และส่งเสริมการขายผา่นตลาด Online ใหเ้กิดความหลากหลาย
ของราคา สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการเกษตรและสหกรณ์ของจงัหวดัสระแกว้ ปี 2566-2570 ของส านักงานเกษตรและสหกรณ์
จงัหวดัสระแกว้ (2564) ในการใชก้ลไกการขบัเคล่ือนการพฒันาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวดา้น
การเกษตร (Bio-Circular-Green Economy (BCG Model)) ดา้นการเกษตร เพื่อปรับระบบการเกษตรใหมี้ประสิทธิภาพสูง มาตรฐาน
สูงและรายไดสู้ง ซ่ึงผูว้ิจยัเห็นวา่ การจดัการผลิตขา้วตลอดห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตขา้วอินทรียบ์า้นเนินสวนออ้ยฯ 
ควรใชก้ลไกการขบัเคล่ือนภาคการเกษตรดว้ย BCG Model ของจงัหวดัสระแกว้ มาเป็นแนวทางในการส่งเสริมกลุ่มฯ ให้กลุ่มเกิด
ความเขม้แขง็ และสามารถผลิตขา้วอินทรียใ์หไ้ดก้ารรับรองมาตรฐานขา้วอินทรียอ์ยา่งต่อเน่ือง 
 

ข้อเสนอแนะเพือ่น าไปใช้ 

 
 1. ขอ้เสนอแนะต่อเกษตรกร ควรมีการรวมกลุ่มและสร้างความร่วมมือกนัอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพกระบวนการผลิต
ขา้วอินทรียใ์หมี้มูลค่าสูง และมีปริมาณผลผลิตขา้วอินทรียใ์หสู้งข้ึน เพ่ือสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
 2. ขอ้เสนอแนะต่อเจา้หน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร ควรประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานนอกสังกดักระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เช่น ส านักงานอุตสาหกรรมจงัหวดั ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดั และหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือร่วมส่งเสริมและแกไ้ข
ปัญหากลุ่มขา้วอินทรียฯ์ อยา่งต่อเน่ืองในทุกดา้นตลอดห่วงโซ่อุปทานอยา่งครบวงจร 
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ความต้องการในการส่งเสริมการผลติพชืผกัปลอดภัยภายในโรงเรือนของเกษตรกร 
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บทคดัย่อ 

 
 การวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา (1) สภาพพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร (2) สภาพการจดัการการ
ผลิตพืชผกัปลอดภยัในโรงเรือน (3) การรับรู้และการปฏิบติัในการผลิตพืชผกัปลอดภยัในโรงเรือน (4) ความตอ้งการในการส่งเสริมการ
จดัการการผลิตพืชผกัปลอดภยัในโรงเรือน และ (5) ปัญหาและขอ้เสนอแนะในการส่งเสริมการจดัการการผลิตพืชผกัปลอดภยัใน
โรงเรือน ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี จ านวน 112 ราย เก็บขอ้มูลจากประชากรทั้งหมด เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสัมภาษณ์ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติพรรณนา  
 ผลการวิจยัพบว่า (1) เกษตรกรร้อยละ 51.8 เป็นเพศชาย ร้อยละ 83.9 ผลิตพืชผกัปลอดภยัในโรงเรือนเพราะเจา้หน้าท่ี
ส่งเสริมการเกษตรแนะน า โดยปลูกคะน้าในโรงเรือนมากท่ีสุด (2) เกษตรกรมีจ านวนแรงงานในการผลิตพืชผกัปลอดภยัในโรงเรือน
เฉล่ีย 1.7 คน ส่วนใหญ่ใส่ปุ๋ยอินทรียเ์พื่อปรับปรุงบ ารุงดิน ผลิตพืชผกัปลอดภยัในโรงเรือนเฉล่ีย 5.2 รอบ/ปี (3) เกษตรกรเกือบทั้งหมดมี
ความรู้และปฏิบติัในการผลิตพืชผกัปลอดภยัในโรงเรือน (4) เกษตรกรมีความตอ้งการเน้ือหาในการส่งเสริมในระดบัมากท่ีสุด คือ เร่ือง
การบ ารุงรักษาโรงเรือน ผา่นส่ือบุคคลท่ีเป็นราชการ และตอ้งการวธีิการส่งเสริมในระดบัมากท่ีสุดจากการบรรยาย (5) เกษตรกรมีปัญหา
ในภาพรวมส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยประเด็นปัญหาอนัดบั 1 คือ ปัญหาดา้นการตลาด ขอ้เสนอแนะ ไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการ
ผลิต ดา้นการตลาด และดา้นเงินทุนและรายได ้
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บทคดัย่อ 

 
 การวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา (1) สภาพพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร (2) สภาพการจดัการการ
ผลิตพืชผกัปลอดภยัในโรงเรือน (3) การรับรู้และการปฏิบติัในการผลิตพืชผกัปลอดภยัในโรงเรือน (4) ความตอ้งการในการส่งเสริมการ
จดัการการผลิตพืชผกัปลอดภยัในโรงเรือน และ (5) ปัญหาและขอ้เสนอแนะในการส่งเสริมการจดัการการผลิตพืชผกัปลอดภยัใน
โรงเรือน ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี จ านวน 112 ราย เก็บขอ้มูลจากประชากรทั้งหมด เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสัมภาษณ์ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติพรรณนา  
 ผลการวิจยัพบว่า (1) เกษตรกรร้อยละ 51.8 เป็นเพศชาย ร้อยละ 83.9 ผลิตพืชผกัปลอดภยัในโรงเรือนเพราะเจา้หน้าท่ี
ส่งเสริมการเกษตรแนะน า โดยปลูกคะน้าในโรงเรือนมากท่ีสุด (2) เกษตรกรมีจ านวนแรงงานในการผลิตพืชผกัปลอดภยัในโรงเรือน
เฉล่ีย 1.7 คน ส่วนใหญ่ใส่ปุ๋ยอินทรียเ์พื่อปรับปรุงบ ารุงดิน ผลิตพืชผกัปลอดภยัในโรงเรือนเฉล่ีย 5.2 รอบ/ปี (3) เกษตรกรเกือบทั้งหมดมี
ความรู้และปฏิบติัในการผลิตพืชผกัปลอดภยัในโรงเรือน (4) เกษตรกรมีความตอ้งการเน้ือหาในการส่งเสริมในระดบัมากท่ีสุด คือ เร่ือง
การบ ารุงรักษาโรงเรือน ผา่นส่ือบุคคลท่ีเป็นราชการ และตอ้งการวธีิการส่งเสริมในระดบัมากท่ีสุดจากการบรรยาย (5) เกษตรกรมีปัญหา
ในภาพรวมส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยประเด็นปัญหาอนัดบั 1 คือ ปัญหาดา้นการตลาด ขอ้เสนอแนะ ไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการ
ผลิต ดา้นการตลาด และดา้นเงินทุนและรายได ้
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Abstract 
 

 The objectives of this research were to study (1) basic social and economic conditions of farmers (2) greenhouse safety 
vegetable production management conditions (3) perception and practice in greenhouse safety vegetable production (4) needs in the 
extension of greenhouse safety vegetable production management and (5) problems and suggestions regarding the extension of 
greenhouse safety vegetable production management. The population of this research was 112 farmers. Data were collected from the 
entire population. The tool used for this study was interview form for data collection. Data were analyzed by using descriptive 
statistics. 
 The results of the research revealed that (1) 51.8% of farmers were male. 83.9% produced safety vegetable in the greenhouse 
because of the recommendation from the agricultural extension officers with growing Chinese kale in the greenhouse at the highest 
level. (2) Farmers had the average number of labor in the greenhouse safety vegetable production of 1.73 people. Most of them 
applied organic fertilizer to modify the soil. Farmers had produced the average greenhouse safety vegetable production of 5.27 
round/year. (3) Almost all of the farmers had perceived and practice in the greenhouse safety vegetable production. (4) Farmers 
wanted to receive the extension regarding the content at the highest level on greenhouse maintenance through personal media who 
worked in the government. They wanted to receive the method of extension at the highest level from the lecture. (5) Farmers faced 
with the problems, overall, at the moderate level. The top issue was on the problem regarding marketing. Suggestions were such as 
production process, marketing, funding, and income.   
 
Keywords: Extension Needs, Safety Vegetable Production, Greenhouse Vegetable Production 
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บทน า 
 

 การปลูกผกัเป็นกิจกรรมเกษตรท่ีมีการใชส้ารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืชอยา่งแพร่หลาย ท าให้ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายสูงและมีโอกาส
สัมผสัอยู่กบัสารเคมีตลอดเวลา ก่อให้เกิดปัญหาสารพิษตกคา้งในการผลิต ซ่ึงส่งผลกระทบต่อสุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม แต่กระแสท่ี
เปล่ียนแปลงไปในปัจจุบนัผูบ้ริโภคเร่ิมต่ืนตวัหันมาใส่ใจและห่วงใยเร่ืองสุขภาพมากข้ึน ส่งผลให้ผูบ้ริโภคเร่ิมให้ความส าคญัต่อการ
เลือกสรรอาหารท่ีมีประโยชน์และปลอดภยัต่อสุขภาพร่างกายมากข้ึน ทั้งน้ี การส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกผกัปลอดภยัในโรงเรือน เพื่อ
ป้องกนัแมลงศตัรูพืชไม่ใหเ้ขา้ไปท าลายพืชท่ีปลูก ท าใหไ้ม่ตอ้งใชย้าฆ่าแมลง อีกทั้งสามารถควบคุมปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม ท าใหผ้ลิตพืช
ไดต้ลอดทั้งปี และการปลูกผกัในระบบโรงเรือน ถือเป็นทางเลือกท่ีช่วยให้เกษตรกรสามารถรับมือกบัปัญหาจากความแปรปรวนของ
สภาพอากาศในแต่ละฤดูกาลได ้
 จงัหวดันครปฐม เป็นแหล่งผลิตพืชผกัท่ีส าคญัแหล่งหน่ึงของประเทศไทย แต่การผลิตผลผลิต/สินคา้เกษตร ยงัคงพบปัญหา
เร่ืองความปลอดภยั และการผลิตท่ีเป็นไปตามมาตรฐานท่ีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัเร่ืองน้ีเป็นอยา่งมาก ดงันั้น เพื่อท าให้
จงัหวดันครปฐมเป็นแหล่งผลิตพืชผกัท่ีส าคญัและรักษาอตัลกัษณ์ของการผลิตพืชผกัใหค้งไวคู้่จงัหวดันครปฐม ประกอบกบัการบรรเทา
ความเดือดร้อนของผูป้ระกอบอาชีพเกษตรกร โดยการยกระดบัการผลิตพืชผกัท่ีไดม้าตรฐาน โดยอาศยัองคค์วามรู้และนวตักรรมต่างๆ 
ทางส านกังานเกษตรจงัหวดันครปฐมจึงไดจ้ดัท าโครงการเพ่ิมศกัยภาพสินคา้เกษตรและอาหารปลอดภยั 4.0 กิจกรรม ยกระดบัมาตรฐาน
และเพ่ิมศกัยภาพการผลิตพืชผกัในโรงเรือนปลูกพืช โดยในเขตอ าเภอเมืองนครปฐม ไดรั้บการสนบัสนุนและมีโรงเรือนปลูกพืชทั้งหมด 
112 หลงั เพื่อน ามาพฒันาระบบการผลิต ด้วยการผลิตในระบบโรงเรือนปิด เพ่ือควบคุมโรคแมลง ลดการใชส้ารเคมีและเพ่ิมคุณภาพ
ใหก้บัผลผลิต ตลอดจนผลิตพืชผกัปลอดภยัในโรงเรือนเพ่ือรวบรวม/แปรรูปผลผลิต เพ่ือผลผลิตมีคุณภาพปลอดภยั เป็นท่ีตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนพฒันาระบบการผลิตสินคา้เกษตรท่ีปลอดภยัทั้งผูผ้ลิต ผูบ้ริโภคและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ส่งผลใหเ้กษตรกรมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึนและยัง่ยนืสืบไป (ส านกังานเกษตรจงัหวดันครปฐม, 2560)  
 จากการด าเนินงานท่ีผ่านมา หลงัจากเกษตรกรไดรั้บโรงเรือนไปแลว้ เกษตรกรยงัขาดองคค์วามรู้ในการผลิตผกัในโรงเรือน 
เช่น เร่ืองของปัจจยัในการผลิต แรงงาน เงินทุน ฯลฯ รวมถึงหน่วยงานทางส่งเสริมการเกษตรยงัไม่ทราบถึงความตอ้งการของเกษตรกร
ในการส่งเสริมวา่ เน้ือหาท่ีตอ้งการใหส่้งเสริมคือ เร่ืองอะไร ช่องทางใด จึงเป็นท่ีมาของการศึกษาเร่ือง ความตอ้งการในการส่งเสริมการ
ผลิตพืชผกัปลอดภยัภายในโรงเรือนของเกษตรกร ในอ าเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนการ
ส่งเสริมตามความตอ้งการของเกษตรกรเก่ียวกบัการผลิตพืชผกัปลอดภยัภายในโรงเรือน เพื่อใหมี้ความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป   
 

วตัถุประสงค์การวจิยั 
 

1. เพ่ือศึกษาสภาพพ้ืนฐานทางสงัคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร 
2. เพื่อศึกษาสภาพการจดัการการผลิตพืชผกัปลอดภยัในโรงเรือน 
3. เพื่อศึกษาการรับรู้และการปฏิบติัในการผลิตพืชผกัปลอดภยัในโรงเรือน 
4. เพ่ือศึกษาความตอ้งการในการส่งเสริมการจดัการการผลิตพืชผกัปลอดภยัในโรงเรือน 
5. เพ่ือศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะในการส่งเสริมการจดัการการผลิตพืชผกัปลอดภยัในโรงเรือน 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี

161161

 

บทน า 
 

 การปลูกผกัเป็นกิจกรรมเกษตรท่ีมีการใชส้ารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืชอยา่งแพร่หลาย ท าให้ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายสูงและมีโอกาส
สัมผสัอยู่กบัสารเคมีตลอดเวลา ก่อให้เกิดปัญหาสารพิษตกคา้งในการผลิต ซ่ึงส่งผลกระทบต่อสุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม แต่กระแสท่ี
เปล่ียนแปลงไปในปัจจุบนัผูบ้ริโภคเร่ิมต่ืนตวัหันมาใส่ใจและห่วงใยเร่ืองสุขภาพมากข้ึน ส่งผลให้ผูบ้ริโภคเร่ิมให้ความส าคญัต่อการ
เลือกสรรอาหารท่ีมีประโยชน์และปลอดภยัต่อสุขภาพร่างกายมากข้ึน ทั้งน้ี การส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกผกัปลอดภยัในโรงเรือน เพื่อ
ป้องกนัแมลงศตัรูพืชไม่ใหเ้ขา้ไปท าลายพืชท่ีปลูก ท าใหไ้ม่ตอ้งใชย้าฆ่าแมลง อีกทั้งสามารถควบคุมปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม ท าใหผ้ลิตพืช
ไดต้ลอดทั้งปี และการปลูกผกัในระบบโรงเรือน ถือเป็นทางเลือกท่ีช่วยให้เกษตรกรสามารถรับมือกบัปัญหาจากความแปรปรวนของ
สภาพอากาศในแต่ละฤดูกาลได ้
 จงัหวดันครปฐม เป็นแหล่งผลิตพืชผกัท่ีส าคญัแหล่งหน่ึงของประเทศไทย แต่การผลิตผลผลิต/สินคา้เกษตร ยงัคงพบปัญหา
เร่ืองความปลอดภยั และการผลิตท่ีเป็นไปตามมาตรฐานท่ีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัเร่ืองน้ีเป็นอยา่งมาก ดงันั้น เพื่อท าให้
จงัหวดันครปฐมเป็นแหล่งผลิตพืชผกัท่ีส าคญัและรักษาอตัลกัษณ์ของการผลิตพืชผกัใหค้งไวคู้่จงัหวดันครปฐม ประกอบกบัการบรรเทา
ความเดือดร้อนของผูป้ระกอบอาชีพเกษตรกร โดยการยกระดบัการผลิตพืชผกัท่ีไดม้าตรฐาน โดยอาศยัองคค์วามรู้และนวตักรรมต่างๆ 
ทางส านกังานเกษตรจงัหวดันครปฐมจึงไดจ้ดัท าโครงการเพ่ิมศกัยภาพสินคา้เกษตรและอาหารปลอดภยั 4.0 กิจกรรม ยกระดบัมาตรฐาน
และเพ่ิมศกัยภาพการผลิตพืชผกัในโรงเรือนปลูกพืช โดยในเขตอ าเภอเมืองนครปฐม ไดรั้บการสนบัสนุนและมีโรงเรือนปลูกพืชทั้งหมด 
112 หลงั เพื่อน ามาพฒันาระบบการผลิต ด้วยการผลิตในระบบโรงเรือนปิด เพ่ือควบคุมโรคแมลง ลดการใชส้ารเคมีและเพ่ิมคุณภาพ
ใหก้บัผลผลิต ตลอดจนผลิตพืชผกัปลอดภยัในโรงเรือนเพ่ือรวบรวม/แปรรูปผลผลิต เพ่ือผลผลิตมีคุณภาพปลอดภยั เป็นท่ีตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนพฒันาระบบการผลิตสินคา้เกษตรท่ีปลอดภยัทั้งผูผ้ลิต ผูบ้ริโภคและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ส่งผลใหเ้กษตรกรมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึนและยัง่ยนืสืบไป (ส านกังานเกษตรจงัหวดันครปฐม, 2560)  
 จากการด าเนินงานท่ีผ่านมา หลงัจากเกษตรกรไดรั้บโรงเรือนไปแลว้ เกษตรกรยงัขาดองคค์วามรู้ในการผลิตผกัในโรงเรือน 
เช่น เร่ืองของปัจจยัในการผลิต แรงงาน เงินทุน ฯลฯ รวมถึงหน่วยงานทางส่งเสริมการเกษตรยงัไม่ทราบถึงความตอ้งการของเกษตรกร
ในการส่งเสริมวา่ เน้ือหาท่ีตอ้งการใหส่้งเสริมคือ เร่ืองอะไร ช่องทางใด จึงเป็นท่ีมาของการศึกษาเร่ือง ความตอ้งการในการส่งเสริมการ
ผลิตพืชผกัปลอดภยัภายในโรงเรือนของเกษตรกร ในอ าเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนการ
ส่งเสริมตามความตอ้งการของเกษตรกรเก่ียวกบัการผลิตพืชผกัปลอดภยัภายในโรงเรือน เพื่อใหมี้ความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป   
 

วตัถุประสงค์การวจิยั 
 

1. เพ่ือศึกษาสภาพพ้ืนฐานทางสงัคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร 
2. เพื่อศึกษาสภาพการจดัการการผลิตพืชผกัปลอดภยัในโรงเรือน 
3. เพื่อศึกษาการรับรู้และการปฏิบติัในการผลิตพืชผกัปลอดภยัในโรงเรือน 
4. เพ่ือศึกษาความตอ้งการในการส่งเสริมการจดัการการผลิตพืชผกัปลอดภยัในโรงเรือน 
5. เพ่ือศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะในการส่งเสริมการจดัการการผลิตพืชผกัปลอดภยัในโรงเรือน 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 2.สภาพการจดัการการผลติพืชผกัปลอดภัยในโรงเรือน 
- การจดัการดา้นทรัพยากรมนุษย ์
- การจดัการดา้นการผลิต 
- การจดัการดา้นอุปกรณ์การผลิต 
- การจดัการดา้นวสัดุการผลิต 

5.ปัญหา ละข้อเสนอ นะในการส่งเสริม
การจดัการการผลติพืชผกัปลอดภัยใน
โรงเรือน 
- ดา้นแรงงาน 
- ดา้นการเตรียมพ้ืนท่ีปลูก 
- ดา้นกระบวนการผลิต 
- ดา้นการตลาด 
- ดา้นเงินทุนและรายได ้

4.ความต้องการในการส่งเสริมการจัดการการผลติพืชผกั
ปลอดภยัในโรงเรือน 
            4.1 ด้านเนื อหาการส่งเสริม 
- การเตรียมดิน บ ารุงดิน 
- การเลือกชนิดพืชท่ีเหมาะสม 
- ระบบการให้น ้า 
- การป้องกนัก าจดัศตัรูพืช 
- การผลิตพืชให้ไดม้าตรฐาน 
- การบ ารุงรักษาโรงเรือน 
- การรวมกลุ่ม/เครือข่าย ในการผลิตและการจ าหน่าย 
- ช่องทางการจ าหน่าย 
- การจดัการทุนและแรงงาน 
             4.2 ด้านช่องทางการส่งเสริม 
- ส่ือบุคคล,ส่ือส่ิงพิมพ,์ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
            4.3 ด้านว ิ การส่งเสริม 
- การบรรยาย,การสาธิต,การปฏิบติั,การทศันศึกษา 
 

1.สภาพพื นฐานทางสังคม ละเ รษฐกจิของเกษตรกร 
   1.1 สภาพพื นฐานทางสังคมของเกษตรกร  ไดแ้ก่  
- เพศ   
- อาย ุ  
- ระดบัการศึกษา   
- การเป็นสมาชิกกลุ่มสถาบนัเกษตรกร 
- การมีต าแหน่งทางสงัคม  
- เหตุผลในการผลิต 
  1.2 สภาพพื นฐานทางเ รษฐกจิของเกษตรกร  ไดแ้ก่ 
- พ้ืนท่ีท าการเกษตรทั้งหมด 
- แหล่งเงินทุน 
- ตน้ทุนในการผลิตในโรงเรือน 
- ประสบการณ์ในการผลิตในโรงเรือน 
- ผลผลิต (กก./ปี) และรายไดร้วม (บาท/ปี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.การรับร ้ ละการป ิบัตใินการ
ผลติพืชผกัปลอดภัยในโรงเรือน 
 - น ้าท่ีใชใ้นแปลงปลูก 
- พ้ืนท่ีปลูก 
- วตัถุอนัตรายทางการเกษตร 
- การจดัการคุณภาพใน
กระบวนการผลิตก่อนการเก็บ
เก่ียว 
- การเก็บเก่ียวและการปฏิบติั
หลงัการเก็บเก่ียว 
- การพกัผลิตผล การขนยา้ยใน
แปลงปลูกและการเก็บรักษา 
- สุขลกัษณะส่วนบุคคล 
- การบนัทึกขอ้มูล 
 

กรอบ นวคดิในการวจิยั 
 
 

 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวจิยั 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

162162

 

 นวคดิ ทฤษฎ   ละผลงานวจิยัท เ่ก ย่วข้อง 
 

 การส่งเสริมการเกษตรมีบทบาทส าคญัต่อการเปล่ียนพฤติกรรมของเกษตรกร โดยการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
ไปสู่เกษตรกร  ก่อใหเ้กิดการพฒันาความรู้ท่ีสามารถน าไปสู่การพฒันาผลผลิตทางการเกษตรได ้โดยสามารถสร้างรายได ้พฒันาสภาวะ
เศรษฐกิจ  สงัคมชนบท  และครอบครัวเกษตรกรใหมี้สภาพท่ีดีได ้มีความส าคญัต่อการพฒันาผลผลิต คุณภาพชีวิต และส่ิงแวดลอ้มให้มี
ความยัง่ยนื การส่งเสริมการเกษตรเป็นกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวจิยัคน้ควา้เก่ียวกบัเทคโนโลยี การส่งเสริมพฒันาความรู้ และการ
น าไปปฏิบติัของเกษตรกร (พงษศ์กัด์ิ  องักสิทธ์ิ, 2556) การผลิตพืช หมายถึง กระบวนการการปลูกพืชท่ีตอ้งพิจารณาตั้งแต่การจดัการ
พ้ืนท่ีปลูก พนัธ์ุพืชการจดัการดิน น ้า ปุ๋ย ศตัรูพืช การเก็บเก่ียวและการปฏิบติัหลงัการเก็บเก่ียว ซ่ึงการผลิตพืชใหมี้ประสิทธิภาพดีไดต้รง
ตามการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี ผูผ้ลิตจะตอ้งค านึงถึง ส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพ ความปลอดภยัและสวสัดิภาพของผูป้ฏิบติังาน เพ่ือให้ได้
ผลผลิตท่ีมีคุณภาพ ปลอดภยั ปลอดจากศตัรูพืชเหมาะสมกบัการบริโภค และมีคุณภาพเป็นท่ีพึงพอใจของผูบ้ริโภค (ธ ารงเจต พฒัมุข, 
2563) โดยขั้นตอนการผลิตผกัใหป้ลอดภยัจากสารพิษท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมวา่ ตอ้งมีการด าเนินการในดา้นต่าง ๆ ประกอบดว้ย พ้ืนท่ี
ปลูกพนัธ์ุพืชผกัและการเตรียมเมล็ดพนัธ์ุเพื่อปลูก  การปรับปรุงดิน ระยะปลูกและการดูแลรักษา การควบคุมวชัพืชในแปลงผกั การ
ป้องกนัและก าจดัศตัรูพืช การเก็บเก่ียวและวทิยาการหลงัการเก็บเก่ียว (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2545) 
 อ าเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม มีพ้ืนท่ีการเกษตรมีจ ากดัและเกษตรกรมีการผลิตผกัยงัไม่ไดคุ้ณภาพ มีการใชส้ารเคมีใน
การปลูกผกัจ านวนมาก เน่ืองจากปัญหาโรค  แมลงระบาด ท าให้ตน้ทุนในการผลิตสูงและเป็นอนัตรายต่อทั้ งผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค 
ส านกังานเกษตรจงัหวดันครปฐม จึงไดจ้ดัท าโครงการเพ่ิมศกัยภาพสินคา้เกษตรและอาหารปลอดภยั 4.0 เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพและยกระดบั
ใหจ้งัหวดันครปฐมเป็นแหล่งผลิตพืชอาหารปลอดภยั มีคุณภาพไดม้าตรฐาน ส่งเสริมและปรับเปล่ียนกระบวนการผลิตภาคเกษตร โดย
ใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมท่ีเหมาะสม เพ่ิมรายไดใ้ห้เกษตรกรในการผลิตและจ าหน่ายสินคา้เกษตรปลอดภยั ส่งเสริมการปลูกผกัใน
โรงเรือนใหก้บัเกษตรกรในพ้ืนท่ีจงัหวดันครปฐม (ส านกังานเกษตรจงัหวดันครปฐม, 2560)  
 จากการศึกษาแนวคิดในการส่งเสริมการเกษตร การผลิตพืชตามการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี  และการส่งเสริมการปลูกผกัใน
โรงเรือนให้กับเกษตรกร ผูว้ิจัยจึงได้บูรณาการแนวคิดเพ่ือน าไปศึกษาหาความตอ้งการในการส่งเสริมการผลิตพืชผกัปลอดภยัใน
โรงเรือนของเกษตรกร ประกอบดว้ย สภาพพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร สภาพการจดัการการผลิตพืชผกัปลอดภยัใน
โรงเรือน การรับรู้และการปฏิบติัในการผลิตพืชผกัปลอดภยัในโรงเรือน ความตอ้งการในการส่งเสริมการจดัการการผลิตพืชผกัปลอดภยั
ในโรงเรือน และปัญหาและขอ้เสนอแนะในการส่งเสริมการจดัการการผลิตพืชผกัปลอดภยัในโรงเรือน  
 

ว ิ ด าเนินการวจิยั 
 

 ประชากร คือ เกษตรกรท่ีไดรั้บการสนบัสนุนโรงเรือนปลูกพืช จากส านกังานเกษตรจงัหวดันครปฐม โครงการเพ่ิมศกัยภาพ
สินคา้เกษตรและอาหารปลอดภยั 4.0 กิจกรรมสนับสนุนโรงเรือนปลูกพืช งบประมาณ ปี พ.ศ. 2560 จ านวน 112 ราย ในอ าเภอเมือง
นครปฐม จงัหวดันครปฐม (ส านกังานเกษตรจงัหวดันครปฐม, 2560) โดยศึกษาจากประชากรทั้งหมด ไม่มีการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสมัภาษณ์ เน้ือหาของแบบสมัภาษณ์ แบ่งเป็น 5 ตอน 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’
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 นวคดิ ทฤษฎ   ละผลงานวจิยัท เ่ก ย่วข้อง 
 

 การส่งเสริมการเกษตรมีบทบาทส าคญัต่อการเปล่ียนพฤติกรรมของเกษตรกร โดยการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
ไปสู่เกษตรกร  ก่อใหเ้กิดการพฒันาความรู้ท่ีสามารถน าไปสู่การพฒันาผลผลิตทางการเกษตรได ้โดยสามารถสร้างรายได ้พฒันาสภาวะ
เศรษฐกิจ  สงัคมชนบท  และครอบครัวเกษตรกรใหมี้สภาพท่ีดีได ้มีความส าคญัต่อการพฒันาผลผลิต คุณภาพชีวิต และส่ิงแวดลอ้มให้มี
ความยัง่ยนื การส่งเสริมการเกษตรเป็นกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวจิยัคน้ควา้เก่ียวกบัเทคโนโลยี การส่งเสริมพฒันาความรู้ และการ
น าไปปฏิบติัของเกษตรกร (พงษศ์กัด์ิ  องักสิทธ์ิ, 2556) การผลิตพืช หมายถึง กระบวนการการปลูกพืชท่ีตอ้งพิจารณาตั้งแต่การจดัการ
พ้ืนท่ีปลูก พนัธ์ุพืชการจดัการดิน น ้า ปุ๋ย ศตัรูพืช การเก็บเก่ียวและการปฏิบติัหลงัการเก็บเก่ียว ซ่ึงการผลิตพืชใหมี้ประสิทธิภาพดีไดต้รง
ตามการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี ผูผ้ลิตจะตอ้งค านึงถึง ส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพ ความปลอดภยัและสวสัดิภาพของผูป้ฏิบติังาน เพ่ือให้ได้
ผลผลิตท่ีมีคุณภาพ ปลอดภยั ปลอดจากศตัรูพืชเหมาะสมกบัการบริโภค และมีคุณภาพเป็นท่ีพึงพอใจของผูบ้ริโภค (ธ ารงเจต พฒัมุข, 
2563) โดยขั้นตอนการผลิตผกัใหป้ลอดภยัจากสารพิษท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมวา่ ตอ้งมีการด าเนินการในดา้นต่าง ๆ ประกอบดว้ย พ้ืนท่ี
ปลูกพนัธ์ุพืชผกัและการเตรียมเมล็ดพนัธ์ุเพื่อปลูก  การปรับปรุงดิน ระยะปลูกและการดูแลรักษา การควบคุมวชัพืชในแปลงผกั การ
ป้องกนัและก าจดัศตัรูพืช การเก็บเก่ียวและวทิยาการหลงัการเก็บเก่ียว (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2545) 
 อ าเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม มีพ้ืนท่ีการเกษตรมีจ ากดัและเกษตรกรมีการผลิตผกัยงัไม่ไดคุ้ณภาพ มีการใชส้ารเคมีใน
การปลูกผกัจ านวนมาก เน่ืองจากปัญหาโรค  แมลงระบาด ท าให้ตน้ทุนในการผลิตสูงและเป็นอนัตรายต่อทั้ งผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค 
ส านกังานเกษตรจงัหวดันครปฐม จึงไดจ้ดัท าโครงการเพ่ิมศกัยภาพสินคา้เกษตรและอาหารปลอดภยั 4.0 เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพและยกระดบั
ใหจ้งัหวดันครปฐมเป็นแหล่งผลิตพืชอาหารปลอดภยั มีคุณภาพไดม้าตรฐาน ส่งเสริมและปรับเปล่ียนกระบวนการผลิตภาคเกษตร โดย
ใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมท่ีเหมาะสม เพ่ิมรายไดใ้ห้เกษตรกรในการผลิตและจ าหน่ายสินคา้เกษตรปลอดภยั ส่งเสริมการปลูกผกัใน
โรงเรือนใหก้บัเกษตรกรในพ้ืนท่ีจงัหวดันครปฐม (ส านกังานเกษตรจงัหวดันครปฐม, 2560)  
 จากการศึกษาแนวคิดในการส่งเสริมการเกษตร การผลิตพืชตามการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี  และการส่งเสริมการปลูกผกัใน
โรงเรือนให้กับเกษตรกร ผูว้ิจัยจึงได้บูรณาการแนวคิดเพ่ือน าไปศึกษาหาความตอ้งการในการส่งเสริมการผลิตพืชผกัปลอดภยัใน
โรงเรือนของเกษตรกร ประกอบดว้ย สภาพพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร สภาพการจดัการการผลิตพืชผกัปลอดภยัใน
โรงเรือน การรับรู้และการปฏิบติัในการผลิตพืชผกัปลอดภยัในโรงเรือน ความตอ้งการในการส่งเสริมการจดัการการผลิตพืชผกัปลอดภยั
ในโรงเรือน และปัญหาและขอ้เสนอแนะในการส่งเสริมการจดัการการผลิตพืชผกัปลอดภยัในโรงเรือน  
 

ว ิ ด าเนินการวจิยั 
 

 ประชากร คือ เกษตรกรท่ีไดรั้บการสนบัสนุนโรงเรือนปลูกพืช จากส านกังานเกษตรจงัหวดันครปฐม โครงการเพ่ิมศกัยภาพ
สินคา้เกษตรและอาหารปลอดภยั 4.0 กิจกรรมสนับสนุนโรงเรือนปลูกพืช งบประมาณ ปี พ.ศ. 2560 จ านวน 112 ราย ในอ าเภอเมือง
นครปฐม จงัหวดันครปฐม (ส านกังานเกษตรจงัหวดันครปฐม, 2560) โดยศึกษาจากประชากรทั้งหมด ไม่มีการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสมัภาษณ์ เน้ือหาของแบบสมัภาษณ์ แบ่งเป็น 5 ตอน 

 

 ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าต ่าสุด (minimum) ค่าสูงสุด 
(maximum) ค่าเฉล่ีย (mean) การจดัอนัดบั ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) โดยวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป  
 

ผลการวจิยั 
 

 ผลการศึกษา เร่ือง ความตอ้งการในการส่งเสริมการผลิตพืชผกัปลอดภยัภายในโรงเรือนของเกษตรกร ในอ าเภอเมืองนครปฐม 
จงัหวดันครปฐม สรุปผลการวจิยั ไดด้งัน้ี  
 1. สภาพพ้ืนฐานทางสงัคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร ผลการศึกษาพบวา่ ร้อยละ 83.9 ผลิตพืชผกัปลอดภยัในโรงเรือนเพราะ
เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรแนะน า มีพ้ืนท่ีท าการเกษตรเฉล่ีย 3.7 ไร่ ตน้ทุนในการผลิตพืชผกัปลอดภยัในโรงเรือนเฉล่ีย 9,946.43 บาท/
ปี มีประสบการณ์การผลิตพืชผกัปลอดภยัในโรงเรือนเฉล่ีย 3.9 ปี และ ร้อยละ 65.2 มีการปลูกคะน้าในโรงเรือนมากท่ีสุด ในปี พ.ศ. 
2563 

2. สภาพการจดัการการผลิตพืชผกัปลอดภยัในโรงเรือน ผลการศึกษาพบวา่ แรงงานในการผลิตพืชผกัปลอดภยัในโรงเรือน 
เฉล่ีย 1.9 คน ร้อยละ 69.6 ยงัไม่มีมาตรฐานการผลิตพืชผกัปลอดภยัในโรงเรือน ร้อยละ 77.7 มีการใส่ปุ๋ยอินทรีย ์ผลิตพืชผกัปลอดภยัใน
โรงเรือนเฉล่ีย 5.2 รอบ/ปี ร้อยละ 67.9 ใชชี้วภณัฑป้์องกนัก าจดัโรคพืช ร้อยละ 61.6 ใชชี้วภณัฑใ์นการก าจดัแมลงศตัรูพืช ร้อยละ 85.7   
มีการจ าหน่ายผลผลิตเอง ร้อยละ 61.6 มีการใชว้สัดุพรางแสงในโรงเรือน ร้อยละ 83.9 ใชแ้หล่งน ้ าสาธารณะในการผลิตในโรงเรือน  

3. การรับรู้และการปฏิบติัในการผลิตพืชผกัปลอดภยัในโรงเรือน ผลการศึกษาพบวา่ ร้อยละ 100.0 มีการรับรู้และปฏิบติัในทุก
ประเด็น จากประเด็นทั้งหมด คือเร่ืองการพกัผลิตผล การขนยา้ยในแปลงปลูกและการเก็บรักษา ร้อยละ 79.5 เร่ืองท่ีเกษตรกรทราบนอ้ย
ท่ีสุด คือ เร่ืองพ้ืนท่ีปลูก ในประเด็นของการส่งตรวจตวัอย่างดินวิเคราะห์ อย่างน้อย 1 คร้ัง ในระยะเร่ิมจดัระบบการผลิต และเก็บ
ตวัอยา่งเพ่ิมในช่วงท่ีสภาพแวดลอ้มเส่ียงต่อการปนเป้ือน ร้อยละ 58.0 เร่ืองท่ีเกษตรกรปฏิบติันอ้ยท่ีสุด คือ เร่ืองการบนัทึกขอ้มูล 

4. ความตอ้งการในการส่งเสริมการจดัการการผลิตพืชผกัปลอดภยัในโรงเรือน ผลการศึกษาพบวา่ ร้อยละ 97.3 มีความตอ้งการ
ในการส่งเสริมประเด็นเน้ือหา เร่ืองการบ ารุงรักษาโรงเรือน ร้อยละ 97.3 มีความตอ้งการในการส่งเสริมผ่านส่ือบุคคลท่ีเป็นราชการ    
ร้อยละ 31.2 มีความต้องการในการส่งเสริมผ่านส่ือส่ิงพิมพ์ท่ีเป็นแผ่นพับ ร้อยละ 30.4 มีความต้องการในการส่งเสริมผ่านส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเป็นอินเทอร์เน็ต ร้อยละ 86.6 มีความตอ้งการในการส่งเสริม โดยวธีิส่งเสริมแบบการบรรยาย 
 5. ปัญหาและขอ้เสนอแนะในการส่งเสริมการจดัการการผลิตพืชผกัปลอดภยัในโรงเรือน ผลการศึกษาพบวา่ มีปัญหาดา้น
การตลาด ประเด็นเร่ืองการโฆษณา/ประชาสัมพนัธ์ มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.09 ขอ้เสนอแนะในการส่งเสริมการจดัการการผลิตพืชผกั
ปลอดภยัในโรงเรือน เกษตรกรท่ีผลิตพืชผกัปลอดภยัในโรงเรือน มีขอ้เสนอแนะดา้นกระบวนการผลิตพืชผกัปลอดภยัในโรงเรือน  คือ 
ขาดความรู้และความช านาญในการซ่อมแซมโรงเรือน เม่ือมีการช ารุดเสียหายและภายในโรงเรือนมีอุณหภูมิสูง ส่งผลต่อการเจริญเติบโต
ของพืช ดา้นการตลาดพืชผกัปลอดภยัในโรงเรือน คือ ขาดความรู้ในการท าการตลาดแบบออนไลน์ และดา้นเงินทุนและรายไดข้องการ
ผลิตพืชผกัปลอดภยัในโรงเรือน คือ ตอ้งการไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมโรงเรือนเพ่ือยดือายกุารใชง้านต่อไป 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี
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อภิปรายผล 
 

 1. สภาพพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรท่ีมีอายุ รุ่นพ่อแม่ โดยส่วนใหญ่จบ
การศึกษาระดบัประถมศึกษา และไม่มีต าแหน่งทางสังคม ส่วนเหตุผลโดยส่วนใหญ่ท่ีผลิตพืชผกัปลอดภยัในโรงเรือนเพราะเจา้หนา้ท่ี
ส่งเสริมการเกษตรแนะน า เกษตรกรมีพ้ืนท่ีถือครองท่ีดินไม่มาก ดังนั้ น การใช้โรงเรือนในการผลิตพืชผกัสามารถจะช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรได ้เกษตรกรส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการผลิตพืชผกัในโรงเรือนท่ีนอ้ย เน่ืองจากบางรายเพ่ิงได้
เขา้ร่วมโครงการเพ่ิมศกัยภาพสินคา้เกษตรและอาหารปลอดภยั 4.0 กิจกรรมยกระดบัมาตรฐานและเพ่ิมศกัยภาพการผลิตพืชผกัใน
โรงเรือนปลูกพืช งบประมาณ ปี พ.ศ. 2560 (ส านกังานเกษตรจงัหวดันครปฐม, 2560) โดยในปี พ.ศ. 2563 เกษตรกรมีการปลูกผกัคะนา้
ในโรงเรือนมากท่ีสุด เน่ืองจากคะนา้เป็นผกัท่ีปลูกง่าย ดูแลไม่ยาก มีอายสุั้น (45-60 วนั) และสามารถเจริญเติบโตไดดี้ในทุกสภาพดิน 
สอดคลอ้งกบัการศึกษางานวจิยัในตอนท่ี 2 สภาพการจดัการการผลิตพืชผกัปลอดภยัในโรงเรือน ท่ีพบวา่ เกษตรกรผลิตพืชผกัปลอดภยั
ในโรงเรือนเฉล่ีย 5.2 รอบ/ปี และสภาพดินในโรงเรือนของเกษตรกรท่ีพบมีหลายประเภท ทั้งดินร่วน ดินร่วนปนเหนียว และดินร่วนปน
ทราย 
 2. สภาพการจดัการการผลิตพืชผกัปลอดภยัในโรงเรือน เกษตรกรส่วนใหญ่ท่ีผลิตพืชผกัปลอดภยัในโรงเรือนยงัไม่มีมาตรฐาน 
GAP และมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์แต่จากการศึกษางานวิจยัในตอนท่ี 3 การรับรู้และการปฏิบติัในการผลิตพืชผกัปลอดภยัในโรงเรือน 
พบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู้และปฏิบติัตามการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี (GAP) ทั้ง 8 ประเด็น ดงันั้น เจา้หนา้ท่ีและหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งควรเขา้ไปส่งเสริมในเร่ืองการรับรองมาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย ์อยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจากเกษตรกรมีความรู้และการ
ปฏิบติัแลว้ การเขา้ไปให้ค  าแนะน าให้เกษตรกรไดรั้บมาตรฐาน จึงท าไดไ้ม่ยาก และท าให้ผลผลิตพืชผกัในโรงเรือนไดรั้บการรับรอง
มาตรฐานเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงจากการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่เกษตรกรใช้ชีวภณัฑ์ในการป้องกนัก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืช ในกลุ่มน้ี
เจา้หนา้ท่ีควรเขา้ไปให้ค  าแนะน าในการรับรองมาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย ์ส่วนเกษตรกรท่ียงัใชส้ารเคมีอยู ่ควรมีการส่งเสริม 
ใหล้ดการใชส้ารเคมีและแนะน าใหป้รับเปล่ียนมาใชชี้วภณัฑม์ากข้ึน พร้อมทั้งช้ีให้เห็นถึงประโยชน์และโทษของการใชส้ารเคมีภายใน
แปลง โดยมีการจดัอบรมถ่ายทอดความรู้ จดัท าแปลงเรียนรู้ ศึกษาดูงานแปลงเกษตรกรตน้แบบ เป็นตน้ เกษตรกรส่วนใหญ่มีการผลิต
พืชผกัปลอดภยัในโรงเรือน เฉล่ีย 5.2 รอบ/ปี ซ่ึงในการผลิตพืชผกัปลอดภยัในโรงเรือนของเกษตรกร จะมีช่วงท่ีตอ้งมีการพกัดิน จาก
การผลิตพืชผกัเป็นระยะเวลานาน เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพดิน และจากการทบทวนวรรณกรรม เร่ือง หลกัการประกอบการทางการเกษตร ธ ารงเจต 
พฒัมุข (2563) กล่าวว่า การจดัการสมบัติทางชีวภาพของดิน ไดแ้ก่ จุลินทรีย  ์สาเหตุโรคพืช แมลงศตัรูพืชท่ีอาศยัอยู่ในดิน สามารถ
จดัการไดโ้ดยการไถพรวนดินหรือไถพลิกหนา้ดินเป็นการท าลายจุลินทรียโ์รคพืชและแมลงศตัรูพืช การจดัการระบบปลูก เช่น ปลูกพืช
หมุนเวยีน การพกัดิน เป็นตน้ นอกจากการพกัดินแลว้ เกษตรกรส่วนใหญ่จะใส่ปุ๋ยเพ่ือปรับปรุงบ ารุงดิน โดยปุ๋ยท่ีท่ีใส่ส่วนใหญ่จะเป็น
ปุ๋ยอินทรีย ์และการปลูกพืชอายสุั้น จ าพวกผกัใบ ก็สามารถท าใหผ้ลิตพืชผกัปลอดภยัในโรงเรือนไดห้ลายรอบมากข้ึน 
 3. การรับรู้และการปฏิบติัในการผลิตพืชผกัปลอดภยัในโรงเรือน เร่ืองท่ีเกษตรกรทราบนอ้ยท่ีสุด จากทั้งหมด 34 ประเด็นยอ่ย 
คือ เร่ืองพ้ืนท่ีปลูก ในประเด็นของการส่งตรวจตวัอยา่งดินวเิคราะห์ อยา่งนอ้ย 1 คร้ัง ในระยะเร่ิมจดัระบบการผลิต และเก็บตวัอยา่งเพ่ิม
ในช่วงท่ีสภาพแวดลอ้มเส่ียงต่อการปนเป้ือน ซ่ึงเกษตรกรบางรายไม่ทราบว่าสามารถส่งตวัอย่างดินวิเคราะห์ได ้ดงันั้น เจา้หน้าท่ี
ส่งเสริมควรประชาสมัพนัธ์และช้ีแจงวตัถุประสงคใ์นการส่งตรวจตวัอยา่งดินวเิคราะห์ พร้อมทั้งสาธิตวธีิการเก็บตวัอยา่งดิน ทั้งน้ีเพ่ือให้
เกษตรกรทราบถึงความอุดมสมบูรณ์ และปัญหาของดินในแปลงปลูกพืช เพ่ือการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน พร้อมทั้ ง



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี
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อภิปรายผล 
 

 1. สภาพพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรท่ีมีอายุ รุ่นพ่อแม่ โดยส่วนใหญ่จบ
การศึกษาระดบัประถมศึกษา และไม่มีต าแหน่งทางสังคม ส่วนเหตุผลโดยส่วนใหญ่ท่ีผลิตพืชผกัปลอดภยัในโรงเรือนเพราะเจา้หนา้ท่ี
ส่งเสริมการเกษตรแนะน า เกษตรกรมีพ้ืนท่ีถือครองท่ีดินไม่มาก ดังนั้ น การใช้โรงเรือนในการผลิตพืชผกัสามารถจะช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรได ้เกษตรกรส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการผลิตพืชผกัในโรงเรือนท่ีนอ้ย เน่ืองจากบางรายเพ่ิงได้
เขา้ร่วมโครงการเพ่ิมศกัยภาพสินคา้เกษตรและอาหารปลอดภยั 4.0 กิจกรรมยกระดบัมาตรฐานและเพ่ิมศกัยภาพการผลิตพืชผกัใน
โรงเรือนปลูกพืช งบประมาณ ปี พ.ศ. 2560 (ส านกังานเกษตรจงัหวดันครปฐม, 2560) โดยในปี พ.ศ. 2563 เกษตรกรมีการปลูกผกัคะนา้
ในโรงเรือนมากท่ีสุด เน่ืองจากคะนา้เป็นผกัท่ีปลูกง่าย ดูแลไม่ยาก มีอายสุั้น (45-60 วนั) และสามารถเจริญเติบโตไดดี้ในทุกสภาพดิน 
สอดคลอ้งกบัการศึกษางานวจิยัในตอนท่ี 2 สภาพการจดัการการผลิตพืชผกัปลอดภยัในโรงเรือน ท่ีพบวา่ เกษตรกรผลิตพืชผกัปลอดภยั
ในโรงเรือนเฉล่ีย 5.2 รอบ/ปี และสภาพดินในโรงเรือนของเกษตรกรท่ีพบมีหลายประเภท ทั้งดินร่วน ดินร่วนปนเหนียว และดินร่วนปน
ทราย 
 2. สภาพการจดัการการผลิตพืชผกัปลอดภยัในโรงเรือน เกษตรกรส่วนใหญ่ท่ีผลิตพืชผกัปลอดภยัในโรงเรือนยงัไม่มีมาตรฐาน 
GAP และมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์แต่จากการศึกษางานวิจยัในตอนท่ี 3 การรับรู้และการปฏิบติัในการผลิตพืชผกัปลอดภยัในโรงเรือน 
พบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู้และปฏิบติัตามการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี (GAP) ทั้ง 8 ประเด็น ดงันั้น เจา้หนา้ท่ีและหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งควรเขา้ไปส่งเสริมในเร่ืองการรับรองมาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย ์อยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจากเกษตรกรมีความรู้และการ
ปฏิบติัแลว้ การเขา้ไปให้ค  าแนะน าให้เกษตรกรไดรั้บมาตรฐาน จึงท าไดไ้ม่ยาก และท าให้ผลผลิตพืชผกัในโรงเรือนไดรั้บการรับรอง
มาตรฐานเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงจากการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่เกษตรกรใช้ชีวภณัฑ์ในการป้องกนัก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืช ในกลุ่มน้ี
เจา้หนา้ท่ีควรเขา้ไปให้ค  าแนะน าในการรับรองมาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย ์ส่วนเกษตรกรท่ียงัใชส้ารเคมีอยู ่ควรมีการส่งเสริม 
ใหล้ดการใชส้ารเคมีและแนะน าใหป้รับเปล่ียนมาใชชี้วภณัฑม์ากข้ึน พร้อมทั้งช้ีให้เห็นถึงประโยชน์และโทษของการใชส้ารเคมีภายใน
แปลง โดยมีการจดัอบรมถ่ายทอดความรู้ จดัท าแปลงเรียนรู้ ศึกษาดูงานแปลงเกษตรกรตน้แบบ เป็นตน้ เกษตรกรส่วนใหญ่มีการผลิต
พืชผกัปลอดภยัในโรงเรือน เฉล่ีย 5.2 รอบ/ปี ซ่ึงในการผลิตพืชผกัปลอดภยัในโรงเรือนของเกษตรกร จะมีช่วงท่ีตอ้งมีการพกัดิน จาก
การผลิตพืชผกัเป็นระยะเวลานาน เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพดิน และจากการทบทวนวรรณกรรม เร่ือง หลกัการประกอบการทางการเกษตร ธ ารงเจต 
พฒัมุข (2563) กล่าวว่า การจดัการสมบัติทางชีวภาพของดิน ไดแ้ก่ จุลินทรีย  ์สาเหตุโรคพืช แมลงศตัรูพืชท่ีอาศยัอยู่ในดิน สามารถ
จดัการไดโ้ดยการไถพรวนดินหรือไถพลิกหนา้ดินเป็นการท าลายจุลินทรียโ์รคพืชและแมลงศตัรูพืช การจดัการระบบปลูก เช่น ปลูกพืช
หมุนเวยีน การพกัดิน เป็นตน้ นอกจากการพกัดินแลว้ เกษตรกรส่วนใหญ่จะใส่ปุ๋ยเพ่ือปรับปรุงบ ารุงดิน โดยปุ๋ยท่ีท่ีใส่ส่วนใหญ่จะเป็น
ปุ๋ยอินทรีย ์และการปลูกพืชอายสุั้น จ าพวกผกัใบ ก็สามารถท าใหผ้ลิตพืชผกัปลอดภยัในโรงเรือนไดห้ลายรอบมากข้ึน 
 3. การรับรู้และการปฏิบติัในการผลิตพืชผกัปลอดภยัในโรงเรือน เร่ืองท่ีเกษตรกรทราบนอ้ยท่ีสุด จากทั้งหมด 34 ประเด็นยอ่ย 
คือ เร่ืองพ้ืนท่ีปลูก ในประเด็นของการส่งตรวจตวัอยา่งดินวเิคราะห์ อยา่งนอ้ย 1 คร้ัง ในระยะเร่ิมจดัระบบการผลิต และเก็บตวัอยา่งเพ่ิม
ในช่วงท่ีสภาพแวดลอ้มเส่ียงต่อการปนเป้ือน ซ่ึงเกษตรกรบางรายไม่ทราบว่าสามารถส่งตวัอย่างดินวิเคราะห์ได ้ดังนั้น เจา้หน้าท่ี
ส่งเสริมควรประชาสมัพนัธ์และช้ีแจงวตัถุประสงคใ์นการส่งตรวจตวัอยา่งดินวเิคราะห์ พร้อมทั้งสาธิตวธีิการเก็บตวัอยา่งดิน ทั้งน้ีเพ่ือให้
เกษตรกรทราบถึงความอุดมสมบูรณ์ และปัญหาของดินในแปลงปลูกพืช เพ่ือการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน พร้อมทั้ ง

 

ประสานงานกบัหน่วยงานตรวจวิเคราะห์ดิน เช่น ส านกังานพฒันาท่ีดินในพ้ืนท่ี เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการตรวจวิเคราะห์ตวัอยา่ง
ดิน ส าหรับการปฏิบติัในการผลิตพืชผกัปลอดภยัในโรงเรือน พบวา่ เร่ืองท่ีเกษตรกรปฏิบติันอ้ยท่ีสุด จากทั้งหมด 34 ประเด็นยอ่ย คือ 
เร่ืองการบนัทึกขอ้มูล ในประเด็นการบนัทึกขอ้มูลเก่ียวกบัการใชว้ตัถุอนัตรายทางการเกษตร และการบนัทึกขอ้มูลการจดัการเพ่ือให้
ผลผลิตมีคุณภาพ ทั้งน้ีการท่ีเกษตรกรปฏิบติัในเร่ืองของการบนัทึกขอ้มูลนอ้ย อาจเน่ืองมาจากการท่ีเกษตรกรไม่มีมาตรฐานรับรองใน
การผลิต เพราะอาจจะเห็นวา่ ไม่จ าเป็น ดงันั้น เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรใหค้  าแนะน าในการจดบนัทึก ช่วยวางแผน 
แนะน าขอ้มูลในการจดบนัทึกกิจกรรมทางการเกษตรใหเ้กษตรกรสามารถเขา้ใจง่าย เช่น ขอ้มูลการปฏิบติังานการใชส้ารเคมี ขอ้มูลผูรั้บ
ซ้ือและปริมาณผลผลิต เป็นตน้ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อตวัเกษตรกรเอง กรณีท่ีพบปัญหาในการจ าหน่ายผลผลิต ซ่ึงสอดคลอ้งกบั นาวินทร์ 
แกว้ดวง, เบญจมาศ อยูป่ระเสริฐ และภรณี ต่างววิฒัน์ (2560) ท่ีศึกษาการผลิตผกัปลอดภยัตามการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีของเกษตรกร
ในจงัหวดัหนองคาย พบวา่ เกษตรกรมีการผลิตผกัปลอดภยัตามการปฏิบติัทาง การเกษตรท่ีดีตามประเด็น 8 ขอ้ ไดแ้ก่ (1) แหล่งน ้ า      
(2) พ้ืนท่ีปลูก (3) การใชว้ตัถุอนัตรายทางการเกษตร (4) การจดัการคุณภาพในกระบวนการผลิตก่อนการเก็บเก่ียว (5) การเก็บเก่ียวและ
การปฏิบติัหลงัการเก็บเก่ียว (6) การพกัผลิตผลการขนยา้ยในแปลงปลูกและเก็บรักษา (7) สุขลกัษณะส่วนบุคคล (8) บนัทึกขอ้มูลและ
การตามสอบ พบวา่ เกษตรกรส่วนมากมีการปฏิบติั ทั้ง 8 ดา้น แต่มีเกษตรกรส่วนนอ้ย มีการปฏิบติัในดา้นการบนัทึกขอ้มูลและการตามสอบ 

 4. ความตอ้งการในการส่งเสริมการจัดการการผลิตพืชผกัปลอดภยัในโรงเรือน เกษตรกรส่วนใหญ่มีความตอ้งการในการ
ส่งเสริม ประเด็นเน้ือหาเร่ืองการบ ารุงรักษาโรงเรือน เน่ืองมาจากเกษตรกรอาจเห็นประโยชน์จากการผลิตพืชผกัในโรงเรือน ดงันั้น 
เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมควรเขา้ไปให้ค  าแนะน าแก่เกษตรกรและถ่ายทอดองค์ความรู้ ในการหมัน่ดูแลรักษาโรงเรือนอย่างถูกวิธี เพ่ือให้
โรงเรือนมีประสิทธิภาพใชง้านไดน้านข้ึน เกษตรกรส่วนใหญ่มีความตอ้งการในการส่งเสริมผ่านส่ือบุคคลท่ีเป็นราชการ ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะภาครัฐเขา้ไปเยีย่มเยยีนและสนบัสนุนองคค์วามรู้ต่าง ๆ ใหแ้ก่เกษตรกรบ่อยคร้ัง หากเกษตรกรมีปัญหาก็สามารถเขา้ถึงและติดต่อ
กบัทางภาครัฐไดง่้ายและสะดวกกวา่ ผา่นทางเจา้หนา้ท่ีของรัฐ หรือผ่านทางหน่วยงานของรัฐในพ้ืนท่ี ดงันั้น การส่งเสริมจากภาครัฐจึง
สร้างความเช่ือมัน่และไวใ้จใหเ้กษตรกรไดม้ากกวา่เอกชน โดยมีเน้ือหาท่ีตอ้งการเก่ียวกบัการผลิตพืชผกัปลอดภยัในโรงเรือน และความ
ตอ้งการผา่นช่องทางส่ือในการส่งเสริมการผลิตพืชผกัปลอดภยัในโรงเรือน ดงัน้ี 
      4.1 ส่ือบุคคล เกษตรกรส่วนใหญ่มีความตอ้งการในการส่งเสริมผ่านส่ือบุคคลท่ีเป็นราชการ และเน้ือหาในการส่งเสริมท่ี
ตอ้งการมากท่ีสุดคือ เร่ืองการบ ารุงรักษาโรงเรือน ดงัท่ีกล่าวไปแลว้ในขา้งตน้ 

     4.2 ส่ือส่ิงพิมพ ์เกษตรกรส่วนใหญ่มีความตอ้งการในการส่งเสริมผ่านส่ือส่ิงพิมพท่ี์เป็นแผ่นพบั อาจเน่ืองมาจากแผ่นพบัมี
ขนาดเลก็ สะดวกกบัการใชง้าน สามารถพกพาไดง่้าย สามารถอ่านท าความเขา้ใจในเน้ือหาไดทุ้กสถานท่ี และเขา้ใจเน้ือหาไดใ้นเวลาไม่
มาก เม่ือเทียบกบัคู่มือและโปสเตอร์ และจากผลการวจิยัในแบบสมัภาษณ์ ในตอนท่ี 1 สภาพทางสงัคมของเกษตรกร เกษตรกรส่วนใหญ่
อยูใ่นวยักลางคน ดงันั้น อาจคุน้ชินกบัการใชแ้ผ่นพบัมากกวา่ และสอดคลอ้งกบั พงษศ์กัด์ิ องักสิทธ์ (2556, หนา้ 38-47)  กล่าววา่ การ
ส่งเสริมแบบมวลชน โดยส่ือสารมวลชนจะช่วยในการส่งเสริมเผยแพร่นวตักรรมใหป้ระชาชนไดท้ราบวา่ ไดมี้ส่ิงนั้น ๆ เกิดข้ึนแลว้ และ
มีคนท่ีให้ความสนใจท่ีจะศึกษาหารายละเอียดเพ่ิมเติมอีก  ซ่ึงในขั้นน้ี ส่ือสารมวลชนท่ีน ามาใช้ได้ดีในการส่งเสริม ไดแ้ก่ เอกสาร
เผยแพร่ โปสเตอร์ หนงัสือพิมพ ์วิทยุ โทรทศัน์ ภาพยนตร์ สไลด์และฟิลม์สตริป  และการจดันิทรรศการ โดยเน้ือหาในการส่งเสริมท่ี
ตอ้งการมากท่ีสุดผา่นส่ือส่ิงพิมพท่ี์เป็นแผน่พบั คือ เร่ืองระบบการใหน้ ้ า ดงันั้น เจา้หนา้ท่ีควรใหข้อ้มูลแก่เกษตรกรเร่ืองระบบการให้น ้ า 
ซ่ึงในรูปแบบแผน่พบั อาจมีรูปภาพของระบบการใหน้ ้ าประเภทต่าง ๆ ประกอบ พร้อมทั้งอธิบายเน้ือหาท่ีเขา้ใจง่าย 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี
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   4.3 ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เกษตรกรส่วนใหญ่มีความตอ้งการในการส่งเสริมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นอินเทอร์เน็ต อาจ
เน่ืองมาจากในปัจจุบนัส่ืออินเทอร์เน็ตใชก้นัอยา่งแพร่หลาย และเขา้ถึงง่ายผ่านทางโทรศพัท์มือถือเคล่ือนท่ี หรือช่องทางการส่ือสารอ่ืน ๆ 
สามารถติดตามข่าวสารไดอ้ยา่งรวดเร็ว คน้หาขอ้มูลไดม้ากและหลากหลายกวา่ทางวทิย ุโทรทศัน์และวดีิโอ/วซีีดี การส่งเสริมการเกษตร
ผา่นทางอินเทอร์เน็ต อาจท าไดโ้ดยการใชแ้พลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชนัในการเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยี ซ่ึงสามารถท าไดร้วดเร็ว 
ตน้ทุนต ่า โดยเน้ือหาในการส่งเสริมท่ีตอ้งการมากท่ีสุดผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นอินเทอร์เน็ต คือ เร่ืองการป้องกนัก าจดัศตัรูพืช ซ่ึง
เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมอาจมีการเช่ือมโยงกลุ่มเกษตรกรท่ีผลิตพืชผกัปลอดภยัในโรงเรือน หรือเกษตรกรท่ีสนใจพดูคุยแลกเปล่ียนเรียนรู้ ผ่าน
ทางกลุ่มไลน์ เน่ืองจากปัจจุบนัเกษตรกรส่วนใหญ่มีโทรศพัท์มือถือเคล่ือนท่ี และมีการใชโ้ปรแกรมไลน์ส่ือสารระหว่างกนัอยู่แลว้ 
พร้อมทั้งให้ขอ้มูลการป้องกนัก าจดัศตัรูพืชผ่านทางกลุ่มไลน์ โดยอาจมีการรายงานสถานการณ์การระบาดของศตัรูพืชท่ีก าลงัมีการ
ระบาด แนบรูปภาพประกอบ พร้อมทั้งแนะน าแนวทางการป้องกนัก าจดัศตัรูพืชในเบ้ืองตน้ใหแ้ก่เกษตรกร 

    4.4 วธีิการส่งเสริม เกษตรกรมีความตอ้งการในการส่งเสริม โดยวิธีการบรรยายมากท่ีสุด เน่ืองมาจากการบรรยาย เกษตรกร
จะไดรั้บความรู้และเน้ือหาสาระมาก สามารถรับการส่งเสริมไดทุ้กท่ี และน าไปสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รองลงมา เป็นวธีิการส่งเสริม
โดยการสาธิต ท่ีแสดงให้เห็นเป็นตวัอย่าง อาจท าไปพร้อม ๆ กบัการบรรยาย เพ่ือให้เกษตรกรไดรั้บประสบการณ์จากการสังเกต ได้
ซกัถาม อภิปรายและสรุปการเรียนรู้จากการสงัเกตดงักล่าว 

5. ปัญหาและขอ้เสนอแนะในการส่งเสริมการจดัการการผลิตพืชผกัปลอดภยัในโรงเรือน เกษตรกรมีปัญหาดา้นการตลาด 
ประเด็นเร่ืองการโฆษณา/ประชาสัมพนัธ์ มากท่ีสุด ซ่ึงจากผลการวิจยั ตอนท่ี 2 สภาพการจดัการการผลิตพืชผกัปลอดภยั  พบว่า ช่อง
ทางการจ าหน่ายผลผลิตพืชผกัในโรงเรือนของเกษตรกรส่วนใหญ่จะจ าหน่ายเอง ดงันั้น ภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรมีการ
แนะน าใหเ้กษตรกรท าการตลาดแบบออนไลน์มากข้ึน โดยการโฆษณา/ประชาสัมพนัธ์ ผ่านส่ือออนไลน์ เช่น การจ าหน่ายผ่านเวบ็ไซต ์
ผ่านส่ือโซเชียลมีเดียต่าง ๆ หรือการพฒันาสถานท่ีผลิตให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร โดยเสนอเร่ืองราวความเป็นมาในการผลิตท่ี
น่าสนใจ เพ่ือช่วยยกระดบัและเพ่ิมมูลค่าใหก้บัผลผลิต 

 
ข้อเสนอ นะเพือ่การน าไปใช้ 

 
 1. ควรเสนอแนะให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มกนั เพ่ือวางแผนและจ าหน่ายผลผลิตส่งตลาดหรือผลิตให้บริษทัเอกชนไดใ้น
จ านวนและคุณภาพท่ีตอ้งการ นอกจากน้ี สามารถซ้ือปัจจยัการผลิตไดใ้นราคาท่ีถูกลง และยงัสามารถรับเทคโนโลยีหรือความรู้จาก
เจา้หนา้ท่ีไดร้วดเร็วข้ึน แทนการถ่ายทอดเป็นรายบุคคล ซ่ึงท าไดช้า้และไม่ทัว่ถึง และยงัไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ในการผลิต
พืชผกัในโรงเรือนร่วมกนั และแนะน าใหเ้กษตรกรท าการตลาดแบบออนไลน์มากข้ึน โดยการโฆษณา/ประชาสัมพนัธ์ ผ่านส่ือออนไลน์ 
เช่น การจ าหน่ายผ่านเว็บไซต์ ผ่านส่ือโซเชียลมีเดียต่าง ๆ หรือการพฒันาสถานท่ีผลิตให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร โดยเสนอ
เร่ืองราวความเป็นมาในการผลิตท่ีน่าสนใจ เพ่ือช่วยยกระดบัและเพ่ิมมูลค่าใหก้บัผลผลิต 
 2. ควรมีการบูรณาการร่วมกนัทั้งภาครัฐ เอกชน และทอ้งถ่ิน หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือร่วมกนัวางแผนในการจดัการการผลิต 
เพื่อให้พืชผกัท่ีผลิตในโรงเรือนมีคุณภาพท่ีสูงข้ึน ไดม้าตรฐานการรับรอง เป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภค และเนน้เสริมสร้างการรวมกลุ่ม
และเครือข่าย เพื่อรวบรวมผลผลิตผกัในโรงเรือนไปจ าหน่ายในช่องทางท่ีกวา้งข้ึน  
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง
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   4.3 ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เกษตรกรส่วนใหญ่มีความตอ้งการในการส่งเสริมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นอินเทอร์เน็ต อาจ
เน่ืองมาจากในปัจจุบนัส่ืออินเทอร์เน็ตใชก้นัอยา่งแพร่หลาย และเขา้ถึงง่ายผ่านทางโทรศพัท์มือถือเคล่ือนท่ี หรือช่องทางการส่ือสารอ่ืน ๆ 
สามารถติดตามข่าวสารไดอ้ยา่งรวดเร็ว คน้หาขอ้มูลไดม้ากและหลากหลายกวา่ทางวทิย ุโทรทศัน์และวดีิโอ/วซีีดี การส่งเสริมการเกษตร
ผา่นทางอินเทอร์เน็ต อาจท าไดโ้ดยการใชแ้พลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชนัในการเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยี ซ่ึงสามารถท าไดร้วดเร็ว 
ตน้ทุนต ่า โดยเน้ือหาในการส่งเสริมท่ีตอ้งการมากท่ีสุดผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นอินเทอร์เน็ต คือ เร่ืองการป้องกนัก าจดัศตัรูพืช ซ่ึง
เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมอาจมีการเช่ือมโยงกลุ่มเกษตรกรท่ีผลิตพืชผกัปลอดภยัในโรงเรือน หรือเกษตรกรท่ีสนใจพดูคุยแลกเปล่ียนเรียนรู้ ผ่าน
ทางกลุ่มไลน์ เน่ืองจากปัจจุบนัเกษตรกรส่วนใหญ่มีโทรศพัท์มือถือเคล่ือนท่ี และมีการใชโ้ปรแกรมไลน์ส่ือสารระหว่างกนัอยู่แลว้ 
พร้อมทั้งให้ขอ้มูลการป้องกนัก าจดัศตัรูพืชผ่านทางกลุ่มไลน์ โดยอาจมีการรายงานสถานการณ์การระบาดของศตัรูพืชท่ีก าลงัมีการ
ระบาด แนบรูปภาพประกอบ พร้อมทั้งแนะน าแนวทางการป้องกนัก าจดัศตัรูพืชในเบ้ืองตน้ใหแ้ก่เกษตรกร 

    4.4 วธีิการส่งเสริม เกษตรกรมีความตอ้งการในการส่งเสริม โดยวิธีการบรรยายมากท่ีสุด เน่ืองมาจากการบรรยาย เกษตรกร
จะไดรั้บความรู้และเน้ือหาสาระมาก สามารถรับการส่งเสริมไดทุ้กท่ี และน าไปสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รองลงมา เป็นวธีิการส่งเสริม
โดยการสาธิต ท่ีแสดงให้เห็นเป็นตวัอย่าง อาจท าไปพร้อม ๆ กบัการบรรยาย เพ่ือให้เกษตรกรไดรั้บประสบการณ์จากการสังเกต ได้
ซกัถาม อภิปรายและสรุปการเรียนรู้จากการสงัเกตดงักล่าว 

5. ปัญหาและขอ้เสนอแนะในการส่งเสริมการจดัการการผลิตพืชผกัปลอดภยัในโรงเรือน เกษตรกรมีปัญหาดา้นการตลาด 
ประเด็นเร่ืองการโฆษณา/ประชาสัมพนัธ์ มากท่ีสุด ซ่ึงจากผลการวิจยั ตอนท่ี 2 สภาพการจดัการการผลิตพืชผกัปลอดภยั  พบว่า ช่อง
ทางการจ าหน่ายผลผลิตพืชผกัในโรงเรือนของเกษตรกรส่วนใหญ่จะจ าหน่ายเอง ดงันั้น ภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรมีการ
แนะน าใหเ้กษตรกรท าการตลาดแบบออนไลน์มากข้ึน โดยการโฆษณา/ประชาสัมพนัธ์ ผ่านส่ือออนไลน์ เช่น การจ าหน่ายผ่านเวบ็ไซต ์
ผ่านส่ือโซเชียลมีเดียต่าง ๆ หรือการพฒันาสถานท่ีผลิตให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร โดยเสนอเร่ืองราวความเป็นมาในการผลิตท่ี
น่าสนใจ เพ่ือช่วยยกระดบัและเพ่ิมมูลค่าใหก้บัผลผลิต 

 
ข้อเสนอ นะเพือ่การน าไปใช้ 

 
 1. ควรเสนอแนะให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มกนั เพ่ือวางแผนและจ าหน่ายผลผลิตส่งตลาดหรือผลิตให้บริษทัเอกชนไดใ้น
จ านวนและคุณภาพท่ีตอ้งการ นอกจากน้ี สามารถซ้ือปัจจยัการผลิตไดใ้นราคาท่ีถูกลง และยงัสามารถรับเทคโนโลยีหรือความรู้จาก
เจา้หนา้ท่ีไดร้วดเร็วข้ึน แทนการถ่ายทอดเป็นรายบุคคล ซ่ึงท าไดช้า้และไม่ทัว่ถึง และยงัไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ในการผลิต
พืชผกัในโรงเรือนร่วมกนั และแนะน าใหเ้กษตรกรท าการตลาดแบบออนไลน์มากข้ึน โดยการโฆษณา/ประชาสัมพนัธ์ ผ่านส่ือออนไลน์ 
เช่น การจ าหน่ายผ่านเว็บไซต์ ผ่านส่ือโซเชียลมีเดียต่าง ๆ หรือการพฒันาสถานท่ีผลิตให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร โดยเสนอ
เร่ืองราวความเป็นมาในการผลิตท่ีน่าสนใจ เพ่ือช่วยยกระดบัและเพ่ิมมูลค่าใหก้บัผลผลิต 
 2. ควรมีการบูรณาการร่วมกนัทั้งภาครัฐ เอกชน และทอ้งถ่ิน หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือร่วมกนัวางแผนในการจดัการการผลิต 
เพื่อให้พืชผกัท่ีผลิตในโรงเรือนมีคุณภาพท่ีสูงข้ึน ไดม้าตรฐานการรับรอง เป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภค และเนน้เสริมสร้างการรวมกลุ่ม
และเครือข่าย เพื่อรวบรวมผลผลิตผกัในโรงเรือนไปจ าหน่ายในช่องทางท่ีกวา้งข้ึน  
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี
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กำรวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษำ (1) สภำพพ้ืนฐำนส่วนบุคคล สภำพสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร (2) ควำมรู้ 

แหล่งควำมรู้ และควำมคิดเห็นเก่ียวกบักำรใชพื้ชปุ๋ยสดเพ่ือปรับปรุงบ ำรุงดินของเกษตรกร (3) ควำมตอ้งกำรในกำรใชพ้ืชปุ๋ยสดเพื่อ
ปรับปรุงบ ำรุงดินของเกษตรกร (4) ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรใชพื้ชปุ๋ยสดเพ่ือปรับปรุงบ ำรุงดินของเกษตรกร (5) ปัญหำ ขอ้เสนอแนะ
แนวทำงกำรส่งเสริมกำรใชพื้ชปุ๋ยสดเพื่อปรับปรุงบ ำรุงดินของเกษตรกร ประชำกรท่ีใชใ้นกำรศึกษำ คือ เกษตรกรผูป้ลูกขำ้วในพ้ืนท่ี
จงัหวดัล ำพูน จ ำนวน 19,788 รำย ก ำหนดกลุ่มตวัอยำ่งไดจ้ ำนวน 202 รำย ท ำกำรสุ่มตวัอยำ่งแบบง่ำย จดัเก็บขอ้มูลโดยกำรสัมภำษณ์ 
วเิครำะห์ขอ้มูลโดยสถิติพรรณนำ กำรจดัอนัดบั และกำรวเิครำะห์ Chi-square 
   ผลกำรวจิยั พบวำ่ (1) เกษตรกรร้อยละ 71.8 เป็นเพศชำย อำยเุฉล่ีย 56.58 ปี จ ำนวนสมำชิกในครัวเรือนทั้งหมดเฉล่ีย 3.86 คน 
ส่วนประสบกำรณ์ในกำรปลูกขำ้วเฉล่ีย 27.13 ปี รำยไดจ้ำกกำรท ำกำรเกษตรเฉล่ีย 85,631.19 บำท/ปี จ ำนวนพ้ืนท่ีปลูกขำ้วเฉล่ีย 8.40 ไร่ 
(2) เกษตรกรท่ีใชแ้ละไม่ใชพื้ชปุ๋ยสดมีควำมรู้อยู่ในระดบัมำกและปำนกลำง ตำมล ำดบั แหล่งควำมรู้ภำพรวมอยู่ในระดบัปำนกลำง 
โดยเฉพำะไดรั้บแหล่งควำมรู้จำกส่ือบุคคลมำกกวำ่แหล่งควำมรู้อ่ืน ๆ ควำมคิดเห็นภำพรวมอยูใ่นระดบัมำก โดยแสดงควำมคิดเห็นดำ้น
ประโยชน์กำรใชพื้ชปุ๋ยสดมำกกวำ่ดำ้นอ่ืน ๆ (3) เกษตรกรท่ีใชแ้ละไม่ใชพื้ชปุ๋ยสดมีควำมตอ้งกำรในกำรใชพื้ชปุ๋ยสดอยูใ่นระดบัมำก
และปำนกลำง ตำมล ำดับ โดยมีควำมตอ้งกำรด้ำนควำมรู้มำกกว่ำด้ำนอ่ืน ๆ (4) ปัจจัยท่ีสัมพนัธ์กับกำรใช้พืชปุ๋ยสด พบว่ำ อำย ุ
ประสบกำรณ์กำรปลูกขำ้ว และควำมรู้ของเกษตรกรเก่ียวกบักำรใชพื้ชปุ๋ยสด มีควำมสัมพนัธ์อยำ่งมีนัยส ำคญัยิ่งทำงสถิติท่ีระดบั .01    
(5) ปัญหำของเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่ม ภำพรวมอยูใ่นระดบัปำนกลำง โดยเฉพำะดำ้นกำรส่งเสริม ส่วนขอ้เสนอแนะของเกษตรกรท่ีใชพื้ชปุ๋ย
สดอยูใ่นระดบัมำก โดยเฉพำะดำ้นกำรใชพ้ืชปุ๋ยสด และเกษตรกรท่ีไม่ใชพื้ชปุ๋ยสดอยูใ่นระดบัมำก โดยเฉพำะดำ้นกำรส่งเสริม 
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จงัหวดัล ำพูน จ ำนวน 19,788 รำย ก ำหนดกลุ่มตวัอยำ่งไดจ้ ำนวน 202 รำย ท ำกำรสุ่มตวัอยำ่งแบบง่ำย จดัเก็บขอ้มูลโดยกำรสัมภำษณ์ 
วเิครำะห์ขอ้มูลโดยสถิติพรรณนำ กำรจดัอนัดบั และกำรวเิครำะห์ Chi-square 
   ผลกำรวจิยั พบวำ่ (1) เกษตรกรร้อยละ 71.8 เป็นเพศชำย อำยเุฉล่ีย 56.58 ปี จ ำนวนสมำชิกในครัวเรือนทั้งหมดเฉล่ีย 3.86 คน 
ส่วนประสบกำรณ์ในกำรปลูกขำ้วเฉล่ีย 27.13 ปี รำยไดจ้ำกกำรท ำกำรเกษตรเฉล่ีย 85,631.19 บำท/ปี จ ำนวนพ้ืนท่ีปลูกขำ้วเฉล่ีย 8.40 ไร่ 
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ประสบกำรณ์กำรปลูกขำ้ว และควำมรู้ของเกษตรกรเก่ียวกบักำรใชพื้ชปุ๋ยสด มีควำมสัมพนัธ์อยำ่งมีนัยส ำคญัยิ่งทำงสถิติท่ีระดบั .01    
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Abstract 
 

The objectives of this research were to study (1) basic personal, social, and economic conditions of farmers (2) knowledge, knowledge 
resources, and opinions about the use of green manure for soil improvement of farmers (3) needs in the application of green manure for soil 
improvement of farmers (4) factors related to the use of green manure for soil improvement of farmers (5) problems, suggestions, and extension 
guidelines in the use of green manure for soil improvement of farmers. The population of this study was 19,788 rice production farmers in the 
area of Lamphun province .The sample size of 202 people was determined by using simple random sampling method. Data were collected by 
conducting interview and were analyzed by using descriptive statistics such as ranking and Chi-square analysis.  
 The results of the research found out that (1) 71.8% of farmers were male with the average age of 56.58 years old. Their 
average household members were 3.86 people. Most of them had the average experience in rice production of 27.13 years. The 
average income from farming was 85,631.19 Baht/year, the average area for rice production was 8.40 Rai. (2) The knowledge of the 
farmers who applied and did not apply green manure was at high and moderate level, respectively. In the overview, they obtained 
knowledge from various sources at moderate level, especially the knowledge obtained from personal media more than other types of 
media. The opinion about the use of green manure, overall, was at high level, especially the aspect on the benefit of using green 
manure. (3) The farmers who used green manure required the application at high level while the farmers who did not use green 
manure required the application at moderate level. They required knowledge more than other aspects. (4) When factors related to the 
use of green manure were considered, it revealed that age, rice production experience and the farmers’ knowledge about green manure 
application were statistically highly significant different (p-value ≤ 0.01).  (5) The problems of both groups of the farmers, overall, 
were at moderate level, especially the extension issue. The suggestion about the extension guideline of the farmers who applied green 
manure was at high level, especially the use of green manure. For the farmers who did not apply green manure, their suggestion was at 
high level as well, especially the extension aspect.   
 
Keywords: Extension Guideline, Green Manure, Soil Improvement 
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บทน า 
 

  ทรัพยำกรดิน เป็นทรัพยำกรธรรมชำติที่ส ำคญัต่อกำรด ำรงชีพของมนุษย  ์เน่ืองจำกประชำกรส่วนใหญ่ของประเทศไทย 
ประกอบอำชีพภำคเกษตรกรรม ซ่ึงเป็นฐำนรำกท่ีส ำคญัของประเทศ ท ำให้ควำมตอ้งกำรในกำรใชป้ระโยชน์ท่ีดินเพื่อประกอบ
อำชีพเกษตรกรรมมีแนวโน้มสูงข้ึน ซ่ึงในปัจจุบนัมีปัญหำควำมเส่ือมโทรมของทรัพยำกรดินประมำณ 224.9 ลำ้นไร่ หรือคิดเป็น
ร้อยละ 70 ของพ้ืนที่ มีปริมำณอินทรียวตัถุในดินต ่ำกว่ำ 2 เปอร์เซ็นต์ ประมำณ 191 ลำ้นไร่ คิดเป็นร้อยละ 60 ของพ้ืนที่ (กรม
พฒันำท่ีดิน, 2558) ส่วนสำเหตุท่ีดินมีควำมอุดมสมบูรณ์และปริมำณอินทรียวตัถุต  ่ำ เกิดจำกกำรใชป้ระโยชน์ท่ีดินไม่ถูกตอ้งตำม
หลกัวิชำกำรและตำมหลกักำรอนุรักษ์ดินและน ้ ำ ประกอบกบัเกษตรกรมีกำรปลูกพืชเชิงเด่ียวติดต่อกนัเป็นเวลำนำน 
  จงัหวดัล ำพนู มีพ้ืนท่ีทั้งหมด 2,816,178 ไร่ โดยมีพ้ืนท่ีเพ่ือกำรเกษตร รวม 687,123 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 24.58 ของเน้ือท่ีทั้งจงัหวดั 
(ศำลำกลำงจงัหวดัล ำพูน, 2564, หนำ้ 33) และพืชเศรษฐกิจท่ีส ำคญัของจงัหวดัล ำพูน คือ ล ำไย และขำ้ว ซ่ึงเกษตรกรส่วนใหญ่ มีกำร
ประกอบอำชีพเพำะปลูกขำ้ว เป็นอำชีพหลกั กำรเพำะปลูกขำ้วของเกษตรกรในจงัหวดัล ำพูน ส่วนใหญ่อยูใ่นเขตน ้ ำฝนและท ำนำปีละ
คร้ัง จึงท ำใหเ้กิดขำดแคลนน ้ ำในกำรเพำะปลูกขำ้วและมกัจะประสบปัญหำกำรเจริญเติบโตและกำรให้ผลผลิตท่ีลดลงรวมไปถึงกำรใช้
ปุ๋ยเคมีจ ำนวนมำกและใชติ้ดต่อกนัมำเป็นเวลำนำน ในกำรเพำะปลูกขำ้วจะใชปุ๋้ยเคมีเพียงอยำ่งเดียว จึงไม่สำมำรถเพ่ิมผลผลิตขำ้วใน
ระยะยำวได ้กำรปรับปรุงบ ำรุงดินและกำรจดักำรดินท่ีไม่เหมำะสมตำมหลกัวชิำกำร ก็ท ำให้ขำ้วเกิดกำรตอบสนองต่อกำรใชธ้ำตุอำหำร
ต ่ำ ผลผลิตลดลงอยำ่งมำก ประกอบกบัลกัษณะทำงกำยภำพของดินในจงัหวดัล ำพูน ส่วนใหญ่มีควำมอุดมสมบูรณ์และอินทรียวตัถุต ่ำ 
ท ำใหผ้ลผลิตท่ีไดมี้ปริมำณลดลง  ดงันั้น แนวทำงหน่ึงในกำรจดักำรธำตุอำหำรทำงเลือก คือ กำรเพ่ิมอินทรียวตัถุให้กบัดิน โดยกำรใช้
พืชปุ๋ยสดในกำรปรับปรุงบ ำรุงดิน เพ่ือลดตน้ทุนกำรผลิตและเกิดควำมยัง่ยนืในกำรใชท่ี้ดิน 
  กรมพฒันำท่ีดิน โดยสถำนีพฒันำท่ีดินล ำพนู ไดส่้งเสริมให้เกษตรกรปรับปรุงบ ำรุงดินโดยกำรใชพื้ชปุ๋ยสด ในกำรแกไ้ขปัญหำ
ในเร่ืองกำรจดักำรดินเพ่ือกำรปลูกขำ้วของเกษตรกร โดยกำรปลูกพืชปุ๋ยสด  เช่น ถัว่มะแฮะ ถัว่พุ่ม ถัว่พร้ำ ปอเทือง โสนแอฟริกัน     
เป็นตน้ เม่ือออกดอกแลว้ จึงสับกลบหรือไถกลบลงในดินเพ่ือปรับโครงสร้ำงดินให้ดินร่วนซุย และเพ่ิมอินทรียวตัถุและธำตุอำหำรใน
ดิน 
  จำกเหตุผลดงักล่ำวขำ้งตน้ จึงมีควำมส ำคญัท่ีจะศึกษำเร่ือง แนวทำงกำรส่งเสริมกำรใชพื้ชปุ๋ยสดเพ่ือปรับปรุงบ ำรุงดินของ
เกษตรกรผูป้ลูกขำ้วในจังหวดัล ำพูน เพ่ือศึกษำสภำพพ้ืนฐำนส่วนบุคคล สภำพสังคมและเศรษฐกิจ ควำมรู้และแหล่งควำมรู้ของ
เกษตรกรเก่ียวกบักำรใชพื้ชปุ๋ยสดเพ่ือปรับปรุงบ ำรุงดิน และสำมำรถน ำควำมคิดเห็นและควำมตอ้งกำรของเกษตรกร ไปปรับใชใ้ห้เกิด
ประโยชน์ในดำ้นกำรใชป้ระโยชน์ท่ีดินอยำ่งคุม้ค่ำและยัง่ยนืต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 

1. เพ่ือศึกษำสภำพพ้ืนฐำนส่วนบุคคล สภำพสงัคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร 
2. เพื่อศึกษำควำมรู้ แหล่งควำมรู้ และควำมคิดเห็นเก่ียวกบักำรใชพื้ชปุ๋ยสดเพ่ือปรับปรุงบ ำรุงดินของเกษตรกร  
3. เพื่อศึกษำควำมตอ้งกำรในกำรใชพ้ืชปุ๋ยสดเพื่อปรับปรุงบ ำรุงดินของเกษตรกร 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’
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บทน า 
 

  ทรัพยำกรดิน เป็นทรัพยำกรธรรมชำติที่ส ำคญัต่อกำรด ำรงชีพของมนุษย  ์เน่ืองจำกประชำกรส่วนใหญ่ของประเทศไทย 
ประกอบอำชีพภำคเกษตรกรรม ซ่ึงเป็นฐำนรำกท่ีส ำคญัของประเทศ ท ำให้ควำมตอ้งกำรในกำรใชป้ระโยชน์ท่ีดินเพื่อประกอบ
อำชีพเกษตรกรรมมีแนวโน้มสูงข้ึน ซ่ึงในปัจจุบนัมีปัญหำควำมเส่ือมโทรมของทรัพยำกรดินประมำณ 224.9 ลำ้นไร่ หรือคิดเป็น
ร้อยละ 70 ของพ้ืนที่ มีปริมำณอินทรียวตัถุในดินต ่ำกว่ำ 2 เปอร์เซ็นต์ ประมำณ 191 ลำ้นไร่ คิดเป็นร้อยละ 60 ของพ้ืนที่ (กรม
พฒันำท่ีดิน, 2558) ส่วนสำเหตุท่ีดินมีควำมอุดมสมบูรณ์และปริมำณอินทรียวตัถุต  ่ำ เกิดจำกกำรใชป้ระโยชน์ท่ีดินไม่ถูกตอ้งตำม
หลกัวิชำกำรและตำมหลกักำรอนุรักษ์ดินและน ้ ำ ประกอบกบัเกษตรกรมีกำรปลูกพืชเชิงเด่ียวติดต่อกนัเป็นเวลำนำน 
  จงัหวดัล ำพนู มีพ้ืนท่ีทั้งหมด 2,816,178 ไร่ โดยมีพ้ืนท่ีเพ่ือกำรเกษตร รวม 687,123 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 24.58 ของเน้ือท่ีทั้งจงัหวดั 
(ศำลำกลำงจงัหวดัล ำพูน, 2564, หนำ้ 33) และพืชเศรษฐกิจท่ีส ำคญัของจงัหวดัล ำพูน คือ ล ำไย และขำ้ว ซ่ึงเกษตรกรส่วนใหญ่ มีกำร
ประกอบอำชีพเพำะปลูกขำ้ว เป็นอำชีพหลกั กำรเพำะปลูกขำ้วของเกษตรกรในจงัหวดัล ำพูน ส่วนใหญ่อยูใ่นเขตน ้ ำฝนและท ำนำปีละ
คร้ัง จึงท ำใหเ้กิดขำดแคลนน ้ ำในกำรเพำะปลูกขำ้วและมกัจะประสบปัญหำกำรเจริญเติบโตและกำรให้ผลผลิตท่ีลดลงรวมไปถึงกำรใช้
ปุ๋ยเคมีจ ำนวนมำกและใชติ้ดต่อกนัมำเป็นเวลำนำน ในกำรเพำะปลูกขำ้วจะใชปุ๋้ยเคมีเพียงอยำ่งเดียว จึงไม่สำมำรถเพ่ิมผลผลิตขำ้วใน
ระยะยำวได ้กำรปรับปรุงบ ำรุงดินและกำรจดักำรดินท่ีไม่เหมำะสมตำมหลกัวชิำกำร ก็ท ำให้ขำ้วเกิดกำรตอบสนองต่อกำรใชธ้ำตุอำหำร
ต ่ำ ผลผลิตลดลงอยำ่งมำก ประกอบกบัลกัษณะทำงกำยภำพของดินในจงัหวดัล ำพูน ส่วนใหญ่มีควำมอุดมสมบูรณ์และอินทรียวตัถุต ่ำ 
ท ำใหผ้ลผลิตท่ีไดมี้ปริมำณลดลง  ดงันั้น แนวทำงหน่ึงในกำรจดักำรธำตุอำหำรทำงเลือก คือ กำรเพ่ิมอินทรียวตัถุให้กบัดิน โดยกำรใช้
พืชปุ๋ยสดในกำรปรับปรุงบ ำรุงดิน เพ่ือลดตน้ทุนกำรผลิตและเกิดควำมยัง่ยนืในกำรใชท่ี้ดิน 
  กรมพฒันำท่ีดิน โดยสถำนีพฒันำท่ีดินล ำพนู ไดส่้งเสริมให้เกษตรกรปรับปรุงบ ำรุงดินโดยกำรใชพื้ชปุ๋ยสด ในกำรแกไ้ขปัญหำ
ในเร่ืองกำรจดักำรดินเพ่ือกำรปลูกขำ้วของเกษตรกร โดยกำรปลูกพืชปุ๋ยสด  เช่น ถัว่มะแฮะ ถัว่พุ่ม ถัว่พร้ำ ปอเทือง โสนแอฟริกัน     
เป็นตน้ เม่ือออกดอกแลว้ จึงสับกลบหรือไถกลบลงในดินเพ่ือปรับโครงสร้ำงดินให้ดินร่วนซุย และเพ่ิมอินทรียวตัถุและธำตุอำหำรใน
ดิน 
  จำกเหตุผลดงักล่ำวขำ้งตน้ จึงมีควำมส ำคญัท่ีจะศึกษำเร่ือง แนวทำงกำรส่งเสริมกำรใชพื้ชปุ๋ยสดเพ่ือปรับปรุงบ ำรุงดินของ
เกษตรกรผูป้ลูกขำ้วในจังหวดัล ำพูน เพ่ือศึกษำสภำพพ้ืนฐำนส่วนบุคคล สภำพสังคมและเศรษฐกิจ ควำมรู้และแหล่งควำมรู้ของ
เกษตรกรเก่ียวกบักำรใชพื้ชปุ๋ยสดเพ่ือปรับปรุงบ ำรุงดิน และสำมำรถน ำควำมคิดเห็นและควำมตอ้งกำรของเกษตรกร ไปปรับใชใ้ห้เกิด
ประโยชน์ในดำ้นกำรใชป้ระโยชน์ท่ีดินอยำ่งคุม้ค่ำและยัง่ยนืต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 

1. เพ่ือศึกษำสภำพพ้ืนฐำนส่วนบุคคล สภำพสงัคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร 
2. เพื่อศึกษำควำมรู้ แหล่งควำมรู้ และควำมคิดเห็นเก่ียวกบักำรใชพื้ชปุ๋ยสดเพ่ือปรับปรุงบ ำรุงดินของเกษตรกร  
3. เพื่อศึกษำควำมตอ้งกำรในกำรใชพ้ืชปุ๋ยสดเพื่อปรับปรุงบ ำรุงดินของเกษตรกร 

 
 

4. เพ่ือศึกษำปัจจยัท่ีสมัพนัธ์กบักำรใชพื้ชปุ๋ยสดเพ่ือปรับปรุงบ ำรุงดินของเกษตรกร 
5. เพื่อศึกษำปัญหำ และขอ้เสนอแนะแนวทำงกำรส่งเสริมกำรใชพื้ชปุ๋ยสดเพ่ือปรับปรุงบ ำรุงดินของเกษตรกร  

 
กรอบแนวคดิ 

 
                            ตวัแปร                               ตวัแปร  
  

1. อำย ุ
2. ประสบกำรณ์ในกำรปลูกขำ้ว 
3. ควำมรู้ในกำรใชพ้ืชปุ๋ยสด 
4. แหล่งควำมรู้ในกำรใชพื้ชปุ๋ยสด 
5. ควำมคิดเห็นเก่ียวกบักำรใชพื้ชปุ๋ย 
6. ควำมตอ้งกำรต่อกำรใชพื้ชปุ๋ยสด 

 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดกำรวจิยั 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 
แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัความคดิเห็น 
 วลัลภ รัฐฉัตรำนนท์ (2545) ไดก้ล่ำวกำรวดัควำมคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยกำรวดัว่ำ มำตรวดั เจตคติ 
ทศันคติ หรือควำมคิดเห็น ท่ีนิยมกนัอยำ่งแพร่หลำย มี 4 วธีิ ดงัน้ี 
 1. วธีิคิดแบบสเกลวดัควำมต่ำงทำงศพัท์ คือ วิธีกำรวดัทศันคติหรือควำมคิดเห็น โดยอำศยัคุณสมบติัท่ีมีควำมหมำยตรงกนัขำ้ม 
เช่น ดี-เลว, ขยนั-ข้ีเกียจ เป็นตน้ 
 2. วธีิลิเคิร์ทสเกล คือ วธีิกำรสร้ำงมำตรวดัทศันคติหรือควำมคิดเห็นท่ีไดรั้บควำมนิยมมำกท่ีสุด เพรำะเป็นวิธีกำรสร้ำงมำตรวดัท่ี
ง่ำย ประหยดัเวลำในกำรตอบ ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถำมสำมำรถแสดงทศันคติในทำงท่ีชอบหรือไม่ชอบก็ได ้โดยยึดจำกระดบัควำมชอบ
หรือไม่ชอบ ซ่ึงอำจมีระดบัควำมชอบใหเ้ลือก 5 หรือ 4 ระดบั และใหค้ะแนนเป็น 5, 4, 3, 2, 1 หรือใหเ้ป็น +2, +1, 0, -1,-2 ตำมล ำดบั 
 3. วิธีกัทแมนสเกล คือ วิธีกำรสร้ำงมำตรวดัทัศนคติหรือควำมคิดเห็นเช่นกัน โดยสำมำรถจัดอันดับทัศนคติสูง-ต ่ำ แบบ
เปรียบเทียบกนัและกนัได ้เช่น กำรเปรียบเทียบค่ำต ่ำสุดหรือสูงสุด อีกทั้งยงัแสดงถึงกำรสะสมของขอ้คิดเห็นอีกดว้ย 
 4. วิธีเทอร์สโตนสเกล คือ วิธีกำรสร้ำงมำตรวดัเป็นปริมำตรแลว้เปรียบเทียบต ำแหน่งของควำมคิดเห็นหรือทศันคติไปในทำง
เดียว โดยเสมือนวำ่เป็น Scale ท่ีมีช่วงห่ำงกนั   
 
 

การใช้พชืปุ๋ ยสด เพือ่ปรับปรุงบ ารุงดนิ 
     1. กำรใชพ้ืชปุ๋ยสด  
     2. กำรไม่ใชพื้ชปุ๋ยสด 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี
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แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัความต้องการ 
 Maslow (อำ้งถึงใน ปรียำพร วงศอ์นุตรโรจน์ , 2547) กล่ำวถึงควำมตอ้งกำรพ้ืนฐำนของมนุษย ์5 ล ำดบัขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. ควำมตอ้งกำรทำงกำยภำพ เป็นควำมตอ้งกำรดำ้นพ้ืนฐำนท่ีสุด เพ่ือควำมมีชีวิตอยูร่อด ไดแ้ก่ ควำมตอ้งกำรอำหำร น ้ ำ อำกำศ 
อุณหภูมิท่ีเหมำะสม เป็นตน้ 
 2. ควำมตอ้งกำรควำมปลอดภยั เป็นควำมตอ้งกำรแสวงหำควำมปลอดภยัจำกส่ิงแวดลอ้ม และควำมคุม้ครองจำกผูอ่ื้น 
 3. ควำมตอ้งกำรควำมรักและกำรมีส่วนร่วมเป็นเจำ้ของ ควำมรู้สึกวำ่ตนไดรั้บควำมรักและมีส่วนร่วมในกำรเขำ้หมู่พวก 
 4. ควำมตอ้งกำรไดรั้บกำรยกยอ่งนบัถือ เป็นควำมตอ้งกำรใหค้นอ่ืนยกยอ่งใหเ้กียรติ และเห็นควำมส ำคญัของตน 
 5. ควำมตอ้งกำรควำมส ำเร็จในชีวติ เป็นควำมตอ้งกำรสูงสุดในชีวติของตน เป็นควำมตอ้งกำรท่ีเก่ียวกบักำรท ำงำนท่ีตนเองชอบ
หรือตอ้งกำรเป็นมำกกวำ่ท่ีเป็นอยูใ่นขณะน้ี 
 
แนวคดิเกีย่วกบัการส่งเสริมการเกษตร 
 พงษ์ศกัด์ิ องักสิทธ์ิ (2561) ไดใ้ห้ควำมหมำยของกำรส่งเสริมและพฒันำกำรเกษตร หมำยถึง กระบวนกำรพฒันำควำมรู้ของ
เกษตรกรจำกกำรน ำเทคโนโลยีท่ีเหมำะสมผสมผสำนกบัภูมิปัญญำทอ้งถ่ิน เพ่ือมุ่งพฒันำผลผลิตท่ีเหมำะสมกบักำรใชท้รัพยำกรธรรมชำติ
ก่อใหเ้กิดกำรพฒันำรำยได ้เศรษฐกิจ ท ำใหชี้วติครอบครัวเกษตรกรอยูพ่อดีกินพอดี และมีควำมสุขอนัเป็นผลต่อกำรพฒันำชุมชนชนบท
ใหมี้ควำมมัน่คงมัง่คัง่ในท่ีสุด 
 

วธีิด าเนินการวจิยั 
 

 ประชำกร คือ เกษตรกรผูป้ลูกขำ้วท่ีข้ึนทะเบียนกบักรมส่งเสริมกำรเกษตร ในปี 2563/2564 จ ำนวน 19,788 รำย ก ำหนดขนำดกลุ่ม
ตวัอยำ่งตำมสูตรกำรค ำนวณของทำโร ยำมำเน โดยก ำหนดค่ำควำมคลำดเคล่ือนท่ี .07 ไดข้นำดกลุ่มตวัอยำ่งจ ำนวน 202 รำย ท ำกำรสุ่ม
ตวัอยำ่งแบบง่ำยโดยจบัสลำก โดยแยกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มตวัอยำ่งท่ีใชพื้ชปุ๋ยสด จ ำนวน 101 รำย และกลุ่มตวัอยำ่งท่ีไม่ใชพื้ชปุ๋ยสด 
จ ำนวน 101 รำย  
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงำนวิจยั คือ  แบบสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำง ประกอบดว้ย ค ำถำมปลำยปิด และค ำถำมปลำยเปิด แบ่งเป็น 5 
ตอน ดงัน้ี ตอนท่ี 1 สภำพพ้ืนฐำนส่วนบุคคล สภำพสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร ตอนท่ี 2 ควำมรู้ แหล่งควำมรู้ และควำมคิดเห็น
ของเกษตรกรเก่ียวกบักำรใชพื้ชปุ๋ยสดเพ่ือปรับปรุงบ ำรุงดินของเกษตรกร ตอนท่ี 3 ควำมตอ้งกำรในกำรใชพ้ืชปุ๋ยสดเพื่อปรับปรุงบ ำรุง
ดินของเกษตรกร ตอนท่ี 4 ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับกำรใช้พืชปุ๋ยสดเพ่ือปรับปรุงบ ำรุงดินของเกษตรกร และตอนท่ี 5 ปัญหำ และ
ขอ้เสนอแนะแนวทำงกำรส่งเสริมกำรใชพื้ชปุ๋ยสดเพ่ือปรับปรุงบ ำรุงดินของเกษตรกร 
 วเิครำะห์ขอ้มูล โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนำ กำรจดัอนัดบั และกำรวเิครำะห์ Chi-square 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย
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แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัความต้องการ 
 Maslow (อำ้งถึงใน ปรียำพร วงศอ์นุตรโรจน์ , 2547) กล่ำวถึงควำมตอ้งกำรพ้ืนฐำนของมนุษย ์5 ล ำดบัขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. ควำมตอ้งกำรทำงกำยภำพ เป็นควำมตอ้งกำรดำ้นพ้ืนฐำนท่ีสุด เพ่ือควำมมีชีวิตอยูร่อด ไดแ้ก่ ควำมตอ้งกำรอำหำร น ้ ำ อำกำศ 
อุณหภูมิท่ีเหมำะสม เป็นตน้ 
 2. ควำมตอ้งกำรควำมปลอดภยั เป็นควำมตอ้งกำรแสวงหำควำมปลอดภยัจำกส่ิงแวดลอ้ม และควำมคุม้ครองจำกผูอ่ื้น 
 3. ควำมตอ้งกำรควำมรักและกำรมีส่วนร่วมเป็นเจำ้ของ ควำมรู้สึกวำ่ตนไดรั้บควำมรักและมีส่วนร่วมในกำรเขำ้หมู่พวก 
 4. ควำมตอ้งกำรไดรั้บกำรยกยอ่งนบัถือ เป็นควำมตอ้งกำรใหค้นอ่ืนยกยอ่งใหเ้กียรติ และเห็นควำมส ำคญัของตน 
 5. ควำมตอ้งกำรควำมส ำเร็จในชีวติ เป็นควำมตอ้งกำรสูงสุดในชีวติของตน เป็นควำมตอ้งกำรท่ีเก่ียวกบักำรท ำงำนท่ีตนเองชอบ
หรือตอ้งกำรเป็นมำกกวำ่ท่ีเป็นอยูใ่นขณะน้ี 
 
แนวคดิเกีย่วกบัการส่งเสริมการเกษตร 
 พงษ์ศกัด์ิ องักสิทธ์ิ (2561) ไดใ้ห้ควำมหมำยของกำรส่งเสริมและพฒันำกำรเกษตร หมำยถึง กระบวนกำรพฒันำควำมรู้ของ
เกษตรกรจำกกำรน ำเทคโนโลยีท่ีเหมำะสมผสมผสำนกบัภูมิปัญญำทอ้งถ่ิน เพ่ือมุ่งพฒันำผลผลิตท่ีเหมำะสมกบักำรใชท้รัพยำกรธรรมชำติ
ก่อใหเ้กิดกำรพฒันำรำยได ้เศรษฐกิจ ท ำใหชี้วติครอบครัวเกษตรกรอยูพ่อดีกินพอดี และมีควำมสุขอนัเป็นผลต่อกำรพฒันำชุมชนชนบท
ใหมี้ควำมมัน่คงมัง่คัง่ในท่ีสุด 
 

วธีิด าเนินการวจิยั 
 

 ประชำกร คือ เกษตรกรผูป้ลูกขำ้วท่ีข้ึนทะเบียนกบักรมส่งเสริมกำรเกษตร ในปี 2563/2564 จ ำนวน 19,788 รำย ก ำหนดขนำดกลุ่ม
ตวัอยำ่งตำมสูตรกำรค ำนวณของทำโร ยำมำเน โดยก ำหนดค่ำควำมคลำดเคล่ือนท่ี .07 ไดข้นำดกลุ่มตวัอยำ่งจ ำนวน 202 รำย ท ำกำรสุ่ม
ตวัอยำ่งแบบง่ำยโดยจบัสลำก โดยแยกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มตวัอยำ่งท่ีใชพื้ชปุ๋ยสด จ ำนวน 101 รำย และกลุ่มตวัอยำ่งท่ีไม่ใชพื้ชปุ๋ยสด 
จ ำนวน 101 รำย  
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงำนวิจยั คือ  แบบสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำง ประกอบดว้ย ค ำถำมปลำยปิด และค ำถำมปลำยเปิด แบ่งเป็น 5 
ตอน ดงัน้ี ตอนท่ี 1 สภำพพ้ืนฐำนส่วนบุคคล สภำพสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร ตอนท่ี 2 ควำมรู้ แหล่งควำมรู้ และควำมคิดเห็น
ของเกษตรกรเก่ียวกบักำรใชพื้ชปุ๋ยสดเพ่ือปรับปรุงบ ำรุงดินของเกษตรกร ตอนท่ี 3 ควำมตอ้งกำรในกำรใชพ้ืชปุ๋ยสดเพื่อปรับปรุงบ ำรุง
ดินของเกษตรกร ตอนท่ี 4 ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับกำรใช้พืชปุ๋ยสดเพ่ือปรับปรุงบ ำรุงดินของเกษตรกร และตอนท่ี 5 ปัญหำ และ
ขอ้เสนอแนะแนวทำงกำรส่งเสริมกำรใชพื้ชปุ๋ยสดเพ่ือปรับปรุงบ ำรุงดินของเกษตรกร 
 วเิครำะห์ขอ้มูล โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนำ กำรจดัอนัดบั และกำรวเิครำะห์ Chi-square 
 
 
 
 

 
 

ผลการวจิยั 
 

ตอนที ่1 สภาพพืน้ฐานส่วนบุคคล สภาพสังคมและเศรษฐกจิของเกษตรกร 
  1. สภำพพ้ืนฐำนส่วนบุคคล พบว่ำ เกษตรกรท่ีใช้พืชปุ๋ยสด ส่วนใหญ่เป็นเพศชำย อำยุค่ำเฉล่ีย 56.58 ปี จบกำรศึกษำ
ประถมศึกษำมำกท่ีสุด ส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรรมเป็นอำชีพหลกั อำชีพรอง ประกอบอำชีพรับจำ้งทัว่ไป จ ำนวนสมำชิกใน
ครัวเรือนทั้งหมดเฉล่ีย 4.16 คน ประสบกำรณ์ในกำรปลูกขำ้วเฉล่ีย 29.89 ปี ส่วนเกษตรกรท่ีไม่ใชพื้ชปุ๋ยสด ส่วนมำกเป็นเพศชำย อำยุ
ค่ำเฉล่ีย 54.77 ปี จบกำรศึกษำประถมศึกษำมำกท่ีสุด ส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรรมเป็นอำชีพหลกั อำชีพรอง ประกอบอำชีพ
รับจำ้งทัว่ไป จ ำนวนสมำชิกในครัวเรือนทั้งหมดเฉล่ีย 3.70 คน ประสบกำรณ์ในกำรปลูกขำ้วเฉล่ีย 24.37 ปี 
  2. สภำพทำงสงัคม พบวำ่ เกษตรกรท่ีใชพื้ชปุ๋ยสด ส่วนมำกมีต ำแหน่งทำงสงัคม โดยเป็นสมำชิกสถำบนัเกษตรกรมำกท่ีสุดคือ
กลุ่มลูกคำ้ ธกส. ส่วนเกษตรกรท่ีไม่ใชพื้ชปุ๋ยสด ส่วนมำกไม่มีต ำแหน่งทำงสังคม โดยเป็นสมำชิกสถำบนัเกษตรกรมำกท่ีสุดคือ กลุ่ม
ลูกคำ้ ธกส. 
  3. สภำพทำงเศรษฐกิจ พบวำ่ เกษตรกรท่ีใชพื้ชปุ๋ยสด รำยไดจ้ำกกำรท ำกำรเกษตรเฉล่ียต่อปี 72,801.98 บำท รำยจ่ำยจำกกำรท ำ
กำรเกษตรเฉล่ียต่อปี 48,193.07 บำท จ ำนวนพ้ืนท่ีปลูกขำ้วเฉล่ีย 9.31 ไร่ ปริมำณผลผลิตเฉล่ีย 586.13 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ส่วนใหญ่
กรรมสิทธ์ิพ้ืนท่ีถือครองมีเอกสำรสิทธ์ิ จ ำนวนแรงงำนในกำรท ำกำรเกษตรในครัวเรือนเฉล่ีย 1.93 คน ส่วนใหญ่มีแรงงำนจำ้ง และ
มำกกวำ่คร่ึงแหล่งเงินทุนท่ีกูย้มืมำจำกธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร ส่วนเกษตรกรท่ีไม่ใชพื้ชปุ๋ยสด พบวำ่ รำยไดจ้ำก
กำรท ำกำรเกษตรเฉล่ียต่อปี 98,460.40 บำท รำยจ่ำยจำกกำรท ำกำรเกษตรเฉล่ียต่อปี 61,465.35 บำท จ ำนวนพ้ืนท่ีปลูกขำ้วเฉล่ีย 7.49 ไร่ 
ปริมำณผลผลิตเฉล่ีย 510.03 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ส่วนใหญ่กรรมสิทธ์ิพ้ืนท่ีถือครองมีเอกสำรสิทธ์ิ จ ำนวนแรงงำนในท ำกำรเกษตรใน
ครัวเรือนเฉล่ีย 2.16 คน ส่วนใหญ่มีแรงงำนจำ้ง และมำกกวำ่คร่ึงแหล่งเงินทุนท่ีกูย้มืมำจำกธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร  
 
ตอนที ่2 ความรู้ แหล่งความรู้ และความคดิเห็นเกีย่วกบัการใช้พชืปุ๋ ยสดเพือ่ปรับปรุงบ ารุงดนิของเกษตรกร 
 1. ควำมรู้เก่ียวกบักำรใชพื้ชปุ๋ยสดเพ่ือปรับปรุงบ ำรุงดินของเกษตรกร 
      เกษตรกรท่ีใชพื้ชปุ๋ยสด พบวำ่ ตอบถูกตอ้งเฉล่ีย 10.60 ขอ้ จำก 15 ขอ้ ส่วนค ำถำมท่ีเกษตรกรตอบผิดมำกท่ีสุด คือ กำรใช้
ระยะเวลำในกำรปลูกจนถึงกำรเก็บเก่ียวเมลด็พนัธ์ุใชร้ะยะเวลำ 50-60 วนั (เฉลย: ระยะเวลำเก็บเก่ียวข้ึนอยูก่บัชนิดของพืชปุ๋ยสด) ส่วน
เกษตรกรท่ีไม่ใชพื้ชปุ๋ยสด ตอบถูกตอ้งเฉล่ีย 9.44 ขอ้ จำก 15 ขอ้ ส่วนค ำถำมท่ีเกษตรกรตอบผิดมำกท่ีสุด คือ กำรใชร้ะยะเวลำในกำร
ปลูกจนถึงกำรเก็บเก่ียวเมลด็พนัธ์ุใชร้ะยะเวลำ 50-60 วนั (เฉลย: ระยะเวลำเก็บเก่ียวข้ึนอยูก่บัชนิดของพืชปุ๋ยสด)  
  2. แหล่งควำมรู้เก่ียวกบักำรใชพื้ชปุ๋ยสดเพ่ือปรับปรุงบ ำรุงดินของเกษตรกร พบว่ำ เกษตรกรทั้ง 2 กลุ่ม มีแหล่งควำมรู้และ
ระดบักำรไดรั้บขอ้มูลข่ำวสำร ภำพรวมอยูใ่นระดบัปำนกลำงและไดรั้บจำกส่ือบุคคลมำกกวำ่ส่ืออ่ืน ๆ รองลงมำคือ ส่ือกลุ่ม ส่ือออนไลน์ 
และส่ือมวลชน 
  3. ควำมคิดเห็นเก่ียวกบักำรใชพื้ชปุ๋ยสดเพ่ือปรับปรุงบ ำรุงดินของเกษตรกร โดยภำพรวมเกษตรกรมีควำมคิดเห็นในระดบัมำก 
เม่ือพิจำรณำในรำยละเอียดปรำกฏดงัน้ี 
              3.1 ดำ้นกำรใชพื้ชปุ๋ยสด พบวำ่ เกษตรกรทั้ง 2 กลุ่ม มีควำมคิดเห็นอยูใ่นระดบัมำกทั้งหมด คือ กำรปลูกพืชปุ๋ยสดท ำไดง่้ำย 
ไม่ยุง่ยำก รองลงมำ กำรไถกลบพืชปุ๋ยสดท ำไดง่้ำย ไม่ยุง่ยำก ตำมล ำดบั 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี
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              3.2 ดำ้นประโยชน์กำรใชพื้ชปุ๋ยสด พบวำ่ เกษตรกรท่ีใชพ้ืชปุ๋ยสด มีควำมคิดเห็นอยูใ่นระดบัมำก คือ ช่วยเพ่ิมอินทรียวตัถุใน
ดิน กำรปรับปรุงโครงสร้ำงของดินท ำใหดิ้นร่วนซุย ช่วยรักษำควำมชุ่มช้ืนและช่วยดูดซบัน ้ ำในดิน และช่วยป้องกนักำรชะลำ้งพงัทลำย
ของดิน ตำมล ำดับ ส่วนเกษตรกรท่ีไม่ใชพื้ชปุ๋ยสด ควำมคิดเห็นอยูใ่นระดบัมำก คือ กำรปรับปรุงโครงสร้ำงของดิน ท ำให้ดินร่วนซุย 
ช่วยเพ่ิมอินทรียวตัถุในดิน และช่วยรักษำควำมชุ่มช้ืนและช่วยดูดซบัน ้ ำในดิน ตำมล ำดบั 
              3.3 ดำ้นกำรส่งเสริมกำรใชพื้ชปุ๋ยสด พบว่ำ เกษตรกรทั้ง 2 กลุ่ม ส่วนใหญ่มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดบัมำก คือ เจำ้หน้ำท่ีมี
ควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดควำมรู้และส่งเสริมในกำรใชพื้ชปุ๋ยสด นโยบำยดำ้นกำรเกษตรในกำรรณรงคเ์พื่อปลูกพืชปุ๋ยสดเหมำะสม 
กำรสนบัสนุนเมลด็พนัธ์ุพืชปุ๋ยสดจำกทำงรำชกำรมีควำมสม ่ำเสมอและต่อเน่ือง 
              3.4 ดำ้นเศรษฐกิจ พบว่ำ เกษตรกรท่ีใชพื้ชปุ๋ยสด มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดบัมำก ไดแ้ก่ ลดปริมำณกำรใชปุ๋้ยเคมี ช่วยลด
ตน้ทุนในกำรผลิตพืช และช่วยเพ่ิมรำยไดข้องเกษตรกรให้เพ่ิมมำกข้ึน ตำมล ำดบั ส่วนเกษตรกรท่ีไม่ใชพื้ชปุ๋ยสด มีควำมคิดเห็นอยูใ่น
ระดบัมำก ไดแ้ก่ ช่วยลดตน้ทุนในกำรผลิตพืช ลดปริมำณกำรใชปุ๋้ยเคมี และช่วยเพ่ิมรำยไดข้องเกษตรกรให้เพ่ิมมำกข้ึน ตำมล ำดับ
   
ตอนที ่3 ความต้องการในการใช้พชืปุ๋ ยสดเพือ่ปรับปรุงบ ารุงดนิของเกษตรกร  
               โดยภำพรวมเกษตรกรมีควำมตอ้งกำรในระดบัปำนกลำง 
  1. ดำ้นควำมรู้ พบว่ำ เกษตรกรท่ีใช้พืชปุ๋ยสด มีควำมตอ้งกำรอยู่ในระดบัมำก คือ กำรใชพื้ชปุ๋ยสดปรับปรุงดิน รองลงมำ       
กำรใชป้ระโยชน์พืชปุ๋ยสด ชนิดพืชปุ๋ยสด และกำรเก็บเก่ียวเมล็ดพนัธ์ุพืชปุ๋ยสด ตำมล ำดบั ส่วนเกษตรกรท่ีไม่ใช้พืชปุ๋ยสด มีควำม
ตอ้งกำรอยูใ่นระดบัมำก คือ กำรใชพื้ชปุ๋ยสดปรับปรุงดิน รองลงมำ ชนิดพืชปุ๋ยสด กำรใชป้ระโยชน์พืชปุ๋ยสด และกำรเก็บเก่ียวเมล็ด
พนัธ์ุพืชปุ๋ยสด ตำมล ำดบั 
  2. ดำ้นกำรสนบัสนุน พบวำ่ เกษตรกรทั้ง 2 กลุ่ม มีควำมตอ้งกำรเมลด็พนัธ์ุ อยูใ่นระดบัมำก  
  3. ดำ้นกำรส่งเสริม พบว่ำ เกษตรกรท่ีใชพ้ืชปุ๋ยสด ส่วนมำกมีควำมตอ้งกำรอยูใ่นระดบัมำกคือ กำรเยี่ยมเยียน รองลงมำ กำร
ฝึกอบรม และกำรสำธิต ตำมล ำดับ  ส่วนเกษตรกรท่ีไม่ใช้พืชปุ๋ยสด ส่วนมำกมีควำมตอ้งกำรอยู่ในระดับปำนกลำง คือ กำรสำธิต 
รองลงมำ กำรศึกษำดูงำน และกำรจดัตั้งกลุ่ม ตำมล ำดบั   
 
ตอนที ่4 ปัจจยัทีเ่กีย่วข้องกบัการใช้พชืปุ๋ ยสดเพือ่ปรับปรุงบ ารุงดนิของเกษตรกร 
   กำรวเิครำะห์ควำมเก่ียวขอ้งของอำย ุประสบกำรณ์ในกำรปลูกควำมรู้ แหล่งควำมรู้ และควำมคิดเห็นเก่ียวกบักำรใชพื้ชปุ๋ยสด
เพ่ือปรับปรุงบ ำรุงดินของเกษตรกร ควำมตอ้งกำรในกำรใชพื้ชปุ๋ยสดเพ่ือปรับปรุงบ ำรุงดินของเกษตรกร มีควำมเก่ียวขอ้งกบักำรใชพื้ช
ปุ๋ยสดเพื่อปรับปรุงบ ำรุงดินของเกษตรกร 
   จำกกำรวิเครำะห์ควำมเก่ียวขอ้ง พบว่ำ อำย ุประสบกำรณ์ในกำรปลูกขำ้ว และควำมรู้เก่ียวกบักำรใชพื้ชปุ๋ยสดเพ่ือปรับปรุง
บ ำรุงดินของเกษตรกร มีควำมเก่ียวขอ้งอยำ่งมีนยัส ำคญัยิง่ทำงสถิติท่ีระดบั .01 กบักำรใชพื้ชปุ๋ยสดเพ่ือปรับปรุงบ ำรุงดินของเกษตรกร  
   ขณะท่ี แหล่งควำมรู้ ควำมคิดเห็นเก่ียวกบักำรใชพื้ชปุ๋ยสดเพ่ือปรับปรุงบ ำรุงดินของเกษตรกร ควำมตอ้งกำรในกำรใชพื้ชปุ๋ย
สดเพ่ือปรับปรุงบ ำรุงดินของเกษตรกร ไม่มีควำมเก่ียวขอ้งทำงสถิติกบักำรใชพื้ชปุ๋ยสดเพ่ือปรับปรุงบ ำรุงดินของเกษตรกร 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
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              3.2 ดำ้นประโยชน์กำรใชพื้ชปุ๋ยสด พบวำ่ เกษตรกรท่ีใชพ้ืชปุ๋ยสด มีควำมคิดเห็นอยูใ่นระดบัมำก คือ ช่วยเพ่ิมอินทรียวตัถุใน
ดิน กำรปรับปรุงโครงสร้ำงของดินท ำใหดิ้นร่วนซุย ช่วยรักษำควำมชุ่มช้ืนและช่วยดูดซบัน ้ ำในดิน และช่วยป้องกนักำรชะลำ้งพงัทลำย
ของดิน ตำมล ำดับ ส่วนเกษตรกรท่ีไม่ใชพื้ชปุ๋ยสด ควำมคิดเห็นอยูใ่นระดบัมำก คือ กำรปรับปรุงโครงสร้ำงของดิน ท ำให้ดินร่วนซุย 
ช่วยเพ่ิมอินทรียวตัถุในดิน และช่วยรักษำควำมชุ่มช้ืนและช่วยดูดซบัน ้ ำในดิน ตำมล ำดบั 
              3.3 ดำ้นกำรส่งเสริมกำรใชพื้ชปุ๋ยสด พบว่ำ เกษตรกรทั้ง 2 กลุ่ม ส่วนใหญ่มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดบัมำก คือ เจำ้หน้ำท่ีมี
ควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดควำมรู้และส่งเสริมในกำรใชพื้ชปุ๋ยสด นโยบำยดำ้นกำรเกษตรในกำรรณรงคเ์พื่อปลูกพืชปุ๋ยสดเหมำะสม 
กำรสนบัสนุนเมลด็พนัธ์ุพืชปุ๋ยสดจำกทำงรำชกำรมีควำมสม ่ำเสมอและต่อเน่ือง 
              3.4 ดำ้นเศรษฐกิจ พบว่ำ เกษตรกรท่ีใชพ้ืชปุ๋ยสด มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดบัมำก ไดแ้ก่ ลดปริมำณกำรใชปุ๋้ยเคมี ช่วยลด
ตน้ทุนในกำรผลิตพืช และช่วยเพ่ิมรำยไดข้องเกษตรกรให้เพ่ิมมำกข้ึน ตำมล ำดบั ส่วนเกษตรกรท่ีไม่ใชพื้ชปุ๋ยสด มีควำมคิดเห็นอยูใ่น
ระดบัมำก ไดแ้ก่ ช่วยลดตน้ทุนในกำรผลิตพืช ลดปริมำณกำรใชปุ๋้ยเคมี และช่วยเพ่ิมรำยไดข้องเกษตรกรให้เพ่ิมมำกข้ึน ตำมล ำดับ
   
ตอนที ่3 ความต้องการในการใช้พชืปุ๋ ยสดเพือ่ปรับปรุงบ ารุงดนิของเกษตรกร  
               โดยภำพรวมเกษตรกรมีควำมตอ้งกำรในระดบัปำนกลำง 
  1. ดำ้นควำมรู้ พบว่ำ เกษตรกรท่ีใช้พืชปุ๋ยสด มีควำมตอ้งกำรอยู่ในระดบัมำก คือ กำรใชพื้ชปุ๋ยสดปรับปรุงดิน รองลงมำ       
กำรใชป้ระโยชน์พืชปุ๋ยสด ชนิดพืชปุ๋ยสด และกำรเก็บเก่ียวเมล็ดพนัธ์ุพืชปุ๋ยสด ตำมล ำดบั ส่วนเกษตรกรท่ีไม่ใช้พืชปุ๋ยสด มีควำม
ตอ้งกำรอยูใ่นระดบัมำก คือ กำรใชพื้ชปุ๋ยสดปรับปรุงดิน รองลงมำ ชนิดพืชปุ๋ยสด กำรใชป้ระโยชน์พืชปุ๋ยสด และกำรเก็บเก่ียวเมล็ด
พนัธ์ุพืชปุ๋ยสด ตำมล ำดบั 
  2. ดำ้นกำรสนบัสนุน พบวำ่ เกษตรกรทั้ง 2 กลุ่ม มีควำมตอ้งกำรเมลด็พนัธ์ุ อยูใ่นระดบัมำก  
  3. ดำ้นกำรส่งเสริม พบว่ำ เกษตรกรท่ีใชพ้ืชปุ๋ยสด ส่วนมำกมีควำมตอ้งกำรอยูใ่นระดบัมำกคือ กำรเยี่ยมเยียน รองลงมำ กำร
ฝึกอบรม และกำรสำธิต ตำมล ำดับ  ส่วนเกษตรกรท่ีไม่ใช้พืชปุ๋ยสด ส่วนมำกมีควำมตอ้งกำรอยู่ในระดับปำนกลำง คือ กำรสำธิต 
รองลงมำ กำรศึกษำดูงำน และกำรจดัตั้งกลุ่ม ตำมล ำดบั   
 
ตอนที ่4 ปัจจยัทีเ่กีย่วข้องกบัการใช้พชืปุ๋ ยสดเพือ่ปรับปรุงบ ารุงดนิของเกษตรกร 
   กำรวเิครำะห์ควำมเก่ียวขอ้งของอำย ุประสบกำรณ์ในกำรปลูกควำมรู้ แหล่งควำมรู้ และควำมคิดเห็นเก่ียวกบักำรใชพื้ชปุ๋ยสด
เพ่ือปรับปรุงบ ำรุงดินของเกษตรกร ควำมตอ้งกำรในกำรใชพื้ชปุ๋ยสดเพ่ือปรับปรุงบ ำรุงดินของเกษตรกร มีควำมเก่ียวขอ้งกบักำรใชพื้ช
ปุ๋ยสดเพื่อปรับปรุงบ ำรุงดินของเกษตรกร 
   จำกกำรวิเครำะห์ควำมเก่ียวขอ้ง พบว่ำ อำย ุประสบกำรณ์ในกำรปลูกขำ้ว และควำมรู้เก่ียวกบักำรใชพื้ชปุ๋ยสดเพ่ือปรับปรุง
บ ำรุงดินของเกษตรกร มีควำมเก่ียวขอ้งอยำ่งมีนยัส ำคญัยิง่ทำงสถิติท่ีระดบั .01 กบักำรใชพื้ชปุ๋ยสดเพ่ือปรับปรุงบ ำรุงดินของเกษตรกร  
   ขณะท่ี แหล่งควำมรู้ ควำมคิดเห็นเก่ียวกบักำรใชพื้ชปุ๋ยสดเพ่ือปรับปรุงบ ำรุงดินของเกษตรกร ควำมตอ้งกำรในกำรใชพื้ชปุ๋ย
สดเพ่ือปรับปรุงบ ำรุงดินของเกษตรกร ไม่มีควำมเก่ียวขอ้งทำงสถิติกบักำรใชพื้ชปุ๋ยสดเพ่ือปรับปรุงบ ำรุงดินของเกษตรกร 
 
 

 
 

ตอนที ่5 ปัญหา ข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการใช้พชืปุ๋ ยสดเพือ่ปรับปรุงบ ารุงดนิของเกษตรกร 
  1. ปัญหำเก่ียวกบักำรใชพื้ชปุ๋ยสดเพ่ือปรับปรุงบ ำรุงดินของเกษตรกร โดยภำพรวมเกษตรกรมีปัญหำอยูใ่นระดบัปำนกลำง 
   1.1 ดำ้นกำรส่งเสริม พบวำ่ เกษตรกรท่ีใชพ้ืชปุ๋ยสด ส่วนใหญ่มีปัญหำอยูใ่นระดบัปำนกลำงทั้งหมด คือ ปริมำณเมล็ดพนัธ์ุท่ี
ใชไ้ม่เพียงพอ รองลงมำ กำรสนบัสนุนจำกเจำ้หนำ้ท่ีและหน่วยงำนของรัฐไม่ต่อเน่ือง ช่วงเวลำสนบัสนุนเมล็ดพนัธ์ุไม่เหมำะสม และ
ขำดแหล่งควำมรู้  ตำมล ำดบั ส่วนเกษตรกรท่ีไม่ใชพื้ชปุ๋ยสด ส่วนมำกมีปัญหำอยูใ่นระดบัมำก คือ ขำดแหล่งควำมรู้ รองลงมำ ปริมำณ
เมลด็พนัธ์ุท่ีใชไ้ม่เพียงพอ ตำมล ำดบั 
     1.2 ดำ้นกำรใชพื้ชปุ๋ยสด พบวำ่ เกษตรกรท่ีใชพ้ืชปุ๋ยสด ส่วนใหญ่มีปัญหำอยูใ่นระดบัปำนกลำง คือ ขำดแรงงำนในกำรเก็บ
เก่ียวผลผลิต รองลงมำ กำรปลูกเพ่ือผลิตเมล็ดพนัธ์ุมีควำมยุง่ยำก และกำรปรับปรุงบ ำรุงดินเห็นผลชำ้ ตำมล ำดบั ส่วนเกษตรกรท่ีไม่ใช้
พืชปุ๋ยสด มีปัญหำอยูใ่นระดบัปำนกลำงทั้งหมด คือ ขำดแรงงำนในกำรเก็บเก่ียวผลผลิต รองลงมำ กำรเก็บรักษำคุณภำพเมล็ดพนัธ์ุท ำได้
ยำก และขำดกำรวำงแผนกำรใชพ้ืชปุ๋ยสด ตำมล ำดบั 

2. ขอ้เสนอแนะแนวทำงกำรส่งเสริมกำรใชพ้ืชปุ๋ยสดเพื่อปรับปรุงบ ำรุงดินของเกษตรกร โดยภำพรวมมีขอ้เสนอแนะในระดบัมำก  
     2.1 ดำ้นกำรส่งเสริม พบวำ่ เกษตรกรส่วนใหญ่มีขอ้เสนอแนะอยูใ่นระดบัมำก คือ ควรมีกำรสนบัสนุนเมลด็พนัธ์ุใหต้รงกบั
ควำมตอ้งกำรของเกษตรกร รองลงมำ เจำ้หนำ้ท่ีควรส่งเสริมและสนบัสนุนเมลด็พนัธ์ุอยำ่งต่อเน่ือง ตำมล ำดบั  
     2.2 ดำ้นกำรใชพื้ชปุ๋ยสด พบวำ่ เกษตรกรท่ีใชพ้ืชปุ๋ยสดมีขอ้เสนอแนะอยูใ่นระดบัมำก ไดแ้ก่ สนบัสนุนกำรใชพื้ชปุ๋ยสดใน
กำรปรับปรุงบ ำรุงดิน รองลงมำ สนบัสนุนกำรใชพื้ชปุ๋ยสดเพ่ือช่วยป้องกนัวชัพืชอ่ืนข้ึนได ้และควรปลูกในช่วงตน้ฤดูฝนหรือปลำยฤดู
ฝน เพ่ือให้พืชปุ๋ยสดไดรั้บน ้ ำในปริมำณท่ีเพียงพอ ตำมล ำดบั ส่วนเกษตรกรท่ีไม่ใชพื้ชปุ๋ยสดส่วนใหญ่มีขอ้เสนอแนะอยูใ่นระดบัมำก 
ไดแ้ก่ สนบัสนุนกำรใชพื้ชปุ๋ยสดในกำรปรับปรุงบ ำรุงดิน  รองลงมำ ควรปลูกในช่วงตน้ฤดูฝนหรือปลำยฤดูฝน เพ่ือให้พืชปุ๋ยสดไดรั้บ
น ้ ำในปริมำณท่ีเพียงพอ และควรมีกำรวำงแผนกำรปลูกพืชปุ๋ยสด ตำมล ำดบั 
 

อภิปรายผล 
 
ตอนที ่1 สภาพพืน้ฐานส่วนบุคคล สภาพสังคมและเศรษฐกจิของเกษตรกร  
  1. สภำพพ้ืนฐำนส่วนบุคคล จำกกำรศึกษำพบวำ่ ส่วนใหญ่เป็นเพศชำย เน่ืองจำกเพศชำยท ำกำรเกษตรมำกกวำ่เพศหญิง ผูต้อบ
แบบสมัภำษณ์มีอำยคุ่ำเฉล่ีย 56.58 ปี อำจเป็นเพรำะวำ่ วยัหนุ่มสำวไดไ้ปประกอบอำชีพในดำ้นอ่ืนหรือท ำงำนต่ำงจงัหวดั เหลือเฉพำะ
คนท่ีมีอำยมุำกท่ียงัท ำกำรเกษตรอยู ่ร้อยละ 45.6 จบกำรศึกษำประถมศึกษำมำกท่ีสุด ส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรรมเป็นอำชีพ
หลกั อำชีพรอง ประกอบอำชีพรับจำ้งทัว่ไป อำจเป็นเพรำะวำ่ พ้ืนท่ีในจงัหวดัล ำพนูมีควำมอุดมสมบูรณ์ทั้งทรัพยำกรดิน น ้ ำ และอำกำศ
ท่ีเหมำะสมทั้งกำรท ำพืชไร่ และพืชสวน ส่วนประสบกำรณ์ในกำรปลูกขำ้วเฉล่ีย 27.13 ปี อำจจะเป็นเพรำะกำรปลูกขำ้วเป็นอำชีพหลกัท่ี
มีมำนำน จึงท ำใหเ้กษตรกรมีประสบกำรณ์ในกำรปลูกขำ้วท่ียำวนำน  
  2. สภำพสงัคม จำกกำรศึกษำพบวำ่ โดยภำพรวมร้อยละ 51.5 มีต ำแหน่งทำงสังคม ส่วนใหญ่เป็นผูช่้วยผูใ้หญ่บำ้น สมำชิกสภำ
เทศบำล อำสำสมคัรสำธำรณสุข อำสำพฒันำชุมชน ส ำหรับกำรเป็นสมำชิกสถำบนัเกษตรกร ร้อยละ 61.9 เป็นสมำชิกกลุ่มลูกคำ้ธนำคำร
เพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร  



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี
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  3. สภำพเศรษฐกิจ จำกกำรศึกษำพบว่ำ เกษตรกรมีรำยไดจ้ำกกำรท ำกำรเกษตรเฉล่ีย 85,631.19 บำทต่อปี รำยจ่ำยจำกกำรท ำ
กำรเกษตรเฉล่ีย 54,829.21 บำทต่อปี มีพ้ืนท่ีปลูกขำ้วเฉล่ีย 8.40 ไร่ ปริมำณผลผลิต 548.08 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี จ ำนวนพ้ืนท่ีถือครองทำง
กำรเกษตรทั้งหมดร้อยละ 84.2 เป็นพ้ืนท่ีตนเอง แหล่งเงินทุนของเกษตรกรร้อยละ 42.6 ใชแ้หล่งเงินทุนจำกธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและ
สหกรณ์กำรเกษตรมำกท่ีสุด อำจเป็นเพรำะวำ่ ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร และกองทุนหมู่บำ้น เป็นหน่วยงำนท่ีอยูใ่น
พ้ืนท่ี สำมำรถเขำ้ถึงไดง่้ำย รำยละเอียดเง่ือนไขไม่ยุง่ยำกในกำรกูย้มื 
 
ตอนที ่2 ความรู้ แหล่งความรู้ และความคดิเห็นเกีย่วกบัการใช้พชืปุ๋ ยสดเพือ่ปรับปรุงบ ารุงดนิของเกษตรกร 
         1. ควำมรู้เก่ียวกบักำรใชพื้ชปุ๋ยสดเพ่ือปรับปรุงบ ำรุงดินของเกษตรกร จำกกำรศึกษำพบวำ่ โดยภำพรวมอยู่ในระดบัมำก ร้อยละ 
54.5 ตอบถูก 10-12 ขอ้ จำก 15 ขอ้ โดยมีควำมรู้เร่ืองช่วยเพ่ิมปริมำณอินทรียวตัถุในดินและช่วยปรับปรุงโครงสร้ำงของดิน ท ำให้ดิน
ร่วนซุย ส่วนค ำตอบท่ีผิดมำกท่ีสุด คือ กำรใชร้ะยะเวลำในกำรปลูกจนถึงกำรเก็บเก่ียวเมลด็พนัธ์ุใชร้ะยะเวลำ 50-60 วนั (เฉลย: ระยะเวลำ
เก็บเก่ียวข้ึนอยู่กบัชนิดของพืชปุ๋ยสด) อำจจะเป็นเพรำะเกษตรกรไม่เขำ้ใจเก่ียวกบัเร่ืองกำรผลิตเมล็ดพนัธ์ุและเจำ้หนำ้ท่ีสถำนีพฒันำ
ท่ีดินมีอตัรำก ำลงันอ้ยอำจท ำใหไ้ปส่งเสริมเร่ืองกำรผลิตเมลด็พนัธ์ุไม่ทัว่ถึง  
  2. แหล่งควำมรู้ เก่ียวกับกำรใช้พืชปุ๋ยสดเพ่ือปรับปรุงบ ำรุงดินของเกษตรกร พบว่ำ แหล่งควำมรู้ด้ำนส่ือบุคคลเป็นส่ือท่ี
เกษตรกรไดรั้บมำกท่ีสุด ส่วนใหญ่ไดรั้บจำกเจำ้หน้ำท่ีสถำนีพฒันำท่ีดิน เน่ืองจำกเจำ้หน้ำท่ีสถำนีพฒันำท่ีดินไดเ้ขำ้ไปส่งเสริมและ
ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน พดูคุยเร่ืองกำรปรับปรุงบ ำรุงดินใหแ้ก่เกษตรกร และบำงพ้ืนท่ีอำจจะออกติดตำมร่วมกบัหมอดินอำสำ  
   3. ควำมคิดเห็นเก่ียวกบักำรใชพื้ชปุ๋ยสดเพ่ือปรับปรุงบ ำรุงดินของเกษตรกร พบวำ่ โดยภำพรวมเกษตรกรมีควำมคิดเห็นอยูใ่น
ระดับมำก เกษตรกรส่วนใหญ่มีควำมคิดเห็นดำ้นประโยชน์กำรใช้พืชปุ๋ยสดอยู่ในระดับมำก ซ่ึงเกษตรกรท่ีได้น ำไปใชก็้จะเห็นถึง
ประโยชน์ในกำรใชพื้ชปุ๋ยสดวำ่ ใชแ้ลว้จะช่วยเพ่ิมอินทรียวตัถุในดิน ปรับปรุงโครงสร้ำงดินให้ดินมีควำมร่วนซุยมำกข้ึน แต่เกษตรกร
บำงส่วนท่ียงัไม่ไดใ้ชอ้ำจจะยงัมีควำมคิดหรือยงัไม่เปิดใจยอมรับ เพรำะยดึติดกบักำรท ำกำรเกษตรแบบเดิม ๆ  
 
ตอนท่ี 3 ความต้องการในการใช้พืชปุ๋ยสดเพ่ือปรับปรุงบ ารุงดินของเกษตรกร                                                                                     
    จำกกำรศึกษำ พบวำ่ เกษตรกรท่ีใชพื้ชปุ๋ยสด มีควำมตอ้งกำรอยูใ่นระดบัมำก ส่วนเกษตรกรท่ีไม่ใชพื้ชปุ๋ยสดมีควำมตอ้งกำรใช้
พืชปุ๋ยสดอยูใ่นระดบัปำนกลำง เม่ือพิจำรณำในรำยละเอียดพบวำ่ ควำมตอ้งกำรของทั้ง 2 กลุ่ม มีควำมตอ้งกำรดำ้นควำมรู้มำกเป็นล ำดบั
ท่ีหน่ึง อำจจะเป็นเพรำะเกษตรกรขำดแหล่งควำมรู้ท่ีจะศึกษำและเรียนรู้เพ่ิมเติม ท ำใหเ้กษตรกรมีควำมตอ้งกำรควำมรู้เก่ียวกบักำรใชพื้ช
ปุ๋ยสดหรือกำรปลูกพืชปุ๋ยสดเพ่ือผลิตเมลด็พนัธ์ุตำมหลกัวชิำกำรอยำ่งต่อเน่ือง  
 
ตอนที ่4 ปัจจยัทีเ่กีย่วข้องกบัการใช้พชืปุ๋ ยสดเพือ่ปรับปรุงบ ารุงดนิของเกษตรกร  

จำกกำรศึกษำพบวำ่ มี 3 ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งอยำ่งมีนยัส ำคญัยิ่งทำงสถิติท่ีระดบั .01 ต่อกำรใชพื้ชปุ๋ยสดของเกษตรกร คือ อำย ุ
ประสบกำรณ์กำรปลูกขำ้ว และควำมรู้  
   อำยมีุควำมเก่ียวขอ้งกบักำรใชพื้ชปุ๋ยสดเพ่ือปรับปรุงบ ำรุงดินของเกษตรกร จำกผลกำรศึกษำพบวำ่ เกษตรกรมีอำยเุฉล่ีย 56.58 
ปี จำกกำรสัมภำษณ์เกษตรกร พบว่ำ มีกำรลองผิดลองถูกในกำรปลูกขำ้วมำก็หลำยแบบ เม่ือเวลำผ่ำนไปท ำให้เกษตรกรมีกำรคิด 
วเิครำะห์ถึงปัจจยัต่ำง ๆ ในกำรปลูกขำ้วใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีเพ่ิมมำกข้ึน และกำรลดตน้ทุนกำรผลิตในกำรใชปุ๋้ยเคมี นั้นคือ กำรใชพ้ืชปุ๋ยสด



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’
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  3. สภำพเศรษฐกิจ จำกกำรศึกษำพบว่ำ เกษตรกรมีรำยไดจ้ำกกำรท ำกำรเกษตรเฉล่ีย 85,631.19 บำทต่อปี รำยจ่ำยจำกกำรท ำ
กำรเกษตรเฉล่ีย 54,829.21 บำทต่อปี มีพ้ืนท่ีปลูกขำ้วเฉล่ีย 8.40 ไร่ ปริมำณผลผลิต 548.08 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี จ ำนวนพ้ืนท่ีถือครองทำง
กำรเกษตรทั้งหมดร้อยละ 84.2 เป็นพ้ืนท่ีตนเอง แหล่งเงินทุนของเกษตรกรร้อยละ 42.6 ใชแ้หล่งเงินทุนจำกธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและ
สหกรณ์กำรเกษตรมำกท่ีสุด อำจเป็นเพรำะวำ่ ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร และกองทุนหมู่บำ้น เป็นหน่วยงำนท่ีอยูใ่น
พ้ืนท่ี สำมำรถเขำ้ถึงไดง่้ำย รำยละเอียดเง่ือนไขไม่ยุง่ยำกในกำรกูย้มื 
 
ตอนที ่2 ความรู้ แหล่งความรู้ และความคดิเห็นเกีย่วกบัการใช้พชืปุ๋ ยสดเพือ่ปรับปรุงบ ารุงดนิของเกษตรกร 
         1. ควำมรู้เก่ียวกบักำรใชพื้ชปุ๋ยสดเพ่ือปรับปรุงบ ำรุงดินของเกษตรกร จำกกำรศึกษำพบวำ่ โดยภำพรวมอยู่ในระดบัมำก ร้อยละ 
54.5 ตอบถูก 10-12 ขอ้ จำก 15 ขอ้ โดยมีควำมรู้เร่ืองช่วยเพ่ิมปริมำณอินทรียวตัถุในดินและช่วยปรับปรุงโครงสร้ำงของดิน ท ำให้ดิน
ร่วนซุย ส่วนค ำตอบท่ีผิดมำกท่ีสุด คือ กำรใชร้ะยะเวลำในกำรปลูกจนถึงกำรเก็บเก่ียวเมลด็พนัธ์ุใชร้ะยะเวลำ 50-60 วนั (เฉลย: ระยะเวลำ
เก็บเก่ียวข้ึนอยู่กบัชนิดของพืชปุ๋ยสด) อำจจะเป็นเพรำะเกษตรกรไม่เขำ้ใจเก่ียวกบัเร่ืองกำรผลิตเมล็ดพนัธ์ุและเจำ้หนำ้ท่ีสถำนีพฒันำ
ท่ีดินมีอตัรำก ำลงันอ้ยอำจท ำใหไ้ปส่งเสริมเร่ืองกำรผลิตเมลด็พนัธ์ุไม่ทัว่ถึง  
  2. แหล่งควำมรู้ เก่ียวกับกำรใช้พืชปุ๋ยสดเพ่ือปรับปรุงบ ำรุงดินของเกษตรกร พบว่ำ แหล่งควำมรู้ด้ำนส่ือบุคคลเป็นส่ือท่ี
เกษตรกรไดรั้บมำกท่ีสุด ส่วนใหญ่ไดรั้บจำกเจำ้หน้ำท่ีสถำนีพฒันำท่ีดิน เน่ืองจำกเจำ้หน้ำท่ีสถำนีพฒันำท่ีดินไดเ้ขำ้ไปส่งเสริมและ
ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน พดูคุยเร่ืองกำรปรับปรุงบ ำรุงดินใหแ้ก่เกษตรกร และบำงพ้ืนท่ีอำจจะออกติดตำมร่วมกบัหมอดินอำสำ  
   3. ควำมคิดเห็นเก่ียวกบักำรใชพื้ชปุ๋ยสดเพ่ือปรับปรุงบ ำรุงดินของเกษตรกร พบวำ่ โดยภำพรวมเกษตรกรมีควำมคิดเห็นอยูใ่น
ระดับมำก เกษตรกรส่วนใหญ่มีควำมคิดเห็นดำ้นประโยชน์กำรใช้พืชปุ๋ยสดอยู่ในระดับมำก ซ่ึงเกษตรกรท่ีได้น ำไปใชก็้จะเห็นถึง
ประโยชน์ในกำรใชพื้ชปุ๋ยสดวำ่ ใชแ้ลว้จะช่วยเพ่ิมอินทรียวตัถุในดิน ปรับปรุงโครงสร้ำงดินให้ดินมีควำมร่วนซุยมำกข้ึน แต่เกษตรกร
บำงส่วนท่ียงัไม่ไดใ้ชอ้ำจจะยงัมีควำมคิดหรือยงัไม่เปิดใจยอมรับ เพรำะยดึติดกบักำรท ำกำรเกษตรแบบเดิม ๆ  
 
ตอนท่ี 3 ความต้องการในการใช้พืชปุ๋ยสดเพ่ือปรับปรุงบ ารุงดินของเกษตรกร                                                                                     
    จำกกำรศึกษำ พบวำ่ เกษตรกรท่ีใชพื้ชปุ๋ยสด มีควำมตอ้งกำรอยูใ่นระดบัมำก ส่วนเกษตรกรท่ีไม่ใชพื้ชปุ๋ยสดมีควำมตอ้งกำรใช้
พืชปุ๋ยสดอยูใ่นระดบัปำนกลำง เม่ือพิจำรณำในรำยละเอียดพบวำ่ ควำมตอ้งกำรของทั้ง 2 กลุ่ม มีควำมตอ้งกำรดำ้นควำมรู้มำกเป็นล ำดบั
ท่ีหน่ึง อำจจะเป็นเพรำะเกษตรกรขำดแหล่งควำมรู้ท่ีจะศึกษำและเรียนรู้เพ่ิมเติม ท ำใหเ้กษตรกรมีควำมตอ้งกำรควำมรู้เก่ียวกบักำรใชพื้ช
ปุ๋ยสดหรือกำรปลูกพืชปุ๋ยสดเพ่ือผลิตเมลด็พนัธ์ุตำมหลกัวชิำกำรอยำ่งต่อเน่ือง  
 
ตอนที ่4 ปัจจยัทีเ่กีย่วข้องกบัการใช้พชืปุ๋ ยสดเพือ่ปรับปรุงบ ารุงดนิของเกษตรกร  

จำกกำรศึกษำพบวำ่ มี 3 ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งอยำ่งมีนยัส ำคญัยิ่งทำงสถิติท่ีระดบั .01 ต่อกำรใชพื้ชปุ๋ยสดของเกษตรกร คือ อำย ุ
ประสบกำรณ์กำรปลูกขำ้ว และควำมรู้  
   อำยมีุควำมเก่ียวขอ้งกบักำรใชพื้ชปุ๋ยสดเพ่ือปรับปรุงบ ำรุงดินของเกษตรกร จำกผลกำรศึกษำพบวำ่ เกษตรกรมีอำยเุฉล่ีย 56.58 
ปี จำกกำรสัมภำษณ์เกษตรกร พบว่ำ มีกำรลองผิดลองถูกในกำรปลูกขำ้วมำก็หลำยแบบ เม่ือเวลำผ่ำนไปท ำให้เกษตรกรมีกำรคิด 
วเิครำะห์ถึงปัจจยัต่ำง ๆ ในกำรปลูกขำ้วใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีเพ่ิมมำกข้ึน และกำรลดตน้ทุนกำรผลิตในกำรใชปุ๋้ยเคมี นั้นคือ กำรใชพ้ืชปุ๋ยสด

 
 

ในกำรปรับปรุงบ ำรุงดิน ซ่ึงเกษตรกรท่ีใชแ้ลว้พบวำ่ พืชปุ๋ยสดก็เป็นปุ๋ยอินทรียช์นิดหน่ึง ท่ีสำมำรถเพ่ิมธำตุอำหำรและเพ่ิมอินทรียวตัถุ
ใหแ้ก่ดิน ปรับปรุงโครงสร้ำงดินใหดี้ข้ึนได ้ 
   ประสบกำรณ์กำรปลูกขำ้ว มีควำมเก่ียวขอ้งกับกำรใช้พืชปุ๋ยสดเพ่ือปรับปรุงบ ำรุงดินของเกษตรกร เน่ืองจำกเกษตรกรมี
ประสบกำรณ์ในกำรปลูกขำ้วมำนำน ท ำใหเ้กษตรกรมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจในกำรปลูกขำ้วในระดบัหน่ึง เน่ืองจำกเกษตรกรเกิดกำรสังเกต
กำรปลูกขำ้วแลว้พบวำ่ ปลูกขำ้วมำก็นำน ปริมำณกำรใชปุ๋้ยเคมีก็เท่ำเดิม แต่ท ำไมปริมำณผลผลิตถึงลดลง คุณภำพของขำ้วก็ลดลง เม่ือ
ไปดูในแปลงขำ้วก็พบวำ่ ดินแขง็ ไม่ร่วนซุย ดินไม่อุม้น ้ ำ และผนวกกบักำรเปิดใจยอมรับในกำรใชพื้ชปุ๋ยสดและกำรปลูกพืชปุ๋ยสดเพ่ือ
กำรผลิตเมลด็พนัธ์ุ และไดรู้้ถึงประโยชน์ของพืชปุ๋ยสดวำ่ กำรใชพื้ชปุ๋ยสดสำมำรถเพ่ิมปริมำณอินทรียวตัถุในดิน ปรับปรุงโครงสร้ำงดิน 
รักษำควำมชุ่มช้ืนในดินและใหดิ้นอุม้น ้ ำไดดี้ข้ึน ช่วยเพ่ิมผลผลิตของพืช และลดปริมำณกำรใชปุ๋้ยเคมีได ้ 
   ควำมรู้มีควำมเก่ียวขอ้งกบักำรใชพื้ชปุ๋ยสดเพ่ือปรับปรุงบ ำรุงดินของเกษตรกร เน่ืองจำกเกษตรกรไดรั้บควำมรู้จำกกำรอบรม 
สัมมนำ หรือกำรศึกษำดูงำน ซ่ึงมีกำรจดันิทรรศกำรต่ำง ๆ จำกเจำ้หน้ำท่ีและแปลงสำธิตของเจำ้หน้ำท่ีท่ีไดไ้ปส่งเสริมไว ้ส่งผลให้
เกษตรกรมีควำมตระหนกัและมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจในกำรใชพื้ชปุ๋ยสดมำกข้ึน รวมไปถึงกำรปลูกพืชปุ๋ยสดเพื่อกำรผลิตเมล็ดพนัธ์ุตำม
หลกัวชิำกำรอีกดว้ย  
 
ตอนที ่5 ปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมในการใช้พชืปุ๋ ยสดเพือ่ปรับปรุงบ ารุงดนิของเกษตรกร 
   1. ปัญหำในกำรใชพื้ชปุ๋ยสดเพ่ือปรับปรุงบ ำรุงดินของเกษตรกร โดยภำพรวม พบวำ่ เกษตรกรมีปัญหำดำ้นกำรส่งเสริม ไดแ้ก่ 
ปริมำณเมล็ดพนัธ์ุท่ีใชไ้ม่เพียงพอ ขำดแหล่งควำมรู้ กำรสนับสนุนจำกเจำ้หน้ำท่ีและหน่วยงำนของรัฐไม่ต่อเน่ือง ช่วงเวลำสนับสนุน
เมลด็พนัธ์ุไม่เหมำะสม ซ่ึงปัญหำเหล่ำน้ีทำงเจำ้หนำ้ท่ีสถำนีพฒันำท่ีดินท่ีมีอตัรำก ำลงันอ้ยท ำให้กำรส่งเสริมและให้ควำมรู้อำจไม่ทัว่ถึง
เกษตรกรทุกคนได ้ส่วนกำรสนบัสนุนเมลด็พนัธ์ุนั้นก็ข้ึนอยูก่บักำรจดัสรรงบประมำณและกำรจดัซ้ือจดัจำ้งของหน่วยงำน  
   2. ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบักำรใชพื้ชปุ๋ยสดเพ่ือปรับปรุงบ ำรุงดินของเกษตรกร พบวำ่ โดยภำพรวมของขอ้เสนอแนะอยูใ่นระดบั
มำก เม่ือพิจำรณำในรำยละเอียดพบวำ่ ดำ้นกำรส่งเสริม เกษตรกรเสนอแนะให้หน่วยงำนควรมีกำรสนบัสนุนเมล็ดพนัธ์ุให้ตรงกบัช่วง
ฤดูกำลปลูกและสนับสนุนเมล็ดพนัธ์ุอย่ำงต่อเน่ือง ส่วนดำ้นกำรใชพื้ชปุ๋ยสด เกษตรกรเสนอแนะสนับสนุนกำรใช ้พืชปุ๋ยสดในกำร
ปรับปรุงบ ำรุงดิน เน่ืองจำกสภำพพ้ืนท่ีมีอินทรียวตัถุนอ้ย ขำดควำมอุดมสมบูรณ์ จึงส่งผลใหคุ้ณภำพและผลผลิตขำ้วลดลง  
 

ข้อเสนอแนะเพือ่น าไปใช้ 
 
 1. เจำ้หนำ้ท่ีส่งเสริมสำมำรถน ำผลท่ีไดจ้ำกกำรศึกษำไปใชเ้ป็นแนวทำงในกำรวำงแผน พฒันำ ปรับปรุง และแกไ้ขปัญหำต่ำง ๆ ใน
กำรด ำเนินกำรส่งเสริมกำรใชพื้ชปุ๋ยสด  

2. เกษตรกรเกิดกำรแลกเปล่ียน เรียนรู้ และปรับแนวคิดมำใชพื้ชปุ๋ยสด เพ่ือปรับปรุงบ ำรุงดิน ให้เหมำะสมกบัสภำพพ้ืนท่ีและ
กำรผลิตของเกษตรกร  

3. นกัวจิยัสำมำรถน ำขอ้มูลท่ีไดจ้ำกกำรศึกษำไปใชเ้ป็นแนวทำงในกำรวจิยัประเด็นต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งได ้ 
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บทคดัย่อ 
 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ เกษตรกรผูป้ลูกทุเรียนท่ีข้ึนทะเบียนเป็นกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่กบัส านกังานเกษตร
อ าเภอเมืองตราด จ านวนทั้งส้ิน 152 ราย ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใชสู้ตรของทาโร่ ยามาเน ไดจ้ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 111 
ราย สุ่มตวัอยา่งแบบง่าย เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสมัภาษณ์ วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติพรรณนา  
 ผลการวจิยั พบวา่ (1) เกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศหญิง มีอายเุฉล่ีย 46.50 ปี จ านวนแรงงานภายในครัวเรือนเฉล่ีย 3.57 
คน มีประสบการณ์การปลูกทุเรียนเฉล่ีย 9.23 ปี เขา้ร่วมกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนเฉล่ีย 3.35 ปี  (2) สภาพการผลิตทุเรียน พบวา่ มีพ้ืนท่ี
ปลูกทุเรียนเฉล่ีย 21.32 ไร่ จ านวนตน้ทุเรียนเฉล่ีย 454.22 ตน้ มีรูปแบบการปลูกเชิงเด่ียว เกษตรกรเลือกปลูกพนัธ์หมอนทอง
เน่ืองจากตลาดส่งออกตอ้งการมีรูปแบบการจ าหน่ายทุเรียนแบบเหมาสวน ไดรั้บราคาเฉล่ียเท่ากบั 115.72 บาท (3) ความรู้และความ
ตอ้งการการส่งเสริมของเกษตรกร พบวา่ เกษตรกรมีความรู้ระดบัปานกลาง ความตอ้งการ พบวา่ ดา้นผูใ้ห้การส่งเสริมเกษตรกรมี
ความตอ้งการระดบัมากท่ีสุด ในประเด็นนกัวิชาการจากภาครัฐมาให้การส่งเสริมการผลิตทุเรียน (4) ปัญหาในการส่งเสริม พบวา่  
ดา้นการส่งเสริมมาตรฐาน มีปัญหาระดบัมากท่ีสุดในประเด็นขาดความรู้เก่ียวกบัมาตรฐานการผลิตทุเรียนเพ่ือการส่งออก กลุ่ม
ตวัอยา่งมีขอ้เสนอแนะ คือ ควรการเก็บเก่ียวทุเรียนตามวนัเวลาท่ีเหมาะสมเพ่ือลดปัญหาทุเรียนอ่อน  
 
ค าส าคญั: การผลิตทุเรียน, ความรู้และตอ้งการการส่งเสริมการผลิตทุเรียน, มาตรฐานการส่งออก 
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Abstract 
 
       The population of this research was to study 152 durian production farmers who had registered as collaborative durian 
farmer group with Mueang Trat district agricultural office. The sample size of 111 people was determined by using Taro Yamane 
formula and simple random sampling method. Tool deployed in this study was interview form. Data were analyzed by using 
descriptive statistics  

The results of the research found out that (1) farmers in the sample group were female with the average age of 46.50 
years old. Their average labor in the household was 3.57 people, average experience in durian production was 9.23 years, and 
participated in collaborative durian farmer group for 3.35 years on average. (2) Regarding the durian production conditions, it 
showed that the average durian production area was 21.32 Rai with the average durian tree of 454.22 trees; the production was in 
the single production form. Farmers selected Mon Thong seedlings due to the demand of the export market. The durian selling 
was in the form of sale in gross of the entire garden with the average selling price of 115.72 Baht. (3) Knowledge and needs for 
extension of farmers showed that farmers had knowledge at the moderate level. In regards to the needs, it revealed that they 
wanted the highest level on the aspect of agricultural extension personnel as they wanted scholars from governmental sector to 
assist with the extension of durian production. (4) Problem in the extension revealed that standard promotion aspect was the most 
problematic issue in regards to the lack of knowledge about durian production standard for export.  The sample group suggested 
that the durian should be harvest at the appropriate time and date to minimize the problem of young durian fruit. 
  
Keywords: Durian Production, Knowledge and Need for Extension in During Production According, Export Standard 
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Abstract 
 
       The population of this research was to study 152 durian production farmers who had registered as collaborative durian 
farmer group with Mueang Trat district agricultural office. The sample size of 111 people was determined by using Taro Yamane 
formula and simple random sampling method. Tool deployed in this study was interview form. Data were analyzed by using 
descriptive statistics  

The results of the research found out that (1) farmers in the sample group were female with the average age of 46.50 
years old. Their average labor in the household was 3.57 people, average experience in durian production was 9.23 years, and 
participated in collaborative durian farmer group for 3.35 years on average. (2) Regarding the durian production conditions, it 
showed that the average durian production area was 21.32 Rai with the average durian tree of 454.22 trees; the production was in 
the single production form. Farmers selected Mon Thong seedlings due to the demand of the export market. The durian selling 
was in the form of sale in gross of the entire garden with the average selling price of 115.72 Baht. (3) Knowledge and needs for 
extension of farmers showed that farmers had knowledge at the moderate level. In regards to the needs, it revealed that they 
wanted the highest level on the aspect of agricultural extension personnel as they wanted scholars from governmental sector to 
assist with the extension of durian production. (4) Problem in the extension revealed that standard promotion aspect was the most 
problematic issue in regards to the lack of knowledge about durian production standard for export.  The sample group suggested 
that the durian should be harvest at the appropriate time and date to minimize the problem of young durian fruit. 
  
Keywords: Durian Production, Knowledge and Need for Extension in During Production According, Export Standard 
 
 
 
 
 

 

บทน า 
 

 ทุเรียน จดัได้ว่า เป็นพืชเศรษฐกิจท่ีมีการส่งออกสูงสุดรวมถึงมีมูลค่าสูงสุดท ารายไดใ้ห้กบัประเทศไทยเป็นอย่างมาก 
แสดงให้เห็นวา่ ในปี พ.ศ. 2563 ประเทศไทยมีส่งออกทุเรียนผลสดไปยงัลูกคา้ต่างประเทศจ านวนทั้งส้ิน 620,000  ตนั เป็นมูลค่า  
65,000 ลา้นบาท ประเทศไทยสามารถผลิตทุเรียนออกสู่ตลาดไดป้ระมาณ 4 เดือนต่อปี เร่ิมจากเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน ซ่ึงเป็น
ผลผลิตท่ีผลิตไดใ้นภาคตะวนัออก แลว้ต่อช่วงฤดูการผลิตโดยผลผลิตจากภาคใต ้ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงสิงหาคม ปัจจุบนั
ประเทศไทยมีการผลิตทุเรียนออกสู่ตลาดไดป้ระมาณ 9 เดือนต่อปี เร่ิมจากเดือนกุมภาพนัธ์  ถึงเดือนตุลาคม (ส านกังานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2564) 
 ส าหรับการปลูกทุเรียนในจงัหวดัภาคตะวนัออกท่ีมีผลผลิตทุเรียนออกสู่ตลาดมากเป็นล าดบัตน้ๆ ไดแ้ก่ จนัทบุรี ระยอง 
ตราด และชลบุรี จากขอ้มูลการส่งออกผลผลิตทุเรียนผลสดในช่วงเดือนเมษายน ถึงพฤษภาคม 2564 มีจ านวนมากถึง 370,000 ตนั 
คิดเป็นมูลค่า 44,000 ลา้นบาท (ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2564) และประเทศท่ีน าเขา้ทุเรียนผลสดสูงท่ีสุดไดแ้ก่ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ดงันั้น เกษตรกร และผูป้ระกอบการมีการผลิตทุเรียนใหเ้ป็นท่ีตอ้งการของลูกคา้ประเทศจีนเป็นหลกั   
 จากกการส ารวจขอ้มูลจงัหวดัในภาคตะวนัออก จงัหวดัตราดมีพ้ืนท่ีปลูกทุเรียนนอ้ยกวา่จงัหวดัจนัทบุรี และจงัหวดัระยอง 
แต่สามารถผลิตทุเรียนไดป้ริมาณมาก โดยพ้ืนท่ีปลูกทุเรียนส่วนใหญ่ได้รับการส่งเสริมจากส านักงานเกษตรจังหวดัตราด ให้
เกษตรกรผูป้ลูกทุเรียนรวมกลุ่มเป็นเกษตรแปลงใหญ่ทุเรียน เพ่ือลดตน้ทุนการผลิต และยกระดบัคุณภาพใหก้บัสินคา้ทุเรียน แต่จาก
การส ารวจเกษตรกรยงัเจอปัญหาในการผลิตทุเรียนหลายดา้น เช่น ผลผลิตทุเรียนไม่มีคุณภาพ มีการใชส้ารเคมีเกินท่ีมาตรฐาน
ประเทศคู่คา้ก าหนด ขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการส่งออก ท าใหเ้ป็นผลผลิตตกเกรดไม่
ตรงต่อความตอ้งการของตลาด และประเทศคู่คา้ (กรมวิชาการเกษตร, 2564) จากปัญหาดงักล่าวผูว้ิจยั จึงมีความสนศึกษาสภาพ
สภาพเศรษฐกิจและสังคม การผลิตทุเรียน ความรู้และความตอ้งการในการส่งเสริม  และปัญหาและขอ้เสนอแนะของเกษตรกรผู ้
ปลูกทุเรียนในพ้ืนท่ีเกษตรแปลงใหญ่ทุเรียน อ าเภอเมือง จงัหวดัตราด ในระหว่างปีการผลิต พ.ศ. 2563-2564 เพื่อน าขอ้มูลมา
วเิคราะห์หาแนวทางในการส่งเสริมและพฒันาใหผ้ลผลิตทุเรียนของกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ให้เป็นไปตามมาตรฐานการส่งออก เป็น
ท่ีตอ้งการของตลาด และผูบ้ริโภค รวมถึงมีรายไดสู้งข้ึนต่อไป 
 

วตัถุประสงค์การศึกษา 
 

1. เพ่ือศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสงัคมของเกษตรกร 
2. เพือ่ศึกษาสภาพการผลิตทุเรียนของเกษตรกร 
3. เพ่ือศึกษาความรู้และความตอ้งการในการส่งเสริมการผลิตทุเรียนตามมาตรฐานการส่งออกของเกษตรกร 
4. เพ่ือศึกษาปัญหา และขอ้เสนอแนะในการส่งเสริมการผลิตทุเรียนตามมาตรฐานการส่งออกของเกษตรกร 
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การผลติทุเรียน 
 1. การจดัการสวนทุเรียนช่วงก่อนใหผ้ลผลิต 
     การปฏิบติัดูแลทุเรียนในช่วงก่อนใหผ้ลผลิตเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะท าให้ทุเรียนเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็ว และให้ผลผลิตได้
เร็วข้ึน โดยมีวธีิการดูแลในระหวา่งรอทุเรียนใหผ้ลผลิต ในช่วงแรก ควรปลูกพืชแซมเสริมรายได ้โดยเลือกพืชให้ตรงกบั ความตอ้งการของ
ตลาด เม่ือตรวจพบตน้ทุเรียนตายหลงัปลูก ให้ท าการปลูกซ่อมทนัที เพ่ือให้มีการเจริญเติบโตท่ีสม ่าเสมอกนั การให้น ้ า ช่วงเวลาหลงัจาก
ปลูกจะตรงกบัฤดูฝน ถา้มีฝนตกหนกัควรท าทางระบายน ้ าและ ตรวจดูบริเวณหลุมปลูก ถา้ดินยบุตวัเป็นแอ่งมีน ้ าขงัตอ้งพูนดินเพ่ิม 
ถา้ฝนท้ิงช่วง ควรรดน ้ าใหดิ้นมีความช้ืนอยูเ่สมอ ในปีต่อ ๆ ไป ควรดูแลรดน ้ าใหต้น้ทุเรียนอยา่งสม ่าเสมอ และในช่วงฤดูแลง้ควรใช้
วสัดุคลุมดิน เพ่ือช่วยรักษาความช้ืนในดิน เช่น ฟางขา้ว หญา้แห้ง เป็นตน้ การตดัแต่งก่ิงปีท่ี 1-2 ไม่ควรมีการตดัแต่งก่ิง ควรปล่อย
ใหต้น้ทุเรียนเจริญเติบโตอยา่งเตม็ท่ี ปีต่อ ๆไป ตดัแต่งก่ิงแหง้ ก่ิงแขนง ก่ิงกระโดงในทรงพุม่ ก่ิงท่ีเป็นโรค เล้ียงก่ิงแขนง ท่ีสมบูรณ์
ท่ีอยู่ในแนวขนานกับพ้ืน (ก่ิงมุมกวา้ง) ไวใ้นปริมาณและทิศทางเหมาะสม โดยให้ก่ิงล่างสุดอยู่สูงจากพ้ืนดินประมาณ 80-100 
เซนติเมตร การป้องกนัก าจดัโรค แมลงและวชัพืช ช่วงแตกใบอ่อน ควรป้องกนัก าจดัโรคท่ีเกิดกบัใบ เพล้ียไก่แจ ้เพล้ียไฟ ไรแดง  
ช่วงฤดูฝน ป้องกนัก าจดัโรครากเน่าโคนเน่าและควบคุมวชัพืชโดยการปลูกพืชคลุมดิน และอาจจะก าจดัโดยใชแ้รงงานขดุ ถาก ถอน 
ตดั พยายามหลีกเล่ียงการใช้สารเคมี  เพราะตน้ทุเรียนยงัเล็กอยู่ ละอองสารเคมีอาจจะไปท าลายต้นทุเรียน  ท าให้ชะงักการ
เจริญเติบโต หรือตายได ้ควรมีการท าร่มเงาในช่วงฤดูแลง้ เพ่ือป้องกนัตน้ทุเรียนใบไหม ้การใส่ปุ๋ยควรท าหลงัจากตดัแต่งก่ิง และมี
การใส่ปุ๋ยพร้อมกบัการท าโคน คือ ถากวชัพืชบริเวณใตท้รงพุม่ หวา่นปุ๋ยและพรวนดินนอกชายพุม่ข้ึนมากลบใตท้รงพุม่ใหมี้ลกัษณะ
เป็นหลงัเต่า และขยายขนาดของเนินดินใหก้วา้งข้ึนตามขนาดของทรงพุม่ หรือจะใส่ปุ๋ย โดยวธีิใชไ้มป้ลายแหลมแทงดินเป็นรูหยอดปุ๋ย
ใส่ และปิดหลุมเป็นระยะใหท้ัว่บริเวณใตท้รงพุ่ม วิธีหลงัน้ีแมจ้ะเปลืองแรงงาน แต่ช่วยลดการสูญเสียของปุ๋ยจากการระเหย หรือถูกน ้ า
ชะลา้ง  

2. การจดัการสวนทุเรียนท่ีใหผ้ลผลิตแลว้ 
     การดูแลตน้ทุเรียนท่ีใหผ้ลผลิตแลว้ เป็นส่ิงส าคญั ซ่ึงจะสามารถท าใหต้น้ทุเรียนออกดอกติดผลไดม้ากข้ึน ท าให้ผลผลิต
มีคุณภาพดี การเตรียมตน้ทุเรียนใหพ้ร้อมท่ีจะออกดอก จึงเป็นส่ิงท่ีจ าเป็น โดยการท าให้มีใบแก่พร้อมกนัทั้งตน้ เพ่ือให้มีการสร้าง
อาหารใหก้บัล าตน้ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ท าใหมี้การสะสมอาหารในล าตน้เพียงพอต่อการออกดอก และเม่ือมีสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม มี
ความช้ืนต ่า อากาศเยน็ลงเล็กนอ้ย มีช่วงแลง้ท่ีเหมาะสมต่อการกระตุน้ให้เกิดการออกดอกได ้ ดงันั้น จึงตอ้งมีการเตรียมความพร้อม 
และด าเนินการภายหลงัการเก็บเก่ียวผลผลิตทนัที 
   
แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการส่งเสริมการเกษตร  
 พงษศ์กัด์ิ องักสิทธ์ิ (2559, หนา้ 201) ไดใ้ห้ความหมายของ การส่งเสริมการเกษตร หมายถึง กระบวนการพฒันาความรู้
ของเกษตรกรจากการน าเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผสมผสานภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพ่ือมุ่งพฒันาผลผลิตท่ีเหมาะสมกับการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ ก่อให้เกิดการพฒันารายไดเ้ศรษฐกิจ ท าให้ชีวิตครอบครัวเกษตรกร อยูพ่อดีกินพอดีและมีความสุขอนัเป็นผล
ต่อการพฒันาชุมชนชนบท ให้มีความมัน่คงและมัง่คัง่ในท่ีสุด ไดรั้บความรู้น าไปปฏิบติัดว้ยตวัของเขาเอง จนสามารถช่วยเหลือ
ตวัเองได ้รูปแบบการส่งเสริมเกษตรกรทัว่ไป ซ่ึงแบ่งออกดงัน้ี (1) การส่งเสริมรูปแบบอยา่งเป็นทางการ (conventional agricultural 
extension approach) (2) รูปแบบการส่งเสริมในรูปแบบของการฝึกอบรมและเยี่ยมเยียน (training and visiting system approach)    
(3) รูปแบบการส่งเสริมการเกษตรโดยสถาบนัการศึกษา (educational institute agricultural extension approach) 
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การผลติทุเรียน 
 1. การจดัการสวนทุเรียนช่วงก่อนใหผ้ลผลิต 
     การปฏิบติัดูแลทุเรียนในช่วงก่อนใหผ้ลผลิตเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะท าให้ทุเรียนเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็ว และให้ผลผลิตได้
เร็วข้ึน โดยมีวธีิการดูแลในระหวา่งรอทุเรียนใหผ้ลผลิต ในช่วงแรก ควรปลูกพืชแซมเสริมรายได ้โดยเลือกพืชให้ตรงกบั ความตอ้งการของ
ตลาด เม่ือตรวจพบตน้ทุเรียนตายหลงัปลูก ให้ท าการปลูกซ่อมทนัที เพ่ือให้มีการเจริญเติบโตท่ีสม ่าเสมอกนั การให้น ้ า ช่วงเวลาหลงัจาก
ปลูกจะตรงกบัฤดูฝน ถา้มีฝนตกหนกัควรท าทางระบายน ้ าและ ตรวจดูบริเวณหลุมปลูก ถา้ดินยบุตวัเป็นแอ่งมีน ้ าขงัตอ้งพูนดินเพ่ิม 
ถา้ฝนท้ิงช่วง ควรรดน ้ าใหดิ้นมีความช้ืนอยูเ่สมอ ในปีต่อ ๆ ไป ควรดูแลรดน ้ าใหต้น้ทุเรียนอยา่งสม ่าเสมอ และในช่วงฤดูแลง้ควรใช้
วสัดุคลุมดิน เพ่ือช่วยรักษาความช้ืนในดิน เช่น ฟางขา้ว หญา้แห้ง เป็นตน้ การตดัแต่งก่ิงปีท่ี 1-2 ไม่ควรมีการตดัแต่งก่ิง ควรปล่อย
ใหต้น้ทุเรียนเจริญเติบโตอยา่งเตม็ท่ี ปีต่อ ๆไป ตดัแต่งก่ิงแหง้ ก่ิงแขนง ก่ิงกระโดงในทรงพุม่ ก่ิงท่ีเป็นโรค เล้ียงก่ิงแขนง ท่ีสมบูรณ์
ท่ีอยู่ในแนวขนานกับพ้ืน (ก่ิงมุมกวา้ง) ไวใ้นปริมาณและทิศทางเหมาะสม โดยให้ก่ิงล่างสุดอยู่สูงจากพ้ืนดินประมาณ 80-100 
เซนติเมตร การป้องกนัก าจดัโรค แมลงและวชัพืช ช่วงแตกใบอ่อน ควรป้องกนัก าจดัโรคท่ีเกิดกบัใบ เพล้ียไก่แจ ้เพล้ียไฟ ไรแดง  
ช่วงฤดูฝน ป้องกนัก าจดัโรครากเน่าโคนเน่าและควบคุมวชัพืชโดยการปลูกพืชคลุมดิน และอาจจะก าจดัโดยใชแ้รงงานขดุ ถาก ถอน 
ตดั พยายามหลีกเล่ียงการใช้สารเคมี  เพราะตน้ทุเรียนยงัเล็กอยู่ ละอองสารเคมีอาจจะไปท าลายต้นทุเรียน  ท าให้ชะงักการ
เจริญเติบโต หรือตายได ้ควรมีการท าร่มเงาในช่วงฤดูแลง้ เพ่ือป้องกนัตน้ทุเรียนใบไหม ้การใส่ปุ๋ยควรท าหลงัจากตดัแต่งก่ิง และมี
การใส่ปุ๋ยพร้อมกบัการท าโคน คือ ถากวชัพืชบริเวณใตท้รงพุม่ หวา่นปุ๋ยและพรวนดินนอกชายพุม่ข้ึนมากลบใตท้รงพุม่ใหมี้ลกัษณะ
เป็นหลงัเต่า และขยายขนาดของเนินดินใหก้วา้งข้ึนตามขนาดของทรงพุม่ หรือจะใส่ปุ๋ย โดยวธีิใชไ้มป้ลายแหลมแทงดินเป็นรูหยอดปุ๋ย
ใส่ และปิดหลุมเป็นระยะใหท้ัว่บริเวณใตท้รงพุ่ม วิธีหลงัน้ีแมจ้ะเปลืองแรงงาน แต่ช่วยลดการสูญเสียของปุ๋ยจากการระเหย หรือถูกน ้ า
ชะลา้ง  

2. การจดัการสวนทุเรียนท่ีใหผ้ลผลิตแลว้ 
     การดูแลตน้ทุเรียนท่ีใหผ้ลผลิตแลว้ เป็นส่ิงส าคญั ซ่ึงจะสามารถท าใหต้น้ทุเรียนออกดอกติดผลไดม้ากข้ึน ท าให้ผลผลิต
มีคุณภาพดี การเตรียมตน้ทุเรียนใหพ้ร้อมท่ีจะออกดอก จึงเป็นส่ิงท่ีจ าเป็น โดยการท าให้มีใบแก่พร้อมกนัทั้งตน้ เพ่ือให้มีการสร้าง
อาหารใหก้บัล าตน้ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ท าใหมี้การสะสมอาหารในล าตน้เพียงพอต่อการออกดอก และเม่ือมีสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม มี
ความช้ืนต ่า อากาศเยน็ลงเล็กนอ้ย มีช่วงแลง้ท่ีเหมาะสมต่อการกระตุน้ให้เกิดการออกดอกได ้ ดงันั้น จึงตอ้งมีการเตรียมความพร้อม 
และด าเนินการภายหลงัการเก็บเก่ียวผลผลิตทนัที 
   
แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการส่งเสริมการเกษตร  
 พงษศ์กัด์ิ องักสิทธ์ิ (2559, หนา้ 201) ไดใ้ห้ความหมายของ การส่งเสริมการเกษตร หมายถึง กระบวนการพฒันาความรู้
ของเกษตรกรจากการน าเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผสมผสานภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพ่ือมุ่งพฒันาผลผลิตท่ีเหมาะสมกับการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ ก่อให้เกิดการพฒันารายไดเ้ศรษฐกิจ ท าให้ชีวิตครอบครัวเกษตรกร อยูพ่อดีกินพอดีและมีความสุขอนัเป็นผล
ต่อการพฒันาชุมชนชนบท ให้มีความมัน่คงและมัง่คัง่ในท่ีสุด ไดรั้บความรู้น าไปปฏิบติัดว้ยตวัของเขาเอง จนสามารถช่วยเหลือ
ตวัเองได ้รูปแบบการส่งเสริมเกษตรกรทัว่ไป ซ่ึงแบ่งออกดงัน้ี (1) การส่งเสริมรูปแบบอยา่งเป็นทางการ (conventional agricultural 
extension approach) (2) รูปแบบการส่งเสริมในรูปแบบของการฝึกอบรมและเยี่ยมเยียน (training and visiting system approach)    
(3) รูปแบบการส่งเสริมการเกษตรโดยสถาบนัการศึกษา (educational institute agricultural extension approach) 

แนวคดิและทฤษฎคีวามต้องการ  
 สินีนุช ครุฑเมือง  แสนเสริม (2554, หน้า 12-38) ไดก้ล่าววา่ ทฤษฎีความตอ้งการท่ีไดรั้บความนิยม คือ ทฤษฎีท่ีวา่ดว้ย
ความตอ้งการของมนุษย ์(hierarchy of needs theory) ของอบัราฮมั มาสโลว ์(Abrahum Maslow) โดยแบ่งไดเ้ป็น 5 ระดบัจากระดบัต ่าไปสูง 
ดงัน้ี (1) ความตอ้งการทางกายภาพ (physiological needs) (2) ความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยั (safety or security needs) (3) ความตอ้งการ
ทางสังคม (social needs) (4) ความตอ้งการไดรั้บการยกยอ่งสรรเสริญในสังคม (esteem needs) และ (5) ความตอ้งการความส าเร็จ
สมหวงัในชีวติ (self-actualization needs)  
 

วธีิด าเนินการวจิยั 
 

  ประชากร (population) ประชากรท่ีท าการวิจยัในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ เกษตรกรผูป้ลูกทุเรียนท่ีข้ึนทะเบียนรวมกลุ่มเป็นเกษตร
แปลงใหญ่กบัส านกังานเกษตรอ าเภอเมืองตราด จงัหวดัตราด จ านวน 152 ราย (ส านักงานเกษตรจงัหวดัอ าเภอเมืองตราด, 2563) 
กลุ่มตวัอย่างจากประชากรผูป้ลูกทุเรียน มีจ านวนทั้ งส้ิน 152 ราย โดยใช้สูตรการค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างของ ทาโร่         
ยามาเน โดยก าหนดระดบัความคลาดเคล่ือน .05 ไดก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 111 คน (Yamane อา้งถึงใน จินดา ขลิบทอง, 2557)  
 

ผลการวจิยั 
 

สภาพเศรษฐกจิและสังคมของเกษตรกร  
 กลุ่มตวัอยา่งเกษตรกรผูป้ลูกทุเรียนในพ้ืนท่ีเกษตรแปลงใหญ่ร้อยละ 52.3 เป็นเพศหญิง มีอายเุฉล่ีย  46.05 ปี จบการศึกษา
ระดบัอนุปริญญา (ปวส.) มีจ านวนแรงงานในครัวเรือนเฉล่ีย จ านวน 3.57 คน ประสบการณ์การปลูกทุเรียนเฉล่ีย 9.23 ปี การเขา้ร่วม
กลุ่มแปลงใหญ่เฉล่ีย 3.35 ปี อาชีพหลกัมีอาชีพท าสวนทุเรียน อาชีพรอง มีอาชีพท าสวนผลไมอ่ื้น ๆ รายไดน้อกภาคการเกษตรเฉล่ีย 
46,819.82 บาท รายไดใ้นภาคการเกษตร รายไดเ้ฉล่ีย 3,868,492.25  บาท  
 
สภาพการผลติทุเรียนของเกษตรกรแปลงใหญ่ทุเรียน  

ขนาดพ้ืนท่ีปลูกทุเรียน พ้ืนท่ีเฉล่ีย 21.32  ไร่ จ านวนตน้ทุเรียนเฉล่ีย 454.22 ตน้ มีระยะการปลูก 10 x 10 เมตร มีรูปแบบ
การปลูกเชิงเด่ียว เลือกปลูกพนัธ์หมอนทอง สาเหตุการเลือกปลูกเพราะตลาดส่งออกตอ้งการ มีการใหน้ ้ า 150 ลิตร/วนั มีการท าระบบน ้ า
แบบสปริงเกอร์ และท าทางระบายน ้ า โดยมีการพ่นยา/ฮอร์โมน เฉล่ีย 4.41  คร้ัง การก าจดัวชัพืช จ านวนเฉล่ีย 2.77  คร้ัง มีการใชปุ๋้ย     
8-24-24 + 16-16-16 + ปุ๋ยคอก  ตดัแต่งผลท่ีไม่สมบูรณ์ และมีการโยงก่ิงใหม้ัน่คง จ าหน่ายแบบเหมาสวน ราคาจ าหน่ายทุเรียนเฉล่ีย 
115.72  บาท  
 
ความรู้และความต้องการในการส่งเสริมการผลติทุเรียนตามมาตรฐานการส่งออก 
 1. ความรู้ของเกษตรกรปลูกทุเรียนแปลงใหญ่ 
     กลุ่มตวัอยา่งเกษตรกรผูป้ลูกทุเรียนแปลงใหญ่ผา่นการทดสอบความรู้ พบวา่ มีความรู้ปานกลางโดย ร้อยละ 85.6 ตอบ
ถูกในประเด็นเร่ืองมาตรฐาน GAP ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการส่งออกทุเรียนผลสด รองลงมา ร้อยละ 81.1 ตอบถูกในประเด็นเร่ืองการเก็บ
เก่ียวท่ีเหมาะส าหรับมาตรฐานการส่งออก ควรอยูใ่นช่วง 107-120 วนั ร้อยละ 64.9 ตอบถูกในประเด็นเร่ืองทุเรียนส าหรับส่งออก
ตอ้งมีน ้ าหนงัเน้ือแหง้ขั้นต ่า (% แป้ง) ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 32  



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี
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2. ความตอ้งการในการส่งเสริมการผลิตทุเรียนตามมาตรฐานการส่งออก  
     2.1 ความตอ้งการดา้นผูใ้ห้การส่งเสริม พบว่า เกษตรกรผูป้ลูกทุเรียนแปลงใหญ่มีความตอ้งการในระดบัมากท่ีสุด โดย
อนัดบั 1 คือ ตอ้งการนกัวชิาการจากภาครัฐมาใหก้ารส่งเสริมการผลิตทุเรียนเพ่ือการส่งออก 
      2.2  ความตอ้งการดา้นเน้ือหา เกษตรกรผูป้ลูกทุเรียนแปลงใหญ่มีความตอ้งการในระดบัมากท่ีสุดโดยอนัดบั 1 คือ ความรู้
เก่ียวกบัปริมาณสารพิษตกคา้ง 
      2.3 ความตอ้งการรูปแบบและช่องทางการส่งเสริม พบวา่ เกษตรกรผูป้ลูกทุเรียนแปลงใหญ่มีความตอ้งการระดบัมาก
โดยอนัดบั 1 คือ การลงพ้ืนท่ีฝึกอบรมเชิงปฏิบติั 
 
ปัญหาและข้อเสนอแนะในการส่งเสริมการผลติทุเรียนตามมาตรฐานการส่งออก 
 1. ปัญหาดา้นการส่งเสริมมาตรฐาน พบวา่ เกษตรกรผูป้ลูกทุเรียนแปลงใหญ่มีปัญหาระดบัมากท่ีสุด คือ ขาดความรู้เก่ียวกบั
มาตรฐานการผลิตทุเรียนเพ่ือการส่งออก ปัญหาเก่ียวกบัการส่งเสริมผลิตทุเรียน พบวา่ เกษตรกรผูป้ลูกทุเรียนแปลงใหญ่มีปัญหา
ระดบัมากท่ีสุด คือ ทุเรียนไม่ไดคุ้ณภาพจากโรค และศตัรูพืช 
 2. ขอ้เสนอแนะการส่งเสริมการผลิตทุเรียนตามมาตรฐานการส่งออกของเกษตรกรแปลงใหญ่ทุเรียน ควรใหร่้วมมือในการ
เก็บเก่ียวทุเรียนตามวนัเวลาท่ีเหมาะสมตามหลกัวชิาการแนะน า เพ่ือลดปัญหาทุเรียนอ่อน และควรมีขอ้ก าหนดระเบียบท่ีชดัเจนใน
การด าเนินการกบัเกษตรกร หรือผูร้วบรวมบางรายท่ีมีการตดัทุเรียนอ่อนอยา่งจริงจงั เพ่ือสร้างความเช่ือมนัใหก้บัลูกคา้ 
 

อภิปรายผลการวจิยั 
 

1. สภาพพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุเฉล่ีย 46.05 ปี เกษตรกรส่วนใหญ่จบ
การศึกษาระดบัอนุปริญญา (ปวส.) จ านวนแรงงานภายในครัวเรือนเฉล่ีย 3.57 คน จ านวนแรงงานภายในแปลงเฉล่ีย 2.28 คน มี
ประสบการณ์การปลูกทุเรียนเฉล่ีย 9.23 ปี ซ่ึงมีความแตกต่างการศึกษาของ วดาริน สุขหงส์ (2562, หนา้ 45-48) พบเกษตรกรร้อยละ 
เป็นเพศชาย มีอายุเฉล่ีย 51.38 ปี ส่วนมากจบการศึกษาระดับประถมศึกษา และวนิดา เหรียญทอง (2560, หน้า 50-51) พบว่า
เกษตรกรเป็นเพศชาย และมีอายเุฉล่ีย 48.02 ปี  

2. การผลิตทุเรียนของเกษตรกรมีพ้ืนท่ีปลูกทุเรียนเฉล่ีย 21.32 ไร่ มีจ านวนตน้ทุเรียนเฉล่ีย 454.22 ตน้ รูปแบบการปลูก
เชิงเด่ียว สาเหตุการปลูก เพราะตลาดส่งออกตอ้งการมีรูปแบบการจ าหน่ายทุเรียนแบบเหมาสวน ไดรั้บราคาเฉล่ียเท่ากบั 115.72 
บาท  

3. ความรู้ พบวา่ เกษตรกรตอบถูกมากท่ีสุด อนัดบัท่ี 1 เร่ืองมาตรฐาน GAP ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการส่งออกทุเรียนผลสด ซ่ึงมี
ความแตกต่างกับ วดาริน สุขหงส์ (2562, หน้า 60) พบว่า ความรู้เก่ียวกับการปลูกทุเรียนตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ี พบว่า
เกษตรกรมีระดบัความรู้ดา้นสภาพน ้ าและดินมากท่ีสุด  

4. ความตอ้งการดา้นผูใ้ห้การส่งเสริมเกษตรกรมีระดบัมากท่ีสุด คือ นกัวิชาการจากภาครัฐมาให้การส่งเสริมการผลิต
ทุเรียนเพ่ือการส่งออก ซ่ึงมีความแตกต่างกบั ประพนัธ์พงษ ์ใหม่เฟย (2562, หนา้ 111) พบวา่ เกษตรกรมีระดบัความตอ้งการดา้น
การผลิตมากท่ีสุด รองลงมา มีระดบัความตอ้งการ ดา้นการสนบัสนุนปัจจยัการผลิต ดา้นการตลาด และมีความตอ้งการดา้นวธีิการ
ส่งเสริมการเกษตร  



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง
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2. ความตอ้งการในการส่งเสริมการผลิตทุเรียนตามมาตรฐานการส่งออก  
     2.1 ความตอ้งการดา้นผูใ้ห้การส่งเสริม พบว่า เกษตรกรผูป้ลูกทุเรียนแปลงใหญ่มีความตอ้งการในระดบัมากท่ีสุด โดย
อนัดบั 1 คือ ตอ้งการนกัวชิาการจากภาครัฐมาใหก้ารส่งเสริมการผลิตทุเรียนเพ่ือการส่งออก 
      2.2  ความตอ้งการดา้นเน้ือหา เกษตรกรผูป้ลูกทุเรียนแปลงใหญ่มีความตอ้งการในระดบัมากท่ีสุดโดยอนัดบั 1 คือ ความรู้
เก่ียวกบัปริมาณสารพิษตกคา้ง 
      2.3 ความตอ้งการรูปแบบและช่องทางการส่งเสริม พบวา่ เกษตรกรผูป้ลูกทุเรียนแปลงใหญ่มีความตอ้งการระดบัมาก
โดยอนัดบั 1 คือ การลงพ้ืนท่ีฝึกอบรมเชิงปฏิบติั 
 
ปัญหาและข้อเสนอแนะในการส่งเสริมการผลติทุเรียนตามมาตรฐานการส่งออก 
 1. ปัญหาดา้นการส่งเสริมมาตรฐาน พบวา่ เกษตรกรผูป้ลูกทุเรียนแปลงใหญ่มีปัญหาระดบัมากท่ีสุด คือ ขาดความรู้เก่ียวกบั
มาตรฐานการผลิตทุเรียนเพ่ือการส่งออก ปัญหาเก่ียวกบัการส่งเสริมผลิตทุเรียน พบวา่ เกษตรกรผูป้ลูกทุเรียนแปลงใหญ่มีปัญหา
ระดบัมากท่ีสุด คือ ทุเรียนไม่ไดคุ้ณภาพจากโรค และศตัรูพืช 
 2. ขอ้เสนอแนะการส่งเสริมการผลิตทุเรียนตามมาตรฐานการส่งออกของเกษตรกรแปลงใหญ่ทุเรียน ควรใหร่้วมมือในการ
เก็บเก่ียวทุเรียนตามวนัเวลาท่ีเหมาะสมตามหลกัวชิาการแนะน า เพ่ือลดปัญหาทุเรียนอ่อน และควรมีขอ้ก าหนดระเบียบท่ีชดัเจนใน
การด าเนินการกบัเกษตรกร หรือผูร้วบรวมบางรายท่ีมีการตดัทุเรียนอ่อนอยา่งจริงจงั เพ่ือสร้างความเช่ือมนัใหก้บัลูกคา้ 
 

อภิปรายผลการวจิยั 
 

1. สภาพพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุเฉล่ีย 46.05 ปี เกษตรกรส่วนใหญ่จบ
การศึกษาระดบัอนุปริญญา (ปวส.) จ านวนแรงงานภายในครัวเรือนเฉล่ีย 3.57 คน จ านวนแรงงานภายในแปลงเฉล่ีย 2.28 คน มี
ประสบการณ์การปลูกทุเรียนเฉล่ีย 9.23 ปี ซ่ึงมีความแตกต่างการศึกษาของ วดาริน สุขหงส์ (2562, หนา้ 45-48) พบเกษตรกรร้อยละ 
เป็นเพศชาย มีอายุเฉล่ีย 51.38 ปี ส่วนมากจบการศึกษาระดับประถมศึกษา และวนิดา เหรียญทอง (2560, หน้า 50-51) พบว่า
เกษตรกรเป็นเพศชาย และมีอายเุฉล่ีย 48.02 ปี  

2. การผลิตทุเรียนของเกษตรกรมีพ้ืนท่ีปลูกทุเรียนเฉล่ีย 21.32 ไร่ มีจ านวนตน้ทุเรียนเฉล่ีย 454.22 ตน้ รูปแบบการปลูก
เชิงเด่ียว สาเหตุการปลูก เพราะตลาดส่งออกตอ้งการมีรูปแบบการจ าหน่ายทุเรียนแบบเหมาสวน ไดรั้บราคาเฉล่ียเท่ากบั 115.72 
บาท  

3. ความรู้ พบวา่ เกษตรกรตอบถูกมากท่ีสุด อนัดบัท่ี 1 เร่ืองมาตรฐาน GAP ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการส่งออกทุเรียนผลสด ซ่ึงมี
ความแตกต่างกับ วดาริน สุขหงส์ (2562, หน้า 60) พบว่า ความรู้เก่ียวกับการปลูกทุเรียนตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ี พบว่า
เกษตรกรมีระดบัความรู้ดา้นสภาพน ้ าและดินมากท่ีสุด  

4. ความตอ้งการดา้นผูใ้ห้การส่งเสริมเกษตรกรมีระดบัมากท่ีสุด คือ นกัวิชาการจากภาครัฐมาให้การส่งเสริมการผลิต
ทุเรียนเพ่ือการส่งออก ซ่ึงมีความแตกต่างกบั ประพนัธ์พงษ ์ใหม่เฟย (2562, หนา้ 111) พบวา่ เกษตรกรมีระดบัความตอ้งการดา้น
การผลิตมากท่ีสุด รองลงมา มีระดบัความตอ้งการ ดา้นการสนบัสนุนปัจจยัการผลิต ดา้นการตลาด และมีความตอ้งการดา้นวธีิการ
ส่งเสริมการเกษตร  

5. ปัญหาดา้นการส่งเสริมมาตรฐาน พบวา่ เกษตรกรผูป้ลูกทุเรียนแปลงใหญ่มีปัญหาระดบัมากท่ีสุดคือขาดความรู้เก่ียวกบั
มาตรฐานการผลิตทุเรียนเพ่ือการส่งออก ศตัรูพืช ซ่ึงมีความแตกต่างกบั ประพนัธ์พงษ ์ใหม่เฟย (2562, หนา้ 111) พบวา่ เกษตรกรมี
ระดบัปัญหาดา้นดินและน ้ ามากท่ีสุด  

 
ข้อเสนอแนะในการวจิยั 

 
1. เจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งระดบัพ้ืนท่ี สามารถน างานวิจยัไปประยกุตใ์ชใ้นการส่งเสริมการผลิตทุเรียนให้เหมาะสม และ

ตรงต่อความตอ้งการของเกษตรกร ท าใหทุ้เรียนมีคุณภาพไดม้าตรฐานการส่งออก 
2. เกษตรกรสามารถน างานวิจยัไปประยุกต์ใชใ้นการหาความรู้ เพื่อพฒันาให้การผลิตทุเรียนให้มีคุณภาพไดม้าตรฐานการ

ส่งออกท่ีเก่ียวขอ้ง และมีรายไดเ้พ่ิมมากข้ึน 
3. หน่วยงานของรัฐสามารถน างานวิจยัไปก าหนดแนวทางของนโยบายในการส่งเสริมการผลิตทุเรียนให้เกิดความเหมาะสม 

รวมถึงพฒันากลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ทุเรียนอ่ืน ๆ ใหส้ามารถผลิตทุเรียนตรงตามมาตรฐานการส่งออก 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

186186

 
 

แนวทางการส่งเสริมการผลติส้มเขียวหวานปลอดภัยของเกษตรกร อ าเภอเชียงของ จังหวดัเชียงราย 
 

หทยัรัตน์ ปิงค ำ1* 
นำรีรัตน์ สีระสำร2 และ บ ำเพญ็ เขียวหวำน3 

แขนงวชิำส่งเสริมและพฒันำกำรเกษตร สำขำวชิำเกษตรศำสตร์และสหกรณ์ มหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช ประเทศไทย1, 2, 3 

*ผูรั้บผิดชอบบทควำม: foung8825@gmail.com 
 

บทคดัย่อ 
 

กำรวิจัยน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษำเกษตรกรผูป้ลูกส้มเขียวหวำนในอ ำเภอเชียงของ จังหวดัเชียงรำย จ ำนวน 534 รำย 
ก ำหนดกลุ่มตวัอยำ่งไดจ้ ำนวน 183 รำย ท ำกำรสุ่มตวัอยำ่งแบบง่ำย จดัเก็บขอ้มูลโดยใชว้ิธีกำรสัมภำษณ์ วิเครำะห์ขอ้มูลโดยกำรใช้
สถิติพรรณนำ กำรจดัอนัดบั และกำรวเิครำะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ แบบปกติ  ผลกำรศึกษำพบวำ่ (1) เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชำย 
อำยเุฉล่ีย 55.51 ปี มีประสบกำรณ์ปลูกส้ม เฉล่ีย 11.50 ปี จ ำหน่ำยส้มเขียวหวำน เฉล่ีย 27.23 บำทต่อกิโลกรัม รำยได ้จำกกำรผลิต
ส้มเขียวหวำนทั่วไป เฉล่ีย 282,633.88 บำทต่อปี และรำยได้จำกกำรผลิตส้มเขียวหวำนปลอดภยั เฉล่ีย 130,967.21 บำทต่อปี          
(2) เกษตรกรส่วนใหญ่มีควำมรู้โดยภำพรวมอยูใ่นระดบัมำกท่ีสุด โดยไดรั้บขอ้มูลข่ำวสำรจำกแหล่งควำมรู้จำกส่ือออนไลน์ ดำ้น
ควำมคิดเห็นโดยภำพรวมอยูใ่นระดบัมำกท่ีสุด โดยเฉพำะกำรน ำนวตักรรมและเทคโนโลยมีำปรับใชใ้นกำรผลิตสม้เขียวหวำนแบบ
ปลอดภยั ท ำให้โรคและแมลงศตัรูพืชลดลง ท ำให้สภำพแวดลอ้มดีข้ึน (3) เกษตรกรส่วนใหญ่อำศยัแหล่งน ้ ำจำกธรรมชำติในกำร
ปลูก พ้ืนท่ีปลูกเฉล่ีย 9.25 ไร่ ส่วนใหญ่ปลูกส้มพนัธ์ุสีทอง เก็บเก่ียวส้มปีละ 1 คร้ัง และส่วนใหญ่เกษตรกรปฏิบัติกำรผลิต
ส้มเขียวหวำนปลอดภยัในระดับมำกท่ีสุด (4) ปัจจัยท่ีมีควำมสัมพนัธ์อย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติกับกำรปฏิบัติเก่ียวกับกำรผลิต
สม้เขียวหวำนปลอดภยั ไดแ้ก่ เพศและควำมรู้ และ (5) ปัญหำของเกษตรกรในภำพรวม ในระดบัปำนกลำง ปัญหำท่ีอยูใ่นระดบัมำก 
ไดแ้ก่ ดำ้นกำรตลำด เกษตรกรเสนอแนะแนวทำงในกำรส่งเสริมใหเ้พ่ิมช่องทำงดำ้นกำรตลำด  
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บทคดัย่อ 
 

กำรวิจัยน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษำเกษตรกรผูป้ลูกส้มเขียวหวำนในอ ำเภอเชียงของ จังหวดัเชียงรำย จ ำนวน 534 รำย 
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ควำมคิดเห็นโดยภำพรวมอยูใ่นระดบัมำกท่ีสุด โดยเฉพำะกำรน ำนวตักรรมและเทคโนโลยมีำปรับใชใ้นกำรผลิตสม้เขียวหวำนแบบ
ปลอดภยั ท ำให้โรคและแมลงศตัรูพืชลดลง ท ำให้สภำพแวดลอ้มดีข้ึน (3) เกษตรกรส่วนใหญ่อำศยัแหล่งน ้ ำจำกธรรมชำติในกำร
ปลูก พ้ืนท่ีปลูกเฉล่ีย 9.25 ไร่ ส่วนใหญ่ปลูกส้มพนัธ์ุสีทอง เก็บเก่ียวส้มปีละ 1 คร้ัง และส่วนใหญ่เกษตรกรปฏิบัติกำรผลิต
ส้มเขียวหวำนปลอดภยัในระดับมำกท่ีสุด (4) ปัจจัยท่ีมีควำมสัมพนัธ์อย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติกับกำรปฏิบัติเก่ียวกับกำรผลิต
สม้เขียวหวำนปลอดภยั ไดแ้ก่ เพศและควำมรู้ และ (5) ปัญหำของเกษตรกรในภำพรวม ในระดบัปำนกลำง ปัญหำท่ีอยูใ่นระดบัมำก 
ไดแ้ก่ ดำ้นกำรตลำด เกษตรกรเสนอแนะแนวทำงในกำรส่งเสริมใหเ้พ่ิมช่องทำงดำ้นกำรตลำด  
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Abstract 
 

The objectives of this research were to study. The population in this research was 534 tangerine farmers in Chiang Khong 
district, Chiang rai province. The sample size of 183 people was determined by using simple random sampling method. Data were 
collected by conducting interview and were analyzed by using descriptive statistics, ranking, and normal multiple regression. The 
study results showed that (1) majority of farmers were male with the average age of 55.51, had experience in the  production of 
11.50 years, sold the products at 27.23 Baht/kilogram, and had the income from normal tangerine at 282,633.88 Baht/year and 
from safe tangerine production at 130,967.21 Baht/year on average. (2) Most of the farmers had overall knowledge at the highest 
level. They received information from online media. The overall opinion was at the highest level on the adoption of innovation 
and technology to safe tangerine production which lower disease and pest, leading to better environment. (3) Majority of farmers 
depended on natural water sources with the average production area of 9.25 Rai, grew golden tangerine, harvested once a year, 
and practiced safe tangerine production at the highest level. (4) Factors which related at statistical significance with the practice 
about safe tangerine production were such as gender and knowledge. (5) Overall problem of farmers was at the moderate level. 
The high level problem included marketing. Farmers suggested the extension of marketing channel increase. 
 
Keywords: Safe Tangerine Production, Extension Guideline, Chiang Rai Province  
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บทน า 
 

สม้เขียวหวำน เป็นพืชเศรษฐกิจท่ีปลูกมำนำนหลำยพนัปีมำแลว้ เช่ือกนัวำ่ ส้มหลำยชนิด (species) ท่ีอยูใ่นสกุลซิทรัส เป็น
พืชท่ีมีถ่ินก ำเนิด หรือเป็นพืชทอ้งถ่ินดั้งเดิมในเขตร้อน และเขตก่ึงร้อนของทวีปเอเชีย และกลุ่มเกำะมลำยู ในประเทศไทยไม่มี
หลกัฐำนปรำกฏชดัวำ่ มีกำรปลูกสม้กนัมำตั้งแต่เม่ือใด ต่อมำจึงมีกำรน ำไปกระจำยปลูกในภำคอ่ืน ๆ และเรียกกนัวำ่ ส้มเขียวหวำน 
เพรำะเม่ือผลสม้สุกหรือแก่จดัแลว้ ส่วนเปลือกยงัคงมีสีเขียว แต่มีรสชำติหวำน เป็นลกัษณะของส้มทัว่ไป ท่ีปลูกในภำคกลำง หรือ
ในพ้ืนท่ีท่ีอุณหภูมิไม่เยน็จดั 

จงัหวดัเชียงรำย เป็นจงัหวดัท่ีผลิตสม้เขียวหวำนท่ีมีช่ือเสียงมำนำน จะทรำบดีวำ่ ปัจจุบนัสวนส้มเขียวหวำนประสบปัญหำ
มำกมำย ทั้ งเร่ืองโรคจำกเช้ือรำ สำเหตุจำกเช้ือโรคอ่ืน แมลงศัตรูส้ม ธำตุอำหำร ส้มเขียวหวำนท่ีผลิตไดแ้ต่ละปีจะบริโภคทั้ ง
ภำยในประเทศและส่งออกไปจ ำหน่ำยยงัต่ำงประเทศได ้ 

อ ำเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงรำย เร่ิมจำกเกษตรกรบำ้นหว้ยเมง็ ต ำบลเวียง อ ำเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงรำย ปัจจุบนักำรปลูก
ส้มเขียวหวำนได้แพร่หลำยไปในพ้ืนท่ีอ ำเภอเชียงของ มีเกษตรกรผูป้ลูกส้มเขียวหวำนรวมทั้ งส้ิน 534 ครัวเรือน 6,066 ไร่ 
(ส ำนกังำนเกษตรอ ำเภอเชียงของ, 2563) สำยพนัธ์ุของสม้เขียวหวำนท่ีนิยมปลูกในอ ำเภอเชียงของ คือ สำยพนัธ์ุสีทอง 

กำรผลิตสม้เขียวหวำนของเกษตรกรในอ ำเภอเชียงของ ยงัคงประสบกบัปัญหำกำรเกิดโรคระบำดในสม้ เช่น โรคกรีนน่ิง ซ่ึง
มีเพล้ียจัก๊จัน่ปีกใส เป็นพำหะ จึงเป็นสำเหตุตน้ ๆ ท่ีเกษตรกรยำ้ยพ้ืนท่ีในกำรปลูก ใชส้ำรเคมีและยำปฏิชีวนะเพ่ิมข้ึน โดยไม่
ค ำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภำพของผูบ้ริโภคและส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้ งเกษตรกรขำดควำมรู้ควำมเขำ้ใจท่ีถูกตอ้งในกำรเพำะปลูก
ส้มเขียวหวำน เกษตรกรนิยมจ ำหน่ำยส้มเขียวหวำนคละเกรด ท ำให้ขำยไดร้ำคำต ่ำ และนโยบำยส่งเสริมพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืนท่ี
ส่งผลใหเ้กษตรกรเพ่ิมก ำลงักำรผลิตสม้เขียวหวำนใหเ้พ่ิมมำกข้ึน เพ่ือเพ่ิมศกัยภำพกำรแข่งขนักบัพืชเศรษฐกิจอ่ืน ๆ 

 
วตัถุประสงค์การวจิยั 

 
 1. เพ่ือศึกษำสภำพส่วนบุคคล สภำพทำงเศรษฐกิจและสงัคมของเกษตรผูป้ลูกสม้เขียวหวำนปลอดภยั 
 2. เพื่อศึกษำควำมรู้ แหล่งควำมรู้และควำมคิดเห็นเก่ียวกบักำรผลิตสม้เขียวหวำนปลอดภยัของเกษตรกร 
 3. เพื่อศึกษำสภำพกำรผลิตสม้เขียวหวำนปลอดภยัของเกษตรกร 

4. เพ่ือศึกษำปัจจยัท่ีมีควำมสมัพนัธ์กบักำรผลิตสม้เขียวหวำนปลอดภยัของเกษตรกร 
5. เพ่ือศึกษำปัญหำ และขอ้เสนอแนะแนวทำงในกำรส่งเสริมกำรผลิตสม้เขียวหวำนปลอดภยัของเกษตรกร 

 
สมมตฐิานการวจิยั 

 
 ปัจจยัดำ้นสภำพพ้ืนฐำนส่วนบุคคล เศรษฐกิจ และสงัคมของเกษตรกร ไดแ้ก่ เพศ อำย ุระดบักำรศึกษำ จ ำนวนแรงงำนใน
กำรท ำกำรเกษตร จ ำนวนพื้นท่ีปลูกส้มเขียวหวำน ต ำแหน่งทำงสังคม รำยไดภ้ำคกำรเกษตร ควำมรู้เก่ียวกบักำรผลิตส้มเขียวหวำน
ปลอดภยั แหล่งควำมรู้ของเกษตรกร ควำมคิดเห็นเก่ียวกบักำรผลิตส้มเขียวหวำนปลอดภยั ระดบัปัญหำของเกษตรกรในกำรผลิต
สม้เขียวหวำนปลอดภยั และขอ้เสนอแนะแนวทำงในกำรส่งเสริมและพฒันำกำรผลิตสม้เขียวหวำนปลอดภยั อยำ่งนอ้ย 1 ปัจจยั กำร
ปฏิบติัเก่ียวกบักำรผลิตสม้เขียวหวำนปลอดภยั 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’
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สม้เขียวหวำน เป็นพืชเศรษฐกิจท่ีปลูกมำนำนหลำยพนัปีมำแลว้ เช่ือกนัวำ่ ส้มหลำยชนิด (species) ท่ีอยูใ่นสกุลซิทรัส เป็น
พืชท่ีมีถ่ินก ำเนิด หรือเป็นพืชทอ้งถ่ินดั้งเดิมในเขตร้อน และเขตก่ึงร้อนของทวีปเอเชีย และกลุ่มเกำะมลำยู ในประเทศไทยไม่มี
หลกัฐำนปรำกฏชดัวำ่ มีกำรปลูกสม้กนัมำตั้งแต่เม่ือใด ต่อมำจึงมีกำรน ำไปกระจำยปลูกในภำคอ่ืน ๆ และเรียกกนัวำ่ ส้มเขียวหวำน 
เพรำะเม่ือผลสม้สุกหรือแก่จดัแลว้ ส่วนเปลือกยงัคงมีสีเขียว แต่มีรสชำติหวำน เป็นลกัษณะของส้มทัว่ไป ท่ีปลูกในภำคกลำง หรือ
ในพ้ืนท่ีท่ีอุณหภูมิไม่เยน็จดั 

จงัหวดัเชียงรำย เป็นจงัหวดัท่ีผลิตสม้เขียวหวำนท่ีมีช่ือเสียงมำนำน จะทรำบดีวำ่ ปัจจุบนัสวนส้มเขียวหวำนประสบปัญหำ
มำกมำย ทั้ งเร่ืองโรคจำกเช้ือรำ สำเหตุจำกเช้ือโรคอ่ืน แมลงศัตรูส้ม ธำตุอำหำร ส้มเขียวหวำนท่ีผลิตไดแ้ต่ละปีจะบริโภคทั้ ง
ภำยในประเทศและส่งออกไปจ ำหน่ำยยงัต่ำงประเทศได ้ 

อ ำเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงรำย เร่ิมจำกเกษตรกรบำ้นหว้ยเมง็ ต ำบลเวียง อ ำเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงรำย ปัจจุบนักำรปลูก
ส้มเขียวหวำนได้แพร่หลำยไปในพ้ืนท่ีอ ำเภอเชียงของ มีเกษตรกรผูป้ลูกส้มเขียวหวำนรวมทั้ งส้ิน 534 ครัวเรือน 6,066 ไร่ 
(ส ำนกังำนเกษตรอ ำเภอเชียงของ, 2563) สำยพนัธ์ุของสม้เขียวหวำนท่ีนิยมปลูกในอ ำเภอเชียงของ คือ สำยพนัธ์ุสีทอง 

กำรผลิตสม้เขียวหวำนของเกษตรกรในอ ำเภอเชียงของ ยงัคงประสบกบัปัญหำกำรเกิดโรคระบำดในสม้ เช่น โรคกรีนน่ิง ซ่ึง
มีเพล้ียจัก๊จัน่ปีกใส เป็นพำหะ จึงเป็นสำเหตุตน้ ๆ ท่ีเกษตรกรยำ้ยพ้ืนท่ีในกำรปลูก ใชส้ำรเคมีและยำปฏิชีวนะเพ่ิมข้ึน โดยไม่
ค ำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภำพของผูบ้ริโภคและส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้ งเกษตรกรขำดควำมรู้ควำมเขำ้ใจท่ีถูกตอ้งในกำรเพำะปลูก
ส้มเขียวหวำน เกษตรกรนิยมจ ำหน่ำยส้มเขียวหวำนคละเกรด ท ำให้ขำยไดร้ำคำต ่ำ และนโยบำยส่งเสริมพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืนท่ี
ส่งผลใหเ้กษตรกรเพ่ิมก ำลงักำรผลิตสม้เขียวหวำนใหเ้พ่ิมมำกข้ึน เพ่ือเพ่ิมศกัยภำพกำรแข่งขนักบัพืชเศรษฐกิจอ่ืน ๆ 

 
วตัถุประสงค์การวจิยั 

 
 1. เพ่ือศึกษำสภำพส่วนบุคคล สภำพทำงเศรษฐกิจและสงัคมของเกษตรผูป้ลูกสม้เขียวหวำนปลอดภยั 
 2. เพื่อศึกษำควำมรู้ แหล่งควำมรู้และควำมคิดเห็นเก่ียวกบักำรผลิตสม้เขียวหวำนปลอดภยัของเกษตรกร 
 3. เพื่อศึกษำสภำพกำรผลิตสม้เขียวหวำนปลอดภยัของเกษตรกร 

4. เพ่ือศึกษำปัจจยัท่ีมีควำมสมัพนัธ์กบักำรผลิตสม้เขียวหวำนปลอดภยัของเกษตรกร 
5. เพ่ือศึกษำปัญหำ และขอ้เสนอแนะแนวทำงในกำรส่งเสริมกำรผลิตสม้เขียวหวำนปลอดภยัของเกษตรกร 

 
สมมตฐิานการวจิยั 

 
 ปัจจยัดำ้นสภำพพ้ืนฐำนส่วนบุคคล เศรษฐกิจ และสงัคมของเกษตรกร ไดแ้ก่ เพศ อำย ุระดบักำรศึกษำ จ ำนวนแรงงำนใน
กำรท ำกำรเกษตร จ ำนวนพ้ืนท่ีปลูกส้มเขียวหวำน ต ำแหน่งทำงสังคม รำยไดภ้ำคกำรเกษตร ควำมรู้เก่ียวกบักำรผลิตส้มเขียวหวำน
ปลอดภยั แหล่งควำมรู้ของเกษตรกร ควำมคิดเห็นเก่ียวกบักำรผลิตส้มเขียวหวำนปลอดภยั ระดบัปัญหำของเกษตรกรในกำรผลิต
สม้เขียวหวำนปลอดภยั และขอ้เสนอแนะแนวทำงในกำรส่งเสริมและพฒันำกำรผลิตสม้เขียวหวำนปลอดภยั อยำ่งนอ้ย 1 ปัจจยั กำร
ปฏิบติัเก่ียวกบักำรผลิตสม้เขียวหวำนปลอดภยั 
 

 
 

1. สภำพพ้ืนฐำน สภำพเศรษฐกิจและสภำพสงัคมของเกษตรกร 
    1.1 สภำพทัว่ไป      
          -เพศ        -อำย ุ      -ระดบักำรศึกษำ        
    1.2 สภำพทำงเศรษฐกิจ      
          -จ ำนวนพ้ืนท่ีปลูกสม้เขียวหวำน      
          -จ ำนวนแรงงำนภำคเกษตรในครัวเรือน       
          -รำยไดจ้ำกกำรปลูกสม้เขียวหวำน  ปี 2563 
     1.3 สภำพทำงสงัคม 
           -ต ำแหน่งทำงสงัคม 
2. ควำมรู้แหล่งควำมรู้ในกำรผลิตสม้เขียวหวำนปลอดภยั 
    2.2 ควำมรู้ในกำรผลิตพืชปลอดภยั 
    2.3 แหล่งควำมรู้ 
3. ควำมคิดเห็นเก่ียวกบักำรผลิตสม้เขียวหวำนปลอดภยั 
4. ปัญหำในกำรส่งเสริมกำรปลูกสม้เขียวหวำนปลอดภยั 
5. ขอ้เสนอแนะ แนวทำงกำรส่งเสริมกำรผลิตสม้เขียวหวำน
ปลอดภยั 

กรอบแนวคดิการวจิยั 
 

                   ตวัแปรอิสระ (independent variables)             ตวัแปรตำม (dependent variable) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1  กรอบแนวคิดในกำรวจิยั 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

แนวคดิทีเ่กีย่วข้องกบัความรู้ 
ประภำเพ็ญ สุวรรณ (2526) ไดใ้ห้ค  ำอธิบำยว่ำ ควำมรู้ เป็นพฤติกรรมขั้นตน้ท่ีผูเ้รียนรู้สำมำรถท ำให้เกิดควำมจ ำได ้โดย

อำจจะเป็นกำรคิดนึกได้หรือโดยกำรมองเห็น ได้ยิน จ ำได้ ควำมรู้ในชั้นน้ี ได้แก่ ควำมรู้เก่ียวกับค ำจ ำกัดควำม ควำมหมำย 
ขอ้เท็จจริง กฎเกณฑ์ โครงสร้ำงและวิธีแกไ้ขปัญหำ ส่วนควำมเขำ้ใจอำจแสดงออกมำในรูปของทกัษะดำ้น “กำรแปล” ซ่ึงหมำยถึง
ควำมสำมำรถในกำรเขียนบรรยำยเก่ียวกบัข่ำวสำรนั้น ๆ โดยใชค้  ำพดูของตนเอง และ “กำรใหค้วำมหมำย” ท่ีแสดงออกมำในรูปของ
ควำมคิดเห็นและขอ้สรุป รวมถึงควำมสำมำรถในกำร “คำดคะเน” หรือกำรคำดหมำยวำ่ จะเกิดอะไรข้ึน 
 
แนวคดิทีเ่กีย่วข้องกบัความคดิเหน็ 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 (รำชบณัฑิตยสถำน, 2525, หนำ้ 236) ไดใ้ห้ควำมหมำยไวว้ำ่ ควำมคิดเห็น 
หมำยถึง เป็นขอ้พิจำรณำเห็นวำ่ เป็นจริงจำกกำรใชปั้ญญำและควำมคิดประกอบ ถึงแมจ้ะไม่ไดอ้ำศยัหลกัฐำนพิสูจน์ยืนยนัไดเ้สมอ
ไปก็ตำม วิธีวดัควำมคิดเห็น ของลิเคิร์ท (Likert’s method) เป็นวิธีสร้ำงมำตรวดัทศันคติ และควำมคิดเห็นท่ีนิยมแพร่หลำย เพรำะ

กำรผลิตสม้เขียวหวำนปลอดภยั 
(1) พ้ืนท่ี (2) แหล่งน ้ ำ (3) กำรใชว้ตัถุ
อนัตรำยทำงกำรเกษตร (4) กำรรักษำ
คุณภำพผลผลิต (5) กำรผลิตท่ีปลอดภยั
จำกศตัรูพืช (6) กำรปฏิบติัก่อนและหลงั
กำรเก็บเก่ียว และ (7) กำรเก็บผลผลิต
และกำรขนยำ้ยผลผลิต 

       



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี
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เป็นวธีิสร้ำงมำตรวดัท่ีง่ำย ประหยดัเวลำ ผูต้อบสำมำรถแสดงทศันคติในทำงชอบหรือไม่ชอบ โดยจดัอนัดบัควำมชอบหรือควำมไม่
ชอบ ซ่ึงอำจมีค ำตอบใหเ้ลือก 5 หรือ 4 ค ำตอบ และใหค้ะแนน 1, 2, 3, 4, 5 หรือ +2, +1, 0, -1, -2 ตำมล ำดบั 
 

วธีิด าเนินการวจิยั 
 

เป็นกำรวิจยัเชิงปริมำณ (quantitative research) โดยใชว้ิธีกำรวิจยัเชิงส ำรวจ (survey research) และใชแ้บบสัมภำษณ์ (questionnaire) 
เป็นเคร่ืองมือในกำรเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชำกร ท่ีใชใ้นกำรศึกษำคร้ังน้ี ไดแ้ก่ เกษตรกรผูป้ลูกสม้เขียวหวำน ในอ ำเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงรำย จ ำนวน 534 รำย 
ก ำหนดกลุ่มตวัอยำ่งได ้จ ำนวน 183 รำย 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสัมภำษณ์ มีลกัษณะค ำถำมทั้งแบบปลำยปิด และปลำยเปิด ซ่ึงแบ่งเป็น 4 ตอน 
ไดแ้ก่ ตอนท่ี 1 สภำพพ้ืนฐำนส่วนบุคคล สภำพเศรษฐกิจและสภำพสังคมของเกษตรกร ตอนท่ี 2 ควำมรู้แหล่งควำมรู้และควำม
คิดเห็นเก่ียวกบักำรผลิตสม้เขียวหวำนปลอดภยัของเกษตรกร แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบดว้ย (1) ประเด็นค ำถำมเก่ียวกบัควำมรู้ 
(2) เป็นประเด็นค ำถำมเก่ียวกบัแหล่งควำมรู้ของเกษตรกรเก่ียวกบักำรผลิตส้มเขียวหวำนปลอดภยั ในกำรผลิตส้มเขียวหวำนตำม
ประเด็นต่ำง ๆ (3) เป็นค ำถำมเก่ียวกบัควำมคิดเห็นเก่ียวกบักำรผลิตส้มเขียวหวำนปลอดภยั ของเกษตรกรผลิตส้มเขียวหวำน ตอนท่ี 3  
สภำพกำรผลิตส้มเขียวหวำนปลอดภยั ของเกษตรกรผูผ้ลิตส้มเขียวหวำนปลอดภยั  ตอนท่ี 4 ปัญหำ ขอ้เสนอแนะ แนวทำงในกำร
ส่งเสริมและกำรผลิตสม้เขียวหวำนปลอดภยัของเกษตรกร อ ำเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงรำย แบ่งเป็น 3 ส่วน ประกอบดว้ย (1) ปัญหำ
ของเกษตรกรในกำรผลิตส้มเขียวหวำนปลอดภยั  (2) ขอ้เสนอแนะแนวทำงในกำรส่งเสริมในกำรผลิตส้มเขียวหวำนปลอดภยั                 
(3) ขอ้เสนอแนะแนวทำงในกำรส่งเสริมกำรผลิตสม้เขียวหวำนปลอดภยัของเกษตรกร อ ำเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงรำย 

 
การวเิคราะห์ข้อมูลและสถติิทีใ่ช้ 
 กำรวเิครำะห์ขอ้มูลกำรวิจยั วิเครำะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส ำเร็จรูป โดยใชส้ถิติ เชิงพรรณนำ ไดแ้ก่ ค่ำควำมถ่ี 
ค่ำร้อยละ ค่ำต ่ำสุด ค่ำสูงสุด ค่ำเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน กำรจดัอนัดบั และกำรวเิครำะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ แบบปกติ (multiple 
regression analysis)  
 

ผลการวจิยั 
 
สภาพพืน้ฐานส่วนบุคคล สภาพทางเศรษฐกจิและสังคม 
 1. สภำพพ้ืนฐำนส่วนบุคคล จำกกำรศึกษำพบวำ่ เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชำย อำยเุฉล่ีย 55.51 ปี ส่วนมำกจบกำรศึกษำ
ระดบัชั้นประถมศึกษำ ประกอบอำชีพท ำนำเป็นหลกั สมำชิกในครัวเรือนเฉล่ียท่ี 3.48 คน แรงงำนท่ีใชใ้นกำรผลิตส้มเขียวหวำน เฉล่ีย 
3.21 คน โดยมีประสบกำรณ์ในกำรผลิตสม้ทัว่ไปเฉล่ีย 11.50 ปี และประสบกำรณ์ในกำรผลิตสม้เขียวหวำนปลอดภยั เฉล่ีย 5.50 ปี 
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“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี

191191

 
 

เป็นวธีิสร้ำงมำตรวดัท่ีง่ำย ประหยดัเวลำ ผูต้อบสำมำรถแสดงทศันคติในทำงชอบหรือไม่ชอบ โดยจดัอนัดบัควำมชอบหรือควำมไม่
ชอบ ซ่ึงอำจมีค ำตอบใหเ้ลือก 5 หรือ 4 ค ำตอบ และใหค้ะแนน 1, 2, 3, 4, 5 หรือ +2, +1, 0, -1, -2 ตำมล ำดบั 
 

วธีิด าเนินการวจิยั 
 

เป็นกำรวิจยัเชิงปริมำณ (quantitative research) โดยใชว้ิธีกำรวิจยัเชิงส ำรวจ (survey research) และใชแ้บบสัมภำษณ์ (questionnaire) 
เป็นเคร่ืองมือในกำรเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชำกร ท่ีใชใ้นกำรศึกษำคร้ังน้ี ไดแ้ก่ เกษตรกรผูป้ลูกสม้เขียวหวำน ในอ ำเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงรำย จ ำนวน 534 รำย 
ก ำหนดกลุ่มตวัอยำ่งได ้จ ำนวน 183 รำย 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสัมภำษณ์ มีลกัษณะค ำถำมทั้งแบบปลำยปิด และปลำยเปิด ซ่ึงแบ่งเป็น 4 ตอน 
ไดแ้ก่ ตอนท่ี 1 สภำพพ้ืนฐำนส่วนบุคคล สภำพเศรษฐกิจและสภำพสังคมของเกษตรกร ตอนท่ี 2 ควำมรู้แหล่งควำมรู้และควำม
คิดเห็นเก่ียวกบักำรผลิตสม้เขียวหวำนปลอดภยัของเกษตรกร แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบดว้ย (1) ประเด็นค ำถำมเก่ียวกบัควำมรู้ 
(2) เป็นประเด็นค ำถำมเก่ียวกบัแหล่งควำมรู้ของเกษตรกรเก่ียวกบักำรผลิตส้มเขียวหวำนปลอดภยั ในกำรผลิตส้มเขียวหวำนตำม
ประเด็นต่ำง ๆ (3) เป็นค ำถำมเก่ียวกบัควำมคิดเห็นเก่ียวกบักำรผลิตส้มเขียวหวำนปลอดภยั ของเกษตรกรผลิตส้มเขียวหวำน ตอนท่ี 3  
สภำพกำรผลิตส้มเขียวหวำนปลอดภยั ของเกษตรกรผูผ้ลิตส้มเขียวหวำนปลอดภยั  ตอนท่ี 4 ปัญหำ ขอ้เสนอแนะ แนวทำงในกำร
ส่งเสริมและกำรผลิตสม้เขียวหวำนปลอดภยัของเกษตรกร อ ำเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงรำย แบ่งเป็น 3 ส่วน ประกอบดว้ย (1) ปัญหำ
ของเกษตรกรในกำรผลิตส้มเขียวหวำนปลอดภยั  (2) ขอ้เสนอแนะแนวทำงในกำรส่งเสริมในกำรผลิตส้มเขียวหวำนปลอดภยั                 
(3) ขอ้เสนอแนะแนวทำงในกำรส่งเสริมกำรผลิตสม้เขียวหวำนปลอดภยัของเกษตรกร อ ำเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงรำย 

 
การวเิคราะห์ข้อมูลและสถติิทีใ่ช้ 
 กำรวเิครำะห์ขอ้มูลกำรวิจยั วิเครำะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส ำเร็จรูป โดยใชส้ถิติ เชิงพรรณนำ ไดแ้ก่ ค่ำควำมถ่ี 
ค่ำร้อยละ ค่ำต ่ำสุด ค่ำสูงสุด ค่ำเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน กำรจดัอนัดบั และกำรวเิครำะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ แบบปกติ (multiple 
regression analysis)  
 

ผลการวจิยั 
 
สภาพพืน้ฐานส่วนบุคคล สภาพทางเศรษฐกจิและสังคม 
 1. สภำพพ้ืนฐำนส่วนบุคคล จำกกำรศึกษำพบวำ่ เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชำย อำยเุฉล่ีย 55.51 ปี ส่วนมำกจบกำรศึกษำ
ระดบัชั้นประถมศึกษำ ประกอบอำชีพท ำนำเป็นหลกั สมำชิกในครัวเรือนเฉล่ียท่ี 3.48 คน แรงงำนท่ีใชใ้นกำรผลิตส้มเขียวหวำน เฉล่ีย 
3.21 คน โดยมีประสบกำรณ์ในกำรผลิตสม้ทัว่ไปเฉล่ีย 11.50 ปี และประสบกำรณ์ในกำรผลิตสม้เขียวหวำนปลอดภยั เฉล่ีย 5.50 ปี 

 
 

 2. สภำพทำงเศรษฐกิจ จำกกำรศึกษำพบว่ำ เกษตรกรทั้งหมดมีท่ีดินท ำกำรเกษตรเป็นของครัวเรือน เฉล่ียแลว้มีพ้ืนท่ีท ำ
กำรเกษตร 9.25 ไร่ โดยลกัษณะกำรถือครองแบบมีเอกสำรสิทธ์ิในท่ีดินท ำกิน รำยได้ของครัวเรือน เฉล่ีย 388,234.97 บำท/ปี 
เกษตรกรส่วนมำกมีรำยไดใ้นภำคกำรเกษตร นอกเหนือจำกกำรผลิตสม้เขียวหวำน เฉล่ีย 363,561.94 บำท/ปี และรำยไดน้อกภำค
กำรเกษตร เฉล่ีย 117,199.45 บำท/ปี ดำ้นรำยจ่ำยของเกษตรกรต่อครัวเรือนเฉล่ีย 248,644.26บำท/ปี เกษตรกรส่วนใหญ่จ ำหน่ำย
ผลผลิตให้แก่พ่อคำ้คนกลำงท่ีมำรับซ้ือถึงหนำ้สวนหรือท่ีบำ้น โดยเกษตรกรสำมำรถผลิตส้มเขียวหวำน ไดผ้ลผลิตเฉล่ีย 1,491.80 
กิโลกรัม/ไร่ และจ ำหน่ำยส้มเขียวหวำนทัว่ไปและส้มเขียวหวำนปลอดภยั เฉล่ีย 27.23 บำท/กิโลกรัม ส่วนรำยไดท่ี้ไดจ้ำกกำรผลิต
ส้มเขียวหวำนทั้งปี แยกเป็น ส้มเขียวหวำนทัว่ไป เฉล่ีย 282,633.88บำท/ปี และส้มเขียวหวำนปลอดภยั เฉล่ีย 130,967.21 บำท/ปี 
เกษตรกรผูผ้ลิตสม้เขียวหวำน มีเงินทุนในกำรผลิตสม้เขียวหวำนทัว่ไป เฉล่ีย 125,898.91 บำท/ปี และส้มเขียวหวำนปลอดภยั เฉล่ีย 
61,338.80 บำท/ปี ดำ้นแหล่งเงินทุนของเกษตรกรส่วนใหญ่ มีแหล่งเงินทุนจำกเงินทุนส่วนตวัหรือเงินทุนในครัวเรือน 
 3. สภำพทำงสงัคม จำกกำรศึกษำพบวำ่ เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีต ำแหน่งทำงสังคม และส่วนใหญ่เป็นสมำชิกของสถำบนั
ทำงสังคม ดำ้นกำรเป็นสมำชิกกลุ่มพบวำ่ เกษตรกรผูผ้ลิตส้มเขียวหวำน มีกำรรวมกลุ่มซ่ึงเป็นกำรกลุ่มลูกคำ้ ธกส. และรวมกลุ่ม
แบบแปลงใหญ่ 
 
ความรู้ แหล่งความรู้และความคดิเห็นเกีย่วกบัการผลติส้มเขียวหวานปลอดภัย   

1. ดำ้นควำมรู้ พบวำ่ เกษตรกรผูผ้ลิตส้มเขียวหวำนปลอดภยัส่วนใหญ่ มีควำมรู้ดำ้นกำรผลิตส้มเขียวหวำนปลอดภยัใน
ระดบัมำกท่ีสุด โดยมีคะแนนจำกกำรทดสอบควำมรู้อยูใ่นช่วง 21-25 คะแนน คิดเป็นค่ำเฉล่ีย 23.65 คะแนน หัวขอ้ยอ่ยท่ีเกษตรกร
สำมำรถตอบถูกไดสู้งสุด คือ กำรเก็บเก่ียวผลผลิตอยำ่งระมดัระวงั ไม่ให้เกิดรอยช ้ ำ ส่วนหัวขอ้ท่ีเกษตรกรตอบถูกนอ้ยท่ีสุด คือขอ้
ค ำถำม หลงัจำกปลูกแลว้ควรใส่ปุ๋ยเคมีทนัที (เฉลย: หลงัปลูกไม่ควรใส่ปุ๋ยเคมี)  
 2. ด้ำนแหล่งควำมรู้ พบว่ำ เกษตรกรผูผ้ลิตส้มเขียวหวำนปลอดภยัส่วนใหญ่ ได้รับควำมรู้ในกำรผลิตส้มเขียวหวำน
ปลอดภยั จำกแหล่งควำมรู้ ในระดบัมำกท่ีสุด เฉล่ีย 4.08 คือ จำกส่ือออนไลน์ โดยหัวขอ้ยอ่ยท่ีเกษตรกรตอบวำ่ ไดรั้บมำกท่ีสุด คือ 
ส่ืออินเทอร์เน็ต ส่วนขอ้ท่ีเกษตรกรไดรั้บในระดบันอ้ย เฉล่ีย 3.00 คือ ส่ือบุคคล 
 3. ดำ้นควำมคิดเห็น พบวำ่ เกษตรกรผูผ้ลิตสม้เขียวหวำนปลอดภยัส่วนใหญ่มีควำมคิดเห็นเก่ียวกบักำรผลิตส้มเขียวหวำน
ปลอดภยั ในระดบัมำกท่ีสุด ไดแ้ก่ กำรผลิตสม้เขียวหวำนปลอดภยั ท ำใหมี้ควำมระมดัระวงัในกำรใชส้ำรเคมีอยำ่งปลอดภยัมำกข้ึน 
 
สภาพการผลติส้มเขียวหวาน 
 1. สภำพทัว่ไปของเกษตรกร พบวำ่ เกษตรกรผูป้ลูกสม้เขียวหวำนส่วนใหญ่อำศยัแหล่งน ้ ำจำกธรรมชำติเป็นหลกั พ้ืนท่ีใน
กำรปลูกสม้เขียวหวำนเฉล่ียอยูท่ี่ 9.25 ไร่ ระยะกำรปลูกของสม้เขียวหวำน ส่วนมำก คือระยะ 4 คูณ 6 เมตร จ ำนวนตน้เฉล่ีย 387.46 
ตน้ อำยขุองตน้สม้เขียวหวำนเฉล่ีย 9.74 ปี 
 2. ดำ้นกำรปลูก พบวำ่ เกษตรกรผูผ้ลิตสม้เขียวหวำนใชแ้รงงำนปลูก มีค่ำใชจ่้ำยดำ้นไมห้ลกักนัลม้ เฉล่ีย 2,004.10 บำท/ไร่ 
ค่ำแรงในกำรปลูก เฉล่ีย   2,040.98 บำท/ไร่ และมีค่ำใชจ่้ำยดำ้นปุ๋ยรองกน้หลุม เฉล่ีย 2,070.49 บำท/ไร่ 
 3. ดำ้นกำรดูแลรักษำ พบว่ำ เกษตรกรผูผ้ลิตส้มเขียวหวำนส่วนใหญ่ใชปุ๋้ยอินทรีย ์จ ำนวน 3 คร้ัง/ปี มีค่ำใชจ่้ำยดำ้นปุ๋ย
อินทรีย ์เฉล่ีย 2,009.84 บำท/ไร่ ดำ้นกำรใชปุ๋้ยเคมีเกษตรกรผูผ้ลิตส้มเขียวหวำน มีกำรใช ้จ ำนวน 2 คร้ัง/ปี ดำ้นกำรพ่นสำรเคมี 
เกษตรกรส่วนมำกฉีดพ่นสำรเคมี 2 คร้ัง/ปี กำรให้น ้ ำ เกษตรกรใชร้ะบบน ้ ำแบบสปริงเกอร์เป็นหลกัควบคู่ไปกบักำรอำศยัน ้ ำฝน
ธรรมชำติ ดำ้นกำรตดัแต่งก่ิง เกษตรกรทั้งหมดตดัแต่งก่ิงสม้เขียวหวำนเพียงคร้ังเดียว และมีค่ำใชจ่้ำยเฉล่ีย 3,914.48 บำท/ปี 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี
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 4. ดำ้นกำรเก็บเก่ียวผลผลิต พบวำ่ เกษตรกรส่วนใหญ่ท่ีมีกำรเก็บเก่ียวส้มเขียวหวำนแลว้ มีกำรเก็บเก่ียวผลผลิต 1 คร้ัง/ปี 
โดยส่วนใหญ่มีค่ำใชจ่้ำยดำ้นกำรเก็บเก่ียวผลผลิต เฉล่ีย 2,865.75 บำท/ไร่ 
  5. ดำ้นกำรจ ำหน่ำยและดำ้นกำรตลำด พบวำ่ เกษตรกรผูผ้ลิตส้มเขียวหวำนไดป้ริมำณผลผลิตส้มเขียวหวำนทัว่ไปและ
ส้มเขียวหวำนปลอดภยั เฉล่ีย 1,491.80 กิโลกรัม/ไร่ จ ำหน่ำยผลผลิตไดใ้นรำคำเฉล่ีย 27.23 บำท/กิโลกรัม โดยส่วนใหญ่จ ำหน่ำย
ให้ลง้รับซ้ือและพ่อคำ้คนกลำง ดงันั้น ในกำรจ ำหน่ำยผลผลิตส้มเขียวหวำน เกษตรกรจ ำหน่ำยผลผลิตส้มเขียวหวำน คิดเป็นเงิน 
40,621.71 บำท/ไร่/ปี 
 
การผลิตส้มเขียวหวานปลอดภัย พบวำ่ เกษตรกรมีกำรปฏิบติัในกำรผลิตส้มเขียวหวำนปลอดภยัในระดบัมำกท่ีสุด โดยมีคะแนน
จำกกำรทดสอบกำรปฏิบัติอยู่ในช่วง 14-16 คะแนนรองลงมำในระดับมำก โดยมีคะแนนทดสอบกำรปฏิบัติอยู่ในช่วง 11-13 
คะแนน และระดบัปำนกลำง โดยมีคะแนนทดสอบกำรปฏิบติัอยูใ่นช่วง 7-10 คะแนน  คิดเป็นค่ำเฉล่ีย 23.65 คะแนน 
  
การทดสอบสมมติฐาน 
 กำรวเิครำะห์ควำมสัมพนัธ์สมกำรถดถอย ดำ้นกำรปฏิบติัเก่ียวกบักำรผลิตส้มเขียวหวำนปลอดภยั โดยสำมำรถเขียนเป็น
สมมติฐำนทำงสถิติ ไดด้งัน้ี 
 Y = กำรปฏิบติัเก่ียวกบักำรผลิตสม้เขียวหวำนปลอดภยั 
 ผลกำรวิเครำะห์ สมกำรถดถอยของกำรปฏิบัติเก่ียวกบักำรผลิตส้มเขียวหวำนปลอดภยัของเกษตรกรอ ำเภอเชียงของ 
จงัหวดัเชียงรำย จ ำแนกปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรปฏิบติักำรผลิตส้มเขียวหวำนปลอดภยั จ ำนวน 12 ตวัแปร ไกแ้ก่ ดำ้นเพศ (Sig. = 
0.039) ดำ้นอำย ุ(Sig. = 0.980) ดำ้นกำรศึกษำ (Sig. = 0.460) ดำ้นแรงงำนในครัวเรือน (Sig. = 0.151) ดำ้นขนำดพ้ืนท่ีปลูก
ส้มเขียวหวำน (Sig. = 0.603) ดำ้นต ำแหน่งทำงสังคม (Sig. = 0.683) ดำ้นรำยไดภ้ำคกำรเกษตร (Sig. = 0.072) ดำ้นควำมรู้ (Sig. = 
0.006) ดำ้นแหล่งควำมรู้ (Sig. = 0.236) ดำ้นควำมคิดเห็น (Sig. = 0.624) ดำ้นปัญหำขอ้เสนอแนะ (Sig. = 0.072) และดำ้น           
แนวทำงกำรส่งเสริม (Sig. = 0.878)   แสดงว่ำ ยอมรับ Y1  นั้นคือ กำรปฏิบติัเก่ียวกบักำรผลิตส้มเขียวหวำนปลอดภยั  อยำ่งมี
นัยส ำคญัทำงสถิติท่ี .01 และ .05 โดยค่ำสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) เท่ำกบั 0.684 และสำมำรถอธิบำยควำมสัมพนัธ์ได้    
ร้อยละ 68.4 สำมำรถน ำมำแทนค่ำในสมกำรพยำกรณ์ได ้ดงัน้ี 
Y1  = 16.416 -0.871x1+0.000x2 -0.138x3  -0.189x4  -0.030x5-0.125x6  +1.985E-6x7 -1.708x8 -0.328x9 -0.369x10 -0.499x11  +0.078x12           
 (-2.320) (+0.025) (-0.741) (-1.443) (-0.521) (-0.409)    (+1.811)    (-2.812) (-1.190) (-0.491) (-1.808) (+0.154) 
 
ด้านสภาพปัญหา ข้อเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมการผลติส้มเขียวหวานปลอดภัย  

1. ดำ้นปัญหำ สำมำรถแบ่งเป็นประเด็นได ้ดงัน้ี  
    1.1 ดำ้นกำรปลูก พบว่ำ เกษตรกรผูผ้ลิตส้มเขียวหวำน มีปัญหำดำ้นกำรปลูกในระดบัปำนกลำง หัวขอ้ยอ่ยท่ีมีปัญหำ

มำกท่ีสุด ไดแ้ก่ ไม่มีกำรปรับปรุงบ ำรุงดิน หวัขอ้ยอ่ยท่ีมีปัญหำนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ ไม่มีวสัดุอุปกรณ์จ ำเป็นในกำรปลูก 
    1.2 ดำ้นกำรดูแลรักษำ พบวำ่ เกษตรกรผูผ้ลิตส้มเขียวหวำน มีปัญหำดำ้นกำรดูแลรักษำ ในระดบัปำนกลำง โดยหัวขอ้ยอ่ยท่ีมี

ปัญหำมำกท่ีสุด ไดแ้ก่ ไม่มีควำมรู้ดำ้นกำรใชส้ำรเคมีท่ีถูกตอ้งและปลอดภยั และหัวขอ้ยอ่ยท่ีมีปัญหำนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ วสัดุค ้ำยนัก่ิง 
จดัทรงพุม่ไม่เพียงพอ 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี
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 4. ดำ้นกำรเก็บเก่ียวผลผลิต พบวำ่ เกษตรกรส่วนใหญ่ท่ีมีกำรเก็บเก่ียวส้มเขียวหวำนแลว้ มีกำรเก็บเก่ียวผลผลิต 1 คร้ัง/ปี 
โดยส่วนใหญ่มีค่ำใชจ่้ำยดำ้นกำรเก็บเก่ียวผลผลิต เฉล่ีย 2,865.75 บำท/ไร่ 
  5. ดำ้นกำรจ ำหน่ำยและดำ้นกำรตลำด พบวำ่ เกษตรกรผูผ้ลิตส้มเขียวหวำนไดป้ริมำณผลผลิตส้มเขียวหวำนทัว่ไปและ
ส้มเขียวหวำนปลอดภยั เฉล่ีย 1,491.80 กิโลกรัม/ไร่ จ ำหน่ำยผลผลิตไดใ้นรำคำเฉล่ีย 27.23 บำท/กิโลกรัม โดยส่วนใหญ่จ ำหน่ำย
ให้ลง้รับซ้ือและพ่อคำ้คนกลำง ดงันั้น ในกำรจ ำหน่ำยผลผลิตส้มเขียวหวำน เกษตรกรจ ำหน่ำยผลผลิตส้มเขียวหวำน คิดเป็นเงิน 
40,621.71 บำท/ไร่/ปี 
 
การผลิตส้มเขียวหวานปลอดภัย พบวำ่ เกษตรกรมีกำรปฏิบติัในกำรผลิตส้มเขียวหวำนปลอดภยัในระดบัมำกท่ีสุด โดยมีคะแนน
จำกกำรทดสอบกำรปฏิบัติอยู่ในช่วง 14-16 คะแนนรองลงมำในระดับมำก โดยมีคะแนนทดสอบกำรปฏิบัติอยู่ในช่วง 11-13 
คะแนน และระดบัปำนกลำง โดยมีคะแนนทดสอบกำรปฏิบติัอยูใ่นช่วง 7-10 คะแนน  คิดเป็นค่ำเฉล่ีย 23.65 คะแนน 
  
การทดสอบสมมติฐาน 
 กำรวเิครำะห์ควำมสัมพนัธ์สมกำรถดถอย ดำ้นกำรปฏิบติัเก่ียวกบักำรผลิตส้มเขียวหวำนปลอดภยั โดยสำมำรถเขียนเป็น
สมมติฐำนทำงสถิติ ไดด้งัน้ี 
 Y = กำรปฏิบติัเก่ียวกบักำรผลิตสม้เขียวหวำนปลอดภยั 
 ผลกำรวิเครำะห์ สมกำรถดถอยของกำรปฏิบัติเก่ียวกบักำรผลิตส้มเขียวหวำนปลอดภยัของเกษตรกรอ ำเภอเชียงของ 
จงัหวดัเชียงรำย จ ำแนกปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรปฏิบติักำรผลิตส้มเขียวหวำนปลอดภยั จ ำนวน 12 ตวัแปร ไกแ้ก่ ดำ้นเพศ (Sig. = 
0.039) ดำ้นอำย ุ(Sig. = 0.980) ดำ้นกำรศึกษำ (Sig. = 0.460) ดำ้นแรงงำนในครัวเรือน (Sig. = 0.151) ดำ้นขนำดพ้ืนท่ีปลูก
ส้มเขียวหวำน (Sig. = 0.603) ดำ้นต ำแหน่งทำงสังคม (Sig. = 0.683) ดำ้นรำยไดภ้ำคกำรเกษตร (Sig. = 0.072) ดำ้นควำมรู้ (Sig. = 
0.006) ดำ้นแหล่งควำมรู้ (Sig. = 0.236) ดำ้นควำมคิดเห็น (Sig. = 0.624) ดำ้นปัญหำขอ้เสนอแนะ (Sig. = 0.072) และดำ้น           
แนวทำงกำรส่งเสริม (Sig. = 0.878)   แสดงว่ำ ยอมรับ Y1  นั้นคือ กำรปฏิบติัเก่ียวกบักำรผลิตส้มเขียวหวำนปลอดภยั  อยำ่งมี
นัยส ำคญัทำงสถิติท่ี .01 และ .05 โดยค่ำสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) เท่ำกบั 0.684 และสำมำรถอธิบำยควำมสัมพนัธ์ได้    
ร้อยละ 68.4 สำมำรถน ำมำแทนค่ำในสมกำรพยำกรณ์ได ้ดงัน้ี 
Y1  = 16.416 -0.871x1+0.000x2 -0.138x3  -0.189x4  -0.030x5-0.125x6  +1.985E-6x7 -1.708x8 -0.328x9 -0.369x10 -0.499x11  +0.078x12           
 (-2.320) (+0.025) (-0.741) (-1.443) (-0.521) (-0.409)    (+1.811)    (-2.812) (-1.190) (-0.491) (-1.808) (+0.154) 
 
ด้านสภาพปัญหา ข้อเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมการผลติส้มเขียวหวานปลอดภัย  

1. ดำ้นปัญหำ สำมำรถแบ่งเป็นประเด็นได ้ดงัน้ี  
    1.1 ดำ้นกำรปลูก พบว่ำ เกษตรกรผูผ้ลิตส้มเขียวหวำน มีปัญหำดำ้นกำรปลูกในระดบัปำนกลำง หัวขอ้ยอ่ยท่ีมีปัญหำ

มำกท่ีสุด ไดแ้ก่ ไม่มีกำรปรับปรุงบ ำรุงดิน หวัขอ้ยอ่ยท่ีมีปัญหำนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ ไม่มีวสัดุอุปกรณ์จ ำเป็นในกำรปลูก 
    1.2 ดำ้นกำรดูแลรักษำ พบวำ่ เกษตรกรผูผ้ลิตส้มเขียวหวำน มีปัญหำดำ้นกำรดูแลรักษำ ในระดบัปำนกลำง โดยหัวขอ้ยอ่ยท่ีมี

ปัญหำมำกท่ีสุด ไดแ้ก่ ไม่มีควำมรู้ดำ้นกำรใชส้ำรเคมีท่ีถูกตอ้งและปลอดภยั และหัวขอ้ยอ่ยท่ีมีปัญหำนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ วสัดุค ้ำยนัก่ิง 
จดัทรงพุม่ไม่เพียงพอ 

 
 

    1.3 ดำ้นกำรเก็บเก่ียวและกำรจดักำรหลงักำรเก็บเก่ียว พบวำ่ เกษตรกรผูผ้ลิตส้มเขียวหวำน มีปัญหำในระดบัปำนกลำง โดย
หวัขอ้ยอ่ยท่ีมีปัญหำมำกท่ีสุด ไดแ้ก่ ไม่มีแรงงำนในช่วงเก็บเก่ียวผลผลิต และหวัขอ้ยอ่ยท่ีมีปัญหำนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ เก็บเก่ียวผลผลิต
ในระยะเวลำท่ีไม่เหมำะสม 

    1.4 ดำ้นกำรตลำด พบวำ่ เกษตรกรผูผ้ลิตส้มเขียวหวำน มีปัญหำในระดบัมำก โดยหัวขอ้ยอ่ยท่ีมีปัญหำมำกท่ีสุด ไดแ้ก่ 
รำคำผลผลิตท่ีไม่เป็นธรรม และหวัขอ้ยอ่ยท่ีมีปัญหำนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ ผลผลิตลน้ตลำด 

    1.5 ดำ้นกำรส่งเสริมกำรผลิต พบว่ำ เกษตรกรผูผ้ลิตส้มเขียวหวำน มีปัญหำในระดับน้อย โดยหัวขอ้ย่อยท่ีมีปัญหำมำก 
ไดแ้ก่ กำรรับรู้ข่ำวสำรจำกเจำ้หนำ้ท่ีเป็นไปอยำ่งไม่สม ่ำเสมอ และหัวขอ้ท่ีมีปัญหำนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ ขอ้จ ำกดัของกำรรับรู้ข่ำวสำร
จำกส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
 2. แนวทำงในกำรผลิตสม้เขียวหวำนปลอดภยั 

    2.1 ดำ้นควำมรู้ พบวำ่ เกษตรกรผูผ้ลิตส้มเขียวหวำนปลอดภยัส่วนใหญ่ เสนอแนะแนวทำงในกำรผลิตส้มเขียวหวำน
ปลอดภยั ดำ้นควำมรู้ โดยหวัขอ้ยอ่ยท่ีเกษตรกรตอบในระดบัมำกท่ีสุด ไดแ้ก่ กำรจดักำรโรคและแมลง หัวขอ้ยยอ่ยท่ีเกษตรกรตอบ
ในระดบัปำนกลำง ไดแ้ก่ ดำ้นกำรจดักำรน ้ ำ กำรจดักำรดินและปุ๋ย กำรจดักำรดินและกำรจดักำรดำ้นกำรใชส้ำรเคมี  

    2.2 ด้ำนวิธีกำรส่งเสริม พบว่ำ เกษตรกรผูผ้ลิตส้มเขียวหวำนปลอดภัยส่วนใหญ่ เสนอแนะแนวทำงในกำรผลิต
ส้มเขียวหวำนปลอดภยั ดำ้นวิธีกำรส่งเสริม โดยหัวขอ้ย่อยท่ีเกษตรกรตอบในระดบัมำกท่ีสุด ไดแ้ก่ กำรรวมกลุ่ม หัวขอ้ย่อยท่ี
เกษตรกรตอบในระดบัมำก ไดแ้ก่ กำรฝึกอบรม กำรเยีย่มเยยีน กำรสำธิตและกำรศึกษำดูงำน 

    2.3 ด้ำนกำรสนับสนุน พบว่ำ เกษตรกรผูผ้ลิตส้มเขียวหวำนปลอดภัยส่วนใหญ่ เสนอแนะแนวทำงในกำรผลิต
สม้เขียวหวำนปลอดภยั ดำ้นกำรสนบัสนุน โดยหัวขอ้ท่ีเกษตรกรตอบในระดบัมำกท่ีสุด ไดแ้ก่ ช่องทำงกำรตลำด และกำรประกนั
รำคำ หวัขอ้ยยอ่ยท่ีเกษตรกรตอบในระดบัมำก ไดแ้ก่ เงินทุน/แหล่งเงินทุน และกำรพฒันำบรรจุภณัฑ ์ 
 

อภิปรายผล 
 

 จำกกำรศึกษำสภำพพ้ืนฐำนส่วนบุคคล สภำพทำงเศรษฐกิจและสงัคมของเกษตรกร ควำมรู้ แหล่งควำมรู้และควำมคิดเห็น
เก่ียวกบักำรผลิตสม้เขียวหวำนปลอดภยั สภำพกำรผลิตส้มเขียวหวำนปลอดภยัของเกษตรกร ปัญหำและขอ้เสนอแนะและแนวทำง
ในกำรส่งเสริมและพฒันำกำรผลิตสม้เขียวหวำนปลอดภยัของเกษตรกร มีประเด็นท่ีสำมำรถน ำมำอภิปรำยผล ดงัน้ี 

1. สภำพพ้ืนฐำนส่วนบุคคล เศรษฐกิจและสงัคมของเกษตรกร 
   1.1 สภำพพ้ืนฐำนส่วนบุคคล ของเกษตรกรผูป้ลูกส้มเขียวหวำนปลอดภยั อ ำเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงรำย ผลกำรวิจยั
พบวำ่ เกษตรกร ส่วนใหญ่เป็นเพศชำย อำยเุฉล่ีย 55.51 ปี จบกำรศึกษำชั้นประถมศึกษำ อำชีพหลกัท ำนำ อำชีพรอง ท ำสวนผลไม ้
สมำชิกในครัวเรือน เฉล่ีย 3.48 คน แรงงำนท่ีใชใ้นกำรผลิตส้มเขียวหวำน เฉล่ีย 3.48 คน แรงงำนภำยนอกครัวเรือน เฉล่ีย 3.21 คน 
ประสบกำรณ์ในกำรผลิตส้มเขียวหวำนทัว่ไป เฉล่ีย 11.50 ปี และประสบกำรณ์ในกำรผลิตส้มเขียวหวำนปลอดภยั เฉล่ีย 5.50 ปี 
ทั้งน้ี อำจจะเป็นเพรำะวำ่ เกษตรกรส่วนใหญ่อยูใ่นวยัแรงงำนและสมำชิกในครัวเรือนสำมำรถช่วยเหลือในทุกกิจกรรม สำมำรถลด
ตน้ทุนดำ้นแรงงำน และยิง่ไปกวำ่นั้น แรงงำนในครัวเรือนมีประสบกำรณ์และเช่ียวชำญในกำรปลูกสม้เขียวหวำนโดยตรง  
   1.2 สภำพทำงสังคม ผลกำรวิจยัพบวำ่ เกษตรกรส่วนมำกไม่มีต ำแหน่งทำงสังคม และส่วนมำกเป็นสมำชิกของสถำบนั
ทำงกำรเงิน เน่ืองจำกกำรเป็นสมำชิกองคก์รเกษตรกรและสถำบนักำรเงินจะส่งผลให้เกษตรกรสำมำรถท ำธุรกรรมทำงกำรเงินง่ำย
ข้ึน และเกษตรกรส่วนใหญ่ ตอ้งใชเ้วลำกบักิจกรรมดำ้นกำรเกษตร จึงเลือกท่ีจะไม่รับต ำแหน่งทำงสังคมและเขำ้ร่วมกลุ่มเท่ำท่ี
จ ำเป็น หรือเป็นกลุ่มท่ีมีผลประโยชน์ต่อตวัหรือครัวเรือนเกษตรกร เท่ำนั้น  



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี
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    1.3  สภำพทำงเศรษฐกิจ พบวำ่ เกษตรกรทั้งหมดเป็นเจำ้ของท่ีดินท ำกำรเกษตรเป็นของตนเอง เฉล่ีย 10.86 ไร่/ครัวเรือน 
ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีเอกสำรสิทธ์ิ รำยไดร้วมของครัวเรือน เฉล่ีย 388,234.97 บำท/ปี รำยไดใ้นภำคกำรเกษตร เฉล่ีย 363,561.94 
บำท/ปี รำยไดน้อกภำคกำรเกษตร เฉล่ีย 117,199.45 บำท/ปี ดำ้นรำยจ่ำย เฉล่ีย 248,644.26 บำท/ปี แหล่งจ ำหน่ำยผลผลิต มีพ่อคำ้มำ
รับซ้ือถึงหน้ำสวน ปริมำณผลผลิตส้มเขียวหวำน เฉล่ีย 1,491.80 กิโลกรัม/ไร่ รำคำจ ำหน่ำยผลผลิต เฉล่ีย 27.23 บำท/กิโลกรัม 
รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยสม้เขียวหวำนทัว่ไป 282,633.88 บำท/ปี สม้เขียวหวำนปลอดภยั 130,967.21 บำท/ปี ในดำ้นแหล่งเงินทุนใน
กำรผลิตส้มเขียวหวำน พบวำ่ กำรผลิตส้มเขียวหวำนทัว่ไป ใชเ้งินทุนเฉล่ีย 125,898.91 บำท/ปี ส้มเขียวหวำนปลอดภยั ใชเ้งินทุน 
61,338.80 บำท/ปี แหล่งท่ีมำของเงินทุนส่วนใหญ่มำจำกเงินทุนส่วนตวัภำยในครัวเรือน ทั้งน้ี อำจจะเป็นเพรำะวำ่ เกษตรกรมีพ้ืนท่ี
ทำงกำรเกษตรเป็นของครัวเรือนและท ำกิจกรรมดำ้นกำรผลิตผลผลิตทำงกำรเกษตรท่ีหลำกหลำย ท ำใหเ้กษตรกรมีรำยไดต้ลอดทั้งปี 
และสำมำรถสะสมเงินเพื่อเป็นเงินลงทุนในกำรผลิตสม้เขียวหวำนได ้ไม่จ ำเป็นตอ้งกูเ้งินทุนจำกสถำบนักำรเงิน  
 2. ควำมรู้ แหล่งควำมรู้และควำมคิดเห็นเก่ียวกบักำรผลิตสม้เขียวหวำนปลอดภยั ผลกำรศึกษำพบวำ่  

    2.1 ดำ้นควำมรู้ จำกกำรศึกษำ พบวำ่ เกษตรกรมีควำมรู้เก่ียวกบักำรผลิตส้มเขียวหวำนปลอดภยัดำ้นต่ำง ๆ ในภำพรวม
อยูใ่นระดบัมำกท่ีสุด 

    2.2 ดำ้นแหล่งควำมรู้เก่ียวกบักำรผลิตสม้เขียวหวำนปลอดภยั ผลกำรศึกษำพบวำ่ ไดรั้บควำมรู้จำกส่ือประเภทออนไลน์
มำกท่ีสุด เช่น ส่ือจำกอินเทอร์เน็ต (Internet) ยทููป (Youtube) ไลน์ (Line) และเฟสบุ๊ก (Facebook) สำเหตุเน่ืองมำจำกเทคโนโลยกีำร
ส่ือสำรในระบบอินเทอร์เน็ต สำมำรถเขำ้ถึงง่ำยสะดวกและรวดเร็วทนัต่อสถำนกำรณ์ รวมถึงสำมำรถสนทนำแลกเปล่ียนเรียนรู้และ
กำรเช่ือมโยงตลำดไดอ้ยำ่งกวำ้งขวำง อีกทั้งยงัสำมำรถใชเ้ป็นเคร่ืองมือพยำกรณ์ ดิน ฟ้ำ อำกำศ วิเครำะห์เร่ืองโรคและแมลงศตัรูพืช
ไดอ้ยำ่งแม่นย  ำ  

    2.3 ควำมคิดเห็นของเกษตรกรผูผ้ลิตสม้เขียวหวำน โดยส่วนใหญ่มีควำมคิดเห็นในเร่ืองกำรใชส้ำรเคมีอยำ่งระมดัระวงั 
ใชใ้หป้ลอดภยัมำกยิง่ข้ึน มีกระบวนกำรในกำรจดักำรศตัรูพืชแบบผสมผสำนเพ่ือรักษำระบบนิเวศน์ให้มำกข้ึน ส่งผลให้เกษตรกร
เห็นควำมส ำคญัและลดกำรใชส้ำรเคมีในกำรผลิตลง ท ำให้เกิดกำรตกคำ้งในผลส้มเขียวหวำนนอ้ยลง สร้ำงควำมน่ำเช่ือถือให้แก่
ผูบ้ริโภคมำกยิง่ข้ึน ทั้งน้ี อำจจะเป็นเพรำะวำ่ เกษตรกรเป็นเกษตรกรยคุ 4.0 สำมำรถเขำ้ถึงเทคโนโลยไีดอ้ยำ่งรวดเร็ว สำมำรถเรียนรู้
เร่ืองโรคและแมลงศตัรูพืช กำรใชส้ำรเคมี และแกไ้ขปัญหำไดท้นัท่วงที เช่ือมโยงตลำดผลผลิตส้มเขียวหวำนไดด้ว้ยตนเองผ่ำนส่ือ
ออนไลน์ต่ำง ๆ และยงัสำมำรถหยัง่รู้ดิน ฟ้ำ อำกำศ ไดด้ว้ยสมำร์ทโฟน ศึกษำเรียนรู้ กำรผลิตส้มเขียวหวำนปลอดภยัผ่ำนส่ือจำก
อินเทอร์เน็ต ไดอ้ยำ่งกวำ้งขวำง 
 3. สภำพกำรผลิตสม้เขียวหวำนปลอดภยัของเกษตรกร 
     3.1 ดำ้นสภำพทัว่ไปของกำรผลิตส้มเขียวหวำน จำกกำรศึกษำพบว่ำ เกษตรกรส่วนใหญ่อำศยัแหล่งน ้ ำจำกธรรมชำติ
เป็นหลกั พ้ืนท่ีปลูกส้มเขียวหวำนเฉล่ียอยูท่ี่ 9.25 ไร่ ระยะกำรปลูกส่วนใหญ่จะปลูกในระยะ 4 คูณ 6 เมตร จ ำนวนตน้เขียวหวำน
เฉล่ียต่อไร่อยูท่ี่ 387.46 ตน้ อำยเุฉล่ียของตน้สม้เขียวหวำนเฉล่ีย 9.74 ปี อำศยัแหล่งน ้ ำธรรมชำติเป็นหลกั  
     3.2 ด้ำนกำรดูแลรักษำ จำกกำรศึกษำพบว่ำ กำรดูแลรักษำของเกษตรกร ส่วนมำกมีกำรใส่ปุ๋ยอินทรีย ์3 คร้ังต่อปี มี
ค่ำใชจ่้ำยเฉล่ีย 2,009.84 บำท/ไร่ ใชปุ๋้ยเคมี จ ำนวน 2 คร้ัง มีค่ำใชจ่้ำย 29,825.14 บำท/ปี เกษตรกรส่วนใหญ่รดน ้ ำตน้ส้มเขียวหวำน 
โดยระบบสปริงเกอร์ใหญ่ ดำ้นกำรก ำจดัวชัพืช เกษตรกรผูผ้ลิตส้มทั้งหมดท ำกำรก ำจดัวชัพืช 3 คร้ัง/ปี มี ทั้งน้ี อำจจะเป็นเพรำะวำ่
เกษตรกรไดรั้บองคค์วำมรู้จำกส่ือและเจำ้หนำ้ท่ีส่งเสริมกำรเกษตรตลอดจนเกษตรกรเขำ้ใจถึงอนัตรำยจำกสำรเคมีต่ำง ๆ จึงท ำให้
เกษตรกรท ำกำรผลิตสม้เขียวหวำน มีควำมระมดัระวงัในกำรใชส้ำรเคมีหรือใชอ้ยำ่งปลอดภยัมำกยิง่ข้ึน และท ำกำรตดัแต่งก่ิง 1 คร้ัง 
หลงัจำกเก็บเก่ียวผลผลิตแลว้ เท่ำนั้น 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย
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    1.3  สภำพทำงเศรษฐกิจ พบวำ่ เกษตรกรทั้งหมดเป็นเจำ้ของท่ีดินท ำกำรเกษตรเป็นของตนเอง เฉล่ีย 10.86 ไร่/ครัวเรือน 
ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีเอกสำรสิทธ์ิ รำยไดร้วมของครัวเรือน เฉล่ีย 388,234.97 บำท/ปี รำยไดใ้นภำคกำรเกษตร เฉล่ีย 363,561.94 
บำท/ปี รำยไดน้อกภำคกำรเกษตร เฉล่ีย 117,199.45 บำท/ปี ดำ้นรำยจ่ำย เฉล่ีย 248,644.26 บำท/ปี แหล่งจ ำหน่ำยผลผลิต มีพ่อคำ้มำ
รับซ้ือถึงหน้ำสวน ปริมำณผลผลิตส้มเขียวหวำน เฉล่ีย 1,491.80 กิโลกรัม/ไร่ รำคำจ ำหน่ำยผลผลิต เฉล่ีย 27.23 บำท/กิโลกรัม 
รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยสม้เขียวหวำนทัว่ไป 282,633.88 บำท/ปี สม้เขียวหวำนปลอดภยั 130,967.21 บำท/ปี ในดำ้นแหล่งเงินทุนใน
กำรผลิตส้มเขียวหวำน พบวำ่ กำรผลิตส้มเขียวหวำนทัว่ไป ใชเ้งินทุนเฉล่ีย 125,898.91 บำท/ปี ส้มเขียวหวำนปลอดภยั ใชเ้งินทุน 
61,338.80 บำท/ปี แหล่งท่ีมำของเงินทุนส่วนใหญ่มำจำกเงินทุนส่วนตวัภำยในครัวเรือน ทั้งน้ี อำจจะเป็นเพรำะวำ่ เกษตรกรมีพ้ืนท่ี
ทำงกำรเกษตรเป็นของครัวเรือนและท ำกิจกรรมดำ้นกำรผลิตผลผลิตทำงกำรเกษตรท่ีหลำกหลำย ท ำใหเ้กษตรกรมีรำยไดต้ลอดทั้งปี 
และสำมำรถสะสมเงินเพื่อเป็นเงินลงทุนในกำรผลิตสม้เขียวหวำนได ้ไม่จ ำเป็นตอ้งกูเ้งินทุนจำกสถำบนักำรเงิน  
 2. ควำมรู้ แหล่งควำมรู้และควำมคิดเห็นเก่ียวกบักำรผลิตสม้เขียวหวำนปลอดภยั ผลกำรศึกษำพบวำ่  

    2.1 ดำ้นควำมรู้ จำกกำรศึกษำ พบวำ่ เกษตรกรมีควำมรู้เก่ียวกบักำรผลิตส้มเขียวหวำนปลอดภยัดำ้นต่ำง ๆ ในภำพรวม
อยูใ่นระดบัมำกท่ีสุด 

    2.2 ดำ้นแหล่งควำมรู้เก่ียวกบักำรผลิตสม้เขียวหวำนปลอดภยั ผลกำรศึกษำพบวำ่ ไดรั้บควำมรู้จำกส่ือประเภทออนไลน์
มำกท่ีสุด เช่น ส่ือจำกอินเทอร์เน็ต (Internet) ยทููป (Youtube) ไลน์ (Line) และเฟสบุ๊ก (Facebook) สำเหตุเน่ืองมำจำกเทคโนโลยกีำร
ส่ือสำรในระบบอินเทอร์เน็ต สำมำรถเขำ้ถึงง่ำยสะดวกและรวดเร็วทนัต่อสถำนกำรณ์ รวมถึงสำมำรถสนทนำแลกเปล่ียนเรียนรู้และ
กำรเช่ือมโยงตลำดไดอ้ยำ่งกวำ้งขวำง อีกทั้งยงัสำมำรถใชเ้ป็นเคร่ืองมือพยำกรณ์ ดิน ฟ้ำ อำกำศ วิเครำะห์เร่ืองโรคและแมลงศตัรูพืช
ไดอ้ยำ่งแม่นย  ำ  

    2.3 ควำมคิดเห็นของเกษตรกรผูผ้ลิตสม้เขียวหวำน โดยส่วนใหญ่มีควำมคิดเห็นในเร่ืองกำรใชส้ำรเคมีอยำ่งระมดัระวงั 
ใชใ้หป้ลอดภยัมำกยิง่ข้ึน มีกระบวนกำรในกำรจดักำรศตัรูพืชแบบผสมผสำนเพ่ือรักษำระบบนิเวศน์ให้มำกข้ึน ส่งผลให้เกษตรกร
เห็นควำมส ำคญัและลดกำรใชส้ำรเคมีในกำรผลิตลง ท ำให้เกิดกำรตกคำ้งในผลส้มเขียวหวำนนอ้ยลง สร้ำงควำมน่ำเช่ือถือให้แก่
ผูบ้ริโภคมำกยิง่ข้ึน ทั้งน้ี อำจจะเป็นเพรำะวำ่ เกษตรกรเป็นเกษตรกรยคุ 4.0 สำมำรถเขำ้ถึงเทคโนโลยไีดอ้ยำ่งรวดเร็ว สำมำรถเรียนรู้
เร่ืองโรคและแมลงศตัรูพืช กำรใชส้ำรเคมี และแกไ้ขปัญหำไดท้นัท่วงที เช่ือมโยงตลำดผลผลิตส้มเขียวหวำนไดด้ว้ยตนเองผ่ำนส่ือ
ออนไลน์ต่ำง ๆ และยงัสำมำรถหยัง่รู้ดิน ฟ้ำ อำกำศ ไดด้ว้ยสมำร์ทโฟน ศึกษำเรียนรู้ กำรผลิตส้มเขียวหวำนปลอดภยัผ่ำนส่ือจำก
อินเทอร์เน็ต ไดอ้ยำ่งกวำ้งขวำง 
 3. สภำพกำรผลิตสม้เขียวหวำนปลอดภยัของเกษตรกร 
     3.1 ดำ้นสภำพทัว่ไปของกำรผลิตส้มเขียวหวำน จำกกำรศึกษำพบว่ำ เกษตรกรส่วนใหญ่อำศยัแหล่งน ้ ำจำกธรรมชำติ
เป็นหลกั พ้ืนท่ีปลูกส้มเขียวหวำนเฉล่ียอยูท่ี่ 9.25 ไร่ ระยะกำรปลูกส่วนใหญ่จะปลูกในระยะ 4 คูณ 6 เมตร จ ำนวนตน้เขียวหวำน
เฉล่ียต่อไร่อยูท่ี่ 387.46 ตน้ อำยเุฉล่ียของตน้สม้เขียวหวำนเฉล่ีย 9.74 ปี อำศยัแหล่งน ้ ำธรรมชำติเป็นหลกั  
     3.2 ด้ำนกำรดูแลรักษำ จำกกำรศึกษำพบว่ำ กำรดูแลรักษำของเกษตรกร ส่วนมำกมีกำรใส่ปุ๋ยอินทรีย ์3 คร้ังต่อปี มี
ค่ำใชจ่้ำยเฉล่ีย 2,009.84 บำท/ไร่ ใชปุ๋้ยเคมี จ ำนวน 2 คร้ัง มีค่ำใชจ่้ำย 29,825.14 บำท/ปี เกษตรกรส่วนใหญ่รดน ้ ำตน้ส้มเขียวหวำน 
โดยระบบสปริงเกอร์ใหญ่ ดำ้นกำรก ำจดัวชัพืช เกษตรกรผูผ้ลิตส้มทั้งหมดท ำกำรก ำจดัวชัพืช 3 คร้ัง/ปี มี ทั้งน้ี อำจจะเป็นเพรำะวำ่
เกษตรกรไดรั้บองคค์วำมรู้จำกส่ือและเจำ้หนำ้ท่ีส่งเสริมกำรเกษตรตลอดจนเกษตรกรเขำ้ใจถึงอนัตรำยจำกสำรเคมีต่ำง ๆ จึงท ำให้
เกษตรกรท ำกำรผลิตสม้เขียวหวำน มีควำมระมดัระวงัในกำรใชส้ำรเคมีหรือใชอ้ยำ่งปลอดภยัมำกยิง่ข้ึน และท ำกำรตดัแต่งก่ิง 1 คร้ัง 
หลงัจำกเก็บเก่ียวผลผลิตแลว้ เท่ำนั้น 

 
 

 3.3 ดำ้นกำรเก็บเก่ียว กำรขนส่ง กำรจ ำหน่ำย และกำรตลำด จำกกำรศึกษำพบวำ่ ดำ้นกำรเก็บเก่ียวผลผลิต เกษตรกร
ผูผ้ลิตส้มเขียวหวำน ส่วนใหญ่เก็บเก่ียว 1 คร้ัง/ปี ส่วนใหญ่มีค่ำใช้จ่ำย เฉล่ีย 2,865.57 บำท/ไร่ ปริมำณผลผลิต เฉล่ีย 1,491.80 
กิโลกรัม/ไร่ รำคำจ ำหน่ำย เฉล่ีย 27.23 บำท/กิโลกรัม  ส่วนใหญ่ขำยให้ลง้รับซ้ือหรือพ่อคำ้คนกลำงในพ้ืนท่ี มีกำรรวมกลุ่มแบบ
แปลงใหญ่ ดงันั้น เกษตรกรมีรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยส้มเขียวหวำนทัว่ไป 282,633.88 บำท/ปี ส้มเขียวหวำนปลอดภยั 130,967.21 
บำท/ปี ในด้ำนแหล่งเงินทุนในกำรผลิตส้มเขียวหวำน พบว่ำ กำรผลิตส้มเขียวหวำนทัว่ไป ใช้เงินทุนเฉล่ีย 125,898.91 บำท/ปี 
ส้มเขียวหวำนปลอดภยั ใชเ้งินทุน 61,338.80 บำท/ปี เพรำะฉะนั้น จึงมีก ำไรจำกกำรผลิตส้มเขียวหวำน ทัว่ไป เฉล่ีย 156,734.97 
บำท/ปี สม้เขียวหวำนปลอดภยั เฉล่ีย 69,583.41 บำท/ปี  
 4. กำรผลิตส้มเขียวหวำนปลอดภยั พบว่ำ เกษตรกรสำมำรถปฏิบติัไดต้ำมขอ้ปฏิบติัในกำรผลิตส้มเขียวหวำนปลอดภยั 
โดยเฉล่ียในระดบัมำกท่ีสุด ร้อยละ 97.3 ในขอ้ กำรส ำรวจกำรเขำ้ท ำลำยของแมลงวนัผลไม ้และโรคแคงเคอร์ ถำ้พบให้ป้องกนั
ก ำจดั ปฏิบติัรองลงมำ ร้อยละ 96.2 ในขอ้หำ้มใชว้ตัถุอนัตรำยท่ีระบุในทะเบียนวตัถุอนัตรำยทำงกำรเกษตรท่ีห้ำมใช ้ทั้งน้ี อำจเป็น
เพรำะวำ่ เกษตรกรสำมำรถเขำ้ใจและสำมำรถปฏิบติัไดต้ำมขอ้ปฏิบติัในกำรผลิตสม้เขียวหวำนปลอดภยั 
 5. กำรทดสอบสมมุติฐำน 
     จำกกำรวิเครำะห์หำควำมสัมพนัธ์ พบวำ่ มี 2 ตวัแปร ท่ีมีควำมสัมพนัธ์กนัอยำ่งมีนยัส ำคญัในทำงสถิติ ท่ี 0.01 ต่อกำร
ปฏิบติัเก่ียวกบักำรผลิตสม้เขียวหวำนปลอดภยั ไดแ้ก่ ควำมรู้เก่ียวกบักำรผลิตส้มเขียวหวำนปลอดภยั ซ่ึงเป็นไปในทิศทำงเดียวกนั 
แสดงให้เห็นว่ำ ควำมรู้เก่ียวกบักำรผลิตส้มเขียวหวำนปลอดภยัของเกษตรกรเพ่ิมมำกข้ึน กำรปฏิบติัทำงกำรผลิตส้มเขียวหวำน
ปลอดภยัมีแนวโนม้ท่ีมำกข้ึน  
 

ปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมและพฒันาการผลติส้มเขียวหวานปลอดภัย 
 
 1. เกษตรกรผูผ้ลิตส้มเขียวหวำน มีปัญหำภำพรวมอยู่ในระดับปำนกลำง โดยปัญหำระดับมำก ได้แก่ ด้ำนกำรตลำด 
รองลงมำ ไดแ้ก่ ดำ้นกำรดูแลรักษำ ดำ้นกำรเก็บเก่ียวและกำรจดักำรหลงักำรเก็บเก่ียว ทั้งน้ี อำจจะเป็นเพรำะวำ่ เกษตรกรสำมำรถ
แกไ้ขปัญหำบำงอยำ่งไดเ้อง และสำมำรถพฒันำตนเองและปฏิบติัตำมกระบวนกำรผลิตส้มเขียวหวำนปลอดภยัไดอ้ยำ่งถูกตอ้งและ
ครบถว้น สำมำรถเพ่ิมช่องทำงกำรตลำด โดยวธีิกำรจ ำหน่ำยแบบออนไลน์  
 2. ขอ้เสนอแนะแนวทำงในกำรส่งเสริมและพฒันำกำรผลิตส้มเขียวหวำนปลอดภยั พบวำ่ เกษตรกรมีขอ้เสนอแนะอยูใ่น
ระดบัปำนกลำง เม่ือพิจำรณำแลว้พบว่ำ เกษตรกรมีขอ้เสนอแนะวิธีกำรส่งเสริมให้ครอบคลุมมำกยิ่งข้ึน ควรสนับสนุนและให้
ควำมรู้เก่ียวกบักำรผลิตส้มเขียวหวำนปลอดภยัให้มำกข้ึน จดัหำช่องทำงกำรตลำด กำรติดตำมผลและประเมินกำรใชส้ำรเคมีอยำ่ง
ต่อเน่ือง ควรมีกำรเพ่ิมช่องทำงกำรใหค้วำมรู้และสนบัสนุนองคค์วำมรู้ทำงส่ือออนไลน์ แปลงตน้แบบ ควรเพ่ิมทกัษะควำมช ำนำญ
ในดำ้นกำรส่งเสริมใหเ้กษตรกรมีควำมรู้ และควำมพึงพอใจในระดบัมำกท่ีสุด 
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Abstract 
 
 The objectives of this research were to study (1) basic economic and social conditions of personnel of the department of 
land development (2) knowledge and opinion about the development of the department of land development (3) participation in 
the operations based on public sector management quality award principles (4) extension requirements for the participation in developing 
the department of land development according to public sector management quality award principles. The population of this study 
was 3,118 personnel who worked at the department of land development. The sample size of 149 people was determined by using 
Taro Yamane formula with the error value of 0.08 and stratified sampling method. Tool used in data collection was questionnaires. 
Data were analyzed by using descriptive statistics such as frequency, minimum value, maximum value, percentage, mean, 
standard deviation, and ranking. The results of the research showed that (1) most of personnel were female with the average age 
of 42.26 years old and graduated with master degree. They were civil servants and held the title of senior professional level. Their 
average number of years of working was 13.59 years. Most of them had experience and gained knowledge about public sector 
management quality award from the department of land development’s website. Majority of them were not committees working 
group in the operation based on public sector management quality award principles. (2) Most of the personnel obtained knowledge at the 
highest level in all 7 aspects i.e. leadership, strategic planning, customers and stakeholders, measurement, analysis and knowledge 
management, personnel, operation, and operational results. The personnel’s opinion about the advantage of public sector management 
quality award was at high level while the disadvantage, overall, was at moderate level. (3) Most of them participated at the high 
level. The first aspect in the rank was the receiving of benefit in regards to more effective working process. (4) The needs of support in 
the participation, overall, was at the high level. In addition, they wanted their supervisors to be their support in the participation 
was at the highest level. 
 
Keywords: Personnel Participation, Public Sector Management Quality Award, Department of Land Development 
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บทน ำ 
 

การพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award--PMQA) เป็นเคร่ืองมือการ
พฒันาองคก์ารตามยทุธศาสตร์หลกัในการยกระดบัคุณภาพระบบราชการไทยให้มีศกัยภาพและขีดความสามารถเทียบเท่าระดบัสากล 
การน าเคร่ืองมือน้ี ไปด าเนินการ ส่วนราชการจะมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองตามเป้าประสงค์ของแผนยทุธศาสตร์การพฒันาระบบ
ราชการไทย โดยมีกรอบการบริหารจดัการองคก์ารท่ีส านักงาน ก.พ.ร. ได ้ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ส่วนราชการน าไปใชใ้นการ
ประเมินองคก์ารดว้ยตนเองท่ีครอบคลุมภาพรวมในทุกมิติ เพ่ือยกระดบัคุณภาพการบริหารจดัการให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลโดย
มุ่งเนน้ใหห้น่วยงานราชการปรับปรุงองคก์ารอยา่งรอบดา้นและอยา่งต่อเน่ือง ครอบคลุมทั้ง 7 ดา้น คือ (1) การน าองคก์าร (2) การ
วางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (3) การให้ความส าคญักับผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (4) การวดั การวิเคราะห์ และการจัดการ
ความรู้ (5) การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล (6) การจดัการกระบวนการ (7) ผลลพัธ์การด าเนินการ (ส านักงานคณะกรรมการพฒันา
ระบบราชการ, 2564) 

กรมพฒันาท่ีดิน เป็นส่วนราชการภายใตส้งักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจเก่ียวกบัการก าหนดนโยบายและวาง
แผนการใชท่ี้ดินในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม การส ารวจ และจ าแนกดิน การก าหนดบริเวณการใชท่ี้ดิน การควบคุมการใชท่ี้ดินบริเวณท่ีมี
การใชห้รือท าใหเ้กิดการปนเป้ือนของสารเคมีหรือวตัถุอ่ืนใด การอนุรักษดิ์นและน ้ า การปรับปรุง บ ารุงดิน การผลิตแผนท่ีและท า
ส ามะโนท่ีดิน การใหบ้ริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้นการพฒันาท่ีดิน ขอ้มูลดินและการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตร และใหมี้การใชป้ระโยชน์ท่ีดินอยา่งย ัง่ยนื (กรมพฒันาท่ีดิน, 2559)   
 จากการด าเนินงานการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ กรมพฒันาท่ีดินมีการพฒันาและปรับปรุงองค์ก ารตาม
เกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐอยา่งต่อเน่ือง โดยในปี 2555 กรมพฒันาท่ีดินไดรั้บการรับรองผ่านเกณฑก์ารพฒันาคุณภาพ
การบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) ในระดบัพ้ืนฐาน (Certified Fundamental Level--CFL) ครบทั้ง 6 หมวด และในปี 2559 กรม
พฒันาท่ีดินไดรั้บรางวลัคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) หมวด 4 การวดั การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้ และต่อมา
ในปี 2561 ไดรั้บรางวลัหมวด 2 การวางแผนเชิงยทุธศาสตร์ และด าเนินการถ่ายทอดลงสู่ ส านกั/กอง แต่เป็นเพียงการพฒันาองคก์าร
ในกลุ่มผูป้ฏิบติังานเฉพาะกลุ่มเท่านั้น ยงัไม่สามารถก าหนดให้บุคลากรของกรมพฒันาท่ีดินทุกหน่วยงานเขา้มามีส่วนร่วมในการ
พฒันาไดอ้ยา่งแทจ้ริง  จากปัญหาดงักล่าว ท าใหผู้ศึ้กษามีความสนใจท่ีตอ้งการศึกษาการด าเนินงานตามหลกัการพฒันาคุณภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐของกรมพฒันาท่ีดิน เพ่ือคน้หา การรับทราบความรู้ของบุคลากร ความคิดเห็น การมีส่วนร่วม และความ
ตอ้งการการส่งเสริมตามหลกัการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ และเสนอแนะแนวทางการแกไ้ขต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของงำนวจิยั 
 

1. เพื่อศึกษาสภาพพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสงัคมของบุคลากรกรมพฒันาท่ีดิน 
2. เพ่ือศึกษาความรู้และความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันากรมพฒันาท่ีดินตามหลกัการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการ

ภาครัฐ 
3. เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมในการพฒันากรมพฒันาท่ีดินตามหลกัการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 
4. เพ่ือศึกษาความตอ้งการการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันากรมพฒันาท่ีดินตามหลกัการพฒันาคุณภาพการบริหาร

จดัการภาครัฐ  



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี
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บทน ำ 
 

การพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award--PMQA) เป็นเคร่ืองมือการ
พฒันาองคก์ารตามยทุธศาสตร์หลกัในการยกระดบัคุณภาพระบบราชการไทยให้มีศกัยภาพและขีดความสามารถเทียบเท่าระดบัสากล 
การน าเคร่ืองมือน้ี ไปด าเนินการ ส่วนราชการจะมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองตามเป้าประสงค์ของแผนยทุธศาสตร์การพฒันาระบบ
ราชการไทย โดยมีกรอบการบริหารจดัการองคก์ารท่ีส านักงาน ก.พ.ร. ได ้ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ส่วนราชการน าไปใชใ้นการ
ประเมินองคก์ารดว้ยตนเองท่ีครอบคลุมภาพรวมในทุกมิติ เพ่ือยกระดบัคุณภาพการบริหารจดัการให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลโดย
มุ่งเนน้ใหห้น่วยงานราชการปรับปรุงองคก์ารอยา่งรอบดา้นและอยา่งต่อเน่ือง ครอบคลุมทั้ง 7 ดา้น คือ (1) การน าองคก์าร (2) การ
วางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (3) การให้ความส าคญักับผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (4) การวดั การวิเคราะห์ และการจัดการ
ความรู้ (5) การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล (6) การจดัการกระบวนการ (7) ผลลพัธ์การด าเนินการ (ส านักงานคณะกรรมการพฒันา
ระบบราชการ, 2564) 

กรมพฒันาท่ีดิน เป็นส่วนราชการภายใตส้งักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจเก่ียวกบัการก าหนดนโยบายและวาง
แผนการใชท่ี้ดินในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม การส ารวจ และจ าแนกดิน การก าหนดบริเวณการใชท่ี้ดิน การควบคุมการใชท่ี้ดินบริเวณท่ีมี
การใชห้รือท าใหเ้กิดการปนเป้ือนของสารเคมีหรือวตัถุอ่ืนใด การอนุรักษดิ์นและน ้ า การปรับปรุง บ ารุงดิน การผลิตแผนท่ีและท า
ส ามะโนท่ีดิน การใหบ้ริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้นการพฒันาท่ีดิน ขอ้มูลดินและการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตร และใหมี้การใชป้ระโยชน์ท่ีดินอยา่งย ัง่ยนื (กรมพฒันาท่ีดิน, 2559)   
 จากการด าเนินงานการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ กรมพฒันาท่ีดินมีการพฒันาและปรับปรุงองค์ก ารตาม
เกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐอยา่งต่อเน่ือง โดยในปี 2555 กรมพฒันาท่ีดินไดรั้บการรับรองผ่านเกณฑก์ารพฒันาคุณภาพ
การบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) ในระดบัพ้ืนฐาน (Certified Fundamental Level--CFL) ครบทั้ง 6 หมวด และในปี 2559 กรม
พฒันาท่ีดินไดรั้บรางวลัคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) หมวด 4 การวดั การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้ และต่อมา
ในปี 2561 ไดรั้บรางวลัหมวด 2 การวางแผนเชิงยทุธศาสตร์ และด าเนินการถ่ายทอดลงสู่ ส านกั/กอง แต่เป็นเพียงการพฒันาองคก์าร
ในกลุ่มผูป้ฏิบติังานเฉพาะกลุ่มเท่านั้น ยงัไม่สามารถก าหนดให้บุคลากรของกรมพฒันาท่ีดินทุกหน่วยงานเขา้มามีส่วนร่วมในการ
พฒันาไดอ้ยา่งแทจ้ริง  จากปัญหาดงักล่าว ท าใหผู้ศึ้กษามีความสนใจท่ีตอ้งการศึกษาการด าเนินงานตามหลกัการพฒันาคุณภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐของกรมพฒันาท่ีดิน เพ่ือคน้หา การรับทราบความรู้ของบุคลากร ความคิดเห็น การมีส่วนร่วม และความ
ตอ้งการการส่งเสริมตามหลกัการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ และเสนอแนะแนวทางการแกไ้ขต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของงำนวจิยั 
 

1. เพื่อศึกษาสภาพพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสงัคมของบุคลากรกรมพฒันาท่ีดิน 
2. เพ่ือศึกษาความรู้และความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันากรมพฒันาท่ีดินตามหลกัการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการ

ภาครัฐ 
3. เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมในการพฒันากรมพฒันาท่ีดินตามหลกัการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 
4. เพ่ือศึกษาความตอ้งการการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันากรมพฒันาท่ีดินตามหลกัการพฒันาคุณภาพการบริหาร

จดัการภาครัฐ  

 

กรอบแนวคดิในกำรวจิยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวจิยั 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงำนทีเ่กีย่วข้อง 
 

งำนวิจยัฉบบัน้ี ศึกษำแนวคิดประกอบดว้ย แนวคิดเก่ียวกบัควำมรู้ ควำมคิดเห็น กำรมีส่วนร่วม และกำรส่ือสำร ควำมรู้ 
หมำยถึง ส่ิงท่ีสั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน สาระ ขอ้มูล แนวคิด การคน้ควา้ หรือประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบติั
และทกัษะ เป็นส่ิงท่ีไดรั้บมาจากการไดย้ิน ไดฟั้ง การคิด หรือการปฏิบติั เป็นความเขา้ใจหรือสารสนเทศท่ีไดรั้บมาจากประสบการณ์ 
ความรู้เป็นผลท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ สังคม และเทคโนโลยี (รำชบณัฑิตยสถำน, 2556) ความ

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การพฒันากรมพฒันาท่ีดินตาม
หลกัการพฒันาคุณภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐ ของ
เจา้หนา้ท่ีกรมพฒันาท่ีดิน 

ข้อมูลพืน้ฐานสภาพเศรษฐกจิและสังคม 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. การศึกษา 
4. สถานภาพการปฏิบติังาน 
5. ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 
6. สงักดั (กอง/ส านกั) 
7. แหล่งความรู้ท่ีไดรั้บเก่ียวกบัการพฒันา

คุณภาพ การบริหารจดัการภาครัฐ 
8. ประสบการณ์ในการท างานในการพฒันา

คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 
 

ความรู้และความคดิเห็นเกีย่วกบัเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

1. ความรู้เก่ียวกบัเกณฑคุ์ณภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) 

2. ความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันาคุณภาพ
การบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) 

ความต้องการในการส่งเสริมการพฒันา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

1. ผูท่ี้ตอ้งการให้ส่งเสริม (source) 
2. เน้ือหาในการส่งเสริม (message) 
3. ช่องทางในการส่งเสริม (channel) 
4. เจา้หน้าท่ีรับการส่งเสริม (receiver) 

การมีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
1. การมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ 
2. การมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินงาน 
3. การมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม 
4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
5. การมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์ 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

200200

 

คิดเห็น หมายถึง การแสดงออกซ่ึงความรู้สึกของบุคคลมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ความเช่ือ ทศันคติ เจตคติหรือความเช่ือความคิดเห็น
อาจจะเป็นไปในทางเห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ยกบัส่ิงนั้นก็ได ้หรือเป็นการประเมินผลต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงตามความรู้สึกส่วนบุคคล ท่ี
เห็นวา่ น่าจะเป็นจริง (นงนภสั โครงพิมาย, 2559) การมีส่วนร่วม เป็นรูปแบบหน่ึงในระบบการส่งเสริมการเกษตรและถูกน ามาใช้
มาก เพ่ือให้เกษตรกรและประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเกษตร รูปแบบของการมีส่วนร่วมมีใชม้านานแลว้ การมี
ส่วนร่วม (participatory) เป็นหวัใจของการพฒันาการแลกเปล่ียน เรียนรู้ ร่วมกนัคิดร่วมกนัอภิปรายเหตุผล การมีส่วนร่วมเป็นการ
เช่ือมประชาชนระหวา่งแนวคิดในการใหบ้ริการ (service concept) กบัการส่งเสริมและพฒันาการเกษตร การมีส่วนร่วมจะตระหนกั
ถึงกระบวนการคิดของผูค้นเพ่ือน าไปสู่กระบวนการพฒันา แบ่งไดด้งัน้ี (1) การมีส่วนร่วมในการศึกษาชุมชน เป็นการกระตุน้ให้
ชาวบา้นไดร่้วมกนัเรียนรู้สถานการณ์ของชุมชนทุกดา้น เช่น ดา้นกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ และสังคม เป็นตน้ (2) การมีส่วนร่วม
ในการวเิคราะห์ปัญหา สาเหตุและการวางแผน โดยมุ่งใหเ้กิดการรวมกลุ่มอภิปรายและแสดงความคิดเห็น (3) การมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการพฒันา โดยร่วมด าเนินการสนบัสนุนแรงงาน วสัตุ อุปกรณ์ และเงินทุนหรือเขา้ร่วมบริหาร (4) การมีส่วนร่วมในการ
ติดตาม ประเมินผล เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการพฒันา (5) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากการพฒันา ทั้ง
ประโยชน์ดา้นวตัถุและจิตใจ (เฉลิมศกัด์ิ ตุม้หิรัญ, 2561) การส่ือสาร หมายถึง กระบวนการแลกเปล่ียนถ่ายทอด ขอ้มูล ข่าวสาร ความรู้ 
ความคิดระหวา่งบุคคลโดยผา่นส่ือ เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจ และเกิดการตอบสนองระหวา่งผูส่้งสาร และผูรั้บสาร ตรงตามวตัถุประสงคข์อง
การส่ือสาร ทฤษฎี SMCR (อา้งถึงใน เฉลิมศกัด์ิ ตุม้หิรัญ, 2560) แบบจ าลอง SMCR ของเดวิด เค. เบอร์โล (David K. Berlo) ไดพ้ฒันา
ทฤษฎีท่ีผูส่้งจะส่งสารอยา่งไร และผูรั้บจะรับ แปลความหมาย และมีการโตต้อบกบัสารนั้นอยา่งไร ทฤษฏี SMCR ประกอบดว้ย (1) ผูส่้ง 
(source) ตอ้งเป็นผูท่ี้มีทกัษะความช านาญในการส่ือสาร โดยมีความสามารถเขา้รหัส (encode) เน้ือหาข่าวสาร มีทศันคติท่ีดีต่อผูรั้บ เพ่ือ
ผลของการส่ือสารมีความรู้เก่ียวกบัขอ้มูลข่าวสารท่ีจะส่งเป็นอยา่งดี และควรมีความสามารถปรับระดบัขอ้มูลนั้นให้เหมาะสมและง่าย
ต่อระดบัความรู้ของผูรั้บ ตลอดจนพ้ืนฐานทางสังคมและวฒันธรรมท่ีสอดคลอ้งกบัผูรั้บดว้ย (2) ขอ้มูลข่าวสาร (message) เป็นขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเน้ือหา สัญลกัษณ์ และวิธีการส่งข่าวสาร (3) ช่องทางในการส่ง (channel) เป็นการส่งข่าวสารให้ผูรั้บไดรั้บข่าวสาร ขอ้มูล
โดยผ่านประสาทสัมผสัทั้ง 5 หรือเพียงส่วนใดส่วนหน่ึง คือ การไดย้ิน การดู การสัมผสั การล้ิมรส หรือการไดก้ล่ิน (4) ผูรั้บ (receiver) 
ตอ้งเป็นผูมี้ทกัษะความช านาญในการส่ือสาร โดยมีความสามารถถอดรหสัสาร (decode) เป็นผูท่ี้มีทศันคติ ระดบัความรู้ และพ้ืนฐานทาง
สงัคมวฒันธรรมเช่นเดียวกนัหรือคลา้ยคลึงกบัผูส่้ง จึงจะท าใหก้ารส่ือความหมายหรือการส่ือสารนั้นไดผ้ล (เฉลิมศกัด์ิ ตุม้หิรัญ, 2560) 
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ของค ำถำมมีทั้งแบบปลำยปิด และค ำถำมปลำยเปิด กำรวิเครำะห์ขอ้มูลใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส ำเร็จรูปในกำรวิเครำะห์ขอ้มูล 
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คิดเห็น หมายถึง การแสดงออกซ่ึงความรู้สึกของบุคคลมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ความเช่ือ ทศันคติ เจตคติหรือความเช่ือความคิดเห็น
อาจจะเป็นไปในทางเห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ยกบัส่ิงนั้นก็ได ้หรือเป็นการประเมินผลต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงตามความรู้สึกส่วนบุคคล ท่ี
เห็นวา่ น่าจะเป็นจริง (นงนภสั โครงพิมาย, 2559) การมีส่วนร่วม เป็นรูปแบบหน่ึงในระบบการส่งเสริมการเกษตรและถูกน ามาใช้
มาก เพ่ือให้เกษตรกรและประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเกษตร รูปแบบของการมีส่วนร่วมมีใชม้านานแลว้ การมี
ส่วนร่วม (participatory) เป็นหวัใจของการพฒันาการแลกเปล่ียน เรียนรู้ ร่วมกนัคิดร่วมกนัอภิปรายเหตุผล การมีส่วนร่วมเป็นการ
เช่ือมประชาชนระหวา่งแนวคิดในการใหบ้ริการ (service concept) กบัการส่งเสริมและพฒันาการเกษตร การมีส่วนร่วมจะตระหนกั
ถึงกระบวนการคิดของผูค้นเพ่ือน าไปสู่กระบวนการพฒันา แบ่งไดด้งัน้ี (1) การมีส่วนร่วมในการศึกษาชุมชน เป็นการกระตุน้ให้
ชาวบา้นไดร่้วมกนัเรียนรู้สถานการณ์ของชุมชนทุกดา้น เช่น ดา้นกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ และสังคม เป็นตน้ (2) การมีส่วนร่วม
ในการวเิคราะห์ปัญหา สาเหตุและการวางแผน โดยมุ่งใหเ้กิดการรวมกลุ่มอภิปรายและแสดงความคิดเห็น (3) การมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการพฒันา โดยร่วมด าเนินการสนบัสนุนแรงงาน วสัตุ อุปกรณ์ และเงินทุนหรือเขา้ร่วมบริหาร (4) การมีส่วนร่วมในการ
ติดตาม ประเมินผล เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการพฒันา (5) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากการพฒันา ทั้ง
ประโยชน์ดา้นวตัถุและจิตใจ (เฉลิมศกัด์ิ ตุม้หิรัญ, 2561) การส่ือสาร หมายถึง กระบวนการแลกเปล่ียนถ่ายทอด ขอ้มูล ข่าวสาร ความรู้ 
ความคิดระหวา่งบุคคลโดยผา่นส่ือ เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจ และเกิดการตอบสนองระหวา่งผูส่้งสาร และผูรั้บสาร ตรงตามวตัถุประสงคข์อง
การส่ือสาร ทฤษฎี SMCR (อา้งถึงใน เฉลิมศกัด์ิ ตุม้หิรัญ, 2560) แบบจ าลอง SMCR ของเดวิด เค. เบอร์โล (David K. Berlo) ไดพ้ฒันา
ทฤษฎีท่ีผูส่้งจะส่งสารอยา่งไร และผูรั้บจะรับ แปลความหมาย และมีการโตต้อบกบัสารนั้นอยา่งไร ทฤษฏี SMCR ประกอบดว้ย (1) ผูส่้ง 
(source) ตอ้งเป็นผูท่ี้มีทกัษะความช านาญในการส่ือสาร โดยมีความสามารถเขา้รหัส (encode) เน้ือหาข่าวสาร มีทศันคติท่ีดีต่อผูรั้บ เพ่ือ
ผลของการส่ือสารมีความรู้เก่ียวกบัขอ้มูลข่าวสารท่ีจะส่งเป็นอยา่งดี และควรมีความสามารถปรับระดบัขอ้มูลนั้นให้เหมาะสมและง่าย
ต่อระดบัความรู้ของผูรั้บ ตลอดจนพ้ืนฐานทางสังคมและวฒันธรรมท่ีสอดคลอ้งกบัผูรั้บดว้ย (2) ขอ้มูลข่าวสาร (message) เป็นขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเน้ือหา สัญลกัษณ์ และวิธีการส่งข่าวสาร (3) ช่องทางในการส่ง (channel) เป็นการส่งข่าวสารให้ผูรั้บไดรั้บข่าวสาร ขอ้มูล
โดยผ่านประสาทสัมผสัทั้ง 5 หรือเพียงส่วนใดส่วนหน่ึง คือ การไดย้ิน การดู การสัมผสั การล้ิมรส หรือการไดก้ล่ิน (4) ผูรั้บ (receiver) 
ตอ้งเป็นผูมี้ทกัษะความช านาญในการส่ือสาร โดยมีความสามารถถอดรหสัสาร (decode) เป็นผูท่ี้มีทศันคติ ระดบัความรู้ และพ้ืนฐานทาง
สงัคมวฒันธรรมเช่นเดียวกนัหรือคลา้ยคลึงกบัผูส่้ง จึงจะท าใหก้ารส่ือความหมายหรือการส่ือสารนั้นไดผ้ล (เฉลิมศกัด์ิ ตุม้หิรัญ, 2560) 
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 1. สภำพพ้ืนฐำนทำงเศรษฐกิจและสงัคม 
     ผลการวจิยัพบวา่ บุคลากรกรมพฒันาท่ีดิน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายเุฉล่ีย 42.26 ปี ส่วนใหญ่การศึกษาระดบัปริญญา
โท เป็นขา้ราชการประเภทวิชาการช านาญการพิเศษ มีระยะเวลาการปฏิบติังานเฉล่ีย 13.59 ปี ส่วนใหญ่มีประสบการณ์และไดรั้บ
ความรู้เก่ียวกบัการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐจากเวบ็ไซต์กรมพฒันาท่ีดิน และส่วนใหญ่ไม่ไดเ้ป็นคณะกรรมการ/
คณะท างานในการด าเนินงานตามหลกัการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 
 2. ควำมรู้และควำมคิดเห็นเก่ียวกบัเกณฑคุ์ณภำพกำรบริหำรจดักำรภำครัฐของเจำ้หนำ้ท่ีกรมพฒันำท่ีดิน  
     2.1 ควำมรู้ ผลวิจยัพบวำ่ เจำ้หนำ้ท่ีกรมพฒันำท่ีดินส่วนใหญ่ มีควำมรู้มำกท่ีสุด ทั้ง 7 ดำ้น ไดแ้ก่ ดา้นการน าองคก์าร ดา้น
การวางแผนเชิงยทุธศาสตร์ ดา้นผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ดา้นการวดั การวิเคราะห์และการจดัการความรู้ ดา้นบุคลากร 
ดา้นการปฏิบติัการ และดา้นผลลพัธ์การด าเนินการ และพบวำ่ ความคิดเห็นดา้นขอ้ดีของการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยอนัดบั 1 คือ มีส่วนช่วยตรวจสอบการถ่ายทอดกระบวนการขององค์การสู่การปฏิบติั ดา้นขอ้เสีย 
ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  โดย อนัดบั 1 คือ ขั้นตอนและกระบวนการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ มีหลายขั้นตอน
ท าความเขา้ใจไดย้าก 
 3. กำรมีส่วนร่วมในกำรพฒันำคุณภำพกำรบริหำรจดักำรภำครัฐของเจำ้หนำ้ท่ีกรมพฒันำท่ีดิน 
      3.1 กำรมีส่วนร่วม ผลวจิยัพบวำ่ ส่วนใหญ่มีส่วนร่วมปำนกลำง ทั้ง 3 ประเด็น ไดแ้ก่ (1) การมีส่วนร่วมในการวเิคราะห์
ปัญหาและสถานการณ์เพ่ือก าหนดแนวทางการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ เจา้หนา้ท่ีกรมพฒันาท่ีดินส่วนใหญ่ มีส่วน
ร่วมปานกลาง โดยอนัดบั 1 คือ มีส่วนร่วมการเสนอปัญหาโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจะน ามาพฒันาเพื่อบรรลุเป้าหมายขององคก์าร 
(2) การมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินงาน เจา้หนา้ท่ีกรมพฒันาท่ีดินส่วนใหญ่มีส่วนร่วมปานกลาง โดยอนัดบั 1 คือ มีส่วนร่วม
ก าหนดการปฏิบติังาน (3) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล  เจา้หนา้ท่ีกรมพฒันาท่ีดินส่วนใหญ่มีส่วนร่วมปานกลาง โดยอนัดบั 1 คือ 
มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการประเมินผลการปฏิบติังาน 
      3.2 ระดบัการมีส่วนร่วม ผลวิจยัพบวา่ ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เรียงอนัดบั ไดแ้ก่ (1) ดา้นการรับประโยชน์ ประเด็น 
ดา้นแสดงความคิดเห็นในการประเมินผลการปฏบัติงาน (2) ดา้นการประเมินผล ประเด็นดา้นแสดงความคิดเห็นในการประเมินผล
การปฏิบติังาน (3) ดา้นการด าเนินกิจกรรม ประเด็นดา้นเป็นคณะกรรมการ/คณะท างาน 
 4. ความตอ้งการในการส่งเสริมการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐของเจา้หนา้ท่ีกรมพฒันาท่ีดิน ผลวิจยั พบว่า 
ความตอ้งการในการส่งเสริมการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐของเจา้หนา้ท่ีกรมพฒันาท่ีดิน ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
โดย (1) ดา้นผูส่้งเสริม อนัดบั 1 คือ ผูบ้งัคบับญัชา (2) ดา้นเน้ือหาในการส่งเสริม อนัดบั 1 คือ ประโยชน์ของการพฒันาคุณภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐต่อเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานและการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบติังานใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑก์ารพฒันาคุณภาพการ
บริหารจดัการ (3) ดา้นช่องทางในการส่งเสริม อนัดบั 1 คือ ประชุม/อบรมเชิงปฎิบติัการแบบออนไลน์ และ (4) ดา้นเจา้หนา้ท่ีท่ีควร
ไดรั้บการส่งเสริม อนัดบั 1 คือ ทุกคนในองคก์าร  
 

อภิปรำยผล 
 

1. สภำพพ้ืนฐำนทัว่ไปและสภำพพ้ืนฐำนทำงเศรษฐกิจและสังคม จากการวิจยั พบวา่ เจา้หนา้ท่ีกรมพฒันาท่ีดินมากกว่า
คร่ึง เป็นเพศหญิง มีอายเุฉล่ีย 42.26 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาโท ส่วนใหญ่เป็นขา้ราชการประเภทวิชาการช านาญการ
พิเศษ มีระยะเวลาในการปฏิบติังานเฉล่ีย 13.59 ปี ส่วนใหญ่เป็นเจา้หนา้ท่ีสังกดัส่วนกลางหน่วยงานหลกั ไดรั้บความรู้เก่ียวกบัการ
พฒันาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จากเว็บไซต์กรมพฒันท่ีดิน มากกว่าคร่ึงไม่มีประสบการณ์การเป็นคณะกรรมการ/



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

202202

 

คณะท างาน ซ่ึงสอดคลอ้งกับผลการศึกษาของ จุฬาลกัษณ์ อนุอนัต์ และคนอ่ืน ๆ (2560, หน้า 41) ศึกษาเร่ือง การส ารวจความ
คิดเห็นของบุคลากรในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ศูนย์อนามัยท่ี 1 เชียงใหม่ พบว่า 
ประสบการณ์การท างานในการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) ไม่เคยเป็นคณะกรรมการ/คณะท างาน PMQA 
(ร้อยละ 66) อภิปราย ไดว้า่ เจา้หนา้ท่ีกรมพฒันาท่ีดินส่วนใหญ่ เป็นขา้ราชการประเภทวิชาการช านาญการพิเศษ ซ่ึงมีระยะเวลาใน
การปฏิบติังานมาเป็นเวลานาน แต่ยงัไม่เคยมีประสบการณ์ในการท างานเป็นคณะกรรมการ/คณะท างาน จึงท าให้เจา้หน้าท่ีกรม
พฒันาท่ีดินยงัไม่ใหค้วามส าคญักบัการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐมากนกั 

2. ความรู้ ความคิดเห็น การมีส่วนร่วม เก่ียวกบัการพฒันากรมพฒันาท่ีดินตามหลกัการบริหารการจดัการภาครัฐ จากการ
วิจยั พบว่า ความรู้ของเจา้หน้าท่ีกรมพฒันาท่ีดินส่วนใหญ่มีความรู้มากท่ีสุด ทั้ ง 7 ประเด็น ไดแ้ก่ ดา้นการน าองค์การ ด้านการ
วางแผนเชิงยทุธศาสตร์ ดา้นผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ดา้นการวดั การวิเคราะห์และการจดัการความรู้ ดา้นบุคลากร ดา้นการ
ปฏิบติัการ และดา้นผลลพัธ์การด าเนินการ และพบวา่ เจา้หนา้ท่ีกรมพฒันาท่ีดินมีความคิดเห็นดา้นขอ้ดีเก่ียวกบัการพฒันาคุณภาพ
การบริหารจดัการภาครัฐในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ดา้นขอ้เสีย ภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง และพบวา่ เจา้หน้าท่ีกรมพฒันา
ท่ีดินส่วนใหญ่มีส่วนร่วมอยู่ในระดบัปานกลาง  อภิปรายไดว้่า เจา้หน้าท่ีกรมพฒันาท่ีดินมีความรู้ ความคิดเห็น การมีส่วนร่วม 
เก่ียวกบัการพฒันากรมพฒันาท่ีดินตามหลกัการบริหารจดัการภาครัฐ หากพิจารณาคู่กบัการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม (SWOT) (อา้ง
ถึงใน อภิชาติ พงษศ์รีหดุลชยั, 2564 )ในดา้นจุดแข็ง (strengths) เจา้หนา้ท่ีกรมพฒันาท่ีดินส่วนใหญ่มีความรู้เก่ียวกบัเกณฑคุ์ณภาพ
การบริหารจดัการภาครัฐมากท่ีสุด ทั้ง 7 ประเด็น ไดแ้ก่ ดา้นการน าองคก์าร ดา้นการวางแผนเชิงยทุธศาสตร์ ดา้นผูรั้บบริการและผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสีย ดา้นการวดั การวิเคราะห์และการจดัการความรู้ ดา้นบุคลากร ดา้นการปฏิบติัการ และดา้นผลลพัธ์การด าเนินการ และ
ดา้นจุดอ่อน (weaknesses) เจา้หนา้ท่ีกรมพฒันาท่ีดินมีความคิดเห็น ดา้นขอ้ดี ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และดา้นขอ้เสีย ภาพรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง และพบวา่ เจา้หนา้ท่ีกรมพฒันาท่ีดินส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐอยูใ่น
ระดบัปานกลาง ดงันั้น ควรส่งเสริมใหเ้จา้หนา้ท่ีกรมพฒันาท่ีดินมีเจตคติท่ีดีต่อการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐของกรม
พฒันาท่ีดิน รวมทั้ งส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีกรมพฒันาท่ีดินเข้ามามีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้
ครอบคลุมทุกระดบัทุกหน่วยงาน 
 3. ความตอ้งการการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันากรมพฒันาท่ีดิน ตามหลกัการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ  
จากการวิจยัพบวา่ เจา้หนา้ท่ีกรมพฒันาท่ีดินมีความตอ้งการ ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยเจา้หนา้ท่ีส่วนมากตอ้งการให้ผูบ้งัคบับญัชา
เป็นผูส่้งเสริม ดา้นเน้ือหาเจา้หนา้ท่ีส่วนมากตอ้งการทราบถึงประโยชน์ของการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐต่อเจา้หน้าท่ี
ปฏิบติังาน ช่องทางการส่งเสริมส่วนมากตอ้งการใหเ้ป็นการประชุม/อบรมเชิงปฏิบติัการแบบออนไลน์  และเจา้หนา้ท่ีทุกคนในองคก์าร
ควรไดรั้บการส่งเสริมการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ อภิปรายไดว้า่ เจา้หนา้ท่ีกรมพฒันาท่ีดิน มีความตอ้งการ การมีส่วน
ร่วมในการพฒันากรมพฒันาท่ีดินตามหลกัการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ หากพิจารณาคู่กบั ทฤษฎีการส่ือสาร ของเดวิด 
เค. เบอร์โล (David K. Berlo) ตามแบบจ าลอง SMCR ประกอบดว้ย ผูส่้งสาร (source) ข่าวสาร (message) ช่องทางในการส่ง (channel) 
และ ผูรั้บ (receiver) ดงันั้น ควรส่งเสริมและกระตุน้ ให้เจา้หน้าท่ีกรมพฒันาท่ีดินเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันากรมพฒันาท่ีดินตาม
องคป์ระกอบของ SMCR ทั้ง 4 ดา้น 
      

ข้อเสนอแนะเพือ่กำรน ำไปใช้ 
 
 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันากรมพฒันาท่ีดินตามหลกัการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ ดงัน้ี 
 1. ระดบัผูบ้ริหาร ควรใหค้วามส าคญักบัการเป็นผูส่้งเสริมตามหลกัการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ มากข้ึน 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’
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คณะท างาน ซ่ึงสอดคลอ้งกับผลการศึกษาของ จุฬาลกัษณ์ อนุอนัต์ และคนอ่ืน ๆ (2560, หน้า 41) ศึกษาเร่ือง การส ารวจความ
คิดเห็นของบุคลากรในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ศูนย์อนามัยท่ี 1 เชียงใหม่ พบว่า 
ประสบการณ์การท างานในการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) ไม่เคยเป็นคณะกรรมการ/คณะท างาน PMQA 
(ร้อยละ 66) อภิปราย ไดว้า่ เจา้หนา้ท่ีกรมพฒันาท่ีดินส่วนใหญ่ เป็นขา้ราชการประเภทวิชาการช านาญการพิเศษ ซ่ึงมีระยะเวลาใน
การปฏิบติังานมาเป็นเวลานาน แต่ยงัไม่เคยมีประสบการณ์ในการท างานเป็นคณะกรรมการ/คณะท างาน จึงท าให้เจา้หน้าท่ีกรม
พฒันาท่ีดินยงัไม่ใหค้วามส าคญักบัการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐมากนกั 

2. ความรู้ ความคิดเห็น การมีส่วนร่วม เก่ียวกบัการพฒันากรมพฒันาท่ีดินตามหลกัการบริหารการจดัการภาครัฐ จากการ
วิจยั พบว่า ความรู้ของเจา้หน้าท่ีกรมพฒันาท่ีดินส่วนใหญ่มีความรู้มากท่ีสุด ทั้ ง 7 ประเด็น ไดแ้ก่ ดา้นการน าองค์การ ด้านการ
วางแผนเชิงยทุธศาสตร์ ดา้นผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ดา้นการวดั การวิเคราะห์และการจดัการความรู้ ดา้นบุคลากร ดา้นการ
ปฏิบติัการ และดา้นผลลพัธ์การด าเนินการ และพบวา่ เจา้หนา้ท่ีกรมพฒันาท่ีดินมีความคิดเห็นดา้นขอ้ดีเก่ียวกบัการพฒันาคุณภาพ
การบริหารจดัการภาครัฐในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ดา้นขอ้เสีย ภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง และพบวา่ เจา้หน้าท่ีกรมพฒันา
ท่ีดินส่วนใหญ่มีส่วนร่วมอยู่ในระดบัปานกลาง  อภิปรายไดว้่า เจา้หน้าท่ีกรมพฒันาท่ีดินมีความรู้ ความคิดเห็น การมีส่วนร่วม 
เก่ียวกบัการพฒันากรมพฒันาท่ีดินตามหลกัการบริหารจดัการภาครัฐ หากพิจารณาคู่กบัการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม (SWOT) (อา้ง
ถึงใน อภิชาติ พงษศ์รีหดุลชยั, 2564 )ในดา้นจุดแข็ง (strengths) เจา้หนา้ท่ีกรมพฒันาท่ีดินส่วนใหญ่มีความรู้เก่ียวกบัเกณฑคุ์ณภาพ
การบริหารจดัการภาครัฐมากท่ีสุด ทั้ง 7 ประเด็น ไดแ้ก่ ดา้นการน าองคก์าร ดา้นการวางแผนเชิงยทุธศาสตร์ ดา้นผูรั้บบริการและผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสีย ดา้นการวดั การวิเคราะห์และการจดัการความรู้ ดา้นบุคลากร ดา้นการปฏิบติัการ และดา้นผลลพัธ์การด าเนินการ และ
ดา้นจุดอ่อน (weaknesses) เจา้หนา้ท่ีกรมพฒันาท่ีดินมีความคิดเห็น ดา้นขอ้ดี ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และดา้นขอ้เสีย ภาพรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง และพบวา่ เจา้หนา้ท่ีกรมพฒันาท่ีดินส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐอยูใ่น
ระดบัปานกลาง ดงันั้น ควรส่งเสริมใหเ้จา้หนา้ท่ีกรมพฒันาท่ีดินมีเจตคติท่ีดีต่อการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐของกรม
พฒันาท่ีดิน รวมทั้ งส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีกรมพฒันาท่ีดินเข้ามามีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้
ครอบคลุมทุกระดบัทุกหน่วยงาน 
 3. ความตอ้งการการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันากรมพฒันาท่ีดิน ตามหลกัการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ  
จากการวิจยัพบวา่ เจา้หนา้ท่ีกรมพฒันาท่ีดินมีความตอ้งการ ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยเจา้หนา้ท่ีส่วนมากตอ้งการให้ผูบ้งัคบับญัชา
เป็นผูส่้งเสริม ดา้นเน้ือหาเจา้หนา้ท่ีส่วนมากตอ้งการทราบถึงประโยชน์ของการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐต่อเจา้หน้าท่ี
ปฏิบติังาน ช่องทางการส่งเสริมส่วนมากตอ้งการใหเ้ป็นการประชุม/อบรมเชิงปฏิบติัการแบบออนไลน์  และเจา้หนา้ท่ีทุกคนในองคก์าร
ควรไดรั้บการส่งเสริมการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ อภิปรายไดว้า่ เจา้หนา้ท่ีกรมพฒันาท่ีดิน มีความตอ้งการ การมีส่วน
ร่วมในการพฒันากรมพฒันาท่ีดินตามหลกัการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ หากพิจารณาคู่กบั ทฤษฎีการส่ือสาร ของเดวิด 
เค. เบอร์โล (David K. Berlo) ตามแบบจ าลอง SMCR ประกอบดว้ย ผูส่้งสาร (source) ข่าวสาร (message) ช่องทางในการส่ง (channel) 
และ ผูรั้บ (receiver) ดงันั้น ควรส่งเสริมและกระตุน้ ให้เจา้หน้าท่ีกรมพฒันาท่ีดินเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันากรมพฒันาท่ีดินตาม
องคป์ระกอบของ SMCR ทั้ง 4 ดา้น 
      

ข้อเสนอแนะเพือ่กำรน ำไปใช้ 
 
 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันากรมพฒันาท่ีดินตามหลกัการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ ดงัน้ี 
 1. ระดบัผูบ้ริหาร ควรใหค้วามส าคญักบัการเป็นผูส่้งเสริมตามหลกัการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ มากข้ึน 

 

2. ระดบัหน่วยงาน กอง/ส านกั /กลุ่ม/ฝ่าย /สถานพฒันาท่ีดิน ควรให้ความส าคญักบัการเป็นคณะกรรมการ/คณะท างาน 
โดย สร้างการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ การวางแผน การด าเนินกิจกรรม การประเมินผล และการรับประโยชน์ 
ใหท้ัว่ทั้งองคก์าร 

3. ระดบัผูป้ฏิบติั สร้างการรับรู้และสนบัสนุนให้เจา้หนา้ท่ีทุกระดบัมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามหลกัการพฒันาคุณภาพ
การบริหารจดัการภาครัฐ  
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แนวทางในการพฒันาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ผึง้โพรง อ าเภอสะเดา จังหวดัสงขลา 
 

สุนิษา  เจริญวรนาท1* 

บ าเพญ็  เขียวหวาน2 และ พลสราญ  สราญรมย3์ 

แขนงวชิาส่งเสริมและพฒันาการเกษตร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ประเทศไทย1, 2, 3 
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บทคดัย่อ 
 

 การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) การบริหารจัดการกลุ่ม และการจดัการธุรกิจของกลุ่ม (2) ความรู้และแหล่ง
ความรู้เก่ียวกบัการท าการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และความคิดเห็นท่ีมีต่อความเขม้แข็งของกลุ่ม (3) การมีส่วนร่วมในการบริหาร
จดัการกลุ่มของสมาชิก (4) การจดัการโซ่อุปทานของกลุ่ม (5) ปัญหาสภาพแวดลอ้มภายใน สภาพแวดลอ้มภายนอก ขอ้เสนอแนะ 
แนวทางในการพฒันาความเขม้แข็งของกลุ่มผ้ึงโพรง ประชากรในการวิจัย ประกอบด้วย (1) เกษตรกรผูเ้ขา้ร่วมโครงการส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ผึ้งโพรง อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา ปี 2563 จ านวน 68 ราย  เก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์จากประชากรทั้งหมด 
(2) คณะกรรมการกลุ่ม จ านวน 7 คน ด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก ในประเด็นการบริหารจดัการกลุ่ม สภาพแวดลอ้มภายใน ภายนอก และ
การจดัการโซ่อุปทานของกลุ่ม (3)  คณะกรรมการและตวัแทนสมาชิกกลุ่ม จ านวน 10 คน ด าเนินการจดัเวทีชุมชน ในประเด็นการจดัการ
ธุรกิจของกลุ่ม และแนวทางในการพฒันาความเขม้แขง็ของกลุ่ม จดัเก็บขอ้มูลโดยการสมัภาษณ์ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยสถิติพรรณนา และการ
วเิคราะห์เน้ือหาดว้ยการจ าแนก และจดักลุ่มขอ้มูล 
 ผลการวจิยั พบวา่ (1) การบริหารจดัการกลุ่ม การประชุมแต่ละคร้ัง จะเปิดโอกาสใหส้มาชิกไดแ้สดงความคิดเห็น และการ
จดัการธุรกิจของกลุ่ม พบวา่ ช่องทางการเขา้ถึงลูกคา้ จะอาศยัโซเชียลมีเดียในการเขา้ถึงผูบ้ริโภค (2) เกษตรกรมีความรู้เก่ียวกบัการ
ท าการเกษตรแบบแปลงใหญ่อยู่ในระดบัปานกลาง ไดรั้บความรู้จากส่ือกลุ่มมากท่ีสุด ความคิดเห็นท่ีมีต่อความเขม้แข็งของกลุ่ม 
พบวา่ คณะกรรมการมีความซ่ือสตัย ์โปร่งใสมากท่ีสุด (3) การมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการกลุ่มของสมาชิก พบวา่ สมาชิกมีส่วน
ร่วมในการร่วมรับผลประโยชน์มากท่ีสุด (4) การจดัการโซ่อุปทานของกลุ่ม พบว่า การจดัการตน้น ้ า คือ การพฒันาคุณภาพของ
น ้ าผึ้ งให้ไดม้าตรฐาน การจดัการกลางน ้ า คือ การพฒันาผลิตภณัฑ์และบรรจุภณัฑ์ การจดัการปลายน ้ า คือ การเพ่ิมช่องทางทาง
การคา้ผ่านระบบ e-commerce (5) ปัญหา พบว่า มีปัญหา เร่ือง ขาดความรู้ดา้นการตลาดมากท่ีสุด เกษตรกรมีขอ้เสนอแนะ คือ 
สมาชิกควรเพ่ิมเติมความรู้ดา้นการตลาดใหม้ากข้ึน จุดแขง็ คือ คณะกรรมการเขม้แข็ง จุดอ่อน คือ น ้ าผึ้งและผลิตภณัฑจ์ากน ้ าผึ้งยงั
ไม่ไดก้ารรับรองมาตรฐาน มีโอกาส คือ พ้ืนท่ีติดต่อกบัประเทศมาเลเซีย และอุปสรรค คือ ความผนัผวนของสภาพอากาศ โดยมี
แนวทางในการพฒันาความเขม้แข็งของกลุ่ม ไดแ้ก่ การส่งเสริมและพฒันาคุณภาพน ้ าผึ้งและผลิตภณัฑจ์ากน ้ าผึ้งให้ไดก้ารรับรอง
มาตรฐาน พฒันาองคค์วามรู้ดา้นการผลิต การแปรรูป การพฒันาผลิตภณัฑ ์บรรจุภณัฑ ์และการตลาดใหแ้ก่สมาชิก และส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร เพ่ือเป็นช่องทางการกระจายสินคา้เกษตรท่ีผลิตไดจ้ากแปลงใหญ่   
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บทคดัย่อ 
 

 การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) การบริหารจัดการกลุ่ม และการจดัการธุรกิจของกลุ่ม (2) ความรู้และแหล่ง
ความรู้เก่ียวกบัการท าการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และความคิดเห็นท่ีมีต่อความเขม้แข็งของกลุ่ม (3) การมีส่วนร่วมในการบริหาร
จดัการกลุ่มของสมาชิก (4) การจดัการโซ่อุปทานของกลุ่ม (5) ปัญหาสภาพแวดลอ้มภายใน สภาพแวดลอ้มภายนอก ขอ้เสนอแนะ 
แนวทางในการพฒันาความเขม้แข็งของกลุ่มผ้ึงโพรง ประชากรในการวิจัย ประกอบด้วย (1) เกษตรกรผูเ้ขา้ร่วมโครงการส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ผึ้งโพรง อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา ปี 2563 จ านวน 68 ราย  เก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์จากประชากรทั้งหมด 
(2) คณะกรรมการกลุ่ม จ านวน 7 คน ด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก ในประเด็นการบริหารจดัการกลุ่ม สภาพแวดลอ้มภายใน ภายนอก และ
การจดัการโซ่อุปทานของกลุ่ม (3)  คณะกรรมการและตวัแทนสมาชิกกลุ่ม จ านวน 10 คน ด าเนินการจดัเวทีชุมชน ในประเด็นการจดัการ
ธุรกิจของกลุ่ม และแนวทางในการพฒันาความเขม้แขง็ของกลุ่ม จดัเก็บขอ้มูลโดยการสมัภาษณ์ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยสถิติพรรณนา และการ
วเิคราะห์เน้ือหาดว้ยการจ าแนก และจดักลุ่มขอ้มูล 
 ผลการวจิยั พบวา่ (1) การบริหารจดัการกลุ่ม การประชุมแต่ละคร้ัง จะเปิดโอกาสใหส้มาชิกไดแ้สดงความคิดเห็น และการ
จดัการธุรกิจของกลุ่ม พบวา่ ช่องทางการเขา้ถึงลูกคา้ จะอาศยัโซเชียลมีเดียในการเขา้ถึงผูบ้ริโภค (2) เกษตรกรมีความรู้เก่ียวกบัการ
ท าการเกษตรแบบแปลงใหญ่อยู่ในระดบัปานกลาง ไดรั้บความรู้จากส่ือกลุ่มมากท่ีสุด ความคิดเห็นท่ีมีต่อความเขม้แข็งของกลุ่ม 
พบวา่ คณะกรรมการมีความซ่ือสตัย ์โปร่งใสมากท่ีสุด (3) การมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการกลุ่มของสมาชิก พบวา่ สมาชิกมีส่วน
ร่วมในการร่วมรับผลประโยชน์มากท่ีสุด (4) การจดัการโซ่อุปทานของกลุ่ม พบว่า การจดัการตน้น ้ า คือ การพฒันาคุณภาพของ
น ้ าผึ้ งให้ไดม้าตรฐาน การจดัการกลางน ้ า คือ การพฒันาผลิตภณัฑ์และบรรจุภณัฑ์ การจดัการปลายน ้ า คือ การเพ่ิมช่องทางทาง
การคา้ผ่านระบบ e-commerce (5) ปัญหา พบว่า มีปัญหา เร่ือง ขาดความรู้ดา้นการตลาดมากท่ีสุด เกษตรกรมีขอ้เสนอแนะ คือ 
สมาชิกควรเพ่ิมเติมความรู้ดา้นการตลาดใหม้ากข้ึน จุดแขง็ คือ คณะกรรมการเขม้แข็ง จุดอ่อน คือ น ้ าผึ้งและผลิตภณัฑจ์ากน ้ าผึ้งยงั
ไม่ไดก้ารรับรองมาตรฐาน มีโอกาส คือ พ้ืนท่ีติดต่อกบัประเทศมาเลเซีย และอุปสรรค คือ ความผนัผวนของสภาพอากาศ โดยมี
แนวทางในการพฒันาความเขม้แข็งของกลุ่ม ไดแ้ก่ การส่งเสริมและพฒันาคุณภาพน ้ าผึ้งและผลิตภณัฑจ์ากน ้ าผึ้งให้ไดก้ารรับรอง
มาตรฐาน พฒันาองคค์วามรู้ดา้นการผลิต การแปรรูป การพฒันาผลิตภณัฑ ์บรรจุภณัฑ ์และการตลาดใหแ้ก่สมาชิก และส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร เพ่ือเป็นช่องทางการกระจายสินคา้เกษตรท่ีผลิตไดจ้ากแปลงใหญ่   
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Abstract 
 

 The purposes of this research were to study (1) group management and business management of the group (2) knowledge 
and knowledge resources about collaborative farming and opinion toward the strength of the group (3) participation in group management of 
members (4) supply chain management of the group (5) problems, internal environment, external environment, suggestions, and guidelines 
in strength development of Apis cerana Fabricius. The population in this research consisted of (1) 68 farmers who participated in 
Apis cerana Fabricius collaborative farming extension project in Sa Dao district, Songkhla province in 2020. Data were collected by 
conducting interview from the entire population; (2) 7 group committees. The in-depth interview was done in the aspect of group 
management, internal environment, external environment, and group supply chain management; (3) 10 committees and group member 
representatives operated by organizing community forum in the aspect of business management of the group and guidelines in 
strength development of the group. Data were collected by conducting interview and were analyzed by using descriptive statistics. 
The content analysis was done by data classification and grouping.     
 The research findings were as follow: (1) Group management that in each meeting, there would be opportunity for member 
to express their opinion. For the business management of the group, it revealed that they relied on social media as a channel to get to 
consumers. (2) Farmers had knowledge about collaborative farming at the moderate level. They received the knowledge from group 
media the most. Their opinion toward the strength of the group that found the honest and transparent committee at the highest level. 
(3) Participation in group management of members that members participated in mutual interest the most. (4)  For supply chain 
management of the group, it showed that the upstream management was the development of standardized quality honey, the mid-stream 
management was the development of product and packaging, and the downstream management was the increase of trading channel 
through e-commerce system. (5) Problems, they faced with the problem regarding the lack of knowledge about marketing the most. 
Farmers suggested that members should increase their knowledge about marketing. Their strength was having strong committees. 
The weakness was on the fact that the honey and products from honey have not been certified yet. The opportunity was to having the 
area connected with Malaysia, and the threat was climate variability. Extension guidelines in group strength development were such 
as encouraging and developing honey and honey related products in order to receive standard certification, developing knowledge 
regarding production, processing, product development, packaging, and marketing to the members, and promoting agricultural 
tourism as a channel to distribute agricultural products from collaborative farming.  
  
Keywords: Group Management, Group Strength, Apis Cerana Fabricius Collaborative Farming 
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บทน า 
 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดก้ าหนดแนวทางการพฒันาของกระทรวงฯ ซ่ึงมีโครงการท่ีส าคญั คือ การปรับโครงสร้าง
การผลิตสินคา้เกษตร ไดแ้ก่ สินคา้ดา้นพืช ปศุสตัว ์และประมง เนน้ใหค้วามส าคญัในเร่ืองการลดตน้ทุนการผลิต โดยการรวมแปลง
การผลิตของเกษตรกรเป็นแปลงใหญ่ จะก่อใหเ้กิดกิจกรรมลดตน้ทุนการผลิตตามท่ีก าหนด และสามารถวดัผลสัมฤทธ์ิไดอ้ยา่งเป็น
รูปธรรม ซ่ึงเป็นการเพ่ิมโอกาสในการแข่งขนัให้กบัสินคา้เกษตร โดยมีหลกัการ คือ การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต อาทิ ลดตน้ทุน
การผลิต เพ่ิมผลผลิตต่อพ้ืนท่ี รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพไดม้าตรฐาน ตรงตามความตอ้งการของตลาด มีการผลิตร่วมกนัเป็นกลุ่มและ
มีการเช่ือมโยงกบัตลาด เพ่ือบริหารจดัการให้เกิดสมดุลระหว่างอุปทานและอุปสงคข์องสินคา้ แกปั้ญหาเร่ืองสินคา้ลน้ตลาดและ
ราคาสินคา้เกษตรตกต ่า 
 สถานการณ์ในปัจจุบันการผลิตสินคา้เกษตรมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขนัสูง ทั้ งในด้านปริมาณ 
คุณภาพ และตน้ทุนการผลิตท่ีสูงท าใหเ้กษตรกรรายยอ่ยประสบปัญหาในการผลิตและจ าหน่าย และจากการท่ีเกษตรกรรายยอ่ยต่าง
คนต่างผลิต ท าให้ยากต่อการจดัการผลผลิตให้มีประสิทธิภาพและไดผ้ลผลิตท่ีมีคุณภาพ ไม่เป็นท่ีตอ้งการของตลาด ดงันั้น การ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสนบัสนุนใหเ้กษตรกรรายยอ่ยมีการรวมกนัผลิตสินคา้เกษตรร่วมกนั มีการ
บริหารจดัการพ้ืนท่ี ตั้งแต่วางแผนผลิต การร่วมปัญหาปัจจยัการผลิต การสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เกษตรกร  มีความสามารถใน
การจดัการสินคา้ รวมถึงมีการจ าหน่ายร่วมกนั ซ่ึงจะท าให้เกษตรกรสามารถลดตน้ทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิต และสามารถแข่งขนัใน
ตลาดได ้ภายใตก้ารสนบัสนุนและบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคีการจดัการบริหารการเกษตรแบบ  
“แปลงใหญ่” 
 กลุ่มแปลงใหญ่ผึ้งโพรง อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา เขา้ร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตั้งแต่ปี 2563 
จนถึง 2565 มีจ านวนสมาชิก 68 ราย และเล้ียงผึ้งโพรง จ านวน 1,239 ลงั จากผลการด าเนินงานของกลุ่มแปลงใหญ่ผึ้งโพรงดงักล่าว
ยงัไม่ไดมี้การประเมินเพ่ือหาแนวทางในการพฒันา  
 ดงันั้น งานวจิยัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการบริหารจดัการกลุ่ม และการจดัการธุรกิจของกลุ่ม ความรู้ และแหล่งความรู้
เก่ียวกบัการท าการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และความคิดเห็นท่ีมีต่อความเขม้แข็งของกลุ่ม การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการบริหาร
จดัการ การจดัการโซ่อุปทานของกลุ่ม ปัญหาสภาพแวดลอ้มภายใน สภาพแวดลอ้มภายนอก ขอ้เสนอแนะ และแนวทางในการ
พฒันาความเขม้แข็งของกลุ่ม เพ่ือน าผลการศึกษาท่ีไดไ้ปใชเ้ป็นขอ้มูลในการก าหนดแนวทางในการพฒันาความเขม้แข็งของกลุ่ม 
สามารถบริหารจดัการกลุ่มไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพ่ึงพาตนเองได ้พร้อมทั้งผูท่ี้มีความสนใจและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
สามารถน าขอ้มูลท่ีได ้ไปใชก้ าหนดแนวทางในการพฒันาความเขม้แขง็ของกลุ่มแปลงใหญ่แปลงอ่ืนไดอ้ยา่งเหมาะสมต่อไป  
 

วตัถุประสงค์การวจิยั 
 

 1. ศึกษาการบริหารจดัการกลุ่ม และการจดัการธุรกิจของกลุ่มแปลงใหญ่ผึ้งโพรง 
 2. ศึกษาความรู้ และแหล่งความรู้เก่ียวกบัการท าการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และความคิดเห็นท่ีมีต่อความเขม้แข็งของกลุ่ม
แปลงใหญ่ผึ้งโพรงของสมาชิก 
 3. ศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการกลุ่มแปลงใหญ่ผึ้งโพรงของสมาชิก 
 4. ศึกษาการจดัการโซ่อุปทานของกลุ่มแปลงใหญ่ผึ้งโพรง  



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี

207207

บทน า 
 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดก้ าหนดแนวทางการพฒันาของกระทรวงฯ ซ่ึงมีโครงการท่ีส าคญั คือ การปรับโครงสร้าง
การผลิตสินคา้เกษตร ไดแ้ก่ สินคา้ดา้นพืช ปศุสตัว ์และประมง เนน้ใหค้วามส าคญัในเร่ืองการลดตน้ทุนการผลิต โดยการรวมแปลง
การผลิตของเกษตรกรเป็นแปลงใหญ่ จะก่อใหเ้กิดกิจกรรมลดตน้ทุนการผลิตตามท่ีก าหนด และสามารถวดัผลสัมฤทธ์ิไดอ้ยา่งเป็น
รูปธรรม ซ่ึงเป็นการเพ่ิมโอกาสในการแข่งขนัให้กบัสินคา้เกษตร โดยมีหลกัการ คือ การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต อาทิ ลดตน้ทุน
การผลิต เพ่ิมผลผลิตต่อพ้ืนท่ี รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพไดม้าตรฐาน ตรงตามความตอ้งการของตลาด มีการผลิตร่วมกนัเป็นกลุ่มและ
มีการเช่ือมโยงกบัตลาด เพ่ือบริหารจดัการให้เกิดสมดุลระหว่างอุปทานและอุปสงคข์องสินคา้ แกปั้ญหาเร่ืองสินคา้ลน้ตลาดและ
ราคาสินคา้เกษตรตกต ่า 
 สถานการณ์ในปัจจุบันการผลิตสินคา้เกษตรมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขนัสูง ทั้ งในด้านปริมาณ 
คุณภาพ และตน้ทุนการผลิตท่ีสูงท าใหเ้กษตรกรรายยอ่ยประสบปัญหาในการผลิตและจ าหน่าย และจากการท่ีเกษตรกรรายยอ่ยต่าง
คนต่างผลิต ท าให้ยากต่อการจดัการผลผลิตให้มีประสิทธิภาพและไดผ้ลผลิตท่ีมีคุณภาพ ไม่เป็นท่ีตอ้งการของตลาด ดงันั้น การ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสนบัสนุนใหเ้กษตรกรรายยอ่ยมีการรวมกนัผลิตสินคา้เกษตรร่วมกนั มีการ
บริหารจดัการพ้ืนท่ี ตั้งแต่วางแผนผลิต การร่วมปัญหาปัจจยัการผลิต การสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เกษตรกร  มีความสามารถใน
การจดัการสินคา้ รวมถึงมีการจ าหน่ายร่วมกนั ซ่ึงจะท าให้เกษตรกรสามารถลดตน้ทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิต และสามารถแข่งขนัใน
ตลาดได ้ภายใตก้ารสนบัสนุนและบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคีการจดัการบริหารการเกษตรแบบ  
“แปลงใหญ่” 
 กลุ่มแปลงใหญ่ผึ้งโพรง อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา เขา้ร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตั้งแต่ปี 2563 
จนถึง 2565 มีจ านวนสมาชิก 68 ราย และเล้ียงผึ้งโพรง จ านวน 1,239 ลงั จากผลการด าเนินงานของกลุ่มแปลงใหญ่ผึ้งโพรงดงักล่าว
ยงัไม่ไดมี้การประเมินเพ่ือหาแนวทางในการพฒันา  
 ดงันั้น งานวจิยัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการบริหารจดัการกลุ่ม และการจดัการธุรกิจของกลุ่ม ความรู้ และแหล่งความรู้
เก่ียวกบัการท าการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และความคิดเห็นท่ีมีต่อความเขม้แข็งของกลุ่ม การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการบริหาร
จดัการ การจดัการโซ่อุปทานของกลุ่ม ปัญหาสภาพแวดลอ้มภายใน สภาพแวดลอ้มภายนอก ขอ้เสนอแนะ และแนวทางในการ
พฒันาความเขม้แข็งของกลุ่ม เพ่ือน าผลการศึกษาท่ีไดไ้ปใชเ้ป็นขอ้มูลในการก าหนดแนวทางในการพฒันาความเขม้แข็งของกลุ่ม 
สามารถบริหารจดัการกลุ่มไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพ่ึงพาตนเองได ้พร้อมทั้งผูท่ี้มีความสนใจและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
สามารถน าขอ้มูลท่ีได ้ไปใชก้ าหนดแนวทางในการพฒันาความเขม้แขง็ของกลุ่มแปลงใหญ่แปลงอ่ืนไดอ้ยา่งเหมาะสมต่อไป  
 

วตัถุประสงค์การวจิยั 
 

 1. ศึกษาการบริหารจดัการกลุ่ม และการจดัการธุรกิจของกลุ่มแปลงใหญ่ผึ้งโพรง 
 2. ศึกษาความรู้ และแหล่งความรู้เก่ียวกบัการท าการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และความคิดเห็นท่ีมีต่อความเขม้แข็งของกลุ่ม
แปลงใหญ่ผึ้งโพรงของสมาชิก 
 3. ศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการกลุ่มแปลงใหญ่ผึ้งโพรงของสมาชิก 
 4. ศึกษาการจดัการโซ่อุปทานของกลุ่มแปลงใหญ่ผึ้งโพรง  

 5. ศึกษาปัญหา สภาพแวดลอ้มภายใน สภาพแวดลอ้มภายนอก ขอ้เสนอแนะ และแนวทางในการพฒันาความเขม้แข็งของ
กลุ่มแปลงใหญ่ผึ้งโพรง 
 

กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรมส่งเสริมการเกษตร (2558) มีแนวคิดการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ คือ เนน้ให้
ความส าคญัในเร่ืองการลดตน้ทุนการผลิต โดยการรวมแปลงการผลิตของเกษตรกรเป็นแปลงใหญ่จะก่อให้เกิดกิจกรรมลดตน้ทุน
การผลิตตามท่ีก าหนด และสามารถวดัผลสมัฤทธ์ิไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม ซ่ึงเป็นการเพ่ิมโอกาสในการแข่งขนัใหก้บัสินคา้เกษตร ทั้งน้ี
การปรับโครงสร้างสินคา้ท่ีส าคญัดงักล่าว จะตอ้งท าการผลิตในพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมอีกดว้ย 
 ผูว้จิยัไดท้ าการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย การบริหารจดัการกลุ่ม การจดัการธุรกิจ
ของกลุ่ม รวมถึงความรู้และแหล่งความรู้เก่ียวกบัการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ การมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการกลุ่ม  
การจดัการห่วงโซ่อุปทาน ตลอดจนปัญหา สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก ขอ้เสนอแนะ และแนวทางในการพฒันากลุ่มแปลง
ใหญ่ ลว้นมีผลต่อแนวทางในการพฒันาความเขม้แขง็ของกลุ่มแปลงใหญ่ผึ้งโพรง อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา ทั้งส้ิน ซ่ึงผลการวิจยั
เหล่าน้ีจะน าไปเป็นแนวทางในการพฒันาความเขม้แขง็กลุ่มแปลงใหญ่ต่อไป 

การบริหารจดัการกลุ่ม 
(1) การวางแผน (2) การจดัโครงสร้างองคก์ร   
(3) การจดัคนเขา้ท างาน (4) การอ านวยการ (5) การควบคุม 
 
 
 
 

ปัญหา และขอ้เสนอแนะ 
(1) กลุ่มและการบริหารกลุ่ม (2) การเรียนรู้ ภูมิปัญญา 
การพฒันาสมาชิก (3) การผลิต (4) การตลาด  
(5) การประเมินผลลพัธ์ในการด าเนินงาน 
 
 

การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการบริหารจดัการกลุ่ม 
(1) การร่วมคิดและตดัสินใจ (2) การร่วมปฏิบติั  
(3) การร่วมลงทุน (4) การร่วมติดตามและประเมิน 
(5) การร่วมรับผลประโยชน ์
 

ความรู้ และแหล่งความรู้เก่ียวกบัการ
ท าการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และ
ความคิดเห็นท่ีมีต่อความเขม้แขง็ของ
กลุ่ม 
 
 
 แนวทางในการพฒันาความเขม้แขง็ 

ของกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ผึ้ง 
โพรง อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา 

 

วเิคราะห์สภาพแวดลอ้ม
ภายในและภายนอก  
 

วเิคราะห์การจดัการโซ่อุปทาน 
(1) ตน้น ้ า (2) กลางน ้ า  
(3) ปลายน ้ า 
 

วเิคราะห์การจดัการธุรกิจของกลุ่ม  
(1) พนัธมิตร (2) กิจกรรมหลกั  
(3) คุณค่าสินคา้ (4) ความสัมพนัธ์กับ
ลูกคา้ (5) กลุ่มลูกคา้ (6) ทรัพยากรหลกั 
(7) ช่องทางการเขา้ถึงลูกคา้ 
(8) โครงสร้างตน้ทุน (9) รายไดห้ลกั 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

208208

วธีิด าเนินการวจิยั 
 

 1. การศึกษาการบริหารจดัการกลุ่ม ความรู้ และแหล่งความรู้เก่ียวกบัการท าการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และความคิดเห็นท่ี
มีต่อความเขม้แข็งของกลุ่ม การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการบริหารจดัการกลุ่ม ปัญหา สภาพแวดลอ้มภายใน สภาพแวดลอ้มภายนอก 
และขอ้เสนอแนะในการพฒันาความเขม้แข็งของกลุ่มแปลงใหญ่ผึ้ งโพรง เก็บขอ้มูลจากเกษตรกรผูเ้ขา้ร่วมโครงการส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ผึ้งโพรง อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา ปี 2563 จ านวนทั้งหมด 68 ราย โดยไม่มีการสุ่มตวัอยา่ง เคร่ืองมือท่ี
ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ ซ่ึงประกอบไปดว้ยลกัษณะค าถามแบบบปลายปิดและปลายเปิด  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ
พรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการจดัอนัดบั และการให้คะแนนตาม
มาตรวดัลิเคิร์ท (Likert type scale) 5 ระดบั จากนั้นน ามาหาค่าเฉล่ียและท าการแปลความหมาย  
 2. การศึกษาการบริหารจดัการกลุ่ม สภาพแวดลอ้มภายใน สภาพแวดลอ้มภายนอก และการจดัการโซ่อุปทานของกลุ่ม
แปลงใหญ่ผึ้งโพรง เก็บขอ้มูลจากคณะกรรมการกลุ่ม จ านวน 7 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจัย คือ ประเด็นการสัมภาษณ์เชิงลึก 
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการวเิคราะห์เน้ือหาดว้ยการจ าแนก และจดักลุ่มขอ้มูล วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน สภาพแวดลอ้มภายนอก 
และการจดัการโซ่อุปทาน 
 3. การศึกษาการจดัการธุรกิจของกลุ่ม และแนวทางในการพฒันาความเขม้แขง็ของกลุ่มแปลงใหญ่ผึ้งโพรง เก็บขอ้มูลจาก
คณะกรรมการและตวัแทนสมาชิกกลุ่ม จ านวน 10 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั คือ ประเด็นการจดัเวทีชุมชน วิเคราะห์ขอ้มูลโดย
การวเิคราะห์เน้ือหาดว้ยการจ าแนก และจดักลุ่มขอ้มูล วเิคราะห์การจดัการธุรกิจของกลุ่ม และ TOWS Matrix 
 

ผลการวจิยั 
 

 1. การบริหารจดัการกลุ่ม และการจดัการธุรกิจของกลุ่มแปลงใหญ่ผึ้งโพรง 
     1.1 การบริหารจดัการกลุ่มของกลุ่มแปลงใหญ่ผึ้งโพรง สมาชิกมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารจดัการกลุ่มของกลุ่ม
แปลงใหญ่ผึ้งโพรง ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ประเด็นท่ีสมาชิกมีความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด คือ การอ านวยการไดแ้ก่ ในการ
ประชุมแต่ละคร้ัง จะเปิดโอกาสให้สมาชิกไดแ้สดงความคิดเห็น และประเด็นท่ีสมาชิกมีความคิดเห็นน้อยท่ีสุด คือ การควบคุม 
ไดแ้ก่ มีการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบติังาน 
          จากการสนทนากลุ่ม พบวา่ กลุ่มแปลงใหญ่ผึ้งโพรงมีการบริหารจดัการกลุ่ม แบ่งออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ การวางแผน  
การจดัโครงสร้างองคก์ร การจดัคนเขา้ท างาน การอ านวยการ และการควบคุม  
     1.2 การจดัการธุรกิจของกลุ่มแปลงใหญ่ผึ้งโพรง แบ่งออกเป็น 9 ประเด็น ไดแ้ก่ (1) กลุ่มลูกคา้ คือ ลูกคา้ทัว่ไปท่ีบริโภค
น ้ าผึ้ งและผลิตภณัฑ์จากน ้ าผึ้ ง และลูกคา้ท่ีใส่ใจเร่ืองสุขภาพและความงาม (2) คุณค่าสินคา้ คือ ลงัผึ้ ง น ้ าผึ้ ง และผลิตภณัฑ์ได้
มาตรฐาน (3) ช่องทางการเขา้ถึงลูกคา้ คือ ร้านคา้ชุมชน สหกรณ์การเกษตร การออกบู๊ธแสดงสินคา้ และช่องทางการจดัจ าหน่าย
ออนไลน์ (4) ความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ คือ การสร้างความเช่ือมัน่และความไวว้างใจโดยการใชโ้ซเชียลมีเดียในการในการส่ือสารกบั
ลูกคา้ (5) รายไดห้ลกั คือ รายไดจ้ากการจ าหน่ายลงัผึ้ ง น ้ าผึ้ ง และสินคา้แปรรูปจากน ้ าผึ้ ง (6) ทรัพยากรหลกั คือ แรงงาน เงินทุน 
วสัดุและอุปกรณ์ วตัถุดิบ และกระบวนการ (7) กิจกรรมหลกั คือ การผลิต แปรรูป ยกระดบัคุณภาพผลผลิต เพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายให้
ผูบ้ริโภค (8) พนัธมิตร คือ ผูจ้  าหน่ายปัจจยัการผลิต พ่อคา้คนกลาง หน่วยงานราชการ และสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ (9) โครงสร้าง
ตน้ทุน คือ ค่าวตัถุดิบ ค่าวสัดุ/อุปกรณ์ ค่าแรงงาน  ค่าสาธารณูปโภค ตลอดจนค่าบริหารจดัการต่าง ๆ ในการด าเนินธุรกิจ 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’
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วธีิด าเนินการวจิยั 
 

 1. การศึกษาการบริหารจดัการกลุ่ม ความรู้ และแหล่งความรู้เก่ียวกบัการท าการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และความคิดเห็นท่ี
มีต่อความเขม้แข็งของกลุ่ม การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการบริหารจดัการกลุ่ม ปัญหา สภาพแวดลอ้มภายใน สภาพแวดลอ้มภายนอก 
และขอ้เสนอแนะในการพฒันาความเขม้แข็งของกลุ่มแปลงใหญ่ผึ้ งโพรง เก็บขอ้มูลจากเกษตรกรผูเ้ขา้ร่วมโครงการส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ผึ้งโพรง อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา ปี 2563 จ านวนทั้งหมด 68 ราย โดยไม่มีการสุ่มตวัอยา่ง เคร่ืองมือท่ี
ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ ซ่ึงประกอบไปดว้ยลกัษณะค าถามแบบบปลายปิดและปลายเปิด  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ
พรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการจดัอนัดบั และการให้คะแนนตาม
มาตรวดัลิเคิร์ท (Likert type scale) 5 ระดบั จากนั้นน ามาหาค่าเฉล่ียและท าการแปลความหมาย  
 2. การศึกษาการบริหารจดัการกลุ่ม สภาพแวดลอ้มภายใน สภาพแวดลอ้มภายนอก และการจดัการโซ่อุปทานของกลุ่ม
แปลงใหญ่ผึ้งโพรง เก็บขอ้มูลจากคณะกรรมการกลุ่ม จ านวน 7 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจัย คือ ประเด็นการสัมภาษณ์เชิงลึก 
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการวเิคราะห์เน้ือหาดว้ยการจ าแนก และจดักลุ่มขอ้มูล วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน สภาพแวดลอ้มภายนอก 
และการจดัการโซ่อุปทาน 
 3. การศึกษาการจดัการธุรกิจของกลุ่ม และแนวทางในการพฒันาความเขม้แขง็ของกลุ่มแปลงใหญ่ผึ้งโพรง เก็บขอ้มูลจาก
คณะกรรมการและตวัแทนสมาชิกกลุ่ม จ านวน 10 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั คือ ประเด็นการจดัเวทีชุมชน วิเคราะห์ขอ้มูลโดย
การวเิคราะห์เน้ือหาดว้ยการจ าแนก และจดักลุ่มขอ้มูล วเิคราะห์การจดัการธุรกิจของกลุ่ม และ TOWS Matrix 
 

ผลการวจิยั 
 

 1. การบริหารจดัการกลุ่ม และการจดัการธุรกิจของกลุ่มแปลงใหญ่ผึ้งโพรง 
     1.1 การบริหารจดัการกลุ่มของกลุ่มแปลงใหญ่ผึ้งโพรง สมาชิกมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารจดัการกลุ่มของกลุ่ม
แปลงใหญ่ผึ้งโพรง ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ประเด็นท่ีสมาชิกมีความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด คือ การอ านวยการไดแ้ก่ ในการ
ประชุมแต่ละคร้ัง จะเปิดโอกาสให้สมาชิกไดแ้สดงความคิดเห็น และประเด็นท่ีสมาชิกมีความคิดเห็นน้อยท่ีสุด คือ การควบคุม 
ไดแ้ก่ มีการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบติังาน 
          จากการสนทนากลุ่ม พบวา่ กลุ่มแปลงใหญ่ผึ้งโพรงมีการบริหารจดัการกลุ่ม แบ่งออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ การวางแผน  
การจดัโครงสร้างองคก์ร การจดัคนเขา้ท างาน การอ านวยการ และการควบคุม  
     1.2 การจดัการธุรกิจของกลุ่มแปลงใหญ่ผึ้งโพรง แบ่งออกเป็น 9 ประเด็น ไดแ้ก่ (1) กลุ่มลูกคา้ คือ ลูกคา้ทัว่ไปท่ีบริโภค
น ้ าผึ้ งและผลิตภณัฑ์จากน ้ าผึ้ ง และลูกคา้ท่ีใส่ใจเร่ืองสุขภาพและความงาม (2) คุณค่าสินคา้ คือ ลงัผึ้ ง น ้ าผึ้ ง และผลิตภณัฑ์ได้
มาตรฐาน (3) ช่องทางการเขา้ถึงลูกคา้ คือ ร้านคา้ชุมชน สหกรณ์การเกษตร การออกบู๊ธแสดงสินคา้ และช่องทางการจดัจ าหน่าย
ออนไลน์ (4) ความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ คือ การสร้างความเช่ือมัน่และความไวว้างใจโดยการใชโ้ซเชียลมีเดียในการในการส่ือสารกบั
ลูกคา้ (5) รายไดห้ลกั คือ รายไดจ้ากการจ าหน่ายลงัผึ้ ง น ้ าผึ้ ง และสินคา้แปรรูปจากน ้ าผึ้ ง (6) ทรัพยากรหลกั คือ แรงงาน เงินทุน 
วสัดุและอุปกรณ์ วตัถุดิบ และกระบวนการ (7) กิจกรรมหลกั คือ การผลิต แปรรูป ยกระดบัคุณภาพผลผลิต เพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายให้
ผูบ้ริโภค (8) พนัธมิตร คือ ผูจ้  าหน่ายปัจจยัการผลิต พ่อคา้คนกลาง หน่วยงานราชการ และสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ (9) โครงสร้าง
ตน้ทุน คือ ค่าวตัถุดิบ ค่าวสัดุ/อุปกรณ์ ค่าแรงงาน  ค่าสาธารณูปโภค ตลอดจนค่าบริหารจดัการต่าง ๆ ในการด าเนินธุรกิจ 

 2. ความรู้ และแหล่งความรู้เก่ียวกบัการท าการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และความคิดเห็นท่ีมีต่อความเขม้แขง็ของกลุ่ม      
     2.1 ความรู้เก่ียวกับการท าการเกษตรแบบแปลงใหญ่ของสมาชิก พบว่า ภาพรวมสมาชิกมีความรู้เก่ียวกับการท า
การเกษตรแบบแปลงใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลาง ประเด็นความรู้ท่ีมีผูต้อบไดถู้กตอ้งมากท่ีสุด คือ การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือสนบัสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มท าการผลิตสินคา้เกษตร มีการบริหารจดัการร่วมกนั เพ่ือให้เกิดการ
รวมกนัผลิตและจ าหน่ายมีตลาดรองรับท่ีแน่นอน 
     2.2 แหล่งความรู้ท่ีไดรั้บเก่ียวกบัการท าการเกษตรแบบแปลงใหญ่ของสมาชิก พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดบัน้อย โดย
ไดรั้บความรู้จากส่ือกลุ่มมากกวา่ส่ืออ่ืน ๆ รองลงมาคือ ส่ือบุคคล ส่ือออนไลน์ และส่ือมวลชน  
     2.3 ความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ท่ีมีต่อความเขม้แข็งของกลุ่ม พบว่า สมาชิกมีความคิดเห็นท่ีมีต่อความ
เขม้แข็งของกลุ่มในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ประเด็นท่ีสมาชิกมีความคิดเห็นว่า กลุ่มมีความเขม้แข็งมากท่ีสุด คือ กลุ่มและ
การบริหารกลุ่ม ไดแ้ก่ คณะกรรมการมีความซ่ือสตัย ์โปร่งใส และประเด็นท่ีสมาชิกมีความคิดเห็นวา่ กลุ่มมีความเขม้แข็งนอ้ยท่ีสุด 
คือ การตลาด ไดแ้ก่ การแปรรูป/การเพ่ิมมูลค่าผลผลิต 
 3. การมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการกลุ่ม พบว่า สมาชิกมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการกลุ่มแปลงใหญ่ผึ้งโพรง ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ประเด็นท่ีสมาชิกให้ความส าคญัมากท่ีสุด คือ การมีส่วนร่วมในการร่วมรับผลประโยชน์ และ
ประเด็นท่ีสมาชิกยงัใหค้วามส าคญันอ้ย คือ การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมิน 
 4. การจดัการโซ่อุปทานของกลุ่มแปลงใหญ่ผึ้งโพรง (1) การบริหารจดัการตน้น ้ า พบวา่ สมาชิกมีการผลิตลงัผึ้งใชเ้อง จาก 
800 บาทต่อลงั เป็น 600 บาทต่อลงั เพ่ือเป็นการลดตน้ทุนการผลิต มีการปลูกพืชอาหารของผึ้ง เพ่ือเพ่ิมปริมาณผลผลิต และมีการ
ควบคุมคุณภาพผลผลิตโดยการควบคุมความช้ืนของน ้ าผึ้ ง ไม่เกินร้อยละ 21 สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ผึ้งโพรงมีการระดมหุ้นจาก
สมาชิก เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนในการบริหารจดัการกลุ่ม ทั้งน้ี กลุ่มไดรั้บการพฒันาความรู้จากศูนยส่์งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดา้น
แมลงเศรษฐกิจ จงัหวดัชุมพร เช่น การแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นการเล้ียงผึ้ง การแปรรูปน ้ าผึ้ง โดยการน าสมาชิกแปลงใหญ่ไปดูงาน 
และกลุ่มมีแหล่งเรียนรู้ในการเล้ียงผึ้ง จ านวน 2 แปลง (2) การบริหารจดัการกลางน ้ า พบวา่ กลุ่มมีการแปรรูปน ้ าผึ้งเป็นผลิตภณัฑ์
สบู่ และกระเทียมโทนดองน ้ าผึ้ง และ (3) การบริหารจดัการปลายน ้ า พบว่า สมาชิกมีการจ าหน่ายผลิตภณัฑใ์นชุมชน และตลาด
ทอ้งถ่ิน และมีการประชาสมัพนัธ์สินคา้ ผา่นเพจ “ตลาดสินคา้เกษตรชายแดนใต”้ ซ่ึงเป็นเพจของส านกังานเกษตรอ าเภอสะเดา 
 5. ปัญหา สภาพแวดลอ้มภายใน สภาพแวดลอ้มภายนอก ขอ้เสนอแนะ และแนวทางในการพฒันาความเขม้แขง็ของกลุ่ม 
     5.1 ปัญหาในการพฒันาความเขม้แข็งของกลุ่มแปลงใหญ่ พบว่า สมาชิกมีปัญหาในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
ประเด็นท่ีเป็นปัญหามากกวา่ประเด็นอ่ืน ๆ คือ ปัญหาดา้นการตลาด ไดแ้ก่ ขาดความรู้ดา้นการตลาด การวางแผนการตลาด การ
วเิคราะห์ศกัยภาพสินคา้ และการพฒันาบรรจุภณัฑ ์ขาดการเช่ือมโยงกบัตลาด/การเพ่ิมช่องทางจ าหน่าย  
     5.2 สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกของกลุ่ม พบวา่ สมาชิกมีความคิดเห็นว่ากลุ่มมีจุดแข็งมากท่ีสุด คือ ประธาน
กลุ่มแปลงใหญ่มีความขยนั อดทนต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ หมั่นหาความรู้เพ่ิมเติม และมีการแบ่งปันถ่ายทอดความรู้
แลกเปล่ียนความคิดกบัสมาชิก หาวธีิลดตน้ทุนการผลิต และหาวิธีเพ่ิมผลผลิต สมาชิกมีความคิดเห็นวา่ กลุ่มมีจุดอ่อนมากท่ีสุด คือ 
ในกลุ่มยงัขาดบุคลากรท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการส่งเสริมทางดา้นการแปรรูป การพฒันาผลิตภณัฑ ์การตลาด และบญัชี 
สมาชิกมีความคิดเห็นว่า กลุ่มมีโอกาสมากท่ีสุด คือ มีหน่วยงานหลกัดูแลในเร่ืองการส่งเสริมเกษตรกรท่ีชดัเจน สมาชิกมีความ
คิดเห็นวา่ กลุ่มมีอุปสรรคมากท่ีสุด คือ การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลต่อความต่อเน่ืองในการ
ด าเนินนโยบายเกษตรแปลงใหญ่โดยตรง 
           จากการสนทนากลุ่ม พบวา่ (1) จุดแข็ง ไดแ้ก่ คณะกรรมการเขม้แข็ง กลุ่มมีผูมี้ประสบการณ์ในการเล้ียงผึ้ง และมี
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งสมาชิก (2) จุดอ่อน ไดแ้ก่ สมาชิกส่วนใหญ่มีอายมุาก ขาดองคค์วามรู้เก่ียวกบัการแปรรูป  



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

210210

การพฒันาผลิตภณัฑ์ บรรจุภณัฑ์ และการตลาด สมาชิกบางส่วนยงัมีปัญหาการเขา้ถึงระบบขอ้มูลสารสนเทศ ขาดเงินทุนในการ
สร้างโรงเรือนรวบรวมผลผลิต บรรจุ และแปรรูปผลิตภณัฑย์งัไม่ไดก้ารรับรองมาตรฐาน และการจดัจ าหน่ายน ้ าผึ้ง สมาชิกต่างคน
ต่างขาย  (3) โอกาส ไดแ้ก่ หน่วยงานหลกัให้การสนับสนุนในเร่ืองการส่งเสริมเกษตรกรสามารถท างานได้อย่างเป็นระบบ 
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน่วยงานราชการเขา้มาบูรณาการด าเนินงาน มีเครือข่ายผูเ้ล้ียงผึ้ งโพรงในอ าเภอ
ใกลเ้คียง เช่น อ าเภอคลองหอยโข่ง พ้ืนท่ีติดต่อกบัประเทศมาเลเซีย มีด่านเขา้ออกของนักท่องเท่ียวและการขนส่งสินคา้ระหว่าง
ประเทศ (4) อุปสรรค ไดแ้ก่ ความผนัผวนของสภาพอากาศ การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 การใชส้ารเคมีในพ้ืนท่ี
ใกลเ้คียง  
      5.3 ขอ้เสนอแนะของสมาชิกในการพฒันาความเขม้แข็งของกลุ่ม พบวา่ สมาชิกเสนอแนะดา้นการให้ความรู้ และการ
พฒันาสมาชิกมากท่ีสุด ได้แก่ การจดัอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ให้ตรงกบัความตอ้งการของสมาชิกและเน้นการปฏิบัติจริงให้
เกษตรกร  
      5.4 แนวทางในการพฒันาความเขม้แข็งของกลุ่ม (1) กลยุทธ์ “เชิงรุก” ได้แก่ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้าน
เทคโนโลยีการผลิตและการตลาด  สนับสนุนการเช่ือมโยงเครือข่ายเกษตรกรผูเ้ล้ียงผึ้ งโพรง เพ่ือร่วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู้กับ
เกษตรกรในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกลเ้คียง ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงเกษตร และพฒันาแปลงใหญ่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการผลิตน ้ าผึ้ ง
คุณภาพปลอดภยั (2) กลยุทธ์ “เชิงแกไ้ข” ไดแ้ก่ พฒันาองค์ความรู้ดา้นการผลิต แปรรูป การพฒันาผลิตภณัฑ ์บรรจุภณัฑ์ และ
การตลาดใหแ้ก่สมาชิก ส่งเสริมการใชแ้ละการเขา้ถึงเทคโนโลยสีารเทศ เพ่ือใหเ้กิดความพร้อมในการส่งเสริมนโยบายเกษตรแปลง
ใหญ่แก่สมาชิกร่วมกนัจดัท าแผนพฒันา เพ่ือขอสนบัสนุนงบประมาณในการสร้างโรงเรือนรวบรวมผลผลิต บรรจุ แปรรูป ส่งเสริม
ให้เกษตรกรรุ่นใหม่เขา้ร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ผึ้ งโพรง ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพของน ้ าผึ้ งและผลิตภณัฑ์จากน ้ าผึ้ ง 
เพื่อให้ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน (3) กลยทุธ์ “เชิงป้องกนั” ไดแ้ก่ ส่งเสริมและรณรงคใ์ห้เกษตรกรร่วมกนัอนุรักษธ์รรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม โดยเพ่ิมพ้ืนท่ีแหล่งอาหารให้แก่ผึ้ง ไม่ใชส้ารเคมีในพ้ืนท่ีการเกษตร (4) กลยทุธ์ “เชิงรับ” ไดแ้ก่ สร้างความพร้อมใน
การเตรียมรับกบัความผนัผวนของสภาพอากาศท่ีเปล่ียนแปลง 
 

อภิปรายผล 
 

 1. การบริหารจดัการกลุ่ม และการจดัการธุรกิจของกลุ่มแปลงใหญ่ผึ้งโพรง 
     1.1 การบริหารจดัการกลุ่มของกลุ่มแปลงใหญ่ผึ้งโพรง พบวา่ สมาชิกมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารจดัการกลุ่มของ
กลุ่มแปลงใหญ่ผึ้งโพรง ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ประเด็นท่ีสมาชิกมีความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ การอ านวยการ ได้แก่ ในการ
ประชุมแต่ละคร้ัง จะเปิดโอกาสใหส้มาชิกไดแ้สดงความคิดเห็น สอดคลอ้งกบั วาสนา สูนสิทธ์ิ และเจตน์ ธนวฒัน์ (2554) ท่ีพบวา่ 
ผูน้ าท่ีมีภาวะความเป็นผูน้ า มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่ขยนั และอดทน มีความเห็นอกเห็นใจและยอมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิก จะ
เป็นท่ียอมรับของสมาชิกทุกคน และประเด็นท่ีสมาชิกมีความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด คือ การควบคุม ไดแ้ก่ มีการประเมินประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน อาจเป็นเพราะสมาชิกยงัไม่เห็นถึงความส าคญั หรือการน าไปใช้ประโยชน์ของการประเมิน
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบติังาน ดังนั้น กลุ่มจึงควรมีการติดตามและประเมินผลการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่าง
ต่อเน่ือง เพ่ือใหท้ราบถึงการมีส่วนร่วมของสมาชิก และสามารถน าผลประเมินมาใชใ้นการวางแผนงานในปีต่อไป 
     1.2 การจดัการธุรกิจของกลุ่มแปลงใหญ่ผึ้งโพรง พบว่า ช่องทางการเขา้ถึงลูกคา้ จะอาศยัโซเชียลมีเดียในการเขา้ถึง
ผูบ้ริโภค สอดคลอ้งกบั ณฐัธยาน์ ฉิมขนัธ์ (2562) ท่ีพบวา่ ช่องทางการเขา้ถึงลูกคา้จะอาศยัช่องทางออนไลน์ เน่ืองจากเป็นช่องทางท่ี



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี

211211

การพฒันาผลิตภณัฑ์ บรรจุภณัฑ์ และการตลาด สมาชิกบางส่วนยงัมีปัญหาการเขา้ถึงระบบขอ้มูลสารสนเทศ ขาดเงินทุนในการ
สร้างโรงเรือนรวบรวมผลผลิต บรรจุ และแปรรูปผลิตภณัฑย์งัไม่ไดก้ารรับรองมาตรฐาน และการจดัจ าหน่ายน ้ าผึ้ง สมาชิกต่างคน
ต่างขาย  (3) โอกาส ไดแ้ก่ หน่วยงานหลกัให้การสนับสนุนในเร่ืองการส่งเสริมเกษตรกรสามารถท างานได้อย่างเป็นระบบ 
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน่วยงานราชการเขา้มาบูรณาการด าเนินงาน มีเครือข่ายผูเ้ล้ียงผึ้ งโพรงในอ าเภอ
ใกลเ้คียง เช่น อ าเภอคลองหอยโข่ง พ้ืนท่ีติดต่อกบัประเทศมาเลเซีย มีด่านเขา้ออกของนักท่องเท่ียวและการขนส่งสินคา้ระหว่าง
ประเทศ (4) อุปสรรค ไดแ้ก่ ความผนัผวนของสภาพอากาศ การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 การใชส้ารเคมีในพ้ืนท่ี
ใกลเ้คียง  
      5.3 ขอ้เสนอแนะของสมาชิกในการพฒันาความเขม้แข็งของกลุ่ม พบวา่ สมาชิกเสนอแนะดา้นการให้ความรู้ และการ
พฒันาสมาชิกมากท่ีสุด ได้แก่ การจดัอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ให้ตรงกบัความตอ้งการของสมาชิกและเน้นการปฏิบัติจริงให้
เกษตรกร  
      5.4 แนวทางในการพฒันาความเขม้แข็งของกลุ่ม (1) กลยุทธ์ “เชิงรุก” ได้แก่ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้าน
เทคโนโลยีการผลิตและการตลาด  สนับสนุนการเช่ือมโยงเครือข่ายเกษตรกรผูเ้ล้ียงผึ้ งโพรง เพ่ือร่วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู้กับ
เกษตรกรในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกลเ้คียง ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงเกษตร และพฒันาแปลงใหญ่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการผลิตน ้ าผึ้ ง
คุณภาพปลอดภยั (2) กลยุทธ์ “เชิงแกไ้ข” ไดแ้ก่ พฒันาองค์ความรู้ดา้นการผลิต แปรรูป การพฒันาผลิตภณัฑ ์บรรจุภณัฑ์ และ
การตลาดใหแ้ก่สมาชิก ส่งเสริมการใชแ้ละการเขา้ถึงเทคโนโลยสีารเทศ เพ่ือใหเ้กิดความพร้อมในการส่งเสริมนโยบายเกษตรแปลง
ใหญ่แก่สมาชิกร่วมกนัจดัท าแผนพฒันา เพ่ือขอสนบัสนุนงบประมาณในการสร้างโรงเรือนรวบรวมผลผลิต บรรจุ แปรรูป ส่งเสริม
ให้เกษตรกรรุ่นใหม่เขา้ร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ผึ้ งโพรง ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพของน ้ าผึ้ งและผลิตภณัฑ์จากน ้ าผึ้ ง 
เพื่อให้ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน (3) กลยทุธ์ “เชิงป้องกนั” ไดแ้ก่ ส่งเสริมและรณรงคใ์ห้เกษตรกรร่วมกนัอนุรักษธ์รรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม โดยเพ่ิมพ้ืนท่ีแหล่งอาหารให้แก่ผึ้ง ไม่ใชส้ารเคมีในพ้ืนท่ีการเกษตร (4) กลยทุธ์ “เชิงรับ” ไดแ้ก่ สร้างความพร้อมใน
การเตรียมรับกบัความผนัผวนของสภาพอากาศท่ีเปล่ียนแปลง 
 

อภิปรายผล 
 

 1. การบริหารจดัการกลุ่ม และการจดัการธุรกิจของกลุ่มแปลงใหญ่ผึ้งโพรง 
     1.1 การบริหารจดัการกลุ่มของกลุ่มแปลงใหญ่ผึ้งโพรง พบวา่ สมาชิกมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารจดัการกลุ่มของ
กลุ่มแปลงใหญ่ผึ้งโพรง ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ประเด็นท่ีสมาชิกมีความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ การอ านวยการ ได้แก่ ในการ
ประชุมแต่ละคร้ัง จะเปิดโอกาสใหส้มาชิกไดแ้สดงความคิดเห็น สอดคลอ้งกบั วาสนา สูนสิทธ์ิ และเจตน์ ธนวฒัน์ (2554) ท่ีพบวา่ 
ผูน้ าท่ีมีภาวะความเป็นผูน้ า มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่ขยนั และอดทน มีความเห็นอกเห็นใจและยอมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิก จะ
เป็นท่ียอมรับของสมาชิกทุกคน และประเด็นท่ีสมาชิกมีความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด คือ การควบคุม ไดแ้ก่ มีการประเมินประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน อาจเป็นเพราะสมาชิกยงัไม่เห็นถึงความส าคญั หรือการน าไปใช้ประโยชน์ของการประเมิน
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบติังาน ดังนั้น กลุ่มจึงควรมีการติดตามและประเมินผลการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่าง
ต่อเน่ือง เพ่ือใหท้ราบถึงการมีส่วนร่วมของสมาชิก และสามารถน าผลประเมินมาใชใ้นการวางแผนงานในปีต่อไป 
     1.2 การจดัการธุรกิจของกลุ่มแปลงใหญ่ผึ้งโพรง พบว่า ช่องทางการเขา้ถึงลูกคา้ จะอาศยัโซเชียลมีเดียในการเขา้ถึง
ผูบ้ริโภค สอดคลอ้งกบั ณฐัธยาน์ ฉิมขนัธ์ (2562) ท่ีพบวา่ ช่องทางการเขา้ถึงลูกคา้จะอาศยัช่องทางออนไลน์ เน่ืองจากเป็นช่องทางท่ี

เขา้ถึงผูบ้ริโภคได้รวดเร็วและครอบคลุมมากท่ีสุด ดังนั้น การใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียในการเป็นส่ือกลางระหว่างลูกคา้ เช่น 
Facebook, Instagram, Twitter โดยการอพัโหลดรูปภาพ หรือคลิปวดีิโอ กิจกรรมท่ีไดท้ าอยูใ่นเวลานั้น เพื่อใหผู้บ้ริโภคไดรั้บรู้ 
 2. ความรู้ และแหล่งความรู้เก่ียวกบัการท าการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และความคิดเห็นท่ีมีต่อความเขม้แข็งของกลุ่มแปลง
ใหญ่ผึ้งโพรงของสมาชิก 
     2.1 ความรู้เก่ียวกับการท าการเกษตรแบบแปลงใหญ่ของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรคร่ึงหน่ึงมีความรู้อยู่ในระดับ      
ปานกลาง ประเด็นท่ีเกษตรกรมีความรู้มากท่ีสุด คือ การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ มีวตัถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนให้
เกษตรกรมีการรวมกลุ่มท าการผลิตสินคา้เกษตร มีการบริหารจดัการร่วมกนั เพ่ือใหเ้กิดการรวมกนัผลิตและจ าหน่ายมีตลาดรองรับท่ี
แน่นอน รองลงมา คือ การก าหนดบทบาทหนา้ท่ีรับผิดชอบตามแผนการผลิต ตอ้งแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือบริหารจดัการการผลิต 
ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการเล้ียงผึ้ง และไดรั้บแหล่งความรู้เก่ียวกบัการท า
การเกษตรแบบแปลงใหญ่จากเจา้หน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรมากท่ีสุด  อีกทั้งเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการดงักล่าว พร้อมท่ีจะรับ
เทคโนโลยแีละความรู้ต่าง ๆ เพ่ือน าไปสู่การปฏิบติั และการประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบับริบทของตนเองได ้ 
     2.2 แหล่งความรู้ท่ีไดรั้บเก่ียวกบัการท าการเกษตรแบบแปลงใหญ่ของเกษตรกร พบวา่ เกษตรกรไดรั้บความรู้จากทั้งท่ี
เป็นส่ือบุคคล ส่ือกลุ่ม ส่ือมวลชน และส่ือออนไลน์ ในภาพรวมอยู่ในระดบัน้อย เม่ือพิจารณาแหล่งความรู้แต่ละประเภท พบว่า 
ไดรั้บความรู้จากส่ือกลุ่มมากท่ีสุด ไดแ้ก่ การประชุม/ประชุมกลุ่มยอ่ย การศึกษาดูงาน/ทศันศึกษา การอบรม การสาธิต ศูนยเ์รียนรู้
ต่าง ๆ และการสาธิต ตามล าดบั ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่มีการประชุมและการ
ฝึกอบรมท่ีเกิดจากหน่วยงานต่าง ๆ มีการบูรณาการร่วมกนัในการด าเนินโครงการ ซ่ึงแต่ละหน่วยงานจะมีกิจกรรมการฝึกอบรม
ถ่ายทอดความรู้และการจดัท าเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้เป็นประจ าตลอดฤดูการผลิต จึงท าให้เกษตรกรไดรั้บความรู้จากแหล่งความรู้
ดา้นส่ือกลุ่มเป็นหลกั สอดคลอ้งกบั ปณิตา ฮวบเจริญ (2562) ท่ีพบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากส่ือกลุ่มมากท่ีสุด  
     2.3 ความคิดเห็นท่ีมีต่อความเขม้แขง็ของกลุ่มแปลงใหญ่ผึ้งโพรงของสมาชิก พบวา่ สมาชิกมีความคิดเห็นท่ีมีต่อความ
เขม้แขง็ของกลุ่ม ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาประเด็นท่ีสมาชิกมีความคิดเห็นวา่กลุ่มมีความเขม้แขง็ในระดบันอ้ย
ท่ีสุด คือ การตลาด ไดแ้ก่ การแปรรูป/การเพ่ิมมูลค่าผลผลิต ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรายงานผลของ จิรวฒุ มงคล (2557) ท่ีพบวา่ ความรู้ท่ี
ตอ้งการให้มีการส่งเสริมมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นการผลิต เนน้การแปรรูปสินคา้ดา้นการตลาด เนน้ช่องทางในการจ าหน่าย และการ
จดัการราคา ดงันั้น หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจึงควรใหค้วามรู้และการส่งเสริมในดา้นการแปรรูป เพ่ือเป็นการเพ่ิมมูลค่าสินคา้ 
 3. การมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการกลุ่มแปลงใหญ่ผึ้งโพรงของสมาชิก พบวา่ สมาชิกมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ
กลุ่มแปลงใหญ่ผึ้งโพรง ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา่ ประเด็นท่ีสมาชิกให้ความส าคญัมาก
ท่ีสุด คือ การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ วรรษมาส แสงประทุม (2560) ท่ีพบวา่ สมาชิกกลุ่มมี
ส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์มากท่ีสุด ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะการรวมกลุ่มแปลงใหญ่ผึ้งโพรง สมาชิกในกลุ่มไดรั้บผลประโยชน์ 
ไม่วา่จะเป็นความรู้จากการฝึกอบรม การใชท้รัพยากรร่วมกนั ท าใหส้มาชิกมีรายไดเ้พ่ิมข้ึน และตน้ทุนการผลิตลดลง 
 4. การจดัการโซ่อุปทานของกลุ่มแปลงใหญ่ผึ้งโพรง (1) การจดัการระดบัตน้น ้ า พบว่า เกษตรกรมีการควบคุมความช้ืน
ของน ้ าผึ้ง ไม่เกินร้อยละ 21 ซ่ึงยงัไม่ไดมี้การรับรองมาตรฐานสินคา้ อาจจะเป็นเพราะยงัขาดการรับรู้ถึงประโยชน์ของการขอรับรอง
มาตรฐานสินคา้ และยงัไม่เห็นถึงความส าคญัมากนัก เพราะเกษตรกรยงัไม่เห็นถึงความจ าเป็นในการไดรั้บรองมาตรฐานสินคา้ 
ดงันั้น เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งควรให้ความรู้ถึงประโยชน์ของมาตรฐานสินคา้ เพ่ือกระตุน้ให้เกษตรกรเห็นถึงความส าคญั (2) การ
จดัการระดบักลางน ้ า พบว่า เกษตรกรมีการแปรรูปน ้ าผึ้ ง เป็นผลิตภณัฑ์สบู่ และกระเทียมโทนดองน ้ าผึ้ งเท่านั้น อาจเป็นเพราะ
เกษตรกรยงัไม่มีความรู้ความช านาญในการแปรรูปน ้ าผึ้งเป็นผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ ตามท่ีเกษตรกรตอ้งการ เช่น การแปรรูปเป็นลิปสติก 
การแปรรูปเป็นโลชัน่ ซ่ึงตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ท าใหเ้กษตรกรไม่มีรูปแบบผลิตภณัฑท่ี์หลากหลาย  



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’
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อีกทั้งผลิตภณัฑ์จากน ้ าผึ้ งไม่ไดรั้บรองมาตรฐานสินคา้ เกษตรกรไม่มีความรู้/ทกัษะในการเพ่ิมมูลค่าและการสร้างคุณค่าให้กับ
ผลผลิต  เน่ืองจากการท่ีเกษตรกรไม่ไดรั้บการรับรองมาตรฐานการสินคา้ อาจส่งผลต่อการจดัการดา้นการตลาดท่ีหน่วยงานต่าง ๆ 
ไม่สามารถเขา้มามีส่วนในการสนับสนุนและสร้างตลาดเพื่อยกระดับคุณภาพสินคา้ได้ (3) การจัดการระดับปลายน ้ า พบว่า 
เกษตรกรมีการจ าหน่ายผลิตภณัฑใ์นชุมชน และตลาดทอ้งถ่ินเป็นหลกั อาจเป็นเพราะสินคา้ยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัของผูบ้ริโภค ดงันั้น จึง
จ าเป็นตอ้งมีการสร้างอตัลกัษณ์ใหก้บัสินคา้ ประชาสมัพนัธ์สร้างการรับรู้ผา่นส่ือต่าง ๆ เก่ียวกบัประโยชน์ของน ้ าผึ้ง และผลิตภณัฑ์
ท่ีท าจากน ้ าผึ้ง เช่น การออกบูธจดัจ าหน่าย การเขา้ร่วมกิจกรรมแสดงสินคา้ต่าง ๆ จดักิจกรรมการท่องเท่ียวให้นกัท่องเท่ียวไดช้ม
ศูนยเ์รียนรู้การเล้ียงผึ้ง และไดรู้้จกัแหล่งผลิตน ้ าผึ้งท่ีมีคุณภาพ  
 5. ปัญหา สภาพแวดลอ้มภายใน สภาพแวดลอ้มภายนอก ขอ้เสนอแนะ และแนวทางในการพฒันาความเขม้แข็งของกลุ่ม
แปลงใหญ่ผึ้งโพรง 
     5.1 ปัญหาในการพฒันาความเขม้แขง็ของกลุ่มแปลงใหญ่ พบวา่ สมาชิกมีปัญหาในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือ
พิจารณาในรายละเอียด พบวา่ ประเด็นท่ีเป็นปัญหามากกวา่ประเด็นอ่ืน ๆ คือ ปัญหาดา้นการตลาด ไดแ้ก่ ขาดความรู้ดา้นการตลาด 
การวางแผนการตลาด การวิเคราะห์ศกัยภาพสินคา้ และการพฒันาบรรจุภณัฑ ์ขาดการเช่ือมโยงกบัตลาด/การเพ่ิมช่องทางจ าหน่าย 
ปริมาณผลผลิตไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด ขาดการบริหารจดัการกลุ่มร่วมกนั ต่างคนต่างขาย และไม่มีการวางแผน
การตลาดร่วมกนั ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ปณิตา ฮวบเจริญ  (2562)  ท่ีพบวา่ ปัญหาในการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ของเกษตรกร การเช่ือมโยงดา้นการตลาด เกษตรกรมีปัญหามากท่ีสุดในเร่ืองพ้ืนท่ีแปลงใหญ่ไม่มีจุดรวบรวมผลผลิต เกษตรกรไม่
สามารถพฒันาช่องทางการตลาดไดเ้อง ขาดการบริหารจดัการกลุ่มร่วมกนั  
     5.2 สภาพแวดลอ้มภายใน สภาพแวดลอ้มภายนอก (1) จุดแข็ง ไดแ้ก่ คณะกรรมการเขม้แข็ง จึงท าให้สมาชิกกลุ่มเกิด
ความไวว้างใจ และใหค้วามร่วมมือกบักลุ่มเป็นอยา่งดี (2) จุดอ่อน ไดแ้ก่ น ้าผึ้งและผลิตภณัฑย์งัไม่ไดก้ารรับรองมาตรฐาน อาจเป็น
เพราะเกษตรกรยงัไม่เห็นถึงความจ าเป็นในการไดรั้บรองมาตรฐานสินคา้ ดงันั้น เจา้หนา้ท่ีและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรเร่งสร้าง
ความรู้ ความเขา้ใจ ในการพฒันาการผลิตใหไ้ดคุ้ณภาพผา่นการรับรองมาตรฐาน เพ่ือยกระดบัคุณภาพสินคา้ (3) โอกาส ไดแ้ก่ พ้ืนท่ี
ติดต่อกบัประเทศมาเลเซีย ดงันั้น ควรพฒันาแปลงใหญ่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร เพ่ือเป็นช่องทางในการ
กระจายสินคา้เกษตรท่ีผลิตไดจ้ากแปลงใหญ่ (4) อุปสรรค ไดแ้ก่ ความผนัผวนของสภาพอากาศ ท าใหพื้ชอาหารผึ้งขาดแคลน ส่งผล
ใหไ้ม่สามารถผลิตสินคา้ไดต้ามท่ีคาดการณ์ไว ้ดงันั้น เกษตรกรควรมีการวางแผนปฏิทินการผลิตอาหารใหก้บัผึ้ง 
     5.3 ขอ้เสนอแนะ โดยภาพรวม พบวา่ เกษตรกรมีขอ้เสนอแนะในประเด็นการให้ความรู้ และการพฒันาสมาชิก มาก
ท่ีสุด โดยเฉพาะการจัดอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ให้ตรงกบัความตอ้งการของสมาชิกและเน้นการปฏิบัติจริงให้เกษตรกร ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั โสภาวรรณ ลกัษณา (2556) ท่ีพบวา่ ควรมีการใหเ้กษตรกรเป็นผูก้  าหนดหัวขอ้เร่ืองท่ีตอ้งการไดรั้บการถ่ายทอด เนน้
รูปแบบการฝึกปฏิบติัควบคู่ไปกบัการใหค้วามรู้ดา้นทฤษฎี ทั้งน้ี โดยค านึงถึงการยอมรับไดข้องเกษตรกรเป็นหลกั 
     5.4 แนวทางในการพฒันาความเขม้แข็งของกลุ่มแปลงใหญ่ผึ้งโพรง แนวทางในการพฒันา คือ การพฒันาองคค์วามรู้
ดา้นการผลิต การแปรรูป การพฒันาผลิตภณัฑ์ บรรจุภณัฑ ์และการตลาด การพฒันาคุณภาพของน ้ าผึ้ งและผลิตภณัฑ์จากน ้ าผึ้ ง
เพ่ือใหไ้ดรั้บการรับรองมาตรฐาน เน่ืองจากการท่ีเกษตรกรไม่ไดรั้บรองมาตรฐานการผลิต อาจส่งผลต่อการจดัการดา้นการตลาดท่ี
หน่วยงานต่าง ๆ ไม่สามารถเขา้มามีส่วนร่วมในการสนบัสนุนและสร้างตลาดเพ่ือยกระดบัคุณภาพน ้ าผึ้งและผลิตภณัฑจ์ากน ้ าผึ้ ง  
ดงันั้น การขอการรับรองมาตรฐานสินคา้ของสมาชิกกลุ่ม จึงเป็นแนวทางในการพฒันาเพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการของตลาด อีกทั้ง
การส่งเสริมและรณรงคใ์หเ้กษตรกรร่วมกนัอนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยเพ่ิมพ้ืนท่ีแหล่งอาหารให้แก่ผึ้ง ไม่ใชส้ารเคมีใน
พ้ืนท่ีการเกษตร และการพฒันาแปลงใหญ่ใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ในการผลิตน ้ าผึ้งคุณภาพปลอดภยั เน่ืองจากการพฒันาแปลงใหญ่ให้



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’
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อีกทั้งผลิตภณัฑ์จากน ้ าผึ้ งไม่ไดรั้บรองมาตรฐานสินคา้ เกษตรกรไม่มีความรู้/ทกัษะในการเพ่ิมมูลค่าและการสร้างคุณค่าให้กับ
ผลผลิต  เน่ืองจากการท่ีเกษตรกรไม่ไดรั้บการรับรองมาตรฐานการสินคา้ อาจส่งผลต่อการจดัการดา้นการตลาดท่ีหน่วยงานต่าง ๆ 
ไม่สามารถเขา้มามีส่วนในการสนับสนุนและสร้างตลาดเพื่อยกระดับคุณภาพสินคา้ได้ (3) การจัดการระดับปลายน ้ า พบว่า 
เกษตรกรมีการจ าหน่ายผลิตภณัฑใ์นชุมชน และตลาดทอ้งถ่ินเป็นหลกั อาจเป็นเพราะสินคา้ยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัของผูบ้ริโภค ดงันั้น จึง
จ าเป็นตอ้งมีการสร้างอตัลกัษณ์ใหก้บัสินคา้ ประชาสมัพนัธ์สร้างการรับรู้ผา่นส่ือต่าง ๆ เก่ียวกบัประโยชน์ของน ้ าผึ้ง และผลิตภณัฑ์
ท่ีท าจากน ้ าผึ้ง เช่น การออกบูธจดัจ าหน่าย การเขา้ร่วมกิจกรรมแสดงสินคา้ต่าง ๆ จดักิจกรรมการท่องเท่ียวให้นกัท่องเท่ียวไดช้ม
ศูนยเ์รียนรู้การเล้ียงผึ้ง และไดรู้้จกัแหล่งผลิตน ้ าผึ้งท่ีมีคุณภาพ  
 5. ปัญหา สภาพแวดลอ้มภายใน สภาพแวดลอ้มภายนอก ขอ้เสนอแนะ และแนวทางในการพฒันาความเขม้แข็งของกลุ่ม
แปลงใหญ่ผึ้งโพรง 
     5.1 ปัญหาในการพฒันาความเขม้แขง็ของกลุ่มแปลงใหญ่ พบวา่ สมาชิกมีปัญหาในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือ
พิจารณาในรายละเอียด พบวา่ ประเด็นท่ีเป็นปัญหามากกวา่ประเด็นอ่ืน ๆ คือ ปัญหาดา้นการตลาด ไดแ้ก่ ขาดความรู้ดา้นการตลาด 
การวางแผนการตลาด การวิเคราะห์ศกัยภาพสินคา้ และการพฒันาบรรจุภณัฑ ์ขาดการเช่ือมโยงกบัตลาด/การเพ่ิมช่องทางจ าหน่าย 
ปริมาณผลผลิตไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด ขาดการบริหารจดัการกลุ่มร่วมกนั ต่างคนต่างขาย และไม่มีการวางแผน
การตลาดร่วมกนั ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ปณิตา ฮวบเจริญ  (2562)  ท่ีพบวา่ ปัญหาในการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ของเกษตรกร การเช่ือมโยงดา้นการตลาด เกษตรกรมีปัญหามากท่ีสุดในเร่ืองพ้ืนท่ีแปลงใหญ่ไม่มีจุดรวบรวมผลผลิต เกษตรกรไม่
สามารถพฒันาช่องทางการตลาดไดเ้อง ขาดการบริหารจดัการกลุ่มร่วมกนั  
     5.2 สภาพแวดลอ้มภายใน สภาพแวดลอ้มภายนอก (1) จุดแข็ง ไดแ้ก่ คณะกรรมการเขม้แข็ง จึงท าให้สมาชิกกลุ่มเกิด
ความไวว้างใจ และใหค้วามร่วมมือกบักลุ่มเป็นอยา่งดี (2) จุดอ่อน ไดแ้ก่ น ้าผึ้งและผลิตภณัฑย์งัไม่ไดก้ารรับรองมาตรฐาน อาจเป็น
เพราะเกษตรกรยงัไม่เห็นถึงความจ าเป็นในการไดรั้บรองมาตรฐานสินคา้ ดงันั้น เจา้หนา้ท่ีและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรเร่งสร้าง
ความรู้ ความเขา้ใจ ในการพฒันาการผลิตใหไ้ดคุ้ณภาพผา่นการรับรองมาตรฐาน เพ่ือยกระดบัคุณภาพสินคา้ (3) โอกาส ไดแ้ก่ พ้ืนท่ี
ติดต่อกบัประเทศมาเลเซีย ดงันั้น ควรพฒันาแปลงใหญ่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร เพ่ือเป็นช่องทางในการ
กระจายสินคา้เกษตรท่ีผลิตไดจ้ากแปลงใหญ่ (4) อุปสรรค ไดแ้ก่ ความผนัผวนของสภาพอากาศ ท าใหพื้ชอาหารผึ้งขาดแคลน ส่งผล
ใหไ้ม่สามารถผลิตสินคา้ไดต้ามท่ีคาดการณ์ไว ้ดงันั้น เกษตรกรควรมีการวางแผนปฏิทินการผลิตอาหารใหก้บัผึ้ง 
     5.3 ขอ้เสนอแนะ โดยภาพรวม พบวา่ เกษตรกรมีขอ้เสนอแนะในประเด็นการให้ความรู้ และการพฒันาสมาชิก มาก
ท่ีสุด โดยเฉพาะการจัดอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ให้ตรงกบัความตอ้งการของสมาชิกและเน้นการปฏิบัติจริงให้เกษตรกร ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั โสภาวรรณ ลกัษณา (2556) ท่ีพบวา่ ควรมีการใหเ้กษตรกรเป็นผูก้  าหนดหัวขอ้เร่ืองท่ีตอ้งการไดรั้บการถ่ายทอด เนน้
รูปแบบการฝึกปฏิบติัควบคู่ไปกบัการใหค้วามรู้ดา้นทฤษฎี ทั้งน้ี โดยค านึงถึงการยอมรับไดข้องเกษตรกรเป็นหลกั 
     5.4 แนวทางในการพฒันาความเขม้แข็งของกลุ่มแปลงใหญ่ผึ้งโพรง แนวทางในการพฒันา คือ การพฒันาองคค์วามรู้
ดา้นการผลิต การแปรรูป การพฒันาผลิตภณัฑ์ บรรจุภณัฑ ์และการตลาด การพฒันาคุณภาพของน ้ าผึ้ งและผลิตภณัฑ์จากน ้ าผึ้ ง
เพ่ือใหไ้ดรั้บการรับรองมาตรฐาน เน่ืองจากการท่ีเกษตรกรไม่ไดรั้บรองมาตรฐานการผลิต อาจส่งผลต่อการจดัการดา้นการตลาดท่ี
หน่วยงานต่าง ๆ ไม่สามารถเขา้มามีส่วนร่วมในการสนบัสนุนและสร้างตลาดเพ่ือยกระดบัคุณภาพน ้ าผึ้งและผลิตภณัฑจ์ากน ้ าผึ้ ง  
ดงันั้น การขอการรับรองมาตรฐานสินคา้ของสมาชิกกลุ่ม จึงเป็นแนวทางในการพฒันาเพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการของตลาด อีกทั้ง
การส่งเสริมและรณรงคใ์หเ้กษตรกรร่วมกนัอนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยเพ่ิมพ้ืนท่ีแหล่งอาหารให้แก่ผึ้ง ไม่ใชส้ารเคมีใน
พ้ืนท่ีการเกษตร และการพฒันาแปลงใหญ่ใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ในการผลิตน ้ าผึ้งคุณภาพปลอดภยั เน่ืองจากการพฒันาแปลงใหญ่ให้

เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีไดรั้บการยอมรับจากชุมชน โดยเฉพาะการเรียนรู้การใชส้ารชีวภณัฑ์แทนการใชส้ารเคมีนั้น เป็นการขยายผล
โดยตรงสู่ชุมชน นอกจากส่งผลดีต่อสภาพแวดลอ้มแลว้ ยงัส่งผลดีต่อสุขภาพของเกษตรกรและผูบ้ริโภคอีกดว้ย 
 

ข้อเสนอแนะเพือ่การน าไปใช้ 
 

 1. น ้าผึ้งและผลิตภณัฑจ์ากน ้ าผึ้งของเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ผึ้งโพรง  ยงัไม่ไดรั้บรองมาตรฐานสินคา้ ดงันั้น เกษตรกรควร
พฒันาการผลิตใหไ้ดคุ้ณภาพผา่นการรับรองมาตรฐานสินคา้ และควรเขา้รับการอบรมการผลิตสินคา้ใหไ้ดม้าตรฐาน เพ่ือความยัง่ยนื 
 2. สมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่มีอายมุาก ดงันั้น กลุ่มจึงควรเปิดโอกาสใหเ้กษตรกรรุ่นใหม่ เขา้ร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม เพ่ือทดแทน
เกษตรกรผูสู้งอายใุนอนาคต อีกทั้งเป็นการสร้างแรงจูงใจใหค้นรุ่นใหม่หนัประกอบอาชีพเกษตรกรรรม โดยน าเทคโนโลยสีมยัใหม่
มาประยกุตใ์ช ้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด 
 3. เกษตรกรเสนอแนะในประเด็นการให้ความรู้ และการพฒันาสมาชิก ในเร่ืองของการจดัอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ให้
ตรงกบัความตอ้งการของสมาชิกและเนน้การปฏิบติัจริงให้เกษตรกร ดงันั้น หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ควรมีการถ่ายทอดความรู้อยา่ง
ต่อเน่ืองเป็นรูปธรรม ไม่เฉพาะเวลามีโครงการ และควรมีการให้เกษตรกรเป็นผูก้  าหนดหัวขอ้เร่ืองท่ีตอ้งการไดรั้บการถ่ายทอด
ความรู้ ทั้งน้ี โดยค านึงถึงการยอมรับของเกษตรกรเป็นหลกั 
 4. เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ผึ้งโพรง ยงัขาดความรู้และทกัษะในการแปรรูป และการเพ่ิมมูลค่าน ้ าผึ้ง ดงันั้น เจา้หนา้ท่ีและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจึงควรมีการก าหนดแนวทางการแปรรูปและเพ่ิมมูลค่าน ้ าผึ้ งร่วมกันกับเกษตรกร เพ่ือเป็นการเพ่ิมความ
หลากหลายของรูปแบบผลผลิตและมีกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีหลากหลายเพ่ิมข้ึน 
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แนวทางการส่งเสริมการผลติล าไยคุณภาพนอกฤดูของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกล าไยแปลงใหญ่ อ าเภอดอยเต่า  
จังหวดัเชียงใหม่ 
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บทคดัย่อ 
 

 กำรวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษำ (1) ควำมรู้ แหล่งควำมรู้ และควำมคิดเห็นในกำรผลิตล ำไยคุณภำพนอกฤดูของ
เกษตรกร (2) กำรใชเ้ทคโนโลยีกำรผลิตล ำไยคุณภำพนอกฤดูของเกษตรกร (3) กำรจดักำรโซ่อุปทำน สภำพแวดลอ้มภำยในและ
ภำยนอกในกำรผลิตล ำไยคุณภำพนอกฤดูของเกษตรกร (4) ปัญหำและขอ้เสนอแนะในกำรผลิตล ำไยคุณภำพนอกฤดูของเกษตรกร  
ผูป้ลูกล ำไยแปลงใหญ่ในอ ำเภอดอยเต่ำ เก็บขอ้มูลจำกเกษตรกรทั้งหมด จ ำนวน 150 รำย โดยใชแ้บบสัมภำษณ์ และท ำกำรสนทนำ
กลุ่ม จ ำนวน 15 คน วเิครำะห์ขอ้มูลเชิงปริมำณ โดยใชค้่ำควำมถ่ี ค่ำร้อยละ ค่ำต ่ำสุด ค่ำสูงสุด ค่ำเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน และ
กำรจดัอนัดบั ส่วนขอ้มูลเชิงคุณภำพ ท ำกำรวิเครำะห์เก่ียวกบักำรจดักำรโซ่อุปทำนกำรผลิตล ำไยคุณภำพนอกฤดู สภำพแวดลอ้ม
ภำยใน และสภำพแวดลอ้มภำยนอก 
 ผลกำรวจิยัพบวำ่ (1) เกษตรกรมีควำมรู้เก่ียวกบักำรผลิตล ำไยคุณภำพนอกฤดูอยูใ่นระดบัมำก โดยไดรั้บแหล่งควำมรู้จำก
ส่ือกลุ่มมำกท่ีสุด ควำมคิดเห็นของเกษตรกรในกำรผลิตล ำไยคุณภำพนอกฤดู พบวำ่ มีควำมคิดเห็นในระดบัมำกท่ีสุด คือ กำรให้น ้ ำ 
(2) กำรใชเ้ทคโนโลยกีำรผลิตล ำไยคุณภำพนอกฤดูของเกษตรกรภำพรวมอยูใ่นระดบัมำก โดยมีกำรใชเ้ทคโนโลยีดำ้นกำรรำดสำร
โพแทสเซียมคลอเรตมำกท่ีสุด และเกษตรกรน ำไปปฏิบติัมำกท่ีสุด คือ กำรตดัแต่งก่ิง (3) กำรจดักำรโซ่อุปทำนท่ีส ำคญัดำ้นตน้น ้ ำ
คือ กำรเตรียมตน้ก่อนกำรผลิตล ำไย กลำงน ้ ำ คือ กำรดูแลหลงักำรรำดสำรโพแทสเซียมคลอเรต และปลำยน ้ ำ คือ กำรเก็บเก่ียว 
จ ำหน่ำย และแปรรูป ส่วนจุดแข็ง คือ ผลผลิตล ำไยมีคุณภำพไดรั้บมำตรฐำน GAP จุดอ่อน คือ ขำดแคลนแรงงำนในภำคกำรผลิต 
โอกำส คือ สภำพพ้ืนท่ีมีควำมเหมำะสม อุปสรรค คือ ปัจจยักำรผลิตรำคำสูง (4) ปัญหำโดยภำพรวมอยู่ในระดบัปำนกลำง ไดแ้ก่ 
ดำ้นรำคำและกำรตลำด ขอ้เสนอแนะภำพรวมอยูใ่นระดบัมำก คือ กำรจดัหำช่องทำงในกำรจดัจ ำหน่ำยผลผลิตล ำไย 
  
ค าส าคญั: แนวทำงกำรส่งเสริม, กำรผลิตล ำไยคุณภำพนอกฤดู, กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกล ำไยแปลงใหญ่ 
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แนวทางการส่งเสริมการผลติล าไยคุณภาพนอกฤดูของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกล าไยแปลงใหญ่ อ าเภอดอยเต่า  
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สุพรรณี ใจมูล1* 

บ ำเพญ็ เขียวหวำน2 และ นำรีรัตน์ สีระสำร3 
แขนงวชิำส่งเสริมและพฒันำกำรเกษตร สำขำวชิำเกษตรศำสตร์และสหกรณ์ มหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช ประเทศไทย1, 2, 3 
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บทคดัย่อ 
 

 กำรวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษำ (1) ควำมรู้ แหล่งควำมรู้ และควำมคิดเห็นในกำรผลิตล ำไยคุณภำพนอกฤดูของ
เกษตรกร (2) กำรใชเ้ทคโนโลยีกำรผลิตล ำไยคุณภำพนอกฤดูของเกษตรกร (3) กำรจดักำรโซ่อุปทำน สภำพแวดลอ้มภำยในและ
ภำยนอกในกำรผลิตล ำไยคุณภำพนอกฤดูของเกษตรกร (4) ปัญหำและขอ้เสนอแนะในกำรผลิตล ำไยคุณภำพนอกฤดูของเกษตรกร  
ผูป้ลูกล ำไยแปลงใหญ่ในอ ำเภอดอยเต่ำ เก็บขอ้มูลจำกเกษตรกรทั้งหมด จ ำนวน 150 รำย โดยใชแ้บบสัมภำษณ์ และท ำกำรสนทนำ
กลุ่ม จ ำนวน 15 คน วเิครำะห์ขอ้มูลเชิงปริมำณ โดยใชค้่ำควำมถ่ี ค่ำร้อยละ ค่ำต ่ำสุด ค่ำสูงสุด ค่ำเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน และ
กำรจดัอนัดบั ส่วนขอ้มูลเชิงคุณภำพ ท ำกำรวิเครำะห์เก่ียวกบักำรจดักำรโซ่อุปทำนกำรผลิตล ำไยคุณภำพนอกฤดู สภำพแวดลอ้ม
ภำยใน และสภำพแวดลอ้มภำยนอก 
 ผลกำรวจิยัพบวำ่ (1) เกษตรกรมีควำมรู้เก่ียวกบักำรผลิตล ำไยคุณภำพนอกฤดูอยูใ่นระดบัมำก โดยไดรั้บแหล่งควำมรู้จำก
ส่ือกลุ่มมำกท่ีสุด ควำมคิดเห็นของเกษตรกรในกำรผลิตล ำไยคุณภำพนอกฤดู พบวำ่ มีควำมคิดเห็นในระดบัมำกท่ีสุด คือ กำรให้น ้ ำ 
(2) กำรใชเ้ทคโนโลยกีำรผลิตล ำไยคุณภำพนอกฤดูของเกษตรกรภำพรวมอยูใ่นระดบัมำก โดยมีกำรใชเ้ทคโนโลยีดำ้นกำรรำดสำร
โพแทสเซียมคลอเรตมำกท่ีสุด และเกษตรกรน ำไปปฏิบติัมำกท่ีสุด คือ กำรตดัแต่งก่ิง (3) กำรจดักำรโซ่อุปทำนท่ีส ำคญัดำ้นตน้น ้ ำ
คือ กำรเตรียมตน้ก่อนกำรผลิตล ำไย กลำงน ้ ำ คือ กำรดูแลหลงักำรรำดสำรโพแทสเซียมคลอเรต และปลำยน ้ ำ คือ กำรเก็บเก่ียว 
จ ำหน่ำย และแปรรูป ส่วนจุดแข็ง คือ ผลผลิตล ำไยมีคุณภำพไดรั้บมำตรฐำน GAP จุดอ่อน คือ ขำดแคลนแรงงำนในภำคกำรผลิต 
โอกำส คือ สภำพพ้ืนท่ีมีควำมเหมำะสม อุปสรรค คือ ปัจจยักำรผลิตรำคำสูง (4) ปัญหำโดยภำพรวมอยู่ในระดบัปำนกลำง ไดแ้ก่ 
ดำ้นรำคำและกำรตลำด ขอ้เสนอแนะภำพรวมอยูใ่นระดบัมำก คือ กำรจดัหำช่องทำงในกำรจดัจ ำหน่ำยผลผลิตล ำไย 
  
ค าส าคญั: แนวทำงกำรส่งเสริม, กำรผลิตล ำไยคุณภำพนอกฤดู, กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกล ำไยแปลงใหญ่ 
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Abstract 
 

 The objectives of this research were to study about (1) knowledge, knowledge resources, and opinion about off-season 
quality longan production of farmers (2) the adoption of technology in off-season quality longan production of farmers (3) supply 
chain management, internal and external environments in off-season quality longan production of farmers (4) problems and 
suggestions on the extension guidelines of off-season quality longan production of farmers.The interviews and focus groups were 
performed with 150 longan farmers in Doi Tao district. The quantitative data were analyzed by using statistics including 
frequency, percentage, minimum value, maximum value, mean, standard deviation, and ranking. The qualitative data, were 
analyzed by supply chain management for off-season quality longan production, and internal and external environment.  
 The results of the research found out that (1) farmers had a high level of knowledge about off-season quality longan 
production. Group media was a main resources knowledge of farmers. The farmer had the highest opinion on appropriate water 
usage in off-season quality longan production. (2) The farmers had a high technology of off-season quality longan production 
such as technology about Potassium Chlorate and Branch trimming. (3) The main supply chain management in the upstream 
aspect was tree preparation prior to longan production. The mid-stream aspect was on the maintenance after pouring Potassium 
Chlorate, and the downstream aspect were on harvest, distribution, and processing. The strengths were quality longan fruit and 
certified GAP. The weakness was on the lack of labor in the production sector.  The opportunities were appropriate area. The 
threats were such as high factors of production price and inconsistent product price. (4) The overall problems were moderate 
including pricing and marketing. The overall suggestions were at the high level especially marketing for distribution of longan 
products. 
 
 Keywords: Extension Guideline, Off-Season Quality Longan Production, Large Land Plot of Longan Orchardists 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี
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บทน า 
 

 ล ำไย จัดเป็นไมผ้ลท่ีมีควำมส ำคญัทำงเศรษฐกิจชนิดหน่ึงของประเทศไทย แหล่งผลิตล ำไยท่ีส ำคญัอยู่ในภำคเหนือ
ตอนบน ได้แก่ จังหวดัเชียงใหม่ ล ำพูน เชียงรำย พะเยำ เป็นตน้ และทำงภำคตะวนัออก เช่น จังหวดัจันทบุรี ระยอง เป็นต้น 
เป้ำหมำยกำรผลิตล ำไยนอกฤดูของเกษตรกรชำวสวนล ำไย คือ รำคำผลผลิต ซ่ึงถำ้จะเทียบไปแลว้ ช่วงเวลำจ ำหน่ำยผลผลิตท่ีรำคำดี
ท่ีสุดคือ ช่วงเดือนพฤศจิกำยนถึงตน้เดือนกมุภำพนัธ์ เน่ืองจำกตรงกบัเทศกำล เช่น วนัคริสตม์ำส วนัข้ึนปีใหม่ และวนัตรุษจีน ช่วงท่ี
ผลผลิตมีรำคำถูกท่ีสุดคือ ล ำไยในฤดูช่วงเดือนกรกฎำคม-สิงหำคม เน่ืองจำกมีผลผลิตจ ำนวนมำกเขำ้สู่ตลำดพร้อมกัน ดังนั้น
เกษตรกรจึงพยำยำมบงัคบัใหล้ ำไยออกดอกใน 2 ช่วง คือ ช่วงเดือนพฤษภำคม-กรกฎำคม เพ่ือใหเ้ก็บเก่ียวในเดือนพฤศจิกำยนถึงตน้
กุมภำพนัธ์ และช่วงเดือนตุลำคม-พฤศจิกำยน เพื่อเก็บเก่ียวก่อนฤดูคือ เดือนพฤษภำคม-มิถุนำยน กำรบงัคบัให้ออกดอกในเดือน
พฤษภำคมถึงกรกฎำคม เกิดปัญหำค่อนขำ้งมำก เพรำะตรงกบัฤดูฝน ตน้ล ำไยจะตอบสนองต่อสำรโพแทสเซียมคลอเรตไม่ดีเหมือน
กำรให้สำรน้ีในฤดูหนำว ในขณะท่ีล ำไยท่ีออกดอกในเดือนตุลำคมถึงพฤศจิกำยนจะกระทบอำกำศหนำว ท ำให้กำรผสมเกสรไม่
สมบูรณ์ ผลอ่อนมกัร่วงเสียหำยไดง่้ำย ดงันั้น จึงตอ้งมีกำรเตรียมตน้ให้สมบูรณ์ ก ำหนดอตัรำสำรให้เหมำะสมและศึกษำถึงเทคนิค
กำรผลิตล ำไยนอกฤดูในแต่ละขั้นตอน ตลอดจนกำรเลือกช่วงเวลำกำรผลิตให้ตรงกบัควำมตอ้งกำรของตลำดและให้เหมำะสมกบั
พ้ืนท่ีจึงจะประสบผลส ำเร็จ (ทวศีกัด์ิ ชยัเรืองยศ, 2562) 
 ในพ้ืนท่ีอ ำเภอดอยเต่ำ จงัหวดัเชียงใหม่ มีกำรผลิตล ำไยมำกเป็นอนัดบั 3 รองจำกอ ำเภอจอมทอง และอ ำเภอพร้ำว โดยมี
พ้ืนท่ีปลูกล ำไยทั้งหมดประมำณ 52,166 ไร่ (ระบบฐำนขอ้มูลทะเบียนเกษตรกรกลำง, 2563) เกษตรกรในพ้ืนท่ีอ ำเภอดอยเต่ำทุก
ครัวเรือนจะปลูกล ำไยเป็นพืชเศรษฐกิจหลกั โดยปลูกเพ่ือจ ำหน่ำย ส่วนมำกเป็นกำรผลิตล ำไยนอกฤดู ซ่ึงจะมีกำรก ำหนดให้เก็บ
เก่ียวผลผลิตในช่วงประมำณปลำยเดือนตุลำคมถึงกมุภำพนัธ์ แต่เกษตรกรมกัประสบปัญหำกำรขำดทุน กำรผลิตล ำไยไม่ไดคุ้ณภำพ 
ไม่ตรงกบัควำมตอ้งกำรของตลำด ปัจจยักำรผลิตรำคำสูง ดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ต ่ำ เกษตรกรขำดองคค์วำมรู้ รำคำผลผลิตตกต ่ำ 
ตลอดจนถูกกดรำคำโดยพอ่คำ้คนกลำง ซ่ึงเกษตรกรอำจขำดกำรบริหำรจดักำรท่ีดี ขำดกำรรวมกลุ่ม รวมถึงขำดองคค์วำมรู้ในดำ้น
กำรปฏิบติัท่ีถูกตอ้งและเหมำะสม ดงันั้น จำกเหตุผลดงักล่ำว จึงมีควำมจ ำเป็นท่ีจะตอ้งศึกษำเก่ียวกบัแนวทำงกำรส่งเสริมกำรผลิต
ล ำไยคุณภำพนอกฤดูของกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกล ำไยแปลงใหญ่ อ ำเภอดอยเต่ำ จงัหวดัเชียงใหม่ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรผลิตล ำไยของ
เกษตรกรมีคุณภำพ และประสิทธิภำพตำมควำมตอ้งกำรของตลำด ตลอดจนสำมำรถน ำขอ้มูลเป็นแนวทำงในกำรส่งเสริมเกษตรกร 
และหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งในกำรส่งเสริมใหส้ำมำรถน ำไปวำงแผนใหแ้ก่เกษตรกรในพ้ืนท่ีต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของงานวจิยั 
 

 1. เพ่ือศึกษำควำมรู้ แหล่งควำมรู้ และควำมคิดเห็นในกำรผลิตล ำไยคุณภำพนอกฤดูของเกษตรกร 
 2. เพื่อศึกษำกำรใชเ้ทคโนโลยกีำรผลิตล ำไยคุณภำพนอกฤดูของเกษตรกร 
 3. เพ่ือศึกษำกำรจดักำรโซ่อุปทำน สภำพแวดลอ้มภำยในและภำยนอกในกำรผลิตล ำไยคุณภำพนอกฤดูของเกษตรกร 
 4. เพื่อศึกษำปัญหำ และขอ้เสนอแนะในกำรผลิตล ำไยคุณภำพนอกฤดูของเกษตรกร 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’
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บทน า 
 

 ล ำไย จัดเป็นไมผ้ลท่ีมีควำมส ำคญัทำงเศรษฐกิจชนิดหน่ึงของประเทศไทย แหล่งผลิตล ำไยท่ีส ำคญัอยู่ในภำคเหนือ
ตอนบน ได้แก่ จังหวดัเชียงใหม่ ล ำพูน เชียงรำย พะเยำ เป็นตน้ และทำงภำคตะวนัออก เช่น จังหวดัจันทบุรี ระยอง เป็นตน้ 
เป้ำหมำยกำรผลิตล ำไยนอกฤดูของเกษตรกรชำวสวนล ำไย คือ รำคำผลผลิต ซ่ึงถำ้จะเทียบไปแลว้ ช่วงเวลำจ ำหน่ำยผลผลิตท่ีรำคำดี
ท่ีสุดคือ ช่วงเดือนพฤศจิกำยนถึงตน้เดือนกมุภำพนัธ์ เน่ืองจำกตรงกบัเทศกำล เช่น วนัคริสตม์ำส วนัข้ึนปีใหม่ และวนัตรุษจีน ช่วงท่ี
ผลผลิตมีรำคำถูกท่ีสุดคือ ล ำไยในฤดูช่วงเดือนกรกฎำคม-สิงหำคม เน่ืองจำกมีผลผลิตจ ำนวนมำกเขำ้สู่ตลำดพร้อมกัน ดังนั้น
เกษตรกรจึงพยำยำมบงัคบัใหล้ ำไยออกดอกใน 2 ช่วง คือ ช่วงเดือนพฤษภำคม-กรกฎำคม เพ่ือใหเ้ก็บเก่ียวในเดือนพฤศจิกำยนถึงตน้
กุมภำพนัธ์ และช่วงเดือนตุลำคม-พฤศจิกำยน เพื่อเก็บเก่ียวก่อนฤดูคือ เดือนพฤษภำคม-มิถุนำยน กำรบงัคบัให้ออกดอกในเดือน
พฤษภำคมถึงกรกฎำคม เกิดปัญหำค่อนขำ้งมำก เพรำะตรงกบัฤดูฝน ตน้ล ำไยจะตอบสนองต่อสำรโพแทสเซียมคลอเรตไม่ดีเหมือน
กำรให้สำรน้ีในฤดูหนำว ในขณะท่ีล ำไยท่ีออกดอกในเดือนตุลำคมถึงพฤศจิกำยนจะกระทบอำกำศหนำว ท ำให้กำรผสมเกสรไม่
สมบูรณ์ ผลอ่อนมกัร่วงเสียหำยไดง่้ำย ดงันั้น จึงตอ้งมีกำรเตรียมตน้ให้สมบูรณ์ ก ำหนดอตัรำสำรให้เหมำะสมและศึกษำถึงเทคนิค
กำรผลิตล ำไยนอกฤดูในแต่ละขั้นตอน ตลอดจนกำรเลือกช่วงเวลำกำรผลิตให้ตรงกบัควำมตอ้งกำรของตลำดและให้เหมำะสมกบั
พ้ืนท่ีจึงจะประสบผลส ำเร็จ (ทวศีกัด์ิ ชยัเรืองยศ, 2562) 
 ในพ้ืนท่ีอ ำเภอดอยเต่ำ จงัหวดัเชียงใหม่ มีกำรผลิตล ำไยมำกเป็นอนัดบั 3 รองจำกอ ำเภอจอมทอง และอ ำเภอพร้ำว โดยมี
พ้ืนท่ีปลูกล ำไยทั้งหมดประมำณ 52,166 ไร่ (ระบบฐำนขอ้มูลทะเบียนเกษตรกรกลำง, 2563) เกษตรกรในพ้ืนท่ีอ ำเภอดอยเต่ำทุก
ครัวเรือนจะปลูกล ำไยเป็นพืชเศรษฐกิจหลกั โดยปลูกเพ่ือจ ำหน่ำย ส่วนมำกเป็นกำรผลิตล ำไยนอกฤดู ซ่ึงจะมีกำรก ำหนดให้เก็บ
เก่ียวผลผลิตในช่วงประมำณปลำยเดือนตุลำคมถึงกมุภำพนัธ์ แต่เกษตรกรมกัประสบปัญหำกำรขำดทุน กำรผลิตล ำไยไม่ไดคุ้ณภำพ 
ไม่ตรงกบัควำมตอ้งกำรของตลำด ปัจจยักำรผลิตรำคำสูง ดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ต ่ำ เกษตรกรขำดองคค์วำมรู้ รำคำผลผลิตตกต ่ำ 
ตลอดจนถูกกดรำคำโดยพอ่คำ้คนกลำง ซ่ึงเกษตรกรอำจขำดกำรบริหำรจดักำรท่ีดี ขำดกำรรวมกลุ่ม รวมถึงขำดองคค์วำมรู้ในดำ้น
กำรปฏิบติัท่ีถูกตอ้งและเหมำะสม ดงันั้น จำกเหตุผลดงักล่ำว จึงมีควำมจ ำเป็นท่ีจะตอ้งศึกษำเก่ียวกบัแนวทำงกำรส่งเสริมกำรผลิต
ล ำไยคุณภำพนอกฤดูของกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกล ำไยแปลงใหญ่ อ ำเภอดอยเต่ำ จงัหวดัเชียงใหม่ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรผลิตล ำไยของ
เกษตรกรมีคุณภำพ และประสิทธิภำพตำมควำมตอ้งกำรของตลำด ตลอดจนสำมำรถน ำขอ้มูลเป็นแนวทำงในกำรส่งเสริมเกษตรกร 
และหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งในกำรส่งเสริมใหส้ำมำรถน ำไปวำงแผนใหแ้ก่เกษตรกรในพ้ืนท่ีต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของงานวจิยั 
 

 1. เพ่ือศึกษำควำมรู้ แหล่งควำมรู้ และควำมคิดเห็นในกำรผลิตล ำไยคุณภำพนอกฤดูของเกษตรกร 
 2. เพื่อศึกษำกำรใชเ้ทคโนโลยกีำรผลิตล ำไยคุณภำพนอกฤดูของเกษตรกร 
 3. เพ่ือศึกษำกำรจดักำรโซ่อุปทำน สภำพแวดลอ้มภำยในและภำยนอกในกำรผลิตล ำไยคุณภำพนอกฤดูของเกษตรกร 
 4. เพื่อศึกษำปัญหำ และขอ้เสนอแนะในกำรผลิตล ำไยคุณภำพนอกฤดูของเกษตรกร 
 
 
 

 
 

กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดในกำรวจิยั 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

แนวคดิเกีย่วกบัการส่งเสริมการเกษตร 
 กรมส่งเสริมกำรเกษตร (2557) กำรส่งเสริมกำรเกษตรโดยทัว่ไปแลว้หมำยถึง งำนพฒันำดำ้นกำรเกษตร ซ่ึงเป็นกำรให้
กำรศึกษำแก่เกษตรกรในลกัษณะของกำรใหก้ำรศึกษำแบบนอกระบบโรงเรียน (out of school education) โดยใหเ้กษตรกรไดเ้รียนรู้
โดยกำรปฏิบติัจริง  นอกจำกน้ี กำรส่งเสริมกำรเกษตรยงัเป็นงำนขององคก์รท่ีท ำหนำ้ท่ีในกำรปรับปรุงคุณภำพชีวติและควำมเป็นอยู่
ของเกษตรกร แม่บำ้นเกษตรกร และบุคคลอ่ืน ๆ ในชนบท โดยกำรสอนให้เขำเหล่ำนั้น รู้จกักำรท ำกำรเกษตรท่ีถูกวิธีมีกำรใช้
เทคโนโลยท่ีีทนัสมยัผสมผสำนกบัภูมิปัญญำของเกษตรกร 
 จำกกำรศึกษำทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และผลงำนวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรวิจัยเร่ือง แนวทำงกำรส่งเสริมกำรผลิตล ำไย
คุณภำพนอกฤดูของกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ล ำไย อ ำเภอดอยเต่ำ จงัหวดัเชียงใหม่ ผูว้ิจยัท ำกำรทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งใน
ประเด็นต่ำง ๆ เพ่ือน ำมำใชใ้นกำรก ำหนดกรอบแนวคิด หลกักำร ทฤษฎี รวมทั้งกำรก ำหนดประเด็นค ำถำมในกำรสร้ำงเคร่ืองมือใน
กำรเก็บรวบรวมขอ้มูล เพ่ือกำรวิเครำะห์และอภิปรำยผลกำรศึกษำ ประกอบดว้ย แนวคิดเก่ียวกบักำรส่งเสริมกำรเกษตร แนวคิด
เก่ียวกบัควำมรู้ ควำมคิดเห็น กำรจดักำรโซ่อุปทำน ตลอดจนสภำพแวดลอ้มภำยในและภำยนอกในกำรผลิตล ำไยคุณภำพนอกฤดู 

สภำพพ้ืนฐำนส่วนบุคคลสงัคมและสภำพเศรษฐกิจ 
1. สภำพพ้ืนฐำนส่วนบุคคล 
      - เพศ อำย ุสถำนภำพกำรสมรส และระดบักำรศึกษำ 
2. สภำพสงัคม 
    - กำรนบัถือศำสนำ กำรเป็นผูน้ ำ/ต ำแหน่งในชุมชน  
      ประสบกำรณ์ในกำรผลิตล ำไย กำรเป็นสมำชิกกลุ่ม  
      ลกัษณะกำรถือครองท่ีดิน 
3. สภำพเศรษฐกิจ 
     - กำรประกอบอำชีพ จ ำนวนสมำชิกในครัวเรือน  
       จ ำนวนแรงงำนภำคกำรเกษตร  
       ขนำดของพ้ืนท่ีปลูกล ำไย ผลผลิตล ำไย  
       รำคำขำยผลผลิตล ำไยเฉล่ีย รำยไดร้วมของครัวเรือน    
       หน้ีสิน แหล่งเงินทุน กำรถือครองท่ีดิน วิธีกำร 
       จ ำหน่ำยผลผลิตล ำไยนอกฤดู และช่องทำงกำร 
       จ ำหน่ำยผลผลิต 

4. ปัญหำ/ขอ้เสนอแนะ 
    - ดำ้นกำรกำรผลิต ดำ้นเทคโนโลย ี
       ดำ้นกำรบริหำรจดักำรกลุ่ม ดำ้น 
       รำคำและกำรตลำด 

3. กำรจดักำรโซ่อุปทำนในกำรผลิตล ำไยคุณภำพนอกฤดู 
    3.1 กำรจดักำรตน้น ้ ำ 
    3.2 กำรจดักำรกลำงน ้ ำ 
    3.3 กำรจดักำรปลำยน ้ ำ 

1. ควำมรู้ แหล่งควำมรู้ และควำมคิดเห็นในกำรผลิตล ำไย 
    คุณภำพนอกฤดู 
    - ควำมรู้ แหล่งควำมรู้ และควำมคิดเห็น 

2. กำรใชเ้ทคโนโลยกีำรผลิต 
    ล ำไยคุณภำพนอกฤดู 
    ของเกษตรกร 

 

   



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

218218

 
 

วธีิด าเนินการวจิยั 
 

 1. ประชำกรและกลุ่มตวัอยำ่ง ประชำกรท่ีใชใ้นกำรวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ เกษตรกรแปลงใหญ่ล ำไยในอ ำเภอดอยเต่ำ ทั้งหมด 3 
กลุ่ม รวมจ ำนวน 150 รำย โดยกลุ่มตวัอยำ่งในกำรสมัภำษณ์ ท ำกำรเก็บขอ้มูลจำกประชำกรทั้งหมด ในส่วนกำรสนทนำกลุ่ม ท ำกำร
คดัเลือกจำกคณะกรรมกำรกลุ่ม ๆ ละ 5 คน ทั้ง 3 กลุ่ม รวมเป็น 15 คน 
 2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรวจิยั ผูว้จิยัใชแ้บบสมัภำษณ์ และประเด็นกำรสนทนำกลุ่ม โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี (1) แบบสมัภำษณ์ 
มีจ ำนวน 4 ตอน ไดแ้ก่ ตอนท่ี 1 สภำพพ้ืนฐำนส่วนบุคคล สังคม และเศรษฐกิจของเกษตรกร ตอนท่ี 2 ควำมรู้ แหล่งควำมรู้ และ
ควำมคิดเห็นของเกษตรกรในกำรผลิตล ำไยคุณภำพนอกฤดู ตอนท่ี 3 กำรใชเ้ทคโนโลยีกำรผลิตล ำไยคุณภำพนอกฤดูของเกษตรกร 
และตอนท่ี 4 ปัญหำขอ้เสนอแนะเก่ียวกบักำรผลิตล ำไยคุณภำพนอกฤดู (2) ประเด็นกำรสนทนำกลุ่ม เก่ียวกบักำรจดักำรโซ่อุปทำน
กำรผลิตล ำไยคุณภำพนอกฤดูของเกษตรกร (ตน้น ้ ำ กลำงน ้ ำ และปลำยน ้ ำ) และกำรวเิครำะห์สภำพแวดลอ้มภำยในและภำยนอก 
 3. กำรวเิครำะห์ขอ้มูล โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนำ และกำรจดัล ำดบั ส่วนประเด็นกำรสนทนำกลุ่ม รวบรวมขอ้มูลแลว้น ำมำ
วเิครำะห์สภำพแวดลอ้มภำยใน และสภำพแวดลอ้มภำยนอก 
 

ผลการวจิยั 
 

ตอนที ่1 สภาพพืน้ฐานส่วนบุคคล สภาพสังคม และสภาพเศรษฐกจิของเกษตรกร 
 เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชำย อำยเุฉล่ีย 53.52 ปี จบกำรศึกษำระดบัประถมศึกษำ มีประสบกำรณ์ในกำรผลิตล ำไยเฉล่ีย 
14.78 ปี มีขนำดพ้ืนท่ีปลูกล ำไยเฉล่ีย 11.81 ไร่ มีจ ำนวนแรงงำนในครัวเรือนเฉล่ีย 2.18 คน โดยมีรำยไดใ้นภำคกำรเกษตรเฉล่ีย 
195,732.00 บำท และมีหน้ีสินรวมของครัวเรือนเฉล่ีย 368,333.33 บำท โดยส่วนมำกมีแหล่งเงินทุนจำกธนำคำรเพื่อกำรเกษตรฯ 
 
ตอนที ่2 ความรู้ แหล่งความรู้ และความคดิเห็นในการผลติล าไยคณุภาพนอกฤดูของเกษตรกร 
 1. ควำมรู้ของเกษตรกรในกำรผลิตล ำไยคุณภำพนอกฤดู  พบวำ่ เกษตรกรตอบถูกตอ้งเฉล่ีย 11.38 ขอ้ จำกทั้งหมด 15 ขอ้ 
ส่วนขอ้ค ำถำมท่ีเกษตรกรตอบผิดมำกท่ีสุด ไดแ้ก่ กำรเก็บเก่ียว ควรท ำดว้ยควำมระมดัระวงั กำรใชส้ำรก ำจดัศตัรูพืช สำมำรถใช้
เม่ือไหร่ก็ไดต้ำมควำมตอ้งกำรของเกษตรกร (เฉลย: ใชเ้ม่ือเจอศตัรูพืชระบำดระดบัเศรษฐกิจ) 
 2. แหล่งควำมรู้ของเกษตรกรในกำรผลิตล ำไยคุณภำพนอกฤดู พบว่ำ เกษตรกรไดรั้บแหล่งควำมรู้จำกส่ือกลุ่ม คือ กำร
ฝึกอบรม กำรประชุม เป็นตน้ ส่ือบุคคลไดแ้ก่ เจำ้หน้ำท่ีส่งเสริมกำรเกษตร เจำ้หน้ำท่ีนักวิชำกำรเกษตร เป็นตน้ ส่ือมวลชน คือ 
โทรทศัน์ กำรรณรงคป์ระชำสัมพนัธ์ หนังสือ เป็นตน้ และส่ือออนไลน์ คือ เวบ็ไซต ์เช่น ยูทูป กูเกิล เป็นตน้ ภำพรวมอยูใ่นระดบั
ปำนกลำง โดยไดรั้บแหล่งควำมรู้จำกส่ือกลุ่มมำกท่ีสุด รองลงมำคือ ส่ือบุคคล ส่ือมวลชน และส่ือออนไลน์ ตำมล ำดบั 
 3. ควำมคิดเห็นของเกษตรกรในกำรผลิตล ำไยคุณภำพนอกฤดู  พบว่ำ โดยภำพรวมระดบัควำมคิดเห็นในกำรผลิตล ำไย
คุณภำพนอกฤดู อยู่ในระดบัมำกท่ีสุด ไดแ้ก่ กำรผลิตล ำไยคุณภำพ ท ำให้มีกำรใชน้ ้ ำอย่ำงถูกตอ้งเหมำะสม เป็นกำรประหยดัน ้ ำ 
รองลงมำ ไดแ้ก่ กำรใหน้ ้ ำล ำไยอยำ่งสม ่ำเสมอในกำรผลิตล ำไยคุณภำพ ท ำใหผ้ลผลิตไม่แตกเสียหำย  
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี

219219

 
 

วธีิด าเนินการวจิยั 
 

 1. ประชำกรและกลุ่มตวัอยำ่ง ประชำกรท่ีใชใ้นกำรวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ เกษตรกรแปลงใหญ่ล ำไยในอ ำเภอดอยเต่ำ ทั้งหมด 3 
กลุ่ม รวมจ ำนวน 150 รำย โดยกลุ่มตวัอยำ่งในกำรสมัภำษณ์ ท ำกำรเก็บขอ้มูลจำกประชำกรทั้งหมด ในส่วนกำรสนทนำกลุ่ม ท ำกำร
คดัเลือกจำกคณะกรรมกำรกลุ่ม ๆ ละ 5 คน ทั้ง 3 กลุ่ม รวมเป็น 15 คน 
 2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรวจิยั ผูว้จิยัใชแ้บบสมัภำษณ์ และประเด็นกำรสนทนำกลุ่ม โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี (1) แบบสมัภำษณ์ 
มีจ ำนวน 4 ตอน ไดแ้ก่ ตอนท่ี 1 สภำพพ้ืนฐำนส่วนบุคคล สังคม และเศรษฐกิจของเกษตรกร ตอนท่ี 2 ควำมรู้ แหล่งควำมรู้ และ
ควำมคิดเห็นของเกษตรกรในกำรผลิตล ำไยคุณภำพนอกฤดู ตอนท่ี 3 กำรใชเ้ทคโนโลยีกำรผลิตล ำไยคุณภำพนอกฤดูของเกษตรกร 
และตอนท่ี 4 ปัญหำขอ้เสนอแนะเก่ียวกบักำรผลิตล ำไยคุณภำพนอกฤดู (2) ประเด็นกำรสนทนำกลุ่ม เก่ียวกบักำรจดักำรโซ่อุปทำน
กำรผลิตล ำไยคุณภำพนอกฤดูของเกษตรกร (ตน้น ้ ำ กลำงน ้ ำ และปลำยน ้ ำ) และกำรวเิครำะห์สภำพแวดลอ้มภำยในและภำยนอก 
 3. กำรวเิครำะห์ขอ้มูล โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนำ และกำรจดัล ำดบั ส่วนประเด็นกำรสนทนำกลุ่ม รวบรวมขอ้มูลแลว้น ำมำ
วเิครำะห์สภำพแวดลอ้มภำยใน และสภำพแวดลอ้มภำยนอก 
 

ผลการวจิยั 
 

ตอนที ่1 สภาพพืน้ฐานส่วนบุคคล สภาพสังคม และสภาพเศรษฐกจิของเกษตรกร 
 เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชำย อำยเุฉล่ีย 53.52 ปี จบกำรศึกษำระดบัประถมศึกษำ มีประสบกำรณ์ในกำรผลิตล ำไยเฉล่ีย 
14.78 ปี มีขนำดพ้ืนท่ีปลูกล ำไยเฉล่ีย 11.81 ไร่ มีจ ำนวนแรงงำนในครัวเรือนเฉล่ีย 2.18 คน โดยมีรำยไดใ้นภำคกำรเกษตรเฉล่ีย 
195,732.00 บำท และมีหน้ีสินรวมของครัวเรือนเฉล่ีย 368,333.33 บำท โดยส่วนมำกมีแหล่งเงินทุนจำกธนำคำรเพื่อกำรเกษตรฯ 
 
ตอนที ่2 ความรู้ แหล่งความรู้ และความคดิเห็นในการผลติล าไยคณุภาพนอกฤดูของเกษตรกร 
 1. ควำมรู้ของเกษตรกรในกำรผลิตล ำไยคุณภำพนอกฤดู  พบวำ่ เกษตรกรตอบถูกตอ้งเฉล่ีย 11.38 ขอ้ จำกทั้งหมด 15 ขอ้ 
ส่วนขอ้ค ำถำมท่ีเกษตรกรตอบผิดมำกท่ีสุด ไดแ้ก่ กำรเก็บเก่ียว ควรท ำดว้ยควำมระมดัระวงั กำรใชส้ำรก ำจดัศตัรูพืช สำมำรถใช้
เม่ือไหร่ก็ไดต้ำมควำมตอ้งกำรของเกษตรกร (เฉลย: ใชเ้ม่ือเจอศตัรูพืชระบำดระดบัเศรษฐกิจ) 
 2. แหล่งควำมรู้ของเกษตรกรในกำรผลิตล ำไยคุณภำพนอกฤดู พบว่ำ เกษตรกรไดรั้บแหล่งควำมรู้จำกส่ือกลุ่ม คือ กำร
ฝึกอบรม กำรประชุม เป็นตน้ ส่ือบุคคลไดแ้ก่ เจำ้หน้ำท่ีส่งเสริมกำรเกษตร เจำ้หน้ำท่ีนักวิชำกำรเกษตร เป็นตน้ ส่ือมวลชน คือ 
โทรทศัน์ กำรรณรงคป์ระชำสัมพนัธ์ หนังสือ เป็นตน้ และส่ือออนไลน์ คือ เวบ็ไซต ์เช่น ยูทูป กูเกิล เป็นตน้ ภำพรวมอยูใ่นระดบั
ปำนกลำง โดยไดรั้บแหล่งควำมรู้จำกส่ือกลุ่มมำกท่ีสุด รองลงมำคือ ส่ือบุคคล ส่ือมวลชน และส่ือออนไลน์ ตำมล ำดบั 
 3. ควำมคิดเห็นของเกษตรกรในกำรผลิตล ำไยคุณภำพนอกฤดู  พบว่ำ โดยภำพรวมระดบัควำมคิดเห็นในกำรผลิตล ำไย
คุณภำพนอกฤดู อยู่ในระดบัมำกท่ีสุด ไดแ้ก่ กำรผลิตล ำไยคุณภำพ ท ำให้มีกำรใชน้ ้ ำอย่ำงถูกตอ้งเหมำะสม เป็นกำรประหยดัน ้ ำ 
รองลงมำ ไดแ้ก่ กำรใหน้ ้ ำล ำไยอยำ่งสม ่ำเสมอในกำรผลิตล ำไยคุณภำพ ท ำใหผ้ลผลิตไม่แตกเสียหำย  
 
 
 
 

 
 

ตอนที ่3 การใช้เทคโนโลยกีารผลติล าไยคณุภาพนอกฤดูของเกษตรกร 
 1. ควำมเห็นดว้ยต่อกำรใชเ้ทคโนโลยกีำรผลิตล ำไยคุณภำพนอกฤดูของเกษตรกร พบวำ่ โดยภำพรวมอยูใ่นระดบัมำก แต่
เม่ือพิจำรณำระดบัควำมเห็นดว้ยแต่ละประเด็นหลกั พบวำ่ เกษตรกรมีกำรใชเ้ทคโนโลยีในกำรผลิตล ำไยคุณภำพนอกฤดูมำกท่ีสุด  
ไดแ้ก่ ดำ้นกำรรำดสำรโพแทสเซียมคลอเรต รองลงมำ ไดแ้ก่ ดำ้นกำรใหน้ ้ ำ 
 2. กำรใชเ้ทคโนโลยกีำรผลิตล ำไยคุณภำพนอกฤดูของเกษตรกร พบวำ่ เกษตรกรน ำไปปฏิบติัมำกท่ีสุด ไดแ้ก่ กำรตดัแต่ง
ก่ิง กำรใหน้ ้ ำ และกำรรำดสำรโพแทสเซียมคลอเรต 
 
ตอนที ่4 การจดัการโซ่อุปทานการผลติล าไยคณุภาพนอกฤดู และสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 
 1. กำรจดักำรโซ่อุปทำนกำรผลิตล ำไยคุณภำพนอกฤดู โดยมีกำรแบ่งกำรผลิตออกเป็น ตน้น ้ ำ กลำงน ้ ำ และปลำยน ้ ำ มี
รำยละเอียด ดงัน้ี 

    1.1 กำรจดักำรตน้น ้ ำ: กำรเตรียมตน้ก่อนกำรผลิตล ำไย ไดแ้ก่ กำรตดัแต่งก่ิงหลงักำรเก็บเก่ียว กำรบ ำรุงดูแลรักษำก่อน
กำรรำดสำรโพแทสเซียมคลอเรต และกำรรำดสำรโพแทสเซียมคลอเรต 

    1.2 กำรจดักำรกลำงน ้ ำ: กำรดูแลหลงักำรรำดสำรโพแทสเซียมคลอเรต ไดแ้ก่ กำรใส่ปุ๋ย ให้น ้ ำ พ่นฮอร์โมนบ ำรุง และ
กำรป้องกนัก ำจดัโรคและแมลงศตัรูพืช 

    1.3 กำรจดักำรปลำยน ้ ำ: กำรเก็บเก่ียว กำรจ ำหน่ำย และกำรแปรรูป ไดแ้ก่ กำรเก็บเก่ียวแบบตะกร้ำขำว และตะกร้ำชมพ ู
กำรเก็บเก่ียวแบบตะกร้ำโคลงเคลง หรือมดัปุ๊ก กำรร่อนร่วง และกำรขำยตรง หรือกำรขำยออนไลน์ 
 2. จุดแข็งในกำรผลิตล ำไยคุณภำพนอกฤดู ไดแ้ก่ ผลผลิตล ำไยมีคุณภำพ ไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำน GAP ผลผลิตล ำไย
นอกฤดูมีรำคำสูงกวำ่ผลผลิตล ำไยในฤดู และมีรสชำติท่ีโดดเด่น (กรอบ เน้ือหนำ เมลด็เลก็) 
 3. จุดอ่อนในกำรผลิตล ำไยคุณภำพนอกฤดู ไดแ้ก่ ขำดแคลนแรงงำนในภำคกำรผลิต ค่ำแรงงำนสูง ปริมำณน ้ ำไม่เพียงพอ
ในฤดูแลง้ ขำดองคค์วำมรู้ดำ้นกำรแปรรูป และขำดมุมมองดำ้นช่องทำงกำรตลำด 
 4. โอกำสในกำรผลิตล ำไยคุณภำพนอกฤดู ได้แก่ สภำพพ้ืนท่ีมีควำมเหมำะสมในกำรผลิตล ำไยนอกฤดู ได้รับกำร
สนบัสนุนจำกทำงภำครัฐ (ดำ้นกำรรวมกลุ่ม) และไดรั้บกำรสนบัสนุนดำ้นควำมรู้จำกภำครัฐและเอกชน 
 5. อุปสรรคในกำรผลิตล ำไยคุณภำพนอกฤดู ไดแ้ก่ ปัจจยักำรผลิตรำคำสูง รำคำผลผลิตไม่มีควำมแน่นอน ไม่มีเทคโนโลยี
หลงักำรเก็บเก่ียวในกำรเก็บผลผลิต ประสบปัญหำดำ้นระบบไฟฟ้ำ  
 
ตอนที ่5 ปัญหา และข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการผลติล าไยคณุภาพนอกฤดู 
 1. ปัญหำเก่ียวกบักำรผลิตล ำไยคุณภำพนอกฤดูของเกษตรกร พบวำ่ โดยภำพรวมเกษตรกรเห็นดว้ยกบัปัญหำในกำรผลิต
ล ำไยคุณภำพนอกฤดู อยูใ่นระดบัปำนกลำง 
 2. ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบักำรผลิตล ำไยคุณภำพนอกฤดูของเกษตรกร พบวำ่ โดยภำพรวมระดบัควำมเห็นดว้ยกบัขอ้เสนอแนะ
อยูใ่นระดบัมำก เม่ือพิจำรณำรำยประเด็น พบวำ่ เกษตรกรมีขอ้เสนอแนะมำกท่ีสุดในดำ้นรำคำและกำรตลำด  
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

220220

 
 

อภิปรายผล 
 
ตอนที ่1 สภาพพืน้ฐานส่วนบุคคล สภาพสังคม และสภาพเศรษฐกจิของเกษตรกร 
 1. สภำพพ้ืนฐำนส่วนบุคคล จำกกำรศึกษำพบว่ำ เกษตรกรส่วนมำกร้อยละ 54.0 เป็นเพศชำย ทั้ งน้ี อำจเป็นเพรำะว่ำ
เกษตรกรส่วนใหญ่เช่ือวำ่ ผูช้ำยตอ้งเป็นหวัหนำ้ครอบครัว ตอ้งเป็นแรงงำนหลกัในกำรท ำกำรเกษตร เน่ืองจำกผูช้ำยจะมีควำมอดทน
และแขง็แรงกวำ่ผูห้ญิง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลกำรวจิยัของ บุหงำ จินดำวำนิชสกลุ (2561, หนำ้ 58) ท่ีพบวำ่ เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชำย มีอำยเุฉล่ีย 53.52 ปี อยำ่งไรก็ตำม เกษตรกรส่วนใหญ่อยูใ่นวยักลำงคน อำจเน่ืองมำจำกคนรุ่นใหม่ หรือวยัรุ่นเลือกเขำ้ไปท ำงำน
ในตวัเมืองมำกข้ึน ส่งผลใหแ้รงงำนในภำคกำรเกษตรส่วนมำกมีอำยรุะหวำ่ง 51-60 ปี ซ่ึงสอดคลอ้งกบั กิตติภูมิ  ปินตำแจ่ม (2560, 
หนำ้ 21) ศึกษำกำรจดักำรกำรผลิตล ำไยในและนอกฤดูโดยเกษตรกรในต ำบลมะเขือแจ ้อ ำเภอเมือง จงัหวดัล ำพูน  พบวำ่ โดยส่วน
ใหญ่เป็นผูท่ี้มีอำยใุนช่วงระหวำ่ง 51-60 ปี ระดบักำรศึกษำ พบวำ่ เกษตรกรร้อยละ 48.0 จบกำรศึกษำระดบัประถมศึกษำ ทั้งน้ี อำจ
เป็นเพรำะวำ่ เกษตรกรส่วนใหญ่ขำดโอกำสในกำรศึกษำต่อเพ่ือพฒันำควำมรู้ของตนเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลกำรวิจยัของ คณำธิป  
ค ำวงั (2553, หนำ้ 47) ศึกษำปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรผลิตล ำไยนอกฤดูของเกษตรกรจงัหวดัเชียงใหม่ พบวำ่ เกษตรกรกลุ่มสวนล ำไย
ขนำดใหญ่ส่วนมำกมีกำรศึกษำระดบัประถมศึกษำปีท่ี 6 ร้อยละ 35.4 
 2. สภำพสงัคม พบวำ่ เกษตรกรมีประสบกำรณ์ในกำรผลิตล ำไยเฉล่ีย 14.78 ปี ทั้งน้ี อำจเป็นเพรำะวำ่ เกษตรกรกลุ่มแปลง
ใหญ่มีอำยุอยู่ในหลำยช่วงวยั กำรรับช่วงต่อในกำรผลิตล ำไยก็แตกต่ำงกนั เช่น บำงคนมำรับช่วงต่อจำกพ่อแม่ บำงคนจำกท่ีเคย
ท ำงำนในเมือง ก็กลบัมำท ำสวนล ำไยท่ีบำ้น หรือบำงคนก็ประกอบอำชีพท ำสวนล ำไยตั้งแต่ตน้  
 3. สภำพเศรษฐกิจ พบว่ำ เกษตรกรมีขนำดของพ้ืนท่ีปลูกล ำไยเฉล่ีย 11.81 ไร่ ทั้งน้ี อำจเป็นเพรำะวำ่ ในกำรผลิตล ำไย
คุณภำพนอกฤดูของเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ หำกผลิตในพ้ืนท่ีนอ้ยจะท ำให้ง่ำยต่อกำรดูแลรักษำ และสำมำรถควบคุมคุณภำพให้
ตรงตำมควำมตอ้งกำรของตลำดได ้รำยไดร้วมในภำคกำรเกษตรปีท่ีผำ่นมำ พบวำ่ เกษตรกรมีรำยไดใ้นภำคกำรเกษตรเฉล่ีย 195,732 
บำท ทั้งน้ี อำจเป็นเพรำะวำ่ ในกำรผลิตล ำไยคุณภำพนอกฤดูของเกษตรกร รำคำผลผลิตท่ีขำยไดจ้ะมีรำคำท่ีสูงกวำ่ล ำไยในฤดู และ
กำรผลิตล ำไยคุณภำพนอกฤดู ในอ ำเภอดอยเต่ำ จะเนน้จ ำหน่ำยในตลำดต่ำงประเทศ และก ำหนดใหผ้ลผลิตออกช่วงเทศกำลตรุษจีน 
จึงท ำให้ได้รำคำสูง เกษตรกรจึงมีรำยได้ค่อนข้ำงเยอะในแต่ละปี หน้ีสินรวมของครัวเรือน พบว่ำ เกษตรกรมีหน้ีสินเฉล่ีย 
368,333.33 บำท ทั้งน้ี อำจเป็นเพรำะวำ่ เกษตรกรไม่ตระหนกัถึงกำรลดตน้ทุนในกำรผลิต ท ำให้มีกำรกูย้ืมเงินเพ่ือใชใ้นกำรลงทุน
ทุกปี ประกอบกบัปัจจยักำรผลิตมีรำคำสูง ดงันั้น เกษตรกรจึงตอ้งด้ินรนในกำรประกอบอำชีพรองอ่ืน ๆ เช่น รับจำ้งทัว่ไป คำ้ขำย 
กำรท ำธุรกิจส่วนตวั เป็นตน้ เพ่ือใหมี้สภำพควำมเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน และเกษตรกรตอ้งปรับเปล่ียนรูปแบบกำรจ ำหน่ำยตำมสถำนกำรณ์ 
อำทิเช่น เม่ือรำคำผลผลิตตกต ่ำ ควรน ำผลผลิตมำแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำสินคำ้ก่อใหเ้กิดรำยไดเ้พ่ิมมำกข้ึน 
 
ตอนที ่2 ความรู้ แหล่งความรู้ และความคดิเห็นในการผลติล าไยคณุภาพนอกฤดูของเกษตรกร 
 1. ควำมรู้ของเกษตรกรในกำรผลิตล ำไยคุณภำพนอกฤดู พบวำ่ เกษตรกรร้อยละ 58.7 มีควำมรู้ในกำรผลิตล ำไยคุณภำพ
นอกฤดูอยูใ่นระดบัมำก ทั้งน้ี อำจจะเป็นเพรำะเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ล ำไย อ ำเภอดอยเต่ำ มีอำชีพหลกัคือ กำรผลิตล ำไยนอกฤดู 
ท่ีส่งต่อกนัมำรุ่นสู่รุ่น จึงท ำใหเ้กษตรกรเกิดควำมช ำนำญ และมีควำมรู้ในดำ้นกำรผลิตค่อนขำ้งมำก  
 2. แหล่งควำมรู้ของเกษตรกรในกำรผลิตล ำไยคุณภำพนอกฤดู พบวำ่ เกษตรกรไดรั้บควำมรู้จำกส่ือกลุ่มมำกท่ีสุด ไดแ้ก่ 
กำรฝึกอบรม กำรประชุม กำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ กำรศึกษำดูงำน กำรสัมมนำ และกำรจดันิทรรศกำร ตำมล ำดบั ทั้งน้ี อำจเป็นเพรำะ
ส ำนกังำนเกษตรอ ำเภอดอยเต่ำมีจดักำรอบรมถ่ำยทอดควำมรู้ มีกำรประชุม และมีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ ตลอดจนมีกำรศึกษำดูงำนท่ี
เก่ียวกบักำรผลิตล ำไยคุณภำพนอกฤดูใหแ้ก่เกษตรกรทุกปี 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  
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อภิปรายผล 
 
ตอนที ่1 สภาพพืน้ฐานส่วนบุคคล สภาพสังคม และสภาพเศรษฐกจิของเกษตรกร 
 1. สภำพพ้ืนฐำนส่วนบุคคล จำกกำรศึกษำพบว่ำ เกษตรกรส่วนมำกร้อยละ 54.0 เป็นเพศชำย ทั้ งน้ี อำจเป็นเพรำะว่ำ
เกษตรกรส่วนใหญ่เช่ือวำ่ ผูช้ำยตอ้งเป็นหวัหนำ้ครอบครัว ตอ้งเป็นแรงงำนหลกัในกำรท ำกำรเกษตร เน่ืองจำกผูช้ำยจะมีควำมอดทน
และแขง็แรงกวำ่ผูห้ญิง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลกำรวจิยัของ บุหงำ จินดำวำนิชสกลุ (2561, หนำ้ 58) ท่ีพบวำ่ เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชำย มีอำยเุฉล่ีย 53.52 ปี อยำ่งไรก็ตำม เกษตรกรส่วนใหญ่อยูใ่นวยักลำงคน อำจเน่ืองมำจำกคนรุ่นใหม่ หรือวยัรุ่นเลือกเขำ้ไปท ำงำน
ในตวัเมืองมำกข้ึน ส่งผลใหแ้รงงำนในภำคกำรเกษตรส่วนมำกมีอำยรุะหวำ่ง 51-60 ปี ซ่ึงสอดคลอ้งกบั กิตติภูมิ  ปินตำแจ่ม (2560, 
หนำ้ 21) ศึกษำกำรจดักำรกำรผลิตล ำไยในและนอกฤดูโดยเกษตรกรในต ำบลมะเขือแจ ้อ ำเภอเมือง จงัหวดัล ำพูน  พบวำ่ โดยส่วน
ใหญ่เป็นผูท่ี้มีอำยใุนช่วงระหวำ่ง 51-60 ปี ระดบักำรศึกษำ พบวำ่ เกษตรกรร้อยละ 48.0 จบกำรศึกษำระดบัประถมศึกษำ ทั้งน้ี อำจ
เป็นเพรำะวำ่ เกษตรกรส่วนใหญ่ขำดโอกำสในกำรศึกษำต่อเพ่ือพฒันำควำมรู้ของตนเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลกำรวิจยัของ คณำธิป  
ค ำวงั (2553, หนำ้ 47) ศึกษำปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรผลิตล ำไยนอกฤดูของเกษตรกรจงัหวดัเชียงใหม่ พบวำ่ เกษตรกรกลุ่มสวนล ำไย
ขนำดใหญ่ส่วนมำกมีกำรศึกษำระดบัประถมศึกษำปีท่ี 6 ร้อยละ 35.4 
 2. สภำพสงัคม พบวำ่ เกษตรกรมีประสบกำรณ์ในกำรผลิตล ำไยเฉล่ีย 14.78 ปี ทั้งน้ี อำจเป็นเพรำะวำ่ เกษตรกรกลุ่มแปลง
ใหญ่มีอำยุอยู่ในหลำยช่วงวยั กำรรับช่วงต่อในกำรผลิตล ำไยก็แตกต่ำงกนั เช่น บำงคนมำรับช่วงต่อจำกพ่อแม่ บำงคนจำกท่ีเคย
ท ำงำนในเมือง ก็กลบัมำท ำสวนล ำไยท่ีบำ้น หรือบำงคนก็ประกอบอำชีพท ำสวนล ำไยตั้งแต่ตน้  
 3. สภำพเศรษฐกิจ พบว่ำ เกษตรกรมีขนำดของพ้ืนท่ีปลูกล ำไยเฉล่ีย 11.81 ไร่ ทั้งน้ี อำจเป็นเพรำะวำ่ ในกำรผลิตล ำไย
คุณภำพนอกฤดูของเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ หำกผลิตในพ้ืนท่ีนอ้ยจะท ำให้ง่ำยต่อกำรดูแลรักษำ และสำมำรถควบคุมคุณภำพให้
ตรงตำมควำมตอ้งกำรของตลำดได ้รำยไดร้วมในภำคกำรเกษตรปีท่ีผำ่นมำ พบวำ่ เกษตรกรมีรำยไดใ้นภำคกำรเกษตรเฉล่ีย 195,732 
บำท ทั้งน้ี อำจเป็นเพรำะวำ่ ในกำรผลิตล ำไยคุณภำพนอกฤดูของเกษตรกร รำคำผลผลิตท่ีขำยไดจ้ะมีรำคำท่ีสูงกวำ่ล ำไยในฤดู และ
กำรผลิตล ำไยคุณภำพนอกฤดู ในอ ำเภอดอยเต่ำ จะเนน้จ ำหน่ำยในตลำดต่ำงประเทศ และก ำหนดใหผ้ลผลิตออกช่วงเทศกำลตรุษจีน 
จึงท ำให้ได้รำคำสูง เกษตรกรจึงมีรำยได้ค่อนข้ำงเยอะในแต่ละปี หน้ีสินรวมของครัวเรือน พบว่ำ เกษตรกรมีหน้ีสินเฉล่ีย 
368,333.33 บำท ทั้งน้ี อำจเป็นเพรำะวำ่ เกษตรกรไม่ตระหนกัถึงกำรลดตน้ทุนในกำรผลิต ท ำให้มีกำรกูย้ืมเงินเพ่ือใชใ้นกำรลงทุน
ทุกปี ประกอบกบัปัจจยักำรผลิตมีรำคำสูง ดงันั้น เกษตรกรจึงตอ้งด้ินรนในกำรประกอบอำชีพรองอ่ืน ๆ เช่น รับจำ้งทัว่ไป คำ้ขำย 
กำรท ำธุรกิจส่วนตวั เป็นตน้ เพ่ือใหมี้สภำพควำมเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน และเกษตรกรตอ้งปรับเปล่ียนรูปแบบกำรจ ำหน่ำยตำมสถำนกำรณ์ 
อำทิเช่น เม่ือรำคำผลผลิตตกต ่ำ ควรน ำผลผลิตมำแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำสินคำ้ก่อใหเ้กิดรำยไดเ้พ่ิมมำกข้ึน 
 
ตอนที ่2 ความรู้ แหล่งความรู้ และความคดิเห็นในการผลติล าไยคณุภาพนอกฤดูของเกษตรกร 
 1. ควำมรู้ของเกษตรกรในกำรผลิตล ำไยคุณภำพนอกฤดู พบวำ่ เกษตรกรร้อยละ 58.7 มีควำมรู้ในกำรผลิตล ำไยคุณภำพ
นอกฤดูอยูใ่นระดบัมำก ทั้งน้ี อำจจะเป็นเพรำะเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ล ำไย อ ำเภอดอยเต่ำ มีอำชีพหลกัคือ กำรผลิตล ำไยนอกฤดู 
ท่ีส่งต่อกนัมำรุ่นสู่รุ่น จึงท ำใหเ้กษตรกรเกิดควำมช ำนำญ และมีควำมรู้ในดำ้นกำรผลิตค่อนขำ้งมำก  
 2. แหล่งควำมรู้ของเกษตรกรในกำรผลิตล ำไยคุณภำพนอกฤดู พบวำ่ เกษตรกรไดรั้บควำมรู้จำกส่ือกลุ่มมำกท่ีสุด ไดแ้ก่ 
กำรฝึกอบรม กำรประชุม กำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ กำรศึกษำดูงำน กำรสัมมนำ และกำรจดันิทรรศกำร ตำมล ำดบั ทั้งน้ี อำจเป็นเพรำะ
ส ำนกังำนเกษตรอ ำเภอดอยเต่ำมีจดักำรอบรมถ่ำยทอดควำมรู้ มีกำรประชุม และมีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ ตลอดจนมีกำรศึกษำดูงำนท่ี
เก่ียวกบักำรผลิตล ำไยคุณภำพนอกฤดูใหแ้ก่เกษตรกรทุกปี 

 
 

 3. ควำมคิดเห็นของเกษตรกรในกำรผลิตล ำไยคุณภำพนอกฤดู พบวำ่ เกษตรกรมีควำมคิดเห็นในระดบัมำกท่ีสุด ไดแ้ก่ กำร
ผลิตล ำไยคุณภำพ ท ำใหมี้กำรใชน้ ้ ำอยำ่งถูกตอ้งเหมำะสม กำรให้น ้ ำล ำไยอยำ่งสม ่ำเสมอในกำรผลิตล ำไยคุณภำพ ท ำให้ผลผลิตไม่
แตกเสียหำย และผลผลิตในกำรท ำล ำไยคุณภำพท่ีไดรั้บ GAP ท ำให้เป็นท่ีตอ้งกำรของตลำดทั้งในและต่ำงประเทศ ผูว้ิจยัมีควำมเห็นวำ่ 
ในกำรผลิตล ำไยคุณภำพนอกฤดู ไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัปัจจยัใดปัจจยัหน่ึงเพียงอยำ่งเดียว แต่ข้ึนอยูก่บัหลำย ๆ ปัจจยัร่วมกนั ซ่ึงน ้ ำ ถือเป็น
ปัจจยัหลกัท่ีใชใ้นกำรผลิตล ำไยคุณภำพนอกฤดู ตลอดจนกำรไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำน GAP จะเป็นกำรสร้ำงมูลค่ำสินคำ้ และเป็น
กำรสร้ำงควำมเช่ือมัน่ใหก้บัตลำดและผูบ้ริโภคได ้
 
ตอนที ่3 การใช้เทคโนโลยกีารผลติล าไยคณุภาพนอกฤดูของเกษตรกร 
 1. ควำมเห็นดว้ยต่อกำรใชเ้ทคโนโลยกีำรผลิตล ำไยคุณภำพนอกฤดูของเกษตรกร โดยภำพรวมอยูใ่นระดบัมำกถึงมำกท่ีสุด
เกือบทุกประเด็น แต่มีบำงประเด็นท่ีมีควำมคิดเห็นในระดบัปำนกลำง ไดแ้ก่ ดำ้นกำรตดัแต่งช่อผล อำจเป็นเพรำะเกษตรกรยงัไม่
เลง็เห็นถึงควำมส ำคญั และส่วนใหญ่ยงัไม่กลำ้เส่ียง เพรำะคิดวำ่ เป็นวธีิท่ียุง่ยำก ส้ินเปลืองเวลำ มีค่ำใชจ่้ำยสูง และเสียดำยผลผลิตท่ี
ตดัท้ิง เพรำะเกษตรกรจะเนน้ปริมำณมำกกวำ่คุณภำพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั นิภำพร วงศ์สะอำด (2556 , หนำ้ 71) ศึกษำกำรปฏิบติัตำม
ระบบกำรจดักำรคุณภำพกำรปฏิบติัทำงกำรเกษตรท่ีดีส ำหรับล ำไยของเกษตรกร อ ำเภอสำมเงำ จงัหวดัตำก พบวำ่ เกษตรกรไม่นิยม
ตดัแต่งช่อผล 
 2. กำรใชเ้ทคโนโลยีกำรผลิตล ำไยคุณภำพนอกฤดูของเกษตรกร ส่วนใหญ่มีกำรปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบักำรผลิตล ำไย
คุณภำพนอกฤดูเกือบทุกประเด็น แต่จะมีประเด็นท่ีมีกำรปฏิบติันอ้ย ไดแ้ก่ กำรเก็บตวัอยำ่งดิน และกำรตดัแต่งช่อผล อำจเป็นเพรำะ
เกษตรกรไม่นิยมเก็บตวัอย่ำงดินไปวิเครำะห์ เพรำะคิดว่ำ ยงัไม่มีควำมส ำคญั และเสียเวลำ ดงันั้น หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งควรให้
ควำมรู้ในกำรเก็บตวัอยำ่งดินไปวิเครำะห์ ซ่ึงผูว้ิจยัคำดวำ่ หำกเกษตรกรไดรั้บควำมรู้ในประเด็นน้ีแลว้ จะท ำให้มีกำรน ำไปปฏิบติั
มำกข้ึน 
 
ตอนที ่4 การจดัการโซ่อุปทานการผลติล าไยคณุภาพนอกฤดู และสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 
 1. กำรจดักำรโซ่อุปทำนกำรผลิตล ำไยคุณภำพนอกฤดู (1) กำรจดักำรระดบัตน้น ้ ำ คือ กำรเตรียมตน้ก่อนกำรผลิตล ำไย 
พบว่ำ มีขั้นตอนดงัน้ี กำรตดัแต่งก่ิงหลงักำรเก็บเก่ียว กำรบ ำรุงดูแลรักษำก่อนกำรรำดสำรโพแทสเซียมคลอเรต และกำรรำดสำร
โพแทสเซียมคลอเรต ทั้งน้ี แต่ละขั้นตอนเกษตรกรจะมีกำรบริหำรจดักำรแตกต่ำงกนัออกไป ข้ึนอยู่กบัสภำพควำมเหมำะสมของ
พ้ืนท่ี เช่น กำรตดัแต่งก่ิงเกษตรกรบำงรำยจะมีกำรตดัแต่งก่ิงแบบฝำชีหงำย หรือบำงรำยจะตดัแต่งก่ิงแบบธรรมดำทัว่ไป อำจจะเป็น
เพรำะลกัษณะของตน้ล ำไยของเกษตรกรแตกต่ำงกนั (2) กำรจดักำรระดับกลำงน ้ ำ คือ กำรดูแลหลงักำรรำดสำรโพแทสเซียม      
คลอเรต พบวำ่ ในกำรดูแลหลงักำรรำดสำรฯ ไม่ว่ำจะเป็นกำรเปิดตำดอก กำรพ่นฮอร์โมน กำรให้ปุ๋ย กำรให้น ้ ำ ตลอดจนกำรใช้
สำรเคมีก ำจดัศตัรูพืช จะข้ึนอยูก่บักำรบริหำรจดักำรของเกษตรกร อำจเป็นเพรำะบำงพ้ืนท่ีพบกำรระบำดของศตัรูพืชท่ีแตกต่ำงกนั 
จึงท ำให้เกษตรกรเลือกกำรบริหำรจดักำรตำมควำมเหมำะสม ซ่ึงกำรผลิตล ำไยคุณภำพนอกฤดูไม่มีขั้นตอนท่ีตำยตวั กำรบริหำร
จดักำรแต่ละช่วง แต่ละคร้ัง จะข้ึนอยู่กบัสภำพแวดลอ้ม ดิน ฟ้ำ อำกำศ ของพ้ืนท่ีนั้น ๆ (3) กำรจดักำรระดบัปลำยน ้ ำ คือ กำรเก็บ
เก่ียว จ ำหน่ำย และแปรรูป พบวำ่ วธีิกำรเก็บเก่ียวและกำรจ ำหน่ำยนั้น จะข้ึนอยูก่บัตลำดรับซ้ือและรำคำในช่วงเวลำนั้น ๆ เช่น หำก
รำคำดี ผลผลิตสวยตำมควำมตอ้งกำรของตลำด เกษตรกรก็อำจะเลือกขำยแบบตะกร้ำขำว เพรำะสำมำรถก ำหนดรำคำไดเ้อง ไม่โดน
กดรำคำจำกพอ่คำ้คนกลำงมำกนกั  
 2. สภำพแวดลอ้มภำยในและภำยนอกในกำรผลิตล ำไยคุณภำพนอกฤดู (1) จุดแข็ง ไดแ้ก่ ไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำน GAP 
อำจเป็นเพรำะสมำชิกแปลงใหญ่ทั้งหมด 150 รำย ไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำน GAP จำก กรมวิชำกำรเกษตรทุกแปลง (2) จุดอ่อน 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  
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ขำดแคลนแรงงำนในภำคกำรผลิต อำจเป็นเพรำะแรงงำนมีรำคำค่อนขำ้งสูง ประกอบกบักำรผลิตล ำไยคุณภำพนอกฤดูในพ้ืนท่ี
อ ำเภอดอยเต่ำ มีกำรผลิตในช่วงเวลำเดียวกนั แรงงำนส่วนใหญ่มำจำกแรงงำนในครัวเรือน จึงท ำให้แรงงำนในภำคกำรผลิตมีไม่เพียงพอ 
(3) โอกำส สภำพพ้ืนท่ีมีควำมเหมำะสมในกำรผลิตล ำไยคุณภำพนอกฤดู อำจเป็นเพรำะพ้ืนท่ีปลูกล ำไยในอ ำเภอดอยเต่ำ ส่วนใหญ่
อยูใ่นเขตเหมำะสมมำก (S1) เขตเหมำะสมปำนกลำง (S2) และเขตเหมำะสมนอ้ย (S3) (4) อุปสรรค ปัจจยักำรผลิตรำคำสูง รำคำ
ผลผลิตมีควำมไม่แน่นอน อำจจะเกิดจำกสภำพเศรษฐกิจท่ีย  ่ำแย ่และสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโคโรน่ำ 2019 ท่ีส่งผล
ท ำให้มีปัญหำในดำ้นของกำรน ำเขำ้ กำรขนส่ง ตลอดจนปัจจยักำรผลิตบำงชนิด ตอ้งมีกำรขออนุญำตใชแ้ละจ ำหน่ำย เกษตรกรตอ้ง
ปรับเปล่ียนกำรใช้ปัจจัยกำรผลิต เช่น มีกำรใช้ปุ๋ยอินทรียม์ำกข้ึน ลดกำรใช้สำรเคมีโดยกำรใช้สำรชีวภณัฑ์ และใช้ปุ๋ยตำมค่ำ
วเิครำะห์ดิน ก็เป็นกำรช่วยลดตน้ทุนในกำรผลิตได ้
 
ตอนที ่5 ปัญหา และข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการผลติล าไยคณุภาพนอกฤดู 
 1. ปัญหำเก่ียวกบักำรผลิตล ำไยคุณภำพนอกฤดูของเกษตรกร พบวำ่ เกษตรกรมีปัญหำเก่ียวกบักำรผลิตล ำไยคุณภำพนอก
ฤดูมำกท่ีสุด ไดแ้ก่ ดำ้นรำคำและกำรตลำด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลกำรวิจยัของ จนัทร์เพญ็  จ ำวงค ์(2558, หนำ้ 100) พบวำ่ เกษตรกรมี
ปัญหำในภำพรวมระดบัมำก คือ รำคำผลผลิตเปล่ียนแปลง ไม่แน่นอน รำคำข้ึนอยูก่บักำรก ำหนดของพ่อคำ้ ทั้งน้ี อำจจะเป็นเพรำะ
ในช่วงปี 2563 ถึงปัจจุบนัได้รับผลกระทบจำกโรคระบำดไวรัสโคโรน่ำ 2019 ซ่ึงท ำให้ไม่สำมำรถจ ำหน่ำยผลผลิตไปยงัตลำด
ต่ำงประเทศได ้ส่งผลใหผ้ลผลิตมีปริมำณมำกและรำคำตกต ่ำ ตลอดจนเกษตรกรถูกกดรำคำจำกพอ่คำ้คนกลำง  
 2. ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบักำรผลิตล ำไยคุณภำพนอกฤดูของเกษตร พบวำ่ เกษตรกรมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบักำรผลิตล ำไย
คุณภำพนอกฤดูมำกท่ีสุด ไดแ้ก่ ดำ้นรำคำและกำรตลำด โดยจดัหำช่องทำงในกำรจดัจ ำหน่ำยผลผลิตล ำไยทั้งผลสดและล ำไยอบแหง้
ใหห้ลำกหลำยช่องทำง รัฐบำลตอ้งขยำยตลำดล ำไยในต่ำงประเทศใหม้ำกข้ึน โดยรัฐท ำหนำ้ท่ีเป็นผูป้ระสำนระหวำ่งตวัแทนผูส้ั่งซ้ือ
จำกต่ำงประเทศกบัองคก์รเกษตรกร และรวมกลุ่มเพ่ือรวบรวมผลผลิตในกำรจ ำหน่ำย เพ่ือต่อรองรำคำกบัพ่อคำ้คนกลำงได ้ผูว้ิจยัมี
ควำมคิดเห็นวำ่ หน่วยงำนภำครัฐควรเขำ้มำมีบทบำทใหม้ำกข้ึน โดยเฉพำะมีกำรจดัตลำดกลำงให้เป็นท่ีพบปะระหวำ่งเกษตรกรกบั
ผูป้ระกอบกำร จะช่วยแกไ้ขปัญหำของเกษตรกรได ้หำกมีตลำดกลำง มีกำรจบัมือกนัระหว่ำงผูซ้ื้อ-ผูข้ำย เกษตรกรจะมีตลำดท่ี
แน่นอนมำกข้ึน เน่ืองจำกในพ้ืนท่ีอ ำเภอดอยเต่ำ ไม่มีตลำดกลำงท่ีรับซ้ือผลผลิตโดยตรง ส่วนใหญ่จะขำยผลผลิตผ่ำนพ่อคำ้คนกลำง 
จึงท ำใหเ้กษตรกรถูกกดรำคำ  
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ลดกำรพ่ึงพำแรงงำนจำกนอกพ้ืนท่ี 
 3. หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งควรมีกำรส่งเสริมและให้ควำมรู้เก่ียวกับกำรบริหำรจดักำรกลุ่ม เพ่ือให้กลุ่มมีควำมเขม้แข็ง           
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ขำดแคลนแรงงำนในภำคกำรผลิต อำจเป็นเพรำะแรงงำนมีรำคำค่อนขำ้งสูง ประกอบกบักำรผลิตล ำไยคุณภำพนอกฤดูในพ้ืนท่ี
อ ำเภอดอยเต่ำ มีกำรผลิตในช่วงเวลำเดียวกนั แรงงำนส่วนใหญ่มำจำกแรงงำนในครัวเรือน จึงท ำให้แรงงำนในภำคกำรผลิตมีไม่เพียงพอ 
(3) โอกำส สภำพพ้ืนท่ีมีควำมเหมำะสมในกำรผลิตล ำไยคุณภำพนอกฤดู อำจเป็นเพรำะพ้ืนท่ีปลูกล ำไยในอ ำเภอดอยเต่ำ ส่วนใหญ่
อยูใ่นเขตเหมำะสมมำก (S1) เขตเหมำะสมปำนกลำง (S2) และเขตเหมำะสมนอ้ย (S3) (4) อุปสรรค ปัจจยักำรผลิตรำคำสูง รำคำ
ผลผลิตมีควำมไม่แน่นอน อำจจะเกิดจำกสภำพเศรษฐกิจท่ีย  ่ำแย ่และสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโคโรน่ำ 2019 ท่ีส่งผล
ท ำให้มีปัญหำในดำ้นของกำรน ำเขำ้ กำรขนส่ง ตลอดจนปัจจยักำรผลิตบำงชนิด ตอ้งมีกำรขออนุญำตใชแ้ละจ ำหน่ำย เกษตรกรตอ้ง
ปรับเปล่ียนกำรใช้ปัจจัยกำรผลิต เช่น มีกำรใช้ปุ๋ยอินทรียม์ำกข้ึน ลดกำรใช้สำรเคมีโดยกำรใช้สำรชีวภณัฑ์ และใช้ปุ๋ยตำมค่ำ
วเิครำะห์ดิน ก็เป็นกำรช่วยลดตน้ทุนในกำรผลิตได ้
 
ตอนที ่5 ปัญหา และข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการผลติล าไยคณุภาพนอกฤดู 
 1. ปัญหำเก่ียวกบักำรผลิตล ำไยคุณภำพนอกฤดูของเกษตรกร พบวำ่ เกษตรกรมีปัญหำเก่ียวกบักำรผลิตล ำไยคุณภำพนอก
ฤดูมำกท่ีสุด ไดแ้ก่ ดำ้นรำคำและกำรตลำด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลกำรวิจยัของ จนัทร์เพญ็  จ ำวงค ์(2558, หนำ้ 100) พบวำ่ เกษตรกรมี
ปัญหำในภำพรวมระดบัมำก คือ รำคำผลผลิตเปล่ียนแปลง ไม่แน่นอน รำคำข้ึนอยูก่บักำรก ำหนดของพ่อคำ้ ทั้งน้ี อำจจะเป็นเพรำะ
ในช่วงปี 2563 ถึงปัจจุบนัได้รับผลกระทบจำกโรคระบำดไวรัสโคโรน่ำ 2019 ซ่ึงท ำให้ไม่สำมำรถจ ำหน่ำยผลผลิตไปยงัตลำด
ต่ำงประเทศได ้ส่งผลใหผ้ลผลิตมีปริมำณมำกและรำคำตกต ่ำ ตลอดจนเกษตรกรถูกกดรำคำจำกพอ่คำ้คนกลำง  
 2. ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบักำรผลิตล ำไยคุณภำพนอกฤดูของเกษตร พบวำ่ เกษตรกรมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบักำรผลิตล ำไย
คุณภำพนอกฤดูมำกท่ีสุด ไดแ้ก่ ดำ้นรำคำและกำรตลำด โดยจดัหำช่องทำงในกำรจดัจ ำหน่ำยผลผลิตล ำไยทั้งผลสดและล ำไยอบแหง้
ใหห้ลำกหลำยช่องทำง รัฐบำลตอ้งขยำยตลำดล ำไยในต่ำงประเทศใหม้ำกข้ึน โดยรัฐท ำหนำ้ท่ีเป็นผูป้ระสำนระหวำ่งตวัแทนผูส้ั่งซ้ือ
จำกต่ำงประเทศกบัองคก์รเกษตรกร และรวมกลุ่มเพ่ือรวบรวมผลผลิตในกำรจ ำหน่ำย เพ่ือต่อรองรำคำกบัพ่อคำ้คนกลำงได ้ผูว้ิจยัมี
ควำมคิดเห็นวำ่ หน่วยงำนภำครัฐควรเขำ้มำมีบทบำทใหม้ำกข้ึน โดยเฉพำะมีกำรจดัตลำดกลำงให้เป็นท่ีพบปะระหวำ่งเกษตรกรกบั
ผูป้ระกอบกำร จะช่วยแกไ้ขปัญหำของเกษตรกรได ้หำกมีตลำดกลำง มีกำรจบัมือกนัระหว่ำงผูซ้ื้อ-ผูข้ำย เกษตรกรจะมีตลำดท่ี
แน่นอนมำกข้ึน เน่ืองจำกในพ้ืนท่ีอ ำเภอดอยเต่ำ ไม่มีตลำดกลำงท่ีรับซ้ือผลผลิตโดยตรง ส่วนใหญ่จะขำยผลผลิตผ่ำนพ่อคำ้คนกลำง 
จึงท ำใหเ้กษตรกรถูกกดรำคำ  
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 1. เกษตรกรควรเนน้กำรรวมกลุ่มใหมี้ควำมเขม้แขง็ เพ่ือใหมี้อ ำนำจในกำรต่อรองดำ้นรำคำ และเพ่ือใหเ้กิดควำมมัน่คงใน
ดำ้นของตลำด 
 2. เจำ้หนำ้ท่ีหรือหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งควรส่งเสริมใหเ้กษตรกรลดตน้ทุนในกำรผลิตให้ไดม้ำกท่ีสุด เช่น กำรใชปุ๋้ยตำมค่ำ
วิเครำะห์ดิน กำรใชส้ำรชีวภณัฑ์ และควรจดัอบรมให้ควำมรู้แก่แรงงำนในภำคกำรผลิต เพ่ือให้แรงงำนในพ้ืนท่ีมีควำมช ำนำญ      
ลดกำรพ่ึงพำแรงงำนจำกนอกพ้ืนท่ี 
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กำรผลิตล ำไยใหส้อดคลอ้งตำมสถำนกำรณ์ 
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บทคดัย่อ 
 
  กำรวิจัยคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษำองค์ควำมรู้ แหล่งควำมรู้ ควำมคิดเห็น ควำมตอ้งกำร และกำรมีส่วนร่วมใน
กำรด ำเนินงำนของสมำชิกวสิำหกิจชุมชน รวมถึงกำรศึกษำปัญหำ ขอ้เสนอแนะ และแนวทำงกำรเสริมสร้ำงศกัยภำพของวิสำหกิจชุมชน 
 ประชำกรท่ีใชใ้นกำรวจิยั คือ สมำชิกวิสำหกิจชุมชนทั้งหมด 1,988 รำย ท ำกำรเก็บขอ้มูลจำกกลุ่มตวัอยำ่ง จ ำนวน 186 รำย 
โดยใชแ้บบสมัภำษณ์วเิครำะห์ขอ้มูล โดยใชส้ถิติพรรณนำ และกำรจดักลุ่มของขอ้มูล  
 ผลกำรวิจยัพบวำ่ ควำมรู้เก่ียวกบัวิสำหกิจชุมชนของสมำชิก โดยภำพรวมอยู่ในระดบัมำก ส่วนแหล่งควำมรู้ท่ีไดร้ับ 
อยูร่ะดบัมำก โดยไดรั้บจำกส่ืออิเล็กทรอนิกส์มำกท่ีสุด ควำมคิดเห็นของสมำชิกวิสำหกิจชุมชนต่อกำรด ำเนินงำน โดยภำพรวม
อยู่ระดับมำก โดยเฉพำะกำรจดักำรสินคำ้หรือบริกำร สมำชิกมีควำมตอ้งกำรเก่ียวกับผลลพัธ์กำรด ำเนินงำนของวิสำหกิจชุมชน
ระดับมำก โดยเฉพำะในประเด็นกำรสร้ำงควำมสำมคัคี กำรมีส่วนร่วมของสมำชิก โดยภำพรวมอยู่ในระดบัมำก ในประเด็น 
กำรร่วมวำงแผนกำรด ำเนินงำนวิสำหกิจชุมชน ในประเด็นกำรร่วมช้ีแจงแผนให้กบัเพื่อนสมำชิก และผลลพัธ์กำรด ำเนินงำน
ของวิสำหกิจชุมชน ในประเด็นกำรร่วมสร้ำงควำมพึงพอใจให้กับบริกำรลูกคำ้ ปัญหำโดยภำพรวมอยูร่ะดบัปำนกลำง ในประเด็น
ขำดแหล่งจ ำหน่ำยหรือตลำดท่ีไม่แน่นอน ขอ้เสนอแนะของสมำชิก โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก ในประเด็นควรสร้ำงจิตส ำนึก
ในกำรเป็นสมำชิก ส่งเสริมสมำชิกให้มีส่วนร่วมในกำรท ำแผนกำรควบคุมคุณภำพสินคำ้ และแนวทำงเสริมสร้ำงศกัยภำพวิสำหกิจ
ชุมชน ดำ้นควำมรู้ กำรส่งเสริมดำ้นกำรพฒันำ กำรบริหำรกลุ่ม และดำ้นกำรพฒันำผลิตภณัฑ ์
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บทคดัย่อ 
 
  กำรวิจัยคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษำองค์ควำมรู้ แหล่งควำมรู้ ควำมคิดเห็น ควำมตอ้งกำร และกำรมีส่วนร่วมใน
กำรด ำเนินงำนของสมำชิกวสิำหกิจชุมชน รวมถึงกำรศึกษำปัญหำ ขอ้เสนอแนะ และแนวทำงกำรเสริมสร้ำงศกัยภำพของวิสำหกิจชุมชน 
 ประชำกรท่ีใชใ้นกำรวจิยั คือ สมำชิกวิสำหกิจชุมชนทั้งหมด 1,988 รำย ท ำกำรเก็บขอ้มูลจำกกลุ่มตวัอยำ่ง จ ำนวน 186 รำย 
โดยใชแ้บบสมัภำษณ์วเิครำะห์ขอ้มูล โดยใชส้ถิติพรรณนำ และกำรจดักลุ่มของขอ้มูล  
 ผลกำรวิจยัพบวำ่ ควำมรู้เก่ียวกบัวิสำหกิจชุมชนของสมำชิก โดยภำพรวมอยู่ในระดบัมำก ส่วนแหล่งควำมรู้ท่ีไดร้ับ 
อยูร่ะดบัมำก โดยไดรั้บจำกส่ืออิเล็กทรอนิกส์มำกท่ีสุด ควำมคิดเห็นของสมำชิกวิสำหกิจชุมชนต่อกำรด ำเนินงำน โดยภำพรวม
อยู่ระดับมำก โดยเฉพำะกำรจดักำรสินคำ้หรือบริกำร สมำชิกมีควำมตอ้งกำรเก่ียวกับผลลพัธ์กำรด ำเนินงำนของวิสำหกิจชุมชน
ระดับมำก โดยเฉพำะในประเด็นกำรสร้ำงควำมสำมคัคี กำรมีส่วนร่วมของสมำชิก โดยภำพรวมอยู่ในระดบัมำก ในประเด็น 
กำรร่วมวำงแผนกำรด ำเนินงำนวิสำหกิจชุมชน ในประเด็นกำรร่วมช้ีแจงแผนให้กบัเพื่อนสมำชิก และผลลพัธ์กำรด ำเนินงำน
ของวิสำหกิจชุมชน ในประเด็นกำรร่วมสร้ำงควำมพึงพอใจให้กับบริกำรลูกคำ้ ปัญหำโดยภำพรวมอยูร่ะดบัปำนกลำง ในประเด็น
ขำดแหล่งจ ำหน่ำยหรือตลำดท่ีไม่แน่นอน ขอ้เสนอแนะของสมำชิก โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก ในประเด็นควรสร้ำงจิตส ำนึก
ในกำรเป็นสมำชิก ส่งเสริมสมำชิกให้มีส่วนร่วมในกำรท ำแผนกำรควบคุมคุณภำพสินคำ้ และแนวทำงเสริมสร้ำงศกัยภำพวิสำหกิจ
ชุมชน ดำ้นควำมรู้ กำรส่งเสริมดำ้นกำรพฒันำ กำรบริหำรกลุ่ม และดำ้นกำรพฒันำผลิตภณัฑ ์

 
ค าส าคญั: กำรด ำเนินงำนวสิำหกิจชุมชน, แนวทำงกำรเสริมสร้ำงศกัยภำพ, วสิำหกิจชุมชน 
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Abstract 
 

The objectives of this research were to study knowledge, knowledge sources opinions, needs the participation 
enterprise members, including the study of problems and extension guidelines on potential building of enterprise . 
 The were 1,988 community enterprise member. Data were collected from a samples group of 186 using an interview 
form. Data were analyzed using descriptive statistics and data classification.  
 Research results revealed that knowledge about community enterprise of members, overall, was at the high level. For 
knowledge source received, was at the high level through electronic media the most. Opinions of community enterprise members 
on the operation, overall, were at the high level especially on product/service management. Members wanted to know about the 
performance of community enterprise at the high level in the aspect of unity building. The participation of members, 
overall, was at the high level in community enterprise operation planning regarding the co -explaining of plan to members 
and performance results of community enterprise on satisfactory creation in customer service.  

Overall problems were at the moderate level in the lack of uncertain distribution source/market. Member suggestions, 
overall, were at the high level. They suggested that there should be member consciousness building, encouragement in 
planning participation, quality product control, and potential building extension guidelines of community enterprise 
regarding knowledge, development extension, group management, and group product. 
 
Keywords: Community Enterprise Operation, Potential Building Guideline, Community Enterprise 
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บทน า 
 

“วสิำหกิจชุมชน”  เป็นกำรรวมตวักนัของรำษฎร(คน)ในชุมชน ไม่ต ่ำกวำ่ 7 คน จดัตั้งเป็นกลุ่ม มีวตัถุประสงคเ์พ่ือกำรผลิต
สินคำ้ กำรให้บริกำร หรือกำรอ่ืน ๆ ท่ีด ำเนินกำรโดยคณะบุคคลท่ีมีควำมผูกพนัมีวิถีชีวิตร่วมกนัประกอบกิจกำรดงักล่ำว ไม่วำ่จะ
เป็นนิติบุคคลในรูปแบบใดหรือไม่เป็นนิติบุคคล เพ่ือสร้ำงรำยไดแ้ละเพ่ือกำรพ่ึงพำตนเองของครอบครัว ชุมชน และระหวำ่งชุมชน  

ปี 2563 กรมส่งเสริมกำรเกษตรไดรั้บจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน ไปแลว้กวำ่ 72,000 แห่ง 
(กรมส่งเสริมกำรเกษตร, 2563) จำกขอ้มูลกำรจดทะเบียน พบวำ่ วิสำหกิจชุมชน ส่วนใหญ่เป็นวิสำหกิจชุมชนขั้นพ้ืนฐำน ซ่ึงตอ้งมี
กำรส่งเสริมและพฒันำให้มีควำมเขม้แข็ง และพ่ึงพำตนเองได ้โดยกำรส่งเสริมสมำชิกวิสำหกิจชุมชนให้เกิดกระบวนกำรเรียนรู้
อยำ่งเป็นระบบ โดยเร่ิมจำกกำรศึกษำตนเอง ศึกษำแลกเปล่ียนประสบกำรณ์จำกแหล่งเรียนรู้ภำยนอก เพ่ือใหก้ ำหนดแนวทำงพฒันำ
กิจกำรวิสำหกิจชุมชนของกลุ่มตนเองไดอ้ยำ่งเหมำะสม ภำยใตก้ลไกกำรท ำงำนของกรรมกำร อนุกรรมกำรท่ีตั้งข้ึนตำม พ.ร.บ.
ส่งเสริมวสิำหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 และแกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2562  

  อ ำเภอเทิง จงัหวดัเชียงรำย เป็นอ ำเภอหน่ึงของจงัหวดัเชียงรำย   มีกลุ่มวิสำหกิจชุมชนท่ีจดทะเบียนกบักรมส่งเสริม
กำรเกษตร ปี 2563 ทั้งหมด จ ำนวน 81 แห่ง แบ่งตำมกิจกรรมไดเ้ป็นกลุ่มกำรผลิตสินคำ้ จ ำนวน  60 แห่ง กลุ่มกำรแปรรูปผลผลิต
สินคำ้ จ ำนวน 10 แห่ง และกลุ่มกิจกรรมอ่ืน ๆ จ ำนวน 11 แห่ง มีสมำชิกทั้งหมด 1,988 รำย แบ่งระดบักำรพฒันำวิสำหกิจชุมชนได้
เป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัดี มีจ ำนวน 10 แห่ง (ร้อยละ 12.35)  มีสมำชิกทั้งหมด 390 รำย ระดบัปำนกลำง มีจ ำนวน 31 แห่ง (ร้อยละ 
38.27) มีสมำชิกทั้ งหมด 700 รำย และระดับปรับปรุง มีจ ำนวน 40 แห่ง (ร้อยละ 50) มีสมำชิกทั้ งหมด 898 รำย (กรมส่งเสริม
กำรเกษตร, 2563) ซ่ึงจะเห็นไดว้ำ่วสิำหกิจชุมชนของอ ำเภอเทิง จงัหวดัเชียงรำย มีระดบักำรพฒันำอยูใ่นระดบัปรับปรุง 

จำกสภำพควำมเป็นจริงในกำรปฏิบติังำนของผูว้ิจยัท่ีผ่ำนมำ พบวำ่ วิสำหกิจชุมชนอ ำเภอเทิง มีปัญหำในกำรด ำเนินงำน
ของกลุ่ม บำงกลุ่มมีควำมเขม้แข็ง สำมำรถด ำเนินงำนไดอ้ย่ำงต่อเน่ือง บำงกลุ่มไม่สำมำรถด ำเนินงำนไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง ซ่ึงมกัเกิด
ปัญหำของสมำชิกเอง และจำกคณะกรรมกำรกลุ่ม เช่น ขำดควำมรู้ควำมเขำ้ใจในกำรบริหำรกลุ่ม ขำดควำมเป็นผูน้ ำ สมำชิกไม่ให้
ควำมร่วมมือ ขำดเงินทุนหมุนเวยีนในกลุ่ม คุณภำพสินคำ้ไม่ไดม้ำตรฐำน ไม่มีแหล่งจ ำหน่ำยสินคำ้ท่ีแน่นอน  

ดงันั้น ดว้ยเหตุผลดงักล่ำว จึงได้ท ำกำรศึกษำแนวทำงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพของวิสำหกิจชุมชน อ ำเภอเทิง จังหวดั
เชียงรำย เพ่ือศึกษำเก่ียวกบัควำมรู้ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัวิสำหกิจชุมชนในอ ำเภอเทิง กำรบริหำรจดักำรกลุ่มวสิำหกิจชุมชนในแต่ละ
ดำ้น กำรพฒันำสินคำ้ของกลุ่ม รวมถึงปัญหำและขอ้เสนอแนะในกำรพฒันำวิสำหกิจชุมชนอยำ่งย ัง่ยืน อนัจะเป็นแนวทำงในกำร
พฒันำวสิำหกิจชุมชนในพ้ืนท่ีอ ำเภอเทิงและพ้ืนท่ีต่อไป 

 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

 
1. เพื่อศึกษำควำมรู้และแหล่งควำมรู้ของสมำชิกวิสำหกิจชุมชน  
2. เพื่อศึกษำควำมคิดเห็นและควำมตอ้งกำรของสมำชิกวสิำหกิจชุมชน  
3. เพื่อศึกษำกำรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนของสมำชิกวิสำหกิจชุมชน   
4. เพื่อศึกษำปัญหำ ขอ้เสนอแนะ และแนวทำงกำรเสริมสร้ำงศกัยภำพของวสิำหกิจชุมชน 
 

 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี

227227

 
 

บทน า 
 

“วสิำหกิจชุมชน”  เป็นกำรรวมตวักนัของรำษฎร(คน)ในชุมชน ไม่ต ่ำกวำ่ 7 คน จดัตั้งเป็นกลุ่ม มีวตัถุประสงคเ์พ่ือกำรผลิต
สินคำ้ กำรให้บริกำร หรือกำรอ่ืน ๆ ท่ีด ำเนินกำรโดยคณะบุคคลท่ีมีควำมผูกพนัมีวิถีชีวิตร่วมกนัประกอบกิจกำรดงักล่ำว ไม่วำ่จะ
เป็นนิติบุคคลในรูปแบบใดหรือไม่เป็นนิติบุคคล เพ่ือสร้ำงรำยไดแ้ละเพ่ือกำรพ่ึงพำตนเองของครอบครัว ชุมชน และระหวำ่งชุมชน  

ปี 2563 กรมส่งเสริมกำรเกษตรไดรั้บจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน ไปแลว้กวำ่ 72,000 แห่ง 
(กรมส่งเสริมกำรเกษตร, 2563) จำกขอ้มูลกำรจดทะเบียน พบวำ่ วิสำหกิจชุมชน ส่วนใหญ่เป็นวิสำหกิจชุมชนขั้นพ้ืนฐำน ซ่ึงตอ้งมี
กำรส่งเสริมและพฒันำให้มีควำมเขม้แข็ง และพ่ึงพำตนเองได ้โดยกำรส่งเสริมสมำชิกวิสำหกิจชุมชนให้เกิดกระบวนกำรเรียนรู้
อยำ่งเป็นระบบ โดยเร่ิมจำกกำรศึกษำตนเอง ศึกษำแลกเปล่ียนประสบกำรณ์จำกแหล่งเรียนรู้ภำยนอก เพ่ือใหก้ ำหนดแนวทำงพฒันำ
กิจกำรวิสำหกิจชุมชนของกลุ่มตนเองไดอ้ยำ่งเหมำะสม ภำยใตก้ลไกกำรท ำงำนของกรรมกำร อนุกรรมกำรท่ีตั้งข้ึนตำม พ.ร.บ.
ส่งเสริมวสิำหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 และแกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2562  

  อ ำเภอเทิง จงัหวดัเชียงรำย เป็นอ ำเภอหน่ึงของจงัหวดัเชียงรำย   มีกลุ่มวิสำหกิจชุมชนท่ีจดทะเบียนกบักรมส่งเสริม
กำรเกษตร ปี 2563 ทั้งหมด จ ำนวน 81 แห่ง แบ่งตำมกิจกรรมไดเ้ป็นกลุ่มกำรผลิตสินคำ้ จ ำนวน  60 แห่ง กลุ่มกำรแปรรูปผลผลิต
สินคำ้ จ ำนวน 10 แห่ง และกลุ่มกิจกรรมอ่ืน ๆ จ ำนวน 11 แห่ง มีสมำชิกทั้งหมด 1,988 รำย แบ่งระดบักำรพฒันำวิสำหกิจชุมชนได้
เป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัดี มีจ ำนวน 10 แห่ง (ร้อยละ 12.35)  มีสมำชิกทั้งหมด 390 รำย ระดบัปำนกลำง มีจ ำนวน 31 แห่ง (ร้อยละ 
38.27) มีสมำชิกทั้ งหมด 700 รำย และระดับปรับปรุง มีจ ำนวน 40 แห่ง (ร้อยละ 50) มีสมำชิกทั้ งหมด 898 รำย (กรมส่งเสริม
กำรเกษตร, 2563) ซ่ึงจะเห็นไดว้ำ่วสิำหกิจชุมชนของอ ำเภอเทิง จงัหวดัเชียงรำย มีระดบักำรพฒันำอยูใ่นระดบัปรับปรุง 

จำกสภำพควำมเป็นจริงในกำรปฏิบติังำนของผูว้ิจยัท่ีผ่ำนมำ พบวำ่ วิสำหกิจชุมชนอ ำเภอเทิง มีปัญหำในกำรด ำเนินงำน
ของกลุ่ม บำงกลุ่มมีควำมเขม้แข็ง สำมำรถด ำเนินงำนไดอ้ย่ำงต่อเน่ือง บำงกลุ่มไม่สำมำรถด ำเนินงำนไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง ซ่ึงมกัเกิด
ปัญหำของสมำชิกเอง และจำกคณะกรรมกำรกลุ่ม เช่น ขำดควำมรู้ควำมเขำ้ใจในกำรบริหำรกลุ่ม ขำดควำมเป็นผูน้ ำ สมำชิกไม่ให้
ควำมร่วมมือ ขำดเงินทุนหมุนเวยีนในกลุ่ม คุณภำพสินคำ้ไม่ไดม้ำตรฐำน ไม่มีแหล่งจ ำหน่ำยสินคำ้ท่ีแน่นอน  

ดงันั้น ดว้ยเหตุผลดงักล่ำว จึงได้ท ำกำรศึกษำแนวทำงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพของวิสำหกิจชุมชน อ ำเภอเทิง จังหวดั
เชียงรำย เพ่ือศึกษำเก่ียวกบัควำมรู้ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัวิสำหกิจชุมชนในอ ำเภอเทิง กำรบริหำรจดักำรกลุ่มวสิำหกิจชุมชนในแต่ละ
ดำ้น กำรพฒันำสินคำ้ของกลุ่ม รวมถึงปัญหำและขอ้เสนอแนะในกำรพฒันำวิสำหกิจชุมชนอยำ่งย ัง่ยืน อนัจะเป็นแนวทำงในกำร
พฒันำวสิำหกิจชุมชนในพ้ืนท่ีอ ำเภอเทิงและพ้ืนท่ีต่อไป 

 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

 
1. เพื่อศึกษำควำมรู้และแหล่งควำมรู้ของสมำชิกวิสำหกิจชุมชน  
2. เพื่อศึกษำควำมคิดเห็นและควำมตอ้งกำรของสมำชิกวสิำหกิจชุมชน  
3. เพื่อศึกษำกำรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนของสมำชิกวิสำหกิจชุมชน   
4. เพื่อศึกษำปัญหำ ขอ้เสนอแนะ และแนวทำงกำรเสริมสร้ำงศกัยภำพของวสิำหกิจชุมชน 
 

 
 

 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีกรอบแนวคดิและผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

บุคคลทัว่ไปนั้น ลว้นมีแนวคิดและทศันคติเป็นปัจเจก ทั้งน้ี ปิยฉัตร แก่นจนัทร์ (2548) ไดเ้คยให้ควำมหมำยของ “ควำม
คิดเห็น” ไวว้ำ่ ควำมคิดเห็น คือ กำรแสดงออกซ่ึงควำมรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ควำมเช่ือ ทศันคติ เจคคติ ควำมคิดเห็น
อำจจะเป็นไปในทำงเห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ยกบัส่ิงนั้นก็ได ้อำจถูกตอ้งหรือไม่ถูกตอ้งก็ได ้และอำจเปล่ียนไปไดต้ำมกำลเวลำ 

นอกจำกน้ี ตำมทฤษฎีล ำดบัขั้นควำมตอ้งกำรของมำสโลว ์(Maslow’s hierarchical theory of motivation) ไดเ้นน้ย  ้ำเร่ือง 
ของควำมตอ้งกำรของมนุษย ์โดยมนุษยทุ์กคนมีควำมตอ้งกำรอยูต่ลอดเวลำไม่มีท่ีส้ินสุด และเป็นควำมตอ้งกำรท่ีเป็นกลุ่ม เป็นจุดท่ี
มีกำรจดัล ำดบัไวเ้ป็นชั้น ควำมตอ้งกำรระดบัชั้นต ่ำสุด คือ ควำมตอ้งกำรพ้ืนฐำนทำงกำยภำพและชีวภำพ (basic physiological and 
biological need) และระดบัสูงท่ีสุดก็คือ ควำมตอ้งกำรท่ีจะประสบควำมส ำเร็จ หรือควำมตอ้งกำรประจกัษต์น (self-fulfillment หรือ 
self-actualization need) (Maslow, 1970) 

เบญจมำศ อยูป่ระเสริฐ (2547) ไดส้รุปควำมหมำยของกำรมีส่วนร่วมจำกแนวคิดของนกัวิชำกำรหลำย ๆ ท่ำน แลว้น ำมำ
สรุปประเด็นส ำคญัของแต่ละควำมหมำยไดว้ำ่ ค ำวำ่ กำรมีส่วนร่วมทำงส่งเสริมกำรเกษตรท่ีเนน้ถึงกำรมีส่วนร่วมของกลุ่มบุคคล
ต่ำง ๆ ทำงกำรส่งเสริมกำรเกษตร ไดแ้ก่ เกษตรกร แม่บำ้นเกษตรกร วสิำหกิจชุมชน และเจำ้หนำ้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งนั้น มีประเด็นส ำคญัท่ี
เหมือนกนัและแตกต่ำงกนัอยู่หลำยประกำร ดงัน้ี (1) เป็นกำรกระจำยอ ำนำจในกำรตดัสินใจ  (2) เป็นกำรท่ีกลุ่มบุคคลต่ำง ๆ ใน
งำนส่งเสริมกำรเกษตรไดเ้ขำ้มำมีส่วนร่วม (3) เป็นกำรท ำให้เกิดควำมเสมอภำคหรือเท่ำเทียมกนัในดำ้นต่ำง ๆ (4) เป็นกำรท่ีกลุ่ม
บุคคลต่ำง ๆ (5) เป็นกำรท่ีกลุ่มบุคคลเป้ำหมำยในงำนส่งเสริมกำรเกษตรจะตอ้งมีส่วนร่วม  
 พระรำชบญัญติัส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ไดก้ ำหนดควำมหมำย ค ำว่ำ “วิสำหกิจชุมชน” หมำยถึง กิจกำรของ
ชุมชนเก่ียวกบัผลิตสินคำ้ กำรใหบ้ริกำรหรือกำรอ่ืน ๆ ท่ีด ำเนินกำรโดยคณะบุคคลท่ีมีควำมผูกพนั มีวิถีชีวิตร่วมกนัและรวมตวักนั
ประกอบกิจกำรดงักล่ำว ไม่ว่ำจะเป็นนิติบุคคลในรูปแบบใดหรือไม่เป็นนิติบุคคล เพื่อสร้ำงรำยไดแ้ละเพื่อกำรพึ่งพำตนเองของ
ครอบครัวในชุมชนและระหวำ่งชุมชน ทั้งน้ี ตำมหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด (กรมส่งเสริมกำรเกษตร, 2548) 
 

วธีิด าเนินการวจิยั 
 

บทควำมฉบบัน้ี ศึกษำแนวทำงกำรเสริมสร้ำงศกัยภำพของวิสำหกิจชุมชนในอ ำเภอเทิง จงัหวดัเชียงรำย ใชรู้ปแบบตำม
ระเบียบวธีิวจิยัเชิงส ำรวจ 

1. ประชำกร คือ วิสำหกิจชุมชนท่ีไดจ้ดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนกบักรมส่งเสริมกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอเทิง 
จงัหวดัเชียงรำย จ ำนวน 81 แห่ง มีสมำชิกทั้งหมด 1,988 รำย จ ำแนกเป็นวิสำหกิจชุมชน 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทดี จ ำนวน 10 
กลุ่ม มีสมำชิกทั้ งหมด 390 รำย ประเภทปำนกลำง จ ำนวน 31 กลุ่ม มีสมำชิกทั้งหมด 700 รำย และประเภทปรับปรุง  จ ำนวน 40 
กลุ่ม มีสมำชิกทั้งหมด 898 รำย 
 2. กลุ่มตวัอยำ่ง  
                     2.1 ก ำหนดขนำดตวัอยำ่งค ำนวณ โดยใชสู้ตรทำโร ยำมำเน ท่ีค่ำควำมคลำดเคล่ือน 0.07 ไดจ้ ำนวน 186 คน 
                     2.2 กำรสุ่มตวัอยำ่ง โดยท ำกำรสุ่มตวัอยำ่งตำมจ ำนวนท่ีก ำหนดแบบหลำยขั้นตอน ขั้นท่ี 1 โดยกำรสุ่มจ ำนวนกลุ่มในแต่ละ
ประเภท กลุ่มประเภทดี ปำนกลำง และปรับปรุง ตำมสดัส่วนจำกกลุ่มทั้งหมด ขั้นท่ี 2 สุ่มจ ำนวนสมำชิกในแต่ละกลุ่มวสิำหกิจชุมชนท่ี
สุ่มไดใ้นแต่ละประเภทตำมสดัส่วนแบบง่ำย โดยวธีิกำรจบัสลำก 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

228228

 
 

ผลการวจิยั 
 

สภาพพืน้ฐานส่วนบุคคล เศรษฐกจิ และสังคมของสมาชิกวสิาหกจิชุมชน 
 สมำชิกวิสำหกิจชุมชน ส่วนมำกเป็นเพศหญิง มีอำยเุฉล่ีย 50.77 ปี สถำนภำพสมรส สมำชิกวิสำหกิจชุมชนจบกำรศึกษำ
ระดบัประถมศึกษำปีท่ี 4 ส่วนมำกประกอบอำชีพเกษตรกรรมเป็นอำชีพหลกั อำชีพรอง ประกอบอำชีพรับจำ้งทัว่ไป จ ำนวน
ครัวเรือนเฉล่ีย 3.82 คน ประสบกำรณ์ในกำรท ำกำรเกษตรเฉล่ีย 21.17 ปี รำยไดใ้นภำคกำรเกษตรเฉล่ียต่อครัวเรือน 85,586.02 บำท
ต่อปี รำยไดน้อกกำรเกษตรเฉล่ีย 55,252.69 บำทต่อปี รำยจ่ำยในภำคกำรเกษตรเฉล่ียต่อครัวเรือน 40,029.57 บำทต่อปี แรงงำนท่ีใช้
ทำงกำรเกษตรแรงงำนในครัวเรือนเฉล่ีย 2.56 คน จ ำนวนพ้ืนท่ีถือครองของครัวเรือนร้อยละ 55.8 ไร่ แหล่งเงินทุนท่ีใชใ้นกำรเกษตร
เป็นทุนของตนเอง ร้อยละ 56.5 และ หน้ีสินของครัวเรือนเฉล่ีย 13,5966.13 บำท/ปี หน้ีสินนอกภำคเกษตรเฉล่ีย 123,236.56 บำทต่อปี  
 
ความรู้ แหล่งความรู้ของสมาชิกวสิาหกจิชุมชน  
             1. ควำมรู้ของสมำชิกวสิำหกิจชุมชนเก่ียวกบัวสิำหกิจชุมชน จำกกำรวดัระดบัควำมรู้เก่ียวกบัวิสำหกิจชุมชน จ ำนวน 20 ขอ้ 
คิดเป็นคะแนน 20 คะแนน พบวำ่ ในภำพรวมสมำชิกวิสำหกิจชุมชนมีควำมรู้เก่ียวกบัวิสำหกิจชุมชน เฉล่ีย 16.91 ขอ้ ค ำถำมท่ีตอบ
ผิดมำกท่ีสุด คือ กำรยกเลิกทะเบียนเม่ือประสงคจ์ะเลิกกิจกำรใหแ้จง้ภำยใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีเลิกกิจกำร และนำยทะเบียน หมำยถึง
เกษตรอ ำเภอเท่ำนั้น หรือผูรั้กษำรำชกำรแทนเกษตรอ ำเภอ 
              2. แหล่งควำมรู้ของสมำชิกวสิำหกิจชุมชน และระดบักำรไดรั้บขอ้มูลข่ำวสำร ทั้งท่ีเป็นส่ือบุคคล ส่ือกลุ่ม ส่ือมวลชน และ
ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ภำพรวมอยูใ่นระดบัมำกท่ีสุด โดยเม่ือพิจำรณำแหล่งควำมรู้แต่ละประเภท พบวำ่ ไดรั้บจำกส่ืออิเล็กทรอนิกส์มำกกวำ่
ส่ืออ่ืน ๆ ซ่ึงส่วนใหญ่ไดรั้บจำก ไลน์ เฟสบุ๊ค ยทููป (ค่ำเฉล่ีย 3.33) และกูเกิล (ค่ำเฉล่ีย 3.31) รองลงมำ คือ ส่ือบุคคล (ค่ำเฉล่ีย 2.96) 
ส่ือกลุ่ม (ค่ำเฉล่ีย 2.94) และส่ือมวลชน (ค่ำเฉล่ีย 2.93) 
 
ความคดิเห็นและความต้องการของสมาชิกวสิาหกจิชุมชน 

1. ควำมคิดเห็นในกำรด ำเนินงำนของวิสำหกิจชุมชน โดยภำพรวมอยู่ระดบัมำก (ค่ำเฉล่ีย 3.50) โดยเฉพำะหมวดเก่ียวกบักำร
จดักำรสินคำ้หรือบริกำร อยู่ในระดับมำก (ค่ำเฉล่ีย 3.62) ในประเด็นกระบวนกำรผลิตเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม อยูใ่นระดบัมำก
(ค่ำเฉล่ีย 3.74) สมำชิกวสิำหกิจชุมชนไดค้  ำนึงถึงประโยชน์ต่อผูบ้ริโภค จะไดใ้ชสิ้นคำ้ท่ีช่วยรักษำส่ิงแวดลอ้มมำตั้งแต่กระบวนกำร
ผลิตลดกำรใชท้รัพยำกรส้ินเปลือง อีกทั้งเป็นผลดีต่อผูผ้ลิต เม่ือสินคำ้และบริกำรท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มไดรั้บควำมนิยมมำกข้ึน ก็
ส่งผลใหป้ริมำณกำรจ ำหน่ำยสูงข้ึน 

2. ควำมตอ้งกำรของสมำชิกวสิำหกิจชุมชน โดยภำพรวมอยูใ่นระดบัมำก (ค่ำเฉล่ีย 3.44) โดยเฉพำะหมวดเก่ียวกบัผลลพัธ์
กำรด ำเนินงำนของวิสำหกิจชุมชนอยู่ในระดบัมำก (ค่ำเฉล่ีย 3.60) ในดำ้นกำรพฒันำวิสำหกิจชุมชน โดยภำพรวมอยูใ่นระดบัมำก 
(ค่ำเฉล่ีย 3.71) โดยเฉพำะในประเด็นกำรสร้ำงควำมสำมคัคีอยู่ในระดับมำก (ค่ำเฉล่ีย 3.77) ปัจจุบนัน้ีสังคมไทยก ำลงัตกอยู่ใน
สภำวะกำรขำดควำมสำมคัคี ขำดควำมเขำ้ใจซ่ึงกนัและกนั เป็นสำเหตุท่ีท ำให้กลุ่มไม่เขม้แข็ง ซ่ึงสมำชิกวิสำหกิจชุมชนส่วนมำกมี
ควำมตอ้งกำรมำกท่ีสุดในดำ้นกำรพฒันำวสิำหกิจชุมชน ในประเด็นกำรสร้ำงควำมสำมคัคี ซ่ึงสมำชิกวสิำหกิจชุมชนมีควำมตอ้งกำร
ใหก้ลุ่มสร้ำงควำมสำมคัคี ใหมี้ควำมพร้อมเพรียงกนั  มีควำมกลมเกลียวกนั  มีควำมปรองดองกนั ร่วมใจกนัปฏิบติังำนให้บรรลุผล
ตำมท่ีตอ้งกำร และเกิดผลลพัธ์ในกำรด ำเนินงำนวสิำหกิจชุมชนใหเ้ขม้แขง็  
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’
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สภาพพืน้ฐานส่วนบุคคล เศรษฐกจิ และสังคมของสมาชิกวสิาหกจิชุมชน 
 สมำชิกวิสำหกิจชุมชน ส่วนมำกเป็นเพศหญิง มีอำยเุฉล่ีย 50.77 ปี สถำนภำพสมรส สมำชิกวิสำหกิจชุมชนจบกำรศึกษำ
ระดบัประถมศึกษำปีท่ี 4 ส่วนมำกประกอบอำชีพเกษตรกรรมเป็นอำชีพหลกั อำชีพรอง ประกอบอำชีพรับจำ้งทัว่ไป จ ำนวน
ครัวเรือนเฉล่ีย 3.82 คน ประสบกำรณ์ในกำรท ำกำรเกษตรเฉล่ีย 21.17 ปี รำยไดใ้นภำคกำรเกษตรเฉล่ียต่อครัวเรือน 85,586.02 บำท
ต่อปี รำยไดน้อกกำรเกษตรเฉล่ีย 55,252.69 บำทต่อปี รำยจ่ำยในภำคกำรเกษตรเฉล่ียต่อครัวเรือน 40,029.57 บำทต่อปี แรงงำนท่ีใช้
ทำงกำรเกษตรแรงงำนในครัวเรือนเฉล่ีย 2.56 คน จ ำนวนพ้ืนท่ีถือครองของครัวเรือนร้อยละ 55.8 ไร่ แหล่งเงินทุนท่ีใชใ้นกำรเกษตร
เป็นทุนของตนเอง ร้อยละ 56.5 และ หน้ีสินของครัวเรือนเฉล่ีย 13,5966.13 บำท/ปี หน้ีสินนอกภำคเกษตรเฉล่ีย 123,236.56 บำทต่อปี  
 
ความรู้ แหล่งความรู้ของสมาชิกวสิาหกจิชุมชน  
             1. ควำมรู้ของสมำชิกวสิำหกิจชุมชนเก่ียวกบัวสิำหกิจชุมชน จำกกำรวดัระดบัควำมรู้เก่ียวกบัวิสำหกิจชุมชน จ ำนวน 20 ขอ้ 
คิดเป็นคะแนน 20 คะแนน พบวำ่ ในภำพรวมสมำชิกวิสำหกิจชุมชนมีควำมรู้เก่ียวกบัวิสำหกิจชุมชน เฉล่ีย 16.91 ขอ้ ค ำถำมท่ีตอบ
ผิดมำกท่ีสุด คือ กำรยกเลิกทะเบียนเม่ือประสงคจ์ะเลิกกิจกำรใหแ้จง้ภำยใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีเลิกกิจกำร และนำยทะเบียน หมำยถึง
เกษตรอ ำเภอเท่ำนั้น หรือผูรั้กษำรำชกำรแทนเกษตรอ ำเภอ 
              2. แหล่งควำมรู้ของสมำชิกวสิำหกิจชุมชน และระดบักำรไดรั้บขอ้มูลข่ำวสำร ทั้งท่ีเป็นส่ือบุคคล ส่ือกลุ่ม ส่ือมวลชน และ
ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ภำพรวมอยูใ่นระดบัมำกท่ีสุด โดยเม่ือพิจำรณำแหล่งควำมรู้แต่ละประเภท พบวำ่ ไดรั้บจำกส่ืออิเล็กทรอนิกส์มำกกวำ่
ส่ืออ่ืน ๆ ซ่ึงส่วนใหญ่ไดรั้บจำก ไลน์ เฟสบุ๊ค ยทููป (ค่ำเฉล่ีย 3.33) และกูเกิล (ค่ำเฉล่ีย 3.31) รองลงมำ คือ ส่ือบุคคล (ค่ำเฉล่ีย 2.96) 
ส่ือกลุ่ม (ค่ำเฉล่ีย 2.94) และส่ือมวลชน (ค่ำเฉล่ีย 2.93) 
 
ความคดิเห็นและความต้องการของสมาชิกวสิาหกจิชุมชน 

1. ควำมคิดเห็นในกำรด ำเนินงำนของวิสำหกิจชุมชน โดยภำพรวมอยู่ระดบัมำก (ค่ำเฉล่ีย 3.50) โดยเฉพำะหมวดเก่ียวกบักำร
จดักำรสินคำ้หรือบริกำร อยู่ในระดับมำก (ค่ำเฉล่ีย 3.62) ในประเด็นกระบวนกำรผลิตเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม อยูใ่นระดบัมำก
(ค่ำเฉล่ีย 3.74) สมำชิกวสิำหกิจชุมชนไดค้  ำนึงถึงประโยชน์ต่อผูบ้ริโภค จะไดใ้ชสิ้นคำ้ท่ีช่วยรักษำส่ิงแวดลอ้มมำตั้งแต่กระบวนกำร
ผลิตลดกำรใชท้รัพยำกรส้ินเปลือง อีกทั้งเป็นผลดีต่อผูผ้ลิต เม่ือสินคำ้และบริกำรท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มไดรั้บควำมนิยมมำกข้ึน ก็
ส่งผลใหป้ริมำณกำรจ ำหน่ำยสูงข้ึน 

2. ควำมตอ้งกำรของสมำชิกวสิำหกิจชุมชน โดยภำพรวมอยูใ่นระดบัมำก (ค่ำเฉล่ีย 3.44) โดยเฉพำะหมวดเก่ียวกบัผลลพัธ์
กำรด ำเนินงำนของวิสำหกิจชุมชนอยู่ในระดบัมำก (ค่ำเฉล่ีย 3.60) ในดำ้นกำรพฒันำวิสำหกิจชุมชน โดยภำพรวมอยูใ่นระดบัมำก 
(ค่ำเฉล่ีย 3.71) โดยเฉพำะในประเด็นกำรสร้ำงควำมสำมคัคีอยู่ในระดับมำก (ค่ำเฉล่ีย 3.77) ปัจจุบนัน้ีสังคมไทยก ำลงัตกอยู่ใน
สภำวะกำรขำดควำมสำมคัคี ขำดควำมเขำ้ใจซ่ึงกนัและกนั เป็นสำเหตุท่ีท ำให้กลุ่มไม่เขม้แข็ง ซ่ึงสมำชิกวิสำหกิจชุมชนส่วนมำกมี
ควำมตอ้งกำรมำกท่ีสุดในดำ้นกำรพฒันำวสิำหกิจชุมชน ในประเด็นกำรสร้ำงควำมสำมคัคี ซ่ึงสมำชิกวสิำหกิจชุมชนมีควำมตอ้งกำร
ใหก้ลุ่มสร้ำงควำมสำมคัคี ใหมี้ควำมพร้อมเพรียงกนั  มีควำมกลมเกลียวกนั  มีควำมปรองดองกนั ร่วมใจกนัปฏิบติังำนให้บรรลุผล
ตำมท่ีตอ้งกำร และเกิดผลลพัธ์ในกำรด ำเนินงำนวสิำหกิจชุมชนใหเ้ขม้แขง็  
 
 

 
 

การมีส่วนร่วมในการด าเนนิงานของสมาชิกวสิาหกจิชุมชน 
 กำรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนของวิสำหกิจชุมชน พบว่ำ ภำพรวมสมำชิกวิสำหกิจชุมชนมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมำก 

(ค่ำเฉล่ีย 3.56) ในหมวดเก่ียวกบักำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนวสิำหกิจชุมชนโดยภำพรวมอยูใ่นระดบัมำก (ค่ำเฉล่ีย 3.59) ในประเด็น 
กำรร่วมช้ีแจงแผนให้กบัเพ่ือนสมำชิก อยูใ่นระดบัมำก (ค่ำเฉล่ีย 3.59) และในหมวดเก่ียวกบัผลลพัธ์กำรด ำเนินงำนวิสำหกิจชุมชน 
โดยภำพรวมอยู่ในระดบัมำก  (ค่ำเฉล่ีย 3.59) ในดำ้นคุณภำพสินคำ้หรือบริกำร อยู่ในระดบัมำก (ค่ำเฉล่ีย 3.64) ในประเด็นกำรร่วม
สร้ำงควำมพึงพอใจใหก้บับริกำรลูกคำ้ อยูใ่นระดบัมำก (ค่ำเฉล่ีย 3.67)  และดำ้นผลลพัธ์ตำมภำรกิจของวิสำหกิจชุมชน อยูใ่นระดบั
มำก (ค่ำเฉล่ีย 3.64) ในประเด็นกำรร่วมหำแนวทำงใหคุ้ณภำพชีวติของสมำชิกดีข้ึน อยูใ่นระดบัมำก (ค่ำเฉล่ีย 3.68) 
 
ปัญหา ข้อเสนอแนะ ในการด าเนนิงานของสมาชิกวสิาหกจิชุมชน 

1. ปัญหำในกำรด ำเนินงำนของสมำชิกวิสำหกิจ โดยภำพรวมอยู่ในระดบัมำก (ค่ำเฉล่ีย 3.12) พบว่ำ สมำชิกวิสำหกิจ
ชุมชนมีปัญหำในหมวดเก่ียวกบักำรบริหำรตลำด อยูใ่นระดบัมำก (ค่ำเฉล่ีย 3.80) ในประเด็นขำดแหล่งจ ำหน่ำยหรือตลำดท่ีไม่
แน่นอน อยู่ในระดบัมำกท่ีสุด (ค่ำเฉล่ีย 4.40) รองลงมำ หมวดเก่ียวกบักำรจดักำรสินคำ้หรือบริกำร อยู่ในระดบัมำก (ค่ำเฉล่ีย 3.61)    
ในประเด็นขำดกำรควบคุมตรวจสอบคุณภำพ (ค่ำเฉล่ีย 3.90) เน่ืองจำกผลิตภณัฑ์ยงัไม่เป็นท่ีตอ้งกำรของตลำด อีกทั้งสินคำ้ยงัไม่ไดรั้บ
กำรรับรองมำตรฐำน จึงท ำใหเ้กิดปัญหำของวสิำหกิจชุมชน 

2. ขอ้เสนอแนะในกำรด ำเนินงำนของสมำชิกวิสำหกิจชุมชน โดยภำพรวมอยูใ่นระดบัมำก (ค่ำเฉล่ีย 3.44) พบวำ่ สมำชิก
วิสำหกิจชุมชนมีขอ้เสนอแนะให้หมวดเก่ียวกบักำรบริหำรตลำดอยูใ่นระดบัมำก (ค่ำเฉล่ีย 3.64)ในประเด็นควรหำแหล่งจ ำหน่ำย
และเพ่ิมช่องทำงกำรตลำด อยูใ่นระดบัมำกท่ีสุด (ค่ำเฉล่ีย 4.23) กำรจดัใหมี้กำรเสนอผลิตภณัฑข์องดีประจ ำต ำบล อ ำเภอ เพื่อใหเ้ป็น
ท่ีรู้จกัมำกข้ึน ส ำนกังำนเกษตรอ ำเภอเทิงไดท้ ำกำรเปิดตลำดเกษตรกร ไดเ้ชิญชวนให้วิสำหกิจชุมชนอ ำเภอเทิงไดเ้ขำ้มำจ ำหน่ำย
สินคำ้ และน ำสินคำ้ท่ีเป็นสินคำ้เด่น น ำมำข้ึนทะเบียน และเป็นฐำนขอ้มูล เพ่ือจ ำหน่ำยเป็นสินคำ้ออนไลน์ ต่อไป 
 
แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพของวสิาหกจิชุมชน อ าเภอเทงิ จงัหวดัเชียงราย 
 โดยภำพรวม พบวำ่ สมำชิกวิสำหกิจชุมชนเสนอแนวทำงกำรเสริมสร้ำงศกัยภำพของวิสำหกิจชุมชน คือ ส่งเสริมสมำชิก
ให้มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน วำงแผนกำรด ำเนินงำนร่วมกนัระหว่ำงกรรมกำรและสมำชิก กำรบริหำรจดักำรกลุ่มดำ้นเงินทุน 
ดำ้นกำรผลิต กำรตลำด  

จุดแขง็ โดยพบวำ่ ดำ้นผูน้ ำ มีควำมเสียสละ อดทน มีควำมซ่ือสตัย ์ตั้งใจมุ่งมัน่ท ำงำน และมีควำมรู้ควำมสำมำรถเป็นอยำ่ง
ดี มีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน และกำรบริหำรจดักำรกลุ่ม ดำ้นสมำชิก บำงส่วนมีควำมเสียสละพร้อมเรียนรู้ มุ่งมัน่ท ำงำนและอยู่
ในกฎระเบียบขอ้บงัคบัของกลุ่ม สมำชิกส่วนใหญ่ให้ควำมร่วมมือในกำรเขำ้ร่วมกิจกรรมทุกคร้ัง ถ่ำยทอดควำมรู้ให้เพ่ือนสมำชิก 
ดำ้นกำรบริหำรจดักำรกลุ่มฯ  มีกำรแบ่งบทบำทหนำ้ท่ีภำยในกลุ่ม บำงกลุ่มมีเงินปันผล ท ำบญัชีรำยรับ-รำยจ่ำย มีกฎระเบียบขอ้บงัคบั
ชดัเจน ดำ้นทรัพยำกรและเงินทุน มีเงินทุนหมุนเวยีนและมีกำรระดมหุน้กนั บำงกลุ่มมีกำรด ำเนินกิจกรรมอยำ่งต่อเน่ือง โดยภำครัฐ
และเอกชนใหก้ำรสนบัสนุน  

จุดอ่อน โดยพบว่ำ ดำ้นผูน้ ำ ไม่ค่อยมีเวลำ เพรำะด ำรงหลำยต ำแหน่งในชุมชน บำงกลุ่มขำดควำมรู้ดำ้นวิชำกำร กำร
บริหำรจัดกำรกลุ่ม ส่วนใหญ่ผูน้ ำจะด ำเนินกำรทุกอย่ำง ด้ำนสมำชิก ส่วนใหญ่ไม่ให้ควำมร่วมมือ มีส่วนร่วมน้อย แสวงหำ
ผลประโยชน์ส่วนตวั สมำชิกบำงคนไม่รู้จกัเสียสละและอุทิศตนใหก้บักลุ่ม ดำ้นกำรบริหำรจดักำรกลุ่ม ไม่มีแผนกำรด ำเนินงำนท่ีชดัเจน 
กำรบริหำรจดักำรไม่ดี บำงกลุ่มขำดควำมรู้เร่ืองกำรท ำบญัชีรำยรับ-รำยจ่ำย วิสำหกิจชุมชนอ ำเภอเทิง มีจุดอ่อนดำ้นผูน้ ำไม่มีเวลำ



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี
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เน่ืองจำกในกำรเขำ้ร่วมประชุมของหน่วยงำนต่ำง ๆ ผูน้ ำบำงท่ำนรับหลำยต ำแหน่ง จนท ำให้ไม่มีเวลำ ดำ้นบริหำรจัดกำรกลุ่ม 
ส่วนมำกไม่ไดท้ ำบญัชีรำยรับ-รำยจ่ำย และบำงกลุ่มท ำไม่ถูกตอ้ง เน่ืองดว้ยกลุ่มยงัขำดควำมรู้ และท ำบญัชี        

โอกำส ในภำพรวมพบว่ำ กำรด ำเนินกำรของภำครัฐ เจำ้หนำ้ท่ีส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอ เจำ้หน้ำท่ีภำครัฐและเอกชน ให้กำร
ส่งเสริมและสนบัสนุนในกำรใหค้วำมรู้ดำ้นกำรบริหำรจดักำรกลุ่ม เช่น กำรผลิต กำรตลำด รวมถึงสนบัสนุนงบประมำณในกำรด ำเนิน
กิจกรรม วิสำหกิจชุมชนอ ำเภอเทิง มีโอกำสจำกหน่วยงำนเอกชน เช่น ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอเทิง วิสำหกิจชุมชนขนำดกลำงและ
ขนำดยอ่ม ส ำนกังำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั เขำ้มำสนบัสนุนในเร่ืองควำมรู้ หรือวสัดุอุปกรณ์ต่ำง ๆ เพ่ือให้กลุ่มมีกำรพฒันำและ
บรรลุตำมจุดประสงคท่ี์ตั้งไว ้ 
  อุปสรรค ในภำพรวมพบว่ำ กำรด ำเนินกำรของภำครัฐ เจำ้หน้ำท่ีงบประมำณ ควำมช่วยเหลือจำกภำครัฐมีน้อย ล่ำชำ้ไม่
ทัว่ถึง  มีหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และระยะเวลำจ ำกดั ท ำใหก้ลุ่มไม่สำมำรถรับกำรสนบัสนุนได ้โครงกำรของภำครัฐไม่มีควำมต่อเน่ือง
ท ำใหก้ลุ่มขำดกำรพฒันำศกัยภำพ เจำ้หนำ้ท่ีเกษตรต ำบลมีภำระงำนมำก บำงคร้ังไม่ไดไ้ปพฒันำกลุ่ม ท่ีผ่ำนมำรัฐบำลไดมี้โครงกำร
เศรษฐกิจฐำนรำก ท่ีมำสนับสนุนวิสำหกิจชุมชนอ ำเภอเทิง แต่เน่ืองจำกระยะเวลำมีจ ำกัด และมีหลกัเกณฑ์เง่ือนไข จึงท ำให ้  
วสิำหกิจชุมชนอ ำเภอเทิง ไม่สำมำรถเขำ้ร่วมโครงกำรได ้
             

อภิปรายผล 
 

ตอนที ่1 สภาพพืน้ฐานส่วนบุคคล เศรษฐกจิและสังคมของสมาชิกวสิาหกจิชุมชน 
 1. สภำพพ้ืนฐำนส่วนบุคคล พบว่ำ สมำชิกเป็นเพศหญิง เน่ืองจำกหน้ำท่ีหลกัส่วนใหญ่ในกำรประกอบอำชีพเป็นหนำ้ท่ี
ของเพศชำย ท ำให้เพศหญิงมีเวลำในกำรท ำงำนและกิจกรรมร่วมกบัชุมชน ท ำให้ส่งผลต่อดีกำรด ำเนินงำนกลุ่ม ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งำนวจิยัของ ทรงศกัด์ิ สีหำนำค (2562) ท่ีศึกษำเร่ือง แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชนในจังหวดัตราด พบวำ่ สมำชิก
ร้อยละ 65.6 เป็นเพศหญิง และมีสถำนภำพสมรส อำชีพหลกัของสมำชิก ประกอบอำชีพเกษตรกรรม อำชีพรองของสมำชิก 
ประกอบอำชีพรับจำ้งทัว่ไป เน่ืองจำกวำ่ ในพ้ืนท่ีอ ำเภอเทิง มีพ้ืนท่ีเหมำะสมกบักำรอยูร่่วมกนักบัธรรมชำติ อำชีพเกษตรกรรมเป็น
อำชีพท่ีสร้ำงรำยไดห้ลกัมำอยำ่งชำ้นำน เป็นอำชีพหลกัของสมำชิกวิสำหกิจชุมชน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังำนวิจยัของ นำรีรัตน์ เหลือสม 
(2564) ศึกษำเร่ือง การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ในอ าเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบ่ี  พบว่ำ 
อำชีพหลกัของสมำชิกร้อยละ 93.1 ประกอบอำชีพเกษตรกรรม อำชีพรองร้อยละ 51.2 ประกอบอำชีพรับจำ้งทัว่ไป 

2. สภำพเศรษฐกิจ จำกผลกำรศึกษำพบวำ่ สมำชิกวสิำหกิจชุมชน อ ำเภอเทิง มีรำยไดต้่อครัวเรือนมำกกวำ่รำยจ่ำย อำจเน่ืองจำก
พ้ืนท่ีกำรเกษตรและกำรประกอบอำชีพมีควำมหลำกหลำย มีกำรลดตน้ทุนกำรผลิต รู้จกักำรใชท้รัพยำกรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

3. สภำพสังคม พบว่ำ สมำชิกวิสำหกิจชุมชนส่วนใหญ่ไม่มีต ำแหน่งทำงสังคม  ส ำหรับกำรเป็นสมำชิกกลุ่ม พบว่ำ 
สมำชิกวิสำหกิจชุมชน เป็นสมำชิกกลุ่มวิสำหกิจชุมชน รองลงมำ เป็นกลุ่มลูกคำ้ธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์ ซ่ึงกำรท่ี
สมำชิกวสิำหกิจชุมชนมีกำรรวมกลุ่มกนั เพรำะขอ้ดีของกำรรวมกลุ่มเพื่อรวบรวมผลผลิต มีอ ำนำจต่อรองรำคำผลผลิต มีกำร
วำงแผนผลผลิตภำยในกลุ่ม ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั นำรีรัตน์ เหลือสม (2564) พบวำ่ เป็นสมำชิกกลุ่ม/องคก์ร 
ร้อยละ 55.6 เป็นวสิำหกิจชุมชน รองลงมำ เป็นกลุ่มลูกคำ้ ธกส. ร้อยละ 38.8 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’
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เน่ืองจำกในกำรเขำ้ร่วมประชุมของหน่วยงำนต่ำง ๆ ผูน้ ำบำงท่ำนรับหลำยต ำแหน่ง จนท ำให้ไม่มีเวลำ ดำ้นบริหำรจัดกำรกลุ่ม 
ส่วนมำกไม่ไดท้ ำบญัชีรำยรับ-รำยจ่ำย และบำงกลุ่มท ำไม่ถูกตอ้ง เน่ืองดว้ยกลุ่มยงัขำดควำมรู้ และท ำบญัชี        

โอกำส ในภำพรวมพบว่ำ กำรด ำเนินกำรของภำครัฐ เจำ้หนำ้ท่ีส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอ เจำ้หน้ำท่ีภำครัฐและเอกชน ให้กำร
ส่งเสริมและสนบัสนุนในกำรใหค้วำมรู้ดำ้นกำรบริหำรจดักำรกลุ่ม เช่น กำรผลิต กำรตลำด รวมถึงสนบัสนุนงบประมำณในกำรด ำเนิน
กิจกรรม วิสำหกิจชุมชนอ ำเภอเทิง มีโอกำสจำกหน่วยงำนเอกชน เช่น ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอเทิง วิสำหกิจชุมชนขนำดกลำงและ
ขนำดยอ่ม ส ำนกังำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั เขำ้มำสนบัสนุนในเร่ืองควำมรู้ หรือวสัดุอุปกรณ์ต่ำง ๆ เพ่ือให้กลุ่มมีกำรพฒันำและ
บรรลุตำมจุดประสงคท่ี์ตั้งไว ้ 
  อุปสรรค ในภำพรวมพบว่ำ กำรด ำเนินกำรของภำครัฐ เจำ้หน้ำท่ีงบประมำณ ควำมช่วยเหลือจำกภำครัฐมีน้อย ล่ำชำ้ไม่
ทัว่ถึง  มีหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และระยะเวลำจ ำกดั ท ำใหก้ลุ่มไม่สำมำรถรับกำรสนบัสนุนได ้โครงกำรของภำครัฐไม่มีควำมต่อเน่ือง
ท ำใหก้ลุ่มขำดกำรพฒันำศกัยภำพ เจำ้หนำ้ท่ีเกษตรต ำบลมีภำระงำนมำก บำงคร้ังไม่ไดไ้ปพฒันำกลุ่ม ท่ีผ่ำนมำรัฐบำลไดมี้โครงกำร
เศรษฐกิจฐำนรำก ท่ีมำสนับสนุนวิสำหกิจชุมชนอ ำเภอเทิง แต่เน่ืองจำกระยะเวลำมีจ ำกัด และมีหลกัเกณฑ์เง่ือนไข จึงท ำให ้  
วสิำหกิจชุมชนอ ำเภอเทิง ไม่สำมำรถเขำ้ร่วมโครงกำรได ้
             

อภิปรายผล 
 

ตอนที ่1 สภาพพืน้ฐานส่วนบุคคล เศรษฐกจิและสังคมของสมาชิกวสิาหกจิชุมชน 
 1. สภำพพ้ืนฐำนส่วนบุคคล พบว่ำ สมำชิกเป็นเพศหญิง เน่ืองจำกหน้ำท่ีหลกัส่วนใหญ่ในกำรประกอบอำชีพเป็นหนำ้ท่ี
ของเพศชำย ท ำให้เพศหญิงมีเวลำในกำรท ำงำนและกิจกรรมร่วมกบัชุมชน ท ำให้ส่งผลต่อดีกำรด ำเนินงำนกลุ่ม ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งำนวจิยัของ ทรงศกัด์ิ สีหำนำค (2562) ท่ีศึกษำเร่ือง แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชนในจังหวดัตราด พบวำ่ สมำชิก
ร้อยละ 65.6 เป็นเพศหญิง และมีสถำนภำพสมรส อำชีพหลกัของสมำชิก ประกอบอำชีพเกษตรกรรม อำชีพรองของสมำชิก 
ประกอบอำชีพรับจำ้งทัว่ไป เน่ืองจำกวำ่ ในพ้ืนท่ีอ ำเภอเทิง มีพ้ืนท่ีเหมำะสมกบักำรอยูร่่วมกนักบัธรรมชำติ อำชีพเกษตรกรรมเป็น
อำชีพท่ีสร้ำงรำยไดห้ลกัมำอยำ่งชำ้นำน เป็นอำชีพหลกัของสมำชิกวิสำหกิจชุมชน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังำนวิจยัของ นำรีรัตน์ เหลือสม 
(2564) ศึกษำเร่ือง การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ในอ าเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบ่ี  พบว่ำ 
อำชีพหลกัของสมำชิกร้อยละ 93.1 ประกอบอำชีพเกษตรกรรม อำชีพรองร้อยละ 51.2 ประกอบอำชีพรับจำ้งทัว่ไป 

2. สภำพเศรษฐกิจ จำกผลกำรศึกษำพบวำ่ สมำชิกวสิำหกิจชุมชน อ ำเภอเทิง มีรำยไดต้่อครัวเรือนมำกกวำ่รำยจ่ำย อำจเน่ืองจำก
พ้ืนท่ีกำรเกษตรและกำรประกอบอำชีพมีควำมหลำกหลำย มีกำรลดตน้ทุนกำรผลิต รู้จกักำรใชท้รัพยำกรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

3. สภำพสังคม พบว่ำ สมำชิกวิสำหกิจชุมชนส่วนใหญ่ไม่มีต ำแหน่งทำงสังคม  ส ำหรับกำรเป็นสมำชิกกลุ่ม พบว่ำ 
สมำชิกวิสำหกิจชุมชน เป็นสมำชิกกลุ่มวิสำหกิจชุมชน รองลงมำ เป็นกลุ่มลูกคำ้ธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์ ซ่ึงกำรท่ี
สมำชิกวสิำหกิจชุมชนมีกำรรวมกลุ่มกนั เพรำะขอ้ดีของกำรรวมกลุ่มเพื่อรวบรวมผลผลิต มีอ ำนำจต่อรองรำคำผลผลิต มีกำร
วำงแผนผลผลิตภำยในกลุ่ม ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั นำรีรัตน์ เหลือสม (2564) พบวำ่ เป็นสมำชิกกลุ่ม/องคก์ร 
ร้อยละ 55.6 เป็นวสิำหกิจชุมชน รองลงมำ เป็นกลุ่มลูกคำ้ ธกส. ร้อยละ 38.8 
 
 
 
 

 
 

ตอนที ่2 ความรู้และแหล่งความรู้ของสมาชิกวสิาหกจิชุมชน 
 1. ควำมรู้ของสมำชิกวิสำหกิจชุมชน เก่ียวกับควำมรู้เร่ืองวิสำหกิจชุมชน สมำชิกมีควำมรู้ระดบัมำก โดยตอบถูก 16.91 
ขอ้ จำกค ำถำม 20 ขอ้ ทั้งน้ี เป็นเพรำะวำ่ ทำงส ำนกังำนเกษตรอ ำเภอเทิงได้มีกำรถ่ำยทอดควำมรู้เก่ียวกับวิสำหกิจชุมชนให้กับ
สมำชิกก่อนต่อทะเบียนวิสำหกิจชุมชนของทุกปี 
               2. แหล่งควำมรู้ดำ้นส่ืออิเล็กทรอนิกส์เป็นแหล่งควำมรู้ท่ีไดรั้บมำกกว่ำแหล่งอ่ืน ๆ ซ่ึงส่วนใหญ่ไดรั้บจำก ไลน์ เฟสบุ๊ค     
ยทููป และกูเกิล อำจเป็นเพรำะสมำชิกวิสำหกิจชุมชนมีเทคโนโลยีในกำรส่ือสำรในกลุ่ม ท ำให้ไดรั้บควำมรู้จำกส่ืออิเล็กทรอนิกส์
มำกท่ีสุด ซ่ึงต่ำงจำก นำรีรัตน์ เหลือสม (2564) ท่ีพบวำ่ แหล่งควำมรู้ของเกษตรกรท่ีไดรั้บมำกท่ีสุด คือ ส่ือกลุ่ม  
 
ตอนที ่3 ความคดิเห็นและความต้องการของสมาชิกวสิาหกจิชุมชน 
 1. ควำมคิดเห็นของสมำชิกวสิำหกิจชุมชน  พบวำ่ ภำพรวมสมำชิกวสิำหกิจชุมชนมีระดบัควำมคิดเห็น อยูใ่นระดบัมำกทั้ง 
7 หมวด ในแต่ละหมวด พบวำ่ สมำชิกวิสำหกิจชุมชนมีควำมคิดเห็นระดบัมำกท่ีสุดในหมวดเก่ียวกบักำรจดักำรสินคำ้หรือบริกำร 
ในประเด็นกระบวนกำรผลิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม สมำชิกวิสำหกิจชุมชนไดค้  ำนึงถึงประโยชน์ต่อผูบ้ริโภค จะไดใ้ชสิ้นคำ้ท่ี
ช่วยรักษำส่ิงแวดลอ้มมำตั้งแต่กระบวนกำรผลิตลดกำรใชท้รัพยำกรส้ินเปลือง อีกทั้งเป็นผลดีต่อผูผ้ลิต เม่ือสินคำ้และบริกำรท่ีเป็น
มิตรกบัส่ิงแวดลอ้มไดรั้บควำมนิยมมำกข้ึน ก็ส่งผลใหป้ริมำณกำรจ ำหน่ำยสูงข้ึน 

2. ควำมตอ้งกำรของสมำชิกวิสำหกิจชุมชน  พบวำ่ ภำพรวมสมำชิกวิสำหกิจชุมชนมีควำมตอ้งกำรในหมวดเก่ียวกบัผลลพัธ์
กำรด ำเนินงำนวสิำหกิจชุมชน อยูใ่นระดบัมำก แบ่งออกเป็น 4 ดำ้น ไดแ้ก่ ดำ้นผลลพัธ์ตำมภำรกิจของวิสำหกิจชุมชน ดำ้นคุณภำพ
สินคำ้หรือบริกำร ดำ้นประสิทธิภำพของกำรด ำเนินงำน ดำ้นกำรพฒันำวิสำหกิจชุมชน ซ่ึงสมำชิกวิสำหกิจชุมชนส่วนมำกมีควำม
ตอ้งกำรมำกท่ีสุดในดำ้นกำรพฒันำวิสำหกิจชุมชน ในประเด็นกำรสร้ำงควำมสำมคัคี ซ่ึงสมำชิกวสิำหกิจชุมชนมีควำมตอ้งกำรให้
กลุ่มสร้ำงควำมสำมคัคี ใหมี้ควำมพร้อมเพรียงกนั มีควำมกลมเกลียวกนั มีควำมปรองดองกนั ร่วมใจกนัปฏิบติังำนใหบ้รรลุผลตำมท่ี
ตอ้งกำร และเกิดผลลพัธ์ในกำรด ำเนินงำนวสิำหกิจชุมชนใหเ้ขม้แขง็ ปัจจุบนัน้ีสงัคมไทยก ำลงัตกอยูใ่นสภำวะกำรขำดควำมสำมคัคี 
ขำดควำมเขำ้ใจซ่ึงกนัและกนั เป็นสำเหตุท่ีท ำใหก้ลุ่มไม่เขม้แข็ง สอดคลอ้งกบัทฤษฎีล ำดบัขั้นควำมตอ้งกำรของมำสโลว ์(Maslow’s 
hierarchical theory of motivation) ไดเ้นน้ย  ้ำเร่ืองของควำมตอ้งกำรของมนุษย ์โดยมนุษยทุ์กคนมีควำมตอ้งกำรอยูต่ลอดเวลำไม่มีท่ี
ส้ินสุด และเป็นควำมตอ้งกำรท่ีเป็นกลุ่ม เป็นจุดท่ีมีกำรจดัล ำดบัไวเ้ป็นชั้น ควำมตอ้งกำรระดบัชั้นต ่ำสุด คือ ควำมตอ้งกำรพ้ืนฐำน
ทำงกำยภำพและชีวภำพ (basic physiological and biological need) และระดบัสูงท่ีสุดก็คือ ควำมตอ้งกำรท่ีจะประสบควำมส ำเร็จ หรือ
ควำมตอ้งกำรประจกัษต์น (self-fulfillment หรือ self-actualization need) (Maslow, 1970) 
 
ตอนที ่4 การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของสมาชิกวสิาหกจิชุมชน   

พบวำ่ ภำพรวมสมำชิกวิสำหกิจชุมชนมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัมำก ในหมวดเก่ียวกบักำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนวิสำหกิจ
ชุมชน ในประเด็นกำรร่วมช้ีแจงแผนใหก้บัเพ่ือนสมำชิก และในหมวดเก่ียวกบัผลลพัธ์กำรด ำเนินงำนวิสำหกิจชุมชน ในดำ้นคุณภำพ
สินคำ้หรือบริกำร ในประเด็นกำรร่วมสร้ำงควำมพึงพอใจให้กบับริกำรลูกคำ้ ซ่ึงสมำชิกวิสำหกิจชุมชนส่วนมำก อยำกมีส่วนร่วม
มำกท่ีสุด ในประเด็นกำรร่วมช้ีแจงแผนให้กบัเพ่ือนสมำชิก ซ่ึงกำรร่วมกนัช้ีแจง ปรับปรุง แกไ้ขแผนประกอบกำร เป็นกำรสร้ำง
ศรัทธำในกำรพฒันำ และสร้ำงควำมสมัพนัธ์กบัเพ่ือนสมำชิกในกลุ่ม และในประเด็นกำรร่วมสร้ำงควำมพึงพอใจใหก้บับริกำรลูกคำ้ 
ซ่ึงกำรสร้ำงควำมพึงพอใจใหก้บัลูกคำ้ ในคุณค่ำดำ้นคุณภำพและบริกำร เป็นกำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์ ควำมซ่ือสตัยต์่อสินคำ้มำกข้ึน  

 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี
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ตอนที ่5 ปัญหา ข้อเสนอแนะ ในการด าเนินงานของสมาชิกวสิาหกจิชุมชน 
                1. ปัญหำเก่ียวกบักำรด ำเนินของสมำชิกวสิำหกิจชุมชน พบวำ่ สมำชิกวสิำหกิจชุมชนมีปัญหำในหมวดเก่ียวกบักำรบริหำร
ตลำด อยูใ่นระดบัมำก ในประเด็นขำดแหล่งจ ำหน่ำยหรือตลำดท่ีไม่แน่นอน รองลงมำ หมวดเก่ียวกบักำรจดักำรสินคำ้หรือบริกำร 
ในประเด็นขำดกำรควบคุมตรวจสอบคุณภำพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ตติยำ ตำแกว้ (2564) ศึกษำเร่ือง แนวทางการส่งเสริมการด าเนินงาน
ของวิสาหกิจชุมชนในอ าเภอเชียงแสน จังหวดัเชียงราย พบวำ่ สมำชิกวิสำหกิจชุมชนมีปัญหำในกำรด ำเนินงำนของวิสำหกิจชุมชน
ดำ้นกำรตลำด คือ ขำดกำรวำงแผนกำรตลำด และช่องทำงกำรกระจำย/จ ำหน่ำยสินคำ้วิสำหกิจชุมชนอ ำเภอเทิง ขำดแหล่งจ ำหน่ำย
สินคำ้หรือตลำดท่ีไม่แน่นอน เน่ืองจำกผลิตภณัฑ์ยงัไม่เป็นท่ีตอ้งกำรของตลำด อีกทั้งสินคำ้ยงัไม่ไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำน จึง    
ท ำใหเ้กิดปัญหำของวสิำหกิจชุมชน  
              2. ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของสมำชิกวิสำหกิจชุมชน พบวำ่ สมำชิกวิสำหกิจชุมชนมีขอ้เสนอแนะให้หมวด
เก่ียวกบักำรบริหำรตลำดอยุใ่นระดบัมำก ในประเด็นควรหำแหล่งจ ำหน่ำยและเพ่ิมช่องทำงกำรตลำด ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ตติยำ ตำแกว้ 
(2564) พบว่ำ ควรสนับสนุนประชำสัมพนัธ์กลุ่ม เพ่ือให้เป็นท่ีรู้จกัของคนในพ้ืนท่ีและต่ำงพ้ืนท่ี มีโอกำสได้พบเห็นรู้จกักลุ่ม/
ผลิตภณัฑม์ำกข้ึน โดยเฉพำะผูน้ ำชุมชนควรสนบัสนุนเก่ียวกบักำรประชำสัมพนัธ์ผลิตภณัฑท่ี์มีอยูโ่ดยเร่ิมตน้ในหมู่บำ้น และขยำย
ผลในระดบัต ำบล ระดบัอ ำเภอ และต่ำงอ ำเภอต่อไป เช่น กำรจดัใหมี้กำรเสนอผลิตภณัฑข์องดีประจ ำต ำบล อ ำเภอ เพื่อให้เป็นท่ีรู้จกั
มำกข้ึน ทำงส ำนกังำนเกษตรอ ำเภอเทิงไดท้ ำกำรเปิดตลำดเกษตรกร ไดเ้ชิญชวนใหว้สิำหกิจชุมชนอ ำเภอเทิงไดเ้ขำ้มำจ ำหน่ำยสินคำ้ 
และน ำสินคำ้ท่ีเป็นสินคำ้เด่น น ำมำข้ึนทะเบียนและเป็นฐำนขอ้มูล เพ่ือจ ำหน่ำยเป็นสินคำ้ออนไลน์ ต่อไป 
  แนวทำงกำรเสริมสร้ำงศกัยภำพของวิสำหกิจชุมชน พบวำ่ สมำชิกวิสำหกิจชุมชนเสนอแนวทำงกำรเสริมสร้ำงศกัยภำพ
ของวิสำหกิจชุมชน คือ ส่งเสริมสมำชิกมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน วำงแผนกำรด ำเนินงำนร่วมกนัระหวำ่งกรรมกำรและสมำชิก 
กำรบริหำรจดักำรกลุ่มดำ้นเงินทุน ดำ้นกำรผลิต กำรตลำด ดำ้นแนวทำงแกไ้ข คือ ดำ้นควำมรู้และกำรส่งเสริม ส่งเสริมให้สมำชิก
ให้มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน  จัดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสำนงำนกับหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนให้ควำมรู้และ
สนับสนุนงบประมำณ ประสำนงำนกบัส ำนักงำนสรรพำกรมำถ่ำยทอดควำมรู้เร่ืองกำรยื่นภำษีเงินได้ของกลุ่ม และให้ควำมรู้
เร่ืองกำรท ำบญัชีรำยรับ-รำยจ่ำย ดำ้นพฒันำกำรบริหำรจดักำรกลุ่ม วำงแผนกำรด ำเนินงำนร่วมกนัระหวำ่งกรรมกำรและสมำชิก กำร
บริหำรจดักำรกลุ่มดำ้นเงินทุน ดำ้นกำรผลิต กำรตลำด  มีกำรติดตำมและประเมินผลอย่ำงต่อเน่ือง  ดำ้นกำรพฒันำและผลิตภณัฑ์
กลุ่ม พฒันำผลิตภณัฑแ์ละกำรท ำใบรับรองมำตรฐำนสินคำ้ จดัระบบตรวจสอบควบคุมกำรผลิตใหมี้คุณภำพดี วำงแผนด ำเนินธุรกิจ
เพ่ือต่อยอดกิจกรรมกำรผลิตในกลุ่ม ส่งเสริมให้สมำชิกวิสำหกิจชุมชนลดตน้ทุนกำรผลิต เนื่องจำกสมำชิกวิสำหกิจชุมชน
อ ำเภอเทิงยงัขำดควำมรู้ เพื่อที่จะมำพฒันำวิสำหกิจชุมชน วิสำหกิจชุมชนอ ำเภอเทิงยงัขำดแหล่งจ ำหน่ำยสินคำ้ เพรำะว่ำ
กลุ่มยงัขำดกำรพฒันำผลิตภณัฑ์และยงัไม่มีใบรับรองมำตรฐำน ท ำให้สินคำ้ไม่สำมำรถจ ำหน่ำยในตลำดสินค้ำได้ 
 

ข้อเสนอแนะเพือ่การน าไปใช้ 
 

            1. หน่วยงำนภำคีควรส่งเสริมและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของสมำชิกวิสำหกิจชุมชน ในเร่ืององค์ควำมรู้ แหล่งเงินทุน
ปลอดดอกเบ้ีย โดยไม่มีเง่ือนไข ในกำรเขำ้ถึงแหล่งเงินทุน เพ่ือเพ่ิมศกัยภำพใหก้บัสมำชิกและกลุ่มวสิำหกิจชุมชนต่อไป 
            2. ควรมีกำรจดัสรรงบประมำณ เพ่ือสนบัสนุนกิจกรรมของสมำชิกวสิำหกิจชุมชน เพื่อใหด้ ำเนินกำรขบัเคล่ือนและยกระดบั
รำยได้กลุ่มวิสำหกิจชุมชน สนับสนุนผลิตภณัฑ์ชุมชน โดยกำรพฒันำต่อยอดผลิตภณัฑ์ชุมชนให้มีมูลค่ำเพ่ิม สร้ำงกำรเรียนรู้        
ฝึกอำชีพ กำรน ำนวตักรรมและเทคโนโลยท่ีีเหมำะสมมำประยกุต ์ 
  



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’
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ตอนที ่5 ปัญหา ข้อเสนอแนะ ในการด าเนินงานของสมาชิกวสิาหกจิชุมชน 
                1. ปัญหำเก่ียวกบักำรด ำเนินของสมำชิกวสิำหกิจชุมชน พบวำ่ สมำชิกวสิำหกิจชุมชนมีปัญหำในหมวดเก่ียวกบักำรบริหำร
ตลำด อยูใ่นระดบัมำก ในประเด็นขำดแหล่งจ ำหน่ำยหรือตลำดท่ีไม่แน่นอน รองลงมำ หมวดเก่ียวกบักำรจดักำรสินคำ้หรือบริกำร 
ในประเด็นขำดกำรควบคุมตรวจสอบคุณภำพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ตติยำ ตำแกว้ (2564) ศึกษำเร่ือง แนวทางการส่งเสริมการด าเนินงาน
ของวิสาหกิจชุมชนในอ าเภอเชียงแสน จังหวดัเชียงราย พบวำ่ สมำชิกวิสำหกิจชุมชนมีปัญหำในกำรด ำเนินงำนของวิสำหกิจชุมชน
ดำ้นกำรตลำด คือ ขำดกำรวำงแผนกำรตลำด และช่องทำงกำรกระจำย/จ ำหน่ำยสินคำ้วิสำหกิจชุมชนอ ำเภอเทิง ขำดแหล่งจ ำหน่ำย
สินคำ้หรือตลำดท่ีไม่แน่นอน เน่ืองจำกผลิตภณัฑ์ยงัไม่เป็นท่ีตอ้งกำรของตลำด อีกทั้งสินคำ้ยงัไม่ไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำน จึง    
ท ำใหเ้กิดปัญหำของวสิำหกิจชุมชน  
              2. ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของสมำชิกวิสำหกิจชุมชน พบวำ่ สมำชิกวิสำหกิจชุมชนมีขอ้เสนอแนะให้หมวด
เก่ียวกบักำรบริหำรตลำดอยุใ่นระดบัมำก ในประเด็นควรหำแหล่งจ ำหน่ำยและเพ่ิมช่องทำงกำรตลำด ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ตติยำ ตำแกว้ 
(2564) พบว่ำ ควรสนับสนุนประชำสัมพนัธ์กลุ่ม เพ่ือให้เป็นท่ีรู้จกัของคนในพ้ืนท่ีและต่ำงพ้ืนท่ี มีโอกำสได้พบเห็นรู้จกักลุ่ม/
ผลิตภณัฑม์ำกข้ึน โดยเฉพำะผูน้ ำชุมชนควรสนบัสนุนเก่ียวกบักำรประชำสัมพนัธ์ผลิตภณัฑท่ี์มีอยูโ่ดยเร่ิมตน้ในหมู่บำ้น และขยำย
ผลในระดบัต ำบล ระดบัอ ำเภอ และต่ำงอ ำเภอต่อไป เช่น กำรจดัใหมี้กำรเสนอผลิตภณัฑข์องดีประจ ำต ำบล อ ำเภอ เพื่อให้เป็นท่ีรู้จกั
มำกข้ึน ทำงส ำนกังำนเกษตรอ ำเภอเทิงไดท้ ำกำรเปิดตลำดเกษตรกร ไดเ้ชิญชวนใหว้สิำหกิจชุมชนอ ำเภอเทิงไดเ้ขำ้มำจ ำหน่ำยสินคำ้ 
และน ำสินคำ้ท่ีเป็นสินคำ้เด่น น ำมำข้ึนทะเบียนและเป็นฐำนขอ้มูล เพ่ือจ ำหน่ำยเป็นสินคำ้ออนไลน์ ต่อไป 
  แนวทำงกำรเสริมสร้ำงศกัยภำพของวิสำหกิจชุมชน พบวำ่ สมำชิกวิสำหกิจชุมชนเสนอแนวทำงกำรเสริมสร้ำงศกัยภำพ
ของวิสำหกิจชุมชน คือ ส่งเสริมสมำชิกมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน วำงแผนกำรด ำเนินงำนร่วมกนัระหวำ่งกรรมกำรและสมำชิก 
กำรบริหำรจดักำรกลุ่มดำ้นเงินทุน ดำ้นกำรผลิต กำรตลำด ดำ้นแนวทำงแกไ้ข คือ ดำ้นควำมรู้และกำรส่งเสริม ส่งเสริมให้สมำชิก
ให้มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน  จัดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสำนงำนกับหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนให้ควำมรู้และ
สนับสนุนงบประมำณ ประสำนงำนกบัส ำนักงำนสรรพำกรมำถ่ำยทอดควำมรู้เร่ืองกำรยื่นภำษีเงินได้ของกลุ่ม และให้ควำมรู้
เร่ืองกำรท ำบญัชีรำยรับ-รำยจ่ำย ดำ้นพฒันำกำรบริหำรจดักำรกลุ่ม วำงแผนกำรด ำเนินงำนร่วมกนัระหวำ่งกรรมกำรและสมำชิก กำร
บริหำรจดักำรกลุ่มดำ้นเงินทุน ดำ้นกำรผลิต กำรตลำด  มีกำรติดตำมและประเมินผลอย่ำงต่อเน่ือง  ดำ้นกำรพฒันำและผลิตภณัฑ์
กลุ่ม พฒันำผลิตภณัฑแ์ละกำรท ำใบรับรองมำตรฐำนสินคำ้ จดัระบบตรวจสอบควบคุมกำรผลิตใหมี้คุณภำพดี วำงแผนด ำเนินธุรกิจ
เพ่ือต่อยอดกิจกรรมกำรผลิตในกลุ่ม ส่งเสริมให้สมำชิกวิสำหกิจชุมชนลดตน้ทุนกำรผลิต เนื่องจำกสมำชิกวิสำหกิจชุมชน
อ ำเภอเทิงยงัขำดควำมรู้ เพื่อที่จะมำพฒันำวิสำหกิจชุมชน วิสำหกิจชุมชนอ ำเภอเทิงยงัขำดแหล่งจ ำหน่ำยสินคำ้ เพรำะว่ำ
กลุ่มยงัขำดกำรพฒันำผลิตภณัฑ์และยงัไม่มีใบรับรองมำตรฐำน ท ำให้สินคำ้ไม่สำมำรถจ ำหน่ำยในตลำดสินค้ำได้ 
 

ข้อเสนอแนะเพือ่การน าไปใช้ 
 

            1. หน่วยงำนภำคีควรส่งเสริมและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของสมำชิกวิสำหกิจชุมชน ในเร่ืององค์ควำมรู้ แหล่งเงินทุน
ปลอดดอกเบ้ีย โดยไม่มีเง่ือนไข ในกำรเขำ้ถึงแหล่งเงินทุน เพ่ือเพ่ิมศกัยภำพใหก้บัสมำชิกและกลุ่มวสิำหกิจชุมชนต่อไป 
            2. ควรมีกำรจดัสรรงบประมำณ เพ่ือสนบัสนุนกิจกรรมของสมำชิกวสิำหกิจชุมชน เพื่อใหด้ ำเนินกำรขบัเคล่ือนและยกระดบั
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บทคดัย่อ 
 

 เน่ืองจำกเกษตรกรรุ่นใหม่ท่ีไดรั้บกำรพฒันำตำมโครงกำรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มกัประสบปัญหำในดำ้นของ
กำรผลิตและกำรตลำด ดงันั้น กำรวจิยัน้ี จึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษำกำรประกอบกำรเกษตรของเกษตรกรรุ่นใหม่ ควำมรู้และแหล่ง
ควำมรู้ ควำมพึงพอใจในกำรเขำ้ร่วมโครงกำรพฒันำเกษตรกรรุ่นใหม่ ควำมตอ้งกำร ปัญหำ ขอ้เสนอแนะ สภำพแวดลอ้มภำยใน 
ภำยนอก และแนวทำงในกำรพฒันำเพ่ือเป็นผูป้ระกอบกำรเกษตรของเกษตรกรรุ่นใหม่ ประชำกรในกำรวิจยั ไดแ้ก่ เกษตรกรรุ่น
ใหม่ในจงัหวดัพะเยา จ านวน 185 คน เก็บขอ้มูลจำกเกษตรกรทั้งหมดโดยใชแ้บบสมัภำษณ์ และท ำกำรสนทนำกลุ่ม 25 คน วิเครำะห์
ขอ้มูลเชิงปริมำณโดยใชค้่ำควำมถ่ี ค่ำร้อยละ ค่ำต ่ำสุด ค่ำสูงสุด ค่ำเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน และกำรจดัอนัดบั ส่วนขอ้มูลเชิง
คุณภาพท าการวเิคราะห์เชิงเน้ือหา การวเิคราะห์ SWOT และ TOWS Matrix 
 ผลกำรวจิยัพบวำ่ เกษตรกรรุ่นใหม่ ส่วนใหญ่ท านา ไม่มีการแปรรูป ไม่มีผลิตภณัฑแ์ละไม่มีการบริการอ่ืน ๆ มีตลาดภายใน
พ้ืนท่ีและมีทกัษะในการประกอบการเกษตรอยูใ่นระดบัปานกลาง เกษตรกรมีความรู้ดา้นการเกษตรอยูใ่นระดบัมาก และไดรั้บแหล่ง
ความรู้ดา้นการเกษตรจากเทคโนโลยสีารสนเทศมากกวา่แหล่งอ่ืน ๆ เกษตรกรมีความพึงพอใจภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีความพึง
พอใจดา้นกิจกรรมมากกว่าดา้นอ่ืน ๆ เกษตรกรมีความตอ้งการรับการส่งเสริมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เกษตรกรมีปัญหาใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และขอ้เสนอแนะในการพฒันาในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก จุดแข็ง คือ มีความสามารถในการเขา้ถึงขอ้มูล
สารสนเทศไดดี้ จุดอ่อน คือ ขาดเงินทุน โอกาส คือ กระแสนิยมเกษตรอินทรีย ์ อุปสรรค คือ ราคาตน้ทุนการผลิตสูง กลยทุธ์ในการ
พฒันา ไดแ้ก่ สร้างเครือข่ายผูผ้ลิตเกษตรอินทรียใ์หมี้ความเขม้แขง็และส่งเสริมการแปรรูปสินคา้และพฒันาผลิตภณัฑ ์
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Abstract 
 

 Because the new generation farmers who has been developed by Ministry of Agricultural and Cooperatives often facing 
problem in terms of production and marketing, so the objectives of this research were to study about agricultural entrepreneurship 
of new generation farmers, knowledge and knowledge resources of new generation farmers, satisfaction in participating of new 
generation farmer development project, the needs, problems, suggestions internal and external environment and development 
guideline to become agricultural entrepreneurs of new generation farmers. The interviews and focus groups were performed with 
185 new generation farmers in Phayao province. The quantitative data were analyzed using statistics including frequency, 
percentage, minimum value, maximum value, mean, standard deviation, and ranking. The qualitative data, they were analyzed 
using content analysis, SWOT analysis, and TOWS Matrix. 
 The results showed that: The most of new generation farmers grew rice, no processing, product or other services, had 
the market in the area and skills were moderate level. They had knowledge at the high level and received from information 
technology more than other sources. The satisfaction in the participation, overall, at the high level. The needs in the receiving of 
the extension, overall, at the high level. The overall problems were high level. The overall suggestion in development were high 
level. The strength was capability to better access information technology, the weakness was the lack of funding, the opportunity 
was the popularity of organic agriculture, the threat was high production costs. The development strategies such as network 
establishment of organic agricultural producers and support product processing and development. 
 
 Keywords: Development Guideline, New Generation Farmer, Agricultural Entrepreneur 
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236236

 
 

บทน า 
 

 จำกสถำนกำรณ์กำรเปล่ียนแปลงดำ้นวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีของโลกในปัจจุบนั ท ำให้ประเทศไทยกำ้วเขำ้สู่สังคม
ผูสู้งอำยอุยำ่งเตม็รูปแบบ โดยมีประชำกรท่ีมีอำยมุำกกวำ่ 60 ปี ข้ึนไปสูงถึงร้อยละ 16.7 ของประชำกรทั้งหมด (ภุชพงค ์โนดไธสง, 
2560) แสดงให้เห็นวำ่ ประชำกรภำคกำรเกษตรก ำลงัไดรั้บผลกระทบเช่นเดียวกนั ประกอบกบักำรยำ้ยถ่ินฐำนของคนในชนบท
โดยเฉพำะอยำ่งยิง่คนวยัหนุ่มสำวเขำ้มำท ำงำนในเมือง ท ำให้เกิดภำวะของคนท ำเกษตรนอ้ยลง ส่งผลให้อำยเุฉล่ียของแรงงำนภำค
เกษตรสูงข้ึน อีกทั้งทศันคติของพอ่แม่และแรงงำนรุ่นใหม่ท่ีเห็นวำ่ อำชีพเกษตรกรรมเป็นงำนท่ีหนกั รำคำไม่แน่นอน จึงเป็นเพียง
ทำงเลือกเพ่ือเป็นอำชีพเสริมเท่ำนั้น (เบญจมำศ อยูป่ระเสริฐ, 2561) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดก้ ำหนดกำรพฒันำเกษตรกรสู่
กำรเป็นเกษตรกรปรำดเปร่ือง (smart farmer) เป็นนโยบำยท่ีทุกหน่วยงำนในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะตอ้งด ำเนินกำร 
ซ่ึงในปี 2557 กรมส่งเสริมกำรเกษตรมีกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยพฒันำเกษตรกรปรำดเปร่ือง ซ่ึงมีกำรแบ่งช่วงอำยุของกลุ่ม
เกษตรกรรุ่นใหม่ คือ มีอำยใุนช่วง 17-45 ปี จึงยกระดบักำรพฒันำเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer เนน้กระบวนกำร
แลกเปล่ียนเรียนรู้และกำรสร้ำงเครือข่ำย มีเป้ำหมำยหลกัในกำรพฒันำเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีควำมสำมำรถดำ้นกำรเกษตร ทดแทน
เกษตรกรผูสู้งอำย ุและสร้ำงแรงจูงใจใหค้นรุ่นใหม่หนัมำประกอบอำชีพเกษตรกรรม (กรมส่งเสริมกำรเกษตร, 2563ก; 2563ข)  
 เกษตรกรรุ่นใหม่ของจงัหวดัพะเยำมีส่วนส ำคญัในกำรขบัเคล่ือนภำคกำรเกษตรของจงัหวดัพะเยำไปในทิศทำงท่ีดีข้ึน โดย
มีแนวควำมคิดท่ีแตกต่ำงจำกเกษตรกรรุ่นเก่ำในดำ้นของกำรพฒันำศกัยภำพ กำรใชเ้ทคโนโลยีและนวตักรรมสมยัใหม่ เพ่ือช่วยใน
กำรประกอบกำรเกษตรของตนเอง ตลอดจนกำรพฒันำช่องทำงกำรตลำดท่ีมีควำมหลำกหลำย โดยศึกษำและวเิครำะห์ควำมตอ้งกำร
สินคำ้ของผูบ้ริโภค เพ่ือน ำมำวำงแผนในกำรประกอบกิจกำรของตนเอง โดยเกษตรกรรุ่นใหม่ท่ีผ่ำนกำรอบรมตำมโครงกำรพฒันำ
เกษตรกรรุ่นใหม่ ตั้งแต่ปี 2560-2564 มีจ ำนวนทั้งหมด 185 คน (ส ำนกังำนเกษตรจงัหวดัพะเยำ, 2563) ซ่ึงหลงัจำกเสร็จส้ินกำร
อบรมในแต่ละปี เกษตรกรรุ่นใหม่มกัประสบปัญหำในกำรประกอบกำรเกษตรของตนเอง ทั้งในดำ้นกำรผลิตและดำ้นกำรตลำด 
นบัเป็นปัญหำท่ีท ำให้เจำ้หนำ้ท่ีผูด้  ำเนินงำนโครงกำรจ ำเป็นตอ้งหำวธีิหรือแนวทำงในกำรแกไ้ขปัญหำดงักล่ำวอยำ่งเร่งด่วน เพ่ือ   
ท ำให้เกษตรกรรุ่นใหม่สำมำรถพฒันำศกัยภำพและช่วยเหลือตนเองไดแ้ละเป็นแนวทำงในกำรพฒันำเกษตรกรรุ่นใหม่เพ่ือเป็น
ผูป้ระกอบกำรเกษตร และเป็นประโยชน์ต่อกรมส่งเสริมกำรเกษตรในกำรวำงแผนกำรอบรมต่อไป  
 

วตัถุประสงค์ของงานวจิยั 
 

 1. เพ่ือศึกษำกำรประกอบกำรเกษตรของเกษตรกรรุ่นใหม่ 
 2. เพ่ือศึกษำควำมรู้และแหล่งควำมรู้ของเกษตรกรรุ่นใหม่ 
 3. เพ่ือศึกษำควำมพึงพอใจในกำรเขำ้ร่วมโครงกำรพฒันำเกษตรกรรุ่นใหม่ของเกษตรกรรุ่นใหม่ 
 4. เพื่อศึกษำควำมตอ้งกำร ปัญหำ และขอ้เสนอแนะ ในกำรพฒันำเพ่ือเป็นผูป้ระกอบกำรเกษตรของเกษตรกรรุ่นใหม่ 
 5. สภำพแวดลอ้มภำยใน สภำพแวดลอ้มภำยนอก และแนวทำงในกำรพฒันำเพื่อเป็นผูป้ระกอบกำรเกษตรของเกษตรกร
รุ่นใหม่ 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี
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บทน า 
 

 จำกสถำนกำรณ์กำรเปล่ียนแปลงดำ้นวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีของโลกในปัจจุบนั ท ำให้ประเทศไทยกำ้วเขำ้สู่สังคม
ผูสู้งอำยอุยำ่งเตม็รูปแบบ โดยมีประชำกรท่ีมีอำยมุำกกวำ่ 60 ปี ข้ึนไปสูงถึงร้อยละ 16.7 ของประชำกรทั้งหมด (ภุชพงค ์โนดไธสง, 
2560) แสดงให้เห็นวำ่ ประชำกรภำคกำรเกษตรก ำลงัไดรั้บผลกระทบเช่นเดียวกนั ประกอบกบักำรยำ้ยถ่ินฐำนของคนในชนบท
โดยเฉพำะอยำ่งยิง่คนวยัหนุ่มสำวเขำ้มำท ำงำนในเมือง ท ำให้เกิดภำวะของคนท ำเกษตรนอ้ยลง ส่งผลให้อำยเุฉล่ียของแรงงำนภำค
เกษตรสูงข้ึน อีกทั้งทศันคติของพอ่แม่และแรงงำนรุ่นใหม่ท่ีเห็นวำ่ อำชีพเกษตรกรรมเป็นงำนท่ีหนกั รำคำไม่แน่นอน จึงเป็นเพียง
ทำงเลือกเพ่ือเป็นอำชีพเสริมเท่ำนั้น (เบญจมำศ อยูป่ระเสริฐ, 2561) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดก้ ำหนดกำรพฒันำเกษตรกรสู่
กำรเป็นเกษตรกรปรำดเปร่ือง (smart farmer) เป็นนโยบำยท่ีทุกหน่วยงำนในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะตอ้งด ำเนินกำร 
ซ่ึงในปี 2557 กรมส่งเสริมกำรเกษตรมีกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยพฒันำเกษตรกรปรำดเปร่ือง ซ่ึงมีกำรแบ่งช่วงอำยุของกลุ่ม
เกษตรกรรุ่นใหม่ คือ มีอำยใุนช่วง 17-45 ปี จึงยกระดบักำรพฒันำเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer เนน้กระบวนกำร
แลกเปล่ียนเรียนรู้และกำรสร้ำงเครือข่ำย มีเป้ำหมำยหลกัในกำรพฒันำเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีควำมสำมำรถดำ้นกำรเกษตร ทดแทน
เกษตรกรผูสู้งอำย ุและสร้ำงแรงจูงใจใหค้นรุ่นใหม่หนัมำประกอบอำชีพเกษตรกรรม (กรมส่งเสริมกำรเกษตร, 2563ก; 2563ข)  
 เกษตรกรรุ่นใหม่ของจงัหวดัพะเยำมีส่วนส ำคญัในกำรขบัเคล่ือนภำคกำรเกษตรของจงัหวดัพะเยำไปในทิศทำงท่ีดีข้ึน โดย
มีแนวควำมคิดท่ีแตกต่ำงจำกเกษตรกรรุ่นเก่ำในดำ้นของกำรพฒันำศกัยภำพ กำรใชเ้ทคโนโลยีและนวตักรรมสมยัใหม่ เพ่ือช่วยใน
กำรประกอบกำรเกษตรของตนเอง ตลอดจนกำรพฒันำช่องทำงกำรตลำดท่ีมีควำมหลำกหลำย โดยศึกษำและวเิครำะห์ควำมตอ้งกำร
สินคำ้ของผูบ้ริโภค เพ่ือน ำมำวำงแผนในกำรประกอบกิจกำรของตนเอง โดยเกษตรกรรุ่นใหม่ท่ีผ่ำนกำรอบรมตำมโครงกำรพฒันำ
เกษตรกรรุ่นใหม่ ตั้งแต่ปี 2560-2564 มีจ ำนวนทั้งหมด 185 คน (ส ำนกังำนเกษตรจงัหวดัพะเยำ, 2563) ซ่ึงหลงัจำกเสร็จส้ินกำร
อบรมในแต่ละปี เกษตรกรรุ่นใหม่มกัประสบปัญหำในกำรประกอบกำรเกษตรของตนเอง ทั้งในดำ้นกำรผลิตและดำ้นกำรตลำด 
นบัเป็นปัญหำท่ีท ำให้เจำ้หนำ้ท่ีผูด้  ำเนินงำนโครงกำรจ ำเป็นตอ้งหำวธีิหรือแนวทำงในกำรแกไ้ขปัญหำดงักล่ำวอยำ่งเร่งด่วน เพ่ือ   
ท ำให้เกษตรกรรุ่นใหม่สำมำรถพฒันำศกัยภำพและช่วยเหลือตนเองไดแ้ละเป็นแนวทำงในกำรพฒันำเกษตรกรรุ่นใหม่เพ่ือเป็น
ผูป้ระกอบกำรเกษตร และเป็นประโยชน์ต่อกรมส่งเสริมกำรเกษตรในกำรวำงแผนกำรอบรมต่อไป  
 

วตัถุประสงค์ของงานวจิยั 
 

 1. เพ่ือศึกษำกำรประกอบกำรเกษตรของเกษตรกรรุ่นใหม่ 
 2. เพ่ือศึกษำควำมรู้และแหล่งควำมรู้ของเกษตรกรรุ่นใหม่ 
 3. เพ่ือศึกษำควำมพึงพอใจในกำรเขำ้ร่วมโครงกำรพฒันำเกษตรกรรุ่นใหม่ของเกษตรกรรุ่นใหม่ 
 4. เพื่อศึกษำควำมตอ้งกำร ปัญหำ และขอ้เสนอแนะ ในกำรพฒันำเพ่ือเป็นผูป้ระกอบกำรเกษตรของเกษตรกรรุ่นใหม่ 
 5. สภำพแวดลอ้มภำยใน สภำพแวดลอ้มภำยนอก และแนวทำงในกำรพฒันำเพื่อเป็นผูป้ระกอบกำรเกษตรของเกษตรกร
รุ่นใหม่ 
 
 
 
 

 
 

กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดในกำรวจิยั 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

แนวคดิเกีย่วกบัการประกอบการเกษตรและผู้ประกอบการ 
กรมส่งเสริมกำรเกษตร (2563ก; 2563ข) กำรประกอบกำรเกษตรโดยทัว่ไปแลว้หมำยถึง กำรปลูกพืช กำรเล้ียงปศุสตัว ์กำร

เพำะเล้ียงสัตวน์ ้ ำ กำรท ำนำเกลือ กำรปลูกหม่อน กำรเล้ียงไหม กำรเพำะเล้ียงแมลงเศรษฐกิจ และเกษตรอ่ืน ๆ โดยมีวตัถุประสงค์
เพ่ือกำรบริโภคหรือจ ำหน่ำยหรือใชง้ำนในฟำร์ม อยำ่งใดอยำ่งหน่ึงหรือหลำยอยำ่งรวมกนั และฐำปนำ ฉ่ินไพศำล (2562) ไดก้ล่ำว
วำ่ ผูป้ระกอบกำร หมำยถึง ผูท่ี้คิดริเร่ิมธุรกิจมำเป็นของตนเอง มีกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนและด ำเนินงำนกิจกำรดว้ยตนเอง โดย
ยอมรับควำมเส่ียงต่ำง ๆ เพ่ือหวงัผลก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนธุรกิจ ซ่ึงท ำให้ผูป้ระกอบกำรโดยทัว่ไปคือ ผูป้ระกอบกำรในธุรกิจ
ขนำดกลำงและขนำดยอ่ม นัน่เอง 
 
 
 

สภาพพืน้ฐานส่วนบุคคล สังคมและเศรษฐกจิ 
สภาพส่วนบุคคล 
- เพศ อำย ุศำสนำ สถำนภำพ ระดบักำรศึกษำ  
  อำชีพหลกั อำชีพรอง ปีท่ีเขำ้รับกำรอบรม  
  ประสบกำรณ์เขำ้รับกำรอบรมผูป้ระกอบกำร 
  เกษตร ประสบกำรณ์ดำ้นกำรเกษตร  
  กำรเป็นเครือข่ำยผูป้ระกอบกำรเกษตรรุ่นใหม่ 
  สภำพสงัคม 
- สถำนภำพทำงสงัคม กำรเป็นสมำชิก 
  สภำพเศรษฐกิจ 
- พ้ืนท่ีกำรเกษตร จ ำนวนแรงงำนในครัวเรือน   
  รำยได ้รำยจ่ำย แหล่งเงินทุน หน้ีสิน 

ความพงึพอใจการเข้าร่วมโครงการ 
- ดำ้นวิทยำกร ดำ้นระยะเวลำและ  
  สถำนท่ี ดำ้นเน้ือหำหลกัสูตร ดำ้น  
  ควำมรู้ควำมเขำ้ใจและดำ้นกำรน ำ 
  ประโยชน์ไปใช ้

แนวทางการพฒันาเกษตรกรรุ่นใหม่
เพือ่เป็นผู้ประกอบการเกษตรใน
จังหวดัพะเยา 
 - ดำ้นกำรพฒันำเกษตรกรและ 
   ดำ้นกำรพฒันำกำรประกอบกำร
เกษตร 

   

การประกอบการเกษตรของเกษตรกร 
   - กำรปลูกพืช กำรท ำปศุสตัว ์ 
     กำรประมง กำรแปรรูปผลผลิต  
      ผลิตภณัฑก์ำรบริกำรและกำร 
      จ ำหน่ำย และทกัษะในกำร 
      ประกอบกำรเกษตร 

ความต้องการในการรับการส่งเสริม 
 - ดำ้นองคค์วำมรู้ ดำ้นวิธีกำร 
   ส่งเสริมและดำ้นกำรสนบัสนุน 
   ปัญหำ ขอ้เสนอแนะในกำรพฒันำ   

ความรู้และแหล่งความรู้ 
- แบบรำยบุคคล แบบกลุ่ม แบบ 
  มวลชนและเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
 

สภาพแวดล้อมภายใน และ
สภาพแวดล้อมภายนอกของ
เกษตรกรรุ่นใหม่ 
- จุดแขง็ จุดอ่อน โอกำส และ 
  อุปสรรค 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี
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ผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
พชรวลยั เอ่ียมอำภรณ์ (2557) ศึกษำแนวทำงกำรพฒันำเกษตรกรรุ่นใหม่ ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของส ำนักส่งเสริมและ

พฒันำกำรเกษตร เขต 6 จงัหวดัเชียงใหม่ ไดเ้สนอแนวทำงกำรพฒันำเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยแบ่งออกเป็น 4 ดำ้น ไดแ้ก่ ดำ้นหลกัสูตร
กำรอบรม เช่น ควรมีกำรปรับกระบวนทศัน์สร้ำงแรงจูงใจ เพ่ือให้เกษตรกรรุ่นใหม่ไดเ้ห็นคุณค่ำของตนเอง เกิดควำมภำคภูมิใจใน
อำชีพเกษตรกร ดำ้นกำรจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ เช่น ควรมีกำรละลำยพฤติกรรมเพ่ือใหเ้กษตรกรรุ่นใหม่ไดเ้กิดควำมสนิทสนมกนั
มำกข้ึน เน่ืองจำกแต่ละคนมำจำกต่ำงสถำนท่ีและยงัไม่คุน้เคยกนั ดำ้นกำรเช่ือมโยงเครือข่ำย เช่น กำรแลกเปล่ียนซ้ือขำยปัจจยักำร
ผลิตซ่ึงกันและกันระหว่ำงสมำชิกเครือข่ำยของเกษตรกรรุ่นใหม่ เพ่ือช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน และด้ำนอ่ืน ๆ เช่น ควรมีกำร
สนบัสนุนงบประมำณ อุปกรณ์ ปัจจยัดำ้นกำรเกษตรใหแ้ก่เกษตรกรรุ่นใหม่ เพ่ือเป็นกำรเสริมสร้ำงก ำลงัใจให้แก่เกษตรกรรุ่นใหม่
ในกำรประกอบอำชีพกำรเกษตร 
 

วธีิด าเนินการวจิยั 
 

 1. ประชำกรและกลุ่มตวัอย่ำง ประชำกร ท่ีใช้ในกำรวิจัยคร้ังน้ี คือ เกษตรกรท่ีได้รับกำรอบรมตำมโครงกำรพฒันำ
เกษตรกรรุ่นใหม่ ของกรมส่งเสริมกำรเกษตร โดยส ำนักงำนเกษตรจงัหวดัพะเยำ ทั้งหมด 9 อ  ำเภอ ระหว่ำงปี 2560-2564 จ ำนวน 
185 คน โดยกลุ่มตวัอยำ่งในกำรสัมภำษณ์ ท ำกำรเก็บขอ้มูลจำกประชำกรทั้งหมด ในส่วนกำรสนทนำกลุ่ม ท ำกำรคดัเลือกผูแ้ทน
เกษตรกรรุ่นใหม่ท่ีมีบทบำทในกิจกรรมของเกษตรกรรุ่นใหม่ในพ้ืนท่ี 5 อ ำเภอ ๆ ละ 5 คน รวม 25 คน 
 2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรวจิยั ผูว้จิยัใชแ้บบสมัภำษณ์ และประเด็นกำรสนทนำกลุ่ม โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี (1) แบบสมัภำษณ์ 
มีจ ำนวน 4 ตอน ไดแ้ก่ ตอนท่ี 1 สภำพพ้ืนฐำนส่วนบุคคล สงัคม เศรษฐกิจและกำรประกอบกำรเกษตรของเกษตรกรรุ่นใหม่ ตอนท่ี 
2 ควำมรู้และแหล่งควำมรู้ของเกษตรกรรุ่นใหม่ ตอนท่ี 3 ควำมพึงพอใจในกำรเขำ้ร่วมโครงกำรพฒันำเกษตรกรรุ่นใหม่ของ
เกษตรกรรุ่นใหม่ และตอนท่ี 4 ควำมตอ้งกำร ปัญหำ และขอ้เสนอแนะในกำรพฒันำเกษตรกรรุ่นใหม่เพ่ือเป็นผูป้ระกอบกำรเกษตร 
และ (2) ประเด็นกำรสนทนำกลุ่ม เก่ียวกบักำรวเิครำะห์สภำพแวดลอ้มภำยในและภำยนอกและกำรวิเครำะห์ TOWS Matrix ในกำร
ก ำหนดแนวทำงกำรพฒันำเกษตรกรรุ่นใหม่เพ่ือเป็นผูป้ระกอบกำรเกษตร 
 3. กำรวเิครำะห์ขอ้มูล โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนำ และกำรจดัล ำดบั ส่วนประเด็นกำรสนทนำกลุ่ม รวบรวมขอ้มูลแลว้น ำมำ
วเิครำะห์ SWOT และ TOWS Matrix ในกำรก ำหนดแนวทำงกำรพฒันำเกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อเป็นผูป้ระกอบกำรเกษตร 
 

ผลการวจิยั 
 

ตอนที ่1 สภาพพืน้ฐานส่วนบุคคล สังคมและเศรษฐกจิของเกษตรกรรุ่นใหม่ 
 เกษตรกรรุ่นใหม่ส่วนใหญ่เป็นเพศชำย อำยเุฉล่ีย 38.32 ปี มีสถำนภำพสมรส จบกำรศึกษำระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำย
หรือเทียบเท่ำ (ปวช.) ไม่เคยมีประสบกำรณ์เขำ้รับกำรอบรมผูป้ระกอบกำรเกษตร มีประสบกำรณ์กำรท ำกำรเกษตรเฉล่ีย 12.52 ปี 
ทั้งหมดเป็นเครือข่ำย YSF มีพ้ืนท่ีเป็นของตนเองเฉล่ีย 13.44 ไร่ มีแรงงำนภำยในครัวเรือนเฉล่ีย 2.26 คน มีแรงงำนจำ้งเฉล่ีย 3.88 
คน มีรำยไดใ้นภำคกำรเกษตรเฉล่ีย 106,729.73 บำทต่อปี ค่ำใชจ่้ำยในภำคกำรเกษตรเฉล่ีย 47,745.95 บำทต่อปี และมีหน้ีสินเฉล่ีย 
106,488.55 บำท โดยส่วนใหญ่มีแหล่งเงินทุนของตนเอง  
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี
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ผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
พชรวลยั เอ่ียมอำภรณ์ (2557) ศึกษำแนวทำงกำรพฒันำเกษตรกรรุ่นใหม่ ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของส ำนักส่งเสริมและ

พฒันำกำรเกษตร เขต 6 จงัหวดัเชียงใหม่ ไดเ้สนอแนวทำงกำรพฒันำเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยแบ่งออกเป็น 4 ดำ้น ไดแ้ก่ ดำ้นหลกัสูตร
กำรอบรม เช่น ควรมีกำรปรับกระบวนทศัน์สร้ำงแรงจูงใจ เพ่ือให้เกษตรกรรุ่นใหม่ไดเ้ห็นคุณค่ำของตนเอง เกิดควำมภำคภูมิใจใน
อำชีพเกษตรกร ดำ้นกำรจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ เช่น ควรมีกำรละลำยพฤติกรรมเพ่ือใหเ้กษตรกรรุ่นใหม่ไดเ้กิดควำมสนิทสนมกนั
มำกข้ึน เน่ืองจำกแต่ละคนมำจำกต่ำงสถำนท่ีและยงัไม่คุน้เคยกนั ดำ้นกำรเช่ือมโยงเครือข่ำย เช่น กำรแลกเปล่ียนซ้ือขำยปัจจยักำร
ผลิตซ่ึงกันและกันระหว่ำงสมำชิกเครือข่ำยของเกษตรกรรุ่นใหม่ เพ่ือช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน และด้ำนอ่ืน ๆ เช่น ควรมีกำร
สนบัสนุนงบประมำณ อุปกรณ์ ปัจจยัดำ้นกำรเกษตรใหแ้ก่เกษตรกรรุ่นใหม่ เพ่ือเป็นกำรเสริมสร้ำงก ำลงัใจให้แก่เกษตรกรรุ่นใหม่
ในกำรประกอบอำชีพกำรเกษตร 
 

วธีิด าเนินการวจิยั 
 

 1. ประชำกรและกลุ่มตวัอย่ำง ประชำกร ท่ีใช้ในกำรวิจัยคร้ังน้ี คือ เกษตรกรท่ีได้รับกำรอบรมตำมโครงกำรพฒันำ
เกษตรกรรุ่นใหม่ ของกรมส่งเสริมกำรเกษตร โดยส ำนักงำนเกษตรจงัหวดัพะเยำ ทั้งหมด 9 อ  ำเภอ ระหว่ำงปี 2560-2564 จ ำนวน 
185 คน โดยกลุ่มตวัอยำ่งในกำรสัมภำษณ์ ท ำกำรเก็บขอ้มูลจำกประชำกรทั้งหมด ในส่วนกำรสนทนำกลุ่ม ท ำกำรคดัเลือกผูแ้ทน
เกษตรกรรุ่นใหม่ท่ีมีบทบำทในกิจกรรมของเกษตรกรรุ่นใหม่ในพ้ืนท่ี 5 อ ำเภอ ๆ ละ 5 คน รวม 25 คน 
 2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรวจิยั ผูว้จิยัใชแ้บบสมัภำษณ์ และประเด็นกำรสนทนำกลุ่ม โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี (1) แบบสมัภำษณ์ 
มีจ ำนวน 4 ตอน ไดแ้ก่ ตอนท่ี 1 สภำพพ้ืนฐำนส่วนบุคคล สงัคม เศรษฐกิจและกำรประกอบกำรเกษตรของเกษตรกรรุ่นใหม่ ตอนท่ี 
2 ควำมรู้และแหล่งควำมรู้ของเกษตรกรรุ่นใหม่ ตอนท่ี 3 ควำมพึงพอใจในกำรเขำ้ร่วมโครงกำรพฒันำเกษตรกรรุ่นใหม่ของ
เกษตรกรรุ่นใหม่ และตอนท่ี 4 ควำมตอ้งกำร ปัญหำ และขอ้เสนอแนะในกำรพฒันำเกษตรกรรุ่นใหม่เพ่ือเป็นผูป้ระกอบกำรเกษตร 
และ (2) ประเด็นกำรสนทนำกลุ่ม เก่ียวกบักำรวเิครำะห์สภำพแวดลอ้มภำยในและภำยนอกและกำรวิเครำะห์ TOWS Matrix ในกำร
ก ำหนดแนวทำงกำรพฒันำเกษตรกรรุ่นใหม่เพ่ือเป็นผูป้ระกอบกำรเกษตร 
 3. กำรวเิครำะห์ขอ้มูล โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนำ และกำรจดัล ำดบั ส่วนประเด็นกำรสนทนำกลุ่ม รวบรวมขอ้มูลแลว้น ำมำ
วเิครำะห์ SWOT และ TOWS Matrix ในกำรก ำหนดแนวทำงกำรพฒันำเกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อเป็นผูป้ระกอบกำรเกษตร 
 

ผลการวจิยั 
 

ตอนที ่1 สภาพพืน้ฐานส่วนบุคคล สังคมและเศรษฐกจิของเกษตรกรรุ่นใหม่ 
 เกษตรกรรุ่นใหม่ส่วนใหญ่เป็นเพศชำย อำยเุฉล่ีย 38.32 ปี มีสถำนภำพสมรส จบกำรศึกษำระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำย
หรือเทียบเท่ำ (ปวช.) ไม่เคยมีประสบกำรณ์เขำ้รับกำรอบรมผูป้ระกอบกำรเกษตร มีประสบกำรณ์กำรท ำกำรเกษตรเฉล่ีย 12.52 ปี 
ทั้งหมดเป็นเครือข่ำย YSF มีพ้ืนท่ีเป็นของตนเองเฉล่ีย 13.44 ไร่ มีแรงงำนภำยในครัวเรือนเฉล่ีย 2.26 คน มีแรงงำนจำ้งเฉล่ีย 3.88 
คน มีรำยไดใ้นภำคกำรเกษตรเฉล่ีย 106,729.73 บำทต่อปี ค่ำใชจ่้ำยในภำคกำรเกษตรเฉล่ีย 47,745.95 บำทต่อปี และมีหน้ีสินเฉล่ีย 
106,488.55 บำท โดยส่วนใหญ่มีแหล่งเงินทุนของตนเอง  
 
 

 
 

ตอนที ่2 การประกอบการเกษตรของเกษตรกรรุ่นใหม่ 
 เกษตรกรรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ท ำนำ ไม่มีกำรแปรรูป ไม่มีผลิตภณัฑแ์ละกำรบริกำรอ่ืนๆ มีช่องทำงกำรจ ำหน่ำยผลผลิตคือ
ตลำดในพ้ืนท่ีและมีทกัษะในกำรประกอบกำรเกษตรอยูใ่นระดบัปำนกลำง โดยมีทกัษะดำ้นกำรผลิตพืชมำกท่ีสุด 
 
ตอนที ่3 ความรู้และแหล่งความรู้ของเกษตรกรรุ่นใหม่ 
  1. ควำมรู้เก่ียวกบักำรเกษตรของเกษตรกรรุ่นใหม่ พบวำ่ เกษตรกรตอบถูกตอ้งเฉล่ีย 16.42 ขอ้จำกทั้งหมด 25 ขอ้ ส่วนขอ้
ค ำถำมท่ีเกษตรกรตอบผิดมำกท่ีสุด ไดแ้ก่ ดินเปร้ียว หมำยถึง ดินท่ีมีค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง (pH) มำกกวำ่ 7 (เฉลย: ดินเปร้ียว จะมีค่ำ
ควำมเป็นกรด-ด่ำง (pH) ต ่ำกวำ่ 7) 
 2. แหล่งควำมรู้ดำ้นกำรเกษตรของเกษตรกรรุ่นใหม่ พบวำ่ เกษตรกรรุ่นใหม่มีแหล่งควำมรู้จำกแบบบุคคล แบบกลุ่ม แบบ
มวลชน และเทคโนโลยีสำรสนเทศ ภำพรวมอยู่ในระดับมำก โดยพิจำรณำแหล่งควำมรู้แต่ละประเภทพบว่ำ ไดรั้บควำมรู้จำก
เทคโนโลยสีำรสนเทศ มำกท่ีสุด รองลงมำคือ แบบบุคคล แบบกลุ่ม และแบบมวลชน  
 
ตอนที ่4 ความพงึพอใจของเกษตรกรรุ่นใหม่ ในการเข้าร่วมโครงการพฒันาเกษตรกรรุ่นใหม่ 
 ควำมพึงพอใจของเกษตรกรรุ่นใหม่ ในกำรเขำ้ร่วมโครงกำรพฒันำเกษตรกรรุ่นใหม่ในดำ้นวิทยำกร ดำ้นเน้ือหำหลกัสูตร 
ดำ้นระยะเวลำและสถำนท่ี ดำ้นกิจกรรมและดำ้นกำรน ำประโยชน์ไปใช้ พบวำ่ ในภำพรวมเกษตรกรรุ่นใหม่มีควำมพึงพอใจอยูใ่น
ระดบัมำก โดยมีควำมพึงพอใจดำ้นกิจกรรมมำกท่ีสุด รองลงมำคือ ดำ้นเน้ือหำหลกัสูตร ดำ้นกำรน ำไปใชป้ระโยชน์ ดำ้นวิทยำกร 
และดำ้นระยะเวลำและสถำนท่ี 
 
ตอนที ่5 ความต้องการ ปัญหา และข้อเสนอแนะ ในการพฒันาเกษตรกรรุ่นใหม่เพือ่เป็นผู้ประกอบการเกษตร 
 1. ควำมต้องกำรในกำรรับกำรส่งเสริมของเกษตรกรรุ่นใหม่ ในด้ำนองค์ควำมรู้ ด้ำนวิธีกำรส่งเสริม และด้ำนกำร
สนบัสนุน พบวำ่ เกษตรกรรุ่นใหม่มีควำมตอ้งกำรในกำรรับกำรส่งเสริมในภำพรวมอยูใ่นระดบัมำก โดยมีควำมตอ้งกำรในกำรรับ
กำรส่งเสริมในดำ้นองคค์วำมรู้มำกท่ีสุด ไดแ้ก่ กำรตลำด  
 2. ปัญหำท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งในกำรพฒันำเกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อเป็นผูป้ระกอบกำรเกษตร ทั้งในดำ้นกำรผลิต และกำรตลำด 
พบวำ่ ในภำพรวมอยูใ่นระดบัมำก โดยมีปัญหำดำ้นกำรตลำดมำกท่ีสุด ไดแ้ก่ พอ่คำ้คนกลำงกดรำคำ  
 3. ขอ้เสนอแนะในกำรพฒันำเกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อเป็นผูป้ระกอบกำรเกษตร ทั้งในดำ้นกำรอบรม ดำ้นวธีิกำรส่งเสริมและ
ดำ้นกำรสนับสนุน พบว่ำ ในภำพรวมอยู่ในระดบัมำก โดยมีขอ้เสนอแนะดำ้นกำรสนับสนุนมำกท่ีสุด ไดแ้ก่ ควรมีหน่วยงำนท่ี
สนบัสนุนแหล่งเงินทุนส ำหรับเกษตรกรรุ่นใหม่  
 
ตอนที ่6 สภาพแวดล้อมภายใน สภาพแวดล้อมภายนอก และแนวทางในการพฒันาเกษตรกรรุ่นใหม่เพือ่เป็นผู้ประกอบการเกษตร 
 1. สภำพแวดล้อมภำยในและสภำพแวดล้อมภำยนอก ทั้ งในด้ำนกำรผลิต ด้ำนกำรจัดกำร ด้ำนกำรตลำด  และด้ำน
เทคโนโลยสีำรสนเทศ พบวำ่ จุดแขง็ คือ มีควำมรู้ดำ้นกำรเกษตรท่ีดี มีแผนกำรผลิต มีเครือข่ำยดำ้นกำรตลำด มีควำมสำมำรถในกำร
เขำ้ถึงขอ้มูลสำรสนเทศไดดี้ จุดอ่อน คือ ขำดเงินทุน ขำดควำมรู้ในกำรบริหำรจดักำรท่ีเหมำะสม ขำดทกัษะในกำรประชำสัมพนัธ์ 
ควำมรู้ดำ้นเทคโนโลยีไม่เพียงพอ โอกำส คือ กระแสนิยมเกษตรอินทรีย ์มีหน่วยงำนสนับสนุนองคค์วำมรู้ มีแหล่งท่องเท่ียวใน
พ้ืนท่ี เครือข่ำยสงัคมออนไลน์ และอุปสรรค คือ รำคำตน้ทุนกำรผลิตสูง ระบบขนส่งท่ีล่ำชำ้ รำคำสินคำ้ตกต ่ำ เทคโนโลยสีมยัใหม่มี
รำคำสูงและเรียนรู้ไดย้ำก 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี
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 2. กลยุทธ์ในกำรพฒันำเกษตรกรรุ่นใหม่เพ่ือเป็นผูป้ระกอบกำรเกษตร พบวำ่ กลยทุธ์เชิงรุก คือ กำรผลิตสินคำ้เกษตร
อินทรียใ์หไ้ดม้ำตรฐำน และสร้ำงเครือข่ำยผูผ้ลิตเกษตรอินทรียใ์หมี้ควำมเขม้แข็ง กลยทุธ์เชิงรับ คือ พฒันำระบบขนส่งโดยเป็นจุด
รวบรวมและกระจำยสินคำ้ และพฒันำศกัยภำพในกำรใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรม กลยทุธ์เชิงแกไ้ข คือ ส่งเสริมกำรวจิยัและพฒันำ
เทคโนโลยแีละสนบัสนุนองคค์วำมรู้ดำ้นกำรจดักำรจำกผูเ้ช่ียวชำญ โดยบูรณำกำรร่วมกนัระหวำ่งภำครัฐและเอกชน และกลยทุธ์เชิง
ป้องกนั ส่งเสริมกำรแปรรูปสินคำ้และพฒันำผลิตภณัฑ ์และพฒันำศกัยภำพเกษตรกรให้พร้อมต่อกำรเปล่ียนแปลงของสถำนกำรณ์
โลก 
 3. แนวทำงในกำรพฒันำเกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อเป็นผูป้ระกอบกำรเกษตร ในดำ้นกำรพฒันำเกษตรกรรุ่นใหม่และดำ้นกำร
ประกอบกำรของเกษตรกรรุ่นใหม่ พบวำ่ ดำ้นกำรพฒันำเกษตรกรรุ่นใหม่ คือ ควรส่งเสริมกำรรวมกลุ่มและสร้ำงเครือข่ำยเกษตรกร
รุ่นใหม่ เพ่ือให้เกิดควำมเขม้แข็งและมีอ ำนำจในกำรต่อรอง ควรจัดกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือแลกเปล่ียนควำมรู้ระหว่ำง
เกษตรกรรุ่นใหม่ในแต่ละภูมิภำค ควรสนบัสนุนองคค์วำมรู้ในดำ้นกำรพฒันำสินคำ้และบรรจุภณัฑใ์หมี้ควำมน่ำสนใจ ไดม้ำตรฐำน
เป็นท่ียอมรับ ควรจดัอบรมเชิงปฏิบติักำร เพ่ือให้ควำมรู้ในกำรบริหำรจดักำรธุรกิจอยำ่งเป็นระบบจำกผูเ้ช่ียวชำญ ควรจดักิจกรรม
พบปะระหว่ำงผูผ้ลิตและผูป้ระกอบกำร เพ่ือแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นและร่วมมือประสำนงำนในกำรด ำเนินกิจกำร และควร
สนับสนุนเวทีส ำหรับเกษตรกรรุ่นใหม่ เพ่ือพฒันำศกัยภำพในกำรเป็นผูป้ระกอบกำรให้เป็นท่ียอมรับ ดำ้นกำรประกอบกำรของ
เกษตรกรรุ่นใหม่ คือ ควรสนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบ้ียต ่ ำส ำหรับเกษตรกรรุ่นใหม่ในกำรประกอบกิจกำร  ควรมีกำร
ประชำสมัพนัธ์ผลงำนของเกษตรกรรุ่นใหม่ใหเ้ป็นท่ีรู้จกั ควรสนบัสนุนตลำดรองรับสินคำ้ส ำหรับเกษตรกรรุ่นใหม่ เพ่ือสร้ำงควำม
น่ำเช่ือถือ และควรสนบัสนุนระบบขนส่งและระบบกำรจดักำรสินคำ้ใหมี้มำตรฐำน 
      

อภิปรายผล 
 
ตอนที ่1 สภาพพืน้ฐานส่วนบุคคล สังคม และเศรษฐกจิของเกษตรกรรุ่นใหม่ 
 1. สภำพพ้ืนฐำนส่วนบุคคล จำกกำรศึกษำพบว่ำ เกษตรกรรุ่นใหม่ร้อยละ 57.8 เป็นเพศชำย มีอำยุเฉล่ีย 38.32 ปี ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั พชรวลยั เอ่ียมอำภรณ์ (2557) ท่ีพบวำ่ เกษตรกรรุ่นใหม่ร้อยละ 60.0 เป็นเพศชำย มีอำยเุฉล่ีย 34.65 ปี อำจเป็นเพรำะ
อำชีพเกษตรกรเป็นอำชีพท่ีเหมำะสมส ำหรับเพศชำยมำกกวำ่ เน่ืองจำกเป็นอำชีพท่ีตอ้งใชแ้รงงำนเป็นหลกั เกษตรกรรุ่นใหม่ ระดบั
กำรศึกษำ พบวำ่ ร้อยละ 30.8 จบกำรศึกษำระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ (ปวช.) มีประสบกำรณ์กำรท ำกำรเกษตรเฉล่ีย 
12.52 ปี และเป็นเครือข่ำยเกษตรกรรุ่นใหม่ทั้ งหมด จะเห็นไดว้่ำ เกษตรกรรุ่นใหม่ในจงัหวดัพะเยำ เป็นเกษตรกรท่ีอำยุยงัน้อย           
มีประสบกำรณ์ท ำกำรเกษตรท่ีค่อนขำ้งสูง มีกำรศึกษำในขั้นพ้ืนฐำนและมีกลุ่มเครือข่ำยเกษตรกรรุ่นใหม่ เพ่ือใชใ้นกำรแจง้ข่ำวสำร
อยำ่งต่อเน่ือง 
 2. สภำพสังคม พบวำ่ เกษตรกรรุ่นใหม่ในจงัหวดัพะเยำ ส่วนใหญ่ไม่มีสถำนะทำงสังคม เป็นสมำชิกกลุ่มลูกคำ้ธนำคำร
เพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร (ธกส.) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั พชรวลยั เอ่ียมอำภรณ์ (2557) พบวำ่ เกษตรกรรุ่นใหม่ร้อยละ 69.5 
ไม่มีสถำนะทำงสงัคม อำจจะเป็นเพรำะวำ่ เกษตรกรรุ่นใหม่มีอำยยุงันอ้ย จึงไม่มีควำมสนใจในต ำแหน่งทำงสงัคม 
 3. สภำพเศรษฐกิจ พบวำ่ เกษตรกรรุ่นใหม่ส่วนมำก มีพ้ืนท่ีท ำกำรเกษตรเป็นของตนเอง เฉล่ีย 13.44 ไร่ มีแรงงำนภำยใน
เฉล่ีย 2.26 คน มีแรงงำนจำ้งเฉล่ีย 3.88 คน มีรำยไดใ้นภำคกำรเกษตรเฉล่ีย 106,729.73 บำทต่อปี มีค่ำใชจ่้ำยในภำคกำรเกษตรเฉล่ีย 
47,745.95 บำทต่อปี ส่วนใหญ่มีแหล่งเงินทุนเป็นของตนเอง สอดคลอ้งกบั พชรวลยั เอ่ียมอำภรณ์ (2557) พบวำ่ เกษตรกรรุ่นใหม่
ร้อยละ 56.5ใช้เงินทุนของตนเอง  จะเห็นได้ว่ำ เกษตรกรรุ่นใหม่มีพ้ืนท่ีท ำกำรเกษตรเป็นของตนเอง มีแรงงำนท่ีสำมำรถ
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 2. กลยุทธ์ในกำรพฒันำเกษตรกรรุ่นใหม่เพ่ือเป็นผูป้ระกอบกำรเกษตร พบวำ่ กลยทุธ์เชิงรุก คือ กำรผลิตสินคำ้เกษตร
อินทรียใ์หไ้ดม้ำตรฐำน และสร้ำงเครือข่ำยผูผ้ลิตเกษตรอินทรียใ์หมี้ควำมเขม้แข็ง กลยทุธ์เชิงรับ คือ พฒันำระบบขนส่งโดยเป็นจุด
รวบรวมและกระจำยสินคำ้ และพฒันำศกัยภำพในกำรใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรม กลยทุธ์เชิงแกไ้ข คือ ส่งเสริมกำรวจิยัและพฒันำ
เทคโนโลยแีละสนบัสนุนองคค์วำมรู้ดำ้นกำรจดักำรจำกผูเ้ช่ียวชำญ โดยบูรณำกำรร่วมกนัระหวำ่งภำครัฐและเอกชน และกลยทุธ์เชิง
ป้องกนั ส่งเสริมกำรแปรรูปสินคำ้และพฒันำผลิตภณัฑ ์และพฒันำศกัยภำพเกษตรกรให้พร้อมต่อกำรเปล่ียนแปลงของสถำนกำรณ์
โลก 
 3. แนวทำงในกำรพฒันำเกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อเป็นผูป้ระกอบกำรเกษตร ในดำ้นกำรพฒันำเกษตรกรรุ่นใหม่และดำ้นกำร
ประกอบกำรของเกษตรกรรุ่นใหม่ พบวำ่ ดำ้นกำรพฒันำเกษตรกรรุ่นใหม่ คือ ควรส่งเสริมกำรรวมกลุ่มและสร้ำงเครือข่ำยเกษตรกร
รุ่นใหม่ เพ่ือให้เกิดควำมเขม้แข็งและมีอ ำนำจในกำรต่อรอง ควรจัดกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือแลกเปล่ียนควำมรู้ระหว่ำง
เกษตรกรรุ่นใหม่ในแต่ละภูมิภำค ควรสนบัสนุนองคค์วำมรู้ในดำ้นกำรพฒันำสินคำ้และบรรจุภณัฑใ์หมี้ควำมน่ำสนใจ ไดม้ำตรฐำน
เป็นท่ียอมรับ ควรจดัอบรมเชิงปฏิบติักำร เพ่ือให้ควำมรู้ในกำรบริหำรจดักำรธุรกิจอยำ่งเป็นระบบจำกผูเ้ช่ียวชำญ ควรจดักิจกรรม
พบปะระหว่ำงผูผ้ลิตและผูป้ระกอบกำร เพ่ือแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นและร่วมมือประสำนงำนในกำรด ำเนินกิจกำร และควร
สนับสนุนเวทีส ำหรับเกษตรกรรุ่นใหม่ เพ่ือพฒันำศกัยภำพในกำรเป็นผูป้ระกอบกำรให้เป็นท่ียอมรับ ดำ้นกำรประกอบกำรของ
เกษตรกรรุ่นใหม่ คือ ควรสนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบ้ียต ่ ำส ำหรับเกษตรกรรุ่นใหม่ในกำรประกอบกิจกำร  ควรมีกำร
ประชำสมัพนัธ์ผลงำนของเกษตรกรรุ่นใหม่ใหเ้ป็นท่ีรู้จกั ควรสนบัสนุนตลำดรองรับสินคำ้ส ำหรับเกษตรกรรุ่นใหม่ เพ่ือสร้ำงควำม
น่ำเช่ือถือ และควรสนบัสนุนระบบขนส่งและระบบกำรจดักำรสินคำ้ใหมี้มำตรฐำน 
      

อภิปรายผล 
 
ตอนที ่1 สภาพพืน้ฐานส่วนบุคคล สังคม และเศรษฐกจิของเกษตรกรรุ่นใหม่ 
 1. สภำพพ้ืนฐำนส่วนบุคคล จำกกำรศึกษำพบว่ำ เกษตรกรรุ่นใหม่ร้อยละ 57.8 เป็นเพศชำย มีอำยุเฉล่ีย 38.32 ปี ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั พชรวลยั เอ่ียมอำภรณ์ (2557) ท่ีพบวำ่ เกษตรกรรุ่นใหม่ร้อยละ 60.0 เป็นเพศชำย มีอำยเุฉล่ีย 34.65 ปี อำจเป็นเพรำะ
อำชีพเกษตรกรเป็นอำชีพท่ีเหมำะสมส ำหรับเพศชำยมำกกวำ่ เน่ืองจำกเป็นอำชีพท่ีตอ้งใชแ้รงงำนเป็นหลกั เกษตรกรรุ่นใหม่ ระดบั
กำรศึกษำ พบวำ่ ร้อยละ 30.8 จบกำรศึกษำระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ (ปวช.) มีประสบกำรณ์กำรท ำกำรเกษตรเฉล่ีย 
12.52 ปี และเป็นเครือข่ำยเกษตรกรรุ่นใหม่ทั้ งหมด จะเห็นไดว้่ำ เกษตรกรรุ่นใหม่ในจงัหวดัพะเยำ เป็นเกษตรกรท่ีอำยุยงัน้อย           
มีประสบกำรณ์ท ำกำรเกษตรท่ีค่อนขำ้งสูง มีกำรศึกษำในขั้นพ้ืนฐำนและมีกลุ่มเครือข่ำยเกษตรกรรุ่นใหม่ เพ่ือใชใ้นกำรแจง้ข่ำวสำร
อยำ่งต่อเน่ือง 
 2. สภำพสังคม พบวำ่ เกษตรกรรุ่นใหม่ในจงัหวดัพะเยำ ส่วนใหญ่ไม่มีสถำนะทำงสังคม เป็นสมำชิกกลุ่มลูกคำ้ธนำคำร
เพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร (ธกส.) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั พชรวลยั เอ่ียมอำภรณ์ (2557) พบวำ่ เกษตรกรรุ่นใหม่ร้อยละ 69.5 
ไม่มีสถำนะทำงสงัคม อำจจะเป็นเพรำะวำ่ เกษตรกรรุ่นใหม่มีอำยยุงันอ้ย จึงไม่มีควำมสนใจในต ำแหน่งทำงสงัคม 
 3. สภำพเศรษฐกิจ พบวำ่ เกษตรกรรุ่นใหม่ส่วนมำก มีพ้ืนท่ีท ำกำรเกษตรเป็นของตนเอง เฉล่ีย 13.44 ไร่ มีแรงงำนภำยใน
เฉล่ีย 2.26 คน มีแรงงำนจำ้งเฉล่ีย 3.88 คน มีรำยไดใ้นภำคกำรเกษตรเฉล่ีย 106,729.73 บำทต่อปี มีค่ำใชจ่้ำยในภำคกำรเกษตรเฉล่ีย 
47,745.95 บำทต่อปี ส่วนใหญ่มีแหล่งเงินทุนเป็นของตนเอง สอดคลอ้งกบั พชรวลยั เอ่ียมอำภรณ์ (2557) พบวำ่ เกษตรกรรุ่นใหม่
ร้อยละ 56.5ใช้เงินทุนของตนเอง  จะเห็นได้ว่ำ เกษตรกรรุ่นใหม่มีพ้ืนท่ีท ำกำรเกษตรเป็นของตนเอง มีแรงงำนท่ีสำมำรถ

 
 

ประกอบกำรเกษตรไดแ้ละมีรำยไดม้ำกกวำ่รำยจ่ำย อำจจะเป็นเพรำะวำ่ เกษตรกรรุ่นใหม่มีกำรจดักำรท่ีดี และมีกำรศึกษำหำควำมรู้
เพ่ือน ำพฒันำในกำรประกอบกำรเกษตรของตนเองอยูต่ลอดเวลำ  
 
ตอนที ่2 การประกอบการเกษตรของเกษตรกรรุ่นใหม่ 
 เกษตรกรรุ่นใหม่ร้อยละ 78.4 ท ำนำ รองลงมำร้อยละ 24.3 เล้ียงโค ร้อยละ 29.2 เล้ียงปลำ รองลงมำร้อยละ 7.6 เล้ียงอ่ืน ๆ 
(หอย, ปูนำ) อำจจะเป็นเพรำะว่ำ พ้ืนท่ีในจงัหวดัพะเยำ มีควำมเหมำะสมในกำรท ำนำ ทั้งน้ี เกษตรกรรุ่นใหม่ยงัมีกิจกรรมดำ้น
กำรเกษตรอ่ืน ๆ ร่วมกบักำรประกอบกิจกำรของตนเองในลกัษณะเกษตรผสมผสำน เพ่ือสร้ำงรำยไดท่ี้เพ่ิมข้ึน ในส่วนกำรแปรรูป 
ผลิตภณัฑแ์ละกำรบริกำร เกษตรกรรุ่นใหม่ยงัไม่มีกำรด ำเนินงำนในส่วนน้ี อำจเป็นเพรำะวำ่ เกษตรกรรุ่นใหม่ยงัขำดควำมรู้และขำด
หน่วยงำนเฉพำะท่ีเขำ้มำสนบัสนุนและให้โอกำสในกำรพฒันำ และมีกำรจ ำหน่ำยผลผลิตในตลำดภำยในพ้ืนท่ี รองลงมำร้อยละ 
57.3 จ ำหน่ำยผลผลิตผำ่นระบบออนไลน์ อำจเป็นเพรำะวำ่ เกษตรกรรุ่นใหม่มีควำมสำมำรถในกำรเขำ้ถึงเทคโนโลยสีำรสนเทศและ
มองเห็นช่องทำงกำรจ ำหน่ำยสินคำ้ท่ีทัว่ถึง มีทกัษะในกำรประกอบกำรเกษตรภำพรวมอยูใ่นระดบัปำนกลำง โดยมีทกัษะดำ้นกำร
ผลิตพืชสูงสุด รองลงมำคือ ดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ อำจจะเป็นเพรำะเกษตรกรรุ่นใหม่ใหค้วำมสนใจในดำ้นกำรผลิตพืชมำกกวำ่
ดำ้นอ่ืน ทั้งน้ี เกษตรกรรุ่นใหม่มีอำยยุงันอ้ย จึงมีกำรเรียนรู้และเขำ้ถึงเทคโนโลยสีำรสนเทศไดดี้กวำ่เกษตรกรท่ีอำยมุำก 
 
ตอนที ่3 ความรู้และแหล่งความรู้ของเกษตรกรรุ่นใหม่ 
 1. ควำมรู้เก่ียวกบักำรเกษตรของเกษตรกรรุ่นใหม่ พบวำ่ เกษตรกรรุ่นใหม่ร้อยละ 51.4 มีควำมรู้เก่ียวกบักำรเกษตรอยูใ่น
ระดบัมำก อำจเป็นเพรำะวำ่ เกษตรกรรุ่นใหม่มีอำยยุงันอ้ยและสำมำรถหำควำมรู้จำกส่ือต่ำง ๆไดดี้ เพ่ือน ำมำประยกุตใ์ชก้บักิจกำร
ของตนเอง 
 2. แหล่งควำมรู้ดำ้นกำรเกษตรของเกษตรกรรุ่นใหม่ พบวำ่ เกษตรกรรุ่นใหม่ไดรั้บควำมรู้จำกเทคโนโลยีสำรสนเทศมำก
ท่ีสุด อำจจะเป็นเพรำะเทคโนโลยีสำรสนเทศในยคุปัจจุบนั มีกำรรวบรวมขอ้มูลท่ีหลำกหลำยและมีประโยชน์เป็นจ ำนวนมำก จึง   
ท ำใหเ้กษตรกรรุ่นใหม่คน้หำขอ้มูลข่ำวสำรและควำมรู้ไดส้ะดวก รวดเร็ว และตรงตำมควำมตอ้งกำรไดม้ำกท่ีสุด 
 
ตอนที ่4 ความพงึพอใจของเกษตรกรรุ่นใหม่ ในการเข้าร่วมโครงการพฒันาเกษตรกรรุ่นใหม่ 
 ควำมพึงพอใจของเกษตรกรรุ่นใหม่ในกำรเขำ้ร่วมโครงกำรพฒันำเกษตรกรรุ่นใหม่ พบวำ่ เกษตรกรรุ่นใหม่มีควำมพึงพอใจ
ในภำพรวมอยูใ่นระดบัมำก โดยมีควำมพึงพอใจดำ้นกิจกรรมมำกท่ีสุด คือ กิจกรรมละลำยพฤติกรรมและปรับควำมคิด อำจจะเป็น
เพรำะเกษตรกรรุ่นใหม่มำจำกพ้ืนท่ีท่ีแตกต่ำงกนั และขำดควำมคุน้เคยเม่ือตอ้งเขำ้รับกำรอบรม เม่ือเกษตรกรรุ่นใหม่ไดท้ ำกิจกรรม
เหล่ำน้ี อำจจะท ำใหมี้ควำมรู้สึกผอ่นคลำยและพร้อมท่ีจะรับขอ้มูลจำกกำรอบรมไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ จึงท ำให้เกิดควำมพึงพอใจ
ต่อดำ้นกิจกรรมมำกท่ีสุด 
 
ตอนที ่5 ความต้องการ ปัญหา และข้อเสนอแนะ ในการพฒันาเกษตรกรรุ่นใหม่ 
 1. ควำมตอ้งกำรในกำรรับกำรส่งเสริมของเกษตรกรรุ่นใหม่ พบวำ่ เกษตรกรรุ่นใหม่มีควำมตอ้งกำรในกำรรับกำรส่งเสริม
ในภำพรวมอยูใ่นระดบัมำก โดยมีควำมตอ้งกำรรับกำรส่งเสริมดำ้นองคค์วำมรู้มำกท่ีสุด คือ กำรตลำด แสดงให้เห็นวำ่ เกษตรกรรุ่น
ใหม่ใหค้วำมส ำคญัต่อกำรจ ำหน่ำยผลผลิตเป็นอยำ่งมำก 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

242242

 
 

 2. ปัญหำท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งในกำรพฒันำเกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อเป็นผูป้ระกอบกำรเกษตร พบวำ่ เกษตรกรรุ่นใหม่มีปัญหำ
ในภำพรวมอยูใ่นระดบัมำก โดยมีปัญหำดำ้นกำรตลำดมำกท่ีสุด คือ พ่อคำ้คนกลำงกดรำคำ อำจจะเป็นเพรำะเกษตรกรรุ่นใหม่ไม่มี
กำรรวมกลุ่มในพ้ืนท่ี ท ำใหข้ำดอ ำนำจกำรต่อรองรำคำและไม่สำมำรถก ำหนดรำคำเองได ้
 3. ขอ้เสนอแนะในกำรพฒันำเกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อเป็นผูป้ระกอบกำรเกษตร พบวำ่ เกษตรกรรุ่นใหม่มีควำมเห็นดว้ยกบั
ขอ้เสนอแนะในภำพรวมอยูใ่นระดบัมำก โดยมีควำมเห็นดว้ยกบัขอ้เสนอแนะดำ้นกำรสนบัสนุนมำกท่ีสุด คือ ควรมีหน่วยงำนท่ี
สนบัสนุนแหล่งเงินทุนส ำหรับเกษตรกรรุ่นใหม่  
 
ตอนที ่5 สภาพแวดล้อมภายใน สภาพแวดล้อมภายนอกของเกษตรกรรุ่นใหม่ในจงัหวดัพะเยา 
 1. สภำพแวดลอ้มภำยในและภำยนอกของเกษตรกรรุ่นใหม่ (1) จุดแขง็ คือ มีควำมสำมำรถในกำรเขำ้ถึงขอ้มูลสำรสนเทศ
ไดดี้ เน่ืองจำกเกษตรกรรุ่นใหม่มีอำยยุงันอ้ย สำมำรถหำขอ้มูลองคค์วำมรู้จำกเทคโนโลยสีมยัใหม่และเครือข่ำยท่ีมีอยูไ่ด ้(2) จุดอ่อน 
คือ ขำดเงินทุน อำจเป็นเพรำะเกษตรกรรุ่นใหม่มีขอ้จ ำกดัตำมเง่ือนไขในกำรขอรับเงินทุนจำกสถำบนักำรเงินหรือธนำคำรต่ำง ๆ   
(3) โอกำส คือ กระแสนิยมเกษตรอินทรีย ์เน่ืองจำกปัจจุบนัผูบ้ริโภคให้ควำมส ำคญัดำ้นควำมปลอดภยัทำงอำหำรและสุขภำพของ
ตนเองมำกข้ึน เกษตรกรรุ่นใหม่จึงเนน้กำรท ำเกษตรอินทรีย ์เพ่ือตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภค (4) อุปสรรค คือ รำคำ
ตน้ทุนกำรผลิตสูง เน่ืองจำกสภำพเศรษฐกิจในปัจจุบนัท่ีย  ่ำแย ่ส่งผลใหปั้จจยักำรผลิตมีรำคำสูง ซ่ึงสวนทำงกบัรำคำขำยผลผลิต  
 2. กลยุทธ์ในกำรพฒันำเกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อเป็นผูป้ระกอบกำรเกษตร (1) กลยุทธ์เชิงรุก สร้ำงเครือข่ำยผูผ้ลิตเกษตร
อินทรียใ์ห้มีควำมเขม้แข็ง เน่ืองจำกกระแสควำมนิยมเกษตรอินทรียใ์นปัจจุบนัมีมำกข้ึน กำรสร้ำงเครือข่ำยท่ีเขม้แข็ง จะท ำให้
เกษตรกรรุ่นใหม่มีอ ำนำจในกำรต่อรองมำกยิ่งข้ึนและตอบสนองควำมตอ้งกำรของตลำดไดดี้ (2) กลยทุธ์เชิงรับ คือ พฒันำระบบ
ขนส่งโดยเป็นจุดรวบรวมและกระจำยสินคำ้ เน่ืองจำกควำมเสียหำยท่ีเกิดจำกกำรขนส่งมีจ ำนวนมำก กำรก ำหนดจุดรวบรวมและ
กระจำยผลผลิตดำ้นกำรเกษตรโดยเฉพำะจะลดผลกระทบจำกกำรขนส่งแบบปกติไดม้ำก (3) กลยทุธ์เชิงแกไ้ข คือ ส่งเสริมกำรวิจยั
และพฒันำเทคโนโลยี เน่ืองจำกเทคโนโลยีบำงชนิดยงัไม่เหมำะกบัสภำพกำรเกษตรของพ้ืนท่ี (4) กลยทุธ์เชิงป้องกนั คือ ส่งเสริม
กำรแปรรูปสินคำ้และพฒันำผลิตภณัฑ์ เน่ืองจำกเกษตรกรรุ่นใหม่มีกำรจ ำหน่ำยสินคำ้ในรูปแบบของผลผลิตสดเพียงอย่ำงเดียว 
ดงันั้น กำรแปรูปผลผลิตและพฒันำผลผลิตภณัฑ ์จึงมีควำมส ำคญัเป็นอยำ่งมำกในกำรสร้ำงรำยไดท่ี้มัน่คง 
 3. แนวทำงในกำรพฒันำเกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อเป็นผูป้ระกอบกำรเกษตร พบว่ำ ควรส่งเสริมกำรรวมกลุ่มและสร้ำง
เครือข่ำยเกษตรกรรุ่นใหม่เพ่ือให้เกิดควำมเขม้แข็งและมีอ ำนำจในกำรต่อรอง ควรสนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบ้ียต ่ำส ำหรับ
เกษตรกรรุ่นใหม่ในกำรประกอบกิจกำร ควรมีกำรประชำสมัพนัธ์ผลงำนของเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นท่ีรู้จกั และควรสนบัสนุนเวที
ส ำหรับเกษตรกรรุ่นใหม่ เพ่ือพฒันำศกัยภำพในกำรเป็นผูป้ระกอบกำรใหเ้ป็นท่ียอมรับ แสดงใหเ้ห็นวำ่ เกษตรกรรุ่นใหม่มีควำมคิด
ท่ีจะพฒันำควำมมัน่คงใหแ้ก่ตนเองและครอบครัว แมอ้ำชีพเกษตรกรจะเป็นอำชีพท่ีไม่มีรำยไดท่ี้สูงมำก แต่หำกมีควำมตั้งใจและมี
กำรวำงแผนท่ีดีแลว้ ก็สำมำรถพฒันำจนไปสู่ควำมส ำเร็จในชีวติได ้
 

ข้อเสนอแนะเพือ่การน าไปใช้ 
 

 1. เกษตรกรรุ่นใหม่ ควรศึกษำหำควำมรู้ดำ้นกำรแปรรูปผลผลิต พร้อมทั้งขอกำรรับรองมำตรฐำนท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือพฒันำ
เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีมูลค่ำมำกยิ่งข้ึน และควรต่อยอดไปสู่กำรประกอบธุรกิจ เช่น กำรให้บริกำรดำ้นกำรเกษตร กำรประกอบธุรกิจ
ร้ำนคำ้ดำ้นกำรเกษตร 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี

243243

 
 

 2. ปัญหำท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งในกำรพฒันำเกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อเป็นผูป้ระกอบกำรเกษตร พบวำ่ เกษตรกรรุ่นใหม่มีปัญหำ
ในภำพรวมอยูใ่นระดบัมำก โดยมีปัญหำดำ้นกำรตลำดมำกท่ีสุด คือ พ่อคำ้คนกลำงกดรำคำ อำจจะเป็นเพรำะเกษตรกรรุ่นใหม่ไม่มี
กำรรวมกลุ่มในพ้ืนท่ี ท ำใหข้ำดอ ำนำจกำรต่อรองรำคำและไม่สำมำรถก ำหนดรำคำเองได ้
 3. ขอ้เสนอแนะในกำรพฒันำเกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อเป็นผูป้ระกอบกำรเกษตร พบวำ่ เกษตรกรรุ่นใหม่มีควำมเห็นดว้ยกบั
ขอ้เสนอแนะในภำพรวมอยูใ่นระดบัมำก โดยมีควำมเห็นดว้ยกบัขอ้เสนอแนะดำ้นกำรสนบัสนุนมำกท่ีสุด คือ ควรมีหน่วยงำนท่ี
สนบัสนุนแหล่งเงินทุนส ำหรับเกษตรกรรุ่นใหม่  
 
ตอนที ่5 สภาพแวดล้อมภายใน สภาพแวดล้อมภายนอกของเกษตรกรรุ่นใหม่ในจงัหวดัพะเยา 
 1. สภำพแวดลอ้มภำยในและภำยนอกของเกษตรกรรุ่นใหม่ (1) จุดแขง็ คือ มีควำมสำมำรถในกำรเขำ้ถึงขอ้มูลสำรสนเทศ
ไดดี้ เน่ืองจำกเกษตรกรรุ่นใหม่มีอำยยุงันอ้ย สำมำรถหำขอ้มูลองคค์วำมรู้จำกเทคโนโลยสีมยัใหม่และเครือข่ำยท่ีมีอยูไ่ด ้(2) จุดอ่อน 
คือ ขำดเงินทุน อำจเป็นเพรำะเกษตรกรรุ่นใหม่มีขอ้จ ำกดัตำมเง่ือนไขในกำรขอรับเงินทุนจำกสถำบนักำรเงินหรือธนำคำรต่ำง ๆ   
(3) โอกำส คือ กระแสนิยมเกษตรอินทรีย ์เน่ืองจำกปัจจุบนัผูบ้ริโภคให้ควำมส ำคญัดำ้นควำมปลอดภยัทำงอำหำรและสุขภำพของ
ตนเองมำกข้ึน เกษตรกรรุ่นใหม่จึงเนน้กำรท ำเกษตรอินทรีย ์เพ่ือตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภค (4) อุปสรรค คือ รำคำ
ตน้ทุนกำรผลิตสูง เน่ืองจำกสภำพเศรษฐกิจในปัจจุบนัท่ีย  ่ำแย ่ส่งผลใหปั้จจยักำรผลิตมีรำคำสูง ซ่ึงสวนทำงกบัรำคำขำยผลผลิต  
 2. กลยุทธ์ในกำรพฒันำเกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อเป็นผูป้ระกอบกำรเกษตร (1) กลยุทธ์เชิงรุก สร้ำงเครือข่ำยผูผ้ลิตเกษตร
อินทรียใ์ห้มีควำมเขม้แข็ง เน่ืองจำกกระแสควำมนิยมเกษตรอินทรียใ์นปัจจุบนัมีมำกข้ึน กำรสร้ำงเครือข่ำยท่ีเขม้แข็ง จะท ำให้
เกษตรกรรุ่นใหม่มีอ ำนำจในกำรต่อรองมำกยิ่งข้ึนและตอบสนองควำมตอ้งกำรของตลำดไดดี้ (2) กลยทุธ์เชิงรับ คือ พฒันำระบบ
ขนส่งโดยเป็นจุดรวบรวมและกระจำยสินคำ้ เน่ืองจำกควำมเสียหำยท่ีเกิดจำกกำรขนส่งมีจ ำนวนมำก กำรก ำหนดจุดรวบรวมและ
กระจำยผลผลิตดำ้นกำรเกษตรโดยเฉพำะจะลดผลกระทบจำกกำรขนส่งแบบปกติไดม้ำก (3) กลยทุธ์เชิงแกไ้ข คือ ส่งเสริมกำรวิจยั
และพฒันำเทคโนโลยี เน่ืองจำกเทคโนโลยีบำงชนิดยงัไม่เหมำะกบัสภำพกำรเกษตรของพ้ืนท่ี (4) กลยทุธ์เชิงป้องกนั คือ ส่งเสริม
กำรแปรรูปสินคำ้และพฒันำผลิตภณัฑ์ เน่ืองจำกเกษตรกรรุ่นใหม่มีกำรจ ำหน่ำยสินคำ้ในรูปแบบของผลผลิตสดเพียงอย่ำงเดียว 
ดงันั้น กำรแปรูปผลผลิตและพฒันำผลผลิตภณัฑ ์จึงมีควำมส ำคญัเป็นอยำ่งมำกในกำรสร้ำงรำยไดท่ี้มัน่คง 
 3. แนวทำงในกำรพฒันำเกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อเป็นผูป้ระกอบกำรเกษตร พบว่ำ ควรส่งเสริมกำรรวมกลุ่มและสร้ำง
เครือข่ำยเกษตรกรรุ่นใหม่เพ่ือให้เกิดควำมเขม้แข็งและมีอ ำนำจในกำรต่อรอง ควรสนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบ้ียต ่ำส ำหรับ
เกษตรกรรุ่นใหม่ในกำรประกอบกิจกำร ควรมีกำรประชำสมัพนัธ์ผลงำนของเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นท่ีรู้จกั และควรสนบัสนุนเวที
ส ำหรับเกษตรกรรุ่นใหม่ เพ่ือพฒันำศกัยภำพในกำรเป็นผูป้ระกอบกำรใหเ้ป็นท่ียอมรับ แสดงใหเ้ห็นวำ่ เกษตรกรรุ่นใหม่มีควำมคิด
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ข้อเสนอแนะเพือ่การน าไปใช้ 
 

 1. เกษตรกรรุ่นใหม่ ควรศึกษำหำควำมรู้ดำ้นกำรแปรรูปผลผลิต พร้อมทั้งขอกำรรับรองมำตรฐำนท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือพฒันำ
เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีมูลค่ำมำกยิ่งข้ึน และควรต่อยอดไปสู่กำรประกอบธุรกิจ เช่น กำรให้บริกำรดำ้นกำรเกษตร กำรประกอบธุรกิจ
ร้ำนคำ้ดำ้นกำรเกษตร 

 
 

 2. เจำ้หนำ้ท่ีส่งเสริมกำรเกษตรผูจ้ดักำรอบรม ควรจดัหำขอ้มูลหรือเชิญหน่วยงำนหรือองคก์รต่ำง ๆ ท่ีพร้อมจะสนบัสนุน
เงินทุนใหแ้ก่เกษตรกรรุ่นใหม่โดยเฉพำะ เขำ้ร่วมเป็นวทิยำกรในกำรอบรม เพ่ือใหเ้กษตรกรรุ่นใหม่ไดติ้ดต่อประสำนงำนในอนำคต 
 3. กรมส่งเสริมกำรเกษตร ควรจดัหำสถำนท่ีส ำหรับกำรจ ำหน่ำยผลผลิตส ำหรับเกษตรกรรุ่นใหม่ และควรสนบัสนุนให้มี
กำรจดัเวทีพบปะส ำหรับเกษตรกรผูผ้ลิตและผูรั้บซ้ือผลผลิต เพ่ือสร้ำงโอกำสให้เกษตรกรรุ่นใหม่ไดติ้ดต่อกับผูป้ระกอบกำร
โดยตรง 
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บทคดัย่อ 
 

 การรวมตวักนัของสตรีในภาคเกษตรในชุมชน เพ่ือรู้จกัการท างานร่วมกนั และรับความรู้ดา้นต่าง ๆ พฒันาคุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจครัวเรือนเกษตรกร เสริมสร้างความเขม้แข็งให้ชุมชน ดงันั้น การส่งเสริมการด าเนินงานกลุ่มแม่บา้นเกษตรท่ีเหมาะสม 
นับว่า เป็นส่ิงส าคญั การวิจัยน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพทัว่ไป สภาพสังคมและเศรษฐกิจ สภาพการด าเนินงาน ปัจจยัท่ีมี
ความส าคญัต่อการด าเนินงาน ปัญหาในการด าเนินงาน การไดรั้บความรู้ และความตอ้งการการส่งเสริมของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร 
รวมทั้งวเิคราะห์แนวทางการส่งเสริมการด าเนินงานของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร ประชากรท่ีศึกษา คือ สมาชิกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรใน
อ าเภอเมืองนราธิวาส จงัหวดันราธิวาส  ตามทะเบียน ปี 2564 จ านวน 240 ราย ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 150 ราย สุ่มตวัอยา่งแบบชั้นภูมิ 
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป สถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การจดัล าดบั  ผลการวิจยัพบวา่ สมาชิกมีอายเุฉล่ีย 43.11 ปี การเขา้ร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร
เฉล่ีย 7.24 ปี กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับดีมีค่าเฉล่ียการด าเนินงานสูงกว่ากลุ่มระดับปานกลาง และระดับปรับปรุง ปัจจัยท่ีมี
ความส าคญัต่อการด าเนินงานของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรระดบัดี และกลุ่มระดบัปานกลาง สูงท่ีสุด ไดแ้ก่ 
ด้านการจัดการสินคา้หรือบริการ ส่วนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับปรับปรุง ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม ปัญหาในการ
ด าเนินงานของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรอยูใ่นระดบัปานกลาง ปัญหาท่ีส าคญัของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรระดบัดี และกลุ่มระดบัปานกลาง 
ไดแ้ก่ ดา้นเครือข่ายและการสนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอก และกลุ่มระดบัปรับปรุงปัญหาท่ีส าคญัไดแ้ก่ ดา้นการบริหารทุนและ
ทรัพยากร การไดรั้บความรู้ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอยู่ในระดับปานกลาง ขณะท่ีความตอ้งการการส่งเสริมอยู่ในระดับมาก      
แนวทางการส่งเสริม ได้แก่ ส่งเสริมความรู้เก่ียวกับการด าเนินงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ผ่านส่ือบุคคล โดยวิธีการฝึกปฏิบัติ 
 
ค าส าคญั: การด าเนินงานกลุ่ม, กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร, อ าเภอเมืองนราธิวาส 
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Abstract 
 

 For the cooperation of women in the agricultural sector of the community to collaborate and share information in order 
to develop the quality of the farmers’ lives and to strengthen the community, the appropriate extension of farm woman groups 
Operations is therefore required. This objective of this research was to study the general conditions, society and economy, group 
operating conditions, and major factors influencing the operations, problems, perceptions and the need for extension of farm 
woman groups. This included the analysis of the operational support of the farm woman groups. The population included 240 
people of the farm woman groups in Mueang Narathiwat District, Narathiwat Province in Thailand, based on the registration in 2021. 
The sample consisted of 150 persons, selected by the stratified sampling method. Computer programs were applied for data 
analysis, and the statistics used were frequency, percentage, minimum, maximum, mean, standard deviation, and ranking. Based 
on the results, the mean age of the participants was 49.11 years, and they had participated in the farm woman groups for 7.24 years. 
The farm woman group at a good level had the mean of operations that was higher than the groups at the medium level and the 
improving level. The factor that mainly affected the operations of the good-level farm woman group and the medium-level farm 
woman group was the products or services management, and what affected the improving group was the group administration. 
The problem of operations was at a medium level. The main problems of the good-level farm woman group and the medium-level 
farm woman group were networking and external support. For the improving group, it was the management of investment and 
resources. The information receiving of the farm woman groups was at a medium level, while the need for extension was at a 
high level. The extension guidelines include knowledge support for the women farmers groups’ operations through training practices.   
 
Keywords: Group Operations, Farm Woman Groups, Mueang Narathiwat District  



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’
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บทน า 
 

 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร คือ การรวมตวักันของสตรีในภาคเกษตรในหมู่บ้านภายในต าบลเดียวกัน ตั้งแต่ 10 คนข้ึนไป        
จดทะเบียนจดัตั้งเป็นกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรท่ีส านักงานเกษตรอ าเภอ มีการบริหารงานในรูปแบบของคณะกรรมการกลุ่ม มีการ
เช่ือมโยงเครือข่ายของกลุ่ม เพ่ือรับความรู้ดา้นการเกษตร และเคหกิจเกษตร และน าไปปฏิบติัในครอบครัว รู้จกัการท างานร่วมกนัใน
การเสริมสร้างความเขม้แข็ง  และการมีส่วนร่วมพฒันาการเกษตร พฒันาเศรษฐกิจครัวเรือนเกษตรกร พฒันาคุณภาพชีวิตและ
ส่ิงแวดลอ้ม สามารถสร้างสุขใหค้รอบครัว ชุมชน และสงัคม (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2560)  ภายใตก้ารดูแลส่งเสริมและสนบัสนุน
ของกรมส่งเสริมการเกษตร ปัจจุบนัมีกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรทัว่ประเทศจ านวน 10,385 กลุ่ม สมาชิกกลุ่มแม่บา้นเกษตร จ านวน 
280,074 ราย (กรมส่งเสริมการเกษตร, กองพฒันาเกษตรกร, 2563)  การขบัเคล่ือนการด าเนินงานกลุ่มบา้นเกษตรกรในอ าเภอเมือง
นราธิวาส ส านกังานเกษตรจงัหวดันราธิวาส และส านกังานเกษตรอ าเภอเมืองนราธิวาส เป็นกลไกส าคญัในการสนบัสนุนส่งเสริม
และพฒันากลุ่มแม่บา้นเกษตรกรในพ้ืนท่ี ไดด้ าเนินส่งเสริมการรวมกลุ่มของสตรีในภาคการเกษตรและจดัตั้งกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร
สนบัสนุนส่งเสริมและพฒันากลุ่มแม่บา้นเกษตร เพ่ือแกไ้ขปัญหาความเป็นอยู ่รวมกลุ่มสร้างงานสร้างอาชีพให้กบัสตรีภาคเกษตร 
ใหค้รอบครัว และสงัคมเกษตรกรมีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน มีความมัน่คง มีคุณภาพชีวติท่ีดี สามารถพึ่งพาตนเองได ้ปัจจุบนัอ าเภอเมือง
นราธิวาส มีกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร จ านวนทั้งหมด 15 กลุ่ม สมาชิกกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร จ านวน 240 ราย จดัอยู่ในกลุ่มแม่บา้น
เกษตรกรท่ีมีศกัยภาพการด าเนินงานของกลุ่มอยูใ่นระดบัดี จ านวน 5 กลุ่ม ระดบัปานกลาง จ านวน 5 กลุ่ม และระดบัท่ีตอ้งปรับปรุง 
จ านวน 5 กลุ่ม (ส านกัเกษตรจงัหวดันราธิวาส, 2564)  
 จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ การส่งเสริมการด าเนินงานกลุ่มแม่บา้นเกษตรท่ีเหมาะสมนบัวา่ เป็นส่ิงส าคญัต่อการส่งเสริม
การด าเนินงานกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร เกิดผลต่อการพฒันากลุ่มแม่บา้นเกษตรกรให้เป็นกลุ่มท่ีมีศกัยภาพในการด าเนินงาน พฒันา
เศรษฐกิจครัวเรือนเกษตรกร พฒันาคุณภาพชีวิต และส่ิงแวดลอ้ม สามารถสร้างสุขให้ครอบครัว ชุมชน และสังคมได ้ ดงันั้น 
การศึกษาเร่ือง การส่งเสริมการด าเนินงานกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรในอ าเภอเมืองนราธิวาส จงัหวดันราธิวาส เพื่อน าไปใชป้ระโยชน์
เป็นแนวทางการส่งเสริมการด าเนินงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในอ าเภอเมืองนราธิวาส และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในจังหวดั
นราธิวาส สู่การพฒันาการด าเนินงานกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรท่ีย ัง่ยนื ต่อไป 
 

วตัถุประสงค์การวจิยั 
 

 1. เพ่ือศึกษาสภาพทัว่ไป สภาพทางเศรษฐกิจ และสงัคมของสมาชิกกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร 
 2. เพ่ือศึกษาสภาพการด าเนินงานของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร 
 3. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการด าเนินงานของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร 
 4. เพ่ือศึกษาปัญหาการด าเนินงานของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร       
 5. เพื่อศึกษาการไดรั้บความรู้และความตอ้งการการส่งเสริมการด าเนินงานของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร 
 6. เพ่ือวเิคราะห์แนวทางการส่งเสริมการด าเนินงานของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’
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บทน า 
 

 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร คือ การรวมตวักันของสตรีในภาคเกษตรในหมู่บ้านภายในต าบลเดียวกัน ตั้งแต่ 10 คนข้ึนไป        
จดทะเบียนจดัตั้งเป็นกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรท่ีส านักงานเกษตรอ าเภอ มีการบริหารงานในรูปแบบของคณะกรรมการกลุ่ม มีการ
เช่ือมโยงเครือข่ายของกลุ่ม เพ่ือรับความรู้ดา้นการเกษตร และเคหกิจเกษตร และน าไปปฏิบติัในครอบครัว รู้จกัการท างานร่วมกนัใน
การเสริมสร้างความเขม้แข็ง  และการมีส่วนร่วมพฒันาการเกษตร พฒันาเศรษฐกิจครัวเรือนเกษตรกร พฒันาคุณภาพชีวิตและ
ส่ิงแวดลอ้ม สามารถสร้างสุขใหค้รอบครัว ชุมชน และสงัคม (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2560)  ภายใตก้ารดูแลส่งเสริมและสนบัสนุน
ของกรมส่งเสริมการเกษตร ปัจจุบนัมีกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรทัว่ประเทศจ านวน 10,385 กลุ่ม สมาชิกกลุ่มแม่บา้นเกษตร จ านวน 
280,074 ราย (กรมส่งเสริมการเกษตร, กองพฒันาเกษตรกร, 2563)  การขบัเคล่ือนการด าเนินงานกลุ่มบา้นเกษตรกรในอ าเภอเมือง
นราธิวาส ส านกังานเกษตรจงัหวดันราธิวาส และส านกังานเกษตรอ าเภอเมืองนราธิวาส เป็นกลไกส าคญัในการสนบัสนุนส่งเสริม
และพฒันากลุ่มแม่บา้นเกษตรกรในพ้ืนท่ี ไดด้ าเนินส่งเสริมการรวมกลุ่มของสตรีในภาคการเกษตรและจดัตั้งกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร
สนบัสนุนส่งเสริมและพฒันากลุ่มแม่บา้นเกษตร เพ่ือแกไ้ขปัญหาความเป็นอยู ่รวมกลุ่มสร้างงานสร้างอาชีพให้กบัสตรีภาคเกษตร 
ใหค้รอบครัว และสงัคมเกษตรกรมีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน มีความมัน่คง มีคุณภาพชีวติท่ีดี สามารถพึ่งพาตนเองได ้ปัจจุบนัอ าเภอเมือง
นราธิวาส มีกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร จ านวนทั้งหมด 15 กลุ่ม สมาชิกกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร จ านวน 240 ราย จดัอยู่ในกลุ่มแม่บา้น
เกษตรกรท่ีมีศกัยภาพการด าเนินงานของกลุ่มอยูใ่นระดบัดี จ านวน 5 กลุ่ม ระดบัปานกลาง จ านวน 5 กลุ่ม และระดบัท่ีตอ้งปรับปรุง 
จ านวน 5 กลุ่ม (ส านกัเกษตรจงัหวดันราธิวาส, 2564)  
 จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ การส่งเสริมการด าเนินงานกลุ่มแม่บา้นเกษตรท่ีเหมาะสมนบัวา่ เป็นส่ิงส าคญัต่อการส่งเสริม
การด าเนินงานกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร เกิดผลต่อการพฒันากลุ่มแม่บา้นเกษตรกรให้เป็นกลุ่มท่ีมีศกัยภาพในการด าเนินงาน พฒันา
เศรษฐกิจครัวเรือนเกษตรกร พฒันาคุณภาพชีวิต และส่ิงแวดลอ้ม สามารถสร้างสุขให้ครอบครัว ชุมชน และสังคมได ้ ดงันั้น 
การศึกษาเร่ือง การส่งเสริมการด าเนินงานกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรในอ าเภอเมืองนราธิวาส จงัหวดันราธิวาส เพื่อน าไปใชป้ระโยชน์
เป็นแนวทางการส่งเสริมการด าเนินงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในอ าเภอเมืองนราธิวาส และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในจังหวดั
นราธิวาส สู่การพฒันาการด าเนินงานกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรท่ีย ัง่ยนื ต่อไป 
 

วตัถุประสงค์การวจิยั 
 

 1. เพ่ือศึกษาสภาพทัว่ไป สภาพทางเศรษฐกิจ และสงัคมของสมาชิกกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร 
 2. เพ่ือศึกษาสภาพการด าเนินงานของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร 
 3. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการด าเนินงานของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร 
 4. เพ่ือศึกษาปัญหาการด าเนินงานของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร       
 5. เพื่อศึกษาการไดรั้บความรู้และความตอ้งการการส่งเสริมการด าเนินงานของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร 
 6. เพ่ือวเิคราะห์แนวทางการส่งเสริมการด าเนินงานของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร 
 
 

 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 

 กรมส่งเสริมการเกษตร ภายใตก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดด้ าเนินการส่งเสริมการรวมกลุ่มของสตรีในภาคการเกษตร
และจดัตั้งกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรข้ึน ใชก้ระบวนการกลุ่มเป็นกลไกในการพฒันา รวมกลุ่มสร้างงานสร้างอาชีพ แกไ้ขปัญหาพฒันา
คุณภาพชีวิตความเป็นอยู ่และยกระดบัเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรกร โดยมีเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรเป็นผูแ้นะน า ส่งเสริม 
สนับสนุนการพฒันากลุ่มแม่บา้นเกษตรกรในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ การบริหารจดัการกลุ่ม การบริหารทุนและทรัพยากร การจดัการ
สินคา้หรือบริการ ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อสถาบนั ผลประโยชน์ต่อสมาชิก การให้ความส าคญักบัชุมชน 
และดา้นเครือข่าย พฒันาอาชีพ และรายไดข้องสมาชิกกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร มีความมัน่คงในการประกอบอาชีพ พ่ึงพาตนเองได ้
และมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน (กรมส่งเสริมการเกษตร, กองพฒันาเกษตรกร, 2563) 
 ผูว้ิจยัไดท้ าการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย บริบททัว่ไปกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรของ
อ าเภอเมืองนราธิวาส แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการส่งเสริมและพฒันาการเกษตร แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการรวมกลุ่มเกษตรกร 
แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหารจดัการองคก์ร รวมถึงความรู้เก่ียวกบัการด าเนินงานกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร การบริหารจดัการกลุ่ม  
ตลอดจนปัญหา ขอ้เสนอแนะ และแนวทางในการพฒันาและส่งเสริมด าเนินงานกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร สรุปเป็นตวัแปรส าคญัท่ีใช้
ในการวจิยั ดงัภาพ 1 

 
กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1  กรอบแนวคิดในการวจิยั  

สภาพทัว่ไป สภาพสงัคม และเศรษฐกิจของสมาชิกกลุ่ม
แม่บา้นเกษตรกร 

ปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการด าเนินงานของกลุ่มแม่บา้น
เกษตรกร ไดแ้ก่  (1) การบริหารจดัการกลุ่ม (2) การบริหารทุน
และทรัพยากร (3) การจดัการสินคา้หรือบริการ (4) บทบาท
และการมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อสถาบนั (5) ผลประโยชน์ต่อ
สมาชิก (6) การให้ความส าคญักบัชุมชน (7) ดา้นเครือข่าย 

ปัญหาในการด าเนินงานของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร ไดแ้ก่  
(1) การบริหารจดัการกลุ่ม (2) การบริหารทุนและทรัพยากร 
(3) การจดัการสินคา้หรือบริการ (4) บทบาทและการมีส่วน
ร่วมของสมาชิกต่อสถาบนั (5) ผลประโยชน์ต่อสมาชิก  
(6) การให้ความส าคญักบัชุมชน (7) ดา้นเครือข่าย 

 สภาพการด าเนินงานของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร  
(1) การวางแผน (2) การจดัองคก์ร (3) การบริหารงานบุคคล 
(4) การอ านวยการ (5) การประสานงาน (6) การรายงาน 
(7) การจดังบประมาณ 

แนวทางการส่งเสริมการด าเนินงานกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร 
ในอ าเภอเมืองนราธิวาส จงัหวดันราธิวาส 

การไดรั้บความรู้และความตอ้งการการส่งเสริม ช่องทาง 
และวิธีการส่งเสริมการด าเนินงานกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี
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วธีิด าเนินการวจิยั 
 

 การวจิยัคร้ังน้ี เป็นการวจิยัเชิงส ารวจ ประชากรท่ีศึกษา คือ สมาชิกกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรในอ าเภอเมืองนราธิวาส จงัหวดั
นราธิวาส ตามทะเบียนของกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2564 จ านวน 240 ราย ก าหนดกลุ่มตวัอย่างโดยใชสู้ตรของ ทาโร ยามาเน
(Yamane, 1973) ท่ีระดบัความคลาดเคล่ือน 0.05 ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 150 ราย ใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบชั้นภูมิ แบ่งเป็น สมาชิก
กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรระดบัดี จ านวน 50 ราย สมาชิกกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรระดบัปานกลาง จ านวน 50 ราย และสมาชิกกลุ่มแม่บา้น
เกษตรกรระดบัปรับปรุง จ านวน 50 ราย เคร่ืองมือท่ีใช ้คือ แบบสัมภาษณ์ แบ่งเป็น 5 ตอน ตอนท่ี 1 สภาพทัว่ไป สภาพทางสังคม
และเศรษฐกิจของสมาชิกกลุ่มเกษตรกร ตอนท่ี 2 สภาพการด าเนินงาน ตอนท่ี 3 ปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการด าเนินงาน ตอนท่ี 4 
ปัญหาและขอ้เสนอแนะในการด าเนินงาน ตอนท่ี 5 การไดรั้บความรู้และความตอ้งการการส่งเสริมการด าเนินงานของกลุ่มแม่บา้น
เกษตรกร วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป สถิติท่ีใช ้การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การจดัล าดบั และสังเคราะห์ผลการวิจยัก าหนดเป็นแนวทางการส่งเสริมการด าเนินงานของกลุ่มแม่บา้น
เกษตรกรในอ าเภอเมืองนราธิวาส 
 

ผลการวจิยั 
 

 ผลการวิจยั เร่ือง การส่งเสริมการด าเนินงานกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรในอ าเภอเมืองนราธิวาส จงัหวดันราธิวาส มีดงัน้ี 
 1. สภาพทัว่ไป สภาพทางสงัคม และเศรษฐกิจของสมาชิกกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร พบวา่ สมาชิกกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรเป็น
เพศหญิง อายเุฉล่ีย 43.11 ปี ร้อยละ 73.3 มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 57.3 จบสูงกวา่ประถมศึกษา จ านวนสมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย 
7.24 คน แรงงานในครัวเรือนเฉล่ีย 2.01 คน ร้อยละ 87.3 ไม่มีต าแหน่งทางสังคม ระยะเวลาการเขา้ร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มแม่บา้น
เกษตรกรเฉล่ีย 7.24 ปี เหตุผลในการเขา้ร่วมกลุ่มส่วนใหญ่ตอ้งการหารายได้เสริมและต้องการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์           
การประกอบอาชีพร้อยละ 44.7 ประกอบอาชีพหลกัทางการเกษตร ไดแ้ก่ ท าสวนยางพารา ประมง ท าไร่ ท าสวนผลไม ้ท านา และ
เล้ียงสตัว ์เป็นอาชีพหลกั รองลงมาคือ รับจา้งทัว่ไป คา้ขาย และรับราชการ ร้อยละ 78.7 ไม่มีหน้ีสิน  
 2. สภาพการด าเนินงานของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร พบวา่ กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรระดบัดี มีค่าเฉล่ียเก่ียวกบัการด าเนินงานอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.52) ค่าเฉล่ียเกือบทุกดา้นส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ การวางแผน การจดัการองคก์าร การบริหารงาน
บุคคล การอ านวยการ การประสานงาน การจดังบประมาณ มีเพียงการรายงานมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนกลุ่มแม่บา้น
เกษตรกรระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเก่ียวกบัการด าเนินงานอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.26) ค่าเฉล่ียเกือบทุกดา้นอยูใ่นระดบั
ปานกลาง มีเพียงการอ านวยการท่ีมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก และกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรระดบัปรับปรุง มีค่าเฉล่ียรวมอยู่ในระดบั  
ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.83) ค่าเฉล่ียการด าเนินงานในทุกดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง ดงัตาราง 1 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี
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วธีิด าเนินการวจิยั 
 

 การวจิยัคร้ังน้ี เป็นการวจิยัเชิงส ารวจ ประชากรท่ีศึกษา คือ สมาชิกกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรในอ าเภอเมืองนราธิวาส จงัหวดั
นราธิวาส ตามทะเบียนของกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2564 จ านวน 240 ราย ก าหนดกลุ่มตวัอย่างโดยใชสู้ตรของ ทาโร ยามาเน
(Yamane, 1973) ท่ีระดบัความคลาดเคล่ือน 0.05 ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 150 ราย ใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบชั้นภูมิ แบ่งเป็น สมาชิก
กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรระดบัดี จ านวน 50 ราย สมาชิกกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรระดบัปานกลาง จ านวน 50 ราย และสมาชิกกลุ่มแม่บา้น
เกษตรกรระดบัปรับปรุง จ านวน 50 ราย เคร่ืองมือท่ีใช ้คือ แบบสัมภาษณ์ แบ่งเป็น 5 ตอน ตอนท่ี 1 สภาพทัว่ไป สภาพทางสังคม
และเศรษฐกิจของสมาชิกกลุ่มเกษตรกร ตอนท่ี 2 สภาพการด าเนินงาน ตอนท่ี 3 ปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการด าเนินงาน ตอนท่ี 4 
ปัญหาและขอ้เสนอแนะในการด าเนินงาน ตอนท่ี 5 การไดรั้บความรู้และความตอ้งการการส่งเสริมการด าเนินงานของกลุ่มแม่บา้น
เกษตรกร วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป สถิติท่ีใช ้การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การจดัล าดบั และสังเคราะห์ผลการวิจยัก าหนดเป็นแนวทางการส่งเสริมการด าเนินงานของกลุ่มแม่บา้น
เกษตรกรในอ าเภอเมืองนราธิวาส 
 

ผลการวจิยั 
 

 ผลการวิจยั เร่ือง การส่งเสริมการด าเนินงานกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรในอ าเภอเมืองนราธิวาส จงัหวดันราธิวาส มีดงัน้ี 
 1. สภาพทัว่ไป สภาพทางสงัคม และเศรษฐกิจของสมาชิกกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร พบวา่ สมาชิกกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรเป็น
เพศหญิง อายเุฉล่ีย 43.11 ปี ร้อยละ 73.3 มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 57.3 จบสูงกวา่ประถมศึกษา จ านวนสมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย 
7.24 คน แรงงานในครัวเรือนเฉล่ีย 2.01 คน ร้อยละ 87.3 ไม่มีต าแหน่งทางสังคม ระยะเวลาการเขา้ร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มแม่บา้น
เกษตรกรเฉล่ีย 7.24 ปี เหตุผลในการเขา้ร่วมกลุ่มส่วนใหญ่ตอ้งการหารายได้เสริมและต้องการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์           
การประกอบอาชีพร้อยละ 44.7 ประกอบอาชีพหลกัทางการเกษตร ไดแ้ก่ ท าสวนยางพารา ประมง ท าไร่ ท าสวนผลไม ้ท านา และ
เล้ียงสตัว ์เป็นอาชีพหลกั รองลงมาคือ รับจา้งทัว่ไป คา้ขาย และรับราชการ ร้อยละ 78.7 ไม่มีหน้ีสิน  
 2. สภาพการด าเนินงานของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร พบวา่ กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรระดบัดี มีค่าเฉล่ียเก่ียวกบัการด าเนินงานอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.52) ค่าเฉล่ียเกือบทุกดา้นส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ การวางแผน การจดัการองคก์าร การบริหารงาน
บุคคล การอ านวยการ การประสานงาน การจดังบประมาณ มีเพียงการรายงานมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนกลุ่มแม่บา้น
เกษตรกรระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเก่ียวกบัการด าเนินงานอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.26) ค่าเฉล่ียเกือบทุกดา้นอยูใ่นระดบั
ปานกลาง มีเพียงการอ านวยการท่ีมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก และกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรระดบัปรับปรุง มีค่าเฉล่ียรวมอยู่ในระดบั  
ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.83) ค่าเฉล่ียการด าเนินงานในทุกดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง ดงัตาราง 1 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตาราง 1    
ผลการวิเคราะห์ ระดับความคิดเห็นสภาพการด าเนินงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 

ประเด็น กลุ่มดี (n = 50)  กลุ่มปานกลาง (n = 50)  กลุ่มปรับปรุง (n = 50) 
 x̅ แปลผล  x̅ แปลผล  x̅ แปลผล 
การวางแผน 3.48 มาก  3.30 ปานกลาง  2.88 ปานกลาง 
การจดัการองคก์าร 3.41 มาก  3.18 ปานกลาง  3.00 ปานกลาง 
การบริหารงานบุคคล 3.47 มาก  3.20 ปานกลาง  2.70 ปานกลาง 
การอ านวยการ 3.68 มาก  3.52 มาก  3.03 ปานกลาง 
การประสานงาน 3.60 มาก  3.07 ปานกลาง  2.62 ปานกลาง 
การรายงาน 3.31 ปานกลาง  3.23 ปานกลาง  2.68 ปานกลาง 
การจดังบประมาณ 3.68 มาก  3.29 ปานกลาง  2.90 ปานกลาง 
รวม 3.52 มาก  3.26 ปานกลาง  2.83 ปานกลาง 

 
 3. ปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการด าเนินงานของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร พบวา่ กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรระดบัดี มีค่าเฉล่ียระดบั
ความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.57) กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.21) 
และกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรระดบัปรับปรุง มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.38) โดยปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการด าเนินงาน
ของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรระดบัดีสูงสุด ไดแ้ก่ ดา้นการจดัการสินคา้หรือบริการ รองลงมาคือ ดา้นการบริหารจดัการกลุ่ม ส่วนปัจจยั
ท่ีมีความส าคญัต่อการด าเนินงานกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรระดบัปานกลางสูงสุด ไดแ้ก่ ดา้นการจดัการสินคา้หรือบริการ รองลงมาคือ 
ดา้นการบริหารจดัการกลุ่ม และปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการด าเนินงานของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรระดบัปรับปรุงสูงสุด ไดแ้ก่ ดา้น
การบริหารจดัการกลุ่ม รองลงมา คือ ดา้นผลประโยชน์ต่อสมาชิก ดงัตาราง 2 
 
ตาราง 2     
ผลการวิเคราะห์ระดับความส าคัญของปัจจัยท่ีมีความส าคัญต่อการด าเนินงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 

ประเด็น กลุ่มดี (n = 50)  กลุ่มปานกลาง (n = 50)  กลุ่มปรับปรุง (n = 50) 
 x̅ แปลผล  x̅ แปลผล  x̅ แปลผล 
ดา้นการบริหารจดัการกลุ่ม 3.67 มาก  3.36 ปานกลาง  3.63 มาก 
ดา้นการบริหารทุนและทรัพยากร 3.65 มาก  3.21 ปานกลาง  3.15 ปานกลาง 
ดา้นการจดัการสินคา้หรือบริการ 4.02 มาก  3.57 มาก  3.35 ปานกลาง 
ดา้นบทบาทการมีส่วนร่วมสมาชิก 3.52 มาก  3.20 ปานกลาง  3.45 มาก 
ดา้นผลประโยชน์ต่อสมาชิก 3.40 ปานกลาง  3.02 ปานกลาง  3.54 มาก 
ดา้นการใหค้วามส าคญักบัชุมชน 3.29 ปานกลาง  3.26 ปานกลาง  3.29 ปานกลาง 
ดา้นเครือข่าย 3.46 มาก  2.83 ปานกลาง  3.25 ปานกลาง 
รวม 3.57 มาก  3.21 ปานกลาง  3.38 ปานกลาง 

  



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

250250

 
 

 4. ปัญหาในการด าเนินงานของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร พบว่า กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรระดบัดี มีระดบัของปัญหาในการ
ด าเนินงานอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.64) ปัญหาในการด าเนินงานสูงสุด ไดแ้ก่ ดา้นเครือข่ายและการสนบัสนุนจากหน่วยงาน
ภายนอก รองลงมา คือ ดา้นผลประโยชน์ต่อสมาชิก ส่วนกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรระดบัปานกลาง มีระดบัของปัญหาในการด าเนินงาน
อยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.95) ปัญหาในการด าเนินงานสูงสุดไดแ้ก่ ดา้นเครือข่ายและการสนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอก 
รองลงมา คือ ดา้นการใหค้วามส าคญักบัชุมชน และกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรระดบัปรับปรุง มีระดบัของปัญหาในการด าเนินงานอยูใ่น
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.95) ปัญหาในการด าเนินงานสูงสุด ไดแ้ก่ ดา้นการบริหารทุนและทรัพยากร รองลงมา คือ ดา้นการ
บริหารจดัการกลุ่ม ดงัตาราง 3 
 
ตาราง 3 
ผลการวิเคราะห์ระดับของปัญหาในการด าเนินงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 

ประเด็น กลุ่มดี (n = 50)  กลุ่มปานกลาง (n = 50)  กลุ่มปรับปรุง (n = 50) 
 x̅ แปลผล  x̅ แปลผล  x̅ แปลผล 
ดา้นการบริหารจดัการกลุ่ม 2.51 นอ้ย  2.91 ปานกลาง  3.12 ปานกลาง 
ดา้นการบริหารทุนและทรัพยากร 2.65 ปานกลาง  3.00 ปานกลาง  3.25 ปานกลาง 
ดา้นการจดัการสินคา้หรือบริการ 2.59 นอ้ย  2.90 ปานกลาง  2.97 ปานกลาง 
ดา้นบทบาทการมีส่วนร่วมสมาชิก 2.59 นอ้ย  2.89 ปานกลาง  2.88 ปานกลาง 
ดา้นผลประโยชน์ต่อสมาชิก 2.67 ปานกลาง  2.70 ปานกลาง  2.87 ปานกลาง 
ดา้นการใหค้วามส าคญักบัชุมชน 2.62 ปานกลาง  3.06 ปานกลาง  2.60 นอ้ย 
ดา้นเครือข่าย 2.84 ปานกลาง  3.19 ปานกลาง  2.97 ปานกลาง 
รวม 2.64 ปานกลาง  2.95 ปานกลาง  2.95 ปานกลาง 

 
 5. การไดรั้บความรู้และความตอ้งการการส่งเสริมการด าเนินงานของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร พบว่า (1) กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกร มีการไดรั้บความรู้เก่ียวกบัการด าเนินงานกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรอยู่ในระดบัปานกลาง และเม่ือพิจารณาแต่ละประเด็น      
ทั้ง 7 ดา้น มีระดบัการไดรั้บความรู้อยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.98) เรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นการจดัการสินคา้หรือ
บริการ (ค่าเฉล่ีย 3.11) ดา้นการบริหารจดัการกลุ่ม(ค่าเฉล่ีย 3.05) ดา้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อสถาบนั (ค่าเฉล่ีย 
2.98) ดา้นการบริหารทุนและทรัพยากร (ค่าเฉล่ีย 2.97) ดา้นการใหค้วามส าคญักบัชุมชน (ค่าเฉล่ีย 2.97) ดา้นผลประโยชน์ต่อสมาชิก 
(ค่าเฉล่ีย 2.89) และดา้นเครือข่าย (ค่าเฉล่ีย 2.88) (2) กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรมีความตอ้งการการส่งเสริมในการด าเนินงานกลุ่มแม่บา้น
เกษตรกรอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.52) และเม่ือพิจารณารายละเอียดแต่ละประเด็น มี 5 ดา้นอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นการบริหาร
จดัการกลุ่ม (ค่าเฉล่ีย 3.91) ดา้นการบริหารทุนและทรัพยากร (ค่าเฉล่ีย 3.83) ด้านการจัดการสินคา้หรือบริการ (ค่าเฉล่ีย 3.75)       
ดา้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อสถาบนั (ค่าเฉล่ีย 3.53) และดา้นผลประโยชน์ต่อสมาชิก (ค่าเฉล่ีย 3.46) ส่วนดา้น  
การให้ความส าคญักบัชุมชน (ค่าเฉล่ีย 3.09) และดา้นเครือข่าย (ค่าเฉล่ีย 3.05)  (3) กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรมีความตอ้งการส่งเสริม    
ในการด าเนินงานจากส่ือบุคคลในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.07) ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในระดบันอ้ย (ค่าเฉล่ีย 2.74) และส่ือส่ิงพิมพ ์ 
ในระดับน้อย (ค่าเฉล่ีย 2.53) (4) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมีความตอ้งการรูปแบบวิธีการส่งเสริมอยู่ในระดบัมาก ใน 3 รูปแบบ     
วธีิการฝึกปฏิบติั (ค่าเฉล่ีย 3.79) การดูงาน (ค่าเฉล่ีย 3.73) และการสาธิต (ค่าเฉล่ีย 3.70) และวิธีการส่งเสริมในรูปแบบการบรรยาย   
มีระดบัของความตอ้งการความรู้อยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.98) 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี

251251

 
 

 4. ปัญหาในการด าเนินงานของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร พบว่า กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรระดบัดี มีระดบัของปัญหาในการ
ด าเนินงานอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.64) ปัญหาในการด าเนินงานสูงสุด ไดแ้ก่ ดา้นเครือข่ายและการสนบัสนุนจากหน่วยงาน
ภายนอก รองลงมา คือ ดา้นผลประโยชน์ต่อสมาชิก ส่วนกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรระดบัปานกลาง มีระดบัของปัญหาในการด าเนินงาน
อยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.95) ปัญหาในการด าเนินงานสูงสุดไดแ้ก่ ดา้นเครือข่ายและการสนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอก 
รองลงมา คือ ดา้นการใหค้วามส าคญักบัชุมชน และกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรระดบัปรับปรุง มีระดบัของปัญหาในการด าเนินงานอยูใ่น
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.95) ปัญหาในการด าเนินงานสูงสุด ไดแ้ก่ ดา้นการบริหารทุนและทรัพยากร รองลงมา คือ ดา้นการ
บริหารจดัการกลุ่ม ดงัตาราง 3 
 
ตาราง 3 
ผลการวิเคราะห์ระดับของปัญหาในการด าเนินงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 

ประเด็น กลุ่มดี (n = 50)  กลุ่มปานกลาง (n = 50)  กลุ่มปรับปรุง (n = 50) 
 x̅ แปลผล  x̅ แปลผล  x̅ แปลผล 
ดา้นการบริหารจดัการกลุ่ม 2.51 นอ้ย  2.91 ปานกลาง  3.12 ปานกลาง 
ดา้นการบริหารทุนและทรัพยากร 2.65 ปานกลาง  3.00 ปานกลาง  3.25 ปานกลาง 
ดา้นการจดัการสินคา้หรือบริการ 2.59 นอ้ย  2.90 ปานกลาง  2.97 ปานกลาง 
ดา้นบทบาทการมีส่วนร่วมสมาชิก 2.59 นอ้ย  2.89 ปานกลาง  2.88 ปานกลาง 
ดา้นผลประโยชน์ต่อสมาชิก 2.67 ปานกลาง  2.70 ปานกลาง  2.87 ปานกลาง 
ดา้นการใหค้วามส าคญักบัชุมชน 2.62 ปานกลาง  3.06 ปานกลาง  2.60 นอ้ย 
ดา้นเครือข่าย 2.84 ปานกลาง  3.19 ปานกลาง  2.97 ปานกลาง 
รวม 2.64 ปานกลาง  2.95 ปานกลาง  2.95 ปานกลาง 

 
 5. การไดรั้บความรู้และความตอ้งการการส่งเสริมการด าเนินงานของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร พบว่า (1) กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกร มีการไดรั้บความรู้เก่ียวกบัการด าเนินงานกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรอยู่ในระดบัปานกลาง และเม่ือพิจารณาแต่ละประเด็น      
ทั้ง 7 ดา้น มีระดบัการไดรั้บความรู้อยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.98) เรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นการจดัการสินคา้หรือ
บริการ (ค่าเฉล่ีย 3.11) ดา้นการบริหารจดัการกลุ่ม(ค่าเฉล่ีย 3.05) ดา้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อสถาบนั (ค่าเฉล่ีย 
2.98) ดา้นการบริหารทุนและทรัพยากร (ค่าเฉล่ีย 2.97) ดา้นการใหค้วามส าคญักบัชุมชน (ค่าเฉล่ีย 2.97) ดา้นผลประโยชน์ต่อสมาชิก 
(ค่าเฉล่ีย 2.89) และดา้นเครือข่าย (ค่าเฉล่ีย 2.88) (2) กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรมีความตอ้งการการส่งเสริมในการด าเนินงานกลุ่มแม่บา้น
เกษตรกรอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.52) และเม่ือพิจารณารายละเอียดแต่ละประเด็น มี 5 ดา้นอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นการบริหาร
จดัการกลุ่ม (ค่าเฉล่ีย 3.91) ดา้นการบริหารทุนและทรัพยากร (ค่าเฉล่ีย 3.83) ด้านการจัดการสินคา้หรือบริการ (ค่าเฉล่ีย 3.75)       
ดา้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อสถาบนั (ค่าเฉล่ีย 3.53) และดา้นผลประโยชน์ต่อสมาชิก (ค่าเฉล่ีย 3.46) ส่วนดา้น  
การให้ความส าคญักบัชุมชน (ค่าเฉล่ีย 3.09) และดา้นเครือข่าย (ค่าเฉล่ีย 3.05)  (3) กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรมีความตอ้งการส่งเสริม    
ในการด าเนินงานจากส่ือบุคคลในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.07) ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในระดบันอ้ย (ค่าเฉล่ีย 2.74) และส่ือส่ิงพิมพ ์ 
ในระดับน้อย (ค่าเฉล่ีย 2.53) (4) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมีความตอ้งการรูปแบบวิธีการส่งเสริมอยู่ในระดบัมาก ใน 3 รูปแบบ     
วธีิการฝึกปฏิบติั (ค่าเฉล่ีย 3.79) การดูงาน (ค่าเฉล่ีย 3.73) และการสาธิต (ค่าเฉล่ีย 3.70) และวิธีการส่งเสริมในรูปแบบการบรรยาย   
มีระดบัของความตอ้งการความรู้อยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.98) 

 
 

 6. แนวทางการส่งเสริมการด าเนินงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอ าเภอเมืองนราธิวาส จากผลการศึกษา สภาพทั่วไป 
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม สภาพการด าเนินงานของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร ปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการด าเนินงานของกลุ่ม
แม่บา้นเกษตรกร ปัญหาในการด าเนินงานของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร การไดรั้บความรู้และความตอ้งการการส่งเสริมการด าเนินงาน
ของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร สามารถน ามาวิเคราะห์แนวทางการส่งเสริมการด าเนินงานของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรในอ าเภอเมือง
นราธิวาส จงัหวดันราธิวาส สรุปไดด้งัน้ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 2  แนวทางการส่งเสริมการด าเนินงานของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรอ าเภอเมืองนราธิวาส  
 

อภิปรายผล 
 

 สภาพทัว่ไป สภาพทางสงัคม และเศรษฐกิจของสมาชิกกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร จะเห็นไดว้า่ กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรในอ าเภอ
เมืองนราธิวาส เป็นการรวมกลุ่มของสตรีภาคการเกษตรท่ีอยู่ในช่วงวยัท างาน เกินคร่ึงจบการศึกษาสูงกว่าระดบัประถมศึกษา ซ่ึง
สามารถส่งเสริมและพฒันาสมาชิกกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร รับการถ่ายทอดความรู้ พฒันาทกัษะความรู้ความสามารถในดา้นต่าง ๆ ให้
มีส่วนร่วมในการพฒันากลุ่มได้ และด้วยเหตุผลส่วนใหญ่ในการเขา้ร่วมกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรคือ ตอ้งการหารายไดเ้สริม และ
ตอ้งการใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ ใกลเ้คียงกบั สุพฒันา บุญแกว้ (2562) ศึกษาแนวทางการพฒันาการด าเนินงานของกลุ่มแม่บา้น
เกษตรกรจงัหวดัระนอง พบวา่ ส่วนใหญ่เหตุผลในการเขา้ร่วมกลุ่มร้อยละ 64.7 ตอ้งการใชเ้วลาวา่งให้เกิดประโยชน์ ดงันั้น การ
ส่งเสริมและพฒันากลุ่มแม่บา้นเกษตรกรให้ความเขม้แข็ง พ่ึงตนเองได ้มีกิจกรรมกลุ่มอย่างต่อเน่ืองย ัง่ยืน ส่งผลต่อสมาชิกกลุ่ม
แม่บา้นเกษตรกรเป็นอาชีพเสริมเพ่ิมรายได ้ใหก้บัสตรีภาคเกษตร และครอบครัวเกษตรกร มีรายไดเ้พ่ิมข้ึน มีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน  
 สภาพการด าเนินงานกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร พบวา่ กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรท่ีระดบัศกัยภาพอยูใ่นระดบัดี มีความสามารถใน
การด าเนินของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรสูงกวา่กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรระดบัปานกลาง กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรระดบัปรับปรุง โดยกลุ่ม

ระดบัการพฒันากลุ่ม 

กลุ่มปรับปรุง 

กลุ่มปานกลาง 

กลุ่มด ี

ช่องทาง 
> อินเตอร์เน็ต 
> คู่มือ 

วธิีการ 
> ฝึกปฏิบัต ิ
> สาธิต 
>ดูงาน 
>บรรยาย 
 

การส่งเสริม 

พฒันากลุ่ม 

 > การบริหารจดัการกลุ่ม 
> การบริหารทุนและทรัพยากร 
> การจดัการสินคา้ 
> บทบาทของสมาชิก 
> การให้ความส าคญักบัชุมชน 

พฒันาสินค้า/บริการ 

 
> คุณภาพ 
> มาตรฐานผลิต 
> ความหลากหลาย 
> เอกลกัษณ์ 
 นักส่งเสริม 

ความคิดเห็นของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี
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แม่บา้นเกษตรกรระดบัดี ค่าเฉล่ียเกือบทุกดา้นส่วนใหญ่มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ในขณะกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรระดบัปานกลาง การ
ด าเนินงานในทุกดา้นส่วนใหญ่มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลางค่อนมาทางมาก และมีบางดา้นท่ีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ส่วนกลุ่ม
แม่บา้นเกษตรกรระดบัปรับปรุง ค่าเฉล่ียการด าเนินงานในทุกดา้นอยู่ในระดบัปานกลาง สอดคลอ้งกบั กรมส่งเสริมการเกษตร 
(2563) ท่ีก าหนดการประเมินศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จัดระดับศักยภาพกลุ่มเพื่อเป็นแนวทางการพฒันายกระดับการ
ด าเนินงานของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรท่ีแตกต่างกนัตามศกัยภาพและความตอ้งการของกลุ่ม  
 ปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการด าเนินงานของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร พบวา่ ปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการด าเนินงานของกลุ่ม
แม่บา้นเกษตรกรระดับดีและกลุ่มระดบัปานกลางสูงสุด ได้แก่ ดา้นการจัดการสินคา้หรือบริการ และปัจจัยท่ีมีความส าคญัต่อ        
การด าเนินงานของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรระดบัปรับปรุงสูงสุด ไดแ้ก่ ดา้นการบริหารจดัการกลุ่ม จะแตกต่างจาก มทันา คุณเอนก 
(2562) ศึกษาแนวทางการด าเนินงานของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรอ าเภอโป่งน ้ าร้อน จงัหวดัจนัทบุรี ซ่ึงพบว่า ปัจจยัดา้นการจดัการ
สินคา้หรือการบริการ มีความส าคญัเป็นอนัดบัสุดทา้ย แต่ใกลเ้คียงกบั พิมพพิ์สุทธ์ิ อว้นล ้ า (2560) ศึกษาการพฒันาศกัยภาพการ
ด าเนินงานกลุ่มหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์(โอทอป) ประเภทสมุนไพรท่ีไม่ใช่อาหาร พบวา่ ศกัยภาพการด าเนินงานกลุ่มท่ีควรไดรั้บ
การพฒันามี 4 ดา้น คือ ดา้นการบริหารจดัการองคก์ร ดา้นการบริหารการผลิต ดา้นการบริหารการตลาด และดา้นการบริหารการเงิน  
 ปัญหาในการด าเนินงานของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร ระดบัของปัญหาของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรในอ าเภอเมืองนราธิวาส มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยปัญหาในการด าเนินงานท่ีส าคญัท่ีสุดของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรระดบัดีและกลุ่มระดบัปานกลาง 
ไดแ้ก่ ดา้นเครือข่ายและการสนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอก และปัญหาในการด าเนินงานของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรระดบัปรับปรุง 
ท่ีส าคัญท่ีสุด ได้แก่ ด้านการบริหารทุนและทรัพยากร สอดคลอ้งกับ สุพฒันา บุญแก้ว (2562) ศึกษาแนวทางการพฒันาการ
ด าเนินงานของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรจงัหวดัระนอง พบว่า ปัญหาเก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรมีระดบัของ
ปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลาง ประเด็นปัญหาอนัดบั 1ไดแ้ก่ ดา้นการบริหารทุนและทรัพยากร 
 การไดรั้บความรู้และความตอ้งการการส่งเสริมการด าเนินงานของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร เกษตรกรมีการไดรั้บความรู้
เก่ียวกบัการด าเนินงานกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรอยูใ่นระดบัปานกลาง ในขณะท่ีกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรมีความตอ้งการการส่งเสริมใน
การด าเนินงานกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรอยูใ่นระดบัมาก แสดงใหเ้ห็นวา่ การส่งเสริมและพฒันากลุ่มแม่บา้นเกษตรกรในปัจจุบนัยงัไม่
เพียงพอต่อความตอ้งการการส่งเสริมของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร โดยกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรมีความตอ้งการส่งเสริมในการด าเนินงาน
จากส่ือบุคคล และรูปแบบวธีิการส่งเสริมโดยวิธีการฝึกปฏิบติัสูงท่ีสุด สอดคลอ้งกบั ขวญัทิชา  กิจบ ารุง (2563) ศึกษาแนวทางการ
ส่งเสริมการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา พบว่า สมาชิกวิสาหกิจชุมชนตอ้งการไดรั้บความรู้จาก
เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานราชการโดยวิธีการฝึกปฏิบติัมากท่ีสุด ดังนั้น การส่งเสริมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรช่องทางและวิธีการท่ี
เหมาะสมท่ีควรใชม้ากท่ีสุด คือ การใชส่ื้อบุคคล ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีราชการ เขา้ไปส่งเสริมโดยการใหก้ลุ่มแม่บา้นเกษตรกรฝึกปฏิบติั 
 

ข้อเสนอแนะการวจิยั 
 
 จากการศึกษาวิจยัเร่ือง การส่งเสริมการด าเนินงานกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรในอ าเภอเมืองนราธิวาส มีขอ้เสนอแนะ โดยมี
รายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 
 1. การส่งเสริมและพฒันากลุ่มแม่บา้นเกษตรกร ควรวิเคราะห์สภาพการด าเนินงาน ศกัยภาพกลุ่ม ความตอ้งการของกลุ่ม
แม่บา้นเกษตรกร และควรส่งเสริมตามความตอ้งการในการพฒันา เหมาะสมกบัระดบัศกัยภาพของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรนั้น ๆ  
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แม่บา้นเกษตรกรระดบัดี ค่าเฉล่ียเกือบทุกดา้นส่วนใหญ่มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ในขณะกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรระดบัปานกลาง การ
ด าเนินงานในทุกดา้นส่วนใหญ่มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลางค่อนมาทางมาก และมีบางดา้นท่ีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ส่วนกลุ่ม
แม่บา้นเกษตรกรระดบัปรับปรุง ค่าเฉล่ียการด าเนินงานในทุกดา้นอยู่ในระดบัปานกลาง สอดคลอ้งกบั กรมส่งเสริมการเกษตร 
(2563) ท่ีก าหนดการประเมินศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จัดระดับศักยภาพกลุ่มเพื่อเป็นแนวทางการพฒันายกระดับการ
ด าเนินงานของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรท่ีแตกต่างกนัตามศกัยภาพและความตอ้งการของกลุ่ม  
 ปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการด าเนินงานของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร พบวา่ ปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการด าเนินงานของกลุ่ม
แม่บา้นเกษตรกรระดับดีและกลุ่มระดบัปานกลางสูงสุด ได้แก่ ดา้นการจัดการสินคา้หรือบริการ และปัจจัยท่ีมีความส าคญัต่อ        
การด าเนินงานของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรระดบัปรับปรุงสูงสุด ไดแ้ก่ ดา้นการบริหารจดัการกลุ่ม จะแตกต่างจาก มทันา คุณเอนก 
(2562) ศึกษาแนวทางการด าเนินงานของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรอ าเภอโป่งน ้ าร้อน จงัหวดัจนัทบุรี ซ่ึงพบว่า ปัจจยัดา้นการจดัการ
สินคา้หรือการบริการ มีความส าคญัเป็นอนัดบัสุดทา้ย แต่ใกลเ้คียงกบั พิมพพิ์สุทธ์ิ อว้นล ้ า (2560) ศึกษาการพฒันาศกัยภาพการ
ด าเนินงานกลุ่มหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์(โอทอป) ประเภทสมุนไพรท่ีไม่ใช่อาหาร พบวา่ ศกัยภาพการด าเนินงานกลุ่มท่ีควรไดรั้บ
การพฒันามี 4 ดา้น คือ ดา้นการบริหารจดัการองคก์ร ดา้นการบริหารการผลิต ดา้นการบริหารการตลาด และดา้นการบริหารการเงิน  
 ปัญหาในการด าเนินงานของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร ระดบัของปัญหาของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรในอ าเภอเมืองนราธิวาส มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยปัญหาในการด าเนินงานท่ีส าคญัท่ีสุดของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรระดบัดีและกลุ่มระดบัปานกลาง 
ไดแ้ก่ ดา้นเครือข่ายและการสนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอก และปัญหาในการด าเนินงานของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรระดบัปรับปรุง 
ท่ีส าคัญท่ีสุด ได้แก่ ด้านการบริหารทุนและทรัพยากร สอดคลอ้งกับ สุพฒันา บุญแก้ว (2562) ศึกษาแนวทางการพฒันาการ
ด าเนินงานของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรจงัหวดัระนอง พบว่า ปัญหาเก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรมีระดบัของ
ปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลาง ประเด็นปัญหาอนัดบั 1ไดแ้ก่ ดา้นการบริหารทุนและทรัพยากร 
 การไดรั้บความรู้และความตอ้งการการส่งเสริมการด าเนินงานของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร เกษตรกรมีการไดรั้บความรู้
เก่ียวกบัการด าเนินงานกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรอยูใ่นระดบัปานกลาง ในขณะท่ีกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรมีความตอ้งการการส่งเสริมใน
การด าเนินงานกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรอยูใ่นระดบัมาก แสดงใหเ้ห็นวา่ การส่งเสริมและพฒันากลุ่มแม่บา้นเกษตรกรในปัจจุบนัยงัไม่
เพียงพอต่อความตอ้งการการส่งเสริมของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร โดยกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรมีความตอ้งการส่งเสริมในการด าเนินงาน
จากส่ือบุคคล และรูปแบบวธีิการส่งเสริมโดยวิธีการฝึกปฏิบติัสูงท่ีสุด สอดคลอ้งกบั ขวญัทิชา  กิจบ ารุง (2563) ศึกษาแนวทางการ
ส่งเสริมการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา พบว่า สมาชิกวิสาหกิจชุมชนตอ้งการไดรั้บความรู้จาก
เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานราชการโดยวิธีการฝึกปฏิบติัมากท่ีสุด ดังนั้น การส่งเสริมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรช่องทางและวิธีการท่ี
เหมาะสมท่ีควรใชม้ากท่ีสุด คือ การใชส่ื้อบุคคล ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีราชการ เขา้ไปส่งเสริมโดยการใหก้ลุ่มแม่บา้นเกษตรกรฝึกปฏิบติั 
 

ข้อเสนอแนะการวจิยั 
 
 จากการศึกษาวิจยัเร่ือง การส่งเสริมการด าเนินงานกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรในอ าเภอเมืองนราธิวาส มีขอ้เสนอแนะ โดยมี
รายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 
 1. การส่งเสริมและพฒันากลุ่มแม่บา้นเกษตรกร ควรวิเคราะห์สภาพการด าเนินงาน ศกัยภาพกลุ่ม ความตอ้งการของกลุ่ม
แม่บา้นเกษตรกร และควรส่งเสริมตามความตอ้งการในการพฒันา เหมาะสมกบัระดบัศกัยภาพของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรนั้น ๆ  

 
 

 2. การส่งเสริมและพฒันากลุ่มแม่บา้นเกษตรกร ควรมีการบูรณาการร่วมกนัของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ในการส่งเสริมและ
พฒันากลุ่มแม่บา้นเกษตรกร ทั้งหน่วยงานกรมส่งเสริมการเกษตร และหน่วยงานภาคีเครือข่าย เพ่ือพฒันากลุ่มแม่บา้นเกษตรกร
อยา่งรอบดา้น 
 3. การส่งเสริมกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรควรมุ่งเนน้การสาธิตและฝึกปฏิบติั เพ่ือใหก้ลุ่มแม่บา้นเกษตรกรเกิดความเขา้ใจสูงสุด
และเกิดทกัษะจากการปฏิบติัจริง 
 

เอกสารอ้างองิ 
 

กรมส่งเสริมการเกษตร. (2560). แผนยทุธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579). กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ ์
                ส านกัพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลย.ี  
กรมส่งเสริมการเกษตร, กองพฒันาเกษตรกร. (2563). การด าเนินงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพชุ์มนุม
 สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 
ขวญัทิชา  กิจบ ารุง. (2563). แนวทางการส่งเสริมการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในจังหวดัพระนครศรีอยธุยา. วทิยานิพนธ์
 เกษตรศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช.   
พิมพพิ์สุทธ์ิ อว้นล ้า. (2560). การพฒันาศกัยภาพการด าเนินงานกลุ่มหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์(โอทอป) ประเภทสมุนไพรท่ีไม่ใช่
 อาหาร. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 8, 207-238  
มทันา  คุณเอนก. (2562). แนวทางการด าเนินงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอ าเภอโป่งน า้ร้อน จังหวดัจันทบุรี. วทิยานิพนธ์
 เกษตรศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช.   
สุพฒันา บุญแกว้. (2562). แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จังหวดัระนอง. วทิยานิพนธ์เกษตรศาสตร
 มหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช.   
ส านกังานเกษตรจงัหวดันราธิวาส. (2564). เอกสารประกอบการคัดเลือกหน่วยงานดีเด่น ของส านักงานเกษตรจังหวดันราธิวาส 
 ประจ าปี 2564. นราธิวาส: ส านกังานเกษตรจงัหวดันราธิวาส. 
Yamane, T. (1973). Statistics: An introductory analysis (3rd ed.). New York: Harper International Edition.  
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

254254

 
 

แนวทางการพฒันาศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร ตลาดเกษตรกรจังหวดักาญจนบุรี 
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บทคดัย่อ 
 

กำรวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) ศึกษำบริบทของศูนยเ์รียนรู้ฯ (2) ควำมรู้ แหล่งควำมรู้ ควำมคิดเห็น ควำมตอ้งกำรของ
เกษตรกร (3) กำรมีส่วนร่วม ควำมพึงพอใจของเกษตรกร (4) ควำมพึงพอใจ ปัญหำ และขอ้เสนอแนะของผูใ้ช้บริกำร (5) ปัญหำ 
สภำพแวดลอ้มภำยใน ภำยนอก ขอ้เสนอแนะแนวทำงในกำรพฒันำของเกษตรกร ประชำกรในกำรวิจยั มี 3 กลุ่ม กลุ่มหน่ึง คือ สมำชิก
ศูนยเ์รียนรู้ฯ ทั้งหมด 42 รำย กลุ่มสอง คือ ผูใ้ชบ้ริกำร ก ำหนดกลุ่มตวัอยำ่งโดยใชว้ิธีของ W. G. Cochran ค่ำควำมคลำดเคล่ือนท่ี 0.10     
ไดจ้ ำนวน 93 รำย กลุ่มสำม คือ เจำ้หน้ำท่ีผูเ้ก่ียวขอ้ง จ ำนวน 5 รำย ผลกำรวิจยัพบวำ่ ศูนยเ์รียนรู้กำรบริหำรจดักำรสินคำ้เกษตร ตลำด
เกษตรกรจงัหวดักำญจนบุรี เป็นสถำนท่ีใหเ้กษตรกรมำจ ำหน่ำยสินคำ้ ควำมรู้ท่ีเกษตรกรตอบไดถู้กตอ้งเฉล่ีย 11.33 ขอ้ แหล่งควำมรู้อยู่
ในระดบัปำนกลำง โดยดำ้นส่ือออนไลน์มำกท่ีสุด ควำมคิดเห็นอยูใ่นระดบัมำก โดยดำ้นสถำนท่ีมำกท่ีสุด ควำมตอ้งกำรอยูใ่นระดบัมำก 
โดยดำ้นสินคำ้มำกท่ีสุด กำรมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัปำนกลำง มีส่วนร่วมในกำรรับผลประโยชน์มำกท่ีสุด ควำมพึงพอใจอยูใ่นระดบั  
ปำนกลำง โดยดำ้นสินคำ้มำกท่ีสุด ควำมพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริกำรอยูใ่นระดบัมำก โดยดำ้นสินคำ้มำกท่ีสุด ปัญหำของผูใ้ชบ้ริกำรอยูใ่น
ระดบันอ้ยท่ีสุด โดยดำ้นกำรส่งเสริมกำรขำยมำกท่ีสุด ขอ้เสนอแนะควรมีกำรประชำสัมพนัธ์ให้มำกข้ึน และปัญหำของเกษตรกรอยูใ่น
ระดบัปำนกลำง ดำ้นกฎระเบียบมำกท่ีสุด ขอ้เสนอแนะในกำรพฒันำ คือ คณะกรรมกำรควรมีควำมเขม้งวดในกำรบงัคบัใชก้ฎระเบียบ 
จุดแข็ง คือ เกษตรกรมีจิตบริกำร จุดอ่อน คือ เกษตรกรขำดควำมช ำนำญในกำรใชเ้ทคโนโลยี อุปสรรค คือ ลูกคำ้ขำดควำมเช่ือมัน่ใน
คุณภำพสินคำ้ แนวทำงกำรพฒันำ ไดแ้ก่ ส่งเสริมใหเ้กษตรกรผลิตสินคำ้ท่ีมีคุณภำพ  
 
ค าส าคญั: ศูนยเ์รียนรู้กำรบริหำรจดักำรสินคำ้เกษตร ตลำดเกษตรกร, กำรพฒันำ, กำรส่งเสริม 
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แนวทางการพฒันาศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร ตลาดเกษตรกรจังหวดักาญจนบุรี 
 

พชัรินทร์ ธนกลุเศรษฐ์1* 

บ ำเพญ็ เขียวหวำน2  และ สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม3 

แขนงวชิำส่งเสริมและพฒันำกำรเกษตร สำขำวชิำเกษตรศำสตร์และสหกรณ์ มหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช ประเทศไทย1, 2, 3 

*ผูรั้บผิดชอบบทควำม: p.patcharin2505@gmail.com 
 

บทคดัย่อ 
 

กำรวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) ศึกษำบริบทของศูนยเ์รียนรู้ฯ (2) ควำมรู้ แหล่งควำมรู้ ควำมคิดเห็น ควำมตอ้งกำรของ
เกษตรกร (3) กำรมีส่วนร่วม ควำมพึงพอใจของเกษตรกร (4) ควำมพึงพอใจ ปัญหำ และขอ้เสนอแนะของผูใ้ช้บริกำร (5) ปัญหำ 
สภำพแวดลอ้มภำยใน ภำยนอก ขอ้เสนอแนะแนวทำงในกำรพฒันำของเกษตรกร ประชำกรในกำรวิจยั มี 3 กลุ่ม กลุ่มหน่ึง คือ สมำชิก
ศูนยเ์รียนรู้ฯ ทั้งหมด 42 รำย กลุ่มสอง คือ ผูใ้ชบ้ริกำร ก ำหนดกลุ่มตวัอยำ่งโดยใชว้ิธีของ W. G. Cochran ค่ำควำมคลำดเคล่ือนท่ี 0.10     
ไดจ้ ำนวน 93 รำย กลุ่มสำม คือ เจำ้หน้ำท่ีผูเ้ก่ียวขอ้ง จ ำนวน 5 รำย ผลกำรวิจยัพบวำ่ ศูนยเ์รียนรู้กำรบริหำรจดักำรสินคำ้เกษตร ตลำด
เกษตรกรจงัหวดักำญจนบุรี เป็นสถำนท่ีใหเ้กษตรกรมำจ ำหน่ำยสินคำ้ ควำมรู้ท่ีเกษตรกรตอบไดถู้กตอ้งเฉล่ีย 11.33 ขอ้ แหล่งควำมรู้อยู่
ในระดบัปำนกลำง โดยดำ้นส่ือออนไลน์มำกท่ีสุด ควำมคิดเห็นอยูใ่นระดบัมำก โดยดำ้นสถำนท่ีมำกท่ีสุด ควำมตอ้งกำรอยูใ่นระดบัมำก 
โดยดำ้นสินคำ้มำกท่ีสุด กำรมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัปำนกลำง มีส่วนร่วมในกำรรับผลประโยชน์มำกท่ีสุด ควำมพึงพอใจอยูใ่นระดบั  
ปำนกลำง โดยดำ้นสินคำ้มำกท่ีสุด ควำมพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริกำรอยูใ่นระดบัมำก โดยดำ้นสินคำ้มำกท่ีสุด ปัญหำของผูใ้ชบ้ริกำรอยูใ่น
ระดบันอ้ยท่ีสุด โดยดำ้นกำรส่งเสริมกำรขำยมำกท่ีสุด ขอ้เสนอแนะควรมีกำรประชำสัมพนัธ์ให้มำกข้ึน และปัญหำของเกษตรกรอยูใ่น
ระดบัปำนกลำง ดำ้นกฎระเบียบมำกท่ีสุด ขอ้เสนอแนะในกำรพฒันำ คือ คณะกรรมกำรควรมีควำมเขม้งวดในกำรบงัคบัใชก้ฎระเบียบ 
จุดแข็ง คือ เกษตรกรมีจิตบริกำร จุดอ่อน คือ เกษตรกรขำดควำมช ำนำญในกำรใชเ้ทคโนโลยี อุปสรรค คือ ลูกคำ้ขำดควำมเช่ือมัน่ใน
คุณภำพสินคำ้ แนวทำงกำรพฒันำ ไดแ้ก่ ส่งเสริมใหเ้กษตรกรผลิตสินคำ้ท่ีมีคุณภำพ  
 
ค าส าคญั: ศูนยเ์รียนรู้กำรบริหำรจดักำรสินคำ้เกษตร ตลำดเกษตรกร, กำรพฒันำ, กำรส่งเสริม 
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Abstract 
 

This research aims to: (1) study the context of the agricultural product management learning centers at farmers market in 
Kanchanaburi Provinces (2) knowledge, knowledge resource, opinions, needs of farmers. (3) participation and satisfaction of farmers. 
(4) satisfaction, problems and suggestions of users. (5) problems, internal environment, external environment and guidelines in the 
development of farmers. The population of this research consisted of 3 groups, group 1 was 42 farmers who were members of learning 
centers, group 2 was users of the learning centers. The sample size of 93 users was determined by using W.G. Cochran method, group 
3 was related officers. The sample size of 5 people. The results of the research showed that (1) the agricultural product management 
learning centers at farmers market in Kanchanaburi provinces was a place where farmers came to sell their products. (2) Regarding the 
overall knowledge, farmers were able to correctly answered 11.33 on average. The knowledge resources were at moderate level with 
the highest level in online medias. The opinions were at the high level with locations at the highest level. The needs were at high level 
with the highest level in products. (3) The participation was at the moderate level with benefit claiming at the highest level. The 
satisfaction had at the moderate level especially on the product the most. (4) Satisfaction of the users had at the high level with the 
products at the highest level. The problems were at the lowest level with Promotion at the highest level. (5) Problems of farmers were 
at the moderate level with the aspect of rules at the highest level. Suggestion to improve as follows: The board should be rigorous in 
enforcing the rules, the strengths: farmers had service mind, the weakness: farmers lack of expertise in using technology, the threat: 
customers lack of confidence in product quality, approaches to develop such as the extension for farmers to produce quality products.  
 
Keywords: Agricultural Product Management Learning Centers Farmers Market, Development, Extension 
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บทน า 
 

เกษตรกรรมเป็นภำคกำรผลิตท่ีส ำคญัของประชำกรไทย มีควำมส ำคญัทำงดำ้นเศรษฐกิจและสงัคม เน่ืองจำกประเทศไทยมีกำร 
ท ำเกษตรกรรมมำอยำ่งยำวนำน อำชีพส่วนใหญ่ของคนในประเทศ คือ อำชีพเกษตรกรรม โดยครอบคลุมถึง 6.4 ลำ้นครัวเรือน และท่ีดิน
ท ำกำรเกษตรครอบคลุมถึงร้อยละ 40 ของพ้ืนท่ีทัว่ประเทศ ปัจจุบนัภำคเกษตรมีกำรขยำยปริมำณกำรผลิตเพ่ิมข้ึน แต่เกษตรกรยงัคงท ำ
กำรผลิตแบบเดิม ๆ เน้นกำรปลูกพืชเชิงเด่ียว สินคำ้เกษตรบำงชนิดมีมำกเกินกว่ำควำมตอ้งกำรของตลำด ส่งผลให้สินคำ้ลน้ตลำด 
นอกจำกน้ี เกษตรกรยงัขำดทกัษะและประสบกำรณ์ในกำรจ ำหน่ำยสินคำ้ ตอ้งพ่ึงพำพ่อคำ้คนกลำงในกำรเขำ้มำรับซ้ือผลผลิตจำกใน
สวน ไม่สำมำรถก ำหนดรำคำสินคำ้เองได ้ถูกกดรำคำสินคำ้ ส่งผลใหเ้กษตรกรมีรำยไดน้อ้ยลง 

กรมส่งเสริมกำรเกษตร เป็นหน่วยงำนท่ีมีภำรกิจในกำรส่งเสริมและพฒันำควำมรู้ใหแ้ก่เกษตรกรในกำรผลิตสินคำ้เกษตรใหมี้ 
คุณภำพมำตรฐำน สำมำรถบริหำรจดักำรสินคำ้เกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทำนไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ ด ำเนินกำรตำมนโยบำยตลำดน ำกำร
ผลิต  และเพ่ือใหเ้กษตรกรมีควำมรู้ในกำรจดักำรธุรกิจเกษตร สำมำรถพฒันำเป็นผูป้ระกอบกำรรุ่นใหม่ท่ีมีศกัยภำพ จึงมีกำรจดัตั้งตลำด
เกษตรกร 77 จงัหวดั ในปี พ.ศ. 2557 ตำมนโยบำยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตอ้งกำรให้มีสถำนท่ีจ ำหน่ำยสินคำ้เกษตร หรือมี
แหล่งระบำยผลผลิตสินคำ้เกษตรท่ีมีคุณภำพ ปลอดภยั โดยเน้นให้เกษตรกรเป็นผูจ้  ำหน่ำยสินคำ้เกษตรโดยตรง เกษตรกรสำมำรถ
ปรับเปล่ียนหมุนเวียนมำเรียนรู้ดำ้นกำรตลำดได้อย่ำงต่อเน่ือง อีกทั้งยงัเป็นแหล่งรองรับสินคำ้ของเกษตรกร จำกกำรส่งเสริมของ
หน่วยงำนในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น กำรส่งเสริมกำรเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ วิสำหกิจชุมชน กลุ่มแม่บำ้นเกษตรกร 
กลุ่มส่งเสริมอำชีพ เป็นตน้ เพ่ือสร้ำงอำชีพและรำยไดใ้ห้มีควำมมัน่คงอยำ่งย ัง่ยืน สำมำรถบริหำรจดักำรและเช่ือมโยงตลำดกบัเอกชน   
ในกำรจ ำหน่ำยสินคำ้จำกตลำดไปยงัผูบ้ริโภคโดยตรง ท ำให้ตลำดสินคำ้กำรเกษตรเป็นศูนยก์ลำงในกำรขำยสินคำ้จำกเกษตรกรและ
สำมำรถพฒันำเป็นตลำดกลำงสินคำ้กำรเกษตรในระดบัจงัหวดั (กรมส่งเสริมกำรเกษตร, 2557)                 

ต่อมำในปี พ.ศ. 2561 กรมส่งเสริมกำรเกษตรไดมี้กำรพฒันำตลำดเกษตรกรท่ีมีศกัยภำพใหเ้ป็นศูนยเ์รียนรู้กำรบริหำรจดักำร 
สินคำ้เกษตร ตลำดเกษตรกรจงัหวดั เป็นสถำนท่ีส ำหรับใหเ้กษตรกรเรียนรู้เร่ืองธุรกิจเกษตรแบบครบวงจร ซ่ึงมีทั้งหมด 7 จงัหวดั ดงัน้ี 
ภำคเหนือ ไดแ้ก่ จงัหวดัเชียงรำย ล ำปำง และพิจิตร ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ ไดแ้ก่ จงัหวดัชยัภูมิ ภำคใต ้ไดแ้ก่ จงัหวดักระบ่ี และภำค
ตะวนัตก ไดแ้ก่ จงัหวดักำญจนบุรี และรำชบุรี ปัจจุบนักำรด ำเนินงำนศูนยเ์รียนรู้กำรบริหำรจดักำรสินคำ้เกษตร ตลำดเกษตรกรจงัหวดั 
มีคณะอ ำนวยกำรศูนยเ์รียนรู้กำรบริหำรจดักำรสินคำ้เกษตร ตลำดเกษตรกร ระดบัจงัหวดั และคณะกรรมกำรศูนยเ์รียนรู้กำรบริหำร
จดักำรสินคำ้เกษตร ตลำดเกษตรกร ก ำกับดูแล และบริหำรจัดกำรศูนยเ์รียนรู้กำรบริหำรจัดกำรสินคำ้เกษตร ตลำดเกษตรกรให้มี
ประสิทธิภำพ  

ปัจจุบนัพบวำ่ กำรด ำเนินงำนศูนยเ์รียนรู้กำรบริหำรจดักำรสินคำ้เกษตร ตลำดเกษตรกรจงัหวดักำญจนบุรี ยงัมีปัญหำหลำยดำ้น 
อำทิ คณะกรรมกำรและสมำชิก ขำดควำมรู้ควำมเขำ้ใจในกำรบริหำรจดักำรศูนยเ์รียนรู้กำรบริหำรจดักำรสินคำ้เกษตรกร ตลำดเกษตรกร 
กำรมีส่วนร่วมของสมำชิกในกำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ ร่วมกนั ค่อนขำ้งนอ้ย สมำชิกบำงรำยขำดควำมเขำ้ใจในกำรรักษำคุณภำพสินคำ้
เกษตรให้มีคุณภำพมำตรฐำน กำรไม่ปฏิบติัตำมกฎระเบียบ รวมถึงกำรประชำสัมพนัธ์ข่ำวสำร กิจกรรมของศูนยเ์รียนรู้ฯ ให้ผูบ้ริโภค
ไดรั้บรู้ยงัไม่แพร่หลำย พฤติกรรมดงักล่ำวนั้น อำจกระทบต่อกำรด ำเนินงำนศูนยเ์รียนรู้กำรบริหำรจดักำรสินคำ้เกษตร ตลำดเกษตรกร 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’
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เกษตรกรรมเป็นภำคกำรผลิตท่ีส ำคญัของประชำกรไทย มีควำมส ำคญัทำงดำ้นเศรษฐกิจและสงัคม เน่ืองจำกประเทศไทยมีกำร 
ท ำเกษตรกรรมมำอยำ่งยำวนำน อำชีพส่วนใหญ่ของคนในประเทศ คือ อำชีพเกษตรกรรม โดยครอบคลุมถึง 6.4 ลำ้นครัวเรือน และท่ีดิน
ท ำกำรเกษตรครอบคลุมถึงร้อยละ 40 ของพ้ืนท่ีทัว่ประเทศ ปัจจุบนัภำคเกษตรมีกำรขยำยปริมำณกำรผลิตเพ่ิมข้ึน แต่เกษตรกรยงัคงท ำ
กำรผลิตแบบเดิม ๆ เน้นกำรปลูกพืชเชิงเด่ียว สินคำ้เกษตรบำงชนิดมีมำกเกินกว่ำควำมตอ้งกำรของตลำด ส่งผลให้สินคำ้ลน้ตลำด 
นอกจำกน้ี เกษตรกรยงัขำดทกัษะและประสบกำรณ์ในกำรจ ำหน่ำยสินคำ้ ตอ้งพ่ึงพำพ่อคำ้คนกลำงในกำรเขำ้มำรับซ้ือผลผลิตจำกใน
สวน ไม่สำมำรถก ำหนดรำคำสินคำ้เองได ้ถูกกดรำคำสินคำ้ ส่งผลใหเ้กษตรกรมีรำยไดน้อ้ยลง 

กรมส่งเสริมกำรเกษตร เป็นหน่วยงำนท่ีมีภำรกิจในกำรส่งเสริมและพฒันำควำมรู้ใหแ้ก่เกษตรกรในกำรผลิตสินคำ้เกษตรใหมี้ 
คุณภำพมำตรฐำน สำมำรถบริหำรจดักำรสินคำ้เกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทำนไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ ด ำเนินกำรตำมนโยบำยตลำดน ำกำร
ผลิต  และเพ่ือใหเ้กษตรกรมีควำมรู้ในกำรจดักำรธุรกิจเกษตร สำมำรถพฒันำเป็นผูป้ระกอบกำรรุ่นใหม่ท่ีมีศกัยภำพ จึงมีกำรจดัตั้งตลำด
เกษตรกร 77 จงัหวดั ในปี พ.ศ. 2557 ตำมนโยบำยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตอ้งกำรให้มีสถำนท่ีจ ำหน่ำยสินคำ้เกษตร หรือมี
แหล่งระบำยผลผลิตสินคำ้เกษตรท่ีมีคุณภำพ ปลอดภยั โดยเน้นให้เกษตรกรเป็นผูจ้  ำหน่ำยสินคำ้เกษตรโดยตรง เกษตรกรสำมำรถ
ปรับเปล่ียนหมุนเวียนมำเรียนรู้ดำ้นกำรตลำดได้อย่ำงต่อเน่ือง อีกทั้งยงัเป็นแหล่งรองรับสินคำ้ของเกษตรกร จำกกำรส่งเสริมของ
หน่วยงำนในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น กำรส่งเสริมกำรเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ วิสำหกิจชุมชน กลุ่มแม่บำ้นเกษตรกร 
กลุ่มส่งเสริมอำชีพ เป็นตน้ เพ่ือสร้ำงอำชีพและรำยไดใ้ห้มีควำมมัน่คงอยำ่งย ัง่ยืน สำมำรถบริหำรจดักำรและเช่ือมโยงตลำดกบัเอกชน   
ในกำรจ ำหน่ำยสินคำ้จำกตลำดไปยงัผูบ้ริโภคโดยตรง ท ำให้ตลำดสินคำ้กำรเกษตรเป็นศูนยก์ลำงในกำรขำยสินคำ้จำกเกษตรกรและ
สำมำรถพฒันำเป็นตลำดกลำงสินคำ้กำรเกษตรในระดบัจงัหวดั (กรมส่งเสริมกำรเกษตร, 2557)                 

ต่อมำในปี พ.ศ. 2561 กรมส่งเสริมกำรเกษตรไดมี้กำรพฒันำตลำดเกษตรกรท่ีมีศกัยภำพใหเ้ป็นศูนยเ์รียนรู้กำรบริหำรจดักำร 
สินคำ้เกษตร ตลำดเกษตรกรจงัหวดั เป็นสถำนท่ีส ำหรับใหเ้กษตรกรเรียนรู้เร่ืองธุรกิจเกษตรแบบครบวงจร ซ่ึงมีทั้งหมด 7 จงัหวดั ดงัน้ี 
ภำคเหนือ ไดแ้ก่ จงัหวดัเชียงรำย ล ำปำง และพิจิตร ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ ไดแ้ก่ จงัหวดัชยัภูมิ ภำคใต ้ไดแ้ก่ จงัหวดักระบ่ี และภำค
ตะวนัตก ไดแ้ก่ จงัหวดักำญจนบุรี และรำชบุรี ปัจจุบนักำรด ำเนินงำนศูนยเ์รียนรู้กำรบริหำรจดักำรสินคำ้เกษตร ตลำดเกษตรกรจงัหวดั 
มีคณะอ ำนวยกำรศูนยเ์รียนรู้กำรบริหำรจดักำรสินคำ้เกษตร ตลำดเกษตรกร ระดบัจงัหวดั และคณะกรรมกำรศูนยเ์รียนรู้กำรบริหำร
จดักำรสินคำ้เกษตร ตลำดเกษตรกร ก ำกับดูแล และบริหำรจัดกำรศูนยเ์รียนรู้กำรบริหำรจัดกำรสินคำ้เกษตร ตลำดเกษตรกรให้มี
ประสิทธิภำพ  

ปัจจุบนัพบวำ่ กำรด ำเนินงำนศูนยเ์รียนรู้กำรบริหำรจดักำรสินคำ้เกษตร ตลำดเกษตรกรจงัหวดักำญจนบุรี ยงัมีปัญหำหลำยดำ้น 
อำทิ คณะกรรมกำรและสมำชิก ขำดควำมรู้ควำมเขำ้ใจในกำรบริหำรจดักำรศูนยเ์รียนรู้กำรบริหำรจดักำรสินคำ้เกษตรกร ตลำดเกษตรกร 
กำรมีส่วนร่วมของสมำชิกในกำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ ร่วมกนั ค่อนขำ้งนอ้ย สมำชิกบำงรำยขำดควำมเขำ้ใจในกำรรักษำคุณภำพสินคำ้
เกษตรให้มีคุณภำพมำตรฐำน กำรไม่ปฏิบติัตำมกฎระเบียบ รวมถึงกำรประชำสัมพนัธ์ข่ำวสำร กิจกรรมของศูนยเ์รียนรู้ฯ ให้ผูบ้ริโภค
ไดรั้บรู้ยงัไม่แพร่หลำย พฤติกรรมดงักล่ำวนั้น อำจกระทบต่อกำรด ำเนินงำนศูนยเ์รียนรู้กำรบริหำรจดักำรสินคำ้เกษตร ตลำดเกษตรกร 

 
 

ดงันั้น จึงมีควำมจ ำเป็นท่ีจะตอ้งศึกษำเก่ียวกบัแนวทำงในกำรพฒันำศูนยเ์รียนรู้กำรบริหำรจดักำรสินคำ้เกษตร ตลำดเกษตรกร
จงัหวดักำญจนบุรี เพื่อน ำผลกำรวจิยัมำเป็นแนวทำงกำรปรับปรุงและพฒันำศูนยเ์รียนรู้กำรบริหำรจดักำรสินคำ้เกษตรตลำดเกษตรกรใน
พ้ืนท่ีศึกษำ และเขตพ้ืนท่ีภำคเหนือ ภำคใต ้ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภำคตะวนัตก ใหมี้ประสิทธิภำพมำกข้ึน 

 
วตัถุประสงค์ของงานวจิยั 

 
1. เพื่อศึกษำบริบทของศูนยเ์รียนรู้กำรบริหำรจดักำรสินคำ้เกษตร ตลำดเกษตรกรจงัหวดักำญจนบุรี  
2. เพื่อศึกษำควำมรู้ แหล่งควำมรู้ ควำมคิดเห็นและควำมตอ้งกำรในกำรพฒันำศูนยเ์รียนรู้กำรบริหำรจดักำรสินคำ้เกษตร ตลำด

เกษตรกรของเกษตรกร  
3. เพื่อศึกษำกำรมีส่วนร่วมและควำมพึงพอใจในกำรพฒันำศูนยเ์รียนรู้กำรบริหำรจดักำรสินคำ้เกษตร ตลำดเกษตรกรของเกษตรกร 
4. เพื่อศึกษำควำมพึงพอใจ ปัญหำและขอ้เสนอแนะของผูใ้ชบ้ริกำรศูนยเ์รียนรู้กำรบริหำรจดักำรสินคำ้เกษตร ตลำดเกษตรกร  
5. เพื่อศึกษำปัญหำ สภำพแวดลอ้มภำยใน ภำยนอก ขอ้เสนอแนะแนวทำงในกำรพฒันำศูนยเ์รียนรู้กำรบริหำรจดักำรสินคำ้

เกษตร ตลำดเกษตรกรของเกษตรกร 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีกรอบแนวคดิและผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

กำรพฒันำศูนยเ์รียนรู้กำรบริหำรจดักำรสินคำ้เกษตร ตลำดเกษตรกรจงัหวดักำญจนบุรี จะตอ้งมีกำรศึกษำบริบทของศูนย์
เรียนรู้กำรบริหำรจดักำรสินคำ้เกษตร ตลำดเกษตรกรจงัหวดักำญจนบุรี ไดแ้ก่ ประวติัควำมเป็นมำ กำรบริหำรจัดกำร โครงสร้ำง
คณะกรรมกำร กฎระเบียบ สมำชิก สินคำ้ งบประมำณ สภำพพ้ืนฐำนส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อำย ุเพศ กำรศึกษำ ประสบกำรณ์ในกำรท ำเกษตร 
สภำพพ้ืนฐำนทำงสงัคม จ ำนวนสมำชิกในครัวเรือน จ ำนวนแรงงำน อำชีพหลกั อำชีพรอง กำรเป็นสมำชิกกลุ่มฯ กำรด ำรงต ำแหน่งทำง
สังคม สภำพทำงเศรษฐกิจ แหล่งเงินทุน พ้ืนท่ีท ำกำรเกษตร รำยได้ในครัวเรือน หน้ีสินในครัวเรือน ควำมรู้ ได้แก่ กำรมีส่วนร่วม 
กฎระเบียบ กำรตลำด มำตรฐำนสินคำ้ แหล่งควำมรู้ ไดแ้ก่ เจำ้หนำ้ท่ีส่งเสริมกำรเกษตร พนกังำนภำคเอกชน Lotus/Tops  ควำมคิดเห็น 
ไดแ้ก่ กำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร มำตรฐำนสินคำ้เกษตร สถำนท่ีตั้งของศูนยเ์รียนรู้ฯ ประโยชน์ของศูนยเ์รียนรู้ฯ ควำมตอ้งกำร
ของเกษตรกร ไดแ้ก่ ควำมรู้ สินคำ้ สถำนท่ีตั้งของศูนยเ์รียนรู้ฯ กำรมีส่วนร่วมของเกษตรกร ไดแ้ก่ กำรคิดและตดัสินใจ กำรวำงแผน กำร
ด ำเนินกิจกรรม กำรติดตำมและประเมินผล กำรรับผลประโยชน์ ควำมพึงพอใจของเกษตรกรไดแ้ก่ ควำมรู้ กฎระเบียบ คณะกรรมกำร 
กำรบริหำรจดักำร สมำชิก สินคำ้ สถำนท่ีและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก ควำมพึงพอใจ ปัญหำและเสนอแนะของผูใ้ชบ้ริกำร ไดแ้ก่ สินคำ้ 
รำคำ กำรส่งเสริมกำรขำย สถำนท่ี ปัญหำ สภำพแวดลอ้มภำยใน ภำยนอก ขอ้เสนอแนะแนวทำงของเกษตรกร ไดแ้ก่ ควำมรู้ กฎระเบียบ 
คณะกรรมกำร กำรบริหำรจดักำร สมำชิก สินคำ้ และสถำนท่ี 
 ในกำรหำแนวทำงพฒันำศูนยเ์รียนรู้กำรบริหำรจดักำรสินคำ้เกษตร ตลำดเกษตรกร มีขอ้มูลท่ีตอ้งศึกษำเก่ียวกบักบัแนวคิดและ
ทฤษฎีดำ้นควำมรู้ เพ่ือใหส้ำมำรถหำวธีิท่ีเหมำะสมในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ใหแ้ก่เกษตรกร เพื่อใหเ้กษตรกรน ำควำมรู้ท่ีไดรั้บไปประกอบ
อำชีพเกษตรไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ เน่ืองจำกควำมรู้เป็นสำรสนเทศท่ีผ่ำนกระบวนกำรคิด เปรียบเทียบ เช่ือมโยง และบูรณำกำรกบั
ควำมรู้และประสบกำรณ์เดิม เกิดกำรประสมประสำนระหวำ่งสถำนกำรณ์ ค่ำนิยม และพฒันำจนน ำไปใชป้ระโยชน์ (ภรณี ต่ำงวิวฒัน์, 
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2554) ในกำรด ำเนินงำนศูนยเ์รียนรู้กำรบริหำรจดักำรสินคำ้เกษตร ตลำดเกษตรกรให้มีประสิทธิภำพ ตอ้งอำศยัควำมร่วมมือจำกทุกฝ่ำย  
ทั้งในส่วนของเกษตรกรท่ีเป็นสมำชิก หน่วยงำนภำครัฐท่ีก ำกบัดูแล เร่ิมตั้งแต่กำรมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำน กำรก ำหนด
นโยบำย กำรจัดกิจกรรมภำยในศูนยเ์รียนรู้ฯ กำรติดตำมและประเมินผล รวมถึงกำรรับผลประโยชน์ร่วมกนั กำรมีส่วนร่วมในทุก
กระบวนกำรจะช่วยใหก้ำรพฒันำเกิดควำมยัง่ยนื (กรมส่งเสริมกำรเกษตร, 2556) นอกจำกน้ี กำรสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ผูบ้ริโภคเป็น
ส่ิงส ำคญัท่ีเกษตรกรตอ้งเรียนรู้เพ่ือพฒันำเป็นผูป้ระกอบกำรท่ีมีศกัยภำพ กำรผลิตสินคำ้ท่ีตรงกบัควำมตอ้งกำรของตลำด จะเป็นกำรเพ่ิม
โอกำสให้สำมำรถจ ำหน่ำยสินคำ้ได้มำกข้ึน ปัจจัยท่ีมีผลต่อควำมพึงพอใจของผูรั้บบริกำร ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์บริกำร รำคำค่ำบริกำร 
สถำนท่ีบริกำร กำรส่งเสริมแนะน ำบริกำร ผูใ้ห้บริกำร ผูป้ระกอบกำร ผูบ้ริหำรกำรบริกำร และผูป้ฏิบติังำนบริกำร สภำพแวดลอ้มของ
ดำ้นกำรบริกำร กระบวนกำรบริกำร (ปรำณี คูเจริญไพศำล และนงลกัษณ์ วิรัชชยั , 2545) กำรศึกษำควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภคจะตอ้ง
เขำ้ใจควำมคิด ทศันคติ รวมถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อควำมคิดเห็น มีดงัน้ี (1) ปัจจยัทำงพนัธุกรรมและร่ำงกำย    
(2) ประสบกำรณ์โดยตรงของบุคคล (3) อิทธิพลจำกครอบครัว (4) ทศันคติและควำมคิดเห็นของกลุ่ม และ (5) ส่ือมวลชนท่ีไดรั้บจำก
ช่องทำงต่ำง ๆ (Oskamp, 1977) กำรจ ำหน่ำยสินคำ้ส่ิงส ำคญัอีกส่ิงหน่ึงคือ ตอ้งรู้จกัและเขำ้ใจหลกักำรตลำด กำรตลำด (marketing) คือ 
กิจกรรมของธุรกิจก ำหนดข้ึน เพ่ือวำงแผนรำคำ ส่งเสริมกำรตลำด กำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ ์กำรบริหำร และควำมคิดไปยงัตลำดเป้ำหมำย
หรือผูบ้ริโภค เพื่อให้สำมำรถจ ำหน่ำยสินค้ำท่ีสอดคลอ้งกับควำมตอ้งกำรของตลำด โดยกิจกรรมประกอบด้วย ส่วนประสมทำง
กำรตลำด (marketing mix)  ไดแ้ก่ 4ps คือ (1) Product ผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ สินคำ้เกษตรท่ีเป็นทั้งของสด ผกั ผลไม ้และสินคำ้แปรรูป (2) 
Price รำคำ  มีป้ำยแสดงรำคำท่ีชดัเจน (3) Place สถำนท่ี ตอ้งมีส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกท่ีครบครัน เช่น ห้องน ้ ำ ลำนจอดรถ ท่ีนัง่ส ำหรับ
รับประทำนอำหำร และ (4) Promotion กำรส่งเสริมกำรตลำด เช่น กำรจดัโปรโมชัน่สินคำ้ เพ่ือดึงดูดใจลูกคำ้ (เอกชยั พนัธุลี, 2553) 
 

วธีิด าเนินการวจิยั 
 

1. ประชำกรและกลุ่มตวัอยำ่ง จ ำนวน 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ (1) เกษตรกรท่ีเป็นสมำชิกศูนยเ์รียนรู้กำรบริหำรจดักำรสินคำ้เกษตร ตลำด 
เกษตรกรจงัหวดักำญจนบุรี ประจ ำปี พ.ศ. 2564 เก็บขอ้มูลทั้งหมด จ ำนวน 42 รำย  (2) ผูใ้ชบ้ริกำรศูนยเ์รียนรู้กำรบริหำรจดักำรสินคำ้
เกษตร ตลำดเกษตรกรจังหวดักำญจนบุรี เน่ืองจำกไม่ทรำบจ ำนวนประชำกร จึงก ำหนดจ ำนวนกลุ่มตวัอย่ำงโดยใชว้ิธีของ W. G. 
Cochran ก ำหนดค่ำควำมคลำดเคล่ือนท่ี 0.10ไดจ้ ำนวน 93 รำย และท ำกำรสุ่มตวัอย่ำงแบบง่ำย และ (3) เจำ้หนำ้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งกบัศูนย์
เรียนรู้กำรบริหำรจดักำรสินคำ้เกษตร ตลำดเกษตรกรจงัหวดักำญจนบุรี จ ำนวน 5 รำย 

2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรวจิยั เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรศึกษำคร้ังน้ี คือ (1) แบบสมัภำษณ์ส ำหรับเกษตรกร จ ำนวน 4 ตอน ไดแ้ก่ 
ตอนท่ี 1 สภำพพ้ืนฐำนส่วนบุคคล ทำงสงัคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร ตอนท่ี 2 ควำมรู้ แหล่งควำมรู้ ควำมคิดเห็นและควำมตอ้งกำร
ในกำรพฒันำศูนยเ์รียนรู้กำรบริหำรจดักำรสินคำ้เกษตร ตลำดเกษตรกรของเกษตรกร ตอนท่ี 3 กำรมีส่วนร่วมและควำมพึงพอใจในกำร
พฒันำศูนยเ์รียนรู้กำรบริหำรจดักำรสินคำ้เกษตร ตลำดเกษตรกรของเกษตรกร ตอนท่ี 4 ปัญหำและขอ้เสนอแนะ แนวทำงในกำรพฒันำ
ศูนยเ์รียนรู้กำรบริหำรจดักำรสินคำ้เกษตร ตลำดเกษตรกรของเกษตรกร  (2) แบบสอบถำมส ำหรับผูใ้ชบ้ริกำร จ ำนวน 3 ตอน ไดแ้ก่    
ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้ชบ้ริกำร ตอนท่ี 2 ควำมพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริกำรในกำรพฒันำศูนยเ์รียนรู้กำรบริหำรจดักำรสินคำ้เกษตร 
ตลำดเกษตรกร ตอนท่ี 3ปัญหำและขอ้เสนอแนะของผูใ้ชบ้ริกำรในกำรพฒันำศูนยเ์รียนรู้กำรบริหำรจดักำรสินคำ้เกษตร ตลำดเกษตรกร          
(3) ประเด็นกำรสนทนำกลุ่มเกษตรกร เพ่ือศึกษำและวิเครำะห์ปัญหำ จุดแข็ง จุดอ่อนโอกำส อุปสรรค ขอ้เสนอแนะ และแนวทำงกำร
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พฒันำของสมำชิกศูนยเ์รียนรู้กำรบริหำรจดักำรสินคำ้เกษตร ตลำดเกษตรกรจงัหวดักำญจนบุรี และ (4) ประเด็นกำรสมัภำษณ์เชิงลึก เพื่อ
ศึกษำและวเิครำะห์ควำมคิดเห็นในดำ้นปัญหำและขอ้เสนอแนะของเจำ้หนำ้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งกบัศูนยเ์รียนรู้ฯ 

3. กำรวิเครำะห์ขอ้มูล โดยใชส้ถิติพรรณนำ และกำรจดัล ำดบั ส่วนประเด็นสนทนำกลุ่ม วิเครำะห์สภำพแวดลอ้มภำยใน ภำยนอก 
และกำรสมัภำษณ์ในประเด็น 4 P 

ผลการวจิยั 
 

สภาพพืน้ฐานส่วนบุคคล สังคม และเศรษฐกจิของเกษตรกร 
เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จบกำรศึกษำมธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ (ปวช.) มีประสบกำรณ์ในกำรท ำกำรเกษตร

เฉล่ีย 15.74 ปี จ ำนวนสมำชิกในครัวเรือนเฉล่ีย 2.31 คน ส่วนใหญ่ประกอบอำชีพกำรเกษตร โดยมีพ้ืนท่ีท ำกำรเกษตรของตนเองเฉล่ีย     
1.45 ไร่ รำยไดใ้นภำคกำรเกษตรของครัวเรือนเฉล่ีย 109,690.48 บำทต่อปี รำยไดน้อกภำคกำรเกษตรของครัวเรือนเฉล่ีย 69,261.90 บำท
ต่อปี และมีหน้ีสินของครัวเรือนเฉล่ีย 35,547.62 บำทต่อปี  
 
ความรู้ แหล่งความรู้ ความคดิเหน็ และความต้องการในการพฒันาศูนย์เรียนรู้การบริหารจดัการสินค้าเกษตร ตลาดเกษตรกร 

1. ควำมรู้เก่ียวกบักำรพฒันำศูนยเ์รียนรู้กำรบริหำรจดักำรสินคำ้เกษตร ตลำดเกษตรกร พบวำ่ เกษตรกรตอบถูกเฉล่ีย 11.33    
ขอ้ จำกทั้งหมด 15 ขอ้ ประเด็นควำมรู้ท่ีเกษตรกรตอบผิดมำกท่ีสุด ไดแ้ก่ บุคคลท่ีไม่ใช่เกษตรกรสำมำรถน ำสินคำ้มำจ ำหน่ำยในศูนย์
เรียนรู้กำรบริหำรจดักำรสินคำ้เกษตร ตลำดเกษตรกรได ้(เฉลย: ตอ้งเป็นเกษตรกรท่ีลงทะเบียนเป็นเกษตรกรกบักรมส่งเสริมกำรเกษตร)  

2. แหล่งควำมรู้และระดบักำรไดรั้บขอ้มูลข่ำวสำรเก่ียวกบักำรพฒันำศูนยเ์รียนรู้กำรบริหำรจดักำรสินคำ้เกษตร ตลำดเกษตรกร 
พบวำ่ เกษตรกรไดรั้บแหล่งควำมรู้จำกส่ือบุคคล ส่ือกลุ่ม ส่ือมวลชน และส่ือออนไลน์ ภำพรวมอยูใ่นระดบัปำนกลำง โดยเม่ือพิจำรณำ
แหล่งควำมรู้แต่ละประเภท พบวำ่ ไดรั้บจำกส่ือออนไลน์มำกกกวำ่ส่ืออ่ืน ๆ รองลงมำ คือ ส่ือกลุ่ม ส่ือบุคคล และส่ือมวลชน  

3. ควำมคิดเห็นของเกษตรกรในกำรพฒันำศูนยเ์รียนรู้กำรบริหำรจดักำรสินคำ้เกษตร ตลำดเกษตรกร โดยภำพรวมอยูใ่นระดบั
มำก เม่ือพิจำรณำควำมคิดเห็นแต่ละประเด็นหลกัแลว้พบวำ่ ควำมคิดเห็นต่อดำ้นสถำนท่ีและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกของศูนยเ์รียนรู้กำร
บริหำรจดักำรสินคำ้เกษตร ตลำดเกษตรกรจงัหวดักำญจนบุรี มำกท่ีสุด 

4. ควำมตอ้งกำรของเกษตรกรในกำรพฒันำศูนยเ์รียนรู้กำรบริหำรจดักำรสินคำ้เกษตรตลำดเกษตรกร โดยภำพรวมอยูใ่นระดบั
มำก เม่ือพิจำรณำควำมตอ้งกำรของเกษตรกรแต่ละประเด็นหลกัแลว้ พบวำ่ ควำมตอ้งกำรดำ้นสถำนท่ีตั้งศูนยเ์รียนรู้กำรบริหำรจดักำร
สินคำ้เกษตร ตลำดเกษตรกรจงัหวดักำญจนบุรี มำกท่ีสุด 
 
การมีส่วนร่วมและความพงึพอใจในการพฒันาศูนย์เรียนรู้การบริหารจดัการสินค้าเกษตร ตลาดเกษตรกรของเกษตรกร 

1. กำรมีส่วนร่วมของเกษตรกรในกำรพฒันำศูนยเ์รียนรู้กำรบริหำรจดักำรสินคำ้เกษตร ตลำดเกษตรกรจงัหวดักำญจนบุรี โดย
ภำพรวมอยูใ่นระดบัปำนกลำง เม่ือพิจำรณำในรำยละเอียดพบวำ่ เกษตรกรส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในกำรรับผลประโยชน์มำกท่ีสุด 

2. ควำมพึงพอใจของเกษตรกรในกำรพฒันำศูนยเ์รียนรู้กำรบริหำรจดักำรสินคำ้เกษตร ตลำดเกษตรกร โดยภำพรวมอยู่ใน
ระดบัปำนกลำง เม่ือพิจำรณำควำมพึงพอใจของเกษตรกรแต่ละประเด็นหลกัแลว้ พบวำ่ ควำมพึงพอใจดำ้นสินคำ้มำกท่ีสุด 
 

 
 

2554) ในกำรด ำเนินงำนศูนยเ์รียนรู้กำรบริหำรจดักำรสินคำ้เกษตร ตลำดเกษตรกรให้มีประสิทธิภำพ ตอ้งอำศยัควำมร่วมมือจำกทุกฝ่ำย  
ทั้งในส่วนของเกษตรกรท่ีเป็นสมำชิก หน่วยงำนภำครัฐท่ีก ำกบัดูแล เร่ิมตั้งแต่กำรมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำน กำรก ำหนด
นโยบำย กำรจัดกิจกรรมภำยในศูนยเ์รียนรู้ฯ กำรติดตำมและประเมินผล รวมถึงกำรรับผลประโยชน์ร่วมกนั กำรมีส่วนร่วมในทุก
กระบวนกำรจะช่วยใหก้ำรพฒันำเกิดควำมยัง่ยนื (กรมส่งเสริมกำรเกษตร, 2556) นอกจำกน้ี กำรสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ผูบ้ริโภคเป็น
ส่ิงส ำคญัท่ีเกษตรกรตอ้งเรียนรู้เพ่ือพฒันำเป็นผูป้ระกอบกำรท่ีมีศกัยภำพ กำรผลิตสินคำ้ท่ีตรงกบัควำมตอ้งกำรของตลำด จะเป็นกำรเพ่ิม
โอกำสให้สำมำรถจ ำหน่ำยสินคำ้ได้มำกข้ึน ปัจจัยท่ีมีผลต่อควำมพึงพอใจของผูรั้บบริกำร ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์บริกำร รำคำค่ำบริกำร 
สถำนท่ีบริกำร กำรส่งเสริมแนะน ำบริกำร ผูใ้ห้บริกำร ผูป้ระกอบกำร ผูบ้ริหำรกำรบริกำร และผูป้ฏิบติังำนบริกำร สภำพแวดลอ้มของ
ดำ้นกำรบริกำร กระบวนกำรบริกำร (ปรำณี คูเจริญไพศำล และนงลกัษณ์ วิรัชชยั , 2545) กำรศึกษำควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภคจะตอ้ง
เขำ้ใจควำมคิด ทศันคติ รวมถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อควำมคิดเห็น มีดงัน้ี (1) ปัจจยัทำงพนัธุกรรมและร่ำงกำย    
(2) ประสบกำรณ์โดยตรงของบุคคล (3) อิทธิพลจำกครอบครัว (4) ทศันคติและควำมคิดเห็นของกลุ่ม และ (5) ส่ือมวลชนท่ีไดรั้บจำก
ช่องทำงต่ำง ๆ (Oskamp, 1977) กำรจ ำหน่ำยสินคำ้ส่ิงส ำคญัอีกส่ิงหน่ึงคือ ตอ้งรู้จกัและเขำ้ใจหลกักำรตลำด กำรตลำด (marketing) คือ 
กิจกรรมของธุรกิจก ำหนดข้ึน เพ่ือวำงแผนรำคำ ส่งเสริมกำรตลำด กำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ ์กำรบริหำร และควำมคิดไปยงัตลำดเป้ำหมำย
หรือผูบ้ริโภค เพื่อให้สำมำรถจ ำหน่ำยสินค้ำท่ีสอดคลอ้งกับควำมตอ้งกำรของตลำด โดยกิจกรรมประกอบด้วย ส่วนประสมทำง
กำรตลำด (marketing mix)  ไดแ้ก่ 4ps คือ (1) Product ผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ สินคำ้เกษตรท่ีเป็นทั้งของสด ผกั ผลไม ้และสินคำ้แปรรูป (2) 
Price รำคำ  มีป้ำยแสดงรำคำท่ีชดัเจน (3) Place สถำนท่ี ตอ้งมีส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกท่ีครบครัน เช่น ห้องน ้ ำ ลำนจอดรถ ท่ีนัง่ส ำหรับ
รับประทำนอำหำร และ (4) Promotion กำรส่งเสริมกำรตลำด เช่น กำรจดัโปรโมชัน่สินคำ้ เพ่ือดึงดูดใจลูกคำ้ (เอกชยั พนัธุลี, 2553) 
 

วธีิด าเนินการวจิยั 
 

1. ประชำกรและกลุ่มตวัอยำ่ง จ ำนวน 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ (1) เกษตรกรท่ีเป็นสมำชิกศูนยเ์รียนรู้กำรบริหำรจดักำรสินคำ้เกษตร ตลำด 
เกษตรกรจงัหวดักำญจนบุรี ประจ ำปี พ.ศ. 2564 เก็บขอ้มูลทั้งหมด จ ำนวน 42 รำย  (2) ผูใ้ชบ้ริกำรศูนยเ์รียนรู้กำรบริหำรจดักำรสินคำ้
เกษตร ตลำดเกษตรกรจังหวดักำญจนบุรี เน่ืองจำกไม่ทรำบจ ำนวนประชำกร จึงก ำหนดจ ำนวนกลุ่มตวัอย่ำงโดยใชว้ิธีของ W. G. 
Cochran ก ำหนดค่ำควำมคลำดเคล่ือนท่ี 0.10ไดจ้ ำนวน 93 รำย และท ำกำรสุ่มตวัอย่ำงแบบง่ำย และ (3) เจำ้หนำ้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งกบัศูนย์
เรียนรู้กำรบริหำรจดักำรสินคำ้เกษตร ตลำดเกษตรกรจงัหวดักำญจนบุรี จ ำนวน 5 รำย 

2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรวจิยั เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรศึกษำคร้ังน้ี คือ (1) แบบสมัภำษณ์ส ำหรับเกษตรกร จ ำนวน 4 ตอน ไดแ้ก่ 
ตอนท่ี 1 สภำพพ้ืนฐำนส่วนบุคคล ทำงสงัคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร ตอนท่ี 2 ควำมรู้ แหล่งควำมรู้ ควำมคิดเห็นและควำมตอ้งกำร
ในกำรพฒันำศูนยเ์รียนรู้กำรบริหำรจดักำรสินคำ้เกษตร ตลำดเกษตรกรของเกษตรกร ตอนท่ี 3 กำรมีส่วนร่วมและควำมพึงพอใจในกำร
พฒันำศูนยเ์รียนรู้กำรบริหำรจดักำรสินคำ้เกษตร ตลำดเกษตรกรของเกษตรกร ตอนท่ี 4 ปัญหำและขอ้เสนอแนะ แนวทำงในกำรพฒันำ
ศูนยเ์รียนรู้กำรบริหำรจดักำรสินคำ้เกษตร ตลำดเกษตรกรของเกษตรกร  (2) แบบสอบถำมส ำหรับผูใ้ชบ้ริกำร จ ำนวน 3 ตอน ไดแ้ก่    
ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้ชบ้ริกำร ตอนท่ี 2 ควำมพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริกำรในกำรพฒันำศูนยเ์รียนรู้กำรบริหำรจดักำรสินคำ้เกษตร 
ตลำดเกษตรกร ตอนท่ี 3ปัญหำและขอ้เสนอแนะของผูใ้ชบ้ริกำรในกำรพฒันำศูนยเ์รียนรู้กำรบริหำรจดักำรสินคำ้เกษตร ตลำดเกษตรกร          
(3) ประเด็นกำรสนทนำกลุ่มเกษตรกร เพ่ือศึกษำและวิเครำะห์ปัญหำ จุดแข็ง จุดอ่อนโอกำส อุปสรรค ขอ้เสนอแนะ และแนวทำงกำร



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี
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ความพงึพอใจ ปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการศูนย์เรียนรู้การบริหารจดัการสินค้าเกษตร ตลาดเกษตรกร 
1. ควำมพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริกำรในกำรพฒันำศูนยเ์รียนรู้กำรบริหำรจดักำรสินคำ้เกษตร ตลำดเกษตรกรจงัหวดักำญจนบุรี โดย

ภำพรวมอยูใ่นระดบัมำก เม่ือพิจำรณำควำมพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริกำรแต่ละประเด็นหลกัแลว้ พบวำ่ ควำมพึงพอใจดำ้นสินคำ้มำกท่ีสุด 
2. ปัญหำของผูใ้ช้บริกำรในกำรพฒันำศูนยเ์รียนรู้กำรบริหำรจัดกำรสินคำ้เกษตร ตลำดเกษตรกรจังหวดักำญจนบุรี  โดย

ภำพรวมมีระดบันอ้ยท่ีสุด เม่ือพิจำรณำปัญหำของผูใ้ชบ้ริกำรแต่ละประเด็นหลกัแลว้ พบวำ่ ดำ้น Promotion มำกท่ีสุด 
3. ขอ้เสนอแนะของผูใ้ชบ้ริกำร ไดแ้ก่ (1) ดำ้นสินคำ้ Product ควรปรับปรุงคุณภำพสินคำ้ ให้มีคุณภำพและปลอดภยัยิ่งข้ึน

นอกจำกน้ี ควรเพ่ิมอำหำรสดพร้อมรับประทำน อำทิ เน้ือหมู เน้ือปลำ เป็นตน้ เพ่ือให้สินคำ้มีควำมหลำกหลำยและครบวงจร (2) ดำ้น
รำคำ Price ควรมีกำรติดป้ำยรำคำให้ชดัเจน และ (3) ดำ้นกำรส่งเสริมกำรขำย กำรประชำสัมพนัธ์ Promotion ควรจดัให้มีกำรประชำสัมพนัธ์ 
เผยแพร่ขอ้มูลข่ำวสำรผำ่นช่องทำงต่ำง ๆ ใหม้ำกข้ึน เพ่ือสร้ำงกำรรับรู้ใหแ้ก่ผูบ้ริโภค   
 
ปัญหา สภาพแวดล้อมภายใน ภายนอก ข้อเสนอแนะในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร ตลาดเกษตรกรของ
เกษตรกร 

1. ปัญหำในกำรพฒันำศูนยเ์รียนรู้กำรบริหำรจดักำรสินคำ้เกษตร ตลำดเกษตรกรของเกษตรกร โดยภำพรวมเกษตรกรมีปัญหำ 
ในระดบัปำนกลำง  

2. สภำพแวดลอ้มภำยใน ภำยนอก ไดแ้ก่ (1) จุดแขง็ ไดแ้ก่ เกษตรกรยิม้แยม้แจ่มใส มีจิตบริกำร ปริมำณสินคำ้เพียงพอสถำนท่ี
สะอำด เดินทำงสะดวก (2) จุดอ่อน ไดแ้ก่ สมำชิกไม่ปฏิบัติตำมกฎระเบียบ เกษตรกรบำงรำยไม่มีใบรับรองมำตรฐำนสินคำ้เกษตร 
คณะกรรมกำรมีควำมรู้ ควำมเขำ้ใจในกำรบริหำรงำนไม่เพียงพอ (3) โอกำส ไดแ้ก่ มีลูกคำ้ประจ ำ เช่น หน่วยงำนรำชกำร กระแสรัก
สุขภำพ หน่วยงำนภำครัฐสนบัสนุน และ (4) อุปสรรค ไดแ้ก่ ลูกคำ้ขำดควำมเช่ือมัน่ในคุณภำพสินคำ้ 

3. ขอ้เสนอแนะในกำรพฒันำศูนยเ์รียนรู้กำรบริหำรจดักำรสินคำ้เกษตร ตลำดเกษตรกรโดยภำพรวมเกษตรกรมีขอ้เสนอแนะ 
แบ่งออกเป็น 7 ดำ้น ดงัน้ี  (1) ดำ้นควำมรู้ ไดแ้ก่ อบรมเพ่ิมเติมองคค์วำมรู้ดำ้นกำรพฒันำคุณภำพสินคำ้  ให้มีคุณภำพมำตรฐำน (2) ดำ้น
กฎระเบียบ ไดแ้ก่ สมำชิกทุกคนควรมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดกฎระเบียบและขอ้บงัคบั (3) ดำ้นคณะกรรมกำร ไดแ้ก่ หน่วยงำนรำชกำร
ควรอบรมเพ่ิมเติมควำมรู้ให้แก่คณะกรรมกำร เพ่ือให้สำมำรถบริหำรจดักำรศูนยเ์รียนรู้กำรบริหำรจดักำรสินคำ้เกษตร ตลำดเกษตรกร
จงัหวดักำญจนบุรีไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ (4) ดำ้นกำรบริหำรจดักำร ไดแ้ก่ หน่วยงำนรำชกำรควรจดัให้มีกำรตรวจสอบสำรพิษตกคำ้ง
ในสินคำ้เกษตร อยำ่งนอ้ยเดือนละ 2 คร้ัง เพ่ือควบคุมคุณภำพสินคำ้ใหมี้คุณภำพและปลอดภยั (5) ดำ้นสมำชิก ไดแ้ก่ สมำชิกทุกคนควร
มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนศูนยเ์รียนรู้ฯ มำกยิง่ข้ึน เพ่ือใหเ้กิดกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยนื (6) ดำ้นสินคำ้ ไดแ้ก่ ควรมีกำรพฒันำสินคำ้เกษตร
ใหมี้อตัลกัษณ์ และ (7) ดำ้นสถำนท่ีและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก ไดแ้ก่ ควรเพ่ิมพดัลมเพดำนเพ่ือระบำยอำกำศ มีอ่ำงลำ้งมือใหเ้พียงพอ 
 

อภิปรายผล 
 
ความรู้ แหล่งความรู้ ความคิดเห็น และความต้องการในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร ตลาดเกษตรกรของ
เกษตรกร 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี

261261

 
 

 1. ควำมรู้ในกำรพฒันำศูนยเ์รียนรู้กำรบริหำรจดักำรสินคำ้เกษตร ตลำดเกษตรกรของเกษตรกร ผลกำรวิจยัพบว่ำ เกษตรกร
ตอบไดถู้กตอ้งเฉล่ีย 11.33 ขอ้ จำก 15 ขอ้ ซ่ึงจะเห็นไดว้ำ่ ประเด็นค ำถำมท่ีเกษตรกรตอบผิดมำกท่ีสุด ไดแ้ก่ บุคคลท่ีไม่ใช่เกษตรกร
สำมำรถน ำสินคำ้มำจ ำหน่ำยในศูนยเ์รียนรู้กำรบริหำรจดักำรสินคำ้เกษตร ตลำดเกษตรกรได ้เป็นประเด็นท่ีเจำ้หนำ้ท่ีส่งเสริมกำรเกษตร
ควรสร้ำงควำมเขำ้ใจท่ีถูกตอ้งกบัเกษตรกร ในเร่ืองหลกัเกณฑก์ำรเป็นสมำชิกศูนยเ์รียนรู้ฯ สอดคลอ้งกบั กรมส่งเสริมกำรเกษตร (2557) 
ในคู่มือโครงกำรตลำดเกษตรกร ก ำหนดคุณสมบัติของผูส้มคัรเป็นสมำชิกฯ ตอ้งเป็นผูข้ึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรกับกรมส่งเสริม
กำรเกษตร 
 2. แหล่งควำมรู้ในกำรพฒันำศูนยเ์รียนรู้กำรบริหำรจดักำรสินคำ้เกษตร ตลำดเกษตรกรของเกษตรกร พบวำ่ เกษตรกรไดรั้บ
จำกส่ือออนไลน์มำกท่ีสุด ไดแ้ก่ เฟซบุ๊ก ยูทูบ และเวบ็ไซต์ ตำมล ำดบั ทั้ งน้ี เน่ืองจำกรัฐบำลมีนโยบำยท่ีจะน ำพำประเทศไทยกำ้วสู่   
“ไทยแลนด ์4.0” ดว้ยกำรน ำเทคโนโลยดิีจิทลั เขำ้มำมีบทบำทส ำคญัในกำรขบัเคล่ือนเศรษฐกิจและสงัคม เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจฐำนรำก
ของประเทศ ยกระดบัคุณภำพเกษตรกรไทยให้เขม้แข็ง สอดคลอ้งกบั เบญจมำศ อยู่ประเสริฐ และบ ำเพ็ญ เขียวหวำน (2558) พบว่ำ 
เกษตรกรทั้งหมดมีกำรใชป้ระโยชน์จำกเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรติดต่อส่ือสำร รองลงมำ เพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้ และเพ่ือทรำบขอ้มูล
ข่ำวสำร 
 3. ควำมคิดเห็นในกำรพฒันำศูนยเ์รียนรู้กำรบริหำรจดักำรสินคำ้เกษตร ตลำดเกษตรกรของเกษตรกร พบวำ่ เกษตรกรมี 
ควำมเห็นดว้ยในระดบัมำก โดยเห็นดว้ยกบัดำ้นสถำนท่ีและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกของศูนยเ์รียนรู้กำรบริหำรจดักำรสินคำ้เกษตร ตลำด
เกษตรกรจงัหวดักำญจนบุรี มำกท่ีสุด ได้แก่ มีสำธำรณูปโภคพ้ืนฐำนเพียงพอ เช่น ไฟฟ้ำ น ้ ำประปำ ทั้ งน้ี อำจเป็นเพรำะเจ้ำหน้ำท่ี
ส่งเสริมกำรเกษตรและเกษตรกรให้ควำมส ำคญัในกำรจัดกำรดำ้นสถำนท่ี เน่ืองจำกกำรมีสถำนท่ีท่ีมีควำมพร้อมในด้ำนต่ำง ๆ จะ
สำมำรถดึงดูดผูบ้ริโภคเขำ้มำซ้ือสินคำ้ภำยในศูนยเ์รียนรู้ฯ เพ่ิมมำกข้ึน สอดคลอ้งกบั ปรำณี คูเจริญไพศำล และนงลกัษณ์ วิรัชชยั (2545) 
กล่ำววำ่ สถำนท่ีบริกำร กำรเขำ้ถึงบริกำรไดส้ะดวกเม่ือลูกคำ้มีควำมตอ้งกำร ยอ่มก่อใหเ้กิดควำมพึงพอใจต่อกำรบริกำร  

  4. ควำมตอ้งกำรในกำรพฒันำศูนยเ์รียนรู้กำรบริหำรจดักำรสินคำ้เกษตร ตลำดเกษตรกรของเกษตรกร พบวำ่ เกษตรกรมีควำม
ตอ้งกำรภำพรวมในระดบัมำก โดยดำ้นสินค้ำมำกท่ีสุด ไดแ้ก่ กำรแปรรูปสินคำ้เกษตรให้มีควำมหลำกหลำยตรงกบัควำมตอ้งกำรของ
ผูบ้ริโภค พฒันำมำตรฐำนสินคำ้เกษตรเพื่อเป็น GAP/เกษตรอินทรีย ์หรือมำตรฐำนอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บกำรยอมรับ สอดคลอ้งกบักำรสนทนำ
กลุ่มของเกษตรกรดำ้นขอ้เสนอแนะในกำรพฒันำศูนยเ์รียนรู้ฯ คือ อบรมเพ่ิมเติมองคค์วำมรู้ดำ้นกำรพฒันำคุณภำพสินคำ้ใหมี้คุณภำพ  
 
การมีส่วนร่วมและความพงึพอใจในการพฒันาศูนย์เรียนรู้การบริหารจดัการสินค้าเกษตรตลาดเกษตรกรของเกษตรกร              

1. กำรมีส่วนร่วมในกำรพฒันำศูนยเ์รียนรู้กำรบริหำรจดักำรสินคำ้เกษตร ตลำดเกษตรกรของเกษตรกร พบวำ่ เกษตรกรมีส่วน 
ร่วมในระดบัปำนกลำง โดยมีส่วนร่วมในกำรรับผลประโยชน์จำกกำรด ำเนินงำนของศูนยเ์รียนรู้กำรบริหำรจดักำรสินคำ้เกษตร ตลำด
เกษตรกรจงัหวดักำญจนบุรี มำกท่ีสุด ทั้งน้ี อำจเป็นเพรำะศูนยเ์รียนรู้ฯ เป็นสถำนท่ีของหน่วยงำนรำชกำร จึงมีหลำยหน่วยงำนในพ้ืน
ท่ีมำจดักิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร นอกจำกน้ี กรมส่งเสริมกำรเกษตรไดส้นบัสนุนงบประมำณส่วนหน่ึง เพื่อใชใ้นกำรด ำเนินกำร
ศูนยเ์รียนรู้กำรบริหำรจดักำรสินคำ้เกษตร ตลำดเกษตรกรจงัหวัดกำญจนบุรี ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน โดยสมำชิกทุกคนไดรั้บ
ผลประโยชน์จำกกำรด ำเนินงำน เช่น กำรอบรมให้ควำมรู้แก่สมำชิกในดำ้นกำรผลิต กำรตลำด สนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์เพ่ือใชใ้นศูนย์
เรียนรู้ฯ สอดคลอ้งกบั Cohen (อำ้งถึงใน สุนนัท ์สีสงัข ์และณรัฐ รัตนเจริญ, 2554)  กำรไดรั้บและกำรใชป้ระโยชน์ร่วมกนัเป็นส่วนหน่ึง

 
 

ความพงึพอใจ ปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการศูนย์เรียนรู้การบริหารจดัการสินค้าเกษตร ตลาดเกษตรกร 
1. ควำมพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริกำรในกำรพฒันำศูนยเ์รียนรู้กำรบริหำรจดักำรสินคำ้เกษตร ตลำดเกษตรกรจงัหวดักำญจนบุรี โดย

ภำพรวมอยูใ่นระดบัมำก เม่ือพิจำรณำควำมพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริกำรแต่ละประเด็นหลกัแลว้ พบวำ่ ควำมพึงพอใจดำ้นสินคำ้มำกท่ีสุด 
2. ปัญหำของผูใ้ช้บริกำรในกำรพฒันำศูนยเ์รียนรู้กำรบริหำรจัดกำรสินคำ้เกษตร ตลำดเกษตรกรจังหวดักำญจนบุรี  โดย

ภำพรวมมีระดบันอ้ยท่ีสุด เม่ือพิจำรณำปัญหำของผูใ้ชบ้ริกำรแต่ละประเด็นหลกัแลว้ พบวำ่ ดำ้น Promotion มำกท่ีสุด 
3. ขอ้เสนอแนะของผูใ้ชบ้ริกำร ไดแ้ก่ (1) ดำ้นสินคำ้ Product ควรปรับปรุงคุณภำพสินคำ้ ให้มีคุณภำพและปลอดภยัยิ่งข้ึน

นอกจำกน้ี ควรเพ่ิมอำหำรสดพร้อมรับประทำน อำทิ เน้ือหมู เน้ือปลำ เป็นตน้ เพ่ือให้สินคำ้มีควำมหลำกหลำยและครบวงจร (2) ดำ้น
รำคำ Price ควรมีกำรติดป้ำยรำคำให้ชดัเจน และ (3) ดำ้นกำรส่งเสริมกำรขำย กำรประชำสัมพนัธ์ Promotion ควรจดัให้มีกำรประชำสัมพนัธ์ 
เผยแพร่ขอ้มูลข่ำวสำรผำ่นช่องทำงต่ำง ๆ ใหม้ำกข้ึน เพ่ือสร้ำงกำรรับรู้ใหแ้ก่ผูบ้ริโภค   
 
ปัญหา สภาพแวดล้อมภายใน ภายนอก ข้อเสนอแนะในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร ตลาดเกษตรกรของ
เกษตรกร 

1. ปัญหำในกำรพฒันำศูนยเ์รียนรู้กำรบริหำรจดักำรสินคำ้เกษตร ตลำดเกษตรกรของเกษตรกร โดยภำพรวมเกษตรกรมีปัญหำ 
ในระดบัปำนกลำง  

2. สภำพแวดลอ้มภำยใน ภำยนอก ไดแ้ก่ (1) จุดแขง็ ไดแ้ก่ เกษตรกรยิม้แยม้แจ่มใส มีจิตบริกำร ปริมำณสินคำ้เพียงพอสถำนท่ี
สะอำด เดินทำงสะดวก (2) จุดอ่อน ไดแ้ก่ สมำชิกไม่ปฏิบัติตำมกฎระเบียบ เกษตรกรบำงรำยไม่มีใบรับรองมำตรฐำนสินคำ้เกษตร 
คณะกรรมกำรมีควำมรู้ ควำมเขำ้ใจในกำรบริหำรงำนไม่เพียงพอ (3) โอกำส ไดแ้ก่ มีลูกคำ้ประจ ำ เช่น หน่วยงำนรำชกำร กระแสรัก
สุขภำพ หน่วยงำนภำครัฐสนบัสนุน และ (4) อุปสรรค ไดแ้ก่ ลูกคำ้ขำดควำมเช่ือมัน่ในคุณภำพสินคำ้ 

3. ขอ้เสนอแนะในกำรพฒันำศูนยเ์รียนรู้กำรบริหำรจดักำรสินคำ้เกษตร ตลำดเกษตรกรโดยภำพรวมเกษตรกรมีขอ้เสนอแนะ 
แบ่งออกเป็น 7 ดำ้น ดงัน้ี  (1) ดำ้นควำมรู้ ไดแ้ก่ อบรมเพ่ิมเติมองคค์วำมรู้ดำ้นกำรพฒันำคุณภำพสินคำ้  ให้มีคุณภำพมำตรฐำน (2) ดำ้น
กฎระเบียบ ไดแ้ก่ สมำชิกทุกคนควรมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดกฎระเบียบและขอ้บงัคบั (3) ดำ้นคณะกรรมกำร ไดแ้ก่ หน่วยงำนรำชกำร
ควรอบรมเพ่ิมเติมควำมรู้ให้แก่คณะกรรมกำร เพ่ือให้สำมำรถบริหำรจดักำรศูนยเ์รียนรู้กำรบริหำรจดักำรสินคำ้เกษตร ตลำดเกษตรกร
จงัหวดักำญจนบุรีไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ (4) ดำ้นกำรบริหำรจดักำร ไดแ้ก่ หน่วยงำนรำชกำรควรจดัให้มีกำรตรวจสอบสำรพิษตกคำ้ง
ในสินคำ้เกษตร อยำ่งนอ้ยเดือนละ 2 คร้ัง เพ่ือควบคุมคุณภำพสินคำ้ใหมี้คุณภำพและปลอดภยั (5) ดำ้นสมำชิก ไดแ้ก่ สมำชิกทุกคนควร
มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนศูนยเ์รียนรู้ฯ มำกยิง่ข้ึน เพ่ือใหเ้กิดกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยนื (6) ดำ้นสินคำ้ ไดแ้ก่ ควรมีกำรพฒันำสินคำ้เกษตร
ใหมี้อตัลกัษณ์ และ (7) ดำ้นสถำนท่ีและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก ไดแ้ก่ ควรเพ่ิมพดัลมเพดำนเพ่ือระบำยอำกำศ มีอ่ำงลำ้งมือใหเ้พียงพอ 
 

อภิปรายผล 
 
ความรู้ แหล่งความรู้ ความคิดเห็น และความต้องการในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร ตลาดเกษตรกรของ
เกษตรกร 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

262262

 
 

ของกำรมีส่วนร่วมในทรัพยำกร กำรไดรั้บผลประโยชน์ท่ีดีตำมหลกักำรมีส่วนร่วมคือ กำรแบ่งปันให้สมำชิกไดรั้บผลประโยชน์เท่ำ
เทียมกนั 
               2. ควำมพึงพอใจในกำรพฒันำศูนยเ์รียนรู้กำรบริหำรจดักำรสินคำ้เกษตร ตลำดเกษตรกรของเกษตรกร พบวำ่ เกษตรกรมีควำม
พึงพอใจในระดบัปำนกลำง โดยดำ้นควำมรู้ นอ้ยท่ีสุด โดยเฉพำะกำรอบรมเร่ืองกำรพฒันำผลิตภณัฑ ์ให้มีคุณภำพ มำตรฐำน ทั้งน้ี อำจ
เป็นเพรำะหลกัสูตรดำ้นกำรตลำดท่ีน ำมำถ่ำยทอดควำมรู้ อำจไม่ตรงกบัควำมตอ้งกำรของเกษตรกร สอดคลอ้งกบั Kungwan Juntarashot 
and Suchote Daosukho (1986) กำรส่งเสริมกำรเกษตรตอ้งเร่ิมตน้ด ำเนินกำรในระดบัพ้ืนท่ี คือ ศึกษำตวัเกษตรกรและชุมชน เพ่ือจะได้
ทรำบถึงปัญหำและควำมตอ้งกำรท่ีแทจ้ริงของเกษตรกร 
 
ความพงึพอใจ ปัญหา และข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการศูนย์เรียนรู้การบริหารจดัการสินค้าเกษตร ตลาดเกษตรกร 

1. ควำมพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริกำรศูนยเ์รียนรู้กำรบริหำรจดักำรสินคำ้เกษตร ตลำดเกษตรกร พบวำ่ ผูใ้ชบ้ริกำรมีควำมพึงพอใจ
ระดบัมำก โดยดำ้นกำรส่งเสริมกำรขำย กำรประชำสมัพนัธ์ นอ้ยท่ีสุด โดยเฉพำะกำรจดักิจกรรมโปรโมชัน่ ทั้งน้ี อำจเป็นเพรำะเจำ้หนำ้ท่ี
ส่งเสริมกำรเกษตรไม่ไดต้ระหนกัถึงควำมส ำคญัในกำรใชเ้คร่ืองมือส่ือสำรทำงกำรตลำด ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีส ำคญัในกำรน ำเสนอขอ้มูล
ข่ำวสำรท่ีเก่ียวกบัตวัสินคำ้หรือบริกำรจำกเกษตรกรถึงผูบ้ริโภค สอดคลอ้งกบั ปรำณี คูเจริญไพศำล และนงลกัษณ์ วิรัชชยั (2545) ควำม
พึงพอใจของผูรั้บบริกำร เกิดข้ึนจำกกำรไดย้นิขอ้มูลข่ำวสำรเร่ืองคุณภำพของกำรบริกำรในทำงบวก ซ่ึงหำกตรงกบัควำมเช่ือท่ีมีอยูก็่จะ
รู้สึกดีกบับริกำรดงักล่ำว 

2. ปัญหำของผูใ้ชบ้ริกำรศูนยเ์รียนรู้กำรบริหำรจดักำรสินค้ำเกษตร ตลำดเกษตรกร ผลกำรวิจยัพบวำ่ ผูใ้ชบ้ริกำรมีปัญหำใน
ภำพรวมอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด โดยดำ้นกำรส่งเสริมกำรขำย กำรประชำสมัพนัธ์ มำกท่ีสุด ทั้งน้ี อำจเป็นเพรำะเกษตรกรมีส่วนร่วมในกำร
จดักิจกรรมประชำสมัพนัธ์ขอ้มูลข่ำวสำรของศูนยเ์รียนรู้ฯ ค่อนขำ้งนอ้ย เน่ืองจำกขำดกำรวำงแผนในกำรด ำเนินกิจกรรมร่วมกนั ดงันั้น
เจำ้หนำ้ท่ีส่งเสริมกำรเกษตรและเกษตรกรควรมีกำรจดัเวทีถอดบทเรียนปัญหำท่ีเกิดข้ึน เพ่ือหำแนวทำงกำรพฒันำท่ีเหมำะสม สอดคลอ้ง
กบั กรมส่งเสริมกำรเกษตร (2556) ในคู่มือกำรพฒันำองคก์รเกษตร วสิำหกิจชุมชนและเครือข่ำย กำรมีส่วนร่วมในกำรคน้หำปัญหำและ
สำเหตุของปัญหำขององคก์ร ถำ้ไม่ทรำบถึงปัญหำและเขำ้ใจถึงสำเหตุท ำใหก้ำรแกปั้ญหำไร้ประโยชน์ 

3. ขอ้เสนอแนะของผูใ้ชบ้ริกำรศูนยเ์รียนรู้กำรบริหำรจดักำรสินคำ้เกษตร ตลำดเกษตรกร พบวำ่ ควรปรับปรุงคุณภำพสินคำ้ให ้
มีคุณภำพและปลอดภยัมำกยิง่ข้ึน เกษตรกรควรมีใบรับรองมำตรฐำนสินคำ้แสดงใหลู้กคำ้เห็นอยำ่งชดัเจน นอกจำกน้ี ควรเพ่ิมอำหำรสด
พร้อมรับประทำน เพ่ือใหสิ้นคำ้มีควำมหลำกหลำยและครบวงจร ควรจดัใหมี้กำรประชำสมัพนัธ์เผยแพร่ขอ้มูลข่ำวสำรใหม้ำกยิง่ข้ึน  
 
ปัญหาสภาพแวดล้อมภายใน ภายนอก ข้อเสนอแนะแนวทางในการพฒันาศูนย์เรียนรู้การบริหารจดัการสินค้าเกษตร ตลาดเกษตรกรของ
เกษตรกร 

1. ปัญหำของเกษตรกรในกำรพฒันำศูนยเ์รียนรู้กำรบริหำรจดักำรสินคำ้เกษตร ตลำดเกษตรกรของเกษตรกร พบว่ำ อยู่ใน
ระดบัปำนกลำง โดยดำ้นกฎระเบียบ มำกท่ีสุด ทั้งน้ี อำจเป็นเพรำะคณะกรรมกำรฯ ขำดควำมเขม้งวดในกำรบงัคบัใชก้ฎระเบียบ อีกทั้ง
สมำชิกฯ ใหค้วำมร่วมมือในกำรปฏิบติัตำมกฎระเบียบท่ีก ำหนดไวค้่อนขำ้งนอ้ย ดงันั้น เจำ้หนำ้ท่ีนกัส่งเสริมกำรเกษตรควรส่งเสริมให้
เกษตรกรมีส่วนร่วมในกำรจดัท ำกฎระเบียบของศูนยเ์รียนรู้ฯ เพ่ือตระหนกัถึงควำมส ำคญัในกำรปฏิบติัตำมกฎระเบียบของศูนยเ์รียนรู้ฯ 
สอดคลอ้งกบั Cohen (อำ้งถึงใน สุนนัท์ สีสังข ์และณรัฐ รัตนเจริญ, 2554) กำรมีส่วนร่วมตั้งแต่กำรวำงแผน คือ กำรน ำเสนอแผน กำร



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี

263263

 
 

ของกำรมีส่วนร่วมในทรัพยำกร กำรไดรั้บผลประโยชน์ท่ีดีตำมหลกักำรมีส่วนร่วมคือ กำรแบ่งปันให้สมำชิกไดรั้บผลประโยชน์เท่ำ
เทียมกนั 
               2. ควำมพึงพอใจในกำรพฒันำศูนยเ์รียนรู้กำรบริหำรจดักำรสินคำ้เกษตร ตลำดเกษตรกรของเกษตรกร พบวำ่ เกษตรกรมีควำม
พึงพอใจในระดบัปำนกลำง โดยดำ้นควำมรู้ นอ้ยท่ีสุด โดยเฉพำะกำรอบรมเร่ืองกำรพฒันำผลิตภณัฑ ์ให้มีคุณภำพ มำตรฐำน ทั้งน้ี อำจ
เป็นเพรำะหลกัสูตรดำ้นกำรตลำดท่ีน ำมำถ่ำยทอดควำมรู้ อำจไม่ตรงกบัควำมตอ้งกำรของเกษตรกร สอดคลอ้งกบั Kungwan Juntarashot 
and Suchote Daosukho (1986) กำรส่งเสริมกำรเกษตรตอ้งเร่ิมตน้ด ำเนินกำรในระดบัพ้ืนท่ี คือ ศึกษำตวัเกษตรกรและชุมชน เพ่ือจะได้
ทรำบถึงปัญหำและควำมตอ้งกำรท่ีแทจ้ริงของเกษตรกร 
 
ความพงึพอใจ ปัญหา และข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการศูนย์เรียนรู้การบริหารจดัการสินค้าเกษตร ตลาดเกษตรกร 

1. ควำมพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริกำรศูนยเ์รียนรู้กำรบริหำรจดักำรสินคำ้เกษตร ตลำดเกษตรกร พบวำ่ ผูใ้ชบ้ริกำรมีควำมพึงพอใจ
ระดบัมำก โดยดำ้นกำรส่งเสริมกำรขำย กำรประชำสมัพนัธ์ นอ้ยท่ีสุด โดยเฉพำะกำรจดักิจกรรมโปรโมชัน่ ทั้งน้ี อำจเป็นเพรำะเจำ้หนำ้ท่ี
ส่งเสริมกำรเกษตรไม่ไดต้ระหนกัถึงควำมส ำคญัในกำรใชเ้คร่ืองมือส่ือสำรทำงกำรตลำด ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีส ำคญัในกำรน ำเสนอขอ้มูล
ข่ำวสำรท่ีเก่ียวกบัตวัสินคำ้หรือบริกำรจำกเกษตรกรถึงผูบ้ริโภค สอดคลอ้งกบั ปรำณี คูเจริญไพศำล และนงลกัษณ์ วิรัชชยั (2545) ควำม
พึงพอใจของผูรั้บบริกำร เกิดข้ึนจำกกำรไดย้นิขอ้มูลข่ำวสำรเร่ืองคุณภำพของกำรบริกำรในทำงบวก ซ่ึงหำกตรงกบัควำมเช่ือท่ีมีอยูก็่จะ
รู้สึกดีกบับริกำรดงักล่ำว 

2. ปัญหำของผูใ้ชบ้ริกำรศูนยเ์รียนรู้กำรบริหำรจดักำรสินค้ำเกษตร ตลำดเกษตรกร ผลกำรวิจยัพบวำ่ ผูใ้ชบ้ริกำรมีปัญหำใน
ภำพรวมอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด โดยดำ้นกำรส่งเสริมกำรขำย กำรประชำสมัพนัธ์ มำกท่ีสุด ทั้งน้ี อำจเป็นเพรำะเกษตรกรมีส่วนร่วมในกำร
จดักิจกรรมประชำสมัพนัธ์ขอ้มูลข่ำวสำรของศูนยเ์รียนรู้ฯ ค่อนขำ้งนอ้ย เน่ืองจำกขำดกำรวำงแผนในกำรด ำเนินกิจกรรมร่วมกนั ดงันั้น
เจำ้หนำ้ท่ีส่งเสริมกำรเกษตรและเกษตรกรควรมีกำรจดัเวทีถอดบทเรียนปัญหำท่ีเกิดข้ึน เพ่ือหำแนวทำงกำรพฒันำท่ีเหมำะสม สอดคลอ้ง
กบั กรมส่งเสริมกำรเกษตร (2556) ในคู่มือกำรพฒันำองคก์รเกษตร วสิำหกิจชุมชนและเครือข่ำย กำรมีส่วนร่วมในกำรคน้หำปัญหำและ
สำเหตุของปัญหำขององคก์ร ถำ้ไม่ทรำบถึงปัญหำและเขำ้ใจถึงสำเหตุท ำใหก้ำรแกปั้ญหำไร้ประโยชน์ 

3. ขอ้เสนอแนะของผูใ้ชบ้ริกำรศูนยเ์รียนรู้กำรบริหำรจดักำรสินคำ้เกษตร ตลำดเกษตรกร พบวำ่ ควรปรับปรุงคุณภำพสินคำ้ให ้
มีคุณภำพและปลอดภยัมำกยิง่ข้ึน เกษตรกรควรมีใบรับรองมำตรฐำนสินคำ้แสดงใหลู้กคำ้เห็นอยำ่งชดัเจน นอกจำกน้ี ควรเพ่ิมอำหำรสด
พร้อมรับประทำน เพ่ือใหสิ้นคำ้มีควำมหลำกหลำยและครบวงจร ควรจดัใหมี้กำรประชำสมัพนัธ์เผยแพร่ขอ้มูลข่ำวสำรใหม้ำกยิง่ข้ึน  
 
ปัญหาสภาพแวดล้อมภายใน ภายนอก ข้อเสนอแนะแนวทางในการพฒันาศูนย์เรียนรู้การบริหารจดัการสินค้าเกษตร ตลาดเกษตรกรของ
เกษตรกร 

1. ปัญหำของเกษตรกรในกำรพฒันำศูนยเ์รียนรู้กำรบริหำรจดักำรสินคำ้เกษตร ตลำดเกษตรกรของเกษตรกร พบว่ำ อยู่ใน
ระดบัปำนกลำง โดยดำ้นกฎระเบียบ มำกท่ีสุด ทั้งน้ี อำจเป็นเพรำะคณะกรรมกำรฯ ขำดควำมเขม้งวดในกำรบงัคบัใชก้ฎระเบียบ อีกทั้ง
สมำชิกฯ ใหค้วำมร่วมมือในกำรปฏิบติัตำมกฎระเบียบท่ีก ำหนดไวค้่อนขำ้งนอ้ย ดงันั้น เจำ้หนำ้ท่ีนกัส่งเสริมกำรเกษตรควรส่งเสริมให้
เกษตรกรมีส่วนร่วมในกำรจดัท ำกฎระเบียบของศูนยเ์รียนรู้ฯ เพ่ือตระหนกัถึงควำมส ำคญัในกำรปฏิบติัตำมกฎระเบียบของศูนยเ์รียนรู้ฯ 
สอดคลอ้งกบั Cohen (อำ้งถึงใน สุนนัท์ สีสังข ์และณรัฐ รัตนเจริญ, 2554) กำรมีส่วนร่วมตั้งแต่กำรวำงแผน คือ กำรน ำเสนอแผน กำร

 
 

จดัล ำดบัควำมส ำคญัของส่ิงท่ีตอ้งท ำก่อนหลงั กำรมีส่วนร่วมในกำรตดัสินใจช่วยลดปัญหำกำรท ำงำนในดำ้นต่ำง ๆ ท่ีไม่ตรงกบัควำม
ตอ้งกำรของบุคลำกรฝ่ำยปฏิบติักำรได ้
               2. สภำพแวดล้อมภำยใน ภำยนอก ได้แก่ (1) จุดแข็ง ได้แก่ เกษตรกรยิ้มแยม้แจ่มใส มีจิตบริกำร เน่ืองจำกเกษตรกรให้
ควำมส ำคญัและใส่ใจในกำรให้บริกำรแก่ลูกคำ้เพ่ือสร้ำงควำมประทบัใจ (2) จุดอ่อน ไดแ้ก่ เกษตรกรบำงรำยไม่มีใบรับรองมำตรฐำน
สินคำ้เกษตร อำจเป็นเพรำะเกษตรกรเห็นวำ่ ระหวำ่งสินคำ้ท่ีมีใบรับรองมำตรฐำนและไม่มีใบรับรองมำตรฐำนมีรำคำไม่แตกต่ำงกนัมำก 
จึงไม่ไดใ้ห้ควำมส ำคญักบัคุณภำพสินคำ้มำกนัก (3) โอกำส ไดแ้ก่ มีลูกคำ้ประจ ำ เช่น หน่วยงำนรำชกำร หน่วยงำนภำครัฐสนับสนุน 
เน่ืองจำกศูนยเ์รียนรู้ฯ ตั้งอยู่ใกลห้น่วยงำนรำชกำร ลูกคำ้ส่วนใหญ่จึงเป็นเจำ้หนำ้ท่ีภำครัฐ และ (4) อุปสรรค ไดแ้ก่ ลูกคำ้ขำดควำม
เช่ือมัน่ในคุณภำพสินคำ้ อำจเป็นเพรำะเกษตรกรไม่น ำใบรับรองมำตรฐำนสินคำ้เกษตร มำติดแสดงให้ลูกคำ้เห็นอย่ำงชดัเจน และ
เจำ้หนำ้ท่ีส่งเสริมกำรเกษตรไม่ไดท้ ำป้ำยขอ้มูลผลกำรตรวจสอบสำรพิษตกคำ้งในสินคำ้ใหผู้บ้ริโภคไดท้รำบ 
 3. ขอ้เสนอแนะในกำรพฒันำศูนยเ์รียนรู้กำรบริหำรจดักำรสินคำ้เกษตร ตลำดเกษตรกรของเกษตรกร พบวำ่ มีขอ้เสนอแนะ
ไดแ้ก่ ควรอบรมเพ่ิมเติมองคค์วำมรู้ดำ้นกำรพฒันำคุณภำพสินคำ้ใหมี้คุณภำพมำตรฐำน ดำ้นกำรแปรรูปตำมควำมตอ้งกำรของเกษตรกร 
มำกยิ่งข้ึน สมำชิกทุกคนควรมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดกฎระเบียบ ก ำหนดหลกัเกณฑใ์นกำรน ำสินคำ้เขำ้มำจ ำหน่ำย  ควรจดักิจกรรม
ประชำสัมพนัธ์ศูนยเ์รียนรู้ฯ ให้มำกยิ่งข้ึน สอดคลอ้งกบั เอมอร จนัทรสำ (2562) คณะกรรมกำรและเจำ้หน้ำท่ี ควรร่วมมือกนัในกำร
ก ำหนดหลกัเกณฑใ์นกำรน ำสินคำ้เขำ้มำจ ำหน่ำย กำรก ำหนดรำคำสินคำ้ จดักิจกรรมและส่ือเพ่ือใชใ้นกำรประชำสมัพนัธ์ 
 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 

1. เกษตรกรบำงรำยไม่มีใบรับรองมำตรฐำนสินคำ้เกษตร ส่งผลใหผู้บ้ริโภคขำดควำมเช่ือมัน่ในคุณภำพสินคำ้ ดงันั้น เกษตรกร 
ควรผลิตสินคำ้ท่ีมีคุณภำพมำตรฐำน และตอ้งไดรั้บใบรับรองมำตรฐำนสินคำ้เกษตร เพื่อเป็นเคร่ืองหมำยกำรันตีคุณภำพสินคำ้ของ
ตนเอง และเป็นกำรสร้ำงควำมเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูบ้ริโภค 

2. จำกผลกำรวจิยัพบวำ่ เกษตรกรส่วนใหญ่มีควำมรู้ในกำรใชเ้ทคโนโลยกีำรส่ือสำรและอินเทอร์เน็ต ดงันั้น เจำ้หนำ้ท่ีส่งเสริม
กำรเกษตรควรประชำสัมพนัธ์แนะน ำให้เกษตรกร สืบคน้ขอ้มูลและเพ่ิมเติมควำมรู้ผ่ำนส่ือออนไลน์ ซ่ึงสำมำรถเขำ้ถึงไดง่้ำย สะดวก 
และรวดเร็ว เพ่ือน ำไปปรับใชใ้นกำรประกอบอำชีพต่อไป 
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แนวทางการส่งเสริมการผลติล าไยคุณภาพของเกษตรกรในอ าเภอแม่สรวย จังหวดัเชียงราย 
 

นฤมล  กนัหา1* 

สินีนุช  ครุฑเมือง แสนเสริม2 และ บ าเพญ็ เขียวหวาน3 

แขนงวชิาส่งเสริมและพฒันาการเกษตร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ประเทศไทย1, 2, 3 

*ผูรั้บผิดชอบบทความ: narumol233@gmail.com 
 

บทคดัย่อ 
 

การวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา (1) การผลิตล าไยและการตลาดล าไยของเกษตรกร (2) ความรู้ แหล่งความรู้ ความ
คิดเห็น และความตอ้งการในการผลิตล าไยคุณภาพของเกษตรกร (3) การใชเ้ทคโนโลยีในการผลิตล าไยคุณภาพของเกษตรกร       
(4) การจดัการโซ่อุปทานล าไยคุณภาพของเกษตรกร (5) ปัญหาและขอ้เสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการผลิตล าไยคุณภาพของ
เกษตรกร 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ เกษตรกรผูป้ลูกล าไยในอ าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชียงราย ท าการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 
จ านวน 199 คน สุ่มตวัอยา่งแบบง่าย จดัเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคดัเลือกเกษตรกร จ านวน 20 ราย เพ่ือสนทนากลุ่มในประเด็นการจดัการห่วงโซ่
อุปทาน วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงเน้ือหา 
 ผลการศึกษาพบวา่ (1) เกษตรกรปลูกล าไยพนัธ์ุอีดอ พ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นเชิงเขา ปริมาณผลผลิตเฉล่ีย 214.22 กิโลกรัมต่อ
ไร่ น าไปขายท่ีจุดรับซ้ือในทอ้งถ่ิน เพ่ืออบแห้ง (2) เกษตรกรมีความรู้เก่ียวกบัการผลิตล าไยคุณภาพอยู่ในระดบัปานกลาง ไดรั้บ
ขอ้มูลข่าวสารจากส่ือออนไลน์มากกว่าส่ืออ่ืน ๆ ความคิดเห็นต่อการผลิตล าไยคุณภาพโดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง และมี
ความตอ้งการดา้นความรู้และดา้นสนบัสนุนในระดบัมาก (3) การใชเ้ทคโนโลยีในการผลิตล าไยคุณภาพของเกษตรกรโดยภาพ
รวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (4) เกษตรกรมีการจดัการโซ่อุปทานล าไยท่ีส าคญัคือ การสนบัสนุนแหล่งน ้ า องคค์วามรู้ แหล่งเงินทุน  
การแปรรูป ศกัยภาพแรงงาน และการประกนัราคา (5) ปัญหาของเกษตรกรในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยเฉพาะดา้นการตลาด 
เกษตรกรเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมควรใหค้วามรู้เร่ืองกระบวนการผลิต และการตลาด การควบคุมราคาปัจจยัการผลิต และการ
ประกนัราคาผลผลิต 
 
ค าส าคญั: แนวทางการส่งเสริม, การผลิตล าไย, ล าไยคุณภาพ 
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Abstract 
 

The research objectives were to study (1) longan production and marketing of farmers (2) knowledge, knowledge sources, 
opinions, and needs in quality longan production of farmers (3) the adoption of technology in quality longan production of farmers 
(4) quality longan supply chain management of farmers (5) quality longan production problems and extension advices of farmers. 
 The population of this research was longan production farmers in Mae Suai district. Data were collected from 199 
samples through simple random sampling method. Data were collected by conducting interview and were analyzed by using 
frequency distribution, percentage, mean, minimum value, maximum value, and standard deviation and by selecting 20 farmers to 
participate in the focus group about supply chain management. Data were analyzed by using content analysis 
 The research results showed that (1) farmers grew E-dor longan in mostly foothill areas with the average productivity of 
214.22 kilogram/Rai. They sold products in local selling spots for drying. (2) Farmers had knowledge about quality longan production at 
the moderate level. They received knowledge from online media more than other sources with the opinions about quality longan 
production, overall, at the moderate level and wanted the knowledge and support at the high level. (3) The adoption of technology 
in quality longan production of farmers, overall, was at the moderate level. (4) Farmers managed important longan supply chain 
like supporting for water resources, knowledge, funding resources, processing, labor potential, and pricing guarantee. (5) Problem 
of farmers, overall, was at the high level especially about marketing. Farmers suggested that there should be knowledge giving on 
production process and marketing, the control of factors of production price, and product price guarantee. 
 
Keywords: Extension Guideline, Longan Production, Quality Longan  
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บทน า 
 

ล าไยเป็นไมผ้ลท่ีมีความส าคญัทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ปัจจุบนัมีพ้ืนท่ีปลูกล าไยทัว่ประเทศทั้งส้ิน 1,724,364.50 ไร่ 
เป็นพ้ืนท่ีปลูกท่ีให้ผลผลิตแลว้ 1,581,590.25 ไร่ และมีปริมาณผลผลิต 1,181,607.33 ตนั โดยมีปริมาณการส่งออกล าไยในปี 2563 
จ านวน 631,985.5 ตนั คิดเป็นมูลค่าการส่งออก จ านวน 2,470.9 ลา้นบาท ประเทศไทยสามารถผลิตและจ าหน่ายล าไย ทั้งในรูปผล
สดและแปรรูป พ้ืนท่ีปลูกล าไยส่วนใหญ่อยูภ่าคเหนือ ซ่ึงมีพ้ืนท่ีปลูกจ านวน 1,281,691 ไร่ ล าไยท่ีให้ผลแลว้จ านวน 1,153,028 ไร่ 
ปริมาณผลผลิต 815,975 ตนั รองลงมาคือ ภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต ้ตามล าดบั(ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 
2564) ส าหรับแหล่งปลูกล าไยท่ีส าคญัในเขต 8 จงัหวดัภาคเหนือ ไดแ้ก่ จงัหวดัเชียงราย พะเยา ล าปาง ล าพูน เชียงใหม่ ตาก แพร่ 
และน่าน   

ปัจจุบนัพ้ืนท่ีการปลูกล าไยมีแนวโนม้เพ่ิมมากยิ่งข้ึน ส่งผลท าให้ปริมาณผลผลิตล าไยออกสู่ตลาดมาก โดยเฉพาะในช่วง
เดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม เกิดการกระจุกตวัของปริมาณผลผลิตในช่วงฤดูกาลผลิต ท าให้เกษตรกรประสบปัญหาราคาล าไย
ตกต ่า ปัญหาขาดแคลนแรงงานเก็บเก่ียว และผลผลิตล าไยไม่ไดคุ้ณภาพ ผลมีขนาดเล็ก ไม่สม ่าเสมอ สีผิวไม่สวย ท าให้จ าหน่ายได้
ในราคาต ่า ไม่คุม้กบัตน้ทุนการผลิต เกษตรกรส่วนใหญ่จึงประสบกบัปัญหาการขาดทุน ล าไยจึงกลายเป็นไมผ้ลท่ีเป็นปัญหาทั้งใน
ดา้นการผลิตและการตลาด เกษตรกรไดรั้บความเดือดร้อน และภาครัฐตอ้งใหก้ารช่วยเหลือทุกปี (ธีรวรรณ วงัใน, 2556)  

แนวทางแกปั้ญหาล าไยภาคเหนือท่ีส าคญั คือ การใหเ้กษตรกรปรับเปล่ียนมาผลิตล าไยคุณภาพ การปรับปรุงผลผลิตล าไย
ให้ไดคุ้ณภาพ ตอ้งเนน้ความปลอดภยัของผลผลิต เพ่ิมผลผลิตต่อหน่วยพ้ืนท่ีให้สูง เลือกช่วงการผลิตให้เหมาะสม สร้างเครือข่าย
การผลิตและการตลาด ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมขนาดผลล าไย และท าใหผ้ลมีขนาดท่ีสม ่าเสมอ ตรงใจกบัผูบ้ริโภคและความตอ้งการของตลาด 
ซ่ึงจะส่งผลใหเ้กษตรกรสามารถท าราคาล าไยต่อกิโลกรัมท่ีสูงข้ึนในราคาเกรด AA เพื่อกระตุน้การบริโภคสดภายในประเทศ และ
ลดการพ่ึงพาตลาดต่างประเทศ (เสฏฐวฒิุ ม่ิงมงคลศศิธร, 2561) 

ในปี พ.ศ. 2562 จงัหวดัเชียงราย มีพ้ืนท่ีปลูกล าไยจ านวน 246,135 ไร่ ให้ผลผลิตแลว้จ านวน 219,137 ไร่ โดยมีผลผลิต
เฉล่ีย 435 กิโลกรัมต่อไร่ ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีผลิตล าไยเป็นอนัดบัท่ีสาม รองจากจงัหวดัเชียงใหม่ และจงัหวดัล าพนู ส าหรับอ าเภอแม่สรวย
มีพ้ืนท่ีปลูกล าไยทั้งหมดจ านวน  69,019 ไร่ ให้ผลผลิตแลว้จ านวน 61,077 ไร่ โดยมีผลผลิตเฉล่ีย 450 กิโลกรัมต่อไร่ ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ี
ผลิตล าไยเป็นอนัดบัท่ีหน่ึงของจงัหวดัเชียงราย (ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2564) 

การผลิตล าไยของเกษตรกรในอ าเภอแม่สรวยท่ีผ่านมา มกัจะประสบปัญหาผลผลิตล าไยออกสู่ตลาดไม่สม ่าเสมอ ทั้งน้ี 
ข้ึนอยูก่บัสภาพภูมิอากาศในแต่ละปี การปฏิบติัดูแลรักษาของเกษตรกร ภยัธรรมชาติ โรคแมลงศตัรูล าไย และท่ีส าคญั คือ ปัญหา
ผลผลิตท่ีมีคุณภาพไม่ตรงตามความตอ้งการของตลาด ผลผลิตต่อไร่ต ่า ช่อผลมีขนาดเล็ก มีผลผลิตเกรด AA ปริมาณนอ้ย จ าหน่าย
ไดร้าคาถูก ซ่ึงปัญหาต่าง ๆ เหล่าน้ี มีผลกระทบต่อรายไดข้องเกษตรกรผูผ้ลิตล าไย 

 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

 
1. เพื่อศึกษาการผลิตล าไยและการตลาดล าไยของเกษตรกร  
2. เพื่อศึกษาความรู้ แหล่งความรู้ ความคิดเห็น และความตอ้งการการผลิตล าไยคุณภาพของเกษตรกร  
3. เพื่อศึกษาการใชเ้ทคโนโลยใีนการผลิตล าไยคุณภาพของเกษตรกร  
4. เพื่อศึกษาการจดัการโซ่อุปทานล าไยของเกษตรกร  
5. เพื่อศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการผลิตล าไยคุณภาพของเกษตรกร 
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กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

 
 

ภาพ 1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 

1. สภาพพืน้ฐานส่วนบุคคล 
    1.1 ลกัษณะทั่วไป  

- เพศ  
- อาย ุ 
- ระดบัการศึกษา 
- อาชีพหลกั/อาชีพรอง  
- จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 
- ประสบการณ์การท าสวน 
   ล าไย 

    1.2 สภาพทางเศรษฐกจิ  
- ขนาดพ้ืนท่ีท าการเกษตร  
- ขนาดพ้ืนท่ีปลูกล าไย  
- ลกัษณะการถือครองท่ีดิน 
- แรงงานในการผลิตล าไย 
- รายไดร้วมของครัวเรือน 
- หน้ีสินรวมของครัวเรือน  
- แหล่งเงินทุน  

1.3. สภาพทางสังคม  
- การด ารงต าแหน่งทางสังคม  
- การเป็นสมาชิกกลุ่มอาชีพ 

            ทางการเกษตร 
- ประสบการณ์การไดรั้บความรู้ 

 

แนวทางการส่งเสริมการผลติ 
ล าไยคุณภาพในอ าเภอ 

แม่สรวย จังหวัดเชียงราย 
 

4. การใช้เทคโนโลยีในการผลติล าไย 
    คุณภาพ 

4.1 การจดัการธาตุอาหารในดิน 
4.2 การจดัการโรคและแมลงศตัรูล  าไย 
4.3 การตดัแต่งก่ิงและช่อผล 
4.4 การผลิตล าไยตามหลกัการปฏิบติั 
      ทางการเกษตรท่ีดี  

6. ปัญหา ข้อเสนอแนะ   
6.1 ปัญหา 
      - ดา้นความรู้ 
      - ดา้นการผลิต 
      - ดา้นการเก็บเก่ียว 
      - ดา้นการตลาด 
6.2 ข้อเสนอแนะ 
       - ดา้นความรู้ 
       - ดา้นการผลิต 
       - ดา้นการเก็บเก่ียว 
       - ดา้นการตลาด 

 

2. สภาพการผลติล าไยและการตลาด 
2.1 การผลติล าไย 
      - ปัจจยัการผลิต 
      - การปลูกและการดูแลรักษา 
      - การเก็บเก่ียว 
2.2 การตลาด 
      - ลกัษณะการขาย 
      - รูปแบบการขาย 

 

3. ความรู้ แหล่งความรู้ ความคิดเห็น และ 
    ความต้องการ 

3.1 ความรู้ 
3.2 แหล่งความรู้ 
3.3 ความคิดเห็น 
3.4 ความตอ้งการ 

5. การจดัการโซ่อุปทาน 
5.1 การจดัการตน้น ้ า 
5.2 การจดัการกลางน ้ า 
5.3 การจดัการปลายน ้ า 
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กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

 
 

ภาพ 1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 

1. สภาพพืน้ฐานส่วนบุคคล 
    1.1 ลกัษณะทั่วไป  

- เพศ  
- อาย ุ 
- ระดบัการศึกษา 
- อาชีพหลกั/อาชีพรอง  
- จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 
- ประสบการณ์การท าสวน 
   ล าไย 

    1.2 สภาพทางเศรษฐกจิ  
- ขนาดพ้ืนท่ีท าการเกษตร  
- ขนาดพ้ืนท่ีปลูกล าไย  
- ลกัษณะการถือครองท่ีดิน 
- แรงงานในการผลิตล าไย 
- รายไดร้วมของครัวเรือน 
- หน้ีสินรวมของครัวเรือน  
- แหล่งเงินทุน  

1.3. สภาพทางสังคม  
- การด ารงต าแหน่งทางสังคม  
- การเป็นสมาชิกกลุ่มอาชีพ 

            ทางการเกษตร 
- ประสบการณ์การไดรั้บความรู้ 

 

แนวทางการส่งเสริมการผลติ 
ล าไยคุณภาพในอ าเภอ 

แม่สรวย จังหวัดเชียงราย 
 

4. การใช้เทคโนโลยีในการผลติล าไย 
    คุณภาพ 

4.1 การจดัการธาตุอาหารในดิน 
4.2 การจดัการโรคและแมลงศตัรูล  าไย 
4.3 การตดัแต่งก่ิงและช่อผล 
4.4 การผลิตล าไยตามหลกัการปฏิบติั 
      ทางการเกษตรท่ีดี  

6. ปัญหา ข้อเสนอแนะ   
6.1 ปัญหา 
      - ดา้นความรู้ 
      - ดา้นการผลิต 
      - ดา้นการเก็บเก่ียว 
      - ดา้นการตลาด 
6.2 ข้อเสนอแนะ 
       - ดา้นความรู้ 
       - ดา้นการผลิต 
       - ดา้นการเก็บเก่ียว 
       - ดา้นการตลาด 

 

2. สภาพการผลติล าไยและการตลาด 
2.1 การผลติล าไย 
      - ปัจจยัการผลิต 
      - การปลูกและการดูแลรักษา 
      - การเก็บเก่ียว 
2.2 การตลาด 
      - ลกัษณะการขาย 
      - รูปแบบการขาย 

 

3. ความรู้ แหล่งความรู้ ความคิดเห็น และ 
    ความต้องการ 

3.1 ความรู้ 
3.2 แหล่งความรู้ 
3.3 ความคิดเห็น 
3.4 ความตอ้งการ 

5. การจดัการโซ่อุปทาน 
5.1 การจดัการตน้น ้ า 
5.2 การจดัการกลางน ้ า 
5.3 การจดัการปลายน ้ า 

 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 
 สุกญัญา  อธิปอนันต ์และคนอ่ืน ๆ (2556) กล่าวว่า แนวทางการส่งเสริมการเกษตรท่ีน ามาประยกุต์ใชใ้นสถานการณ์ 
เศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป มี 6 แนวทาง คือ การพฒันาการเกษตรแบบยัง่ยืน การส่งเสริมการเกษตรแบบมี
ส่วนร่วม การส่งเสริมการเกษตรโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ การส่งเสริมการเกษตรแบบบูรณาการ การส่งเสริมพฒันาระบบฟาร์ม 
และการส่งเสริมการเกษตรท่ีเนน้การตลาดน าการผลิต 
 การวดัความคิดเห็นตามแบบการวดัเจตคติของ Likert (สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ, 2555) เป็นการเปิดโอกาสให้ผูต้อบแสดง
ความคิดเห็นในการตอบแบบสอบถามท่ีเรียกวา่ การจดัอนัดบัคุณภาพ (rating scales) โดยการใชม้าตราส่วนประมาณค่า 5 ช่อง เพ่ือ
ใชว้ดัน ้ าหนกัของความคิดเห็น 
 ชุติเดช  วศิาลกิตติ (2555) กล่าววา่ การจดัการโซ่อุปทาน จะประกอบดว้ย ขั้นตอนท่ีเก่ียวขอ้งทั้งทางตรงและทางออ้มท่ีมี
ต่อการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงไม่เพียงแต่อยูใ่นส่วนของผูผ้ลิตและผูจ้ดัส่งวตัถุดิบเท่านั้น แต่รวมถึงส่วนของผูข้นส่ง 
คลงัสินคา้ พอ่คา้คนกลาง และลูกคา้ 
  

วธีิด าเนินการวจิยั 
 

บทความฉบบัน้ี ศึกษาแนวทางการส่งเสริมการผลิตล าไยคุณภาพของเกษตรกรในอ าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชียงราย ใชรู้ปแบบ
ตามระเบียบวธีิวจิยั  

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร คือ เกษตรกรผูป้ลูกล าไย ซ่ึงข้ึนทะเบียนกบักรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2563/64 ในอ าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชียงราย 
จ านวน 6,901ราย (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2563)  

1. ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งค านวณโดยใชสู้ตร ทาโร ยามาเน ท่ีค่าคลาดเคล่ือน 0.07 ไดจ้ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 199 ราย 
และท าการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย โดยการจบัสลากตามสดัส่วนของประชากรท่ีปลูกล าไยแต่ละต าบล  

2. การสนทนากลุ่ม คดัเลือกสมาชิกจากศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร จ านวน 20 ราย 
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 
1. แบบสมัภาษณ์ ลกัษณะค าถามเป็นแบบปลายปิดและปลายเปิด ประกอบดว้ยค าถาม 5 ตอน คือ ตอนท่ี 1 สภาพพ้ืนฐาน

ส่วนบุคคล สภาพเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร ตอนท่ี 2 สภาพการผลิตล าไยและการตลาดของเกษตรกร ตอนท่ี 3 ความรู้ 
แหล่งความรู้ ความคิดเห็น และความตอ้งการในการผลิตล าไยคุณภาพของเกษตรกร ตอนท่ี 4 การใชเ้ทคโนโลยีในการผลิตล าไย
คุณภาพของเกษตรกร ตอนท่ี 5 ปัญหา และขอ้เสนอแนะของเกษตรกร 

2. ประเด็นสนทนากลุ่ม เก่ียวกบัการจดัการโซ่อุปทานการผลิตล าไยคุณภาพ ในดา้นทรัพยากร/กระบวนการผลิต และดา้น
การตลาด/การกระจายสินคา้ ดา้นการเพ่ิมมูลค่า/คุณค่า/การแปรรูป ในประเด็นสภาพท่ีพึงประสงค ์ปัญหาขอ้ขดัขอ้ง แนวทางแกไ้ข
และพฒันา หน่วยงานและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 
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เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี
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การวเิคราะห์ข้อมลูและสถติิทีใ่ช้ 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลการวิจยั วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติพรรณนาและการจัดอนัดบั ส่วนขอ้มูลเชิงคุณภาพ ใช้การจัด
หมวดหมู่ขอ้มูล และวเิคราะห์การจดัการโซ่อุปทาน 
 

ผลการศึกษา 
 

1. สภาพการผลิตล าไยและการตลาดของเกษตรกร  
1.1 สภาพการผลิตล าไย พบวา่ เกษตรกรทั้งหมดปลูกล าไยพนัธ์ุอีดอ อายุตน้ล าไยเฉล่ีย 14.10 ปี ปลูกในพ้ืนท่ีเชิงเขา 

แหล่งน ้ าท่ีใชม้าจากน ้ าฝน ใส่ปุ๋ยในอตัราเฉล่ีย 31.62 กิโลกรัมต่อไร่ มีปริมาณผลผลิตเฉล่ีย 214.22 กิโลกรัมต่อไร่ โดยมีปริมาณ
ผลผลิตเฉล่ียท่ีเก็บเก่ียวได ้ขนาด AA เฉล่ียเท่ากบั 575.80 กิโลกรัม ผลผลิตขนาด A เฉล่ียเท่ากบั 823.46 กิโลกรัม ผลผลิตขนาด B 
เฉล่ียเท่ากบั 575.80  กิโลกรัม ผลผลิตขนาด C เฉล่ียเท่ากบั 302.33 กิโลกรัม ราคาผลผลิต เกรด AA เฉล่ียเท่ากบั 17.88 บาทต่อ
กิโลกรัม ราคาผลผลิต เกรด A ราคาเฉล่ียเท่ากบั 6.27 บาทต่อกิโลกรัม ราคาผลผลิต เกรด B เฉล่ียเท่ากบั 2.40 บาทต่อกิโลกรัม ราคา
ผลผลิต เกรด C เท่ากบั 1 บาทต่อกิโลกรัม 

1.2 สภาพการตลาด พบว่า เกษตรกร ร้อยละ 97.5 ขายเอง ร้อยละ 30.2 ขายผ่านพ่อคา้คนกลาง และร้อยละ 19.1 ขาย
เหมาสวน เกษตรกรส่วนใหญ่ขายเพ่ืออบแหง้  

2. ความรู้ แหล่งความรู้ ความคิดเห็น และความตอ้งการ เก่ียวกบัการผลิตล าไยคุณภาพของเกษตรกร 
2.1 ความรู้ของเกษตรกรเก่ียวกบัการผลิตล าไยคุณภาพ พบวา่  เกษตรกรมีความรู้ในภาพรวมในระดบัปานกลาง โดย 

ค าถามท่ีตอบถูกมากท่ีสุด มีจ านวน 2 ขอ้ ไดแ้ก่ ควรเลือกใชส้ารป้องกนัก าจดัศตัรูพืชใหเ้หมาะสมกบัชนิดของศตัรูพืช และควรเก็บ
เก่ียวล าไยในระยะเก็บเก่ียวท่ีเหมาะสมของแต่ละพนัธ์ุ ส าหรับขอ้ค าถามท่ีเกษตรกร ตอบผิดมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ เม่ือมีโรค
และแมลงศตัรูระบาด ควรพ่นสารป้องกนัก าจดัโรคและแมลงตามค าแนะน าในช่วงก่อนเก็บเก่ียว 15 วนั (เฉลย: ก่อนเก็บเก่ียว 1 
เดือน) ล าไยท่ีใหผ้ลผลิตแลว้ ควรตดัแต่งก่ิงภายหลงัเก็บเก่ียว ให้มีลกัษณะทรงพุ่มเป็นทรงกลม (เฉลย: ตดัก่ิงกลางทรงพุ่มท่ีอยูใ่น
แนวตั้งเหลือตอก่ิงเพ่ือเปิดกลางทรงพุม่) และตดัผลล าไยท่ีมีขนาดเลก็ไม่ไดม้าตรฐานในแต่ละช่อออก ตดักา้นช่อผลเหลือยาวไม่เกิน 
20 ซม. (เฉลย: ไม่เกิน15 เซนติเมตร)     

2.2 แหล่งความรู้เก่ียวกบัการผลิตล าไยคุณภาพ พบวา่ เกษตรกรมีแหล่งความรู้และระดบัการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากส่ือ
บุคคล ไดแ้ก่ เจา้หน้าท่ีจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น  กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการ กรมพฒันาท่ีดิน สถาบนัการศึกษา และ
ทอ้งถ่ิน เป็นตน้ ผูน้ าชุมชน ญาติพี่น้อง/เพื่อนบา้น อาสาสมคัรเกษตร และปราชญ์ชาวบา้น ส่ือกลุ่ม ไดแ้ก่ การศึกษาดูงาน การ
ฝึกอบรม การสัมมนา การประชุม การแลกเปล่ียนเรียนรู้  และการสาธิต ส่ือมวลชน ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ หอกระจายเสียง 
หนงัสือพิมพ/์วารสาร และป้ายประชาสัมพนัธ์  ส่ือออนไลน์ ไดแ้ก่ กูเกิล เฟสบุ๊ก ไลน์ และยทููป ในภาพรวมอยูใ่นระดบันอ้ย  เม่ือ
พิจารณาแหล่งความรู้แต่ละประเภท พบวา่ ไดรั้บจากส่ือออนไลน์มากกวา่ส่ืออ่ืน ๆ รองลงมาคือ ส่ือมวลชน ส่ือบุคคล และส่ือกลุ่ม 

2.3 ความคิดเห็นเก่ียวกบัการผลิตล าไยคุณภาพ พบวา่ เกษตรกรมีความคิดเห็นต่อการผลิตล าไยคุณภาพ ในภาพรวมอยู่
ระดบัปานกลาง โดยมีความคิดเห็นในระดบัมากใน 3 ประเด็น คือ การตดัแต่งก่ิง ท าใหส้ะดวกต่อการดูแลรักษา ง่ายต่อการเก็บเก่ียว 
การผลิตล าไยคุณภาพท าใหมี้รายไดเ้พ่ิมข้ึน การตดัแต่งช่อผล ช่วยใหผ้ลผลิตมีขนาดใหญ่  

2.4 ความตอ้งการเก่ียวกบัการผลิตล าไยคุณภาพ พบว่า เกษตรกรโดยภาพรวมมีความตอ้งการในระดบัปานกลาง เม่ือ
พิจารณารายประเด็นพบวา่ ดา้นความรู้ และดา้นการสนบัสนุน อยูใ่นระดบัมาก ส าหรับดา้นการส่งเสริมจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
อยูใ่นระดบัปานกลาง  



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
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การวเิคราะห์ข้อมลูและสถติิทีใ่ช้ 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลการวิจยั วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติพรรณนาและการจัดอนัดบั ส่วนขอ้มูลเชิงคุณภาพ ใช้การจัด
หมวดหมู่ขอ้มูล และวเิคราะห์การจดัการโซ่อุปทาน 
 

ผลการศึกษา 
 

1. สภาพการผลิตล าไยและการตลาดของเกษตรกร  
1.1 สภาพการผลิตล าไย พบวา่ เกษตรกรทั้งหมดปลูกล าไยพนัธ์ุอีดอ อายุตน้ล าไยเฉล่ีย 14.10 ปี ปลูกในพ้ืนท่ีเชิงเขา 

แหล่งน ้ าท่ีใชม้าจากน ้ าฝน ใส่ปุ๋ยในอตัราเฉล่ีย 31.62 กิโลกรัมต่อไร่ มีปริมาณผลผลิตเฉล่ีย 214.22 กิโลกรัมต่อไร่ โดยมีปริมาณ
ผลผลิตเฉล่ียท่ีเก็บเก่ียวได ้ขนาด AA เฉล่ียเท่ากบั 575.80 กิโลกรัม ผลผลิตขนาด A เฉล่ียเท่ากบั 823.46 กิโลกรัม ผลผลิตขนาด B 
เฉล่ียเท่ากบั 575.80  กิโลกรัม ผลผลิตขนาด C เฉล่ียเท่ากบั 302.33 กิโลกรัม ราคาผลผลิต เกรด AA เฉล่ียเท่ากบั 17.88 บาทต่อ
กิโลกรัม ราคาผลผลิต เกรด A ราคาเฉล่ียเท่ากบั 6.27 บาทต่อกิโลกรัม ราคาผลผลิต เกรด B เฉล่ียเท่ากบั 2.40 บาทต่อกิโลกรัม ราคา
ผลผลิต เกรด C เท่ากบั 1 บาทต่อกิโลกรัม 

1.2 สภาพการตลาด พบว่า เกษตรกร ร้อยละ 97.5 ขายเอง ร้อยละ 30.2 ขายผ่านพ่อคา้คนกลาง และร้อยละ 19.1 ขาย
เหมาสวน เกษตรกรส่วนใหญ่ขายเพ่ืออบแหง้  

2. ความรู้ แหล่งความรู้ ความคิดเห็น และความตอ้งการ เก่ียวกบัการผลิตล าไยคุณภาพของเกษตรกร 
2.1 ความรู้ของเกษตรกรเก่ียวกบัการผลิตล าไยคุณภาพ พบวา่  เกษตรกรมีความรู้ในภาพรวมในระดบัปานกลาง โดย 

ค าถามท่ีตอบถูกมากท่ีสุด มีจ านวน 2 ขอ้ ไดแ้ก่ ควรเลือกใชส้ารป้องกนัก าจดัศตัรูพืชใหเ้หมาะสมกบัชนิดของศตัรูพืช และควรเก็บ
เก่ียวล าไยในระยะเก็บเก่ียวท่ีเหมาะสมของแต่ละพนัธ์ุ ส าหรับขอ้ค าถามท่ีเกษตรกร ตอบผิดมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ เม่ือมีโรค
และแมลงศตัรูระบาด ควรพ่นสารป้องกนัก าจดัโรคและแมลงตามค าแนะน าในช่วงก่อนเก็บเก่ียว 15 วนั (เฉลย: ก่อนเก็บเก่ียว 1 
เดือน) ล าไยท่ีใหผ้ลผลิตแลว้ ควรตดัแต่งก่ิงภายหลงัเก็บเก่ียว ให้มีลกัษณะทรงพุ่มเป็นทรงกลม (เฉลย: ตดัก่ิงกลางทรงพุ่มท่ีอยูใ่น
แนวตั้งเหลือตอก่ิงเพ่ือเปิดกลางทรงพุม่) และตดัผลล าไยท่ีมีขนาดเลก็ไม่ไดม้าตรฐานในแต่ละช่อออก ตดักา้นช่อผลเหลือยาวไม่เกิน 
20 ซม. (เฉลย: ไม่เกิน15 เซนติเมตร)     

2.2 แหล่งความรู้เก่ียวกบัการผลิตล าไยคุณภาพ พบวา่ เกษตรกรมีแหล่งความรู้และระดบัการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากส่ือ
บุคคล ไดแ้ก่ เจา้หน้าท่ีจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น  กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการ กรมพฒันาท่ีดิน สถาบนัการศึกษา และ
ทอ้งถ่ิน เป็นตน้ ผูน้ าชุมชน ญาติพี่น้อง/เพื่อนบา้น อาสาสมคัรเกษตร และปราชญ์ชาวบา้น ส่ือกลุ่ม ไดแ้ก่ การศึกษาดูงาน การ
ฝึกอบรม การสัมมนา การประชุม การแลกเปล่ียนเรียนรู้  และการสาธิต ส่ือมวลชน ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ หอกระจายเสียง 
หนงัสือพิมพ/์วารสาร และป้ายประชาสัมพนัธ์  ส่ือออนไลน์ ไดแ้ก่ กูเกิล เฟสบุ๊ก ไลน์ และยทููป ในภาพรวมอยูใ่นระดบันอ้ย  เม่ือ
พิจารณาแหล่งความรู้แต่ละประเภท พบวา่ ไดรั้บจากส่ือออนไลน์มากกวา่ส่ืออ่ืน ๆ รองลงมาคือ ส่ือมวลชน ส่ือบุคคล และส่ือกลุ่ม 

2.3 ความคิดเห็นเก่ียวกบัการผลิตล าไยคุณภาพ พบวา่ เกษตรกรมีความคิดเห็นต่อการผลิตล าไยคุณภาพ ในภาพรวมอยู่
ระดบัปานกลาง โดยมีความคิดเห็นในระดบัมากใน 3 ประเด็น คือ การตดัแต่งก่ิง ท าใหส้ะดวกต่อการดูแลรักษา ง่ายต่อการเก็บเก่ียว 
การผลิตล าไยคุณภาพท าใหมี้รายไดเ้พ่ิมข้ึน การตดัแต่งช่อผล ช่วยใหผ้ลผลิตมีขนาดใหญ่  

2.4 ความตอ้งการเก่ียวกบัการผลิตล าไยคุณภาพ พบว่า เกษตรกรโดยภาพรวมมีความตอ้งการในระดบัปานกลาง เม่ือ
พิจารณารายประเด็นพบวา่ ดา้นความรู้ และดา้นการสนบัสนุน อยูใ่นระดบัมาก ส าหรับดา้นการส่งเสริมจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
อยูใ่นระดบัปานกลาง  

 
 

3. การใชเ้ทคโนโลยใีนการผลิตล าไยคุณภาพของเกษตรกร 
3.1 ความคิดเห็นต่อการใชเ้ทคโนโลยีในการผลิตล าไยคุณภาพ พบวา่ ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาราย

ประเด็นพบวา่ การผลิตล าไยตามแนวทางการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี อยูใ่นระดบัมาก รองลงมา การจดัการธาตุอาหารในดิน และ
การจดัการโรคและแมลงศตัรูล าไย ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง การตดัแต่งก่ิงและช่อผล ภาพรวมอยูใ่นระดบันอ้ย ตามล าดบั 

3.2 การปฏิบติัเก่ียวกบัการผลิตล าไยคุณภาพของเกษตรกร พบวา่ เกษตรกรมีการยอมรับและปฏิบติัมากท่ีสุด 3 ประเด็น 
ไดแ้ก่ เก็บเก่ียวล าไยในระยะเก็บเก่ียวท่ีเหมาะสม การตดัแต่งก่ิงกลางทรงพุม่และก่ิงในทรงพุ่มไม่แน่นทึบหลงัเก็บเก่ียวผลแลว้ เก็บ
ผลผลิตในสถานท่ีสะอาด มีอากาศถ่ายเทสะดวก ยอมรับและปฏิบติันอ้ยท่ีสุด 3 ประเด็น ไดแ้ก่ การใชว้ิธีกล การตรวจวิเคราะห์ดิน 
การใชปุ๋้ยตามค่าวเิคราะห์ดิน 

4. การจดัการโซ่อุปทานล าไยคุณภาพของเกษตรกร  
 4.1 ตน้น ้ า (ทรัพยากร/กระบวนการผลิต) เกษตรกรมีความตอ้งการแหล่งน ้ า องคค์วามรู้เร่ืองการผลิตล าไยท่ีถูกตอ้ง การ

ควบคุมราคาปัจจยัการผลิต การประชาสัมพนัธ์การป้องกนัก าจดัโรคและแมลงอย่างทนัต่อสถานการณ์ และการสนับสนุนแหล่ง
เงินทุน ปัญหาท่ีพบคือ แหล่งน ้ าท่ีไม่เพียงพอ ขาดองคค์วามรู้การผลิตล าไย ตน้ทุนการผลิตสูง การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ
สถานการณ์โควิด-19 เสนอแนะให้หน่วยงานและองค์กรท่ีเก่ียวขอ้งมาส่งเสริมและให้ความรู้การผลิต การบริหารจัดการ การ
วางแผน 

 4.2 กลางน ้ า (การเพ่ิมมูลค่า/คุณค่า/การแปรรูป) เกษตรกรมีความตอ้งการ แรงงานฝีมือในการบรรจุ คดัแยก การแปรรูป 
ปัญหาท่ีพบคือ แรงงานขาดความรู้ในการเก็บเก่ียวและคดับรรจุ ขาดห้องเยน็ในการเก็บรักษา เสนอแนะให้หน่วยงานและองคก์รท่ี
เก่ียวขอ้งฝึกอบรมและข้ึนทะเบียนแรงงานล าไย ส่งเสริมการแปรรูป จดัท าบรรจุภณัฑล์ าไยอบแหง้/ล าไยสด 

 4.3 ปลายน ้ า (การตลาด/การกระจายสินคา้) เกษตรกรมีความตอ้งการ การจดัตั้งกลุ่มสหกรณ์ การรวมตวัเพ่ือต่อรองราคา
กบัผูรั้บซ้ือ การประกนัราคา/รายได ้มาตรการช่วยเหลือตน้ทุนการผลิต ตลาดใหม่ทั้งต่างประเทศและในประเทศ ปัญหาท่ีพบคือ 
การกระจายสินคา้ ขอ้จ ากดั/กฎ/ระเบียบ/หลกัเกณฑก์ารรับซ้ือ มาตรฐานสินคา้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มาตรการช่วยเหลือ
ของรัฐล่าชา้ ระบบขนส่ง ราคาผลผลิตตกต ่า บรรจุภณัฑใ์นการขนส่งราคาแพงกวา่ค่าขนส่ง และสถานการณ์โควิด-19 เสนอแนะให้
หน่วยงานและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง วางแผนการผลิตสินคา้และปริมาณการรับซ้ือแต่ละช่วงเวลาเพ่ือรองรับการกระจายสินคา้ วางแผน
การกระจายสินคา้โดยใชร้ะบบตลาดน าการผลิต จดัเทศกาลเพื่อประชาสมัพนัธ์และรองรับผลผลิตในพ้ืนท่ี ส่งเสริมการบริโภคล าไย 

5. ปัญหา และขอ้เสนอแนะของเกษตรกร 
5.1 ปัญหาการผลิตล าไยคุณภาพของเกษตรกร พบวา่ เกษตรกรมีปัญหาการผลิตล าไยในภาพรวมระดบัมาก เม่ือพิจารณา

รายประเด็น พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก จ านวน 3 ประเด็น ไดแ้ก่ ดา้นการตลาด ดา้นความรู้ ดา้นการผลิต อยูใ่นระดบัปานกลาง จ านวน 
1 ประเด็น ไดแ้ก่ ดา้นการเก็บเก่ียว  

5.2 เกษตรกรใหข้อ้เสนอแนะในดา้นความรู้วา่ ควรมีการอบรมให้ความรู้เร่ืองกระบวนการผลิตล าไย การแปรรูป และ
จัดให้มีการศึกษาดูงาน ด้านปัจจัยการผลิต เสนอแนะให้มีการสนับสนุนด้านแหล่งน ้ า และควบคุมราคาปุ๋ย ยา ไม่ให้สูงเกินไป 
สนบัสนุนแหล่งเงินทุน ดา้นการเก็บเก่ียว ควรพฒันาศกัยภาพแรงงานในการเก็บเก่ียว ดา้นการตลาด รัฐควรมีนโยบายในการประกนั
ราคา/ก าหนดราคากลางท่ีเหมาะสม และส่งเสริมดา้นตลาดส่งออกใหม้ากข้ึน 

 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

272272

 
 

อภิปรายผล 
 

1. การผลิตล าไยและการตลาด  เกษตรกรทั้งหมดปลูกล าไยพนัธ์ุอีดอ อายตุน้ล าไยเฉล่ีย 14.10  ปี ซ่ึงพนัธ์ุอีดอเป็นพนัธ์ุท่ี
เกษตรกรนิยมปลูกมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบั สมสวย ปัญญาสิทธ์ิ (2548) กล่าวไวใ้นหนงัสือ เทคนิคการผลิตล าไยนอกฤดู ประสบการณ์
ปฏิบติัจริงเก่ียวกบัการปลูกล าไย วา่ ล าไยพนัธ์ุดอหรืออีดอ เป็นล าไยพนัธ์ุเบา มีการออกดอกและเก็บผลก่อนพนัธ์ุอ่ืน ชาวสวนนิยม
ปลูกมากท่ีสุด ตลาดต่างประเทศนิยม สามารถจ าหน่ายทั้งผลสดและแปรรูปท าล าไยกระป๋องและล าไยอบแหง้ นอกจากน้ี พ้ืนท่ีส่วน
ใหญ่เป็นภูเขาเกือบร้อยละ 90 จึงท าใหเ้กษตรกรปลูกล าไยในพ้ืนท่ีเชิงเขา แหล่งน ้ าท่ีใชม้าจากน ้ าฝน สอดคลอ้งกบั เฉลิมพร ล านอ้ย 
(2560)  ท่ีพบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกล าไยพนัธ์ุอีดอทั้งหมด ในพ้ืนท่ีชายเขา เกษตรกรทั้งหมดอาศยัแหล่งน ้ าฝน ไม่มีการใหน้ ้ าล าไย  

2. ความรู้ แหล่งความรู้ ความคิดเห็น และความตอ้งการในการผลิตล าไยคุณภาพของเกษตรกร 
 2.1 ความรู้ เกษตรกรมีความรู้ในภาพรวมในระดบัปานกลาง อาจจะเป็นเพราะวา่ เกษตรกรยงัขาดความรู้พ้ืนฐานในการ

ผลิตล าไยท่ีถูกตอ้ง การอบรมการผลิตล าไยคุณภาพท่ีผ่านมา มีเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมอบรมจ านวนนอ้ยและไม่ต่อเน่ือง สอดคลอ้งกบั 
เฉลิมพร ล านอ้ย (2560) และ เสฏฐวฒิุ ม่ิงมงคลศศิธร (2561) พบวา่ เกษตรกรมีความรู้ในการผลิตล าไยคุณภาพในภาพรวมในระดบั
ปานกลาง เช่นกนั และไดรั้บความรู้จากช่องทางการไดรั้บการส่งเสริมความรู้ในการผลิตล าไยคุณภาพจากส่ือต่าง ๆ ภาพรวมระดบั
นอ้ย   

 2.2 แหล่งความรู้ เกษตรกรมีแหล่งความรู้และระดบัการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารในภาพรวมอยู่ในระดบัน้อย โดยไดรั้บ
ความรู้จากส่ือออนไลน์ โดยเฉพาะยูทูป  มากกว่าส่ือมวลชน ส่ือแบบกลุ่ม และส่ือบุคคล ตามล าดับ อาจเป็นเพราะปัจจุบัน
เทคโนโลยคี่อนขา้งทนัสมยั และเขา้ถึงเกษตรกรไดง่้าย ซ่ึงขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ สามารถคน้หาไดด้ว้ยตนเอง เกษตรกรมีการปรับตวั
กบัการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวนัมากข้ึน สอดคลอ้งกบั เสฏฐวฒิุ ม่ิงมงคลศศิธร (2561) พบว่า เกษตรกรไดรั้บ
ความรู้จากช่องทางการไดรั้บการส่งเสริมความรู้ในการผลิตล าไยคุณภาพจากส่ือต่าง ๆ ภาพรวมระดบันอ้ย  โดยไดรั้บความรู้จากส่ือ
ต่าง ๆ ระดบันอ้ยในประเด็นการส่งเสริมความรู้จากหน่วยงานต่าง ๆ ส่ือส่ิงพิมพ ์และส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  

 2.3 ความคิดเห็น จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรมีความคิดเห็นต่อการผลิตล าไยคุณภาพ ในภาพรวมอยู่ในระดับ        
ปานกลาง อาจเป็นเพราะเกษตรกรยงัคงมีกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิม อีกทั้งสภาพพ้ืนท่ีปลูกเป็นท่ีลาดชนั การดูแลเพื่อให้ไดผ้ล
ผลิตท่ีมีคุณภาพจึงตอ้งใชเ้งินทุนและแรงงานคนจ านวนมาก ไม่สอดคลอ้งกบั เฉลิมพร ล าน้อย (2557) พบว่า เกษตรกรมีความ
คิดเห็นในภาพรวมระดบัมากทุกประเดน็ และจนัทร์เพญ็ จ าวงค ์(2558) พบวา่ เกษตรกรมีความคิดเห็นในภาพรวมระดบัมาก ในดา้น
กายภาพ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสงัคม และ ดา้นเทคนิค 

 2.4 ความตอ้งการ จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรโดยภาพรวมมีความตอ้งการในระดับมาก ในประเด็นด้านความรู้ 
รองลงมา ดา้นการสนบัสนุน และดา้นการส่งเสริม อาจเป็นเพราะวา่ เกษตรกรยงัขาดความรู้พ้ืนฐานในการผลิตล าไยท่ีถูกตอ้งเพื่อให้
ไดผ้ลผลิตดีมีคุณภาพ ซ่ึงเกษตรกรยงัคงมีกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิม โดยเป็นการน าความรู้จากเพื่อนบา้น/ญาติพี่นอ้ง มาปฏิบติั 
ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั กิริณี แกว้ใส (2555) พบวา่ เกษตรกรมีความตอ้งการส่งเสริมความรู้เก่ียวกบัการผลิตล าไยอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 3. การใชเ้ทคโนโลยีในการผลิตล าไยคุณภาพของเกษตรกร  จากการศึกษาความคิดเห็นต่อการใชเ้ทคโนโลยีในการผลิต
ล าไยคุณภาพของเกษตรกร พบวา่ ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายประเด็น การตดัแต่งก่ิงและช่อผลอยูใ่นระดบันอ้ย 
แต่ในทางปฏิบติัแลว้เกษตรกรมีการยอมรับและปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด โดยเกษตรกรส่วนใหญ่จะท าการตดัแต่งก่ิงเปิดกลางทรง
พุม่ มีเพียงส่วนนอ้ยท่ีตดัแต่งรูปทรงฝาชีหงาย อาจเป็นเพราะเกษตรกรเสียดายก่ิงและช่อผลท่ีถูกตดัแต่งออกไป เกรงวา่จะไดผ้ลผลิต
นอ้ย อีกทั้งขาดแคลนแรงงานในการตดัแต่งก่ิงและช่อผล และค่าใชจ่้ายสูงในการตดัแต่งก่ิงและช่อผล ส าหรับการยอมรับและปฏิบติั
นอ้ยท่ีสุด มี 3 ประเด็นไดแ้ก่ การใชว้ิธีกล การตรวจวิเคราะห์ดิน การใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ดิน โดยเกษตรกรไม่ทราบวา่ การตรวจ



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี

273273

 
 

อภิปรายผล 
 

1. การผลิตล าไยและการตลาด  เกษตรกรทั้งหมดปลูกล าไยพนัธ์ุอีดอ อายตุน้ล าไยเฉล่ีย 14.10  ปี ซ่ึงพนัธ์ุอีดอเป็นพนัธ์ุท่ี
เกษตรกรนิยมปลูกมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบั สมสวย ปัญญาสิทธ์ิ (2548) กล่าวไวใ้นหนงัสือ เทคนิคการผลิตล าไยนอกฤดู ประสบการณ์
ปฏิบติัจริงเก่ียวกบัการปลูกล าไย วา่ ล าไยพนัธ์ุดอหรืออีดอ เป็นล าไยพนัธ์ุเบา มีการออกดอกและเก็บผลก่อนพนัธ์ุอ่ืน ชาวสวนนิยม
ปลูกมากท่ีสุด ตลาดต่างประเทศนิยม สามารถจ าหน่ายทั้งผลสดและแปรรูปท าล าไยกระป๋องและล าไยอบแหง้ นอกจากน้ี พ้ืนท่ีส่วน
ใหญ่เป็นภูเขาเกือบร้อยละ 90 จึงท าใหเ้กษตรกรปลูกล าไยในพ้ืนท่ีเชิงเขา แหล่งน ้ าท่ีใชม้าจากน ้ าฝน สอดคลอ้งกบั เฉลิมพร ล านอ้ย 
(2560)  ท่ีพบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกล าไยพนัธ์ุอีดอทั้งหมด ในพ้ืนท่ีชายเขา เกษตรกรทั้งหมดอาศยัแหล่งน ้ าฝน ไม่มีการใหน้ ้ าล าไย  

2. ความรู้ แหล่งความรู้ ความคิดเห็น และความตอ้งการในการผลิตล าไยคุณภาพของเกษตรกร 
 2.1 ความรู้ เกษตรกรมีความรู้ในภาพรวมในระดบัปานกลาง อาจจะเป็นเพราะวา่ เกษตรกรยงัขาดความรู้พ้ืนฐานในการ

ผลิตล าไยท่ีถูกตอ้ง การอบรมการผลิตล าไยคุณภาพท่ีผ่านมา มีเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมอบรมจ านวนนอ้ยและไม่ต่อเน่ือง สอดคลอ้งกบั 
เฉลิมพร ล านอ้ย (2560) และ เสฏฐวฒิุ ม่ิงมงคลศศิธร (2561) พบวา่ เกษตรกรมีความรู้ในการผลิตล าไยคุณภาพในภาพรวมในระดบั
ปานกลาง เช่นกนั และไดรั้บความรู้จากช่องทางการไดรั้บการส่งเสริมความรู้ในการผลิตล าไยคุณภาพจากส่ือต่าง ๆ ภาพรวมระดบั
นอ้ย   

 2.2 แหล่งความรู้ เกษตรกรมีแหล่งความรู้และระดบัการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารในภาพรวมอยู่ในระดบัน้อย โดยไดรั้บ
ความรู้จากส่ือออนไลน์ โดยเฉพาะยูทูป  มากกว่าส่ือมวลชน ส่ือแบบกลุ่ม และส่ือบุคคล ตามล าดับ อาจเป็นเพราะปัจจุบัน
เทคโนโลยคี่อนขา้งทนัสมยั และเขา้ถึงเกษตรกรไดง่้าย ซ่ึงขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ สามารถคน้หาไดด้ว้ยตนเอง เกษตรกรมีการปรับตวั
กบัการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวนัมากข้ึน สอดคลอ้งกบั เสฏฐวฒิุ ม่ิงมงคลศศิธร (2561) พบว่า เกษตรกรไดรั้บ
ความรู้จากช่องทางการไดรั้บการส่งเสริมความรู้ในการผลิตล าไยคุณภาพจากส่ือต่าง ๆ ภาพรวมระดบันอ้ย  โดยไดรั้บความรู้จากส่ือ
ต่าง ๆ ระดบันอ้ยในประเด็นการส่งเสริมความรู้จากหน่วยงานต่าง ๆ ส่ือส่ิงพิมพ ์และส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  

 2.3 ความคิดเห็น จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรมีความคิดเห็นต่อการผลิตล าไยคุณภาพ ในภาพรวมอยู่ในระดับ        
ปานกลาง อาจเป็นเพราะเกษตรกรยงัคงมีกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิม อีกทั้งสภาพพ้ืนท่ีปลูกเป็นท่ีลาดชนั การดูแลเพื่อให้ไดผ้ล
ผลิตท่ีมีคุณภาพจึงตอ้งใชเ้งินทุนและแรงงานคนจ านวนมาก ไม่สอดคลอ้งกบั เฉลิมพร ล าน้อย (2557) พบว่า เกษตรกรมีความ
คิดเห็นในภาพรวมระดบัมากทุกประเดน็ และจนัทร์เพญ็ จ าวงค ์(2558) พบวา่ เกษตรกรมีความคิดเห็นในภาพรวมระดบัมาก ในดา้น
กายภาพ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสงัคม และ ดา้นเทคนิค 

 2.4 ความตอ้งการ จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรโดยภาพรวมมีความตอ้งการในระดับมาก ในประเด็นด้านความรู้ 
รองลงมา ดา้นการสนบัสนุน และดา้นการส่งเสริม อาจเป็นเพราะวา่ เกษตรกรยงัขาดความรู้พ้ืนฐานในการผลิตล าไยท่ีถูกตอ้งเพื่อให้
ไดผ้ลผลิตดีมีคุณภาพ ซ่ึงเกษตรกรยงัคงมีกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิม โดยเป็นการน าความรู้จากเพื่อนบา้น/ญาติพี่นอ้ง มาปฏิบติั 
ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั กิริณี แกว้ใส (2555) พบวา่ เกษตรกรมีความตอ้งการส่งเสริมความรู้เก่ียวกบัการผลิตล าไยอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 3. การใชเ้ทคโนโลยีในการผลิตล าไยคุณภาพของเกษตรกร  จากการศึกษาความคิดเห็นต่อการใชเ้ทคโนโลยีในการผลิต
ล าไยคุณภาพของเกษตรกร พบวา่ ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายประเด็น การตดัแต่งก่ิงและช่อผลอยูใ่นระดบันอ้ย 
แต่ในทางปฏิบติัแลว้เกษตรกรมีการยอมรับและปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด โดยเกษตรกรส่วนใหญ่จะท าการตดัแต่งก่ิงเปิดกลางทรง
พุม่ มีเพียงส่วนนอ้ยท่ีตดัแต่งรูปทรงฝาชีหงาย อาจเป็นเพราะเกษตรกรเสียดายก่ิงและช่อผลท่ีถูกตดัแต่งออกไป เกรงวา่จะไดผ้ลผลิต
นอ้ย อีกทั้งขาดแคลนแรงงานในการตดัแต่งก่ิงและช่อผล และค่าใชจ่้ายสูงในการตดัแต่งก่ิงและช่อผล ส าหรับการยอมรับและปฏิบติั
นอ้ยท่ีสุด มี 3 ประเด็นไดแ้ก่ การใชว้ิธีกล การตรวจวิเคราะห์ดิน การใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ดิน โดยเกษตรกรไม่ทราบวา่ การตรวจ

 
 

วเิคราะห์ดินมีประโยชน์ในดา้นลดตน้ทุนการผลิต ช่วยใหผ้ลผลิตมีคุณภาพ สอดคลอ้งกบั จนัทร์เพญ็ จ าวงค ์(2558) พบวา่ ประเด็น
ท่ีมีการปฏิบติันอ้ยท่ีสุดและปฏิบติัไม่ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ ไดแ้ก่ การเก็บตวัอยา่งดิน และน ้ าไปวิเคราะห์อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
การตดัแต่งก่ิงและการตดัแต่งช่อผล 
 4. ปัญหา และขอ้เสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการผลิตล าไยคุณภาพของเกษตรกร  

 4.1 ปัญหา จากการศึกษาพบวา่ เกษตรกรมีปัญหาในภาพรวมระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นการตลาด ดา้นความรู้ ดา้นการผลิต 
และด้านการเก็บเก่ียว ตามล าดบั อาจจะเป็นเพราะว่า ราคาผลผลิตล าไย ผูรั้บซ้ือเป็นผูก้  าหนดราคาตลาด ผลผลิตท่ีออกสู่ตลาด
ค่อนขา้งมากในฤดูกาล ท าให้ราคาผลผลิตตกต ่า รัฐไม่มีนโยบายในการประกนัราคาหรือช่วยเหลือเกษตรกร อีกทั้งสภาพอากาศท่ี
แปรปรวน ขาดแรงงานในการผลิตและเก็บเก่ียว เกษตรกรมีตน้ทุนการผลิตท่ีสูงข้ึน แต่จ าหน่ายไดร้าคาถูก 

 4.2 ขอ้เสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการผลิตล าไยคุณภาพ ควรมีการอบรมให้ความรู้เร่ืองกระบวนการผลิตล าไย การ
แปรรูป และจดัใหมี้การศึกษาดูงาน ดา้นปัจจยัการผลิต เสนอแนะให้มีการสนบัสนุนดา้นแหล่งน ้ า และควบคุมราคาปุ๋ย ยา ไม่ให้สูง
เกินไป สนบัสนุนแหล่งเงินทุน ดา้นการเก็บเก่ียว ควรพฒันาศกัยภาพแรงงานในการเก็บเก่ียว ดา้นการตลาด รัฐควรมีนโยบายในการ
ประกนัราคา/ก าหนดราคากลางท่ีเหมาะสม และส่งเสริมดา้นตลาดส่งออกใหม้ากข้ึน  

 
ข้อเสนอแนะการวจิยั 

 
 1. ควรศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรวมกลุ่มในการผลิตและการจดัการดา้นการตลาดล าไยของเกษตรกร เพ่ือน ามาเป็น
ขอ้มูลในการส่งเสริมต่อไป 
 2. ควรศึกษาเปรียบเทียบตน้ทุนการผลิตล าไยทัว่ไป และตน้ทุนการผลิตล าไยคุณภาพ เพื่อน ามาเป็นขอ้มูลให้เกษตรกร
ตดัสินใจยอมรับและน าไปปฏิบติั 
 

เอกสารอ้างองิ 
 
กรมส่งเสริมการเกษตร. (2563). รายงานผลการขึน้ทะเบียนเกษตรกรผู้ปลกูล าไย ปี 2563/2564. คน้เม่ือ 26 กมุภาพนัธ์ 2564, จาก  

http://farmer.doae.go.th/report/report63/report_longan_63_fmdfbd_ap/57/10/ 
กิริณี แกว้ใส. (2555). การผลิตล าไยของเกษตรกรอ าเภอโป่งน า้ร้อน จังหวดัจันทบุรี. วทิยานิพนธ์เกษตรศาสตรมหาบณัฑิต, 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
จนัทร์เพญ็ จ าวงค.์ (2558). การผลิตล าไยคุณภาพนอกฤดูของเกษตรกรอ าเภอดอยเต่า จังหวดัเชียงใหม่. วทิยานิพนธ์เกษตรศาสตร

มหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
เฉลิมพร ล านอ้ย. (2557). การผลิตล าไยคุณภาพของเกษตรกรอ าเภอท่าวงัผา จังหวดัน่าน. วทิยานิพนธเ์กษตรศาสตรมหาบณัฑิต, 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
ชุติเดช วศิาลกิตติ. (2555). การจัดการห่วงโซ่อุปทานของสินค้าผักปลอดภัยในเขตอ าเภอก าแพงแสน จังหวดันครปฐม. วทิยานิพนธ์

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต. มหาวทิยาลยัศิลปากร. 
ธีรวรรณ วงัใน. (2556). ปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตล าไยคุณภาพของเกษตรกร ภายใต้โครงการน าร่องเขต

ส่งเสริมการผลิตล าไยคุณภาพ จังหวดัเชียงใหม่. การศึกษาคน้ควา้อิสระปริญญามหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัเชียงใหม่.  



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

274274

 
 

สมสวย ปัญญาสิทธ์ิ. (2548). เทคนิคการผลิตล าไยนอกฤดู ประสบการณ์ปฏิบัติจริงเก่ียวกับการปลกูล าไย. เชียงใหม่: มหาวทิยาลยั
แม่โจ.้ 

ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร. (2564). เนือ้ท่ียืนต้น เนือ้ท่ีให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ รายอ าเภอ ปี 2563. คน้เม่ือ 12 มีนาคม 
2564, จาก  https://www.oae.go.th/assets/portals/1/fileups/prcaidata/files/longan%20dit% 2063%20update.pdf 

ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร. (2564). เนือ้ท่ียืนต้น เนือ้ท่ีให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อเนือ้ท่ีให้ผล รายภาคและรายจังหวดั ปี 2563. 
คน้เม่ือ 12 มีนาคม 2564, จาก https://www.oae.go.th/assets/portals/1/fileups/prcaidata/ files/longan%2063%20update.pdf 

ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร. (2564). ปริมาณและมลูค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร ปี 2563.  คน้เม่ือ 12 มีนาคม 2564, จาก
http://impexp.oae.go.th/service/ report_product01.php?S_YEAR =2563&i_type=2& PRODUCT_ID=1273&wf 
_search=&WF_SEARCH=Y#export 

สุกญัญา  อธิปอนนัต ์และคนอ่ืน ๆ. (2556). แนวทางการส่งเสริมการเกษตรท่ีน ามาประยกุต์ใช้ในสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป. กรุงเทพฯ: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรมส่งเสริมการเกษตร. 

สุชาติ  ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ. (2555). ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ (พิมพค์ร้ังท่ี 15). กรุงเทพมหานคร: สามลดา.  
เสฏฐวฒิุ  ม่ิงมงคลศศิธร. (2561). ความต้องการส่งเสริมการผลิตล าไยคุณภาพของเกษตรกรในอ าเภอเมืองล าพูน จังหวดัล าพูน. 

วทิยานิพนธ์เกษตรศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี

275275

 
 

สมสวย ปัญญาสิทธ์ิ. (2548). เทคนิคการผลิตล าไยนอกฤดู ประสบการณ์ปฏิบัติจริงเก่ียวกับการปลกูล าไย. เชียงใหม่: มหาวทิยาลยั
แม่โจ.้ 

ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร. (2564). เนือ้ท่ียืนต้น เนือ้ท่ีให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ รายอ าเภอ ปี 2563. คน้เม่ือ 12 มีนาคม 
2564, จาก  https://www.oae.go.th/assets/portals/1/fileups/prcaidata/files/longan%20dit% 2063%20update.pdf 

ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร. (2564). เนือ้ท่ียืนต้น เนือ้ท่ีให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อเนือ้ท่ีให้ผล รายภาคและรายจังหวดั ปี 2563. 
คน้เม่ือ 12 มีนาคม 2564, จาก https://www.oae.go.th/assets/portals/1/fileups/prcaidata/ files/longan%2063%20update.pdf 

ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร. (2564). ปริมาณและมลูค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร ปี 2563.  คน้เม่ือ 12 มีนาคม 2564, จาก
http://impexp.oae.go.th/service/ report_product01.php?S_YEAR =2563&i_type=2& PRODUCT_ID=1273&wf 
_search=&WF_SEARCH=Y#export 

สุกญัญา  อธิปอนนัต ์และคนอ่ืน ๆ. (2556). แนวทางการส่งเสริมการเกษตรท่ีน ามาประยกุต์ใช้ในสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป. กรุงเทพฯ: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรมส่งเสริมการเกษตร. 

สุชาติ  ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ. (2555). ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ (พิมพค์ร้ังท่ี 15). กรุงเทพมหานคร: สามลดา.  
เสฏฐวฒิุ  ม่ิงมงคลศศิธร. (2561). ความต้องการส่งเสริมการผลิตล าไยคุณภาพของเกษตรกรในอ าเภอเมืองล าพูน จังหวดัล าพูน. 

วทิยานิพนธ์เกษตรศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

 
 

ปัจจัยทีเ่กีย่วข้องกบัการยอมรับเทคโนโลยกีารเพิม่ประสิทธิภาพ 
และลดต้นทุนการผลติล าไยของเกษตรกร จังหวดัเชียงใหม่ 

 
คมสนั  สุวรรณเลิศ1* 

บ ำเพญ็  เขียวหวำน2 และ เบญจมำศ  อยูป่ระเสริฐ3 

แขนงวชิำส่งเสริมและพฒันำกำรเกษตร สำขำวชิำเกษตรศำสตร์และสหกรณ์ มหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช ประเทศไทย1, 2, 3 

*ผูรั้บผิดชอบบทควำม: oic_tammy@hotmail.com 
 

บทคดัย่อ 
 

กำรวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษำ (1) สภำพพ้ืนฐำนทัว่ไป สภำพสงัคม และเศรษฐกิจของเกษตรกร (2) ควำมรู้ แหล่ง
ควำมรู้ ควำมคิดเห็น และควำมตอ้งกำรส่งเสริมกำรผลิตล ำไยของเกษตรกร (3) กำรยอมรับเทคโนโลยีกำรเพ่ิมประสิทธิภำพและลด
ตน้ทุนผลิตล ำไยของเกษตรกร (4) ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรยอมรับเทคโนโลยกีำรเพ่ิมประสิทธิภำพ และลดตน้ทุนกำรผลิตล ำไยของ
เกษตรกร และ (5) ปัญหำ ขอ้เสนอแนะแนวทำงกำรส่งเสริมกำรใชเ้ทคโนโลยีกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ และลดตน้ทุนกำรผลิตล ำไย
ของเกษตรกร ประชำกรท่ีใชใ้นกำรศึกษำ คือ เกษตรกรสมำชิกกลุ่มแปลงใหญ่ล ำไยของจงัหวดัเชียงใหม่ จ ำนวน 31 กลุ่ม สมำชิก
รวม 1,981 รำย ก ำหนดกลุ่มตวัอยำ่งโดยใชสู้ตรของ ทำโร ยำมำเน ไดก้ลุ่มตวัอยำ่งจ ำนวน 186 รำย สุ่มตวัอยำ่งแบบง่ำยโดยกำรจบั
สลำกจดัเก็บขอ้มูลโดยใชว้ธีิกำรสมัภำษณ์ สถิติท่ีใชใ้นกำรวเิครำะห์ ไดแ้ก่ สถิติพรรณนำ และกำรวเิครำะห์ควำมถดถอยเชิงพหุแบบ
ปกติ 

ผลกำรวิจัยพบว่ำ (1) เกษตรกรร้อยละ 76.9 เป็นเพศชำย อำยุเฉล่ีย 58.44 ปี จบกำรศึกษำระดับประถมศึกษำ สมำชิก
ครัวเรือนเฉล่ีย 3.75 คน ประสบกำรณ์ปลูกล ำไยเฉล่ีย 18.31 ปี อบรมดำ้นกำรเกษตรเฉล่ีย 3.70 คร้ังต่อปี (2) เกษตรกรร้อยละ 45.2 มี
ควำมรู้อยูใ่นระดบัมำก แหล่งท่ีไดรั้บควำมรู้จำกส่ือกลุ่มมำก มีควำมคิดเห็นวำ่ เทคโนโลยกีำรผลิตล ำไยช่วยใหมี้ปริมำณผลผลิตมำก
ข้ึน เกษตรกรมีควำมตอ้งกำรดำ้นควำมรู้มำกท่ีสุด (3) เกษตรกรยอมรับเทคโนโลยีกำรผลิตล ำไยมำกทั้ง 5 ประเด็น และมีกำรปฏิบติั
ในระดบัปำนกลำง (4) กำรเขำ้รับกำรอบรมดำ้นกำรเกษตร จ ำนวนแรงงำน  ควำมรู้ และแหล่งควำมรู้ในกำรผลิตล ำไยของเกษตรกร 
มีควำมเก่ียวขอ้งกบักำรยอมรับเทคโนโลยกีำรเพ่ิมประสิทธิภำพ และลดตน้ทุนกำรผลิตล ำไยของเกษตรกร อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติ
และ (5) เกษตรกรมีปัญหำดำ้นกำรตลำดในเร่ืองรำคำผลผลิตไม่เป็นธรรม กำรขนส่งมีค่ำใชจ่้ำยสูง และตอ้งกำรให้มีหน่วยงำน
ตรวจสอบควำมเป็นธรรมดำ้นรำคำมำกท่ีสุด โดยมีขอ้เสนอแนะแนวทำงกำรส่งเสริมคือ ควรประสำนงำนหน่วยงำนเก่ียวขอ้งเขำ้ไป
ตรวจสอบดำ้นรำคำ และสนบัสนุนกำรจ ำหน่ำยในรูปแบบอ่ืน ๆ 
 
ค าส าคญั: กำรยอมรับเทคโนโลย,ี กำรเพ่ิมประสิทธิภำพและลดตน้ทุน, กำรผลิตล ำไย 
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Abstract 
 

The objectives of this research were to study (1) basic general, social, and economic conditions of farmers. (2) knowledge, 
knowledge resources, opinions, and extension needs for longan production of farmers. (3) the adoption of technology in efficiency 
increase and cost reduction of longan production of farmers. (4) factors relating to the adoption of technology in efficiency 
increase and cost reduction of longan production of farmers. and (5) problems and extension guidelines suggestion in the 
adoption of technology in efficiency increase and cost reduction of longan production  of farmers. The population of this study 
was 1,981 farmers who were members of 31 longan collective farming groups in Chiang Mai province. The sample size of 186 
people was determined by using simple random sampling method. Data were collected by conducting interview and were 
analyzed by using statistics such as descriptive statistics and multiple regression analysis.   

The results of the research revealed that (1) 76.9 % of farmers were male with the average age of 58.44 years, 
completed primary school education, and had the experience in longan production of 18.31 years. (2) 45.2% of farmers had 
knowledge regarding harvesting technology at the high level. Know resources from group media was at the high level. Second to  
that was personal media. They thought that longan production technology helped with higher productivity, their needs at most 
level, especially knowledge. (3) Farmers had the opinion towards longan production technology at the high level and practiced at 
the moderate level with the lesser practice on bouquet wrapping. (4) The acceptance of the agricultural training, the number of 
labors, knowledge and knowledge resources in longan production were related to the adoption of technology in the efficiency 
increase and cost reduction in longan production at statistically significant level. (5) Farmers faced with the problems regarding 
marketing in the aspect of unfair product price. They wanted the agencies to investigate the price fairness at the highest level with 
the suggestion in the extension guidelines that there should be the coordination among related agencies to come and investigate 
the price and the support on the distribution in various forms.  

 
Keywords: The Adoption of Technology, Efficiency Increase and Cost Reduction, Longan Production 
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people was determined by using simple random sampling method. Data were collected by conducting interview and were 
analyzed by using statistics such as descriptive statistics and multiple regression analysis.   

The results of the research revealed that (1) 76.9 % of farmers were male with the average age of 58.44 years, 
completed primary school education, and had the experience in longan production of 18.31 years. (2) 45.2% of farmers had 
knowledge regarding harvesting technology at the high level. Know resources from group media was at the high level. Second to  
that was personal media. They thought that longan production technology helped with higher productivity, their needs at most 
level, especially knowledge. (3) Farmers had the opinion towards longan production technology at the high level and practiced at 
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บทน า 

 
ล ำไยมีถ่ินก ำเนิดในประเทศจีนตอนใต ้เน่ืองจำกประเทศจีนปลูกล ำไยกนัมำหลำยพนัปี โดยปลูกกนัมำกบริเวณตอนใต้

ของจีน ส่วนประเทศไทยสนันิษฐำนวำ่ ล ำไยไดแ้พร่กระจำยพนัธ์ุและมีกำรปลูกตำมป่ำ ในเขตจงัหวดัเชียงใหม่และเชียงรำยมีล ำไย
พนัธ์ุพ้ืนเมืองข้ึนอยูท่ัว่ไป  ซ่ึงล ำไยเป็นผลไมท่ี้มีควำมส ำคญัทำงเศรษฐกิจอนัดบัหน่ึงของภำคเหนือตอนบน ผลผลิตล ำไยสำมำรถ
ส่งออกจ ำหน่ำยไปยงัต่ำงประเทศ ทั้งผลสดและอบแห้ง แช่แข็ง และล ำไยกระป๋อง น ำรำยไดเ้ขำ้ประเทศปีละหลำยลำ้นบำท เพรำะ
เป็นผลไมท่ี้นิยมบริโภคกนัมำกทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ (อนนัต ์ด ำรงสุข, 2547 )   

พ้ืนท่ีปลูกล ำไยของประเทศไทยเพ่ิมข้ึนอยำ่งต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2537 เป็นตน้มำ เน่ืองจำกรัฐบำลสนบัสนุนให้มีกำรปรับ
โครงสร้ำงระบบกำรผลิตกำรเกษตร ซ่ึงท ำให้เกษตรกรน ำมำปลูกล ำไยทดแทนนำขำ้วเพรำะให้ผลตอบแทนสูงกวำ่ ประกอบกบั
ประสบผลส ำเร็จในกำรใชส้ำรโพแทสเซียมคลอเรต และโซเดียมคลอเรต กระตุน้ให้ล ำไยออกดอกติดผลทั้งในฤดูและนอกฤดู จึง  
ท ำใหพ้ื้นท่ีปลูกล ำไยกระจำยเพ่ิมข้ึนอยำ่งรวดเร็ว (ส ำนกังำนเศรษฐกิจกำรเกษตร, 2564) นอกจำกน้ี รัฐบำลยงัมีโครงกำรแปลงใหญ่ 
โดย กรมส่งเสริมกำรเกษตร เป็นผูรั้บผิดชอบหลกั สนบัสนุนให้เกษตรกรมีกำรรวมกลุ่มบริหำรจดักำร เพ่ือให้เกิดกำรร่วมกนัผลิต 
ร่วมกนัจ ำหน่ำย สำมำรถลดตน้ทุนกำรผลิตมีผลิตเพ่ิมข้ึน ในปัจจุบนัโครงกำรส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ก็มีกำรน ำไปใชใ้น
เกือบทุกจงัหวดั ซ่ึงจงัหวดัเชียงใหม่ก็เป็นหน่ึงท่ีไดรั้บกำรสนบัสนุนโครงกำรแปลงใหญ่ (ส ำนกังำนเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่, 2563) 

จงัหวดัเชียงใหม่ มีพ้ืนท่ีกำรปลูกล ำไย จ ำนวน 451,723 ไร่ เป็นเน้ือท่ีให้ผลผลิต จ ำนวน 406,183 ไร่(ส ำนกังำนเศรษฐกิจ
กำรเกษตร, 2564) มีกลุ่มเกษตรกรท่ีเขำ้ร่วมกำรเป็นสมำชิกแปลงใหญ่ล ำไย จ ำนวน 1,981 รำย พ้ืนท่ีรวม 11,198 ไร่(ส ำนักงำน
เกษตรจงัหวดัเชียงใหม่, 2563) ซ่ึงเกษตรกรส่วนใหญ่ประสบปัญหำด้ำนรำคำผลผลิตตกต ่ำ เน่ืองจำกไม่มีกำรใช้เทคโนโลยีท่ี
เหมำะสมในกำรผลิตล ำไยคุณภำพดี เม่ือผลผลิตออกมำในปริมำณมำก จึงส่งผลกระทบดำ้นรำคำ เน่ืองจำกเกษตรกรบำงส่วนไม่
ยอมรับกำรส่งเสริมกำรใชเ้ทคโนโลยกีำรผลิตล ำไย จะใชป้ระสบกำรณ์หรือภูมิปัญญำดั้งเดิมในกำรผลิตล ำไยเป็นหลกั 

จำกขอ้มูลดงักล่ำว ผูว้ิจยัมีควำมสนใจท่ีจะศึกษำปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรยอมรับเทคโนโลยีกำรเพ่ิมประสิทธิภำพและลด
ตน้ทุนกำรผลิตล ำไยของเกษตรกรจงัหวดัเชียงใหม่ เพ่ือศึกษำสภำพพ้ืนฐำนทัว่ไป สภำพเศรษฐกิจ และสังคม ควำมรู้ แหล่งควำมรู้ 
ควำมคิดเห็น  และควำมต้องกำรส่งเสริมในกำรผลิตล ำไย ควำมคิดเห็นต่อเทคโนโลยีและกำรยอมรับเทคโนโลยีกำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพ และลดตน้ทุนกำรผลิตล ำไย เพ่ือน ำไปเป็นแนวทำงในกำรส่งเสริมใหเ้กษตรกร มีกำรใชเ้ทคโนโลยีกำรผลิตล ำไย เพื่อ
เพ่ิมประสิทธิภำพและลดตน้ทุนกำรผลิตล ำไยอยำ่งย ัง่ยนื ต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 
1. เพื่อศึกษำสภำพพ้ืนฐำนทัว่ไป สภำพเศรษฐกิจ และสงัคมของเกษตรกร 
2. เพื่อศึกษำควำมรู้ แหล่งควำมรู้ ควำมคิดเห็น และควำมตอ้งกำรส่งเสริมในกำรผลิตล ำไยของเกษตรกร 
3. เพื่อศึกษำควำมคิดเห็นต่อเทคโนโลยแีละกำรยอมรับเทคโนโลยกีำรเพ่ิมประสิทธิภำพ และลดตน้ทุนกำรผลิตล ำไยของ

เกษตรกร 
4. เพื่อศึกษำปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรยอมรับเทคโนโลยกีำรเพ่ิมประสิทธิภำพ และลดตน้ทุนกำรผลิตล ำไยของเกษตรกร 
5. เพ่ือศึกษำปัญหำ ขอ้เสนอแนะ และแนวทำงกำรส่งเสริมกำรใชเ้ทคโนโลยกีำรเพ่ิมประสิทธิภำพ และลดตน้ทุนกำรผลิต

ล ำไยของเกษตรกร 
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“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

278278

 
 

กรอบแนวคดิในการวจิยั  
 

                            ตวัแปรอิสระ                                       ตวัแปรตำม 
                 (independent variables)                             (dependent variable) 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1  กรอบแนวคิดในกำรวจิยั 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 
 ปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรยอมรับนวตักรรมของ Rogers (อำ้งถึงใน หทยักำญจน์ วรรธนสิทธิโชค, 2551) กล่ำววำ่ ลกัษณะของ
บุคคลท่ียอมรับนวตักรรมไดช้ำ้หรือเร็ว ข้ึนอยูก่บัสถำนะทำงเศรษฐกิจและสังคม บุคลิกภำพ และพฤติกรรมในกำรส่ือสำรหำกส่ิง
ต่ำง ๆ เหล่ำน้ี สอดคลอ้งกบัวถีิชีวติของบุคคลท่ีมีทศันะคติท่ีดี มีกำรเปิดรับส่ือมำก ก็จะส่งผลต่อกำรยอมรับนวตักรรมมำกข้ึน 
 หลกักำรวดัควำมคิดเห็น (ดวงเพญ็ ทุคหิต, 2550) ไดก้ล่ำวถึงวิธีลิเคิร์ทสเกลวำ่ เป็นวิธีสร้ำงมำตรวดัทศันคติ หรือควำม
คิดเห็นท่ีนิยมกนัมำกท่ีสุด เพรำะเป็นวิธีสร้ำงมำตรวดัท่ีง่ำย ประหยดัเวลำ ผูต้อบแบบสำมำรถแสดงทศันคติ ในทำงท่ีชอบหรือไม่
ชอบ โดยยดึอนัดบัควำมชอบหรือไม่ชอบ ซ่ึงอำจมีค ำตอบใหเ้ลือก 5 ค ำตอบ และใหค้ะแนนตำมล ำดบั 
 พงษศ์กัด์ิ องักสิทธ์ิ (2553) กล่ำวถึงควำมส ำคญัของกำรส่งเสริมกำรเกษตรวำ่ กำรส่งเสริมกำรเกษตรมีควำมส ำคญัอยำ่งยิ่ง
ในดำ้นกำรผลิตของเกษตรกรเพ่ือใหมี้ประสิทธิภำพสูงสุด โดยกำรน ำวทิยำกำร และเทคโนโลยท่ีีเหมำะสมถ่ำยทอด แนะน ำส่งเสริม
ใหเ้กษตรกรไดน้ ำไปปฏิบติั รวมถึงกำรใชท้รัพยำกรอยำ่งคุม้ค่ำยอ่มจะท ำใหเ้กิดกำรเปล่ียนแปลงทำงกำรเกษตรไปในทิศทำงท่ีดีข้ึนได ้
 

1. สภำพทัว่ไป สภำพเศรษฐกิจ และสงัคม 
 -สภำพทัว่ไป ไดแ้ก่ เพศ อำย ุระดบักำรศึกษำ    
  ประสบกำรณ์ในกำรปลูกล ำไย 

2. สภำพทำงเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ จ ำนวนแรงงำนในกำร  
 ผลิตล ำไย จ ำนวนพ้ืนท่ีปลูกล ำไย รำยไดเ้ฉล่ียใน 
 ภำคกำรเกษตร 

3. สภำพทำงสงัคม ไดแ้ก่ กำรเป็นผูน้ ำต ำแหน่งใน 
 ชุมชน กำรเขำ้รับกำรอบรมทำงดำ้นกำรเกษตร 

4. ควำมรู้ในกำรผลิตล ำไยของเกษตรกร 
5. แหล่งควำมรู้ในกำรผลิตล ำไยของเกษตรกร 
6. ควำมคิดเห็นในกำรผลิตล ำไยของเกษตรกร 
7. ควำมตอ้งกำรส่งเสริมกำรผลิตล ำไยของเกษตรกร 
6. ปัญหำของกำรใชเ้ทคโนโลยกีำรเพ่ิมประสิทธิภำพ 

 และลดตน้ทุนกำรผลิตล ำไยของเกษตรกร 
 
 

 
 

กำรยอมรับเทคโนโลยกีำรเพ่ิมประสิทธิภำพและกำร
ลดตน้ทุนกำรผลิตล ำไยของเกษตรกรจงัหวดัเชียงใหม่ 
5 ดำ้น  
1. เทคโนโลยกีำรตดัแตง่ก่ิง 
2. เทคโนโลยกีำรใหน้ ้ ำ 
3. เทคโนโลยกีำรปรับปรุงคุณภำพล ำไย 
4. เทคโนโลยกีำรใชปุ๋้ยตำมค่ำวเิครำะห์ดิน 
5. เทคโนโลยกีำรเก็บเก่ียวและกำรจดักำรหลงั 
    กำรเก็บเก่ียว 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี
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กรอบแนวคดิในการวจิยั  
 

                            ตวัแปรอิสระ                                       ตวัแปรตำม 
                 (independent variables)                             (dependent variable) 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1  กรอบแนวคิดในกำรวจิยั 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 
 ปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรยอมรับนวตักรรมของ Rogers (อำ้งถึงใน หทยักำญจน์ วรรธนสิทธิโชค, 2551) กล่ำววำ่ ลกัษณะของ
บุคคลท่ียอมรับนวตักรรมไดช้ำ้หรือเร็ว ข้ึนอยูก่บัสถำนะทำงเศรษฐกิจและสังคม บุคลิกภำพ และพฤติกรรมในกำรส่ือสำรหำกส่ิง
ต่ำง ๆ เหล่ำน้ี สอดคลอ้งกบัวถีิชีวติของบุคคลท่ีมีทศันะคติท่ีดี มีกำรเปิดรับส่ือมำก ก็จะส่งผลต่อกำรยอมรับนวตักรรมมำกข้ึน 
 หลกักำรวดัควำมคิดเห็น (ดวงเพญ็ ทุคหิต, 2550) ไดก้ล่ำวถึงวิธีลิเคิร์ทสเกลวำ่ เป็นวิธีสร้ำงมำตรวดัทศันคติ หรือควำม
คิดเห็นท่ีนิยมกนัมำกท่ีสุด เพรำะเป็นวิธีสร้ำงมำตรวดัท่ีง่ำย ประหยดัเวลำ ผูต้อบแบบสำมำรถแสดงทศันคติ ในทำงท่ีชอบหรือไม่
ชอบ โดยยดึอนัดบัควำมชอบหรือไม่ชอบ ซ่ึงอำจมีค ำตอบใหเ้ลือก 5 ค ำตอบ และใหค้ะแนนตำมล ำดบั 
 พงษศ์กัด์ิ องักสิทธ์ิ (2553) กล่ำวถึงควำมส ำคญัของกำรส่งเสริมกำรเกษตรวำ่ กำรส่งเสริมกำรเกษตรมีควำมส ำคญัอยำ่งยิ่ง
ในดำ้นกำรผลิตของเกษตรกรเพ่ือใหมี้ประสิทธิภำพสูงสุด โดยกำรน ำวทิยำกำร และเทคโนโลยท่ีีเหมำะสมถ่ำยทอด แนะน ำส่งเสริม
ใหเ้กษตรกรไดน้ ำไปปฏิบติั รวมถึงกำรใชท้รัพยำกรอยำ่งคุม้ค่ำยอ่มจะท ำใหเ้กิดกำรเปล่ียนแปลงทำงกำรเกษตรไปในทิศทำงท่ีดีข้ึนได ้
 

1. สภำพทัว่ไป สภำพเศรษฐกิจ และสงัคม 
 -สภำพทัว่ไป ไดแ้ก่ เพศ อำย ุระดบักำรศึกษำ    
  ประสบกำรณ์ในกำรปลูกล ำไย 

2. สภำพทำงเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ จ ำนวนแรงงำนในกำร  
 ผลิตล ำไย จ ำนวนพ้ืนท่ีปลูกล ำไย รำยไดเ้ฉล่ียใน 
 ภำคกำรเกษตร 

3. สภำพทำงสงัคม ไดแ้ก่ กำรเป็นผูน้ ำต ำแหน่งใน 
 ชุมชน กำรเขำ้รับกำรอบรมทำงดำ้นกำรเกษตร 

4. ควำมรู้ในกำรผลิตล ำไยของเกษตรกร 
5. แหล่งควำมรู้ในกำรผลิตล ำไยของเกษตรกร 
6. ควำมคิดเห็นในกำรผลิตล ำไยของเกษตรกร 
7. ควำมตอ้งกำรส่งเสริมกำรผลิตล ำไยของเกษตรกร 
6. ปัญหำของกำรใชเ้ทคโนโลยกีำรเพ่ิมประสิทธิภำพ 

 และลดตน้ทุนกำรผลิตล ำไยของเกษตรกร 
 
 

 
 

กำรยอมรับเทคโนโลยกีำรเพ่ิมประสิทธิภำพและกำร
ลดตน้ทุนกำรผลิตล ำไยของเกษตรกรจงัหวดัเชียงใหม่ 
5 ดำ้น  
1. เทคโนโลยกีำรตดัแตง่ก่ิง 
2. เทคโนโลยกีำรใหน้ ้ ำ 
3. เทคโนโลยกีำรปรับปรุงคุณภำพล ำไย 
4. เทคโนโลยกีำรใชปุ๋้ยตำมค่ำวเิครำะห์ดิน 
5. เทคโนโลยกีำรเก็บเก่ียวและกำรจดักำรหลงั 
    กำรเก็บเก่ียว 
 

 
 

วธีิด าเนินการวจิยั 
 

กำรวจิยัคร้ังน้ี เป็นกำรศึกษำปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรยอมรับเทคโนโลยกีำรเพ่ิมประสิทธิภำพ และลดตน้ทุนกำรผลิตล ำไย
ของเกษตรกร จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีวธีิด ำเนินกำรวจิยั ดงัน้ี 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชำกรและกลุ่มตวัอยำ่ง เป็นเกษตรกรผูผ้ลิตล ำไย ท่ีเป็นสมำชิกแปลงใหญ่ท่ีมีกำรด ำเนินกำรตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 จนถึงปี 
พ.ศ. 2563 ในจงัหวดัเชียงใหม่ จ ำนวน 1,981 รำย ก ำหนดขนำดของกลุ่มตวัอยำ่งค ำนวณโดยใชสู้ตร ทำโร ยำมำเน ท่ีค่ำคลำดเคล่ือน 
0.07 ไดจ้ ำนวนกลุ่มตวัอยำ่ง 186 รำย และท ำกำรสุ่มตวัอยำ่งแบบง่ำย โดยกำรจบัสลำกตำมสัดส่วนของประชำกรท่ีผลิตล ำไยแต่ละ
ต ำบล  

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรวจิยัคร้ังน้ี คือ แบบสมัภำษณ์ ลกัษณะค ำถำมเป็นแบบปลำยปิดและปลำยเปิด ประกอบดว้ย ค ำถำม 4 
ตอน ดงัน้ี ตอนท่ี 1 สภำพพ้ืนฐำนทัว่ไป เศรษฐกิจ และสังคม ของเกษตรกรสมำชิกกลุ่มแปลงใหญ่ล ำไย ตอนท่ี 2 ควำมรู้ แหล่ง
ควำมรู้ ควำมคิดเห็น และควำมตอ้งกำรส่งเสริมในกำรผลิตล ำไยของเกษตรกร ตอนท่ี 3 ควำมคิดเห็นต่อเทคโนโลยีและกำรยอมรับ
เทคโนโลยีกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ และลดตน้ทุนกำรผลิตล ำไยของเกษตรกรกำรผลิตล ำไยของเกษตรกร ตอนท่ี 4 ปัญหำและ
ขอ้เสนอแนะของกำรใชเ้ทคโนโลยกีำรเพ่ิมประสิทธิภำพ และลดตน้ทุนกำรผลิตล ำไยของเกษตรกร 
 
การวเิคราะห์ข้อมลูและสถติิทีใ่ช้ 
 กำรวิเครำะห์ขอ้มูลกำรวิจยั วิเครำะห์ขอ้มูลเชิงปริมำณดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส ำเร็จรูป โดยใชส้ถิติพรรณนำ คือ 
ค่ำควำมถ่ี ค่ำร้อยละ ค่ำต ่ำสุด ค่ำสูงสุด ค่ำเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน และกำรจดัอนัดบั และขอ้มูลเชิงคุณภำพ ใชก้ำรจดัหมวดหมู่
ขอ้มูล และกำรวเิครำะห์ถดถอยพหุแบบปกติ 
 

ผลการศึกษา 
 

ตอนที ่1 สภาพพืน้ฐานทัว่ไป สภาพเศรษฐกจิและสังคมของเกษตรกร 
1. สภำพพ้ืนฐำนส่วนบุคคลของเกษตรกร พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 76.9 เป็นเพศชำย มีอำยุเฉล่ีย 58.44 ปี ส่วนมำกจบ

กำรศึกษำระดบัประถมศึกษำ ประกอบอำชีพเกษตรกรรมเป็นหลกั มีอำชีพรองคือ  รับจำ้งทัว่ไป มีจ ำนวนสมำชิกในครัวเรือนเฉล่ีย 
3.75 คน มีประสบกำรณ์ปลูกล ำไยเฉล่ีย 18.31 ปี 

2. สภำพทำงเศรษฐกิจของเกษตรกร พบว่ำ เกษตรกรมีแรงงำนในครัวเรือนเฉล่ีย 1.99 คน โดยจำ้งแรงงำนประจ ำเฉล่ีย 
5.18 คน มีพ้ืนท่ีปลูกล ำไยของตนเองเฉล่ีย 6.22 ไร่ พ้ืนท่ีเช่ำเฉล่ีย 5.32 ไร่ และมีพ้ืนท่ีให้ญำติพ่ีนอ้งท ำเปล่ำเฉล่ีย 3.40 ไร่ รำยไดใ้น
ภำคกำรเกษตร พบวำ่ เกษตรกรมีรำยไดเ้ฉล่ีย 90,355.65 บำทต่อปี รำยไดน้อกภำคกำรเกษตรมีค่ำเฉล่ีย 91,405.88 บำทต่อปี มีภำระ
หน้ีสินเฉล่ีย 150,849.83 บำทต่อปี เกษตรกรส่วนใหญ่ใชแ้หล่งเงินทุนของตนเอง 

3. สภำพทำงสังคมของเกษตรกร พบว่ำ เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่เป็นผูน้ ำในชุมชน ส่วนใหญ่เป็นสมำชิกกลุ่มแม่บ้ำน
เกษตรกร มีกำรเขำ้รับกำรอบรมทำงกำรเกษตรเฉล่ีย 3.70 คร้ังต่อปี 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

280280

 
 

ตอนที ่2 ความรู้ แหล่งความรู้ ความคดิเห็น และความต้องการส่งเสริมในการผลติล าไยของเกษตรกร 
1. ควำมรู้ในกำรผลิตล ำไยของเกษตรกร พบวำ่  เกษตรกรส่วนใหญ่มีควำมรู้อยูใ่นระดบัมำก ตอบค ำถำมไดถู้กตอ้งเฉล่ีย 

12.90 ขอ้ จำก 20 ขอ้ ส่วนค ำถำมท่ีเกษตรกรตอบผิด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ เทคโนโลยี “ปุ๋ยสั่งตดั” มี 2 ขั้นตอน คือ วิเครำะห์ปริมำณ
ธำตุอำหำร  และแปลผลกำรวิเครำะห์ดิน (เฉลย: เทคโนโลยี “ปุ๋ยสั่งตดั” มี 3 ขั้นตอน คือ วิเครำะห์ปริมำณธำตุอำหำร ตรวจสอบ
ขอ้มูลชุดดินจำกแผนท่ีชุดดินรำยต ำบล และแปลผลกำรวเิครำะห์ดิน) กำรเก็บเก่ียวล ำไย จะเก็บเก่ียวคร้ังเดียวให้หมดทั้งตน้หรือเก็บ
ไม่เกิน 5 คร้ัง (เฉลย: กำรเก็บเก่ียวล ำไยจะเก็บเก่ียวคร้ังเดียวใหห้มดทั้งตน้หรือเก็บไม่เกิน 2 คร้ัง) และเกณฑม์ำตรฐำนขนำดของผล
ล ำไยสดเพ่ือกำรส่งออกท่ีก ำหนด แบ่งเกรดหรือขนำดของล ำไยสดไว ้5 ขนำด คือ AA, A, B, C และ D (เฉลย: เกณฑม์ำตรฐำนขนำด
ของผลล ำไยสดเพ่ือกำรส่งออกท่ีก ำหนด แบ่งเกรดหรือขนำดของล ำไยสดไว ้4 ขนำด คือ AA, A, B, C)   

2. กำรไดรั้บควำมรู้จำกแหล่งควำมรู้เก่ียวกบักำรผลิตล ำไยของเกษตรกร พบว่ำ เกษตรกรมีกำรไดรั้บควำมรู้จำกแหล่ง
ควำมรู้และระดบักำรไดรั้บขอ้มูลข่ำวสำรจำกส่ือต่ำง ๆ ในภำพรวมอยูใ่นระดบัปำนกลำง เม่ือพิจำรณำแหล่งควำมรู้แต่ละประเภท 
พบวำ่ ไดรั้บจำกส่ือกลุ่มมำกกวำ่ส่ืออ่ืน ๆ รองลงมำคือ ส่ือบุคคล ส่ือออนไลน์ และส่ือมวลชน 

3. ควำมคิดเห็นในกำรผลิตล ำไยของเกษตรกร พบวำ่ เกษตรเห็นดว้ยท่ีจะน ำเทคโนโลยีเขำ้มำใชใ้นกำรผลิตล ำไยโดยใน
ภำพรวมมีควำมคิดเห็นในระดบัมำกทั้งหมด ได้แก่ กำรใชเ้ทคโนโลยีกำรผลิตล ำไย ช่วยให้มีผลผลิตล ำไยเพ่ิมสูงข้ึนได ้กำรใช้
เทคโนโลยกีำรผลิตล ำไย ช่วยใหมี้ผลผลิตล ำไยท่ีมีคุณภำพตรงตำมมำตรฐำนควำมตอ้งกำรของตลำด และเทคโนโลยีกำรผลิตล ำไย 
สำมำรถน ำมำปรับใชแ้ละปฏิบติัในสวนของตนเองได ้ 

4. ควำมตอ้งกำรส่งเสริมผลิตล ำไยของเกษตรกร พบว่ำ ในภำพรวมเกษตรกรมีควำมตอ้งกำรส่งเสริมผลิตล ำไยในระดบั
มำก ทั้ ง 3 ประเด็น เม่ือพิจำรณำรำยประเด็นพบว่ำ เกษตรกรมีควำมตอ้งกำรส่งเสริมด้ำนควำมรู้ในประเด็นกำรใช้เทคโนโลยี
ปรับปรุงคุณภำพล ำไยมำกท่ีสุด ในดำ้นกำรส่งเสริม เกษตรกรตอ้งกำรกำรส่งเสริมแบบสำธิตมำกท่ีสุด และในดำ้นกำรสนบัสนุน
เกษตรกรมีควำมตอ้งกำรใหมี้กำรสนบัสนุนในดำ้นกำรตลำดมำกท่ีสุด   
 
ตอนที ่3 ความคดิเห็นต่อเทคโนโลยแีละการยอมรับเทคโนโลยกีารเพิม่ประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลติล าไยของเกษตรกร 

1. ควำมคิดเห็นต่อกำรใชเ้ทคโนโลยใีนกำรผลิตล ำไยของเกษตรกร พบวำ่ เกษตรกรมีควำมคิดเห็นต่อกำรใชเ้ทคโนโลยีใน
ภำพรวมอยู่ในระดบัมำกทั้งหมด เม่ือพิจำรณำรำยประเด็นพบว่ำ โดยมีควำมคิดเห็นเก่ียวกบัเทคโนโลยีดำ้นกำรให้น ้ ำ มำกท่ีสุด 
รองลงมำ คือ เทคโนโลยดีำ้นกำรตดัแต่งก่ิง และเทคโนโลยกีำรใชปุ๋้ยตำมค่ำวเิครำะห์ดิน ตำมล ำดบั 

2. กำรยอมรับและปฏิบัติด้ำนเทคโนโลยีในกำรผลิตล ำไยของเกษตรกร  พบว่ำ เกษตรกรส่วนใหญ่มีกำรปฏิบัติด้ำน
เทคโนโลยีกำรผลิตล ำไยในระดับปำนกลำง  แต่เม่ือพิจำรณำในแต่ละประเด็นพบว่ำ เกษตรกรมีกำรปฏิบติัดำ้นกำรให้น ้ ำอย่ำง
สม ่ำเสมอเพ่ือเร่งกำรแตกใบอ่อนเร็ว เพื่อให้ผลผลิตมีควำมอุดมสมบูรณ์ มีกำรปฏิบติักำรใช้ปุ๋ยตำมค่ำวิเครำะห์ดินในอตัรำท่ี
เหมำะสม เพ่ือเร่งกำรแตกใบอ่อนล ำไย และมีกำรปฏิบติัดำ้นกำรจดักำรหลงักำรเก็บเก่ียว โดยมีกำรคดัขนำดผลผลิตตำมเกณฑ์ท่ี
มำตรฐำนก ำหนด มำกท่ีสุด 

 
ตอนที ่4 ปัญหา ข้อเสนอแนะของการใช้เทคโนโลยกีารเพิม่ประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลติล าไยของเกษตรกร  
 1. ปัญหำของกำรใชเ้ทคโนโลยีกำรเพ่ิมประสิทธิภำพและลดตน้ทุนกำรผลิตล ำไยของเกษตรกร พบวำ่ เกษตรกรมีปัญหำ
กำรผลิตล ำไยในภำพรวมระดบัปำนกลำง เม่ือพิจำรณำรำยประเด็น พบวำ่ อยูใ่นระดบัมำก จ ำนวน 1 ประเด็น ไดแ้ก่ ดำ้นกำรตลำด 
อยูใ่นระดบัปำนกลำง จ ำนวน 2 ประเด็น ไดแ้ก่ ดำ้นควำมรู้และดำ้นกำรผลิต และอยูใ่นระดบันอ้ย จ ำนวน 1 ประเด็น ไดแ้ก่ ดำ้นกำร
สนบัสนุนจำกเจำ้หนำ้ท่ี 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี

281281

 
 

ตอนที ่2 ความรู้ แหล่งความรู้ ความคดิเห็น และความต้องการส่งเสริมในการผลติล าไยของเกษตรกร 
1. ควำมรู้ในกำรผลิตล ำไยของเกษตรกร พบวำ่  เกษตรกรส่วนใหญ่มีควำมรู้อยูใ่นระดบัมำก ตอบค ำถำมไดถู้กตอ้งเฉล่ีย 

12.90 ขอ้ จำก 20 ขอ้ ส่วนค ำถำมท่ีเกษตรกรตอบผิด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ เทคโนโลยี “ปุ๋ยสั่งตดั” มี 2 ขั้นตอน คือ วิเครำะห์ปริมำณ
ธำตุอำหำร  และแปลผลกำรวิเครำะห์ดิน (เฉลย: เทคโนโลยี “ปุ๋ยสั่งตดั” มี 3 ขั้นตอน คือ วิเครำะห์ปริมำณธำตุอำหำร ตรวจสอบ
ขอ้มูลชุดดินจำกแผนท่ีชุดดินรำยต ำบล และแปลผลกำรวเิครำะห์ดิน) กำรเก็บเก่ียวล ำไย จะเก็บเก่ียวคร้ังเดียวให้หมดทั้งตน้หรือเก็บ
ไม่เกิน 5 คร้ัง (เฉลย: กำรเก็บเก่ียวล ำไยจะเก็บเก่ียวคร้ังเดียวใหห้มดทั้งตน้หรือเก็บไม่เกิน 2 คร้ัง) และเกณฑม์ำตรฐำนขนำดของผล
ล ำไยสดเพ่ือกำรส่งออกท่ีก ำหนด แบ่งเกรดหรือขนำดของล ำไยสดไว ้5 ขนำด คือ AA, A, B, C และ D (เฉลย: เกณฑม์ำตรฐำนขนำด
ของผลล ำไยสดเพ่ือกำรส่งออกท่ีก ำหนด แบ่งเกรดหรือขนำดของล ำไยสดไว ้4 ขนำด คือ AA, A, B, C)   

2. กำรไดรั้บควำมรู้จำกแหล่งควำมรู้เก่ียวกบักำรผลิตล ำไยของเกษตรกร พบว่ำ เกษตรกรมีกำรไดรั้บควำมรู้จำกแหล่ง
ควำมรู้และระดบักำรไดรั้บขอ้มูลข่ำวสำรจำกส่ือต่ำง ๆ ในภำพรวมอยูใ่นระดบัปำนกลำง เม่ือพิจำรณำแหล่งควำมรู้แต่ละประเภท 
พบวำ่ ไดรั้บจำกส่ือกลุ่มมำกกวำ่ส่ืออ่ืน ๆ รองลงมำคือ ส่ือบุคคล ส่ือออนไลน์ และส่ือมวลชน 

3. ควำมคิดเห็นในกำรผลิตล ำไยของเกษตรกร พบวำ่ เกษตรเห็นดว้ยท่ีจะน ำเทคโนโลยีเขำ้มำใชใ้นกำรผลิตล ำไยโดยใน
ภำพรวมมีควำมคิดเห็นในระดบัมำกทั้งหมด ได้แก่ กำรใชเ้ทคโนโลยีกำรผลิตล ำไย ช่วยให้มีผลผลิตล ำไยเพ่ิมสูงข้ึนได ้กำรใช้
เทคโนโลยกีำรผลิตล ำไย ช่วยใหมี้ผลผลิตล ำไยท่ีมีคุณภำพตรงตำมมำตรฐำนควำมตอ้งกำรของตลำด และเทคโนโลยีกำรผลิตล ำไย 
สำมำรถน ำมำปรับใชแ้ละปฏิบติัในสวนของตนเองได ้ 

4. ควำมตอ้งกำรส่งเสริมผลิตล ำไยของเกษตรกร พบว่ำ ในภำพรวมเกษตรกรมีควำมตอ้งกำรส่งเสริมผลิตล ำไยในระดบั
มำก ทั้ ง 3 ประเด็น เม่ือพิจำรณำรำยประเด็นพบว่ำ เกษตรกรมีควำมตอ้งกำรส่งเสริมด้ำนควำมรู้ในประเด็นกำรใช้เทคโนโลยี
ปรับปรุงคุณภำพล ำไยมำกท่ีสุด ในดำ้นกำรส่งเสริม เกษตรกรตอ้งกำรกำรส่งเสริมแบบสำธิตมำกท่ีสุด และในดำ้นกำรสนบัสนุน
เกษตรกรมีควำมตอ้งกำรใหมี้กำรสนบัสนุนในดำ้นกำรตลำดมำกท่ีสุด   
 
ตอนที ่3 ความคดิเห็นต่อเทคโนโลยแีละการยอมรับเทคโนโลยกีารเพิม่ประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลติล าไยของเกษตรกร 

1. ควำมคิดเห็นต่อกำรใชเ้ทคโนโลยใีนกำรผลิตล ำไยของเกษตรกร พบวำ่ เกษตรกรมีควำมคิดเห็นต่อกำรใชเ้ทคโนโลยีใน
ภำพรวมอยู่ในระดบัมำกทั้งหมด เม่ือพิจำรณำรำยประเด็นพบว่ำ โดยมีควำมคิดเห็นเก่ียวกบัเทคโนโลยีดำ้นกำรให้น ้ ำ มำกท่ีสุด 
รองลงมำ คือ เทคโนโลยดีำ้นกำรตดัแต่งก่ิง และเทคโนโลยกีำรใชปุ๋้ยตำมค่ำวเิครำะห์ดิน ตำมล ำดบั 

2. กำรยอมรับและปฏิบัติด้ำนเทคโนโลยีในกำรผลิตล ำไยของเกษตรกร  พบว่ำ เกษตรกรส่วนใหญ่มีกำรปฏิบัติด้ำน
เทคโนโลยีกำรผลิตล ำไยในระดับปำนกลำง  แต่เม่ือพิจำรณำในแต่ละประเด็นพบว่ำ เกษตรกรมีกำรปฏิบติัดำ้นกำรให้น ้ ำอย่ำง
สม ่ำเสมอเพ่ือเร่งกำรแตกใบอ่อนเร็ว เพื่อให้ผลผลิตมีควำมอุดมสมบูรณ์ มีกำรปฏิบติักำรใช้ปุ๋ยตำมค่ำวิเครำะห์ดินในอตัรำท่ี
เหมำะสม เพ่ือเร่งกำรแตกใบอ่อนล ำไย และมีกำรปฏิบติัดำ้นกำรจดักำรหลงักำรเก็บเก่ียว โดยมีกำรคดัขนำดผลผลิตตำมเกณฑ์ท่ี
มำตรฐำนก ำหนด มำกท่ีสุด 

 
ตอนที ่4 ปัญหา ข้อเสนอแนะของการใช้เทคโนโลยกีารเพิม่ประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลติล าไยของเกษตรกร  
 1. ปัญหำของกำรใชเ้ทคโนโลยีกำรเพ่ิมประสิทธิภำพและลดตน้ทุนกำรผลิตล ำไยของเกษตรกร พบวำ่ เกษตรกรมีปัญหำ
กำรผลิตล ำไยในภำพรวมระดบัปำนกลำง เม่ือพิจำรณำรำยประเด็น พบวำ่ อยูใ่นระดบัมำก จ ำนวน 1 ประเด็น ไดแ้ก่ ดำ้นกำรตลำด 
อยูใ่นระดบัปำนกลำง จ ำนวน 2 ประเด็น ไดแ้ก่ ดำ้นควำมรู้และดำ้นกำรผลิต และอยูใ่นระดบันอ้ย จ ำนวน 1 ประเด็น ไดแ้ก่ ดำ้นกำร
สนบัสนุนจำกเจำ้หนำ้ท่ี 

 
 

2. เกษตรกรไดแ้สดงควำมคิดเห็นเป็นขอ้เสนอแนะในดำ้นกำรตลำดวำ่ ควรมีหน่วยงำนสนบัสนุนดำ้นกำรขนส่งผลผลิต
เพ่ือจ ำหน่ำยและมีกำรส่งเสริมกำรให้ควำมรู้ดำ้นกำรตลำดออนไลน์ ในดำ้นกำรผลิต เกษตรกรไดเ้สนอแนะว่ำ ควรจดัให้มีแหล่ง
จ ำหน่ำยวสัดุอุปกรณ์รำคำถูก หำซ้ือไดง่้ำยในทอ้งถ่ิน ดำ้นกำรสนบัสนุนจำกเจำ้หนำ้ท่ีเกษตรกรเสนอแนะวำ่ ควรมีกำรให้ค  ำปรึกษำ
จำกเจำ้หน้ำท่ีอย่ำงทนัท่วงที เพ่ือแกไ้ขปัญหำไดอ้ย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ และในดำ้นควำมรู้เกษตรกรเสนอแนะวำ่ ควร
พฒันำศกัยภำพโดยกำรจดัอบรมใหค้วำมรู้ดำ้นกำรใชปุ๋้ยตำมค่ำวเิครำะห์ดินใหมี้ควำมรู้ควำมเขำ้ใจมำกยิง่ข้ึน 

 
ปัจจยัทีม่ปัีจจยัทีม่คีวามสัมพนัธ์กบัการยอมรับเทคโนโลยกีารผลติล าไยของเกษตรกร 

 
จำกกำรวเิครำะห์ควำมสมัพนัธ์ พบวำ่ มี 2 ตวัแปรท่ีมีควำมสัมพนัธ์อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 ไดแ้ก่ กำรเขำ้รับ

กำรอบรมทำงดำ้นกำรเกษตร และจ ำนวนแรงงำนในกำรผลิตล ำไย ซ่ึงเป็นไปในทิศทำงเชิงลบ และมี 2 ตวัแปรท่ีมีควำมสัมพนัธ์
อยำ่งมีนยัส ำคญัยิง่ทำงสถิติท่ีระดบั .01 ไดแ้ก่ ควำมรู้ในกำรผลิตล ำไยของเกษตรกรและแหล่งควำมรู้ในกำรผลิตล ำไยของเกษตรกร 
ซ่ึงเป็นไปในทิศทำงเชิงบวก   

 
อภิปรายผล 

 
1. สภำพพ้ืนฐำนทัว่ไป สภำพเศรษฐกิจและสงัคมของเกษตรกร  

                    จำกกำรศึกษำพบวำ่ เกษตรกรมีอำยเุฉล่ีย 58.44 ปี มีสถำนภำพสมรส สอดคลอ้งกบั วงคล์กัษณ์ วงคศิ์ริ และคณะ (2564) 
ท่ีพบวำ่ เกษตรกรส่วนใหญ่มีอำยุเฉล่ีย 59.92 ปี อำจจะเป็นเพรำะว่ำ เกษตรกรอยูใ่นวยักลำงคนมีควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำร
ผลิตล ำไยหรือกำรท ำงำนมำกพอสมควร เกษตรกรมีรำยไดเ้ฉล่ียในภำคเกษตร 90,355.65 บำทต่อปี มีหน้ีสินเฉล่ีย 216,215.05 บำท
ต่อปี แตกต่ำงกบั ทิพวลัย ์ธรรมขนัแกว้ (2563) ท่ีพบว่ำ เกษตรกรส่วนใหญ่ มีหน้ีสินเฉล่ีย 145,972.72 บำท/ปี  อำจจะเป็นเพรำะ
เกษตรกรส่วนใหญ่ท ำอำชีพดำ้นกำรเกษตรเป็นอำชีพหลกั ภำระหน้ีสินอำจเกิดข้ึนจำกกำรกูย้ืมเงินจำกสถำบนักำรเงินเพ่ือน ำมำ
ลงทุนในดำ้นกำรผลิตล ำไย เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นผูน้ ำต ำแหน่งทำงสังคม คิดเป็นร้อยละ 64 แตกต่ำงกบั ธีรวรรณ วงัใน (2556) ท่ี
พบวำ่ สดัส่วนจ ำนวนผูน้ ำทำงสงัคมกบัเกษตรกรทัว่ไปมีสดัส่วน 1 : 3 จะเห็นไดว้ำ่ กำรยอมรับเทคโนโลยีกำรผลิตล ำไยในปัจจุบนั 
ผูน้ ำทำงสงัคมหนัมำใหค้วำมสนใจในดำ้นเทคโนโลยีกำรผลิตล ำไยเพ่ิมมำกข้ึน จึงเป็นแบบอยำ่งให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี ในส่วนของ
กำรเขำ้รับกำรอบรมทำงกำรเกษตร พบว่ำ เกษตรกรร้อยละ 44.6 เขำ้รับกำรอบรมกำรผลิตล ำไยคุณภำพ 2-3 คร้ัง สอดคลอ้งกบั ภำวิณี   
ศรีทองแท ้(2558) ท่ีพบวำ่ เกษตรกรทั้งผูป้ลูกล ำไยส่วนใหญ่มีกำรเขำ้ร่วมประชุมหรืออบรมกำรปลูกล ำไยมำกท่ีสุดคือ 2-3 คร้ัง  

2. ควำมรู้ แหล่งควำมรู้ ควำมคิดเห็น และควำมตอ้งกำรส่งเสริมในกำรผลิตล ำไยของเกษตรกร 
 2.1 ควำมรู้เก่ียวกบักำรผลิตล ำไยของเกษตรกร จำกกำรศึกษำพบวำ่ เกษตรกรมีควำมรู้ในภำพรวมในระดบัมำก อำจจะ
เป็นเพรำะเกษตรกรให้ควำมส ำคญัและสนใจกบักำรพฒันำควำมรู้ โดยกำรศึกษำดว้ยตนเองผ่ำนระบบกำรส่ือสำรในยุคปัจจุบนัท่ี
ทนัสมยัและแพร่หลำยอยำ่งกวำ้งขวำง  
 2.2 แหล่งควำมรู้เก่ียวกบักำรผลิตล ำไยของเกษตรกร จำกกำรศึกษำพบว่ำ เกษตรกรไดรั้บควำมรู้จำกแหล่งควำมรู้ใน
ภำพรวมอยูใ่นระดบัปำนกลำง โดยไดรั้บควำมรู้จำกส่ือกลุ่ม โดยเฉพำะแปลงสำธิต มำกกวำ่ส่ือบุคคล ส่ือออนไลน์ และส่ือมวลชน 
ตำมล ำดบั อำจเป็นเพรำะเกษตรกรไดเ้ห็นกำรสำธิตตวัอยำ่งกำรปฏิบติัเก่ียวกบัเทคโนโลยีของเจำ้หนำ้ท่ีในระหวำ่งกำรเขำ้รับกำร
อบรม สำมำรถจดจ ำและน ำไปประยกุตใ์ชไ้ดง่้ำย 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

282282

 
 

 2.3 ควำมคิดเห็นเก่ียวกบักำรผลิตล ำไยของเกษตรกร จำกกำรศึกษำพบวำ่ เกษตรกรมีควำมคิดเห็นต่อกำรผลิตล ำไย ใน
ภำพรวมอยู่ในระดับมำก โดยเฉพำะประเด็นกำรใช้เทคโนโลยีกำรผลิตล ำไยช่วยให้มีผลผลิตล ำไยเพ่ิมสูงข้ึน อำจเป็นเพรำะ
เกษตรกรส่วนใหญ่เห็นดว้ยกบักำรน ำเทคโนโลยีไปใช ้เพ่ือเพ่ิมควำมสะดวกรวดเร็วในกำรผลิตล ำไย เกิดปัญหำนอ้ยและเกิดผล
ผลลพัธ์ท่ีดีข้ึน 

 2.4 ควำมตอ้งกำรส่งเสริมกำรผลิตล ำไยของเกษตรกร จำกกำรศึกษำพบวำ่ ภำพรวมเกษตรกรมีควำมตอ้งกำรส่งเสริมใน
ระดบัมำก ในประเด็นดำ้นควำมรู้ รองลงมำ ดำ้นกำรส่งเสริม และดำ้นกำรสนบัสนุน อำจเป็นเพรำะวำ่ เกษตรกรส่วนใหญ่ยงัไม่มี
ควำมรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยีกำรผลิตล ำไยดำ้นต่ำง ๆ ท่ีถูกตอ้ง แต่ยงัคงใชก้ระบวนกำรผลิตแบบดั้งเดิม หรือมีกำรปฏิบติัตำมเพื่อน
บำ้นท่ีอยูใ่กลเ้คียง 
 3. ควำมคิดเห็นและกำรปฏิบติัต่อเทคโนโลยกีำรเพ่ิมประสิทธิภำพและลดตน้ทุนกำรผลิตล ำไยของเกษตรกร จำกกำรศึกษำ
พบวำ่ เกษตรกรมีระดบัควำมคิดเห็นเก่ียวกบัเทคโนโลยกีำรเพ่ิมประสิทธิภำพ และลดตน้ทุนกำรผลิตดำ้นเทคโนโลยี ดำ้นกำรให้น ้ ำ 
มำกท่ีสุด รองลงมำ คือ เทคโนโลยดีำ้นกำรตดัแต่งก่ิง  แตกต่ำงกบั สวสัด์ิ กะรัตน์ (2546) ท่ีพบวำ่ เกษตรกรมีกำรยอมรับเทคโนโลย ี
ในเชิงควำมคิดเห็นในดำ้นกำรตดัแต่งก่ิงมำกท่ีสุด รองลงมำเป็นดำ้นกำรเก็บเก่ียวผลผลิต อำจเป็นเพรำะวำ่ เกษตรกรเห็นวำ่ กำรให้
น ้ ำในระบบกำรผลิตล ำไยมีควำมส ำคญัในกำรสร้ำงผลและเน้ือผล ซ่ึงเป็นส่วนส ำคญัในดำ้นกำรก ำหนดรำคำผลผลิต ในดำ้นกำร
ปฏิบติัเทคโนโลยีกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ และลดตน้ทุนกำรผลิตล ำไยของเกษตรกร พบว่ำ ในภำพรวมเกษตรกรมีกำรปฏิบติัดำ้น
เทคโนโลยีกำรผลิตล ำไยอยู่ในระดับปำนกลำง สอดคล้องกับ ทิพวลัย ์ธรรมขนัแก้ว และคณะ (2564) ท่ีพบว่ำ เกษตรกรน ำ
เทคโนโลยีจำกขอ้ค ำถำมในระดับปำนกลำง อำจจะเป็นเพรำะเกษตรกรส่วนใหญ่มีกำรน ำเทคโนโลยีกำรผลิตล ำไยไปปรับใชต้ำม
ควำมเหมำะสมในแต่ละพ้ืนท่ี แต่ในบำงทอ้งท่ีสภำพภูมิประเทศหรือภูมิอำกำศอำจไม่เอ้ืออ ำนวยส ำหรับกำรปฏิบติั 
 4. ปัญหำ ขอ้เสนอแนะของกำรใชเ้ทคโนโลยกีำรเพ่ิมประสิทธิภำพ และลดตน้ทุนกำรผลิตล ำไยของเกษตรกร 

  4.1 ปัญหำเก่ียวกบักำรผลิตล ำไยของเกษตรกร จำกกำรศึกษำพบวำ่ เกษตรกรมีปัญหำในภำพรวมระดบัปำนกลำง โดยมี
ปัญหำดำ้นกำรตลำดอยู่ในระดบัมำก ในประเด็นรำคำผลผลิตไม่เป็นธรรม สอดคลอ้งกบั ธีร์ธวชั ปุรินทรำภิบำล (2562) ท่ีพบว่ำ
ปัญหำของเกษตรกร ไดแ้ก่ ดำ้นรำคำผลผลิตตกต ่ำ ซ่ึงเกิดจำกกำรน ำไปขำยใหพ้อ่คำ้คนกลำง ผลผลิตท่ีไดไ้ม่มีคุณภำพ 

 4.2 ข้อเสนอแนะของกำรใช้เทคโนโลยีกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ และลดต้นทุนกำรผลิตล ำไย  จำกกำรศึกษำพบว่ำ 
เกษตรกรไดแ้สดงควำมคิดเห็นเป็นขอ้เสนอแนะดำ้นกำรตลำดวำ่ มีระดบัควำมจ ำเป็นมำก ในประเด็นท่ีวำ่ ควรมีหน่วยงำนเขำ้มำ
ตรวจสอบควำมเป็นธรรมดำ้นรำคำผลผลิตมำกท่ีสุด อำจจะเป็นเพรำะวำ่ เกษตรกรไม่มีอ ำนำจต่อรองดำ้นรำคำผลผลิต โดยถูกเอำรัด
เอำเปรียบจำกพอ่คำ้คนกลำงมำโดยตลอด 

5. ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรยอมรับเทคโนโลยกีำรเพ่ิมประสิทธิภำพ และลดตน้ทุนกำรผลิตล ำไยของเกษตรกร จงัหวดัเชียงใหม่ 
 5.1 กำรเขำ้รับกำรอบรมทำงดำ้นกำรเกษตร มีควำมสัมพนัธ์กบักำรยอมรับเทคโนโลยีกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ และลด

ตน้ทุนกำรผลิตล ำไยของเกษตรกร อย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 และมีควำมสัมพนัธ์ในทิศทำงเชิงบวกกับกำรยอมรับ
เทคโนโลยกีำรผลิตล ำไย สอดคลอ้งกบั อญัชลี กนุุพงศ ์(2548) ท่ีพบวำ่ กำรรับกำรฝึกอบรม มีควำมสัมพนัธ์กนัอยำ่งมีนยัส ำคญัทำง
สถิติ กบั กำรปฏิบติัตำมระบบจดักำรคุณภำพของเกษตรท่ีดีเหมำะสมส ำหรับล ำไย อำจจะเป็นเพรำะวำ่ เม่ือเกษตรกรมีควำมรู้เพ่ิมข้ึน              
จำกกำรอบรม จึงมีแนวทำงปฏิบติัในกำรใชเ้ทคโนโลยใีนกำรผลิตล ำไยคุณภำพเพ่ิมมำกข้ึน 

 5.2 จ ำนวนแรงงำนในกำรผลิตล ำไย มีควำมสมัพนัธ์กบักำรยอมรับเทคโนโลยีกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ และลดตน้ทุนกำร
ผลิตล ำไยของเกษตรกร อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 และมีควำมสัมพนัธ์ในทิศทำงเชิงลบ กบั กำรยอมรับเทคโนโลยีกำร
ผลิตล ำไย เน่ืองจำกกำรท่ีมีจ ำนวนแรงงำนในกำรผลิตล ำไยหำยำกและมีจ ำนวนนอ้ยลง เกษตรจึงหันมำพึ่งพำเทคโนโลยีในดำ้นกำร
ผลิตล ำไยเพ่ิมมำกข้ึน 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’
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 2.3 ควำมคิดเห็นเก่ียวกบักำรผลิตล ำไยของเกษตรกร จำกกำรศึกษำพบวำ่ เกษตรกรมีควำมคิดเห็นต่อกำรผลิตล ำไย ใน
ภำพรวมอยู่ในระดับมำก โดยเฉพำะประเด็นกำรใช้เทคโนโลยีกำรผลิตล ำไยช่วยให้มีผลผลิตล ำไยเพ่ิมสูงข้ึน อำจเป็นเพรำะ
เกษตรกรส่วนใหญ่เห็นดว้ยกบักำรน ำเทคโนโลยีไปใช ้เพ่ือเพ่ิมควำมสะดวกรวดเร็วในกำรผลิตล ำไย เกิดปัญหำนอ้ยและเกิดผล
ผลลพัธ์ท่ีดีข้ึน 

 2.4 ควำมตอ้งกำรส่งเสริมกำรผลิตล ำไยของเกษตรกร จำกกำรศึกษำพบวำ่ ภำพรวมเกษตรกรมีควำมตอ้งกำรส่งเสริมใน
ระดบัมำก ในประเด็นดำ้นควำมรู้ รองลงมำ ดำ้นกำรส่งเสริม และดำ้นกำรสนบัสนุน อำจเป็นเพรำะวำ่ เกษตรกรส่วนใหญ่ยงัไม่มี
ควำมรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยีกำรผลิตล ำไยดำ้นต่ำง ๆ ท่ีถูกตอ้ง แต่ยงัคงใชก้ระบวนกำรผลิตแบบดั้งเดิม หรือมีกำรปฏิบติัตำมเพื่อน
บำ้นท่ีอยูใ่กลเ้คียง 
 3. ควำมคิดเห็นและกำรปฏิบติัต่อเทคโนโลยกีำรเพ่ิมประสิทธิภำพและลดตน้ทุนกำรผลิตล ำไยของเกษตรกร จำกกำรศึกษำ
พบวำ่ เกษตรกรมีระดบัควำมคิดเห็นเก่ียวกบัเทคโนโลยกีำรเพ่ิมประสิทธิภำพ และลดตน้ทุนกำรผลิตดำ้นเทคโนโลยี ดำ้นกำรให้น ้ ำ 
มำกท่ีสุด รองลงมำ คือ เทคโนโลยดีำ้นกำรตดัแต่งก่ิง  แตกต่ำงกบั สวสัด์ิ กะรัตน์ (2546) ท่ีพบวำ่ เกษตรกรมีกำรยอมรับเทคโนโลย ี
ในเชิงควำมคิดเห็นในดำ้นกำรตดัแต่งก่ิงมำกท่ีสุด รองลงมำเป็นดำ้นกำรเก็บเก่ียวผลผลิต อำจเป็นเพรำะวำ่ เกษตรกรเห็นวำ่ กำรให้
น ้ ำในระบบกำรผลิตล ำไยมีควำมส ำคญัในกำรสร้ำงผลและเน้ือผล ซ่ึงเป็นส่วนส ำคญัในดำ้นกำรก ำหนดรำคำผลผลิต ในดำ้นกำร
ปฏิบติัเทคโนโลยีกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ และลดตน้ทุนกำรผลิตล ำไยของเกษตรกร พบว่ำ ในภำพรวมเกษตรกรมีกำรปฏิบติัดำ้น
เทคโนโลยีกำรผลิตล ำไยอยู่ในระดับปำนกลำง สอดคล้องกับ ทิพวลัย ์ธรรมขนัแก้ว และคณะ (2564) ท่ีพบว่ำ เกษตรกรน ำ
เทคโนโลยีจำกขอ้ค ำถำมในระดับปำนกลำง อำจจะเป็นเพรำะเกษตรกรส่วนใหญ่มีกำรน ำเทคโนโลยีกำรผลิตล ำไยไปปรับใชต้ำม
ควำมเหมำะสมในแต่ละพ้ืนท่ี แต่ในบำงทอ้งท่ีสภำพภูมิประเทศหรือภูมิอำกำศอำจไม่เอ้ืออ ำนวยส ำหรับกำรปฏิบติั 
 4. ปัญหำ ขอ้เสนอแนะของกำรใชเ้ทคโนโลยกีำรเพ่ิมประสิทธิภำพ และลดตน้ทุนกำรผลิตล ำไยของเกษตรกร 

  4.1 ปัญหำเก่ียวกบักำรผลิตล ำไยของเกษตรกร จำกกำรศึกษำพบวำ่ เกษตรกรมีปัญหำในภำพรวมระดบัปำนกลำง โดยมี
ปัญหำดำ้นกำรตลำดอยู่ในระดบัมำก ในประเด็นรำคำผลผลิตไม่เป็นธรรม สอดคลอ้งกบั ธีร์ธวชั ปุรินทรำภิบำล (2562) ท่ีพบว่ำ
ปัญหำของเกษตรกร ไดแ้ก่ ดำ้นรำคำผลผลิตตกต ่ำ ซ่ึงเกิดจำกกำรน ำไปขำยใหพ้อ่คำ้คนกลำง ผลผลิตท่ีไดไ้ม่มีคุณภำพ 

 4.2 ข้อเสนอแนะของกำรใช้เทคโนโลยีกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ และลดต้นทุนกำรผลิตล ำไย  จำกกำรศึกษำพบว่ำ 
เกษตรกรไดแ้สดงควำมคิดเห็นเป็นขอ้เสนอแนะดำ้นกำรตลำดวำ่ มีระดบัควำมจ ำเป็นมำก ในประเด็นท่ีวำ่ ควรมีหน่วยงำนเขำ้มำ
ตรวจสอบควำมเป็นธรรมดำ้นรำคำผลผลิตมำกท่ีสุด อำจจะเป็นเพรำะวำ่ เกษตรกรไม่มีอ ำนำจต่อรองดำ้นรำคำผลผลิต โดยถูกเอำรัด
เอำเปรียบจำกพอ่คำ้คนกลำงมำโดยตลอด 

5. ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรยอมรับเทคโนโลยกีำรเพ่ิมประสิทธิภำพ และลดตน้ทุนกำรผลิตล ำไยของเกษตรกร จงัหวดัเชียงใหม่ 
 5.1 กำรเขำ้รับกำรอบรมทำงดำ้นกำรเกษตร มีควำมสัมพนัธ์กบักำรยอมรับเทคโนโลยีกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ และลด

ตน้ทุนกำรผลิตล ำไยของเกษตรกร อย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 และมีควำมสัมพนัธ์ในทิศทำงเชิงบวกกับกำรยอมรับ
เทคโนโลยกีำรผลิตล ำไย สอดคลอ้งกบั อญัชลี กนุุพงศ ์(2548) ท่ีพบวำ่ กำรรับกำรฝึกอบรม มีควำมสัมพนัธ์กนัอยำ่งมีนยัส ำคญัทำง
สถิติ กบั กำรปฏิบติัตำมระบบจดักำรคุณภำพของเกษตรท่ีดีเหมำะสมส ำหรับล ำไย อำจจะเป็นเพรำะวำ่ เม่ือเกษตรกรมีควำมรู้เพ่ิมข้ึน              
จำกกำรอบรม จึงมีแนวทำงปฏิบติัในกำรใชเ้ทคโนโลยใีนกำรผลิตล ำไยคุณภำพเพ่ิมมำกข้ึน 

 5.2 จ ำนวนแรงงำนในกำรผลิตล ำไย มีควำมสมัพนัธ์กบักำรยอมรับเทคโนโลยีกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ และลดตน้ทุนกำร
ผลิตล ำไยของเกษตรกร อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 และมีควำมสัมพนัธ์ในทิศทำงเชิงลบ กบั กำรยอมรับเทคโนโลยีกำร
ผลิตล ำไย เน่ืองจำกกำรท่ีมีจ ำนวนแรงงำนในกำรผลิตล ำไยหำยำกและมีจ ำนวนนอ้ยลง เกษตรจึงหันมำพึ่งพำเทคโนโลยีในดำ้นกำร
ผลิตล ำไยเพ่ิมมำกข้ึน 

 
 

    5.3 ควำมรู้ในกำรผลิตล ำไยของเกษตรกร มีควำมสมัพนัธ์กบักำรยอมรับเทคโนโลยกีำรเพ่ิมประสิทธิภำพ และลดตน้ทุน
กำรผลิตล ำไยของเกษตรกร อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .01 และมีควำมสัมพนัธ์ในทิศทำงเชิงลบ กบั กำรยอมรับเทคโนโลยี
กำรผลิตล ำไย อำจจะเป็นเพรำะวำ่ เกษตรกรมีควำมรู้ในกำรผลิตล ำไยโดยอำศยัประสบกำรณ์ของตนเอง ไม่เห็นควำมส ำคญัของกำร
น ำเทคโนโลยสีมยัใหม่มำปรับใช ้เพรำะเห็นวำ่เป็นส่ิงไม่จ ำเป็น มีควำมยุง่ยำก เป็นตน้ 

 5.4 แหล่งควำมรู้ในกำรผลิตล ำไยของเกษตรกร มีควำมสมัพนัธ์กบักำรยอมรับเทคโนโลยีกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ และลด
ตน้ทุนกำรผลิตล ำไยของเกษตรกร อย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .01 และมีควำมสัมพนัธ์ในทิศทำงเชิงบวก กบั กำรยอมรับ
เทคโนโลยีกำรผลิตล ำไย อำจเป็นเพรำะวำ่ เม่ือเกษตรกรไดรั้บควำมรู้จำกแหล่งควำมรู้ท่ีมีควำมเช่ือถือได ้ก็จะน ำไปสู่กำรยอมรับ
และน ำเทคโนโลยมีำใชม้ำกข้ึน เน่ืองจำกเป็นกำรประหยดัเวลำ ค่ำใชจ่้ำย และมีควำมคุม้ค่ำกบักำรผลิตล ำไยใหมี้คุณภำพ 
 

ข้อเสนอแนะการวจิยั 
 

 1. ควรท ำกำรศึกษำกำรส่งเสริมกำรท ำกำรตลำดล่วงหนำ้ หรือกำรท ำกำรตลำดออนไลน์ของเกษตรกรผูผ้ลิตล ำไย  เพื่อจะ
ไดท้รำบแนวทำงและวธีิกำรจ ำหน่ำยผลผลิต 
 2. ควรมีกำรศึกษำกำรส่งเสริมควำมรู้ เก่ียวกบักำรปรับปรุงคุณภำพผลผลิตล ำไยใหเ้ป็นท่ีตอ้งกำรของตลำด เพื่อเป็นกำร
ถ่ำยทอดควำมรู้สู่เกษตรกร ใหส้ำมำรถผลิตล ำไยไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ สำมำรถจ ำหน่ำยไดใ้นรำคำท่ีพึงพอใจทั้งผูผ้ลิตและ
ผูบ้ริโภค 
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บทคดัย่อ 
 

 งานวจิยัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา (1) สภาพพ้ืนฐานส่วนบุคคล สังคม และเศรษฐกิจของเกษตรกรสมาชิกศูนยจ์ดัการศตัรูพืช
ชุมชน (2) การไดรั้บการส่งเสริมความรู้เก่ียวกบัการด าเนินงานศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชน (3) การด าเนินงานและความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินงานศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชนของสมาชิก (4) ปัญหาในการด าเนินงานศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชน (5) แนวทางการพฒันาการ
ด าเนินงานศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชน ประชากรท่ีศึกษา คือ เกษตรกรสมาชิกศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชนในอ าเภอหนองหญา้ไซ 
จงัหวดัสุพรรณบุรี ปี 2564 จ านวน 240 ราย ก าหนดขนาดตวัอยา่ง โดยใชสู้ตรทาโร ยามาเน ท่ีค่าความคลาดเคล่ือน .05 ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 150 
ราย การสุ่มกลุ่มตวัอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย ด้วยการจบัสลากตามสัดส่วนจ านวนตวัอย่างของเกษตรกรในแต่ละศูนยจ์ัดการ 
ศตัรูพืชชุมชน เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชก้ารสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติพรรณนา 
 ผลการวิจัยพบว่า (1) เกษตรกรสมาชิกศูนยจ์ัดการศตัรูพืชชุมชน ร้อยละ 58 เป็นเพศหญิง อายุเฉล่ีย 55.93 ปี ร้อยละ 62  
จบชั้นประถมศึกษา จ านวนสมาชิกในครัวเรือน เฉล่ีย 3.08 คน ทุกคนเป็นสมาชิกกลุ่ม/สถาบนัเกษตรกร มีระยะเวลาในการเป็นสมาชิก
ศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชน เฉล่ีย 8.31 ปี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านา รายไดข้องครัวเรือนจากภาคการเกษตร เฉล่ีย 169,453.33 บาท/ปี 
มีหน้ีสินเฉล่ีย 142,826.09 บาท มีพ้ืนท่ีตนเอง เฉล่ีย 19.74 ไร่ (2) เกษตรกรไดรั้บการส่งเสริมความรู้เก่ียวกบัการด าเนินงานศูนยจ์ดัการ
ศตัรูพืชชุมชนในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ไดรั้บความรู้จากส่ือบุคคลมากท่ีสุด โดยไดรั้บจากเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรมากท่ีสุด 
(3) การด าเนินงานของศูนยจ์ัดการศัตรูพืชชุมชนในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีการด าเนินงานน้อยท่ีสุด คือ มีบริการตรวจ
วเิคราะห์สารพิษตกคา้งแก่เกษตรกร และมีความพึงพอใจในต่อการด าเนินงานศูนยจ์ดัการศตัรูพืชในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ประเด็นท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ศูนยมี์การก าหนดให้คดัเลือกสมาชิกศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชน เป็นเกษตรกรท่ีอยู่ในพ้ืนท่ี
ชุมชนเดียวกนั (4) ปัญหาในการด าเนินงานของศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชนในภาพรวมอยูใ่นระดบันอ้ย โดยประเด็นท่ีเป็นปัญหามากท่ีสุด คือ 
ขาดการบริการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกคา้งแก่เกษตรกร (5) เกษตรกรเห็นดว้ยกบัแนวทางการพฒันาการด าเนินงานของศูนยจ์ดัการ
ศตัรูพืชชุมชน ในภาพรวมในระดบัมาก โดยประเด็นเห็นดว้ยมากท่ีสุด คือ ควรมีการเก็บขอ้มูลแปลงติดตามสถานการณ์ศตัรูพืช
อยา่งต่อเน่ือง  
 
ค าส าคญั: แนวทางการพฒันา, ศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชน, การด าเนินงาน 
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Abstract 
 

 The objectives of this research were to study (1) basic personal, social, and economic conditions of farmers who were members 
of community pest management center (2) knowledge extension receiving about the operation of community pest management 
center (3) the operation and satisfaction on the operation of the community pest management center of the members (4) problems in the 
operation of community pest management center (5) development guidelines of the operation of community pest management center. The 
population of this study was 240 farmers who were members of Nong Ya Sai district community pest management center, Suphan 
Buri province in 2021. The sample size of 150 people was determined by using Taro Yamane formula with the error value of .05 and 
simple random sampling method through lotto picking according to the sample proportion of farmers in each community pest 
management center. Data were collected by conducting structured interview and were analyzed by using descriptive statistics. 

The results of the research revealed that (1) 58% of farmers who were members of community pest management center 
were female with the average age of 55.93 years old and 62% completed primary school education. The average number of member 
in the household was 3.08 persons. They were members of agricultural group/institution with the average membership period of 
community pest management center of 8.31 years. Most of them were farmers. The average household income from the agricultural 
sector was 169,453.33 baht/year. The average debt was 142,826.09 baht. The average self-owned land was 19.74 Rai. (2) Farmers 
received knowledge extension about the operation of community pest management centers, overall, at the moderate level. The most 
knowledge was received from personal media by agricultural extension officers. (3) The operation of community pest management 
center, overall, was at the highest level. The least operated aspect was on the contaminant analysis service for farmers. The satisfaction in 
the operation of the community pest management center, overall, was at the moderate level.  The aspect with the most satisfying 
level was that the center determined the selection of the members by choosing the farmers in the same community. (4) Problems 
in the operation of the community pest management center, overall, was at the low level. The most problematic issue was the lack 
of contaminant analysis service for farmers. (5) Farmers agreed with the development guidelines of the operation of community 
pest management center, overall, at the high level. The most agreeable aspect was on continuous data collection of pest situation 
crop follow-up.  

 
Keywords: Development Guideline, Community Pest Management Center, Operation 
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Abstract 
 

 The objectives of this research were to study (1) basic personal, social, and economic conditions of farmers who were members 
of community pest management center (2) knowledge extension receiving about the operation of community pest management 
center (3) the operation and satisfaction on the operation of the community pest management center of the members (4) problems in the 
operation of community pest management center (5) development guidelines of the operation of community pest management center. The 
population of this study was 240 farmers who were members of Nong Ya Sai district community pest management center, Suphan 
Buri province in 2021. The sample size of 150 people was determined by using Taro Yamane formula with the error value of .05 and 
simple random sampling method through lotto picking according to the sample proportion of farmers in each community pest 
management center. Data were collected by conducting structured interview and were analyzed by using descriptive statistics. 

The results of the research revealed that (1) 58% of farmers who were members of community pest management center 
were female with the average age of 55.93 years old and 62% completed primary school education. The average number of member 
in the household was 3.08 persons. They were members of agricultural group/institution with the average membership period of 
community pest management center of 8.31 years. Most of them were farmers. The average household income from the agricultural 
sector was 169,453.33 baht/year. The average debt was 142,826.09 baht. The average self-owned land was 19.74 Rai. (2) Farmers 
received knowledge extension about the operation of community pest management centers, overall, at the moderate level. The most 
knowledge was received from personal media by agricultural extension officers. (3) The operation of community pest management 
center, overall, was at the highest level. The least operated aspect was on the contaminant analysis service for farmers. The satisfaction in 
the operation of the community pest management center, overall, was at the moderate level.  The aspect with the most satisfying 
level was that the center determined the selection of the members by choosing the farmers in the same community. (4) Problems 
in the operation of the community pest management center, overall, was at the low level. The most problematic issue was the lack 
of contaminant analysis service for farmers. (5) Farmers agreed with the development guidelines of the operation of community 
pest management center, overall, at the high level. The most agreeable aspect was on continuous data collection of pest situation 
crop follow-up.  
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บทน า 
 

 ในปัจจุบนัสถานการณ์การระบาดของศตัรูพืชในประเทศไทยทวีความรุนแรงมากข้ึน ทั้งชนิดของศตัรูพืช และการแพร่กระจาย
ปริมาณอยา่งรวดเร็ว ไม่สามารถท่ีจะป้องกนัและก าจดัศตัรูพืชไดท้นัท่วงที ส่งผลท าใหผ้ลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรเสียหาย
เป็นจ านวนมาก  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายใหก้รมส่งเสริมการเกษตร จดัตั้งศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชน เพ่ือเป็นศูนยก์ลาง
ในการแกไ้ขปัญหาศตัรูพืชของชุมชน ลดความเส่ียงการระบาดของศตัรูพืช เป็นจุดเฝ้าระวงัและแจง้เตือนการระบาดของศตัรูพืช ตาม
แนวคิดชุมชนจะเขม้แข็งอยา่งย ัง่ยืน ตอ้งปฏิบติัโดยเกษตรกรเพื่อเกษตรกร (กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจดัการดินปุ๋ย, 2561)
ปัจจุบนัศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชน มีจ านวน 1,764 ศูนย ์ครอบคลุม 882 อ าเภอ ทุกพ้ืนท่ี 77 จงัหวดั ของประเทศไทย (กองส่งเสริม
การอารักขาพืชและจดัการดินปุ๋ย, 2564) โดยมีนโยบายการพฒันาศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชน โดยพฒันาศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชนให้
เป็นแหล่งความรู้ พฒันาแปลงตวัอยา่งเป็นจุดเรียนรู้ ประชาสมัพนัธ์ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัของชุมชน เพื่อใหเ้กษตรกรในชุมชนมาเรียนรู้และ
ใชบ้ริการ สนบัสนุนองคค์วามรู้ เทคโนโลยสีมยัใหม่ใหแ้ก่ศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชนอยา่งต่อเน่ือง ปรับเปล่ียนรูปแบบการเรียนรู้ให้
หลากหลาย และเนน้การเรียนรู้อยา่งมีส่วนร่วมของสมาชิกศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชน อ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี ด าเนินการ
จดัตั้งศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชน ตั้งแต่ปี 2552-2564 รวมจ านวน 8 ศูนย ์โดยแบ่งตามชนิดพืชหลกัของศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชน ดงัน้ี 
ศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชนท่ีมีชนิดพืชหลกัเป็นขา้ว จ านวน 6 ศูนย ์และศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชนท่ีมีชนิดพืชหลกัเป็นมนัส าปะหลงั 
จ านวน 2 ศูนย ์โดยทั้ง 8 ศูนย ์ตั้งข้ึนเพ่ือแกไ้ขปัญหาของเกษตรกรและชุมชนจากภยัศตัรูพืช จากการด าเนินงานของศูนยจ์ดัการศตัรูพืช
ชุมชนท่ีผา่นมา พบวา่ การด าเนินงานของศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชน มีองคป์ระกอบของศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชนไม่สมบูรณ์ การใหบ้ริการ
แก่สมาชิกและเกษตรกรในชุมชนไม่ทัว่ถึง การบริหารจดัการศูนยย์งัไม่ชดัเจน รวมถึงกระบวนการเรียนรู้ของศูนยย์งัขาดความต่อเน่ือง 
ส่งผลใหก้ารขบัเคล่ือนการด าเนินงานของศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชนขาดประสิทธิภาพ มีการแกไ้ขปัญหาการระบาดของศตัรูพืชผิด
วิธี และไม่ทนัสถานการณ์ ซ่ึงจะท าให้ผลผลิตของเกษตรกรในชุมชนเกิดความเสียหายอย่างรุนแรงจากการเขา้ท าลายของศตัรูพืช 
(ส านกังานเกษตรอ าเภอหนองหญา้ไซ, 2563) 
 จากเหตุผลและความส าคญัดงักล่าว จึงมีความส าคญัท่ีจะศึกษาขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวทางการพฒันาการด าเนินงาน
ศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชนในอ าเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี ทั้งในดา้นการไดรั้บการส่งเสริมความรู้ การด าเนินงาน และ
ความพึงพอใจในการด าเนินงานของศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชน รวมถึงปัญหาในการด าเนินงานของศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชน ในดา้น 
องคป์ระกอบของศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชน (ศจช.) การให้บริการของศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชน (ศจช.) การบริหารจดัการของศูนยจ์ดัการ
ศตัรูพืชชุมชน (ศจช.) และกระบวนการเรียนรู้ของศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชน (ศจช.) เพื่อเป็นแนวทางการพฒันาศูนยจ์ดัการศตัรูพืช
ชุมชนใหมี้ความเขม้แขง็ ชุมชนสามารถบริหารจดัการศตัรูพืชไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและยัง่ยนืต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของงานวจิยั 
 

 1. เพ่ือศึกษาสภาพพ้ืนฐานส่วนบุคคล สงัคม และเศรษฐกิจของเกษตรกรสมาชิกศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชน 
 2. เพ่ือศึกษาการไดรั้บการส่งเสริมความรู้เก่ียวกบัการด าเนินงานศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชน 
 3. เพ่ือศึกษาการด าเนินงานและความพึงพอใจต่อการด าเนินงานศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชนของสมาชิก 
 4. เพื่อศึกษาปัญหาในการด าเนินงานศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชน 
 5. เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาการด าเนินงานศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชน 
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ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 
 
 
 

5. แนวทางการพฒันาการ 
    ด าเนินงานของ ศจช.  
    ในด้าน 
     5.1 องคป์ระกอบของ ศจช. 
     5.2 การใหบ้ริการของ ศจช. 
     5.3 การบริหารจดัการของ  
           ศจช. 
     5.4 กระบวนการเรียนรู้ของ  
           ศจช. 
 

1. สภาพพืน้ฐานส่วนบุคคล  
    สังคม และเศรษฐกจิ 
    1.1 สภาพส่วนบุคคล 
          1) เพศ 
          2) อาย ุ
          3) สถานภาพสมรส 
          4) ระดบัการศึกษา 
          5) ประสบการณ์ใน 
               การท าการเกษตร 
          6) จ านวนสมาชิกใน  
               ครัวเรือน 
   1.2 สภาพทางสงัคม 
         1) การเป็นสมาชิก   
             สถาบนัเกษตรกร       
         2) ระยะเวลาการเป็น   
              สมาชิก ศจช.   
         3) จ านวนคร้ังท่ีเขา้รับ   
              การอบรม/ประชุม/ 
              สมัมนาใน ศจช. 
   1.3 สภาพทางเศรษฐกิจ 
         1) การประกอบอาชีพ 
             ของครัวเรือน 
         2) รายไดข้องครัวเรือน 
         3) หน้ีสินของ    
              ครัวเรือน 
         4) จ านวนพ้ืนท่ีท า 
              การเกษตร 

2. การได้รับการส่งเสริมความรู้ 
    เกีย่วกบัการด าเนินงานของ  
    ศจช. 
    2.1 ส่ือบุคคล 
    2.2 ส่ือส่ิงพิมพ ์
    2.3 ส่ือออนไลน์ 

3. การด าเนินงานและความ   
    พงึพอใจ ต่อการด าเนินงาน 
    ของ ศจช. ของ ในด้าน 
    3.1 องคป์ระกอบของ ศจช. 
    3.2 การใหบ้ริการของ ศจช. 
    3.3 การบริหารจดัการของ  
          ศจช. 
    3.4 กระบวนการเรียนรู้ 
          ของ ศจช. 

4. ปัญหาในการด าเนนิงานของ  
    ศจช. ในด้าน 
    1. องคป์ระกอบของ ศจช. 
    2. การใหบ้ริการของ ศจช. 
    3. การบริหารจดัการของ  
        ศจช. 
    4. กระบวนการเรียนรู้ของ  
        ศจช. 
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    1.1 สภาพส่วนบุคคล 
          1) เพศ 
          2) อาย ุ
          3) สถานภาพสมรส 
          4) ระดบัการศึกษา 
          5) ประสบการณ์ใน 
               การท าการเกษตร 
          6) จ านวนสมาชิกใน  
               ครัวเรือน 
   1.2 สภาพทางสงัคม 
         1) การเป็นสมาชิก   
             สถาบนัเกษตรกร       
         2) ระยะเวลาการเป็น   
              สมาชิก ศจช.   
         3) จ านวนคร้ังท่ีเขา้รับ   
              การอบรม/ประชุม/ 
              สมัมนาใน ศจช. 
   1.3 สภาพทางเศรษฐกิจ 
         1) การประกอบอาชีพ 
             ของครัวเรือน 
         2) รายไดข้องครัวเรือน 
         3) หน้ีสินของ    
              ครัวเรือน 
         4) จ านวนพ้ืนท่ีท า 
              การเกษตร 

2. การได้รับการส่งเสริมความรู้ 
    เกีย่วกบัการด าเนินงานของ  
    ศจช. 
    2.1 ส่ือบุคคล 
    2.2 ส่ือส่ิงพิมพ ์
    2.3 ส่ือออนไลน์ 

3. การด าเนินงานและความ   
    พงึพอใจ ต่อการด าเนินงาน 
    ของ ศจช. ของ ในด้าน 
    3.1 องคป์ระกอบของ ศจช. 
    3.2 การใหบ้ริการของ ศจช. 
    3.3 การบริหารจดัการของ  
          ศจช. 
    3.4 กระบวนการเรียนรู้ 
          ของ ศจช. 

4. ปัญหาในการด าเนนิงานของ  
    ศจช. ในด้าน 
    1. องคป์ระกอบของ ศจช. 
    2. การใหบ้ริการของ ศจช. 
    3. การบริหารจดัการของ  
        ศจช. 
    4. กระบวนการเรียนรู้ของ  
        ศจช. 

 
 

วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
 

แนวคดิเกีย่วกบัการจดัการองค์กร 
     พชัสิริ ชมพคู า (2552) อธิบายวา่ การจดัการในองคก์รประกอบดว้ยหนา้ท่ีทางการจดัการ 4 หนา้ท่ี ดงัน้ี 
   1. การวางแผน (planning) หมายถึง การก าหนดเป้าหมายท่ีองคก์รตอ้งการบรรลุในอนาคต พร้อมกบัวิธีการท่ีจะท าให้
องคก์รบรรลุเป้าหมายนั้น 
   2. การจดัองคก์ร (organizing) เป็นการประสานทรัพยากร ทั้งทางดา้นการเงิน สินทรัพยถ์าวร ขอ้มูล ทรัพยากรมนุษย ์
รวมทั้งทรัพยากรอ่ืน ๆ ใหท้ างานประสานกนั อนัจะท าใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้
   3. การน า (leading) หมายถึง  การจูงใจหรือกระตุน้พนกังานใหท้ างานอยา่งเตม็ศกัยภาพ  เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์แก่ตนเองและองคก์ร 
   4. การควบคุม (controlling) หมายถึง การติดตามตรวจสอบผลการท างานและความกา้วหนา้ท่ีเกิดข้ึน 
 
แนวคดิเกีย่วกบัการพฒันาการด าเนินงานและความพงึพอใจในการด าเนินงาน 
   กรมส่งเสริมการเกษตร (2556) อธิบายวา่ กระบวนการพฒันาองคก์รเกษตรกร มี 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่  
   1. การศึกษา การวเิคราะห์ขอ้มูล และประเมินสถานการณ์   
   2. การก าหนดเป้าหมาย  
   3. การวางแผนพฒันา  
   4. การน าแผนไปสู่การปฏิบติั  
   5. การประเมินผล 
   สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม (2560) กล่าววา่ ทฤษฎีสองปัจจยัของเฮิร์ซเบิร์ก เป็นปัจจยัท่ีท าให้คนเกิดความพึงพอใจใน
การท างาน ประกอบดว้ย องคป์ระกอบ 2 ปัจจยั ดงัน้ี  
   1. ปัจจัยอนามยั ได้แก่ สภาพแวดลอ้มของการท างาน และวิธีการบังคบับัญชาของหัวหน้างาน ถา้หากไม่เหมาะสม หรือ
บกพร่องไป จะท าใหบุ้คคลรู้สึกไม่พอใจในงาน ไม่ใช่ปัจจยัท่ีจะส่งเสริมใหค้นท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
   2. ปัจจัยจูงใจ ได้แก่ ปัจจัยท่ีเก่ียวเน่ืองกับเน้ือหาของงาน และท าให้ผูป้ฏิบัติมีความพอใจในงาน ใช้ความพยายาม และ
ความสามารถทุ่มเทในการท างานมากข้ึน เช่น ความส าเร็จ การไดรั้บการยกยอ่ง  
 
แนวคดิเกีย่วกบัการด าเนินงานศูนย์จดัการศัตรูพชืชุมชน 

กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจดัการดินปุ๋ย (2561) อธิบายองคป์ระกอบของศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชน ประกอบดว้ย  
1. สมาชิกศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชน เป็นเกษตรกรท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีชุมชนเดียวกนั และมีปัญหาศตัรูพืชและหรือมีความตอ้งการ

เรียนรู้ดา้นการจดัการศตัรูพืช สมคัรใจเป็นสมาชิกอย่างน้อย 30 คน และสามารถมาแลกเปล่ียนเรียนรู้และท ากิจกรรมดว้ยกนัไดอ้ยา่ง
ต่อเน่ือง 

2. คณะกรรมการบริหารศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชน สมาชิกศูนยร่์วมคดัเลือกผูท้  าหนา้ท่ีประธาน รองประธานกรรมการ เลขานุการ 
เหรัญญิก ซ่ึงอาจมอบหมายคณะกรรมการใหเ้ป็นคณะท างานยอ่ยแต่ละดา้น เช่น ดา้นผลิตภณัฑจุ์ลินทรีย ์ดา้นผลิตแมลงศตัรูธรรมชาติ 

3. สถานท่ีตั้งศูนย ์ควรอยูใ่นแหล่งชุมชน หรือสถานท่ีท่ีเกษตรกรเดินทางไดส้ะดวก 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

290290

 
 

 4. แปลงติดตามสถานการณ์ศตัรูพืช เป็นแปลงท่ีใชส้ าหรับการเรียนรู้ และฝึกปฏิบติัการส ารวจสถานการณ์ศตัรูพืช ศตัรู
ธรรมชาติ และสภาพแวดลอ้มให้แก่เกษตรกรหรือชุมชน และมีการเก็บขอ้มูลอย่างต่อเน่ืองอยา่งนอ้ยสัปดาห์ละ 1 คร้ัง ตลอดฤดูกาล
เพาะปลูก โดยน าขอ้มูลท่ีเก็บไดไ้ปใชเ้ตือนภยัการระบาดศตัรูพืชใหเ้กษตรกรและชุมชนในพ้ืนท่ีขา้งเคียงทราบ  

กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจดัการดินปุ๋ย (2561) กล่าววา่ การจดัการศตัรูพืชและการใหบ้ริการของศูนยจ์ดัการศตัรูพืช
ชุมชน มีอยู ่4 ดา้น ดงัน้ี 

1. การเตือนการระบาด โดยน าขอ้มูลท่ีบนัทึกไดจ้ากแปลงติดตามสถานการณ์และแปลงของเกษตรกรขา้งเคียง มาวิเคราะห์
และใชเ้ตือนการระบาดศตัรูพืช 

2. ใหบ้ริการวนิิจฉยัศตัรูพืชแก่เกษตรกรและชุมชนท่ีมีปัญหาการระบาดศตัรูพืช  
3. การตรวจวเิคราะห์สารพษิตกคา้ง โดยเจา้หนา้ท่ีจงัหวดัรวมกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายใหสุ่้มเก็บตวัอยา่งผลผลิตเพ่ือมาขอรับบริการ 
4. การบริการขอ้มูลเก่ียวกบัศตัรูพืช 
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจดัการดินปุ๋ย (2561) กล่าววา่ การบริหารจดัการศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชนให้มีความต่อเน่ือง  

มีขั้นตอนการด าเนินงาน ดงัน้ี 
1. การจดัท าแผนการด าเนินงานของศูนยศ์ตัรูพืชชุมชน 
2. การจดัการศตัรูพืชและการใหบ้ริการของศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชน 
3. การสร้างและเช่ือมโยงเครือข่าย 
4. การบูรณาการกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
5. การเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์ 
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจดัการดินปุ๋ย (2561) กล่าววา่ การเรียนรู้ของสมาชิกศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชนจะเกิดประสิทธิภาพ

และเรียนรู้ได้จริงส าคญัคือ ตอ้งเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงและอย่างต่อเน่ือง โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยเป็นพ่ีเล้ียงและให้ค  าแนะน าวิธีการท่ี
เหมาะสม โดยใชร้ะบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร 

 
สถานการณ์ศูนย์จดัการศัตรูพชืชุมชนในอ าเภอหนองหญ้าไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี 

ส านกังานเกษตรอ าเภอหนองหญา้ไซ (2563) กล่าววา่ ในปี 2559 กรมส่งเสริมการเกษตรไดก้ าหนดกิจกรรมพฒันาการ
เรียนรู้ดา้นการจดัการศตัรูพืชใหแ้ก่สมาชิกศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชนอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชนและ
สามารถเป็นมาตรฐานให้กบัศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชนอ่ืนในพ้ืนท่ีได ้อ าเภอละ 1 ศูนย ์โดยพฒันาเป็นศูนยห์ลกัระดบัอ าเภอ และ
ขยายศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชนจดัตั้งเป็นศูนยข์ยาย เพ่ิมอีก จนปัจจุบนัมีศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชนในอ าเภอหนองหญา้ไซ จ านวน 8 ศูนย ์

 
วธีิการด าเนินการวจิยั 

 
 การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (survey research) โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณ โดยผูว้ิจยัมีการก าหนด
วธีิการวจิยัเก่ียวกบัประชากรกลุ่มตวัอยา่ง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั การเก็บรวบรวมขอ้มูล และการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
 1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ประชากรท่ีศึกษา คือ เกษตรกรสมาชิกศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชนในอ าเภอหนองหญา้ไซ 
จงัหวดัสุพรรณบุรี ปี 2564 จ านวน 240 ราย ก าหนดขนาดตวัอย่าง โดยใชสู้ตรทาโร ยามาเน ท่ีค่าความคลาดเคล่ือน .05 ไดก้ลุ่ม
ตวัอยา่ง 150 ราย โดยใชว้ธีิการสุ่มแบบง่าย ดว้ยการจบัสลากตามสดัส่วนจ านวนตวัอยา่งของเกษตรกรในแต่ละ ศจช. 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี

291291

 
 

 4. แปลงติดตามสถานการณ์ศตัรูพืช เป็นแปลงท่ีใชส้ าหรับการเรียนรู้ และฝึกปฏิบติัการส ารวจสถานการณ์ศตัรูพืช ศตัรู
ธรรมชาติ และสภาพแวดลอ้มให้แก่เกษตรกรหรือชุมชน และมีการเก็บขอ้มูลอย่างต่อเน่ืองอยา่งนอ้ยสัปดาห์ละ 1 คร้ัง ตลอดฤดูกาล
เพาะปลูก โดยน าขอ้มูลท่ีเก็บไดไ้ปใชเ้ตือนภยัการระบาดศตัรูพืชใหเ้กษตรกรและชุมชนในพ้ืนท่ีขา้งเคียงทราบ  

กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจดัการดินปุ๋ย (2561) กล่าววา่ การจดัการศตัรูพืชและการใหบ้ริการของศูนยจ์ดัการศตัรูพืช
ชุมชน มีอยู ่4 ดา้น ดงัน้ี 

1. การเตือนการระบาด โดยน าขอ้มูลท่ีบนัทึกไดจ้ากแปลงติดตามสถานการณ์และแปลงของเกษตรกรขา้งเคียง มาวิเคราะห์
และใชเ้ตือนการระบาดศตัรูพืช 

2. ใหบ้ริการวนิิจฉยัศตัรูพืชแก่เกษตรกรและชุมชนท่ีมีปัญหาการระบาดศตัรูพืช  
3. การตรวจวเิคราะห์สารพษิตกคา้ง โดยเจา้หนา้ท่ีจงัหวดัรวมกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายใหสุ่้มเก็บตวัอยา่งผลผลิตเพ่ือมาขอรับบริการ 
4. การบริการขอ้มูลเก่ียวกบัศตัรูพืช 
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจดัการดินปุ๋ย (2561) กล่าววา่ การบริหารจดัการศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชนให้มีความต่อเน่ือง  

มีขั้นตอนการด าเนินงาน ดงัน้ี 
1. การจดัท าแผนการด าเนินงานของศูนยศ์ตัรูพืชชุมชน 
2. การจดัการศตัรูพืชและการใหบ้ริการของศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชน 
3. การสร้างและเช่ือมโยงเครือข่าย 
4. การบูรณาการกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
5. การเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์ 
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจดัการดินปุ๋ย (2561) กล่าววา่ การเรียนรู้ของสมาชิกศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชนจะเกิดประสิทธิภาพ

และเรียนรู้ได้จริงส าคญัคือ ตอ้งเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงและอย่างต่อเน่ือง โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยเป็นพ่ีเล้ียงและให้ค  าแนะน าวิธีการท่ี
เหมาะสม โดยใชร้ะบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร 

 
สถานการณ์ศูนย์จดัการศัตรูพชืชุมชนในอ าเภอหนองหญ้าไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี 

ส านกังานเกษตรอ าเภอหนองหญา้ไซ (2563) กล่าววา่ ในปี 2559 กรมส่งเสริมการเกษตรไดก้ าหนดกิจกรรมพฒันาการ
เรียนรู้ดา้นการจดัการศตัรูพืชใหแ้ก่สมาชิกศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชนอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชนและ
สามารถเป็นมาตรฐานให้กบัศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชนอ่ืนในพ้ืนท่ีได ้อ าเภอละ 1 ศูนย ์โดยพฒันาเป็นศูนยห์ลกัระดบัอ าเภอ และ
ขยายศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชนจดัตั้งเป็นศูนยข์ยาย เพ่ิมอีก จนปัจจุบนัมีศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชนในอ าเภอหนองหญา้ไซ จ านวน 8 ศูนย ์

 
วธีิการด าเนินการวจิยั 

 
 การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (survey research) โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณ โดยผูว้ิจยัมีการก าหนด
วธีิการวจิยัเก่ียวกบัประชากรกลุ่มตวัอยา่ง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั การเก็บรวบรวมขอ้มูล และการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
 1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ประชากรท่ีศึกษา คือ เกษตรกรสมาชิกศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชนในอ าเภอหนองหญา้ไซ 
จงัหวดัสุพรรณบุรี ปี 2564 จ านวน 240 ราย ก าหนดขนาดตวัอย่าง โดยใชสู้ตรทาโร ยามาเน ท่ีค่าความคลาดเคล่ือน .05 ไดก้ลุ่ม
ตวัอยา่ง 150 ราย โดยใชว้ธีิการสุ่มแบบง่าย ดว้ยการจบัสลากตามสดัส่วนจ านวนตวัอยา่งของเกษตรกรในแต่ละ ศจช. 

 
 

 2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา เก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยแบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 5 ตอน ตาม
วตัถุประสงคข์องงานวิจยั การทดสอบเคร่ืองมือ โดยการตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา โดยใชว้ิธีการทางสถิติตรวจสอบค่าความ
เท่ียงตรง คือ ค่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามแต่ละขอ้กบัวตัถุประสงค ์(Index of Item-Objective Congruence--IOC) จาก
ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ค่าดชันีความสอดคลอ้งท่ีค านวณไดเ้ท่ากบัหรือมากกวา่ .50 แสดงวา่ ขอ้ค าถามนั้น วดัตรงกบัเน้ือหาท่ี
ก าหนด  สามารถน าขอ้ค าถามนั้นไปใชไ้ด้ ถา้ค่าดชันีความสอดคลอ้งท่ีค านวณต ่ากว่า .50 แสดงว่า ขอ้ค าถามนั้น วดัไม่ตรงกับ
เน้ือหาท่ีก าหนด ผูส้ร้างเคร่ืองมือวิจยัจะตอ้งปรับปรุงแกไ้ขจนขอ้ความมีคุณภาพตามเกณฑท่ี์ก าหนด ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค ์(2561)  
โดยไดค้่าไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งของเน้ือหารวม เท่ากบั .99 แสดงวา่ ขอ้ค าถามเหล่านั้น วดัตรงกบัเน้ือหาท่ีก าหนด สามารถน า
ขอ้ค าถามนั้นไปใชไ้ด ้ด าเนินการก่อนการเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม และการทดสอบความเช่ือมัน่ (reliability) โดยการน าแบบ
สัมภาษณ์ท่ีผ่านการตรวจสอบแกไ้ขตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผูเ้ช่ียวชาญ ไปท าการทดสอบกบักลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 30 คน โดยส าหรับเกณฑค์วามเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือวิจยั ควรมีค่าสูงกวา่ .70 จึงจะถือว่าเคร่ืองมือวิจยันั้น มีผลการวดัท่ีมี
ความเช่ือมัน่และน่าเช่ือถือได ้ จากการวิเคราะห์ความเช่ือมัน่แบบสัมภาษณ์มีค่าความเช่ือมัน่มากกวา่ .70 ดงันั้น แบบสัมภาษณ์มี
ความเช่ือมัน่ และสามารถน าไปใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลได ้(ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค,์ 2561) และน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อหา
ความเท่ียง ตามวธีิการของ Cronbach’s Alpha โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปไดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบสมัภาษณ์ ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 การไดรั้บการส่งเสริมความรู้เก่ียวกบัการด าเนินงานศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชน เท่ากบั 0.851  
 ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของสมาชิกศูนยจ์ดัการศตัรูพืช เท่ากบั 0.827  
 ตอนท่ี 3 ปัญหาในการด าเนินงานของศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชน เท่ากบั 0.822  
 ตอนท่ี 4 แนวทางการพฒันาการด าเนินงานของศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชน เท่ากบั 0.967 
 จากการวิเคราะห์ความเช่ือมัน่แบบสัมภาษณ์มีค่าความเช่ือมัน่มากกว่า .70 ดงันั้น แบบสัมภาษณ์มีความเช่ือมัน่ และ
สามารถน าไปใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลได ้
 3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล จากกลุ่มตวัอยา่งในพ้ืนท่ีโดยการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง
เป็นรายบุคคลดว้ยตนเอง ก าหนดช่วงเวลาในการเก็บขอ้มูล ก าหนดแผนการเก็บรวบรวมขอ้มูล และเก็บขอ้มูลตามแผน เตรียม
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล เตรียมแบบสัมภาษณ์ เพียงพอต่อการใชใ้นแต่ละคร้ังตามแผน การจดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ท่ี
ตอ้งใชเ้พื่อการสมัภาษณ์และการเดินทาง และการประสานงานก่อนการเก็บขอ้มูล 
 4. วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติพรรณนา ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี (frequency) ร้อยละ (percentage) ค่าต ่าสุด (minimum) 
ค่าสูงสุด (maximum) ค่าเฉล่ีย (mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation--SD) และการจดัอนัดบั (ranking) แลว้น ามาจดัช่วง
คะแนน โดยใชค้่าน ้ าหนกัคะแนนเฉล่ียโดยก าหนดความหมาย ดงัน้ี ค่าเฉล่ีย 1.00 -1.80  =  นอ้ยท่ีสุด, 1.81-2.60  =  นอ้ย 2.61-3.40  =  ปานกลาง 
3.41-4.20 = มาก และ 4.21-5.00 = มากท่ีสุด โดยการน าผลของค่าสถิติท่ีไดน้ ามาสรุปและอภิปรายผลโดยตรงจากค่าท่ีได ้ 
 

ผลการวจิยั 
 

สภาพส่วนบุคคล สภาพสังคม และสภาพเศรษฐกจิของเกษตรกร 
1. สภาพส่วนบุคคล เกษตรกรสมาชิกศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชน ร้อยละ 58.0 เป็นเพศหญิง อายเุฉล่ีย 55.93 ปี ร้อยละ 68.7  

มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 62.0 จบชั้นประถมศึกษา มีประสบการณ์ท าการเกษตรเฉล่ีย 29.63 ปี และมีสมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย 3.08 คค 
2. สภาพสังคม เกษตรกรสมาชิกศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชน ทุกคนเป็นสมาชิกกลุ่ม/สถาบนัเกษตรกร มีระยะเวลาในการเป็น

สมาชิก ศจช. เฉล่ีย 8.31 ปี และจ านวนคร้ังท่ีเขา้รับการอบรม/ประชุม/สมัมนาในศูนยจ์ดัการจดัการศตัรูพืชชุมชนเฉล่ีย 4.39 คร้ัง/ปี 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

292292

 
 

3. สภาพเศรษฐกิจ ร้อยละ 74.0 ประกอบอาชีพหลกั คือ ท านา ร้อยละ 53.3 มีอาชีพรอง ร้อยละ 25.3 ประกอบอาชีพรอง คือ   
ท าไร่ รายไดข้องครัวเรือนจากภาคการเกษตร เฉล่ีย 169,453.33 บาท/ปี ร้อยละ 86.0 ไม่มีรายไดน้อกภาคการเกษตร โดยเกษตรกรท่ีมี
รายไดน้อกภาคการเกษตร มีรายไดน้อกภาคการเกษตรเฉล่ีย 59,047.62 บาท/ปี มีหน้ีสินเฉล่ีย 142,826.09 บาท ร้อยละ 74.7 ไม่มีหน้ีสิน
นอกภาคการเกษตร โดยเกษตรกรท่ีมีหน้ีสินนอกภาคการเกษตรมีหน้ีสินเฉล่ีย 81,315.79 บาท  มีพ้ืนท่ีตนเองเฉล่ีย 19.74 ไร่ ร้อยละ 
56.7 ไม่มีพ้ืนท่ีเช่า โดยเกษตรกรท่ีมีพ้ืนท่ีเช่ามีพ้ืนท่ีเช่าเฉล่ีย 13.98 ไร่ 
 
การได้รับการส่งเสริมความรู้เกีย่วกบัการด าเนินงานศูนย์จดัการศัตรูพชืชุมชน 

เกษตรกรสมาชิกศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชนไดรั้บการส่งเสริมความรู้จากส่ือบุคคล ภาพรวมอยู่ในระดับมาก การไดรั้บการ
ส่งเสริมความรู้เก่ียวกบัการด าเนินงานศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชนท่ีไดรั้บในระดบัมากท่ีสุด 1 แหล่ง คือ เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร 
และการไดรั้บการส่งเสริมความรู้เก่ียวกบัการด าเนินงานศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชนท่ีไดรั้บในระดบันอ้ย 1 แหล่ง คือ ผูน้ าทอ้งท่ี/
ทอ้งถ่ิน 
 
การด าเนินงานและความพงึพอใจต่อการด าเนินงานศูนย์จดัการศัตรูพชืชุมชนของสมาชิก 

1. การด าเนินงานของศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชน ผลการวจิยัพบวา่ เกษตรกรสมาชิกศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชน ร้อยละ 88.0 
มีระดบัการด าเนินงานของศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชนในระดบัมากท่ีสุด 25.00-30.00 คะแนน รองลงมาร้อยละ 12.0 มีระดบัการ
ด าเนินงานของศูนยจ์ัดการศัตรูพืชชุมชนในระดับปานกลาง 13.00-18.99 คะแนน โดยประเด็นการด าเนินงานของศูนยจ์ัดการ
ศตัรูพืชชุมชนนอ้ยท่ีสุด 1 อนัดบั คือ มีบริการตรวจวเิคราะห์สารพิษตกคา้งแก่เกษตรกร 

2. ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชนของสมาชิก ผลการวิจยัพบวา่ เกษตรกรสมาชิกศูนยจ์ดัการ
ศตัรูพืชชุมชนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชนอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยประเด็นความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินงานศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชนในระดบัมากท่ีสุด คือ ศูนยมี์การก าหนดให้คดัเลือกสมาชิก ศจช. เป็นเกษตรกรท่ีอยู่ในพ้ืนท่ี
ชุมชนเดียวกนั ในขณะประเด็นท่ีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชนนอ้ยท่ีสุด คือ มีบริการตรวจวิเคราะห์
สารพิษตกคา้งแก่เกษตรกร 

 
ปัญหาในการด าเนนิงานของศูนย์จดัการศัตรูพชืชุมชน 

ปัญหาในการด าเนินงานของศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชน ผลการวิจยัพบว่า ในภาพรวมปัญหาในการด าเนินงานของศูนย์
จดัการศตัรูพืชชุมชนอยู่ในระดบัน้อย โดยประเด็นปัญหาในการด าเนินงานของศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชนมากท่ีสุด คือ ขาดการ
บริการตรวจวเิคราะห์สารพิษตกคา้งแก่เกษตรกร ในขณะท่ีประเด็นปัญหาในการด าเนินงานของศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชนนอ้ยท่ีสุด 
คือ สมาชิก ศจช. ไม่ไดเ้ป็นสมาชิกดว้ยความสมคัรใจ 
 
แนวทางการพฒันาการด าเนินงานศูนย์จดัการศัตรูพชืชุมชน 

แนวทางการพฒันาการด าเนินงานศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชน ผลการวิจยัพบวา่ ในภาพรวม เกษตรกรสมาชิกศูนยจ์ดัการ
ศตัรูพืชชุมชนเห็นดว้ยกบัแนวทางการพฒันาการด าเนินงานของศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชนอยูใ่นระดบัมาก โดยเกษตรกรสมาชิกศูนย์
จดัการศตัรูพืชชุมชนมีประเด็นท่ีเห็นดว้ยกบัแนวทางการพฒันาการด าเนินงานของศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชนมากท่ีสุด คือ ควรมีการ
เก็บขอ้มูลแปลงติดตามสถานการณ์ศตัรูพืชอยา่งต่อเน่ือง ในขณะท่ีประเด็นท่ีเห็นดว้ยกบัแนวทางการพฒันาการด าเนินงานของศูนย์
จดัการศตัรูพืชชุมชนนอ้ยท่ีสุด คือ ควรมีการแจง้เตือนการระบาดท่ีแปลงติดตามสถานการณ์ศตัรูพืช 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย
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 คร
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3. สภาพเศรษฐกิจ ร้อยละ 74.0 ประกอบอาชีพหลกั คือ ท านา ร้อยละ 53.3 มีอาชีพรอง ร้อยละ 25.3 ประกอบอาชีพรอง คือ   
ท าไร่ รายไดข้องครัวเรือนจากภาคการเกษตร เฉล่ีย 169,453.33 บาท/ปี ร้อยละ 86.0 ไม่มีรายไดน้อกภาคการเกษตร โดยเกษตรกรท่ีมี
รายไดน้อกภาคการเกษตร มีรายไดน้อกภาคการเกษตรเฉล่ีย 59,047.62 บาท/ปี มีหน้ีสินเฉล่ีย 142,826.09 บาท ร้อยละ 74.7 ไม่มีหน้ีสิน
นอกภาคการเกษตร โดยเกษตรกรท่ีมีหน้ีสินนอกภาคการเกษตรมีหน้ีสินเฉล่ีย 81,315.79 บาท  มีพ้ืนท่ีตนเองเฉล่ีย 19.74 ไร่ ร้อยละ 
56.7 ไม่มีพ้ืนท่ีเช่า โดยเกษตรกรท่ีมีพ้ืนท่ีเช่ามีพ้ืนท่ีเช่าเฉล่ีย 13.98 ไร่ 
 
การได้รับการส่งเสริมความรู้เกีย่วกบัการด าเนินงานศูนย์จดัการศัตรูพชืชุมชน 

เกษตรกรสมาชิกศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชนไดรั้บการส่งเสริมความรู้จากส่ือบุคคล ภาพรวมอยู่ในระดับมาก การไดรั้บการ
ส่งเสริมความรู้เก่ียวกบัการด าเนินงานศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชนท่ีไดรั้บในระดบัมากท่ีสุด 1 แหล่ง คือ เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร 
และการไดรั้บการส่งเสริมความรู้เก่ียวกบัการด าเนินงานศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชนท่ีไดรั้บในระดบันอ้ย 1 แหล่ง คือ ผูน้ าทอ้งท่ี/
ทอ้งถ่ิน 
 
การด าเนินงานและความพงึพอใจต่อการด าเนินงานศูนย์จดัการศัตรูพชืชุมชนของสมาชิก 

1. การด าเนินงานของศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชน ผลการวจิยัพบวา่ เกษตรกรสมาชิกศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชน ร้อยละ 88.0 
มีระดบัการด าเนินงานของศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชนในระดบัมากท่ีสุด 25.00-30.00 คะแนน รองลงมาร้อยละ 12.0 มีระดบัการ
ด าเนินงานของศูนยจ์ัดการศัตรูพืชชุมชนในระดับปานกลาง 13.00-18.99 คะแนน โดยประเด็นการด าเนินงานของศูนยจ์ัดการ
ศตัรูพืชชุมชนนอ้ยท่ีสุด 1 อนัดบั คือ มีบริการตรวจวเิคราะห์สารพิษตกคา้งแก่เกษตรกร 

2. ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชนของสมาชิก ผลการวิจยัพบวา่ เกษตรกรสมาชิกศูนยจ์ดัการ
ศตัรูพืชชุมชนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชนอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยประเด็นความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินงานศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชนในระดบัมากท่ีสุด คือ ศูนยมี์การก าหนดให้คดัเลือกสมาชิก ศจช. เป็นเกษตรกรท่ีอยู่ในพ้ืนท่ี
ชุมชนเดียวกนั ในขณะประเด็นท่ีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชนนอ้ยท่ีสุด คือ มีบริการตรวจวิเคราะห์
สารพิษตกคา้งแก่เกษตรกร 

 
ปัญหาในการด าเนนิงานของศูนย์จดัการศัตรูพชืชุมชน 

ปัญหาในการด าเนินงานของศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชน ผลการวิจยัพบว่า ในภาพรวมปัญหาในการด าเนินงานของศูนย์
จดัการศตัรูพืชชุมชนอยู่ในระดบัน้อย โดยประเด็นปัญหาในการด าเนินงานของศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชนมากท่ีสุด คือ ขาดการ
บริการตรวจวเิคราะห์สารพิษตกคา้งแก่เกษตรกร ในขณะท่ีประเด็นปัญหาในการด าเนินงานของศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชนนอ้ยท่ีสุด 
คือ สมาชิก ศจช. ไม่ไดเ้ป็นสมาชิกดว้ยความสมคัรใจ 
 
แนวทางการพฒันาการด าเนินงานศูนย์จดัการศัตรูพชืชุมชน 

แนวทางการพฒันาการด าเนินงานศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชน ผลการวิจยัพบวา่ ในภาพรวม เกษตรกรสมาชิกศูนยจ์ดัการ
ศตัรูพืชชุมชนเห็นดว้ยกบัแนวทางการพฒันาการด าเนินงานของศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชนอยูใ่นระดบัมาก โดยเกษตรกรสมาชิกศูนย์
จดัการศตัรูพืชชุมชนมีประเด็นท่ีเห็นดว้ยกบัแนวทางการพฒันาการด าเนินงานของศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชนมากท่ีสุด คือ ควรมีการ
เก็บขอ้มูลแปลงติดตามสถานการณ์ศตัรูพืชอยา่งต่อเน่ือง ในขณะท่ีประเด็นท่ีเห็นดว้ยกบัแนวทางการพฒันาการด าเนินงานของศูนย์
จดัการศตัรูพืชชุมชนนอ้ยท่ีสุด คือ ควรมีการแจง้เตือนการระบาดท่ีแปลงติดตามสถานการณ์ศตัรูพืช 

 
 

อภิปรายผล และข้อเสนอแนะการวจิยั 
 

 1. การได้รับการส่งเสริมความรู้เก่ียวกับการด าเนินงานศูนยจ์ัดการศตัรูพืชชุมชน พบว่า เกษตรกรสมาชิกศูนยจ์ดัการ
ศตัรูพืชชุมชนไดรั้บความรู้จากแหล่งต่าง ๆ มากท่ีสุด คือ ส่ือบุคคล โดยไดรั้บความรู้แบบส่ือบุคคลจากเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรมาก
ท่ีสุด เน่ืองจากเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรมีความใกลชิ้ดเกษตรกรสมาชิกศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชนมากท่ีสุด และมีอตัราก าลงัครอบคลุมใน
การด าเนินงานศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชนทุกต าบลในพ้ืนท่ีอ าเภอหนองหญา้ไซ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พนิดา นนัต๊ะหนอ้ย (2558) ท่ี
ไดศึ้กษาการจดัการศตัรูพืชโดยวธีิผสมผสานของสมาชิกศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชนจงัหวดัพะเยา พบวา่ เกษตรกรไดรั้บความรู้จากส่ือ
แบบบุคคลในระดบัมาก คือ เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร ในส่วนของการไดรั้บความรู้แบบส่ือบุคคลน้อยท่ีสุด คือ ผูน้ าทอ้งท่ี/ทอ้งถ่ิน 
เน่ืองมาจากผูน้ าทอ้งท่ี/ทอ้งถ่ิน ส่วนใหญ่ยงัขาดความรู้และไม่เคยผา่นการฝึกอบรมเก่ียวกบัการด าเนินงานศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชน 
 2. การด าเนินงานของศูนยจ์ัดการศตัรูพืชชุมชน พบว่า ประเด็นท่ีมีการด าเนินการน้อยท่ีสุด ได้แก่ มีบริการตรวจวิเคราะห์
สารพิษตกคา้งแก่เกษตรกร อาจเน่ืองมาจากเกษตรกรสมาชิกศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชนขาดความรู้ในเร่ืองการตรวจวิเคราะห์สารพิษ
ตกคา้ง เพราะส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา และขาดการส่งเสริมถ่ายทอดความรู้เร่ืองการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกคา้งให้แก่
เกษตรกรอยา่งสม ่าเสมอ  
 3. ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชนของสมาชิก พบว่า ประเด็นท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ 
สมาชิก ศจช. เป็นเกษตรกรท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีชุมชนเดียวกนั กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจดัการดินปุ๋ย (2561) กล่าวว่า ในการจดัตั้งศูนย์
การศตัรูพืชชุมชนส่วนใหญ่เกิดจากการรวมตวักนัของเกษตรกรภายในต าบลเดียวกนั ท่ีมีปัญหาการระบาดของศตัรูพืช เพ่ือแกไ้ข
ปัญหาการระบาดของศตัรูพืชร่วมกนั  
 4. ปัญหาในการด าเนินงานของศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชน  พบว่า มี 3 ประเด็น ท่ีเป็นปัญหาในการด าเนินงานของศูนย์
จดัการศตัรูพืชชุมชนในระดบัมาก คือ ขาดการบริการตรวจวเิคราะห์สารพิษตกคา้งแก่เกษตรกร ซ่ึงเป็นประเด็นท่ีมีการด าเนินงานและมี
ความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดดว้ย เน่ืองจากเกษตรกรสมาชิกศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชนส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา และขาดการ
ส่งเสริมถ่ายทอดความรู้เร่ืองการตรวจวเิคราะห์สารพิษตกคา้งให้แก่เกษตรกรอยา่งสม ่าเสมอ ในส่วนของไม่มีระบบการเรียนรู้ตามกระบวนการ
โรงเรียนเกษตรกร เน่ืองจากยงัขาดการส่งเสริมความรู้ในระบบโรงเรียนเกษตรกร ประกอบกบัปัญหาขาดการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง
ตลอดฤดูกาลผลิต เน่ืองจากเกษตรกรไม่มีเวลาในการเรียนรู้ตลอดฤดูกาล 
 5. แนวทางการพฒันาการด าเนินงานของศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชน พบวา่ เกษตรกรสมาชิกศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชนเห็น
ดว้ยกบัประเด็น ควรมีการเก็บขอ้มูลแปลงติดตามสถานการณ์ศตัรูพืชอยา่งต่อเน่ืองมากท่ีสุด เน่ืองจากจะท าให้ทราบถึงสถานการณ์ของ
ศตัรูพืชและแมลงศตัรูธรรมชาติภายในแปลง ท าให้สามารถบริหารจดัการแปลงของเกษตรกรไดเ้อง  ก่อนท่ีจะเกิดการระบาดของ
ศตัรูพืช 

 
ข้อเสนอแนะเพือ่การน าไปใช้ 

 
 1. ดา้นการส่งเสริมความรู้เก่ียวกบัการด าเนินงานศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชน จากการคน้พบงานวิจยัน้ี พบว่า เกษตรกร
สมาชิกศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชนยงัไดรั้บความรู้จากส่ือส่ิงพิมพป์ระเภทวารสารในระดบันอ้ย และส่ือออนไลน์ในระดบัปานกลาง 
ซ่ึงยงัเขา้ถึงส่ือดงักล่าวไดไ้ม่มากนัก ในส่วนของส่ือส่ิงพิมพน์ั้น เจ้าหน้าท่ีควรเขา้ไปเผยแพร่ส่ือประเภทวารสารและอ่ืน ๆ ให้
เกษตรกรเขา้ถึงมากข้ึน และในส่วนของส่ือออนไลน์ เจา้หนา้ท่ีควรเขา้ไปส่งเสริมวิธีการสืบคน้องค์ความรู้ผ่านบล็อก (Blog) เฟซบุ๊ก 
(Facebook) และยทููป (YouTube) ใหแ้ก่เกษตรกร เพ่ือใหเ้กษตรกรเขา้ถึงส่ือดงักล่าวไดม้ากข้ึน  



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

294294

 
 

 2. ดา้นการด าเนินงานและความพึงพอใจต่อการด าเนินงานศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชนของสมาชิก จากการคน้พบงานวิจยัน้ี 
พบวา่ เกษตรกรสมาชิกศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชนมีการด าเนินงานและความพึงใจในประเด็นการให้บริการตรวจวิเคราะห์สารพิษ
ตกคา้งแก่เกษตรกรนอ้ยท่ีสุด เจา้หนา้ส่งเสริมการเกษตรท่ีควรเขา้ไปส่งเสริมความรู้เร่ืองการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกคา้งให้แก่
เกษตรกรหรือประสานหน่วยงานท่ีมีความเช่ียวชาญมาใหค้วามรู้แก่เกษตรกรอยา่งถูกตอ้ง 
 3. ดา้นปัญหาในการด าเนินงานของศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชน  จากการคน้พบงานวิจยัน้ี พบวา่ ปัญหาในการด าเนินงาน
ของศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชนในระดบัมาก คือ ขาดการบริการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกคา้งแก่เกษตรกร เน่ืองจากขาดการส่งเสริม
ถ่ายทอดความรู้เร่ืองการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกคา้งให้แก่เกษตรกรสมาชิกศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชน เจา้หน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรควร
ส่งเสริมความรู้เร่ืองการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกคา้งให้แก่เกษตรกร หรือประสานหน่วยงานท่ีมีความเช่ียวชาญมาให้ความรู้แก่
เกษตรกรอยา่งถูกตอ้งครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
 4. แนวทางการพฒันาการด าเนินงานของศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชน จากการคน้พบงานวิจยัน้ี พบวา่ เกษตรกรสมาชิกศูนย์
จดัการศตัรูพืชชุมชนเห็นดว้ยกบั ประเด็นควรมีการเก็บขอ้มูลแปลงติดตามสถานการณ์ศตัรูพืชอยา่งต่อเน่ือง มากท่ีสุด เจา้หนา้ท่ีควร
ส่งเสริมในส่วนของการส ารวจแปลงติดตามสถานการณ์ศตัรูพืชอยา่งถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’
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 2. ดา้นการด าเนินงานและความพึงพอใจต่อการด าเนินงานศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชนของสมาชิก จากการคน้พบงานวิจยัน้ี 
พบวา่ เกษตรกรสมาชิกศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชนมีการด าเนินงานและความพึงใจในประเด็นการให้บริการตรวจวิเคราะห์สารพิษ
ตกคา้งแก่เกษตรกรนอ้ยท่ีสุด เจา้หนา้ส่งเสริมการเกษตรท่ีควรเขา้ไปส่งเสริมความรู้เร่ืองการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกคา้งให้แก่
เกษตรกรหรือประสานหน่วยงานท่ีมีความเช่ียวชาญมาใหค้วามรู้แก่เกษตรกรอยา่งถูกตอ้ง 
 3. ดา้นปัญหาในการด าเนินงานของศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชน  จากการคน้พบงานวิจยัน้ี พบวา่ ปัญหาในการด าเนินงาน
ของศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชนในระดบัมาก คือ ขาดการบริการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกคา้งแก่เกษตรกร เน่ืองจากขาดการส่งเสริม
ถ่ายทอดความรู้เร่ืองการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกคา้งให้แก่เกษตรกรสมาชิกศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชน เจา้หน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรควร
ส่งเสริมความรู้เร่ืองการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกคา้งให้แก่เกษตรกร หรือประสานหน่วยงานท่ีมีความเช่ียวชาญมาให้ความรู้แก่
เกษตรกรอยา่งถูกตอ้งครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
 4. แนวทางการพฒันาการด าเนินงานของศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชน จากการคน้พบงานวิจยัน้ี พบวา่ เกษตรกรสมาชิกศูนย์
จดัการศตัรูพืชชุมชนเห็นดว้ยกบั ประเด็นควรมีการเก็บขอ้มูลแปลงติดตามสถานการณ์ศตัรูพืชอยา่งต่อเน่ือง มากท่ีสุด เจา้หนา้ท่ีควร
ส่งเสริมในส่วนของการส ารวจแปลงติดตามสถานการณ์ศตัรูพืชอยา่งถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ 
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บทคดัย่อ 
 

  การวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา (1) สภาพส่วนบุคคล สภาพทางสงัคมและสภาพเศรษฐกิจของเกษตรกร (2) ระดบั
ความรู้และทศันคติเก่ียวกบัเทคโนโลยีการลดตน้ทุนการผลิตขา้ว (3) การยอมรับเทคโนโลยีการลดตน้ทุนการผลิตขา้ว (4) ปัญหา
และขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการยอมรับเทคโนโลยีการลดตน้ทุนการผลิตขา้ว และ (5) ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการยอมรับเทคโนโลย ี   
การลดตน้ทุนการผลิตขา้วของเกษตรกร ประชากรท่ีศึกษา คือ เกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกโครงการนาแปลงใหญ่ขา้วในอ าเภอบา้นลาด 
จงัหวดัเพชรบุรี ปี 2560 จ านวน 222 ราย ก าหนดขนาดตวัอย่าง โดยใช้สูตรทาโร ยามาเน ท่ีค่าความคลาดเคล่ือน 0.05 ได้กลุ่ม
ตวัอยา่ง 143 ราย ใชว้ิธีการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบง่ายดว้ยการจบัสลาก เก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง วิเคราะห์
ขอ้มูลโดยใชส้ถิติพรรณนา และการวเิคราะห์ถดถอยพหุ 
    ผลการวิจยัพบว่า (1) เกษตรกรส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย อายุเฉลี่ย 54.75 ปี จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา อาชีพท านา      
ผลิตขา้วปีละ 1 คร้ัง ไม่มีต าแหน่งทางสงัคม เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรและไดรั้บข่าวสารความรู้จากการเขา้รับการอบรม/ศึกษาดูงาน 
ตน้ทุนการผลิตขา้วก่อนเขา้ร่วมโครงการ เฉล่ีย 3,229.50 บาทต่อไร่ หลงัเขา้ร่วมโครงการ 2,447.10 บาทต่อไร่ (2) เกษตรกรมีความรู้
เก่ียวกบัเทคโนโลยกีารลดตน้ทุนการผลิตขา้วภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีทศันคติเก่ียวกบัเทคโนโลยกีารลดตน้ทุนการผลิตขา้ว
ภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง (3) เกษตรกรมีการยอมรับเชิงความคิดเห็นในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดและมีการยอมรับ
ไปปฏิบติัในระดบัมาก (4) เกษตรกรมีปัญหาภาพรวมอยูใ่นระดบันอ้ย และเกษตรกรเห็นดว้ยกบัขอ้เสนอแนะภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก (5) ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการยอมรับ คือ ระดบัความรู้ ท่ีระดบันยัส าคญัยิง่ทางสถิติท่ีระดบั .05  

 
ค าส าคญั:  การยอมรับ, เทคโนโลยกีารลดตน้ทุนการผลิตขา้ว, นาแปลงใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’
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Abstract 
 

 The objectives of this research were to study (1) personal, social, and economic conditions (2) knowledge level and 
attitudes towards technology for reducing rice production cost (3) the adoption of technology for reducing rice production cost      
(4) problems and suggestions about the adoption of technology for reducing rice production cost (5) factors relating to the 
adoption of technology for reducing rice production cost. The population of this study was 222 farmers who were members of 
collective rice farming in Ban Lat district, Petchaburi province in 2018. The sample size of 143 people was determined by using 
Taro Yamane formula and simple random sampling method through lotto picking. Data were collected by conducting structured 
interview and were analyzed by using descriptive statistics and multiple regression analysis. 

The results of the research found out that (1) Most of the farmers are male, average age 54.75 years old, graduated 
primary school, farming occupation, produce rice once a year, no social position, Become a member of a farmer's group and 
received knowledge from attending the training/field trips. The average rice production cost before and after participating in the 
project was 3,229.50 Baht/Rai and 2,447.10 Baht/Rai respectively. (2) Farmers had knowledge about technology for reducing rice 
production cost, overall, at the highest level. Farmers had attitude towards technology for reducing rice production cost, overall, 
at the strongly agreeable level. (3) Farmers adopted in theory, overall, at the highest level and adopted in practice at the high 
level. (4) Farmers faced with the problems, overall at the low level. Farmers agreed with suggestions, overall, at the highest level.  
(5) Factor which related to the adoption was the level of knowledge at a statistically significant level of .05.  
 
Keywords: Adoption, Technology for Reducing Rice Production Cost, Collaborative Rice Farming 
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received knowledge from attending the training/field trips. The average rice production cost before and after participating in the 
project was 3,229.50 Baht/Rai and 2,447.10 Baht/Rai respectively. (2) Farmers had knowledge about technology for reducing rice 
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บทน า 
 

 สถานการณ์การผลิตขา้วของไทย ยงัประสบปัญหาตน้ทุนการผลิตสูง เน่ืองจากมีการใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งส้ินเปลือง
ขาดการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูอยา่งเป็นระบบ ท าให้เกษตรกรผูป้ลูกขา้วในประเทศไทยมีปัญหาค่าใชจ่้ายในกระบวนการผลิตสูงข้ึนทุกปี 
เพราะฉะนั้น เกษตรกรจึงตอ้งเร่งพฒันาระบบการผลิตขา้วให้มีคุณภาพสูงมากข้ึน และปรับลดตน้ทุนการผลิตให้ต ่าลง ก็จะท าให้
ไดผ้ลผลิตต่อไร่เพ่ิมข้ึน ทั้งยงัไม่เป็นการท าลายธรรมชาติอีกดว้ย กรมส่งเสริมการเกษตรไดด้ าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล      
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและปรับปรุงคุณภาพของผลผลิต เพื่อให้ตน้ทุนการผลิตต ่าลง รักษาระดบัผลผลิตให้มีปริมาณ    
และคุณภาพสมดุลกบัความตอ้งการของตลาด เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ ภายใตก้ารด าเนินงานของ
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ หรือนาแปลงใหญ่ (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2562) เทคโนโลยีการลดตน้ทุน   
การผลิตขา้วจึงเป็นวิธีท่ีส าคญัในสถานการณ์ปัจจุบนั เน่ืองจากเป็นวิธีการท่ีจะลดการพึ่งพาปัจจยัภายนอกและเป็นวิธีการท่ีพึ่งพา
ตนเองอย่างแท้จริง โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ก าหนดเทคโนโลยีการลดตน้ทุนการผลิตขา้วทั้ งหมด 7 ด้าน ประกอบด้วย       
ดา้นการใชเ้มลด็พนัธ์ุคุณภาพดี ดา้นการเตรียมดิน ดา้นการจดัการวชัพืช ดา้นการจดัการน ้ า ดา้นการจดัการศตัรูพืช ดา้นการเก็บเก่ียว
เหมาะสมและดา้นการจดัท าบญัชีตน้ทุน (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2558) เกษตรกรในพ้ืนท่ีอ าเภอบา้นลาด ส่วนมากพบปัญหา
ตน้ทุนในการผลิตขา้วผลิตขา้วท่ีสูง โดยมีสภาพตน้ทุนการผลิตขา้วของเกษตรกร เฉล่ีย 7,495.29 บาทต่อไร่ ซ่ึงเป็นตน้ทุนการผลิต
ขา้วท่ีสูง (ส านักงานสถิติจังหวดัเพชรบุรี , 2559) ดงันั้น ถา้เกษตรกรสามารถลดตน้ทุนในส่วนดังกล่าวขา้งตน้ได ้จะส่งผลให้
เกษตรกรสามารถก าหนดแนวทางในการบริหารตน้ทุนการผลิต และน าขอ้มูลไปประกอบการวางแผนทางการเงินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงการส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีการลดตน้ทุนการผลิตเพ่ือลดตน้ทุนปัจจยัการผลิตขา้วท่ีสูง ยงัคงเขา้ถึง
เพียงเกษตรกรบางกลุ่มเท่านั้น มีทั้ งยอมรับและไม่ยอมรับ อีกทั้งยงัมีบางกลุ่มท่ีไม่เห็นถึงประโยชน์ของการใชเ้ทคโนโลยีการลด
ตน้ทุนการผลิต  
  จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ จึงมีความส าคญัท่ีจะตอ้งศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการลดตน้ทุนการผลิตขา้วของเกษตรกร   
โดยจะศึกษาสภาพทางดา้นสงัคมและเศรษฐกิจ รวมถึงปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการยอมรับเทคโนโลยีลดตน้ทุนการผลิตขา้วของ
เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการดงักล่าว วา่ มีการยอมรับท่ีจะน าเทคโนโลยีการลดตน้ทุนไปใชป้ระกอบการวางแผนมากนอ้ยเพียงใด 
และศึกษาปัญหารวมถึงขอ้เสนอแนะ เพ่ือหาแนวทางการปรับปรุงในการส่งเสริมและพฒันาการผลิตขา้วให้มีผลผลิตเพียงพอ มี
คุณภาพดีตรงต่อความตอ้งการของตลาดอยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิง่ข้ึน  
 

วตัถุประสงค์ของงานวจิยั 
 

  1. เพ่ือศึกษาสภาพส่วนบุคคล สภาพสงัคม และสภาพเศรษฐกิจของเกษตรกรในอ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี 
  2. เพ่ือศึกษาระดบัความรู้และทศันคติของเกษตรกรเก่ียวกบัเทคโนโลยกีารลดตน้ทุนการผลิตขา้ว 
  3. เพื่อศึกษาการยอมรับเทคโนโลยกีารลดตน้ทุนการผลิตขา้วของเกษตรกรในอ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี 
  4. เพ่ือศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะของเกษตรกรเก่ียวกบัการยอมรับเทคโนโลยกีารลดตน้ทุนการผลิตขา้ว 
  5. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการยอมรับเทคโนโลยกีารลดตน้ทุนการผลิตขา้วของเกษตรกรในอ าเภอบา้นลาด     
จงัหวดัเพชรบุรี 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี
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กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 
                                           ตวัแปรต้น                                                                                              ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

1. สภาพส่วนบุคคล สภาพทางสังคมและ 
   สภาพเศรษฐกจิของเกษตรกร 

1.1 สภาพส่วนบุคคล 
1) เพศ    
2) อาย ุ    
3) สถานภาพ 
4) ระดบัการศึกษา 
5) จ านวนสมาชิกในครัวเรือนท่ีเป็นแรงงาน     

ในการท านา 
6) การประกอบอาชีพ 
7) จ านวนพ้ืนท่ีในการปลูกขา้ว 
8) ประสบการณ์ในการปลูกขา้ว 
9) ขอ้มูลการผลิตขา้ว 

1.2 สภาพสงัคม 
1) ต าแหน่งทางสงัคมในปัจจุบนั  
2) การเป็นสมาชิกกลุ่มองคก์รต่างๆ 
3) ช่องทางการรับข่าวสาร 

1.3 สภาพเศรษฐกิจ 
1) รายไดภ้าคการเกษตร 
2) รายไดน้อกการเกษตร 
3) ตน้ทุนการผลิตขา้ว 

2. ระดบัความรู้และทศันคตเิกีย่วกบัเทคโนโลย ี          
    การลดต้นทุนการผลติข้าว 

 2.1 ระดบัความรู้ท่ีเก่ียวกบัเทคโนโลยกีารลดตน้ทุน    
       การผลิตขา้วทั้ง 7 ดา้น 
 2.2 ทศันคติเก่ียวกบัเทคโนโลยกีารลดตน้ทุนการ 
       ผลิตขา้วทั้ง 7 ดา้น 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. การยอมรับเทคโนโลยกีารลดต้นทุนการผลติ 
    ข้าวของเกษตรกรสมาชิกนาแปลงใหญ่ อ าเภอ 
    บ้านลาด จงัหวดัเพชรบุรี ในเชิงความคดิเห็น  
    และในเชิงปฏิบตัิ ทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ 

1. ดา้นการใชเ้มลด็พนัธ์ุคุณภาพดี 
2. ดา้นการเตรียมดิน 
3. ดา้นการก าจดัวชัพืช 
4. ดา้นการจดัการน ้ า 
5. ดา้นการจดัการศตัรูพืช 
6. ดา้นการเก็บเก่ียวเหมาะสม 
7. ดา้นการจดัท าบญัชีตน้ทุน 

4. ปัญหาและข้อเสนอแนะของเกษตรกรเกีย่วกบั     
    การยอมรับเทคโนโลยกีารลดต้นทุนการผลติข้าว 

1. ดา้นการใชเ้มลด็พนัธ์ุคุณภาพดี 
2. ดา้นการเตรียมดิน 
3. ดา้นการก าจดัวชัพืช 
4. ดา้นการจดัการน ้ า 
5. ดา้นการจดัการศตัรูพืช 
6. ดา้นการเก็บเก่ียวเหมาะสม 
7. ดา้นการจดัท าบญัชีตน้ทุน 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี
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กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 
                                           ตวัแปรต้น                                                                                              ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

1. สภาพส่วนบุคคล สภาพทางสังคมและ 
   สภาพเศรษฐกจิของเกษตรกร 

1.1 สภาพส่วนบุคคล 
1) เพศ    
2) อาย ุ    
3) สถานภาพ 
4) ระดบัการศึกษา 
5) จ านวนสมาชิกในครัวเรือนท่ีเป็นแรงงาน     

ในการท านา 
6) การประกอบอาชีพ 
7) จ านวนพ้ืนท่ีในการปลูกขา้ว 
8) ประสบการณ์ในการปลูกขา้ว 
9) ขอ้มูลการผลิตขา้ว 

1.2 สภาพสงัคม 
1) ต าแหน่งทางสงัคมในปัจจุบนั  
2) การเป็นสมาชิกกลุ่มองคก์รต่างๆ 
3) ช่องทางการรับข่าวสาร 

1.3 สภาพเศรษฐกิจ 
1) รายไดภ้าคการเกษตร 
2) รายไดน้อกการเกษตร 
3) ตน้ทุนการผลิตขา้ว 

2. ระดบัความรู้และทศันคตเิกีย่วกบัเทคโนโลย ี          
    การลดต้นทุนการผลติข้าว 

 2.1 ระดบัความรู้ท่ีเก่ียวกบัเทคโนโลยกีารลดตน้ทุน    
       การผลิตขา้วทั้ง 7 ดา้น 
 2.2 ทศันคติเก่ียวกบัเทคโนโลยกีารลดตน้ทุนการ 
       ผลิตขา้วทั้ง 7 ดา้น 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. การยอมรับเทคโนโลยกีารลดต้นทุนการผลติ 
    ข้าวของเกษตรกรสมาชิกนาแปลงใหญ่ อ าเภอ 
    บ้านลาด จงัหวดัเพชรบุรี ในเชิงความคดิเห็น  
    และในเชิงปฏิบตั ิทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ 

1. ดา้นการใชเ้มลด็พนัธ์ุคุณภาพดี 
2. ดา้นการเตรียมดิน 
3. ดา้นการก าจดัวชัพืช 
4. ดา้นการจดัการน ้ า 
5. ดา้นการจดัการศตัรูพืช 
6. ดา้นการเก็บเก่ียวเหมาะสม 
7. ดา้นการจดัท าบญัชีตน้ทุน 

4. ปัญหาและข้อเสนอแนะของเกษตรกรเกีย่วกบั     
    การยอมรับเทคโนโลยกีารลดต้นทุนการผลติข้าว 

1. ดา้นการใชเ้มลด็พนัธ์ุคุณภาพดี 
2. ดา้นการเตรียมดิน 
3. ดา้นการก าจดัวชัพืช 
4. ดา้นการจดัการน ้ า 
5. ดา้นการจดัการศตัรูพืช 
6. ดา้นการเก็บเก่ียวเหมาะสม 
7. ดา้นการจดัท าบญัชีตน้ทุน 

 
 

สมมตฐิานการวจิยั 
 

   ปัจจยัทางสภาพส่วนบุคคล สภาพทางสังคม และสภาพเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา จ านวนสมาชิก    
ในครัวเรือนท่ีเป็นแรงงานในการท านา การประกอบอาชีพ จ านวนพ้ืนท่ีในการปลูกขา้ว ประสบการณ์ในการปลูกขา้ว และขอ้มูล
การผลิตขา้ว รายไดภ้าคการเกษตร รายไดน้อกภาคการเกษตร ตน้ทุนการผลิต ต าแหน่งทางสังคมในปัจจุบนั การเป็นสมาชิกกลุ่ม
องค์กรต่าง ๆ และช่องทางการรับข่าวสารเก่ียวกับเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว ระดับความรู้ และทัศนคติเก่ียวกับ
เทคโนโลยีการลดตน้ทุนการผลิตขา้ว มีอย่างนอ้ย 1 ปัจจยั ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการยอมรับเทคโนโลยีการลดตน้ทุนการผลิตขา้วของ
เกษตรกรสมาชิกนาแปลงใหญ่ อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี 
 

วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
 

แนวคดิเกีย่วกบัการยอมรับ 
 ดิเรก ฤกษห์ร่าย (2538) กล่าวถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบันวตักรรมหรือเทคโนโลยี ประกอบไปดว้ย 2 ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 
ปัจจัยท่ีเก่ียวขอ้งหรือสภาวการณ์ทั่วไป คือ สภาพทางเศรษฐกิจ สภาพทางสังคมและวฒันธรรม สภาพทางภูมิศาสตร์ และ
สมรรถภาพในการท างานของสถาบันหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ปัจจัยท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง คือ พ้ืนฐานทางสังคม พ้ืนฐานทาง
เศรษฐกิจ พ้ืนฐานในการติดต่อส่ือสารของเกษตรกร และพ้ืนฐานอ่ืน ๆ ของเกษตรกรท่ีมีความพร้อมทางจิตใจ มีทศันคติท่ีดีต่อการ
เปล่ียนแปลงของนวตักรรม 
 
แนวคดิเกีย่วกบัความรู้ 
 ชวาล แพรัตกุล (2526) กล่าววา่ การวดัความรู้ คือ การวดัสมรรถภาพของสมองดา้นการระลึกออกของความจ า นั่นเอง    
เป็นการวดัเก่ียวกบัเร่ืองราวท่ีเคยมีประสบการณ์ท่ีเคยรู้เห็นมาก่อนทั้งส้ิน เคร่ืองมือท่ีใชว้ดัความรู้ คือ แบบทดสอบ มีลกัษณะ
แตกต่างกนัมากทั้งในรูปแบบการน าไปใชแ้ละจุดมุ่งหมายในการสร้างเคร่ืองมือ (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 2535) ไดแ้บ่งการ
ทดสอบออกเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 
 1. แบบทดสอบความเรียง เป็นแบบท่ีก าหนดค าถามใหผู้ส้อบจะตอ้งเรียบเรียงค าตอบเอง  
 2. แบบทดสอบแบบตอบสั้น เป็นแบบท่ีก าหนดให้และให้ตอบสั้น ๆ ผูต้อบตอ้งหาค าตอบเองเหมือนกบัความเรียงแต่มี
การจ ากดัค าตอบให ้
 3. แบบทดสอบแบบเลือกตอบ เป็นแบบท่ีก าหนดใหท้ั้งค  าถามและค าตอบผูต้อบจะตอ้งเลือกค าถามท่ีก าหนดให ้ 
   
แนวคดิเกีย่วกบัทศันคต ิ
 เชิดศกัด์ิ โฆวาสินธ์ุ (2522) กล่าวไวว้า่ ในการวดัทศันคติจะมีขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ ดงัน้ี  
 1. การศึกษาทศันคติเป็นการศึกษาความคิดเห็นและความรู้สึกของบุคคลท่ีมีลกัษณะคงเสน้คงวา  
 2. ทศันคติเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถวดัไดห้รือการสงัเกตไดโ้ดยตรง  
 3. การศึกษาทศันคติของบุคคลนั้น ไม่ใช่เป็นการศึกษาแต่เฉพาะทิศทางของทศันคติของบุคคลเท่านั้น แต่จะตอ้งศึกษาถึง
ระดบัความมากนอ้ยหรือความเขม้ของทศันคตินั้น ๆ ดว้ย 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี
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  การวดัทศันคติสามารถท าไดห้ลายวธีิ ในท่ีน้ีจะขอน าเสนอมาตรวดัทศันคติท่ีนิยมใช ้3 ชนิด (พวงรัตน์ ทวรัีตน์, 2540) ไดแ้ก่ 
  1. มาตรวดัลิเคิร์ท (Likert scale) เป็นการวดัความคิดเห็นของบุคคล แบ่งออกเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง เห็นดว้ย 
เฉย ๆ หรือปานกลาง ไม่เห็นดว้ย และไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่  
  2. มาตรวดัออสกูด (osgood scale) เป็นมาตรวดัท่ีใชค้  าคุณศพัท์มาอธิบายความหมายของส่ิงเร้า โดยมีคุณสมบติัตรงขา้ม
กันเป็นขั้ วของมาตรวดั ค าคุณศัพท์ท่ีใช้ในการอธิบายคุณลักษณะของส่ิงเร้าน้ีสามารถอธิบายได้ 3 องค์ประกอบ คือ (1) 
องคป์ระกอบทางดา้นการประเมินค่า เช่น ดี-เลว ขม-หวาน ชอบ-ไม่ชอบ เป็นตน้ (2) องคป์ระกอบทางดา้นศกัยภาพจะเก่ียวกบั
ทางดา้นศกัยภาพก าลงังาน เช่น หนกั-เบา แข็งแรง-อ่อนแอ หยาบ-ละเอียด หนา-บาง เป็นตน้ (3) องคป์ระกอบทางดา้นการกระท า 
จะเก่ียวกบัปฏิกิริยากิจกรรมการเคล่ือนไหว เช่น รวดเร็ว เช่ืองชา้ ร่าเริง หงอยเหงา เป็นตน้ 
  3. มาตรวดัเทอร์สโตน (thurstone’s type scale) เป็นการก าหนดช่วงความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงเป็น 11 ช่วง 
จากนอ้ยท่ีสุดไปจนถึงมากท่ีสุด โดยใหแ้ต่ละช่วงมีระยะห่างเท่า ๆ กนั ขอ้ความท่ีใส่ลงไปในมาตรวดัน้ี จะตอ้งน าไปให้ผูต้ดัสินใจ
เลือกวา่ ควรอยูต่  าแหน่งใด ของมาตรวดัแต่ละขอ้ความ 
   
เทคโนโลยกีารลดต้นทุนการผลติข้าว 
  กรมส่งเสริมการเกษตร (2562) ไดก้ าหนดเทคโนโลยกีารลดตน้ทุนการผลิตขา้วท่ีเหมาะสม 7 ดา้น ดงัน้ี 
  1. ดา้นการใชเ้มลด็พนัธ์ุคุณภาพดี เลือกใชเ้มลด็พนัธ์ุขา้วมีคุณภาพเหมาะสมกบัพ้ืนท่ี ใชใ้นอตัราท่ีเหมาะสมและการผลิต
เมลด็พนัธ์ุขา้วไวใ้ชเ้อง 
  2. ดา้นการเตรียมดิน เตรียมดินใหดี้ เพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดิน ใชปุ๋้ยอินทรียห์รือปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ของดิน และ
ใส่ปุ๋ยเคมีใหต้รงกบัความตอ้งการของขา้ว 
  3. ดา้นการก าจดัวชัพืช เลือกใชส้ารเคมีก าจดัวชัพืชใหถู้กชนิด ถูกวิธีตามค าแนะน า ก าจดัวชัพืชและขา้ววชัพืช ก่อนหวา่น
ปุ๋ย ใหใ้ชส้ารก าจดัวชัพืชช่วงก่อนวชัพืชงอกหรือหลงัหวา่นขา้วทนัที แต่ไม่เกิน 4 วนั เพื่อเป็นการควบคุมวชัพืชและประเมินวชัพืช
ระบาดในนาขา้ว หากเกินร้อยละ 20 ของพ้ืนท่ีนาทั้งหมด ถึงจะใชส้ารเคมีก าจดัวชัพืช 
  4. ดา้นการจดัการน ้ า แนะน าวธีิการใหน้ ้ าแบบเปียกสลบัแหง้ คือ ไม่ตอ้งปล่อยน ้ าแช่ไวใ้นแปลงนาตลอดเวลา วิธีน้ีจะช่วย
ท าใหป้ระหยดัน ้ าเขา้นาท่ีเกินความจ าเป็น ช่วยใหร้ากขา้วเจริญเติบโตใหดี้ข้ึน  
  5. ด้านการจดัการศตัรูขา้ว หมัน่ส ารวจแมลงศตัรูขา้วในแปลงนาอย่างสม ่าเสมอ ป้องกันก าจดัศตัรูขา้ววิธีผสมผสาน     
โดยใชว้ธีิกล เช่น การปล่อยน ้ าแหง้สลบัเปียก ชีววธีิ เช่น การใชส้ารชีวภณัฑ ์(น ้ าสกดัชีวภาพ เช้ือจุลินทรีย ์เป็นตน้) หากพบศตัรูขา้ว
ระบาดรุนแรง เพื่อรักษาผลผลิตควรเลือกใชส้ารเคมีในการป้องกนัก าจดัเม่ือจ าเป็น  
  6. ดา้นการเก็บเก่ียวเหมาะสม เก็บเก่ียวขา้วท่ีระยะสุกแก่เหมาะสม ลดการสูญเสียระหวา่งเก็บเก่ียวและหลงัการเก็บเก่ียว  
  7. ดา้นการจดัท าบญัชีตน้ทุน ท าบญัชีตน้ทุนการท านาเพ่ือควบคุมการใชจ่้ายท่ีไม่จ าเป็น โดยบนัทึกรายละเอียดรายรับ 
รายจ่ายทั้งหมดในครัวเรือน เพ่ือใหท้ราบสถานการณ์ใชจ่้ายเพ่ือน าไปวเิคราะห์และหาทางลดตน้ทุนการผลิตในฤดูต่อไป 
       จากการทบทวนวรรณกรรม ผูว้จิยัจึงไดก้ าหนดตวัแปรเพ่ือน ามาทดสอบสมมติฐานตามกรอบแนวคิดในการวจิยั ดงัภาพ 1 
ท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 
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  การวดัทศันคติสามารถท าไดห้ลายวธีิ ในท่ีน้ีจะขอน าเสนอมาตรวดัทศันคติท่ีนิยมใช ้3 ชนิด (พวงรัตน์ ทวรัีตน์, 2540) ไดแ้ก่ 
  1. มาตรวดัลิเคิร์ท (Likert scale) เป็นการวดัความคิดเห็นของบุคคล แบ่งออกเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง เห็นดว้ย 
เฉย ๆ หรือปานกลาง ไม่เห็นดว้ย และไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่  
  2. มาตรวดัออสกดู (osgood scale) เป็นมาตรวดัท่ีใชค้  าคุณศพัท์มาอธิบายความหมายของส่ิงเร้า โดยมีคุณสมบติัตรงขา้ม
กันเป็นขั้ วของมาตรวดั ค าคุณศัพท์ท่ีใช้ในการอธิบายคุณลักษณะของส่ิงเร้าน้ีสามารถอธิบายได้ 3 องค์ประกอบ คือ (1) 
องคป์ระกอบทางดา้นการประเมินค่า เช่น ดี-เลว ขม-หวาน ชอบ-ไม่ชอบ เป็นตน้ (2) องคป์ระกอบทางดา้นศกัยภาพจะเก่ียวกบั
ทางดา้นศกัยภาพก าลงังาน เช่น หนกั-เบา แข็งแรง-อ่อนแอ หยาบ-ละเอียด หนา-บาง เป็นตน้ (3) องคป์ระกอบทางดา้นการกระท า 
จะเก่ียวกบัปฏิกิริยากิจกรรมการเคล่ือนไหว เช่น รวดเร็ว เช่ืองชา้ ร่าเริง หงอยเหงา เป็นตน้ 
  3. มาตรวดัเทอร์สโตน (thurstone’s type scale) เป็นการก าหนดช่วงความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงเป็น 11 ช่วง 
จากนอ้ยท่ีสุดไปจนถึงมากท่ีสุด โดยใหแ้ต่ละช่วงมีระยะห่างเท่า ๆ กนั ขอ้ความท่ีใส่ลงไปในมาตรวดัน้ี จะตอ้งน าไปให้ผูต้ดัสินใจ
เลือกวา่ ควรอยูต่  าแหน่งใด ของมาตรวดัแต่ละขอ้ความ 
   
เทคโนโลยกีารลดต้นทุนการผลติข้าว 
  กรมส่งเสริมการเกษตร (2562) ไดก้ าหนดเทคโนโลยกีารลดตน้ทุนการผลิตขา้วท่ีเหมาะสม 7 ดา้น ดงัน้ี 
  1. ดา้นการใชเ้มลด็พนัธ์ุคุณภาพดี เลือกใชเ้มลด็พนัธ์ุขา้วมีคุณภาพเหมาะสมกบัพ้ืนท่ี ใชใ้นอตัราท่ีเหมาะสมและการผลิต
เมลด็พนัธ์ุขา้วไวใ้ชเ้อง 
  2. ดา้นการเตรียมดิน เตรียมดินใหดี้ เพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดิน ใชปุ๋้ยอินทรียห์รือปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ของดิน และ
ใส่ปุ๋ยเคมีใหต้รงกบัความตอ้งการของขา้ว 
  3. ดา้นการก าจดัวชัพืช เลือกใชส้ารเคมีก าจดัวชัพืชใหถู้กชนิด ถูกวิธีตามค าแนะน า ก าจดัวชัพืชและขา้ววชัพืช ก่อนหวา่น
ปุ๋ย ใหใ้ชส้ารก าจดัวชัพืชช่วงก่อนวชัพืชงอกหรือหลงัหวา่นขา้วทนัที แต่ไม่เกิน 4 วนั เพื่อเป็นการควบคุมวชัพืชและประเมินวชัพืช
ระบาดในนาขา้ว หากเกินร้อยละ 20 ของพ้ืนท่ีนาทั้งหมด ถึงจะใชส้ารเคมีก าจดัวชัพืช 
  4. ดา้นการจดัการน ้ า แนะน าวธีิการใหน้ ้ าแบบเปียกสลบัแหง้ คือ ไม่ตอ้งปล่อยน ้ าแช่ไวใ้นแปลงนาตลอดเวลา วิธีน้ีจะช่วย
ท าใหป้ระหยดัน ้ าเขา้นาท่ีเกินความจ าเป็น ช่วยใหร้ากขา้วเจริญเติบโตใหดี้ข้ึน  
  5. ด้านการจดัการศตัรูขา้ว หมัน่ส ารวจแมลงศตัรูขา้วในแปลงนาอย่างสม ่าเสมอ ป้องกันก าจดัศตัรูขา้ววิธีผสมผสาน     
โดยใชว้ธีิกล เช่น การปล่อยน ้ าแหง้สลบัเปียก ชีววธีิ เช่น การใชส้ารชีวภณัฑ ์(น ้ าสกดัชีวภาพ เช้ือจุลินทรีย ์เป็นตน้) หากพบศตัรูขา้ว
ระบาดรุนแรง เพื่อรักษาผลผลิตควรเลือกใชส้ารเคมีในการป้องกนัก าจดัเม่ือจ าเป็น  
  6. ดา้นการเก็บเก่ียวเหมาะสม เก็บเก่ียวขา้วท่ีระยะสุกแก่เหมาะสม ลดการสูญเสียระหวา่งเก็บเก่ียวและหลงัการเก็บเก่ียว  
  7. ดา้นการจดัท าบญัชีตน้ทุน ท าบญัชีตน้ทุนการท านาเพ่ือควบคุมการใชจ่้ายท่ีไม่จ าเป็น โดยบนัทึกรายละเอียดรายรับ 
รายจ่ายทั้งหมดในครัวเรือน เพ่ือใหท้ราบสถานการณ์ใชจ่้ายเพ่ือน าไปวเิคราะห์และหาทางลดตน้ทุนการผลิตในฤดูต่อไป 
       จากการทบทวนวรรณกรรม ผูว้จิยัจึงไดก้ าหนดตวัแปรเพ่ือน ามาทดสอบสมมติฐานตามกรอบแนวคิดในการวจิยั ดงัภาพ 1 
ท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 
 
 
 
 

 
 

วธีิการด าเนินการวจิยั 
 

  การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (survey research) โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณ โดยผูว้ิจยัมีการก าหนด
วธีิการวจิยัเก่ียวกบัประชากรกลุ่มตวัอยา่ง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั การเก็บรวบรวมขอ้มูล และการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
  1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ประชากรท่ีศึกษา คือ เกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกโครงการนาแปลงใหญ่ขา้วในอ าเภอบา้นลาด 
จงัหวดัเพชรบุรี ปี 2560 จ านวน 222 ราย ก าหนดขนาดตวัอยา่ง โดยใชสู้ตรทาโร ยามาเน ท่ีค่าความคลาดเคล่ือน .05 ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 
143 ราย ใชว้ธีิการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบง่ายดว้ยการจบัสลาก  
  2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา เก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยแบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 5 ตอน 
ตามวตัถุประสงคข์องงานวจิยั การทดสอบเคร่ืองมือด าเนินการ ก่อนการเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม โดยการตรวจสอบความตรง
ตามเน้ือหา โดยใชว้ิธีการทางสถิติตรวจสอบค่าความเท่ียงตรง คือ ค่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามแต่ละขอ้กบัวตัถุประสงค ์
(Index of Item-Objective Congruence--IOC) จากผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ค่าดชันีความสอดคลอ้งท่ีค านวณไดเ้ท่ากบัหรือมากกวา่ 
0.50 แสดงวา่ ขอ้ค าถามนั้น วดัตรงกบัเน้ือหาท่ีก าหนด สามารถน าขอ้ค าถามนั้นไปใชไ้ดแ้ละการทดสอบความเช่ือมัน่ (reliability) 
โดยการน าแบบสัมภาษณ์ท่ีผ่านการตรวจสอบแกไ้ขตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผูเ้ช่ียวชาญ ไปท าการ
ทดสอบกบักลุ่มเป้าหมาย จ านวน 30 คน จากนั้น น าขอ้มูลมาวิเคราะห์ทางสถิติเพ่ือหาความช่ือมัน่ ตามวิธีการของ Cronbach’s 
Alpha โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ไดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบสัมภาษณ์ คือ 0.884 ทั้งน้ี ค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือวิจยั
ควรมีค่าสูงกวา่ 0.70 จึงจะถือวา่ เคร่ืองมือวจิยันั้น มีผลการวดัท่ีมีความเช่ือมัน่และน่าเช่ือถือได ้ 
  3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล จากกลุ่มตวัอยา่งในพ้ืนท่ีโดยการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง
ดว้ยตนเอง ก าหนดช่วงเวลาในการเก็บขอ้มูล ก าหนดแผนการเก็บรวบรวมขอ้มูล และเก็บขอ้มูลตามแผน เตรียมเคร่ืองมือท่ีใช ้      
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เตรียมแบบสัมภาษณ์ให้เพียงพอต่อการใช้ในแต่ละคร้ังตามแผน การจดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ท่ีตอ้งใช ้     
เพื่อการสมัภาษณ์และการเดินทาง และการประสานงาน ก่อนการเก็บขอ้มูล 
  4. วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติพรรณนา ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี (frequency) ร้อยละ (percentage) ค่าต ่าสุด (minimum) 
ค่าสูงสุด (maximum) ค่าเฉล่ีย (mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation--SD) การจดัอนัดบั (ranking) และการวิเคราะห์
ถดถอยพหุจากสมการแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตาม (Y) และตวัแปรอิสระ (X) ของประชากร โดยการน าผลของค่าสถิติ   
ท่ีไดน้ ามาสรุปและอภิปรายผลโดยตรงจากค่าท่ีได ้ 
 

ผลการวจิยั 
 

  1. สภาพส่วนบุคคล สภาพสงัคม และสภาพเศรษฐกิจของเกษตรกร 
          1.1 สภาพส่วนบุคคล เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 56.6) อายุเฉล่ีย 54.75 ปี  สมรสแลว้ (ร้อยละ 66.4)            
จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา (ร้อยละ 45.4) จ านวนสมาชิกในครัวเรือนท่ีเป็นแรงงานในการท านา เฉล่ีย  1.87 ราย ประกอบ
อาชีพท านา (ร้อยละ 70.6) มีจ านวนพ้ืนท่ีในการปลูกขา้วเป็นของตนเอง เฉล่ีย 13.55 ไร่ พ้ืนท่ีเช่า เฉล่ีย 11.13 ไร่ มีประสบการณ์    
ในการปลูกขา้ว เฉล่ีย 35.99 ปี เกษตรกรส่วนใหญ่ ผลิตขา้วปีละ 1 คร้ัง (ร้อยละ 82.5) ปริมาณผลผลิตขา้วท่ีไดเ้ฉล่ีย 711.48 กิโลกรัม  
ต่อไร่ ราคาจ าหน่ายขา้ว เฉล่ีย 7,204.20 บาทต่อตนั  
                1.2 สภาพสงัคม เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีต าแหน่งทางสงัคม (ร้อยละ 60.8) เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร (ร้อยละ 76.9) และ
ไดรั้บข่าวสารความรู้จากการเขา้รับการอบรม/ศึกษาดูงาน (ร้อยละ 89.5) 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

302302

 
 

                1.3 สภาพเศรษฐกิจ เกษตรกรมีรายไดจ้ากการผลิตขา้วในรอบปีท่ีผา่นมาเฉล่ีย 42,906.23 บาท รายไดจ้ากภาคการเกษตร
อ่ืน ๆ เฉล่ีย 34,710.53 บาท รายไดน้อกภาคการเกษตรในรอบปีท่ีผ่านมาเฉล่ีย 75,210.99 บาท มีตน้ทุนการผลิตขา้วก่อนเขา้ร่วม
โครงการ เฉล่ีย 3,229.50 บาทต่อไร่ และหลงัเขา้ร่วมโครงการ เฉล่ีย 2,447.10 บาทต่อไร่ 
  2. ระดบัความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยกีารลดตน้ทุนการผลิตขา้ว 
      เกษตรกรมีความรู้ภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยประเด็นท่ีเกษตรกรตอบถูกมากท่ีสุด คือ การเลือกใชพ้นัธ์ุขา้ว       
ท่ีเหมาะสม มีความบริสุทธ์ิ และตรงตามพนัธ์ุ สามารถตา้นทานต่อโรคและแมลงได ้ประเด็นท่ีเกษตรกรตอบถูกนอ้ยท่ีสุด คือ การ
ใชอ้ตัราเมลด็พนัธ์ุขา้วในปริมาณมาก จะท าให้ตน้ขา้วหนาแน่น ช่วยลดการเกิดโรคและศตัรูพืชได ้
  3. ทศันคติของเกษตรกรเก่ียวกบัเทคโนโลยกีารลดตน้ทุนการผลิตขา้ว 
      เกษตรกรมีทศันคติเก่ียวกบัเทคโนโลยีการลดตน้ทุนการผลิตขา้วภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง โดยเกษตรกร      
มีทศันคติเก่ียวกบัเทคโนโลยกีารลดตน้ทุนการผลิตขา้ว เป็นอนัดบัหน่ึง คือ เทคโนโลยีดา้นการใชเ้มล็ดพนัธ์ุคุณภาพดี  ช่วยให้ท่าน
สามารถลดต้นทุนการผลิตขา้วได้ และเทคโนโลยีด้านการเตรียมดินช่วยให้ท่านสามารถลดตน้ทุนการผลิตขา้วได้ ในขณะท่ี
เกษตรกรมีทศันคติเก่ียวกบัเทคโนโลยกีารลดตน้ทุนการผลิตขา้ว อนัดบันอ้ยท่ีสุด คือ เทคโนโลยีการลดตน้ทุนการผลิตขา้วจะช่วย
ลดตน้ทุนดา้นแรงงานได ้
  4. การยอมรับเทคโนโลยกีารลดตน้ทุนการผลิตขา้วในเชิงความคิดเห็นและในเชิงปฏิบติั 
          4.1 การยอมรับเทคโนโลยีการลดตน้ทุนการผลิตขา้วของเกษตรกรในเชิงความคิดเห็น  ผลการวิจยัพบวา่ เกษตรกรมี     
การยอมรับเทคโนโลยีการลดตน้ทุนการผลิตขา้วในเชิงความคิดเห็นภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยเกษตรกรมีการยอมรับ
เทคโนโลยีการลดตน้ทุนการผลิตขา้ว เป็นอนัดบัหน่ึง คือ ดา้นการจดัการน ้ า ในขณะท่ีเกษตรกรมีการยอมรับเทคโนโลยีการลด
ตน้ทุนการผลิตขา้ว อนัดบันอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นการท าบญัชีตน้ทุน 
           4.2 การยอมรับเทคโนโลยีการลดตน้ทุนการผลิตขา้วของเกษตรกรในเชิงปฏิบติั  ผลการวิจยัพบว่า เกษตรกรมีการ
ยอมรับเทคโนโลยกีารลดตน้ทุนการผลิตขา้วน าไปปฏิบติั ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยประเด็นเทคโนโลยีการลดตน้ทุนการผลิต    
ท่ีน าไปปฏิบัติมากท่ีสุด คือ ใชส้ารก าจดัวชัพืชในขณะท่ีไม่มีฝนตก ไม่มีน ้ าขงัและใช้ในอตัราท่ีเหมาะสม ประเด็นเทคโนโลยี       
การลดตน้ทุนการผลิตท่ีน าไปปฏิบติั นอ้ยท่ีสุด คือ ผสมปุ๋ยสัง่ตดัตามค่าการวเิคราะห์ดินไวใ้ชเ้อง เพ่ือลดตน้ทุนการซ้ือปุ๋ยเคมี  
  5. ปัญหาและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัเทคโนโลยกีารลดตน้ทุนการผลิตขา้ว 
          5.1 ปัญหาท่ีเก่ียวกบัการยอมรับเทคโนโลยกีารลดตน้ทุนการผลิตขา้ว ภาพรวมอยูใ่นระดบันอ้ย โดยเกษตรกรมีประเด็น
ปัญหาเก่ียวกบัเทคโนโลยีการลดตน้ทุนการผลิตขา้ว มากท่ีสุด คือ ไม่มีเวลาในการท าบญัชีตน้ทุนการท านา ในขณะท่ีเกษตรกร         
มีประเด็นปัญหาเก่ียวกบัเทคโนโลยกีารลดตน้ทุนการผลิตขา้ว นอ้ยท่ีสุด คือ เผาตอซงัขา้วหลงัการเก็บเก่ียว  
          5.2 ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการยอมรับเทคโนโลยกีารลดตน้ทุนการผลิตขา้ว เกษตรกรเห็นดว้ยกบัขอ้เสนอแนะ ภาพรวม
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยเกษตรกรเห็นดว้ยกบัขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัเทคโนโลยีการลดตน้ทุนการผลิตขา้ว มากท่ีสุด คือ เจา้หนา้ท่ี
ควรอบรมใหค้วามรู้ เร่ือง พนัธ์ุขา้วท่ีตา้นทานโรคและแมลงศตัรูพืช  
  6. ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการยอมรับเทคโนโลยกีารลดตน้ทุนการผลิตขา้ว 
      จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุ เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิ     
การตดัสินใจเชิงพหุ ปรากฏว่า R2 มีค่าเท่ากบั 0.032 หมายความว่า ตวัแปรอิสระทั้งหมด อธิบายการผนัแปรของตวัแปรตาม คือ           
การยอมรับเทคโนโลยีการลดตน้ทุนการผลิตขา้วของเกษตรกรในเชิงปฏิบติั ไดร้้อยละ 32.0 และพบวา่ มี 1 ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบั  
การยอมรับเทคโนโลยีการลดตน้ทุนการผลิตขา้วของเกษตรกร คือ ระดบัความรู้ท่ีเก่ียวกบัเทคโนโลยีการลดตน้ทุนการผลิตขา้ว         
มีความสมัพนัธ์ในเชิงบวกกบัการยอมรับเทคโนโลยกีารลดตน้ทุนการผลิตขา้ว ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 ดงัตาราง 1 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี
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                1.3 สภาพเศรษฐกิจ เกษตรกรมีรายไดจ้ากการผลิตขา้วในรอบปีท่ีผา่นมาเฉล่ีย 42,906.23 บาท รายไดจ้ากภาคการเกษตร
อ่ืน ๆ เฉล่ีย 34,710.53 บาท รายไดน้อกภาคการเกษตรในรอบปีท่ีผ่านมาเฉล่ีย 75,210.99 บาท มีตน้ทุนการผลิตขา้วก่อนเขา้ร่วม
โครงการ เฉล่ีย 3,229.50 บาทต่อไร่ และหลงัเขา้ร่วมโครงการ เฉล่ีย 2,447.10 บาทต่อไร่ 
  2. ระดบัความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยกีารลดตน้ทุนการผลิตขา้ว 
      เกษตรกรมีความรู้ภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยประเด็นท่ีเกษตรกรตอบถูกมากท่ีสุด คือ การเลือกใชพ้นัธ์ุขา้ว       
ท่ีเหมาะสม มีความบริสุทธ์ิ และตรงตามพนัธ์ุ สามารถตา้นทานต่อโรคและแมลงได ้ประเด็นท่ีเกษตรกรตอบถูกนอ้ยท่ีสุด คือ การ
ใชอ้ตัราเมลด็พนัธ์ุขา้วในปริมาณมาก จะท าให้ตน้ขา้วหนาแน่น ช่วยลดการเกิดโรคและศตัรูพืชได ้
  3. ทศันคติของเกษตรกรเก่ียวกบัเทคโนโลยกีารลดตน้ทุนการผลิตขา้ว 
      เกษตรกรมีทศันคติเก่ียวกบัเทคโนโลยีการลดตน้ทุนการผลิตขา้วภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง โดยเกษตรกร      
มีทศันคติเก่ียวกบัเทคโนโลยกีารลดตน้ทุนการผลิตขา้ว เป็นอนัดบัหน่ึง คือ เทคโนโลยีดา้นการใชเ้มล็ดพนัธ์ุคุณภาพดี  ช่วยให้ท่าน
สามารถลดต้นทุนการผลิตขา้วได้ และเทคโนโลยีด้านการเตรียมดินช่วยให้ท่านสามารถลดตน้ทุนการผลิตขา้วได้ ในขณะท่ี
เกษตรกรมีทศันคติเก่ียวกบัเทคโนโลยกีารลดตน้ทุนการผลิตขา้ว อนัดบันอ้ยท่ีสุด คือ เทคโนโลยีการลดตน้ทุนการผลิตขา้วจะช่วย
ลดตน้ทุนดา้นแรงงานได ้
  4. การยอมรับเทคโนโลยกีารลดตน้ทุนการผลิตขา้วในเชิงความคิดเห็นและในเชิงปฏิบติั 
          4.1 การยอมรับเทคโนโลยีการลดตน้ทุนการผลิตขา้วของเกษตรกรในเชิงความคิดเห็น  ผลการวิจยัพบวา่ เกษตรกรมี     
การยอมรับเทคโนโลยีการลดตน้ทุนการผลิตขา้วในเชิงความคิดเห็นภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยเกษตรกรมีการยอมรับ
เทคโนโลยีการลดตน้ทุนการผลิตขา้ว เป็นอนัดบัหน่ึง คือ ดา้นการจดัการน ้ า ในขณะท่ีเกษตรกรมีการยอมรับเทคโนโลยีการลด
ตน้ทุนการผลิตขา้ว อนัดบันอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นการท าบญัชีตน้ทุน 
           4.2 การยอมรับเทคโนโลยีการลดตน้ทุนการผลิตขา้วของเกษตรกรในเชิงปฏิบติั  ผลการวิจยัพบว่า เกษตรกรมีการ
ยอมรับเทคโนโลยกีารลดตน้ทุนการผลิตขา้วน าไปปฏิบติั ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยประเด็นเทคโนโลยีการลดตน้ทุนการผลิต    
ท่ีน าไปปฏิบัติมากท่ีสุด คือ ใชส้ารก าจดัวชัพืชในขณะท่ีไม่มีฝนตก ไม่มีน ้ าขงัและใช้ในอตัราท่ีเหมาะสม ประเด็นเทคโนโลยี       
การลดตน้ทุนการผลิตท่ีน าไปปฏิบติั นอ้ยท่ีสุด คือ ผสมปุ๋ยสัง่ตดัตามค่าการวเิคราะห์ดินไวใ้ชเ้อง เพ่ือลดตน้ทุนการซ้ือปุ๋ยเคมี  
  5. ปัญหาและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัเทคโนโลยกีารลดตน้ทุนการผลิตขา้ว 
          5.1 ปัญหาท่ีเก่ียวกบัการยอมรับเทคโนโลยกีารลดตน้ทุนการผลิตขา้ว ภาพรวมอยูใ่นระดบันอ้ย โดยเกษตรกรมีประเด็น
ปัญหาเก่ียวกบัเทคโนโลยีการลดตน้ทุนการผลิตขา้ว มากท่ีสุด คือ ไม่มีเวลาในการท าบญัชีตน้ทุนการท านา ในขณะท่ีเกษตรกร         
มีประเด็นปัญหาเก่ียวกบัเทคโนโลยกีารลดตน้ทุนการผลิตขา้ว นอ้ยท่ีสุด คือ เผาตอซงัขา้วหลงัการเก็บเก่ียว  
          5.2 ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการยอมรับเทคโนโลยกีารลดตน้ทุนการผลิตขา้ว เกษตรกรเห็นดว้ยกบัขอ้เสนอแนะ ภาพรวม
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยเกษตรกรเห็นดว้ยกบัขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัเทคโนโลยีการลดตน้ทุนการผลิตขา้ว มากท่ีสุด คือ เจา้หนา้ท่ี
ควรอบรมใหค้วามรู้ เร่ือง พนัธ์ุขา้วท่ีตา้นทานโรคและแมลงศตัรูพืช  
  6. ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการยอมรับเทคโนโลยกีารลดตน้ทุนการผลิตขา้ว 
      จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุ เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิ     
การตดัสินใจเชิงพหุ ปรากฏว่า R2 มีค่าเท่ากบั 0.032 หมายความว่า ตวัแปรอิสระทั้งหมด อธิบายการผนัแปรของตวัแปรตาม คือ           
การยอมรับเทคโนโลยีการลดตน้ทุนการผลิตขา้วของเกษตรกรในเชิงปฏิบติั ไดร้้อยละ 32.0 และพบวา่ มี 1 ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบั  
การยอมรับเทคโนโลยีการลดตน้ทุนการผลิตขา้วของเกษตรกร คือ ระดบัความรู้ท่ีเก่ียวกบัเทคโนโลยีการลดตน้ทุนการผลิตขา้ว         
มีความสมัพนัธ์ในเชิงบวกกบัการยอมรับเทคโนโลยกีารลดตน้ทุนการผลิตขา้ว ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 ดงัตาราง 1 

 
 

ตาราง 1  
การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุการยอมรับเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวของ เกษตรกรในเชิงปฏิบัติ 

n = 143 
ตวัแปร ค่าสมัประสิทธ์ิถดถอย (b) t Sig. 

ค่าคงท่ี 13.036 10.344      0.000 
X8 ระดบัความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยกีารลดตน้ทุนการผลิตขา้ว   0.199         2.144      0.034* 
R2 = 0.032     SEE = 1.704     F = 4.596     Sig. of  F = 0.034 
*มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

อภิปรายผล 
 

  การวดัระดับความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีการลดตน้ทุนการผลิตขา้วของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรตอบผิดมากท่ีสุด            
ในประเด็นการใชอ้ตัราเมล็ดพนัธ์ุขา้วในปริมาณมาก จะท าให้ตน้ขา้วหนาแน่น ช่วยลดการเกิดโรคและศตัรูพืชได ้ซ่ึงตามหลกั
วชิาการ คือ การใชอ้ตัราเมลด็พนัธ์ุขา้วในปริมาณมาก จะท าใหต้น้ขา้วหนาแน่น ท าให้การเกิดโรค และศตัรูพืชได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบั          
กรมส่งเสริมการเกษตร (2558) กล่าวไวว้า่ ควรใชเ้มลด็พนัธ์ุในอตัราท่ีเหมาะสม เพ่ือลดการแน่นของขา้ว เป็นสาเหตุของการเกิดโรค
ต่าง ๆ และแมลงศตัรูพืชรบกวนได ้เพราะฉะนั้น เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรควรให้ความรู้ความเขา้ใจสาเหตุของการเกิดโรคและ
แมลงศตัรูพืชในนาขา้ว วิธีการป้องกนัก าจดัโรคและแมลงศตัรูพืช รวมทั้งให้ความรู้พนัธ์ุขา้วท่ีตา้นทานโรคและแมลงศตัรูพืชเพื่อ
ลดการเกิดโรคและแมลงศตัรูพืชได ้
  การวดัระดบัทศันคติเก่ียวกบัการยอมรับเทคโนโลยีการลดตน้ทุนการผลิตขา้วของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรเห็นดว้ย   
นอ้ยท่ีสุด ในประเด็นเทคโนโลยีการลดตน้ทุนการผลิตขา้ว จะช่วยลดตน้ทุนดา้นแรงงานได ้เน่ืองจากเกษตรกรไม่มีตน้ทุนจาก       
การจา้งแรงงาน จึงยงัเห็นวา่ เทคโนโลยีลดตน้ทุนการผลิตไม่มีผลกระทบกบัตน้ทุนดา้นแรงงาน เน่ืองมาจากเกษตรกรส่วนใหญ่       
มีแรงงานท่ีช่วยในการท านา เฉล่ีย 1.87 ราย ซ่ึงเพียงพอต่อการผลิตขา้วในพ้ืนท่ีของตนเองและไม่มีตน้ทุนจากการจา้งแรงงาน 
เพราะฉะนั้น เจา้หนา้ท่ีควรส่งเสริมเทคโนโลยกีารลดตน้ทุนการผลิตขา้วในทุกขั้นตอนการผลิต เพ่ือให้เกษตรกรลดการใชแ้รงงาน
ในการท านา เช่น การส่งเสริมนวตักรรมทางการเกษตร การใชเ้คร่ืองจกัรกลทางการเกษตร เพ่ือลดตน้ทุนการผลิตและลดแรงงาน  
ในการท านา 
  การยอมรับเทคโนโลยีการลดตน้ทุนการผลิตขา้วในเชิงความคิดเห็นและเชิงปฏิบติัของเกษตรกร  พบว่า การยอมรับ         
ในเชิงความคิดเห็นและน าไปปฏิบติั นอ้ยท่ีสุด อีกทั้งมีระดบัปัญหามากท่ีสุด ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกนั คือ ดา้นการจดัท าบญัชี
ตน้ทุน สอดคลอ้งกัน เน่ืองจากปัจจัยและส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ เช่น ไม่มีเวลา อายุของเกษตรกร การศึกษา เป็นตน้ เพราะฉะนั้น
เกษตรกรควรจดัสรรเวลาและให้ความส าคญักบัการจดัท าบญัชีตน้ทุน ในส่วนของเจา้หน้าท่ีควรสร้างการรับรู้ให้เกษตรกรเห็น
ประโยชน์ และสามารถจดัท าบญัชีตน้ทุนในการวางแผนการผลิต 
  ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัเทคโนโลยีการลดตน้ทุนการผลิตขา้ว พบวา่ เกษตรกรเห็นดว้ยมากท่ีสุดในประเด็นเจา้หน้าท่ีควร
อบรมใหค้วามรู้ เร่ือง พนัธ์ุขา้วท่ีตา้นทานโรคและแมลงศตัรูพืช เน่ืองจากเกษตรกรมากกวา่คร่ึง มีตน้ทุนจากการซ้ือยาสารเคมีก าจดั
ศตัรูพืช เพราะหาซ้ือง่าย และเกษตรกรตอ้งการมีความรู้เร่ืองพนัธ์ุขา้วท่ีตา้นทานโรคและแมลงศตัรูพืช ควบคู่ไปกบัการก าจดัศตัรูพืช
ดว้ยวธีิผสมผสาน เช่น การใชส้ารชีวภณัฑ ์เพ่ือลดตน้ทุนจากการซ้ือสารเคมีและปลอดภยัต่อเกษตรกรและส่ิงแวดลอ้ม 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี
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ข้อเสนอแนะเพือ่การน าไปใช้ 
 

  1. ดา้นตน้ทุนการผลิต จากการคน้พบงานวิจยัน้ี พบวา่ ดา้นการเตรียมดิน รายจ่ายในการผลิตขา้วหลงัเขา้ร่วมโครงการ    
ในเร่ืองค่าปุ๋ยหมกั ปุ๋ยอินทรีย ์น ้าหมกัชีวภาพมีตน้ทุนการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน เกษตรกรมีการใชปุ๋้ยอินทรียเ์พ่ิมมากข้ึน มีรายจ่ายจากการ
ซ้ือปุ๋ยหมกั ปุ๋ยอินทรีย ์น ้ าหมกัชีวภาพ เน่ืองจากเกษตรกรยงัไม่มีการผลิตปุ๋ยไวใ้ชเ้อง ดงันั้น เจา้หน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร หรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรมีการให้ความรู้และส่งเสริมการใชปุ๋้ยอินทรียแ์ทนการใชปุ๋้ยเคมี ในขณะท่ีเกษตรกรก็ควรหันมาผลิต       
ปุ๋ยอินทรียไ์วใ้ชเ้องหรือการรวมกลุ่มในการท าปุ๋ยอินทรียภ์ายในชุมชน 
       2. ดา้นความรู้ จากการวิจยั พบวา่ เกษตรกรขาดความรู้ดา้นการจดัการศตัรูพืช ในเร่ืองของการใชเ้มล็ดพนัธ์ุขา้วในอตัรา 
ไม่เหมาะสม ท าใหเ้กิดความแน่นของขา้ว เป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่าง ๆ และแมลงศตัรูพืชรบกวนได ้ซ่ึงในประเด็นน้ี เกษตรกร
ไม่มีความรู้ถึงปัญหาต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึน ดงันั้น เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรควรมีการส่งเสริม ถ่ายทอดความรู้เก่ียวกบัเมล็ดพนัธ์ุท่ี
ตา้นทานโรคและแมลงศตัรูพืช การจดัการศตัรูพืชดว้ยวธีิผสมผสาน รวมทั้งการจดัการแปลงอยา่งถูกวิธี ในขณะท่ีเกษตรกรเองควร
ใชเ้มลด็พนัธ์ุขา้วในอตัราท่ีเหมาะสม ตามหลกัวชิาการก าหนดและการหมัน่ส ารวจแปลงนาของตนเองอยูเ่สมอ 
  3. ดา้นการยอมรับเทคโนโลยกีารลดตน้ทุนการผลิตในเชิงความคิดเห็นและเชิงปฏิบติั จากการวิจยั พบวา่ เกษตรกรมีการ
ยอมรับเทคโนโลยกีารลดตน้ทุนการผลิตในเชิงความเห็นและเชิงปฏิบติั ในดา้นการท าบญัชีตน้ทุน นอ้ยท่ีสุด เน่ืองจากเกษตรกรไม่
มีเวลาในการจดบนัทึกและไม่มีความรู้ในเร่ืองของการวางแผนการผลิต ดงันั้น หากมีการบูรณาการระหวา่งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
อาทิ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการขา้ว ส านกังานตรวจบญัชีและสหกรณ์ ในการถ่ายทอดความรู้วิธีการบนัทึกตน้ทุนการผลิตท่ี
ง่ายและสะดวกมากข้ึน เพราะปัจจุบันเกษตรกรส่วนมากมีอายุเยอะ จึงตอ้งให้ความส าคญัมากข้ึนด้วย และเจ้าหน้าท่ีส่งเสริม
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ข้อเสนอแนะเพือ่การน าไปใช้ 
 

  1. ดา้นตน้ทุนการผลิต จากการคน้พบงานวิจยัน้ี พบวา่ ดา้นการเตรียมดิน รายจ่ายในการผลิตขา้วหลงัเขา้ร่วมโครงการ    
ในเร่ืองค่าปุ๋ยหมกั ปุ๋ยอินทรีย ์น ้าหมกัชีวภาพมีตน้ทุนการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน เกษตรกรมีการใชปุ๋้ยอินทรียเ์พ่ิมมากข้ึน มีรายจ่ายจากการ
ซ้ือปุ๋ยหมกั ปุ๋ยอินทรีย ์น ้ าหมกัชีวภาพ เน่ืองจากเกษตรกรยงัไม่มีการผลิตปุ๋ยไวใ้ชเ้อง ดงันั้น เจา้หน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร หรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรมีการให้ความรู้และส่งเสริมการใชปุ๋้ยอินทรียแ์ทนการใชปุ๋้ยเคมี ในขณะท่ีเกษตรกรก็ควรหันมาผลิต       
ปุ๋ยอินทรียไ์วใ้ชเ้องหรือการรวมกลุ่มในการท าปุ๋ยอินทรียภ์ายในชุมชน 
       2. ดา้นความรู้ จากการวิจยั พบวา่ เกษตรกรขาดความรู้ดา้นการจดัการศตัรูพืช ในเร่ืองของการใชเ้มล็ดพนัธ์ุขา้วในอตัรา 
ไม่เหมาะสม ท าใหเ้กิดความแน่นของขา้ว เป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่าง ๆ และแมลงศตัรูพืชรบกวนได ้ซ่ึงในประเด็นน้ี เกษตรกร
ไม่มีความรู้ถึงปัญหาต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึน ดงันั้น เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรควรมีการส่งเสริม ถ่ายทอดความรู้เก่ียวกบัเมล็ดพนัธ์ุท่ี
ตา้นทานโรคและแมลงศตัรูพืช การจดัการศตัรูพืชดว้ยวธีิผสมผสาน รวมทั้งการจดัการแปลงอยา่งถูกวิธี ในขณะท่ีเกษตรกรเองควร
ใชเ้มลด็พนัธ์ุขา้วในอตัราท่ีเหมาะสม ตามหลกัวชิาการก าหนดและการหมัน่ส ารวจแปลงนาของตนเองอยูเ่สมอ 
  3. ดา้นการยอมรับเทคโนโลยกีารลดตน้ทุนการผลิตในเชิงความคิดเห็นและเชิงปฏิบติั จากการวิจยั พบวา่ เกษตรกรมีการ
ยอมรับเทคโนโลยกีารลดตน้ทุนการผลิตในเชิงความเห็นและเชิงปฏิบติั ในดา้นการท าบญัชีตน้ทุน นอ้ยท่ีสุด เน่ืองจากเกษตรกรไม่
มีเวลาในการจดบนัทึกและไม่มีความรู้ในเร่ืองของการวางแผนการผลิต ดงันั้น หากมีการบูรณาการระหวา่งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
อาทิ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการขา้ว ส านกังานตรวจบญัชีและสหกรณ์ ในการถ่ายทอดความรู้วิธีการบนัทึกตน้ทุนการผลิตท่ี
ง่ายและสะดวกมากข้ึน เพราะปัจจุบันเกษตรกรส่วนมากมีอายุเยอะ จึงตอ้งให้ความส าคญัมากข้ึนด้วย และเจ้าหน้าท่ีส่งเสริม
การเกษตรควรถ่ายทอดความรู้การท าปฏิทินการผลิต เพ่ือวางแผนสถานการณ์การผลิตในรอบต่อไป ในขณะท่ีเกษตรกรเองตอ้ง
จดัสรรเวลาในการจดบนัทึกตน้ทุนการผลิต และวางแผนการผลิตก่อนการผลิตขา้ว 
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บทคดัย่อ 

 
 การวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาเก่ียวกบัการจดัการวสิาหกิจชุมชนในดา้น (1) สภาพพ้ืนฐานส่วนบุคคล สังคมและ
เศรษฐกิจ (2) การจดัการ (3) ปัญหา และ (4) แนวทางการพฒันา ประชากรท่ีศึกษา คือ คณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนในอ าเภอเมือง 
จังหวดัราชบุรี จ านวน 185 คน กลุ่มตวัอย่าง 127 คน ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบง่ายด้วยการจับสลาก เก็บข้อมูลโดยใช ้         
แบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติพรรณนา  
 ผลการวจิยัพบวา่ (1) คณะกรรมการร้อยละ 59.8 เป็นเพศหญิง อายเุฉล่ีย 53.52 ปี ร้อยละ 29.9 จบปริญญาตรี ร้อยละ 73.2 
ไม่มีต าแหน่งทางสังคม ร้อยละ 63.0 ไม่เป็นสมาชิกสถาบนัเกษตรกรอ่ืน ระยะเวลาการเป็นสมาชิกกลุ่มเฉล่ีย 6.00 ปี ร้อยละ 48.0 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีรายได้ครัวเรือนเฉล่ีย 280,105.98 บาทต่อปี (2) ด้านประเด็นการจัดการ มีการจัดการด้านการ
ประสานงานสูงท่ีสุด ดา้นวิธีการส่งเสริม มีการประสานการส่งเสริมจากเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรสูงท่ีสุด ดา้นการสนับสนุน 
ไดรั้บการสนบัสนุนมากท่ีสุด คือ ดา้นการใหค้  าปรึกษา/แนะน า (3) ปัญหาดา้นประเด็นการจดัการ มีปัญหาดา้นการวางแผนสูงท่ีสุด 
ดา้นวธีิการส่งเสริม มีปัญหาสูงท่ีสุด คือ คณะกรรมการขาดทกัษะในการใชแ้พลตฟอร์มการเรียนรู้ต่าง ๆ  ดา้นการสนบัสนุน มีปัญหา
สูงท่ีสุด คือ เง่ือนไขในการเขา้ถึงงบประมาณจากภาครัฐมีขอ้ก าหนดมาก และ (4) แนวทางการพฒันา ด้านประเด็นการจัดการ 
คณะกรรมการ และสมาชิกควรให้ความร่วมมือในการปฏิบติังานของกลุ่มทุกคร้ัง ดา้นวิธีการส่งเสริม เจ้าหน้าท่ีควรให้ความรู้ 
ค  าแนะน า ปรึกษา และด้านการสนับสนุน คณะกรรมการควรมีความเสียสละ อุทิศตน อุทิศเวลา ทุ่มเท ให้ความส าคญักับการ          
มีส่วนร่วม 
 
ค าส าคญั: แนวทางการพฒันา, การจดัการ, วสิาหกิจชุมชน 
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Abstract 
 

 The objectives of this research were to study community enterprise committees (1) basic personal, social, and economic 
conditions (2) community enterprise management (3) problems and (4) development guidelines. The population was 185 
committees in Mueang district, Ratchaburi province. The sample size of 127 people and simple random sampling method through 
lotto picking. Data were collected by conducting structured interview and were analyzed by using descriptive statistics.  
 The results of the research found out that (1) 59.8% of the committees were female with the average age of 53.52 years 
old, 29.9% graduated with bachelor degree, 73.2% held no social position, 63.0% were not member of other agricultural 
institutions. The average membership duration was 6.00 years, 48.0% of them were farmers, and the average household income 
was 280,105.98 Baht/year. (2) The management regarding the coordination was at the highest level. The extension coordination 
from the agricultural extension officers was at the highest level regarding the support with the highest support on 
consultation/suggestions. (3) Problems in regards to management. The most problematic issue regarding the planning was at the 
highest level. For the extension method. The most problematic issue was on the lack of skill of the committees in using various 
learning platforms. Regarding the support, the most problematic issue on the conditions in accessing governmental funding which 
had a lot of limitations. (4) Development guideline in regards to management, the committees and members should cooperate 
with the operation of the group in every occasion. In regards to the extension method, officers should give knowledge, 
suggestions, and consultation. Regarding the support aspect, the committees should be dedicate time and self and emphasize the 
participation.  
 
Keywords: Development Guideline, Management, Community Enterprise 
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Abstract 
 

 The objectives of this research were to study community enterprise committees (1) basic personal, social, and economic 
conditions (2) community enterprise management (3) problems and (4) development guidelines. The population was 185 
committees in Mueang district, Ratchaburi province. The sample size of 127 people and simple random sampling method through 
lotto picking. Data were collected by conducting structured interview and were analyzed by using descriptive statistics.  
 The results of the research found out that (1) 59.8% of the committees were female with the average age of 53.52 years 
old, 29.9% graduated with bachelor degree, 73.2% held no social position, 63.0% were not member of other agricultural 
institutions. The average membership duration was 6.00 years, 48.0% of them were farmers, and the average household income 
was 280,105.98 Baht/year. (2) The management regarding the coordination was at the highest level. The extension coordination 
from the agricultural extension officers was at the highest level regarding the support with the highest support on 
consultation/suggestions. (3) Problems in regards to management. The most problematic issue regarding the planning was at the 
highest level. For the extension method. The most problematic issue was on the lack of skill of the committees in using various 
learning platforms. Regarding the support, the most problematic issue on the conditions in accessing governmental funding which 
had a lot of limitations. (4) Development guideline in regards to management, the committees and members should cooperate 
with the operation of the group in every occasion. In regards to the extension method, officers should give knowledge, 
suggestions, and consultation. Regarding the support aspect, the committees should be dedicate time and self and emphasize the 
participation.  
 
Keywords: Development Guideline, Management, Community Enterprise 
 
 
 
 
 

 
 

บทน า 
 
 ในอดีตท่ีผา่นมา ในชุมชนมีการรวมตวักนัเพ่ือประกอบธุรกิจในระดบัรากหญา้อยูม่ากมาย ส่วนใหญ่เป็นกิจการขนาดเล็ก 
การรวมตวัมกัจะอยู่ในลกัษณะกลุ่มกิจกรรม โดยยงัมีปัญหาท่ีประสบอยู ่คือ ยงัไม่เป็นท่ียอมรับของหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนอ่ืน ๆ 
เน่ืองจากไม่มีกฎหมายรองรับ และการไดรั้บสนบัสนุนจากภาครัฐไม่ตรงกบัความตอ้งการท่ีแทจ้ริง เน่ืองจากขอ้มูลกลุ่มเป้าหมาย
และความตอ้งการไม่ชดัเจน (ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน, 2564) จึงไดมี้พระราชบญัญติัส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชนในปี พ.ศ. 2548 เพ่ือให้มีการส่งเสริมและพฒันากิจการของวิสาหกิจชุมชน ให้มีความเขม้แข็งและสามารถพ่ึงพา
ตนเองได ้(กรมส่งเสริมการเกษตร, กองส่งเสริมวสิาหกิจชุมชน, 2562) การด าเนินงานตาม “พระราชบญัญติัส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
พ.ศ. 2548” เป็นหน่ึงในภารกิจหลกัท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรตอ้งด าเนินการ คือ “การรับรองสถานภาพวิสาหกิจชุมชน” โดยท า
หนา้ท่ีเป็นนายทะเบียนในการรับจดทะเบียนวสิาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติั
ฉบบัน้ี คือ เศรษฐกิจชุมชนในปัจจุบนัจ านวนหน่ึง ยงัอยูใ่นระดบัท่ีไม่พร้อมจะเขา้มาแข่งขนัทางการคา้ ทั้งในระดบัภายในประเทศ
และระหวา่งประเทศ สมควรใหมี้การส่งเสริมความรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน การสร้างรายได ้การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั การพฒันา
ความสามารถในการจัดการ และการพฒันารูปแบบของวิสาหกิจชุมชน อันจะท าให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองได้ และพฒันาระบบ
เศรษฐกิจชุมชนให้มีความเขม้แข็ง พร้อมส าหรับการแข่งขนัทางการคา้ในอนาคต ไม่วา่ในระดบัใด รวมไปถึงการพฒันาวิสาหกิจ
ชุมชนไปสู่การเป็นผูป้ระกอบกิจการขนาดยอ่มและขนาดกลางต่อไป (กรมส่งเสริมการเกษตร, กองส่งเสริมวสิาหกิจชุมชน, 2562) 
 เน่ืองจากวสิาหกิจชุมชนในอ าเภอเมืองราชบุรี มีกิจการท่ีค่อนขา้งหลากหลาย ไม่วา่จะเป็นในดา้นการผลิตพืช ดา้นปศุสัตว ์
ดา้นประมง ดา้นการแปรรูป และการให้บริการ ท าให้การจดัการค่อนขา้งแตกต่างกนั และข้ึนอยูก่บับริบทของแต่ละชุมชน อีกทั้ง
เป็นพ้ืนท่ีท่ีอยูใ่นเขตเมือง คณะกรรมการหลายกลุ่มประกอบธุรกิจส่วนตวั ในรูปแบบของบริษทั ห้างร้าน ท าให้ไม่มีเวลาในการ
จดัการกลุ่ม บางกลุ่มท่ีจดัตั้งมาเป็นระยะเวลานานแลว้ ไม่ประสบความส าเร็จ ก็ไม่ค่อยเห็นความส าคญัในการจดัการ ส่วนกลุ่มท่ีเร่ิม
ด าเนินกิจการก็ยงัไม่มีความเขา้ใจในเร่ืองของการจดัการกลุ่มเท่าท่ีควร ส่งผลให้วิสาหกิจชุมชนมีการจดัการท่ีไม่เป็นระบบ ท าให้
กลุ่มไม่เขม้แข็ง การด าเนินงานท่ีผ่านมายงัไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร ส่งผลให้เกิดอุปสรรคต่อการพฒันาการส่งเสริมและ
สนบัสนุนจากภาครัฐ 
 ดังนั้ น จากเหตุผลและความส าคญัดังกล่าวข้างต้น จึงเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคัญอย่างมาก ในการศึกษาแนวทางการ
พฒันาการจดัการวสิาหกิจชุมชนในอ าเภอเมืองราชบุรี จงัหวดัราชบุรี วา่ มีแนวทางอยา่งไรบา้ง ท่ีท าให้วิสาหกิจชุมชนมีการจดัการ
อยา่งเป็นระบบ เพ่ือน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาการจดัการของวิสาหกิจชุมชนในอ าเภอเมืองราชบุรี จงัหวดั
ราชบุรี ใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน สร้างความเขม้แข็งพึ่งพาตนเองได ้สามารถพฒันาเพ่ิมมูลค่าผลิตภณัฑข์องวิสาหกิจชุมชน รวมทั้ง
ใชเ้ป็นขอ้มูลในการวางแผนและก าหนดนโยบายในการพฒันาวสิาหกิจชุมชนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไปได ้
 

วตัถุประสงค์ของงานวจิยั 
 

1. เพ่ือศึกษาสภาพพ้ืนฐานส่วนบุคคล สงัคม และเศรษฐกิจของคณะกรรมการวสิาหกิจชุมชน 
2. เพื่อศึกษาการจดัการวสิาหกิจชุมชนของคณะกรรมการ 
3. เพื่อศึกษาปัญหาในการจดัการวสิาหกิจชุมชนของคณะกรรมการ 
4. เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาการจดัการวสิาหกิจชุมชนของคณะกรรมการ 
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ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

3. ปัญหาในการจดัการวสิาหกจิชุมชน 
    3.1 ดา้นประเดน็การจดัการ 
          1) ดา้นการวางแผน 
          2) ดา้นการจดัองคก์ร 
          3) ดา้นการประสานงาน 
          4) ดา้นการควบคุม 
    3.2 ดา้นวธีิการส่งเสริม 
          1) แบบบุคคล 
          2) แบบกลุ่ม 
          3) แบบส่ือมวลชน  
               - ส่ือส่ิงพิมพ ์
               - ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
   3.3 ดา้นการสนบัสนุน 
           

1. สภาพพืน้ฐานส่วนบุคคล สังคมและ 
    เศรษฐกจิ 
   1.1 สภาพพ้ืนฐานส่วนบุคคล 
         1) เพศ 
         2) อาย ุ
         3) สถานภาพ 
         4) ระดบัการศึกษา 
   1.2 สภาพทางสงัคม 
         1) การด ารงต าแหน่งทางสงัคม 
         2) การเป็นสมาชิกสถาบนั 
             เกษตรกรอ่ืน         
         3) ระยะเวลาการเป็นสมาชิกกลุ่ม 
   1.3 สภาพทางเศรษฐกิจ 
         1) การประกอบอาชีพของ 
             ครัวเรือน 
         2) รายไดข้องครัวเรือน          
         3) จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 
 
 

4. แนวทางการพฒันาการ 
    จดัการวสิาหกจิชุมชน  
    4.1 ดา้นประเดน็การจดัการ 
          1) ดา้นการวางแผน 
          2) ดา้นการจดัองคก์ร 
          3) ดา้นการประสานงาน 
          4) ดา้นการควบคุม 
    4.2 ดา้นวธีิการส่งเสริม 
          1) แบบบุคคล 
          2) แบบกลุ่ม 
          3) แบบส่ือมวลชน  
               - ส่ือส่ิงพิมพ ์
               - ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
   4.3 ดา้นการสนบัสนุน 
           

2. การจดัการวสิาหกจิชุมชน 
    2.1 ดา้นประเดน็การจดัการ 
          1) ดา้นการวางแผน 
          2) ดา้นการจดัองคก์ร 
          3) ดา้นการประสานงาน 
          4) ดา้นการควบคุม 
    2.2 ดา้นวธีิการส่งเสริม 
          1) แบบบุคคล 
          2) แบบกลุ่ม 
          3) แบบส่ือมวลชน  
               - ส่ือส่ิงพิมพ ์
               - ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
   2.3 ดา้นการสนบัสนุน 
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    3.1 ดา้นประเดน็การจดัการ 
          1) ดา้นการวางแผน 
          2) ดา้นการจดัองคก์ร 
          3) ดา้นการประสานงาน 
          4) ดา้นการควบคุม 
    3.2 ดา้นวธีิการส่งเสริม 
          1) แบบบุคคล 
          2) แบบกลุ่ม 
          3) แบบส่ือมวลชน  
               - ส่ือส่ิงพิมพ ์
               - ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
   3.3 ดา้นการสนบัสนุน 
           

1. สภาพพืน้ฐานส่วนบุคคล สังคมและ 
    เศรษฐกจิ 
   1.1 สภาพพ้ืนฐานส่วนบุคคล 
         1) เพศ 
         2) อาย ุ
         3) สถานภาพ 
         4) ระดบัการศึกษา 
   1.2 สภาพทางสงัคม 
         1) การด ารงต าแหน่งทางสงัคม 
         2) การเป็นสมาชิกสถาบนั 
             เกษตรกรอ่ืน         
         3) ระยะเวลาการเป็นสมาชิกกลุ่ม 
   1.3 สภาพทางเศรษฐกิจ 
         1) การประกอบอาชีพของ 
             ครัวเรือน 
         2) รายไดข้องครัวเรือน          
         3) จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 
 
 

4. แนวทางการพฒันาการ 
    จดัการวสิาหกจิชุมชน  
    4.1 ดา้นประเดน็การจดัการ 
          1) ดา้นการวางแผน 
          2) ดา้นการจดัองคก์ร 
          3) ดา้นการประสานงาน 
          4) ดา้นการควบคุม 
    4.2 ดา้นวธีิการส่งเสริม 
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          2) ดา้นการจดัองคก์ร 
          3) ดา้นการประสานงาน 
          4) ดา้นการควบคุม 
    2.2 ดา้นวธีิการส่งเสริม 
          1) แบบบุคคล 
          2) แบบกลุ่ม 
          3) แบบส่ือมวลชน  
               - ส่ือส่ิงพิมพ ์
               - ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
   2.3 ดา้นการสนบัสนุน 
           

 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

 การจดัการ เป็นความสามารถในการด าเนินงานของผูบ้ริหารขององคก์ร โดยองคป์ระกอบของการจดัการตามแนวคิดของ
อองรี ฟาโยล (สมคิด บางโม, 2552) มี 5 ประการ คือ การวางแผน การจดัองคก์ร การสั่งการบงัคบับญัชา การประสานงาน และการ
ควบคุม แต่องคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการของวิสาหกิจชุมชนมี 4 ประการ (สมคิด บางโม, 2546) คือ การวางแผน การจดั
องคก์ร การประสานงาน และการควบคุม เน่ืองจากดา้นการสัง่การบงัคบับญัชา เป็นการจดัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์รหรือหน่วยงาน 
โดยมีรายละเอียดแต่ละองคป์ระกอบ ดงัน้ี องคป์ระกอบแรก การวางแผน ถือเป็นองคป์ระกอบอนัดบัแรก ในการจดัการดา้นต่าง ๆ
ภายในองคก์ร เพราะเป็นการก าหนดแนวทางท่ีจะปฏิบติัไวเ้ป็นการล่วงหนา้ เพ่ือใหก้ารด าเนินการต่าง ๆ มีเป้าหมายท่ีชดัเจนวา่ ตอ้ง
ท าอะไร เม่ือไหร่ อย่างไร องคป์ระกอบท่ี 2 การจดัองคก์ร เป็นการแบ่งงานหรือกิจกรรมออกเป็นส่วน ๆ และหมวดหมู่ อยา่งเป็น
ระเบียบ และจดัสรรคนเขา้ท างานในกิจกรรมต่าง ๆ ตามความถนดัหรือความช านาญเฉพาะดา้น องคป์ระกอบท่ี 3 การประสานงาน 
เป็นการส่ือสารระหวา่งผูน้ ากบัสมาชิกกลุ่ม ซ่ึงมีความส าคญัในการช่วยใหเ้กิดการเขา้ใจและร่วมมือกนัมากข้ึน ท าให้การด าเนินงาน
เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและราบร่ืน ไม่ท างานซ ้ าซอ้นหรือขดัแยง้กนั และองคป์ระกอบสุดทา้ย การควบคุม เป็นการตรวจสอบผล
การปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด ใชเ้พ่ือติดตามการปฏิบติัและผลผลิตภายในขอบเขตท่ีมีการพิจารณาไว ้
 โดยในการวิจัยคร้ังน้ี ได้น าแนวคิดท่ีไดศึ้กษาเก่ียวกบัการจัดการขา้งตน้ มาประยุกต์ใช้ในการก าหนดประเด็นศึกษา
เก่ียวกบัแนวทางการพฒันาการจดัการวสิาหกิจชุมชนตามความตอ้งการของคณะกรรมการ ซ่ึงมีในส่วนของการจดัท าแบบสัมภาษณ์ 
ในประเด็นค าถามเก่ียวกับการจัดการวิสาหกิจชุมชนของคณะกรรมการ ในด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์กร ด้านการ
ประสานงาน และดา้นการควบคุม เพื่อใหท้ราบถึงปัญหาในการจดัการวสิาหกิจชุมชน เพ่ือน าไปสู่แนวทางในการพฒันาการจดัการ
วสิาหกิจชุมชนในอ าเภอเมืองราชบุรีต่อไป 
 

วธีิการด าเนินการวจิยั 
 
 ประชากรท่ีศึกษา คือ คณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนในอ าเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี ท่ีไดรั้บอนุมติัการจดทะเบียนวิสาหกิจ
ชุมชนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบนัจ านวน 185 คน การก าหนดขนาดของ 
กลุ่มตวัอย่าง โดยใชสู้ตรของ Taro Yamane ท่ีค่าความคลาดเคล่ือน 0.05 ไดข้นาดของกลุ่มตวัอย่าง 127 คน ใชก้ารสุ่มตวัอย่าง    
แบบง่าย (simple random sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structured interview) มีทั้ง
ปลายปิดและปลายเปิด แบ่งเป็น 4 ตอน ไดแ้ก่ (1) สภาพพ้ืนฐานส่วนบุคคล สงัคมและเศรษฐกิจ (2) สภาพการจดัการวสิาหกิจชุมชน 
(3) ปัญหาในการจดัการวสิาหกิจชุมชน และ (4) แนวทางการพฒันาการจดัการวสิาหกิจชุมชน การตรวจสอบความเท่ียง (reliability) 
ทดลองสมัภาษณ์ประชากรท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั จ านวน 30 คน ในอ าเภอเมืองราชบุรี เพื่อมาวเิคราะห์ทาง
สถิติ หาค่าความเท่ียงตามวิธีการของ Cronbach’s alpha ไดค้่า alpha อยูร่ะหวา่ง 0.706-0.917 โดยอยูใ่นเกณฑท่ี์ยอมรับได ้(ปราณี    
มีหาญพงษ ์และกรรณิการ์ ฉตัรดอกไมไ้พร, 2561) จึงสรุปวา่ แบบสมัภาษณ์ท่ีสร้างข้ึนส าหรับงานวิจยัน้ี มีค่าความเท่ียงท่ีเหมาะสม 
และสามารถน าไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลได ้เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์คณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน สถิติท่ีใชใ้น
การวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การจดัอนัดบั และใชค้่าน ้ าหนกั
คะแนนเฉล่ียโดยก าหนดความหมาย ดงัน้ี ค่าเฉล่ีย 1.00-1.80 = นอ้ยท่ีสุด 1.81-2.60 = นอ้ย 2.61-3.40 = ปานกลาง 3.4-4.20 = มาก 
และ 4.2-5.00 = มากท่ีสุด  



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

310310

 
 

ผลการวจิยั 
 
 1. สภาพพ้ืนฐานส่วนบุคคล สังคมและเศรษฐกิจของคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน พบวา่ คณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน 
ร้อยละ 59.8 เป็นเพศหญิง อายุเฉล่ีย 53.52 ปี ร้อยละ 69.3 สมรสแลว้ ร้อยละ 29.9 จบปริญญาตรี ร้อยละ 73.2 ไม่มีต าแหน่งทาง
สงัคม ร้อยละ 63.0 ไม่เป็นสมาชิกสถาบนัเกษตรกรอ่ืน ระยะเวลาในการเป็นสมาชิกกลุ่มเฉล่ีย 6.00 ปี ร้อยละ 48.0 ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเป็นอาชีพหลกั มีรายไดข้องครัวเรือนต่อปีเฉล่ีย  280,105.98 บาท และมีจ านวนสมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย 4.30 คน  
 2. การจดัการวสิาหกิจชุมชนของคณะกรรมการ พบวา่ คณะกรรมการมีการจดัการวสิาหกิจชุมชนดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 
 2.1 ด้านประเด็นการจัดการ ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.27) เม่ือพิจารณารายละเอียด พบว่า 
คณะกรรมการมีการจดัการวสิาหกิจชุมชน ดา้นประเด็นการจดัการในระดบัมาก 1 ประเด็น ไดแ้ก่ ดา้นการประสานงาน (ค่าเฉล่ีย = 
3.57) และคณะกรรมการมีการจดัการวสิาหกิจชุมชน ดา้นประเด็นการจดัการในระดบัปานกลาง 3 ประเด็น ไดแ้ก่ ดา้นการจดัองคก์ร 
(ค่าเฉล่ีย = 3.29) รองลงมา ดา้นการวางแผน (ค่าเฉล่ีย = 3.19) และดา้นการควบคุม (ค่าเฉล่ีย = 3.03) ตามล าดบั  
 2.2 ดา้นวธีิการส่งเสริม ภาพรวมอยูใ่นระดบันอ้ย (ค่าเฉล่ีย = 2.52) เม่ือพิจารณารายละเอียด พบวา่ คณะกรรมการมีการ
จดัการวิสาหกิจชุมชน ดา้นวิธีการส่งเสริมในระดบัปานกลาง 1 ประเด็น ได้แก่ แบบบุคคล (ค่าเฉล่ีย = 2.83) และคณะกรรมการมี
การจดัการวสิาหกิจชุมชน ดา้นวธีิการส่งเสริมในระดบันอ้ย 2 ประเด็น ไดแ้ก่ แบบกลุ่ม (ค่าเฉล่ีย = 2.59) และแบบมวลชน (ค่าเฉล่ีย 
= 2.14) ตามล าดบั  
 2.3 ดา้นการสนบัสนุน พบวา่ กลุ่มไดรั้บการสนบัสนุนในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 2.98) เม่ือพิจารณา
รายละเอียด พบวา่ กลุ่มไดรั้บการสนบัสนุนในระดบัปานกลาง 4 ประเด็น ไดแ้ก่ ดา้นการให้ค  าปรึกษา / แนะน า (ค่าเฉล่ีย = 3.28) 
รองลงมาดา้นองคค์วามรู้ (ค่าเฉล่ีย = 3.24) ดา้นการติดตามเยีย่มเยยีน (ค่าเฉล่ีย = 3.10) และดา้นการตลาดจ าหน่ายสินคา้ (ค่าเฉล่ีย = 
2.77) และกลุ่มไดรั้บการสนบัสนุนในระดบันอ้ย 1 ประเด็น ไดแ้ก่ ดา้นงบประมาณ (ค่าเฉล่ีย = 2.45) ตามล าดบั 
 3. ปัญหาในการจดัการวสิาหกิจชุมชนของคณะกรรมการ พบวา่ มีปัญหาในการจดัการวสิาหกิจชุมชนดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 
 3.1 ดา้นประเด็นการจดัการ ภาพรวมอยูใ่นระดบันอ้ย (ค่าเฉล่ีย = 2.29) เม่ือพิจารณารายละเอียด พบวา่ มีปัญหาในการ
จดัการวสิาหกิจชุมชน ดา้นประเด็นการจดัการ ในระดบันอ้ยทุกประเดน็ ไดแ้ก่ ดา้นการวางแผน (ค่าเฉล่ีย = 2.44) รองลงมา ดา้นการ
ควบคุม (ค่าเฉล่ีย = 2.41) ดา้นการจดัองคก์ร (ค่าเฉล่ีย = 2.27) และดา้นการประสานงาน (ค่าเฉล่ีย = 2.03) ตามล าดบั  
 3.2 ด้านวิธีการส่งเสริม ภาพรวมอยู่ในระดับน้อย (ค่าเฉล่ีย = 2.35) เม่ือพิจารณารายละเอียด พบว่า มีปัญหาในการ
จดัการวิสาหกิจชุมชน ดา้นวิธีการส่งเสริม ในระดบันอ้ยทุกประเด็น ไดแ้ก่ แบบบุคคล (ค่าเฉล่ีย = 2.52) รองลงมา แบบมวลชน 
(ค่าเฉล่ีย = 2.40) และแบบกลุ่ม (ค่าเฉล่ีย = 2.09) ตามล าดบั  
 3.3 ดา้นการสนับสนุน พบว่า มีปัญหาในการจดัการวิสาหกิจชุมชน ดา้นการสนับสนุน ในภาพรวมอยู่ในระดบัน้อย 
(ค่าเฉล่ีย = 2.44) เม่ือพิจารณารายละเอียด พบว่า มีปัญหาในการจดัการวิสาหกิจชุมชน ดา้นการสนบัสนุน ในระดบัปานกลาง 1 
ประเด็น ไดแ้ก่ เง่ือนไขในการเขา้ถึงงบประมาณจากภาครัฐมีขอ้ก าหนดมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.18) และมีปัญหาในการจดัการวิสาหกิจ
ชุมชน ดา้นการสนับสนุน ในระดับน้อย 2 ประเด็น ได้แก่ การติดตาม เยี่ยมเยียนจากเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรไม่สม ่าเสมอ 
(ค่าเฉล่ีย = 2.18) และองค์ความรู้ท่ีไดรั้บจากเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรไม่ตรงตามความตอ้งการของคณะกรรมการ (ค่าเฉล่ีย = 
1.95) ตามล าดบั  
 4. แนวทางการพฒันาการจดัการวสิาหกิจชุมชนของคณะกรรมการ พบวา่ คณะกรรมการเห็นดว้ยกบัแนวทางการพฒันาการ
จดัการวสิาหกิจชุมชนดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี  



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี

311311

 
 

ผลการวจิยั 
 
 1. สภาพพ้ืนฐานส่วนบุคคล สังคมและเศรษฐกิจของคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน พบวา่ คณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน 
ร้อยละ 59.8 เป็นเพศหญิง อายุเฉล่ีย 53.52 ปี ร้อยละ 69.3 สมรสแลว้ ร้อยละ 29.9 จบปริญญาตรี ร้อยละ 73.2 ไม่มีต าแหน่งทาง
สงัคม ร้อยละ 63.0 ไม่เป็นสมาชิกสถาบนัเกษตรกรอ่ืน ระยะเวลาในการเป็นสมาชิกกลุ่มเฉล่ีย 6.00 ปี ร้อยละ 48.0 ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเป็นอาชีพหลกั มีรายไดข้องครัวเรือนต่อปีเฉล่ีย  280,105.98 บาท และมีจ านวนสมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย 4.30 คน  
 2. การจดัการวสิาหกิจชุมชนของคณะกรรมการ พบวา่ คณะกรรมการมีการจดัการวสิาหกิจชุมชนดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 
 2.1 ด้านประเด็นการจัดการ ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.27) เม่ือพิจารณารายละเอียด พบว่า 
คณะกรรมการมีการจดัการวสิาหกิจชุมชน ดา้นประเด็นการจดัการในระดบัมาก 1 ประเด็น ไดแ้ก่ ดา้นการประสานงาน (ค่าเฉล่ีย = 
3.57) และคณะกรรมการมีการจดัการวสิาหกิจชุมชน ดา้นประเด็นการจดัการในระดบัปานกลาง 3 ประเด็น ไดแ้ก่ ดา้นการจดัองคก์ร 
(ค่าเฉล่ีย = 3.29) รองลงมา ดา้นการวางแผน (ค่าเฉล่ีย = 3.19) และดา้นการควบคุม (ค่าเฉล่ีย = 3.03) ตามล าดบั  
 2.2 ดา้นวธีิการส่งเสริม ภาพรวมอยูใ่นระดบันอ้ย (ค่าเฉล่ีย = 2.52) เม่ือพิจารณารายละเอียด พบวา่ คณะกรรมการมีการ
จดัการวิสาหกิจชุมชน ดา้นวิธีการส่งเสริมในระดบัปานกลาง 1 ประเด็น ได้แก่ แบบบุคคล (ค่าเฉล่ีย = 2.83) และคณะกรรมการมี
การจดัการวสิาหกิจชุมชน ดา้นวธีิการส่งเสริมในระดบันอ้ย 2 ประเด็น ไดแ้ก่ แบบกลุ่ม (ค่าเฉล่ีย = 2.59) และแบบมวลชน (ค่าเฉล่ีย 
= 2.14) ตามล าดบั  
 2.3 ดา้นการสนบัสนุน พบวา่ กลุ่มไดรั้บการสนบัสนุนในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 2.98) เม่ือพิจารณา
รายละเอียด พบวา่ กลุ่มไดรั้บการสนบัสนุนในระดบัปานกลาง 4 ประเด็น ไดแ้ก่ ดา้นการให้ค  าปรึกษา / แนะน า (ค่าเฉล่ีย = 3.28) 
รองลงมาดา้นองคค์วามรู้ (ค่าเฉล่ีย = 3.24) ดา้นการติดตามเยีย่มเยยีน (ค่าเฉล่ีย = 3.10) และดา้นการตลาดจ าหน่ายสินคา้ (ค่าเฉล่ีย = 
2.77) และกลุ่มไดรั้บการสนบัสนุนในระดบันอ้ย 1 ประเด็น ไดแ้ก่ ดา้นงบประมาณ (ค่าเฉล่ีย = 2.45) ตามล าดบั 
 3. ปัญหาในการจดัการวสิาหกิจชุมชนของคณะกรรมการ พบวา่ มีปัญหาในการจดัการวสิาหกิจชุมชนดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 
 3.1 ดา้นประเด็นการจดัการ ภาพรวมอยูใ่นระดบันอ้ย (ค่าเฉล่ีย = 2.29) เม่ือพิจารณารายละเอียด พบวา่ มีปัญหาในการ
จดัการวสิาหกิจชุมชน ดา้นประเด็นการจดัการ ในระดบันอ้ยทุกประเดน็ ไดแ้ก่ ดา้นการวางแผน (ค่าเฉล่ีย = 2.44) รองลงมา ดา้นการ
ควบคุม (ค่าเฉล่ีย = 2.41) ดา้นการจดัองคก์ร (ค่าเฉล่ีย = 2.27) และดา้นการประสานงาน (ค่าเฉลี่ย = 2.03) ตามล าดบั  
 3.2 ด้านวิธีการส่งเสริม ภาพรวมอยู่ในระดับน้อย (ค่าเฉล่ีย = 2.35) เม่ือพิจารณารายละเอียด พบว่า มีปัญหาในการ
จดัการวิสาหกิจชุมชน ดา้นวิธีการส่งเสริม ในระดบันอ้ยทุกประเด็น ไดแ้ก่ แบบบุคคล (ค่าเฉล่ีย = 2.52) รองลงมา แบบมวลชน 
(ค่าเฉล่ีย = 2.40) และแบบกลุ่ม (ค่าเฉล่ีย = 2.09) ตามล าดบั  
 3.3 ดา้นการสนับสนุน พบว่า มีปัญหาในการจดัการวิสาหกิจชุมชน ดา้นการสนับสนุน ในภาพรวมอยู่ในระดบัน้อย 
(ค่าเฉล่ีย = 2.44) เม่ือพิจารณารายละเอียด พบว่า มีปัญหาในการจดัการวิสาหกิจชุมชน ดา้นการสนบัสนุน ในระดบัปานกลาง 1 
ประเด็น ไดแ้ก่ เง่ือนไขในการเขา้ถึงงบประมาณจากภาครัฐมีขอ้ก าหนดมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.18) และมีปัญหาในการจดัการวิสาหกิจ
ชุมชน ดา้นการสนับสนุน ในระดับน้อย 2 ประเด็น ได้แก่ การติดตาม เยี่ยมเยียนจากเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรไม่สม ่าเสมอ 
(ค่าเฉล่ีย = 2.18) และองค์ความรู้ท่ีไดรั้บจากเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรไม่ตรงตามความตอ้งการของคณะกรรมการ (ค่าเฉล่ีย = 
1.95) ตามล าดบั  
 4. แนวทางการพฒันาการจดัการวสิาหกิจชุมชนของคณะกรรมการ พบวา่ คณะกรรมการเห็นดว้ยกบัแนวทางการพฒันาการ
จดัการวสิาหกิจชุมชนดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี  

 
 
 4.1 ด้านประเด็นการจดัการ  ในส่วนของคณะกรรมการ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.86) เม่ือพิจารณา
รายละเอียด พบว่า คณะกรรมการเห็นดว้ยกบัแนวทางการพฒันาการจดัการวิสาหกิจชุมชน ดา้นประเด็นการจดัการ ในระดบัมาก   
ทุกประเด็น ไดแ้ก่ ดา้นการจดัองคก์ร (ค่าเฉล่ีย = 3.97) รองลงมา ดา้นการประสานงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.94) ดา้นการควบคุม (ค่าเฉล่ีย = 
3.83) และดา้นการวางแผน (ค่าเฉล่ีย = 3.70) ตามล าดบั ในส่วนของเจา้หน้าท่ี ภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.31)      
เม่ือพิจารณารายละเอียด พบว่า คณะกรรมการเห็นดว้ยกบัแนวทางการพฒันาการจดัการวิสาหกิจชุมชน ดา้นประเด็นการจดัการ     
ในระดบัมาก 1 ประเด็น ไดแ้ก่ ดา้นการประสานงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.66) และคณะกรรมการเห็นดว้ยกบัแนวทางการพฒันาการจดัการ
วสิาหกิจชุมชน ดา้นประเด็นการจดัการ ในระดบัปานกลาง 3 ประเด็น ไดแ้ก่ ดา้นการควบคุม (ค่าเฉล่ีย = 3.39) รองลงมา ดา้นการ
วางแผน (ค่าเฉล่ีย = 3.34) และดา้นการจดัองคก์ร (ค่าเฉล่ีย = 2.83) ตามล าดบั  
 4.2 ดา้นวธีิการส่งเสริม ในส่วนของคณะกรรมการ ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.68) เม่ือพิจารณารายละเอียด 
พบวา่ คณะกรรมการเห็นดว้ยกบัแนวทางการพฒันาการจดัการวิสาหกิจชุมชน ดา้นวิธีการส่งเสริม ในระดบัมากทุกประเด็น ไดแ้ก่ 
แบบบุคคล (ค่าเฉล่ีย = 3.82) รองลงมา แบบกลุ่ม (ค่าเฉล่ีย = 3.78) และแบบมวลชน (ค่าเฉล่ีย = 3.57) ตามล าดบั ในส่วนของ
เจ้าหน้าท่ี ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.71) เม่ือพิจารณารายละเอียด พบว่า คณะกรรมการเห็นด้วยกับแนวทางการ
พฒันาการจัดการวิสาหกิจชุมชน ด้านวิธีการส่งเสริม ในระดับมากทุกประเด็น ได้แก่ แบบบุคคล (ค่าเฉล่ีย = 3.93) รองลงมา       
แบบกลุ่ม (ค่าเฉล่ีย = 3.68) และแบบมวลชน (คา่เฉล่ีย = 3.59) ตามล าดบั 
 4.3 ดา้นการสนับสนุน ในส่วนของคณะกรรมการ พบว่า คณะกรรมการเห็นด้วยกบัแนวทางการพฒันาการจัดการ
วสิาหกิจชุมชน ดา้นการสนบัสนุน ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.98) เม่ือพิจารณารายละเอียด พบวา่ คณะกรรมการเห็น
ดว้ยกบัแนวทางการพฒันาการจดัการวสิาหกิจชุมชน ดา้นการสนบัสนุน ในระดบัมากทุกประเด็น ไดแ้ก่ คณะกรรมการควรมีความ
เสียสละ อุทิศตน อุทิศเวลา ทุ่มเท ใหค้วามส าคญักบัการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของกลุ่ม (ค่าเฉล่ีย = 4.13) และคณะกรรมการ
ควรมีการจดัสวสัดิการต่าง ๆ ใหแ้ก่สมาชิก (ค่าเฉล่ีย = 3.83) ตามล าดบั ในส่วนของเจา้หนา้ท่ี พบวา่ คณะกรรมการเห็นดว้ยกบัแนว
ทางการพฒันาการจดัการวสิาหกิจชุมชน ดา้นการสนบัสนุน ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.07) เม่ือพิจารณารายละเอียด 
พบวา่ คณะกรรมการเห็นดว้ยกบัแนวทางการพฒันาการจดัการวิสาหกิจชุมชน ดา้นการสนบัสนุน ในระดบัมากทุกประเด็น ไดแ้ก่ 
เจา้หนา้ท่ีควรประสานดา้นงบประมาณในการด าเนินงานกบัหน่วยงานต่าง ๆ (ค่าเฉล่ีย = 4.13) และเจา้หนา้ท่ีควรสนบัสนุนความรู้
ในการพฒันาการด าเนินงานของกลุ่ม (ค่าเฉล่ีย = 4.02) ตามล าดบั 
 

อภิปรายผล 
 
 1. การจดัการวสิาหกิจชุมชนของคณะกรรมการ พบวา่  
 1.1 ดา้นประเด็นการจดัการ มีการจดัการน้อยท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นการควบคุม คือ การทบทวนผลการปฏิบติังานระหว่าง
คณะกรรมการและสมาชิก เพ่ือน าผลไปปรับปรุงผลการด าเนินงานกลุ่มอยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจากวา่ เป็นเร่ืองเก่ียวกบัเอกสาร บญัชี 
คณะกรรมการไม่มีเวลาในการจัดท า อีกทั้ งไม่เห็นถึงความส าคัญและประโยชน์ของการน าผลการปฏิบัติงานมาทบทวน               
เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานของกลุ่ม ซ่ึงแตกต่างจาก อุษา เหล่าตน้ (2559) พบวา่ ดา้นการควบคุม มีการจดัการมากท่ีสุด ในเร่ือง
คณะกรรมการ มีการดูแลควบคุมการจดบนัทึกการเงิน และจดัท าบญัชีรับ-จ่าย ทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลง  
 1.2 ด้านวิธีการส่งเสริม มีการจัดการมากท่ีสุด ได้แก่ แบบบุคคล คือ เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร เน่ืองจากว่า            
กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลกัท่ีรับผิดชอบวสิาหกิจชุมชน ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรมีบทบาทและมีความใกลชิ้ด



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

312312

 
 
กบักลุ่มมากท่ีสุด ในการส่งเสริม ประสานงาน ใหค้  าแนะน าเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิสาหกิจชุมชน รองลงมา ไดแ้ก่ แบบมวลชน 
คือ ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ไดแ้ก่ ส่ือสงัคมออนไลน์ เช่น ไลน์ เฟซบุ๊ก ยทููป เน่ืองจากสงัคมท่ีเปล่ียนไปในการติดต่อส่ือสาร ความสะดวก 
และความคุน้เคยในการใชส่ื้อสังคมออนไลน์มากข้ึน และการเขา้ถึงสวสัดิการภาครัฐต่าง ๆ ในปัจจุบนัจะตอ้งผ่านช่องทางเหล่าน้ี
เป็นส่วนใหญ่  
 1.3 ดา้นการสนบัสนุน มีการจดัการมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นการใหค้  าปรึกษา / แนะน า เน่ืองจากวา่ การด าเนินงานวิสาหกิจ
ชุมชนตอ้งมีการพฒันาอยูเ่สมอ เพ่ือยกระดบัและพฒันาศกัยภาพกลุ่มให้เกิดความยัง่ยืน เช่น การขอการรับรองมาตรฐานการผลิต
สินคา้ ด้านการตลาด ซ่ึงคณะกรรมการอาจไม่ทราบว่า ตอ้งติดต่อหน่วยงานใด และมีขั้นตอนวิธีการปฏิบัติอย่างไร จึงตอ้งขอ
ค าปรึกษา / แนะน าจากเจา้หนา้ท่ี 
 2. ปัญหาในการจดัการวสิาหกิจชุมชนของคณะกรรมการ พบวา่  
 2.1 ดา้นประเด็นการจดัการ มีปัญหามากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นการวางแผน คือ การจดัท าแผนปฏิบติังานร่วมกนัระหว่าง
คณะกรรมการและสมาชิก เพ่ือก าหนดเป้าหมายและทิศทางของกลุ่มไม่ชดัเจน เน่ืองจากวา่ คณะกรรมการไม่เห็นความส าคญัในการ
จดัท าแผนปฏิบติังาน มองวา่ การจดัท าแผนเป็นเร่ืองท่ีไกลและเสียเวลา ส่วนใหญ่จะคิดและลงมือปฏิบติัเลย ต่างมุ่งเนน้แค่การท า
กิจกรรมร่วมกนัเพ่ือสร้างรายไดเ้ท่านั้น และดา้นการควบคุม คือ การเก็บเอกสารหลกัฐานไม่เป็นระบบ เน่ืองจากวา่ คณะกรรมการ
ส่วนใหญ่มีอาชีพหลกัของตนเองดว้ย จึงไม่มีเวลา ส่วนใหญ่จะเก็บรวมอยูใ่นแฟ้มเดียว ไม่มีการจดัแยกใหเ้ป็นระบบระเบียบ และไม่
มีการบนัทึกลงในระบบคอมพิวเตอร์ ท าใหย้ากต่อการคน้หาหรือน าไปใชป้ระโยชน์  
 2.2 ดา้นวธีิการส่งเสริม มีปัญหามากท่ีสุด ไดแ้ก่ แบบมวลชน คือ ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ คือ คณะกรรมการขาดทกัษะในการ
ใชแ้พลตฟอร์มการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น อิเลิร์นนิง เน่ืองจากว่า ส่ือดงักล่าวมีความยุ่งยากซับซ้อน ท าให้เขา้ถึงขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกับ
วสิาหกิจชุมชนไดย้าก และเป็นส่ือท่ีคณะกรรมการไม่คุน้เคย  
 2.3 ด้านการสนับสนุน  มีปัญหามากท่ีสุด  ได้แก่ เง่ือนไขในการเข้าถึงงบประมาณจากภาครัฐ มีข้อก าหนดมาก 
เน่ืองจากวา่ โครงการต่าง ๆ ท่ีสนบัสนุนวสิาหกิจชุมชนส่วนใหญ่เป็นโครงการเร่งด่วนท่ีมีระยะเวลาในการจดัท าโครงการเพ่ือเสนอ
ขอรับงบประมาณค่อนข้างจ ากัด ซ่ึงบางกลุ่มไม่มีศักยภาพและความพร้อมในการจัดท าแผนพฒันากิจการ อีกทั้ งเม่ือได้รับ
งบประมาณแลว้ กลุ่มจะตอ้งมีการบริหารจดัการงบประมาณท่ีไดม้าอยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม และยัง่ยนื 
 3. แนวทางการพฒันาการจดัการวสิาหกิจชุมชนของคณะกรรมการ พบวา่  
 3.1 ด้านประเด็นการจัดการ คณะกรรมการเห็นด้วยมากท่ีสุด ได้แก่ ด้านการจัดองค์การ แต่เม่ือพิจารณาในแต่ละ
ประเด็น พบวา่ ประเด็นท่ีคณะกรรมการเห็นดว้ยมากท่ีสุด คือ คณะกรรมการและสมาชิกควรให้ความร่วมมือในการปฏิบติังานของ
กลุ่มทุกคร้ัง เน่ืองจากว่า คณะกรรมการและสมาชิกยงัไม่มีความใกลชิ้ดในการท างานร่วมกัน หรือเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
คณะกรรมการก็ท าในส่วนของการจดัการ สมาชิกก็ท าในส่วนของการผลิต รอการตดัสินใจจากคณะกรรมการ คอยน ากลุ่มใหด้ าเนิน
กิจการต่อไปได้ และด้านการประสานงาน คือ เจา้หน้าท่ีควรแจง้ขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชนแก่
คณะกรรมการสม ่าเสมอ เน่ืองจากวา่ วสิาหกิจชุมชนเป็นกลุ่มท่ีมีกฎหมายรับรอง ดงันั้น ขอ้ระเบียบท่ีเก่ียวกบัวิสาหกิจชุมชนมีการ
ปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมอยู่เสมอ เห็นควรท่ีเจ้าหน้าท่ีจะตอ้งแจ้งขอ้มูลดงักล่าวให้คณะกรรมการไดท้ราบสม ่าเสมอและรวดเร็ว        
เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินกิจการของวสิาหกิจชุมชน  
 3.2 ด้านวิธีการส่งเสริม คณะกรรมการเห็นดว้ยมากท่ีสุด ได้แก่ แบบบุคคล คือ คณะกรรมการควรประสานขอ้มูล
ข่าวสาร ความรู้จากเจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานต่าง ๆ เน่ืองจากวา่ ในการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชนจะตอ้งมีการประสานขอ้มูลต่างๆ    
ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือประสานเพ่ือขอรับการสนบัสนุนในดา้นต่าง ๆ เช่น องคค์วามรู้ งบประมาณ เพ่ือพฒันากลุ่มให้ประกอบกิจการได้
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กบักลุ่มมากท่ีสุด ในการส่งเสริม ประสานงาน ใหค้  าแนะน าเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิสาหกิจชุมชน รองลงมา ไดแ้ก่ แบบมวลชน 
คือ ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ไดแ้ก่ ส่ือสงัคมออนไลน์ เช่น ไลน์ เฟซบุ๊ก ยทููป เน่ืองจากสงัคมท่ีเปล่ียนไปในการติดต่อส่ือสาร ความสะดวก 
และความคุน้เคยในการใชส่ื้อสังคมออนไลน์มากข้ึน และการเขา้ถึงสวสัดิการภาครัฐต่าง ๆ ในปัจจุบนัจะตอ้งผ่านช่องทางเหล่าน้ี
เป็นส่วนใหญ่  
 1.3 ดา้นการสนบัสนุน มีการจดัการมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นการใหค้  าปรึกษา / แนะน า เน่ืองจากวา่ การด าเนินงานวิสาหกิจ
ชุมชนตอ้งมีการพฒันาอยูเ่สมอ เพ่ือยกระดบัและพฒันาศกัยภาพกลุ่มให้เกิดความยัง่ยืน เช่น การขอการรับรองมาตรฐานการผลิต
สินคา้ ด้านการตลาด ซ่ึงคณะกรรมการอาจไม่ทราบว่า ตอ้งติดต่อหน่วยงานใด และมีขั้นตอนวิธีการปฏิบัติอย่างไร จึงตอ้งขอ
ค าปรึกษา / แนะน าจากเจา้หนา้ท่ี 
 2. ปัญหาในการจดัการวสิาหกิจชุมชนของคณะกรรมการ พบวา่  
 2.1 ดา้นประเด็นการจดัการ มีปัญหามากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นการวางแผน คือ การจดัท าแผนปฏิบติังานร่วมกนัระหว่าง
คณะกรรมการและสมาชิก เพ่ือก าหนดเป้าหมายและทิศทางของกลุ่มไม่ชดัเจน เน่ืองจากวา่ คณะกรรมการไม่เห็นความส าคญัในการ
จดัท าแผนปฏิบติังาน มองวา่ การจดัท าแผนเป็นเร่ืองท่ีไกลและเสียเวลา ส่วนใหญ่จะคิดและลงมือปฏิบติัเลย ต่างมุ่งเนน้แค่การท า
กิจกรรมร่วมกนัเพ่ือสร้างรายไดเ้ท่านั้น และดา้นการควบคุม คือ การเก็บเอกสารหลกัฐานไม่เป็นระบบ เน่ืองจากวา่ คณะกรรมการ
ส่วนใหญ่มีอาชีพหลกัของตนเองดว้ย จึงไม่มีเวลา ส่วนใหญ่จะเก็บรวมอยูใ่นแฟ้มเดียว ไม่มีการจดัแยกใหเ้ป็นระบบระเบียบ และไม่
มีการบนัทึกลงในระบบคอมพิวเตอร์ ท าใหย้ากต่อการคน้หาหรือน าไปใชป้ระโยชน์  
 2.2 ดา้นวธีิการส่งเสริม มีปัญหามากท่ีสุด ไดแ้ก่ แบบมวลชน คือ ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ คือ คณะกรรมการขาดทกัษะในการ
ใชแ้พลตฟอร์มการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น อิเลิร์นนิง เน่ืองจากว่า ส่ือดงักล่าวมีความยุ่งยากซับซ้อน ท าให้เขา้ถึงขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกับ
วสิาหกิจชุมชนไดย้าก และเป็นส่ือท่ีคณะกรรมการไม่คุน้เคย  
 2.3 ด้านการสนับสนุน  มีปัญหามากท่ีสุด  ได้แก่ เง่ือนไขในการเข้าถึงงบประมาณจากภาครัฐ มีข้อก าหนดมาก 
เน่ืองจากวา่ โครงการต่าง ๆ ท่ีสนบัสนุนวสิาหกิจชุมชนส่วนใหญ่เป็นโครงการเร่งด่วนท่ีมีระยะเวลาในการจดัท าโครงการเพ่ือเสนอ
ขอรับงบประมาณค่อนข้างจ ากัด ซ่ึงบางกลุ่มไม่มีศักยภาพและความพร้อมในการจัดท าแผนพฒันากิจการ อีกทั้ งเม่ือได้รับ
งบประมาณแลว้ กลุ่มจะตอ้งมีการบริหารจดัการงบประมาณท่ีไดม้าอยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม และยัง่ยนื 
 3. แนวทางการพฒันาการจดัการวสิาหกิจชุมชนของคณะกรรมการ พบวา่  
 3.1 ด้านประเด็นการจัดการ คณะกรรมการเห็นด้วยมากท่ีสุด ได้แก่ ด้านการจัดองค์การ แต่เม่ือพิจารณาในแต่ละ
ประเด็น พบวา่ ประเด็นท่ีคณะกรรมการเห็นดว้ยมากท่ีสุด คือ คณะกรรมการและสมาชิกควรให้ความร่วมมือในการปฏิบติังานของ
กลุ่มทุกคร้ัง เน่ืองจากว่า คณะกรรมการและสมาชิกยงัไม่มีความใกลชิ้ดในการท างานร่วมกัน หรือเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
คณะกรรมการก็ท าในส่วนของการจดัการ สมาชิกก็ท าในส่วนของการผลิต รอการตดัสินใจจากคณะกรรมการ คอยน ากลุ่มใหด้ าเนิน
กิจการต่อไปได้ และด้านการประสานงาน คือ เจา้หน้าท่ีควรแจง้ขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชนแก่
คณะกรรมการสม ่าเสมอ เน่ืองจากวา่ วสิาหกิจชุมชนเป็นกลุ่มท่ีมีกฎหมายรับรอง ดงันั้น ขอ้ระเบียบท่ีเก่ียวกบัวิสาหกิจชุมชนมีการ
ปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมอยู่เสมอ เห็นควรท่ีเจ้าหน้าท่ีจะตอ้งแจ้งขอ้มูลดงักล่าวให้คณะกรรมการไดท้ราบสม ่าเสมอและรวดเร็ว        
เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินกิจการของวสิาหกิจชุมชน  
 3.2 ด้านวิธีการส่งเสริม คณะกรรมการเห็นดว้ยมากท่ีสุด ได้แก่ แบบบุคคล คือ คณะกรรมการควรประสานขอ้มูล
ข่าวสาร ความรู้จากเจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานต่าง ๆ เน่ืองจากวา่ ในการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชนจะตอ้งมีการประสานขอ้มูลต่างๆ    
ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือประสานเพ่ือขอรับการสนบัสนุนในดา้นต่าง ๆ เช่น องคค์วามรู้ งบประมาณ เพ่ือพฒันากลุ่มให้ประกอบกิจการได้

 
 
อยา่งมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวตัถุประสงค์ของกลุ่ม และเจา้หน้าท่ีควรให้ความรู้ ค าแนะน า ปรึกษา เก่ียวกบัการพฒันาการ
จดัการวสิาหกิจชุมชนแก่คณะกรรมการ เน่ืองจากวา่ คณะกรรมการเห็นความส าคญัของเจา้หนา้ท่ี มองวา่ สามารถติดต่อไดส้ะดวก 
ง่าย และรวดเร็ว เป็นการส่ือสารกนัโดยตรง เขา้ใจ ชดัเจน และลึกกวา่แบบอ่ืน คุณภาพท่ีไดดี้กวา่ เพราะสามารถตอบโตไ้ดท้นัทีเม่ือ
ไม่เขา้ใจ 
 3.3 ดา้นการสนับสนุน คณะกรรมการเห็นดว้ยมากท่ีสุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการควรมีความเสียสละ อุทิศตน อุทิศเวลา 
ทุ่มเท ให้ความส าคญักบัการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของกลุ่ม เน่ืองจากวา่ ในการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชนตอ้งมีโครงสร้าง
ของกลุ่ม ซ่ึงมีคณะกรรมการขบัเคล่ือนใหว้สิาหกิจชุมชนด าเนินกิจการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ตรงตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย
ของกลุ่ม และคณะกรรมการท่ีไดรั้บคดัเลือกและไวว้างใจจากสมาชิก จะตอ้งเป็นตวัแทนกลุ่มในการประสานงานหรือเขา้ร่วม
ประชุมกบัหน่วยงานต่าง ๆ และประสานกบักลุ่มเครือข่าย เพ่ือน ามาพฒันาและเช่ือมโยงกิจการได ้และเจา้หนา้ท่ีควรประสานดา้น
งบประมาณในการด าเนินงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เน่ืองจากว่า การด าเนินกิจการวิสาหกิจชุมชนจะตอ้งมีทุนประกอบการ ซ่ึง
วสิาหกิจชุมชนเป็นกลุ่มท่ีรวมตวักนัจากคนในชุมชน ด าเนินกิจการแบบไม่ใช่เชิงธุรกิจ ทุนเร่ิมตน้มาจากการระดมทุนของสมาชิก 
เม่ือกลุ่มตอ้งการขยายกิจการ จึงจ าเป็นตอ้งหาแหล่งเงินทุนเพ่ือสนบัสนุน ซ่ึงกลุ่มไม่ทราบถึงการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนต่าง ๆ วา่ ตอ้ง
ประสานกบัหน่วยงานใด หรือตอ้งปฏิบติัอยา่งไร   
 

ข้อเสนอแนะการวจิยั 
  
 ขอ้เสนอแนะในการน าผลงานวจิยัไปใช ้
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
                                                                                                                                                                        

ด้านการจดัองค์กร 
- คณะกรรมการควรมีการก าหนด
บทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการแต่ละ
ต าแหน่งใหช้ดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร
และติดประกาศไวท่ี้ตั้งกลุ่มอยา่งชดัเจน 
มีค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการตาม
มติขอ้ตกลงของกลุ่ม 

เจ้าหน้าที่ 
- เจา้หนา้ท่ีควรร่วมท าแผนพฒันา
กิจการ แผนธุรกิจกบักลุ่ม เพื่อให้
มีความพร้อมในการเขา้ถึง
งบประมาณไดต้ามก าหนด
ระยะเวลา 

หน่วยงาน 
- แต่ละหน่วยงานควรมีการ 
บูรณาการร่วมกนั เพ่ือใหก้ลุ่มได้
เขา้ถึงงบประมาณตรงตามความ
ตอ้งการของกลุ่ม 

แบบกลุ่ม 
- เจา้หนา้ท่ีควรใชส่ื้อผสมผสาน    
ในการประชุม อบรม / สมัมนา 
เช่น ร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีหน่วยงาน
อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ใชส่ื้อส่ิงพิมพ ์             
ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  

ด้านการวางแผน 
- เจา้หนา้ท่ีควรลงไปร่วมท าแผน       
ทุกส้ินปี และสร้างความเขา้ใจกบั
คณะกรรมการ ถึงประโยชนข์องการท า
แผนปฏิบติังาน  

แบบบุคคล 
- ควรเสริมศกัยภาพ พฒันา
เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรใหดี้
ยิง่ข้ึน เพราะเป็นหน่วยงานหลกัท่ี
ส าคญั ท่ีรับผดิชอบวสิาหกิจ
ชุมชน 

ด้านการสนับสนุน ด้านการจดัการ ด้านวธีิการส่งเสริม 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

314314

 
 
 ขอ้เสนอแนะในการน าผลงานวจิยัไปใช ้(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 2 แนวทางการพฒันาการจดัการวสิาหกิจชุมชนในอ าเภอเมืองราชบุรี จงัหวดัราชบุรี 
  

เอกสารอ้างองิ 
 

กรมส่งเสริมการเกษตร, กองส่งเสริมวสิาหกิจชุมชน. (2562). คู่มือการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน       
ปี 2562. กรุงเทพมหานคร: ผูแ้ต่ง. 
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พยาบาลทหารบก, 19(1), 9-15. 
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สมคิด บางโม. (2552). องค์การและการจัดการ (พิมพค์ร้ังท่ี 5). กรุงเทพมหานคร: ส านกัพิมพว์ทิยพฒัน์. 
อุษา เหล่าตน้. (2559). การจัดการวิสาหกิจชุมชนในเขตอ าเภอกันทรวิชัย จังหวดัมหาสารคาม. คน้เม่ือ 26 กนัยายน 2564,             

จาก https://vpn.stou.ac.th/+CSCO+0075676763663A2F2F6771702E67756E767976662E62652E6775++/tdc/-CSCO-
3h--browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=20031 

ด้านการประสานงาน 
- คณะกรรมการควรจดัท ากฎระเบียบขอ้ตกลงร่วมกบัสมาชิก ในการเขา้
ร่วมกิจกรรมกลุ่ม เพ่ือใหค้ณะกรรมการและสมาชิกมีความใกลชิ้ดในการ
ท างานร่วมกนัมากข้ึน 

ด้านการควบคุม 
- เจา้หนา้ท่ีควรเป็นพ่ีเล้ียง ลงไปติดตามอยา่งต่อเน่ือง และใหค้  าแนะน า
อยา่งใกลชิ้ด ช้ีใหเ้ห็นถึงประโยชน์ของการน าผลการปฏิบติังานมาทบทวน 
มีการควบคุมใหว้สิาหกิจชุมชนรายงานผลการด าเนินงานทุกส้ินปี และ
แนะน าในการจดัเก็บเอกสารแต่ละประเภทใหเ้ป็นระบบ ปัจจุบนั ง่ายต่อ
การน าไปใช ้โดยเจา้หนา้ท่ีตอ้งมีการลงไปติดตามต่อเน่ือง 

แบบมวลชน 
- เจา้หนา้ท่ีควรใชส่ื้อสงัคมออนไลน์ 
เช่น ไลน์ เฟซบุ๊ก ยทููป ในการติดตาม 
กระตุน้การด าเนินงานวสิาหกิจชุมชน 
- เจา้หนา้ท่ีควรลงไปสอนการเขา้ถึง
แพลตฟอร์มการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น      
อีเลิร์นนิง สร้างแพลตฟอร์มท่ีไม่
ซบัซอ้น ใชง้านง่ายผา่นสมาร์ทโฟน
ท่ีสามารถเรียนรู้และน าไปใช้
ประโยชน์ไดจ้ริง 

ด้านการจดัการ ด้านวธีิการส่งเสริม 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี

315315

 
 
 ขอ้เสนอแนะในการน าผลงานวจิยัไปใช ้(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 2 แนวทางการพฒันาการจดัการวสิาหกิจชุมชนในอ าเภอเมืองราชบุรี จงัหวดัราชบุรี 
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ด้านการประสานงาน 
- คณะกรรมการควรจดัท ากฎระเบียบขอ้ตกลงร่วมกบัสมาชิก ในการเขา้
ร่วมกิจกรรมกลุ่ม เพ่ือใหค้ณะกรรมการและสมาชิกมีความใกลชิ้ดในการ
ท างานร่วมกนัมากข้ึน 

ด้านการควบคุม 
- เจา้หนา้ท่ีควรเป็นพ่ีเล้ียง ลงไปติดตามอยา่งต่อเน่ือง และใหค้  าแนะน า
อยา่งใกลชิ้ด ช้ีใหเ้ห็นถึงประโยชน์ของการน าผลการปฏิบติังานมาทบทวน 
มีการควบคุมใหว้สิาหกิจชุมชนรายงานผลการด าเนินงานทุกส้ินปี และ
แนะน าในการจดัเก็บเอกสารแต่ละประเภทใหเ้ป็นระบบ ปัจจุบนั ง่ายต่อ
การน าไปใช ้โดยเจา้หนา้ท่ีตอ้งมีการลงไปติดตามต่อเน่ือง 

แบบมวลชน 
- เจา้หนา้ท่ีควรใชส่ื้อสงัคมออนไลน์ 
เช่น ไลน์ เฟซบุ๊ก ยทููป ในการติดตาม 
กระตุน้การด าเนินงานวสิาหกิจชุมชน 
- เจา้หนา้ท่ีควรลงไปสอนการเขา้ถึง
แพลตฟอร์มการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น      
อีเลิร์นนิง สร้างแพลตฟอร์มท่ีไม่
ซบัซอ้น ใชง้านง่ายผา่นสมาร์ทโฟน
ท่ีสามารถเรียนรู้และน าไปใช้
ประโยชน์ไดจ้ริง 

ด้านการจดัการ ด้านวธีิการส่งเสริม 

 
 

การส่งเสริมการเพิม่ประสิทธิภาพการผลติมันส าปะหลงัของเกษตรกร 
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่มันส าปะหลัง  

ในอ าเภอลานสัก จังหวดัอุทยัธานี 
 

ธนบรรณ  รอดเพชร1*  
สินีนุช  ครุฑเมือง  แสนเสริม2 และ เบญจมาศ  อยูป่ระเสริฐ3 

แขนงวชิาส่งเสริมและพฒันาการเกษตร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ประเทศไทย1, 2, 3 

*ผูรั้บผิดชอบบทความ: Tanaban312514@gmail.com 
 

บทคดัย่อ 
 

   การวิจยัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา (1) สภาพทัว่ไป สภาพทางสังคม และสภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกร (2) ความรู้
เก่ียวกบัการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมนัส าปะหลงัของเกษตรกร (3) ความคิดเห็นและการปฏิบติัในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
มนัส าปะหลงัของเกษตรกร (4) ปัญหาและขอ้เสนอแนะเก่ียวกับการส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมนัส าปะหลงัของ
เกษตรกร ประชากรท่ีศึกษา คือ เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่มนัส าปะหลงั อ าเภอลานสัก ปี 2559-
2564 จ านวน 250 ราย ขนาดตวัอยา่ง 154 ราย เก็บรวมรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสมัภาษณ์ วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติพรรณนา     
       ผลการศึกษาพบว่า (1) เกษตรกร อายุเฉล่ีย 58.98 ปี มีประสบการณ์ในการปลูกมนัส าปะหลงัเฉล่ีย 16.81 ปี โดยร้อยละ 
81.8 ไดรั้บความรู้จากเพื่อนบา้นและร้อยละ 72.7 ไดรั้บจากนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร มีตน้ทุนการผลิตมนัส าปะหลงัเฉล่ีย 
5,863.51 บาทต่อไร่ ผลผลิตเฉล่ีย 3,346 กิโลกรัมต่อไร่ (2) เกษตรกรมีความรู้เก่ียวกบัการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมนัส าปะหลงั 
ในระดบัมากท่ีสุด (3) เกษตรกรเห็นดว้ย และมีการปฏิบติัในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมนัส าปะหลงั ทั้ง 3 ประเด็นในระดบัมาก 
ดงัน้ี ประเด็นการวเิคราะห์จดัท าแผนการผลิต  เห็นดว้ยสูงสุดในเร่ืองการมีแหล่งเงินทุน มีการปฏิบติัสูงสุดเร่ืองการจดัท าแผนการ
ผลิตรายแปลง ประเด็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เห็นดว้ยสูงสุดในเร่ืองการมีเคร่ืองจกัรกลการเกษตร  
มีการปฏิบติัสูงสุดเร่ืองใชท่้อนพนัธ์ุสะอาด ประเด็นการเช่ือมโยงตลาด เห็นดว้ยสูงสุดในเร่ืองการท าผลผลิตใหไ้ดม้าตรฐาน มีการ
ปฏิบติัสูงสุดเร่ืองการบริหารปัจจยัการผลิตร่วมกนัในรูปแบบกลุ่ม (4) เกษตรกรมีปัญหาในระดับน้อย โดยมีขอ้เสนอแนะ คือ 
เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรควรเนน้การจดัอบรมการจดัท าแผนการผลิตและการจดัท าแผนฉุกเฉิน  

 
ค าส าคญั: การส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต, การผลิตมนัส าปะหลงั, ระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ 
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Abstract 
 

The objectives were to study (1) general, social, and economic conditions of farmers. (2) knowledge about efficiency 
enhancing of cassava production of farmers (3) opinion and practice in cassava production efficiency enhancing of farmers.       
(4) problems and suggestions about an extension for improving cassava production of farmers. The population of this study was 
250 farmers who participated in cassava collaborative farming extension system project in Lansak district in 2016-2021. The 
sample size of 154 people. Data were collected by conducting interview and were analyzed by using descriptive statistics.  
 The results of the research found out that (1) Farmers had average age of 58.98 years old and had the average 
experience in cassava production of 16.81 years. 81.8% received the knowledge from the neighbors, and 72.7% received the 
knowledge from agricultural extension officers. They had the average cassava production cost 5,863.51 Bath/Rai, the average 
productivity was 3,346 kilogram/Rai. (2) Farmers had knowledge about efficiency enhancing of cassava production of far at the 
highest level. (3) Farmers agreed and practiced cassava production efficiency enhancing in all 3 aspects at the high level: The 
production planning analysis aspect agreed at the highest level on the funding source with the highest practice level on crop 
production planning creation. In regards to technology transfer for cassava production efficiency enhancing, they agreed at the 
highest level on agricultural machines with the highest practice on clean shoots. For the aspect of market connect, they agreed the 
most on standardized productivity with the highest practice level on co-management of factors of production in the form of group. 
(4) Farmers faced with the problems at the low level. The aspect of technology transfer for cassava production efficiency 
enhancing had the most problematic issue in the lack of agricultural machines. For market connection, the most problematic issue 
was on creating quality products. Farmers’ suggestion included that agricultural extensionist should emphasize on production 
planning and emergency planning creation training.  
 
Keywords: Production Efficiency Enhancing Extension, Cassava Production, Agricultural Extension System 
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Abstract 
 

The objectives were to study (1) general, social, and economic conditions of farmers. (2) knowledge about efficiency 
enhancing of cassava production of farmers (3) opinion and practice in cassava production efficiency enhancing of farmers.       
(4) problems and suggestions about an extension for improving cassava production of farmers. The population of this study was 
250 farmers who participated in cassava collaborative farming extension system project in Lansak district in 2016-2021. The 
sample size of 154 people. Data were collected by conducting interview and were analyzed by using descriptive statistics.  
 The results of the research found out that (1) Farmers had average age of 58.98 years old and had the average 
experience in cassava production of 16.81 years. 81.8% received the knowledge from the neighbors, and 72.7% received the 
knowledge from agricultural extension officers. They had the average cassava production cost 5,863.51 Bath/Rai, the average 
productivity was 3,346 kilogram/Rai. (2) Farmers had knowledge about efficiency enhancing of cassava production of far at the 
highest level. (3) Farmers agreed and practiced cassava production efficiency enhancing in all 3 aspects at the high level: The 
production planning analysis aspect agreed at the highest level on the funding source with the highest practice level on crop 
production planning creation. In regards to technology transfer for cassava production efficiency enhancing, they agreed at the 
highest level on agricultural machines with the highest practice on clean shoots. For the aspect of market connect, they agreed the 
most on standardized productivity with the highest practice level on co-management of factors of production in the form of group. 
(4) Farmers faced with the problems at the low level. The aspect of technology transfer for cassava production efficiency 
enhancing had the most problematic issue in the lack of agricultural machines. For market connection, the most problematic issue 
was on creating quality products. Farmers’ suggestion included that agricultural extensionist should emphasize on production 
planning and emergency planning creation training.  
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บทน า 

 
 กรมส่งเสริมการเกษตร จดัท าโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ท่ีมีการบริหารจดัการร่วมกนั โดยให้
เกษตรกรเป็นศูนยก์ลางในการด าเนินงาน ผลกัดนัให้เกษตรกรรวมกลุ่มในการผลิตเพ่ือร่วมกนัจดัหาปัจจยัการผลิตท่ีมีคุณภาพดี
ราคาถูก และส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีการเกษตรท่ีเหมาะสม  เพ่ือลดตน้ทุน เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ตลอดจนการจดัการดา้น
การตลาด โดยหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนและอ านวยความสะดวก พ้ืนท่ีอ าเภอลานสัก จังหวดัอุทยัธานี เป็นแหล่งปลูก        
มนัส าปะหลงั   ท่ีส าคญัของจงัหวดัอุทยัธานี จากขอ้มูลในระบบสารสนเทศการผลิตทางดา้นเกษตร (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2564) 
พบวา่  ปีการผลิต 2563/64 อ าเภอลานสกั มีพ้ืนท่ีปลูกมนัส าปะหลงั 167,915.75 ไร่ จากพ้ืนท่ีปลูกมนัส าปะหลงัทั้งหมดของจงัหวดั
อุทยัธานี 298,423 ไร่ ทั้งน้ี ไดมี้การส่งเสริมการรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่ มนัส าปะหลงั เม่ือปี 2559 ซ่ึงการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่
มนัส าปะหลงั มีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี (1) ลดตน้ทุนการผลิต (2) เพ่ิมผลผลิต 20%  (3) การบริหารจดัการตั้งคณะกรรมการ (4) เช่ือมโยง
การตลาด  และไดด้ าเนินการส่งเสริมในกิจกรรม (1) วเิคราะห์ จดัท าแผนการผลิต (2) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิต (3) การเช่ือมโยงการตลาด (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2564) และจากการด าเนินกิจกรรมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลง
ใหญ่มนัส าปะหลงั พบว่า เกษตรกรยงัคงประสบปัญหาการผลิตตามแนวทางแปลงใหญ่ การมีส่วนร่วมของสมาชิกยงัน้อย ราคา
ผลผลิตไม่มีเสถียรภาพ เกษตรกรจ าเป็นอยา่งยิ่งตอ้งปรับตวัในเร่ืองการลดตน้ทุน และเพ่ิมคุณภาพผลผลิต เพ่ือให้ไดผ้ลตอบแทน
หรือก าไรต่อไร่สูงข้ึน ดงันั้น จึงมีความส าคญัในการศึกษา เร่ือง การส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมนัส าปะหลงัของ
เกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่มนัส าปะหลงัในอ าเภอลานสัก จงัหวดัอุทยัธานี เก่ียวกบัสภาพทัว่ไป สภาพทาง
สงัคม และสภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกร ความรู้ ความคิดเห็น การปฏิบติั ปัญหา และขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตมนัส าปะหลงัของเกษตรกร เพ่ือน าไปใชใ้นการวางแผนในการปฏิบติังานการส่งเสริมการเกษตรให้สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของเกษตรกรมากท่ีสุด เพ่ือใหมี้การพฒันาท่ีย ัง่ยนืต่อไป 

 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

 
1. เพ่ือศึกษาสภาพทัว่ไป สภาพทางสงัคม และสภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลง 

ใหญ่มนัส าปะหลงั  
 2. เพ่ือศึกษาความรู้เก่ียวกบัการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมนัส าปะหลงัของเกษตรกร  

3.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นและการปฏิบติัในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมนัส าปะหลงัของเกษตรกร 
 4.  เพ่ือศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมนัส าปะหลงัของเกษตรกร 
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ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 
 
 

1. สภาพทัว่ไป สภาพทางสังคม และ  
    สภาพทางเศรษฐกจิของเกษตรกรแปลง  
    ใหญ่มนัส าปะหลงั 
   1.1 สภาพทัว่ไป 
        1) เพศ 
        2) อาย ุ
        3) ระดบัการศึกษา 
        4) ประสบการณ์ในการปลูกมนั 
            ส าปะหลงั    
  1.2 สภาพทางสงัคม 
        1) ต าแหน่งในกลุ่มแปลงใหญ่มนั 
            ส าปะหลงั 
        2) การไดรั้บการส่งเสริมการเพ่ิม 
            ประสิทธิภาพการผลิตมนั 
            ส าปะหลงั 
        3) แหล่งความรู้การเพ่ิม 
            ประสิทธิภาพการผลิต 
            มนัส าปะหลงั 
  1.3 สภาพทางเศรษฐกิจ 
        1) จ านวนแรงงานในครัวเรือน 
        2) พ้ืนท่ีปลูกมนัส าปะหลงัทั้งหมด 
        3) ผลผลิตมนัส าปะหลงั/ไร่ 
        4) ตน้ทุนการผลิตมนัส าปะหลงั/ไร่ 
        5) รายไดจ้ากการผลิต 
            มนัส าปะหลงั/ไร่ 
        6) แหล่งเงินทุนท่ีใชใ้นการผลิต 
            มนัส าปะหลงั 

4. ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพ  
     การผลิตมันส าปะหลังของเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมเกษตร 
     แปลงใหญ่มนัส าปะหลงั 
    4.1 วเิคราะห์จดัท าแผนการผลิต 
    4.2 ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
    4.3 การเยงการตลาด 

2. ความรู้เกีย่วกบัการเพิม่ประสิทธิภาพการผลติมนัส าปะหลงัของ 
    เกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่มนัส าปะหลงั 
    2.1 วเิคราะห์จดัท าแผนการผลิต 
    2.2 ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
    2.3 การเช่ือมโยงการตลาด 

3. ความคดิเห็นและการปฏบิัตใิน   
    การเพิม่ประสิทธิภาพการผลติ  
    มนัส าปะหลงัของเกษตรกร 
   โครงการระบบส่งเสริมเกษตร 
    แปลงใหญ่มนัส าปะหลงั 
    3.1 วเิคราะห์จดัท าแผน 
           การผลิต 
    3.2 ถ่ายทอดเทคโนโลยกีาร 
          เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
     3.3 การเช่ือมโยงการตลาด 

 
การส่งเสริมการเพิม่ประสิทธิภาพ

การผลติมนัส าปะหลงัของ
เกษตรกรโครงการระบบส่งเสริม
เกษตรแปลงใหญ่มนัส าปะหลงั 
ในอ าเภอลานสัก จงัหวดัอุทยัธาน ี
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“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ
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กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 
 
 

1. สภาพทัว่ไป สภาพทางสังคม และ  
    สภาพทางเศรษฐกจิของเกษตรกรแปลง  
    ใหญ่มนัส าปะหลงั 
   1.1 สภาพทัว่ไป 
        1) เพศ 
        2) อาย ุ
        3) ระดบัการศึกษา 
        4) ประสบการณ์ในการปลูกมนั 
            ส าปะหลงั    
  1.2 สภาพทางสงัคม 
        1) ต าแหน่งในกลุ่มแปลงใหญ่มนั 
            ส าปะหลงั 
        2) การไดรั้บการส่งเสริมการเพ่ิม 
            ประสิทธิภาพการผลิตมนั 
            ส าปะหลงั 
        3) แหล่งความรู้การเพ่ิม 
            ประสิทธิภาพการผลิต 
            มนัส าปะหลงั 
  1.3 สภาพทางเศรษฐกิจ 
        1) จ านวนแรงงานในครัวเรือน 
        2) พ้ืนท่ีปลูกมนัส าปะหลงัทั้งหมด 
        3) ผลผลิตมนัส าปะหลงั/ไร่ 
        4) ตน้ทุนการผลิตมนัส าปะหลงั/ไร่ 
        5) รายไดจ้ากการผลิต 
            มนัส าปะหลงั/ไร่ 
        6) แหล่งเงินทุนท่ีใชใ้นการผลิต 
            มนัส าปะหลงั 

4. ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพ  
     การผลิตมันส าปะหลังของเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมเกษตร 
     แปลงใหญ่มนัส าปะหลงั 
    4.1 วเิคราะห์จดัท าแผนการผลิต 
    4.2 ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
    4.3 การเยงการตลาด 

2. ความรู้เกีย่วกบัการเพิม่ประสิทธิภาพการผลติมนัส าปะหลงัของ 
    เกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่มนัส าปะหลงั 
    2.1 วเิคราะห์จดัท าแผนการผลิต 
    2.2 ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
    2.3 การเช่ือมโยงการตลาด 

3. ความคดิเห็นและการปฏบิัตใิน   
    การเพิม่ประสิทธิภาพการผลติ  
    มนัส าปะหลงัของเกษตรกร 
   โครงการระบบส่งเสริมเกษตร 
    แปลงใหญ่มนัส าปะหลงั 
    3.1 วเิคราะห์จดัท าแผน 
           การผลิต 
    3.2 ถ่ายทอดเทคโนโลยกีาร 
          เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
     3.3 การเช่ือมโยงการตลาด 

 
การส่งเสริมการเพิม่ประสิทธิภาพ

การผลติมนัส าปะหลงัของ
เกษตรกรโครงการระบบส่งเสริม
เกษตรแปลงใหญ่มนัส าปะหลงั 
ในอ าเภอลานสัก จงัหวดัอุทยัธาน ี

 
 

 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 
แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการส่งเสริมและการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่  

1. แนวคิดเก่ียวกบัการส่งเสริมการเกษตร 
    1.1 ความหมายและความส าคญัของการส่งเสริม  
          พงษ์ศกัด์ิ องักสิทธ์ิ (2554) ไดส้รุปการส่งเสริมการเกษตรว่า เป็นกระบวนการพฒันาความรู้ของเกษตรกรจากการน า

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผสมผสานภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เพ่ือมุ่งพฒันาผลผลิตท่ีเหมาะสมกบัการใชท้รัพยากรธรรมชาติ ก่อให้เกิดการ
พฒันารายได ้เศรษฐกิจ ท าให้ชีวิตครอบครัวเกษตรกร อยูพ่อดี กินพอดี และมีความสุข อนัเป็นผลต่อการพฒันาชุมชนชนบทให้มี
ความมัน่คงและมัง่คัง่ ในท่ีสุดไดรั้บความรู้น าไปปฏิบติัดว้ยตวัของเขาเอง จนสามารถช่วยเหลือตวัเองได ้

      1.2 วธีิการส่งเสริมการเกษตร  
           ชยัชาญ วงศส์ามญั (อา้งถึงใน แดนดอย พิกลุทอง, 2553) ไดแ้บ่งรูปแบบของวธีิการส่งเสริมการเกษตร แบ่งออกเป็น 
3 รูปแบบใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ รายบุคคล แบบกลุ่ม และแบบมวลชน รูปแบบ ไดแ้ก่ (1) วธีิการส่งเสริมแบบบุคคล (2) วธีิการส่งเสริมแบบ
กลุ่ม และ (3) วธีิการส่งเสริมแบบมวลชน  

  2. การส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่   
      กรมส่งเสริมการเกษตร (2564) กล่าวถึง โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ดงัน้ี  ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ เป็นการด าเนินงานซ่ึงเนน้การรวมกลุ่มของเกษตรกรรายยอ่ยในพ้ืนท่ี โดยวางระบบการผลิตและการบริหารจดัการในแนวทาง
เดียวกนั เพ่ือประหยดัตน้ทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต โดยเนน้การผลิตให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด ตามนโยบาย
การตลาดน าการผลิต โดยเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่จะร่วมกันก าหนดเป้าหมายการผลิต การถ่ายทอดเทคโนโลยี การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตทุกขั้นตอน จนถึงการเช่ือมโยงตลาดกบัภาคเอกชนแบบประชารัฐ  
 
การเพิม่ประสิทธิภาพการผลติมันส าปะหลงั  

สถาบันการจดัการเทคโนโลยีและนวตักรรมเกษตร (2564) กล่าวถึง การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมนัส าปะหลงัดว้ย
เทคโนโลย ีมีรายละเอียดดงัน้ี  

1. การจดัการดิน การเก็บตวัอยา่งดินส่งวเิคราะห์ แกไ้ขดินท่ีมีปัญหา ดินดาน ดินด่าง ดินกรด การเตรียมดิน อยา่งถูกวธีิ 
 2. การเตรียมท่อนพนัธ์ุท่ีปราศจากโรคและแมลง เลือกพนัธ์ุใหเ้หมาะสมกบัประเภทของดิน 

3. การปลูก ระยะปลูกท่ีเหมาะสม  
 4. การใชปุ๋้ยอยา่งมีประสิทธิภาพ 

5. การใหน้ ้ ามนัส าปะหลงัใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการ เลือกระบบน ้ าท่ีเหมาะสม 
6. การดูแลโรคและแมลงศตัรูพืช    
7. การก าจดัวชัพืชใหท้นัเวลา 
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เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

320320

 
 

วธีิด าเนินการวจิยั 
 
 1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลง
ใหญ่มนัส าปะหลงั ในระหวา่งปี 2559-2564 จ านวน 250 ราย ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งตามสูตรค านวณของ ทาโร่ ยามาเน ท่ีมี
ความคลาดเคล่ือน 0.05 ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 154 ราย 
 2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ใชแ้บบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ประกอบดว้ย ค าถามแบบปลายเปิด และค าถามปลายปิด 
แบ่งออกเป็น 4 ตอน ไดแ้ก่ ตอนท่ี 1 สภาพทัว่ไป สภาพทางสังคม และสภาพเศรษฐกิจของเกษตรกรแปลงใหญ่มนัส าปะหลงั  ตอนท่ี 2 
ความรู้เก่ียวกบัการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมนัส าปะหลงัของเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่มนัส าปะหลงั  ตอนท่ี 3 
ความคิดเห็นและการปฏิบติัในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมนัส าปะหลงัของเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่มนั
ส าปะหลงั  และตอนท่ี 4 ปัญหาและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมนัส าปะหลงัของเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริม
เกษตรแปลงใหญ่มนัส าปะหลงั การตรวจสอบความเท่ียง (reliability) ทดลองสัมภาษณ์ประชากรท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่งใน
การวิจยั จ านวน 30 คน เพ่ือมาวิเคราะห์ทางสถิติ หาค่าความเท่ียง ตามวิธีการของ Cronbach’s Alpha ไดค้่า Alpha อยูร่ะหวา่ง 0.820-0.808 
โดยอยูใ่นเกณฑท่ี์ยอมรับได ้(อารยา องคเ์อ่ียม และพงศ์ธารา วิจิตเวชไพศาล, 2561)  จึงสรุปวา่ แบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างข้ึนส าหรับงานวิจยัน้ี
มีค่าความเท่ียงท่ีเหมาะสม และสามารถน าไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลได ้ 
 3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล งานวจิยัน้ี เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เกษตรกร  
 4. การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติพรรณนา สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ใช ้ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การจดัอนัดบั และใชค้่าน ้ าหนกัคะแนนเฉล่ีย โดยก าหนดความหมาย ดงัน้ี ค่าเฉล่ีย 1.00-1.80 = นอ้ยท่ีสุด, 
1.81-2.60 = นอ้ย 2.61-3.40 = ปานกลาง 3.41-4.20 = มาก และ 4.21-5.00 = มากท่ีสุด 

 
ผลการวจิยั 

 
1. สภาพทัว่ไป สภาพทางสงัคม และสภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกรแปลงใหญ่มนัส าปะหลงั  
 1.1 สภาพทั่วไปของเกษตรกร พบว่า เกษตรกร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุเฉล่ีย 58.98 ปี จบการศึกษาระดับ

ประถมศึกษาปีท่ี 4 และระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 ประสบการณ์ในการปลูกมนัส าปะหลงั มีค่าเฉล่ีย 16.81 ปี  
 1.2 สภาพทางสงัคมของเกษตรกร พบวา่ การด ารงต าแหน่งในกลุ่มเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ การ

ไดรั้บการส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมนัส าปะหลงั ส่วนใหญ่จากการอบรมใหค้วามรู้ แหล่งความรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตมนัส าปะหลงั ส่วนใหญ่จากเพื่อนบา้น และนกัวชิาการส่งเสริมการเกษตร ส่วนส่ืออินเทอร์เน็ต ต ารา/เอกสาร จะมีการรับรู้
นอ้ย  

 1.3 สภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกร พบวา่ จ านวนแรงงานในครอบครัวเฉล่ีย 2.87 คน พ้ืนท่ีปลูกมนัส าปะหลงั เฉล่ีย 
16.24 ไร่ ผลผลิตมนัส าปะหลงัเฉล่ีย 3,346 กิโลกรัมต่อไร่ ตน้ทุนการผลิตมนัส าปะหลงัต่อไร่ 5,863.51 บาทต่อไร่ โดยมีรายละเอียด
ดงัน้ี ค่าท่อนพนัธ์ุ เฉล่ีย 469.05 บาท ค่าสูบน ้ า เฉล่ีย 75.58 บาท ค่าเตรียมดิน เฉล่ีย 603.97 บาท ค่าจา้งปลูกเฉล่ีย 423.54 บาท ค่าฉีด
ยาก าจดัศตัรูพืช ยาคุมหญา้ เฉล่ีย 982.55 บาท ค่าเช่าท่ีดิน เฉล่ีย 572.08 บาท ค่าปุ๋ย เฉล่ีย 1,315.05 บาท ค่าเก็บเก่ียว 597.51 บาท ค่า
ขนส่ง 266.07 บาท ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 263.12 บาท รายไดจ้ากการผลิตมนัส าปะหลงั เฉล่ีย 10,800 บาทต่อไร่ แหล่งเงินทุน ส่วนใหญ่
ของตนเอง และกูจ้าก ธ.ก.ส. 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี

321321

 
 

วธีิด าเนินการวจิยั 
 
 1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลง
ใหญ่มนัส าปะหลงั ในระหวา่งปี 2559-2564 จ านวน 250 ราย ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งตามสูตรค านวณของ ทาโร่ ยามาเน ท่ีมี
ความคลาดเคล่ือน 0.05 ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 154 ราย 
 2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ใชแ้บบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ประกอบดว้ย ค าถามแบบปลายเปิด และค าถามปลายปิด 
แบ่งออกเป็น 4 ตอน ไดแ้ก่ ตอนท่ี 1 สภาพทัว่ไป สภาพทางสังคม และสภาพเศรษฐกิจของเกษตรกรแปลงใหญ่มนัส าปะหลงั  ตอนท่ี 2 
ความรู้เก่ียวกบัการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมนัส าปะหลงัของเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่มนัส าปะหลงั  ตอนท่ี 3 
ความคิดเห็นและการปฏิบติัในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมนัส าปะหลงัของเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่มนั
ส าปะหลงั  และตอนท่ี 4 ปัญหาและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมนัส าปะหลงัของเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริม
เกษตรแปลงใหญ่มนัส าปะหลงั การตรวจสอบความเท่ียง (reliability) ทดลองสัมภาษณ์ประชากรท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่งใน
การวิจยั จ านวน 30 คน เพ่ือมาวิเคราะห์ทางสถิติ หาค่าความเท่ียง ตามวิธีการของ Cronbach’s Alpha ไดค้่า Alpha อยูร่ะหวา่ง 0.820-0.808 
โดยอยูใ่นเกณฑท่ี์ยอมรับได ้(อารยา องคเ์อ่ียม และพงศ์ธารา วิจิตเวชไพศาล, 2561)  จึงสรุปวา่ แบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างข้ึนส าหรับงานวิจยัน้ี
มีค่าความเท่ียงท่ีเหมาะสม และสามารถน าไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลได ้ 
 3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล งานวจิยัน้ี เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เกษตรกร  
 4. การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติพรรณนา สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ใช ้ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การจดัอนัดบั และใชค้่าน ้ าหนกัคะแนนเฉล่ีย โดยก าหนดความหมาย ดงัน้ี ค่าเฉล่ีย 1.00-1.80 = นอ้ยท่ีสุด, 
1.81-2.60 = นอ้ย 2.61-3.40 = ปานกลาง 3.41-4.20 = มาก และ 4.21-5.00 = มากท่ีสุด 

 
ผลการวจิยั 

 
1. สภาพทัว่ไป สภาพทางสงัคม และสภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกรแปลงใหญ่มนัส าปะหลงั  
 1.1 สภาพทั่วไปของเกษตรกร พบว่า เกษตรกร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุเฉล่ีย 58.98 ปี จบการศึกษาระดับ

ประถมศึกษาปีท่ี 4 และระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 ประสบการณ์ในการปลูกมนัส าปะหลงั มีค่าเฉล่ีย 16.81 ปี  
 1.2 สภาพทางสงัคมของเกษตรกร พบวา่ การด ารงต าแหน่งในกลุ่มเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ การ

ไดรั้บการส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมนัส าปะหลงั ส่วนใหญ่จากการอบรมใหค้วามรู้ แหล่งความรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตมนัส าปะหลงั ส่วนใหญ่จากเพื่อนบา้น และนกัวชิาการส่งเสริมการเกษตร ส่วนส่ืออินเทอร์เน็ต ต ารา/เอกสาร จะมีการรับรู้
นอ้ย  

 1.3 สภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกร พบวา่ จ านวนแรงงานในครอบครัวเฉล่ีย 2.87 คน พ้ืนท่ีปลูกมนัส าปะหลงั เฉล่ีย 
16.24 ไร่ ผลผลิตมนัส าปะหลงัเฉล่ีย 3,346 กิโลกรัมต่อไร่ ตน้ทุนการผลิตมนัส าปะหลงัต่อไร่ 5,863.51 บาทต่อไร่ โดยมีรายละเอียด
ดงัน้ี ค่าท่อนพนัธ์ุ เฉล่ีย 469.05 บาท ค่าสูบน ้ า เฉล่ีย 75.58 บาท ค่าเตรียมดิน เฉล่ีย 603.97 บาท ค่าจา้งปลูกเฉล่ีย 423.54 บาท ค่าฉีด
ยาก าจดัศตัรูพืช ยาคุมหญา้ เฉล่ีย 982.55 บาท ค่าเช่าท่ีดิน เฉล่ีย 572.08 บาท ค่าปุ๋ย เฉล่ีย 1,315.05 บาท ค่าเก็บเก่ียว 597.51 บาท ค่า
ขนส่ง 266.07 บาท ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 263.12 บาท รายไดจ้ากการผลิตมนัส าปะหลงั เฉล่ีย 10,800 บาทต่อไร่ แหล่งเงินทุน ส่วนใหญ่
ของตนเอง และกูจ้าก ธ.ก.ส. 

 

 
 

 2. ความรู้เก่ียวกบัการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมนัส าปะหลงั  
     ในภาพรวม ความรู้เก่ียวกบัการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมนัส าปะหลงั เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 80.5 มีความรู้ใน
ระดบัมากท่ีสุด คะแนนเฉล่ีย 18.78 จากคะแนนเตม็ 20 คะแนน 
 3. ความคิดเห็นและการปฏิบติัในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมนัส าปะหลงั  
 3.1 ความคิดเห็นในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมนัส าปะหลงั  
  1) วิเคราะห์จดัท าแผนการผลิต พบวา่ เกษตรกรเห็นวา่ การวิเคราะห์จดัท าแผนการผลิตมีระดบัความส าคญัในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมนัส าปะหลงัอยูใ่นระดบัมาก โดยประเด็นท่ีมีระดบัความส าคญัสูงสุด คือ การมีแหล่งเงินทุน รองลงมา 
คือ การจดัท าแผนฉุกเฉิน  
  2) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต พบว่า เกษตรกรเห็นว่า การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตมีระดบัความส าคญัในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมนัส าปะหลงัอยูใ่นระดบัมาก โดยประเด็นท่ีมีระดบั
ความส าคญัสูงสุด คือ การมีเคร่ืองจกัรกลการเกษตร และการบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐ  
  3) การเช่ือมโยงตลาด พบวา่ เกษตรกร เห็นวา่ การเช่ือมโยงตลาดมีระดบัความส าคญัในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตมนัส าปะหลงัอยูใ่นระดบัมาก โดยมีประเด็นท่ีมีระดบัความส าคญัสูงสุด คือ การท าผลผลิตให้ไดม้าตรฐาน รองลงมา คือ การ
เช่ือมโยงเครือข่ายแปลงใหญ่  
 3.2 การปฏิบติัในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมนัส าปะหลงั  
  1) วเิคราะห์จดัท าแผนการผลิต พบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 88.3 มีการจดัท าแผนการผลิตรายแปลง รองลงมา 
ร้อยละ 82.5 มีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม มีการปฏิบติันอ้ย ร้อยละ 7.8 ในเร่ือง การจดัท าแผนฉุกเฉิน  

  2) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 98.1 มีการใชท่้อนพนัธ์ุ
สะอาด ปราศจากโรค และแมลง จากแหล่งท่ีเช่ือถือได้ รองลงมา ร้อยละ 96.1 มีการใส่ปุ๋ยตรงตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
ประสิทธิภาพสูงสุด 1-3 เดือน และมีการปฏิบติันอ้ย ร้อยละ 53.2 มีการจดัการระบบน ้ าในแปลงมนัส าปะหลงั  

  3) การเช่ือมโยงตลาด พบว่า เกษตรกรร้อยละ 94.2 มีการบริหารปัจจยัการผลิตร่วมกนัในรูปแบบกลุ่ม รองลงมา   
ร้อยละ 91.6 ผลผลิตสามารถตรวจสอบยอ้นกลบัได ้มีการปฏิบติันอ้ย ร้อยละ 34.4 ในเร่ือง มีการเช่ือมโยงระหวา่งกลุ่มแปลงใหญ่อ่ืน  
 4. ปัญหาและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมนัส าปะหลงั  
  4.1 ปัญหาเก่ียวกบัการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมนัส าปะหลงั 
        1) วเิคราะห์จดัท าแผนการผลิต พบวา่ เกษตรกรมีปัญหาในระดบัปานกลาง โดยมีปัญหาสูงสุด คือ ขาดการท าแผน
ฉุกเฉิน รองลงมา คือ ขาดการทบทวนแผนแต่ละปี และหาแนวทางพฒันากลุ่ม   
        2) ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต พบวา่ เกษตรกรมีปัญหาในระดบันอ้ย โดยมีปัญหาสูงสุด คือ 
ขาดเคร่ืองจกัรกลการเกษตร รองลงมา คือ ไม่มีแปลงตน้แบบในการศึกษาดูงาน   
        3) การเช่ือมโยงตลาด พบวา่ เกษตรกรมีปัญหาในระดบัปานกลาง โดยมีปัญหาสูงสุด คือ ขาดการท าผลผลิตใหไ้ด้
คุณภาพ รองลงมา คือ ขาดความรู้ดา้นการตลาด และการบริหารจดัการกลุ่ม  
  4.2 ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมนัส าปะหลงั 
         1) ดา้นการวิเคราะห์จดัท าแผนการผลิต เกษตรกรตอ้งการความรู้ในการจดัท าแผนฉุกเฉิน และตอ้งการสนบัสนุน
สินเช่ือเพ่ือจดัท าระบบน ้ า  
         2) ดา้นการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เกษตรกรตอ้งการสนบัสนุนเคร่ืองจกัรกลการเกษตร
ในการปรับปรุงบ ารุงดิน  



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี
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   3) การเช่ือมโยงตลาด เกษตรกรตอ้งการเช่ือมโยงตลาดกบักลุ่มแปลงใหญ่อ่ืน ๆ  
 

อภิปรายผล 
  
 1. การไดรั้บการส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมนัส าปะหลงั  
     พบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่ไดรั้บจากการอบรมใหค้วามรู้ แหล่งความรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมนัส าปะหลงั ส่วน
ใหญ่ไดรั้บจากเพื่อนบา้น และนกัวิชาการส่งเสริมการเกษตร ส่วนส่ืออินเทอร์เน็ต ต ารา/เอกสาร จะมีการรับรู้น้อย สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ สุจิตรา นิธิยานนัท์ (2555) ศึกษาเร่ือง ความต้องการการส่งเสริมการเกษตรของเกษตรกรผู้ท านาบ้านหนองสาหร่าย 
ต าบลพะยอม อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม พบวา่ เกษตรกรมีอายเุฉล่ีย 50.48 ปี เกษตรกรตอ้งการส่ือบุคคลทางราชการในระดบั
มากท่ีสุด ตอ้งการส่ืออินเทอร์เน็ต ระดบันอ้ย และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศนัสนีย ์ศรีวิชยั (2557) ศึกษาเร่ือง ประสิทธิภาพทาง
เทคนิคของการผลิตมนัส าปะหลงัของเกษตรกรในจังหวดัพะเยา พบวา่ ร้อยละ 53.57 เกษตรกรไดเ้รียนรู้การปลูกมนัส าปะหลงัจาก
เกษตรกรรายท่ีประสบความส าเร็จ  มีการเรียนรู้การปลูกมนัส าปะหลงัดว้ยตวัเอง และร้อยละ 22.14 ไดรั้บความรู้จากเจา้หน้าท่ี
ภาครัฐ และร้อยละ 10 ไดรั้บความรู้ในเร่ืองของการผลิตมนัส าปะหลงัจากแหล่งอ่ืน ๆ เช่น จากส่ือทางโทรทศัน์ วิทย ุและส่ิงพิมพ์
ต่าง ๆ ควรเลือกใชส่ื้อท่ีเหมาะสมกบัเกษตรกร   
 2. ความรู้เก่ียวกบัการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมนัส าปะหลงัของเกษตรกร  
  พบว่า เกษตรกรมีความรู้เก่ียวกบัการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมนัส าปะหลงั ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
ปฏิมา ทองสิงหา (2556) ศึกษาเร่ือง แนวทางการพัฒนาการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลังตามหลักเกษตรดีท่ีเหมาะสม
ของเกษตรกรในต าบลหัวเรือ อ าเภอเมือง จังหวดัอุบลราชธานี พบวา่ เกษตรกรไดค้วามรู้จากการฝึกอบรม ในระดบัมากท่ีสุด   
 3. ความคิดเห็นและการปฏิบติัในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมนัส าปะหลงัของเกษตรกรในแต่ละดา้น  
     3.1 วเิคราะห์จดัท าแผนการผลิต  
    พบว่า เกษตรกรเห็นวา่ วิเคราะห์จดัท าแผนการผลิตมีระดบัความส าคญัในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมนัส าปะหลงั 
ระดับมาก โดยประเด็นท่ีมีระดบัความส าคญัสูงสุด คือ การมีแหล่งเงินทุน ควรจดัหาแหล่งเงินกู้สินเช่ือดอกเบ้ียราคาถูกให้เกษตรกร 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปณิตา ฮวบเจริญ (2562) ศึกษาเร่ือง แนวทางการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในข้าวของเกษตรกร 
เกษตรกรเห็นดว้ยในระดบัมากท่ีสุด ในเร่ืองการจดัท าแผนรายแปลงและแผนธุรกิจรายแปลง สามารถท าให้เกษตรกรสมาชิกวาง
แผนการผลิตไดอ้ยา่งแม่นย  า  
      3.2 ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  
   พบว่า เกษตรกรเห็นว่า การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมีระดับความส าคญัในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตมนัส าปะหลงั อยูใ่นระดบัมาก โดยประเด็นท่ีมีระดบัความส าคญัสูงสุด คือ การมีเคร่ืองจกัรกลการเกษตร      
โดยในปี 2564 กลุ่มแปลงใหญ่ จงัหวดัอุทยัธานี ขอเขา้ร่วมโครงการยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่ และเช่ือมโยงตลาด 
จ านวน 23 แปลง และไดจ้ดัซ้ือเคร่ืองจกัรกลการเกษตร ไดแ้ก่ รถไถเตรียมดิน อากาศยานไร้คนขบั ลานและเคร่ืองชัง่มนัส าปะหลงั 
ซ่ึงสมาชิกในกลุ่มแปลงใหญ่มนัส าปะหลงัสามารถใชบ้ริการได ้ เกษตรกรมีปัญหาขาดเคร่ืองจกัรกรการเกษตร รองลงมา ไม่มีแปลง
ตน้แบบในการศึกษาดูงาน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จิรวฒุ มงคล (2557) ศึกษาเร่ือง ความต้องการการส่งเสริมการเกษตรแปลง
ใหญ่ของเกษตรกรในจังหวดัสกลนคร เกษตรกรมีความตอ้งการส่งเสริมแบบรายกลุ่ม เนน้การจดัท าแปลงเรียนรู้ 
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   3) การเช่ือมโยงตลาด เกษตรกรตอ้งการเช่ือมโยงตลาดกบักลุ่มแปลงใหญ่อ่ืน ๆ  
 

อภิปรายผล 
  
 1. การไดรั้บการส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมนัส าปะหลงั  
     พบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่ไดรั้บจากการอบรมใหค้วามรู้ แหล่งความรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมนัส าปะหลงั ส่วน
ใหญ่ไดรั้บจากเพื่อนบา้น และนกัวิชาการส่งเสริมการเกษตร ส่วนส่ืออินเทอร์เน็ต ต ารา/เอกสาร จะมีการรับรู้น้อย สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ สุจิตรา นิธิยานนัท์ (2555) ศึกษาเร่ือง ความต้องการการส่งเสริมการเกษตรของเกษตรกรผู้ท านาบ้านหนองสาหร่าย 
ต าบลพะยอม อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม พบวา่ เกษตรกรมีอายเุฉล่ีย 50.48 ปี เกษตรกรตอ้งการส่ือบุคคลทางราชการในระดบั
มากท่ีสุด ตอ้งการส่ืออินเทอร์เน็ต ระดบันอ้ย และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศนัสนีย ์ศรีวิชยั (2557) ศึกษาเร่ือง ประสิทธิภาพทาง
เทคนิคของการผลิตมนัส าปะหลงัของเกษตรกรในจังหวดัพะเยา พบวา่ ร้อยละ 53.57 เกษตรกรไดเ้รียนรู้การปลูกมนัส าปะหลงัจาก
เกษตรกรรายท่ีประสบความส าเร็จ  มีการเรียนรู้การปลูกมนัส าปะหลงัดว้ยตวัเอง และร้อยละ 22.14 ไดรั้บความรู้จากเจา้หน้าท่ี
ภาครัฐ และร้อยละ 10 ไดรั้บความรู้ในเร่ืองของการผลิตมนัส าปะหลงัจากแหล่งอ่ืน ๆ เช่น จากส่ือทางโทรทศัน์ วิทย ุและส่ิงพิมพ์
ต่าง ๆ ควรเลือกใชส่ื้อท่ีเหมาะสมกบัเกษตรกร   
 2. ความรู้เก่ียวกบัการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมนัส าปะหลงัของเกษตรกร  
  พบว่า เกษตรกรมีความรู้เก่ียวกบัการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมนัส าปะหลงั ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
ปฏิมา ทองสิงหา (2556) ศึกษาเร่ือง แนวทางการพัฒนาการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลังตามหลักเกษตรดีท่ีเหมาะสม
ของเกษตรกรในต าบลหัวเรือ อ าเภอเมือง จังหวดัอุบลราชธานี พบวา่ เกษตรกรไดค้วามรู้จากการฝึกอบรม ในระดบัมากท่ีสุด   
 3. ความคิดเห็นและการปฏิบติัในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมนัส าปะหลงัของเกษตรกรในแต่ละดา้น  
     3.1 วเิคราะห์จดัท าแผนการผลิต  
    พบว่า เกษตรกรเห็นวา่ วิเคราะห์จดัท าแผนการผลิตมีระดบัความส าคญัในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมนัส าปะหลงั 
ระดับมาก โดยประเด็นท่ีมีระดบัความส าคญัสูงสุด คือ การมีแหล่งเงินทุน ควรจดัหาแหล่งเงินกู้สินเช่ือดอกเบ้ียราคาถูกให้เกษตรกร 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปณิตา ฮวบเจริญ (2562) ศึกษาเร่ือง แนวทางการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในข้าวของเกษตรกร 
เกษตรกรเห็นดว้ยในระดบัมากท่ีสุด ในเร่ืองการจดัท าแผนรายแปลงและแผนธุรกิจรายแปลง สามารถท าให้เกษตรกรสมาชิกวาง
แผนการผลิตไดอ้ยา่งแม่นย  า  
      3.2 ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  
   พบว่า เกษตรกรเห็นว่า การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมีระดับความส าคญัในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตมนัส าปะหลงั อยูใ่นระดบัมาก โดยประเด็นท่ีมีระดบัความส าคญัสูงสุด คือ การมีเคร่ืองจกัรกลการเกษตร      
โดยในปี 2564 กลุ่มแปลงใหญ่ จงัหวดัอุทยัธานี ขอเขา้ร่วมโครงการยกระดบัแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมยัใหม่ และเช่ือมโยงตลาด 
จ านวน 23 แปลง และไดจ้ดัซ้ือเคร่ืองจกัรกลการเกษตร ไดแ้ก่ รถไถเตรียมดิน อากาศยานไร้คนขบั ลานและเคร่ืองชัง่มนัส าปะหลงั 
ซ่ึงสมาชิกในกลุ่มแปลงใหญ่มนัส าปะหลงัสามารถใชบ้ริการได ้ เกษตรกรมีปัญหาขาดเคร่ืองจกัรกรการเกษตร รองลงมา ไม่มีแปลง
ตน้แบบในการศึกษาดูงาน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จิรวฒุ มงคล (2557) ศึกษาเร่ือง ความต้องการการส่งเสริมการเกษตรแปลง
ใหญ่ของเกษตรกรในจังหวดัสกลนคร เกษตรกรมีความตอ้งการส่งเสริมแบบรายกลุ่ม เนน้การจดัท าแปลงเรียนรู้ 
 
  

 
 

 4. การปฏิบติัในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมนัส าปะหลงัของเกษตรกรในแต่ละดา้น  
    4.1 วเิคราะห์จดัท าแผนการผลิต  
    พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 88.3 มีการจดัท าแผนการผลิตรายแปลง  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชนนิภา ทองรอด 
(2560) ศึกษาเร่ือง แนวทางการบริหารจัดการกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านทับยา จังหวดัสิงห์บุรี พบวา่ สมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่บา้นทบัยา 
จงัหวดัสิงห์บุรี มีการจดัท าแผนการผลิตรายแปลงเพ่ือวางแผนการเพาะปลูกให้ตรงช่วงเวลา และความตอ้งการของตลาด มีการ
ปฏิบติัน้อย ร้อยละ 7.8 ในเร่ือง การจัดท าแผนฉุกเฉิน สอดคลอ้งกับงานวิจัยน้ี ท่ีพบปัญหาในเร่ืองขาดการท าแผนฉุกเฉิน แต่มีความ
คิดเห็นดว้ยกบัการท าแผนฉุกเฉินในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมนัส าปะหลงั  ส านกังานเกษตรจงัหวดั ส านักงานเกษตรอ าเภอ และ    
ธ.ก.ส. ควรเขา้มาสอนการท าแผนฉุกเฉิน     
    4.2 ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  
  พบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 98.1 มีการใชท่้อนพนัธ์ุสะอาด ปราศจากโรค และแมลง จากแหล่งท่ีเช่ือถือได ้สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัน้ี เกษตรกรมีความรู้ เร่ืองโรคใบด่างมนัส าปะหลงั มีแมลงหวี่ขาวเป็นพาหะ รองลงมา ร้อยละ 96.1 มีการใส่ปุ๋ยตรงตาม
ระยะเวลาท่ีเหมาะสม ประสิทธิภาพสูงสุด 1-3 เดือน สอดคลอ้งกบังานวจิยัน้ี เกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู้ ในเร่ืองการใชปุ๋้ย สามารถ
ตอบค าถามเร่ืองระยะเวลาการใส่ปุ๋ยไดถู้กตอ้ง การให้ปุ๋ย ประสิทธิภาพสูงสุด ในช่วง 1-3 เดือนแรก ชา้สุดไม่เกิน 4-5 เดือน ระดบั
มาก เร่ืองการท าผลผลิตใหไ้ดม้าตรฐาน (ค่าเฉล่ีย 4.08) สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สิรินาถ อินภูวา (2560) ศึกษาเร่ือง ความต้องการ
การส่งเสริมการผลิตข้าวตามมาตรฐานเกษตรดีท่ีเหมาะสมของเกษตรกรสมาชิก  นาแปลงใหญ่ อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม ใน
ภาพรวม เกษตรกรมีความตอ้งการดา้นวธีิการส่งเสริมแบบกลุ่ม ในการผลิตขา้วตามมาตรฐานเกษตรดีท่ีเหมาะสม ในระดบัมากท่ีสุด 
ตอ้งการดา้นความรู้ ในระดบัมากท่ีสุด 5 ประเด็น คือ ดา้นพ้ืนท่ีปลูก ดา้นการบนัทึกและการจดัเก็บขอ้มูล ดา้นการจดัการคุณภาพใน
กระบวนการผลิตก่อนการเก็บเก่ียว การขนส่ง ดา้นขนยา้ย การเก็บรักษาและการรวบรวมผลิตผล และดา้นการใชว้ตัถุอนัตรายทาง
การเกษตร ควรมีการอบรมใหค้วามรู้ เร่ืองการท าผลผลิตใหไ้ดคุ้ณภาพและมาตรฐาน        
    4.3 การเช่ือมโยงตลาด  
         พบวา่ เกษตรกรส่วนนอ้ย ร้อยละ 34.4 มีการเช่ือมโยงระหวา่งกลุ่มแปลงใหญ่อ่ืน สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชนนิภา ทองรอด 
(2562)  ศึกษาเร่ือง แนวทางการบริหารจัดการกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านทับยา จังหวัดสิงห์บุรี พบว่า สมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่บา้นทบัยา 
จงัหวดัสิงห์บุรี สมาชิกมีการเช่ือมโยงตลาด ท าขอ้ตกลงการซ้ือขา้วเปลือกกบัโรงสี มีการจ าหน่าย ผลิตภณัฑ ์ ออกบู๊ธ/งานแสดง
สินคา้ เพ่ิมช่องทางและโอกาสทางการคา้ เปิดเพจทางเฟสบุ๊คภายใตช่ื้อ “วิสาหกิจชุมชนศูนยผ์ลิตขา้วอินทรีย ์ล าแม่ลา” ขดัแยง้กบั
งานวจิยัน้ี ท่ีมีความคิดเห็นดว้ยในเร่ืองการเช่ือมโยงเครือข่ายแปลงใหญ่ ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมนัส าปะหลงั   
 

ข้อเสนอแนะเพือ่การน าไปใช้ 
 

  1. ขอ้เสนอแนะส าหรับเกษตรกร 
   จากผลการวิจยัพบวา่ เกษตรกรมีตน้ทุนการผลิตเฉล่ีย 5,863.51 บาทต่อไร่ ซ่ึงเป็นตน้ทุนค่อนขา้งสูง ดงันั้น เกษตรกร
ควรมีการลดตน้ทุน โดยการรวมกลุ่มกนัซ้ือปัจจยัการผลิต ปรับปรุงบ ารุงดินให้พร้อมก่อนการปลูกพืช และใชปุ๋้ยเคมีอยา่งถูกตอ้ง
ตามความตอ้งการของพืช 
  2. ขอ้เสนอแนะส าหรับเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร 
    2.1 จากการวจิยัพบวา่ เกษตรกรอาย ุ58.95 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัประถมศึกษาปีท่ี 4 และระดบัประถมศึกษา   
ปีท่ี 6 ได้รับการส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมนัส าปะหลงั ส่วนใหญ่จากการอบรมให้ความรู้ แหล่งความรู้การเพ่ิม



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’
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ประสิทธิภาพการผลิตมนัส าปะหลงั ส่วนใหญ่จากเพื่อนบา้น และนกัวชิาการส่งเสริมการเกษตร ส่วนส่ืออินเทอร์เน็ต ต ารา/เอกสาร
จะมีการรับรู้นอ้ย เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรควรเลือกใชส่ื้อ ใหต้รงกบัความสามารถในการรับรู้ของเกษตรกร 
   2.2 จากผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรมีความรู้เก่ียวกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมนัส าปะหลงั แต่ขอ้ค าถามท่ี
เกษตรกรตอบถูกนอ้ยท่ีสุด คือ เม่ือมนัส าปะหลงัอาย ุ6 เดือน ควรใส่ปุ๋ยสูต 15-15-15 และดินด่าง คือ ดินท่ีมีความความเป็น กรด-
ด่างน้อยกว่า 4 ควรปรับปรุงบ ารุงดินด้วยปูนขาว เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรควรอบรมให้ความรู้ในเร่ืองการใช้ปุ๋ย และการ
ปรับปรุงบ ารุงดิน 
       2.3 จากผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรเห็นว่า ในการท าผลผลิตให้ได้มาตรฐานมีระดับความส าคัญในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตมนัส าปะหลงั  อยู่ในระดับมาก ดังนั้น เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรควรอบรมให้ความรู้ เร่ืองการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตมนัส าปะหลงั การจดัท าแปลงเรียนรู้ เพ่ือช่วยใหก้ารด าเนินงานของกลุ่มแปลงใหญ่มีความเขม้แขง็ข้ึน 
  3. ขอ้เสนอแนะหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
   3.1 จากผลการวิจยัพบวา่ เกษตรกรเห็นว่า ในเร่ืองการบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐมีระดบัความส าคญัในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตมนัส าปะหลงั อยูใ่นระดบัมาก ดงันั้น หน่วยงานภาครัฐควรบูรณาการสนบัสนุนกลุ่มร่วมกนั โดยสนบัสนุน
ปัจจยัการผลิต เคร่ืองจกัรกลการเกษตร เพ่ือช่วยใหก้ารด าเนินงานของกลุ่มแปลงใหญ่มีความเขม้แขง็ข้ึน 
   3.2 จากผลการวิจยัพบวา่ เกษตรกรเห็นวา่ ในเร่ืองการมีแหล่งเงินทุนมีระดบัความส าคญัในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
มนัส าปะหลงั อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ดงันั้น หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรจดัหาแหล่งเงินทุนเพ่ือสนบัสนุนการด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม 
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ประสิทธิภาพการผลิตมนัส าปะหลงั ส่วนใหญ่จากเพื่อนบา้น และนกัวชิาการส่งเสริมการเกษตร ส่วนส่ืออินเทอร์เน็ต ต ารา/เอกสาร
จะมีการรับรู้นอ้ย เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรควรเลือกใชส่ื้อ ใหต้รงกบัความสามารถในการรับรู้ของเกษตรกร 
   2.2 จากผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรมีความรู้เก่ียวกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมนัส าปะหลงั แต่ขอ้ค าถามท่ี
เกษตรกรตอบถูกนอ้ยท่ีสุด คือ เม่ือมนัส าปะหลงัอาย ุ6 เดือน ควรใส่ปุ๋ยสูต 15-15-15 และดินด่าง คือ ดินท่ีมีความความเป็น กรด-
ด่างน้อยกว่า 4 ควรปรับปรุงบ ารุงดินด้วยปูนขาว เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรควรอบรมให้ความรู้ในเร่ืองการใช้ปุ๋ย และการ
ปรับปรุงบ ารุงดิน 
       2.3 จากผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรเห็นว่า ในการท าผลผลิตให้ได้มาตรฐานมีระดับความส าคัญในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตมนัส าปะหลงั  อยู่ในระดับมาก ดังนั้น เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรควรอบรมให้ความรู้ เร่ืองการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตมนัส าปะหลงั การจดัท าแปลงเรียนรู้ เพ่ือช่วยใหก้ารด าเนินงานของกลุ่มแปลงใหญ่มีความเขม้แขง็ข้ึน 
  3. ขอ้เสนอแนะหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
   3.1 จากผลการวิจยัพบวา่ เกษตรกรเห็นว่า ในเร่ืองการบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐมีระดบัความส าคญัในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตมนัส าปะหลงั อยูใ่นระดบัมาก ดงันั้น หน่วยงานภาครัฐควรบูรณาการสนบัสนุนกลุ่มร่วมกนั โดยสนบัสนุน
ปัจจยัการผลิต เคร่ืองจกัรกลการเกษตร เพ่ือช่วยใหก้ารด าเนินงานของกลุ่มแปลงใหญ่มีความเขม้แขง็ข้ึน 
   3.2 จากผลการวิจยัพบวา่ เกษตรกรเห็นวา่ ในเร่ืองการมีแหล่งเงินทุนมีระดบัความส าคญัในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
มนัส าปะหลงั อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ดงันั้น หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรจดัหาแหล่งเงินทุนเพ่ือสนบัสนุนการด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี
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ปัจจัยทีเ่กีย่วข้องกบัการยอมรับการใช้ปุ๋ ยตามค่าวเิคราะห์ดินของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน า้มัน 
ต าบลห้วยลกึ อ าเภอควนเนียง จังหวดัสงขลา 

 
ณิชาภา บางพงษ1์* 

บ าเพญ็  เขียวหวาน2 และ สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม3 

แขนงวชิาส่งเสริมและพฒันาการเกษตร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ประเทศไทย1, 2, 3 

*ผูรั้บผิดชอบบทความ: Nidchapa_Bangpong@hotmai.com 
 

บทคดัย่อ 
 

การวิจัยคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา (1)สภาพพ้ืนฐานส่วนบุคคล สภาพทางสังคม และเศรษฐกิจของเกษตรกร            
(2) สภาพการผลิตปาลม์น ้ ามนัของเกษตรกร (3) ความรู้ แหล่งความรู้ ความคิดเห็น และแรงจูงใจในการใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
ของเกษตรกร (4) ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการยอมรับการใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ดินของเกษตรกร และ (5) ปัญหา ขอ้เสนอแนะ และ
ความตอ้งการในการส่งเสริมการใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ดินของเกษตรกร  ประชากรในการวิจยั คือ เกษตรกรผูป้ลูกปาลม์น ้ ามนัใน
ต าบลหว้ยลึก จ านวน 358 ราย  ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 190 ราย สุ่มตวัอยา่งแบบง่าย จดัเก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ วิเคราะห์
ขอ้มูลโดยสถิติพรรณนา จดัอนัดบั และการวเิคราะห์ Chi-square 

ผลการวิจยัพบว่า (1) เกษตรกรร้อยละ 55.3 เป็นเพศชาย อายเุฉล่ีย 54.42 ปี จ านวนพ้ืนท่ีปลูกปาล์มน ้ ามนัเฉล่ีย 10.82ไร่  
(2) เกษตรกรมีสภาพพ้ืนท่ีท าการเกษตรร้อยละ 73.2 เป็นท่ีลุ่ม (3) เกษตรกรท่ียอมรับและไม่ยอมรับการใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ดิน มี
ความรู้อยู่ในระดบัมาก และปานกลาง ตามล าดับ ความรู้ท่ีไดรั้บจากแหล่งต่าง ๆ ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยเฉพาะไดรั้บ
ความรู้จากส่ือบุคคลมากกวา่ส่ืออ่ืน ๆ ความคิดเห็นต่อการใชปุ๋้ยตามค่าวเิคราะห์ดินของเกษตรท่ียอมรับและไม่ยอมรับการใชปุ๋้ยตาม
ค่าวเิคราะห์ดิน มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก และปานกลาง ตามล าดบั ความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
ของเกษตรท่ียอมรับและไม่ยอมรับการใชปุ๋้ยตามค่าวเิคราะห์ดิน มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก และปานกลาง ตามล าดบั แรงจูงใจ
ตอ่การใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ดินของเกษตรท่ียอมรับและไม่ยอมรับการใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ดิน มีแรงจูงใจอยูใ่นระดบัมาก และ
ปานกลาง ตามล าดบั (4) ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการยอมรับการใชปุ๋้ยตามค่าวเิคราะห์ดิน พบวา่ อาย ุประสบการณ์ในการท าสวนปาลม์
น ้ ามนั จ านวนผลผลิตของปาล์มน ้ ามนั ความรู้ แหล่งความรู้ ความคิดเห็นต่อการใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ความคิดเห็นต่อการ
ส่งเสริมการใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และแรงจูงใจต่อการใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ดิน มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติท่ี
ระดบั .01 (5) ปัญหา ขอ้เสนอแนะ และความตอ้งการในการส่งเสริมของเกษตรกรท่ียอมรับและไม่ยอมรับการใชปุ๋้ยตามค่าวเิคราะห์
ดิน ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง     

 
ค าส าคญั: การยอมรับ, การใชปุ๋้ยตามค่าวเิคราะห์ดิน, ปาลม์น ้ ามนั 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี
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ปัจจัยทีเ่กีย่วข้องกบัการยอมรับการใช้ปุ๋ ยตามค่าวเิคราะห์ดินของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน า้มัน 
ต าบลห้วยลกึ อ าเภอควนเนียง จังหวดัสงขลา 
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บ าเพญ็  เขียวหวาน2 และ สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม3 

แขนงวชิาส่งเสริมและพฒันาการเกษตร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ประเทศไทย1, 2, 3 

*ผูรั้บผิดชอบบทความ: Nidchapa_Bangpong@hotmai.com 
 

บทคดัย่อ 
 

การวิจัยคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา (1)สภาพพ้ืนฐานส่วนบุคคล สภาพทางสังคม และเศรษฐกิจของเกษตรกร            
(2) สภาพการผลิตปาลม์น ้ ามนัของเกษตรกร (3) ความรู้ แหล่งความรู้ ความคิดเห็น และแรงจูงใจในการใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
ของเกษตรกร (4) ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการยอมรับการใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ดินของเกษตรกร และ (5) ปัญหา ขอ้เสนอแนะ และ
ความตอ้งการในการส่งเสริมการใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ดินของเกษตรกร  ประชากรในการวิจยั คือ เกษตรกรผูป้ลูกปาลม์น ้ ามนัใน
ต าบลหว้ยลึก จ านวน 358 ราย  ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 190 ราย สุ่มตวัอยา่งแบบง่าย จดัเก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ วิเคราะห์
ขอ้มูลโดยสถิติพรรณนา จดัอนัดบั และการวเิคราะห์ Chi-square 

ผลการวิจยัพบว่า (1) เกษตรกรร้อยละ 55.3 เป็นเพศชาย อายเุฉล่ีย 54.42 ปี จ านวนพ้ืนท่ีปลูกปาล์มน ้ ามนัเฉล่ีย 10.82ไร่  
(2) เกษตรกรมีสภาพพ้ืนท่ีท าการเกษตรร้อยละ 73.2 เป็นท่ีลุ่ม (3) เกษตรกรท่ียอมรับและไม่ยอมรับการใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ดิน มี
ความรู้อยู่ในระดบัมาก และปานกลาง ตามล าดับ ความรู้ท่ีไดรั้บจากแหล่งต่าง ๆ ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยเฉพาะไดรั้บ
ความรู้จากส่ือบุคคลมากกวา่ส่ืออ่ืน ๆ ความคิดเห็นต่อการใชปุ๋้ยตามค่าวเิคราะห์ดินของเกษตรท่ียอมรับและไม่ยอมรับการใชปุ๋้ยตาม
ค่าวเิคราะห์ดิน มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก และปานกลาง ตามล าดบั ความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
ของเกษตรท่ียอมรับและไม่ยอมรับการใชปุ๋้ยตามค่าวเิคราะห์ดิน มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก และปานกลาง ตามล าดบั แรงจูงใจ
ตอ่การใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ดินของเกษตรท่ียอมรับและไม่ยอมรับการใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ดิน มีแรงจูงใจอยูใ่นระดบัมาก และ
ปานกลาง ตามล าดบั (4) ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการยอมรับการใชปุ๋้ยตามค่าวเิคราะห์ดิน พบวา่ อาย ุประสบการณ์ในการท าสวนปาลม์
น ้ ามนั จ านวนผลผลิตของปาล์มน ้ ามนั ความรู้ แหล่งความรู้ ความคิดเห็นต่อการใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ความคิดเห็นต่อการ
ส่งเสริมการใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และแรงจูงใจต่อการใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ดิน มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติท่ี
ระดบั .01 (5) ปัญหา ขอ้เสนอแนะ และความตอ้งการในการส่งเสริมของเกษตรกรท่ียอมรับและไม่ยอมรับการใชปุ๋้ยตามค่าวเิคราะห์
ดิน ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง     
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Abstract 
 

 The objectives of this research were to study (1) basic personal, social, and economic conditions of farmers (2) oil palm 
production conditions of farmers (3) knowledge, knowledge resources, and motivations in the adoption of fertilizer based on soil 
analysis of farmers (4) factors relating to the adoption of fertilizers based on soil analysis of farmers and (5) problems, suggestions, and 
needs in the extension of fertilizer application based on soil analysis of farmers. The population in this research was 358 oil palm 
production farmers in Huai Luek sub-district. The sample size of 190 people and simple random sampling method through lotto 
picking. Data were collected by conducting interview and were analyzed by using statistics such as descriptive statistics, ranking, 
and Chi-square.  
 The results of the research found out that (1) 55.3% of farmers were male with the average age of 54.42 years old, the 
average area of oil palm production of 10.82 Rai. (2) 73.2% of them grew them in the lowland area. (3) Farmers who adopted and 
not adopted the fertilizer application based on soil analysisเ had the knowledge at the high and moderate level respectively. 
Knowledge received from various sources, overall, was at the moderate level especially the knowledge received from personal 
media which was more than other types of media. Opinions toward the adoption of fertilizers based on soil analysis of farmers  
who adopted and did not adopt the use of fertilizers based on soil analysis were at the high and moderate level accordingly.  
Motivations on the adoption of fertilizers according to soil analysis of farmers who adopted and not adopted the fertilizer 
application based on soil analysis were at the high and moderate level respectively. (4) Factors relating to the adoption of 
fertilizers application based on soil analysis found that that age, experience in oil palm production, oil palm productivity,  
knowledge, knowledge resources, opinions toward the application of fertilizers according to soil analysis, and motivations of 
farmers who adopted the fertilizer application based on soil analysis were related at statistically significant level of .01. (5) Problems, 
suggestions and needs for extension in fertilizer application based on soil analysis of farmers who did not adopt the application 
fertilizers based on soil analysis, overall. 
 
Keywords: Adoption, Fertilizer Application Based on Soil Analysis, Oil Palm  
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’
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บทน า 
 

 ดิน เป็นปัจจยัพ้ืนฐานท่ีมีความส าคญัต่อการผลิตสินคา้เกษตรท่ีส าคญั ซ่ึงประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทย มีอาชีพ
หลกัในการท าการเกษตร เม่ือประชากรมีจ านวนเพ่ิมข้ึน ความตอ้งการผลผลิตทางการเกษตร ก็เพ่ิมมากข้ึนดว้ย ซ่ึงสถานการณ์ดิน
ในช่วงหลาย ๆ ปีท่ีผ่านมา ประสบปัญหาหลายอยา่ง ซ่ึงความเส่ือมโทรมของดิน ก็เป็นปัญหาหน่ึงท่ีมีความส าคญั และสาเหตุของ
ดินเส่ือมโทรม สาเหตุหน่ึงมาจากการใชปุ๋้ยไม่ถูกตอ้ง และไม่มีการใชปุ๋้ยอินทรียร่์วมกบัปุ๋ยเคมี เพ่ือปรับปรุงโครงสร้างของดิน 
ส่งผลให้ดินแน่นทึบ การระบายน ้ า การถ่ายเทอากาศไม่ดี (ภรณี ต่างวิวฒัน์, 2561) ซ่ึงการใส่ปุ๋ยเคมีเกินความตอ้งการของพืช จะ    
ท าใหต้น้ทุนในการผลิตสูง และยงัส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืช ความตา้นทานต่อโรคแมลงศตัรูพืชต ่า ท าให้ไดรั้บความ
เสียหายอยา่งรุนแรงไดง่้าย จนกระทบต่อการใหผ้ลผลิตของพืช จึงท าใหเ้กิดความจ าเป็นตอ้งใชส้ารเคมีในการป้องกนัก าจดัศตัรูพืช 
ซ่ึงท าใหมี้ตน้ทุนการผลิตท่ีสูงข้ึนไปอีก (ทศันีย ์อตัตะนนัท ์และประทีป วรีะพฒันนิรันดร์, 2558)  

จงัหวดัสงขลา มีพ้ืนท่ีปลูกปาลม์น ้ ามนัจ านวน 83,043 ไร่ (ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2564) ซ่ึงเกษตรกรส่วนใหญ่
ประสบปัญหาเร่ืองตน้ทุนการผลิต และผลผลิตท่ียงัไม่ไดป้ระสิทธิภาพ สาเหตุประการหน่ึงเกิดจากการใชปุ๋้ยเคมีไม่ถูกตอ้ง ทั้งน้ี ใน
ปี 2557 กรมส่งเสริมการเกษตรไดมี้แนวทางในการลดตน้ทุนการผลิตและเพ่ิมผลผลิต โดยการส่งเสริมให้เกษตรกรใชปุ๋้ยตามค่า
วเิคราะห์ดิน โครงการส่งเสริมการใชปุ๋้ยเคมีอยา่งมีประสิทธิภาพเพ่ือลดตน้ทุนการผลิต ในปี 2557-2558 เพื่อยกระดบัความรู้ดา้นดิน 
ปุ๋ยใหแ้ก่เกษตรกร และช่วยเหลือใหเ้กษตรกรสามารถจดัการดินและปุ๋ยอยา่งถูกตอ้ง เพ่ือลดตน้ทุนการผลิตและเพ่ิมผลผลิตไดด้ว้ย
ตนเอง (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2561) 
 จากขอ้มูลดงักล่าว ผูว้จิยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการยอมรับการใชปุ๋้ยตามค่าวเิคราะห์ดินของเกษตรกร
ผูป้ลูกปาลม์น ้ ามนั ต าบลหว้ยลึก อ าเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา เพ่ือศึกษาสภาพพ้ืนฐานส่วนบุคคล สภาพทางสังคม และเศรษฐกิจ 
สภาพการผลิตปาลม์น ้ ามนั ความรู้ แหล่งความรู้ ความคิดเห็น และแรงจูงใจของเกษตรกร เพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้
เกษตรกรมีการใชปุ๋้ยตามค่าวเิคราะห์ดิน เพ่ือลดตน้ทุน และเพ่ิมผลผลิตอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
 

วตัถุประสงค์การวจิยั 
 
 1. เพื่อศึกษาสภาพพ้ืนฐานส่วนบุคคล สภาพทางสงัคม และเศรษฐกิจของเกษตรกร 
 2. เพื่อศึกษาสภาพการผลิตปาลม์น ้ ามนัของเกษตรกร 
 3. เพื่อศึกษาความรู้ แหล่งความรู้ ความคิดเห็น และแรงจูงใจในการใชปุ๋้ยตามค่าวเิคราะห์ดินของเกษตรกร 
 4. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการยอมรับการใชปุ๋้ยตามค่าวเิคราะห์ดินของเกษตรกร  
 5. เพื่อศึกษาปัญหา ขอ้เสนอแนะ และความตอ้งการในการส่งเสริมการใชปุ๋้ยตามค่าวเิคราะห์ดินของเกษตรกร 
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 ดิน เป็นปัจจยัพ้ืนฐานท่ีมีความส าคญัต่อการผลิตสินคา้เกษตรท่ีส าคญั ซ่ึงประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทย มีอาชีพ
หลกัในการท าการเกษตร เม่ือประชากรมีจ านวนเพ่ิมข้ึน ความตอ้งการผลผลิตทางการเกษตร ก็เพ่ิมมากข้ึนดว้ย ซ่ึงสถานการณ์ดิน
ในช่วงหลาย ๆ ปีท่ีผ่านมา ประสบปัญหาหลายอยา่ง ซ่ึงความเส่ือมโทรมของดิน ก็เป็นปัญหาหน่ึงท่ีมีความส าคญั และสาเหตุของ
ดินเส่ือมโทรม สาเหตุหน่ึงมาจากการใชปุ๋้ยไม่ถูกตอ้ง และไม่มีการใชปุ๋้ยอินทรียร่์วมกบัปุ๋ยเคมี เพ่ือปรับปรุงโครงสร้างของดิน 
ส่งผลให้ดินแน่นทึบ การระบายน ้ า การถ่ายเทอากาศไม่ดี (ภรณี ต่างวิวฒัน์, 2561) ซ่ึงการใส่ปุ๋ยเคมีเกินความตอ้งการของพืช จะ    
ท าใหต้น้ทุนในการผลิตสูง และยงัส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืช ความตา้นทานต่อโรคแมลงศตัรูพืชต ่า ท าให้ไดรั้บความ
เสียหายอยา่งรุนแรงไดง่้าย จนกระทบต่อการใหผ้ลผลิตของพืช จึงท าใหเ้กิดความจ าเป็นตอ้งใชส้ารเคมีในการป้องกนัก าจดัศตัรูพืช 
ซ่ึงท าใหมี้ตน้ทุนการผลิตท่ีสูงข้ึนไปอีก (ทศันีย ์อตัตะนนัท ์และประทีป วรีะพฒันนิรันดร์, 2558)  

จงัหวดัสงขลา มีพ้ืนท่ีปลูกปาลม์น ้ ามนัจ านวน 83,043 ไร่ (ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2564) ซ่ึงเกษตรกรส่วนใหญ่
ประสบปัญหาเร่ืองตน้ทุนการผลิต และผลผลิตท่ียงัไม่ไดป้ระสิทธิภาพ สาเหตุประการหน่ึงเกิดจากการใชปุ๋้ยเคมีไม่ถูกตอ้ง ทั้งน้ี ใน
ปี 2557 กรมส่งเสริมการเกษตรไดมี้แนวทางในการลดตน้ทุนการผลิตและเพ่ิมผลผลิต โดยการส่งเสริมให้เกษตรกรใชปุ๋้ยตามค่า
วเิคราะห์ดิน โครงการส่งเสริมการใชปุ๋้ยเคมีอยา่งมีประสิทธิภาพเพ่ือลดตน้ทุนการผลิต ในปี 2557-2558 เพื่อยกระดบัความรู้ดา้นดิน 
ปุ๋ยใหแ้ก่เกษตรกร และช่วยเหลือใหเ้กษตรกรสามารถจดัการดินและปุ๋ยอยา่งถูกตอ้ง เพ่ือลดตน้ทุนการผลิตและเพ่ิมผลผลิตไดด้ว้ย
ตนเอง (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2561) 
 จากขอ้มูลดงักล่าว ผูว้จิยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการยอมรับการใชปุ๋้ยตามค่าวเิคราะห์ดินของเกษตรกร
ผูป้ลูกปาลม์น ้ ามนั ต าบลหว้ยลึก อ าเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา เพ่ือศึกษาสภาพพ้ืนฐานส่วนบุคคล สภาพทางสังคม และเศรษฐกิจ 
สภาพการผลิตปาลม์น ้ ามนั ความรู้ แหล่งความรู้ ความคิดเห็น และแรงจูงใจของเกษตรกร เพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้
เกษตรกรมีการใชปุ๋้ยตามค่าวเิคราะห์ดิน เพ่ือลดตน้ทุน และเพ่ิมผลผลิตอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
 

วตัถุประสงค์การวจิยั 
 
 1. เพื่อศึกษาสภาพพ้ืนฐานส่วนบุคคล สภาพทางสงัคม และเศรษฐกิจของเกษตรกร 
 2. เพื่อศึกษาสภาพการผลิตปาลม์น ้ ามนัของเกษตรกร 
 3. เพื่อศึกษาความรู้ แหล่งความรู้ ความคิดเห็น และแรงจูงใจในการใชปุ๋้ยตามค่าวเิคราะห์ดินของเกษตรกร 
 4. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการยอมรับการใชปุ๋้ยตามค่าวเิคราะห์ดินของเกษตรกร  
 5. เพื่อศึกษาปัญหา ขอ้เสนอแนะ และความตอ้งการในการส่งเสริมการใชปุ๋้ยตามค่าวเิคราะห์ดินของเกษตรกร 
 
 
 
 
 
 
 

กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

ตวัแปรอิสระ                             ตวัแปรตาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการยอมรับ  
Rogers (อา้งถึงใน เฉลิมศกัด์ิ ตุม้หิรัญ, 2560) กล่าวถึง กระบวนการตดัสินใจยอมรับนวตักรรม 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

 1. ขั้นหาความรู้ ในขั้นน้ี บุคคลรับรู้วา่ นวตักรรมนั้นมีอยู ่และพยายามหาความรู้และพยายามท าความเขา้ใจการใชง้านหรือ
ท างาน 

 2. ขั้นโนม้นา้วใจ ในขั้นน้ี บุคคลมีทศันคติพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ บุคคลจะเร่ิมหาขอ้มูลอยา่งกระตือรือร้น เร่ิมสนใจหา
รายละเอียดเก่ียวกบัขอ้มูลเพ่ิมเติม  
 3. ขั้นการตดัสินใจ มีแนวทางการตดัสินใจเก่ียวกบันวตักรรม 
 4. ขั้นการน านวตักรรมไปใช ้โดยเป็นการทดลองเพ่ือดูผลดี และเพ่ือดูวา่ ประโยชน์ท่ีไดรั้บนั้น มากพอท่ีจะยอมรับไป
ปฏิบติัอยา่งเตม็ท่ีหรือไม่ 
 5. ขั้นการยนืยนั เป็นขั้นท่ีบุคคลจะพยายามหาข่าวสารมากข้ึน เพ่ือรับรองหรือยนืยนัการตดัสินใจเก่ียวกบันวตักรรมท่ีใชไ้ป 
ในขั้นน้ี บุคคลอาจเปล่ียนใจไปในทางตรงขา้มได ้ถา้ไดรั้บขอ้มูลใหม่ท่ีขดัแยง้กบัขอ้มูลท่ีไดรั้บมา โดยบุคคลใกลชิ้ดจะมีบทบาท
มาก 
 
แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัแรงจงูใจ 
 สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม (2560)ไดแ้บ่งประเภทของแรงจูงใจเป็น 2 ลกัษณะ คือ 
 1. แรงจูงใจภายใน (intrinsic motives) แรงจูงใจภายใน เป็นส่ิงผลกัดนัจากภายในตวับุคคล ซ่ึงอาจจะเป็นเจตคติ ความ
คิดเห็น ความสนใจ ความตั้งใจ การมองเห็นคุณค่า ความพอใจ ความตอ้งการ เป็นตน้ ดงัท่ีกล่าวมาเหล่าน้ี มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ค่อนขา้งถาวร 

     การใชปุ๋้ยตามค่าวเิคราะห์ดิน 
     1. การยอมรับการใชปุ๋้ยตามค่าวเิคราะห์ดิน 
     2. การไม่ยอมรับการใชปุ๋้ยตามค่าวเิคราะห์ดิน 
 

1. อาย ุ
2. ประสบการณ์ในการปลูกปาลม์น ้ ามนั 
3. จ านวนผลผลิตปาลม์น ้ ามนั 
4. ความรู้ในการใชปุ๋้ยตามค่าวเิคราะห์ดิน 
5. แหล่งความรู้ในการใชปุ๋้ยตามค่าวเิคราะห์ดิน 
6. ความคิดเห็นต่อการใชปุ๋้ยตามค่าวเิคราะห์ดิน 
7. ความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการใชปุ๋้ยตามค่าวเิคราะห์ดิน 
8. แรงจูงใจต่อการใชปุ๋้ยตามค่าวเิคราะห์ดิน 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

330330

 2. แรงจูงใจภายนอก (extrinsic motives) แรงจูงใจภายนอก เป็นส่ิงผลกัดนัภายนอกตวับุคคลท่ีมากระตุน้ให้เกิดพฤติกรรม 
อาจจะเป็นการไดรั้บรางวลั เกียรติยศ ช่ือเสียง ค าชม การไดรั้บการยอมรับยกยอ่ง เป็นตน้ แรงจูงใจน้ี จะไม่คงทนถาวรต่อพฤติกรรม 
บุคคลจะแสดงพฤติกรรม เพ่ือตอบสนองส่ิงจูงใจดงักล่าว 
 
แนวคดิเกีย่วกบัการส่งเสริมการเกษตร  

พงษศ์กัด์ิ องักสิทธ์ิ (2561) ไดอ้ธิบายวา่ การส่งเสริมการเกษตร หมายความถึง กระบวนการพฒันาความรู้ของเกษตรกร
จากการน าเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผสมผสานกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เพ่ือมุ่งพฒันาผลผลิตท่ีเหมาะสมกบัการใชท้รัพยากรธรรมชาติ 
ก่อใหเ้กิดการพฒันารายไดเ้ศรษฐกิจ ท าใหชี้วติครอบครัวเกษตรกร อยูพ่อดี กินพอดี และมีความสุขอนัเป็นผลต่อการพฒันาชุมชน 
ใหมี้ความมัน่คงและมัง่คัง่ในท่ีสุด 
 

วธีิด าเนินการวจิยั 
 
 ประชากร คือ เกษตรกรผูป้ลูกปาล์มน ้ ามนัในพ้ืนท่ีต าบลห้วยลึก อ าเภอควนเนียง จังหวดัสงขลา ท่ีข้ึนทะเบียนกับกรม
ส่งเสริมการเกษตร ในปี 2563 จ านวน  358 ราย ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างตามสูตรการค านวณของทาโร ยามาเน โดยก าหนดค่า
ความคลาดเคล่ือนท่ี 0.05 ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 190 ราย ท าการสุ่มตวัอยา่งแบบง่ายโดยจบัสลาก โดยแยกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
กลุ่มตวัอย่างท่ียอมรับการใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ดิน จ านวน 95 ราย และกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่ยอมรับการใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
จ านวน 95 ราย ตามสดัส่วนของหมู่บา้น 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวจิยั คือ  แบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ประกอบดว้ย ค าถามปลายปิด และค าถามปลายเปิด แบ่งเป็น 
5 ตอน ดงัน้ี ตอนท่ี 1 สภาพพ้ืนฐานส่วนบุคคล สภาพทางสังคม และเศรษฐกิจของเกษตรกร ตอนท่ี 2 สภาพการผลิตปาลม์น ้ ามนั
ของเกษตรกร ตอนท่ี 3 ความรู้ แหล่งความรู้ และแรงจูงใจต่อการใชปุ๋้ยตามค่าวเิคราะห์ดินของเกษตรกร  ตอนท่ี 4 ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการยอมรับการใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ดินของเกษตรกร และตอนท่ี 5 ปัญหา ขอ้เสนอแนะ และความตอ้งการส่งเสริมการใชปุ๋้ย
ตามค่าวเิคราะห์ดินของเกษตรกร และวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา การจดัอนัดบั และการวเิคราะห์ Chi-square 
 

ผลการวจิยั 
 
ตอนที ่1 สภาพพืน้ฐานส่วนบุคคล สภาพทางสังคม และเศรษฐกจิของเกษตรกร 
  1. สภาพพ้ืนฐานส่วนบุคคล พบวา่ เกษตรกรท่ียอมรับการใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุค่าเฉล่ีย 
52.20 ปี ส่วนมากนับถือศาสนาพุทธ จบการศึกษาประถมศึกษา มากท่ีสุด ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลกั 
อาชีพรอง ประกอบอาชีพรับจา้งทัว่ไป จ านวนสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมดเฉล่ีย 4.18 คน ประสบการณ์ในการท าสวนปาลม์น ้ ามนั 
เฉล่ีย 7.91 ปี ส่วนเกษตรกรท่ีไม่ยอมรับการใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายคุ่าเฉล่ีย 56.63 ปี ส่วนใหญ่นบัถือ
ศาสนาพุทธ จบการศึกษาประถมศึกษา มากท่ีสุด ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลกั อาชีพรอง ประกอบอาชีพ
รับจา้งทัว่ไป จ านวนสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมดเฉล่ีย 4 คน ประสบการณ์ในท าสวนปาลม์น ้ ามนั เฉล่ีย 6.23 ปี 
 2. สภาพพ้ืนฐานทางสงัคมของเกษตรกร พบวา่ เกษตรกรท่ียอมรับและไม่ยอมรับการใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ส่วนมาก
ไม่มีการด ารงต าแหน่งทางสงัคม ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกสถาบนัการเกษตรโดยเป็นสมาชิกกลุ่มสหกรณ์การเกษตร มากท่ีสุด  



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี
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 2. แรงจูงใจภายนอก (extrinsic motives) แรงจูงใจภายนอก เป็นส่ิงผลกัดนัภายนอกตวับุคคลท่ีมากระตุน้ให้เกิดพฤติกรรม 
อาจจะเป็นการไดรั้บรางวลั เกียรติยศ ช่ือเสียง ค าชม การไดรั้บการยอมรับยกยอ่ง เป็นตน้ แรงจูงใจน้ี จะไม่คงทนถาวรต่อพฤติกรรม 
บุคคลจะแสดงพฤติกรรม เพ่ือตอบสนองส่ิงจูงใจดงักล่าว 
 
แนวคดิเกีย่วกบัการส่งเสริมการเกษตร  

พงษศ์กัด์ิ องักสิทธ์ิ (2561) ไดอ้ธิบายวา่ การส่งเสริมการเกษตร หมายความถึง กระบวนการพฒันาความรู้ของเกษตรกร
จากการน าเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผสมผสานกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เพ่ือมุ่งพฒันาผลผลิตท่ีเหมาะสมกบัการใชท้รัพยากรธรรมชาติ 
ก่อใหเ้กิดการพฒันารายไดเ้ศรษฐกิจ ท าใหชี้วติครอบครัวเกษตรกร อยูพ่อดี กินพอดี และมีความสุขอนัเป็นผลต่อการพฒันาชุมชน 
ใหมี้ความมัน่คงและมัง่คัง่ในท่ีสุด 
 

วธีิด าเนินการวจิยั 
 
 ประชากร คือ เกษตรกรผูป้ลูกปาล์มน ้ ามนัในพ้ืนท่ีต าบลห้วยลึก อ าเภอควนเนียง จังหวดัสงขลา ท่ีข้ึนทะเบียนกับกรม
ส่งเสริมการเกษตร ในปี 2563 จ านวน  358 ราย ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างตามสูตรการค านวณของทาโร ยามาเน โดยก าหนดค่า
ความคลาดเคล่ือนท่ี 0.05 ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 190 ราย ท าการสุ่มตวัอยา่งแบบง่ายโดยจบัสลาก โดยแยกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
กลุ่มตวัอย่างท่ียอมรับการใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ดิน จ านวน 95 ราย และกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่ยอมรับการใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
จ านวน 95 ราย ตามสดัส่วนของหมู่บา้น 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวจิยั คือ  แบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ประกอบดว้ย ค าถามปลายปิด และค าถามปลายเปิด แบ่งเป็น 
5 ตอน ดงัน้ี ตอนท่ี 1 สภาพพ้ืนฐานส่วนบุคคล สภาพทางสังคม และเศรษฐกิจของเกษตรกร ตอนท่ี 2 สภาพการผลิตปาลม์น ้ ามนั
ของเกษตรกร ตอนท่ี 3 ความรู้ แหล่งความรู้ และแรงจูงใจต่อการใชปุ๋้ยตามค่าวเิคราะห์ดินของเกษตรกร  ตอนท่ี 4 ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการยอมรับการใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ดินของเกษตรกร และตอนท่ี 5 ปัญหา ขอ้เสนอแนะ และความตอ้งการส่งเสริมการใชปุ๋้ย
ตามค่าวเิคราะห์ดินของเกษตรกร และวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา การจดัอนัดบั และการวเิคราะห์ Chi-square 
 

ผลการวจิยั 
 
ตอนที ่1 สภาพพืน้ฐานส่วนบุคคล สภาพทางสังคม และเศรษฐกจิของเกษตรกร 
  1. สภาพพ้ืนฐานส่วนบุคคล พบวา่ เกษตรกรท่ียอมรับการใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุค่าเฉล่ีย 
52.20 ปี ส่วนมากนับถือศาสนาพุทธ จบการศึกษาประถมศึกษา มากท่ีสุด ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลกั 
อาชีพรอง ประกอบอาชีพรับจา้งทัว่ไป จ านวนสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมดเฉล่ีย 4.18 คน ประสบการณ์ในการท าสวนปาลม์น ้ ามนั 
เฉล่ีย 7.91 ปี ส่วนเกษตรกรท่ีไม่ยอมรับการใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายคุ่าเฉล่ีย 56.63 ปี ส่วนใหญ่นบัถือ
ศาสนาพุทธ จบการศึกษาประถมศึกษา มากท่ีสุด ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลกั อาชีพรอง ประกอบอาชีพ
รับจา้งทัว่ไป จ านวนสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมดเฉล่ีย 4 คน ประสบการณ์ในท าสวนปาลม์น ้ ามนั เฉล่ีย 6.23 ปี 
 2. สภาพพ้ืนฐานทางสงัคมของเกษตรกร พบวา่ เกษตรกรท่ียอมรับและไม่ยอมรับการใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ส่วนมาก
ไม่มีการด ารงต าแหน่งทางสงัคม ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกสถาบนัการเกษตรโดยเป็นสมาชิกกลุ่มสหกรณ์การเกษตร มากท่ีสุด  

 3. สภาพพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรท่ียอมรับการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน มีจ านวนพ้ืนท่ีท า
การเกษตรทั้งหมด เฉล่ีย 17.69 ไร่ จ านวนพ้ืนท่ีปลูกปาล์มน ้ ามนั เฉล่ีย 17.69 ไร่ จ านวนผลผลิตของปาล์มน ้ ามนัเฉล่ีย 2,168.42 
กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ส่วนมากพ้ืนท่ีถือครองมีเอกสารสิทธ์ิ เป็นโฉนด น.ส.4จ มากท่ีสุด รายได้ในภาคการเกษตรเฉล่ียต่อปี 
122,842.11 บาทต่อปี รายจ่ายภาคการเกษตรเฉล่ียต่อปี 56,884.21 บาทต่อปี จ านวนแรงงานในครัวเรือนทั้งหมดเฉล่ีย 3.02 คน    
ส่วนใหญ่จ านวนแรงงานในภาคการเกษตรทั้งหมด เป็นเพศชาย ภาระหน้ีสินภาคการเกษตรส่วนใหญ่เป็นหน้ีสินในระบบ แหล่ง
เงินทุนจะมาจาการกูย้มืจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ส่วนเกษตรกรท่ีไม่ยอมรับการใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
ส่วนใหญ่มีจ านวนพ้ืนท่ีท าการเกษตรทั้งหมด เฉล่ีย 15.00 ไร่ จ านวนพ้ืนท่ีปลูกปาลม์น ้ ามนั เฉล่ีย 10.17 ไร่ จ านวนผลผลิตของปาลม์
น ้ ามนัเฉล่ีย 1,730.53 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ส่วนมากมีเอกสารสิทธ์ิในพ้ืนท่ีถือครองเป็นโฉนด น.ส.4จ มากท่ีสุด รายได้ในภาค
การเกษตรเฉล่ียต่อปี 53,052.63 บาทต่อปี รายจ่ายภาคการเกษตรเฉล่ียต่อปี 30,357.89 บาทต่อปี จ านวนแรงงานในครัวเรือนทั้งหมด
เฉล่ีย 2.80 คน ส่วนใหญ่จ านวนแรงงานในภาคการเกษตรทั้งหมด เป็นเพศชาย ภาระหน้ีสินภาคการเกษตรส่วนใหญ่เป็นหน้ีสินใน
ระบบ ซ่ึงแหล่งเงินทุนจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
 
ตอนที ่2 สภาพการผลติปาล์มน ้ามันของเกษตรกร 
 เกษตรกรท่ียอมรับและไม่ยอมรับการใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ส่วนมากปลูกปาล์มน ้ ามนัพนัธ์ุเทเนอรา สภาพพ้ืนท่ีท า
การเกษตรส่วนใหญ่เป็นท่ีลุ่ม และมีลกัษณะเป็นดินเหนียว มากกวา่คร่ึงหน่ึงจะเป็นแรงงานในครัวเรือน ส่วนจ านวนความถ่ีในการ
ใส่ปุ๋ย พบวา่ เกษตรกรท่ียอมรับการใชปุ๋้ยตามค่าวเิคราะห์ดินส่วนใหญ่ใส่ปุ๋ยเฉล่ีย 2.59 คร้ังต่อปี  ส่วนใหญ่มีระยะเวลาการเก็บเก่ียว
เฉล่ีย 21.56 วนัต่อรอบ แต่เกษตรกรท่ีไม่ยอมรับการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินส่วนใหญ่ใส่ปุ๋ยเฉล่ีย 1.79 คร้ังต่อปี ส่วนมากมี
ระยะเวลาการเก็บเก่ียวเฉล่ีย 41.68 วนัต่อรอบ 
 
ตอนที ่3 ความรู้ แหล่งความรู้ ความคดิเห็น และแรงจงูใจในการใช้ปุ๋ ยตามค่าวเิคราะห์ดนิของเกษตรกร 

1. ความรู้เก่ียวกบัการผลิตปาลม์น ้ ามนั และการใชปุ๋้ยตามค่าวเิคราะห์ดินของเกษตรกร พบวา่ เกษตรกรท่ียอมรับการใชปุ๋้ย
ตามค่าวเิคราะห์ดิน พบวา่ ตอบถูกเฉล่ีย 15.68 ขอ้ จาก 25 ขอ้ ส่วนค าถามท่ีเกษตรกรตอบผิดมากท่ีสุด คือ คุณสมบติัของดินท่ีเหมาะ
ในการปลูกปาลม์น ้ ามนั ควรเป็นดินร่วน ถึงดินเหนียวท่ีมีความลึกของชั้นหนา้ดินนอ้ยกวา่ 75 ซม. (เฉลย คือ มีความลึกของชั้นหนา้
ดินมากกวา่ 75 ซม.) ส่วนเกษตรกรไม่ท่ียอมรับการใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ดิน พบวา่ ตอบถูกเฉล่ีย 14.70 ขอ้ ส่วนค าถามท่ีเกษตรกร
ตอบผิดมากท่ีสุด คือ คุณสมบติัของดินท่ีเหมาะในการปลูกปาลม์น ้ ามนั ควรเป็นดินร่วน ถึงดินเหนียวท่ีมีความลึกของชั้นหนา้ดิน
นอ้ยกวา่ 75 ซม. (เฉลย คือ มีความลึกของชั้นหนา้ดินมากกวา่ 75 ซม.) 

2. แหล่งความรู้เก่ียวกบัการผลิตปาลม์น ้ ามนั และการใชปุ๋้ยตามค่าวเิคราะห์ดินของเกษตรกร พบวา่ เกษตรกรท่ียอมรับการ
ใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ดิน พบวา่ มีแหล่งความรู้ และไดรั้บขอ้มูลข่าวสารอยูใ่นระดบัปานกลาง และไดรั้บจากซ้ือบุคคลมากวา่ส่ืออ่ืน ๆ 
รองลงมาคือ ส่ือมวลชน ส่ือออนไลน์ และส่ือกลุ่ม ตามล าดบั ส่วนเกษตรกรท่ีไม่ยอมรับการใชปุ๋้ยตามค่าวเิคราะห์ดิน พบวา่ มีแหล่ง
ความรู้ และไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร อยูใ่นระดบัปานกลาง และไดรั้บจากส่ือบุคคลมากวา่ส่ืออ่ืน ๆ รองลงมาคือ ส่ือกลุ่ม ส่ือออนไลน์ 
และส่ือมวลชน ตามล าดบั 

3. ความคิดเห็นต่อการใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ดินของเกษตรกร  พบวา่ เกษตรกรท่ียอมรับการใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
พบวา่ มีความคิดเห็นต่อการใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ดิน อยูใ่นระดบัมากทั้งหมด คือ การใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ท าให้เกษตรกรมี
ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของปุ๋ยเพ่ิมมากข้ึน รองลงมา การใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ท าให้เกษตรกรรู้จกัปุ๋ยเคมี และปุ๋ยสั่งตดัเพ่ิม
มากข้ึน ส่วนเกษตรกรท่ีไม่ยอมรับการใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ดิน พบวา่ ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ดินอยู่



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี
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ในระดบัปานกลาง คือ การเก็บตวัอยา่งดินท่ีถูกตอ้ง จะมีผลต่อการแปลผล และการใชปุ๋้ยไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รองลงมา การใชปุ๋้ยตามค่า
วิเคราะห์ดิน จะท าให้พืชไดรั้บธาตุอาหารท่ีตรงตามความตอ้งการมากข้ึน  และการใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ ท าให้มีรายไดเ้พ่ิมข้ึน 
ตามล าดบั 

4. ความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ดินของเกษตรกร พบวา่ เกษตรกรท่ียอมรับการใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
พบวา่ ส่วนมากมีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมอยูใ่นระดบัมาก คือ มีการส่งเสริมการใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ เพ่ือให้เกิดการใชปุ๋้ยเคมี
อยา่งมีประสิทธิภาพ รองลงมา คือ มีการส่งเสริมให้มีการใชปุ๋้ยในอตัราส่วนท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการของพืชแต่ละชนิด และมี
การส่งเสริมใหเ้กษตรกรเขา้ไปรับบริการตรวจวเิคราะห์ดิน ท่ีศูนยจ์ดัการดินปุ๋ยชุมชน ตามล าดบั ส่วนเกษตรกรท่ีไม่ยอมรับการใช้
ปุ๋ยตามค่าวเิคราะห์ดิน พบวา่ ส่วนมากมีความคิดเห็นต่อการส่งเสริม อยูใ่นระดบัปานกลาง คือ มีการส่งเสริมให้เกษตรกรเขา้ไปรับ
บริการตรวจวเิคราะห์ดิน ท่ีศูนยจ์ดัการดินปุ๋ยชุมชน รองลงมา คือ หน่วยงานของภาครัฐใหบ้ริการรับตรวจวเิคราะห์ตวัอยา่งดิน และ
แปลผลใหก้บัเกษตรกร และมีการส่งเสริมการใชปุ๋้ยตามค่าวเิคราะห์ เพ่ือใหเ้กิดการใชปุ๋้ยเคมีอยา่งมีประสิทธิภาพ ตามล าดบั 

5. แรงจูงใจต่อการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรท่ียอมรับการใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ดิน พบว่า 
ส่วนมากมีแรงจูงใจ อยูใ่นระดบัมาก คือ เกษตรกรตดัสินใจใชปุ๋้ยตามค่าวเิคราะห์ดิน เพราะทราบขอ้มูลวา่ ช่วยลดตน้ทุนการผลิตได ้
รองลงมา คือ เกษตรกรตดัสินใจใชปุ๋้ยตามค่าวเิคราะห์ดิน เพราะคิดวา่ ท าใหมี้รายได ้หรือผลก าไรเพ่ิมมากข้ึน หลงัจากการใชปุ๋้ยสั่ง
ตดั หรือปุ๋ยผสม ส่วนเกษตรกรท่ีไม่ยอมรับการใชปุ๋้ยตามค่าวเิคราะห์ดิน พบวา่ ส่วนมากมีแรงจูงใจ อยูใ่นระดบัปานกลาง คือ มีการ
รับตรวจวเิคราะห์ตวัอยา่งดินของหน่วยงานจากภาครัฐ ซ่ึงบริการให้กบัเกษตรกรโดยไม่คิดค่าใชจ่้าย รองลงมาคือ มีการสนบัสนุน
ดา้นการใหข้อ้มูลความรู้ต่าง ๆ จากภาครัฐ ในการใชปุ๋้ยตามค่าวเิคราะห์ดิน 
 
ตอนที ่4 ปัจจยัทีเ่กีย่วข้องกบัการยอมรับการใช้ปุ๋ ยตามค่าวเิคราะห์ดนิของเกษตรกร  
 การวเิคราะห์ความเก่ียวขอ้งของอาย ุประสบการณ์ในการปลูกปาลม์น ้ ามนั จ านวนผลผลิตปาลม์น ้ ามนั ความรู้ แหล่งความรู้ และ
ความคิดเห็นต่อการใชปุ๋้ยตามค่าวเิคราะห์ดินของเกษตรกร ความคิดเห็นต่อการส่งเสริม และแรงจูงใจต่อการใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์
ดินของเกษตร 
 จากการวิเคราะห์ความเก่ียวขอ้ง พบว่า อายุ ประสบการณ์ในการปลูกปาล์มน ้ ามนั จ านวนผลผลิตปาล์มน ้ ามนั ความรู้ 
แหล่งความรู้ และความคิดเห็นต่อการใชปุ๋้ยตามค่าวเิคราะห์ดินของเกษตรกร ความคิดเห็นต่อการส่งเสริม และแรงจูงใจต่อการใชปุ๋้ย
ตามค่าวเิคราะห์ดินของเกษตร มีความเก่ียวขอ้งอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติท่ีระดบั .01 กบัการยอมรับการใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
ของเกษตรกร 
 
ตอนที ่5 ปัญหา ข้อเสนอแนะ และความต้องการในการส่งเสริมการใช้ปุ๋ ยตามค่าวเิคราะห์ดนิของเกษตรกร 

1. ปัญหาเก่ียวกับการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของเกษตรกร โดยในภาพรวม เกษตรกรมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง          
(1) ดา้นความรู้ความเขา้ใจ พบวา่ เกษตรกรท่ียอมรับการใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ส่วนใหญ่มีปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ ขาด
ความรู้เก่ียวกบัการเก็บตวัอย่างดิน รองลงมาคือ ขาดความรู้เก่ียวกบัความตอ้งการธาตุอาหารของพืชแต่ละชนิด และขาดความรู้
เก่ียวกบัการค านวณปุ๋ย ตามล าดบั ส่วนเกษตรกรท่ีไม่ยอมรับการใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ส่วนมากมีปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลาง
ทั้งหมด คือ ขาดความรู้เก่ียวกบัการค านวณปุ๋ย รองลงมาคือ ขาดความรู้เก่ียวกบัการเก็บตวัอยา่งดิน และขาดความรู้เก่ียวกบัความ
ตอ้งการธาตุอาหารของพืชแต่ละชนิด ตามล าดบั และ (2) ดา้นการผลิต พบวา่ เกษตรกรท่ียอมรับการใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ดิน มี
ปัญหาทั้งหมดอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ ขาดแรงงานในการผสมปุ๋ย รองลงมาคือ ขาดสถานท่ีในการผสมปุ๋ย และขั้นตอนการผสม



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย
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ำาแหง
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ในระดบัปานกลาง คือ การเก็บตวัอยา่งดินท่ีถูกตอ้ง จะมีผลต่อการแปลผล และการใชปุ๋้ยไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รองลงมา การใชปุ๋้ยตามค่า
วิเคราะห์ดิน จะท าให้พืชไดรั้บธาตุอาหารท่ีตรงตามความตอ้งการมากข้ึน  และการใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ ท าให้มีรายไดเ้พ่ิมข้ึน 
ตามล าดบั 

4. ความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ดินของเกษตรกร พบวา่ เกษตรกรท่ียอมรับการใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
พบวา่ ส่วนมากมีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมอยูใ่นระดบัมาก คือ มีการส่งเสริมการใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ เพ่ือให้เกิดการใชปุ๋้ยเคมี
อยา่งมีประสิทธิภาพ รองลงมา คือ มีการส่งเสริมให้มีการใชปุ๋้ยในอตัราส่วนท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการของพืชแต่ละชนิด และมี
การส่งเสริมใหเ้กษตรกรเขา้ไปรับบริการตรวจวเิคราะห์ดิน ท่ีศูนยจ์ดัการดินปุ๋ยชุมชน ตามล าดบั ส่วนเกษตรกรท่ีไม่ยอมรับการใช้
ปุ๋ยตามค่าวเิคราะห์ดิน พบวา่ ส่วนมากมีความคิดเห็นต่อการส่งเสริม อยูใ่นระดบัปานกลาง คือ มีการส่งเสริมให้เกษตรกรเขา้ไปรับ
บริการตรวจวเิคราะห์ดิน ท่ีศูนยจ์ดัการดินปุ๋ยชุมชน รองลงมา คือ หน่วยงานของภาครัฐใหบ้ริการรับตรวจวเิคราะห์ตวัอยา่งดิน และ
แปลผลใหก้บัเกษตรกร และมีการส่งเสริมการใชปุ๋้ยตามค่าวเิคราะห์ เพ่ือใหเ้กิดการใชปุ๋้ยเคมีอยา่งมีประสิทธิภาพ ตามล าดบั 

5. แรงจูงใจต่อการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรท่ียอมรับการใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ดิน พบว่า 
ส่วนมากมีแรงจูงใจ อยูใ่นระดบัมาก คือ เกษตรกรตดัสินใจใชปุ๋้ยตามค่าวเิคราะห์ดิน เพราะทราบขอ้มูลวา่ ช่วยลดตน้ทุนการผลิตได ้
รองลงมา คือ เกษตรกรตดัสินใจใชปุ๋้ยตามค่าวเิคราะห์ดิน เพราะคิดวา่ ท าใหมี้รายได ้หรือผลก าไรเพ่ิมมากข้ึน หลงัจากการใชปุ๋้ยสั่ง
ตดั หรือปุ๋ยผสม ส่วนเกษตรกรท่ีไม่ยอมรับการใชปุ๋้ยตามค่าวเิคราะห์ดิน พบวา่ ส่วนมากมีแรงจูงใจ อยูใ่นระดบัปานกลาง คือ มีการ
รับตรวจวเิคราะห์ตวัอยา่งดินของหน่วยงานจากภาครัฐ ซ่ึงบริการให้กบัเกษตรกรโดยไม่คิดค่าใชจ่้าย รองลงมาคือ มีการสนบัสนุน
ดา้นการใหข้อ้มูลความรู้ต่าง ๆ จากภาครัฐ ในการใชปุ๋้ยตามค่าวเิคราะห์ดิน 
 
ตอนที ่4 ปัจจยัทีเ่กีย่วข้องกบัการยอมรับการใช้ปุ๋ ยตามค่าวเิคราะห์ดนิของเกษตรกร  
 การวเิคราะห์ความเก่ียวขอ้งของอาย ุประสบการณ์ในการปลูกปาลม์น ้ ามนั จ านวนผลผลิตปาลม์น ้ ามนั ความรู้ แหล่งความรู้ และ
ความคิดเห็นต่อการใชปุ๋้ยตามค่าวเิคราะห์ดินของเกษตรกร ความคิดเห็นต่อการส่งเสริม และแรงจูงใจต่อการใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์
ดินของเกษตร 
 จากการวิเคราะห์ความเก่ียวขอ้ง พบว่า อายุ ประสบการณ์ในการปลูกปาล์มน ้ ามนั จ านวนผลผลิตปาล์มน ้ ามนั ความรู้ 
แหล่งความรู้ และความคิดเห็นต่อการใชปุ๋้ยตามค่าวเิคราะห์ดินของเกษตรกร ความคิดเห็นต่อการส่งเสริม และแรงจูงใจต่อการใชปุ๋้ย
ตามค่าวเิคราะห์ดินของเกษตร มีความเก่ียวขอ้งอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติท่ีระดบั .01 กบัการยอมรับการใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
ของเกษตรกร 
 
ตอนที ่5 ปัญหา ข้อเสนอแนะ และความต้องการในการส่งเสริมการใช้ปุ๋ ยตามค่าวเิคราะห์ดนิของเกษตรกร 

1. ปัญหาเก่ียวกับการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของเกษตรกร โดยในภาพรวม เกษตรกรมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง          
(1) ดา้นความรู้ความเขา้ใจ พบวา่ เกษตรกรท่ียอมรับการใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ส่วนใหญ่มีปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ ขาด
ความรู้เก่ียวกบัการเก็บตวัอย่างดิน รองลงมาคือ ขาดความรู้เก่ียวกบัความตอ้งการธาตุอาหารของพืชแต่ละชนิด และขาดความรู้
เก่ียวกบัการค านวณปุ๋ย ตามล าดบั ส่วนเกษตรกรท่ีไม่ยอมรับการใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ส่วนมากมีปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลาง
ทั้งหมด คือ ขาดความรู้เก่ียวกบัการค านวณปุ๋ย รองลงมาคือ ขาดความรู้เก่ียวกบัการเก็บตวัอยา่งดิน และขาดความรู้เก่ียวกบัความ
ตอ้งการธาตุอาหารของพืชแต่ละชนิด ตามล าดบั และ (2) ดา้นการผลิต พบวา่ เกษตรกรท่ียอมรับการใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ดิน มี
ปัญหาทั้งหมดอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ ขาดแรงงานในการผสมปุ๋ย รองลงมาคือ ขาดสถานท่ีในการผสมปุ๋ย และขั้นตอนการผสม

ปุ๋ยมีความยุง่ยากไม่สะดวก ตามล าดบั ส่วนเกษตรท่ีไม่ยอมรับการใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ดิน มีปัญหาส่วนมากอยูใ่นระดบัมาก คือ  
ขั้นตอนการผสมปุ๋ยมีความยุง่ยากไม่สะดวก รองลงมาคือ ขาดสถานท่ีในการผสมปุ๋ย และขาดแรงงานในการผสมปุ๋ย ตามล าดบั 

2. ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ดินของเกษตรกร โดยในภาพรวม เกษตรกรส่วนใหญ่มีขอ้เสนอแนะอยูใ่น
ระดบัปานกลาง คือ ควรมีการอบรมเก่ียวกบัความตอ้งการธาตุอาหารท่ีจ าเป็นของพืชแต่ละชนิด รองลงมาคือ ควรมีการให้ความรู้
เพ่ือใหท้ราบถึงประโยชน์และความส าคญัของการใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ควรมีการอบรมเก่ียวกบัการเก็บตวัอยา่งดินและลงมือ
ปฏิบติัจริงในแปลงของเกษตรกร และควรมีการอบรมให้ความรู้เร่ืองการใชแ้อพพลิเคชัน่ในการค านวณปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
ตามล าดบั 

3. ความตอ้งการส่งเสริมเก่ียวกบัการใชปุ๋้ยตามค่าวเิคราะห์ดิน โดยในภาพรวม เกษตรกรมีความตอ้งการในการส่งเสริมอยูใ่น
ระดบัมาก (1) ดา้นความรู้ พบวา่ เกษตรกรโดยภาพรวม มีความตอ้งการการส่งเสริมอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ ระบบน ้ าในแปลงปลูก 
รองลงมาคือ การใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การจดัท าแผนการการผลิตรายบุคคล (IFPP) และการเก็บตวัอยา่งดิน ตามล าดบั และ     
(2) ดา้นวธีิการส่งเสริม พบวา่ เกษตรกรท่ียอมรับการใชปุ๋้ยตามค่าวเิคราะห์ดิน ส่วนใหญ่มีความตอ้งการในการส่งเสริม อยูใ่นระดบั
มาก คือ การเยีย่มเยยีน และการฝึกอบรม รองลงมาคือ การศึกษาดูงาน การสาธิต และการจดัตั้งกลุ่ม ตามล าดบั ส่วนเกษตรกรท่ีไม่
ยอมรับการใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ส่วนใหญ่มีความตอ้งการในการส่งเสริม อยูใ่นระดบัปานกลาง คือ การศึกษาดูงาน รองลงมา
คือ การสาธิต การจดัตั้งกลุ่ม การฝึกอบรม และการเยีย่มเยอืน ตามล าดบั 

 
อภิปรายผล  

 
ตอนท่ี 1 สภาพพ้ืนฐานส่วนบุคคล สภาพทางสังคม และเศรษฐกิจของเกษตรกร จากการศึกษา พบวา่ (1) สภาพพ้ืนฐาน

ส่วนบุคคล  พบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย เน่ืองจากเพศชายท าการเกษตรมากกวา่เพศหญิง มีอายคุ่าเฉล่ีย 54.42 ปี อาจเป็น
เพราะวา่ คนวยัหนุ่มสาวไดไ้ปประกอบอาชีพในดา้นโรงงานอุตสาหกรรมหรือท างานต่างจงัหวดั เหลือเฉพาะคนท่ีมีอายมุากท่ียงัท า
การเกษตรอยู่ ร้อยละ 44.7 จบการศึกษาประถมศึกษา มากท่ีสุด ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร เป็นอาชีพหลกั อาชีพรอง
ประกอบอาชีพรับจา้งทัว่ไป อาจเป็นเพราะวา่ พ้ืนท่ีในต าบลหว้ยลึก อ าเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา มีทรัพยากรดิน น ้า และอุณหภูมิ
ท่ีเหมาะสมต่อการปลูกพืชเศรษฐกิจ ส่วนประสบการณ์ในการปลูกปาล์มน ้ ามนัเฉล่ีย 7.07 ปี อาจจะเป็นเพราะเกษตรกร มีการ
ปรับเปล่ียนกิจกรรมทางการเกษตรจากการท านาขา้วมาเป็นปาลม์น ้ ามนั เน่ืองจากเป็นพ้ืนท่ีเหมาะสมมากกวา่ (2) สภาพทางสังคม 
พบว่า ในภาพรวมร้อยละ 86.8 ไม่มีการด ารงต าแหน่งทางสังคม ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกสถาบันการเกษตรโดยเป็นสมาชิกกลุ่ม
สหกรณ์การเกษตร มากท่ีสุด และ (3) สภาพเศรษฐกิจ จากการศึกษาพบวา่ เกษตรกรมีรายไดภ้าคการเกษตรเฉล่ีย 87,947.37 บาทต่อปี 
รายจ่ายภาคการเกษตรเฉล่ีย 43,621.05 บาทต่อปี แหล่งเงินทุนของเกษตรกรร้อยละ 46.8 ใชแ้หล่งเงินทุนจากธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตรมากท่ีสุด อาจเป็นเพราะวา่ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอยูใ่นพ้ืนท่ี สามารถเขา้ถึงไดง่้าย 
รายละเอียดเง่ือนไขไม่ยุง่ยากในการกูย้มื 

ตอนท่ี 2 สภาพการผลิตปาลม์น ้ ามนั จากการศึกษาพบวา่ โดยภาพรวม ส่วนมากเกษตรกรปลูกปาลม์น ้ ามนัพนัธ์ุเทเนอรา 
อาจจะเป็นเพราะวา่ สภาพพ้ืนท่ีท าการเกษตรส่วนใหญ่เป็นท่ีลุ่ม และมีลกัษณะเป็นดินเหนียว และมีน ้ าเพียงพอต่อความตอ้งการของ
ปาลม์น ้ ามนั 

ตอนท่ี 3 ความรู้ แหล่งความรู้ ความคิดเห็น และแรงจูงใจในการใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ดินของเกษตรกร จากการศึกษา พบวา่  
(1) ความรู้เก่ียวกบัการใชปุ๋้ยตามค่าวเิคราะห์ดินของเกษตรกร พบวา่ โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ร้อยละ 49.5 ตอบถูก 11-15 
ขอ้ จาก 25 ขอ้ โดยค าตอบท่ีตอบผิดมากท่ีสุด คือ คุณสมบติัของดินท่ีเหมาะในการปลูกปาลม์น ้ ามนั ควรเป็นดินร่วน ถึงดินเหนียวท่ี



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี
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มีความลึกของชั้นหนา้ดินนอ้ยกวา่ 75 ซม. (เฉลย คือ มีความลึกของชั้นหนา้ดินมากกวา่ 75 ซม.) อาจจะเป็นเพราะเกษตรกรยงัขาด
องค์ความรู้และประสบการณ์ในการปลูกปาล์มน ้ ามนั จึงท าให้การเจริญเติบโตไม่เต็มท่ี (2) แหล่งความรู้เก่ียวกบัการผลิตปาล์ม
น ้ ามนัและการใชปุ๋้ยตามค่าวเิคราะห์ดินของเกษตรกร พบวา่ แหล่งความรู้ดา้นส่ือบุคคล เป็นแหล่งท่ีเกษตรไดรั้บมากท่ีสุด ส่วนใหญ่
จะไดรั้บจากเพื่อนบา้น อาจจะเป็นเพราะวา่ ความสนิทสนม และการพบเจอไดม้ากกวา่เจา้หนา้ท่ีของรัฐ หรือหน่วยงานต่าง ๆ พร้อม
ทั้งสามารถสอบถามไดต้ลอดท่ีเกิดขอ้สงสัย หรือปัญหาในการผลิตปาลม์น ้ ามนั (3) ความคิดเห็นต่อการใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
ของเกษตรกร พบวา่ ความคิดเห็นต่อการใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ท าให้เกษตรกรมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของปุ๋ยเพ่ิมมากข้ึน 
อาจจะเป็นเพราะวา่ แม่ปุ๋ยมีราคาแพง ท าใหเ้กษตรกรเห็นถึงความจ าเป็นท่ีตอ้งมีการลดตน้ทุนในการผลิต จึงท าให้มีการใส่ปุ๋ยตาม
ความตอ้งการของพืช (4) ความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ดินของเกษตรกร  พบวา่ การส่งเสริมการใชปุ๋้ยตาม
ค่าวิเคราะห์ เพ่ือให้เกิดการใชปุ๋้ยเคมีอยา่งมีประสิทธิภาพ อาจจะเป็นเพราะ เกษตรกรเห็นถึงความจ าเป็นของการใชปุ๋้ยเคมีให้เกิด
ประโยชน์ และตรงตามความตอ้งการของพืช และช่วงอายุของพืชแต่ละชนิด สามารถช่วยลดค่าใชจ่้ายในภาคการเกษตร และ        
(5) แรงจูงใจต่อการใชปุ๋้ยตามค่าวเิคราะห์ดินของเกษตรกร พบวา่ แรงจูงใจของเกษตรกรท่ีตดัสินใจใชปุ๋้ยตามค่าวเิคราะห์ดิน เพราะ
ทราบขอ้มูลวา่ ช่วยลดตน้ทุนการผลิตได ้อาจจะเป็นเพราะวา่ มีเกษตรกรตน้แบบรายคนท่ีน าไปใชแ้ลว้ ประสบความส าเร็จ ท าให้
ตน้ทุนลดลง และผลผลิตเพ่ิมข้ึน 

ตอนท่ี 4 ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการยอมรับการใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ดินของเกษตรกร จากการศึกษาพบวา่ มี 8 ตวัแปรท่ี
เก่ียวขอ้งอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติท่ีระดบั .01 ต่อการยอมรับการใชปุ๋้ยตามค่าวเิคราะห์ดินของเกษตรกร คือ อาย ุประสบการณ์ใน
การปลูกปาล์มน ้ ามนั จ านวนผลผลิตปาล์มน ้ ามนั ความรู้ แหล่งความรู้ และความคิดเห็นต่อการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของ
เกษตรกร ความคิดเห็นต่อการส่งเสริม และแรงจูงใจต่อการใชปุ๋้ยตามค่าวเิคราะห์ดินของเกษตร จากการศึกษาพบวา่ (1) อายมีุความ
เก่ียวขอ้งกบัการยอมรับการใชปุ๋้ยตามค่าวเิคราะห์ดิน พบวา่ เกษตรกรอายเุฉล่ีย 54.42 ปี จากการสมัภาษณ์เกษตรกร พบวา่ มีการลอง
ผิดลองถูกในการปลูกปาลม์น ้ ามนัมาก็หลายแบบ เม่ือเวลาผา่นไป ท าใหเ้กษตรกรมีการคิดวเิคราะห์ถึงปัจจยัต่าง ๆ ในการปลูกปาลม์
น ้ ามนัให้ได้ผลผลิตท่ีเพ่ิมมากข้ึน และการลดตน้ทุนการผลิตในการใชปุ๋้ยเคมี (2) ประสบการณ์ในการท าสวนปาล์มน ้ า มีความ
เก่ียวขอ้งกบัการยอมรับการใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เน่ืองจากเกษตรกรมีประสบการณ์ในการท าสวนปาลม์น ้ ามนั เฉล่ีย 7.07 ปี    
(3) จ านวนผลผลิตปาลม์น ้ ามนัมีความเก่ียวขอ้งกบัการยอมรับการใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ดิน จากการศึกษาพบวา่ เกษตรกรมีจ านวน
ผลผลิตปาล์มน ้ ามนัเฉล่ีย 1,949.47 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี และระยะเวลาการเก็บเก่ียวต่อรอบเฉล่ีย 21.56 วนัต่อรอบ ซ่ึงจะมีจ านวน
ผลผลิตปาลม์เพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ (4) ความรู้ในการใชปุ๋้ยตามค่าวเิคราะห์ดิน มีความเก่ียวขอ้งกบัการยอมรับการใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
จากการศึกษาพบวา่ เกษตรกรมีความรู้ในเร่ืองการผลิตปาลม์น ้ ามนั และมีการศึกษาเพ่ิมเก่ียวกบัการท าการเกษตรมากข้ึน (5) แหล่ง
ความรู้ในการใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ดิน มีความเก่ียวขอ้งกบัการยอมรับการใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ดิน อาจเป็นเพราะว่า เกษตรกร
เขา้ถึงส่ือไดม้ากข้ึน ท าใหไ้ดรั้บขอ้มูลข่าวสารไดม้ากข้ึน (6) ความคิดเห็นต่อการใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ดิน มีความเก่ียวขอ้งกบัการ
ยอมรับการใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ดิน อาจจะเป็นเพราะวา่ เกษตรกรเห็นถึงความจ าเป็นในการใชปุ๋้ยให้เหมาะสมกบัพืช และสภาพ
ของดินแต่ละพ้ืนท่ี (7) ความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ดิน มีความเก่ียวขอ้งกบัการยอมรับการใชปุ๋้ยตามค่า
วเิคราะห์ดิน อาจจะเป็นเพราะวา่ มีการส่งเสริมใหมี้การรวมกลุ่มแบบแปลงใหญ่ ท าใหเ้กษตรกรทราบ และเป็นรูปธรรมดา้นการลด
ตน้ทุนเพ่ิมผลผลิต และ (8) แรงจูงใจต่อการใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ดิน มีความเก่ียวขอ้งกบัการยอมรับการใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
อาจจะเป็นเพราะว่า แม่ปุ๋ยมีราคาแพง ท าให้เกิดการใชใ้ห้เกิดการคุม้ทุนมากท่ีสุด และเป็นทางเลือกในการลดค่าใช้จ่ายในภาค
การเกษตร 

ตอนท่ี 5 ปัญหา ขอ้เสนอแนะ และความตอ้งการในการส่งเสริมการใชปุ๋้ยตามค่าวเิคราะห์ดินของเกษตรกร จากการศึกษาพบวา่ 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’
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มีความลึกของชั้นหนา้ดินนอ้ยกวา่ 75 ซม. (เฉลย คือ มีความลึกของชั้นหนา้ดินมากกวา่ 75 ซม.) อาจจะเป็นเพราะเกษตรกรยงัขาด
องค์ความรู้และประสบการณ์ในการปลูกปาล์มน ้ ามนั จึงท าให้การเจริญเติบโตไม่เต็มท่ี (2) แหล่งความรู้เก่ียวกบัการผลิตปาล์ม
น ้ ามนัและการใชปุ๋้ยตามค่าวเิคราะห์ดินของเกษตรกร พบวา่ แหล่งความรู้ดา้นส่ือบุคคล เป็นแหล่งท่ีเกษตรไดรั้บมากท่ีสุด ส่วนใหญ่
จะไดรั้บจากเพื่อนบา้น อาจจะเป็นเพราะวา่ ความสนิทสนม และการพบเจอไดม้ากกวา่เจา้หนา้ท่ีของรัฐ หรือหน่วยงานต่าง ๆ พร้อม
ทั้งสามารถสอบถามไดต้ลอดท่ีเกิดขอ้สงสัย หรือปัญหาในการผลิตปาลม์น ้ ามนั (3) ความคิดเห็นต่อการใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
ของเกษตรกร พบวา่ ความคิดเห็นต่อการใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ท าให้เกษตรกรมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของปุ๋ยเพ่ิมมากข้ึน 
อาจจะเป็นเพราะวา่ แม่ปุ๋ยมีราคาแพง ท าใหเ้กษตรกรเห็นถึงความจ าเป็นท่ีตอ้งมีการลดตน้ทุนในการผลิต จึงท าให้มีการใส่ปุ๋ยตาม
ความตอ้งการของพืช (4) ความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ดินของเกษตรกร  พบวา่ การส่งเสริมการใชปุ๋้ยตาม
ค่าวิเคราะห์ เพ่ือให้เกิดการใชปุ๋้ยเคมีอยา่งมีประสิทธิภาพ อาจจะเป็นเพราะ เกษตรกรเห็นถึงความจ าเป็นของการใชปุ๋้ยเคมีให้เกิด
ประโยชน์ และตรงตามความตอ้งการของพืช และช่วงอายุของพืชแต่ละชนิด สามารถช่วยลดค่าใชจ่้ายในภาคการเกษตร และ        
(5) แรงจูงใจต่อการใชปุ๋้ยตามค่าวเิคราะห์ดินของเกษตรกร พบวา่ แรงจูงใจของเกษตรกรท่ีตดัสินใจใชปุ๋้ยตามค่าวเิคราะห์ดิน เพราะ
ทราบขอ้มูลวา่ ช่วยลดตน้ทุนการผลิตได ้อาจจะเป็นเพราะวา่ มีเกษตรกรตน้แบบรายคนท่ีน าไปใชแ้ลว้ ประสบความส าเร็จ ท าให้
ตน้ทุนลดลง และผลผลิตเพ่ิมข้ึน 

ตอนท่ี 4 ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการยอมรับการใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ดินของเกษตรกร จากการศึกษาพบวา่ มี 8 ตวัแปรท่ี
เก่ียวขอ้งอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติท่ีระดบั .01 ต่อการยอมรับการใชปุ๋้ยตามค่าวเิคราะห์ดินของเกษตรกร คือ อาย ุประสบการณ์ใน
การปลูกปาล์มน ้ ามนั จ านวนผลผลิตปาล์มน ้ ามนั ความรู้ แหล่งความรู้ และความคิดเห็นต่อการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของ
เกษตรกร ความคิดเห็นต่อการส่งเสริม และแรงจูงใจต่อการใชปุ๋้ยตามค่าวเิคราะห์ดินของเกษตร จากการศึกษาพบวา่ (1) อายมีุความ
เก่ียวขอ้งกบัการยอมรับการใชปุ๋้ยตามค่าวเิคราะห์ดิน พบวา่ เกษตรกรอายเุฉล่ีย 54.42 ปี จากการสมัภาษณ์เกษตรกร พบวา่ มีการลอง
ผิดลองถูกในการปลูกปาลม์น ้ ามนัมาก็หลายแบบ เม่ือเวลาผา่นไป ท าใหเ้กษตรกรมีการคิดวเิคราะห์ถึงปัจจยัต่าง ๆ ในการปลูกปาลม์
น ้ ามนัให้ได้ผลผลิตท่ีเพ่ิมมากข้ึน และการลดตน้ทุนการผลิตในการใชปุ๋้ยเคมี (2) ประสบการณ์ในการท าสวนปาล์มน ้ า มีความ
เก่ียวขอ้งกบัการยอมรับการใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เน่ืองจากเกษตรกรมีประสบการณ์ในการท าสวนปาลม์น ้ ามนั เฉล่ีย 7.07 ปี    
(3) จ านวนผลผลิตปาลม์น ้ ามนัมีความเก่ียวขอ้งกบัการยอมรับการใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ดิน จากการศึกษาพบวา่ เกษตรกรมีจ านวน
ผลผลิตปาล์มน ้ ามนัเฉล่ีย 1,949.47 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี และระยะเวลาการเก็บเก่ียวต่อรอบเฉล่ีย 21.56 วนัต่อรอบ ซ่ึงจะมีจ านวน
ผลผลิตปาลม์เพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ (4) ความรู้ในการใชปุ๋้ยตามค่าวเิคราะห์ดิน มีความเก่ียวขอ้งกบัการยอมรับการใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
จากการศึกษาพบวา่ เกษตรกรมีความรู้ในเร่ืองการผลิตปาลม์น ้ ามนั และมีการศึกษาเพ่ิมเก่ียวกบัการท าการเกษตรมากข้ึน (5) แหล่ง
ความรู้ในการใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ดิน มีความเก่ียวขอ้งกบัการยอมรับการใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ดิน อาจเป็นเพราะว่า เกษตรกร
เขา้ถึงส่ือไดม้ากข้ึน ท าใหไ้ดรั้บขอ้มูลข่าวสารไดม้ากข้ึน (6) ความคิดเห็นต่อการใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ดิน มีความเก่ียวขอ้งกบัการ
ยอมรับการใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ดิน อาจจะเป็นเพราะวา่ เกษตรกรเห็นถึงความจ าเป็นในการใชปุ๋้ยให้เหมาะสมกบัพืช และสภาพ
ของดินแต่ละพ้ืนท่ี (7) ความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ดิน มีความเก่ียวขอ้งกบัการยอมรับการใชปุ๋้ยตามค่า
วเิคราะห์ดิน อาจจะเป็นเพราะวา่ มีการส่งเสริมใหมี้การรวมกลุ่มแบบแปลงใหญ่ ท าใหเ้กษตรกรทราบ และเป็นรูปธรรมดา้นการลด
ตน้ทุนเพ่ิมผลผลิต และ (8) แรงจูงใจต่อการใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ดิน มีความเก่ียวขอ้งกบัการยอมรับการใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
อาจจะเป็นเพราะว่า แม่ปุ๋ยมีราคาแพง ท าให้เกิดการใชใ้ห้เกิดการคุม้ทุนมากท่ีสุด และเป็นทางเลือกในการลดค่าใช้จ่ายในภาค
การเกษตร 

ตอนท่ี 5 ปัญหา ขอ้เสนอแนะ และความตอ้งการในการส่งเสริมการใชปุ๋้ยตามค่าวเิคราะห์ดินของเกษตรกร จากการศึกษาพบวา่ 

(1) ปัญหาเก่ียวกบัการใชปุ๋้ยตามค่าวเิคราะห์ดินของเกษตรกร พบวา่ ดา้นการผลิต โดยมีระดบัปัญหาเร่ืองขั้นตอนการผสมปุ๋ยมีความ
ยุง่ยาก และไม่สะดวก อาจจะเป็นเพราะวา่ ตอ้งมีล าดบัขั้นตอนหลายอยา่ง และตอ้งใชเ้วลาในการรอผลวเิคราะห์ดิน และการค านวณ
ปุ๋ยรายแปลง ท าให้ไม่ทันกบัความตอ้งการของเกษตรกร ในแต่ละช่วงของการผลิต (2) ขอ้เสนอแนะเก่ียวกับการใชปุ๋้ยตามค่า
วิเคราะห์ดินของเกษตรกร พบว่า ดา้นการผลิตโดยมีขอ้เสนอแนะเร่ืองควรมีการสนับสนุน หรือกระตุน้ให้เกิดการรวมกลุ่มของ
เกษตรกรในพ้ืนท่ี อาจจะเป็นเพราะวา่ ในพ้ืนท่ียงัไม่มีการรวมกลุ่มของเกษตรผูป้ลูกปาลม์น ้ ามนัหรือแปลงใหญ่ปาลม์น ้ ามนั และ 
(3) ความตอ้งการในการส่งเสริมการใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ดินของเกษตรกร จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรท่ีตอ้งการให้มีการ
ส่งเสริมดา้นความรู้เก่ียวกบัการจดัท าระบบน ้ าในแปลงปลูก อาจจะเป็นเพราะวา่ เกษตรกรมีความสนใจและไดรั้บข่าวสารมาวา่ ถา้
การจดัการระบบน ้ าท่ีดี จะท าใหจ้ านวนผลผลิตต่อไร่เพ่ิมข้ึน 

 
ข้อเสนอแนะเพือ่การน าไปใช้ 

 
1. ควรมีการวางแผน และแนวทางการส่งเสริมใชปุ๋้ยตามค่าวเิคราะห์ดิน เพ่ือลดตน้ทุนการผลิตในพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย 
2. หน่วยงานภาครัฐควรมีการฝึกอบรม เพื่อพฒันาความรู้ดา้นการจดัการดินและปุ๋ยท่ีถูกตอ้ง โดยเฉพาะวธีิการใชปุ๋้ยตาม

ค่าวเิคราะห์ดินแบบง่ายใหแ้ก่เกษตรกร สามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และเกิดประสิทธิภาพ  
3. ควรมีการรวมกลุ่มเพ่ือจดัหาแม่ปุ๋ยราคาถูก เพ่ือจ าหน่ายตามความตอ้งการของสมาชิก ซ่ึงจะท าให้ตน้ทุนในเร่ืองของ

ปุ๋ยเคมีลดลง 
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บทคดัย่อ 

 
 การวิจยัคร้ังน้ี จดัท าข้ึนเพ่ือระบุปัจจยัท่ีท าใหก้ารด าเนินงานโครงการก่อสร้างของส านกังานทางหลวงชนบทท่ี 6 
กรมทางหลวงชนบท เกิดความล่าชา้ในงานก่อสร้าง โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการศึกษา จ านวน 28 คน ในการ
วิเคราะห์ผลทางสถิติ ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป Excel ในการทดสอบสมมติฐานวิเคราะห์ดว้ยสถิติ One way ANOVA สถิติ F 
test โดยมีค่าเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซนต์ ค่าความคาดเคล่ือน .05 จากการศึกษาและประยุกตใ์ชก้ารประเมินความเส่ียงในการ
ก่อสร้าง เพ่ือตรวจสอบปัจจัยท่ีส่งผลต่อการก่อสร้างงานทาง พบว่า ปัจจัยท่ีท าให้เกิดความล่าช้าในการก่อสร้าง 
ประกอบดว้ย บุคลากร การเงิน กระบวนการก่อสร้าง เคร่ืองมือเคร่ืองจกัร ดา้นวสัดุและปัจจยัอ่ืน ๆ โดยปัจจยัท่ีส่งผล
กระทบต่อความล่าชา้ในงานก่อสร้าง 3 ล  าดบัแรก คือ ดา้นการเงิน ดา้นเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร ดา้นอ่ืน ๆ โดยในการวิเคราะห์
ความแตกต่างของค่าคะแนนเฉล่ียรายกลุ่มของผูป้ฏิบติังาน พบว่า ระดบัความเส่ียงของปัจจยัอ่ืน ๆ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั
น้อยถึงระดับปานกลาง เม่ือเทียบระดับความเส่ียงกับงานวิจัยอ่ืน ตั้ งแต่ พ.ศ. 2534-2560 ค่าระดบัความเส่ียงระดับมี
แนวโน้มลดลงจากระดบัมากจนถึงระดบัน้อยตามเวลา เน่ืองจากมีการปรับปรุงการด าเนินการคดัเลือกผูรั้บเหมาและ
กระบวนการก่อสร้างของกรมทางหลวงชนบทใน พ.ศ. 2563 และการศึกษาท่ีผ่านมา จึงส่งผลใหร้ะดบัความเส่ียงในงาน
ก่อสร้างงานทางลดลง สอดคลอ้งกบั แนวโน้มท่ีมีการลดระดบัลง การบริหารความเส่ียงควรระมดัระวงัเร่ืองการเขา้ไป
ท างานในพ้ืนท่ี เน่ืองจากมีระดบัท่ีส่งผลต่อความล่าชา้ ในระดบัปานกลาง อายุ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งและประสบการณ์
ในการท างาน ไม่ส่งผลต่อปัจจยัยอ่ย 68 ปัจจยั ใน 6 ดา้น ต่อความคิดเห็นระดบัความถ่ี และผลกระทบต่อโครงการก่อสร้าง
งานทาง อยา่งมีนยัส าคญั 
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บทคดัย่อ 

 
 การวิจยัคร้ังน้ี จดัท าข้ึนเพ่ือระบุปัจจยัท่ีท าใหก้ารด าเนินงานโครงการก่อสร้างของส านกังานทางหลวงชนบทท่ี 6 
กรมทางหลวงชนบท เกิดความล่าชา้ในงานก่อสร้าง โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการศึกษา จ านวน 28 คน ในการ
วิเคราะห์ผลทางสถิติ ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป Excel ในการทดสอบสมมติฐานวิเคราะห์ดว้ยสถิติ One way ANOVA สถิติ F 
test โดยมีค่าเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซนต์ ค่าความคาดเคล่ือน .05 จากการศึกษาและประยุกตใ์ชก้ารประเมินความเส่ียงในการ
ก่อสร้าง เพ่ือตรวจสอบปัจจัยท่ีส่งผลต่อการก่อสร้างงานทาง พบว่า ปัจจัยท่ีท าให้เกิดความล่าช้าในการก่อสร้าง 
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กระทบต่อความล่าชา้ในงานก่อสร้าง 3 ล  าดบัแรก คือ ดา้นการเงิน ดา้นเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร ดา้นอ่ืน ๆ โดยในการวิเคราะห์
ความแตกต่างของค่าคะแนนเฉล่ียรายกลุ่มของผูป้ฏิบติังาน พบว่า ระดบัความเส่ียงของปัจจยัอ่ืน ๆ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั
น้อยถึงระดับปานกลาง เม่ือเทียบระดับความเส่ียงกับงานวิจัยอ่ืน ตั้ งแต่ พ.ศ. 2534-2560 ค่าระดบัความเส่ียงระดับมี
แนวโน้มลดลงจากระดบัมากจนถึงระดบัน้อยตามเวลา เน่ืองจากมีการปรับปรุงการด าเนินการคดัเลือกผูรั้บเหมาและ
กระบวนการก่อสร้างของกรมทางหลวงชนบทใน พ.ศ. 2563 และการศึกษาท่ีผ่านมา จึงส่งผลใหร้ะดบัความเส่ียงในงาน
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ในการท างาน ไม่ส่งผลต่อปัจจยัยอ่ย 68 ปัจจยั ใน 6 ดา้น ต่อความคิดเห็นระดบัความถ่ี และผลกระทบต่อโครงการก่อสร้าง
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Abstract 

 
 This research considered on the factors of construction delays on the road construction project of Bureau of 
Rural Road 6, Department of Rural Roads, Thailand. The risk management analysis was applied by using 28 
questionnaires as a tool. The data were analyzed for statistical results using the Excel program for one way ANOVA with 
F test function with 95% of confidence or .05 expectation. The 6 factors affecting construction delays on transport sector 
are personal, financial, construction process, tools and machines, materials and other factors. According to the results, 
the first 3 factors affected on construction delays were financial, tools and machines and other factors, respectively. 
Comparing the risk level with other researches from 1991 to 2017 in Thailand, The risk level of road construction 
management decreased from high level to low level over time. According to improvement of the selection of contractor 
process of Department of Rural Roads in 2020, the average risk value of this research was low to medium level for all 
factors, which was the trend of the study of factor of delay on road construction in Thailand. In the risk management, the 
delay of contractor of entering construction site should be paid attention because it affected the high impact on the 
project. The age, education level, position and work experience of staffs of employer (DRR) did not affect 68 sub-factors 
on the risk level significantly. 
 
Keywords: Department of Rural Roads, Bureau of Rural Roads 6, Risk Management 
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บทน า 

 
 การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นการขนส่งเป็นส่ิงส าคญั บทบาทในการส่งเสริมการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ ในการ
พฒันาแผนพฒันาเครือข่ายของเสน้ทางคมนาคม (อภิชยั ธีระรังสิกลุ, 2534) โดยเฉพาะประเทศไทย พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนไป
ส่งผลใหอ้ตัราการเติบโตของธุรกิจและบริการออนไลน์มากข้ึน นอกจากน้ี แนวโนม้ตน้ทุนการขนส่งสินคา้ลดลงอยา่งต่อเน่ือง การ
ขนทางบก ซ่ึงใชถ้นน จึงมีบทบาทท่ีส าคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ (ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2560) 
 ส านักงานทางหลวงชนบทท่ี 6 (ขอนแก่น) ดูแลบ ารุงรักษาทางหลวงชนบท ครอบคลุมพ้ืนท่ี 4 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดั
ขอนแก่น จงัหวดัมหาสารคาม จงัหวดัเลย และจงัหวดัร้อยเอ็ด ซ่ึงเป็นจงัหวดัท่ีส าคญัท่ีเป็นเส้นทางโลจิสติกก์ของภาคตะวนัออก 
เฉียงเหนือ (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2560) เพ่ือรองรับการขยายตวัของชุมชนและเศรษฐกิจ
จึงมีการบ ารุงรักษาและก่อสร้างทางอยูเ่สมอ ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจในการลดผลกระทบต่อประชาชนผูใ้ชถ้นนตอ้งเสียเวลาสูญเสีย
ทั้งทรัพยากรและโอกาสทางธุรกิจ อนัเน่ืองจากการก่อสร้างทางเกิดความล่าชา้ จึงศึกษาปัจจยัความถ่ีและความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนจาก
ปัจจยัท่ีท าให้เกิดความล่าชา้ในดา้นต่าง ๆ ตามกระบวนการบริหารความเส่ียงของกรมทางหลวง พิจารณาจากบุคลากร ทั้งมุมมอง
จากผูว้า่จา้ง จา้งภายใตโ้ครงการก่อสร้างของส านกังานทางหลวงชนบทท่ี 6 (ขอนแก่น) เพื่อพฒันาและแกไ้ขปัญหาท่ีอาจเกิดใน
อนาคตในการบริหารการก่อสร้างทาง  (กรมทางหลวง, 2559) 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 
 ความล่าชา้ในงานก่อสร้างว่า การขยายเวลาในการก่อสร้างจากแผนท่ีก าหนดไว ้เน่ืองจากเกิดส่ิงท่ีไม่คาดหมายข้ึนใน
ระหวา่งก่อสร้าง ส่งผลให้ด าเนินการก่อสร้างไม่แลว้เสร็จ (ธรณินทร์ วงศ์สุรศิลป์, 2560) ในการบริหารการก่อสร้าง ความล่าชา้ใน
การก่อสร้างเกิดจาก 5 ปัจจยั จากผูรั้บเหมาการก่อสร้าง หรือหลกั 5 M ท่ีถูกเสนอโดย Fisk ในปี ค.ศ. 1997 โดยแต่ละปัจจยัมีความ
เช่ือมโยงกนั หากปัจจยัหน่ึงปัจจยัใดลม้เหลว ก็จะส่งผลต่อปัจจยัอ่ืน ๆ ดว้ย ปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดความล่าชา้ (ทตั นาควิเชียร, 2555; เทพ 
บุญตะโก และคณะ, 2556; ธรณินทร์ วงศ์สุรศิลป์, 2560) ในการคดัเลือกให้เหมาะสมกบังานก่อสร้างงานทาง จากการศึกษาของ
อภิชยั ธีระรังสิกุล (2543), เทพ บุญตะโก (2555), ทตั นาควิเชียร (2555), เชาวฤทธ์ิ ขาวใบไม ้(2556), เจน จ าลองราช (2557), เกรียงชยั 
เรืองโชติเสถียร (2557), ธรณินทร์ วงศ์สุรศิลป์ (2560), อคัรเดช ทองผุด (2560) และ Pornsirichotirat Thapanont,  Charoenpornpattana Santi, 
and Xinghatiraj Pruethipong (2018) โดยมีปัจจยัล่าชา้ 6 ดา้น ดงัน้ี 
 1. ด้านบุคลากร ประกอบด้วย ขาดประสบการณ์ในการควบคุมงาน   ออกแบบผิดพลาดไม่ค านึงถึงการก่อสร้างจริง 
หรือไม่ไดม้าตรฐาน  อ่านแบบผิดพลาด  การส่ือสารผิดพลาดระหวา่งผูคุ้มงานและผูป้ฏิบติังาน  ผูค้วบคุมงาน/ผูรั้บจา้งไม่สามารถ
แกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ได ้ คนงานไม่มีประสบการณ์หรือดอ้ยฝีมือในการท างาน  เกิดอุบติัเหตุในงานก่อสร้าง  หยดุงานเน่ืองจาก
สาเหตุดา้นความปลอดภยั ไม่มีแรงจูงใจในการท างาน  คณะกรรมการตรวจการจา้งมีความเห็นไม่ตรงกนั  แรงงานนดัหยดุงานหรือท้ิง
งาน  แรงงานหยดุงานเน่ืองจากช่วงเทศกาล  ขาดแคลนแรงงานเน่ืองจากฤดูเกษตรกรรม  ไม่ท างานล่วงเวลา  ผูค้วบคุมละเลยการ
ปฏิบติัหนา้ท่ี  ผูป้ระมาณราคาท ารายการขดัแยง้กบัแบบ และความไม่สามคัคีในกลุ่มแรงงานหรือผูรั้บเหมา 
 2. ดา้นการเงิน ประกอบดว้ย ขาดสภาพคล่องทางการเงิน เบิกจ่ายล่าชา้ ราคากลางกบัแบบก่อสร้างขดัแยง้ การใชเ้งินของผู ้
รับจา้งไม่เป็นไปตามแผนหรือใชผ้ิดประเภท การอนุมติัวงเงินจากแหล่งกู ้การแข่งขนัเร่ืองราคาจากผูจ้า้งเหมา ราคาค่าก่อสร้างต ่า
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บทน า 

 
 การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นการขนส่งเป็นส่ิงส าคญั บทบาทในการส่งเสริมการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ ในการ
พฒันาแผนพฒันาเครือข่ายของเสน้ทางคมนาคม (อภิชยั ธีระรังสิกลุ, 2534) โดยเฉพาะประเทศไทย พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนไป
ส่งผลใหอ้ตัราการเติบโตของธุรกิจและบริการออนไลน์มากข้ึน นอกจากน้ี แนวโนม้ตน้ทุนการขนส่งสินคา้ลดลงอยา่งต่อเน่ือง การ
ขนทางบก ซ่ึงใชถ้นน จึงมีบทบาทท่ีส าคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ (ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2560) 
 ส านักงานทางหลวงชนบทท่ี 6 (ขอนแก่น) ดูแลบ ารุงรักษาทางหลวงชนบท ครอบคลุมพ้ืนท่ี 4 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดั
ขอนแก่น จงัหวดัมหาสารคาม จงัหวดัเลย และจงัหวดัร้อยเอ็ด ซ่ึงเป็นจงัหวดัท่ีส าคญัท่ีเป็นเส้นทางโลจิสติกก์ของภาคตะวนัออก 
เฉียงเหนือ (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2560) เพ่ือรองรับการขยายตวัของชุมชนและเศรษฐกิจ
จึงมีการบ ารุงรักษาและก่อสร้างทางอยูเ่สมอ ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจในการลดผลกระทบต่อประชาชนผูใ้ชถ้นนตอ้งเสียเวลาสูญเสีย
ทั้งทรัพยากรและโอกาสทางธุรกิจ อนัเน่ืองจากการก่อสร้างทางเกิดความล่าชา้ จึงศึกษาปัจจยัความถ่ีและความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนจาก
ปัจจยัท่ีท าให้เกิดความล่าชา้ในดา้นต่าง ๆ ตามกระบวนการบริหารความเส่ียงของกรมทางหลวง พิจารณาจากบุคลากร ทั้งมุมมอง
จากผูว้า่จา้ง จา้งภายใตโ้ครงการก่อสร้างของส านกังานทางหลวงชนบทท่ี 6 (ขอนแก่น) เพื่อพฒันาและแกไ้ขปัญหาท่ีอาจเกิดใน
อนาคตในการบริหารการก่อสร้างทาง  (กรมทางหลวง, 2559) 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 
 ความล่าชา้ในงานก่อสร้างว่า การขยายเวลาในการก่อสร้างจากแผนท่ีก าหนดไว ้เน่ืองจากเกิดส่ิงท่ีไม่คาดหมายข้ึนใน
ระหวา่งก่อสร้าง ส่งผลให้ด าเนินการก่อสร้างไม่แลว้เสร็จ (ธรณินทร์ วงศ์สุรศิลป์, 2560) ในการบริหารการก่อสร้าง ความล่าชา้ใน
การก่อสร้างเกิดจาก 5 ปัจจยั จากผูรั้บเหมาการก่อสร้าง หรือหลกั 5 M ท่ีถูกเสนอโดย Fisk ในปี ค.ศ. 1997 โดยแต่ละปัจจยัมีความ
เช่ือมโยงกนั หากปัจจยัหน่ึงปัจจยัใดลม้เหลว ก็จะส่งผลต่อปัจจยัอ่ืน ๆ ดว้ย ปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดความล่าชา้ (ทตั นาควิเชียร, 2555; เทพ 
บุญตะโก และคณะ, 2556; ธรณินทร์ วงศ์สุรศิลป์, 2560) ในการคดัเลือกให้เหมาะสมกบังานก่อสร้างงานทาง จากการศึกษาของ
อภิชยั ธีระรังสิกุล (2543), เทพ บุญตะโก (2555), ทตั นาควิเชียร (2555), เชาวฤทธ์ิ ขาวใบไม ้(2556), เจน จ าลองราช (2557), เกรียงชยั 
เรืองโชติเสถียร (2557), ธรณินทร์ วงศ์สุรศิลป์ (2560), อคัรเดช ทองผุด (2560) และ Pornsirichotirat Thapanont,  Charoenpornpattana Santi, 
and Xinghatiraj Pruethipong (2018) โดยมีปัจจยัล่าชา้ 6 ดา้น ดงัน้ี 
 1. ด้านบุคลากร ประกอบด้วย ขาดประสบการณ์ในการควบคุมงาน   ออกแบบผิดพลาดไม่ค านึงถึงการก่อสร้างจริง 
หรือไม่ไดม้าตรฐาน  อ่านแบบผิดพลาด  การส่ือสารผิดพลาดระหวา่งผูคุ้มงานและผูป้ฏิบติังาน  ผูค้วบคุมงาน/ผูรั้บจา้งไม่สามารถ
แกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ได ้ คนงานไม่มีประสบการณ์หรือดอ้ยฝีมือในการท างาน  เกิดอุบติัเหตุในงานก่อสร้าง  หยดุงานเน่ืองจาก
สาเหตุดา้นความปลอดภยั ไม่มีแรงจูงใจในการท างาน  คณะกรรมการตรวจการจา้งมีความเห็นไม่ตรงกนั  แรงงานนดัหยดุงานหรือท้ิง
งาน  แรงงานหยดุงานเน่ืองจากช่วงเทศกาล  ขาดแคลนแรงงานเน่ืองจากฤดูเกษตรกรรม  ไม่ท างานล่วงเวลา  ผูค้วบคุมละเลยการ
ปฏิบติัหนา้ท่ี  ผูป้ระมาณราคาท ารายการขดัแยง้กบัแบบ และความไม่สามคัคีในกลุ่มแรงงานหรือผูรั้บเหมา 
 2. ดา้นการเงิน ประกอบดว้ย ขาดสภาพคล่องทางการเงิน เบิกจ่ายล่าชา้ ราคากลางกบัแบบก่อสร้างขดัแยง้ การใชเ้งินของผู ้
รับจา้งไม่เป็นไปตามแผนหรือใชผ้ิดประเภท การอนุมติัวงเงินจากแหล่งกู ้การแข่งขนัเร่ืองราคาจากผูจ้า้งเหมา ราคาค่าก่อสร้างต ่า

เกินจริง ค่าเงินบาทอ่อนหรือแข็งตวัมากเกินไป อตัราราคาน ้ ามนัท่ีผนัผวนและการรับค่างวดล่าชา้ (งานเสร็จไม่ทนัก าหนด/มีการ
แกไ้ขงาน) 
 3. ดา้นกระบวนการก่อสร้าง ประกอบดว้ย ใชเ้ทคโนโลยีก่อสร้างไม่เหมาะสม การวางแผนด้านเวลาไม่เหมาะสม การ
วางแผนจดัซ้ือวสัดุไม่เหมาะสม สญัญาจา้งขดัแยง้กบักฎหมาย วางแผนการก่อสร้างโดยไม่ตรวจสอบสภาพจริง การรอผลส ารวจชั้น
ดิน การเปล่ียนแปลงสัญญา (เพ่ิม-ลดงาน) แบบก่อสร้างไม่ชดัเจน ก่อสร้างผิดหรือขา้มขั้นตอน รอผลทดสอบทางดา้นวิศวกรรม 
การวางแผนจดัส่งวสัดุไม่เหมาะสม การวางแผนดา้นแรงงานไม่เหมาะสม การวางแผนประสานโครงการไม่เหมาะสม การวางแผน
ใชเ้คร่ืองจกัรไม่เหมาะสม และการก าหนดจุดก่อสร้างไม่ตรงกบัแบบแปลน 
 4. ดา้นเคร่ืองจกัร ประกอบดว้ย เคร่ืองจกัรขาดการบ ารุงรักษาหรือเสียบ่อย การใชเ้คร่ืองมือท่ีไม่เหมาะสม รอคิวการเช่า/
ใชเ้คร่ืองจกัร ไม่สามารถน าเคร่ืองจกัรเขา้พ้ืนท่ีท างานได ้ไม่สามารถท างานในช่วงท่ีประชาชนพกัผอ่น และขาดอะไหล่ในการซ่อมบ ารุง 
 5. ด้านวสัดุ-อุปกรณ์ ประกอบด้วย สถานท่ีก่อสร้างอยู่ไกลจากแหล่งวสัดุ วสัดุอุปกรณ์ขาดตลาด การใช้วสัดุท่ีไม่มี
คุณภาพ ราคาวสัดุผนัผวนตามเศรษฐกิจ การแยง่วตัถุดิบกบัผูรั้บเหมาในพ้ืนท่ี ห่างไกลจากแหล่งสาธารณูปโภค ไม่สามารถขน
ส่งผา่นรถบรรทุกขนาดใหญ่ได ้การขออนุมติัวสัดุเทียบเท่าไดย้าก และการขออนุมติัการเปล่ียนแปลงวสัดุชา้ 
 6. ดา้นอ่ืน ๆ ประกอบดว้ย ภยัธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศไม่เอ้ืออ านวย ประสบปัญหาในการโยกยา้ยระบบสาธารณูปโภค 
ภูมิประเทศไม่เหมาะกบัการท างาน ความล่าชา้ดา้นการเมืองทอ้งถ่ิน ขอบเขตงานไม่ชดัเจน การส่งมอบพ้ืนท่ีล่าชา้ ผูรั้บจา้งเขา้
ด าเนินการในพ้ืนท่ีล่าชา้ เกิดปัญหาการร้องเรียนจากประชนในทอ้งท่ี โจรชุกชม และเกิดปัญหาเศรษฐกิจ 
 

ระเบียบวธีิการด าเนินวจิยั 
 

 งานวิจยัน้ี ศึกษาปัจจยัล่าชา้และวิเคราะห์ระดบัความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนในงานก่อสร้างของส านักงานทางหลวงชนบทท่ี 6 มี
ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 1. สมมุติฐาน บทบาทของส านกังานทางหลวงชนบทท่ี 6 (ขอนแก่น) กรมทางหลวงชนบท มีบทบาทส าคญัท่ีส่งผลต่อ
คุณภาพของงาน ความล่าช้า และความเสียหายทางด้านทรัพยสิ์น อนัเน่ืองมาจากการเสียโอกาสหรือความเสียหายท่ีเกิดข้ึนใน
โครงการ เป็นผลมาจากการบริหารการก่อสร้าง ทั้งในส่วนของประชาชนทัว่ไป ภาครัฐและเอกชน ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความล่าชา้ใน
การก่อสร้างงานทาง แบ่งออกเป็น ดา้นบุคลากร ดา้นการเงิน ดา้นขั้นตอนการก่อสร้าง ดา้นเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร ดา้นการบริหารวสัดุ
อุปกรณ์ก่อสร้าง การบริหารดา้นเวลา ดา้นสถานท่ีก่อสร้าง และปัจจยัอ่ืน ๆ 
 2. กรอบแนวคิดทางการศึกษา ในการวิจยัปัจจยัท่ีมีผลต่อความล่าชา้ของงานก่อสร้างทางส านักงานทางหลวงชนบทท่ี 6 
การวิจยัเป็นเชิงปริมาณ (quantitative approach) เชิงคุณภาพ และเชิงส ารวจ โดยการวิจยัเชิงส ารวจ (survey method) ใชแ้บบสอบถาม 
(questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3. การด าเนินการวิจยัโดยการเก็บขอ้มูล จะใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์เพื่อหาปัจจยัท่ีมีผลกระทบถึง
คุณภาพและความเส่ียงในงานก่อสร้างงานทาง และจดัล าดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อความล่าชา้ในการก่อสร้าง โดย
มีรายละเอียดขั้นตอนในการศึกษาวจิยั ดงัน้ี 
     3.1 ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละขอบเขตการศึกษา 
     3.2 ศึกษาทฤษฎีและงานวจิยัตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
     3.3 ศึกษาระเบียบ ขั้นตอน หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการบริหารจดัการก่อสร้างของส านกังานทางหลวงชนบทท่ี 6 เพื่อ
ใชป้ระกอบในการคดักรองกลุ่มประชากรตวัอยา่ง 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’
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     3.4 ศึกษาปัจจยัในการด าเนินการ การเก็บขอ้มูลดา้นต่าง ๆ รวมทั้งการน าขอ้มูลไปใชง้าน เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ก าหนดเน้ือหาของการวจิยั 
     3.5 จดัท าแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
           ส่วนท่ี 1 ปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคลทัว่ไป ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ต าแหน่ง และประสบการณ์การท างาน 
           ส่วนท่ี 2 สอบถามปัจจัยต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อคุณภาพการก่อสร้างในการก่อสร้างของโครงการท่ีอยู่ภายใต้การ
ด าเนินการก่อสร้างทางของส านักงานทางหลวงชนบทท่ี 6 แบ่งออกเป็น 6 ดา้น ไดแ้ก่ บุคลากร การเงิน กระบวนการก่อสร้าง 
เคร่ืองมือ-เคร่ืองจกัร วสัดุก่อสร้าง และปัจจยัอ่ืน ๆ 
                          การใหค้ะแนนความส าคญัของปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการควบคุมงานก่อสร้าง มีวตัถุประสงค์
เพ่ือตอ้งการจดัล าดบัความส าคญัของแต่ละปัจจยันั้น ๆ วา่ มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการควบคุมงานก่อสร้างมากนอ้ยเพียงใด 
                          ลกัษณะแบบสอบถาม เป็นประเภทบวก (positive) ให้ผูต้อบแบสอบถามเลือกประเมิน 5 ระดบั ไดแ้ก่
ระดบั 5 เห็นดว้ยมากท่ีสุด  ระดบั 4 เห็นดว้ยมาก  ระดบั 3 เห็นดว้ยปานกลาง  ระดบั 2 เห็นดว้ยนอ้ย และระดบั 1 เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
     3.6 การเก็บขอ้มูล ผูว้จิยัไดท้ าการเก็บขอ้มูลวจิยั 2 ประเภท คือ การเก็บขอ้มูลแบบปฐมภูมิ และทุติยภูมิ  
           3.6.1 ขอ้มูลปฐมภูมิ (primary data) เป็นขอ้มูลเชิงส ารวจ การรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม โดยน าแบบสอบถาม
แจกให้กับผูป้ฏิบติังานในด้านการบริหารงานก่อสร้างภายใตโ้ครงการของกรมโยธาธิการและผงัเมือง ทั้ งในรูปแบบสอบถาม
ออนไลน์ และแบบสอบถามท่ีเก็บดว้ยตวัเอง 
           3.6.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) เป็นข้อมูลท่ีรวบรวมจากการทบทวนวรรณกรรมทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ เอกสารทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใชป้ระกอบในการก าหนดกรอบความคิดในการวจิยัคร้ังน้ี การก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 
ต้องมีการก าหนดประชากรให้เหมาะสม จ านวนกลุ่มตัวอย่างนั้ น ส่งผลต่อความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มตัวอย่าง จึงต้องมี
กระบวนการคดัสรรกลุ่มตวัอยา่ง เพ่ือให้เกิดความน่าเช่ือถือและมีความถูกตอ้ง (มารยาท โยทองยศ และปราณี สวสัดิสรรพ, 2558) 
ในการศึกษาน้ี จะด าเนินการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งตามการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง ดว้ยตารางส าเร็จรูปของ เครจซ่ีและเมอร์แกน 
เน่ืองจากตารางส าเร็จรูปของ เครจซ่ีและเมอร์แกน เป็นตารางส าเร็จรูปท่ีนิยมใชก้นัในงานวิจยัเชิงส ารวจ และตารางน้ีใชใ้นการ
ประมาณค่าสดัส่วนของประชากรเช่นเดียวกนั โดยก าหนดใหส้ดัส่วนของลกัษณะท่ีสนใจในประชากร เท่ากบั .05 ระดบัความคลาด
เคล่ือนท่ียอมรับได ้5 เปอร์เซ็นต ์และระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต ์สามารถค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งกบัประชากรท่ีมี
ขนาดเล็กไดต้ั้งแต่ 10 ข้ึนไป (มารยาท โยทองยศ และปราณี สวสัดิสรรพ, 2558; ธรณินทร์ วงศ์สุรศิลป์, 2560) ประชากรกลุ่ม
ตวัอยา่งคดัเลือกจาก วศิวกรควบคุมงาน วศิวกรควบคุมคุณภาพ ช่างโยธาควบคุมงานภายใตก้ารดูแลของส านกังานทางหลวงชนบท
ท่ี 6 (ขอนแก่น) กรมทางหลวงชนบท มีจ านวนทั้งส้ิน 28 ตามตารางส าเร็จรูปของ เครจซ่ีและเมอร์แกน 
     3.7 การวเิคราะห์ขอ้มูล  
           การบริหารความเส่ียง สามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือทางกลยทุธ์ท่ีส าคญัในการสนบัสนุนกรมทางหลวงชนบทบรรลุตาม
แผนยทุธศาสตร์ ก าหนดค่าความเส่ียง มีวิธีคิดดงัสมการท่ี 3.1 โดยแบ่งระดบัออกเป็น ระดบัความเส่ียงนอ้ย  ระดบัความเส่ียงปาน
กลาง  ระดบัความเส่ียงสูง และระดบัความเส่ียงสูงมาก เพ่ือก าหนดเป็นดชันีช้ีวดัความเส่ียง (Key Risk Indicator--KRI) และพิจารณา
จดัล าดบัความส าคญัของความเส่ียง ดงัตาราง 1 
 
           ระดบัความเส่ียง = โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ x ความรุนแรงของผลกระทบ   
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’
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     3.4 ศึกษาปัจจยัในการด าเนินการ การเก็บขอ้มูลดา้นต่าง ๆ รวมทั้งการน าขอ้มูลไปใชง้าน เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ก าหนดเน้ือหาของการวจิยั 
     3.5 จดัท าแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
           ส่วนท่ี 1 ปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคลทัว่ไป ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ต าแหน่ง และประสบการณ์การท างาน 
           ส่วนท่ี 2 สอบถามปัจจัยต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อคุณภาพการก่อสร้างในการก่อสร้างของโครงการท่ีอยู่ภายใต้การ
ด าเนินการก่อสร้างทางของส านักงานทางหลวงชนบทท่ี 6 แบ่งออกเป็น 6 ดา้น ไดแ้ก่ บุคลากร การเงิน กระบวนการก่อสร้าง 
เคร่ืองมือ-เคร่ืองจกัร วสัดุก่อสร้าง และปัจจยัอ่ืน ๆ 
                          การใหค้ะแนนความส าคญัของปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการควบคุมงานก่อสร้าง มีวตัถุประสงค์
เพ่ือตอ้งการจดัล าดบัความส าคญัของแต่ละปัจจยันั้น ๆ วา่ มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการควบคุมงานก่อสร้างมากนอ้ยเพียงใด 
                          ลกัษณะแบบสอบถาม เป็นประเภทบวก (positive) ให้ผูต้อบแบสอบถามเลือกประเมิน 5 ระดบั ไดแ้ก่
ระดบั 5 เห็นดว้ยมากท่ีสุด  ระดบั 4 เห็นดว้ยมาก  ระดบั 3 เห็นดว้ยปานกลาง  ระดบั 2 เห็นดว้ยนอ้ย และระดบั 1 เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
     3.6 การเก็บขอ้มูล ผูว้จิยัไดท้ าการเก็บขอ้มูลวจิยั 2 ประเภท คือ การเก็บขอ้มูลแบบปฐมภูมิ และทุติยภูมิ  
           3.6.1 ขอ้มูลปฐมภูมิ (primary data) เป็นขอ้มูลเชิงส ารวจ การรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม โดยน าแบบสอบถาม
แจกให้กับผูป้ฏิบติังานในด้านการบริหารงานก่อสร้างภายใตโ้ครงการของกรมโยธาธิการและผงัเมือง ทั้ งในรูปแบบสอบถาม
ออนไลน์ และแบบสอบถามท่ีเก็บดว้ยตวัเอง 
           3.6.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) เป็นข้อมูลท่ีรวบรวมจากการทบทวนวรรณกรรมทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ เอกสารทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใชป้ระกอบในการก าหนดกรอบความคิดในการวจิยัคร้ังน้ี การก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 
ต้องมีการก าหนดประชากรให้เหมาะสม จ านวนกลุ่มตัวอย่างนั้ น ส่งผลต่อความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มตัวอย่าง จึงต้องมี
กระบวนการคดัสรรกลุ่มตวัอยา่ง เพ่ือให้เกิดความน่าเช่ือถือและมีความถูกตอ้ง (มารยาท โยทองยศ และปราณี สวสัดิสรรพ, 2558) 
ในการศึกษาน้ี จะด าเนินการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งตามการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง ดว้ยตารางส าเร็จรูปของ เครจซ่ีและเมอร์แกน 
เน่ืองจากตารางส าเร็จรูปของ เครจซ่ีและเมอร์แกน เป็นตารางส าเร็จรูปท่ีนิยมใชก้นัในงานวิจยัเชิงส ารวจ และตารางน้ีใชใ้นการ
ประมาณค่าสดัส่วนของประชากรเช่นเดียวกนั โดยก าหนดใหส้ดัส่วนของลกัษณะท่ีสนใจในประชากร เท่ากบั .05 ระดบัความคลาด
เคล่ือนท่ียอมรับได ้5 เปอร์เซ็นต ์และระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต ์สามารถค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งกบัประชากรท่ีมี
ขนาดเล็กไดต้ั้งแต่ 10 ข้ึนไป (มารยาท โยทองยศ และปราณี สวสัดิสรรพ, 2558; ธรณินทร์ วงศ์สุรศิลป์, 2560) ประชากรกลุ่ม
ตวัอยา่งคดัเลือกจาก วศิวกรควบคุมงาน วศิวกรควบคุมคุณภาพ ช่างโยธาควบคุมงานภายใตก้ารดูแลของส านกังานทางหลวงชนบท
ท่ี 6 (ขอนแก่น) กรมทางหลวงชนบท มีจ านวนทั้งส้ิน 28 ตามตารางส าเร็จรูปของ เครจซ่ีและเมอร์แกน 
     3.7 การวเิคราะห์ขอ้มูล  
           การบริหารความเส่ียง สามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือทางกลยทุธ์ท่ีส าคญัในการสนบัสนุนกรมทางหลวงชนบทบรรลุตาม
แผนยทุธศาสตร์ ก าหนดค่าความเส่ียง มีวิธีคิดดงัสมการท่ี 3.1 โดยแบ่งระดบัออกเป็น ระดบัความเส่ียงนอ้ย  ระดบัความเส่ียงปาน
กลาง  ระดบัความเส่ียงสูง และระดบัความเส่ียงสูงมาก เพ่ือก าหนดเป็นดชันีช้ีวดัความเส่ียง (Key Risk Indicator--KRI) และพิจารณา
จดัล าดบัความส าคญัของความเส่ียง ดงัตาราง 1 
 
           ระดบัความเส่ียง = โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ x ความรุนแรงของผลกระทบ   
 
 

ตาราง 1  
ความหมายระดับความเส่ียง (กรมทางหลวง, 2559) 
ระดบั
คะแนน ระดบัความเส่ียง ความหมาย 

1-4 นอ้ย พอท่ีจะยอมรับความเส่ียงได ้แตค่วรมีการควบคุมความเส่ียงเพ่ิมเติม 
5-9 ปานกลาง ระดบัความเส่ียงยงัยอมรับได้ แต่ตอ้งมีการลดและควบคุมความเส่ียงเพ่ิมเติม เพ่ือไม่ให้เกิด

ความเส่ียงเพ่ิมมากข้ึนไป อยูใ่นระดบัยอมรับไม่ได ้
10-16 มาก ระดบัความเส่ียงสูง ไม่สามารถยอมรับได ้มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งบริหารความเส่ียง เพ่ือใหอ้ยู่

ในระดบัท่ียอมรับได ้
17-25 มากท่ีสุด ระดบัความเส่ียงสูงมากยอมรับไม่ได ้จ าเป็นเร่งด่วนท่ีจะตอ้งบริหารความเส่ียง ส่งผลให้เกิด

ปัญหารุนแรงได ้
  
           นอกจากน้ี การวิเคราะห์จะใชว้ิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ความแปรปรวน แบบ ANOVA (Analysis of Variance) 
จ าแนกเป็น ระดบัผลกระทบ และระดบัความถ่ี ต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อความล่าชา้กบัโครงการก่อสร้างทางของกรมทางหลวงชนบท 
ผูว้จิยัไดท้ าการวเิคราะห์ขอ้มูลของกลุ่มลกัษณะงานท่ีมีความแตกต่างกนัทางดา้นอาย ุระดบัการศึกษา ต าแหน่งและประสบการณ์ใน
การท างาน ซ่ึงมีมากกวา่ 2 กลุ่ม ท่ีมีความคิดเห็นร่วมกนั ของปัจจยัท่ีมีผลต่อความล่าชา้ในโครงการก่อสร้างอาคาร ทั้ง 6 ดา้น เพื่อให้
เกิดความเขา้ใจตรงกนั เพ่ือเป็นการยนืยนัทางสถิติ โดยก าหนดใหร้ะดบันยัส าคญัทางสถิติ (α) = .05 โดยตั้งขอ้สมมติฐาน ดงัน้ี 
  H0 = ความคิดเห็นของกลุ่มผูต้อบแบบสอบถาม ไม่แตกต่างกนั 
  H1 = ความคิดเห็นของกลุ่มผูต้อบแบบสอบถาม แตกต่างกนั 
           ตรวจสอบสมมติฐานของการวิจยัจากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยพิจารณาจากค่า Significant หรือ Sig. 
โดยยอมรับสมมติฐาน เม่ือค่า Sig. มากกวา่ หรือเท่ากบั .05 และปฏิเสธสมมติฐาน เม่ือค่า Sig. นอ้ยกวา่ .05  
     3.8 สรุปผลการวจิยั 
 

ผลการศึกษา 
 

 งานวิจัยน้ี เป็นการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่องานก่อสร้างโครงการของส านักงานทางหลวงชนบทท่ี 6 (ขอนแก่น) ด้วย
แบบสอบถามทั้งส้ิน 28 ชุด แบบสอบถามท่ีไดรั้บการตอบมีทั้งส้ิน 28 ราย และมีความสมบูรณ์ทั้งส้ิน ซ่ึงประกอบไปดว้ย ขอ้มูลจาก
ภาคราชการในโครงการก่อสร้างของกรมทางหลวงชนบท ในช่วงการก่อสร้าง พ.ศ. 2560-2565 ในการศึกษาหาสาเหตุล่าชา้ท่ีเกิดข้ึน
ในโครงการก่อสร้าง โดยมีผลการศึกษาดงัต่อไปน้ี 
 1. การวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปจากแบบสอบถาม 
     ผูต้อบแบบสอบถามมีจ านวนทั้งส้ิน 28 คน แบ่งเป็น เจา้หนา้ท่ีผูค้วบคุมการก่อสร้างงานทางจากส านักงานทางหลวง
ชนบทท่ี 6 (ขอนแก่น) กรมทางหลวงชนบท เป็นเพศชายทั้งส้ิน ผูต้อบแบบสอบถามไม่มีบุคลากรในการควบคุมและบริหารการ
ก่อสร้าง ส่วนมากมีอายท่ีุต ่ากวา่ 20 ปี บุคลากรในการควบคุมและบริหารการก่อสร้าง ส่วนมากมีอายรุะหวา่ง 21-30 ปี จ านวน 9 คน 
คิดเป็นร้อยละ 32.14 ในขณะท่ีล าดบัรองลงมา อยูท่ี่ 50-60 ปี ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัการศึกษาในระดบัต ่ากวา่ปริญญา



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

342342

ตรี จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 46.43 รองลงมา มีระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรี 10 คน คิดเป็นร้อยละ 35.71 ในขณะท่ีระดบั
การศึกษาสูงสุดของผูต้อบแบบสอบถามอยูท่ี่ระดบัปริญญาโท มีจ านวนเพียง 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.57   
     ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นนายช่าง มีจ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 60.71 ในขณะท่ีวิศวกร มีจ านวน 11 คน   
คิดเป็นร้อยละ 39.29 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ท างานในโครงการก่อสร้างงานทางมากกวา่ 20 ปี ซ่ึงเป็นผูท่ี้มี
ประสบการณ์ท างานมากท่ีสุด จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 39.29 รองลงมามีประสบการณ์ท างานในโครงการก่อสร้างงานทาง
ระหวา่ง 0-5 ปี จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57 ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามท่ีมีจ านวนนอ้ยท่ีสุดคือ ผูมี้ประสบการณ์ในงานก่อสร้าง
งานทางระหวา่ง 11-15 ปี มีจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.57 
 2. การวเิคราะห์ปัจจยัความความล่าชา้ในการก่อสร้างของกรมทางหลวงชนบท 
     การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นของปัจจยัท่ีมีผลต่อความล่าชา้ในโครงการก่อสร้างงานทางภายใตโ้ครงการ 
จ าแนกออกเป็น 2 ส่วนของการวเิคราะห์ขอ้มูลในคร้ังน้ี คือ ความคิดเห็นร่วมกนัของผูต้อบแบบสอบถาม แบบค่าเฉล่ีย (x̅) และการ
วเิคราะห์ความแปรปรวน แบบ ANOVA (Analysis of Variance) ส าหรับกลุ่มตวัอยา่งท่ีมากกวา่ 2 กลุ่ม ดงัน้ี 
     2.1 ความคิดเห็นร่วมกนัของผูต้อบแบบสอบถาม แบบค่าเฉล่ีย (x̅) 
           ความคิดเห็นร่วมกันของผูต้อบแบบสอบถามของปัจจัยท่ีส่งผลต่อความล่าช้าในการก่อสร้างงานทางภายใต้
ส านกังานทางหลวงชนบทท่ี 6 (ขอนแก่น) แสดงดงัตารางท่ี 2 พบวา่ ความส าคญัของแต่ละปัจจยั ไดแ้ก่ ดา้นการเงิน ดา้นเคร่ืองมือ
เคร่ืองจักร ดา้นอ่ืน ๆ ด้านบุคลากร ดา้นกระบวนการก่อสร้าง และดา้นวสัดุ ตามล าดบั ซ่ึงระดับความรุนแรงท่ีก่อให้เกิดความ
เสียหายอยูท่ี่ระดบัต ่า ยกเวน้ ดา้นการเงิน ท่ีอยู่ในระดบักลาง ในขณะท่ีโอกาสเกิดความล่าชา้ในงานทางของแต่ละปัจจยัมีโอกาส
เกิดข้ึนในระดบับางโครงการ โดยปัจจยัดา้นกระบวนการก่อสร้าง มีโอกาสเกิดข้ึนมากท่ีสุด ใน 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ดา้นปัจจยัอ่ืน ๆ  
ดา้นเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร  ดา้นการเงิน ยงัคงเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีส่งผลต่อความล่าชา้ในงานก่อสร้าง (ทตั นาควเิชียร, 2555) 
 
ตาราง 2  
ปัจจัยท่ีมีผลต่อความล่าช้าในโครงการงานทางภายใต้ส านักงานทางหลวงชนบทท่ี 6 (ขอนแก่น) 

สาเหตุความล่าชา้ 
ระดบัความถ่ี ระดบัผลกระทบ ระดบั

ความส าคญั 

น ้าหนกั
ความส าคญั 

% x̅ SD x̅   SD 

ดา้นบุคลากร 1.84 0.97 2.31 1.38 4.25 15.92 
ดา้นการเงิน 2.07 1.18 2.57 1.43 5.33 19.94 
ดา้นกระบวนการก่อสร้าง 1.79 1.00 2.36 1.39 4.21 15.77 
ดา้นเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร 1.83 0.97 2.43 1.35 4.45 16.67 
ดา้นวสัดุ 1.76 1.04 2.33 1.38 4.10 15.34 
ดา้นปัจจยัอ่ืน ๆ 1.92 1.02 2.28 1.27 4.37 16.37 

ค่าเฉล่ียรวม 1.87 1.03 2.38 1.37 4.45 - 
รวม - - - - 26.72 100.00 

 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี

343343

ตรี จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 46.43 รองลงมา มีระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรี 10 คน คิดเป็นร้อยละ 35.71 ในขณะท่ีระดบั
การศึกษาสูงสุดของผูต้อบแบบสอบถามอยูท่ี่ระดบัปริญญาโท มีจ านวนเพียง 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.57   
     ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นนายช่าง มีจ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 60.71 ในขณะท่ีวิศวกร มีจ านวน 11 คน   
คิดเป็นร้อยละ 39.29 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ท างานในโครงการก่อสร้างงานทางมากกวา่ 20 ปี ซ่ึงเป็นผูท่ี้มี
ประสบการณ์ท างานมากท่ีสุด จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 39.29 รองลงมามีประสบการณ์ท างานในโครงการก่อสร้างงานทาง
ระหวา่ง 0-5 ปี จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57 ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามท่ีมีจ านวนนอ้ยท่ีสุดคือ ผูมี้ประสบการณ์ในงานก่อสร้าง
งานทางระหวา่ง 11-15 ปี มีจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.57 
 2. การวเิคราะห์ปัจจยัความความล่าชา้ในการก่อสร้างของกรมทางหลวงชนบท 
     การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นของปัจจยัท่ีมีผลต่อความล่าชา้ในโครงการก่อสร้างงานทางภายใตโ้ครงการ 
จ าแนกออกเป็น 2 ส่วนของการวเิคราะห์ขอ้มูลในคร้ังน้ี คือ ความคิดเห็นร่วมกนัของผูต้อบแบบสอบถาม แบบค่าเฉล่ีย (x̅) และการ
วเิคราะห์ความแปรปรวน แบบ ANOVA (Analysis of Variance) ส าหรับกลุ่มตวัอยา่งท่ีมากกวา่ 2 กลุ่ม ดงัน้ี 
     2.1 ความคิดเห็นร่วมกนัของผูต้อบแบบสอบถาม แบบค่าเฉล่ีย (x̅) 
           ความคิดเห็นร่วมกันของผูต้อบแบบสอบถามของปัจจัยท่ีส่งผลต่อความล่าช้าในการก่อสร้างงานทางภายใต้
ส านกังานทางหลวงชนบทท่ี 6 (ขอนแก่น) แสดงดงัตารางท่ี 2 พบวา่ ความส าคญัของแต่ละปัจจยั ไดแ้ก่ ดา้นการเงิน ดา้นเคร่ืองมือ
เคร่ืองจักร ดา้นอ่ืน ๆ ด้านบุคลากร ดา้นกระบวนการก่อสร้าง และดา้นวสัดุ ตามล าดบั ซ่ึงระดับความรุนแรงท่ีก่อให้เกิดความ
เสียหายอยูท่ี่ระดบัต ่า ยกเวน้ ดา้นการเงิน ท่ีอยู่ในระดบักลาง ในขณะท่ีโอกาสเกิดความล่าชา้ในงานทางของแต่ละปัจจยัมีโอกาส
เกิดข้ึนในระดบับางโครงการ โดยปัจจยัดา้นกระบวนการก่อสร้าง มีโอกาสเกิดข้ึนมากท่ีสุด ใน 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ดา้นปัจจยัอ่ืน ๆ  
ดา้นเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร  ดา้นการเงิน ยงัคงเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีส่งผลต่อความล่าชา้ในงานก่อสร้าง (ทตั นาควเิชียร, 2555) 
 
ตาราง 2  
ปัจจัยท่ีมีผลต่อความล่าช้าในโครงการงานทางภายใต้ส านักงานทางหลวงชนบทท่ี 6 (ขอนแก่น) 

สาเหตุความล่าชา้ 
ระดบัความถ่ี ระดบัผลกระทบ ระดบั

ความส าคญั 

น ้าหนกั
ความส าคญั 

% x̅ SD x̅   SD 

ดา้นบุคลากร 1.84 0.97 2.31 1.38 4.25 15.92 
ดา้นการเงิน 2.07 1.18 2.57 1.43 5.33 19.94 
ดา้นกระบวนการก่อสร้าง 1.79 1.00 2.36 1.39 4.21 15.77 
ดา้นเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร 1.83 0.97 2.43 1.35 4.45 16.67 
ดา้นวสัดุ 1.76 1.04 2.33 1.38 4.10 15.34 
ดา้นปัจจยัอ่ืน ๆ 1.92 1.02 2.28 1.27 4.37 16.37 

ค่าเฉล่ียรวม 1.87 1.03 2.38 1.37 4.45 - 
รวม - - - - 26.72 100.00 

 
 

     2.2 การทดสอบสมมติฐานในเร่ืองของการทดสอบความแตกต่างในความคิดเห็นของกลุ่มอาย ุ ระดบัการศึกษาต าแหน่ง
และประสบการณ์ในการท างาน 
           จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลค่าความแปรปรวน แบบ ANOVA (Analysis of Variance) พบวา่ ความคิดเห็นของผูต้อบ
แบบสอบถามระหว่างความคิดเห็นท่ีมีความต่างกนัทางดา้นอายุ ระดบัการศึกษา ต าแหน่ง และประสบการณ์ในการท างาน มี
ความเห็นไปในทิศทางเดียวกนั หรือไม่แตกต่างกนั ในเร่ืองระดบัความถ่ีและระดบัผลกระทบต่อความล่าชา้ในงานก่อสร้างงานทาง 
ความล่าชา้ของงานท่ีเกิดข้ึนในการก่อสร้างงานทางของส านกังานทางหลวงชนบทท่ี 6 (ขอนแก่น) มีความล่าชา้ในการก่อสร้างจาก
แผนไม่มากนกั รวมไปถึงกระบวนการคดักรองผูรั้บเหมาท่ีจะเขา้มาด าเนินการ ส่วนใหญ่จะผ่านงานการคดัเลือกท่ีมีเกณฑท่ี์ดีข้ึน 
นอกจากน้ี ผูรั้บเหมาส่วนใหญ่ยงัเคยมีประสบการณ์ในการท างานร่วมกบักรมทางหลวงชนบทอยูแ่ลว้ ปัญหาในเร่ืองดา้นปัจจยัทาง
การเงินของผูรั้บเหมา ท่ีมกัเป็นอุปสรรคท่ีนอ้ย เพราะส่วนใหญ่จะเป็นบริษทัท่ีมีเงินทุนมาก สามารถด าเนินการต่อ ในขณะท่ีรอการ
จ่ายงวดได ้นอกจากน้ี เทคโนโลยีในดา้นการส ารวจและเคร่ืองมือในการออกแบบมีการพฒันามากข้ึน ง่ายต่อการใชง้าน จึงมีส่วน
ช่วยใหก้ารออกแบบ การประมาณราคา และการเตรียมแผนในการก่อสร้างเกิดความผิดพลาดในการบริหารจดัการไดดี้ข้ึน 
 
ตาราง 3  
การเปรียบเทียบด้านอาย ุ ระดับการศึกษา  ต าแหน่ง และประสบการณ์ในการท างาน 

การเปรียบเทียบ สาเหตุความล่าชา้ 
ANOVA (ระดบัความถ่ี) ANOVA (ระดบัผลกระทบ) 

F P value F P value 
อาย ุ ดา้นกระบวนการก่อสร้าง 0.408 0.766 1.04 0.467 

ดา้นวสัดุ 0.389 0.768 1.003 0.491 
ดา้นเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร 0.568 0.714 1.030 0.491 
ดา้นปัจจยัอ่ืนๆ 0.688 0.612 0.790 0.540 
ดา้นบุคลากร 0.631 0.664 0.649 0.632 
ดา้นการเงิน 0.502 0.673 0.536 0.702 

ระดบัการศึกษา ดา้นการเงิน 1.005 0.465 1.357 0.320 
ดา้นกระบวนการก่อสร้าง 0.504 0.961 0.492 0.320 
ดา้นปัจจยัอ่ืน ๆ 1.008 0.501 1.239 0.357 
ดา้นเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร 0.762 0.553 1.033 0.421 
ดา้นบุคลากร 1.186 0.381 1.022 0.463 
ดา้นวสัดุ 0.642 0.619 0.788 0.538 

ต าแหน่ง ดา้นเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร 0.497 0.541 1.052 0.407 
ดา้นการเงิน 0.498 0.579 1.038 0.457 
ดา้นวสัดุ          0.22 0.691 0.807 0.465 
ดา้นกระบวนการก่อสร้าง 0.346        0.69 0.619 0.536 
ดา้นปัจจยัอ่ืน ๆ 0.776 0.545 0.444 0.559 
ดา้นบุคลากร 0.802 0.588 0.541 0.587 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี
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ตาราง 3 (ต่อ) 

การเปรียบเทียบ สาเหตุความล่าชา้ 
ANOVA (ระดบัความถ่ี) ANOVA (ระดบัผลกระทบ) 

F P value F P value 
ประสบการณ์ ดา้นเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร 0.765 0.592 1.372 0.309 

ดา้นกระบวนการก่อสร้าง          0.48 0.751 1.076 0.421 
ดา้นวสัดุ 0.342 0.839 1.011 0.478 
ดา้นปัจจยัอ่ืน ๆ 0.694 0.62 0.929 0.495 
ดา้นบุคลากร 0.578 0.694 0.801 0.554 
ดา้นการเงิน 0.651 0.661 0.797 0.583 

 
สรุปผลการศึกษา 

 
 การศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี เพ่ือศึกษาปัจจยัและความรุนแรงของปัจจยัท่ีส่งผลต่อความล่าชา้ในการก่อสร้างงานทาง โดยไดเ้ก็บ
ขอ้มูลด้วยแบบสอบถามทั้งส้ิน 28 ราย แบบสอบถามท่ีไดรั้บการตอบมีทั้ งส้ิน 28 ราย และมีความสมบูรณ์ทั้งส้ิน กลุ่มตวัอย่าง
คดัเลือกโดยวิธีตารางส าเร็จรูปของ  เครจซ่ีและเมอร์แกน มีผูเ้ช่ียวชาญจากส านักงานทางหลวงชนบทท่ี 6 (ขอนแก่น) เป็นผู ้
ตรวจสอบแบบสอบถามก่อนการด าเนินการ ซ่ึงผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 
 1. มุมมองของผูต้อบแบบสอบถามเห็นพอ้งกนัวา่ ปัจจยัดา้นบุคลากร ดา้นการเงิน ดา้นกระบวนการก่อสร้าง ดา้นเคร่ืองมือ
เคร่ืองจกัร  ดา้นวสัดุ และดา้นปัจจยัอ่ืน ๆ มีผลต่อความล่าชา้ในการก่อสร้างงานทาง เช่นเดียวกนักบังานวิจยัของงานก่อสร้างถนน
ในส่วนงานต่าง ๆ ในประเทศไทย (ทตั นาควิเชียร, 2555; มารุต ชาวสวน, 2549; สุธนยั วงศส์ารภี, 2551; เทพ บุญตะโก และคณะ, 
2556; เชาวฤทธ์ิ ขาวใบไม,้ 2556) แต่การศึกษาดงักล่าวเม่ือ 10-20 ปีท่ีแลว้ จะมีระดบัค่าดชันีความเส่ียงในระดบัสูง ซ่ึงจะต่างกบั
การศึกษาน้ี ท่ีอยูใ่นระดบัปานกลางถึงต ่า ซ่ึงมีสาเหตุมาจากมีการปรับปรุงมาตรฐานกระบวนการก่อสร้างและกระบวนการคดัเลือก
ผูรั้บเหมาของส านกังานก่อสร้างทางกรมทางหลวงชนบทในปี พ.ศ. 2555 จึงส่งผลใหค้วามล่าชา้นั้น ดีข้ึน 
 2. ปัจจยัยอ่ยท่ีส่งผลต่อความล่าชา้ ทั้ง 68 ปัจจยั มีความถ่ีท่ีเกิดข้ึนในงานก่อสร้างงานทาง ระดบัมาก 5 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ 
เคร่ืองจกัรขาดการบ ารุง เสียบ่อย (2.46) ขาดแคลนแรงงาน เน่ืองจากฤดูเกษตรกรรม (2.46) แรงงานหยดุงาน เน่ืองจากช่วงเทศกาล 
(2.43) อตัราราคาน ้ ามนัท่ีผนัผวน (2.36) และออกแบบผิดพลาด ไม่ค านึงถึงการก่อสร้างจริง หรือไม่ไดม้าตรฐาน (2.21) ตามล าดบั 
 3. ปัจจยัท่ีมีความรุนแรงท่ีส่งผลท าใหง้านล่าชา้ ทั้ง 68 ปัจจยั มีปัจจยัท่ีเกิดข้ึนในงานก่อสร้างงานทาง รุนแรง 5 ล าดบัแรก 
ไดแ้ก่ ผูรั้บจา้งเขา้ด าเนินการในพ้ืนท่ีล่าชา้ (3.11) เคร่ืองจกัรขาดการบ ารุง เสียบ่อย (2.93) ขาดสภาพคล่องทางการเงิน (2.93) ภยัธรรมชาติ 
(2.86) ออกแบบผิดพลาดไม่ค านึงถึงการก่อสร้างจริง หรือไม่ไดม้าตรฐาน (2.82) และการใชว้สัดุท่ีไม่มีคุณภาพ (2.82) ตามล าดบั 
 4. ปัจจยัดา้นการเงิน  ดา้นเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร  ดา้นปัจจยัอ่ืน ๆ  ดา้นบุคลากร  ดา้นกระบวนการก่อสร้าง และดา้นวสัดุ
ตามล าดบั ซ่ึงการให้ล าดบัความส าคญัใน 3 อนัดบัแรกนั้น มีความคลา้ยคลึงกบัผลการวิจยัของ ทตั นาควิเชียร (2555) และเทพ    
บุญตะโก และคณะ (2556) แต่จะต่างกบังานศึกษาของ เชาวฤทธ์ิ ขาวใบไม ้(2556) ท่ีใหค้วามส าคญักบัดา้นบุคลากรแทนดา้นอ่ืน ๆ 
ในส่วนของปัจจยัยอ่ยท่ีมีความเส่ียงสูงท่ีสุด 3 ล าดบั คือ ผูรั้บจา้งเขา้ด าเนินการในพ้ืนท่ีล่าชา้ (8.21) เคร่ืองจกัรขาดการบ ารุงเสียบ่อย 
(6.90) และเกิดปัญหาการร้องเรียนจากประชาชนในทอ้งท่ี (6.79) 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี
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ตาราง 3 (ต่อ) 

การเปรียบเทียบ สาเหตุความล่าชา้ 
ANOVA (ระดบัความถ่ี) ANOVA (ระดบัผลกระทบ) 

F P value F P value 
ประสบการณ์ ดา้นเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร 0.765 0.592 1.372 0.309 

ดา้นกระบวนการก่อสร้าง          0.48 0.751 1.076 0.421 
ดา้นวสัดุ 0.342 0.839 1.011 0.478 
ดา้นปัจจยัอ่ืน ๆ 0.694 0.62 0.929 0.495 
ดา้นบุคลากร 0.578 0.694 0.801 0.554 
ดา้นการเงิน 0.651 0.661 0.797 0.583 

 
สรุปผลการศึกษา 

 
 การศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี เพ่ือศึกษาปัจจยัและความรุนแรงของปัจจยัท่ีส่งผลต่อความล่าชา้ในการก่อสร้างงานทาง โดยไดเ้ก็บ
ขอ้มูลด้วยแบบสอบถามทั้งส้ิน 28 ราย แบบสอบถามท่ีไดรั้บการตอบมีทั้ งส้ิน 28 ราย และมีความสมบูรณ์ทั้งส้ิน กลุ่มตวัอย่าง
คดัเลือกโดยวิธีตารางส าเร็จรูปของ  เครจซ่ีและเมอร์แกน มีผูเ้ช่ียวชาญจากส านักงานทางหลวงชนบทท่ี 6 (ขอนแก่น) เป็นผู ้
ตรวจสอบแบบสอบถามก่อนการด าเนินการ ซ่ึงผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 
 1. มุมมองของผูต้อบแบบสอบถามเห็นพอ้งกนัวา่ ปัจจยัดา้นบุคลากร ดา้นการเงิน ดา้นกระบวนการก่อสร้าง ดา้นเคร่ืองมือ
เคร่ืองจกัร  ดา้นวสัดุ และดา้นปัจจยัอ่ืน ๆ มีผลต่อความล่าชา้ในการก่อสร้างงานทาง เช่นเดียวกนักบังานวิจยัของงานก่อสร้างถนน
ในส่วนงานต่าง ๆ ในประเทศไทย (ทตั นาควิเชียร, 2555; มารุต ชาวสวน, 2549; สุธนยั วงศส์ารภี, 2551; เทพ บุญตะโก และคณะ, 
2556; เชาวฤทธ์ิ ขาวใบไม,้ 2556) แต่การศึกษาดงักล่าวเม่ือ 10-20 ปีท่ีแลว้ จะมีระดบัค่าดชันีความเส่ียงในระดบัสูง ซ่ึงจะต่างกบั
การศึกษาน้ี ท่ีอยูใ่นระดบัปานกลางถึงต ่า ซ่ึงมีสาเหตุมาจากมีการปรับปรุงมาตรฐานกระบวนการก่อสร้างและกระบวนการคดัเลือก
ผูรั้บเหมาของส านกังานก่อสร้างทางกรมทางหลวงชนบทในปี พ.ศ. 2555 จึงส่งผลใหค้วามล่าชา้นั้น ดีข้ึน 
 2. ปัจจยัยอ่ยท่ีส่งผลต่อความล่าชา้ ทั้ง 68 ปัจจยั มีความถ่ีท่ีเกิดข้ึนในงานก่อสร้างงานทาง ระดบัมาก 5 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ 
เคร่ืองจกัรขาดการบ ารุง เสียบ่อย (2.46) ขาดแคลนแรงงาน เน่ืองจากฤดูเกษตรกรรม (2.46) แรงงานหยดุงาน เน่ืองจากช่วงเทศกาล 
(2.43) อตัราราคาน ้ ามนัท่ีผนัผวน (2.36) และออกแบบผิดพลาด ไม่ค านึงถึงการก่อสร้างจริง หรือไม่ไดม้าตรฐาน (2.21) ตามล าดบั 
 3. ปัจจยัท่ีมีความรุนแรงท่ีส่งผลท าใหง้านล่าชา้ ทั้ง 68 ปัจจยั มีปัจจยัท่ีเกิดข้ึนในงานก่อสร้างงานทาง รุนแรง 5 ล าดบัแรก 
ไดแ้ก่ ผูรั้บจา้งเขา้ด าเนินการในพ้ืนท่ีล่าชา้ (3.11) เคร่ืองจกัรขาดการบ ารุง เสียบ่อย (2.93) ขาดสภาพคล่องทางการเงิน (2.93) ภยัธรรมชาติ 
(2.86) ออกแบบผิดพลาดไม่ค านึงถึงการก่อสร้างจริง หรือไม่ไดม้าตรฐาน (2.82) และการใชว้สัดุท่ีไม่มีคุณภาพ (2.82) ตามล าดบั 
 4. ปัจจยัดา้นการเงิน  ดา้นเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร  ดา้นปัจจยัอ่ืน ๆ  ดา้นบุคลากร  ดา้นกระบวนการก่อสร้าง และดา้นวสัดุ
ตามล าดบั ซ่ึงการให้ล าดบัความส าคญัใน 3 อนัดบัแรกนั้น มีความคลา้ยคลึงกบัผลการวิจยัของ ทตั นาควิเชียร (2555) และเทพ    
บุญตะโก และคณะ (2556) แต่จะต่างกบังานศึกษาของ เชาวฤทธ์ิ ขาวใบไม ้(2556) ท่ีใหค้วามส าคญักบัดา้นบุคลากรแทนดา้นอ่ืน ๆ 
ในส่วนของปัจจยัยอ่ยท่ีมีความเส่ียงสูงท่ีสุด 3 ล าดบั คือ ผูรั้บจา้งเขา้ด าเนินการในพ้ืนท่ีล่าชา้ (8.21) เคร่ืองจกัรขาดการบ ารุงเสียบ่อย 
(6.90) และเกิดปัญหาการร้องเรียนจากประชาชนในทอ้งท่ี (6.79) 

 5. ในการเปรียบเทียบการศึกษาระหวา่งดา้นอาย ุระดบัการศึกษา ต าแหน่ง และประสบการณ์ในการท างาน มีความเห็นไป
ในทิศทางเดียวกนั หรือไม่แตกต่างกนั ในเร่ืองระดับความถ่ีและระดับผลกระทบต่อความล่าชา้ในงานก่อสร้างงานทาง อย่างมี
นยัส าคญั 
 ในการศึกษาแนวทางการแกไ้ขปัญหา มีระยะเวลาและพ้ืนท่ีในการด าเนินการจ ากดั หากตอ้งการน าไปประยกุตใ์ชใ้นการ
ก่อสร้าง ควรด าเนินการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ และการด าเนินการของแต่ละองคก์รอีกคร้ังหน่ึง ในการร่วมมือกนั
แกปั้ญหา ควรมีการให้ความเห็นร่วมกันระหว่างผูว้่าจา้งและผูรั้บจา้ง เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการลดปัญหาความล่าชา้ในงาน
ก่อสร้างท่ีเกิดข้ึน นอกจากน้ี ควรศึกษาการเร่งงานวา่ ส่งผลอยา่งไร ต่อคุณภาพงานก่อสร้าง และความล่าชา้ในงานก่อสร้างประกอบ 
ดว้ยในการศึกษาคร้ังต่อไป 
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 ขอขอบพระคุณ ส านกังานทางหลวงชนบทท่ี 6 (ขอนแก่น) และกรมทางหลวงชนบท ท่ีไดใ้ห้การสนบัสนุนขอ้มูลในการ
ศึกษาวจิยั รวมไปถึงบุคลากรของหน่วยงาน ท่ีไดใ้หข้อ้มูลและตอบแบบสอบถามอนัเป็นประโยชน์ต่องานวจิยั 
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บทคดัย่อ 
 

งานวจิยัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษากระบวนการคดัเลือกบริษทัท่ีปรึกษาดา้นงานควบคุมการก่อสร้างเข่ือนป้องกนัตล่ิงของ
กรมโยธาธิการและผงัเมือง และน ากระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์มาประยุกต์ใชห้าค่าน ้ าหนักความส าคญัของปัจจยัในการ
คดัเลือกบริษทัท่ีมีความเหมาะสม ขอ้มูลท่ีน ามาวิเคราะห์ไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญต าแหน่งวิศวกรโยธาช านาญการพิเศษ 
ระดบัหวัหนา้กลุ่มงานทุกกลุ่มของส านกัสนบัสนุนและพฒันาตามผงัเมือง โดยใชแ้บบสอบถามในการคดัเลือกบริษทัท่ีปรึกษา การ
ด าเนินงานมี 3 ขั้นตอน (1) การทบทวนและวเิคราะห์ปัจจยัท่ีใชใ้นการพิจารณาคดัเลือกของกรมโยธาธิการและผงัเมืองเพ่ือน ามาตั้ง
เป็นหลกัเกณฑ ์(2) การวิเคราะห์กระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์เพ่ือหาค่าน ้ าหนกัปัจจยั ไดแ้ก่ ประสบการณ์และผลงานของบริษทั 
แผนการด าเนินการและแนวทางวธีิการท างาน บุคลากรประจ าโครงการ (3) การเปรียบเทียบผลลพัธ์การคดัเลือกบริษทัท่ีปรึกษาจาก
หลกัเกณฑข์องกรมโยธาธิการและผงัเมืองกบัหลกัเกณฑท่ี์ผ่านกระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ ผลการศึกษาในคร้ังน้ีพบวา่ เม่ือ
ใชก้ระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ปัจจยัดา้นบุคลากรประจ าโครงการ มีค่าน ้ าหนกัเป็น 44.40% ปัจจยัดา้นประสบการณ์และ
ผลงานของบริษทั คิดเป็น 29.39% และปัจจัยดา้นแผนการด าเนินการและแนวทางวิธีการท างาน  คิดเป็น 26.21% ซ่ึงต่างกับ
หลกัเกณฑข์องกรมโยธาฯ ท่ีมีค่าปัจจยัดา้นบุคลากรประจ าโครงการและปัจจยัดา้นแผนการด าเนินการ และแนวทางวิธีการท างาน
เท่ากนั คิดเป็น 40% ส่วนปัจจยัดา้นประสบการณ์และผลงานของบริษทั คิดเป็น 20% 
 
ค าส าคญั: กรมโยธาธิการและผงัเมือง, บริษทัท่ีปรึกษา, กระบวนการล าดบัชั้นเชิงวเิคราะห์ 
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บทน า 
 

 กรมโยธาธิการและผงัเมือง มีภารกิจเก่ียวกบังานดา้นการผงัเมืองระดบัต่าง ๆ การออกแบบ การก่อสร้างและการควบคุม
การก่อสร้างอาคาร ด าเนินการและสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในดา้นการพฒันาเมือง พ้ืนท่ี และชนบท โดยการก าหนด
และก ากบัดูแลนโยบายการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ระบบการตั้งถ่ินฐานและโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้งการก าหนดคุณภาพและมาตรฐาน
การก่อสร้างดา้นสถาปัตยกรรม วศิวกรรม และการผงัเมือง เพ่ือใหมี้สภาพแวดลอ้มท่ีดี เกิดมาตรฐานความปลอดภยัแห่งสาธารณชน 
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมืองและส่ิงปลูกสร้าง ตามระบบการผงัเมืองท่ีดี อนัน าไปสู่การพฒันาประเทศในดา้นการ      
ผงัเมือง การพฒันาเมือง และการอาคาร ให้มีความน่าอยู่ ปลอดภยั รักษาสภาพแวดลอ้ม ประหยดัพลงังาน และมีอตัลกัษณ์อย่าง
ย ัง่ยนื  
 เจา้หนา้ท่ีของกรมโยธาธิการและผงัเมือง เป็นผูด้  าเนินการควบคุมงานก่อสร้างเข่ือนป้องกนัตล่ิงเองทั้งหมด ซ่ึงในขณะนั้น
ปริมาณงานท่ีไดรั้บมอบหมาย และอตัราก าลงัผูค้วบคุมงานค่อนขา้งสมัพนัธ์และสมดุลกนั แต่เม่ือระยะเวลาผา่นไปประเทศไทยเกิด
การพฒันา โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกนัตล่ิง จึงมีซบัซอ้นสูงข้ึนและ มีปริมาณงานเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือให้สอดคลอ้งกบันโยบายการ
บริหารราชการโดยมุ่งเนน้ผลสมัฤทธ์ิ ผูบ้ริหารจึงไดก้ าหนดใหมี้การวา่จา้ง “บริษทัท่ีปรึกษา” (consulting company) ซ่ึงสามารถช่วย
แบ่งเบาภาระการควบคุมงานก่อสร้างเข่ือนป้องกนัตล่ิง บรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละผลลพัธ์เป็นไปตามสญัญาจา้งท่ีไดว้างแผนเอาไว ้ 

ในปีงบประมาณ 2564 ท่ีผ่านมา กรมโยธาธิการและผงัเมือง ไดแ้บ่งงานส่วนหน่ึงในการก่อสร้าง เพ่ือว่าจา้งบริษทัท่ี
ปรึกษาผูใ้ห้บริการดา้นงานควบคุมงานก่อสร้าง ดงันั้น จึงมีความจ าเป็นท่ีตอ้งก าหนดหลกัเกณฑใ์นการพิจารณา เพื่อใชเ้ป็นแนว
ปฎิบติัของส านกัสนบัสนุนและพฒันาตามผงัเมือง เน่ืองจากท่ีผา่นมากระบวนการพิจารณาก าหนดไวเ้ป็นดุลพินิจของคณะกรรมการ
ท่ีแต่งตั้งข้ึนเป็นคร้ังคราวเม่ือมีการว่าจา้ง หลกัเกณฑ์ซ่ึงไดจ้ากการวิจยัน้ี จะสามารถน าไปปฏิบติัไดเ้พ่ือให้เกิดมาตรฐาน ความ
โปร่งใส และธรรมาภิบาลในการคดัเลือกบริษทัท่ีปรึกษาต่อไปได ้ผูว้จิยัไดน้ ากระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ ซ่ึงเป็นวิธีท่ีไดรั้บ
การยอมรับและมีงานวิจยัอย่างแพร่หลายในการประยกุต์ใชใ้นการตดัสินใจแบบหลายปัจจยั (Multi-Criteria Decision Making-- 
MCDM) ท่ีสามารถประเมินปัจจยัท่ีเป็นทั้งรูปธรรมและนามธรรมได ้(Saaty, 2012) มาใชเ้พื่อวิเคราะห์หาปัจจยัในการคดัเลือก
บริษทัท่ีปรึกษาส าหรับงานก่อสร้างเข่ือนป้องกนัตล่ิง 
  

ทบทวนวรรณกรรม 
 

 ทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับการคดัเลือกบริษทัท่ีปรึกษาด้านงานควบคุมการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงของ      
กรมโยธาธิการและผงัเมือง และหลกัการของกระบวนการล าดบัชั้นเชิงวเิคราะห์ (Analytical Hierarchy Process--AHP) มีดงัน้ี 
 กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบังานควบคุมงานก่อสร้างเข่ือนป้องกนัตล่ิงของกรมโยธาธิการและผงัเมือง “พระราชบญัญติัการ
จดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ” (2560) “งานจา้งท่ีปรึกษา” หมายความวา่ งานจา้งบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
เพ่ือเป็นผูใ้ห้ค  าปรึกษาหรือแนะน าแก่หน่วยงานของรัฐในดา้นวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ผงัเมือง กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การเงิน 
การคลงั ส่ิงแวดลอ้ม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สาธารณสุข ศิลปวฒันธรรม การศึกษาวิจยั หรือดา้นอ่ืนท่ีอยูใ่นภารกิจของรัฐหรือ
ของหน่วยงานของรัฐ และ “งานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง” หมายความว่า งานจา้งบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคลเพ่ือออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
 กระบวนการล าดบัชั้นเชิงวเิคราะห์ (Analytic Hierarchy Process--AHP) เป็นวธีิการหน่ึงในการวเิคราะห์การตดัสินใจเลือก
ทางเลือกท่ีดีท่ีสุด พฒันาข้ึนโดย Saaty ในปี ค.ศ. 1970 โดยมีหลกัการในการแบ่งโครงสร้างปัญหาออกเป็นล าดบัชั้นคือ การก าหนด
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เป้าหมาย (goal) การก าหนดหลกัเกณฑห์ลกั (criteria) หลกัเกณฑย์อ่ย (sub-criteria) และทางเลือก (alternatives) ตามล าดบั (ดงัภาพ 1) 
Saaty (1980) โดยกระบวนการ AHP มีพ้ืนฐานมาจากการใชค้วามสามารถเบ้ืองตน้ในการเปรียบเทียบของมนุษยส์ าหรับปัญหายอ่ย 
Bayazit et al. (2006) และสามารถน าไปใชใ้นการตดัสินใจส าหรับปัญหาท่ีมีความซบัซอ้นและไม่มีโครงสร้างท่ีชดัเจน โดยเฉพาะ
การตดัสินใจเชิงคุณภาพท่ีมกัเก่ียวกบัการประเมิน ปัจจัยเชิงคุณภาพ (qualitative factors) หรือการประเมินดว้ยค าพูด (verbal 
judgment) ซ่ึงยากต่อการประเมินเป็นตวัเลขได ้โดย Saaty (1994) ไดร้ะบุว่า มีการน ากระบวนการ AHP มีการประยุกตใ์ชอ้ยา่ง
แพร่หลาย ทั้งในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจและการวางแผนโครงการในหลายประเทศ นอกจากน้ี Kahraman et al. (2003) ได้
กล่าววา่ กระบวน AHP เป็นเคร่ืองมือท่ีง่ายต่อการใชง้านเม่ือมีหลกัเกณฑจ์ านวนมาก  กระบวนการ AHP ใชใ้นการค านวณค่า
น ้ าหนกัของหลกัเกณฑโ์ดยเปรียบเทียบความส าคญัของหลกัเกณฑที์ละคู่ (pairwise comparison) โดย Ghodsypour and O’Brien 
(1998) น าไปเป็นเคร่ืองมือของผูผู้บ้ริหารระดบัสูงหรือผูบ้ริหารท่ีมีหน้าท่ีในส่วนของฝ่ายจดัซ้ือ ซ่ึงหลกัเกณฑจ์ะถูกประเมินเป็น
คะแนนระดับ 1-9 ดังตาราง 1 และคะแนนท่ีได้จะน าไปใช้ในการประเมินทางเลือกต่อไป ในการประเมินผูต้ ัดสินใจจะใช้
ความสามารถ ความรู้สึก และประสบการณ์ในการเปรียบเทียบความส าคญัของหลกัเกณฑแ์ละทางเลือก Saaty (2005) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพ 1 โครงสร้างล าดบัชั้นของการวเิคราะห์ปัญหา (วฑูิรย ์ตนัศิริมงคล, 2542) 
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judgment) ซ่ึงยากต่อการประเมินเป็นตวัเลขได ้โดย Saaty (1994) ไดร้ะบุว่า มีการน ากระบวนการ AHP มีการประยุกตใ์ชอ้ยา่ง
แพร่หลาย ทั้งในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจและการวางแผนโครงการในหลายประเทศ นอกจากน้ี Kahraman et al. (2003) ได้
กล่าววา่ กระบวน AHP เป็นเคร่ืองมือท่ีง่ายต่อการใชง้านเม่ือมีหลกัเกณฑจ์ านวนมาก  กระบวนการ AHP ใชใ้นการค านวณค่า
น ้ าหนกัของหลกัเกณฑโ์ดยเปรียบเทียบความส าคญัของหลกัเกณฑที์ละคู่ (pairwise comparison) โดย Ghodsypour and O’Brien 
(1998) น าไปเป็นเคร่ืองมือของผูผู้บ้ริหารระดบัสูงหรือผูบ้ริหารท่ีมีหน้าท่ีในส่วนของฝ่ายจดัซ้ือ ซ่ึงหลกัเกณฑจ์ะถูกประเมินเป็น
คะแนนระดับ 1-9 ดังตาราง 1 และคะแนนท่ีได้จะน าไปใช้ในการประเมินทางเลือกต่อไป ในการประเมินผูต้ ัดสินใจจะใช้
ความสามารถ ความรู้สึก และประสบการณ์ในการเปรียบเทียบความส าคญัของหลกัเกณฑแ์ละทางเลือก Saaty (2005) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพ 1 โครงสร้างล าดบัชั้นของการวเิคราะห์ปัญหา (วฑูิรย ์ตนัศิริมงคล, 2542) 
 
  
 
 
 
 
 

ตาราง 1  
ค่าระดบัคะแนนความส าคัญของปัจจัยและทางเลือก  

การประเมินดว้ยค าพดู คะแนน 
               ส าคญัเท่าเทียมกนั 1 
               ส าคญักวา่ปานกลาง 3 
               ส าคญักวา่อยา่งเด่นชดั 5 
               ส าคญักวา่อยา่งเด่นชดัมาก 7 
               ส าคญักวา่อยา่งมากท่ีสุด 9 
               ค่าประนีประนอมท่ีอยูร่ะหวา่งกลาง 2, 4, 6, 8 
ท่ีมา. Saaty (1994) 
 

กระบวนการ AHP เป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบคู่ ค่าระดบัคะแนนท่ีไดจ้ากการเปรียบเทียบคู่น าไปแสดงเป็นเมตริกซ์ 
โดย aij เป็นค่าระดบัความส าคญัของปัจจยั i เม่ือเปรียบเทียบกบัปัจจยั j และค่าระดบัความส าคญัของปัจจยั j เม่ือเปรียบเทียบกบั
ปัจจยั i มีค่าเป็นส่วนกลบัของ aij (aji = 1/aij) (Saaty, 2012) จากนั้น ท าการวเิคราะห์หาค่าเฉล่ียทางเรขาคณิต ซ่ึงค่าเฉล่ียเรขาคณิตเป็น
ค่าของรากท่ี n (เม่ือ n เป็นจ านวนปัจจยั) ของผลรวมของการคูณ (product) ของค่าตวัจากการเปรียบเทียบคู่ในเมตริกซ์จากขั้นตอน
แรก โดยท่ี   คือ ค่าตวัเลขในตารางเมทริกซ์  ค่า    คือ ค่าเฉล่ียทางเรขาคณิต  คือ จ านวนตวัเลขท่ีน ามาหาค่าเฉล่ีย (สมการท่ี 
1) และน าไปวิเคราะห์ค่าน ้ าหนกัคะแนนของปัจจยัและทางเลือก (Wi) ซ่ึงเป็นค่าอตัราส่วนระหวา่งค่าเฉล่ียเรขาคณิตของปัจจยั (i) 
(vi) ต่อค่าผลรวมของค่าเรขาคณิตของทุกปัจจยั ซ่ึงผลรวมของค่าคะแนนปัจจยัมีค่าเท่ากบั 1 

 

     
(1) 

  
  การวิเคราะห์ความสอดคลอ้งของการตดัสินใจ ตรวจสอบโดยใชค้่าความสอดคลอ้ง (Consistency Ratio, C.R.) ซ่ึงเป็น
สัดส่วนระหวา่งค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Consistency Index, C.I.) ต่อ ค่าดชันีความสอดคลอ้งสุ่ม (Random Consistency Index, 
R.I.) โดย ค่า Consistency Index (C.I.) มีค่าเท่ากบั (𝜆𝜆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚-n) / (n-1) โดยท่ี 𝜆𝜆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚  เป็นค่าสูงสุดของ Eigenvalue ของเมตริกซ์ A 
และ ค่า R.I. ข้ึนกบัจ านวนปัจจยัหรือทางเลือก (n) ซ่ึง ค่า R.I. พิจารณาตาม Saaty (2012) จากนั้น น าไปตรวจสอบความสอดคลอ้ง
ดว้ย ค่า C.R.  เม่ือ ค่า C.R. มีค่านอ้ยกวา่ 0.1 แสดงวา่ ความไม่สอดคลอ้งของการตดัสินใจไม่เกินร้อยละ 10 ซ่ึงถือความสอดคลอ้งมี
ค่ายอมรับได ้(Saaty, 2012)  

Ghodsypour and O’Brien (1998) ไดท้ าการศึกษาการเลือกผูส่้งมอบโดยใชก้ระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ โดยใน
การศึกษาดงักล่าว ประกอบดว้ย การก าหนดหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาภายหลงัจากการก าหนดวตัถุประสงคข์องการตดัสินใจแลว้ 
ท าการก าหนดหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาให้ชดัเจนและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ขององค์กร เพ่ือให้ได้ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดตาม
วตัถุประสงค์ท่ีวางไว  ้และท าการค านวณน ้ าหนักของหลกัเกณฑ์ เม่ือได้หลกัเกณฑ์ท่ีจะน ามาพิจารณาแลว้ ท าการเปรียบเทียบ
ความส าคญัทีละคู่ในมาตราส่วน 1-9 ของ Saaty จากนั้น น าไปประเมินคะแนนของทางเลือกวิธีการค านวณคะแนนของทางเลือกจะ
เป็นลกัษณะเดียวกันกับการค านวณน ้ าหนักของหลกัเกณฑ์ โดยจะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างทางเลือกทีละคู่ส าหรับแต่ละ
หลกัเกณฑ ์และค านวณคะแนนทางเลือก 
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โครงการศึกษาน้ี มีวธีิการด าเนินการโดยใชก้ารสมัภาษณ์ ซ่ึงมีแบบสอบถามท่ีจดัท าข้ึน เป็นเคร่ืองมือหลกัส าหรับการเก็บ
ขอ้มูล การจดัล าดบัปัจจยัดว้ยวธีิ AHP มีการจดัโครงสร้างการตดัสินใจและตรวจสอบความสอดคลอ้งปัจจยัท่ีน ามาเปรียบเทียบเป็น
ปัจจยัของกรมโยธาธิการและผงัเมือง การรวบรวมการจัดล าดบัปัจจยัเป็นการเปรียบเทียบคู่ (pairwise comparison)เป็นค่าระดบั
คะแนน1-9 (ดงัตาราง 1) ดว้ยวธีิ AHP (Saaty, 2012) น้ี ขอ้มูลท่ีส ารวจจึงไม่มีการสอบถามประเด็นค าถามอ่ืนท่ีตอ้งท าการประเมิน
ประสิทธิภาพเคร่ืองมือหรือแบบสอบถาม ทั้งน้ี การด าเนินการศึกษา ประกอบไปดว้ยขั้นตอนต่าง ๆ ดงัน้ี  
 1. ศึกษาคน้ควา้และทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการพิจารณาคดัเลือกบริษทัท่ีปรึกษากฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
รวมทั้งพิจารณาหลกัเกณฑท่ี์ใชใ้นการคดัเลือกบริษทัท่ีปรึกษาดา้นงานควบคุมการก่อสร้างเข่ือนป้องกนัตล่ิงของกรมโยธาธิการและ
ผงัเมืองในอดีต เพ่ือน ามาวิเคราะห์และก าหนดปัจจยัท่ีใชเ้ป็นหลกัเกณฑข์องการคดัเลือกบริษทัท่ีปรึกษาในโครงการศึกษาน้ี และ
สร้างเป็นโครงสร้างเชิงล าดบัชั้น (hierarchy) แบ่งเป็นดงัน้ี 

    1.1 ปัจจยัดา้นประสบการณ์และผลงานของบริษทั (Experience and Performance--EXPE)  
1.1.1 ประสบการณ์และผลงานของบริษทั ดา้นควบคุมงานก่อสร้างตามขอ้ก าหนดเฉพาะ (Stipulation--STI)  

    1.2 ปัจจยัดา้นแผนการด าเนินการและแนวทางวธีิการท างาน (Operational and Process--OPPR)  
1.2.1 ความเขา้ใจในพ้ืนท่ีก่อสร้าง (Site analysis: SIT)  
1.2.2 ความเขา้ใจลกัษณะ ความตอ้งการ และงบประมาณของโครงการ (Understand the Project--UNP)  
1.2.3 แนวทางและวธีิท างานของการควบคุมการก่อสร้าง (Process of Construction--PRC) 

    1.3 ปัจจยัดา้นบุคลากรประจ าโครงการ (Key Personnel--KEPE)  
1.3.1 วฒิุการศึกษา (Degree--DEG)  
1.3.2 ประสบการณ์ (Experience--EXP)  
1.3.3 ผลงานดา้นการควบคุมงานก่อสร้าง (Performance of Construction Control--PCC) 

 2. จดัท าแบบสอบถามท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือหลกัในการสัมภาษณ์  เพ่ือใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง
โดยตรงในการพิจารณาคดัเลือก โดยเก็บแบบสอบถามจากบุคลากรของส านักสนับสนุนและพฒันาตามผงัเมือง ทั้งส้ิน จ านวน 7 
ท่าน ซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญเป็นระดบัหัวหนา้กลุ่มทุกกลุ่มงาน (กลุ่มงานพฒันาตามผงัเมือง, กลุ่มงานพฒันาพ้ืนท่ีตล่ิงริมแม่น ้ าและริม
ทะเลทัว่ประเทศ, กลุ่มงานพฒันาพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต,้ กลุ่มงานสนบัสนุนดา้นเทคนิค, กลุ่มงานศึกษาและออกแบบ, กลุ่ม
งานพฒันาพ้ืนท่ีตล่ิงและชายฝ่ัง, กลุ่มงานป้องกนัน ้ าท่วม) ในส านักสนับสนุนและพฒันาตามผงัเมืองซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 100 ท่ีมี
ประสบการณ์มากกวา่ 10 ปี และเป็นผูท่ี้ไดด้ าเนินงานร่วมกบับริษทัท่ีปรึกษาดา้นงานควบคุมการก่อสร้างเข่ือนป้องกนัโดยตลอด 
รวมทั้งมีส่วนเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการ พิจารณาคดัเลือกบริษทัท่ีปรึกษาของส านกัสนบัสนุนและพฒันาตามผงัเมือง กรมโยธาธิการ
และผงัเมือง (โครงการศึกษาน้ีด าเนินการสมัภาษณ์ในช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564) 

3. วเิคราะห์ผลท่ีไดภ้ายหลงัจากการเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบสอบถาม ซ่ึงใชห้ลกัการประเมินความส าคญัระหวา่งปัจจยัเป็น
คู่ ๆ (pairwise comparison) โดยสามารถแบ่งแยกออกเป็นเมตริกซ์ส าหรับการเปรียบเทียบเชิงคู่ไดแ้ลว้ จึงน ามาวิเคราะห์ใน 2 
ขั้นตอน คือ ท าการวเิคราะห์ดว้ยกระบวนการล าดบัชั้นเชิงวเิคราะห์เพ่ือจดัล าดบัความส าคญัของหลกัเกณฑ ์จากนั้น น าหลกัเกณฑท่ี์
ปรับแต่งแลว้น้ี ไปใชก้บัโครงการจา้งบริษทัท่ีปรึกษาท่ีไดด้ าเนินการไปแลว้ในอดีต โดยพิจารณาตรวจสอบผลลพัธ์และเปรียบเทียบ
หาความสัมพนัธ์กับหลกัเกณฑ์ท่ีมีอยู่เดิม เพ่ือใช้เป็นแนวทางใหม่ในการพฒันาการพิจารณาคดัเลือกบริษทัท่ีปรึกษาท่ีมีความ
เหมาะสม มีเหตุมีผลเป็นระบบมากข้ึน 
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โครงการศึกษาน้ี มีวธีิการด าเนินการโดยใชก้ารสมัภาษณ์ ซ่ึงมีแบบสอบถามท่ีจดัท าข้ึน เป็นเคร่ืองมือหลกัส าหรับการเก็บ
ขอ้มูล การจดัล าดบัปัจจยัดว้ยวธีิ AHP มีการจดัโครงสร้างการตดัสินใจและตรวจสอบความสอดคลอ้งปัจจยัท่ีน ามาเปรียบเทียบเป็น
ปัจจยัของกรมโยธาธิการและผงัเมือง การรวบรวมการจัดล าดบัปัจจยัเป็นการเปรียบเทียบคู่ (pairwise comparison)เป็นค่าระดบั
คะแนน1-9 (ดงัตาราง 1) ดว้ยวธีิ AHP (Saaty, 2012) น้ี ขอ้มูลท่ีส ารวจจึงไม่มีการสอบถามประเด็นค าถามอ่ืนท่ีตอ้งท าการประเมิน
ประสิทธิภาพเคร่ืองมือหรือแบบสอบถาม ทั้งน้ี การด าเนินการศึกษา ประกอบไปดว้ยขั้นตอนต่าง ๆ ดงัน้ี  
 1. ศึกษาคน้ควา้และทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการพิจารณาคดัเลือกบริษทัท่ีปรึกษากฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
รวมทั้งพิจารณาหลกัเกณฑท่ี์ใชใ้นการคดัเลือกบริษทัท่ีปรึกษาดา้นงานควบคุมการก่อสร้างเข่ือนป้องกนัตล่ิงของกรมโยธาธิการและ
ผงัเมืองในอดีต เพ่ือน ามาวิเคราะห์และก าหนดปัจจยัท่ีใชเ้ป็นหลกัเกณฑข์องการคดัเลือกบริษทัท่ีปรึกษาในโครงการศึกษาน้ี และ
สร้างเป็นโครงสร้างเชิงล าดบัชั้น (hierarchy) แบ่งเป็นดงัน้ี 

    1.1 ปัจจยัดา้นประสบการณ์และผลงานของบริษทั (Experience and Performance--EXPE)  
1.1.1 ประสบการณ์และผลงานของบริษทั ดา้นควบคุมงานก่อสร้างตามขอ้ก าหนดเฉพาะ (Stipulation--STI)  

    1.2 ปัจจยัดา้นแผนการด าเนินการและแนวทางวธีิการท างาน (Operational and Process--OPPR)  
1.2.1 ความเขา้ใจในพ้ืนท่ีก่อสร้าง (Site analysis: SIT)  
1.2.2 ความเขา้ใจลกัษณะ ความตอ้งการ และงบประมาณของโครงการ (Understand the Project--UNP)  
1.2.3 แนวทางและวธีิท างานของการควบคุมการก่อสร้าง (Process of Construction--PRC) 

    1.3 ปัจจยัดา้นบุคลากรประจ าโครงการ (Key Personnel--KEPE)  
1.3.1 วฒิุการศึกษา (Degree--DEG)  
1.3.2 ประสบการณ์ (Experience--EXP)  
1.3.3 ผลงานดา้นการควบคุมงานก่อสร้าง (Performance of Construction Control--PCC) 

 2. จดัท าแบบสอบถามท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือหลกัในการสัมภาษณ์  เพ่ือใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง
โดยตรงในการพิจารณาคดัเลือก โดยเก็บแบบสอบถามจากบุคลากรของส านักสนับสนุนและพฒันาตามผงัเมือง ทั้งส้ิน จ านวน 7 
ท่าน ซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญเป็นระดบัหัวหนา้กลุ่มทุกกลุ่มงาน (กลุ่มงานพฒันาตามผงัเมือง, กลุ่มงานพฒันาพ้ืนท่ีตล่ิงริมแม่น ้ าและริม
ทะเลทัว่ประเทศ, กลุ่มงานพฒันาพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต,้ กลุ่มงานสนบัสนุนดา้นเทคนิค, กลุ่มงานศึกษาและออกแบบ, กลุ่ม
งานพฒันาพ้ืนท่ีตล่ิงและชายฝ่ัง, กลุ่มงานป้องกนัน ้ าท่วม) ในส านักสนับสนุนและพฒันาตามผงัเมืองซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 100 ท่ีมี
ประสบการณ์มากกวา่ 10 ปี และเป็นผูท่ี้ไดด้ าเนินงานร่วมกบับริษทัท่ีปรึกษาดา้นงานควบคุมการก่อสร้างเข่ือนป้องกนัโดยตลอด 
รวมทั้งมีส่วนเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการ พิจารณาคดัเลือกบริษทัท่ีปรึกษาของส านกัสนบัสนุนและพฒันาตามผงัเมือง กรมโยธาธิการ
และผงัเมือง (โครงการศึกษาน้ีด าเนินการสมัภาษณ์ในช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564) 

3. วเิคราะห์ผลท่ีไดภ้ายหลงัจากการเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบสอบถาม ซ่ึงใชห้ลกัการประเมินความส าคญัระหวา่งปัจจยัเป็น
คู่ ๆ (pairwise comparison) โดยสามารถแบ่งแยกออกเป็นเมตริกซ์ส าหรับการเปรียบเทียบเชิงคู่ไดแ้ลว้ จึงน ามาวิเคราะห์ใน 2 
ขั้นตอน คือ ท าการวเิคราะห์ดว้ยกระบวนการล าดบัชั้นเชิงวเิคราะห์เพ่ือจดัล าดบัความส าคญัของหลกัเกณฑ ์จากนั้น น าหลกัเกณฑท่ี์
ปรับแต่งแลว้น้ี ไปใชก้บัโครงการจา้งบริษทัท่ีปรึกษาท่ีไดด้ าเนินการไปแลว้ในอดีต โดยพิจารณาตรวจสอบผลลพัธ์และเปรียบเทียบ
หาความสัมพนัธ์กับหลกัเกณฑ์ท่ีมีอยู่เดิม เพ่ือใช้เป็นแนวทางใหม่ในการพฒันาการพิจารณาคดัเลือกบริษทัท่ีปรึกษาท่ีมีความ
เหมาะสม มีเหตุมีผลเป็นระบบมากข้ึน 

ผลการศึกษา 
 

 ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญครบทุกกลุ่มงาน (ร้อยละ100 ของทุกงานทั้งหมด) ไดน้ าไปทดสอบความสอดคลอ้งของ
เหตุผลดว้ยค่า CI และ CR ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ ขอ้มูลจากผูต้อบแบบสอบถามทุกคน มีค่าความสอดคลอ้งกนัอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้
(CR นอ้ยกวา่ 0.1) เม่ือวเิคราะห์ค่าน ้ าหนกัของปัจจยัโดยกระบวนการ AHP แลว้ พบวา่ ปัจจยัส าคญัท่ีสุด คือปัจจยัหลกัดา้นบุคลากร
ประจ าโครงการ (0.4440) รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นประสบการณ์และผลงานของบริษทั (0.2939) และปัจจยัดา้นแผนการด าเนินการ
และแนวทางวิธีการท างานของบริษทั (0.2621) ตามล าดบั ซ่ึงต่างกบัหลกัเกณฑ์ของกรมโยธาฯ พบว่า ปัจจยัดา้นบุคลากรประจ า
โครงการ และปัจจัยดา้นแผนการด าเนินการและแนวทางวิธีการท างานของบริษทั มีความส าคญัท่ีเท่ากนัและหลกัเกณฑ์ส าคญั
รองลงมาคือปัจจยัดา้นประสบการณ์และผลงานของบริษทั ดงัแสดงในภาพ 2 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพ 2 ค่าน ้ าหนกัความส าคญัของปัจจยัตามหลกัเกณฑข์องกรมโยธาฯและผลการวเิคราะห์จาก AHP 

 
 เม่ือพิจารณาจ าแนกตามกลุ่มงาน ส าหรับปัจจยัดา้นบุคลากรประจ าโครงการ พบวา่ ปัจจยัหลกัท่ีส าคญัท่ีสุดคือ ปัจจยัดา้น
บุคลากรประจ าโครงการ โดยพิจารณาจากผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 7 กลุ่มงาน ผูเ้ช่ียวชาญของกลุ่มงานท่ีให้ค่าน ้ าหนักสูงสุดคือ กลุ่มงาน
สนบัสนุนดา้นเทคนิค (0.6488) และกลุ่มงานพฒันาพ้ืนท่ีตล่ิงและชายฝ่ัง (0.6878) ผูเ้ช่ียวชาญของกลุ่มงานพฒันาตามผงัเมืองให้ค่า
น ้ าหนกันอ้ยท่ีสุด (0.1061) ส่วนผูเ้ช่ียวชาญกลุ่มงานอ่ืนจะใหค้่าน ้ าหนกัระหวา่ง 0.2518-0.4796 ปัจจยัหลกัท่ีมีความส าคญัรองลงมา
คือ ปัจจยัดา้นประสบการณ์ ผูเ้ช่ียวชาญของกลุ่มงานท่ีใหค้่าน ้ าหนกัสูงสุดคือ กลุ่มงานศึกษาและออกแบบ (0.4545) กลุ่มงานพฒันา
พ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(0.4055) และกลุ่มงานป้องกนัน ้ าท่วม (0.4055) ผูเ้ช่ียวชาญของกลุ่มงานท่ีใหค้่าน ้ าหนกันอ้ยสุดคือ กลุ่ม
งานพฒันาพ้ืนท่ีตล่ิงและชายฝ่ัง (0.0778) และกลุ่มงานพฒันาพ้ืนท่ีตล่ิงริมแม่น ้ าและริมทะเลทัว่ประเทศ (0.1592) ส่วนผูเ้ช่ียวชาญ
กลุ่มงานอ่ืน จะให้ค่าน ้ าหนักระหว่าง 0.2604-0.2945 ปัจจยัหลกัท่ีมีความส าคญัน้อยท่ีสุดคือ ปัจจยัดา้นแผนการด าเนินการและ
แนวทางวธีิการท างาน ผูเ้ช่ียวชาญของกลุ่มงานท่ีให้ค่าน ้ าหนกัสูงสุดคือ กลุ่มงานพฒันาตามผงัเมือง (0.6335) และ กลุ่มงานพฒันา
พ้ืนท่ีตล่ิงริมแม่น ้ าและริมทะเลทัว่ประเทศ (0.5890) ส่วนผูเ้ช่ียวชาญกลุ่มงานอ่ืน จะใหค้่าน ้ าหนกัระหวา่ง 0.0567-0.2621 
 ส าหรับปัจจัยรอง พบว่า ล าดับความส าคัญของหลักเกณฑ์ของกรมโยธาฯ แตกต่างจากผลการวิเคราะห์ AHP โดย
ผูเ้ช่ียวชาญเห็นวา่ ภายใตปั้จจยัหลกัดา้นประสบการณ์และผลงานของบริษทั ปัจจยัรองดา้นประสบการณ์และผลงานของบริษทัดา้น
ควบคุมงานก่อสร้างตามขอ้ก าหนดเฉพาะ มีความส าคญัมากกวา่ปัจจยัหลกัดา้นประสบการณ์และผลงานของบริษทั ปัจจยัรองดา้น



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี
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ประสบการณ์และผลงานของบริษทัดา้นควบคุมงานก่อสร้างตามขอ้ก าหนดเฉพาะของกรมโยธาฯ ปัจจยัรองดา้นความเขา้ใจในพ้ืนท่ี
ก่อสร้าง มีความส าคญัมากกวา่ปัจจยัรอง ดา้นแนวทางและวธีิการท างานของการควบคุมการก่อสร้าง และความเขา้ใจลกัษณะความ
ตอ้งการ และงบประมาณของโครงการ ตามล าดบั ภายใตปั้จจยัหลกั ดา้นแผนการด าเนินการและแนวทางวิธีการท างาน ปัจจยัรอง
ดา้นประสบการณ์ มีความส าคญัมากกวา่ปัจจยัรอง ดา้นผลงาน ดา้นการควบคุมงานก่อสร้าง และปัจจยัท่ีมีความส าคญันอ้ยกวา่ลงมา
คือ ปัจจยัรอง ดา้นวฒิุการศึกษา ตามล าดบั ภายใตปั้จจยัหลกัดา้นบุคลากรประจ าโครงการ ซ่ึงเป็นเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของกรม
โยธาฯ  
 ผูเ้ช่ียวชาญของส านกัสนบัสนุนและพฒันาตามผงัเมือง กรมโยธาฯ บางท่านมีความเห็นต่างกนั อนัเน่ืองจากประสบการณ์ 
และแนวความคิดในการพิจารณาคัดเลือกบริษัทท่ีแตกต่างกัน ดังนั้ น การศึกษาน้ี จึงเป็นการดีท่ีจะรวบรวมน าเอาแนวคิด 
ประสบการณ์ และความเห็นต่าง ๆ ของผูเ้ช่ียวชาญทุกท่านมาพิจารณาร่วมกนั เพ่ือลดความขดัแยง้และขจดัปัญหาการโนม้นา้วหรือ
อคติในการประชุมพิจารณาหลกัเกณฑ ์ท าใหห้ลกัเกณฑมี์เหตุมีผล น่าเช่ือถือ และเป็นระบบมากข้ึน 
 ทั้งน้ี เม่ือน าหลกัเกณฑท่ี์ปรับแต่งโดยกระบวนล าชั้นเชิงวิเคราะห์ (AHP) ไปใชก้บัการพิจารณาคดัเลือกบริษทัท่ีปรึกษา
ดา้นงานควบคุมการก่อสร้างเข่ือนป้องกนัตล่ิงของกรมโยธาฯ พบวา่ การจดัล าดบับริษทัท่ีปรึกษาในโครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกนั
ตล่ิงริมแม่น ้ าภายในประเทศ บริเวณพ้ืนท่ีภาคใตต้อนบน ระยะท่ี 3 ไปเปรียบเทียบกบัการใชห้ลกัเกณฑ์ของกรมโยธาฯ ไดใ้ห้
ผลลพัธ์ท่ีไม่ต่างจากของเดิม ทั้งท่ีหลกัเกณฑ์ท่ีปรับแต่งโดยกระบวนล าชั้นเชิงวิเคราะห์ (AHP) นั้น มีการเปล่ียนแปลง ของค่า
น ้ าหนักความส าคญัของทั้ งในส่วนของปัจจัยหลักและปัจจัยรอง ซ่ึงเป็นผลมาจากความคิดเห็นของผูเ้ ช่ียวชาญในการตอบ
แบบสอบถามในปัจจุบนั โดยผลคะแนนการพิจารณาขอ้เสนอทางดา้นคุณภาพของแต่ละบริษทัในอดีต พบวา่ บริษทั 2 มีอนัดบัสูง
ท่ีสุด รองลงมาคือ บริษทั 1 และบริษทั 3 ตามล าดบั และเม่ือใชห้ลกัเกณฑท่ี์ปรับแต่งแลว้ (AHP) ในการค านวณคะแนนดงักล่าว
พบวา่ ผลลพัธ์เป็นเหมือนเดิม กล่าวคือ ปัจจุบนัตามความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 7 ท่าน เลง็เห็นวา่ การใหค้วามส าคญัของปัจจยัหลกั
ดา้นบุคลากรประจ าโครงการมีความส าคญัเป็นอย่างมากต่อผลส าเร็จของโครงการ ปัจจยัรอง ดา้นความเขา้ใจในพ้ืนท่ีก่อสร้าง
ความส าคญัมากกวา่ปัจจยัรอง ดา้นแนวทางและวิธีการท างานของการควบคุมการก่อสร้าง และปัจจยัรอง ดา้นความเขา้ใจลกัษณะ 
ความตอ้งการ และงบประมาณของโครงการ ตามล าดบั ปัจจยัรอง ดา้นประสบการณ์มีความส าคญัมากกวา่ผลงานดา้นการควบคุม
การก่อสร้างและวุฒิการศึกษา ซ่ึงเหมือนกบัหลกัเกณฑ์ท่ีเคยใช้พิจารณาคดัเลือกบริษทัท่ีปรึกษาในอดีต น ้ าหนักความส าคญัมี
ค่าปรับข้ึน-ลงเลก็นอ้ย ท าใหบ้ริษทั 2 ท่ียืน่ขอ้เสนอดา้นคุณภาพ ซ่ึงจดับุคลากรหลกัท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากกวา่บริษทั 1 
และ 3 ไดรั้บอบัดบัท่ีดีกวา่ ซ่ึงผลลพัธ์ของหลกัเกณฑก์ารพิจารณาคดัเลือกบริษทัท่ีปรึกษาท่ีผ่านการใชก้ระบวนการ AHP มาเป็น
เคร่ืองมือช่วยในการตดัสินใจนั้น ท าให้ผลลพัธ์ท่ีไดมี้เหตุมีผลและเป็นระบบมากข้ึน สามารถน าไปประยุกต์ใชใ้นการคดัเลือก
บริษทัท่ีปรึกษาดา้นงานควบคุมการก่อสร้างเข่ือนป้องกนัตล่ิงของกรมโยธาธิการและผงัเมือง ในอนาคตได ้  
 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 

 การศึกษาคน้ควา้ในคร้ังน้ี ท าให้ทราบถึงกระบวนการในการคดัเลือกบริษทัท่ีปรึกษาดา้นงานควบคุมการก่อสร้างเข่ือน
ป้องกนัตล่ิงของกรมโยธาธิการและผงัเมือง ตลอดจนทราบถึงน ้ าหนกัความส าคญัของปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการคดัเลือกบริษทัท่ี
ปรึกษาดงักล่าว ตามกระบวนการล าดบัชั้นเชิงวเิคราะห์ ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงน ้ าหนกัความส าคญัของแต่ละปัจจยัท่ีเปล่ียนแปลงไปจาก
ปัจจยัเดิมของกรมโยธาฯ โดยสัดส่วนน ้ าหนกัความส าคญัของปัจจยัท่ีไดรั้บการปรับแต่งผลลพัธ์ดว้ยกระบวนการน้ี มีรายละเอียด
ดงัน้ี ปัจจยัดา้นประสบการณ์และผลงานของบริษทั (Experience and Performance--EXPE) มีค่าน ้ าหนักคะแนนเท่ากบั 29.39% 
ประสบการณ์และผลงานของบริษทั ดา้นควบคุมงานก่อสร้างตามขอ้ก าหนดเฉพาะ (Stipulation--STI) มีค่าน ้ าหนกัคะแนนเท่ากบั 
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ประสบการณ์และผลงานของบริษทัดา้นควบคุมงานก่อสร้างตามขอ้ก าหนดเฉพาะของกรมโยธาฯ ปัจจยัรองดา้นความเขา้ใจในพ้ืนท่ี
ก่อสร้าง มีความส าคญัมากกวา่ปัจจยัรอง ดา้นแนวทางและวธีิการท างานของการควบคุมการก่อสร้าง และความเขา้ใจลกัษณะความ
ตอ้งการ และงบประมาณของโครงการ ตามล าดบั ภายใตปั้จจยัหลกั ดา้นแผนการด าเนินการและแนวทางวิธีการท างาน ปัจจยัรอง
ดา้นประสบการณ์ มีความส าคญัมากกวา่ปัจจยัรอง ดา้นผลงาน ดา้นการควบคุมงานก่อสร้าง และปัจจยัท่ีมีความส าคญันอ้ยกวา่ลงมา
คือ ปัจจยัรอง ดา้นวฒิุการศึกษา ตามล าดบั ภายใตปั้จจยัหลกัดา้นบุคลากรประจ าโครงการ ซ่ึงเป็นเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของกรม
โยธาฯ  
 ผูเ้ช่ียวชาญของส านกัสนบัสนุนและพฒันาตามผงัเมือง กรมโยธาฯ บางท่านมีความเห็นต่างกนั อนัเน่ืองจากประสบการณ์ 
และแนวความคิดในการพิจารณาคัดเลือกบริษัทท่ีแตกต่างกัน ดังนั้ น การศึกษาน้ี จึงเป็นการดีท่ีจะรวบรวมน าเอาแนวคิด 
ประสบการณ์ และความเห็นต่าง ๆ ของผูเ้ช่ียวชาญทุกท่านมาพิจารณาร่วมกนั เพ่ือลดความขดัแยง้และขจดัปัญหาการโนม้นา้วหรือ
อคติในการประชุมพิจารณาหลกัเกณฑ ์ท าใหห้ลกัเกณฑมี์เหตุมีผล น่าเช่ือถือ และเป็นระบบมากข้ึน 
 ทั้งน้ี เม่ือน าหลกัเกณฑท่ี์ปรับแต่งโดยกระบวนล าชั้นเชิงวิเคราะห์ (AHP) ไปใชก้บัการพิจารณาคดัเลือกบริษทัท่ีปรึกษา
ดา้นงานควบคุมการก่อสร้างเข่ือนป้องกนัตล่ิงของกรมโยธาฯ พบวา่ การจดัล าดบับริษทัท่ีปรึกษาในโครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกนั
ตล่ิงริมแม่น ้ าภายในประเทศ บริเวณพ้ืนท่ีภาคใตต้อนบน ระยะท่ี 3 ไปเปรียบเทียบกบัการใชห้ลกัเกณฑ์ของกรมโยธาฯ ไดใ้ห้
ผลลพัธ์ท่ีไม่ต่างจากของเดิม ทั้งท่ีหลกัเกณฑ์ท่ีปรับแต่งโดยกระบวนล าชั้นเชิงวิเคราะห์ (AHP) นั้น มีการเปล่ียนแปลง ของค่า
น ้ าหนักความส าคญัของทั้ งในส่วนของปัจจัยหลักและปัจจัยรอง ซ่ึงเป็นผลมาจากความคิดเห็นของผูเ้ ช่ียวชาญในการตอบ
แบบสอบถามในปัจจุบนั โดยผลคะแนนการพิจารณาขอ้เสนอทางดา้นคุณภาพของแต่ละบริษทัในอดีต พบวา่ บริษทั 2 มีอนัดบัสูง
ท่ีสุด รองลงมาคือ บริษทั 1 และบริษทั 3 ตามล าดบั และเม่ือใชห้ลกัเกณฑท่ี์ปรับแต่งแลว้ (AHP) ในการค านวณคะแนนดงักล่าว
พบวา่ ผลลพัธ์เป็นเหมือนเดิม กล่าวคือ ปัจจุบนัตามความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 7 ท่าน เลง็เห็นวา่ การใหค้วามส าคญัของปัจจยัหลกั
ดา้นบุคลากรประจ าโครงการมีความส าคญัเป็นอย่างมากต่อผลส าเร็จของโครงการ ปัจจยัรอง ดา้นความเขา้ใจในพ้ืนท่ีก่อสร้าง
ความส าคญัมากกวา่ปัจจยัรอง ดา้นแนวทางและวิธีการท างานของการควบคุมการก่อสร้าง และปัจจยัรอง ดา้นความเขา้ใจลกัษณะ 
ความตอ้งการ และงบประมาณของโครงการ ตามล าดบั ปัจจยัรอง ดา้นประสบการณ์มีความส าคญัมากกวา่ผลงานดา้นการควบคุม
การก่อสร้างและวุฒิการศึกษา ซ่ึงเหมือนกบัหลกัเกณฑ์ท่ีเคยใช้พิจารณาคดัเลือกบริษทัท่ีปรึกษาในอดีต น ้ าหนักความส าคญัมี
ค่าปรับข้ึน-ลงเลก็นอ้ย ท าใหบ้ริษทั 2 ท่ียืน่ขอ้เสนอดา้นคุณภาพ ซ่ึงจดับุคลากรหลกัท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากกวา่บริษทั 1 
และ 3 ไดรั้บอบัดบัท่ีดีกวา่ ซ่ึงผลลพัธ์ของหลกัเกณฑก์ารพิจารณาคดัเลือกบริษทัท่ีปรึกษาท่ีผ่านการใชก้ระบวนการ AHP มาเป็น
เคร่ืองมือช่วยในการตดัสินใจนั้น ท าให้ผลลพัธ์ท่ีไดมี้เหตุมีผลและเป็นระบบมากข้ึน สามารถน าไปประยุกต์ใชใ้นการคดัเลือก
บริษทัท่ีปรึกษาดา้นงานควบคุมการก่อสร้างเข่ือนป้องกนัตล่ิงของกรมโยธาธิการและผงัเมือง ในอนาคตได ้  
 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 

 การศึกษาคน้ควา้ในคร้ังน้ี ท าให้ทราบถึงกระบวนการในการคดัเลือกบริษทัท่ีปรึกษาดา้นงานควบคุมการก่อสร้างเข่ือน
ป้องกนัตล่ิงของกรมโยธาธิการและผงัเมือง ตลอดจนทราบถึงน ้ าหนกัความส าคญัของปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการคดัเลือกบริษทัท่ี
ปรึกษาดงักล่าว ตามกระบวนการล าดบัชั้นเชิงวเิคราะห์ ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงน ้ าหนกัความส าคญัของแต่ละปัจจยัท่ีเปล่ียนแปลงไปจาก
ปัจจยัเดิมของกรมโยธาฯ โดยสัดส่วนน ้ าหนกัความส าคญัของปัจจยัท่ีไดรั้บการปรับแต่งผลลพัธ์ดว้ยกระบวนการน้ี มีรายละเอียด
ดงัน้ี ปัจจยัดา้นประสบการณ์และผลงานของบริษทั (Experience and Performance--EXPE) มีค่าน ้ าหนักคะแนนเท่ากบั 29.39% 
ประสบการณ์และผลงานของบริษทั ดา้นควบคุมงานก่อสร้างตามขอ้ก าหนดเฉพาะ (Stipulation--STI) มีค่าน ้ าหนกัคะแนนเท่ากบั 

29.39%  ปัจจยัดา้นแผนการด าเนินการและแนวทางวิธีการท างาน (Operational and Process--OPPR) มีค่าน ้ าหนกัคะแนนเท่ากบั 
26.21%  แบ่งออกเป็น ความเขา้ใจในพ้ืนท่ีก่อสร้าง  (Site analysis--SIT) มีค่าน ้ าหนกัคะแนนเท่ากบั 10.9% แนวทางและวิธีท างาน
ของการควบคุมการก่อสร้าง (Process of Construction--PRC) มีค่าน ้ าหนกัคะแนนเท่ากบั 10.12% ความเขา้ใจลกัษณะ ความตอ้งการ 
และงบประมาณของโครงการ (Understand the Project--UNP) มีค่าน ้ าหนกัคะแนนเท่ากบั 5.19% ตามล าดบั เม่ือพิจารณาปัจจยัดา้น
น้ีแลว้ จะเห็นไดว้า่ ปัจจยัรองดา้นความเขา้ใจในพ้ืนท่ีก่อสร้างและแนวทางและวธีิท างานของการควบคุมการก่อสร้าง มีความส าคญั
มาก (ค่าน ้ าหนกัรวมร้อยละ 80.19 ของปัจจยัน้ี) ปัจจยัดา้นบุคลากรประจ าโครงการ (Key Personnel--KEPE) มีค่าน ้ าหนกัคะแนน
เท่ากบั 44.41% แบ่งออกเป็น ประสบการณ์ (Experience--EXP) มีค่าน ้ าหนกัคะแนนเท่ากบั 20.05% ผลงานดา้นการควบคุมงาน
ก่อสร้าง (Performance of Construction Control--PCC) มีค่าน ้ าหนกัคะแนนเท่ากบั 19.24% วุฒิการศึกษา (Degree--DEG) มีค่า
น ้ าหนกัคะแนนเท่ากบั 5.12% ตามล าดบั เห็นไดว้า่ ปัจจยัรอง ดา้นประสบการณ์มีความส าคญัมากท่ีสุด (ค่าน ้ าหนกัคิดเป็น 1 ใน 5 
ของค่าน ้ าหนกัทั้งหมด) เน่ืองจากงานก่อสร้างเข่ือนป้องกนัตล่ิงเป็นงานวศิวกรรมขั้นสูงท่ีตอ้งการบริษทัท่ีมีบุคลากรมีประสบการณ์
สูง เช่น ระดบัสามญัวศิวกร หรือระดบัวฒิุวศิวกร ซ่ึงมีประสบการณ์การท างานมากกวา่ระดบัภาคีวศิวกร  
 ซ่ึงการศึกษาคน้ควา้ในคร้ังน้ี จะท าให้กรมโยธาธิการและผงัเมือง มีกระบวนการท่ีเป็นเคร่ืองมือช่วยอย่างหน่ึงในการ
ตดัสินใจพิจารณาคดัเลือกบริษทัท่ีปรึกษาท่ีมีความเหมาะสม มีเหตุมีผลและเป็นระบบมากข้ึน สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นอนาคต
ได ้อน่ึง จากการศึกษาคน้ควา้ในคร้ังน้ี ท าใหผู้ศึ้กษาไดรั้บขอ้เสนอแนะ และมีแนวทางท่ีจะสามารถน าไปใชป้ระโยชน์หรือประเด็น
ท่ีควรท าการศึกษาต่อไปในอนาคต ดงัน้ี 

1. หลกัเกณฑ์ท่ีได้จากการศึกษาคน้ควา้น้ี เหมาะสมกับการใช้พิจารณาคดัเลือกบริษทัท่ีปรึกษา ด้านงานควบคุมการ
ก่อสร้างเข่ือนป้องกนัตล่ิงของกรมโยธาธิการและผงัเมือง หากตอ้งการต่อยอดไปใชใ้นการพิจารณาคดัเลือกบริษทัท่ีปรึกษาดา้นอ่ืน ๆ 
ของกรมโยธาธิการและผงัเมือง ควรตอ้งมีการปรับปรุงหลกัเกณฑ์ใหม่ให้เหมาะสมกบัวตัถุประสงค์ของการคดัเลือกนั้น ๆ แต่
สามารถใชก้ระบวนการล าดบัชั้นเชิงวเิคราะห์ (AHP) น้ี ไปประมวลผล เพื่อใหก้ารพิจารณาคดัเลือก มีความเหมาะสมและมีเหตุมีผล
เป็นระบบมากข้ึน 

2. เน่ืองจากการศึกษาน้ี ใชก้ารสมัภาษณ์ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นส าคญั ดงันั้น แบบสอบถามควรมีตวัอยา่งค าอธิบายของ
แต่ละปัจจยั และตวัอยา่งการตอบแบบสอบถามท่ีชดัเจน และท าความเขา้ใจไดง่้าย เพ่ือใหผู้ต้อบแบบสอบถามไม่สับสน สามารถให้
คะแนนน ้ าหนกัความส าคญัไดง่้าย ท าใหผ้ลลพัธ์ในการเปรียบเทียบเชิงคู่ของแต่ละปัจจยัมีความแม่นย  า 

3. เน่ืองจากการศึกษาในคร้ังน้ี เก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูเ้ช่ียวชาญของส านกัสนบัสนุนและพฒันาตามผงัเมืองท่ีมีประสบการณ์
ในการท างานและมีส่วนเก่ียวขอ้งโดยตรงในการพิจารณาคดัเลือกบริษทัท่ีปรึกษาดา้นงานควบคุมการก่อสร้างเข่ือนป้องกนัตล่ิงของ
กรมโยธาธิการและผงัเมือง ซ่ึงปัจจุบนัพบวา่ เจา้หนา้ท่ีระดบัปฏิบติัการของกรมทางหลวงชนบท ท่ียงัมีประสบการณ์ในการท างาน
ไม่มาก ไดรั้บมอบหมายหนา้ท่ีให้มีส่วนร่วมในการพิจารณาคดัเลือกบริษทัท่ีปรึกษาฯ เพ่ิมมากข้ึน ดงันั้น หากเก็บรวบรวมขอ้มูล
จากเจา้หนา้ท่ีระดบัปฏิบติัการดว้ย จะเป็นการดีมากยิง่ข้ึน และอาจเห็นถึงความแตกต่างของแนวความคิดใหม่ ๆ 
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การศึกษาน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อลดของเสียในงานข้ึนรูปท่ออลูมิเนียมในกระบวนการผลิตท่อแอร์รถยนต์ โดยใช้
โรงงานผลิตท่อแอร์รถยนตแ์ห่งหน่ึงในจงัหวดัระยองเป็นกรณีศึกษา เน่ืองจากในกระบวนการผลิตท่ีมีการใชง้านเคร่ืองจกัรข้ึนรูป
ท่ออลูมิเนียม มีงานเสียเป็นจ านวนมาก ท่ีมีสาเหตุจากคนปฏิบติังานผิดพลาดและเคร่ืองจกัรไม่พร้อมใชง้าน โดยงานเสียท่ีมีสาเหตุ
จากคนและงานเสียจากเคร่ืองจกัร คิดเป็นร้อยละ 81 และ 11 ของงานเสียทั้งหมด ตามล าดบั ขอ้บกพร่องท่ีพบมากท่ีสุด ตามล าดบั 
คือ งานเกินขนาด การตั้งค่างานงานผิด และฟอร์มงานเสีย ซ่ึงมีสาเหตุหลกัเกิดจากคนท างานผิดขั้นตอนและการปฏิบติังานผิดพลาด 
รวมถึงปัญหาจากสภาพของเคร่ืองจกัร จากปัญหาท่ีพบ จึงไดพ้ฒันามาตรฐานการปฏิบติังานและบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัร ประกอบไป
ดว้ย การจดัท าคู่มือปฏิบติังานและการบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัร จดัท าเอกสารตรวจสอบ แผนการบ ารุงรักษาเชิงป้องกนั และจดัการ
ฝึกอบรมแก่ผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยน าไปปฏิบติัเป็นระยะเวลา 3 เดือน พบวา่ จ านวนงานเสียชนิดฟอร์มงานเสียมีสัดส่วนลดลง
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 98.42 เทียบกับจ านวนงานเสียชนิดเดียวกันก่อนการปรับปรุง เน่ืองจากพนักงานเขา้ใจขั้นตอนการ
ปฏิบติังานมากข้ึน และสามารถปฏิบติังานถูกตอ้งตามมาตรฐานการปฏิบติังาน ส่วนงานเสียท่ีมีสาเหตุเกิดจากเคร่ืองจกัรท างาน
ผิดพลาด ซ่ึงมีสัดส่วนมากท่ีสุดในกลุ่มงานเสียท่ีมีสาเหตุเกิดจากเคร่ืองจกัร มีจ านวนลดลงร้อยละ 73.34 เทียบกบัจ านวนงานเสีย
ชนิดเดียวกันก่อนการปรับปรุง เน่ืองจากเคร่ืองจกัรได้รับการบ ารุงรักษาอย่างถูกตอ้งและสม ่าเสมอ จึงมีสภาพพร้อมใช้งาน
ตลอดเวลา ซ่ึงในภาพรวมหลงัการน าเอามาตรฐานการปฏิบติังานและบ ารุงรักษาไปใชง้าน พบวา่ จ านวนงานเสียท่ีมีสาเหตุมาจาก
คนและเคร่ืองจกัรลดลง จากค่าเฉล่ีย 2,248 ช้ินต่อเดือน เหลือ 661 ช้ินต่อเดือน หรือลดลงร้อยละ 70.61 และจากประเมินความพึง
พอใจของผูป้ฏิบติังาน พบวา่ มีความพึงพอใจต่อมาตรฐานการปฏิบติังานและบ ารุงรักษาท่ีไดพ้ฒันาข้ึนอยา่งมาก 
 
ค าส าคญั: การบ ารุงรักษาเชิงป้องกนั, เคร่ืองจกัร, งานเสีย 
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Abstract 
 

This study aims to develop operation and maintenance standards to reduce wastes in production line by using an 
automobile air conditioner pipe manufacturing factory located in Rayong as a case study. It was observed that there was the large 
amount of wastes in forming and rolling process. Wastes caused by people and machines toke about 81% and 11% of the total 
wastes in the process, respectively. Limit out specification, Setting No Good, and Forming No Good were the defects mostly 
detected and caused by the operators. Therefore, operation standard and preventive maintenance plan were developed. Operation 
manual, machine maintenance guideline, inspection document, and training for relevant operators were implemented for 3 
months. After implementing as planned, it was found that the volume of Forming No Good was decreased by 98.42% due to 
operators enhancing and understanding the work process as well as performing properly based on operation standard. The number 
of defects caused by machine malfunctions was also decreased by 73.34% due to the machines working in good conditions. The 
overall wastes caused by people and machines after implementing the standards were reduced from 2,248 pieces per month to 661 
pieces per month accounting for 70.61%. From the satisfaction assessment of related operators on the standards developed, it was 
found that the satisfaction was extremely high. 
 
Keywords: Preventive Maintenance, Machines, Defects 
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Abstract 
 

This study aims to develop operation and maintenance standards to reduce wastes in production line by using an 
automobile air conditioner pipe manufacturing factory located in Rayong as a case study. It was observed that there was the large 
amount of wastes in forming and rolling process. Wastes caused by people and machines toke about 81% and 11% of the total 
wastes in the process, respectively. Limit out specification, Setting No Good, and Forming No Good were the defects mostly 
detected and caused by the operators. Therefore, operation standard and preventive maintenance plan were developed. Operation 
manual, machine maintenance guideline, inspection document, and training for relevant operators were implemented for 3 
months. After implementing as planned, it was found that the volume of Forming No Good was decreased by 98.42% due to 
operators enhancing and understanding the work process as well as performing properly based on operation standard. The number 
of defects caused by machine malfunctions was also decreased by 73.34% due to the machines working in good conditions. The 
overall wastes caused by people and machines after implementing the standards were reduced from 2,248 pieces per month to 661 
pieces per month accounting for 70.61%. From the satisfaction assessment of related operators on the standards developed, it was 
found that the satisfaction was extremely high. 
 
Keywords: Preventive Maintenance, Machines, Defects 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

บทน า 
 

ปัญหาการเกิดงานเสียในกระบวนการผลิต ถือวา่เป็นความสูญเสียอยา่งหน่ึงท่ีตอ้งท าการก าจดั เน่ืองจากงานเสีย ถือวา่เป็น
ตน้ทุนการผลิตและเป็นสาเหตุท่ีท าให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในกระบวนการผลิตมีค่าต ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น การศึกษาน้ี จึงมี
วตัถุประสงคเ์พื่อลดปัญหางานเสียในกระบวนการข้ึนรูปท่ออลูมิเนียมของโรงงานผลิตท่อแอร์รถยนตแ์ห่งหน่ึงในจงัหวดัระยอง 
โดยการพฒันามาตรฐานการปฏิบติังานของพนกังานฝ่ายผลิตและแผนการบ ารุงรักษาเชิงป้องกนัท่ีเหมาะสมแก่เคร่ืองจกัรข้ึนรูปและ
มว้นแบบอตัโนมติั (auto forming and rolling machine) หรือเคร่ืองจกัรข้ึนรูปท่ออลูมิเนียมในกระบวนการผลิตท่อแอร์รถยนต ์
เน่ืองจากพบวา่ มีงานเสียในกระบวนการข้ึนรูปท่ออลูมิเนียมจ านวนมาก อนัเน่ืองมาจากการท างานท่ีผิดพลาดของคนและเคร่ืองจกัร 
จากการศึกษาพบวา่ งานเสีย มีสาเหตุหลกัจากการขาดแนวทางการปฏิบติังานท่ีเหมาะสมของผูป้ฏิบติังานในฝ่ายผลิต เน่ืองจากยงั
ขาดมาตรฐานการปฏิบติังานท่ีถูกตอ้ง และมีการหมุนเวยีนพนกังานบ่อยคร้ัง ท าให้พนกังานขาดทกัษะในการท างาน และจากการท่ี
เคร่ืองจักรไม่สามารถท างานได้เต็มประสิทธิภาพ เกิดการช ารุดกะทันหัน โดยมีสาเหตุจากขาดการด าเนินงานตามแผนการ
บ ารุงรักษาอยา่งถูกตอ้งและสม ่าเสมอ จึงไดพ้ฒันามาตรฐานการปฏิบติังานและแผนการบ ารุงรักษาเชิงป้องกนัของเคร่ืองจกัรข้ึนรูป
ท่ออลูมิเนียม เพื่อเป็นการลดจ านวนงานเสียในกระบวนการผลิต เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ลดปัญหาการช ารุดของเคร่ืองจกัร 
และเป็นการสนบัสนุนแผนการบ ารุงรักษาทวผีล เพ่ือใหพ้นกังานฝ่ายผลิตสามารถบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรเบ้ืองตน้ดว้ยตนเองไดอี้กดว้ย 

 
วตัถุประสงค์งานวจิยั 

 
เพื่อลดของเสียในกระบวนการผลิต  โดยการพฒันามาตรฐานการปฏิบัติงานและแผนการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันใน

กระบวนข้ึนรูปท่ออลูมิเนียมของโรงงานผลิตท่อแอร์รถยนตแ์ห่งหน่ึงในจงัหวดัระยอง 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีกรอบแนวคดิ และผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

การบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัร 
การบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัร มีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อให้อุปกรณ์หรือเคร่ืองจกัรพร้อมใชง้าน ท าให้เกิดผลผลิตตามตอ้งการ 

และการคงประสิทธิภาพของเคร่ืองจกัร ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัหน่ึงของกระบวนการผลิตท่ีประกอบดว้ย คน เคร่ืองจกัร วตัถุดิบ และ
วธีิการปฏิบติั การบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรสามารถจ าแนกได ้ดงัน้ี (พลูพร แสงบางปลา, 2538)  

1. การบ ารุงรักษาเชิงป้องกนั (Preventive Maintenance--PM) คือ การบ ารุงรักษาตามค าแนะน าหรือคู่มือผูผ้ลิตเคร่ืองจกัร
เป็นหลกั โดยจะตอ้งมีการวางแผนและก าหนดระยะเวลาการหยดุเคร่ืองจกัรในการเปล่ียนช้ินส่วน เพ่ือป้องกนัปัญหาการหยดุท างาน
กะทนัหนัของเคร่ืองจกัร 

2. การบ ารุงรักษาเชิงแกไ้ข (Breakdown Maintenance--BM) คือ การบ ารุงรักษาภายหลงัจากท่ีเคร่ืองจกัรเกิดการช ารุดและ
หยดุท างาน 

3. การบ ารุงรักษาตามสภาพ (Condition Based Maintenance--CB) หรือการบ ารุงรักษาเชิงคาดการณ์เป็นการเฝ้าตรวจสอบ
อาการต่าง ๆ เคร่ืองจกัร เช่น ความร้อน การสัน่สะเทือน เสียง กล่ิน เพื่อท าการบ ารุงรักษาเม่ือเกิดความผิดปกติจากอาการดงักล่าว 
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4. การบ ารุงรักษาแบบทวีผล (Total Productive Maintenance--TPM) คือ การบ ารุงรักษาท่ีให้ทุกคนในองคก์รมีส่วนร่วม
ในการบริหารจดัการดา้นการบ ารุงรักษา และสนบัสนุนการบ ารุงรักษาดว้ยตนเองของผูใ้ชง้านเคร่ืองจกัร เพื่อท าให้งานบ ารุงรักษา
ในภาพรวมเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
ทฤษฎคีวามสูญเสีย 7 ประการ (7 waste)  

ความสูญเสียในกระบวนการผลิต (waste) เป็นสาเหตุท่ีท าใหป้ระสิทธิภาพและประสิทธิผลในกระบวนการผลิตมีค่าต ่ากวา่ท่ี
ควรจะเป็น เช่น ใชเ้วลาในการผลิตนาน สินคา้มีคุณภาพต ่า และตน้ทุนสูง ความสูญเสีย 7 ประการ ประกอบดว้ย 

1.  ความสูญเสียเน่ืองจากกระบวนการผลิต (processing) เกิดจากกระบวนการผลิตท่ีมีการท างานซ ้ า ๆ กนัในหลายขั้นตอน
โดยไม่มีความจ าเป็น  

2.  ความสูญเสียเน่ืองจากการผลิตมากเกินไป (overproduction) เกิดจากการผลิตท่ีมากเกินความตอ้งการ หรือการผลิตสินคา้
ไวล่้วงหนา้เป็นเวลานาน  

3.  ความสูญเสียเน่ืองจากวสัดุคงคลงั (inventory) เกิดจากการเก็บวสัดุคงคลงัจ านวนมาก ท าให้มีวสัดุในคลงัเก็บมีปริมาณ
มากเกินความตอ้งการ 

4.  ความสูญเสียเน่ืองจากการเคล่ือนไหว (motion) เกิดจากการจดัสภาพร่างกายและการวางท่าการท างานท่ีไม่เหมาะสม      
ท าใหร่้างกายเกิดความเม่ือยลา้ และท าใหเ้กิดความล่าชา้ในการท างานอีกดว้ย 

5.  ความสูญเสียเน่ืองจากการรอคอย (delay) เกิดจากการรอวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิต การรอพนกังานท่ีลางานหรือขาดงาน 
การรอเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการผลิต การรอซ่อมเคร่ืองจกัรเน่ืองจากเกิดการขดัขอ้งแบบกะทนัหัน จึงท าให้ไม่สามารถท างานตามแผน
และสูญเสียเวลาในการท างาน  

6.  ความสูญเสียเน่ืองจากการขนส่ง (transportation) เกิดจากการขนส่งมากเกินความจ าเป็น  
7.  ความสูญเสียเน่ืองจากการผลิตของเสีย (defect) เกิดจากการผลิตงานเสีย ท าให้เกิดตน้ทุนสูญเปล่า เสียเวลาท างานซ ้ าเพ่ือ

แกไ้ขงานเสีย ส้ินเปลืองสถานท่ีจดัเก็บและก าจดัของเสีย สามารถแกไ้ขไดโ้ดยการสร้างมาตรฐานการท างานให้ถูกตอ้งเหมาะสม 
ฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ความสามารถ พฒันาวิธีการท างานให้มีประสิทธิภาพ มีการตรวจเช็คเคร่ืองจกัรอย่างสม ่าเสมอ ใช้
วตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ เป็นตน้ 

ดงันั้น การก าจดัความสูญเสีย 7 ประการ จึงเป็นการลดค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ าเป็น เพื่อเป็นการลดตน้ทุนการผลิต และท าใหเ้กิดการ
ปรับปรุงคุณภาพกระบวนการผลิตอยา่งต่อเน่ือง เพื่อสร้างขวญัและก าลงัใจให้แก่ผูป้ฏิบติังานและสร้างความเช่ือมัน่ดา้นคุณภาพ
ใหแ้ก่ลูกคา้ไดอี้กดว้ย (สุรธนัย ์ปาละพรพิสุทธ์ิ, 2562) 
 
ระบบบริหารคณุภาพ IATF16949 ของบริษทัผลติช้ินส่วนรถยนต์ 

IATF 16949 : 2015 คือ มาตรฐานระบบการจดัการคุณภาพในอุตสาหกรรมยานยนต์ท่ีนิยมใชก้นัอยา่งแพร่หลาย เผยแพร่
โดย International Automotive Task Force (IATF) ในเดือนตุลาคม ปี ค.ศ. 2016 ซ่ึงประกอบดว้ย ขอ้ก าหนดทางเทคนิคและ
มาตรฐานการจดัการคุณภาพส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์เพ่ือใชร่้วมกบัมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 และมีขอ้ก าหนดเพ่ิมเติม
ส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์อีกดว้ย จึงสามารถประยุกต์ใช้ไดก้ับทุกธุรกิจท่ีมีความเก่ียวขอ้งกับอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยมี
รายละเอียดครอบคลุมการออกแบบและพฒันาการผลิต การติดตั้งและบริการผลิตภณัฑ์ในอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนรถยนต์ เพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภณัฑแ์ละบริการ ซ่ึงช่วยใหร้ะบบการผลิตมีประสิทธิภาพมากข้ึนและลดความแปรปรวนในการผลิต โดย
ขอ้ก าหนดหลกัของ IATF 16949 ประกอบดว้ย ความปลอดภยัของผลิตภณัฑ ์การจดัการความเส่ียง ขอ้ก าหนดส าหรับซอฟตแ์วร์ฝัง
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4. การบ ารุงรักษาแบบทวีผล (Total Productive Maintenance--TPM) คือ การบ ารุงรักษาท่ีให้ทุกคนในองคก์รมีส่วนร่วม
ในการบริหารจดัการดา้นการบ ารุงรักษา และสนบัสนุนการบ ารุงรักษาดว้ยตนเองของผูใ้ชง้านเคร่ืองจกัร เพื่อท าให้งานบ ารุงรักษา
ในภาพรวมเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
ทฤษฎคีวามสูญเสีย 7 ประการ (7 waste)  

ความสูญเสียในกระบวนการผลิต (waste) เป็นสาเหตุท่ีท าใหป้ระสิทธิภาพและประสิทธิผลในกระบวนการผลิตมีค่าต ่ากวา่ท่ี
ควรจะเป็น เช่น ใชเ้วลาในการผลิตนาน สินคา้มีคุณภาพต ่า และตน้ทุนสูง ความสูญเสีย 7 ประการ ประกอบดว้ย 

1.  ความสูญเสียเน่ืองจากกระบวนการผลิต (processing) เกิดจากกระบวนการผลิตท่ีมีการท างานซ ้ า ๆ กนัในหลายขั้นตอน
โดยไม่มีความจ าเป็น  

2.  ความสูญเสียเน่ืองจากการผลิตมากเกินไป (overproduction) เกิดจากการผลิตท่ีมากเกินความตอ้งการ หรือการผลิตสินคา้
ไวล่้วงหนา้เป็นเวลานาน  

3.  ความสูญเสียเน่ืองจากวสัดุคงคลงั (inventory) เกิดจากการเก็บวสัดุคงคลงัจ านวนมาก ท าให้มีวสัดุในคลงัเก็บมีปริมาณ
มากเกินความตอ้งการ 

4.  ความสูญเสียเน่ืองจากการเคล่ือนไหว (motion) เกิดจากการจดัสภาพร่างกายและการวางท่าการท างานท่ีไม่เหมาะสม      
ท าใหร่้างกายเกิดความเม่ือยลา้ และท าใหเ้กิดความล่าชา้ในการท างานอีกดว้ย 

5.  ความสูญเสียเน่ืองจากการรอคอย (delay) เกิดจากการรอวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิต การรอพนกังานท่ีลางานหรือขาดงาน 
การรอเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการผลิต การรอซ่อมเคร่ืองจกัรเน่ืองจากเกิดการขดัขอ้งแบบกะทนัหัน จึงท าให้ไม่สามารถท างานตามแผน
และสูญเสียเวลาในการท างาน  

6.  ความสูญเสียเน่ืองจากการขนส่ง (transportation) เกิดจากการขนส่งมากเกินความจ าเป็น  
7.  ความสูญเสียเน่ืองจากการผลิตของเสีย (defect) เกิดจากการผลิตงานเสีย ท าให้เกิดตน้ทุนสูญเปล่า เสียเวลาท างานซ ้ าเพ่ือ

แกไ้ขงานเสีย ส้ินเปลืองสถานท่ีจดัเก็บและก าจดัของเสีย สามารถแกไ้ขไดโ้ดยการสร้างมาตรฐานการท างานให้ถูกตอ้งเหมาะสม 
ฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ความสามารถ พฒันาวิธีการท างานให้มีประสิทธิภาพ มีการตรวจเช็คเคร่ืองจกัรอย่างสม ่าเสมอ ใช้
วตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ เป็นตน้ 

ดงันั้น การก าจดัความสูญเสีย 7 ประการ จึงเป็นการลดค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ าเป็น เพื่อเป็นการลดตน้ทุนการผลิต และท าใหเ้กิดการ
ปรับปรุงคุณภาพกระบวนการผลิตอยา่งต่อเน่ือง เพื่อสร้างขวญัและก าลงัใจให้แก่ผูป้ฏิบติังานและสร้างความเช่ือมัน่ดา้นคุณภาพ
ใหแ้ก่ลูกคา้ไดอี้กดว้ย (สุรธนัย ์ปาละพรพิสุทธ์ิ, 2562) 
 
ระบบบริหารคณุภาพ IATF16949 ของบริษทัผลติช้ินส่วนรถยนต์ 

IATF 16949 : 2015 คือ มาตรฐานระบบการจดัการคุณภาพในอุตสาหกรรมยานยนต์ท่ีนิยมใชก้นัอยา่งแพร่หลาย เผยแพร่
โดย International Automotive Task Force (IATF) ในเดือนตุลาคม ปี ค.ศ. 2016 ซ่ึงประกอบดว้ย ขอ้ก าหนดทางเทคนิคและ
มาตรฐานการจดัการคุณภาพส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์เพ่ือใชร่้วมกบัมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 และมีขอ้ก าหนดเพ่ิมเติม
ส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์อีกดว้ย จึงสามารถประยุกต์ใช้ไดก้ับทุกธุรกิจท่ีมีความเก่ียวขอ้งกับอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยมี
รายละเอียดครอบคลุมการออกแบบและพฒันาการผลิต การติดตั้งและบริการผลิตภณัฑ์ในอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนรถยนต์ เพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภณัฑแ์ละบริการ ซ่ึงช่วยใหร้ะบบการผลิตมีประสิทธิภาพมากข้ึนและลดความแปรปรวนในการผลิต โดย
ขอ้ก าหนดหลกัของ IATF 16949 ประกอบดว้ย ความปลอดภยัของผลิตภณัฑ ์การจดัการความเส่ียง ขอ้ก าหนดส าหรับซอฟตแ์วร์ฝัง

 
 

ในระบบ (embedded software) การจดัการดา้นการเปล่ียนแปลงและการรับประกนั และการจดัการซพัพลายเออร์ในระดบัยอ่ย 
(TÜV SÜD-ASEAN, 2021) 

 
ผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

อภิชาต นาควมิล (2560) ไดศึ้กษาการพฒันาระบบการจดัการบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรเพ่ือลดการสูญเสียและเพ่ิมประสิทธิผลใน
สายการผลิต จากการศึกษาพบวา่ เคร่ืองจกัรมีปัญหาหยดุท างานกะทนัหัน เน่ืองจากขาดระบบการบ ารุงรักษาท่ีดี ท าให้เคร่ืองจกัร
ขาดการบ ารุงรักษาและส่งผลให้เกิดการช ารุดบ่อยคร้ัง จึงได้น าหลกัการของการบ ารุงรักษาแบบทวีผลท่ีทุกคนมีส่วนร่วมและ
โปรแกรมซ่อมบ ารุงมาประยุกต์ใช ้เพื่อวิเคราะห์ลกัษณะของความเสียหายและใชป้ระเมินความเส่ียงส าหรับแผนการซ่อมบ ารุง 
พร้อมทั้งก าหนดมาตรฐานวธีิการดูแลรักษาเคร่ืองจกัรท่ีเหมาะสม ภายหลงัจากด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ พบวา่ ความถ่ีและเวลาสูญเสีย
จากการหยุดเคร่ืองจกัรมีค่าลดลง อตัราการเดินเคร่ืองจกัรมีค่าสูงข้ึน  ส่งผลให้ค่าประสิทธิผลโดยรวมของสายการผลิตมีค่าเพ่ิมข้ึน 
จากร้อยละ 52.8 เป็นร้อยละ 70.9 และค่าอตัราความพร้อมในการใชง้านเคร่ืองจกัรเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 55.6 เป็นร้อยละ 72.2  

สรัณญา ศิลาอาสน์ (2551) ได้ศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพเคร่ืองจักรโดยระบบบ ารุงรักษาเชิงป้องกันในโรงงาน
อุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองด่ืม โดยท าการวเิคราะห์อาการท่ีผิดปกติและผลกระทบของความเสียหายของเคร่ืองจกัรแต่ละเคร่ือง เพ่ือท า
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต โดยใชก้ารบ ารุงรักษาเชิงป้องกนัและน าโปรแกรมระบบการบ ารุงรักษาเชิงป้องกนัเคร่ืองจกัรมาใช้
ในการก าหนดระดบัความเส่ียงของเคร่ืองจกัรและจดัท ามาตรฐานการบ ารุงรักษาท่ีเหมาะสม หลงัจากท่ีไดน้ าระบบการบ ารุงรักษา
เคร่ืองจกัรเชิงป้องกนัมาใชง้านในโรงงานตวัอยา่ง พบวา่ อตัราความพร้อมใชง้านของเคร่ืองจกัรเพ่ิมข้ึนโดยเฉล่ียร้อยละ 7.74 ค่า
เวลาเฉล่ียระหว่างความเสียหายของเคร่ืองจกัรเพ่ิมข้ึนโดยเฉล่ียร้อยละ 13.88 จ านวนความถ่ีในการเกิดความเสียหายลดลงโดยเฉล่ีย     
ร้อยละ 45.39 และจ านวนชัว่โมงท่ีเกิดความเสียหายลดลงโดยเฉล่ียร้อยละ 44.40 

Ahuja and Khamba (2008) ไดท้ าการวิจยัเพ่ือลดปัญหาความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนในโรงงานแห่งหน่ึงในประเทศอินเดีย ดว้ย
ระบบบ ารุงรักษาทวผีล (TPM) โดยเนน้การบ ารุงรักษาเชิงป้องกนั เน่ืองจากพบปัญหาต่าง ๆ เช่น ผลผลิตท่ีไดน้อ้ยกวา่ท่ีคาดการณ์ มี
ความสูญเสียและของเสียในกระบวนการผลิตสูง และกระบวนการท างานมีความซบัซอ้น โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อน าหลกัการ TPM 
มาช่วยลดปัญหาการท างานและความสูญเสียต่าง ๆ เพื่อท าให้เกิดผลก าไรกบัองค์กร โดยลดความสูญเสียท่ีเก่ียวกบัอุปกรณ์ช ารุด
แตกหัก ความสูญเสียท่ีเก่ียวกบัการหยดุผลิต และความสูญเสียจากการผลิตท่ีไม่ไดคุ้ณภาพ โดยภายหลงัการด าเนินกิจกรรม TPM 
พบวา่ ปัญหาความสูญเสียต่าง ๆ ลดลง องคก์รมีผลก าไรเพ่ิมข้ึน และพนกังานให้ความร่วมมือและปฏิบติัตามแผนการท างานต่าง ๆ 
ขององคก์รเป็นอยา่งดี 

 จากการศึกษาขา้งตน้พบวา่ การลดงานเสียและเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตสามารถท าได ้โดยการสร้างมาตรฐาน
การปฏิบติังานท่ีเหมาะสม มีระบบการบ ารุงรักษาเชิงป้องกนัท่ีดี มีการพฒันาทกัษะแก่ผูป้ฏิบติังาน และมีการตรวจสอบการท างาน
ของเคร่ืองจกัรอยา่งสม ่าเสมอ โดยสนบัสนุนให้ผูป้ฏิบติังานสามารถตรวจสอบการท างานของเคร่ืองจกัรดว้ยตนเองตามหลกัการ
บ ารุงรักษาแบบทวผีล ซ่ึงจะช่วยลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตลงไดอี้กดว้ย 

 
วธีิด าเนินการวจิยั 

 
งานวจิยัน้ี เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยท าการเก็บขอ้มูลเก่ียวกบักระบวนการผลิต จ านวนงานเสียในกระบวนการผลิตและ

กระบวนการบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัร เพ่ือน ามาวิเคราะห์ปัญหาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรข้ึนรูปท่อ
อลูมิเนียม โดยท าการเปรียบเทียบและวเิคราะห์ผลการศึกษาก่อนและหลงัการปรับปรุง ระยะเวลาศึกษา 10 เดือน เร่ิมตั้งแต่ มีนาคม 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

362362

 
 

2564 ถึงเดือน ธนัวาคม 2564 โดยใชโ้รงงานผลิตท่อแอร์รถยนตแ์ห่งหน่ึงในจงัหวดัระยองเป็นกรณีศึกษา ขั้นตอนการด าเนินการ
วจิยัดงัแสดงในภาพ 1 โดยเร่ิมจากการศึกษาขอ้มูลต่าง ๆ ของเคร่ืองจกัร และขั้นตอนการปฏิบติังานของกระบวนการผลิตในโรงงาน
กรณีศึกษาโดยใชข้อ้มูลจากการสังเกตและขอ้มูลทางสถิติ รวมถึงศึกษาคน้ควา้ทฤษฎีและงานวิจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อท าการ
ก าหนดวตัถุประสงค์และขอบเขตการศึกษาให้สอดคลอ้งกบัผลการวิเคราะห์ปัญหา จากนั้น จึงท าการพฒันาแนวทางการแกไ้ข
ปัญหาและน าไปใชใ้นการปฏิบติังานจริง เม่ือปฏิบติังานตามแผนการท่ีก าหนดไวแ้ลว้ จึงท าการประเมินผล แลว้ท าการวิเคราะห์ 
และสรุปผลการศึกษาต่อไป 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1 ขั้นตอนการวจิยั 

 
ผลการศึกษา 

 
สถิติงานเสียท่ีไม่เป็นไปตามมาตรฐาน IATF 16949 : 2015 ในแผนกข้ึนรูป (forming and rolling) จ านวน 3 เดือน ระหวา่ง

เดือน มีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม 2564 ดงัแสดงในภาพ 2 พบว่า สาเหตุหลกัเกิดจากผูป้ฏิบติังานคิดเป็นร้อยละ 81 รองลงมาคือ
เคร่ืองจกัร คิดเป็นร้อยละ 11 และวตัถ ุคิดเป็นร้อยละ 8 แต่เน่ืองจากการจดัซ้ือวตัถุดิบเป็นความรับผิดชอบของแผนกจดัซ้ือ จึงไม่ได้
น ามาพิจารณาแกไ้ขปัญหาในการศึกษาน้ีดว้ย  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี

363363

 
 

2564 ถึงเดือน ธนัวาคม 2564 โดยใชโ้รงงานผลิตท่อแอร์รถยนตแ์ห่งหน่ึงในจงัหวดัระยองเป็นกรณีศึกษา ขั้นตอนการด าเนินการ
วจิยัดงัแสดงในภาพ 1 โดยเร่ิมจากการศึกษาขอ้มูลต่าง ๆ ของเคร่ืองจกัร และขั้นตอนการปฏิบติังานของกระบวนการผลิตในโรงงาน
กรณีศึกษาโดยใชข้อ้มูลจากการสังเกตและขอ้มูลทางสถิติ รวมถึงศึกษาคน้ควา้ทฤษฎีและงานวิจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อท าการ
ก าหนดวตัถุประสงค์และขอบเขตการศึกษาให้สอดคลอ้งกบัผลการวิเคราะห์ปัญหา จากนั้น จึงท าการพฒันาแนวทางการแกไ้ข
ปัญหาและน าไปใชใ้นการปฏิบติังานจริง เม่ือปฏิบติังานตามแผนการท่ีก าหนดไวแ้ลว้ จึงท าการประเมินผล แลว้ท าการวิเคราะห์ 
และสรุปผลการศึกษาต่อไป 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1 ขั้นตอนการวจิยั 

 
ผลการศึกษา 

 
สถิติงานเสียท่ีไม่เป็นไปตามมาตรฐาน IATF 16949 : 2015 ในแผนกข้ึนรูป (forming and rolling) จ านวน 3 เดือน ระหวา่ง

เดือน มีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม 2564 ดงัแสดงในภาพ 2 พบว่า สาเหตุหลกัเกิดจากผูป้ฏิบติังานคิดเป็นร้อยละ 81 รองลงมาคือ
เคร่ืองจกัร คิดเป็นร้อยละ 11 และวตัถุ คิดเป็นร้อยละ 8 แต่เน่ืองจากการจดัซ้ือวตัถุดิบเป็นความรับผิดชอบของแผนกจดัซ้ือ จึงไม่ได้
น ามาพิจารณาแกไ้ขปัญหาในการศึกษาน้ีดว้ย  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพ 2 สดัส่วนงานเสียแบ่งตามสาเหตุในแผนกข้ึนรูป ระหวา่งเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 
จากสาเหตุหลกัท่ีพบ จึงไดท้ าการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหางานเสียและหาแนวทางในการแกไ้ขในแต่ละสาเหตุ โดยมี

รายละเอียดดงัแสดงในตาราง  1 
 

ตาราง 1  
แสดงการวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไข 

ปัญหา สาเหต ุ แนวทางการแกไ้ข 
การปฏิบติังานของ
พนกังานฝ่ายผลิต 

-ไม่มีการฝึกอบรมพนกังานก่อนปฏิบติังานจริง 
-ไม่มีการพฒันามาตรฐานการปฏิบติังานท่ีตรงกบั 
  การท างานจริง 
-ไม่มีการติดตามผลการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง 

-จดัการฝึกอบรมพนกังานก่อนการปฏิบติังาน 
-จดัท าคู่มือปฏิบติังานตามการท างานจริงและ 
  น าไปปฏิบติัในทุกขั้นตอน 
-ติดเอกสารรายการตรวจสอบ (check  sheet)  
  ไวท่ี้เคร่ืองจกัรแต่ละเคร่ือง 

การบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัร 
 

-ไม่น าแผนการบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรไปปฏิบติั 
  หนา้งานจริง 
-ไม่มีการพฒันาแผนการบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัร 
  อยา่งต่อเน่ือง 
-ไม่มีระบบเอกสารการบ ารุงรักษาท่ีเหมาะสม 

-น าแผนการบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรไปปฏิบติั 
  อยา่งถูกตอ้งตามขั้นตอนการปฏิบติังานและ 
  ตามระยะเวลาท่ีก าหนด  
-มีการติดตามการด าเนินงานอยา่งสม ่าเสมอ 
-จดัท าเอกสารในการเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองจกัร 
  ตามระยะเวลาท่ีก าหนดและเปล่ียนอะไหล่ 
  เคร่ืองจกัรท่ีหมดอายกุารใชง้าน  

 
จากการวเิคราะห์ปัญหาในตาราง 1 จึงไดพ้ฒันาแนวทางการแกไ้ขปัญหาในกระบวนการผลิตท่ีมีสาเหตุมาจากผูป้ฏิบติังาน

และเคร่ืองจกัร โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
1. มีการฝึกอบรมพนกังานก่อนการปฏิบติัหนา้งานจริงและน าเอกสารการพฒันาคู่มือการปฏิบติังานไปใชง้านตามขั้นตอน

การปฏิบติังานอยา่งสม ่าเสมอ ดงัแสดงในภาพ 3 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

364364

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพ 3 การอบรมพนกังานใหม่ก่อนปฏิบติังาน 
 

     เอกสารคู่มือการปฏิบติังานของฝ่ายผลิตท่ีไดพ้ฒันาข้ึน ประกอบด้วย หัวขอ้มาตรฐานการปฏิบติังานและบ ารุงรักษา
เคร่ืองจกัรเชิงป้องกนั มีการน าไปใชใ้นระยะเวลา 3 เดือน ระหวา่งเดือนตุลาคม ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2564 ซ่ึงมีเน้ือหาเก่ียวกบั
วธีิการปฏิบติัและใชง้านเคร่ืองจกัรอยา่งถูกตอ้ง การบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรดว้ยตนเองของผูใ้ชง้านเคร่ืองจกัรตามหลกัการ TPM และ
ระบบเอกสารเพื่อใชใ้นการตรวจสอบการท างาน 

2. ปรับปรุงแผนการบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรของฝ่ายซ่อมบ ารุง เน่ืองจากแผนการปฏิบติังานเดิม ไม่มีการปรับปรุงให้เหมาะสม
กบัสภาพเคร่ืองจกัร จึงไดพ้ฒันาแผนการบ ารุงรักษาเคร่ืองจักรในฝ่ายผลิต ตวัอย่างดงัแสดงในตาราง 2 โดยมีรายละเอียดการ
ปรับปรุงแผนงานบ ารุงรักษา คือ ปรับระยะเวลาในแผนการซ่อมบ ารุงรักษาให้มีความถ่ีมากข้ึน และมีการติดตามอย่างต่อเน่ือง
เพื่อใหป้ฏิบติัตามแผน 
 

ตาราง 2  
แสดงตัวอย่างแผนการบ ารุงรักษาเคร่ืองจักรเดือนตลุาคม พ.ศ. 2564 

1.)  

 
 

3. มีการเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองจกัรท่ีหมดอายุการใชง้านและตามระยะเวลาท่ีก าหนด โดยอา้งอิงจากคู่มือการบ ารุงรักษา
เคร่ืองจกัรของฝ่ายซ่อมบ ารุง และไดน้ าเอกสารการตรวจเช็คและเปล่ียนอะไหล่ท่ีไดพ้ฒันาข้ึนไปใชใ้นการบนัทึกขอ้มูลดว้ย  

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี

365365

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพ 3 การอบรมพนกังานใหม่ก่อนปฏิบติังาน 
 

     เอกสารคู่มือการปฏิบติังานของฝ่ายผลิตท่ีไดพ้ฒันาข้ึน ประกอบด้วย หัวขอ้มาตรฐานการปฏิบติังานและบ ารุงรักษา
เคร่ืองจกัรเชิงป้องกนั มีการน าไปใชใ้นระยะเวลา 3 เดือน ระหวา่งเดือนตุลาคม ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2564 ซ่ึงมีเน้ือหาเก่ียวกบั
วธีิการปฏิบติัและใชง้านเคร่ืองจกัรอยา่งถูกตอ้ง การบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรดว้ยตนเองของผูใ้ชง้านเคร่ืองจกัรตามหลกัการ TPM และ
ระบบเอกสารเพื่อใชใ้นการตรวจสอบการท างาน 

2. ปรับปรุงแผนการบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรของฝ่ายซ่อมบ ารุง เน่ืองจากแผนการปฏิบติังานเดิม ไม่มีการปรับปรุงให้เหมาะสม
กบัสภาพเคร่ืองจกัร จึงไดพ้ฒันาแผนการบ ารุงรักษาเคร่ืองจักรในฝ่ายผลิต ตวัอย่างดงัแสดงในตาราง 2 โดยมีรายละเอียดการ
ปรับปรุงแผนงานบ ารุงรักษา คือ ปรับระยะเวลาในแผนการซ่อมบ ารุงรักษาให้มีความถ่ีมากข้ึน และมีการติดตามอย่างต่อเน่ือง
เพื่อใหป้ฏิบติัตามแผน 
 

ตาราง 2  
แสดงตัวอย่างแผนการบ ารุงรักษาเคร่ืองจักรเดือนตลุาคม พ.ศ. 2564 

1.)  

 
 

3. มีการเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองจกัรท่ีหมดอายุการใชง้านและตามระยะเวลาท่ีก าหนด โดยอา้งอิงจากคู่มือการบ ารุงรักษา
เคร่ืองจกัรของฝ่ายซ่อมบ ารุง และไดน้ าเอกสารการตรวจเช็คและเปล่ียนอะไหล่ท่ีไดพ้ฒันาข้ึนไปใชใ้นการบนัทึกขอ้มูลดว้ย  

 

 
 

ภายหลงัการปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบติังานและแผนการบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรในกระบวนการผลิต พบวา่ งานเสียท่ี
เกิดข้ึนในช่วงท่ีน าแผนงานต่าง ๆ ท่ีไดพ้ฒันาข้ึนไปปฏิบติัในช่วงเดือนตุลาคม ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2564 มีจ านวนงานเสียลดลง    
จาก 6,743 ช้ิน (เฉล่ีย 2,248 ช้ินต่อเดือน) เหลือ 1,982 ช้ิน (เฉล่ีย 661 ช้ินต่อเดือน) หรือลดลงร้อยละ 70.61 โดยอตัราการผลิตในช่วง
ก่อนและหลงัปรับปรุงมีค่าคงท่ี รายละเอียดงานเสียเปรียบเทียบก่อนและหลงัปรับปรุงดงัแสดงในตาราง 3 ซ่ึงพบวา่ งานเสียท่ีเกิด
จากฟอร์มงานเสีย (forming NG) มีจ านวนงานเสียลดลงมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 98.42 เน่ืองจากพนกังานเขา้ใจการปฏิบติังานและท า
ตามขั้นตอนการท างานอยา่งถูกตอ้ง ส่วนงานเสียจากเคร่ืองจกัรท างานผิดพลาด มีจ านวนลดลงคิดเป็นร้อยละ 73.34 เน่ืองจากมีการ
ตรวจสอบและบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรตามก าหนดอยา่งสม ่าเสมอ และจากการประเมินความพึงพอใจต่อมาตรฐานการปฏิบติังานและ
แผนการบ ารุงรักษาท่ีไดพ้ฒันาข้ึน พบวา่ ผูป้ฏิบติังานมีความพึงพอใจโดยเฉล่ียอยูร่ะดบัมากท่ีสุด จากผูต้อบแบบประเมินในฝ่าย
ผลิตทั้งหมด จ านวน 43 คน และจากผูต้อบแบบประเมินในฝ่ายซ่อมบ ารุงทั้งหมด จ านวน 7 คน 

 
ตาราง 3  
แสดงสถิติงานเสียก่อนการปรับปรุงและหลงัการปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงานและการบ ารุงรักษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’
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สรุปและอภิปรายผล 
 
การศึกษาน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อลดของเสียในกระบวนการผลิตโดยการพฒันามาตรฐานการปฏิบัติงานและแผนการ

บ ารุงรักษาเชิงป้องกนั เน่ืองจากพบปัญหาในกระบวนการผลิตท่อแอร์รถยนตใ์นโรงงานแห่งหน่ึงเป็นจ านวนมาก จากการวิเคราะห์
ปัญหาพบวา่ สาเหตุของงานเสีย เกิดจาการท างานผิดพลาดของผูป้ฏิบติังานฝ่ายผลิต และการท่ีเคร่ืองจกัรไม่อยูใ่นสภาพพร้อมใช้
งาน โดยมีสัดส่วนท่ีมีสาเหตุจากคน ร้อยละ 81 และจากเคร่ืองจกัร ร้อยละ 11 จึงไดท้ าการพฒันามาตรฐานการปฏิบติังานและ
แผนการบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัร โดยจดัท าคู่มือท างาน เพื่อใหผู้ป้ฏิบติังานสามารถปฏิบติังานและบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
ภายหลงัการน ามาตรฐานการปฏิบติังานและแผนการบ ารุงรักษาไปใชเ้ป็นเวลา 3 เดือน พบวา่ ปัญหางานเสียท่ีเกิดจากคนลดลง      
คิดเป็นร้อยละ 70.4 ส่วนการจดัท าคู่มือการบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัร เพ่ือให้พนกังานซ่อมบ ารุงสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง มี
แผนการด าเนินงานท่ีชดัเจน และมีการบรรจุเน้ือหาการบ ารุงรักษาดว้ยตนเองในคู่มือการปฏิบติังานของฝ่ายผลิต สามารถลดปัญหา
งานเสียอนัเน่ืองมาจากเคร่ืองจกัรไม่อยูใ่นสภาพพร้อมใชง้านลง คิดเป็นร้อยละ 72.14 ซ่ึงในภาพรวม จ านวนงานเสียท่ีมีสาเหตุจาก
คนและเคร่ืองจกัรลดลงจากค่าเฉล่ีย 2,248 ช้ินต่อเดือน เหลือ 661 ช้ินต่อเดือน หรือลดลงร้อยละ 70.61 เม่ืออตัราการผลิตในช่วงก่อน
และหลงัปรับปรุงมีค่าคงท่ี ซ่ึงบรรลุตามวตัถุประสงคก์ารศึกษา และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง จากการ
ประเมินความพึงพอใจผูป้ฏิบติังานฝ่ายผลิตและฝ่ายซ่อมบ ารุง พบว่า มีความพึงพอใจมากท่ีสุด อย่างไรก็ตาม จากการสัมภาษณ์
ผูป้ฏิบติังานท่ีไดใ้ชเ้อกสารคู่มือท่ีไดพ้ฒันาข้ึน มีความเห็นวา่ เน้ือหาและรูปภาพในคู่มือต่าง ๆ ควรมีความเป็นปัจจุบนัมากท่ีสุด 
ดงันั้น ผูรั้บผิดชอบในส่วนการผลิตและบ ารุงรักษาควรมีการปรับปรุงระบบเอกสารอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ เพ่ือให้การท างาน
ในกระบวนการผลิตเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและมีจ านวนของเสียท่ีลดลง ซ่ึงจะท าใหเ้กิดประโยชน์ต่อโรงงานต่อไป 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’
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การศึกษาน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อลดของเสียในกระบวนการผลิตโดยการพฒันามาตรฐานการปฏิบัติงานและแผนการ

บ ารุงรักษาเชิงป้องกนั เน่ืองจากพบปัญหาในกระบวนการผลิตท่อแอร์รถยนตใ์นโรงงานแห่งหน่ึงเป็นจ านวนมาก จากการวิเคราะห์
ปัญหาพบวา่ สาเหตุของงานเสีย เกิดจาการท างานผิดพลาดของผูป้ฏิบติังานฝ่ายผลิต และการท่ีเคร่ืองจกัรไม่อยูใ่นสภาพพร้อมใช้
งาน โดยมีสัดส่วนท่ีมีสาเหตุจากคน ร้อยละ 81 และจากเคร่ืองจกัร ร้อยละ 11 จึงไดท้ าการพฒันามาตรฐานการปฏิบติังานและ
แผนการบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัร โดยจดัท าคู่มือท างาน เพื่อใหผู้ป้ฏิบติังานสามารถปฏิบติังานและบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
ภายหลงัการน ามาตรฐานการปฏิบติังานและแผนการบ ารุงรักษาไปใชเ้ป็นเวลา 3 เดือน พบวา่ ปัญหางานเสียท่ีเกิดจากคนลดลง      
คิดเป็นร้อยละ 70.4 ส่วนการจดัท าคู่มือการบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัร เพ่ือให้พนกังานซ่อมบ ารุงสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง มี
แผนการด าเนินงานท่ีชดัเจน และมีการบรรจุเน้ือหาการบ ารุงรักษาดว้ยตนเองในคู่มือการปฏิบติังานของฝ่ายผลิต สามารถลดปัญหา
งานเสียอนัเน่ืองมาจากเคร่ืองจกัรไม่อยูใ่นสภาพพร้อมใชง้านลง คิดเป็นร้อยละ 72.14 ซ่ึงในภาพรวม จ านวนงานเสียท่ีมีสาเหตุจาก
คนและเคร่ืองจกัรลดลงจากค่าเฉล่ีย 2,248 ช้ินต่อเดือน เหลือ 661 ช้ินต่อเดือน หรือลดลงร้อยละ 70.61 เม่ืออตัราการผลิตในช่วงก่อน
และหลงัปรับปรุงมีค่าคงท่ี ซ่ึงบรรลุตามวตัถุประสงคก์ารศึกษา และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง จากการ
ประเมินความพึงพอใจผูป้ฏิบติังานฝ่ายผลิตและฝ่ายซ่อมบ ารุง พบว่า มีความพึงพอใจมากท่ีสุด อย่างไรก็ตาม จากการสัมภาษณ์
ผูป้ฏิบติังานท่ีไดใ้ชเ้อกสารคู่มือท่ีไดพ้ฒันาข้ึน มีความเห็นวา่ เน้ือหาและรูปภาพในคู่มือต่าง ๆ ควรมีความเป็นปัจจุบนัมากท่ีสุด 
ดงันั้น ผูรั้บผิดชอบในส่วนการผลิตและบ ารุงรักษาควรมีการปรับปรุงระบบเอกสารอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ เพ่ือให้การท างาน
ในกระบวนการผลิตเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและมีจ านวนของเสียท่ีลดลง ซ่ึงจะท าใหเ้กิดประโยชน์ต่อโรงงานต่อไป 
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การจัดล าดับความส าคัญในการบ ารุงรักษาและฟ้ืนฟูสภาพทางหลวงชนบทระดับโครงข่าย โดยใช้
กระบวนการล าดับช้ันเชิงวเิคราะห์ AHP: กรณศึีกษาแขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี 
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บทคดัย่อ 
 

 กำรวำงแผนบ ำรุงรักษำและฟ้ืนฟโูครงข่ำยทำงหลวงชนบท จ ำเป็นตอ้งพิจำรณำควำมส ำคญัของปัจจยัท่ีเป็นสำเหตุของกำร
เส่ือมสภำพและช ำรุดเสียหำยของถนน  กำรตดัสินใจมีควำมซบัซอ้น  เน่ืองจำกสำเหตุของกำรเส่ือมสภำพ และช ำรุดเสียหำยของ
ถนนมีควำมหลำกหลำย ทั้งท่ีเกิดจำกกำรใชง้ำน สภำวะแวดลอ้ม กำรสนบัสนุนและนโยบำยของผูบ้ริหำรหน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ  
 งำนวิจัยน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือประยุกต์ใช้กระบวนกำรล ำดับชั้นเชิงวิเครำะห์ AHP เพื่อจดัล ำดับปัจจัยส ำคญัในกำร
บ ำรุงรักษำและฟ้ืนฟสูภำพทำงหลวงชนบทระดบัโครงข่ำย กรณีศึกษำในพ้ืนท่ีของแขวงทำงหลวงชนบทอุดรธำนี โดยกระบวนกำร
ในกำรศึกษำ ประกอบดว้ย กำรก ำหนดโครงสร้ำงกำรตดัสินใจ  กำรส ำรวจขอ้มูลกำรตดัสินใจโดยกำรเปรียบเทียบเป็นรำยคู่ และ
กำรทดสอบควำมสอดคลอ้งของกำรตดัสินใจ  และกำรวิเครำะห์ค่ำน ้ ำหนักปัจจัย ผลกำรวิเครำะห์ขอ้มูลได้จำกกำรสอบถำม
ผูเ้ช่ียวชำญท่ีมีประสบกำรณ์ในงำนบ ำรุงทำงของแขวงทำงหลวงชนบทอุดรธำนี จ ำนวน 10 ท่ำน ซ่ึงมีประสบกำรณ์ 7-27  ปี  
 ผลกำรวิเครำะห์ขอ้มูลพบวำ่ กลุ่มผูต้ดัสินใจให้ควำมส ำคญัในแต่ละปัจจยัหลกัเรียงตำมน ้ ำหนกัควำมส ำคญั ไดแ้ก่ ดำ้น
วิศวกรรม ร้อยละ 50.44 ดำ้นสังคมเศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้ม ร้อยละ 28.96  ดำ้นสนับสนุนยุทธศำสตร์ ร้อยละ 28.96 และดำ้น
นโยบำยกำรบ ำรุงรักษำ ร้อยละ 6.54 ตำมล ำดบั ส่วนปัจจยัรอง ดำ้นวิศวกรรม เรียงตำมน ้ ำหนกัควำมส ำคญัไดแ้ก่ ดชันีควำมขรุขระ
สำกล ร้อยละ 52.25 ดัชนีสภำพทำงหลวงชนบท ร้อยละ29.82  ค่ำกำรแอ่นตวั  ร้อยละ 11.71 และอำยุกำรใช้งำน ร้อยละ 6.22  
ตำมล ำดบั ดำ้นสังคมเศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ ควำมหนำแน่นของชุมชน ร้อยละ 46.02 สถำนท่ีส ำคญัในสำยทำง ร้อยละ 
24.29  ปริมำณรถบรรทุก  ร้อยละ 13.37 ปริมำณจรำจร ร้อยละ 8.28 ผลประโยชน์ ร้อยละ 4.79  และตน้ทุนค่ำใชจ่้ำย ร้อยละ 3.26 
ตำมล ำดบั ดำ้นสนบัสนุนยุทธศำสตร์ ไดแ้ก่ ดำ้นกำรขนส่ง ร้อยละ 49.56 ดำ้นเศรษฐกิจ ร้อยละ 20.34 ดำ้นกำรท่องเท่ียว ร้อยละ 
16.65  ด้ำนกำรจรำจร ร้อยละ 7.61 และด้ำนควำมมั่นคงชำยแดน ร้อยละ 5.85 ตำมล ำดับ และด้ำนโยบำยกำรบ ำรุงรักษำ/                
ขอ้กฎหมำย ไดแ้ก่ กำรป้องกนักำรเส่ือมสภำพของถนน ร้อยละ 60.45 กำรบ ำรุงรักษำและฟ้ืนฟูสภำพถนน ร้อยละ 28.53  และกำร
ก่อสร้ำงถนนใหม่ ร้อยละ 11.03 ตำมล ำดบั ซ่ึงเห็นไดว้ำ่ กลุ่มผูต้ดัสินใจไดใ้ห้ควำมส ำคญักบัปัจจยัสำเหตุควำมเสียหำยของถนนท่ี
เกิดจำกกำรใชง้ำนมำกกวำ่ปัจจยักำรสนบัสนุน และนโยบำยผูบ้ริหำรของหน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ  
 
ค าส าคญั: กำรบ ำรุงรักษำและฟ้ืนฟสูภำพถนน, ทำงหลวงชนบท, กระบวนกำรล ำดบัชั้นเชิงวเิครำะห์ 
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Abstract 
 
 Planning for the maintenance and rehabilitation of the rural road network requires consideration of the importance of 
factors contributing to road deterioration and damage. The decision is complicated as the causes of road deterioration and damage 
are varied. Both caused by road condition, environment condition, support and the executive policy of the responsible department. 
 This research aim to apply the hierarchical hierarchy process (AHP) to prioritize the key factors in the maintenance and 
rehabilitation of rural roads at the network level. A case study in the area of Udon Thani Rural Roads. The process in the study 
consisted of determining decision-making structures, a survey of decision-making data by pairwise comparison and a decision-
consistency test and weights analysis. The results of the data analysis were obtained by 10 experts with experience in road 
maintenance work in Udon Thani Rural Road District, with 7-27 years of experience.  
 The results revealed that the decision makers to prioritize each main factor by weight of importance were engineering 
factor 50.44%, followed by socio-economic factor and the environment 28.96%t, strategic support factors 28.96 %, and maintenance 
policy factors 6.54%, respectively. The minor factors prioritized by weight of importance. The engineering minor factor were the 
international roughness index 52.25%, rural road condition index 29.82%, the deflection 11.71%, and life cycle 6.22%, respectively. The 
socio-economic factor and the environment minor factor were community density 46.02%, important places on the road, 24.29%, 
truck volume 13.37%, traffic volume 8.28%, benefits 4.79%, and costs 3.26% respectively. The strategic support minor factor 
were logistics 49.56%, economic 20.34%, tourism 16.65%, traffic 7.61%, and border security 5.85%, respectively. And the 
maintenance policies/laws, road deterioration prevention 60.45%, road maintenance and rehabilitation 28.53%, and new road 
construction 11.03%, respectively. This results showed that, the decision-makers focused on the factor of road damage caused by 
usage more than the contributing factor and the executive policy of the responsible department. 
 
Keywords: Maintenance and Rehabilitation, Rural Roads, Analytical Hierarchy Process 
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 Planning for the maintenance and rehabilitation of the rural road network requires consideration of the importance of 
factors contributing to road deterioration and damage. The decision is complicated as the causes of road deterioration and damage 
are varied. Both caused by road condition, environment condition, support and the executive policy of the responsible department. 
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rehabilitation of rural roads at the network level. A case study in the area of Udon Thani Rural Roads. The process in the study 
consisted of determining decision-making structures, a survey of decision-making data by pairwise comparison and a decision-
consistency test and weights analysis. The results of the data analysis were obtained by 10 experts with experience in road 
maintenance work in Udon Thani Rural Road District, with 7-27 years of experience.  
 The results revealed that the decision makers to prioritize each main factor by weight of importance were engineering 
factor 50.44%, followed by socio-economic factor and the environment 28.96%t, strategic support factors 28.96 %, and maintenance 
policy factors 6.54%, respectively. The minor factors prioritized by weight of importance. The engineering minor factor were the 
international roughness index 52.25%, rural road condition index 29.82%, the deflection 11.71%, and life cycle 6.22%, respectively. The 
socio-economic factor and the environment minor factor were community density 46.02%, important places on the road, 24.29%, 
truck volume 13.37%, traffic volume 8.28%, benefits 4.79%, and costs 3.26% respectively. The strategic support minor factor 
were logistics 49.56%, economic 20.34%, tourism 16.65%, traffic 7.61%, and border security 5.85%, respectively. And the 
maintenance policies/laws, road deterioration prevention 60.45%, road maintenance and rehabilitation 28.53%, and new road 
construction 11.03%, respectively. This results showed that, the decision-makers focused on the factor of road damage caused by 
usage more than the contributing factor and the executive policy of the responsible department. 
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บทน า 
 

 โครงสร้ำงพ้ืนฐำนดำ้นกำรขนส่งและคมนำคม โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งกำรคมนำคมขนส่งทำงถนน นบัวำ่ เป็นปัจจยัส ำคญัใน
กำรสนบัสนุนกำรพฒันำเศรษฐกิจ สงัคม และควำมมัน่คงของประเทศ ทำงหลวงชนบทเป็นโครงข่ำยสำยทำงท่ีมีส่วนส ำคญัในกำร
เขำ้ถึงพ้ืนท่ีต่ำง ๆไดอ้ยำ่งทัว่ถึง เสมอภำค เพียงพอ และมีควำมปลอดภยั ส่งเสริมให้ประเทศมีกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ ซ่ึงส่งผลให้
สงัคม ชุมชน ประชำชนมีรำยไดแ้ละควำมเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน (สถำบนัวจิยัและใหค้  ำปรึกษำแห่งมหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์, 2559) 
 สำเหตุโดยทัว่ไปของกำรเส่ือมสภำพและช ำรุดเสียหำยของถนนมีหลำยประกำรดว้ยกนั ไม่วำ่จะเป็นควำมเสียหำยตำมอำยุ
กำรใช้งำน กำรบรรทุกน ้ ำหนักเกินพิกัด  จำกภัยธรรมชำติ (ส ำนักงำนทำงหลวงชนบทท่ี 15, 2564) สภำพภูมิอำกำศ ปริมำณ
กำรจรำจร (Bhuva, Patel, & Kanani, 2019; Chundi, Raju, Waim, & Swain, 2021) กำรควบคุมคุณภำพงำนก่อสร้ำงไม่เป็นไปตำม
มำตรฐำนก ำหนด (Nautiyal & Sharma, 2020) นอกจำกน้ี ยงัพบสำเหตุจำกกำรวำงแผนบ ำรุงรักษำถนนท่ีไม่เหมำะสมโดยขำดกำร
ก ำกบัดูแลท่ีเพียงพอและกำรเนินกำรไม่เป็นไปตำมแผนท่ีก ำหนดไว ้(Risdiawati, Saleh, & Isya, 2021) รวมถึงงบประมำณท่ีไดรั้บ
กำรจดัสรรในแต่ละปีมีอยูอ่ยำ่งจ ำกดั (Siswanto & Supriyanto, 2019) และไม่ทนัท่วงที อีกทั้งขำดกำรจดัล ำดบัควำมส ำคญัอยำ่ง
ถูกตอ้งในกำรบ ำรุงรักษำถนน (Risdiawati, Saleh, & Isya, 2021) ซ่ึงเป็นสำเหตุหลกัประกำรหน่ึงท่ีท ำให้ถนนเกิดควำมช ำรุดเสีย
ดว้ยเช่นกนั หำกถนนไม่ไดรั้บกำรดูแลบ ำรุงรักษำ จะท ำให้เกิดกำรเส่ือมสภำพและช ำรุดเสียหำยเร็วข้ึน ส่งผลให้กำรเดินทำงเขำ้ถึง
พ้ืนท่ีต่ำง ๆ รวมถึงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกทำงเศรษฐกิจและสังคมของผูใ้ชร้ถใชถ้นน เน่ืองจำกตอ้งใช้
ระยะเวลำในกำรเดินทำงเพ่ิมมำกข้ึน นอกจำกน้ี ยงัส่งผลต่อค่ำใชจ่้ำยและควำมปลอดภยัของผูใ้ชร้ถใชถ้นน (Bhuva, Patel, & 
Kanani, 2019) 
 งำนวิจยัน้ี มุ่งเนน้ท่ีกำรประยกุตใ์ชก้ระบวนกำรล ำดบัชั้นเชิงวิเครำะห์  AHP เพื่อจดัล ำดบัปัจจยัส ำคญัในกำรบ ำรุงรักษำ
และฟ้ืนฟูสภำพทำงหลวงชนบทระดบัโครงข่ำย กรณีศึกษำในพ้ืนท่ีของแขวงทำงหลวงชนบทอุดรธำนี (Analytical Hierarchy 
Process--AHP) ซ่ึงเป็นกำรวเิครำะห์แบบหลำยปัจจยั (multicriteria analysis) โดยกำรตดัสินใจเป็นล ำดบัชั้น (hierarchy) ท่ีพฒันำข้ึน
โดย Thomas L. Saaty ตั้งแต่ทศวรรษ 1970 (Saaty, 2012) สำมำรถน ำไปใชไ้ดอ้ยำ่งดีในกำรประเมินทำงเลือกหรือกำรตดัสินใจใน
กรณีท่ีปัจจยัหรือทำงเลือกมีควำมซับซ้อนหรือมีควำมขดัแยง้กนั และสำมำรถตดัสินใจไดโ้ดยพิจำรณำปัจจยัทั้งเชิงปริมำณและ
คุณภำพปัจจัยท่ีเป็นรูปธรรมและนำมธรรมในกำรตดัสินใจร่วมกันได้ โดยกำรเปรียบเทียบล ำดับควำมส ำคญัเป็นคู่ (pairwise 
comparison) และท ำกำรวเิครำะห์ควำมสอดคลอ้ง (consistency) ของผูต้ดัสินใจแต่ละรำย เพ่ือให้มัน่ใจไดว้ำ่ ค่ำน ้ ำหนกัควำมส ำคญั
ของปัจจัยและแนวทำงเลือกท่ีได้มีควำมน่ำเช่ือถือ ซ่ึงจำกกำรทบทวนวรรณกรรม พบว่ำ ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับกำรจัดล ำดับ
ควำมส ำคญัของกำรบ ำรุงรักษำและฟ้ืนฟูสภำพถนนทั้งในและต่ำงประเทศมีหลำยปัจจยัดว้ยกนั แต่เม่ือพิจำณำควำมสอดคลอ้งกบั
บริบทและขอ้กฏหมำยของกรมทำงหลวงชนบทและประเทศไทย สำมำรถสรุปได ้4 ปัจจยัหลกัดว้ยกนั ไดแ้ก่ ดำ้นวิศวกรรม ดำ้น
เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ด้ำนสนับยุทธศำสตร์ และด้ำนนโยบำยกำรบ ำรุงรักษำ/กฏหมำย รวมทั้ งผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย
ทั้งหมด เพ่ือให้กำรวำงแผนบ ำรุงรักษำและฟ้ืนฟูสภำพผิวทำงสอดคลอ้งกับงบประมำณท่ีมีอยู่อย่ำงจ ำกดั ครอบคลุมโครงข่ำย
ทั้งหมด และเกิดประสิทธิภำพสูงสุด  
 ปัจจุบนัโครงข่ำยสำยทำงในควำมรับผิดชอบของกรมทำงหลวงชนบทมีระยะทำงมำกกวำ่ 49,000 กิโลเมตร กระจำยอยูท่ัว่
ทุกภูมิภำคของประเทศ แขวงทำงหลวงชนบทอุดรธำนี  ซ่ึงเป็นหน่วยงำนในสังกัดกรมทำงหลวงชนบท มีหน้ำท่ีบูรณะและ
บ ำรุงรักษำถนนในโครงข่ำยสำยทำงท่ีรับผิดชอบ 63 สำยทำง ระยะทำงทั้งส้ิน 1,107.140 กิโลเมตร โดยแบ่งเป็นผิวทำงลำดยำง 
1,071.373 กิโลเมตร ผิวทำงคอนกรีต 33.715 กิโลเมตร และผิดทำงลูกรัง 2.322 กิโลเมตร (กรมทำงหลวงชนบท, ส ำนกับ ำรุงทำง, 
กลุ่มพฒันำระบบบริหำรงำนบ ำรุง, 2565)  ซ่ึงจะตอ้งบ ำรุงรักษำและฟ้ืนฟสูภำพผิวทำงเป็นประจ ำทุกปี ให้อยูใ่นสภำพพร้อมใชง้ำน 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

370370

 
 

 
 

และระดบักำรให้บริกำรท่ีดียิ่งข้ึน เพ่ือสอดรับกบัยทุธศำสตร์ดำ้นกำรบ ำรุงรักษำและเพ่ิมคุณค่ำโครงข่ำยทำงหลวงชนบท เพ่ือกำร
พฒันำประเทศอยำ่งย ัง่ยนื (ส ำนกังำนทำงหลวงชนบทท่ี 15, 2564) ในช่วงหลำยปีท่ีผ่ำนมำ กำรดูแลบ ำรุงรักษำถนนในควำมรับผิดชอบ
ของแขวงทำงหลวงชนบทอุดร ใชว้ธีิกำรแบบสุ่มคดัเลือกสำยทำง ภำยใตก้รอบวงเงินงบประมำณท่ีไดรั้บกำรจดัสรร แต่พบวำ่ ยงัมี
จุดดอ้ยท่ีส่งผลใหถ้นนหลำยสำยไม่ไดรั้บกำรดูแลบ ำรุงรักษำไม่ทัว่ถึง และไม่เหมำะสม ดว้ยเหตุน้ี กำรจดัล ำดบัควำมส ำคญัในกำร
บ ำรุงรักษำและฟ้ืนฟสูภำพทำงหลวงชนบทระดบัโครงข่ำย จึงมีควำมส ำคญัเป็นอยำ่งยิ่ง เพ่ือให้ถนนไดรั้บกำรบ ำรุงรักษำและฟ้ืนฟู
สภำพอยำ่งมีประสิทธิภำพ  
 

วตัถุประสงค์ 
 

 เพ่ือประยกุตใ์ชก้ระบวนกำรล ำดบัชั้นเชิงวิเครำะห์  AHP เพ่ือจดัล ำดบัปัจจยัส ำคญัในกำรบ ำรุงรักษำและฟ้ืนฟูสภำพทำง
หลวงชนบทระดบัโครงข่ำย: กรณีศึกษำแขวงทำงหลวงชนบทอุดรธำนี 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 

 จำกกำรทบทวนวรรณกรรม พบวำ่ ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจดัล ำดบัควำมส ำคญัของกำรบ ำรุงรักษำและฟ้ืนฟูสภำพถนน
ทั้งในและต่ำงประเทศมีหลำยปัจจยัดว้ยกนั อำทิ เช่น สภำพถนน ปริมำณจรำจร ดำ้นเศรษฐกิจและสังคม ดำ้นนโยบำย กำรใช้
ประโยชน์ท่ีดิน กำรเขำ้ถึง (accessibility) ควำมแข็งแรงของชั้นโครงสร้ำงทำง อำยกุำรใชง้ำน มำตรฐำนชั้นทำง และอ่ืน ๆ (อภิชยั    
ธีระรังสิกุล และคนอ่ืน ๆ, 2558; Bhuva, Patel, & Kanani, 2019; Kresnanto, 2021; Li, Ni, Dong, & Zhu, 2018; Nautiyal & Sharma 
2020; Risdiawati, Saleh, & Isya, 2021; Supriyanto & Siswanto, 2019) แต่เม่ือพิจำณำควำมสอดคลอ้งกบับริบทและขอ้กฏหมำยของ
กรมทำงหลวงชนบทและประเทศไทย สำมำรถสรุปได ้4 ปัจจยัหลกัดว้ยกนั ไดแ้ก่ (1) ปัจจยัดำ้นวิศวกรรม ซ่ึงประกอบดว้ย ปัจจยั
รอง คือ ดชันีสภำพทำงหลวงชนบท ดชันีควำมขรุขระสำกล ค่ำกำรแอ่นตวั และอำยกุำรใชง้ำน (2) ปัจจยัดำ้นสังคม เศรษฐกิจ และ
ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงประกอบดว้ย ปัจจยัรอง คือ ปริมำณจรำจร ปริมำณรถบรรทุก สถำนท่ีส ำคญัในสำยทำง ควำมหนำแน่นของชุมชน 
ตน้ทุนค่ำใชจ่้ำย และผลประโยชน์ (3) ปัจจยัดำ้นกำรสนบัยทุธศำสตร์ ซ่ึงประกอบดว้ย ปัจจยัรอง คือ ดำ้นกำรจรำจร ดำ้นกำรขนส่ง 
ดำ้นเศรษฐกิจ ดำ้นกำรท่องเท่ียว และดำ้นควำมมัน่คงชำยแดน และ (4) ปัจจยัดำ้นนโยบำยกำรบ ำรุงรักษำ/กฏหมำย ซ่ึงประกอบดว้ย
ปัจจยัรอง คือ  กำรก่อสร้ำงถนนใหม่ กำรบ ำรุงรักษำและฟ้ืนฟสูภำพถนน และกำรป้องกนักำรเส่ือมสภำพของถนน  
 โดยกำรจดัล ำดบัควำมส ำคญัของกำรบ ำรุงรักษำและฟ้ืนฟูสภำพถนนในกำรศึกษำคร้ังน้ี ใชว้ิธีกระบวนกำรล ำดบัชั้นเชิง
วิเครำะห์ (Analytical Hierarchy Process--AHP) ซ่ึงเป็นวิธีท่ีสำมำรถวิเครำะห์ถึงปัจจยัต่ำง ๆ ท่ีมีอิทธิพลส ำคญัต่อกำรบ ำรุงรักษำ
และฟ้ืนฟูสภำพถนน เป็นเทคนิคท่ีถูกน ำมำใชใ้นกระบวนกำรตดัสินใจ โดยใชก้ำรแบ่งองค์ประกอบปัญหำออกเป็นส่วนในรูป
แผนภูมิล ำดบัชั้น จำกนั้น น ำมำใหค้่ำน ้ ำหนกัขององคป์ระกอบ แลว้น ำมำค ำนวณค่ำถ่วงน ้ ำหนกั เพ่ือน ำไปสู่กำรจดัควำมส ำคญัของ
แต่ละทำงเลือก (ณฐัวฒิุ เสียงแจว้, วรีะเกษตร สวนผกำ และเหมือนมำศ วเิชียรสินธ์ุ, 2564) 
 

วธีิการด าเนินการวจิยั 
 

 วิธีกำรศึกษำงำนวิจยัน้ี แบ่งเป็น 7 ขั้นตอน ประกอบดว้ย (1) ศึกษำและรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง (2) ก ำหนดโครงสร้ำง
กำรตดัสินใจ (3) กำรก ำหนดเคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรส ำรวจ (4) ประชำกรและกลุ่มตวัอยำ่ง (5) กำรส ำรวจขอ้มูลกำรตดัสินใจโดยกำร



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี

371371

 
 

 
 

และระดบักำรให้บริกำรท่ีดียิ่งข้ึน เพ่ือสอดรับกบัยทุธศำสตร์ดำ้นกำรบ ำรุงรักษำและเพ่ิมคุณค่ำโครงข่ำยทำงหลวงชนบท เพ่ือกำร
พฒันำประเทศอยำ่งย ัง่ยนื (ส ำนกังำนทำงหลวงชนบทท่ี 15, 2564) ในช่วงหลำยปีท่ีผ่ำนมำ กำรดูแลบ ำรุงรักษำถนนในควำมรับผิดชอบ
ของแขวงทำงหลวงชนบทอุดร ใชว้ธีิกำรแบบสุ่มคดัเลือกสำยทำง ภำยใตก้รอบวงเงินงบประมำณท่ีไดรั้บกำรจดัสรร แต่พบวำ่ ยงัมี
จุดดอ้ยท่ีส่งผลใหถ้นนหลำยสำยไม่ไดรั้บกำรดูแลบ ำรุงรักษำไม่ทัว่ถึง และไม่เหมำะสม ดว้ยเหตุน้ี กำรจดัล ำดบัควำมส ำคญัในกำร
บ ำรุงรักษำและฟ้ืนฟสูภำพทำงหลวงชนบทระดบัโครงข่ำย จึงมีควำมส ำคญัเป็นอยำ่งยิ่ง เพ่ือให้ถนนไดรั้บกำรบ ำรุงรักษำและฟ้ืนฟู
สภำพอยำ่งมีประสิทธิภำพ  
 

วตัถุประสงค์ 
 

 เพ่ือประยกุตใ์ชก้ระบวนกำรล ำดบัชั้นเชิงวิเครำะห์  AHP เพ่ือจดัล ำดบัปัจจยัส ำคญัในกำรบ ำรุงรักษำและฟ้ืนฟูสภำพทำง
หลวงชนบทระดบัโครงข่ำย: กรณีศึกษำแขวงทำงหลวงชนบทอุดรธำนี 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 

 จำกกำรทบทวนวรรณกรรม พบวำ่ ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจดัล ำดบัควำมส ำคญัของกำรบ ำรุงรักษำและฟ้ืนฟูสภำพถนน
ทั้งในและต่ำงประเทศมีหลำยปัจจยัดว้ยกนั อำทิ เช่น สภำพถนน ปริมำณจรำจร ดำ้นเศรษฐกิจและสังคม ดำ้นนโยบำย กำรใช้
ประโยชน์ท่ีดิน กำรเขำ้ถึง (accessibility) ควำมแข็งแรงของชั้นโครงสร้ำงทำง อำยกุำรใชง้ำน มำตรฐำนชั้นทำง และอ่ืน ๆ (อภิชยั    
ธีระรังสิกุล และคนอ่ืน ๆ, 2558; Bhuva, Patel, & Kanani, 2019; Kresnanto, 2021; Li, Ni, Dong, & Zhu, 2018; Nautiyal & Sharma 
2020; Risdiawati, Saleh, & Isya, 2021; Supriyanto & Siswanto, 2019) แต่เม่ือพิจำณำควำมสอดคลอ้งกบับริบทและขอ้กฏหมำยของ
กรมทำงหลวงชนบทและประเทศไทย สำมำรถสรุปได ้4 ปัจจยัหลกัดว้ยกนั ไดแ้ก่ (1) ปัจจยัดำ้นวิศวกรรม ซ่ึงประกอบดว้ย ปัจจยั
รอง คือ ดชันีสภำพทำงหลวงชนบท ดชันีควำมขรุขระสำกล ค่ำกำรแอ่นตวั และอำยกุำรใชง้ำน (2) ปัจจยัดำ้นสังคม เศรษฐกิจ และ
ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงประกอบดว้ย ปัจจยัรอง คือ ปริมำณจรำจร ปริมำณรถบรรทุก สถำนท่ีส ำคญัในสำยทำง ควำมหนำแน่นของชุมชน 
ตน้ทุนค่ำใชจ่้ำย และผลประโยชน์ (3) ปัจจยัดำ้นกำรสนบัยทุธศำสตร์ ซ่ึงประกอบดว้ย ปัจจยัรอง คือ ดำ้นกำรจรำจร ดำ้นกำรขนส่ง 
ดำ้นเศรษฐกิจ ดำ้นกำรท่องเท่ียว และดำ้นควำมมัน่คงชำยแดน และ (4) ปัจจยัดำ้นนโยบำยกำรบ ำรุงรักษำ/กฏหมำย ซ่ึงประกอบดว้ย
ปัจจยัรอง คือ  กำรก่อสร้ำงถนนใหม่ กำรบ ำรุงรักษำและฟ้ืนฟสูภำพถนน และกำรป้องกนักำรเส่ือมสภำพของถนน  
 โดยกำรจดัล ำดบัควำมส ำคญัของกำรบ ำรุงรักษำและฟ้ืนฟูสภำพถนนในกำรศึกษำคร้ังน้ี ใชว้ิธีกระบวนกำรล ำดบัชั้นเชิง
วิเครำะห์ (Analytical Hierarchy Process--AHP) ซ่ึงเป็นวิธีท่ีสำมำรถวิเครำะห์ถึงปัจจยัต่ำง ๆ ท่ีมีอิทธิพลส ำคญัต่อกำรบ ำรุงรักษำ
และฟ้ืนฟูสภำพถนน เป็นเทคนิคท่ีถูกน ำมำใชใ้นกระบวนกำรตดัสินใจ โดยใชก้ำรแบ่งองค์ประกอบปัญหำออกเป็นส่วนในรูป
แผนภูมิล ำดบัชั้น จำกนั้น น ำมำใหค้่ำน ้ ำหนกัขององคป์ระกอบ แลว้น ำมำค ำนวณค่ำถ่วงน ้ ำหนกั เพ่ือน ำไปสู่กำรจดัควำมส ำคญัของ
แต่ละทำงเลือก (ณฐัวฒิุ เสียงแจว้, วรีะเกษตร สวนผกำ และเหมือนมำศ วเิชียรสินธ์ุ, 2564) 
 

วธีิการด าเนินการวจิยั 
 

 วิธีกำรศึกษำงำนวิจยัน้ี แบ่งเป็น 7 ขั้นตอน ประกอบดว้ย (1) ศึกษำและรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง (2) ก ำหนดโครงสร้ำง
กำรตดัสินใจ (3) กำรก ำหนดเคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรส ำรวจ (4) ประชำกรและกลุ่มตวัอยำ่ง (5) กำรส ำรวจขอ้มูลกำรตดัสินใจโดยกำร

 
 

 
 

เปรียบเทียบเป็นรำยคู่ (pairwise comparison) (6) วเิครำะห์และทดสอบควำมสอดคลอ้งของกำรตดัสินใจตำมกระบวนกำรล ำดบัชั้น
เชิงวเิครำะห์ (Analytical Hierarchy Process--AHP) และ (7) สรุปผลกำรศึกษำ 
 1. ศึกษำและรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง งำนวจิยัน้ี เร่ิมจำกกำรทบทวนงำนวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรบ ำรุงรักษำและฟ้ืนฟสูภำพ
ของถนนในระดบัโครงข่ำย เพ่ือรวบรวมปัจจยัท่ีจะน ำมำพิจำรณำ และใชว้ิเครำะห์เกณฑก์ำรตดัสินใจในกระบวนกำรล ำดบัชั้นเชิง
วเิครำะห์ AHP 
 2. ก ำหนดโครงสร้ำงกำรตดัสินใจ โดยกำรจดัแบ่ง (decomposition) โครงสร้ำงกำรตดัสินใจเป็นแบบล ำดบัชั้น (hierarchy) 
ดงัภำพ 1 ประกอบดว้ย 

โครงสร้ำงระดบัท่ี 1 เป็นเป้ำหมำย (goal) “ควำมส ำคญัของถนนในกำรบ ำรุงรักษำและฟ้ืนฟูสภำพในระดบัโครงข่ำย
อยำ่งย ัง่ยนื” ซ่ึงอยูใ่นระดบับนสุดของล ำดบัชั้นเชิงวเิครำะห์  

โครงสร้ำงระดบัท่ี 2 ไดแ้ก่ หลกัเกณฑห์ลกั (criteria) ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีใชใ้นกำรคดัเลือกจดัล ำดบัควำมส ำคญัของถนนใน
กำรบ ำรุงรักษำและฟ้ืนฟสูภำพในระดบัโครงข่ำยอยำ่งย ัง่ยนื  

โครงสร้ำงระดบัท่ี 3 ไดแ้ก่ หลกัเกณฑร์อง (sub criteria) ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีช่วยประกอบกำรพิจำรณำหลกัเกณฑห์ลกั 
โครงสร้ำงระดบัท่ี 4 ไดแ้ก่ ทำงเลือก (alternative) ซ่ึงเป็นโครงข่ำยถนนของแขวงทำงหลวงชนบทอุดรธำนี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

372372

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ภาพ 1 โครงสร้ำงกำรจดัล ำดบัควำมส ำคญัของถนนในกำรบ ำรุงรักษำและฟ้ืนฟสูภำพในระดบัโครงข่ำยอยำ่งย ัง่ยนื 
 
 3. กำรก ำหนดเคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรส ำรวจ  
     เคร่ืองมือหลกัท่ีใชใ้นกำรศึกษำคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถำม ซ่ึงใชใ้นกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบังำนกำร
จดัล ำดบัควำมส ำคญัของถนนในกำรบ ำรุงรักษำและฟ้ืนฟูสภำพในระดบัโครงข่ำยอย่ำงย ัง่ยืน โดยใชแ้บบสอบถำมส ำหรับผูเ้ช่ียวชำญ 
โดยจะใชก้ำรเปรียบเทียบเป็นคู่ ผูต้อบแบบสอบถำมจะตอ้งเปรียบเทียบควำมส ำคญั โดยระดบัของกำรให้ควำมส ำคญัจะถูกวดัโดย
กำรแสดงค่ำตวัเลข 1 ถึง 9 แสดงระดบัควำมส ำคญัท่ีเท่ำกนั จนถึงระดบัควำมส ำค ญท่ีสูงกวำ่ 
 4. ประชำกรและกลุ่มตวัอยำ่ง 

     จำกจ ำนวนผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในลกัษณะงำนเฉพำะดำ้นกำรบ ำรุงรักษำเและฟ้ืนฟสูภำพถนนของแขวงทำงหลวงชนบท
อุดรธำนี ซ่ึงมีจ ำนวนทั้งส้ิน 12 ท่ำน งำนวจิยัน้ี ไดร้วบรวมขอ้มูลกำรตดัสินใจจำกผูท่ี้ผำ่นเกณฑคุ์ณสมบติัท่ีก ำหนด จ ำนวน 10 ท่ำน 

B - ด้านวิศวกรรม C – ด้านสังคม เศษฐกิจและ
ส่ิงแวดล้อม 

D – ด้านสนับสนุนยุทธศาสตร์ 

b1- ดัชนีสภาพทาง
หลวงชนบท  

 
b2- ดัชนีความ
ขรุขระสากล  

 
b3- ค่าการแอ่นตัว  

 

b4 - อายุการใช้งาน 
(ปี)

 

c1 - ปริมาณจราจร 

 
c2 - ปริมาณรถบรรทุก 

 
c3 - สถานท่ีส าคัญในสายทาง 
 
 c4 - ความหนาแน่นของชุมชน 
 
 

d1- ด้านการจราจร 
d2- ด้านการขนส่ง 
d3- ด้านเศรษฐกิจ 
d4- ด้านการท่องเที่ยว 
d5- ด้านความมั่นคงชายแดน 
 
 
 

A - แนวทางการจัดล าดับความส าคัญของถนนในการบ ารุงรักษาและฟ้ืนฟูสภาพในระดับโครงข่ายอย่างยั่งยื่น โดยค านึงถึง
ความจ าเป็นเร่งด่วนภายใต้กรอบงบประมาณที่จ ากัด 

E – ด้านนโยบายการบ ารุงรักษา/
กฏหมาย 

c5 – ต้นทุนค่าใช้จ่าย 

 
c6 – ผลประโยชน์ 

 

e1- การก่อสร้างถนนใหม่ 
e2- การบ ารุงรักษาและฟ้ืนฟู
สภาพถนน 
e3- การป้องกันการเส่ือมสภาพ
ของถนน 
 
 
 

R1 – Route No. 1

 

โครงข่ายถนนของแขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี  63 สายทาง 

R2 – Route No. 2

 

R3 – Route No. 3

 

Rn – Route No. n

 

R4 – Route No. 4

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี

373373

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ภาพ 1 โครงสร้ำงกำรจดัล ำดบัควำมส ำคญัของถนนในกำรบ ำรุงรักษำและฟ้ืนฟสูภำพในระดบัโครงข่ำยอยำ่งย ัง่ยนื 
 
 3. กำรก ำหนดเคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรส ำรวจ  
     เคร่ืองมือหลกัท่ีใชใ้นกำรศึกษำคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถำม ซ่ึงใชใ้นกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบังำนกำร
จดัล ำดบัควำมส ำคญัของถนนในกำรบ ำรุงรักษำและฟ้ืนฟูสภำพในระดบัโครงข่ำยอย่ำงย ัง่ยืน โดยใชแ้บบสอบถำมส ำหรับผูเ้ช่ียวชำญ 
โดยจะใชก้ำรเปรียบเทียบเป็นคู่ ผูต้อบแบบสอบถำมจะตอ้งเปรียบเทียบควำมส ำคญั โดยระดบัของกำรให้ควำมส ำคญัจะถูกวดัโดย
กำรแสดงค่ำตวัเลข 1 ถึง 9 แสดงระดบัควำมส ำคญัท่ีเท่ำกนั จนถึงระดบัควำมส ำค ญท่ีสูงกวำ่ 
 4. ประชำกรและกลุ่มตวัอยำ่ง 

     จำกจ ำนวนผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในลกัษณะงำนเฉพำะดำ้นกำรบ ำรุงรักษำเและฟ้ืนฟสูภำพถนนของแขวงทำงหลวงชนบท
อุดรธำนี ซ่ึงมีจ ำนวนทั้งส้ิน 12 ท่ำน งำนวจิยัน้ี ไดร้วบรวมขอ้มูลกำรตดัสินใจจำกผูท่ี้ผำ่นเกณฑคุ์ณสมบติัท่ีก ำหนด จ ำนวน 10 ท่ำน 

B - ด้านวิศวกรรม C – ด้านสังคม เศษฐกิจและ
ส่ิงแวดล้อม 

D – ด้านสนับสนุนยุทธศาสตร์ 

b1- ดัชนีสภาพทาง
หลวงชนบท  

 
b2- ดัชนีความ
ขรุขระสากล  

 
b3- ค่าการแอ่นตัว  

 

b4 - อายุการใช้งาน 
(ปี)

 

c1 - ปริมาณจราจร 

 
c2 - ปริมาณรถบรรทุก 

 
c3 - สถานท่ีส าคัญในสายทาง 
 
 c4 - ความหนาแน่นของชุมชน 
 
 

d1- ด้านการจราจร 
d2- ด้านการขนส่ง 
d3- ด้านเศรษฐกิจ 
d4- ด้านการท่องเที่ยว 
d5- ด้านความมั่นคงชายแดน 
 
 
 

A - แนวทางการจัดล าดับความส าคัญของถนนในการบ ารุงรักษาและฟ้ืนฟูสภาพในระดับโครงข่ายอย่างยั่งยื่น โดยค านึงถึง
ความจ าเป็นเร่งด่วนภายใต้กรอบงบประมาณที่จ ากัด 

E – ด้านนโยบายการบ ารุงรักษา/
กฏหมาย 

c5 – ต้นทุนค่าใช้จ่าย 

 
c6 – ผลประโยชน์ 

 

e1- การก่อสร้างถนนใหม่ 
e2- การบ ารุงรักษาและฟ้ืนฟู
สภาพถนน 
e3- การป้องกันการเส่ือมสภาพ
ของถนน 
 
 
 

R1 – Route No. 1

 

โครงข่ายถนนของแขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี  63 สายทาง 

R2 – Route No. 2

 

R3 – Route No. 3

 

Rn – Route No. n

 

R4 – Route No. 4

 

 
 

 
 

ซ่ึงถือวำ่ เป็นผูเ้ช่ียวชำญ (ประสบกำรณ์ท ำงำนอยูร่ะหวำ่ง 7-27 ปี เฉล่ีย 16 ปี)  โดยก ำหนดคุณสมบติัดงัน้ี มีประสบกำรณ์ท ำงำน
ดำ้นกำรบ ำรุงรักษำและฟ้ืนฟสูภำพถนนมำกวำ่ 5 ปี ทั้งในส่วนของกำรวำงแผน และกำรปฏิบติังำน 
 5. กำรส ำรวจขอ้มูลกำรตดัสินใจโดยกำรเปรียบเทียบเป็นรำยคู่ (pairwise comparison) 
     น ำแบบสอบถำมไปสัมภำษณ์ผูเ้ช่ียวชำญ โดยจะให้ผู ้เช่ียวชำญเปรียบเทียบเกณฑห์รือปัจจยัทีละคู่ ดว้ยค ำอธิบำยตำม
ระดบัควำมส ำคญัจำก 1 ถึง 9 (Saaty, 1990) ดงัตำรำง 1 ขอ้มูลท่ีไดส้ำมำรถแยกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 เปรียบเทียบปัจจยัหลกัท่ี
ใช้ในกำรตดัสินใจภำยใตว้ตัถุประสงค์ของปัญหำ และส่วนท่ี 2 เปรียบเทียบปัจจยัรองภำยใตปั้จจัยหลกัแต่ละด้ำนท่ีใชใ้นกำร
ตดัสินใจในกำรจดัล ำดบัควำมส ำคญัของถนนในกำรบ ำรุงรักษำและฟ้ืนฟูสภำพในระดบัโครงข่ำย ขอ้มูลท่ีไดจ้ำกแบบสอบถำมจะ
น ำไปจดัเป็นตำรำงเมทริกซ์ของค่ำเปรียบเทียบ (Saaty, 2012) ดงัตำรำง 2 
 
ตาราง 1  
มาตรฐานแสดงมาตราส่วนท่ีใช้ในการเปรียบเทียบความส าคัญ 

ระดบั
ควำมส ำคญั 

ควำมหมำย ค ำอธิบำย 

1 ส ำคญัเท่ำกนั ปัจจยัทั้งสองท่ีก ำลงัพิจำรณำเปรียบเทียบมีควำมส ำคญั เท่ำเทียมกนั 
3 ส ำคญักวำ่ปำนกลำง ปัจจยัทั้งสองท่ีก ำลงัพิจำรณำเปรียบเทียบปัจจยัตวัหน่ึงมีควำมส ำคญัมำกกวำ่

อีกตวัหน่ึง ปำนกลำง 
5 ส ำคญักวำ่อยำ่งเด่นชดั ปัจจยัทั้งสองท่ีก ำลงัพิจำรณำเปรียบเทียบปัจจยัตวัท่ีหน่ึงมีควำมส ำคญั

มำกกวำ่อีกตวัหน่ึง มำก 
7 ส ำคญักวำ่อยำ่งเด่นชดัมำก ปัจจยัทั้งสองท่ีก ำลงัพิจำรณำเปรียบเทียบปัจจยัตวัท่ีหน่ึงมีควำมส ำคญั

มำกกวำ่อีกตวัหน่ึง มำกท่ีสุด  
9 ส ำคญักวำ่อยำ่งเด่นชดั ปัจจยัทั้งสองท่ีก ำลงัพิจำรณำเปรียบเทียบปัจจยัตวัท่ีหน่ึงมีควำมส ำคญั

มำกกวำ่อีกตวัหน่ึง ระดบัสูงสุด 
2, 4, 6, 8 ค่ำกลำงระหวำ่งระดบัควำม

เขม้ขน้ของอิทธิพลตำมท่ี 
กล่ำวมำขำ้งตน้ 

ค่ำควำมส ำคญัของกำรเปรียบเทียบปัจจยัถูกพิจำรณำวำ่ควรเป็นค่ำระหวำ่ง
กลำงของค่ำท่ีกล่ำวไวข้ำ้งตน้ 

 
ตาราง 2  
เมทริกซ์ท่ีใช้แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยภายใต้วตัถปุระสงค์ของปัญหา  

เกณฑห์รือปัจจยั ปัจจยัท่ี 1 ปัจจยัท่ี 2 ปัจจยัท่ี n 
ปัจจยัท่ี 1 1 a12 a1n 
ปัจจยัท่ี 2 a21 1 a2n 

ปัจจยัท่ี n an1 an2 1 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี
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 6. วิเครำะห์และทดสอบควำมสอดคลอ้งของกำรตดัสินใจตำมกระบวนกำรล ำดบัชั้นเชิงวิเครำะห์ (Analytical Hierarchy 
Process--AHP) 
     กำรวเิครำะห์ควำมสอดคลอ้งของเหตุผลในกำรใหค้ะแนน โดยกำรเปรียบเทียบหลกัเกณฑท์ั้งหมดท่ีก ำหนดจำกขั้นตอน
ท่ีผำ่นมำ แลว้น ำผลรวมของค่ำวินิจฉัยของแต่ละหลกัเกณฑใ์นแนวตั้งแต่ละแนว มำคูณดว้ยผลรวมของค่ำเฉล่ียในแนวนอนแต่ละ
แนว แลว้น ำเอำผลคูณท่ีไดม้ำรวมกนั ผลลพัธ์จะเท่ำกบัจ ำนวนหลกัเกณฑท์ั้งหมดท่ีถูกน ำมำเปรียบเทียบ ผลรวมของค่ำวินิจฉัยน้ี
เรียกวำ่ Eigenvalues (max) อตัรำส่วนควำมสอดคลอ้ง (C.R.) สำมำรถค ำนวณไดจ้ำกอตัรำส่วนเปรียบเทียบระหวำ่งค่ำดชันีควำม
สอดคลอ้ง (Consistency Index--C.I.) มีค่ำเท่ำกบั (max -n) / (n-1) ท่ีค  ำนวณไดจ้ำกตำรำงเมทริกซ์ กบัค่ำดชันีควำมสอดคลอ้งเชิง
สุ่ม (Random Consistency Index--RI) ดงัตำรำง 3 ค่ำอตัรำส่วนควำมสอดคลอ้ง (C.R.) กรณีพิจำรณำปัจจยัมำกกวำ่หรือเท่ำกบั 5 
ปัจจยั ไม่ควรมีค่ำเกินร้อยละ 10 ส ำหรับ 4 ปัจจยั ไม่ควรเกินร้อยละ 9 และ ส ำหรับ 3 ปัจจยั ไม่ควรเกินร้อยละ 5 กำรวินิจฉัยจึงจะมี
ควำมสอดคลอ้งของเหตุผล (Saaty, 1990; 2012) แสดงดงัตำรำง 3 จำกนั้น ท ำกำรกำรวิเครำะห์ค่ำน ้ ำหนกัของขอ้มูลแต่ละรูปแบบ
ปัจจยัหรือทำงเลือก ดงัแสดงในสมกำรท่ี 1 ซ่ึงผลรวมของค่ำน ้ ำหนกัควำมส ำคญัของปัจจยัหรือทำงเลือกนั้น จะมีค่ำเท่ำกบั 1 
 

          (1) 

เม่ือ Wi     คือ  น ้ำหนกัคะแนนของแต่ละหลกัเกณฑ ์
              Vi     คือ   ค่ำเฉล่ียทำงเรขำคณิต 

                                                             n    คือ   จ ำนวนตวัเลขท่ีน ำมำหำค่ำเฉล่ีย 
 

ตาราง 3 
ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงสุ่ม (Random Consistency Index--RI) 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
R.I. 0.00 0.00 0.58 0.90 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 

 
 7. สรุปผลกำรศึกษำ 

     กำรสรุปผลกำรศึกษำกำรจดัล ำดบัควำมส ำคญัในกำรบ ำรุงรักษำและฟ้ืนฟสูภำพทำงหลวงชนบทระดบัโครงข่ำย โดยใช้
กระบวนกำรล ำดบัชั้นเชิงวิเครำะห์ AHP: กรณีศึกษำแขวงทำงหลวงชนบทอุดรธำนี ไดค้่ำน ้ ำหนกัของปัจจยัหลกัและปัจจยัรองใน
กำรจดัล ำดบัควำมส ำคญัในกำรบ ำรุงรักษำ และฟ้ืนฟสูภำพทำงหลวงชนบทระดบัโครงข่ำย 
 

ผลการศึกษา 
 

 ผลกำรส ำรวจกำรตดัสินใจและวิเครำะห์ค่ำน ้ ำหนักของปัจจัยหลกัและปัจจัยรองในกำรจัดล ำดับควำมส ำคญัในกำร
บ ำรุงรักษำและฟ้ืนฟสูภำพทำงหลวงชนบทระดบัโครงข่ำยจำกผูเ้ช่ียวชำญ พบวำ่ ค่ำควำมสอดคลอ้งของกำรตดัสินใจ (C.R.) ในกำร
ตดัสินใจ ส ำหรับปัจจยัหลกั 4 ดำ้น ประกอบดว้ย ดำ้น 1) ดำ้นวิศวกรรม 2) ดำ้นสังคมเศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้ม 3) ดำ้นสนบัสนุน
ยทุธศำสตร์ และ4) ดำ้นนโยบำยกำรบ ำรุงรักษำ มีค่ำระหวำ่ง 0.021 ถึง 0.065 ส่วนปัจจยัรองดำ้นดำ้นวิศวกรรม มีค่ำระหวำ่ง 0.021 
ถึง 0.078 ปัจจยัรองดำ้นดำ้นสังคมเศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้ม มีค่ำระหวำ่ง 0.044 ถึง 0.096 ดำ้นสนบัสนุนยทุธศำสตร์ มีค่ำระหวำ่ง 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย
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 6. วิเครำะห์และทดสอบควำมสอดคลอ้งของกำรตดัสินใจตำมกระบวนกำรล ำดบัชั้นเชิงวิเครำะห์ (Analytical Hierarchy 
Process--AHP) 
     กำรวเิครำะห์ควำมสอดคลอ้งของเหตุผลในกำรใหค้ะแนน โดยกำรเปรียบเทียบหลกัเกณฑท์ั้งหมดท่ีก ำหนดจำกขั้นตอน
ท่ีผำ่นมำ แลว้น ำผลรวมของค่ำวินิจฉัยของแต่ละหลกัเกณฑใ์นแนวตั้งแต่ละแนว มำคูณดว้ยผลรวมของค่ำเฉล่ียในแนวนอนแต่ละ
แนว แลว้น ำเอำผลคูณท่ีไดม้ำรวมกนั ผลลพัธ์จะเท่ำกบัจ ำนวนหลกัเกณฑท์ั้งหมดท่ีถูกน ำมำเปรียบเทียบ ผลรวมของค่ำวินิจฉัยน้ี
เรียกวำ่ Eigenvalues (max) อตัรำส่วนควำมสอดคลอ้ง (C.R.) สำมำรถค ำนวณไดจ้ำกอตัรำส่วนเปรียบเทียบระหวำ่งค่ำดชันีควำม
สอดคลอ้ง (Consistency Index--C.I.) มีค่ำเท่ำกบั (max -n) / (n-1) ท่ีค  ำนวณไดจ้ำกตำรำงเมทริกซ์ กบัค่ำดชันีควำมสอดคลอ้งเชิง
สุ่ม (Random Consistency Index--RI) ดงัตำรำง 3 ค่ำอตัรำส่วนควำมสอดคลอ้ง (C.R.) กรณีพิจำรณำปัจจยัมำกกวำ่หรือเท่ำกบั 5 
ปัจจยั ไม่ควรมีค่ำเกินร้อยละ 10 ส ำหรับ 4 ปัจจยั ไม่ควรเกินร้อยละ 9 และ ส ำหรับ 3 ปัจจยั ไม่ควรเกินร้อยละ 5 กำรวินิจฉัยจึงจะมี
ควำมสอดคลอ้งของเหตุผล (Saaty, 1990; 2012) แสดงดงัตำรำง 3 จำกนั้น ท ำกำรกำรวิเครำะห์ค่ำน ้ ำหนกัของขอ้มูลแต่ละรูปแบบ
ปัจจยัหรือทำงเลือก ดงัแสดงในสมกำรท่ี 1 ซ่ึงผลรวมของค่ำน ้ ำหนกัควำมส ำคญัของปัจจยัหรือทำงเลือกนั้น จะมีค่ำเท่ำกบั 1 
 

          (1) 

เม่ือ Wi     คือ  น ้ำหนกัคะแนนของแต่ละหลกัเกณฑ ์
              Vi     คือ   ค่ำเฉล่ียทำงเรขำคณิต 

                                                             n    คือ   จ ำนวนตวัเลขท่ีน ำมำหำค่ำเฉล่ีย 
 

ตาราง 3 
ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงสุ่ม (Random Consistency Index--RI) 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
R.I. 0.00 0.00 0.58 0.90 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 

 
 7. สรุปผลกำรศึกษำ 

     กำรสรุปผลกำรศึกษำกำรจดัล ำดบัควำมส ำคญัในกำรบ ำรุงรักษำและฟ้ืนฟสูภำพทำงหลวงชนบทระดบัโครงข่ำย โดยใช้
กระบวนกำรล ำดบัชั้นเชิงวิเครำะห์ AHP: กรณีศึกษำแขวงทำงหลวงชนบทอุดรธำนี ไดค้่ำน ้ ำหนกัของปัจจยัหลกัและปัจจยัรองใน
กำรจดัล ำดบัควำมส ำคญัในกำรบ ำรุงรักษำ และฟ้ืนฟสูภำพทำงหลวงชนบทระดบัโครงข่ำย 
 

ผลการศึกษา 
 

 ผลกำรส ำรวจกำรตดัสินใจและวิเครำะห์ค่ำน ้ ำหนักของปัจจัยหลกัและปัจจัยรองในกำรจัดล ำดับควำมส ำคญัในกำร
บ ำรุงรักษำและฟ้ืนฟสูภำพทำงหลวงชนบทระดบัโครงข่ำยจำกผูเ้ช่ียวชำญ พบวำ่ ค่ำควำมสอดคลอ้งของกำรตดัสินใจ (C.R.) ในกำร
ตดัสินใจ ส ำหรับปัจจยัหลกั 4 ดำ้น ประกอบดว้ย ดำ้น 1) ดำ้นวิศวกรรม 2) ดำ้นสังคมเศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้ม 3) ดำ้นสนบัสนุน
ยทุธศำสตร์ และ4) ดำ้นนโยบำยกำรบ ำรุงรักษำ มีค่ำระหวำ่ง 0.021 ถึง 0.065 ส่วนปัจจยัรองดำ้นดำ้นวิศวกรรม มีค่ำระหวำ่ง 0.021 
ถึง 0.078 ปัจจยัรองดำ้นดำ้นสังคมเศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้ม มีค่ำระหวำ่ง 0.044 ถึง 0.096 ดำ้นสนบัสนุนยทุธศำสตร์ มีค่ำระหวำ่ง 

 
 

 
 

0.028 ถึง 0.089  และดำ้นนโยบำยกำรบ ำรุงรักษำ/ ขอ้กฎหมำย มีค่ำระหวำ่ง 0.009 ถึง 0.048 ซ่ึงค่ำควำมสอดคลอ้งในกำรตดัสินใจ
ผำ่นเกณฑก์ำรพิจำรณำทุกปัจจยั 
 จำกตำรำง 4 พบว่ำ ค่ำน ้ ำหนักของปัจจยัหลกัในกำรจดัล ำดับควำมส ำคญัในกำรบ ำรุงรักษำและฟ้ืนฟูสภำพทำงหลวง
ชนบทระดบัโครงข่ำย โดยผูเ้ช่ียวชำญใหค้่ำน ้ ำหนกัควำมส ำคญัมำกท่ีสุด คือ ปัจจยัดำ้นวิศวกรรม คิดเป็น 50.44% ปัจจยัดำ้นสังคม
เศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้ม คิดเป็น 28.96% ปัจจยัดำ้นสนบัสนุนยทุธศำสตร์ คิดเป็น 14.06% และปัจจยัท่ีมีค่ำน ้ ำหนกันอ้ยท่ีสุด คือ 
ปัจจัยด้ำนนโยบำยกำรบ ำรุงรักษำ คิดเป็น 6.54% ตำมล ำดับ ทั้ งน้ี อำจเน่ืองมำจำกกลุ่มเป้ำหมำยท่ีให้กำรตอบแบบสอบถำม 
ส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้มีประสบกำรณ์และควำมเก่ียวขอ้งกบังำนดูแลและบ ำรุงฟ้ืนฟูสภำพถนน จึงให้ควำมส ำคญักับปัจจยัทำงดำ้น
วศิวกรรมเป็นอนัดบัแรก เพรำะเป็นส่ิงท่ีสำมำรถแสดงถึงสภำพปัญหำท่ีแทจ้ริงของกำรเส่ือมสภำพและกำรช ำรุดเสียหำยของถนนท่ี
ส่งผลโดยตรงต่อผูใ้ชร้ถใชถ้นน ไม่วำ่จะเป็นควำมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภยัในกำรเดินทำงเขำ้ถึงพ้ืนท่ีต่ำง ๆ รวมถึงโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกทำงเศรษฐกิจและสงัคม ส่วนปัจจยัดำ้นสงัคม เศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้มและปัจจยัดำ้นสนบัสนุน
ยทุธศำสตร์ ผูเ้ช่ียวชำญใหค้วำมส ำคญัรองลงมำตำมล ำดบั ซ่ึงทั้งสองปัจจยัมีควำมเก่ียวเน่ืองกนั โดยเป็นปัจจยัพ้ืนฐำนท่ีตอ้งค ำนึงถึง
ควำมเสมอภำคให้เกิดกบัทุกภำคส่วนตำมแผนยทุธศำสตร์กำรบ ำรุงรักษำเพ่ิมคุณค่ำโครงข่ำยทำงหลวงชนบท ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักำร
ท่องเท่ียว เศรษฐกิจ กำรขนส่ง กำรจรำจร และควำมมั่นคงชำยแดน ส่วนปัจจัยด้ำนนโยบำยกำรบ ำรุงรักษำ ผูเ้ช่ียวชำญให้
ควำมส ำคญัน้อยท่ีสุด อำจเน่ืองมำจำกเห็นวำ่ ปัจจยัน้ีมีขอ้จ ำกดัในดำ้นกำรจดัสรรงบประมำณจำกหน่วยงำนส่วนกลำงในแต่ละ
ปีงบประมำณ 
 
ตาราง 4  
ผลรวมค่าน า้หนักความส าคัญของปัจจัยหลกัในการจัดล าดบัความส าคัญของถนนในการบ ารุงรักษาและฟ้ืนฟูสภาพในระดับ
โครงข่ายอย่างยัง่ยืน  

ปัจจยัหลกั ผลรวมค่ำน ้ ำหนกัเฉล่ีย            % 
1. ปัจจยัดำ้นวศิวกรรม (A)         0.50       50.44 

2. ปัจจยัดำ้นสงัคมเศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้ม (B)         0.29       28.96 

3. ปัจจยัดำ้นสนบัสนุนยทุธศำสตร์ (C)         0.14       14.06 

4. ปัจจยัดำ้นนโยบำยกำรบ ำรุงรักษำ (D)         0.07         6.54 

ผลรวม            1.00     100.00 
 
 จำกตำรำง 5 พบวำ่ ค่ำน ้ ำหนกัของปัจจยัรองดำ้นวิศวกรรม ในกำรจดัล ำดบัควำมส ำคญัในกำรบ ำรุงรักษำและฟ้ืนฟูสภำพ
ทำงหลวงชนบทระดบัโครงขำ่ย โดยผูเ้ช่ียวชำญใหค้่ำน ้ ำหนกัควำมส ำคญัมำกท่ีสุด คือ ดชันีควำมขรุขระสำกล (IRI) คิดเป็น 52.25% 
ดชันีสภำพทำงหลวงชนบท (RCI) คิดเป็น 29.82% ค่ำกำรแอ่นตวั (deflection) คิดเป็น 11.71% และปัจจยัท่ีมีค่ำน ้ ำหนกันอ้ยท่ีสุด คือ 
อำยกุำรใชง้ำน (ปี)  คิดเป็น 6.22% ตำมล ำดบั อำจเน่ืองมำจำกค่ำดชันีควำมขรุขระสำกล (IRI) สำมำรถประเมินสภำพถนนไดง่้ำย 
รวดเร็ว และขอ้มูลมีควำมน่ำเช่ือถือในกำรน ำมำวิเครำะห์ ซ่ึงสะทอ้นควำมพร้อมในกำรใช้งำน และคุณภำพกำรให้บริกำรของ
โครงข่ำยทำงหลวงชนบทไดเ้ป็นอยำ่งดี ส่วนดชันีสภำพทำงหลวงชนบท (RCI) มีขั้นตอนในกำรส ำรวจถนนสภำพถนนท่ีมีควำม
ยุง่ยำก ใชเ้วลำนำน ซ่ึงอำจจะท ำให้ขอ้มูลเกิดควำมคลำดเคล่ือน เม่ือน ำมำวิเครำะห์ จึงมีควำมน่ำเช่ือถือนอ้ยกวำ่ดชันีควำมขรุขระ
สำกล (IRI) และค่ำกำรแอ่นตวั (deflection) ส่วนอำยกุำรใชง้ำนผุเ้ช่ียวชำญใหค้วำมส ำคญันอ้ยท่ีสุด เน่ืองจำกถนนแต่ละสำยมีสภำพ



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี
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กำรใชง้ำนและสภำพแวดลอ้มแตกต่ำงกนัในแต่ละพ้ืนท่ี ส่งผลใหถ้นนเส่ือมสภำพและช ำรุดเสียหำยไม่เป็นไปตำมอำยกุำรใชง้ำนท่ี
ออกแบบไว ้
   
ตาราง 5 
ผลรวมค่าน า้หนักความส าคัญของปัจจัยรองด้านวิศวกรรม ในการจัดล าดับความส าคัญของถนนในการบ ารุงรักษาและฟ้ืนฟูสภาพ
ในระดับโครงข่ายอย่างยัง่ยืน 

ปัจจยัรอง              ผลรวมค่ำน ้ ำหนกัเฉล่ีย            % 
1. a1 - ดชันีสภำพทำงหลวงชนบท (RCI)         0.30       29.82  
2. a2 - ดชันีควำมขรุขระสำกล (IRI)         0.52       52.25  
3. a3 - ค่ำกำรแอ่นตวั (Deflection)          0.12       11.71  
4. a4 - อำยกุำรใชง้ำน (ปี)           0.06         6.22  

ผลรวม            1.00     100.00 
 
 จำกตำรำง 6 พบว่ำ ค่ำน ้ ำหนักของปัจจยัรองดำ้นสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มในกำรจดัล ำดบัควำมส ำคญัในกำร
บ ำรุงรักษำและฟ้ืนฟูสภำพทำงหลวงชนบทระดบัโครงข่ำย โดยผูเ้ช่ียวชำญให้ค่ำน ้ ำหนกัควำมส ำคญัมำกท่ีสุด คือ ควำมหนำแน่น
ของชุมชน คิดเป็น 46.02% สถำนท่ีส ำคญัในสำยทำง คิดเป็น 24.29% ปริมำณรถบรรทุก คิดเป็น 13.37% ปริมำณจรำจร 8.28% 
ผลประโยชน์ 4.79% และปัจจยัท่ีมีค่ำน ้ ำหนกันอ้ยท่ีสุด คือ ตน้ทุนค่ำใชจ่้ำย คิดเป็น 3.26% ตำมล ำดบั ซ่ึงท ำให้เห็นว่ำ พ้ืนท่ีท่ีมี
ประชำกรหนำแน่นเป็นปัจจยัท่ีมีควำมส ำคญัมำกท่ีสุด ท ำให้เกิดกิจกรรมกำรเดินทำง โดยเฉพำะหำกพ้ืนท่ีนั้น มีสถำนท่ีหรือแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีส ำคญั จะพบปริมำณจรำจรท่ีเพ่ิมมำกข้ึน ประกอบกบัหำกเส้นทำงนั้น มีกำรใชง้ำนของรถบรรทุกเพ่ือกิจกรรมด ำเนิน
ทำงธุรกิจ จะส่งผลต่อกำรเส่ือมสภำพและช ำรุดเสียหำยของถนนเร็วและรุนแรงมำกยิ่งข้ึน ส่งผลต่อตน้ทุนค่ำใชจ่้ำยในกำรดูแล
บ ำรุงรักษำและฟ้ืนฟสูภำพถนนมำกยิง่ข้ึน และผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนกบัทั้งภำครัฐและเอกชน  
 
ตาราง 6  
ผลรวมค่าน ้าหนักความส าคัญของปัจจัยรองด้านสังคมเศรษฐกิจและส่ิงแวดล้อม ในการจัดล าดับความส าคัญของถนนในการ
บ ารุงรักษาและฟ้ืนฟูสภาพในระดับโครงข่ายอย่างยัง่ยืน 

ปัจจยัรอง              ผลรวมค่ำน ้ ำหนกัเฉล่ีย             % 
1. b1 – ปริมำณจรำจร         0.08         8.28  

2. b2 - ปริมำณรถบรรทุก          0.13       13.37  

3. b3 – สถำนท่ีส ำคญัในสำยทำง         0.24       24.29  

4. b4 – ควำมหนำแน่นของชุมชน         0.46       46.02  

5. b5 -ตน้ทุนค่ำใชจ่้ำย         0.03         3.26  

6. b6 -ผลประโยชน ์         0.05         4.79  

ผลรวม            1.00     100.00 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี
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กำรใชง้ำนและสภำพแวดลอ้มแตกต่ำงกนัในแต่ละพ้ืนท่ี ส่งผลใหถ้นนเส่ือมสภำพและช ำรุดเสียหำยไม่เป็นไปตำมอำยกุำรใชง้ำนท่ี
ออกแบบไว ้
   
ตาราง 5 
ผลรวมค่าน า้หนักความส าคัญของปัจจัยรองด้านวิศวกรรม ในการจัดล าดับความส าคัญของถนนในการบ ารุงรักษาและฟ้ืนฟูสภาพ
ในระดับโครงข่ายอย่างยัง่ยืน 

ปัจจยัรอง              ผลรวมค่ำน ้ ำหนกัเฉล่ีย            % 
1. a1 - ดชันีสภำพทำงหลวงชนบท (RCI)         0.30       29.82  
2. a2 - ดชันีควำมขรุขระสำกล (IRI)         0.52       52.25  
3. a3 - ค่ำกำรแอ่นตวั (Deflection)          0.12       11.71  
4. a4 - อำยกุำรใชง้ำน (ปี)           0.06         6.22  

ผลรวม            1.00     100.00 
 
 จำกตำรำง 6 พบว่ำ ค่ำน ้ ำหนักของปัจจยัรองดำ้นสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มในกำรจดัล ำดบัควำมส ำคญัในกำร
บ ำรุงรักษำและฟ้ืนฟูสภำพทำงหลวงชนบทระดบัโครงข่ำย โดยผูเ้ช่ียวชำญให้ค่ำน ้ ำหนกัควำมส ำคญัมำกท่ีสุด คือ ควำมหนำแน่น
ของชุมชน คิดเป็น 46.02% สถำนท่ีส ำคญัในสำยทำง คิดเป็น 24.29% ปริมำณรถบรรทุก คิดเป็น 13.37% ปริมำณจรำจร 8.28% 
ผลประโยชน์ 4.79% และปัจจยัท่ีมีค่ำน ้ ำหนกันอ้ยท่ีสุด คือ ตน้ทุนค่ำใชจ่้ำย คิดเป็น 3.26% ตำมล ำดบั ซ่ึงท ำให้เห็นว่ำ พ้ืนท่ีท่ีมี
ประชำกรหนำแน่นเป็นปัจจยัท่ีมีควำมส ำคญัมำกท่ีสุด ท ำให้เกิดกิจกรรมกำรเดินทำง โดยเฉพำะหำกพ้ืนท่ีนั้น มีสถำนท่ีหรือแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีส ำคญั จะพบปริมำณจรำจรท่ีเพ่ิมมำกข้ึน ประกอบกบัหำกเส้นทำงนั้น มีกำรใชง้ำนของรถบรรทุกเพ่ือกิจกรรมด ำเนิน
ทำงธุรกิจ จะส่งผลต่อกำรเส่ือมสภำพและช ำรุดเสียหำยของถนนเร็วและรุนแรงมำกยิ่งข้ึน ส่งผลต่อตน้ทุนค่ำใชจ่้ำยในกำรดูแล
บ ำรุงรักษำและฟ้ืนฟสูภำพถนนมำกยิง่ข้ึน และผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนกบัทั้งภำครัฐและเอกชน  
 
ตาราง 6  
ผลรวมค่าน ้าหนักความส าคัญของปัจจัยรองด้านสังคมเศรษฐกิจและส่ิงแวดล้อม ในการจัดล าดับความส าคัญของถนนในการ
บ ารุงรักษาและฟ้ืนฟูสภาพในระดับโครงข่ายอย่างยัง่ยืน 

ปัจจยัรอง              ผลรวมค่ำน ้ ำหนกัเฉล่ีย             % 
1. b1 – ปริมำณจรำจร         0.08         8.28  

2. b2 - ปริมำณรถบรรทุก          0.13       13.37  

3. b3 – สถำนท่ีส ำคญัในสำยทำง         0.24       24.29  

4. b4 – ควำมหนำแน่นของชุมชน         0.46       46.02  

5. b5 -ตน้ทุนค่ำใชจ่้ำย         0.03         3.26  

6. b6 -ผลประโยชน ์         0.05         4.79  

ผลรวม            1.00     100.00 

 
 

 
 

 จำกตำรำง 7 พบวำ่ ค่ำน ้ ำหนกัของปัจจยัรอง ดำ้นสนบัสนุนยทุธศำสตร์ในกำรจดัล ำดบัควำมส ำคญัในกำรบ ำรุงรักษำและ
ฟ้ืนฟูสภำพทำงหลวงชนบทระดบัโครงข่ำย โดยผูเ้ช่ียวชำญให้ค่ำน ้ ำหนกัควำมส ำคญัมำกท่ีสุด คือ ดำ้นกำรขนส่ง คิดเป็น 49.56% 
ดำ้นเศรษฐกิจ คิดเป็น 20.34% ดำ้นกำรท่องเท่ียว คิดเป็น 16.65% ดำ้นกำรจรำจร 7.61% และปัจจยัท่ีมีค่ำน ้ ำหนกันอ้ยท่ีสุด คือ ดำ้น
ควำมมัน่คงชำยแดน คิดเป็น 5.85% ตำมล ำดบั ทั้งน้ี ผูเ้ช่ียวชำญใหค้วำมส ำคญักบัปัจจยัดำ้นกำรขนส่งเป็นอนัดบัแรก อำจเน่ืองจำก
เป็นไปตำมแผนยทุธศำสตร์ของกรมทำงหลวงชนบท และจงัหวดัอุดรธำนี นอกจำกน้ี จงัหวดัอุดรธำนียงัเป็นพ้ืนท่ีเศรษฐกิจและมี
แหล่งท่องเท่ียวท่ีส ำคญั ผูเ้ช่ียวชำญจึงใหค้วำมส ำคญักบัสองปัจจยัน้ี เป็นอนัดบัรองลงมำ ส่วนปัจจยัดำ้นควำมมัน่คงชำยแดนจงัหวดั
อุดรธำนีไม่มีเขตต่อกบัพ้ืนท่ีชำยแดนโดยตรง ผูเ้ช่ียวชำญจึงใหค้วำมส ำคญักบัปัจจยัดำ้นน้ี นอ้ยท่ีสุด 
 
ตาราง 7  
ผลรวมค่าน า้หนักความส าคัญของปัจจัยรองด้านสนับสนุนยทุธศาสตร์ ในการจัดล าดับความส าคัญของถนนในการบ ารุงรักษาและ
ฟ้ืนฟูสภาพในระดับโครงข่ายอย่างยัง่ยืน 

ปัจจยั               ผลรวมค่ำน ้ ำหนกัเฉล่ีย          % 
1. c1 – ดำ้นกำรจรำจร         0.08         7.61  

2. c2 – ดำ้นกำรขนส่ง         0.50       49.56  

3. c3 – ดำ้นเศรษฐกิจ         0.20       20.34  

4. c4 – ดำ้นกำรท่องเท่ียว         0.17       16.65  

5. c5 – ดำ้นควำมมัน่คงชำยแดน         0.06         5.85  

ผลรวม            1.00     100.00 
 
ตาราง 8  
ผลรวมค่าน า้หนักความส าคัญของปัจจัยรองด้านนโยบายการบ ารุงรักษา / ข้อกฎหมายในการจัดล าดับความส าคัญของถนนในการ
บ ารุงรักษาและฟ้ืนฟูสภาพในระดับโครงข่ายอย่างยัง่ยืน 

ปัจจยัรอง             ผลรวมค่ำน ้ ำหนกัเฉล่ีย             % 
1. d1 – กำรก่อสร้ำงถนนใหม่         0.11       11.03  

2. d2 – กำรบ ำรุงรักษำและฟ้ืนฟสูภำพถนน         0.29       28.53  

3. d3 – กำรป้องกนักำรเส่ือมสภำพของถนน         0.60       60.45  

ผลรวม            1.00     100.00 
 
 จำกตำรำง 8 ดงักล่ำวขำ้งตน้ พบว่ำ ค่ำน ้ ำหนักของปัจจยัรองดำ้นนโยบำยกำรบ ำรุงรักษำ/ ขอ้กฎหมำยในกำรจดัล ำดบั
ควำมส ำคญัในกำรบ ำรุงรักษำและฟ้ืนฟูสภำพทำงหลวงชนบทระดับโครงข่ำย โดยใช้กระบวนกำรล ำดับชั้นเชิงวิเครำะห์ AHP: 
กรณีศึกษำแขวงทำงหลวงชนบทอุดรธำนี โดยผูเ้ช่ียวชำญให้ค่ำน ้ ำหนกัควำมส ำคญัมำกท่ีสุด คือ กำรป้องกนักำรเส่ือมสภำพของ
ถนน คิดเป็น 60.45% กำรบ ำรุงรักษำและฟ้ืนฟูสภำพถนน คิดเป็น 28.53% และปัจจยัท่ีมีค่ำน ้ ำหนกันอ้ยท่ีสุด คือ กำรก่อสร้ำงถนน
ใหม่ คิดเป็น 11.03% ตำมล ำดบั ทั้งน้ี จำกปัจจยัดำ้นกำรป้องกนักำรเส่ือมสภำพของถนน เป็นปัจจยัท่ีลงทุนดำ้นงบประมำณนอ้ย



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี
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ท่ีสุด เม่ือเทียบกบักำรบ ำรุงรักษำและฟ้ืนฟสูภำพถนน ซ่ึงมีค่ำใชจ่้ำยในกำรลงทุนท่ีสูง ทั้งจำกกำรใชว้สัดุ เคร่ืองจกัร และเทคโนโลย ี
ระยะเวลำ และกำรจำ้งแรงงำน หำกเป็นกำรก่อสร้ำงถนนใหม่ ยิ่งส่งผลต่อค่ำใชจ่้ำยในกำรลงทุนมำกยิ่งข้ึน ดงันั้น ผูเ้ช่ียวชำญจึงให้
ควำมส ำคญักบัดำ้นกำรป้องกนักำรเส่ือมสภำพของถนน มำกท่ีสุด 
 

สรุปผลการศึกษา 
 

 ในกำรศึกษำกำรจดัล ำดบัปัจจยัควำมส ำคญัในกำรบ ำรุงรักษำและฟ้ืนฟูสภำพทำงหลวงชนบทระดบัโครงข่ำย กรณีศึกษำ
ในพ้ืนท่ีของแขวงทำงหลวงชนบทอุดรธำนี ผลกำรวเิครำะห์ขอ้มูลไดจ้ำกกำรสอบถำมผูเ้ช่ียวชำญ พบวำ่ ค่ำควำมสอดคลอ้งของกำร
ตดัสินใจ ส ำหรับปัจจยัหลกัและปัจจยัรองผำ่นเกณฑก์ำรพิจำรณำทุกดำ้น ส ำหรับผลกำรวเิครำะห์ค่ำน ้ ำหนกัของปัจจยัหลกัในแต่ละ
ดำ้น พบว่ำ ผูเ้ช่ียวชำญให้ควำมส ำคญักบัปัจจยัดำ้นวิศวกรรมมำกท่ีสุด รองลงมำคือ ดำ้นสังคมเศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้ม ดำ้น
สนับสนุนยุทธศำสตร์ และปัจจัยท่ีมีค่ำน ้ ำหนักน้อยท่ีสุด คือ ปัจจยัดำ้นนโยบำยกำรบ ำรุงรักษำ ตำมล ำดับ ส่วนปัจจยัรองด้ำน
วิศวกรรม เรียงตำมน ้ ำหนักควำมส ำคญัมำกท่ีสุดคือ ค่ำดชันีควำมขรุขระสำกล ดำ้นสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้ม คือ ควำม
หนำแน่นของชุมชน ดำ้นสนบัสนุนยทุธศำสตร์ คือ ดำ้นกำรขนส่ง และดำ้นนโยบำยกำรบ ำรุงรักษำและกฏหมำย คือ กำรป้องกนั
กำรเส่ือมสภำพของถนน ซ่ึงปัจจยัหลกั และปัจจยัรอง สำมำรถน ำไปใชใ้นกำรถ่วงค่ำน ้ ำหนกั เพ่ือจดัล ำดบัควำมส ำคญั และวำงแผน
ในกำรบ ำรุงรักษำ และฟ้ืนฟสูภำพทำงหลวงชนบทระดบัโครงข่ำย ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด อยำ่งเสมอภำค และเพียงพอ ต่อผูใ้ช้
รถใชถ้นน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

 1. ควรศึกษำให้เห็นผลของกำรด ำเนินกำรของวิจัยในระยะต่อไป คือ กำรจัดกลุ่มของโครงข่ำยถนนท่ีอยู่ในควำม
รับผิดชอบ เพื่อใชใ้นกำรวำงแผนและจดัสรรงบประมำณในกำรดูแลบ ำรุงรักษำใหท้ัว่ถึง  
 2. ควรมีกำรศึกษำติดตำมถึงประสิทธิภำพของกำรจดัล ำดบัควำมส ำคญัของโครงข่ำยถนนท่ีอยูใ่นควำมรับผิดชอบ เพื่อ
สำมำรถน ำผลกำรศึกษำไปใชป้ระโยชน์ในดำ้นพิจำรณำตดัสินใจในกำรวำงแผนดูแลบ ำรุงรักษำและฟ้ืนฟถูนนอยำ่งป็นระบบ 
 อยำ่งไรก็ตำม งำนวจิยัในคร้ังน้ี อำจมีขอ้จ ำกดับำงประกำร กำรหำทำงเลือกท่ีเหมำะสมของปัจจยัดำ้นต่ำง ๆ นั้น เป็นเพียง
แนวทำงในกำรน ำทฤษฎีและขอ้มูลทำงวิชำกำรท่ีมีอยูใ่นองคก์รมำผนวกเขำ้ดว้ยกนั หำกแต่สถำนกำรณ์จริงนโยบำยของผูบ้ริหำร
อำจมีผลต่อกำรตดัสินใจท่ีมำกกวำ่ ดงันั้น กำรประยกุตใ์ชว้ิธีล ำดบัชั้นเชิงวิเครำะห์ (Analytical Hierarchy Process--AHP) จึงเป็น
เสมือนเคร่ืองมือท่ีช่วยสนบัสนุนกำรตดัสินใจในเบ้ืองตน้ ส ำหรับกำรน ำไปใชจ้ริงในอนำคต จ ำเป็นตอ้งค ำนึงถึงควำมทนัสมยัขอ้มลู
ปัจจยัต่ำง ๆ ประกอบในกำรวเิครำะห์ดว้ย  
 

กติตกิรรมประกาศ 
 

 งำนวจิยัน้ี ส ำเร็จไดด้ว้ยกำรสนบัสนุนจำกบุคลำกรแขวงทำงหลวงชนบทอุดรธำนี และกรมทำงหลวงชนบท ท่ีใหค้วำม
ร่วมมือในกำรสมัภำษณ์ และตอบแบบสอบถำม รวมถึงใหข้อ้เสนอแนะ ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่องำนวจิยัอยำ่งยิง่ 
  
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
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ท่ีสุด เม่ือเทียบกบักำรบ ำรุงรักษำและฟ้ืนฟสูภำพถนน ซ่ึงมีค่ำใชจ่้ำยในกำรลงทุนท่ีสูง ทั้งจำกกำรใชว้สัดุ เคร่ืองจกัร และเทคโนโลย ี
ระยะเวลำ และกำรจำ้งแรงงำน หำกเป็นกำรก่อสร้ำงถนนใหม่ ยิ่งส่งผลต่อค่ำใชจ่้ำยในกำรลงทุนมำกยิ่งข้ึน ดงันั้น ผูเ้ช่ียวชำญจึงให้
ควำมส ำคญักบัดำ้นกำรป้องกนักำรเส่ือมสภำพของถนน มำกท่ีสุด 
 

สรุปผลการศึกษา 
 

 ในกำรศึกษำกำรจดัล ำดบัปัจจยัควำมส ำคญัในกำรบ ำรุงรักษำและฟ้ืนฟูสภำพทำงหลวงชนบทระดบัโครงข่ำย กรณีศึกษำ
ในพ้ืนท่ีของแขวงทำงหลวงชนบทอุดรธำนี ผลกำรวเิครำะห์ขอ้มูลไดจ้ำกกำรสอบถำมผูเ้ช่ียวชำญ พบวำ่ ค่ำควำมสอดคลอ้งของกำร
ตดัสินใจ ส ำหรับปัจจยัหลกัและปัจจยัรองผำ่นเกณฑก์ำรพิจำรณำทุกดำ้น ส ำหรับผลกำรวเิครำะห์ค่ำน ้ ำหนกัของปัจจยัหลกัในแต่ละ
ดำ้น พบว่ำ ผูเ้ช่ียวชำญให้ควำมส ำคญักบัปัจจยัดำ้นวิศวกรรมมำกท่ีสุด รองลงมำคือ ดำ้นสังคมเศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้ม ดำ้น
สนับสนุนยุทธศำสตร์ และปัจจัยท่ีมีค่ำน ้ ำหนักน้อยท่ีสุด คือ ปัจจยัดำ้นนโยบำยกำรบ ำรุงรักษำ ตำมล ำดับ ส่วนปัจจยัรองด้ำน
วิศวกรรม เรียงตำมน ้ ำหนักควำมส ำคญัมำกท่ีสุดคือ ค่ำดชันีควำมขรุขระสำกล ดำ้นสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้ม คือ ควำม
หนำแน่นของชุมชน ดำ้นสนบัสนุนยทุธศำสตร์ คือ ดำ้นกำรขนส่ง และดำ้นนโยบำยกำรบ ำรุงรักษำและกฏหมำย คือ กำรป้องกนั
กำรเส่ือมสภำพของถนน ซ่ึงปัจจยัหลกั และปัจจยัรอง สำมำรถน ำไปใชใ้นกำรถ่วงค่ำน ้ ำหนกั เพ่ือจดัล ำดบัควำมส ำคญั และวำงแผน
ในกำรบ ำรุงรักษำ และฟ้ืนฟสูภำพทำงหลวงชนบทระดบัโครงข่ำย ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด อยำ่งเสมอภำค และเพียงพอ ต่อผูใ้ช้
รถใชถ้นน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

 1. ควรศึกษำให้เห็นผลของกำรด ำเนินกำรของวิจัยในระยะต่อไป คือ กำรจัดกลุ่มของโครงข่ำยถนนท่ีอยู่ในควำม
รับผิดชอบ เพื่อใชใ้นกำรวำงแผนและจดัสรรงบประมำณในกำรดูแลบ ำรุงรักษำใหท้ัว่ถึง  
 2. ควรมีกำรศึกษำติดตำมถึงประสิทธิภำพของกำรจดัล ำดบัควำมส ำคญัของโครงข่ำยถนนท่ีอยูใ่นควำมรับผิดชอบ เพื่อ
สำมำรถน ำผลกำรศึกษำไปใชป้ระโยชน์ในดำ้นพิจำรณำตดัสินใจในกำรวำงแผนดูแลบ ำรุงรักษำและฟ้ืนฟถูนนอยำ่งป็นระบบ 
 อยำ่งไรก็ตำม งำนวจิยัในคร้ังน้ี อำจมีขอ้จ ำกดับำงประกำร กำรหำทำงเลือกท่ีเหมำะสมของปัจจยัดำ้นต่ำง ๆ นั้น เป็นเพียง
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Abstract 
 

The objective of this research was to study general information of tourists, cultural tourism decision-making and digital 
marketing communication strategies affecting cultural tourism decisions. The samples who used to perceive or use digital media 
to access travel information were 400 people. The data collection instrument was the questionnaires. Data were analyzed using 
both descriptive statistics and inference statistics. The results showed that most of them have known or used digital media to 
access travel information via Social Media such as Facebook, Twitter, YouTube, & Viral Video. The majority of respondents 
were females aged between 21-30 years old and held bachelor's degree. The respondents were private workers and had the 
average monthly income of 10,001-30,000 Baht. They liked folk culture and festivals. They also knew the attraction from the 
internet/social media. Local culture was often mentioned as reason that individuals selected to travel with family/relatives/lovers. 
The marketing communication strategies through digital media, tourist attraction websites affecting cultural tourism decisions 
were the most average. The advertising through Search Engine such as Google helped to quickly access information, followed by 
Social Media with word of mouth about recommended attractions via YouTube & Viral Video, and Smart Devices to search for 
tourist information through the application, respectively. The hypothesis testing found that gender, age, education level, 
occupation, average monthly income had no different cultural tourism decisions at the statistical significance level of .05. And the 
digital marketing communication strategies have a relationship with cultural tourism decisions by indicating a moderate 
relationship in the same direction at the statistical significance level of .01. 
 
Keywords: Marketing Communication Strategies, Marketing Through Digital Media, Cultural Tourism 

 
 
 
 

 
 
 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  
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บทน า 
 

ความหลากหลายของทรัพยากรการท่องเท่ียว ทั้งทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวฒันธรรม ประเพณีอนัเป็นเอกลกัษณ์ อธัยาศยั
ไมตรีของคนไทย โดยเฉพาะการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีเป็นการศึกษาหาความรู้ในพ้ืนท่ีหรือบริเวณท่ีมีคุณลกัษณะท่ีส าคญัทาง
ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรม ซ่ึงท าให้การท่องเท่ียวของไทยเป็นธุรกิจบริการท่ีสร้างรายไดห้ลกัให้กบัประเทศ (ยทุธศกัด์ิ สุภสร, 
2563) แต่ดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควดิ-19 ท าใหร้ายไดจ้ากนกัท่องเท่ียวต่างประเทศ และนกัท่องเท่ียวชาวไทย
ลดลงอยา่งมาก (สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย, 2564) ในขณะเดียวกนัพฤติกรรมผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2563 
พบวา่ คนไทยใชอิ้นเทอร์เน็ตเฉล่ียวนัละ 11 ชัว่โมง 25 นาที มีการใชอิ้นเทอร์เน็ตท่ีเพ่ิมมากข้ึนจากเหตุผลหลกั คือ สามารถเขา้ถึง
อินเทอร์เน็ตไดง่้าย และมีเครือข่ายท่ีครอบคลุม ส่วนใหญ่ใช ้Social Media และการคน้หาขอ้มูล (ผูจ้ดัการออนไลน์, 2564) ซ่ึง
เทคโนโลยผีสมกลมกลืนกบัชีวติประจ าวนัของผูบ้ริโภคอยา่งต่อเน่ือง จากการพฒันาต่าง ๆ เช่น การเพ่ิมข้ึนของ Smart Phone และ 
Tablet ท่ีเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีจึงมีบทบาทในอนาคตอยา่งมากในการยกระดบัประสบการณ์ดา้นการท่องเท่ียวของนัก
เดินทาง (ส านกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2561) พฤติกรรมดา้นการท่องเท่ียวในภาพรวม นักท่องเท่ียวมี
แนวโนม้ท่ีจะใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัในการเขา้ถึงแหล่งขอ้มูล และบริการท่องเท่ียวมากข้ึน ซ่ึงความส าคญัของเทคโนโลยีส่ือดิจิทลัต่อ
พฤติกรรมของนักท่องเท่ียวในยุคดิจิทัลเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยจะตอ้งมีการส่ือสารทางการตลาด เช่น การโฆษณา 
ประชาสมัพนัธ์ เชิญชวน จดัโปรโมชัน่ส่งเสริมการท่องเท่ียวดว้ยเทคโนโลยส่ืีอดิจิทลั (สถาพร เกียรติพิริยะ, 2563)  

การสร้างส่ิงท่ีสามารถดึงดูดใจ และสร้างความน่าสนใจ เพ่ือกระตุน้ให้เกิดการรับรู้ และเกิดแรงบนัดาลใจท่ีมีส่วนในการ
ตดัสินใจออกเดินทางท่องเท่ียว ทั้งจากเน้ือหา เร่ืองราวท่ีถูกน ามาเสนอดว้ยการเล่าเร่ืองท่ีโดนใจผูบ้ริโภค และดึงดูดใจชวนให้
ออกไปคน้หาเพ่ิมเติม รวมถึงการไดรั้บประสบการณ์การท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ผ่านดิจิทลัเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั และเสมือนจริง   
(ณฐักมล ถุงสุวรรณ, 2561) ผูป้ระกอบการจึงตอ้งมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการตลาดใหห้ลากหลาย และเลือกช่องทางในการส่ือสาร
ให้เหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของผูบ้ริโภคในรูปแบบการตลาดยุคดิจิทัล ซ่ึงมีหลกัการการท าตลาดท่ีเขา้ใจง่าย เขา้ถึง
ผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอยา่งดี โดยอาศยั Social Media เป็นเคร่ืองมือช่องทางในการท าการส่ือสารการตลาด อาทิเช่น การสร้างแบรนด์บน 
Facebook การท ากิจกรรมการขายผลิตภณัฑบ์น YouTube เป็นตน้ (อรรณพ แสงภู, 2564) ดงันั้น แหล่งท่องเท่ียวสามารถสร้าง      
กลยทุธ์การส่ือสารทางการตลาดผา่นส่ือดิจิทลัไปยงันกัท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมาย เพื่อกระตุน้ใหน้กัท่องเท่ียวเหล่านั้น รับรู้ขอ้มูลท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการตดัสินใจเดินทางมาท่องเท่ียว 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 

1. เพ่ือศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของนกัท่องเท่ียว 
2. เพื่อศึกษาการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
3. เพ่ือศึกษากลยทุธ์การส่ือสารทางการตลาดผา่นส่ือดิจิทลัท่ีมีต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
 

สมมตฐิานของการวจิยั 
 

1. ขอ้มูลทัว่ไปของนกัท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนั มีการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั 
2. กลยทุธ์การส่ือสารทางการตลาดผา่นส่ือดิจิทลั มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
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ความหลากหลายของทรัพยากรการท่องเท่ียว ทั้งทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวฒันธรรม ประเพณีอนัเป็นเอกลกัษณ์ อธัยาศยั
ไมตรีของคนไทย โดยเฉพาะการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีเป็นการศึกษาหาความรู้ในพ้ืนท่ีหรือบริเวณท่ีมีคุณลกัษณะท่ีส าคญัทาง
ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรม ซ่ึงท าให้การท่องเท่ียวของไทยเป็นธุรกิจบริการท่ีสร้างรายไดห้ลกัให้กบัประเทศ (ยทุธศกัด์ิ สุภสร, 
2563) แต่ดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควดิ-19 ท าใหร้ายไดจ้ากนกัท่องเท่ียวต่างประเทศ และนกัท่องเท่ียวชาวไทย
ลดลงอยา่งมาก (สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย, 2564) ในขณะเดียวกนัพฤติกรรมผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2563 
พบวา่ คนไทยใชอิ้นเทอร์เน็ตเฉล่ียวนัละ 11 ชัว่โมง 25 นาที มีการใชอิ้นเทอร์เน็ตท่ีเพ่ิมมากข้ึนจากเหตุผลหลกั คือ สามารถเขา้ถึง
อินเทอร์เน็ตไดง่้าย และมีเครือข่ายท่ีครอบคลุม ส่วนใหญ่ใช ้Social Media และการคน้หาขอ้มูล (ผูจ้ดัการออนไลน์, 2564) ซ่ึง
เทคโนโลยผีสมกลมกลืนกบัชีวติประจ าวนัของผูบ้ริโภคอยา่งต่อเน่ือง จากการพฒันาต่าง ๆ เช่น การเพ่ิมข้ึนของ Smart Phone และ 
Tablet ท่ีเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีจึงมีบทบาทในอนาคตอยา่งมากในการยกระดบัประสบการณ์ดา้นการท่องเท่ียวของนัก
เดินทาง (ส านกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2561) พฤติกรรมดา้นการท่องเท่ียวในภาพรวม นักท่องเท่ียวมี
แนวโนม้ท่ีจะใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัในการเขา้ถึงแหล่งขอ้มูล และบริการท่องเท่ียวมากข้ึน ซ่ึงความส าคญัของเทคโนโลยีส่ือดิจิทลัต่อ
พฤติกรรมของนักท่องเท่ียวในยุคดิจิทัลเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยจะตอ้งมีการส่ือสารทางการตลาด เช่น การโฆษณา 
ประชาสมัพนัธ์ เชิญชวน จดัโปรโมชัน่ส่งเสริมการท่องเท่ียวดว้ยเทคโนโลยส่ืีอดิจิทลั (สถาพร เกียรติพิริยะ, 2563)  

การสร้างส่ิงท่ีสามารถดึงดูดใจ และสร้างความน่าสนใจ เพ่ือกระตุน้ให้เกิดการรับรู้ และเกิดแรงบนัดาลใจท่ีมีส่วนในการ
ตดัสินใจออกเดินทางท่องเท่ียว ทั้งจากเน้ือหา เร่ืองราวท่ีถูกน ามาเสนอดว้ยการเล่าเร่ืองท่ีโดนใจผูบ้ริโภค และดึงดูดใจชวนให้
ออกไปคน้หาเพ่ิมเติม รวมถึงการไดรั้บประสบการณ์การท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ผ่านดิจิทลัเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั และเสมือนจริง   
(ณฐักมล ถุงสุวรรณ, 2561) ผูป้ระกอบการจึงตอ้งมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการตลาดใหห้ลากหลาย และเลือกช่องทางในการส่ือสาร
ให้เหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของผูบ้ริโภคในรูปแบบการตลาดยุคดิจิทัล ซ่ึงมีหลกัการการท าตลาดท่ีเขา้ใจง่าย เขา้ถึง
ผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอยา่งดี โดยอาศยั Social Media เป็นเคร่ืองมือช่องทางในการท าการส่ือสารการตลาด อาทิเช่น การสร้างแบรนด์บน 
Facebook การท ากิจกรรมการขายผลิตภณัฑบ์น YouTube เป็นตน้ (อรรณพ แสงภู, 2564) ดงันั้น แหล่งท่องเท่ียวสามารถสร้าง      
กลยทุธ์การส่ือสารทางการตลาดผา่นส่ือดิจิทลัไปยงันกัท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมาย เพื่อกระตุน้ใหน้กัท่องเท่ียวเหล่านั้น รับรู้ขอ้มูลท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการตดัสินใจเดินทางมาท่องเท่ียว 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 

1. เพ่ือศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของนกัท่องเท่ียว 
2. เพื่อศึกษาการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
3. เพ่ือศึกษากลยทุธ์การส่ือสารทางการตลาดผา่นส่ือดิจิทลัท่ีมีต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
 

สมมตฐิานของการวจิยั 
 

1. ขอ้มูลทัว่ไปของนกัท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนั มีการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั 
2. กลยทุธ์การส่ือสารทางการตลาดผา่นส่ือดิจิทลั มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

 
 

กรอบแนวคดิในการวจิยั 
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ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 
แนวคดิและทฤษฎกีารท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม 
 การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม เป็นการศึกษาหาความรู้ในพ้ืนท่ีหรือบริเวณท่ีมีคุณลกัษณะท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์และ
วฒันธรรม มีการบอกเล่าเร่ืองราวในการพฒันาทางสงัคมและมนุษยผ์า่นทางประวติัศาสตร์ อนัเป็นผลเก่ียวเน่ืองกบัวฒันธรรม องค์
ความรู้ และการใหคุ้ณค่าของสงัคม โดยมีสถาปัตยกรรมท่ีมีคุณค่าหรือสภาพแวดลอ้มอยา่งธรรมชาติ ท่ีสามารถแสดงออกให้เห็นถึง
ความสวยงามและประโยชน์ท่ีไดรั้บจากธรรมชาติ สามารถสะทอ้นใหเ้ห็นถึงสภาพชีวติ ความเป็นอยูข่องคนในแต่ละยคุสมยัไดเ้ป็น
อยา่งดี ไม่วา่จะเป็นสภาพทางเศรษฐกิจ สงัคม หรือขนบธรรมเนียมประเพณี (ไกรฤกษ ์ป่ินแกว้, 2556) การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
ประกอบดว้ย (1) ประวติัศาสตร์และร่องรอยทางประวติัศาสตร์ (2) โบราณคดีและพิพิธภณัฑ์ (3) งานสถาปัตยกรรมเก่าแก่ดั้งเดิม  
(4) ศิลปะ หตัถกรรม ประติมากรรม ภาพวาด รูปป้ันและแกะสลกั (5) ศาสนารวมถึงพิธีกรรมต่าง ๆ ทางศาสนา (6) ดนตรี การแสดง
ละคร ภาพยนตร์ (7) ภาษาและวรรณกรรม (8) วถีิชีวติ เส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย อาหาร (9) ประเพณี วฒันธรรมพ้ืนบา้น เทศกาลต่าง ๆ 
และ (10) ลกัษณะงานและเทคโนโลย ีภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีน ามาใชเ้ฉพาะทอ้งถ่ิน (บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา, 2548) 
 
 

ขอ้มูลทัว่ไปของนกัท่องเท่ียว 
1. เคยรับรู้หรือใชส่ื้อดิจิทลั 
2. เพศ 
3. อาย ุ
4. ระดบัการศึกษา 
5. อาชีพ  
6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

กลยทุธ์การส่ือสารทางการตลาดผา่น
ส่ือดิจิทลั 
1. Smart Devices  
2. Social Media  
3. Website 

การตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
1. แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีเคยไป 
2. ลกัษณะการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีช่ืนชอบ 
3. รู้จกัแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมจาก 
4. สาเหตุท่ีเลือกท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
5. มาท่องเท่ียวกบับุคคลใด 
6. การตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี
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แนวคดิและทฤษฎกีารใช้ส่ือดจิทิลัในการเข้าถงึข้อมูลทางการตลาด 
การส่ือสารทางการตลาด เก่ียวขอ้งกบัการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์และการให้ข่าวสาร การขายโดยใชพ้นักงานขาย การ

ส่งเสริมการขาย และการตลาดทางตรง โดยใชใ้นการโนน้นา้วใจ การชกัจูง การส่ือสารอนัเป็นการสร้างสัมพนัธ์กบัลูกคา้ (Kotler & 
Armstrong, 2012) นอกจากนั้น George and Michael (2014) ไดเ้พ่ิมการตลาดอินเทอร์เน็ต (internet marketing) อีกเคร่ืองมือท่ีท า
หนา้ท่ีเผยแพร่และติดต่อส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมายไดม้ากท่ีสุด และรวดเร็วท่ีสุด ในท านองเดียวกนั ฉตัยาพร เสมอใจ (2550) ไดก้ล่าว
วา่ ความสามารถในการรับรู้ของผูบ้ริโภคแต่ละคนแตกต่างกนัออกไป เน่ืองจากการรับรู้เป็นพ้ืนฐานการเรียนรู้ท่ีส าคญัของบุคคล 
เพราะการตอบสนองของพฤติกรรมใด  ๆ จะข้ึนอยู่กับการรับรู้จากสภาพแวดลอ้มของตนและความสามารถในการแปลความ 
การศึกษาเหล่าน้ี เป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์ระดับการรับรู้ขอ้มูลทางการตลาด  และ SAS Blog (2017) ได้ให้ขอ้มูลว่า การท า
การตลาดผา่นส่ือดิจิทลัเป็นการส่งเสริมสินคา้และบริการ สร้างการมีส่วนร่วมกบัลูกคา้ ส่งเสริมผลิตภณัฑห์รือแบรนด์ผ่านรูปแบบ
ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ อาทิ เวบ็ไซต ์อีเมล ์ทีวีแบบโตต้อบไดอ้ยา่งนอ้ยหน่ึงรูปแบบ  การเขา้ถึงขอ้มูลทางการตลาดผ่านส่ือดิจิทลั ไดแ้ก่ 
(1) Smart Devices เป็นค าเรียกรวม ๆ ของ Smart Phone และ Tablet สามารถท าการส่ือสารการตลาดเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่ง
เฉพาะเจาะจง จากผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตผ่าน Smart Devices มากข้ึน การส่ือสารการตลาดท่ีสามารถส่งผ่าน Smart Devices มีหลาย
รูปแบบ ไดแ้ก่ โฆษณาบนโทรศพัท์มือถือ โฆษณาแบบอินเตอร์แอ็กทีฟ  SMS  Application (2) Social Media เป็นช่องทางการ
ส่ือสารเชิงสังคมท่ีผ่านระบบออนไลน์ ซ่ึงเกิดกระบวนการส่ือสารแบบสองทาง สามารถรู้ไดว้า่ ใครมีไลฟ์สไตลช์อบหรือไม่ชอบ
อะไร ผ่านการเขา้ไปดูพฤติกรรมการเขา้ไปใชเ้วบ็ไซต์ ส่ือเชิงสังคมท่ีสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการตลาด และการส่ือสาร
การตลาด ไดแ้ก่ Facebook, Twitter, YouTube & Viral Video และ (3) Website ท าหนา้ท่ีเป็นเสมือนเวบ็หลกัท่ีท าการตลาดดิจิทลั
อ่ืน ๆ ให้ลิงก์มายงัเวบ็ เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายไดรั้บขอ้มูลท่ีมากข้ึน การท าให้ธุรกิจไดรั้บความนิยมสูงสุด คือ การติดอนัดบั Search 
Engine ในหน้าแรก ๆ เพื่อใหผู้บ้ริโภคเห็นเวบ็ไซต์ และคลิกเขา้ไปชมสินคา้หรือบริการของท่านก่อนเวบ็ไซตอ่ื์น ๆ ซ่ึงการท า 
Search Engine Optimize เป็นเคร่ืองมือช่วยใหเ้วบ็ไซต ์เวบ็เพจ หรือบลอ็กไดรั้บความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 
แนวคดิและทฤษฎพีฤตกิรรมผู้บริโภค 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของแต่ละบุคคลในการคน้หา การเลือกซ้ือ การใช ้การประเมินผล 
หรือจดัการกบัสินคา้และบริการ ซ่ึงผูบ้ริโภคคาดวา่ จะสามารถตอบสนองความตอ้งการของตนเองได ้การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค
มีผลต่อความส าเร็จของธุรกิจ โดยสามารถสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีสร้างความพึงพอใจให้กบัผูบ้ริโภค ตลอดจนช่วยในการ
พฒันาตลาด และพฒันาผลิตภณัฑข์องธุรกิจให้ดีข้ึนไดอ้ยา่งต่อเน่ือง (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอ่ืน ๆ, 2552) ซ่ึงองคก์รผูน้ าดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีใหบ้ริการขอ้มูลเพื่อการเดินทาง และการท่องเท่ียวระดบัโลก ท าการส ารวจแนวโนม้พฤติกรรม และความ
สนใจของนกัท่องเท่ียวท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของกระแสโลก โดยใชปั้จจยัประชากรศาสตร์ เศรษฐกิจ ขอ้มูลผูบ้ริโภค และ
การพฒันาเทคโนโลย ีแบ่งนกัเดินทางออกเป็น 6 ประเภท ดงัน้ี (1) กลุ่มชอบความสะดวกสบาย (2) กลุ่มเรียนรู้วฒันธรรม (3) กลุ่มท่ี
ร ่ ารวยเครือข่ายสงัคม (4) กลุ่มท่ีใหร้างวลักบัชีวิต (5) กลุ่มเดินทางเพ่ือธุรกิจการงาน และ (6) กลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีมีความรับผิดชอบ 
(Amadeus, 2015) 
 
งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 วิภาดา พิทยาวิรุฬห์ และณักษ ์กุลิสร์ (2557) ไดศึ้กษาเร่ือง ส่ือดิจิตอลท่ีมีอิทธิพลต่อการตอบสนองของผู้บริโภคในการ
เข้าถึงข้อมลูทางการตลาด พบวา่ ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีใชง้านส่ือดิจิทลัประเภทต่าง ๆ ในการเขา้ถึงขอ้มูล ประกอบดว้ย 
โทรศพัทมื์อถือ โซเชียลมีเดีย และเวบ็ไซต ์และส่วนใหญ่ใชส่ื้อดิจิทลัประเภทโซเชียลมีเดียในการเขา้ถึงขอ้มูลมากท่ีสุด  



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย
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ำาแหง
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แนวคดิและทฤษฎกีารใช้ส่ือดจิทิลัในการเข้าถงึข้อมูลทางการตลาด 
การส่ือสารทางการตลาด เก่ียวขอ้งกบัการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์และการให้ข่าวสาร การขายโดยใชพ้นักงานขาย การ

ส่งเสริมการขาย และการตลาดทางตรง โดยใชใ้นการโนน้นา้วใจ การชกัจูง การส่ือสารอนัเป็นการสร้างสัมพนัธ์กบัลูกคา้ (Kotler & 
Armstrong, 2012) นอกจากนั้น George and Michael (2014) ไดเ้พ่ิมการตลาดอินเทอร์เน็ต (internet marketing) อีกเคร่ืองมือท่ีท า
หนา้ท่ีเผยแพร่และติดต่อส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมายไดม้ากท่ีสุด และรวดเร็วท่ีสุด ในท านองเดียวกนั ฉตัยาพร เสมอใจ (2550) ไดก้ล่าว
วา่ ความสามารถในการรับรู้ของผูบ้ริโภคแต่ละคนแตกต่างกนัออกไป เน่ืองจากการรับรู้เป็นพ้ืนฐานการเรียนรู้ท่ีส าคญัของบุคคล 
เพราะการตอบสนองของพฤติกรรมใด  ๆ จะข้ึนอยู่กับการรับรู้จากสภาพแวดลอ้มของตนและความสามารถในการแปลความ 
การศึกษาเหล่าน้ี เป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์ระดับการรับรู้ขอ้มูลทางการตลาด  และ SAS Blog (2017) ได้ให้ขอ้มูลว่า การท า
การตลาดผา่นส่ือดิจิทลัเป็นการส่งเสริมสินคา้และบริการ สร้างการมีส่วนร่วมกบัลูกคา้ ส่งเสริมผลิตภณัฑห์รือแบรนด์ผ่านรูปแบบ
ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ อาทิ เวบ็ไซต ์อีเมล ์ทีวีแบบโตต้อบไดอ้ยา่งนอ้ยหน่ึงรูปแบบ  การเขา้ถึงขอ้มูลทางการตลาดผ่านส่ือดิจิทลั ไดแ้ก่ 
(1) Smart Devices เป็นค าเรียกรวม ๆ ของ Smart Phone และ Tablet สามารถท าการส่ือสารการตลาดเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่ง
เฉพาะเจาะจง จากผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตผ่าน Smart Devices มากข้ึน การส่ือสารการตลาดท่ีสามารถส่งผ่าน Smart Devices มีหลาย
รูปแบบ ไดแ้ก่ โฆษณาบนโทรศพัท์มือถือ โฆษณาแบบอินเตอร์แอ็กทีฟ  SMS  Application (2) Social Media เป็นช่องทางการ
ส่ือสารเชิงสังคมท่ีผ่านระบบออนไลน์ ซ่ึงเกิดกระบวนการส่ือสารแบบสองทาง สามารถรู้ไดว้า่ ใครมีไลฟ์สไตลช์อบหรือไม่ชอบ
อะไร ผ่านการเขา้ไปดูพฤติกรรมการเขา้ไปใชเ้วบ็ไซต์ ส่ือเชิงสังคมท่ีสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการตลาด และการส่ือสาร
การตลาด ไดแ้ก่ Facebook, Twitter, YouTube & Viral Video และ (3) Website ท าหนา้ท่ีเป็นเสมือนเวบ็หลกัท่ีท าการตลาดดิจิทลั
อ่ืน ๆ ให้ลิงก์มายงัเวบ็ เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายไดรั้บขอ้มูลท่ีมากข้ึน การท าให้ธุรกิจไดรั้บความนิยมสูงสุด คือ การติดอนัดบั Search 
Engine ในหน้าแรก ๆ เพ่ือให้ผูบ้ริโภคเห็นเวบ็ไซต์ และคลิกเขา้ไปชมสินคา้หรือบริการของท่านก่อนเวบ็ไซตอ่ื์น ๆ ซ่ึงการท า 
Search Engine Optimize เป็นเคร่ืองมือช่วยใหเ้วบ็ไซต ์เวบ็เพจ หรือบลอ็กไดรั้บความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 
แนวคดิและทฤษฎพีฤตกิรรมผู้บริโภค 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของแต่ละบุคคลในการคน้หา การเลือกซ้ือ การใช ้การประเมินผล 
หรือจดัการกบัสินคา้และบริการ ซ่ึงผูบ้ริโภคคาดวา่ จะสามารถตอบสนองความตอ้งการของตนเองได ้การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค
มีผลต่อความส าเร็จของธุรกิจ โดยสามารถสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีสร้างความพึงพอใจให้กบัผูบ้ริโภค ตลอดจนช่วยในการ
พฒันาตลาด และพฒันาผลิตภณัฑข์องธุรกิจให้ดีข้ึนไดอ้ยา่งต่อเน่ือง (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอ่ืน ๆ, 2552) ซ่ึงองคก์รผูน้ าดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีใหบ้ริการขอ้มูลเพื่อการเดินทาง และการท่องเท่ียวระดบัโลก ท าการส ารวจแนวโนม้พฤติกรรม และความ
สนใจของนกัท่องเท่ียวท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของกระแสโลก โดยใชปั้จจยัประชากรศาสตร์ เศรษฐกิจ ขอ้มูลผูบ้ริโภค และ
การพฒันาเทคโนโลย ีแบ่งนกัเดินทางออกเป็น 6 ประเภท ดงัน้ี (1) กลุ่มชอบความสะดวกสบาย (2) กลุ่มเรียนรู้วฒันธรรม (3) กลุ่มท่ี
ร ่ ารวยเครือข่ายสงัคม (4) กลุ่มท่ีใหร้างวลักบัชีวิต (5) กลุ่มเดินทางเพ่ือธุรกิจการงาน และ (6) กลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีมีความรับผิดชอบ 
(Amadeus, 2015) 
 
งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 วิภาดา พิทยาวิรุฬห์ และณักษ ์กุลิสร์ (2557) ไดศึ้กษาเร่ือง ส่ือดิจิตอลท่ีมีอิทธิพลต่อการตอบสนองของผู้บริโภคในการ
เข้าถึงข้อมลูทางการตลาด พบวา่ ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีใชง้านส่ือดิจิทลัประเภทต่าง ๆ ในการเขา้ถึงขอ้มูล ประกอบดว้ย 
โทรศพัทมื์อถือ โซเชียลมีเดีย และเวบ็ไซต ์และส่วนใหญ่ใชส่ื้อดิจิทลัประเภทโซเชียลมีเดียในการเขา้ถึงขอ้มูลมากท่ีสุด  

 
 

ณฐักมล ถุงสุวรรณ (2561) ไดศึ้กษาเร่ือง การใช้ส่ือดิจิทัลคอนเทนต์กับการส่งเสริมการประสบการณ์เพ่ือสร้างแรงบันดาล
ใจในการท่องเท่ียว พบวา่ ส่ือดิจิทลัคอนเทนตท์ าให้ผูใ้ชง้านรู้สึกเหมือนไดส้ัมผสักบัสถานท่ีนั้น ๆ และการเผยแพร่ส่งต่อเร่ืองราว
ผา่นโซเชียลมีเดีย เกิดการสร้างการมีส่วนร่วมในการคน้หาขอ้มูล เผยแพร่ หรือส่งต่อเน้ือหา อนัเป็นอีกหน่ึงจุดเด่นของการส่ือสาร
ดิจิทลั น ามาใชป้ระโยชน์ทางดา้นการตลาด หรือการส่งเริมการขาย ท่ีจะสามารถสร้างแรงบนัดาลใจต่อนักท่องเท่ียว และกระตุน้
ตดัสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวได ้ 

ณฐาพชัร์ วรพงศ์พชัร์, รุ่งทิวา ชูทอง, ธีระศกัด์ิ เป่ียมสุภคัพงศ์, ภคพลธ์ ศาลาทอง และชาญวิทย ์อิสลาม (2564) ไดศึ้กษา
เร่ือง พฤติกรรมการเปิดรับการส่ือสารการตลาดดิจิทัลของนักท่องเท่ียว  ประเภทวางแผนการเดินทางเอง กรณีศึกษากลุ่ม
นักท่องเท่ียวชาวอาเซียน พบวา่ การรับรู้กิจกรรมท่ีส่งเสริมการท่องเท่ียว ผ่าน Social Media ท าให้เกิดความสนใจเขา้ร่วมกิจกรรม 
และตอ้งการท่ีจะเปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ ในการท่องเท่ียวจากรับรู้ข่าวสารการท่องเท่ียวจาก Community ใน Social Media ต่าง ๆ  

อนพทัย ์หนองคู (2563) ไดศึ้กษาพฤติกรรมและปัจจยัดา้นส่ือดิจิทลัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม
ของนักท่องเท่ียวในเขตพ้ืนท่ีสวนดุสิต พบว่า ส่ือดิจิทลัทางการตลาดมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจมาท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมของนักท่องเท่ียวในทางบวก และเพศ รายได ้ระดับการศึกษา ส่ือดิจิทลัทางการตลาดไม่มีความแตกต่างกันต่อการ
ตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของนกัท่องเท่ียว อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

วธีิด าเนินการวจิยั 
 

การวิจยัน้ี ใชรู้ปแบบเชิงปริมาณ (quantitative research) รวบรวมขอ้มูลแบบปฐมภูมิ (primary data) เคร่ืองมือท่ีใช ้คือ 
แบบสอบถาม ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ผูท่ี้เคยรับรู้หรือใชส่ื้อดิจิทลัในการเขา้ถึงขอ้มูลดา้นการท่องเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึง
ไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนในกลุ่มน้ี จึงใชสู้ตรค านวณแบบไม่ทราบจ านวนประชากรของ Cochran (1997) ท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ร้อยละ 95 และใหมี้ความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 จากการค านวณไดค้่าอยูป่ระมาณ 385 และผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลเพ่ิมอีก 15 คน 
รวมทั้งหมด 400 คน ผูว้จิยัไดเ้ลือกตวัอยา่งแบบเจาะจง (purposive selection) จากนกัท่องเท่ียวซ่ึงเป็นผูท่ี้เคยรับรู้หรือใชส่ื้อดิจิทลัใน
การเขา้ถึงขอ้มูลดา้นการท่องเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ (1) ขอ้มูลทั่วไปของ
นกัท่องเท่ียว ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบหลายตวัเลือก (multiple choice) (2) การตดัสินใจการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ลกัษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบให้ตอบไดห้ลายขอ้ (checklist) และแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) และ (3) กลยทุธ์การส่ือสาร
ทางการตลาดผ่านส่ือดิจิทลัมีผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(rating scale) ผูว้ิจยัมีการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ คือ  (1) ความตรงเชิงเน้ือหา หากขอ้ค าถามท่ีมีค่า IOC นอ้ยกวา่ 0.50 ไม่ผ่าน
เกณฑ์ ตอ้งปรับปรุงแกไ้ข (Turner, Mulvenon, Thomas, & Balkin, 2002) และ (2) ตรวจสอบความเท่ียง น าขอ้มูล 40 ชุด มา
วเิคราะห์หาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach, 1984) ซ่ึงควรมีค่าตั้งแต่ 0.70 ข้ึนไป (Zailani, Iranmanesh, Masron, & 
Chan, 2016) และค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ (corrected item-total correlation) ของแต่ละขอ้ค าถาม ควรมีค่ามากกวา่หรือเท่ากบั 0.30 
(Broch et al., 2010; Ladhari, 2010) ซ่ึงผลการทดสอบผ่านเกณฑ ์และการวิเคราะห์ขอ้มูลแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ (1) สถิติพรรณนา 
ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ (2) สถิติอนุมาน ไดแ้ก่ ค่า t test ค่า one-way ANOVA และการ
วเิคราะห์สหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี
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ผลการวจิยั 
 

1. ขอ้มูลทัว่ไปของนกัท่องเท่ียว พบวา่ เคยรับรู้หรือใชส่ื้อดิจิทลัในการเขา้ถึงขอ้มูลดา้นการท่องเท่ียวผ่าน Social Media 
เช่น Facebook, Twitter, YouTube & Viral Video มากท่ีสุด รองลงมา คือ Website เช่น Blogger, Search Engine, โฆษณาแฝงผ่าน
เวบ็ไซต์, เวบ็เพจ และ Smart Devices เช่น SMS, MMS, Application ตามล าดบั ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 21-30 ปี 
การศึกษาระดบัปริญญาตรี เป็นพนกังานเอกชน และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001-30,000 บาท 

2. การตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม พบว่า แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีเคยไปท่องเท่ียวมากท่ีสุด คือ ตลาดน ้ า 
รองลงมา คือ หมู่บา้นอรัญญิก ชุมชนเก่าแก่หมู่บา้นคีรีวงศ์ ลกัษณะการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีช่ืนชอบมากท่ีสุด คือ ประเพณี 
วฒันธรรมพ้ืนบา้น เทศกาลต่าง ๆ รองลงมา คือ วถีิชีวิต รู้จกัแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมจากอินเทอร์เน็ต/โซเชียลมีเดีย มากท่ีสุด 
รองลงมา คือ เอกสารการท่องเท่ียว/ส่ือส่ิงพิมพ ์สาเหตุท่ีเลือกท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมมากท่ีสุด คือ เรียนรู้วฒันธรรม รองลงมา คือ 
พกัผ่อนหยอ่นใจและผ่อนคลายความเครียด โดยส่วนใหญ่มาท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมกบัครอบครัว/ญาติ/คู่รัก มาก
ท่ีสุด รองลงมา คือ กลุ่มเพ่ือน/คนรู้จกั และการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของนกัท่องเท่ียวอยูใ่นระดบัมาก โดยมีความคิดเห็น
วา่ อตัลกัษณ์ของแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมกระตุน้ใหเ้กิดความตอ้งการอยากท่องเท่ียว มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
และท่านจะกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ าและบอกต่อ มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด  

3. กลยทุธ์การส่ือสารทางการตลาดผ่านส่ือดิจิทลัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม พบว่า (1) กลยทุธ์การ
ส่ือสารทางการตลาดผ่านส่ือดิจิทลัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของนกัท่องเท่ียว มีค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัมาก 
โดยมีความคิดเห็นวา่ กลยทุธ์การส่ือสารทางการตลาดผ่านส่ือดิจิทลั Website มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมา คือ Social Media และ 
Smart Devices มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด (2) กลยทุธ์การส่ือสารทางการตลาดผ่านส่ือดิจิทลั Smart Devices มีค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัมาก 
โดยมีความคิดเห็นวา่ คน้หาขอ้มูลสถานท่ีท่องเท่ียวผ่านแอพพลิเคชัน่ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (3) กลยทุธ์การส่ือสารทางการตลาดผ่าน
ส่ือดิจิทลั Social Media มีค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีความคิดเห็นวา่ การบอกต่อแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวผ่านทาง YouTube 
& Viral Video มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด และ (4) กลยทุธ์การส่ือสารทางการตลาดผ่านส่ือดิจิทลั Website มีค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด โดยมีความคิดเห็นวา่ การโฆษณาผ่านส่ือ Search Engine เช่น Google ช่วยให้รวดเร็วในการเขา้ถึงขอ้มูล มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 
และการโฆษณาแฝงผา่นเวบ็ไซดแ์นะน าสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมช่วยใหเ้กิดความสนใจทนัที มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด  
 4. ผลการวเิคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานขอ้ 1 พบวา่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนท่ีแตกต่างกนัมี
การตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงัตาราง 1 
 
ตาราง 1  
การทดสอบสมมติฐานข้อมลูท่ัวไปของนักท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกันมีการตัดสินใจท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีแตกต่างกัน 

ขอ้มูลทัว่ไปของนกัท่องเท่ียว 
การตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

t/F Sig. 
เพศ 0.464 0.643 
อาย ุ 1.893 0.111 
ระดบัการศึกษา 0.166 0.847 
อาชีพ 0.397 0.851 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 1.124 0.339 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี
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ผลการวจิยั 
 

1. ขอ้มูลทัว่ไปของนกัท่องเท่ียว พบวา่ เคยรับรู้หรือใชส่ื้อดิจิทลัในการเขา้ถึงขอ้มูลดา้นการท่องเท่ียวผ่าน Social Media 
เช่น Facebook, Twitter, YouTube & Viral Video มากท่ีสุด รองลงมา คือ Website เช่น Blogger, Search Engine, โฆษณาแฝงผ่าน
เวบ็ไซต,์ เวบ็เพจ และ Smart Devices เช่น SMS, MMS, Application ตามล าดบั ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 21-30 ปี 
การศึกษาระดบัปริญญาตรี เป็นพนกังานเอกชน และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001-30,000 บาท 

2. การตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม พบว่า แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีเคยไปท่องเท่ียวมากท่ีสุด คือ ตลาดน ้ า 
รองลงมา คือ หมู่บา้นอรัญญิก ชุมชนเก่าแก่หมู่บา้นคีรีวงศ์ ลกัษณะการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีช่ืนชอบมากท่ีสุด คือ ประเพณี 
วฒันธรรมพ้ืนบา้น เทศกาลต่าง ๆ รองลงมา คือ วถีิชีวิต รู้จกัแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมจากอินเทอร์เน็ต/โซเชียลมีเดีย มากท่ีสุด 
รองลงมา คือ เอกสารการท่องเท่ียว/ส่ือส่ิงพิมพ ์สาเหตุท่ีเลือกท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมมากท่ีสุด คือ เรียนรู้วฒันธรรม รองลงมา คือ 
พกัผ่อนหยอ่นใจและผ่อนคลายความเครียด โดยส่วนใหญ่มาท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมกบัครอบครัว/ญาติ/คู่รัก มาก
ท่ีสุด รองลงมา คือ กลุ่มเพ่ือน/คนรู้จกั และการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของนกัท่องเท่ียวอยูใ่นระดบัมาก โดยมีความคิดเห็น
วา่ อตัลกัษณ์ของแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมกระตุน้ใหเ้กิดความตอ้งการอยากท่องเท่ียว มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
และท่านจะกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ าและบอกต่อ มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด  

3. กลยทุธ์การส่ือสารทางการตลาดผ่านส่ือดิจิทลัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม พบว่า (1) กลยทุธ์การ
ส่ือสารทางการตลาดผ่านส่ือดิจิทลัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของนกัท่องเท่ียว มีค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัมาก 
โดยมีความคิดเห็นวา่ กลยทุธ์การส่ือสารทางการตลาดผ่านส่ือดิจิทลั Website มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมา คือ Social Media และ 
Smart Devices มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด (2) กลยทุธ์การส่ือสารทางการตลาดผ่านส่ือดิจิทลั Smart Devices มีค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัมาก 
โดยมีความคิดเห็นวา่ คน้หาขอ้มูลสถานท่ีท่องเท่ียวผ่านแอพพลิเคชัน่ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (3) กลยทุธ์การส่ือสารทางการตลาดผ่าน
ส่ือดิจิทลั Social Media มีค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีความคิดเห็นวา่ การบอกต่อแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวผ่านทาง YouTube 
& Viral Video มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด และ (4) กลยทุธ์การส่ือสารทางการตลาดผ่านส่ือดิจิทลั Website มีค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด โดยมีความคิดเห็นวา่ การโฆษณาผ่านส่ือ Search Engine เช่น Google ช่วยให้รวดเร็วในการเขา้ถึงขอ้มูล มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 
และการโฆษณาแฝงผา่นเวบ็ไซดแ์นะน าสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมช่วยใหเ้กิดความสนใจทนัที มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด  
 4. ผลการวเิคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานขอ้ 1 พบวา่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนท่ีแตกต่างกนัมี
การตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงัตาราง 1 
 
ตาราง 1  
การทดสอบสมมติฐานข้อมลูท่ัวไปของนักท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกันมีการตัดสินใจท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีแตกต่างกัน 

ขอ้มูลทัว่ไปของนกัท่องเท่ียว 
การตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

t/F Sig. 
เพศ 0.464 0.643 
อาย ุ 1.893 0.111 
ระดบัการศึกษา 0.166 0.847 
อาชีพ 0.397 0.851 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 1.124 0.339 

 
 

5. ผลการวเิคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานขอ้ 2 พบวา่ กลยทุธ์การส่ือสารทางการตลาดผ่านส่ือดิจิทลั ประกอบดว้ย Smart 
Devices, Social Media และ Website มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.522, 0.431, 0.512 ตามล าดบั โดยความสัมพนัธ์มีทิศทางเดียวกนั และอยูใ่นระดบั    
ปานกลาง ดงัตาราง 2 
 
ตาราง 2  
ความสัมพันธ์ระหว่างกลยทุธ์การส่ือสารทางการตลาดผ่านส่ือดิจิทัลกับการตัดสินใจท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

กลยทุธ์การส่ือสารทางการตลาด 
ผา่นส่ือดิจิทลั 

การตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
r Sig. ระดบัความสมัพนัธ์ ทิศทาง 

1. Smart Devices 0.522** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 
2. Social Media 0.431** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 
3. Website 0.512** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

อภิปรายผลการวจิยั 
 

 จากผลการวิจยั พบวา่ นกัท่องเท่ียวเคยรับรู้หรือใชส่ื้อดิจิทลัในการเขา้ถึงขอ้มูลดา้นการท่องเท่ียวผ่าน Social Media เช่น 
Facebook, Twitter, YouTube & Viral Video มากท่ีสุด และรู้จกัแหล่งท่องเท่ียวจากอินเทอร์เน็ต/โซเชียลมีเดีย สอดคลอ้งกบั วิภาดา 
พิทยาวิรุฬห์ และณักษ ์กุลิสร์ (2557) พบวา่ ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีส่วนใหญ่ใชส่ื้อดิจิทลัประเภทโซเชียลมีเดียในการ
เขา้ถึงขอ้มูลมากท่ีสุด 

 แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีเคยไปท่องเท่ียว คือ ตลาดน ้ า ช่ืนชอบประเพณี วฒันธรรมพ้ืนบา้น เทศกาลต่าง ๆ และ
สาเหตุท่ีเลือกท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเพ่ือเรียนรู้วฒันธรรม สอดคลอ้งกบั บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา (2548) ไดก้ล่าววา่ การท่องเท่ียวเชิง
ศิลปวฒันธรรม ประกอบดว้ย ประเพณี วฒันธรรมพ้ืนบา้น เทศกาลต่าง ๆ สอดคลอ้งกบั ไกรฤกษ ์ป่ินแกว้ (2556) ไดก้ล่าววา่ การ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม เป็นการศึกษาหาความรู้ในพ้ืนท่ีหรือบริเวณท่ีมีคุณลกัษณะท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรม มีการ
บอกเล่าเร่ืองราวในการพฒันาทางสงัคมและมนุษยผ์า่นทางประวติัศาสตร์อนัเป็นผลเก่ียวเน่ืองกบัวฒันธรรม องคค์วามรู้ และการให้
คุณค่าของสังคม และสอดคลอ้งกบั Amadeus (2015) ไดก้ล่าววา่ การเปล่ียนแปลงของกระแสโลกนักท่องเท่ียวสนใจความหลากหลาย
ทางวฒันธรรม วถีิชีวติชุมชนทอ้งถ่ิน มองหาประสบการณ์การเดินทางท่ีแปลกใหม่ สัมผสัประสบการณ์จริง ร่วมเรียนรู้ และแลกเปล่ียน
ประสบการณ์กบัชาวบา้น  

กลยทุธ์การส่ือสารทางการตลาดผา่นส่ือดิจิทลั Social Media โดยมีการบอกต่อแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวผ่านทาง YouTube 
& Viral Video กลยทุธ์การส่ือสารทางการตลาดผา่นส่ือดิจิทลั Website โดยมีการโฆษณาผา่นส่ือ Search Engine เช่น Google ช่วยให้
รวดเร็วในการเขา้ถึงขอ้มูล และกลยุทธ์การส่ือสารทางการตลาดผ่านส่ือดิจิทลั Smart Devices โดยมีการคน้หาขอ้มูลสถานท่ี
ท่องเท่ียวผา่นแอพพลิเคชัน่ สอดคลอ้งกบั ณฐักมล ถุงสุวรรณ (2561) พบวา่ ส่ือดิจิทลัคอนเทนตท์ าใหผู้ใ้ชง้านรู้สึกเหมือนไดส้ัมผสั
กบัสถานท่ีนั้น ๆ และการเผยแพร่ส่งต่อเร่ืองราวผ่านโซเชียลมีเดีย เกิดการสร้างการมีส่วนร่วมในการคน้หาขอ้มูล เผยแพร่ หรือส่ง
ต่อเน้ือหา อนัเป็นอีกหน่ึงจุดเด่นของการส่ือสารดิจิทลั น ามาใชป้ระโยชน์ทางดา้นการตลาด หรือการส่งเริมการขาย ท่ีจะสามารถ
สร้างแรงบนัดาลใจต่อนกัท่องเท่ียว และกระตุน้ตดัสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวได ้และสอดคลอ้งกบั ณฐาพชัร์ วรพงศ์พชัร์ และคนอ่ืน ๆ  



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี
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(2564) พบวา่ รับรู้กิจกรรมท่ีส่งเสริมการท่องเท่ียว ผา่น Social Media จึงท าใหเ้กิดความสนใจเขา้ร่วมกิจกรรม และตอ้งการท่ีจะเปิด
ประสบการณ์ใหม่ ๆ ในการท่องเท่ียวจากรับรู้ข่าวสารการท่องเท่ียวจาก Community ใน Social Media  
                ขอ้มูลทัว่ไปของนักท่องเท่ียว ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีการ
ตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีไม่แตกต่างกนั และกลยทุธ์การส่ือสารทางการตลาดผา่นส่ือดิจิทลัมีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม สอดคลอ้งกบั อนพทัย ์หนองคู (2563) พบวา่ ส่ือดิจิทลัทางการตลาดมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการ
ตดัสินใจมาท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของนกัท่องเท่ียวในทางบวก และเพศ รายได ้ระดบัการศึกษา ส่ือดิจิทลัทางการตลาดไม่มีความ
แตกต่างกนัต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของนกัท่องเท่ียว อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

ข้อเสนอแนะจากงานวจิยั 
 

1. จากผลการวิจยัท่ีพบวา่ กลยทุธ์การส่ือสารทางการตลาดผ่านส่ือดิจิทลั Website มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ดงันั้น ควรเนน้ท า
การโฆษณาผา่นส่ือ Search Engine เช่น Google ในการเขา้ถึงขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียว การน า Influencer ดา้นการท่องเท่ียวมาบนัทึกไว้
บนเวบ็ไซต ์
 2. จากผลการวจิยัท่ีพบวา่ การโฆษณาแฝงผา่นเวบ็ไซตแ์นะน าสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ช่วยใหเ้กิดความสนใจทนัที 
การรีทวติแบ่งปันส่ิงท่ีมีประโยชน์ดา้นการท่องเท่ียวผา่นทาง Twitter คน้หาขอ้มูลสถานท่ีท่องเท่ียวผ่านแอพพลิเคชัน่ ดงันั้น แหล่ง
ท่องเท่ียวควรมีการพฒันาเน้ือหา เช่น ขอ้ความท่ีจะส่ือสาร หรือโปรโมชัน่ต่าง ๆ ใหต้รงกบัความตอ้งการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ส่ือสารไปยงักลุ่มนกัท่องเท่ียว 
 3. จากผลการวิจยัท่ีพบวา่ กลยุทธ์การส่ือสารทางการตลาดผ่านส่ือดิจิทลัมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรม ดงันั้น แหล่งท่องเท่ียวควรมุ่งเนน้การบริหารจดัการ การจดัเก็บขอ้มูลนกัท่องเท่ียว ตลอดจนน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ในเชิง
ลึก เพื่อการพฒันากลยทุธ์ส่ือสารทางการตลาดผ่านส่ือดิจิทลัในรูปแบบใหม่ ๆ เช่น การดูแลจดัการ Social Media ท า Automation 
ใหส้ามารถดูขอ้มูลไดท้นัที เพื่อสร้างความสมัพนัธ์อนัดี และเพ่ิมระดบัความพึงพอใจแก่นกัท่องเท่ียว  
 4. จากผลการวจิยัท่ีพบวา่ สาเหตุท่ีเลือกท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมมากท่ีสุด คือ เรียนรู้วฒันธรรม ดงันั้น แหล่งท่องเท่ียวควร
เนน้การส่ือความหมายทางวฒันธรรมท่ีชดัเจน สร้างความน่าสนใจ กระตุน้ใหอ้อกมาท่องเท่ียว เช่น การท าส่ือดิจิทลัเสมือนจริงอยา่ง 
AR และ VR ท่ีสามารถท าใหน้กัท่องเท่ียวรู้สึกเหมือนไดส้มัผสักบัสถานท่ีนั้น ๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ทางวฒันธรรม ประสบการณ์
ท่ีน่าจดจ า ประทบัใจ จนเกิดการบอกต่อ และกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ าต่อไป 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’
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(2564) พบวา่ รับรู้กิจกรรมท่ีส่งเสริมการท่องเท่ียว ผา่น Social Media จึงท าใหเ้กิดความสนใจเขา้ร่วมกิจกรรม และตอ้งการท่ีจะเปิด
ประสบการณ์ใหม่ ๆ ในการท่องเท่ียวจากรับรู้ข่าวสารการท่องเท่ียวจาก Community ใน Social Media  
                ขอ้มูลทัว่ไปของนักท่องเท่ียว ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีการ
ตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีไม่แตกต่างกนั และกลยทุธ์การส่ือสารทางการตลาดผา่นส่ือดิจิทลัมีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม สอดคลอ้งกบั อนพทัย ์หนองคู (2563) พบวา่ ส่ือดิจิทลัทางการตลาดมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการ
ตดัสินใจมาท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของนกัท่องเท่ียวในทางบวก และเพศ รายได ้ระดบัการศึกษา ส่ือดิจิทลัทางการตลาดไม่มีความ
แตกต่างกนัต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของนกัท่องเท่ียว อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

ข้อเสนอแนะจากงานวจิยั 
 

1. จากผลการวิจยัท่ีพบวา่ กลยทุธ์การส่ือสารทางการตลาดผ่านส่ือดิจิทลั Website มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ดงันั้น ควรเนน้ท า
การโฆษณาผา่นส่ือ Search Engine เช่น Google ในการเขา้ถึงขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียว การน า Influencer ดา้นการท่องเท่ียวมาบนัทึกไว้
บนเวบ็ไซต ์
 2. จากผลการวจิยัท่ีพบวา่ การโฆษณาแฝงผา่นเวบ็ไซตแ์นะน าสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ช่วยใหเ้กิดความสนใจทนัที 
การรีทวติแบ่งปันส่ิงท่ีมีประโยชน์ดา้นการท่องเท่ียวผา่นทาง Twitter คน้หาขอ้มูลสถานท่ีท่องเท่ียวผ่านแอพพลิเคชัน่ ดงันั้น แหล่ง
ท่องเท่ียวควรมีการพฒันาเน้ือหา เช่น ขอ้ความท่ีจะส่ือสาร หรือโปรโมชัน่ต่าง ๆ ใหต้รงกบัความตอ้งการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ส่ือสารไปยงักลุ่มนกัท่องเท่ียว 
 3. จากผลการวิจยัท่ีพบวา่ กลยุทธ์การส่ือสารทางการตลาดผ่านส่ือดิจิทลัมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรม ดงันั้น แหล่งท่องเท่ียวควรมุ่งเนน้การบริหารจดัการ การจดัเก็บขอ้มูลนกัท่องเท่ียว ตลอดจนน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ในเชิง
ลึก เพื่อการพฒันากลยทุธ์ส่ือสารทางการตลาดผ่านส่ือดิจิทลัในรูปแบบใหม่ ๆ เช่น การดูแลจดัการ Social Media ท า Automation 
ใหส้ามารถดูขอ้มูลไดท้นัที เพื่อสร้างความสมัพนัธ์อนัดี และเพ่ิมระดบัความพึงพอใจแก่นกัท่องเท่ียว  
 4. จากผลการวจิยัท่ีพบวา่ สาเหตุท่ีเลือกท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมมากท่ีสุด คือ เรียนรู้วฒันธรรม ดงันั้น แหล่งท่องเท่ียวควร
เนน้การส่ือความหมายทางวฒันธรรมท่ีชดัเจน สร้างความน่าสนใจ กระตุน้ใหอ้อกมาท่องเท่ียว เช่น การท าส่ือดิจิทลัเสมือนจริงอยา่ง 
AR และ VR ท่ีสามารถท าใหน้กัท่องเท่ียวรู้สึกเหมือนไดส้มัผสักบัสถานท่ีนั้น ๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ทางวฒันธรรม ประสบการณ์
ท่ีน่าจดจ า ประทบัใจ จนเกิดการบอกต่อ และกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ าต่อไป 
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บทคดัย่อ 
 

 การวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการท างานของพนกังานกลุ่มระดบัปฏิบติัการในเครือบริษทั จ่าวิรัช 
ฟู้ ด จ ากดั และเพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการท างานท่ีแตกต่างกนั จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังานกลุ่มระดบัปฏิบติัการ
ในเครือบริษทั จ่าวิรัช ฟู้ ด จ ากดั เก็บรวบรวมขอ้มูลจากพนกังานระดบัปฏิบติัการทั้งหมด 320 คน โดยใชแ้บบสอบถามออนไลน์ 
แลว้วเิคราะห์ดว้ยความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการท างานดว้ย t test และ One–
way ANOVA แลว้เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวธีิของ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง อาย ุ20-25 ปี การศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี เป็นพนกังานรายวนั อายุงานน้อยกวา่ 1 ปี และรายไดต้  ่ากว่า 10,000 บาท ทั้งน้ี 
ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานในเครือบริษทั จ่าวิรัช ฟู้ ด จ ากดั อยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี ดา้น
คุณภาพงาน ดา้นค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน ดา้นปริมาณงาน และดา้นระยะเวลาในการท างาน ตามล าดบั เม่ือทดสอบความแตกต่าง
ของประสิทธิภาพการท างาน พบวา่ อาย ุต าแหน่งงาน ระดบัการศึกษา อายงุาน และรายไดต้่อเดือน ท่ีแตกต่างกนั มีประสิทธิภาพใน
การท างานแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ดงันั้น ผูบ้ริหารควรก าหนดนโยบายพฒันาประสิทธิภาพการท างานให้ครบทุกดา้น 
เพ่ือสร้างความแขง็แกร่งไปสู่ความส าเร็จระดบัโลกตามนโยบายบริษทั 
 
ค าส าคญั: ประสิทธิภาพการท างาน, พนกังานระดบัปฏิบติัการ, เครือบริษทั จ่าวรัิช ฟู้ ด จ ากดั 
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Abstract 
 

The purpose of this research was to study the work efficiency of operational workers and to compare the 
work efficiency of operational workers of the Jawirat Food Company Limited by different personal factors. Data 
were collected from a total of 320 operational staffs using an online questionnaire, then analyzed by frequency, 
percentage, and mean. Work efficiency were compared using t test and One-way ANOVA, and then paired 
differences were analyzed with Fisher's Least Significant Difference (LSD) method. The research found that most 
of operational workers were female, aged of 20-25 years, with education below bachelor's degree, be a daily staff, 
been working less than 1 year, income less than 10,000 baht, and work efficiency of operational workers of the 
Jawirat Food Co., Ltd. was at a high level, sorted from most to least as follows: quality of work, operating expenses, 
workload, and length of work, respectively. When testing differences in work efficiency, the study found that 
differences in age, job position, education level, length of employment, and monthly income, work efficiency 
were statistically differences. Therefore, management should set policy to improve work efficiency in all aspects 
in order to boost competitive strength towards global success as set by the company policy. 
 
Keywords: Work Efficiency, Operational Workers, Jawirat Food Company Limited 
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Abstract 
 

The purpose of this research was to study the work efficiency of operational workers and to compare the 
work efficiency of operational workers of the Jawirat Food Company Limited by different personal factors. Data 
were collected from a total of 320 operational staffs using an online questionnaire, then analyzed by frequency, 
percentage, and mean. Work efficiency were compared using t test and One-way ANOVA, and then paired 
differences were analyzed with Fisher's Least Significant Difference (LSD) method. The research found that most 
of operational workers were female, aged of 20-25 years, with education below bachelor's degree, be a daily staff, 
been working less than 1 year, income less than 10,000 baht, and work efficiency of operational workers of the 
Jawirat Food Co., Ltd. was at a high level, sorted from most to least as follows: quality of work, operating expenses, 
workload, and length of work, respectively. When testing differences in work efficiency, the study found that 
differences in age, job position, education level, length of employment, and monthly income, work efficiency 
were statistically differences. Therefore, management should set policy to improve work efficiency in all aspects 
in order to boost competitive strength towards global success as set by the company policy. 
 
Keywords: Work Efficiency, Operational Workers, Jawirat Food Company Limited 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

บทน า 
 
บริษทั จ่าวิรัช ฟู้ ด จ ากดั และกลุ่มบริษทัในเครือ เป็นผูผ้ลิตสินคา้จากผลิตภณัฑ์ปลาร้า ตั้งอยูท่ี่อ  าเภอพยหุะคีรี จงัหวดั

นครสวรรค ์โดยบริษทัไดแ้บ่งสายการผลิตดงัน้ี โรงงานผลิตปลาร้าบรรจุป๊ีบ โรงงานผลิตน ้ าพริกปลาร้าทรงเคร่ือง และโรงงานผลิต
น ้ าปลาร้าตม้สุก เดิมบริษทัมีก าลงัการผลิต 5 ตนัต่อวนั มีพนกังานในเครือ 120 คน จากการเติบโตในธุรกิจน ้ าปลาร้าตม้สุกในหลาย
ปีท่ีผา่นมา มีการแข่งขนัในธุรกิจน ้ าปลาร้าตม้สุกท่ีรุนแรง และมีความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ท าใหผู้บ้ริหารของบริษทัจ่า
วรัิช ตอ้งการเพ่ิมก าลงัการผลิต เพ่ือใหร้องรับกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค และไดว้างแผนในการกระจายสินคา้แบรนด์จ่าวิรัชให้
สามารถวางจ าหน่ายกระจายทัว่ประเทศไทย รวมถึงการส่งออกสินคา้น ้ าปลาร้าตม้สุกไปต่างประเทศ 

โดยในปี  2564 บริษทั จ่าวิรัช ฟู้ ด จ ากดั และบริษทัในเครือ ไดมี้การเพ่ิมก าลงัการผลิตเป็น 25 ตนัต่อวนั มีพนักงานใน
เครือจ านวน 320 คน อยา่งไรก็ตาม ผลจากการบริษทัเติบโตอยา่งรวดเร็ว ส่งผลให้พนกังานบริษทัเกิดปัญหาดา้นประสิทธิภาพใน
การผลิต ทั้งในดา้นคุณภาพและปริมาณงานท่ีไม่ไดต้รงตามมาตรฐาน รวมถึงความผิดพลาดจากกระบวนการท างานท่ีล่าชา้ ผลผลิต
ไม่ไดม้าตรฐาน เกิดปัญหาการเคลมสินคา้ท่ีไม่ไดคุ้ณภาพอยา่งต่อเน่ือง ท าใหผ้ลการท างานไม่ตรงตามเป้าหมายท่ีบริษทัก าหนด 

จากปัญหาท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ท าใหผู้ว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัประสิทธิภาพการท างานของกลุ่มพนกังานปฏิบติัการใน
เครือบริษทั จ่าวิรัช ฟู้ ด จ ากดั เพ่ือเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ให้ระดบัผูบ้ริหารน าไปปรับปรุงการท างานของกลุ่มพนกังานปฏิบติัการให้มี
ประสิทธิภาพ เป็นแนวทางก าหนดนโยบายพฒันาองค์กรให้บรรลุตรงตามเป้าหมายท่ีตั้ งไว  ้และสร้างความแข็งแกร่งไปสู่
ความส าเร็จระดบัโลกตามนโยบายบริษทั 

 
วตัถุประสงค์ของงานวจิยั 

 
การวจิยัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาประสิทธิภาพการท างานของพนกังานกลุ่มระดบัปฏิบติัการในเครือบริษทั จ่าวิรัช ฟู้ ด 

จ ากดั และเพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการท างานท่ีแตกต่างกนั จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังานกลุ่มระดบัปฏิบติัการใน
เครือบริษทั จ่าวรัิช ฟู้ ด จ ากดั 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

 
ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน หมายถึง ความสามารถในการปฏิบติังานให้เกิดผลดี ผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของบริษทั  

จ่าวิรัช ฟู้ ด จ ากดั โดยพนกังานปฏิบติัการในเครือบริษทัฯ ไดค้  านึงถึงความประหยดัทรัพยากรในทุก ๆ ดา้น แต่ก่อให้เกิดผลผลิต
สูงสุด  

คุณภาพของงาน หมายถึง คุณภาพของงานท่ีพนกังานปฏิบติัการในเครือบริษทั จ่าวิรัช ฟู้ ด จ ากดั ไดรั้บมอบหมาย โดยไม่
มีผิดพลาดหรือผิดพลาดนอ้ยท่ีสุด  

ปริมาณการผลิต หมายถึง จ านวนงานท่ีพนกังานปฏิบติัการในเครือบริษทั จ่าวิรัช ฟู้ ด จ ากดั กระท าแลว้ส าเร็จตามระยะเวลาท่ี
ก าหนดมาตรฐานของบริษทั  ตามเป้าหมาย และอยูใ่นเกณฑท่ี์ยอมรับได ้

ความรวดเร็วในการท างาน หมายถึง พนกังานปฏิบติัการในเครือบริษทั จ่าวรัิช ฟู้ ด จ ากดั ท่ีรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนใน
การปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย มีความถูกตอ้ง ครบถว้น รวดเร็ว และความเรียบร้อยของผลงานท่ีส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี
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ปัจจยัส่วนบุคคล 
-เพศ  -ต าแหน่งงาน 
-อาย ุ  -อายงุาน (ปี) 
-ระดบัการศึกษา     -รายไดต้่อเดือน 

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการ หมายถึง ค่าใชจ่้ายในกระบวนการผลิต ในเครือ บริษทั จ่าวิรัช ฟู้ ด จ ากดั เช่น ตน้ทุนวตัถุดิบ 
ค่าแรงงาน ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง จะตอ้งเหมาะสมกบัการด าเนินงาน ลงทุนนอ้ย และใหผ้ลก าไรท่ีมากท่ีสุด 

พนกังานระดบัปฏิบติัการ หมายถึง พนกังานทุกคนท่ีปฏิบติังานทุกต าแหน่งงาน ในเครือบริษทั จ่าวรัิช ฟู้ ด จ ากดั 
 

ขอบเขตงานวจิยั 
 

การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้ าการศึกษาเก่ียวกบัประสิทธิภาพการท างานของพนักงานกลุ่มระดบัปฏิบติัการในเครือบริษทั      
จ่าวรัิช ฟู้ ด จ ากดั ตามแนวคิดของ Peterson and Plowman (1989) ประกอบดว้ย คุณภาพงาน (quality) ปริมาณงาน (quantity) ความ
รวดเร็วในการท างาน (time) และค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (cost) โดยประชากรในการศึกษาคือ กลุ่มพนกังานปฏิบติัการในเครือ
บริษทั จ่าวรัิช ฟู้ ด จ ากดั จ านวน 320 คน และระยะเวลาท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล คือ สิงหาคม-ธนัวาคม 2564 รวม 5 เดือน 

 
สมมตฐิานการวจิยั 

 
ปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังานกลุ่มปฏิบติัการในเครือบริษทั จ่าวรัิช ฟู้ ด จ ากดั ท่ีแตกต่างกนั มีประสิทธิภาพในการท างาน

แตกต่างกนั 
 

กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 
ประสิทธิภาพการท างาน หมายถึง ความสามารถและทกัษะในการกระท าของบุคคลของตนเอง หรือของผูอ่ื้นให้ดีข้ึน เจริญข้ึน 

เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายของตนเองและขององคก์ร อนัจะท าใหต้นเอง ผูอ่ื้นและองคก์ร เกิดความพึงพอใจและสงบสุขในท่ีสุด (สิริวดี 
ชูเชิด, 2556)   

Peterson and Plowman (1989) ไดก้ล่าววา่ ประสิทธิภาพ ในการปฏิบติังาน มี 4 ดา้น ดงัน้ี 
1. คุณภาพงาน (quality) จะตอ้งมีคุณภาพสูง คือผูผ้ลิตและผูใ้ชป้ระโยชน์ไดคุ้ม้ค่าและมีความพึงพอใจ ผลการท างานมี

ความถูกตอ้งไดม้าตรฐาน รวดเร็ว นอกจากน้ี ผลงานท่ีมีคุณภาพควรก่อเกิดประโยชน์ต่อองคก์ร และสร้างความพึงพอใจของลูกคา้
หรือผูม้ารับบริการ  

ประสิทธิภาพการท างาน 
-คุณภาพงาน (quality) 
-ปริมาณงาน (quantity) 
-ความรวดเร็วในการท างาน (time) 
-ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (cost)  
  
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี
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ปัจจยัส่วนบุคคล 
-เพศ  -ต าแหน่งงาน 
-อาย ุ  -อายงุาน (ปี) 
-ระดบัการศึกษา     -รายไดต้่อเดือน 

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการ หมายถึง ค่าใชจ่้ายในกระบวนการผลิต ในเครือ บริษทั จ่าวิรัช ฟู้ ด จ ากดั เช่น ตน้ทุนวตัถุดิบ 
ค่าแรงงาน ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง จะตอ้งเหมาะสมกบัการด าเนินงาน ลงทุนนอ้ย และใหผ้ลก าไรท่ีมากท่ีสุด 

พนกังานระดบัปฏิบติัการ หมายถึง พนกังานทุกคนท่ีปฏิบติังานทุกต าแหน่งงาน ในเครือบริษทั จ่าวรัิช ฟู้ ด จ ากดั 
 

ขอบเขตงานวจิยั 
 

การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้ าการศึกษาเก่ียวกบัประสิทธิภาพการท างานของพนักงานกลุ่มระดบัปฏิบติัการในเครือบริษทั      
จ่าวรัิช ฟู้ ด จ ากดั ตามแนวคิดของ Peterson and Plowman (1989) ประกอบดว้ย คุณภาพงาน (quality) ปริมาณงาน (quantity) ความ
รวดเร็วในการท างาน (time) และค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (cost) โดยประชากรในการศึกษาคือ กลุ่มพนกังานปฏิบติัการในเครือ
บริษทั จ่าวรัิช ฟู้ ด จ ากดั จ านวน 320 คน และระยะเวลาท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล คือ สิงหาคม-ธนัวาคม 2564 รวม 5 เดือน 

 
สมมตฐิานการวจิยั 

 
ปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังานกลุ่มปฏิบติัการในเครือบริษทั จ่าวรัิช ฟู้ ด จ ากดั ท่ีแตกต่างกนั มีประสิทธิภาพในการท างาน

แตกต่างกนั 
 

กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 
ประสิทธิภาพการท างาน หมายถึง ความสามารถและทกัษะในการกระท าของบุคคลของตนเอง หรือของผูอ่ื้นให้ดีข้ึน เจริญข้ึน 

เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายของตนเองและขององคก์ร อนัจะท าใหต้นเอง ผูอ่ื้นและองคก์ร เกิดความพึงพอใจและสงบสุขในท่ีสุด (สิริวดี 
ชูเชิด, 2556)   

Peterson and Plowman (1989) ไดก้ล่าววา่ ประสิทธิภาพ ในการปฏิบติังาน มี 4 ดา้น ดงัน้ี 
1. คุณภาพงาน (quality) จะตอ้งมีคุณภาพสูง คือผูผ้ลิตและผูใ้ชป้ระโยชน์ไดคุ้ม้ค่าและมีความพึงพอใจ ผลการท างานมี

ความถูกตอ้งไดม้าตรฐาน รวดเร็ว นอกจากน้ี ผลงานท่ีมีคุณภาพควรก่อเกิดประโยชน์ต่อองคก์ร และสร้างความพึงพอใจของลูกคา้
หรือผูม้ารับบริการ  

ประสิทธิภาพการท างาน 
-คุณภาพงาน (quality) 
-ปริมาณงาน (quantity) 
-ความรวดเร็วในการท างาน (time) 
-ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (cost)  
  
 

 
 

2. ปริมาณงาน (quantity) งานท่ีเกิดข้ึนจะตอ้งเป็นไปตามความคาดหวงัของหน่วยงานโดย ผลงานท่ีปฏิบติัไดมี้ปริมาณท่ี
เหมาะสมตามท่ีก าหนดในแผนงานหรือเป้าหมายท่ีบริษทัวางไว ้และควรมีการวางแผนบริหารเวลา เพื่อให้ไดป้ริมาณงานตาม
เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ 

3. เวลาหรือความรวดเร็วในการท างาน (time) คือ เวลาท่ีใชใ้นการด าเนินงาน จะตอ้งอยูใ่นลกัษณะท่ีถูกตอ้งตามหลกัการ 
เหมาะสมกบังาน และทนัสมยั มีการพฒันาเทคนิคการท างานใหส้ะดวกรวดเร็วข้ึน 

4. ค่าใชจ่้าย (costs) คือ ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการทั้งหมด จะตอ้งเหมาะสมกบังาน และวิธีการคือ จะตอ้งลงทุนนอ้ยและ
ไดผ้ลก าไรมากท่ีสุด ประสิทธิภาพในมิติของค่าใชจ่้ายหรือตน้ทุนการผลิต ไดแ้ก่ การใชท้รัพยากร ดา้นการเงิน คน วสัดุ เทคโนโลยี
ท่ีมีอยูอ่ยา่งประหยดั คุม้ค่า และเกิดการสูญเสียนอ้ยท่ีสุด    

พีรญา ช่ืนวงศ์ (2560) ศึกษาเร่ือง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน: กรณีศึกษา ธุรกิจการขนส่งในจังหวัด
เชียงราย พบวา่ ประสิทธิภาพการท างานของพนกังานส่งผลต่อพฤติกรรมในการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ ทั้งดา้นการให้บริการและ
ดา้นการท างานใหบ้รรลุเป้าหมาย และมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานธุรกิจการ
ขนส่งในจงัหวดัเชียงราย 

ภีรดา ศิลปชยั และณัฐชา ธ ารงโชติ (2561) ศึกษาเร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจและความมีประสิทธิภาพการ
ท างานของบุคลากรภายในหน่วยงานด้านชุมชนสัมพันธ์ของรัฐวิสาหกิจแห่งหน่ึง พบวา่ ปัจจยัจูงใจในการท างานของบุคลากรฯ  
และระดับประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรฯ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก และปัจจัยจูงใจมีความสัมพนัธ์กับความมี
ประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรภายในหน่วยงานดา้นชุมชนสมัพนัธ์ของรัฐวสิาหกิจ 

วาสนา เภอแสละ, ประพนัธ์ ชยักิจอุราใจ และสุรี พฤกษท์วศีกัด์ิ (2561) ศึกษาเร่ือง การท างานเป็นทีมท่ีมีอิทธิพลต่อความ
ผูกพันต่อองค์การและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์  พบวา่ (1) การท างานเป็นทีม (ดา้น
การก าหนดภารกิจและเป้าหมายของทีมงาน ดา้นการส่ือสารกนัอยา่งเปิดเผย และดา้นการกระจายความเป็นผูน้ า) ส่งผลต่อความ
ผูกพนัต่อองคก์ารของพนกังานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์(2) ความผูกพนัต่อองคก์ารดา้นความผูกพนั ดา้นการคงอยูก่บัองคก์าร 
ดา้นความผกูพนั และดา้นบรรทดัฐาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์
 

วธีิด าเนินการวจิยั 
 

การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ แบบสอบถาม โดยผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถามเสนอต่อ
ผูท้รงคุณวฒิุ 3 ท่าน ตรวจสอบความเท่ียงตรง IOC เกณฑก์ารตรวจสอบ ไดค้่าเท่ากบั 0.60-1.00  ผ่านเกณฑม์าตรฐานท่ีตอ้งมากกวา่ 
0.6 (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2557)  และไดน้ าแบบสอบถามไปทดลองใช ้(try-out) กบัพนกังานกลุ่มอ่ืน จ านวน 32 ราย แลว้น ามาหาค่า
ความเช่ือมัน่ (reliability) ไดค้่าเท่ากบั 0.973 ซ่ึงผ่านเกณฑม์าตรฐานท่ีตอ้งมากกว่า 0.7 (Nunnally, 1978) จึงน าแบบสอบถาม
ดงักล่าวไปใชเ้ก็บขอ้มูล 
 ผูว้ิจัยวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป  ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แล้ว
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการท างานของพนกังานระดบัปฏิบติัการในเครือบริษทั จ่าวิรัช ฟู้ ด จ ากดั จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
โดยใชส้ถิติการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ีย t test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) กรณีพบ
ความแตกต่าง ผูว้ิจัยจะวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างนั้นเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุด Fisher’s Least 
Significant Difference (LSD) 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี
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ผลการวจิยั 
 

ขอ้มูลของพนกังานปฏิบติัการในเครือ จ่าวิรัช ฟู้ ด จ านวน 320 คน พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 264 คน (ร้อยละ 
82.50) มีช่วงอายรุะหวา่ง 20-25 ปี จ านวน 156 คน (ร้อยละ 48.80) การศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี จ านวน 260 คน (ร้อยละ 81.30) เป็น
พนกังานรายวนั จ านวน 253 คน (ร้อยละ 79.10) มีอายงุานน้อยกวา่ 1 ปี  จ านวน 244 คน (ร้อยละ 76.30) รายไดต้่อเดือน 10,000 
บาทหรือนอ้ยกวา่ จ านวน 189 คน (ร้อยละ 59.10) 

 
ตาราง 1  
ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการในเครือบริษัท จ่าวิรัช ฟู้ด จ ากัด  
ประสิทธิภาพการท างาน   การแปลผล 
1. ดา้นคุณภาพงาน 4.43 0.56 มาก 
2. ดา้นปริมาณงาน 4.40 0.60 มาก 
3. ดา้นระยะเวลาในการท างาน 4.39 0.59 มาก 
4. ดา้นค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน   4.42 0.60 มาก 

ภาพรวม 4.40 0.59 มาก 
 
จากตาราง 1 ประสิทธิภาพการท างานของพนกังานระดบัปฏิบติัการในเครือบริษทั จ่าวรัิช ฟู้ ด จ ากดั อยูใ่นระดบัมาก โดย

ดา้นท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดคือ ดา้นคุณภาพงาน รองลงมาคือ ดา้นค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน และดา้นปริมาณงาน ส่วนดา้นท่ีมี
ประสิทธิภาพนอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นระยะเวลาในการท างาน     

 
ตาราง 2  
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการท างานตามปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันของพนักงานกลุ่มปฏิบัติการในเครือบริษัท จ่าวิรัช ฟู้ด 
จ ากัด 
ปัจจยัส่วนบุคคล 
 

t / F test Sig. ผลการทดสอบสมมติฐาน 

1. เพศ 0.225     .820    ไม่แตกต่าง 
2. อาย ุ 5.658 .001* แตกต่าง 
3. ระดบัการศึกษา 7.084 .001* แตกต่าง 
4. ต าแหน่งงาน 6.900 .001* แตกต่าง 
5. อายงุาน (ปี) 6.403 .001* แตกต่าง 
6. รายไดต้่อเดือน  3.041 .029* แตกต่าง 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

  



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี
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ผลการวจิยั 
 

ขอ้มูลของพนกังานปฏิบติัการในเครือ จ่าวิรัช ฟู้ ด จ านวน 320 คน พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 264 คน (ร้อยละ 
82.50) มีช่วงอายรุะหวา่ง 20-25 ปี จ านวน 156 คน (ร้อยละ 48.80) การศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี จ านวน 260 คน (ร้อยละ 81.30) เป็น
พนกังานรายวนั จ านวน 253 คน (ร้อยละ 79.10) มีอายงุานน้อยกวา่ 1 ปี  จ านวน 244 คน (ร้อยละ 76.30) รายไดต้่อเดือน 10,000 
บาทหรือนอ้ยกวา่ จ านวน 189 คน (ร้อยละ 59.10) 

 
ตาราง 1  
ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการในเครือบริษัท จ่าวิรัช ฟู้ด จ ากัด  
ประสิทธิภาพการท างาน   การแปลผล 
1. ดา้นคุณภาพงาน 4.43 0.56 มาก 
2. ดา้นปริมาณงาน 4.40 0.60 มาก 
3. ดา้นระยะเวลาในการท างาน 4.39 0.59 มาก 
4. ดา้นค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน   4.42 0.60 มาก 

ภาพรวม 4.40 0.59 มาก 
 
จากตาราง 1 ประสิทธิภาพการท างานของพนกังานระดบัปฏิบติัการในเครือบริษทั จ่าวรัิช ฟู้ ด จ ากดั อยูใ่นระดบัมาก โดย

ดา้นท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดคือ ดา้นคุณภาพงาน รองลงมาคือ ดา้นค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน และดา้นปริมาณงาน ส่วนดา้นท่ีมี
ประสิทธิภาพนอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นระยะเวลาในการท างาน     

 
ตาราง 2  
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการท างานตามปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันของพนักงานกลุ่มปฏิบัติการในเครือบริษัท จ่าวิรัช ฟู้ด 
จ ากัด 
ปัจจยัส่วนบุคคล 
 

t / F test Sig. ผลการทดสอบสมมติฐาน 

1. เพศ 0.225     .820    ไม่แตกต่าง 
2. อาย ุ 5.658 .001* แตกต่าง 
3. ระดบัการศึกษา 7.084 .001* แตกต่าง 
4. ต าแหน่งงาน 6.900 .001* แตกต่าง 
5. อายงุาน (ปี) 6.403 .001* แตกต่าง 
6. รายไดต้่อเดือน  3.041 .029* แตกต่าง 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

  

 
 

จากตาราง 2 พบวา่ พนกังานกลุ่มปฏิบติัการในเครือบริษทั จ่าวรัิช ฟู้ ด จ ากดั ไม่วา่จะเป็นเพศชายหรือหญิง มีประสิทธิภาพ
การท างานท่ีไม่แตกต่างกนั ขณะท่ีปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาย ุต าแหน่งงาน ระดบัการศึกษา อายงุาน (ปี) และรายไดต้่อเดือน ท่ีแตกต่างกนั 
มีประสิทธิภาพการท างานท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
ตาราง 3   
ความแตกต่างรายคู่ของประสิทธิภาพการท างาของพนักงานปฏิบัติการในเครือบริษัท จ่าวิรัช ฟู้ด จ ากัด จ าแนกตามปัจจัยส่วนบคุคล 
อาย ุ  20-25 ปี 26-30 ปี 31-40 ปี 41-45 ปี            มากกวา่ 45 ปี  
     ค่าเฉล่ีย 4.54 4.30 4.21 4.21 5.00 
อาย ุ20-25 ปี  4.54 -  0.24*   0.33* 0.33 -0.46 
26-30 ปี 4.30  -        0.09 0.08 -0.70 
31-40 ปี 4.21         -  0.00         -0.79 
41-45 ปี 4.21    - -0.79 
มากกวา่ 45 ปี 5.00     - 
  

ระดบัการศึกษา  ต ่ากวา่ปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโทหรือสูงกวา่ 

 ค่าเฉล่ีย 4.36 4.52 4.98 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 4.36 - -0.15 -0.61* 
ปริญญาตรี 4.52 

 
- -0.45 

ปริญญาโท หรือสูงกวา่ 4.98   - 
 

ต าแหน่งงาน     พนกังานรายวนั พนกังานรายเดือน หวัหนา้แผนก  อ่ืน ๆ 
 ค่าเฉล่ีย 4.34 4.70 4.62 3.89 
พนกังานรายวนั 4.34 - -0.35* -0.28 0.44 
พนกังานรายเดือน 4.70  -   0.07 0.80 
หวัหนา้แผนก 4.62   -  0.73 
อ่ืนๆ 3.89    - 
 

อายงุาน (ปี)  นอ้ยกวา่ 1 ปี 1 - 3 ปี  3 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี 
    ค่าเฉล่ีย 4.36 4.36    4.81 4.79 
นอ้ยกวา่ 1 ปี    4.36 -          -0.00 -0.45*  -0.43 
1 - 3 ปี 4.36  - -0.45*  -0.42 
3 - 5 ปี 4.81   -   0.01 
มากกวา่ 5 ปี  4.79     - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี
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ตาราง 3 (ต่อ) 

รายไดต้่อเดือน 
 

 ต ่ากวา่ 10,000 
บาท 

10,001-20,000 
บาท 

 20,001-
30,000 บาท 

สูงกวา่ 30,000 บาท 

 ค่าเฉล่ีย 4.36 4.41    4.58 4.92 
ต ่ากวา่ 10,000 บาท 4.36 -          -0.04 -0.21   -0.56* 
10,001- 20,000 บาท 4.41  - -0.17   -0.51* 
20,001-30,000 บาท 4.58   -                  -0.33 
สูงกวา่ 30,000 บาท 4.92     - 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05     

 
จากตาราง 3 เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวธีิ (Fisher’s Least Significant Difference (LSD) พบวา่ ประสิทธิภาพ

การท างานของพนกังานระดบัปฏิบติัการแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 โดยพบวา่ (1) พนกังานท่ีมีอาย ุ20-25 ปี 
มีประสิทธิภาพในการท างานมากกวา่พนกังานท่ีมีอาย ุ26-30 ปี และพนกังานท่ีมีอาย ุ31-40 ปี (2) พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากวา่
ปริญญาตรี มีประสิทธิภาพในการท างานน้อยกว่าพนักงานท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาโทหรือสูงกว่า (3) พนักงานรายวนั มี
ประสิทธิภาพในการท างานน้อยกว่าพนักงานรายเดือน (4) พนักงานท่ีมีอายุงาน 3-5 ปี มีประสิทธิภาพในการท างานมากกว่า
พนกังานท่ีมีอายงุานนอ้ยกวา่ 1 ปี และพนกังานท่ีมีอายงุาน 1-3 ปี และ (5) พนกังานท่ีมีเงินเดือนสูงกวา่ 30,000 บาท มีประสิทธิภาพ
ในการท างานมากกวา่พนกังานท่ีมีเงินเดือนต ่ากวา่ 10,000 บาท และพนกังานท่ีมีเงินเดือน 10,001-20,000 บาท  
 

อภิปรายผล 
 

จากการศึกษา พบวา่ ประสิทธิภาพการท างานกลุ่มพนกังานระดบัปฏิบติัการในเครือบริษทั จ่าวิรัช ฟู้ ด จ ากดั อยูใ่นระดบั
มาก ผูว้ิจยัมีความเห็นวา่ ในการท างานพนกังานทุกคนต่างมีจุดมุ่งหมายให้งานนั้นประสบความส าเร็จ ตอ้งมีคุณภาพงาน ปริมาณ
งาน มีการควบคุมระยะเวลาในการท างานไดอ้ยา่งเหมาะสมกบังาน และใชเ้งินไดอ้ยา่งคุม้ค่า จากการท่ีพนกังานระดบัปฏิบติัการใน
เครือบริษทั จ่าวรัิช ฟู้ ด จ ากดั สามารถท างานบรรลุตามเป้าหมายท่ีตวัเองตั้งไว ้จึงประเมินตนเองวา่ มีประสิทธิภาพในการท างาน ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ อญัชลี จอมค าสิงห์ และธนาชยั สุขวณิช (2559) พบวา่ บุคลากรกองการเจา้หนา้ท่ี กรมการปกครอง มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน โดยรวมทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก เพราะสามารถปฏิบติังานไดต้ามเป้าหมายท่ีก าหนด ภายในเวลาท่ี
ก าหนด และยงัสอดคลอ้งตามแนวคิดของ  Peterson and Plowman (1989) ท่ีกล่าวไวว้า่ ความสามารถในการท างานเพื่อใหบ้รรลุตาม
เป้าหมายตามวตัถุประสงคข์ององคก์ร คือ งานตอ้งมีคุณภาพ ไดป้ริมาณงานท่ีเหมาะสม ประหยดัค่าใชจ่้าย และการใชเ้วลาอยา่งคุม้ค่าท่ีสุด   

   เม่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการท างาน จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ อาย ุระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน อายงุาน 
และรายไดต้่อเดือน ของพนกังานกลุ่มปฏิบติัการในเครือบริษทั จ่าวรัิช ฟู้ ด จ ากดั ท่ีแตกต่างกนั มีประสิทธิภาพการท างานท่ีแตกต่าง
กนั โดยพบวา่ พนกังานท่ีมีอายนุอ้ย มีประสิทธิภาพในการท างานมากกวา่พนกังานท่ีมีอายมุาก อาจเป็นเพราะพนกังานท่ีอายนุอ้ย มี
การเรียนรู้ และท าความเขา้ใจในการท างานไดเ้ร็วกวา่ มีการพฒันาไดร้วดเร็ว ส่งผลใหมี้ประสิทธิภาพการท างานมากกวา่พนกังานท่ี
มีอายมุาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ทวศีกัด์ิ รองแขวง (2555) ท่ีพบวา่ พนกังานท่ีท างานในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ นิคม
อุตสาหกรรมนวนคร ท่ีมีอายแุตกต่างกนั จะมีความมุ่งมัน่ ความตั้งใจในการท างาน รวมถึงการตดัสินใจในการท างานแตกต่างกนั  



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’
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ตาราง 3 (ต่อ) 

รายไดต้่อเดือน 
 

 ต ่ากวา่ 10,000 
บาท 

10,001-20,000 
บาท 

 20,001-
30,000 บาท 

สูงกวา่ 30,000 บาท 

 ค่าเฉล่ีย 4.36 4.41    4.58 4.92 
ต ่ากวา่ 10,000 บาท 4.36 -          -0.04 -0.21   -0.56* 
10,001- 20,000 บาท 4.41  - -0.17   -0.51* 
20,001-30,000 บาท 4.58   -                  -0.33 
สูงกวา่ 30,000 บาท 4.92     - 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05     

 
จากตาราง 3 เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวธีิ (Fisher’s Least Significant Difference (LSD) พบวา่ ประสิทธิภาพ

การท างานของพนกังานระดบัปฏิบติัการแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 โดยพบวา่ (1) พนกังานท่ีมีอาย ุ20-25 ปี 
มีประสิทธิภาพในการท างานมากกวา่พนกังานท่ีมีอาย ุ26-30 ปี และพนกังานท่ีมีอาย ุ31-40 ปี (2) พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากวา่
ปริญญาตรี มีประสิทธิภาพในการท างานน้อยกว่าพนักงานท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาโทหรือสูงกว่า (3) พนักงานรายวนั มี
ประสิทธิภาพในการท างานน้อยกว่าพนักงานรายเดือน (4) พนักงานท่ีมีอายุงาน 3-5 ปี มีประสิทธิภาพในการท างานมากกว่า
พนกังานท่ีมีอายงุานนอ้ยกวา่ 1 ปี และพนกังานท่ีมีอายงุาน 1-3 ปี และ (5) พนกังานท่ีมีเงินเดือนสูงกวา่ 30,000 บาท มีประสิทธิภาพ
ในการท างานมากกวา่พนกังานท่ีมีเงินเดือนต ่ากวา่ 10,000 บาท และพนกังานท่ีมีเงินเดือน 10,001-20,000 บาท  
 

อภิปรายผล 
 

จากการศึกษา พบวา่ ประสิทธิภาพการท างานกลุ่มพนกังานระดบัปฏิบติัการในเครือบริษทั จ่าวิรัช ฟู้ ด จ ากดั อยูใ่นระดบั
มาก ผูว้ิจยัมีความเห็นวา่ ในการท างานพนกังานทุกคนต่างมีจุดมุ่งหมายให้งานนั้นประสบความส าเร็จ ตอ้งมีคุณภาพงาน ปริมาณ
งาน มีการควบคุมระยะเวลาในการท างานไดอ้ยา่งเหมาะสมกบังาน และใชเ้งินไดอ้ยา่งคุม้ค่า จากการท่ีพนกังานระดบัปฏิบติัการใน
เครือบริษทั จ่าวรัิช ฟู้ ด จ ากดั สามารถท างานบรรลุตามเป้าหมายท่ีตวัเองตั้งไว ้จึงประเมินตนเองวา่ มีประสิทธิภาพในการท างาน ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ อญัชลี จอมค าสิงห์ และธนาชยั สุขวณิช (2559) พบวา่ บุคลากรกองการเจา้หนา้ท่ี กรมการปกครอง มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน โดยรวมทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก เพราะสามารถปฏิบติังานไดต้ามเป้าหมายท่ีก าหนด ภายในเวลาท่ี
ก าหนด และยงัสอดคลอ้งตามแนวคิดของ  Peterson and Plowman (1989) ท่ีกล่าวไวว้า่ ความสามารถในการท างานเพื่อใหบ้รรลุตาม
เป้าหมายตามวตัถุประสงคข์ององคก์ร คือ งานตอ้งมีคุณภาพ ไดป้ริมาณงานท่ีเหมาะสม ประหยดัค่าใชจ่้าย และการใชเ้วลาอยา่งคุม้ค่าท่ีสุด   

   เม่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการท างาน จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ อาย ุระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน อายงุาน 
และรายไดต้่อเดือน ของพนกังานกลุ่มปฏิบติัการในเครือบริษทั จ่าวรัิช ฟู้ ด จ ากดั ท่ีแตกต่างกนั มีประสิทธิภาพการท างานท่ีแตกต่าง
กนั โดยพบวา่ พนกังานท่ีมีอายนุอ้ย มีประสิทธิภาพในการท างานมากกวา่พนกังานท่ีมีอายมุาก อาจเป็นเพราะพนกังานท่ีอายนุอ้ย มี
การเรียนรู้ และท าความเขา้ใจในการท างานไดเ้ร็วกวา่ มีการพฒันาไดร้วดเร็ว ส่งผลใหมี้ประสิทธิภาพการท างานมากกวา่พนกังานท่ี
มีอายมุาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ทวศีกัด์ิ รองแขวง (2555) ท่ีพบวา่ พนกังานท่ีท างานในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ นิคม
อุตสาหกรรมนวนคร ท่ีมีอายแุตกต่างกนั จะมีความมุ่งมัน่ ความตั้งใจในการท างาน รวมถึงการตดัสินใจในการท างานแตกต่างกนั  

 
 

ในดา้นระดบัการศึกษา พบวา่ พนกังานกลุ่มปฏิบติัการในเครือบริษทั จ่าวิรัช ฟู้ ด จ ากดั ท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาโท มี
ประสิทธิภาพในการท างานมากกว่าระดับปริญญาตรี เน่ืองจากระดับการศึกษามีความส าคญัต่อประสิทธิภาพการท างาน โดย
พนกังานท่ีมีการศึกษาสูง จะมีความสามารถในการท างาน การคิดวเิคราะห์รูปแบบแผนการท างาน การจดัการแกไ้ขปัญหา และการ
ตดัสินใจได้ดีกว่า ท าให้มีประสิทธิภาพการท างานมากกว่าพนักงานระดับปริญญาตรี ซ่ึงสอดคลอ้งกับการวิจัยของ วณัทณี            
วงศ์สวรรค ์และรุจิกาญจน์ สานนท์ (2564) ท่ีพบวา่ ระดบัการศึกษามีผลทางบวกต่อขีดความสามารถในการท างานของพนกังาน
บริษทัประกนัชีวติ 

ดา้นต าแหน่งงาน พบวา่ พนกังานรายเดือนมีประสิทธิภาพในการท างานมากกวา่พนกังานรายวนั อาจมีผลจากท่ีพนกังาน
รายเดือนมีความรับผิดชอบ สามารถท างานท่ีไดรั้บมอบหมายไดอ้ยา่งดี มีแผนในการท างาน และทกัษะความรู้เฉพาะหน้างานท่ี
ไดรั้บการฝึกอบรม รวมถึงการท่ีพนกังานรายเดือนไดรั้บโบนสัประจ าปี ซ่ึงเป็นขวญัก าลงัใจในการท างาน จึงส่งผลให้มีประสิทธิภาพ
ในการท างานมากกวา่พนกังานรายวนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ธนวฒิุ เนียมทอง (2557) ท่ีพบวา่ ต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกนั
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในดา้นทกัษะความรับผิดชอบในการท างานแตกต่างกนั  

ดา้นอายงุาน พบวา่ พนกังานท่ีมีอายงุาน 3-5 ปี มีประสิทธิภาพในการท างานมากกวา่พนกังานใหม่ โดยบริษทั จ่าวิรัช ฟู้ ด 
จ ากดั มีนโยบายให้พนกังานไดรั้บการส่งเสริมทกัษะหรือฝึกอบรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างานอย่างสม ่าเสมอ ซ่ึงส่งผลทางตรงต่อ
ประสิทธิภาพในการท างาน สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ วณัทณี วงศส์วรรค ์และรุจิกาญจน์ สานนท ์(2564) ท่ีพบวา่ พนกังานบริษทั
ประกนัชีวติในเขตสีลมและเขตบางรัก ท่ีมีประสบการณ์ในการท างานท่ีนาน จะท าใหมี้ประสิทธิภาพการท างานท่ีเพ่ิมมากข้ึน  

ดา้นรายไดต้่อเดือน พบว่า พนักงานท่ีมีระดบัรายได้เงินเดือนท่ีสูงมีประสิทธิภาพในการท างานมากกว่าพนักงานท่ีมี
เงินเดือนท่ีต ่ากวา่ เพราะพนกังานท่ีมีรายไดสู้ง เป็นผลสืบเน่ืองมาจากประสบการณ์ในการท างานท่ีมาก มีความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี
สูง และตอ้งใชค้วามช านาญเฉพาะดา้น จึงไดรั้บผลตอบแทนท่ีดี ท าให้พนกังานมีความตั้งใจในการท างาน และมีประสิทธิภาพการ
ท างานมากกวา่พนักงานรายไดน้อ้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานของ ทวีศกัด์ิ รองแขวง (2555) ท่ีพบวา่ ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร พนกังานท่ีมีรายไดสู้งจะใหค้วามส าคญักบังานท่ีท า เพราะคาดหวงัผลงานท่ีดี จะส่งผลต่อรายไดท่ี้เพ่ิมมากข้ึน 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
  1. ผลการศึกษา พบวา่ ประสิทธิภาพการท างานกลุ่มพนกังานระดบัปฏิบติัการในเครือบริษทั จ่าวรัิช ฟู้ ด จ ากดั อยูใ่นระดบั
มาก แต่บริษทัยงัคงตอ้งส่งเสริมใหพ้นกังานไดป้ฏิบติังานตรงตามความถนดั รวมถึงการตั้งเป้าหมายในดา้นแรงจูงใจให้พนกังานมี
ความเช่ือมัน่ในบริษทั และพฒันาความรู้ความสามารถ เพื่อเป็นการรักษาระดบัประสิทธิภาพการท างาน ของพนักงานบริษทั ใน
เครือ จ่าวรัิช ฟู้ ด จ ากดั ต่อไป  
 2. จากผลการศึกษาเม่ือเปรียบเทียบการท างานกบัปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ พนกังานท่ีมีอายนุอ้ย มีประสิทธิภาพในการ
ท างานสูงกว่าพนักงานท่ีมีอายุมาก และพนักงานรายเดือนมีประสิทธิภาพสูงกว่าพนักงานรายวนั ดงันั้น ทางบริษทัอาจสามารถ
ยกระดบัประสิทธิภาพขององคก์ร ดว้ยการจดัฝึกอบรมขั้นตอนการท างานเป็นประจ าทุกปี เพื่อให้กลุ่มพนกังานท่ีมีอายมุากและยงั
เป็นพนักงานรายวนัไดเ้พ่ิมความรู้ความเขา้ใจในการท างาน เป็นการเสริมสร้างทกัษะและความสามารถให้ปฏิบติังานไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน   



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

400400

 
 

 3. จากการศึกษา พบวา่ พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีสูง มีประสิทธิภาพในการท างานสูงตามไปดว้ย ดงันั้น บริษทัควร
ส่งเสริมในดา้นการเรียนรู้ โดยอาจมีงบประมาณสนับสนุนและส่งเสริมดา้นการศึกษาต่อให้กบัพนักงานของทุกหน่วยงาน โดย
มุ่งเนน้กลุ่มท่ีมีการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี เพราะเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่  
 4. ผลการศึกษาระบุวา่ พนกังานท่ีมีอายงุาน 3-5ปี มีประสิทธิภาพในการท างานมากกวา่เด็กใหม่ ดงันั้น บริษทัควรส่งเสริม
วฒันธรรมภายในองคก์ร เช่น การจดัท่องเท่ียวประจ าปีส าหรับพนกังานท่ีมีอายงุาน 3 ปีข้ึนไป มีกิจกรรมให้รางวลักบัพนกังานท่ีมี
ความสามารถโดดเด่นในการท างาน ให้พนกังานมีความรักในองคก์ร และอยากท างานกบับริษทัไดน้าน ๆ เพื่อลดปัญหาดา้นการ
ลาออก และเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานไปพร้อม ๆ กนั 
 5. การศึกษาพบวา่ พนกังานท่ีมีรายไดเ้งินเดือนท่ีสูง มีประสิทธิภาพในการท างานสูงกวา่กลุ่มท่ีมีรายไดน้อ้ย ดงันั้น บริษทั
ควรสร้างแรงจูงใจในการท างาน โดยอาจก าหนดนโยบายให้เงินพิเศษแก่พนกังานท่ีสามารถท างานไดต้รงตามเป้าหมายท่ีบริษทั
ก าหนด หรือพนกังานท่ีมีความตั้งใจในการท างาน ไม่ขาด ลา มาสาย ในแต่ละเดือน รวมถึงมีนโยบายการให้โบนสัทุกไตรมาสหรือ
ทุกปี เพ่ือใหพ้นกังานมีความมุ่งมัน่และตั้งใจท างาน 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’
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 3. จากการศึกษา พบวา่ พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีสูง มีประสิทธิภาพในการท างานสูงตามไปดว้ย ดงันั้น บริษทัควร
ส่งเสริมในดา้นการเรียนรู้ โดยอาจมีงบประมาณสนับสนุนและส่งเสริมดา้นการศึกษาต่อให้กบัพนักงานของทุกหน่วยงาน โดย
มุ่งเนน้กลุ่มท่ีมีการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี เพราะเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่  
 4. ผลการศึกษาระบุวา่ พนกังานท่ีมีอายงุาน 3-5ปี มีประสิทธิภาพในการท างานมากกวา่เด็กใหม่ ดงันั้น บริษทัควรส่งเสริม
วฒันธรรมภายในองคก์ร เช่น การจดัท่องเท่ียวประจ าปีส าหรับพนกังานท่ีมีอายงุาน 3 ปีข้ึนไป มีกิจกรรมให้รางวลักบัพนกังานท่ีมี
ความสามารถโดดเด่นในการท างาน ให้พนกังานมีความรักในองคก์ร และอยากท างานกบับริษทัไดน้าน ๆ เพื่อลดปัญหาดา้นการ
ลาออก และเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานไปพร้อม ๆ กนั 
 5. การศึกษาพบวา่ พนกังานท่ีมีรายไดเ้งินเดือนท่ีสูง มีประสิทธิภาพในการท างานสูงกวา่กลุ่มท่ีมีรายไดน้อ้ย ดงันั้น บริษทั
ควรสร้างแรงจูงใจในการท างาน โดยอาจก าหนดนโยบายให้เงินพิเศษแก่พนกังานท่ีสามารถท างานไดต้รงตามเป้าหมายท่ีบริษทั
ก าหนด หรือพนกังานท่ีมีความตั้งใจในการท างาน ไม่ขาด ลา มาสาย ในแต่ละเดือน รวมถึงมีนโยบายการให้โบนสัทุกไตรมาสหรือ
ทุกปี เพ่ือใหพ้นกังานมีความมุ่งมัน่และตั้งใจท างาน 
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บทคดัย่อ 

 
การวจิยัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัองคก์รแห่งความสุขในการท างานของผูป้ฏิบติังานสถาบนัวิจยัแสงซินโครตรอน 

(องคก์ารมหาชน) และเพื่อเปรียบเทียบองคก์รแห่งความสุขในการท างาน จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัของผูป้ฏิบติังาน
สถาบนัวิจยัแสงซินโครตรอน (องคก์ารมหาชน) ใชแ้บบสอบถามในการเก็บขอ้มูลจากผูป้ฏิบติังานทั้งหมดรวม 251 คน สถิติท่ีใช้
วเิคราะห์ขอ้มูลคือ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ทดสอบหาค่าความแตกต่างดว้ยค่าที (t test)  
และการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)   

การวิจยัพบว่า ผูป้ฏิบติังานสถาบนัวิจยัแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ส่วนใหญ่เป็นเพศชายอายุ 31-40 ปี การศึกษา
ระดบัปริญญาตรี สถานภาพโสด รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-40,000 บาท เป็นกลุ่มวิชาชีพเฉพาะทาง และมีระยะเวลาการปฏิบติังาน
มากกวา่ 10 ปี ข้ึนไป ผลการวเิคราะห์ระดบัความสุขในการท างาน พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก โดยมีความสุขในดา้นคุณธรรมมากท่ีสุด เม่ือ
เปรียบเทียบระดบัองคก์รแห่งความสุขในการท างาน ตามปัจจยัส่วนบุคคลของผูป้ฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั พบวา่ ระดบัความสุขใน
การท างานไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 
ค าส าคญั: องคก์รแห่งความสุข, สถาบนัวจิยัแสงซินโครตรอน (องคก์ารมหาชน)    
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Abstract 

  
This study aimed to study the level of workplace happiness of employees at the Synchrotron Light Research Institute (Public 

Organization), and compare the level of workplace happiness by difference in personal factor of employees at the Synchrotron Light 
Research Institute (Public Organization). Questionnaires were used to collect data from all 251 employees. Data was analyzed by 
frequency, percentage, mean and standard deviation. The mean differences were tested by the independent sample t test and One-way 
ANOVA methods.  

The findings showed that most of the employees were single males, aging between 31-40 years old who earned Bachelor’s 
degree and salary of 20,001-40,000 Baht in average.  They also had professional competencies with more than 10-year work duration.  
For analysis of the employees’ happiness level at work, the level of workplace happiness level of SLRI employees according to the 
Happy Workplace approach was high with the highest level detected in the virtue aspect.  For comparing the workplace happiness by 
difference in personal factors, it was found that workplace happiness levels were indifference at the statistically significance of .05.       
 
Keywords: Happy Workplace Approach, Synchrotron Light Research Institute (Public Organization) 
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Abstract 

  
This study aimed to study the level of workplace happiness of employees at the Synchrotron Light Research Institute (Public 

Organization), and compare the level of workplace happiness by difference in personal factor of employees at the Synchrotron Light 
Research Institute (Public Organization). Questionnaires were used to collect data from all 251 employees. Data was analyzed by 
frequency, percentage, mean and standard deviation. The mean differences were tested by the independent sample t test and One-way 
ANOVA methods.  

The findings showed that most of the employees were single males, aging between 31-40 years old who earned Bachelor’s 
degree and salary of 20,001-40,000 Baht in average.  They also had professional competencies with more than 10-year work duration.  
For analysis of the employees’ happiness level at work, the level of workplace happiness level of SLRI employees according to the 
Happy Workplace approach was high with the highest level detected in the virtue aspect.  For comparing the workplace happiness by 
difference in personal factors, it was found that workplace happiness levels were indifference at the statistically significance of .05.       
 
Keywords: Happy Workplace Approach, Synchrotron Light Research Institute (Public Organization) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

บทน า 
 

แนวคิดการสร้างองคก์รสุขภาวะ ตามหลกัการขององค์การอนามยัโลก เร่ิมไดรั้บความสนใจจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือน าไปปรับใชใ้นองคก์รเพ่ิมมากข้ึน จากท่ีสภาพสังคมในปัจจุบนัมีการแข่งขนัสูง ผูป้ฏิบติังานตอ้งกงัวล
กบัการรักษามาตรฐานในการท างานท่ีสูงข้ึน ช่วงเวลาการท างานท่ียาวนานข้ึน ก่อให้เกิดความรู้สึกเบ่ือหน่าย รวมทั้งผลกระทบจาก
วิกฤตการณ์โรคระบาด ปัญหาความขัดแยง้ในท่ีท างาน ล้วนน ามาซ่ึงความเครียดท่ีท าให้ผูป้ฏิบัติงานขาดความสุข ส่งผลให้
ประสิทธิภาพการท างานไม่เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร ผูน้ าองค์กรจึงตอ้งหาวิธีการและแนวทางใหม่ ๆ เพ่ือปรับปรุงการ
บริหารจดัการองคก์รใหส้ามารถสร้างสมดุลระหวา่งชีวติกบัการท างานใหก้บัผูป้ฏิบติังานได ้ ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) ไดน้ าเอาหลกัการองคก์รสุขภาวะขององคก์ารอนามยัโลก มาจดัท าเป็นแนวความคิดความสุข 8 ประการ เพื่อ
พฒันาองค์กรให้เป็น “องค์กรแห่งความสุข” ซ่ึงหมายถึง กระบวนการพฒันาคนในองค์กรอย่างมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ให้
สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ขององคก์ร เพ่ือให้องค์กรมีความพร้อมต่อการเปล่ียนแปลง น าพาองคก์รไปสู่การเติบโตอยา่งย ัง่ยืน (ชาญวิทย ์
วสนัตธ์นารัตน์, 2556)  

สถาบนัวิจยัแสงซินโครตรอน (องคก์ารมหาชน) เป็นหน่วยงานของรัฐ ภายใตก้ ากบัของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วจิยัและนวตักรรม (อว.) ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการพฒันาระบบคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ ซ่ึงบุคลากรถือเป็นหัวใจส าคญัท่ีจะ
ขบัเคล่ือนใหบ้รรลุเป้าหมายดงักล่าวได ้โดยปัญหาจากปัจจยัภายใน ไม่วา่จะเป็นบรรยากาศการท างานเคร่งเครียด ไม่มีการยิม้แยม้
แจ่มใส และปัจจยัภายนอก เช่น ผลกระทบจากวิกฤตการณ์โรคระบาด สภาวะเศรษฐกิจถดถอย น ามาซ่ึงการไม่มีความสุขในการ
ท างาน และส่งผลใหป้ระสิทธิภาพการท างานลดลงในท่ีสุด  

จากท่ีมาและความส าคญัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ท าใหผู้ว้จิยัสนใจท่ีจะศึกษาองคก์รแห่งความสุขในการท างานของผูป้ฏิบติังาน
สถาบนัวจิยัแสงซินโครตรอน (องคก์ารมหาชน) เพื่อใชป้ระโยชน์ในการจดัท าแนวทางกลยทุธ์ และนโยบายในการจดัสวสัดิการเพื่อ
พฒันาองคก์รไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูป้ฏิบติังานของสถาบนัฯ เพื่อให้ผูป้ฏิบติังาน
ได้รับการยกระดับความสุขในการท างาน มีคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดีข้ึน และพร้อมท่ีจะร่วมแรงร่วมใจกันขบัเคล่ือนการ
ด าเนินงานขององคก์รใหบ้รรลุเป้าหมาย  

 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

 
1. เพื่อศึกษาระดบัองคก์รแห่งความสุขในการท างานของผูป้ฏิบติังานสถาบนัวจิยัแสงซินโครตรอน (องคก์ารมหาชน)  
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับองค์กรแห่งความสุขในการท างาน จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัของผูป้ฏิบัติงาน

สถาบนัวจิยัแสงซินโครตรอน (องคก์ารมหาชน) 
 

สมมตฐิานของการวจิยั 
 

 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัของผูป้ฏิบติังานสถาบนัวิจยัแสงซินโครตรอน (องคก์ารมหาชน) มีระดบัความสุขในการ
ท างานตามแนวคิดองคก์รแห่งความสุขแตกต่างกนั 
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ขอบเขตการวจิยั 
 

ผูว้ิจยัศึกษาเก่ียวกบัองคก์รแห่งความสุขในการท างานของผูป้ฏิบติังานสถาบนัวิจยัแสงซินโครตรอน (องคก์ารมหาชน) 
ตามแนวความคิดองค์กรแห่งความสุข 8 ประการของ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  (ชาญวิทย ์   
วสันตธ์นารัตน์, 2551) ไดแ้ก่ สุขภาพดี (happy body) น ้ าใจงาม (happy heart) การผ่อนคลาย (happy relax) การหาความรู้ (happy 
brain) คุณธรรม (happy soul) ใชเ้งินเป็น (happy money) ครอบครัวท่ีดี (happy family) และสงัคมดี (happy society) 
  ประชากรในการวิจยั คือ ผูป้ฏิบติังานของสถาบนัวิจยัแสงซินโครตรอน (องคก์ารมหาชน) ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร เจา้หนา้ท่ี 
พนกังานจา้งเหมาปฏิบติัการ และลูกจา้งโครงการ ของสถาบนัฯ จ านวน 251 คน  (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 (สถาบนัวิจยั
แสงซินโครตรอน (องคก์ารมหาชน), 2564ก)) โดยมีระยะเวลาตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2564 - มกราคม 2565 
  

กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

 
 
 
 
 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

นิยามศัพท์ 
 

สถาบนั หมายถึง สถาบนัวจิยัแสงซินโครตรอน (องคก์ารมหาชน) 
ผูป้ฏิบัติงานสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) หมายถึง เจ้าหน้าท่ีหรือลูกจ้าง  ผูซ่ึ้งปฏิบัติงานโดยได้รับ

เงินเดือนหรือค่าจา้งจากงบประมาณของสถาบนัวจิยัแสงซินโครตรอน (องคก์ารมหาชน) 
 ความสุขในการท างาน หมายถึง ความรู้สึกของผูป้ฏิบติังานของสถาบนั มีความพึงพอใจในการท างาน สามารถสร้างสมดุล
ระหวา่งชีวติกบัการท างานไดอ้ยา่งเหมาะสม และไดรั้บโอกาสในการพฒันาศกัยภาพ ตามทิศทางและยทุธศาสตร์ของสถาบนัฯ 

องคก์รแห่งความสุข หมายถึง การพฒันาผูป้ฏิบติังานของสถาบนัฯ รวมทั้งสร้างบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มท่ีดีภายใน
สถาบนัฯ โดยใชแ้นวคิดความสุข 8 ประการ ใหส้ามารถสร้างสมดุลระหวา่งชีวติกบัการท างานไดอ้ยา่งเหมาะสม 

แนวคิดความสุข 8 ประการ หมายถึง แนวคิดท่ีช่วยส่งเสริมความสุขทั้งทางกายและใจ ให้ผูป้ฏิบติังานของสถาบนัฯ อยา่ง
สมดุลทั้ง 8 ดา้น ไดแ้ก่ สุขภาพดี น ้าใจงาม การผอ่นคลาย การหาความรู้ คุณธรรม ใชเ้งินเป็น ครอบครัวท่ีดี และสงัคมดี 

 
 
 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
1. เพศ                       5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
2. อาย ุ                      6. ต าแหน่งปัจจุบนั 
3. สถานภาพสมรส   7. ระยะเวลาปฏิบติังาน
4. ระดบัการศึกษา 
 

องค์กรแห่งความสุข (happy workplace) 
1.  สุขภาพดี (happy body)            5. คุณธรรม (happy soul) 
2.  น ้าใจงาม (happy heart)           6. ใชเ้งินเป็น (happy money) 
3.  การผอ่นคลาย (happy relax)   7. ครอบครัวท่ีดี (happy family) 
4.  การหาความรู้ (happy brain)    8. สงัคมดี (happy society) 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี
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ขอบเขตการวจิยั 
 

ผูว้ิจยัศึกษาเก่ียวกบัองคก์รแห่งความสุขในการท างานของผูป้ฏิบติังานสถาบนัวิจยัแสงซินโครตรอน (องคก์ารมหาชน) 
ตามแนวความคิดองค์กรแห่งความสุข 8 ประการของ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  (ชาญวิทย ์   
วสันตธ์นารัตน์, 2551) ไดแ้ก่ สุขภาพดี (happy body) น ้ าใจงาม (happy heart) การผ่อนคลาย (happy relax) การหาความรู้ (happy 
brain) คุณธรรม (happy soul) ใชเ้งินเป็น (happy money) ครอบครัวท่ีดี (happy family) และสงัคมดี (happy society) 
  ประชากรในการวิจยั คือ ผูป้ฏิบติังานของสถาบนัวิจยัแสงซินโครตรอน (องคก์ารมหาชน) ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร เจา้หนา้ท่ี 
พนกังานจา้งเหมาปฏิบติัการ และลูกจา้งโครงการ ของสถาบนัฯ จ านวน 251 คน  (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 (สถาบนัวิจยั
แสงซินโครตรอน (องคก์ารมหาชน), 2564ก)) โดยมีระยะเวลาตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2564 - มกราคม 2565 
  

กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

 
 
 
 
 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

นิยามศัพท์ 
 

สถาบนั หมายถึง สถาบนัวจิยัแสงซินโครตรอน (องคก์ารมหาชน) 
ผูป้ฏิบัติงานสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) หมายถึง เจ้าหน้าท่ีหรือลูกจ้าง  ผูซ่ึ้งปฏิบัติงานโดยได้รับ

เงินเดือนหรือค่าจา้งจากงบประมาณของสถาบนัวจิยัแสงซินโครตรอน (องคก์ารมหาชน) 
 ความสุขในการท างาน หมายถึง ความรู้สึกของผูป้ฏิบติังานของสถาบนั มีความพึงพอใจในการท างาน สามารถสร้างสมดุล
ระหวา่งชีวติกบัการท างานไดอ้ยา่งเหมาะสม และไดรั้บโอกาสในการพฒันาศกัยภาพ ตามทิศทางและยทุธศาสตร์ของสถาบนัฯ 

องคก์รแห่งความสุข หมายถึง การพฒันาผูป้ฏิบติังานของสถาบนัฯ รวมทั้งสร้างบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มท่ีดีภายใน
สถาบนัฯ โดยใชแ้นวคิดความสุข 8 ประการ ใหส้ามารถสร้างสมดุลระหวา่งชีวติกบัการท างานไดอ้ยา่งเหมาะสม 

แนวคิดความสุข 8 ประการ หมายถึง แนวคิดท่ีช่วยส่งเสริมความสุขทั้งทางกายและใจ ให้ผูป้ฏิบติังานของสถาบนัฯ อยา่ง
สมดุลทั้ง 8 ดา้น ไดแ้ก่ สุขภาพดี น ้าใจงาม การผอ่นคลาย การหาความรู้ คุณธรรม ใชเ้งินเป็น ครอบครัวท่ีดี และสงัคมดี 

 
 
 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
1. เพศ                       5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
2. อาย ุ                      6. ต าแหน่งปัจจุบนั 
3. สถานภาพสมรส   7. ระยะเวลาปฏิบติังาน
4. ระดบัการศึกษา 
 

องค์กรแห่งความสุข (happy workplace) 
1.  สุขภาพดี (happy body)            5. คุณธรรม (happy soul) 
2.  น ้าใจงาม (happy heart)           6. ใชเ้งินเป็น (happy money) 
3.  การผอ่นคลาย (happy relax)   7. ครอบครัวท่ีดี (happy family) 
4.  การหาความรู้ (happy brain)    8. สงัคมดี (happy society) 
 

 
 

 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

 องคก์รแห่งความสุข คือ องคก์รท่ีมีการส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันาคนในองคก์รให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีสุขภาพท่ีดี มี
ความปลอดภยัในการใชชี้วิตทั้งในท่ีท างานและในชีวิตประจ าวนั มีอาชีวอนามยัท่ีดี มีสภาพแวดลอ้มท่ีดีในการท างาน มีทกัษะ
พฒันาตนเอง มีน ้ าใจ มีคุณธรรม มีความรักและผูกพนัต่อองคก์ร สามารถสร้างสมดุลระหวา่งชีวิตกบัการท างานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
โดยน าแนวคิดความสุข 8 ประการ มาปรับใชใ้หส้อดคลอ้งกบัลกัษณะหรือจุดเด่นขององคก์รนั้น ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และท าให้
เกิดความสุขในการท างานของผูป้ฏิบติังานขององคก์ร                
 ชาญวทิย ์วสนัตธ์นารัตน์ (2556) ไดอ้ธิบายแนวคิดความสุข 8 ประการ โดยหมายถึง แนวคิดท่ีช่วยส่งเสริมความสุขทั้งทาง
กายและใจให้ผูป้ฏิบติังานอยา่งสมดุลทั้งสามดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความสุขในครอบครัว ดา้นความสุขในสังคม และดา้นความสุขใน
สถาบนั บนพ้ืนฐานความสุขทั้ง 8 ดา้น ไดแ้ก่  

1.สุขภาพดี (happy body) หมายถึง การมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและจิตใจ ใชชี้วิตอยา่งมีความสุข ซ่ึงเกิดจากการรู้จกัใช้
ชีวติ รู้จกักิน รู้จกันอน ชีวมีีสุข เหมาะสมกบัเพศ เหมาะสมกบัวยั เหมาะสมกบัสถานการณ์ เหมาะสมกบัฐานะทางการเงิน 

2.น ้ าใจงาม (happy heart) หมายถึง การมีน ้ าใจช่วยเหลือผูอ่ื้น คิดถึงคนอ่ืน เอ้ืออาทรต่อกนัและกนั การรู้บทบาทของ
เจา้นาย ลูกนอ้ง และผลของการกระท าของตนเองต่อส่ิงต่าง ๆ 

3. การผ่อนคลาย (happy relax) หมายถึง สามารถจดัการกบัอารมณ์ของตนเอง รู้จกัการผ่อนคลายกบัส่ิงต่าง ๆ ในการ
ด าเนินชีวติ เม่ือชีวติในการท างานหรือการด าเนินชีวติประจ าวนัมีความเครียด ตอ้งหาวธีิผอ่นคลาย เพ่ือรักษาสมดุลของชีวติไว ้ 

4.การหาความรู้ (happy brain) หมายถึง รักการเรียนรู้และเป็นมืออาชีพในงานของตนเอง การศึกษาหาความรู้ การพัฒนา
ตวัเองตลอดเวลา เพ่ือใหเ้กิดความมัน่คงกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน มีความต่ืนตวั กระตือรือร้นในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ  

5.คุณธรรม (happy soul) หมายถึง การมีคุณธรรมและความกตญัญู โดยเฉพาะ ความละอายและเกรงกลวัต่อการกระท าของ
ตน ซ่ึงเป็นคุณธรรมเบ้ืองตน้พ้ืนฐานของการอยูร่่วมกนัของสงัคมมนุษย ์และเป็นคุณธรรมท่ีส าคญัต่อการท างานเป็นทีม  

6. ใชเ้งินเป็น (happy money) หมายถึง การรู้จกัใช ้เป็นหน้ีอยา่งมีเหตุผล มีชีวิตท่ีเหมาะสมกบัตนเอง มีเงินเก็บออม 
สามารถบริหารจดัการรายรับรายจ่ายของตนเองและครอบครัวได ้ 

7.ครอบครัวท่ีดี (happy family) หมายถึง การเป็นผูท่ี้รักและดูแลครอบครัวตนเองได้มีครอบครัวท่ีอบอุ่นและมัน่คง มี
ความรู้สึกผกูพนั เช่ือใจ มัน่ใจ และอุ่นใจกบับุคคลในครอบครัวของตนเอง ใหค้วามส าคญัต่อครอบครัว การมีครอบครัวเขม้แข็งจะ
ท าใหส้งัคมมัน่คง 

8. สังคมดี (happy society) หมายถึง การเป็นผูท่ี้รักและดูแลองคก์ร/ สังคมของตนเองได้ เป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รและ
สงัคม มีความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อเพ่ือนบา้น เพ่ือนร่วมงาน ไม่ท าใหผู้อ่ื้นเดือดร้อน ไม่เอาเปรียบผูค้นรอบขา้ง ไม่ท าใหส้งัคมเส่ือมถอย 

เม่ือองค์กรสามารถสร้างองค์กรแห่งความสุขได้ ก็จะเข้าสู่กระบวนการท่ีท าให้เป็นวฒันธรรมองค์กร เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างานและการอยูร่่วมกนัของคนในองคก์ร ซ่ึงจะน าไปสู่การเพ่ิมศกัยภาพในการด าเนินธุรกิจขององคก์ร และ
เป็นองคก์รแห่งความสุข 

กา้นทอง บุหร่า (2560) ศึกษาเร่ือง องค์กรแห่งความสุข: แนวคิด กระบวนการ และบทบาทของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
พบวา่ การน าแนวคิดองคก์รแห่งความสุขมาใชส้ าหรับประเทศไทยของภาคเอกชนและภาครัฐมีความคลา้ยคลึงกนั ในส่วนของกลุ่ม
ความสุขของตนเองและความสุขของครอบครัวมีความคลา้ยคลึงกนั แต่มีความแตกต่างในส่วนของกลุ่มความสุขขององคก์ร/สังคม 
โดยท่ีนกับริหารทรัพยากรมนุษยเ์ป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัเป็นอยา่งยิง่ในการสร้างองคก์รแห่งความสุข  



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

406406

 
 

 

วชัระ ณรงคฤ์ทธิเดช (2560) ศึกษาเร่ือง ความสุขในการท างานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยรามค าแหง พบวา่ 
บุคลากรสายสนบัสนุน มีความสุขในการท างานอยูใ่นระดบัมาก เน่ืองจากมหาวทิยาลยัรามค าแหง จดักิจกรรมสร้างความสุขในการ
ท างานให้บุคลากรอยา่งสม ่าเสมอ เช่น สนับสนุน/ส่งเสริมให้มีการออกก าลงักายอยา่งต่อเน่ือง จดัสถานท่ีเพ่ือให้บุคลากรไดผ้่อน
คลายและใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ เป็นตน้  

กิติพฒัน์ ดามาพงษ์ (2559) ศึกษาเร่ือง ความสุข ความพึงพอใจ ต่อความผูกพันของบุคลากรท่ีมีต่อส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พบวา่ ลกัษณะส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัของบุคลากรส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) มีระดบัความสุขในการท างานท่ีแตกต่างกนั และบุคลากรท่ีมีระยะเวลาในการท างานในองคก์รนอ้ยกวา่ 2 ปี มี
แนวโนม้ท่ีจะมีความสุขในดา้น Happy Society ท่ีนอ้ยกวา่บุคลากรท่ีท างานเป็นเวลามากกวา่ 2 ปีข้ึนไป  
  

วธีิการด าเนินการวจิยั 
 

 งานวจิยัน้ี เป็นงานวิจยัเชิงส ารวจ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ แบบสอบถามท่ีมีการตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหา 
ดว้ยดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค ์(Index of Item Objective Congruence--IOC) ผลการค านวณไดค้่าดชันี
ความสอดคลอ้ง 0.67-1.00 แสดงวา่ แบบสอบถามมีความเท่ียงตรง (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2557) จากนั้น น าไปทดลองใชก้บักลุ่ม
ตวัอยา่งและตรวจสอบค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามดว้ยวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha method) ผล
การค านวณไดค้่าความเช่ือมัน่โดยรวมเท่ากบั 0.880 จึงมีความน่าเช่ือถือ (Nunnally, 1978) แลว้น าไปใชเ้ก็บขอ้มูลจากผูป้ฏิบติังาน
สถาบนัวจิยัแสงซินโครตรอน (องคก์ารมหาชน) ทั้งหมดจ านวน 251 คน โดยการแจกแบบสอบถามแบบ Face to Face ร่วมกบัการ
ส่งแบบสอบถามทางกลุ่ม Line และทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ ใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังานสถาบนัฯ ทั้งหมด 

ผูว้จิยัวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป โดยใชค้วามถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แลว้วเิคราะห์
เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความคิดเห็นองค์กรแห่งความสุข ตามปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันของผูป้ฏิบติังาน
สถาบนัวจิยัแสงซินโครตรอน (องคก์ารมหาชน) ดว้ยการทดสอบ t test และ One-way ANOVA   
 

ผลการวจิยั 
 

 ขอ้มูลเก่ียวกบัผูป้ฏิบติังานสถาบนัวจิยัแสงซินโครตรอน (องคก์ารมหาชน) พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (จ านวน 139 คน  
ร้อยละ 55.38) อายรุะหวา่ง 31-40 ปี (จ านวน 105 คน  ร้อยละ 41.83) การศึกษาปริญญาตรี (จ านวน 95 คน ร้อยละ 37.85) สมรสแลว้ 
(จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 54.18) รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูร่ะหวา่ง 20,001-40,000 บาท (จ านวน 112 คน ร้อยละ 44.62) เป็น
กลุ่มวชิาชีพเฉพาะทาง (จ านวน 103 คน ร้อยละ 41.04) และปฏิบติังานมากกวา่ 10 ปีข้ึนไป (จ านวน 111 คน ร้อยละ 44.22)   

 
ตาราง 1   
ความสุขในการท างานตามแนวคิดองค์กรแห่งความสุขของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)     

องคก์รแห่งความสุข x̅ SD ระดบัความสุข 
1.  สุขภาพดี (happy body) 3.46 0.808                         มาก 
2.  น ้ าใจงาม (happy heart) 4.16 0.592                         มาก 
3.  การผอ่นคลาย (happy relax) 3.57 0.682                         มาก 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี
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วชัระ ณรงคฤ์ทธิเดช (2560) ศึกษาเร่ือง ความสุขในการท างานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยรามค าแหง พบวา่ 
บุคลากรสายสนบัสนุน มีความสุขในการท างานอยูใ่นระดบัมาก เน่ืองจากมหาวทิยาลยัรามค าแหง จดักิจกรรมสร้างความสุขในการ
ท างานให้บุคลากรอยา่งสม ่าเสมอ เช่น สนับสนุน/ส่งเสริมให้มีการออกก าลงักายอยา่งต่อเน่ือง จดัสถานท่ีเพ่ือให้บุคลากรไดผ้่อน
คลายและใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ เป็นตน้  

กิติพฒัน์ ดามาพงษ์ (2559) ศึกษาเร่ือง ความสุข ความพึงพอใจ ต่อความผูกพันของบุคลากรท่ีมีต่อส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พบวา่ ลกัษณะส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัของบุคลากรส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) มีระดบัความสุขในการท างานท่ีแตกต่างกนั และบุคลากรท่ีมีระยะเวลาในการท างานในองคก์รนอ้ยกวา่ 2 ปี มี
แนวโนม้ท่ีจะมีความสุขในดา้น Happy Society ท่ีนอ้ยกวา่บุคลากรท่ีท างานเป็นเวลามากกวา่ 2 ปีข้ึนไป  
  

วธีิการด าเนินการวจิยั 
 

 งานวจิยัน้ี เป็นงานวิจยัเชิงส ารวจ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ แบบสอบถามท่ีมีการตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหา 
ดว้ยดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค ์(Index of Item Objective Congruence--IOC) ผลการค านวณไดค้่าดชันี
ความสอดคลอ้ง 0.67-1.00 แสดงวา่ แบบสอบถามมีความเท่ียงตรง (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2557) จากนั้น น าไปทดลองใชก้บักลุ่ม
ตวัอยา่งและตรวจสอบค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามดว้ยวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha method) ผล
การค านวณไดค้่าความเช่ือมัน่โดยรวมเท่ากบั 0.880 จึงมีความน่าเช่ือถือ (Nunnally, 1978) แลว้น าไปใชเ้ก็บขอ้มูลจากผูป้ฏิบติังาน
สถาบนัวจิยัแสงซินโครตรอน (องคก์ารมหาชน) ทั้งหมดจ านวน 251 คน โดยการแจกแบบสอบถามแบบ Face to Face ร่วมกบัการ
ส่งแบบสอบถามทางกลุ่ม Line และทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ ใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังานสถาบนัฯ ทั้งหมด 

ผูว้จิยัวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป โดยใชค้วามถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แลว้วเิคราะห์
เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความคิดเห็นองค์กรแห่งความสุข ตามปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันของผูป้ฏิบติังาน
สถาบนัวจิยัแสงซินโครตรอน (องคก์ารมหาชน) ดว้ยการทดสอบ t test และ One-way ANOVA   
 

ผลการวจิยั 
 

 ขอ้มูลเก่ียวกบัผูป้ฏิบติังานสถาบนัวจิยัแสงซินโครตรอน (องคก์ารมหาชน) พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (จ านวน 139 คน  
ร้อยละ 55.38) อายรุะหวา่ง 31-40 ปี (จ านวน 105 คน  ร้อยละ 41.83) การศึกษาปริญญาตรี (จ านวน 95 คน ร้อยละ 37.85) สมรสแลว้ 
(จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 54.18) รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูร่ะหวา่ง 20,001-40,000 บาท (จ านวน 112 คน ร้อยละ 44.62) เป็น
กลุ่มวชิาชีพเฉพาะทาง (จ านวน 103 คน ร้อยละ 41.04) และปฏิบติังานมากกวา่ 10 ปีข้ึนไป (จ านวน 111 คน ร้อยละ 44.22)   

 
ตาราง 1   
ความสุขในการท างานตามแนวคิดองค์กรแห่งความสุขของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)     

องคก์รแห่งความสุข x̅ SD ระดบัความสุข 
1.  สุขภาพดี (happy body) 3.46 0.808                         มาก 
2.  น ้ าใจงาม (happy heart) 4.16 0.592                         มาก 
3.  การผอ่นคลาย (happy relax) 3.57 0.682                         มาก 

 
 

 

ตาราง 1 (ต่อ)  
องคก์รแห่งความสุข x̅ SD ระดบัความสุข 

4. การหาความรู้ (happy brain) 4.03 0.562                         มาก 
5. คุณธรรม (happy soul) 4.39 0.474                         มากท่ีสุด 
6. ใชเ้งินเป็น (happy money) 3.77 0.706                         มาก 
7. ครอบครัวท่ีดี (happy family) 3.98 0.721                         มาก 
8. สงัคมดี (happy society) 4.25 0.462                         มากท่ีสุด 

ภาพรวม 3.95 0.433                         มาก 
 

จากตาราง 1  พบว่า ผูป้ฏิบติังานสถาบนัวิจยัแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) มีความสุขในการท างานตามแนวคิด
องคก์รแห่งความสุข ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.95) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ มีความสุขในการท างานในระดบัมากถึงมากท่ีสุด 
โดยมีความสุข ดา้นคุณธรรม มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.39, SD = 0.474) รองลงมาคือ ดา้นสงัคมดี (ค่าเฉล่ีย 4.25, SD = 0.462) ส่วนดา้นท่ี
มีค่านอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นสุขภาพดี (ค่าเฉล่ีย 3.46, SD = 0.808) 

 
ตาราง 2  
การทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงานสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ท่ีแตกต่างกัน มีระดับ
ความสุขในการท างานตามแนวคิดองค์กรแห่งความสุขแตกต่างกัน 
ปัจจยัส่วนบุคคล t /F test  Sig. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
1. เพศ -0.539 .590 ไม่แตกต่างกนั 
2. อาย ุ  1.328 .253 ไม่แตกต่างกนั 
3. ระดบัการศึกษา  2.041 .109 ไม่แตกต่างกนั 
4. สถานภาพการสมรส   .209 .812 ไม่แตกต่างกนั 
5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 1.444 .209 ไม่แตกต่างกนั 
6. ต าแหน่งปัจจุบนั 2.444 .065 ไม่แตกต่างกนั 
7. ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน 2.225 .086 ไม่แตกต่างกนั 

 
  จากตาราง 2 พบวา่ ผูป้ฏิบติังานของสถาบนัวิจยัแสงซินโครตรอน (องคก์ารมหาชน) ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัใน
ดา้นอาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพการสมรส รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต าแหน่งปัจจุบนั และระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน มีระดบัความสุขใน
การท างานตามแนวคิดองคก์รแห่งความสุข ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สรุปผลการวิจยัไม่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 
 

อภิปรายผล 
 

1. ผลการศึกษา พบวา่ ผูป้ฏิบติังานสถาบนัวิจยัแสงซินโครตรอน (องคก์ารมหาชน) มีระดบัความสุขในการท างาน ดา้น
คุณธรรม (happy soul) และดา้นสงัคมดี (happy society) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยสามารถอภิปรายผล ดงัน้ี 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

408408

 
 

 

 1.1 ดา้นคุณธรรม (happy soul) อาจเน่ืองมาจากการท่ีสถาบนัฯ ให้ความส าคญักบัการด าเนินนโยบายการปฏิบติังานท่ี
โปร่งใส โดยไดป้ระกาศเจตนารมณ์ต่อตา้นการทุจริต (สถาบนัวิจยัแสงซินโครตรอน (องคก์ารมหาชน), 2564ค) และจดักิจกรรมเพ่ือ
ด าเนินนโยบายดงักล่าวอย่างต่อเน่ือง เช่น การจดัท าแผนบริหารความเส่ียงดา้นการทุจริต การงดรับของขวญัในเทศกาลต่าง ๆ     
เป็นตน้ จนไดรั้บการประเมินความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ อยู่ในระดบั AA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(สถาบนัวิจยัแสงซินโครตรอน (องคก์ารมหาชน), 2564จ) รวมทั้งไดรั้บรางวลัองค์กรคุณธรรมตน้แบบจากคณะกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ (สถาบนัวิจยัแสงซินโครตรอน (องคก์ารมหาชน), 2564ฉ) นอกจากน้ี สถาบนัฯ ไดมี้การจดักิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือ
สงัคมอยา่งต่อเน่ือง เช่น การแจกจ่ายส่ิงของอุปโภคบริโภคแก่ชุมชนท่ีประสบปัญหาจากผลกระทบการระบาดของโรค COVID-19 
เป็นตน้ ท าให้ผูป้ฏิบติังานไดรั้บการปลูกฝังการมีคุณธรรมท่ีดีและมีความสุขในการท างาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั วชัระ ณรงคฤ์ทธิเดช 
(2560) ท่ีพบวา่ ความสุขดา้นการมีคุณธรรมประจ าใจ (happy soul) เกิดจากการท่ีหน่วยงานปลูกฝังจิตส านึกในการเป็นคนดี และ
ปลูกฝังศีลธรรมและคุณธรรมอยา่งต่อเน่ือง   

1.2 ดา้นสังคมดี (happy society) อาจเน่ืองมาจากการท่ีสถาบนัฯ มีค่านิยมในการท างานแบบ Team Spirit (มีจิตวิญญาณ
การท างานเป็นทีม) (สถาบนัวจิยัแสงซินโครตรอน (องคก์ารมหาชน), 2564ข) ซ่ึงเป็นการส่งเสริมใหบุ้คลากรเกิดความรักความสามคัคี
และความมีน ้ าหน่ึงใจเดียว เพ่ือร่วมกนัขบัเคล่ือนการพฒันาและแกไ้ขปัญหาให้กบัสังคมและชุมชนทอ้งถ่ินรอบขา้ง ผ่านกิจกรรม
การท างานเพ่ือสงัคมในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น การออกแบบและสร้างอุปกรณ์ทางการแพทย ์ไดแ้ก่ ตูค้ดักรองโรคความดนับวก-ความ
ดนัลบ ห้องแยกโรคความดนัลบ มอบให้กบัโรงพยาบาล เรือนจ า หรือมูลนิธิท่ีขาดแคลนในพ้ืนท่ีจงัหวดันครราชสีมาและจงัหวดั
อ่ืนๆ ทัว่ประเทศ เพ่ือช่วยบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 2019 (โควิด-19) 
(สถาบนัวิจยัแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน), 2564ช) เป็นตน้  นอกจากน้ี สถาบนัฯ ไดจ้ดักิจกรรมการอบรมให้ผูป้ฏิบติังาน
ตระหนักถึงความปลอดภยัในการปฏิบติังานตามหลกัอาชีวอนามยัและความปลอดภยั มีการซ้อมหนีไฟเป็นประจ าทุกปี และมี
อุปกรณ์ตรวจวดัรังสีท่ีไดม้าตรฐานติดตั้งตามจุดต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบปริมาณรังสีในบริเวณพ้ืนท่ีท างานและในส่ิงแวดลอ้ม ให้
ผูป้ฏิบัติงานรู้สึกปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น  สามารถท างานได้อย่างมีความสุข ซ่ึงสอดคลอ้งกับแนวคิดของ ปรัชญากรณ์       
ลครพล (2559) ท่ีกล่าวไวว้า่ Happy Society เป็นรูปแบบการด าเนินธุรกิจขององคก์รท่ีมีเป้าหมายหลกัในการส่งเสริมบุคลากรและ
ครอบครัวใหมี้ความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้มท่ีดีในการท างาน รวมทั้งการส่งเสริมและพฒันาชุมชนโดยรอบองคก์รให้มีสภาพ
ความเป็นอยูท่ี่ดี โดยจะตอ้งอาศยัความร่วมมือและความสามคัคีกนัระหวา่งองคก์ร บุคลากร และชุมชน เพ่ือให้พนกังานมีความสุข
และคุณภาพชีวติท่ีดีในการท างาน (quality of work life) น าไปสู่การเป็น Happy Society ภายในองคก์ร 

2. ผลการศึกษา พบวา่ ผูป้ฏิบติังานสถาบนัวิจยัแสงซินโครตรอน (องคก์ารมหาชน) มีความสุขในการท างานในดา้นการ
ผอ่นคลาย (happy relax) และดา้นสุขภาพดี (happy body) ต ่ากวา่ค่าเฉล่ียดา้นอ่ืน ๆ โดยสามารถอภิปรายผล ดงัน้ี 

   2.1 ดา้นการผ่อนคลาย (happy relax) ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูป้ฏิบติังานมี
ความสุขอยูใ่นระดบัปานกลาง ในดา้นความเพียงพอของพ้ืนท่ี และส่ิงอ านวยความสะดวกในการพบปะสังสรรคเ์พ่ือผ่อนคลาย อาจ
เน่ืองมาจากในช่วงระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา สถาบนัฯ มีผูเ้ขา้ใชบ้ริการงานทางวิทยาศาสตร์ และผูเ้ขา้เยี่ยมชมจากหน่วยงานและ
สถาบนัการศึกษาต่าง ๆ เพ่ิมมากข้ึน ท าใหพ้ื้นท่ีบางส่วนท่ีเคยใชเ้ป็นท่ีพกัผ่อนสังสรรค ์ถูกน ามาใชเ้พื่อรองรับผูเ้ขา้ใชบ้ริการ/เยี่ยม
ชมท่ีมีจ านวนเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้พ้ืนท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับการพกัผ่อนของผูป้ฏิบติังานอาจไม่เพียงพอเท่าท่ีควร ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั การศึกษาของ สมชยั ปราบรัตน์ (2560) ท่ีพบวา่ สภาพแวดลอ้มในการท างานมีอิทธิพลต่อองคก์รแห่งความสุข    

  2.2 ดา้นสุขภาพดี (happy body) ผูป้ฏิบติังานสถาบนัวิจยัแสงซินโครตรอน (องคก์ารมหาชน) มีระดบัความสุขในการ
ท างานตามแนวคิดองคก์รแห่งความสุข ดา้นสุขภาพดี (happy body) อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูป้ฏิบติังานมี
ระดบัความสุขอยูใ่นระดบัปานกลาง จ านวน 3 ขอ้ ไดแ้ก่ สถาบนัฯ มีนโยบายเพ่ือส่งเสริมสุขภาพผูป้ฏิบติังานอยา่งเพียงพอ ความพึง



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’
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 1.1 ดา้นคุณธรรม (happy soul) อาจเน่ืองมาจากการท่ีสถาบนัฯ ให้ความส าคญักบัการด าเนินนโยบายการปฏิบติังานท่ี
โปร่งใส โดยไดป้ระกาศเจตนารมณ์ต่อตา้นการทุจริต (สถาบนัวิจยัแสงซินโครตรอน (องคก์ารมหาชน), 2564ค) และจดักิจกรรมเพ่ือ
ด าเนินนโยบายดงักล่าวอย่างต่อเน่ือง เช่น การจดัท าแผนบริหารความเส่ียงดา้นการทุจริต การงดรับของขวญัในเทศกาลต่าง ๆ     
เป็นตน้ จนไดรั้บการประเมินความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ อยู่ในระดบั AA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(สถาบนัวิจยัแสงซินโครตรอน (องคก์ารมหาชน), 2564จ) รวมทั้งไดรั้บรางวลัองค์กรคุณธรรมตน้แบบจากคณะกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ (สถาบนัวิจยัแสงซินโครตรอน (องคก์ารมหาชน), 2564ฉ) นอกจากน้ี สถาบนัฯ ไดมี้การจดักิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือ
สงัคมอยา่งต่อเน่ือง เช่น การแจกจ่ายส่ิงของอุปโภคบริโภคแก่ชุมชนท่ีประสบปัญหาจากผลกระทบการระบาดของโรค COVID-19 
เป็นตน้ ท าให้ผูป้ฏิบติังานไดรั้บการปลูกฝังการมีคุณธรรมท่ีดีและมีความสุขในการท างาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั วชัระ ณรงคฤ์ทธิเดช 
(2560) ท่ีพบวา่ ความสุขดา้นการมีคุณธรรมประจ าใจ (happy soul) เกิดจากการท่ีหน่วยงานปลูกฝังจิตส านึกในการเป็นคนดี และ
ปลูกฝังศีลธรรมและคุณธรรมอยา่งต่อเน่ือง   

1.2 ดา้นสังคมดี (happy society) อาจเน่ืองมาจากการท่ีสถาบนัฯ มีค่านิยมในการท างานแบบ Team Spirit (มีจิตวิญญาณ
การท างานเป็นทีม) (สถาบนัวจิยัแสงซินโครตรอน (องคก์ารมหาชน), 2564ข) ซ่ึงเป็นการส่งเสริมใหบุ้คลากรเกิดความรักความสามคัคี
และความมีน ้ าหน่ึงใจเดียว เพ่ือร่วมกนัขบัเคล่ือนการพฒันาและแกไ้ขปัญหาให้กบัสังคมและชุมชนทอ้งถ่ินรอบขา้ง ผ่านกิจกรรม
การท างานเพ่ือสงัคมในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น การออกแบบและสร้างอุปกรณ์ทางการแพทย ์ไดแ้ก่ ตูค้ดักรองโรคความดนับวก-ความ
ดนัลบ ห้องแยกโรคความดนัลบ มอบให้กบัโรงพยาบาล เรือนจ า หรือมูลนิธิท่ีขาดแคลนในพ้ืนท่ีจงัหวดันครราชสีมาและจงัหวดั
อ่ืนๆ ทัว่ประเทศ เพ่ือช่วยบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 2019 (โควิด-19) 
(สถาบนัวิจยัแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน), 2564ช) เป็นตน้  นอกจากน้ี สถาบนัฯ ไดจ้ดักิจกรรมการอบรมให้ผูป้ฏิบติังาน
ตระหนักถึงความปลอดภยัในการปฏิบติังานตามหลกัอาชีวอนามยัและความปลอดภยั มีการซ้อมหนีไฟเป็นประจ าทุกปี และมี
อุปกรณ์ตรวจวดัรังสีท่ีไดม้าตรฐานติดตั้งตามจุดต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบปริมาณรังสีในบริเวณพ้ืนท่ีท างานและในส่ิงแวดลอ้ม ให้
ผูป้ฏิบัติงานรู้สึกปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น  สามารถท างานได้อย่างมีความสุข ซ่ึงสอดคลอ้งกับแนวคิดของ ปรัชญากรณ์       
ลครพล (2559) ท่ีกล่าวไวว้า่ Happy Society เป็นรูปแบบการด าเนินธุรกิจขององคก์รท่ีมีเป้าหมายหลกัในการส่งเสริมบุคลากรและ
ครอบครัวใหมี้ความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้มท่ีดีในการท างาน รวมทั้งการส่งเสริมและพฒันาชุมชนโดยรอบองคก์รให้มีสภาพ
ความเป็นอยูท่ี่ดี โดยจะตอ้งอาศยัความร่วมมือและความสามคัคีกนัระหวา่งองคก์ร บุคลากร และชุมชน เพ่ือให้พนกังานมีความสุข
และคุณภาพชีวติท่ีดีในการท างาน (quality of work life) น าไปสู่การเป็น Happy Society ภายในองคก์ร 

2. ผลการศึกษา พบวา่ ผูป้ฏิบติังานสถาบนัวิจยัแสงซินโครตรอน (องคก์ารมหาชน) มีความสุขในการท างานในดา้นการ
ผอ่นคลาย (happy relax) และดา้นสุขภาพดี (happy body) ต ่ากวา่ค่าเฉล่ียดา้นอ่ืน ๆ โดยสามารถอภิปรายผล ดงัน้ี 

   2.1 ดา้นการผ่อนคลาย (happy relax) ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูป้ฏิบติังานมี
ความสุขอยูใ่นระดบัปานกลาง ในดา้นความเพียงพอของพ้ืนท่ี และส่ิงอ านวยความสะดวกในการพบปะสังสรรคเ์พ่ือผ่อนคลาย อาจ
เน่ืองมาจากในช่วงระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา สถาบนัฯ มีผูเ้ขา้ใชบ้ริการงานทางวิทยาศาสตร์ และผูเ้ขา้เยี่ยมชมจากหน่วยงานและ
สถาบนัการศึกษาต่าง ๆ เพ่ิมมากข้ึน ท าใหพ้ื้นท่ีบางส่วนท่ีเคยใชเ้ป็นท่ีพกัผ่อนสังสรรค ์ถูกน ามาใชเ้พื่อรองรับผูเ้ขา้ใชบ้ริการ/เยี่ยม
ชมท่ีมีจ านวนเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้พ้ืนท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับการพกัผ่อนของผูป้ฏิบติังานอาจไม่เพียงพอเท่าท่ีควร ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั การศึกษาของ สมชยั ปราบรัตน์ (2560) ท่ีพบวา่ สภาพแวดลอ้มในการท างานมีอิทธิพลต่อองคก์รแห่งความสุข    

  2.2 ดา้นสุขภาพดี (happy body) ผูป้ฏิบติังานสถาบนัวิจยัแสงซินโครตรอน (องคก์ารมหาชน) มีระดบัความสุขในการ
ท างานตามแนวคิดองคก์รแห่งความสุข ดา้นสุขภาพดี (happy body) อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูป้ฏิบติังานมี
ระดบัความสุขอยูใ่นระดบัปานกลาง จ านวน 3 ขอ้ ไดแ้ก่ สถาบนัฯ มีนโยบายเพ่ือส่งเสริมสุขภาพผูป้ฏิบติังานอยา่งเพียงพอ ความพึง

 
 

 

พอใจกบัสุขภาพกายของตนเอง และการใชเ้วลาในการออกก าลงักายเป็นประจ า คาดวา่ เกิดจากการท่ีสถาบนัฯ ไม่ตระหนักถึง
ความส าคญัของการออกก าลงักายและดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยูเ่สมอ ท าให้ไม่มีนโยบายในการจดักิจกรรมหรือรณรงค์เพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพให้กบัผูป้ฏิบติังานอยา่งจริงจงัเท่าท่ีควร ส่งผลให้ผูป้ฏิบติังานมีความสุขในดา้นการส่งเสริมสุขภาพและออกก าลงั
กายแค่ในระดบัปานกลาง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กา้นทอง บุหร่า (2560) ท่ีพบวา่ การสร้างความสุขในการท างานจะตอ้งมีการ
ส่งเสริมและกระตุน้ให้ผูท้  างานใส่ใจ ดูแล และรักษาสุขภาพของตน รวมถึงการกระตุน้ให้บุคลากรไดเ้ขา้รับการตรวจสุขภาพเป็น
ประจ า  

3. การพิจารณาระดบัความสุขในการท างานตามแนวคิดองคก์รแห่งความสุข ของผูป้ฏิบติังานสถาบนัวิจยัแสงซินโคร 
ตรอน (องคก์ารมหาชน) เป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นสุขภาพดี (happy body) (3.46) การผ่อนคลาย (happy soul) (3.57) และใชเ้งินเป็น 
(happy money) (3.77) ต ่ากวา่ระดบัความสุขในการท างานในภาพรวม (3.95) จากแนวคิดดา้นความสุข 8 ประการของ ชาญวิทย ์
วสนัตธ์นารัตน์ (2556) ท่ีกล่าวไวว้า่ การสร้างองคก์รแห่งความสุข เป็นการจดัสมดุลชีวิตผ่านความสุขในโลกสามใบท่ีทบัซอ้นกนั
อยู่ ได้แก่ ความสุขของตนเอง ความสุขของครอบครัว และความสุขขององค์กร/สังคม แสดงว่า ผูป้ฏิบัติงานสถาบันวิจัยแสง
ซินโครตรอน (องค์การมหาชน) รู้สึกว่า มีความสุขของตนเอง น้อยกว่าความสุขของครอบครัว และขององค์กร/สังคม อาจ
เน่ืองมาจากค่านิยมของสถาบนัฯ ท่ีมุ่งเนน้ไปท่ีการบรรลุตามเป้าหมายและตวัช้ีวดัขององคก์รเป็นหลกั ไดแ้ก่ Goal Oriented (ยึด
เป้าหมายของความส าเร็จเป็นหลกั) Work Smart (หา solution ในการท างานท่ีดีกวา่อยูเ่สมอ) และ Team Spirit (มีจิตวิญญาณการ
ท างานเป็นทีม) (สถาบนัวิจยัแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน), 2564ข) ท าให้สถาบนัฯ ให้ความส าคญักบัการสนับสนุนและ
ส่งเสริมองคป์ระกอบต่าง ๆ เพ่ือรองรับการปฏิบติังานใหบ้รรลุตามเป้าหมายขององคก์รเป็นอนัดบัแรก อาทิ การจดัหาอุปกรณ์และ
เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั การพฒันาห้องปฏิบติัการประกอบและทดสอบทางเทคนิคและวิศวกรรมขั้นสูง จนอาจท าให้การสนบัสนุน
และส่งเสริมองคป์ระกอบดา้นการมีความสุขส่วนตนของผูป้ฏิบติังานทั้งสามขอ้ไม่ชดัเจนเท่าท่ีควร      

4. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลของผูป้ฏิบติังานของสถาบนัวจิยัแสงซินโครตรอน (องคก์ารมหาชน) 
ดา้นอายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพการสมรส รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต าแหน่งปัจจุบนั และระยะเวลาท่ีปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั มี
ระดับความสุขในการท างานตามแนวคิดองค์กรแห่งความสุขในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 
เน่ืองจากสถาบนัฯ ให้ความส าคญักบัความเสมอภาคในการด าเนินงานของผูป้ฏิบติังาน  โดยมีนโยบายการจดัสวสัดิการและสิทธิ
ประโยชน์ท่ีครอบคลุมผูป้ฏิบติังานและครอบครัวอยา่งเหมาะสมในทุกระดบั ไม่วา่จะเป็น ค่าใชจ่้ายรักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร 
การข้ึนเงินเดือนประจ าปี ค่าล่วงเวลา การประกนัอุบติัเหตุและสุขภาพ การตรวจสุขภาพประจ าปี เป็นตน้ (สถาบนัวจิยัแสงซินโคร 
ตรอน (องคก์ารมหาชน), 2564ก) นอกจากน้ี สถาบนัฯ ยงัด าเนินนโยบายการบริหารงานแบบ Project Base Management ท่ีมีเป้าหมาย
ใหผู้ป้ฏิบติังานทุกระดบัในแต่ละฝ่ายสามารถเขา้มามีส่วนร่วมในโครงการต่าง ๆ ของสถาบนัฯ ในลกัษณะการบูรณาการการท างาน
ร่วมกนั โดยไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายและยดึเป้าหมายความส าเร็จของโครงการเป็นส าคญั (สถาบนัวจิยัแสงซินโครตรอน (องคก์ารมหาชน), 
2564ข) รวมทั้งนโยบายการจดัการความรู้ทัว่ทั้งสถาบนัฯ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผูป้ฏิบติังานท่ีต่างสายงานในทุกระดบั สามารถเขา้ร่วม
การบรรยายหรืออบรมเก่ียวกบัการท างานในหัวขอ้ต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้งานทั้งในฝ่ายเดียวกนัและต่างฝ่ายเพ่ือ
ประโยชน์ในการท างาน (สถาบนัวจิยัแสงซินโครตรอน (องคก์ารมหาชน), 2564ง) ดว้ยเหตุผลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ส่งผลให้เกิดความเท่า
เทียมและเสมอภาคระหวา่งผูป้ฏิบติังาน อนัน ามาซ่ึงความสุขตามแนวคิดองคก์รแห่งความสุข ซ่ึงสอดคลอ้งกบั แนวทางการเป็น
องคก์รแห่งความสุขขององคก์ารอนามยัโลก (Burton, 2010) ท่ีกล่าวไวว้า่ การพฒันาองคก์รให้เป็นองคก์รแห่งความสุข ตอ้งสร้าง
จริยธรรมในการบริหารงานและส่งเสริมสิทธิของพนกังาน ตลอดจนการสร้างบรรยากาศการท างานท่ีดีในการท างานและลดความ
เหล่ือมล ้า รวมทั้งควรส่งเสริมสิทธิของพนกังาน มาตรฐานการท างาน ส่ิงแวดลอ้ม และบริหารองคก์รดว้ยความโปร่งใส 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี
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ข้อเสนอแนะ 
 
ข้อเสนอแนะจากการวจิยัคร้ังนี ้
 1. ผลการศึกษาพบวา่ ผูป้ฏิบติังานของสถาบนัวิจยัแสงซินโครตรอน (องคก์ารมหาชน) มีระดบัความสุขในการท างาน 
ดา้นท่ีเป็นความสุขของตนเอง ต ่ากวา่ดา้นของครอบครัวและขององคก์ร/สังคม ดงันั้น ผูบ้ริหารสถาบนัฯ จึงควรให้ความส าคญักบั
การสนับสนุนและส่งเสริมองค์ประกอบดา้นการมีความสุขของตนเอง (สุขภาพดี การผ่อนคลาย และใชเ้งินเป็น) เพื่อให้สามารถ
ยกระดบัความสุขในการท างานตามแนวคิดองคก์รแห่งความสุขดา้นท่ีเป็นความสุขของตนเอง ไดเ้พ่ิมข้ึน เช่น การส่งเสริมกิจกรรม
ดา้นการดูแลรักษาสุขภาพและออกก าลงักาย การจดัสรรพ้ืนท่ีพกัผ่อนสังสรรคอ์ยา่งเพียงพอ การให้ความรู้เร่ืองแผนการลงทุนใน
อนาคต และการจดักิจกรรมตลาดนดัเพ่ือสร้างเสริมรายได ้เป็นตน้ 
 2. ผลการศึกษาพบวา่ ผูป้ฏิบติังานของสถาบนัวจิยัแสงซินโครตรอน (องคก์ารมหาชน) มีระดบัความสุขในการท างานตาม
แนวคิดองคก์รแห่งความสุขอยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นคุณธรรม (happy soul) และดา้นสังคมดี (happy society) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ดงันั้น สถาบนัฯ โดยส่วนพฒันาองคก์รของสถาบนัฯ ควรศึกษาถึงรายละเอียดของแนวปฏิบติัขององคก์รในการสร้างจิตส านึกดา้น
คุณธรรมและสงัคมดี แลว้จดัท าคู่มือการสร้างสุขในองคก์ร (best practice) ของสถาบนัฯ  เพื่อใหส้ามารถบริหารจดัการแนวทางการ
สร้างสุขในองคก์รไดอ้ยา่งเป็นระบบและยัง่ยนืมากข้ึน และอาจสร้างใหเ้ป็น KM (การจดัการความรู้) ขององคก์รในท่ีสุด    
 3. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลของผูป้ฏิบติังานของสถาบนัวจิยัแสงซินโครตรอน (องคก์ารมหาชน) 
ดา้นอายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพการสมรส รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต าแหน่งปัจจุบนั และระยะเวลาท่ีปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั มี
ระดบัความสุขในการท างานตามแนวคิดองคก์รแห่งความสุขในภาพรวมไม่แตกต่างกนั เน่ืองจากสถาบนัฯ ให้ความส าคญักบัความ
เสมอภาคในการด าเนินงานของผูป้ฏิบติังาน โดยตอบสนองความตอ้งการพ้ืนฐานอยา่งเหมาะสม ดงันั้น ส่วนพฒันาองค์กรของ
สถาบนัฯ ควรศึกษาการเป็นองคก์รแห่งความสุขในการท างานตามแนวคิดองคก์รแห่งความสุขในดา้นต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อการลดความ
เหล่ือมล ้าภายในองคก์รเพ่ิมเติม เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปพฒันาเป็นแนวทางในการสร้างองคก์รแห่งความสุขเพ่ือลดความเหล่ือมล ้าใน
ระดบัองคก์รใหก้บัหน่วยงานอ่ืน ๆ ต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะเพือ่การท าวจิยัคร้ังต่อไป  
 ควรมีการศึกษาปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลต่อระดบัความสุขในการท างานของผูป้ฏิบติังาน ตามแนวคิดองคก์รแห่งความสุข
เพ่ิมข้ึน เช่น สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควดิสายพนัธ์ุใหม่ (COVID-19) ความผกูพนัต่อองคก์ร เป็นตน้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
สถานการณ์อยา่งทนัท่วงที จึงจะสะทอ้นระดบัความสุขในการท างานไดเ้ป็นปัจจุบนัมากข้ึน และสามารถน าผลการวจิยัมาใชใ้นการ
เสริมสร้างความสุขในการท างานของผูป้ฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ข้อเสนอแนะ 
 
ข้อเสนอแนะจากการวจิยัคร้ังนี ้
 1. ผลการศึกษาพบวา่ ผูป้ฏิบติังานของสถาบนัวิจยัแสงซินโครตรอน (องคก์ารมหาชน) มีระดบัความสุขในการท างาน 
ดา้นท่ีเป็นความสุขของตนเอง ต ่ากวา่ดา้นของครอบครัวและขององคก์ร/สังคม ดงันั้น ผูบ้ริหารสถาบนัฯ จึงควรให้ความส าคญักบั
การสนับสนุนและส่งเสริมองค์ประกอบดา้นการมีความสุขของตนเอง (สุขภาพดี การผ่อนคลาย และใชเ้งินเป็น) เพื่อให้สามารถ
ยกระดบัความสุขในการท างานตามแนวคิดองคก์รแห่งความสุขดา้นท่ีเป็นความสุขของตนเอง ไดเ้พ่ิมข้ึน เช่น การส่งเสริมกิจกรรม
ดา้นการดูแลรักษาสุขภาพและออกก าลงักาย การจดัสรรพ้ืนท่ีพกัผ่อนสังสรรคอ์ยา่งเพียงพอ การให้ความรู้เร่ืองแผนการลงทุนใน
อนาคต และการจดักิจกรรมตลาดนดัเพ่ือสร้างเสริมรายได ้เป็นตน้ 
 2. ผลการศึกษาพบวา่ ผูป้ฏิบติังานของสถาบนัวจิยัแสงซินโครตรอน (องคก์ารมหาชน) มีระดบัความสุขในการท างานตาม
แนวคิดองคก์รแห่งความสุขอยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นคุณธรรม (happy soul) และดา้นสังคมดี (happy society) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ดงันั้น สถาบนัฯ โดยส่วนพฒันาองคก์รของสถาบนัฯ ควรศึกษาถึงรายละเอียดของแนวปฏิบติัขององคก์รในการสร้างจิตส านึกดา้น
คุณธรรมและสงัคมดี แลว้จดัท าคู่มือการสร้างสุขในองคก์ร (best practice) ของสถาบนัฯ  เพื่อใหส้ามารถบริหารจดัการแนวทางการ
สร้างสุขในองคก์รไดอ้ยา่งเป็นระบบและยัง่ยนืมากข้ึน และอาจสร้างใหเ้ป็น KM (การจดัการความรู้) ขององคก์รในท่ีสุด    
 3. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลของผูป้ฏิบติังานของสถาบนัวจิยัแสงซินโครตรอน (องคก์ารมหาชน) 
ดา้นอายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพการสมรส รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต าแหน่งปัจจุบนั และระยะเวลาท่ีปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั มี
ระดบัความสุขในการท างานตามแนวคิดองคก์รแห่งความสุขในภาพรวมไม่แตกต่างกนั เน่ืองจากสถาบนัฯ ให้ความส าคญักบัความ
เสมอภาคในการด าเนินงานของผูป้ฏิบติังาน โดยตอบสนองความตอ้งการพ้ืนฐานอยา่งเหมาะสม ดงันั้น ส่วนพฒันาองค์กรของ
สถาบนัฯ ควรศึกษาการเป็นองคก์รแห่งความสุขในการท างานตามแนวคิดองคก์รแห่งความสุขในดา้นต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อการลดความ
เหล่ือมล ้าภายในองคก์รเพ่ิมเติม เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปพฒันาเป็นแนวทางในการสร้างองคก์รแห่งความสุขเพ่ือลดความเหล่ือมล ้าใน
ระดบัองคก์รใหก้บัหน่วยงานอ่ืน ๆ ต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะเพือ่การท าวจิยัคร้ังต่อไป  
 ควรมีการศึกษาปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลต่อระดบัความสุขในการท างานของผูป้ฏิบติังาน ตามแนวคิดองคก์รแห่งความสุข
เพ่ิมข้ึน เช่น สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควดิสายพนัธ์ุใหม่ (COVID-19) ความผกูพนัต่อองคก์ร เป็นตน้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
สถานการณ์อยา่งทนัท่วงที จึงจะสะทอ้นระดบัความสุขในการท างานไดเ้ป็นปัจจุบนัมากข้ึน และสามารถน าผลการวจิยัมาใชใ้นการ
เสริมสร้างความสุขในการท างานของผูป้ฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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การศึกษาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาจ านวนผู้เปิดใช้บัญชี Digital Savings 
ของธนาคารออมสิน สาขาเดอะพาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก มีผลการด าเนินงานต ่า 
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บทคดัย่อ 
 

การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อคน้หาสาเหตุของปัญหาจ านวนผูเ้ปิดใชบ้ญัชี Digital Savings ของธนาคารออมสิน  
สาขาเดอะพาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก มีผลการด าเนินงานต ่า เม่ือเปรียบเทียบกบับญัชีเผื่อเรียกแบบมีสมุด รวมถึงการศึกษาปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด (7Ps) ท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการบญัชีออมทรัพยแ์บบไม่มีสมุดเงินฝาก และศึกษาหาแนวทางการเพ่ิมจ านวนผู ้
เปิดใชบ้ญัชี Digital Savings ของธนาคารออมสิน สาขาเดอะพาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษกโดยท าการเก็บขอ้มูลแบบสอบถามจากกลุ่ม
ตวัอยา่ง จ านวน 388 ราย และจากการสัมภาษณ์เชิงลึกลูกคา้ท่ีมีบญัชี Digital Savings จ านวน 5 ราย และพนกังานผูใ้ห้บริการ จ านวน 2 
ราย ท าการวิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ประกอบไปดว้ย ความถ่ี (frequency) ร้อยละ (percentage) และ
ค่าเฉล่ีย (mean) รวมถึงการถอดแบบสมัภาษณ์ ท าการตีความ และสรุปประเด็นส าคญั 
         ผลการศึกษาพบวา่ สาเหตุท่ีลูกคา้ไม่เลือกใชบ้ริการบญัชี Digital Savings คือ ไม่ทราบวา่ มีบริการบญัชี Digital Savings และ
ไม่รู้จกับญัชีประเภทน้ี ธนาคารมีการประชาสัมพนัธ์ค่อนขา้งน้อย โดยปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ท่ีมีผลต่อการเลือกใช้
บริการบญัชีออมทรัพยแ์บบไม่มีสมุดเงินฝาก พบวา่ ปัจจยัท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด มี 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย รองลงมาคือ ดา้นกายภาพและการน าเสนอ ดา้นกระบวนการ และดา้นผลิตภณัฑ ์นอกจากน้ี ผูศึ้กษาไดส้รุปผล
แยกเป็นรายขอ้ยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดอนัดบัแรก ไดแ้ก่ สามารถใชบ้ริการไดต้ลอด 24 ชัว่โมง จากการศึกษา
ผูศึ้กษาไดต้ดัสินใจเลือกแนวทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในการแกไ้ขปัญหา ไดแ้ก่ การพฒันาศกัยภาพของพนกังาน โดยท าการจดัอบรมพนกังาน
ภายในสาขาเป็นประจ าทุกเดือน หรือเม่ือมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลผลิตภณัฑ ์
 
ค าส าคญั: ผลการด าเนินงานต ่า, บญัชีออมทรัพยแ์บบไม่มีสมุดเงินฝาก, ธนาคารออมสิน 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี

413413

 
 

Study the Causes and Solutions for the Number of Users Who Opened a Digital Savings Account 
of the Government Savings Bank, The Paseo Park Kanchanaphisek Branch 

had Low Operating Performance 
 

Pattama Kanchanawong1* 

Pussadee Polsaram2 

Finance, Graduate School of Business Administration, University of the Thai Chamber of Commerce, Thailand1 
Graduate School of Business Administration, University of the Thai Chamber of Commerce, Thailand2 

*Correspondin author: pattamak7@gsb.or.th 
 

Abstract 
 
 The purpose of this research study was to find the cause of the problem, the number of users who opened a digital savings 
account of of the Government Savings Bank, The Paseo Park Kanchanaphisek branch had a low operating performance, Compared to 
a savings account with a book. Including the study of marketing mix factors (7Ps) that affect the choice of savings account without a 
passbook. And study ways to increase the number of digital savings account users. Data were collected from a sample questionnaire 
of 388 people and interviewed 5 customers with a Digital Savings account and 2 customer service employees. Analyzes were 
performed using descriptive statistics comprising frequency, percentage, and mean, as well as interviewing transcripts, interpreting 
and summarizing key points. The results of the study found that the reason customers do not choose to use the digital savings account 
is that they do not know that there is a digital savings account and do not know this type of account. The bank has relatively little 
publicity. The marketing mix factor (7Ps) affecting the choice of savings account without passbook It was found that the factors that 
the respondents focusing on the highest level, there are 4 aspects, namely distribution channels, followed by physical and presentation. 
Process and products and in addition, the study authors have summarized the results, divided into sub-items that the respondents gave 
the most importance first, namely, being able to use the service 24 hours a day. From the study, the students decided to choose the 
best option for solving the problem, namely employee potential development. By organizing training for employees in  the branch on a 
monthly basis or when there is a change in product information. 
 
Keywords: Low Operating Performance, Digital Savings Account, Government Savings Bank 
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บทน า 
 

เม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2560 ธนาคารออมสินเปิดให้มีการรับฝากบญัชีประเภทเผื่อเรียก Digital Savings ซ่ึงเป็นบญัชีเงินฝาก 
เผื่อเรียกแบบไม่มีสมุด โดยสามารถใชง้านควบคู่กบับตัรเดบิต และ Mobile Banking เป็นการเพ่ิมช่องทางการให้บริการท่ีทนัสมยัให้กบั
ลูกคา้ เพ่ือยกระดับสู่การเป็น Digital Banking เต็มรูปแบบ ให้สามารถตอบโจทยพ์ฤติกรรมและไลฟ์สไตล์ของผูบ้ริโภคท่ีเร่ิม
เปล่ียนแปลงไปของคนไทยท่ีมีการใชง้านอินเทอร์เน็ตมากข้ึน รวมถึงนโยบายของภาครัฐท่ีตอ้งการผลกัดนัประเทศไทยเขา้สู่ยคุสงัคมไร้
เงินสด (cashless society) ตามแผน National e-Payment เพ่ือเขา้สู่ยุค Thailand 4.0 ปัจจุบนัผูบ้ริโภคนิยมท าธุรกรรมทางการเงินดว้ย
ตนเอง ซ่ึงสามารถท าธุรกรรมไดทุ้กท่ี ทุกเวลาผ่าน mobile Banking ซ่ึงปัจจุบนัมีปริมาณการใชเ้พ่ิมสูงข้ึน แต่บญัชีท่ีลูกคา้ส่วนใหญ่
เลือกใชย้งัคงเป็นประเภทเผื่อเรียกแบบท่ีมีสมุดบญัชีอยู ่ซ่ึงนบัจากท่ีมีการเปิดให้รับฝากบญัชีประเภทเผื่อเรียก Digital Savings จนถึง
ปัจจุบนั ธนาคารออมสิน สาขาเดอะพาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก มีสถิติการเปิดบญัชีต ่า มีการเปิดใชบ้ญัชี Digital Savings ทั้งหมดเพียง
แค่ 24 บญัชี โดยคิดเป็นอตัราส่วนการเปิดบญัชี Digital Savings เม่ือเปรียบเทียบกบับญัชีเผื่อเรียกประเภทอ่ืนแลว้ มีเพียง 0.17% เท่านั้น 
ซ่ึงผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามท่ีสาขาคาดหวงัไวว้า่ ควรมีผูใ้ชบ้ญัชีประเภทเผื่อเรียก Digital Savings อยา่งนอ้ย 10% และในปี 2563 
สาขาเดอะพาซิโอ พาร์ค ฯ มีจ านวนการใชส้มุดบญัชีประเภทเผ่ือเรียกไปมากถึง 4,164 เล่ม  ซ่ึงปัญหาจ านวนผูเ้ปิดใชบ้ญัชี Digital 
Savings ของธนาคารออมสิน สาขาเดอะพาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก มีผลการด าเนินงานต ่านั้น จะส่งผลกระทบต่อองคก์รทั้งในระยะ
สั้น คือ ปัจจุบนัสาขามีก าลงัคนไม่เพียงพอต่อการให้บริการ ส่งผลให้ลูกคา้มีระยะเวลาในการรอคิวนาน และอาจส่งผลต่อความไม่พึง
พอใจในการใหบ้ริการได ้รวมถึงขั้นตอนในการท างานมีความยุง่ยาก พนกังานเสียเวลาไปกบัการท าทะเบียนคุมต่าง ๆ รวมถึงการจดัเก็บ
เอกสารท่ีตอ้งเสียทั้งเวลา และตอ้งจดัสรรสถานท่ีส าหรับจดัเก็บ และผลกระทบระยะยาว คือ ธนาคารเสียเปรียบในการแข่งขนั และอาจ
เสียส่วนแบ่งทางการตลาดได ้นอกจากน้ี สาขาไม่สามารถลดค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานลงได ้ส่งผลให้ก าไรสุทธิของสาขาลดนอ้ยลง 
โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ท่ีธนาคารมีรายไดล้ดน้อยลงจากรายไดจ้ากดอกเบ้ียสินเช่ือ เน่ืองมาจาก
มาตรการพกัช าระหน้ีต่าง ๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมจากธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ ในปัจจุบนัท่ีไดรั้บการยกเวน้มากข้ึน  

โดยการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี ธนาคารออมสิน สาขาเดอะพาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก จะไดรั้บประโยชน์ดงัน้ี 
  1. ลูกคา้ธนาคารออมสินไดรั้บการอ านวยความสะดวก ประหยดัเวลา ประหยดัค่าใชจ่้าย และมีทางเลือกในการใชบ้ริการ
เพ่ิมข้ึน โดยสามารถท าธุรกรรมไดต้ลอดเวลา โดยไม่ตอ้งเดินทางมาท่ีสาขา 
  2. พนกังานธนาคารออมสิน สาขาเดอะพาซิโอ พาร์ค กาจนาภิเษก สามารถลดปริมาณงานเอกสารได ้
  3. ธนาคารออมสิน สาขาเดอะพาซิโอ พาร์ค กาจนาภิเษก สามารถลดค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัวสัดุอุปกรณ์ส านกังานได ้ยกตวัอยา่ง
เช่น ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารท่ีคิดอตัราค่าเช่าตามปริมาณการใชง้าน ค่าหมึกพิมพ ์กระดาษเอ 4 แบบพิมพต์่าง ๆ สลิปท ารายการ กระดาษ
บตัรคิว และสมุดบญัชี เป็นตน้ 
  4. ผูบ้ริหารของธนาคารออมสินไดท้ราบถึงขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรม หรือปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการ
ของลูกคา้ เพื่อน ามาใชใ้นการพฒันากลยทุธ์ หรือการส่งเสริมการตลาดใหส้ามารถเขา้ถึงลูกคา้ได ้
  นอกจากน้ี ธนาคารออมสินสาขาอ่ืน ๆ ธนาคารอ่ืน ๆ หรือผูท่ี้สนใจสามารถน างานวจิยัน้ี ไปใชอ้า้งอิง และท าการศึกษาต่อได ้
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ภาพ 1 สดัส่วนจ านวนบญัชีประเภทเผื่อเรียก ณ 31 พ.ค. 2564 ของธนาคารออมสิน สาขาเดอะพาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก 
ท่ีมา. Branch Balance Report สาขาเดอะพาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก, 2564.  
 

 
 
ภาพ 2 จ านวนสมุดบญัชีประเภทเผื่อเรียกใชไ้ปของธนาคารออมสิน สาขาเดอะพาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก 
ท่ีมา. ทะเบียนคุมสมุดบญัชีเผื่อเรียกสาขาเดอะพาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก, 2564. 
 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1. เพื่อคน้หาสาเหตุของปัญหาจ านวนผูเ้ปิดใชบ้ญัชี Digital Savings ของธนาคารออมสิน สาขาเดอะพาซิโอ พาร์คฯ มีผลการ
ด าเนินงานต ่า เม่ือเปรียบเทียบกบับญัชีเผื่อเรียกแบบมีสมุด 

2. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการบญัชีออมทรัพยแ์บบไม่มีสมุดเงินฝาก 
3. เพ่ือศึกษาหาแนวทางการเพ่ิมจ านวนผูเ้ปิดใชบ้ญัชี Digital Savings ของธนาคารออมสิน สาขาเดอะพาซิโอ พาร์คฯ 
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แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

จากการศึกษาทฤษฎีส่วนประสมการตลาด 7 อยา่ง (marketing mix 7P’s) ท่ีคิดคน้โดย ศาสตราจารยฟิ์ลลิป ค็อตเล่อร์ (Philip 
Kotler) ไดใ้ห้แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจในอุตสาหกรรมบริการว่า มีความแตกต่างจากธุรกิจอุตสาหกรรรมสินคา้อุปโภคและบริโภค
ทัว่ไป เพราะอุตสาหกรรมบริการมีทั้งผลิตภณัฑท่ี์จบัตอ้งได ้และผลิตภณัฑท่ี์จบัตอ้งไม่ได ้เป็นสินคา้และบริการเพื่อน าเสนอต่อลูกคา้
หรือตลาด ซ่ึงจ าเป็นจะตอ้งใชส่้วนประสมการตลาด 7 อยา่ง ในการก าหนดกลยทุธ์การตลาด (Marketing54online, 2557) โดยผูศึ้กษาได้
น าส่วนประสมการตลาด 7 อยา่ง ไปใชใ้นการออกแบบสอบถาม เพ่ือให้ทราบถึงระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
(7Ps) มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการบญัชีออมทรัพยแ์บบไม่มีสมุดเงินฝากของผูต้อบแบบสอบถาม และจากการศึกษาแผนผงัสาเหตุและผล 
(cause and effect diagram) หรือแผนผงักา้งปลา (fish bone diagram) ซ่ึงคิดคน้คร้ังแรก โดยศาสตราจารยค์าโอรุ อิชิกาว่า แห่ง
มหาวทิยาลยัโตเกียว เม่ือปี ค.ศ. 1943 (เภสชักรประชาสรรณ์ แสนภกัดี M.P.H. CMU.2564, 2564) ผูศึ้กษาไดน้ าแผนผงัสาเหตุและผลไป
ใชใ้นการคน้หาวา่ อะไรคือ สาเหตุหลกั และสาเหตุรองของปัญหาท่ีลูกคา้ไม่เลือกใชบ้ริการบญัชี Digital Savings เพื่อใชเ้ป็นแนวทางใน
การหาวธีิแกไ้ขปัญหาต่อไป 
 จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคต่อการเลือกใชบ้ริการบญัชี โดยการศึกษางานวิจยัของ ภาณุมาศ    
ศรีไชยวงค์ (2559) ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาดทุกปัจจยัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกบญัชีเงินฝากของผูต้อบแบบ 
สอบถามโดยรวม อยู่ในระดบัมากโดยปัจจยัย่อยอนัดบัแรก ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในแต่ละดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ คือ ให้อตัรา
ผลตอบแทนดอกเบ้ียในอตัราท่ีสูง ดา้นราคา คือ  มีการก าหนดจ านวนเงินขั้นต ่าในอตัราท่ีเหมาะสม ดา้นการจดัจ าหน่าย คือ มีสาขา
ธนาคารจ านวนมาก สามารถรองรับความตอ้งการของลูกคา้ ดา้นการส่งเสริมการตลาด คือ มีการแจกของขวญัของก านลัในโอกาสพิเศษ
ในเทศกาลต่าง ๆ มีของก านัลแจกส าหรับการเปิดบัญชีใหม่ และสิทธิพิเศษต่าง ๆ ท่ีได้จากการเปิดบัญชีเงินฝาก ด้านบุคลากรคือ 
พนกังานธนาคารมีความรู้ในตวัผลิตภณัฑเ์งินฝากอยา่งละเอียด ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ คือ ขั้นตอนการเปิดบญัชีเงินฝากง่าย สะดวก
และรวดเร็ว และดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพ คือ มีห้องพกัรับรองพิเศษส าหรับการเปิดบญัชีเงินฝาก เคร่ืองมืออุปกรณ์ส าหรับการเปิด
บญัชีเงินฝากมีความทนัสมยั ในขณะท่ีงานวิจยัของ อรุณโรจน์ เม่งจีน (2560) ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีการรับทราบ
ข่าวสารเก่ียวกบัการให้บริการจากอินเทอร์เน็ต/เวบ็ไซตม์ากท่ีสุด เหตุจูงใจในการสมคัรใชบ้ริการ คือ สามารถใชบ้ริการไดทุ้กท่ี และ
สามารถใชบ้ริการไดต้ลอด 24 ชัว่โมง  

 
วธีิการศึกษา 

 
 1. วธีิการเก็บขอ้มูลในการศึกษา  
     จากการเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามออนไลน์ผ่านระบบ Google Forms สอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไป ขอ้มูลเก่ียวกบั
พฤติกรรมการใชบ้ริการบญัชีออมทรัพยแ์บบไม่มีสมุดเงินฝาก และความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ท่ีมีผลต่อการ
เลือกใช้บริการบัญชีออมทรัพย์แบบไม่มีสมุดเงินฝากจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นลูกค้าธนาคารออมสิน สาขาเดอะพาซิโอ พาร์ค          
กาญจนาภิเษก และจากการสัมภาษณ์เชิงลึกลูกคา้ท่ีมีบญัชี Digital Savings กบัธนาคารออมสิน สาขาเดอะพาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก 
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และพนักงานผูใ้ห้บริการท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการเปิดบัญชี Digital Savings ของธนาคารออมสิน สาขาเดอะพาซิโอ พาร์ค       
กาญจนาภิเษก โดยช่วงเวลาในการเก็บขอ้มูลอยูร่ะหวา่งวนัท่ี 1-30 กนัยายน 2564  
 2. กลุ่มตวัอยา่ง 
     2.1 แบบสอบถาม โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชเ้ก็บแบบสอบถามในการวจิยัคร้ังน้ี ใชว้ธีิการก าหนดขนาดตวัอยา่งโดยการค านวณ
จากสูตรของ Yamane (อา้งถึงใน UX Research Lab, 2564) โดยก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 
  
  n    =    𝑁𝑁

1 + 𝑁𝑁e2 
 
ก าหนดให ้    n   =   กลุ่มตวัอยา่งของลูกคา้ธนาคารออมสิน สาขาเดอะพาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก 
 N  =   คือ จ านวนประชากรลูกคา้ท่ีมีบญัชีเผื่อเรียกกบัธนาคารออมสิน สาขาเดอะพาซิโอ พาร์คฯ 
 e   =   คือ ค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดร้้อยละ 5   
แทนค่า N  =   13,501  (ขอ้มูลปี 2563) 
 e   =   0.05 
   n     =     13,501

1 + (13,501)(0.05)2  
   n     =     388.49 
   n     ≈   388  
 
           ดงันั้น กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชเ้ก็บแบบสอบถามในการศึกษาคร้ังน้ีมีจ านวนทั้งหมด 388 ราย  
     2.2 แบบสมัภาษณ์เชิงลึก 
            2.2.1 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์เชิงลึกลูกคา้ท่ีมีบญัชี Digital Savings กบัธนาคารออมสิน สาขาเดอะพาซิโอ พาร์ค 
กาญจนาภิเษก ใชว้ธีิการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจากการก าหนดเกณฑ ์โดยใชเ้กณฑร้์อยละ 50 ของประชากร 
ก าหนดให ้              n   =   กลุ่มตวัอยา่งของลูกคา้ท่ีมีบญัชี Digital Savings กบัธนาคารออมสิน สาขาเดอะพาซิโอ พาร์คฯ 
            N  =   คือ จ านวนประชากรลูกคา้ท่ีมีบญัชี Digital Savings กบัธนาคารออมสิน สาขาเดอะพาซิโอ พาร์คฯ  
แทนค่า            N  =   24 
   n     =     24 x 50% 
   n     =     12 
 

   ดงันั้น กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการสมัภาษณ์เชิงลึกลูกคา้ท่ีมีบญัชี Digital Savings ในการศึกษาคร้ังน้ี มีจ านวนทั้งหมด 12 ราย 
             2.2.2 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึกพนักงานผูใ้ห้บริการของธนาคารออมสิน สาขาเดอะพาซิโอ พาร์ค 

กาญจนาภิเษก ใชว้ิธีการก าหนดกลุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง โดยเลือกจากพนักงานท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการเปิดบญัชี Digital 
Savings ของธนาคารออมสิน สาขาเดอะพาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก เป็นประจ า จ านวน 2 ราย 
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 3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาและวธีิการวเิคราะห์ขอ้มูล 
     3.1 แบบสอบถาม: แบบสอบถามไดป้รับปรุงข้ึนจากงานวจิยัของ อรุณโรจน์ เม่งจีน (2560) และวรรณภา ก าแพงแกว้ (2561) 

ตามวตัถุประสงคข์องงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการ
ใช้บริการบัญชีออมทรัพยแ์บบไม่มีสมุดเงินฝากของผูต้อบแบบสอบถาม ค าถามประเมินความคิดเห็นของปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด (7Ps) มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการบญัชี ออมทรัพยแ์บบไม่มีสมุดเงินฝากของผูต้อบแบบสอบถาม และขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม
เก่ียวกบับญัชีออมทรัพยแ์บบไม่มีสมุดเงินฝาก ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ไดแ้ก่ ความถ่ี 
(frequency) และร้อยละ (percentage) ส่วนขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ไดก้ าหนดค่าน ้ าหนัก
ของการประเมินผลออกเป็น 5 ระดบั ตามวธีิของลิเคิร์ท (five-point Likert scales) และท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าเฉล่ีย (mean) 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) โดยผูศึ้กษาไดน้ าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปท าการทดสอบ (pilot test) จ านวน 20 ชุด 
กับกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นลูกคา้ธนาคารออมสิน สาขาเดอะพาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก เพ่ือตรวจสอบว่า แบบสอบถามสามารถส่ือ
ความหมายได้ตรงตามความตอ้งการ และมีความเหมาะสมหรือไม่ จากนั้น จึงน ามาวิเคราะห์ หาความเช่ือมัน่โดยการทดสอบค่า
สัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ของครอนบาค (Cronbach’s reliability - coefficient alpha) โดยหากค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (alpha coefficient) 
มากกวา่ 0.7 ถือไดว้า่ แบบสอบถามฉบบัน้ี มีความน่าเช่ือถือ ซ่ึงจากเคร่ืองมือการวจิยัในคร้ังน้ี ไดค้่าสมัประสิทธ์ิอลัฟ่า ค่าความเช่ือมัน่ท่ี
ระดบั 0.973 ซ่ึงถือไดว้า่ อยูใ่นระดบัดีมาก หมายถึง แบบสอบถามน้ี มีความน่าเช่ือถือ และสามารถน าไปศึกษากบักลุ่มตวัอยา่งจริงได ้
     3.2 แบบสัมภาษณ์เชิงลึก: เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูศึ้กษาได้เลือกใช้การด าเนินการวิจยัเชิงคุณภาพ (qualitative 
research)  โดยการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยใชแ้บบสัมภาษณ์ชนิดก่ึงมีโครงสร้าง (semi-structured 
interview) ซ่ึงแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 2 ชุด คือ ชุดท่ี 1 เป็นแบบสัมภาษณ์ท่ีใชก้ับกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นลูกคา้ท่ีมีบญัชี Digital 
Savings โดยท าการสมัภาษณ์ผา่นทางโทรศพัท ์(telephone interview) และชุดท่ี 2 เป็นแบบสมัภาษณ์ท่ีใชก้บักลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นพนกังาน               
ผูใ้ห้บริการท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการเปิดบญัชี Digital Savings โดยท าการสัมภาษณ์แบบเผชิญหนา้ (face-to-face interview) โดย
ลกัษณะของค าถามเป็นแบบปลายเปิด จะสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไป ความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถาม ท าการ
วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ ถอดบทสมัภาษณ์จากการบนัทึกเสียงและการจดบนัทึก โดยกระท าอยา่งพินิจพิเคราะห์หลาย ๆ รอบ เพ่ือให้
เกิดความเขา้ใจในขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์อย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ท าการตีความและสรุปประเด็นส าคญั โดยผู ้ศึกษาไดใ้ชว้ิธีการ
พรรณนาและอภิปรายผลท่ีได ้เพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดท้ั้งหมดไปท าวเิคราะห์และหาผลสรุปของงานวจิยั 
 

ผลการศึกษา 
 

 1. ผลการคน้หาสาเหตุของปัญหาจ านวนผูเ้ปิดใชบ้ญัชี Digital Savings ของธนาคารออมสิน สาขาเดอะพาซิโอ พาร์คฯ มีผล
การด าเนินงานต ่า เม่ือเปรียบเทียบกบับญัชีเผื่อเรียกแบบมีสมุด จากการเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามในหัวขอ้เก่ียวกบัสาเหตุท่ีไม่
เลือกใช้บริการบัญชีออมทรัพย์แบบไม่มีสมุดเงินฝาก ของกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นลูกค้าธนาคารออมสิน สาขาเดอะพาซิโอ พาร์ค        
กาญจนาภิเษก ท่ีไม่มีบญัชีออมทรัพยแ์บบไม่มีสมุดเงินฝาก และจากการสมัภาษณ์เชิงลึกพนกังานผูใ้หบ้ริการท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการ
เปิดบญัชี Digital Savings ของธนาคารออมสิน สาขาเดอะพาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก นั้น ผูศึ้กษาไดท้ าการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
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โดยใชผ้งัสาเหตุและผล (cause and effect diagram) พบวา่ สาเหตุของปัญหาท่ีลูกคา้ไม่เลือกใชบ้ริการบญัชี Digital Savings กบัธนาคาร
ออมสิน มีสาเหตุมาจากหลายประการ โดยสามารถเรียงล าดบัถึงสาเหตุท่ีมีปัญหามากท่ีสุดไดด้งัต่อไปน้ี 
     1.1 ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด พบวา่ ลูกคา้ส่วนใหญ่ไม่ทราบวา่ มีบริการบญัชี Digital Savings และมีหลายคนท่ีไม่รู้จกั 
เน่ืองจากธนาคารมีการประชาสัมพนัธ์ค่อนขา้งนอ้ย เขา้ไม่ถึงกลุ่มลูกคา้ พนักงานธนาคารเองก็มกัไม่ไดท้ าการแนะน าหรือน าเสนอ
ผลิตภณัฑใ์หก้บัลูกคา้ 
     1.2 ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย พบวา่ ขอ้จ ากดัของบญัชีท่ีลูกคา้ไม่สามารถท าการเปิดบญัชีไดด้ว้ยตนเองเหมือนบญัชี
ดิจิทลัของธนาคารอ่ืน ตอ้งเดินทางมาเปิดบญัชีท่ีสาขาเท่านั้น นอกจากนั้น การถอนเงินสดยงัจ ากดัแค่สามารถถอนไดแ้ค่ตู ้ATM ของ
ธนาคารออมสินเท่านั้น  
     1.3 ปัจจยัดา้นกายภาพและการน าเสนอ พบวา่ ลูกคา้มีความกงัวล ไม่เช่ือมัน่ในระบบความปลอดภยัของบญัชี Digital Savings 
และบริการ Mobile Banking 
     1.4 ดา้นกระบวนการ พบวา่ มีลูกคา้บางรายโดยเฉพาะลูกคา้ท่ีเป็นผูสู้งวยัท่ีไม่เขา้ใจวิธีใชง้าน รวมถึงไม่ถนดัและไม่คุน้เคย
เร่ืองเทคโนโลย ีการใชง้านผา่นแอพพลิเคชัน่ท่ีมีขั้นตอนยุง่ยากหรือซบัซอ้นอาจเป็นเร่ืองยากเกินไป 

 

 
 

ภาพ 3 แสดงการหาสาเหตุหลกัและสาเหตุรองของปัญหาท่ีลูกคา้ไม่เลือกใชบ้ริการบญัชี Digital Savings  
 
 2. ผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการบญัชีออมทรัพยแ์บบไม่มีสมุดเงินฝาก พบว่า 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการของผูต้อบแบบสอบถามในระดบัมากท่ีสุดแต่ละดา้น ดงัน้ี  

    2.1 ดา้นผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ มีขอ้ความแจง้เตือนการท าธุรกรรม (x̅ = 4.30, SD = 0.85) 
     2.2 ดา้นราคา ไดแ้ก่ ยกเวน้ค่าธรรมเนียมการท าธุรกรรม (x̅ = 4.27, SD = 0.94) 
     2.3 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ไดแ้ก่ ใชบ้ริการไดต้ลอด 24 ชัว่โมง (x̅ = 4.45, SD = 0.83) สามารถเปิดบญัชีไดด้ว้ยตนเอง 
(x̅ = 4.32, SD = 0.84) สามารถเปิดบญัชีไดห้ลากหลายช่องทาง (x̅ = 4.22, SD = 0.87)              
     2.4 ดา้นการส่งเสริมการตลาด ไม่มีปัจจยัใด มีระดบัความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด 
     2.5 ดา้นบุคคลหรือพนกังาน ไดแ้ก่ พนกังานธนาคารมีความรู้ความเขา้ใจในตวัผลิตภณัฑอ์ยา่งละเอียด (x̅ = 4.27, SD = 0.82) 
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     2.6 ดา้นกายภาพและการน าเสนอ ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ ช่ือเสียง และความมัน่คงของธนาคาร (x̅ = 4.37, SD = 0.78) ระบบ
รักษาความปลอดภยั มีความน่าเช่ือถือ (x̅ = 4.31, SD = 0.81) เคร่ืองมือและอุปกรณ์ มีความเสถียรและทนัสมยั (x̅ = 4.23, SD = 0.86) 
     2.7 ดา้นกระบวนการ ไดแ้ก่ ระบบใชง้านง่าย ไม่ซบัซอ้น (x̅ = 4.27, SD = 0.87) ขั้นตอนการเปิดบญัชีง่าย ไม่ยุง่ยาก และมี
ความรวดเร็ว (x̅ = 4.23, SD = 0.89) แจง้เง่ือนไขต่าง ๆ โดยละเอียดก่อนท าการเปิดบญัชี (x̅ = 4.22, SD = 0.89) การให้บริการแบบจุด
เดียวเบ็ดเสร็จ (x̅ = 4.22, SD = 0.91) และบริการดว้ยความรวดเร็ว ถูกตอ้ง และครบถว้น (x̅ = 4.21, SD = 0.91) ตามล าดบั 
 3. ผลการศึกษาหาแนวทางการเพ่ิมจ านวนผูเ้ปิดใชบ้ญัชี Digital Savings ของธนาคารออมสิน สาขาเดอะพาซิโอ พาร์คฯ พบวา่ 
ปัญหาดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และทางดา้นกายภาพและการน าเสนอ เป็นส่วนท่ีทางธนาคารออมสิน ส านักงานใหญ่ ตอ้งเป็น
ผูด้  าเนินการ ทางสาขาไม่สามารถด าเนินการแกไ้ขเองได ้ดงันั้น ผูศึ้กษาไดห้าแนวทางท่ีสาขาสามารถด าเนินการแกไ้ขปัญหาเพ่ือเพ่ิม
จ านวนผูเ้ปิดใชบ้ริการบญัชี Digital Savings ไดเ้อง คือ สาขาควรมีการพฒันาศกัยภาพของพนกังาน โดยมีการจดัอบรมพนกังานภายใน
สาขาทั้งพนกังานในส่วนให้บริการดา้นเงินฝากและดา้นสินเช่ือ เป็นประจ าทุกเดือน หรือเม่ือมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลผลิตภณัฑ ์โดย
ผูจ้ดัการสาขาและผูช่้วยผูจ้ดัการสาขาท่ีประสบความส าเร็จและมีประสบการณ์ในการท างานมานานเป็นผูใ้ห้ความรู้ โดยการอบรมจะ
เนน้ในเร่ืองความรู้ความเขา้ใจในผลิตภณัฑ ์Digital Savings ของทางธนาคาร เทคนิคการให้บริการลูกคา้ การน าเสนอขายผลิตภณัฑ ์
เพ่ือให้พนักงานทุกคนสามารถส่ือสาร เสนอแนะ ให้ความรู้ ความเขา้ใจ แก้ไขปัญหา และตอบขอ้ซักถามแก่ลูกคา้ได ้รวมถึงมีการ
ปลูกฝังพนักงานให้มีใจรักการบริการ มีความเต็มใจในการให้บริการ และเน้นย  ้าให้พนักงานผูใ้ห้บริการท าการแนะน าบญัชี Digital 
Savings กบัลูกคา้ท่ีตอ้งการเปิดบญัชีใหม่ทุกราย 
 

อภิปรายผล 
 

 จากการศึกษาสาเหตุและแนวทางการแกไ้ขปัญหา จ านวนผูเ้ปิดใชบ้ญัชี Digital Savings ของธนาคารออมสิน สาขาเดอะ       
พาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก มีผลการด าเนินงานต ่า เพ่ือเป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาต่อไป สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 1. พฤติกรรมการใชบ้ริการบญัชีออมทรัพยแ์บบไม่มีสมุดเงินฝาก จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท่ีมีบญัชี
ออมทรัพยแ์บบไม่มีสมุดเงินฝาก ใชบ้ริการบญัชีกบัธนาคารไทยพาณิชย ์และธนาคารกสิกรไทย ตามล าดบั รับรู้ข่าวสารบญัชีออมทรัพย์
แบบไม่มีเงินฝากผา่นทางอินเทอร์เน็ต/ส่ือออนไลน์มากท่ีสุด ส่วนใหญ่ท าการเปิดบญัชีผา่นช่องทางสาขาของธนาคาร โดยสาเหตุท่ีเลือก 
ใชบ้ริการบญัชีออมทรัพยแ์บบไม่มีสมุดเงินฝาก 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ สะดวกในการท าธุรกรรม สามารถท าธุรกรรมไดต้ลอดเวลา และ
ประหยดัเวลา ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อรุณโรจน์ เม่งจีน (2560) ท่ีพบวา่ พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการใช้
บริการธนาคารบนอุปกรณ์ส่ือสารเคล่ือนท่ี ส่วนใหญ่สมคัรใช้บริการผ่านช่องทางสาขาของธนาคาร มีการรับทราบข่าวสารการ
ใหบ้ริการจากอินเทอร์เน็ต/เวบ็ไซตม์ากท่ีสุด สาเหตุท่ีใช ้เพราะสามารถใชบ้ริการไดทุ้กท่ี ตลอด 24 ชัว่โมง 
 2. ปัจจยัส่วนประสมการตลาด มีระดบัความส าคญัในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีส่วนประสมการตลาด 7 
อย่าง หรือ Marketing Mix 7P’s ของ ฟิลลิป ค็อตเล่อร์ (อา้งถึงใน Marketing54online, 2557) ท่ีได้ให้แนวคิดเก่ียวกับธุรกิจใน
อุตสาหกรรมบริการว่า มีทั้งผลิตภณัฑ์ท่ีจบัตอ้งไดแ้ละผลิตภณัฑท่ี์จบัตอ้งไม่ได ้จ าเป็นจะตอ้งใชส่้วนประสมการตลาด 7 อยา่ง หรือ 
Marketing Mix 7P’s เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการก าหนดกลยทุธ์การตลาด เพ่ือให้เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายได ้และจากการศึกษาความคิดเห็น
ต่อระดับความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการบญัชีออมทรัพยแ์บบไม่มีสมุดเงินฝาก 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี

421421

 
 

พบวา่ ปัจจยัท่ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยูใ่นระดบัส าคญัมากท่ีสุด มี 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย รองลงมาคือ ดา้นกายภาพ
และการน าเสนอ ดา้นกระบวนการ และดา้นผลิตภณัฑ์ นั้น ขดัแยง้กบังานวิจยัของ วรรณภา ก าแพงแกว้ (2561) ท่ีพบว่า ปัจจยัท่ีมี
ความส าคญัต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการในการท าธุรกรรมทางการเงินผา่นระบบธนาคารดิจิตอลของวยักลางคนในจงัหวดัเชียงใหม่ 
3 ล าดบั ไดแ้ก่ ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด รองลงมาคือ ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาย และดา้นบุคลากร นอกจากน้ี 
ผูศึ้กษาไดท้ าการสรุปผลแยกเป็นรายขอ้ยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดอนัดบัแรก ไดแ้ก่ สามารถใชบ้ริการไดต้ลอด 
24 ชัว่โมง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ     อรุณโรจน์ เม่งจีน (2560) ท่ีพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้
บริการธนาคารบนอุปกรณ์ส่ือสารเคล่ือนท่ีของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ อนัดบัแรก คือ สามารถใชบ้ริการไดทุ้กท่ี ตลอด 24 
ชัว่โมง 

 
ข้อเสนอแนะเพือ่การน าไปใช้ 

 
1. ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี 
     1.1 ผูจ้ดัการสาขาตอ้งลงมือปฏิบติัอยา่งจริงจงั กระตุน้ใหพ้นกังานเกิดความกลา้ท่ีจะเชิญชวนลูกคา้ พนกังานทุกคนในสาขา

ใหค้วามร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือใหส้าขาสามารถบรรลุเป้าหมายได ้
     1.2 ผูจ้ดัการสาขาตอ้งมีการก าหนดกลยุทธ์ต่าง ๆ และถ่ายทอดให้พนักงานในสาขาทุกคนรับทราบขอ้มูลไปในทิศทาง

เดียวกนั และมีเป้าหมายร่วมกนั 
     1.3 พนกังานผูใ้หบ้ริการควรสร้างการรับรู้ถึงขอ้ดีของผลิตภณัฑใ์หก้บัลูกคา้ใหไ้ดม้ากท่ีสุด 
2. ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป 
     การศึกษาข้อมูลในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นลูกค้าธนาคารออมสิน สาขาเดอะพาซิโอ พาร์ค       

กาญจนาภิเษก เท่านั้ น ในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรท าการเก็บขอ้มูลกลุ่มตัวอย่างกับลูกค้าธนาคารออมสินทุกสาขาในเขตพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร ใหท้ัว่ถึงมากกวา่น้ี เน่ืองจากลูกคา้มีหลากหลาย ในแต่ละรายก็มีความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัออกไป การน าขอ้มูลไปใช้
อาจตอ้งใชข้อ้มูลหลายดา้นประกอบกนั หรือมีการเปล่ียนแปลงตามสถานการณ์ นอกจากน้ี ควรมีการศึกษาผลิตภณัฑข์องธนาคารอ่ืนท่ี
เป็นประเภทเงินฝากออมทรัพยแ์บบไม่มีสมุดเงินฝากวา่ มีความเหมือนหรือแตกต่างท่ีเป็นจุดเด่น เพ่ือน ามาเป็นขอ้มูลในการส่ือสารกบั
ทุกส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 
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บทคดัย่อ 

 
การศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาดท่ีส่งผลต่อความตั้งใจในการขอสินเช่ือฉุกเฉินโควิดผ่านแอปพลิเคชนัธนาคาร

ออมสิน กรณีศึกษาผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสินในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา (1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้
งานแอปพลิเคชนัธนาคารออมสินของผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสินในการขอสินเช่ือฉุกเฉินโควิด (2) เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสม
การตลาดในการขอสินเช่ือฉุกเฉินโควดิผา่นแอปพลิเคชนัธนาคารออมสินของผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสิน และ (3) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อความตั้งใจในการขอสินเช่ือฉุกเฉินโควดิผา่นแอปพลิเคชนัธนาคารออมสินของผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสิน กลุ่มตวัอยา่งท่ี
ใชใ้นการศึกษาไดแ้ก่ ลูกคา้ธนาคารออมสินท่ีมีความตั้งใจขอสินเช่ือฉุกเฉินโควดิผา่นแอปพลิเคชนัธนาคารออมสิน จ านวน 385 คน 
โดยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ (accidental sampling) ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ30-40 ปี 
สถานภาพสมรส มีการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี ส่วนใหญ่เป็นเจา้ของธุรกิจหรืออาชีพอิสระและมีรายได ้15,001-25,000 บาท ผล
การศึกษาระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาดของผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสินในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร โดยรวม
อยู่ในระดับมาก ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านราคาส่งผลต่อความตั้งใจในการขอสินเช่ือฉุกเฉินโควิดผ่านแอป    
พลิเคชนัธนาคารออมสินของผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสินมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยดา้น
กระบวนการ และปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ตามล าดบั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 

  
ค าส าคญั:  ปัจจยัส่วนประสมการตลาด, ความตั้งใจในขอสินเช่ือฉุกเฉินโควดิ, แอปพลิเคชนัธนาคารออมสิน 
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Abstract 
 

A study of the factors of marketing mix that affect the intention of applying for a COVID emergency loan through the 
Government Savings Bank application Case study of users of the Government Savings Bank in Bangkok area . The objectives 
were to study (1) To study the behavior of using the Government Savings Bank application of the Government Savings Bank 
users in applying for a COVID emergency loan. (2) To study the factors of marketing mix in applying for a COVID emergency 
loan through the Government Savings Bank application of GSB users; and (3) To study the factors affecting the intention of 
applying for a COVID emergency loan through an app. Government Savings Bank application of users of the Government 
Savings Bank. The sample groups used in the study were: GSB customers who with the intention of requesting emergency loans 
for COVID through the Government Savings Bank application for 385 people using accidental sampling method. The results 
showed that Most of the respondents were female, aged 30-40 years, marital status and education below a bachelor's degree, most 
of them self-employed or self-employed and earning 15,001-25,000 baht. The level on the factors of marketing mix of GSB users 
in Bangkok as a whole were at a high level. The results of the hypothesis analysis showed that the price factor, had the most effect 
on the intention of applying for the COVID emergency loan through the Government Savings Bank application of the 
Government Savings Bank users, followed by the promotion factor, Process Factor and Product Factor, respectively, were 
statistically significant at .05 level.  
 
Keywords: Marketing Mix, Intention to Apply for a COVID Emergency Loan, Government Savings Bank Application 
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Abstract 
 

A study of the factors of marketing mix that affect the intention of applying for a COVID emergency loan through the 
Government Savings Bank application Case study of users of the Government Savings Bank in Bangkok area . The objectives 
were to study (1) To study the behavior of using the Government Savings Bank application of the Government Savings Bank 
users in applying for a COVID emergency loan. (2) To study the factors of marketing mix in applying for a COVID emergency 
loan through the Government Savings Bank application of GSB users; and (3) To study the factors affecting the intention of 
applying for a COVID emergency loan through an app. Government Savings Bank application of users of the Government 
Savings Bank. The sample groups used in the study were: GSB customers who with the intention of requesting emergency loans 
for COVID through the Government Savings Bank application for 385 people using accidental sampling method. The results 
showed that Most of the respondents were female, aged 30-40 years, marital status and education below a bachelor's degree, most 
of them self-employed or self-employed and earning 15,001-25,000 baht. The level on the factors of marketing mix of GSB users 
in Bangkok as a whole were at a high level. The results of the hypothesis analysis showed that the price factor, had the most effect 
on the intention of applying for the COVID emergency loan through the Government Savings Bank application of the 
Government Savings Bank users, followed by the promotion factor, Process Factor and Product Factor, respectively, were 
statistically significant at .05 level.  
 
Keywords: Marketing Mix, Intention to Apply for a COVID Emergency Loan, Government Savings Bank Application 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                                                                         
 

 

 
 

บทน า 
 

ธนาคารออมสิน เป็นสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ จัดเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้ งตามพระราชบัญญติั
ธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 ประกอบธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการรับฝากเงิน ซ้ือหรือขายพนัธบตัรรัฐบาล ลงทุนเพื่อแสวงหาผลประโยชน์
ซ่ึงรัฐมนตรีอนุญาต และกิจการอนัพึงเป็นงานธนาคาร โดยมีสาขาอยูท่ัว่ประเทศ มีเป้าหมายเพ่ือลูกคา้รายยอ่ย เนน้การใหสิ้นเช่ือเพือ่
การพฒันาชนบท พฒันาผูป้ระกอบการรายยอ่ย (ธนาคารออมสิน, 2564) ดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ไดข้ยายวง
กวา้งข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงมีผลกระทบต่อภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และประชาชนทัว่ไป ทั้งทางตรง และทางออ้ม ท าให้เกิดการชะลอ
ตวัของเศรษฐกิจ สถานการณ์ความไม่แน่นอน ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในระดบัมหภาคของประเทศ ดว้ยเหตุน้ี รัฐบาล และธนาคาร
แห่งประเทศไทยได้ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ี เพ่ือเป็นการลดผลกระทบในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
COVID-19 ซ่ึงธนาคารได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนนโยบายของภาครัฐ และไดมี้แนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีของ
ธนาคารทุกกลุ่ม โดยธนาคารจะด าเนินการติดตามสถานการณ์และรายงานมาตรการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหน้ีท่ีส าคญัตาม
แนวทางท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยปี 2564 ก าหนด (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2564) 

ขณะเดียวกนัธนาคารออมสินค านึงถึงการใชบ้ริการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงเป็นกลุ่มประชาชนในชนบทและลูกคา้
ทัว่ไป จึงไดมี้การออกแบบแอพพลิเคชัน่ MYMO ในการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางออนไลน์ เพ่ือให้ลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการ
สามารถท าธุรกรรมทางการเงินไดต้ลอด 24 ชัว่โมง โดยมีการให้บริการท่ีครอบคลุมการท าธุรกรรมทางการเงินของลูกคา้อย่าง
ครบถว้น ภายใตม้าตรฐานความปลอดภยัในการท าธุรกรรม 

สินเช่ือฉุกเฉินโควดิ (emergency COVID loan) เป็นโครงการสินเช่ือฉุกเฉินส าหรับผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากไวรัส COVID-
19 ท่ีเป็นลูกคา้ธนาคารออมสิน โดยสามารถท าการยื่นขอสินเช่ือไดผ้่านทางแอปพลิเคชนั MYMO การศึกษาพฤติกรรมและความ
ตั้งใจในการขอสินเช่ือฉุกเฉินโควิดผ่านแอปพลิเคชนัธนาคารออมสิน กรณีศึกษาผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสินในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร
โดยเป็นการวจิยัเพ่ือใหท้ราบถึงความตั้งใจในการขอสินเช่ือฉุกเฉินโควดิผา่นแอปพลิเคชนัธนาคารออมสินของผูใ้ชบ้ริการธนาคาร
ออมสินในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาปรับปรุงการให้บริการให้สอดคลอ้งกบัการใชง้านแอปพลิเคชนั
ธนาคารออมสินไดอ้ยา่งเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเพ่ือรองรับความตอ้งการในการท าธุรกรรมทางการเงินในอนาคต 

 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

 
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชง้านแอปพลิเคชนัธนาคารออมสินของผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสินในการขอสินเช่ือฉุกเฉินโควดิ 
2. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดในการขอสินเช่ือฉุกเฉินโควิดผ่านแอปพลิเคชนัธนาคารออมสินของผูใ้ชบ้ริการ

ธนาคารออมสิน 
3. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความตั้งใจในการขอสินเช่ือฉุกเฉินโควิดผ่านแอปพลิเคชนัธนาคารออมสินของผูใ้ชบ้ริการ

ธนาคารออมสิน 
 

        สมมตฐิานของการวจิยั 
  

1. ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ส่งผลต่อความตั้งใจในการขอสินเช่ือฉุกเฉินโควิดผ่านแอปพลิเคชนัธนาคารออมสินของผูใ้ช ้
บริการธนาคารออมสิน 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

426426

 
 

 

 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

การศึกษาคร้ังน้ี ไดท้บทวนวรรณกรรมจาก 
ทฤษฎีส่วนประสมการตลาด (7Ps) ของ Wirtz and Lovelock (2018) เสนอวา่ ส่วนประสมการตลาด ประกอบดว้ย 7 ปัจจยั 

ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์(product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายในธุรกิจบริการ ตอ้งมีประโยชน์และมีคุณค่าในสายตาของลูกคา้  เพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ใหผ้ลิตภณัฑส์ามารถขายได ้ราคา (price) หมายถึง ส่ิงท่ีก าหนดรายไดข้องกิจการ ซ่ึงการตั้งราคาสูงก็จะท า
ใหธุ้รกิจมีรายไดสู้ง ช่องทางการจดัจ าหน่าย (place) หมายถึง สถานท่ีหรือช่องทางการจ าหน่ายสินคา้ รวมถึงวิธีการท่ีจะน าสินคา้นั้น ๆ 
ไปยงัผูบ้ริโภคเพ่ือใหท้นัต่อความตอ้งการ การส่งเสริมการตลาด (promotion) หมายถึง การติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหวา่งผูข้าย
กบัผูบ้ริโภค โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือแจง้ขา่วสารหรือจูงใจใหเ้กิดทศันคติท่ีดี เพ่ือช่วยกระตุน้ใหลู้กคา้รู้จกัตวัผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งการโดย
อาศยัการโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การให้ข่าวการลดแลกแจกแถม ผ่านส่ือต่าง ๆ บุคคล (people) หมายถึง พนกังาน เป็นบุคคล
ทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการให้บริการในแต่ละธุรกิจ ตั้งแต่เร่ิมตน้ของการให้บริการ ตลอดจนการให้บริการส้ินสุดลง 
ลกัษณะทางกายภาพ (physical evidence) หมายถึง ส่ิงท่ีปรากฏ เป็นการแสดงให้เห็นคุณค่าของบริการโดยผ่านการใชห้ลกัฐานท่ี
มองเห็นได ้และกระบวนการ (process) หมายถึง กระบวนการในการให้บริการแก่ลูกคา้มีหลากหลายรูปแบบ เป็นการส่งมอบ
คุณภาพในการใหบ้ริการกบัลูกคา้ เพ่ือใหเ้กิดความรวดเร็วและประทบัใจลูกคา้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลกัษิตานนท์ และศุภร เสรีรัตน์, 
2552)  

ทฤษฎีความตั้งใจซ้ือ ความตั้งใจซ้ือเป็นขั้นตอนท่ีอยู่ระหวา่งขั้นตอนการประเมินทางเลือกและการตดัสินใจซ้ือในกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือ จุดเร่ิมตน้ท่ีการตระหนักถึงความตอ้งการซ้ือหรือปัญหาความตอ้งการของตนเองท่ีเพ่ิมข้ึนถึงระดบัสูงเพียงพอท่ีจะ
กลายเป็นแรงผลกัดนั นอกจากน้ี ยงัเกิดการกระตุน้จากส่ิงกระตุน้ภายนอกดว้ย หลงัจากนั้นผูบ้ริโภคจะมีการเสาะแสวงหาข่าวสาร 
ขอ้มูลต่าง ๆ ซ่ึงสามารถสืบหาขอ้มูลจากหลาย ๆ แหล่ง ขั้นตอนต่อมาคือ การประเมินทางเลือก เป็นวิธีท่ีผูบ้ริโภคใชข้่าวสารเลือก
ตรายีห่อ้ และจะใชว้ธีิการประเมินหลากหลายวธีิในการตดัสินใจ โดยผูบ้ริโภคมกัจะจดัล าดบัความชอบในตรายี่ห้อต่าง ๆ และสร้าง
ความตั้งใจซ้ือข้ึน (ค านาย อภิปรัชญาสกลุ, 2558) 
 
วธีิการศึกษา (ประกอบดว้ย กลุ่มตวัอยา่ง การสุ่มตวัอยา่ง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา การเก็บรวบรวมขอ้มูล และการวเิคราะห์ขอ้มูล) 

 
การศึกษาวจิยัคร้ังน้ี เป็นการวจิยัเชิงปริมาณ (quantitative research) โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ ลูกคา้ธนาคารออมสินท่ีใชบ้ริการ หรือมีความตั้งใจขอสินเช่ือฉุกเฉินโควิดผ่านแอป

พลิเคชนัธนาคารออมสิน ท่ีมีอาย ุ20 ปี ข้ึนไป 
กลุ่มตวัอยา่ง คือ ลูกคา้ธนาคารออมสินท่ีใชบ้ริการท่ีมีความตั้งใจขอสินเช่ือฉุกเฉินโควดิผา่นแอปพลิเคชนัธนาคารออมสิน 

เก็บตวัอยา่งทั้งส้ิน 385 คน ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และยอมรับความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มตวัอยา่งได ้5% (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 
2555) โดยวธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (accidental sampling) 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือเพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ 
ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบ ซ่ึงเป็นแบบสอบถามแบบปลายปิด (close ended question) ส่วนท่ี 2 
ขอ้มูลพฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชนั MYMO ซ่ึงเป็นแบบสอบถามแบบปลายปิด (close ended question) ส่วนท่ี 3 ขอ้มูล
ส่วนประสมการตลาด (7’Ps) โดยเป็นค าถามปลายปิด ใชม้าตรวดัประมาณค่า (rating scale) และส่วนท่ี 4 ขอ้มูลความตั้งใจในการ
ขอสินเช่ือฉุกเฉินโควดิโดยเป็นค าถามปลายปิด ใชม้าตรวดัประมาณค่า (rating scale) 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี

427427

 
 

 

 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

การศึกษาคร้ังน้ี ไดท้บทวนวรรณกรรมจาก 
ทฤษฎีส่วนประสมการตลาด (7Ps) ของ Wirtz and Lovelock (2018) เสนอวา่ ส่วนประสมการตลาด ประกอบดว้ย 7 ปัจจยั 

ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์(product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายในธุรกิจบริการ ตอ้งมีประโยชน์และมีคุณค่าในสายตาของลูกคา้  เพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ใหผ้ลิตภณัฑส์ามารถขายได ้ราคา (price) หมายถึง ส่ิงท่ีก าหนดรายไดข้องกิจการ ซ่ึงการตั้งราคาสูงก็จะท า
ใหธุ้รกิจมีรายไดสู้ง ช่องทางการจดัจ าหน่าย (place) หมายถึง สถานท่ีหรือช่องทางการจ าหน่ายสินคา้ รวมถึงวิธีการท่ีจะน าสินคา้นั้น ๆ 
ไปยงัผูบ้ริโภคเพ่ือใหท้นัต่อความตอ้งการ การส่งเสริมการตลาด (promotion) หมายถึง การติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหวา่งผูข้าย
กบัผูบ้ริโภค โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือแจง้ขา่วสารหรือจูงใจใหเ้กิดทศันคติท่ีดี เพ่ือช่วยกระตุน้ใหลู้กคา้รู้จกัตวัผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งการโดย
อาศยัการโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การให้ข่าวการลดแลกแจกแถม ผ่านส่ือต่าง ๆ บุคคล (people) หมายถึง พนกังาน เป็นบุคคล
ทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการให้บริการในแต่ละธุรกิจ ตั้งแต่เร่ิมตน้ของการให้บริการ ตลอดจนการให้บริการส้ินสุดลง 
ลกัษณะทางกายภาพ (physical evidence) หมายถึง ส่ิงท่ีปรากฏ เป็นการแสดงให้เห็นคุณค่าของบริการโดยผ่านการใชห้ลกัฐานท่ี
มองเห็นได ้และกระบวนการ (process) หมายถึง กระบวนการในการให้บริการแก่ลูกคา้มีหลากหลายรูปแบบ เป็นการส่งมอบ
คุณภาพในการใหบ้ริการกบัลูกคา้ เพ่ือใหเ้กิดความรวดเร็วและประทบัใจลูกคา้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลกัษิตานนท์ และศุภร เสรีรัตน์, 
2552)  

ทฤษฎีความตั้งใจซ้ือ ความตั้งใจซ้ือเป็นขั้นตอนท่ีอยู่ระหวา่งขั้นตอนการประเมินทางเลือกและการตดัสินใจซ้ือในกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือ จุดเร่ิมตน้ท่ีการตระหนักถึงความตอ้งการซ้ือหรือปัญหาความตอ้งการของตนเองท่ีเพ่ิมข้ึนถึงระดบัสูงเพียงพอท่ีจะ
กลายเป็นแรงผลกัดนั นอกจากน้ี ยงัเกิดการกระตุน้จากส่ิงกระตุน้ภายนอกดว้ย หลงัจากนั้นผูบ้ริโภคจะมีการเสาะแสวงหาข่าวสาร 
ขอ้มูลต่าง ๆ ซ่ึงสามารถสืบหาขอ้มูลจากหลาย ๆ แหล่ง ขั้นตอนต่อมาคือ การประเมินทางเลือก เป็นวิธีท่ีผูบ้ริโภคใชข้่าวสารเลือก
ตรายีห่อ้ และจะใชว้ธีิการประเมินหลากหลายวธีิในการตดัสินใจ โดยผูบ้ริโภคมกัจะจดัล าดบัความชอบในตรายี่ห้อต่าง ๆ และสร้าง
ความตั้งใจซ้ือข้ึน (ค านาย อภิปรัชญาสกลุ, 2558) 
 
วธีิการศึกษา (ประกอบดว้ย กลุ่มตวัอยา่ง การสุ่มตวัอยา่ง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา การเก็บรวบรวมขอ้มูล และการวเิคราะห์ขอ้มูล) 

 
การศึกษาวจิยัคร้ังน้ี เป็นการวจิยัเชิงปริมาณ (quantitative research) โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ ลูกคา้ธนาคารออมสินท่ีใชบ้ริการ หรือมีความตั้งใจขอสินเช่ือฉุกเฉินโควิดผ่านแอป

พลิเคชนัธนาคารออมสิน ท่ีมีอาย ุ20 ปี ข้ึนไป 
กลุ่มตวัอยา่ง คือ ลูกคา้ธนาคารออมสินท่ีใชบ้ริการท่ีมีความตั้งใจขอสินเช่ือฉุกเฉินโควดิผา่นแอปพลิเคชนัธนาคารออมสิน 

เก็บตวัอยา่งทั้งส้ิน 385 คน ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และยอมรับความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มตวัอยา่งได ้5% (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 
2555) โดยวธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (accidental sampling) 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือเพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ 
ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบ ซ่ึงเป็นแบบสอบถามแบบปลายปิด (close ended question) ส่วนท่ี 2 
ขอ้มูลพฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชนั MYMO ซ่ึงเป็นแบบสอบถามแบบปลายปิด (close ended question) ส่วนท่ี 3 ขอ้มูล
ส่วนประสมการตลาด (7’Ps) โดยเป็นค าถามปลายปิด ใชม้าตรวดัประมาณค่า (rating scale) และส่วนท่ี 4 ขอ้มูลความตั้งใจในการ
ขอสินเช่ือฉุกเฉินโควดิโดยเป็นค าถามปลายปิด ใชม้าตรวดัประมาณค่า (rating scale) 

 
 
                                                                                                                         
 

 

 
 

การวิเคราะห์ขอ้มูลการวิเคราะห์ขอ้มูลในส่วนของการวิจัยเชิงปริมาณ ไดก้ าหนดสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลจาก
แบบสอบถาม ซ่ึงเป็นออกเป็น 2 ส่วนดงัน้ี  

   1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics analysis) ท าการวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ี ร้อยละเพื่อ
อธิบายขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล และพฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชนั MYMO การหาค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
เพ่ืออธิบายระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาด และความตั้งใจในขอสินเช่ือฉุกเฉินโควดิ 

  2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics analysis) โดยใชก้ารวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (multiple regression 
analysis) ในการทดสอบสมมติฐานท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
 

กรอบแนวคดิการวจิยั 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวจิยั 

 
ผลการศึกษา 

 
ลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 265 คน คิดเป็นร้อยละ 68.8 มีอาย ุ30-40 ปี จ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 

32.5 มีสถานภาพสมรส จ านวน 271 คน คิดเป็นร้อยละ 70.4 มีการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 287 คน คิดเป็นร้อยละ 74.5 
ส่วนมากเป็นเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ จ านวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 44.7 และมีรายได ้15,001-25,000 บาท จ านวน 130 คน       
คิดเป็นร้อยละ 33.8 

พฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชนั MYMO 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระยะเวลาท่ีเป็นลูกคา้ธนาคารออมสิน มากกวา่ 10 ปี จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 

มีระยะเวลาการใชง้านแอปพลิเคชนั MYMO 1-2 ปี จ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 34.8 ส่วนใหญ่รู้จกัโฆษณาผ่านทางโทรทศัน์ 
จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 25.7 โดยใชง้านแอปพลิเคชนั MYMO ช่วงเวลา 6.00-11.59 น. จ านวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 46.5 
ดา้นการท าธุรกรรม ในช่วงสถานการณ์โควดิ 19 (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) ส่วนใหญ่ท าธุรกรรม ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 โดยการ

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ 
 ผลิตภณัฑแ์ละบริการ  
 ราคา 
 การจดัจ าหน่าย  
 การส่งเสริมการตลาด  
 บุคลากรผูใ้หบ้ริการ  
 ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ  
 กระบวนการ 

(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2552) 

 
ความตั้งใจในขอสินเช่ือฉุกเฉิน  
โควดิผา่นแอปพลิเคชนั MYMO

ธนาคารออมสิน  
(อดุลย ์จาตุรงคกลุ, 2551) 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

428428

 
 

 

 

เช็คยอดเงินคงเหลือในบญัชี จ านวน 345 คน สาเหตุท่ีใชบ้ริการส่วนใหญ่ใชบ้ริการ เน่ืองจากสะดวกในการท าธุรกรรมการเงิน 
จ านวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 43.1  

 
ตาราง 1  
ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาด 

ปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาด                  �̅�𝐱               SD      การแปลผล 
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 3.66 0.55            มาก 
2. ดา้นราคา 3.57 0.59            มาก 
3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 3.76 0.64            มาก 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 3.77 0.65            มาก 
5. ดา้นกระบวนการ 3.70 0.79            มาก 
6. ดา้นบุคลากร 3.73 0.80            มาก 
7. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 3.71 0.52            มาก 
รวม 3.72 0.51            มาก 

 
จากตาราง 1 ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดของผู ้ใช้บริการธนาคารออมสินในพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานคร พบวา่ มีความเห็นอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.72 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ทุกดา้นมีความคิดเห็นใน
ระดบัมากใกลเ้คียงกนั โดยผูต้อบแบบสอบถามมีทศันคติต่อดา้นการส่งเสริมการตลาดมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.77 รองลงมาคือ
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ีย ตามล าดบั 73.3 และดา้นบุคลากร มีค่าเฉล่ีย 76.3 
 
ตาราง 2 
ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความตั้งใจในการขอสินเช่ือฉุกเฉินโควิดผ่านแอปพลิเคชันธนาคารออมสิน 

ความตั้งใจในการขอสินเช่ือฉุกเฉินโควดิ x̅ SD การแปลผล 
1. ท่านยนิดีท่ีจะขอสินเช่ือฉุกเฉินโควดิผา่นแอปพลิเคชนั MYMO 3.56 0.88 มาก 
2. ท่านมีแนวโนม้ท่ีจะขอสินเช่ือฉุกเฉินโควดิผา่นแอปพลิเคชนั 

MYMO ในอนาคต 3.62 0.82 มาก 

3. ท่านจะขอสินเช่ือฉุกเฉินโควดิผา่นแอปพลิเคชนั MYMO 3.82 0.85 มาก 
4. ท่านคาดวา่จะขอสินเช่ือฉุกเฉินโควดิผา่นแอปพลิเคชนั MYMO 3.99 0.97 มาก 
5. ท่านมีความตั้งใจท่ีจะขอสินเช่ือฉุกเฉินโควดิผา่นแอปพลิเคชนั 

MYMO 3.89 0.89 มาก 

รวม 3.77 0.68 มาก 
 
จากตาราง 2 ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับความตั้ งใจในขอสินเช่ือฉุกเฉินโควิดผ่านแอปพลิเคชันธนาคารออมสิน              

ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นต่อความตั้งใจในการขอสินเช่ือฉุกเฉินโควิดผ่านแอปพลิเคชนัธนาคารออมสินของผูใ้ชบ้ริการ
ธนาคารออมสิน พบวา่ โดยรวม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.77 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.68 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี

429429

 
 

 

 

เช็คยอดเงินคงเหลือในบญัชี จ านวน 345 คน สาเหตุท่ีใชบ้ริการส่วนใหญ่ใชบ้ริการ เน่ืองจากสะดวกในการท าธุรกรรมการเงิน 
จ านวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 43.1  

 
ตาราง 1  
ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาด 

ปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาด                  �̅�𝐱               SD      การแปลผล 
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 3.66 0.55            มาก 
2. ดา้นราคา 3.57 0.59            มาก 
3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 3.76 0.64            มาก 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 3.77 0.65            มาก 
5. ดา้นกระบวนการ 3.70 0.79            มาก 
6. ดา้นบุคลากร 3.73 0.80            มาก 
7. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 3.71 0.52            มาก 
รวม 3.72 0.51            มาก 

 
จากตาราง 1 ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดของผู ้ใช้บริการธนาคารออมสินในพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานคร พบวา่ มีความเห็นอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.72 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ทุกดา้นมีความคิดเห็นใน
ระดบัมากใกลเ้คียงกนั โดยผูต้อบแบบสอบถามมีทศันคติต่อดา้นการส่งเสริมการตลาดมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.77 รองลงมาคือ
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ีย ตามล าดบั 73.3 และดา้นบุคลากร มีค่าเฉล่ีย 76.3 
 
ตาราง 2 
ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความตั้งใจในการขอสินเช่ือฉุกเฉินโควิดผ่านแอปพลิเคชันธนาคารออมสิน 

ความตั้งใจในการขอสินเช่ือฉุกเฉินโควดิ x̅ SD การแปลผล 
1. ท่านยนิดีท่ีจะขอสินเช่ือฉุกเฉินโควดิผา่นแอปพลิเคชนั MYMO 3.56 0.88 มาก 
2. ท่านมีแนวโนม้ท่ีจะขอสินเช่ือฉุกเฉินโควดิผา่นแอปพลิเคชนั 

MYMO ในอนาคต 3.62 0.82 มาก 

3. ท่านจะขอสินเช่ือฉุกเฉินโควดิผา่นแอปพลิเคชนั MYMO 3.82 0.85 มาก 
4. ท่านคาดวา่จะขอสินเช่ือฉุกเฉินโควดิผา่นแอปพลิเคชนั MYMO 3.99 0.97 มาก 
5. ท่านมีความตั้งใจท่ีจะขอสินเช่ือฉุกเฉินโควดิผา่นแอปพลิเคชนั 

MYMO 3.89 0.89 มาก 

รวม 3.77 0.68 มาก 
 
จากตาราง 2 ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับความตั้ งใจในขอสินเช่ือฉุกเฉินโควิดผ่านแอปพลิเคชันธนาคารออมสิน              

ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นต่อความตั้งใจในการขอสินเช่ือฉุกเฉินโควิดผ่านแอปพลิเคชนัธนาคารออมสินของผูใ้ชบ้ริการ
ธนาคารออมสิน พบวา่ โดยรวม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.77 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.68 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า

 
 
                                                                                                                         
 

 

 
 

ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบั ท่านคาดวา่จะขอสินเช่ือฉุกเฉินโควิดผ่านแอปพลิเคชนั MYMO มากท่ีสุด  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.99 
รองลงมาคือ ท่านมีความตั้งใจท่ีจะขอสินเช่ือฉุกเฉินโควิดผ่านแอปพลิเคชนั MYMO มีค่าเฉล่ีย 3.89 และท่านจะขอสินเช่ือฉุกเฉิน  
โควดิผา่นแอปพลิเคชนั MYMO มีค่าเฉล่ีย 3.82 ตามล าดบั 

อิทธิพลระหวา่งปัจจยัส่วนประสมการตลาดต่อความตั้งใจในการขอสินเช่ือฉุกเฉินโควดิผา่นแอปพลิเคชนัธนาคารออมสิน
ของผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสิน 

การวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อการทดสอบสมมติฐาน โดยใชก้ารวเิคราะห์ความถดถอยแบบพหุ (multiple regression analysis) 
 

ตาราง 3  
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมการตลาดต่อความตั้งใจในการขอสินเช่ือฉุกเฉินโควิดผ่านแอปพลิเคชัน
ธนาคารออมสินของผู้ใช้บริการธนาคารออมสิน 

ปัจจยั ความตั้งใจในการขอสินเช่ือผา่นแอปพลิเคชนั 
B SE ß t Sig. 

ค่าคงท่ี 0.167 0.237  0.703 0.482 
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.118 0.044 0.096 2.664 0.008* 
2. ดา้นราคา 0.474 0.078 0.414 6.099 0.00* 
3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 0.076 0.051 0.072 1.482 0.139 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 0.229 0.067 0.218 3.435 0.001* 
5. ดา้นกระบวนการ 0.179 0.053 0.209 3.356 0.001* 
6. ดา้นบุคลากร -0.072 0.044 -0.085 -1.616 0.107 
7. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ -0.016 0.067 -0.012 -0.236 0.813 
Note: R2 = 0.550, AR2 = 0.542, F = 65.555 , *p < .005 
 
 จากตาราง 3 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (multiple regression analysis) พบว่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาดมี
อิทธิพลต่อความตั้งใจในการขอสินเช่ือฉุกเฉินโควิดผ่านแอปพลิเคชันธนาคารออมสินของผูใ้ช้บริการธนาคารออมสิน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ (Sig. = .008) ปัจจยัดา้นราคา (Sig. = .000) ปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด (Sig. = .001) และปัจจยัดา้นกระบวนการ (Sig. = .001) ในขณะท่ีปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Sig. = .139) ปัจจยัดา้น
บุคลากร (Sig. = .107) และปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Sig. = .813) ไม่ส่งผลต่อความตั้งใจในการขอสินเช่ือฉุกเฉินโควิดผ่าน
แอปพลิเคชนัธนาคารออมสินของผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสิน เม่ือพิจารณาน ้ าหนกัของผลกระทบของตวัแปรอิสระท่ีส่งผลต่อความ
ตั้งใจในการขอสินเช่ือฉุกเฉินโควิดผ่านแอปพลิเคชนัธนาคารออมสินของผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสิน พบว่า ปัจจยัดา้นราคา (ß = 
0.414) ส่งผลต่อความตั้งใจในการขอสินเช่ือฉุกเฉินโควดิผา่นแอปพลิเคชนัธนาคารออมสินของผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสิน มากท่ีสุด 
รองลงมา ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (ß = 0.218) ปัจจยัดา้นกระบวนการ (ß = 0.209) และปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(ß = 0.096) 
ตามล าดบั  สัมประสิทธ์ิการก าหนด (R2 = .550) แสดงให้เห็นวา่ ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยั
ดา้นการส่งเสริมการตลาด และปัจจยัดา้นกระบวนการ สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของความตั้งใจในการขอสินเช่ือฉุกเฉินโควิด
ผ่านแอปพลิเคชนัธนาคารออมสินของผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสิน คิดเป็นร้อยละ 55.0 ท่ีเหลืออีกร้อยละ 45.0 เป็นผลเน่ืองมาจาก    
ตวัแปรอ่ืนท่ีไม่ไดน้ ามาพิจารณา  



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

430430

 
 

 

 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 

สรุปผลการศึกษา 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ30-40 ปี สถานภาพสมรส มีการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี ส่วนใหญ่เป็นเจา้ของ

ธุรกิจ/อาชีพอิสระ และมีรายได ้15,001-25,000 บาท ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระยะเวลาท่ีเป็นลูกคา้ธนาคารออมสิน มากกวา่ 
10 ปี มีระยะเวลาการใชง้านแอปพลิเคชนั MYMO 1-2 ปีส่วนใหญ่รู้จกัโฆษณาผ่านทางโทรทศัน์ โดยใชง้านแอปพลิเคชนั MYMO 
ช่วงเวลา 6.00-11.59 น. ส่วนใหญ่ท าธุรกรรมในช่วงสถานการณ์โควิด 19 โดยการเช็คยอดเงินคงเหลือในบญัชี สาเหตุท่ีใชบ้ริการ
แอปพลเคชนั MYMO เน่ืองจากสะดวกในการท าธุรกรรมการเงิน และดา้นผลกระทบต่อธุรกิจในช่วงสถานการณ์โควิด 19         
ส่วนใหญ่มีรายไดล้ดลง  

ระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาดของผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสินในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร พบวา่ มี
ความเห็นอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.72 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ทุกดา้นมีความคิดเห็นในระดบัมากใกลเ้คียงกนั  

ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความตั้งใจในขอสินเช่ือฉุกเฉินโควิดผ่านแอปพลิเคชนัธนาคารออมสิน ผลการศึกษาระดบั
ความคิดเห็นต่อความตั้งใจในการขอสินเช่ือฉุกเฉินโควิดผ่านแอปพลิเคชนัธนาคารออมสินของผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสิน พบวา่
โดยรวม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.77 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.68 

ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด และ
ปัจจยัดา้นกระบวนการมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการขอสินเช่ือฉุกเฉินโควิดผ่านแอปพลิเคชันธนาคารออมสินของผูใ้ช้บริการ
ธนาคารออมสิน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
 
อภิปรายผลการศึกษา 

วตัถุประสงคท่ี์ 1 เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดในการขอสินเช่ือฉุกเฉินโควดิผา่นแอปพลิเคชนัธนาคารออมสินของ
ผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสิน 

ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดของผูใ้ช้บริการธนาคารออมสินในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยกบัดา้นการส่งเสริมการตลาด มากท่ีสุด ทั้งน้ี เน่ืองจากการ
ท่ีลูกคา้ของธนาคารจะขอสินเช่ือนั้น ตอ้งมีการพิจารณาอยา่งระมดัระวงั จึงตอ้งการค าแนะน าและส่ือประชาสมัพนัธ์ต่าง ๆ รวมถึงส่ือ
สังคมออนไลน์ท่ีให้ขอ้มูลอย่างเหมาะสมครบถว้น เพ่ือเป็นแนวทางในการตดัสินใจขอสินเช่ือ ดา้นต่อมาคือ ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย กลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญักบัช่องทางการจดัจ าหน่าย ในระดบัมาก อาจเป็นเพราะแอปพลิเคชนั MYMO มีความสะดวก
และสอดคลอ้งกบัสถานการณ์โควดิในปัจจุบนั ท่ีลูกคา้ลดการเดินทางไปยงัสาขาของธนาคาร อยา่งไรก็ตาม เป็นท่ีน่าสังเกตวา่ ความ
น่าเช่ือถือของ Internet Banking ของธนาคารอยูใ่นระดบัท่ีต ่ากวา่ประเด็นอ่ืน ๆ ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะข่าวการเจาะขอ้มูลแอปฯ ธนาคาร
ในช่วงท่ีผ่านมา จึงส่งผลให้ลูกคา้เกิดความกงัวลต่อความน่าเช่ือถือของแอปฯ ในท่ีสุด ส่วนถดัมาคือ ดา้นบุคลากร ทั้งน้ี เน่ืองจาก 
พนกังานมีความรู้ ความช านาญ ใหค้  าปรึกษาเก่ียวกบัการขอสินเช่ือ โดยพนกังานมีความกระตือรือร้นในการใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัการ
ขอสินเช่ือ ถดัมาคือ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ทั้งน้ี เน่ืองจากแอปพลิเคชนัมีรูปแบบท่ีง่ายต่อการใชง้าน รวมทั้งอกัษรในแอปพลิเคชัน
ท่ีสามารถปรับขนาดได ้ถดัมาดา้นกระบวนการ ทั้งน้ี เน่ืองจากกลุ่มตวัอย่างตอ้งการการให้บริการท่ีถูกตอ้ง โดยตอ้งมีขั้นตอนไม่
ยุง่ยาก และการใหบ้ริการท่ีเป็นไปตามล าดบัขั้นตอนท่ีก าหนดไว ้ส่วนดา้นผลิตภณัฑ ์กลุ่มตวัอยา่งไม่ตอ้งการใหมี้บุคคลค ้าประกนัใน
การขอสินเช่ือ รวมทั้งตอ้งการวงเงินอนุมติัท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ และตอ้งการการอนุมติัสินเช่ือมีความครอบคลุมทุกอาชีพ 
และสุดทา้ย ดา้นราคา กลุ่มตวัอยา่งพึงพอใจกบัการใหบ้ริการสินเช่ือ เน่ืองจากไม่มีค่าธรรมเนียมในการยื่นขอสินเช่ือ และตอ้งการลด



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
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สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 

สรุปผลการศึกษา 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ30-40 ปี สถานภาพสมรส มีการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี ส่วนใหญ่เป็นเจา้ของ

ธุรกิจ/อาชีพอิสระ และมีรายได ้15,001-25,000 บาท ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระยะเวลาท่ีเป็นลูกคา้ธนาคารออมสิน มากกวา่ 
10 ปี มีระยะเวลาการใชง้านแอปพลิเคชนั MYMO 1-2 ปีส่วนใหญ่รู้จกัโฆษณาผ่านทางโทรทศัน์ โดยใชง้านแอปพลิเคชนั MYMO 
ช่วงเวลา 6.00-11.59 น. ส่วนใหญ่ท าธุรกรรมในช่วงสถานการณ์โควิด 19 โดยการเช็คยอดเงินคงเหลือในบญัชี สาเหตุท่ีใชบ้ริการ
แอปพลเคชนั MYMO เน่ืองจากสะดวกในการท าธุรกรรมการเงิน และดา้นผลกระทบต่อธุรกิจในช่วงสถานการณ์โควิด 19         
ส่วนใหญ่มีรายไดล้ดลง  

ระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาดของผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสินในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร พบวา่ มี
ความเห็นอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.72 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ทุกดา้นมีความคิดเห็นในระดบัมากใกลเ้คียงกนั  

ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความตั้งใจในขอสินเช่ือฉุกเฉินโควิดผ่านแอปพลิเคชนัธนาคารออมสิน ผลการศึกษาระดบั
ความคิดเห็นต่อความตั้งใจในการขอสินเช่ือฉุกเฉินโควิดผ่านแอปพลิเคชนัธนาคารออมสินของผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสิน พบวา่
โดยรวม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.77 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.68 

ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด และ
ปัจจยัดา้นกระบวนการมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการขอสินเช่ือฉุกเฉินโควิดผ่านแอปพลิเคชันธนาคารออมสินของผูใ้ช้บริการ
ธนาคารออมสิน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
 
อภิปรายผลการศึกษา 

วตัถุประสงคท่ี์ 1 เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดในการขอสินเช่ือฉุกเฉินโควดิผา่นแอปพลิเคชนัธนาคารออมสินของ
ผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสิน 

ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดของผูใ้ช้บริการธนาคารออมสินในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยกบัดา้นการส่งเสริมการตลาด มากท่ีสุด ทั้งน้ี เน่ืองจากการ
ท่ีลูกคา้ของธนาคารจะขอสินเช่ือนั้น ตอ้งมีการพิจารณาอยา่งระมดัระวงั จึงตอ้งการค าแนะน าและส่ือประชาสมัพนัธ์ต่าง ๆ รวมถึงส่ือ
สังคมออนไลน์ท่ีให้ขอ้มูลอย่างเหมาะสมครบถว้น เพ่ือเป็นแนวทางในการตดัสินใจขอสินเช่ือ ดา้นต่อมาคือ ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย กลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญักบัช่องทางการจดัจ าหน่าย ในระดบัมาก อาจเป็นเพราะแอปพลิเคชนั MYMO มีความสะดวก
และสอดคลอ้งกบัสถานการณ์โควดิในปัจจุบนั ท่ีลูกคา้ลดการเดินทางไปยงัสาขาของธนาคาร อยา่งไรก็ตาม เป็นท่ีน่าสังเกตวา่ ความ
น่าเช่ือถือของ Internet Banking ของธนาคารอยูใ่นระดบัท่ีต ่ากวา่ประเด็นอ่ืน ๆ ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะข่าวการเจาะขอ้มูลแอปฯ ธนาคาร
ในช่วงท่ีผ่านมา จึงส่งผลให้ลูกคา้เกิดความกงัวลต่อความน่าเช่ือถือของแอปฯ ในท่ีสุด ส่วนถดัมาคือ ดา้นบุคลากร ทั้งน้ี เน่ืองจาก 
พนกังานมีความรู้ ความช านาญ ใหค้  าปรึกษาเก่ียวกบัการขอสินเช่ือ โดยพนกังานมีความกระตือรือร้นในการใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัการ
ขอสินเช่ือ ถดัมาคือ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ทั้งน้ี เน่ืองจากแอปพลิเคชนัมีรูปแบบท่ีง่ายต่อการใชง้าน รวมทั้งอกัษรในแอปพลิเคชัน
ท่ีสามารถปรับขนาดได ้ถดัมาดา้นกระบวนการ ทั้งน้ี เน่ืองจากกลุ่มตวัอย่างตอ้งการการให้บริการท่ีถูกตอ้ง โดยตอ้งมีขั้นตอนไม่
ยุง่ยาก และการใหบ้ริการท่ีเป็นไปตามล าดบัขั้นตอนท่ีก าหนดไว ้ส่วนดา้นผลิตภณัฑ ์กลุ่มตวัอยา่งไม่ตอ้งการใหมี้บุคคลค ้าประกนัใน
การขอสินเช่ือ รวมทั้งตอ้งการวงเงินอนุมติัท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ และตอ้งการการอนุมติัสินเช่ือมีความครอบคลุมทุกอาชีพ 
และสุดทา้ย ดา้นราคา กลุ่มตวัอยา่งพึงพอใจกบัการใหบ้ริการสินเช่ือ เน่ืองจากไม่มีค่าธรรมเนียมในการยื่นขอสินเช่ือ และตอ้งการลด

 
 
                                                                                                                         
 

 

 
 

ดอกเบ้ีย เม่ือสามารถช าระคืนสินเช่ือไดก่้อนก าหนด ซ่ึงผลการศึกษาสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ยคุลธร ธญัญะเศรษฐ์ (2559) พบวา่ 
กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดทุกดา้น ในระดบัมากทุกดา้น  

วตัถุประสงคท่ี์ 2 เพื่อศึกษาระดบัความตั้งใจในการขอสินเช่ือฉุกเฉินโควดิผา่นแอปพลิเคชนัธนาคารออมสินของผูใ้ชบ้ริการ
ธนาคารออมสิน 

ผลการศึกษาพบวา่ ระดบัความคิดเห็นต่อความตั้งใจในการขอสินเช่ือฉุกเฉินโควิดผ่านแอปพลิเคชนัธนาคารออมสินของ
ผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสิน โดยรวมอยูใ่นระดบัความตั้งใจมาก สอดคลอ้งกบั วรรณนิสา ค าจะ (2562) ท่ีตั้งใจมากเหมือนกนั โดยเม่ือ
พิจารณาในรายละเอียดพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งคาดวา่ ตนเองมีแนวโนม้ท่ีจะขอสินเช่ือฉุกเฉินโควดิผา่นแอปพลิเคชนั MYMO  สอดคลอ้ง
กบั อดุลย ์จาตุรงคกุล (2551) ท่ีกล่าววา่ ความตั้งใจมกัน าไปสู่การตดัสินใจแสดงพฤติกรรมใด ๆ ของผูบ้ริโภค อยา่งไรก็ตาม ความ
ตั้งใจนั้น สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามแต่ละช่วงเวลา ดว้ยเหตุน้ี ความตั้งใจจึงเป็นเพียงการคาดการณ์หรือแนวโน้วท่ีกลุ่มตวัอย่าง
สะทอ้นถึงเจตนาท่ีจะขอสินเช่ือ ดงัท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ 

วตัถุประสงค์ท่ี 3 เพื่อศึกษาอิทธิพลระหวา่งปัจจยัส่วนประสมการตลาดต่อความตั้งใจในการขอสินเช่ือฉุกเฉินโควิดผ่าน
แอปพลิเคชนัธนาคารออมสินของผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสิน 

ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นกระบวนการ 
ส่งผลต่อความตั้งใจในการขอสินเช่ือฉุกเฉินโควดิผา่นแอปพลิเคชนัธนาคารออมสินของผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสิน อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยอาจช้ีให้เห็นว่า ผลิตภณัฑ์ ราคา ส่งเสริมการตลาด และกระบวนการ มีผลต่อการตดัสินใจ เช่น ราคามี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจมากท่ีสุด เน่ืองจากผูใ้ชบ้ริการตอ้งประเมินศกัยภาพของตนเอง โดยพิจารณาจากระยะเวลาการผ่อนจ่ายช าระ
ดอกเบ้ียและเงินตน้ท่ีขอกูย้มืเป็นล าดบัแรก  

นอกจากน้ี การส่งเสริมการตลาด ถือเป็นอีกปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจขอสินเช่ือ เน่ืองจากการส่ือสารการตลาดผ่านส่ือ    
ต่าง ๆ ท่ีถูกตอ้งครบถว้น และสม ่าเสมอช่วยกระตุน้ให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดการตดัสินใจ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Wirtz and Lovelock 
(2018) ท่ีเสนอวา่ ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีวตัถุประสงคเ์พ่ือแจง้ข่าวสารหรือจูงใจให้เกิดทศันคติท่ีดี
และเพ่ือช่วยกระตุน้ใหลู้กคา้รู้จกัตวัผลิตภณัฑ ์และน าไปสู่การตดัสินใจซ้ือหรือใชผ้ลิตภณัฑน์ั้น ในท่ีสุด 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาดท่ีส่งผลต่อความตั้งใจในขอสินเช่ือฉุกเฉินโควิดผ่านแอปพลิเคชนัธนาคาร
ออมสิน กรณีศึกษาผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสินในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร คร้ังน้ี ผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้งสามารถน าผลการศึกษาไป
ใชไ้ด ้ดงัน้ี 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ควรมีการก าหนดวงเงินอนุมติัท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการกลุ่มลูกคา้ท่ีมีความตอ้งการ ควรมีมาตรการ
ช่วยเหลือโดยการไม่ตอ้งการให้มีบุคคลค ้ าประกนัในการขอสินเช่ือ และปรับรูปแบบการอนุมติัสินเช่ือให้มีความครอบคลุมทุก
อาชีพ เพ่ือใหค้รอบคลุมความตอ้งการของลูกคา้ธนาคารออมสินอยา่งทัว่ถึง 

2. ดา้นราคา ควรมีการก าหนดระดบัอตัราดอกเบ้ียไม่ควรเกิน 0.35% ต่อปี ซ่ึงการยื่นขอสินเช่ือ ไม่ควรมีค่าธรรมเนียมใน
การยื่นขอสินเช่ือ และก าหนดระยะเวลารวมทั้ งวงเงินในการผ่อนช าระคืนให้มีความเหมะสม สอดคลอ้งกับสภาพเศรษฐกิจใน
ปัจจุบนั และควรมีการลดดอกเบ้ียเม่ือสามารถช าระคืนสินเช่ือไดก่้อนก าหนด 

3. ด้านการส่งเสริมการตลาด ควรมีการให้การประชาสัมพนัธ์ข่าวสารอย่างครอบคลุม เพ่ือให้ลูกคา้ทุกกลุ่มสามารถ
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บทคดัย่อ 

 
ปัญหาราคาปาลม์น ้ ามนัในตลาดท่ีค่อนขา้งผนัผวนส่งผลกระทบต่อระบบโซ่อุปทาน รายไดข้องเกษตรกรท่ีไม่แน่นอน ความ

เส่ียงในการด าเนินธุรกิจของผูป้ระกอบการ รวมถึงผูบ้ริโภคท่ีตอ้งแบกรับภาระจากราคาสินคา้ท่ีสูงข้ึน งานวิจยัคร้ังน้ี จึงมุ่งตรวจสอบ
ความไม่สมมาตรในการส่งผา่นราคาระหวา่งราคาผลปาลม์น ้ ามนัท่ีเกษตรกรไดรั้บ ราคาขายส่งน ้ ามนัปาลม์ดิบตลาดกรุงเทพฯ และราคา
น ้ ามนัปาลม์ดิบมาเลเซีย ในตลาดปาลม์น ้ ามนัของไทย โดยใชข้อ้มูลอนุกรมเวลารายสัปดาห์ตั้งแต่วนัท่ี 2 มกราคม 2560 – 27 ธนัวาคม 
2564 ซ่ึงจะประยกุตใ์ชแ้บบจ าลอง Vector Error Correction ร่วมกบัแบบจ าลองของ von Cramon-Taubadel and Loy ในการวิเคราะห์
ความไม่สมมาตรในการส่งผ่านราคา ผลการศึกษาพบวา่ การส่งผ่านระหว่างราคาน ้ ามนัปาลม์ดิบมาเลเซียและราคาผลปาล์มน ้ ามนัท่ี
เกษตรกรไดรั้บ และระหวา่งราคาน ้ ามนัปาลม์ดิบมาเลเซียและราคาขายส่งน ้ ามนัปาลม์ดิบตลาดกรุงเทพฯ มีความสมมาตรกนัทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาว แสดงใหเ้ห็นถึงนโยบายภาครัฐท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ในขณะท่ีการส่งผา่นระหวา่งราคาขายส่งน ้ ามนัปาลม์ดิบ
และราคาผลปาลม์น ้ ามนัท่ีเกษตรกรไดรั้บมีความสมมาตรแค่ในระยะยาว แต่มีการส่งผ่านราคาท่ีไม่สมมาตรในระยะสั้น โดยราคาผล
ปาลม์น ้ ามนัท่ีเกษตรกรไดรั้บมีการตอบสนองต่อราคาขายส่งน ้ ามนัปาลม์ดิบท่ีลดลงมากกวา่ราคาขายส่งน ้ ามนัปาลม์ดิบท่ีเพ่ิมข้ึน แสดง
ให้เห็นถึงความเสียเปรียบของเกษตรกรจากการท่ีโรงสกดัมีอ านาจตลาดมากกว่า ดงันั้น จึงควรให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม เพ่ือเพ่ิม
อ านาจต่อรอง และแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารระหวา่งกนั  
 
ค าส าคญั: ปาลม์น ้ ามนั, การส่งผา่นราคา, ความไม่สมมาตร 
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Abstract 

 
The fluctuation of oil palm price has affected the entire supply chain. It causes farmers’ income instability, a risk to firms 

and a burden to consumer. This study aimed to investigate asymmetry in price transmission between oil palm price at farm level, Thai 
crude palm oil price and Malaysian crude palm oil price. Weekly data from January 2, 2017 to December 27, 2021 were used and 
vector error correction and von Cramon-Taubadel and Loy models were employed. The results indicated that the transmission 
between the farmer price and the Malaysian crude palm oil price and between the Thai crude palm oil price and the Malaysian crude 
palm oil price were symmetry both in the short run and long run, showing effectiveness in government operation. However, the 
transmission between the farm price and the Thai crude palm oil price was symmetry only in the long run but not in the short run. It 
was found that the farm price was more responsive to a decrease in the Thai crude palm oil price than an increase in the Thai  crude 
palm oil price. To reduce price asymmetry, therefore, farmer aggregation should be developed to reinforce bargaining power and 
share market information.  
 
Keywords: Oil Palm, Price Transmission, Price Asymmetries 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี

435435

 
 

Asymmetric Price Transmission in Thai Oil Palm Market  
 

Yupayong Namwongsa1* 
Apichart Daloonpate2 and Kulapa Kuldilok3 

Department of Agricultural and Resource Economics, Faculty of Economics, Kasetsart University, Thailand1,2,3 
*Corresponding author: yupayong.n@ku.th 

 
Abstract 
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บทน า 

 
ปาลม์น ้ ามนัเป็นพืชท่ีส าคญัของไทย และเป็นพืชท่ีให้สัดส่วนน ้ ามนัสูงท่ีสุดในบรรดาพืชน ้ ามนั (Chaiwat Sowcharoensuk, 

2563) ท าใหมี้ความไดเ้ปรียบในดา้นตน้ทุนการผลิตมากท่ีสุด ปาลม์น ้ ามนัถูกใชใ้นอุตสาหกรรมต่าง ๆ มากมาย ทั้งอุตสาหกรรมอาหาร 
อุตสาหกรรมพลงังาน และอุตสาหกรรมเคร่ืองส าอาง ไทยเป็นประเทศท่ีมีผลผลิตปาลม์น ้ ามนัเป็นอนัดบัท่ีสามของโลก รองลงมาจาก
อินโดนีเซียและมาเลเซีย ตามล าดบั โดยแหล่งผลิตส าคญัของไทยอยูท่ี่ภาคใต ้ซ่ึงมีพ้ืนท่ีปลูกคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 80 ของพ้ืนท่ีปลูก
ปาลม์น ้ ามนัทั้งหมดของประเทศ (ส านกัวจิยัเศรษฐกิจการเกษตร, 2565) ผลผลิตปาลม์น ้ ามนัของไทยถูกใชภ้ายในประเทศเป็นหลกั โดย
ถูกใชใ้นอุตสาหกรรมอาหารและพลงังานมากท่ีสุด  

จากภาพ 1 จะเห็นวา่ ราคาผลปาลม์น ้ ามนั ราคาน ้ ามนัปาลม์ดิบไทย และราคาน ้ ามนัปาลม์ดิบมาเลเซีย มีการเคล่ือนไหวไปใน
ทิศทางเดียวกนั เน่ืองจากมาเลเซียท่ีเป็นผูผ้ลิตรายใหญ่ของโลกเป็นผูก้  าหนดราคาน ้ ามนัปาลม์ในตลาดโลก จึงส่งผลต่อราคาน ้ ามนัปาลม์
ดิบในประเทศ และยอ่มส่งผลต่อราคาผลปาลม์น ้ ามนัต่อมา นอกจากน้ี ยงัเป็นท่ีน่าสังเกตวา่ ราคาผลปาลม์น ้ ามนัท่ีเกษตรกรไทยไดรั้บ
ค่อนขา้งผนัผวน ในบางช่วงไดรั้บราคาประมาณกิโลกรัมละ 2 บาท และบางช่วงก็ไดรั้บราคาถึงประมาณกิโลกรัมละ 8 บาท ซ่ึงปัจจยัท่ี
ส่งผลกระทบต่อราคาผลปาล์มน ้ ามนัท่ีเกษตรกรไดรั้บ มีทั้ งราคาขายส่งน ้ ามนัปาลม์ดิบและราคาน ้ ามนัปาล์มดิบของมาเลเซีย รวมถึง
ปัจจยัดา้นภูมิอากาศท่ีมีผลต่อพืชทุกชนิด (วชิยั รุ่งเรืองอนนัต,์ สมภพ ตลบัแกว้ และสุกญัญา เชิดชูงาม, 2558) เม่ือเกิดเหตุการณ์ท่ีส่งผล
กระทบต่อราคาตวัใดตวัหน่ึง ราคาสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งก็จะไดรั้บผลกระทบต่อไปดว้ย ซ่ึงราคาแต่ละตวัก็ไดรั้บผลกระทบท่ีแตกต่างกนั 
ข้ึนอยูก่บัสภาพลกัษณะและโครงสร้างของตลาดสินคา้ตวันั้น และนโยบายจากภาครัฐ (Bruce, 1975; Meyer & von Cramon-Taubadel, 
2004) ดงันั้น เม่ือทราบวา่ ราคาแต่ละตวัมีความเช่ือมโยงและส่งผา่นหากนั การศึกษาการส่งผา่นราคาในตลาดแต่ละระดบั จะท าใหท้ราบ
ถึงการเปล่ียนแปลงของราคาปาลม์น ้ ามนั ทั้งในสถานการณ์ทางบวกและสถานการณ์ทางลบ จากตลาดระดบัหน่ึงไปยงัอีกตลาดอีกระดบั
หน่ึง โดยงานศึกษาในคร้ังน้ี จะศึกษาถึงความไม่สมมาตรระหวา่งราคาผลปาลม์น ้ ามนัท่ีเกษตรกรไดรั้บ ราคาขายส่งน ้ ามนัปาลม์ดิบ และ
ราคาน ้ ามนัปาลม์ดิบมาเลเซีย 

ภาพ 1 Oil Palm Price 
ท่ีมา. ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2565. 
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วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

 
1. วิเคราะห์การส่งผ่านราคาในแนวด่ิงระหวา่งราคาผลปาล์มน ้ ามนัท่ีเกษตรกรไดรั้บ ราคาขายส่งน ้ ามนัปาลม์ดิบ และราคา

น ้ ามนัปาลม์ดิบมาเลเซีย 
2. เพ่ือตรวจสอบความไม่สมมาตรในการส่งผ่านราคาระหวา่งราคาผลปาลม์น ้ ามนัท่ีเกษตรกรไดรั้บ ราคาขายส่งน ้ ามนัปาลม์

ดิบ และราคาน ้ ามนัปาลม์ดิบมาเลเซีย 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

แนวคดิเร่ืองการส่งผ่านราคา 
    การส่งผา่นราคา เป็นการศึกษาในเร่ืองของการตอบสนองของราคาในแต่ละตลาดของห่วงโซ่อุปทาน เม่ือเจอกบัเหตุการณ์ท่ี

มีผลท าใหร้าคาในตลาดระดบัหน่ึงเปล่ียนแปลง หรือท่ีเรียกวา่ Shocks โดยสามารถวดัไดท้ั้งขนาดและความเร็วในการปรับตวั (Vavra & 
Goodwin, 2005) โดยการศึกษาการส่งผา่นราคามีอยู ่3 แบบ ดงัน้ี (1) การส่งผา่นราคาในแนวด่ิง ซ่ึงดูการส่งผา่นราคาของสินคา้ตั้งแต่ตน้
น ้ าถึงปลายน ้ า (2) การส่งผ่านราคาในแนวระนาบ จะดูการส่งผ่านราคาของสินคา้ชนิดเดียวกนัแต่ต่างสถานท่ีกนั และ (3) การส่งผ่าน
ราคาระหวา่งสินคา้ต่างชนิดกนั ท่ีดูการส่งผา่นราคาสินคา้ท่ีต่างกนั แต่มีความสมัพนัธ์กนั 
 
แนวคดิความไม่สมมาตรของการส่งผ่านราคา 

    เม่ือมี Shocks เกิดข้ึนในตลาด ท าใหร้าคาเบ่ียงเบนออกจากดุลยภาพ ซ่ึงความไม่สมมาตรของการส่งผ่านราคา จะเกิดข้ึนเม่ือ
ราคาของสินคา้หน่ึงปรับตวัเขา้สู่ดุลยภาพเร็วกว่าอีกสินคา้หน่ึง เรียกว่า ความไม่สมมาตรทางความเร็ว และเม่ือราคาของสินคา้หน่ึง
ปรับตวัเพ่ิมข้ึนหรือลดลงมากกวา่ราคาอีกสินคา้หน่ึง เรียกวา่ ความไม่สมมาตรทางขนาด (Vavra & Goodwin, 2005) โดยจากงานของ 
Meyer and von Cramon-Taubadel (2004) พบวา่ สาเหตุท่ีท าใหเ้กิดความไม่สมมาตรของการส่งผา่นราคานั้น เกิดจากอ านาจตลาด Menu 
Cost และการแทรกแซงจากภาครัฐ 
 
บทความทีเ่กีย่วข้อง 

ปาลม์น ้ ามนัท่ีเป็นพืชท่ีส าคญัของประเทศ และมีส่วนช่วยในเร่ืองความมัน่คงดา้นพลงังาน ราคาผลปาลม์น ้ ามนัท่ีผนัผวนอาจ
ไม่จูงใจใหเ้กษตรกรผลิตผลปาลม์ท่ีใหเ้ปอร์เซ็นตน์ ้ ามนัสูง จึงไดท้ าการศึกษาถึงปัจจยัต่าง ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อราคาผลปาลม์น ้ ามนั โดย
จากงานของ จิตวดี แกว้เฉย (2550), นุทยาพร เพชรสุวรรณ (2549), วิชยั รุ่งเรืองอนนัต ์และคนอ่ืน ๆ (2558) และ Songsiengchai et al. 
(2018) พบว่า ราคาผลปาล์มน ้ ามนัท่ีเกษตรกรขายไดมี้ความเช่ือมโยงกบัราคาน ้ ามนัปาล์มดิบของไทยและราคาน ้ ามนัปาล์มดิบของ
มาเลเซีย และยงัเก่ียวขอ้งกบัราคาน ้ ามนัพืชชนิดอ่ืน เช่น ถัว่เหลือง (ปริญญา เฉิดโฉม, ฐิติรัตน์ ไมเ้รียง และบญัชา สมบูรณ์สุข, 2545) 
และพบวา่ ความไม่สมมาตรของการส่งผ่านราคานั้น เกิดข้ึนจริง จากงานของ Borenstein, Cameron, and Gilbert (1997) และ Peltzman 
(2000) โดยพบวา่ เม่ือราคาตน้น ้ าสูงข้ึน ราคาปลายน ้ าจะปรับตวัสูงข้ึนไดเ้ร็วกว่า เม่ือเทียบกบัราคาตน้น ้ าลดลง ซ่ึงแสดงถึงความไม่
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1. วิเคราะห์การส่งผ่านราคาในแนวด่ิงระหวา่งราคาผลปาล์มน ้ ามนัท่ีเกษตรกรไดรั้บ ราคาขายส่งน ้ ามนัปาลม์ดิบ และราคา

น ้ ามนัปาลม์ดิบมาเลเซีย 
2. เพ่ือตรวจสอบความไม่สมมาตรในการส่งผ่านราคาระหวา่งราคาผลปาลม์น ้ ามนัท่ีเกษตรกรไดรั้บ ราคาขายส่งน ้ ามนัปาลม์

ดิบ และราคาน ้ ามนัปาลม์ดิบมาเลเซีย 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

แนวคดิเร่ืองการส่งผ่านราคา 
    การส่งผา่นราคา เป็นการศึกษาในเร่ืองของการตอบสนองของราคาในแต่ละตลาดของห่วงโซ่อุปทาน เม่ือเจอกบัเหตุการณ์ท่ี

มีผลท าใหร้าคาในตลาดระดบัหน่ึงเปล่ียนแปลง หรือท่ีเรียกวา่ Shocks โดยสามารถวดัไดท้ั้งขนาดและความเร็วในการปรับตวั (Vavra & 
Goodwin, 2005) โดยการศึกษาการส่งผา่นราคามีอยู ่3 แบบ ดงัน้ี (1) การส่งผา่นราคาในแนวด่ิง ซ่ึงดูการส่งผา่นราคาของสินคา้ตั้งแต่ตน้
น ้ าถึงปลายน ้ า (2) การส่งผ่านราคาในแนวระนาบ จะดูการส่งผ่านราคาของสินคา้ชนิดเดียวกนัแต่ต่างสถานท่ีกนั และ (3) การส่งผ่าน
ราคาระหวา่งสินคา้ต่างชนิดกนั ท่ีดูการส่งผา่นราคาสินคา้ท่ีต่างกนั แต่มีความสมัพนัธ์กนั 
 
แนวคดิความไม่สมมาตรของการส่งผ่านราคา 

    เม่ือมี Shocks เกิดข้ึนในตลาด ท าใหร้าคาเบ่ียงเบนออกจากดุลยภาพ ซ่ึงความไม่สมมาตรของการส่งผ่านราคา จะเกิดข้ึนเม่ือ
ราคาของสินคา้หน่ึงปรับตวัเขา้สู่ดุลยภาพเร็วกว่าอีกสินคา้หน่ึง เรียกว่า ความไม่สมมาตรทางความเร็ว และเม่ือราคาของสินคา้หน่ึง
ปรับตวัเพ่ิมข้ึนหรือลดลงมากกวา่ราคาอีกสินคา้หน่ึง เรียกวา่ ความไม่สมมาตรทางขนาด (Vavra & Goodwin, 2005) โดยจากงานของ 
Meyer and von Cramon-Taubadel (2004) พบวา่ สาเหตุท่ีท าใหเ้กิดความไม่สมมาตรของการส่งผา่นราคานั้น เกิดจากอ านาจตลาด Menu 
Cost และการแทรกแซงจากภาครัฐ 
 
บทความทีเ่กีย่วข้อง 

ปาลม์น ้ ามนัท่ีเป็นพืชท่ีส าคญัของประเทศ และมีส่วนช่วยในเร่ืองความมัน่คงดา้นพลงังาน ราคาผลปาลม์น ้ ามนัท่ีผนัผวนอาจ
ไม่จูงใจใหเ้กษตรกรผลิตผลปาลม์ท่ีใหเ้ปอร์เซ็นตน์ ้ ามนัสูง จึงไดท้ าการศึกษาถึงปัจจยัต่าง ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อราคาผลปาลม์น ้ ามนั โดย
จากงานของ จิตวดี แกว้เฉย (2550), นุทยาพร เพชรสุวรรณ (2549), วิชยั รุ่งเรืองอนนัต ์และคนอ่ืน ๆ (2558) และ Songsiengchai et al. 
(2018) พบว่า ราคาผลปาล์มน ้ ามนัท่ีเกษตรกรขายไดมี้ความเช่ือมโยงกบัราคาน ้ ามนัปาล์มดิบของไทยและราคาน ้ ามนัปาล์มดิบของ
มาเลเซีย และยงัเก่ียวขอ้งกบัราคาน ้ ามนัพืชชนิดอ่ืน เช่น ถัว่เหลือง (ปริญญา เฉิดโฉม, ฐิติรัตน์ ไมเ้รียง และบญัชา สมบูรณ์สุข, 2545) 
และพบวา่ ความไม่สมมาตรของการส่งผ่านราคานั้น เกิดข้ึนจริง จากงานของ Borenstein, Cameron, and Gilbert (1997) และ Peltzman 
(2000) โดยพบวา่ เม่ือราคาตน้น ้ าสูงข้ึน ราคาปลายน ้ าจะปรับตวัสูงข้ึนไดเ้ร็วกว่า เม่ือเทียบกบัราคาตน้น ้ าลดลง ซ่ึงแสดงถึงความไม่

 
 

สมมาตรของการส่งผ่านราคาท่ีเกิดข้ึนในตลาด เคร่ืองมือทางเศรษฐมิติท่ีถูกน ามาใชห้าความไม่สมมาตรไดริ้เร่ิมมาจาก Houck (1977) 
และ Ward (1982) ไดน้ ามาพฒันาต่อโดยการแบ่งผลกระทบของตวัแปรตน้เป็นช่วงเพ่ิมข้ึนและช่วงลดลง ซ่ึงเคร่ืองมือน้ี สามารถใชไ้ด้
เม่ือตวัแปรไม่มีความสัมพนัธ์ในระยะยาวระหวา่งกนั (Sapkota et al., 2015) แต่ถา้ตวัแปรมีความสัมพนัธ์ระยะยาวต่อกนั สามารถใช้
แบบจ าลองของ von Cramon-Taubadel and Loy (1996) มาใชห้าความไม่สมมาตรได ้แต่หาไดเ้ฉพาะความเร็ว (speed) ท่ีปรับเขา้สู่ดุลย
ภาพเท่านั้น เน่ืองจากหากขนาด (magnitude) ของการส่งผ่านไม่เท่ากนั (Zainalabidin & Iliyasu อา้งถึงใน Meyer & von Cramon-Taubadel, 
2004) จะท าให้ราคาเบ่ียงเบนออกดุลยภาพในระยะยาว แต่นั่นไม่ไดห้มายถึงว่า จะหาขนาดไม่ได ้เพราะหากตวัแปรมี Cointegration 
ระหวา่งกนั นัน่หมายความวา่ ตวัแปรนั้น มีความสมมาตรในดา้นขนาดแลว้  

 
วธีิด าเนินการวจิยั 

 
ตัวแปรทีใ่ช้ 

 จากการศึกษาท่ีผ่านมาพบว่า ราคาปาล์มน ้ ามนัท่ีเกษตรกรไดรั้บ มีความสัมพนัธ์กบัราคาน ้ ามนัปาล์มดิบและราคาน ้ ามนั
ปาล์มดิบของมาเลเซีย ผูว้ิจยัจึงเลือกใชต้วัแปรดงักล่าว (ตาราง 1) มาศึกษาการส่งผ่านราคาท่ีเกิดข้ึนระหว่างกนั โดยจะใชข้อ้มูลราย
สัปดาห์ จ านวน 261 สัปดาห์ ตั้งแต่วนัท่ี 2 ม.ค. 2560-27 ธ.ค. 2564 โดยราคารายสัปดาห์ ค านวณมาจากการเฉล่ียราคารายวนัของผล
ปาลม์น ้ ามนั 4 จงัหวดั ไดแ้ก่ สุราษฎร์ธานี กระบ่ี ชุมพร และชลบุรี ซ่ึงเป็นราคาท่ีเกษตรกรไดรั้บ การเฉล่ียราคารายวนัของราคาขายส่ง
น ้ ามนัปาล์มดิบ ณ กทม. ซ่ึงเป็นราคาน ้ ามนัปาล์มดิบของไทย และราคาเฉล่ียรายวนัของราคาน ้ ามนัปาลม์ดิบของมาเลเซีย ซ่ึงใชเ้ป็น
ตวัแทนราคาน ้ ามนัปาลม์ดิบในตลาดโลก โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป Eviews ในการวเิคราะห์ทางสถิติ 

    
ตาราง 1  
ตัวแปร 

ตวัแปร ความหมาย ท่ีมา 
PF ราคาผลปาลม์น ้ ามนัเฉล่ีย 4 จงัหวดั  

  (สุราษฎร์, กระบ่ี, ชุมพร และชลบุรี) 
ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 

CPO_THAI                  ราคาขายส่งน ้ ามนัปาลม์ดิบ กทม. ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
CPO_MALAY                  ราคาน ้ ามนัปาลม์ดิบมาเลเซีย                  Bursa Malaysia 

 
 
 
 
 
 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
การทดสอบความนิ่ง (stationary) ของข้อมูลด้วย Augmented Dickey-Fuller (ADF) test  
งานวจิยัน้ี ใชว้ธีิการทดสอบความน่ิงของขอ้มูล ดว้ย ADF Test ซ่ึงมีรูปแบบสมการ ดงัน้ี 
 

∆Yt =  β1 + β2T +  δYt−1 +  ∑ 𝛼𝛼𝑖𝑖∆𝑌𝑌𝑡𝑡−𝑖𝑖 + νt

𝑚𝑚

𝑖𝑖=1
 

 
หากค่า δ ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ แสดงวา่ ตวัแปรท่ีน ามาวิเคราะห์นั้นไม่มีความน่ิง จ าเป็นท่ีจะตอ้งท าให้อยูใ่นรูปของ ค่าการ

เปล่ียนแปลงหน่ึงช่วงเวลา หรือท่ีเรียกวา่ first difference เพ่ือใหต้วัแปรน่ิง และหากมีความน่ิงเม่ือท า แสดงวา่ ตวัแปรนั้น มีระดบัท่ี I(1)  
สามารถน าตวัแปรนั้น ไปหาความสมัพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวต่อไปได ้

การทดสอบความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาว (cointegration) 
หากตวัแปร Yt กบั Xt มีความน่ิงท่ีระดบั I(1) และความคลาดเคล่ือนมีความน่ิงท่ีระดบั I(0) กล่าวไดว้า่ ตวัแปร Yt กบั Xt มี

ความสมัพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว (cointegration) โดยใช ้Johansen Cointegration ในการทดสอบ 
การประมาณค่าแบบจ าลอง Vector Error Correction (VEC) 
ตวัแปรในสมการ VEC ถูกก าหนดใหเ้ป็นตวัแปรภายในทั้งหมด สมการมีรูปแบบ ดงัน้ี 
 

∆𝑦𝑦𝑡𝑡 = 𝜑𝜑1 + 𝛼𝛼1𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 + 𝛿𝛿1∆𝑥𝑥𝑡𝑡−1 + 𝜌𝜌1∆𝑦𝑦𝑡𝑡−1 + 𝜀𝜀1𝑡𝑡 
∆𝑥𝑥𝑡𝑡 = 𝜑𝜑2 + 𝛼𝛼2𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 + 𝛿𝛿2∆𝑥𝑥𝑡𝑡−1 + 𝜌𝜌2∆𝑦𝑦𝑡𝑡−1 + 𝜀𝜀2𝑡𝑡 

 
โดย 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝑦𝑦𝑡𝑡−1 − 𝛽𝛽1𝑥𝑥𝑡𝑡−1 ซ่ึงแสดงถึงความสัมพนัธ์ในระยะยาวระหวา่งตวัแปร y กบัตวัแปร x ท่ีเบ่ียงเบนไปจากจุดดุลย

ภาพ, 𝛼𝛼1 และ 𝛼𝛼2 คือ speed of adjustment ใชบ้อกถึงความเร็วในการปรับตวัเขา้สู่จุดดุลยภาพในระยะยาว 
แนวคดิของ von Cramon-Taubadel and Loy (1999) สามารถแสดงสมการได ้ดงัน้ี 
 

∆𝑦𝑦𝑡𝑡 = 𝛽𝛽0 + ∑ 𝛽𝛽3𝑖𝑖∆𝑦𝑦𝑡𝑡−𝑖𝑖

𝑃𝑃1

𝑖𝑖=1
+  ∑ 𝛽𝛽4𝑖𝑖

+∆𝑥𝑥𝑡𝑡−𝑖𝑖
+

𝑃𝑃2

𝑖𝑖=0
+ ∑ 𝛽𝛽4𝑖𝑖

−∆𝑥𝑥𝑡𝑡−𝑖𝑖
−

𝑃𝑃3

𝑖𝑖=0
+ 𝛽𝛽2

+𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑡𝑡−1
+ + 𝛽𝛽2

−𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑡𝑡−1
− + 𝜈𝜈𝑡𝑡  

  
โดย 𝛽𝛽2

+, 𝛽𝛽2
− คือ ค่าพารามิเตอร์ของการปรับตวัเขา้สู่ดุลยภาพระยะยาว โดยใชบ้อกถึงความเร็วในการปรับตวั, 𝛽𝛽3, 𝛽𝛽4 คือ 

ค่าพารามิเตอร์ของการปรับตวัในระยะสั้ น และสมมติฐานหลกั คือ ∑ 𝛽𝛽4𝑖𝑖
+𝑃𝑃2

𝑖𝑖=0 = ∑ 𝛽𝛽4𝑖𝑖
−𝑃𝑃3

𝑖𝑖=0  และ 𝛽𝛽2
+ = 𝛽𝛽2

− หากไม่สามารถปฏิเสธ
สมมติฐานหลกัได ้แสดงวา่ การส่งผา่นราคาระหวา่งตวัแปรคู่นั้นมีความสมมาตรกนั โดยใช ้Wald test ในการทดสอบ แต่ถา้ ∑ 𝛽𝛽4𝑖𝑖

+𝑃𝑃2
𝑖𝑖=0 ≠

∑ 𝛽𝛽4𝑖𝑖
−𝑃𝑃3

𝑖𝑖=0  แสดงว่า การส่งผ่านราคามีความไม่สมมาตรเกิดข้ึนในระยะสั้ น และหาก 𝛽𝛽2
+ ≠ 𝛽𝛽2

− แสดงว่า การส่งผ่านราคามีความไม่
สมมาตรเกิดข้ึนในระยะยาว  
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
การทดสอบความนิ่ง (stationary) ของข้อมูลด้วย Augmented Dickey-Fuller (ADF) test  
งานวจิยัน้ี ใชว้ธีิการทดสอบความน่ิงของขอ้มูล ดว้ย ADF Test ซ่ึงมีรูปแบบสมการ ดงัน้ี 
 

∆Yt =  β1 + β2T +  δYt−1 +  ∑ 𝛼𝛼𝑖𝑖∆𝑌𝑌𝑡𝑡−𝑖𝑖 + νt

𝑚𝑚

𝑖𝑖=1
 

 
หากค่า δ ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ แสดงวา่ ตวัแปรท่ีน ามาวิเคราะห์นั้นไม่มีความน่ิง จ าเป็นท่ีจะตอ้งท าให้อยูใ่นรูปของ ค่าการ

เปล่ียนแปลงหน่ึงช่วงเวลา หรือท่ีเรียกวา่ first difference เพ่ือใหต้วัแปรน่ิง และหากมีความน่ิงเม่ือท า แสดงวา่ ตวัแปรนั้น มีระดบัท่ี I(1)  
สามารถน าตวัแปรนั้น ไปหาความสมัพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวต่อไปได ้

การทดสอบความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาว (cointegration) 
หากตวัแปร Yt กบั Xt มีความน่ิงท่ีระดบั I(1) และความคลาดเคล่ือนมีความน่ิงท่ีระดบั I(0) กล่าวไดว้า่ ตวัแปร Yt กบั Xt มี

ความสมัพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว (cointegration) โดยใช ้Johansen Cointegration ในการทดสอบ 
การประมาณค่าแบบจ าลอง Vector Error Correction (VEC) 
ตวัแปรในสมการ VEC ถูกก าหนดใหเ้ป็นตวัแปรภายในทั้งหมด สมการมีรูปแบบ ดงัน้ี 
 

∆𝑦𝑦𝑡𝑡 = 𝜑𝜑1 + 𝛼𝛼1𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 + 𝛿𝛿1∆𝑥𝑥𝑡𝑡−1 + 𝜌𝜌1∆𝑦𝑦𝑡𝑡−1 + 𝜀𝜀1𝑡𝑡 
∆𝑥𝑥𝑡𝑡 = 𝜑𝜑2 + 𝛼𝛼2𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 + 𝛿𝛿2∆𝑥𝑥𝑡𝑡−1 + 𝜌𝜌2∆𝑦𝑦𝑡𝑡−1 + 𝜀𝜀2𝑡𝑡 

 
โดย 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝑦𝑦𝑡𝑡−1 − 𝛽𝛽1𝑥𝑥𝑡𝑡−1 ซ่ึงแสดงถึงความสัมพนัธ์ในระยะยาวระหวา่งตวัแปร y กบัตวัแปร x ท่ีเบ่ียงเบนไปจากจุดดุลย

ภาพ, 𝛼𝛼1 และ 𝛼𝛼2 คือ speed of adjustment ใชบ้อกถึงความเร็วในการปรับตวัเขา้สู่จุดดุลยภาพในระยะยาว 
แนวคดิของ von Cramon-Taubadel and Loy (1999) สามารถแสดงสมการได ้ดงัน้ี 
 

∆𝑦𝑦𝑡𝑡 = 𝛽𝛽0 + ∑ 𝛽𝛽3𝑖𝑖∆𝑦𝑦𝑡𝑡−𝑖𝑖

𝑃𝑃1

𝑖𝑖=1
+  ∑ 𝛽𝛽4𝑖𝑖

+∆𝑥𝑥𝑡𝑡−𝑖𝑖
+

𝑃𝑃2

𝑖𝑖=0
+ ∑ 𝛽𝛽4𝑖𝑖

−∆𝑥𝑥𝑡𝑡−𝑖𝑖
−

𝑃𝑃3

𝑖𝑖=0
+ 𝛽𝛽2

+𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑡𝑡−1
+ + 𝛽𝛽2

−𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑡𝑡−1
− + 𝜈𝜈𝑡𝑡  

  
โดย 𝛽𝛽2

+, 𝛽𝛽2
− คือ ค่าพารามิเตอร์ของการปรับตวัเขา้สู่ดุลยภาพระยะยาว โดยใชบ้อกถึงความเร็วในการปรับตวั, 𝛽𝛽3, 𝛽𝛽4 คือ 

ค่าพารามิเตอร์ของการปรับตวัในระยะสั้ น และสมมติฐานหลกั คือ ∑ 𝛽𝛽4𝑖𝑖
+𝑃𝑃2

𝑖𝑖=0 = ∑ 𝛽𝛽4𝑖𝑖
−𝑃𝑃3

𝑖𝑖=0  และ 𝛽𝛽2
+ = 𝛽𝛽2

− หากไม่สามารถปฏิเสธ
สมมติฐานหลกัได ้แสดงวา่ การส่งผา่นราคาระหวา่งตวัแปรคู่นั้นมีความสมมาตรกนั โดยใช ้Wald test ในการทดสอบ แต่ถา้ ∑ 𝛽𝛽4𝑖𝑖

+𝑃𝑃2
𝑖𝑖=0 ≠

∑ 𝛽𝛽4𝑖𝑖
−𝑃𝑃3

𝑖𝑖=0  แสดงว่า การส่งผ่านราคามีความไม่สมมาตรเกิดข้ึนในระยะสั้ น และหาก 𝛽𝛽2
+ ≠ 𝛽𝛽2

− แสดงว่า การส่งผ่านราคามีความไม่
สมมาตรเกิดข้ึนในระยะยาว  

 
 

 
 

ผลการวจิยั 
 
ผลการทดสอบ Unit Root 

 ผลการทดสอบความน่ิงของขอ้มูล ของตวัแปรทั้งสามตวัท่ีน ามาใชใ้นการวิเคราะห์ แสดงในตาราง 2 จากการทดสอบดว้ย 
Unit Root Test พบวา่ ราคาผลปาลม์น ้ ามนัท่ีเกษตรกรไดรั้บ ราคาขายส่งน ้ ามนัปาลม์ดิบ และราคาน ้ ามนัปาลม์ดิบมาเลเซีย ไม่มีความน่ิง
ในระดบัปกติ แต่มีความน่ิง เม่ือท าให้อยูใ่นรูปของค่าการเปล่ียนแปลงคร้ังท่ีหน่ึง (first difference) แสดงวา่ ตวัแปรทั้งสามตวัมีลกัษณะเป็น 
I(1) 

 
ตาราง 2  
Unit Root Test of Stationarity 

Variable Level First difference Result 
Intercept Intercept 

PF -0.6480 -7.6893*** I(1) 
CPO_THAI -0.4621 -12.0427*** I(1) 
CPO_MALAY  0.3749 -16.3773*** I(1) 
Note: ***denote significant level of .01 
 
ผลการทดสอบ Cointegration 

 เม่ือพบว่า ตวัแปรเป็น I(1) จึงน าไปทดสอบหา Cointegration โดยใช้การทดสอบ Johansen Cointegration ไปหา
ความสมัพนัธ์ระยะยาวของตวัแปรเป็นคู่ ๆ จากตาราง 3 พบวา่ ค่าสถิติ Trace และ Maximal Eigenvalue ยอมรับสมมติฐานท่ี At Most 1 
ดงันั้น แสดงวา่ มีความสัมพนัธ์ระยะยาวเกิดข้ึน 1 คู่ ซ่ึงในการทดสอบ Cointegration ไดเ้ลือกใชจ้ านวนความล่าชา้ตามหลกัเกณฑ์ท่ี
แสดงในตาราง เพ่ือแกปั้ญหา Autocorrelation (Enders, 2015) และการก าหนดตวัแปรตามและตวัแปรอิสระ พิจารณาจากสถานการณ์ใน
ตลาดปาล์มน ้ ามันของไทยท่ีราคาเกษตรกรถูกก าหนดโดยราคาน ้ ามันปาล์มดิบตลาด กทม. และราคาน ้ ามันปาล์มดิบของไทยก็
เคล่ือนไหวตามราคาน ้ ามนัปาลม์ในตลาดโลก ซ่ึงความสมัพนัธ์ดงักล่าว ก็สอดคลอ้งกบังานของ จิตวดี แกว้เฉย (2550), นุทยาพร เพชรสุวรรณ 
(2549) และวชิยั รุ่งเรืองอนนัต ์และคนอ่ืน ๆ (2558) 
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ตาราง 3 
ผลการทดสอบ Johansen Cointegration 

คู่ตวัแปร (y-x) Lag length 
(criterion) 

Hypothesized of 
Cointegrated eq. 

Trace 
statistic 

p value Maximal eigenvalue 
statistic 

p value 

PF-CPO_THAI 1 (SIC) None 
At most 1 

25.415 
 0.904 

 0.008*** 
  0.963 

24.511 
0.904 

0.002*** 
      0.963 

PF-CPO_MALAY 1 (SIC) None 
At most 1 

14.734 
 1.134 

  0.019** 
  0.334 

13.600 
1.134 

0.019** 
 0.334 

CPO_THAI-CPO_MALAY 5 (AIC) None 
At most 1 

15.402 
1.434 

0.015** 
  0.271 

13.968 
1.434 

0.016** 
 0.271 

Note: ***, ** denote significant level of .01 and .05 respectively 
 

ผลการประมาณค่าแบบจ าลอง VEC  
เม่ือทราบว่า ตวัแปรมี Cointegration แลว้ จึงน ามาวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งคู่ตวัแปรดว้ยแบบจ าลอง VEC ต่อไป ซ่ึง

ผูว้ิจยัขอเสนอเฉพาะสมการท่ีค่าสัมประสิทธ์ิของ Error Correction Term มีนยัส าคญัทางสถิติ เพื่อใชว้ิเคราะห์ค่า Speed of Adjustment 
และขอเสนอ Cointegration Equation เพ่ือแสดงความสมัพนัธ์ระยะยาวท่ีเกิดข้ึน 

ราคาผลปาล์มน ้ามันเฉลีย่ 4 จงัหวดั และราคาขายส่งน ้ามันปาล์มดบิ กทม. (PF-CPO_THAI) 
จากสมการ Cointegration ท่ีแสดงในสมการท่ี [1] พบวา่ PF และ CPO_THAI มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั และมีค่า

ความยืดหยุ่นเท่ากบั 1.120 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 1 แสดงว่า PF มีความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงของ CPO_THAI มาก และจากค่า
สัมประสิทธ์ิหนา้ Error Correction หรือ Speed of Adjustment ในสมการ VEC ท่ี [2] พบวา่ ค่าสัมประสิทธ์ิ 0.412 มีนยัส าคญัทางสถิติ 
ซ่ึงแสดงวา่ CPO_THAI จะปรับตวัเพ่ิมข้ึนเพ่ือเขา้สู่ดุลยภาพในระยะยาว สปัดาห์ละร้อยละ 41.20  

 
PFt = -0.551 + 0.190CPO_THAIt 

                     (-2.45***)   (-22.82***) 
∆𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶_𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = 0.412(𝐶𝐶𝑃𝑃𝑡𝑡−1 − 0.190𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶_𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡−1 + 0.551) − 0.223∆𝐶𝐶𝑃𝑃𝑡𝑡−1 + 0.311∆𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶_𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡−1 

                                                (1.93*)                                                                                        (-0.47)                           (3.11***)           
 
หมายเหตุ: () แสดงถึง t statistics และ ***,* แสดงถึง ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ .10 ตามล าดบั 
 

ราคาผลปาล์มน ้ามันเฉลีย่ 4 จงัหวดั และราคาน ้ามันปาล์มดบิมาเลเซีย (PF-CPO_MALAY) 
จากสมการ Cointegration ท่ีแสดงในสมการท่ี [3] พบวา่ PF และ CPO_MALAY มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั และมี

ค่าความยืดหยุน่เท่ากบั 1.019 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 1 แสดงว่า PF มีความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงของ CPO_THAI มาก และจากค่า
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ตาราง 3 
ผลการทดสอบ Johansen Cointegration 

คู่ตวัแปร (y-x) Lag length 
(criterion) 

Hypothesized of 
Cointegrated eq. 

Trace 
statistic 

p value Maximal eigenvalue 
statistic 

p value 

PF-CPO_THAI 1 (SIC) None 
At most 1 

25.415 
 0.904 

 0.008*** 
  0.963 

24.511 
0.904 

0.002*** 
      0.963 

PF-CPO_MALAY 1 (SIC) None 
At most 1 

14.734 
 1.134 

  0.019** 
  0.334 

13.600 
1.134 

0.019** 
 0.334 

CPO_THAI-CPO_MALAY 5 (AIC) None 
At most 1 

15.402 
1.434 

0.015** 
  0.271 

13.968 
1.434 

0.016** 
 0.271 

Note: ***, ** denote significant level of .01 and .05 respectively 
 

ผลการประมาณค่าแบบจ าลอง VEC  
เม่ือทราบว่า ตวัแปรมี Cointegration แลว้ จึงน ามาวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งคู่ตวัแปรดว้ยแบบจ าลอง VEC ต่อไป ซ่ึง

ผูว้ิจยัขอเสนอเฉพาะสมการท่ีค่าสัมประสิทธ์ิของ Error Correction Term มีนยัส าคญัทางสถิติ เพื่อใชว้ิเคราะห์ค่า Speed of Adjustment 
และขอเสนอ Cointegration Equation เพ่ือแสดงความสมัพนัธ์ระยะยาวท่ีเกิดข้ึน 

ราคาผลปาล์มน ้ามันเฉลีย่ 4 จงัหวดั และราคาขายส่งน ้ามันปาล์มดบิ กทม. (PF-CPO_THAI) 
จากสมการ Cointegration ท่ีแสดงในสมการท่ี [1] พบวา่ PF และ CPO_THAI มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั และมีค่า

ความยืดหยุ่นเท่ากบั 1.120 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 1 แสดงว่า PF มีความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงของ CPO_THAI มาก และจากค่า
สัมประสิทธ์ิหนา้ Error Correction หรือ Speed of Adjustment ในสมการ VEC ท่ี [2] พบวา่ ค่าสัมประสิทธ์ิ 0.412 มีนยัส าคญัทางสถิติ 
ซ่ึงแสดงวา่ CPO_THAI จะปรับตวัเพ่ิมข้ึนเพ่ือเขา้สู่ดุลยภาพในระยะยาว สปัดาห์ละร้อยละ 41.20  

 
PFt = -0.551 + 0.190CPO_THAIt 

                     (-2.45***)   (-22.82***) 
∆𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶_𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = 0.412(𝐶𝐶𝑃𝑃𝑡𝑡−1 − 0.190𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶_𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡−1 + 0.551) − 0.223∆𝐶𝐶𝑃𝑃𝑡𝑡−1 + 0.311∆𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶_𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡−1 

                                                (1.93*)                                                                                        (-0.47)                           (3.11***)           
 
หมายเหตุ: () แสดงถึง t statistics และ ***,* แสดงถึง ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ .10 ตามล าดบั 
 

ราคาผลปาล์มน ้ามันเฉลีย่ 4 จงัหวดั และราคาน ้ามันปาล์มดบิมาเลเซีย (PF-CPO_MALAY) 
จากสมการ Cointegration ท่ีแสดงในสมการท่ี [3] พบวา่ PF และ CPO_MALAY มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั และมี

ค่าความยืดหยุน่เท่ากบั 1.019 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 1 แสดงว่า PF มีความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงของ CPO_THAI มาก และจากค่า

 
 

[4] 

[6] 

[3] 

[5] 

สัมประสิทธ์ิหนา้ Error Correction ในสมการ VEC ท่ี [4] พบวา่ ค่าสัมประสิทธ์ิ -0.068 มีนยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงแสดงวา่ PF จะปรับตวั
ลดลงเพ่ือเขา้สู่ดุลยภาพในระยะยาว สปัดาห์ละร้อยละ 6.80 

 
PFt = 0.201CPO_MALAYt 

(-22.87***) 
∆𝑃𝑃𝑃𝑃 = −0.068(𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡−1 − 0.201𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶_𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑡𝑡−1) + 0.393∆𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡−1 + 0.050∆𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶_𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑡𝑡−1 

                                             (-3.47***)                                                                     (6.97***)                     (3.17***)     
หมายเหตุ: () แสดงถึง t-statistics และ *** แสดงถึง ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
 

ราคาขายส่งน ้ามันปาล์มดบิ กทม. และราคาน ้ามันปาล์มดบิมาเลเซีย (CPO_THAI-CPO_MALAY) 
จากสมการ Cointegration ท่ีแสดงในสมการท่ี [5] พบว่า CPO_THAI และ CPO_MALAY มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทาง

เดียวกัน และมีค่าความยืดหยุ่นเท่ากับ 1.011 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 1 แสดงว่า CPO_THAI มีความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงของ 
CPO_MALAY มาก และจากค่าสัมประสิทธ์ิหนา้ Error Correction ในสมการ VEC ท่ี [6] พบวา่ ค่าสัมประสิทธ์ิ -0.068 มีนยัส าคญัทาง
สถิติ ซ่ึงแสดงวา่ CPO_THAI จะปรับตวัลดลงเพ่ือเขา้สู่ดุลยภาพในระยะยาว สปัดาห์ละร้อยละ 6.80 

 
CPO_THAIt = 1.175CPO_MALAYt 

                                                                                                (-25.62***)               

∆𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶_𝑇𝑇𝑇𝑇𝑀𝑀𝑇𝑇 = −0.068(𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶_𝑇𝑇𝑇𝑇𝑀𝑀𝑇𝑇𝑡𝑡−1 − 1.175𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶_𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑡𝑡−1) + ∑ 𝛼𝛼𝑖𝑖
5

𝑖𝑖=1
∆𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶_𝑇𝑇𝑇𝑇𝑀𝑀𝑇𝑇𝑡𝑡−𝑖𝑖 + ∑ 𝛽𝛽𝑖𝑖

5

𝑖𝑖=1
∆𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶_𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑡𝑡−𝑖𝑖  

                                     (-3.61***)                                                                                                 
หมายเหตุ: () แสดงถึง t-statistics และ *** แสดงถึง ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01, 𝛼𝛼 และ 𝛽𝛽 คือ Coefficient 
 

ผลการทดสอบความไม่สมมาตรของการส่งผ่านราคา 
ในตาราง 4 ไดแ้สดงผลการหาความไม่สมมาตรในการส่งผา่นราคา โดยใชแ้นวคิดของ von Cramon-Taubadel and Loy (1999) 

ซ่ึงจะน าค่าสมัประสิทธ์ิท่ีไดไ้ปทดสอบดว้ย Wald test เพ่ือหาวา่ ∑ 𝛽𝛽4𝑖𝑖
+𝑃𝑃2

𝑖𝑖=0  = ∑ 𝛽𝛽4𝑖𝑖
−𝑃𝑃3

𝑖𝑖=0   และ 𝛽𝛽2
+ = 𝛽𝛽2

− หรือไม่ ซ่ึงดูผลไดจ้ากค่า F statistic 
ท่ีแสดงในตาราง 4 โดยผลการทดสอบพบวา่ การส่งผ่านราคาระหว่าง PF และ CPO_THAI  มีความไม่สมมาตรเกิดข้ึนในระยะสั้น 
เน่ืองจากค่าสถิติ F ท่ีไดเ้ท่ากบั 3.644 สูงกวา่ค่าวกิฤติ ท าให้ไม่สามารถยอมรับสมมติฐานหลกัท่ีวา่ ∑ 𝛽𝛽4𝑖𝑖

+𝑃𝑃2
𝑖𝑖=0  = ∑ 𝛽𝛽4𝑖𝑖

−𝑃𝑃3
𝑖𝑖=0   ได ้หมายความ

ว่า การส่งผ่านราคามีความไม่สมมาตรเกิดข้ึนในระยะสั้น และค่าสัมประสิทธ์ิ 0.191 (∑ 𝛽𝛽4𝑖𝑖
−𝑃𝑃3

𝑖𝑖=0 ) มีค่ามากกว่า 0.147 (∑ 𝛽𝛽4𝑖𝑖
+𝑃𝑃2

𝑖𝑖=0 ) 
หมายความวา่ ราคาผลปาลม์ท่ีเกษตรกรไดรั้บจะตอบสนองต่อการลดลงของราคาขายส่งน ้ ามนัปาล์มดิบไทยมากกวา่ตอนราคาขายส่ง
น ้ ามนัปาลม์ดิบไทยเพ่ิมข้ึน ในส่วนเง่ือนไข 𝛽𝛽2

+ = 𝛽𝛽2
− หากค่าสถิติ F มากกวา่ค่าวกิฤติ หมายความวา่ การส่งผ่านราคามีความไม่สมมาตร

เกิดข้ึนในระยะยาว 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

442442

 
 

ตาราง 4   
Test of Asymmetry Using von Cramon-Taubadel Approach 

Dependent 
variables  Independent variables ∑ 𝛽𝛽4𝑖𝑖+

𝑃𝑃2

𝑖𝑖=0
 ∑ 𝛽𝛽4𝑖𝑖−

𝑃𝑃3

𝑖𝑖=0
 F-statistic 𝛽𝛽2+ 𝛽𝛽2− F statistic 

∆𝑃𝑃𝑃𝑃 ∆𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡−𝑖𝑖, ∆𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶_𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡−𝑖𝑖 0.147 0.191 3.644* 
(Asymmetry) 

-0.118 -0.128 0.016 
(Symmetry) 

∆𝑃𝑃𝑃𝑃 ∆𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡−𝑖𝑖, ∆𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶_𝑀𝑀𝑇𝑇𝑀𝑀𝑇𝑇𝑀𝑀𝑡𝑡−𝑖𝑖 0.123 0.097 0.284 
(Symmetry) 

-0.088 -0.042 0.622 
(Symmetry) 

∆𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶_𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 ∆𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶_𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡−𝑖𝑖, ∆𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶_𝑀𝑀𝑇𝑇𝑀𝑀𝑇𝑇𝑀𝑀𝑡𝑡−𝑖𝑖 1.015 0.383 2.437 
(Symmetry) 

-0.072 -0.001 0.901 
(Symmetry) 

Note: * denote significant level of 0.10, 𝛽𝛽4𝑖𝑖 indicate an adjustment in short run, 𝛽𝛽2 indicate an adjustment in long run 
 

จากวตัถุประสงค์ของงานวิจยัขอ้ท่ีสองท่ีตอ้งการหาว่า ตลาดปาล์มน ้ ามนัมีความสมมาตรหรือไม่ พบวา่ การส่งผ่านราคามี
ความไม่สมมาตรเกิดข้ึนในระยะสั้น โดยเม่ือพิจารณาตวัเลขในตาราง 4 จะพบวา่ เม่ือราคาขายส่งน ้ ามนัปาลม์ดิบ กทม. ลดลง 1 บาท    
ท าให้ราคาผลปาลม์น ้ ามนัเฉล่ีย 4 จงัหวดั ลดลง 0.191 บาท แต่เม่ือราคาขายส่งน ้ ามนัปาลม์ดิบ กทม. เพ่ิมข้ึน 1 บาท จะท าให้ราคาผล
ปาลม์น ้ ามนัเฉล่ีย 4 จงัหวดั เพ่ิมข้ึน 0.147 บาท ซ่ึงจะเห็นวา่ ราคาผลปาลม์น ้ ามนัเฉล่ีย 4 จงัหวดั ปรับตวัลดลงมากกวา่ปรับตวัเพ่ิมข้ึน 
ตามการเปล่ียนแปลงราคาของราคาขายส่งน ้ ามนัปาล์มดิบ กทม. การเพ่ิมข้ึนและลดลงของราคาท่ีไม่เท่ากนั แสดงให้เห็นถึงความไม่
สมมาตรท่ีเกิดข้ึนในการส่งผา่นราคาระหวา่งราคาขายส่งน ้ ามนัปาลม์ดิบ กทม. กบั ราคาผลปาลม์น ้ ามนัเฉล่ีย 4 จงัหวดั  
 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

บทความน้ี ไดมี้การน าเสนอความสัมพนัธ์ระยะยาวระหวา่งตวัแปรราคาผลปาล์มน ้ ามนัท่ีเกษตรกรไดรั้บ (PF) ราคาขายส่ง
น ้ ามนัปาลม์ดิบตลาดกรุงเทพฯ (CPO_THAI) และราคาน ้ ามนัปาลม์ดิบมาเลเซีย (CPO_MALAY) และไดท้ดสอบหาความไม่สมมาตร
ของการส่งผา่นราคาของตวัแปรแต่ละคู่ โดยจากผลการหา Cointegration ระหวา่งราคาผลปาลม์น ้ ามนัท่ีเกษตรกรไดรั้บ และราคาขายส่ง
น ้ ามนัปาลม์ดิบตลาดกรุงเทพฯ จะพบวา่ ราคาขายส่งน ้ ามนัปาลม์ดิบตลาดกรุงเทพฯ เป็นตวัก าหนดราคาผลปาลม์น ้ ามนัท่ีเกษตรกรไดรั้บ 
เน่ืองจากโรงสกดัน ้ ามนัปาลม์จะเป็นคนก าหนดราคาซ้ือขายในแต่ละวนั โดยการติดป้ายประกาศรับซ้ือ ซ่ึงเกษตรกรจะเป็นคนตดัสินใจ
เองวา่ จะขายผลผลิตใหใ้คร อยา่งไรก็ตาม นอกจากราคาท่ีเป็นปัจจยัในการตดัสินใจของเกษตรกรแลว้ ระยะทาง และความสมัพนัธ์ก็เป็น
อีกปัจจยัหน่ึงท่ีเป็นส่วนช่วยในตดัสินใจ (ส านกัวิจยัเศรษฐกิจการเกษตร, 2564) ซ่ึงผลการศึกษาน้ี ก็สอดคลอ้งกบังานของ จิตวดี แกว้เฉย        
(2550) ท่ีวา่ ไทยไม่ใช่ผูน้ าราคาปาลม์น ้ ามนัในตลาดโลกแต่อยา่งใด ท าใหร้าคาในประเทศทั้งราคาผลปาลม์น ้ ามนัท่ีเกษตรกรไดรั้บ และ 
ราคาขายส่งน ้ ามนัปาลม์ดิบตลาดกรุงเทพฯ ยงัไดรั้บผลกระทบจากราคาน ้ ามนัปาลม์ดิบมาเลเซีย เช่นเดียวกบัในงานของ (Songsiengchai 
et al., 2018) และเม่ือพิจารณาค่าความยืดหยุน่ท่ีไดจ้ากการหา Cointegration ของคู่ตวัแปรแต่ละคู่ จะพบวา่ มีค่าใกลเ้คียง 1 ท าให้การ
เปล่ียนแปลงของราคาผลปาลม์ท่ีเกษตรกรไดรั้บ และราคาขายส่งน ้ ามนัปาลม์ดิบ ตามการเปล่ียนแปลงของราคาขายส่งน ้ ามนัปาลม์ดิบ



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี
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ตาราง 4   
Test of Asymmetry Using von Cramon-Taubadel Approach 

Dependent 
variables  Independent variables ∑ 𝛽𝛽4𝑖𝑖+

𝑃𝑃2

𝑖𝑖=0
 ∑ 𝛽𝛽4𝑖𝑖−

𝑃𝑃3

𝑖𝑖=0
 F-statistic 𝛽𝛽2+ 𝛽𝛽2− F statistic 

∆𝑃𝑃𝑃𝑃 ∆𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡−𝑖𝑖, ∆𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶_𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡−𝑖𝑖 0.147 0.191 3.644* 
(Asymmetry) 

-0.118 -0.128 0.016 
(Symmetry) 

∆𝑃𝑃𝑃𝑃 ∆𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡−𝑖𝑖, ∆𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶_𝑀𝑀𝑇𝑇𝑀𝑀𝑇𝑇𝑀𝑀𝑡𝑡−𝑖𝑖 0.123 0.097 0.284 
(Symmetry) 

-0.088 -0.042 0.622 
(Symmetry) 

∆𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶_𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 ∆𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶_𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡−𝑖𝑖, ∆𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶_𝑀𝑀𝑇𝑇𝑀𝑀𝑇𝑇𝑀𝑀𝑡𝑡−𝑖𝑖 1.015 0.383 2.437 
(Symmetry) 

-0.072 -0.001 0.901 
(Symmetry) 

Note: * denote significant level of 0.10, 𝛽𝛽4𝑖𝑖 indicate an adjustment in short run, 𝛽𝛽2 indicate an adjustment in long run 
 

จากวตัถุประสงค์ของงานวิจยัขอ้ท่ีสองท่ีตอ้งการหาว่า ตลาดปาล์มน ้ ามนัมีความสมมาตรหรือไม่ พบวา่ การส่งผ่านราคามี
ความไม่สมมาตรเกิดข้ึนในระยะสั้น โดยเม่ือพิจารณาตวัเลขในตาราง 4 จะพบวา่ เม่ือราคาขายส่งน ้ ามนัปาลม์ดิบ กทม. ลดลง 1 บาท    
ท าให้ราคาผลปาลม์น ้ ามนัเฉล่ีย 4 จงัหวดั ลดลง 0.191 บาท แต่เม่ือราคาขายส่งน ้ ามนัปาลม์ดิบ กทม. เพ่ิมข้ึน 1 บาท จะท าให้ราคาผล
ปาลม์น ้ ามนัเฉล่ีย 4 จงัหวดั เพ่ิมข้ึน 0.147 บาท ซ่ึงจะเห็นวา่ ราคาผลปาลม์น ้ ามนัเฉล่ีย 4 จงัหวดั ปรับตวัลดลงมากกวา่ปรับตวัเพ่ิมข้ึน 
ตามการเปล่ียนแปลงราคาของราคาขายส่งน ้ ามนัปาล์มดิบ กทม. การเพ่ิมข้ึนและลดลงของราคาท่ีไม่เท่ากนั แสดงให้เห็นถึงความไม่
สมมาตรท่ีเกิดข้ึนในการส่งผา่นราคาระหวา่งราคาขายส่งน ้ ามนัปาลม์ดิบ กทม. กบั ราคาผลปาลม์น ้ ามนัเฉล่ีย 4 จงัหวดั  
 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

บทความน้ี ไดมี้การน าเสนอความสัมพนัธ์ระยะยาวระหวา่งตวัแปรราคาผลปาล์มน ้ ามนัท่ีเกษตรกรไดรั้บ (PF) ราคาขายส่ง
น ้ ามนัปาลม์ดิบตลาดกรุงเทพฯ (CPO_THAI) และราคาน ้ ามนัปาลม์ดิบมาเลเซีย (CPO_MALAY) และไดท้ดสอบหาความไม่สมมาตร
ของการส่งผา่นราคาของตวัแปรแต่ละคู่ โดยจากผลการหา Cointegration ระหวา่งราคาผลปาลม์น ้ ามนัท่ีเกษตรกรไดรั้บ และราคาขายส่ง
น ้ ามนัปาลม์ดิบตลาดกรุงเทพฯ จะพบวา่ ราคาขายส่งน ้ ามนัปาลม์ดิบตลาดกรุงเทพฯ เป็นตวัก าหนดราคาผลปาลม์น ้ ามนัท่ีเกษตรกรไดรั้บ 
เน่ืองจากโรงสกดัน ้ ามนัปาลม์จะเป็นคนก าหนดราคาซ้ือขายในแต่ละวนั โดยการติดป้ายประกาศรับซ้ือ ซ่ึงเกษตรกรจะเป็นคนตดัสินใจ
เองวา่ จะขายผลผลิตใหใ้คร อยา่งไรก็ตาม นอกจากราคาท่ีเป็นปัจจยัในการตดัสินใจของเกษตรกรแลว้ ระยะทาง และความสมัพนัธ์ก็เป็น
อีกปัจจยัหน่ึงท่ีเป็นส่วนช่วยในตดัสินใจ (ส านกัวิจยัเศรษฐกิจการเกษตร, 2564) ซ่ึงผลการศึกษาน้ี ก็สอดคลอ้งกบังานของ จิตวดี แกว้เฉย        
(2550) ท่ีวา่ ไทยไม่ใช่ผูน้ าราคาปาลม์น ้ ามนัในตลาดโลกแต่อยา่งใด ท าใหร้าคาในประเทศทั้งราคาผลปาลม์น ้ ามนัท่ีเกษตรกรไดรั้บ และ 
ราคาขายส่งน ้ ามนัปาลม์ดิบตลาดกรุงเทพฯ ยงัไดรั้บผลกระทบจากราคาน ้ ามนัปาลม์ดิบมาเลเซีย เช่นเดียวกบัในงานของ (Songsiengchai 
et al., 2018) และเม่ือพิจารณาค่าความยืดหยุน่ท่ีไดจ้ากการหา Cointegration ของคู่ตวัแปรแต่ละคู่ จะพบวา่ มีค่าใกลเ้คียง 1 ท าให้การ
เปล่ียนแปลงของราคาผลปาลม์ท่ีเกษตรกรไดรั้บ และราคาขายส่งน ้ ามนัปาลม์ดิบ ตามการเปล่ียนแปลงของราคาขายส่งน ้ ามนัปาลม์ดิบ

 
 

และราคาน ้ ามนัปาลม์ดิบมาเลเซียมีค่าใกลเ้คียงกนั สอดคลอ้งกบัผลการทดสอบความไม่สมมาตรในการส่งผ่านราคา ตามตาราง 4 ท่ี
พบว่า การส่งผ่านระหว่างราคาน ้ ามนัปาลม์ดิบมาเลเซีย และราคาผลปาล์มน ้ ามนัท่ีเกษตรกรไดรั้บ และระหว่างราคาน ้ ามนัปาล์มดิบ
มาเลเซียและราคาขายส่งน ้ ามนัปาล์มดิบตลาดกรุงเทพฯ มีความสมมาตรกนัทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ส่วนระหวา่งราคาผลปาล์ม
น ้ ามนัท่ีเกษตรกรไดรั้บ และราคาขายส่งน ้ ามนัปาลม์ดิบตลาดกรุงเทพฯ มีความสมมาตรแค่ในระยะยาว หรืออาจกล่าวไดว้า่ นโยบาย
ภาครัฐท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และผูป้ระกอบการและเกษตรกรสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดม้ากข้ึน ท าให้การเช่ือมโยงระหวา่งตลาด
ในประเทศและต่างประเทศมีประสิทธิภาพ แต่อยา่งไรก็ตาม ในระยะสั้นพบวา่ มีความไม่สมมาตรในการส่งผ่านเกิดข้ึนระหวา่งราคาผล
ปาลม์น ้ ามนัท่ีเกษตรกรไดรั้บกบัราคาขายส่งน ้ ามนัปาลม์ดิบตลาดกรุงเทพฯ และค่าสมัประสิทธ์ิทางลบ (∑ 𝛽𝛽4𝑖𝑖−𝑃𝑃2

𝑖𝑖=0 ) ท่ีมีค่ามากกวา่ ท าให้
ราคาผลปาลม์น ้ ามนัท่ีเกษตรกรไดรั้บ ตอบสนองมากกวา่ เม่ือราคาขายส่งน ้ ามนัปาลม์ดิบตลาดกรุงเทพฯ ลดลง กล่าวไดว้า่ เม่ือราคาขาย
ส่งน ้ ามนัปาลม์ดิบตลาดกรุงเทพฯ สูงข้ึน ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ไม่ไดต้กอยูท่ี่เกษตรกรเลย อีกทั้งโรงสกดัจะตั้งราคาซ้ือขายอยา่งไรก็จะ
ข้ึนอยูก่บัราคาซ้ือขายน ้ ามนัปาลม์ดิบตลาดกรุงเทพฯ หากราคาตลาด กทม. ลดลง โรงสกดัก็ตอ้งลดราคาหน้าป้ายลงเพ่ือรักษา Margin 
เอาไว ้ รวมถึงลกัษณะโครงสร้างตลาดระหว่างเกษตรกรและโรงสกดัท่ีต่างกนั โดยอตัราส่วนระหวา่งจ านวนโรงสกดัและเกษตรกร
ต่างกนัมาก คือ 1 : 2,700 ท าให้โรงสกดัมีอ านาจตลาดมากกวา่ (กรมการคา้ภายใน, 2565; ส านกัวิจยัเศรษฐกิจการเกษตร, 2562) ผูว้ิจยั
คาดวา่ ความไม่สมมาตรในการส่งผา่นราคาท่ีเกิดข้ึนนั้น เกิดจากปัญหาเร่ืองอ านาจตลาดท่ีโรงสกดัมีมากกวา่ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานศึกษา
ของ Meyer and von Cramon-Taubadel (2004) ดงันั้น เพ่ือลดความไม่สมมาตรน้ี ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี (1) การรวมกลุ่มกนัของ
เกษตรกร เพ่ือเพ่ิมอ านาจต่อรองและแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารระหวา่งกนั ท าให้ลดปัญหาความไม่สมมาตรของขอ้มูล (2) ขอให้ภาครัฐ
สนับสนุนอุตสาหกรรมปลายน ้ าอยา่งโอลิโอเคมิคอลให้ชดัเจน เพ่ือเพ่ิมความมัน่ใจให้กบัผูล้งทุน และ (3) ขอให้ภาครัฐสร้างระบบ
ขนส่งท่ีมีตน้ทุนต ่าลง อย่างเช่น ขนส่งระบบรางหรือท่อ เพราะโรงสกัดตอ้งส่งน ้ ามนัปาล์มดิบไปให้โรงกลัน่หรือโรงไบโอดีเซลท่ี
กระจุกตวัอยูใ่นพ้ืนท่ีใกลก้บักรุงเทพฯ  ท าใหต้น้ทุนในการขนส่งค่อนขา้งสูง ตน้ทุนท่ีสูงข้ึน ท าใหโ้รงงานเพ่ิมราคารับซ้ือผลปาลม์ไดไ้ม่
มาก ในกรณีท่ีราคาน ้ ามนัปาลม์ดิบ กทม. เพ่ิมข้ึน 
 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 
 จากผลการศึกษาท่ีพบว่า ราคาผลปาล์มน ้ ามนัเฉล่ีย 4 จงัหวดั ไม่สามารถตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงราคาขายส่งน ้ ามนั
ปาลม์ดิบ กทม. ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมีการเพ่ิมข้ึนและลดลงของราคาท่ีแตกต่างกนั แสดงให้เห็นถึงอ านาจในการก าหนดราคา
ของโรงสกดัน ้ ามนัปาลม์ดิบ มาตรการท่ีภาครัฐควรด าเนินการมี ดงัน้ี 
 1. ส่งเสริมใหก้ลุ่มเกษตรกรท่ีปลูกปาลม์น ้ ามนัคุณภาพขยายตวั โดยการสนบัสนุนปัจจยัการผลิต เช่น ปุ๋ย พนัธ์ุปาลม์  

2. กระทรวงพลงังาน โดย ปตท. น าร่องในการด าเนินธุรกิจโอลิโอเคมิคอล เพ่ือดึงดูดนกัลงทุนรายยอ่ยใหเ้ขา้มาลงทุนในอุตสาหกรรม 
โอลิโอเคมิคอลมากข้ึน  

3. ปรับปรุงระบบขนส่งในพ้ืนท่ีปลูกปาลม์น ้ ามนัท่ีส าคญั จงัหวดักระบ่ี สุราษฎร์ และชุมพร เพ่ือเช่ือมต่อกบัโรงกลัน่น ้ ามนั
ปาลม์บริสุทธ์ิหรือโรงไบโอดีเซลในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยพฒันาเป็นการขนส่งน ้ ามนัปาลม์ดิบทางท่อ แทนการขนส่งทางถนน  
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Abstract 
 

The purposes of this study were (1) to examine the needs of customers and apply them to planning strategies for the 
decision to purchase ordinary life insurance products (2) to find ways to increase the number of customers in purchasing ordinary 
life insurance products, and (3) to find ways increase fee income for ordinary life insurance products of the Government Savings 
Bank. It will be a mixed method research which is a qualitative research and quantitative research Data were collected from a 
sample group of customers who had used services with the Government Savings Bank. In this study, the researcher will use the 
study tool, the interview, which is a tool used to survey the interviewees' opinions about the purchase of ordinary life insu rance 
products and a questionnaire, which is a tool used to inquire about satisfaction and decision-making in the purchase of ordinary 
life insurance products in the future. The results of the research are summarized into various issues with Descriptive Research. 

Based on the findings, it was concluded that different customer characteristics such as gender, age, education level, 
occupation, and income affect the decision to purchase ordinary life insurance and most of the customers are female the age range 
is 30-35 years old, single status, with a bachelor’s degree. Occupation as a company employee with monthly income 20,001-
30,000 baht. In the future, they will choose to purchase ordinary life insurance with the Government Savings Bank when the 
opportunity arises. as well as specifying satisfaction in purchasing life insurance with the Government Savings Bank, ie satisfied 
with the reputation and reliability of the bank/insurance company, satisfaction in benefits and coverage. And most customers who 
have bought ordinary life insurance products with the Government Savings Bank and decide to buy ordinary life insurance. The 
main objective is to ensure the security of oneself and family. Can bring insurance premiums to be tax-deductible and saving 
money for retirement. And from the above information, we can plan to expand the products in the future by choosing specifically 
to target groups who are interested in general life insurance products. 
 
Keywords: Ordinary Life Insurance, Consumer Behavior, Purchase Decision 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี
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บทน า 
 

 จากการแข่งขนัของธุรกิจธนาคารท่ีสูงข้ึนในปัจจุบนั ท าให้ธนาคารตอ้งคิดคน้ผลิตภณัฑแ์ละบริการต่าง ๆ เพ่ือมาแข่งขนั
กับธนาคารอ่ืน ดังนั้ น ธนาคารจะมีผลิตภณัฑ์และบริการต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย มีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงตลอดเวลา เพ่ือให้
เหมาะสมกบัความตอ้งการของลูกคา้ แต่จากสถานการณ์วกิฤติการระบาดของเช้ือไวรัสโควดิ 19 ส่งผลใหเ้ศรษฐกิจของประเทศไทย
หดตวัลง ทุกธุรกิจไดรั้บผลกระทบ โดยปี 2563 เศรษฐกิจของประเทศไทยลดลงร้อยละ 6.1 เทียบกบัการขยายตวัร้อยละ 2.3 ในปี 
2562 มี มูลค่าการส่งออกสินคา้ การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมลดลงร้อยละ 6.6 ร้อยละ 1.0 และร้อยละ 4.8 ตามล าดบั 
ดา้นเกษตรกรรม การป่าไมแ้ละการประมง ดา้นอุตสาหกรรม ดา้นท่ีพกัแรมและบริการ ร้านอาหาร และดา้นการขนส่งและสถานท่ี
เก็บสินคา้ลดลงร้อยละ 3.4 ร้อยละ 5.7 ร้อยละ 36.6 และร้อยละ 21.0 ตามล าดบั รวมทั้งปี 2563 ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) 
อยูท่ี่ 15.7 ลา้นลา้นบาท (ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2564)  และส่งผลให้ธุรกิจบางรายปิดตวัลง จะเห็น
ไดว้า่ ปัญหาเหล่าน้ี ส่งผลต่อรายไดข้องธนาคาร ดงันั้น ธนาคารฯ จึงควรท่ีจะหาผลิตภณัฑท่ี์ให้ผลตอบแทนสูงและมีประโยชน์กบั
ลูกคา้ เพ่ือมาท ารายไดท้ดแทนรายไดใ้นส่วนน้ี ซ่ึงในปัจจุบนัการขายผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตผ่านช่องทางธนาคารมีการเติบโตข้ึน 
6.71% และมีสัดส่วนอยูท่ี่ 42.75% รองจากช่องทางการขายผลิตภณัฑ์ประกนัชีวิตตวัผ่านแทนประกนัชีวิตท่ีเติบโตเพ่ิมข้ึน 0.94% 
แต่มีสัดส่วน 46.56% ของช่องทางการขายทั้งหมด (สมาคมประกนัชีวิตไทย, 2564 ) จะเห็นไดว้า่ การขายผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิต
ผ่านช่องทางธนาคารมีโอกาสเติบโตเพ่ิมมากข้ึนในอนาคต โดยการขายผลิตภณัฑ์ประกนัชีวิตรายสามญั ท าให้ธนาคารออมสินมี
รายไดป้ระเภทรายไดค้่าธรรมเนียมและบริการส่วนค่านายหนา้เป็นจ านวนมาก ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ จากการขายผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิต
รายสามญั (รายไดค้่านายหนา้) นั้น สามารถสร้างรายไดใ้หก้บัธนาคารออมสินในภาพรวม ไดสู้งกวา่รายไดป้ระเภทอ่ืน ในปี 2561 มี
สัดส่วนอยู่ท่ี 34.24 ในปี 2562 มีสัดส่วนอยูท่ี่ 26.98 และในปี 2563 มีสัดส่วนอยู่ท่ี 26.38 (รายงานประจ าปี, 2564) แสดงให้เห็นว่า
รายไดค้่าธรรมเนียมจากการเป็นนายหนา้ สามารถสร้างรายไดจ้ากค่าธรรมเนียมไดสู้งกวา่ และหากสามารถเพ่ิมยอดการขายประกนั
ชีวิตรายสามญัได้มากข้ึน ก็จะสามารถน ามาทดแทนรายไดส่้วนอ่ืนท่ีลดลงของธนาคารได ้พร้อมสร้างโอกาสในการพฒันาธุรกิจ
ธนาคารได ้

 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 
1. เพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจและตอ้งการของลูกคา้เพื่อน าไปวางแผนกลยทุธ์ในการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑป์ระกนั

รายสามญักบัธนาคารออมสิน สาขาเดอะพาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก 
2. เพื่อศึกษาสาเหตุและแนวทางแกไ้ขปัญหาและหาแนวทางเพ่ิมจ านวนลูกคา้ในการซ้ือผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตรายสามญั

กบัธนาคารออมสิน สาขาเดอะพาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก 
3. เพ่ือหาแนวทางเพ่ิมรายไดค้่าธรรมเนียมในส่วนของผลิตภณัฑป์ระกนัรายสามญัของธนาคารออมสิน สาขาเดอะพาซิโอ 

พาร์ค กาญจนาภิเษก 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค ทฤษฎีน้ีเป็นของ Schiffman and Kanuk (อา้งถึงใน วาสนา อินทะแสง, 
2559) ท่ีกล่าวไวว้า่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมซ่ึงผูบ้ริโภคท าการคน้หา การซ้ือ การใช ้การประเมินผล การใชส้อย



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง
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บทน า 
 

 จากการแข่งขนัของธุรกิจธนาคารท่ีสูงข้ึนในปัจจุบนั ท าให้ธนาคารตอ้งคิดคน้ผลิตภณัฑแ์ละบริการต่าง ๆ เพ่ือมาแข่งขนั
กับธนาคารอ่ืน ดังนั้ น ธนาคารจะมีผลิตภณัฑ์และบริการต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย มีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงตลอดเวลา เพื่อให้
เหมาะสมกบัความตอ้งการของลูกคา้ แต่จากสถานการณ์วกิฤติการระบาดของเช้ือไวรัสโควดิ 19 ส่งผลใหเ้ศรษฐกิจของประเทศไทย
หดตวัลง ทุกธุรกิจไดรั้บผลกระทบ โดยปี 2563 เศรษฐกิจของประเทศไทยลดลงร้อยละ 6.1 เทียบกบัการขยายตวัร้อยละ 2.3 ในปี 
2562 มี มูลค่าการส่งออกสินคา้ การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมลดลงร้อยละ 6.6 ร้อยละ 1.0 และร้อยละ 4.8 ตามล าดบั 
ดา้นเกษตรกรรม การป่าไมแ้ละการประมง ดา้นอุตสาหกรรม ดา้นท่ีพกัแรมและบริการ ร้านอาหาร และดา้นการขนส่งและสถานท่ี
เก็บสินคา้ลดลงร้อยละ 3.4 ร้อยละ 5.7 ร้อยละ 36.6 และร้อยละ 21.0 ตามล าดบั รวมทั้งปี 2563 ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) 
อยูท่ี่ 15.7 ลา้นลา้นบาท (ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2564)  และส่งผลให้ธุรกิจบางรายปิดตวัลง จะเห็น
ไดว้า่ ปัญหาเหล่าน้ี ส่งผลต่อรายไดข้องธนาคาร ดงันั้น ธนาคารฯ จึงควรท่ีจะหาผลิตภณัฑท่ี์ให้ผลตอบแทนสูงและมีประโยชน์กบั
ลูกคา้ เพ่ือมาท ารายไดท้ดแทนรายไดใ้นส่วนน้ี ซ่ึงในปัจจุบนัการขายผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตผ่านช่องทางธนาคารมีการเติบโตข้ึน 
6.71% และมีสัดส่วนอยูท่ี่ 42.75% รองจากช่องทางการขายผลิตภณัฑ์ประกนัชีวิตตวัผ่านแทนประกนัชีวิตท่ีเติบโตเพ่ิมข้ึน 0.94% 
แต่มีสัดส่วน 46.56% ของช่องทางการขายทั้งหมด (สมาคมประกนัชีวิตไทย, 2564 ) จะเห็นไดว้า่ การขายผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิต
ผ่านช่องทางธนาคารมีโอกาสเติบโตเพ่ิมมากข้ึนในอนาคต โดยการขายผลิตภณัฑ์ประกนัชีวิตรายสามญั ท าให้ธนาคารออมสินมี
รายไดป้ระเภทรายไดค้่าธรรมเนียมและบริการส่วนค่านายหนา้เป็นจ านวนมาก ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ จากการขายผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิต
รายสามญั (รายไดค้่านายหนา้) นั้น สามารถสร้างรายไดใ้หก้บัธนาคารออมสินในภาพรวม ไดสู้งกวา่รายไดป้ระเภทอ่ืน ในปี 2561 มี
สัดส่วนอยู่ท่ี 34.24 ในปี 2562 มีสัดส่วนอยูท่ี่ 26.98 และในปี 2563 มีสัดส่วนอยู่ท่ี 26.38 (รายงานประจ าปี, 2564) แสดงให้เห็นว่า
รายไดค้่าธรรมเนียมจากการเป็นนายหนา้ สามารถสร้างรายไดจ้ากค่าธรรมเนียมไดสู้งกวา่ และหากสามารถเพ่ิมยอดการขายประกนั
ชีวิตรายสามญัได้มากข้ึน ก็จะสามารถน ามาทดแทนรายไดส่้วนอ่ืนท่ีลดลงของธนาคารได ้พร้อมสร้างโอกาสในการพฒันาธุรกิจ
ธนาคารได ้

 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 
1. เพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจและตอ้งการของลูกคา้เพื่อน าไปวางแผนกลยทุธ์ในการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑป์ระกนั

รายสามญักบัธนาคารออมสิน สาขาเดอะพาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก 
2. เพื่อศึกษาสาเหตุและแนวทางแกไ้ขปัญหาและหาแนวทางเพ่ิมจ านวนลูกคา้ในการซ้ือผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตรายสามญั

กบัธนาคารออมสิน สาขาเดอะพาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก 
3. เพ่ือหาแนวทางเพ่ิมรายไดค้่าธรรมเนียมในส่วนของผลิตภณัฑป์ระกนัรายสามญัของธนาคารออมสิน สาขาเดอะพาซิโอ 

พาร์ค กาญจนาภิเษก 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค ทฤษฎีน้ีเป็นของ Schiffman and Kanuk (อา้งถึงใน วาสนา อินทะแสง, 
2559) ท่ีกล่าวไวว้า่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมซ่ึงผูบ้ริโภคท าการคน้หา การซ้ือ การใช ้การประเมินผล การใชส้อย

 
 

ผลิตภณัฑ ์และการบริการ ซ่ึงคาดวา่ จะตอบสนองความตอ้งการของตนเอง หรือเพื่อตอบสนองความตอ้งการภายในครัวเรือนและ
องคก์ร ผูบ้ริโภคทัว่โลกนั้น มีความแตกต่างกนัในลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ เช่น ดา้นอาย ุดา้นรายได ้เป็นตน้ พฤติกรรมการกิน 
การใช ้การซ้ือ และความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑ ์จึงมีความแตกต่างกนัออกไป ท าให้มีการซ้ือการบริโภคสินคา้และ
บริการหลาย ๆ ชนิดท่ีแตกต่างกนั  

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจ ทฤษฎีน้ีเป็นของ Maynard W. Shelly ในปี 1975 โดย Kanuk (อา้งถึงใน ธีรวฒัน์  
ศรีอนุชาต, 2556) ไดศึ้กษาแนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจ สรุปไดว้า่ ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 
ความรู้สึกในทางบวกและความรู้สึกในทางลบ และฉตัยาพร เสมอใจ (2547) กล่าวไวว้า่ ผูท่ี้จะบอกไดว้า่ บริการนั้น ๆ มี
ประสิทธิภาพดีแลว้หรือไม่ คือ ลูกคา้ แมผู้ใ้หบ้ริการจะท าการจดัเตรียมและใหบ้ริการอยา่งเตม็ความสามารถแลว้ แต่ถา้หากลูกคา้ยงั
ไม่พอใจกบับริการนั้น แสดงวา่ บริการนั้น ยงัไม่ดีพอ และยงัไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได ้ความรู้สึกของลูกคา้
ท่ีมีต่อการบริการ สามารถบ่งบอกไดถึ้งคุณภาพของการบริการ ซ่ึงเราสามารถแบ่งระดบัของขีดความรู้สึกของลูกคา้ท่ีไดรั้บจากการ
บริการต่าง ๆ ออกเป็น 4 ระดบั คือ (1) ความไม่พึงพอใจ (2) ความพึงพอใจ (3) ความประทบัใจ และ (4) ความภกัดี  

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือ ทฤษฎีน้ีเป็นของ Kotler and Keller (อา้งถึงใน ญาณิกา จดัเจน, 2560) 
กล่าวไวว้า่ กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคเกิดข้ึนเป็นล าดบัขั้น แบ่งไดเ้ป็น 5 ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1 การตระหนกัถึงปัญหา ขั้น
ท่ี 2 การคน้หาขอ้มูลข่าวสาร ขั้นท่ี 3 การประเมินทางเลือก ขั้นท่ี 4 การตดัสินใจซ้ือ ขั้นท่ี 5 พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ หลงัจากซ้ือ
ผลิตภณัฑม์าแลว้ ผูบ้ริโภคจะไดรั้บประสบการณ์ ทั้งความพอใจและไม่พอใจ ซ่ึงเป็นผลมาจากความคาดหวงัในตวัผลิตภณัฑ ์

แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541) กล่าววา่ ส่วนประกอบท่ีส าคญัในการวาง
กลยทุธ์ทางการตลาด เป็นปัจจยัภายในท่ีองคก์รสามารถควบคุมได ้ซ่ึงองคก์รจ าเป็นตอ้งสร้างส่วนประสมทางการตลาดใหเ้หมาะสม
ในการวางกลยทุธ์ทางการตลาดเพ่ือตอบสนองความตอ้งการใหแ้ก่ผูบ้ริโภคอยา่งตรงเป้าหมายท่ีสุด และ Kotler (อา้งถึงใน ปุณยาพร 
ภิรมจิตรผ่อง, 2560) กล่าววา่ ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix--4P’s) ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้น
ช่องทางการจัดจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด แต่ส าหรับธุรกิจอุตสาหกรรมด้านบริการ จะมีส่วนประกอบเพ่ิมข้ึนมา 
เน่ืองจากมีทั้งผลิตภณัฑท่ี์จบัตอ้งได ้และผลิตภณัฑท่ี์จบัตอ้งไม่ได ้จึงจ าเป็นตอ้งมีปัจจยัเพ่ือใชใ้นการพิจารณาเพ่ิมข้ึน ไดแ้ก่ ปัจจยั
ดา้นบุคคล ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  

และในการศึกษาคร้ังน้ี ไดท้ าการศึกษางานวจิยัของ มณีรัตน์ รัตนพนัธ์ (2560) ศึกษาปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิต
ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสงขลา พบวา่ พฤติกรรมการเลือกซ้ือประกนัชีวิตของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสงขลา ส่วนใหญ่มีเหตุผลในการ
เลือกซ้ือประกนัชีวติเพราะประกนัชีวติเป็นหลกัประกนัความมัน่คงใหแ้ก่ชีวติ ครอบครัว และคนท่ีอยูใ่นอุปการะ การออมเงินไวใ้ช้
ในยามเกษียณ ตลอดจนการน าเบ้ียประกนัชีวติไปลดหยอ่นภาษีได ้มีบิดา-มารดาเป็นผูรั้บผลประโยชน์ แบบประกนัท่ีนิยมคือ แบบ
สะสมทรัพย ์และแบบตลอดชีพ และปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือประกนัชีวติมากท่ีสุด และพบวา่ ปัจจยัดา้นอาย ุเพศ รายไดต้่อเดือน 
ระดับการศึกษา อาชีพ ท่ีต่างกัน  มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือประกันชีวิตในภาพรวมแตกต่างกัน  และงานวิจัยของ  ณัฐิยา                   
ภทัรกิจจานุรักษ ์(2560) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือประกนัชีวิตของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า 
รูปแบบประกนัชีวติท่ีลูกคา้นิยมซ้ือ จะเป็นประกนัชีวติแบบสะสมทรัพย ์มีจ านวนการถือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตอยูอ่ยา่งนอ้ยจ านวน 
1 กรมธรรม ์มีวตัถุประสงคข์องการซ้ือประกนัชีวติ คือ เพ่ือออมเงิน และการลดหยอ่นภาษี โดยบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ไดแ้ก่ ตนเองและครอบครัว และบุคคลท่ีชกัชวนให้ตดัสินใจซ้ือ คือ ตนเอง และรับขอ้มูลข่าวสารจาก แฟน ครอบครัว ญาติ และ
งานวิจยัของ ประสิทธ์ิ รัตพนัธ์ และคณะ (2562) ศึกษาการรับรู้ภาพลกัษณ์ธุรกิจประกนัชีวิตของผูบ้ริโภคในประเทศไทย พบว่า 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีเหตุผลในการเลือกท าประกันชีวิต คือ เป็นหลกัประกันสร้างความมั่งคงให้แก่ตนเองและครอบครัว 
รองลงมาคือ สามารถน าเบ้ียประกนัไปหกัลดหยอ่นภาษีได ้เป็นการออมเงินไวใ้ชใ้นยามเกษียณ และเป็นการกระจายการลงทุน โดย



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี
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แบบประกนัท่ีเลือกส่วนใหญ่ จะเป็นแบบสะสมทรัพย ์ตลอดชีพ ชัว่ระยะเวลา และเงินไดป้ระจ า มีการถือครองกรมธรรมป์ระกนั
ชีวติ จ านวน 1 ฉบบั โดยมีผูรั้บผลประโยชน์เป็น บิดา/มารดา 

  
วธีิการศึกษา 

 
ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นการเก็บขอ้มูลจากลูกคา้ท่ีเคยใชบ้ริการเงินฝากกบัธนาคารออมสินสาขา 

เดอะพาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก จ านวน 1,000 ราย ซ่ึงเป็นการประมาณการจากรายการท่ีลูกคา้เขา้มาใชบ้ริการผ่านช่องทางต่าง ๆ 
ของธนาคารออมสินในระยะเวลา 1 สัปดาห์ โดยจะแบ่งกลุ่มตวัอยา่งออกเป็น (1) ลูกคา้ท่ีเคยใชบ้ริการกบัธนาคารออมสินและเคย
ซ้ือผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติรายสามญักบัธนาคารออมสิน สาขาเดอะพาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก ล่าสุด จ านวน 10 ราย ยอ้นหลงั 3 ปี
ตั้งแต่ปี 2562-2564 ซ่ึงเป็นจ านวน 3 ใน 4 ของจ านวนลูกคา้ทั้งหมดท่ีเคยซ้ือผลิตภณัฑ์ประกนัชีวิตรายสามญักบัธนาคารออมสิน
สาขาเดอะพาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก จะใชก้ารสัมภาษณ์เชิงลึก เลือกสัมภาษณ์แบบเจาะจง ในการสอบถามความคิดเห็นของ
ลูกคา้  (2) ลูกคา้ท่ีเคยใชบ้ริการกบัธนาคารออมสิน แต่ไม่เคยซ้ือผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตรายสามญักบัธนาคารออมสิน สาขาเดอะ     
พาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก จ านวน 1,000 ราย และก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชก้ารก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งตามแนวทาง 
ของ Yamane (สูตร Taro Yamane ส าหรับค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง, 2560) ซ่ึงขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง เท่ากบั 290 ราย จะใชก้ารท า
แบบสอบถาม ผา่นระบบออนไลน์ 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา ในการศึกษาคร้ังน้ี ไดศึ้กษามาจากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง มีเคร่ืองมือใชใ้น
การศึกษา คือ แบบสัมภาษณ์ เคร่ืองมือท่ีใชส้ ารวจความคิดเห็นของผูใ้ห้สัมภาษณ์เก่ียวกบัการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ประกนัชีวิตราย
สามญั เพ่ือผูส้ัมภาษณ์จะไดน้ าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชใ้นการระบุสาเหตุของการตดัสินใจเลือกซ้ือหรือไม่เลือกซ้ือผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิต
รายสามญักบัธนาคารออมสิน สาขาเดอะพาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก ดว้ยค าถามท่ีเป็นขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตราย
สามญั และแบบสอบถาม ใชส้อบถามถึงความพึงพอใจและการตดัสินในเลือกซ้ือผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติรายสามญัในอนาคต เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการสร้างโอกาสในการขยายฐานลูกคา้ และเพ่ือให้ทราบถึงความตอ้งการของลูกคา้ท่ีจะเลือกซ้ือผลิตภณัฑป์ระกนั
ชีวติรายสามญั  

การเก็บรวบรวมขอ้มูล  ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพ โดยการโทรสัมภาษณ์ลูกคา้ตามแนวค าถามท่ีสร้างข้ึน โดย
เป็นค าถามท่ีเป็นขอ้คิดเห็นเก่ียวกับผลิตภณัฑ์ประกันชีวิตรายสามญั แบ่งออกเป็น ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนตวั ได้แก่ ช่ือ เพศ อาย ุ
การศึกษา อาชีพ รายได ้ส่วนท่ี 2 สอบถามถึงเหตุผลในการตดัสินใจเลือกซ้ือประกนัชีวติรายสามญักบัธนาคารออมสิน และส่วนท่ี 3 
ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการท าประกนัเพ่ือน าไปเสนอใหแ้ก่ส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือใชใ้นการพฒันาผลิตภณัฑ ์ และผูว้ิจยัเก็บรวบรวม
ขอ้มูลเชิงปริมาณ โดยการใชแ้บบสอบถามเพ่ือศึกษาถึงความพึงพอใจและการตดัสินในเลือกซ้ือผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตรายสามญัใน
อนาคต เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างโอกาสในการขยายฐานลูกคา้ และเพ่ือให้ทราบถึงความตอ้งการของลูกคา้ท่ีจะเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติรายสามญั โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 6 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 
2 พฤติกรรมของผูใ้ชใ้นการเลือกบริการกบัธนาคารออมสิน ส่วนท่ี 3 ปัจจยัในการเลือกใชบ้ริการของธนาคารออมสิน ส่วนท่ี 4  
พฤติกรรมของผูใ้ชใ้นการเลือกซ้ือผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิต ส่วนท่ี 5 ความพึงพอใจในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิต ส่วนท่ี 6  
การตดัสินใจในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติ ซ่ึงผูว้จิยัใชเ้วลาเก็บขอ้มูลจ านวน 1 สปัดาห์ ตั้งแต่วนัท่ี 25-31 ตุลาคม 256 

การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์และการท าแบบสอบถาม มาวิเคราะห์ขอ้มูลพร้อมทั้งวิเคราะห์ 
โดยแบ่งออกเป็น  



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’
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แบบประกนัท่ีเลือกส่วนใหญ่ จะเป็นแบบสะสมทรัพย ์ตลอดชีพ ชัว่ระยะเวลา และเงินไดป้ระจ า มีการถือครองกรมธรรมป์ระกนั
ชีวติ จ านวน 1 ฉบบั โดยมีผูรั้บผลประโยชน์เป็น บิดา/มารดา 

  
วธีิการศึกษา 

 
ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นการเก็บขอ้มูลจากลูกคา้ท่ีเคยใชบ้ริการเงินฝากกบัธนาคารออมสินสาขา 

เดอะพาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก จ านวน 1,000 ราย ซ่ึงเป็นการประมาณการจากรายการท่ีลูกคา้เขา้มาใชบ้ริการผ่านช่องทางต่าง ๆ 
ของธนาคารออมสินในระยะเวลา 1 สัปดาห์ โดยจะแบ่งกลุ่มตวัอยา่งออกเป็น (1) ลูกคา้ท่ีเคยใชบ้ริการกบัธนาคารออมสินและเคย
ซ้ือผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติรายสามญักบัธนาคารออมสิน สาขาเดอะพาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก ล่าสุด จ านวน 10 ราย ยอ้นหลงั 3 ปี
ตั้งแต่ปี 2562-2564 ซ่ึงเป็นจ านวน 3 ใน 4 ของจ านวนลูกคา้ทั้งหมดท่ีเคยซ้ือผลิตภณัฑ์ประกนัชีวิตรายสามญักบัธนาคารออมสิน
สาขาเดอะพาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก จะใชก้ารสัมภาษณ์เชิงลึก เลือกสัมภาษณ์แบบเจาะจง ในการสอบถามความคิดเห็นของ
ลูกคา้  (2) ลูกคา้ท่ีเคยใชบ้ริการกบัธนาคารออมสิน แต่ไม่เคยซ้ือผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตรายสามญักบัธนาคารออมสิน สาขาเดอะ     
พาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก จ านวน 1,000 ราย และก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชก้ารก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งตามแนวทาง 
ของ Yamane (สูตร Taro Yamane ส าหรับค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง, 2560) ซ่ึงขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง เท่ากบั 290 ราย จะใชก้ารท า
แบบสอบถาม ผา่นระบบออนไลน์ 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา ในการศึกษาคร้ังน้ี ไดศึ้กษามาจากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง มีเคร่ืองมือใชใ้น
การศึกษา คือ แบบสัมภาษณ์ เคร่ืองมือท่ีใชส้ ารวจความคิดเห็นของผูใ้ห้สัมภาษณ์เก่ียวกบัการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ประกนัชีวิตราย
สามญั เพ่ือผูส้ัมภาษณ์จะไดน้ าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชใ้นการระบุสาเหตุของการตดัสินใจเลือกซ้ือหรือไม่เลือกซ้ือผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิต
รายสามญักบัธนาคารออมสิน สาขาเดอะพาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก ดว้ยค าถามท่ีเป็นขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตราย
สามญั และแบบสอบถาม ใชส้อบถามถึงความพึงพอใจและการตดัสินในเลือกซ้ือผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติรายสามญัในอนาคต เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการสร้างโอกาสในการขยายฐานลูกคา้ และเพ่ือให้ทราบถึงความตอ้งการของลูกคา้ท่ีจะเลือกซ้ือผลิตภณัฑป์ระกนั
ชีวติรายสามญั  

การเก็บรวบรวมขอ้มูล  ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพ โดยการโทรสัมภาษณ์ลูกคา้ตามแนวค าถามท่ีสร้างข้ึน โดย
เป็นค าถามท่ีเป็นขอ้คิดเห็นเก่ียวกับผลิตภณัฑ์ประกันชีวิตรายสามญั แบ่งออกเป็น ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนตวั ได้แก่ ช่ือ เพศ อาย ุ
การศึกษา อาชีพ รายได ้ส่วนท่ี 2 สอบถามถึงเหตุผลในการตดัสินใจเลือกซ้ือประกนัชีวติรายสามญักบัธนาคารออมสิน และส่วนท่ี 3 
ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการท าประกนัเพ่ือน าไปเสนอใหแ้ก่ส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือใชใ้นการพฒันาผลิตภณัฑ ์ และผูว้ิจยัเก็บรวบรวม
ขอ้มูลเชิงปริมาณ โดยการใชแ้บบสอบถามเพ่ือศึกษาถึงความพึงพอใจและการตดัสินในเลือกซ้ือผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตรายสามญัใน
อนาคต เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างโอกาสในการขยายฐานลูกคา้ และเพ่ือให้ทราบถึงความตอ้งการของลูกคา้ท่ีจะเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติรายสามญั โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 6 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 
2 พฤติกรรมของผูใ้ชใ้นการเลือกบริการกบัธนาคารออมสิน ส่วนท่ี 3 ปัจจยัในการเลือกใชบ้ริการของธนาคารออมสิน ส่วนท่ี 4  
พฤติกรรมของผูใ้ชใ้นการเลือกซ้ือผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิต ส่วนท่ี 5 ความพึงพอใจในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิต ส่วนท่ี 6  
การตดัสินใจในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติ ซ่ึงผูว้จิยัใชเ้วลาเก็บขอ้มูลจ านวน 1 สปัดาห์ ตั้งแต่วนัท่ี 25-31 ตุลาคม 256 

การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์และการท าแบบสอบถาม มาวิเคราะห์ขอ้มูลพร้อมทั้งวิเคราะห์ 
โดยแบ่งออกเป็น  

 
 

1. ขอ้มูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก น ามาเรียบเรียงและสรุปประเด็นต่าง ๆ มาอธิบายผลท่ีได้ดว้ยการบรรยายเชิง
พรรณนา มีการจดัท าการเก็บขอ้มูลดว้ยจ าแนกให้เป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ไดศึ้กษาในคร้ังน้ี และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยผูว้ิจยัจะใช้
การตรวจสอบขอ้มูลดว้ยวิธีการตรวจสอบสามเส้าดา้น ซ่ึงเป็นการเปรียบเทียบวา่ ขอ้มูลท่ีไดน้ั้น เป็นไปในทิศทางเดียวกนัหรือไม่ 
โดยน าค าตอบท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ มาแบ่งตามแนวคิดและทฤษฎี จากนั้น ท าการวิเคราะห์ดว้ยวิธีการจดักลุ่ม (coding) เพื่อจดั
ขอ้มูลท่ีมีลกัษณะเหมือนกนัให้อยูภ่ายในประเด็นเดียวกนั เม่ือแยกกลุ่มขอ้มูลไดเ้รียบร้อย ท าให้ผูว้ิจยัสามารถเช่ือมโยงขอ้มูลท่ีได้
ระหวา่งกลุ่มและหาความสมัพนัธ์ของผลลพัธ์ได ้จนไม่พบประเด็นใหม่และความสมัพนัธ์ใหม่แลว้ จากนั้น จึงจะน าผลลพัธ์ท่ีไดไ้ป
สรุปผลการวจิยัในลกัษณะเป็นขอ้เสนอเบ้ืองตน้ (proposition)  

2. ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการท าแบบสอบถาม ผูว้ิจยัรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการท าแบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์ มาค านวณ
และวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป แลว้น าผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์มาน าเสนอในรูปแบบการบรรยายเชิงพรรณนา แจกแจง
ความถ่ี ค่าร้อยละ เพ่ือศึกษาหาโอกาสท่ีจะท าให้ลูกคา้มาเลือกซ้ือผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตรายสามญัของธนาคารออมสิน สาขาเดอะ  
พาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก 

 
ผลการศึกษา 

 
จากการรวบรวมขอ้มูลท่ีได ้ผูว้จิยัแบ่งผลการวจิยัออกเป็น 2 ส่วน คือ 
1. จากการสัมภาษณ์ลูกคา้ท่ีเคยใชบ้ริการกบัธนาคารออมสิน และเคยซ้ือผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตรายสามญักบัธนาคารออมสิน 

โดยน าไปใชใ้นการระบุสาเหตุของการตดัสินใจเลือกซ้ือหรือไม่เลือกซ้ือผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตรายสามญักบัธนาคารออมสิน สาขา
เดอะพาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

    1.1. เร่ืองพฤติกรรมของลูกคา้ ลูกคา้ท่ีเลือกซ้ือผลิตภณัฑป์ระกนัรายสามญักบัธนาคารออมสิน ส่วนใหญ่จะเป็นแบบ
สะสมทรัพย ์โดยสาเหตุท่ีเลือกซ้ือประกนัประเภทน้ี เพ่ือตอ้งการวางแผนการเงิน ออมเงิน และน าไปลดหย่อนภาษี ซ่ึงลูกคา้ส่วน
ใหญ่จะเป็นกลุ่มท่ีมีรายไดป้ระจ าและมีเงินเดือนอยูใ่นฐานท่ีตอ้งเสียภาษี ส่วนใหญ่มีจ านวนกรมธรรมป์ระกนัชีวิตแลว้อยา่งนอ้ย 1 
กรมธรรม ์เม่ือซ้ือประกนัชีวติไปแลว้จะมีการบอกต่อแนะน าเพ่ือนหรือคนรู้จกัใหม้าซ้ือ 

    1.2. เร่ืองความพึงพอใจของลูกคา้ ลูกคา้ไดมี้การตดัสินใจซ้ือประกนัผา่นช่องทางธนาคารออมสิน เน่ืองมาจากเป็นลูกคา้
กบัธนาคารออมสินมาก่อน มีการใชบ้ริการและท าธุรกรรมกบัธนาคารออมสินอยูแ่ลว้ในปัจจุบนั แต่มีลูกคา้บางรายท่ีเคยซ้ือประกนั
ชีวติรายสามญักบับริษทัอ่ืนดว้ย โดยให้เหตุผลวา่ พึงพอใจกบัผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ และมีค่าเบ้ียท่ีเหมาะสมเพียงพอกบัรายไดแ้ละ
ตรงกบัความตอ้งการในช่วงท่ีลูกคา้สนใจท่ีจะเลือกซ้ือประกนัชีวิตรายสามญั นอกจากน้ี ลูกคา้ยงัมีการตดัสินใจท าประกนัประเภท
อ่ืน ๆ เช่น ประกนัสุขภาพ ประกนัอุบติัเหตุ ซ่ึงผลิตภณัฑป์ระกนับางประเภท สามารถท าร่วมกบัผลิตภณัฑอ่ื์นไดด้ว้ย ท าให้สะดวก
ต่อการเลือกใชบ้ริการของลูกคา้ และในอนาคต หากลูกคา้จะกลบัมาซ้ือผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตรายสามญัอีกคร้ัง ลูกคา้จะตอ้งศึกษา
ถึงผลตอบแทน และประโยชน์ท่ีไดรั้บ รวมไปถึงรายไดใ้นขณะท่ีจะเลือกซ้ือก่อนจึงจะตดัสินใจเลือกซ้ืออีกคร้ัง โดยจะพิจารณา
ผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติรายสามญัของธนาคารออมสินดว้ย 

    1.3 เร่ืองการตดัสินใจซ้ือ ก่อนการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวติรายสามญันั้น ลูกคา้จะมีการศึกษาหาขอ้มูลของผลิตภณัฑม์า
ก่อน ผ่านทางเวบ็ไซต์ ตวัแทนขาย และพนักงานสาขาท่ีสามารถให้ขอ้มูลได ้พร้อมทั้ งมีการปรึกษาขอค าแนะน าทั้ งจากคนใน
ครอบครัว เพ่ือน ร่วมไปถึงพนกังานขาย โดยลูกคา้จะมีการเปรียบเทียบทั้งผลตอบแทน ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ รวมไปถึงค่าเบ้ียท่ีตอ้ง
ช าระก่อนตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติรายสามญั 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

452452

 
 

2. จากการท าแบบสอบถาม โดยผลท่ีไดจ้ากการท าแบบสอบถามของลูกคา้ ลูกคา้ท่ีเคยใชบ้ริการกบัธนาคารออมสิน แต่ไม่
เคยซ้ือผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติรายสามญักบัธนาคารออมสิน สาขาเดอะพาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก สรุปไดว้า่ ผูต้อบแบบสอบถาม
เป็นลูกคา้ของธนาคารออมสินมาก่อน จ านวน 290 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 66.20 มีช่วงอายอุยูท่ี่ 
30-35 ปี จ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 42.41 สถานภาพโสด จ านวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 70.00 มีระดบัการคึกษาอยูท่ี่ปริญญา
ตรี จ านวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 78.30 ประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทั จ านวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 74.14 มีรายไดเ้ดือนละ 
20,001-30,000 บาท จ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 44.48 เป็นลูกคา้ท่ีใชบ้ริการเงินฝากกบัธนาคารออมสิน จ านวน 280 คน คิดเป็น
ร้อยละ 96.6 โดยมีระยะเวลาการใชม้าแลว้ 4-6 ปี จ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 50.69 โดยเลือกใชบ้ริการของธนาคารออมสิน
เพราะความน่าเช่ือถือเป็นอนัดบัหน่ึง จ านวน  274 คน คิดเป็นร้อยละ 94.50 โดยส่วนใหญ่ใชบ้ริการผา่นช่องทางสาขาหรือส านกังาน 
จ านวน  286 คน คิดเป็นร้อยละ 98.60 และในแต่ละสัปดาห์มีการท าธุรกรรมกบัธนาคารออมสินนอ้ยกวา่ 5 คร้ัง จ านวน  185 คน    
คิดเป็นร้อยละ 63.80 จากปัจจยัดา้นต่าง ๆ พบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ลูกคา้เลือกใชบ้ริการธนาคารออมสิน เน่ืองมาจากความมีมาตรฐาน 
น่าเช่ือถือ ไดค้ะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.92 ดา้นราคาธนาคารออมสินมีการแจง้รายละเอียดค่าธรรมเนียมท่ีชดัเจนก่อนให้บริการแก่ลูกคา้
ไดค้ะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.50 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายธนาคารออมสิน มีจ านวนสาขาใหบ้ริการจ านวนมาก ท่ีลูกคา้สามารถเขา้ถึง
ไดง่้าย ไดค้ะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.65 และดา้นบุคลากรพนกังานของธนาคารมีความสุภาพในการให้บริการแก่ลูกคา้ ไดค้ะแนนเฉล่ีย
เท่ากบั 4.71 ซ่ึงส่งผลใหลู้กคา้เลือกใชบ้ริการกบัธนาคารออมสิน ส่วนถดัมาเป็นเร่ืองของพฤติกรรมของลูกคา้ พบวา่ ลูกคา้ส่วนใหญ่
เคยมีประสบการณ์ในการซ้ือผลิตภณัฑป์ระกนั จ านวน 285 คน คิดเป็นร้อยละ 98.30 และผลิตภณัฑป์ระกนัท่ีนิยมซ้ือจะเป็นประกนั
อุบติัเหตุ จ านวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 79.30 โดยลูกคา้ส่วนใหญ่ยงัไม่เคยซ้ือผลิตภณัฑ์ประกันชีวิต จ านวน 159 คน คิดเป็น     
ร้อยละ 54.80 แต่มีขอ้เสนอแนะในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ประชีวิตดงัน้ี เร่ืองผูรั้บผลประโยชน์จะเลือกเป็นบิดา/มารดาเป็นผูรั้บ
ผลประโยชน์ในประกนัชีวติ จ านวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 72.80 โดยอยากเลือกซ้ือประกนัรายสามญัประเภทสะสมทรัพย ์ซ่ึงไม่
เคยทราบมาก่อนวา่ ธนาคารออมสินมีจ าหน่ายประกนัรายสามญั จ านวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 63.80 ซ่ึงในอนาคต คาดการณ์วา่ 
จะเลือกซ้ือประกนัชีวติรายสามญักบัธนาคารออมสิน เม่ือมีโอกาส 268 คน คิดเป็นร้อยละ 92.40 พร้อมทั้งระบุความพึงพอใจในการ
เลือกซ้ือประกนัชีวติกบัธนาคารออมสิน คือ มีความพึงพอใจในดา้นช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของธนาคาร/บริษทัประกนั ความพึง
พอใจในดา้นสิทธิประโยชน์และความคุม้ครอง ไดค้ะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.90 และเหตุผลท่ีท าให้ลูกคา้ตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตเป็น
อนัดบัแรกคือ ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บก่อนตดัสินเลือกซ้ือผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติ ไดค้ะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.82 

 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 
สรุปผลการศึกษา  

จากการศึกษาสาเหตุและแนวทางแกไ้ขปัญหาเพ่ือเพ่ิมจ านวนการท าประกนัชีวิตรายสามญั ของธนาคารออมสินสาขาฯ 
พบวา่ ปัจจยัดา้น เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต้่อเดือน ท่ีแตกต่างกนันั้น มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตรายสามญั 
ซ่ึงลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุอยู่ท่ี 30-35 ปี สถานภาพโสด มีระดับการคึกษาอยู่ท่ีปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็น
พนกังานบริษทัมีรายไดเ้ดือนละ 20,001-30,000 บาท ในอนาคตจะเลือกซ้ือประกนัชีวิตรายสามญักบัธนาคารออมสินเม่ือมีโอกาส 
พร้อมทั้งระบุความพึงพอใจในการเลือกซ้ือประกนัชีวิตกบัธนาคารออมสิน คือ มีความพึงพอใจในดา้นช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือ
ของธนาคาร/บริษทัประกนั ความพึงพอใจในดา้นสิทธิประโยชน์และความคุม้ครอง และเหตุผลท่ีท าให้ลูกคา้ตดัสินใจซ้ือประกนั
ชีวิตเป็นอนัดบัแรก คือ ประโยชน์ท่ีจะได้รับก่อนตดัสินเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ประกนัชีวิต และลูกคา้ส่วนใหญ่ท่ีเคยซ้ือผลิตภณัฑ์
ประกนัชีวิตรายสามญักบัธนาคารออมสินและจะตดัสินใจเลือกซ้ือประกนัชีวิตรายสามญั ดว้ยวตัถุประสงคห์ลกัคือ ประกนัสร้าง



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย
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2. จากการท าแบบสอบถาม โดยผลท่ีไดจ้ากการท าแบบสอบถามของลูกคา้ ลูกคา้ท่ีเคยใชบ้ริการกบัธนาคารออมสิน แต่ไม่
เคยซ้ือผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติรายสามญักบัธนาคารออมสิน สาขาเดอะพาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก สรุปไดว้า่ ผูต้อบแบบสอบถาม
เป็นลูกคา้ของธนาคารออมสินมาก่อน จ านวน 290 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 66.20 มีช่วงอายอุยูท่ี่ 
30-35 ปี จ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 42.41 สถานภาพโสด จ านวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 70.00 มีระดบัการคึกษาอยูท่ี่ปริญญา
ตรี จ านวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 78.30 ประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทั จ านวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 74.14 มีรายไดเ้ดือนละ 
20,001-30,000 บาท จ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 44.48 เป็นลูกคา้ท่ีใชบ้ริการเงินฝากกบัธนาคารออมสิน จ านวน 280 คน คิดเป็น
ร้อยละ 96.6 โดยมีระยะเวลาการใชม้าแลว้ 4-6 ปี จ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 50.69 โดยเลือกใชบ้ริการของธนาคารออมสิน
เพราะความน่าเช่ือถือเป็นอนัดบัหน่ึง จ านวน  274 คน คิดเป็นร้อยละ 94.50 โดยส่วนใหญ่ใชบ้ริการผา่นช่องทางสาขาหรือส านกังาน 
จ านวน  286 คน คิดเป็นร้อยละ 98.60 และในแต่ละสัปดาห์มีการท าธุรกรรมกบัธนาคารออมสินนอ้ยกวา่ 5 คร้ัง จ านวน  185 คน    
คิดเป็นร้อยละ 63.80 จากปัจจยัดา้นต่าง ๆ พบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ลูกคา้เลือกใชบ้ริการธนาคารออมสิน เน่ืองมาจากความมีมาตรฐาน 
น่าเช่ือถือ ไดค้ะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.92 ดา้นราคาธนาคารออมสินมีการแจง้รายละเอียดค่าธรรมเนียมท่ีชดัเจนก่อนให้บริการแก่ลูกคา้
ไดค้ะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.50 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายธนาคารออมสิน มีจ านวนสาขาใหบ้ริการจ านวนมาก ท่ีลูกคา้สามารถเขา้ถึง
ไดง่้าย ไดค้ะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.65 และดา้นบุคลากรพนกังานของธนาคารมีความสุภาพในการให้บริการแก่ลูกคา้ ไดค้ะแนนเฉล่ีย
เท่ากบั 4.71 ซ่ึงส่งผลใหลู้กคา้เลือกใชบ้ริการกบัธนาคารออมสิน ส่วนถดัมาเป็นเร่ืองของพฤติกรรมของลูกคา้ พบวา่ ลูกคา้ส่วนใหญ่
เคยมีประสบการณ์ในการซ้ือผลิตภณัฑป์ระกนั จ านวน 285 คน คิดเป็นร้อยละ 98.30 และผลิตภณัฑป์ระกนัท่ีนิยมซ้ือจะเป็นประกนั
อุบติัเหตุ จ านวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 79.30 โดยลูกคา้ส่วนใหญ่ยงัไม่เคยซ้ือผลิตภณัฑ์ประกันชีวิต จ านวน 159 คน คิดเป็น     
ร้อยละ 54.80 แต่มีขอ้เสนอแนะในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ประชีวิตดงัน้ี เร่ืองผูรั้บผลประโยชน์จะเลือกเป็นบิดา/มารดาเป็นผูรั้บ
ผลประโยชน์ในประกนัชีวติ จ านวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 72.80 โดยอยากเลือกซ้ือประกนัรายสามญัประเภทสะสมทรัพย ์ซ่ึงไม่
เคยทราบมาก่อนวา่ ธนาคารออมสินมีจ าหน่ายประกนัรายสามญั จ านวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 63.80 ซ่ึงในอนาคต คาดการณ์วา่ 
จะเลือกซ้ือประกนัชีวติรายสามญักบัธนาคารออมสิน เม่ือมีโอกาส 268 คน คิดเป็นร้อยละ 92.40 พร้อมทั้งระบุความพึงพอใจในการ
เลือกซ้ือประกนัชีวติกบัธนาคารออมสิน คือ มีความพึงพอใจในดา้นช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของธนาคาร/บริษทัประกนั ความพึง
พอใจในดา้นสิทธิประโยชน์และความคุม้ครอง ไดค้ะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.90 และเหตุผลท่ีท าให้ลูกคา้ตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตเป็น
อนัดบัแรกคือ ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บก่อนตดัสินเลือกซ้ือผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติ ไดค้ะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.82 

 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 
สรุปผลการศึกษา  

จากการศึกษาสาเหตุและแนวทางแกไ้ขปัญหาเพ่ือเพ่ิมจ านวนการท าประกนัชีวิตรายสามญั ของธนาคารออมสินสาขาฯ 
พบวา่ ปัจจยัดา้น เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต้่อเดือน ท่ีแตกต่างกนันั้น มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตรายสามญั 
ซ่ึงลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุอยู่ท่ี 30-35 ปี สถานภาพโสด มีระดับการคึกษาอยู่ท่ีปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็น
พนกังานบริษทัมีรายไดเ้ดือนละ 20,001-30,000 บาท ในอนาคตจะเลือกซ้ือประกนัชีวิตรายสามญักบัธนาคารออมสินเม่ือมีโอกาส 
พร้อมทั้งระบุความพึงพอใจในการเลือกซ้ือประกนัชีวิตกบัธนาคารออมสิน คือ มีความพึงพอใจในดา้นช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือ
ของธนาคาร/บริษทัประกนั ความพึงพอใจในดา้นสิทธิประโยชน์และความคุม้ครอง และเหตุผลท่ีท าให้ลูกคา้ตดัสินใจซ้ือประกนั
ชีวิตเป็นอนัดบัแรก คือ ประโยชน์ท่ีจะได้รับก่อนตดัสินเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ประกนัชีวิต และลูกคา้ส่วนใหญ่ท่ีเคยซ้ือผลิตภณัฑ์
ประกนัชีวิตรายสามญักบัธนาคารออมสินและจะตดัสินใจเลือกซ้ือประกนัชีวิตรายสามญั ดว้ยวตัถุประสงคห์ลกัคือ ประกนัสร้าง

 
 

ความมัง่คงใหแ้ก่ตนเองและครอบครัว สามารถน าเบ้ียประกนัไปหกัลดหยอ่นภาษีได ้และเป็นการออมเงินไวใ้ชใ้นยามเกษียณ โดย
ลูกคา้มกัจะเลือกซ้ือประกนัชีวิตรายสามญัประเภทสะสมทรัพย ์และมีกรมธรรมป์ระกนัชีวิตอยา่งนอ้ยจ านวน 1 กรมธรรม ์มีบิดา/
มารดาเป็นผูรั้บผลประโยชน์จากการท าประกนัชีวติรายสามญั และจากขอ้มูลขา้งตน้ เราสามารถน าไปวางแผนเพ่ือต่อยอดผลิตภณัฑ์
ในอนาคตโดยเลือกเจาะจงไปท่ีกลุ่มเป้าหมายท่ีใหค้วามสนใจกบัผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติรายสามญั 

 
อภิปรายผลการศึกษา  

ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาสาเหตุและแนวทางแกไ้ขปัญหาเพ่ือเพ่ิมจ านวนการท าประกนัชีวติรายสามญั ของ
ธนาคารออมสิน สาขาเดอะพาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก ตามวตัถุประสงค ์ไดแ้ก่ 

1. เพ่ือศึกษาถึงความพึงพอใจและตอ้งการของลูกคา้เพ่ือน าไปวางแผนกลยทุธ์ในการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑป์ระกนั
รายสามญักบัธนาคารออมสิน สาขาเดอะพาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดมีผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตผ่านช่องทางธนาคารออมสินเช่นกนั เพราะในการตดัสินใจผลิตภณัฑป์ระกนัรายสามญันั้น ลูกคา้
จะตอ้งมีความพึงพอใจในดา้นช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของธนาคาร/บริษทัประกนั ความพึงพอใจในดา้นสิทธิประโยชน์และ
ความคุม้ครอง และเหตุผลท่ีท าให้ลูกคา้ตดัสินใจซ้ือประกันชีวิตเป็นอนัดับแรก คือ ประโยชน์ท่ีจะได้รับก่อนตดัสินเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑ์ประกนัชีวิต และลูกคา้ส่วนใหญ่ท่ีเคยซ้ือผลิตภณัฑ์ประกนัชีวิตรายสามญักบัธนาคารออมสินและจะตดัสินใจเลือกซ้ือ
ประกนัชีวติรายสามญั ดว้ยวตัถุประสงคห์ลกัคือ ประกนัสร้างความมัง่คงให้แก่ตนเองและครอบครัว สามารถน าเบ้ียประกนัไปหัก
ลดหยอ่นภาษีได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มณีรัตน์ รัตนพนัธ์ (2560) ศึกษาปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวิตของผูบ้ริโภค
ในจงัหวดัสงขลา พบวา่ พฤติกรรมการเลือกซ้ือประกนัชีวติของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสงขลา ส่วนใหญ่มีเหตุผลในการเลือกซ้ือประกนั
ชีวติเพราะประกนัชีวิตเป็นหลกัประกนัความมัน่คงให้แก่ชีวิต ครอบครัว และคนท่ีอยูใ่นอุปการะ การออมเงินไวใ้ชใ้นยามเกษียณ 
ตลอดจนการน าเบ้ียประกนัชีวติไปลดหยอ่นภาษีได ้

2. เพ่ือหาแนวทางเพ่ิมจ านวนลูกคา้ในการซ้ือผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติรายสามญักบัธนาคารออมสิน สาขาเดอะพาซิโอ พาร์ค 
กาญจนาภิเษก ผลการศึกษาพบว่า ลูกคา้ท่ีเลือกซ้ือผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตรายสามญั ส่วนใหญ่จะมีทั้งเพศหญิงและเพศชาย มีอายุ
ตั้งแต่ 30-60 ปี มีอาชีพมัน่คง เป็นผูมี้รายไดป้ระจ าและมีเงินเดือนอยูใ่นฐานท่ีตอ้งเสียภาษี จะเลือกซ้ือผลิตภณัฑป์ระกนัแบบสะสม
ทรัพย ์โดยใหส้าเหตุท่ีเลือกซ้ือประกนัประเภทน้ี เพ่ือตอ้งการวางแผนการเงินในอนาคต ใชเ้ป็นการออมเงิน และน าค่าเบ้ียไปใชใ้น
การลดหยอ่นภาษี จากลกัษณะของลูกคา้ ท าใหธ้นาคารฯ จะตอ้งมีการออกแบบผลิตภณัฑท่ี์มีความเหมาะสมให้กบัลูกคา้ โดยลูกคา้
จะมีการพิจารณาถึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ รายละเอียดโปรโมชัน่ ค่าบริการ และราคา ก่อนเลือกซ้ือ หากตรงตามความตอ้งการท่ีลูกคา้
ตั้ งไว ้จะท าให้ธนาคารสามารถเพ่ิมจ านวนลูกคา้ในการซ้ือผลิตภณัฑ์ประกันชีวิตรายสามัญได้ ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ 
ประสิทธ์ิ รัตนพนัธ์ และคณะ (2562) ศึกษาการรับรู้ภาพลกัษณ์ธุรกิจประกนัชีวิตของผูบ้ริโภคในประเทศ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วน
ใหญ่มีเหตุผลในการเลือกท าประกนัชีวติ คือ เป็นหลกัประกนัสร้างความมัง่คงให้แก่ตนเองและครอบครัว รองลงมาคือ สามารถน า
เบ้ียประกนัไปหกัลดหยอ่นภาษีได ้เป็นการออมเงินไวใ้ชใ้นยามเกษียณ และเป็นการกระจายการลงทุน 

3. เพ่ือหาแนวทางเพ่ิมรายไดค้่าธรรมเนียมในส่วนของผลิตภณัฑป์ระกนัรายสามญัของธนาคารออมสินสาขา เดอะพาซิโอ 
พาร์ค กาญจนาภิเษก ผลการศึกษาพบวา่ ลูกคา้มกัจะเลือกซ้ือประกนัชีวิตรายสามญัประเภทสะสมทรัพย ์และมีกรมธรรมป์ระกนั
ชีวติอยา่งนอ้ยจ านวน 1 กรมธรรม ์มีบิดา/มารดาเป็นผูรั้บผลประโยชน์จากการท าประกนัชีวติรายสามญั ดงันั้น หากธนาคารตอ้งการ
เพ่ิมรายไดค้่าธรรมเนียมในส่วนของผลิตภณัฑป์ระกนัรายสามญั จะตอ้งมีการวางแผน ออกแบบผลิตภณัฑใ์ห้ตรงตามความตอ้งการ
ของลูกคา้ เพ่ือเชิญชวนให้ลูกคา้เขา้มาเลือกซ้ือประกนัชีวิตรายสามญั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณัฐิยา ภทัรกิจจานุรักษ ์(2560) 
ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือประกนัชีวติของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา่ รูปแบบประกนัชีวติท่ีลูกคา้



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี
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นิยมซ้ือจะเป็นประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย ์มีจ านวนการถือกรมธรรม์ประกันชีวิตอยู่อย่างน้อยจ านวน 1 กรมธรรม์ และมี
วตัถุประสงคข์องการซ้ือประกนัชีวติ คือ เพ่ือออมเงิน และการลดหยอ่นภาษี  
ข้อเสนอแนะจากการศึกษา  

จากการศึกษาพบว่า ลูกคา้ส่วนใหญ่จะไม่ทราบว่า ธนาคารออมสินมีการจ าหน่ายประกันชีวิตรายสามญั เน่ืองมาจาก
ธนาคารมีผลิตภณัฑท์างการเงินท่ีหลากหลาย ท าให้ลูกคา้ไม่สามารถเขา้ถึงผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตรายสามญั ดงันั้น จึงท าให้สาขามี
ยอดจ าหน่ายลดลง อีกทั้งจากวกิฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควดิ-19 ท าให้เศรษฐกิจชะลอตวั ส่งผลต่อการเลือกซ้ือของลูกคา้เป็น
อยา่งมาก ดงันั้น  

1. ธนาคารควรสร้างความน่าเช่ือถือในดา้นผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติรายสามญั เน่ืองจากเป็นผลิตภณัฑท่ี์ยงัไม่ค่อยเป็นท่ีนิยม
ของลูกคา้ เพ่ิมประสิทธิภาพดว้ยการพฒันาปรับปรุงผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติรายสามญั ให้เขา้กบัยคุดิจิทลั อยา่งท่ีบริษทัประกนัก าลงั
ปรับตวัเป็นการอ านวยความสะดวกในการท าธุรกรรมของลูกคา้ เพ่ือใหต้อบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ในปัจจุบนั 

2. ธนาคารควรมีการใชส่ื้อประชาสัมพนัธ์ต่าง ๆ ในการโฆษณาเพื่อท าให้ลูกคา้ทราบ และรับรู้ถึงผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิต
รายสามญัของธนาคารออมสิน พร้อมทั้งมีการต่อยอดผลิตภณัฑใ์หต้รงตามกลุ่มลูกคา้ เน่ืองจากผลิตภณัฑท่ี์เปิดจ าหน่ายในปัจจุบนัมี
แบบท่ีนอ้ยและยงัไม่ตรงความตอ้งการของลูกคา้ท่ีมีความหลากหลาย 

3. ธนาคารควรมีการสร้างความรู้ความเขา้ใจให้กับพนักงานผูมี้หน้าท่ีในการติดต่อส่ือสารกับลูกคา้เพ่ิมศักยภาพให้
พนกังาน ให้พนกังานสามารถน าเสนอผลิตภณัฑแ์ก่ลูกคา้ไดถู้กตอ้ง เม่ือพนกังานเขา้ใจสามารถให้ขอ้มูลลูกคา้ไดช้ดัเจน  จะท าให้
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นิยมซ้ือจะเป็นประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย ์มีจ านวนการถือกรมธรรม์ประกันชีวิตอยู่อย่างน้อยจ านวน 1 กรมธรรม์ และมี
วตัถุประสงคข์องการซ้ือประกนัชีวติ คือ เพ่ือออมเงิน และการลดหยอ่นภาษี  
ข้อเสนอแนะจากการศึกษา  

จากการศึกษาพบว่า ลูกคา้ส่วนใหญ่จะไม่ทราบว่า ธนาคารออมสินมีการจ าหน่ายประกันชีวิตรายสามญั เน่ืองมาจาก
ธนาคารมีผลิตภณัฑท์างการเงินท่ีหลากหลาย ท าให้ลูกคา้ไม่สามารถเขา้ถึงผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตรายสามญั ดงันั้น จึงท าให้สาขามี
ยอดจ าหน่ายลดลง อีกทั้งจากวกิฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควดิ-19 ท าให้เศรษฐกิจชะลอตวั ส่งผลต่อการเลือกซ้ือของลูกคา้เป็น
อยา่งมาก ดงันั้น  

1. ธนาคารควรสร้างความน่าเช่ือถือในดา้นผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติรายสามญั เน่ืองจากเป็นผลิตภณัฑท่ี์ยงัไม่ค่อยเป็นท่ีนิยม
ของลูกคา้ เพ่ิมประสิทธิภาพดว้ยการพฒันาปรับปรุงผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติรายสามญั ให้เขา้กบัยคุดิจิทลั อยา่งท่ีบริษทัประกนัก าลงั
ปรับตวัเป็นการอ านวยความสะดวกในการท าธุรกรรมของลูกคา้ เพ่ือใหต้อบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ในปัจจุบนั 

2. ธนาคารควรมีการใชส่ื้อประชาสัมพนัธ์ต่าง ๆ ในการโฆษณาเพื่อท าให้ลูกคา้ทราบ และรับรู้ถึงผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิต
รายสามญัของธนาคารออมสิน พร้อมทั้งมีการต่อยอดผลิตภณัฑใ์หต้รงตามกลุ่มลูกคา้ เน่ืองจากผลิตภณัฑท่ี์เปิดจ าหน่ายในปัจจุบนัมี
แบบท่ีนอ้ยและยงัไม่ตรงความตอ้งการของลูกคา้ท่ีมีความหลากหลาย 

3. ธนาคารควรมีการสร้างความรู้ความเขา้ใจให้กับพนักงานผูมี้หน้าท่ีในการติดต่อส่ือสารกับลูกคา้เพ่ิมศักยภาพให้
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ปัจจัยส่วนประสมการตลาดออนไลน์ทีม่ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้า 
ผ่านแพลตฟอร์มอคีอมเมิร์ซของ SHEIN 

 
วภิาว ีมะชยั1* 

ณฐัพงษ ์เตชะรัตนเสฏฐ2์ และ วนิดา สุวรรณนิพนธ์3 
สาขาบริหารธุรกิจ (การตลาด) คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา ประเทศไทย1 

*ผูรั้บผิดชอบบทความ: s62127313124@ssru.ac.th 
 

บทคดัย่อ 
 
งานวิจยัฉบบัน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่าน

แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของธุรกิจ SHEIN แตกต่างกนั (2) ศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนั ส่งผลการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่าน
แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของธุรกิจ SHEIN แตกต่างกนั และ (3) ศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดออนไลน์ท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของธุรกิจ SHEIN กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคือ ผูบ้ริโภคท่ีเคยสั่งซ้ือสินคา้หรือใช้
บริการผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ SHEIN จ านวน 400 คน โดยใชว้ิธีสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งกลุ่ม (cluster random sampling) และ
วธีิการกสุ่มตวัอยา่งแบบตามสะดวก (convenience sampling) และใชแ้บบสอบถามออนไลน์เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  
สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบทีระหวา่งกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็น
อิสระต่อกนั (independent sample t test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) และการวิเคราะห์ถดถอย
พหุคูณ (multiple regression analysis) ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่าน
แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของธุรกิจ SHEIN แตกต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ ส่วนพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ี
แตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของธุรกิจ SHEIN แตกต่างกนั ไดแ้ก่ ความถ่ีในการสั่งซ้ือ
สินคา้ ขณะท่ีพฤติกรรมผูบ้ริโภคอ่ืน ๆ ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของธุรกิจ SHEIN ท่ีแตกต่าง
กนัแต่อยา่งใด นอกจากน้ี ปัจจยัส่วนประสมการตลาดออนไลน์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ
ของธุรกิจ SHEIN อย่างนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ไดแ้ก่ ดา้นตน้ทุนของผูบ้ริโภค ดา้นความสะดวกในการซ้ือ และดา้นการ
ส่ือสาร ในขณะท่ีดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภค ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของธุรกิจ SHEIN 
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ปัจจัยส่วนประสมการตลาดออนไลน์ทีม่ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้า 
ผ่านแพลตฟอร์มอคีอมเมิร์ซของ SHEIN 
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บทคดัย่อ 
 
งานวิจยัฉบบัน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่าน

แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของธุรกิจ SHEIN แตกต่างกนั (2) ศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนั ส่งผลการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่าน
แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของธุรกิจ SHEIN แตกต่างกนั และ (3) ศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดออนไลน์ท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของธุรกิจ SHEIN กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคือ ผูบ้ริโภคท่ีเคยสั่งซ้ือสินคา้หรือใช้
บริการผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ SHEIN จ านวน 400 คน โดยใชว้ิธีสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งกลุ่ม (cluster random sampling) และ
วธีิการกสุ่มตวัอยา่งแบบตามสะดวก (convenience sampling) และใชแ้บบสอบถามออนไลน์เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  
สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบทีระหวา่งกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็น
อิสระต่อกนั (independent sample t test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) และการวิเคราะห์ถดถอย
พหุคูณ (multiple regression analysis) ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่าน
แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของธุรกิจ SHEIN แตกต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ ส่วนพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ี
แตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของธุรกิจ SHEIN แตกต่างกนั ไดแ้ก่ ความถ่ีในการสั่งซ้ือ
สินคา้ ขณะท่ีพฤติกรรมผูบ้ริโภคอ่ืน ๆ ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของธุรกิจ SHEIN ท่ีแตกต่าง
กนัแต่อยา่งใด นอกจากน้ี ปัจจยัส่วนประสมการตลาดออนไลน์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ
ของธุรกิจ SHEIN อย่างนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ไดแ้ก่ ดา้นตน้ทุนของผูบ้ริโภค ดา้นความสะดวกในการซ้ือ และดา้นการ
ส่ือสาร ในขณะท่ีดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภค ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของธุรกิจ SHEIN 
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Online Marketing Mix Factors Affecting Purchase Decision Through  
E-Commerce Platform of SHEIN 

 
Wipawee Machai1* 

Nattapong Techarattanaset2  and Wanida Suwunniponth3 
Business Administration (Marketing), Faculty of Management Science Suan Sunandha Rajabhat University, Thailand1 

*Corresponding author: s62127313124@ssru.ac.th  
 

Abstract 
 

The objectives of this research were to (1) study different demographic factors have differently influenced purchase 
decisions through e-commerce platform of SHEIN; (2) study different consumer behaviors have differently influenced purchase 
decisions through e-commerce platform of SHEIN; and (3) study the online marketing mix factors that influenced purchase 
decisions through e-commerce platform of SHEIN. The study sample consisted of 400 consumers who had purchased or used 
services through the e-commerce platform of SHEIN using cluster random sampling and convenience sampling. Online 
questionnaires were used as a data collection tool. The statistics used in the data analysis were frequency, percentage, mean, 
standard deviation, independent sample t test, one-way ANOVA and multiple regression analysis statistics. The results showed 
that different demographic factors affected the purchase decision through the e-commerce platform of SHEIN differently 
including gender, age, education, occupation and income. Consumer behavior in term of purchase frequency affected the 
purchase decision through e-commerce platform of SHEIN differently. In addition, the online marketing mix factors that 
influenced the purchase decision through e-commerce platform of SHEIN statistically at .05 level were online marketing mix 
factors in term of consumer cost to satisfy, convenience to buy, and communication. While online marketing mix factors in term 
of consumer wants and needs did not affect the purchase decision through e-commerce platform of SHEIN.  

 
Keywords: Online Marketing Mix, Purchase Decisions, Platform 
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บทน า 
 
ในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมา แนวโน้มการคา้โลกไดเ้ขา้สู่ระบบออนไลน์และเติบโตอย่างต่อเน่ืองทุกปี เทคโนโลยีและ

อินเทอร์เน็ตเป็นส่ิงส าคญัท่ีผูป้ระกอบการจะต้องท าความเขา้ใจและน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การประกอบธุรกิจบน
แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ (electronic commerce หรือ e-commerce) ไดรั้บความสนใจ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ และ
เป็นช่องทางท่ีผูป้ระกอบการ SME สามารถสู้กบับริษทัใหญ่ ๆ ธุรกิจบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซมีอตัราการเติบโตเพ่ิมข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในประเทศจีนท่ีมีความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยอียา่งรวดเร็ว และการซ้ือขายสินคา้ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์
ไดก้ลายเป็นหน่ึงในช่องทางหลกั ท าให้ธุรกิจอีคอมเมิร์ซในประเทศจีนเติบโตข้ึนอย่างกา้วกระโดดอยู่เป็นอนัดบัตน้ของโลก 
(ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์, 2564ข)  

เม่ือพิจารณาถึงตลาดอีคอมเมิร์ซในประเทศจีน พบว่า ประเทศจีนมีมูลคา้การคา้ในปี 2563 สูงถึง 1 ลา้นลา้นเหรียญ      
ดอลล่าร์สหรัฐ ซ่ึงนบัเป็นประเทศท่ีมีมูลค่าตลาดอีคอมเมิร์ซท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ทั้งน้ี เพราะความกา้วหนา้ของเทคโนโลยแีละฐานะ
ของประชาชนจีนท่ีดีข้ึน และการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมผูบ้ริโภคจากออฟไลน์สู่ออนไลน์ (ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั, ศูนยก์ารเรียนรู้
ทางธุรกิจส าหรับ SME, 2563) อีกทั้งการซ้ือขายผ่านระบบอีคอมเมิร์ซของจีน ไม่ไดเ้ป็นเพียงการซ้ือขายเฉพาะภายในประเทศ
เท่านั้น ผูซ้ื้อสินคา้จากประเทศอ่ืน ยงัซ้ือสินคา้จากจีนผ่านระบบการคา้ออนไลน์แบบขา้มพรมแดน หรือ Cross-Border E-
Commerce (CBEC) ซ่ึงช่วยอ านวยความสะดวกให้กบัผูบ้ริโภคในการซ้ือขายสินคา้ผ่านทางออนไลน์ ท่ีไม่ตอ้งมีการตรวจเขม้กบั
สินคา้ท่ีเขา้มา และยงัเป็นการซ้ือขายจากธุรกิจสู่ผูบ้ริโภค (B2C) และจากธุรกิจสู่ธุรกิจ (B2B) อีกดว้ย (กระทรวงพาณิชย,์ กรม
ส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ, 2561) 

ธุรกิจ SHEIN เป็นแบรนด์ขายเส้ือผา้ออนไลน์จากจีน เร่ิมตน้ธุรกิจเม่ือปี 2008 ท่ีเมืองหนานจิง ต่อมาในปี 2021 ธุรกิจ 
SHEIN ครอบคลุมมากกวา่ 150 ประเทศ โดยมีจุดเด่นคือ จ าหน่ายเส้ือผา้ออนไลน์ลกัษณะ Fast-Fashion ราคาถูก ไม่มีหนา้ร้าน เนน้
กลุ่มผูบ้ริโภควยัรุ่นในช่วง Gen Z มีสินคา้หลากหลายประเภท และขายผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ แพลตฟอร์ม SHEIN ใน
ประเทศไทย เร่ิมด าเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ในช่วงแรกมีปัญหาหลกัเร่ืองการจดัส่งท่ีใชร้ะยะเวลานาน เน่ืองจากตอ้งรอสินคา้ท่ี
ส่งจากประเทศจีน จึงไดมี้การปรับปรุงให้จดัส่งสินคา้ในระยะเวลาท่ีเร็วข้ึน แต่ต่อมาก็ยงัมีปัญหาเร่ืองคุณภาพของสินคา้ท่ีไม่ตรง
กบัท่ีโฆษณาไว ้ท าให้แพลตฟอร์ม SHEIN ไม่ไดรั้บความนิยมในประเทศไทย แต่ยงัคงเป็นแพลตฟอร์มท่ีน่าสนใจ เพราะบนส่ือ 
Instagram ของ SHEIN ในประเทศไทย มีผูติ้ดตาม 4.62 แสนคน ถือวา่ เป็นจ านวนมาก (Pattrat, 2563)  

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลให้เกิดการล็อกดาวน์และการเวน้ระยะห่างทางสังคม น าไปสู่
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคอยา่งเห็นไดช้ดั การซ้ือของออนไลน์กลายเป็นกิจวตัรประจ าวนัของผูบ้ริโภค ท าให้ธุรกิจ
ต่าง ๆ หันมาสนใจการขายสินคา้ผ่านอีคอมเมิร์ซมากข้ึน รวมทั้งผูป้ระกอบการดั้งเดิมตอ้งปรับตวั เพื่อรองรับความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคในดา้นน้ี ส่งผลต่อมูลค่าการซ้ือขายบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเติบโตข้ึนแบบกา้วกระโดด และเช่ือมัน่วา่ ความตอ้งการใน
การซ้ือขายผา่นทางออนไลน์นั้น จะกลายเป็นช่องทางท่ีส าคญัมากข้ึนส าหรับผูบ้ริโภค แมเ้ป็นยคุหลงัการแพร่ระบาดของ COVID-
19 เกิดเป็นวถีิปกติใหม่ (new normal) พบวา่ โดยเฉล่ียร้อยละ 45 ของผูบ้ริโภคทัว่เอเชีย วางแผนท่ีจะเพ่ิมการใชจ่้ายออนไลน์แทน
การใชช่้องทางการคา้ปลีกแบบเดิมในช่วง 12 เดือนขา้งหนา้ (ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์, 2564ก)  

การแข่งขนัทางการตลาดในยคุดิจิทลัท่ีเปล่ียนแปลงไป จึงมีการปรับมุมมองแนวความคิดจากส่วนประสมทางการตลาด 
4P’s พฒันามาเป็นส่วนประสมทางการตลาดผ่านมุมมองของผูบ้ริโภค หรือ 4C’s ซ่ึงเนน้การรับรู้ของผูบ้ริโภค มีองคป์ระกอบ 4 
ดา้น คือ ความตอ้งการของผูบ้ริโภค (consumer wants and needs) ตน้ทุนของผูบ้ริโภค (consumer’s cost to satisfy) ความสะดวกใน
การซ้ือ (convenience to buy) และการส่ือสาร (communication) (Kotler, 2016; Lauterborn, 1990) ซ่ึงหากธุรกิจมีการพฒันากลยทุธ์



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’
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ในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมา แนวโน้มการคา้โลกไดเ้ขา้สู่ระบบออนไลน์และเติบโตอย่างต่อเน่ืองทุกปี เทคโนโลยีและ

อินเทอร์เน็ตเป็นส่ิงส าคญัท่ีผูป้ระกอบการจะต้องท าความเขา้ใจและน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การประกอบธุรกิจบน
แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ (electronic commerce หรือ e-commerce) ไดรั้บความสนใจ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ และ
เป็นช่องทางท่ีผูป้ระกอบการ SME สามารถสู้กบับริษทัใหญ่ ๆ ธุรกิจบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซมีอตัราการเติบโตเพ่ิมข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในประเทศจีนท่ีมีความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยอียา่งรวดเร็ว และการซ้ือขายสินคา้ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์
ไดก้ลายเป็นหน่ึงในช่องทางหลกั ท าให้ธุรกิจอีคอมเมิร์ซในประเทศจีนเติบโตข้ึนอย่างกา้วกระโดดอยู่เป็นอนัดบัตน้ของโลก 
(ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์, 2564ข)  

เม่ือพิจารณาถึงตลาดอีคอมเมิร์ซในประเทศจีน พบว่า ประเทศจีนมีมูลคา้การคา้ในปี 2563 สูงถึง 1 ลา้นลา้นเหรียญ      
ดอลล่าร์สหรัฐ ซ่ึงนบัเป็นประเทศท่ีมีมูลค่าตลาดอีคอมเมิร์ซท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ทั้งน้ี เพราะความกา้วหนา้ของเทคโนโลยแีละฐานะ
ของประชาชนจีนท่ีดีข้ึน และการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมผูบ้ริโภคจากออฟไลน์สู่ออนไลน์ (ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั, ศูนยก์ารเรียนรู้
ทางธุรกิจส าหรับ SME, 2563) อีกทั้งการซ้ือขายผ่านระบบอีคอมเมิร์ซของจีน ไม่ไดเ้ป็นเพียงการซ้ือขายเฉพาะภายในประเทศ
เท่านั้น ผูซ้ื้อสินคา้จากประเทศอ่ืน ยงัซ้ือสินคา้จากจีนผ่านระบบการคา้ออนไลน์แบบขา้มพรมแดน หรือ Cross-Border E-
Commerce (CBEC) ซ่ึงช่วยอ านวยความสะดวกให้กบัผูบ้ริโภคในการซ้ือขายสินคา้ผ่านทางออนไลน์ ท่ีไม่ตอ้งมีการตรวจเขม้กบั
สินคา้ท่ีเขา้มา และยงัเป็นการซ้ือขายจากธุรกิจสู่ผูบ้ริโภค (B2C) และจากธุรกิจสู่ธุรกิจ (B2B) อีกดว้ย (กระทรวงพาณิชย,์ กรม
ส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ, 2561) 

ธุรกิจ SHEIN เป็นแบรนด์ขายเส้ือผา้ออนไลน์จากจีน เร่ิมตน้ธุรกิจเม่ือปี 2008 ท่ีเมืองหนานจิง ต่อมาในปี 2021 ธุรกิจ 
SHEIN ครอบคลุมมากกวา่ 150 ประเทศ โดยมีจุดเด่นคือ จ าหน่ายเส้ือผา้ออนไลน์ลกัษณะ Fast-Fashion ราคาถูก ไม่มีหนา้ร้าน เนน้
กลุ่มผูบ้ริโภควยัรุ่นในช่วง Gen Z มีสินคา้หลากหลายประเภท และขายผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ แพลตฟอร์ม SHEIN ใน
ประเทศไทย เร่ิมด าเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ในช่วงแรกมีปัญหาหลกัเร่ืองการจดัส่งท่ีใชร้ะยะเวลานาน เน่ืองจากตอ้งรอสินคา้ท่ี
ส่งจากประเทศจีน จึงไดมี้การปรับปรุงให้จดัส่งสินคา้ในระยะเวลาท่ีเร็วข้ึน แต่ต่อมาก็ยงัมีปัญหาเร่ืองคุณภาพของสินคา้ท่ีไม่ตรง
กบัท่ีโฆษณาไว ้ท าให้แพลตฟอร์ม SHEIN ไม่ไดรั้บความนิยมในประเทศไทย แต่ยงัคงเป็นแพลตฟอร์มท่ีน่าสนใจ เพราะบนส่ือ 
Instagram ของ SHEIN ในประเทศไทย มีผูติ้ดตาม 4.62 แสนคน ถือวา่ เป็นจ านวนมาก (Pattrat, 2563)  

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลให้เกิดการล็อกดาวน์และการเวน้ระยะห่างทางสังคม น าไปสู่
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคอยา่งเห็นไดช้ดั การซ้ือของออนไลน์กลายเป็นกิจวตัรประจ าวนัของผูบ้ริโภค ท าให้ธุรกิจ
ต่าง ๆ หันมาสนใจการขายสินคา้ผ่านอีคอมเมิร์ซมากข้ึน รวมทั้งผูป้ระกอบการดั้งเดิมตอ้งปรับตวั เพื่อรองรับความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคในดา้นน้ี ส่งผลต่อมูลค่าการซ้ือขายบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเติบโตข้ึนแบบกา้วกระโดด และเช่ือมัน่วา่ ความตอ้งการใน
การซ้ือขายผา่นทางออนไลน์นั้น จะกลายเป็นช่องทางท่ีส าคญัมากข้ึนส าหรับผูบ้ริโภค แมเ้ป็นยคุหลงัการแพร่ระบาดของ COVID-
19 เกิดเป็นวถีิปกติใหม่ (new normal) พบวา่ โดยเฉล่ียร้อยละ 45 ของผูบ้ริโภคทัว่เอเชีย วางแผนท่ีจะเพ่ิมการใชจ่้ายออนไลน์แทน
การใชช่้องทางการคา้ปลีกแบบเดิมในช่วง 12 เดือนขา้งหนา้ (ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์, 2564ก)  

การแข่งขนัทางการตลาดในยคุดิจิทลัท่ีเปล่ียนแปลงไป จึงมีการปรับมุมมองแนวความคิดจากส่วนประสมทางการตลาด 
4P’s พฒันามาเป็นส่วนประสมทางการตลาดผ่านมุมมองของผูบ้ริโภค หรือ 4C’s ซ่ึงเนน้การรับรู้ของผูบ้ริโภค มีองคป์ระกอบ 4 
ดา้น คือ ความตอ้งการของผูบ้ริโภค (consumer wants and needs) ตน้ทุนของผูบ้ริโภค (consumer’s cost to satisfy) ความสะดวกใน
การซ้ือ (convenience to buy) และการส่ือสาร (communication) (Kotler, 2016; Lauterborn, 1990) ซ่ึงหากธุรกิจมีการพฒันากลยทุธ์

การตลาด 4C’s ท่ีเหมาะสมแลว้ จะส่งผลต่อการการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค โดยพฤติกรรมของผูบ้ริโภคจะพิจารณาเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑจ์ากสองช่องทางเลือกข้ึนไป และเก่ียวขอ้งกบักระบวนการตดัสินใจทั้งดา้นจิตใจ ความรู้สึกนึกคิด และพฤติกรรมทาง
กายภาพ มีกระบวนการหรือขั้นตอนการตดัสินใจซ้ือเป็นล าดบั ประกอบไปดว้ย การรับรู้ปัญหา การคน้หาขอ้มูล การประเมินผล
ทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ (Kotler, 2003)  

จากความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้จิยัจึงมีความสนใจศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมการตลาด
ออนไลน์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของธุรกิจ SHEIN โดยศึกษาจากผูบ้ริโภคในเขตพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร การศึกษาจะมุ่งเนน้ไปท่ีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ หรือ 4C’s ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ เน่ืองจาก
เป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีความสอดคลอ้งกบัการตลาดของธุรกิจออนไลน์ ผลจากการศึกษาสามารถน ามาประยุกต์ใชก้ับการก าหนด      
กลยทุธ์และกิจกรรมทางการตลาดท่ีสอดคลอ้งกบัธุรกิจ SHEIN และการขายสินคา้ผา่นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซใหเ้จริญเติบโตยิง่ข้ึน 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 
1. เพ่ือศึกษาปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของธุรกิจ 

SHEIN แตกต่างกนั 
2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนั ส่งผลการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของธุรกิจ SHEIN

แตกต่างกนั 
3. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดออนไลน์ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของ

ธุรกิจ SHEIN 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีกรอบแนวคดิ และผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 
แนวคดิและทฤษฎส่ีวนประสมการตลาดออนไลน์ 
             เป็นส่วนประสมการตลาดท่ีมองในมุมของผูบ้ริโภค โดยให้ความส าคญัและยึดลูกคา้เป็นศูนยก์ลาง เพื่อให้นักการตลาด
สามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคในปัจจุบนัไดง่้ายข้ึน และสามารถส่ือสารกบัผูบ้ริโภคไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน (Kotler, 2016) 
Lauterborn (1990) ให้ความหมายส่วนประสมการตลาดออนไลน์ (online marketing mix) หมายถึง องคป์ระกอบท่ีส าคญัในการ
ด าเนินงานการตลาด เป็นปัจจยัท่ีกิจการสามารถควบคุมได ้เพ่ือคน้หาวา่ ผูบ้ริโภคตอ้งการอะไร คิดอยา่งไร และน าเสนอคุณค่าและ
ประสบการณ์ใหก้บัผูบ้ริโภคไดต้รงจุดมากข้ึน โดยไดน้ าเสนอส่วนประสมการตลาด 4Cs ในมุมมองของผูบ้ริโภค แทนส่วนประสม
การตลาด 4Ps ในมุมมองของผูข้าย ซ่ึงน ามาประยุกต์กบัสถานการณ์การตลาดในยคุดิจิทลัไดเ้หมาะสมมากกวา่ ประกอบดว้ย 4 
องคป์ระกอบ ดงัน้ี 

1. ดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภค (consumer wants and needs) เป็นมุมกลบัของส่วนประสมทางการตลาด 4p’s ดา้น
สินคา้ (products) ในมุมมองของลูกคา้นั้น สินคา้หรือบริการท่ีลูกคา้ตอ้งการตอ้งแกปั้ญหาของลูกคา้ได ้ธุรกิจตอ้งเสนอคุณค่าท่ี
ลูกคา้ตอ้งการ และตอ้งศึกษาท าความเขา้ใจผูบ้ริโภคอยา่งแทจ้ริง เน่ืองจากผูบ้ริโภคในปัจจุบนัเรียนรู้ท่ีจะเลือกบริโภคสินคา้ไดด้ว้ย
ตนเอง  



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี
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2. ดา้นตน้ทุนของผูบ้ริโภค (consumer cost to satisfy) เป็นมุมกลบัของส่วนประสมทางการตลาด 4P’s ในดา้นราคา 
(price) ซ่ึงตอ้งค านึงถึงตน้ทุนของผูบ้ริโภคมากกวา่ตน้ทุนของธุรกิจ ตน้ทุนของผูบ้ริโภคจะค านวณจากค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีผูบ้ริโภค
ตอ้งจ่ายออกไปในการซ้ือสินคา้ โดยผูบ้ริโภคจะประเมินเงินท่ีจ่ายนั้น คุม้ค่ากบัสินคา้หรือบริการท่ีไดม้าในมุมมองของผูบ้ริโภคเอง  

3. ดา้นความสะดวกในการซ้ือของผูบ้ริโภค (convenience to buy) เป็นมุมกลบัของส่วนประสมทางการตลาด 4P’s ในดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย (place) เน่ืองจากปัจจุบนัเป็นยคุการส่ือสารออนไลน์ ผูบ้ริโภคเลือกความสะดวกสบายมากกวา่การท่ีจะตอ้ง
เดินทางไปซ้ือสินคา้หรือบริการ ดงันั้น ธุรกิจตอ้งสร้างช่องทางให้ผูบ้ริโภคสามารถคน้หาสินคา้ไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว ให้ขอ้มูล
สินคา้ท่ีจ าเป็นและเพียงพอกบัความตอ้งการของลูกคา้ รวมทั้งช่องทางการช าระเงินและการจดัส่งตอ้งง่ายและสะดวก  

4. ดา้นการส่ือสาร (communication) เป็นมุมกลบัของส่วนประสมทางการตลาด 4P’s ในดา้นการส่งเสริมการตลาด 
(promotion) ซ่ึงไดเ้ปล่ียนเป็นการส่ือสารเขา้มาแทน เพราะการส่ือสารท่ีดีจะสร้างความเช่ือถือในสินคา้และบริการส่งผลต่อยอดขาย
ท่ีเพ่ิมข้ึน จึงจ าเป็นตอ้งส่ือสารไปยงักลุ่มเป้าหมายใหเ้กิดความเขา้ใจอยา่งตรงประเด็น ธุรกิจจะตอ้งจดัหาส่ือท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะ
การส่ือสารท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการตามรูปแบบวถีิชีวติของผูบ้ริโภค และความคุม้ค่าหรือสิทธิพิเศษอ่ืนท่ีผูบ้ริโภคจะไดรั้บ   
 
แนวคดิและทฤษฎกีารตัดสินใจซ้ือ 

หมายถึง กระบวนการในการเลือกท่ีจะกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงจากทางเลือกต่าง ๆ ท่ีมีอยู ่ซ่ึงผูบ้ริโภคมกัจะตอ้งตดัสินใจใน
ทางเลือกต่าง ๆ ของสินคา้และบริการอยู่เสมอ โดยท่ีเขาจะเลือกสินคา้หรือบริการตามขอ้มูลและขอ้จ ากดัของสถานการณ์ การ
ตดัสินใจ จึงเป็นกระบวนการท่ีส าคญัและอยู่ภายในจิตใจของผูบ้ริโภค ซ่ึง Kotler (2003) อธิบายกระบวนการตดัสินใจซ้ือของ
ผูบ้ริโภคไวว้า่ ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน ดงัน้ี  

1. การรับรู้ถึงปัญหาหรือความจ าเป็น หมายถึง การรับรู้ความตอ้งการจะเกิดข้ึนไดน้ั้น ตอ้งเกิดจากส่ิงกระตุน้หรือความ
ตอ้งการท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ ซ่ึงความตอ้งการ มีทั้งความตอ้งการดา้นร่างกาย จิตใจ ความปรารถนาตอ้งการส่ิงนั้น  

2. การแสวงหาขอ้มูล หมายถึง ความตอ้งการท่ีถูกการกระตุน้และเป็นส่ิงท่ีสามารถตอบสนองผูบ้ริโภคได ้ผูบ้ริโภคจะน า
ส่ิงนั้นมาตอบสนองความตอ้งการของตนเองทนัที แต่ถา้ไม่สามารถตอบสนองความตอ้งหารเหล่านั้นไดท้นัที ความตอ้งการจะถูก
เก็บไว ้เพื่อรอใหไ้ดรั้บการกระตุน้ท่ีเพียงพอ โดยการกระตุน้จะท าใหผู้บ้ริโภคมีทิศทางในการคน้หาขอ้มูลเพ่ิมเติม  

3. การประเมินทางเลือก หมายถึง การประเมินทางเลือกต่าง ๆ จากขอ้มูลท่ีคน้หา ซ่ึงนักการตลาดควรท่ีจะตอ้งรู้วิธีท่ี
ผูบ้ริโภคใชใ้นการประเมินทางเลือกดว้ย เพราะผูบ้ริโภคแต่ละบุคคลนั้น มีวธีิการประเมินแตกต่างกนัออกไปไม่เหมือนกนั 

4. การตดัสินใจซ้ือ หมายถึง การตดัสินใจซ้ือท่ีเกิดข้ึนหลงัจากการประเมินทางเลือก ท าให้ผูบ้ริโภคมีการตดัสินใจแบบมี
อนัดบัขั้นตอนท่ีชดัเจน ซ่ึงเป็นการตดัสินใจท่ีผูบ้ริโภคมองวา่ ดี และสามารถแกปั้ญหาต่อตวัลูกคา้เองได ้

5. พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ หมายถึง เป็นการแสดงความคิดเห็นหลงัจากผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือหรือใชสิ้นคา้เหล่านั้นแลว้ 
ถา้ผูบ้ริโภคพอใจแสดงวา่ สินคา้ท่ีนั้นสามารถแกไ้ขปัญหาเหล่านั้นได ้โดยจะแสดงออกมาเป็นความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจ  

จากความเป็นไปไดใ้นเชิงแนวคิดทฤษฎีท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้จิยัน ามาสร้างกรอบแนวคิดในการวจิยั แสดงดงัภาพ 1 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
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2. ดา้นตน้ทุนของผูบ้ริโภค (consumer cost to satisfy) เป็นมุมกลบัของส่วนประสมทางการตลาด 4P’s ในดา้นราคา 
(price) ซ่ึงตอ้งค านึงถึงตน้ทุนของผูบ้ริโภคมากกวา่ตน้ทุนของธุรกิจ ตน้ทุนของผูบ้ริโภคจะค านวณจากค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีผูบ้ริโภค
ตอ้งจ่ายออกไปในการซ้ือสินคา้ โดยผูบ้ริโภคจะประเมินเงินท่ีจ่ายนั้น คุม้ค่ากบัสินคา้หรือบริการท่ีไดม้าในมุมมองของผูบ้ริโภคเอง  

3. ดา้นความสะดวกในการซ้ือของผูบ้ริโภค (convenience to buy) เป็นมุมกลบัของส่วนประสมทางการตลาด 4P’s ในดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย (place) เน่ืองจากปัจจุบนัเป็นยคุการส่ือสารออนไลน์ ผูบ้ริโภคเลือกความสะดวกสบายมากกวา่การท่ีจะตอ้ง
เดินทางไปซ้ือสินคา้หรือบริการ ดงันั้น ธุรกิจตอ้งสร้างช่องทางให้ผูบ้ริโภคสามารถคน้หาสินคา้ไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว ให้ขอ้มูล
สินคา้ท่ีจ าเป็นและเพียงพอกบัความตอ้งการของลูกคา้ รวมทั้งช่องทางการช าระเงินและการจดัส่งตอ้งง่ายและสะดวก  

4. ดา้นการส่ือสาร (communication) เป็นมุมกลบัของส่วนประสมทางการตลาด 4P’s ในดา้นการส่งเสริมการตลาด 
(promotion) ซ่ึงไดเ้ปล่ียนเป็นการส่ือสารเขา้มาแทน เพราะการส่ือสารท่ีดีจะสร้างความเช่ือถือในสินคา้และบริการส่งผลต่อยอดขาย
ท่ีเพ่ิมข้ึน จึงจ าเป็นตอ้งส่ือสารไปยงักลุ่มเป้าหมายใหเ้กิดความเขา้ใจอยา่งตรงประเด็น ธุรกิจจะตอ้งจดัหาส่ือท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะ
การส่ือสารท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการตามรูปแบบวถีิชีวติของผูบ้ริโภค และความคุม้ค่าหรือสิทธิพิเศษอ่ืนท่ีผูบ้ริโภคจะไดรั้บ   
 
แนวคดิและทฤษฎกีารตัดสินใจซ้ือ 

หมายถึง กระบวนการในการเลือกท่ีจะกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงจากทางเลือกต่าง ๆ ท่ีมีอยู ่ซ่ึงผูบ้ริโภคมกัจะตอ้งตดัสินใจใน
ทางเลือกต่าง ๆ ของสินคา้และบริการอยู่เสมอ โดยท่ีเขาจะเลือกสินคา้หรือบริการตามขอ้มูลและขอ้จ ากดัของสถานการณ์ การ
ตดัสินใจ จึงเป็นกระบวนการท่ีส าคญัและอยู่ภายในจิตใจของผูบ้ริโภค ซ่ึง Kotler (2003) อธิบายกระบวนการตดัสินใจซ้ือของ
ผูบ้ริโภคไวว้า่ ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน ดงัน้ี  

1. การรับรู้ถึงปัญหาหรือความจ าเป็น หมายถึง การรับรู้ความตอ้งการจะเกิดข้ึนไดน้ั้น ตอ้งเกิดจากส่ิงกระตุน้หรือความ
ตอ้งการท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ ซ่ึงความตอ้งการ มีทั้งความตอ้งการดา้นร่างกาย จิตใจ ความปรารถนาตอ้งการส่ิงนั้น  

2. การแสวงหาขอ้มูล หมายถึง ความตอ้งการท่ีถูกการกระตุน้และเป็นส่ิงท่ีสามารถตอบสนองผูบ้ริโภคได ้ผูบ้ริโภคจะน า
ส่ิงนั้นมาตอบสนองความตอ้งการของตนเองทนัที แต่ถา้ไม่สามารถตอบสนองความตอ้งหารเหล่านั้นไดท้นัที ความตอ้งการจะถูก
เก็บไว ้เพื่อรอใหไ้ดรั้บการกระตุน้ท่ีเพียงพอ โดยการกระตุน้จะท าใหผู้บ้ริโภคมีทิศทางในการคน้หาขอ้มูลเพ่ิมเติม  

3. การประเมินทางเลือก หมายถึง การประเมินทางเลือกต่าง ๆ จากขอ้มูลท่ีคน้หา ซ่ึงนักการตลาดควรท่ีจะตอ้งรู้วิธีท่ี
ผูบ้ริโภคใชใ้นการประเมินทางเลือกดว้ย เพราะผูบ้ริโภคแต่ละบุคคลนั้น มีวธีิการประเมินแตกต่างกนัออกไปไม่เหมือนกนั 

4. การตดัสินใจซ้ือ หมายถึง การตดัสินใจซ้ือท่ีเกิดข้ึนหลงัจากการประเมินทางเลือก ท าให้ผูบ้ริโภคมีการตดัสินใจแบบมี
อนัดบัขั้นตอนท่ีชดัเจน ซ่ึงเป็นการตดัสินใจท่ีผูบ้ริโภคมองวา่ ดี และสามารถแกปั้ญหาต่อตวัลูกคา้เองได ้

5. พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ หมายถึง เป็นการแสดงความคิดเห็นหลงัจากผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือหรือใชสิ้นคา้เหล่านั้นแลว้ 
ถา้ผูบ้ริโภคพอใจแสดงวา่ สินคา้ท่ีนั้นสามารถแกไ้ขปัญหาเหล่านั้นได ้โดยจะแสดงออกมาเป็นความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจ  

จากความเป็นไปไดใ้นเชิงแนวคิดทฤษฎีท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้จิยัน ามาสร้างกรอบแนวคิดในการวจิยั แสดงดงัภาพ 1 
 
 
 
 
 
 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์   
 

ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ (4C’s) 
1. ดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภค (consumer wants and needs) 
2. ดา้นตน้ทุนของผูบ้ริโภค (consumer cost to satisfy) 
3. ดา้นความสะดวกในการซ้ือของผูบ้ริโภค (convenience to buy) 
4. ดา้นการส่ือสาร (communication) 

พฤตกิรรมผู้บริโภค (6W1H) 

 
 

 
 

               ตวัแปรต้น (independent variable)          ตวัแปรตาม (dependent variable)        
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

วธีิด าเนินการวจิยั 
  

การวิจยัคร้ังน้ี เป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ (quantitative research method) โดยใชว้ิธีการวิจยัเชิงส ารวจ (survey method) ซ่ึง
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ผูบ้ริโภคท่ีเคยสั่งซ้ือสินคา้หรือใชบ้ริการผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ SHEIN จ านวน 400 คน มี
ขั้นตอนการสุ่มตวัอย่าง เร่ิมจากการรวบรวมรายช่ือกลุ่มผูใ้ชบ้นส่ือออนไลน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัประชากรเป้าหมาย และใชว้ิธีการสุ่ม
ตวัอยา่งแบบแบ่งกลุ่ม (cluster random sampling) สุ่มกลุ่มมาจ านวน 7 กลุ่ม ไดแ้ก่ SHEIN Thailand, ศูนยร์วมซ้ือ-ขาย SHEIN & 
ROMWE THAILAND, เส้ือผา้ Shein Romwe ราคาถูก, กลุ่มขายส่งสินคา้ราคาถูก Shein, กลุ่มขายสินคา้ออนไลน์ เส้ือผา้ ความงาม
ทุกชนิด, เส้ือผา้แฟชัน่, ตลาดซ้ือ ขายเส้ือผา้แฟชัน่ เป็นตน้ จากนั้น จึงใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก (convenience sampling) 
โดยแขวนลิงค์ของแบบสอบถามท่ีสร้างด้วย Google Forms ไปยงักลุ่มท่ีเลือกมา และเชิญชวนให้สมาชิกในกลุ่มเขา้มาตอบ
แบบสอบถามตามความสะดวกในช่วงระยะเวลาหน่ึง จนไดแ้บบสอบถามท่ีไดรั้บการตอบกลบัครบ จ านวน 400 ชุด  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ใช้แบบสอบถามซ่ึงถูกสร้างข้ึนจากการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยท่ี
เก่ียวขอ้ง แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามท่ีเก่ียวกบัประชากรศาสตร์ ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
ส่วนท่ี 3 เป็นค าถามเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ส่วนท่ี 4 เป็นค าถามเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือ ในส่วนท่ี 3 และ 4 
เป็นค าถามวดัความคิดเห็น โดยใช้มาตรส่วนประเมินค่า (rating scale) 5 ระดบั คือ เห็นดว้ยมากท่ีสุด เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ย         
ปานกลาง เห็นดว้ยนอ้ย และเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงผูว้จิยัไดน้ ามาทดสอบเท่ียงตรงและความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามก่อนน าไปเก็บ
ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจริง ผลการทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (content validity) จากผูท้รงคุณวฒิุ จ านวน 3 ท่าน พบวา่ ค่าของ
ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามและวตัถุประสงค ์(Item-Objective Congruence index) หรือ IOC มีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.67-1.00 
และมีค่า IOCโดยรวมเท่ากับ 0.945 ซ่ึงมีมากกว่า 0.5 แสดงว่า ค  าถามมีความสอดคลอ้งกับวตัถุประสงค์ของการวิจัย (ฉัตรศิริ           

การตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่น
แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ 

ของธุรกิจ SHEIN 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

462462

ปิยะพิมลสิทธ์ิ, 2548) จากนั้น จึงน าแบบสอบถามไปทดสอบความเช่ือมัน่ (reliability) โดยน าแบบสอบถามไปทดลองใชก้บักลุ่ม
ทดสอบ (pilot test) จ านวน 40 ตวัอยา่ง ผลการทดสอบความเช่ือมัน่ของค าถามในแต่ละดา้น มีค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s alpha coefficient) อยูร่ะหวา่ง 0.77-0.94 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.7 ผา่นตามเกณฑท่ี์สามารถน าแบบสอบถามไปเก็บขอ้มูลได ้
(Hair et al., 2010) 

สถิติท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics analysis) ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics analysis) ไดแ้ก่ การทดสอบทีระหวา่ง
กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นอิสระต่อกนั (independent sample t test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) และการ
วเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) 
 

ผลการวจิยั 
 

1. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา จากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน ผลการวจิยัพบวา่ 
    1.1 ลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหวา่ง 21-30 ปี ระดบัการศึกษา

สูงสุดอยูใ่นปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนกังานธุรกิจเอกชน และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001-30,000 บาท  
    1.2 ลกัษณะพฤติกรรมศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่รู้จกัแพลตฟอร์ม SHEIN โดย Social Media เช่น 

Facebook, Instagram สนใจซ้ือสินคา้ในหมวดเส้ือผา้ รูปแบบการใชบ้ริการสั่งซ้ือสินคา้ผ่านแอปพลิเคชนั SHEIN ความถ่ีในสั่งซ้ือ
สินคา้ของ SHEIN นอ้ยกวา่ 1 คร้ัง/เดือน บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่าน SHEIN คือ ตนเอง เหตุผลท่ีตดัสินใจคือ
รูปแบบเส้ือผา้ท่ีหลากหลาย และความพึงพอใจเม่ือไดรั้บสินคา้ท่ีสัง่ซ้ือคือ รู้สึกคุม้ค่าทางดา้นราคามากท่ีสุด  

    1.3 ลกัษณะส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ให้ความส าคญัส่วนประสมทาง
การตลาดออนไลน์ดา้นการส่ือสารมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นความสะดวกในการซ้ือ ดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภค และดา้น
ตน้ทุนของผูบ้ริโภค ตามล าดบั 
 2. ผลการทดสอบสมมติฐาน เพื่อตอบวตัถุประสงคก์ารวจิยั  
     2.1 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของปัจจัยประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินคา้ผ่านแพลตฟอร์มอี
คอมเมิร์ซของธุรกิจ SHEIN แตกต่างกนั พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ และรายไดแ้ตกต่างกนั ส่งผลส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ผา่นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซธุรกิจแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั .05   
     2.2 ผลการวเิคราะห์ความแตกต่างของพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ
ของธุรกิจ SHEIN แตกต่างกัน พบว่า ความถ่ีในสั่งซ้ือสินค้าแตกต่างกัน ส่งผลส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ผ่าน
แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซธุรกิจแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั .05 ในขณะท่ีประเภทการเลือกใชบ้ริการ รูปแบบการใชบ้ริการ บุคคลท่ี
มีอิทธิพลต่อการซ้ือ เหตุผลในการตดัสินใจซ้ือ บุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ และความพึงพอใจเม่ือไดรั้บสินคา้ท่ีสั่งซ้ือ แตกต่าง
กนัไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ผา่นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของธุรกิจ SHEIN แตกต่างกนั 
     2.3 ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านแพลตฟอร์มอี
คอมเมิร์ซของธุรกิจ SHEIN โดยใชก้ารวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการวเิคราะห์แสดงดงัตาราง 1 

 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี
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ปิยะพิมลสิทธ์ิ, 2548) จากนั้น จึงน าแบบสอบถามไปทดสอบความเช่ือมัน่ (reliability) โดยน าแบบสอบถามไปทดลองใชก้บักลุ่ม
ทดสอบ (pilot test) จ านวน 40 ตวัอยา่ง ผลการทดสอบความเช่ือมัน่ของค าถามในแต่ละดา้น มีค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s alpha coefficient) อยูร่ะหวา่ง 0.77-0.94 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.7 ผา่นตามเกณฑท่ี์สามารถน าแบบสอบถามไปเก็บขอ้มูลได ้
(Hair et al., 2010) 

สถิติท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics analysis) ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics analysis) ไดแ้ก่ การทดสอบทีระหวา่ง
กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นอิสระต่อกนั (independent sample t test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) และการ
วเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) 
 

ผลการวจิยั 
 

1. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา จากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน ผลการวจิยัพบวา่ 
    1.1 ลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหวา่ง 21-30 ปี ระดบัการศึกษา

สูงสุดอยูใ่นปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนกังานธุรกิจเอกชน และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001-30,000 บาท  
    1.2 ลกัษณะพฤติกรรมศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่รู้จกัแพลตฟอร์ม SHEIN โดย Social Media เช่น 

Facebook, Instagram สนใจซ้ือสินคา้ในหมวดเส้ือผา้ รูปแบบการใชบ้ริการสั่งซ้ือสินคา้ผ่านแอปพลิเคชนั SHEIN ความถ่ีในสั่งซ้ือ
สินคา้ของ SHEIN นอ้ยกวา่ 1 คร้ัง/เดือน บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่าน SHEIN คือ ตนเอง เหตุผลท่ีตดัสินใจคือ
รูปแบบเส้ือผา้ท่ีหลากหลาย และความพึงพอใจเม่ือไดรั้บสินคา้ท่ีสัง่ซ้ือคือ รู้สึกคุม้ค่าทางดา้นราคามากท่ีสุด  

    1.3 ลกัษณะส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ให้ความส าคญัส่วนประสมทาง
การตลาดออนไลน์ดา้นการส่ือสารมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นความสะดวกในการซ้ือ ดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภค และดา้น
ตน้ทุนของผูบ้ริโภค ตามล าดบั 
 2. ผลการทดสอบสมมติฐาน เพื่อตอบวตัถุประสงคก์ารวจิยั  
     2.1 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของปัจจัยประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินคา้ผ่านแพลตฟอร์มอี
คอมเมิร์ซของธุรกิจ SHEIN แตกต่างกนั พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ และรายไดแ้ตกต่างกนั ส่งผลส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ผา่นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซธุรกิจแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั .05   
     2.2 ผลการวเิคราะห์ความแตกต่างของพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ
ของธุรกิจ SHEIN แตกต่างกัน พบว่า ความถ่ีในสั่งซ้ือสินค้าแตกต่างกัน ส่งผลส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ผ่าน
แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซธุรกิจแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั .05 ในขณะท่ีประเภทการเลือกใชบ้ริการ รูปแบบการใชบ้ริการ บุคคลท่ี
มีอิทธิพลต่อการซ้ือ เหตุผลในการตดัสินใจซ้ือ บุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ และความพึงพอใจเม่ือไดรั้บสินคา้ท่ีสั่งซ้ือ แตกต่าง
กนัไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ผา่นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของธุรกิจ SHEIN แตกต่างกนั 
     2.3 ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านแพลตฟอร์มอี
คอมเมิร์ซของธุรกิจ SHEIN โดยใชก้ารวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการวเิคราะห์แสดงดงัตาราง 1 

 
 
 

 
 
ตาราง 1  
ค่าสถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณของส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านแพลตฟอร์มอี
คอมเมิร์ซของธุรกิจ SHEIN 

การตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นแพลตฟอร์ม 
อีคอมเมิร์ซของธุรกิจ SHEIN 

Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

 
t 

 
Sig. 

B Std. Error  
ค่าคงท่ี (constant)     4.75 0.120  3.948 0.001** 
ดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภค  0.063 0.053 0.063 1.180  0.239 
ดา้นตน้ทุนของผูบ้ริโภค 0.215 0.047 0.240 4.622 0.001** 
ดา้นความสะดวกในการซ้ือ 0.094 0.045 0.099 2.082  0.038* 
ดา้นการส่ือสาร 0.510 0.049 0.511     10.434 0.001** 
R = .849, Adjusted R Square= .718, S.E. = .27450, F = 254.747, ** มีนยัส าคญัท่ีระดบั .001, * มีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 
 

จากตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
สินคา้ผา่นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของธุรกิจ SHEIN อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ .001 ไดแ้ก่ ดา้นตน้ทุนของผูบ้ริโภค 
(Sig. = .001) ดา้นความสะดวกในการซ้ือ (Sig. = 0.038) และดา้นการส่ือสาร (Sig. = 0.001) ในขณะท่ีส่วนประสมทางการตลาด
ออนไลน์ท่ี ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของธุรกิจ SHEIN ไดแ้ก่ ดา้นความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค (Sig. = 0.239) โดยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ดา้นการส่ือสาร ( = 0.511) ส่งอิทธิพลผลเชิงบวกต่อการตดัสินใจ
ซ้ือสินคา้ผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของธุรกิจ SHEIN มากท่ีสุด รองลงมาเป็น ดา้นตน้ทุนของผูบ้ริโภค ( = 0.240) และดา้น
ความสะดวกในการซ้ือ ( = 0.099) ตามล าดบั   

 
อภิปรายผลการวจิยั 

 
 1. ผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นเพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ และรายได ้ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือสินคา้ออนไลน์ผา่นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซธุรกิจ SHEIN แตกต่างกนั ซ่ึงผลการวิจยัสอดคลอ้งกบับางส่วนของงานการวิจยัของ 
วริศรา สู้สกุลสิงห์ และวราวุธ ฤกษ์วรารักษ์ (2563) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ผ่านเวบ็ไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาย ุ
และอาชีพท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือแตกต่างกนั และงานวจิยัของ อรุโณทยั ปัญญา (2562) พบวา่ ปัจจยัส่วน
บุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุและรายได ้ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ผ่านสังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ก) แตกต่าง
กนั รวมทั้งสอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) กล่าววา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อาย ุ
ขนาดครอบครัว สถานภาพ การศึกษา รายได ้และอาชีพ ซ่ึงเป็นเกณฑ์ท่ีนักการตลาดนิยมใชใ้นการแบ่งส่วนการตลาด เน่ืองจาก
ความแตกต่างของประชากรในแต่ละดา้น จะส่งผลให้เกิดความตอ้งการเลือกซ้ือสินคา้และใชบ้ริการท่ีต่างกนัของกลุ่มยอ่ยได ้ทั้งน้ี 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี
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อาจเป็นเพราะการซ้ือสินคา้อีคอมเมิร์ซ ตอ้งใชค้วามเช่ียวชาญหรือความรู้ในการคน้หาสินคา้ อีกทั้งเป็นสินคา้ท่ีจ าหน่ายผ่านแอปพลิเคชนั 
และยงัเป็นสินคา้ประเภทแฟชัน่ ซ่ึงไม่ไดเ้หมาะกบัลูกคา้ทุกกลุ่มท่ีมีปัจจยัประชากรศาสตร์ต่างกนั 
 2. ผลการวิจยัพบวา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ ความถ่ีในการสั่งซ้ือสินคา้ ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้
ออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซธุรกิจ SHEIN แตกต่างกนั และเม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ท่ีมีความแตกต่างกัน พบว่า
ผูบ้ริโภคท่ีมีความถ่ีในการซ้ือ นอ้ยกวา่ 1 คร้ัง/เดือน กบั มากกวา่ 4 คร้ัง/เดือน และผูบ้ริโภคท่ีมีความถ่ีในการซ้ือ 1-2 คร้ัง/เดือน กบั 
มากกวา่ 4 คร้ัง/เดือน มีการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซธุรกิจ SHEIN แตกต่างกนั ซ่ึงแสดงให้เห็นถึง
โอกาสในการตดัสินใจซ้ือของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีความถ่ีในการซ้ือมาก มีการตดัสินใจซ้ือมากกวา่กลุ่มท่ีมีความถ่ีในการซ้ือนอ้ยกวา่ 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดพฤติกรรมการบริโภค 6W1H ของ Kotler (2003) ในดา้นผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด (when) เป็นการวิเคราะห์
เก่ียวกบัโอกาสท่ีลูกคา้ท าการซ้ือ ท าใหท้ราบวา่ ควรท าการส่งเสริมการตลาดอยา่งไร จึงสอดคลอ้งกบัโอกาสในการซ้ือของผูบ้ริโภค 

3. ผลการวิจยัพบวา่ ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ดา้นตน้ทุนของผูบ้ริโภค ดา้นความสะดวกในการซ้ือของผูบ้ริโภค 
และด้านการส่ือสาร ส่งอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซธุรกิจ SHEIN ซ่ึงสอดคลอ้งกับ 
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งของ ชยัวฒัน์ ม่วงทอง (2561) ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นการส่ือสารการตลาด มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เส้ือผา้ผ่านช่องทางออนไลน์ภายใตต้ราสินคา้ SHEIN รวมทั้ง งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งของ ณฐมน กสัปะ และฐิตารีย ์ศิริมงคล (2564) 
พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4C’s ในดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภค ดา้นตน้ทุนของผูบ้ริโภค ดา้นความสะดวกในการ
ซ้ือของผูบ้ริโภค และดา้นการส่ือสาร ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ (เฟสบุ๊ค) ของผูบ้ริโภคในจงัหวดั
ขอนแก่น และงานวิจยัของ เรวดี  ฉลาดเจน (2564) พบวา่ ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และ
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นสินคา้ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นราคา ส่งผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านช่องทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ของกลุ่มเจเนอเรชัน่ Y นอกจากน้ี จากผลการวิจยัพบวา่ ส่วนประสม
การตลาดออนไลน์ดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภคไม่ส่งอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ
ธุรกิจ SHEIN ซ่ึงแตกต่างจากแนวคิดส่วนประสมการตลาดออนไลน์ของ Lauterborn (1990) และ Kotler (2016) เน่ืองจากธุรกิจ 
SHEIN เป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซขายเส้ือผา้ออนไลน์จากจีน ผา่นระบบการคา้ออนไลน์แบบขา้มพรมแดน หรือ Cross-Border E-
Commerce (CBEC) ผูซ้ื้อสินคา้จากประเทศอ่ืน ๆ  ทัว่โลก สามารถซ้ือสินคา้ผา่นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของ SHEIN ดงันั้น สินคา้ท่ี
ขายอาจไม่ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค เน่ืองจากแต่ละประเทศมีปัจจยัทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น วฒันธรรม ค่านิยม และ
วถีิการด าเนินชีวติ แตกต่างกนั ท าใหสิ้นคา้อาจไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคทุกกลุ่ม ซ่ึงส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  

1. ผูป้ระกอบการควรน าขอ้มูลประชากรศาสตร์มาวเิคราะห์ความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนั เพื่อเป็นเกณฑใ์นการ
แบ่งส่วนตลาดและใชป้ระโยชน์จากปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างในการคน้หาความตอ้งการของตลาดส่วนเล็ก (niche market) 
เพื่อก าหนดกลยทุธ์และกิจกรรมทางการตลาดใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคเป้าหมายไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2. ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญักบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค โดยเฉพาะในดา้นความถ่ีในการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค ซ่ึง
เป็นการวิเคราะห์ในดา้นโอกาสในการซ้ือ (occasions) เน่ืองจากผูบ้ริโภคคาดหวงัถึงความคุม้ค่าในการซ้ือสินคา้แต่ละคร้ัง ดงันั้น 
ผูป้ระกอบการควรท าการส่งเสริมการขาย เพ่ือใหผู้บ้ริโภครู้สึกถึงความคุม้ค่าในการสั่งซ้ือแต่ละคร้ัง เช่น เม่ือซ้ือครบตามจ านวนท่ี



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี

465465

อาจเป็นเพราะการซ้ือสินคา้อีคอมเมิร์ซ ตอ้งใชค้วามเช่ียวชาญหรือความรู้ในการคน้หาสินคา้ อีกทั้งเป็นสินคา้ท่ีจ าหน่ายผ่านแอปพลิเคชนั 
และยงัเป็นสินคา้ประเภทแฟชัน่ ซ่ึงไม่ไดเ้หมาะกบัลูกคา้ทุกกลุ่มท่ีมีปัจจยัประชากรศาสตร์ต่างกนั 
 2. ผลการวิจยัพบวา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ ความถ่ีในการสั่งซ้ือสินคา้ ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้
ออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซธุรกิจ SHEIN แตกต่างกนั และเม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ท่ีมีความแตกต่างกัน พบว่า
ผูบ้ริโภคท่ีมีความถ่ีในการซ้ือ นอ้ยกวา่ 1 คร้ัง/เดือน กบั มากกวา่ 4 คร้ัง/เดือน และผูบ้ริโภคท่ีมีความถ่ีในการซ้ือ 1-2 คร้ัง/เดือน กบั 
มากกวา่ 4 คร้ัง/เดือน มีการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซธุรกิจ SHEIN แตกต่างกนั ซ่ึงแสดงให้เห็นถึง
โอกาสในการตดัสินใจซ้ือของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีความถ่ีในการซ้ือมาก มีการตดัสินใจซ้ือมากกวา่กลุ่มท่ีมีความถ่ีในการซ้ือนอ้ยกวา่ 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดพฤติกรรมการบริโภค 6W1H ของ Kotler (2003) ในดา้นผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด (when) เป็นการวิเคราะห์
เก่ียวกบัโอกาสท่ีลูกคา้ท าการซ้ือ ท าใหท้ราบวา่ ควรท าการส่งเสริมการตลาดอยา่งไร จึงสอดคลอ้งกบัโอกาสในการซ้ือของผูบ้ริโภค 

3. ผลการวิจยัพบวา่ ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ดา้นตน้ทุนของผูบ้ริโภค ดา้นความสะดวกในการซ้ือของผูบ้ริโภค 
และด้านการส่ือสาร ส่งอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซธุรกิจ SHEIN ซ่ึงสอดคลอ้งกับ 
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งของ ชยัวฒัน์ ม่วงทอง (2561) ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นการส่ือสารการตลาด มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เส้ือผา้ผ่านช่องทางออนไลน์ภายใตต้ราสินคา้ SHEIN รวมทั้ง งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งของ ณฐมน กสัปะ และฐิตารีย ์ศิริมงคล (2564) 
พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4C’s ในดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภค ดา้นตน้ทุนของผูบ้ริโภค ดา้นความสะดวกในการ
ซ้ือของผูบ้ริโภค และดา้นการส่ือสาร ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ (เฟสบุ๊ค) ของผูบ้ริโภคในจงัหวดั
ขอนแก่น และงานวิจยัของ เรวดี  ฉลาดเจน (2564) พบวา่ ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และ
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นสินคา้ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นราคา ส่งผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านช่องทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ของกลุ่มเจเนอเรชัน่ Y นอกจากน้ี จากผลการวิจยัพบวา่ ส่วนประสม
การตลาดออนไลน์ดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภคไม่ส่งอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ
ธุรกิจ SHEIN ซ่ึงแตกต่างจากแนวคิดส่วนประสมการตลาดออนไลน์ของ Lauterborn (1990) และ Kotler (2016) เน่ืองจากธุรกิจ 
SHEIN เป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซขายเส้ือผา้ออนไลน์จากจีน ผา่นระบบการคา้ออนไลน์แบบขา้มพรมแดน หรือ Cross-Border E-
Commerce (CBEC) ผูซ้ื้อสินคา้จากประเทศอ่ืน ๆ  ทัว่โลก สามารถซ้ือสินคา้ผา่นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของ SHEIN ดงันั้น สินคา้ท่ี
ขายอาจไม่ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค เน่ืองจากแต่ละประเทศมีปัจจยัทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น วฒันธรรม ค่านิยม และ
วถีิการด าเนินชีวติ แตกต่างกนั ท าใหสิ้นคา้อาจไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคทุกกลุ่ม ซ่ึงส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  

1. ผูป้ระกอบการควรน าขอ้มูลประชากรศาสตร์มาวเิคราะห์ความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนั เพื่อเป็นเกณฑใ์นการ
แบ่งส่วนตลาดและใชป้ระโยชน์จากปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างในการคน้หาความตอ้งการของตลาดส่วนเล็ก (niche market) 
เพื่อก าหนดกลยทุธ์และกิจกรรมทางการตลาดใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคเป้าหมายไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2. ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญักบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค โดยเฉพาะในดา้นความถ่ีในการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค ซ่ึง
เป็นการวิเคราะห์ในดา้นโอกาสในการซ้ือ (occasions) เน่ืองจากผูบ้ริโภคคาดหวงัถึงความคุม้ค่าในการซ้ือสินคา้แต่ละคร้ัง ดงันั้น 
ผูป้ระกอบการควรท าการส่งเสริมการขาย เพ่ือใหผู้บ้ริโภครู้สึกถึงความคุม้ค่าในการสั่งซ้ือแต่ละคร้ัง เช่น เม่ือซ้ือครบตามจ านวนท่ี

ก าหนดจะไดส่้วนลดหรือจดัส่งฟรี การส่งเสริมการขายในโอกาสพิเศษหรือเทศกาลวนัส าคญัต่าง ๆ และการสะสมคะแนนจากยอด
ซ้ือเพ่ือน ามาใชใ้นการซ้ือคร้ังต่อไป เป็นตน้ 

3. ผูป้ระกอบการควรปรับปรุงกลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ดา้นตน้ทุนของผูบ้ริโภค ดา้นความสะดวกใน
การซ้ือ และดา้นการส่ือสาร ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากยิ่งข้ึน เน่ืองจากผลการวิจยัพบวา่ ส่งอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือ โดยเนน้ใหส้อดคลอ้งกบัดา้นความตอ้งการในมุมมองของผูบ้ริโภคมากข้ึน เช่น ดา้นตน้ทุนของผูบ้ริโภค ควรก าหนด
ราคาสินคา้โดยค านึงถึงตน้ทุนต่าง ๆ ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งจ่ายในการซ้ือสินคา้ และราคาสินคา้ตอ้งมีความคุม้ค่าในมุมมองของผูบ้ริโภคท่ี
แตกต่างกนั ดา้นความสะดวกในการซ้ือ ควรมีช่องทางในการซ้ือท่ีอ านวยความสะดวกต่อผูบ้ริโภค การสั่งซ้ือผ่านแพลตฟอร์มท า
ไดง่้าย ปลอดภยั และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งดา้นการส่ือสาร ควรเนน้การส่ือสารแบบสองทาง (two-way communication) มีการ
โฆษณาประชาสมัพนัธ์และการส่งเสริมการขายท่ีน่าดึงดูดใจผา่นช่องทางออนไลน์อยูเ่สมอ มีช่องทางใหผู้บ้ริโภครู้จกัสินคา้จากการ
แนะน าโดยบุคคลอ่ืนท่ีเคยใชสิ้นคา้ และมีช่องทางรับฟังขอ้เสนอแนะของลูกคา้ เป็นตน้ หากธุรกิจสามารถปรับปรุงส่วนประสม
ทางการตลาดออนไลนเ์หล่าน้ีใหดี้ยิง่ข้ึน ก็จะส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากข้ึนและสามารถเพ่ิมยอดขายใหธุ้รกิจไดม้ากข้ึน 

4. ผูป้ระกอบการควรปรับปรุงกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภค เน่ืองจาก 
ผลการวิจยัพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภค ไม่ส่งอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ ดงันั้น 
ผูป้ระกอบการควรศึกษาและท าความเขา้ใจความต้องการของผูบ้ริโภคอยา่งลึกซ้ึง เพ่ือรองรับความตอ้งการของลูกคา้อยา่งแทจ้ริง 
เน่ืองจาก SHEIN เป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซทางดา้นแฟชัน่แบบ B2C ระดบัโลก ขายสินคา้ประเภทเส้ือผา้ เคร่ืองประดบั รองเทา้ 
กระเป๋าและสินคา้แฟชัน่อ่ืน ๆ โดยเน้นเส้ือผา้ของผูห้ญิงเป็นหลกั ดงันั้น ผูป้ระกอบการควรมีการพฒันาสินคา้ให้ตรงกบัความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย โดยสินคา้ควรมีความทนัสมยั ก าลงัอยู่ในกระแสนิยม มีความหลากหลาย มีการพฒันาสินคา้
ใหม่ ๆ ตลอดเวลา สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายท่ีนิยมสินคา้แฟชัน่ ซ่ึงเป็นส่ิงกระตุน้ให้เกิดความ
ตอ้งการดา้นร่างกายและจิตใจ หรือเป็นการรับรู้ปัญหาท่ีน าไปสู่กระบวนการตดัสินใจซ้ือในขั้นของการแสวงหาขอ้มูล การประเมิน
ทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ หากธุรกิจสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดม้ากข้ึน ก็จะ
ท าใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือมากข้ึน  
 
ข้อเสนอแนะส าหรับงานวจิยัคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาเพ่ิมเติมในตวัแปรทางการตลาดอ่ืน ๆ เช่น คุณค่าตราสินคา้ การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ คุณภาพการ
บริการทางอิเลก็ทรอนิกส์ และความภกัดีของผูบ้ริโภค เป็นตน้ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึกและครอบคลุมแนวคิดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. ควรการศึกษาในขอบเขตประชากรอ่ืน ๆ เช่น ผูบ้ริโภคกลุ่มเพศหญิง และกลุ่ม Generation ต่าง ๆ เป็นตน้ เพื่อให้ได้
รายละเอียดขอ้มูลท่ีชดัเจนและครอบคลุมกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายมากข้ึน และสามารถน ามาวิเคราะห์และวางแผนกลยทุธ์การตลาด
ไดส้อดคลอ้งกบับริบทและปัจจยัท่ีแตกต่างกนัไดดี้ยิง่ข้ึน 
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บทคดัย่อ 
 
งานวจิยัฉบบัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั มีความภกัดีของผูบ้ริโภคร้านคา้ปลีก

เฉพาะอย่าง อิเกีย สาขาบางใหญ่ แตกต่างกนั และศึกษาการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ท่ีมีอิทธิพลความภกัดีของผูบ้ริโภคร้านคา้ปลีก
เฉพาะอยา่ง อิเกีย สาขาบางใหญ่  การวิจยัน้ี เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีมาใชบ้ริการ
ร้านคา้สินคา้เฉพาะอยา่ง อิเกีย สาขาบางใหญ่ จงัหวดันนทบุรี จ านวน 400 คน การสุ่มตวัอยา่งใชว้ิธีสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวกและใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบค่าทีระหวา่งกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นอิสระต่อกนั (independent sample t test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-
way analysis of variance)  และการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis)  ผลการวิจยัพบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีปัจจยั
ประชากรศาสตร์ดา้นอายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดแ้ตกต่างกนั มีความภกัดีของผูบ้ริโภคร้านคา้ปลีกเฉพาะอย่าง อิเกีย 
สาขาบางใหญ่ แตกต่างกนั นอกจากน้ี การวเิคราะห์อิทธิพลของการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ท่ีมีต่อความภกัดีของผูบ้ริโภคร้านคา้ปลีก
เฉพาะอยา่ง อิเกีย สาขาบางใหญ่  พบวา่ การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ดา้นการตระหนกัถึงตราสินคา้ ดา้นการรับรู้คุณภาพของตราสินคา้ 
และดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ ส่งอิทธิพลต่อความภกัดีของผูบ้ริโภคร้านคา้ปลีกเฉพาะอยา่ง อิเกีย สาขาบางใหญ่ ขณะท่ีการรับรู้
คุณค่าตราสินคา้ดา้นการเช่ือมโยงกบัตราสินคา้ ไม่ส่งอิทธิพลต่อความภกัดีของผูบ้ริโภคร้านคา้ปลีกเฉพาะอย่าง อิเกีย สาขา        
บางใหญ่ โดยตวัพยากรณ์ท่ีมีค่าสมัประสิทธ์ิถดถอยพหุคูณสูงสุด คือ ดา้นการเช่ือมโยงกบัตราสินคา้ รองลงมาคือ ดา้นการตระหนกั
ถึงตราสินคา้ และดา้นการรับรู้คุณภาพของตราสินคา้ ตามล าดบั โดยตวัแปรทั้ งหมดสามารถร่วมกนัพยากรณ์ความภกัดีของ
ผูบ้ริโภค (R2) ไดร้้อยละ 50.41 
 
ค าส าคญั: คุณค่าตราสินคา้, ความภกัดีของผูบ้ริโภค, ร้านคา้ปลีกเฉพาะอยา่ง  
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Abstract 
 

This research aims to study difference in demographic characteristics have difference in customer loyalty of specialty 
retail stores IKEA, Bang Yai branch, and to study perceived brand equity influencing customer loyalty of specialty retail stores 
IKEA, Bang Yai branch. This research was a quantitative research. The sample group used in this research was 400 consumers 
who came to use the service at specific retail stores IKEA, Bang Yai branch, Nonthaburi Province. The sampling used a 
convenience sampling method and used questionnaires as a tool to collect data. The statistics used in the data analysis were 
percentage, mean, standard deviation, independent sample t test, one-way analysis of variance, and multiple regression analysis. 
The hypothesis testing results showed that difference in demographic factors including age, education, occupation, and income 
have different consumer loyalty to specialty retail stores IKEA, Bang Yai branch. In addition, perceived brand equity in terms of 
brand awareness, perceived brand quality, and brand loyalty influenced consumer loyalty of specialty retail stores IKEA, Bang 
Yai branch. While perceived brand equity in terms of brand association did not influence consumer loyalty of specialty retail 
stores IKEA, Bang Yai branch. The forecaster with the highest multiple regression coefficient was brand awareness, followed by 
brand loyalty, and perceived brand quality, respectively, which all variables can together predict consumer loyalty by 50.41 
percent. 
 
Keywords: Brand Equity, Consumer Loyalty, Specialty Retail Stores 
 
  



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี

469469

Perceived Brand Equity Influencing Consumer Loyalty of Specialty Retail Stores  
IKEA, Bang Yai Branch 

 
Phonlakrit Swangmek1* 

Wanida Suwunniponth2 ans Nattapong Techarattanased 3  
Business Administration (Marketing), Faculty of Management Science Suan Sunandha Rajabhat University, Thailand1,2,3 

*Corresponding author: s62127313007@ssru.ac.th  
 

Abstract 
 

This research aims to study difference in demographic characteristics have difference in customer loyalty of specialty 
retail stores IKEA, Bang Yai branch, and to study perceived brand equity influencing customer loyalty of specialty retail stores 
IKEA, Bang Yai branch. This research was a quantitative research. The sample group used in this research was 400 consumers 
who came to use the service at specific retail stores IKEA, Bang Yai branch, Nonthaburi Province. The sampling used a 
convenience sampling method and used questionnaires as a tool to collect data. The statistics used in the data analysis were 
percentage, mean, standard deviation, independent sample t test, one-way analysis of variance, and multiple regression analysis. 
The hypothesis testing results showed that difference in demographic factors including age, education, occupation, and income 
have different consumer loyalty to specialty retail stores IKEA, Bang Yai branch. In addition, perceived brand equity in terms of 
brand awareness, perceived brand quality, and brand loyalty influenced consumer loyalty of specialty retail stores IKEA, Bang 
Yai branch. While perceived brand equity in terms of brand association did not influence consumer loyalty of specialty retail 
stores IKEA, Bang Yai branch. The forecaster with the highest multiple regression coefficient was brand awareness, followed by 
brand loyalty, and perceived brand quality, respectively, which all variables can together predict consumer loyalty by 50.41 
percent. 
 
Keywords: Brand Equity, Consumer Loyalty, Specialty Retail Stores 
 
  

บทน า 
 

อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์นบัเป็นอุตสาหกรรมหน่ึงท่ีมีความส าคญัต่อเศรษฐกิจของประเทศเป็นอยา่งมาก ทั้งในแง่ของการ
สร้างมูลค่าเพ่ิม การจา้งแรงงาน และการส่งออก และนับเป็นอุตสาหกรรมต่อเน่ืองท่ีเช่ือมโยงภาคเกษตรกรรมไปสู่ภาคอุตสาหกรรมท่ี
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า ท่ีผ่านมารัฐบาลก าหนดนโยบายและมาตรการต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง เพ่ือพฒันาและสนับสนุน
ผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ อย่างไรก็ตาม จากวิกฤตการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ท่ีเกิดข้ึน และ
มาตรการลอ็คดาวน์ของภาครัฐ ท าใหผู้บ้ริโภคมีก าลงัซ้ือลดลงและส่งผลต่อปริมาณความตอ้งการซ้ือเฟอร์นิเจอร์ ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือ
เฉพาะเฟอร์นิเจอร์ท่ีจ าเป็นเท่านั้น หรือเลือกท่ีจะใชเ้ฟอร์นิเจอร์เก่าท่ีมีอยู่แลว้แทนการซ้ือใหม่ นอกจากน้ี ยงัส่งผลให้ผูบ้ริโภค
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมหันมาเลือกซ้ือสินคา้ผ่านช่องทางออนไลน์เพ่ิมข้ึน เพ่ือเวน้ระยะห่างทางสังคม ท าให้คาดวา่ ในปีน้ีจะเห็น
ผูป้ระกอบการเฟอร์นิเจอร์เร่งปรับตวั และหนัมารุกท าการตลาดผา่นช่องทางออนไลน์มากข้ึน รวมถึงน าเสนอเฟอร์นิเจอร์คุณภาพท่ี
มีนวตักรรมใหม่ ๆ เพื่อตอบโจทยว์ถีิการด าเนินชีวติของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนไปดว้ย (ศูนยว์จิยัธนาคารออมสิน, 2564)  

อิเกีย (IKEA) เป็นร้านคา้ปลีกเฉพาะอยา่ง ขายสินคา้ประเภทเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบา้น ในปัจจุบนัเป็นผูน้ าระดบั
โลกดา้นเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบา้น และกลายมาเป็นหน่ึงในแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบา้นท่ีเป็นท่ีรู้จกัมากท่ีสุดในโลก 
ปัจจุบนั อิเกียมีสาขาหลายร้อยแห่งกระจายอยูท่ัว่โลกใน 44 ประเทศ โดยสาขาส่วนใหญ่ตั้งอยูใ่นทวีปยโุรป และบางส่วนในทวีป
อเมริกา เอเชีย และออสเตรเลีย ในประเทศไทย มี 2 สาขา ไดแ้ก่ อิเกีย สาขาเมกาบางนา ซ่ึงเป็นสาขาแรก และสาขาบางใหญ่ ท่ีเร่ิม
เปิดด าเนินการในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 เป็น IKEA Store สาขาท่ี 423 และเป็นสาขาแรกของโลกท่ีมีเคาน์เตอร์จ่ายเงินทุกชั้น 
โครงสร้างอาคารของอิเกียทุกสาขา จะมีขนาดใหญ่ มีสีน ้ าเงินเขม้เป็นเอกลกัษณ์ ภายในอิเกียจะจดัเส้นทางเดินชมสินคา้แบบ One-
way เพ่ือให้ลูกคา้ไดเ้ดินชมสินคา้ไดอ้ยา่งทัว่ถึง โดยจะมี 3 พ้ืนท่ีหลกั ก็คือ พ้ืนท่ีจอดรถ โซนคลงัสินคา้บริการตนเอง และโซน
แสดงสินคา้ มีสินคา้ใหเ้ลือกชม 22 หมวดหมู่ การตลาดของอิเกียเขา้กบัวฒันธรรมการชอ้ปป้ิงของคนไทยไดเ้ป็นอยา่งดี เพราะไม่มี
พนักงานคอยเดินตาม มีการเช่ือมต่อกบัศูนยก์ารคา้ ท าให้ลูกคา้มาเดินไดท้ั้ งอิเกียและห้างสรรพสินคา้พร้อม ๆ กนั การออกแบบ
สินคา้ทุกชนิดของอิเกีย เนน้ความเรียบง่ายและเขา้ไดก้บับา้นทุกสไตล ์ยึดหลกัใชว้สัดุคุณภาพดี แต่มีราคาสมเหตุสมผล (BRAND 
BUFFET, 2565)  

จากผลกระทบการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบต่อยอดขายของธุรกิจท่ีลดลง อยา่งไรก็ตาม ธุรกิจ
ตอ้งมีการปรับตวัเพ่ือให้อยู่รอดไดใ้นสถานการณ์ดงักล่าว  แนวทางหน่ึงท่ีธุรกิจควรให้ความส าคญัในการปรับตวัคือ การสร้าง
อ านาจเหนือกวา่ของตราสินคา้ (brand leveraging) เม่ือเทียบกบัตราสินคา้อ่ืนในตลาด ซ่ึงแนวคิดการสร้างคุณค่าตราสินคา้ (brand 
equity) ของ Aaker (1991) ไดรั้บการยอมรับน ามาใชเ้ป็นกลยทุธ์หน่ึง เพื่อให้สินคา้นั้น อยูเ่หนือคู่แข่ง ประกอบดว้ย การตระหนกัรู้
ในตราสินคา้ (brand awareness) การรับรู้คุณภาพของตราสินคา้ (perceived brand quality) ความภกัดีต่อตราสินคา้ (brand loyalty) 
และการเช่ือมโยงกบัตราสินคา้ (brand association) (Aaker, 1996) คุณค่าตราสินคา้จึงเป็นคุณค่าท่ีอยูใ่นใจของผูบ้ริโภค และถือเป็น
การรับรู้โดยรวมของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตราสินคา้ รวมไปถึงความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพสินคา้ ความพึงพอใจและความภกัดีของ
ลูกคา้ อีกทั้งยงัเป็นคุณค่าโดยรวมต่อตราสินคา้ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัความรู้สึกของผูบ้ริโภค ลูกคา้ พนกังานและผูถื้อหุ้นทั้งหมด ท่ีมีต่อ
ตราสินคา้อีกดว้ย (Aghaei, Vahedi, Kahreh, & Pirooz, 2014; Kotler & Keller, 2016) 

ดว้ยเหตุน้ี ผูว้ิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาในประเด็นเก่ียวกับการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ท่ีมีอิทธิพลต่อความภกัดีของ
ผูบ้ริโภคร้านคา้ปลีกเฉพาะอยา่ง อิเกีย โดยศึกษาจากลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการอิเกีย สาขาบางใหญ่ ผลการศึกษาจะท าให้ทราบถึงทศันคติ
ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตราสินคา้อิเกีย เพ่ือน ามาบริหารจดัการทางการตลาดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ น าไปสู่ความภกัดีของผูบ้ริโภคใน
ท่ีสุด ส่งผลใหส้ามารถด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งมีก าไรในระยะยาว และเติบโตกา้วหนา้ต่อไปในอนาคต 
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วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 
1. เพื่อศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั มีความภกัดีของผูบ้ริโภค ร้านคา้ปลีกเฉพาะอยา่ง อิเกีย สาขา   

บางใหญ่ แตกต่างกนั 
2. เพื่อศึกษาการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ท่ีมีอิทธิพลความภกัดีของผูบ้ริโภค ร้านคา้ปลีกเฉพาะอยา่ง อิเกีย สาขาบางใหญ่ 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีกรอบแนวคดิ และผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

การทบทวนวรรณกรรม แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัคุณค่าตรา
สินคา้ และแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัความภกัดีของผูบ้ริโภค มีรายละเอียด ดงัน้ี 

Kotler and Keller (2016) ไดก้ล่าวไวว้า่ ตราสินคา้ หมายถึง ช่ือ เคร่ืองหมาย สญัลกัษณ์ ค าขวญัหรือค าโฆษณา บรรจุภณัฑ ์
เสียงเพลง หรือส่วนผสมของส่ิงเหล่านั้น ท่ีบ่งบอกถึงสินคา้หรือบริการของผูข้าย  เพื่อท าให้สินคา้หรือบริการของตนมีความ
แตกต่างจากคู่แข่ง Aaker (1991) ไดก้ล่าวไวว้า่ ตราสินคา้ หมายถึง ความโดดเด่นของ ช่ือ สัญลกัษณ์ เช่น โลโก ้เคร่ืองหมายการคา้ 
หรือการออกแบบผลิตภณัฑ์ มีเอกลกัษณ์ของสินคา้หรือบริการให้มีความแตกต่างจากตราสินคา้ของคู่แข่ง ท าให้ผูบ้ริโภคสามารถ
ทราบท่ีมาของสินคา้ และยงัช่วยปกป้องกิจการจากคู่แข่งท่ีพยายามเขา้มาแยง่ตลาด 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัคุณค่าตราสินคา้ (brand equity) เป็นแนวคิดท่ีไดรั้บการคิดคน้และพฒันาข้ึนมาในช่วงทศวรรษ
ท่ี 1980 ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุด เน่ืองจากคุณค่าตราสินคา้ถือเป็นกลยทุธ์หน่ึงท่ีท าให้ตราสินคา้แข็งแกร่ง (strong 
brands) ซ่ึงเป็นเป้าหมายหลกัของหลาย ๆ องคก์รท่ีตอ้งการประสบความส าเร็จในระยะยาว (Vidal & Ballester, 2005) สถาบนั
ศาสตร์แห่งการตลาด (marketing science institute) ในประเทศสหรัฐอเมริกาไดใ้ห้ค  านิยามคุณค่าตราสินคา้ไวว้า่ เป็นกลุ่มของการ
เช่ือมโยง (set of associations) และพฤติกรรม (behavior) ท่ีมีต่อตราสินคา้ระหวา่งลูกคา้ ช่องทางการจ าหน่าย และธุรกิจท่ีเป็น
เจา้ของตราสินคา้ ซ่ึงจะท าใหต้ราสินคา้นั้น มียอดขายหรือผลก าไรท่ีมากข้ึน คุณค่าตราสินคา้มกัจะมีอิทธิพลอยา่งมากต่อพฤติกรรม
การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค โดยท่ีผูบ้ริโภคมกัจะใชคุ้ณค่าตราสินคา้เพ่ือช่วยในการตีความหมาย (interpret) ประมวลผล (process) 
และในการจดจ า (store) ขอ้มูลท่ีมีอยู่อย่างมากมายเก่ียวกบัตราสินคา้ ซ่ึงตราสินคา้ท่ีมีคุณค่ามากเพียงพอ จะช่วยให้ผูบ้ริโภคเกิด
ทศันคติท่ีดี รวมถึงเกิดความมัน่ใจและความพึงพอใจต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้นั้น (Aaker, 1991)  

องคป์ระกอบของคุณค่าของตราสินคา้ในมุมมองของ Aaker (1996) เป็นท่ีรู้จกักนัอยา่งกวา้งขวาง ซ่ึงไดร้วมองคป์ระกอบ
ทั้งในส่วนของการรับรู้และพฤติกรรม โดยคุณค่าของตราสินคา้มีองคป์ระกอบอยูด่ว้ยกนั 4 ประการ ดงัน้ี 

1. การตระหนกัรู้ต่อตราสินคา้ (brand awareness) เป็นการระลึกหรือจดจ าไดถึ้งตราสินคา้ท่ีมีอยูใ่นความทรงจ าของ
ผูบ้ริโภค ซ่ึงผูบ้ริโภคจะมีความสามารถในการแยกแยะและตระหนักต่อตราสินคา้ในมุมมองท่ีแตกต่างกันออกไป ข้ึนอยู่กับ
ประสบการณ์ท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บ โดยการตระหนกัรู้ต่อตราสินคา้นั้นแบ่งไดเ้ป็น 2 ระดบั คือ ระดบัการระลึกได ้(brand recall) คือ การ
ท่ีผูบ้ริโภคสามารถระลึกไดถึ้งตราสินคา้นั้น ๆ ไดเ้อง ถือวา่ เป็นระดบัท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค โดยจะ
แตกต่างจากระดบัการตระหนกัรู้แบบระดบัการจดจ าได ้(brand recognition) ซ่ึงเป็นเพียงการไดพ้บเห็นตราสินค้านั้น ในช่วงเวลา
ก่อนหนา้น้ี แต่ไม่ไดจ้ดจ าหรือระลึกถึงได ้จึงยงัไม่เพียงพอต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคต่อตราสินคา้นั้น (Keller, 1998) 

2. การรับรู้ถึงคุณภาพของสินคา้ (perceived quality) เป็นการรับรู้ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อคุณภาพโดยรวม หรือความเหนือกวา่
ของสินคา้และบริการ เม่ือเทียบกบัสินคา้คู่แขง่ ซ่ึงคุณภาพท่ีถูกรับรู้จะสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นใจของผูบ้ริโภคท่ีตั้งเอาไว ้ทั้งน้ี
คุณภาพท่ีผูบ้ริโภครับรู้ จะแตกต่างจากความพึงพอใจของผูบ้ริโภค เน่ืองจากความพึงพอใจนั้น จะเกิดจากทศันคติและความคาดหวงั



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’
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วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 
1. เพื่อศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั มีความภกัดีของผูบ้ริโภค ร้านคา้ปลีกเฉพาะอยา่ง อิเกีย สาขา   

บางใหญ่ แตกต่างกนั 
2. เพื่อศึกษาการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ท่ีมีอิทธิพลความภกัดีของผูบ้ริโภค ร้านคา้ปลีกเฉพาะอยา่ง อิเกีย สาขาบางใหญ่ 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีกรอบแนวคดิ และผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

การทบทวนวรรณกรรม แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัคุณค่าตรา
สินคา้ และแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัความภกัดีของผูบ้ริโภค มีรายละเอียด ดงัน้ี 

Kotler and Keller (2016) ไดก้ล่าวไวว้า่ ตราสินคา้ หมายถึง ช่ือ เคร่ืองหมาย สญัลกัษณ์ ค าขวญัหรือค าโฆษณา บรรจุภณัฑ ์
เสียงเพลง หรือส่วนผสมของส่ิงเหล่านั้น ท่ีบ่งบอกถึงสินคา้หรือบริการของผูข้าย  เพื่อท าให้สินคา้หรือบริการของตนมีความ
แตกต่างจากคู่แข่ง Aaker (1991) ไดก้ล่าวไวว้า่ ตราสินคา้ หมายถึง ความโดดเด่นของ ช่ือ สัญลกัษณ์ เช่น โลโก ้เคร่ืองหมายการคา้ 
หรือการออกแบบผลิตภณัฑ์ มีเอกลกัษณ์ของสินคา้หรือบริการให้มีความแตกต่างจากตราสินคา้ของคู่แข่ง ท าให้ผูบ้ริโภคสามารถ
ทราบท่ีมาของสินคา้ และยงัช่วยปกป้องกิจการจากคู่แข่งท่ีพยายามเขา้มาแยง่ตลาด 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัคุณค่าตราสินคา้ (brand equity) เป็นแนวคิดท่ีไดรั้บการคิดคน้และพฒันาข้ึนมาในช่วงทศวรรษ
ท่ี 1980 ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุด เน่ืองจากคุณค่าตราสินคา้ถือเป็นกลยทุธ์หน่ึงท่ีท าให้ตราสินคา้แข็งแกร่ง (strong 
brands) ซ่ึงเป็นเป้าหมายหลกัของหลาย ๆ องคก์รท่ีตอ้งการประสบความส าเร็จในระยะยาว (Vidal & Ballester, 2005) สถาบนั
ศาสตร์แห่งการตลาด (marketing science institute) ในประเทศสหรัฐอเมริกาไดใ้ห้ค  านิยามคุณค่าตราสินคา้ไวว้า่ เป็นกลุ่มของการ
เช่ือมโยง (set of associations) และพฤติกรรม (behavior) ท่ีมีต่อตราสินคา้ระหวา่งลูกคา้ ช่องทางการจ าหน่าย และธุรกิจท่ีเป็น
เจา้ของตราสินคา้ ซ่ึงจะท าใหต้ราสินคา้นั้น มียอดขายหรือผลก าไรท่ีมากข้ึน คุณค่าตราสินคา้มกัจะมีอิทธิพลอยา่งมากต่อพฤติกรรม
การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค โดยท่ีผูบ้ริโภคมกัจะใชคุ้ณค่าตราสินคา้เพ่ือช่วยในการตีความหมาย (interpret) ประมวลผล (process) 
และในการจดจ า (store) ขอ้มูลท่ีมีอยู่อย่างมากมายเก่ียวกบัตราสินคา้ ซ่ึงตราสินคา้ท่ีมีคุณค่ามากเพียงพอ จะช่วยให้ผูบ้ริโภคเกิด
ทศันคติท่ีดี รวมถึงเกิดความมัน่ใจและความพึงพอใจต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้นั้น (Aaker, 1991)  

องคป์ระกอบของคุณค่าของตราสินคา้ในมุมมองของ Aaker (1996) เป็นท่ีรู้จกักนัอยา่งกวา้งขวาง ซ่ึงไดร้วมองคป์ระกอบ
ทั้งในส่วนของการรับรู้และพฤติกรรม โดยคุณค่าของตราสินคา้มีองคป์ระกอบอยูด่ว้ยกนั 4 ประการ ดงัน้ี 

1. การตระหนกัรู้ต่อตราสินคา้ (brand awareness) เป็นการระลึกหรือจดจ าไดถึ้งตราสินคา้ท่ีมีอยูใ่นความทรงจ าของ
ผูบ้ริโภค ซ่ึงผูบ้ริโภคจะมีความสามารถในการแยกแยะและตระหนักต่อตราสินคา้ในมุมมองท่ีแตกต่างกันออกไป ข้ึนอยู่กับ
ประสบการณ์ท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บ โดยการตระหนกัรู้ต่อตราสินคา้นั้นแบ่งไดเ้ป็น 2 ระดบั คือ ระดบัการระลึกได ้(brand recall) คือ การ
ท่ีผูบ้ริโภคสามารถระลึกไดถึ้งตราสินคา้นั้น ๆ ไดเ้อง ถือวา่ เป็นระดบัท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค โดยจะ
แตกต่างจากระดบัการตระหนกัรู้แบบระดบัการจดจ าได ้(brand recognition) ซ่ึงเป็นเพียงการไดพ้บเห็นตราสินค้านั้น ในช่วงเวลา
ก่อนหนา้น้ี แต่ไม่ไดจ้ดจ าหรือระลึกถึงได ้จึงยงัไม่เพียงพอต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคต่อตราสินคา้นั้น (Keller, 1998) 

2. การรับรู้ถึงคุณภาพของสินคา้ (perceived quality) เป็นการรับรู้ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อคุณภาพโดยรวม หรือความเหนือกวา่
ของสินคา้และบริการ เม่ือเทียบกบัสินคา้คู่แขง่ ซ่ึงคุณภาพท่ีถูกรับรู้จะสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นใจของผูบ้ริโภคท่ีตั้งเอาไว ้ทั้งน้ี
คุณภาพท่ีผูบ้ริโภครับรู้ จะแตกต่างจากความพึงพอใจของผูบ้ริโภค เน่ืองจากความพึงพอใจนั้น จะเกิดจากทศันคติและความคาดหวงั

ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อสินคา้และบริการ ซ่ึงอาจจะอยูใ่นระดบัต ่า เช่น ผูบ้ริโภคอาจรู้สึกพอใจต่อสินคา้ท่ีมีคุณภาพไม่ดีมาก แต่มีราคา
ต ่า ในขณะเดียวกนัผูบ้ริโภค อาจไม่พึงพอใจต่อสินคา้ท่ีมีคุณภาพดีแต่มีราคาสูง เป็นตน้ (Keller & Aaker, 1992) 

3. ความภกัดีในตราสินคา้ (brand loyalty) เปรียบเสมือนกบัการวดัพนัธะสัญญา (commitment) ท่ีผูบ้ริโภคมีต่อตราสินคา้ 
ยิ่งผูบ้ริโภคมีความผูกพนักบัตราสินคา้มากเท่าไร พนัธะสัญญาท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของคู่แข่งขนั ก็จะมีน้อยลง เม่ือตรา
สินคา้มีการเปล่ียนแปลงไป เช่น ราคา รูปแบบ บรรจุภณัฑ ์หรือการเปล่ียนแปลงอ่ืน แต่ผูบ้ริโภคยงัคงมีพฤติกรรมการซ้ือสินคา้อยู่
อยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงความภกัดีต่อตราสินคา้ท าให้นกัการตลาดสามารถคาดการณ์ถึงยอดขายและผลก าไรต่อตราสินคา้ในอนาคตได ้มี
ประโยชน์ต่อการส่ือสารทางการตลาดและการวางแผนกลยทุธ์การขาย (Aaker, 1996) 

4. การเช่ือมโยงตราสินคา้ (brand associations) เป็นการเช่ือมโยงองค์ประกอบของตราสินคา้เขา้ดว้ยกนั โดยส่ือถึง
คุณลกัษณะของตราสินคา้เขา้สู่ความทรงจ าของผูบ้ริโภค เม่ือผูบ้ริโภคเห็นหรือมีความตอ้งการซ้ือสินคา้ก็จะนึกถึงตราสินคา้นั้นได ้
โดยการเช่ือมโยงจะตอ้งอาศยัประสบการณ์และการเปิดรับสารของผูบ้ริโภค เพ่ือสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งตราสินคา้และผูบ้ริโภค
ใหเ้กิดความคุน้เคยจดจ าได ้การเช่ือมโยงตราสินคา้ท่ีแขง็แกร่งจะน าไปสู่ความส าเร็จในการขยายตราสินคา้ การสร้างเอกลกัษณ์ของ
ตราสินคา้ (brand identity) และการวางต าแหน่งตราสินคา้ในใจผูบ้ริโภค (brand positioning) โดยการวางต าแหน่งตราสินคา้นั้น
จะตอ้งวางใหแ้ตกต่างจากคู่แข่ง เพราะมีผลต่อการรับรู้ตราสินคา้ของผูบ้ริโภค (Vaijayanthi & Shreenivasan, 2017) 

การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความภกัดีของผูบ้ริโภค Schiffman and Kanuk (2007) ไดก้ล่าวไวว้า่ ความภกัดีของ
ผูบ้ริโภค (customer loyalty) หมายถึง ความพึงพอใจท่ีสม ่าเสมอ จนกระทัง่อาจมีการซ้ือตราสินคา้เดิมซ ้ าในผลิตภณัฑข์องธุรกิจใด
ธุรกิจหน่ึง ส่ิงท่ีส าคญัของความภกัดีต่อตราสินคา้คือ เม่ือลูกคา้มีความภกัดีต่อตราสินคา้ จะท าให้เกิดส่วนครองตลาดท่ีคงท่ีและ
เพ่ิมข้ึน และอาจกลายเป็นทรัพยสิ์นท่ีจบัตอ้งไม่ได ้ท่ีสะทอ้นถึงราคาและผลิตภณัฑข์องธุรกิจ ความภกัดีของผูบ้ริโภคเป็นส่ิงท่ีแสดง
ถึงความยดึมัน่ท่ีผูบ้ริโภคมีต่อตราสินคา้ เพราะถา้ผูบ้ริโภคไม่เห็นความแตกต่างของตราสินคา้ จะท าให้ผูบ้ริโภคสามารถเปล่ียนไป
ใชต้ราสินคา้อ่ืนไดโ้ดยง่าย ซ่ึงถือเป็นการเปิดช่องใหคู้่แข่งเขา้มาแข่งขนัไดง่้าย แต่ถา้ผูบ้ริโภคมีความภกัดีต่อตราสินคา้ ผูบ้ริโภคจะ
มีการซ้ือสินคา้ซ ้ าหรือซ้ือสินคา้ตรานั้นอยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ี การท่ีผูบ้ริโภคมีความภกัดีต่อตราสินคา้ยงัสามารถช่วยลดตน้ทุน
ทางการตลาดใหก้บัผูป้ระกอบการไดอี้กดว้ย เพราะผูท่ี้ภกัดีต่อตราสินคา้ มกัจะบอกกล่าวหรือแนะน าบุคคลท่ีรู้จกัให้เลือกซ้ือสินคา้
และบริการของตราสินคา้นั้นต่อไป  

นอกจากน้ี การศึกษาผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง พบงานวิจยัของ สุรประภา มีกงัวาล (2560) ศึกษาระดบัคุณค่าตราสินคา้ใน
มุมมองของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตราสินคา้อิเกีย ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการตระหนักรู้ในตราสินคา้ 
(brand awareness) อยูใ่นระดบัของการระลึกได ้(brand recall) โดยพบวา่ ตราสินคา้เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบา้นท่ีกลุ่มตวัอยา่งมี
การระลึกได ้มากท่ีสุดคือ ตราสินคา้อิเกีย ในส่วนของการตระหนกัรู้ในตราสินคา้ในระดบัการจดจ าได ้(brand recognition) พบวา่ 
กลุ่มตวัอยา่งสามารถจดจ าตราสินคา้ของอิเกียไดดี้ เม่ือพิจารณาถึงดา้นภาพลกัษณ์ตราสินค้า (brand image) พบวา่ ระดบัค่าเฉล่ีย
โดยรวมของภาพลกัษณ์ตราสินคา้ของการเช่ือมโยงตราสินคา้ ในดา้นสินคา้มีรูปแบบสวยงามทนัสมยั ความแขง็แกร่ง ความช่ืนชอบ 
และความโดดเด่น อยูใ่นระดบัมาก รวมทั้งงานวจิยัของ ชิดกมล พวงภู่ และณกัษ ์กลิุสร์ (2560) ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการ
ตดัสินใจซ้ือเฟอร์นิเจอร์อิเกีย ผลการวจิยัพบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือเฟอร์นิเจอร์อิเกีย แตกต่างกนั และ
คุณค่าตราสินคา้ ดา้นการตระหนกัรู้ตราสินคา้ และความภกัดีต่อตราสินคา้ มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือเฟอร์นิเจอร์อิเกีย และ
งานวจิยัของ จุฑามาศ ชา้งใจกลา้ (2562) ศึกษาความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความภกัดีต่อ
ตราสินคา้อิเกียของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจยัพบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุสถานภาพ และรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน แตกต่างกนั มีความภกัดีต่อตราสินคา้อิเกีย แตกต่างกนั และความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อความ
ภกัดีต่อตราสินคา้ 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี
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จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัจึงไดน้ ามาใชใ้นการอา้งอิง และเป็นแนวทางในการก าหนดตวัแปรใน
กรอบแนวความคิดในการวจิยั ดงัน้ี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

วธีิด าเนินการวจิยั 
 

การวิจยัคร้ังน้ี เป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ (quantitative research method) โดยใชว้ิธีการวิจยัเชิงส ารวจ (survey research) 
ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีมาใชบ้ริการร้านคา้สินคา้เฉพาะอยา่ง อิเกีย สาขาบางใหญ่ จงัหวดั
นนทบุรี ไม่สามารถระบุจ านวนได ้ในการค านวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจึงใชสู้ตรของ Cochran (1977) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
ไดจ้ านวนตวัอยา่ง 385 คน ซ่ึงผูว้ิจยัไดเ้พ่ิมขนาดของกลุ่มตวัอยา่งอีกร้อยละ 5 รวมเป็น 400 คน เพ่ือป้องกนัความผิดพลาดจากการ
ตอบแบบสอบถามไม่ครบถว้นสมบูรณ์ โดยใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก (convenience sampling) โดยจะท าการเก็บขอ้มูลกลุ่ม
ตวัอยา่งแบบลงพ้ืนท่ีจากผูท่ี้มาใชบ้ริการ ร้านขายสินคา้เฉพาะอยา่ง อิเกีย สาขาบางใหญ่ ซ่ึงผูว้ิจยัไดท้ าการแจกแบบสอบถามดว้ย
ตนเอง จ านวน 400 ชุด โดยเลือกช่วงเวลาท่ีสะดวกไปเก็บขอ้มูล ก าหนดเวลาไปเก็บขอ้มูลในวนัธรรมดา เวลา 11.00-14.00 น และ 
16.00-19.00 และวนัเสาร์อาทิตย ์เวลา 11.00-17.00 น และจะเก็บแบบสอบถามวนัละ 100 ชุด โดยใชเ้วลาทั้งหมด 4 วนั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถาม ประกอบดว้ย ขอ้ค าถามตามคุณลกัษณะท่ีตอ้งการวดั ผูว้ิจยัไดท้ าการ
ทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (content validity) โดยผูท้รงคุณวฒิุ จ านวน 3 ท่าน ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถาม
และวตัถุประสงค์ (Item-Objective Congruence index--IOC) อยู่ระหวา่ง 0.67-1.00 และมีค่าคะแนนโดยรวมเท่ากบั 0.915 ซ่ึงมี
มากกวา่ 0.5 แสดงวา่ ค าถามมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยั (ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธ์ิ, 2548) จากนั้น จึงทดสอบความ
น่าเช่ือถือของแบบสอบถาม (reliability) โดยท าการทดสอบแบบสอบถามเบ้ืองตน้ (pre-test) จ านวน 40 ชุด ไดค้่าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟาของ ครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) อยูร่ะหวา่ง 0.714-0.903 และค่าความเช่ือมัน่รวมทั้งฉบบั เท่ากบั 0.886 ซ่ึงมี

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
-เพศ 
-อาย ุ
-ระดบัการศึกษา 
-อาชีพ 
-รายไดต้่อเดือน 
 

การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ 
-การตระหนกัรู้ต่อตราสินคา้ (brand awareness) 
-การรับรู้ถึงคุณภาพของตราสินคา้ (perceived brand   
 quality)  
-ความภกัดีในตราสินคา้ (brand loyalty)  
-การเช่ือมโยงตราสินคา้ (brand associations)  
 

ความภกัดีของผูบ้ริโภค 
ร้านคา้ปลีกเฉพาะอยา่ง อิเกีย 
สาขาบางใหญ่  
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จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัจึงไดน้ ามาใชใ้นการอา้งอิง และเป็นแนวทางในการก าหนดตวัแปรใน
กรอบแนวความคิดในการวจิยั ดงัน้ี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

วธีิด าเนินการวจิยั 
 

การวิจยัคร้ังน้ี เป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ (quantitative research method) โดยใชว้ิธีการวิจยัเชิงส ารวจ (survey research) 
ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีมาใชบ้ริการร้านคา้สินคา้เฉพาะอยา่ง อิเกีย สาขาบางใหญ่ จงัหวดั
นนทบุรี ไม่สามารถระบุจ านวนได ้ในการค านวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจึงใชสู้ตรของ Cochran (1977) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
ไดจ้ านวนตวัอยา่ง 385 คน ซ่ึงผูว้ิจยัไดเ้พ่ิมขนาดของกลุ่มตวัอยา่งอีกร้อยละ 5 รวมเป็น 400 คน เพ่ือป้องกนัความผิดพลาดจากการ
ตอบแบบสอบถามไม่ครบถว้นสมบูรณ์ โดยใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก (convenience sampling) โดยจะท าการเก็บขอ้มูลกลุ่ม
ตวัอยา่งแบบลงพ้ืนท่ีจากผูท่ี้มาใชบ้ริการ ร้านขายสินคา้เฉพาะอยา่ง อิเกีย สาขาบางใหญ่ ซ่ึงผูว้ิจยัไดท้ าการแจกแบบสอบถามดว้ย
ตนเอง จ านวน 400 ชุด โดยเลือกช่วงเวลาท่ีสะดวกไปเก็บขอ้มูล ก าหนดเวลาไปเก็บขอ้มูลในวนัธรรมดา เวลา 11.00-14.00 น และ 
16.00-19.00 และวนัเสาร์อาทิตย ์เวลา 11.00-17.00 น และจะเก็บแบบสอบถามวนัละ 100 ชุด โดยใชเ้วลาทั้งหมด 4 วนั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถาม ประกอบดว้ย ขอ้ค าถามตามคุณลกัษณะท่ีตอ้งการวดั ผูว้ิจยัไดท้ าการ
ทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (content validity) โดยผูท้รงคุณวฒิุ จ านวน 3 ท่าน ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถาม
และวตัถุประสงค์ (Item-Objective Congruence index--IOC) อยู่ระหวา่ง 0.67-1.00 และมีค่าคะแนนโดยรวมเท่ากบั 0.915 ซ่ึงมี
มากกวา่ 0.5 แสดงวา่ ค าถามมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยั (ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธ์ิ, 2548) จากนั้น จึงทดสอบความ
น่าเช่ือถือของแบบสอบถาม (reliability) โดยท าการทดสอบแบบสอบถามเบ้ืองตน้ (pre-test) จ านวน 40 ชุด ไดค้่าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟาของ ครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) อยูร่ะหวา่ง 0.714-0.903 และค่าความเช่ือมัน่รวมทั้งฉบบั เท่ากบั 0.886 ซ่ึงมี

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
-เพศ 
-อาย ุ
-ระดบัการศึกษา 
-อาชีพ 
-รายไดต้่อเดือน 
 

การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ 
-การตระหนกัรู้ต่อตราสินคา้ (brand awareness) 
-การรับรู้ถึงคุณภาพของตราสินคา้ (perceived brand   
 quality)  
-ความภกัดีในตราสินคา้ (brand loyalty)  
-การเช่ือมโยงตราสินคา้ (brand associations)  
 

ความภกัดีของผูบ้ริโภค 
ร้านคา้ปลีกเฉพาะอยา่ง อิเกีย 
สาขาบางใหญ่  

ค่ามากกวา่ 0.7 ผ่านตามเกณฑท่ี์สามารถน าแบบสอบถามไปใชใ้นการเก็บขอ้มูลได ้(Hair et al., 2010) การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัใช้
การวเิคราะห์สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพ่ือแจกแจงคุณสมบติัของตวัแปรท่ี
ได้ท าการศึกษา รวมทั้ งการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน ใช้การทดสอบค่าทีระหว่างกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นอิสระต่อกัน (independent 
sample t test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way analysis of variance) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (multiple 
regression analysis) 

 

ผลการวจิยั 
 

 1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภคท่ีมาใชบ้ริการร้านคา้สินคา้เฉพาะอยา่ง อิเกีย สาขาบางใหญ่ จ านวน 400 คน 
พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายรุะหว่าง 31-40 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี สถานภาพสมรส ประกอบ
อาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดต้่อเดือนอยูร่ะหวา่ง 30,001-50,000 บาท   
 2. ลกัษณะของตวัแปรท่ีศึกษา ไดแ้ก่ การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ และความภกัดีของผูบ้ริโภคร้านคา้ปลีกเฉพาะอยา่ง อิเกีย 
สาขาบางใหญ่ ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ 
และความภกัดีของผูบ้ริโภคร้านคา้ปลีกเฉพาะอยา่ง อิเกีย สาขาบางใหญ่ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการรับรู้
คุณค่าตราสินคา้ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.16 ดา้นท่ีให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือ ดา้นการตระหนกัถึงตราสินคา้ มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.25 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นการรับรู้คุณภาพของตราสินคา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.19 ดา้นการเช่ือมโยง
กบัตราสินคา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.12 และดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ มีค่าเฉล่ีย 4.08 ตามล าดบั ส่วนความภกัดีของผูบ้ริโภค โดยรวม
อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.10   

3. ผลการทดสอบสมมติฐาน  
    สมมติฐานท่ี 1 ผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ประกอบดว้ยเพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ  และรายไดต้่อ

เดือน แตกต่างกนั มีความภกัดีของผูบ้ริโภคร้านคา้ปลีกเฉพาะอยา่ง อิเกีย สาขาบางใหญ่แตกต่างกนั ผลทดสอบสมมติฐานพบว่า
ผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดแ้ตกต่างกนั มีความภกัดีของผูบ้ริโภคร้านคา้ปลีกเฉพาะอยา่ง อิเกีย สาขาบางใหญ่ 
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และพบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศ และสถานภาพ แตกต่างกนั มีความภกัดีของผูบ้ริโภค
ร้านคา้ปลีกเฉพาะอยา่ง อิเกีย สาขาบางใหญ่ ไม่แตกต่างกนั  

    สมมติฐานท่ี 2 การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ ประกอบดว้ยการตระหนักรู้ต่อตราสินคา้ การรับรู้ถึงคุณภาพของตราสินคา้ 
ความภกัดีในตราสินคา้ และการเช่ือมโยงตราสินคา้ ส่งอิทธิพลต่อความภกัดีของผูบ้ริโภคร้านคา้ปลีกเฉพาะอย่าง อิเกีย สาขา       
บางใหญ่ ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยวธีิการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) แสดงดงัตาราง 1 

 

ตาราง 1  
ค่าสถิติถดถอยพหุคูณของการรับรู้คุณค่าตราสินค้าท่ีส่งอิทธิพลต่อความภักดีของผู้บริโภคร้านค้าปลีกเฉพาะอย่าง อิเกีย สาขาบางใหญ่  

ตวัแปร B  t        Sig. 
ค่าคงท่ี (constant) 1.96  4.514 0.001** 
การตระหนกัถึงตราสินคา้ 0.249 0.258 3.242 0.001** 
การรับรู้คุณภาพของตราสินคา้ 0.198 0.205 2.126            0.035* 
ความภกัดีต่อตราสินคา้ 0.220 0.226 2.713 0.001** 
การเช่ือมโยงกบัตราสินคา้ 0.119 0.112 1.545            0.121 
R = .71, R 2= .5041, F = 5.214, Sig. F = 0.001, * = มีค่านยัส าคญัท่ี .05, ** = มีระดบันยัส าคญัท่ี .001 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’
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จากตาราง 1 การวิเคราะห์อิทธิพลของการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ท่ีมีผลต่อความภกัดีของผูบ้ริโภคร้านคา้ปลีกเฉพาะอยา่ง    
อิเกีย สาขาบางใหญ่ พบวา่ การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ดา้นการตระหนกัถึงตราสินคา้ การรับรู้คุณภาพของตราสินคา้ และความภกัดีต่อ
ตราสินคา้ ส่งผลต่อความภกัดีของผูบ้ริโภคร้านคา้ปลีกเฉพาะอยา่ง อิเกีย สาขาบางใหญ่ ในขณะท่ีการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ดา้นการ
เช่ือมโยงกบัตราสินคา้ ไม่ส่งผลต่อความภกัดีของผูบ้ริโภคร้านคา้ปลีกเฉพาะอยา่ง อิเกีย สาขาบางใหญ่ เม่ือพิจารณาน ้ าหนกัของ
ผลกระทบของตวัแปรอิสระ โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนมาตรฐาน พบว่า ตวัพยากรณ์ท่ีมีค่า
สัมประสิทธ์ิถดถอยพหุคูณสูงสุด คือ ดา้นการตระหนกัถึงตราสินคา้ รองลงมาคือ ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ และดา้นการรับรู้
คุณภาพของตราสินคา้ ตามล าดบั โดยตวัแปรทั้งหมด สามารถร่วมกนัพยากรณ์ ไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีค่า F = 5.214 และ
สามารถอธิบายความแปรปรวนของความภกัดีของผูบ้ริโภคร้านคา้ปลีกเฉพาะอยา่ง อิเกีย สาขาบางใหญ่ (R2) ไดร้้อยละ 50.41 

 
อภิปรายผลการวจิยั 

 
 1. ผลการศึกษาพบวา่  ผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดแ้ตกต่างกนั มีความภกัดีของผูบ้ริโภคร้านคา้ปลีก
เฉพาะอย่าง อิเกีย สาขาบางใหญ่ แตกต่างกนั และพบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศ และสถานภาพ แตกต่างกนั มีความภกัดีของผูบ้ริโภค
ร้านคา้ปลีกเฉพาะอยา่ง อิเกีย สาขาบางใหญ่ ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบับางส่วนของงานวิจยัของ จุฑามาศ ชา้งใจกลา้ (2562) 
พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุสถานภาพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกนั มีความภกัดีต่อตราสินคา้อิเกีย แตกต่างกนั และงานวิจยัของ 
ชิดกมล พวงภู่ และณักษ ์กุลิสร์ (2560) พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพ แตกต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือเฟอร์นิเจอร์อิเกีย แตกต่างกนั ทั้งน้ี 
อาจเน่ืองมาจากอิเกียเป็นร้านขายสินคา้เฉพาะอยา่งประเภทเฟอร์นิเจอร์ ของใชแ้ละของตกแต่งบา้น ซ่ึงความตอ้งการในสินคา้และ
พฤติกรรมการใชแ้ละการซ้ือสินคา้ จะข้ึนอยูก่บัอาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 
(2550) กล่าววา่ อายขุองผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนั จะมีความตอ้งการในสินคา้หรือบริการท่ีแตกต่างกนั ส่งผลให้มีพฤติกรรมการซ้ือท่ี
แตกต่างกนั นอกจากน้ี การศึกษา อาชีพ และรายได ้จะเป็นตวัช้ีวดัความสามารถของผูบ้ริโภคในการซ้ือสินคา้ ส่วนการท่ีผูบ้ริโภคท่ี
มีเพศ และสถานภาพ แตกต่างกัน มีความภกัดีของผูบ้ริโภคร้านคา้ปลีกเฉพาะอย่าง อิเกีย สาขาบางใหญ่ ไม่แตกต่างกนั อาจ
เน่ืองมาจากสินคา้ท่ีขายเป็นสินคา้เก่ียวกบัปัจจยัพ้ืนฐานความตอ้งการของมนุษย ์ดงันั้น ทุกเพศ ทุกสถานภาพ จึงมีความตอ้งการใช้
สินคา้และความภกัดี ไม่แตกต่างกนั นกัการตลาดจะเช่ือมโยงเกณฑด์า้นประชากรศาสตร์ต่าง ๆ เพ่ือก าหนดตลาดเป้าหมายใหช้ดัเจน
ยิง่ข้ึน 
 2. ผลการศึกษาพบวา่ การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ดา้นการตระหนกัถึงตราสินคา้ การรับรู้คุณภาพของตราสินคา้ และความ
ภกัดีต่อตราสินคา้ ส่งผลต่อความภกัดีของผูบ้ริโภคร้านคา้ปลีกเฉพาะอยา่ง อิเกีย สาขาบางใหญ่ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
ของ ชิดกมล พวงภู่ และณักษ์ กุลิสร์ (2560) พบว่า คุณค่าตราสินคา้ดา้นการตระหนักรู้ตราสินคา้ และความภกัดีต่อตราสินคา้ มี
ความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือเฟอร์นิเจอร์อิเกีย  และงานวจิยัของ สุรประภา มีกงัวาล (2560) พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีการรับรู้คุณค่า
ตราสินคา้อิเกีย ในดา้นการตระหนักรู้ตราสินคา้ ในระดับของการระลึกได้ (brand recall) และในระดับการจดจ าได้ (brand 
recognition) อยูใ่นระดบัดี รวมทั้งสนบัสนุนแนวคิดคุณค่าตราสินคา้ของ (Aaker, 1996) กล่าววา่ คุณค่าตราสินคา้คือ มูลค่าเพ่ิมของ
ตราสินคา้ท่ีนอกเหนือไปจากคุณสมบติัท่ีแทจ้ริงของสินคา้และบริการนั้น โดยในมุมมองของผูบ้ริโภค จะใชคุ้ณค่าตราสินคา้ในการ
ตีความหมาย ประมวลผล และการจดจ าขอ้มูลท่ีมีอยู่มากมายเก่ียวกบัตราสินคา้ ซ่ึงตราสินคา้ท่ีมีคุณค่ามากเพียงพอ ผูบ้ริโภคจะ
มองเห็นคุณค่าท่ีเหนือกว่าคู่แข่งขัน ท าให้ผูบ้ริโภคเกิดทัศนคติท่ีดีและมีอิทธิพลโดยตรงต่อความภักดีของผูบ้ริโภค รวมทั้ ง 
ผลการวจิยัพบวา่ ดา้นการตระหนกัรู้ตราสินคา้มีผลตอ่ความภกัดีมากท่ีสุด เพราะอิเกียเป็นแบรนด์ท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั ท าให้ลูกคา้
รู้สึกเช่ือมัน่ในการเลือกซ้ือ ขณะท่ีความภกัดีต่อตราสินคา้เกิดจากประสบการณ์ท่ีดีในอดีต จนน าไปสู่ความภกัดีเชิงพฤติกรรม   



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
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จากตาราง 1 การวิเคราะห์อิทธิพลของการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ท่ีมีผลต่อความภกัดีของผูบ้ริโภคร้านคา้ปลีกเฉพาะอยา่ง    
อิเกีย สาขาบางใหญ่ พบวา่ การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ดา้นการตระหนกัถึงตราสินคา้ การรับรู้คุณภาพของตราสินคา้ และความภกัดีต่อ
ตราสินคา้ ส่งผลต่อความภกัดีของผูบ้ริโภคร้านคา้ปลีกเฉพาะอยา่ง อิเกีย สาขาบางใหญ่ ในขณะท่ีการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ดา้นการ
เช่ือมโยงกบัตราสินคา้ ไม่ส่งผลต่อความภกัดีของผูบ้ริโภคร้านคา้ปลีกเฉพาะอยา่ง อิเกีย สาขาบางใหญ่ เม่ือพิจารณาน ้ าหนกัของ
ผลกระทบของตวัแปรอิสระ โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนมาตรฐาน พบว่า ตวัพยากรณ์ท่ีมีค่า
สัมประสิทธ์ิถดถอยพหุคูณสูงสุด คือ ดา้นการตระหนกัถึงตราสินคา้ รองลงมาคือ ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ และดา้นการรับรู้
คุณภาพของตราสินคา้ ตามล าดบั โดยตวัแปรทั้งหมด สามารถร่วมกนัพยากรณ์ ไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีค่า F = 5.214 และ
สามารถอธิบายความแปรปรวนของความภกัดีของผูบ้ริโภคร้านคา้ปลีกเฉพาะอยา่ง อิเกีย สาขาบางใหญ่ (R2) ไดร้้อยละ 50.41 

 
อภิปรายผลการวจิยั 

 
 1. ผลการศึกษาพบวา่  ผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดแ้ตกต่างกนั มีความภกัดีของผูบ้ริโภคร้านคา้ปลีก
เฉพาะอย่าง อิเกีย สาขาบางใหญ่ แตกต่างกนั และพบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศ และสถานภาพ แตกต่างกนั มีความภกัดีของผูบ้ริโภค
ร้านคา้ปลีกเฉพาะอยา่ง อิเกีย สาขาบางใหญ่ ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบับางส่วนของงานวิจยัของ จุฑามาศ ชา้งใจกลา้ (2562) 
พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุสถานภาพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกนั มีความภกัดีต่อตราสินคา้อิเกีย แตกต่างกนั และงานวิจยัของ 
ชิดกมล พวงภู่ และณักษ ์กุลิสร์ (2560) พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพ แตกต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือเฟอร์นิเจอร์อิเกีย แตกต่างกนั ทั้งน้ี 
อาจเน่ืองมาจากอิเกียเป็นร้านขายสินคา้เฉพาะอยา่งประเภทเฟอร์นิเจอร์ ของใชแ้ละของตกแต่งบา้น ซ่ึงความตอ้งการในสินคา้และ
พฤติกรรมการใชแ้ละการซ้ือสินคา้ จะข้ึนอยูก่บัอาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 
(2550) กล่าววา่ อายขุองผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนั จะมีความตอ้งการในสินคา้หรือบริการท่ีแตกต่างกนั ส่งผลให้มีพฤติกรรมการซ้ือท่ี
แตกต่างกนั นอกจากน้ี การศึกษา อาชีพ และรายได ้จะเป็นตวัช้ีวดัความสามารถของผูบ้ริโภคในการซ้ือสินคา้ ส่วนการท่ีผูบ้ริโภคท่ี
มีเพศ และสถานภาพ แตกต่างกัน มีความภกัดีของผูบ้ริโภคร้านคา้ปลีกเฉพาะอย่าง อิเกีย สาขาบางใหญ่ ไม่แตกต่างกนั อาจ
เน่ืองมาจากสินคา้ท่ีขายเป็นสินคา้เก่ียวกบัปัจจยัพ้ืนฐานความตอ้งการของมนุษย ์ดงันั้น ทุกเพศ ทุกสถานภาพ จึงมีความตอ้งการใช้
สินคา้และความภกัดี ไม่แตกต่างกนั นกัการตลาดจะเช่ือมโยงเกณฑด์า้นประชากรศาสตร์ต่าง ๆ เพ่ือก าหนดตลาดเป้าหมายใหช้ดัเจน
ยิง่ข้ึน 
 2. ผลการศึกษาพบวา่ การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ดา้นการตระหนกัถึงตราสินคา้ การรับรู้คุณภาพของตราสินคา้ และความ
ภกัดีต่อตราสินคา้ ส่งผลต่อความภกัดีของผูบ้ริโภคร้านคา้ปลีกเฉพาะอยา่ง อิเกีย สาขาบางใหญ่ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
ของ ชิดกมล พวงภู่ และณักษ์ กุลิสร์ (2560) พบว่า คุณค่าตราสินคา้ดา้นการตระหนักรู้ตราสินคา้ และความภกัดีต่อตราสินคา้ มี
ความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือเฟอร์นิเจอร์อิเกีย  และงานวจิยัของ สุรประภา มีกงัวาล (2560) พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีการรับรู้คุณค่า
ตราสินคา้อิเกีย ในดา้นการตระหนักรู้ตราสินคา้ ในระดับของการระลึกได้ (brand recall) และในระดับการจดจ าได้ (brand 
recognition) อยูใ่นระดบัดี รวมทั้งสนบัสนุนแนวคิดคุณค่าตราสินคา้ของ (Aaker, 1996) กล่าววา่ คุณค่าตราสินคา้คือ มูลค่าเพ่ิมของ
ตราสินคา้ท่ีนอกเหนือไปจากคุณสมบติัท่ีแทจ้ริงของสินคา้และบริการนั้น โดยในมุมมองของผูบ้ริโภค จะใชคุ้ณค่าตราสินคา้ในการ
ตีความหมาย ประมวลผล และการจดจ าขอ้มูลท่ีมีอยู่มากมายเก่ียวกบัตราสินคา้ ซ่ึงตราสินคา้ท่ีมีคุณค่ามากเพียงพอ ผูบ้ริโภคจะ
มองเห็นคุณค่าท่ีเหนือกว่าคู่แข่งขัน ท าให้ผูบ้ริโภคเกิดทัศนคติท่ีดีและมีอิทธิพลโดยตรงต่อความภักดีของผูบ้ริโภค รวมทั้ ง 
ผลการวจิยัพบวา่ ดา้นการตระหนกัรู้ตราสินคา้มีผลต่อความภกัดีมากท่ีสุด เพราะอิเกียเป็นแบรนด์ท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั ท าให้ลูกคา้
รู้สึกเช่ือมัน่ในการเลือกซ้ือ ขณะท่ีความภกัดีต่อตราสินคา้เกิดจากประสบการณ์ท่ีดีในอดีต จนน าไปสู่ความภกัดีเชิงพฤติกรรม   

นอกจากน้ี ผลการศึกษาพบวา่ การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ดา้นการเช่ือมโยงกบัตราสินคา้ ไม่ส่งผลต่อความภกัดีของผูบ้ริโภค
ร้านคา้ปลีกเฉพาะอยา่ง อิเกีย สาขาบางใหญ่ ซ่ึงแตกต่างจากแนวคิดคุณค่าตราสินคา้ของ Aaker (1996) ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากอิเกีย
เป็นธุรกิจแฟรนไชส์ การออกแบบและประเภทสินคา้ท่ีน ามาจ าหน่าย จึงข้ึนอยูก่บั IKEA Group ท่ีตั้งอยูใ่นประเทศสวีเดน และเป็น
สินคา้แบรนดต์่างประเทศในแถบยโุรป ซ่ึงมีสงัคมวฒันธรรม วถีิการด าเนินชีวิต สภาพทางภูมิศาสตร์ สภาพเศรษฐกิจ และค่าครอง
ชีพท่ีแตกต่างจากประเทศไทย ดังนั้น สินคา้ของอิเกีย อาจยงัไม่ส่ือถึงบุคลิกและลกัษณะของตราสินคา้เขา้สู่ความทรงจ าของ
ผูบ้ริโภคท่ีเป็นคนไทย รวมทั้ งปัจจุบนัอิเกียเป็นผูน้ าระดับโลกด้านเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน และเป็นหน่ึงในแบรนด์
เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบา้นท่ีเป็นท่ีรู้จกัมากท่ีสุดในโลก หากสามารถเช่ือมโยงองค์ประกอบของตราสินคา้ให้สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการและอยูใ่นความทรงจ าของผูบ้ริโภคท่ีเป็นคนไทยไดม้ากข้ึน จะน าไปสู่ความภกัดีของผูบ้ริโภค ซ่ึงการเช่ือมโยงนั้น จะตอ้ง
อาศยัประสบการณ์ และการเปิดรับสารของผูบ้ริโภค (Vaijayanthi & Shreenivasan, 2017) 

 
ข้อเสนอแนะเพือ่การน าไปใช้ 

 
1. ผูป้ระกอบการสามารถน าลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภคมาใชใ้นการแบ่งส่วนทางการตลาด และก าหนด

ตลาดเป้าหมาย เพื่อพฒันากลยทุธ์ทางการตลาดท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค รวมทั้งการพฒันากลยทุธ์ท่ีจะส่งผลให้ผู ้
มีอาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้ท่ีแตกต่างกนั มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสินคา้และธุรกิจ เพ่ือเป็นทางเลือกใหผู้บ้ริโภคเขา้
มาใชบ้ริการตามความตอ้งการ ท่ีแตกต่างกนั   

2. ผูป้ระกอบการควรพฒันาปรับปรุงการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ของผูบ้ริโภคใหดี้ยิง่ข้ึน ในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 
2.1 ดา้นการตระหนกัถึงตราสินคา้ ควรใหผู้บ้ริโภครับรู้ขอ้มูลสินคา้และบริการของอิเกียท่ีเพียงพอและถูกตอ้ง และรู้จกั

สินคา้หลายชนิดของอิเกียมากข้ึน ผูป้ระกอบการควรใชก้ลยุทธ์การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (integrated marketing 
communication) โดยการส่ือสารผา่นช่องทางต่าง ๆ อยา่งครบวงจร เพื่อใหผู้บ้ริโภคพบเห็นสินคา้อิเกียจากการส่ือสารทางการตลาด
ในรูปแบบต่าง ๆ เป็นประจ า จนสามารถจดจ าสินคา้อิเกียได ้และมีความคุน้เคยกบัสินคา้ของอิเกีย  

2.2 ดา้นการรับรู้คุณภาพของตราสินคา้ ควรพฒันาสินคา้ให้มีความปราณีต มีการออกแบบท่ีมีเอกลกัษณ์โดดเด่น มี
ความคงทน มีความหลากหลายใหเ้ลือกซ้ือ และมีความคุม้ค่าในการใชง้าน ผูป้ระกอบการควรน านวตักรรมใหม่ ๆ มาเป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงใหต้ราสินคา้มีคุณภาพทั้งคุณสมบติัและประโยชน์จากการใช ้รวมทั้งการก าหนดมาตรฐานของสินคา้ การปรับปรุง
คุณภาพการบริการของพนักงาน โดยการอบรมพนักงานอย่างสม ่าเสมอ และการตรวจสอบมาตรฐานการท างานตลอดห่วงโซ่
อุปทาน 

2.3 ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ ควรสร้างภาพลกัษณ์ตราสินคา้ให้ดียิ่งข้ึน ทั้งภาพลกัษณ์ท่ีดีของตราสินคา้หรือบริการ 
และภาพลกัษณ์ท่ีดีขององคก์ร เช่น มีสินคา้ท่ีมีคุณภาพครอบคลุมทุกความตอ้งการ การบริการท่ีถูกตอ้งรวดเร็วและสะดวก รูปแบบ
การใหบ้ริการท่ีทนัสมยั การตอบสนองอยา่งรวดเร็วและเอาใจใส่ในการเขา้รับบริการ การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูบ้ริโภค และ
การสร้างความเช่ือมัน่ในตราสินคา้และช่ือเสียงขององคก์ร ซ่ึงจะส่งผลใหผู้บ้ริโภคเกิดความประทบัใจและภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อองคก์ร  

2.4 ดา้นการเช่ือมโยงกบัตราสินคา้ ควรสร้างการเช่ือมโยงเก่ียวกบัคุณสมบติัของตราสินคา้และคุณประโยชน์ของตรา
สินคา้อิเกียให้ดียิ่งข้ึน ผูป้ระกอบการอาจน ากลยทุธ์การตลาดผูมี้อิทธิพล (influencer marketing) มาใชใ้นการส่ือสาร เพื่อเช่ือมโยง
คุณสมบติัท่ีโดดเด่นของตราสินคา้  สร้างความมัน่ใจและความภาคภูมิใจในการตกแต่งบา้นให้ผูบ้ริโภค ซ่ึงผูมี้อิทธิพลจะเป็นผูน้ า
ทางความคิดในการเช่ือมโยงตราสินคา้ให้ธุรกิจ อาจแบ่งออกไดห้ลายประเภท เช่น บุคคลท่ีมีช่ือเสียงหรือเป็นท่ียอมรับของสังคม 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  
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บทคดัย่อ 
 

การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) หาสาเหตุของปัญหาการลดลงของจ านวนลูกคา้ประเภทผูป้ระกอบการร้านอาหาร
รายยอ่ย/Street Food ของธนาคารออมสินภาค 11 (2) สร้างแนวทางการแกปั้ญหาท่ีมีประสิทธิภาพ และ (3) ประเมินประสิทธิภาพ
และความยัง่ยนืของแนวทางการสนบัสนุนการแกปั้ญหา ผูใ้หข้อ้มูลเก่ียวกบัสาเหตุของปัญหา คือ กลุ่มลูกคา้ประเภทผูป้ระกอบการ
ร้านอาหารรายย่อย/Street Food ของธนาคารออมสินภาค 11 จ านวน 100 ราย ท่ีใชบ้ริการผลิตภณัฑด์า้นสินเช่ือและเงินฝากกบั
ธนาคาร โดยใชแ้บบสอบถามแสดงความคิดเห็น และการสัมภาษณ์เชิงลึก จ านวน 5 ราย วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าสถิติ ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการศึกษาพบว่า สาเหตุหลกัเกิดจาก (1) ลูกคา้มีทุนประกอบการไม่เพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจในสภาพเศรษฐกิจ
ภายใตก้ารแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ไดรั้บผลกระทบจากค่าใชจ่้ายคงท่ี คือ ค่าเช่าสถานท่ีขาย ท าให้ตอ้งหยดุ
กิจการทั้งแบบชัว่คราวและถาวร (2) ไม่สามารถขอสินเช่ือจากธนาคารได ้เน่ืองจากเง่ือนไขการให้สินเช่ือท่ีจ ากดั (3) มีรายไดไ้ม่
เพียงพอในการช าระหน้ีสินท่ีมีอยูเ่ดิม  

โดยแนวทางการแกไ้ขคือ (1) มีโครงการสนบัสนุนอุปกรณ์และสถานท่ีขายอาหารหนา้สาขาธนาคารในพ้ืนท่ีความดูแล 6 
จงัหวดั โดยน าร่องโครงการจากพ้ืนท่ีบริเวณหนา้อาคารส านกังานธนาคารออมสินภาค 11 ถนนหนา้เมือง ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง
ขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น จ านวน 30 ร้านคา้ ทุกวนัองัคาร-พุธ ของสัปดาห์ (2) ประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑสิ์นเช่ือของธนาคารท่ีมี
เง่ือนไขผอ่นปรนเอ้ือต่อการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนในระบบไดง่้ายข้ึนใหแ้ก่ลูกคา้ผูป้ระกอบการร้านอาหาร (3) ประชาสัมพนัธ์มาตรการพกั
ช าระหน้ีของธนาคารใหลู้กคา้ผูป้ระกอบการร้านอาหาร/Street Food ของธนาคารออมสินภาค 11 เขา้ร่วมมาตรการลดภาระหน้ีสิน 
เพ่ือใหมี้สภาพคล่องทางการเงินในการด าเนินกิจการ 
 
ค าส าคญั: แนวทางการแกปั้ญหา, ผูป้ระกอบการร้านอาหารรายยอ่ย/Street Food, เช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19)  
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Abstract 
 

This study the objectives were to (1) find the cause of the problem of the reduction in the number of customers in the 
retail restaurant/street food category of the Government Savings Bank Region 11, (2) create an effective solution to the problem, 
and (3) evaluate the efficiency and sustainability of the approach. troubleshooting support. The information provider about the 
cause of the problem was a group of 100 retail restaurant/street food operators of the Government Savings Bank Region 11 who 
used credit and deposit products with the bank. by using a questionnaire to express opinions and 5 in-depth interviews. Data were 
analyzed using statistical values, percentage, mean and standard deviation. 

The results showed that Main reasons: (1) Customers do not have enough capital to operate their business in the 
economic environment under the Coronavirus (COVID-19) epidemic, affected by fixed expenses. is the rent of the selling place 
causing the business to cease both temporarily and permanently (2) unable to obtain credit from the bank due to the limited credit 
conditions (3) not having enough income to pay off the existing debt. 

The solutions are as follows: (1) There is a project to support equipment and places to sell food in front of the bank 
branches in the area under supervision of 6 provinces by piloting the project from the area in front of the Government Saving s 
Bank Office Building, Region 11, Na Mueang Road, Nai Mueang Subdistrict, Mueang Khon Kaen District. Khon Kaen Province, 
30 stores every Tuesday and Wednesday of the week (2) Publicize the bank’s credit products with lenient conditions to facilitate 
access to funding sources in the system for restaurant operators’ customers (3) Publicize the bank's debt moratorium measures to 
customers Operate a restaurant/Street food of the Government Savings Bank Region 11 join measures to reduce debt burden to 
have financial liquidity in the operation 
 
Keywords: Solution, Small Restaurant Entrepreneurs/Street Food, Corona Virus (COVID-19) 
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Abstract 
 

This study the objectives were to (1) find the cause of the problem of the reduction in the number of customers in the 
retail restaurant/street food category of the Government Savings Bank Region 11, (2) create an effective solution to the problem, 
and (3) evaluate the efficiency and sustainability of the approach. troubleshooting support. The information provider about the 
cause of the problem was a group of 100 retail restaurant/street food operators of the Government Savings Bank Region 11 who 
used credit and deposit products with the bank. by using a questionnaire to express opinions and 5 in-depth interviews. Data were 
analyzed using statistical values, percentage, mean and standard deviation. 

The results showed that Main reasons: (1) Customers do not have enough capital to operate their business in the 
economic environment under the Coronavirus (COVID-19) epidemic, affected by fixed expenses. is the rent of the selling place 
causing the business to cease both temporarily and permanently (2) unable to obtain credit from the bank due to the limited credit 
conditions (3) not having enough income to pay off the existing debt. 

The solutions are as follows: (1) There is a project to support equipment and places to sell food in front of the bank 
branches in the area under supervision of 6 provinces by piloting the project from the area in front of the Government Saving s 
Bank Office Building, Region 11, Na Mueang Road, Nai Mueang Subdistrict, Mueang Khon Kaen District. Khon Kaen Province, 
30 stores every Tuesday and Wednesday of the week (2) Publicize the bank’s credit products with lenient conditions to facilitate 
access to funding sources in the system for restaurant operators’ customers (3) Publicize the bank's debt moratorium measures to 
customers Operate a restaurant/Street food of the Government Savings Bank Region 11 join measures to reduce debt burden to 
have financial liquidity in the operation 
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บทน า 
 

ในปี 2563 ธนาคารออมสิน ไดแ้สดงความมุ่งมัน่อยา่งชดัเจนในการเป็น “ธนาคารเพื่อสังคม” หรือ Social Bank อยา่งเต็ม
รูปแบบ เพื่อใหธ้นาคารเขา้มามีบทบาทส าคญัในการลดความเหล่ือมล ้า สร้างความเป็นธรรมในสังคม ท าใหป้ระชาชนท่ีเป็นลูกคา้
กลุ่มหลกัของธนาคารเขา้ถึงบริการทางการเงิน ลดภาระ ยกระดบัรายไดแ้ละความเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน เพ่ือให้หลุดพน้จากความยากจน 
และสร้างสังคมท่ีเป็นสุข การเป็น Social Bank เต็มรูปแบบ ท าให้ธนาคารตอ้งเป็นทั้งผูใ้ห้บริการทางการเงินและมีบทบาทในการ
พฒันา ทั้งในแง่ของการเป็นแหล่งเงินทุนท่ีเป็นธรรมให้ผูมี้รายไดน้อ้ย การพฒันาและยกระดบัผูป้ระกอบการรายยอ่ย การส่งเสริม
การออมและสร้างวนิยัทางการเงิน และเป็นแหล่งเงินทุนใหภ้าครัฐเพ่ือการพฒันาประเทศ รวมถึงการช่วยเหลือสังคมในภาวะวิกฤติ
ต่าง ๆ (ธนาคารออมสิน, 2563) การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส่งผลกระทบถึงสภาพเศรษฐกิจโดยรวมทัว่
ประเทศแลtรายไดข้องประชาชนฐานรากโดยตรง ซ่ึงเป็นฐานลูกคา้ท่ีหลกัของธนาคาร โดยเฉพาะผูป้ระกอบการร้านอาหารรายยอ่ย/
Street Food การลดจ านวนลงของลูกคา้ประเภทดงักล่าว โดยมีสาเหตุมาจากการปิดกิจการจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ หรือการ
เปล่ียนไปใช้บริการกับธนาคารอ่ืน ท าให้รายได้ของธนาคารลดลง ทั้ งรายได้จากดอกผลของการให้สินเช่ือ และรายได้จาก
ค่าธรรมเนียมการท าธุรกรรมผา่นช่องทางต่าง ๆ ของธนาคาร 

ผูว้ิจยัในฐานะท่ีเป็นพนักงานธนาคารออมสินภาค 11 ไดรั้บมอบหมายให้หาแนวทางการเพ่ิมจ านวนการใชผ้ลิตภณัฑ ์
ทั้งดา้นสินเช่ือและเงินฝากธนาคารของลูกคา้ ประเภทผูป้ระกอบการร้านอาหารรายยอ่ย/Street Food ในพ้ืนท่ีความดูแลทั้ง 6 จงัหวดั
ไดแ้ก่ ขอนแก่น ชยัภูมิ กาฬสินธ์ุ ร้อยเอด็ มหาสารคาม และมุกดาหาร  เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายตามตวัช้ีวดัของธนาคารประจ าปี 2564 
 

วตัถุประสงค์ของงานวจิยั 
 

1. หาสาเหตุของการลดลงของจ านวนลูกคา้ประเภทผูป้ระกอบการร้านอาหารรายยอ่ย/Street Food ของธนาคารออมสิน
ภาค 11 

2. สร้างแนวทางการสนบัสนุนการแกปั้ญหาให้แก่ลูกคา้ประเภทผูป้ระกอบการร้านอาหารรายยอ่ย/Street Food ของธนาคาร
ออมสินภาค 11  

3. ประเมินประสิทธิภาพและความยัง่ยนืของแนวทางการสนบัสนุนการแกปั้ญหา 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีกรอบแนวคดิ และงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

การพฒันาท่ีย ัง่ยนื หมายถึง รูปแบบของการพฒันาท่ีสนองความตอ้งการของคนในรุ่นปัจจุบนั โดยไม่ท าให้คนรุ่นต่อไป
ในอนาคตตอ้งประนีประนอมยอมลดทอนความสามารถในการท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของตนเอง เป็นการพฒันาท่ีสามารถ
ด าเนินไปไดอ้ยา่งมัน่คง ราบร่ืนโดยไม่เกิดสภาพท่ีไม่พึงปรารถนาอนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการพฒันานั้นเอง เน่ืองจากทุกคร้ังท่ีมี
การตอบสนองความตอ้งการของคนรุ่นปัจจุบนั ตอ้งมีการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงจะส่งผลกระทบในทางลบ
ต่ออนาคต การพฒันาท่ีย ัง่ยืน จึงเป็นแนวคิดในการแกปั้ญหาน้ีต่อเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเช่ือมโยงและสัมพนัธ์กนั 
โครงการพฒันาใด ๆ ตอ้งค านึงถึง (พระเขมทตั สีลสาโร, 2560) 

องคก์ารสหประชาชาติไดมี้การประกาศใชเ้ป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) 17 ขอ้ 
เม่ือปี พ.ศ. 2558 ซ่ึงครอบคลุมมิติการพฒันาต่าง ๆ ทั้งในดา้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพฒันา คุณภาพชีวิตประชากร การ
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รักษาส่ิงแวดลอ้ม การขจดัความยากจน และการสร้างความเท่าเทียม เป็นตน้ ซ่ึงธนาคารออมสินไดย้ึดมัน่ต่อการตอบสนองตามแต่
ละเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืนท่ีส าคญัมาอยา่งต่อเน่ือง ในปี พ.ศ. 2563 ธนาคารออมสินไดแ้สดงถึงความมุ่งมัน่ต่อการด าเนินงาน
ตอบสนองต่อเป้าหมายหลกัจ านวน 2 เป้าหมาย คือ เป้าหมายท่ี 1 การแกไ้ขปัญหาความยากจน และเป้าหมายท่ี 10 การลดความ
เหล่ือมล ้า ซ่ึงสอดคลอ้งต่อบทบาทท่ีทางธนาคารออมสินวางเป้าหมายท่ีจะมุ่งสู่การเป็นธนาคารเพ่ือสังคม (social bank) เพื่อสร้าง
ผลกระทบเชิงบวกแก่สังคม ผ่านการสร้างความยัง่ยืนและดูแลผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล ทั้ งมิติภายนอกองค์กร (external 
sustainability) ในการสร้างความเขม้แข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก สังคม และชุมชน (social value proposition) ควบคู่กบัมิติภายใน
องคก์ร (internal sustainability)ในการด าเนินภารกิจเชิงพาณิชย ์เพ่ือสร้างความเขม้แข็งทางการเงินให้แก่องค์กรควบคู่ไปดว้ยกนั 
(ธนาคารออมสิน, 2563) 
 จากแนวคิดขา้งตน้ ผูว้ิจยับูรณาการแนวคิดเพื่อน าไปเป็นกรอบในการสร้างแนวทางการแกปั้ญหาการลดลงของจ านวน
ลูกคา้ประเภทผูป้ระกอบการร้านอาหารรายยอ่ย/Street Food ธนาคารออมสินภาค 11 ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาด
ของเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยการยกระดบัคุณภาพชีวิตประชาชนฐานรากผ่านกลไก (1) สร้างตลาดและรายได้ และ (2) 
สร้างประวติัทางการเงินเพื่อยกระดบัรายไดข้องประชาชน ลดความเหล่ือมล ้าในสงัคม 
  

วธีิด าเนินการวจิยั 
 

การวจิยัคร้ังน้ี เป็นการวจิยัและพฒันา (research and development) มีขั้นตอนการด าเนินงานวจิยั 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
1. การศึกษาหาสาเหตุของการลดลงของจ านวนลูกคา้ประเภทผูป้ระกอบการร้านอาหารรายยอ่ย/Street Food ของธนาคาร

ออมสิน 11 โดยการส ารวจความคิดเห็นจากลูกคา้ธนาคาร ท่ีประกอบอาชีพขายอาหาร จ านวน 100 ราย ใน 6 จงัหวดั ไดแ้ก่ ขอนแก่น 
ชยัภูมิ กาฬสินธ์ุ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และมุกดาหาร  เน่ืองจากเป็นกลุ่มลูกคา้ในพ้ืนท่ีความดูแลของธนาคารออมสินภาค 11 ซ่ึง
ไดรั้บผลกระทบดา้นรายไดจ้ากยอดขายอาหารท่ีลดลง อนัเป็นผลจากสภาพเศรษฐกิจภายใตก้ารแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ ขอ้มูลส่วนบุคคล และขอ้มูลในการประกอบกิจการ อาทิ เพศ อาย ุ
ประเภทอาหารท่ีขาย สถานท่ีขาย รายไดต้่อเดือน และขอ้เสนอแนะ วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการวเิคราะห์และสงัเคราะห์เน้ือหา 

2. สร้างแนวทางการสนบัสนุนการแกปั้ญหาให้แก่ผูลู้กคา้ประเภทผูป้ระกอบการร้านอาหารรายย่อย/Street Food ของ
ธนาคารออมสินภาค 11 โดยส ารวจความคิดเห็นและความตอ้งการจากลูกคา้ธนาคารท่ีประกอบอาชีพขายอาหารมาเป็นระยะเวลาไม่
นอ้ยกวา่ 5 ปี จ านวน 6 ราย ใน 6 จงัหวดั ๆ ละ 1 ราย ไดแ้ก่ ขอนแก่น ชยัภูมิ กาฬสินธ์ุ ร้อยเอด็ มหาสารคาม และมุกดาหาร ผ่านการ
สัมภาษณ์เชิงลึก ในประเด็นปัญหา ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนก่อนและหลงัสภาพเศรษฐกิจภายใตก้ารแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) เพื่อน าขอ้มูลมาสังเคราะห์เป็นแนวทางการสนับสนุนเพ่ือแก้ปัญหาให้เกิดความยัง่ยืน โดยมีแนวทางดังน้ี (1) มี
โครงการสนับสนุนอุปกรณ์และสถานท่ีขายอาหารหน้าสาขาธนาคารในพ้ืนท่ีความดูแล 6 จงัหวดั โดยน าร่องโครงการจากพ้ืน 
บริเวณหนา้อาคารส านกังานธนาคารออมสินภาค 11 ถนนหนา้เมือง ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น จ านวน 30 
ร้านคา้ ทุกวนัองัคาร-พธุ ของสปัดาห์ (2) ประชาสมัพนัธ์ผลิตภณัฑสิ์นเช่ือของธนาคารท่ีมีเง่ือนไขผ่อนปรนเอ้ือต่อการเขา้ถึงแหล่ง
เงินทุนในระบบไดง่้ายข้ึน ให้แก่ลูกคา้ผูป้ระกอบการร้านอาหาร (3) ประชาสัมพนัธ์มาตรการพกัช าระหน้ีของธนาคาร ให้ลูกคา้
ผูป้ระกอบการร้านอาหาร/Street food ของธนาคารออมสินภาค 11 เขา้ร่วมมาตรการลดภาระหน้ีสิน เพ่ือใหมี้สภาพคล่องทางการเงิน
ในการด าเนินกิจการ 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี

481481

 

รักษาส่ิงแวดลอ้ม การขจดัความยากจน และการสร้างความเท่าเทียม เป็นตน้ ซ่ึงธนาคารออมสินไดย้ึดมัน่ต่อการตอบสนองตามแต่
ละเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืนท่ีส าคญัมาอยา่งต่อเน่ือง ในปี พ.ศ. 2563 ธนาคารออมสินไดแ้สดงถึงความมุ่งมัน่ต่อการด าเนินงาน
ตอบสนองต่อเป้าหมายหลกัจ านวน 2 เป้าหมาย คือ เป้าหมายท่ี 1 การแกไ้ขปัญหาความยากจน และเป้าหมายท่ี 10 การลดความ
เหล่ือมล ้า ซ่ึงสอดคลอ้งต่อบทบาทท่ีทางธนาคารออมสินวางเป้าหมายท่ีจะมุ่งสู่การเป็นธนาคารเพ่ือสังคม (social bank) เพื่อสร้าง
ผลกระทบเชิงบวกแก่สังคม ผ่านการสร้างความยัง่ยืนและดูแลผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล ทั้ งมิติภายนอกองค์กร (external 
sustainability) ในการสร้างความเขม้แข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก สังคม และชุมชน (social value proposition) ควบคู่กบัมิติภายใน
องคก์ร (internal sustainability)ในการด าเนินภารกิจเชิงพาณิชย ์เพ่ือสร้างความเขม้แข็งทางการเงินให้แก่องค์กรควบคู่ไปดว้ยกนั 
(ธนาคารออมสิน, 2563) 
 จากแนวคิดขา้งตน้ ผูว้ิจยับูรณาการแนวคิดเพื่อน าไปเป็นกรอบในการสร้างแนวทางการแกปั้ญหาการลดลงของจ านวน
ลูกคา้ประเภทผูป้ระกอบการร้านอาหารรายยอ่ย/Street Food ธนาคารออมสินภาค 11 ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาด
ของเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยการยกระดบัคุณภาพชีวิตประชาชนฐานรากผ่านกลไก (1) สร้างตลาดและรายได  ้และ (2) 
สร้างประวติัทางการเงินเพื่อยกระดบัรายไดข้องประชาชน ลดความเหล่ือมล ้าในสงัคม 
  

วธีิด าเนินการวจิยั 
 

การวจิยัคร้ังน้ี เป็นการวจิยัและพฒันา (research and development) มีขั้นตอนการด าเนินงานวจิยั 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
1. การศึกษาหาสาเหตุของการลดลงของจ านวนลูกคา้ประเภทผูป้ระกอบการร้านอาหารรายยอ่ย/Street Food ของธนาคาร

ออมสิน 11 โดยการส ารวจความคิดเห็นจากลูกคา้ธนาคาร ท่ีประกอบอาชีพขายอาหาร จ านวน 100 ราย ใน 6 จงัหวดั ไดแ้ก่ ขอนแก่น 
ชยัภูมิ กาฬสินธ์ุ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และมุกดาหาร  เน่ืองจากเป็นกลุ่มลูกคา้ในพ้ืนท่ีความดูแลของธนาคารออมสินภาค 11 ซ่ึง
ไดรั้บผลกระทบดา้นรายไดจ้ากยอดขายอาหารท่ีลดลง อนัเป็นผลจากสภาพเศรษฐกิจภายใตก้ารแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ ขอ้มูลส่วนบุคคล และขอ้มูลในการประกอบกิจการ อาทิ เพศ อาย ุ
ประเภทอาหารท่ีขาย สถานท่ีขาย รายไดต้่อเดือน และขอ้เสนอแนะ วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการวเิคราะห์และสงัเคราะห์เน้ือหา 

2. สร้างแนวทางการสนบัสนุนการแกปั้ญหาให้แก่ผูลู้กคา้ประเภทผูป้ระกอบการร้านอาหารรายย่อย/Street Food ของ
ธนาคารออมสินภาค 11 โดยส ารวจความคิดเห็นและความตอ้งการจากลูกคา้ธนาคารท่ีประกอบอาชีพขายอาหารมาเป็นระยะเวลาไม่
นอ้ยกวา่ 5 ปี จ านวน 6 ราย ใน 6 จงัหวดั ๆ ละ 1 ราย ไดแ้ก่ ขอนแก่น ชยัภูมิ กาฬสินธ์ุ ร้อยเอด็ มหาสารคาม และมุกดาหาร ผ่านการ
สัมภาษณ์เชิงลึก ในประเด็นปัญหา ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนก่อนและหลงัสภาพเศรษฐกิจภายใตก้ารแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) เพื่อน าขอ้มูลมาสังเคราะห์เป็นแนวทางการสนับสนุนเพ่ือแก้ปัญหาให้เกิดความยัง่ยืน โดยมีแนวทางดังน้ี (1) มี
โครงการสนับสนุนอุปกรณ์และสถานท่ีขายอาหารหน้าสาขาธนาคารในพ้ืนท่ีความดูแล 6 จงัหวดั โดยน าร่องโครงการจากพ้ืน 
บริเวณหนา้อาคารส านกังานธนาคารออมสินภาค 11 ถนนหนา้เมือง ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น จ านวน 30 
ร้านคา้ ทุกวนัองัคาร-พธุ ของสปัดาห์ (2) ประชาสมัพนัธ์ผลิตภณัฑสิ์นเช่ือของธนาคารท่ีมีเง่ือนไขผ่อนปรนเอ้ือต่อการเขา้ถึงแหล่ง
เงินทุนในระบบไดง่้ายข้ึน ให้แก่ลูกคา้ผูป้ระกอบการร้านอาหาร (3) ประชาสัมพนัธ์มาตรการพกัช าระหน้ีของธนาคาร ให้ลูกคา้
ผูป้ระกอบการร้านอาหาร/Street food ของธนาคารออมสินภาค 11 เขา้ร่วมมาตรการลดภาระหน้ีสิน เพ่ือใหมี้สภาพคล่องทางการเงิน
ในการด าเนินกิจการ 

 

3. ประเมินประสิทธิภาพและความยัง่ยืนของแนวทางการสนับสนุนการแกปั้ญหา โดยการเก็บขอ้มูลรายได ้3 เดือน จาก
ลูกคา้ประเภทผูป้ระกอบการร้านอาหารรายยอ่ย/Street Food ของธนาคารออมสินภาค 11 หลงัจากเขา้ร่วมโครงการสนบัสนุนตาม
แนวทางท่ีธนาคารก าหนด วา่ ลูกคา้มีรายไดเ้พ่ิมข้ึน และมีการใชผ้ลิตภณัฑข์องธนาคารอยา่งต่อเน่ืองหรือไม่ 
 

ผลการวจิยั 
 

ผลการศึกษาหาสาเหตุของการลดลงของจ านวนลูกคา้ประเภทผูป้ระกอบการร้านอาหารรายยอ่ย/Street Food ของธนาคาร
ออมสินภาค 11 สามารถจ าแนกไดเ้ป็น 3 ประการ ดงัน้ี (1) มีทุนประกอบการไม่เพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจในสภาพเศรษฐกิจ
ภายใตก้ารแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ไดรั้บผลกระทบจากค่าใชจ่้ายคงท่ี คือ ค่าเช่าสถานท่ีขาย ท าให้ตอ้งหยดุ 
กิจการทั้งแบบชัว่คราวและถาวร (2) ไม่สามารถขอสินเช่ือจากธนาคารได ้เน่ืองจากเง่ือนไขการให้สินเช่ือท่ีจ ากดั (3) มีรายไดไ้ม่
เพียงพอในการช าระหน้ีสินท่ีมีอยูเ่ดิม โดยหลงัจากสร้างแนวทางการสนบัสนุนการแกปั้ญหาให้แก่ผูลู้กคา้ ประเภทผูป้ระกอบการ
ร้านอาหารรายยอ่ย/Street Food ของธนาคารออมสินภาค 11 ไดป้ระเมินประสิทธิภาพและความยัง่ยืนของแนวทางการสนบัสนุนการ
แกปั้ญหา พบวา่ ในระยะเวลา 3 เดือน หลงัจากเขา้ร่วมโครงการสนบัสนุนอุปกรณ์และสถานท่ีขายอาหารกบัธนาคารออมสินภาค 11 ลูกคา้
ผูป้ระกอบการร้านอาหารรายยอ่ย/Street Food จ านวน 30 ร้านคา้  มีรายไดเ้พ่ิมข้ึนเฉล่ียรวม 10% ต่อเดือน  เน่ืองจาก (1) มีสถานท่ี
ขายสินคา้เพ่ิมข้ึน (2) มีเงินทุนหมุนเวียนมากข้ึน จากการขอสินเช่ือท่ีมีเง่ือนไขผ่อนปรนจากธนาคาร และ (3) มีภาระการช าระ
สินเช่ือต่องวดท่ีลดลง ท าใหเ้กิดสภาพคล่องในการด าเนินกิจการ 

 
อภิปรายผล 

 
จากการศึกษาแนวทางการแกปั้ญหาการลดลงของจ านวนลูกคา้ประเภทผูป้ระกอบการร้านอาหารรายย่อย/Street Food  

ของธนาคารออมสินภาค 11 สามารถอภิปรายผลการศึกษาได ้3 ประการดงัน้ี (1) การส่งเสริมช่องทางการขายสินคา้เพื่อลดตน้ทุนใน
การด าเนินกิจการ (2) การส่งเสริมการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนในระบบเพ่ือสนบัสนุนทุนในการประกอบกิจการ และ (3) การลดภาระ
หน้ีสิน เพ่ือส่งเสริมสภาพคล่องในการบริหารจดัการกิจการ 

การส่งเสริมช่องทางการขายสินคา้เพ่ือลดตน้ทุนในการด าเนินกิจการ โดยการสนับสนุนสถานท่ีขาย มีความส าคญัต่อ
รายไดท่ี้เพ่ิมข้ึนของลูกคา้ ประเภทผูป้ระกอบการร้านอาหารรายยอ่ย/Street Food ท่ีเขา้ร่วมโครงการจ านวน 30 ราย เน่ืองจากลูกคา้
ส่วนใหญ่ตอ้งแบกภาระค่าใชจ่้ายในการด าเนินกิจการหลายดา้น อาทิ ค่าวตัถุดิบ และค่าสาธารณูปโภค ในสภาวะท่ียอดขายและ
รายไดล้ดลง  การส่งเสริมช่องทางการขายสินคา้จะเป็นแนวทางการแกปั้ญหาท่ีมีประสิทธิภาพ 

การส่งเสริมการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนในระบบ เพ่ือสนบัสนุนทุนในการประกอบกิจการ โดยสินเช่ือท่ีผ่อนปรนเง่ือนไขของ
ธนาคาร ช่วยใหลู้กคา้ประเภทผูป้ระกอบการร้านอาหารรายยอ่ย/Street Food เขา้ถึงแหล่งเงินทุนในระบบไดส้ะดวกมากข้ึน มีเงินส ารอง
ในการประกอบกิจการ ทั้งยงัลดปัญหาหน้ีนอกระบบ ซ่ึงเป็นสาเหตุส าคญัท่ีท าให้ลูกคา้ประเภทผูป้ระกอบการร้านอาหารรายยอ่ย/ 
Street Food ไม่สามารถบริหารจดัการคุณภาพชีวติและกิจการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

การลดภาระหน้ีสิน เพ่ือส่งเสริมสภาพคล่องในการบริหารจดัการกิจการ โดยการเชิญชวนลูกคา้ประเภทผูป้ระกอบการ
ร้านอาหารรายยอ่ย/Street Food ท่ีมีภาระการช าหน้ีเดิมกบัธนาคาร ใหเ้ขา้มาปรึกษาเพื่อลดการช าระหน้ีต่องวดให้นอ้ยลง และขยาย
ระยะเวลาการช าระหน้ีจากเดิมออกไป จะช่วยท าให้เกิดสภาพคล่องทางการเงิน โดยไม่สูญเสียประวติัการช าระหน้ีกบัธนาคารและ
ยงัคงด าเนินกิจการต่อไปไดใ้นภาวะวกิฤตเศรษฐกิจ จากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

482482

 

การอภิปรายผลขา้งตน้ เป็นแนวทางท่ีจะช่วยให้ธนาคารออมสินภาค 11 สามารถแกปั้ญหาการลดลงของจ านวนลูกคา้
ประเภทผูป้ระกอบการร้านอาหารรายยอ่ย/Street Food ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
พร้อมทั้งเป็นการสร้างและรักษาฐานลูกคา้ประเภทดงักล่าว เพื่อให้ใชผ้ลิตภณัฑ์กับธนาคารอย่างต่อเน่ือง เป็นผลให้รายไดจ้าก
ค่าธรรมเนียมทางธุรกรรมเพ่ิมข้ึน 
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บทคดัย่อ 
 
 การศึกษาน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันาแบบสอบถามการถูกกลัน่แกลง้ส าหรับเด็กวยัรุ่นไทย และเพ่ืออธิบายรูปแบบการถูกกลัน่
แกลง้ในเด็กวยัรุ่นไทย  ซ่ึงพฒันามาจากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัความหมายของการถูกกลัน่แกลง้ ประเภทของการถูกกลัน่แกลง้ 
ตลอดจนปัจจยัคดัสรรท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการถูกกลัน่แกลง้ ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือโดยทดสอบความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือ 
(validity) ดว้ยการหาดรรชนีความตรงเชิงเน้ือหา (content validity index) และทดสอบความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ (reliability) ดว้ยการหา
สมัประสิทธ์ิอลัฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient)  กลุ่มตวัอยา่งเป็นเด็กวยัรุ่นท่ีมีอายรุะหวา่ง 13-18 ปี และก าลงัศึกษาใน
โรงเรียนรัฐบาล เขตอ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 2564 จ านวน 30 คน ผลการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือพบวา่
แบบสอบถามมีค่าความความตรงเชิงเน้ือหา เท่ากบั 1 และมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.965 ผลการศึกษาพบวา่ เด็กวยัรุ่นมีอายเุฉล่ีย 14.99 
ปี (SD = 1.52) เป็นเด็กวยัรุ่นเพศชาย ร้อยละ 50 ในช่วง 1 ปีท่ีผ่านมา พบวา่เด็กวยัรุ่นถูกกลัน่แกลง้คิดเป็นร้อยละ 93.33 (28 คน) ทั้งยงั
พบวา่ คะแนนเฉล่ียการถูกกลัน่แกลง้โดยรวมทุกดา้น เท่ากบั 53.07 คะแนน (SD = 22.75) การถูกกลัน่แกลง้ทางดา้นวาจาเป็นการถูกกลัน่
แกลง้ท่ีพบวา่ มีมากท่ีสุด เท่ากบัร้อยละ 93.33 (28 คน) จากขอ้มูลท่ีไดท้ าให้ผูว้ิจยัทราบถึงการถูกกลัน่แกลง้ท่ีเกิดข้ึนในเด็กวยัรุ่นตาม
บริบทจงัหวดัขอนแก่น ผูว้จิยัจึงควรพฒันาแบบสอบถามใหมี้ความเหมาะสมมากข้ึน เพื่อให้ผูท่ี้น าแบบสอบถามไปใชส้ามารถคดักรอง
การถูกกลัน่แกลง้ในเด็กวยัรุ่นไทย ตลอดจนใหก้ารดูแลและใหค้วามช่วยเหลือในการแกไ้ขปัญหาการกลัน่แกลง้ท่ีเกิดข้ึนอยา่งเหมาะสม
ต่อไป 
 
ค าส าคญั: การกลัน่แกลง้, การถูกกลัน่แกลง้, เด็กวยัรุ่น 
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Abstract 

 
 This study aims to develop bullying victimization questionnaire for adolescents in Thailand and descript of bullying 
victimization pattern in Thai adolescents. Literature reviews of Meaning, Types and Factor affects bullying victimization were process 
in this study. Test of validation by Content Validity Index (CVI) and reliability was tested by Cronbach’s Alpha Coefficient. Samples 
of study were 30 adolescences, age between 13-18 years old, studying in academic year of 2021 at public school located in Mueang 
District, Khon Kaen Province. Results show that CVI = 1, Cronbach’s Alpha Coefficient = .965. Means age of samples was 14.99 
years old (SD = 1.52), 50% were boy. In 1 year 93.33% of samples were victim of bully (28 adolescences), Means scores of bullying 
victimization questionnaire was 53.07 (SD = 22.75), 93.33% of victim (28 adolescences) were bullied by verbal bullying. Data show 
adolescence bullying victimization problems in context of Khon Kaen Province. Further study researcher may develop the appropriate 
questionnaire so people can use it for screening of bullying victimization problems in Thai adolescents as well as they can caring and 
helping adolescences solving bully problem in the right way. 
 
Keywords: Bullying, Bullying Victimization, Adolescences 
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Abstract 
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บทน า 

 
 การกลัน่แกลง้ (Bully) ในสงัคมไทยพบวา่ มีมาตั้งแต่ในอดีต ซ่ึงในปัจจุบนัพบวา่ การกลัน่แกลง้มีความรุนแรงมากข้ึนน าไปสู่
ปัญหาดา้นต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นปัญหาทางดา้นร่างกาย ไดแ้ก่ การท าร้ายตวัเอง การมีความคิดฆ่าตวัตาย และพยายามฆ่าตวัตาย (Romo & 
Kelvin, 2016; Wolke & Lereya, 2015) ปัญหาทางดา้นสัมพนัธภาพ พบวา่ เด็กท่ีถูกกลัน่แกลง้มกัจะไม่ค่อยมีสัมพนัธภาพท่ีดีกบัเพ่ือน
และครอบครัว (Demanet & Houtte, 2014) ปัญหาทางดา้นจิตใจ ไดแ้ก่ อึดอดัใจ วิตกกงัวล นอนไม่หลบั ซึมเศร้า (Albdour, Hong, 
Lewin, & Yarandi, 2019; Hong, Espelage, & Rose, 2019) ตลอดจนการเห็นคุณค่าในตนเองต ่า (Choi & Park, 2021; Núñez et al., 2021) 
อีกทั้งปัญหาทางดา้นผลการเรียน (AlBuhairan et al., 2017) โดยเด็กวยัรุ่นเป็นวยัท่ีถูกกลัน่แกลง้แลว้ส่งผลกระทบรุนแรงกวา่วยัอ่ืน ๆ 
เพราะเป็นช่วงวยัท่ีก าลงัเปล่ียนผา่นจากการเป็นเด็กเขา้สู่การเป็นผูใ้หญ่ (United Nations Children’s Fund, 2005) สอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของ Peng et al. (2019)  ท่ีพบวา่ การกลัน่แกลง้นั้นพบมากท่ีสุดในเด็กวยัรุ่น ทั้งยงัพบว่า เด็กวยัรุ่นท่ีถูกกลัน่แกลง้มกัจะมีพฤติกรรม     
ท าร้ายตวัเอง และพยายามฆ่าตวัตายมากกวา่เด็กท่ีไม่ถูกกลัน่แกลง้ โดยพบการฆ่าตวัตายในเด็กวยัรุ่นท่ีโดนกลัน่แกลง้มากถึงร้อยละ 4.2 
ซ่ึงในเดือนมกราคม ค.ศ. 2011 ถึงเดือนมกราคม ค.ศ. 2015 พบเด็กวยัรุ่นถูกกลัน่แกลง้ร้อยละ 68.9 ท่ีมีความคิดอยากฆ่าตวัตายและ
พยายามฆ่าตวัตาย (Alavi et al., 2017)  
 ปัจจุบนัพบปัญหาการกลัน่แกลง้เกิดข้ึนทัว่โลก จากการศึกษาของ Erika, Pertiwi, and Seniwati (2017) พบวา่ เด็กนกัเรียน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายในประเทศอินโดนีเซียมีพฤติกรรมการกลัน่แกลง้ร้อยละ 93.9 และพบวา่ มีเด็กนกัเรียนถูกกลัน่แกลง้มาก
ถึงร้อยละ 94.7 ซ่ึงการศึกษาของ Koyanagi et al. (2019) ไดส้นบัสนุนวา่ ความชุกของการกลัน่แกลง้เด็กท่ีมีอายรุะหวา่ง 12-15 ปีจาก 48 
ประเทศทัว่โลก เท่ากบัร้อยละ 30.4 ทั้งยงัพบวา่ เด็กกลุ่มท่ีถูกกลัน่แกลง้ มีความคิดฆ่าตวัตาย เท่ากบัร้อยละ 10.7 ในประเทศไทย พบวา่ 
มีการกลัน่แกลง้เกิดข้ึนเช่นกนั จากการศึกษาของ ศุภรัตน์ เอกอศัวิน และจอมสุรางค ์โพธิสัตย ์(2560) ไดศึ้กษาความชุกของการกลัน่
แกลง้ในเด็กนกัเรียนไทย ผลการศึกษาพบวา่ เด็กนกัเรียนมีพฤติกรรมเก่ียวขอ้งกบัการกลัน่แกลง้ร้อยละ 21 โดยพบวา่ เด็กนกัเรียนถูก
กลัน่แกลง้มากถึงร้อยละ 12.3 สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Tarugsa et al. (2017) ท่ีไดท้ าการศึกษาพบว่า เด็กนักเรียนระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้เก่ียวขอ้งกบัการกลัน่แกลง้ มากถึงร้อยละ 68.7 โดยพบวา่ มีเด็กนกัเรียนถูกกลัน่แกลง้ เท่ากบัร้อยละ 34 อีกทั้งการศึกษา
ของ นนัทิกา อนนัตถ์าวรวงศ ์และพลิศรา ธรรมโชติ (2564) สนบัสนุนวา่ เด็กนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้เก่ียวขอ้งกบัการกลัน่
แกลง้ ร้อยละ 51.9 โดยพบวา่ มีเด็กนกัเรียนท่ีถูกกลัน่แกลง้อีก ร้อยละ 13.9  
 การศึกษาส่วนใหญ่พบวา่ การกลัน่แกลง้ของเด็กมกัจะเกิดข้ึนท่ีโรงเรียน (Kafle, Dhakal, & Kumari, 2020) แต่ในปัจจุบนัดว้ย
การพฒันาของยุคสมยั ท าให้ส่ือสังคมออนไลน์เขา้มามีบทบาทในการด ารงชีวิตมากข้ึน ตลอดจนการระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 
ส่งผลใหผู้ค้นตอ้งรักษาระยะห่างระหวา่งบุคคล เพ่ือป้องกนัการแพร่กระจายของเช้ือ ช่องทางออนไลน์จึงถูกใชใ้นการติดต่อส่ือสารมาก
ข้ึน จากการส ารวจพบวา่ คนไทยใชง้านอินเทอร์เน็ตมากถึง 11 ชัว่โมง 25 นาทีต่อวนั ซ่ึงร้อยละ 95.3 ใชง้านส่ือสงัคมออนไลน์เพื่อพดูคุย 
ติดตามเพื่อน อ่านความคิดเห็นในช่องทางต่าง ๆ ทั้งยงัพบวา่ มีการใชอิ้นเทอร์เน็ตเพ่ือการเรียนออนไลน์สูงข้ึนถึงร้อยละ 57.5 อีกดว้ย     
(กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม, ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์, 2563)  
 จากสภาพปัญหาขา้งตน้ การคดักรองการถูกกลัน่แกลง้ท่ีเกิดข้ึนในเด็กวยัรุ่น จึงถือวา่ เป็นเร่ืองท่ีควรให้ความสนใจเป็นอยา่ง
มาก เพราะเม่ือสามารถคน้หาผูท่ี้ถูกกลัน่แกลง้ได ้ก็จะสามารถให้ความช่วยเหลือได ้ก่อนจะเกิดผลกระทบต่อตวัเด็ก ผูว้ิจยัไดท้ าการ



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  
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ทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัแบบประเมินการกลัน่แกลง้ท่ีใชบ่้อยในประเทศไทย พบวา่ ส่วนใหญ่แบบประเมินการกลัน่แกลง้ท่ีน ามาใช้
ในอดีตนั้น แปลมาจากภาษาต่างประเทศ อีกทั้งขอ้ค าถามไม่มีความชดัเจน เขา้ใจไดย้าก จึงไม่เหมาะสมกบับริบทประเทศไทย อีกทั้ง
แบบประเมินท่ีน ามาใชไ้ม่ครอบคลุมถึงการกลัน่แกลง้ทางดา้นไซเบอร์ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั จึงตอ้งใชเ้คร่ืองมือหลายฉบบัในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่ง ส่งผลใหก้ลุ่มตวัอยา่งเกิดความเบ่ือหน่าย หรือเหน่ือยลา้ ผูว้จิยัจึงไดพ้ฒันาแบบประเมินการถูกกลัน่แกลง้
ส าหรับเด็กวยัรุ่นไทย เพื่อใหผู้ท่ี้น าแบบสอบถามไปใช้ สามารถคดักรองการถูกกลัน่แกลง้ท่ีเกิดข้ึนในเด็กวยัรุ่นไทยไดอ้ยา่งครอบคลุม
การกลัน่แกลง้ในประเภทต่าง ๆ ตลอดจนสามารถดูแลเพื่อแกไ้ขปัญหาการกลัน่แกลง้ท่ีเกิดข้ึนอยา่งเป็นรูปธรรมต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 
 เพ่ือพฒันาแบบสอบถามการถูกกลัน่แกลง้ส าหรับเด็กวยัรุ่นไทย และเพ่ืออธิบายรูปแบบการถูกกลัน่แกลง้ในเด็กวยัรุ่นไทย 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีกรอบแนวคดิ และงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 
 ผูว้จิยัไดท้ าการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกลัน่แกลง้ โดยพบวา่ การกลัน่แกลง้ (Bully) หมายถึง การกระท าความ
รุนแรงท่ีเกิดข้ึนต่อเน่ืองอยา่งตั้งใจ ซ่ึงการกลัน่แกลง้จะเกิดข้ึนโดยมีความแตกต่างระหวา่งอ านาจของผูก้ระท าและผูถู้กกระท า อีกทั้งการ
กระท านั้น จะส่งผลกระทบทางลบทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ ต่อตวัของผูถู้กกลัน่แกลง้ (Arafat, 2017; Smith, 2016; Gladden, Vivolo-
Kantor, Hamburger, & Lumpkin, 2014) มีหลายการศึกษาไดแ้บ่งประเภทของการกลัน่แกลง้ออกเป็น 2-5 ประเภท ดงัน้ี (1) งานวิจยัท่ีแบ่งการ
ถูกกลัน่แกลง้ออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ การถูกกลัน่แกลง้ทางดา้นวาจา และการถูกกลัน่แกลง้ทางดา้นร่างกาย (รุ่งนภา สูตินันท์โอภาส,      
ศรีประไพ อินทร์ชยัเทพ และวาสนา มัง่คัง่, 2563; เกษตรชยั และหีม, 2554) (2) งานวิจยัท่ีแบ่งการกลัน่แกลง้ออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ 
การถูกกลัน่แกลง้ทางดา้นร่างกาย  การถูกกลัน่แกลง้ทางดา้นวาจา  การถูกกลัน่แกลง้ทางดา้นความสัมพนัธ์ และการถูกกลัน่แกลง้
ทางดา้นอารมณ์ (Coertze & Bezuidenhout, 2013) แตกต่างจากการศึกษาของ Shetgiri (2013) ท่ีไดแ้บ่งประเภทของการถูกกลัน่แกลง้
ออกเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี การถูกกลัน่แกลง้ทางดา้นร่างกาย การถูกกลัน่แกลง้ทางดา้นวาจา การถูกกลัน่แกลง้ทางดา้นความสัมพนัธ์ และ
การถูกกลัน่แกลง้ทางดา้นไซเบอร์ (3) งานวจิยัท่ีแบ่งการถูกกลัน่แกลง้ออกเป็น 5 ประเภท ไดแ้ก่ การถูกกลัน่แกลง้ทางดา้นร่างกาย การ
ถูกกลัน่แกลง้ทางดา้นวาจา การถูกกลัน่แกลง้ทางดา้นสังคม การถูกกลัน่แกลง้ทางดา้นไซเบอร์ และการถูกกลัน่แกลง้ทางดา้นจิตใจ 
(Antiri, 2016)  
 ผูว้ิจยัจึงไดส้รุปประเภทของการกลัน่แกลง้ออกเป็น 5 ประเภท ไดแ้ก่ (1) การถูกกลัน่แกลง้ทางดา้นร่างกาย หมายถึง การ
กระท าท่ีก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บทางดา้นร่างกาย ไดแ้ก่ การชกต่อย เตะ ทุบตี ผลกั การถูกบงัคบัให้ท าในส่ิงท่ีไม่เต็มใจ รวมทั้งการ
กระท าท่ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อร่างกาย สังเกตไดจ้ากรอยฟกช ้ า รอยแผล หรือการมีเลือดออกภายนอกร่างกาย เป็นตน้ (2) การกลัน่
แกลง้ทางดา้นวาจา หมายถึง การกระท าท่ีก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อตวัของผูถู้กกระท าทางออ้มผา่นทางค าพดู ลกัษณะการพดู น ้ าเสียง และ
เน้ือหาของการพดู ไดแ้ก่ การพดูเยาะเยย้ การพูดเหยียดหยาม การพูดค าหยาบ การพูดลอ้ให้อบัอาย การพูดดูถูก การพูดตะคอก เป็นตน้  
(3) การถูกกลัน่แกลง้ทางดา้นความสัมพนัธ์ หมายถึง การกระท าท่ีส่งผลกระทบต่อตวัของผูถู้กกระท า โดยผลลพัธ์แสดงออกมาในเชิง
การถูกแบ่งแยกจากสงัคม การถูกตีตรา การไม่ถูกยอมรับนบัถือจากคนในสังคม ไดแ้ก่ การไม่ให้เขา้กลุ่ม การถูกแยกออกจากกลุ่ม การ



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’
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ทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัแบบประเมินการกลัน่แกลง้ท่ีใชบ่้อยในประเทศไทย พบวา่ ส่วนใหญ่แบบประเมินการกลัน่แกลง้ท่ีน ามาใช้
ในอดีตนั้น แปลมาจากภาษาต่างประเทศ อีกทั้งขอ้ค าถามไม่มีความชดัเจน เขา้ใจไดย้าก จึงไม่เหมาะสมกบับริบทประเทศไทย อีกทั้ง
แบบประเมินท่ีน ามาใชไ้ม่ครอบคลุมถึงการกลัน่แกลง้ทางดา้นไซเบอร์ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั จึงตอ้งใชเ้คร่ืองมือหลายฉบบัในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่ง ส่งผลใหก้ลุ่มตวัอยา่งเกิดความเบ่ือหน่าย หรือเหน่ือยลา้ ผูว้จิยัจึงไดพ้ฒันาแบบประเมินการถูกกลัน่แกลง้
ส าหรับเด็กวยัรุ่นไทย เพื่อใหผู้ท่ี้น าแบบสอบถามไปใช้ สามารถคดักรองการถูกกลัน่แกลง้ท่ีเกิดข้ึนในเด็กวยัรุ่นไทยไดอ้ยา่งครอบคลุม
การกลัน่แกลง้ในประเภทต่าง ๆ ตลอดจนสามารถดูแลเพื่อแกไ้ขปัญหาการกลัน่แกลง้ท่ีเกิดข้ึนอยา่งเป็นรูปธรรมต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 
 เพ่ือพฒันาแบบสอบถามการถูกกลัน่แกลง้ส าหรับเด็กวยัรุ่นไทย และเพ่ืออธิบายรูปแบบการถูกกลัน่แกลง้ในเด็กวยัรุ่นไทย 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีกรอบแนวคดิ และงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 
 ผูว้จิยัไดท้ าการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกลัน่แกลง้ โดยพบวา่ การกลัน่แกลง้ (Bully) หมายถึง การกระท าความ
รุนแรงท่ีเกิดข้ึนต่อเน่ืองอยา่งตั้งใจ ซ่ึงการกลัน่แกลง้จะเกิดข้ึนโดยมีความแตกต่างระหวา่งอ านาจของผูก้ระท าและผูถู้กกระท า อีกทั้งการ
กระท านั้น จะส่งผลกระทบทางลบทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ ต่อตวัของผูถู้กกลัน่แกลง้ (Arafat, 2017; Smith, 2016; Gladden, Vivolo-
Kantor, Hamburger, & Lumpkin, 2014) มีหลายการศึกษาไดแ้บ่งประเภทของการกลัน่แกลง้ออกเป็น 2-5 ประเภท ดงัน้ี (1) งานวิจยัท่ีแบ่งการ
ถูกกลัน่แกลง้ออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ การถูกกลัน่แกลง้ทางดา้นวาจา และการถูกกลัน่แกลง้ทางดา้นร่างกาย (รุ่งนภา สูตินันท์โอภาส,      
ศรีประไพ อินทร์ชยัเทพ และวาสนา มัง่คัง่, 2563; เกษตรชยั และหีม, 2554) (2) งานวิจยัท่ีแบ่งการกลัน่แกลง้ออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ 
การถูกกลัน่แกลง้ทางดา้นร่างกาย  การถูกกลัน่แกลง้ทางดา้นวาจา  การถูกกลัน่แกลง้ทางดา้นความสัมพนัธ์ และการถูกกลัน่แกลง้
ทางดา้นอารมณ์ (Coertze & Bezuidenhout, 2013) แตกต่างจากการศึกษาของ Shetgiri (2013) ท่ีไดแ้บ่งประเภทของการถูกกลัน่แกลง้
ออกเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี การถูกกลัน่แกลง้ทางดา้นร่างกาย การถูกกลัน่แกลง้ทางดา้นวาจา การถูกกลัน่แกลง้ทางดา้นความสัมพนัธ์ และ
การถูกกลัน่แกลง้ทางดา้นไซเบอร์ (3) งานวจิยัท่ีแบ่งการถูกกลัน่แกลง้ออกเป็น 5 ประเภท ไดแ้ก่ การถูกกลัน่แกลง้ทางดา้นร่างกาย การ
ถูกกลัน่แกลง้ทางดา้นวาจา การถูกกลัน่แกลง้ทางดา้นสังคม การถูกกลัน่แกลง้ทางดา้นไซเบอร์ และการถูกกลัน่แกลง้ทางดา้นจิตใจ 
(Antiri, 2016)  
 ผูว้ิจยัจึงไดส้รุปประเภทของการกลัน่แกลง้ออกเป็น 5 ประเภท ไดแ้ก่ (1) การถูกกลัน่แกลง้ทางดา้นร่างกาย หมายถึง การ
กระท าท่ีก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บทางดา้นร่างกาย ไดแ้ก่ การชกต่อย เตะ ทุบตี ผลกั การถูกบงัคบัให้ท าในส่ิงท่ีไม่เต็มใจ รวมทั้งการ
กระท าท่ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อร่างกาย สังเกตไดจ้ากรอยฟกช ้ า รอยแผล หรือการมีเลือดออกภายนอกร่างกาย เป็นตน้ (2) การกลัน่
แกลง้ทางดา้นวาจา หมายถึง การกระท าท่ีก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อตวัของผูถู้กกระท าทางออ้มผา่นทางค าพดู ลกัษณะการพดู น ้ าเสียง และ
เน้ือหาของการพดู ไดแ้ก่ การพดูเยาะเยย้ การพูดเหยียดหยาม การพูดค าหยาบ การพูดลอ้ให้อบัอาย การพูดดูถูก การพูดตะคอก เป็นตน้  
(3) การถูกกลัน่แกลง้ทางดา้นความสัมพนัธ์ หมายถึง การกระท าท่ีส่งผลกระทบต่อตวัของผูถู้กกระท า โดยผลลพัธ์แสดงออกมาในเชิง
การถูกแบ่งแยกจากสงัคม การถูกตีตรา การไม่ถูกยอมรับนบัถือจากคนในสังคม ไดแ้ก่ การไม่ให้เขา้กลุ่ม การถูกแยกออกจากกลุ่ม การ

 
 

ถูกเพิกเฉย การถูกละเลย เป็นตน้ (4) การถูกกลัน่แกลง้ทางดา้นอารมณ์ หมายถึง การกระท าท่ีส่งผลกระทบต่ออารมณ์และความรู้สึกของ
ผูถู้กกระท า ผูถู้กกระท าอาจรู้สึกหวาดกลวั รู้สึกหมดคุณค่าในตวัเอง รู้สึกเสียใจ หรือหมดหวงั เช่น การถูกย ัว่ย ุถูกใส่ร้าย หรือถูกข่มขู่ 
ตลอดจนคุกคาม ท าให้เกิดความรู้สึกหวาดกลวั หรือวิตกกงัวล เป็นตน้ (5) การถูกกลัน่แกลง้ทางดา้นไซเบอร์ หมายถึง การกลัน่แกลง้
รูปแบบใหม่ท่ีเกิดข้ึนผา่นทางส่ือสงัคมออนไลน์ ไม่วา่จะเป็นเฟสบุ๊ค ไลน์ ทวติเตอร์ โดยเน้ือหาท่ีผูก้ลัน่แกลง้เผยแพร่นั้น ส่งผลกระทบ
ต่อตวัของผูถู้กกระท า เช่น การเผยแพร่รูปภาพจากการตดัต่อท่ีก่อใหเ้กิดความรู้สึกอบัอาย การเผยแพร่ขอ้มูลส่วนตวัโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
หรือการแอบอา้งน าช่ือไปใชใ้นทิศทางท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหาย เป็นตน้ 
 ปัจจยัคดัสรรท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการถูกกลัน่แกลง้ท่ีไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรม ไดแ้ก่ เพศ (Shahrour et al., 2020; 
Koyanagi et al., 2019) อายุ (Eslea & Rees, 2001) สภาพแวดลอ้มท่ีอยูอ่าศยั ลกัษณะของครอบครัว ตลอดจนรูปแบบการเล้ียงดู 
(Krisnana et al., 2019) ภาวะโภชนาการ (Gong, Han, Zhang, & Zhang, 2020) ระดบัของโรงเรียน (Azeredo, Levy, Araya, & Menezes, 
2015) ผลการเรียน (Okumu et al., 2020) จ านวนเพื่อนสนิทท่ีโรงเรียน (Ding et al., 2020) ความสัมพนัธ์ในครอบครัว (Hong, Ryou, & 
Piquero, 2020) ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว (Caliskan et al., 2019) ชัว่โมงในการเล่นอินเทอร์เน็ตต่อวนั (Álvarez-García, Pérez, 
González, & Pérez, 2015) น าไปสู่การสร้างแบบสอบถามการถูกกลัน่แกลง้ส าหรับเด็กวยัรุ่นไทย 
 

วธีิการด าเนินการวจิยั 
 
 แบบสอบถามการถูกกลัน่แกลง้ส าหรับเด็กวยัรุ่นไทยท่ีพฒันาข้ึน เป็นส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์เร่ือง “ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
การถูกกลัน่แกลง้และคุณค่าในตนเองตามการรับรู้ของวยัรุ่นในโรงเรียนเขตต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น”  โดยมีเลขท่ี
จริยธรรมคือ HE642226 และไดรั้บอนุมติัจากศูนยจ์ริยธรรมวิจยัในมนุษย ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น ให้สามารถด าเนินการวิจยัได้ ตั้งแต่
วนัท่ี 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ผูว้ิจยัได้ท าการสืบคน้วรรณกรรมผ่านทางฐานขอ้มูลออนไลน์ท่ีเช่ือถือได้ เช่น CINAHL, ThaiJo, 
Pubmed, SciDirect และ Google Scholar โดยก าหนดค าส าคญัในการสืบคน้ ไดแ้ก่ การกลัน่แกลง้, การถูกกลัน่แกลง้, เด็กวยัรุ่น, Bully, 
Bullying Victimization  และ Adolescences จากนั้น ผูว้จิยัไดท้ าการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีใชป้ระกอบการพฒันาแบบสอบถามแบ่งเป็นระยะ
ต่าง ๆ ดงัน้ี 
 
ระยะที ่1 การพฒันาแบบสอบถาม  

ทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัปัจจยัคดัสรรท่ีส่งผลต่อการถูกกลัน่แกลง้ในการสอบถามขอ้มูลพ้ืนฐานส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ, 
อายุ, ระดบัชั้นท่ีก าลงัศึกษา, สภาพแวดลอ้มท่ีอยู่อาศัย, ลกัษณะของครอบครัว, รูปแบบการเล้ียงดู, ภาวะโภชนาการ, ผลการเรียน, 
จ านวนเพื่อนสนิทท่ีโรงเรียน, ความสัมพนัธ์ในครอบครัว, ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว และชัว่โมงในการเล่นอินเทอร์เน็ตต่อวนั 
ต่อมาไดท้บทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัการกลัน่แกลง้ เพ่ือประเมินการถูกกลัน่แกลง้ท่ีเหมาะสมกบัเด็กวยัรุ่นไทย โดยใชม้าตราส่วน
ประมาณค่าของลิเคิร์ท (Likert scale) แบ่งการถูกกลัน่แกลง้ออกเป็น 5 ระดบั (สุธิดา สุวรรณราช, สุพฒันา ศกัดิษฐานนท์ และพูลสุข     
ศิริพูล, 2564) ดงัน้ี 5 หมายถึง ถูกกลัน่แกลง้มากกวา่ 10 คร้ัง/สัปดาห์, 4 หมายถึง ถูกกลัน่แกลง้ 7-9 คร้ัง/สัปดาห์, 3 หมายถึง ถูกกลัน่
แกลง้ 4-6 คร้ัง/สัปดาห์, 2 หมายถึง ถูกกลัน่แกลง้ 1-3 คร้ัง/สัปดาห์ และ 1 หมายถึง ไม่เคยถูกกลัน่แกลง้เลย การแปลผลคะแนนการถูก
กลัน่แกลง้ จะไม่มีการกลบัค่าคะแนน เพราะเป็นค าถามท่ีมีความหมายทางลบทิศทางเดียว ผลรวมคะแนนนอ้ยท่ีสุด เท่ากบั 30 คะแนน 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี
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และคะแนนมากท่ีสุด เท่ากบั 150 คะแนน แบ่งช่วงคะแนนออกเป็น 5 ช่วง จะมีช่วงของค่าคะแนนท่ีแตกต่างกนั 150/5 = 30 คะแนน ซ่ึง
คะแนนท่ีเด็กวยัรุ่นไดจ้ริง จะอยูใ่นช่วง 30-150 คะแนน ผูว้จิยัแบ่งช่วงคะแนน ดงัน้ี คะแนนเท่ากบั 30 คะแนน หมายถึง ไม่ถูกกลัน่แกลง้
คะแนนอยูร่ะหวา่ง 31-60 คะแนน หมายถึง ถูกกลัน่แกลง้ระดบันอ้ย (ถูกกลัน่แกลง้ 1-3 คร้ัง/สปัดาห์)  คะแนนอยูร่ะหวา่ง 61-90 คะแนน 
หมายถึง ถูกกลัน่แกลง้ระดบัปานกลาง (ถูกกลัน่แกลง้ 4-6 คร้ัง/สัปดาห์)  คะแนนอยูร่ะหวา่ง 91-120 คะแนน หมายถึง ถูกกลัน่แกลง้
ระดบัมาก (ถูกกลัน่แกลง้ 7-9 คร้ัง/สัปดาห์) และคะแนนอยูร่ะหวา่ง 121-150 คะแนน หมายถึง ถูกกลัน่แกลง้ระดบัมากท่ีสุด (ถูกกลัน่
แกลง้ >10 คร้ัง/สปัดาห์) 
  
ระยะที ่2 การตรวจสอบคณุภาพของแบบสอบถาม  

หลงัจากไดรั้บอนุมติัจากศูนยจ์ริยธรรมวจิยัในมนุษย ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น ให้สามารถด าเนินการวิจยัได ้ผูว้ิจยัไดท้ าหนงัสือ
แนะน าตวัจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ส่งถึงผูอ้  านวยการโรงเรียนเพ่ือแนะน าตวั ตลอดจนการช้ีแจงวิธีการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลเพื่อพฒันาแบบสอบถาม ด าเนินการเก็บขอ้มูลระหวา่งวนัท่ี 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 โดย
ผูว้จิยัคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง เป็นเด็กวยัรุ่นท่ีมีอายรุะหวา่ง 13-18 ปี จ านวน 30 คน ท่ีก าลงัศึกษาในโรงเรียนรัฐบาลท่ีตั้ง
ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 2564 และมีความยินดีท่ีจะตอบแบบสอบถาม จากนั้น ผูว้ิจยัจะท าการแนะน าตวั 
ตลอดจนการช้ีแจงถึงวิธีการตอบแบบสอบถาม โดยอธิบายวตัถุประสงคแ์ละประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ พร้อมทั้งช้ีแจงถึงสิทธิของ
อาสาสมคัร หากอาสาสมคัรยินยอมท่ีจะตอบแบบสอบถาม โดยผูว้ิจยัขอค ายินยอมอาสาสมคัรผ่านทางการกระท า ไดแ้ก่ การยินยอม
ตอบแบบสอบถามท่ีผูว้ิจัยพฒันาข้ึน เม่ือกลุ่มตวัอย่างยินยอมให้เวลากลุ่มตวัอย่างในการตอบแบบสอบถาม หลงัเสร็จส้ินการตอบ
แบบสอบถาม ผูว้ิจยักล่าวขอบคุณ และท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  
การตรวจสอบคณุภาพของแบบสอบถาม  

1. ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือ (validity) ใชด้รรชนีความตรงตามเน้ือหา (Content Validity Index--CVI) โดยมี
ผูท้รงคุณวฒิุ จ านวน 5 คน พิจารณาความเหมาะสม พบวา่ ค่า CVI = 1 ซ่ึงเคร่ืองมือวิจยัท่ีมีคุณภาพ CVI ไม่ควรต ่ากวา่ 0.80 (อุไรวรรณ  
ชยัชนะวโิรจน์ และชญาภา วนัทุม, 2560)  

2. ตรวจสอบความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ (reliability) ใชส้ัมประสิทธ์ิอลัฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient: α) 
พบว่า ค่า α=0.965 โดยเคร่ืองมือวิจัยท่ีพัฒนาข้ึนมาใหม่ ควรมีค่าความเช่ือมั่นมากกว่า 0.70 (ปราณี มีหาญพงษ์ และกรรณิการ์                        
ฉัตรดอกไมไ้พร, 2561) สรุปไดว้า่ แบบสอบถามการถูกกลัน่แกลง้ส าหรับเด็กวยัรุ่นไทย มีความตรงตามเน้ือหาและมีความเช่ือมัน่สูง
สามารถน ามาใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลได ้
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และคะแนนมากท่ีสุด เท่ากบั 150 คะแนน แบ่งช่วงคะแนนออกเป็น 5 ช่วง จะมีช่วงของค่าคะแนนท่ีแตกต่างกนั 150/5 = 30 คะแนน ซ่ึง
คะแนนท่ีเด็กวยัรุ่นไดจ้ริง จะอยูใ่นช่วง 30-150 คะแนน ผูว้จิยัแบ่งช่วงคะแนน ดงัน้ี คะแนนเท่ากบั 30 คะแนน หมายถึง ไม่ถูกกลัน่แกลง้
คะแนนอยูร่ะหวา่ง 31-60 คะแนน หมายถึง ถูกกลัน่แกลง้ระดบันอ้ย (ถูกกลัน่แกลง้ 1-3 คร้ัง/สปัดาห์)  คะแนนอยูร่ะหวา่ง 61-90 คะแนน 
หมายถึง ถูกกลัน่แกลง้ระดบัปานกลาง (ถูกกลัน่แกลง้ 4-6 คร้ัง/สัปดาห์)  คะแนนอยูร่ะหวา่ง 91-120 คะแนน หมายถึง ถูกกลัน่แกลง้
ระดบัมาก (ถูกกลัน่แกลง้ 7-9 คร้ัง/สัปดาห์) และคะแนนอยูร่ะหวา่ง 121-150 คะแนน หมายถึง ถูกกลัน่แกลง้ระดบัมากท่ีสุด (ถูกกลัน่
แกลง้ >10 คร้ัง/สปัดาห์) 
  
ระยะที ่2 การตรวจสอบคณุภาพของแบบสอบถาม  

หลงัจากไดรั้บอนุมติัจากศูนยจ์ริยธรรมวจิยัในมนุษย ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น ให้สามารถด าเนินการวิจยัได ้ผูว้ิจยัไดท้ าหนงัสือ
แนะน าตวัจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ส่งถึงผูอ้  านวยการโรงเรียนเพ่ือแนะน าตวั ตลอดจนการช้ีแจงวิธีการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลเพื่อพฒันาแบบสอบถาม ด าเนินการเก็บขอ้มูลระหวา่งวนัท่ี 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 โดย
ผูว้จิยัคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง เป็นเด็กวยัรุ่นท่ีมีอายรุะหวา่ง 13-18 ปี จ านวน 30 คน ท่ีก าลงัศึกษาในโรงเรียนรัฐบาลท่ีตั้ง
ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 2564 และมีความยินดีท่ีจะตอบแบบสอบถาม จากนั้น ผูว้ิจยัจะท าการแนะน าตวั 
ตลอดจนการช้ีแจงถึงวิธีการตอบแบบสอบถาม โดยอธิบายวตัถุประสงคแ์ละประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ พร้อมทั้งช้ีแจงถึงสิทธิของ
อาสาสมคัร หากอาสาสมคัรยินยอมท่ีจะตอบแบบสอบถาม โดยผูว้ิจยัขอค ายินยอมอาสาสมคัรผ่านทางการกระท า ไดแ้ก่ การยินยอม
ตอบแบบสอบถามท่ีผูว้ิจัยพฒันาข้ึน เม่ือกลุ่มตวัอย่างยินยอมให้เวลากลุ่มตวัอย่างในการตอบแบบสอบถาม หลงัเสร็จส้ินการตอบ
แบบสอบถาม ผูว้ิจยักล่าวขอบคุณ และท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  
การตรวจสอบคณุภาพของแบบสอบถาม  

1. ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือ (validity) ใชด้รรชนีความตรงตามเน้ือหา (Content Validity Index--CVI) โดยมี
ผูท้รงคุณวฒิุ จ านวน 5 คน พิจารณาความเหมาะสม พบวา่ ค่า CVI = 1 ซ่ึงเคร่ืองมือวิจยัท่ีมีคุณภาพ CVI ไม่ควรต ่ากวา่ 0.80 (อุไรวรรณ  
ชยัชนะวโิรจน์ และชญาภา วนัทุม, 2560)  

2. ตรวจสอบความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ (reliability) ใชส้ัมประสิทธ์ิอลัฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient: α) 
พบว่า ค่า α=0.965 โดยเคร่ืองมือวิจัยท่ีพัฒนาข้ึนมาใหม่ ควรมีค่าความเช่ือมั่นมากกว่า 0.70 (ปราณี มีหาญพงษ์ และกรรณิการ์                        
ฉัตรดอกไมไ้พร, 2561) สรุปไดว้า่ แบบสอบถามการถูกกลัน่แกลง้ส าหรับเด็กวยัรุ่นไทย มีความตรงตามเน้ือหาและมีความเช่ือมัน่สูง
สามารถน ามาใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลได ้

 
 
 
 

 

 
 

ผลการวจิยั  
 
 ผลการพฒันาเแบบสอบถามการถูกกลัน่แกลง้ส าหรับเด็กวยัรุ่นไทย พบวา่ มีค่า CVI = 1 และมีค่า α = 0.965 เม่ือน าเคร่ืองมือ
ไปทดลองใชก้บัเด็กวยัรุ่นท่ีมีอายุระหว่าง 13-18 ปี จ านวน 30 คน ท่ีก าลงัศึกษาในโรงเรียนรัฐบาล ท่ีตั้งในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
ขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 2564  ท าใหท้ราบขอ้มูล ดงัน้ี  
 1. ขอ้มูลพ้ืนฐานส่วนบุคคล พบว่า เด็กวยัรุ่นมีอายเุฉล่ียเท่ากบั 14.99 ปี (SD = 1.52) พบเด็กวยัรุ่นท่ีมีอายุ 14 ปี มากท่ีสุด       
ร้อยละ 46.67 (14 คน) ส่วนใหญ่ศึกษาในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ร้อยละ 50 (15 คน) เป็นเพศชาย มากท่ีสุด ร้อยละ 50 (15 คน) 
รองลงมา เป็นเพศหญิง ร้อยละ 46.67 (14 คน) และอ่ืน ๆ ร้อยละ 0.33 (1 คน) มีภาวะโภชนาการอยูใ่นเกณฑป์กติ (BMI = 18.5-22.9 
kg/m2) ร้อยละ 40 (12 คน) มีผลการเรียนอยูใ่นระดบัสูง (GPA 3.00-4.00) มากถึงร้อยละ 50 (15 คน) เด็กวยัรุ่นมีเพ่ือนสนิทท่ีโรงเรียน
เฉล่ีย จ านวน 7 คน (SD = 5.66) โดยเด็กวยัรุ่นมีเพ่ือนสนิทตั้งแต่ 3 คนข้ึนไป มากถึงร้อยละ 73.33 (22 คน) สถานภาพสมรสของบิดา
มารดา พบวา่ อยูด่ว้ยกนัเป็นส่วนใหญ่ ร้อยละ 53.33 (16 คน) รูปแบบการเล้ียงดูท่ีพบมากท่ีสุด ไดแ้ก่ การเล้ียงดูแบบประชาธิปไตย 
ร้อยละ 43.33 (13 คน) เด็กส่วนใหญ่อยูใ่นครอบครัวท่ีมีลกัษณะเป็นครอบครัวขยาย ร้อยละ 53.33 (16 คน) ซ่ึงบุคคลท่ีเด็กวยัรุ่นอาศยัอยู่
บา้นดว้ย มากท่ีสุด ไดแ้ก่ พอ่-แม่ ร้อยละ 46.67 (14 คน) รายไดร้วมของครอบครัวท่ีพบมากท่ีสุดอยูร่ะหวา่ง 10,001-30,000 บาท/ เดือน
ร้อยละ 50 (15 คน) ต าแหน่งท่ีตั้งของท่ีอยูอ่าศยัในปัจจุบนั ไดแ้ก่ ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น มากท่ีสุด ร้อยละ 90 (27 คน) เพื่อน
สนิทท่ีโรงเรียนเป็นผูก้ระท าการกลัน่แกลง้เด็กวยัรุ่น มากท่ีสุด ร้อยละ 43.33 (13 คน) ซ่ึงส่วนใหญ่ร้อยละ 43.33 (13 คน) ไม่เคยถูกกลัน่
แกลง้ทางดา้นร่างกาย แต่พบวา่ เด็กวยัรุ่นถูกกลัน่แกลง้ภายในห้องเรียน มากถึงร้อยละ 53.3 (16 คน) ส่ือทางอินเทอร์เน็ตท่ีเด็กวยัรุ่นใช้
เป็นส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ เฟสบุ๊ค ร้อยละ 93.33 (28 คน) และใน 1 วนั เด็กวยัรุ่นใชเ้วลาในการเล่นอินเทอร์เน็ตเฉล่ีย 13.40 ชัว่โมง (SD = 
6.56) โดยพบวา่ ส่วนใหญ่ใชเ้วลาในการเล่นอินเทอร์เน็ตนอ้ยกวา่ 10 ชัว่โมงต่อวนั ร้อยละ 63.33 (19 คน) 
 2. ขอ้มูลการถูกกลัน่แกลง้เด็กวยัรุ่นในช่วง 1 ปีท่ีผ่านมาพบวา่ เด็กวยัรุ่นถูกกลัน่แกลง้ คิดเป็นร้อยละ 93.33 (28 คน) พบว่า
คะแนนเฉล่ียการถูกกลัน่แกลง้ โดยรวมเท่ากบั 53.07 คะแนน (SD = 22.75) คะแนนต ่าสุดเท่ากบั 30 คะแนน และคะแนนสูงสุดเท่ากบั 
104 คะแนน ซ่ึงการถูกกลัน่แกลง้ทางดา้นวาจา เป็นการถูกกลัน่แกลง้ท่ีพบวา่ มีมากท่ีสุด ร้อยละ 93.33 (28 คน) รองลงมาไดแ้ก่ การถูก
กลัน่แกลง้ทางดา้นร่างกาย และการถูกกลัน่แกลง้ทางดา้นความสัมพนัธ์ ร้อยละ 63.33 (19 คน) และรองลงมา ไดแ้ก่ การถูกกลัน่แกลง้
ทางดา้นอารมณ์ ร้อยละ 60 (18 คน) และพบวา่ การถูกกลัน่แกลง้ทางดา้นไซเบอร์ พบนอ้ยท่ีสุด ร้อยละ 53.33 (16 คน) เม่ือจดัระดบัของ
การถูกกลัน่แกลง้ท่ีเกิดข้ึนในเด็กวยัรุ่นออกเป็น 5 ระดบั พบวา่ เด็กวยัรุ่น ส่วนใหญ่ร้อยละ 63.33 (19 คน) ถูกกลัน่แกลง้ในระดบันอ้ย 
(ถูกกลัน่แกลง้  1-3 คร้ัง/สัปดาห์) รองลงมา ร้อยละ 16.67 (5 คน) ถูกกลัน่แกลง้ในระดบัปานกลาง (ถูกกลัน่แกลง้ 4-6 คร้ัง/สัปดาห์) มี
เด็กวยัรุ่นถูกกลัน่แกลง้ในระดบัมาก (ถูกกลัน่แกลง้ 7-9 คร้ัง/สัปดาห์) ร้อยละ 13.33 (4 คน) และมีเด็กวยัรุ่นไม่ถูกกลัน่แกลง้เลย ร้อยละ 
6.67 (2 คน) ในการศึกษาคร้ังน้ี ไม่พบวา่ มีเด็กวยัรุ่นถูกกลัน่แกลง้ ในระดบัมากท่ีสุด 
 

อภิปรายผลการวจิยั 
 
 1. ขอ้มูลพ้ืนฐานส่วนบุคคล ท าให้ทราบวา่ การถูกกลัน่แกลง้มกัเกิดในเด็กท่ีมีอายนุอ้ยกวา่เด็กท่ีมีอายมุาก สอดคลอ้งกบั Seo, 
Jung, Kim, and Bahk (2017) ท่ีไดส้นับสนุนว่า เม่ือเด็กมีอายุเพ่ิมมากข้ึน การกลัน่แกลง้จะเกิดข้ึนลดลง ทั้งยงัพบวา่ กลุ่มตวัอย่าง      
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“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี
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ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย แตกต่างจากการศึกษาของ ศุภรดา ชุมพาลี และทศันา ทวคูีณ (2562) ท่ีไดท้ าการศึกษาพบวา่ เด็กเพศหญิงมกัจะถูก
กลัน่แกลง้มากกวา่เด็กเพศชาย ส่วนใหญ่มีภาวะโภชนาการอยูใ่นเกณฑป์กติ แตกต่างจากการศึกษาของ Bacchini et al. (2015) ท่ีพบวา่ 
เด็กท่ีมีภาวะโภชนาการเกิน มกัมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการกลัน่แกลง้มากกวา่เด็กท่ีมีภาวะโภชนาการปกติ แมเ้ด็กวยัรุ่นส่วนใหญ่จะมีผลการ
เรียนอยูใ่นระดบัสูง และมีเพ่ือนสนิทท่ีโรงเรียนตั้งแต่ 3 คนข้ึนไป อยา่งไรก็ตาม พบวา่ เพ่ือนสนิทท่ีโรงเรียนเป็นผูก้ระท าการกลัน่แกลง้
เด็กวยัรุ่นมากท่ีสุด และสถานท่ีท่ีเด็กวยัรุ่นถูกกลัน่แกลง้มากท่ีสุด ไดแ้ก่ ภายในห้องเรียน (Kafle, Dhakal, & Kumari, 2020) อาจเพราะ
เด็กในวยัน้ี ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ท่ีโรงเรียน จึงส่งผลให้การกลัน่แกลง้เกิดข้ึนมากโดยเพ่ือนในโรงเรียน เด็กวยัรุ่นส่วนใหญ่อยู่ใน
ครอบครัวท่ีมีลกัษณะเป็นครอบครัวขยาย ซ่ึงบุคคลท่ีเด็กวยัรุ่นอาศยัอยูบ่า้นดว้ยมากท่ีสุด ไดแ้ก่ พอ่-แม่ สถานภาพสมรสของบิดามารดา
พบวา่ ส่วนใหญ่ยงัอยูด่ว้ยกนั และเล้ียงดูเด็กวยัรุ่นแบบประชาธิปไตย แตกต่างจากการศึกษาของ สวรรยา เสาวภาพ และสุวรรณี พุทธิศรี 
(2563) ท่ีพบว่า รูปแบบการเล้ียงดูแบบใช้อ านวจควบคุมมีความสัมพนัธ์กับการถูกกลั่นแกล้งมากกว่ารูปแบบการเล้ียงดูแบบ
ประชาธิปไตย อาจเน่ืองจากการใชอ้ านาจควบคุม ส่งผลให้เด็กเกิดความเครียด และเด็กวยัรุ่นยงัไม่สามารถหาทางแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่ง
เหมาะสม จึงระบายความเครียดออกมาในรูปแบบของการกลัน่แกลง้ ซ่ึงรายไดร้วมของครอบครัวท่ีพบมากท่ีสุดอยู่ระหวา่ง 10,001-
30,000 บาทต่อเดือน ทั้งยงัพบวา่ เด็กวยัรุ่นส่วนใหญ่อาศยัอยูใ่นเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น ส่ือทางอินเทอร์เน็ตท่ีเด็กวยัรุ่นใชเ้ป็น
ประจ า คือ เฟสบุ๊ค และใน 1 วนัใชเ้วลาใชเ้วลาในการเล่นอินเทอร์เน็ตนอ้ยกวา่ 10 ชัว่โมงต่อวนั  
 2. ขอ้มูลการถูกกลัน่แกลง้เด็กวยัรุ่นในช่วง 1 ปีท่ีผ่านมา พบวา่ เด็กวยัรุ่นส่วนใหญ่ถูกกลัน่แกลง้ในระดบันอ้ย (ถูกกลัน่แกลง้   
1-3 คร้ัง/สัปดาห์) สอดคลอ้งกบั ธิดารัตน์ ปุรณะชยัคีรี และคณะ (2558) ท่ีไดท้ าการศึกษาพบว่า เด็กวยัรุ่น ร้อยละ 77.5 ถูกกลัน่แกลง้
มากกวา่ 2-3 คร้ังต่อเดือน ซ่ึงการถูกกลัน่แกลง้ทางดา้นวาจา เป็นประเภทของการถูกกลัน่แกลง้ ท่ีพบวา่ มีมากท่ีสุด (ศุภรดา ชุมพาลี และ
ทศันา ทวีคูณ, 2562; Reisen, Viana, and Santos-Neto, 2019) และการถูกกลัน่แกลง้ทางดา้นไซเบอร์ พบวา่ มีนอ้ยท่ีสุด ถึงแมว้า่ใน
ปัจจุบนัท่ีเด็กวยัรุ่นจะใชส่ื้อสงัคมออนไลน์ในการติดต่อส่ือสารมากข้ึน แต่เน่ืองจากการกลัน่แกลง้ทางดา้นวาจา สามารถท าไดง่้าย อีกทั้ง
ปัจจยัทางดา้นวยัวฒิุท่ีเด็กวยัรุ่นเป็นวยัแห่งการเปล่ียนผา่นจากวยัเด็กเขา้สู่วยัผูใ้หญ่ อาจท าให้เด็กวยัรุ่นใชค้  าพูดกบัผูอ่ื้น เพื่อสร้างความ
สนุกสนาน โดยขาดความเขา้ใจวา่ เป็นการกลัน่แกลง้ จึงส่งผลใหเ้กิดผลกระทบตามมา (Cho, Baek, & Shin, 2019) 
   

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 

 ผลการศึกษา ท าให้ทราบวา่ แบบสอบถามการถูกกลัน่แกลง้ส าหรับเด็กวยัรุ่นไทยมีค่า CVI = 1 และมีค่า α = 0.965 เม่ือน า
เคร่ืองมือไปทดลองใช้กับกลุ่มตวัอย่าง พบว่า เด็กวยัรุ่นถูกกลัน่แกลง้จริง โดยถูกกลัน่แกลง้ในระดบัน้อย (ถูกกลัน่แกลง้ 1-3 คร้ัง/
สปัดาห์)  และการถูกกลัน่แกลง้ทางดา้นวาจา เป็นประเภทของการถูกกลัน่แกลง้ ท่ีพบวา่ มีมากท่ีสุด ซ่ึงการถูกกลัน่แกลง้ท่ีประเมินได้
เป็นการถูกกลัน่แกลง้ท่ีเกิดข้ึนในเด็กวยัรุ่นตามบริบทจงัหวดัขอนแก่น เท่านั้น ผูว้จิยัหรือผูท่ี้สนใจน าเคร่ืองมือไปใชใ้นการศึกษาจึงควร
พฒันาเคร่ืองมือให้มีความเหมาะสมตามบริบท เพ่ือการคดักรองการถูกกลัน่แกลง้ในเด็กวยัรุ่นตามบริบทท่ีสนใจ และเพ่ือให้การดูแล
ตลอดจนการแกไ้ขปัญหาการกลัน่แกลง้ท่ีเกิดข้ึนอยา่งเป็นรูปธรรมต่อไป 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
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ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย แตกต่างจากการศึกษาของ ศุภรดา ชุมพาลี และทศันา ทวคูีณ (2562) ท่ีไดท้ าการศึกษาพบวา่ เด็กเพศหญิงมกัจะถูก
กลัน่แกลง้มากกวา่เด็กเพศชาย ส่วนใหญ่มีภาวะโภชนาการอยูใ่นเกณฑป์กติ แตกต่างจากการศึกษาของ Bacchini et al. (2015) ท่ีพบวา่ 
เด็กท่ีมีภาวะโภชนาการเกิน มกัมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการกลัน่แกลง้มากกวา่เด็กท่ีมีภาวะโภชนาการปกติ แมเ้ด็กวยัรุ่นส่วนใหญ่จะมีผลการ
เรียนอยูใ่นระดบัสูง และมีเพ่ือนสนิทท่ีโรงเรียนตั้งแต่ 3 คนข้ึนไป อยา่งไรก็ตาม พบวา่ เพ่ือนสนิทท่ีโรงเรียนเป็นผูก้ระท าการกลัน่แกลง้
เด็กวยัรุ่นมากท่ีสุด และสถานท่ีท่ีเด็กวยัรุ่นถูกกลัน่แกลง้มากท่ีสุด ไดแ้ก่ ภายในห้องเรียน (Kafle, Dhakal, & Kumari, 2020) อาจเพราะ
เด็กในวยัน้ี ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ท่ีโรงเรียน จึงส่งผลให้การกลัน่แกลง้เกิดข้ึนมากโดยเพ่ือนในโรงเรียน เด็กวยัรุ่นส่วนใหญ่อยู่ใน
ครอบครัวท่ีมีลกัษณะเป็นครอบครัวขยาย ซ่ึงบุคคลท่ีเด็กวยัรุ่นอาศยัอยูบ่า้นดว้ยมากท่ีสุด ไดแ้ก่ พอ่-แม่ สถานภาพสมรสของบิดามารดา
พบวา่ ส่วนใหญ่ยงัอยูด่ว้ยกนั และเล้ียงดูเด็กวยัรุ่นแบบประชาธิปไตย แตกต่างจากการศึกษาของ สวรรยา เสาวภาพ และสุวรรณี พุทธิศรี 
(2563) ท่ีพบว่า รูปแบบการเล้ียงดูแบบใช้อ านวจควบคุมมีความสัมพนัธ์กับการถูกกลั่นแกล้งมากกว่ารูปแบบการเล้ียงดูแบบ
ประชาธิปไตย อาจเน่ืองจากการใชอ้ านาจควบคุม ส่งผลให้เด็กเกิดความเครียด และเด็กวยัรุ่นยงัไม่สามารถหาทางแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่ง
เหมาะสม จึงระบายความเครียดออกมาในรูปแบบของการกลัน่แกลง้ ซ่ึงรายไดร้วมของครอบครัวท่ีพบมากท่ีสุดอยู่ระหวา่ง 10,001-
30,000 บาทต่อเดือน ทั้งยงัพบวา่ เด็กวยัรุ่นส่วนใหญ่อาศยัอยูใ่นเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น ส่ือทางอินเทอร์เน็ตท่ีเด็กวยัรุ่นใชเ้ป็น
ประจ า คือ เฟสบุ๊ค และใน 1 วนัใชเ้วลาใชเ้วลาในการเล่นอินเทอร์เน็ตนอ้ยกวา่ 10 ชัว่โมงต่อวนั  
 2. ขอ้มูลการถูกกลัน่แกลง้เด็กวยัรุ่นในช่วง 1 ปีท่ีผ่านมา พบวา่ เด็กวยัรุ่นส่วนใหญ่ถูกกลัน่แกลง้ในระดบันอ้ย (ถูกกลัน่แกลง้   
1-3 คร้ัง/สัปดาห์) สอดคลอ้งกบั ธิดารัตน์ ปุรณะชยัคีรี และคณะ (2558) ท่ีไดท้ าการศึกษาพบว่า เด็กวยัรุ่น ร้อยละ 77.5 ถูกกลัน่แกลง้
มากกวา่ 2-3 คร้ังต่อเดือน ซ่ึงการถูกกลัน่แกลง้ทางดา้นวาจา เป็นประเภทของการถูกกลัน่แกลง้ ท่ีพบวา่ มีมากท่ีสุด (ศุภรดา ชุมพาลี และ
ทศันา ทวีคูณ, 2562; Reisen, Viana, and Santos-Neto, 2019) และการถูกกลัน่แกลง้ทางดา้นไซเบอร์ พบวา่ มีนอ้ยท่ีสุด ถึงแมว้า่ใน
ปัจจุบนัท่ีเด็กวยัรุ่นจะใชส่ื้อสงัคมออนไลน์ในการติดต่อส่ือสารมากข้ึน แต่เน่ืองจากการกลัน่แกลง้ทางดา้นวาจา สามารถท าไดง่้าย อีกทั้ง
ปัจจยัทางดา้นวยัวฒิุท่ีเด็กวยัรุ่นเป็นวยัแห่งการเปล่ียนผา่นจากวยัเด็กเขา้สู่วยัผูใ้หญ่ อาจท าให้เด็กวยัรุ่นใชค้  าพูดกบัผูอ่ื้น เพื่อสร้างความ
สนุกสนาน โดยขาดความเขา้ใจวา่ เป็นการกลัน่แกลง้ จึงส่งผลใหเ้กิดผลกระทบตามมา (Cho, Baek, & Shin, 2019) 
   

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 

 ผลการศึกษา ท าให้ทราบวา่ แบบสอบถามการถูกกลัน่แกลง้ส าหรับเด็กวยัรุ่นไทยมีค่า CVI = 1 และมีค่า α = 0.965 เม่ือน า
เคร่ืองมือไปทดลองใช้กับกลุ่มตวัอย่าง พบว่า เด็กวยัรุ่นถูกกลัน่แกลง้จริง โดยถูกกลัน่แกลง้ในระดบัน้อย (ถูกกลัน่แกลง้ 1-3 คร้ัง/
สปัดาห์)  และการถูกกลัน่แกลง้ทางดา้นวาจา เป็นประเภทของการถูกกลัน่แกลง้ ท่ีพบวา่ มีมากท่ีสุด ซ่ึงการถูกกลัน่แกลง้ท่ีประเมินได้
เป็นการถูกกลัน่แกลง้ท่ีเกิดข้ึนในเด็กวยัรุ่นตามบริบทจงัหวดัขอนแก่น เท่านั้น ผูว้จิยัหรือผูท่ี้สนใจน าเคร่ืองมือไปใชใ้นการศึกษาจึงควร
พฒันาเคร่ืองมือให้มีความเหมาะสมตามบริบท เพ่ือการคดักรองการถูกกลัน่แกลง้ในเด็กวยัรุ่นตามบริบทท่ีสนใจ และเพ่ือให้การดูแล
ตลอดจนการแกไ้ขปัญหาการกลัน่แกลง้ท่ีเกิดข้ึนอยา่งเป็นรูปธรรมต่อไป 
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บทคดัย่อ 

 
 การวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) ศึกษาทกัษะการคิดวเิคราะห์ (2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (3) เจตคติต่อการน าอลักอริทึม
มาใชใ้นการจดัการเรียนรู้แบบออนไลน์เร่ือง งาน ก าลงั และพลงังาน บูรณาการกบัวิชาวิทยาการค านวณและเทคโนโลยี  ส าหรับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนราชินีบน โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/6 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 
จ านวน 30 คน จากการสุ่มแบบเจาะจง ซ่ึงใชเ้คร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล (1) แบบประเมินทกัษะการคิดวิเคราะห์ (2) แบบทดสอบวดั
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน-หลงัเรียน (3) แบบประเมินเจตคติต่อการใชอ้ลักอริทึมในการเรียน เร่ือง งาน ก าลงั และพลงังาน 
โดยสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบค่าที (t test for dependent sample)  

ผลการวิจยัพบวา่ (1) ผลการประเมินทกัษะการคิดวเิคราะห์มีคะแนนเฉล่ีย เท่ากบั 12.93 แสดงวา่ ทกัษะการคิดวิเคราะห์  
อยูใ่นระดบัดี (2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนจากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ก่อนเรียนมีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 7.30 คะแนน มีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 3.50 และหลังเรียนมีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 13.03 คะแนน มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.67 เม่ือ
เปรียบเทียบระหวา่งคะแนนสอบทั้งสองคร้ัง พบวา่ คะแนนสอบหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
(3) ผลการประเมินเจตคติต่อการใชอ้ลักอริทึมในการเรียนเร่ือง งาน ก าลงั และพลงังาน โดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก มีค่าเฉล่ีย 3.53 
และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.863 
 
ค าส าคญั: ทกัษะการคิดวเิคราะห์, อลักอริทึม 
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Abstract 

 
The purposes of this research were: (1) to develop and study analytical thinking skills (2) academic achievement and  

(3) attitude towards implementing algorithms to online learning management on work, power and energy, integrated with computational 
science and technology for students in grade 8 at Rajinibon School. The sample was 30 students in grade 8 by purposive sampling 
in semester 2 of academic year 2021. The research instruments were: (1) analytical thinking skills assessment form (2) achievement test 
(3) questionnaire on attitudes towards implementing algorithms to learning management on work, power and energy. The statistical 
analysis used was the average, standard deviation and t-test statistics for dependent samples. 
 The finding of the results were: (1) the analytical thinking skills average score of 12.93 indicates that the analytical 
thinking skills was at a good level. (2) The achievement test before study, with a total score of 20, had an average score of 7.30 
with a standard deviation of 3.50, and the after study test, also with a total score of 20, had an average of 13.03 with a standard 
deviation of 2.67. When comparing between scores in both examinations, it was found that the scores after studying were significant 
level of .05 higher than before studying. (3) The overall results of the assessment of attitudes towards using the algorithm in the 
study of work, power, and energy were at a very good level, with a mean of 3.53 and a standard deviation of 0.863. 
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บทน า 
 

ผลการประเมินการรู้วิทยาศาสตร์ของโครงการ PISA พบวา่ การรู้วิทยาศาสตร์ของนกัเรียนไทยใน PISA 2018 มีคะแนน
เฉล่ีย 426 คะแนน ยงัคงต ่ากวา่ค่าเฉล่ียของ OECD คือ 489 คะแนน (สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2562) 
อาจเกิดจากนกัเรียนขาดการพฒันาทกัษะการคิดเชิงวพิากษ ์การคิดแกปั้ญหา การคิดอยา่งมีเหตุผล การคิดเชิงระบบ การคิดตดัสินใจ
ซ่ึงเป็นทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีผูเ้รียนพึงมี (พรทิพย ์ศิริภทัราชยั, ประสาท เนืองเฉลิม และปิยะเนตร จนัทร์ถิระติกุล , 
2556) เป็นการก าหนดแนวทางในการจดัการเรียนรู้ โดยร่วมกนัสร้างรูปแบบและแนวปฏิบติัในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการ
จดัการเรียนรู้ โดยเนน้ท่ีองคค์วามรู้ ทกัษะความเช่ียวชาญ และสมรรถนะท่ีเกิดกบัตวัผูเ้รียน (วจิารณ์ พานิช, 2555) 

เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบนั ส่งผลต่อการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ การเล่ือน
เปิดสถานศึกษา เกิดการแพร่หลายของแนวทางจดัการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศข้ึนอยา่งมากมาย 
ดงันั้น ครูผูส้อนในฐานะผูถ่้ายทอดองคค์วามรู้ให้แก่นกัเรียนต่างก็มีการปรับตวั และเตรียมทกัษะเพ่ือรับมือกบัแนวทางการจดัการ
เรียนรู้แบบใหม่อย่างทันท่วงที พร้อมรับกับสถานการณ์ความไม่แน่นอนท่ีอาจเกิดข้ึนได้อยู่เสมอ ทักษะในการจัดการเรียนรู้        
ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือระบบปฏิบติัการรูปแบบต่าง ๆ ท่ีอาศยัการบริหารจดัการห้องเรียน ซ่ึงแตกต่างไปจากห้องเรียนปกติ   
(เจริญ ภูวจิิตร์, 2021) ครูจึงจ าเป็นตอ้งจดัการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัยคุสมยัท่ีเปล่ียนไป เพื่อให้การเรียนรู้ของผูเ้รียนมีความ
คงทน และสามารถน ามาปรับใชก้บับริบทต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (วจิารณ์ พานิช, 2555) 

การเขียนอลักอริทึม เป็นกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและการแก้ปัญหาเป็นขั้นตอน (อมีนา ฉายสุวรรณ, 2558)           
อีกทั้งยงัใชส้ัญลกัษณ์หรือการเขียนดว้ยภาษาธรรมชาติ (natural language) เขียนเป็นผงังาน (flowchart) และเขียนดว้ยรหัสล าลอง 
(pseudo code) ซ่ึงสามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ซ่ึง
ตลอดปีการศึกษา 2564 มีการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ผูว้ิจยัพบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองงาน ก าลงั และพลงังาน 
ในปีท่ีผา่นมา มีระดบัคะแนนเฉล่ียท่ีต ่ากวา่เกณฑท่ี์ก าหนด คือ ร้อยละ 49.83 อาจเกิดจากการขาดทกัษะในการคิดวิเคราะห์สถานการณ์
อยา่งเป็นระบบ การค านวณ และการแกปั้ญหาให้เป็นล าดบัขั้นตอนท่ีชดัเจน ส่งผลต่อการเรียนรู้ในห้องเรียนออนไลน์และเน้ือหาต่อ ๆ 
ไป จากสาเหตุท่ีพบ ผูว้จิยัจึงสนใจการพฒันาทกัษะการคิดวเิคราะห์ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และเจตคติ โดยการน าอลักอริทึมมาใช้
ในการจดัการเรียนรู้แบบออนไลน์เร่ือง งาน ก าลงั และพลงังาน บูรณาการกบัวิชาวิทยาการค านวณและเทคโนโลยี ส าหรับนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนราชินีบน  

 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

 
 1. เพื่อศึกษาทกัษะการคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนท่ีไดน้ าอลักอริทึมมาใชใ้นการจดัการเรียนรู้แบบออนไลน์เร่ือง งาน ก าลงั 
และพลงังาน บูรณาการกบัวชิาวทิยาการค านวณและเทคโนโลย ีส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนราชินีบน 
 2. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง งาน ก าลงั และพลงังาน บูรณาการกบัวิชาวิทยาการค านวณและเทคโนโลย ี
ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนราชินีบน 
 3. เพื่อศึกษาเจตคติต่อการน าอลักอริทึมมาใชใ้นการจดัการเรียนรู้แบบออนไลน์เร่ือง งาน ก าลงั และพลงังาน บูรณาการกบั
วชิาวทิยาการค านวณและเทคโนโลย ีส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนราชินีบน 
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กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 
 อลักอริทึม (algorithm) หมายถึง กระบวนการท างานอยา่งใดอยา่งหน่ึง ท่ีมีล าดบัการท างานเป็นขั้นเป็นตอนชดัเจน และ
ปฏิบติัตามขั้นตอนแลว้ไดผ้ลลพัธ์ท่ีถูกตอ้ง  ราชบณัฑิตยสถานไดบ้ญัญติัศพัท์ค  าว่า “Algorithm” ใชค้  าวา่ “ขั้นตอนวิธี” หมายถึง 
ขั้นตอนวธีิการแกปั้ญหาเชิงค านวณดว้ยคอมพิวเตอร์ ซ่ึงในการเร่ิมตน้ในการเขียนโปรแกรมอลักอริทึมมีความส าคญัเป็นอยา่งมาก
เพราะเป็นการจดัล าดบัขั้นตอนวิธีการแกปั้ญหาหรือจดัการความคิดให้เป็นขั้นตอนต่าง ๆ เพ่ือแกไ้ขปัญหาในขั้นตอนการเขียน
โปรแกรมท่ีสอดคลอ้งกรรมวิธีแกปั้ญหาท่ีก าหนดไว ้ การเขียนอลักอริทึมมีหลายรูปแบบ โดยผูเ้ขียนสามารถใชอ้ลักอริทึมหลาย
รูปแบบประกอบกนั ในการออกแบบอลักอริทึมนั้น เพ่ือใชใ้นการแกปั้ญหาการเขียนโปรแกรมได ้แบบล าดบั (sequential) มีลกัษณะ
การท างาน จะเป็นไปตามขั้นตอน ก่อน-หลงั ต่อเน่ืองกนัไปเป็นล าดบั โดยการท างานแต่ละขั้นตอนตอ้งท าให้เสร็จก่อน แลว้จึงไป
ท าขั้นตอนต่อไป แบบทางเลือก (decision) อลักอริทึมรูปแบบน้ี มีเง่ือนไขเป็นตวัก าหนดเส้นทางการท างานของกระบวนการ
แกปั้ญหา โดยตวัเลือกนั้น อาจจะมีตั้งแต่ 2 ตวัข้ึนไป แบบท าซ ้ า (repetition) อลักอริทึมแบบน้ี คลา้ยกบัแบบทางเลือก คือ มีการ
ตรวจสอบเง่ือนไข แต่แตกต่างกนัตรงท่ีเม่ือการท างานตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด โปรแกรมจะกลบัไปท างานอีกคร้ัง วนการท างาน
แบบน้ี จนกระทัง่ไม่ตรงกบัเง่ือนไขท่ีก าหนดไว ้จึงหยดุการท างานหรือท างานในขั้นต่อไป การวิเคราะห์อลักอรึทึม การวิเคราะห์
ขั้นตอนวธีิการ ตอ้งท าการแยกแยะระบบวา่ เป็นขอ้มูลเขา้หรือออก ดงัน้ี อะไรเป็นขอ้มูลเขา้ (input) วธีิการประมวลผลท่ีจะน ามาซ่ึง
ค าตอบ (process) อะไรเป็นขอ้มูลออก (output) ในการเขียนอลักอริทึม มีเคร่ืองมือช่วยในการเขียนท่ีนิยมใช ้3 แบบ คือ บรรยาย 
(narrative description) ผงังาน (flowchart) รหสัจ าลอง (pseudo code) ดงันั้น ประโยชน์ของอลักอริทึม (algorithm) ท าให้ไม่สับสน
กบัวธีิด าเนินงาน เพราะทุกอยา่งจะถูกจดัเรียงเป็นขั้นตอนมีวิธีการและทางเลือกไวใ้ห้ เม่ือน ามาใช ้จะท าให้การท างานส าเร็จอยา่ง
รวดเร็ว ท าใหปั้ญหาลดลงหรือสามารถคน้หาตน้เหตุของปัญหาไดอ้ยา่งรวดเร็ว เน่ืองจากกระบวนการถูกแยกแยะกิจกรรม ขั้นตอน 
และความสมัพนัธ์ออกมาใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน (วชัรพฒัน์ ศรีค าเวยีง, 2563) 
 ทักษะการคิดวิเคราะห์ตามเกณฑ์การประเมินการผ่านช่วงชั้นของหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2548) หมายถึง ความสามารถในการไตร่ตรอง ใคร่ครวญ แยกออกเป็นส่วน ๆ เพ่ือศึกษาให้ถ่องแท ้โดยคิด
พิจารณาอยา่งรอบคอบ ใคร่ครวญในเหตุและผลโดยแยกแยะ พิจารณาไตร่ตรองเพ่ือความถูกตอ้งชดัเจน มิใช่พิจารณาเพียงแต่การ
วิเคราะห์ โดยแยะแยะความส าคญัความสัมพนัธ์และหลกัการด้านเดียว แต่จะตอ้งพิจารณาใคร่ครวญทุกดา้นทุกมุมอย่างลึกซ้ึง
สอดคลอ้งกบั บลูม (อา้งถึงใน ลกัขณา สริวฒัน์, 2549) ใหนิ้ยามของทกัษะการคิดวเิคราะห์วา่ เป็นความสามารถในการแยกแยะเพื่อ
หาส่วนยอ่ยของเหตุการณ์ เร่ืองราวเน้ือต่าง ๆ วา่ ประกอบดว้ยอะไร มีความส าคญัอยา่งไร อะไรเป็นเหตุ อะไรเป็นผล และท่ีเป็น

การจดัการเรียนรู้แบบออนไลน ์
โดยใชอ้ลักอริทึม 

1. ทกัษะการคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนท่ีไดน้ าอลักอริทึมมาใชใ้นการ 
    จดัการเรียนรู้แบบออนไลน์ 
2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  
3. เจตคติต่อการน าอลักอริทึมมาใชใ้นการจดัการเรียนรู้แบบออนไลน์ 
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กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 
 อลักอริทึม (algorithm) หมายถึง กระบวนการท างานอยา่งใดอยา่งหน่ึง ท่ีมีล าดบัการท างานเป็นขั้นเป็นตอนชดัเจน และ
ปฏิบติัตามขั้นตอนแลว้ไดผ้ลลพัธ์ท่ีถูกตอ้ง  ราชบณัฑิตยสถานไดบ้ญัญติัศพัท์ค  าว่า “Algorithm” ใชค้  าวา่ “ขั้นตอนวิธี” หมายถึง 
ขั้นตอนวธีิการแกปั้ญหาเชิงค านวณดว้ยคอมพิวเตอร์ ซ่ึงในการเร่ิมตน้ในการเขียนโปรแกรมอลักอริทึมมีความส าคญัเป็นอยา่งมาก
เพราะเป็นการจดัล าดบัขั้นตอนวิธีการแกปั้ญหาหรือจดัการความคิดให้เป็นขั้นตอนต่าง ๆ เพ่ือแกไ้ขปัญหาในขั้นตอนการเขียน
โปรแกรมท่ีสอดคลอ้งกรรมวิธีแกปั้ญหาท่ีก าหนดไว ้ การเขียนอลักอริทึมมีหลายรูปแบบ โดยผูเ้ขียนสามารถใชอ้ลักอริทึมหลาย
รูปแบบประกอบกนั ในการออกแบบอลักอริทึมนั้น เพ่ือใชใ้นการแกปั้ญหาการเขียนโปรแกรมได ้แบบล าดบั (sequential) มีลกัษณะ
การท างาน จะเป็นไปตามขั้นตอน ก่อน-หลงั ต่อเน่ืองกนัไปเป็นล าดบั โดยการท างานแต่ละขั้นตอนตอ้งท าให้เสร็จก่อน แลว้จึงไป
ท าขั้นตอนต่อไป แบบทางเลือก (decision) อลักอริทึมรูปแบบน้ี มีเง่ือนไขเป็นตวัก าหนดเส้นทางการท างานของกระบวนการ
แกปั้ญหา โดยตวัเลือกนั้น อาจจะมีตั้งแต่ 2 ตวัข้ึนไป แบบท าซ ้ า (repetition) อลักอริทึมแบบน้ี คลา้ยกบัแบบทางเลือก คือ มีการ
ตรวจสอบเง่ือนไข แต่แตกต่างกนัตรงท่ีเม่ือการท างานตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด โปรแกรมจะกลบัไปท างานอีกคร้ัง วนการท างาน
แบบน้ี จนกระทัง่ไม่ตรงกบัเง่ือนไขท่ีก าหนดไว ้จึงหยดุการท างานหรือท างานในขั้นต่อไป การวิเคราะห์อลักอรึทึม การวิเคราะห์
ขั้นตอนวธีิการ ตอ้งท าการแยกแยะระบบวา่ เป็นขอ้มูลเขา้หรือออก ดงัน้ี อะไรเป็นขอ้มูลเขา้ (input) วธีิการประมวลผลท่ีจะน ามาซ่ึง
ค าตอบ (process) อะไรเป็นขอ้มูลออก (output) ในการเขียนอลักอริทึม มีเคร่ืองมือช่วยในการเขียนท่ีนิยมใช ้3 แบบ คือ บรรยาย 
(narrative description) ผงังาน (flowchart) รหสัจ าลอง (pseudo code) ดงันั้น ประโยชน์ของอลักอริทึม (algorithm) ท าให้ไม่สับสน
กบัวธีิด าเนินงาน เพราะทุกอยา่งจะถูกจดัเรียงเป็นขั้นตอนมีวิธีการและทางเลือกไวใ้ห้ เม่ือน ามาใช ้จะท าให้การท างานส าเร็จอยา่ง
รวดเร็ว ท าใหปั้ญหาลดลงหรือสามารถคน้หาตน้เหตุของปัญหาไดอ้ยา่งรวดเร็ว เน่ืองจากกระบวนการถูกแยกแยะกิจกรรม ขั้นตอน 
และความสมัพนัธ์ออกมาใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน (วชัรพฒัน์ ศรีค าเวยีง, 2563) 
 ทักษะการคิดวิเคราะห์ตามเกณฑ์การประเมินการผ่านช่วงชั้นของหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2548) หมายถึง ความสามารถในการไตร่ตรอง ใคร่ครวญ แยกออกเป็นส่วน ๆ เพ่ือศึกษาให้ถ่องแท ้โดยคิด
พิจารณาอยา่งรอบคอบ ใคร่ครวญในเหตุและผลโดยแยกแยะ พิจารณาไตร่ตรองเพ่ือความถูกตอ้งชดัเจน มิใช่พิจารณาเพียงแต่การ
วิเคราะห์ โดยแยะแยะความส าคญัความสัมพนัธ์และหลกัการด้านเดียว แต่จะตอ้งพิจารณาใคร่ครวญทุกดา้นทุกมุมอย่างลึกซ้ึง
สอดคลอ้งกบั บลูม (อา้งถึงใน ลกัขณา สริวฒัน์, 2549) ใหนิ้ยามของทกัษะการคิดวเิคราะห์วา่ เป็นความสามารถในการแยกแยะเพ่ือ
หาส่วนยอ่ยของเหตุการณ์ เร่ืองราวเน้ือต่าง ๆ วา่ ประกอบดว้ยอะไร มีความส าคญัอยา่งไร อะไรเป็นเหตุ อะไรเป็นผล และท่ีเป็น

การจดัการเรียนรู้แบบออนไลน ์
โดยใชอ้ลักอริทึม 

1. ทกัษะการคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนท่ีไดน้ าอลักอริทึมมาใชใ้นการ 
    จดัการเรียนรู้แบบออนไลน ์
2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  
3. เจตคติต่อการน าอลักอริทึมมาใชใ้นการจดัการเรียนรู้แบบออนไลน์ 

 
 

อยา่งนั้น อาศยัหลกัการอะไร ส่วน กูด้ (Good, 1973) ใหนิ้ยามของทกัษะการคิดวิเคราะห์วา่ เป็นการคิดอยา่งรอบคอบตามหลกัการ
ประเมินและมีหลักฐานอ้างอิง เพื่อหาข้อสรุปท่ีน่าจะเป็นไปได้ ตลอดจนพิจารณาองค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องทั้ งหมดและใช้
กระบวนการตรรกวทิยาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง สมเหตุสมผล จึงท าใหเ้ห็นวา่ ทกัษะการคิดวเิคราะห์เป็นทกัษะการคิดขั้นสูงท่ีตอ้งอาศยัการ
ฝึกฝนอยู่เสมอ ดงันั้น การจดักิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์นั้น ยากกว่าการจดักิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อให้นกัเรียนจดจ าขอ้เท็จจริง และการวดัผลท าไดย้ากกว่าการวดัผลโดยใชแ้บบทดสอบเลือกตอบ โดยผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง
จะตอ้งมุ่งการวเิคราะห์ การเรียบเรียงความคิด การตดัสินคุณค่าและการน าไปใช ้การจดักิจกรรมการเรียนรู้ตอ้งควบคู่กนัไประหวา่ง
เน้ือหาสาระและกระบวนการเรียนรู้ (เสง่ียม โตรัตน์, 2546) 
 

วธีิด าเนินการวจิยั 
 

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเพื่อพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์โดยการน าอลักอริทึมมาใชใ้นการจดัการเรียนรู้แบบ
ออนไลน์เร่ือง งาน ก าลงั และพลงังาน บูรณาการกบัวิชาวิทยาการค านวณและเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
โรงเรียนราชินีบน โดยเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกบัคะแนนก่อนเรียน  และเจตคติของผูเ้รียนต่อการน าอลักอริทึมมาใชใ้น
การจดัการเรียนรู้แบบออนไลน์เร่ือง งาน ก าลงั และพลงังาน ซ่ึงผูว้จิยัไดด้ าเนินการและเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาคน้ควา้ โดย
มีขั้นตอนการด าเนินงาน ดงัน้ี 
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนราชินีบน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 
จ านวน 200 คน กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/6 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 30 คน จากการสุ่มตวัอยา่ง
แบบเจาะจง  เน่ืองจากหอ้งเรียนดงักล่าวมีเวลาในการเรียนครบตามแผนท่ีก าหนดไว ้โดยมีเคร่ืองมือและขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ
ท่ีใช้ในการวิจัย เร่ิมจากการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ โดยศึกษาตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 เร่ือง งาน ก าลงั และ
พลงังาน จ านวน 5 แผน แผนละ 3 ชั่วโมง รวม 15 ชั่วโมง น าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างเสร็จ น าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญด้าน
วิทยาศาสตร์ จ านวน 3 ท่าน พิจารณาความเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู้ โดยใชห้ลกัเกณฑ์การประเมินของ ลิเคิร์ท (Likert 
Scale) 5 ระดบั (Likert อา้งถึงใน ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ, 2538) ดา้นเน้ือหาการใชภ้าษา องคป์ระกอบของแผนการจดัการ
เรียนรู้ และเวลาท่ีใช้ในการสอน แลว้น ามาหาค่าดชันีความเหมาะสมทุกแผนการจัดการเรียนรู้มีค่าเฉล่ีย 14.67 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์
เหมาะสมมากท่ีสุด จากนั้น ผูว้ิจยัน ามาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ และน าไปทดลองใชก้บันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง หลงัจากนั้น
สร้างแบบประเมินทกัษะการคิดวิเคราะห์จากช้ินงาน โดยมีการประเมิน ดงัน้ี การระบุเร่ืองให้สอดคลอ้งกบัปัญหา การเขียนล าดบั
ขั้นตอนการแก้ปัญหาด้วยภาษาธรรมชาติ การเขียนผงังาน (flowchart) การปรับปรุงพฒันาช้ินงาน การน าเสนอช้ินงาน ท่ีให้
ออกแบบการเขียนอลักอริทึมเป็นล าดับขั้นตอน เร่ือง งาน ก าลงั และพลงังาน  สร้างแบบประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็น
แบบทดสอบปรนยัใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหา และจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 4 ตวัเลือก จ านวน 25 ขอ้ และตอ้งการใชจ้ริง 20 ขอ้ ตอบถูก
ได ้1 คะแนน และตอบผิดหรือไม่ตอบได ้0 คะแนน น าแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนเรียบร้อยแลว้ ให้ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเคร่ืองมือวดัผล
ประเมินผล จ านวน 3 คน ตรวจสอบความสอดคลอ้ง โดยใชด้ชันีความสอดคลอ้ง (IOC) น าขอ้มูลท่ีรวบรวมจากความคิดเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญมาค านวณหาค่า  IOC แลว้เลือกขอ้สอบท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง เท่ากบั 1  และน าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนไปทดลองใช ้(tryout) กบันกัเรียนกลุ่มรอบรู้ เพ่ือวเิคราะห์หาค่าความยากง่าย (ค่า P) ค่าอ านาจจ าแนก (ค่า r) เป็นรายขอ้ และค่า
ความเช่ือมัน่ (ค่า rtt) โดยใชสู้ตร KR20 ของ คูเดอร์ริชาร์ดสนั (Kuder–Richardson method) (Kuder–Richardson อา้งถึงใน ทรงศกัด์ิ 
ภูสีอ่อน, 2551) ผูว้ิจยัใชว้ิธีวิเคราะห์แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พบว่า ไดข้อ้สอบท่ีผ่านเกณฑ ์จ านวน 20 ขอ้ จาก
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ขอ้สอบท่ีมีอ านาจจ าแนก (ค่า r) ตั้งแต่ 0.22 ถึง 0.58 มีค่าความยากง่าย (ค่า P) ตั้งแต่ 0.27 ถึง 0.80 และไดผ้ลการหาค่าความเช่ือมัน่ 
เท่ากบั 0.828 น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไปใชเ้ก็บรวบรวมคะแนนนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/6 จ านวน 30 คน 
สร้างแบบประเมินเจตคติ โดยมีทั้งหมด 5 ขอ้ ไดแ้ก่ ความชอบในการเรียนเร่ืองงาน ก าลงั และพลงังาน ความรู้ความเขา้ใจในการ
เขียนอลักอริทึมโดยใช้สัญลกัษณ์ การน าอลักอริทึมไปประยุกต์ใช้กับเร่ืองอ่ืน ๆ ได้อย่างเหมาะสม ความเหมาะสมในการใช้
อลักอริทึม มาวางแผนกระบวนการคิดเร่ืองงาน ก าลงั และพลงังาน การออกแบบกระบวนการคิดเร่ือง งาน ก าลงั และพลงังาน ใหอ้ยู่
ในรูปสญัลกัษณ์ เพ่ือใหต้นเองและผูอ่ื้นเขา้ใจไดอ้ยา่งเหมาะสม น าไปใหผู้เ้ช่ียวชาญดา้นวทิยาศาสตร์ จ านวน 3 ท่าน พิจารณาความ
เหมาะสมของแบบประเมินเจตคติ โดยใชห้ลกัเกณฑก์ารประเมินของ ลิเคิร์ท (Likert scale) 5 ระดบั (Likert อา้งถึงใน ลว้น สายยศ
และองัคณา สายยศ, 2538) และมาหาค่าดชันีความเหมาะสมของเจตคติ มีค่าเฉล่ีย 24.33 ซ่ึงอยู่ในเกณฑเ์หมาะสมมากท่ีสุด  แลว้
ผูว้จิยัน ามาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ จากนั้น น าไปใชก้บันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูล ก่อนเรียน ให้นกัเรียนท าแบบประเมินการคิดวเิคราะห์เป็นการสร้างช้ินงาน การน าเสนอช้ินงาน 
ออกแบบการเขียนอลักอริทึมเป็นล าดบัขั้นตอน เร่ือง งาน ก าลงั และพลงังาน และแบบทดสอบก่อนเรียน  จากนั้น สอนกลุ่มตวัอยา่ง
ดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึน โดยให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้และปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ตามขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ เม่ือส้ินสุด
แลว้ ให้นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน จ านวน 20 ขอ้ เพ่ือประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ซ่ึงเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกนักบั
แบบทดสอบก่อนเรียน และท าแบบประเมินเจตคติต่อการน าอลักอริทึมมาใชใ้นการจดัการเรียนรู้แบบออนไลน์เร่ือง งาน ก าลงั และ
พลงังาน 
 การวิเคราะห์ขอ้มูล เกณฑ์การประเมินทกัษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนท่ีได้น าอลักอริทึมมาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ 
แบบออนไลน์เร่ือง งาน ก าลงั และพลงังาน เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการเรียนระหว่างก่อนเรียน และหลงัเรียน ดว้ยการทดสอบ        
ทีแบบไม่อิสระ (t test for dependent sample) การหาคะแนนเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และแบบประเมินเจตคติต่อการ
น าอลักอริทึมมาใชใ้นการจดัการเรียนรู้แบบออนไลน์เร่ือง งาน ก าลงั และพลงังาน 
 

ผลการวจิยั 
 

 1. การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดเ้สนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยแบบประเมินทกัษะการคิดวิเคราะห์ มีการประเมิน 3 ระดบั ทั้งหมด 
5 ขอ้ ดงัต่อไปน้ี การระบุเร่ืองให้สอดคลอ้งกบัปัญหา การเขียนล าดบัขั้นตอนการแกปั้ญหาดว้ยภาษาธรรมชาติ การเขียนผงังาน 
(flowchart) การปรับปรุงพฒันาช้ินงาน การน าเสนอช้ินงาน ท่ีให้ออกแบบการเขียนอลักอริทึมเป็นล าดบัขั้นตอน เร่ือง งาน ก าลงั 
และพลงังาน โดยมีคะแนนรวม เท่ากบั 15 คะแนน ซ่ึงผลคะแนนเฉล่ีย มีค่าเท่ากบั 12.93 แสดงวา่ ทกัษะการคิดวเิคราะห์อยูใ่นระดบั
ดี 

2. การเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน และหลงัเรียน โดยใชก้ารวิเคราะห์
การทดสอบค่าที (t test) โดยมีผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัตาราง 1 

3. ผลการประเมินผลการประเมินเจตคติต่อการใชอ้ลักอริทึมในการเรียนเร่ือง งาน ก าลงั และพลงังาน ดงัตาราง 2 
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ขอ้สอบท่ีมีอ านาจจ าแนก (ค่า r) ตั้งแต่ 0.22 ถึง 0.58 มีค่าความยากง่าย (ค่า P) ตั้งแต่ 0.27 ถึง 0.80 และไดผ้ลการหาค่าความเช่ือมัน่ 
เท่ากบั 0.828 น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไปใชเ้ก็บรวบรวมคะแนนนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/6 จ านวน 30 คน 
สร้างแบบประเมินเจตคติ โดยมีทั้งหมด 5 ขอ้ ไดแ้ก่ ความชอบในการเรียนเร่ืองงาน ก าลงั และพลงังาน ความรู้ความเขา้ใจในการ
เขียนอลักอริทึมโดยใช้สัญลกัษณ์ การน าอลักอริทึมไปประยุกต์ใช้กับเร่ืองอ่ืน ๆ ได้อย่างเหมาะสม ความเหมาะสมในการใช้
อลักอริทึม มาวางแผนกระบวนการคิดเร่ืองงาน ก าลงั และพลงังาน การออกแบบกระบวนการคิดเร่ือง งาน ก าลงั และพลงังาน ใหอ้ยู่
ในรูปสญัลกัษณ์ เพ่ือใหต้นเองและผูอ่ื้นเขา้ใจไดอ้ยา่งเหมาะสม น าไปใหผู้เ้ช่ียวชาญดา้นวทิยาศาสตร์ จ านวน 3 ท่าน พิจารณาความ
เหมาะสมของแบบประเมินเจตคติ โดยใชห้ลกัเกณฑก์ารประเมินของ ลิเคิร์ท (Likert scale) 5 ระดบั (Likert อา้งถึงใน ลว้น สายยศ
และองัคณา สายยศ, 2538) และมาหาค่าดชันีความเหมาะสมของเจตคติ มีค่าเฉล่ีย 24.33 ซ่ึงอยู่ในเกณฑเ์หมาะสมมากท่ีสุด  แลว้
ผูว้จิยัน ามาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ จากนั้น น าไปใชก้บันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูล ก่อนเรียน ให้นกัเรียนท าแบบประเมินการคิดวเิคราะห์เป็นการสร้างช้ินงาน การน าเสนอช้ินงาน 
ออกแบบการเขียนอลักอริทึมเป็นล าดบัขั้นตอน เร่ือง งาน ก าลงั และพลงังาน และแบบทดสอบก่อนเรียน  จากนั้น สอนกลุ่มตวัอยา่ง
ดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึน โดยให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้และปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ตามขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ เม่ือส้ินสุด
แลว้ ให้นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน จ านวน 20 ขอ้ เพ่ือประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ซ่ึงเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกนักบั
แบบทดสอบก่อนเรียน และท าแบบประเมินเจตคติต่อการน าอลักอริทึมมาใชใ้นการจดัการเรียนรู้แบบออนไลน์เร่ือง งาน ก าลงั และ
พลงังาน 
 การวิเคราะห์ขอ้มูล เกณฑ์การประเมินทกัษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนท่ีได้น าอลักอริทึมมาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ 
แบบออนไลน์เร่ือง งาน ก าลงั และพลงังาน เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการเรียนระหว่างก่อนเรียน และหลงัเรียน ดว้ยการทดสอบ        
ทีแบบไม่อิสระ (t test for dependent sample) การหาคะแนนเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และแบบประเมินเจตคติต่อการ
น าอลักอริทึมมาใชใ้นการจดัการเรียนรู้แบบออนไลน์เร่ือง งาน ก าลงั และพลงังาน 
 

ผลการวจิยั 
 

 1. การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดเ้สนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยแบบประเมินทกัษะการคิดวิเคราะห์ มีการประเมิน 3 ระดบั ทั้งหมด 
5 ขอ้ ดงัต่อไปน้ี การระบุเร่ืองให้สอดคลอ้งกบัปัญหา การเขียนล าดบัขั้นตอนการแกปั้ญหาดว้ยภาษาธรรมชาติ การเขียนผงังาน 
(flowchart) การปรับปรุงพฒันาช้ินงาน การน าเสนอช้ินงาน ท่ีให้ออกแบบการเขียนอลักอริทึมเป็นล าดบัขั้นตอน เร่ือง งาน ก าลงั 
และพลงังาน โดยมีคะแนนรวม เท่ากบั 15 คะแนน ซ่ึงผลคะแนนเฉล่ีย มีค่าเท่ากบั 12.93 แสดงวา่ ทกัษะการคิดวเิคราะห์อยูใ่นระดบั
ดี 

2. การเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน และหลงัเรียน โดยใชก้ารวิเคราะห์
การทดสอบค่าที (t test) โดยมีผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัตาราง 1 

3. ผลการประเมินผลการประเมินเจตคติต่อการใชอ้ลักอริทึมในการเรียนเร่ือง งาน ก าลงั และพลงังาน ดงัตาราง 2 
 
 
 
 

 

 
 

 
ตาราง 1 
ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน และหลงัเรียน โดยใช้การวิเคราะห์การ
ทดสอบค่าที (t test) 

กลุ่มตวัอยา่ง n df คะแนนเตม็ 
ก่อนเรียน หลงัเรียน 

t Sig. 
X  SD X  SD 

ผูเ้รียน 30 29 20 7.30 3.50 13.03 2.67 -15.848* .000 
*ค่า t มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 
 จากตาราง 1 พบวา่ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียน และหลงัเรียน 
เร่ือง งาน ก าลงั และพลงังาน โดยการบูรณาการระหวา่งวิชาวิทยาศาสตร์และวิทยาการค านวณในการน าอลักอริทึมมาใชใ้นการ
จดัการเรียนรู้แบบออนไลน์ พบว่า การทดสอบคะแนนของผูเ้รียน มีคะแนนเฉล่ียก่อนเรียน คือ 7.30 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน        
ก่อนเรียน คือ 3.50 และคะแนนเฉล่ียหลงัเรียน คือ 13.03 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานหลงัเรียน คือ 2.67 และค่า t test มีค่าเท่ากบั 
15.848  แสดงวา่ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยการน าอลักอริทึมมาใชใ้นการ
จดัการเรียนรู้แบบออนไลน์ สูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
ตาราง 2 
ผลการประเมินเจตคติต่อการใช้อัลกอริทึมในการเรียนเร่ือง งาน ก าลงั และพลงังาน  
 เกณฑก์ารประเมิน 
 ค่าเฉล่ีย 0.0-1.49     หมายถึง นอ้ยท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49   หมายถึง นอ้ย 
 ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49    หมายถึง ปานกลาง 
 ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49    หมายถึง ดีมาก 
 ค่าเฉล่ีย 4.50 ข้ึนไป หมายถึง ดีมากท่ีสุด 

ประเด็นท่ีประเมิน ค่าเฉล่ีย SD การแปลผล 
ความรู้สึกท่ีมีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ เน้ือหา เร่ือง งาน ก าลงั และพลงังาน 
     1.  ความชอบในการเรียนเร่ือง งาน ก าลงั และพลงังาน 3.27 1.015 ปานกลาง 
การวางแผนกระบวนการคิดเป็นขั้นตอน โดยการเขียนอลักอริทึม 
     2.  ความรู้ความเขา้ใจในการเขียนอลักอริทึม โดยใชส้ญัลกัษณ์  3.47 0.776 ปานกลาง 
     3.  การน าอลักอริทึมไปประยกุตใ์ชก้บัเร่ืองอ่ืน ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 3.57 0.817 ดีมาก 
     4.  ความเหมาะสมในการใชอ้ลักอริทึม มาวางแผนกระบวนการคิดเร่ืองงาน ก าลงั และพลงังาน 3.53 0.900 ดีมาก 
     5.  การออกแบบกระบวนการคิดเร่ือง งาน ก าลงั และพลงังาน ให้อยูใ่นรูปสญัลกัษณ์เพ่ือให้ 
          ตนเองและผูอ่ื้นเขา้ใจไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 
3.80 

 
0.805 

 
ดีมาก 

รวม 3.53 0.863 ดีมาก 
  
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

502502

 
 

 จากตาราง 2 พบว่า ผลการประเมินเจตคติต่อการใชอ้ลักอริทึมในการเรียนเร่ืองงาน ก าลงั และพลงังาน ของนักเรียน       
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนราชินีบน โดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก มีค่าเฉล่ีย 3.53 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.863 
ส าหรับผลการประเมินรายขอ้ พบวา่ ขอ้การออกแบบกระบวนการคิดเร่ือง งาน ก าลงั และพลงังาน ให้อยูใ่นรูปสัญลกัษณ์ เพื่อให้
ตนเองและผูอ่ื้นเขา้ใจไดอ้ยา่งเหมาะสม มีผลการประเมินสูงกวา่ดา้นอ่ืน คือ มีผลการประเมินในระดบัดีมาก มีค่าเฉล่ีย 3.80 และ     
มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.805 
 

สรุปและอภิปรายผล 
 

 การพฒันาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยการน าอลักอริทึมมาใชใ้นการจดัการเรียนรู้แบบออนไลน์ เร่ือง งาน ก าลงั และ
พลงังาน บูรณาการกบัวชิาวิทยาการค านวณและเทคโนโลยี ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนราชินีบน สามารถน ามา
อภิปรายผลวจิยั ไดด้งัต่อไปน้ี 
 จากผลการวจิยัพบวา่ ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยแบบประเมินทกัษะการคิดวิเคราะห์มีการประเมิน 3 ระดบั ทั้งหมด 5 ขอ้ 
ดังต่อไปน้ี การระบุเร่ืองให้สอดคล้องกับปัญหา การเขียนล าดับขั้นตอนการแก้ปัญหาด้วยภาษาธรรมชาติ การเขียนผงังาน 
(flowchart) การปรับปรุงพฒันาช้ินงาน การน าเสนอช้ินงาน ท่ีให้ออกแบบการเขียนอลักอริทึมเป็นล าดบัขั้นตอน เร่ือง งาน ก าลงั 
และพลงังาน โดยมีคะแนนรวมเท่ากบั 15 คะแนน ซ่ึงผลคะแนนเฉล่ียมีค่าเท่ากบั 12.93 แสดงวา่ ทกัษะการคิดวเิคราะห์อยูใ่นระดบัดี 
เน่ืองจากนกัเรียนไดฝึ้กการคิดอยา่งเป็นระบบ เขา้ใจการแกปั้ญหาผ่านการวางแผน และถ่ายทอดความคิดลงในผงังาน (flowchart) 
โดยใชส้ัญลกัษณ์ ท าให้นกัเรียนสามารถส่ือสารให้ผูอ่ื้นเขา้ใจไดง่้ายยิ่งข้ึนโดยสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พชัรี นาคผง (2562) ท่ีมี       
การพฒันาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิค STAD 
ผลการวิจยัพบว่า ผลการเรียนรู้ เร่ือง พลงังานความร้อน ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
ร่วมกบัเทคนิค STAD หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 ทกัษะการคิด
วเิคราะห์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 หลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานร่วมกบั เทคนิค STAD อยูใ่นระดบัดี สูงกวา่
เกณฑร้์อยละ 70 ความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ โดยใชปั้ญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนิค STAD 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนสูงกวา่ก่อนเรียน โดยการน าอลักอริทึมมาใชใ้นการจดัการเรียนรู้แบบออนไลน์เร่ือง 
งาน ก าลงั และพลงังาน บูรณาการกบัวิชาวิทยาการค านวณและเทคโนโลยีส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนราชินีบน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เ ม่ือพิจารณาพบว่า การทดสอบคะแนนของผู ้เรียนมีคะแนนเฉล่ียก่อนเรียน คือ 7.30   
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานก่อนเรียน คือ 3.50 และคะแนนเฉล่ียหลงัเรียน คือ 13.03 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานหลงัเรียน คือ 2.67 พบวา่ 
การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนก่อนเรียน และหลงัเรียนโดยพิจารณาความต่าง คิดเป็นค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 5.73 และมี 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน อยูท่ี่ 1.98 ทั้งน้ี อาจเกิดจากการเรียนแบบออนไลน์ในการเขียนอลักอริทึม นกัเรียนสามารถวางแผนการ
เรียน การคิดวิเคราะห์สถานการณ์ การค านวณ และการแกปั้ญหาให้เป็นล าดับขั้นตอนท่ีชดัเจน ในเน้ือหาเร่ือง งาน ก าลงั และ
พลงังานอยา่งเป็นระบบมากยิง่ข้ึน และสามารถตดัทอนขั้นตอนท่ีเกินความจ าเป็น อีกทั้งยงัสามารถปรับปรุงเพ่ิมเติมขั้นตอนใหม่เขา้
ไปได ้และตรวจสอบการเขียนอลักอริทึมโดยใชโ้ปรแกรม Flowgorithm และยงัช่วยลดความสบัสนขณะท างาน ส่งผลต่อการเรียนรู้        
ในห้องเรียนออนไลน์และเน้ือหาต่อไป ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อมีนา ฉายสุวรรณ (2558) ท่ีมีการพฒันาส่ือการเรียนรู้ เร่ือง
การเขียนอลักอริทึมแบบวนซ ้ า ผลการวิจยัพบว่า ผลการประเมินคุณภาพส่ือการเรียนรู้ เ ร่ือง การเขียนอลักอริทึมแบบวนซ ้ าท่ี
ประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญ รวมคุณภาพทั้ง 3 ดา้น มีค่าเฉล่ียรวมเป็น 4.32 ซ่ึงระดบัคุณภาพอยูใ่นระดบัดี ผลการประเมินความพึงพอใจ



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี

503503

 
 

 จากตาราง 2 พบว่า ผลการประเมินเจตคติต่อการใชอ้ลักอริทึมในการเรียนเร่ืองงาน ก าลงั และพลงังาน ของนักเรียน       
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนราชินีบน โดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก มีค่าเฉล่ีย 3.53 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.863 
ส าหรับผลการประเมินรายขอ้ พบวา่ ขอ้การออกแบบกระบวนการคิดเร่ือง งาน ก าลงั และพลงังาน ให้อยูใ่นรูปสัญลกัษณ์ เพื่อให้
ตนเองและผูอ่ื้นเขา้ใจไดอ้ยา่งเหมาะสม มีผลการประเมินสูงกวา่ดา้นอ่ืน คือ มีผลการประเมินในระดบัดีมาก มีค่าเฉล่ีย 3.80 และ     
มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.805 
 

สรุปและอภิปรายผล 
 

 การพฒันาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยการน าอลักอริทึมมาใชใ้นการจดัการเรียนรู้แบบออนไลน์ เร่ือง งาน ก าลงั และ
พลงังาน บูรณาการกบัวชิาวิทยาการค านวณและเทคโนโลยี ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนราชินีบน สามารถน ามา
อภิปรายผลวจิยั ไดด้งัต่อไปน้ี 
 จากผลการวจิยัพบวา่ ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยแบบประเมินทกัษะการคิดวิเคราะห์มีการประเมิน 3 ระดบั ทั้งหมด 5 ขอ้ 
ดังต่อไปน้ี การระบุเร่ืองให้สอดคล้องกับปัญหา การเขียนล าดับขั้นตอนการแก้ปัญหาด้วยภาษาธรรมชาติ การเขียนผงังาน 
(flowchart) การปรับปรุงพฒันาช้ินงาน การน าเสนอช้ินงาน ท่ีให้ออกแบบการเขียนอลักอริทึมเป็นล าดบัขั้นตอน เร่ือง งาน ก าลงั 
และพลงังาน โดยมีคะแนนรวมเท่ากบั 15 คะแนน ซ่ึงผลคะแนนเฉล่ียมีค่าเท่ากบั 12.93 แสดงวา่ ทกัษะการคิดวเิคราะห์อยูใ่นระดบัดี 
เน่ืองจากนกัเรียนไดฝึ้กการคิดอยา่งเป็นระบบ เขา้ใจการแกปั้ญหาผ่านการวางแผน และถ่ายทอดความคิดลงในผงังาน (flowchart) 
โดยใชส้ัญลกัษณ์ ท าให้นกัเรียนสามารถส่ือสารให้ผูอ่ื้นเขา้ใจไดง่้ายยิ่งข้ึนโดยสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พชัรี นาคผง (2562) ท่ีมี       
การพฒันาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิค STAD 
ผลการวิจยัพบว่า ผลการเรียนรู้ เร่ือง พลงังานความร้อน ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
ร่วมกบัเทคนิค STAD หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 ทกัษะการคิด
วเิคราะห์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 หลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานร่วมกบั เทคนิค STAD อยูใ่นระดบัดี สูงกวา่
เกณฑร้์อยละ 70 ความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ โดยใชปั้ญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนิค STAD 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนสูงกวา่ก่อนเรียน โดยการน าอลักอริทึมมาใชใ้นการจดัการเรียนรู้แบบออนไลน์เร่ือง 
งาน ก าลงั และพลงังาน บูรณาการกบัวิชาวิทยาการค านวณและเทคโนโลยีส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนราชินีบน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เ ม่ือพิจารณาพบว่า การทดสอบคะแนนของผู ้เรียนมีคะแนนเฉล่ียก่อนเรียน คือ 7.30   
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานก่อนเรียน คือ 3.50 และคะแนนเฉล่ียหลงัเรียน คือ 13.03 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานหลงัเรียน คือ 2.67 พบวา่ 
การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนก่อนเรียน และหลงัเรียนโดยพิจารณาความต่าง คิดเป็นค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 5.73 และมี 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน อยูท่ี่ 1.98 ทั้งน้ี อาจเกิดจากการเรียนแบบออนไลน์ในการเขียนอลักอริทึม นกัเรียนสามารถวางแผนการ
เรียน การคิดวิเคราะห์สถานการณ์ การค านวณ และการแกปั้ญหาให้เป็นล าดับขั้นตอนท่ีชดัเจน ในเน้ือหาเร่ือง งาน ก าลงั และ
พลงังานอยา่งเป็นระบบมากยิง่ข้ึน และสามารถตดัทอนขั้นตอนท่ีเกินความจ าเป็น อีกทั้งยงัสามารถปรับปรุงเพ่ิมเติมขั้นตอนใหม่เขา้
ไปได ้และตรวจสอบการเขียนอลักอริทึมโดยใชโ้ปรแกรม Flowgorithm และยงัช่วยลดความสบัสนขณะท างาน ส่งผลต่อการเรียนรู้        
ในห้องเรียนออนไลน์และเน้ือหาต่อไป ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อมีนา ฉายสุวรรณ (2558) ท่ีมีการพฒันาส่ือการเรียนรู้ เร่ือง
การเขียนอลักอริทึมแบบวนซ ้ า ผลการวิจยัพบว่า ผลการประเมินคุณภาพส่ือการเรียนรู้ เ ร่ือง การเขียนอลักอริทึมแบบวนซ ้ าท่ี
ประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญ รวมคุณภาพทั้ง 3 ดา้น มีค่าเฉล่ียรวมเป็น 4.32 ซ่ึงระดบัคุณภาพอยูใ่นระดบัดี ผลการประเมินความพึงพอใจ

 
 

ของนกัศึกษาท่ีมีต่อส่ือการเรียนรู้ เร่ือง การเขียนอลักอริทึมแบบวนซ ้ า ท่ีประเมินโดยนกัศึกษา รวมคุณภาพทั้ง 3 ดา้น มีค่าเฉล่ียรวม
เป็น 3.97 ซ่ึงระดบัคุณภาพอยูใ่นระดบัดี  
 ผลการประเมินเจตคติต่อการใชอ้ลักอริทึมในการเรียนเร่ือง งาน ก าลงั และพลงังาน ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
โรงเรียนราชินีบน โดยรวมอยูใ่นระดบัดีมาก มีค่าเฉล่ีย 3.53 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.863 ส าหรับผลการประเมิน    
รายขอ้ พบวา่ ขอ้การออกแบบกระบวนการคิดเร่ือง งาน ก าลงั และพลงังาน ให้อยูใ่นรูปสัญลกัษณ์ เพื่อให้ตนเองและผูอ่ื้นเขา้ใจได้
อยา่งเหมาะสม มีผลการประเมินสูงกวา่ดา้นอ่ืน คือ มีผลการประเมินในระดบัดีมาก มีค่าเฉล่ีย 3.80 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.805 เน่ืองจากนกัเรียนไดใ้ชส้ญัลกัษณ์มาส่ือสารแทนขอ้ความ ซ่ึงท าให้เขา้ใจขั้นตอนกระบวนการคิดอยา่งเป็นระบบมาก
ยิ่งข้ึน  และจดจ าไดง่้ายกว่าการเรียนรู้แบบอธิบายจากขอ้ความเพียงอย่างเดียว โดยสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธัญพร สันวิลาศ, 
ปริญญา ทองสอน และสมศิริ สิงห์ลพ (2563) ท่ีศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการพฒันากระบวนการส ารวจคน้หาในกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7E 
ผลการวิจยัพบวา่ คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 เจตคติต่อการเรียนวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ โดยการพฒันากระบวนการ
ส ารวจคน้หาในกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7E อยูใ่นระดบัมาก 
 

ข้อเสนอแนะเพือ่การน าไปใช้ 
 

 การจดัการเรียนการสอนโดยใชอ้ลักอริทึมสามารถน าไปบูรณาการไดก้ับทุก ๆ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และควรเน้นการ
น าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั เพื่อใหน้กัเรียนพฒันาสมรรถนะของผูเ้รียนได ้
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บทคดัย่อ 

 
 การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อศึกษาการพฒันาทกัษะการดุลสมการเคมีโดยใช ้Application ChemEQ Game ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/1 โรงเรียนราชินีบน (2) เพ่ือศึกษาเจตคติของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ เร่ือง สมการเคมี 
โดยใช ้Application ChemEQ Game  
 กลุ่มตวัอยา่งคือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/1 โรงเรียนราชินีบน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 31 คน จากการสุ่ม
แบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย (1) แผนการจดัการเรียนรู้ (2) Application ChemEQ Game (3) แบบทดสอบวดั
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ เร่ือง สมการเคมี (4) แบบประเมินเจตคติของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ เร่ือง 
สมการเคมี โดยใช ้Application ChemEQ Game สถิติพ้ืนฐานท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (X̅) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(SD) การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้น     
การวเิคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า t test  
 ผลการวิจยัพบวา่ (1) ทกัษะการดุลสมการเคมีโดยใช ้Application ChemEQ Game ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/1
โรงเรียนราชินีบน โดยการเปรียบเทียบจากผลสมัฤทธ์ิก่อนเรียน ระหวา่งเรียน และหลงัเรียน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 34.90 อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 (2) เจตคติของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง สมการเคมี โดยใช ้Application ChemEQ Game 
โดยมีค่าเฉล่ีย 4.04 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑร์ะดบัดีมาก 
 
ค าส าคญั: ทกัษะการดุลสมการเคมี, Application ChemEQ Game, การเรียนรู้ผา่นเกม 
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Abstract 

 
 The objectives of this research were (1) to study the development of chemical equation balancing skills through the ChemEQ 
Game Application of MathayomSuksa 3/1 students at Rajinibon School (2) to study the students' attitude towards learning science 
subject Chemistry equations using the ChemEQ Game application. 
 The sample consisted of 31 students in Mathayomsuksa 3/1 Rajinibon School, second semester of the academic year 
2021, by Purposive Sampling. The research tools consisted of (1) Learning Management Plan (2) Application ChemEQ Game  
(3) Science Learning Achievement Test on Chemistry Equation (4) Assessment Questionnaire for students’ attitude towards 
learning science subject on Chemistry Equation by using Application ChemEQ Game the basic statistics used in the data analysis 
were mean (X̅) standard deviation (SD). are the percentage, mean, standard deviation, t test. 
 The results showed that (1) The skills of balancing chemical equations by using the Application ChemEQ Game of 
MathayomSuksa 3/1 students at Rajinibon School by comparing their achievements before, during and after school increased by 
34.90 percent with statistical significance. at the .05 level. (2) The students' attitude towards learning science subject on Chemistry 
equations using the ChemEQ Game Application with an average of 4.04, which was in a very good level. 

 
Keywords: Chemical Equation Balance Skills, Application ChemEQ Game, Games Based Learning 
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 The objectives of this research were (1) to study the development of chemical equation balancing skills through the ChemEQ 
Game Application of MathayomSuksa 3/1 students at Rajinibon School (2) to study the students' attitude towards learning science 
subject Chemistry equations using the ChemEQ Game application. 
 The sample consisted of 31 students in Mathayomsuksa 3/1 Rajinibon School, second semester of the academic year 
2021, by Purposive Sampling. The research tools consisted of (1) Learning Management Plan (2) Application ChemEQ Game  
(3) Science Learning Achievement Test on Chemistry Equation (4) Assessment Questionnaire for students’ attitude towards 
learning science subject on Chemistry Equation by using Application ChemEQ Game the basic statistics used in the data analysis 
were mean (X̅) standard deviation (SD). are the percentage, mean, standard deviation, t test. 
 The results showed that (1) The skills of balancing chemical equations by using the Application ChemEQ Game of 
MathayomSuksa 3/1 students at Rajinibon School by comparing their achievements before, during and after school increased by 
34.90 percent with statistical significance. at the .05 level. (2) The students' attitude towards learning science subject on Chemistry 
equations using the ChemEQ Game Application with an average of 4.04, which was in a very good level. 
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บทน า 
    
 การจดัการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนส าคญัท่ีสุด บทบาทของครู คือ ผูอ้  านวยความสะดวกให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ และบรรลุมาตรฐานของหลกัสูตร บทบาทของนกัเรียนเป็นผูแ้สวงหา และเรียนรู้ดว้ยการคิด การปฏิบติัอยา่ง
แทจ้ริงให้เกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ส่ือการสอน จะช่วยกระตุน้ให้เกิดการสร้างสถานการณ์การเรียนเรียนรู้ การพฒันาศกัยภาพใน
การคิดเพ่ิมพูนทกัษะประสบการณ์การเรียนรู้ และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมแก่ผูเ้รียน โดยมีส่ือการสอนเป็น
เคร่ืองมือของการเรียนรู้ ท าหน้าท่ีถ่ายทอดความรู้ ความเขา้ใจ ความรู้สึก เพ่ิมพูนทักษะและประสบการณ์ สร้างสถานการณ์         
การเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียน กระตุน้ให้เกิดการพฒันาศักยภาพทางการคิด ได้แก่ การคิดไตร่ตรอง การคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ตลอดจนสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมให้แก่ผูเ้รียน ส่ือการสอนปัจจุบนั มีอิทธิพลสูงต่อการกระตุน้ให้
ผูเ้รียนกลายเป็นผูแ้สวงหาความรู้ดว้ยตนเอง ส่ือมีมากมายและหลายรูปแบบ มีบทบาทและให้คุณประโยชน์ต่าง ๆ (วิไลวรรณ     
แสนพาน, 2553) การพฒันาการเรียนการสอน เพ่ือให้นกัเรียนไดรั้บความรู้ เกิดทกัษะกระบวนการ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์         
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน สามารถท าไดโ้ดยจดัให้ผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมมากท่ีสุด และไดล้งมือปฏิบติัดว้ยตนเอง    
ครูจึงเป็นท่ีผูท่ี้มีบทบาทส าคญัอย่างยิ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมเพ่ือพฒันาผูเ้รียนให้เกิดการเรียนรู้ มีทักษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ และมีความสุขในการเรียนวทิยาศาสตร์ เพ่ือใหบ้รรลุตามเป้าหมายท่ีหลกัสูตรก าหนด  จะเห็นวา่ การ
พฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กบัผูเ้รียนนั้น ครูผูส้อนจะตอ้งหาวิธีท่ีจะพฒันาผูเ้รียนให้เกิดทกัษะในดา้นต่าง ๆ ให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ โดยเลือกใชว้ธีิท่ีเหมาะสม และสามารถแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนได ้ 
 วิธีการสอนโดยใชเ้กม คือ กระบวนการท่ีช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงค์ โดยการให้ผูเ้รียนเล่นเกมตาม
กติกา และน าเน้ือหาและขอ้มูลของเกม พฤติกรรมการเล่น วิธีการเล่น และผลการเล่นเกมของผูเ้รียนมาใชใ้นการอภิปรายเพ่ือสรุป
การเรียนรู้ (สุคนธ์ สินธพานนท,์ 2551) ไดก้ล่าวถึง เกมเป็นกิจกรรมท่ีสร้างความสนใจและความสนุกสนานให้แก่ผูเ้รียน ผูเ้ล่นตอ้ง
เล่นตามกฎกติกาท่ีก าหนดไว ้ส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ เขา้ใจและจดจ าบทเรียนไดง่้าย และพฒันาทกัษะต่าง ๆ ไดอ้ย่าง
รวดเร็ว ท าใหป้ระสิทธิภาพในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดีข้ึน สร้างความรู้สึกท่ีดีต่อวชิาวทิยาศาสตร์ เพ่ิมพนูทกัษะความสามารถใน
การคิดหาเหตุผล มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2563 ท่ีผา่นมา ผลปรากฏวา่ วชิาวทิยาศาสตร์ ระดบัประเทศ มีคะแนนเฉล่ีย 29.89 ซ่ึงนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนราชินีบน มีคะแนนเฉล่ีย 40.17 แมว้า่ภาพรวมของคะแนนสูงกวา่ระดบัประเทศ แต่ยงัต ่ากวา่เกณฑท่ี์ทาง
โรงเรียนราชินีบน ก าหนดไว ้คือ ร้อยละ 50.00 

 จากการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  ผูว้ิจยัไดป้ระสบปัญหาท่ีผูเ้รียนมี
คะแนนผลการเรียนรายวชิาวทิยาศาสตร์พ้ืนฐาน เร่ือง สมการเคมี โดยมีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 44.80 ยงัไม่เป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด
คือ ร้อยละ 50.00 ซ่ึงอาจเกิดจากการขาดทกัษะ ความเขา้ใจ ในเน้ือหาเร่ือง การดุลสมการเคมี ส่งผลต่อการเรียนรู้ในห้องเรียน
ออนไลน์ นอกจากสาเหตุในความรู้พ้ืนฐานแลว้ อาจเกิดจากสาเหตุอ่ืน ๆ เช่น รูปแบบการสอนออนไลน์ ส่ือการสอน การวดัและ
การประเมินผล  การฝึกฝนทบทวนบทเรียน ซ่ึงจะท าให้ผูเ้รียนมีความรู้ และแม่นย  าในเน้ือหามากข้ึน จากปัญหาท่ีพบ ผูว้ิจยัจึงมี
ความสนใจท่ีจะแกไ้ขปัญหาและพฒันารูปแบบการสอนออนไลน์ เร่ือง การดุลสมการเคมี โดยการใช้ Application ChemEQ Game 
(Macmillan Publishers India Pvt. Ltd, 2021) ซ่ึงเป็นเกมในการช่วยเพ่ิมทกัษะการเรียนรู้เคมีในลกัษณะโตต้อบ การจดจ าสูตรเคมี           
ท าความคุน้เคยกบัสมการเคมีพ้ืนฐาน และฝึกฝนการดุลสมการเคมีอยา่งมีประสิทธิภาพ เพ่ิมความสะดวก ความสนุกสนาน ในการ
เรียนการสอน รวมถึงท าใหผู้ส้อนกบัผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งสอนมากข้ึนดว้ย และผูว้ิจยัสามารถน าผลการวิจยัมาเป็นแนวทาง
ในการจดัการเรียนการสอนวชิาวทิยาศาสตร์ใหมี้ประสิทธิภาพ สามารถพฒันาผูเ้รียนไดเ้ตม็ศกัยภาพ 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

508508

 
 

  วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
  
 1. เพื่อพฒันาทกัษะการดุลสมการเคมี โดยใช ้Application ChemEQ Game ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียน
ราชินีบน 
 2. เพ่ือศึกษาเจตคติของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง สมการเคมี โดยใช ้Application ChemEQ Game 
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนราชินีบน 
 

กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

 
        
 
 
 
 ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีกรอบแนวคดิ และผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

 Bloom’s Taxonomy กล่าวถึง การจ าแนกการเรียนรู้ตามทฤษฎีของบลูม ซ่ึงแบ่งเป็น 3 ดา้น คือ ดา้นพุทธิพิสัย ดา้นจิตพิสัย 
และดา้นทกัษะพิสยั โดยในแต่ละดา้น จะมีการจ าแนกระดบัความสามารถจากต ่าสุดไปถึงสูงสุด เช่น ดา้นพุทธิพิสัย เร่ิมจากความรู้ 
ความเข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า และเม่ือบุคคลเกิดการเรียนรู้ จะเกิดการเปล่ียนแปลง
ดงัน้ี (Bloom, 1959) 
  1. การเปล่ียนแปลงทางดา้นความรู้ ความเขา้ใจ และความคิด (cognitive domain) หมายถึง การเรียนรู้เก่ียวกบัเน้ือหาสาระ
ใหม่  ก็จะท าให้ผู ้เ รียนเ กิดความรู้ความเข้าใจส่ิงแวดล้อมต่าง  ๆ  ได้มากข้ึน  เ ป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเ กิดข้ึนในสมอง 
  2. การเปล่ียนแปลงทางดา้นอารมณ์ ความรู้สึก ทศันคติ ค่านิยม (affective domain) หมายถึง เม่ือบุคคลไดเ้รียนรู้ส่ิงใหม่ 
ก็ท าใหผู้เ้รียนเกิดความรู้สึกทางดา้นจิตใจ ความเช่ือ ความสนใจ 
 3. ความเปล่ียนแปลงทางด้านความช านาญ (psychomotor domain) หมายถึง การท่ีบุคคลไดเ้กิดการเรียนรู้ ทั้ งในด้าน
ความคิด ความเขา้ใจ และเกิดความรู้สึกนึกคิด ค่านิยม ความสนใจดว้ยแลว้ ไดน้ าเอาส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ไปปฏิบติั จึงท าให้เกิดความ
ช านาญมากข้ึน เช่น การใชมื้อ เป็นตน้ 
 การเรียนรู้ผา่นเกม ซ่ึงเป็นนวตักรรมส่ือการเรียนรู้ ท่ีออกแบบโดยสอดแทรกเน้ือหาบทเรียนลงไปในเกมให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ลงมือเล่นและฝึกปฏิบติัในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง โดยในขณะท่ีลงมือเล่น ผูเ้รียนจะไดรั้บทกัษะและความรู้จากเน้ือหา
บทเรียนไปดว้ย ท าให้ผูเ้รียนไดรั้บทั้งความรู้และความเพลิดเพลินไปพร้อม ๆ กนั และชกัจูงให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกระบวนการ
เรียนรู้ จนกระทัง่เกิดการเรียนรู้ดว้ยตวัเอง (ฉตัรกมล ประจวบลาภ, 2559) 

Application ChemEQ Game เป็นเกมท่ีช่วยพฒันาทกัษะการดุลสมการเคมี โดยมีเง่ือนไขการเล่นเกม ดงัน้ี 
 

การจดัการเรียนรู้โดยใช ้
 Application ChemEQ Game 

1. ทกัษะการแกปั้ญหาการดุลสมการเคมี โดยวดัจากผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
2. เจตคติของนกัเรียนท่ีมีต่อการใช ้Application ChemEQ Game ในการเรียน  
    เร่ือง การดุลสมการเคมี  



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี
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  วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
  
 1. เพื่อพฒันาทกัษะการดุลสมการเคมี โดยใช ้Application ChemEQ Game ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียน
ราชินีบน 
 2. เพ่ือศึกษาเจตคติของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง สมการเคมี โดยใช ้Application ChemEQ Game 
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนราชินีบน 
 

กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

 
        
 
 
 
 ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีกรอบแนวคดิ และผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

 Bloom’s Taxonomy กล่าวถึง การจ าแนกการเรียนรู้ตามทฤษฎีของบลูม ซ่ึงแบ่งเป็น 3 ดา้น คือ ดา้นพุทธิพิสัย ดา้นจิตพิสัย 
และดา้นทกัษะพิสยั โดยในแต่ละดา้น จะมีการจ าแนกระดบัความสามารถจากต ่าสุดไปถึงสูงสุด เช่น ดา้นพุทธิพิสัย เร่ิมจากความรู้ 
ความเข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า และเม่ือบุคคลเกิดการเรียนรู้ จะเกิดการเปล่ียนแปลง
ดงัน้ี (Bloom, 1959) 
  1. การเปล่ียนแปลงทางดา้นความรู้ ความเขา้ใจ และความคิด (cognitive domain) หมายถึง การเรียนรู้เก่ียวกบัเน้ือหาสาระ
ใหม่  ก็จะท าให้ผู ้เ รียนเ กิดความรู้ความเข้าใจส่ิงแวดล้อมต่าง  ๆ  ได้มากข้ึน  เ ป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเ กิดข้ึนในสมอง 
  2. การเปล่ียนแปลงทางดา้นอารมณ์ ความรู้สึก ทศันคติ ค่านิยม (affective domain) หมายถึง เม่ือบุคคลไดเ้รียนรู้ส่ิงใหม่ 
ก็ท าใหผู้เ้รียนเกิดความรู้สึกทางดา้นจิตใจ ความเช่ือ ความสนใจ 
 3. ความเปล่ียนแปลงทางด้านความช านาญ (psychomotor domain) หมายถึง การท่ีบุคคลไดเ้กิดการเรียนรู้ ทั้ งในด้าน
ความคิด ความเขา้ใจ และเกิดความรู้สึกนึกคิด ค่านิยม ความสนใจดว้ยแลว้ ไดน้ าเอาส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ไปปฏิบติั จึงท าให้เกิดความ
ช านาญมากข้ึน เช่น การใชมื้อ เป็นตน้ 
 การเรียนรู้ผา่นเกม ซ่ึงเป็นนวตักรรมส่ือการเรียนรู้ ท่ีออกแบบโดยสอดแทรกเน้ือหาบทเรียนลงไปในเกมให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ลงมือเล่นและฝึกปฏิบติัในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง โดยในขณะท่ีลงมือเล่น ผูเ้รียนจะไดรั้บทกัษะและความรู้จากเน้ือหา
บทเรียนไปดว้ย ท าให้ผูเ้รียนไดรั้บทั้งความรู้และความเพลิดเพลินไปพร้อม ๆ กนั และชกัจูงให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกระบวนการ
เรียนรู้ จนกระทัง่เกิดการเรียนรู้ดว้ยตวัเอง (ฉตัรกมล ประจวบลาภ, 2559) 

Application ChemEQ Game เป็นเกมท่ีช่วยพฒันาทกัษะการดุลสมการเคมี โดยมีเง่ือนไขการเล่นเกม ดงัน้ี 
 

การจดัการเรียนรู้โดยใช ้
 Application ChemEQ Game 

1. ทกัษะการแกปั้ญหาการดุลสมการเคมี โดยวดัจากผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
2. เจตคติของนกัเรียนท่ีมีต่อการใช ้Application ChemEQ Game ในการเรียน  
    เร่ือง การดุลสมการเคมี  

 
 

Level 1 (ขอ้ละ 10 คะแนน 19 ขอ้ = 190 คะแนน)  
1. เร่ิมมีตวัช่วย 10 ตวั เม่ือตอบถูก ตวัช่วยจะเพ่ิมข้ึนขอ้ละ 1 ตวั  
2. คะแนน ถา้ตอบถูก ไดข้อ้ละ 10 คะแนน (ถา้ใชต้วัช่วย คะแนนขอ้นั้น จะลดลงคร่ึงหน่ึง เหลือขอ้ละ 5 คะแนน) 
Level 2 (ขอ้ละ 30 คะแนน 19 ขอ้ = 570 คะแนน)  
1. เร่ิมมีตวัช่วย 10 ตวั เม่ือตอบถูก ตวัช่วยจะเพ่ิมข้ึนขอ้ละ 2 ตวั - ตอบสูตรถูก ได ้1 ตวัช่วย - ตอบดุลสมการเคมีถูก 

                     ได ้1 ตวัช่วย 
2. คะแนนขอ้ละ 30 คะแนน  
    2.1 กรณีไม่ใชต้วัช่วย ไดข้อ้ละ 30 คะแนน – ตอบสูตรถูก ได ้20 คะแนน – ตอบดุลสมการเคมีถูก ได ้10 คะแนน  
    2.2 กรณีใชต้วัช่วย - ถา้ใชต้วัช่วยสูตร -5 คะแนน เหลือคะแนนขอ้นั้น 15 คะแนน - ถา้ใชต้วัช่วยดุลสมการเคมี  

                          -3 คะแนน เหลือคะแนนขอ้นั้น 7 คะแนน 
Level 3 เน้ือหามธัยมศึกษาตอนปลาย (ขอ้ละ 30 คะแนน 19 ขอ้ = 570 คะแนน)  
1. เร่ิมมีตัวช่วย 10 ตวั เม่ือตอบถูก ตัวช่วยจะเพ่ิมข้ึนขอ้ละ 2 ตัว - ตอบสูตรถูก ได้ 1 ตัวช่วย - ตอบดุลสมการเคมีถูก 

                      ได ้1 ตวัช่วย  
2. คะแนนขอ้ละ 30 คะแนน  
    2.1 กรณีไม่ใชต้วัช่วย ไดข้อ้ละ 30 คะแนน – ตอบสูตรถูก ได ้20 คะแนน – ตอบดุลสมการเคมีถูก ได ้10 คะแนน  
    2.2 กรณีใชต้วัช่วย - ถา้ใชต้วัช่วยสูตรของสารตั้งตน้ -5 คะแนน ผลิตภณัฑ์ -5 คะแนน จะไดค้ะแนนขอ้นั้นต ่าสุด 

                           5 คะแนน  - ถา้ใชต้วัช่วยดุลสมการเคมีของสารตั้งตน้ -3 คะแนน ผลิตภณัฑ์ -3 คะแนน จะไดค้ะแนนการดุล 
                           สมการเคมีขอ้นั้น ต ่าสุด 3 คะแนน 

 
วธีิด าเนินการวจิยั 

 
 การวจิยั เร่ือง การพฒันาทกัษะการดุลสมการเคมี โดยใช ้Application ChemEQ Game ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/1
โรงเรียนราชินีบน ไดด้ าเนินการวจิยัตามล าดบั ดงัน้ี  
 ประชากรท่ีใช้ในวิจัยคร้ังน้ีได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 243 คน 
โรงเรียนราชินีบน  กลุ่มตวัอยา่งคือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนราชินีบน จ านวน 31 คน 
ซ่ึงไดม้าโดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง เน่ืองจากห้องเรียนดงักล่าวมีเวลาในการเรียนครบตามแผนท่ีก าหนดไว ้โดยมีเคร่ืองมือและ
ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั เร่ิมจากการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ โดยศึกษาตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 เร่ือง
การดุลสมการเคมี จ านวน 1 แผน แผนละ 3 ชั่วโมง รวม 3 ชัว่โมง น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสร้างเสร็จ ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ
วิทยาศาสตร์ จ านวน 3 ท่าน พิจารณาความเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู้ โดยใชห้ลกัเกณฑก์ารประเมินของลิเคิร์ท (Likert 
scale) 5 ระดบั จากหนงัสือวธีิวจิยัทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของ พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2540, หนา้ 114-115) ดา้นเน้ือหา
การใชภ้าษา องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ และเวลาท่ีใชใ้นการสอน แลว้น ามาหาค่าความเหมาะสม มีค่าเฉล่ีย 14.33 ซ่ึง
อยูใ่นเกณฑเ์หมาะสมมากท่ีสุด จากนั้น ผูว้ิจยัน ามาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ และน าไปทดลองใชก้บันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง 
จากนั้น ศึกษาเอกสาร แนวคิด งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวธีิการสอน สร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน โดยใหส้อดคลอ้งกบั
เน้ือหา จุดประสงคก์ารเรียนรู้ เป็นแบบปรนยั 4 ตวัเลือก จ านวน 20 ขอ้ และตอ้งการใชจ้ริง 10 ขอ้  ตอบถูกได ้1 คะแนน และตอบ



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

510510

 
 

ผิดหรือไม่ตอบได ้0 คะแนน น าแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนเรียบร้อยแลว้ ให้ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเคร่ืองมือวดัผลประเมินผล จ านวน 3 คน 
ตรวจสอบความสอดคลอ้ง โดยน าขอ้มูลท่ีรวบรวมจากความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญมาค านวณหาค่า IOC แลว้เลือกขอ้สอบท่ีมีค่า
ดชันีความสอดคลอ้ง เท่ากบั 1 และน าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เร่ือง สมการเคมีไปทดลองใช ้(tryout) 
กบันกัเรียนกลุ่มรอบรู้ เพ่ือวเิคราะห์หาค่าความยากง่าย (ค่า P) ค่าอ านาจจ าแนก (ค่า r) เป็นรายขอ้ และค่าความเช่ือมัน่ (ค่า rtt) โดย
ใชสู้ตร KR20 ของ คูเดอร์ริชาร์ดสนั (Kuder–Richardson method) (Kuder–Richardson อา้งถึงใน ทรงศกัด์ิ ภูสีอ่อน, 2551) ผูว้ิจยัใช้
วิธีวิเคราะห์แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พบวา่ ไดข้อ้สอบท่ีผ่านเกณฑ ์จ านวน 20 ขอ้ จากขอ้สอบท่ีมีอ านาจจ าแนก  
(ค่า r) ตั้งแต่ 0.38 ถึง 0.88 มีค่าความยากง่าย (ค่า P) ตั้งแต่ 0.26 ถึง 0.77 และได้ผลการหาค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.566 น า
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไปใชเ้ก็บรวบรวมคะแนนนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/1 จ านวน 31 คน และสร้างแบบ
ประเมินเจตคติของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ เร่ือง สมการเคมี โดยใช ้Application ChemEQ Game โดยมีขั้นตอนใน
การสร้างดงัน้ี  ศึกษาลกัษณะรูปแบบและวิธีการสร้างแบบประเมินเจตคติต่อรูปแบบการสอน สร้างขอ้ความท่ีแสดงลกัษณะของ 
เจตคติต่อรูปแบบการสอนโดยการใช ้Application ChemEQ Game จ านวน 6 ขอ้ คือ ความชอบในการเรียนเคมี ความรู้ท่ีไดจ้ากการ
ใช ้ความสะดวกในการใชง้าน ความน่าสนใจ ความเขา้ใจ เร่ือง สมการเคมี และเจตคติในภาพรวมของ Application ChemEQ Game 
น าแบบประเมินเจตคติท่ีสร้างเสร็จ ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสมของแบบประเมินเจตคติ โดยใช้
หลกัเกณฑก์ารประเมินของ ลิเคิร์ท (Likert scale) 5 ระดบั (Likert อา้งถึงใน ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ, 2538) มีค่าเฉล่ีย 28.67 
ซ่ึงอยูใ่นเกณฑเ์หมาะสมมากท่ีสุด จากนั้น ผูว้จิยัน ามาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ และน าไปทดลองใชก้บันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูล ในการวิจยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการทดลองกบักลุ่มตวัอยา่งท าการทดสอบก่อนเรียน (pre-test)  
โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง สมการเคมี จากนั้น ท าการสอนโดยใช ้Application ChemEQ Game และเก็บ
คะแนนจากการเล่นเกมระหวา่งเรียน ซ่ึงมีคะแนนอยู ่2 ระดบั คือ ระดบัท่ี 1 (level 1) และระดบัท่ี 2 (level 2) น าผลต่างคะแนน
ระหวา่งเรียนไปวิเคราะห์ เพื่อแปลผลทกัษะการแกปั้ญหา (ระดบัการจ าและเขา้ใจ) หลงัจากเสร็จส้ินการสอน ท าการทดสอบหลงั
เรียน (post-test) โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนฉบบัเดียวกบัท่ีใชท้ดสอบก่อนเรียน และน าผลต่างของคะแนนก่อน
เรียน (pre-test) และหลงัเรียน (post-test) ไปวิเคราะห์เพื่อแปลผลทกัษะการแกปั้ญหา (ระดบัการน าไปใช)้ และเก็บขอ้มูลเจตคติ
ทางการเรียน โดยใชแ้บบประเมินเจตคติของนกัเรียนท่ีมีต่อการใช ้Application ChemEQ Game ในการเรียน เร่ือง การดุลสมการเคมี
และน าผลคะแนนท่ีได ้ไปจดักระท าและวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ 
 การวิเคราะห์ขอ้มูล โดยเปรียบเทียบจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนระหว่างการใช ้    
ก่อนและหลงัการใช ้Application ChemEQ Game และแสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของแบบประเมินเจตคติของ
นกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ เร่ือง สมการเคมี โดยใช ้Application ChemEQ Game 

 

ผลการวจิยั 
 

ตาราง 1  
เปรียบเทียบจ ำนวนร้อยละ ค่ำเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนของคะแนนระหว่ำงกำรใช้ Application ChemEQ Game ของ
นักเรียนช้ันมธัยมศึกษำปีท่ี 3 โรงเรียนรำชินีบน 

ล าดบั Level 1 ผลต่าง 
(D) 

ผลต่าง2 
(D2) 

Level 2 ผลต่าง 
(D) 

ผลต่าง2 
(D2) คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 

ค่าเฉล่ีย 83.71 159.68 75.97 8052.42 322.45 474.19 151.74 28743.68 
SD  52.630   40.123  48.553  9029.628   86.567  106.933   76.868 26479.151 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี
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ผิดหรือไม่ตอบได ้0 คะแนน น าแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนเรียบร้อยแลว้ ให้ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเคร่ืองมือวดัผลประเมินผล จ านวน 3 คน 
ตรวจสอบความสอดคลอ้ง โดยน าขอ้มูลท่ีรวบรวมจากความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญมาค านวณหาค่า IOC แลว้เลือกขอ้สอบท่ีมีค่า
ดชันีความสอดคลอ้ง เท่ากบั 1 และน าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เร่ือง สมการเคมีไปทดลองใช ้(tryout) 
กบันกัเรียนกลุ่มรอบรู้ เพ่ือวเิคราะห์หาค่าความยากง่าย (ค่า P) ค่าอ านาจจ าแนก (ค่า r) เป็นรายขอ้ และค่าความเช่ือมัน่ (ค่า rtt) โดย
ใชสู้ตร KR20 ของ คูเดอร์ริชาร์ดสนั (Kuder–Richardson method) (Kuder–Richardson อา้งถึงใน ทรงศกัด์ิ ภูสีอ่อน, 2551) ผูว้ิจยัใช้
วิธีวิเคราะห์แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พบวา่ ไดข้อ้สอบท่ีผ่านเกณฑ ์จ านวน 20 ขอ้ จากขอ้สอบท่ีมีอ านาจจ าแนก  
(ค่า r) ตั้งแต่ 0.38 ถึง 0.88 มีค่าความยากง่าย (ค่า P) ตั้งแต่ 0.26 ถึง 0.77 และได้ผลการหาค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.566 น า
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไปใชเ้ก็บรวบรวมคะแนนนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/1 จ านวน 31 คน และสร้างแบบ
ประเมินเจตคติของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ เร่ือง สมการเคมี โดยใช ้Application ChemEQ Game โดยมีขั้นตอนใน
การสร้างดงัน้ี  ศึกษาลกัษณะรูปแบบและวิธีการสร้างแบบประเมินเจตคติต่อรูปแบบการสอน สร้างขอ้ความท่ีแสดงลกัษณะของ 
เจตคติต่อรูปแบบการสอนโดยการใช ้Application ChemEQ Game จ านวน 6 ขอ้ คือ ความชอบในการเรียนเคมี ความรู้ท่ีไดจ้ากการ
ใช ้ความสะดวกในการใชง้าน ความน่าสนใจ ความเขา้ใจ เร่ือง สมการเคมี และเจตคติในภาพรวมของ Application ChemEQ Game 
น าแบบประเมินเจตคติท่ีสร้างเสร็จ ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสมของแบบประเมินเจตคติ โดยใช้
หลกัเกณฑก์ารประเมินของ ลิเคิร์ท (Likert scale) 5 ระดบั (Likert อา้งถึงใน ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ, 2538) มีค่าเฉล่ีย 28.67 
ซ่ึงอยูใ่นเกณฑเ์หมาะสมมากท่ีสุด จากนั้น ผูว้จิยัน ามาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ และน าไปทดลองใชก้บันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูล ในการวิจยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการทดลองกบักลุ่มตวัอยา่งท าการทดสอบก่อนเรียน (pre-test)  
โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง สมการเคมี จากนั้น ท าการสอนโดยใช ้Application ChemEQ Game และเก็บ
คะแนนจากการเล่นเกมระหวา่งเรียน ซ่ึงมีคะแนนอยู ่2 ระดบั คือ ระดบัท่ี 1 (level 1) และระดบัท่ี 2 (level 2) น าผลต่างคะแนน
ระหวา่งเรียนไปวิเคราะห์ เพื่อแปลผลทกัษะการแกปั้ญหา (ระดบัการจ าและเขา้ใจ) หลงัจากเสร็จส้ินการสอน ท าการทดสอบหลงั
เรียน (post-test) โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนฉบบัเดียวกบัท่ีใชท้ดสอบก่อนเรียน และน าผลต่างของคะแนนก่อน
เรียน (pre-test) และหลงัเรียน (post-test) ไปวิเคราะห์เพื่อแปลผลทกัษะการแกปั้ญหา (ระดบัการน าไปใช)้ และเก็บขอ้มูลเจตคติ
ทางการเรียน โดยใชแ้บบประเมินเจตคติของนกัเรียนท่ีมีต่อการใช ้Application ChemEQ Game ในการเรียน เร่ือง การดุลสมการเคมี
และน าผลคะแนนท่ีได ้ไปจดักระท าและวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ 
 การวิเคราะห์ขอ้มูล โดยเปรียบเทียบจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนระหว่างการใช ้    
ก่อนและหลงัการใช ้Application ChemEQ Game และแสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของแบบประเมินเจตคติของ
นกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ เร่ือง สมการเคมี โดยใช ้Application ChemEQ Game 

 

ผลการวจิยั 
 

ตาราง 1  
เปรียบเทียบจ ำนวนร้อยละ ค่ำเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนของคะแนนระหว่ำงกำรใช้ Application ChemEQ Game ของ
นักเรียนช้ันมธัยมศึกษำปีท่ี 3 โรงเรียนรำชินีบน 

ล าดบั Level 1 ผลต่าง 
(D) 

ผลต่าง2 
(D2) 

Level 2 ผลต่าง 
(D) 

ผลต่าง2 
(D2) คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 

ค่าเฉล่ีย 83.71 159.68 75.97 8052.42 322.45 474.19 151.74 28743.68 
SD  52.630   40.123  48.553  9029.628   86.567  106.933   76.868 26479.151 

 
 

 
จากตาราง 1 พบวา่ ผลการเปรียบเทียบคะแนนระหวา่งการใช ้Application ChemEQ Game ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา 

ปีท่ี 3 โรงเรียนราชินีบน มีผลคะแนนสูงข้ึน โดย Level 1 (เต็ม 190 คะแนน) คร้ังท่ี 1 มีคะแนนเฉล่ีย 83.71 คะแนน มีค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน เท่ากบั 52.63 คร้ังท่ี 2 มีคะแนนเฉล่ีย 159.68 คะแนน มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 40.12 และ Level 2 (เต็ม 590 
คะแนน) คร้ังท่ี 1 มีคะแนนเฉล่ีย 322.45 คะแนน มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 86.57 คร้ังท่ี 2 มีคะแนนเฉล่ีย 474.19 คะแนน มีค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 106.93  
 
ตาราง 2 
เปรียบเทียบจ ำนวนร้อยละ ค่ำเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์ เร่ือง 
สมกำรเคมี ก่อนและหลงักำรใช้ Application ChemEQ Game ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษำปีท่ี 3 โรงเรียนรำชินีบน 

ล าดบัท่ี Pre-test 
(10 คะแนน) 

Post-test 
(10 คะแนน) 

ผลต่าง 
(D) 

ผลต่าง2 

(D2) 
ค่าเฉล่ีย 4.48 7.97 3.48 16.84 

SD    1.842   1.560   2.204   16.935 
  
 จากตาราง 2 พบวา่ ผลของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ เร่ือง สมการเคมี ของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3/1 โรงเรียนราชินีบน ก่อนการใช ้Application ChemEQ Game มีค่าเฉล่ีย 4.48 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 
1.84 และหลงัการใช ้Application ChemEQ Game มีค่าเฉล่ีย 7.97 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1.56 
 
ตาราง 3   
แสดงค่ำเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนของแบบประเมินเจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์ เร่ือง สมกำรเคมี 
โดยใช้ Application ChemEQ Game ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษำปีท่ี 3 โรงเรียนรำชินีบน   
 ผลการประเมินเจตคติของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ เร่ือง สมการเคมี โดยใช ้Application ChemEQ 
Game โดยมีเกณฑก์ารประเมิน ดงัน้ี 
 ค่าเฉล่ีย   0.0-1.49 หมายถึง นอ้ยท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ีย   1.50-2.49 หมายถึง นอ้ย 
 ค่าเฉล่ีย   2.50-3.49 หมายถึง ปานกลาง 
 ค่าเฉล่ีย   3.50-4.49 หมายถึง ดีมาก 
 ค่าเฉล่ีย   4.50 ข้ึนไป หมายถึง ดีมากท่ีสุด 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

512512

 
 

ประเด็นท่ีประเมิน ค่าเฉล่ีย SD การแปลผล 

ความรู้สึกท่ีมีต่อการเรียนวทิยาศาสตร์ เน้ือหาเคมี 
     1. ความชอบในการเรียนเคมี 3.39 0.882       ปานกลาง 
การใช ้Application ChemEQ Game 
     1. ความรู้ท่ีไดจ้ากการใช ้ChemEQ Game 4.16 0.735 ดีมาก 
     2. ความสะดวกในการใชง้าน ChemEQ Game 4.35 0.798 ดีมาก 
     3. ความน่าสนใจของ ChemEQ Game 4.10 0.746 ดีมาก 
     4. มีความเขา้ใจ เร่ือง สมการเคมี มากข้ึน 4.03 0.912 ดีมาก 
     5. ความพึงพอใจในภาพรวมของ ChemEQ Game 4.19 0.833 ดีมาก 

รวม 4.04 0.800 ดีมาก 
  
 จากตาราง 3 พบว่า ผลการประเมินเจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง สมการเคมี โดยใช ้
Application ChemEQ Game ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/1 โรงเรียนราชินีบน โดยรวมอยูใ่นระดบัดีมาก มีค่าเฉล่ีย 4.04 และมี
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.80 ส าหรับผลการประเมินรายขอ้ พบวา่ ขอ้การใช ้Application ChemEQ Game มีความสะดวกใน
การใชง้าน ChemEQ Game ผลการประเมินสูงกวา่ดา้นอ่ืน คือ มีผลการประเมินในระดบัดีมาก มีค่าเฉล่ีย 4.35 และมีค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน เท่ากบั 0.80 
 

สรุปและอภิปรายผลการวจิยั  
 

ผลการวิจยัพบวา่ (1) การพฒันาทกัษะการดุลสมการเคมี จากผลการเปรียบเทียบคะแนนระหว่างการใช ้Application 
ChemEQ Game ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/1 โรงเรียนราชินีบน มีผลคะแนนสูงข้ึนทั้ง 2 ระดบั แต่ละระดบัมีการเล่น 2 คร้ัง
โดยหาผลต่างของการเล่น ในคร้ังท่ี 1 และคร้ังท่ี 2 ของทั้ง 2 ระดบั ไดผ้ลดงัน้ี ระดบัท่ี 1 (level 1) นกัเรียนจ าเป็นตอ้งมีความรู้เร่ือง
สัญลกัษณ์ธาตุและสูตรเคมีของสารประกอบต่าง ๆ ซ่ึงหลงัจากนกัเรียนใชเ้กมมีผลคะแนนเพ่ิมข้ึน 75.97 คะแนน และระดบัท่ี 2 
(level 2) นกัเรียนตอ้งมีความเขา้ใจในเร่ืองการดุลสมการเคมีคะแนนเพ่ิมข้ึน 151.74 คะแนน แสดงให้เห็นว่า ระหว่างการใช้
Application ChemEQ Game นกัเรียนมีทกัษะการดุลสมการเคมีท่ีดีข้ึน เน่ืองจากระดบัท่ี 1 (level 1) ช่วยกระตุน้ให้นกัเรียนมีความ
สนใจและจ าสญัลกัษณ์ธาตุไดดี้ข้ึน ระดบัท่ี 2 (level 2) ช่วยใหน้กัเรียนเกิดความเขา้ใจและสามารถแกปั้ญหาการดุลสมการเคมีไดดี้
ข้ึน โดยสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุคนธ์ สินธพานนท ์(2551) ไดก้ล่าวถึง เกมเป็นกิจกรรมท่ีสร้างความสนใจและความสนุกสนาน
ให้แก่ผูเ้รียน ผูเ้ล่นตอ้งเล่นตามกฎกติกาท่ีก าหนดไว ้ส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ เขา้ใจและจดจ าบทเรียนไดง่้าย และพฒันา
ทกัษะต่าง ๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ท าให้ประสิทธิภาพในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดีข้ึน สร้างความรู้สึกท่ีดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ เพ่ิมพูน
ทกัษะความสามารถในการคิดหาเหตุผล มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และผลคะแนนแบบทดสอบหลงัเรียน
สูงกวา่ก่อนเรียนโดยใช ้Application ChemEQ Game แสดงวา่ การใชแ้อปพลิเคชัน่น้ี ช่วยกระตุน้การเรียนรู้ เพื่อพฒันาทกัษะการดุล
สมการเคมี (2) ผลการประเมินเจตคติของนกัเรียนต่อการใชแ้อปพลิเคชัน่ ในดา้นความชอบในการเรียนเคมี ความรู้ท่ีไดจ้ากการใช้
ความสะดวกในการใชง้าน ความน่าสนใจ ความเขา้ใจ และเจตคติในภาพรวมของ Application ChemEQ Game พบว่า ผลการ



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี

513513

 
 

ประเด็นท่ีประเมิน ค่าเฉล่ีย SD การแปลผล 

ความรู้สึกท่ีมีต่อการเรียนวทิยาศาสตร์ เน้ือหาเคมี 
     1. ความชอบในการเรียนเคมี 3.39 0.882       ปานกลาง 
การใช ้Application ChemEQ Game 
     1. ความรู้ท่ีไดจ้ากการใช ้ChemEQ Game 4.16 0.735 ดีมาก 
     2. ความสะดวกในการใชง้าน ChemEQ Game 4.35 0.798 ดีมาก 
     3. ความน่าสนใจของ ChemEQ Game 4.10 0.746 ดีมาก 
     4. มีความเขา้ใจ เร่ือง สมการเคมี มากข้ึน 4.03 0.912 ดีมาก 
     5. ความพึงพอใจในภาพรวมของ ChemEQ Game 4.19 0.833 ดีมาก 

รวม 4.04 0.800 ดีมาก 
  
 จากตาราง 3 พบว่า ผลการประเมินเจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง สมการเคมี โดยใช ้
Application ChemEQ Game ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/1 โรงเรียนราชินีบน โดยรวมอยูใ่นระดบัดีมาก มีค่าเฉล่ีย 4.04 และมี
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.80 ส าหรับผลการประเมินรายขอ้ พบวา่ ขอ้การใช ้Application ChemEQ Game มีความสะดวกใน
การใชง้าน ChemEQ Game ผลการประเมินสูงกวา่ดา้นอ่ืน คือ มีผลการประเมินในระดบัดีมาก มีค่าเฉล่ีย 4.35 และมีค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน เท่ากบั 0.80 
 

สรุปและอภิปรายผลการวจิยั  
 

ผลการวิจยัพบวา่ (1) การพฒันาทกัษะการดุลสมการเคมี จากผลการเปรียบเทียบคะแนนระหว่างการใช ้Application 
ChemEQ Game ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/1 โรงเรียนราชินีบน มีผลคะแนนสูงข้ึนทั้ง 2 ระดบั แต่ละระดบัมีการเล่น 2 คร้ัง
โดยหาผลต่างของการเล่น ในคร้ังท่ี 1 และคร้ังท่ี 2 ของทั้ง 2 ระดบั ไดผ้ลดงัน้ี ระดบัท่ี 1 (level 1) นกัเรียนจ าเป็นตอ้งมีความรู้เร่ือง
สัญลกัษณ์ธาตุและสูตรเคมีของสารประกอบต่าง ๆ ซ่ึงหลงัจากนกัเรียนใชเ้กมมีผลคะแนนเพ่ิมข้ึน 75.97 คะแนน และระดบัท่ี 2 
(level 2) นกัเรียนตอ้งมีความเขา้ใจในเร่ืองการดุลสมการเคมีคะแนนเพ่ิมข้ึน 151.74 คะแนน แสดงให้เห็นว่า ระหว่างการใช้
Application ChemEQ Game นกัเรียนมีทกัษะการดุลสมการเคมีท่ีดีข้ึน เน่ืองจากระดบัท่ี 1 (level 1) ช่วยกระตุน้ให้นกัเรียนมีความ
สนใจและจ าสญัลกัษณ์ธาตุไดดี้ข้ึน ระดบัท่ี 2 (level 2) ช่วยใหน้กัเรียนเกิดความเขา้ใจและสามารถแกปั้ญหาการดุลสมการเคมีไดดี้
ข้ึน โดยสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุคนธ์ สินธพานนท ์(2551) ไดก้ล่าวถึง เกมเป็นกิจกรรมท่ีสร้างความสนใจและความสนุกสนาน
ให้แก่ผูเ้รียน ผูเ้ล่นตอ้งเล่นตามกฎกติกาท่ีก าหนดไว ้ส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ เขา้ใจและจดจ าบทเรียนไดง่้าย และพฒันา
ทกัษะต่าง ๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ท าให้ประสิทธิภาพในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดีข้ึน สร้างความรู้สึกท่ีดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ เพ่ิมพูน
ทกัษะความสามารถในการคิดหาเหตุผล มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และผลคะแนนแบบทดสอบหลงัเรียน
สูงกวา่ก่อนเรียนโดยใช ้Application ChemEQ Game แสดงวา่ การใชแ้อปพลิเคชัน่น้ี ช่วยกระตุน้การเรียนรู้ เพื่อพฒันาทกัษะการดุล
สมการเคมี (2) ผลการประเมินเจตคติของนกัเรียนต่อการใชแ้อปพลิเคชัน่ ในดา้นความชอบในการเรียนเคมี ความรู้ท่ีไดจ้ากการใช้
ความสะดวกในการใชง้าน ความน่าสนใจ ความเขา้ใจ และเจตคติในภาพรวมของ Application ChemEQ Game พบว่า ผลการ

 
 

ประเมินอยูใ่นระดบัดีมาก ในทุกดา้น เน่ืองจากเกมมีรูปแบบน่าสนใจ เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ช่วยกระตุน้การเรียนรู้ ส่งผล
ใหเ้กิดการฝึกฝนเพ่ิมเติมนอกเวลาเรียน โดยสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุวรรณโณ ยอดเทพ (2562) 

 
ข้อเสนอแนะเพือ่การน าไปใช้ 

 
1. ผูส้อนควรเลือกส่ือท่ีมีความหลากหลายและน่าสนใจ เพ่ือใหน้กัเรียนเกิดแรงบนัดาลใจในการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 
2. ผูส้อนควรเลือกใชแ้อปพลิเคชัน่ท่ีผูเ้รียนสามารถเขา้ถึงไดใ้นทุกโอกาส 
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ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Forms สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ประกอบดว้ย ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด t test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจยัพบวา่ (1) นักศึกษาท่ีมีเพศต่างกนั มี
คะแนนดา้นการพฒันาบณัฑิต และดา้นคุณลกัษณะบณัฑิต ระดบัปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ ในศตวรรษท่ี 21 ไม่แตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 และ (2) นักศึกษาท่ีมีชั้นปีการศึกษาต่างกัน มีคะแนนด้านการพฒันาบัณฑิต และด้าน
คุณลกัษณะบณัฑิต ระดบัปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ในศตวรรษท่ี 21 แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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Abstract 

 
The purpose of this research was to study and compare the graduate development and graduate characteristics of the 

Faculty of Education in the 21st century, a sample of 420 people by using a stratified sampling method. Data were collected using 
an online questionnaire via Google form. The statistics used for data analysis consisted of frequency, percentage, mean, standard 
deviation, minimum value, maximum value, t-test and one-way analysis of variance. The research found that (1) students of different 
sexes had scores on graduate development and graduate characteristics of the Faculty of Education in the 21st century were not 
significantly different at .05 level and (2) found. That students of different academic years had scores in graduate development 
and graduate characteristics of the Faculty of Education in the 21st century were significantly different at .05 level. 
 
Keywords: Graduate Development, Characteristics of Graduates in the 21st Century, Undergraduate Graduates from the Faculty  
                    of Education 
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บทน า 
 

คุณลกัษณะบณัฑิตอนัพึงประสงค ์คือ การท่ีผูส้ าเร็จการศึกษาผา่นกระบวนการเรียนรู้และการฝึกอบรมจากอาจารยผ์ูส้อน
ในสาขาวิชาต่าง ๆ จนเกิดกระบวนการเรียนรู้ ส่งผลให้เกิดคุณสมบติัเฉพาะเจาะจงหรือคุณสมบติัต่าง ๆ ท่ีอยูก่บับณัฑิต โดยการ
แสดงพฤติกรรมท่ีชดัเจน เช่น ความสามารถเฉพาะทาง ความสามารถ พิเศษ ความรู้ เชาวน์ปัญญา ทกัษะในการคิดการพินิจวเิคราะห์
การแกไ้ขปัญหาความเป็นผูน้ า รวมทั้งการมีมนุษยสัมพนัธ์หรือความสัมพนัธ์ร่วมกบับุคคลอ่ืน เป็นตน้ การออกแบบการศึกษาใน
ปัจจุบนัมีบริบทท่ีส าคญั คือ ความเป็นพลวตัของการเปล่ียนแปลง การกา้วผา่นจากศตวรรษท่ี 20 เขา้สู่ศตวรรษท่ี 21 เป็นกระแสของ
การเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลกระทบตอ่สงัคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม และการเมืองของทุกประเทศ แนวโนม้สภาวการณ์การเปล่ียนแปลง
ของโลกยอ่มจะส่งผลอยา่งมีนยัส าคญัต่อการจดัการศึกษาไทยทั้งในดา้นคุณภาพการศึกษา การเขา้ถึงความเท่าเทียม และการปรับตวั
เขา้กบักระแสการเปล่ียนแปลงของโลกยุคใหม่ในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะประเทศไทย ท่ีตอ้งกา้วเขา้สู่กระแสใหม่ของการเปล่ียนแปลง
จากสงัคมไทยท่ีมีลกัษณะเป็นสงัคมบริโภคเปล่ียนไปเป็นสงัคมท่ีมีความรู้เป็นพ้ืนฐาน เนน้การเรียนรู้เพ่ือสร้างองคค์วามรู้ใหม่และ
สามารถแข่งขนัไดใ้นระดบัชาติและนานาชาติ (ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2550; ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559) ขณะเดียวกนัยงัคงความเป็นไทยไวอ้ยา่งภาคภูมิ การจดัการศึกษาควรมุ่งเนน้การจดัเรียนการ
สอนและการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดมี้ความรู้ทั้งในดา้นวิชาการและดา้นวิชาชีพตามแต่ละสาขาวิชาและคุณลกัษณะของ
แต่ละหลกัสูตรท่ีก าหนด เช่น การมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนไดรั้บฝึกฝนทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การน าความรู้มาประยกุตใ์ชใ้น
การแกไ้ขปัญหา มีความสมบูรณ์ ทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา รวมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นได้
อยา่งมีความสุข เป็นตน้ ซ่ึงการจดัการศึกษาเป็นการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ห้เป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาประเทศสู่ความมัน่คง
และยัง่ยนื (ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552, 2560, 2561; ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560; อเนชา เพียรทอง, 
2556) ในส่วนของมหาวิทยาลยัรามค าแหง เป็นสถาบนัการศึกษาและวิจยัแบบตลาดวิชา กล่าวคือ ให้เปิดรับสมคัรบุคคลเขา้เป็น
นกัศึกษา โดยไม่จ ากดัจ านวน และไม่มีการสอบคดัเลือก นบัตั้งแต่ไดรั้บการสถาปนาข้ึนในปี 2514 ทั้งน้ี เพ่ือแกไ้ขการขาดแคลน
สถานท่ีเรียนในระดบัอุดมศึกษา ซ่ึงเป็นปัญหาส าคญัในขณะนั้น ต่อมาไดมี้ประกาศใชพ้ระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัรามค าแหง พ.ศ. 
2541 ข้ึนใชบ้งัคบัแทนกฎหมายฉบบัเดิม ดว้ยความเป็นมหาวิทยาลยัตลาดวิชา ระบบการศึกษาของมหาวิทยาลยัรามค าแหงจึงเปิด
โอกาสให้นักศึกษาสามารถเลือกวิธีเรียนท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการและความจ าเป็นของแต่ละบุคคล (มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 
2564) ดว้ยเหตุน้ี ผูว้จิยัจึงสนใจศึกษาการพฒันาบณัฑิตและคุณลกัษณะบณัฑิต ระดบัปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ ในศตวรรษท่ี 21 
เพ่ือน าขอ้คน้พบท่ีได้จากงานวิจัยไปใชเ้ป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลกัษณะบณัฑิตระดับ
ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ ในศตวรรษท่ี 21 ต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 

เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการพฒันาบัณฑิตและคุณลักษณะบัณฑิต ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ ในศตวรรษท่ี 21 
จ าแนกตามเพศ และชั้นปีการศึกษา 

 
  



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี

517517

บทน า 
 

คุณลกัษณะบณัฑิตอนัพึงประสงค ์คือ การท่ีผูส้ าเร็จการศึกษาผา่นกระบวนการเรียนรู้และการฝึกอบรมจากอาจารยผ์ูส้อน
ในสาขาวิชาต่าง ๆ จนเกิดกระบวนการเรียนรู้ ส่งผลให้เกิดคุณสมบติัเฉพาะเจาะจงหรือคุณสมบติัต่าง ๆ ท่ีอยูก่บับณัฑิต โดยการ
แสดงพฤติกรรมท่ีชดัเจน เช่น ความสามารถเฉพาะทาง ความสามารถ พิเศษ ความรู้ เชาวน์ปัญญา ทกัษะในการคิดการพินิจวเิคราะห์
การแกไ้ขปัญหาความเป็นผูน้ า รวมทั้งการมีมนุษยสัมพนัธ์หรือความสัมพนัธ์ร่วมกบับุคคลอ่ืน เป็นตน้ การออกแบบการศึกษาใน
ปัจจุบนัมีบริบทท่ีส าคญั คือ ความเป็นพลวตัของการเปล่ียนแปลง การกา้วผา่นจากศตวรรษท่ี 20 เขา้สู่ศตวรรษท่ี 21 เป็นกระแสของ
การเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลกระทบตอ่สงัคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม และการเมืองของทุกประเทศ แนวโนม้สภาวการณ์การเปล่ียนแปลง
ของโลกยอ่มจะส่งผลอยา่งมีนยัส าคญัต่อการจดัการศึกษาไทยทั้งในดา้นคุณภาพการศึกษา การเขา้ถึงความเท่าเทียม และการปรับตวั
เขา้กบักระแสการเปล่ียนแปลงของโลกยุคใหม่ในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะประเทศไทย ท่ีตอ้งกา้วเขา้สู่กระแสใหม่ของการเปล่ียนแปลง
จากสงัคมไทยท่ีมีลกัษณะเป็นสงัคมบริโภคเปล่ียนไปเป็นสงัคมท่ีมีความรู้เป็นพ้ืนฐาน เนน้การเรียนรู้เพ่ือสร้างองคค์วามรู้ใหม่และ
สามารถแข่งขนัไดใ้นระดบัชาติและนานาชาติ (ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2550; ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559) ขณะเดียวกนัยงัคงความเป็นไทยไวอ้ยา่งภาคภูมิ การจดัการศึกษาควรมุ่งเนน้การจดัเรียนการ
สอนและการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดมี้ความรู้ทั้งในดา้นวิชาการและดา้นวิชาชีพตามแต่ละสาขาวิชาและคุณลกัษณะของ
แต่ละหลกัสูตรท่ีก าหนด เช่น การมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนไดรั้บฝึกฝนทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การน าความรู้มาประยกุตใ์ชใ้น
การแกไ้ขปัญหา มีความสมบูรณ์ ทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา รวมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นได้
อยา่งมีความสุข เป็นตน้ ซ่ึงการจดัการศึกษาเป็นการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ห้เป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาประเทศสู่ความมัน่คง
และยัง่ยนื (ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552, 2560, 2561; ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560; อเนชา เพียรทอง, 
2556) ในส่วนของมหาวิทยาลยัรามค าแหง เป็นสถาบนัการศึกษาและวิจยัแบบตลาดวิชา กล่าวคือ ให้เปิดรับสมคัรบุคคลเขา้เป็น
นกัศึกษา โดยไม่จ ากดัจ านวน และไม่มีการสอบคดัเลือก นบัตั้งแต่ไดรั้บการสถาปนาข้ึนในปี 2514 ทั้งน้ี เพ่ือแกไ้ขการขาดแคลน
สถานท่ีเรียนในระดบัอุดมศึกษา ซ่ึงเป็นปัญหาส าคญัในขณะนั้น ต่อมาไดมี้ประกาศใชพ้ระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัรามค าแหง พ.ศ. 
2541 ข้ึนใชบ้งัคบัแทนกฎหมายฉบบัเดิม ดว้ยความเป็นมหาวิทยาลยัตลาดวิชา ระบบการศึกษาของมหาวิทยาลยัรามค าแหงจึงเปิด
โอกาสให้นักศึกษาสามารถเลือกวิธีเรียนท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการและความจ าเป็นของแต่ละบุคคล (มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 
2564) ดว้ยเหตุน้ี ผูว้จิยัจึงสนใจศึกษาการพฒันาบณัฑิตและคุณลกัษณะบณัฑิต ระดบัปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ ในศตวรรษท่ี 21 
เพ่ือน าขอ้คน้พบท่ีได้จากงานวิจัยไปใชเ้ป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลกัษณะบณัฑิตระดับ
ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ ในศตวรรษท่ี 21 ต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 

เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการพฒันาบัณฑิตและคุณลักษณะบัณฑิต ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ ในศตวรรษท่ี 21 
จ าแนกตามเพศ และชั้นปีการศึกษา 

 
  

แนวคดิ ทฤษฎ ีกรอบแนวคดิและผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

ความหมายของคณุลกัษณะบณัฑติระดบัปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์ในศตวรรษที ่21 
คุณลกัษณะบณัฑิตระดบัปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ ในศตวรรษท่ี 21 ประกอบดว้ย ความหมาย คุณลกัษณะบณัฑิต ซ่ึง  

ศิริรัตน์ เจนศิริศกัด์ิ และวิริญญา ชูราศี (2558) กล่าววา่ คุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์หมายถึง บณัฑิตท่ีประกอบไปดว้ยความรู้ 
ความสามารถ อนัจะท าให้องค์กรมีการพฒันาและเจริญเติบโต โดยการท่ีจะเป็นบณัฑิตท่ี พึงประสงค์ไดน้ั้น บณัฑิตจะตอ้งผ่าน
กระบวนการเรียนรู้และการฝึกอบรมสัง่สอนท่ีถูกตอ้ง และมีคุณธรรมจากอาจารย ์ในสาขาวชิาต่าง ๆ จนเกิดกระบวนการเรียนรู้และ
รับรู้ในกระบวนการท่ีจะส่งผลให้เกิดคุณสมบติัเฉพาะเจาะจงหรือคุณสมบติัต่าง ๆ ท่ีอยูก่บับณัฑิต ไดแ้ก่ ความสามารถเฉพาะทาง 
ความสามารถพิเศษ ความรู้ เชาวปั์ญญา ทกัษะในการคิดการพินิจวิเคราะห์ การแกไ้ข ปัญหาความเป็นผูน้ า รวมทั้งการมีมนุษยสัมพนัธ์
หรือความสัมพนัธ์ร่วมกบับุคคลอ่ืน นอกจากน้ี กฤตยา ฐานุวรภทัร์ (2555) ไดก้ล่าวว่า บณัฑิตท่ีพึงประสงค์ หมายถึง บณัฑิตท่ีมี 
ความรู้และความสามารถในการพฒันาหน่วยงาน องคก์รใหมี้ความกา้วหนา้ ซ่ึงการให้ไดม้าซ่ึงความรู้และความสามารถนั้น บณัฑิต
จะตอ้งมีการเรียนรู้ พฒันา ฝึกฝนผ่านการเรียนรู้ การปลูกฝังจากครอบครัว ประสบการณ์ชีวิต และจากการเรียนในสาขาวิชาต่าง ๆ
ซ่ึงก่อใหเ้กิดคุณสมบติัต่าง ๆ ในตวับณัฑิต 

 
องค์ประกอบของคณุลกัษณะบณัฑิตระดบัปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์ในศตวรรษที ่21 
 คุณลกัษณะบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 
ก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดบัปริญญาตรี ไว ้5 ดา้น ประกอบดว้ย (1) ดา้นคุณธรรม จริยธรรม (2) ดา้นความรู้ (3) ดา้นทกัษะ
ทางปัญญา (4) ดา้นทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ และ (5) ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร
และการใชเ้ทคโนโลย ีนอกจากน้ี ทกัษะบณัฑิตในศตวรรษท่ี 21 ของสังคมโลก ยงัประกอบดว้ย 3 ดา้น ส าคญั คือ (1) ดา้นการเป็น
บุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ (2) ดา้นการเป็นผูร่้วมสร้างสรรคน์วตักรรม และ (3) ดา้นการเป็นพลเมืองท่ีเขม้แขง็ 
 ดงันั้น คุณลกัษณะบณัฑิต ระดบัปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีส าคญั จึงประกอบดว้ย 8 ดา้น ไดแ้ก่       
(1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (2) ด้านความรู้ (3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ (5) ดา้นทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยี (6) ดา้นการเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ 
(7) ดา้นการเป็นผูร่้วมสร้างสรรคน์วตักรรม และ (8) ดา้นการเป็นพลเมืองท่ีเขม้แขง็ 
 
การพฒันาบณัฑติ  

กระบวนการพฒันาบณัฑิต เพื่อใหคุ้ณลกัษณะสอดคลอ้งกบัทกัษะในศตวรรษท่ี 21 นั้น ธิติพฒัน์ เอ่ียมนิรันดร์ (2554) กล่าววา่ 
การท่ีบณัฑิตท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญในศาสตร์ของตน สามารถเรียนรู้ สร้าง และประยกุตใ์ชค้วามรู้เพื่อพฒันาตนเอง สามารถปฏิบติังาน
และสร้างงานเพ่ือพฒันาสงัคมใหส้ามารถแข่งขนัไดใ้นระดบัสากล บณัฑิตมีจิตส านึก ด ารงชีวิต และปฏิบติัหนา้ท่ีตามความรับผิดชอบ 
โดยยึดหลกัคุณธรรม จริยธรรม และบณัฑิตมีสุขภาพดีทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ มีการดูแล เอาใจใส่รักษาสุขภาพของตนเองอยา่ง
ถูกตอ้งเหมาะสม การเรียนรู้ทางวชิาการ และการสนบัสนุนวชิาการสู่การพฒันาตนเองอยา่งมีทกัษะ การพฒันาตนเองให้เป็นบณัฑิต
ท่ีพึงประสงคด์ว้ยปัญญา  
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

518518

วธีิด าเนินการวจิยั 
 

งานวิจยัน้ี มุ่งศึกษาและเปรียบเทียบการพฒันาบณัฑิตและคุณลกัษณะบณัฑิต ระดบัปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ ใน
ศตวรรษท่ี 21 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ จ านวน 420 คน โดยก าหนดขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่ง โดยใชต้ารางการสุ่มของ Yamane และใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบชั้นภูมิ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั คือ แบบสอบถามเก่ียวกบั
การพฒันาบณัฑิตและคุณลกัษณะบณัฑิต ระดบัปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ ในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนท่ี 1 
ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 การพฒันาบณัฑิต จ านวน 32 ขอ้ ลกัษณะขอ้ค าถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า (rating 
scale) และส่วนท่ี 3 คุณลกัษณะบณัฑิตระดบัปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ ในศตวรรษท่ี 21 จ านวน 88 ขอ้ ลกัษณะขอ้ค าถามเป็น
แบบส ารวจรายการ (check list) ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน และตรวจสอบคุณภาพดา้นความตรงเชิงเน้ือหา (ค่า IOC อยู่ระหวา่ง 0.67-1.00) 
และความเท่ียง โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ Cronbach (ค่าความเท่ียงเท่ากบั 0.96) โดยผูว้ิจยัน าแบบสอบถามออนไลน์ 
Google Formไปแจกแก่กลุ่มตวัอยา่งตามจ านวนท่ีก าหนดไว ้ไดแ้บบสอบถามคืนกลบัมาจากกลุ่มตวัอย่างทั้งส้ิน 420 ชุด จากนั้น 
ผูว้ิจัยตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถามทั้ งหมดก่อนน าไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
ประกอบดว้ย (1) สถิติบรรยาย ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าต ่าสุด และค่าสูงสุด (2) สถิติอา้งอิง เพื่อ
เปรียบเทียบคะแนนการพฒันาบณัฑิตและคุณลกัษณะบณัฑิต ระดบัปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ ในศตวรรษท่ี 21 จ าแนกตามเพศ
ดว้ย t test แบบ Independent และเพื่อเปรียบเทียบคะแนนการพฒันาบณัฑิตและคุณลกัษณะบณัฑิต  ระดับปริญญาตรี คณะ
ศึกษาศาสตร์ ในศตวรรษท่ี 21 จ าแนกตามชั้นปีการศึกษา ดว้ยการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
 

ผลการวจิยั 
 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นการพฒันาบณัฑิตและดา้นคุณลกัษณะบณัฑิต ระดบัปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ ในศตวรรษท่ี 21 
พบวา่ ดา้นการพฒันาบณัฑิต มีคะแนนเฉล่ีย 124.65 คะแนน คิดเป็นร้อยละ97.38 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 9.27 ส่วนดา้นคุณลกัษณะ
บณัฑิต มีคะแนนเฉล่ีย 87.90 คะแนน คิดเป็นร้อยละ99.89 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.87 รายละเอียดดงัตาราง 1 
 
ตาราง 1  
แสดงค่าสถิติพืน้ฐานของคะแนนด้านการพัฒนาบัณฑิตและด้านคุณลกัษณะบัณฑิต ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ในศตวรรษท่ี 21 

ดา้น คะแนนเตม็ X̅ ร้อยละ SD คะแนนต ่าสุด คะแนนสูงสุด 
                    ดา้นการพฒันาบณัฑิต 128 124.65 97.38 9.27 91.00 128.00 

ดา้นคุณลกัษณะบณัฑิต   88   87.90 99.89 0.87 78.00   88.00 
 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนดา้นการพฒันาบณัฑิตและดา้นคุณลกัษณะบณัฑิต ระดบัปริญญาตรี คณะ
ศึกษาศาสตร์ ในศตวรรษท่ี 21 จ าแนกตามเพศ พบวา่ นกัศึกษาท่ีมีเพศต่างกนั มีคะแนนดา้นการพฒันาบณัฑิตและดา้นคุณลกัษณะ
บณัฑิต ระดบัปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ ในศตวรรษท่ี 21 ไม่แตกต่างกนั (t = 0.501 และ 1.873 ตามล าดบั) รายละเอียดดงั 
ตาราง 2  

ผลการวจิยัดงักล่าว สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ อรนงค ์เยน็เกษม (2552) สาเหตุอาจเน่ืองมาจาก ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณลกัษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของนักศึกษามหาวิทยาลยัขอนแก่น พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบ 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี

519519

วธีิด าเนินการวจิยั 
 

งานวิจยัน้ี มุ่งศึกษาและเปรียบเทียบการพฒันาบณัฑิตและคุณลกัษณะบณัฑิต ระดบัปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ ใน
ศตวรรษท่ี 21 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ จ านวน 420 คน โดยก าหนดขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่ง โดยใชต้ารางการสุ่มของ Yamane และใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบชั้นภูมิ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั คือ แบบสอบถามเก่ียวกบั
การพฒันาบณัฑิตและคุณลกัษณะบณัฑิต ระดบัปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ ในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนท่ี 1 
ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 การพฒันาบณัฑิต จ านวน 32 ขอ้ ลกัษณะขอ้ค าถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า (rating 
scale) และส่วนท่ี 3 คุณลกัษณะบณัฑิตระดบัปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ ในศตวรรษท่ี 21 จ านวน 88 ขอ้ ลกัษณะขอ้ค าถามเป็น
แบบส ารวจรายการ (check list) ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน และตรวจสอบคุณภาพดา้นความตรงเชิงเน้ือหา (ค่า IOC อยู่ระหวา่ง 0.67-1.00) 
และความเท่ียง โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ Cronbach (ค่าความเท่ียงเท่ากบั 0.96) โดยผูว้ิจยัน าแบบสอบถามออนไลน์ 
Google Formไปแจกแก่กลุ่มตวัอยา่งตามจ านวนท่ีก าหนดไว ้ไดแ้บบสอบถามคืนกลบัมาจากกลุ่มตวัอย่างทั้งส้ิน 420 ชุด จากนั้น 
ผูว้ิจัยตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถามทั้ งหมดก่อนน าไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
ประกอบดว้ย (1) สถิติบรรยาย ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าต ่าสุด และค่าสูงสุด (2) สถิติอา้งอิง เพ่ือ
เปรียบเทียบคะแนนการพฒันาบณัฑิตและคุณลกัษณะบณัฑิต ระดบัปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ ในศตวรรษท่ี 21 จ าแนกตามเพศ
ดว้ย t test แบบ Independent และเพื่อเปรียบเทียบคะแนนการพฒันาบณัฑิตและคุณลกัษณะบณัฑิต  ระดับปริญญาตรี คณะ
ศึกษาศาสตร์ ในศตวรรษท่ี 21 จ าแนกตามชั้นปีการศึกษา ดว้ยการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
 

ผลการวจิยั 
 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นการพฒันาบณัฑิตและดา้นคุณลกัษณะบณัฑิต ระดบัปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ ในศตวรรษท่ี 21 
พบวา่ ดา้นการพฒันาบณัฑิต มีคะแนนเฉล่ีย 124.65 คะแนน คิดเป็นร้อยละ97.38 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 9.27 ส่วนดา้นคุณลกัษณะ
บณัฑิต มีคะแนนเฉล่ีย 87.90 คะแนน คิดเป็นร้อยละ99.89 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.87 รายละเอียดดงัตาราง 1 
 
ตาราง 1  
แสดงค่าสถิติพืน้ฐานของคะแนนด้านการพัฒนาบัณฑิตและด้านคุณลกัษณะบัณฑิต ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ในศตวรรษท่ี 21 

ดา้น คะแนนเตม็ X̅ ร้อยละ SD คะแนนต ่าสุด คะแนนสูงสุด 
                    ดา้นการพฒันาบณัฑิต 128 124.65 97.38 9.27 91.00 128.00 

ดา้นคุณลกัษณะบณัฑิต   88   87.90 99.89 0.87 78.00   88.00 
 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนดา้นการพฒันาบณัฑิตและดา้นคุณลกัษณะบณัฑิต ระดบัปริญญาตรี คณะ
ศึกษาศาสตร์ ในศตวรรษท่ี 21 จ าแนกตามเพศ พบวา่ นกัศึกษาท่ีมีเพศต่างกนั มีคะแนนดา้นการพฒันาบณัฑิตและดา้นคุณลกัษณะ
บณัฑิต ระดบัปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ ในศตวรรษท่ี 21 ไม่แตกต่างกนั (t = 0.501 และ 1.873 ตามล าดบั) รายละเอียดดงั 
ตาราง 2  

ผลการวจิยัดงักล่าว สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ อรนงค ์เยน็เกษม (2552) สาเหตุอาจเน่ืองมาจาก ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณลกัษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของนักศึกษามหาวิทยาลยัขอนแก่น พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบ 

เพียรสัน มีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคข์องนักศึกษามหาวิทยาลยัขอนแก่น อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 เม่ือพิจารณาปัจจยัแต่ละดา้น พบวา่ มีความสมัพนัธ์อยูใ่นระดบัต ่า ในดา้นการพฒันาหลกัสูตร ดา้นการจดัการเรียน
การสอน และดา้นการประเมินคุณภาพบณัฑิต ส่วนดา้นการส่งเสริมและพฒันาอาจารย ์และดา้นการส่งเสริมและพฒันานกัศึกษา 
พบว่า มีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง ซ่ึงเป็นไปตามแนวคิดของ จิรวฒัน์ วีรังกร (2557) ท่ีกล่าววา่  แนวโน้มและแนวคิดการ
พฒันานิสิตท่ีพึงประสงคใ์นโลกยคุใหม่ ตอ้งการคุณลกัษณะบณัฑิต ดงัน้ี คุณลกัษณะบณัฑิตท่ีมีความกลา้หาญทางจริยธรรม เพ่ือ 
ยนืหยดัต่อส่ิงท่ีถูกตอ้ง เหมาะสมในโลกแห่งการเปล่ียนแปลง มีภาวะผูน้ าท่ีเหมาะสมสามารถรองรับต่อกระแสแห่งอนาคต (future 
global leader) ควบคู่กบัการมีความสามารถทางความรู้เชิงวชิาการ (academic excellence) มีทกัษะการติดต่อส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ 
และสามารถประยกุตค์วามรู้ในสถานการณ์ท่ีเป็นจริง มีทกัษะความสามารถในการแกปั้ญหาท่ีซบัซอ้น ซ่ึงจ าเป็นตอ้งมีความสามารถ
บูรณาการความรู้จากแนวคิดทางวิชาการท่ีหลากหลาย การมีทักษะการคิดเชิงวิจารณญาณ ( critical thinking) และทักษะการ
แกปั้ญหา (problem solving skill) และเป็นไปตามแนวคิดของ Lozano (2017) ไดเ้สนอศาสตร์การสอนและสมรรถนะท่ีจ าเป็น
ส าหรับการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนในบริบทอุดมศึกษา ไดเ้สนอการสังเคราะห์สมรรถนะของนกัศึกษาส าหรับการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนไว ้
ไดแ้ก่ การคิดอยา่งเป็นระบบ การท างานอยา่งบูรณาการ การคิดล่วงหนา้ การมีความรับผิดชอบและมีจริยธรรม การคิดเชิงวิเคราะห์
และวพิากษ ์การท างานร่วมกบับุคคลอ่ืน ความเห็นอกเห็นใจและการปรับเปล่ียนมุมมอง การส่ือสารและการใชส่ื้อ การปฏิบติัเชิงกลยทุธ์ 
การเขา้ไปมีส่วนร่วม ทกัษะการประเมิน ความอดทนต่อความคลุมเครือและไม่แน่นอน 

 
ตาราง 2 
แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนด้านการพัฒนาบัณฑิตและด้านคุณลักษณะบัณฑิต  ระดับปริญญาตรี คณะ
ศึกษาศาสตร์ ในศตวรรษท่ี 2 จ าแนกตามเพศ 

ดา้น 
ชาย หญิง 

t 
X̅ SD X̅ SD 

ดา้นการพฒันาบณัฑิต 124.85 8.96 124.40 9.67 0.501 
ดา้นคุณลกัษณะบณัฑิต  87.98 0.18   87.80 1.29 1.873 

Levene’s test พบวา่ ดา้นพฒันาบณัฑิต ค่า F = 0.959 ส่วนดา้นคุณลกัษณะบณัฑิต ค่า F= 18.270* 
*p < .05 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนดา้นการพฒันาบณัฑิตและดา้นคุณลกัษณะบณัฑิต ระดบัปริญญาตรี คณะ
ศึกษาศาสตร์ ในศตวรรษท่ี 21 จ าแนกตามชั้นปีการศึกษา พบวา่ นกัศึกษาท่ีมีชั้นปีการศึกษาต่างกนั มีคะแนนดา้นการพฒันาบณัฑิต
และดา้นคุณลกัษณะบณัฑิต ระดบัปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ ในศตวรรษท่ี 21 แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
(F = 14.536 และ 8.314 ตามล าดบั) เม่ือพิจารณาผลการเปรียบเทียบรายคู่ภายหลงั พบวา่ ดา้นการพฒันาบณัฑิต นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 มี
คะแนนสูงกวา่นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 และ 2 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (t = 7.746 และ 7.620 ตามล าดบั) และนกัศึกษาชั้นปีท่ี 
5 ข้ึนไป มีคะแนนสูงกว่านักศึกษาชั้นปีท่ี 1, 2 และ 3 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 (t = 11.840, 11.714 และ 8.315 
ตามล าดบั) ส่วนดา้นคุณลกัษณะบณัฑิต นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 มีคะแนนสูงกวา่นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1, 2 และ 3 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 (t = .678  .678 และ .678 ตามล าดบั) รายละเอียดดงัตาราง 3 และ 4 ตามล าดบั 

ผลการวจิยัดงักล่าว สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ ปริญญา มีสุข และภควรรธก ์คูบุญญอารักษ ์(2564) พบวา่ คุณลกัษณะท่ี
พึงประสงคข์องนกับญัชีมี 7 ดา้น มีค่าเฉล่ียในแต่ละดา้นของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 อยูร่ะหวา่ง 2.10-4.25 ส่วนของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 มี
ค่าอยูร่ะหว่าง 2.83-4.40 และผลการเปรียบเทียบคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องนกับญัชี พบวา่ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ส่วนใหญ่ไม่พบ



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

520520

ความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ส่วนนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 พบวา่ ดา้นความรู้ทางการบญัชี ทกัษะทางวิชาชีพ ทกัษะภาษาต่างประเทศ 
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ประสบการณ์ และการพฒันาตนเอง ของนกัศึกษามหาวทิยาลยัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีค่าเฉล่ีย
สูงกว่านักศึกษามหาวิทยาลยัในภาคกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนด้านท่ีเหลือไม่พบความแตกต่าง อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ และเป็นไปตามแนวคิดของ พิชญาภา ยืนยาว (2560) ท่ีกล่าววา่ การพฒันาการศึกษาให้บรรลุผลตามเป้าหมายท่ี
ก าหนดไวคื้อ การเน้นให้คนไทยเป็นคนดี เก่ง และมีความสุข รวมทั้งมีความรู้เชิงวิชาการและสมรรถนะทางวิชาชีพ มีคุณธรรม
จริยธรรม แสวงหาความรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต ด ารงชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีสุขภาพทั้งกายและใจท่ีสมบูรณ์
สามารถประกอบอาชีพและอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข และสุบิน ยรุะรัช (2559) กล่าววา่ การอุดมศึกษาเป็นการจดัการศึกษา 
ท่ีมุ่งพฒันาคนเขา้สู่วชิาชีพ การพฒันาคุณภาพของบณัฑิตมีความส าคญัยิง่ต่อการพฒันาประเทศ บณัฑิตไทยจะมีคุณภาพไดก็้ต่อเม่ือ
การจดัการศึกษามีคุณภาพ ดงันั้น สถาบนัอุดมศึกษาควรผลิตบณัฑิตให้ไดป้ริมาณและคุณภาพตอบสนองต่อความตอ้งการก าลงัคน
ของประเทศ และ World Economic Forum (2016) ไดเ้สนอ 10 ทกัษะท่ีจ าเป็นในปี ค.ศ. 2020 ท่ีตลาดแรงงานโลกตอ้งการ ไดแ้ก่ (1) 
ทกัษะการแกปั้ญหาท่ีซบัซอ้น (complex problem solving) (2) การคิดวิเคราะห์ (critical thinking) (3) การคิดสร้างสรรค ์(creativity) (4) 
การจัดการบุคคล (people management) (5) การท างานร่วมกับผูอ่ื้น (coordinating with others) (6) ความฉลาดทางอารมณ์ 
(emotional intelligence) (7) การประเมินและตดัสินใจ (judgment and decision making) (8) การบริการ (service orientation) (9) การ
เจรจาต่อรอง (negotiation) (10) ความคิดยืดหยุน่ (cognitive flexibility) และ OECD (Organization for Economic Cooperation and 
Development, 2018) ได ้เสนอบทความเร่ือง การเตรียมความพร้อมวยัรุ่นส าหรับโลกแห่งการมีส่วนร่วมและความยัง่ยืน: กรอบ
สมรรถนะระดบัสากล ไดเ้สนอมิติของสมรรถนะสากล ไดแ้ก่ การเขา้ใจประเด็นระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัสากล และระดบัวฒันธรรม
อย่างมีนัยส าคญั การเขา้ใจและซาบซ้ึงต่อมุมมองและทศันคติของบุคคลอ่ืน การเปิดรับและมีปฏิสัมพนัธ์ขา้มวฒันธรรมอย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ การลงมือปฏิบติัเพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืและความเป็นอยูท่ี่ดี 
  
ตาราง 3 
แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนด้านการพัฒนาบัณฑิตและด้านคุณลักษณะบัณฑิต  ระดับปริญญาตรี คณะ
ศึกษาศาสตร์ ในศตวรรษท่ี 2 จ าแนกตามช้ันปีการศึกษา 

ดา้น 
ชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 2 ชั้นปีท่ี 3 ชั้นปีท่ี 4 ชั้นปีท่ี 5 ข้ึนไป 

F 
X̅ SD X̅ SD X̅ SD X̅ SD X̅ SD 

การพฒันาบณัฑิต 126.98 5.45 126.86 5.81 123.46 10.65 119.24 13.31 115.14 14.06 14.536* 
คุณลกัษณะบณัฑิต   88.00 0.00   88.00 0.00   88.00   0.00   87.32  2.24   88.00  0.00   8.314* 
*p < .05 
 
  



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี

521521

ความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ส่วนนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 พบวา่ ดา้นความรู้ทางการบญัชี ทกัษะทางวิชาชีพ ทกัษะภาษาต่างประเทศ 
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ประสบการณ์ และการพฒันาตนเอง ของนกัศึกษามหาวทิยาลยัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีค่าเฉล่ีย
สูงกว่านักศึกษามหาวิทยาลยัในภาคกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนด้านท่ีเหลือไม่พบความแตกต่าง อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ และเป็นไปตามแนวคิดของ พิชญาภา ยืนยาว (2560) ท่ีกล่าววา่ การพฒันาการศึกษาให้บรรลุผลตามเป้าหมายท่ี
ก าหนดไวคื้อ การเน้นให้คนไทยเป็นคนดี เก่ง และมีความสุข รวมทั้งมีความรู้เชิงวิชาการและสมรรถนะทางวิชาชีพ มีคุณธรรม
จริยธรรม แสวงหาความรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต ด ารงชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีสุขภาพทั้งกายและใจท่ีสมบูรณ์
สามารถประกอบอาชีพและอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข และสุบิน ยรุะรัช (2559) กล่าววา่ การอุดมศึกษาเป็นการจดัการศึกษา 
ท่ีมุ่งพฒันาคนเขา้สู่วชิาชีพ การพฒันาคุณภาพของบณัฑิตมีความส าคญัยิง่ต่อการพฒันาประเทศ บณัฑิตไทยจะมีคุณภาพไดก็้ต่อเม่ือ
การจดัการศึกษามีคุณภาพ ดงันั้น สถาบนัอุดมศึกษาควรผลิตบณัฑิตให้ไดป้ริมาณและคุณภาพตอบสนองต่อความตอ้งการก าลงัคน
ของประเทศ และ World Economic Forum (2016) ไดเ้สนอ 10 ทกัษะท่ีจ าเป็นในปี ค.ศ. 2020 ท่ีตลาดแรงงานโลกตอ้งการ ไดแ้ก่ (1) 
ทกัษะการแกปั้ญหาท่ีซบัซอ้น (complex problem solving) (2) การคิดวิเคราะห์ (critical thinking) (3) การคิดสร้างสรรค ์(creativity) (4) 
การจัดการบุคคล (people management) (5) การท างานร่วมกับผูอ่ื้น (coordinating with others) (6) ความฉลาดทางอารมณ์ 
(emotional intelligence) (7) การประเมินและตดัสินใจ (judgment and decision making) (8) การบริการ (service orientation) (9) การ
เจรจาต่อรอง (negotiation) (10) ความคิดยืดหยุน่ (cognitive flexibility) และ OECD (Organization for Economic Cooperation and 
Development, 2018) ได ้เสนอบทความเร่ือง การเตรียมความพร้อมวยัรุ่นส าหรับโลกแห่งการมีส่วนร่วมและความยัง่ยืน: กรอบ
สมรรถนะระดบัสากล ไดเ้สนอมิติของสมรรถนะสากล ไดแ้ก่ การเขา้ใจประเด็นระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัสากล และระดบัวฒันธรรม
อย่างมีนัยส าคญั การเขา้ใจและซาบซ้ึงต่อมุมมองและทศันคติของบุคคลอ่ืน การเปิดรับและมีปฏิสัมพนัธ์ขา้มวฒันธรรมอย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ การลงมือปฏิบติัเพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืและความเป็นอยูท่ี่ดี 
  
ตาราง 3 
แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนด้านการพัฒนาบัณฑิตและด้านคุณลักษณะบัณฑิต  ระดับปริญญาตรี คณะ
ศึกษาศาสตร์ ในศตวรรษท่ี 2 จ าแนกตามช้ันปีการศึกษา 

ดา้น 
ชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 2 ชั้นปีท่ี 3 ชั้นปีท่ี 4 ชั้นปีท่ี 5 ข้ึนไป 

F 
X̅ SD X̅ SD X̅ SD X̅ SD X̅ SD 

การพฒันาบณัฑิต 126.98 5.45 126.86 5.81 123.46 10.65 119.24 13.31 115.14 14.06 14.536* 
คุณลกัษณะบณัฑิต   88.00 0.00   88.00 0.00   88.00   0.00   87.32  2.24   88.00  0.00   8.314* 
*p < .05 
 
  

ตาราง 4 
แสดงผลการเปรียบเทียบรายคู่ความแตกต่างของคะแนนด้านการพัฒนาบัณฑิตและด้านคุณลักษณะบัณฑิต ระดับปริญญาตรี คณะ
ศึกษาศาสตร์ ในศตวรรษท่ี 2 จ าแนกตามช้ันปีการศึกษา 

ดา้นการพฒันาบณัฑิต 
ชั้นปีท่ี 1 2 3 4 5 

1 - .126 3.525 7.746* 11.840* 
2  - 3.399 7.620* 11.714* 
3   -          4.221   8.315* 
4    - 4.094 
5     - 

ดา้นคุณลกัษณะบณัฑิต 
ชั้นปีท่ี 1 2 3 4 5 

1 - .106 .115 .678* .237 
2  - .112 .678* .240 
3   - .678* .240 
4    - .249 
5     - 

*p < .05 
 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 

การวิจยัในคร้ังน้ี วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการพฒันาบณัฑิตและคุณลกัษณะบณัฑิต  ระดบัปริญญาตรี คณะ
ศึกษาศาสตร์ ในศตวรรษท่ี21 จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 420 คน การเก็บรวบรวมขอ้มูลใช้แบบสอบถามท่ีผูว้ิจัยสร้างข้ึนผ่าน
แบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ประกอบดว้ย ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด t test และการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว สรุปผลการวจิยัไดว้า่ (1) นกัศึกษาท่ีมีเพศต่างกนั มีคะแนนดา้นการ
พฒันาบณัฑิตและดา้นคุณลกัษณะบณัฑิต ระดบัปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ ในศตวรรษท่ี 21 ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 และ (2) นักศึกษาท่ีมีชั้นปีการศึกษาต่างกนั มีคะแนนด้านการพฒันาบัณฑิตและด้านคุณลกัษณะบัณฑิต  ระดับ
ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ ในศตวรรษท่ี 21 แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

จากผลการวิจยัขา้งตน้ จึงไดข้อ้เสนอแนะส าหรับการน าไปใช ้(1) เพื่อให้การพฒันาบณัฑิตและคุณลกัษณะบณัฑิต ระดบั
ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ ในศตวรรษท่ี 21 มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ผูส้อนควรจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นและกระตุ ้น
พฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ดา้นความรู้ ดา้นทกัษะทางปัญญา ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ  
ดา้นทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยี ดา้นการเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ ดา้นการเป็นผูร่้วม
สร้างสรรคน์วตักรรม และดา้นการเป็นพลเมืองท่ีเขม้แขง็ของนกัศึกษา เพ่ือให้นกัศึกษาเห็นความส าคญัอนัจะน ามาสู่ประสิทธิภาพของ
คุณลกัษณะบณัฑิตต่อไป และ (2) ควรเนน้การจดักิจกรรมท่ีกระตุน้คุณลกัษณะบณัฑิต ดา้นคุณธรรม จริยธรรม ดา้นความรู้ ดา้นทกัษะ
ทางปัญญา ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ  ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใช้
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“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

522522

เทคโนโลย ี ดา้นการเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ ดา้นการเป็นผูร่้วมสร้างสรรคน์วตักรรม และดา้นการเป็นพลเมืองท่ีเขม้แข็ง 
เพื่อใหน้กัศึกษาไดอ้งคค์วามรู้ครบถว้น  
 จากผลการวจิยัท่ีปรากฏ ท าใหท้ราบถึงคุณลกัษณะบณัฑิต ระดบัปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ในศตวรรษท่ี 21 ในดา้นต่าง ๆ  เพื่อ
ให้ผลการศึกษาคร้ังน้ี สามารถขยายต่อไปในทศันะท่ีกวา้งข้ึน ผูว้ิจยัจึงขอเสนอแนะส าหรับการท าวิจยัคร้ังต่อไป โดยควรศึกษา
ปัจจยัท่ีส่งต่อคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องบณัฑิตในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีครอบคลุมมากยิง่ข้ึน 
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เทคโนโลย ี ดา้นการเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ ดา้นการเป็นผูร่้วมสร้างสรรคน์วตักรรม และดา้นการเป็นพลเมืองท่ีเขม้แข็ง 
เพื่อใหน้กัศึกษาไดอ้งคค์วามรู้ครบถว้น  
 จากผลการวจิยัท่ีปรากฏ ท าใหท้ราบถึงคุณลกัษณะบณัฑิต ระดบัปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ในศตวรรษท่ี 21 ในดา้นต่าง ๆ  เพื่อ
ให้ผลการศึกษาคร้ังน้ี สามารถขยายต่อไปในทศันะท่ีกวา้งข้ึน ผูว้ิจยัจึงขอเสนอแนะส าหรับการท าวิจยัคร้ังต่อไป โดยควรศึกษา
ปัจจยัท่ีส่งต่อคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องบณัฑิตในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีครอบคลุมมากยิง่ข้ึน 
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การศึกษาการบริหารจัดการงานพสัดุของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
 

ชนาวร์ี ศรีหนู1* 
กมลทิพย ์ศรีหาเศษ2 และ พนิดา พานิชวฒันะ3 

สาขาวชิาวดัผลการศึกษา ภาควชิาการประเมินและการวจิยั คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง ประเทศไทย1,2,3 

*ผูรั้บผิดชอบบทความ: 5804500071@rumail.ru.ac.th 
 

บทคดัย่อ 
 

การวจิยัในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการบริหารจดัการงานพสัดุของกรมยทุธศึกษาทหารอากาศ โดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยั
เชิงคุณภาพ กลุ่มเป้าหมายในการวิจยั คือ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ โดยมีโรงเรียนในความรับผิดชอบ 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียน
นายทหารชั้นผูบ้งัคบัฝูง โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน และโรงเรียนครูทหาร เก็บขอ้มูลดว้ยแบบบนัทึกการเบิกจ่ายพสัดุ สถิติท่ีใชใ้น
การวิเคราะห์ขอ้มูล ประกอบดว้ย ค่าเฉล่ีย ความถ่ี และร้อยละ ผลวิจยัพบวา่ โรงเรียนนายทหารชั้นผูบ้งัคบัฝูง หลกัสูตรนายทหารชั้น         
ผูบ้งัคบัฝงู ไดรั้บงบประมาณจดัสรรพสัดุ ส.ส.ต. เฉล่ียปีละ 316,536.33 บาท ความตอ้งการพสัดุ การจดัหา การแจกจ่าย และจ านวน
การเบิกสอดคลอ้งกนัคือ เฉล่ียปีละ 217 รายการ โรงเรียนนายทหารประทวน หลกัสูตรนายทหารประทวนชั้นพนัจ่า ไดรั้บงบประมาณ
จดัสรรพสัดุ ส.ส.ต. เฉล่ียปีละ 553,755.66 บาท ความตอ้งการพสัดุ การจดัหา การแจกจ่าย และจ านวนการเบิกสอดคลอ้งกนั คือ เฉล่ีย
ปีละ 59.66 รายการ ส่วนหลกัสูตรนายทหารประทวน ไดรั้บงบประมาณจดัสรรพสัดุ ส.ส.ต. เฉล่ียปีละ 660,406.33 บาท ความตอ้งการ
พสัดุ การจดัหา การแจกจ่าย และจ านวนการเบิกสอดคลอ้งกนัคือ เฉล่ียปีละ 123 รายการ และโรงเรียนครูทหาร หลกัสูตรครูทหาร     
ชั้นสัญญาบตัร ได้รับงบประมาณจดัสรรพสัดุ ส.ส.ต. เฉล่ียปีละ 49,973.33 บาท ความตอ้งการพสัดุ การจัดหา การแจกจ่าย  และ
จ านวนการเบิกสอดคลอ้งกนัคือ เฉล่ียปีละ 36.33 รายการ ส่วนหลกัสูตรครูทหารชั้นประทวน ไดรั้บงบประมาณจดัสรรพสัดุ ส.ส.ต. 
เฉล่ียปีละ 47,603.66 บาท ความตอ้งการพสัดุ การจดัหา การแจกจ่าย และจ านวนการเบิกสอดคลอ้งกนัคือ เฉล่ียปีละ 20.33 รายการ 
 
ค าส าคญั: การบริหารจดัการ, งานพสัดุ, กรมยทุธศึกษาทหารอากาศ 
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เชิงคุณภาพ กลุ่มเป้าหมายในการวิจยั คือ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ โดยมีโรงเรียนในความรับผิดชอบ 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียน
นายทหารชั้นผูบ้งัคบัฝูง โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน และโรงเรียนครูทหาร เก็บขอ้มูลดว้ยแบบบนัทึกการเบิกจ่ายพสัดุ สถิติท่ีใชใ้น
การวิเคราะห์ขอ้มูล ประกอบดว้ย ค่าเฉล่ีย ความถ่ี และร้อยละ ผลวิจยัพบวา่ โรงเรียนนายทหารชั้นผูบ้งัคบัฝูง หลกัสูตรนายทหารชั้น         
ผูบ้งัคบัฝงู ไดรั้บงบประมาณจดัสรรพสัดุ ส.ส.ต. เฉล่ียปีละ 316,536.33 บาท ความตอ้งการพสัดุ การจดัหา การแจกจ่าย และจ านวน
การเบิกสอดคลอ้งกนัคือ เฉล่ียปีละ 217 รายการ โรงเรียนนายทหารประทวน หลกัสูตรนายทหารประทวนชั้นพนัจ่า ไดรั้บงบประมาณ
จดัสรรพสัดุ ส.ส.ต. เฉล่ียปีละ 553,755.66 บาท ความตอ้งการพสัดุ การจดัหา การแจกจ่าย และจ านวนการเบิกสอดคลอ้งกนั คือ เฉล่ีย
ปีละ 59.66 รายการ ส่วนหลกัสูตรนายทหารประทวน ไดรั้บงบประมาณจดัสรรพสัดุ ส.ส.ต. เฉล่ียปีละ 660,406.33 บาท ความตอ้งการ
พสัดุ การจดัหา การแจกจ่าย และจ านวนการเบิกสอดคลอ้งกนัคือ เฉล่ียปีละ 123 รายการ และโรงเรียนครูทหาร หลกัสูตรครูทหาร     
ชั้นสัญญาบตัร ได้รับงบประมาณจดัสรรพสัดุ ส.ส.ต. เฉล่ียปีละ 49,973.33 บาท ความตอ้งการพสัดุ การจัดหา การแจกจ่าย  และ
จ านวนการเบิกสอดคลอ้งกนัคือ เฉล่ียปีละ 36.33 รายการ ส่วนหลกัสูตรครูทหารชั้นประทวน ไดรั้บงบประมาณจดัสรรพสัดุ ส.ส.ต. 
เฉล่ียปีละ 47,603.66 บาท ความตอ้งการพสัดุ การจดัหา การแจกจ่าย และจ านวนการเบิกสอดคลอ้งกนัคือ เฉล่ียปีละ 20.33 รายการ 
 
ค าส าคญั: การบริหารจดัการ, งานพสัดุ, กรมยทุธศึกษาทหารอากาศ 
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Abstract 
 

 The purpose of this research was to study the management of supplies of the Royal Thai Air Force Education 
Department. This research used a qualitative research methodology. The research target group is the Royal Thai Air Force 
Education Department. There are 3 schools in the responsibilities, namely the Army Commander's School Royal Military 
Academy and military school. Store data with logs Parcel disbursement. The statistics used to analyze the data consisted of mean, 
frequency, and percentage. The results showed that Squadron Commander’s School Squadron Commander Course Received a 
budget to allocate S.S.T. supplies, an average of 316,536.33 baht per year. The demand for supplies, procurement, distribution, 
and the corresponding number of withdrawals is an average of 217 items per year. Military Academy Sergeant Major Sergeant 
Major Course received an average of 553,755.66 baht per year in the budget allocating S.S.T. supplies, and the demand for 
supplies, procurement, distribution, and the corresponding number of withdrawals was 59.66 items per year. Army Officer Course 
Received a budget to allocate S.S.T. supplies, averaging 660,406.33 baht per year. The corresponding procurement, distribution, 
and drawdown amount is an average of 123 items per year. Military school Military Instructor Course Received an average of 
49,973.33 baht per year in the budget allocating S.S.T. supplies, supplies, procurement, distribution, and the corresponding 
number of withdrawals were 36.33 items per year. Course military teacher received a budget to allocate S.S.T. supplies, an 
average of 47,603.66 baht per year, demand for supplies, procurement the corresponding distribution and drawdown amount is an 
average of 20.33 transactions per year. 
 
Keywords: Management, Inventory Management, The Royal Thai Air Force Directorate of Education and Training 
  



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

526526

 

บทน า 
 

 งานพัสดุ  มีความส าคัญต่อการด าเนินงานของหน่วยงานทุกแห่ง เพราะพัสดุเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน การจดัการงานพสัดุจึงเป็นส่ิงท่ีมีความจ าเป็นอยา่งยิ่ง เน่ืองจากจะก่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ประหยดั ทนัต่อ
เหตุการณ์ปัจจุบนัแลว้ การมีความพร้อมดา้นวสัดุ ครุภณัฑ ์จึงท าให้องคก์รประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว  ้องคก์รใดขาดหลกัการ
จดัการงานพสัดุท่ีดีแลว้ การท างานยอ่มจะเกิดความซ ้ าซอ้นและส้ินเปลือง  และท าให้องคก์รนั้นดอ้ยประสิทธิภาพ นอกจากน้ี งานพสัดุ
เป็นงานท่ีสนบัสนุนแผนงานโครงการต่าง ๆ ซ่ึงไดว้างแผนไว ้โดยให้มีพสัดุพอใชต้ลอดเวลา ท าให้งานและโครงการด าเนินไปได ้ส่วน
งานดา้นอ่ืน ๆ นั้น จะประสบผลส าเร็จไม่ได ้หากไม่ไดรั้บความร่วมมือหรือสนับสนุนจากฝ่ายพสัดุ ปัจจุบนังานพสัดุเป็นงานท่ีมีความ
เส่ียงในเร่ืองของการเกิดขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากเป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั กฎ ระเบียบและแนวปฏิบติัของทางราชการท่ีมีการปรับปรุงเพ่ิมเติม
ตลอดเวลา เจา้หน้าท่ีพสัดุจึงตอ้งศึกษาติดตามและเป็นผูมี้ประสบการณ์การปฏิบติังานอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งปฏิบติังานโดยยึดหลกัการ
บริหารพสัดุในดา้นความโปร่งใส ตรวจสอบได ้และเป็นธรรม เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ลดความเส่ียงในการปฏิบติังานท่ี
หากผิดพลาด จะมีผลความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อผูค้า้ท่ีเก่ียวขอ้ง ทิศทางการพฒันางานดา้นการพสัดุในอนาคต ควรให้ความส าคญักบั
ผูป้ฏิบติังานดา้นการพสัดุ โดยการส่งเสริมสนบัสนุนให้บุคลากรมีความพร้อมในการปฏิบติังาน เพ่ือรักษามาตรฐาน การปฏิบติังานดา้น
การพสัดุใหเ้กิดผลดี มีความคุม้ค่าของการใชง้บประมาณ ซ่ึงเป็นเงินภาษีของทุกคน (เบญญาภา ยาโตปมา, 2558) 
 การบริหารจดัการงานพสัดุของกรมยทุธศึกษาทหารอากาศเป็นหน่วยงานหลกัและหน่วยงานส าคญัในการสนบัสนุนการศึกษา
ของกรมยทุธศึกษาทหารอากาศ โดยปฏิบติังานในดา้นการจดัซ้ือ จดัหา การควบคุมและจ าหน่ายพสัดุของกรมยทุธศึกษาทหารอากาศ เพ่ือ
อ านวยความสะดวก และจดัระบบบริหารงาน โดยมีการจดัท าแผนปฏิบติัการการจดัซ้ือจดัจา้งประจ าปี เพ่ือเป็นแนวทางในการจดัซ้ือ
จดัจา้ง มีการรายงานการปฏิบติัตามแผนการจดัซ้ือจดัจา้ง ด าเนินการจดัซ้ือ จดัหา และจดัจา้งซ่อมบ ารุงพสัดุให้อยูใ่นสภาพพร้อมใช้
งานอยูเ่สมอ มีการจดัเก็บพสัดุคงคลงัให้บริการ หน่วยงานในการเบิกใช ้การควบคุม การรับ-จ่ายพสัดุ การจดัท าบญัชีและทะเบียนคุม
พสัดุ การจดัท ารายงานการเบิกใช้และจัดเก็บขอ้มูลต่าง ๆ ด้านการพสัดุตลอดจนการด าเนินการตรวจสอบพสัดุประจ าปี และการ
จ าหน่ายพสัดุท่ีช ารุด หมดความจ าเป็นในการใชง้าน เม่ือมีหน่วยงานเพ่ิมข้ึน ประกอบกบัการเพ่ิมจ านวนขา้ราชการ พนกังาน ลูกจา้ง 
ท าใหป้ริมาณงานของส่วนบริหารงานพสัดุ เพ่ิมสูงข้ึนดว้ย ทั้งน้ี การปฏิบติังานตอ้งยดึหลกัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานตามกรอบ กฎ 
ระเบียบของทางราชการและหลกัการบริหารพสัดุ คือ โปร่งใส ตรวจสอบได ้และมีการแข่งขนั อย่างเป็นธรรม และเพื่อให้การปฏิบติั
ราชการดา้นพสัดุของกรมยทุธศึกษาทหารอากาศเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  
 จากขอ้ความท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ท าใหผู้ว้จิยัจึงสนใจศึกษาการบริหารจดัการงานพสัดุของกรมยทุธศึกษาทหารอากาศ เพ่ือจะ
ทราบขอ้มูลอนัจะท าใหเ้กิดประโยชน์อยา่งยิง่ต่อการพฒันาการบริหารจดัการงานพสัดุของกรมยทุธศึกษาทหารอากาศต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 

เพื่อศึกษาการบริหารจดัการงานพสัดุของกรมยทุธศึกษาทหารอากาศ  
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีกรอบแนวคดิ และผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

 พระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (“พระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหาร
พสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560,” 2560) กล่าวถึงการบริหารพสัดุไวใ้นหมวด 13 โดยระบุมาตราท่ี 112 และ 113 ดงัน้ี 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ
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บทน า 
 

 งานพัสดุ  มีความส าคัญต่อการด าเนินงานของหน่วยงานทุกแห่ง เพราะพัสดุเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน การจดัการงานพสัดุจึงเป็นส่ิงท่ีมีความจ าเป็นอยา่งยิ่ง เน่ืองจากจะก่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ประหยดั ทนัต่อ
เหตุการณ์ปัจจุบนัแลว้ การมีความพร้อมดา้นวสัดุ ครุภณัฑ ์จึงท าให้องคก์รประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว  ้องคก์รใดขาดหลกัการ
จดัการงานพสัดุท่ีดีแลว้ การท างานยอ่มจะเกิดความซ ้ าซอ้นและส้ินเปลือง  และท าให้องคก์รนั้นดอ้ยประสิทธิภาพ นอกจากน้ี งานพสัดุ
เป็นงานท่ีสนบัสนุนแผนงานโครงการต่าง ๆ ซ่ึงไดว้างแผนไว ้โดยให้มีพสัดุพอใชต้ลอดเวลา ท าให้งานและโครงการด าเนินไปได ้ส่วน
งานดา้นอ่ืน ๆ นั้น จะประสบผลส าเร็จไม่ได ้หากไม่ไดรั้บความร่วมมือหรือสนับสนุนจากฝ่ายพสัดุ ปัจจุบนังานพสัดุเป็นงานท่ีมีความ
เส่ียงในเร่ืองของการเกิดขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากเป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั กฎ ระเบียบและแนวปฏิบติัของทางราชการท่ีมีการปรับปรุงเพ่ิมเติม
ตลอดเวลา เจา้หน้าท่ีพสัดุจึงตอ้งศึกษาติดตามและเป็นผูมี้ประสบการณ์การปฏิบติังานอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งปฏิบติังานโดยยึดหลกัการ
บริหารพสัดุในดา้นความโปร่งใส ตรวจสอบได ้และเป็นธรรม เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ลดความเส่ียงในการปฏิบติังานท่ี
หากผิดพลาด จะมีผลความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อผูค้า้ท่ีเก่ียวขอ้ง ทิศทางการพฒันางานดา้นการพสัดุในอนาคต ควรให้ความส าคญักบั
ผูป้ฏิบติังานดา้นการพสัดุ โดยการส่งเสริมสนบัสนุนให้บุคลากรมีความพร้อมในการปฏิบติังาน เพ่ือรักษามาตรฐาน การปฏิบติังานดา้น
การพสัดุใหเ้กิดผลดี มีความคุม้ค่าของการใชง้บประมาณ ซ่ึงเป็นเงินภาษีของทุกคน (เบญญาภา ยาโตปมา, 2558) 
 การบริหารจดัการงานพสัดุของกรมยทุธศึกษาทหารอากาศเป็นหน่วยงานหลกัและหน่วยงานส าคญัในการสนบัสนุนการศึกษา
ของกรมยทุธศึกษาทหารอากาศ โดยปฏิบติังานในดา้นการจดัซ้ือ จดัหา การควบคุมและจ าหน่ายพสัดุของกรมยทุธศึกษาทหารอากาศ เพ่ือ
อ านวยความสะดวก และจดัระบบบริหารงาน โดยมีการจดัท าแผนปฏิบติัการการจดัซ้ือจดัจา้งประจ าปี เพ่ือเป็นแนวทางในการจดัซ้ือ
จดัจา้ง มีการรายงานการปฏิบติัตามแผนการจดัซ้ือจดัจา้ง ด าเนินการจดัซ้ือ จดัหา และจดัจา้งซ่อมบ ารุงพสัดุให้อยูใ่นสภาพพร้อมใช้
งานอยูเ่สมอ มีการจดัเก็บพสัดุคงคลงัให้บริการ หน่วยงานในการเบิกใช ้การควบคุม การรับ-จ่ายพสัดุ การจดัท าบญัชีและทะเบียนคุม
พสัดุ การจดัท ารายงานการเบิกใช้และจัดเก็บขอ้มูลต่าง ๆ ด้านการพสัดุตลอดจนการด าเนินการตรวจสอบพสัดุประจ าปี และการ
จ าหน่ายพสัดุท่ีช ารุด หมดความจ าเป็นในการใชง้าน เม่ือมีหน่วยงานเพ่ิมข้ึน ประกอบกบัการเพ่ิมจ านวนขา้ราชการ พนกังาน ลูกจา้ง 
ท าใหป้ริมาณงานของส่วนบริหารงานพสัดุ เพ่ิมสูงข้ึนดว้ย ทั้งน้ี การปฏิบติังานตอ้งยดึหลกัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานตามกรอบ กฎ 
ระเบียบของทางราชการและหลกัการบริหารพสัดุ คือ โปร่งใส ตรวจสอบได ้และมีการแข่งขนั อย่างเป็นธรรม และเพื่อให้การปฏิบติั
ราชการดา้นพสัดุของกรมยทุธศึกษาทหารอากาศเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  
 จากขอ้ความท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ท าใหผู้ว้จิยัจึงสนใจศึกษาการบริหารจดัการงานพสัดุของกรมยทุธศึกษาทหารอากาศ เพ่ือจะ
ทราบขอ้มูลอนัจะท าใหเ้กิดประโยชน์อยา่งยิง่ต่อการพฒันาการบริหารจดัการงานพสัดุของกรมยทุธศึกษาทหารอากาศต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 

เพื่อศึกษาการบริหารจดัการงานพสัดุของกรมยทุธศึกษาทหารอากาศ  
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีกรอบแนวคดิ และผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

 พระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (“พระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหาร
พสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560,” 2560) กล่าวถึงการบริหารพสัดุไวใ้นหมวด 13 โดยระบุมาตราท่ี 112 และ 113 ดงัน้ี 

 

 มาตรา 112 ใหห้น่วยงานของรัฐจดัใหมี้การควบคุมและดูแลพสัดุท่ีอยูใ่นความครอบครอง ใหมี้การใชแ้ละการบริหารพสัดุท่ี
เหมาะสม คุม้ค่า และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากท่ีสุด 
 มาตรา 113 การด าเนินการตามมาตรา 112 ซ่ึงรวมถึงการเก็บ การบนัทึก การเบิกจ่าย การยมื การตรวจสอบ การบ ารุงรักษา 
และการจ าหน่ายพสัดุ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีก าหนด 
 ส่วนระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (“ระเบียบกระทรวงการคลงั
วา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560,” 2560) ไดร้ะบุในหมวด 9 การบริหารพสัดุ วา่ สามารถแบ่งการ
จดัซ้ือจดัจ้างและการบริหารพสัดุได ้4 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนท่ี 1 การเก็บ การบนัทึก การเบิกจ่าย ส่วนท่ี 2 การยืม ส่วนท่ี 3 การ
บ ารุงรักษา การตรวจสอบ และส่วนท่ี 4 การจ าหน่ายพสัดุ 
 เม่ือพิจารณากระบวนการส าคญัของการบริหารพสัดุ พบวา่มี 6 ขั้นตอน ดงัน้ี (ธมภคมน ขนอม, 2561; อดิศยั เพียงเกษ, 2547) 
 1. การวางแผนการจดัการโครงการ การจดัหาพสัดุมีจุดเร่ิมตน้เหมือนกบังานอ่ืน ๆ คือ ตอ้งมีการวางแผนเก่ียวกบัการใช ้การ
ไดม้าของพสัดุโดยเฉพาะโดยอาศยัการท าแผนงานร่วมกบัแผนงานอ่ืน ๆ แต่แผนหลกันั้น ควรจะเป็นแผนระยะสั้น คือ แผน 1 ปี ทั้งน้ี เม่ือ
สามารถน าแผนนั้น มาเป็นแนวทางในการปฏิบติัขั้นตอนท่ีสอง ของวงจรการจดัหาพสัดุไดอ้ยา่งสมัฤทธิผลตามเป้าหมายของแผนได ้ 
 2. การก าหนดความตอ้งการหรือการค านวณความตอ้งการเป็นขั้นตอนเก่ียวกบัการประมาณจ านวนความตอ้งการของพสัดุแต่ละ
รายการ หลกัการส าคญัในการก าหนดความตอ้งการคือ ตอ้งมีวธีิการก าหนดความตอ้งการอยา่งประหยดัและมีประสิทธิภาพ 
 3. การจดัหาพสัดุในการด าเนินการจดัหาพสัดุนั้น เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานตอ้งปฏิบติัตามแผนปฏิบติัการจดัหาท่ีหน่วยงาน
วางไว ้โดยใหถู้กตอ้งตามระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัหาพสัดุตามระเบียบของทางราชการนั้น ประกอบดว้ย การซ้ือ การจา้ง การจดัท า
ของ การรับโอน การรับบริจาค การรับความช่วยเหลือ การแลกเปล่ียน และการเช่า โดยตอ้งด าเนินการตามขั้นตอนของระเบียบอย่าง
เคร่งครัด แนวทางปฏิบติัในการจดัหาพสัดุไวด้งัน้ี 
 4. การแจกจ่ายและการควบคุมพสัดุ ข้ึนอยูท่ี่การจดัหาพสัดุท่ีถูกตอ้ง และแจกจ่ายแก่ผูใ้ชห้รือหน่วยใช ้ไดท้นัเวลาและใน
ปริมาณท่ีถูกตอ้ง การแจกจ่ายพสัดุนั้น เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติัตอ้งรับผิดชอบตั้งแต่การจดัการควบคุมพสัดุ วางแผนการเก็บ และจดัเก็บ
ในคลงัพสัดุ ด าเนินการแจกจ่ายพสัดุตามใบเบิกของหน่วยใช ้การส ารวจพสัดุท่ีคงเหลือในบญัชี และด าเนินการจดัซ้ือมาเพ่ิมเติม 
 5. การบ ารุงรักษาพสัดุ เป็นขั้นตอนท่ีเกิดข้ึนเม่ือพสัดุไดถู้กแจกจ่ายไปจนถึงมือของหน่วยใชแ้ลว้ การบ ารุงรักษาเป็นขั้นตอนท่ี
มีความเก่ียวพนักบัขั้นตอนอ่ืน ๆ ของการจดัการพสัดุอยา่งมาก ตั้งแต่การจดัหา ซ่ึงจะตอ้งค านึงถึงการควบคุมคุณภาพของพสัดุท่ีจดัหา 
เพ่ือไม่ท าให้เกิดปัญหาการช ารุดเส่ือมสภาพก่อนก าหนด อนัจะเป็นปัญหาในการก าหนดช่วงเวลาการบ ารุงรักษาให้เป็นมาตรฐาน 
นอกจากนั้น การวางแผนการบ ารุงรักษาก็จะตอ้งท าไปพร้อม ๆ กบัการจดัหาพสัดุ และมีการจดัเตรียมพสัดุส ารองท่ีจ าเป็น เพ่ือแจกจ่าย
ให้แก่หน่วยใชใ้ห้เพียงพอ รวมทั้งจะตอ้งมีการจดัฝึกอบรมผูใ้ชใ้ห้รู้จกัการใช้และการบ ารุงรักษาอย่างถูกวิธี และสุดทา้ยเม่ือไม่
สามารถบ ารุงรักษาไดอี้กต่อไป ก็จะพิจารณาจ าหน่ายออกจากบญัชี 
 6. การจ าหน่ายพสัดุออกจากบญัชี เป็นการปลดภาระความรับผิดชอบพสัดุนั้น ถา้หากพสัดุนั้นใชก้ารไม่ได ้ซ่ึงอาจมาจาก
สาเหตุต่าง ๆ หรือสูญหาย เส่ือมสภาพ ลา้สมยัใชก้ารไม่ได ้ 
 ขั้นตอนทั้ง 6 ขั้นตอนนั้น เม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละขั้นตอน พบวา่ ขั้นตอนท่ี 4 ประกอบดว้ย กระบวนการส าคญั  
2 ขั้นตอน คือ การแจกจ่ายและการควบคุมพสัดุ ดงันั้น เม่ือน าขั้นตอนทั้ง 6 ขั้นตอน มาจ าแนกรายละเอียดสู่ขั้นตอนกระบวนการ
ปฏิบติั สามารถแบ่งได ้7 ขั้นตอน ประกอบดว้ย (1) การวางแผนจดัท าโครงการ (2) การก าหนดความตอ้งการพสัดุ (3) การจดัหาพสัดุ (4) 
การแจกจ่ายพสัดุ (5) การควบคุมพสัดุ (6) การบ ารุงรักษาพสัดุ และ (7) การจ าหน่ายพสัดุ ซ่ึงกระบวนการบริหารจดัการพสัดุของไทย
สอดคลอ้งกบัขั้นตอนการบริหารจดัการพสัดุของต่างประเทศ (Ajulong, Okiria, & Owako, 2021; Buschiazzo, Mula, & Campuzano-
Bolarin, 2020; Kinunda, 2020; Nyakundi, 2018; Oloo, 2021) ทั้งน้ี ในส่วนของขั้นตอนการจ าหน่ายพสัดุ จะใชก้บัพสัดุคงรูปเท่านั้น



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี
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เม่ือพิจารณาบริบทของหน่วยงานกรมยุทธศึกษาทหารอากาศท่ีเป็นเป้าหมายในการศึกษาคร้ังน้ีนั้น พสัดุท่ีใช้ในหน่วยงานเป็น
ประเภทพสัดุส้ินเปลือง สูญส้ินไป ราคาต ่า จึงไม่มีขั้นตอนของการจ าหน่ายพสัดุ การวิจยัคร้ังน้ี จึงไม่ศึกษาการปฏิบติังานดา้นการ
จ าหน่ายพสัดุ ดงันั้น ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัจึงท าการศึกษาตวัแปรเก่ียวกบัการบริหารพสัดุ 6 ดา้น ดงัภาพ 1 
 

 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 
วธีิด าเนินการวจิยั 

 
กลุ่มเป้าหมายในการวจิยัคร้ังน้ี คือ กรมยทุธศึกษาทหารอากาศ ซ่ึงมีขอบเขตหนา้ท่ีในการวางแผนการปฏิบติั อ านวยการ 

ประสานงาน ก ากบัการ และด าเนินการเก่ียวกบัการศึกษา และการฝึกอบรมแก่ก าลงัพลของกองทพัอากาศตามท่ีกองทพัอากาศก าหนด 
รวมทั้งตรวจตรากิจการในสายวิทยาการดา้นการศึกษา การฝึก มีเจา้กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นผูบ้ังคบับญัชารับผิดชอบ โดยมี
โรงเรียนในความรับผิดชอบ  3 แห่ง คือ โรงเรียนนายทหารชั้นผูบ้งัคบัฝงู โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน และโรงเรียนครูทหาร ในส่วนงาน
พสัดุ มีหนา้ท่ีสนบัสนุนงานดา้นพสัดุในทุกดา้น เพื่อใหข้อบเขตหนา้ท่ีของกรมยทุธศึกษาทหารอากาศประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ี
วางไว ้โดยผูใ้หข้อ้มูล ประกอบดว้ย ผูรั้บผิดชอบส่วนงานพสัดุ กรมยทุธศึกษาทหารอากาศ จ านวน 1 คน ผูรั้บผิดชอบงานพสัดุโรงเรียน
นายทหารชั้นผูบ้งัคบัฝูง จ านวน 1 คน ผูรั้บผิดชอบงานพสัดุโรงเรียนนายทหารชั้นประทวน จ านวน 1 คน และผูรั้บผิดชอบงานพสัดุ
โรงเรียนครูทหาร จ านวน 1 คน 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบบนัทึกขอ้มูลการเบิกจ่ายพสัดุของโรงเรียนในความรับผิดชอบของกรมยุทธศึกษาทหาร
อากาศ โดยขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือในการวจิยั ดงัน้ี (1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการ
งานพสัดุของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ (2) จดัท าแบบบนัทึกการเบิกจ่ายพสัดุและเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาเพ่ือพิจารณาความ
ถูกตอ้ง และความครบถว้นสมบูรณ์ ครอบคลุมคลุมตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั (3) ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือการวิจยั โดยผูเ้ช่ียวชาญ
จ านวน 3 คน พิจารณาความตรงเชิงเน้ือหา โดยพิจารณาความสอดคลอ้งระหวา่งแบบบนัทึกการเบิกจ่ายพสัดุท่ีเก็บรวบรวมกบัเน้ือหา 
โดยการน านิยามและขอ้มูลแบบบนัทึกใหผู้เ้ช่ียวชาญพิจารณาลงความเห็นวา่ แบบบนัทึกแต่ละขอ้วดัไดต้ามนิยามท่ีก าหนดไวห้รือไม่ 
ดว้ยวธีิการหาดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) โดยใหค้ะแนนดงัน้ี หากสอดคลอ้งกบัเน้ือหา ให้คะแนน 1 ไม่สอดคลอ้ง ให้คะแนน -1 และไม่
แน่ใจ ให้คะแนน 0 ผลการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือดา้นความตรงเชิงเน้ือหา พบว่า แบบบนัทึกทุกขอ้มีค่า IOC เท่ากบั 1.00  
4) น าแบบบนัทึกการเบิกจ่ายพสัดุมาแกไ้ข ปรับปรุง จากนั้น จดัพิมพฉ์บบัสมบูรณ์น าเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา และค านวณค่าความ



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี

529529

 

เม่ือพิจารณาบริบทของหน่วยงานกรมยุทธศึกษาทหารอากาศท่ีเป็นเป้าหมายในการศึกษาคร้ังน้ีนั้น พสัดุท่ีใช้ในหน่วยงานเป็น
ประเภทพสัดุส้ินเปลือง สูญส้ินไป ราคาต ่า จึงไม่มีขั้นตอนของการจ าหน่ายพสัดุ การวิจยัคร้ังน้ี จึงไม่ศึกษาการปฏิบติังานดา้นการ
จ าหน่ายพสัดุ ดงันั้น ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัจึงท าการศึกษาตวัแปรเก่ียวกบัการบริหารพสัดุ 6 ดา้น ดงัภาพ 1 
 

 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 
วธีิด าเนินการวจิยั 

 
กลุ่มเป้าหมายในการวจิยัคร้ังน้ี คือ กรมยทุธศึกษาทหารอากาศ ซ่ึงมีขอบเขตหนา้ท่ีในการวางแผนการปฏิบติั อ านวยการ 

ประสานงาน ก ากบัการ และด าเนินการเก่ียวกบัการศึกษา และการฝึกอบรมแก่ก าลงัพลของกองทพัอากาศตามท่ีกองทพัอากาศก าหนด 
รวมทั้งตรวจตรากิจการในสายวิทยาการดา้นการศึกษา การฝึก มีเจา้กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นผูบ้ังคบับญัชารับผิดชอบ โดยมี
โรงเรียนในความรับผิดชอบ  3 แห่ง คือ โรงเรียนนายทหารชั้นผูบ้งัคบัฝงู โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน และโรงเรียนครูทหาร ในส่วนงาน
พสัดุ มีหนา้ท่ีสนบัสนุนงานดา้นพสัดุในทุกดา้น เพื่อใหข้อบเขตหนา้ท่ีของกรมยทุธศึกษาทหารอากาศประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ี
วางไว ้โดยผูใ้หข้อ้มูล ประกอบดว้ย ผูรั้บผิดชอบส่วนงานพสัดุ กรมยทุธศึกษาทหารอากาศ จ านวน 1 คน ผูรั้บผิดชอบงานพสัดุโรงเรียน
นายทหารชั้นผูบ้งัคบัฝูง จ านวน 1 คน ผูรั้บผิดชอบงานพสัดุโรงเรียนนายทหารชั้นประทวน จ านวน 1 คน และผูรั้บผิดชอบงานพสัดุ
โรงเรียนครูทหาร จ านวน 1 คน 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบบนัทึกขอ้มูลการเบิกจ่ายพสัดุของโรงเรียนในความรับผิดชอบของกรมยุทธศึกษาทหาร
อากาศ โดยขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือในการวจิยั ดงัน้ี (1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการ
งานพสัดุของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ (2) จดัท าแบบบนัทึกการเบิกจ่ายพสัดุและเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาเพ่ือพิจารณาความ
ถูกตอ้ง และความครบถว้นสมบูรณ์ ครอบคลุมคลุมตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั (3) ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือการวิจยั โดยผูเ้ช่ียวชาญ
จ านวน 3 คน พิจารณาความตรงเชิงเน้ือหา โดยพิจารณาความสอดคลอ้งระหวา่งแบบบนัทึกการเบิกจ่ายพสัดุท่ีเก็บรวบรวมกบัเน้ือหา 
โดยการน านิยามและขอ้มูลแบบบนัทึกใหผู้เ้ช่ียวชาญพิจารณาลงความเห็นวา่ แบบบนัทึกแต่ละขอ้วดัไดต้ามนิยามท่ีก าหนดไวห้รือไม่ 
ดว้ยวธีิการหาดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) โดยใหค้ะแนนดงัน้ี หากสอดคลอ้งกบัเน้ือหา ให้คะแนน 1 ไม่สอดคลอ้ง ให้คะแนน -1 และไม่
แน่ใจ ให้คะแนน 0 ผลการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือดา้นความตรงเชิงเน้ือหา พบว่า แบบบนัทึกทุกขอ้มีค่า IOC เท่ากบั 1.00  
4) น าแบบบนัทึกการเบิกจ่ายพสัดุมาแกไ้ข ปรับปรุง จากนั้น จดัพิมพฉ์บบัสมบูรณ์น าเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา และค านวณค่าความ

 

เท่ียง ดว้ยสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Alpha-Coefficient) โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ไดค้่าความเท่ียงของแบบ
แบบบนัทึกขอ้มูล เท่ากบั 0.97 สามารถใชเ้ป็นแบบบนัทึกขอ้มูลในการเก็บรวบรวมขอ้มูลได ้ 

ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยการท าแบบบนัทึกขอ้มูลการเบิกจ่ายพสัดุ เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดม้าท าการวิเคราะห์ แปล
ความหมาย สรุปผล และรายงานผลการวิจยั ถึงการบริหารจดัการงานพสัดุ  ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยการเก็บขอ้มูล
จากแบบบนัทึกขอ้มูลการเบิกจ่ายพสัดุท่ีไดรั้บการตรวจสอบคุณภาพแลว้ จากนั้น น าแบบบนัทึกขอ้มูลการเบิกจ่ายพสัดุมาตรวจสอบ
ความถูกตอ้งสมบูรณ์ของแบบบนัทึกการเบิกจ่ายพสัดุทั้งหมดก่อน จะน าไปวเิคราะห์ขอ้มูล เพื่อความถูกตอ้งสมบูรณ์ น าผลท่ีไดจ้าก
การเก็บรวบรวมขอ้มูลไปวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือหาค่าสถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ค่าความถ่ี และร้อยละ 

 
ผลการวิจยั 

 
ผลการวจิยัมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 

 
 
ภาพ 2 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลโรงเรียนนายทหารชั้นผูบ้งัคบัฝงู 

 
โรงเรียนนายทหารชั้นผูบ้งัคบัฝงู มีหลกัสูตรนายทหารชั้นผูบ้งัคบัฝงูเฉล่ียปีละ 3 รุ่น จ านวนบุคลากรเฉล่ียปีละ 34 คน จ านวน

นกัเรียนเฉล่ียปีละ 540 คน จ านวนโครงการเฉล่ียปีละ 3 โครงการ งบประมาณจดัสรรพสัดุเฉล่ียปีละ 316,536.33 บาท ประเภทพสัดุท่ี
จดัหาเป็นพสัดุ ส.ส.ต. จ านวนของความตอ้งการพสัดุเฉล่ียปีละ 217 รายการ วิธีการจดัหาพสัดุใชว้ิธีการคดัเลือก จ านวนของการ
จดัหาพสัดุเฉล่ียปีละ 217 รายการ จ านวนการแจกจ่ายพสัดุเฉล่ียปีละ 217 รายการ จ านวนการเบิกพสัดุเฉล่ียปีละ 217 รายการ เบิก



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

530530

 

พสัดุในช่วงเดือนตุลาคม-สิงหาคมในทุกปีงบประมาณ จ านวนการจ่ายพสัดุเฉล่ียปีละ 217 รายการ จ่ายพสัดุในช่วงเดือนตุลาคม-
สิงหาคมในทุกปีงบประมาณ และจ านวนของการบ ารุงรักษาพสัดุเฉล่ียปีละ 217 รายการ 
 
 

 
 
ภาพ 3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลโรงเรียนนายทหารประทวน 

 
 โรงเรียนนายทหารประทวน มีหลกัสูตรนายทหารประทวนชั้นพนัจ่าเฉล่ียปีละ 4 รุ่น จ านวนบุคลากรของหลกัสูตร ฯ เฉล่ียปีละ 
50 คน จ านวนนกัเรียนหลกัสูตรฯ เฉล่ียปีละ 877 คน จ านวนโครงการหลกัสูตรฯ เฉล่ียปีละ 4 โครงการ งบประมาณจดัสรรพสัดุ
หลกัสูตรฯ เฉล่ียปีละ 553,755.66 บาท ประเภทพสัดุหลกัสูตรฯ ท่ีจดัหาเป็นพสัดุ ส.ส.ต. จ านวนของความตอ้งการพสัดุหลกัสูตรฯ 
เฉล่ียปีละ 59.66 รายการ วธีิการจดัหาพสัดุหลกัสูตรฯ ใชว้ธีิการคดัเลือก จ านวนของการจดัหาพสัดุหลกัสูตรฯ เฉล่ียปีละ 59.66 รายการ 
จ านวนของการแจกจ่ายพสัดุหลกัสูตรฯ เฉล่ียปีละ 59.66 รายการ จ านวนการเบิกพสัดุหลกัสูตรฯ เฉล่ียปีละ 59.66 รายการ เบิกพสัดุ
ในช่วงเดือนตุลาคม-กนัยายนในทุกปีงบประมาณ จ านวนของการจ่ายพสัดุหลกัสูตรฯ เฉล่ียปีละ 59.66 รายการ จ่ายพสัดุในช่วง
เดือนตุลาคม-กนัยายนในทุกปีงบประมาณ และจ านวนของการบ ารุงรักษาพสัดุหลกัสูตรฯ เฉล่ียปีละ 59.66 รายการ มีหลกัสูตร
นายทหารประทวนเฉล่ียปีละ 4 รุ่น จ านวนบุคลากรหลกัสูตรฯ ปีละ 50 คน จ านวนนักเรียนหลกัสูตรฯ เฉล่ียปีละ 834 คน จ านวน
โครงการหลกัสูตรฯ เฉล่ียปีละ 4 โครงการ งบประมาณจดัสรรพสัดุหลกัสูตรฯ เฉล่ียปีละ 660,406.33 บาท ประเภทพสัดุหลกัสูตรฯ 
ท่ีจดัหาเป็นพสัดุ ส.ส.ต. จ านวนของความตอ้งการพสัดุหลกัสูตรฯ เฉล่ียปีละ 123 รายการ วิธีการจดัหาพสัดุหลกัสูตรฯ ใชว้ิธีการ



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี

531531

 

พสัดุในช่วงเดือนตุลาคม-สิงหาคมในทุกปีงบประมาณ จ านวนการจ่ายพสัดุเฉล่ียปีละ 217 รายการ จ่ายพสัดุในช่วงเดือนตุลาคม-
สิงหาคมในทุกปีงบประมาณ และจ านวนของการบ ารุงรักษาพสัดุเฉล่ียปีละ 217 รายการ 
 
 

 
 
ภาพ 3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลโรงเรียนนายทหารประทวน 

 
 โรงเรียนนายทหารประทวน มีหลกัสูตรนายทหารประทวนชั้นพนัจ่าเฉล่ียปีละ 4 รุ่น จ านวนบุคลากรของหลกัสูตร ฯ เฉล่ียปีละ 
50 คน จ านวนนกัเรียนหลกัสูตรฯ เฉล่ียปีละ 877 คน จ านวนโครงการหลกัสูตรฯ เฉล่ียปีละ 4 โครงการ งบประมาณจดัสรรพสัดุ
หลกัสูตรฯ เฉล่ียปีละ 553,755.66 บาท ประเภทพสัดุหลกัสูตรฯ ท่ีจดัหาเป็นพสัดุ ส.ส.ต. จ านวนของความตอ้งการพสัดุหลกัสูตรฯ 
เฉล่ียปีละ 59.66 รายการ วธีิการจดัหาพสัดุหลกัสูตรฯ ใชว้ธีิการคดัเลือก จ านวนของการจดัหาพสัดุหลกัสูตรฯ เฉล่ียปีละ 59.66 รายการ 
จ านวนของการแจกจ่ายพสัดุหลกัสูตรฯ เฉล่ียปีละ 59.66 รายการ จ านวนการเบิกพสัดุหลกัสูตรฯ เฉล่ียปีละ 59.66 รายการ เบิกพสัดุ
ในช่วงเดือนตุลาคม-กนัยายนในทุกปีงบประมาณ จ านวนของการจ่ายพสัดุหลกัสูตรฯ เฉล่ียปีละ 59.66 รายการ จ่ายพสัดุในช่วง
เดือนตุลาคม-กนัยายนในทุกปีงบประมาณ และจ านวนของการบ ารุงรักษาพสัดุหลกัสูตรฯ เฉล่ียปีละ 59.66 รายการ มีหลกัสูตร
นายทหารประทวนเฉล่ียปีละ 4 รุ่น จ านวนบุคลากรหลกัสูตรฯ ปีละ 50 คน จ านวนนักเรียนหลกัสูตรฯ เฉล่ียปีละ 834 คน จ านวน
โครงการหลกัสูตรฯ เฉล่ียปีละ 4 โครงการ งบประมาณจดัสรรพสัดุหลกัสูตรฯ เฉล่ียปีละ 660,406.33 บาท ประเภทพสัดุหลกัสูตรฯ 
ท่ีจดัหาเป็นพสัดุ ส.ส.ต. จ านวนของความตอ้งการพสัดุหลกัสูตรฯ เฉล่ียปีละ 123 รายการ วิธีการจดัหาพสัดุหลกัสูตรฯ ใชว้ิธีการ

 

คดัเลือก จ านวนของการจดัหาพสัดุหลกัสูตรฯ เฉล่ียปีละ 123 รายการ จ านวนของการแจกจ่ายพสัดุหลกัสูตรฯ เฉล่ียปีละ 123 รายการ 
จ านวนการเบิกพสัดุหลกัสูตรฯ เฉล่ียปีละ 123 รายการ เบิกพสัดุในช่วงเดือนตุลาคม-กนัยายนในทุกปีงบประมาณ จ านวนการจ่ายพสัดุ
หลกัสูตรฯ เฉล่ียปีละ 123 รายการ จ่ายพสัดุในช่วงเดือนตุลาคม-กนัยายนในทุกปีงบประมาณ และจ านวนของการบ ารุงรักษาพสัดุ
หลกัสูตรฯ เฉล่ียปีละ 123 รายการ 
 

 
ภาพ 4 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลโรงเรียนครูทหาร 

 
 โรงเรียนครูทหาร มีหลกัสูตรครูทหารชั้นสญัญาบตัรเฉล่ียปีละ 1 รุ่น จ านวนบุคลากรหลกัสูตรฯ เฉล่ียปีละ 26 คน จ านวน
นกัเรียนหลกัสูตรฯ เฉล่ียปีละ 31 คน จ านวนโครงการหลกัสูตรฯ เฉล่ียปีละ 1 โครงการ งบประมาณจดัสรรพสัดุหลกัสูตรฯ เฉล่ียปี
ละ 49,973.33 บาท ประเภทพสัดุหลกัสูตรฯ ท่ีจดัหาเป็นพสัดุ ส.ส.ต. จ านวนของความตอ้งการพสัดุหลกัสูตรฯ เฉล่ียปีละ 36.33 
รายการ วิธีการจดัหาพสัดุหลกัสูตรฯ ใชว้ิธีเฉพาะเจาะจง จ านวนของการจดัหาพสัดุหลกัสูตรฯ เฉล่ียปีละ 36.33 รายการ จ านวนของ
การแจกจ่ายพสัดุหลกัสูตรฯ เฉล่ียปีละ 36.33 รายการ จ านวนการเบิกพสัดุหลกัสูตรฯ เฉล่ียปีละ 36.33 รายการ เบิกพสัดุในช่วงเดือน
พฤศจิกายน-สิงหาคมในทุกปีงบประมาณ จ านวนการจ่ายพสัดุหลกัสูตรฯ เฉล่ียปีละ 36.33 รายการ จ่ายพสัดุในช่วงเดือนพฤศจิกายน-
สิงหาคมในทุกปีงบประมาณ และจ านวนของการบ ารุงรักษาพสัดุหลกัสูตรฯ เฉล่ียปีละ 36.33 รายการ มีหลกัสูตรครูทหารชั้น
ประทวนเฉล่ียปีละ 1 รุ่น จ านวนบุคลากรหลกัสูตรฯ เฉล่ียปีละ 26 คน จ านวนนกัเรียนหลกัสูตรฯ เฉล่ียปีละ 30 คน จ านวนโครงการ
หลกัสูตรฯ เฉล่ียปีละ 1 โครงการ งบประมาณจดัสรรพสัดุหลกัสูตรครูฯ เฉล่ียปีละ 47,603.66 บาท ประเภทพสัดุหลกัสูตรฯ ท่ีจดัหา
เป็นพสัดุ ส.ส.ต. จ านวนของความตอ้งการพสัดุหลกัสูตรฯ เฉล่ียปีละ 20.33 รายการ วิธีการจัดหาพสัดุพสัดุหลกัสูตรฯ ใช้วิธี
เฉพาะเจาะจง จ านวนของการจดัหาพสัดุหลกัสูตรฯ เฉล่ียปีละ 20.33 รายการ จ านวนของการแจกจ่ายพสัดุหลกัสูตรฯ เฉล่ียปีละ 20.33 
รายการ จ านวนการเบิกพสัดุหลกัสูตรฯ เฉล่ียปีละ 20.33 รายการ เบิกพสัดุในช่วงเดือนพฤศจิกายน-สิงหาคมในทุกปีงบประมาณ 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

532532

 

จ านวนการจ่ายพสัดุหลกัสูตรฯ เฉล่ียปีละ 20.33 รายการ จ่ายพสัดุในช่วงเดือนพฤศจิกายน-สิงหาคมในทุกปีงบประมาณ และจ านวน
ของการบ ารุงรักษาพสัดุหลกัสูตรฯ เฉล่ียปีละ 20.33 รายการ 
 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 

 การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาการบริหารจดัการงานพสัดุของกรมยทุธศึกษาทหารอากาศ มีประเด็นควรพิจารณาดงัน้ี  
 1. การบริหารจดัการงานพสัดุประเภท พสัดุส้ินเปลือง สูญส้ินไป ราคาต ่า ของโรงเรียนในความรับผิดชอบของกรมยทุธศึกษา
ทหารอากาศ ทั้ง 3 แห่ง ซ่ึงมีขั้นตอนการปฏิบติังาน 6 ขั้นตอน คือ การวางแผนจดัท าโครงการ การก าหนดความตอ้งการพสัดุ การจดัหา
พสัดุ การแจกจ่ายพสัดุ การควบคุมพสัดุ และการบ ารุงรักษาพสัดุ โดยผลการวจิยัพบวา่ ขั้นตอนการปฏิบติังานทั้ง 6 ขั้นตอน สอดคลอ้งกนั 
แมว้า่ ผลการวจิยัคร้ังน้ี จะมุ่งศึกษาการบริหารจดัการงานพสัดุประเภท พสัดุส้ินเปลือง สูญส้ินไป ราคาต ่า แต่การด าเนินการยึดถือแนว
ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือ
จดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และผลการวจิยัเป็นไปตามนวคิดของ ชชัวาล ทองจนัทร์ (2539) ท่ีกล่าววา่ กระบวนการ
บริหารจดัการพสัดุ คือ ดา้นการวางแผนก าหนดความตอ้งการพสัดุ ดา้นการจดัหาพสัดุ ดา้นการควบคุมพสัดุ ดา้นการเบิกจ่ายพสัดุ 
ดา้นการบ ารุงรักษาพสัดุ ดา้นการจ าหน่ายพสัดุ อีกทั้ง สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ อดิศยั เพียงเกษ (2547) ท่ีระบุกระบวนการบริหาร
จดัการพสัดุวา่ คือ ดา้นการวางแผนโครงการ ดา้นการจดัหาพสัดุ ดา้นการควบคุมพสัดุ ดา้นการเบิกจ่ายพสัดุ ดา้นการบ ารุงรักษาพสัดุ 
ดา้นการจ าหน่ายพสัดุ ซ่ึงขั้นตอนการปฏิบติังานการบริหารจดัการงานพสัดุดงักล่าว มีท่ีมาจากพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและ
การบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง
วา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และคู่มือวา่ดว้ยการพสัดุของกองทพัอากาศ สอดคลอ้งกบั อดิศยั เพียงเกษ 
(2547) ท่ีสรุปกระบวนการบริหารงานพสัดุวา่ ประกอบดว้ย การวางแผนโครงการ การก าหนดความตอ้งการพสัดุ การจดัหาพสัดุ การ
แจกจ่ายพสัดุ การควบคุม การบ ารุงรักษา การจ าหน่ายพสัดุ และสอดคลอ้งกบั สุภาวดี ไววอ่ง (2563) ท่ีพบวา่ การบริหารงานพสัดุเป็น
การด าเนินงานตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการ
จดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซ่ึงก าหนดอ านาจหนา้ท่ีและแนวทางการปฏิบติัไวอ้ยา่งชดัเจน เพ่ือให้ผูรั้บผิดชอบ
ด้านงานพสัดุสามารถน ามาใช้อา้งอิงในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช้บริการและ
บุคลากรภายในหน่วยงานไดเ้ป็นอย่างดี ซ่ึงส่ิงท่ีควรค านึงถึงในการบริหารจดัการงานพสัดุ คือ งบประมาณ จ านวนหลกัสูตร จ านวน
บุคลากรในสถานศึกษา จ านวนนกัเรียน จ านวนโครงการ ปริมาณความตอ้งการพสัดุ และราคาพสัดุในแต่ละปีงบประมาณ สอดคลอ้งกบั 
วาสนา หัตถกิจ (2562) ศึกษาเร่ือง การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการงานพัสดุของหน่วยงานภายในคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน พบวา่ การไดรั้บงบประมาณไม่เพียงพอ ท าให้ไม่สามารถบ ารุงรักษา
พสัดุให้อยู่ในสภาพท่ีใชง้านไดแ้ละขอ้มูลการจดัท าทะเบียนพสัดุยงัไม่ถูกตอ้งครบถว้น และสอดคลอ้งกบั เฉลิมชยั อุทการ (2562) 
ศึกษาเร่ือง ปัจจัยของการบริหารงานพัสดุท่ีมีต่อประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุของนักวิชาการพัสดุในมหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
พบวา่ การจดัหาพสัดุท่ีมีคุณภาพ มีราคาท่ีเหมาะสม มีวางแผนการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีดี เพ่ือใหไ้ดมี้พสัดุเพียงพอต่อการใชง้าน 

2. การบริหารจดัการงานพสัดุในปีงบประมาณถดัไป กรณีตอ้งการพสัดุเพ่ิมเติม ส่ิงท่ีตอ้งค านึงถึง คือ จ านวนนกัเรียน 
ปริมาณความตอ้งการพสัดุ และราคาพสัดุในแต่ละปีงบประมาณ ตรงกบัแนวคิดของ สมพงศ์ เกษมสิน (2532) ท่ีระบุวา่ ปัจจยัทางการ
บริหารท่ีส าคญัได้แก่ คน เงิน พสัดุ การบริหารจัดการ ประกอบกันตามกระบวนการบริหารให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบั วาสนา หตัถกิจ (2562) ท่ีศึกษาสภาพและปัญหาการจดัการงานพสัดุของหน่วยงานภายในคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ซ่ึงพบว่า การไดรั้บงบประมาณไม่เพียงพอ ท าให้ไม่สามารถ



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’
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จ านวนการจ่ายพสัดุหลกัสูตรฯ เฉล่ียปีละ 20.33 รายการ จ่ายพสัดุในช่วงเดือนพฤศจิกายน-สิงหาคมในทุกปีงบประมาณ และจ านวน
ของการบ ารุงรักษาพสัดุหลกัสูตรฯ เฉล่ียปีละ 20.33 รายการ 
 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 

 การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาการบริหารจดัการงานพสัดุของกรมยทุธศึกษาทหารอากาศ มีประเด็นควรพิจารณาดงัน้ี  
 1. การบริหารจดัการงานพสัดุประเภท พสัดุส้ินเปลือง สูญส้ินไป ราคาต ่า ของโรงเรียนในความรับผิดชอบของกรมยทุธศึกษา
ทหารอากาศ ทั้ง 3 แห่ง ซ่ึงมีขั้นตอนการปฏิบติังาน 6 ขั้นตอน คือ การวางแผนจดัท าโครงการ การก าหนดความตอ้งการพสัดุ การจดัหา
พสัดุ การแจกจ่ายพสัดุ การควบคุมพสัดุ และการบ ารุงรักษาพสัดุ โดยผลการวจิยัพบวา่ ขั้นตอนการปฏิบติังานทั้ง 6 ขั้นตอน สอดคลอ้งกนั 
แมว้า่ ผลการวจิยัคร้ังน้ี จะมุ่งศึกษาการบริหารจดัการงานพสัดุประเภท พสัดุส้ินเปลือง สูญส้ินไป ราคาต ่า แต่การด าเนินการยึดถือแนว
ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือ
จดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และผลการวจิยัเป็นไปตามนวคิดของ ชชัวาล ทองจนัทร์ (2539) ท่ีกล่าววา่ กระบวนการ
บริหารจดัการพสัดุ คือ ดา้นการวางแผนก าหนดความตอ้งการพสัดุ ดา้นการจดัหาพสัดุ ดา้นการควบคุมพสัดุ ดา้นการเบิกจ่ายพสัดุ 
ดา้นการบ ารุงรักษาพสัดุ ดา้นการจ าหน่ายพสัดุ อีกทั้ง สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ อดิศยั เพียงเกษ (2547) ท่ีระบุกระบวนการบริหาร
จดัการพสัดุวา่ คือ ดา้นการวางแผนโครงการ ดา้นการจดัหาพสัดุ ดา้นการควบคุมพสัดุ ดา้นการเบิกจ่ายพสัดุ ดา้นการบ ารุงรักษาพสัดุ 
ดา้นการจ าหน่ายพสัดุ ซ่ึงขั้นตอนการปฏิบติังานการบริหารจดัการงานพสัดุดงักล่าว มีท่ีมาจากพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและ
การบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง
วา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และคู่มือวา่ดว้ยการพสัดุของกองทพัอากาศ สอดคลอ้งกบั อดิศยั เพียงเกษ 
(2547) ท่ีสรุปกระบวนการบริหารงานพสัดุวา่ ประกอบดว้ย การวางแผนโครงการ การก าหนดความตอ้งการพสัดุ การจดัหาพสัดุ การ
แจกจ่ายพสัดุ การควบคุม การบ ารุงรักษา การจ าหน่ายพสัดุ และสอดคลอ้งกบั สุภาวดี ไววอ่ง (2563) ท่ีพบวา่ การบริหารงานพสัดุเป็น
การด าเนินงานตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการ
จดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซ่ึงก าหนดอ านาจหนา้ท่ีและแนวทางการปฏิบติัไวอ้ยา่งชดัเจน เพ่ือให้ผูรั้บผิดชอบ
ด้านงานพสัดุสามารถน ามาใช้อา้งอิงในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช้บริการและ
บุคลากรภายในหน่วยงานไดเ้ป็นอย่างดี ซ่ึงส่ิงท่ีควรค านึงถึงในการบริหารจดัการงานพสัดุ คือ งบประมาณ จ านวนหลกัสูตร จ านวน
บุคลากรในสถานศึกษา จ านวนนกัเรียน จ านวนโครงการ ปริมาณความตอ้งการพสัดุ และราคาพสัดุในแต่ละปีงบประมาณ สอดคลอ้งกบั 
วาสนา หัตถกิจ (2562) ศึกษาเร่ือง การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการงานพัสดุของหน่วยงานภายในคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน พบวา่ การไดรั้บงบประมาณไม่เพียงพอ ท าให้ไม่สามารถบ ารุงรักษา
พสัดุให้อยู่ในสภาพท่ีใชง้านไดแ้ละขอ้มูลการจดัท าทะเบียนพสัดุยงัไม่ถูกตอ้งครบถว้น และสอดคลอ้งกบั เฉลิมชยั อุทการ (2562) 
ศึกษาเร่ือง ปัจจัยของการบริหารงานพัสดุท่ีมีต่อประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุของนักวิชาการพัสดุในมหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
พบวา่ การจดัหาพสัดุท่ีมีคุณภาพ มีราคาท่ีเหมาะสม มีวางแผนการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีดี เพ่ือใหไ้ดมี้พสัดุเพียงพอต่อการใชง้าน 

2. การบริหารจดัการงานพสัดุในปีงบประมาณถดัไป กรณีตอ้งการพสัดุเพ่ิมเติม ส่ิงท่ีตอ้งค านึงถึง คือ จ านวนนกัเรียน 
ปริมาณความตอ้งการพสัดุ และราคาพสัดุในแต่ละปีงบประมาณ ตรงกบัแนวคิดของ สมพงศ์ เกษมสิน (2532) ท่ีระบุวา่ ปัจจยัทางการ
บริหารท่ีส าคญัได้แก่ คน เงิน พสัดุ การบริหารจัดการ ประกอบกันตามกระบวนการบริหารให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบั วาสนา หตัถกิจ (2562) ท่ีศึกษาสภาพและปัญหาการจดัการงานพสัดุของหน่วยงานภายในคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ซ่ึงพบว่า การไดรั้บงบประมาณไม่เพียงพอ ท าให้ไม่สามารถ

 

บ ารุงรักษาพสัดุใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีใชง้านได ้และขอ้มูลการจดัท าทะเบียนพสัดุยงัไม่ถูกตอ้งครบถว้น และสอดคลอ้งกบั เฉลิมชยั อุทการ 
(2562) ท่ีศึกษาปัจจยัของการบริหารงานพสัดุท่ีมีต่อประสิทธิภาพการบริหารงานพสัดุของนักวิชาการพสัดุในมหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
ซ่ึงพบวา่ การจดัหาพสัดุท่ีมีคุณภาพ มีราคาท่ีเหมาะสม มีวางแผนการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีดี เพ่ือใหไ้ดมี้พสัดุเพียงพอต่อการใชง้าน 
 ผลของการวิจยัการศึกษาการบริหารจดัการงานพสัดุของกรมยทุธศึกษาทหารอากาศ สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ส าหรับ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการพสัดุ สามารถน าไปใชใ้นการวางแผนแนวทางและปรับปรุงแผนการการบริหารจดัการงานพสัดุ
ของกรมยทุธศึกษาทหารอากาศใหมี้ประสิทธิภาพท่ีดียิง่ข้ึน 
 จากผลการวจิยัท่ีปรากฏ ท าให้ทราบถึงการบริหารจดัการงานพสัดุในดา้นต่าง ๆ เพ่ือให้ผลการศึกษาคร้ังน้ี สามารถขยาย
ต่อไปในทศันะท่ีกวา้งข้ึน  เพื่อประโยชน์ในการอธิบายถึงการบริหารจดัการงานพสัดุของกรมยทุธศึกษาทหารอากาศ หรือปัญหาอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้จิยัจึงขอเสนอแนะส าหรับการท าวจิยัคร้ังต่อไป ดงัน้ี (1) ศึกษาการวจิยัเชิงประเมินผลการบริหารจดัการงานพสัดุของ
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เพ่ือให้ไดข้อ้มูลสารสนเทศดา้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีครอบคลุมมากยิ่งข้ึน (2) ศึกษาเชิงส ารวจ
ความคิดผูเ้ก่ียวขอ้ง หรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเพ่ือให้สารสนเทศท่ีสะทอ้นสภาพจริงท่ีน าไปสู่การพฒันาเชิงลึกต่อไป และ (3) ศึกษา
การการบริหารจดัการงานพสัดุของกรมยทุธศึกษาในหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีมีการใชพ้สัดุคงรูป ซ่ึงไดต้วัแปรท่ีศึกษา 7 ตวัแปร คือ ดา้น
การวางแผนจดัท าโครงการ ดา้นการก าหนดความตอ้งการพสัดุ ดา้นการจดัหาพสัดุ ดา้นการแจกจ่ายพสัดุ ดา้นการควบคุมพสัดุ ดา้นการ
บ ารุงรักษาพสัดุ และดา้นการจ าหน่ายพสัดุ 
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 บทคดัย่อ 

 
การวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความพึงพอใจของขา้ราชการครูท่ีมีต่อการบริหารงานบุคคลของผูบ้ริหารโรงเรียน 

สงักดัส านกังานเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร และเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของขา้ราชการครูท่ีมีต่อการบริหารงานบุคคลของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามวุฒิการศึกษา อายุ และประสบการณ์การท างาน กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ ขา้ราชการครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จ านวน 183 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นแบบสอบถามท่ีมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง
ระหวา่ง 0.60-1.00 มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .96 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีและการวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการเปรียบเทียบรายคู่ ดว้ยวธีิการของเชฟเฟ่ 

ผลการวิจยัปรากฎดงัน้ี (1) ขา้ราชการครูมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานบุคคลของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดัส านกังาน
เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (2) ขา้ราชการครูท่ีมีวุฒิการศึกษา อาย ุและประสบการณ์การท างาน
ต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานบุคคลของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม
และรายดา้น แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 
ค าส าคญั: ความพึงพอใจ, การบริหารงานบุคคล 
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Abstract 

 
The purposes of this research were to study of satisfaction of government teachers towards personnel management of 

school administrators under the Chatuchak District Office Bangkok and to compare the satisfaction of government teachers 
towards personnel management of school administrators under the Chatuchak District Office Bangkok. Classified by independent 
education, age and experience. The Sample used in the research included 183 government teachers. The instrument used to collect 
the data was a 5 - rating scales questionnaire. The discrimination was been 0.60-1.00 and the reliability was .96. The statistics used in 
the data analysis were frequency distribution, percentage, mean, standard deviation, t test, one-way analysis of variance, and 
Scheffe’s comparison test. The research findings were as follows (1) Government teachers were satisfied with the personnel 
management of school administrators under the Chatuchak District Office Bangkok at a high level, as a whole aspect. (2) Government 
teachers with different education, age and experience were satisfied with the personnel management of school administrators 
under the Chatuchak District Office Bangkok. Both overall and for each aspect, with a significant difference at the .05 level. 
 
 Keywords: Satisfaction, Personnel Management 
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Abstract 

 
The purposes of this research were to study of satisfaction of government teachers towards personnel management of 

school administrators under the Chatuchak District Office Bangkok and to compare the satisfaction of government teachers 
towards personnel management of school administrators under the Chatuchak District Office Bangkok. Classified by independent 
education, age and experience. The Sample used in the research included 183 government teachers. The instrument used to collect 
the data was a 5 - rating scales questionnaire. The discrimination was been 0.60-1.00 and the reliability was .96. The statistics used in 
the data analysis were frequency distribution, percentage, mean, standard deviation, t test, one-way analysis of variance, and 
Scheffe’s comparison test. The research findings were as follows (1) Government teachers were satisfied with the personnel 
management of school administrators under the Chatuchak District Office Bangkok at a high level, as a whole aspect. (2) Government 
teachers with different education, age and experience were satisfied with the personnel management of school administrators 
under the Chatuchak District Office Bangkok. Both overall and for each aspect, with a significant difference at the .05 level. 
 
 Keywords: Satisfaction, Personnel Management 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

บทน า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 ซ่ึงไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนท่ี 40 ก วนัท่ี 6 เมษายน 
2560 และมีผลบงัคบัใชแ้ลว้ มีบทบญัญติัท่ีส าคญั ดงัน้ี หมวด 5 หน้าท่ีของรัฐ มาตรา 54 รัฐตอ้งด าเนินการให้เด็กทุกคนไดรั้บ
การศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวยัเรียนจนจบการศึกษาภาคบงัคบัอยา่งมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใชจ่้าย  รัฐตอ้งด าเนินการให้
เด็กเลก็ไดรั้บการดูแลและพฒันาก่อนเขา้รับการศึกษาตามวรรคหน่ึง เพ่ือพฒันาร่างกาย จิตใจ วินยั อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้
สมกบัวยั โดยส่งเสริมและสนบัสนุนใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและภาคเอกชนเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินการดว้ย รัฐตอ้ง
ด าเนินการใหป้ระชาชนไดรั้บการศึกษาตามความตอ้งการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจดัให้มีการ
ร่วมมือกนัระหวา่งรัฐ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และภาคเอกชน ในการจดัการศึกษาทุกระดบั โดยรัฐมีหนา้ท่ีด าเนินการ ก ากบั 
ส่งเสริม และสนบัสนุน ให้การจดัการศึกษาดงักล่าวมีคุณภาพและไดม้าตรฐานสากล ทั้งน้ี ตามกฎหมายวา่ดว้ยการศึกษาแห่งชาติ 
ซ่ึงอยา่งนอ้ยตอ้งมีบทบญัญติัเก่ียวกบัการจดัท าแผนการศึกษาแห่งชาติ และการด าเนินการและตรวจสอบการด าเนินการให้เป็นไป
ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ดว้ยการศึกษาทั้งปวง ตอ้งมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนดีมีวินยั ภูมิใจในชาติ สามารถเช่ียวชาญไดต้าม
ความถนดัของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในการด าเนินการให้เด็กเล็กไดรั้บการดูแล
และพฒันาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนไดรั้บการศึกษาตามวรรคสาม รัฐตอ้งด าเนินการให้ผูข้าดแคลนทุนทรัพยไ์ด้ รับการ
สนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการศึกษาตามความถนดัของตน ให้จดัตั้งกองทุนเพ่ือใชใ้นการช่วยเหลือผูข้าดแคลนทุนทรัพย ์เพ่ือลดความ
เหล่ือมล ้ าในการศึกษา และเพ่ือเสริมสร้างและพฒันาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจดัสรรงบประมาณให้แก่กองทุน   
บทบญัญติัในมาตรา 54 น้ี จะเห็นไดว้่า เด็กทุกคนไม่วา่จะอยู่ในสถานภาพใด มีหรือจน ถ่ินฐานท่ีอยู่ในเมืองหรือชนบทห่างไกล 
จะตอ้งไดรั้บการศึกษาระดบัอนุบาลถึงมธัยมศึกษาปีท่ี 3 เป็นเวลา 12 ปี โดยไม่เก็บค่าใชจ่้าย ประเด็นน้ี สะทอ้นให้เห็นมาตรการใน
การลดความเหล่ือมล ้าทางการศึกษาชดัเจน สถานศึกษาในสังกดัหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีจดัการศึกษาระดบัอนุบาลถึงมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
จะตอ้งยกเคร่ืองการจดัการศึกษาท่ีเนน้คุณภาพ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและภาคเอกชนท่ีรัฐให้การส่งเสริม
และสนบัสนุนใหด้ าเนินการใหเ้ด็กเลก็ไดรั้บการดูแลและพฒันาก่อนเขา้สู่ก่อนวยัเรียน โดยมีจุดมุ่งหมายให้เด็กเล็กไดรั้บการพฒันา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา (สุรชยั เทียนขาว, 2560) นโยบายของรัฐบาล การจะท าให้การศึกษามีคุณภาพ
จะตอ้งข้ึนอยูก่บัหลาย ๆ ฝ่ายในสถานศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษามีหนา้ท่ีในการบริหารจดัการบุคลากร กลุ่มคนท่ีมีความส าคญัใน
การศึกษา คือ ครู ควรรักษาระดบัความพึงพอใจของครู ไว ้ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีดีและมีทศันคติในเชิงบวกเสมอ ตลอดจนควรส่งเสริมให้ครู 
ในสถานศึกษาเกิดความพึงพอใจเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ ดว้ยเช่นกนั การสร้างความพึงพอใจใหก้บัครูนั้น เกิดข้ึนไดใ้นหลากหลายมิติ ดงันั้น
สถานศึกษาท่ีมีการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลท่ีดี ย่อมสามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัครูไดเ้ป็นอยา่งดี เม่ือครูเกิดความพึง
พอใจในงานท่ีท า ก็จะเกิดความตั้งใจทุ่มเทในงาน และเกิดความสุขในการท างานท่ีส่งผลให้เกิดความพึงพอใจในองค์กรได ้แลว้
ความพึงพอใจเป็นเคล็ดลบัส าคญัท่ีท าให้เป็นพลงัผลกัดนัให้องคก์รประสบความส าเร็จไดอ้ย่างไร้ขีดจ ากดั ความพึงพอใจในการ
ท างาน ตลอดจนความพึงพอใจในองคก์รนั้น ช่วยใหค้รูร่วมงานกบัองคก์รในระยะยาว ลดอตัราการยา้ยได ้ท าให้สถานศึกษาท างาน
ไดร้าบร่ืน และท าใหก้ารท างานสมัฤทธ์ิผลไดสู้งมีประสิทธิภาพ                                   
 การบริหารงานบุคคล เป็นปัจจยัส าคญัประการหน่ึงในการจดัการศึกษาให้มีคุณภาพในสถานศึกษา บุคลากรนับว่า มี
ความส าคญัเป็นอย่างยิ่ง การจะให้การจดัการศึกษาในสถานศึกษา ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายตอ้งอาศยัทรัพยากรท่ีจ าเป็น 4 
อย่าง คือ คน เงิน วสัดุ การจดัการ ซ่ึงการใชท้รัพยากรทั้ง 4 ให้เกิดประโยชน์ตอ้งค านึงถึง 3 หลกั คือ หลกัความเสมอภาค หลัก
ประสิทธิภาพ และหลกัประสิทธิผล สถานศึกษามีบทบาทส าคญัในการพฒันา และให้ความรู้แก่สมาชิกในสังคม ในสถานศึกษา มี
ขอบข่าย ปัจจัยหลายอย่างท่ีตอ้งด าเนินงาน ซ่ึงทุกภารกิจมีความส าคญั และจ าเป็นท่ีจะช่วยส่งเสริมสนับสนุนกัน ปัจจัยและ



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

538538  
 

ทรัพยากรต่าง ๆ มีความส าคญั คน นับว่า มีความส าคญั เพราะคนเป็นผูใ้ชปั้จจยัในการบริหารอ่ืน  ๆ ดงันั้น การจดัการศึกษาจะมี
ประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลเพียงไร ยอ่มข้ึนกบัคนในองคก์ร (สุรชยั เทียนขาว, 2560) 
 โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร มีจ านวน 7 แห่ง ประกอบไปดว้ย โรงเรียนขนาดใหญ่และขนาดเล็ก  
จากนโยบายของส านกัการศึกษา ให้ความส าคญักบัการพฒันาและยกระดบัการจดัการศึกษาของโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร
อยา่งต่อเน่ืองไดพ้บปัญหาอตัราครูในโรงเรียนเกิน เช่น ในบางกลุ่มสาระมีจ านวนบุคลากรมาก แต่บางกลุ่มสาระมีจ านวนบุคลากร
นอ้ย เม่ือให้บุคลากรมาสอนไม่ตรงวิชาเอกท่ีจบมา ก็จะมีปัญหากบัผูเ้รียน โดยเฉพาะการสอนในระดบัมธัยมศึกษา ครูเกษียณอายุ
ราชการแลว้ ไม่ไดอ้ตัราครูมาทดแทน ภาระงานครูมีมากกว่าการสอน เช่น ไปท างานการเงิน พสัดุ เน่ืองจากโรงเรียนขาดแคลน
บุคลากรดา้นน้ี ท าให้ส่งผลถึงผูเ้รียน ดา้นการประเมินผล เพ่ือพิจารณาความดีความชอบ ไม่เป็นในมาตรฐานเดียวกนั ยงัไม่เป็น
ระบบ ขาดความโปร่งใส และท าใหค้รูขาดขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน (ส านกัการศึกษา, 2564) ซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการ
บริหารงานบุคคล ดงันั้น ความพึงพอใจของครูในการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา จึงมีความส าคญัอย่างยิ่งในการพฒันา
การศึกษา ผูบ้ริหารจึงมีหนา้ท่ีสร้างขวญัก าลงัใจ ถา้ครูมีขวญัก าลงัใจในการปฎิบติัหนา้ท่ีสูง ท าให้เกิดความพึงพอใจในการท างาน 
ไม่ท้ิงหนา้ท่ีในการสอนและยา้ยสถานศึกษา งานจะไดผ้ลดีและมีประสิทธิภาพสูง สอดคลอ้งกบัทฤษฎีการจูงใจ (Maslow’s theory 
of motivation) ซ่ึง 5 ขั้น ขั้นท่ี 1 ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย ขั้นท่ี 2 ความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยั ขั้นท่ี 3 ความตอ้งการ
ความรักและความเป็นเจ้าของ ขั้นท่ี 4 ความตอ้งการไดรั้บการยกย่องนับถือ และขั้นท่ี 5 ความตอ้งการความส าเร็จในชีวิต จาก
แนวคิดทฤษฎี สรุปความพึงพอใจในการปฎิบัติงานไปสู่การปฎิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ อาจกล่าวได้ว่า การน าทฤษฎีของ          
มาสโลวม์าใชใ้นหน่วยงานเป็นส่ิงท่ีท าได้ไม่ยาก หากตอ้งอาศยัความเอาใส่ต่อบุคลากรในหน่วยงานเป็นหลกั เม่ือรู้จกัคนและ
หน่วยงานของตนเองดีแลว้ ยอ่มสามารถเลือกพฒันาต่อยอดในส่ิงท่ีดีและปรับปรุงขอ้ดอ้ยใหดี้ได ้
 ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาความพึงพอใจของขา้ราชการครูต่อการบริหารงานบุคคลของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดัส านักงานเขต
จตุจกัร กรุงเทพมหานคร ซ่ึงถือวา่ มีความส าคญัและมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งต่อ การพฒันาการศึกษาของโรงเรียนโดยมุ่งหวงัท่ีจะน า
ผลการศึกษามาใชเ้ป็นฐานขอ้มูลในการพฒันางานบุคคลไปใชใ้ห้เหมาะสมและเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างขวญัก าลงัใจของ
ขา้ราชการครูในโรงเรียน ให้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการปฏิบติังานให้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนและจะไดเ้ป็นการพฒันาการจดั
การศึกษาชาติต่อไป 
 
 วตัถุประสงค์การวจิยั 
 

1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของขา้ราชการครูต่อการบริหารงานบุคคลของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตจตุจกัร 
กรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของขา้ราชการครูต่อการบริหารงานบุคคล ของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตจตุจกัร 
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามวฒิุการศึกษา อาย ุและประสบการณ์การท างาน   



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
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ทรัพยากรต่าง ๆ มีความส าคญั คน นับว่า มีความส าคญั เพราะคนเป็นผูใ้ชปั้จจยัในการบริหารอ่ืน  ๆ ดงันั้น การจดัการศึกษาจะมี
ประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลเพียงไร ยอ่มข้ึนกบัคนในองคก์ร (สุรชยั เทียนขาว, 2560) 
 โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร มีจ านวน 7 แห่ง ประกอบไปดว้ย โรงเรียนขนาดใหญ่และขนาดเล็ก  
จากนโยบายของส านกัการศึกษา ให้ความส าคญักบัการพฒันาและยกระดบัการจดัการศึกษาของโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร
อยา่งต่อเน่ืองไดพ้บปัญหาอตัราครูในโรงเรียนเกิน เช่น ในบางกลุ่มสาระมีจ านวนบุคลากรมาก แต่บางกลุ่มสาระมีจ านวนบุคลากร
นอ้ย เม่ือให้บุคลากรมาสอนไม่ตรงวิชาเอกท่ีจบมา ก็จะมีปัญหากบัผูเ้รียน โดยเฉพาะการสอนในระดบัมธัยมศึกษา ครูเกษียณอายุ
ราชการแลว้ ไม่ไดอ้ตัราครูมาทดแทน ภาระงานครูมีมากกว่าการสอน เช่น ไปท างานการเงิน พสัดุ เน่ืองจากโรงเรียนขาดแคลน
บุคลากรดา้นน้ี ท าให้ส่งผลถึงผูเ้รียน ดา้นการประเมินผล เพ่ือพิจารณาความดีความชอบ ไม่เป็นในมาตรฐานเดียวกนั ยงัไม่เป็น
ระบบ ขาดความโปร่งใส และท าใหค้รูขาดขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน (ส านกัการศึกษา, 2564) ซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการ
บริหารงานบุคคล ดงันั้น ความพึงพอใจของครูในการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา จึงมีความส าคญัอย่างยิ่งในการพฒันา
การศึกษา ผูบ้ริหารจึงมีหนา้ท่ีสร้างขวญัก าลงัใจ ถา้ครูมีขวญัก าลงัใจในการปฎิบติัหนา้ท่ีสูง ท าให้เกิดความพึงพอใจในการท างาน 
ไม่ท้ิงหนา้ท่ีในการสอนและยา้ยสถานศึกษา งานจะไดผ้ลดีและมีประสิทธิภาพสูง สอดคลอ้งกบัทฤษฎีการจูงใจ (Maslow’s theory 
of motivation) ซ่ึง 5 ขั้น ขั้นท่ี 1 ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย ขั้นท่ี 2 ความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยั ขั้นท่ี 3 ความตอ้งการ
ความรักและความเป็นเจ้าของ ขั้นท่ี 4 ความตอ้งการไดรั้บการยกย่องนับถือ และขั้นท่ี 5 ความตอ้งการความส าเร็จในชีวิต จาก
แนวคิดทฤษฎี สรุปความพึงพอใจในการปฎิบัติงานไปสู่การปฎิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ อาจกล่าวได้ว่า การน าทฤษฎีของ          
มาสโลวม์าใชใ้นหน่วยงานเป็นส่ิงท่ีท าได้ไม่ยาก หากตอ้งอาศยัความเอาใส่ต่อบุคลากรในหน่วยงานเป็นหลกั เม่ือรู้จกัคนและ
หน่วยงานของตนเองดีแลว้ ยอ่มสามารถเลือกพฒันาต่อยอดในส่ิงท่ีดีและปรับปรุงขอ้ดอ้ยใหดี้ได ้
 ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาความพึงพอใจของขา้ราชการครูต่อการบริหารงานบุคคลของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดัส านักงานเขต
จตุจกัร กรุงเทพมหานคร ซ่ึงถือวา่ มีความส าคญัและมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งต่อ การพฒันาการศึกษาของโรงเรียนโดยมุ่งหวงัท่ีจะน า
ผลการศึกษามาใชเ้ป็นฐานขอ้มูลในการพฒันางานบุคคลไปใชใ้ห้เหมาะสมและเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างขวญัก าลงัใจของ
ขา้ราชการครูในโรงเรียน ให้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการปฏิบติังานให้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนและจะไดเ้ป็นการพฒันาการจดั
การศึกษาชาติต่อไป 
 
 วตัถุประสงค์การวจิยั 
 

1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของขา้ราชการครูต่อการบริหารงานบุคคลของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตจตุจกัร 
กรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของขา้ราชการครูต่อการบริหารงานบุคคล ของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตจตุจกัร 
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามวฒิุการศึกษา อาย ุและประสบการณ์การท างาน   

 
 

กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

 การวิจยั ความพึงพอใจของขา้ราชการครูท่ีมีต่อการบริหารงานบุคคลของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตจตุจกัร 
กรุงเทพมหานคร ไดอ้าศยัแนวคิดการบริหารงานบุคคลจากการสงัเคราะห์ โนรีย ์ทรัพยโ์สภณ (2559), กนกกาญจน์ แกว้นุช (2560), 
ขนิษฐา สิงห์พรม (2560), นุชรา สายสุด (2560), นฤชยั จ่างศรี (2560), นิภาพร ปัญญาค า (2560), ปกรณ์ อรุณศรีประดิษฐ์ (2560),        
พิชชาภรณ์ พิมมชัฉา (2560), มุกดา สกลุโพน (2560) และสุรเชษฐ ์นอ้ยม่ิง (2560) สรุปไดว้า่ ความพึงพอใจของขา้ราชการครูท่ีมีต่อ
การบริหารงานบุคคลของผูบ้ริหารโรงเรียน ประกอบดว้ย (1) ดา้นการวางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่ง (2) ดา้นการสรรหา
และการบรรจุแต่งตั้ง (3) ดา้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ และ (4) ดา้นวินยัและการรักษาวินยั ตามความพึง
พอใจของขา้ราชการครูโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร มีสมมติฐานว่า ขา้ราชการครูท่ีมีวฒิุการศึกษา อาย ุ
และประสบการณ์การท างานต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานบุคคลของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตจตุจกัร 
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั จากการวิจยัของ ขวญัหทยั นุพรม (2560) ท่ีพบวา่ ครูมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานบุคคลของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 โดยภาพรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงขวญัหทยั นุพรม 
(2560)  และอนุรักษ ์ทิพยม์ณี (2560) พบวา่ สถานภาพของขา้ราชการครูท่ีต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานบุคคล แตกต่างกนั 
    
 

ความพงึพอใจของข้าราชการครูทีม่ต่ีอการบริหารงานบุคคล
ของผู้บริหารโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร 

1. ดา้นการวางแผนอตัราก าลงัและการก าหนดต าแหน่ง 
2. ดา้นการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง 
3. ดา้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฎิบติัราชการ 
4. ดา้นวนิยัและการรักษาวนิยั 
 

สถานภาพของข้าราชการครู 

           1. วฒิุการศึกษา 
               1.1 ปริญญาตรี 
               1.2 สูงกวา่ปริญญาตรี 
           2. อาย ุ

2.1 นอ้ยกวา่ 30 ปี  
2.2 30-40 ปี 
2.3 มากกวา่ 40 ปีข้ึนไป 

          3. ประสบการณ์การท างาน 
3.1 นอ้ยกวา่ 5 ปี 
3.2 5-10 ปี   
3.3 มากกวา่ 10 ปีข้ึนไป 

ตวัแปรอิสระ ตวัแปรตาม 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

540540  
 

วธีิด าเนินการวจิยั 
 

การวิจยัความพึงพอใจของขา้ราชการครูท่ีมีต่อการบริหารงานบุคคลของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัส านักงานเขตจตุจกัร 
กรุงเทพมหานคร คร้ังน้ี  ผูว้จิยัไดท้ าการศึกษา  

1. ศึกษา หลกัการ แนวคิด ทฤษฎีการบริหารงานบุคคล ดว้ยการสังเคราะห์จากแนวคิดของผูท่ี้ไดท้ าการศึกษาวิจยัไวแ้ลว้ 
สรุปได้แนวทางการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาและศึกษาความพึงพอใจ  จากงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัสถานภาพของ
ขา้ราชการครู ท่ีแตกต่างกนั 

2. สร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั และตรวจสอบความ
สอดคลอ้งเชิงเน้ือหา (IOC) ไดค้่าความสอดคลอ้ง 1.00 และไดน้ าไปทดลองใช ้พบวา่ มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .96  

3. เก็บรวบรวมขอ้มูลจากขา้ราชการครูในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดม้า
จากการก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ เท่ากบั .05 จากการเปิดตารางของ Cohen (Cohen, Manion, & Morrison, 
2011, p. 147) จ านวน 183 คน เม่ือไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งแลว้ น ามาหากลุ่มตวัอยา่งโดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบการแบ่งชั้นภูมิ 
(stratified random sampling) โดยใชโ้รงเรียนเป็นชั้นภูมิ 

4. วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปตามลกัษณะของขอ้มูล ดงัน้ี 
                    4.1 วิเคราะห์ขอ้มูลสถานภาพของขา้ราชการครู มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) โดยการแจกแจงความถ่ี 
(frequency) และค่าร้อยละ (percentage) 

    4.2 วเิคราะห์ขอ้มูลความพึงพอใจของขา้ราชการครูท่ีมีต่อการบริหารงานบุคคล โดยหาค่าเฉล่ีย (mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) เป็นแบบจ าแนกความหมาย 5 ระดบั (semantic differential) เป็นรายขอ้และรายดา้น โดยยดึเกณฑ์
ของ บุญชม ศรีสะอาด (2560) ดงัน้ี 

           คะแนนเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง ขา้ราชการครูมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานบุคคลอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
            คะแนนเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง ขา้ราชการครูมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานบุคคลอยูใ่นระดบัมาก 
            คะแนนเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง ขา้ราชการครูมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานบุคคลอยูใ่นระดบัปานกลาง 
            คะแนนเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง ขา้ราชการครูมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานบุคคลอยูใ่นระดบันอ้ย 
            คะแนนเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง ขา้ราชการครูมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานบุคคลอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
     4.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของขา้ราชการครูท่ีมีต่อการบริหารงานบุคคลของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกัด
ส านกังานเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามวฒิุการศึกษา ดว้ยการทดสอบ t test แบบ Independent 
     4.4 วิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของขา้ราชการครูท่ีมีต่อการบริหารงานบุคคลของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกัด
ส านกังานเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม อายุ และประสบการณ์การท างาน ดว้ยการทดสอบ F test โดยใชส้ถิติการ
วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และเปรียบเทียบรายคู่ตามวธีิของ เชฟเฟ่ (Scheffe) 
 สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั  เป็นสถิติพ้ืนฐานไดแ้ก่การแจกแจงความถ่ี (frequency)ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉล่ีย (mean) ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างดว้ยการทดสอบ t test 
แบบ Independent และทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) การทดสอบ F test เม่ือพบความแตกต่างจะท า
การทดสอบรายคู่ตามวธีิการของ เชฟเฟ่ (Scheffe) 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี

541541 
 

วธีิด าเนินการวจิยั 
 

การวิจยัความพึงพอใจของขา้ราชการครูท่ีมีต่อการบริหารงานบุคคลของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัส านักงานเขตจตุจกัร 
กรุงเทพมหานคร คร้ังน้ี  ผูว้จิยัไดท้ าการศึกษา  

1. ศึกษา หลกัการ แนวคิด ทฤษฎีการบริหารงานบุคคล ดว้ยการสังเคราะห์จากแนวคิดของผูท่ี้ไดท้ าการศึกษาวิจยัไวแ้ลว้ 
สรุปได้แนวทางการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาและศึกษาความพึงพอใจ  จากงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัสถานภาพของ
ขา้ราชการครู ท่ีแตกต่างกนั 

2. สร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั และตรวจสอบความ
สอดคลอ้งเชิงเน้ือหา (IOC) ไดค้่าความสอดคลอ้ง 1.00 และไดน้ าไปทดลองใช ้พบวา่ มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .96  

3. เก็บรวบรวมขอ้มูลจากขา้ราชการครูในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดม้า
จากการก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ เท่ากบั .05 จากการเปิดตารางของ Cohen (Cohen, Manion, & Morrison, 
2011, p. 147) จ านวน 183 คน เม่ือไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งแลว้ น ามาหากลุ่มตวัอยา่งโดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบการแบ่งชั้นภูมิ 
(stratified random sampling) โดยใชโ้รงเรียนเป็นชั้นภูมิ 

4. วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปตามลกัษณะของขอ้มูล ดงัน้ี 
                    4.1 วิเคราะห์ขอ้มูลสถานภาพของขา้ราชการครู มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) โดยการแจกแจงความถ่ี 
(frequency) และค่าร้อยละ (percentage) 

    4.2 วเิคราะห์ขอ้มูลความพึงพอใจของขา้ราชการครูท่ีมีต่อการบริหารงานบุคคล โดยหาค่าเฉล่ีย (mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) เป็นแบบจ าแนกความหมาย 5 ระดบั (semantic differential) เป็นรายขอ้และรายดา้น โดยยดึเกณฑ์
ของ บุญชม ศรีสะอาด (2560) ดงัน้ี 

           คะแนนเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง ขา้ราชการครูมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานบุคคลอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
            คะแนนเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง ขา้ราชการครูมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานบุคคลอยูใ่นระดบัมาก 
            คะแนนเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง ขา้ราชการครูมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานบุคคลอยูใ่นระดบัปานกลาง 
            คะแนนเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง ขา้ราชการครูมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานบุคคลอยูใ่นระดบันอ้ย 
            คะแนนเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง ขา้ราชการครูมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานบุคคลอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
     4.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของขา้ราชการครูท่ีมีต่อการบริหารงานบุคคลของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกัด
ส านกังานเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามวฒิุการศึกษา ดว้ยการทดสอบ t test แบบ Independent 
     4.4 วิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของขา้ราชการครูท่ีมีต่อการบริหารงานบุคคลของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกัด
ส านกังานเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม อายุ และประสบการณ์การท างาน ดว้ยการทดสอบ F test โดยใชส้ถิติการ
วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และเปรียบเทียบรายคู่ตามวธีิของ เชฟเฟ่ (Scheffe) 
 สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั  เป็นสถิติพ้ืนฐานไดแ้ก่การแจกแจงความถ่ี (frequency)ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉล่ีย (mean) ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างดว้ยการทดสอบ t test 
แบบ Independent และทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) การทดสอบ F test เม่ือพบความแตกต่างจะท า
การทดสอบรายคู่ตามวธีิการของ เชฟเฟ่ (Scheffe) 
 
 

 
 

      ผลการวจิยั 
 

1. ขา้ราชการครูมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานบุคคลของผูบ้ริหารโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 

2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของขา้ราชการครูท่ีมีต่อการบริหารงานบุคคลของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดัส านกังาน เขต
จตุจกัร กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามวฒิุการศึกษา อาย ุและประสบการณ์การท างาน พบวา่ 

    2.1 ขา้ราชการครูท่ีมีวฒิุการศึกษา ต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานบุคคลของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัส านักงาน 
เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดา้น แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

   2.2 ขา้ราชการครูท่ีมีอายุต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานบุคคลของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดัส านกังานเขต
จตุจกัร กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดา้น แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

   2.3 ขา้ราชการครูท่ีมีประสบการณ์การท างานต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานบุคคลของผูบ้ริหารโรงเรียน
สงักดัส านกังานเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดา้น แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
อภิปรายผล 

 
1. ความพึงพอใจของข้าราชการครูท่ีมีต่อการบริหารงานบุคคลของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษา มีกระบวนการท างานอยา่งเป็นระบบ คอย 
ช่วยเหลือสนบัสนุน ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในส่ิงท่ีขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตอ้งการ และมีการประชุม
ก าหนดหนา้ท่ีต าแหน่งงานและแจง้ใหข้า้ราชการครูทราบทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลง อ านวยความสะดวกในการปฏิบติังานของครู 
เพื่อให้เอ้ือต่อการเปล่ียนแปลง และการสร้างขวญัก าลงัใจให้แก่ครู ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ขวญัหทยั นุพรม (2560) ท่ีได้
ท าการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่ม 3 สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 ซ่ึงผลการวจิยัพบวา่ ครูมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานบุคคลของผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยภาพรวม
และรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นุชรา สายสุด (2560) ท่ีไดท้ าการศึกษาเร่ือง การศึกษาความพึงพอใจ
ของครูท่ีมีต่อการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานครเครือข่ายท่ี 47 ซ่ึงผลการวิจยัพบวา่ ความพึง
พอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานบุคคลของผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัมากเช่นกนั และสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ ศิริขวญั รัตน์สุวรรณ (2559) ท่ีไดท้ าการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่องานบริหารงานบุคคลของโรงเรียน
ส่วนบุญโญปถมัภ์ ล  าพูน สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 35 ล าพูน-ล าปาง ผลการวิจยัพบวา่ ความพึงพอใจของ
ครูท่ีมีต่องานบริหารงานบุคคล โดยภาพรวมและรายดา้นอยูร่ะดบัมาก 

2. ขา้ราชการครูท่ีมีวฒิุการศึกษาต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานบุคคลของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดัส านักงานเขต
จตุจกัร กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดา้น แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้
เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ี พบวา่ ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของขา้ราชการครูท่ีมีวฒิุการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี มากกวา่ขา้ราชการครูท่ีมี
วฒิุการศึกษาปริญญาตรี เน่ืองจากผูบ้ริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสใหข้า้ราชการครูท่ีมีวฒิุการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี รับมอบหมาย
งานท่ีหลากหลาย ร่วมวางแผนการปรับปรุงพฒันาคุณภาพงานดว้ยเทคโนโลยี ยึดหลกัการพฒันาท่ีมุ่งเนน้ประสิทธิภาพ และร่วม
พิจารณาวางแผนและด าเนินงานโครงการของกลุ่มบริหารงานบุคคล ด าเนินการหาวิธีแก้ไขรวมถึงปฏิบัติงานอ่ืน ๆ มากกว่า
ขา้ราชการครูท่ีมีวฒิุการศึกษาปริญญาตรี จึงท าให้ขา้ราชการครูท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานบุคคล



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

542542  
 

ของผูบ้ริหารโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดา้น แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ขวญัหทยั นุพรม (2560) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงาน
บุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่ม 3 สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 ซ่ึงผลการวิจยัพบวา่ ความพึงพอใจของ
ครูเม่ือจ าแนกตามวฒิุการศึกษา โดยภาพรวม แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 3. ขา้ราชการครูท่ีมีอายตุ่างกนั มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานบุคคลของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตจตุจกัร 
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดา้น แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้เน่ืองจาก
การศึกษาคร้ังน้ี พบว่า เน่ืองจากผูบ้ริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้ขา้ราชการครูท่ีมีอายุมากกว่า มีการร่วมงานกบัผูบ้ริหารท่ี
หลากหลาย รับผิดชอบงานท่ีผูบ้ริหารมอบให้หลายบทบาท เช่น จดัท าบญัชี และก ากบัดูแล รับผิดชอบ พฒันางานการลาของงาน
บริหารบุคคล การลงเวลาปฏิบติัราชการ มีรายงานขอ้มูลอยา่งต่อเน่ือง เป็นปัจจุบนั มากกวา่ขา้ราชการครูท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ จึงท าให้
ข้าราชการครูท่ีมีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานบุคคลของผู ้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดา้น แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อนุรักษ ์
ทิพยม์ณี  (2560) ท่ีไดท้ าการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนสตรีวิทยาสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร ซ่ึงผลการวิจยัพบว่า ครูท่ีมีอายุต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานบุคคล โดย
ภาพรวมมีความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ แพรวไพลิน นนทะสี (2560) ท่ีไดท้ า
ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนราชวินิต มธัยม สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 1 ซ่ึงผลการวิจยัพบว่า ครูท่ีมีอายตุ่างกนั มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานบุคคล โดยภาพรวมและรายดา้น แตกต่างกนั อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

4. ขา้ราชการครูท่ีมีประสบการณ์การท างานต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานบุคคลของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดั
ส านักงานเขตจตุจกัรกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายด้าน  แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เป็นไปตาม
สมมุติฐานท่ีตั้งไว ้เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ี พบวา่ เน่ืองจากผูบ้ริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้ขา้ราชการครูท่ีมีประสบการณ์การท างาน
มากกวา่ ประสานงาน ใหค้วามช่วยเหลือ ช่วยแกไ้ขปัญหา และเป็นท่ีปรึกษาใหค้รูปฏิบติังานในกลุ่มบริหารบุคคลท่ีมีประสบการณ์
การท างานนอ้ยกวา่ ใหส้ามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีการประสานงานกบัผูป้กครอง และชุมชน ในการแกไ้ขปัญหา
ดา้นพฤติกรรมของนักเรียน และร่วมสรุปประเมินผลการด าเนินงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล และจดัท าเอกสารสรุปผลการ
ด าเนินงานของกลุ่มบริหารบุคคลมากกวา่ขา้ราชการครูท่ีมีประสบการณ์การท างานนอ้ยกวา่  จึงท าใหข้า้ราชการครูท่ีมีประสบการณ์
การท างานต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานบุคคลของผูบ้ริหารโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตจตุจกัรกรุงเทพมหานคร โดย
ภาพรวมและรายดา้น แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ขวญัหทยั นุพรม (2560) ได้
ท าการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่ม 3 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ซ่ึงผลการวิจยัพบวา่ ความพึงพอใจของครู เม่ือจ าแนกตามประสบการณ์การท างาน โดยภาพรวมและราย
ดา้น แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 
ข้อเสนอแนะเพือ่การน าไปใช้ 

 
1. ดา้นการวางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่ง ผูบ้ริหารควรเปิดโอกาสให้สถานศึกษามีการประชุมก าหนดหน้าท่ี

ต าแหน่งงาน และแจง้ใหข้า้ราชการครูทราบทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลง และควรมีคู่มือและโครงสร้างงานบุคคลท่ีชดัเจน 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’
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ของผูบ้ริหารโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดา้น แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ขวญัหทยั นุพรม (2560) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงาน
บุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่ม 3 สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 ซ่ึงผลการวิจยัพบวา่ ความพึงพอใจของ
ครูเม่ือจ าแนกตามวฒิุการศึกษา โดยภาพรวม แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 3. ขา้ราชการครูท่ีมีอายตุ่างกนั มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานบุคคลของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตจตุจกัร 
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดา้น แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้เน่ืองจาก
การศึกษาคร้ังน้ี พบว่า เน่ืองจากผูบ้ริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้ขา้ราชการครูท่ีมีอายุมากกว่า มีการร่วมงานกบัผูบ้ริหารท่ี
หลากหลาย รับผิดชอบงานท่ีผูบ้ริหารมอบให้หลายบทบาท เช่น จดัท าบญัชี และก ากบัดูแล รับผิดชอบ พฒันางานการลาของงาน
บริหารบุคคล การลงเวลาปฏิบติัราชการ มีรายงานขอ้มูลอยา่งต่อเน่ือง เป็นปัจจุบนั มากกวา่ขา้ราชการครูท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ จึงท าให้
ข้าราชการครูท่ีมีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานบุคคลของผู ้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดา้น แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อนุรักษ ์
ทิพยม์ณี  (2560) ท่ีไดท้ าการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนสตรีวิทยาสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร ซ่ึงผลการวิจยัพบว่า ครูท่ีมีอายุต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานบุคคล โดย
ภาพรวมมีความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ แพรวไพลิน นนทะสี (2560) ท่ีไดท้ า
ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนราชวินิต มธัยม สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 1 ซ่ึงผลการวิจยัพบว่า ครูท่ีมีอายตุ่างกนั มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานบุคคล โดยภาพรวมและรายดา้น แตกต่างกนั อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

4. ขา้ราชการครูท่ีมีประสบการณ์การท างานต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานบุคคลของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดั
ส านักงานเขตจตุจกัรกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายด้าน  แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เป็นไปตาม
สมมุติฐานท่ีตั้งไว ้เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ี พบวา่ เน่ืองจากผูบ้ริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้ขา้ราชการครูท่ีมีประสบการณ์การท างาน
มากกวา่ ประสานงาน ใหค้วามช่วยเหลือ ช่วยแกไ้ขปัญหา และเป็นท่ีปรึกษาใหค้รูปฏิบติังานในกลุ่มบริหารบุคคลท่ีมีประสบการณ์
การท างานนอ้ยกวา่ ใหส้ามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีการประสานงานกบัผูป้กครอง และชุมชน ในการแกไ้ขปัญหา
ดา้นพฤติกรรมของนักเรียน และร่วมสรุปประเมินผลการด าเนินงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล และจดัท าเอกสารสรุปผลการ
ด าเนินงานของกลุ่มบริหารบุคคลมากกวา่ขา้ราชการครูท่ีมีประสบการณ์การท างานนอ้ยกวา่  จึงท าใหข้า้ราชการครูท่ีมีประสบการณ์
การท างานต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานบุคคลของผูบ้ริหารโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตจตุจกัรกรุงเทพมหานคร โดย
ภาพรวมและรายดา้น แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ขวญัหทยั นุพรม (2560) ได้
ท าการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่ม 3 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ซ่ึงผลการวิจยัพบวา่ ความพึงพอใจของครู เม่ือจ าแนกตามประสบการณ์การท างาน โดยภาพรวมและราย
ดา้น แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 
ข้อเสนอแนะเพือ่การน าไปใช้ 

 
1. ดา้นการวางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่ง ผูบ้ริหารควรเปิดโอกาสให้สถานศึกษามีการประชุมก าหนดหน้าท่ี

ต าแหน่งงาน และแจง้ใหข้า้ราชการครูทราบทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลง และควรมีคู่มือและโครงสร้างงานบุคคลท่ีชดัเจน 

 
 

2. ดา้นการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง ผูบ้ริหารควรเปิดโอกาสใหส้ถานศึกษามีการแจง้ค าสัง่การแต่งตั้ง มอบหมายหนา้ท่ี
การปฏิบติังานใหแ้ก่ขา้ราชการครู และควรใหส้ถานศึกษามีการจดัปฐมนิเทศขา้ราชการครูใหม่ เพ่ือเสริมสร้างและปลูกฝังความรู้สึก
ท่ีดี ความสามคัคีในการปฏิบติังานร่วมกนั 

3. ดา้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ ผูบ้ริหารควรเปิดโอกาสให้สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมายของ
งานให้ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดเ้ห็นอยา่งชดัเจน และก าหนดกรอบระยะเวลาของงานท่ีมอบหมายในแต่ละงาน 
และควรส่งเสริมสนับสนุนการให้ความดีความชอบกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีมีความมุ่งมัน่ตั้ งใจในการ
ปฏิบติังานดีเด่น                           

4. ดา้นวนิยัและการรักษาวนิยั ผูบ้ริหารควรส่งเสริมใหส้ถานศึกษามีการประชาสัมพนัธ์แจง้กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัวินยั
และการรักษาวินัยในการปฏิบติังานให้ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับทราบ และควรส่งเสริมให้ขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดระเบียบวนิยัในสถานศึกษา          

 
เอกสารอ้างองิ 
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ทกัษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที ่21 ตามความคิดเห็นของครู  
อ าเภอเมืองสมุทรปราการ สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา 

สมุทรปราการ เขต 1 
 

สุดารัตน์ นาคแท1้*  
ชนมณี ศิลานุกิจ2 

สาขาวชิาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง ประเทศไทย1,2 
*ผูรั้บผิดชอบบทความ: Misssudarat2536@gmail.com 

 
บทคดัย่อ 

 
การวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ตามความคิดเห็นของ

ครู อ าเภอเมืองสมุทรปราการ สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 และเพื่อเปรียบเทียบทกัษะการ
บริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ตามความคิดเห็นของครู อ าเภอเมืองสมุทรปราการ สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จ าแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และขนาดของสถานศึกษา กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ครูในสถานศึกษา จ านวน 267 คน เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นแบบสอบถามท่ีมี
ลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั มีค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่ง 0.60-1.00 มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.945 สถิติท่ี
ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว และการเปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวธีิการของเชฟเฟ่   

ผลการวิจยัพบว่า (1) ทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ตามความคิดเห็นของครู อ าเภอเมือง
สมุทรปราการ สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยภาพรวมและรายดา้น อยู่ในระดบัมาก  
และ (2) ครูท่ีมีวฒิุการศึกษา ประสบการณ์การท างาน ขนาดของสถานศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อทกัษะการบริหารของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 อ  าเภอเมืองสมุทรปราการ สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1โดย
ภาพรวม แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 
ค าส าคญั: ทกัษะการบริหาร, การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
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Abstract 

 
The purposes of this research were to study skills of school administrators in the 21st century of the Mueang Samut 

Prakan district under the Samut Prakan Primary Education Service Area Office1 and to compare the opinions of teacher toward 
skills of school administrator in the 21st century of the Mueang Samut Prakan district under the Samut Prakan Primary Education 
Service Area Office 1 classified by education level, work experience and position and size of school. The sample of this research 
are 267 teachers in the school under the Samut Prakan Primary Educational Service Area Office 1. The research instrument used 
to collect data was the rating scales questionnaire. The discrimination was between 0.60 - 1.00, and the confidence questionnaire 
was 0.945. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test statistic, One-way 
ANOVA and Scheffe’s comparison test. The research findings are as follow: (1) Skills of school administrators in the 21st 
Century by the opinion of the teacher of the Mueang Samut Prakan district under the Samut Prakan Primary Education Service 
Area Office1 both overall and each aspect were high. (2) The teacher with different education level, different working 
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บทน า 
 

 ในยคุสงัคมโลกท่ีกา้วเขา้สู่ศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงเป็นยคุท่ีมีทั้งการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม มีความเจริญกา้วหนา้ดา้น
เทคโนโลยีและดิจิทลั อีกทั้งการสร้างนวตักรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงการเปล่ียนแปลงส่งผลกระทบในหลายภาคส่วน 
รวมทั้งสถานศึกษาท่ีเป็นองคก์รในการจดัการศึกษา ท าใหส้ถานศึกษาตอ้งมีการปรับเปล่ียนใหท้นัและเหมาะสมกบัสถานการณ์โลก
ปัจจุบนักลายเป็นส่ิงส าคญัท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษา ซ่ึงเป็นผูน้ าขององคก์ร ตอ้งมีการวางแผนการบริหารจดัการศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ 
เน่ืองจากการกา้วทนัโลกปัจจุบนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงเป็นกลไกส าคญั เพ่ือขบัเคล่ือนองคก์รใหมี้ความพร้อม และจดัการศึกษาอยา่งมี
คุณภาพ (มณฑาทิพย ์นามนุ, 2561) 
 การจดัการศึกษาตามแผนการศึกษาชาติ ซ่ึงตอ้งมีวิสัยทศัน์ท่ีตรงกบักรอบของยทุธศาสตร์ 20 ปี คือ “คนไทยทุกคนไดรั้บ
การศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต อยา่งเป็นสุข สอดคลอ้งกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการ
เปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21” และการจดัการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติของยุทธศาสตร์ท่ี 3 คือ ตอ้งมีการพฒันา
ศกัยภาพคนทุกช่วงวยั และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ไดก้ าหนดเป้าหมายและความตอ้งการให้ผูเ้รียนมีทักษะคุณลกัษณะ
พ้ืนฐานของพลเมืองไทย  และมีคุณลกัษณะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีตวัช้ีวดัท่ีส าคญั อนัไดแ้ก่ ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะและ
ทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เพ่ิมข้ึน และคนทุกช่วงวยั มีทกัษะ ความรู้ความสามารถ สมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ และพฒันาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ มีการผลิตครู อาจารย ์ และบุคลากรทางการศึกษา  ท่ีเป็นระบบ ได้
มาตรฐานระดบัสากลและมีการผลกัดนัพฒันาสมรรถนะของครู อาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา ใหไ้ดต้ามมาตรฐาน (ส านกังาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) ดงันั้น การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศในศตวรรษท่ี 21 นั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรมี
คุณลกัษณะโดดเด่น น าพาสถานศึกษาไปสู่ความส าเร็จ มีทกัษะทางสติปัญญา (อมรรัตน์ เตชะนอก, 2563) มีความรู้ความสามารถ 
รวมทั้งบทบาทหน้าท่ี คุณธรรม และประสบการณ์ทางการบริหารการศึกษายุคใหม่ เพ่ือน าพาสถานศึกษาให้ประสบผลส าเร็จ 
สามารถตอบสนองต่อการแข่งขนั เหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงของโลก (ชยัยนต ์เพาพาน, 2559) การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ท่ีตอ้ง
อาศยัทกัษะหลากหลายดา้นในการบริหารจดัการสถานศึกษา จึงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีผูบ้ริหารการศึกษาในยคุของ “การศึกษาในศตวรรษ
ท่ี 21” ท่ีตอ้งอาศยั “ทกัษะ” หลากหลายดา้นในการบริหารจดัการ ซ่ึงการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ในวงการการศึกษานั้น ภารกิจใหม่
ของผูบ้ริหารการศึกษาดา้นนวตักรรมการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 จึงตอ้งเพ่ิมภารกิจทางดา้นการจดัการนวตักรรม หรือการบริหาร
นวตักรรม เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัความกา้วหนา้ของแวดวงการศึกษา (จกัรกฤษณ์ สิริริน, 2562) ผูบ้ริหารสถานศึกษาในยคุปัจจุบนั
จะตอ้งสร้างภาพพจน์ใหม่ให้เป็นผูน้ าทางวิชาการ และสรรหาน าแนวคิดใหม่ ๆ ไปสู่การปฏิบติั เพื่อพฒันาสถานศึกษาในทุกดา้น 
ตอ้งเป็นผูจุ้ดประกายความคิดในการพฒันาคุณภาพงานในสถานศึกษา ดงันั้น การท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถพฒันาสถานศึกษา
ใหป้ระสบผลส าเร็จได ้จ าเป็นตอ้งมีวสิยัทศัน์ เป็นผูน้ า และกลา้ท่ีจะเปล่ียนแปลง มีทกัษะการตดัสินใจ มีคุณธรรม จริยธรรม และมี
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ อีกทั้งตอ้งส่งเสริมความสามารถในการติดต่อส่ือสารและมีความรู้ทางวิชาชีพ โดยเฉพาะการเป็นผูน้ าทาง
วิชาการ ผูบ้ริหารตอ้งเป็นทั้ งนักบริหาร นักวิชาการ นักจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาได้ผลผลิตท่ีมี
ประสิทธิผลและมีคุณภาพ เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิรูปน าไปสู่ผูบ้ริหารในศตวรรษท่ี 21 (ศศิตา เพลินจิต, 2558)  
 ผูบ้ริหารสถานศึกษาจ าเป็นตอ้งมีบทบาทหนา้ท่ีท่ีส าคญัในฐานะผูน้ าสถานศึกษา ซ่ึงตอ้งใชท้กัษะการบริหารท่ีเหมาะสม 
เพื่อใหส้ถานศึกษาพฒันาไปสู่เป้าหมายท่ีตอ้งการ โดยทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 นั้น มีนกัวิชาการ
ไดก้ล่าวถึงตวัแปรของทกัษะการบริหารไวม้ากมาย ลว้นเป็นทกัษะท่ีจ าเป็นท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษา จะน าไปปรับใชใ้ห้เขา้กบับริบท
ของสถานศึกษา (วราพร บุญมี, 2563) 
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 จากความส าคญัดงัท่ีกล่าวมาแลว้นั้น ผูว้จิยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
ตามความคิดเห็นของครู อ าเภอเมืองสมุทรปราการ สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เพื่อใชเ้ป็น
แนวทางในการพฒันาทักษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษา ท่ีจะส่งผลให้การบริหารสถานศึกษามีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 

1. เพื่อศึกษาทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ตามความคิดเห็นของครู อ าเภอเมืองสมุทรปราการ
สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 

 2. เพื่อเปรียบเทียบทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ตามความคิดเห็นของครู อ าเภอเมืองสมุทรปราการ 
สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยจ าแนกตามวฒิุการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และ
ขนาดของสถานศึกษา 
 

กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

ทกัษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาใน
ศตวรรษที ่21 ตามความคดิเห็นของครู อ าเภอเมอืง
สมุทรปราการ สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
 

1. ดา้นการคิดวเิคราะห์อยา่งสร้างสรรค ์
2. ดา้นการมีมนุษยส์มัพนัธ์ 
3. ดา้นการส่ือสาร 
4. ดา้นการใชเ้ทคโนโลยแีละดิจิทลั 
 

   สถานภาพของครู 
1. วฒิุการศึกษา 

1.1 ปริญญาตรี 
1.2 สูงกวา่ปริญญาตรี 

2. ประสบการณ์การท างาน 
2.1 นอ้ยกวา่ 5 ปี 
2.2 5 – 10 ปี 
2.3 มากกวา่ 10 ปีข้ึนไป 

3.   ขนาดของสถานศึกษา 
3.1 ขนาดเลก็ 
3.2 ขนาดกลาง 
3.3 ขนาดใหญ่ 
3.3 ขนาดใหญ่พิเศษ 

 

ตวัแปรอสิระ ตวัแปรตาม 
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ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี
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 จากความส าคญัดงัท่ีกล่าวมาแลว้นั้น ผูว้จิยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
ตามความคิดเห็นของครู อ าเภอเมืองสมุทรปราการ สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เพื่อใชเ้ป็น
แนวทางในการพฒันาทักษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษา ท่ีจะส่งผลให้การบริหารสถานศึกษามีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 

1. เพื่อศึกษาทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ตามความคิดเห็นของครู อ าเภอเมืองสมุทรปราการ
สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 

 2. เพื่อเปรียบเทียบทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ตามความคิดเห็นของครู อ าเภอเมืองสมุทรปราการ 
สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยจ าแนกตามวฒิุการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และ
ขนาดของสถานศึกษา 
 

กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

ทกัษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาใน
ศตวรรษที ่21 ตามความคดิเห็นของครู อ าเภอเมอืง
สมุทรปราการ สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
 

1. ดา้นการคิดวเิคราะห์อยา่งสร้างสรรค ์
2. ดา้นการมีมนุษยส์มัพนัธ์ 
3. ดา้นการส่ือสาร 
4. ดา้นการใชเ้ทคโนโลยแีละดิจิทลั 
 

   สถานภาพของครู 
1. วฒิุการศึกษา 

1.1 ปริญญาตรี 
1.2 สูงกวา่ปริญญาตรี 

2. ประสบการณ์การท างาน 
2.1 นอ้ยกวา่ 5 ปี 
2.2 5 – 10 ปี 
2.3 มากกวา่ 10 ปีข้ึนไป 

3.   ขนาดของสถานศึกษา 
3.1 ขนาดเลก็ 
3.2 ขนาดกลาง 
3.3 ขนาดใหญ่ 
3.3 ขนาดใหญ่พิเศษ 

 

ตวัแปรอสิระ ตวัแปรตาม 

 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

 การวิจยัทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ตามความคิดเห็นของครู อ าเภอเมืองสมุทรปราการ 
สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ไดอ้าศยัแนวคิดทกัษะผูบ้ริหารในศตวรรษท่ี 21 จากการ
สังเคราะห์ของ สิริธญัญ ์ประสุนิงค ์(2559), กณิษฐา ทองสมุทร (2561), ไกรศร เจียมทอง (2561), บุญส่ง กรุงชาลี (2561), มณฑาทิพย ์
นามนุ (2561), วรารัตน์ สิทธิการ (2561), อดุลยพ์ร ชุ่มชวย (2562), ณฐกร วรรณวตัน์ (2563), พรพิมล แกว้อุทศัน์ (2563) และวราพร 
บุญมี (2563) สรุปไดท้กัษะผูบ้ริหารในศตวรรษท่ี 21 จ านวน 4 ดา้น ประกอบดว้ย (1) ดา้นการคิดวเิคราะห์อยา่งสร้างสรรค ์(2) ดา้น
การมีมนุษยสัมพนัธ์ (3) ดา้นการส่ือสาร และ (4) ดา้นการใชเ้ทคโนโลยีและดิจิทลั ตามความคิดเห็นของครู อ าเภอเมืองสมุทรปราการ 
สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มีสมมติฐานวา่ ครูท่ีมีวฒิุการศึกษา ประสบการณ์การท างาน
และขนาดของสถานศึกษา ต่างกนั มีความคิดเห็นแตกต่างกนั จากการวิจยัของ มณฑาทิพย ์นามนุ (2561) ท่ีพบวา่ ทกัษะการบริหารงาน
ในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามการรับรู้ของครู โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และสิริภรณ์ สุวรรณโณ และเตือนใจ 
ดลประสิทธ์ิ (2559), สุพรรษา ไตรรัตน์ (2562) และสิริธญัญ ์ประสุนิงค ์(2559) พบวา่ สถานะภาพของครูท่ีต่างกนั มีความคิดเห็น
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05  
 

วธีิด าเนินการวจิยั 
 

 การวิจยัทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ตามความคิดเห็นของครู อ าเภอเมืองสมุทรปราการ 
สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 คร้ังน้ี ผูว้จิยัไดท้ าการศึกษา ดงัน้ี 
 1. ศึกษาหลกัการแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัทกัษะผูบ้ริหารในศตวรรษท่ี 21 ดว้ยการสังเคราะห์จากแนวคิดของผูท่ี้ไดท้ าการศึกษา
วิจยัไวแ้ลว้ สรุปไดแ้นวทางการบริหารทกัษะผูบ้ริหารในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษาอ าเภอเมืองสมุทรปราการ สังกดั
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ความคิดเห็นจากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัสถานภาพของครูท่ี
แตกต่างกนั 
 2. สร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั และตรวจสอบความ
สอดคลอ้งเชิงเน้ือหา (IOC) ไดค้่าความสอดคลอ้ง 0.60-1.00 และไดน้ าไปทดลองใช ้พบวา่ มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.945 
 3. เก็บรวบรวมขอ้มูลจากครูในอ าเภอเมืองสมุทรปราการ สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ 
เขต 1 ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีไดม้าจากการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จากการเปิดตารางของ 
Cohen (Cohen, Manion, & Morrison, 2011, p. 147) จ านวน 267 คน และเม่ือไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งแลว้ น ามาหากลุ่มตวัอยา่ง
โดยใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบการสุ่มแบ่งชั้นภูมิ (stratified random sampling) (อิทธิพทัธ์ สุวทนัพรกูล, 2561) โดยใชโ้รงเรียนเป็น
ชั้นภูมิจากทั้งหมด 28 โรงเรียน แบ่งเป็นกลุ่มโรงเรียนในอ าเภอเมืองสมุทรปราการ   
 4. วเิคราะห์ขอ้มูลโดยวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปตามลกัษณะของขอ้มูล ดงัน้ี 
     4.1 วิเคราะห์ขอ้มูลสถานภาพของครู ท่ีมีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) โดยการแจกแจงความถ่ี 
(frequency) และค่าร้อยละ (percentage) 
        4.2 วเิคราะห์ขอ้มูลทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 โดยหาค่าเฉล่ีย (mean) และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) โดยยดึเกณฑข์อง บุญชม ศรีสะอาด (2560) ดงัน้ี 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

550550

 
 
            คะแนนเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษามีทกัษะการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 อยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด 
           คะแนนเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษามีทกัษะการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 อยูใ่นระดบั
มาก 
           คะแนนเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษามีทกัษะการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 อยูใ่นระดบั
ปานกลาง 
           คะแนนเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษามีทกัษะการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 อยูใ่นระดบั
นอ้ย 
           คะแนนเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษามีทกัษะการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 อยูใ่นระดบั
นอ้ยท่ีสุด 
     4.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ตามความคิดเห็นของครู อ าเภอเมือง
สมุทรปราการ สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1จ าแนกตามวฒิุการศึกษา ดว้ยการทดสอบ t test 
แบบ Independent 
     4.4 วิเคราะห์เปรียบเทียบทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ตามความคิดเห็นของครู อ าเภอ
เมืองสมุทรปราการ สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จ าแนกตามประสบการณ์การท างานและ
ขนาดของสถานศึกษา ดว้ยการทดสอบ F test โดยใชส้ถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และ
เปรียบเทียบรายคู่ตามวธีิของ เชฟเฟ่ (Scheffe’) 
              สถิติท่ีใช้ในการวิจัย เป็นสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉล่ีย 
(mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างดว้ยการ
ทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) และเปรียบเทียบรายคู่ 
 

ผลการวจิยั 
 

 1. ระดบัทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ตามความคิดเห็นของครู อ าเภอเมืองสมุทรปราการ 
สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 
อยูใ่นระดบัมากทุกดา้นโดยเรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียมากไปหานอ้ย ดงัน้ี ดา้นการคิดวิเคราะห์อยา่งสร้างสรรค ์ดา้นการใชเ้ทคโนโลยี
และดิจิทลั ดา้นการมีมนุษยสมัพนัธ์ และดา้นการส่ือสาร 
 2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อทักษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 อ าเภอเมือง
สมุทรปราการ สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จ าแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การ
ท างาน และขนาดของสถานศึกษา พบวา่ 
     2.1 ครูท่ีมีวฒิุการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 อ าเภอเมือง
สมุทรปราการ สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยภาพรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 
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            คะแนนเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษามีทกัษะการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 อยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด 
           คะแนนเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษามีทกัษะการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 อยูใ่นระดบั
มาก 
           คะแนนเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษามีทกัษะการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 อยูใ่นระดบั
ปานกลาง 
           คะแนนเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษามีทกัษะการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 อยูใ่นระดบั
นอ้ย 
           คะแนนเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษามีทกัษะการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 อยูใ่นระดบั
นอ้ยท่ีสุด 
     4.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ตามความคิดเห็นของครู อ าเภอเมือง
สมุทรปราการ สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1จ าแนกตามวฒิุการศึกษา ดว้ยการทดสอบ t test 
แบบ Independent 
     4.4 วิเคราะห์เปรียบเทียบทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ตามความคิดเห็นของครู อ าเภอ
เมืองสมุทรปราการ สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จ าแนกตามประสบการณ์การท างานและ
ขนาดของสถานศึกษา ดว้ยการทดสอบ F test โดยใชส้ถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และ
เปรียบเทียบรายคู่ตามวธีิของ เชฟเฟ่ (Scheffe’) 
              สถิติท่ีใช้ในการวิจัย เป็นสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉล่ีย 
(mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างดว้ยการ
ทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) และเปรียบเทียบรายคู่ 
 

ผลการวจิยั 
 

 1. ระดบัทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ตามความคิดเห็นของครู อ าเภอเมืองสมุทรปราการ 
สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 
อยูใ่นระดบัมากทุกดา้นโดยเรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียมากไปหานอ้ย ดงัน้ี ดา้นการคิดวิเคราะห์อยา่งสร้างสรรค ์ดา้นการใชเ้ทคโนโลยี
และดิจิทลั ดา้นการมีมนุษยสมัพนัธ์ และดา้นการส่ือสาร 
 2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อทักษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 อ าเภอเมือง
สมุทรปราการ สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จ าแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การ
ท างาน และขนาดของสถานศึกษา พบวา่ 
     2.1 ครูท่ีมีวฒิุการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 อ าเภอเมือง
สมุทรปราการ สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยภาพรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 

 
 
     2.2 ครูท่ีมีประสบการณ์การท างานต่างกนั มีความคิดเห็นต่อทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
อ าเภอเมืองสมุทรปราการ สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยภาพรวมแตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
     2.3 ครูท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกนั มีความคิดเห็นต่อทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21 อ าเภอเมืองสมุทรปราการ สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยภาพรวมแตกต่าง
กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 

อภิปรายผล 
 

 1. ทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ตามความคิดเห็นของครู อ าเภอเมืองสมุทรปราการ สังกดั
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ทั้ งน้ี อาจเป็นเพราะผูบ้ริหาร
สถานศึกษาไดต้ระหนักถึงความส าคญัของทกัษะการบริหารงาน  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการพฒันาตนเอง
ตลอดเวลา และมีการพฒันาศกัยภาพของตนเองให้สามารถแกไ้ขสถานการณ์ต่าง ๆ จนประสบผลส าเร็จ ตลอดจนส่งเสริมและ
สนับสนุนผู ้ร่วมงานและบุคลากรให้สามารถมีความคิดสร้างสรรค์ในการท างานจนเกิดประโยชน์แก่สถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงสอดคลอ้งกบั มณฑาทิพย ์นามนุ (2561) ท่ีไดท้ าวิจยัเร่ือง ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21 สังกัดสาํนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ซ่ึงผลการวิจยัพบวา่ ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ในศตวรรษท่ี 21 สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั ไดแ้ก่ ทกัษะ
การส่ือสาร ทกัษะการบริหารจดัการองคก์าร ทกัษะการคิดวิเคราะห์และการคิดสร้างสรรค ์ทกัษะทางเทคโนโลยีและการใชดิ้ จิทลั 
และทกัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์ และสอดคลอ้งกบั ณฐกร วรรณวตัน์ (2563) ท่ีไดท้ าวิจยัเร่ือง ครูมีการรับรู้ต่อทักษะของผู้บริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกัดสํานักงานเขตบางขุนเทียน เครือข่ายท่ี 71 กรุงเทพมหานคร ซ่ึงผลการวิจยัพบว่า ทกัษะของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานเขตบางขุนเทียน เครือข่ายท่ี 71 กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มากเช่นกนั ไดแ้ก่ ดา้นทกัษะการส่ือสาร ดา้นทกัษะการคิดสร้างสรรค ์ ดา้นทกัษะทางมนุษยสมัพนัธ์ และดา้นทกัษะทางเทคโนโลยี
และการใชดิ้จิทลั 
 2. ครูท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 อ าเภอเมือง
สมุทรปราการ สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยภาพรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นกลไกส าคญัต่อระบบการศึกษาท่ีจะ
น าพาสถานศึกษาใหไ้ดป้ระสิทธิผล ผูบ้ริหารจึงเป็นตวัแปรส าคญัในดา้นการจดัการศึกษาใหมี้คุณภาพ ผูบ้ริหารการศึกษาในยคุใหม่
ในศตวรรษท่ี 21 จึงตอ้งมีความรู้ความสามารถ ทกัษะและประสบการณ์ทางการบริหารการศึกษา เพื่อพฒันาสถานศึกษาให้ทนัสมยั
เหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงของโลก จึงท าให้ครูท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นในทักษะการบริหารของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบั สิริภรณ์ สุวรรณโณ และเตือนใจ ดลประสิทธ์ิ (2559) ท่ีไดศึ้กษาทกัษะการ
บริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร ซ่ึงผลการวจิยัพบวา่ ทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ในโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร จ าแนกตามวฒิุการศึกษา โดยภาพรวมแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ
สอดคลอ้งกบั โชษิตา ศิริมัน่ (2564) ท่ีไดศึ้กษาทกัษะการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารในภาวะวิกฤตโควิด-19 ของสถานศึกษา 
ในสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 31 ตามทศันะของครู ซ่ึงผลการวจิยัพบวา่ ทกัษะการบริหารสถานศึกษาของ



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี
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ผูบ้ริหารในภาวะวกิฤตโควดิ-19 ของสถานศึกษา ในสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 31 จ าแนกตามวฒิุการศึกษา 
โดยภาพรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
   3. ครูท่ีมีประสบการณ์การท างานต่างกนั มีความคิดเห็นต่อทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
อ าเภอเมืองสมุทรปราการ สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยภาพรวมแตกต่างกนั อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะผูบ้ริหารอาจมีทกัษะการบริหารสถานศึกษา มี
การศึกษาเทคนิคในการคิดท่ีหลากหลายวธีิ และมีการวางแผนก าหนดนโยบายและทิศทางของสถานศึกษาท่ีชดัเจน มีเทคนิคในการ
ตดัสินใจบนพ้ืนฐานของขอ้มูลสารสนเทศ นอกจากน้ี ยงัมีเทคนิคการสั่งการ การมอบหมายงาน การประเมิน การสอนงาน รวมทั้ง
เทคนิควิธีการในการปฏิบัติการจดักิจกรรมท่ีหลากหลาย ครูท่ีมีประสบการณ์การท างานต่างกนั จึงมีความคิดเห็นต่อทกัษะการ
บริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สุพรรษา ไตรรัตน์ (2562) ท่ีไดศึ้กษาทกัษะของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21โรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัอุบลราชธานี ซ่ึงผลการวิจยัพบวา่ ความคิดเห็น
ของทักษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวดัอุบลราชธานี จ าแนกตาม
ประสบการณ์การท างาน โดยภาพรวมแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และสอดคลอ้งกบั เมธาพร ชีวชยาภรณ์
(2563) ท่ีไดศึ้กษาทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
ซ่ึงผลการวจิยัพบวา่ ความคิดเห็นทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษา ในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3  จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน โดยภาพรวมและรายดา้น มีความเห็นแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05   
   4. ครูท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อทักษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21 อ าเภอเมืองสมุทรปราการ สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 โดยภาพรวมแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีอยูใ่นสถานศึกษา
ขนาดต่างกนั มีบริบทและโครงสร้างการท างานของสถานศึกษาท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษอาจมีความพร้อมดา้น
ทรัพยากรต่าง ๆ จึงท าใหผู้บ้ริหารใชท้กัษะและความสามารถในการบริหารงานดา้นต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
จึงท าใหค้รูท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกนั มีความคิดเห็นต่อทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบั สิริธญัญ ์ประสุนิงค ์(2559) ท่ีไดศึ้กษา ทกัษะการบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ซ่ึงผลการวิจยัพบวา่ ความคิดเห็นท่ีมีต่อทกัษะการบริหารงานในศตวรรษท่ี 
21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยภาพรวม
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคลอ้งกับ บุญส่ง กรุงชาลี (2561) ท่ีได้ศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาเก่ียวกบัทกัษะการบริหารในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยภาพรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

ข้อเสนอแนะเพือ่การน าไปใช้ 
 

 1. ทกัษะดา้นการคิดวิเคราะห์อยา่งสร้างสรรค์ ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรพิจารณาหาทางเลือกมากกว่าหน่ึงวิธีก่อนท่ีจะ
ตดัสินใจลงมือริเร่ิมการปฏิบติังาน เพ่ือใหเ้กิดผลส าเร็จ 
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“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’
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ผูบ้ริหารในภาวะวกิฤตโควดิ-19 ของสถานศึกษา ในสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 31 จ าแนกตามวฒิุการศึกษา 
โดยภาพรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
   3. ครูท่ีมีประสบการณ์การท างานต่างกนั มีความคิดเห็นต่อทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
อ าเภอเมืองสมุทรปราการ สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยภาพรวมแตกต่างกนั อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะผูบ้ริหารอาจมีทกัษะการบริหารสถานศึกษา มี
การศึกษาเทคนิคในการคิดท่ีหลากหลายวธีิ และมีการวางแผนก าหนดนโยบายและทิศทางของสถานศึกษาท่ีชดัเจน มีเทคนิคในการ
ตดัสินใจบนพ้ืนฐานของขอ้มูลสารสนเทศ นอกจากน้ี ยงัมีเทคนิคการสั่งการ การมอบหมายงาน การประเมิน การสอนงาน รวมทั้ง
เทคนิควิธีการในการปฏิบัติการจดักิจกรรมท่ีหลากหลาย ครูท่ีมีประสบการณ์การท างานต่างกนั จึงมีความคิดเห็นต่อทกัษะการ
บริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สุพรรษา ไตรรัตน์ (2562) ท่ีไดศึ้กษาทกัษะของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21โรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัอุบลราชธานี ซ่ึงผลการวิจยัพบวา่ ความคิดเห็น
ของทักษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวดัอุบลราชธานี จ าแนกตาม
ประสบการณ์การท างาน โดยภาพรวมแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และสอดคลอ้งกบั เมธาพร ชีวชยาภรณ์
(2563) ท่ีไดศึ้กษาทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
ซ่ึงผลการวจิยัพบวา่ ความคิดเห็นทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษา ในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3  จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน โดยภาพรวมและรายดา้น มีความเห็นแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05   
   4. ครูท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อทักษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21 อ าเภอเมืองสมุทรปราการ สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 โดยภาพรวมแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีอยูใ่นสถานศึกษา
ขนาดต่างกนั มีบริบทและโครงสร้างการท างานของสถานศึกษาท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษอาจมีความพร้อมดา้น
ทรัพยากรต่าง ๆ จึงท าใหผู้บ้ริหารใชท้กัษะและความสามารถในการบริหารงานดา้นต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
จึงท าใหค้รูท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกนั มีความคิดเห็นต่อทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบั สิริธญัญ ์ประสุนิงค ์(2559) ท่ีไดศึ้กษา ทกัษะการบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ซ่ึงผลการวิจยัพบวา่ ความคิดเห็นท่ีมีต่อทกัษะการบริหารงานในศตวรรษท่ี 
21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยภาพรวม
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคลอ้งกับ บุญส่ง กรุงชาลี (2561) ท่ีได้ศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาเก่ียวกบัทกัษะการบริหารในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยภาพรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

ข้อเสนอแนะเพือ่การน าไปใช้ 
 

 1. ทกัษะดา้นการคิดวิเคราะห์อยา่งสร้างสรรค์ ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรพิจารณาหาทางเลือกมากกว่าหน่ึงวิธีก่อนท่ีจะ
ตดัสินใจลงมือริเร่ิมการปฏิบติังาน เพ่ือใหเ้กิดผลส าเร็จ 

 
 
     2. ทกัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์ ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรเรียนรู้พฤติกรรมของครู และเขา้ถึงธรรมชาติของบุคคล เพราะจะ  
ท าใหบ้รรลุเป้าหมายในการท างานขององคก์รได ้      
 3. ทกัษะดา้นการส่ือสาร ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้มีการจดัการฝึกอบรม การส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษอย่าง
จริงจงั และเพ่ิมโอกาสและประสบการณ์ในการใชภ้าษาองักฤษในชีวติประจ าวนั เพ่ือส่ือสารในสถานศึกษาใหม้ากข้ึนได ้
      4. ทกัษะดา้นการใชเ้ทคโนโลยีและดิจิทลั ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรน าเทคโนโลยีมาใชใ้นการบริหารจดัการขอ้มูลอยา่ง
เป็นระบบ 
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บทคดัย่อ 

 
การวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงบประมาณในโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตจตุรวิทย ์

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 และเพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงบประมาณ
ในโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตจตุรวิทย ์ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 จ าแนกตามวฒิุการศึกษา 
ประสบการณ์ในการท างาน และขนาดสถานศึกษา กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ครูในโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตจตุ
รวิทย ์ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 จ านวน 168 คน เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลเป็น
แบบสอบถามท่ีมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั มีค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่ง 0.80-1.00 มีค่าความเช่ือมัน่
เท่ากบั 0.98 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และ
การวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการเปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวธีิการของเชฟเฟ่ ผลการวจิยัปรากฎดงัน้ี (1) ความคิดเห็น
ของครูต่อการบริหารงบประมาณในโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตจตุรวิทย ์ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร 
เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (2) ครูท่ีมีวฒิุการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการบริหารงบประมาณในโรงเรียนกลุ่มสห
วทิยาเขตจตุรวทิย ์ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้น พบว่า ดา้นการจดัท าแผนงบประมาณ มีความแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนดา้นอ่ืน ไม่พบความ
แตกต่าง (3) ครูท่ีมีประสบการณ์ในการท างานต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการบริหารงบประมาณในโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตจตุ
รวิทย ์ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 โดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั (4) ครูท่ีมีขนาด
สถานศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการบริหารงบประมาณในโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตจตุรวิทย ์ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นการค านวณตน้ทุนผลผลิต 
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนดา้นอ่ืน ไม่พบความแตกต่าง 
  
ค าส าคญั: การบริหารงบประมาณ, ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2, ครูโรงเรียนกลุ่มสหวทิยาเขต 
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 The objectives of this study were to study and compare teachers’ opinions towards school budget management in 
Chaturawit Consortium of the Chaturawit Consortium of the Secondary Educational Service Area Office Bangkok 2 divided by 
educational backgrounds, working experience and school size. This study was conducted of 168 teachers in Chaturawit 
Consortium of the Chaturawit Consortium of the Secondary Educational Service Area Office Bangkok 2. The instrument used to 
collect the data was a 5-rating scale questionnaire. The discrimination was between 0.80 and 1.00, and the reliability was 0.98. 
The statistics used in the data analysis were frequency distribution, percentage, mean, standard deviation, t-test, One-way analysis 
of variance and Scheffe’s comparison test. The research findings were as follows (1) Teachers’ opinions towards school budget 
management in Chaturawit Consortium of the Chaturawit Consortium of the Secondary Educational Service Area Office 
Bangkok 2 were at a high level, as a whole aspect. (2) Teachers with different educational backgrounds had no different opinions 
towards school budget management in Chaturawit consortium of the Chaturawit Consortium of the Secondary Educational 
Service Area Office Bangkok 2 in overall. When analyzing each aspect, it was found that the budget planning was significant 
difference at the .05 level and other aspects were not different. (3) Teachers with different working experiences had no different 
opinions towards school budget management in Chaturawit Consortium of the Chaturawit Consortium of the Secondary 
Educational Service Area Office Bangkok 2 in overall and each aspect. (4) Teachers with different school sizes had no different 
opinions towards school budget management in Chaturawit Consortium of the Chaturawit Consortium of the Secondary 
Educational Service Area Office Bangkok 2 in overall. When analyzing each aspect, cost of products calculation was significant 
difference at the .05 level and other aspects were not different 
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บทน า 
 

ในการบริหารสถานศึกษาในปัจจุบนั เป็นการกระจายอ านาจการบริหารตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ไดก้ าหนดหลกัการจดัระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจดัการศึกษา ให้ยึดหลกัความมี
เอกภาพดา้นนโยบาย และความหลากหลายในทางปฏิบติั และให้มีการกระจายอ านาจไปสู่เขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือให้มีอิสระและความคล่องตวัในการบริหารจัดการตามอ านาจหน้าท่ีท่ีกฎหมายก าหนด จาก
บทบญัญติัในกฎหมายดงักล่าว ไดน้ าไปสู่การเปล่ียนแปลงการบริหารและการจดัการศึกษาของประเทศเป็นอยา่งมาก ทั้งการมอบ
อ านาจในการบริหารและการจดัการศึกษา ดา้นวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ไป ไปยงัคณะกรรมการและ
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยตรง การกระจายอ านาจการบริหารและการจดัการให้
สถานศึกษาในด้านต่าง ๆ รวมทั้ งด้านงบประมาณนั้น เพ่ือตอ้งการให้สถานศึกษามีความคล่องตวัและมีอิสระในการบริหาร
งบประมาณ และการใชจ่้ายเงินไดด้ว้ยตนเอง โดยมีแนวทางการปฏิบติั เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนการสอน สถานศึกษา
จะตอ้งมีการจดัท าแผนการปฏิบติังานของสถานศึกษา ท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายและจุดเนน้ มีการด าเนินงานท่ีเป็นไปตามแผน มีการ
ควบคุม ติดตามและตรวจสอบ และมีการรายงานทางการเงินและรายงานผลการด าเนินงาน เพ่ือให้เขตพ้ืนท่ีการศึกษา กระทรวงการคลงั 
ส านกังบประมาณ และหน่วยงานภายนอกอ่ืน ใชใ้นการตรวจสอบและติดตามประเมินผล จากความตอ้งการให้สถานศึกษามีความ
อิสระน้ี รัฐจึงให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล โดยไดบ้ญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
2546 ในมาตรา 35 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา้ 67-72) เพ่ือใหก้ารด าเนินงานของสถานศึกษาสอดคลอ้งกบับทบญัญติัดงักล่าว 
จึงไดจ้ดัท าคู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีเป็นนิติบุคคลข้ึน โดยก าหนดขอบข่ายและภารกิจการบริหารและการจดัการ
สถานศึกษา ประกอบด้วย การจดัท าและเสนอของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและ
รายงานผลการใชเ้งิน และผลการด าเนินงานการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา การบริหารบญัชี การบริหารพสัดุและ
สินทรัพย ์ทั้งน้ี จะเห็นไดว้า่ สถานศึกษามีอ านาจในการบริหารจดัการงบประมาณ ภายใตก้ารก ากบัดูแลสนบัสนุนและส่งเสริมจาก
หลายฝ่าย การด าเนินงานและการใชจ่้ายงบประมาณนั้น มีความเก่ียวขอ้งกบับุคลากรในสถานศึกษา และอาศยัการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบติั เพื่อการจดัการศึกษาส าหรับผูเ้รียน ใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามนโยบายของสถานศึกษา ในการด าเนินงานดา้นงบประมาณใน
สถานศึกษา ผูบ้ริหาร และบุคลากรของสถานศึกษาตอ้งตระหนกัถึงการปฏิบติัตามอ านาจและหนา้ท่ีอย่างถูกตอ้งตามกฎระเบียบและ
ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ซ่ึงขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมีส่วนร่วมในทางปฏิบติัน้ี มีภารกิจดา้นการจดัการเรียน
การสอนเป็นหลกั มีคุณสมบติัดา้นวชิาชีพครูและวชิาเอกดา้นอ่ืน ๆ ซ่ึงครู นอกจากท าหนา้ท่ีจดักิจกรรมการเรียนการสอน ยงัไดรั้บ
มอบหมายในการท างานอ่ืน ๆ ในขอบข่ายงานในสถานศึกษา เช่น งานดา้นงบประมาณ ซ่ึงครู ไม่มีความถนดัดา้นน้ี เน่ืองจากไม่มี
ความรู้และประสบการณ์ ท าใหส้ถานศึกษาประสบปัญหาในการขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ และส่งผลต่อการถ่ายโอนความรับผิดชอบ
ในการท างานดา้นงบประมาณ การจดัจา้งบุคลากรและการตดัสินใจทางการศึกษา สถานศึกษาบางแห่ง ครูท่ีมีภาระงานนอกจากการ
เรียนการสอนมากเกิน รวมทั้งมีการจดัสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริหารจดัการ สอดคลอ้งกบักลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย ์ครูท่ีไดรั้บมอบหมายให้ปฏิบติังานดา้นงบประมาณ มีการเปล่ียนแปลงเจา้หนา้ท่ีอยูบ่่อยคร้ัง ท าให้ไม่สามารถท างานได้
อย่างต่อเน่ือง จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาการบริหารงบประมาณในสถานศึกษา  ถือว่าเป็นงานท่ีส าคญัของ
สถานศึกษาท่ีตอ้งบริหารมีการจดัการ การวางแผนและก าหนดผูรั้บผิดชอบหนา้ท่ีดา้นงานงบประมาณ เพื่อพฒันางาน งาน/โครงการ 
ท่ีก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการศึกษาตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจในการวิจยัเพ่ือ
ศึกษาความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารงบประมาณในโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตจตุรวิทย ์สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
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“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

558558

มธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 เพ่ือน าขอ้มูลท่ีได้มาใช้ในการแกไ้ขปรับปรุงและพฒันาการบริหารงานงบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

 
 1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงบประมาณในโรงเรียนกลุ่มสหวทิยาเขตจตุรวทิย ์ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  

2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงบประมาณในโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตจตุรวิทย ์ส านกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 จ าแนกตามวฒิุการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน และขนาดสถานศึกษา 
 

กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
ภาพ 1 กรอบแนวคิด 
 

ความคดิเห็นของครูต่อการบริหารงบประมาณในโรงเรียน
กลุ่มสหวทิยาเขตจตุรวทิย์  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

มธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
 1. ดา้นการจดัท าแผนงบประมาณ  
 2. ดา้นการรายงานทางการเงิน และผลการ     
                    ด าเนินการ           
                       3. ดา้นการตรวจสอบภายใน                   
 4. ดา้นการบริหารพสัดุและสินทรัพย ์                
 5. ดา้นการค านวณตน้ทุนผลผลิต                    
 6. ดา้นการจดัระบบการจดัซ้ือจดัจา้ง                         
 7. ดา้นการบริหารงบประมาณทางการเงิน              
                    และการควบคุมงบประมาณ 
 

สถานภาพของครู 
        1. วฒิุการศึกษา 
            1.1 ปริญญาตรี 
            1.2 สูงกวา่ปริญญาตรี 
         2. ประสบการณ์ในการท างาน 
             2.1 นอ้ยกวา่ 5 ปี  
             2.2 ตั้งแต่ 5-10 ปี  
             2.3 มากกวา่ 10 ปี ข้ึนไป   
         3. ขนาดสถานศึกษา 
              3.1 ขนาดเลก็ 
              3.2 ขนาดกลาง 
              3.3 ขนาดใหญ่พิเศษ 

 

ตวัแปรอิสระ ตวัแปรตาม 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี

559559

มธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 เพ่ือน าขอ้มูลท่ีได้มาใช้ในการแกไ้ขปรับปรุงและพฒันาการบริหารงานงบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

 
 1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงบประมาณในโรงเรียนกลุ่มสหวทิยาเขตจตุรวทิย ์ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  

2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงบประมาณในโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตจตุรวิทย ์ส านกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 จ าแนกตามวฒิุการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน และขนาดสถานศึกษา 
 

กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
ภาพ 1 กรอบแนวคิด 
 

ความคดิเห็นของครูต่อการบริหารงบประมาณในโรงเรียน
กลุ่มสหวทิยาเขตจตุรวทิย์  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

มธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
 1. ดา้นการจดัท าแผนงบประมาณ  
 2. ดา้นการรายงานทางการเงิน และผลการ     
                    ด าเนินการ           
                       3. ดา้นการตรวจสอบภายใน                   
 4. ดา้นการบริหารพสัดุและสินทรัพย ์                
 5. ดา้นการค านวณตน้ทุนผลผลิต                    
 6. ดา้นการจดัระบบการจดัซ้ือจดัจา้ง                         
 7. ดา้นการบริหารงบประมาณทางการเงิน              
                    และการควบคุมงบประมาณ 
 

สถานภาพของครู 
        1. วฒิุการศึกษา 
            1.1 ปริญญาตรี 
            1.2 สูงกวา่ปริญญาตรี 
         2. ประสบการณ์ในการท างาน 
             2.1 นอ้ยกวา่ 5 ปี  
             2.2 ตั้งแต่ 5-10 ปี  
             2.3 มากกวา่ 10 ปี ข้ึนไป   
         3. ขนาดสถานศึกษา 
              3.1 ขนาดเลก็ 
              3.2 ขนาดกลาง 
              3.3 ขนาดใหญ่พิเศษ 

 

ตวัแปรอิสระ ตวัแปรตาม 

แนวคดิ ทฤษฎ ีกรอบแนวคดิ และผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

 การวจิยัความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงบประมาณในโรงเรียนกลุ่มสหวทิยาเขต จตุรวทิย ์ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ไดอ้าศยัแนวคิด การบริหารงบประมาณ จากการสังเคราะห์งานวิจยัท่ีผูศึ้กษาไวแ้ลว้ สรุปได ้
ขอบข่ายและภารกิจการบริหารงบประมาณในสถานศึกษา (1) ดา้นการจดัท าแผนงบประมาณ (2) ดา้นการรายงานทางการเงินและ             
ผลการด าเนินการ (3) ดา้นการตรวจสอบภายใน (4) ดา้นการบริหารพสัดุและสินทรัพย ์(5) ดา้นการค านวณตน้ทุนผลผลิต (6) ดา้น
การจดัระบบการจดัซ้ือจดัจา้ง และ (7) ดา้นการบริหารงบประมาณทางการเงินและการควบคุม ตามความคิดเห็นของครูต่อการ
บริหารงบประมาณในโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตจตุรวิทย ์ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มี 
สมมติุฐานวา่ ครูท่ีมีวฒิุการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน และขนาดสถานศึกษา ต่างกนั มีความคิดเห็นแตกต่างกนั จากการวิจยั
ของ จิตสภา ลิขิตรุ่งโรจน์ (2563) ท่ีพบว่า ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงบประมาณในโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตจตุรวิทย ์
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และพบวา่ สถานภาพของครูท่ีต่างกนั 
มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั (เจริญ มะโนเพชร, 2560; ช านาญ แอบไธสง, 2560 และรักษณาลี สุริหาร, 2563)  
 

วธีิด าเนินการวจิยั 
 

 การวจิยัความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงบประมาณในโรงเรียนกลุ่มสหวทิยาเขต จตุรวทิย ์ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 คร้ังน้ี ผูว้จิยัไดท้ าการศึกษา ดงัน้ี 
 1. ศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกบัการบริหารงบประมาณในโรงเรียนกลุ่มสหวทิยาเขตจตุรวทิย ์ส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ดว้ยการสงัเคราะห์จากแนวคิดของผูท่ี้ไดท้ าการศึกษาวจิยัไวแ้ลว้ แลว้สรุปไดข้อบข่าย
และภารกิจการบริหารงบประมาณในสถานศึกษา และศึกษาความคิดเห็นจากงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัสถานภาพของครู 
 2. สร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั และตรวจสอบความ
สอดคลอ้งเชิงเน้ือหา (IOC) ไดค้่าความสอดคลอ้ง 0.80-1.00 และไดน้ าไปทดลองใช ้พบวา่ มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.98 
 3. เก็บรวบรวมขอ้มูลจากครูในโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตจตุรวิทย ์ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร 
เขต 2 ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดม้าจากการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จากการเปิดตารางของ 
Cohen (Cohen, Manion, & Morrison, 2011, p. 147) จ านวน 168 คน เม่ือไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งแลว้ น ามาหากลุ่มตวัอยา่งโดยใช้
วธีิการสุ่มตวัอยา่งดว้ยการแบ่งแบบชั้นภูมิ (stratified random sampling) โดยใชโ้รงเรียนเป็นชั้นภูมิ (อิทธิพทัธ์ สุวทนัพรกลู, 2561)  

4. วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปตามลกัษณะของขอ้มูล ดงัน้ี 
         4.1 ขอ้มูลสถานภาพของครู มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ี (frequency) 
และค่าร้อยละ (percentage) 
        4.2 ขอ้มูลความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงบประมาณในสถานศึกษา วเิคราะห์โดยหาค่าเฉล่ีย (mean) และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) เป็นแบบจ าแนกความหมาย 5 ระดบั (semantic differential) เป็นรายขอ้และรายดา้น โดยยึดเกณฑ์
ของบุญชม ศรีสะอาด (2560) ดงัน้ี 
           คะแนนเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงบประมาณอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

         คะแนนเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงบประมาณอยูใ่นระดบัมาก 
         คะแนนเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงบประมาณอยูใ่นระดบัปานกลาง 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

560560

           คะแนนเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงบประมาณอยูใ่นระดบันอ้ย 
           คะแนนเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงบประมาณอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
    4.3 วเิคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงบประมาณในโรงเรียนกลุ่มสหวทิยาเขตจตุรวทิย ์

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 จ าแนกตามวฒิุการศึกษา ดว้ยการทดสอบ t test แบบ Independent 
    4.4 วเิคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงบประมาณในสถานศึกษา สหวทิยาเขตจตุรวิทย ์ส านกังาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน และขนาดสถานศึกษาดว้ยการ
ทดสอบ F test โดยใชส้ถิติการวิเคราะห์การแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และเปรียบเทียบรายคู่ตามวิธีของ เชฟเฟ่ 
(Scheffe’s post hoc comparisons method) 
 สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั สถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉล่ีย (mean) ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมุติฐานเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่าง ดว้ยการทดสอบ                 
t test แบบ Independent และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) F test เม่ือพบความแตกต่าง ให้ท าการ
ทดสอบรายคู่ตามวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s post hoc comparisons method)  
 

ผลการวจิยั 
 

 1. ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงบประมาณในโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตจตุรวิทย ์ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน                        
โดยเรียงล าดับจากค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย ดังน้ี ด้านการบริหารงบประมาณทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ ด้านการ
ตรวจสอบภายใน ดา้นการรายงานทางการเงินและผลการด าเนินการ ดา้นการจดัท าแผนงบประมาณ ดา้นการจดัระบบการจดัซ้ือ                      
จดัจา้ง ดา้นการบริหารพสัดุและสินทรัพย ์และดา้นการค านวณตน้ทุนผลผลิต 
 2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงบประมาณในโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตจตุรวิทย ์ส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 จ าแนกตามวฒิุการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน และขนาดสถานศึกษา พบวา่ 

    2.1 ครูท่ีมีวฒิุการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงบประมาณในโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตจตุรวิทย ์
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ การ
จดัท าแผนงบประมาณ มีความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนดา้นอ่ืน ไม่พบความแตกต่าง  
     2.2 ครูท่ีมีประสบการณ์ในการท างานต่างกนั มีความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงบประมาณในโรงเรียนกลุ่มสหวิทยา
เขตจตุรวทิย ์ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 โดยภาพรวมและรายดา้น ไม่แตกต่างกนั 
     2.3 ครูท่ีมีขนาดสถานศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการบริหารงบประมาณในโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตจตุรวิทย ์
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้น
การค านวณตน้ทุนผลผลิต แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนดา้นอ่ืน ไม่พบความแตกต่าง 
 

อภิปรายผล 
 

 1. ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงบประมาณในโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตจตุรวิทย ์ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 โดยภาพรวม มีความพึงพอใจต่อการบริหารงบประมาณในโรงเรียนอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ี อาจ
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           คะแนนเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงบประมาณอยูใ่นระดบันอ้ย 
           คะแนนเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงบประมาณอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
    4.3 วเิคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงบประมาณในโรงเรียนกลุ่มสหวทิยาเขตจตุรวทิย ์

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 จ าแนกตามวฒิุการศึกษา ดว้ยการทดสอบ t test แบบ Independent 
    4.4 วเิคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงบประมาณในสถานศึกษา สหวทิยาเขตจตุรวิทย ์ส านกังาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน และขนาดสถานศึกษาดว้ยการ
ทดสอบ F test โดยใชส้ถิติการวิเคราะห์การแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และเปรียบเทียบรายคู่ตามวิธีของ เชฟเฟ่ 
(Scheffe’s post hoc comparisons method) 
 สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั สถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉล่ีย (mean) ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมุติฐานเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่าง ดว้ยการทดสอบ                 
t test แบบ Independent และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) F test เม่ือพบความแตกต่าง ให้ท าการ
ทดสอบรายคู่ตามวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s post hoc comparisons method)  
 

ผลการวจิยั 
 

 1. ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงบประมาณในโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตจตุรวิทย ์ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน                        
โดยเรียงล าดับจากค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย ดังน้ี ด้านการบริหารงบประมาณทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ ด้านการ
ตรวจสอบภายใน ดา้นการรายงานทางการเงินและผลการด าเนินการ ดา้นการจดัท าแผนงบประมาณ ดา้นการจดัระบบการจดัซ้ือ                      
จดัจา้ง ดา้นการบริหารพสัดุและสินทรัพย ์และดา้นการค านวณตน้ทุนผลผลิต 
 2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงบประมาณในโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตจตุรวิทย ์ส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 จ าแนกตามวฒิุการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน และขนาดสถานศึกษา พบวา่ 

    2.1 ครูท่ีมีวฒิุการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงบประมาณในโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตจตุรวิทย ์
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ การ
จดัท าแผนงบประมาณ มีความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนดา้นอ่ืน ไม่พบความแตกต่าง  
     2.2 ครูท่ีมีประสบการณ์ในการท างานต่างกนั มีความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงบประมาณในโรงเรียนกลุ่มสหวิทยา
เขตจตุรวทิย ์ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 โดยภาพรวมและรายดา้น ไม่แตกต่างกนั 
     2.3 ครูท่ีมีขนาดสถานศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการบริหารงบประมาณในโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตจตุรวิทย ์
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้น
การค านวณตน้ทุนผลผลิต แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนดา้นอ่ืน ไม่พบความแตกต่าง 
 

อภิปรายผล 
 

 1. ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงบประมาณในโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตจตุรวิทย ์ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 โดยภาพรวม มีความพึงพอใจต่อการบริหารงบประมาณในโรงเรียนอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ี อาจ

เป็นเพราะผูบ้ริหารตระหนกัและใหค้วามส าคญัต่อการบริหารงบประมาณตามผลผลิต และผลลพัธ์ในการปฏิบติังานตามมาตรฐาน
การบริหารงบประมาณ 7 ดา้น ตามแนวคิดและหลกัการของ ส านกันโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
(2556) โดยผูบ้ริหารและครูมีส่วนร่วมในสถานศึกษาในการจดัท าแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบติัการประจ าปี การก าหนดโครงการ/ 
กิจกรรมตามงบประมาณหรือผลผลิตของสถานศึกษา และพึงปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัอยา่งเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์ต่อ
การพฒันาการเรียนการสอนและพฒันาสถานศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้งกบั จิตสุภา ลิขิตรุ่งโรจน์ (2563) ท่ีไดท้ าวจิยัเร่ือง ความคิดเห็นของ
ครูเก่ียวกับการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
ผลการวจิยัพบวา่ ระดบัความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากเช่นกนั และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นการ
จดัระบบจดัซ้ือจดัจา้ง มากเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ ดา้นการบริหารทางการเงินและควบคุมงบประมาณ และอนัดบัสุดทา้ยคือ 
ดา้นการค านวณตน้ทุนการผลิต สอดคลอ้งกบั รักษณาลี สุริหาร (2563) ไดท้ าการวิจัยเร่ือง สภาพและประสิทธิผลการบริหาร
งบประมาณของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 22 ผลการวจิยัพบวา่ สภาพและประสิทธิผลการบริหาร
งบประมาณของโรงเรียนตามความคิดเห็นของผูอ้  านวยการโรงเรียน รองผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรือหัวหนา้กลุ่ม
บริหารงานงบประมาณ และครูผูส้อน สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 22 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นการบริหารพสัดุและสินทรัพย ์มากเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ ดา้นการจดัท าแผนงบประมาณ และ
อนัดบัสุดทา้ยคือ ดา้นการรายงานผลการด าเนินการ 
 2. ครูท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกนั ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงบประมาณในโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตจตุรวิทย ์
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้ งไว ้          
จากการศึกษาคร้ังน้ี เน่ืองจากในการบริหารจัดการและการด าเนินงานด้านงบประมาณของโรงเรียนให้เกิดประสิทธิผลและ                            
มีประสิทธิภาพแต่ละแห่งนั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการส่งเสริมและสนบัสนุนให้ครูมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานทั้งทางตรงและ
ทางออ้ม โดยการปฏิบติังานนั้น จะตอ้งปฏิบติัภายใตร้ะเบียบราชการตามแนวทางและขอบข่ายเดียวกนั ท าให้ทั้งผูบ้ริหารและครู
จ าเป็นตอ้งมีความรู้และความเขา้ใจในการปฏิบติัตามกฎ ขอ้บงัคบั ระเบียบราชการ ซ่ึงความรู้และความเขา้ใจน้ี ไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัวิชา
ความรู้ตามวุฒิการศึกษา ดงันั้น วุฒิการศึกษาไม่ส่งผลต่อความคิดเห็นดา้นงานงบประมาณ เพราะว่า งานดา้นงบประมาณตอ้งพึง
ปฏิบติัตามกฎ ระเบียบฯ ขอ้บงัคบั ฉบบัเดียวกนั พร้อมทั้งผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูมีส่วนร่วมในการวางแผน ตั้งแต่การจดัแผน
กลยทุธ์และแผนปฏิบติัการประจ าปี ตลอดจนวางแผนการใชจ่้ายเงิน มีการก าหนดโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ และประมาณการ
รายจ่ายและด าเนินการตามขั้นตอนทางการเงิน ส่งผลให้ครูท่ีมีวฒิุการศึกษาต่างกนั จึงมีความคิดเห็นต่อการบริหารงบประมาณไม่
ต่างกนั สอดคลอ้งกบั เจริญ มะโนเพชร (2560) ไดศึ้กษาความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานงบประมาณโรงเรียนในอ าเภอ                
พระประแดง ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ ผลการวิจยัพบวา่ ครูผูส้อนในโรงเรียนอ าเภอพระประแดง 
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานงบประมาณโรงเรียนในอ าเภอพระประแดง 
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ จ าแนกตามวฒิุการศึกษา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบั จิตสุภา 
ลิขิตรุ่งโรจน์ (2563) ไดศึ้กษาความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานในสถานศึกษาสังกดัส านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบวา่ ครูผูส้อนสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามวฒิุการศึกษา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั และสอดคลอ้ง ณัฐพร นาคสุวรรณ (2564) ศึกษาการบริหาร
งบประมาณของสถานศึกษาขนาดเล็กตามความคิดเห็นของครูสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 
ผลการวจิยัพบวา่ ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสงคราม จ าแนกตามวฒิุการศึกษา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนัเช่นกนั  
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 3. ครูท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน ต่างกนั ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงบประมาณในโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขต
จตุรวทิย ์ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 โดยภาพรวมและรายดา้น ไม่แตกต่างกนั ไม่เป็นไปตาม
สมมุติฐานท่ีตั้งไว ้เน่ืองจากโรงเรียนมีแนวทางปฏิบติังานดา้นงบประมาณตามขอบข่ายและภารกิจตามระเบียบราชการท่ีครูใน
สถานศึกษาทุกคนจะตอ้งรับทราบ เพื่อน าไปปฏิบติัเป็นแนวทางเดียวกนั ซ่ึงครูทุกคนตอ้งมีส่วนร่วมในดา้นงบประมาณทั้งทางตรง
และทางออ้ม โดยถือเป็นภาระงานและค าสั่งท่ีไดรั้บมอบหมาย ดงันั้น ความเขา้ใจแนวทางการปฏิบติังานดา้นงบประมาณของ
สถานศึกษา จึงไม่ข้ึนอยู่กบัประสบการณ์ในการท างาน ท าให้ครูมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารงบประมาณในโรงเรียนกลุ่ม                  
สหวิทยาเขตจตุรวิทย ์ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ไม่แตกต่างกนั ตามประสบการณ์ในการ
ท างาน สอดคลอ้งกับ ช านาญ แอบไธสง (2560) ได้ศึกษาความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารงานงบประมาณของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนท่ี 5 (ปทุมวนั-สมัพนัธวงศ)์ กรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบวา่ ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการ
บริหารงานงบประมาณของผูบ้ริหารสถานศึกษา ในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนท่ี 5 (ปทุมวนั-สัมพนัธวงศ์) กรุงเทพมหานคร ครูท่ีมี
ประสบการณ์ในการท างานต่างกนั โดยภาพรวมและรายดา้น ไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบั วนัเฉลิม ไพรศิลป์ (2560) ไดศึ้กษาเร่ือง 
สภาพการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี 6 สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 ผลการวิจยัพบวา่ ความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูท่ีมีประสบการณ์การท างาน  ต่างกนั มีความคิดเห็นต่อสภาพการ
บริหารงบประมาณของสถานศึกษาในเครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาท่ี 6 สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 
เขต 1 โดยภาพรวมและรายดา้น ไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบั อรวรรณ มานะมุติ (2560) ไดศึ้กษาครูมีความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการ
บริหารงานงบประมาณของผูบ้ริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบวา่ ความคิดเห็น
ของครูท่ีมีต่อการบริหารงานงบประมาณของผูบ้ริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ครูท่ีมี
ประสบการณ์ในการท างาน ต่างกนั โดยภาพรวมและรายดา้น ไม่มีความแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบั นภสัวรรณ ร่ืนอาย ุ(2560) ได้
ศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารงบประมาณกลุ่มโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มท่ี 6 
ผลการวจิยัพบวา่ ความคิดเห็นของครูกลุ่มโรงเรียนในสงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา กลุ่มท่ี 6 ท่ีมีประสบการณ์การ
สอน ต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานงบประมาณ โดยภาพรวมและรายดา้น ไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบั วาสนา พิเนตร 
(2561) ศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของครูในการบริหารงบประมาณโรงเรียนในสหวิทยาเขตเมืองเกษปทุม  ผลการวิจยัพบวา่ ครูท่ีมี
ประสบการณ์ในการสอน ต่างกนั มีความคิดเห็นในการบริหารงบประมาณโรงเรียนในสหวทิยาเขต เมืองเกษปทุม โดยภาพรวมและ
รายดา้น ไม่แตกต่างกนัเช่นกนั  
 4. ครูท่ีมีขนาดสถานศึกษา ต่างกนั ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงบประมาณในโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตจตุรวิทย ์
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้ งไว ้
เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ี พบวา่ การบริหารโรงเรียนในปัจจุบนั ทุกขนาดสถานศึกษา มีอิสระในการบริหารจดัการ ตามการกระจาย
อ านาจการบริหารจากเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสู่สถานศึกษา ท าให้การบริหารจดัการมีความคล่องตวัและรวดเร็วข้ึน และโรงเรียนมีการ
บริหารจดัการ วางแผน และก าหนดการท างานตามบริบทของสถานศึกษาใหมี้ความเหมาะสม ดว้ยเหตุน้ี ท าให้ครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีใน
โรงเรียนขนาดต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการบริหารงบประมาณในสถานศึกษา ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
บริหารจดัการงบประมาณในสถานศึกษา ไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบั รักษณาลี สุริหาร (2563) ไดศึ้กษาสภาพและประสิทธิผลการ
บริหารงบประมาณของโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 22 ผลการวจิยัพบวา่ สภาพและประสิทธิผลการ
บริหารงบประมาณของโรงเรียนตามความคิดเห็นของผูอ้  านวยการโรงเรียน  รองผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรือ
หัวหนา้กลุ่มบริหารงานงบประมาณ และครูผูส้อน  สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 22 ท่ีมีขนาดของโรงเรียน
แตกต่างกนั โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ี พบวา่ โรงเรียนเป็นนิติบุคคล มีอิสระในการบริหารจดัการ เพื่อ
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 3. ครูท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน ต่างกนั ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงบประมาณในโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขต
จตุรวทิย ์ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 โดยภาพรวมและรายดา้น ไม่แตกต่างกนั ไม่เป็นไปตาม
สมมุติฐานท่ีตั้งไว ้เน่ืองจากโรงเรียนมีแนวทางปฏิบติังานดา้นงบประมาณตามขอบข่ายและภารกิจตามระเบียบราชการท่ีครูใน
สถานศึกษาทุกคนจะตอ้งรับทราบ เพื่อน าไปปฏิบติัเป็นแนวทางเดียวกนั ซ่ึงครูทุกคนตอ้งมีส่วนร่วมในดา้นงบประมาณทั้งทางตรง
และทางออ้ม โดยถือเป็นภาระงานและค าสั่งท่ีไดรั้บมอบหมาย ดงันั้น ความเขา้ใจแนวทางการปฏิบติังานดา้นงบประมาณของ
สถานศึกษา จึงไม่ข้ึนอยู่กบัประสบการณ์ในการท างาน ท าให้ครูมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารงบประมาณในโรงเรียนกลุ่ม                  
สหวิทยาเขตจตุรวิทย ์ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ไม่แตกต่างกนั ตามประสบการณ์ในการ
ท างาน สอดคลอ้งกับ ช านาญ แอบไธสง (2560) ได้ศึกษาความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารงานงบประมาณของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนท่ี 5 (ปทุมวนั-สมัพนัธวงศ)์ กรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบวา่ ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการ
บริหารงานงบประมาณของผูบ้ริหารสถานศึกษา ในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนท่ี 5 (ปทุมวนั-สัมพนัธวงศ์) กรุงเทพมหานคร ครูท่ีมี
ประสบการณ์ในการท างานต่างกนั โดยภาพรวมและรายดา้น ไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบั วนัเฉลิม ไพรศิลป์ (2560) ไดศึ้กษาเร่ือง 
สภาพการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี 6 สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 ผลการวิจยัพบวา่ ความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูท่ีมีประสบการณ์การท างาน  ต่างกนั มีความคิดเห็นต่อสภาพการ
บริหารงบประมาณของสถานศึกษาในเครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาท่ี 6 สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 
เขต 1 โดยภาพรวมและรายดา้น ไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบั อรวรรณ มานะมุติ (2560) ไดศึ้กษาครูมีความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการ
บริหารงานงบประมาณของผูบ้ริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบวา่ ความคิดเห็น
ของครูท่ีมีต่อการบริหารงานงบประมาณของผูบ้ริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ครูท่ีมี
ประสบการณ์ในการท างาน ต่างกนั โดยภาพรวมและรายดา้น ไม่มีความแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบั นภสัวรรณ ร่ืนอาย ุ(2560) ได้
ศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารงบประมาณกลุ่มโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มท่ี 6 
ผลการวจิยัพบวา่ ความคิดเห็นของครูกลุ่มโรงเรียนในสงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา กลุ่มท่ี 6 ท่ีมีประสบการณ์การ
สอน ต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานงบประมาณ โดยภาพรวมและรายดา้น ไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบั วาสนา พิเนตร 
(2561) ศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของครูในการบริหารงบประมาณโรงเรียนในสหวิทยาเขตเมืองเกษปทุม  ผลการวิจยัพบวา่ ครูท่ีมี
ประสบการณ์ในการสอน ต่างกนั มีความคิดเห็นในการบริหารงบประมาณโรงเรียนในสหวทิยาเขต เมืองเกษปทุม โดยภาพรวมและ
รายดา้น ไม่แตกต่างกนัเช่นกนั  
 4. ครูท่ีมีขนาดสถานศึกษา ต่างกนั ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงบประมาณในโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตจตุรวิทย ์
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้ งไว ้
เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ี พบวา่ การบริหารโรงเรียนในปัจจุบนั ทุกขนาดสถานศึกษา มีอิสระในการบริหารจดัการ ตามการกระจาย
อ านาจการบริหารจากเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสู่สถานศึกษา ท าให้การบริหารจดัการมีความคล่องตวัและรวดเร็วข้ึน และโรงเรียนมีการ
บริหารจดัการ วางแผน และก าหนดการท างานตามบริบทของสถานศึกษาใหมี้ความเหมาะสม ดว้ยเหตุน้ี ท าให้ครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีใน
โรงเรียนขนาดต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการบริหารงบประมาณในสถานศึกษา ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
บริหารจดัการงบประมาณในสถานศึกษา ไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบั รักษณาลี สุริหาร (2563) ไดศึ้กษาสภาพและประสิทธิผลการ
บริหารงบประมาณของโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 22 ผลการวจิยัพบวา่ สภาพและประสิทธิผลการ
บริหารงบประมาณของโรงเรียนตามความคิดเห็นของผูอ้  านวยการโรงเรียน  รองผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณหรือ
หัวหนา้กลุ่มบริหารงานงบประมาณ และครูผูส้อน  สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 22 ท่ีมีขนาดของโรงเรียน
แตกต่างกนั โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ี พบวา่ โรงเรียนเป็นนิติบุคคล มีอิสระในการบริหารจดัการ เพื่อ

ความรวดเร็วและคล่องตวั สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน ชุมชน ทอ้งถ่ิน มีการกระจายอ านาจ ไปยงัเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ
โรงเรียนโดยตรง ด้วยเหตุน้ี ท าให้ครูท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในโรงเรียน ขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงบประมาณใน
สถานศึกษา ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจดัการงบประมาณในสถานศึกษา ไม่แตกต่างกนั 
 

ข้อเสนอแนะเพือ่การน าไปใช้ 
 
 1. จากผลการวิจยัพบวา่ ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงบประมาณในโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตจตุรวิทย ์ส านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ควรมีการส่งเสริมพฒันาการบริหารงบประมาณ
ของโรงเรียนในระดบัดีมากกวา่เดิม โดยการอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัการบริหารงบประมาณแก่บุคลากรในโรงเรียน ทั้งกฎ ระเบียบฯ 
ขอ้บงัคบั ในการด าเนินงานดา้นงบประมาณ ขั้นตอนการท างาน การวางแผนการใชจ่้ายงบประมาณ การเขียนโครงการเพ่ือพฒันา
สถานศึกษา ซ่ึงจะท าใหค้รูและบุคลากรท างานไดง่้ายข้ึน รวดเร็ว ถูกตอ้ง และโปร่งใส  
 2. จากผลการวิจยัพบวา่ ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงบประมาณในโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตจตุรวิทย ์ส านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ควรมีการส่งเสริมพฒันาประสิทธิผลการบริหาร
งบประมาณของโรงเรียนในระดบัดีมากกวา่เดิม โดยการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการในการจดัท าและเสนอของบประมาณใหบุ้คลากรใน
โรงเรียน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล การจดัท าและเสนอของบประมาณของแต่ละกลุ่มงาน และศึกษาดูงานโรงเรียนท่ีเป็นเลิศใน 
การบริหารงบประมาณ เพื่อน ามาปรับปรุงและพฒันาการท างานดา้นงบประมาณใหมี้ความเหมาะตามบริบทของสถานศึกษา 
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บทคดัย่อ 

 
การวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ 

และเพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ จ าแนก
ตามวุฒิการศึกษา ต าแหน่ง และขนาดสถานศึกษา โดยแบ่งขอ้ค าถามออกเป็น 6 ดา้น ดงัน้ีคือ ดา้นการสร้างวิสัยทศัน์ ดา้นการบริหารการ
เปล่ียนแปลง ดา้นการสร้างความสัมพนัธ์ ด้านการใชค้วามรู้ความสามารถ ด้านการสร้างแรงจูงใจ และด้านการท างานเป็นทีม กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ครูในสถานศึกษา จ านวน 306 คน เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นแบบสอบถามท่ีมีลกัษณะ
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั มีค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่ง 0.80-1.00 มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.98 สถิติท่ีใชใ้นการ
วเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบทางเดียว  

ผลการวจิยัปรากฎดงัน้ี (1) ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก (2) ครูท่ีมีวุฒิการศึกษา ต าแหน่ง และขนาดสถานศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ โดยภาพรวมและรายดา้น ในระดบัไม่แตกต่างกนั  
 
ค าส าคญั: ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง, ผูบ้ริหารโรงเรียน, เครือเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ 
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Abstract 

 
The objectives of this independent study were (1) to explore the level of transformational leadership of school administrators 

in Triamudomsuksa Pattanakarn Affiliated School, and (2) to compare the teachers’ opinions towards transformational leadership of 
school administrators, which was different according to degree, position, and school size. The questionnaires were classified into 6 
dimensions including vision building, change management, relationship building, use of knowledge and abilities, motivational aspect 
and teamwork. The number of sample were 306 teachers in Traimudomsuksa Pattanakarn Affiliated School. The tools for data 
collection were rating-scale questionnaires (IOC 0.80-1.00, α 0.98). The statistics used for analyzing the data were descriptive 
statistics including frequency distributions, percentage, mean, standard deviation, t-test dependent, One-way ANOVA. The research 
findings were as the followings: (1) The level of transformational leadership of school administrators in Triamudomsuksa Pattanakarn 
Affiliated Schools was high in overall. (2) The opinions of teachers with different educational degree, job position and school size 
towards transformational leadership of school administrators was not different in overall and in each dimension. 
 
Keywords: Transformational Leadership, School Administrator, Triamudomsuksa Pattanakarn Affiliated School 
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บทน า 

 
กระแสการปรับเปล่ียนทางสังคมท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั ส่งผลต่อวิถีการด ารงชีพของสังคมอยา่งทัว่ถึง ประเทศไทยในปัจจุบนั 

ไดก้า้วเขา้สู่สังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลง ทั้งเร่ืองการเมือง เศรษฐกิจ วิถีชีวิต รวมทั้งส่ิงแวดลอ้มบริบทรอบตวั และเป็นยุคท่ีตอ้งปรับตวั 
เสริมสร้างและพัฒนาตนเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังนั้ น การพัฒนาสังคมให้ดีข้ึน จึงต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
เป็นอนัดับแรก เพ่ือให้สังคมสามารถอยู่ร่วมกันไดอ้ย่างมีความสุข อีกทั้งสังคมตอ้งเผชิญกบัความท้าทายในการเป็นพลวตัของโลก 
แห่งการเปล่ียนแปลง จากกระแสโลกาภิวตัน์ท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงข้ึนนั้น ประเทศไทยจ าเป็นตอ้งเตรียมความพร้อมในการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์ซ่ึงหมายถึงตอ้งเตรียมเด็กไทยให้พร้อมกบัการเผชิญชีวิตในอนาคต องค์กรท่ีมีส่วนส าคญัในการผลกัดันเด็กไทย  
คือ สถานศึกษาท่ีมีความใกลชิ้ดกบัเด็กไทยเป็นอนัดบัตน้ สถานศึกษาจึงตอ้งมีความต่ืนตวัและเตรียมพร้อมในการจดัการเรียนรู้ เพื่อ
เตรียมความพร้อมให้เด็กนักเรียนมีทักษะส าหรับการออกไปด ารงชีวิต โดยเฉพาะทักษะการเป็น พลโลกท่ีดี และท่ีส าคญัท่ีสุด คือ  
ทกัษะการเรียนรู้ (learning skill) สถานศึกษาตอ้งมีการเปล่ียนแปลงในการจดัการเรียนรู้  เพื่อให้เด็กนกัเรียนมีความรู้ ความสามารถ  
และทกัษะท่ีจ าเป็น ซ่ึงเป็นผลจากการปฏิรูปเปล่ียนแปลงรูปแบบการจดัการเรียนการสอนของสถานศึกษา ตลอดจนการเตรียมความ
พร้อมดา้นต่าง ๆ ไม่เพียงแต่การเตรียมความพร้อมของเด็กนักเรียนเท่านั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษาก็มีส่วนส าคญัในการพฒันาการจัด
การศึกษาในโรงเรียนใหส้อดคลอ้งกนั  และมีส่วนส าคญัท่ีจะผลกัดนัให้เกิดประสิทธิผล ผูบ้ริหารจึงตอ้งมีภาวะผูน้ าสูง และเป็นกุญแจ
ส าคญัท่ีจะน าองคก์รไปสู่การปฏิรูปการศึกษาท่ีย ัง่ยืน สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ชยัเสฏฐ์ พรหมศรี (2561, หนา้ 22) ท่ีวา่ ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาท่ีมีความสามารถ จะตอ้งมีทกัษะการบริหาร มีความเป็นผูน้ าทางวชิาการ มีความรู้ความสามารถ และมีความเป็นมืออาชีพ ถึง
จะเป็นผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพ และสามารถบริหารองคก์รใหเ้กิดประสิทธิผล และสามารถสร้างบรรยากาศท่ีก่อให้เกิดการมีส่วนร่วม เพื่อ
พฒันาขีดความสามารถของบุคลากรในองคก์ร ใหส้ามารถปฏิบติังานบรรลุถึงเป้าหมายร่วมกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
  นโยบายส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีพนัธกิจในการส่งเสริมการพฒันาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใหเ้ป็นมืออาชีพ เพื่อพฒันาผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะการบริหารจดัการศึกษา จ าเป็นตอ้ง
มีการปรับเปล่ียนสถานศึกษาใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ท่ีมีความคล่องตวั มีความพร้อมท่ีจะพฒันาศกัยภาพในการเรียนรู้ ให้นกัเรียน 
มีการคิดอยา่งสร้างสรรค ์เพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการในการรับบริการทางการศึกษาของสงัคมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ปัจจยัท่ีส าคญั
ท่ีจะน าสถานศึกษาไปสู่ความส าเร็จหรือลม้เหลวไดคื้อ ภาวะผูน้ า เน่ืองจากภาวะผูน้ ามีความส าคญัในการพฒันาคุณภาพการศึกษา สอดคลอ้ง
กบั Leithwood (1996, p. 512) กล่าววา่ ภาวะผูน้ าท่ีมีความเหมาะสมกบัยคุปัจจุบนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา คือ ภาวะผูน้ าจะตอ้ง
จดัการภายในองคก์ร เพื่อให้บุคลากรสามารถท างานร่วมกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพ่ือน าองคก์รให้สามารถด าเนินไปไดแ้ละผูน้ าท่ีมี
ความสามารถจะท าใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติัหนา้ท่ีเต็มศกัยภาพของตน ส่งเสริมให้บุคลากรมีความขยนัขนัแข็ง มุ่งมัน่ สามคัคี เต็มใจ 
และสร้างขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังาน ซ่ึงจะส่งผลต่อความส าเร็จขององคก์ร ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารยงัเป็นปัจจยัทางการบริหารท่ีมี
อิทธิพลต่อการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา โดยข้ึนอยูก่บัภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารในการท่ีจะสร้างองคก์รใหเ้ป็นองคก์รแห่ง
การเรียนรู้อย่างแทจ้ริง ดงันั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงตอ้งมีบทบาทหน้าท่ีในการเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลงมายงัสถานศึกษา เพื่อให้
บรรลุผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็นผูน้ าท่ีสามารถกระตุน้ทางปัญญา สร้างแรงบนัดาลใจให้แก่บุคลากร ค านึงถึงความเป็น 
เอกบุคคล มีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์และสร้างวิสัยทศัน์ ผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงจ าเป็นตอ้งมีคุณลกัษณะของการเป็นนักพฒันาท่ีมี
ประสิทธิภาพ ควรค่าแก่การยอมรับและยกยอ่งของผูร่้วมงาน 
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 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ เป็นสถานศึกษาท่ีมีขนาดใหญ่พิเศษ มีการบริหารจดัการทั้งบริหารดา้นบุคลากรและ
บริหารการจดัการเรียนการสอนไดเ้ป็นอยา่งดี เป็นโรงเรียนตน้แบบในหลาย ๆ ดา้น และติดอนัดบัสถานศึกษาดีเด่นของประเทศไทย  
จึงมีโรงเรียนต่าง ๆ มาศึกษาดูงานเป็นจ านวนมาก และไดรั้บความไวว้างใจจากผูป้กครองอย่างรวดเร็ว และเร่ิมมีโรงเรียนต่าง ๆ ขอ 
เขา้มาเป็นเครือข่าย จนถึงปัจจุบนัโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ  มีโรงเรียนในเครือข่าย 18 โรงเรียน ครอบคลุมทุกภาคของ
ประเทศ จากเหตุผลดงัท่ีกล่าวมา การบริหารสถานศึกษาในแต่ละแห่งยอ่มมีความแตกต่างกนั การใชภ้าวะผูน้ าเพ่ือการบริหารจดัการก็
ยอ่มมีความแตกต่างกนั ดว้ยเหตุผลน้ี เองท าใหผู้ว้จิยัไดท้ าการศึกษาแนวทางการปฏิบติัของผูน้ าท่ีมีการเปล่ียนแปลง  
 จากความส าคญัของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีกล่าวมาขา้งตน้ การพฒันาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอยา่ง
ย ัง่ยืนนั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงตอ้งมีภาวะผูน้ า ซ่ึงเป็นคุณลกัษณะท่ีส าคญัของการเป็นผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพ ผูบ้ริหารซ่ึงเป็นผูน้ า
องค์กรจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งไดรั้บการพฒันาทกัษะท่ีจ าเป็นและส าคญัต่อการบริหารงาน บริหารตนเอง และบริหารบุคลากรอย่าง
ต่อเน่ือง เพ่ือน าไปสู่การบริหารงานใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 

1. เพื่อศึกษาระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ  
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ 

จ าแนกตามวฒิุการศึกษา ต าแหน่ง และขนาดสถานศึกษา 
 

กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวจิยั 
 

 
ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน 

ในเครือเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ 
1. ดา้นการสร้างวสิยัทศัน์ 

        2. ดา้นการบริหารการเปล่ียนแปลง 
        3. ดา้นการสร้างความสมัพนัธ์ 
        4. ดา้นการใชค้วามรู้ความสามารถ 
        5. ดา้นการสร้างแรงจูงใจ 
        6. ดา้นการท างานเป็นทีม 

   สถานภาพของครู 
1. วฒิุการศึกษา 

1.1 ปริญญาตรี 
1.2 สูงกวา่ปริญญาตรี 

2. ต าแหน่ง 
2.1 ครูผูช่้วย - ครู คศ.1 
2.2 ครู คศ.2 ข้ึนไป 

3. ขนาดสถานศึกษา 
3.1 ขนาดกลาง 
3.2 ขนาดใหญ่ 
3.3 ขนาดใหญ่พิเศษ 

ตวัแปรอิสระ ตวัแปรตาม 
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แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

 การวิจยั การศึกษาภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ไดอ้าศัยแนวคิด 
ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง จากการสังเคราะห์ตามแนวคิดของ ธิดารัตน์ จนัทะพล (2559), รุ่งอรุณ หงษเ์วียงจนัทร์ (2560), กมลวรรณ  
นาจุย้ (2561), อรอนงค์ แดงนุ้ย (2561), จีราวฒัน์ สว่างกลบั (2561), พระเอกชยั พิเลิศรัมย ์(2562), หน่ึงฤทยั เล้ียงพนัธ์ุสกุล (2562),  
เกศสุดา วรรณสินธ์ (2562), รุ้งนภา จนัทร์ลี (2562) และกรวกิา มัง่มูล (2563) สรุปไดว้า่ ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน
ในเครือเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ 6 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ (2) ด้านการบริหารการเปล่ียนแปลง (3) ด้านการสร้าง
ความสมัพนัธ์ (4) ดา้นการใชค้วามรู้ความสามารถ (5) ดา้นการสร้างแรงจูงใจ และ (6) ดา้นการท างานเป็นทีม ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียน
ในเครือเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ มีสมมุติฐานวา่ ครูท่ีมีวฒิุการศึกษา ต าแหน่ง และขนาดสถานศึกษา ต่างกนั มีความคิดเห็นแตกต่างกนั จาก
การวิจยัของ รุ้งนภา จนัทร์ลี (2562) ท่ีพบว่า ระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดบัมาก และ
พบว่า สถานภาพของครูท่ีต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน (อุรชา เย็นตระกูล, 2561; ปิยณัฐธิดา เคนบุปผา, 2559 และธิดารัตน์  
จนัทะพล, 2559) อาจเป็นเพราะวา่ ครูผูส้อนท่ีตอบแบบสอบถามทั้งเพศชายและเพศหญิง มีการรับรู้เก่ียวกบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีแสดงออกทางพฤติกรรมทั้งทางดา้นความคิดท่ีมีอุดมการณ์ท่ีแน่วแน่ในการปฏิบติังาน การเอาใจใส่ต่อส่ิงต่าง ๆ 
พร้อมใหค้วามส าคญัต่อครูผูส้อน และบุคคลอ่ืน ๆ ภายในโรงเรียน ท าให้เกิดการยอมรับ ศรัทธา เช่ือมัน่ไวว้างใจอยา่งเต็มท่ีและชดัเจน
เพ่ือน าพาโรงเรียนไปสู่จุดหมายท่ีไดต้ั้งไว ้
 

วธีิด าเนินการวจิยั  
 

 การวจิยั ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ในคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดท้ าการศึกษา ดงัน้ี 
 1. ศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง ดว้ยการสงัเคราะห์จากแนวคิดของผูท่ี้ไดท้ าการศึกษาวิจยั
ไวแ้ลว้ แลว้สรุปไดภ้าวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ  และศึกษาความคิดเห็นจาก
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัสถานภาพของครูท่ีแตกต่างกนั  
 2. สร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวมรวมขอ้มูล มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั และตรวจสอบค่าความ
สอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence--IOC) ระหวา่ง 0.80-1.00 และไดน้ าไปทดลองใช ้พบวา่ มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.98 
 3. เก็บรวบรวมขอ้มูลจากครูโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดม้าจากการก าหนดขนาดของ
กลุ่มตวัอยา่งท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จากการเปิดตารางของ Cohen (Cohen, Manion, & Morrison, 2011, p. 147) และใช้
วธีิการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (stratified random sampling) (อิทธิพทัธ์ สุวทนัพรกลู, 2561) จ านวน 306 คน  
 4. วเิคราะห์ขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปตามลกัษณะของขอ้มูล ดงัน้ี 
     4.1 ขอ้มูลสถานภาพของครู มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ี (frequency) 
และค่าร้อยละ (percentage) 
     4.2 ขอ้มูลภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร วิเคราะห์โดยหาค่าเฉล่ีย (mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation) เป็นแบบจ าแนกความหมาย 5 ระดบั (semantic differential) เป็นรายขอ้และรายดา้น โดยยึดเกณฑข์อง บุญชม ศรีสะอาด 
(2560, หนา้ 121) ดงัน้ี 
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              คะแนนเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง ผูบ้ริหารโรงเรียนมีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด 
             คะแนนเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง ผูบ้ริหารโรงเรียนมีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงอยูใ่นระดบั มาก 
             คะแนนเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง ผูบ้ริหารโรงเรียนมีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงอยูใ่นระดบั ปานกลาง 
             คะแนนเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง ผูบ้ริหารโรงเรียนมีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงอยูใ่นระดบั นอ้ย 
             คะแนนเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง ผูบ้ริหารโรงเรียนมีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงอยูใ่นระดบั นอ้ยท่ีสุด 
  4.3 วเิคราะห์เปรียบเทียบภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ จ าแนกตาม
วฒิุการศึกษา และต าแหน่ง ดว้ยการทดสอบ t test แบบ Independent 
           4.4 วเิคราะห์เปรียบเทียบภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ จ าแนกตาม
ขนาดสถานศึกษา ดว้ยการทดสอบ F test โดยใชส้ถิติการวิเคราะห์การแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และเม่ือพบความ
แตกตา่ง จะทดสอบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ โดยใชว้ธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s post hoc comparisons method) 
 สถิติท่ีใชใ้นการวจิยั สถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉล่ีย (mean) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) และสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมุติฐานเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างดว้ยการทดสอบ t test แบบ 
Independent และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) F test 
 

ผลการวจิยั 
 

 1. ระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียมากไปหานอ้ย ดงัน้ี ดา้นการสร้างวสิยัทศัน์ ดา้นการสร้าง
แรงจูงใจ ดา้นการบริหารการเปล่ียนแปลง ดา้นการท างานเป็นทีม ดา้นการสร้างความสมัพนัธ์ และดา้นการใชค้วามรู้ความสามารถ 

2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ 
จ าแนกตามวฒิุการศึกษา ต าแหน่ง และขนาดสถานศึกษา พบวา่ 
      2.1 ครูท่ีมีวฒิุการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษา
พฒันาการ โดยภาพรวมและรายดา้น ไม่แตกต่างกนั อาจเป็นเพราะพฤติกรรมและคุณลกัษณะท่ีผูบ้ริหารแสดงออกมาผ่านการท างาน
บริหารองค์กร บุคลากร ทรัพยากร และอ่ืน ๆ มีความชดัแจง้ให้เห็นเป็นประจกัษ์ ส่งผลให้ความคิดเห็นของครูทุกกลุ่มมีความเห็นท่ี
สอดคลอ้งไปในทางเดียวกนัวา่ ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงดา้นวสิยัทศัน์ส าคญัท่ีสุด ตามดว้ยดา้นการสร้างแรงจูงใจ ดา้นการบริหารการ
เปล่ียนแปลง และอ่ืน ๆ 
      2.2 ครูท่ีมีต าแหน่งต่างกนั มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษา
พฒันาการ โดยภาพรวมและรายดา้น ไม่แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะผูบ้ริหารและครูผูส้อนปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาท่ีมีลกัษณะ
ใกลเ้คียงกนั มีลกัษณะการบริหารงานคลา้ยกนั ส่งผลใหค้รูท่ีมีต าแหน่งหนา้ท่ีต่างกนั มีทศันะต่อภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร
ไม่แตกต่างกนั 

     2.3 ครูท่ีมีขนาดสถานศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษา
พฒันาการ โดยภาพรวมและรายดา้น ไม่แตกต่างกนั อาจเป็นเพราะรูปแบบการบริหารโรงเรียน โดยบุคลากรในสถานศึกษาถูกก าหนด
จ านวนโดยขนาดสถานศึกษา โรงเรียนท่ีมีขนาดแตกต่างกนั มีกรอบในการบริหารและรูปแบบท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
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อภิปรายผล 

 
 1. ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ี อาจ
เป็นเพราะวา่ ดา้นการสร้างวสิยัทศัน์ ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการวางนโยบาย ก าหนดแนวทาง โดยการน าวสิยัทศัน์ท่ีสามารถน ามาปฏิบติังาน
ในสถานศึกษาไดจ้ริงและเหมาะสมกบับริบทของสถานศึกษา ด าเนินงานไปตามทิศทางเดียวกนักบัวิสัยทศัน์ และบุคลากรไดรั้บการ
เรียนรู้สู่การปฏิบติังาน ด าเนินงานตามวิสัยทศัน์ของสถานศึกษา และใชว้ิสัยทศัน์เป็นตวัก าหนดกลยุทธ์ โครงการต่าง ๆ เพื่อพฒันา
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ด้านการบริหารการเปล่ียนแปลง ผูบ้ริหารมีการวางแผนการปฏิบัติงานและแผนการบริหารจัดการ
สถานศึกษาท่ีทนัต่อการเปล่ียนแปลงอย่างเป็นระบบ สามารถตรวจสอบกระบวนการท างานอย่างครบวงจร ประเมินสถานการณ์หรือ
ผลลพัธ์ท่ีจะเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลง เพ่ือน าไปสู่การพฒันาองคก์รให้เป็นไปตามกฎเกณฑห์รือมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้ดา้นการสร้าง
ความสมัพนัธ์ ผูบ้ริหารกระจายอ านาจและความรับผิดชอบของครูและบุคลากรท่ีปฏิบติังาน โดยมอบหมายงานท่ีค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล มีการนิเทศติดตามงาน ช่วยเหลือ ให้ค  าแนะน า ด้านการใช้ความรู้ความสามารถ ผูบ้ริหารหาวิธีการและแนวทางท่ี
หลากหลายในการแกปั้ญหา สนบัสนุนให้ครูและบุคลากรหาแนวทางใหม่ ๆ มาแกปั้ญหาในองคก์ร ให้ครูและบุคลากรไดแ้สดงความ
คิดเห็นและใชค้วามรู้ความสามารถของตนเองในการแกปั้ญหาอยา่งเตม็ท่ี ดา้นการสร้างแรงจูงใจ  ผูบ้ริหารสร้างบรรยากาศเพื่อจูงใจให้
ครูและบุคลากรมีความสุขในการท างาน การกระตุน้และโนม้นา้วใหค้รูและบุคลากรอยากท างาน สร้างเจตคติท่ีดีในการปฏิบติังาน ดา้น
การท างานเป็นทีม การเสริมสร้างความผูกพนัการท างานในองคก์ร ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรไดแ้สดงความคิดเห็น รับฟังและร่วมมือ
กนัแกปั้ญหาอย่างเหมาะสม จึงท าให้ระดบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ  ไม่
แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั รุ้งนภา จนัทร์ลี (2562)  ศึกษาเร่ือง ภาวะผู้นาํการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ท่ีพบว่า ระดับภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ท่ีเป็นเช่นน้ี อาจเป็น
เพราะวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดจ้ดัวางทิศทางของสถานศึกษาโดยก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค ์และกลยทุธ์ของสถานศึกษา
ในด้านการพฒันาส่งเสริมสนับสนุน ทั้ งตวับุคลากรและสถานศึกษา สอดคลอ้งกับ กรวิกา มัง่มูล (2563) ศึกษาเร่ือง ภาวะผู้นาํใน
ศตวรรษท่ี 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครู อาํเภอแม่สรวย สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย  
เขต 2 ผลการวจิยัพบวา่ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษาไดรั้บการฝึกอบรมและพฒันาตนเองให้ทนั
ต่อสภาพการเปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือน ามาพฒันาคุณภาพตามบทบาทของตนเอง 
 2. ครูท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษา
พฒันาการ โดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะวา่ ครูผูส้อนท่ีมีวฒิุการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทมีการ
รับรู้เก่ียวกบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาไม่แตกต่างกนั อาจเป็นเพราะวา่ ในปัจจุบนัจ านวนของครูผูส้อนท่ีมีวฒิุ
การศึกษาในระดบัปริญญาตรีและปริญญาโทมีระยะการปฏิบติังาน หรือประสบการณ์ในการปฏิบติังาน มีความเขา้ใจความหมายของ
ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั จึงท าใหค้รูท่ีมีวฒิุการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง
ของผูบ้ริหารโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั อุรชา เยน็ตระกลู (2561) ศึกษาเร่ือง ภาวะผู้นาํ 
การเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ตามการรับรู้ของครูผู้สอนในสาํนักงานเขตลาดพร้าว สังกัดกรุ งเทพมหานคร ท่ีพบวา่ ภาวะ
ผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามการรับรู้ของครูผูส้อน โดยจ าแนกตามวฒิุการศึกษา โดยภาพรวมไม่มีความแตกต่าง
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กนั และสอดคลอ้งกบั กรวิกา มัง่มูล (2563) ศึกษาเร่ือง ภาวะผู้นาํในศตวรรษท่ี 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครู อาํเภอ 
แม่สรวย สังกัดสาํนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ท่ีพบวา่ ทศันะของครูท่ีมีต่อภาวะผูน้ าในศตวรรษท่ี 21 ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา จ าแนกตามระดบัการศึกษา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูมี้ความรู้
ความสามารถจนเป็นท่ียอมรับ ศรัทธา ทั้งยงัมีความคิดกวา้งไกลและมีความสามารถในการคาดการณ์อนาคต น าความรู้และวิธีการใหม่ ๆ 

มาน าเสนอและเผยแพร่ ให้ความรู้ ให้ขอ้แนะน า เก่ียวกบังานของสถานศึกษา ทนัต่อการเปล่ียนแปลงทางการศึกษา ท าให้ผูอ่ื้นร่วมมือ
ปฏิบติังานจนประสบผลส าเร็จ 
 3. ครูท่ีมีต าแหน่งต่างกนั มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ 
โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการบริหารการเปล่ียนแปลง ขอ้ท่ีมีคะแนนสูงสุด ได้แก่   
ผูบ้ริหารควรมีการวางแผนการปฏิบติังานและแผนการบริหารจดัการสถานศึกษาท่ีทนัต่อการเปล่ียนแปลงอย่างเป็นระบบ สามารถ
ตรวจสอบได ้มีการกระบวนการท างานอยา่งเป็นระบบครบวงจร ตามล าดบั ส่วนดา้นการสร้างความสัมพนัธ์ พบวา่ ผูบ้ริหารควรมีการ
กระจายอ านาจและความรับผิดชอบของครูและบุคลากรท่ีปฏิบติังาน โดยมีการมอบหมายงานท่ีค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล มี
การนิเทศติดตามงาน ช่วยเหลือ ให้ค  าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ต่อความกา้วหนา้ ตามล าดบั  ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะวา่ ผูบ้ริหารโรงเรียนใน
เครือเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ทั้งขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ มีการค านึงถึงบุคลากรแต่ละบุคคล และมีการวิเคราะห์
ความตอ้งการความสามารถโดยผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นทั้ งผูใ้ห้ค  าปรึกษาแนะน าและเป็นผูฝึ้กสอน มีการวางแผนการปฏิบติังาน 
กระตุน้การท างาน ประสานงานกบับุคลากรในสถานศึกษาอยา่งเป็นระบบอยา่งต่อเน่ือง และส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน
สามารถท างานร่วมกนัได ้จึงท าให้ครูท่ีมีต าแหน่งต่างกนั มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนในเครือ
เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั พิษณุ ธรรมรัตน์ (2553) ศึกษาเร่ือง ภาวะผู้นาํการเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามทัศนะของข้าราชการครูในอาํเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาสงขลา เขต 2 ท่ีพบว่า  
ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามทศันะของขา้ราชการครูในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา สังกดัส านกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาสงขลา เขต 2 จ าแนกตามต าแหน่งหน้าท่ี โดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบั ปิยณัฐธิดา เคนบุปผา 
(2559) ศึกษาเร่ือง ภาวะผู้นาํการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  
เขต 2 ท่ีพบวา่ ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 
จ าแนกตามต าแหน่ง โดยรวมไม่แตกต่างกนั 

4. ครูท่ีมีขนาดสถานศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษา
พฒันาการ โดยภาพรวมและเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ไม่แตกต่างกนั ขอ้ท่ีมีคะแนนสูงท่ีสุดในแต่ละดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการสร้างวิสัยทศัน์ 
พบวา่ ผูบ้ริหารก าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย ท่ีสามารถน ามาปฏิบติังานในสถานศึกษาไดจ้ริง และเหมาะสมสอดคลอ้งกบับริบท
ขององคก์ร ส่วนดา้นการบริหารการเปล่ียนแปลง คือ ผูบ้ริหารก าหนดนโยบายการจดัการศึกษาในสถานศึกษาให้เหมาะสม และทนัต่อ
การเปล่ียนแปลง มีล าดบัคะแนนสูงสุด และดา้นการท างานเป็นทีม ขอ้ท่ีมีคะแนนสูงสุด คือ ผูบ้ริหารติดตามผลการท างานเป็นทีมอยา่ง
ต่อเน่ือง เพ่ือท าใหง้านบรรลุเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะวา่ ผูบ้ริหารโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ 
มีความรู้ ความสามารถกระตุน้ให้ครูเกิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ ๆ ช้ีแนะให้ครูหาจุดเด่น จุดดอ้ย ของสถานศึกษา เพื่อพฒันา
งาน สนับสนุนให้ครูใช้เทคโนโลยีและตระหนักถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน และหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกับบุคลากรในสถานศึกษา ใช้
กระบวนการคิด นวตักรรมหาแนวทางแกปั้ญหา และส่งเสริมให้ครูท าวิจยัในชั้นเรียนเพ่ือแกปั้ญหาการเรียนการสอน จึงท าให้ครูท่ีมี
ขนาดสถานศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ไม่
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แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ธิดารัตน์ จนัทะพล (2559) ศึกษาเร่ือง ภาวะผู้นาํการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสาํนักงาน
เขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ท่ีพบว่า ความคิดเห็นของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเก่ียวกบัภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จ าแนกตามขนาดโรงเรียน โดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบั จีราวฒัน์ สวา่งกลบั (2561) ศึกษาเร่ือง ภาวะผู้นาํเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
ความคิดเห็นของครูในโรงเรียนเครือข่ายท่ี 20 สาํนักงานเขตดอนเมือง สังกัดกรุงเทพมหานคร ท่ีพบวา่ ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์อง
ผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู ในโรงเรียนเครือข่ายท่ี 20 ส านักงานเขตดอนเมือง สังกดักรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม
ขนาดสถานศึกษา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั  
 

ข้อเสนอแนะเพือ่การน าไปใช้ 
 

1. ดา้นการสร้างวิสัยทัศน์ ผูบ้ริหารควรมีการส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบติังานตามเป้าหมายท่ีชัดเจนจากวิสัยทัศน์และ 
พนัธกิจแก่ครูและบุคลากรในสถานศึกษา เพ่ือการด าเนินการไปในทิศทางเดียวกนั และสร้างโอกาสในการพฒันาทุกสถานการณ์ท่ีมี 
การเปล่ียนแปลง และทนัเวลาอยา่งรอบดา้น ยอมรับและเตรียมการรับมือกบัการเปล่ียนแปลง ไปสู่การพฒันาสถานศึกษาในอนาคต  

2. ดา้นการบริหารการเปล่ียนแปลง ผูบ้ริหารควรมีการวางแผนการปฏิบติังานและแผนการบริหารจดัการสถานศึกษาท่ีทนัต่อ
การเปล่ียนแปลงอยา่งเป็นระบบ สามารถตรวจสอบได ้มีกระบวนการท างานอยา่งเป็นระบบครบวงจร ประเมินสถานการณ์หรือผลลพัธ์
ท่ีจะเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลง เพ่ือน าไปสู่การพฒันาองคก์รใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑห์รือมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้  

3. ดา้นการสร้างความสัมพนัธ์ ผูบ้ริหารควรมีการกระจายอ านาจและความรับผิดชอบของครูและบุคลากรท่ีปฏิบติังาน โดยมีการ
มอบหมายงานท่ีค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล มีการนิเทศติดตามงาน ช่วยเหลือ ให้ค  าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ต่อความกา้วหนา้ 
เคารพในสิทธิและความเป็นส่วนตวัของครูและบุคลากร  

4. ดา้นการใชค้วามรู้ความสามารถ ผูบ้ริหารควรหาวิธีการและแนวทางท่ีหลากหลายในการแกปั้ญหา สนับสนุนให้ครูและ
บุคลากรหาแนวทางใหม่ ๆ มาแกปั้ญหาในองคก์ร ให้ครูและบุคลากรไดแ้สดงความคิดเห็นและใชค้วามรู้ความสามารถของตนเองใน  
การแกปั้ญหาอยา่งเตม็ท่ี โดยส่งเสริมใหมี้การใชเ้หตุผลมาวเิคราะห์เพ่ือแกไ้ขปัญหามากกวา่การใชค้วามรู้สึกส่วนตวัในการตดัสิน 

5. ด้านการสร้างแรงจูงใจ ผูบ้ริหารควรมีทกัษะการสร้างบรรยากาศ เพื่อจูงใจให้ครูและบุคลากรมีความสุขในการท างาน การ
กระตุน้และโนม้นา้วใหค้รูและบุคลากรอยากท างาน สร้างเจตคติท่ีดีในการปฏิบติังาน สร้างขวญัก าลงัใจให้ครูและบุคลากรรับรู้ถึงความ
เอาใจใส่จากผูบ้ริหาร  

6. ดา้นการท างานเป็นทีม ผูบ้ริหารควรเสริมสร้างความผูกพนัการท างานในองคก์ร ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรไดแ้สดงความ
คิดเห็น รับฟังและร่วมมือกนัแกปั้ญหาอยา่งเหมาะสม ผูบ้ริหารควรก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของครูและบุคลากรในทีมให้ชดัเจน กระจาย
ความรับผิดชอบ ส่งเสริมการใชค้วามรู้ความสามารถเตม็ท่ี โดยท่ีผูบ้ริหารคอยสนบัสนุน เพ่ือบรรลุเป้าหมายร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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บทคดัย่อ 

 
 การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตปิยมิตร สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาปทุมธานี และเพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาในสหวทิยาเขตปิยมิตร สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาปทุมธานี จ าแนกตามวฒิุการศึกษา ประสบการณ์การ
ท างาน และขนาดสถานศึกษา โดยแบ่งขอ้ค าถามออกเป็น 5 ดา้น ดงัน้ีคือ ดา้นการก าหนดวิสัยทศัน์เชิงสร้างสรรค ์ดา้นการเป็นผูน้ าท่ีมี
ความคิดความเขา้ใจระดบัสูง ดา้นการก าหนดกลยุทธ์เพ่ือการพฒันา ดา้นการคิดเชิงปฏิวติัเพื่อการเปล่ียนแปลง ดา้นการคาดหวงัและ
สร้างโอกาสส าหรับอนาคต กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ครูในสถานศึกษา จ านวน 217 คน เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล
เป็นแบบสอบถามท่ีมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั มีค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่ง 0.80-1.00 มีค่าความเช่ือมัน่
เท่ากบั 0.96 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการ
วเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการเปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวธีิการของเชฟเฟ่ ผลการวิจยัปรากฏดงัน้ี (1) ครูมีความคิดเห็นต่อ
ระดบัภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสหวทิยาเขตปิยมิตร สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาปทุมธานี อยู่
ในระดบัมาก (2) ครูท่ีมีวฒิุการศึกษาและประสบการณ์การท างานต่างกนั มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ในสหวทิยาเขตปิยมิตร สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาปทุมธานี โดยภาพรวมและรายดา้น ไม่แตกต่างกนั (3) ครูท่ีท างาน
อยูใ่นขนาดโรงเรียนต่างกนั มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตปิยมิตร สังกดัส านกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาปทุมธานี โดยภาพรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 
ค าส าคญั: ภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์, ความคิดเห็นของครู, สหวทิยาเขตปิยมิตร 
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Abstract 
 
 The purposes of this research were to study the level of strategic leadership of school administrators from the opinions of the 
teachers in Piyamit Cluster under the Secondary Educational Service Area Office Pathum Thani and to compare the strategic leadership of 
school administrators according to the teachers’ opinions in the same area, classified the teachers by education level, work experience 
and school sizes. The questionnaires were categorized into 5 aspects including creative vision building, leadership with high level of 
understanding, determining strategies for development, revolutionary thinking for change, anticipating and creating opportunities for 
the future. The number of samples were 217 teachers. The instrument used to collect the data was a 5 - rating scale questionnaire with 
Index of Item-Objective Congruence (IOC) between 0.80 and 1.00, and the reliability value of 0.966. The statistics used in the data analysis 
were frequency distribution, percentage, mean, standard deviation, t test, One-way analysis of variance and Scheffe’s comparison test. 
The research findings were as follows (1) Teachers have an opinion on the level of strategic leadership of school administrators  in  
Piyamit Cluster Under The Secondary Educational Service Area Office Pathum Thani, at  high level in overall (2) The opinions of 
teachers with different education level and wok experiences towards  strategic leadership of school administrators in  Piyamit Cluster 
Under The Secondary Educational  Service Area office Pathum Thani was not different in overall and in each aspect (3) The  opinions 
of teachers with different school size on  the  strategic leadership of school administrators in  Piyamit Cluster Under The Secondary 
Educational  Service Area office Pathum Thani were different by overall aspect at the statistically significant level of .05. 
 
Keywords: Strategic leadership, Teachers’ Opinion, Piyamit Cluster 
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บทน า 
 

ภายใตบ้ทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 มาตรา 65 ไดก้ าหนดให้มี “ยทุธศาสตร์ชาติ” เพื่อ
เป็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาประเทศในระยะยาว พร้อมกบัการปฏิรูปและการพฒันาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการ
ขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ให้สามารถน าไปสู่การปฏิบติัอย่างจริงจงั ซ่ึงจะช่วยยกระดบัคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและน าพา
ประเทศไทยให้หลุดพน้หรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั และสามารถรับมือกบัภยัคุกคามและบริหาร
จดัการความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต และสามารถเปล่ียนผา่นประเทศไปพร้อม ๆ กบัการเปล่ียนแปลงภูมิทศัน์ใหม่ของโลกได ้ซ่ึงจะ
ท าให้ประเทศไทยยงัคงรักษาบทบาทส าคญัของเวทีโลก สามารถด ารงรักษาความเป็นชาติให้มีความมัน่คง และคนไทยในประเทศมี
ความอยูดี่มีสุขอยา่งถว้นหนา้กนั (อรุณี อตักลบั, 2561, หนา้ 14) การปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบนัส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงมากมาย
โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงดา้นองค์ประกอบในการจัดการศึกษา ความพยายามในการปฏิรูประบบการบริหารจัดการ การปฏิรูป
หลกัสูตร การปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอน การพฒันาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพ่ือหวงัผลวา่ คุณภาพการศึกษาและ
มาตรฐานการศึกษาจะสูงข้ึน ในระดบัสถานศึกษาก็ตอ้งร่วมกนัพฒันาหลกัสูตร กระบวนการเรียนการสอนท่ีสนองความตอ้งการของ
ผูเ้รียน มุ่งใหผู้เ้รียนมีคุณภาพและมาตรฐาน เอ้ือต่อการพฒันาตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศอยา่งย ัง่ยืน ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม 
วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม (ณัฐนนัท์ทร เอ่ียมแทน, 2559, หนา้ 2) จะเห็นไดว้า่ สถานการณ์เหล่าน้ีกระตุน้ให้ผูค้นในสังคมตอ้งคิด
วิเคราะห์ แยกแยะ และต้องตดัสินใจอย่างรวดเร็ว เพ่ือให้ทันกับเหตุการณ์ในสังคมท่ีมีความสลับซับซ้อนมากข้ึน อนัจะน าไปสู่
สภาวการณ์ของการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ การคา้ และอุตสาหกรรมระหวา่งประเทศอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้และเป็นแรงผลกัดนัท่ีส าคญัท่ี
ท าใหห้ลายประเทศตอ้งปฏิรูปการศึกษา คุณภาพของการจดัการศึกษา จึงเป็นตวับ่งช้ีท่ีส าคญัประการหน่ึง ส าหรับความพร้อมในการเขา้
สู่ศตวรรษท่ี 21 และศกัยภาพในการแข่งขนัในเวทีโลกของแต่ละประเทศ ประเทศท่ีอยูร่อดได ้หรือคงความไดเ้ปรียบก็คือ ประเทศท่ีมี
อ านาจทางความรู้ และเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ (เยาวรินทร์ ยิม้รอด, 2559, หนา้ 3) 
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2562 ไดก้ าหนดหลกัการส าคญัของการจดั
การศึกษา คือ การจดัใหมี้การศึกษาตลอดชีวติ และสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ การศึกษาท่ีสร้างคุณภาพชีวิตและสังคม
บูรณาการอยา่งสมดุลระหวา่งปัญญาธรรม คุณธรรม และวฒันธรรม ปลูกฝังความเป็นสมาชิกท่ีดีของสงัคมตั้งแต่วยัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โดยให้สังคมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาไดต้รงตามความตอ้งการของผูเ้รียน และสามารถตรวจสอบไดอ้ย่างมัน่ใจว่า
การศึกษาเป็นกระบวนการของการพฒันาชีวติและสงัคม เป็นปัจจยัในการพฒันาประเทศอยา่งย ัง่ยืน สามารถพ่ึงตนเองและพ่ึงกนัเองได ้
และสามารถแข่งขนัไดใ้นระดบันานาชาติ ซ่ึงเป้าหมายของการจดัการศึกษาอยู่ท่ีการพฒันาคนไทยทุกคนให้เป็น “คนดี คนเก่ง และมี
ความสุข” (ณฏัฐณิชา สงัขศิ์ลป์เลิศ, 2564, หนา้ 1-2) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ี วรรณฤดี มณฑลจรัส (2560, หนา้ 9) ไดก้ล่าวไวว้า่ สถานศึกษา
ทุกระดบัจะตอ้งรับภาระหนกัในการจดัการศึกษา สร้างแนวปฏิบติัในการด าเนินงานของสถานศึกษาใหมี้การควบคุมและประเมินผลการ
จดัการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใหก้ารจดัการศึกษามีประสิทธิภาพบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีวางไว ้ซ่ึงการบริหารจดัการศึกษาให้
เกิดผลดงักล่าว สามารถกระท าไดโ้ดยอาศยัหลกัการบริหารเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา  
 การบริหารเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา เป็นความสามารถของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการมองเหตุการณ์หรือคาดเดา
เหตุการณ์ในอนาคตความเป็นไปไดใ้นวสิยัทศัน์ รักษาความยดืหยุน่ และให้อ านาจบุคคลอ่ืนในการสร้างสรรคเ์ปล่ียนแปลงทางกลยทุธ์ 
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สามารถชกัจูงใหผู้อ่ื้นใหค้วามร่วมมือ มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามแผนงานเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์โดยท่ีผูบ้ริหาร
สถานศึกษาสามารถก าหนดทิศทางของสถานศึกษา การสร้างและธ ารงรักษาทีม การจูงใจและพฒันาบุคลากร มุ่งเนน้การปฏิบติัอยา่งมี
คุณธรรม (นันท์นภสั สุทธิการ, 2562, หน้า 10) ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์มีความส าคญัต่อการพฒันาองค์การแบบองค์รวมท่ีตอ้งอาศัย
องคป์ระกอบต่าง ๆ อยา่งบูรณาการกนั ในขณะเดียวกนัก็ตอ้งมุ่งเนน้ให้เกิดความเขา้ใจท่ีตรงกนั ยอมรับซ่ึงกนัและกนั มุ่งไปสู่เป้าหมาย
เดียวกนั โดยการน ากลยทุธ์ไปใชต้อ้งมีความสอดคลอ้งกบับริบทของสถานศึกษาท่ีมีลกัษณะเฉพาะ ซ่ึงในการวางแผนเชิงกลยทุธ์นั้น
จ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งอาศยัความสามารถของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการก าหนดทิศทางท่ีถูกตอ้ง (เพช็รชมพ ูพิชญพ์นัธ์เดชา, 2561, หนา้ 5)  

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาปทุมธานี ไดก้ าหนดวสิยัทศัน์ ไวว้า่ “องคก์รคุณธรรม นวตักรรมกา้วหนา้ นอ้มน าศาสตร์
พระราชา สู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืน” ภายใตพ้นัธกิจเพ่ือพฒันาผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ โดยมีเป้าประสงค์ให้
ผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา มีความเป็นมืออาชีพ จากนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาล ภายใตก้ารขบัเคล่ือนของรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีมีแนวความคิด “ปลดล็อก ปรับเปล่ียน เปิดกวา้ง” เพ่ือให้การท างานมีความรวดเร็ว ปรับตวัให้กา้วทนัต่อความ
เปล่ียนแปลง และสามารถน าพาให้ประเทศไทยไปต่อหลงัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ประกอบกบัการ
สนบัสนุนขอ้มูลผลการประชุมขององคก์ารยเูนสโก ท่ีไดร้ะบุถึงเร่ืองการศึกษาแบบเรียนรวมหรือการศึกษาท่ีไม่ท้ิงใครไวข้า้งหลงั ดว้ย
หลกัสูตรท่ียืดหยุน่ วดัผลตามสมรรถนะเด็ก มีการลงทุนดา้นการศึกษาอย่างเป็นธรรม เพ่ือลดความเหล่ือมล ้ าทางการศึกษา อีกทั้งยงั
ส่งผลให้บุคลากร ครูผูส้อน ผูบ้ริหาร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน พร้อมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ผูป้กครอง 
นักเรียน สามารถร่วมกนัด าเนินงานให้เป็นแบบการมีส่วนร่วม มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาปทุมธานี, 2564, หนา้ 27) 

ดงันั้น ในการบริหารจดัการสถานศึกษา เพื่อให้บรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละจุดมุ่งหมายสู่ความส าเร็จนั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษา
จึงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีตอ้งมีภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ โดยผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งเป็นผูน้ าท่ีจะน าพาสถานศึกษาสู่ความส าเร็จได ้ทนัต่อการ
เปล่ียนแปลงและการแข่งขนัท่ีไปอยา่งรวดเร็ว ครูและบุคลากรในสถานศึกษาสามารถสร้างความรุ่งเรืองท่ีย ัง่ยืนให้กบัสถานศึกษาได ้
ตามท่ีส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาปทุมธานีใชเ้ป็นกรอบการด าเนินงานและบริหารจดัการศึกษาในระยะ 5 ปี ภายใตน้โยบาย
ของการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีการปรับเปล่ียนสู่การเติบโตในรูปแบบใหม่ และยุทธศาสตร์การเขา้สู่ประชาคมอาเซียน โดยเน้น
การบูรณาการยุทธศาสตร์ประเทศ ในการขบัเคล่ือนการพฒันาประเทศไปสู่การเติบโตอย่างมัง่คงและยัง่ยืน ไวใ้นแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษา 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
 จากความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา จึงท าให้ผูว้ิจยัสนใจและตอ้งการศึกษาภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ตามความคิดเห็นของครูในสหวิทยาเขตปิยมิตร สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาปทุมธานี เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุง 
และพฒันาภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาให้มีความเหมาะสมกบับริบทของสถานศึกษา ชุมชน วงการการศึกษา การ
พฒันาประเทศใหมี้คุณภาพมากยิง่ข้ึน และเพ่ือพฒันาการจดัการศึกษาใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 

1.  เพื่อศึกษาระดบัภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูในสหวทิยาเขตปิยมิตร สงักดัส านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาปทุมธานี  



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

580580

 
 

ตวัแปรอิสระ ตวัแปรตาม 

ภาพ1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตปิยมิตร สังกดั
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาปทุมธานี โดยจ าแนกตามวฒิุการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน และขนาดโรงเรียน  

 

กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 
การวิจยัภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา  ตามความคิดเห็นของครูในสหวิทยาเขตปิยมิตร สังกดัส านกังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาปทุมธานี ไดอ้าศยัแนวคิดภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาจากการสังเคราะห์ของ วารุณี ก๋งหมึง 
(2559), คมกฤช พรหมฉิน (2560), วรรณฤดี มณฑลจรัส (2560), กลัยา อาทรกิจ (2561), ซาฝีน๊ะ แอหลงั (2561), มนสิชา ธรรมรักษ ์
(2561), ฏิมากร บุน้ก้ี (2563), ธีระยทุธ คงแสงธรรม (2563), ณัฏฐณิชา สังขศิ์ลป์เลิศ (2564) และดุลคิพลี หลงัจิ (2564) สรุปไดว้า่ ภาวะ
ผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ประกอบดว้ย (1) ดา้นการก าหนดวิสัยทศัน์เชิงสร้างสรรค ์(2) ดา้นการเป็นผูน้ าท่ีมีความคิด
ความเขา้ใจระดบัสูง (3) ดา้นการก าหนดกลยทุธ์เพ่ือการพฒันา (4) ดา้นการคิดเชิงปฏิวติัเพื่อการเปล่ียนแปลง (5) ดา้นการคาดหวงัและ
สร้างโอกาสส าหรับอนาคต ตามความคิดเห็นของครูในสหวิทยาเขตปิยมิตร สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาปทุมธานี มี
สมมติฐานวา่ ครูท่ีมีวฒิุการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน และขนาดของโรงเรียนต่างกนั มีความคิดเห็นแตกต่างกนั จากการวิจยัของ 
ณฐันนัทท์ร เอ่ียมแทน (2559) ท่ีพบวา่ ภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ความความคิดเห็นของครู โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
และจากงานวิจยัของ ธีระยทุธ์ คงแสงธรรม (2563), ณัฐวฒัน์ จริงสันเทียะ (2560) และนวลจนัทร์ จุนทนพ (2559) สถานภาพของครูท่ี
ต่างกนั มีความคิดเห็นแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และพบวา่ ไม่แตกต่างกนั 
 
 
 

สถานภาพของครู 

1. วฒิุการศึกษา 

1) ปริญญาตรี 2) สูงกวา่ปริญญาตรี 
  2. ประสบการณ์ในการท างาน 
      1) นอ้ยกวา่ 5 ปี 2) ตั้งแต่ 5-10 ปี 3) มากกวา่ 10 ปี 
  3. ขนาดสถานศึกษา 
      1) ขนาดกลาง 2) ขนาดใหญ่ 3) ขนาดใหญ่พิเศษ 

ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความ
คดิเห็นของครูในสหวทิยาเขตปิยมติร สังกดัส านกังานเขต

พืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษาปทุมธาน ี
        1. ดา้นการก าหนดวสิยัทศัน์เชิงสร้างสรรค ์

2. ดา้นการเป็นผูน้ าท่ีมีความคิดความเขา้ใจระดบัสูง 
3. ดา้นการก าหนดกลยทุธ์เพ่ือการพฒันา 
4. ดา้นการคิดเชิงปฏิวติัเพื่อการเปล่ียนแปลง 
5. ดา้นการคาดหวงัและสร้างโอกาสส าหรับอนาคต 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี

581581

 
 

วธีิด าเนินการวจิยั 
 
 การวิจยัภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา  ตามความคิดเห็นของครูในสหวิทยาเขตปิยมิตร สังกดัส านกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาปทุมธานี คร้ังน้ี ผูว้จิยัไดท้ าการศึกษา 
 1. ศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกบัภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาดว้ยการสังเคราะห์จากแนวคิดของผูท่ี้
ไดท้ าการศึกษาวิจยัไวแ้ลว้ แลว้สรุปไดแ้นวทางภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา  ตามความคิดเห็นของครูในสหวิทยาเขต 
ปิยมิตร สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาปทุมธานี และศึกษาความคิดเห็นจากงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัสถานภาพของครู
ท่ีแตกต่างกนั 
 2. สร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั และตรวจสอบความ
สอดคลอ้งเชิงเน้ือหา (IOC) ระหวา่ง 0.80-1.00 และไดน้ าไปทดลองใชพ้บวา่ มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.966 
 3. เก็บรวบรวมขอ้มูลจากครูในสหวิทยาเขตปิยมิตร สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาปทุมธานี ซ่ึงเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีไดม้าจากการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จากการเปิดตารางของ Cohen (Cohen, Manion, 
& Morrison, 2011, p. 147) จ านวน 217 คน เม่ือไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งแลว้น ามาหากลุ่มตวัอยา่ง โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งดว้ยการ
แบ่งแบบชั้นภูมิ (stratified random sampling) โดยใชโ้รงเรียนเป็นชั้นภูมิ (อิทธิพทัธ์ สุวทนัพรกลู, 2561) 
 4. วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปตามลกัษณะของขอ้มูล ดงัน้ี 
         4.1 ขอ้มูลสถานภาพของครู มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ี (frequency) 
และค่าร้อยละ (percentage) 
     4.2 ขอ้มูลภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา วิเคราะห์โดยหาค่าเฉล่ีย (mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation) เป็นแบบจ าแนกความหมาย 5 ระดบั (semantic differential) เป็นรายขอ้และรายดา้น โดยยึดเกณฑ์ของ  บุญชม ศรีสะอาด 
(2556) ดงัน้ี 
             คะแนนเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง มีภาวะผูเ้ชิงกลยทุธ์อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
            คะแนนเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง มีภาวะผูเ้ชิงกลยทุธ์อยูใ่นระดบัมาก 
            คะแนนเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง มีภาวะผูเ้ชิงกลยทุธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง 
            คะแนนเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง มีภาวะผูเ้ชิงกลยทุธ์อยูใ่นระดบันอ้ย 
            คะแนนเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง มีภาวะผูเ้ชิงกลยทุธ์อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
     4.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูในสหวิทยาเขตปิยมิตร 
สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาปทุมธานี จ าแนกตามวฒิุการศึกษา ดว้ยการทดสอบ t test แบบ Independent 

    4.4 วิเคราะห์เปรียบเทียบภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูในสหวิทยาเขตปิยมิตร 
สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาปทุมธานี จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน และขนาดสถานศึกษา ดว้ยการทดสอบ F 
test โดยใชส้ถิติการวเิคราะห์การแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และเปรียบเทียบรายคู่ตามวธีิของ เชฟเฟ่ (Scheffe’) 
 สถิติท่ีใชใ้นการวิจัย สถิติพ้ืนฐานได้แก่ การแจกแจงความถ่ี (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉล่ีย (mean) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่าง ดว้ยการทดสอบ t test 
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แบบ Independent และการทดสอบ F test โดยใชส้ถิติการวเิคราะห์การแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เม่ือพบความแตกต่างให้
ท าการทดสอบรายคู่ตามวธีิการของ เชฟเฟ่ (Scheffe’) 
 

ผลการวจิยั 
 
 1. ระดบัภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตปิยมิตร สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา
ปทุมธานี โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูในสหวิทยา
เขตปิยมิตร สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาปทุมธานี จ าแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน และขนาด
สถานศึกษา พบวา่ 
     2.1 ครูท่ีมีวฒิุการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสหวทิยาเขตปิยมิตร สังกดั
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาปทุมธานี โดยภาพรวมและรายดา้น ไม่แตกต่างกนั 

    2.2 ครูท่ีมีประสบการณ์ในการท างานต่างกนั มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสหวทิยาเขต
ปิยมิตร สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาปทุมธานี โดยภาพรวมและรายดา้น ไม่แตกต่างกนั 

    2.3 ครูท่ีอยู่ในขนาดสถานศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขต 
ปิยมิตร สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาปทุมธานี โดยภาพรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นการก าหนดวสิยัทศัน์เชิงสร้างสรรค ์ ดา้นการเป็นผูน้ าท่ีมีความคิดความเขา้ใจระดบัสูง ดา้นการก าหนด
กลยทุธ์เพื่อการพฒันา และดา้นการคาดหวงัและสร้างโอกาสส าหรับอนาคต แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนดา้น
การคิดเชิงปฏิวติัเพื่อการเปล่ียนแปลง ไม่แตกต่างกนั 

 
อภิปรายผล 

 
1. ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตปิยมิตร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา

ปทุมธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้ งน้ี อาจเป็นเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตปิยมิตร สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษาปทุมธานี ใชค้วามสามารถในการคาดการณ์อย่างมีวิสัยทศัน์กวา้งไกล มีความยืดหยุน่ มีมุมมองท่ีหลากหลายใน
ระยะยาว มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามแผนงาน โดยการก าหนดทิศทางขององคก์ร การสร้างและธ ารงรักษาทีม การ
จูงใจและพฒันาบุคลากร มุ่งเนน้การปฏิบติัอยา่งมีคุณธรรมจริยธรรม สามารถสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั และน าวิสัยทศัน์มาสู่
การปฏิบติัไดเ้ป็นอยา่งดี สามารถตดัสินใจด าเนินการบริหารสถานศึกษาใหป้ระสบความส าเร็จโดยค านึงถึงสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและ
ภายนอกให้สถานศึกษาบรรลุเป้าหมาย และวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวต้ามกระแสการเปล่ียนแปลงในปัจจุบนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ณัฐนนัท์ทร 
เอ่ียมแทน (2559) ท่ีไดท้ าวิจยัเร่ือง ภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ของผู้บริหารกับบรรยากาศโรงเรียนสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถ่ินท่ี 5 
ผลการวจิยัพบวา่ ภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร สังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 5 โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
โดยเรียงล าดบัค่ามชัฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี การระบุกลยทุธ์ท่ีมีอนาคตไกล การก าหนดวตัถุประสงคร์ะยะยาวและการจดั 
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ล าดบัความส าคญั การให้ผูอ่ื้นมีส่วนร่วมในการคดัเลือกกลยทุธ์ การประเมินความจ าเป็นในการเปล่ียนแปลงดา้นกลยทุธ์ การประเมิน
จุดอ่อนจุดแขง็ในปัจจุบนั การก าหนดสมรรถนะหลกั และการประเมินผลของกลยทุธ์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ สอดคลอ้งกบั ณัฐวฒัน์ จริงสันเทียะ 
(2560) ท่ีไดท้ าวิจยัเร่ือง การศึกษาความพึงพอใจของครูต่อภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ของผู้บริหาสถานศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต  2 กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบวา่ ความพึงพอใจของครูต่อภาวะผูน้ าเชิง 
กลยุทธ์ของผู ้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ทุกดา้นมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ดา้นการน าปัจจยัต่าง ๆ มา
ก าหนดกลยทุธ์ มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา คือ ดา้นความคาดหวงัและสร้างโอกาสส าหรับอนาคต ดา้นการก าหนดวสิยัทศัน์เชิงสร้างสรรค ์
ดา้นความคิดความเขา้ใจในระดบัสูงของผูบ้ริหารโรงเรียน  ตามล าดบั อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบั จีรวิทย ์มัน่คงวฒันะ (2562) ท่ีไดท้ าวิจยั
เร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์กับการบริหารสถานศึกษาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลตามความคิดเห็นของครู สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ผลการวิจยัพบวา่ ภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร ตามความคิดเห็นของครู สังกดั
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 12 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นการก าหนดทิศทางเชิงกลยทุธ์ มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 
และดา้นการบริหารทรัพยากรในองคก์าร มีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด นอกจากนั้น ยงัสอดคลอ้งกบั นนัท์นภสั สุทธิการ (2562) ท่ีไดท้ าวิจยัเร่ือง 
ภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ของผู้บริหารท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต  11 จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี ผลการวิจยัพบวา่ ภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารโรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 11 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เรียงตามล าดบัจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี ดา้นการก าหนดทิศทางขององคก์ร ดา้นการจูง
ใจและพฒันาบุคลากร ดา้นการสร้างและธ ารงรักษาทีม และดา้นมุ่งเนน้การปฏิบติัอยา่งมีคุณธรรม ตามล าดบั และสอดคลอ้งกบั วริษา 
ฮวดศรี (2564) ท่ีไดท้ าวิจยัเร่ือง ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต  6 จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจยัพบว่า ภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
โดยรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัมาก  
 2. ครูท่ีมีวฒิุการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตปิยมิตร สังกดั
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาปทุมธานี โดยภาพรวมและรายดา้น ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ไม่
เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ผลการวิจยัเป็นเช่นน้ี อาจเป็นเพราะวา่ ครูส่วนใหญ่ทั้งระดบัการศึกษาปริญญาตรีและสูงกวา่ปริญญาตรี 
ต่างมีความเห็นสอดคลอ้งตอ้งกนัวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดใ้ชภ้าวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ท่ีเหมาะสมกบัการบริหารสถานศึกษาแลว้ ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบั  ธีระยทุธ คงแสงธรรม (2563) ท่ีไดท้ าวิจยัเร่ือง การศึกษาภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ผลการวจิยัพบวา่ ผลการเปรียบเทียบภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ตามความคิดเห็นของครูผูส้อน จ าแนกตามระดบัการศึกษาไม่แตกต่างกนั 
 3. ครูท่ีมีประสบการณ์ในการท างานต่างกนั มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขต 
ปิยมิตร สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาปทุมธานี โดยภาพรวมและรายดา้น ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 ไม่เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ณฐัวฒัน์ จริงสนัเทียะ (2560) ท่ีไดท้ าวิจยัเร่ือง การศึกษาความพึงพอใจของ
ครูต่อภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ของผู้บริหาสถานศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 2 กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบวา่ ความพึงพอใจของครูต่อภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาของโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพฒันาการ ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร ดา้นความคิดเชิงปฏิวติัเพื่อการเปล่ียนแปลง ท่ีมี
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ประสบการณ์การปฏิบติังาน นอ้ยกว่า 5 ปี กบั 5-10 ปี และนอ้ยกวา่ 5 ปี กบัมากกวา่ 10 ปี มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกนั อยา่งมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 อีกทั้ งยงัสอดคลอ้งกับ กัลยา อาทรกิจ (2561) ท่ีไดท้ าวิจยัเร่ือง ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ครูท่ีมี
ประสบการณ์ในการปฏิบติังานต่างกนั มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ในภาพรวมและรายดา้น ไม่
แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบั ธีระยทุธ คงแสงธรรม (2563) ท่ีไดท้ าวิจยัเร่ือง การศึกษาภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต  2 ผลการวิจยัพบวา่ ผลการเปรียบเทียบภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ตามความคิดเห็นของครูผูส้อน จ าแนกตามประสบการณ์การ
ท างาน ไม่แตกต่างกนั 
 4 ครูท่ีอยูใ่นขนาดสถานศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตปิยมิตร 
สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาปทุมธานี โดยภาพรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้น พบวา่ ดา้นการก าหนดวิสัยทศัน์เชิงสร้างสรรค ์ ดา้นการเป็นผูน้ าท่ีมีความคิดความเขา้ใจระดบัสูง ดา้นการก าหนดกลยทุธ์เพ่ือ
การพฒันา และดา้นการคาดหวงัและสร้างโอกาสส าหรับอนาคต แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนดา้นการคิดเชิง
ปฏิวติัเพื่อการเปล่ียนแปลง ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้ งไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกับ 
นวลจนัทร์ จุนทนพ (2559) ท่ีไดท้ าวิจยัเร่ือง การศึกษาบทบาทภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในจังหวัด
จันทบุรี ระยอง ผลการวิจยัพบว่า ผลการเปรียบเทียบบทบาทภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัเทศบาลในจงัหวดั
จนัทบุรี ระยอง และตราด จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 อีกทั้ งยงั
สอดคลอ้งกบั กลัยา อาทรกิจ (2561) ท่ีไดท้ าวิจยัเร่ือง ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ผลการวจิยัพบวา่ ครูท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดต่างกนั มีความคิดเห็นต่อ
ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา แตกต่างกนั อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 และสอดคลอ้งกบั ซาฝีน๊ะ แอหลงั 
(2561) ท่ีไดท้ าวิจยัเร่ือง ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 11 ในจังหวดัสุราษฎร์ธานี ผลการวจิยัพบวา่ ผลการเปรียบเทียบภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครู จ าแนกตามขนาดโรงเรียน โดยภาพรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 

ข้อเสนอแนะเพือ่การน าไปใช้ 
 

 1. ด้านการก าหนดวิสัยทัศน์เชิงสร้างสรรค์ ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้บุคลากรทุ่มเทก าลงักายก าลังใจในการ
ปฏิบติังาน เพื่อใหง้านบรรลุตามเป้าหมาย เนน้การท างานเป็นทีม 
 2. ดา้นการเป็นผูน้ าท่ีมีความคิดความเขา้ใจระดบัสูง ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรใชว้ธีิบูรณาการความคิดท่ีหลากหลายของครูและ
บุคลากร เพ่ือน ามาวางแผนการบริหารสถานศึกษา และผูบ้ริหารสถานศึกษาควรคิดพิจารณาทบทวนก่อนการตดัสินใจ และควรติดตาม
ประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งรอบคอบและถูกตอ้ง 
 3. การก าหนดกลยุทธ์เพ่ือการพฒันา ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรก าหนดรูปแบบการท างานท่ีท าให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท างานได้
อยา่งมีความสุข และมีเป้าประสงคข์องการท างานท่ีชดัเจน 
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 4. การคิดเชิงปฏิวติัเพื่อการเปล่ียนแปลง ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้ครู บุคลากร ผูเ้ รียน และชุมชน มีส่วนร่วมใน
การคิด เพ่ือน ามาใชใ้นการเปล่ียนแปลงทั้งระบบ 
 5. การคาดหวงัและสร้างโอกาสส าหรับอนาคต ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรมีแนวคิดเชิงรุกในการก าหนดทิศทางของสถานศึกษา
สู่ความเป็นเลิศในอนาคต และผูบ้ริหารสถานศึกษาควรคาดการณ์อนาคตและก าหนดทิศทางของสถานศึกษาไวล่้วงหนา้ 
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บทคดัย่อ 

 
การวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัการเสริมสร้างพลงัอ านาจในการปฏิบติังานของครูในโรงเรียน สหวิทยาเขต

ปิยมิตร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี และเพ่ือเปรียบเทียบระดับการเสริมสร้างพลังอ านาจใน 
การปฏิบติังานของครูในโรงเรียน สหวิทยาเขตปิยมิตร สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาปทุมธานี จ าแนกตามวุฒิ
การศึกษา ประสบการณ์การท างาน และขนาดสถานศึกษา กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ครูในสถานศึกษา จ านวน 217 
คน เคร่ืองมือท่ีใช้เก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นแบบสอบถามท่ีมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าดชันีความ
สอดคลอ้งระหว่าง 0.80-1.00 มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากับ 0.97 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการเปรียบเทียบรายคู่ดว้ย
วธีิการของเชฟเฟ่ 
 ผลการวิจยัพบว่า (1) ระดบัการเสริมสร้างพลงัอ านาจในการปฏิบติังานของครูในโรงเรียน สหวิทยาเขตปิยมิตร สังกดั
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาปทุมธานี อยูใ่นระดบัมาก (2) ครูท่ีมีวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การท างานต่างกนั มี
ความคิดเห็นต่อระดบัการเสริมสร้างพลงัอ านาจในการปฏิบติังานของครูในโรงเรียน สหวทิยาเขตปิยมิตร สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษาปทุมธานี โดยภาพรวมและรายดา้น ไม่แตกต่างกนั (3) ครูท่ีสังกดัขนาดสถานศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็นต่อ
ระดับการเสริมสร้างพลงัอ านาจในการปฏิบติังานของครูในโรงเรียน สหวิทยาเขตปิยมิตร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาปทุมธานี โดยภาพรวม แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 
ค าส าคญั: การเสริมสร้างพลงัอ านาจ, ครู, ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาปทุมธานี 
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Abstract 

 
The objectives of this  research  were  to  study and to compare the state of  teacher  empowerment  in  schools in 

Piyamit cluster under the Secondary Educational Service Area Office Pathum Thani, classified by educational levels, working 
experience and sizes of school. The samples used in the research were 217 teachers. The instrument used to collect the data was a 
5-rating scale questionnaire with the index of item objective congruence between 0.80 and 1.00 and the reliability of 0.98. The 
statistics used in the data analysis were frequency distribution, percentage, mean, standard deviation, t test, One-way analysis of 
variance and Scheffe’s comparison test. 

The research findings were as follows: (1) The level of teachers’ opinion toward teacher empowerment in schools in 
Piyamit cluster under the Secondary Educational Service Area Office Pathum Thani were at a high level in overall aspect. (2) The 
opinion of teachers with different educational background and the opinion of teachers with different working experience were 
found to be no difference in all aspects. (3) Teachers from different school sizes had different opinions on the teacher empowerment in 
schools in Piyamit Cluster under the Secondary Educational Service Area Office Pathum Thani in overall aspect with the 
statistical significance level of .05. 
 
Keywords: Empowerment, Teacher, The Secondary Educational Service Area Office Pathum Thani 
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Abstract 

 
The objectives of this  research  were  to  study and to compare the state of  teacher  empowerment  in  schools in 

Piyamit cluster under the Secondary Educational Service Area Office Pathum Thani, classified by educational levels, working 
experience and sizes of school. The samples used in the research were 217 teachers. The instrument used to collect the data was a 
5-rating scale questionnaire with the index of item objective congruence between 0.80 and 1.00 and the reliability of 0.98. The 
statistics used in the data analysis were frequency distribution, percentage, mean, standard deviation, t test, One-way analysis of 
variance and Scheffe’s comparison test. 

The research findings were as follows: (1) The level of teachers’ opinion toward teacher empowerment in schools in 
Piyamit cluster under the Secondary Educational Service Area Office Pathum Thani were at a high level in overall aspect. (2) The 
opinion of teachers with different educational background and the opinion of teachers with different working experience were 
found to be no difference in all aspects. (3) Teachers from different school sizes had different opinions on the teacher empowerment in 
schools in Piyamit Cluster under the Secondary Educational Service Area Office Pathum Thani in overall aspect with the 
statistical significance level of .05. 
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บทน า 
 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ด้านการจัดการศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา ก าหนดเป้าหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาการปฏิบัติงานของครู คือ เป้าหมายท่ี 1 
โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจดัการการศึกษามีความคล่องตวัชดัเจน และสามารถตรวจสอบได้ และเป้าหมายท่ี 5 
ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา มีความเป็นธรรม สร้างขวญัก าลงัใจ และส่งเสริมให้ปฏิบติังาน  
ไดอ้ยา่งเตม็ตามศกัยภาพ  แนวทางการพฒันาคือ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการสถานศึกษา (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
2560)  

การบริหารและจดัการการศึกษาในยคุโลกาภิวตัน์ (globalization) ให้ประสบผลส าเร็จไดน้ั้น สถานศึกษาตอ้งมีสภาพแวดลอ้ม
ในการท างานท่ีร่วมมือกนั โดยบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมกนัในการสร้างวิสัยทศัน์ พนัธกิจ ก าหนดเป้าหมาย ก าหนดแผนงาน และ
ตดัสินใจแกไ้ขปัญหา อีกทั้งผูบ้ริหารจะตอ้งรู้เท่าทนัความเปล่ียนแปลง พฒันาตนเอง คิดหายทุธศาสตร์ในการบริหารจดัการใหม่ ๆ 
ปรับเปล่ียนรูปแบบการท างาน ให้ความส าคญักบัความสัมพนัธ์ของผูป้ฏิบติังานในองคก์ารและนอกองคก์าร (สมหมาย อ ่าดอนกลอย, 
2556)  
 การบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยใ์นยคุปัจจุบนั  ท่ีเน้นการให้ความส าคญัต่อการใชก้ลยทุธ์ของผูบ้ริหารในการพฒันา
บุคลากรอยา่งต่อเน่ือง คือ การเสริมสร้างพลงัอ านาจในองคก์าร (empowerment) การบริหารแบบเสริมสร้างพลงัอ านาจเป็นรูปแบบ
การบริหารท่ีไดมี้การกระจายอ านาจจากเบ้ืองบนสู่เบ้ืองล่าง โดยการเปิดโอกาสใหบุ้คลากรในองคก์ารไดมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
การก าหนดเป้าหมาย การสร้างวิสัยทศัน์ ก าหนดพนัธกิจ และการร่วมมือกนัในการวางแผนงาน เพ่ิมอ านาจในการตดัสินใจ เปิด
โอกาสใหบุ้คลากรสามารถบริหารจดัการงานของตนไดอ้ยา่งอิสระ ภายใตแ้นวทางและวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจน เป็น
การช่วยให้บุคลากรได้ก้าวหน้าในวิถีชีวิตการท างาน  (กัญภร เอ่ียมพญา และคณะ, 2560) การเสริมสร้างพลงัอ านาจเป็น
กระบวนการท่ีส่งเสริมให้บุคคลมีความสามารถในการด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย การเสริมสร้างพลงัอ านาจแก่บุคคลจะ
ส่งผลให้บุคคลรับรู้ถึงศกัยภาพของตนและเพ่ิมขีดความสามารถในดา้นต่าง ๆ (Kinlaw อา้งถึงใน ณัฐวุฒิ ป้ันเหน่งเพชร, 2559,  
หนา้ 3) 
 การสร้างเสริมพลงัอ านาจในการท างานของครู จะก่อใหเ้กิดความยดึมัน่ผกูพนั และท าใหค้รูมีความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของ
สถานศึกษา มีความพึงพอใจในงาน ท าให้เกิดขวญัและก าลงัใจในการท างาน อนัส่งผลต่อคุณภาพของการจดัการเรียนการสอน 
บทบาทของครูผูส้อนโดยการใหก้ารศึกษาท่ีมีคุณภาพแก่นกัเรียน ตลอดจนช่วยเหลือนกัเรียนให้เกิดการเรียนรู้และพฒันาผูเ้รียนให้
เกิดความเจริญงอกงามในทุก ๆ ดา้น ซ่ึงเหตุการณ์เหล่าน้ี จะเกิดข้ึนไดต้อ้งอาศยัความสามารถของครูในการจดัการเรียนการสอนท่ี
เหมาะสมกบันกัเรียนเป็นส าคญั (กมลภพ แกว้ศรี, 2559) 

จากแนวคิดและปัญหาขา้งตน้ ผูว้จิยัจึงสนใจศึกษา เร่ือง ความคิดเห็นต่อการเสริมสร้างพลงัอ านาจในการปฏิบติังานของ
ครูในโรงเรียน สหวทิยาเขตปิยมิตร สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาปทุมธานี ซ่ึงผลการวิจยัจะน าไปใชป็้นแนวทาง
ในการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษา และมีการเสริมสร้างพลงัอ านาจให้กบัครู เป็นการสร้างแรงจูงใจท่ีจะท าให้ครู
เกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังาน และส่งผลใหผู้บ้ริหารสถานศึกษาสามารถบริหารงานในดา้นต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลมากท่ีสุด สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายและความส าเร็จในการบริหาร
สถานศึกษาต่อไป 

 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

590590  
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 

 1. เพื่อศึกษาระดบัการเสริมสร้างพลงัอ านาจในการปฏิบติังานของครูในโรงเรียน สหวทิยาเขตปิยมิตร สงักดัส านกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาปทุมธานี  

2. เพื่อเปรียบเทียบระดบัการเสริมสร้างพลงัอ านาจในการปฏิบติังานของครูในโรงเรียน สหวิทยาเขตปิยมิตร สังกดัส านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาปทุมธานี จ าแนกตามวฒิุการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และขนาดสถานศึกษา  

 
กรอบแนวคดิในการวจิยั 

                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
     ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

ความคิดเห็นต่อการวิจัยการเสริมสร้างพลงัอ านาจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สหวิทยาเขตปิยมิตร  สังกัด
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาปทุมธานี ไดอ้าศยัแนวคิดการเสริมสร้างพลงัอ านาจในการปฏิบติังานของครูในโรงเรียน 
จากการสังเคราะห์แนวคิดของ ปารวี วินทะไชย ์(2564), อภิสิทธ์ิ พ่ึงภพ (2564), ตรียพล โฉมไสว (2563), วนิดา ทิพยก์มลธนกุล 
(2562), พชัราภรณ์ ธรรมมา (2561), เอกพล พนัธ์ุโชติ (2560), ณฐัวฒิุ ป้ันเหน่งเพชร (2559), สถาพร ภูบาลเชา้ (2559), Tracy (1990) 
และ Kanter (1979) สรุปไดว้า่ การเสริมสร้างพลงัอ านาจในการปฏิบติังานของครูในโรงเรียน ประกอบดว้ย (1) ดา้นการไดรั้บทรัพยากร 
(2) ดา้นการไดรั้บการสนับสนุนและส่งเสริม (3) ดา้นการไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร (4) ดา้นการไดรั้บความกา้วหนา้ในหน้าท่ีการงาน    
(5) ดา้นการไดรั้บการเพ่ิมพนูทกัษะความสามารถ และ (6) ดา้นการไดรั้บการยกยอ่ง ชมเชย และการยอมรับ ตามความคิดเห็นของ
ครูในโรงเรียน สหวทิยาเขตปิยมิตร สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาปทุมธานี มีสมมติฐานวา่ วฒิุการศึกษา ประสบการณ์

การเสริมสร้างพลงัอ านาจในการปฏิบติังานของครูในโรงเรียน    
สหวทิยาเขตปิยมิตร สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษาปทุมธานี 
       1. ดา้นการไดรั้บทรัพยากร 
       2. ดา้นการไดรั้บการสนบัสนุนและส่งเสริม 
       3. ดา้นการไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร 
       4. ดา้นการไดรั้บความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน  
       5. ดา้นการไดรั้บการเพ่ิมพนูทกัษะความสามารถ  
       6. ดา้นการไดรั้บการยกยอ่ง ชมเชย และยอมรับ 
 
 

  1. วฒิุการศึกษา 
      1.1 ปริญญาตรี 
      1.2 สูงกวา่ปริญญาตรี 
  2. ประสบการณ์การท างาน  
      2.1 นอ้ยกวา่ 5 ปี 
      2.2 5-10 ปี 
      2.3 มากกวา่ 10 ปี 
  3. ขนาดสถานศึกษา 
      3.1 ขนาดกลาง 
      3.2 ขนาดใหญ่ 
      3.3 ขนาดใหญ่พิเศษ 

สถานภาพของครู 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี

591591 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 

 1. เพื่อศึกษาระดบัการเสริมสร้างพลงัอ านาจในการปฏิบติังานของครูในโรงเรียน สหวทิยาเขตปิยมิตร สงักดัส านกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาปทุมธานี  

2. เพื่อเปรียบเทียบระดบัการเสริมสร้างพลงัอ านาจในการปฏิบติังานของครูในโรงเรียน สหวิทยาเขตปิยมิตร สังกดัส านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาปทุมธานี จ าแนกตามวฒิุการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และขนาดสถานศึกษา  

 
กรอบแนวคดิในการวจิยั 

                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
     ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

ความคิดเห็นต่อการวิจัยการเสริมสร้างพลงัอ านาจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สหวิทยาเขตปิยมิตร  สังกัด
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาปทุมธานี ไดอ้าศยัแนวคิดการเสริมสร้างพลงัอ านาจในการปฏิบติังานของครูในโรงเรียน 
จากการสังเคราะห์แนวคิดของ ปารวี วินทะไชย ์(2564), อภิสิทธ์ิ พ่ึงภพ (2564), ตรียพล โฉมไสว (2563), วนิดา ทิพยก์มลธนกุล 
(2562), พชัราภรณ์ ธรรมมา (2561), เอกพล พนัธ์ุโชติ (2560), ณฐัวฒิุ ป้ันเหน่งเพชร (2559), สถาพร ภูบาลเชา้ (2559), Tracy (1990) 
และ Kanter (1979) สรุปไดว้า่ การเสริมสร้างพลงัอ านาจในการปฏิบติังานของครูในโรงเรียน ประกอบดว้ย (1) ดา้นการไดรั้บทรัพยากร 
(2) ดา้นการไดรั้บการสนับสนุนและส่งเสริม (3) ดา้นการไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร (4) ดา้นการไดรั้บความกา้วหนา้ในหน้าท่ีการงาน    
(5) ดา้นการไดรั้บการเพ่ิมพนูทกัษะความสามารถ และ (6) ดา้นการไดรั้บการยกยอ่ง ชมเชย และการยอมรับ ตามความคิดเห็นของ
ครูในโรงเรียน สหวทิยาเขตปิยมิตร สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาปทุมธานี มีสมมติฐานวา่ วฒิุการศึกษา ประสบการณ์

การเสริมสร้างพลงัอ านาจในการปฏิบติังานของครูในโรงเรียน    
สหวทิยาเขตปิยมิตร สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษาปทุมธานี 
       1. ดา้นการไดรั้บทรัพยากร 
       2. ดา้นการไดรั้บการสนบัสนุนและส่งเสริม 
       3. ดา้นการไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร 
       4. ดา้นการไดรั้บความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน  
       5. ดา้นการไดรั้บการเพ่ิมพนูทกัษะความสามารถ  
       6. ดา้นการไดรั้บการยกยอ่ง ชมเชย และยอมรับ 
 
 

  1. วฒิุการศึกษา 
      1.1 ปริญญาตรี 
      1.2 สูงกวา่ปริญญาตรี 
  2. ประสบการณ์การท างาน  
      2.1 นอ้ยกวา่ 5 ปี 
      2.2 5-10 ปี 
      2.3 มากกวา่ 10 ปี 
  3. ขนาดสถานศึกษา 
      3.1 ขนาดกลาง 
      3.2 ขนาดใหญ่ 
      3.3 ขนาดใหญ่พิเศษ 

สถานภาพของครู 

 
 

การท างาน และขนาดสถานศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นแตกต่างกนั จากการวิจยัของ ดารารัตน์ อน้ถาวร (2562) ท่ีพบวา่ การเสริมสร้าง
พลงัอ านาจในการปฏิบติังานของครูในโรงเรียน  โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และพบว่า สถานภาพของครูท่ีต่างกนั มีความคิดเห็น
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และพบวา่ ไม่แตกต่างกนั (วีรพงศ์ โฆษิตพิมานเวช และนิยดา เป่ียมพืชนะ, 2561; 
อภิสิทธ์ิ พึ่งภพ, 2564 และภูมิพฒัน์ เสริมสุข, 2562) 
 

วธีิด าเนินการวจิยั 
 

การวจิยั ความคิดเห็นต่อการเสริมสร้างพลงัอ านาจในการปฏิบติังานของครูในโรงเรียน สหวิทยาเขตปิยมิตร สังกดัส านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาปทุมธานี คร้ังน้ี ผูว้จิยัไดท้ าการวจิยั 

1. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการเสริมสร้างพลังอ านาจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน ด้วยการ
สงัเคราะห์จากแนวคิดของผูท่ี้ไดท้ าการศึกษาวจิยัไวแ้ลว้ และศึกษาความคิดเห็นจากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัสถานภาพของครูท่ี
แตกต่างกนั 

2. สร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั และตรวจสอบความ
สอดคลอ้งเชิงเน้ือหา (IOC) ไดค้่าความสอดคลอ้งระหวา่ง 0.80-1.00 และไดน้ าไปทดลองใชพ้บวา่ ค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.97  

3. เก็บรวบรวมขอ้มูลจากครูในโรงเรียน สหวทิยาเขตปิยมิตร สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาปทุมธานี ซ่ึง
เป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีไดม้าจากการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ เท่ากบั .05 จากการเปิดตารางของ Cohen 
(Cohen, Manion, & Morrison, 2011, p. 147) จ านวน 217 คน เม่ือไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งแลว้ น ามาหากลุ่มตวัอยา่งโดยใชว้ิธีการสุ่ม
ตวัอยา่งดว้ยการแบ่งแบบชั้นภูมิ (stratified random sampling) โดยใชโ้รงเรียนเป็นชั้นภูมิ (อิทธิพทัธ์ สุวทนัพรกลู, 2561)              

4. วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปตามลกัษณะของขอ้มูล ดงัน้ี 
    4.1 ขอ้มูลสถานภาพของครู มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ี (frequency) 

และค่าร้อยละ (percentage) 
    4.2 ระดบัการเสริมสร้างพลงัอ านาจในการปฏิบติังานของครูในโรงเรียน สหวิทยาเขตปิยมิตร สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามธัยมศึกษาปทุมธานี วิเคราะห์โดยหาค่าเฉล่ีย (mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) เป็นแบบจ าแนก
ความหมาย 5 ระดบั (semantic differential) เป็นรายขอ้และรายดา้น โดยยดึเกณฑข์อง บุญชม ศรีสะอาด (2560) ดงัน้ี 

     คะแนนเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง การเสริมสร้างพลงัอ านาจในการปฏิบติังานของครูในโรงเรียน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
     คะแนนเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง การเสริมสร้างพลงัอ านาจในการปฏิบติังานของครูในโรงเรียน อยูใ่นระดบัมาก 
     คะแนนเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง การเสริมสร้างพลงัอ านาจในการปฏิบติังานของครูในโรงเรียน อยูใ่นระดบัปานกลาง 
     คะแนนเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง การเสริมสร้างพลงัอ านาจในการปฏิบติังานของครูในโรงเรียน อยูใ่นระดบันอ้ย 
     คะแนนเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง การเสริมสร้างพลงัอ านาจในการปฏิบติังานของครูในโรงเรียน อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
    4.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัการเสริมสร้างพลงัอ านาจในการปฏิบติังานของครูในโรงเรียน สหวิทยาเขตปิยมิตร 

สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาปทุมธานี จ าแนกตามวฒิุการศึกษา ดว้ยการทดสอบ t test แบบ Independent 
    4.4 วิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัการเสริมสร้างพลงัอ านาจในการปฏิบติังานของครูในโรงเรียน สหวิทยาเขตปิยมิตร 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาปทุมธานี จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน และขนาดสถานศึกษา ด้วยการ
ทดสอบ F test โดยใชส้ถิติการวิเคราะห์การแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of variance) และเปรียบเทียบรายคู่ตามวิธีของเชฟเฟ่ 
(Scheffe’s) 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

592592  
 

    สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั สถิติพ้ืนฐานไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉล่ีย (mean) และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation)และสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างดว้ยการทดสอบ t test 
แบบ Independent และการทดสอบแบบ F test และการทดสอบการแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เม่ือพบความแตกต่าง
ใหท้ าการทดสอบรายคู่ตามวธีิของเชฟเฟ่ (Scheffe’s) 
 

ผลการวจิยั 
 

การวิจยัเร่ือง ความคิดเห็นต่อการเสริมสร้างพลงัอ านาจในการปฏิบติังานของครูในโรงเรียน สหวิทยาเขตปิยมิตร สังกดั
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาปทุมธานี ปรากฎผลดงัน้ี 

1. ระดบัการเสริมสร้างพลงัอ านาจในการปฏิบติังานของครูในโรงเรียน สหวิทยาเขตปิยมิตร สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษาปทุมธานี โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้นโดยเรียงล าดบั
จากค่าเฉล่ียมากไปหานอ้ย ดงัน้ี ดา้นการไดรั้บการยกยอ่งชมเชยและการยอมรับ ดา้นการไดรั้บความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน ดา้น
การไดรั้บการเพ่ิมพูนทกัษะความสามารถ ดา้นการไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร ดา้นการไดรั้บทรัพยากร และดา้นการไดรั้บการสนบัสนุน
และส่งเสริม  

2. เปรียบเทียบระดบัการเสริมสร้างพลงัอ านาจในการปฏิบติังานของครูในโรงเรียน สหวิทยาเขตปิยมิตร สังกดัส านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาปทุมธานี จ าแนกตามวฒิุการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และขนาดสถานศึกษา พบวา่ 
     2.1 ครูท่ีมีวฒิุการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการเสริมสร้างพลงัอ านาจในการปฏิบติังานของครูในโรงเรียน สหวิทยาเขต
ปิยมิตร สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาปทุมธานี โดยภาพรวมและรายดา้น ไม่แตกต่างกนั     

    2.2 ครูท่ีมีประสบการณ์การท างาน มีความคิดเห็นต่อการเสริมสร้างพลงัอ านาจในการปฏิบติังานของครูในโรงเรียน  
สหวทิยาเขตปิยมิตร สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาปทุมธานี โดยภาพรวมและรายดา้น ไม่แตกต่างกนั    

    2.3 ครูท่ีสังกัดขนาดสถานศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการเสริมสร้างพลังอ านาจในการปฏิบัติงานของครูใน
โรงเรียน สหวทิยาเขตปิยมิตร สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาปทุมธานี โดยภาพรวมและรายดา้น แตกต่างกนั อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดา้นการไดรั้บทรัพยากร ดา้นการไดรั้บการสนบัสนุนและส่งเสริม ดา้นการ
ไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร ดา้นการไดรั้บความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน ดา้นการไดรั้บการเพ่ิมพนูทกัษะความสามารถ ดา้นการไดรั้บการ
ยกยอ่งชมเชยและการยอมรับ พบวา่ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

อภิปรายผล 
 

1. ความคิดเห็นต่อการเสริมสร้างพลงัอ านาจในการปฏิบติังานของครูในโรงเรียน สหวทิยาเขตปิยมิตร สงักดัส านกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาปทุมธานี โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษามีการจดัหาวสัดุครุภณัฑ ์
เคร่ืองมือ และอุปกรณ์การเรียนการสอนเพียงพอต่อการปฏิบติังาน ผูบ้ริหารสถานศึกษาให้ความสนใจและส่งเสริมให้ครูไดพ้ฒันา
ตนเองเพ่ือความกา้วหน้าในอนาคต ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการประชุมประจ าเดือน เพ่ือแจง้ขอ้มูลข่าวสารให้ครูทราบ ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาสนบัสนุนให้ครูปฏิบติังานท่ีตอ้งใชค้วามสามารถและมีโอกาสในการกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน ผูบ้ริหารสถานศึกษา
เปิดโอกาสให้ครูไดฝึ้กปฏิบติัและเรียนรู้งานท่ีใชค้วามสามารถเพ่ิมมากข้ึน และผูบ้ริหารมีการยกยอ่ง ชมเชย การแสดงความยินดี 
เม่ือครูปฏิบติังานดี เสร็จตามก าหนดเวลา ผลงานเป็นท่ีประจกัษ์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ธีรภทัร คงกลัป์ (2559) ท่ีไดท้ าวิจยัเร่ือง การ



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย
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 คร
บรอ
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593593 
 

    สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั สถิติพ้ืนฐานไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉล่ีย (mean) และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation)และสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างดว้ยการทดสอบ t test 
แบบ Independent และการทดสอบแบบ F test และการทดสอบการแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เม่ือพบความแตกต่าง
ใหท้ าการทดสอบรายคู่ตามวธีิของเชฟเฟ่ (Scheffe’s) 
 

ผลการวจิยั 
 

การวิจยัเร่ือง ความคิดเห็นต่อการเสริมสร้างพลงัอ านาจในการปฏิบติังานของครูในโรงเรียน สหวิทยาเขตปิยมิตร สังกดั
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาปทุมธานี ปรากฎผลดงัน้ี 

1. ระดบัการเสริมสร้างพลงัอ านาจในการปฏิบติังานของครูในโรงเรียน สหวิทยาเขตปิยมิตร สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษาปทุมธานี โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้นโดยเรียงล าดบั
จากค่าเฉล่ียมากไปหานอ้ย ดงัน้ี ดา้นการไดรั้บการยกยอ่งชมเชยและการยอมรับ ดา้นการไดรั้บความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน ดา้น
การไดรั้บการเพ่ิมพูนทกัษะความสามารถ ดา้นการไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร ดา้นการไดรั้บทรัพยากร และดา้นการไดรั้บการสนบัสนุน
และส่งเสริม  

2. เปรียบเทียบระดบัการเสริมสร้างพลงัอ านาจในการปฏิบติังานของครูในโรงเรียน สหวิทยาเขตปิยมิตร สังกดัส านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาปทุมธานี จ าแนกตามวฒิุการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และขนาดสถานศึกษา พบวา่ 
     2.1 ครูท่ีมีวฒิุการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการเสริมสร้างพลงัอ านาจในการปฏิบติังานของครูในโรงเรียน สหวิทยาเขต
ปิยมิตร สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาปทุมธานี โดยภาพรวมและรายดา้น ไม่แตกต่างกนั     

    2.2 ครูท่ีมีประสบการณ์การท างาน มีความคิดเห็นต่อการเสริมสร้างพลงัอ านาจในการปฏิบติังานของครูในโรงเรียน  
สหวทิยาเขตปิยมิตร สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาปทุมธานี โดยภาพรวมและรายดา้น ไม่แตกต่างกนั    

    2.3 ครูท่ีสังกัดขนาดสถานศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการเสริมสร้างพลังอ านาจในการปฏิบัติงานของครูใน
โรงเรียน สหวทิยาเขตปิยมิตร สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาปทุมธานี โดยภาพรวมและรายดา้น แตกต่างกนั อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดา้นการไดรั้บทรัพยากร ดา้นการไดรั้บการสนบัสนุนและส่งเสริม ดา้นการ
ไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร ดา้นการไดรั้บความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน ดา้นการไดรั้บการเพ่ิมพนูทกัษะความสามารถ ดา้นการไดรั้บการ
ยกยอ่งชมเชยและการยอมรับ พบวา่ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

อภิปรายผล 
 

1. ความคิดเห็นต่อการเสริมสร้างพลงัอ านาจในการปฏิบติังานของครูในโรงเรียน สหวทิยาเขตปิยมิตร สงักดัส านกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาปทุมธานี โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษามีการจดัหาวสัดุครุภณัฑ ์
เคร่ืองมือ และอุปกรณ์การเรียนการสอนเพียงพอต่อการปฏิบติังาน ผูบ้ริหารสถานศึกษาให้ความสนใจและส่งเสริมให้ครูไดพ้ฒันา
ตนเองเพ่ือความกา้วหน้าในอนาคต ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการประชุมประจ าเดือน เพ่ือแจง้ขอ้มูลข่าวสารให้ครูทราบ ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาสนบัสนุนให้ครูปฏิบติังานท่ีตอ้งใชค้วามสามารถและมีโอกาสในการกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน ผูบ้ริหารสถานศึกษา
เปิดโอกาสให้ครูไดฝึ้กปฏิบติัและเรียนรู้งานท่ีใชค้วามสามารถเพ่ิมมากข้ึน และผูบ้ริหารมีการยกยอ่ง ชมเชย การแสดงความยินดี 
เม่ือครูปฏิบติังานดี เสร็จตามก าหนดเวลา ผลงานเป็นท่ีประจกัษ์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ธีรภทัร คงกลัป์ (2559) ท่ีไดท้ าวิจยัเร่ือง การ

 
 

เสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครูในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ผลการวิจยัท่ีพบวา่ การเสริมสร้างพลงัอ านาจในการ
ท างานของครูในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั และสอดคลอ้งกบั อภิสิทธ์ิ พึ่งภพ (2564) ท่ีได้
ท าวิจยัเร่ือง การเสริมสร้างพลังในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี 
เขต 5 ผลการวิจยัพบว่า การเสริมสร้างพลงัในการปฏิบติังานของขา้ราชการครู สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 5 โดยรวมอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั และสอดคลอ้งกบั ดารารัตน์ อน้ถาวร (2562) ท่ีไดท้ าวิจยัเร่ือง การเสริมสร้าง
พลังอ านาจของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ผลการวิจยัพบวา่ การเสริมสร้างพลงัอ านาจของครู อยูใ่นระดบัมากทุกดา้นเช่นกนั เม่ือพิจารณาราย
ดา้นโดยเรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียมากไปหานอ้ย ดา้นการไดรั้บความกา้วหนา้ในงาน อยูใ่นล าดบัสูงท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ การไดรั้บ
การเพ่ิมพนูความสามารถและทกัษะ การไดรั้บความช่วยเหลือสนบัสนุน การไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร การไดรั้บรางวลัและการยอมรับ  
และการไดรั้บทรัพยากร ตามล าดบั 

2. ครูท่ีมีวฒิุการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการเสริมสร้างพลงัอ านาจในการปฏิบติังานของครูในโรงเรียน สหวิทยา
เขตปิยมิตร สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาปทุมธานี โดยรวมและรายดา้น ไม่แตกต่างกนั ไม่เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้ง
ไว ้ผลการวิจยัเป็นเช่นน้ี เพราะกลยุทธ์ของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาปทุมธานี มีเป้าหมายในการพฒันาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพและพฒันาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการจัด
การศึกษา ดงันั้น จึงท าให้ครูท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกนั ไดรั้บการเสริมสร้างพลงัอ านาจในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกับ  
ณัฐวุฒิ ป้ันเหน่งเพชร (2559) ท่ีไดท้ าการวิจัยแนวทางการเสริมสร้างพลงัอ านาจระดับบุคคลของครูอตัราจา้งในสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 พบวา่ ครูอตัราจา้งท่ีมีวฒิุการศึกษา  มีระดบัพลงัอ านาจระดบับุคคล 
ไม่แตกต่างกนั และยงัสอดคลอ้งกบั วีรพงศ์ โฆษิตพิมานเวช (2561) ท่ีไดท้ าการวิจยัการเสริมสร้างพลงัอ านาจครูของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาเอกชน สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 พบวา่ สภาพการเสริมสร้างพลงัอ านาจครูของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชน จ าแนกตามวฒิุการศึกษา โดยภาพรวมและรายดา้น ไม่แตกต่างกนั  
 3. ครูท่ีมีประสบการณ์การท างานต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการเสริมสร้างพลงัอ านาจในการปฏิบติังานของครูในโรงเรียน 
สหวิทยาเขตปิยมิตร สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาปทุมธานี โดยรวมและรายดา้น ไม่แตกต่างกนั ไม่เป็นไปตาม
สมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ผลการวจิยัเป็นเช่นน้ี เพราะผูบ้ริหารสถานศึกษาให้ความส าคญักบัการเสริมสร้างพลงัอ านาจครูทุกคนโดยไม่ได้
ค  านึงถึงประสบการณ์ ถา้หากครูไดรั้บการเสริมสร้างพลงัอ านาจจากผูบ้ริหาร จะท าใหค้รูเกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ท าให้
ครูเห็นคุณค่าในตนเอง และมีความผกูพนัต่อองคก์ร จะส่งผลต่อครูมีความทุ่มเทในการปฏิบติังานอยา่งเต็มท่ี และส่งผลให้ผูบ้ริหาร
สามารถบริหารจดัการสถานศึกษาให้มีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน สอดคลอ้งกบั ธีรภทัร คงกลัป์ (2559) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง การเสริมสร้าง
พลงัอ านาจในการท างานของครูในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั พบวา่ ครูท่ีมีประสบการณ์ในการท างานนอ้ยกวา่ 10 ปี กบัครูท่ีมี
ประสบการณ์ในการท างาน 10 ปีข้ึนไป มีความเห็นในการเสริมสร้างพลงัอ านาจในการท างานของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั 
ทั้งในภาพรวมและรายดา้น ไม่แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบั อภิสิทธ์ิ พึ่งภพ (2564) ท่ีไดท้ าวิจยัเร่ือง การเสริมสร้างพลังในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ผลการวิจยัพบวา่ การเสริมสร้าง
พลงัในการปฏิบติังานของขา้ราชการครู สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จ าแนกตามประสบการณ์
เม่ือจ าแนกตามประสบการณ์การท างานโดยรวม ไม่แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบั พชัราภรณ์ ธรรมมา (2561) ไดศึ้กษาการเสริมสร้าง
พลงัอ านาจครูของโรงเรียนราชวินิตบางแกว้ จงัหวดัสมุทรปราการ พบวา่ ครูท่ีมีประสบการณ์การท างานต่างกนั มีความคิดเห็น
เก่ียวกบัการเสริมสร้างพลงัอ านาจครู โดยรวมไม่แตกต่างกนั 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

594594  
 

4. ครูท่ีสังกดัขนาดสถานศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการเสริมสร้างพลงัอ านาจในการปฏิบติังานของครูในโรงเรียน 
สหวทิยาเขตปิยมิตร สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาปทุมธานี โดยรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ ทั้งน้ี เพราะในโรงเรียนขนาดกลาง ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูไดรั้บความกา้วหน้าใน
หนา้ท่ีการงาน ส่งเสริมให้ครูเขา้ร่วมการอบรมสัมมนา หรือประชุมทางวิชาการเพ่ือพฒันาศกัยภาพของครูอยูเ่สมอ ส่งเสริมความ
ร่วมมือและเจตคติท่ีดีในการท างาน เปิดโอกาสให้ครูแสดงความคิดเห็นในการปฏิบติังานและพฒันาโรงเรียน ให้ครูมีโอกาสเป็น
ผูน้ า ใหทุ้กคนมีส่วนร่วมในการวางแผนพฒันาโรงเรียน ประกอบกบัโรงเรียนขนาดใหญ่และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีโครงสร้าง
การบริหารงานท่ีซบัซอ้น ครูมีจ านวนมาก ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูมีความห่างเหินกนั ท าให้การส่ือสารไม่รวดเร็วเท่าท่ีควร อีก
ทั้งครูปฏิบติัหน้าท่ีสอนเพียงอย่างเดียว และไม่ได้มีส่วนร่วมในการวางแผนพฒันาโรงเรียน ส่งผลให้ระดับการเสริมสร้างพลงั
อ านาจในการปฏิบติังานของครูในโรงเรียนขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ อยูใ่นระดบันอ้ยกวา่โรงเรียนขนาดกลาง สอดคลอ้งกบั
ภูมิพฒัน์ เสริมสุข (2562) ศึกษาเร่ือง การเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 พบวา่ การเสริมสร้างพลงัอ านาจการท างานของครูในโรงเรียนท่ีมีขนาดโรงเรียนต่างกนั โดยรวม
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05  

 
ข้อเสนอแนะเพือ่การน าไปใช้ 

 
จากผลการวจิยัพบวา่ วฒิุการศึกษา ประสบการณ์การท างาน ไม่ส่งผลต่อการเสริมพลงัอ านาจ แต่ขนาดสถานศึกษา มีผล

ต่อการเสริมพลงัอ านาจ ดงันั้น ในการน าผลการวจิยัไปใช ้มีแนวทาง ดงัน้ี 
1. สถานศึกษาขนาดกลาง ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูมีความใกลชิ้ดกนั และการส่ือสารท่ีรวดเร็วส่งผลให้การปฏิบติังาน

มีความรวดเร็ว ดงันั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรเสริมสร้างพลงัอ านาจดว้ยการพฒันาศกัยภาพครู โดยใหค้รูมีโอกาสเป็นผูน้ า 
2. สถานศึกษาขนาดใหญ่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูมีความห่างเหินกนั ท าให้การส่ือสารไม่รวดเร็วเท่าท่ีควร ดงันั้น

ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรเสริมสร้างพลงัอ านาจดว้ยการปรับรูปแบบการส่ือสารในสถานศึกษาใหมี้ความรวดเร็ว ชดัเจน  
3. สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ มีโครงสร้างการบริหารงานท่ีซับซ้อน ครูมีจ านวนมาก  ครูขาดการมีส่วนร่วม ดงันั้น

ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรเสริมสร้างพลงัอ านาจดว้ยการกระจายอ านาจให้ครูไดต้ดัสินใจและมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนิน
กิจกรรมภายในโรงเรียน 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’
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4. ครูท่ีสังกดัขนาดสถานศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการเสริมสร้างพลงัอ านาจในการปฏิบติังานของครูในโรงเรียน 
สหวทิยาเขตปิยมิตร สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาปทุมธานี โดยรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ ทั้งน้ี เพราะในโรงเรียนขนาดกลาง ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูไดรั้บความกา้วหน้าใน
หนา้ท่ีการงาน ส่งเสริมให้ครูเขา้ร่วมการอบรมสัมมนา หรือประชุมทางวิชาการเพ่ือพฒันาศกัยภาพของครูอยูเ่สมอ ส่งเสริมความ
ร่วมมือและเจตคติท่ีดีในการท างาน เปิดโอกาสให้ครูแสดงความคิดเห็นในการปฏิบติังานและพฒันาโรงเรียน ให้ครูมีโอกาสเป็น
ผูน้ า ใหทุ้กคนมีส่วนร่วมในการวางแผนพฒันาโรงเรียน ประกอบกบัโรงเรียนขนาดใหญ่และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีโครงสร้าง
การบริหารงานท่ีซบัซอ้น ครูมีจ านวนมาก ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูมีความห่างเหินกนั ท าให้การส่ือสารไม่รวดเร็วเท่าท่ีควร อีก
ทั้งครูปฏิบติัหน้าท่ีสอนเพียงอย่างเดียว และไม่ได้มีส่วนร่วมในการวางแผนพฒันาโรงเรียน ส่งผลให้ระดับการเสริมสร้างพลงั
อ านาจในการปฏิบติังานของครูในโรงเรียนขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ อยูใ่นระดบันอ้ยกวา่โรงเรียนขนาดกลาง สอดคลอ้งกบั
ภูมิพฒัน์ เสริมสุข (2562) ศึกษาเร่ือง การเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 พบวา่ การเสริมสร้างพลงัอ านาจการท างานของครูในโรงเรียนท่ีมีขนาดโรงเรียนต่างกนั โดยรวม
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05  

 
ข้อเสนอแนะเพือ่การน าไปใช้ 

 
จากผลการวจิยัพบวา่ วฒิุการศึกษา ประสบการณ์การท างาน ไม่ส่งผลต่อการเสริมพลงัอ านาจ แต่ขนาดสถานศึกษา มีผล

ต่อการเสริมพลงัอ านาจ ดงันั้น ในการน าผลการวจิยัไปใช ้มีแนวทาง ดงัน้ี 
1. สถานศึกษาขนาดกลาง ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูมีความใกลชิ้ดกนั และการส่ือสารท่ีรวดเร็วส่งผลให้การปฏิบติังาน

มีความรวดเร็ว ดงันั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรเสริมสร้างพลงัอ านาจดว้ยการพฒันาศกัยภาพครู โดยใหค้รูมีโอกาสเป็นผูน้ า 
2. สถานศึกษาขนาดใหญ่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูมีความห่างเหินกนั ท าให้การส่ือสารไม่รวดเร็วเท่าท่ีควร ดงันั้น

ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรเสริมสร้างพลงัอ านาจดว้ยการปรับรูปแบบการส่ือสารในสถานศึกษาใหมี้ความรวดเร็ว ชดัเจน  
3. สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ มีโครงสร้างการบริหารงานท่ีซับซ้อน ครูมีจ านวนมาก  ครูขาดการมีส่วนร่วม ดงันั้น

ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรเสริมสร้างพลงัอ านาจดว้ยการกระจายอ านาจให้ครูไดต้ดัสินใจและมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนิน
กิจกรรมภายในโรงเรียน 

 
เอกสารอ้างองิ 
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Abstract 

 
  The purposes of this research were to (1) study of the level of personal development of school administrators in 
opinions of teacher in Yannawa District office Bangkok aimed to (2) compare the personal development of school administrators 
in opinions of teacher in Yannawa District office Bangkok. Classified by level of education, school sizes and work experience. 
The sample population consisted of 96 teacher. The tools used in the study was questionnaire. The statistics used in the data 
analysis were frequency distribution, percentage, mean, standard deviation, t-test and One-way analysis of variance the research 
findings were as follows (1) The level of personal development of school administrators in the opinions of the teacher in 
Yannawa District office Bangkok and in all aspects was found to be at high level. (2) Teacher differed in level of education and 
school sizes. There were opinions on the personal development of school administrators in Yannawa District office Bangkok. 
Overall and each aspect were significant difference at the .05 level. (3) Teacher with different level of work experience. There 
were opinions on the personal development of school administrators in Yannawa District office Bangkok. Overall were 
significant difference at the .05 level.  
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  พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 เป็นกฎหมายแม่บทในการบริหาร
และจดัการศึกษาสู่มาตรฐานระดบัชาติ ให้ความส าคญัต่อครู อาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา โดยก าหนดไวใ้นหมวด 7 มาตรา 
52 ให้กระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมให้มีระบบ กระบวนการผลิต การพฒันาครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานท่ีเหมาะสมกบัการเป็นวชิาชีพชั้นสูง เป็นพระราชบญัญติัฉบบัแรกของประเทศไทยท่ีปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ หัวใจ
ส าคญัของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ซ่ึงพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพ่ิมเติม 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ไดก้ าหนดแนวทางการศึกษา โดยยึดหลกัผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ และเนน้ความส าคญัของความรู้ คู่
คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสม การจดัการศึกษายคุใหม่ จึงตอ้งปรับเปล่ียนการเรียนการสอน เพราะ
ครูเป็นบุคคลส าคญัท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จ หากครูมีคุณภาพและศกัยภาพสูง จะท าให้การจดักระบวนการเรียนรู้เป็นไปอย่างมี
คุณภาพ กระบวนการเรียนรู้บงัเกิดผล ดงันั้น จึงจ าเป็นตอ้งมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง โดยสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของการปฏิรูป
การศึกษา (ไพฑูรย ์สินลารัตน์, 2552)  
  การปฏิรูปการศึกษามุ่งประเด็นหลกัส าคญัในการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยเฉพาะการพฒันา
บุคลากร ดว้ยการก ากบัและประสานให้สถาบนัท่ีท าหน้าท่ีผลิตและพฒันาครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมและมีความ
เขม้แขง็ในการเตรียมบุคลากรใหม่ และพฒันาบุคลากรประจ าการอยา่งต่อเน่ือง รัฐพึงจดัสรรงบประมาณและจดัตั้งกองทุนพฒันาครู 
คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษาอยา่งเพียงพอ รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา พฒันาให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณธรรมน า
ความรู้ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการกระจายอ านาจการบริหารจัด
การศึกษา (อญัญรัตน์ นาเมือง, 2553) 
  ประเทศไทยไดรั้บกระแสการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วของโลกในศตวรรษท่ี 21 โดยเปิดรับการไหลบ่าของเทคโนโลยี
สารสนเทศ เกิดการเช่ือมโยงถึงกนัไดอ้ย่างรวดเร็วและกวา้งขวาง ดงันั้น ประเทศไทยจึงตอ้งต่ืนตวัและเร่งพฒันาประเทศในดา้น 
ต่าง ๆ ใหเ้ท่าทนักบัโลกยคุปัจจุบนั โดยปัจจยัส าคญัท่ีสุดคือ การพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละสร้างองคค์วามรู้ท่ีจ าเป็นต่อการพฒันา
ประเทศ (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553) ดว้ยเหตุน้ี ผูบ้ริหารจะตอ้งหาวธีิการเพ่ิมความรู้ความสามารถในต าแหน่งหนา้ท่ี
การงาน เพ่ือเปล่ียนพฤติกรรมของครูใหเ้ป็นไปในทางท่ีตอ้งการ โดยการน าความรู้ใหม่ ๆ ไปเพ่ิมประสิทธิภาพในการปรับปรุงการ
เรียนการสอนทั้งในปัจจุบนัและอนาคต (เสนาะ ติเยาว,์ 2556)  
  การศึกษานบัเป็นกระบวนการ วิธีการท่ีส าคญัท่ีจะสามารถด าเนินการในรูปแบบต่าง ๆ ในการพฒันาคุณภาพคนไทยให้
เกิดการเรียนรู้น าไปสู่การปฏิบติัตนใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของสงัคม สามารถกา้วทนัโลก ซ่ึงผูป้ระกอบวชิาชีพครูเป็นผูท่ี้
มีบทบาทส าคญัในกระบวนการจดัการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมาย (ภทัราพร เกษสังข,์ 2551) เม่ือเป็นเช่นน้ี การจดัการศึกษาให้มี
คุณภาพ ตอ้งอาศยับุคลากรท่ีปฏิบติังานทางการศึกษาท่ีมีหลายฝ่ายหลายหนา้ท่ี  เพราะความเจริญกา้วหนา้ของหน่วยงานข้ึนอยูก่บั
ปริมาณและคุณภาพของบุคลากรท่ีมีอยูใ่นหน่วยงานเป็นประการส าคญั (ภิญโญ สาธร, 2517) ซ่ึงเป้าหมายทัว่ ๆ ไปของการบริหาร
การศึกษาก็คือ การประกนัวา่ โรงเรียนไดเ้ดินไปในทิศทางท่ีถูกตอ้งนั้นคือ ผูบ้ริหารจะตอ้งสามารถใชท้รัพยากรต่าง ๆ เช่น ก าลงัคน 
งบประมาณ เคร่ืองอ านวยความสะดวกและแผน เพื่อด าเนินงานสถาบนัการศึกษา และในบรรดาทรัพยากรต่าง ๆ เหล่าน้ี ทรัพยากร
มนุษย ์ถึงแมว้า่การคดัเลือกและสรรหาบุคคลเขา้ท างานใด จะไดก้ าหนดคุณสมบติั หลกัเกณฑแ์ละวิธีการไวดี้เพียงไรก็ตาม ก็ไม่ได้
เป็นหลกัประกนัว่า บุคคลนั้นจะปฏิบติัหน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายไดดี้ตลอดไป ทั้งน้ี เพราะการเปล่ียนแปลงของระบบงานและ
วิทยาการต่าง ๆ ไดเ้จริญกา้วหนา้อยู่เสมอ ท าให้การปฏิบติังานของบุคคลนั้น ๆ อาจมีปัญหาหรือผิดพลาดและปฏิบติังานไดไ้ม่ดี
เท่าท่ีควร  
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  พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 เป็นกฎหมายแม่บทในการบริหาร
และจดัการศึกษาสู่มาตรฐานระดบัชาติ ให้ความส าคญัต่อครู อาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา โดยก าหนดไวใ้นหมวด 7 มาตรา 
52 ให้กระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมให้มีระบบ กระบวนการผลิต การพฒันาครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานท่ีเหมาะสมกบัการเป็นวชิาชีพชั้นสูง เป็นพระราชบญัญติัฉบบัแรกของประเทศไทยท่ีปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ หัวใจ
ส าคญัของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ซ่ึงพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพ่ิมเติม 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ไดก้ าหนดแนวทางการศึกษา โดยยึดหลกัผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ และเนน้ความส าคญัของความรู้ คู่
คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสม การจดัการศึกษายคุใหม่ จึงตอ้งปรับเปล่ียนการเรียนการสอน เพราะ
ครูเป็นบุคคลส าคญัท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จ หากครูมีคุณภาพและศกัยภาพสูง จะท าให้การจดักระบวนการเรียนรู้เป็นไปอย่างมี
คุณภาพ กระบวนการเรียนรู้บงัเกิดผล ดงันั้น จึงจ าเป็นตอ้งมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง โดยสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของการปฏิรูป
การศึกษา (ไพฑูรย ์สินลารัตน์, 2552)  
  การปฏิรูปการศึกษามุ่งประเด็นหลกัส าคญัในการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยเฉพาะการพฒันา
บุคลากร ดว้ยการก ากบัและประสานให้สถาบนัท่ีท าหน้าท่ีผลิตและพฒันาครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมและมีความ
เขม้แขง็ในการเตรียมบุคลากรใหม่ และพฒันาบุคลากรประจ าการอยา่งต่อเน่ือง รัฐพึงจดัสรรงบประมาณและจดัตั้งกองทุนพฒันาครู 
คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษาอยา่งเพียงพอ รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา พฒันาให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณธรรมน า
ความรู้ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการกระจายอ านาจการบริหารจัด
การศึกษา (อญัญรัตน์ นาเมือง, 2553) 
  ประเทศไทยไดรั้บกระแสการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วของโลกในศตวรรษท่ี 21 โดยเปิดรับการไหลบ่าของเทคโนโลยี
สารสนเทศ เกิดการเช่ือมโยงถึงกนัไดอ้ย่างรวดเร็วและกวา้งขวาง ดงันั้น ประเทศไทยจึงตอ้งต่ืนตวัและเร่งพฒันาประเทศในดา้น 
ต่าง ๆ ใหเ้ท่าทนักบัโลกยคุปัจจุบนั โดยปัจจยัส าคญัท่ีสุดคือ การพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละสร้างองคค์วามรู้ท่ีจ าเป็นต่อการพฒันา
ประเทศ (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553) ดว้ยเหตุน้ี ผูบ้ริหารจะตอ้งหาวธีิการเพ่ิมความรู้ความสามารถในต าแหน่งหนา้ท่ี
การงาน เพ่ือเปล่ียนพฤติกรรมของครูใหเ้ป็นไปในทางท่ีตอ้งการ โดยการน าความรู้ใหม่ ๆ ไปเพ่ิมประสิทธิภาพในการปรับปรุงการ
เรียนการสอนทั้งในปัจจุบนัและอนาคต (เสนาะ ติเยาว,์ 2556)  
  การศึกษานบัเป็นกระบวนการ วิธีการท่ีส าคญัท่ีจะสามารถด าเนินการในรูปแบบต่าง ๆ ในการพฒันาคุณภาพคนไทยให้
เกิดการเรียนรู้น าไปสู่การปฏิบติัตนใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของสงัคม สามารถกา้วทนัโลก ซ่ึงผูป้ระกอบวชิาชีพครูเป็นผูท่ี้
มีบทบาทส าคญัในกระบวนการจดัการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมาย (ภทัราพร เกษสังข,์ 2551) เม่ือเป็นเช่นน้ี การจดัการศึกษาให้มี
คุณภาพ ตอ้งอาศยับุคลากรท่ีปฏิบติังานทางการศึกษาท่ีมีหลายฝ่ายหลายหนา้ท่ี  เพราะความเจริญกา้วหนา้ของหน่วยงานข้ึนอยูก่บั
ปริมาณและคุณภาพของบุคลากรท่ีมีอยูใ่นหน่วยงานเป็นประการส าคญั (ภิญโญ สาธร, 2517) ซ่ึงเป้าหมายทัว่ ๆ ไปของการบริหาร
การศึกษาก็คือ การประกนัวา่ โรงเรียนไดเ้ดินไปในทิศทางท่ีถูกตอ้งนั้นคือ ผูบ้ริหารจะตอ้งสามารถใชท้รัพยากรต่าง ๆ เช่น ก าลงัคน 
งบประมาณ เคร่ืองอ านวยความสะดวกและแผน เพื่อด าเนินงานสถาบนัการศึกษา และในบรรดาทรัพยากรต่าง ๆ เหล่าน้ี ทรัพยากร
มนุษย ์ถึงแมว้า่การคดัเลือกและสรรหาบุคคลเขา้ท างานใด จะไดก้ าหนดคุณสมบติั หลกัเกณฑแ์ละวิธีการไวดี้เพียงไรก็ตาม ก็ไม่ได้
เป็นหลกัประกนัว่า บุคคลนั้นจะปฏิบติัหน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายไดดี้ตลอดไป ทั้งน้ี เพราะการเปล่ียนแปลงของระบบงานและ
วิทยาการต่าง ๆ ไดเ้จริญกา้วหนา้อยู่เสมอ ท าให้การปฏิบติังานของบุคคลนั้น ๆ อาจมีปัญหาหรือผิดพลาดและปฏิบติังานไดไ้ม่ดี
เท่าท่ีควร  

 
 

  นอกจากน้ีการพฒันาบุคลากรยงัเป็นกระบวนการส่งเสริมและปรับปรุงทกัษะการท างานของบุคลากร (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 
2553) ทั้งยงัเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ และเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานท่ีตนรับผิดชอบให้มีคุณภาพ ดงันั้น การพฒันา
บุคลากร จึงตอ้งกระท าอยา่งต่อเน่ืองไม่มีวนัจบส้ิน อนัถือไดว้า่ เป็นความตอ้งการพ้ืนฐานโดยทัว่ไปของมนุษยทุ์กคน จึงเป็นหนา้ท่ี
โดยตรงของผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีจะตอ้งเอาใจใส่ในเร่ืองการพฒันาบุคลากรอยา่งเตม็ท่ีดว้ย (พนสั หนันาคินทร์, 2554)  
  จากปัญหาดงักล่าว จะเห็นวา่ ในการบริหารงานของผูบ้ริหารให้มีประสิทธิภาพในทุก ๆ งานนั้น จ าเป็นตอ้งมีการพฒันา
บุคลากรใหมี้ความรู้ ความสามารถ ทั้งยงัมองเห็นวา่ ในการพฒันาบุคลากรนั้นวิธีการต่าง ๆ ท่ีใชอ้าจไดผ้ลไม่เหมือนกนัในสถานท่ี 
ท่ีต่างกนั และการแสดงออกทางดา้นการพฒันาบุคลากรของผูบ้ริหารยอ่มแตกต่างกนัดว้ย จึงท าให้ผูว้ิจยัสนใจศึกษาความคิดเห็น
ของครูท่ีมีต่อผูบ้ริหารในการพฒันาบุคลากรของโรงเรียนในเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร โดยตอ้งการจะศึกษาการพฒันา
บุคลากรพิจารณาคดัเลือกกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีมีผูรู้้และนกัวิชาการไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ในเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ซ่ึงไดแ้ก่ 
ดา้นการฝึกอบรม ดา้นการศึกษาต่อ ดา้นการศึกษาดูงาน และดา้นการนิเทศภายใน เพ่ือจะไดท้ราบว่า ครูมีการรับรู้ต่อผูบ้ริหารใน
การพฒันาบุคลากรของโรงเรียนในเขตยานนาวาวา่เป็นอยา่งไร ผลท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหารโรงเรียนใน
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ท่ีจะใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนพฒันาบุคลากรในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ ตรงกบัความ
ตอ้งการของบุคลากรในโรงเรียนท่ีจะพฒันาตนเอง อนัจะเป็นผลให้การจดัการศึกษาในโรงเรียนในเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร มี
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 

  1. เพื่อศึกษาการพฒันาบุคลากรของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียน ส านักงานเขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร  

2. เพื่อเปรียบเทียบการพฒันาบุคลากรของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียน ส านกังานเขตยาน
นาวา กรุงเทพมหานครจ าแนกตามวฒิุการศึกษา ขนาดของสถานศึกษา และประสบการณ์ท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

600600

 
 

กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

การวิจยัการพฒันาบุคลากรของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร ไดอ้าศยัแนวคิดการพฒันาบุคลากร จากการสังเคราะห์แนวคิดของ ศิริกาญจน์ ไกรบ ารุง (2559), รุ่งนภา เมฆวนั 
(2559), พีรพฒัน์ ฐานะวฒันกุล (2559), นริญา หัศบ าเรอ (2559), จารุเนตร เก้ือภกัด์ิ (2559), สมพร เสือสูงเนิน (2560), แพรวนภา 
เวฬุวนารักษ์ (2560), จุฬาลกัษณ์ น้อยตั้ง (2560), ศรัญญา พรมสัน (2561) และเกษรา เอ่ียมสอาด (2562) สรุปได้ว่า การพฒันา
บุคลากรของผูบ้ริหารสถานศึกษา ประกอบดว้ย (1) ดา้นการฝึกอบรม (2) ดา้นการศึกษาต่อ (3) ดา้นการศึกษาดูงาน (4) ดา้นการ
นิเทศภายใน ตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร  

 
วธีิด าเนินการวจิยั 

 
การวิจยั การพฒันาบุคลากรของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตยานนาวา 

กรุงเทพมหานคร คร้ังน้ี ผูว้จิยัไดท้ าการศึกษา ดงัน้ี 
1. ศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกบัการพฒันาบุคลากรของผูบ้ริหารสถานศึกษา ดว้ยการสังเคราะห์จากเอกสารและ

งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง และศึกษาความคิดเห็นจากงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานภาพของครูท่ีแตกต่างกนั 

การพฒันาบุคลากรของผู้บริหารสถานศึกษาตามความ
คดิเห็นของครูในโรงเรียน สังกดัส านักงานเขตยานนาวา 

กรุงเทพมหานคร 
 

1. ดา้นการฝึกอบรม  
2. ดา้นการศึกษาต่อ          
3. ดา้นการศึกษาดูงาน 
4. ดา้นการนิเทศภายใน 

 

สถานภาพของครู 

1. วฒิุการศึกษา 
1.1 ปริญญาตรี 

                1.2 สูงกวา่ปริญญาตรี 
2. ขนาดสถานศึกษา 

2.1 ขนาดเลก็ 
2.2 ขนาดกลาง 

       3.   ประสบการณ์ท างาน  
3.1 นอ้ยกวา่ 5 ปี 
3.2 5-10 ปี 
3.3 มากกวา่ 10 ปีข้ึนไป 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี

601601

 
 

กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

การวิจยัการพฒันาบุคลากรของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร ไดอ้าศยัแนวคิดการพฒันาบุคลากร จากการสังเคราะห์แนวคิดของ ศิริกาญจน์ ไกรบ ารุง (2559), รุ่งนภา เมฆวนั 
(2559), พีรพฒัน์ ฐานะวฒันกุล (2559), นริญา หัศบ าเรอ (2559), จารุเนตร เก้ือภกัด์ิ (2559), สมพร เสือสูงเนิน (2560), แพรวนภา 
เวฬุวนารักษ์ (2560), จุฬาลกัษณ์ น้อยตั้ง (2560), ศรัญญา พรมสัน (2561) และเกษรา เอ่ียมสอาด (2562) สรุปได้ว่า การพฒันา
บุคลากรของผูบ้ริหารสถานศึกษา ประกอบดว้ย (1) ดา้นการฝึกอบรม (2) ดา้นการศึกษาต่อ (3) ดา้นการศึกษาดูงาน (4) ดา้นการ
นิเทศภายใน ตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร  

 
วธีิด าเนินการวจิยั 

 
การวิจยั การพฒันาบุคลากรของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตยานนาวา 

กรุงเทพมหานคร คร้ังน้ี ผูว้จิยัไดท้ าการศึกษา ดงัน้ี 
1. ศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกบัการพฒันาบุคลากรของผูบ้ริหารสถานศึกษา ดว้ยการสังเคราะห์จากเอกสารและ

งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง และศึกษาความคิดเห็นจากงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานภาพของครูท่ีแตกต่างกนั 

การพฒันาบุคลากรของผู้บริหารสถานศึกษาตามความ
คดิเห็นของครูในโรงเรียน สังกดัส านักงานเขตยานนาวา 

กรุงเทพมหานคร 
 

1. ดา้นการฝึกอบรม  
2. ดา้นการศึกษาต่อ          
3. ดา้นการศึกษาดูงาน 
4. ดา้นการนิเทศภายใน 

 

สถานภาพของครู 

1. วฒิุการศึกษา 
1.1 ปริญญาตรี 

                1.2 สูงกวา่ปริญญาตรี 
2. ขนาดสถานศึกษา 

2.1 ขนาดเลก็ 
2.2 ขนาดกลาง 

       3.   ประสบการณ์ท างาน  
3.1 นอ้ยกวา่ 5 ปี 
3.2 5-10 ปี 
3.3 มากกวา่ 10 ปีข้ึนไป 

 

 
 

2. สร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ท่ีเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดบั และตรวจสอบความสอดคลอ้งเชิง
เน้ือหา (IOC) โดยมีค่าความสอดคลอ้งเท่ากบั 0.80-1.00 และจากนั้นน าไปทดลองใช้กบักลุ่มตวัอย่างท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างจริง 
จ านวน 30 คน พบวา่ มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.974 

3. เก็บรวบรวมขอ้มูลจากครูในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี 
ไดแ้ก่ ครูในโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2564 จ านวน 6 โรงเรียน รวมทั้งส้ิน 142 คน ซ่ึงมี
กลุ่มตวัอย่างท่ีไดม้าจากการก าหนดกลุ่มตวัอย่างท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จากการเปิดตารางของ Cohen (Cohen , 
Manion, & Morrison, 2011, p. 147) จ านวน 108 คน และเม่ือไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งแลว้ ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบชั้นภูมิ  
(stratified random sampling)โดยใชโ้รงเรียนเป็นชั้นภูมิ (อิทธิพทัธ์ สุวทนัพรกลู, 2561) 

4. วเิคราะห์ขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปตามลกัษณะของขอ้มูล ดงัน้ี 
    4.1 ขอ้มูลสถานภาพของครู มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ี (frequency) 

และค่าร้อยละ (percentage) 
    4.2 ขอ้มูลภาวะการพฒันาบุคลากรของผูบ้ริหารสถานศึกษา วิเคราะห์โดยหาค่าเฉล่ีย (mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(standard deviation) เป็นแบบจ าแนกความหมาย 5 ระดบั (semantic differential) เป็นรายขอ้และรายดา้น  
     4.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบการพฒันาบุคลากรของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียน ส านกังาน
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามวฒิุการศึกษา และขนาดสถานศึกษา ดว้ยการทดสอบ t test แบบ Independent 
     4.4 วิเคราะห์เปรียบเทียบการพฒันาบุคลากรของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียน ส านกังาน
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน ดว้ยการทดสอบ F test โดยใชส้ถิติการวิเคราะห์การแปรปรวนทาง
เดียว (One-way ANOVA) และเปรียบเทียบรายคู่ตามวธีิของ เชฟเฟ่ (Scheffe') 
 

ผลการวจิยั 
 

  1.  การพฒันาบุคลากรของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น (X̅ = 3.81) โดยเรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียมากไปหานอ้ย ดงัน้ี ดา้นการ
ฝึกอบรม (X̅ = 3.95) ดา้นการนิเทศภายใน (X̅ = 3.90) ดา้นการศึกษาดูงาน (X̅ = 3.70) และดา้นการศึกษาต่อ (X̅ = 3.66) ตามล าดบั 
  2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการพฒันาบุคลากรของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามวฒิุการศึกษา ขนาดสถานศึกษา และประสบการณ์ท างาน พบวา่ 
     2.1 ครูท่ีมีวฒิุการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการพฒันาบุคลากรของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตยาน
นาวา กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดา้น แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
     2.2 ครูท่ีมีขนาดสถานศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการพฒันาบุคลากรของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขต
ยานนาวา กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดา้น แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
     2.3 ครูท่ีมีประสบการณ์ท างานต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการพฒันาบุคลากรของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัส านกังาน
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

602602

 
 

อภิปรายผล 
 

 1. การพฒันาบุคลากรของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก อนัเน่ืองมาจากเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษาในสังกดัส านักงานเขตยานนาวา มีความมุ่งมัน่ ตั้งใจ ในการพฒันาบุคลากรของ
ตนเอง มีการหาวิธีการเพ่ิมความรู้ความสามารถของบุคลากรในต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน เพ่ือเปล่ียนพฤติกรรมให้เป็นไปในทางท่ี
ตอ้งการ โดยการน าความรู้ใหม่ ๆ ไปเพ่ิมประสิทธิภาพในการปรับปรุงการเรียนการสอน ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต แลว้ในการ
พฒันาบุคลากรนั้ น กระท าได้โดยการบ ารุงรักษาให้บุคลากรมีความพึงพอใจท่ีจะท างานอยู่กับหน่วยงานและท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากน้ี พฤติกรรมและการปฏิบติัตนของผูบ้ริหารสถานศึกษายงัส่งผลต่อความคิดเห็นของครูอีกดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
จารุเนตร เก้ือภกัด์ิ (2559) ท่ีไดท้ าวิจยัเร่ือง แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ท่ีพบวา่ โดยภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการพฒันาศกัยภาพอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั เม่ือพิจารณารายขอ้
ระดบัความเหมาะสมในปัจจุบนั ในการพฒันาศกัยภาพบุคลากรสายสนบัสนุน ดา้นการศึกษาต่อ มีระดบัความเหมาะสมนอ้ยท่ีสุด 
รองลงมาเป็น ดา้นการฝึกอบรม และดา้นท่ีมีระดบัความเหมาะสมมากท่ีสุด คือดา้นการพฒันา สอดคลอ้งกบั รุ่งนภา เมฆวนั (2559) 
ศึกษาเร่ือง ความต้องการพัฒนาบุคลากรครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ท่ีพบว่า ความตอ้งการ
พฒันาบุคลากรครูโรงเรียนมธัยมศึกษา ในเขตอ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ โดยรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัมากเช่นกนั เม่ือ
เรียงล าดบัคะแนนเฉล่ีย สามล าดบัแรกจากมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี ดา้นการฝึกอบรมสัมมนา ดา้นการวิจยัในชั้นเรียน ดา้นการจดัการ
เรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั และดา้นการใชส่ื้อเทคโนโลยทีางการศึกษา อยูอ่นัดบัสุดทา้ย 
  2. ครูท่ีมีวฒิุการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการพฒันาบุคลากรของผูบ้ริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกดัส านกังาน
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายดา้น แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
อนัเน่ืองมาจากผูบ้ริหารมีความใส่ใจต่อการพฒันาบุคลากร สนบัสนุนให้ครูไดพ้ฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง จะเห็นไดว้า่ ถา้ผูบ้ริหาร
ส่งเสริมให้ครูศึกษาต่อ และครูท่ีมีวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีความเขา้ใจต่อการพฒันาบุคลากรของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ค่อนขา้งสูง เน่ืองจากครูท่ีมีวฒิุการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรีโดยส่วนมาก ผ่านการศึกษาในดา้นการบริหารการศึกษาแลว้ จึงท าให้
เขา้ใจลกัษณะการท างานและคุณลกัษณะของการพฒันาบุคลากรแตกต่างจากครูท่ีมีวฒิุการศึกษาระดบัปริญญาตรี ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 
พีรพฒัน์ ฐานะวฒันกลุ (2559) ไดศึ้กษาความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูท่ีมีต่อการพฒันาบุคลากรในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ผลการวิจยัพบว่า การพฒันาบุคลากร ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3 จ าแนกตามวฒิุการศึกษา โดยภาพรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และสอดคลอ้งกบั 
ชุติกาญจน์ สลาหลง (2562) ได้ศึกษาความตอ้งการในการพฒันาตนเองของขา้ราชการครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 13 จงัหวดัตรัง ผลการวจิยัพบวา่ ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการพฒันาตนเองของของผูบ้ริหารสถานศึกษา จ าแนก
ตามวฒิุการศึกษา โดยภาพรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 3. ครูท่ีมีขนาดสถานศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพฒันาบุคลากรของผูบ้ริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายด้าน  แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 เป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้อนัเน่ืองมาจากผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีอยูโ่รงเรียนขนาดต่างกนั มีการพฒันาบุคลากรท่ีแตกต่างกนั โดยโรงเรียน
ขนาดเลก็ ผูบ้ริหารมุ่งเนน้ท่ีการปฏิบติังาน การจดัการเรียนการสอนมากกวา่การพฒันาบุคลากร ส่วนโรงเรียนขนาดกลาง ผูบ้ริหารมี
ความพยายามในการก าหนดทิศทาง โครงสร้าง และวตัถุประสงคใ์นการพฒันาบุคลากรให้มุ่งสู่การเป็นสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ จาก
บริบทสถานศึกษาท่ีต่างกนั การพฒันาบุคลากรจึงมีความแตกต่างกนัดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ชุติกาญจน์ สลาหลง (2562) ไดศึ้กษา
เร่ือง ความต้องการในการพัฒนาตนเองของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จังหวัดตรัง 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี

603603

 
 

อภิปรายผล 
 

 1. การพฒันาบุคลากรของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก อนัเน่ืองมาจากเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษาในสังกดัส านักงานเขตยานนาวา มีความมุ่งมัน่ ตั้งใจ ในการพฒันาบุคลากรของ
ตนเอง มีการหาวิธีการเพ่ิมความรู้ความสามารถของบุคลากรในต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน เพ่ือเปล่ียนพฤติกรรมให้เป็นไปในทางท่ี
ตอ้งการ โดยการน าความรู้ใหม่ ๆ ไปเพ่ิมประสิทธิภาพในการปรับปรุงการเรียนการสอน ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต แลว้ในการ
พฒันาบุคลากรนั้ น กระท าได้โดยการบ ารุงรักษาให้บุคลากรมีความพึงพอใจท่ีจะท างานอยู่กับหน่วยงานและท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากน้ี พฤติกรรมและการปฏิบติัตนของผูบ้ริหารสถานศึกษายงัส่งผลต่อความคิดเห็นของครูอีกดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
จารุเนตร เก้ือภกัด์ิ (2559) ท่ีไดท้ าวิจยัเร่ือง แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ท่ีพบวา่ โดยภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการพฒันาศกัยภาพอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั เม่ือพิจารณารายขอ้
ระดบัความเหมาะสมในปัจจุบนั ในการพฒันาศกัยภาพบุคลากรสายสนบัสนุน ดา้นการศึกษาต่อ มีระดบัความเหมาะสมนอ้ยท่ีสุด 
รองลงมาเป็น ดา้นการฝึกอบรม และดา้นท่ีมีระดบัความเหมาะสมมากท่ีสุด คือดา้นการพฒันา สอดคลอ้งกบั รุ่งนภา เมฆวนั (2559) 
ศึกษาเร่ือง ความต้องการพัฒนาบุคลากรครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ท่ีพบว่า ความตอ้งการ
พฒันาบุคลากรครูโรงเรียนมธัยมศึกษา ในเขตอ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ โดยรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัมากเช่นกนั เม่ือ
เรียงล าดบัคะแนนเฉล่ีย สามล าดบัแรกจากมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี ดา้นการฝึกอบรมสัมมนา ดา้นการวิจยัในชั้นเรียน ดา้นการจดัการ
เรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั และดา้นการใชส่ื้อเทคโนโลยทีางการศึกษา อยูอ่นัดบัสุดทา้ย 
  2. ครูท่ีมีวฒิุการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการพฒันาบุคลากรของผูบ้ริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกดัส านกังาน
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายดา้น แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
อนัเน่ืองมาจากผูบ้ริหารมีความใส่ใจต่อการพฒันาบุคลากร สนบัสนุนให้ครูไดพ้ฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง จะเห็นไดว้า่ ถา้ผูบ้ริหาร
ส่งเสริมให้ครูศึกษาต่อ และครูท่ีมีวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีความเขา้ใจต่อการพฒันาบุคลากรของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ค่อนขา้งสูง เน่ืองจากครูท่ีมีวฒิุการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรีโดยส่วนมาก ผ่านการศึกษาในดา้นการบริหารการศึกษาแลว้ จึงท าให้
เขา้ใจลกัษณะการท างานและคุณลกัษณะของการพฒันาบุคลากรแตกต่างจากครูท่ีมีวฒิุการศึกษาระดบัปริญญาตรี ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 
พีรพฒัน์ ฐานะวฒันกลุ (2559) ไดศึ้กษาความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูท่ีมีต่อการพฒันาบุคลากรในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ผลการวิจยัพบว่า การพฒันาบุคลากร ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3 จ าแนกตามวฒิุการศึกษา โดยภาพรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และสอดคลอ้งกบั 
ชุติกาญจน์ สลาหลง (2562) ได้ศึกษาความตอ้งการในการพฒันาตนเองของขา้ราชการครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 13 จงัหวดัตรัง ผลการวจิยัพบวา่ ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการพฒันาตนเองของของผูบ้ริหารสถานศึกษา จ าแนก
ตามวฒิุการศึกษา โดยภาพรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 3. ครูท่ีมีขนาดสถานศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพฒันาบุคลากรของผูบ้ริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายด้าน  แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 เป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้อนัเน่ืองมาจากผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีอยูโ่รงเรียนขนาดต่างกนั มีการพฒันาบุคลากรท่ีแตกต่างกนั โดยโรงเรียน
ขนาดเลก็ ผูบ้ริหารมุ่งเนน้ท่ีการปฏิบติังาน การจดัการเรียนการสอนมากกวา่การพฒันาบุคลากร ส่วนโรงเรียนขนาดกลาง ผูบ้ริหารมี
ความพยายามในการก าหนดทิศทาง โครงสร้าง และวตัถุประสงคใ์นการพฒันาบุคลากรให้มุ่งสู่การเป็นสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ จาก
บริบทสถานศึกษาท่ีต่างกนั การพฒันาบุคลากรจึงมีความแตกต่างกนัดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ชุติกาญจน์ สลาหลง (2562) ไดศึ้กษา
เร่ือง ความต้องการในการพัฒนาตนเองของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จังหวัดตรัง 

 
 

ผลการวิจยัพบว่า ความคิดเห็นท่ีมีต่อการพฒันาตนเองของขา้ราชการครู สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 13 
จงัหวดัตรัง จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สอดคลอ้งกบั 
แพรวพรรณ ไวทยะเสวี (2563) ไดศึ้กษาเร่ือง บทบาทของผู้บริหารในการพัฒนาครูสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน ในสังกัด
ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ผลการวจิยัพบวา่ การพฒันาครูสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน ในสังกดั
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยรวมและรายดา้น  แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 4. ครูท่ีมีประสบการณ์ท างานต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการพฒันาบุคลากรของผูบ้ริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกดั
ส านกังานเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ง
ไว ้อนัเน่ืองมาจากผูบ้ริหารมีความค านึงถึงการพฒันาบุคลากรจะเห็นวา่ จากประสบการณ์ท างานท่ีต่างกนั มีความเขา้ใจต่อบทบาท
บริหารงานในการพฒันาบุคลากรแตกต่างกนั ความตอ้งการพฒันาบุคลากรของผูบ้ริหารเป็นส่ิงท่ีท าใหเ้กิดการเรียนรู้และท าให้คนมี
ทกัษะ เจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังาน แต่ตอ้งอาศยัประสบการณ์ท่ีดีพอ จึงจะท าใหบุ้คคลไดเ้รียนรู้และประสบผลส าเร็จ ซ่ึงบุคลากรท่ี
มีประสบการณ์นอ้ยจะมีความรู้ ความเขา้ใจในการปฏิบติังานน้อยกว่าบุคลากรท่ีมีประสบการณ์ในการท างานอยา่งต่อเน่ืองเป็น
เวลานาน จึงท าให้ครูท่ีมีประสบการณ์ท างานต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการพฒันาบุคลากรของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีแตกต่างกนั  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบั รุ่งนภา เมฆวนั (2559) ไดศึ้กษาความตอ้งการพฒันาบุคลากรครูโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตอ าเภอตาพระยา จงัหวดั
สระแกว้ ผลการวจิยัพบวา่ ความตอ้งการพฒันาบุคลากรครูโรงเรียนมธัยมศึกษา ในเขตอ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ จ าแนกตาม
ประสบการณ์ท างาน พบว่า โดยภาพรวมแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และสอดคลอ้งกบั เกษรา เอ่ียมสอาด 
(2562) ไดศึ้กษาการพฒันาบุคลากรของโรงเรียนหนองวลัยเ์ปรียงวทิยา ผลการวจิยัพบวา่ การพฒันาบุคลากรของโรงเรียนหนองวลัย์
เปรียงวทิยา จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน โดยภาพรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช้ 
 

1. ดา้นการฝึกอบรม ผูบ้ริหารควรให้บุคลากรไดเ้ขา้รับการฝึกอบรมตามความตอ้งการ และควรมีการประชาสัมพนัธ์
ข่าวสารเก่ียวกบัโครงการฝึกอบรมต่าง ๆ อยา่งทัว่ถึง 

2. ดา้นการศึกษาต่อ ผูบ้ริหารควรมีการแจง้เง่ือนไขหลกัเกณฑก์ารศึกษาต่อ และการขอรับทุนใหท้ราบโดยทัว่กนั และควร
มีการจดัหาขอ้มูลสถานศึกษาเพ่ือศึกษาต่อภายในประเทศ 

3. ดา้นการศึกษาดูงาน ผูบ้ริหารควรเปิดโอกาสใหมี้การน าความตอ้งการของบุคลากรมาพิจารณาในการจดัการศึกษาดูงาน
และควรมีการส ารวจความตอ้งการและความจ าเป็นในเร่ืองการศึกษาดูงานอยา่งต่อเน่ือง ส่งเสริมการศึกษาดูงานแก่บุคลากรนอก
หน่วยงาน 

4. ดา้นการนิเทศภายใน ผูบ้ริหารควรเปิดโอกาสให้มีการวางแผนและประชุมช้ีแจงก าหนดแนวทางในการนิเทศก่อนการ
สังเกตการสอน จดัท าตารางกิจกรรมการนิเทศไวอ้ย่างชดัเจนและควรจดัให้มีการวดัประเมินความสามารถของบุคลากรในการ
จดัการสอน 

 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี
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ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
 

 1. ควรศึกษาความตอ้งการพฒันาบุคลากรของขา้ราชการครูในโรงเรียน โดยมุ่งเน้นความตอ้งการพฒันาเทคนิควิธีการ
สอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ท่ีเหมาะสมแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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ทกัษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที ่21 ตามความคิดเห็นของครูในสหวทิยาเขตปิยมิตร  
สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 

 
วชิญ ์วชิญปัญญากลุ1*  
ชนมณี ศิลานุกิจ2 

สาขาวชิาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง ประเทศไทย1,2 
*ผูรั้บผิดชอบบทความ: wit.panyakul@gmail.com 

 
บทคดัย่อ 
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Abstract 

 
The purposes of this research were to study of the levels of the 21st century skills of school administrators according to 

the teachers’ opinions in Piyamit Cluster under the Secondary Educational Service Area Office Pathum Thani and to compare of 
the levels of the 21st century skills of school administrators according to the teachers’ opinions in Piyamit Cluster, under the Secondary 
Educational Service Area Office Pathum Thani, based on education levels, positions and school sizes. The samples used in the 
research were 217 teachers. The instrument used to collect the data was a 5 - rating scale questionnaire with the validity 0.80 and 
1.00, and the reliability value of 0.988. The statistics used in the data analysis were frequency distribution, percentage, mean, 
standard deviation, t test, One-way analysis of variance and Scheffe’s comparison test. 

The research findings were as follows (1) The levels of the 21st century skills of school administrators according to the 
teachers’ opinions in Piyamit Cluster, under the Secondary Educational Service Area Office Pathum Thani, in overall aspect were 
at a high level. (2) Teachers with different educational levels and positions had no significant different opinions on the 21st 
century skills of school administrators in Piyamit Cluster, under the Secondary Educational Service Area Office Pathum Thani, 
both by overall and each aspect. (3) Teachers from different school sizes had different opinions on the 21st century skills of 
school administrators in Piyamit Cluster, under the Secondary Educational Service Area Office Pathum Thani, by overall aspect 
at the statistically significant level of .05.  
 
Keywords: The Skills of School Administrators, 21st Century School Administration 
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บทน า 
 

กระแสโลกาภิวตัน์ในศตวรรษท่ี 21 ยุคท่ีสังคมไทยเกิดการเปล่ียนแปลงในหลาย ๆ ดา้น ไม่วา่จะเป็นความกา้วหน้า      
ของเทคโนโลยีและดิจิทลั การพฒันาและสร้างสรรค์นวตักรรมท่ีล ้าสมยั การส่ือสารและการส่งขอ้มูลสารสนเทศ ลว้นแลว้แต่มี
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง วฒันธรรม การศึกษา วทิยาศาสตร์ สาธารณสุข และส่ิงแวดลอ้ม (กณิษฐา ทองสมุทร, 2561, 
หนา้ 18) การท่ีจะพฒันาคนให้สอดรับกบัการเปล่ียนแปลงดงักล่าว จะส่งผลให้ประเทศเกิดการพฒันาถึงขั้นขีดสุดได ้ ท่ามกลาง
กระแสการเปล่ียนแปลงและการพฒันาการศึกษา (นริศสรา บุญสอาด, 2563, หน้า 2) ภายใตรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2560 ท่ีก าหนดให้รัฐมียทุธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพฒันาประเทศอยา่งย ัง่ยืนตามหลกัธรรมาภิบาล เพื่อใชเ้ป็น
กรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆให้สอดคล้องและบูรณาการกัน (สุนันทา พนัธรักษ์พงษ์, 2563, หน้า 4) ต่อมาได้มีการตรา
พระราชบญัญติัการจดัท ายทุธศาสตร์ชาติ พุทธศกัราช 2560 ซ่ึงก าหนดให้หน่วยงานรัฐทุกหน่วยงาน มีหนา้ท่ีด าเนินการเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไวใ้นยทุธศาสตร์ชาติ พุทธศกัราช 2561-2580 โดยมีวิสัยทศัน์คือ “ประเทศไทยมีความมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยืน 
เป็นประเทศท่ีพฒันาแลว้ ดว้ยการพฒันาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยยทุธศาสตร์ท่ี 3 ยทุธศาสตร์การพฒันาและ
เสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากรมนุษย ์มีเป้าหมายการพฒันาท่ีส าคญัเพ่ือพฒันาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวยั ให้เป็นคนดี เก่ง และมี
คุณภาพ มีทกัษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 โดยมุ่งเนน้
ผูเ้รียนให้มีทกัษะการเรียนรู้ และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปล่ียนบทบาทครู การเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบบริหารจดัการศึกษาและการพฒันาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา, 2564, หนา้ 65) สอดคลอ้งกบัแผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2560-2579 ในยทุธศาสตร์ท่ี 3 การพฒันา
ศกัยภาพคนทุกช่วงวยัและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเป้าหมายให้ผูเ้รียนมีทกัษะและคุณลกัษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย
ทกัษะและคุณลกัษณะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีระบบการผลิตครูอาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษาไดม้าตรฐานระดบัสากล 
ตลอดจนไดรั้บการพฒันาสมรรถนะตามมาตรฐานอีกดว้ย (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2562 , หนา้ 6-7) 

ผูบ้ริหารสถานศึกษายคุใหม่ในศตวรรษท่ี 21 จึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะส่งผลใหก้ารบริหารจดัการการศึกษาไปสู่ความส าเร็จ 
จึงตอ้งมีความสามารถในการพฒันาทกัษะของตนเอง เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการบริหารสถานศึกษาในยคุท่ีระบบการศึกษาตอ้งมีการ
พฒันา เพ่ือให้สอดรับกบัภาวะความเป็นจริง จดัเป็นความทา้ทายดา้นการบริการและจดัการการศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21 ในการเตรียมผูเ้รียนใหพ้ร้อมกบัชีวติในศตวรรษท่ี 21 ตามกระแสการปรับเปล่ียนทางสังคมท่ีเกิดข้ึนในศตวรรษท่ี 21 
ส่งผลต่อวถีิการด ารงชีพของสงัคมอยา่งทัว่ถึง (สุวฒัน์ กูเ้กียรติกาญจน์ และวิชิต แสงสวา่ง, 2564, หนา้ 29) ผูบ้ริหารสถานศึกษาจึง
ตอ้งมีความต่ืนตวัและเตรียมพร้อมในการใชท้กัษะของตน เป็นผูน้ าในการจดัการเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผูเ้รียนมีทกัษะ
ส าหรับการออกไปด ารงชีวติในโลกในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเปล่ียนไป (ไกรศร เจียมทอง, 2561, หนา้ 48)  

ดงันั้น การบริหารจดัการโรงเรียนในศตวรรษท่ี 21 ให้บรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละจุดมุ่งหมายสู่ความส าเร็จนั้น ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งมีทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 โดยผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งเป็นผูน้ าทาง
วชิาการ อีกทั้งตอ้งส่งเสริมสนบัสนุนใหค้รูและบุคลากรทุกคน มีทกัษะการปฏิบติังานท่ีมุ่งเนน้พฒันาการจดัการเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียน 
ซ่ึงโรงเรียนในสหวทิยาเขตปิยมิตร สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาปทุมธานี มีจ านวน 5 โรงเรียน แต่ละโรงเรียนจะ
มีลกัษณะการบริหารจดัการในบริบทท่ีแตกต่างกนั ตามขนาดของสถานศึกษา โดยมุ่งตอบสนองต่อพนัธกิจของส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษาปทุมธานี ในการเสริมสร้างและพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษาให้มีทกัษะในศตวรรษท่ี 21 และบริหารจดัการ
องคก์รสู่ความเป็นเลิศ ตามท่ีส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาปทุมธานีใชเ้ป็นกรอบการด าเนินงานและบริหารจดัการศึกษา
ในระยะ 3 ปี ในการขบัเคล่ือนนโยบายสู่ความส าเร็จไวใ้นแผนพฒันาการศึกษา พ.ศ. 2563-2565  



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’
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กระแสโลกาภิวตัน์ในศตวรรษท่ี 21 ยุคท่ีสังคมไทยเกิดการเปล่ียนแปลงในหลาย ๆ ดา้น ไม่วา่จะเป็นความกา้วหน้า      
ของเทคโนโลยีและดิจิทลั การพฒันาและสร้างสรรค์นวตักรรมท่ีล ้าสมยั การส่ือสารและการส่งขอ้มูลสารสนเทศ ลว้นแลว้แต่มี
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง วฒันธรรม การศึกษา วทิยาศาสตร์ สาธารณสุข และส่ิงแวดลอ้ม (กณิษฐา ทองสมุทร, 2561, 
หนา้ 18) การท่ีจะพฒันาคนให้สอดรับกบัการเปล่ียนแปลงดงักล่าว จะส่งผลให้ประเทศเกิดการพฒันาถึงขั้นขีดสุดได ้ ท่ามกลาง
กระแสการเปล่ียนแปลงและการพฒันาการศึกษา (นริศสรา บุญสอาด, 2563, หน้า 2) ภายใตรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2560 ท่ีก าหนดให้รัฐมียทุธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพฒันาประเทศอยา่งย ัง่ยืนตามหลกัธรรมาภิบาล เพื่อใชเ้ป็น
กรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆให้สอดคล้องและบูรณาการกัน (สุนันทา พนัธรักษ์พงษ์, 2563, หน้า 4) ต่อมาได้มีการตรา
พระราชบญัญติัการจดัท ายทุธศาสตร์ชาติ พุทธศกัราช 2560 ซ่ึงก าหนดให้หน่วยงานรัฐทุกหน่วยงาน มีหนา้ท่ีด าเนินการเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไวใ้นยทุธศาสตร์ชาติ พุทธศกัราช 2561-2580 โดยมีวิสัยทศัน์คือ “ประเทศไทยมีความมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยืน 
เป็นประเทศท่ีพฒันาแลว้ ดว้ยการพฒันาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยยทุธศาสตร์ท่ี 3 ยทุธศาสตร์การพฒันาและ
เสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากรมนุษย ์มีเป้าหมายการพฒันาท่ีส าคญัเพ่ือพฒันาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวยั ให้เป็นคนดี เก่ง และมี
คุณภาพ มีทกัษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 โดยมุ่งเนน้
ผูเ้รียนให้มีทกัษะการเรียนรู้ และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปล่ียนบทบาทครู การเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบบริหารจดัการศึกษาและการพฒันาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา, 2564, หนา้ 65) สอดคลอ้งกบัแผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2560-2579 ในยทุธศาสตร์ท่ี 3 การพฒันา
ศกัยภาพคนทุกช่วงวยัและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเป้าหมายให้ผูเ้รียนมีทกัษะและคุณลกัษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย
ทกัษะและคุณลกัษณะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีระบบการผลิตครูอาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษาไดม้าตรฐานระดบัสากล 
ตลอดจนไดรั้บการพฒันาสมรรถนะตามมาตรฐานอีกดว้ย (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2562 , หนา้ 6-7) 

ผูบ้ริหารสถานศึกษายคุใหม่ในศตวรรษท่ี 21 จึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะส่งผลใหก้ารบริหารจดัการการศึกษาไปสู่ความส าเร็จ 
จึงตอ้งมีความสามารถในการพฒันาทกัษะของตนเอง เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการบริหารสถานศึกษาในยคุท่ีระบบการศึกษาตอ้งมีการ
พฒันา เพ่ือให้สอดรับกบัภาวะความเป็นจริง จดัเป็นความทา้ทายดา้นการบริการและจดัการการศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21 ในการเตรียมผูเ้รียนใหพ้ร้อมกบัชีวติในศตวรรษท่ี 21 ตามกระแสการปรับเปล่ียนทางสังคมท่ีเกิดข้ึนในศตวรรษท่ี 21 
ส่งผลต่อวถีิการด ารงชีพของสงัคมอยา่งทัว่ถึง (สุวฒัน์ กูเ้กียรติกาญจน์ และวิชิต แสงสวา่ง, 2564, หนา้ 29) ผูบ้ริหารสถานศึกษาจึง
ตอ้งมีความต่ืนตวัและเตรียมพร้อมในการใชท้กัษะของตน เป็นผูน้ าในการจดัการเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผูเ้รียนมีทกัษะ
ส าหรับการออกไปด ารงชีวติในโลกในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเปล่ียนไป (ไกรศร เจียมทอง, 2561, หนา้ 48)  

ดงันั้น การบริหารจดัการโรงเรียนในศตวรรษท่ี 21 ให้บรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละจุดมุ่งหมายสู่ความส าเร็จนั้น ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งมีทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 โดยผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งเป็นผูน้ าทาง
วชิาการ อีกทั้งตอ้งส่งเสริมสนบัสนุนใหค้รูและบุคลากรทุกคน มีทกัษะการปฏิบติังานท่ีมุ่งเนน้พฒันาการจดัการเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียน 
ซ่ึงโรงเรียนในสหวทิยาเขตปิยมิตร สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาปทุมธานี มีจ านวน 5 โรงเรียน แต่ละโรงเรียนจะ
มีลกัษณะการบริหารจดัการในบริบทท่ีแตกต่างกนั ตามขนาดของสถานศึกษา โดยมุ่งตอบสนองต่อพนัธกิจของส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษาปทุมธานี ในการเสริมสร้างและพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษาให้มีทกัษะในศตวรรษท่ี 21 และบริหารจดัการ
องคก์รสู่ความเป็นเลิศ ตามท่ีส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาปทุมธานีใชเ้ป็นกรอบการด าเนินงานและบริหารจดัการศึกษา
ในระยะ 3 ปี ในการขบัเคล่ือนนโยบายสู่ความส าเร็จไวใ้นแผนพฒันาการศึกษา พ.ศ. 2563-2565  

 
 

จากความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา จึงท าให้ผูว้ิจยัในฐานะครูผูส้อนมีความสนใจและตอ้งการศึกษาทกัษะ          
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ตามความคิดเห็นของครูในสหวิทยาเขตปิยมิตร สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาปทุมธานี เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง  และพฒันาทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาให้มีความเหมาะสมกบับริบทสถานศึกษา ชุมชน วงการการศึกษา การพฒันาประเทศให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน และเพื่อ
พฒันาการจดัการศึกษาใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 

1. เพื่อศึกษาระดับทักษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ตามความคิดเห็นของครูในสหวิทยาเขตปิยมิตร      
สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาปทุมธานี  

2. เพื่อเปรียบเทียบระดบัทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ตามความคิดเห็นของครูในสหวิทยาเขตปิยมิตร       
สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาปทุมธานี จ าแนกตามวฒิุการศึกษา ต าแหน่ง และขนาดสถานศึกษา 

 
กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
                     
ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวจิยั 

 
 
 
 
 

ทกัษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที ่21 ตามความ
คดิเห็นของครูในสหวทิยาเขตปิยมติร สังกดัส านกังาน 

เขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษาปทุมธาน ี
1. ดา้นทกัษะการใชเ้ทคโนโลยแีละดิจิทลั 
2. ดา้นทกัษะการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ 
3. ดา้นทกัษะการสร้างทีมงานคุณภาพ 
4. ดา้นทกัษะการคิดวเิคราะห์และสร้างสรรค ์
5. ดา้นทกัษะการสร้างสรรคน์วตักรรมเพื่อการเรียนรู้ 

   สถานภาพของครู 
1. วฒิุการศึกษา 

1.1 ปริญญาตรี 
                1.2 สูงกวา่ปริญญาตรี 

2. ต าแหน่ง 
2.1 ครูผูช่้วย - ครู คศ.1 
2.2 ครู คศ. 2 ข้ึนไป 

3. ขนาดสถานศึกษา 
3.1 ขนาดกลาง 
3.2 ขนาดใหญ่ 
3.3 ขนาดใหญ่พิเศษ 

ตวัแปรอสิระ ตวัแปรตาม 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

610610

 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

การวจิยั เร่ือง ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ตามความคิดเห็นของครูในสหวิทยาเขตปิยมิตร สังกดัส านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาปทุมธานี ไดอ้าศยัแนวคิดทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 จากการสังเคราะห์แนวคิด
และทฤษฎีของผูท่ี้ไดท้ าการวิจยัไวแ้ลว้ สรุปไดท้ักษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 จ านวน 5 ดา้น ประกอบดว้ย          
(1) ดา้นทกัษะการใชเ้ทคโนโลยแีละดิจิทลั (2) ดา้นทกัษะการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ (3) ดา้นทกัษะการสร้างทีมงานคุณภาพ 
(4) ดา้นทกัษะการคิดวเิคราะห์และสร้างสรรค ์และ (5) ดา้นทกัษะการสร้างสรรคน์วตักรรมเพื่อการเรียนรู้ มีสมมติฐานวา่ ครูท่ีมีวฒิุ
การศึกษา ต าแหน่ง และขนาดสถานศึกษา ต่างกนั มีความคิดเห็น แตกต่างกนั  

จากการวิจยัของ สุนนัทา พนัธรักษพ์งษ ์ (2563) ท่ีพบวา่ ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 โดยภาพรวม       
อยูใ่นระดบัมาก และพบวา่ ประภสัสร สุขสวสัด์ิ (2560), กณิษฐา ทองสมุทร (2561) และอนิรุทธ์ิ อมรแกว้ (2559) พบวา่ สถานภาพ
ของครูท่ีต่างกนั มีความคิดเห็นแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และพบวา่ ไม่แตกต่างกนั 

 
วธีิด าเนินการวจิยั 

 
การวจิยั เร่ือง ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ตามความคิดเห็นของครูในสหวิทยาเขตปิยมิตร สังกดัส านกังาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาปทุมธานี คร้ังน้ี ผูว้จิยัไดท้ าการศึกษา ดงัน้ี 
1. ศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ดว้ยการสังเคราะห์จากแนวคิด

ของผูท่ี้ไดท้ าการศึกษาวจิยัไวแ้ลว้ แลว้สรุปไดท้กัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ตามความคิดเห็นของครูในสหวิทยา
เขตปิยมิตร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี และศึกษาความคิดเห็นจากงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกับ
สถานภาพของครูท่ีแตกต่างกนั  

2. สร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั และตรวจสอบความ
สอดคลอ้งเชิงเน้ือหา (IOC) ไดค้่าความตรงเชิงเน้ือหาระหวา่ง 0.80-1.00 และไดน้ าไปทดลองใชพ้บวา่ มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.988 

3. เก็บรวบรวมขอ้มูลจากครูในสหวิทยาเขตปิยมิตร สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาปทุมธานี ซ่ึงเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีไดม้าจากการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จากการเปิดตารางของ Cohen (Cohen, 
Manion, & Morrison, 2011, p. 147) จ านวน 217 คน และท าการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (stratified random sampling) โดยใชโ้รงเรียน
เป็นชั้นภูมิ (อิทธิพทัธ์ สุวทนัพรกูล, 2561) 

4. วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปตามลกัษณะของขอ้มูล ดงัน้ี 
    4.1 ขอ้มูลสถานภาพของครู มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ี (frequency) 

และค่าร้อยละ (percentage) 
    4.2 ขอ้มูลระดบัทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 วิเคราะห์โดยหาค่าเฉล่ีย (mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(standard deviation) เป็นแบบจ าแนกความหมาย 5 ระดบั (semantic differential) เป็นรายขอ้และรายดา้น โดยใชเ้กณฑข์อง บุญชม 
ศรีสะอาด (2560)  
          คะแนนเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ตามความคิดเห็นของครู ปฏิบติัอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี

611611

 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

การวจิยั เร่ือง ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ตามความคิดเห็นของครูในสหวิทยาเขตปิยมิตร สังกดัส านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาปทุมธานี ไดอ้าศยัแนวคิดทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 จากการสังเคราะห์แนวคิด
และทฤษฎีของผูท่ี้ไดท้ าการวิจยัไวแ้ลว้ สรุปไดท้ักษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 จ านวน 5 ดา้น ประกอบดว้ย          
(1) ดา้นทกัษะการใชเ้ทคโนโลยแีละดิจิทลั (2) ดา้นทกัษะการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ (3) ดา้นทกัษะการสร้างทีมงานคุณภาพ 
(4) ดา้นทกัษะการคิดวเิคราะห์และสร้างสรรค ์และ (5) ดา้นทกัษะการสร้างสรรคน์วตักรรมเพื่อการเรียนรู้ มีสมมติฐานวา่ ครูท่ีมีวฒิุ
การศึกษา ต าแหน่ง และขนาดสถานศึกษา ต่างกนั มีความคิดเห็น แตกต่างกนั  

จากการวิจยัของ สุนนัทา พนัธรักษพ์งษ ์ (2563) ท่ีพบวา่ ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 โดยภาพรวม       
อยูใ่นระดบัมาก และพบวา่ ประภสัสร สุขสวสัด์ิ (2560), กณิษฐา ทองสมุทร (2561) และอนิรุทธ์ิ อมรแกว้ (2559) พบวา่ สถานภาพ
ของครูท่ีต่างกนั มีความคิดเห็นแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และพบวา่ ไม่แตกต่างกนั 

 
วธีิด าเนินการวจิยั 

 
การวจิยั เร่ือง ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ตามความคิดเห็นของครูในสหวิทยาเขตปิยมิตร สังกดัส านกังาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาปทุมธานี คร้ังน้ี ผูว้จิยัไดท้ าการศึกษา ดงัน้ี 
1. ศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ดว้ยการสังเคราะห์จากแนวคิด

ของผูท่ี้ไดท้ าการศึกษาวจิยัไวแ้ลว้ แลว้สรุปไดท้กัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ตามความคิดเห็นของครูในสหวิทยา
เขตปิยมิตร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี และศึกษาความคิดเห็นจากงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกับ
สถานภาพของครูท่ีแตกต่างกนั  

2. สร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั และตรวจสอบความ
สอดคลอ้งเชิงเน้ือหา (IOC) ไดค้่าความตรงเชิงเน้ือหาระหวา่ง 0.80-1.00 และไดน้ าไปทดลองใชพ้บวา่ มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.988 

3. เก็บรวบรวมขอ้มูลจากครูในสหวิทยาเขตปิยมิตร สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาปทุมธานี ซ่ึงเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีไดม้าจากการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จากการเปิดตารางของ Cohen (Cohen, 
Manion, & Morrison, 2011, p. 147) จ านวน 217 คน และท าการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (stratified random sampling) โดยใชโ้รงเรียน
เป็นชั้นภูมิ (อิทธิพทัธ์ สุวทนัพรกูล, 2561) 

4. วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปตามลกัษณะของขอ้มูล ดงัน้ี 
    4.1 ขอ้มูลสถานภาพของครู มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ี (frequency) 

และค่าร้อยละ (percentage) 
    4.2 ขอ้มูลระดบัทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 วิเคราะห์โดยหาค่าเฉล่ีย (mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(standard deviation) เป็นแบบจ าแนกความหมาย 5 ระดบั (semantic differential) เป็นรายขอ้และรายดา้น โดยใชเ้กณฑข์อง บุญชม 
ศรีสะอาด (2560)  
          คะแนนเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ตามความคิดเห็นของครู ปฏิบติัอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด 

 
 

          คะแนนเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ตามความคิดเห็นของครู ปฏิบติัอยู่
ในระดบัมาก 

          คะแนนเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ตามความคิดเห็นของครู ปฏิบติัอยู่
ในระดบัปานกลาง 

          คะแนนเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ตามความคิดเห็นของครู ปฏิบติัอยู่
ในระดบันอ้ย 

          คะแนนเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ตามความคิดเห็นของครู ปฏิบติัอยู่
ในระดบันอ้ยท่ีสุด  

    4.3 วเิคราะห์เปรียบเทียบระดบัทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ตามความคิดเห็นของครูในสหวทิยาเขต
ปิยมิตร สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาปทุมธานี จ าแนกตามวฒิุการศึกษา และต าแหน่ง ดว้ยการทดสอบ t test แบบ 
Independent 

    4.4 วเิคราะห์เปรียบเทียบระดบัทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ตามความคิดเห็นของครูในสหวทิยาเขต
ปิยมิตร สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาปทุมธานี จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา ดว้ยการทดสอบ F test โดยใชส้ถิติ
การวเิคราะห์การแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และเปรียบเทียบรายคู่ตามวธีิของเชฟเฟ่ (Scheffe’) 

สถิติท่ีใชน้ าการวจิยั สถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉล่ีย (mean) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) และสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างดว้ยการทดสอบ t test แบบ Independent 
และดว้ยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) หรือ F test เม่ือพบความแตกต่าง ให้ท าการทดสอบรายคู่
ตามวธีิการของ เชฟเฟ่ (Scheffe’) 
 

ผลการวจิยั 
 

1. ระดบัทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ตามความคิดเห็นของครูในสหวิทยาเขตปิยมิตร สังกดัส านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาปทุมธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกดา้น      
โดยเรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย ดงัน้ี ดา้นทกัษะการใชเ้ทคโนโลยีและดิจิทลั ดา้นทกัษะการสร้างสรรค์นวตักรรมเพ่ือ       
การเรียนรู้ ดา้นทกัษะการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ ดา้นทกัษะการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ และดา้นทกัษะการสร้างทีมงาน
คุณภาพ 

2. เปรียบเทียบระดบัทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ตามความคิดเห็นของครูในสหวิทยาเขตปิยมิตร 
สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาปทุมธานี จ าแนกตามวฒิุการศึกษา ต าแหน่ง และขนาดสถานศึกษา พบวา่ 

    2.1 ครูท่ีมีวฒิุการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อระดบัทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ในสหวิทยาเขต
ปิยมิตร สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาปทุมธานี โดยภาพรวมและรายดา้น ไม่แตกต่างกนั           

    2.2 ครูท่ีมีต าแหน่งต่างกนั มีความคิดเห็นต่อระดบัทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ในสหวิทยาเขตปิยมิตร 
สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาปทุมธานี โดยภาพรวมและรายดา้น ไม่แตกต่างกนั 

    2.3 ครูท่ีปฏิบติังานในขนาดสถานศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อระดบัทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
ในสหวิทยาเขตปิยมิตร สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาปทุมธานี โดยภาพรวมและรายดา้น แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05  



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

612612

 
 

อภิปรายผล 
 

1. ระดบัทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ตามความคิดเห็นของครูในสหวิทยาเขตปิยมิตร สังกดัส านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาปทุมธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขต         
ปิยมิตร สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาปทุมธานี สามารถพฒันาทกัษะของตนเองเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการบริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สามารถบริหารและจดัการการศึกษาเพ่ือเตรียมผูเ้รียนให้พร้อมกบัชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ตามกระแส   
การปรับเปล่ียนทางสังคมท่ีเกิดข้ึนในศตวรรษท่ี 21 ทั้งยงัต่ืนตวัและเตรียมพร้อมในการใชท้กัษะของตน เป็นผูน้ าในการจดัการ
เรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผูเ้รียนมีทกัษะส าหรับการออกไปด ารงชีวิตในโลกในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเปล่ียนไป นอกจากน้ี ยงั
สามารถพฒันาองคค์วามรู้ ความเขา้ใจถึงวธีิและแนวทางในการพฒันาการสอนงานใหค้รูผูส้อนไดอ้ยา่งถูกตอ้งตรงตามลกัษณะงาน 
มีการวางแผนและมาตรการรองรับในการเปล่ียนแปลงในปัจจุบนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สุนนัทา พนัธรักษพ์งษ ์(2563) ท่ีไดท้ าวิจยัเร่ือง 
ทักษะผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษ ท่ี 21 ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดบุรีรัมย์  ผลการวิจยัพบว่า ระดบัทกัษะผูบ้ริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนเอกชนในจงัหวดับุรีรัมย์ โดยภาพรวมพบวา่ มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบั
ไกรศร เจียมทอง (2561) ท่ีไดท้ าวิจยัเร่ือง ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 32 ผลการวจิยัพบวา่ ระดบัความคิดเห็นของประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูท่ีเป็น
คณะกรรมการสถานศึกษา โดยรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัมาก อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบั กณิษฐา ทองสมุทร (2561) ท่ีไดท้ าวิจยัเร่ือง 
ทักษะการบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครู สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎร์ธานีเขต 2 ผลการวิจยัพบว่า ทกัษะการบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก        
เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น นอกจากนั้น ยงัสอดคลอ้งกบั ปัทมพร พงษเ์พชร (2561) ท่ีไดท้ าวิจยัเร่ือง ทักษะ
ผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการวิจยัพบวา่ ระดบัทกัษะผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 โดยภาพรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัมาก 
เรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ทกัษะการท างานเป็นทีม รองลงมาคือ ทกัษะความเป็นผูน้ าท่ีมีวสิยัทศัน์ ส่วนทกัษะท่ีมี
ค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ ทกัษะดา้นนวตักรรม เทคโนโลยี และดิจิทลั และสอดคลอ้งกบั ปัทมา ประทุมสุวรรณ (2562) ศึกษาเร่ือง 
ทักษะการบริหารในศตวรรษท่ี 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 พบวา่ ทกัษะการบริหารในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โดยรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัมาก เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไป
หานอ้ย ดงัน้ี ทกัษะการท างานเป็นทีม ทกัษะการแกปั้ญหา ทกัษะการตดัสินใจ ทกัษะการใชเ้ทคโนโลย ีทกัษะการส่ือสารและทกัษะ
การกระตุน้จูงใจ     

2. ครูท่ีมีวฒิุการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อระดบัทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ในสหวิทยาเขต      
ปิยมิตร สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาปทุมธานี โดยภาพรวมและรายดา้น ไม่แตกต่างกนั ไม่เป็นไปตามสมมุติฐาน
ท่ีตั้งไว ้ผลการวจิยัเป็นเช่นน้ี อาจเป็นเพราะวา่ ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาปทุมธานี ผูบ้ริหารนั้นมีความเขา้ใจในหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหาร สามารถประยกุตแ์ละบริหารงานตาม
สถานการณ์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เป็นระบบ และเกิดประโยชน์สูงสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ประภสัสร สุขสวสัด์ิ (2560) ท่ีไดท้ าวิจยั
เร่ือง ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในสถานศึกษาศูนย์เครือข่ายลุ่มน า้พอง สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ผลการวิจยัพบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อทกัษะการบริหารงานสถานศึกษาของ
ผูบ้ริหารในสถานศึกษาท่ีมีวฒิุการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาศูนยเ์ครือข่ายลุ่มน ้ าพอง 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี

613613

 
 

อภิปรายผล 
 

1. ระดบัทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ตามความคิดเห็นของครูในสหวิทยาเขตปิยมิตร สังกดัส านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาปทุมธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขต         
ปิยมิตร สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาปทุมธานี สามารถพฒันาทกัษะของตนเองเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการบริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สามารถบริหารและจดัการการศึกษาเพ่ือเตรียมผูเ้รียนให้พร้อมกบัชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ตามกระแส   
การปรับเปล่ียนทางสังคมท่ีเกิดข้ึนในศตวรรษท่ี 21 ทั้งยงัต่ืนตวัและเตรียมพร้อมในการใชท้กัษะของตน เป็นผูน้ าในการจดัการ
เรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผูเ้รียนมีทกัษะส าหรับการออกไปด ารงชีวิตในโลกในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเปล่ียนไป นอกจากน้ี ยงั
สามารถพฒันาองคค์วามรู้ ความเขา้ใจถึงวธีิและแนวทางในการพฒันาการสอนงานใหค้รูผูส้อนไดอ้ยา่งถูกตอ้งตรงตามลกัษณะงาน 
มีการวางแผนและมาตรการรองรับในการเปล่ียนแปลงในปัจจุบนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สุนนัทา พนัธรักษพ์งษ ์(2563) ท่ีไดท้ าวิจยัเร่ือง 
ทักษะผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษ ท่ี 21 ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดบุรีรัมย์  ผลการวิจยัพบว่า ระดบัทกัษะผูบ้ริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนเอกชนในจงัหวดับุรีรัมย์ โดยภาพรวมพบวา่ มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบั
ไกรศร เจียมทอง (2561) ท่ีไดท้ าวิจยัเร่ือง ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 32 ผลการวจิยัพบวา่ ระดบัความคิดเห็นของประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูท่ีเป็น
คณะกรรมการสถานศึกษา โดยรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัมาก อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบั กณิษฐา ทองสมุทร (2561) ท่ีไดท้ าวิจยัเร่ือง 
ทักษะการบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครู สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎร์ธานีเขต 2 ผลการวิจยัพบว่า ทกัษะการบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก        
เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น นอกจากนั้น ยงัสอดคลอ้งกบั ปัทมพร พงษเ์พชร (2561) ท่ีไดท้ าวิจยัเร่ือง ทักษะ
ผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการวิจยัพบวา่ ระดบัทกัษะผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 โดยภาพรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัมาก 
เรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ทกัษะการท างานเป็นทีม รองลงมาคือ ทกัษะความเป็นผูน้ าท่ีมีวสิยัทศัน์ ส่วนทกัษะท่ีมี
ค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ ทกัษะดา้นนวตักรรม เทคโนโลยี และดิจิทลั และสอดคลอ้งกบั ปัทมา ประทุมสุวรรณ (2562) ศึกษาเร่ือง 
ทักษะการบริหารในศตวรรษท่ี 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 พบวา่ ทกัษะการบริหารในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โดยรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัมาก เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไป
หานอ้ย ดงัน้ี ทกัษะการท างานเป็นทีม ทกัษะการแกปั้ญหา ทกัษะการตดัสินใจ ทกัษะการใชเ้ทคโนโลย ีทกัษะการส่ือสารและทกัษะ
การกระตุน้จูงใจ     

2. ครูท่ีมีวฒิุการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อระดบัทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ในสหวิทยาเขต      
ปิยมิตร สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาปทุมธานี โดยภาพรวมและรายดา้น ไม่แตกต่างกนั ไม่เป็นไปตามสมมุติฐาน
ท่ีตั้งไว ้ผลการวจิยัเป็นเช่นน้ี อาจเป็นเพราะวา่ ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาปทุมธานี ผูบ้ริหารนั้นมีความเขา้ใจในหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหาร สามารถประยกุตแ์ละบริหารงานตาม
สถานการณ์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เป็นระบบ และเกิดประโยชน์สูงสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ประภสัสร สุขสวสัด์ิ (2560) ท่ีไดท้ าวิจยั
เร่ือง ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในสถานศึกษาศูนย์เครือข่ายลุ่มน า้พอง สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ผลการวิจยัพบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อทกัษะการบริหารงานสถานศึกษาของ
ผูบ้ริหารในสถานศึกษาท่ีมีวฒิุการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาศูนยเ์ครือข่ายลุ่มน ้ าพอง 

 
 

สงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น โดยภาพรวมและรายดา้น ไม่แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบั สุรศกัด์ิ เนืองภา (2561) ท่ี
ไดท้ าวิจยัเร่ือง ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครูกลุ่มกรุงเทพกลาง โรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบวา่ ผูบ้ริหารและครูท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีการรับรู้ต่อทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา กลุ่มกรุงเทพกลาง โรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดา้น ไม่แตกต่างกนั  

3. ครูท่ีมีต าแหน่งต่างกนั มีความคิดเห็นต่อระดบัทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ในสหวิทยาเขตปิยมิตร 
สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาปทุมธานี โดยภาพรวมและรายดา้น ไม่แตกต่างกนั ไม่เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้
ผลการวิจยัเป็นเช่นน้ี อาจเป็นเพราะว่า ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาปทุมธานี ผูบ้ริหารมีเทคนิคในการคิดเชิงกลยทุธ์ วางแผนก าหนดนโยบายและทิศทางของสถานศึกษาไดอ้ยา่งชดัเจน       
มีเทคนิคในการตดัสินใจบนพ้ืนฐานของขอ้มูลสารสนเทศ นอกจากน้ี ยงัมีเทคนิคการสั่งการ การมอบหมายงาน การประเมิน           
การสอนงาน รวมทั้งเทคนิควธีิการในการปฏิบติัการจดักิจกรรมท่ีหลากหลายน่าสนใจ เทคนิคในการใชส่ื้อ อุปกรณ์ เทคโนโลยีได้
อยา่งคล่องแคล่ว และมีเทคนิคในการระดมความคิดการท างานแบบร่วมมือ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั กณิษฐา ทองสมุทร (2561) ท่ีไดท้ าวจิยั
เร่ือง ทักษะการบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครู สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 2 ผลการวจิยัพบวา่ ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตาม
การรับรู้ของครู จ าแนกตามต าแหน่ง ไม่แตกต่างกนั ดงันั้น ผูมี้ส่วนรับผิดชอบในการจดัการศึกษาควรสนบัสนุนส่งเสริมใหผู้บ้ริหาร
และครูผูส้อนพฒันาตนเอง และมีการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลงานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทุกระดบั และวเิคราะห์จุดอ่อน จุด
แข็งของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพ่ือเป็นการประกนัคุณภาพการปฏิบติังานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสอดคลอ้งกบั 
ไกรศร เจียมทอง (2561) ท่ีไดท้ าวิจยัเร่ือง ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 32 ผลการวจิยัพบวา่ ผลการเปรียบเทียบทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 จ าแนกตามต าแหน่ง โดยรวมและราย
ดา้น ไม่แตกต่างกนั  

4. ครูท่ีสงักดัขนาดสถานศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ในสหวิทยาเขต
ปิยมิตร สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาปทุมธานี โดยภาพรวมและรายดา้น แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดับ .05 เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ผลการวิจยัเป็นเช่นน้ี อาจเป็นเพราะว่า ครูท่ีอยู่โรงเรียนในสถานศึกษาขนาดกลางมี
ทรัพยากรครูและบุคคลน้อยกวา่สถานศึกษาขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ แต่มีการบริหารสถานศึกษาทั้ง 4 กลุ่มบริหาร ไดแ้ก่ 
กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารทัว่ไป เหมือนกนั ซ่ึงทั้ง 4 กลุ่มบริหารเป็น
ภารกิจส าคญัท่ีมุ่งส่งเสริมใหส้ถานศึกษาสามารถปฏิบติังานเพ่ือตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดกลางมี
ความสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ด มีส่วนร่วมในการพฒันาโรงเรียน รวมทั้งก ากบัติดตามผลการด าเนินงานของสถานศึกษา ดงันั้น ความรู้ 
ทกัษะวชิาชีพ ทกัษะการปฏิบติังาน และทกัษะการปฏิบติัตนของผูบ้ริหารจึงมีการพฒันาตนเองอยูต่ลอดเวลา ซ่ึงสอดคลอ้งกบั อนิรุทธ์ิ 
อมรแกว้ (2559) ท่ีไดท้ าวิจยัเร่ือง ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งเสริมการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี  21 สังกัดส านักงานเขต
พืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบ่ี ผลการวิจยัพบวา่ ผลการเปรียบเทียบทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งเสริมการจดัการศึกษา
ในศตวรรษท่ี 21 จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบวา่ ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก แตกต่าง กบั ขนาดกลาง และ          
ขนาดใหญ่ อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 

 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

614614

 
 

ข้อเสนอแนะเพือ่การน าไปใช้ 
 

1. ดา้นทกัษะการใชเ้ทคโนโลยีและดิจิทลั ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรเขา้ถึงการระบุทางเลือกและตดัสินใจเก่ียวกบัการใช้
เทคโนโลยแีละดิจิทลัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และบริหารจดัการการศึกษาโดยใชเ้ทคโนโลยแีละดิจิทลัใหม้ากข้ึน 

2. ดา้นทกัษะการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรส่ือสารไดท้ั้ งภาษาไทย ภาษาองักฤษ และภาษา
อาเซียนอ่ืน ๆ อีกทั้งยงัควรสร้างความมัน่คงใหก้บัองคก์ร เป็นศูนยร์วมใหอ้งคก์รนั้น ๆ รวมถึงท างานร่วมกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล  

3. ดา้นทกัษะการสร้างทีมงานคุณภาพ ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรสร้างขวญัและก าลงัใจใหก้บัทีมงานหรือผูร่้วมงาน บริหาร
จดัการ และเป็นผูอ้  านวยความสะดวก สนบัสนุนการท างานใหป้ระสบความส าเร็จอยูเ่สมอ รวมถึงควรรับฟังความคิดเห็น การแสดง
ทศันะ และแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัทีมงานเสมอ ทั้งน้ี เพ่ือใหก้ารปฏิบติังานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

4. ดา้นทกัษะการคิดวเิคราะห์และสร้างสรรค ์ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรมีแนวคิดเชิงวพิากษแ์ละการแกไ้ขปัญหา ใชเ้หตุผล
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งเหตุผลในเชิงนิรนยัและเหตุผลเชิงอุปนัยไดเ้หมาะสมตามสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน และควรใชว้ิธีคิด     
เชิงระบบท่ีสามารถคิดวเิคราะห์จากส่วนยอ่ยไปหาส่วนใหญ่ได ้

5. ดา้นทกัษะการสร้างสรรคน์วตักรรมการเรียนรู้ ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรเป็นผูน้ าในการสร้างสรรคน์วตักรรมเพื่อการ
เรียนรู้ให้กับครู บุคลากร ผูเ้รียน และชุมชน และควรสร้างวิกฤติให้เป็นโอกาสส่งผลต่อการเรียนรู้ อีกทั้ งควรเขา้ใจถึงวิธีการ
สร้างสรรคน์วตักรรมท่ีตอ้งใชเ้วลา และควรน าเอาขอ้ผิดพลาดมาปรับปรุงแกไ้ขและพฒันางานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

 
เอกสารอ้างองิ 

 
กณิษฐา ทองสมุทร. (2561). ทักษะการบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครู สังกัดส านักงาน
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ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2. วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัราชภฏั      
ราชนครินทร์. 

ปัทมา ประทุมสุวรรณ. (2562). ทักษะการบริหารในศตวรรษท่ี 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานท่ีส่งผลต่อประสิทธิผล
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี

615615

 
 

ข้อเสนอแนะเพือ่การน าไปใช้ 
 

1. ดา้นทกัษะการใชเ้ทคโนโลยีและดิจิทลั ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรเขา้ถึงการระบุทางเลือกและตดัสินใจเก่ียวกบัการใช้
เทคโนโลยแีละดิจิทลัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และบริหารจดัการการศึกษาโดยใชเ้ทคโนโลยแีละดิจิทลัใหม้ากข้ึน 

2. ดา้นทกัษะการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรส่ือสารไดท้ั้ งภาษาไทย ภาษาองักฤษ และภาษา
อาเซียนอ่ืน ๆ อีกทั้งยงัควรสร้างความมัน่คงใหก้บัองคก์ร เป็นศูนยร์วมใหอ้งคก์รนั้น ๆ รวมถึงท างานร่วมกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล  

3. ดา้นทกัษะการสร้างทีมงานคุณภาพ ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรสร้างขวญัและก าลงัใจใหก้บัทีมงานหรือผูร่้วมงาน บริหาร
จดัการ และเป็นผูอ้  านวยความสะดวก สนบัสนุนการท างานใหป้ระสบความส าเร็จอยูเ่สมอ รวมถึงควรรับฟังความคิดเห็น การแสดง
ทศันะ และแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัทีมงานเสมอ ทั้งน้ี เพ่ือใหก้ารปฏิบติังานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

4. ดา้นทกัษะการคิดวเิคราะห์และสร้างสรรค ์ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรมีแนวคิดเชิงวพิากษแ์ละการแกไ้ขปัญหา ใชเ้หตุผล
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งเหตุผลในเชิงนิรนยัและเหตุผลเชิงอุปนัยไดเ้หมาะสมตามสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน และควรใชว้ิธีคิด     
เชิงระบบท่ีสามารถคิดวเิคราะห์จากส่วนยอ่ยไปหาส่วนใหญ่ได ้

5. ดา้นทกัษะการสร้างสรรคน์วตักรรมการเรียนรู้ ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรเป็นผูน้ าในการสร้างสรรคน์วตักรรมเพื่อการ
เรียนรู้ให้กับครู บุคลากร ผูเ้รียน และชุมชน และควรสร้างวิกฤติให้เป็นโอกาสส่งผลต่อการเรียนรู้ อีกทั้ งควรเขา้ใจถึงวิธีการ
สร้างสรรคน์วตักรรมท่ีตอ้งใชเ้วลา และควรน าเอาขอ้ผิดพลาดมาปรับปรุงแกไ้ขและพฒันางานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
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ภีราภรณ์ บุญทอง1* 

กมลทิพย ์ศรีหาเศษ2 และ พนิดา พานิชวฒันะ3 
สาขาวชิาวดัผลการศึกษา ภาควชิาการประเมินและการวจิยั คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง ประเทศไทย1,2,3 

*ผูรั้บผิดชอบบทความ: Lenovo.th61@gmail.com 
 

บทคดัย่อ 
 

  การวิจัยในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองในการเรียนออนไลน์ของ
นกัศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหง ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโควิด-19 (COVID-19) กลุ่มตวัอย่างจ านวน  
451 คน การก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งใชต้ารางการสุ่มของ Yamane และใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบชั้นภูมิ เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ย
แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ประกอบดว้ย ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด  
t test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจยั พบวา่ (1) โดยภาพรวม นกัศึกษามีคะแนนพฤติกรรมความมีวินยัใน
ตนเองในการเรียนออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 75.35 และ (2) ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนพฤติกรรมความมีวินยัใน
ตนเองในการเรียนออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหง ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโควิด-19 
(COVID-19) จ าแนกตามเพศ พบวา่ นกัศึกษาท่ีมีเพศต่างกนั มีคะแนนพฤติกรรมดา้นความขยนัและอดทน ความรับผิดชอบ และ 
ความซ่ือสัตย์สุจริต แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือจ าแนกตามชั้นปีการศึกษา พบว่า นักศึกษาท่ีมีชั้นปี
การศึกษาต่างกนั มีคะแนนพฤติกรรมภาพรวมความ มีวินยัในตนเองในการเรียนออนไลน์ ความขยนัและอดทน ความรับผิดชอบ 
ความตรงต่อเวลา ความซ่ือสตัย ์สุจริต ความเช่ือมัน่ในตนเอง แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
ค าส าคญั: พฤติกรรมความมีวนิยัในตนเอง, การเรียนออนไลน,์ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
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Abstract 
 

The purpose of this research were to study and compare the self-discipline behavior in online learning among undergraduates 
of Ramkhamhaeng University under the epidemic situation of COVID-19, the sample consisted of 451 people. The sample size 
was determined using Yamane's random sampling table and stratified sampling method. Collect data with questionnaires. The 
statistics used to analyze the data consisted of frequency, percentage, mean, standard deviation, minimum value, maximum value, 
t test and analysis of variance. The results showed that (1) overall, the undergraduates had scored on self-discipline behavior in 
online learning accounted for 75.35% and (2) the comparison of the difference in self-discipline behavior scores in online learning 
among undergraduates of Ramkhamhaeng University under the situation of the Covid-19 epidemic, classified by gender, it was 
found that undergraduates of different sexes had behavior scored on diligence and patience, responsibility and honesty were 
significantly different at the .05 level. When classified by school year, it was found that undergraduates with different academic 
years had overall behavioral scored on self-discipline in online learning, diligence and patience, responsibility, punctuality, 
honesty, and self confidence differed statistically at the .05 level. 
 
Keywords: Self-Discipline, Online Learning, Undergraduates 
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บทน า 
 

  ในปัจจุบนัเทคโนโลยแีละความรู้มีการเปล่ียนแปลงและพฒันาไปอยา่งรวดเร็ว การศึกษาเป็นส่ิงส าคญัในการพฒันามนุษย์
ใหมี้ประสิทธิภาพและพร้อมต่อความตอ้งการของตลาดแรงงานท่ีมากข้ึนและเปล่ียนแปลงไป (เนาวรัตน์ สั่งสอน, 2559) แต่ภายใต้
สถานการณ์ท่ีโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้วิถีชีวิตปกติของทุกคนในโลกตอนน้ีเปล่ียนแปลงไป รวมถึงรูปแบบการจดัการ
เรียนการสอนท่ีตอ้งมีการเปล่ียนแปลงให้สอดรับกบัสถานการณ์ดงักล่าว ในส่วนของประเทศไทยนั้น รัฐบาลใชม้าตรการและ 
แนวทางการด าเนินการเพ่ือการเฝ้าระวงั ป้องกัน และควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โดยมาตรการหน่ึงท่ีส่งผลต่อ
มหาวิทยาลยัรามค าแหง รวมถึงสถาบนัการศึกษาหลายแห่ง คือ การสั่งปิดสถานท่ีสาธารณะ ในส่วนของมหาวิทยาลยัรามค าแหง  
ไดเ้ร่ิมประกาศปิดพ้ืนท่ีมหาวทิยาลยัชัว่คราวเพ่ือหลีกเล่ียงการรวมตวักนัของกลุ่มคนจ านวนมาก และเปล่ียนรูปแบบการจดัการเรียน
การสอนจากการเรียนปกติเป็นการเรียนออนไลน์ผ่านการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และใชอุ้ปกรณ์สารสนเทศ เช่น คอมพิวเตอร์  
สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต ตลอดจนการใช้โปรแกรมหรือบริการท่ีใชส้ าหรับการเรียนการสอนโดยเฉพาะ  ซ่ึงทางมหาวิทยาลยั
ด าเนินการจัดเตรียมเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเรียนได้อย่างต่อเน่ือง โดยปัจจัยส าคัญ 
ประการหน่ึงท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการจดัการเรียนการสอนออนไลน์ คือ ความกระตือรือร้นในการเรียนของผูเ้รียน (Sadiku, 
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  ในปัจจุบนัเทคโนโลยแีละความรู้มีการเปล่ียนแปลงและพฒันาไปอยา่งรวดเร็ว การศึกษาเป็นส่ิงส าคญัในการพฒันามนุษย์
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เรียนการสอนท่ีตอ้งมีการเปล่ียนแปลงให้สอดรับกบัสถานการณ์ดงักล่าว ในส่วนของประเทศไทยนั้น รัฐบาลใชม้าตรการและ 
แนวทางการด าเนินการเพ่ือการเฝ้าระวงั ป้องกัน และควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โดยมาตรการหน่ึงท่ีส่งผลต่อ
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ประการหน่ึงท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการจดัการเรียนการสอนออนไลน์ คือ ความกระตือรือร้นในการเรียนของผูเ้รียน (Sadiku, 
Adebo, & Musa, 2018; Smith, 2016) แต่ทั้ งน้ี การศึกษาในระดบัปริญญาตรีในมหาวิทยาลยัเป็นการศึกษาระดบัสูง เพื่อน า 
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ตามความตอ้งการของตน (สนั่น แพงสาย, 2547) โดยมิไดเ้กิดจากการถูกบงัคบัจากอ านาจภายนอก หากแต่เกิดจากแรงกระตุน้
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เดียวกนัของสงัคม วนิยัเป็นส่ิงส าคญัท่ีควรไดรั้บการส่งเสริม เน่ืองจากเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผูอ่ื้นและท าให้ด ารงชีวิตอยู่
ในสงัคมร่วมกนัอยา่งมีความสุข (กาญจนา ศรีกาฬสินธ์ุ, 2552; นงนภสั เอ่ียมลออ, 2545; นิลุบล ทิวากร, 2548; เพช็ร ณ ป้อมเพช็ร, 
2548; วฑูิรย ์โพธ์ิเตมีย,์ 2548) กบั ความมีวนิยัในตนเอง ซ่ึงหมายถึง ความสามารถของบุคคลในการควบคุมอารมณ์ และพฤติกรรม
ให้เป็นไปตามความตอ้งการของตน โดยมิได้เกิดจากการถูกบังคบัจากอ านาจภายนอก หากแต่เกิดจากแรงกระตุน้ภายในของ 
ตวับุคคลนั้น อนัเป็นผลสืบเน่ืองจากการเกิดการเรียนรู้วา่ เป็นค่านิยมท่ีดี และไม่ท าใหเ้กิดความเดือดร้อนต่อตนเองและบุคคลอ่ืน ซ่ึง
สอดคลอ้งตามกฎเกณฑร์ะเบียบแบบแผนของสังคม และไม่ก่อให้เกิดความยุง่ยากเดือดร้อนแก่ตนเองและไม่ละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น
ทั้ งน้ี แมว้่าจะมีส่ิงเร้าจากปัจจัยภายนอกและภายใน ก็ไม่เป็นอุปสรรคในการท่ีจะแสดงพฤติกรรมอย่างท่ีตนหวงัไว ้(วลัลิมา  
สงสุวรรณ์, 2543; สนัน่ แพงสาย, 2547; อ านาจ จนัทร์มหา, 2542) โดยผูท่ี้มีพฤติกรรมความมีวินยัในตนเองเป็นผูท่ี้มีคุณลกัษณะ
สามารถควบคุมพฤติกรรมในการแสดงออก เช่น มีความเช่ือมัน่ในตนเอง มีลกัษณะมุ่งอนาคต มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มี
ระเบียบวนิยั มีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีความขยนัหมัน่เพียร มีความเป็นผูน้ า มีเหตุผล อดทน เสียสละ สามารถควบคุมตนเอง ทั้งกาย 
วาจา และใจ ยอมรับผลการกระท าของตนเอง เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม การยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้น ตามกฎเกณฑข์องสังคม
และเคารพในสิทธิหนา้ท่ีซ่ึงกนัและกนั (ส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ, 2540; ณัฐพล กลา้หาญ, 2540) ทั้งน้ี การเรียน
ออนไลน์ หรือ Online Learning ท่ีนิยมเรียกการเรียนผา่นอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมีการเช่ือมต่อผ่านอินเทอร์เน็ต แต่ก็มีการใชค้  าวา่ 
“e-Learning” แทนการเรียนออนไลน์ ซ่ึงความหมาย สามารถแยกออกไดเ้ป็นสองค า คือ e ท่ีย่อมาจาก Electronic ท่ีหมายถึง 
ส่ิงประดิษฐ์หรือเคร่ืองมือท่ีใชไ้ฟฟ้า และ Learning การเรียนรู้ผ่านส่ืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เม่ือแปลความของ e-Learning มี
ความหมายวา่ การเรียนรู้ดว้ยอุปกรณ์ไฟฟ้า คือ การเรียนรู้ผา่นอุปกรณ์ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ โนต้บุ๊ค โทรศพัท์มือถือ 
สมาร์ทโฟน แท็บเลต็ เคร่ืองเล่นต่าง ๆ หรือโทรทศัน์ เป็นตน้ ท่ีสามารถแสดงผลขอ้มูลใหม้นุษยเ์กิดการเรียนรู้ได ้
 จากการศึกษางานวจิยัในประเทศและงานวจิยัต่างประเทศเก่ียวกบัพฤติกรรมความมีวนิยัในตนเองในการเรียน ในการวิจยั
คร้ังน้ี ผูว้ิจัยได้ศึกษาพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองในการเรียนออนไลน์ 6 ด้าน ประกอบด้วย ความขยนัและอดทน ความ
รับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา ความซ่ือสตัยสุ์จริต ความเช่ือมัน่ในตนเอง และความตั้งใจ โดยเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมความมี
วนิยัในตนเองในการเรียนออนไลน์ของนกัศึกษามหาวทิยาลยัรามค าแหง จ าแนกตามเพศ และชั้นปีการศึกษา  

 
วธีิด าเนินการวจิยั 

 
  งานวิจัยน้ี มุ่งศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองในการเรียนออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลยั
รามค าแหง ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั คือ 
นกัศึกษามหาวทิยาลยัรามค าแหง จ านวน 451 คน โดยก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางการสุ่มของ Yamane และใชว้ธีิการสุ่ม
ตวัอยา่งแบบชั้นภูมิ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั คือ แบบสอบถามท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน และตรวจสอบคุณภาพดา้นความตรงเชิงเน้ือหา (ค่า 
IOC อยูร่ะหวา่ง 0.67-1.00) และความเท่ียงโดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ Cronbach (ค่าความเท่ียงเท่ากบั 0.96) โดยผูว้ิจยัน า
แบบสอบถามไปแจกแก่กลุ่มตวัอยา่งตามจ านวนท่ีก าหนดไว ้ไดแ้บบสอบถามคืนกลบัมาจากกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 451 ชุด จากนั้น
ผูว้ิจัยตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ของแบบสอบถามทั้ งหมด ก่อนน าไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
ประกอบดว้ย ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ค่าต ่าสุด และค่าสูงสุด เปรียบเทียบพฤติกรรมความมีวินยัใน
ตนเองในการเรียนออนไลน์ จ าแนกตามเพศดว้ย t test แบบ Independent และเปรียบเทียบพฤติกรรมความมีวินยัในตนเองในการ
เรียนออนไลน์ จ าแนกตามชั้นปีการศึกษา ดว้ยการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

620620

 
 

ผลการวจิยั 
 

  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมความมีวินยัในตนเองในการเรียนออนไลน์ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหง  ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโควดิ-19 (COVID-19) โดยภาพรวม พบวา่ นกัศึกษามีคะแนนพฤติกรรมความมีวินยัใน
ตนเองในการเรียนออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 75.35 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ดา้นความขยนัและอดทน มีคะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุด  
คิดเป็นร้อยละ 82.41 รองลงมา คือ ดา้นความรับผิดชอบ คิดเป็นร้อยละ 81.21 และความตรงต่อเวลา คิดเป็นร้อยละ 78.19 ตามล าดบั 
รายละเอียดดงัตาราง 1 
 
ตาราง 1  
แสดงค่าสถิติพืน้ฐานของคะแนนพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองในการเรียนออนไลน์รายด้านและภาพรวม 

ดา้น คะแนนเตม็ คะแนนเฉล่ีย ร้อยละ SD คะแนนต ่าสุด คะแนนสูงสุด อนัดบั 
ความขยนัและอดทน 44 36.26 82.41 6.23 11 44 1 
ความรับผิดชอบ 44 35.73 81.21 5.60 20 44 2 
ความตรงต่อเวลา 16 12.51 78.19 2.58 4 16 4 
ความซ่ือสตัยสุ์จริต 20 12.24 61.19 4.20 0 20 6 
ความเช่ือมัน่ในตนเอง 16 12.26 76.65 2.83 0 16 5 
ความตั้งใจ 48 32.66 68.04 5.73 12 48 3 
ภาพรวมความมีวินยัในตนเองในการเรียนออนไลน์        188     141.67 75.35 18.07 64        188  
 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองในการเรียนออนไลน์ของนักศึกษา
มหาวทิยาลยัรามค าแหง ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโควดิ-19 (COVID-19) จ าแนกตามเพศ พบวา่ นกัศึกษาท่ี
มีเพศต่างกนั มีคะแนนพฤติกรรมดา้นความขยนัและอดทน ความรับผิดชอบ และความซ่ือสัตยสุ์จริต แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 (t = -2.692, -2.160 และ 2.786 ตามล าดบั) รายละเอียดดงัตาราง 2  

ผลการวจิยัของคะแนนพฤติกรรมความมีวินยัในตนเองในการเรียนออนไลน์โดยรวมดงักล่าว สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
วลัลภา วงศ์ศกัดิรินทร์ และวงศ์ศกัดิริ นทร์วายุภกัษ์ (2560) ท่ีพบว่า พฤติกรรมความมีวินยัในตนเองของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา 
ปีท่ี 1-6 ในภาพรวม จ าแนกตามเพศ ไม่มีความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ผลการวจิยัของคะแนนพฤติกรรมความมีวินยัในตนเองในการเรียนออนไลน์รายดา้นดงักล่าว สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
ธีรเมธ เสาร์ทอง (2561) ท่ีพบวา่ ความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 ดา้นความรับผิดชอบ และดา้นความ
ซ่ือสัตย ์จ าแนกตามเพศ มีความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Saxena (2013) ท่ี
พบวา่ ความฉลาดทางสงัคมดา้นความอดทนของนกัศึกษาปริญญาตรี จ าแนกตามเพศ มีความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05  
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี

621621

 
 

ผลการวจิยั 
 

  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมความมีวินยัในตนเองในการเรียนออนไลน์ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหง  ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโควดิ-19 (COVID-19) โดยภาพรวม พบวา่ นกัศึกษามีคะแนนพฤติกรรมความมีวินยัใน
ตนเองในการเรียนออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 75.35 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ดา้นความขยนัและอดทน มีคะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุด  
คิดเป็นร้อยละ 82.41 รองลงมา คือ ดา้นความรับผิดชอบ คิดเป็นร้อยละ 81.21 และความตรงต่อเวลา คิดเป็นร้อยละ 78.19 ตามล าดบั 
รายละเอียดดงัตาราง 1 
 
ตาราง 1  
แสดงค่าสถิติพืน้ฐานของคะแนนพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองในการเรียนออนไลน์รายด้านและภาพรวม 

ดา้น คะแนนเตม็ คะแนนเฉล่ีย ร้อยละ SD คะแนนต ่าสุด คะแนนสูงสุด อนัดบั 
ความขยนัและอดทน 44 36.26 82.41 6.23 11 44 1 
ความรับผิดชอบ 44 35.73 81.21 5.60 20 44 2 
ความตรงต่อเวลา 16 12.51 78.19 2.58 4 16 4 
ความซ่ือสตัยสุ์จริต 20 12.24 61.19 4.20 0 20 6 
ความเช่ือมัน่ในตนเอง 16 12.26 76.65 2.83 0 16 5 
ความตั้งใจ 48 32.66 68.04 5.73 12 48 3 
ภาพรวมความมีวินยัในตนเองในการเรียนออนไลน์        188     141.67 75.35 18.07 64        188  
 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองในการเรียนออนไลน์ของนักศึกษา
มหาวทิยาลยัรามค าแหง ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโควดิ-19 (COVID-19) จ าแนกตามเพศ พบวา่ นกัศึกษาท่ี
มีเพศต่างกนั มีคะแนนพฤติกรรมดา้นความขยนัและอดทน ความรับผิดชอบ และความซ่ือสัตยสุ์จริต แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 (t = -2.692, -2.160 และ 2.786 ตามล าดบั) รายละเอียดดงัตาราง 2  

ผลการวจิยัของคะแนนพฤติกรรมความมีวินยัในตนเองในการเรียนออนไลน์โดยรวมดงักล่าว สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
วลัลภา วงศ์ศกัดิรินทร์ และวงศ์ศกัดิริ นทร์วายุภกัษ์ (2560) ท่ีพบว่า พฤติกรรมความมีวินยัในตนเองของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา 
ปีท่ี 1-6 ในภาพรวม จ าแนกตามเพศ ไม่มีความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ผลการวจิยัของคะแนนพฤติกรรมความมีวินยัในตนเองในการเรียนออนไลน์รายดา้นดงักล่าว สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
ธีรเมธ เสาร์ทอง (2561) ท่ีพบวา่ ความมีวนิยัในตนเองของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 ดา้นความรับผิดชอบ และดา้นความ
ซ่ือสัตย ์จ าแนกตามเพศ มีความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Saxena (2013) ท่ี
พบวา่ ความฉลาดทางสงัคมดา้นความอดทนของนกัศึกษาปริญญาตรี จ าแนกตามเพศ มีความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05  
 
 
 
 
 

 
 

ตาราง 2 
แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองในการเรียนออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามค าแหง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้โควิด-19 (Covid-19) จ าแนกตามเพศ 

ดา้น 
ชาย หญิง 

t 
คะแนนเฉล่ีย SD คะแนนเฉล่ีย SD 

ความขยนัและอดทน 35.55 6.07 37.12 6.33 -2.692* 
ความรับผิดชอบ 35.22 5.51 36.36 5.65 -2.160* 
ความตรงต่อเวลา 12.31 2.68 12.75 2.43 -1.800* 
ความซ่ือสตัย ์สุจริต 12.74 3.88 11.63 4.49 2.786* 
ความเช่ือมัน่ในตนเอง 12.37 2.60 12.14 3.09 .862* 
ความตั้งใจ 33.11 5.26 32.12 6.22 1.835* 
ภาพรวมความมีวินยัในตนเองในการเรียนออนไลน์         141.30        17.42 142.11         18.85 -.478* 
*p < .05 
 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองในการเรียนออนไลน์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัรามค าแหง ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโควิด-19 (Covid-19) จ าแนกตามชั้นปีการศึกษา พบว่า 
นกัศึกษาท่ีมีชั้นปีการศึกษาต่างกนั มีคะแนนพฤติกรรมภาพรวมความมีวินยัในตนเองในการเรียนออนไลน์  ความขยนัและอดทน 
ความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา ความซ่ือสัตย ์สุจริต ความเช่ือมัน่ในตนเอง แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
(F = 9.836, 7.088, 7.217, 8.286, 3.775 และ 4.293 ตามล าดบั) รายละเอียดดงัตาราง 3  

ผลการวจิยัของคะแนนพฤติกรรมความมีวินยัในตนเองในการเรียนออนไลน์ภาพรวมดงักล่าว สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
ธีรเมธ เสาร์ทอง (2561) ท่ีพบวา่ ความมีวนิยัในตนเองโดยภาพรวมของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 จ าแนกระดบัชั้น มีความ
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วลัลภา วงศ์ศกัดิรินทร์ และวงศ์ศกัดิริ นทร์วายภุกัษ ์
(2560) ท่ีพบวา่ พฤติกรรมการมีวนิยัของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-6 ในภาพรวม จ าแนกตามระดบัชั้น มีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ผลการวจิยัของคะแนนพฤติกรรมความมีวินยัในตนเองในการเรียนออนไลน์รายดา้นดงักล่าว สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
ธีรเมธ เสาร์ทอง (2561) ท่ีพบว่า ความมีวินยัในตนเองของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 ดา้นอดทน ความซ่ือสัตย ์ความ
เช่ือมัน่ในตนเอง จ าแนกตามระดบัชั้น มีความแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัต่างประเทศท่ี
ศึกษาระดบัความรับผิดชอบในการเรียนของผูเ้รียนกลุ่มต่าง ๆ ซ่ึงพบวา่ ความรับผิดชอบในการเรียนของผูเ้รียน จ าแนกตามระดบัชั้น มี
ความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (Liu et al., 2018; OKUMUŞ, 2020) อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
Unglaub (2009) ท่ีพบวา่ ความรับผิดชอบของนกัศึกษา จ าแนกตามอาย ุมีความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

622622

 
 

ตาราง 3 
แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองในการเรียนออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามค าแหง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้โควิด-19 (Covid-19) จ าแนกตามช้ันปีการศึกษา 

ดา้น 
ชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 2 ชั้นปีท่ี 3 ชั้นปีท่ี 4 ชั้นปีท่ี 5 ข้ึนไป 

F   คะแนน  
เฉล่ีย       SD  คะแนน

เฉล่ีย       SD คะแนน 
เฉล่ีย       SD คะแนน

เฉล่ีย       SD คะแนน
เฉล่ีย       SD 

ความขยนัและอดทน 36.28 7.23 34.28 5.77 35.33 5.63 38.58 6.07 35.40 5.87 9.836* 
ความรับผิดชอบ 35.72 6.67 34.08 5.13 35.12 5.00 37.46 5.53 36.60 7.03 7.088* 
ความตรงต่อเวลา 12.65 2.43 11.87 2.44 12.03 2.69 13.32 2.47 13.00 2.16 7.217* 
ความซ่ือสตัย ์สุจริต 13.41 3.98 13.33 3.45 12.46 3.45 11.09 4.90 8.60 4.12 8.286* 
ความเช่ือมัน่ในตนเอง 12.63 2.75 11.95 2.34 11.68 2.94 12.88 2.98 12.00 3.56 3.775* 
ความตั้งใจ 32.83 5.37 33.45 4.84 32.00 6.15 32.68 5.95 30.00 7.77 1.525* 
ภาพรวมความมีวินยัใน
ตนเองในการเรียน
ออนไลน์  

 
 

143.52 

 
 

19.74 

 
 

138.96 

 
 

17.25 

 
 

138.61 

 
 

15.72 

 
 

146.01 

 
 

18.69 

 
 

135.60 

 
 

24.29 

 
 

4.293* 
*p < .05 
 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 

การวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมความมีวนิยัในตนเองในการเรียนออนไลน์ของนกัศึกษา
มหาวิทยาลยัรามค าแหง ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโควิด-19 (COVID-19) โดยพฤติกรรมความมีวินัยใน
ตนเองในการเรียนออนไลน์ 6 ดา้น ประกอบดว้ย ความขยนัและอดทน ความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา ความซ่ือสัตย ์สุจริต 
ความเช่ือมัน่ในตนเอง และความตั้งใจ กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 451 คน การก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งใชต้ารางการสุ่มของ Yamane 
และใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบชั้นภูมิ การเก็บรวบรวมขอ้มูลใชแ้บบสอบถามท่ีผูว้ิจัยสร้างข้ึน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ประกอบดว้ย ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด t test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
สามารถสรุปผลการวิจยัไดว้า่ (1) โดยภาพรวม นกัศึกษามีคะแนนพฤติกรรมความมีวนิยัในตนเองในการเรียนออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 
75.35 และ (2) ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองในการเรียนออนไลน์ของนกัศึกษา
มหาวิทยาลยัรามค าแหง จ าแนกตามเพศ พบว่า นักศึกษาท่ีมีเพศต่างกัน มีคะแนนพฤติกรรมด้านความขยนัและอดทน ความ
รับผิดชอบ และความซ่ือสตัยสุ์จริต แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือจ าแนกตามชั้นปีการศึกษา พบวา่ นกัศึกษา
ท่ีมีชั้นปีการศึกษาต่างกนั มีคะแนนพฤติกรรมภาพรวมความมีวินัยในตนเองในการเรียนออนไลน์  ความขยนัและอดทน ความ
รับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา ความซ่ือสตัย ์สุจริต ความเช่ือมัน่ในตนเอง แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

จากผลการวจิยัขา้งตน้ จึงไดข้อ้เสนอแนะส าหรับการน าไปใช ้ดงัน้ี (1) เพื่อให้การเรียนการสอนออนไลน์มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน ผูส้อนควรจดัการเรียนการสอนออนไลน์ท่ีเน้นและกระตุน้พฤติกรรมดา้นความซ่ือสัตย ์สุจริต และความตั้งใจของ
นกัศึกษา เพื่อใหน้กัศึกษาเห็นความส าคญั อนัจะน ามาสู่ประสิทธิภาพของการเรียนต่อไป และ (2) ควรเนน้การจดักิจกรรมท่ีกระตุน้
ความขยนัและอดทน และความรับผิดชอบ ของนกัศึกษาชาย และความซ่ือสตัยสุ์จริต ของนกัศึกษาหญิง ในส่วนของนกัศึกษาในแต่
ละชั้นปีการศึกษาควรจดักระตุน้และส่งเสริมดา้นความขยนัและอดทน ความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา ความซ่ือสัตยสุ์จริต และ
ความเช่ือมัน่ในตนเอง เพื่อใหน้กัศึกษาไดอ้งคค์วามรู้ครบถว้น 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี
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ตาราง 3 
แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองในการเรียนออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามค าแหง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้โควิด-19 (Covid-19) จ าแนกตามช้ันปีการศึกษา 

ดา้น 
ชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 2 ชั้นปีท่ี 3 ชั้นปีท่ี 4 ชั้นปีท่ี 5 ข้ึนไป 

F   คะแนน  
เฉล่ีย       SD  คะแนน

เฉล่ีย       SD คะแนน 
เฉล่ีย       SD คะแนน

เฉล่ีย       SD คะแนน
เฉล่ีย       SD 

ความขยนัและอดทน 36.28 7.23 34.28 5.77 35.33 5.63 38.58 6.07 35.40 5.87 9.836* 
ความรับผิดชอบ 35.72 6.67 34.08 5.13 35.12 5.00 37.46 5.53 36.60 7.03 7.088* 
ความตรงต่อเวลา 12.65 2.43 11.87 2.44 12.03 2.69 13.32 2.47 13.00 2.16 7.217* 
ความซ่ือสตัย ์สุจริต 13.41 3.98 13.33 3.45 12.46 3.45 11.09 4.90 8.60 4.12 8.286* 
ความเช่ือมัน่ในตนเอง 12.63 2.75 11.95 2.34 11.68 2.94 12.88 2.98 12.00 3.56 3.775* 
ความตั้งใจ 32.83 5.37 33.45 4.84 32.00 6.15 32.68 5.95 30.00 7.77 1.525* 
ภาพรวมความมีวินยัใน
ตนเองในการเรียน
ออนไลน์  

 
 

143.52 

 
 

19.74 

 
 

138.96 

 
 

17.25 

 
 

138.61 

 
 

15.72 

 
 

146.01 

 
 

18.69 

 
 

135.60 

 
 

24.29 

 
 

4.293* 
*p < .05 
 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 

การวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมความมีวนิยัในตนเองในการเรียนออนไลน์ของนกัศึกษา
มหาวิทยาลยัรามค าแหง ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโควิด-19 (COVID-19) โดยพฤติกรรมความมีวินัยใน
ตนเองในการเรียนออนไลน์ 6 ดา้น ประกอบดว้ย ความขยนัและอดทน ความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา ความซ่ือสัตย ์สุจริต 
ความเช่ือมัน่ในตนเอง และความตั้งใจ กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 451 คน การก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งใชต้ารางการสุ่มของ Yamane 
และใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบชั้นภูมิ การเก็บรวบรวมขอ้มูลใชแ้บบสอบถามท่ีผูว้ิจัยสร้างข้ึน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ประกอบดว้ย ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด t test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
สามารถสรุปผลการวิจยัไดว้า่ (1) โดยภาพรวม นกัศึกษามีคะแนนพฤติกรรมความมีวนิยัในตนเองในการเรียนออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 
75.35 และ (2) ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองในการเรียนออนไลน์ของนกัศึกษา
มหาวิทยาลยัรามค าแหง จ าแนกตามเพศ พบว่า นักศึกษาท่ีมีเพศต่างกัน มีคะแนนพฤติกรรมด้านความขยนัและอดทน ความ
รับผิดชอบ และความซ่ือสตัยสุ์จริต แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือจ าแนกตามชั้นปีการศึกษา พบวา่ นกัศึกษา
ท่ีมีชั้นปีการศึกษาต่างกนั มีคะแนนพฤติกรรมภาพรวมความมีวินัยในตนเองในการเรียนออนไลน์  ความขยนัและอดทน ความ
รับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา ความซ่ือสตัย ์สุจริต ความเช่ือมัน่ในตนเอง แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

จากผลการวจิยัขา้งตน้ จึงไดข้อ้เสนอแนะส าหรับการน าไปใช ้ดงัน้ี (1) เพื่อให้การเรียนการสอนออนไลน์มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน ผูส้อนควรจดัการเรียนการสอนออนไลน์ท่ีเน้นและกระตุน้พฤติกรรมดา้นความซ่ือสัตย ์สุจริต และความตั้งใจของ
นกัศึกษา เพื่อใหน้กัศึกษาเห็นความส าคญั อนัจะน ามาสู่ประสิทธิภาพของการเรียนต่อไป และ (2) ควรเนน้การจดักิจกรรมท่ีกระตุน้
ความขยนัและอดทน และความรับผิดชอบ ของนกัศึกษาชาย และความซ่ือสตัยสุ์จริต ของนกัศึกษาหญิง ในส่วนของนกัศึกษาในแต่
ละชั้นปีการศึกษาควรจดักระตุน้และส่งเสริมดา้นความขยนัและอดทน ความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา ความซ่ือสัตยสุ์จริต และ
ความเช่ือมัน่ในตนเอง เพื่อใหน้กัศึกษาไดอ้งคค์วามรู้ครบถว้น 
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บทคดัย่อ 
 

การวจิยัในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการเขา้ร่วมประเพณีและวฒันธรรมไทย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของนกัศึกษามหาวทิยาลยัรามค าแหง จ านวน 450 คน โดยใชว้ิธีการเลือกตวัอยา่งแบบ
บงัเอิญ และก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของ Yamane ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 เก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามผ่าน 
Google Forms สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ประกอบดว้ย ความถ่ี และร้อยละ ผลการวจิยัพบวา่ การเขา้ร่วมกิจกรรมวนัสงกรานต ์
ท่ีนักศึกษาปฏิบัติ ความถ่ีสูงสุด คือ พกแอลกอฮอล์เจลลา้งมือติดตวัในขณะเขา้ร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 92.44 การเขา้ร่วม
กิจกรรมวนัปีใหม่ ท่ีนักศึกษาปฏิบติั ความถ่ีสูงสุด คือ หมัน่ลา้งมือบ่อย ๆ ตามจุดให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 85.78 การเขา้ร่วม
กิจกรรมวนัลอยกระทง ท่ีนกัศึกษาปฏิบติั ความถ่ีสูงสุด คือ หมัน่ลา้งมือบ่อย ๆ ตามจุดใหบ้ริการ และไม่ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจ์น
ขาดสติ คิดเป็นร้อยละ 80.00 การเขา้ร่วมกิจกรรมวนัตรุษจีน ท่ีนกัศึกษาปฏิบติั ความถ่ีสูงสุด คือ เวน้ระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร 
ในขณะท ากิจกรรมหรือในขณะจบัจ่ายซ้ือของ คิดเป็นร้อยละ 51.78 การเขา้ร่วมกิจกรรมประเพณีทอ้งถ่ิน ท่ีนกัศึกษาปฏิบติั ความถ่ี
สูงสุด คือ เวน้ระยะห่างอยา่งนอ้ย 1 เมตร ในขณะท ากิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 71.11 

 
ค าส าคญั: การเขา้ร่วมประเพณีและวฒันธรรมไทย, นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี, โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
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Abstract 

 
 The purpose of this study was to study the participation in Thai traditions and culture. During the COVID-19 pandemic 
situation of 450 Ramkhamhaeng University students, accidental sampling method was used, and sample size was determined 
using Yamane's formula at 95% confidence level. Data were collected using questionnaires via Google form. Analyze the data 
consisting of frequency and percentage. The results showed that; participation in Songkran activities, the highest frequency that 
students practice is to carry alcohol gel to wash hands while participating in activities, accounted for 92.44%. Participation in 
New Year's Day activities, the highest frequency that students practiced was washing their hands frequently at service points, 
accounted for 85.78%. Participation in Loi Krathong Day activities, the highest frequency that students practiced was washing  
their hands frequently at service points and not drinking alcohol until they lost consciousness accounted for 80.00%. Participation 
in Chinese New Year activities where students practice, the highest frequency is to keep distance or while shopping accounted for 
51.78%. Participation in local traditions, the highest frequency that students practiced was to maintain a distance of at least 1 
meter while doing activities, accounting for 71.11%. 
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บทน า 
 
 เม่ือกล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคอุบติัใหม่ท่ีเร่ิมระบาดทัว่
โลก ในเดือนธนัวาคม ปี พ.ศ. 2562 โดยไดรั้บรายงานคร้ังแรกจากนครอู่ฮัน่ มณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน พบผูป่้วยจ านวน
มาก มีอาการไขสู้ง ไอแห้ง อ่อนเพลีย และมีอาการปอดอกัเสบ โดยไม่ทราบสาเหตุ อาการดงักล่าว เกิดจากโคโรนาไวรัสสายพนัธ์ุ
ใหม่ องคก์ารอนามยัโลกไดป้ระกาศช่ือโรคน้ีอยา่งเป็นทางการ เม่ือวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2563 วา่ “Coronavirus Disease 2019” ต่อมา
พบการระบาดเป็นวงกวา้งมากกวา่ 100 ประเทศทัว่โลก ในระยะเวลาอนัรวดเร็ว และประเทศไทยไดป้ระกาศให้โรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่ออนัตราย ตามพระราชบญัญติัโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ท่ีตอ้งมีการเฝ้าระวงั ป้องกนั และควบคุมโรคอยา่ง
เขม้งวด โดยตรวจพบผูป่้วยมีอตัราการติดเช้ือเพ่ิมมากข้ึนถึง 3,716 คน หรืออตัราการเพ่ิมข้ึนของผูติ้ดเช้ือ 10-15 คน/วนั ทั้งน้ี รัฐบาล
ไดป้ระกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2563 เพ่ือเป็นการป้องกนัและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 โดยก าหนด
แนวทางการป้องกนัโรค ดว้ยการงดการเดินทางไปท่ีชุมชน การเวน้ระยะห่างทางสังคม (social distancing) ใส่หนา้กากอนามยั ลา้ง
มือบ่อย ๆ และปฏิบติัตามค าแนะน าเก่ียวกบัอนามยัทางเดินหายใจ (งานโรคติดต่ออุบติัใหม่, กลุ่มพฒันาวชิาการโรคติดต่อ, 2564) 
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบนัท่ีมีการระบาดอยา่งรวดเร็ว
และมีผูติ้ดเช้ือเพ่ิมข้ึนจ านวนมาก ส่งผลกระทบต่อการจดักิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมตามขนบธรรมเนียม ประเพณีนิยมต่าง ๆ 
เช่น ประเพณีสงกรานต ์ประเพณีปีใหม่ ประเพณีลอยกระทง ประเพณีตรุษจีน และประเพณีทอ้งถ่ิน หน่วยงานรัฐและหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดงักล่าว เพ่ือให้ประชาชน
สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยใชฐ้านวถีิชีวติใหม่ (new normal) ไม่วา่จะเป็น สวมหนา้กากอนามยัหรือหนา้กากผา้ 
รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร หมัน่ลา้งมือบ่อย ๆ ดว้ยน ้ าและสบู่ อย่างน้อย 20 วินาที หรือท าความสะอาดมือดว้ยเจล
แอลกอฮอล ์ลดการสมัผสัจุดเส่ียงร่วม ตลอดจนหลีกเล่ียงการเขา้ไปในพ้ืนท่ีเส่ียงต่อการติดเช้ือ (กระทรวงสาธารณสุข, กรมอนามยั, 
ส านกัอนามยัผูสู้งอาย,ุ 2563)  
 อยา่งไรก็ตาม ในการเขา้ร่วมกิจกรรมตามขนบธรรมเนียม ประเพณีต่าง ๆ คือ ประเพณีสงกรานต ์ประเพณีปีใหม่ ประเพณี
ลอยกระทง ประเพณีตรุษจีน และประเพณีทอ้งถ่ิน นกัศึกษามหาวทิยาลยัรามค าแหงตอ้งปรับเปล่ียนพฤติกรรมเม่ือเขา้ร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ ตามมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด เพ่ือป้องกนัการแพร่
ระบาดของโรคและลดความเส่ียงต่อการติดเช้ือ ตลอดจนเกิดความปลอดภยัสูงสุดในการเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ภายใตส้ถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อไป 
 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยารามค าแหงปรับเปล่ียนรูปแบบ
การเขา้ร่วมโครงการเก่ียวกบัศิลปวฒันธรรมไทยให้สอดคลอ้งกบัมาตรการควบคุมโรคของภาครัฐ อยา่งเช่น โครงการรามค าแหง
รวมใจแต่งผา้ไทยเทิดไท้สมเด็จพระบรมราชชนนีพนัปีหลวง โดยมีคณะผูบ้ริหาร คณาจารย ์บุคลากร  นักศึกษา และนักเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถมและฝ่ายมธัยม) เขา้ร่วมพิธี ซ่ึงผูเ้ขา้ร่วมงานสวมหนา้กากอนามยัหรือหนา้กากผา้
ระหวา่งการเขา้ร่วมกิจกรรม (มหาวทิยาลยัรามค าแหง, 2563) โครงการสานศิลป์ สืบวฒันธรรม มรดกภูมิปัญญาไทย ประจ าปี 2563 
คณะศึกษาศาสตร์โดยมีคณาจารย ์เจา้หนา้ท่ี และนกัศึกษาเขา้ร่วมงาน และสาธิตกิจกรรมต่าง ๆ ซ่ึงผูเ้ขา้ร่วมงานสวมหนา้กากอนามยั
หรือหน้ากากผา้ระหวา่งการเขา้ร่วมกิจกรรม และมีการตรวจวดัอุณหภูมิก่อนเขา้ร่วมกิจกรรม โดยโครงการดงักล่าวมีการจ ากดั
จ านวนผูเ้ขา้ร่วมงาน จึงมีการถ่ายทอดสดผ่านทางเฟสบุ๊ค คณะศึกษาศาสตร์ (มหาวิทยาลยัรามค าแหง, คณะศึกษาศาสตร์, 2564; 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง, 2564) โครงการสืบสานศิลปวฒันธรรมสุโขทยั โดยมีคณะผูบ้ริหาร คณาจารย ์เจา้หนา้ท่ี และนกัศึกษา เขา้
ร่วมงาน ซ่ึงผูเ้ขา้ร่วมงานสวมหนา้กากอนามยัหรือหนา้กากผา้ระหวา่งการเขา้ร่วมกิจกรรม (มหาวทิยาลยัรามค าแหง, 2565) เป็นตน้  
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 ดว้ยเหตุน้ี ผูว้จิยัจึงสนใจศึกษาพฤติกรรมการเขา้ร่วมประเพณีและวฒันธรรมไทยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไดแ้ก่ ประเพณีสงกรานต ์ประเพณีปีใหม่ ประเพณีลอยกระทง ประเพณีตรุษจีน และ
ประเพณีทอ้งถ่ิน เพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ในการวางแผนการเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และให้ความรู้เก่ียวกบัการปฏิบติัตน
ส าหรับนกัศึกษาในช่วงสถานการณ์การระบาดดงักล่าวต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 

เพ่ือศึกษาการเขา้ร่วมประเพณีและวฒันธรรมไทยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ของนกัศึกษามหาวทิยาลยัรามค าแหง 

 
แนวคดิ ทฤษฎ ีกรอบแนวคดิ และผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 
ความหมายของประเพณแีละวฒันธรรมไทย 

ประเพณี หรือ ตรงกบัค าศพัทภ์าษาองักฤษวา่ Tradition ซ่ึงมีผูใ้หค้  านิยามไวห้ลายความหมาย ดงัน้ี  
พระยาอนุมานราชธน (2514) ระบุวา่ ประเพณี หมายถึง ความประพฤติท่ีชนหมู่หน่ึง อยูใ่นท่ีแห่งหน่ึง ถือเป็นแบบแผนกนั

มาอยา่งเดียวกนั และสืบต่อกนัมานาน ถา้ใครในหมู่ประพฤติออกนอกแบบ ก็ผิดประเพณี หรือผิดจารีตประเพณี 
 แปลก สนธิรักษ ์(2523) ระบุวา่ ประเพณี หมายถึง พิธีปฏิบติัสืบต่อ ๆ กนัมา มีการเปล่ียนแปลงแกไ้ข แต่ยงัคงประเพณี
ไทยไว ้ประเพณีไทย หมายถึง สญัลกัษณ์ของชาติ 
 เสฐียร โกเศศ (2500) ระบุวา่ ประเพณี หมายถึง ความประพฤติท่ีหมู่ชนหมู่หน่ึง ถือเป็นธรรมเนียมหรือแบบแผนสืบต่อกนั
มา จนเป็นพิมพเ์ดียวกนั ถา้ใครในหมู่ประพฤตินอกแบบ ก็เป็นการผิดประเพณี 

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2555) ระบุวา่ ประเพณี หมายถึง ส่ิงท่ีนิยมถือประพฤติปฏิบติัสืบ ๆ กนัมาจนเป็นแบบ
แผน ขนบธรรมเนียม หรือจารีตประเพณี 

Shils (อา้งถึงใน Jacobs, 2007) ระบุวา่ ประเพณี คือ ส่ิงต่าง ๆ ท่ีถูกส่งต่อจากอดีตจนถึงปัจจุบนั ซ่ึงส่ิงเหล่านั้นอาจเป็นวตัถุ
ท่ีจบัตอ้งได ้ความเช่ือ เหตุการณ์ เคร่ืองมือ เป็นตน้ 

จากความหมายขา้งตน้ สรุปไดว้่า ประเพณี หมายถึง ส่ิงท่ีชนกลุ่มหน่ึงถือปฏิบติัเป็นแบบแผน ขนบธรรมเนียม มาอย่าง
ยาวนาน และส่งต่อไปยงัรุ่นต่อไป 

วฒันธรรม หรือ ตรงกบัค าศพัทภ์าษาองักฤษวา่ Culture ซ่ึงมีผูใ้หค้  านิยามไวห้ลายความหมาย ดงัน้ี  
 พระยาอนุมานราชธน (2514) ระบุวา่ วฒันธรรม หมายถึง ส่ิงท่ีมนุษยเ์ปล่ียนแปลงปรับปรุง หรือผลิตข้ึน สร้างข้ึนเพ่ือ
ความเจริญงอกงามในวิถีของส่วนรวม ถ่ายทอดกนัไว ้เอาอยา่งกนัไว ้รวมทั้งผลิตผลของส่วนรวมท่ีมนุษยไ์ดเ้รียนรู้มาจากคนแต่
ก่อน สืบต่อเป็นประเพณีกนัมา ตลอดจนความรู้สึก ความคิดเห็น และกิริยาอาการ หรือการกระท าใด ๆ ของมนุษยใ์นส่วนรวม ลงรูป
เป็นพิมพเ์ดียวกนั และส าแดงออกมาไดป้รากฏเป็นภาษา ศิลปะ ความเช่ือ ระเบียบประเพณี  
 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2555) ระบุวา่ วฒันธรรม หมายถึง ส่ิงท่ีท าความเจริญงอกงามให้แก่หมู่คณะ เช่น 
วฒันธรรมไทย วฒันธรรมในการแต่งกาย วถีิชีวติของหมู่คณะ เช่น วฒันธรรมพ้ืนบา้น 

 Spencer-Oatey (2008) ระบุว่า วฒันธรรม หมายถึง ชุดสมมติฐานและคุณค่า ความเช่ือ แบบแผนเชิงกระบวนและ
พฤติกรรม ท่ีกลุ่มบุคคลมีส่วนร่วม และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคนอ่ืน ๆ ภายในกลุ่ม  



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี

629629

 
 

 ดว้ยเหตุน้ี ผูว้จิยัจึงสนใจศึกษาพฤติกรรมการเขา้ร่วมประเพณีและวฒันธรรมไทยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไดแ้ก่ ประเพณีสงกรานต ์ประเพณีปีใหม่ ประเพณีลอยกระทง ประเพณีตรุษจีน และ
ประเพณีทอ้งถ่ิน เพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ในการวางแผนการเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และให้ความรู้เก่ียวกบัการปฏิบติัตน
ส าหรับนกัศึกษาในช่วงสถานการณ์การระบาดดงักล่าวต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 

เพ่ือศึกษาการเขา้ร่วมประเพณีและวฒันธรรมไทยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ของนกัศึกษามหาวทิยาลยัรามค าแหง 

 
แนวคดิ ทฤษฎ ีกรอบแนวคดิ และผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 
ความหมายของประเพณแีละวฒันธรรมไทย 

ประเพณี หรือ ตรงกบัค าศพัทภ์าษาองักฤษวา่ Tradition ซ่ึงมีผูใ้หค้  านิยามไวห้ลายความหมาย ดงัน้ี  
พระยาอนุมานราชธน (2514) ระบุวา่ ประเพณี หมายถึง ความประพฤติท่ีชนหมู่หน่ึง อยูใ่นท่ีแห่งหน่ึง ถือเป็นแบบแผนกนั

มาอยา่งเดียวกนั และสืบต่อกนัมานาน ถา้ใครในหมู่ประพฤติออกนอกแบบ ก็ผิดประเพณี หรือผิดจารีตประเพณี 
 แปลก สนธิรักษ ์(2523) ระบุวา่ ประเพณี หมายถึง พิธีปฏิบติัสืบต่อ ๆ กนัมา มีการเปล่ียนแปลงแกไ้ข แต่ยงัคงประเพณี
ไทยไว ้ประเพณีไทย หมายถึง สญัลกัษณ์ของชาติ 
 เสฐียร โกเศศ (2500) ระบุวา่ ประเพณี หมายถึง ความประพฤติท่ีหมู่ชนหมู่หน่ึง ถือเป็นธรรมเนียมหรือแบบแผนสืบต่อกนั
มา จนเป็นพิมพเ์ดียวกนั ถา้ใครในหมู่ประพฤตินอกแบบ ก็เป็นการผิดประเพณี 

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2555) ระบุวา่ ประเพณี หมายถึง ส่ิงท่ีนิยมถือประพฤติปฏิบติัสืบ ๆ กนัมาจนเป็นแบบ
แผน ขนบธรรมเนียม หรือจารีตประเพณี 

Shils (อา้งถึงใน Jacobs, 2007) ระบุวา่ ประเพณี คือ ส่ิงต่าง ๆ ท่ีถูกส่งต่อจากอดีตจนถึงปัจจุบนั ซ่ึงส่ิงเหล่านั้นอาจเป็นวตัถุ
ท่ีจบัตอ้งได ้ความเช่ือ เหตุการณ์ เคร่ืองมือ เป็นตน้ 

จากความหมายขา้งตน้ สรุปไดว้่า ประเพณี หมายถึง ส่ิงท่ีชนกลุ่มหน่ึงถือปฏิบติัเป็นแบบแผน ขนบธรรมเนียม มาอย่าง
ยาวนาน และส่งต่อไปยงัรุ่นต่อไป 

วฒันธรรม หรือ ตรงกบัค าศพัทภ์าษาองักฤษวา่ Culture ซ่ึงมีผูใ้หค้  านิยามไวห้ลายความหมาย ดงัน้ี  
 พระยาอนุมานราชธน (2514) ระบุวา่ วฒันธรรม หมายถึง ส่ิงท่ีมนุษยเ์ปล่ียนแปลงปรับปรุง หรือผลิตข้ึน สร้างข้ึนเพ่ือ
ความเจริญงอกงามในวิถีของส่วนรวม ถ่ายทอดกนัไว ้เอาอยา่งกนัไว ้รวมทั้งผลิตผลของส่วนรวมท่ีมนุษยไ์ดเ้รียนรู้มาจากคนแต่
ก่อน สืบต่อเป็นประเพณีกนัมา ตลอดจนความรู้สึก ความคิดเห็น และกิริยาอาการ หรือการกระท าใด ๆ ของมนุษยใ์นส่วนรวม ลงรูป
เป็นพิมพเ์ดียวกนั และส าแดงออกมาไดป้รากฏเป็นภาษา ศิลปะ ความเช่ือ ระเบียบประเพณี  
 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2555) ระบุวา่ วฒันธรรม หมายถึง ส่ิงท่ีท าความเจริญงอกงามให้แก่หมู่คณะ เช่น 
วฒันธรรมไทย วฒันธรรมในการแต่งกาย วถีิชีวติของหมู่คณะ เช่น วฒันธรรมพ้ืนบา้น 

 Spencer-Oatey (2008) ระบุว่า วฒันธรรม หมายถึง ชุดสมมติฐานและคุณค่า ความเช่ือ แบบแผนเชิงกระบวนและ
พฤติกรรม ท่ีกลุ่มบุคคลมีส่วนร่วม และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคนอ่ืน ๆ ภายในกลุ่ม  

 
 

 อคิน รพีพฒัน์ (2551) ระบุวา่ วฒันธรรม หมายถึง มรดกทางสังคมท่ีตกทอดมาเป็นสมบติัของมนุษยใ์นสมยัปัจจุบนั โดย
ก าหนดวา่ มนุษยต์อ้งปฏิบติัอยา่งไร รู้สึกอยา่งไร ส่ิงใดดี ส่ิงใดชัว่ 

พระสมชยั กิตฺติญาโณ (2560) ระบุวา่ วฒันธรรม หมายถึง ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีแสดงถึงวถีิชีวติมนุษยใ์นสังคมของกลุ่มใดกลุ่ม
หน่ึงหรือสังคมใดสังคมหน่ึง  ซ่ึงมนุษยไ์ดส้ร้างเป็นระเบียบ กฎเกณฑ์ วิธีการปฏิบติั รวมทั้งการจดัระเบียบ ตลอดจนระบบความ 
ค่านิยม ความรู้ และเทคโนโลยตี่าง ๆ โดยไดว้วิฒันาการสืบทอดกนัมาอยา่งมีแบบแผน ศิลปะ ความเช่ือถือ ระเบียบ ประเพณี ความ
กลมเกลียว ความกา้วหนา้ของชาติและศีลธรรมอนัดีงามของประชาชน 
 จากความหมายขา้งตน้ สรุปไดว้า่ วฒันธรรม หมายถึง ส่ิงท่ีมนุษยใ์นสังคมสร้างข้ึน ปรับปรุง และสืบทอดต่อกนัมาตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบนั ซ่ึงส่ิงเหล่านั้น อาจเป็นวธีิการปฏิบติั การแต่งกาย ความเช่ือ เป็นตน้ 
 
ประเภทของประเพณีและวฒันธรรมไทย 

บนัเทิง พาพิจิตร (2532) ไดแ้บ่งประเภทประเพณี ออกเป็น 3 ประเภท คือ  
1. จารีตประเพณี (mores) คือ ประเพณีท่ีตอ้งประพฤติเป็นเร่ืองเก่ียวกบัศีลธรรมและจรรยาของสังคม ถือกนัวา่ มีคุณค่าต่อ

บุคคลในสังคมนั้น ๆ ใครฝ่าฝืนหรือเฉยเมย ถือวา่ เป็นการละเมิดกฎของสังคม ผิดประเพณีของสังคม ถือเป็นความผิดความชัว่ มี
โทษ เช่น ประเพณีการแต่งงาน  

2. ขนบประเพณี (institution) คือ ประเพณีท่ีวางเป็นระเบียบไว ้จะเป็นโดยตรงหรือโดยออ้มก็ตาม โดยตรง เช่น เขียนเป็น
กฎหรือระเบียบใหก้ระท าร่วมกนั มีขอ้อา้งอิงเป็นตวับทกฎเกณฑ ์โดยออ้มหรือโดยปริยาย คือ รู้กนัเอง ถือสืบ ๆ กนัมา คนในถ่ินนั้น
ปฏิบติักนัอยา่งนั้น ๆ เช่น ประเพณีท าบุญเล้ียงพระของไทย 

3. ธรรมเนียมประเพณี (convention) คือ เร่ืองเก่ียวกบัธรรมดาสามญัของสามญัชน ไม่ถือเอาผิดเอาถูก ไม่มีการลงโทษปรับ
เหมือนจารีตประเพณี ไม่มีระเบียบเคร่งครัดเหมือนขนบประเพณี ผูท้  าผิดประเพณีน้ี ไม่ถือเป็นเร่ืองเสียหายหรือมีโทษมากนัก 
เพียงแต่ถือวา่ ผูผ้ิดประเพณีเป็นผูไ้ร้การศึกษา ขาดคุณสมบติัผูดี้ เช่น การแต่งกายไม่ถูกกาลเทศะ การยืน การเดิน การนัง่ การนอน 
อนัไม่เหมาะสม 
 

วธีิด าเนินการวจิยั 
 

 งานวิจยัน้ี ศึกษาเร่ืองการเขา้ร่วมประเพณีและวฒันธรรมไทยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) ของนักศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหง คือ ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษามหาวิทยาลัย
รามค าแหง กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี จ านวน 450 คน โดยการก าหนดขนาดตวัอยา่งใชสู้ตรของ Yamane ท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ร้อยละ 95  และใชว้ิธีการเลือกตวัอยา่งแบบบงัเอิญ การเก็บรวบรวมขอ้มูลของงานวิจยัคร้ังน้ี ใชแ้บบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้าง
ข้ึน ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ตอน ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อาย ุชั้นปี คณะวิชา และตอนท่ี 2 แบบสอบถามการเขา้
ร่วมประเพณีและวฒันธรรมไทยในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัรามค าแหง ซ่ึงเป็นแบบตรวจสอบรายการ (checklist) จ านวน 107 ขอ้ ประกอบดว้ย (1) การเขา้ร่วมกิจกรรมวนั
สงกรานต ์(2) การเขา้ร่วมกิจกรรมวนัปีใหม่ (3) การเขา้ร่วมกิจกรรมวนัลอยกระทง (4) การเขา้ร่วมกิจกรรมวนัตรุษจีน และ (5) การ
เขา้ร่วมกิจกรรมวนัตรุษจีน เพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลของเก่ียวกบัพฤติกรรมของการเขา้ร่วมกิจกรรมประเพณีดงักล่าว โดยจ าแนกตาม
ลกัษณะการเขา้ร่วมกิจกรรม 3 ลกัษณะ คือ การเขา้ร่วม/จดักิจกรรมกบัครอบครัว ไม่เกิน 20 คน การเขา้ร่วม/จดักิจกรรมกบัเพ่ือนไม่
เกิน 20 คน และการเขา้ร่วม /จดักิจกรรมกบัคนจ านวนมาก ซ่ึงเคร่ืองมือดงักล่าวมีการตรวจสอบคุณภาพเชิงเน้ือหา โดยผูเ้ช่ียวชาญ



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

630630

 
 

จ านวน 3 คน และค านวณค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ซ่ึงดชันีความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามมีค่าอยู่ในช่วง 0.67-1.00 และ
ตรวจสอบความเท่ียงดว้ยสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ Cronbach มีค่าเท่ากบั 0.98 จากนั้น น าแบบสอบถามท่ีไดรั้บการตรวจสอบ
คุณภาพแลว้ จัดเป็นแบบสอบรูปแบบ Online และน าแบบสอบถามดังกล่าวแจกให้แก่กลุ่มตวัอย่าง คือ นักศึกษามหาวิทยาลยั
รามค าแหง ผา่นช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ  โดยผูว้จิยัมีการอธิบายช้ีแจง วตัถุประสงค ์ขั้นตอนการตอบแบบสอบถามและประโยชน์ท่ีไดรั้บ 
ซ่ึงไดรั้บแบบสอบถามตอบกลบัจากกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 450 ชุด ผูว้ิจยัตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ของแบบสอบถามทั้งหมด
ก่อนน าไปวิเคราะห์ขอ้มูลโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ความถ่ี และร้อยละ โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  
 

ผลการวจิยั 
 

 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล การเขา้ร่วมประเพณีและวฒันธรรมไทยในในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ของนกัศึกษามหาวทิยาลยัรามค าแหง โดยภาพรวมจ าแนกตามลกัษณะของการเขา้ร่วม พบวา่ นกัศึกษา
ส่วนใหญ่เขา้ร่วมกิจกรรมวนัสงกรานตก์บัครอบครัวไม่เกิน 20 คน จ านวน 417 คน คิดเป็นร้อยละ 92.67 รองลงมา คือ การเขา้ร่วม
กิจกรรมวนัปีใหม่กบัครอบครัวไม่เกิน 20 คน จ านวน 386 คน คิดเป็นร้อยละ 85.78 และการเขา้ร่วมกิจกรรมวนัลอยกระทงกับ
ครอบครัวไม่เกิน 20 คน จ านวน 360 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00 ดงัตาราง 1 
 
ตาราง 1 
ความถ่ี ร้อยละ การเข้าร่วมประเพณีและวฒันธรรมไทยในช่วงในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) รายด้าน 
ประเภทของกิจกรรม จ านวน (ร้อยละ) ของการเขา้ร่วม 

ครอบครัวไม่เกิน 20 คน เพ่ือนไม่เกิน 20 คน คนจ านวนมาก 
1. สงกรานต ์ 417 (92.67) 286 (63.56) 136 (30.22) 
2. ปีใหม ่ 386 (85.78) 275 (61.11) 153 (34.00) 
3. ลอยกระทง 360 (80.00) 233 (51.78) 146 (32.44) 
4. ตรุษจีน 
    4.1 วนัจ่าย 
    4.2 วนัไหว ้
    4.3 วนัเท่ียว 

 
88 (19.56) 
189 (42.00) 

ไม่ด าเนินการเก็บขอ้มูล 

 
ไม่ด าเนินการเก็บขอ้มูล 
ไม่ด าเนินการเก็บขอ้มูล 
ไม่ด าเนินการเก็บขอ้มูล 

 
ไม่ด าเนินการเก็บขอ้มูล 

86 (19.11) 
97 (21.56) 

5. ประเพณีทอ้งถ่ิน ไม่ด าเนินการเก็บขอ้มูล ไม่ด าเนินการเก็บขอ้มูล 320 (71.11) 
 
เม่ือพิจารณารายละเอียดของตารางท่ี 1 จ าแนกรายประเภทของกิจกรรม พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เขา้ร่วมกิจกรรมวนั

สงกรานต ์โดยเขา้ร่วม /จดักิจกรรมกบัครอบครัว ไม่เกิน 20 คน จ านวน 417 คน คิดเป็นร้อยละ 92.67 รองลงมา เป็นการเขา้ร่วม/จดั
กิจกรรมกบัเพ่ือน ไม่เกิน 20 คน จ านวน 286 คน คิดเป็นร้อยละ 63.56 ตามล าดบั  

การเขา้ร่วมกิจกรรมวนัปีใหม่ นกัศึกษาส่วนใหญ่เขา้ร่วม/จดักิจกรรมกบัครอบครัว ไม่เกิน 20 คน จ านวน 417 คน คิดเป็น
ร้อยละ 85.80 และการเขา้ร่วม/จดักิจกรรมกบัเพ่ือน ไม่เกิน 20 คน จ านวน 275 คิดเป็นร้อยละ 61.10 ตามล าดบั 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี

631631

 
 

จ านวน 3 คน และค านวณค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ซ่ึงดชันีความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามมีค่าอยู่ในช่วง 0.67-1.00 และ
ตรวจสอบความเท่ียงดว้ยสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ Cronbach มีค่าเท่ากบั 0.98 จากนั้น น าแบบสอบถามท่ีไดรั้บการตรวจสอบ
คุณภาพแลว้ จัดเป็นแบบสอบรูปแบบ Online และน าแบบสอบถามดังกล่าวแจกให้แก่กลุ่มตวัอย่าง คือ นักศึกษามหาวิทยาลยั
รามค าแหง ผา่นช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ  โดยผูว้จิยัมีการอธิบายช้ีแจง วตัถุประสงค ์ขั้นตอนการตอบแบบสอบถามและประโยชน์ท่ีไดรั้บ 
ซ่ึงไดรั้บแบบสอบถามตอบกลบัจากกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 450 ชุด ผูว้ิจยัตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ของแบบสอบถามทั้งหมด
ก่อนน าไปวิเคราะห์ขอ้มูลโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ความถ่ี และร้อยละ โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  
 

ผลการวจิยั 
 

 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล การเขา้ร่วมประเพณีและวฒันธรรมไทยในในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ของนกัศึกษามหาวทิยาลยัรามค าแหง โดยภาพรวมจ าแนกตามลกัษณะของการเขา้ร่วม พบวา่ นกัศึกษา
ส่วนใหญ่เขา้ร่วมกิจกรรมวนัสงกรานตก์บัครอบครัวไม่เกิน 20 คน จ านวน 417 คน คิดเป็นร้อยละ 92.67 รองลงมา คือ การเขา้ร่วม
กิจกรรมวนัปีใหม่กบัครอบครัวไม่เกิน 20 คน จ านวน 386 คน คิดเป็นร้อยละ 85.78 และการเขา้ร่วมกิจกรรมวนัลอยกระทงกับ
ครอบครัวไม่เกิน 20 คน จ านวน 360 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00 ดงัตาราง 1 
 
ตาราง 1 
ความถ่ี ร้อยละ การเข้าร่วมประเพณีและวฒันธรรมไทยในช่วงในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) รายด้าน 
ประเภทของกิจกรรม จ านวน (ร้อยละ) ของการเขา้ร่วม 

ครอบครัวไม่เกิน 20 คน เพ่ือนไม่เกิน 20 คน คนจ านวนมาก 
1. สงกรานต ์ 417 (92.67) 286 (63.56) 136 (30.22) 
2. ปีใหม ่ 386 (85.78) 275 (61.11) 153 (34.00) 
3. ลอยกระทง 360 (80.00) 233 (51.78) 146 (32.44) 
4. ตรุษจีน 
    4.1 วนัจ่าย 
    4.2 วนัไหว ้
    4.3 วนัเท่ียว 

 
88 (19.56) 
189 (42.00) 

ไม่ด าเนินการเก็บขอ้มูล 

 
ไม่ด าเนินการเก็บขอ้มูล 
ไม่ด าเนินการเก็บขอ้มูล 
ไม่ด าเนินการเก็บขอ้มูล 

 
ไม่ด าเนินการเก็บขอ้มูล 

86 (19.11) 
97 (21.56) 

5. ประเพณีทอ้งถ่ิน ไม่ด าเนินการเก็บขอ้มูล ไม่ด าเนินการเก็บขอ้มูล 320 (71.11) 
 
เม่ือพิจารณารายละเอียดของตารางท่ี 1 จ าแนกรายประเภทของกิจกรรม พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เขา้ร่วมกิจกรรมวนั

สงกรานต ์โดยเขา้ร่วม /จดักิจกรรมกบัครอบครัว ไม่เกิน 20 คน จ านวน 417 คน คิดเป็นร้อยละ 92.67 รองลงมา เป็นการเขา้ร่วม/จดั
กิจกรรมกบัเพ่ือน ไม่เกิน 20 คน จ านวน 286 คน คิดเป็นร้อยละ 63.56 ตามล าดบั  

การเขา้ร่วมกิจกรรมวนัปีใหม่ นกัศึกษาส่วนใหญ่เขา้ร่วม/จดักิจกรรมกบัครอบครัว ไม่เกิน 20 คน จ านวน 417 คน คิดเป็น
ร้อยละ 85.80 และการเขา้ร่วม/จดักิจกรรมกบัเพ่ือน ไม่เกิน 20 คน จ านวน 275 คิดเป็นร้อยละ 61.10 ตามล าดบั 

 
 

การเขา้ร่วมกิจกรรมวนัลอยกระทง นกัศึกษาส่วนใหญ่เขา้ร่วมจดั/ กิจกรรมกบัครอบครัว ไม่เกิน 20 คน จ านวน 386 คน 
คิดเป็นร้อยละ 85.78 รองลงมา คือ การเขา้ร่วม/จัดกิจกรรมกบัครอบครัว ไม่เกิน 20 คน จ านวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 51.78 
ตามล าดบั 

การเขา้ร่วมกิจกรรมวนัตรุษจีน (จ่าย ไหว ้เท่ียว) นกัศึกษาส่วนใหญ่เขา้ร่วมจดั/กิจกรรมกบัครอบครัว ไม่เกิน 20 คน (วนั
ไหว)้ จ านวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 42.00 รองลงมา คือ การเขา้ร่วม/จดักิจกรรมกับคนจ านวนมาก (วนัเท่ียว) จ านวน 97 คน  
คิดเป็นร้อยละ 21.56 ตามล าดบั 

การเขา้ร่วมกิจกรรมประเพณีทอ้งถ่ิน นักศึกษาส่วนใหญ่เขา้ร่วม/จดักิจกรรมกบัคนจ านวนมาก จ านวน 320 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 71.11 ตามล าดบั 

 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
 งานวิจัยในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการเขา้ร่วมประเพณีและวฒันธรรมไทย ในช่วงในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหง จ านวน 450 คน เก็บรวบรวมขอ้มูล
ดว้ยแบบสอบถามแบบออนไลน์ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ประกอบด้วย  ความถ่ี และร้อยละ เม่ือจ าแนกผลการวิจยัตาม
ลกัษณะการเขา้ร่วมกิจกรรมออกเป็น 3 กลุ่ม คือ การเขา้ร่วมจดักิจกรรมกบัครอบครัว การเขา้ร่วมจดักิจกรรมกบัเพ่ือน และการเขา้
ร่วมจดักิจกรรมกบัคนจ านวนมาก สรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 
 การเขา้ร่วมจดักิจกรรมกบัครอบครัว (1) กิจกรรมวนัสงกรานต ์พฤติกรรมท่ีมีการปฏิบติัมากท่ีสุด คือ หมัน่ลา้งมือบ่อย ๆ 
ตามจุดใหบ้ริการ จ านวน 415 คน คิดเป็นร้อยละ 92.22 ขณะท่ีพฤติกรรมท่ีมีการปฏิบติันอ้ยท่ีสุด คือ พยายามเวน้ระยะห่างอยา่งนอ้ย 
1 เมตร จ านวน 375 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จิราพร บาริศรี และคณะ (2563) ท่ีพบวา่ พฤติกรรมท่ี
นกัศึกษาปฏิบติัเป็นประจ า ในการเขา้ร่วมกิจกรรมหรือเขา้ร่วมในสถานท่ีสาธารณะ คือ ลา้งมือดว้ยสบู่และน ้ าอยา่งนอ้ย 20 วินาที 
หรือใชเ้จลแอลกอฮอล์ (2) กิจกรรมวนัปีใหม่ พฤติกรรมท่ีมีการปฏิบติัมากท่ีสุด มี 2 พฤติกรรม คือ หมัน่ลา้งมือบ่อย ๆ ตามจุด
ใหบ้ริการ ซ่ึงมีจ านวนผูป้ฏิบติัเท่ากบั ไม่ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจ์นขาดสติ จ านวน 386 คน คิดเป็นร้อยละ 85.78 ขณะท่ีพฤติกรรม
ท่ีมีการปฏิบติันอ้ยท่ีสุด คือ พยายามเวน้ระยะห่างอยา่งนอ้ย 1 เมตร ในขณะท ากิจกรรม จ านวน 334 คน คิดเป็นร้อยละ 74.22 ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุภาภรณ์ วงธิ (2564) ท่ีพบวา่ พฤติกรรมการป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัสูง คือ สวมหนา้กากอนามยั/หน้ากากผา้ในขณะท่ีอยู่นอกเคหสถาน และลา้งมือดว้ยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ อย่างน้อย 20 
วนิาที (3) กิจกรรมวนัลอยกระทง พฤติกรรมท่ีมีการปฏิบติัมากท่ีสุด มี 2 พฤติกรรม คือ หมัน่ลา้งมือบ่อย ๆ ตามจุดให้บริการ ซ่ึงมี
จ านวน  ผูป้ฏิบติัเท่ากบั ไม่ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจ์นขาดสติ จ านวน 360 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00 ขณะท่ีพฤติกรรมท่ีมีการปฏิบติั
นอ้ยท่ีสุด คือ พยายามเวน้ระยะห่างอยา่งน้อย 1 เมตร ในขณะท ากิจกรรม จ านวน 315 คน คิดเป็นร้อยละ 70.00 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ รังสรรค ์โฉมยา และกรรณิกา พนัธ์ศรี (2563) ท่ีพบวา่ พฤติกรรมการปฏิบติัในการเขา้ร่วมกิจกรรมสูงสุด คือ การลา้ง
มือบ่อย ๆ จากผลการวจิยั มีขอ้สังเกตวา่ พฤติกรรมท่ีนกัศึกษามีการปฏิบติันอ้ยท่ีสุดเม่ือเขา้ร่วมกิจกรรมกบัครอบครัว คือ พยายาม
เวน้ระยะห่างอยา่งนอ้ย 1 เมตร ทั้งน้ี อาจมีสาเหตุเน่ืองมาจากการเขา้ร่วมกิจกรรมกบัครอบครัว มีจ านวนคนเขา้ร่วมนอ้ย และเป็นคน
ใกลชิ้ดภายในครอบครัวเท่านั้น ท าให้มีความเส่ียงในการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) น้อย แตกต่างจากการเขา้ร่วม
กิจกรรมรวมกลุ่มในชุมชนท่ี กระทรวงสาธารณสุข (2565) ก าหนดแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการรักษาระยะห่างของกิจกรรมรวมกลุ่มใน
ชุมชน เน่ืองจากการรวมกลุ่มดงักล่าว อาจมีคนมาร่วมงานจากหลากหลายพ้ืนท่ี ท าให้มีความเส่ียงต่อการแพร่กระจายของเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 ได ้
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 การเขา้ร่วมจดักิจกรรมกบัเพ่ือน (1) กิจกรรมวนัสงกรานต์ พฤติกรรมท่ีมีการปฏิบติัมากท่ีสุด  มี 4 พฤติกรรม คือ สวม
หน้ากากอนามยั/หนา้กากผา้ตลอดเวลาเขา้ร่วมกิจกรรม ซ่ึงมีจ านวนเท่ากบั หมัน่ลา้งมือบ่อย ๆ ตามจุดให้บริการ จดัสถานท่ีให้มี
อากาศถ่ายเท และไม่ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจ์นขาดสติ จ านวน 286 คน คิดเป็นร้อยละ 63.56 ขณะท่ีพฤติกรรมท่ีมีร้อยละของการ
ปฏิบติันอ้ยท่ีสุดคือ พยายามเวน้ระยะห่างอย่างนอ้ย 1 เมตร จ านวน 282 คน คิดเป็นร้อยละ 62.67 ซ่ึงพฤติกรรมท่ีมีการปฏิบติัมาก
ท่ีสุดเร่ืองหมัน่ลา้งมือบ่อย ๆ ตามจุดให้บริการ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธานี กล่อมใจ, จรรยา แกว้ใจบุญ และทกัษิกา ชชัวรัตน์ 
(2563) ท่ีพบวา่ พฤติกรรมโดยภาพรวมประชากร มีการปฏิบติัตนอยูใ่นระดบัสูง คือ ลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอล์ เม่ือตอ้งออกไปท า
กิจกรรมตามสถานท่ีสาธารณะ หรือการลา้งมือในจุดท่ีจดัไวใ้ห้ (2) กิจกรรมวนัปีใหม่ พฤติกรรมท่ีมีการปฏิบติัมากท่ีสุด มี 3 พฤติกรรม 
คือ หมัน่ลา้งมือบ่อย ๆ ตามจุดใหบ้ริการ ซ่ึงมีจ านวนเท่ากบั จดัสถานท่ีใหมี้อากาศถ่ายเท และไม่ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจ์นขาดสติ 
จ านวน 275 คน คิดเป็นร้อยละ 61.11 ขณะท่ีพฤติกรรมท่ีมีการปฏิบติันอ้ยท่ีสุด คือ ไม่น ามือท่ีสัมผสัส่ิงของร่วมกบัผูอ่ื้นมาสัมผสั 
ปาก จมูก ตา จ านวน 269 คน คิดเป็นร้อยละ 59.78 (3) กิจกรรมวนัลอยกระทง พฤติกรรมท่ีมีการปฏิบติัมากท่ีสุด คือไม่ด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์จนขาดสติ จ านวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 51.78 ขณะท่ีพฤติกรรมท่ีมีการปฏิบติันอ้ยท่ีสุด คือ พยายามเวน้ระยะห่าง
อยา่งนอ้ย 1 เมตร ในขณะท ากิจกรรม จ านวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ 51.78  
 การเขา้ร่วมจดักิจกรรมกบัคนจ านวนมาก (1) กิจกรรมวนัสงกรานต ์พฤติกรรมท่ีมีการปฏิบติัมากท่ีสุด มี 4 พฤติกรรม คือ 
พยายามเวน้ระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร สวมหน้ากากอนามยั/หน้ากากผา้ตลอดเวลาเขา้ร่วมกิจกรรม หมัน่ลา้งมือบ่อย ๆ และ
ตรวจวดัอุณหภูมิก่อนเขา้ร่วมกิจกรรม ตามจุดให้บริการ จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 30.22 ขณะท่ีพฤติกรรมท่ีมีการปฏิบติันอ้ย
ท่ีสุด คือ สแกนแอปพลิเคชนั “ไทยชนะ” หรือ “หมอชนะ” ทุกคร้ัง เม่ือเขา้ร่วมงานในสถานท่ีต่าง ๆ จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 
29.56 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Arslanca et al. (2021) ท่ีพบวา่ พฤติกรรมการในการป้องกนัการเขา้ร่วมกิจกรรมกบัคนจ านวน
มาก คือ สวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลา หลีกเล่ียงสถานท่ีแออดั และลา้งมือบ่อย ๆ (2) กิจกรรมวนัปีใหม่ พฤติกรรมท่ีมีการปฏิบติั
มากท่ีสุด มี 7 พฤติกรรม คือ พยายามเวน้ระยะห่างอยา่งนอ้ย 1 เมตร ในขณะท ากิจกรรม หมัน่ลา้งมือบ่อย ๆ ตามจุดให้บริการ ไม่น า
มือท่ีสมัผสัส่ิงของร่วมกบัผูอ่ื้นมาสมัผสั ปาก จมูก ตา พกแอลกอฮอล์เจลลา้งมือติดตวั สวมหนา้กากอนามยั/หนา้กากผา้ตลอดเวลา 
ตรวจวดัอุณหภูมิก่อนเขา้ร่วมกิจกรรม และหลีกเล่ียงการไปในพ้ืนท่ีท่ีมีคนจ านวนมาก จ านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 34.00 ขณะท่ี
พฤติกรรมท่ีมีการปฏิบติันอ้ยท่ีสุด คือ สแกนแอปพลิเคชนั “ไทยชนะ” หรือ “หมอชนะ” ทุกคร้ัง เม่ือเขา้ร่วมงานในสถานท่ีต่าง ๆ 
จ านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 33.56 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Cross (2021) ท่ีพบวา่ พฤติกรรมในการเขา้ร่วมกิจกรรมผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมมีการปฏิบติั คือ รักษาระยะห่างทางสงัคม 6 ฟตุ การสวมหนา้กากอนามยั ลา้งมือหลงัจากเยีย่มชมทุกแห่ง และผูเ้ขา้ร่วมตอ้ง
ลา้งมือดว้ยน ้ ายาฆ่าเช้ือก่อนเขา้และออก (3) กิจกรรมวนัลอยกระทง พฤติกรรมท่ีมีการปฏิบติัมากท่ีสุด มี 4 พฤติกรรม คือ หมัน่ลา้ง
มือบ่อย ๆ ตามจุดใหบ้ริการ ตรวจวดัอุณหภูมิก่อนเขา้ร่วมกิจกรรม สแกนแอปพลิเคชนั “ไทยชนะ” หรือ “หมอชนะ” ทุกคร้ัง เม่ือเขา้
ร่วมงานในสถานท่ีต่าง ๆ และหลีกเล่ียงการไปในพ้ืนท่ีท่ีมีคนอยูจ่  านวนมาก จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 19.11 ขณะท่ีพฤติกรรมท่ี
มีการปฏิบติันอ้ยท่ีสุด มี 2 พฤติกรรม คือ พยายามเวน้ระยะห่างอยา่งนอ้ย 1 เมตร ในขณะท ากิจกรรม พกแอลกอฮอล ์/เจลลา้งมือติด
ตวั จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 18.89 (4) กิจกรรมวนัตรุษจีน พฤติกรรมท่ีมีการปฏิบติัมากท่ีสุด คือ เวน้ระยะห่าง อยา่งนอ้ย 1เมตร 
หรือในขณะจบัจ่ายซ้ือของ จ านวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 51.78 ขณะท่ีพฤติกรรมท่ีมีการปฏิบติันอ้ยท่ีสุด คือ สแกนแอปพลิเคชนั 
“ไทยชนะ” หรือ “หมอชนะ” ทุกคร้ัง เม่ือเขา้ร่วมงานในสถานท่ีต่าง ๆ จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 21.11 (5) กิจกรรมประเพณี
ทอ้งถ่ิน พฤติกรรมท่ีมีการปฏิบติัมากท่ีสุด มี 3 พฤติกรรม คือ เวน้ระยะห่างอยา่งนอ้ย 1 เมตร ในขณะท ากิจกรรม ตรวจวดัอุณหภูมิ
ก่อนเขา้ร่วมกิจกรรม และหลีกเล่ียงการไปในพ้ืนท่ีท่ีมีคนอยูจ่  านวนมาก จ านวน 320 คน คิดเป็นร้อยละ 71.11 ขณะท่ีพฤติกรรมท่ีมี
การปฏิบติันอ้ยท่ีสุด คือ สแกนแอปพลิเคชนั “ไทยชนะ” หรือ “หมอชนะ” ทุกคร้ัง เม่ือเขา้ร่วมงานในสถานท่ีต่าง ๆ จ านวน 317 คน 
คิดเป็นร้อยละ 70.44 นอกจากน้ี ยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นารีมะห์ แวปูเตะ, คนัธมาทน์ กาญจนภูมิ และกลัยา ตนัสกลุ (2564) ท่ี
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 การเขา้ร่วมจดักิจกรรมกบัเพ่ือน (1) กิจกรรมวนัสงกรานต์ พฤติกรรมท่ีมีการปฏิบติัมากท่ีสุด  มี 4 พฤติกรรม คือ สวม
หน้ากากอนามยั/หนา้กากผา้ตลอดเวลาเขา้ร่วมกิจกรรม ซ่ึงมีจ านวนเท่ากบั หมัน่ลา้งมือบ่อย ๆ ตามจุดให้บริการ จดัสถานท่ีให้มี
อากาศถ่ายเท และไม่ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจ์นขาดสติ จ านวน 286 คน คิดเป็นร้อยละ 63.56 ขณะท่ีพฤติกรรมท่ีมีร้อยละของการ
ปฏิบติันอ้ยท่ีสุดคือ พยายามเวน้ระยะห่างอย่างนอ้ย 1 เมตร จ านวน 282 คน คิดเป็นร้อยละ 62.67 ซ่ึงพฤติกรรมท่ีมีการปฏิบติัมาก
ท่ีสุดเร่ืองหมัน่ลา้งมือบ่อย ๆ ตามจุดให้บริการ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธานี กล่อมใจ, จรรยา แกว้ใจบุญ และทกัษิกา ชชัวรัตน์ 
(2563) ท่ีพบวา่ พฤติกรรมโดยภาพรวมประชากร มีการปฏิบติัตนอยูใ่นระดบัสูง คือ ลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอล์ เม่ือตอ้งออกไปท า
กิจกรรมตามสถานท่ีสาธารณะ หรือการลา้งมือในจุดท่ีจดัไวใ้ห้ (2) กิจกรรมวนัปีใหม่ พฤติกรรมท่ีมีการปฏิบติัมากท่ีสุด มี 3 พฤติกรรม 
คือ หมัน่ลา้งมือบ่อย ๆ ตามจุดใหบ้ริการ ซ่ึงมีจ านวนเท่ากบั จดัสถานท่ีใหมี้อากาศถ่ายเท และไม่ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจ์นขาดสติ 
จ านวน 275 คน คิดเป็นร้อยละ 61.11 ขณะท่ีพฤติกรรมท่ีมีการปฏิบติันอ้ยท่ีสุด คือ ไม่น ามือท่ีสัมผสัส่ิงของร่วมกบัผูอ่ื้นมาสัมผสั 
ปาก จมูก ตา จ านวน 269 คน คิดเป็นร้อยละ 59.78 (3) กิจกรรมวนัลอยกระทง พฤติกรรมท่ีมีการปฏิบติัมากท่ีสุด คือไม่ด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์จนขาดสติ จ านวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 51.78 ขณะท่ีพฤติกรรมท่ีมีการปฏิบติันอ้ยท่ีสุด คือ พยายามเวน้ระยะห่าง
อยา่งนอ้ย 1 เมตร ในขณะท ากิจกรรม จ านวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ 51.78  
 การเขา้ร่วมจดักิจกรรมกบัคนจ านวนมาก (1) กิจกรรมวนัสงกรานต ์พฤติกรรมท่ีมีการปฏิบติัมากท่ีสุด มี 4 พฤติกรรม คือ 
พยายามเวน้ระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร สวมหน้ากากอนามยั/หน้ากากผา้ตลอดเวลาเขา้ร่วมกิจกรรม หมัน่ลา้งมือบ่อย ๆ และ
ตรวจวดัอุณหภูมิก่อนเขา้ร่วมกิจกรรม ตามจุดให้บริการ จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 30.22 ขณะท่ีพฤติกรรมท่ีมีการปฏิบติันอ้ย
ท่ีสุด คือ สแกนแอปพลิเคชนั “ไทยชนะ” หรือ “หมอชนะ” ทุกคร้ัง เม่ือเขา้ร่วมงานในสถานท่ีต่าง ๆ จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 
29.56 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Arslanca et al. (2021) ท่ีพบวา่ พฤติกรรมการในการป้องกนัการเขา้ร่วมกิจกรรมกบัคนจ านวน
มาก คือ สวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลา หลีกเล่ียงสถานท่ีแออดั และลา้งมือบ่อย ๆ (2) กิจกรรมวนัปีใหม่ พฤติกรรมท่ีมีการปฏิบติั
มากท่ีสุด มี 7 พฤติกรรม คือ พยายามเวน้ระยะห่างอยา่งนอ้ย 1 เมตร ในขณะท ากิจกรรม หมัน่ลา้งมือบ่อย ๆ ตามจุดให้บริการ ไม่น า
มือท่ีสมัผสัส่ิงของร่วมกบัผูอ่ื้นมาสมัผสั ปาก จมูก ตา พกแอลกอฮอล์เจลลา้งมือติดตวั สวมหนา้กากอนามยั/หนา้กากผา้ตลอดเวลา 
ตรวจวดัอุณหภูมิก่อนเขา้ร่วมกิจกรรม และหลีกเล่ียงการไปในพ้ืนท่ีท่ีมีคนจ านวนมาก จ านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 34.00 ขณะท่ี
พฤติกรรมท่ีมีการปฏิบติันอ้ยท่ีสุด คือ สแกนแอปพลิเคชนั “ไทยชนะ” หรือ “หมอชนะ” ทุกคร้ัง เม่ือเขา้ร่วมงานในสถานท่ีต่าง ๆ 
จ านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 33.56 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Cross (2021) ท่ีพบวา่ พฤติกรรมในการเขา้ร่วมกิจกรรมผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมมีการปฏิบติั คือ รักษาระยะห่างทางสงัคม 6 ฟตุ การสวมหนา้กากอนามยั ลา้งมือหลงัจากเยีย่มชมทุกแห่ง และผูเ้ขา้ร่วมตอ้ง
ลา้งมือดว้ยน ้ ายาฆ่าเช้ือก่อนเขา้และออก (3) กิจกรรมวนัลอยกระทง พฤติกรรมท่ีมีการปฏิบติัมากท่ีสุด มี 4 พฤติกรรม คือ หมัน่ลา้ง
มือบ่อย ๆ ตามจุดใหบ้ริการ ตรวจวดัอุณหภูมิก่อนเขา้ร่วมกิจกรรม สแกนแอปพลิเคชนั “ไทยชนะ” หรือ “หมอชนะ” ทุกคร้ัง เม่ือเขา้
ร่วมงานในสถานท่ีต่าง ๆ และหลีกเล่ียงการไปในพ้ืนท่ีท่ีมีคนอยูจ่  านวนมาก จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 19.11 ขณะท่ีพฤติกรรมท่ี
มีการปฏิบติันอ้ยท่ีสุด มี 2 พฤติกรรม คือ พยายามเวน้ระยะห่างอยา่งนอ้ย 1 เมตร ในขณะท ากิจกรรม พกแอลกอฮอล ์/เจลลา้งมือติด
ตวั จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 18.89 (4) กิจกรรมวนัตรุษจีน พฤติกรรมท่ีมีการปฏิบติัมากท่ีสุด คือ เวน้ระยะห่าง อยา่งนอ้ย 1เมตร 
หรือในขณะจบัจ่ายซ้ือของ จ านวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 51.78 ขณะท่ีพฤติกรรมท่ีมีการปฏิบติันอ้ยท่ีสุด คือ สแกนแอปพลิเคชนั 
“ไทยชนะ” หรือ “หมอชนะ” ทุกคร้ัง เม่ือเขา้ร่วมงานในสถานท่ีต่าง ๆ จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 21.11 (5) กิจกรรมประเพณี
ทอ้งถ่ิน พฤติกรรมท่ีมีการปฏิบติัมากท่ีสุด มี 3 พฤติกรรม คือ เวน้ระยะห่างอยา่งนอ้ย 1 เมตร ในขณะท ากิจกรรม ตรวจวดัอุณหภูมิ
ก่อนเขา้ร่วมกิจกรรม และหลีกเล่ียงการไปในพ้ืนท่ีท่ีมีคนอยูจ่  านวนมาก จ านวน 320 คน คิดเป็นร้อยละ 71.11 ขณะท่ีพฤติกรรมท่ีมี
การปฏิบติันอ้ยท่ีสุด คือ สแกนแอปพลิเคชนั “ไทยชนะ” หรือ “หมอชนะ” ทุกคร้ัง เม่ือเขา้ร่วมงานในสถานท่ีต่าง ๆ จ านวน 317 คน 
คิดเป็นร้อยละ 70.44 นอกจากน้ี ยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นารีมะห์ แวปูเตะ, คนัธมาทน์ กาญจนภูมิ และกลัยา ตนัสกลุ (2564) ท่ี

 
 

พบวา่ พฤติกรรมในการเขา้ร่วมกิจกรรม นกัศึกษามีความตระหนกัและปฏิบติัตามมากท่ีสุด คือ การเวน้ระยะห่าง 1 เมตร และการ
หลีกเล่ียงพ้ืนท่ีแออดั 

ขอ้เสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ มีดังน้ี จากผลการวิจัยการเขา้ร่วมกิจกรรมประเพณีและวฒันธรรมไทยในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของนักศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหง มีขอ้สังเกต
ส าคญัคือ นกัศึกษาส่วนใหญ่เม่ือท ากิจกรรมกบัครอบครัวและเพ่ือนมกัไม่ปฏิบติัตามมาตรการการเวน้ระยะห่างอยา่งนอ้ย 1 เมตร 
ซ่ึงเป็นมาตรการส าคญัของการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคดงักล่าว ดงันั้น หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรส่งเสริมและกระตุน้ให้
นักศึกษาเห็นถึงความส าคญั และการปฏิบติัตามมาตรการน้ีมากข้ึน เพ่ือลดการแพร่ระบาดของเช้ือโรคระหว่างบุคคลใกลชิ้ด 
นอกจากน้ี เม่ือนกัศึกษาส่วนใหญ่เขา้ร่วมกิจกรรมกบัคนจ านวนมาก มกัไม่สแกนแอปพลิเคชนั “ไทยชนะ” หรือ “หมอชนะ” ดงันั้น
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรพิจารณามาตรการน้ีว่า ควรปรับปรุงหรือพฒันาแอปพลิเคชันให้ง่ายต่อการใชง้านอย่างไร หรืออาจ
พิจารณาวา่ มาตรการน้ี ยงัจ าเป็นตอ้งใชอ้ยูห่รือไม่  

ขอ้เสนอแนะในการท างานวจิยัคร้ังต่อไป มีดงัน้ี การวจิยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงส ารวจเพื่อให้ไดข้อ้มูลในภาพกวา้ง ดงันั้น
การวจิยัในคร้ังต่อไป (1) ควรมีการเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพเพ่ือให้ไดข้อ้มูลเชิงลึกท่ีสามารถท าให้ไดร้ายละเอียดท่ีชดัเจนข้ึน (2) ควร
ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมเขา้ร่วมกิจกรรมในแต่ละประเพณีและวฒันธรรมไทย และ (3) ควรศึกษาสาเหตุของ
พฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมประเพณีและวฒันธรรมไทย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)  
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Abstract 

 
The survey research aimed (1) to study the level of competencies of school administrators based on Teacher’s Opinions in 

Benja Burapha School Consortium under Secondary Educational Service Area Office Bangkok 2 and, (2) compare competencies of 
school administrators based on teacher’s opinions in Benja Burapha School Consortium under Secondary Educational Service Area 
Office Bangkok 2. Classified by education levels, school size and work experience. The samples used in the research are 234 teachers 
in Benja Burapha School Consortium under Secondary Educational Service Area Office Bangkok 2, academic year 2021. The 
instrument used to collect the data was a 5-rating scale questionnaire. The discrimination was between 0.80-1.00 and the reliability 
was 0.96. The statistics used in the data analysis were frequency distribution, percentage, mean, standard deviation, t test, One-way 
analysis of variance (One-way ANOVA) and Scheffe’s comparison test. The research findings were as follows: (1) The level of 
competencies of school administrators based on teacher’s opinions in Benja Burapha School Consortium under Secondary Educational 
Service Area Office Bangkok 2, overall were found at high level. (2) Teachers with different levels of education school size and work 
experiences had different opinions on competencies of school administrators based on Teacher’s Opinions in Benja Burapha School 
Consortium under Secondary Educational Service Area Office Bangkok 2, Overall, were significantly different at the .05 level.   
  
Keywords: Competencies of School Administrators, Secondary Educational Service Area Office Bangkok 2

 
 

 

บทน า 
 

การศึกษาเป็นพ้ืนฐานท่ีส าคญัท่ีสุดในการพฒันาสังคม ให้คนซ่ึงเป็นสมาชิกของสังคมเป็นคนมีคุณภาพ คุณธรรม กล่าวคือ
การศึกษาช่วยสร้างจิตส านึกในการเป็นมนุษย ์มีจิตวิญญาณของผูมี้อารยะธรรมทางปัญญาและความงดงามทางจิตใจ การศึกษาสร้างให้
คนมีความรู้ในการด ารงชีวติการประกอบอาชีพ มีความอดทนในการต่อสูก้บัอุปสรรคของชีวิต การศึกษาเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับคนทุกวยั 
การศึกษามีความส าคญัตามเจตนารมณ์พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 
วา่ การศึกษาเพื่อพฒันาคนและพฒันาชาติ พฒันาคนใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและ
วฒันธรรมในการด ารงชีวติ สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข จึงเกิดแนวคิดการปฏิรูปการศึกษาโดยมีเป้าหมาย คือ การพฒันา
คุณภาพของคน เพ่ือไดค้นท่ีมีคุณภาพไปพฒันาชาติใหไ้ดม้าตรฐานตามนยัแห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 22 จากความส าคญัของการศึกษาดังกล่าว รัฐบาลจึงไดจ้ัดให้มีการปฏิรูปการศึกษา โดยมี
พระราชบัญญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 เป็นเคร่ืองมือน าไปสู่การจัดการศึกษาท่ีมี
คุณภาพ ปัญหาของการจดัการศึกษาในปัจจุบนั พบวา่ ยงัมีประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งและส่งผลต่อการศึกษา และยงัเป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพการศึกษา ไดแ้ก่ คุณภาพการศึกษาพ้ืนฐานตกต ่า และปัญหาของครูส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ความ
คิดเห็นของ อมัพร พินะสา (2562) ผูช่้วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดก้ล่าวว่า ส านกังานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ไดด้ าเนินการขบัเคล่ือนการด าเนินการของโรงเรียนมาตรฐานสากล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบนั ซ่ึงปัญหาท่ีตอ้งการ
แกไ้ข เน่ืองจากคุณภาพของการจดัการศึกษาของไทยค่อนขา้งต ่า โรงเรียนมีมาตรฐานไม่เท่ากนั และมีขนาดไม่เท่ากนั ท าให้เกิดความ
เหล่ือมล ้ าทางการศึกษาภายในประเทศค่อนขา้งสูง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงมีความจ าเป็นตอ้งจดักลุ่มของ
โรงเรียนหลายระดบั เพ่ือให้เป็นโรงเรียนท่ีมีมาตรฐานท่ีใกลเ้คียงกนั รวมทั้งไดม้าตรฐานสากล และส่งเสริมให้เด็กไทยเกิดทกัษะทาง
วิชาการ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต ซ่ึงเป็นทักษะของเด็กในศตวรรษท่ี 21 และผลการประเมินมีการด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือก ากบั ควบคุม ส่งเสริม และพฒันาการประกนัคุณภาพ ทั้งในระดบัภายในและภายนอก ตามพระราชบญัญติัการศึกษา พ.ศ. 
2542 แต่ยงัมีปัญหาดา้นคุณภาพการจดัการศึกษา คุณภาพของสถานศึกษายงัไม่พฒันาไดเ้ท่าเทียมกนั มีทั้งสถานศึกษาท่ีพฒันาไปแลว้ 
และสถานศึกษาท่ียงัไม่พฒันา ตอ้งมีการก ากบั ติดตามคุณภาพต่อไป โดยส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายในการ
ท่ีจะพฒันาสถานศึกษาให้มีคุณภาพสูงยิ่งข้ึน ตามหลกัการของคุณภาพการศึกษา ท่ีถือว่า “คุณภาพไม่มีท่ีส้ินสุด” คุณภาพตอ้งมีการ
พฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2562) จึงมีแนวคิดพฒันาโรงเรียนมธัยมศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน โดยไดจ้ดัท า
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ประเด็นท่ี 1 จดัให้โรงเรียนไดมี้มาตรฐานระดบัประเทศ เป็นโรงเรียนท่ีผ่านเกณฑก์ารประเมินของ
ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์รมหาชน) ประเด็นท่ี 2 มุ่งพฒันาโรงเรียนท่ีผ่านเกณฑก์ารประเมินของ
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) เป็นโรงเรียนท่ีมีมาตรฐานสากล สอดคลอ้งกบันโยบาย
รัฐบาล โดยเฉพาะการยกระดบัโรงเรียนมธัยมศึกษาใหมี้มาตรฐานใกลเ้คียงกนั เป็นโรงเรียนท่ีมีการบริหารจดัการดว้ยระบบคุณภาพตาม
เกณฑส์ านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBECQA) และพฒันากา้วสู่มาตรฐานคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ต่อไป ซ่ึงการ
ด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล จะส่งผลให้โรงเรียนผลิตนักเรียนท่ีมีคุณภาพ ตอบโจทยข์องประชากรโลก มีการ
พฒันาผูเ้รียน พฒันาหลกัสูตรและกระบวนการจดัการเรียนการสอน  มีแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ืออ านวยให้ผูเ้รียนสามารถ
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Abstract 

 
The survey research aimed (1) to study the level of competencies of school administrators based on Teacher’s Opinions in 

Benja Burapha School Consortium under Secondary Educational Service Area Office Bangkok 2 and, (2) compare competencies of 
school administrators based on teacher’s opinions in Benja Burapha School Consortium under Secondary Educational Service Area 
Office Bangkok 2. Classified by education levels, school size and work experience. The samples used in the research are 234 teachers 
in Benja Burapha School Consortium under Secondary Educational Service Area Office Bangkok 2, academic year 2021. The 
instrument used to collect the data was a 5-rating scale questionnaire. The discrimination was between 0.80-1.00 and the reliability 
was 0.96. The statistics used in the data analysis were frequency distribution, percentage, mean, standard deviation, t test, One-way 
analysis of variance (One-way ANOVA) and Scheffe’s comparison test. The research findings were as follows: (1) The level of 
competencies of school administrators based on teacher’s opinions in Benja Burapha School Consortium under Secondary Educational 
Service Area Office Bangkok 2, overall were found at high level. (2) Teachers with different levels of education school size and work 
experiences had different opinions on competencies of school administrators based on Teacher’s Opinions in Benja Burapha School 
Consortium under Secondary Educational Service Area Office Bangkok 2, Overall, were significantly different at the .05 level.   
  
Keywords: Competencies of School Administrators, Secondary Educational Service Area Office Bangkok 2

 
 

 

บทน า 
 

การศึกษาเป็นพ้ืนฐานท่ีส าคญัท่ีสุดในการพฒันาสังคม ให้คนซ่ึงเป็นสมาชิกของสังคมเป็นคนมีคุณภาพ คุณธรรม กล่าวคือ
การศึกษาช่วยสร้างจิตส านึกในการเป็นมนุษย ์มีจิตวิญญาณของผูมี้อารยะธรรมทางปัญญาและความงดงามทางจิตใจ การศึกษาสร้างให้
คนมีความรู้ในการด ารงชีวติการประกอบอาชีพ มีความอดทนในการต่อสูก้บัอุปสรรคของชีวิต การศึกษาเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับคนทุกวยั 
การศึกษามีความส าคญัตามเจตนารมณ์พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 
วา่ การศึกษาเพื่อพฒันาคนและพฒันาชาติ พฒันาคนใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและ
วฒันธรรมในการด ารงชีวติ สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข จึงเกิดแนวคิดการปฏิรูปการศึกษาโดยมีเป้าหมาย คือ การพฒันา
คุณภาพของคน เพ่ือไดค้นท่ีมีคุณภาพไปพฒันาชาติใหไ้ดม้าตรฐานตามนยัแห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 22 จากความส าคญัของการศึกษาดังกล่าว รัฐบาลจึงไดจ้ัดให้มีการปฏิรูปการศึกษา โดยมี
พระราชบัญญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 เป็นเคร่ืองมือน าไปสู่การจัดการศึกษาท่ีมี
คุณภาพ ปัญหาของการจดัการศึกษาในปัจจุบนั พบวา่ ยงัมีประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งและส่งผลต่อการศึกษา และยงัเป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพการศึกษา ไดแ้ก่ คุณภาพการศึกษาพ้ืนฐานตกต ่า และปัญหาของครูส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ความ
คิดเห็นของ อมัพร พินะสา (2562) ผูช่้วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดก้ล่าวว่า ส านกังานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ไดด้ าเนินการขบัเคล่ือนการด าเนินการของโรงเรียนมาตรฐานสากล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบนั ซ่ึงปัญหาท่ีตอ้งการ
แกไ้ข เน่ืองจากคุณภาพของการจดัการศึกษาของไทยค่อนขา้งต ่า โรงเรียนมีมาตรฐานไม่เท่ากนั และมีขนาดไม่เท่ากนั ท าให้เกิดความ
เหล่ือมล ้ าทางการศึกษาภายในประเทศค่อนขา้งสูง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงมีความจ าเป็นตอ้งจดักลุ่มของ
โรงเรียนหลายระดบั เพ่ือให้เป็นโรงเรียนท่ีมีมาตรฐานท่ีใกลเ้คียงกนั รวมทั้งไดม้าตรฐานสากล และส่งเสริมให้เด็กไทยเกิดทกัษะทาง
วิชาการ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต ซ่ึงเป็นทักษะของเด็กในศตวรรษท่ี 21 และผลการประเมินมีการด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือก ากบั ควบคุม ส่งเสริม และพฒันาการประกนัคุณภาพ ทั้งในระดบัภายในและภายนอก ตามพระราชบญัญติัการศึกษา พ.ศ. 
2542 แต่ยงัมีปัญหาดา้นคุณภาพการจดัการศึกษา คุณภาพของสถานศึกษายงัไม่พฒันาไดเ้ท่าเทียมกนั มีทั้งสถานศึกษาท่ีพฒันาไปแลว้ 
และสถานศึกษาท่ียงัไม่พฒันา ตอ้งมีการก ากบั ติดตามคุณภาพต่อไป โดยส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายในการ
ท่ีจะพฒันาสถานศึกษาให้มีคุณภาพสูงยิ่งข้ึน ตามหลกัการของคุณภาพการศึกษา ท่ีถือว่า “คุณภาพไม่มีท่ีส้ินสุด” คุณภาพตอ้งมีการ
พฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2562) จึงมีแนวคิดพฒันาโรงเรียนมธัยมศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน โดยไดจ้ดัท า
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ประเด็นท่ี 1 จดัให้โรงเรียนไดมี้มาตรฐานระดบัประเทศ เป็นโรงเรียนท่ีผ่านเกณฑก์ารประเมินของ
ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์รมหาชน) ประเด็นท่ี 2 มุ่งพฒันาโรงเรียนท่ีผ่านเกณฑก์ารประเมินของ
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) เป็นโรงเรียนท่ีมีมาตรฐานสากล สอดคลอ้งกบันโยบาย
รัฐบาล โดยเฉพาะการยกระดบัโรงเรียนมธัยมศึกษาใหมี้มาตรฐานใกลเ้คียงกนั เป็นโรงเรียนท่ีมีการบริหารจดัการดว้ยระบบคุณภาพตาม
เกณฑส์ านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBECQA) และพฒันากา้วสู่มาตรฐานคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ต่อไป ซ่ึงการ
ด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล จะส่งผลให้โรงเรียนผลิตนักเรียนท่ีมีคุณภาพ ตอบโจทยข์องประชากรโลก มีการ
พฒันาผูเ้รียน พฒันาหลกัสูตรและกระบวนการจดัการเรียนการสอน  มีแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ืออ านวยให้ผูเ้รียนสามารถ



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

638638

 
 

 

เรียนรู้ดว้ยตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์แกปั้ญหา ริเร่ิมสร้างสรรค์มี
คุณธรรม น าความรู้ รักความเป็นไทย และมีความสามารถกา้วไกลเป็นพลเมืองโลกท่ีมีคุณภาพ 

นอกจากน้ี ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยงัมีนโยบายการพฒันาคุณภาพการศึกษาในโครงการโรงเรียน
มธัยมศึกษามาตรฐานสากล โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้ผูบ้ริหารและครูในโรงเรียนมธัยมศึกษามีความเขา้ใจในการด าเนินโครงการโรงเรียน
มธัยมศึกษามาตรฐานสากล แนวทางการจดัการศึกษา รูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้แบบต่อเน่ือง และการบริหารจดัการในโรงเรียน
ดว้ยการพฒันาการระบบคุณภาพ 

การบริหารโรงเรียนตอ้งเป็นบทบาทของผู ้บริหาร ผูบ้ริหารตอ้งมีสมรรถนะในการบริหารงาน มีภาวะความเป็นผูน้ า มี
ความสามารถในการบริหารความขดัแยง้และการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัสมรรถนะในการบริหารสถานศึกษา เพ่ือน าไปสู่การ
บรรลุเป้าหมายในการพฒันานกัเรียนและการด าเนินการอ่ืน ๆ ของสถานศึกษา ทั้งน้ี สมรรถนะของผูบ้ริหารมีความส าคญัและเป็นเกณฑ์
การประเมินหน่ึงของผูบ้ริหารสถานศึกษา ท่ีคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ไดก้ าหนดแนวทางประเมิน
คุณภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนั้ น ผู ้บริหารมืออาชีพจึงต้องพฒันาตนเองเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารโรงเรียน และจากผลการวจิยัของ จีระ งอกศิลป์ (2557) ไดศึ้กษาพบวา่ หน่ึงในสามดา้นของ
การประเมินผูบ้ริหารสถานศึกษาคือ สมรรถนะ สมรรถนะจึงมีความส าคญัต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคก์รช่วยในการแปลง
วิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค์ วฒันธรรมองคก์ร และยทุธศาสตร์ต่าง ๆ ขององคก์รมาสู่กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ดงันั้น 
ประสิทธิผลของสถานศึกษาจึงเป็นผลมาจากสมรรถนะของผูบ้ริหารท่ีสามารถด าเนินการร่วมกับบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อุทยั ภกัดีประยรูวงศ์ (2556) ท่ีศึกษาพบวา่ สมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหาร
ตอ้งวางแผน ตอ้งตดัสินใจในการแกปั้ญหาต่าง ๆ มีความมุ่งมัน่ในความส าเร็จสร้างผลงานเป็นหลกั รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น มี
ความคิดสร้างสรรค ์เช่ือมัน่ในตนเอง และสร้างสมัพนัธภาพทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มีความรู้สึกท่ีดีต่อกนั รวมทั้งตอ้งเป็นผูมี้
ทกัษะทางการบริหารการจดัการ เพ่ือใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิของงานสูงสุด เพ่ือให้การบริหารงานในโรงเรียนมีบรรยากาศในการท างานท่ีน่า
พอใจและมีประสิทธิภาพ 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 เป็นหน่วยงานในสังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน มีภารกิจหลกัในดา้นการส่งเสริม สนบัสนุน และบริหารจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยา่งทัว่ถึง ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน พบ
ปัญหาการส่ือสารและการประสานงานไม่ชดัเจน ท าใหก้ารท างานขาดประสิทธิภาพ ผลการประเมินผลการทดสอบระดบัชาติ (O-NET) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ของผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 มธัยมศึกษาปีท่ี 6 จ าแนกตามระดบัต ่ากว่า
เป้าหมายท่ีก าหนด ขาดระบบขอ้มูลสารสนเทศท่ีครอบคลุมในการบริหารจดัการ (ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2, 2560) 

จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผูว้ิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู  
ในสหวทิยาเขตเบญจบูรพา ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาและส่งเสริม
สมรรถนะให้กบัผูบ้ริหารท่ีจะได้น าไปใช้ในการบริหารสถานศึกษา สามารถยกระดับโรงเรียนให้เป็นมาตรฐาน และเป็นขอ้มูลให้
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งน าไปประยุกต์ใชใ้นการส่งเสริมและพฒันาสมรรถนะของผูบ้ริหารและบุคลากรทางการศึกษา อนัจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพสถานศึกษาและการบริการการศึกษาต่อไป 
 
 

 
 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 

1. เพื่อศึกษาระดบัสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู ในสหวทิยาเขตเบญจบูรพา ส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  

2. เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู ในสหวทิยาเขตเบญจบูรพา ส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 จ าแนกตามระดบัการศึกษา ขนาดโรงเรียน และประสบการณ์การท างาน  

 
กรอบแนวคดิการวจิยั 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวจิยั 

แนวคดิ ทฤษฎ ีกรอบแนวคดิ และผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

การวิจยั เร่ือง สมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู ในสหวิทยาเขตเบญจบูรพา ส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ไดอ้าศยัแนวคิดสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษาจากการสงัเคราะห์ของ สุจิตรา พนัธศรี 
(2559), ดาราพร เชยเถ่ือน (2560), ประเสริฐ ก าเลิศทอง (2560), อุบลรัตน์ ชรารัตน์ (2560), ภาสกร หม่ืนสา (2561), ณิกญัญา สายธนู 
(2562), บุญใจ ชะเอม (2562), อาราฟัด หดัหนิ (2562), กมลวรรณ สุขเกษม (2563) และภคัจิรา ผาทอง (2563) สรุปไดว้า่ สมรรถนะของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ประกอบดว้ย (1) การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (2) การบริการท่ีดี (3) การพฒันาตนเอง และ (4) การท างานเป็นทีม ตามความ
คิดเห็นของครูในสหวิทยาเขตเบญจบูรพา ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 จากการวิจยัของ ณิกญัญา 
สายธนู (2562) และกมลวรรณ สุขเกษม (2563) ท่ีพบวา่ ระดบัสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบั
มาก และหทยัพชัร ทองเดช (2560), ประเสริฐ ก าเลิศทอง (2560) และภคัจิรา ผาทอง (2563) พบวา่ สถานภาพของครูท่ีต่างกนั มีความ
คิดเห็นต่อสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษา แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคดิเห็นของครู 
ในสหวทิยาเขตเบญจบูรพา ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
1. การมุ่งผลสมัฤทธ์ิ 
2. การบริการท่ีดี 
3. การพฒันาตนเอง 
4. การท างานเป็นทีม 

สถานภาพของครู 
1. ระดบัการศึกษา 

- ปริญญาตรี 
- สูงกวา่ปริญญาตรี 

2. ขนาดโรงเรียน 
- ขนาดกลาง 
- ขนาดใหญ่ 
- ขนาดใหญ่พิเศษ 

3. ประสบการณ์การท างาน 
- นอ้ยกว่า 5 ปี 
- ระหวา่ง 5-10 ปี 
- มากกวา่ 10 ปีข้ึนไป 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี

639639

 
 

 

เรียนรู้ดว้ยตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์แกปั้ญหา ริเร่ิมสร้างสรรค์มี
คุณธรรม น าความรู้ รักความเป็นไทย และมีความสามารถกา้วไกลเป็นพลเมืองโลกท่ีมีคุณภาพ 

นอกจากน้ี ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยงัมีนโยบายการพฒันาคุณภาพการศึกษาในโครงการโรงเรียน
มธัยมศึกษามาตรฐานสากล โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้ผูบ้ริหารและครูในโรงเรียนมธัยมศึกษามีความเขา้ใจในการด าเนินโครงการโรงเรียน
มธัยมศึกษามาตรฐานสากล แนวทางการจดัการศึกษา รูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้แบบต่อเน่ือง และการบริหารจดัการในโรงเรียน
ดว้ยการพฒันาการระบบคุณภาพ 

การบริหารโรงเรียนตอ้งเป็นบทบาทของผู ้บริหาร ผูบ้ริหารตอ้งมีสมรรถนะในการบริหารงาน มีภาวะความเป็นผูน้ า มี
ความสามารถในการบริหารความขดัแยง้และการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัสมรรถนะในการบริหารสถานศึกษา เพ่ือน าไปสู่การ
บรรลุเป้าหมายในการพฒันานกัเรียนและการด าเนินการอ่ืน ๆ ของสถานศึกษา ทั้งน้ี สมรรถนะของผูบ้ริหารมีความส าคญัและเป็นเกณฑ์
การประเมินหน่ึงของผูบ้ริหารสถานศึกษา ท่ีคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ไดก้ าหนดแนวทางประเมิน
คุณภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนั้ น ผู ้บริหารมืออาชีพจึงต้องพฒันาตนเองเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารโรงเรียน และจากผลการวจิยัของ จีระ งอกศิลป์ (2557) ไดศึ้กษาพบวา่ หน่ึงในสามดา้นของ
การประเมินผูบ้ริหารสถานศึกษาคือ สมรรถนะ สมรรถนะจึงมีความส าคญัต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคก์รช่วยในการแปลง
วิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค์ วฒันธรรมองคก์ร และยทุธศาสตร์ต่าง ๆ ขององคก์รมาสู่กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ดงันั้น 
ประสิทธิผลของสถานศึกษาจึงเป็นผลมาจากสมรรถนะของผูบ้ริหารท่ีสามารถด าเนินการร่วมกับบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อุทยั ภกัดีประยรูวงศ์ (2556) ท่ีศึกษาพบวา่ สมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหาร
ตอ้งวางแผน ตอ้งตดัสินใจในการแกปั้ญหาต่าง ๆ มีความมุ่งมัน่ในความส าเร็จสร้างผลงานเป็นหลกั รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น มี
ความคิดสร้างสรรค ์เช่ือมัน่ในตนเอง และสร้างสมัพนัธภาพทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มีความรู้สึกท่ีดีต่อกนั รวมทั้งตอ้งเป็นผูมี้
ทกัษะทางการบริหารการจดัการ เพ่ือใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิของงานสูงสุด เพ่ือให้การบริหารงานในโรงเรียนมีบรรยากาศในการท างานท่ีน่า
พอใจและมีประสิทธิภาพ 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 เป็นหน่วยงานในสังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน มีภารกิจหลกัในดา้นการส่งเสริม สนบัสนุน และบริหารจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยา่งทัว่ถึง ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน พบ
ปัญหาการส่ือสารและการประสานงานไม่ชดัเจน ท าใหก้ารท างานขาดประสิทธิภาพ ผลการประเมินผลการทดสอบระดบัชาติ (O-NET) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ของผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 มธัยมศึกษาปีท่ี 6 จ าแนกตามระดบัต ่ากว่า
เป้าหมายท่ีก าหนด ขาดระบบขอ้มูลสารสนเทศท่ีครอบคลุมในการบริหารจดัการ (ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2, 2560) 

จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผูว้ิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู  
ในสหวทิยาเขตเบญจบูรพา ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาและส่งเสริม
สมรรถนะให้กบัผูบ้ริหารท่ีจะได้น าไปใช้ในการบริหารสถานศึกษา สามารถยกระดับโรงเรียนให้เป็นมาตรฐาน และเป็นขอ้มูลให้
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งน าไปประยุกต์ใชใ้นการส่งเสริมและพฒันาสมรรถนะของผูบ้ริหารและบุคลากรทางการศึกษา อนัจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพสถานศึกษาและการบริการการศึกษาต่อไป 
 
 

 
 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 

1. เพื่อศึกษาระดบัสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู ในสหวทิยาเขตเบญจบูรพา ส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  

2. เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู ในสหวทิยาเขตเบญจบูรพา ส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 จ าแนกตามระดบัการศึกษา ขนาดโรงเรียน และประสบการณ์การท างาน  

 
กรอบแนวคดิการวจิยั 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวจิยั 

แนวคดิ ทฤษฎ ีกรอบแนวคดิ และผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

การวิจยั เร่ือง สมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู ในสหวิทยาเขตเบญจบูรพา ส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ไดอ้าศยัแนวคิดสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษาจากการสงัเคราะห์ของ สุจิตรา พนัธศรี 
(2559), ดาราพร เชยเถ่ือน (2560), ประเสริฐ ก าเลิศทอง (2560), อุบลรัตน์ ชรารัตน์ (2560), ภาสกร หม่ืนสา (2561), ณิกญัญา สายธนู 
(2562), บุญใจ ชะเอม (2562), อาราฟัด หดัหนิ (2562), กมลวรรณ สุขเกษม (2563) และภคัจิรา ผาทอง (2563) สรุปไดว้า่ สมรรถนะของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ประกอบดว้ย (1) การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (2) การบริการท่ีดี (3) การพฒันาตนเอง และ (4) การท างานเป็นทีม ตามความ
คิดเห็นของครูในสหวิทยาเขตเบญจบูรพา ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 จากการวิจยัของ ณิกญัญา 
สายธนู (2562) และกมลวรรณ สุขเกษม (2563) ท่ีพบวา่ ระดบัสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบั
มาก และหทยัพชัร ทองเดช (2560), ประเสริฐ ก าเลิศทอง (2560) และภคัจิรา ผาทอง (2563) พบวา่ สถานภาพของครูท่ีต่างกนั มีความ
คิดเห็นต่อสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษา แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคดิเห็นของครู 
ในสหวทิยาเขตเบญจบูรพา ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
1. การมุ่งผลสมัฤทธ์ิ 
2. การบริการท่ีดี 
3. การพฒันาตนเอง 
4. การท างานเป็นทีม 

สถานภาพของครู 
1. ระดบัการศึกษา 

- ปริญญาตรี 
- สูงกวา่ปริญญาตรี 

2. ขนาดโรงเรียน 
- ขนาดกลาง 
- ขนาดใหญ่ 
- ขนาดใหญ่พิเศษ 

3. ประสบการณ์การท างาน 
- นอ้ยกว่า 5 ปี 
- ระหวา่ง 5-10 ปี 
- มากกวา่ 10 ปีข้ึนไป 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

640640

 
 

 

วธีิด าเนินการวจิยั 
 

การวิจยั เร่ือง สมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู ในสหวิทยาเขตเบญจบูรพา ส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 คร้ังน้ี ผูว้จิยัไดท้ าการศึกษา ดงัน้ี 

1. ศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษาดว้ยการสังเคราะห์จากเอกสารและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง  

2. สร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเป็นแบบมาตราประมาณค่า 5 ระดบั และน าไปใหผู้ท้รงคุณวฒิุช่วยตรวจสอบ
ความสอดคลอ้งเชิงเน้ือหา (IOC) โดยมีค่าความสอดคลอ้งเท่ากบั 0.80 - 1.00 จากนั้น น าไปทดลองใช้กบักลุ่มตวัอย่างท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอยา่งจริง จ านวน 30 คน พบวา่ มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.96 

3. เก็บรวบรวมขอ้มูลจากครูในสหวิทยาเขตเบญจบูรพา ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ซ่ึง
เป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดม้าจากจ านวนประชากร 560 คน โดยการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จาก
การเปิดตารางของ Cohen (Cohen, Manion, & Morrison, 2011, p. 147) จ านวน 234 คน และท าการสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบชั้นภูมิ 
(stratified random sampling) 

4. วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปตามลกัษณะของขอ้มูล ดงัน้ี 
4.1 ขอ้มูลสถานภาพของครู มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) วเิคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ี (frequency) 

และค่าร้อยละ (percentage) 
4.2 ขอ้มูลสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษา วเิคราะห์โดยหาค่าเฉล่ีย (mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation)  
4.3 วเิคราะห์เปรียบเทียบสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู ในสหวทิยาเขตเบญจบูรพา ส านกังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 จ าแนกตามระดบัการศึกษา ดว้ยการทดสอบ t test แบบ Independent 
4.4 วิเคราะห์เปรียบเทียบสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู ในสหวิทยาเขตเบญจบูรพา 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 จ าแนกตามขนาดโรงเรียน และประสบการณ์การท างาน ดว้ยการ
ทดสอบ F test โดยใชส้ถิติการวิเคราะห์การแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of variance) และเปรียบเทียบรายคู่ตามวิธีของ        
เชฟเฟ่ (Scheffe’s post hoc comparisons method) 

 
ผลการวจิยั 

 
1. สมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู ในสหวิทยาเขตเบญจบูรพา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ ดา้นการบริการท่ีดี    
(x̅ = 4.07) ดา้นการพฒันาตนเอง (x̅ = 4.07) ดา้นการมุ่งผลสมัฤทธ์ิ (x̅ = 4.05) และดา้นการท างานเป็นทีม (x̅ = 4.04) ตามล าดบั   

2. การเปรียบเทียบสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู ในสหวทิยาเขตเบญจบูรพา ส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 จ าแนกตามระดบัการศึกษา ขนาดโรงเรียน และประสบการณ์การท างาน พบวา่ 

 
 

 

2.1 ครูท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษา ในสหวทิยาเขตเบญจบูรพา ส านกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ซ่ึงพบวา่ สมรรถนะดา้นการบริการท่ีดี   ดา้นการพฒันาตนเอง ดา้นการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ
และดา้นการท างานเป็นทีม แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

2.2 ครูท่ีมีขนาดโรงเรียนต่างกนั มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษา ในสหวทิยาเขตเบญจบูรพา ส านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ซ่ึงพบวา่ สมรรถนะดา้นการบริการท่ีดี ดา้นการพฒันาตนเอง ดา้นการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
และดา้นการท างานเป็นทีม แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

2.3 ครูท่ีมีประสบการณ์การท างานต่างกนั มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษา ในสหวิทยาเขตเบญจบูรพา 
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ซ่ึงพบวา่ สมรรถนะดา้นการบริการท่ีดี ดา้นการพฒันาตนเอง ดา้นการ
มุ่งผลสมัฤทธ์ิ และดา้นการท างานเป็นทีม แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
อภิปรายผล 

 
1. สมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู ในสหวิทยาเขตเบญจบูรพา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษาไดผ้่านการคดัเลือก การสอบ
เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง และเขา้ร่วมประชุม อบรม สัมมนา เพ่ือพฒันาตนเองให้เป็นผูท่ี้เหมาะสมทั้งในดา้นความรู้ความสามารถ 
และประสบการณ์ในการบริหาร จึงท าใหผุ้บ้ริหารมีความเขา้ใจในบทบาทและหนา้ท่ีของตนเอง ปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
เป็นอย่างดี สร้างความรัก ความศรัทธา ท าให้ผูร่้วมงานเกิดการยอมรับและให้ความเคารพนบัถือ จึงท าให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูมี้
สมรรถนะอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ กมลวรรณ สุขเกษม (2563) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง สมรรถนะของผู้บริหาร
สถานศึกษาท่ีส่งผลต่อความเป็นเลิศของสถานศึกษาของรัฐ สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ผลการวิจยั
พบวา่ ระดบัสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษา ในภาพรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด คือ ด้านการมีวิสัยทศัน์ รองลงมา คือ ดา้นการพฒันาศกัยภาพของบุคลากร ด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ดา้นการคิดวิเคราะห์และ
สงัเคราะห์ ดา้นการบริการท่ีดี ดา้นการพฒันาตนเอง ดา้นการท างานเป็นทีม และดา้นการส่ือสารและจูงใจ ตามล าดบั และยงัสอดคลอ้ง
กบั ณิกญัญา สายธนู (2562) ไดท้ าการวจิยัเร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษากับองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ผลการวิจยัพบวา่ ระดบัสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ในภาพรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นการพฒันาตนเอง รองลงมา คือ ดา้น
การมุ่งผลสมัฤทธ์ิ ดา้นการบริการท่ีดี ดา้นการท างานเป็นทีม ดา้นการพฒันาศกัยภาพบุคลากร ดา้นการมีวิสัยทศัน์ ดา้นการวิเคราะห์และ
สงัเคราะห์ และดา้นการส่ือสารและจูงใจ ตามล าดบั จากการศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษา พบวา่ อยูใ่น
ระดบัมากทั้งหมด 

 2. ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู ในสหวิทยาเขตเบญจบูรพา ส านกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 จ าแนกตามระดบัการศึกษา ขนาดโรงเรียน และประสบการณ์การท างาน พบวา่ 

  2.1 ครูท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตเบญจบูรพา ส านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 โดยภาพรวมและรายดา้น แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ี



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’
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วธีิด าเนินการวจิยั 
 

การวิจยั เร่ือง สมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู ในสหวิทยาเขตเบญจบูรพา ส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 คร้ังน้ี ผูว้จิยัไดท้ าการศึกษา ดงัน้ี 

1. ศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษาดว้ยการสังเคราะห์จากเอกสารและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง  

2. สร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเป็นแบบมาตราประมาณค่า 5 ระดบั และน าไปใหผู้ท้รงคุณวฒิุช่วยตรวจสอบ
ความสอดคลอ้งเชิงเน้ือหา (IOC) โดยมีค่าความสอดคลอ้งเท่ากบั 0.80 - 1.00 จากนั้น น าไปทดลองใช้กบักลุ่มตวัอย่างท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอยา่งจริง จ านวน 30 คน พบวา่ มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.96 

3. เก็บรวบรวมขอ้มูลจากครูในสหวิทยาเขตเบญจบูรพา ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ซ่ึง
เป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดม้าจากจ านวนประชากร 560 คน โดยการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จาก
การเปิดตารางของ Cohen (Cohen, Manion, & Morrison, 2011, p. 147) จ านวน 234 คน และท าการสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบชั้นภูมิ 
(stratified random sampling) 

4. วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปตามลกัษณะของขอ้มูล ดงัน้ี 
4.1 ขอ้มูลสถานภาพของครู มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) วเิคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ี (frequency) 

และค่าร้อยละ (percentage) 
4.2 ขอ้มูลสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษา วเิคราะห์โดยหาค่าเฉล่ีย (mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation)  
4.3 วเิคราะห์เปรียบเทียบสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู ในสหวทิยาเขตเบญจบูรพา ส านกังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 จ าแนกตามระดบัการศึกษา ดว้ยการทดสอบ t test แบบ Independent 
4.4 วิเคราะห์เปรียบเทียบสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู ในสหวิทยาเขตเบญจบูรพา 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 จ าแนกตามขนาดโรงเรียน และประสบการณ์การท างาน ดว้ยการ
ทดสอบ F test โดยใชส้ถิติการวิเคราะห์การแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of variance) และเปรียบเทียบรายคู่ตามวิธีของ        
เชฟเฟ่ (Scheffe’s post hoc comparisons method) 

 
ผลการวจิยั 

 
1. สมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู ในสหวิทยาเขตเบญจบูรพา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ ดา้นการบริการท่ีดี    
(x̅ = 4.07) ดา้นการพฒันาตนเอง (x̅ = 4.07) ดา้นการมุ่งผลสมัฤทธ์ิ (x̅ = 4.05) และดา้นการท างานเป็นทีม (x̅ = 4.04) ตามล าดบั   

2. การเปรียบเทียบสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู ในสหวทิยาเขตเบญจบูรพา ส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 จ าแนกตามระดบัการศึกษา ขนาดโรงเรียน และประสบการณ์การท างาน พบวา่ 

 
 

 

2.1 ครูท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษา ในสหวทิยาเขตเบญจบูรพา ส านกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ซ่ึงพบวา่ สมรรถนะดา้นการบริการท่ีดี   ดา้นการพฒันาตนเอง ดา้นการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ
และดา้นการท างานเป็นทีม แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

2.2 ครูท่ีมีขนาดโรงเรียนต่างกนั มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษา ในสหวทิยาเขตเบญจบูรพา ส านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ซ่ึงพบวา่ สมรรถนะดา้นการบริการท่ีดี ดา้นการพฒันาตนเอง ดา้นการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
และดา้นการท างานเป็นทีม แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

2.3 ครูท่ีมีประสบการณ์การท างานต่างกนั มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษา ในสหวิทยาเขตเบญจบูรพา 
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ซ่ึงพบวา่ สมรรถนะดา้นการบริการท่ีดี ดา้นการพฒันาตนเอง ดา้นการ
มุ่งผลสมัฤทธ์ิ และดา้นการท างานเป็นทีม แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
อภิปรายผล 

 
1. สมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู ในสหวิทยาเขตเบญจบูรพา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษาไดผ้่านการคดัเลือก การสอบ
เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง และเขา้ร่วมประชุม อบรม สัมมนา เพ่ือพฒันาตนเองให้เป็นผูท่ี้เหมาะสมทั้งในดา้นความรู้ความสามารถ 
และประสบการณ์ในการบริหาร จึงท าใหผุ้บ้ริหารมีความเขา้ใจในบทบาทและหนา้ท่ีของตนเอง ปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
เป็นอย่างดี สร้างความรัก ความศรัทธา ท าให้ผูร่้วมงานเกิดการยอมรับและให้ความเคารพนบัถือ จึงท าให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูมี้
สมรรถนะอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ กมลวรรณ สุขเกษม (2563) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง สมรรถนะของผู้บริหาร
สถานศึกษาท่ีส่งผลต่อความเป็นเลิศของสถานศึกษาของรัฐ สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ผลการวิจยั
พบวา่ ระดบัสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษา ในภาพรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด คือ ด้านการมีวิสัยทศัน์ รองลงมา คือ ดา้นการพฒันาศกัยภาพของบุคลากร ด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ดา้นการคิดวิเคราะห์และ
สงัเคราะห์ ดา้นการบริการท่ีดี ดา้นการพฒันาตนเอง ดา้นการท างานเป็นทีม และดา้นการส่ือสารและจูงใจ ตามล าดบั และยงัสอดคลอ้ง
กบั ณิกญัญา สายธนู (2562) ไดท้ าการวจิยัเร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษากับองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ผลการวิจยัพบวา่ ระดบัสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ในภาพรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นการพฒันาตนเอง รองลงมา คือ ดา้น
การมุ่งผลสมัฤทธ์ิ ดา้นการบริการท่ีดี ดา้นการท างานเป็นทีม ดา้นการพฒันาศกัยภาพบุคลากร ดา้นการมีวิสัยทศัน์ ดา้นการวิเคราะห์และ
สงัเคราะห์ และดา้นการส่ือสารและจูงใจ ตามล าดบั จากการศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษา พบวา่ อยูใ่น
ระดบัมากทั้งหมด 

 2. ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู ในสหวิทยาเขตเบญจบูรพา ส านกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 จ าแนกตามระดบัการศึกษา ขนาดโรงเรียน และประสบการณ์การท างาน พบวา่ 

  2.1 ครูท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตเบญจบูรพา ส านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 โดยภาพรวมและรายดา้น แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ี



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี
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อาจเป็นเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษามีการวางแผนการปฏิบติังานโดยยึดเป้าหมายเป็นหลกั สามารถอธิบายวตัถุประสงคข์องงานไดอ้ยา่ง
ชดัเจน ติดตามตรวจสอบงานให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และมีความมุ่งมัน่ในการพฒันาผลงานอย่างต่อเน่ือง จึงท าให้ครูท่ีมีระดับ
การศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษา แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ หทยัพชัร ทองเดช 
(2560) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง การศึกษาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนสหวิทยาเขตบูรพาสระบุรี สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 พบว่า ครูท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยภาพรวม
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ สุทธิเทพ ช่อปทุมศิริกุล (2559) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง 
สมรรถนะผู้บริหารโรงเรียนตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 พบว่า ครูท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยภาพรวม
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 2.2 ครูท่ีมีขนาดโรงเรียนต่างกนั มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตเบญจบูรพา ส านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 โดยภาพรวมและรายดา้น แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษาเปิดใจรับฟังปัญหาและหาทางแกไ้ข มุ่งเนน้ใหผู้ร่้วมงานเกิดความมุ่งมัน่ในการท างานท่ีสอดคลอ้งกบั
ทิศทางขององค์การ พฒันาระบบการบริการท่ีดี  เพ่ือสร้างความพอใจให้กบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งอย่างสม ่าเสมอ รวมถึงมุ่งให้ผูร่้วมงาน
ค านึงถึงประโยชน์ของกลุ่มมากกวา่ประโยชน์ส่วนตน ซ่ึงท าให้การบริหารจดัการสถานศึกษาเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ท าให้ครูได้
เรียนรู้สมรรถนะในการบริหารจดัการสถานศึกษาจากผูบ้ริหารสถานศึกษาไดช้ดัเจน จึงท าใหค้รูท่ีมีขนาดโรงเรียนต่างกนั มีความคิดเห็น
ต่อสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษา แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ประเสริฐ ก าเลิศทอง (2560) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง 
สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 พบวา่ ครูท่ีมีขนาดโรงเรียนต่างกนั มี
ความคิดเห็นต่อสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษาด้านการบริการท่ีดี ดา้นการท างานเป็นทีม ดา้นการส่ือสารและจูงใจ ดา้นการมี
วิสัยทศัน์ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ สตรีรัตน์ ตั้งมีลาภ (2558) ไดท้ าการวิจยั
เร่ือง การศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 พบวา่ ครูท่ีมีขนาดโรงเรียนต่างกนั ความคิดเห็นต่อสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้นมี
ความสามารถในการใช้และบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

  2.3 ครูท่ีมีประสบการณ์การท างานต่างกนั มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตเบญจบูรพา 
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 โดยภาพรวมและรายดา้น แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษามีการพฒันาตนเองอยา่งมีทิศทางและเป้าหมายท่ีชดัเจน กระตุน้ให้ผูร่้วมงานมีส่วนร่วม
ก าหนดเป้าหมายการท างานร่วมกนัภายใตก้รอบจริยธรรม การยึดมัน่ในความเท่าเทียมกนั และผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถประยกุตใ์ช้
ความรู้ในการปฏิบติังานจนเกิดผลสมัฤทธ์ิตามเป้าหมาย จึงท าใหค้รูท่ีมีประสบการณ์การท างานต่างกนั มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาแตกต่างกัน ซ่ึงสอดคลอ้งกับผลงานวิจัยของ ภคัจิรา ผาทอง (2563) ได้ท าการวิจัยเร่ือง สมรรถนะผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 พบวา่ ครูท่ีมีประสบการณ์การท างานต่างกนั มีความคิดเห็นต่อ
สมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษา ในภาพรวมแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกับผลงานวิจัยของ
ประเสริฐ ก าเลิศทอง (2560) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา

 
 

 

จันทบุรี เขต 1 พบว่า ครูท่ีมีประสบการณ์การท างานต่างกนัมีความคิดเห็นต่อสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้นการบริการท่ีดี   
ดา้นการท างานเป็นทีม ดา้นการส่ือสารและจูงใจ และดา้นการมีวสิยัทศัน์ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สอดคลอ้งกบั
ผลงงานวิจยัของ หทยัพชัร ทองเดช (2560) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง การศึกษาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนสหวิทยาเขตบูรพา
สระบุรี สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 พบวา่ ครูท่ีมีประสบการณ์การท างานต่างกนั มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะ
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 

 
1. ดา้นการมุ่งผลสมัฤทธ์ิ ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรพฒันาสมรรถนะดา้นการน านวตักรรม เทคโนโลยี และทางเลือกใหม่ ๆ มา

ใช ้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของงาน และควรมุ่งมัน่ในการพฒันาผลงานดา้นต่าง ๆ ภายในสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
2. ดา้นการบริการท่ีดี ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรพฒันาสมรรถนะดา้นการแสดงหาแนวทางปรับปรุงระบบบริการอยูเ่สมอ และ

ควรค านึงถึงประโยชน์ท่ีนกัเรียนไดรั้บเป็นส าคญั รวมทั้งผูม้าติดต่อราชการดว้ย ตอ้งมีการบริการท่ีรวดเร็วทนัใจ 
3. ดา้นการพฒันาตนเอง ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรพฒันาสมรรถนะดา้นความรู้ความสามารถ โดยหาโอกาสศึกษาคน้ควา้ความรู้

ดว้ยวธีิหลากหลาย และน าความรู้ท่ีไดรั้บมาพฒันาสถานศึกษาอยูเ่สมอ และควรประมวลความรู้รวบรวมไวเ้พ่ือการพฒันาสถานศึกษา 
4. ดา้นการท างานเป็นทีม ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรพฒันาสมรรถนะดา้นบทบาทของการเป็นผูน้ าหรือผู ้ตามไดอ้ยา่งเหมาะสม 

และใหค้วามร่วมมือช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานอยูเ่สมอ รวมทั้งใหข้วญัก าลงัใจ สนบัสนุนเพ่ือนร่วมงานและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
 

ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
 

1. ควรศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเสริมสร้างสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษา ในสหวิทยาเขตเบญจบูรพา ส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 

2. ควรมีการศึกษารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษา ในสหวิทยาเขตเบญจบูรพา ส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
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อาจเป็นเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษามีการวางแผนการปฏิบติังานโดยยึดเป้าหมายเป็นหลกั สามารถอธิบายวตัถุประสงคข์องงานไดอ้ยา่ง
ชดัเจน ติดตามตรวจสอบงานให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และมีความมุ่งมัน่ในการพฒันาผลงานอย่างต่อเน่ือง จึงท าให้ครูท่ีมีระดับ
การศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษา แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ หทยัพชัร ทองเดช 
(2560) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง การศึกษาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนสหวิทยาเขตบูรพาสระบุรี สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 พบว่า ครูท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยภาพรวม
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ สุทธิเทพ ช่อปทุมศิริกุล (2559) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง 
สมรรถนะผู้บริหารโรงเรียนตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 พบว่า ครูท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยภาพรวม
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 2.2 ครูท่ีมีขนาดโรงเรียนต่างกนั มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตเบญจบูรพา ส านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 โดยภาพรวมและรายดา้น แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษาเปิดใจรับฟังปัญหาและหาทางแกไ้ข มุ่งเนน้ใหผู้ร่้วมงานเกิดความมุ่งมัน่ในการท างานท่ีสอดคลอ้งกบั
ทิศทางขององค์การ พฒันาระบบการบริการท่ีดี  เพ่ือสร้างความพอใจให้กบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งอย่างสม ่าเสมอ รวมถึงมุ่งให้ผูร่้วมงาน
ค านึงถึงประโยชน์ของกลุ่มมากกวา่ประโยชน์ส่วนตน ซ่ึงท าให้การบริหารจดัการสถานศึกษาเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ท าให้ครูได้
เรียนรู้สมรรถนะในการบริหารจดัการสถานศึกษาจากผูบ้ริหารสถานศึกษาไดช้ดัเจน จึงท าใหค้รูท่ีมีขนาดโรงเรียนต่างกนั มีความคิดเห็น
ต่อสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษา แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ประเสริฐ ก าเลิศทอง (2560) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง 
สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 พบวา่ ครูท่ีมีขนาดโรงเรียนต่างกนั มี
ความคิดเห็นต่อสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษาด้านการบริการท่ีดี ดา้นการท างานเป็นทีม ดา้นการส่ือสารและจูงใจ ดา้นการมี
วิสัยทศัน์ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ สตรีรัตน์ ตั้งมีลาภ (2558) ไดท้ าการวิจยั
เร่ือง การศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 พบวา่ ครูท่ีมีขนาดโรงเรียนต่างกนั ความคิดเห็นต่อสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้นมี
ความสามารถในการใช้และบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

  2.3 ครูท่ีมีประสบการณ์การท างานต่างกนั มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตเบญจบูรพา 
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 โดยภาพรวมและรายดา้น แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษามีการพฒันาตนเองอยา่งมีทิศทางและเป้าหมายท่ีชดัเจน กระตุน้ให้ผูร่้วมงานมีส่วนร่วม
ก าหนดเป้าหมายการท างานร่วมกนัภายใตก้รอบจริยธรรม การยึดมัน่ในความเท่าเทียมกนั และผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถประยกุตใ์ช้
ความรู้ในการปฏิบติังานจนเกิดผลสมัฤทธ์ิตามเป้าหมาย จึงท าใหค้รูท่ีมีประสบการณ์การท างานต่างกนั มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาแตกต่างกัน ซ่ึงสอดคลอ้งกับผลงานวิจัยของ ภคัจิรา ผาทอง (2563) ได้ท าการวิจัยเร่ือง สมรรถนะผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 พบวา่ ครูท่ีมีประสบการณ์การท างานต่างกนั มีความคิดเห็นต่อ
สมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษา ในภาพรวมแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกับผลงานวิจัยของ
ประเสริฐ ก าเลิศทอง (2560) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา

 
 

 

จันทบุรี เขต 1 พบว่า ครูท่ีมีประสบการณ์การท างานต่างกนัมีความคิดเห็นต่อสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้นการบริการท่ีดี   
ดา้นการท างานเป็นทีม ดา้นการส่ือสารและจูงใจ และดา้นการมีวสิยัทศัน์ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สอดคลอ้งกบั
ผลงงานวิจยัของ หทยัพชัร ทองเดช (2560) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง การศึกษาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนสหวิทยาเขตบูรพา
สระบุรี สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 พบวา่ ครูท่ีมีประสบการณ์การท างานต่างกนั มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะ
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 

 
1. ดา้นการมุ่งผลสมัฤทธ์ิ ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรพฒันาสมรรถนะดา้นการน านวตักรรม เทคโนโลยี และทางเลือกใหม่ ๆ มา

ใช ้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของงาน และควรมุ่งมัน่ในการพฒันาผลงานดา้นต่าง ๆ ภายในสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
2. ดา้นการบริการท่ีดี ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรพฒันาสมรรถนะดา้นการแสดงหาแนวทางปรับปรุงระบบบริการอยูเ่สมอ และ

ควรค านึงถึงประโยชน์ท่ีนกัเรียนไดรั้บเป็นส าคญั รวมทั้งผูม้าติดต่อราชการดว้ย ตอ้งมีการบริการท่ีรวดเร็วทนัใจ 
3. ดา้นการพฒันาตนเอง ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรพฒันาสมรรถนะดา้นความรู้ความสามารถ โดยหาโอกาสศึกษาคน้ควา้ความรู้

ดว้ยวธีิหลากหลาย และน าความรู้ท่ีไดรั้บมาพฒันาสถานศึกษาอยูเ่สมอ และควรประมวลความรู้รวบรวมไวเ้พ่ือการพฒันาสถานศึกษา 
4. ดา้นการท างานเป็นทีม ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรพฒันาสมรรถนะดา้นบทบาทของการเป็นผูน้ าหรือผู ้ตามไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 

2. ควรมีการศึกษารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษา ในสหวิทยาเขตเบญจบูรพา ส านกังานเขตพ้ืนท่ี
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บทคดัย่อ 

 
การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัและเปรียบเทียบภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัด

ส านักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยแบ่งขอ้ค าถามออกเป็น 5 ด้าน ดงัน้ี คือ  ดา้นการบริหารจดัการหลกัสูตร ดา้นการ
จดัการเรียนรู้ ดา้นการก าหนดภารกิจของโรงเรียน  ดา้นการนิเทศการศึกษา ดา้นการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ กลุ่มตวัอยา่ง 
ไดแ้ก่ ขา้ราชการครูในสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร จ านวน 168 คน เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล 
เป็นแบบสอบถาม มีลกัษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.98 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว 
และการเปรียบเทียบรายคู่ ดว้ยวธีิการของเชฟเฟ่  

ผลการวจิยัพบวา่ (1) ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่
ในระดบัมาก (2) ขา้ราชการครูท่ีมีระดบัการศึกษาและประสบการณ์การท างานต่างกนั มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าทางวิชาการของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดา้น แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 และ (3) ขา้ราชการครูท่ีมีวทิยฐานะต่างกนั มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังาน
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
ค าส าคญั: ภาวะผูน้ าทางวชิาการ, ผูบ้ริหารสถานศึกษา, ส านกังานเขตบางเขน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี
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Abstract 

 
The purposes of this research aimed to study the level of instructional leadership of school administrators in Bang Khen 

district office, Bangkok and to compare the level of instructional leadership of school administrators in Bang Khen district office, 
Bangkok, classified the samples by level of education, working experience and academic standing. The questionnaires were categorized 
into 5 aspects including course management, learnning management, mission setting, educational supervision and promotion of 
academic atmosphere. The samples used in the research consisted of 168 teachers in educational institutions. The research 
instrument was a 5-rating scale questionnaire. The Index of Item-Objective Congruence (IOC) was 0.60-1.00, and the reliability 
was 0.98. The statistics used in the data analysis were frequency distribution, percentage, mean, standard deviation, t test, one-
way analysis of variance and the Scheffe’ test.  

The results showed that (1) The level of instructional leadership of school administrators in district office, Bang Khen 
was at high level (2) The opinions of government teacher with different level of education and working experience on the instructional 
leadership of school administrators in district office, Bangkok were different at the .05 level of statistical significance in overall 
and each dimension (3) The opinions of government teacher with different level of academic standing were different at the .05 
level of statistical significance in overall. 
 
Keywords: Instructional Leadership, School Administrators, Bang Khen District 
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บทน า 
 

 ปัจจุบนัการเปล่ียนแปลงของโลกกา้วผ่านจากศตวรรษท่ี 20 เขา้สู่ศตวรรษท่ี 21 ท าให้การเปล่ียนแปลงของโลก ไดส่้งผล
กระทบทางทางสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการเมืองของทุกประเทศ โดยเฉพาะความกา้วหนา้ของ
เทคโนโลยี และการส่ือสาร ท่ีท าให้โลกทั้งโลกเช่ือมโยงและส่ือสารถึงกนัไดอ้ยา่งรวดเร็ว เป็นโลกไร้พรมแดน การศึกษาเป็นเสา
หลกัของการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ดงันั้น การศึกษาจึงมีบทบาทส าคญัในการสร้างและเตรียมเยาวชนของชาติ เพ่ือเขา้สู่โลกในศตวรรษท่ี 
21 ซ่ึงการจดัการศึกษาตอ้งเป็นการเปล่ียนแปลงลกัษณะจากกระบวนทัศน์แบบดั้งเดิม ไปสู่กระบวนทัศน์ใหม่ มีความยืดหยุ่น 
สร้างสรรค ์ทา้ทาย และซบัซอ้น เป็นการศึกษาท่ีจะท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว เพ่ือน าไปสู่การพฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์
มีความรู้ ความสามารถ มีทกัษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2557, หนา้ 1)   
 สถานศึกษานับเป็นหน่วยขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษาท่ีส าคัญ โดยมีผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นแกนน าพาจัดการศึกษา 
เน่ืองจากเป็นผูท่ี้มีภาระรับผิดชอบในการบริหารจดัการให้ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนทั้งโดยตรงและโดยออ้ม 
สามารถจดักิจกรรมทางการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายอยา่งมีคุณภาพ ทั้งน้ี ผูบ้ริหารโรงเรียนจะตอ้งใชค้วามรู้ ความสามารถ ทกัษะ
และคุณลกัษณะท่ีเป็นท่ีน่าเช่ือถือศรัทธา ในการส่งเสริม สนบัสนุน ผลกัดนั กระตุน้ และจดัการให้ครู นกัเรียนสามารถจดักิจกรรม
การเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมาย หรือเป็นการรับผิดชอบภาระงาน และใชค้วามสามารถท่ีเหมาะสม  สอดคลอ้งกบับทบาทท่ีปฏิบติัให้
ประสบผลส าเร็จอยา่งโดดเด่นกวา่ผูอ่ื้น 
 การบริหารงานวชิาการเป็นเป้าหมายหน่ึงท่ีส าคญั การบริหารงานวชิาการใหป้ระสบผลส าเร็จ จ าเป็นจะตอ้งมีการวางแผน
งานวิชาการ โดยมีการด าเนินงานดงัต่อไปน้ี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หนา้ 34) (1) การวางแผนการบริหารงานวิชาการ ไดแ้ก่ 
สร้างความตระหนกั ศึกษาวเิคราะห์สภาพปัจจุบนัและปัญหาความตอ้งการ ก าหนดขอบข่ายภารกิจ งานการจดัท าแผนงานวิชาการ
น าแผนไปปฏิบติั ประเมินผล วิเคราะห์ผลจากการประเมิน และพฒันางานวิชาการ (2) การจดัการเรียนการสอน ไดแ้ก่ สร้างความ
ตระหนกั ศึกษาวเิคราะห์สภาพปัจจุบนัและปัญหาความตอ้งการ วางแผนและด าเนินการจดัการเรียนการสอน  จดัท าแผนการเรียนรู้ 
การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั การจดัการส่ือและนวตักรรมเทคโนโลยีและแหล่งการเรียนรู้ การส่งเสริมงานวิจยั
เพื่อพฒันา การพฒันาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ การจดักิจกรรมพฒันาห้องสมุด ห้องปฏิบติัการ ให้เอ้ือต่อการเรียน 
ส่งเสริมการพฒันาสู่ความเป็นเลิศของนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษและช่วยเหลือนกัเรียนดอ้ยโอกาส และ (3) การนิเทศการศึกษา 
ไดแ้ก่ สร้างความตระหนัก ศึกษาสภาพปัจจุบนัและปัญหาความตอ้งการ วางแผนจดัท าโครงการนิเทศภายใน ด าเนินการนิเทศ
ภายในตามโครงการ ประเมินผลโครงการ ซ่ึงสมรรถนะของผูบ้ริหารวิชาการเป็นสมรรถนะความส าเร็จของการบริหาร การท่ี
ผูบ้ริหารไดมี้ความเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีของการบริหารสถานศึกษา จะเป็นตวัท่ีช่วยให้การจดัการศึกษาส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หนา้ 34) 
 ผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นปัจจยัภายในท่ีบ่งช้ีคุณภาพของโรงเรียนท่ีส าคญั ผูบ้ริหารโรงเรียนในฐานะผูน้ าท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง
ให้เป็นผูบ้ังคบับัญชา ดูแลและควบคุมการบริหารงานในโรงเรียนให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของหลกัสูตรการจัดการศึกษา  
สามารถใชศิ้ลปะหรือกระบวนการในการมีอิทธิพลเหนือผูป้ฏิบติัคนอ่ืน ๆ ในโรงเรียน ใหผู้ป้ฏิบติังานท างานไดส้ าเร็จตามเป้าหมาย 
 ส านักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร มีหน่วยงานทางการศึกษาท่ีจะตอ้งบริหารจดัการภายใตก้ารเปล่ียนแปลงทาง
การศึกษาในยุคปัจจุบนั ซ่ึงมีโรงเรียนซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบ จ านวน 5 โรงเรียน ไดก้ าหนดนโยบายการปฏิรูปการศึกษาตาม
แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ดว้ยการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ือพฒันาคุณภาพการศึกษา นับเป็น
นโยบายท่ีส าคญั การยกระดบัคุณภาพการศึกษา อนัจะส่งผลใหผ้ลสมัฤทธ์ิทางการเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) ในทุกระดบัชั้น ใหเ้พ่ิมสูงกวา่คะแนนเฉล่ียระดบัชาติ ซ่ึงเป็นการสนองนโยบายและเป้าหมายการพฒันาคุณภาพ



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี
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การศึกษาของส านักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีพนัธกิจ คือ จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั เพ่ือเพ่ิม
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 12 ประการ ส่งเสริมกระบวนการคิด เนน้การจดัการเรียนรู้โดยการ
ปฏิบติั เช่ือมโยงสู่การเรียนรู้แบบบูรณาการ  
 จากสภาพความส าคญัและปัญหาดงักล่าว ผูว้จิยัจึงสนใจศึกษาภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารโรงเรียน สงักดัส านกังาน
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เพ่ือน าผลจากการวิจัยคร้ังน้ี ไปใชใ้ห้เป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหารในการปรับปรุงและพฒันาการ
บริหารงานวชิาการใหมี้ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 

1. เพ่ือศึกษาระดบัภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังาน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

จ าแนกตามระดบัการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และวิทยฐานะ 
 

กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

          ตวัแปรอสิระ                    ตวัแปรตาม 
 

 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 
 การวิจยัภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ไดอ้าศยัแนวคิด
ภาวะผูน้ าทางวชิาการ จากการสงัเคราะห์แนวคิดของ กนัยารัตน์ ศรีเนตร (2559), จริยาภรณ์ พรหมมิ (2559), ก่ิงแกว้ เก้ือหนองขุ่น 

สถานภาพของขา้ราชการครู 
1. ระดบัการศึกษา 
     1) ปริญญาตรี 
     2) สูงกวา่ปริญญาตรี 
2. ประสบการณ์ในการท างาน 
     1) นอ้ยกวา่ 5 ปี 
     2) 5 - 10 ปี 
     3) มากกวา่ 10 ปีข้ึนไป 
3. วทิยฐานะ 
     1) ไม่มีวทิยฐานะ 
     2) ช านาญการ 
     3) ช านาญการพิเศษข้ึนไป 
 

ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา  
สงักดัส านกังานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

1. ดา้นการบริหารจดัการหลกัสูตร  
2. ดา้นการจดัการเรียนรู้  
3. ดา้นการก าหนดภารกิจของโรงเรียน  
4. ดา้นการนิเทศการศึกษา  
5. ดา้นการส่งเสริมบรรยากาศทางวชิาการ  



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี
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การศึกษาของส านักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีพนัธกิจ คือ จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั เพ่ือเพ่ิม
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 12 ประการ ส่งเสริมกระบวนการคิด เนน้การจดัการเรียนรู้โดยการ
ปฏิบติั เช่ือมโยงสู่การเรียนรู้แบบบูรณาการ  
 จากสภาพความส าคญัและปัญหาดงักล่าว ผูว้จิยัจึงสนใจศึกษาภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารโรงเรียน สงักดัส านกังาน
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เพ่ือน าผลจากการวิจัยคร้ังน้ี ไปใชใ้ห้เป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหารในการปรับปรุงและพฒันาการ
บริหารงานวชิาการใหมี้ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 

1. เพ่ือศึกษาระดบัภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังาน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

จ าแนกตามระดบัการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และวิทยฐานะ 
 

กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

          ตวัแปรอสิระ                    ตวัแปรตาม 
 

 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 
 การวิจยัภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ไดอ้าศยัแนวคิด
ภาวะผูน้ าทางวชิาการ จากการสงัเคราะห์แนวคิดของ กนัยารัตน์ ศรีเนตร (2559), จริยาภรณ์ พรหมมิ (2559), ก่ิงแกว้ เก้ือหนองขุ่น 

สถานภาพของขา้ราชการครู 
1. ระดบัการศึกษา 
     1) ปริญญาตรี 
     2) สูงกวา่ปริญญาตรี 
2. ประสบการณ์ในการท างาน 
     1) นอ้ยกวา่ 5 ปี 
     2) 5 - 10 ปี 
     3) มากกวา่ 10 ปีข้ึนไป 
3. วทิยฐานะ 
     1) ไม่มีวทิยฐานะ 
     2) ช านาญการ 
     3) ช านาญการพิเศษข้ึนไป 
 

ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา  
สงักดัส านกังานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

1. ดา้นการบริหารจดัการหลกัสูตร  
2. ดา้นการจดัการเรียนรู้  
3. ดา้นการก าหนดภารกิจของโรงเรียน  
4. ดา้นการนิเทศการศึกษา  
5. ดา้นการส่งเสริมบรรยากาศทางวชิาการ  

(2560), นิตนิภา เสนาฤทธ์ิ (2560), ปรียาภรณ์ เรืองเจริญ (2560), วิเชียร วรรณภากร (2560), กมลทิพย ์บุญโพธ์ิ (2561), จิราวรรณ 
เซ่งย่อง (2561), ปิยธิดา ทาปลดั (2561) และปิยพร บุญใบ (2563) สรุปได้ว่า ภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
คุณลกัษณะและบทบาทของผูบ้ริหารท่ีแสดงถึงความเป็นผูน้ าทางวิชาการ  ไดแ้ก่ ดา้นการบริหารจดัการหลกัสูตร ดา้นการจดัการ
เรียนรู้ ดา้นการก าหนดภารกิจของโรงเรียน ดา้นการนิเทศการศึกษา ตามความคิดเห็นของขา้ราชการครู ในสังกดัส านักงานเขต
บางเขน มีสมมุติฐานวา่ ขา้ราชการครูท่ีมีระดบัการศึกษา ประสบการณ์การท างาน วทิยฐานะ มีความคิดเห็นแตกต่างกนั จากการวิจยั
ของ ก่ิงแกว้ เก้ือหนองขุ่น (2560) ท่ีพบว่า ภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก สุพตัรา  
ศรีมาวงศ์ (2556), ธัญชนก บุญทอง (2560) และปรียาภรณ์ เรืองเจริญ (2560) พบว่า สภานะของขา้ราชการครู ท่ีต่างกนั มีความ
คิดเห็นแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .05 
 

วธีิด าเนินการวจิยั 
 

การวิจัยคร้ังน้ี ภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตบางเขนกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัได้
ท าการศึกษา ดงัน้ี 

1. ศึกษาหลกัการแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา ดว้ยการสงัเคราะห์จากแนวคิดของ
ผูท่ี้ไดท้ าการศึกษาวจิยัไวแ้ลว้ แลว้สรุปไดข้อบข่ายภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตบางเขน และ
ศึกษาความคิดเห็นจากงานวจิยัท่ีเก่ียวกบัสถานภาพของขา้ราชการครูท่ีแตกต่างกนั 

2. สร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั และตรวจสอบความ
สอดคลอ้งเชิงเน้ือหา (IOC) ไดค้่าความสอดคลอ้ง 0.60-1.00 และไดน้ าไปทดลองใชพ้บวา่ มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.98 

3. เก็บรวบรวมขอ้มูลจากขา้ราชการครูในสังกดัส านกังานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร จ านวน 168 คน ไดม้าโดยการ
ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งตามตารางของ โคเฮน และคณะ (Cohen, Manion, & Morrison, 2011, p. 147) เม่ือไดข้นาดของกลุ่ม
ตวัอยา่งแลว้ ท าการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบชั้นภูมิ (stratified random sampling) (อิทธิพทัธ์ สุวทนัพรกลู, 2561)  

4. วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปตามลกัษณะของขอ้มูล ดงัน้ี 
    4.1 ขอ้มูลสถานภาพของขา้ราชการครู มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) วิเคราะห์โดยการแจกแจง

ความถ่ี (frequency) และค่าร้อยละ (percentage) 
    4.2 ขอ้มูลภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา วิเคราะห์โดยหาค่าเฉล่ีย (mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(standard deviation) เป็นแบบจ าแนกความหมาย 5 ระดบั (semantic differential) เป็นรายขอ้และรายดา้น โดยยึดเกณฑข์อง บุญชม 
ศรีสะอาด (2560, หนา้ 30) ดงัน้ี 
            คะแนนเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
           คะแนนเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา อยูใ่นระดบัมาก 
           คะแนนเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา อยูใ่นระดบัปานกลาง 
           คะแนนเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา อยูใ่นระดบันอ้ย 
           คะแนนเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
     4.3 วเิคราะห์เปรียบเทียบภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตามระดบัการศึกษา ดว้ยการทดสอบ t test แบบ Independent 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

650650

    4.4 วเิคราะห์เปรียบเทียบภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน และวิทยฐานะ ดว้ยการทดสอบ F test โดยใชส้ถิติการวิเคราะห์การแปรปรวนทางเดียว (One-
way ANOVA) และเปรียบเทียบรายคู่ตามวธีิของ เชฟเฟ่ (Scheffe’) 
 สถิติท่ีใช้ในการวิจัย  สถิติพ้ืนฐานได้แก่ การแจกแจงความถ่ี (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉล่ีย (mean)  
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบ สมมุติฐาน เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างดว้ยการทดสอบ  
t test แบบ Independent ดว้ยการทดสอบ F test และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) เม่ือพบความ
แตกต่าง ใหท้ าการทดสอบรายคู่ตามวธีิการของ เชฟเฟ่ (Scheffe’) 
 

ผลการวจิยั 
 

1. ระดบัภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียมากไปหานอ้ย ดงัน้ี ดา้นการก าหนดภารกิจของโรงเรียน ดา้นการบริหารจดัการหลกัสูตร 
ดา้นการนิเทศการศึกษา ดา้นการส่งเสริมบรรยากาศทางวชิาการ และดา้นการจดัการเรียนรู้  

2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของขา้ราชการครูท่ีมีต่อภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต
บางเขน กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดบัการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และวทิยฐานะ พบวา่ 

    2.1 ขา้ราชการครูท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั
ส านกังานเขตบางเขน กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมและรายดา้น แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

    2.2 ขา้ราชการครูท่ีมีประสบการณ์การท างานต่างกนั มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
สงักดัส านกังานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดา้น แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

    2.3 ขา้ราชการครูท่ีมีวทิยฐานะต่างกนั มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัส านกังาน
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5 

 
อภิปรายผล 

 
1. ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั

มาก ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะผูบ้ริหารมีความสามารถในดา้นการก าหนดภารกิจของโรงเรียน ซ่ึงไดส้นบัสนุนใหค้รูเขา้รับการอบรม เม่ือ
มีการเปล่ียนแปลงหลกัสูตร บริหารจดัการหลกัสูตรเพื่อให้สถานศึกษามีหลกัสูตรท่ีเป็นสากล ส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนท่ี
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั สนบัสนุนใหค้รูวดัผลประเมินผลท่ีหลากหลาย อีกทั้งยงัส่งเสริมความเป็นเลิศทางวชิาการของโรงเรียน และมี
การนิเทศ ก ากบัใหก้ารเรียนการสอนเป็นไปตามแผนการสอนท่ีก าหนดไว ้ท าให้การจดัการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะดี เก่ง และมีความสุข ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ก่ิงแกว้ เก้ือหนองขุ่น (2560) ท่ีไดท้ าวิจยัเร่ือง ภาวะผู้นาํทางวิชาการของ
ผู้บริหารโรงเรียนท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนในสังกัดสาํนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 ผลการวิจยัพบวา่ ภาวะ
ผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารโรงเรียน ในสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 27 โดยภาพรวมและรายดา้นทุกดา้น
อยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี ดา้นการก าหนดเป้าหมายและพนัธกิจของโรงเรียน ดา้นการส่งเสริม
บรรยากาศทางวชิาการ ดา้นการก ากบัติดตามความกา้วหนา้ของนกัเรียน ดา้นการบริหารหลกัสูตรและการสอน และดา้นการนิเทศ
ติดตามการจดัการเรียนการสอน ตามล าดบั สอดคลอ้งกบั นิตนิภา เสนาฤทธ์ิ (2560) ท่ีไดท้ าวิจยัเร่ือง ภาวะผู้นาํทางวิชาการของ



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี

651651

    4.4 วเิคราะห์เปรียบเทียบภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน และวิทยฐานะ ดว้ยการทดสอบ F test โดยใชส้ถิติการวิเคราะห์การแปรปรวนทางเดียว (One-
way ANOVA) และเปรียบเทียบรายคู่ตามวธีิของ เชฟเฟ่ (Scheffe’) 
 สถิติท่ีใช้ในการวิจัย  สถิติพ้ืนฐานได้แก่ การแจกแจงความถ่ี (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉล่ีย (mean)  
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบ สมมุติฐาน เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างดว้ยการทดสอบ  
t test แบบ Independent ดว้ยการทดสอบ F test และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) เม่ือพบความ
แตกต่าง ใหท้ าการทดสอบรายคู่ตามวธีิการของ เชฟเฟ่ (Scheffe’) 
 

ผลการวจิยั 
 

1. ระดบัภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียมากไปหานอ้ย ดงัน้ี ดา้นการก าหนดภารกิจของโรงเรียน ดา้นการบริหารจดัการหลกัสูตร 
ดา้นการนิเทศการศึกษา ดา้นการส่งเสริมบรรยากาศทางวชิาการ และดา้นการจดัการเรียนรู้  

2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของขา้ราชการครูท่ีมีต่อภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต
บางเขน กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดบัการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และวทิยฐานะ พบวา่ 

    2.1 ขา้ราชการครูท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั
ส านกังานเขตบางเขน กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมและรายดา้น แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

    2.2 ขา้ราชการครูท่ีมีประสบการณ์การท างานต่างกนั มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
สงักดัส านกังานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดา้น แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

    2.3 ขา้ราชการครูท่ีมีวทิยฐานะต่างกนั มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัส านกังาน
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5 

 
อภิปรายผล 

 
1. ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั

มาก ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะผูบ้ริหารมีความสามารถในดา้นการก าหนดภารกิจของโรงเรียน ซ่ึงไดส้นบัสนุนใหค้รูเขา้รับการอบรม เม่ือ
มีการเปล่ียนแปลงหลกัสูตร บริหารจดัการหลกัสูตรเพ่ือให้สถานศึกษามีหลกัสูตรท่ีเป็นสากล ส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนท่ี
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั สนบัสนุนใหค้รูวดัผลประเมินผลท่ีหลากหลาย อีกทั้งยงัส่งเสริมความเป็นเลิศทางวชิาการของโรงเรียน และมี
การนิเทศ ก ากบัใหก้ารเรียนการสอนเป็นไปตามแผนการสอนท่ีก าหนดไว ้ท าให้การจดัการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะดี เก่ง และมีความสุข ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ก่ิงแกว้ เก้ือหนองขุ่น (2560) ท่ีไดท้ าวิจยัเร่ือง ภาวะผู้นาํทางวิชาการของ
ผู้บริหารโรงเรียนท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนในสังกัดสาํนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 ผลการวิจยัพบวา่ ภาวะ
ผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารโรงเรียน ในสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 27 โดยภาพรวมและรายดา้นทุกดา้น
อยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี ดา้นการก าหนดเป้าหมายและพนัธกิจของโรงเรียน ดา้นการส่งเสริม
บรรยากาศทางวชิาการ ดา้นการก ากบัติดตามความกา้วหนา้ของนกัเรียน ดา้นการบริหารหลกัสูตรและการสอน และดา้นการนิเทศ
ติดตามการจดัการเรียนการสอน ตามล าดบั สอดคลอ้งกบั นิตนิภา เสนาฤทธ์ิ (2560) ท่ีไดท้ าวิจยัเร่ือง ภาวะผู้นาํทางวิชาการของ

ผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายเกาะช้าง สังกัดสาํนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด 
ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครู โรงเรียนในศูนยเ์ครือข่ายเกาะช้าง สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด โดยรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 
ไดแ้ก่ ดา้นการพฒันาแหล่งเรียนรู้ ดา้นการพฒันาส่ือการเรียนรู้ ดา้นการวดัประเมินผลและวิจยั ดา้นการนิเทศการศึกษา ดา้นการ
จดัการเรียนรู้ ดา้นการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายใน และดา้นการบริหารจดัการหลกัสูตร ตามล าดบั และสอดคลอ้งกบั กมลทิพย ์
บุญโพธ์ิ (2561) ท่ีไดท้ าวิจยัเร่ือง ภาวะผู้นาํทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ผลการวิจยั
พบวา่ ระดบัภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารในสงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ตามความคิดเห็นของครูผูส้อน ภาพรวม
อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นการจดัการเรียนรู้ มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นการบริหารจดัการหลกัสูตร 
และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด ไดแ้ก่ ดา้นการพฒันาแหล่งเรียนรู้  

2. ขา้ราชการครูท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านกังานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดา้น แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เป็นไปตาม
สมมุติฐานท่ีตั้งไว ้สอดคลอ้งกบั สุพตัรา ศรีมาวงศ์ (2556) ไดศึ้กษาภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามทศันะของ
ผูบ้ริหารและครู สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ผลการวิจยัพบวา่ การเปรียบเทียบบทบาทภาวะผูน้ า
ทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามทศันะของผูบ้ริหารและครู เม่ือจ าแนกตามระดบัการศึกษา แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคลอ้งกับ จริยาภรณ์ พรหมมิ (2559) ไดศึ้กษาภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ผลการวจิยัพบวา่ ภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 จ าแนกตามวฒิุทางการศึกษา โดยรวมและรายดา้น แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สอดคลอ้งกบั ธญัชนก บุญทอง (2560) ไดศึ้กษาภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดั
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบ่ี ผลการวิจยัพบว่า ครูผูส้อนในสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กระบ่ี จ าแนกตามวฒิุการศึกษา โดยภาพรวม แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ี พบวา่ ครูท่ี
มีระดบัการศึกษาต่างกนั มีกระบวนการรับรู้ และการท าความเขา้ใจเก่ียวกบันโยบายของส านกัการศึกษา กรุงเทพมหานคร ท่ีต่างกนั 
ครูท่ีมีวฒิุการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี มีความเขา้ใจภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาค่อนขา้งสูง เน่ืองจากครูท่ีมีวฒิุการศึกษาสูง
กวา่ปริญญาตรี โดยส่วนมากผา่นการศึกษาในดา้นการบริหารการศึกษา จึงท าใหเ้ขา้ใจลกัษณะการท างานและคุณลกัษณะของภาวะ
ผูน้ า แตกต่างจากครูท่ีมีวฒิุการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

3. ขา้ราชการครูท่ีมีประสบการณ์การท างานต่างกนั มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
สงักดัส านกังานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดา้น แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เป็นไป
ตามสมมุติฐานท่ีตั้ งไว ้สอดคลอ้งกับ ธัญชนก บุญทอง (2560) ไดศึ้กษาภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบ่ี ผลการวิจยัพบว่า ครูผูส้อนในสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กระบ่ี จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน โดยภาพรวม แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สอดคลอ้งกบั ศิริชยั         
สีโสม (2561) ไดศึ้กษาภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามทศันะของครู กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ผลการวิจยัพบวา่ ภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ตามทศันะของครู กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จ าแนก
ตามประสบการณ์การท างาน โดยรวมและรายดา้น แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และสอดคลอ้งกบั เสาวภาพนัธ์ 
ศรีประเสริฐ (2560) ไดศึ้กษาภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกดัส านัก
การศึกษาเมืองพทัยา ผลการวจิยัพบวา่ การเปรียบเทียบภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทาง



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี
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การศึกษา สังกัดส านักการศึกษาเมืองพทัยา จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน โดยรวมและรายดา้น แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ี พบวา่ ครูท่ีมีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกนั มองผูบ้ริหารท่ีแตกต่าง
กนั กล่าวคือ การเป็นผูมี้ความรู้ความเขา้ใจ และความสามารถปฏิบติังาน สามารถแกปั้ญหาในงานท่ีเกิดข้ึน รู้จกัวิธีในการถ่ายทอด
และสอนงาน 

4. ขา้ราชการครูท่ีมีวทิยฐานะต่างกนั มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขต
บางเขน กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามวิทยฐานะ โดยภาพรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เป็นไปตามสมมุติฐาน
ท่ีตั้งไว ้สอดคลอ้งกบั ธญัชนก บุญทอง (2560) ไดศึ้กษาภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษากระบ่ี ผลการวิจยัพบว่า ครูผูส้อนในสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบ่ี จ าแนกตาม
ต าแหน่ง โดยภาพรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สอดคลอ้งกบั ปรียาภรณ์ เรืองเจริญ (2560) ไดศึ้กษาภาวะ
ผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 ผลการวิจยัพบวา่ ระดบั
ความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิเขต 2 จ าแนก
ตามต าแหน่งหน้าท่ี โดยภาพรวมมีความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคลอ้งกับ วิศวะ ผลกอง 
(2563) ได้ศึกษาภาวะผูน้ าทางวิชาการในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 1 ผลการวิจยัพบวา่ ภาวะผูน้ าทางวิชาการในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 จ าแนกตามต าแหน่ง แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ี 
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต าแหน่งหนา้ท่ี ต่างกนั อาจมีความรู้และประสบการณ์ทางดา้นการบริหาร ต่างกนั จึงท าให้ความ
คิดเห็นเก่ียวกบัภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา แตกต่างกนั 

 
ข้อเสนอแนะเพือ่การน าไปใช้ 

 
1. ดา้นการบริหารจดัการหลกัสูตร ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครูทุกคนมีส่วนร่วม ในการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา เพ่ือจดัท า

หลกัสูตรท่ีตรงกบัความตอ้งการของผูเ้รียน และเหมาะสมกบับริบทของสถานศึกษา 
 2. ดา้นการจดัการเรียนรู้ ผูบ้ริหารติดตามการจดัการเรียนรู้ของครูโดยการตรวจแผนการสอนหรือตรวจบนัทึกการสอน
ของครูอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือน าขอ้คน้พบจากการจดัการเรียนการสอนมาปรับปรุง และแกไ้ขใหเ้กิดประสิทธิภาพ 
 3. ดา้นการก าหนดภารกิจของโรงเรียน ผูบ้ริหารส่งเสริมใหค้รูปฏิบติัภารกิจอยา่งเป็นระบบ เพ่ือใหก้ารท างานเป็นไปอยา่ง
มีระบบ บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
 4. ดา้นการนิเทศการศึกษา ผูบ้ริหารนิเทศติดตาม ดูแล การจดัการเรียนการสอนของผูส้อนอยา่งใกลชิ้ด เพ่ือให้เกิดการ
พฒันารูปแบบการจดัการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกบันกัเรียน 

5. ดา้นการส่งเสริมบรรยากาศทางวชิาการ ผูบ้ริหารส่งเสริมยกยอ่งชมเชยหรือให้รางวลัครูและนกัเรียนท่ีมีผลงาน เพ่ือให้
เกิดแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 
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การศึกษา สังกัดส านักการศึกษาเมืองพทัยา จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน โดยรวมและรายดา้น แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ี พบวา่ ครูท่ีมีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกนั มองผูบ้ริหารท่ีแตกต่าง
กนั กล่าวคือ การเป็นผูมี้ความรู้ความเขา้ใจ และความสามารถปฏิบติังาน สามารถแกปั้ญหาในงานท่ีเกิดข้ึน รู้จกัวิธีในการถ่ายทอด
และสอนงาน 

4. ขา้ราชการครูท่ีมีวทิยฐานะต่างกนั มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขต
บางเขน กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามวิทยฐานะ โดยภาพรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เป็นไปตามสมมุติฐาน
ท่ีตั้งไว ้สอดคลอ้งกบั ธญัชนก บุญทอง (2560) ไดศึ้กษาภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษากระบ่ี ผลการวิจยัพบว่า ครูผูส้อนในสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบ่ี จ าแนกตาม
ต าแหน่ง โดยภาพรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สอดคลอ้งกบั ปรียาภรณ์ เรืองเจริญ (2560) ไดศึ้กษาภาวะ
ผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 ผลการวิจยัพบวา่ ระดบั
ความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิเขต 2 จ าแนก
ตามต าแหน่งหน้าท่ี โดยภาพรวมมีความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคลอ้งกับ วิศวะ ผลกอง 
(2563) ได้ศึกษาภาวะผูน้ าทางวิชาการในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 1 ผลการวิจยัพบวา่ ภาวะผูน้ าทางวิชาการในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 จ าแนกตามต าแหน่ง แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ี 
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต าแหน่งหนา้ท่ี ต่างกนั อาจมีความรู้และประสบการณ์ทางดา้นการบริหาร ต่างกนั จึงท าให้ความ
คิดเห็นเก่ียวกบัภาวะผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา แตกต่างกนั 

 
ข้อเสนอแนะเพือ่การน าไปใช้ 

 
1. ดา้นการบริหารจดัการหลกัสูตร ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครูทุกคนมีส่วนร่วม ในการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา เพ่ือจดัท า

หลกัสูตรท่ีตรงกบัความตอ้งการของผูเ้รียน และเหมาะสมกบับริบทของสถานศึกษา 
 2. ดา้นการจดัการเรียนรู้ ผูบ้ริหารติดตามการจดัการเรียนรู้ของครูโดยการตรวจแผนการสอนหรือตรวจบนัทึกการสอน
ของครูอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือน าขอ้คน้พบจากการจดัการเรียนการสอนมาปรับปรุง และแกไ้ขใหเ้กิดประสิทธิภาพ 
 3. ดา้นการก าหนดภารกิจของโรงเรียน ผูบ้ริหารส่งเสริมใหค้รูปฏิบติัภารกิจอยา่งเป็นระบบ เพ่ือใหก้ารท างานเป็นไปอยา่ง
มีระบบ บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
 4. ดา้นการนิเทศการศึกษา ผูบ้ริหารนิเทศติดตาม ดูแล การจดัการเรียนการสอนของผูส้อนอยา่งใกลชิ้ด เพ่ือให้เกิดการ
พฒันารูปแบบการจดัการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกบันกัเรียน 

5. ดา้นการส่งเสริมบรรยากาศทางวชิาการ ผูบ้ริหารส่งเสริมยกยอ่งชมเชยหรือให้รางวลัครูและนกัเรียนท่ีมีผลงาน เพ่ือให้
เกิดแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 
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บทคดัย่อ 

 
กำรวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษำบทบำทกำรนิเทศภำยในของผู ้บริหำรสถำนศึกษำ กลุ่มโรงเรียนในสหวิทยำเขต 

เสรีไทย ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 และเพื่อเปรียบเทียบบทบำทกำรนิเทศภำยในของผูบ้ริหำร
สถำนศึกษำ กลุ่มโรงเรียนในสหวทิยำเขตเสรีไทย ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 จ ำแนกตำมวฒิุ
กำรศึกษำ ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน และขนำดสถำนศึกษำ กลุ่มตวัอย่ำงท่ีใชใ้นกำรวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ครูในสถำนศึกษำ จ ำนวน 
262 คน ก ำหนดขนำดกลุ่มตวัอย่ำง โดยใช้ตำรำงส ำเร็จรูปของโคเฮน และใช้วิธีกำรสุ่มกลุ่มตวัอย่ำงแบบชั้นภูมิ เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บ
รวบรวมขอ้มูล เป็นแบบสอบถำมท่ีมีลกัษณะเป็นแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดบั มีค่ำดชันีควำมสอดคลอ้งระหวำ่ง 0.80-1.00 
มีค่ำควำมเช่ือมัน่เท่ำกบั 0.97 สถิติท่ีใชใ้นกำรวเิครำะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่ำเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน กำรทดสอบค่ำที กำรวิเครำะห์
ควำมแปรปรวนทำงเดียว และกำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของคะแนนเฉล่ียเป็นรำยคู่ ดว้ยวธีิกำรของเชฟเฟ่  

ผลกำรวจิยัปรำกฎดงัน้ี (1) บทบำทกำรนิเทศภำยในของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ กลุ่มโรงเรียนในสหวิทยำเขตเสรีไทย ส ำนกังำน
เขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 โดยภำพรวมอยูใ่นระดบัมำก (2) ครูท่ีมีวฒิุกำรศึกษำต่ำงกนั มีควำมคิดเห็น
ต่อบทบำทกำรนิเทศภำยในของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำกลุ่มโรงเรียนในสหวทิยำเขตเสรีไทย ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำ
กรุงเทพมหำนคร เขต 2 โดยภำพรวมและรำยดำ้น ไม่แตกต่ำงกนั (3) ครูท่ีมีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนต่ำงกนั มีควำมคิดเห็นต่อ
บทบำทกำรนิเทศภำยในของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ กลุ่มโรงเรียนในสหวิทยำเขตเสรีไทย ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำ
กรุงเทพมหำนคร เขต 2 โดยภำพรวม แตกต่ำงกนั อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 (4) ครูท่ีสังกดัขนำดสถำนศึกษำต่ำงกนั มี
ควำมคิดเห็นต่อบทบำทกำรนิเทศภำยในของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ กลุ่มโรงเรียนในสหวิทยำเขตเสรีไทย ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำมธัยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 โดยภำพรวมและรำยดำ้น แตกต่ำงกนั อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 

 
ค าส าคญั: บทบำทกำรนิเทศภำยใน, ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ, ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 
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Abstract 
 

The purposes of this research were to study of the role of internal supervision of the school administrators in Serithai 
campus group under the Secondary Educational Service Area Office Bangkok 2 and to compare the opinions of the teacher to the 
role of internal supervision of the school administrators in Serithai campus group under the Secondary Educational Service Area 
Office Bangkok 2. Classified by education level, work experience and school sizes. The samples used in the research 262 teacher. 
The samples were categorized by using the Cohen’ random samples which were selected by stratified sampling. The instrument 
used to collect the data was a 5-rating scale questionnaire with the discrimination values between 0.80 and 1.00, and the reliability was 
0.97. The statistics used in the data analysis were mean, standard deviation, t test, One-way analysis of variance and Scheffe’s 
comparison test.The research findings were as follows (1) The role of internal supervision of the school administrators in Serithai 
campus group under the Secondary Educational Service Area Office Bangkok 2, in overall aspect were at a high level. (2) 
Teacher with different education levels. There were opinions to the role of internal supervision of the school administrators  in 
Serithai campus group under the Secondary Educational Service Area Office Bangkok 2. Were overall and in each aspect not 
different. (3) Teacher with different work experience. There were opinions to the role of internal supervision of the school 
administrators in Serithai campus group under the Secondary Educational Service Area Office Bangkok 2. Were overall aspect at 
the statistically significant level of .05. (4) Teacher from different school sizes. There were opinions to the role of internal 
supervision of the school administrators in Serithai campus group under the Secondary Educational Service Area Office Bangkok 
2. Were overall and in each aspect at the statistically significant level of .05. 
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บทน า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย พุทธศกัรำช 2560 มำตรำ 258 บญัญติัวำ่ ให้ด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศดำ้นกำรศึกษำ  
ไดใ้หค้วำมส ำคญักบักำรศึกษำ โดยมีกำรปรับปรุงดำ้นนโยบำย ดำ้นกำรจดักำรศึกษำ ดำ้นกำรสนบัสนุนกำรจดักำรศึกษำ และดำ้น
ติดตำมตรวจสอบประเมินผลกำรจดักำรศึกษำ ในกำรจดักำรเรียนกำรสอนเพื่อตอบสนองกำรเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 และใหมี้
กลไกและระบบกำรผลิตคดักรองและพฒันำผูป้ระกอบวิชำชีพครูและอำจำรยใ์ห้ได้ผูมี้จิตวิญญำณของควำมเป็นครู  มีควำมรู้
ควำมสำมำรถอย่ำงแท้จริง รวมทั้ งมีกลไกสร้ำงระบบคุณธรรมในกำรบริหำรงำนบุคคลของผูป้ระกอบวิชำชีพครู นอกจำกน้ี 
พระรำชบญัญติักำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ไดก้ ำหนดภำรกิจหลกัของสถำนศึกษำไว ้
เพ่ือให้สถำนศึกษำบริหำรจดักำรและพฒันำคุณภำพกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ เกิดประโยชน์กับผูเ้รียนมำกท่ีสุด กำรพฒันำ
คุณภำพกำรศึกษำ จะส ำเร็จได้ตำมเป้ำหมำย จ ำเป็นตอ้งมีองค์ประกอบส ำคญัในกำรพฒันำ ได้แก่ กระบวนกำรบริหำรจัดกำร 
กระบวนกำรจดักำรเรียนรู้ (ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำแห่งชำติ, 2542) 

กำรขบัเคล่ือนกำรศึกษำของประเทศ ทุกภำคส่วนท่ีรับผิดชอบในกำรจัดกำรศึกษำจะตอ้งเร่งรัด ผลกัดนัปรับสภำพ  
โดยแผนกำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ. 2560-2579) ในยทุธศำสตร์ท่ี 2 กำรผลิตและพฒันำก ำลงัคน กำรวิจยัและนวตักรรมเพื่อสร้ำงขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของประเทศ  และยทุธศำสตร์ท่ี 3 กำรพฒันำศกัยภำพคนทุกช่วงวยัและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้  
โดย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน, หน่วยศึกษำนิเทศก์ (2562) ได้ก ำหนดกระบวนกำรนิเทศ ท่ีตอ้งร่วมกัน
สนับสนุนส่งเสริมไปด้วยกันในลักษณะของ “เกลียวเชือก” รวมทั้ งวิธีกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ พ.ศ. 2542 ซ่ึง
ก ำหนดกำรก ำกบั ติดตำมกำรจดักำรศึกษำของผูบ้ริหำรไวอ้ยำ่งชดัเจน นอกจำกน้ี เกณฑก์ำรประเมินคุณภำพภำยนอกของส ำนกังำน
รับรองมำตรฐำนและประกนัคุณภำพกำรศึกษำ (สมศ.) ไดก้ ำหนดให้กำรนิเทศภำยในเป็นส่วนหน่ึงของเกณฑก์ำรประเมินเพ่ือให้
ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำไดน้ ำไปปฏิบติัในสถำนศึกษำใหมี้ประสิทธิภำพและไดผ้ลอยำ่งเป็นรูปธรรม  (กระทรวงศึกษำธิกำร, ส ำนกังำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน, 2546) 

กำรนิเทศภำยในสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนนั้น มีบทบำทส ำคญัต่อกำรพฒันำกำรจดักำรเรียนกำรสอนในกำรพฒันำศกัยภำพ
ของผูเ้รียนและพฒันำประสิทธิภำพกำรสอนของครู ซ่ึงไดก้ ำหนดโครงสร้ำงและวธีิกำรด ำเนินกำรนิเทศ โดยก ำหนดให้ผูบ้ริหำรทุก
สถำนศึกษำในสงักดั ด ำเนินโครงกำรนิเทศกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ เพื่อปรับปรุงและพฒันำกำรปฏิบติังำนในหนำ้ท่ีของครูใหมี้
ประสิทธิภำพ อนัจะส่งผลให้กำรเรียนกำรสอนมีคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำน (กระทรวงศึกษำธิกำร, 2551) โดยผูบ้ริหำร
สถำนศึกษำต้องมีบทบำทส ำคญัในกำรเป็นผูนิ้เทศ ซ่ึงกำรนิเทศภำยในมีก ำหนดไวใ้นกฎกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยระบบ
หลกัเกณฑแ์ละวธีิประกนัคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ พ.ศ. 2542 ซ่ึงก ำหนดกำรก ำกบัติดตำมกำรจดักำรศึกษำของผูบ้ริหำรไวอ้ยำ่ง
ชดัเจน บทบำทกำรนิเทศของผูบ้ริหำรจึงเป็นปัจจยัส ำคญัท่ีจะท ำให้กำรด ำเนินกำรนิเทศมีระบบและเป็นไปอยำ่งต่อเน่ือง โดยกำร
ส่งเสริมสนบัสนุนใหค้วำมช่วยเหลือครูในสถำนศึกษำ ใหป้ระสบควำมส ำเร็จในกำรปฏิบติังำน  

จำกกำรติดตำมนโยบำยกำรบริหำรของกลุ่มโรงเรียนในสหวิทยำเขตเสรีไทย ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำ 
กรุงเทพมหำนคร เขต 2 กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจดักำรเรียนรู้ไดต้ระหนกัและเห็นควำมส ำคญัของกระบวนกำรนิเทศ
ภำยในสถำนศึกษำ ในกำรใชเ้พ่ือยกระดบัคุณภำพสู่เมืองหลวงกำรศึกษำยกก ำลงั 2 ไดเ้สนอแนวทำงกำรพฒันำกำรนิเทศกำรศึกษำ 
ปีงบประมำณ 2564 ไวด้งัน้ี กำรนิเทศพฒันำระบบนิเทศภำยในสถำนศึกษำ กำรนิเทศออนไลน์ กำรนิเทศกำรจดักำรเรียนกำรสอน 
ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 กำรนิเทศหลกัสูตรสถำนศึกษำ หลกัสูตรฐำนสมรรถนะ กระบวนกำรเรียนรู้ กำร
นิเทศเพ่ือยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียน กำรนิเทศเพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้ Active Learning/เพศวถีิศึกษำ กำรนิเทศเพ่ือส่งเสริมกำร
จดักำรเรียนรู้ กำรใชส่ื้อ เทคโนโลยใีนกำรจดักำรเรียนรู้ โดยมีรูปแบบกำรนิเทศ คือ กำรนิเทศ On-Site โดยใชส้ถำนศึกษำเป็นฐำน 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี
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กำรนิเทศ On-Line โดยใชก้ำรประชุมทำงไกล นิเทศ On-Line โดยใชส้หวทิยำเขตเป็นฐำน (area) ใชก้ลุ่มสำระเป็นฐำน (subject) ใช้
ภำระงำนเป็นฐำน (function) กำรนิเทศ On-Demand นิเทศติดตำมจำกกำรรับชม Video on Demand ยอ้นหลงัจำกกำรบนัทึกกำร
นิเทศ กำรนิเทศ On-Hand กำรนิเทศติดตำมโดยใชคู้่มือหรือเอกสำรทำงรำยกำรในกำรส่ือสำร โดยใชช่้องทำงกำรนิเทศออนไลน์
ผ่ำน Platform เนน้กำรนิเทศกำรจดักำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียน กำรโคช้ กิจกรรม PLC/CPD มุ่งพฒันำครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำใหท้นัต่อกำรเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 (ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2, 2564) 

จำกประเด็นควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำขำ้งตน้ ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะกำรศึกษำบทบำทกำรนิเทศภำยในของ
ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ กลุ่มโรงเรียนในสหวิทยำเขตเสรีไทย  ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำ กรุงเทพมหำนคร เขต 2 
เน่ืองจำกเลง็เห็นวำ่ สำมำรถน ำผลกำรวจิยัไปใชใ้นกำรพฒันำกำรนิเทศภำยในสถำนศึกษำให้มีศกัยภำพมำกข้ึน รวมทั้งน ำไปใชใ้น
กำรปรับปรุง แกไ้ข พฒันำกำรจดักิจกรรมกำรเรียนกำรสอนของครูในสถำนศึกษำ เพื่อให้นกัเรียนและสถำนศึกษำมีประสิทธิภำพ
ตำมเป้ำหมำยของกำรศึกษำ และเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ในกำรปรับปรุงและพฒันำกระบวนกำรนิเทศภำยในของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำให้
มีประสิทธิภำพ สอดคลอ้งกบับริบทพ้ืนท่ี อนัจะเป็นประโยชน์ต่อกำรพฒันำคุณภำพกำรศึกษำ 

 
วตัถุประสงค์การวจิยั 

 
1. เพ่ือศึกษำบทบำทกำรนิเทศภำยในของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ กลุ่มโรงเรียนในสหวิทยำเขตเสรีไทย สังกดัส ำนกังำนเขต

พ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2  
2. เพื่อเปรียบเทียบบทบำทกำรนิเทศภำยในของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ กลุ่มโรงเรียนในสหวิทยำเขตเสรีไทย สังกดัส ำนกังำน

เขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 จ ำแนกตำมวฒิุกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน และขนำดสถำนศึกษำ 
 

กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดในกำรวจิยั 

บทบาทการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา  
กลุ่มโรงเรียนในสหวทิยาเขตเสรีไทย ส านักงานเขตพืน้ที ่

การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
1. บทบำทในฐำนะผูน้ ำ 
2. บทบำทดำ้นมนุษยสมัพนัธ์ 
3. บทบำทดำ้นกำรพฒันำบุคลำกร 
4. บทบำทดำ้นกำรสร้ำงขวญัและก ำลงัใจ 
5. บทบำทดำ้นกำรพฒันำหลกัสูตรสถำนศึกษำ 

สถานภาพของครู 
1. วฒิุกำรศึกษำ 
   1.1ปริญญำตรี  
   1.2 สูงกวำ่ปริญญำตรีข้ึนไป 
2. ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน 
   2.1  นอ้ยกวำ่ 5 ปี 
   2.2  5-10 ปี 
   2.3  มำกกวำ่ 10 ปีข้ึนไป                                                              
3. ขนำดสถำนศึกษำ 
   3.1 ขนำดกลำง 
   3.2 ขนำดใหญ่ 
   3.3 ขนำดใหญ่พิเศษ 
     

ตวัแปรอิสระ ตวัแปรตำม 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี
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กำรนิเทศ On-Line โดยใชก้ำรประชุมทำงไกล นิเทศ On-Line โดยใชส้หวทิยำเขตเป็นฐำน (area) ใชก้ลุ่มสำระเป็นฐำน (subject) ใช้
ภำระงำนเป็นฐำน (function) กำรนิเทศ On-Demand นิเทศติดตำมจำกกำรรับชม Video on Demand ยอ้นหลงัจำกกำรบนัทึกกำร
นิเทศ กำรนิเทศ On-Hand กำรนิเทศติดตำมโดยใชคู้่มือหรือเอกสำรทำงรำยกำรในกำรส่ือสำร โดยใชช่้องทำงกำรนิเทศออนไลน์
ผ่ำน Platform เนน้กำรนิเทศกำรจดักำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียน กำรโคช้ กิจกรรม PLC/CPD มุ่งพฒันำครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำใหท้นัต่อกำรเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 (ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2, 2564) 

จำกประเด็นควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำขำ้งตน้ ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะกำรศึกษำบทบำทกำรนิเทศภำยในของ
ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ กลุ่มโรงเรียนในสหวิทยำเขตเสรีไทย  ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำ กรุงเทพมหำนคร เขต 2 
เน่ืองจำกเลง็เห็นวำ่ สำมำรถน ำผลกำรวจิยัไปใชใ้นกำรพฒันำกำรนิเทศภำยในสถำนศึกษำให้มีศกัยภำพมำกข้ึน รวมทั้งน ำไปใชใ้น
กำรปรับปรุง แกไ้ข พฒันำกำรจดักิจกรรมกำรเรียนกำรสอนของครูในสถำนศึกษำ เพื่อให้นกัเรียนและสถำนศึกษำมีประสิทธิภำพ
ตำมเป้ำหมำยของกำรศึกษำ และเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ในกำรปรับปรุงและพฒันำกระบวนกำรนิเทศภำยในของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำให้
มีประสิทธิภำพ สอดคลอ้งกบับริบทพ้ืนท่ี อนัจะเป็นประโยชน์ต่อกำรพฒันำคุณภำพกำรศึกษำ 

 
วตัถุประสงค์การวจิยั 

 
1. เพ่ือศึกษำบทบำทกำรนิเทศภำยในของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ กลุ่มโรงเรียนในสหวิทยำเขตเสรีไทย สังกดัส ำนกังำนเขต

พ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2  
2. เพื่อเปรียบเทียบบทบำทกำรนิเทศภำยในของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ กลุ่มโรงเรียนในสหวิทยำเขตเสรีไทย สังกดัส ำนกังำน

เขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 จ ำแนกตำมวฒิุกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน และขนำดสถำนศึกษำ 
 

กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดในกำรวจิยั 

บทบาทการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา  
กลุ่มโรงเรียนในสหวทิยาเขตเสรีไทย ส านักงานเขตพืน้ที ่

การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
1. บทบำทในฐำนะผูน้ ำ 
2. บทบำทดำ้นมนุษยสมัพนัธ์ 
3. บทบำทดำ้นกำรพฒันำบุคลำกร 
4. บทบำทดำ้นกำรสร้ำงขวญัและก ำลงัใจ 
5. บทบำทดำ้นกำรพฒันำหลกัสูตรสถำนศึกษำ 

สถานภาพของครู 
1. วฒิุกำรศึกษำ 
   1.1ปริญญำตรี  
   1.2 สูงกวำ่ปริญญำตรีข้ึนไป 
2. ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน 
   2.1  นอ้ยกวำ่ 5 ปี 
   2.2  5-10 ปี 
   2.3  มำกกวำ่ 10 ปีข้ึนไป                                                              
3. ขนำดสถำนศึกษำ 
   3.1 ขนำดกลำง 
   3.2 ขนำดใหญ่ 
   3.3 ขนำดใหญ่พิเศษ 
     

ตวัแปรอิสระ ตวัแปรตำม 

 

 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

  
กำรศึกษำบทบำทกำรนิเทศภำยในของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ กลุ่มโรงเรียนในสหวิทยำเขตเสรีไทย  ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี

กำรศึกษำมธัยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 ไดอ้ำศยัแนวคิดบทบำทกำรนิเทศภำยในสถำนศึกษำ จำกกำรสังเครำะห์แนวคิดของ  
บูซิตำ จนัทร์สิงคโ์ท (2560), วิไลลกัษณ์ ป้องญำติ (2560), อภิสรำ กงัสังข ์(2561), ช่อลดัดำ สิมมำ (2562), ญำณี ญำณะโส (2562),  
อิสรำ พิมคีรี และบุญช่วย ศิริเกษ (2562), วรัิช  เจริญเช้ือ (2563), รวิสรำ แป้งคุณญำติ และสมกูล ถำวรกิจ (2563), ปรียำนุช บุรีรักษ ์
และส ำเริง อ่อนสัมพนัธ์ุ (2564) และเสำวลกัษณ์ บุญมำก และตรัยภูมินทร์ ตรีตรีศวร (2564) สรุปไดว้่ำ บทบำทกำรนิเทศภำยใน
สถำนศึกษำ ไดจ้ ำนวน 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ (1) บทบำทในฐำนะผูน้ ำ (2) บทบำทดำ้นมนุษยสัมพนัธ์ (3) บทบำทดำ้นกำรพฒันำ
บุคลำกร (4) บทบำทดำ้นกำรสร้ำงขวญัและก ำลงัใจ และ (5) บทบำทดำ้นกำรพฒันำหลกัสูตรสถำนศึกษำ ตำมควำมคิดเห็นของครู
ในกลุ่มโรงเรียนในสหวทิยำเขตเสรีไทย ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำ กรุงเทพมหำนคร เขต 2 มีสมมติฐำนวำ่ วฒิุกำรศึกษำ 
ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน และขนำดสถำนศึกษำ ต่ำงกนั มีควำมคิดเห็นแตกต่ำงกนั จำกกำรวิจยัของ ปรียำนุช  บุรีรักษ(์2564) ท่ีพบวำ่
บทบำทกำรนิเทศภำยในของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ โดยภำพรวมอยู่ในระดบัมำก และพบว่ำ สุภำพร แซ่ล่ี และจรัส อติวิทยำภรณ์ 
(2562), ช่อลดัดำ สิมมำ (2562) และอภิสรำ กงัสงัข ์(2561) พบวำ่ สถำนะภำพของครูท่ีต่ำงกนั มีควำมคิดเห็นแตกต่ำงกนั อยำ่งมีนยัส ำคญั
ทำงสถิติท่ีระดบั .05 และพบวำ่ ไม่แตกต่ำงกนั 

 
วธีิการด าเนินการวจิยั 

 
กำรศึกษำบทบำทกำรนิเทศภำยในของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ กลุ่มโรงเรียนในสหวิทยำเขตเสรีไทย  ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี

กำรศึกษำมธัยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 คร้ังน้ี ผูว้จิยัไดท้ ำกำรศึกษำ ดงัน้ี 
1. ศึกษำหลกักำร แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกบับทบำทกำรนิเทศภำยในสถำนศึกษำ ดว้ยกำรสังเครำะห์ จำกแนวคิดของผูท่ี้ได้

ท ำกำรศึกษำวจิยัไวแ้ลว้ แลว้สรุปไดบ้ทบำทกำรนิเทศภำยในสถำนศึกษำของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ กลุ่มโรงเรียนในสหวิทยำเขตเสรีไทย 
ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 และศึกษำควำมคิดเห็นจำกงำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัสถำนภำพ
ของครูท่ีแตกต่ำงกนั  

2. สร้ำงเคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรเก็บรวบรวมขอ้มูล มีลกัษณะเป็นแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดบั และตรวจสอบควำม
สอดคลอ้งเชิงเน้ือหำ (IOC) ไดค้่ำควำมสอดคลอ้งระหวำ่ง 0.80-1.00 และไดน้ ำไปทดลองใช ้พบวำ่ มีค่ำควำมเช่ือมัน่เท่ำกบั 0.97 

3. เก็บรวบรวมขอ้มูลจำกครูในกลุ่มโรงเรียนในสหวิทยำเขตเสรีไทย ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร 
เขต 2 ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยำ่งท่ีไดม้ำจำกกำรก ำหนดขนำดของกลุ่มตวัอยำ่ง ท่ีระดบันยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 จำกกำรเปิดตำรำง
ของ Cohen (Cohen, Manion, & Morrison, 2011, p. 147) จ ำนวน 262 คน และท ำกำรสุ่มตวัอยำ่งดว้ยกำรแบ่งแบบชั้นภูมิ (stratified 
random sampling) โดยใชโ้รงเรียนเป็นชั้นภูมิ (อิทธิพทัธ์ สุวทนัพรกลู, 2561) 

4. วเิครำะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส ำเร็จรูปตำมลกัษณะของขอ้มูล ดงัน้ี 
     4.1 ขอ้มูลสถำนภำพของครู มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรำยกำร (check list) วิเครำะห์โดยกำรแจกแจงควำมถ่ี (frequency) 

และค่ำร้อยละ (percentage) 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

660660

 

     4.2 ขอ้มูลบทบำทกำรนิเทศภำยในของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ วเิครำะห์โดยหำค่ำเฉล่ีย (mean) และค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำน 
(standard deviation) เป็นแบบจ ำแนกควำมหมำย 5 ระดบั (semantic differential) เป็นรำยขอ้และรำยดำ้น โดยยึดเกณฑข์อง บุญชม 
ศรีสะอำด (2560) ดงัน้ี   

 
       คะแนนเฉล่ีย 4.51-5.00 หมำยถึง มีกำรปฏิบติัหรือมีคุณลกัษณะอยูใ่นระดบัมำกท่ีสุด 
       คะแนนเฉล่ีย 3.51-4.50 หมำยถึง มีกำรปฏิบติัหรือมีคุณลกัษณะอยูใ่นระดบัมำก 
       คะแนนเฉล่ีย 2.51-3.50 หมำยถึง มีกำรปฏิบติัหรือมีคุณลกัษณะอยูใ่นระดบัปำนกลำง 
       คะแนนเฉล่ีย 1.51-2.50 หมำยถึง มีกำรปฏิบติัหรือมีคุณลกัษณะอยูใ่นระดบันอ้ย 
       คะแนนเฉล่ีย 1.00-1.50 หมำยถึง มีกำรปฏิบติัหรือมีคุณลกัษณะอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
4.3 วเิครำะห์เปรียบเทียบบทบำทกำรนิเทศภำยในของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ ตำมควำมคิดเห็นของครูกลุ่มโรงเรียนในสหวิทยำเขต

เสรีไทย ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำ กรุงเทพมหำนคร เขต 2 จ ำแนกตำมวฒิุกำรศึกษำ ดว้ยกำรทดสอบ t test แบบ 
Independent 

4.4 วิเครำะห์เปรียบเทียบบทบำทกำรนิเทศภำยในของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ ตำมควำมคิดเห็นของครูกลุ่มโรงเรียนใน 
สหวทิยำเขตเสรีไทย ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 จ ำแนกตำมประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน และ
ขนำดสถำนศึกษำ ดว้ยกำรทดสอบ F test โดยใชส้ถิติกำรวิเครำะห์กำรแปรปรวนทำงเดียว (One-way ANOVA) และเปรียบเทียบ
รำยคู่ตำมวธีิของ เชฟเฟ่ (Scheffe’) 

สถิติท่ีใชใ้นกำรวิจยั สถิติพ้ืนฐำน ไดแ้ก่ กำรแจกแจงควำมถ่ี (frequency) ค่ำร้อยละ (percentage) ค่ำเฉล่ีย (mean) ส่วนเบ่ียงเบน
มำตรฐำน (standard deviation) และสถิติท่ีใชใ้นกำรทดสอบสมมติฐำนเพ่ือเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงดว้ยกำรทดสอบ t test แบบ 
Independent และกำรทดสอบควำมกำรแปรปรวนทำงเดียว (One-way ANOVA) เม่ือพบควำมแตกต่ำง ให้ท ำกำรทดสอบรำยคู่ตำม
วธีิกำรของ เชฟเฟ่ (Scheffe’)  

 
ผลการวจิยั 

 
1.  บทบำทกำรนิเทศภำยในของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ กลุ่มโรงเรียนในสหวิทยำเขตเสรีไทย ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ

มธัยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 โดยภำพรวมอยูใ่นระดบัมำก เม่ือพิจำรณำเป็นรำยดำ้น พบวำ่ อยูใ่นระดบัมำกทุกดำ้น โดยเรียง 
ล ำดบัจำกค่ำเฉล่ียมำกไปหำนอ้ย ดงัน้ี บทบำทดำ้นกำรพฒันำบุคลำกร ( X̅ = 3.68, SD = 0.83) บทบำทดำ้นกำรพฒันำหลกัสูตร
สถำนศึกษำ ( X̅ = 3.66, SD = 0.84) บทบำทในฐำนะผูน้ ำ ( X̅ = 3.63, SD = 0.82) บทบำทดำ้นมนุษยสัมพนัธ์ ( X̅ = 3.60, SD = 0.81) 
และบทบำทดำ้นกำรสร้ำงขวญัและก ำลงัใจ ( X̅ = 3.57, SD = 0.78) 

2. เปรียบเทียบควำมคิดเห็นของครูท่ีมีต่อบทบำทกำรนิเทศภำยในของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำกลุ่มโรงเรียนในสหวิทยำเขต
เสรีไทย สังกดัส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 จ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ในกำร
ท ำงำน และขนำดสถำนศึกษำ พบวำ่ 

    2.1 ครูท่ีมีวุฒิกำรศึกษำต่ำงกัน มีควำมคิดเห็นต่อบทบำทกำรนิเทศภำยในของผู ้บริหำรสถำนศึกษำกลุ่มโรงเรียนใน 
สหวทิยำเขตเสรีไทย ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 โดยภำพรวมและรำยดำ้น ไม่แตกต่ำงกนั  



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี

661661

 

     4.2 ขอ้มูลบทบำทกำรนิเทศภำยในของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ วเิครำะห์โดยหำค่ำเฉล่ีย (mean) และค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำน 
(standard deviation) เป็นแบบจ ำแนกควำมหมำย 5 ระดบั (semantic differential) เป็นรำยขอ้และรำยดำ้น โดยยึดเกณฑข์อง บุญชม 
ศรีสะอำด (2560) ดงัน้ี   

 
       คะแนนเฉล่ีย 4.51-5.00 หมำยถึง มีกำรปฏิบติัหรือมีคุณลกัษณะอยูใ่นระดบัมำกท่ีสุด 
       คะแนนเฉล่ีย 3.51-4.50 หมำยถึง มีกำรปฏิบติัหรือมีคุณลกัษณะอยูใ่นระดบัมำก 
       คะแนนเฉล่ีย 2.51-3.50 หมำยถึง มีกำรปฏิบติัหรือมีคุณลกัษณะอยูใ่นระดบัปำนกลำง 
       คะแนนเฉล่ีย 1.51-2.50 หมำยถึง มีกำรปฏิบติัหรือมีคุณลกัษณะอยูใ่นระดบันอ้ย 
       คะแนนเฉล่ีย 1.00-1.50 หมำยถึง มีกำรปฏิบติัหรือมีคุณลกัษณะอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
4.3 วเิครำะห์เปรียบเทียบบทบำทกำรนิเทศภำยในของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ ตำมควำมคิดเห็นของครูกลุ่มโรงเรียนในสหวิทยำเขต

เสรีไทย ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำ กรุงเทพมหำนคร เขต 2 จ ำแนกตำมวฒิุกำรศึกษำ ดว้ยกำรทดสอบ t test แบบ 
Independent 

4.4 วิเครำะห์เปรียบเทียบบทบำทกำรนิเทศภำยในของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ ตำมควำมคิดเห็นของครูกลุ่มโรงเรียนใน 
สหวทิยำเขตเสรีไทย ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 จ ำแนกตำมประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน และ
ขนำดสถำนศึกษำ ดว้ยกำรทดสอบ F test โดยใชส้ถิติกำรวิเครำะห์กำรแปรปรวนทำงเดียว (One-way ANOVA) และเปรียบเทียบ
รำยคู่ตำมวธีิของ เชฟเฟ่ (Scheffe’) 

สถิติท่ีใชใ้นกำรวิจยั สถิติพ้ืนฐำน ไดแ้ก่ กำรแจกแจงควำมถ่ี (frequency) ค่ำร้อยละ (percentage) ค่ำเฉล่ีย (mean) ส่วนเบ่ียงเบน
มำตรฐำน (standard deviation) และสถิติท่ีใชใ้นกำรทดสอบสมมติฐำนเพ่ือเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงดว้ยกำรทดสอบ t test แบบ 
Independent และกำรทดสอบควำมกำรแปรปรวนทำงเดียว (One-way ANOVA) เม่ือพบควำมแตกต่ำง ให้ท ำกำรทดสอบรำยคู่ตำม
วธีิกำรของ เชฟเฟ่ (Scheffe’)  

 
ผลการวจิยั 

 
1.  บทบำทกำรนิเทศภำยในของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ กลุ่มโรงเรียนในสหวิทยำเขตเสรีไทย ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ

มธัยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 โดยภำพรวมอยูใ่นระดบัมำก เม่ือพิจำรณำเป็นรำยดำ้น พบวำ่ อยูใ่นระดบัมำกทุกดำ้น โดยเรียง 
ล ำดบัจำกค่ำเฉล่ียมำกไปหำนอ้ย ดงัน้ี บทบำทดำ้นกำรพฒันำบุคลำกร ( X̅ = 3.68, SD = 0.83) บทบำทดำ้นกำรพฒันำหลกัสูตร
สถำนศึกษำ ( X̅ = 3.66, SD = 0.84) บทบำทในฐำนะผูน้ ำ ( X̅ = 3.63, SD = 0.82) บทบำทดำ้นมนุษยสัมพนัธ์ ( X̅ = 3.60, SD = 0.81) 
และบทบำทดำ้นกำรสร้ำงขวญัและก ำลงัใจ ( X̅ = 3.57, SD = 0.78) 

2. เปรียบเทียบควำมคิดเห็นของครูท่ีมีต่อบทบำทกำรนิเทศภำยในของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำกลุ่มโรงเรียนในสหวิทยำเขต
เสรีไทย สังกดัส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 จ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ในกำร
ท ำงำน และขนำดสถำนศึกษำ พบวำ่ 

    2.1 ครูท่ีมีวุฒิกำรศึกษำต่ำงกัน มีควำมคิดเห็นต่อบทบำทกำรนิเทศภำยในของผู ้บริหำรสถำนศึกษำกลุ่มโรงเรียนใน 
สหวทิยำเขตเสรีไทย ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 โดยภำพรวมและรำยดำ้น ไม่แตกต่ำงกนั  

 

    2.2 ครูท่ีมีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนต่ำงกนั มีควำมคิดเห็นต่อบทบำทกำรนิเทศภำยในของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ กลุ่ม
โรงเรียนในสหวทิยำเขตเสรีไทย ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 โดยภำพรวม แตกต่ำงกนั อยำ่งมี
นยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 

2.3 ครูท่ีสงักดัขนำดสถำนศึกษำต่ำงกนั มีควำมคิดเห็นต่อบทบำทกำรนิเทศภำยในของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ กลุ่มโรงเรียน
ในสหวิทยำเขตเสรีไทย ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 โดยภำพรวมและรำยดำ้น แตกต่ำงกนั 
อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 

 
อภิปรายผล 

 
1. บทบำทกำรนิเทศภำยในของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ กลุ่มโรงเรียนในสหวิทยำเขตเสรีไทย ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ

มธัยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 โดยภำพรวมอยูใ่นระดบัมำก ทั้งน้ี อำจเป็นเพรำะว่ำ ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำกลุ่มโรงเรียนใน 
สหวิทยำเขตเสรีไทย ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 มีควำมมุ่งมัน่ในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีในกำร
ด ำเนินกำรนิเทศภำยในสถำนศึกษำ ร่วมวำงแผนกำรจดักำรนิเทศกำรศึกษำร่วมกบัผูนิ้เทศและผูรั้บกำรนิเทศ มีกำรนิเทศ ติดตำม 
ประเมินผล และสร้ำงเสริมขวญัก ำลงัใจใหก้บัครูผูส้อนก ำลงัใจ ในกำรปฏิบติังำนนิเทศกำรศึกษำโดยกำรเยีย่มเยยีน รวมทั้งเป็นผูใ้ห้
กำรสนบัสนุนกำรด ำเนินกำรนิเทศกำรศึกษำ และผูบ้ริหำรสถำนศึกษำไดมี้กำรพฒันำตนเองอยูอ่ยำ่งสม ่ำเสมอ ทั้งจำกกำรเขำ้ร่วม
กำรประชุมทำงวชิำกำร กำรอบรมและกำรสมัมนำ นอกจำกน้ี ทำงส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 
ท่ีไดมี้กำรก ำกบัติดตำมและออกเยีย่มสถำนศึกษำในสงักดัอยำ่งต่อเน่ือง จึงท ำให้ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำมีกำรวำงแผน กำรด ำเนินงำน 
กำรประเมิน กำรปรับปรุง และกำรพฒันำกำรนิเทศภำยในสถำนศึกษำ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบันโยบำยและกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของ
ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ปรียำนุช บุรีรักษ ์และส ำเริง อ่อนสัมพนัธ์ุ (2564) 
ท่ีไดท้ ำวจิยัเร่ือง บทบาทการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาในเครือสารสาสน์ เขตการปกครองท่ี 6 ผลกำรวจิยัพบวำ่ บทบำท
กำรนิเทศภำยในของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำในเครือสำรสำสน์ เขตกำรปกครองท่ี 6 โดยภำพรวมทุกดำ้น อยูใ่นระดบัมำก และสอดคลอ้ง
กบั วิรัช เจริญเช้ือ (2563) ท่ีไดท้ ำวิจยัเร่ือง ศึกษาบทบาทการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ผลกำรวจิยัพบวำ่ ผลกำรศึกษำบทบำทกำรนิเทศภำยในของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
สงักดัส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 โดยภำพรวม อยูใ่นระดบัมำก 

2. ครูท่ีมีวุฒิกำรศึกษำต่ำงกัน มีควำมคิดเห็นต่อบทบำทกำรนิเทศภำยในของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ กลุ่มโรงเรียนใน 
สหวทิยำเขตเสรีไทย ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 โดยภำพรวมและรำยดำ้น ไม่แตกต่ำงกนั ซ่ึง
ไม่เป็นไปตำมสมมุติฐำนท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ี อำจเป็นเพรำะว่ำ ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำเปิดโอกำสให้ครูท่ีมีระดบักำรศึกษำต่ำงกนั มีกำร
ปฏิบติัหน้ำท่ีตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยในด้ำนกำรนิเทศภำยในสถำนศึกษำไดอ้ย่ำงเท่ำเทียมกนั โดยยึดหลกักำรมีส่วนร่วมในกำร
ท ำงำน โดยมีกำรก ำหนดบทบำทบุคลำกรในกำรนิเทศ ทั้งผูนิ้เทศและผูเ้ขำ้รับกำรนิเทศอยำ่งชดัเจน ส่งเสริมให้ครูมีกำรประชุมเพ่ือ
แนะน ำกำรจดักำรเรียนกำรสอน มีกำรก ำหนดวิธีวดัผลและประเมินผลในกำรพฒันำครูและบุคลำกรในสถำนศึกษำ มีกำรนิเทศติดตำม
สงัเกตกำรณ์สอนของครู เพื่อพฒันำกำรเรียนกำรสอนใหมี้ประสิทธิภำพ จึงท ำใหเ้ขำ้ใจบทบำทกำรนิเทศภำยในของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ 
ไม่แตกต่ำงจำกครูท่ีมีวฒิุกำรศึกษำต่ำงกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สุภำพร แซ่ล่ี และจรัส อติวิทยำภรณ์ (2562) ไดศึ้กษำกำรนิเทศภำยใน
ของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำโรงเรียนเอกชน อ ำเภอสะเดำ สังกดัส ำนกังำนกำรศึกษำเอกชนจงัหวดัสงขลำ ผลกำรวิจยัพบวำ่ ครูผูส้อน
ในสังกดัส ำนกังำนกำรศึกษำเอกชนจงัหวดัสงขลำ จ ำแนกตำมวฒิุกำรศึกษำ โดยภำพรวม ไม่แตกต่ำงกนั และสอดคลอ้งกบั อำภำภรณ์ 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

662662

 

กอ้นสี และอ ำนวย ทองโปร่ง (2564) ไดศึ้กษำควำมพึงพอใจของครูท่ีมีต่อกำรนิเทศภำยในของโรงเรียนสหวิทยำเขตรัชโยธิน 
ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยม เขต 2 จ ำแนกตำมวฒิุกำรศึกษำ โดยภำพรวม ไม่แตกต่ำงกนั  

3. ครูท่ีมีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนต่ำงกัน มีควำมคิดเห็นต่อบทบำทกำรนิเทศภำยในของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ  
กลุ่มโรงเรียนในสหวิทยำเขตเสรีไทย ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 โดยภำพรวม แตกต่ำงกนั
อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 เป็นไปตำมสมมุติฐำนท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ี อำจเป็นเพรำะวำ่ ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำมีกำรนิเทศภำยใน
สถำนศึกษำ โดยมีกำรส่งเสริม สนบัสนุน พฒันำใหค้รูมีควำมเป็นผูน้ ำในกำรปฏิบติังำน เปิดโอกำสใหค้รูมีส่วนร่วมในกำรตดัสินใจ 
วำงแผนเพ่ือปฏิบติังำน ส่งเสริมสนบัสนุนใหค้รูมีควำมรับผิดชอบต่อหนำ้ท่ี และขยนัอดทนในกำรปฏิบติังำน จึงท ำใหค้รูท่ีมีประสบกำรณ์
ในกำรท ำงำนต่ำงกนั มีควำมคิดเห็นต่อบทบำทกำรนิเทศภำยในของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ กลุ่มโรงเรียนในสหวิทยำเขตเสรีไทย 
ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 โดยภำพรวม แตกต่ำงกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ช่อลดัดำ สิมมำ (2562) 
ไดศึ้กษำกำรศึกษำบทบำทกำรนิเทศภำยในและแนวทำงกำรส่งเสริมบทบำทกำรนิเทศภำยในสถำนศึกษำของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ 
สังกดัองค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดันครรำชสีมำ ตำมทศันะของครูผูส้อน ผลกำรวิจยัพบว่ำ บทบำทกำรนิเทศภำยในของผูบ้ริหำร
สถำนศึกษำ สังกดัองคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดันครรำชสีมำ ตำมทศันะของครูผูส้อน จ ำแนกตำมประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน โดย
ภำพรวม แตกต่ำงกนั อย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 และสอดคลอ้งกบั เสำวลกัษณ์ บุญมำก และตรัยภูมินทร์ ตรีตรีศวร 
(2564) ไดศึ้กษำบทบำทของผูบ้ริหำรกบักำรนิเทศภำยในสถำนศึกษำ สงักดัส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี 
เขต 2 ผลกำรวิจยัพบวำ่ ครูผูส้อนในสังกดัส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 2 ท่ีมีประสบกำรณ์ในกำร
ท ำงำนต่ำงกนั โดยภำพรวมและรำยดำ้น มีควำมเห็นแตกต่ำงกนั อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05  

4. ครูท่ีสงักดัขนำดสถำนศึกษำต่ำงกนั มีควำมคิดเห็นต่อบทบำทกำรนิเทศภำยในของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ กลุ่มโรงเรียน
ในสหวิทยำเขตเสรีไทย ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 โดยภำพรวมและรำยดำ้น แตกต่ำงกนั 
อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 เป็นไปตำมสมมุติฐำนท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ี อำจเป็นเพรำะวำ่ ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำท่ีสงักดัสถำนศึกษำท่ี
ขนำดต่ำงกนั มีสภำพปัญหำ ควำมพร้อม และปัญหำท่ีไม่หมือนกนั กำรบริหำรงำนยอ่มมีควำมแตกต่ำงกนัตำมบริบทของแต่ละ
ขนำดสถำนศึกษำ จึงท ำใหมี้บริบทในกำรนิเทศภำยในสถำนศึกษำมำกหรือนอ้ยแตกต่ำงกนั กล่ำวคือ โรงเรียนขนำดกลำงผูบ้ริหำรมี
บทบำทในกำรนิเทศภำยในสถำนศึกษำ พยำยำมในกำรก ำหนดทิศทำง โครงสร้ำงองคก์รและวตัถุประสงคใ์นกำรพฒันำองคก์รตำม
บริบทของสถำนศึกษำขนำดกลำง ส่วนโรงเรียนขนำดใหญ่และขนำดใหญ่พิเศษ ผูบ้ริหำรมีระบบกำรบริหำรจดักำรท่ีเป็นมำตรฐำน 
จำกบริบทสถำนศึกษำท่ีต่ำงกนั บทบำทกำรนิเทศภำยในของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ จึงมีควำมแตกต่ำงเช่นกัน ซ่ึงสอดคลอ้งกับ 
อภิสรำ กงัสงัข ์(2561) ไดศึ้กษำบทบำทกำรนิเทศภำยในของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำโรงเรียนประถมศึกษำในอ ำเภอสะบำ้ยอ้ย จงัหวดั
สงขลำ ผลกำรวจิยัพบวำ่ ควำมคิดเห็นท่ีมีต่อบทบำทกำรนิเทศภำยในของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำโรงเรียนประถมศึกษำในอ ำเภอสะบำ้
ยอ้ย จงัหวดัสงขลำ จ ำแนกตำมขนำดสถำนศึกษำ โดยภำพรวมและรำยดำ้น  แตกต่ำงกนั อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 และ
สอดคลอ้งกบั อิสรำ พิมคีรี และบุญช่วย ศิริเกษ (2562) ไดศึ้กษำบทบำทของผูบ้ริหำรในกำรนิเทศกำรศึกษำตำมควำมคิดเห็นของครู
ในโรงเรียนสงักดัส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต 19 จ ำแนกตำมขนำดสถำนศึกษำ โดยภำพรวมและรำยดำ้น แตกต่ำง
กนั อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 

 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี
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กอ้นสี และอ ำนวย ทองโปร่ง (2564) ไดศึ้กษำควำมพึงพอใจของครูท่ีมีต่อกำรนิเทศภำยในของโรงเรียนสหวิทยำเขตรัชโยธิน 
ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยม เขต 2 จ ำแนกตำมวฒิุกำรศึกษำ โดยภำพรวม ไม่แตกต่ำงกนั  

3. ครูท่ีมีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนต่ำงกัน มีควำมคิดเห็นต่อบทบำทกำรนิเทศภำยในของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ  
กลุ่มโรงเรียนในสหวิทยำเขตเสรีไทย ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 โดยภำพรวม แตกต่ำงกนั
อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 เป็นไปตำมสมมุติฐำนท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ี อำจเป็นเพรำะวำ่ ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำมีกำรนิเทศภำยใน
สถำนศึกษำ โดยมีกำรส่งเสริม สนบัสนุน พฒันำใหค้รูมีควำมเป็นผูน้ ำในกำรปฏิบติังำน เปิดโอกำสใหค้รูมีส่วนร่วมในกำรตดัสินใจ 
วำงแผนเพ่ือปฏิบติังำน ส่งเสริมสนบัสนุนใหค้รูมีควำมรับผิดชอบต่อหนำ้ท่ี และขยนัอดทนในกำรปฏิบติังำน จึงท ำใหค้รูท่ีมีประสบกำรณ์
ในกำรท ำงำนต่ำงกนั มีควำมคิดเห็นต่อบทบำทกำรนิเทศภำยในของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ กลุ่มโรงเรียนในสหวิทยำเขตเสรีไทย 
ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 โดยภำพรวม แตกต่ำงกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ช่อลดัดำ สิมมำ (2562) 
ไดศึ้กษำกำรศึกษำบทบำทกำรนิเทศภำยในและแนวทำงกำรส่งเสริมบทบำทกำรนิเทศภำยในสถำนศึกษำของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ 
สังกดัองค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดันครรำชสีมำ ตำมทศันะของครูผูส้อน ผลกำรวิจยัพบว่ำ บทบำทกำรนิเทศภำยในของผูบ้ริหำร
สถำนศึกษำ สังกดัองคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดันครรำชสีมำ ตำมทศันะของครูผูส้อน จ ำแนกตำมประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน โดย
ภำพรวม แตกต่ำงกนั อย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 และสอดคลอ้งกบั เสำวลกัษณ์ บุญมำก และตรัยภูมินทร์ ตรีตรีศวร 
(2564) ไดศึ้กษำบทบำทของผูบ้ริหำรกบักำรนิเทศภำยในสถำนศึกษำ สงักดัส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี 
เขต 2 ผลกำรวิจยัพบวำ่ ครูผูส้อนในสังกดัส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 2 ท่ีมีประสบกำรณ์ในกำร
ท ำงำนต่ำงกนั โดยภำพรวมและรำยดำ้น มีควำมเห็นแตกต่ำงกนั อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05  

4. ครูท่ีสงักดัขนำดสถำนศึกษำต่ำงกนั มีควำมคิดเห็นต่อบทบำทกำรนิเทศภำยในของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ กลุ่มโรงเรียน
ในสหวิทยำเขตเสรีไทย ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 โดยภำพรวมและรำยดำ้น แตกต่ำงกนั 
อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 เป็นไปตำมสมมุติฐำนท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ี อำจเป็นเพรำะวำ่ ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำท่ีสงักดัสถำนศึกษำท่ี
ขนำดต่ำงกนั มีสภำพปัญหำ ควำมพร้อม และปัญหำท่ีไม่หมือนกนั กำรบริหำรงำนยอ่มมีควำมแตกต่ำงกนัตำมบริบทของแต่ละ
ขนำดสถำนศึกษำ จึงท ำใหมี้บริบทในกำรนิเทศภำยในสถำนศึกษำมำกหรือนอ้ยแตกต่ำงกนั กล่ำวคือ โรงเรียนขนำดกลำงผูบ้ริหำรมี
บทบำทในกำรนิเทศภำยในสถำนศึกษำ พยำยำมในกำรก ำหนดทิศทำง โครงสร้ำงองคก์รและวตัถุประสงคใ์นกำรพฒันำองคก์รตำม
บริบทของสถำนศึกษำขนำดกลำง ส่วนโรงเรียนขนำดใหญ่และขนำดใหญ่พิเศษ ผูบ้ริหำรมีระบบกำรบริหำรจดักำรท่ีเป็นมำตรฐำน 
จำกบริบทสถำนศึกษำท่ีต่ำงกนั บทบำทกำรนิเทศภำยในของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ จึงมีควำมแตกต่ำงเช่นกัน ซ่ึงสอดคลอ้งกับ 
อภิสรำ กงัสงัข ์(2561) ไดศึ้กษำบทบำทกำรนิเทศภำยในของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำโรงเรียนประถมศึกษำในอ ำเภอสะบำ้ยอ้ย จงัหวดั
สงขลำ ผลกำรวจิยัพบวำ่ ควำมคิดเห็นท่ีมีต่อบทบำทกำรนิเทศภำยในของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำโรงเรียนประถมศึกษำในอ ำเภอสะบำ้
ยอ้ย จงัหวดัสงขลำ จ ำแนกตำมขนำดสถำนศึกษำ โดยภำพรวมและรำยดำ้น  แตกต่ำงกนั อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 และ
สอดคลอ้งกบั อิสรำ พิมคีรี และบุญช่วย ศิริเกษ (2562) ไดศึ้กษำบทบำทของผูบ้ริหำรในกำรนิเทศกำรศึกษำตำมควำมคิดเห็นของครู
ในโรงเรียนสงักดัส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต 19 จ ำแนกตำมขนำดสถำนศึกษำ โดยภำพรวมและรำยดำ้น แตกต่ำง
กนั อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 

 
 
 
 
 

 

ข้อเสนอแนะเพือ่การน าไปใช้ 
 

1. บทบำทในฐำนะผูน้ ำ ผูบ้ริหำรควรใหค้  ำแนะน ำในกำรจดักิจกรรมกำรเรียนกำรสอนของครู เพ่ือใหส้ร้ำงให้ครูเกิดควำม
เป็นผูน้ ำในดำ้นกำรจดักำรเรียนกำรสอน ในบทบำทหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบ และประสำนควำมร่วมมือในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหเ้กิด
คุณภำพในกำรจดักำรศึกษำ  

2. บทบำทดำ้นมนุษยสมัพนัธ์ ผูบ้ริหำรควรสร้ำงแรงจูงใจเสริมสร้ำงพลงัใจให้ครู มีควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบติังำนร่วมกนั 
เพื่อเป็นแรงขบัเคล่ือนท่ีส ำคญัในปฏิบติังำนของสถำนศึกษำ มีพลงั กระตือรือร้นท่ีจะท ำงำนใหส้ ำเร็จ 

3. บทบำทดำ้นกำรพฒันำบุคลำกร ผูบ้ริหำรควรมีกำรก ำหนดวิธีวดัผลและประเมินผลในกำรพฒันำครูและบุคลำกรใน
สถำนศึกษำ เพื่อใชเ้ป็นแนวทำงในกำรวดัและประเมินผล และน ำผลกำรวดัและประเมินผลไปพฒันำศกัยภำพของครู 

4. บทบำทดำ้นกำรสร้ำงขวญัและก ำลงัใจ ผูบ้ริหำรควรสร้ำงขวญัก ำลงัใจในกำรปฏิบติังำนดว้ยวิธีกำรท่ีหลำกหลำย เพื่อ
กำรสร้ำงขวญัก ำลงัใจในเชิงบวกให้ครู ผูบ้ริหำรควรตระหนกัและพิจำรณำถึงปัจจยัต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งภำยในโรงเรียนของตนเอง 
รวมทั้งหำทำงปรับปรุงแกไ้ขส่ิงต่ำง ๆ ท่ีคิดวำ่ เป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบติังำนเพ่ือใหข้วญัและก ำลงัใจของคุณครูสูงข้ึน 

5. บทบำทดำ้นกำรพฒันำหลกัสูตรสถำนศึกษำ ผูบ้ริหำรควรส่งเสริมให้ครูมีบทบำทในกำรจดัประสบกำรณ์และจดัท ำ
แผนกำรจดักำรเรียนรู้อยำ่งหลำกหลำย ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส ำคญัให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตร เพ่ือกำรพฒันำหลกัสูตรสถำนศึกษำให้
ประสบผลส ำเร็จไดอ้ยำ่งมีคุณภำพ ท่ีสอดคลอ้งกบัควำมถนดั ควำมสนใจ และควำมสำมำรถของผูเ้รียน 
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การวิจัยคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการครู  สังกัดส านักงานเขตบางขุนเทียน 

กรุงเทพมหานคร และเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวติการท างานของขา้ราชการครู สังกดัส านกังานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตามระดบัการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และขนาดสถานศึกษา กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี จ านวน 248 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นแบบสอบถามท่ีมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง
ระหวา่ง 0.80-1.00 มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.96 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการเปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวธีิการของเชฟเฟ่ 
ผลการวิจยัพบว่า (1) คุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการครู โรงเรียนสังกดัส านักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ใน
ภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก และ (2) ขา้ราชการครูท่ีมีระดบัการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และขนาดสถานศึกษาต่างกนั มีความ
คิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการครู โรงเรียนสังกดัส านกังานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและ
รายดา้น แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
ค าส าคญั: คุณภาพชีวติการท างาน, ขา้ราชการครู, ส านกังานเขตบางขนุเทียน 
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Abstract 
 

The purposes of this research were to study the level of Quality of work life of government teacher under Bang Khun 
Thian District office Bangkok and (2) compare Competencies of Quality of working life of government teacher under Bang Khun 
Thian District office Bangkok. Classified by education levels, work experience and school size. The samples used in the research 
are 248 teachers in Bang Khun Thian District office in Bangkok, academic year 2021. The instrument used to collect the data was 
a 5-rating scale questionnaire. The discrimination was between .80 to 1.0, and the reliability was 0.96. The statistics used in the 
data analysis were frequency distribution, percentage, mean, standard deviation, t test, One-way analysis of variance (One-way 
ANOVA) and Scheffe’s comparison test. The research findings were as follows: (1) Quality of work life of government teacher 
under Bang Khun Thian District office Bangkok, overall and each aspects were found at high level. (2) The government teachers 
with different levels of education, work experiences and school size had different opinions on Quality of work life of government 
teacher under Bang Khun Thian District office Bangkok, the overall and considering each aspects were found to be diffe rent at a 
significant level of .05.   
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ANOVA) and Scheffe’s comparison test. The research findings were as follows: (1) Quality of work life of government teacher 
under Bang Khun Thian District office Bangkok, overall and each aspects were found at high level. (2) The government teachers 
with different levels of education, work experiences and school size had different opinions on Quality of work life of government 
teacher under Bang Khun Thian District office Bangkok, the overall and considering each aspects were found to be diffe rent at a 
significant level of .05.   
 
Keywords: Quality of Work Life, Government Teacher, Bang Khun Thian District Office 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
บทน า 

 
แผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2560 – 2579 เป็นแผนระยะยาว 20 ปี ท่ีให้ความส าคญักบัการสร้างกระบวนการจดัการศึกษา  

ท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เพ่ือใชเ้ป็นกลไกหลกัในการพฒันาศกัยภาพและขีดความสามารถของคนไทย โดยมุ่งเพ่ิมโอกาสและ
ความเสมอภาคในการเขา้ถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานของประชาชนทุกช่วงวยั ทุกกลุ่มเป้าหมาย เพ่ิมประสิทธิภาพ 
ของการบริหารจดัการศึกษาทุกระดบั พฒันาก าลงัคนท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดงานและการพฒันาประเทศ และสร้าง
การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของทุกภาคส่วนในสงัคม ผา่นการสร้างความรู้ความเขา้ใจ การรับรู้ การยอมรับ และพร้อมท่ีจะเขา้
มามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของผูเ้ก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุผลตามเป้าหมายท่ีก าหนด โดยมีกรอบ
ทิศทาง และเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ ท่ีสนองหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวพระราชด าริของสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วั เก่ียวกบัการสร้างบุคลิกและอุปนิสัยท่ีดีงาม (character education) สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ชาติ ยทุธศาสตร์ประเทศไทย 
4.0 และแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560-2564 และรองรับกบัโครงสร้างประชากร บริบทการจัด
การศึกษาของประเทศ และสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปของกระแสโลกาภิวตัน์ในโลกศตวรรษท่ี 21 (แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.           
2560-2579)  เพื่อให ้“คนไทยทุกคนไดรั้บการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอยา่งมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอยา่งเป็นสุข สอดคลอ้งกบัหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21”  โดยมีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อพฒันาระบบและกระบวนการจดั
การศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ (2) เพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลกัษณะ ทกัษะ และสมรรถนะท่ีสอดคลอ้ง
กบับทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ (3) เพื่อพฒันา
สงัคมไทยใหเ้ป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามคัคี และร่วมมือผนึกก าลงัมุ่งสู่การพฒันาประเทศอยา่งย ัง่ยืน
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ (4) เพ่ือน าประเทศไทยกา้วขา้มกบัดกัประเทศท่ีมีรายไดป้านกลาง และความเหล่ือมล ้า
ภายในประเทศลดลง เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมดา้นก าลงัคน และการเสริมสร้างศกัยภาพของประชากรในทุกช่วงวยั มุ่งเน้นการ
ยกระดบัคุณภาพทุนมนุษยข์องประเทศ โดยพฒันาคนใหเ้หมาะสมตามช่วงวยั เพ่ือใหเ้ติบโตอยา่งมีคุณภาพ  

ดงันั้น ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ไดเ้ห็นความส าคญัวา่ กระบวนการศึกษาท่ีดีนั้น ควรตอ้งมีการปฏิรูปอยู่
เสมอ เพ่ือใหส้อดคลอ้งและเท่าทนักบัการพฒันาประเทศ การปฏิรูประบบการศึกษาของไทยอยา่งเป็นระบบนั้น ตอ้งมีการก าหนด
เป้าหมาย และแนวทางการจดัการศึกษา การบริหารจดัการ การก ากบัดูแล และการประกนัคุณภาพการศึกษา ภารกิจดงักล่าวจะส าเร็จ
ลุล่วงไปได ้ตอ้งอาศยัความร่วมมือจากหลายฝ่าย รวมทั้งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง องคก์รการศึกษา องคก์รทอ้งถ่ิน ผูป้กครอง นกัเรียน 
ในการพฒันาประเทศนั้น (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2553) ดว้ยเหตุน้ีจึงถือไดว้า่ ขา้ราชการครูเป็นผูท่ี้มีความส าคญั
ต่อประเทศอยา่งยิง่ เน่ืองจากประเทศชาติจะเจริญไดน้ั้น ส่วนหน่ึงยอ่มอยูท่ี่การปฏิบติัหนา้ท่ีของขา้ราชการครู  ซ่ึงจะตอ้งมีคุณลกัษณะท่ี
ดี คือ มีความสามารถในการปฏิบติัหนา้ท่ี มีอุดมการณ์ และมีจิตวญิญาณของความเป็นครู เพราะคุณภาพของขา้ราชการครูยอ่มส่งผล
ใหก้ารปฏิบติังานประสบผลส าเร็จ มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพท่ีดี ดงัค ากล่าวท่ีวา่ “คนท่ีมีคุณภาพ เป็นกุญแจส าคญัท่ีจะไขไปสู่
ความส าเร็จขององคก์ร” (สมหวงั พิธิยานุวฒัน์, 2551)  ดงันั้น กญุแจท่ีจะไขไปสู่ความส าเร็จของโรงเรียนก็คือ ขา้ราชการครู นัน่เอง 

การใหค้วามส าคญัต่อคุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการครู จึงเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นอยา่งยิ่ง โดยเฉพาะคุณภาพชีวิตในการ
ท างาน อนัจะส่งผลให้เกิดความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง  เกิดความรู้สึกท่ีดีต่องาน และเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อองคก์ร นอกจากน้ี ยงัช่วย
ส่งเสริมในเร่ืองสุขภาพจิต มีขวญัและก าลงัใจท่ีดีในการปฏิบติังาน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีท าให้คนมีเป้าหมาย และพลงัในการฝ่าฟันอุปสรรค 
ท าให้คนมีความคิดเชิงบวก ช่วยสนบัสนุนให้คนกลา้คิด กลา้ท า จนน าไปสู่เป้าหมายของงาน และความส าเร็จในชีวิตได้ (สฎาย ุ      
ธีระวนิชตระกูล, 2553) ดงันั้น คุณภาพชีวิตการท างาน จึงเป็นเร่ืองท่ีมีผลกระทบโดยตรงต่อขา้ราชการครู เพราะถา้หากเกิดสภาพ



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

668668

 
 

ปัญหาคุณภาพชีวิตการท างานท่ีไม่ได้มาตรฐาน มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพในสภาพวิกฤตทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน           
เม่ือเปรียบเทียบดา้นค่าตอบแทน สวสัดิการท่ีไดรั้บ และความมัน่คงกา้วหนา้ในอาชีพ กบัค่าครองชีพท่ีสูงข้ึนเร่ือย ๆ ซ่ึงจะส่งผล
กระทบต่อความเจริญกา้วหนา้ในการบริหารองคก์รอยา่งแน่นอน  

ดว้ยเหตุดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการครู รวมทั้งหาแนวทางการพฒันา
คุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการครูในสังกดัส านกังานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร เพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตการท างาน
ของขา้ราชการครูใหดี้ข้ึน เพราะถา้ครูมีคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดีแลว้ ยอ่มสามารถจดัการเรียนการสอนท่ีดี มีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะ
ส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน สร้างความเช่ือมัน่ในการบริหารงานของผูบ้ริหาร อีกทั้งยงัเป็นแนวทางในการก าหนด
นโยบาย แผนงาน ในการส่งเสริมการพฒันาขา้ราชการครูไดอ้ย่างเหมาะสม นอกจากน้ี ผูบ้ริหารการศึกษาระดบัสูงอาจใชเ้ป็น
แนวทางในการก าหนดนโยบายให้ตอบสนองต่อความตอ้งการ และพฒันาคุณภาพชีวิตการท างานและพฤติกรรมการสอนของ
ขา้ราชการครูใหมี้คุณภาพในโอกาสต่อไป 

 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

 
1. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวติการท างานของขา้ราชการครู โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร                
2. เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการครู โรงเรียนสังกดัส านกังานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 

จ าแนกตามระดบัการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และขนาดสถานศึกษา 
 

กรอบแนวคดิในการวจิยั 
                                 ตวัแปรอิสระ                                                       ตวัแปรตาม 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

ภาพ1 กรอบแนวคิดในการวจิยั

       สถานภาพของขา้ราชการครู 

 
1. ระดบัการศึกษา 
     1.1 ปริญญาตรี 
     1.2 สูงกวา่ปริญญาตรี 
2. ประสบการณ์การท างาน 
      2.1 นอ้ยกวา่ 5 ปี 
      2.2 5-10 ปี 
      2.3 มากกวา่10 ปี ข้ึนไป 
3. ขนาดสถานศึกษา 
      3.1 ขนาดเลก็  
      3.2 ขนาดกลาง 
      3.3 ขนาดใหญ่ 
 
 
 

  

 3. ประสบการณ์การ
ท างาน 

คุณภาพชีวติการท างานของขา้ราชการครู สงักดั
ส านกังานเขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 

 
1. ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม 
2. ดา้นความกา้วหนา้และ มัน่คงในงาน                                                                                                                  
3. ดา้นการพฒันาความสามารถของบุคลากร 
4. ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีถูกสุขลกัษณะ 
    และปลอดภยั 
5. ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวติการท างาน  
    และชีวติส่วนตวั 
6. ดา้นการบูรณาการทางสงัคม 

 

     

  

 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี

669669

 
 

ปัญหาคุณภาพชีวิตการท างานท่ีไม่ได้มาตรฐาน มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพในสภาพวิกฤตทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน           
เม่ือเปรียบเทียบดา้นค่าตอบแทน สวสัดิการท่ีไดรั้บ และความมัน่คงกา้วหนา้ในอาชีพ กบัค่าครองชีพท่ีสูงข้ึนเร่ือย ๆ ซ่ึงจะส่งผล
กระทบต่อความเจริญกา้วหนา้ในการบริหารองคก์รอยา่งแน่นอน  

ดว้ยเหตุดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการครู รวมทั้งหาแนวทางการพฒันา
คุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการครูในสังกดัส านกังานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร เพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตการท างาน
ของขา้ราชการครูใหดี้ข้ึน เพราะถา้ครูมีคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดีแลว้ ยอ่มสามารถจดัการเรียนการสอนท่ีดี มีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะ
ส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน สร้างความเช่ือมัน่ในการบริหารงานของผูบ้ริหาร อีกทั้งยงัเป็นแนวทางในการก าหนด
นโยบาย แผนงาน ในการส่งเสริมการพฒันาขา้ราชการครูไดอ้ย่างเหมาะสม นอกจากน้ี ผูบ้ริหารการศึกษาระดบัสูงอาจใชเ้ป็น
แนวทางในการก าหนดนโยบายให้ตอบสนองต่อความตอ้งการ และพฒันาคุณภาพชีวิตการท างานและพฤติกรรมการสอนของ
ขา้ราชการครูใหมี้คุณภาพในโอกาสต่อไป 

 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

 
1. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวติการท างานของขา้ราชการครู โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร                
2. เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการครู โรงเรียนสังกดัส านกังานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 

จ าแนกตามระดบัการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และขนาดสถานศึกษา 
 

กรอบแนวคดิในการวจิยั 
                                 ตวัแปรอิสระ                                                       ตวัแปรตาม 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

ภาพ1 กรอบแนวคิดในการวจิยั

       สถานภาพของขา้ราชการครู 

 
1. ระดบัการศึกษา 
     1.1 ปริญญาตรี 
     1.2 สูงกวา่ปริญญาตรี 
2. ประสบการณ์การท างาน 
      2.1 นอ้ยกวา่ 5 ปี 
      2.2 5-10 ปี 
      2.3 มากกวา่10 ปี ข้ึนไป 
3. ขนาดสถานศึกษา 
      3.1 ขนาดเลก็  
      3.2 ขนาดกลาง 
      3.3 ขนาดใหญ่ 
 
 
 

  

 3. ประสบการณ์การ
ท างาน 

คุณภาพชีวติการท างานของขา้ราชการครู สงักดั
ส านกังานเขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 

 
1. ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม 
2. ดา้นความกา้วหนา้และ มัน่คงในงาน                                                                                                                  
3. ดา้นการพฒันาความสามารถของบุคลากร 
4. ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีถูกสุขลกัษณะ 
    และปลอดภยั 
5. ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวติการท างาน  
    และชีวติส่วนตวั 
6. ดา้นการบูรณาการทางสงัคม 

 

     

  

 

 

 
 

 

 

แนวคดิทฤษฎ ีและผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

การวิจยัคุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการครู สังกดัส านกังานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ไดอ้าศยัแนวคิด
คุณภาพชีวิตการท างานจากการสังเคราะห์แนวคิดของ ทศันีย ์ชาติไทย (2559), ปิยฉัตร มนัจิตร (2559), ปิยวฒัน์ เคแสง (2559),     
ปรียาภรณ์ พวงทยั (2559), พิศโสภา ทีฆาวงค ์(2560), มูฮมัหมดั มะลี (2560), พูนพงษ ์คูนา (2561), อารียา การดี (2562), ณฐิณี 
มณีวรรณ (2563) และนรินทร์ อบแพทย ์(2563) สรุปไดคุ้ณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการครู ประกอบดว้ย ดา้นค่าตอบแทนท่ี
เพียงพอและยติุธรรม ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน ดา้นการพฒันาความสามารถของบุคลากร ดา้นสภาพแวดลอ้มใน
การท างานท่ีถูกสุขลกัษณะและปลอดภยั  ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวติการท างานและชีวติส่วนตวั และดา้นการบูรณาการทางสังคม 
ตามความคิดเห็นของขา้ราชการครู สงักดัส านกังานเขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร มีสมมุติฐานวา่ ครูท่ีมีระดบัการศึกษา ประสบการณ์
การท างาน และขนาดสถานศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกนั จากการวิจยัของ ฐิติพรรณ ธารทรัพยท์วี (2560) ท่ีพบว่า 
คุณภาพชีวติการท างานของขา้ราชการครูโดยรวมและรายขอ้ อยูใ่นระดบัมาก และของ อญัชลี วงษข์นัธ์ (2563), ฐิติพรรณ ธารทรัพยท์ว ี
(2560) และเพญ็ศรี เวชประพนัธ์ (2559) สถานะของครูท่ีต่างกนั มีความคิดเห็นแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
วธีิด าเนินการวจิยั 

 
การวจิยัคุณภาพชีวติการท างานของขา้ราชการครู สงักดัส านกังานเขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร คร้ังน้ี ผูว้จิยัได้

ท าการศึกษา 
1. ศึกษาหลกัการแนวคิดทฤษฎี เก่ียวกบัคุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการครู ดว้ยการสังเคราะห์จากแนวคิดของผูท่ี้

ไดท้ าการศึกษาวิจยัไวแ้ลว้ แลว้สรุปไดแ้นวทางคุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการครูในโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร แลว้ศึกษาความคิดเห็นจากงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัสถานภาพของครูท่ีแตกต่างกนั  

2. สร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั และตรวจสอบความ
สอดคลอ้งเชิงเน้ือหา (IOC) ไดค้่าความสอบคลอ้ง 0.80-1.00 และไดน้ าไปทดลองใช ้พบวา่ มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.96  

3. เก็บรวบรวมขอ้มูลจากขา้ราชการครูในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ขา้ราชการครูท่ีปฏิบติังานในโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตบางขุนเทียน ปีการศึกษา 2564 จ านวน 248 คน 
โดยการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จากการเปิดตารางของ Cohen (Cohen, Manion, & Morrison, 
2011, p. 147) เม่ือไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งแลว้น ามาหากลุ่มตวัอยา่ง โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งดว้ยการแบ่งแบบชั้นภูมิ (stratified 
random sampling) โดยใชโ้รงเรียนเป็นชั้นภูมิ (อิทธิพทัธ์ สุวทนัพรกลู, 2561) 

4. วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปตามลกัษณะของขอ้มูล ดงัน้ี  
4.1 ขอ้มูลสถานภาพของขา้ราชการครู มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list)  
4.2 ขอ้มูลคุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการครู วิเคราะห์โดยหาค่าเฉล่ีย (mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard 

deviation) เป็นแบบจ าแนกความหมาย 5 ระดบั (semantic differential) เป็นรายขอ้และรายดา้น โดยยึดเกณฑข์อง บุญชม ศรีสะอาด 
(2560, หนา้ 30) ดงัน้ี  

          คะแนนเฉล่ีย 4.51-5.00  หมายถึง คุณภาพชีวติการท างานของขา้ราชการครูอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
          คะแนนเฉล่ีย 3.51-4.50  หมายถึง คุณภาพชีวติการท างานของขา้ราชการครูอยูใ่นระดบัมาก  
          คะแนนเฉล่ีย 2.51-3.50  หมายถึง คุณภาพชีวติการท างานของขา้ราชการครูอยูใ่นระดบัปานกลาง  



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

670670

 
 

 

 

          คะแนนเฉล่ีย 1.51-2.50  หมายถึง คุณภาพชีวติการท างานของขา้ราชการครูอยูใ่นระดบันอ้ย 
          คะแนนเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง คุณภาพชีวติการท างานของขา้ราชการครูอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด  

4.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการครูสังกดัส านกังานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตามระดบัการศึกษา ดว้ยการทดสอบ t test แบบ Independent  

4.4 วเิคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพชีวติการท างานของขา้ราชการครู สงักดัส านกังานเขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร  
จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน  และขนาดสถานศึกษา ดว้ยการทดสอบ F test โดยใชส้ถิติการวเิคราะห์การแปรปรวนทางเดียว 
(one-way ANOVA) และเปรียบเทียบรายคูต่ามวธีิของ เชฟเฟ่ (Scheffe’s)   

สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั สถิติพ้ืนฐานไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และสถิติท่ีใชใ้นการ
ทดสอบสมมุติฐานเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างดว้ยการทดสอบทดสอบ t test แบบ Independent และการทดสอบความแปรปรวน
แบบทางเดียว (One-way ANOVA) และเปรียบเทียบรายคู่ตามวธีิของ เชฟเฟ่ (Scheffe’s)   

 
ผลการวจิยั 

 
1. คุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการครู สังกดัส านกังานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยูใ่นระดบั

มาก โดยเรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียมากไปหานอ้ยดงัน้ี ดา้นการพฒันาความสามารถของบุคลากร (x̅ = 4.11) (SD = .62) ดา้นความ
สมดุลระหวา่งชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตวั (x̅ = 4.10 ) (SD = .69) ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม (x̅ = 4.08) (SD = 
.66) ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีถูกสุขลกัษณะและปลอดภยั (x̅ = 4.08) (SD = .67) ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงใน
งาน (x̅ = 4.06) (SD = .64) และดา้นการบูรณาการทางสงัคม (x̅ = 4.04) (SD = .73) 

2. ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวติการท างานของขา้ราชการครู สงักดัส านกังานเขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร จ าแนก
ตามระดบัการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และขนาดสถานศึกษา พบวา่ 

2.1 ขา้ราชการครูท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวติการท างานของขา้ราชการครู สังกดัส านกังาน
เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดา้น แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   

2.2 ขา้ราชการครูท่ีมีประสบการณ์การท างานต่างกนั มีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการครู สังกดั
ส านกังานเขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมและรายดา้น แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

2.3 ขา้ราชการครูท่ีมีขนาดสถานศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการครู สังกดัส านกังาน
เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดา้น แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
อภิปรายผล 

 
1. คุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการครู สังกดัส านกังานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของ

ขา้ราชการครู ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษาในสังกดัส านกังานเขตบางขุนเทียน พยายามท่ี    
จะหนัมาใส่ใจเร่ืองบุคลากรครูในสงักดัส านกังานเขตบางขนุเทียนมากข้ึน จึงส่งผลใหข้า้ราชการครูรู้สึกพึงพอใจในคุณภาพชีวติการ
ท างานของตนเอง ทั้งในเร่ืองของค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม ความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน การพฒันาความสามารถ            
ของบุคลากร สภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีถูกสุขลกัษณะและปลอดภยั  ความสมดุลระหวา่งชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตวั และ
การบูรณาการทางสังคม ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ฐิติพรรณ ธารทรัพยท์วี (2560) ท าการวิจัยเร่ือง คุณภาพชีวิตการท างาน      



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี

671671

 
 

 

 

          คะแนนเฉล่ีย 1.51-2.50  หมายถึง คุณภาพชีวติการท างานของขา้ราชการครูอยูใ่นระดบันอ้ย 
          คะแนนเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง คุณภาพชีวติการท างานของขา้ราชการครูอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด  

4.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการครูสังกดัส านกังานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตามระดบัการศึกษา ดว้ยการทดสอบ t test แบบ Independent  

4.4 วเิคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพชีวติการท างานของขา้ราชการครู สงักดัส านกังานเขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร  
จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน  และขนาดสถานศึกษา ดว้ยการทดสอบ F test โดยใชส้ถิติการวเิคราะห์การแปรปรวนทางเดียว 
(one-way ANOVA) และเปรียบเทียบรายคูต่ามวธีิของ เชฟเฟ่ (Scheffe’s)   

สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั สถิติพ้ืนฐานไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และสถิติท่ีใชใ้นการ
ทดสอบสมมุติฐานเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างดว้ยการทดสอบทดสอบ t test แบบ Independent และการทดสอบความแปรปรวน
แบบทางเดียว (One-way ANOVA) และเปรียบเทียบรายคู่ตามวธีิของ เชฟเฟ่ (Scheffe’s)   

 
ผลการวจิยั 

 
1. คุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการครู สังกดัส านกังานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยูใ่นระดบั

มาก โดยเรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียมากไปหานอ้ยดงัน้ี ดา้นการพฒันาความสามารถของบุคลากร (x̅ = 4.11) (SD = .62) ดา้นความ
สมดุลระหวา่งชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตวั (x̅ = 4.10 ) (SD = .69) ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม (x̅ = 4.08) (SD = 
.66) ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีถูกสุขลกัษณะและปลอดภยั (x̅ = 4.08) (SD = .67) ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงใน
งาน (x̅ = 4.06) (SD = .64) และดา้นการบูรณาการทางสงัคม (x̅ = 4.04) (SD = .73) 

2. ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวติการท างานของขา้ราชการครู สงักดัส านกังานเขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร จ าแนก
ตามระดบัการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และขนาดสถานศึกษา พบวา่ 

2.1 ขา้ราชการครูท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวติการท างานของขา้ราชการครู สังกดัส านกังาน
เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดา้น แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   

2.2 ขา้ราชการครูท่ีมีประสบการณ์การท างานต่างกนั มีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการครู สังกดั
ส านกังานเขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมและรายดา้น แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

2.3 ขา้ราชการครูท่ีมีขนาดสถานศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการครู สังกดัส านกังาน
เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดา้น แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
อภิปรายผล 

 
1. คุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการครู สังกดัส านกังานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของ

ขา้ราชการครู ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษาในสังกดัส านกังานเขตบางขุนเทียน พยายามท่ี    
จะหนัมาใส่ใจเร่ืองบุคลากรครูในสงักดัส านกังานเขตบางขนุเทียนมากข้ึน จึงส่งผลใหข้า้ราชการครูรู้สึกพึงพอใจในคุณภาพชีวติการ
ท างานของตนเอง ทั้งในเร่ืองของค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม ความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน การพฒันาความสามารถ            
ของบุคลากร สภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีถูกสุขลกัษณะและปลอดภยั  ความสมดุลระหวา่งชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตวั และ
การบูรณาการทางสังคม ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ฐิติพรรณ ธารทรัพยท์วี (2560) ท าการวิจัยเร่ือง คุณภาพชีวิตการท างาน      

 
 

 

 

ของข้าราชการครูในกลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขตบ้านบึง 2 สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ผลการวิจยั
พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครูในกลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขตบ้านบึง 2 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก ทั้งยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จินตนา  อุ่มครุฑ (2561) ท าการวิจยั
เร่ือง แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครู ในสหวิทยาเขตชาวดอย สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ผลการวจิยัพบวา่ การพฒันาคุณภาพชีวติการท างานของขา้ราชการครูในสหวิทยาเขตชาวดอย สังกดั
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ ณฐิณี 
มณีวรรณ (2563) ท าการวิจยัเร่ือง ภาวะผู้น าในศตวรรษท่ี 21 ท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครู สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา มัธยมศึกษา เขต 18  ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผูน้ าในศตวรรษท่ี 21 ท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของ
ขา้ราชการครู สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 โดยภาพรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัมากเช่นกนั 

2. ขา้ราชการครูท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวติการท างานของขา้ราชการครู สงักดัส านกังานเขต
บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและรายดา้น แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เป็นไปตามสมมุติฐาน
ท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะขา้ราชการครูท่ีมีระดบัการศึกษาสูงไดรั้บโอกาสจากผูบ้ริหารในการปฏิบติังานท่ีมีความส าคญั จึงท าใหมี้
มุมมองและแง่คิดในการปฏิบติังาน รวมถึงความกา้วหน้าในอาชีพแตกต่างจากขา้ราชการครูท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ เน่ืองจาก
ขา้ราชการครูท่ีมีระดบัการศึกษาสูงข้ึน ไดรั้บการปรับเงินเดือนสูงข้ึนตามวฒิุการศึกษา ท าให้ไดรั้บค่าตอบแทนเพ่ิมข้ึน สามารถ
น ามาเป็นค่าใชจ่้ายในการด ารงชีวิตประจ าวนัได ้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พระครูปลดั ประสิทธ์ิ ปสิทฺโธ (2563) ไดท้ าการวิจยั
เร่ือง การศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานท่ีส่งผลต่อการปรับตัวในการปฏิบัติงาน ช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ของข้าราชการ
ครู สังกัดกรุงเทพมหานคร เม่ือจ าแนกตามระดบัการศึกษา ผลการวจิยัพบวา่ การศึกษาคุณภาพชีวติการท างานท่ีส่งผลต่อการปรับตวั
ในการปฏิบติังานช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ของขา้ราชการครู สังกดักรุงเทพมหานคร ทั้งภาพรวมแตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบั .05 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อญัชลี วงษข์นัธ์ (2563) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง การศึกษาคุณภาพชีวิตการท างาน
ของข้าราชการครูสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 เม่ือจ าแนกตามระดบัการศึกษา ผลการวิจยัพบวา่ 
การศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการครูสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โดยภาพรวม
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01   

3. ขา้ราชการครูท่ีมีประสบการณ์การท างานต่างกนั มีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการครู สังกดั
ส านกังานเขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและรายดา้น แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เป็นไปตาม
สมมุติฐานท่ีตั้ งไว  ้ ทั้ งน้ี อาจเป็นเพราะการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายในโรงเรียนเดียวกัน ซ่ึงผูบ้ริหารได้ให้
ความส าคญักบัขา้ราชการครูโดยค านึงถึงการมีประสบการณ์การท างาน ท่ีจะมอบหมายงานในดา้นท่ีขา้ราชการครูมีประสบการณ์ 
เพื่อใหง้านออกมาดีและมีประสิทธิภาพ ท าใหข้า้ราชครูมีความคิดเห็นตา่งกนั ขา้ราชการครูท่ียงัไม่มีประสบการณ์หรือประสบการณ์
นอ้ย จึงตอ้งเก็บเก่ียวประสบการณ์เพื่อน ามาพฒันางานและพฒันาตนเอง เพ่ือความกา้วหน้าในอาชีพ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  
ฐิติพรรณ ธารทรัพยท์วี (2560) ท าการวิจยัเร่ือง คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครูในกลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขตบ้านบึง 2 
สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ผลการวิจยัพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการครูในกลุ่ม
โรงเรียนสหวทิยาเขตบา้นบึง 2 สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ดา้นบูรณาการทางสังคม โดยรวมและ
รายดา้น แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พระครูปลดั ประสิทธ์ิ ปสิทฺโธ (2563) ได้
ท าการวจิยั เร่ือง การศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานท่ีส่งผลต่อการปรับตัวในการปฏิบัติงานช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ของ
ข้าราชการครู สังกัดกรุงเทพมหานคร เม่ือจ าแนกตามประสบการณ์การท างาน ผลการวิจยัพบวา่ การศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานท่ี



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี
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ส่งผลต่อการปรับตวัในการปฏิบติังานช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ของขา้ราชการครู สังกดักรุงเทพมหานคร ทั้งภาพรวม
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 

 4. ขา้ราชการครูท่ีมีขนาดสถานศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการครู สังกดัส านกังาน
เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและรายดา้น แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เป็นไปตามสมมุติฐาน
ท่ีตั้ งไว ้ทั้ งน้ี อาจเป็นเพราะข้าราชการครูท่ีปฏิบัติงานอยู่สถานศึกษาขนาดใหญ่ มีความพร้อมในด้านวสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ  
ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีใชใ้นการจดัการเรียนการสอน และมีระบบการท างานท่ีดี รวมไปถึงมีจ านวนขา้ราชการครูท่ีมากกวา่ ท าให้
ปริมาณงานและความรับผิดชอบในงานกระจายกนัออกไป ซ่ึงเป็นผลท าใหก้ารบริหารจดัการคุณภาพชีวติ ทั้งดา้นการท างานและชีวิต
ส่วนตวัไดดี้กว่าขา้ราชการครูในสถานศึกษาขนาดเล็ก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เพ็ญศรี เวชประพนัธ์ (2559) ไดท้ าการวิจยั เร่ือง 
คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครูสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลา  เม่ือจ าแนกตามขนาด
โรงเรียน ผลการวจิยัพบวา่ คุณภาพชีวติการท างานของขา้ราชการครู สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจงัหวดัสงขลา 
ในภาพรวมแตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ก าชยั เสนากิจ (2561) ไดท้ าการวิจยั เร่ือง คุณภาพชีวิตการท างานของครู 
สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เม่ือจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา ผลการวิจยัพบวา่ คุณภาพชีวติการท างาน
ของครู สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 26 ทั้งภาพรวมและรายดา้น แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
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ข้อเสนอแนะเพือ่การน าไปใช้ 
 

1. ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม ผูบ้ริหารควรผลกัดนัใหข้า้ราชการครูไดรั้บค่าตอบแทนท่ียติุธรรม เม่ือเปรียบเทียบ
กบัหน่วยงานอ่ืน ท่ีมีลกัษณะงานท่ีคลา้ยกนั และส่งเสริมสวสัดิการท่ีขา้ราชการครูพึงจะไดรั้บ 

2. ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน ผูบ้ริหารควรจดัท าระเบียบและแนวปฏิบติัในการพิจารณาความกา้วหนา้ของ
งานอยา่งชดัเจน ส่งเสริมความกา้วหนา้ในอาชีพ และเปิดโอกาสใหไ้ดรั้บผิดชอบงานท่ีใชค้วามรู้ความสามารถเพ่ิมข้ึน เพ่ือเตรียมพร้อมสู่
งานท่ีมีต าแหน่งสูงข้ึน 

3. ดา้นการพฒันาความสามารถของบุคลากร ผูบ้ริหารควรเปิดโอกาสให้ครูพฒันาตนเอง เช่น การเขา้อบรม การสัมมนา 
และการศึกษาต่อ 
 4. ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีถูกสุขลกัษณะและปลอดภยั ผูบ้ริหารควรมีแผนการบริหารความเส่ียง มีการป้องกนั
อุบติัเหตุอยา่งเหมาะสม มีบรรยากาศการท างานท่ีดีทั้งต่อผูบ้ริหาร และเพ่ือนร่วมงาน 
 5. ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวติการท างานและชีวติส่วนตวั ผูบ้ริหารควรเคารพเวลาส่วนตวัของขา้ราชการครู ให้มีเวลาใน
การใชชี้วติส่วนตวั และใหรั้บผิดชอบงานในปริมาณท่ีเหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบต่อชีวติส่วนตวั 
 6. ดา้นการบูรณาการทางสงัคม ผูบ้ริหารควรส่งเสริมใหค้รูมีผลการปฏิบติังานของขา้ราชการครูให้เป็นท่ียอมรับของผูบ้งัคบับญัชา 
และเพ่ือนร่วมงาน และส่งเสริมใหเ้กิดความร่วมมือในการปฏิบติังานจากผูร่้วมงานในสถานศึกษา 
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บทคดัย่อ 

 
การวจิยัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัการบริหารงานวชิาการโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตบางนา 

กรุงเทพมหานคร และเพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัการบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามวฒิุการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และขนาดโรงเรียน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ครู
โรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2564 รวม 183 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็น
แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ค่าความตรงเชิงเน้ือหา 0.80-1.00 มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.98 สถิติท่ีใชใ้นการ
วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว และเปรียบเทียบรายคู่ดว้ยการวเิคราะห์ของ เชฟเฟ่  
 ผลการวิจัยปรากฎดังน้ี (1) ความคิดเห็นของครูเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก และ (2) ครูท่ีมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และขนาด
โรงเรียนต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวชิาการโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและราย
ดา้น แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
ค าส าคญั: การบริหารงานวชิาการ, กรุงเทพมหานคร 
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Abstract 

 
The purposes of this research were to study and comparison of teachers’ opinion towards the academic administration 

performed by the school administrators under Bangna District Office in Bangkok. Classified by educational background, work 
experience and size of school. The research selected the study sample who were the teachers of the schools under Bangna District 
Office in Bangkok totaling 183 teachers, academic year 2021. The instrument used to collect the data was a questionnaire with a 
5-level estimation scale, a validity 0.80-1.00 and the questionnaire tool had the reliability was 0.98. The statistics used in the data 
analysis were frequency distribution, percentage, mean, standard deviation, t test, one-way analysis of variance and Scheffe’s 
comparison test. The data were analyzed using frequency, percentage, mean, and standard deviation. The t test and one-way 
ANOVA were analyzed. When the differences were found, they were tested individually by the Scheffe method. 

The research results revealed that. (1) According to the teachers’ opinion, the academic administration was performed 
by the school administrators under the Bangna District Office in Bangkok at high level in whole and in part.  (2) Teachers with 
educational qualifications work experience and different school sizes There are opinions on the academic administration of 
schools under the Bangna District Office. Bangkok Overall and each aspect were significantly different at the .05 level. 

 
Keywords: Academic Administration, Bangkok 
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บทน า 
 

ภายใตส้ถานการณ์การเปล่ียนแปลงของโลก สะทอ้นให้เห็นว่า ประเทศไทยยงัตอ้งเผชิญกระแสการเปล่ียนแปลงทั้ ง
ภายในและภายนอกประเทศท่ีผนัผวนซบัซอ้น และคาดการณ์ผลกระทบไดย้าก แมว้า่ในภาพรวมสังคมไทยมีภูมิคุม้กนัเพ่ิมข้ึน และ
มีภูมิคุม้กนัท่ีแขง็แกร่งแตกต่างกนัไป ทั้งในระดบัปัจเจก ครอบครัว ชุมชน และสงัคม แต่ก็ยงัไม่เพียงพอท่ีจะรองรับสถานการณ์การ
เปล่ียนแปลงในอนาคตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ประเทศตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงในหลายมิติ และในช่วงของแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประเทศไทยยงัคงประสบสภาวะแวดลอ้มและบริบทของการเปล่ียนแปลง
ต่าง ๆ ท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเส่ียงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความทา้ทายของเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ การเข้าสู่สังคมของผูสู้งอายุ การเกิดภัยธรรมชาติท่ีรุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่าง ๆ ทั้ งเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มของประเทศในปัจจุบัน ท่ียงัคงประสบปัญหาในหลายดา้น เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิต 
ความสามารถในการแข่งขนั คุณภาพการศึกษา ความเล่ือมล ้าในสังคม (สุพล พรเส็ง, 2561, หน้า 1) การศึกษามีความส าคญัสูงสุด
และมีบทบาทต่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนืของประเทศ ฉะนั้น ตอ้งจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคนให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และวฒันธรรม ในการด ารงชีวติสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข (มาตรา 5) และ
สาระในหมวด 4 แนวการจดัการศึกษา ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความส าคญัของการพฒันาผูเ้รียนวา่ ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถในการ
เรียนรู้และพฒันาตนเองได ้ผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด  

กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มศกัยภาพ (มาตรา 20) ทั้งน้ี สถานศึกษา
จะตอ้งพฒันากระบวนการเรียนรู้การสอนท่ีมีประสิทธิภาพ (มาตรา 21) และจดักระบวนการเรียนรู้โดยจดัเน้ือหาสาระ และกิจกรรม
ให้สอดคลอ้งกบัความสนใจ และความถนดัของผูเ้รียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล ฝึกทกัษะกระบวนการคิด การจดัการ 
การเผชิญสถานการณ์ และการประยกุตค์วามรู้มาใชเ้พ่ือป้องกนัและแกไ้ขปัญหา โดยจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนเรียนรู้จากประสบการณ์
จริง ฝึกการปฏิบติัใหท้ าได ้ท าเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง (มาตรา 24) (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 
2542, หนา้ 22-31) 

งานวชิาการเป็นภารกิจหลกัของสถานศึกษาท่ีพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2545 มุ่งใหก้ระจายอ านาจในการบริหารจดัการไปใหส้ถานศึกษาใหม้ากท่ีสุด ดว้ยเจตนารมณ์ท่ีจะใหส้ถานศึกษาด าเนินการได้
โดยอิสระ คล่องตวั รวดเร็ว สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน สถานศึกษา ชุมชน ทอ้งถ่ิน และการมีส่วนร่วมจากผูท่ี้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกฝ่าย ซ่ึงจะเป็นปัจจยัส าคญัท าใหส้ถานศึกษามีความเขม้แขง็ในการบริหารจดัการ สามารถพฒันาหลกัสูตร และกระบวน 
การเรียนรู้ ตลอดจนการวดัผลประเมินผล รวมทั้งวดัปัจจยัเก้ือหนุนการพฒันาคุณภาพนกัเรียนชุมชนทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งมีคุณภาพ และ
มีประสิทธิภาพ และกิจกรรมการบริหารงานวิชาการจะเปล่ียนแปลงไปตามสาระส าคญัของหลกัสูตร นโยบายการบริหารของ
หน่วยงานระดบักรม เช่น การยกระดบัเร่งรัดในการพฒันาคุณภาพการบริหารการพฒันา หลกัสูตรทอ้งถ่ิน การเรียนการสอน การ
นิเทศ และการประเมินคุณภาพภายใน ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา เป็นต้น 
กิจกรรมต่าง ๆ เหล่านั้น นอกจากจะส่งผลโดยตรงต่อนกัเรียน ยงัส่งผลต่อการบริหารการศึกษา 

ในระดบัชาติ การด าเนินกิจกรรมทางวิชาการจึงตอ้งอาศยัความร่วมมือจากทุกฝ่าย เพราะล าพงัผูบ้ริหารสถานศึกษาเพียง
ฝ่ายเดียว ไม่สามารถจะเป็นผูช้ี้น าไดใ้นทุกเร่ือง ในการบริหารงานวิชาการจึงจ าเป็นท่ีคณะครู ทีมงาน หรือแมแ้ต่คณะกรรมการ  
บริหารสถานศึกษาตอ้งมีส่วนร่วมในการบริหาร นบัตั้งแต่การแสดงความคิดเห็น การวางแผน การตดัสินใจ การปฏิบติั การติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผล ทั้งน้ี เพื่อประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการ ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณท่ีมีต่อผูเ้รียนเป็นส าคญั 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา้ 30) 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี
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การบริหารวิชาการเป็นงานส าคญัส าหรับผูบ้ริหารการศึกษาทุกระดบั และเป็นหัวใจของภารกิจการบริหารสถานศึกษา 
การบริหารงานวชิาการเป็นภารกิจหลกัแรกของการบริหารสถานศึกษา และมุ่งใหส้ถานศึกษามีอ านาจในการบริหารจดัการโดยตรง
ตามมาตรา 39 แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี2) พ.ศ. 2545 และแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 3) 
พ.ศ. 2553 (ธีระภาพ เพชรมาลยักลุ, 2560)   

งานดา้นวชิาการนบัเป็นงานท่ีมีความส าคญัอยา่งยิง่ เพราะการบริหารการศึกษาด าเนินการเพ่ือตอบสนองความส าเร็จของ
ผลงานทางวชิาการหรือการเรียนการสอน โดยจุดมุ่งหมายของการบริหารงานวชิาการ คือ การสร้างนกัเรียนให้มีคุณภาพ มีความรู้ มี
จริยธรรม และมีคุณสมบัติของนักเรียนท่ีตอ้งการ ดังนั้น การบริหารงานด้านวิชาการจึงเป็นงานท่ีส าคญัของผูบ้ริหารท่ีจะตอ้ง
รับผิดชอบในการใช้หลกัการในการบริหารงานดา้นน้ี อย่างมีประสิทธิภาพ และวิธีการจัดการหรือบริหารงานวิชาการมกันิยม
กระจายอ านาจ และความรับผิดชอบให้แก่ผูท้  าหนา้ท่ีทางงานวิชาการอยา่งเต็มท่ี เพื่อให้มีเสรีภาพทางวิชาการ (academic freedom) 
อนัเป็นผลให้เกิดความรู้และวิธีการใหม่ ๆ ท าให้โรงเรียนกา้วหนา้ต่อไปโดยไม่หยดุย ั้ง (อรอยัริน เลิศจิรชยัวงศา, ลินดา นาคโปย 
และกญัภร เอ่ียมพญา, 2564) การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาจะมีคุณภาพ และไดม้าตรฐานการศึกษา และจดัการศึกษาให้
ผูเ้รียนมีคุณภาพ ผูบ้ริหารสถานศึกษา คือ ผูบ้ริหารจดัการงานวิชาการเพ่ือยกระดบัคุณภาพของผูเ้รียนอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตามบริบทของสถานศึกษา ดงัผลการจัดการศึกษา  จากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร บางโรงเรียน มีผล
คะแนนเฉล่ียต ่ากวา่คะแนนเฉล่ียระดบัประเทศ ในวชิาภาษาไทย ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ และวทิยาศาสตร์  

จากสภาพปัญหาและความส าคญัดงักล่าว ในฐานะท่ีเป็นครูท่ีปฏิบติัการสอน และเป็นผูรั้บผิดชอบโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 และเป็นส่วนหน่ึงของงานบริหาร
วชิาการ เพื่อพฒันาคุณภาพผูเ้รียนของโรงเรียน จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการบริหารงานวชิาการในโรงเรียน ในสงักดัส านกังานเขต
บางนา กรุงเทพมหานคร เพื่อน าผลการศึกษาเป็นแนวทางและขอ้มูลไปใชพ้ฒันาคุณภาพการจัดการศึกษา  และการบริหารงาน
วชิาการใหมี้ประสิทธิภาพ ส่งผลใหผู้เ้รียนมีคุณภาพการศึกษายิง่ข้ึน 

 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

 
1. เพื่อศึกษาการบริหารงานวชิาการ โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสังกดัส านกังานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

โดยจ าแนกตามวฒิุการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และขนาดโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี
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การบริหารวิชาการเป็นงานส าคญัส าหรับผูบ้ริหารการศึกษาทุกระดบั และเป็นหัวใจของภารกิจการบริหารสถานศึกษา 
การบริหารงานวชิาการเป็นภารกิจหลกัแรกของการบริหารสถานศึกษา และมุ่งใหส้ถานศึกษามีอ านาจในการบริหารจดัการโดยตรง
ตามมาตรา 39 แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี2) พ.ศ. 2545 และแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 3) 
พ.ศ. 2553 (ธีระภาพ เพชรมาลยักลุ, 2560)   

งานดา้นวชิาการนบัเป็นงานท่ีมีความส าคญัอยา่งยิง่ เพราะการบริหารการศึกษาด าเนินการเพ่ือตอบสนองความส าเร็จของ
ผลงานทางวชิาการหรือการเรียนการสอน โดยจุดมุ่งหมายของการบริหารงานวชิาการ คือ การสร้างนกัเรียนให้มีคุณภาพ มีความรู้ มี
จริยธรรม และมีคุณสมบัติของนักเรียนท่ีตอ้งการ ดังนั้น การบริหารงานด้านวิชาการจึงเป็นงานท่ีส าคญัของผูบ้ริหารท่ีจะตอ้ง
รับผิดชอบในการใช้หลกัการในการบริหารงานดา้นน้ี อย่างมีประสิทธิภาพ และวิธีการจัดการหรือบริหารงานวิชาการมกันิยม
กระจายอ านาจ และความรับผิดชอบให้แก่ผูท้  าหนา้ท่ีทางงานวิชาการอยา่งเต็มท่ี เพื่อให้มีเสรีภาพทางวิชาการ (academic freedom) 
อนัเป็นผลให้เกิดความรู้และวิธีการใหม่ ๆ ท าให้โรงเรียนกา้วหนา้ต่อไปโดยไม่หยดุย ั้ง (อรอยัริน เลิศจิรชยัวงศา, ลินดา นาคโปย 
และกญัภร เอ่ียมพญา, 2564) การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาจะมีคุณภาพ และไดม้าตรฐานการศึกษา และจดัการศึกษาให้
ผูเ้รียนมีคุณภาพ ผูบ้ริหารสถานศึกษา คือ ผูบ้ริหารจดัการงานวิชาการเพ่ือยกระดบัคุณภาพของผูเ้รียนอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตามบริบทของสถานศึกษา ดงัผลการจัดการศึกษา  จากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร บางโรงเรียน มีผล
คะแนนเฉล่ียต ่ากวา่คะแนนเฉล่ียระดบัประเทศ ในวชิาภาษาไทย ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ และวทิยาศาสตร์  

จากสภาพปัญหาและความส าคญัดงักล่าว ในฐานะท่ีเป็นครูท่ีปฏิบติัการสอน และเป็นผูรั้บผิดชอบโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 และเป็นส่วนหน่ึงของงานบริหาร
วชิาการ เพื่อพฒันาคุณภาพผูเ้รียนของโรงเรียน จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการบริหารงานวชิาการในโรงเรียน ในสงักดัส านกังานเขต
บางนา กรุงเทพมหานคร เพื่อน าผลการศึกษาเป็นแนวทางและขอ้มูลไปใชพ้ฒันาคุณภาพการจัดการศึกษา  และการบริหารงาน
วชิาการใหมี้ประสิทธิภาพ ส่งผลใหผู้เ้รียนมีคุณภาพการศึกษายิง่ข้ึน 

 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

 
1. เพื่อศึกษาการบริหารงานวชิาการ โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสังกดัส านกังานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

โดยจ าแนกตามวฒิุการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และขนาดโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

กรอบแนวคดิในการวจิยั 
              ตวัแปรอิสระ                            ตวัแปรตาม 

 
 

                 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

 การวิจัย การศึกษาบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานครได้อาศัยแนวคิดการ
บริหารงานวิชาการ จากการสังเคราะห์ของ สายนภา ดาวแสง (2559), ปาริชาต สุนทร (2560), พรรษมน พินทุสมิต (2560), ขวญัขา้ว  
ชุ่มเกษรกูลกิจ (2560), ปัทมพร พงษเ์พชร (2561), สุพล พรเพง็ (2561), พระบุญลทั สุวรรณเดช (2561), ประจญั เดชสุภา (2562),  
วลีรัตน์ ฉิมน้อย (2562) และจินดา สรรประสิทธ์ิ (2563) สรุปได้ว่า การบริหารงานวิชาการ ประกอบดว้ย (1) การบริหารจดัการ
หลกัสูตรสถานศึกษา (2) การบริหารการจดัการเรียนรู้ (3) การนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน (4) การวดัผลประเมินผลการเรียน 
(5) การวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา ตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร มี
สมมติฐานวา่ ครูท่ีมีวฒิุการศึกษา ประสบการณ์ท างาน และขนาดโรงเรียน ต่างกนั มีความคิดเห็นแตกต่างกนั  

จากการวจิยัของ ศรราม รูปสอาด (2564) ท่ีพบวา่ ครูมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา
โดยภาพรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัมาก และธิดารัตน์ อินทร์หา (2563), สายนภา ดาวแสง (2559) และรัชนีกร กฎีุศร (2561) พบวา่
สถานภาพของครูท่ีต่างกนั มีความคิดเห็นแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
 
 

 
สถานภาพของครู 

1. วฒิุการศึกษา  
    1.1 ปริญญาตรี  
    1.2 สูงกวา่ปริญญาตรี 
2. ประสบการณ์การท างาน  
     2.1  นอ้ยกวา่ 5 ปี  
     2.2  ระหวา่ง  5-10 ปี  
     2.3  มากกวา่ 10 ปีข้ึนไป 
3. ขนาดโรงเรียน 
     3.1  โรงเรียนขนาดใหญ่ 
     3.2  โรงเรียนขนาดกลาง 
     3.3  โรงเรียนขนาดเลก็ 

 

 
การบริหารงานวชิาการ  

โรงเรียนสังกดัส านักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
1. การบริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษา         
2. การบริหารการจดัการเรียนรู้ 
3. การนิเทศงานวชิาการภายในโรงเรียน 
4. การวดัผลประเมินผลการเรียน 
5. การวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

680680

 

 
 

วธีิการด าเนินการวจิยั 
 

การศึกษาบริหารงานวชิาการ โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร ในคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดท้ าการศึกษาดงัน้ี 
1. ศึกษาหลกัการแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหารงานวชิาการ ดว้ยการสังเคราะห์จากแนวคิดของผูท่ี้ไดศึ้กษาท าการวิจยั

ไวแ้ลว้ สรุปไดว้่า การบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร และ
ศึกษาความคิดเห็นจากงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัสถานภาพของครูท่ีแตกต่างกนั 

2. สร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั และตรวจสอบความ
สอดคลอ้งเชิงเน้ือหา (IOC) ไดค้่าความสอดคลอ้ง 0.80-1.00 และไดน้ าไปทดลองใช ้พบวา่ มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.98 

3. เก็บรวบรวมขอ้มูลจากครูในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดม้าจากการ
ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ เท่ากบั .05 จากการเปิดตารางของ Cohen (Cohen, Manion, & Morrison, 2011, 
p. 147) จ านวน 183 คน เม่ือไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งแลว้ น ามาหากลุ่มตวัอยา่งโดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งดว้ยการแบ่งแบบชั้นภูมิ 
(stratified random sampling) โดยใชโ้รงเรียนเป็นชั้นภูมิ (อิทธิพทัธ์ สุวทนัพรกลู, 2561) 

4. วเิคราะห์ขอ้มูลวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปตามลกัษณะของขอ้มูล ดงัน้ี 
    4.1 ขอ้มูลสถานภาพของครู มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ี (frequency) 

และค่าร้อยละ (percentage) 
    4.2 ขอ้มูลการบริหารงานวชิาการ วิเคราะห์โดยหาค่าเฉล่ีย (mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) เป็น

แบบจ าแนกความหมาย 5 ระดบั (semantic differential) เป็นรายขอ้และรายดา้น โดยยดึเกณฑข์อง บุญชม ศรีสะอาด (2560) ดงัน้ี 
            คะแนนเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง ครูมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวชิาการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
           คะแนนเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง ครูมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวชิาการอยูใ่นระดบัมาก 
           คะแนนเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง ครูมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวชิาการอยูใ่นระดบัปานกลาง 
           คะแนนเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง ครูมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวชิาการอยูใ่นระดบันอ้ย 
           คะแนนเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง ครูมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวชิาการอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
     4.3 วเิคราะห์เปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามวฒิุ
การศึกษา ดว้ยการทดสอบ t test แบบ Independent 
     4.4 วเิคราะห์เปรียบเทียบการบริหารงานวชิาการโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามประสบการณ์ 
การท างาน และขนาดโรงเรียน ดว้ยการทดสอบ F test โดยใชส้ถิติการวเิคราะห์การแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of 
variance) และเปรียบเทียบรายคู่ตามวธีิของ เชฟเฟ่ (Scheffe’s) 

สถิติท่ีใชใ้นการวจิยั สถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉล่ีย (mean) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) และสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างดว้ยการทดสอบ t test แบบ 
Independent และการทดสอบความการแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เม่ือพบความแตกต่าง ให้ท าการทดสอบรายคู่ตาม
วธีิการของ เชฟเฟ่ (Scheffe’)  
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี

681681

 

 
 

วธีิการด าเนินการวจิยั 
 

การศึกษาบริหารงานวชิาการ โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร ในคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดท้ าการศึกษาดงัน้ี 
1. ศึกษาหลกัการแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหารงานวชิาการ ดว้ยการสังเคราะห์จากแนวคิดของผูท่ี้ไดศึ้กษาท าการวิจยั

ไวแ้ลว้ สรุปไดว้่า การบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร และ
ศึกษาความคิดเห็นจากงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัสถานภาพของครูท่ีแตกต่างกนั 

2. สร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั และตรวจสอบความ
สอดคลอ้งเชิงเน้ือหา (IOC) ไดค้่าความสอดคลอ้ง 0.80-1.00 และไดน้ าไปทดลองใช ้พบวา่ มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.98 

3. เก็บรวบรวมขอ้มูลจากครูในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดม้าจากการ
ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ เท่ากบั .05 จากการเปิดตารางของ Cohen (Cohen, Manion, & Morrison, 2011, 
p. 147) จ านวน 183 คน เม่ือไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งแลว้ น ามาหากลุ่มตวัอยา่งโดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งดว้ยการแบ่งแบบชั้นภูมิ 
(stratified random sampling) โดยใชโ้รงเรียนเป็นชั้นภูมิ (อิทธิพทัธ์ สุวทนัพรกลู, 2561) 

4. วเิคราะห์ขอ้มูลวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปตามลกัษณะของขอ้มูล ดงัน้ี 
    4.1 ขอ้มูลสถานภาพของครู มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ี (frequency) 

และค่าร้อยละ (percentage) 
    4.2 ขอ้มูลการบริหารงานวชิาการ วิเคราะห์โดยหาค่าเฉล่ีย (mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) เป็น

แบบจ าแนกความหมาย 5 ระดบั (semantic differential) เป็นรายขอ้และรายดา้น โดยยดึเกณฑข์อง บุญชม ศรีสะอาด (2560) ดงัน้ี 
            คะแนนเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง ครูมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวชิาการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
           คะแนนเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง ครูมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวชิาการอยูใ่นระดบัมาก 
           คะแนนเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง ครูมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวชิาการอยูใ่นระดบัปานกลาง 
           คะแนนเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง ครูมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวชิาการอยูใ่นระดบันอ้ย 
           คะแนนเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง ครูมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวชิาการอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
     4.3 วเิคราะห์เปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามวฒิุ
การศึกษา ดว้ยการทดสอบ t test แบบ Independent 
     4.4 วเิคราะห์เปรียบเทียบการบริหารงานวชิาการโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามประสบการณ์ 
การท างาน และขนาดโรงเรียน ดว้ยการทดสอบ F test โดยใชส้ถิติการวเิคราะห์การแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of 
variance) และเปรียบเทียบรายคู่ตามวธีิของ เชฟเฟ่ (Scheffe’s) 

สถิติท่ีใชใ้นการวจิยั สถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉล่ีย (mean) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) และสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างดว้ยการทดสอบ t test แบบ 
Independent และการทดสอบความการแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เม่ือพบความแตกต่าง ให้ท าการทดสอบรายคู่ตาม
วธีิการของ เชฟเฟ่ (Scheffe’)  
 
 
 
 

 

 
 

ผลการวจิยั 
 

1. การบริหารงานวชิาการโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัมาก
โดยเรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียมากไปหานอ้ยดงัน้ี ดา้นการบริหารการจดัการเรียนรู้ ดา้นการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน ดา้นการ
วดัผลประเมินผลการเรียน ดา้นการบริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษา และดา้นการวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา 

2. ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามวฒิุการศึกษา 
ประสบการณ์การท างาน และขนาดโรงเรียน พบวา่ 

    2.1 ครูท่ีมีวฒิุการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
ในภาพรวมและรายดา้น แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

    2.2 ครูท่ีมีประสบการณ์การท างานต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวชิาการโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและรายดา้น แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

    2.3 ครูท่ีปฏิบติัการสอนในขนาดโรงเรียนต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวชิาการโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและรายดา้น แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
อภิปรายผล 

 
1. การบริหารงานวชิาการโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของครู ในภาพรวมอยูใ่น

ระดบัมาก ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะผูบ้ริหารโรงเรียนในสังกดัส านักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร ให้ความส าคญัการบริหารงาน
วชิาการทุกดา้น โดยผูบ้ริหารสถานศึกษามีการบริหารจดัการการศึกษาอยา่งมีส่วนร่วม มุ่งเนน้การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาตาม
บริบทสภาพแวดลอ้มของสถานศึกษา พฒันาการจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อน โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั มีการพฒันาและออกแบบ
การวดัผลและประเมินผลท่ีเนน้การประเมินตามสภาพจริง และใชว้ธีิการวดัผลและประเมินผลตามศกัยภาพของผูเ้รียนในรูปแบบท่ี
หลากหลาย ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการก ากบั ติดตาม นิเทศ การจดัการเรียนการสอนของครู เพ่ือพฒันาการจดัการเรียนรู้อยา่งสม ่าเสมอ 
และผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครูใชว้ิจัยในชั้นเรียนให้เป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการสอน เพ่ือพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาอย่าง
ต่อเน่ือง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ทิพวรรณ วงษาลาภ (2558) ท าการวิจยัเร่ือง การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารในโรงเรียน
โสตศึกษาตามความคิดเห็นของครูผู้สอน ภาคกลาง สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ผลการวิจยัพบวา่ การศึกษาการบริหารงาน
วชิาการของผูบ้ริหารในโรงเรียนโสตศึกษา ตามความคิดเห็นของครูผูส้อน ภาคกลาง สังกดัส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษ พบวา่ 
ครูผูส้อนมีความคิดเห็นในการบริหารงานวชิาการของผูบ้ริหาร ในภาพรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัมาก อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ โสธิยา ม่วงจาบ (2563) แนวทางการบริหารงานวิชาการโรงเรียนวดัเขารักษ์ ผลการวิจยัพบว่า การบริหารงานดา้นวิชาการ
โรงเรียนวดัเขารักษ ์โดยภาพรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศรราม รูปสอาด (2564) ท าการวิจยั
เร่ือง ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจยัพบวา่ ครูมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตหนองแขม 
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัมาก 

2. ครูท่ีมีวฒิุการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวชิาการโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร
ในภาพรวมและรายดา้น แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ี 
พบวา่ ครูท่ีมีวฒิุการศึกษาต่างกนั มีกระบวนการรับรู้และการท าความเขา้ใจท่ีต่างกนั ครูท่ีมีวฒิุการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี มีความ



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี
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เขา้ใจในการบริหารงานวชิาการของผูบ้ริหารค่อนขา้งสูง เน่ืองจากครูท่ีมีวฒิุการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรีโดยส่วนมาก ผ่านการศึกษา
ในดา้นการบริหารการศึกษา จึงท าให้เขา้ใจลกัษณะงานของผูบ้ริหารในการบริหารงานวิชาการ  แตกต่างจากครูท่ีมีวฒิุการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ คณิตา สุขรักษา (2561) ไดท้ าการวจิยั เร่ือง การบริหารงานวิชาการตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี เม่ือจ าแนกตามระดบัวุฒิการศึกษา ผลการวิจยั
พบวา่ การบริหารงานวชิาการตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษาในจงัหวดัอุบลราชธานี 
ในภาพรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธิดารัตน์ อินทร์หา (2563) ไดท้ าการวิจยั เร่ือง 
สภาพการบริหารวิชาการของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 2 เม่ือจ าแนกตามระดบั
การศึกษา ผลการวจิยัพบวา่ สภาพการบริหารวชิาการของโรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี 
เขต 2 ในภาพรวมและรายดา้น แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

3. ครูท่ีมีประสบการณ์การท างานต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและรายดา้น แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้เน่ืองจาก
การศึกษาคร้ังน้ี พบวา่ ครูท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษามาอยา่งต่อเน่ืองหลายปี มีประสบการณ์การท างานร่วมกบัผูบ้ริหารสถานศึกษา 
จึงไดมี้ส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการกบัผูบ้ริหาร ท่ีมีทกัษะและกระบวนการบริหารงานท่ีหลากหลาย ครูท่ีมีประสบการณ์
ท างานต่างกนั จึงเกิดการรับรู้และมีความเขา้ใจเก่ียวกบัการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ รัชนีกร กุฎีศร (2561) ไดท้ าการวิจยั เร่ือง ศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
การศึกษาพิเศษ สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เม่ือจ าแนกตามประสบการณ์การท างาน ผลการวิจยั
พบวา่ ปัญหาและแนวทางแกปั้ญหาการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ สงักดัส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษ ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยภาพรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ คณิตา สุขรักษา 
(2561) ไดท้ าการวจิยั เร่ือง การบริหารงานวิชาการตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาใน
จังหวัดอุบลราชธานี เม่ือจ าแนกตามประสบการณ์การท างาน ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษาในจงัหวดัอุบลราชธานี ในภาพรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 
.05  

 4. ครูท่ีปฏิบติัการสอนในขนาดโรงเรียนต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและรายดา้น แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้เน่ืองจาก
การศึกษาคร้ังน้ี พบว่า ครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร ปฏิบัติการสอนในขนาดโรงเรียนต่างกัน 
เน่ืองจากโรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกนั มีการบริหารงานท่ีแตกต่างกนั ตามบริบทและโครงสร้างของโรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง และ
ขนาดใหญ่จะมีความพร้อมในดา้นจ านวนบุคลากร งบประมาณ มากกวา่โรงเรียนขนาดเลก็ เน่ืองจากการบรรจุอตัราครูของโรงเรียน
ใชจ้ านวนนักเรียนเป็นเกณฑ์ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการบริหารงบประมาณของโรงเรียน โรงเรียนท่ีมีจ านวนนักเรียนมากย่อมมี
จ านวนครูมากกว่า แต่การบริหารงานของโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก ย่อมมีขอบข่ายการ
บริหารงานท่ีเหมือนกัน ดังนั้น โรงเรียนท่ีมีอตัราครูมากกว่า ผูบ้ริหารจึงสามารถจัดครูเขา้ปฏิบติังานได้อย่างหลากหลายและ
เหมาะสม จึงส่งผลให้การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดใหญ่ และขนาดกลางอยูใ่นระดบัสูงกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก และ
ส่งผลให้ครูท่ีปฏิบติัการสอนในโรงเรียนท่ีต่างขนาด มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการ แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ สายนภา ดาวแสง (2559) ไดท้ าการวจิยั เร่ือง ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน
สังกัดส านักการศึกษา เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เม่ือจ าแนกตามขนาดโรงเรียน ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของครูต่อการ
บริหารงานวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนสงักดัส านกัการศึกษา เมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี โดยรวมและรายดา้น แตกต่าง
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เขา้ใจในการบริหารงานวชิาการของผูบ้ริหารค่อนขา้งสูง เน่ืองจากครูท่ีมีวฒิุการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรีโดยส่วนมาก ผ่านการศึกษา
ในดา้นการบริหารการศึกษา จึงท าให้เขา้ใจลกัษณะงานของผูบ้ริหารในการบริหารงานวิชาการ  แตกต่างจากครูท่ีมีวฒิุการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ คณิตา สุขรักษา (2561) ไดท้ าการวจิยั เร่ือง การบริหารงานวิชาการตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี เม่ือจ าแนกตามระดบัวุฒิการศึกษา ผลการวิจยั
พบวา่ การบริหารงานวชิาการตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษาในจงัหวดัอุบลราชธานี 
ในภาพรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธิดารัตน์ อินทร์หา (2563) ไดท้ าการวิจยั เร่ือง 
สภาพการบริหารวิชาการของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 2 เม่ือจ าแนกตามระดบั
การศึกษา ผลการวจิยัพบวา่ สภาพการบริหารวชิาการของโรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี 
เขต 2 ในภาพรวมและรายดา้น แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

3. ครูท่ีมีประสบการณ์การท างานต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและรายดา้น แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้เน่ืองจาก
การศึกษาคร้ังน้ี พบวา่ ครูท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษามาอยา่งต่อเน่ืองหลายปี มีประสบการณ์การท างานร่วมกบัผูบ้ริหารสถานศึกษา 
จึงไดมี้ส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการกบัผูบ้ริหาร ท่ีมีทกัษะและกระบวนการบริหารงานท่ีหลากหลาย ครูท่ีมีประสบการณ์
ท างานต่างกนั จึงเกิดการรับรู้และมีความเขา้ใจเก่ียวกบัการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ รัชนีกร กุฎีศร (2561) ไดท้ าการวิจยั เร่ือง ศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
การศึกษาพิเศษ สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เม่ือจ าแนกตามประสบการณ์การท างาน ผลการวิจยั
พบวา่ ปัญหาและแนวทางแกปั้ญหาการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ สงักดัส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษ ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยภาพรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ คณิตา สุขรักษา 
(2561) ไดท้ าการวจิยั เร่ือง การบริหารงานวิชาการตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาใน
จังหวัดอุบลราชธานี เม่ือจ าแนกตามประสบการณ์การท างาน ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษาในจงัหวดัอุบลราชธานี ในภาพรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 
.05  

 4. ครูท่ีปฏิบติัการสอนในขนาดโรงเรียนต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและรายดา้น แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้เน่ืองจาก
การศึกษาคร้ังน้ี พบว่า ครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร ปฏิบัติการสอนในขนาดโรงเรียนต่างกัน 
เน่ืองจากโรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกนั มีการบริหารงานท่ีแตกต่างกนั ตามบริบทและโครงสร้างของโรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง และ
ขนาดใหญ่จะมีความพร้อมในดา้นจ านวนบุคลากร งบประมาณ มากกวา่โรงเรียนขนาดเลก็ เน่ืองจากการบรรจุอตัราครูของโรงเรียน
ใชจ้ านวนนักเรียนเป็นเกณฑ์ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการบริหารงบประมาณของโรงเรียน โรงเรียนท่ีมีจ านวนนักเรียนมากย่อมมี
จ านวนครูมากกว่า แต่การบริหารงานของโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก ย่อมมีขอบข่ายการ
บริหารงานท่ีเหมือนกัน ดังนั้น โรงเรียนท่ีมีอตัราครูมากกว่า ผูบ้ริหารจึงสามารถจัดครูเขา้ปฏิบติังานได้อย่างหลากหลายและ
เหมาะสม จึงส่งผลให้การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดใหญ่ และขนาดกลางอยูใ่นระดบัสูงกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก และ
ส่งผลให้ครูท่ีปฏิบติัการสอนในโรงเรียนท่ีต่างขนาด มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการ แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ สายนภา ดาวแสง (2559) ไดท้ าการวจิยั เร่ือง ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน
สังกัดส านักการศึกษา เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เม่ือจ าแนกตามขนาดโรงเรียน ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของครูต่อการ
บริหารงานวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนสงักดัส านกัการศึกษา เมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี โดยรวมและรายดา้น แตกต่าง

 

 
 

กนั อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ คณิตา สุขรักษา (2561) ไดท้ าการวิจยั เร่ือง การบริหารงานวิชาการ
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษาในจังหวดัอุบลราชธานี เม่ือจ าแนกตามขนาดโรงเรียน 
ผลการวจิยัพบวา่ การบริหารงานวิชาการตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษาในจงัหวดั
อุบลราชธานี ในภาพรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05  
 

ข้อเสนอแนะเพือ่การน าไปใช้ 
 

1. ดา้นการบริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษา ผูบ้ริหารควรส่งเสริมจดักิจกรรมประชุมผูป้กครองประจ าภาคการศึกษาละ 
1 คร้ัง ช้ีแจงถึงรายละเอียดจุดเน้นในการพฒันาคุณภาพการศึกษา และผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครูและบุคลากรจดัท าแผนการจดัการ
เรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

2. ดา้นการบริหารการจดัการเรียนรู้ ผูบ้ริหารควรส่งเสริมใหค้รูพฒันาการออกแบบการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมกบันกัเรียนโดย
ค านึงถึงความแตกต่างศกัยภาพระหวา่งบุคคลของผูเ้รียน  

3. ดา้นการนิเทศงานวชิาการภายในโรงเรียน ผูบ้ริหารควรส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ใหค้วามรู้แก่ครูในการนิเทศการศึกษา 
และส่งเสริมใหค้รูปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ทั้งเป็นผูนิ้เทศและเป็นผูรั้บการนิเทศ 

4. ดา้นการวดัผลประเมินผลการเรียน ผูบ้ริหารควรส่งเสริมให้ครูด าเนินการวดัผล และประเมินผลการเรียนการสอนโดย
เนน้การประเมินตามสภาพจริง และส่งเสริมให้ครูก าหนดเคร่ืองมือในการวดัและประเมินผล เพื่อประเมินผูเ้รียนตรงตามวตัถุประสงค์
การจดัการเรียนรู้ 

5. ดา้นการวจิยัเพ่ือพฒันาคุณภาพการศึกษา ผูบ้ริหารควรส่งเสริม และสนบัสนุนให้ครูและบุคลากรท าวิจยัในชั้นเรียนทั้ง
ในสถานศึกษา และร่วมเสนอวจิยัของตนเองกบัองคก์ารศึกษาอ่ืน ๆ และผูบ้ริหารควรติดตาม ดูแลให้ความช่วยเหลือและแนะน าครู
ในการท าวจิยัในชั้นเรียน 
 

เอกสารอ้างองิ 
 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2546). พระราชบัญญติัการศึกษาแห่งชาติพทุธศักราช 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พทุธศักราช  2545.  

กรุงเทพมหานคร: คุรุสภา. 
ขวญัขา้ว ชุ่มเกษรกลูกิจ. (2560). แนวทางการบริหารงานวิชาการเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนในโรงเรียนสังกัด 

ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1. วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
จินดา สรรประสิทธ์ิ. (2563). การพัฒนานวตักรรมการบริหารวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาตามแนวคิดทักษะภาวะผู้น าในอนาคต.   
  วทิยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  
คณิตา สุขรักษา. (2561). การบริหารงานวชิาการตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษาใน 

จงัหวดัอบุลราชธานี. วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น, 15(1), 28-45. 
ทิพวรรณ วงษาลาภ. (2558). การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารในโรงเรียนโสตศึกษาตามความคิดเห็นของครูผู้สอนภาคกลาง  
                สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. การคน้ควา้อิสระการศึกษามหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุรี. 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

684684

 

 
 

ธิดารัตน์ อินทร์หา. (2563, พฤษภาคม). สภาพการบริหารวชิาการของโรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา  
อุบลราชธานี เขต 2. ใน เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติ เร่ือง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวตักรรม  
คร้ังท่ี 5 (หนา้ 1125-1131). อุบลราชธานี: มหาวทิยาลยัการจดัการและเทคโนโลยอีีสเทิร์น. 

ธีระภาพ เพชรมาลยักุล. (2560). เอกสารประกอบการสอน “หลกัและทฤษฎีการบริหารการศึกษา” (ปรับปรุงคร้ังท่ี 3). กรุงเทพฯ:  
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, คณะศึกษาศาสตร์. 

บุญชม ศรีสะอาด. (2560). การวิจัยเบือ้งต้น (พิมพค์ร้ังท่ี 10). กรุงเทพฯ: สุวริียาสาส์น. 
ประจญั เดชสุภา. (2562). สมรรถนะการบริหารงานวิชาการท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาเอกชน สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1. วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี. 
ปัทมพร พงษเ์พชร. (2561). ทักษะผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัด 

ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2. วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัราชภฏั 
ราชนครินทร์. 

ปาริชาต สุนทร. (2560). การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม ในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานสังกดัส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา 
มธัยมศึกษา เขต 4. วทิยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย.์ 

พรรษมน พินทุสมิต. (2560). การปฏิบัติงานด้านการบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาระดบัประถมศึกษา ในจังหวดั 
ปทุมธานี. วทิยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี. 

พระบุญลทั สุวรรณเดช. (2561). การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร. วทิยานิพนธ์ 
ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัสยาม. 

รัชนีกร กฎีุศรี. (2561). ศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ สังกัดส านัก 
บริหารงานการศึกษาพิเศษ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ. วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภูมิ. 

วลีรัตน์ ฉิมนอ้ย. (2562). กลยทุธ์การบริหารงานวิชาการโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาตามแนวคิดคุณลกัษณะพลเมืองคุณภาพ 
ในศตวรรษท่ี 21. วทิยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

สายนภา ดาวแสง. (2559). ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดส านักการศึกษา  
เมืองพัทยา จังหวดัชลบุรี. วทิยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยับูรพา. 

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2542). ปฏิรูปการเรียนรู้ผู้ เรียนส าคัญท่ีสุด. กรุงเทพมหานคร: พิมพดี์. 
สุพล พรเส็ง. (2561). การบริหารงานวิชาการกับคุณภาพผู้ เรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้. วทิยานิพนธ์ 

ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัศิลปากร. 
โสธิยา ม่วงจาบ. (2563). แนวทางการบริหารงานวชิาการโรงเรียนวดัเขารักษ.์ วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัศิลปากร,  
               11(1), 67-68. 
ศรราม รูปสอาด. (2564). ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต 
  หนองแขม กรุงเทพมหานคร. การคน้ควา้อิสระศึกษามหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัรามค าแหง. 
อรอยัริน เลิศจิรชยัวงศา, ลินดา นาคโปย และกญัภร เอ่ียมพญา. (2564). ทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการ 
                บริหารงานวชิาการของสถานศึกษา สงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบุรี. วารสารสรินธรปริทรรศน์, 22(11), 256-267. 
อิทธิพทัธ์ สุวทนัพรกลู. (2561). การวิจัยทางการศึกษา: แนวคิดและการประยกุต์ใช้. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์ 
  มหาวทิยาลยั. 
Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2011). Research methods in education (7th ed.). New York: Routledge. 

 
 

 
 

การศึกษาความพงึพอใจของครูทีม่ีต่อการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนกลุ่มรัตนโกสินทร์ 
สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 
 อภิญญา จนัทมิฬ1*             
ชนมณี ศิลานุกิจ2 

สาขาวชิาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง ประเทศไทย1,2 
*ผูรั้บผิดชอบบทความ: apinyajuntamin@gmail.com 

 
 บทคดัย่อ 

 
การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนกลุ่มรัตนโกสินทร์

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียนกลุ่มรัตนโกสินทร์ สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ าแนกตามวฒิุการศึกษา 
อาย ุและประสบการณ์การท างาน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ครูในโรงเรียนกลุ่มรัตนโกสินทร์ สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 278 คน เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นแบบสอบถามท่ีมีลกัษณะเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดบั มีค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่ง 0.80-1.00 มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.97 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และ
การเปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวธีิการของ เชฟเฟ่ 

ผลการวจิยัปรากฎ ดงัน้ี (1) ครูมีความพึงพอใจต่อการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนกลุ่มรัตนโกสินทร์ สังกดัส านกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัมาก (2) ครูท่ีมีวฒิุการศึกษาและประสบการณ์การท างาน
ต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนกลุ่มรัตนโกสินทร์ สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดา้น แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (3) ครูท่ีอยูใ่นขนาดสถานศึกษาต่างกนั มี
ความพึงพอใจต่อการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนกลุ่มรัตนโกสินทร์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมแตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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 บทคดัย่อ 

 
การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนกลุ่มรัตนโกสินทร์

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียนกลุ่มรัตนโกสินทร์ สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ าแนกตามวฒิุการศึกษา 
อาย ุและประสบการณ์การท างาน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ครูในโรงเรียนกลุ่มรัตนโกสินทร์ สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 278 คน เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นแบบสอบถามท่ีมีลกัษณะเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดบั มีค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่ง 0.80-1.00 มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.97 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และ
การเปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวธีิการของ เชฟเฟ่ 

ผลการวจิยัปรากฎ ดงัน้ี (1) ครูมีความพึงพอใจต่อการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนกลุ่มรัตนโกสินทร์ สังกดัส านกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัมาก (2) ครูท่ีมีวฒิุการศึกษาและประสบการณ์การท างาน
ต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนกลุ่มรัตนโกสินทร์ สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดา้น แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (3) ครูท่ีอยูใ่นขนาดสถานศึกษาต่างกนั มี
ความพึงพอใจต่อการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนกลุ่มรัตนโกสินทร์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

  
ค าส าคญั: ความพึงพอใจ, การบริหารสถานศึกษา, โรงเรียนกลุ่มรัตนโกสินทร์ 
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Abstract 
 

The purposes of this research were to study of the level of teacher’s satisfaction towards school administrators in Bangkok 
primary rattanakosin group education service area office. And to compare the teacher’s satisfaction towards school administrators in 
Bangkok primary rattanakosin group education service area office. Classified by education level, Experience, and size of school.  

The samples used in the research 278 teachers. The instrument used to collect the data was a 5-rating scale questionnaire. The 
discrimination was 0.80-1.00, and the reliability was 0.97. The statistics used in the data analysis were frequency distribution, 
percentage, mean, standard deviation, t test, One-way analysis of variance and Scheffe’s comparison test.The research findings were 
as follows (1) The level of  teacher’s satisfaction towards school administrators in Bangkok primary rattanakosin group education 
service area office. Were at a high level, as a whole aspect. (2) Teacher with different level of education and different level of 
experience. There were on teacher’s satisfaction towards school administrators in Bangkok primary rattanakosin group education 
service area office. Overall and each aspect were significant difference at the .05 level. (3) Teacher with different level size of school. 
There were on teacher’s satisfaction towards school administrators in Bangkok primary rattanakosin group education service area office. 
Overall were significant difference at the .05 level. 
 
Keywords: Satisfaction, Management, Rattanakosin Group Education 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

บทน า 
 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2 ) พ.ศ. 2545 และฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2553 ไดก้ล่าววา่ การ
จดัการศึกษา ตอ้งยึดหลกัวา่ ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้และถือวา่ผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด  กระบวนการ
จดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ และในการกระบวนการจดัการเรียนรู้นั้น ให้
สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดส่้งเสริมสนบัสนุนใหผู้ส้อนสามารถจดับรรยากาศสภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียน และอ านวยความ
สะดวก เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใชก้ารวิจยัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งน้ี ผูส้อนและ
ผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกนัจากส่ือการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553, หนา้ 8-9) ดงันั้น การ
บริหารงานของสถานศึกษา ทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการบริหารงานวิชาการ ดา้นการบริหารงานงบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคล ดา้น
การบริหารงานทัว่ไป  มีส่วนส าคญัในการสนบัสนุนและเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัการเรียนการสอน  รูปแบบการสอนและบรรยากาศ
สภาพแวดลอ้มในการจดัการเรียนการสอน ผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงตอ้งเล็งเห็นความส าคญัของงานทั้ง 4 ดา้น เพราะมีส่วนส าคญัเป็น
อยา่งยิง่ท่ีจะช่วยปรับปรุงบทบาทหนา้ท่ีของครูใหเ้หมาะสมกบัการจดัการเรียนการสอน เพื่อพฒันาการด าเนินงานของโรงเรียนและการ
บริหารสถานศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารสถานศึกษา ซ่ึงเป็นบุคลากรท่ีท าหนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัการเรียนการสอน หากมีความพึงพอใจใน
ตวัผูบ้ริหารอยูใ่นระดบัท่ีไม่มากพอ อาจจะส่งผลโดยตรงต่อรูปแบบการสอนท่ีสะทอ้นไปยงัตวัผูเ้รียน นอกจากนั้น ยงัส่งผลต่อคุณภาพ
การศึกษาและการบริหารจดัการสถานศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษา เน่ืองจากครูผูส้อนท าหนา้ท่ีปฏิบติังานระหวา่งผูบ้ริหารสถานศึกษา
และผูเ้รียน ความพึงพอใจของครูผูส้อน จึงมีส่วนส าคญัอยา่งยิง่ต่อการบริหารสถานศึกษา 
 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นการบริหารสถานศึกษาและความพึงพอใจต่อการบริหารสถานศึกษา ส่งผลโดยตรงต่อรูปแบบการ
จดัการเรียนการสอน มีความส าคญัอยา่งยิง่ต่อการเปล่ียนแปลง ปรับปรุง และพฒันาการบริหารสถานศึกษาให้สอดคลอ้งกบับริบทและ
นโยบายของสถานศึกษา เพื่อใหผู้เ้รียนและครูผูส้อนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด การส ารวจความพึงพอใจของครูต่อการบริหารสถานศึกษา
จึงเป็นส่วนส าคญัอยา่งยิง่ท่ีจะท าใหผู้ว้จิยัคน้พบวา่ การบริหารสถานศึกษาทั้ง 4 ดา้น สร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ครูผูส้อนมากนอ้ยเพียงใด 
เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูเ้รียน ผูส้อน และผูบ้ริหารสถานศึกษา เพื่อให้เกิดการพฒันาและประโยชน์สูงสุด ผลวิจยัท่ีไดจ้ากความ
คิดเห็นของครูต่อการบริหารสถานศึกษาโดยตรง จะมีส่วนส าคญัอยา่งยิ่งในการพฒันาการบริหารสถานศึกษาและจดัรูปแบบการเรียน
การสอนท่ีเหมาะสมใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 
 ผูว้จิยัจึงสนใจศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนกลุ่มรัตนโกสินทร์ สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ซ่ึงถือวา่ มีความส าคญัและมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ต่อการพฒันาการบริหารศึกษาสถานศึกษา โดย
มุ่งหวงัท่ีจะน าผลการศึกษามาใชเ้ป็นฐานขอ้มูลในการพฒันางานบุคคลไปใชใ้ห้เหมาะสมและเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างขวญั
ก าลงัใจของครูในสถานศึกษา ให้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และจะไดเ้ป็นการพฒันาการจดั
การศึกษาชาติต่อไป 
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Abstract 
 

The purposes of this research were to study of the level of teacher’s satisfaction towards school administrators in Bangkok 
primary rattanakosin group education service area office. And to compare the teacher’s satisfaction towards school administrators in 
Bangkok primary rattanakosin group education service area office. Classified by education level, Experience, and size of school.  

The samples used in the research 278 teachers. The instrument used to collect the data was a 5-rating scale questionnaire. The 
discrimination was 0.80-1.00, and the reliability was 0.97. The statistics used in the data analysis were frequency distribution, 
percentage, mean, standard deviation, t test, One-way analysis of variance and Scheffe’s comparison test.The research findings were 
as follows (1) The level of  teacher’s satisfaction towards school administrators in Bangkok primary rattanakosin group education 
service area office. Were at a high level, as a whole aspect. (2) Teacher with different level of education and different level of 
experience. There were on teacher’s satisfaction towards school administrators in Bangkok primary rattanakosin group education 
service area office. Overall and each aspect were significant difference at the .05 level. (3) Teacher with different level size of school. 
There were on teacher’s satisfaction towards school administrators in Bangkok primary rattanakosin group education service area office. 
Overall were significant difference at the .05 level. 
 
Keywords: Satisfaction, Management, Rattanakosin Group Education 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

บทน า 
 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2 ) พ.ศ. 2545 และฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2553 ไดก้ล่าววา่ การ
จดัการศึกษา ตอ้งยึดหลกัวา่ ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้และถือวา่ผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด  กระบวนการ
จดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ และในการกระบวนการจดัการเรียนรู้นั้น ให้
สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดส่้งเสริมสนบัสนุนใหผู้ส้อนสามารถจดับรรยากาศสภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียน และอ านวยความ
สะดวก เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใชก้ารวิจยัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งน้ี ผูส้อนและ
ผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกนัจากส่ือการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553, หนา้ 8-9) ดงันั้น การ
บริหารงานของสถานศึกษา ทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการบริหารงานวิชาการ ดา้นการบริหารงานงบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคล ดา้น
การบริหารงานทัว่ไป  มีส่วนส าคญัในการสนบัสนุนและเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัการเรียนการสอน  รูปแบบการสอนและบรรยากาศ
สภาพแวดลอ้มในการจดัการเรียนการสอน ผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงตอ้งเล็งเห็นความส าคญัของงานทั้ง 4 ดา้น เพราะมีส่วนส าคญัเป็น
อยา่งยิง่ท่ีจะช่วยปรับปรุงบทบาทหนา้ท่ีของครูใหเ้หมาะสมกบัการจดัการเรียนการสอน เพื่อพฒันาการด าเนินงานของโรงเรียนและการ
บริหารสถานศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารสถานศึกษา ซ่ึงเป็นบุคลากรท่ีท าหนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัการเรียนการสอน หากมีความพึงพอใจใน
ตวัผูบ้ริหารอยูใ่นระดบัท่ีไม่มากพอ อาจจะส่งผลโดยตรงต่อรูปแบบการสอนท่ีสะทอ้นไปยงัตวัผูเ้รียน นอกจากนั้น ยงัส่งผลต่อคุณภาพ
การศึกษาและการบริหารจดัการสถานศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษา เน่ืองจากครูผูส้อนท าหนา้ท่ีปฏิบติังานระหวา่งผูบ้ริหารสถานศึกษา
และผูเ้รียน ความพึงพอใจของครูผูส้อน จึงมีส่วนส าคญัอยา่งยิง่ต่อการบริหารสถานศึกษา 
 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นการบริหารสถานศึกษาและความพึงพอใจต่อการบริหารสถานศึกษา ส่งผลโดยตรงต่อรูปแบบการ
จดัการเรียนการสอน มีความส าคญัอยา่งยิง่ต่อการเปล่ียนแปลง ปรับปรุง และพฒันาการบริหารสถานศึกษาให้สอดคลอ้งกบับริบทและ
นโยบายของสถานศึกษา เพื่อใหผู้เ้รียนและครูผูส้อนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด การส ารวจความพึงพอใจของครูต่อการบริหารสถานศึกษา
จึงเป็นส่วนส าคญัอยา่งยิง่ท่ีจะท าใหผู้ว้จิยัคน้พบวา่ การบริหารสถานศึกษาทั้ง 4 ดา้น สร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ครูผูส้อนมากนอ้ยเพียงใด 
เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูเ้รียน ผูส้อน และผูบ้ริหารสถานศึกษา เพื่อให้เกิดการพฒันาและประโยชน์สูงสุด ผลวิจยัท่ีไดจ้ากความ
คิดเห็นของครูต่อการบริหารสถานศึกษาโดยตรง จะมีส่วนส าคญัอยา่งยิ่งในการพฒันาการบริหารสถานศึกษาและจดัรูปแบบการเรียน
การสอนท่ีเหมาะสมใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 
 ผูว้จิยัจึงสนใจศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนกลุ่มรัตนโกสินทร์ สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ซ่ึงถือวา่ มีความส าคญัและมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ต่อการพฒันาการบริหารศึกษาสถานศึกษา โดย
มุ่งหวงัท่ีจะน าผลการศึกษามาใชเ้ป็นฐานขอ้มูลในการพฒันางานบุคคลไปใชใ้ห้เหมาะสมและเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างขวญั
ก าลงัใจของครูในสถานศึกษา ให้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และจะไดเ้ป็นการพฒันาการจดั
การศึกษาชาติต่อไป 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’
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 วตัถุประสงค์การวจิยั 
 
 1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนกลุ่มรัตนโกสินทร์ สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนกลุ่มรัตนโกสินทร์ สังกดัส านักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ าแนกตามวฒิุการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และขนาดสถานศึกษา 
 

กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 
 การวิจยั การศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนกลุ่มรัตนโกสินทร์ สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จากพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2542 

ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารสถานศึกษาของ
โรงเรียนกลุ่มรัตนโกสินทร์ สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา  กรุงเทพมหานคร จ านวน 4  ดา้น 
   1. ดา้นการบริหารงานวชิาการ 
   2. ดา้นการบริหารงานงบประมาณ 
   3. ดา้นการบริหารงานบุคคล 
   4. ดา้นการบริหารงานทัว่ไป 
 

สถานภาพของครู                                    
โรงเรียนกลุ่มรัตนโกสินทร์ สงักดั

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

   1. วฒิุการศึกษา 
1.1 ปริญญาตรี 

        1.2 สูงกวา่ปริญญาตรี 
   2. ประสบการณ์การท างาน 
       2.1 นอ้ยกวา่ 10 ปี  
       2.2 10 ปีข้ึนไป 
   3. ขนาดสถานศึกษา 
       3.1 ขนาดกลาง 
       3.2 ขนาดใหญ่ 
       3.3 ขนาดใหญ่พิเศษ 

ตวัแปรอิสระ ตวัแปรตาม 

 
 

 
 

และฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2553 มาตรา 39 กล่าววา่ การบริหารสถานศึกษามีองคป์ระกอบจ านวน 4 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นการบริหารงาน
วชิาการ ดา้นการบริหารงานบุคคล ดา้นการบริหารงานงบประมาณ และดา้นการบริหารงานทัว่ไป มีสมมติฐานวา่ ครูมีความพึงพอใจต่อ
การบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนกลุ่มรัตนโกสินทร์ สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร อยู่ในระดบัมาก 
ส่วนครูท่ีมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน และขนาดสถานศึกษา ต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการบริหารสถานศึกษาของ
โรงเรียนกลุ่มรัตนโกสินทร์ สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั จากการวิจยัของ ลดัดาวลัย ์ใจไว 
(2559) ท่ีพบวา่ ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารจดัการศึกษาของผูบ้ริหาร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และลดัดาวลัย ์ใจไว (2559), 
บุษราค ์ศรีประภา (2562) และขวญัหทยั นุพรม (2560) พบวา่ ครูท่ีมีวฒิุการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน และขนาดสถานศึกษา มี
ความพึงพอใจต่างกนั  
 

วธีิด าเนินการวจิยั 
 

การวจิยั การศึกษาความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนกลุ่มรัตนโกสินทร์ สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร คร้ังน้ี ผูว้จิยัไดท้ าการศึกษา ดงัน้ี 

1. ศึกษา หลกัการ แนวคิด ทฤษฎีการบริหารงานบุคคล ดว้ยการสังเคราะห์จากแนวคิดของผูท่ี้ไดท้ าการศึกษาวิจยัไวแ้ลว้ สรุป
ไดแ้นวทางการบริหารสถานศึกษา และศึกษาความพึงพอใจจากงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัสถานภาพของครูท่ีแตกต่างกนั 

2. สร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั และตรวจสอบความ
สอดคลอ้งเชิงเน้ือหา (IOC) ไดค้่าความสอดคลอ้ง 0.8-1.00 และไดน้ าไปทดลองใช ้พบวา่ มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .97  

3. เก็บรวบรวมขอ้มูลจาก ครูของโรงเรียนกลุ่มรัตนโกสินทร์ สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ซ่ึง
เป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดม้าจากการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จากการเปิดตารางของ Cohen 
(Cohen, Manion, & Morrison, 2011, p. 147) จ านวน 278 คน แลว้ท าการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งโดยใชโ้รงเรียนเป็นชั้นภูมิ (stratified random 
sampling) 

4. วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปตามลกัษณะของขอ้มูล ดงัน้ี 
                    4.1 ขอ้มูลสถานภาพของขา้ราชการครู มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ี 
(frequency) และค่าร้อยละ (percentage) 

    4.2 ข้อมูลครูท่ีมีความพึงพอใจต่อการบริหารสถานศึกษาวิเคราะห์โดยหาค่าเฉล่ีย (mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(standard deviation) เป็นแบบจ าแนกความหมาย 5 ระดบั (semantic differential) เป็นรายขอ้และรายดา้น โดยยึดเกณฑข์อง บุญชม ศรีสะอาด 
(2560, หนา้ 121) ดงัน้ี 
            คะแนนเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการบริหารสถานศึกษาอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
           คะแนนเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการบริหารสถานศึกษาอยูใ่นระดบัมาก 
           คะแนนเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการบริหารสถานศึกษาอยูใ่นระดบัปานกลาง 
           คะแนนเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการบริหารสถานศึกษาอยูใ่นระดบันอ้ย 
           คะแนนเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการบริหารสถานศึกษาอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
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 วตัถุประสงค์การวจิยั 
 
 1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนกลุ่มรัตนโกสินทร์ สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนกลุ่มรัตนโกสินทร์ สังกดัส านักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ าแนกตามวฒิุการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และขนาดสถานศึกษา 
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ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 
 การวิจยั การศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนกลุ่มรัตนโกสินทร์ สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จากพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2542 

ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารสถานศึกษาของ
โรงเรียนกลุ่มรัตนโกสินทร์ สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา  กรุงเทพมหานคร จ านวน 4  ดา้น 
   1. ดา้นการบริหารงานวชิาการ 
   2. ดา้นการบริหารงานงบประมาณ 
   3. ดา้นการบริหารงานบุคคล 
   4. ดา้นการบริหารงานทัว่ไป 
 

สถานภาพของครู                                    
โรงเรียนกลุ่มรัตนโกสินทร์ สงักดั

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

   1. วฒิุการศึกษา 
1.1 ปริญญาตรี 

        1.2 สูงกวา่ปริญญาตรี 
   2. ประสบการณ์การท างาน 
       2.1 นอ้ยกวา่ 10 ปี  
       2.2 10 ปีข้ึนไป 
   3. ขนาดสถานศึกษา 
       3.1 ขนาดกลาง 
       3.2 ขนาดใหญ่ 
       3.3 ขนาดใหญ่พิเศษ 

ตวัแปรอิสระ ตวัแปรตาม 

 
 

 
 

และฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2553 มาตรา 39 กล่าววา่ การบริหารสถานศึกษามีองคป์ระกอบจ านวน 4 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นการบริหารงาน
วชิาการ ดา้นการบริหารงานบุคคล ดา้นการบริหารงานงบประมาณ และดา้นการบริหารงานทัว่ไป มีสมมติฐานวา่ ครูมีความพึงพอใจต่อ
การบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนกลุ่มรัตนโกสินทร์ สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร อยู่ในระดบัมาก 
ส่วนครูท่ีมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน และขนาดสถานศึกษา ต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการบริหารสถานศึกษาของ
โรงเรียนกลุ่มรัตนโกสินทร์ สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั จากการวิจยัของ ลดัดาวลัย ์ใจไว 
(2559) ท่ีพบวา่ ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารจดัการศึกษาของผูบ้ริหาร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และลดัดาวลัย ์ใจไว (2559), 
บุษราค ์ศรีประภา (2562) และขวญัหทยั นุพรม (2560) พบวา่ ครูท่ีมีวฒิุการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน และขนาดสถานศึกษา มี
ความพึงพอใจต่างกนั  
 

วธีิด าเนินการวจิยั 
 

การวจิยั การศึกษาความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนกลุ่มรัตนโกสินทร์ สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร คร้ังน้ี ผูว้จิยัไดท้ าการศึกษา ดงัน้ี 

1. ศึกษา หลกัการ แนวคิด ทฤษฎีการบริหารงานบุคคล ดว้ยการสังเคราะห์จากแนวคิดของผูท่ี้ไดท้ าการศึกษาวิจยัไวแ้ลว้ สรุป
ไดแ้นวทางการบริหารสถานศึกษา และศึกษาความพึงพอใจจากงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัสถานภาพของครูท่ีแตกต่างกนั 

2. สร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั และตรวจสอบความ
สอดคลอ้งเชิงเน้ือหา (IOC) ไดค้่าความสอดคลอ้ง 0.8-1.00 และไดน้ าไปทดลองใช ้พบวา่ มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .97  

3. เก็บรวบรวมขอ้มูลจาก ครูของโรงเรียนกลุ่มรัตนโกสินทร์ สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ซ่ึง
เป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดม้าจากการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จากการเปิดตารางของ Cohen 
(Cohen, Manion, & Morrison, 2011, p. 147) จ านวน 278 คน แลว้ท าการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งโดยใชโ้รงเรียนเป็นชั้นภูมิ (stratified random 
sampling) 

4. วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปตามลกัษณะของขอ้มูล ดงัน้ี 
                    4.1 ขอ้มูลสถานภาพของขา้ราชการครู มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ี 
(frequency) และค่าร้อยละ (percentage) 

    4.2 ข้อมูลครูท่ีมีความพึงพอใจต่อการบริหารสถานศึกษาวิเคราะห์โดยหาค่าเฉล่ีย (mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(standard deviation) เป็นแบบจ าแนกความหมาย 5 ระดบั (semantic differential) เป็นรายขอ้และรายดา้น โดยยึดเกณฑข์อง บุญชม ศรีสะอาด 
(2560, หนา้ 121) ดงัน้ี 
            คะแนนเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการบริหารสถานศึกษาอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
           คะแนนเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการบริหารสถานศึกษาอยูใ่นระดบัมาก 
           คะแนนเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการบริหารสถานศึกษาอยูใ่นระดบัปานกลาง 
           คะแนนเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการบริหารสถานศึกษาอยูใ่นระดบันอ้ย 
           คะแนนเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการบริหารสถานศึกษาอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี
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    4.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนกลุ่มรัตนโกสินทร์ สังกดัส านกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ าแนกตามวุฒิการศึกษา และประสบการณ์การท างาน ดว้ยการทดสอบ t test แบบ 
Independent 
     4.4 วิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนกลุ่มรัตนโกสินทร์ สังกดัส านกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา ดว้ยการทดสอบ F test โดยใชส้ถิติการวิเคราะห์การ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และเปรียบเทียบรายคู่ตามวธีิของ เชฟเฟ่ (Scheffe)  

    4.5 วิเคราะห์ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัความพึงพอใจของครูต่อการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนกลุ่มรัตนโกสินทร์ สังกดั
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร น ามาจดัท ากลุ่มของค าตอบ แลว้เสนอผลการวเิคราะห์เชิงบรรยาย 
 สถิติท่ีใช้ในการวิจัยสถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉล่ีย (mean) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) และสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างดว้ยการทดสอบ t test แบบ 
Independent และทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) การทดสอบ F test เม่ือพบความแตกต่าง ใหท้ าการทดสอบ
รายคู่ตามวธีิการของ เชฟเฟ่ (Scheffe) 
 
      ผลการวจิยั 
 

1. ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนกลุ่มรัตนโกสินทร์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัมาก 

2. ครูท่ีมีวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การท างานต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนกลุ่ม
รัตนโกสินทร์ สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดา้น แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05  

3. ครูท่ีอยู่ในขนาดสถานศึกษาต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนกลุ่มรัตนโกสินทร์ สังกัด
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
อภิปรายผล 

 
ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนกลุ่มรัตนโกสินทร์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษา มีการก าหนดทิศทาง 
โครงสร้างองคก์รและวตัถุประสงค์ท่ีชดัเจน มุ่งเนน้ให้เกิดการสร้างวฒันธรรมท่ีดีภายในองคก์ร โรงเรียนจดักิจกรรมพฒันาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอยา่งเหมาะสมและต่อเน่ือง และโรงเรียนส่งเสริมการพฒันาตนเองเพ่ือความกา้วหนา้ในวชิาชีพ ส่วนล าดบัสุดทา้ย 
คือ โรงเรียนมอบหมายบทบาทหนา้ท่ีของครูและบุคลากรอยา่งเหมาะสมและต่อเน่ือง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ลดัดาวลัย ์ใจไว (2559) ศึกษาเร่ือง 
ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1 สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 พบวา่ ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารจดัการศึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1 สังกดั

 
 

 
 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 โดยภาพรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบั หน่ึงฤทยั ศรีประสม 
(2560) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนปู่เจ้าสมิงพราย สังกัดส านักงานเขต
พืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต 1 พบวา่  

1. ความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น เรียงตามล าดบั ไดแ้ก่ ดา้นการบริหารงบประมาณ 
ดา้นการบริหารงานวิชาการ ดา้นการบริหารงานทัว่ไป และดา้นการบริหารงานบุคคล ตามล าดบั เม่ือพิจารณาในรายละเอียด จึงน ามา
อภิปราย ดงัน้ี 

    1.1 ดา้นการบริหารงานงบประมาณ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ี เป็นเพราะ ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการบริหารดา้นการ
จดัสรรงบประมาณในการพฒันาการเรียนการสอนของนักเรียน โรงเรียนบริการเก่ียวกับด้านการเงินอย่างรวดเร็วทนัต่อเวลาและ
เหตุการณ์ มีการบริหารจดัการวางแผนเก่ียวกบัการจดัสรรงบประมาณและระดมทรัพยากรเพ่ือการจดัการศึกษาอย่างเหมาะสม ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั พลศิลป์ แคลว้คลาด (2560) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของข้าราชการครูต่อการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนใน
กลุ่มสหวิทยาเขตวังทองหลาง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จังหวัดกรุงเทพมหานคร พบว่า ความพึงพอใจของ
ขา้ราชการครูต่อการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตวงัทองหลาง สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาเขต 2 จงัหวดักรุงเทพมหานคร พบวา่ ดา้นการบริหารงานงบประมาณ อยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้ง อาทิตย ์กุ่ยสาคร (2561) 
ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนหลักเมือง สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร พบว่า ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารจดัการศึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียน 
หลกัเมือง สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ดา้นการบริหารงานงบประมาณ อยูใ่นระดบัมาก  

    1.2 ดา้นการบริหารงานวชิาการ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษามีนโยบายในการบริหารงาน
วชิาการ ดา้นการจดัการเรียนการสอน เพื่อพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ ส่งเสริมให้ครู
ใชส่ื้อในการจดัการเรียนการสอน จดักิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางวิชาการของนักเรียนอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั บุษราค ์     
ศรีประภา (2562) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 17 พบวา่ ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 17 ดา้นการบริหารงานวชิาการ อยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบั ดรุณวรรณ สุวลกัษณ์ (2559) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อ
การบริหารงานสถานศึกษา โรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 10 ดา้น
การบริหารงานวชิาการ อยูใ่นระดบัมาก   

    1.3 ดา้นการบริหารงานทัว่ไป พบวา่ อยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษามีนโยบายในการบริหาร
สถานศึกษาด าเนินการและบริการเก่ียวกบังานดา้นธุรการและสารบรรณในระบบท่ีทนัสมยั มีระบบจดัเก็บหลกัฐานเอกสารท่ีสะดวกต่อ
การสืบคน้ใช้งานของผูเ้ก่ียวขอ้งก าหนด และด าเนินงานด้านความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและผูป้กครอง ซ่ึงสอดคลอ้งกับ  
กีรติคุณ มินทร และรัตนา กาญจนพนัธ์ุ (2564) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ใน  
สหวิทยาเขตเบญจสิริ สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต  2 กรุงเทพมหานคร พบวา่ ดา้นการบริหารงานทัว่ไป โดย
ภาพรวม อยู่ในระดบัมาก และสอดคลอ้งกบั จีรนันท์ เทศารินทร์ (2559) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของ
โรงเรียนมธัยมหนองจอก สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 พบวา่ ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของ
โรงเรียนมธัยมหนองจอก สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 ดา้นการบริหารงานทัว่ไป อยูใ่นระดบัมาก 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’
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    4.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนกลุ่มรัตนโกสินทร์ สังกดัส านกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ าแนกตามวุฒิการศึกษา และประสบการณ์การท างาน ดว้ยการทดสอบ t test แบบ 
Independent 
     4.4 วิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนกลุ่มรัตนโกสินทร์ สังกดัส านกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา ดว้ยการทดสอบ F test โดยใชส้ถิติการวิเคราะห์การ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และเปรียบเทียบรายคู่ตามวธีิของ เชฟเฟ่ (Scheffe)  

    4.5 วิเคราะห์ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัความพึงพอใจของครูต่อการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนกลุ่มรัตนโกสินทร์ สังกดั
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร น ามาจดัท ากลุ่มของค าตอบ แลว้เสนอผลการวเิคราะห์เชิงบรรยาย 
 สถิติท่ีใช้ในการวิจัยสถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉล่ีย (mean) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) และสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างดว้ยการทดสอบ t test แบบ 
Independent และทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) การทดสอบ F test เม่ือพบความแตกต่าง ใหท้ าการทดสอบ
รายคู่ตามวธีิการของ เชฟเฟ่ (Scheffe) 
 
      ผลการวจิยั 
 

1. ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนกลุ่มรัตนโกสินทร์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัมาก 

2. ครูท่ีมีวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การท างานต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนกลุ่ม
รัตนโกสินทร์ สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดา้น แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05  

3. ครูท่ีอยู่ในขนาดสถานศึกษาต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนกลุ่มรัตนโกสินทร์ สังกัด
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
อภิปรายผล 

 
ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนกลุ่มรัตนโกสินทร์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษา มีการก าหนดทิศทาง 
โครงสร้างองคก์รและวตัถุประสงค์ท่ีชดัเจน มุ่งเนน้ให้เกิดการสร้างวฒันธรรมท่ีดีภายในองคก์ร โรงเรียนจดักิจกรรมพฒันาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอยา่งเหมาะสมและต่อเน่ือง และโรงเรียนส่งเสริมการพฒันาตนเองเพ่ือความกา้วหนา้ในวชิาชีพ ส่วนล าดบัสุดทา้ย 
คือ โรงเรียนมอบหมายบทบาทหนา้ท่ีของครูและบุคลากรอยา่งเหมาะสมและต่อเน่ือง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ลดัดาวลัย ์ใจไว (2559) ศึกษาเร่ือง 
ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1 สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 พบวา่ ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารจดัการศึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1 สังกดั

 
 

 
 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 โดยภาพรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบั หน่ึงฤทยั ศรีประสม 
(2560) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนปู่เจ้าสมิงพราย สังกัดส านักงานเขต
พืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต 1 พบวา่  

1. ความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น เรียงตามล าดบั ไดแ้ก่ ดา้นการบริหารงบประมาณ 
ดา้นการบริหารงานวิชาการ ดา้นการบริหารงานทัว่ไป และดา้นการบริหารงานบุคคล ตามล าดบั เม่ือพิจารณาในรายละเอียด จึงน ามา
อภิปราย ดงัน้ี 

    1.1 ดา้นการบริหารงานงบประมาณ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ี เป็นเพราะ ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการบริหารดา้นการ
จดัสรรงบประมาณในการพฒันาการเรียนการสอนของนักเรียน โรงเรียนบริการเก่ียวกับด้านการเงินอย่างรวดเร็วทนัต่อเวลาและ
เหตุการณ์ มีการบริหารจดัการวางแผนเก่ียวกบัการจดัสรรงบประมาณและระดมทรัพยากรเพ่ือการจดัการศึกษาอย่างเหมาะสม ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั พลศิลป์ แคลว้คลาด (2560) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของข้าราชการครูต่อการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนใน
กลุ่มสหวิทยาเขตวังทองหลาง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จังหวัดกรุงเทพมหานคร พบว่า ความพึงพอใจของ
ขา้ราชการครูต่อการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตวงัทองหลาง สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาเขต 2 จงัหวดักรุงเทพมหานคร พบวา่ ดา้นการบริหารงานงบประมาณ อยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้ง อาทิตย ์กุ่ยสาคร (2561) 
ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนหลักเมือง สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร พบว่า ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารจดัการศึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียน 
หลกัเมือง สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ดา้นการบริหารงานงบประมาณ อยูใ่นระดบัมาก  

    1.2 ดา้นการบริหารงานวชิาการ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษามีนโยบายในการบริหารงาน
วชิาการ ดา้นการจดัการเรียนการสอน เพื่อพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ ส่งเสริมให้ครู
ใชส่ื้อในการจดัการเรียนการสอน จดักิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางวิชาการของนักเรียนอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั บุษราค ์     
ศรีประภา (2562) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 17 พบวา่ ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 17 ดา้นการบริหารงานวชิาการ อยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบั ดรุณวรรณ สุวลกัษณ์ (2559) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อ
การบริหารงานสถานศึกษา โรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 10 ดา้น
การบริหารงานวชิาการ อยูใ่นระดบัมาก   

    1.3 ดา้นการบริหารงานทัว่ไป พบวา่ อยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษามีนโยบายในการบริหาร
สถานศึกษาด าเนินการและบริการเก่ียวกบังานดา้นธุรการและสารบรรณในระบบท่ีทนัสมยั มีระบบจดัเก็บหลกัฐานเอกสารท่ีสะดวกต่อ
การสืบคน้ใช้งานของผูเ้ก่ียวขอ้งก าหนด และด าเนินงานด้านความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและผูป้กครอง ซ่ึงสอดคลอ้งกับ  
กีรติคุณ มินทร และรัตนา กาญจนพนัธ์ุ (2564) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ใน  
สหวิทยาเขตเบญจสิริ สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต  2 กรุงเทพมหานคร พบวา่ ดา้นการบริหารงานทัว่ไป โดย
ภาพรวม อยู่ในระดบัมาก และสอดคลอ้งกบั จีรนันท์ เทศารินทร์ (2559) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของ
โรงเรียนมธัยมหนองจอก สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 พบวา่ ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของ
โรงเรียนมธัยมหนองจอก สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 ดา้นการบริหารงานทัว่ไป อยูใ่นระดบัมาก 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

692692

 
 

 
 

    1.4 ดา้นการบริหารงานบุคคล พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษา มีการก าหนดทิศทาง โครงสร้าง
องคก์รและวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจน มุ่งเนน้ให้เกิดการสร้างวฒันธรรมท่ีดีภายในองคก์ร จดักิจกรรมพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา
อยา่งเหมาะสมและต่อเน่ือง ส่งเสริมการพฒันาตนเองเพ่ือความกา้วหนา้ในวิชาชีพ นอกจากนั้น ยงัมอบหมายบทบาทหนา้ท่ีของครูและ
บุคลากรอยา่งเหมาะสมและต่อเน่ือง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั บุษราค ์ศรีประภา (2562) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของ
ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 พบว่า ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของผูบ้ริหาร
โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 17 ดา้นการบริหารงานบุคคล อยูใ่นระดบัมาก    

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนกลุ่มรัตนโกสินทร์ สังกดั
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ าแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และขนาดสถานศึกษา 
พบวา่ 

      2.1 ครูท่ีมีวฒิุการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อความพึงพอใจท่ีมีต่อการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษา ของ
โรงเรียนกลุ่มรัตนโกสินทร์ สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดา้น แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ี พบวา่ การบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ทั้งน้ี อาจจะมีกระบวนการบริหารงานและนโยบายในการบริหารสถานศึกษาในภาพรวมต่อครูในสถานศึกษาท่ีแตกต่างกนั 
โดยท่ีวฒิุการศึกษาของครูเป็นส่วนหน่ึงในปัจจยัท่ีส าคญัในการก าหนดนโยบายในการบริหารสถานศึกษา จึงท าให้ความพึงพอใจของครู
ในภาพรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สอดคลอ้งกบั ลดัดาวลัย ์ใจไว (2559) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของครูต่อการ
บริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1 สังกดัส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พบวา่ 
ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อการบริหารจดัการศึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1 สังกดัส านกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 จ าแนกตามวฒิุการศึกษาโดยภาพรวมและรายดา้น แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
และสอดคลอ้งกบั ขวญัหทยั นุพรม (2560) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่ม 3 
สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 พบวา่ ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานบุคคลของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา กลุ่ม 3 สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 จ าแนกตามวฒิุการศึกษา โดยภาพรวมและรายดา้น
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   

    2.2 ครูท่ีมีประสบการณ์การท างานแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อความพึงพอใจท่ีมีต่อการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียน
กลุ่มรัตนโกสินทร์ สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครโดยภาพรวมและรายดา้น แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จากการศึกษาคร้ังน้ี พบวา่ การบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งปฏิบติัตามกรอบนโยบายจากตน้
สงักดั การปรับเปล่ียนนโยบายต่าง ๆ ในแต่ละปี ส าหรับครูผูส้อน ผลลพัธ์ท่ีสะทอ้นไปสู่ครูผูส้อนจ าแนกตามประสบการณ์การท างาน
อาจจะแตกต่างกนั จึงท าให้ครูท่ีมีประสบการณ์การท างานท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อความพึงพอใจในการบริหารสถานศึกษาของ
ผูบ้ริหาร แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สอดคลอ้งกบั พชัญว์ริญ พงษพ์ฒันปรีชา (2560) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของ
ครูท่ีมีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านบางกะปิ สังกัดส านักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร พบวา่ ครูท่ีมี
ประสบการณ์ในการท างานต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารงานสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายดา้น แตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 และสอดคลอ้งกับ สใบทอง สิงห์ฉลาด (2560) ศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการ
บริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน ส านักงานเขตบึงกุ่ม สังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร  พบวา่  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็น

 
 

 
 

ของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตบึงกุ่ม ส านกัการศึกษากรุงเทพมหานคร ครูท่ีมีประสบการณ์
ในการสอนต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียน โดยภาพรวมแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 

    2.3 ครูท่ีมีขนาดสถานศึกษาต่างกนั พบว่า ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนกลุ่มรัตนโกสินทร์ 
สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จาก
การศึกษาคร้ังน้ี พบว่า การบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีขนาดสถานศึกษาต่างกัน ได้รับแนวคิด หลกัการบริหารการจัด
การศึกษาตามนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการ เป็นไปในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงในการบริหารสถานศึกษาย่อมมีความแตกต่างกนัตาม
บริบทของแต่ละขนาดสถานศึกษา โรงเรียนขนาดกลาง ผูบ้ริหารมีความพยายามในการก าหนดทิศทาง โครงสร้างองคก์ร และวตัถุประสงคใ์น
การพฒันาองคก์รใหมุ่้งสู่การเป็นองคก์รตามบริบทของสถานศึกษาขนาดกลาง ส่วนโรงเรียนขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ ผูบ้ริหารมี
ระบบการบริหารจดัการท่ีเป็นมาตรฐาน มีการด าเนินการต่าง ๆ ท่ีแตกต่างจากโรงเรียนขนาดกลาง สอดคลอ้งกบัโครงสร้างองคก์รและ
วตัถุประสงคใ์นการพฒันา จากนโยบายของสถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกนั ครูท่ีมีขนาดสถานศึกษาต่างกนั จึงมีความคิดเห็นต่อความพึง
พอใจแตกต่างกนัโดยภาพรวม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้สอดคลอ้งกบั บุษราค ์ศรีประภา 
(2562) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 
ผลการวิจยัพบว่า ความคิดเห็นต่อความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 17 จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดา้น แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สอดคลอ้ง
กบั คอตีเยาะ ยโูซะ (2555) ไดศึ้กษาเร่ือง ความพึงพอใจของครูต่อสภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส ผลวิจยัพบว่า ผลการเปรียบเทียบ ความพึงพอใจของครูต่อสภาพการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   

 
ข้อเสนอแนะเพือ่การน าไปใช้ 

 
1. ดา้นการบริหารงานวิชาการ ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีการวดัผลและประเมินผลการเรียนของ

นกัเรียนอยา่งเหมาะสม ควรจดับรรยากาศการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียน ควรส่งเสริมใหค้รูพฒันาส่ือนวตักรรมและ
เทคโนโลยเีพื่อการจดัการเรียนการสอน และล าดบัสุดทา้ย คือ ควรส่งเสริมใหค้รูใชส่ื้อในการจดัการเรียนการสอน   

2. ดา้นการบริหารงานงบประมาณ ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรจดัตั้งให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล
รายงานการใชง้บประมาณ จดัหาวสัดุอุปกรณ์ให้พอเพียงต่อการบริหารงานและการจดัการเรียนการสอน และล าดบัสุดทา้ย คือ ควร
สนบัสนุนการจดัหาทุนการศึกษาเพ่ือช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งเหมาะสม 

3. ด้านการบริหารงานบุคคล ผู ้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลเก่ียวกับการพัฒนา
ความก้าวหน้าในวิชาชีพให้แก่ครูในสถานศึกษา และควรจัดกิจกรรมเสริมสร้างขวญัและก าลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่ครูใน
สถานศึกษาอยา่งหลากหลายรูปแบบ 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี

693693

 
 

 
 

    1.4 ดา้นการบริหารงานบุคคล พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษา มีการก าหนดทิศทาง โครงสร้าง
องคก์รและวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจน มุ่งเนน้ให้เกิดการสร้างวฒันธรรมท่ีดีภายในองคก์ร จดักิจกรรมพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา
อยา่งเหมาะสมและต่อเน่ือง ส่งเสริมการพฒันาตนเองเพ่ือความกา้วหนา้ในวิชาชีพ นอกจากนั้น ยงัมอบหมายบทบาทหนา้ท่ีของครูและ
บุคลากรอยา่งเหมาะสมและต่อเน่ือง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั บุษราค ์ศรีประภา (2562) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของ
ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 พบว่า ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของผูบ้ริหาร
โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 17 ดา้นการบริหารงานบุคคล อยูใ่นระดบัมาก    

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนกลุ่มรัตนโกสินทร์ สังกดั
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ าแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และขนาดสถานศึกษา 
พบวา่ 

      2.1 ครูท่ีมีวฒิุการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อความพึงพอใจท่ีมีต่อการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษา ของ
โรงเรียนกลุ่มรัตนโกสินทร์ สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดา้น แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ี พบวา่ การบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ทั้งน้ี อาจจะมีกระบวนการบริหารงานและนโยบายในการบริหารสถานศึกษาในภาพรวมต่อครูในสถานศึกษาท่ีแตกต่างกนั 
โดยท่ีวฒิุการศึกษาของครูเป็นส่วนหน่ึงในปัจจยัท่ีส าคญัในการก าหนดนโยบายในการบริหารสถานศึกษา จึงท าให้ความพึงพอใจของครู
ในภาพรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สอดคลอ้งกบั ลดัดาวลัย ์ใจไว (2559) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของครูต่อการ
บริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1 สังกดัส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พบวา่ 
ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อการบริหารจดัการศึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1 สังกดัส านกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 จ าแนกตามวฒิุการศึกษาโดยภาพรวมและรายดา้น แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
และสอดคลอ้งกบั ขวญัหทยั นุพรม (2560) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่ม 3 
สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 พบวา่ ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานบุคคลของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา กลุ่ม 3 สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 จ าแนกตามวฒิุการศึกษา โดยภาพรวมและรายดา้น
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   

    2.2 ครูท่ีมีประสบการณ์การท างานแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อความพึงพอใจท่ีมีต่อการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียน
กลุ่มรัตนโกสินทร์ สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครโดยภาพรวมและรายดา้น แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จากการศึกษาคร้ังน้ี พบวา่ การบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งปฏิบติัตามกรอบนโยบายจากตน้
สงักดั การปรับเปล่ียนนโยบายต่าง ๆ ในแต่ละปี ส าหรับครูผูส้อน ผลลพัธ์ท่ีสะทอ้นไปสู่ครูผูส้อนจ าแนกตามประสบการณ์การท างาน
อาจจะแตกต่างกนั จึงท าให้ครูท่ีมีประสบการณ์การท างานท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อความพึงพอใจในการบริหารสถานศึกษาของ
ผูบ้ริหาร แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สอดคลอ้งกบั พชัญว์ริญ พงษพ์ฒันปรีชา (2560) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของ
ครูท่ีมีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านบางกะปิ สังกัดส านักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร พบวา่ ครูท่ีมี
ประสบการณ์ในการท างานต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารงานสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายดา้น แตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 และสอดคลอ้งกับ สใบทอง สิงห์ฉลาด (2560) ศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการ
บริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน ส านักงานเขตบึงกุ่ม สังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร  พบวา่  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็น

 
 

 
 

ของครูท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตบึงกุ่ม ส านกัการศึกษากรุงเทพมหานคร ครูท่ีมีประสบการณ์
ในการสอนต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียน โดยภาพรวมแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 

    2.3 ครูท่ีมีขนาดสถานศึกษาต่างกนั พบว่า ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนกลุ่มรัตนโกสินทร์ 
สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จาก
การศึกษาคร้ังน้ี พบว่า การบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีขนาดสถานศึกษาต่างกัน ได้รับแนวคิด หลกัการบริหารการจัด
การศึกษาตามนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการ เป็นไปในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงในการบริหารสถานศึกษาย่อมมีความแตกต่างกนัตาม
บริบทของแต่ละขนาดสถานศึกษา โรงเรียนขนาดกลาง ผูบ้ริหารมีความพยายามในการก าหนดทิศทาง โครงสร้างองคก์ร และวตัถุประสงคใ์น
การพฒันาองคก์รใหมุ่้งสู่การเป็นองคก์รตามบริบทของสถานศึกษาขนาดกลาง ส่วนโรงเรียนขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ ผูบ้ริหารมี
ระบบการบริหารจดัการท่ีเป็นมาตรฐาน มีการด าเนินการต่าง ๆ ท่ีแตกต่างจากโรงเรียนขนาดกลาง สอดคลอ้งกบัโครงสร้างองคก์รและ
วตัถุประสงคใ์นการพฒันา จากนโยบายของสถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกนั ครูท่ีมีขนาดสถานศึกษาต่างกนั จึงมีความคิดเห็นต่อความพึง
พอใจแตกต่างกนัโดยภาพรวม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้สอดคลอ้งกบั บุษราค ์ศรีประภา 
(2562) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 
ผลการวิจยัพบว่า ความคิดเห็นต่อความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 17 จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดา้น แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สอดคลอ้ง
กบั คอตีเยาะ ยโูซะ (2555) ไดศึ้กษาเร่ือง ความพึงพอใจของครูต่อสภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส ผลวิจยัพบว่า ผลการเปรียบเทียบ ความพึงพอใจของครูต่อสภาพการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   

 
ข้อเสนอแนะเพือ่การน าไปใช้ 

 
1. ดา้นการบริหารงานวิชาการ ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีการวดัผลและประเมินผลการเรียนของ

นกัเรียนอยา่งเหมาะสม ควรจดับรรยากาศการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียน ควรส่งเสริมใหค้รูพฒันาส่ือนวตักรรมและ
เทคโนโลยเีพื่อการจดัการเรียนการสอน และล าดบัสุดทา้ย คือ ควรส่งเสริมใหค้รูใชส่ื้อในการจดัการเรียนการสอน   

2. ดา้นการบริหารงานงบประมาณ ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรจดัตั้งให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล
รายงานการใชง้บประมาณ จดัหาวสัดุอุปกรณ์ให้พอเพียงต่อการบริหารงานและการจดัการเรียนการสอน และล าดบัสุดทา้ย คือ ควร
สนบัสนุนการจดัหาทุนการศึกษาเพ่ือช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งเหมาะสม 

3. ด้านการบริหารงานบุคคล ผู ้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลเก่ียวกับการพัฒนา
ความก้าวหน้าในวิชาชีพให้แก่ครูในสถานศึกษา และควรจัดกิจกรรมเสริมสร้างขวญัและก าลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่ครูใน
สถานศึกษาอยา่งหลากหลายรูปแบบ 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  
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การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานกิจการนกัเรียนของโรงเรียนในกลุ่ม

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาสงเคราะห์ ภาคกลาง และเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานกิจการ
นกัเรียนของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาสงเคราะห์ ภาคกลาง จ าแนกตามอายุ ระดบัการศึกษา และ
ประสบการณ์การท างาน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ครูในสถานศึกษา จ านวน 226 คน เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล
เป็นแบบสอบถามท่ีมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั มีค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่าง 0.60-1.00 มีค่าความเช่ือมัน่
เท่ากบั 0.91 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที 
และการวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการเปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวิธีการของ เชฟเฟ่  ผลการวิจยัปรากฎดงัน้ี (1) ความ
พึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาสงเคราะห์   
ภาคกลาง โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (2) ครูท่ีมีอายตุ่างกนั มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานกิจการนกัเรียนของโรงเรียนในกลุ่ม
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาสงเคราะห์ ภาคกลาง โดยภาพรวมและรายดา้น แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 ยกเวน้ดา้นกิจกรรมนกัเรียน ไม่แตกต่างกนั (3) ครูท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงาน
กิจการนักเรียนของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาสงเคราะห์ ภาคกลาง โดยภาพรวมและรายด้าน 
แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (4) ครูท่ีมีประสบการณ์ต่างกนั มีความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงาน
กิจการนักเรียนของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาสงเคราะห์ ภาคกลาง โดยภาพรวมและรายด้าน 
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ยกเวน้ดา้นกิจกรรมนกัเรียน ไม่แตกต่างกนั 
 
ค าส าคญั: ความพึงพอใจ, การบริหารงานกิจการนกัเรียน 

 
 
 
 

 
 
 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี

697697

การศึกษาความพงึพอใจของครูทีม่ีต่อการบริหารงานกจิการนักเรียนของโรงเรียน 
ในกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาสงเคราะห์ ภาคกลาง 

 
ศราลกัษณ์ เรืองนอ้ย1* 
ชนมณี ศิลานุกิจ2 

สาขาวชิาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง ประเทศไทย1,2 
*ผูรั้บผิดชอบบทความ: saralak1989@gmail.com 

 
บทคดัย่อ 

 
การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานกิจการนกัเรียนของโรงเรียนในกลุ่ม

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาสงเคราะห์ ภาคกลาง และเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานกิจการ
นกัเรียนของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาสงเคราะห์ ภาคกลาง จ าแนกตามอายุ ระดบัการศึกษา และ
ประสบการณ์การท างาน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ครูในสถานศึกษา จ านวน 226 คน เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล
เป็นแบบสอบถามท่ีมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั มีค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่าง 0.60-1.00 มีค่าความเช่ือมัน่
เท่ากบั 0.91 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที 
และการวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการเปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวิธีการของ เชฟเฟ่  ผลการวิจยัปรากฎดงัน้ี (1) ความ
พึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาสงเคราะห์   
ภาคกลาง โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (2) ครูท่ีมีอายตุ่างกนั มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานกิจการนกัเรียนของโรงเรียนในกลุ่ม
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาสงเคราะห์ ภาคกลาง โดยภาพรวมและรายดา้น แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 ยกเวน้ดา้นกิจกรรมนกัเรียน ไม่แตกต่างกนั (3) ครูท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงาน
กิจการนักเรียนของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาสงเคราะห์ ภาคกลาง โดยภาพรวมและรายด้าน 
แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (4) ครูท่ีมีประสบการณ์ต่างกนั มีความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงาน
กิจการนักเรียนของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาสงเคราะห์ ภาคกลาง โดยภาพรวมและรายด้าน 
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ยกเวน้ดา้นกิจกรรมนกัเรียน ไม่แตกต่างกนั 
 
ค าส าคญั: ความพึงพอใจ, การบริหารงานกิจการนกัเรียน 

 
 
 
 

 
 
 

 

The Study of Teachers’ Satisfaction with Network Management of Student Affairs Administration  
to Promote Efficiency in Welfare Education in the Central Region  

 
Saraluck Rruangnoi1* 

Chonmanee Silanookit2 
Educational Administration, Faculty of Education, Ramkhamhaeng University, Thailand1,2 

*Corresponding author: saralak1989@gmail.com 
 

Abstract 
 

The purpose of this research was to the study of teachers’ satisfaction with network management of student affairs 
administration to promote efficiency in welfare education in the central region and teachers' satisfaction with network management of 
student affairs administration to promote efficiency in welfare education in the central region. Classified by independent variables 
such as age, education level, and experience. The sample used in the research included 226 teachers. The instrument used to 
collect the data was a 5-rating scale questionnaire. The discrimination was between 0.60 and 1.00, and the reliability was 0.91 
The statistics used in the data analysis were frequency distribution, percentage, mean, standard deviation, t test, one-way analysis 
of variance, and Scheffe’s comparison test. 

The research findings were as follows: (1) The level of study teachers’ of the satisfaction with network management of 
student affairs administration to promote efficiency in welfare education in the central region were at a high level, as a whole 
aspect. (2) Teacher with different age. There were opinions on the study of teacher’s satisfaction with network management of 
student affairs administration to promote efficiency in welfare education in the central region. Overall and for each aspect, there 
was a significant difference at the .05 level, except for student activities which was not significantly different. (3) Teacher with 
different level of education. There were opinions on the study of teachers’ satisfaction with network management of student 
affairs administration to promote efficiency in welfare education in the central region. Overall, each aspect showed a significant 
difference at the .05 level. (4) Teacher with different level of working experience. There were opinions on the study teachers’ of 
satisfaction with network management of student affairs administration to promote efficiency in welfare education in the central 
region. Overall each aspect showed a significant difference at the .05 level, except for student activities, which was not 
significantly different. 
 
Keywords: Satisfaction, Management of Student Affairs 
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บทน า 
 

การศึกษาเป็นรากฐานส าคญัในการสร้างความเจริญกา้วหน้าทางสังคม เศรษฐกิจ และการแกปั้ญหาต่าง ๆ ของประเทศ 
เพราะการศึกษาเป็นกระบวนการในการพฒันาคนให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ เป็นการถ่ายทอดวฒันธรรมการสร้างภูมิปัญญาให้แก่
สงัคม และการศึกษาจะช่วยสร้างความเจริญในทางความคิด จิตใจ ทั้งยงัไดพ้ฒันาตนเองในดา้นต่าง ๆ ตลอดช่วงชีวิต เพ่ือน าไปสู่
การพฒันาท่ีสมดุลระหวา่งความเจริญทางจิตใจกบัวตัถุ และความเติบโตทางเศรษฐกิจ การพฒันาคนนั้น จะตอ้งพฒันาไปพร้อมกนั
ในดา้นความรู้ในเร่ืองต่าง ๆ และพฒันาบุคคลให้มีความคิด ความประพฤติ เจตคติ ค่านิยม และคุณธรรม ซ่ึงจะตอ้งควบคู่กนัไป
เสมอ เพราะเม่ือบุคคลหน่ึงมีความรู้ แต่มีความประพฤติ เจตคติ ค่านิยม และคุณธรรม ท่ีไม่ถูกตอ้งเหมาะสม ยอ่มจะน าไปสู่การใช้
ความรู้ในทางท่ีไม่ก่อประโยชน์ ต่อทั้งตนเองและส่วนรวม (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2545)  

การศึกษาจึงถือเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการพฒันาประชากรและประเทศชาติ ใหบ้รรลุเป้าหมายตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 
จึงจ าเป็นตอ้งพฒันาระบบการจดัการศึกษาให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และประสิทธิภาพท่ีดี พอท่ีจะพฒันาประชากรและประเทศชาติ
ใหก้า้วหนา้ทนัการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วในกระแสโลกาภิวตัน์ (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542) 

หน่วยงานท่ีดูแลจดัการศึกษาส าหรับเด็กดอ้ยโอกาสก็คือ ส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษ ท่ีเป็นหน่วยงานท่ีจดัตั้งข้ึนตาม
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษา พ.ศ. 2546 โดยมีภารกิจในการส่งเสริม
เก่ียวกบัการจดัการศึกษาส าหรับเด็กพิการและเด็กดอ้ยโอกาสทั้งระบบ ให้ไดรั้บการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพ มีทกัษะชีวิตท่ีดี
สามารถพึ่งตนเองได ้สถานศึกษาท่ีดูแลนกัเรียนดอ้ยโอกาสท่ีอยูใ่นสังกดัของส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษ คือ โรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์และราชประชานุเคราะห์ เป็นรูปแบบโรงเรียนประจ าให้กบัผูด้อ้ยโอกาสทางการศึกษาท่ีอยูใ่นสภาวะยากล าบากเป็น
พิเศษ โดยการจดัการสถานศึกษาในรูปแบบของโรงเรียนประจ านั้น การบริหารจดัการความเป็นอยูข่องนกัเรียนจึงเป็นเร่ืองส าคญัท่ี
จะบริหารจดัการนกัเรียนไดอ้ยา่งถูกสุขลกัษณะ เน่ืองจากสถานศึกษาประเภทโรงเรียนประจ าเป็นสถานท่ีท่ีมีนกัเรียนอยูร่่วมกนัเป็น
จ านวนมาก มกัจะท าใหมี้ความเส่ียงสูง หากมีการระบาดของโรคระบาด การมีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคข์องนกัเรียน และการให้
ค  าปรึกษากบันกัเรียน โดยกลุ่มงานในโรงเรียนท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบดูแลความเป็นอยูข่องนกัเรียน คือ กลุ่มบริหารกิจการนกัเรียน 

งานกิจการนกัเรียนเป็นงานท่ีด าเนินการพฒันานกัเรียน โดยใชกิ้จกรรมท่ีนอกเหนือจากการเรียนการสอนในห้องเรียน  
เพื่อเป็นการพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความเจริญงอกงามในดา้นสติปัญญา อารมณ์ สงัคม ร่างกาย จิตใจ เป็นบุคคลท่ีมีความสามารถ มีความ
ประพฤติดี มีระเบียบวนิยั มีคุณธรรม จริยธรรม อนัเป็นพฤติกรรมท่ีสังคมพึงประสงค์ และเป็นงานท่ีส่งเสริมงานดา้นวิชาการให้มี
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน โดยสอดคลอ้งกบันโยบายการปฏิรูปการศึกษาท่ีมุ่งเนน้ให้นกัเรียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคคื์อ เป็นคนเก่ง
คนดี และมีความสุข ทั้งน้ี การบริหารกิจการนกัเรียน มีหนา้ท่ีด าเนินกิจกรรมทุกชนิดท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัเรียน ในส่วนท่ีไม่เก่ียวกบั
การสอนในหอ้งเรียน โดยมีลกัษณะงานดงัต่อไปน้ี  

1. ดา้นกิจกรรมนกัเรียน  
2. ดา้นงานปกครองนกัเรียน  
3. ดา้นการบริการและสวสัดิการนกัเรียน 
จากบริบทต่าง ๆ ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาสงเคราะห์ ภาคกลาง ท่ีมีลกัษณะเป็น

โรงเรียนประจ า ครูจึงเป็นบุคลากรท่ีส าคญัท่ีจะพฒันาผูเ้รียนให้ไปสู่เป้าหมายท่ีตั้งไว ้คือ เป็นมนุษยท่ี์มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ สงัคม สติปัญญา มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม สามารถด ารงชีวติไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามความมุ่งหวงัของ
กลุ่มโรงเรียน ท่ีมุ่งหวงัใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาอยา่งเตม็ท่ีตามศกัยภาพของตนเอง ถา้หากครูมีความพึงพอใจในการบริหารงานกิจการ



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี

699699

บทน า 
 

การศึกษาเป็นรากฐานส าคญัในการสร้างความเจริญกา้วหน้าทางสังคม เศรษฐกิจ และการแกปั้ญหาต่าง ๆ ของประเทศ 
เพราะการศึกษาเป็นกระบวนการในการพฒันาคนให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ เป็นการถ่ายทอดวฒันธรรมการสร้างภูมิปัญญาให้แก่
สงัคม และการศึกษาจะช่วยสร้างความเจริญในทางความคิด จิตใจ ทั้งยงัไดพ้ฒันาตนเองในดา้นต่าง ๆ ตลอดช่วงชีวิต เพ่ือน าไปสู่
การพฒันาท่ีสมดุลระหวา่งความเจริญทางจิตใจกบัวตัถุ และความเติบโตทางเศรษฐกิจ การพฒันาคนนั้น จะตอ้งพฒันาไปพร้อมกนั
ในดา้นความรู้ในเร่ืองต่าง ๆ และพฒันาบุคคลให้มีความคิด ความประพฤติ เจตคติ ค่านิยม และคุณธรรม ซ่ึงจะตอ้งควบคู่กนัไป
เสมอ เพราะเม่ือบุคคลหน่ึงมีความรู้ แต่มีความประพฤติ เจตคติ ค่านิยม และคุณธรรม ท่ีไม่ถูกตอ้งเหมาะสม ยอ่มจะน าไปสู่การใช้
ความรู้ในทางท่ีไม่ก่อประโยชน์ ต่อทั้งตนเองและส่วนรวม (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2545)  

การศึกษาจึงถือเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการพฒันาประชากรและประเทศชาติ ใหบ้รรลุเป้าหมายตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 
จึงจ าเป็นตอ้งพฒันาระบบการจดัการศึกษาให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และประสิทธิภาพท่ีดี พอท่ีจะพฒันาประชากรและประเทศชาติ
ใหก้า้วหนา้ทนัการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วในกระแสโลกาภิวตัน์ (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542) 

หน่วยงานท่ีดูแลจดัการศึกษาส าหรับเด็กดอ้ยโอกาสก็คือ ส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษ ท่ีเป็นหน่วยงานท่ีจดัตั้งข้ึนตาม
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษา พ.ศ. 2546 โดยมีภารกิจในการส่งเสริม
เก่ียวกบัการจดัการศึกษาส าหรับเด็กพิการและเด็กดอ้ยโอกาสทั้งระบบ ให้ไดรั้บการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพ มีทกัษะชีวิตท่ีดี
สามารถพึ่งตนเองได ้สถานศึกษาท่ีดูแลนกัเรียนดอ้ยโอกาสท่ีอยูใ่นสังกดัของส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษ คือ โรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์และราชประชานุเคราะห์ เป็นรูปแบบโรงเรียนประจ าให้กบัผูด้อ้ยโอกาสทางการศึกษาท่ีอยูใ่นสภาวะยากล าบากเป็น
พิเศษ โดยการจดัการสถานศึกษาในรูปแบบของโรงเรียนประจ านั้น การบริหารจดัการความเป็นอยูข่องนกัเรียนจึงเป็นเร่ืองส าคญัท่ี
จะบริหารจดัการนกัเรียนไดอ้ยา่งถูกสุขลกัษณะ เน่ืองจากสถานศึกษาประเภทโรงเรียนประจ าเป็นสถานท่ีท่ีมีนกัเรียนอยูร่่วมกนัเป็น
จ านวนมาก มกัจะท าใหมี้ความเส่ียงสูง หากมีการระบาดของโรคระบาด การมีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคข์องนกัเรียน และการให้
ค  าปรึกษากบันกัเรียน โดยกลุ่มงานในโรงเรียนท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบดูแลความเป็นอยูข่องนกัเรียน คือ กลุ่มบริหารกิจการนกัเรียน 

งานกิจการนกัเรียนเป็นงานท่ีด าเนินการพฒันานกัเรียน โดยใชกิ้จกรรมท่ีนอกเหนือจากการเรียนการสอนในห้องเรียน  
เพื่อเป็นการพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความเจริญงอกงามในดา้นสติปัญญา อารมณ์ สงัคม ร่างกาย จิตใจ เป็นบุคคลท่ีมีความสามารถ มีความ
ประพฤติดี มีระเบียบวนิยั มีคุณธรรม จริยธรรม อนัเป็นพฤติกรรมท่ีสังคมพึงประสงค์ และเป็นงานท่ีส่งเสริมงานดา้นวิชาการให้มี
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน โดยสอดคลอ้งกบันโยบายการปฏิรูปการศึกษาท่ีมุ่งเนน้ให้นกัเรียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคคื์อ เป็นคนเก่ง
คนดี และมีความสุข ทั้งน้ี การบริหารกิจการนกัเรียน มีหนา้ท่ีด าเนินกิจกรรมทุกชนิดท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัเรียน ในส่วนท่ีไม่เก่ียวกบั
การสอนในหอ้งเรียน โดยมีลกัษณะงานดงัต่อไปน้ี  

1. ดา้นกิจกรรมนกัเรียน  
2. ดา้นงานปกครองนกัเรียน  
3. ดา้นการบริการและสวสัดิการนกัเรียน 
จากบริบทต่าง ๆ ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาสงเคราะห์ ภาคกลาง ท่ีมีลกัษณะเป็น

โรงเรียนประจ า ครูจึงเป็นบุคลากรท่ีส าคญัท่ีจะพฒันาผูเ้รียนให้ไปสู่เป้าหมายท่ีตั้งไว ้คือ เป็นมนุษยท่ี์มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ สงัคม สติปัญญา มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม สามารถด ารงชีวติไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามความมุ่งหวงัของ
กลุ่มโรงเรียน ท่ีมุ่งหวงัใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาอยา่งเตม็ท่ีตามศกัยภาพของตนเอง ถา้หากครูมีความพึงพอใจในการบริหารงานกิจการ

นกัเรียน ก็จะท าใหส้ามารถพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ดงันั้น ผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความพึงพอใจของครู
ท่ีมีต่อการบริหารงานกิจการนกัเรียนของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาสงเคราะห์ ภาคกลาง 

 
วตัถุประสงค์การวจิยั 

 
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ

การศึกษาสงเคราะห์ ภาคกลาง 
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานกิจการนกัเรียนของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ

การศึกษาสงเคราะห์ ภาคกลาง จ าแนกตามอาย ุระดบัการศึกษา และประสบการณ์การท างาน 
 

กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

ตวัแปรอิสระ                                      ตวัแปรตาม    
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ภาพ 3 กรอบแนวคิดการวจิยั 
 

แนวคดิ ทฤษฏี กรอบแนวคดิ และผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

การวิจยั การศึกษาความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการศึกษาสงเคราะห์ ภาคกลาง ไดอ้าศยัแนวคิดการบริหารงานกิจการนกัเรียน จากการสังเคราะห์ขอบข่ายการบริหาร
กิจการนกัเรียนตามแนวคิดของ ปณิธิกฤษด์ิ เลิศล ้า (2555), ฉัตรชยั แสงจนัทณ์ (2555), สัมพนัธ์ ช่ืนส าราญ (2556), อรสา ทรงศรี 
(2558), วราภรณ์ บุญดอก (2559), ธนาภา ชมภูธญั (2559), มลัลิกา คูสีวิน (2559), สุรพชัร เกตุรัตน์ (2561), กุสินา รอดทอง (2561) 

สถานภาพของครู 
          1. อาย ุไดแ้ก่ 
 1.1 อาย ุ21-40ปี 
 1.2 อาย ุ41-60ปี 
           2. ระดบัการศึกษา ไดแ้ก่ 
 2.1 ปริญญาตรี 
 2.2 สูงกวา่ปริญญาตรี 
           3. ประสบการณ์ท างาน  
 3.1 นอ้ยกวา่ 5 ปี 
 3.2 ระหวา่ง 5-10 ปี 
 3.3 มากกวา่ 10 ปีข้ึนไป 
 
 
 

ความพงึพอใจของครูต่อการบริหารงานกจิการ
นักเรียนของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการศึกษาสงเคราะห์ ภาคกลาง 

    1. ดา้นกิจกรรมนกัเรียน 
    2. ดา้นงานปกครอง 
    3. ดา้นสวสัดิการนกัเรียน 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

700700

และทองแดง แสวงบุญ (2564) สรุปได ้3 ดา้น ดงัน้ี (1) ดา้นกิจกรรมนกัเรียน (2) ดา้นการปกครอง และ (3) ดา้นสวสัดิการนกัเรียน มี
สมมุติฐานวา่ ครูท่ี อาย ุระดบัการศึกษา และประสบการณ์การท างาน ต่างกนั มีความคิดเห็นแตกต่างกนั จากการวิจยัของ อจัฉราพร 
สารสมคัร (2561) ท่ีพบวา่ ความพึงพอใจของขา้ราชครูท่ีมีต่อการบริหารงานบุคคล โดยรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัมาก และอจัฉราพร 
สารสมคัร (2561), ศิริพร โชตะนา (2559) และชยัด ารงค ์สิงหเจริญวฒัน์ (2559) ยงัพบวา่ สถานภาพของครูท่ีต่างกนั มีความคิดเห็น
แตกต่างกนั 

  
วธีิด าเนินการวจิยั 

 
การศึกษา การศึกษาความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายส่งเสริม

ประสิทธิภาพการศึกษาสงเคราะห์ ภาคกลาง คร้ังน้ี ผูว้จิยัไดท้ าการศึกษา ดงัน้ี 
 1. ศึกษาหลกัการแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหารงานกิจการนกัเรียน ดว้ยการสังเคราะห์จากแนวคิดของผูท่ี้ไดท้ าการศึกษา
วจิยัไวแ้ลว้ สรุปไดแ้นวทางการบริหารงานกิจการนกัเรียนของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาสงเคราะห์ 
ภาคกลาง และศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกับสถานภาพของครูท่ีแตกต่างกัน และศึกษาความคิดเห็นจากงานวิจยัท่ีเก่ียวกับ
สถานภาพครู 
 2. สร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั และตรวจสอบความ
สอดคลอ้งเชิงเน้ือหา (IOC) ไดค้่าความสอดคลอ้ง 0.6-1.00 และไดน้ าไปทดลองใชพ้บวา่ มีค่าความเช่ือมัน่ = 0.91  
 3. เก็บรวบรวมขอ้มูลจากครูในสถานศึกษา โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาสงเคราะห์ ภาคกลาง 
ปีการศึกษา 2564 ก าหนดกลุ่มขนาดตวัอยา่งท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จากการเปิดตารางของ Cohen (Cohen, Manion, 
& Morrison, 2011) จ านวน 226 คน เม่ือไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งแลว้ น ามาหากลุ่มตวัอยา่ง โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งดว้ยการแบ่ง
แบบชั้นภูมิ (stratified random sampling) โดยใชโ้รงเรียนเป็นชั้นภูมิ (อิทธิพทัธ์ สุวทนัพรกลู, 2561) 
 4. วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปตามลกัษณะของขอ้มูล ดงัน้ี 
                    4.1 ขอ้มูลสถานภาพของครู มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ี (frequency) 
และค่าร้อยละ (percentage) 
                       4.2 ขอ้มูลความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารกิจการนกัเรียนวิเคราะห์โดยหาค่าเฉล่ีย (mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(standard deviation) เป็นแบบจ าแนกความหมาย 5 ระดบั (semantic differential) เป็นรายขอ้และรายดา้น โดยยึดเกณฑข์อง บุญชม 
ศรีสะอาด (2560) ดงัน้ี 

          คะแนนเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง ความพึงพอใจต่อการบริหารงานกิจการนกัเรียนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
          คะแนนเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง ความพึงพอใจต่อการบริหารงานกิจการนกัเรียนอยูใ่นระดบัมาก 
          คะแนนเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง ความพึงพอใจต่อการบริหารงานกิจการนกัเรียนในระดบัปานกลาง 
          คะแนนเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง ความพึงพอใจต่อการบริหารงานกิจการนกัเรียนอยูใ่นระดบันอ้ย 
          คะแนนเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง ความพึงพอใจต่อการบริหารงานกิจการนกัเรียนอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
   4.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการการบริหารกิจการนกัเรียนของผูบ้ริหารโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย

ส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาสงเคราะห์ ภาคกลาง จ าแนกตามอาย ุและวฒิุการศึกษา ดว้ยการทดสอบ t test แบบ Independent 
       



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี

701701

และทองแดง แสวงบุญ (2564) สรุปได ้3 ดา้น ดงัน้ี (1) ดา้นกิจกรรมนกัเรียน (2) ดา้นการปกครอง และ (3) ดา้นสวสัดิการนกัเรียน มี
สมมุติฐานวา่ ครูท่ี อาย ุระดบัการศึกษา และประสบการณ์การท างาน ต่างกนั มีความคิดเห็นแตกต่างกนั จากการวิจยัของ อจัฉราพร 
สารสมคัร (2561) ท่ีพบวา่ ความพึงพอใจของขา้ราชครูท่ีมีต่อการบริหารงานบุคคล โดยรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัมาก และอจัฉราพร 
สารสมคัร (2561), ศิริพร โชตะนา (2559) และชยัด ารงค ์สิงหเจริญวฒัน์ (2559) ยงัพบวา่ สถานภาพของครูท่ีต่างกนั มีความคิดเห็น
แตกต่างกนั 

  
วธีิด าเนินการวจิยั 

 
การศึกษา การศึกษาความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายส่งเสริม

ประสิทธิภาพการศึกษาสงเคราะห์ ภาคกลาง คร้ังน้ี ผูว้จิยัไดท้ าการศึกษา ดงัน้ี 
 1. ศึกษาหลกัการแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหารงานกิจการนกัเรียน ดว้ยการสังเคราะห์จากแนวคิดของผูท่ี้ไดท้ าการศึกษา
วจิยัไวแ้ลว้ สรุปไดแ้นวทางการบริหารงานกิจการนกัเรียนของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาสงเคราะห์ 
ภาคกลาง และศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกับสถานภาพของครูท่ีแตกต่างกัน และศึกษาความคิดเห็นจากงานวิจยัท่ีเก่ียวกับ
สถานภาพครู 
 2. สร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั และตรวจสอบความ
สอดคลอ้งเชิงเน้ือหา (IOC) ไดค้่าความสอดคลอ้ง 0.6-1.00 และไดน้ าไปทดลองใชพ้บวา่ มีค่าความเช่ือมัน่ = 0.91  
 3. เก็บรวบรวมขอ้มูลจากครูในสถานศึกษา โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาสงเคราะห์ ภาคกลาง 
ปีการศึกษา 2564 ก าหนดกลุ่มขนาดตวัอยา่งท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จากการเปิดตารางของ Cohen (Cohen, Manion, 
& Morrison, 2011) จ านวน 226 คน เม่ือไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งแลว้ น ามาหากลุ่มตวัอยา่ง โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งดว้ยการแบ่ง
แบบชั้นภูมิ (stratified random sampling) โดยใชโ้รงเรียนเป็นชั้นภูมิ (อิทธิพทัธ์ สุวทนัพรกลู, 2561) 
 4. วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปตามลกัษณะของขอ้มูล ดงัน้ี 
                    4.1 ขอ้มูลสถานภาพของครู มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ี (frequency) 
และค่าร้อยละ (percentage) 
                       4.2 ขอ้มูลความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารกิจการนกัเรียนวิเคราะห์โดยหาค่าเฉล่ีย (mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(standard deviation) เป็นแบบจ าแนกความหมาย 5 ระดบั (semantic differential) เป็นรายขอ้และรายดา้น โดยยึดเกณฑข์อง บุญชม 
ศรีสะอาด (2560) ดงัน้ี 

          คะแนนเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง ความพึงพอใจต่อการบริหารงานกิจการนกัเรียนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
          คะแนนเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง ความพึงพอใจต่อการบริหารงานกิจการนกัเรียนอยูใ่นระดบัมาก 
          คะแนนเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง ความพึงพอใจต่อการบริหารงานกิจการนกัเรียนในระดบัปานกลาง 
          คะแนนเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง ความพึงพอใจต่อการบริหารงานกิจการนกัเรียนอยูใ่นระดบันอ้ย 
          คะแนนเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง ความพึงพอใจต่อการบริหารงานกิจการนกัเรียนอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
   4.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการการบริหารกิจการนกัเรียนของผูบ้ริหารโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย

ส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาสงเคราะห์ ภาคกลาง จ าแนกตามอาย ุและวฒิุการศึกษา ดว้ยการทดสอบ t test แบบ Independent 
       

    4.4 วเิคราะห์เปรียบเทียบ ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารกิจการนกัเรียนของผูบ้ริหารโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาสงเคราะห์ ภาคกลาง จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน ดว้ยการทดสอบ F test โดยใชส้ถิติการ
วเิคราะห์การแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และเปรียบเทียบรายคู่ตามวธีิของ เชฟเฟ่ (Scheffe) 
 

สถิตทิีใ่ช้ในการวจิยั 
 

สถิติพ้ืนฐานไดแ้ก่การแจกแจงความถ่ี (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉล่ีย (mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation) และสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างดว้ยการทดสอบ t test แบบ Independent และ
ทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) การทดสอบ F test เม่ือพบความแตกต่าง ให้ท าการทดสอบรายคู่ตาม
วธีิการของ เชฟเฟ่ (Scheffe) 

 
ผลการวจิยั 

 
1. ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานกิจการนกัเรียนของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษา

สงเคราะห์ ภาคกลาง โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 4.14) โดยเรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียมากไปหานอ้ย ดงัน้ี ดา้นสวสัดิการนกัเรียน 
(X̅ = 4.21) ดา้นงานปกครองนกัเรียน (X̅ = 4.15) และดา้นกิจกรรมนกัเรียน (X̅ = 4.05) 

2. ผลการเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานกิจการนกัเรียนของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการศึกษาสงเคราะห์ ภาคกลาง จ าแนกตามอาย ุระดบัการศึกษา และประสบการณ์การท างาน พบวา่ 

    2.1 ครูท่ีมีอายตุ่างกนั มีความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานกิจการนกัเรียนของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการศึกษาสงเคราะห์ ภาคกลาง โดยภาพรวมและรายดา้น แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ยกเวน้ดา้น
กิจกรรมนกัเรียน ไม่แตกต่างกนั 

    2.2 ครูท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีระดบัความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนใน
กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาสงเคราะห์ ภาคกลาง โดยภาพรวมและรายดา้น แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05  

    2.3 ครูท่ีมีประสบการณ์ต่างกนั มีความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานกิจการนกัเรียนของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาสงเคราะห์ ภาคกลาง โดยภาพรวมและรายดา้น แตกต่างกนั อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ยกเวน้ ดา้นกิจกรรมนกัเรียน ไม่แตกต่างกนั จึงท าการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ โดยวิธีการของ เชฟเฟ่ (Schefe’s post 
hoc comparisons method) 
 

อภิปรายผล 
 

1. ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานกิจการนกัเรียนของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษา
สงเคราะห์ ภาคกลาง โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษา
สงเคราะห์ ภาคกลาง มีโครงสร้างการบริหารงานชัดเจน รวมทั้ งผูบ้ริหารสถานศึกษา มีความรู้ ความสามารถ มีการวางแผนการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาอยา่งเป็นระบบ มีการบริหารจดัการใหมี้ความคล่องตวัในการด าเนินงาน และยดึหลกัการบริหารงานแบบ



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

702702

มุ่งเนน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เครือวลัย ์ราชวิชิต (2560) ไดว้ิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการบริการด้านงาน
วิชาการโรงเรียนวงัจันทร์วิทยา สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 ผลการวจิยัพบวา่ ความพึงพอใจของนกัเรียน
ท่ีมีต่อการบริการดา้นงานวิชาการโรงเรียนวงัจนัทร์วิทยา สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 โดยรวมและราย
ดา้น มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วภิาวดี มาสบาย (2560) ไดว้ิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของผู้ปกครองท่ีมี
ต่อการด า เนินงานวิชาการ โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บ ารุง) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ผลการวิจยัพบวา่ 
ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียนบา้นคลองมือไทร (สวา่งไสวราษฎร์บ ารุง) สังกดั
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบุรี โดยรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัมาก รวมถึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุกญัญา วงัทอง (2560) ได้
วิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนในอ าเภอธัญบุรี สังกัดส านักงาน เขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ผลการวิจยัพบวา่ ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนในอ าเภอธญับุรี สังกดั
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัมาก 

2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนในกลุ่ม
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาสงเคราะห์ ภาคกลาง จ าแนกตาม อาย ุระดบัการศึกษา และประสบการณ์การท างาน พบวา่ 
                    2.1 ครูท่ีมีอายตุ่างกนั มีระดบัความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานกิจการนกัเรียนของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาสงเคราะห์ ภาคกลาง โดยภาพรวม แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เป็นไปตาม
สมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากการบริหารงานกิจการนกัเรียนของผูบ้ริหารในสถานศึกษาในแต่ละแห่ง มีแนวทางและรูปแบบ
ในการบริหารจดัการกิจการนกัเรียนแตกต่างกนั บริบทของสถานศึกษาท่ีแตกต่างกนั ท าให้ภาระงานกิจการนักเรียนมีปริมาณไม่
เท่ากนั อีกทั้งครูท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูบ้ริหาร มีวยัวฒิุแตกต่างกนั อาจส่งผลท าให้งานกิจการนกัเรียนด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง ไม่
เท่ากนัในสถานศึกษาในแต่ละแห่ง ฉะนั้น การมีส่วนร่วมในงานในการบริหารงานกิจการนกัเรียนในดา้นต่าง  ๆ ร่วมกนั ของครู
ส่งผลให้ครูเกิดความพึงพอใจต่อการบริหารงานกิจการนักเรียนของครูท่ีมีอายุต่างกนั มีความพึงพอใจในการบริหารงานกิจการ
นกัเรียน แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อจัฉราพร สารสมคัร (2561) ไดว้จิยัเร่ือง การศึกษาความพึงพอใจของข้าราชการครู
ท่ีมีต่อการบริหารงานบุคคลโรงเรียนสิงห์สมุทร  ผลการวิจยัพบวา่ ความพึงพอใจของขา้ราชการครูท่ีมีต่อการบริหารงานบุคคล
โรงเรียนสิงห์สมุทร โดยรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัมาก ขา้ราชการครูท่ีมีเพศ และวิชาสอน แตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการ
บริหารงานบุคคลโรงเรียนสิงห์สมุทร โดยรวมและรายดา้น แตกต่างกนั อย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ยกเวน้ระดบัการศึกษา และ
วิทยฐานะต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานบุคคลโรงเรียนสิงห์สมุทร โดยรวมและรายดา้น การวางแผนและการก าหนด
อตัราก าลงั แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   

     2.2 ครูท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีระดบัความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานกิจการนกัเรียนของโรงเรียนใน
กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาสงเคราะห์ ภาคกลาง โดยภาพรวมและรายดา้น แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 ยกเวน้ดา้นสวสัดิการนกัเรียน ไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากในการบริหารนกัเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษา ใน
ดา้นการมอบหมายภาระงานและความรับผิดชอบดา้นการบริหารงานกิจการนกัเรียน มีการแต่งตั้งครูฝ่ายปกครองโดยพิจารณาจาก
ความเหมาะสมตามภาระงาน เช่น คนท่ีมีประสบการณ์น้อย และมีภาระงานนอ้ย จึงไดรั้บมอบหมายภาระงานเพ่ิมในงานกิจการ
นกัเรียน ฉะนั้น อาจท างานไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพ ซ่ึงถา้ผูบ้ริหารเลือกบุคคลจากระดบัการศึกษา หรือมีระดบัการศึกษาท่ีสูงกวา่ ส่งผล
ใหง้านกิจการนกัเรียนมีผลลพัธ์บรรลุตามวตัถุประสงคข์องงาน ซ่ึงเกิดจากการวางแผนและการท างานท่ีเป็นขั้นตอน จึงท าให้ครูท่ีมี
ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานกิจการนักเรียนแตกต่างกัน  ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ 
ฐิติกานต ์นวพงศรั์ตน์ (2557) ท่ีกล่าววา่ การจดับริการดา้นสวสัดิการเป็นงานอีกอยา่งหน่ึง ท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งจดัข้ึนเพ่ือนกัเรียนและ
เพื่อความมีประสิทธิภาพสูงข้ึนของกระบวนการเรียนการสอน ไดแ้ก่ บริการการแนะแนว บริการสุขภาพ บริการอาหารกลางวนั  



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี

703703

มุ่งเนน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เครือวลัย ์ราชวิชิต (2560) ไดว้ิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการบริการด้านงาน
วิชาการโรงเรียนวงัจันทร์วิทยา สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 ผลการวจิยัพบวา่ ความพึงพอใจของนกัเรียน
ท่ีมีต่อการบริการดา้นงานวิชาการโรงเรียนวงัจนัทร์วิทยา สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 โดยรวมและราย
ดา้น มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วภิาวดี มาสบาย (2560) ไดว้ิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของผู้ปกครองท่ีมี
ต่อการด า เนินงานวิชาการ โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บ ารุง) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ผลการวิจยัพบวา่ 
ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียนบา้นคลองมือไทร (สวา่งไสวราษฎร์บ ารุง) สังกดั
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบุรี โดยรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัมาก รวมถึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุกญัญา วงัทอง (2560) ได้
วิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนในอ าเภอธัญบุรี สังกัดส านักงาน เขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ผลการวิจยัพบวา่ ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนในอ าเภอธญับุรี สังกดั
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัมาก 

2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนในกลุ่ม
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาสงเคราะห์ ภาคกลาง จ าแนกตาม อาย ุระดบัการศึกษา และประสบการณ์การท างาน พบวา่ 
                    2.1 ครูท่ีมีอายตุ่างกนั มีระดบัความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานกิจการนกัเรียนของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาสงเคราะห์ ภาคกลาง โดยภาพรวม แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เป็นไปตาม
สมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากการบริหารงานกิจการนกัเรียนของผูบ้ริหารในสถานศึกษาในแต่ละแห่ง มีแนวทางและรูปแบบ
ในการบริหารจดัการกิจการนกัเรียนแตกต่างกนั บริบทของสถานศึกษาท่ีแตกต่างกนั ท าให้ภาระงานกิจการนักเรียนมีปริมาณไม่
เท่ากนั อีกทั้งครูท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูบ้ริหาร มีวยัวฒิุแตกต่างกนั อาจส่งผลท าให้งานกิจการนกัเรียนด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง ไม่
เท่ากนัในสถานศึกษาในแต่ละแห่ง ฉะนั้น การมีส่วนร่วมในงานในการบริหารงานกิจการนกัเรียนในดา้นต่าง  ๆ ร่วมกนั ของครู
ส่งผลให้ครูเกิดความพึงพอใจต่อการบริหารงานกิจการนักเรียนของครูท่ีมีอายุต่างกนั มีความพึงพอใจในการบริหารงานกิจการ
นกัเรียน แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อจัฉราพร สารสมคัร (2561) ไดว้จิยัเร่ือง การศึกษาความพึงพอใจของข้าราชการครู
ท่ีมีต่อการบริหารงานบุคคลโรงเรียนสิงห์สมุทร  ผลการวิจยัพบวา่ ความพึงพอใจของขา้ราชการครูท่ีมีต่อการบริหารงานบุคคล
โรงเรียนสิงห์สมุทร โดยรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัมาก ขา้ราชการครูท่ีมีเพศ และวิชาสอน แตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการ
บริหารงานบุคคลโรงเรียนสิงห์สมุทร โดยรวมและรายดา้น แตกต่างกนั อย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ยกเวน้ระดบัการศึกษา และ
วิทยฐานะต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานบุคคลโรงเรียนสิงห์สมุทร โดยรวมและรายดา้น การวางแผนและการก าหนด
อตัราก าลงั แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   

     2.2 ครูท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีระดบัความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานกิจการนกัเรียนของโรงเรียนใน
กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาสงเคราะห์ ภาคกลาง โดยภาพรวมและรายดา้น แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 ยกเวน้ดา้นสวสัดิการนกัเรียน ไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากในการบริหารนกัเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษา ใน
ดา้นการมอบหมายภาระงานและความรับผิดชอบดา้นการบริหารงานกิจการนกัเรียน มีการแต่งตั้งครูฝ่ายปกครองโดยพิจารณาจาก
ความเหมาะสมตามภาระงาน เช่น คนท่ีมีประสบการณ์น้อย และมีภาระงานนอ้ย จึงไดรั้บมอบหมายภาระงานเพ่ิมในงานกิจการ
นกัเรียน ฉะนั้น อาจท างานไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพ ซ่ึงถา้ผูบ้ริหารเลือกบุคคลจากระดบัการศึกษา หรือมีระดบัการศึกษาท่ีสูงกวา่ ส่งผล
ใหง้านกิจการนกัเรียนมีผลลพัธ์บรรลุตามวตัถุประสงคข์องงาน ซ่ึงเกิดจากการวางแผนและการท างานท่ีเป็นขั้นตอน จึงท าให้ครูท่ีมี
ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานกิจการนักเรียนแตกต่างกัน  ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ 
ฐิติกานต ์นวพงศรั์ตน์ (2557) ท่ีกล่าววา่ การจดับริการดา้นสวสัดิการเป็นงานอีกอยา่งหน่ึง ท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งจดัข้ึนเพ่ือนกัเรียนและ
เพื่อความมีประสิทธิภาพสูงข้ึนของกระบวนการเรียนการสอน ไดแ้ก่ บริการการแนะแนว บริการสุขภาพ บริการอาหารกลางวนั  

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชยัพร มะลิ (2538) ท่ีพบวา่ ความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูรั้บผิดชอบงานกิจการนกัเรียนท่ีมีต่อการ
บริหารกิจการนักเรียน น่าจะมาจากการท่ีในปัจจุบนั การบริหารส่วนใหญ่ของโรงเรียนจะพฒันามาเป็นระบบการบริหารแบบมี 
ส่วนร่วมมากข้ึน โดยเปิดโอกาสใหค้รูท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในเร่ืองการท างานในแต่ละขั้นตอน สามารถแสดงความคิดเห็นถึงแนวทาง
ในการพฒันาหรือปรับปรุงการท างานของโรงเรียนในการประชุมร่วมกนักบัผูบ้ริหารของโรงเรียนไดอ้ยา่งเต็มท่ี เพื่อเป็นการระดม
สมองของทุกฝ่ายท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง อนัจะท าใหโ้รงเรียนสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นมืออาชีพในการท างานไดต้่อไปในอนาคต ซ่ึง
ระบบการบริหารรูปแบบน้ี จะต่างจากการบริหารในรูปแบบเก่า ท่ีเนน้การสั่งการและการตดัสินใจจากผูบ้ริหารเพียงฝ่ายเดียว โดย
ไม่มีการค านึงถึงผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งฝ่ายอ่ืน ๆ   

     2.3 ครูท่ีมีประสบการณ์ต่างกนั มีระดบัความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานกิจการนกัเรียนของโรงเรียนในกลุ่ม
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาสงเคราะห์ ภาคกลาง โดยภาพรวม แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นงานปกครองนกัเรียน และดา้นสวสัดิการ แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วน
ดา้นกิจกรรมนกัเรียน แตกต่างกนั อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากการ
บริหารกิจการนกัเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษา โรงเรียนมีการจดัท าแผนการด าเนินกิจกรรมนกัเรียนยงัไม่ชดัเจนและเป็นระบบท่ี
ครอบคลุมงานกิจการนักเรียนทั้งหมด อีกทั้งการมอบหมายงานให้ครูในสถานศึกษามีส่วนร่วม ไม่ใช่เฉพาะครูท่ีปฎิบติัหน้าท่ีงาน
กิจการนกัเรียน ซ่ึงครูทุกคนมีการรับรู้ผูเ้รียนในความรับผิดชอบของตนเอง มีบทบาททั้งทางตรงและทางออ้มในการดูแลนกัเรียน ซ่ึง
เป็นส่วนหน่ึงของงานกิจการนกัเรียน ดงันั้น ครูท่ีมีประสบการณ์การท างานแตกต่างกนั จึงมีความคิดเห็นต่อการบริหารนักเรียน
แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชยัด ารงค์ สิงหเจริญวฒัน์ (2559) ไดว้ิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของข้าราชการครูท่ีมีต่อการ
บริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในอ าเภอสอยดาว สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 
ผลการวจิยัพบวา่ ความพึงพอใจของขา้ราชการครูต่อการบริหารงาน โดยรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัมาก และผลการเปรียบเทียบความ
พึงพอใจของขา้ราชการครูต่อการบริหารงาน เม่ือจ าแนกตามเพศ ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน และขนาดโรงเรียน โดยรวมและ
รายดา้น แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และสอดคลอ้งงานวจิยัของ ศรเพชร อุสารัมย ์(2563) ไดว้จิยัเร่ือง ความพึง
พอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ผลการวิจยั
พบวา่ ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารในสถานศึกษาสังกดัเทศบาลเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี 
โดยรวมและรายดา้น อยู่ในระดบัมาก ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารในสถานศึกษาสังกดั
เทศบาลเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี จ าแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การท างาน โดยรวมและรายด้าน  แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

1. สถานศึกษาควรก าหนดโครงการพฒันางานกิจการนกัเรียนไวใ้นแผนปฏิบติัการประจ าปีของสถานศึกษา เพื่อจดัสรร
งบประมาณสนบัสนุนในการจดัท าส่ือหรือนวตักรรมสนบัสนุนการด าเนินงาน และจดัท าค าสัง่แต่งตั้งคณะท างานใหช้ดัเจน 

2. สถานศึกษาควรสร้างความเขา้ใจกบัผูป้กครองใหเ้ห็นถึงความส าคญัของงานกิจการนกัเรียน เพื่อให้ไดรั้บความร่วมมือ
ในการใหข้อ้มูลของนกัเรียนและใหก้ารสนบัสนุนต่อไป 

3. ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรใหค้รูทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผนเก่ียวกบังานกิจการนกัเรียน เพื่อใหค้รูทุกคนไดรั้บทราบ
ทุกขั้นตอนและทุกกิจกรรม ของการบริหารงานกิจการท่ีสถานศึกษาด าเนินการ 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี
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4. ผูบ้ริหารสถานศึกษา ควรก ากบัติดตามใหค้รูผูรั้บผิดชอบงานกิจการนกัเรียน และครูท่ีปรึกษาด าเนินการประเมินผลการ
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เป็นแกนน าในการประชุมคณะท างาน เพื่อน าผลการประเมินมาวเิคราะห์จุดเด่นจุดดอ้ย และก าหนดแนวทางในการปรับปรุงพฒันา 
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5. ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรมีการก าหนดโครงสร้างการบริหารกิจการนกัเรียนให้สอดคลอ้งกบัแนวทาง และส่งเสริมให้
บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งไดมี้ความเขา้ใจแนวทางงานกิจการนกัเรียน ซ่ึงจะส่งผลใหก้ารบริหารกิจการนกัเรียนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
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4. ผูบ้ริหารสถานศึกษา ควรก ากบัติดตามใหค้รูผูรั้บผิดชอบงานกิจการนกัเรียน และครูท่ีปรึกษาด าเนินการประเมินผลการ
ด าเนินงานและจดัท ารายงานผลการประเมินเสนอต่อผูบ้ริหารสถานศึกษา ภาคเรียนละ 1 คร้ัง โดยก าหนดในปฏิทินให้ชดัเจน และ
เป็นแกนน าในการประชุมคณะท างาน เพื่อน าผลการประเมินมาวเิคราะห์จุดเด่นจุดดอ้ย และก าหนดแนวทางในการปรับปรุงพฒันา 
ระบบ และวธีิการพฒันาแนวทางการบริหารงานกิจการนกัเรียนใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

5. ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรมีการก าหนดโครงสร้างการบริหารกิจการนกัเรียนให้สอดคลอ้งกบัแนวทาง และส่งเสริมให้
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Abstract 

 
 The purpose of this research paper is to study the description of a Chinese translated literary scene titled Mountain of Spir its 
based on stylistic values. This is the Nobel Prize-winning literature on the Mountain of Spirits. Literary branch 2000 the author is Gao 
Xingjian. Chinese writer the researcher studied the narratives of the Chinese translated literary scenes titled Mountain of Soul, translated 
some scenes into Thai by Ramphan Raksriaksorn, and compared the Thai translations with the original language to analyze according 
to the stylistic value. The results of the research can be concluded that (1) When the original language uses words that are beautiful 
according to the language of the translator, they can translate them while maintaining the beauty of the translated language as well.  
(2) Use direct and indirect translations to convey the full and true nature of the original. (3) The translator can bring the reader into the 
atmosphere of the story very well through the Thai translation by analyzing the translation. The researcher uses the translation theory 
of Larson (Mildred Larson). The study of the researcher at this time will be useful to the translation study or further development. 
 
Keywords: Scene, Translation, Word Creation 
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บทน า 
 

 วรรณกรรมเร่ือง ขนุเขาแห่งจิตวญิญาณ เป็นวรรณกรรมท่ีกล่าวถึงการเดินทางเพ่ือคน้หาความหมายและอิสรภาพของชีวิต การ
มีตวัตน การแสดงตวัตน และความสงบภายในใจ โดยวรรณกรรมช้ินน้ีถูกเขียนข้ึนหลงัจากท่ีเกาสิงเจ้ียนไดอ้อกเดินทางเพ่ือท่องเท่ียว
และคน้หาความสงบสุขในใจ เกาสิงเจ้ียนใชเ้วลาในการเดินทางคร้ังน้ีมากกวา่10 เดือน โดยเร่ิมจากเมืองปักก่ิงไปสู่แม่น ้ าแยงซี มณฑล
เสฉวน ดงันั้น การด าเนินเร่ืองจะมีสถานท่ีมากมายท่ีเกาสิงเจ้ียนกล่าวถึง ทั้งสถานท่ีท่ีมีอยูจ่ริงและสถานท่ีท่ีอยูใ่นจินตนาการโดยอารมณ์
และความรู้สึกของผูเ้ขียนนั้น จะถูกบรรยายผา่นสถานท่ีนั้น ๆ ตลอดจนสอดแทรกภาษาในการเสียดสีสังคมและการปกครองของจีนใน
สมยันั้นลงในเร่ืองอยา่งแยบคายอีกดว้ย 
 เน่ืองจากวรรณกรรมเล่มน้ี เป็นวรรณกรรมท่ีไดแ้รงบนัดาลใจจากการเดินทาง ดงันั้น ส่ิงท่ีจะเป็นจุดเด่นในวรรณกรรมเร่ืองน้ีก็
คือ ฉาก โดยฉากท่ีปรากฏในเร่ืองจะมีจ านวนมากและมีความหลากหลายทางดา้นของการใชค้  าและภาษา บางคร้ังเป็นการบรรยายฉาก
ตามฉากของเร่ือง แต่บางคร้ังก็เป็นการบรรยายฉากท่ีผา่นความรู้สึก ผา่นแนวคิดและทศันคติของผูเ้ขียน ดงันั้น ฉาก จึงถือวา่เป็น จุดเด่น
ของวรรณกรรมเล่มน้ี โดยเฉพาะความโดดเด่นทางดา้นภาษาและการสรรค า โดย กุหลาบ มลัลิกะมาส (2522, หนา้ 110) ให้ความหมาย
ของฉากไวว้า่ ในบทละคร ค าวา่ ฉาก หมายถึง เวทีและส่วนประกอบเวทีตามเน้ือเร่ือง แต่ในนิยายเร่ืองสั้นหรือในนิทานมีความหมาย
กวา้งกว่า คือหมายถึง สถานท่ีและเวลาท่ีเร่ืองนั้น ๆ เกิดข้ึน สถานท่ีและเวลา อาจหมายความแค่เฉพาะห้อง ๆ หน่ึงหรือกวา้งขวางทั้ง
ประเทศหรือโลกก็ได ้ในบางกรณีฉากมีบทบาทเสมือนเป็นตวัละครดว้ยตวัหน่ึงในโครงเร่ือง คือ มีความสมัพนัธ์เก่ียวเน่ืองกบัพฤติกรรม
ของตวัละครในเร่ือง ดงันั้น เราจะเห็นไดว้า่ ฉาก แมจ้ะเป็นส่วนประกอบของเร่ือง แต่ฉากก็เป็นส่วนส าคญัท่ีท าให้เร่ืองด าเนินต่อไปได้
อยา่งมีอรรถรส เร่ืองราวจะด าเนินต่อไปไม่ไดห้ากไม่มีฉาก จากขอ้ความขา้งตน้ สามารถสรุปความหมายของฉากได้วา่ ฉาก คือ สถานท่ี
และส่ิงแวดลอ้มท่ีบอกใหผู้อ่้านทราบวา่ เหตุการณ์นั้น ๆ เกิดข้ึนท่ีใด โดยสามารถเขา้ใจไดถึ้งเน้ือเร่ืองหรือลกัษณะของตวัละครดว้ย ท่ี
ส าคญั ฉาก ยงัเป็นการส่ือความคิดของผูเ้ขียนให้ด าเนินลงไปในเน้ือเร่ืองอีกดว้ย (สายทิพย ์นุกูลกิจ, 2543, หนา้ 185-194) ดงัท่ีกล่าวใน
ขา้งตน้วา่ วรรณกรรมเร่ือง ขนุเขาแห่งจิตวิญญาณ นั้น ฉากจ านวนมากถูกแทรกไปดว้ยความคิดและทศันคติของผูเ้ขียนอยา่งเห็นไดช้ดั
และมีการเลือกสรรค าอยา่งชาญฉลาด 
 วรรณกรรมเร่ือง ขนุเขาแห่งจิตวญิญาณ นั้น ถูกแปลเป็นฉบบัภาษาไทย โดย คุณร าพรรณ รักศรีอกัษร (2545) นกัแปลชาวไทย
ท่ีมีผลงานดา้นการแปลหนังสือจีนมากมาย ทั้ งวรรณกรรมชุด หนังสือคู่มือต่าง ๆ รวมทั้งหนังสือรางวลัโนเบลอย่างขุนเขาแห่งจิต
วญิญาณ ซ่ึงถือวา่ เป็นหนงัสือท่ีควรค่าและเป็นท่ีน่าสนใจของผูอ่้านทั้งหลาย ในการแปลวรรณกรรมเร่ือง ขนุเขาแห่งจิตวญิญาณ นั้น ถือ
วา่เป็นเร่ืองท่ีทา้ทายมากส าหรับผูแ้ปล เน่ืองจากเป็นหนงัสือท่ีผูเ้ขียนซ่อนความหมายและความรู้สึกลงไปในหนงัสืออยา่งแยบคาย ผูแ้ปล
จึงอาจตอ้งใชเ้ทคนิคและทฤษฎีการแปลมากมายท่ีจะแปลความออกมาให้หมดจดตามตน้ฉบบั  และเพื่อความเขา้ใจตรงตามเจตนาของ
ผูเ้ขียนแก่ผูอ่้านดว้ย วลัยา ววิฒัน์ศร (2541, หนา้ 82) กล่าววา่ นกัประพนัธ์แต่ละคนมีลีลาการเขียนต่างกนัไป ผูแ้ปลจะตอ้งรักษาลีลาของ 
นักประพนัธ์แต่ละคน ดังนั้น ผูแ้ปลจึงตอ้งไม่มีลีลาของตนเอง มีแต่ลีลาของนักประพนัธ์แต่ละคนท่ีตนแปล ซ่ึงย่อมแตกต่างกนัไป 
ดงันั้น เราจะเห็นได้ว่า การแปลวรรณกรรมเร่ือง ขุนเขาแห่งจิตวิญญาณ ของ คุณร าพรรณ รักศรีอกัษร นั้น เป็นส่ิงท่ีควรค่าแก่การ
ศึกษาวจิยัอยา่งมาก โดยเฉพาะการศึกษาวจิยัดา้นการแปล 
 ดงัท่ีผูว้ิจยัไดก้ล่าวขา้งตน้ว่า วรรณกรรมเร่ือง ขุนเขาแห่งจิตวิญญาณ นั้น มีความโดดเด่นในเร่ืองของฉาก ท่ีนอกจากจะมี
จ านวนมากในเร่ืองและยงัเป็นส่วนส าคญัท่ีช่วยให้เร่ืองด าเนินอยา่งมีสีสันและน่าสนใจ เม่ือวรรณกรรมเล่มน้ีถูกแปลเป็นภาษาไทย จึง 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’
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 วรรณกรรมเร่ือง ขนุเขาแห่งจิตวญิญาณ เป็นวรรณกรรมท่ีกล่าวถึงการเดินทางเพ่ือคน้หาความหมายและอิสรภาพของชีวิต การ
มีตวัตน การแสดงตวัตน และความสงบภายในใจ โดยวรรณกรรมช้ินน้ีถูกเขียนข้ึนหลงัจากท่ีเกาสิงเจ้ียนไดอ้อกเดินทางเพ่ือท่องเท่ียว
และคน้หาความสงบสุขในใจ เกาสิงเจ้ียนใชเ้วลาในการเดินทางคร้ังน้ีมากกวา่10 เดือน โดยเร่ิมจากเมืองปักก่ิงไปสู่แม่น ้ าแยงซี มณฑล
เสฉวน ดงันั้น การด าเนินเร่ืองจะมีสถานท่ีมากมายท่ีเกาสิงเจ้ียนกล่าวถึง ทั้งสถานท่ีท่ีมีอยูจ่ริงและสถานท่ีท่ีอยูใ่นจินตนาการโดยอารมณ์
และความรู้สึกของผูเ้ขียนนั้น จะถูกบรรยายผา่นสถานท่ีนั้น ๆ ตลอดจนสอดแทรกภาษาในการเสียดสีสังคมและการปกครองของจีนใน
สมยันั้นลงในเร่ืองอยา่งแยบคายอีกดว้ย 
 เน่ืองจากวรรณกรรมเล่มน้ี เป็นวรรณกรรมท่ีไดแ้รงบนัดาลใจจากการเดินทาง ดงันั้น ส่ิงท่ีจะเป็นจุดเด่นในวรรณกรรมเร่ืองน้ีก็
คือ ฉาก โดยฉากท่ีปรากฏในเร่ืองจะมีจ านวนมากและมีความหลากหลายทางดา้นของการใชค้  าและภาษา บางคร้ังเป็นการบรรยายฉาก
ตามฉากของเร่ือง แต่บางคร้ังก็เป็นการบรรยายฉากท่ีผา่นความรู้สึก ผา่นแนวคิดและทศันคติของผูเ้ขียน ดงันั้น ฉาก จึงถือวา่เป็น จุดเด่น
ของวรรณกรรมเล่มน้ี โดยเฉพาะความโดดเด่นทางดา้นภาษาและการสรรค า โดย กุหลาบ มลัลิกะมาส (2522, หนา้ 110) ให้ความหมาย
ของฉากไวว้า่ ในบทละคร ค าวา่ ฉาก หมายถึง เวทีและส่วนประกอบเวทีตามเน้ือเร่ือง แต่ในนิยายเร่ืองสั้นหรือในนิทานมีความหมาย
กวา้งกว่า คือหมายถึง สถานท่ีและเวลาท่ีเร่ืองนั้น ๆ เกิดข้ึน สถานท่ีและเวลา อาจหมายความแค่เฉพาะห้อง ๆ หน่ึงหรือกวา้งขวางทั้ง
ประเทศหรือโลกก็ได ้ในบางกรณีฉากมีบทบาทเสมือนเป็นตวัละครดว้ยตวัหน่ึงในโครงเร่ือง คือ มีความสัมพนัธ์เก่ียวเน่ืองกบัพฤติกรรม
ของตวัละครในเร่ือง ดงันั้น เราจะเห็นไดว้า่ ฉาก แมจ้ะเป็นส่วนประกอบของเร่ือง แต่ฉากก็เป็นส่วนส าคญัท่ีท าให้เร่ืองด าเนินต่อไปได้
อยา่งมีอรรถรส เร่ืองราวจะด าเนินต่อไปไม่ไดห้ากไม่มีฉาก จากขอ้ความขา้งตน้ สามารถสรุปความหมายของฉากได้วา่ ฉาก คือ สถานท่ี
และส่ิงแวดลอ้มท่ีบอกใหผู้อ่้านทราบวา่ เหตุการณ์นั้น ๆ เกิดข้ึนท่ีใด โดยสามารถเขา้ใจไดถึ้งเน้ือเร่ืองหรือลกัษณะของตวัละครดว้ย ท่ี
ส าคญั ฉาก ยงัเป็นการส่ือความคิดของผูเ้ขียนให้ด าเนินลงไปในเน้ือเร่ืองอีกดว้ย (สายทิพย ์นุกูลกิจ, 2543, หนา้ 185-194) ดงัท่ีกล่าวใน
ขา้งตน้วา่ วรรณกรรมเร่ือง ขนุเขาแห่งจิตวิญญาณ นั้น ฉากจ านวนมากถูกแทรกไปดว้ยความคิดและทศันคติของผูเ้ขียนอยา่งเห็นไดช้ดั
และมีการเลือกสรรค าอยา่งชาญฉลาด 
 วรรณกรรมเร่ือง ขนุเขาแห่งจิตวญิญาณ นั้น ถูกแปลเป็นฉบบัภาษาไทย โดย คุณร าพรรณ รักศรีอกัษร (2545) นกัแปลชาวไทย
ท่ีมีผลงานดา้นการแปลหนังสือจีนมากมาย ทั้ งวรรณกรรมชุด หนังสือคู่มือต่าง ๆ รวมทั้งหนังสือรางวลัโนเบลอย่างขุนเขาแห่งจิต
วญิญาณ ซ่ึงถือวา่ เป็นหนงัสือท่ีควรค่าและเป็นท่ีน่าสนใจของผูอ่้านทั้งหลาย ในการแปลวรรณกรรมเร่ือง ขนุเขาแห่งจิตวญิญาณ นั้น ถือ
วา่เป็นเร่ืองท่ีทา้ทายมากส าหรับผูแ้ปล เน่ืองจากเป็นหนงัสือท่ีผูเ้ขียนซ่อนความหมายและความรู้สึกลงไปในหนงัสืออยา่งแยบคาย ผูแ้ปล
จึงอาจตอ้งใชเ้ทคนิคและทฤษฎีการแปลมากมายท่ีจะแปลความออกมาให้หมดจดตามตน้ฉบบั  และเพื่อความเขา้ใจตรงตามเจตนาของ
ผูเ้ขียนแก่ผูอ่้านดว้ย วลัยา ววิฒัน์ศร (2541, หนา้ 82) กล่าววา่ นกัประพนัธ์แต่ละคนมีลีลาการเขียนต่างกนัไป ผูแ้ปลจะตอ้งรักษาลีลาของ 
นักประพนัธ์แต่ละคน ดังนั้น ผูแ้ปลจึงตอ้งไม่มีลีลาของตนเอง มีแต่ลีลาของนักประพนัธ์แต่ละคนท่ีตนแปล ซ่ึงย่อมแตกต่างกนัไป 
ดงันั้น เราจะเห็นได้ว่า การแปลวรรณกรรมเร่ือง ขุนเขาแห่งจิตวิญญาณ ของ คุณร าพรรณ รักศรีอกัษร นั้น เป็นส่ิงท่ีควรค่าแก่การ
ศึกษาวจิยัอยา่งมาก โดยเฉพาะการศึกษาวจิยัดา้นการแปล 
 ดงัท่ีผูว้ิจยัไดก้ล่าวขา้งตน้ว่า วรรณกรรมเร่ือง ขุนเขาแห่งจิตวิญญาณ นั้น มีความโดดเด่นในเร่ืองของฉาก ท่ีนอกจากจะมี
จ านวนมากในเร่ืองและยงัเป็นส่วนส าคญัท่ีช่วยให้เร่ืองด าเนินอยา่งมีสีสันและน่าสนใจ เม่ือวรรณกรรมเล่มน้ีถูกแปลเป็นภาษาไทย จึง 

ท าใหผู้ว้จิยัใคร่รู้และตอ้งการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบความงามของภาษาระหวา่งภาษาตน้ฉบบัและภาษาแปล และเน่ืองจากจ านวนฉากท่ีมี
มากกวา่ 100 ฉากในเร่ือง ผูว้จิยัไดเ้ลือกตวัอยา่งทั้งหมดสามฉาก มาเป็นตวัอยา่งแสดงใหเ้ห็นในบทความน้ี ต่อไป 
 

วตัถุประสงค์การวจิยั 
 

1. เพื่อวเิคราะห์การบรรยายฉากในบทแปลภาษาจีนเร่ือง ขนุเขาแห่งจิตวญิญาณ ของ เกาสิงเจ้ียน แปลโดย ร าพรรณ รักศรีอกัษร 
2. เพื่อศึกษากลวธีิการแปลการบรรยายฉากในบทแปลภาษาจีนเร่ือง ขนุเขาแห่งจิตวญิญาณ ของ เกาสิงเจ้ียน แปลโดย ร าพรรณ 

รักศรีอกัษร 
3. เพ่ือเปรียบเทียบความงามของภาษาตน้ฉบบัภาษาจีนและบทแปลภาษาไทยตามคุณค่าโวหารการประพนัธ์ 

 
กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 
การศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัศึกษาบทบรรยายฉากในบทแปลภาษาจีนเร่ือง ขนุเขาแห่งจิตวญิญาณ แปลโดย ร าพรรณ รักศรีอกัษร 

เพ่ือเปรียบเทียบกบัตน้ฉบบัภาษาจีนเร่ือง 灵山 ของ เกาสิงเจ้ียน 
 

แนวคดิ ทฤษฏี และผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

การศึกษาการบรรยายฉาก รวมทั้งกลวธีิในการแปลบทบรรยายฉากของวรรณกรรมจีนเร่ือง ขุนเขาแห่งจิตวิญญาณ ของ เกาสิงเจ้ียน 
แปลโดย ร าพรรณ รักศรีอกัษร ผูว้ิจยัไดค้น้ควา้แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั เพ่ือใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี โดยผูว้ิจยัแบ่งออกเป็น 3 
ประเด็น ดงัน้ี 

1. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวรรณกรรมเร่ือง เกาสิงเจ้ียน 
    นิพนธ์ ศศิภานุเดช (2546) ผูว้ิจยัเร่ือง ขุนเขาแห่งจิตวิญญาณ ของเกาสิงเจี้ยน: ความสัมพันธ์ระหว่างตัวบทและทฤษฎีวรรณคดี

ของผู้ประพันธ์ งานวจิยัฉบบัน้ี เป็นการศึกษาอตัชีวประวติัของผูเ้ขียน คือ เกาสิงเจ้ียน รวมทั้งตวับทในวรรณกรรมเพ่ือวิเคราะห์ทฤษฎี
การประพนัธ์ของผูเ้ขียน 

2. กลวธีิและทฤษฎีการแปล 
    การอ่านหนงัสือท่ีผูเ้ขียนเป็นชาวต่างประเทศท่ีมีการใชภ้าษาต่างประเทศเป็นภาษาเขียนนั้น หากผูอ่้านไม่มีพ้ืนความรู้ของ

ภาษาต่างประเทศนั้น ๆ ก็จะเป็นอุปสรรคในการอ่านหนังสือเล่มนั้น ๆ ได ้ดงันั้น การแปลจึงเป็นเร่ืองท่ีส าคญัมาก เน่ืองจากแต่ละ
ประเทศ แต่ละภาษา มีวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัออกไป ฉะนั้น การแปลภาษาต่างประเทศแต่ละค า แต่ละประโยคจึงจ าเป็นจะตอ้งมีทฤษฎี
ต่างมีเป็นแกนเพ่ือยึดหลกัการแปลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น และสวยงามท่ีสุดโดย สัญฉวี สายบวั (2550) ไดอ้ธิบายวา่ ภาษาเป็นเคร่ืองมือท่ี
มนุษยผ์ลิตข้ึน เพื่อใชส่ื้อความคิดเห็น ประสบการณ์ และความรู้ซ่ึงกนัและกนั  

    สรุปการให้ความหมายการแปลของ Larson (1984) ไดว้่า การแปลควรเขา้ถึงโครงสร้างของภาษาทั้งค  า และไวยากรณ์ รวมทั้ง
วฒันธรรมของภาษานั้น ๆ  



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

710710

    ดงันั้น ผูว้จิยัสรุปไดว้า่ การแปลภาษานั้น นอกจากจะตอ้งเขา้ใจภาษาตน้ฉบบัเป็นอยา่งดีแลว้ การถ่ายทอดออกมาเป็นภาษา
ปลายทางนั้น ก็ส าคญั ผูแ้ปลยงัจ าเป็นต้องแปลทั้ งส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม กล่าวคือ แปลทั้ งตวัอักษรท่ีปรากฏและความเป็น 
อตัลกัษณ์ของภาษาตน้ฉบบัท่ีซ่อนอยูอ่อกมาใหค้รบถว้น 

3. การสรรค าในการแปลบทบรรยายฉาก 
    การเล่าเร่ืองหรือการส่ือความประเภทต่าง ๆ มีเป้าหมายเดียวกนัคือ ตอ้งการใหผู้รั้บสารเขา้ใจและรับรู้ส่ิงเดียวกนักบัผูส่้งสาร 

ทั้งน้ี ในกระบวนการเล่าเร่ืองหรือส่ือความออกไปนั้น ผูส่้งสารอาจเลือกวธีิต่าง ๆ ลงไปในสารของตนเองได ้หากส่ิงท่ีพบมากในการส่ือ
ความทางดา้นงานเขียน โดยเฉพาะงานเขียนประเภทวรรณกรรมท่ีมกัจะด าเนินเร่ือง โดยการใหคุ้ณค่าทางวรรณศิลป์มาใหก้บังานของตน 
นัน่ก็คือโวหารต่าง ๆ ความหมายของโวหาร คือ การใชถ้อ้ยค าอยา่งมีชั้นเชิงในการเขียน เพ่ือมุ่งให้ผูอ่้านเขา้ใจและรับรู้สารท่ีเป็นความรู้ 
ความคิด ประสบการณ์ หรือเร่ืองท่ีเกิดจากจินตนาการ ไดต้รงตามจุดมุ่งหมายท่ีผูเ้ขียนตอ้งการ 

 
วธีิการด าเนินการวจิยั 

 
การวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัแบ่งขั้นตอนการด าเนินงานวจิยัออกเป็น 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
1. การศึกษาตวับทฉบบัแปลไทย ผูว้จิยัจะศึกษาวรรณกรรมเร่ือง ขนุเขาแห่งจิตวญิญาณ ฉบบัแปลไทยโดย ร าพรรณ  

รักศรีอกัษร  
2. ผูว้จิยัรวบรวมฉากท่ีมีการบรรยาย ทั้งฉากความจริงและฉากท่ีเกิดจากจินตนาการของผูเ้ขียน 
3. ผูว้จิยัน าบทบรรยายฉากทั้งตน้ฉบบัและบทแปลมาวเิคราะห์และเปรียบเทียบตามคุณค่าโวหารการประพนัธ์  
 

ผลการวจิยั 
 

โดยทัว่ไป งานเขียนประเภทนวนิยาย นิทาน หรือวรรณกรรม จะมีการส่ือความออกมาเป็นเร่ืองราว เพ่ือน าผูอ่้านไปสู่จุดหมาย 
ซ่ึงในเร่ืองราวน้ีจะมีการด าเนินเป็นขั้นเป็นตอน จะประกอบดว้ย บุคคล เวลา สถานท่ี อากาศ กล่ิน เสียง สี อารมณ์ ความรู้สึก ซ่ึงส่ิง 
ต่าง ๆ เหล่าน้ีเราเรียกวา่ ฉาก ฉากจะเป็นส่วนท่ีส าคญัมากในการสร้างอรรถรสในการอ่าน รวมทั้งเป็นส่วนประกอบหลกัท่ีจะท าให้บท
นั้น ๆ สวยงาม และมีชีวติข้ึนมาได ้ ผูว้จิยัจะเลือกวเิคราะห์สามฉาก จากทั้งหมด 186 ฉาก ของตน้ฉบบั และฉบบัแปลข้ึนมาเทียบใหเ้ห็น 
 
ตัวอย่างที ่1   

ต้นฉบบั 
北方,这季节,已经是深秋。这里,暑热却并未退尽。太阳在落山之前,依然很有热力,照在身上,脊背也有些

冒汗。 你走出车站,环顾了一下,对面只有一家小客栈,那是种老式的带一层楼的木板铺面,在楼上走动楼板便格直

响,更要命的是那乌黑油亮的枕席。再说,洗澡也只能等到天黑,在那窄小潮湿的天井里,拉开裤裆,用脸盆往身上倒

水。那是农村里 出来跑买卖做手艺的落脚的地方。 

 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี
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    ดงันั้น ผูว้จิยัสรุปไดว้า่ การแปลภาษานั้น นอกจากจะตอ้งเขา้ใจภาษาตน้ฉบบัเป็นอยา่งดีแลว้ การถ่ายทอดออกมาเป็นภาษา
ปลายทางนั้น ก็ส าคญั ผูแ้ปลยงัจ าเป็นต้องแปลทั้ งส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม กล่าวคือ แปลทั้ งตวัอักษรท่ีปรากฏและความเป็น 
อตัลกัษณ์ของภาษาตน้ฉบบัท่ีซ่อนอยูอ่อกมาใหค้รบถว้น 

3. การสรรค าในการแปลบทบรรยายฉาก 
    การเล่าเร่ืองหรือการส่ือความประเภทต่าง ๆ มีเป้าหมายเดียวกนัคือ ตอ้งการใหผู้รั้บสารเขา้ใจและรับรู้ส่ิงเดียวกนักบัผูส่้งสาร 

ทั้งน้ี ในกระบวนการเล่าเร่ืองหรือส่ือความออกไปนั้น ผูส่้งสารอาจเลือกวธีิต่าง ๆ ลงไปในสารของตนเองได ้หากส่ิงท่ีพบมากในการส่ือ
ความทางดา้นงานเขียน โดยเฉพาะงานเขียนประเภทวรรณกรรมท่ีมกัจะด าเนินเร่ือง โดยการใหคุ้ณค่าทางวรรณศิลป์มาใหก้บังานของตน 
นัน่ก็คือโวหารต่าง ๆ ความหมายของโวหาร คือ การใชถ้อ้ยค าอยา่งมีชั้นเชิงในการเขียน เพ่ือมุ่งให้ผูอ่้านเขา้ใจและรับรู้สารท่ีเป็นความรู้ 
ความคิด ประสบการณ์ หรือเร่ืองท่ีเกิดจากจินตนาการ ไดต้รงตามจุดมุ่งหมายท่ีผูเ้ขียนตอ้งการ 

 
วธีิการด าเนินการวจิยั 

 
การวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัแบ่งขั้นตอนการด าเนินงานวจิยัออกเป็น 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
1. การศึกษาตวับทฉบบัแปลไทย ผูว้จิยัจะศึกษาวรรณกรรมเร่ือง ขนุเขาแห่งจิตวญิญาณ ฉบบัแปลไทยโดย ร าพรรณ  

รักศรีอกัษร  
2. ผูว้จิยัรวบรวมฉากท่ีมีการบรรยาย ทั้งฉากความจริงและฉากท่ีเกิดจากจินตนาการของผูเ้ขียน 
3. ผูว้จิยัน าบทบรรยายฉากทั้งตน้ฉบบัและบทแปลมาวเิคราะห์และเปรียบเทียบตามคุณค่าโวหารการประพนัธ์  
 

ผลการวจิยั 
 

โดยทัว่ไป งานเขียนประเภทนวนิยาย นิทาน หรือวรรณกรรม จะมีการส่ือความออกมาเป็นเร่ืองราว เพ่ือน าผูอ่้านไปสู่จุดหมาย 
ซ่ึงในเร่ืองราวน้ีจะมีการด าเนินเป็นขั้นเป็นตอน จะประกอบดว้ย บุคคล เวลา สถานท่ี อากาศ กล่ิน เสียง สี อารมณ์ ความรู้สึก ซ่ึงส่ิง 
ต่าง ๆ เหล่าน้ีเราเรียกวา่ ฉาก ฉากจะเป็นส่วนท่ีส าคญัมากในการสร้างอรรถรสในการอ่าน รวมทั้งเป็นส่วนประกอบหลกัท่ีจะท าให้บท
นั้น ๆ สวยงาม และมีชีวติข้ึนมาได ้ ผูว้จิยัจะเลือกวเิคราะห์สามฉาก จากทั้งหมด 186 ฉาก ของตน้ฉบบั และฉบบัแปลข้ึนมาเทียบใหเ้ห็น 
 
ตัวอย่างที ่1   

ต้นฉบบั 
北方,这季节,已经是深秋。这里,暑热却并未退尽。太阳在落山之前,依然很有热力,照在身上,脊背也有些

冒汗。 你走出车站,环顾了一下,对面只有一家小客栈,那是种老式的带一层楼的木板铺面,在楼上走动楼板便格直

响,更要命的是那乌黑油亮的枕席。再说,洗澡也只能等到天黑,在那窄小潮湿的天井里,拉开裤裆,用脸盆往身上倒

水。那是农村里 出来跑买卖做手艺的落脚的地方。 

 
 

บทแปล  
ภาคเหนือช่วงปลายฤดูใบไมร่้วง อากาศยงัร้อนอยู ่ดวงตะวนัในช่วงก่อนลบัเหล่ียมเขายงัคงส่องแสงจา้ เม่ือส่องถูกตวัก็ท าให้

เหง่ือออกชุมแผน่หลงัทีเดียว คุณเดินออกจากท่ารถหนัไปดูรอบ ๆ ฝ่ังตรงขา้ม มีเพียงโรงเต๊ียมเลก็ ๆ แบบโบราณแห่งหน่ึง พ้ืนปูไม้
กระดาน เวลาเดินจะดงัเอ๊ียดอา๊ด ท่ีแยก่วา่นั้นคือ หมอนและเส่ือท่ีมีคราบน ้ ามนัมะเม่ือม นอกจากน้ี ถา้จะอาบน ้ าตอ้งรอใหมื้ดก่อนแลว้
ไปยนือาบตรงลานโล่งท่ีแคบและเฉอะแฉะ ถอดกางเกงออกแลว้เอากะละมงัท่ีใชล้า้งหนา้ตกัราดตวั โรงเต๊ียมแบบน้ี เป็นท่ีพกัส าหรับ
ชาวบา้นตามชนบทท่ีเดินทางมาคา้ขายเท่านั้น 

บทวเิคราะห์ 
จากการวเิคราะห์ทั้งภาษาตน้ฉบบัและบทแปล เราจะสงัเกตไดว้า่ เป็นการบรรยายฉากท่ีเนน้ถึงสภาพอากาศในเขตภาคเหนือ

ของประเทศจีน ส่ิงท่ีผูอ่้านจะเห็นไดช้ดัในฉากน้ีคือ อากาศท่ีร้อน ผูว้จิยัจะวเิคราะห์ออกมาตามตาราง ดงัน้ี 
 
ตน้ฉบบั บทแปล บทวเิคราะห์ 

北方,这季节,已经是深

秋。这里，暑热却并未退

尽。 

ภาคเหนือช่วงปลายฤดูใบไมร่้วง
อากาศยงัร้อนอยู ่

ผูว้จิยัจะพบวา่ ไม่มีค าศพัทไ์ดในตน้ฉบบัท่ีสูญหายไปจาก
ฉบบัแปล เป็นการแปลท่ีครบถว้น แต่ใชรู้ปแบบการวาง
ประโยคตามไวยากรณ์ภาษาไทย 

照在身上,脊背也有些冒

汗 
เม่ือส่องถูกตวัก็ท าใหเ้หง่ือออกชุม
แผน่หลงัทีเดียว 

太阳在落山之前,依然很

有热力 
ดวงตะวนัในช่วงก่อนลบัเหล่ียมเขา
ยงัคงส่องแสงจา้ 

การแปลท่ีท าใหค้  าศพัทมี์ความสวยงามทางภาษามากข้ึน
โดยยงัคงความหมายของตน้ฉบบัอยู ่ แมว้า่ตน้ฉบบัจะไม่
กล่าวถึง เหล่ียมของดวงตะวนั แต่เม่ือแปลเป็นภาษาไทย
แลว้ กลบัท าใหบ้รรยายกาศของฉากนั้น ชดัเจนและสวยงาม 
มากข้ึน 

更要命的是那乌黑油亮的

枕席 
ท่ีแยก่วา่นั้น คือ หมอนและเส่ือท่ีมี
คราบน ้ ามนัมะเม่ือม 

การแปลท่ีคงความหมายของภาษาตน้ฉบบัและภาษาแปลได้
อยา่งครบถว้น ทั้งรูปแบบและความหมาย 乌黑油亮 ให้
ความรู้สึกถึงความด าจนเป็นเงา  ซ่ึงภาษาแปลใชค้  าวา่  
มะเม่ือม (ใหค้วามรู้สึกเงาเช่นกนั)  

 
ผูแ้ปล นอกจากจะสามารถแปลความไดอ้ยา่งครบถว้นแลว้ ยงัสามารถส่ือความออกมาไดอ้ยา่งถูกตอ้งและสวยงามตามตน้ฉบบั 

แมแ้ต่ความงามของฉากท่ีเป็นนามธรรม ก็สามารถแปลออกมาเป็นรูปธรรมได ้การเลือกค าของผูแ้ปลนั้น ท าให้เห็นถึงความมีชีวิตชีวา
ของธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนในฉากน้ี โดยผูแ้ปลไดบ้รรยายใหเ้ห็นภาพเหล่ียมของดวงอาทิตยแ์ละความด าเงาของน ้ ามนั เป็นตน้ 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

712712

ตัวอย่างที ่2  
 

ตน้ฉบบั บทแปล 
反反覆覆的鼓点像在诉说一个没有言辞的传说,喃喃呐 
呐。水色天光,变得灰暗了的屋顶,那屋场间接缝依稀可

辨灰 白的一块块石板,晒得暖和的泥土,喷出的鼻息,从屋

场传 来吵架样的说话声,还有晚风,头顶上树叶飒飒的抖

动,稻草 和牛栏里的气味,搅水的声音,不知是门轴还是水

井上木毂辘 的吱呀作响,叽叽喳喳的麻雀和什么地方一

对落巢的斑鸠的 咕噜声,女人和小孩子的尖声叫唤,苦艾

的气味和飞鸣的虫 子,脚下表面晒干了底下还松软的泥

巴,潜在的欲望和对幸福的渴求,鼓声在心里唤起的震动,
也想打赤脚和坐到人家磨得 乌亮的木门槛上去的愿望,
都油然而生。 

เสียงกลองดงัตึงตงั ๆ ซ ้ า ๆ ซากๆ ราวกบัก าลงัเล่าต านานโดยไม่ใช ้
ค าพดู สีสดใสของฟ้าเหมือนสีของน ้ า หลงัคาบา้นเปล่ียนเป็นสีเทา
เขม้ แผน่หินสีเทาท่ีปูบนลานระหวา่งบา้น พอมองเห็นรอยต่อร าไร 
ดินเหนียวถูกแดดเผาจนอุ่น เสียงววัพน่ลมออกจมูก เสียงพดูคุยดงั
ราวกบัคนทะเลาะกนัดงัมาจากลานบา้น ขณะน้ี ยงัมีลมยามเยน็ 
ใบไมเ้หนือศีรษะสัน่ไหวยามตอ้งลม ไดก้ล่ินฟางขา้วและกล่ินคอก
ควาย ไดย้นิเสียง เสียงดงัเอ๊ียดอา๊ดท่ีไม่รู้วา่มาจากบานพบัประตู
หรือเพลาไมท่ี้บ่อน ้ า เสียงจ๊ิบ ๆ ของนกกระจอกกบัลูกนกเขาคูห่น่ึง
ท่ีร่วงลงมาจากรังท่ีไหนสกัแห่ง และเสียงแหลมดงัของผูห้ญิงและ
เด็ก กล่ินของพืชสมุนไพรและแมลงท่ีบินวอ่น ดินเหนียวใต้ฝ่าเท้าท่ี
ผิวดินถกูแดดเผาจนแห้งผาก แต่พืน้ล่างยงัอ่อนนุ่ม ความปรารถนา
ท่ีซ่อนเร้นอยูภ่ายในและความใฝ่ฝันถึงความสุข เสียงกลองดัง 
สะเทือนเข้าไปถึงหัวใจ ความปรารถนาท่ีจะเดินเทา้เปล่าเขา้ไปนัง่
ตรงธรณี ประตูไมท่ี้ถูกเสียดสีจนเป็นมนัเล่ือม ทั้งหมดน้ีเกิดข้ึนเอง
อยา่งฉบัพลนั 

 
บทวเิคราะห์  

 จากฉากขา้งตน้ หากวิเคราะห์ภาพรวม อาจจะเป็นเหมือนการบรรยายและเปรียบเทียบทัว่ไป แต่หากสังเกตจะพบว่า ทุกค า
เปรียบเทียบในฉากนั้น จะมีความรู้สึกและอารมณ์ของผูเ้ขียนลงไป เช่น脚下表面晒干了底下还松软的泥巴 ฉบบัแปลกล่าววา่ ดิน
เหนียวใต้ฝ่าเท้าท่ีผิวดินถกูแดดเผาจนแห้งผาก แต่พืน้ล่างยงัอ่อนนุ่ม  แสดงให้เห็นวา่ แมดิ้นท่ีแห้งแลว้ ก็แห้งแค่ผิดท่ีถูกแดดเท่านั้น แต่
ดา้นล่างยงัคงอ่อนนุ่มอยู ่แสดงถึงการมีความหวงั และความปรารถนาบนความส้ินหวงั กอปรกบัท่ีวรรคต่อไปท่ีกล่าววา่  潜在的欲望

和对幸福的渴求 ความปรารถนาท่ีซ่อนเร้นอยู่ภายในและความใฝ่ฝันถึงความสุข ส่วนวรรคท่ีแสดงถึงการกล่าวเกินจริง แต่เพ่ือให้
ผูอ่้านเขา้ถึงอารมณ์ของผูเ้ขียนในฉากน้ีคือ 鼓声在心里唤起的震动 ฉบบัแปลวา่ เสียงกลองดัง สะเทือนเข้าไปถึงหัวใจ จะเห็นได้
อยา่งชดัเจนวา่ ผูเ้ขียนมีอารมณ์สะเทือนใจ ในความเป็นจริงเราใชเ้พียงหูในการฟังเสียง แต่การท่ีผูเ้ขียนกล่าววา่ เสียงกลองสะเทือนไปถึง
หวัใจนั้น เพ่ือใหผู้อ่้านเห็นภาพและมีความรู้สึกร่วม โดยเฉพาะค าวา่ 震动 ท่ีท าใหจิ้นตนาการสะเทือนสะทา้นไดอ้ยา่งดี 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี

713713

ตัวอย่างที ่2  
 

ตน้ฉบบั บทแปล 
反反覆覆的鼓点像在诉说一个没有言辞的传说,喃喃呐 
呐。水色天光,变得灰暗了的屋顶,那屋场间接缝依稀可

辨灰 白的一块块石板,晒得暖和的泥土,喷出的鼻息,从屋

场传 来吵架样的说话声,还有晚风,头顶上树叶飒飒的抖

动,稻草 和牛栏里的气味,搅水的声音,不知是门轴还是水

井上木毂辘 的吱呀作响,叽叽喳喳的麻雀和什么地方一

对落巢的斑鸠的 咕噜声,女人和小孩子的尖声叫唤,苦艾

的气味和飞鸣的虫 子,脚下表面晒干了底下还松软的泥

巴,潜在的欲望和对幸福的渴求,鼓声在心里唤起的震动,
也想打赤脚和坐到人家磨得 乌亮的木门槛上去的愿望,
都油然而生。 

เสียงกลองดงัตึงตงั ๆ ซ ้ า ๆ ซากๆ ราวกบัก าลงัเล่าต านานโดยไม่ใช ้
ค าพดู สีสดใสของฟ้าเหมือนสีของน ้ า หลงัคาบา้นเปล่ียนเป็นสีเทา
เขม้ แผน่หินสีเทาท่ีปูบนลานระหวา่งบา้น พอมองเห็นรอยต่อร าไร 
ดินเหนียวถูกแดดเผาจนอุ่น เสียงววัพน่ลมออกจมูก เสียงพดูคุยดงั
ราวกบัคนทะเลาะกนัดงัมาจากลานบา้น ขณะน้ี ยงัมีลมยามเยน็ 
ใบไมเ้หนือศีรษะสัน่ไหวยามตอ้งลม ไดก้ล่ินฟางขา้วและกล่ินคอก
ควาย ไดย้นิเสียง เสียงดงัเอ๊ียดอา๊ดท่ีไม่รู้วา่มาจากบานพบัประตู
หรือเพลาไมท่ี้บ่อน ้ า เสียงจ๊ิบ ๆ ของนกกระจอกกบัลูกนกเขาคูห่น่ึง
ท่ีร่วงลงมาจากรังท่ีไหนสกัแห่ง และเสียงแหลมดงัของผูห้ญิงและ
เด็ก กล่ินของพืชสมุนไพรและแมลงท่ีบินวอ่น ดินเหนียวใต้ฝ่าเท้าท่ี
ผิวดินถกูแดดเผาจนแห้งผาก แต่พืน้ล่างยงัอ่อนนุ่ม ความปรารถนา
ท่ีซ่อนเร้นอยูภ่ายในและความใฝ่ฝันถึงความสุข เสียงกลองดัง 
สะเทือนเข้าไปถึงหัวใจ ความปรารถนาท่ีจะเดินเทา้เปล่าเขา้ไปนัง่
ตรงธรณี ประตูไมท่ี้ถูกเสียดสีจนเป็นมนัเล่ือม ทั้งหมดน้ีเกิดข้ึนเอง
อยา่งฉบัพลนั 

 
บทวเิคราะห์  

 จากฉากขา้งตน้ หากวิเคราะห์ภาพรวม อาจจะเป็นเหมือนการบรรยายและเปรียบเทียบทัว่ไป แต่หากสังเกตจะพบว่า ทุกค า
เปรียบเทียบในฉากนั้น จะมีความรู้สึกและอารมณ์ของผูเ้ขียนลงไป เช่น脚下表面晒干了底下还松软的泥巴 ฉบบัแปลกล่าววา่ ดิน
เหนียวใต้ฝ่าเท้าท่ีผิวดินถกูแดดเผาจนแห้งผาก แต่พืน้ล่างยงัอ่อนนุ่ม  แสดงให้เห็นวา่ แมดิ้นท่ีแห้งแลว้ ก็แห้งแค่ผิดท่ีถูกแดดเท่านั้น แต่
ดา้นล่างยงัคงอ่อนนุ่มอยู ่แสดงถึงการมีความหวงั และความปรารถนาบนความส้ินหวงั กอปรกบัท่ีวรรคต่อไปท่ีกล่าววา่  潜在的欲望

和对幸福的渴求 ความปรารถนาท่ีซ่อนเร้นอยู่ภายในและความใฝ่ฝันถึงความสุข ส่วนวรรคท่ีแสดงถึงการกล่าวเกินจริง แต่เพ่ือให้
ผูอ่้านเขา้ถึงอารมณ์ของผูเ้ขียนในฉากน้ีคือ 鼓声在心里唤起的震动 ฉบบัแปลวา่ เสียงกลองดัง สะเทือนเข้าไปถึงหัวใจ จะเห็นได้
อยา่งชดัเจนวา่ ผูเ้ขียนมีอารมณ์สะเทือนใจ ในความเป็นจริงเราใชเ้พียงหูในการฟังเสียง แต่การท่ีผูเ้ขียนกล่าววา่ เสียงกลองสะเทือนไปถึง
หวัใจนั้น เพ่ือใหผู้อ่้านเห็นภาพและมีความรู้สึกร่วม โดยเฉพาะค าวา่ 震动 ท่ีท าใหจิ้นตนาการสะเทือนสะทา้นไดอ้ยา่งดี 
 
 
 
 

ตัวอย่างที ่3 
 

ตน้ฉบบั บทแปล 
从车上下来的，或是从停车场走过来的人，男的是

扛着大包小包，女的抱着孩子。那空手什么包袱和

篮子也不带的一帮子年轻人从口袋里掏出葵花籽，

一个接一个扔进嘴里，又立即用嘴皮子把壳儿吐出

来，吃得干净俐落，还哔剥作响，那分优闲，那种

洒脱，自然是本地作风。 
 

คุณสะพายเป้สมัภาระมือถือกระเป๋ายนืมองไปรอบ ๆ ท่ารถท่ีเกล่ือน
กลาดไปดว้ยกระดาษห่อไอศกรีมและชานออ้ย ผูช้ายท่ีลงจากรถหรือ
ออกจากท่ารถจะแบกเป้สมัภาระทั้งใหญ่และเลก็ ส่วนผูห้ญิงอุม้เดก็
วยัรุ่นกลุ่มหน่ึงท่ีไม่มีทั้งสมัภาระหรือตะกร้า ลว้งเมลด็ทานตะวนัออก
จากกระเป๋าเส้ือโยนเขา้ปาก เมลด็แลว้เมลด็เล่า เค้ียวเสียงดงัแลว้พน่
เปลือกออกมา อย่างรวดเร็ว หมดจด ท่าทางเร่ือย ๆ เฉ่ือย ๆ ดูเหมือน
จะเป็นลกัษณะของคนถ่ินน้ี  

 
บทวเิคราะห์ 
ตน้ฉบบั --- 洒脱 ฉบบัแปล --- เร่ือย ๆ เฉ่ือย ๆ 
 ค าวา่ 洒脱 อ่านวา่ ส่า ทัว ท าหนา้ท่ีเป็นค าคุณศพัท์（形容词）ใชอ้ธิบายลกัษณะของบุคคล (ในท่ีน้ีใชบ้รรยายลกัษณะ

ของคนทั่ว ๆ ในหมู่บ้านชนบทแห่งหน่ึง) แปลว่า เป็นธรรมชาติ เรียบง่าย ไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัด ส่วนค าว่า เร่ือยเฉ่ือย ตาม
ความหมายของ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2554) ใหค้วามหมายวา่ ว. เอ่ือย ๆ ตามสบาย ไม่กระตือรือร้น ไม่เร่งรีบ 

บทวิเคราะห์ --- ค าวา่ 洒脱 เป็นค าท่ีใชใ้นความหมายบวก（褒义词 ）ให้ความรู้สึกถึงความเป็นกนัเอง สบาย ๆ และให้
บรรยากาศชนบท ซ่ึงสอดคลอ้งกบับริบทของฉากท่ีตวัละครเดินทางมายงัแถบชานเมือง 

การเลือกใชค้  าในฉากน้ีคือ การเลือกใชค้  าส่งผลต่อความรู้สึกและจินตนาการของผูอ่้าน โดยในฉากดงักล่าวผูเ้ขียนตอ้งการส่ือ
ถึงลกัษณะวิถีชีวิตของผูค้นในสังคมชนบทท่ีไม่มีพีธีรีตอง เรียบง่าย ไม่เน้นกฎเกณฑ ์รวมทั้งสภาพและบรรยากาศของสถานท่ีอย่าง
ชดัเจนในสงัคมจีนท่ีเกิดข้ึนจริงในสมยันั้น  

ดงันั้น เราจะเห็นไดว้า่ การแปลจะท าให้ผูอ่้านเขา้ใจความหมายท่ีผูเ้ขียนตอ้งการจะส่ือไดอ้ยา่งครบถว้นนั้น ผูแ้ปลจะตอ้งมี
ความเขา้ใจมากกวา่ภาษาตน้ฉบบั กล่าวคือ ผูแ้ปลจะตอ้งมีความเขา้ใจภูมิหลงัของผูเ้ขียนหรือประสบการณ์ เร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีเป็นแรง
บนัดาลใจใหผู้เ้ขียนสร้างเร่ืองข้ึนมา โดยผา่นศิลปะการใชถ้อ้ยค า 
 

อภิปรายผล 
 

จากการท่ีผูว้จิยัไดศึ้กษาวรรณกรรมแปลเร่ือง ขนุเขาจิตวญิญาณ แปลโดย คุณร าพรรณ รักศรีอกัษร รวมทั้งไดศึ้กษาตน้ฉบบัท่ี
เป็นภาษาจีน ท าใหผู้ว้จิยัคน้พบวา่ จุดเด่นของวรรณกรรมเร่ืองน้ีคือ ฉากในแต่ละตอนของเร่ือง โดยแต่ละฉากจะมีจุดเด่นอยา่งชดัเจนทั้ง
ในลวดลายทางดา้นภาษาและจินตนาการของผูเ้ขียน รวมทั้งความสามารถในการถ่ายทอดภาษาของผูแ้ปล การท่ีผูแ้ปลจะส่ือความออกมา
ได้ ไม่เพียงแต่อาศัยแค่ความรู้ในตวัอักษรของภาษาต้นฉบับนั้น ๆ เท่านั้น แต่การส่ือกล่ินและสีของเร่ืองราวนั้น ๆ เป็นท่ีท้าทาย



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

714714

ความสามารถของผูแ้ปล ทุกภาษามีอตัลกัษณ์เฉพาะภาษา  เม่ือผูแ้ปลตอ้งแปลเป็นภาษาไทย ก็ยงัคงตอ้งรักษาความงามของภาษาไทยดว้ย 
กล่าวคือ ผูแ้ปลไม่ใช่แค่ผูแ้ปลความ แต่ยงัเป็นผูรั้กษาความงามของภาษาอีกดว้ย ผูว้จิยัสามารถสรุปเป็นขอ้ ๆ ดงัน้ี  

1. การแปลบทบรรยายฉากนั้น ผูแ้ปลนั้นตอ้งเขา้ใจบรรยายกาศของเร่ือง เพ่ือพาผูอ่้านไปสู่บรรยากาศท่ีผูเ้ขียนตอ้งการจะส่ือ 
2. การแปลบทบรรยายฉากนั้น มีทั้งการแปลตรงและแปลออ้ม เจตนาเพ่ือการส่ือความท่ีครบถว้นและคงความสวยงาม 
3. ผูแ้ปลสามารถสรรค าใหต้รงตามตน้ฉบบัได ้ท าใหฉ้ากนั้น ๆ น่าสนใจ และสมจริงมากข้ึน 

  
ข้อเสนอแนะและเพือ่การน าไปใช้ 

 
 จากการศึกษาการแปลของบทบรรยายฉากวรรณกรรมแปลจีน เร่ืองขุนเขาแห่งจิตวิญญาณ ของ เกาสิงเจ้ียน แปลไทยโดย ร าพรรณ 
รักศรีอกัษร ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป ดงัน้ี 

1. ควรศึกษาบทบรรยายฉากในวรรณกรรมแปลจีนของ เกาสิงเจ้ียน เร่ืองอ่ืน ๆ และของนกัแปลคนอ่ืน ๆ 
2. ควรศึกษาวรรณกรรมแปลจีนอ่ืน ๆ ของผูแ้ปล ร าพรรณ รักศรีอกัษร  
3. ควรศึกษากลวธีิการแปลบทบรรยายของวรรณกรรมแปลจีนเร่ืองอ่ืน ๆ และของนกัแปลอ่ืน ๆ 

 
เอกสารอ้างองิ 

 
กหุลาบ มลัลิกะมาส. (2522). วรรณคดีวิจารณ์. กรุงเทพมหานคร: มหาวทิยาลยัรามค าแหง, ภาควชิาภาษาไทยและภาษาตะวนัออก. 
นิพนธ์ ศศิภานุเดช. (2546). ขนุเขาแห่งจิตวิญญาณ ของเกาสิงเจีย้น: ความสัมพันธ์ระหว่างตัวบทและทฤษฎีวรรณคดีของผู้ประพันธ์. 

วทิยานิพนธ์อกัษรศาสตรมหาบณัฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
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พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554. (2554). กรุงเทพมหานคร: ราชบณัฑิตยสถาน.  
สญัฉว ีสายบวั. (2550). หลกัการแปล (พิมพค์ร้ังท่ี 8). กรุงเทพมหานคร: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
สายทิพย ์นุกลูกิจ. (2543). วรรณกรรมไทยปัจจุบัน. กรุงเทพมหานคร: เอส. อาร์. พร๊ินติ้งแมสโปรดกัส์. 
Larson, M. L. (1984). Meaning-based translation: A guide to cross-language equivalence. Lanham, MA: University Press of America. 
  
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี

715715

ความสามารถของผูแ้ปล ทุกภาษามีอตัลกัษณ์เฉพาะภาษา  เม่ือผูแ้ปลตอ้งแปลเป็นภาษาไทย ก็ยงัคงตอ้งรักษาความงามของภาษาไทยดว้ย 
กล่าวคือ ผูแ้ปลไม่ใช่แค่ผูแ้ปลความ แต่ยงัเป็นผูรั้กษาความงามของภาษาอีกดว้ย ผูว้จิยัสามารถสรุปเป็นขอ้ ๆ ดงัน้ี  

1. การแปลบทบรรยายฉากนั้น ผูแ้ปลนั้นตอ้งเขา้ใจบรรยายกาศของเร่ือง เพ่ือพาผูอ่้านไปสู่บรรยากาศท่ีผูเ้ขียนตอ้งการจะส่ือ 
2. การแปลบทบรรยายฉากนั้น มีทั้งการแปลตรงและแปลออ้ม เจตนาเพ่ือการส่ือความท่ีครบถว้นและคงความสวยงาม 
3. ผูแ้ปลสามารถสรรค าใหต้รงตามตน้ฉบบัได ้ท าใหฉ้ากนั้น ๆ น่าสนใจ และสมจริงมากข้ึน 

  
ข้อเสนอแนะและเพือ่การน าไปใช้ 

 
 จากการศึกษาการแปลของบทบรรยายฉากวรรณกรรมแปลจีน เร่ืองขุนเขาแห่งจิตวิญญาณ ของ เกาสิงเจ้ียน แปลไทยโดย ร าพรรณ 
รักศรีอกัษร ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป ดงัน้ี 

1. ควรศึกษาบทบรรยายฉากในวรรณกรรมแปลจีนของ เกาสิงเจ้ียน เร่ืองอ่ืน ๆ และของนกัแปลคนอ่ืน ๆ 
2. ควรศึกษาวรรณกรรมแปลจีนอ่ืน ๆ ของผูแ้ปล ร าพรรณ รักศรีอกัษร  
3. ควรศึกษากลวธีิการแปลบทบรรยายของวรรณกรรมแปลจีนเร่ืองอ่ืน ๆ และของนกัแปลอ่ืน ๆ 

 
เอกสารอ้างองิ 
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การแปลภาษาจีน-ไทย ศึกษาการปรับบทแปลข่าวสายทหาร 
 

ชวาล ตมิศานนท¹์* 
เสาวภาคย ์วรลคันากลุ² 

สาขาวชิาการแปล (จีน-ไทย) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง ประเทศไทย1,2 
*ผูรั้บผิดชอบบทความ: chawannavy@gmail.com 

 
บทคดัย่อ 

 
 การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษากลวิธีการแปลและปรับปรุงปัญหาการแปลข่าวกรองทางทหาร ของศูนยรั์กษา
ความปลอดภยั กองบญัชาการกองทพัไทย วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพโดยใชข้อ้มูลระหวา่งปี พ.ศ. 2559 ถึง 2561 พบวา่ การแปล
ข่าวกรองสายทหาร แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ การปรับบทแปล (62.97%) การแปลตรงตวั (22.22%) และการแปลเอาความ (14.81%) 
ตามล าดับ ดงันั้น การแปลข่าวกรองทางทหารนิยมใช้การแปลแบบปรับบทแปลมากท่ีสุด เพ่ือให้การใชภ้าษากระชับและส่ือ
ความหมายเขา้ใจ โดยมีรูปแบบของประโยคและค าใกลเ้คียงกบัภาษาตน้ทาง แต่ยงัคงการแปลตรงตวัในส่วนของค าศพัท์เทคนิค
หรือช่ือเฉพาะ รวมถึงการแปลเอาความ เพื่อส่ือความหมายโดยรวมให้ชดัเจนใกลเ้คียงกบัขอ้ความตน้ฉบบั ขอ้เสนอแนะ (1) ควร
ศึกษาการแปลระดบัลึกหรือระดบัโครงสร้างประโยค เพ่ือพิจารณาวา่ ผูแ้ปลมีกลวธีิ เทคนิค ในการปรับบทแปลใหเ้ขา้ใจง่าย ถูกตอ้ง
ตามหลกัภาษาปลายทางอยา่งไร (2) ควรศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งการแปลตรงตวั การแปลเอาความ การปรับบทแปล 
วา่ มีความเหมือนหรือแตกต่างกนัอยา่งไร และทุกกลวิธีสามารถท าให้ผูอ่้านไดรั้บประโยชน์เต็มท่ีหรือไม่ และ (3) ควรมีการศึกษา
การปรับบทแปลข่าวดา้นอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจากข่าวสายทหาร เพ่ือท าให้ทราบโครงสร้างประโยค การใชภ้าษาของงานข่าวแต่ละ
ดา้นท่ีไม่เหมือนกนั 
 
 ค าส าคญั: ข่าวสายทหาร, การปรับบทแปล, กลวธีิการแปล 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’
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บทน า 
 

  ข่าวดา้นความมัน่คง เป็นส่วนส าคญัในงานป้องกนัประเทศ  การรวบรวมข่าวสารจากการแปลข่าวภาษาจีนจะช่วยให้ทราบ
ข่าวรอบดา้น และสามารถน าเน้ือหาจากการแปลข่าวมาประเมิน วิเคราะห์แนวโนม้สถานการณ์ข่าวได ้ภาษาจีนมีบทบาทมากใน
สงัคมข่าวสารยคุใหม่ มีส านกัข่าวจีนหลายแห่งติดตามสถานการณ์ดา้นความมัน่คงในพ้ืนท่ีชายแดนจีน-เมียนมา ท่ีส่งผลกระทบต่อ
ไทย หน่วยงานความมัน่คงของไทยจึงเพ่ิมช่องทางการติดตามข่าวสารจากหลายส านักข่าว เพื่อตรวจสอบขอ้เท็จจริงก่อนเขา้สู่
กระบวนการแปลข่าวจากภาษาจีนสู่ภาษาไทย โดยผา่นกรรมวธีิตามวงรอบข่าวกรอง เพื่อใหไ้ดร้ายงานข่าวท่ีน่าเช่ือถือมากท่ีสุด  
  การแปล คือ การถ่ายทอดความหมายจากภาษาตน้ฉบบัไปเป็นภาษาแปล โดยให้มีใจความครบถว้นสมบูรณ์ตรงตาม
ตน้ฉบบั โดยไม่มีการตดัต่อหรือแต่งเติมท่ีไม่จ าเป็นใด ๆ ทั้งส้ิน (วรนาถ วิมลเฉลา, 2543, หนา้ 4; สุพิชญา ชยัโชติรานนัท์, 2558, 
หนา้ 117)  การแปลข่าวสายทหาร ผูแ้ปลตอ้งมีภูมิหลงัเก่ียวกบัเร่ืองท่ีแปลเขา้ไวด้ว้ยกนั หากผูแ้ปลขาดอยา่งใดอยา่งหน่ึงยอ่มท าให้
การแปลเกิดความผิดพลาดได้ ฟางเม่ิงจือ (方梦之, 2009) นักวิชาการการแปลชาวจีน กล่าวว่า รูปแบบงานเขียนงานแปลมี 2 
รูปแบบ คือ รูปแบบส านวนการเขียนเฉพาะดา้น และรูปแบบส านวนการเขียนทัว่ไป โดยสรุปเน้ือหาไดว้า่ รูปแบบส านวนการเขียน
เฉพาะดา้น ใชส่ื้อสารกนัระหวา่งระดบัผูเ้ช่ียวชาญกบัผูเ้ช่ียวชาญ เช่น ทฤษฎีหรือหลกัการทางวิทยาศาสตร์ การทดลองและการวิจยั
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่วนรูปแบบส านวนการเขียนทัว่ไป แบ่งออกไดอี้ก 2 ประเภท ไดแ้ก่ ประเภทบทความทัว่ไป และ
บทความทางเทคนิค มีลกัษณะรูปแบบภาษาเป็นการบรรยาย โดยการอธิบายความรู้ดา้นรูปแบบส านวนการเขียนเฉพาะดา้น  และ
รูปแบบส านวนการเขียนทัว่ไป จ าเป็นตอ้งเลือกใชค้  า วลีหรือกลุ่มค า ประโยค และย่อหน้า ไดอ้ยา่งเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั
ส านวนการเขียนในแต่ละรูปแบบ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั พชัรี โภคาสัมฤทธ์ิ (2549, หนา้ 2) กล่าววา่ ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการแปล ไดแ้ก่ 
ปัญหาดา้นภาษาของผูแ้ปล ไม่วา่จะเป็นภาษาตน้ฉบบัหรือภาษาท่ีจะใชแ้ปล สามารถเกิดข้ึนได ้ตั้งแต่ระดบัค า ระดบัขอ้ความ และ
ระดบัท่ีใหญ่กวา่นั้น ผูแ้ปลตอ้งรู้ทั้งสองภาษาเป็นอยา่งดี และปัญหาดา้นความแตกต่างทางวฒันธรรมและการมองโลก ตลอดจน
แนวคิดท่ีแตกต่างกนัของคนต่างวฒันธรรม และไอเหวย่ ฉี, กมลพร สุทธิสุขศรี และศรีเพญ็ เศรษฐเสถียร (2551, หนา้ 12-19) ระบุ
สาเหตุของความลม้เหลวในการแปลวา่ มีสาเหตุจากความเขา้ใจผิดวา่ การแปล คือ กระบวนการแปลแบบตรงตวัค าต่อค า และมี
สาเหตุจากจุดบอดทางวฒันธรรมท่ีผูแ้ปลไม่เขา้ใจวฒันธรรมของเจา้ของภาษาตน้ทางหรือภาษาปลายทาง   
    ผูว้ิจยัไดศึ้กษาหลกัการแปลต่าง ๆ ท าให้ทราบว่า การปรับบทแปลสามารถน าองค์ความรู้มาใชใ้นการวิเคราะห์เพื่อหา
กลวธีิการแปลข่าว ดว้ยมีความสนใจการแปลในสายงานข่าวทหาร จากการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการของผูว้ิจยั โดยตอ้งการน าเสนอวา่
รายงานข่าวสายทหาร หรือข่าวดา้นความมัน่คงนั้น มิไดส้นใจเฉพาะข่าวดา้นการทหารอย่างเดียว แต่ยงัรวมไปถึงดา้นอ่ืน ๆ เช่น 
เศรษฐกิจ สงัคม การเมือง สถานการณ์ชายแดน ท่ีจะส่งผลกระทบต่อความมัน่คงของประเทศอีกดว้ย  
  แหล่งข่าวในการวิจยัคร้ังน้ี มาจากแหล่งข่าวเปิด (ligitimate source) คือ ส่ือส านกัข่าวออนไลน์ ท่ีหน่วยข่าวกรองดา้น
ความมัน่คงติดตามเหตุการณ์ต่าง ๆ มีการตรวจสอบข่าวสารให้ถูกตอ้งจากหลายแหล่ง ก่อนน าผ่านกระบวนการท่ีเรียกวา่ “วงรอบ
ข่าวกรอง” ดว้ยเหตุผลน้ี ผูว้ิจยัจึงเล็งเห็นความส าคญัต่อการปรับบทแปลข่าวสายทหาร โดยผ่านการแปลเป็นภาษาไทย ก่อนการ
ผลิตรูปแบบรายงานข่าวกรองท่ีน าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษากลวิธีการปรับบทแปลข่าวสายทหาร และเพื่อ
ศึกษาปัญหา หาแนวทางการแก้ไขปัญหาการแปล โดยอยู่บนพ้ืนฐานของการปรับบทแปล ซ่ึงมีนิยามว่า การปรับไม่ใช่การ
เปล่ียนแปลงหรือการแกไ้ขบทแปลใหแ้ตกต่างไปจากตน้ฉบบัตามความพอใจของผูแ้ปล แต่เป็นการแปลแบบปรับความคิดให้อ่าน
แลว้เขา้ใจง่าย รักษาเน้ือหา และความหมายเทียบเคียงไดก้บัตน้ฉบบั  
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ทบทวนวรรณกรรม 
 

  การส่ือความหมายโดยการแปลนั้น ผูอ่้านเป็นผูรั้บสารซ่ึงแสดงโดยตวัส่ือ ซ่ึงเป็นคนละชุดกบัท่ีผูส่้งสารคนแรกหรือ
ผูเ้ขียนตน้ฉบบั ใชภ้าษาทั้งสองภาษา คือ ภาษาของตน้ฉบบั และภาษาของฉบบัแปล เป็นผลิตผลของมนุษยต์่างสงัคมซ่ึงมีวฒันธรรม 
ความเป็นอยู ่ทศันคติ ความเช่ือ และการมองส่ิงต่าง ๆ ท่ีแวดลอ้มตนต่างกนั ลกัษณะและระบบของภาษาทั้งสองจึงแตกต่างกนั จะ
มากนอ้ยเพียงใดข้ึนอยูก่บัความใกลชิ้ดและความสัมพนัธ์ทางวฒันธรรม และความเป็นอยูท่างสังคมทั้งสองนั้น ดงันั้น การน าเอา
ภาษาอีกภาษาหน่ึงมาส่ือความหมายทั้งมวลของตน้ฉบบั จึงตอ้งมีการปรับบทแปลบา้ง ไม่ว่าจะเป็นการแปลท่ีมีลกัษณะตรงตวั (literal 
translation) หรือการแปลเอาความ (meaning-base translation) ทั้งน้ี เพ่ือให้บทแปลนั้น สามารถส่ือความหมายไดดี้ท่ีสุดเท่าท่ีจะท า
ได ้และสามารถสร้างการตอบสนองในตวัผูอ่้านงานแปลไดใ้กลเ้คียงกบัปฏิกิริยาของผูอ่้านตน้ฉบบั 
          1. ขอบเขตของการปรับบทแปล การปรับไม่ใช่การเปล่ียนแปลงหรือการแกไ้ขบทแปลให้แตกต่างไปจากตน้ฉบบัตาม
ความพอใจของผูแ้ปล  
          2. ในการปรับภาษาท่ีใชใ้นบทแปลนั้น ไม่วา่จะปรับอะไรหรือปรับอยา่งไร ผูแ้ปลจะตอ้งค านึงถึงความมุ่งหมายของการ
แปลเป็นส่ิงส าคญัเหนืออ่ืนใด ซ่ึงหมายถึง การมุ่งท่ีจะให้ภาษาในบทแปล สามารถส่ือความหมายท่ีเทียบเคียงไดก้บัความหมายใน
ตน้ฉบบั (equivalent meaning) ดงันั้น ถา้ผูแ้ปลเผชิญปัญหาวา่ ถา้รักษารูปแบบการเสนอความคิดของตน้ฉบบัไว ้ความหมายจะถูก
ถ่ายทอดไดไ้ม่เตม็ท่ี หรือถา้พยายามถ่ายทอดความหมายไดอ้ยา่งใกลเ้คียงแลว้ จ าเป็นตอ้งเปล่ียนรูปแบบไปบา้ง ผูแ้ปลควรจะเลือก
การรักษาความหมายไว ้โดยปรับรูปแบบตามความเหมาะสม หลกัเกณฑน้ี์ใชไ้ดก้บัการแปลงานเขียนทุกชนิด โดยมีขอ้ยกเวน้คือ 
การแปลงานเขียนประเภทรจนาสาร (expressive writing) ซ่ึงรูปแบบมีความส าคญัเท่า ๆ กบัการคาดหมาย การปรับบทแปลจึงแตกต่าง
กนัไป 
      2.1 ส่ิงท่ีจะปรับในบทแปล โดยการปรับท าได ้2 ระดบั คือ 
                 ระดบัท่ี 1 ระดบัค า ซ่ึงหมายถึง ค า ส านวน หรือโวหาร ท่ีจะใชใ้นบทแปล 
                          ระดบัท่ี 2 ระดบัโครงสร้างของภาษา ซ่ึงหมายถึง (1) เสียง (2) โครงสร้างของค า (3) โครงสร้างของประโยค และ               
(4) โครงสร้างของการเรียงล าดบักลุ่มประโยคเขา้เป็นหน่วยภาษาท่ีใหญ่ข้ึน เช่น ยอ่หนา้ หรือบทความ เป็นตน้ 

    2.2 หลกัการวเิคราะห์การปรับบทแปล ของ สญัฉว ีสายบวั (2560) แบ่งไดด้งัน้ี 
            ระดบัท่ี 1 การปรับบทแปลระดบัค า แบ่งออกเป็น 

          1) การเติมค าอธิบาย 
             2) การใชว้ลีหรือประโยคแทนค า 
             3) การใชค้  าท่ีอา้งอิงถึงความหมายกวา้งข้ึน แทนค าท่ีอา้งอิงส่ิงท่ีเฉพาะกวา่ 
             4) การเติมตวัเช่ือมระหวา่งกลุ่มความคิดต่าง ๆ 
             5) การตดัค าหรือส านวนท้ิงไป 
              ระดบัท่ี 2 การปรับบทแปลระดบัโครงสร้างภาษา 
               1) ระดบัเสียง 
               2) ระดบัโครงสร้างของค า 
               3) ระดบัประโยค แบ่งออกเป็น 
              4) การปรับระเบียบวธีิเรียงค าในประโยคหรือวลี 
              5) การเปล่ียนจากประโยคเป็นวลี หรือวลีเป็นประโยค 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี

719719

ทบทวนวรรณกรรม 
 

  การส่ือความหมายโดยการแปลนั้น ผูอ่้านเป็นผูรั้บสารซ่ึงแสดงโดยตวัส่ือ ซ่ึงเป็นคนละชุดกบัท่ีผูส่้งสารคนแรกหรือ
ผูเ้ขียนตน้ฉบบั ใชภ้าษาทั้งสองภาษา คือ ภาษาของตน้ฉบบั และภาษาของฉบบัแปล เป็นผลิตผลของมนุษยต์่างสงัคมซ่ึงมีวฒันธรรม 
ความเป็นอยู ่ทศันคติ ความเช่ือ และการมองส่ิงต่าง ๆ ท่ีแวดลอ้มตนต่างกนั ลกัษณะและระบบของภาษาทั้งสองจึงแตกต่างกนั จะ
มากนอ้ยเพียงใดข้ึนอยูก่บัความใกลชิ้ดและความสัมพนัธ์ทางวฒันธรรม และความเป็นอยูท่างสังคมทั้งสองนั้น ดงันั้น การน าเอา
ภาษาอีกภาษาหน่ึงมาส่ือความหมายทั้งมวลของตน้ฉบบั จึงตอ้งมีการปรับบทแปลบา้ง ไม่ว่าจะเป็นการแปลท่ีมีลกัษณะตรงตวั (literal 
translation) หรือการแปลเอาความ (meaning-base translation) ทั้งน้ี เพ่ือให้บทแปลนั้น สามารถส่ือความหมายไดดี้ท่ีสุดเท่าท่ีจะท า
ได ้และสามารถสร้างการตอบสนองในตวัผูอ่้านงานแปลไดใ้กลเ้คียงกบัปฏิกิริยาของผูอ่้านตน้ฉบบั 
          1. ขอบเขตของการปรับบทแปล การปรับไม่ใช่การเปล่ียนแปลงหรือการแกไ้ขบทแปลให้แตกต่างไปจากตน้ฉบบัตาม
ความพอใจของผูแ้ปล  
          2. ในการปรับภาษาท่ีใชใ้นบทแปลนั้น ไม่วา่จะปรับอะไรหรือปรับอยา่งไร ผูแ้ปลจะตอ้งค านึงถึงความมุ่งหมายของการ
แปลเป็นส่ิงส าคญัเหนืออ่ืนใด ซ่ึงหมายถึง การมุ่งท่ีจะให้ภาษาในบทแปล สามารถส่ือความหมายท่ีเทียบเคียงไดก้บัความหมายใน
ตน้ฉบบั (equivalent meaning) ดงันั้น ถา้ผูแ้ปลเผชิญปัญหาวา่ ถา้รักษารูปแบบการเสนอความคิดของตน้ฉบบัไว ้ความหมายจะถูก
ถ่ายทอดไดไ้ม่เตม็ท่ี หรือถา้พยายามถ่ายทอดความหมายไดอ้ยา่งใกลเ้คียงแลว้ จ าเป็นตอ้งเปล่ียนรูปแบบไปบา้ง ผูแ้ปลควรจะเลือก
การรักษาความหมายไว ้โดยปรับรูปแบบตามความเหมาะสม หลกัเกณฑน้ี์ใชไ้ดก้บัการแปลงานเขียนทุกชนิด โดยมีขอ้ยกเวน้คือ 
การแปลงานเขียนประเภทรจนาสาร (expressive writing) ซ่ึงรูปแบบมีความส าคญัเท่า ๆ กบัการคาดหมาย การปรับบทแปลจึงแตกต่าง
กนัไป 
      2.1 ส่ิงท่ีจะปรับในบทแปล โดยการปรับท าได ้2 ระดบั คือ 
                 ระดบัท่ี 1 ระดบัค า ซ่ึงหมายถึง ค า ส านวน หรือโวหาร ท่ีจะใชใ้นบทแปล 
                          ระดบัท่ี 2 ระดบัโครงสร้างของภาษา ซ่ึงหมายถึง (1) เสียง (2) โครงสร้างของค า (3) โครงสร้างของประโยค และ               
(4) โครงสร้างของการเรียงล าดบักลุ่มประโยคเขา้เป็นหน่วยภาษาท่ีใหญ่ข้ึน เช่น ยอ่หนา้ หรือบทความ เป็นตน้ 

    2.2 หลกัการวเิคราะห์การปรับบทแปล ของ สญัฉว ีสายบวั (2560) แบ่งไดด้งัน้ี 
            ระดบัท่ี 1 การปรับบทแปลระดบัค า แบ่งออกเป็น 

          1) การเติมค าอธิบาย 
             2) การใชว้ลีหรือประโยคแทนค า 
             3) การใชค้  าท่ีอา้งอิงถึงความหมายกวา้งข้ึน แทนค าท่ีอา้งอิงส่ิงท่ีเฉพาะกวา่ 
             4) การเติมตวัเช่ือมระหวา่งกลุ่มความคิดต่าง ๆ 
             5) การตดัค าหรือส านวนท้ิงไป 
              ระดบัท่ี 2 การปรับบทแปลระดบัโครงสร้างภาษา 
               1) ระดบัเสียง 
               2) ระดบัโครงสร้างของค า 
               3) ระดบัประโยค แบ่งออกเป็น 
              4) การปรับระเบียบวธีิเรียงค าในประโยคหรือวลี 
              5) การเปล่ียนจากประโยคเป็นวลี หรือวลีเป็นประโยค 

              6) การปรับรูปประโยคปฏิเสธ 
              7) การปรับการใชก้รรตุวาก และกรรมวาจก 
              8) การเพ่ิมและการละค าในประโยค 
 

วธีิด าเนินการวจิยั 
 

 การวิจยัเร่ือง การแปลภาษาจีน-ไทย ศึกษาการปรับบทแปลข่าวสายทหาร เป็นการวิจัยแบบวิเคราะห์เน้ือหาทางภาษา                 
เพ่ือศึกษากลวิธีการปรับบทแปลข่าวสายทหารในดา้นการใชค้  า และเพื่อศึกษาปัญหา แนวทางแกไ้ขปัญหาการปรับบทแปลข่าว             
สายทหารของ ศูนยรั์กษาความปลอดภยั กองบญัชาการกองทพัไทย กระทรวงกลาโหม โดยน าเสนอวธีิการด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 
 
แนวคดิและทฤษฎทีีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 เอกสารบทแปลข่าวสายทหารอยูใ่นงานเขียนประเภทอรรถสาร เน่ืองจากมีท านองการเขียนเป็นการอธิบายให้เหตุผลและ
ขอ้มูล มีการก าหนดแน่นอนวา่ เขียนไวส้ าหรับกลุ่มผูอ่้านใด มีลกัษณะภาษามาตรฐาน มีค  าศพัท์เทคนิคและศพัท์วิชาการ โดยผูว้ิจยั
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 1. ศึกษาทฤษฎีการปรับบทแปลของ สัญฉวี สายบวั (2560) ตามกระบวนการแปล 4 ขั้นตอน ยึดตามหลกัการแปลของ สัญฉว ี
สายบวั (2560, หนา้ 21) เป็นหลกั  

2. ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการแปลตามทศันะของไนดา (Nida, 1964), แคทฟอร์ค (Catford, 1969), นิวมาร์ก (Newmark, 1981) 
และลาร์สนั (Larson, 1984)   
         ในส่วนน้ี เป็นการวิจยัแบบวิเคราะห์เน้ือหาทางภาษา เพ่ือศึกษาวิธีการปรับบทแปลในข่าวสายทหาร เพ่ือให้ได้กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีความหลากหลายและครอบคลุมตามทฤษฎีหลกัปรับบทแปลของ สญัฉว ีสายบวั (2560) ซ่ึงยดึถือเป็นแนวทางเพื่อท าการ
วเิคราะห์ลกัษณะต่าง ๆ ใหส้อดคลอ้งกบักรอบแนวคิดในการวจิยั ขั้นตอนในการท าด าเนินงานวจิยัแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาตน้ฉบบั วเิคราะห์ตน้ฉบบั  หาขอ้มูลเก่ียวกบัตน้ฉบบั 

ขั้นตอนท่ี 2 ตีความหมายและจบัสารของตน้ฉบบั หรือการรับทอดความหมายจากตน้ฉบบั 
 ขั้นตอนท่ี 3 ถ่ายทอดเป็นภาษาฉบบัแปล ประเมินผูอ่้าน ตดัสินใจเลือกรูปแบบการแปล 
 ขั้นตอนท่ี 4 ทดสอบงานแปล ความถูกตอ้งดา้นความหมาย และลกัษณะของภาษา 
 
การคดัเลอืกข้อมูล 
 การศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัคดัเลือกขอ้มูลข่าว ซ่ึงมาจากแหล่งข่าวเปิดจากส่ือเวบ็ไซต์ คือ www.myanmarol.com ซ่ึงเป็น
เวบ็ไซตภ์าษาจีนท่ีเสนอข่าวบริเวณพ้ืนท่ีชายแดนเมียนมา-ไทย ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ทนัตอ่สถานการณ์ และมีผูอ่้านจ านวนมากเวบ็ไซต ์
www.asean-china.com เป็นเวบ็ไซตข์่าวภาษาจีนท่ีเสนอข่าวพร้อมบทวิเคราะห์ความมัน่คงในพ้ืนท่ีเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และ
เวบ็ไซต ์http://cari.gxu.edu.cn เป็นเวบ็ไซตศู์นยว์จิยัอาเซียนแห่งมหาวทิยาลยักวางสี ซ่ึงสรุปข่าวสถานการณ์ข่าวกรองอาเซียนและ
น าเสนอขอ้มูลดา้นความมัน่คงอาเซียนประจ าสัปดาห์ โดยแหล่งข่าวส่ือเหล่าน้ี ไดถู้กน ามาแปลเป็นข่าวสายทหารภาคภาษาไทย               
น าเรียนผูบ้งัคบับญัชาศูนยรั์กษาความปลอดภยั กองบญัชาการกองทพัไทย รวมถึงกรมข่าวทหาร หน่วยข่าวกรองความมัน่คงภายใน
กระทรวงกลาโหม และประชาคมข่าวกรอง เรียกวา่ รายงานข่าวด่วนประจ าวนั ซ่ึงผูว้ิจยัไดท้ าการคดัเลือกโดยการหยิบฉลากข่าว 
จ านวน 54 ข่าว 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

720720

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้ิจัยได้เก็บรวบรวมขอ้มูลด้วยการก าหนดกรอบลกัษณะการปรับบทแปลตามแนวทางท่ีได้ศึกษาคน้ควา้จาก สัญฉว ี

สายบวั (2560) แลว้ท าการอ่านข่าวตน้ฉบบัและฉบบัแปล เพ่ือศึกษาเชิงลึกดว้ยการสงัเกตและเปรียบเทียบบทแปลในเน้ือหาระหวา่ง
ตน้ฉบบัภาษาจีนกบัฉบบัแปลภาษาไทย จากนั้น น าขอ้มูลทั้งหมดมาวเิคราะห์ใหส้อดคลอ้งตามกรอบของการศึกษาท่ีก าหนดไว ้
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

1. ผูว้จิยัไดบ้นัทึกขอ้มูลในส่วนของการปรับบทแปลจากฉบบัแปล และรูป เทียบเคียงจากตน้ฉบบัทั้งหมด จากนั้น จึงได้
วิเคราะห์และจ าแนกตามประเภทย่อยของการปรับบทแปลสองระดบั ไดแ้ก่ การปรับบทแปลในระดบัประโยค และการปรับบท
แปลในระดบัโครงสร้างภาษา 
 2. ผูว้จิยัจะเช่ือมโยงถึงแนวคิดทฤษฎีหลกัการแปลต่าง ๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา จากนั้น อภิปรายถึงปัญหาการแปล
และแนวทางแกไ้ขปัญหาการปรับบทแปลข่าวสายทหาร 
 
สรุปกรอบความคดิ  
  จากการศึกษาวจิยัเอกสารทางวชิาการท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ สามารถสรุปทฤษฎีท่ีจะน ามาใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 1. กลวธีิการแปล มี 3 กลวธีิ 
     การแปลตรงตวั (literal translation)  

    การแปลเอาความ (meaning-base translation) 
    การปรับบทแปล (translation editing) 

 2. ปัญหาและแนวทางแกไ้ขการปรับบท 
 

วตัถุประสงค์ข้อที ่1 เพ่ือศึกษากลวิธีการแปลข่าวสายทหารในดา้นการใชค้  าของศูนยรั์กษาความปลอดภยั กองบญัชาการ
กองทพัไทย 

 

 
      

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือศึกษาปัญหาและแนวทางแกไ้ขปัญหาการปรับบทแปลข่าวสายทหารของศูนยรั์กษาความ
ปลอดภยั กองบญัชาการกองทพัไทย 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี

721721

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้ิจัยได้เก็บรวบรวมขอ้มูลด้วยการก าหนดกรอบลกัษณะการปรับบทแปลตามแนวทางท่ีได้ศึกษาคน้ควา้จาก สัญฉว ี

สายบวั (2560) แลว้ท าการอ่านข่าวตน้ฉบบัและฉบบัแปล เพ่ือศึกษาเชิงลึกดว้ยการสงัเกตและเปรียบเทียบบทแปลในเน้ือหาระหวา่ง
ตน้ฉบบัภาษาจีนกบัฉบบัแปลภาษาไทย จากนั้น น าขอ้มูลทั้งหมดมาวเิคราะห์ใหส้อดคลอ้งตามกรอบของการศึกษาท่ีก าหนดไว ้
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

1. ผูว้จิยัไดบ้นัทึกขอ้มูลในส่วนของการปรับบทแปลจากฉบบัแปล และรูป เทียบเคียงจากตน้ฉบบัทั้งหมด จากนั้น จึงได้
วิเคราะห์และจ าแนกตามประเภทย่อยของการปรับบทแปลสองระดบั ไดแ้ก่ การปรับบทแปลในระดบัประโยค และการปรับบท
แปลในระดบัโครงสร้างภาษา 
 2. ผูว้จิยัจะเช่ือมโยงถึงแนวคิดทฤษฎีหลกัการแปลต่าง ๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา จากนั้น อภิปรายถึงปัญหาการแปล
และแนวทางแกไ้ขปัญหาการปรับบทแปลข่าวสายทหาร 
 
สรุปกรอบความคดิ  
  จากการศึกษาวจิยัเอกสารทางวชิาการท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ สามารถสรุปทฤษฎีท่ีจะน ามาใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 1. กลวธีิการแปล มี 3 กลวธีิ 
     การแปลตรงตวั (literal translation)  

    การแปลเอาความ (meaning-base translation) 
    การปรับบทแปล (translation editing) 

 2. ปัญหาและแนวทางแกไ้ขการปรับบท 
 

วตัถุประสงค์ข้อที ่1 เพ่ือศึกษากลวิธีการแปลข่าวสายทหารในดา้นการใชค้  าของศูนยรั์กษาความปลอดภยั กองบญัชาการ
กองทพัไทย 

 

 
      

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือศึกษาปัญหาและแนวทางแกไ้ขปัญหาการปรับบทแปลข่าวสายทหารของศูนยรั์กษาความ
ปลอดภยั กองบญัชาการกองทพัไทย 

ผลการวจิยั 
 

 ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ไดเ้สนอขอ้มูลผา่นผลการวจิยัเป็นตารางเชิงปริมาณและค่าความถ่ี และค่าร้อยละ พร้อมยกตวัอยา่ง
ประกอบค าอธิบาย โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
  1. ผลการวจิยัดา้นกลวธีิการแปล 

2. ผลการศึกษาปัญหาและแนวทางแกไ้ขการปรับบทแปล  
จากการศึกษาพบกลวธีิการแปล ดงัสรุปในตารางน้ี 

 
ตาราง 1   
แสดงผลการวิจัยด้านกลวิธีการแปล 

กลวิธีการแปล     จ านวน (ข่าว)       คิดเป็น % 
   1. การแปลตรงตวั (literal translation)               12         22.22% 
   2. การแปลเอาความ (meaning-base translation)                8         14.81% 
   3. การปรับบทแปล (translation editing)              34         62.97% 
   4. อ่ืน ๆ                -            - 

รวม              54       100% 
  
จากตาราง 1 แสดงใหเ้ห็นผลการวจิยัดา้นกลวิธีการแปลน้ี มีการศึกษาข่าวทั้งหมด 54 ประโยค ซ่ึงศึกษาใน 3 กลวิธี ไดแ้ก่ 

กลวธีิการแปลแบบตามตวัอกัษรค า กลวธีิการแปลแบบตรงตวัคงความหมาย และกลวิธีปรับบทแปล พบวา่ ปรับบทแปล (translation 
editing) มากท่ีสุด จ านวน 34 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 62.97% รองลงมาคือ การแปลตามตัวอักษร (form-base translation) จ านวน 12 
ประโยค คิดเป็นร้อยละ 22.22% และ การแปลเอาความ   
  ตวัอย่างที ่1 การแปลตรงตวั 

ตน้ฉบบั     
   在中国和有关各方的极力调停下，10 月底至 11 月初，同盟军、若开军、德昂军三家民族革命武装组
织代表在中国昆明与缅甸和平委员会进行会谈，会议就“停火谈判”问题取得积极成果。 

 ฉบบัแปล  
   จดัประชุมท่ีจีนร่วมกบัส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง, ระหวา่งปลาย ตุลาคม-พฤศจิกายน, มีผูแ้ทนจาก กองก าลงัโกกั้ง (Myanmar National 
Democratic Alliance Army--MNDAA ) กองก าลงัอารกนั (Arakan Army--AA) กองก าลงั ตะอาง (Ta’ang National Liberation Army 
--TNLA) 3 กองก าลงักลุ่มชาติพนัธ์ุ ประชุมท่ีมณฑลยนูนาน ประเทศจีน ร่วมกบัคณะกรรมการสันติภาพของทางการพม่า ท่ีประชุม
เจรจาหยดุยงิ ซ่ึงปัญหาต่าง ๆ มีผลลพัธ์การไกล่เกล่ียท่ีดีข้ึน    

บทวเิคราะห์  
  รูปแบบการแปลช่ือเฉพาะ เป็นการแปลในลกัษณะตรงตวั ไม่ขา้มค าและประโยค ข่าวตน้ฉบบัมีการระบุช่ือกองก าลงักลุ่ม
ชาติพนัธ์ุติดอาวธุในรูปแบบภาษาจีน ซ่ึงกลุ่มกองก าลงัติดอาวธุในพม่าส่วนใหญ่จะเรียกขานนามดว้ยตวัยอ่ท่ีเป็นภาษาองักฤษทุก
กลุ่ม ในดา้นการแปลข่าวสายทหารกลุ่มต่าง ๆ ท่ีปรากฏเป็นค ายอ่ ตอ้งแปลตรงตวั เพ่ือไม่ใหเ้กิดความสบัสน   
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

722722

ตวัอย่างที ่2 การแปลเอาความ 
ตน้ฉบบั  
当前已经在协议上签字的国家有 60 个，确认将签字的国家有 13 个， 东盟国家中印度尼西亚、             

老挝、马来西亚、菲律宾已经签署协议，泰国、越南已经确定将签字。   

 ฉบบัแปล  
 ปัจจุบนัมีประเทศท่ีลงนามในขอ้ตกลงน้ีแลว้มี 60 ประเทศ, ยืนยนัวา่ จะร่วมลงนามอีกมี 13 ประเทศ, ภูมิภาคอาเซียนมี 

อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ท่ีไดล้งนามในขอ้ตกลงแลว้, ส่วนไทยและเวยีดนามยนืยนัวา่ จะลงนาม 
บทวเิคราะห์ 

  รูปแบบการแปลเอาความในข่าวสายทหาร เป็นการแปลประโยคเนน้ความหมายโดยไม่เปล่ียน ไม่สลบัรูปประโยค หรือ
ขา้มประโยค เป็นการแปลท่ีเนน้เก็บรายละเอียดความหมายของแต่ละประโยคในเน้ือข่าว แต่ไม่เนน้การล าดบัข่าว หรือน าขอ้เท็จจริง 
อ่ืนเขา้มาเสริม 

ตวัอย่างที ่3 การปรับบทแปล  
ตน้ฉบบั 
缅甸禁止承载有数百名乘客的游轮停靠缅甸港口。据悉，银海游轮公司“银神号” (The Silver Spirit) 豪华

游轮不久前曾在泰国普吉岛港口停靠，本应 3 月 4 日停靠缅甸仰光港口，但却遭到缅甸的 拒绝。 

ฉบบัแปล 
เม่ือ 3 มีนาคม 2561  ดร. ข่ินข่ินจี รองผูอ้  านวยการกองก าจดัโรคติดต่อส่วนกลาง กรมสาธารณสุขเมียนมา เปิดเผยวา่ ขณะน้ี

ทางการเมียนมา ไดมี้ค าสัง่หา้มเรือส าราญ MV Silver Spirit ซ่ึงมีจ านวนผูโ้ดยสาร 485 คน และลูกเรือ จ านวน 405 คน จากประเทศ
สิงคโปร์ โดยมีก าหนดแล่นเขา้มาเทียบท่าเรือตีลาวา เมืองยา่งกุง้ ใน 4 มีนาคม 2561 

บทวเิคราะห์ 
    เร่ิมหัวขอ้ข่าวไม่มีการระบุวนัเวลา และบุคคลท่ีชดัเจน เช่น ต าแหน่งรองผูอ้  านวยการกองก าจัดโรคติดต่อส่วนกลาง                
กรมสาธารณสุขเมียนมา เน้ือข่าวตน้ฉบบัไม่ไดร้ะบุช่ือ ระบุแค่ค  าวา่ พม่าห้าม  缅甸禁止 ในการปรับบทแปลข่าวสายทหารตอ้ง
ตรวจสอบข่าวสารจากแหล่งต่าง ๆ หรือคน้หาให้ไดว้า่ หน่วยงานนั้น ใครคือผูอ้อกค าสั่ง อีกทั้งเน้ือข่าวตน้ฉบบัไม่ไดร้ะบุจ านวน 
บุคคล ข่าวในการปรับบทตอ้งตรวจสอบข่าวแลว้เพ่ิมเติมจ านวนท่ีชดัเจนลงไป 
 

สรุปและอภิปรายผลการวจิยั 
 

 จากการศึกษาการปรับบทแปลข่าวจากภาษาจีนเป็นภาษาไทยผา่นรายงานข่าวสายทหาร สามารถสรุปได ้3 ส่วน ดงัน้ี  
  1. อภิปรายการวจิยัดา้นกลวธีิการปรับบทแปลข่าวสายทหารดา้นการใชรู้ปประโยค 

2. อภิปรายปัญหาและแนวทางการแกไ้ขการปรับบทแปลข่าวสายทหาร 
  3. ขอ้เสนอแนะ 
 
อภิปรายการวจิยัด้านกลวธีิการปรับบทแปลข่าวสายทหารด้านการใช้รูปประโยค 
              ในการศึกษาการแปลภาษาจีน-ไทย ไดน้ าขอ้มูล ข่าวสารมาจากเวบ็ไซตส์ านกัข่าวจีน โดยคดัเลือกข่าวท่ีน่าสนใจ น ามาผลิต
เป็นรายงานข่าวสายทหารในศูนยรั์กษาความปลอดภยั กองบญัชาการกองทพัไทย ระหวา่ง ปี 2559-2561 โดยมีรูปแบบการศึกษา 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี

723723

ตวัอย่างที ่2 การแปลเอาความ 
ตน้ฉบบั  
当前已经在协议上签字的国家有 60 个，确认将签字的国家有 13 个， 东盟国家中印度尼西亚、             

老挝、马来西亚、菲律宾已经签署协议，泰国、越南已经确定将签字。   

 ฉบบัแปล  
 ปัจจุบนัมีประเทศท่ีลงนามในขอ้ตกลงน้ีแลว้มี 60 ประเทศ, ยืนยนัวา่ จะร่วมลงนามอีกมี 13 ประเทศ, ภูมิภาคอาเซียนมี 

อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ท่ีไดล้งนามในขอ้ตกลงแลว้, ส่วนไทยและเวยีดนามยนืยนัวา่ จะลงนาม 
บทวเิคราะห์ 

  รูปแบบการแปลเอาความในข่าวสายทหาร เป็นการแปลประโยคเนน้ความหมายโดยไม่เปล่ียน ไม่สลบัรูปประโยค หรือ
ขา้มประโยค เป็นการแปลท่ีเนน้เก็บรายละเอียดความหมายของแต่ละประโยคในเน้ือข่าว แต่ไม่เนน้การล าดบัข่าว หรือน าขอ้เท็จจริง 
อ่ืนเขา้มาเสริม 

ตวัอย่างที ่3 การปรับบทแปล  
ตน้ฉบบั 
缅甸禁止承载有数百名乘客的游轮停靠缅甸港口。据悉，银海游轮公司“银神号” (The Silver Spirit) 豪华

游轮不久前曾在泰国普吉岛港口停靠，本应 3 月 4 日停靠缅甸仰光港口，但却遭到缅甸的 拒绝。 

ฉบบัแปล 
เม่ือ 3 มีนาคม 2561  ดร. ข่ินข่ินจี รองผูอ้  านวยการกองก าจดัโรคติดต่อส่วนกลาง กรมสาธารณสุขเมียนมา เปิดเผยวา่ ขณะน้ี

ทางการเมียนมา ไดมี้ค าสัง่หา้มเรือส าราญ MV Silver Spirit ซ่ึงมีจ านวนผูโ้ดยสาร 485 คน และลูกเรือ จ านวน 405 คน จากประเทศ
สิงคโปร์ โดยมีก าหนดแล่นเขา้มาเทียบท่าเรือตีลาวา เมืองยา่งกุง้ ใน 4 มีนาคม 2561 

บทวเิคราะห์ 
    เร่ิมหัวขอ้ข่าวไม่มีการระบุวนัเวลา และบุคคลท่ีชดัเจน เช่น ต าแหน่งรองผูอ้  านวยการกองก าจัดโรคติดต่อส่วนกลาง                
กรมสาธารณสุขเมียนมา เน้ือข่าวตน้ฉบบัไม่ไดร้ะบุช่ือ ระบุแค่ค  าวา่ พม่าห้าม  缅甸禁止 ในการปรับบทแปลข่าวสายทหารตอ้ง
ตรวจสอบข่าวสารจากแหล่งต่าง ๆ หรือคน้หาให้ไดว้า่ หน่วยงานนั้น ใครคือผูอ้อกค าสั่ง อีกทั้งเน้ือข่าวตน้ฉบบัไม่ไดร้ะบุจ านวน 
บุคคล ข่าวในการปรับบทตอ้งตรวจสอบข่าวแลว้เพ่ิมเติมจ านวนท่ีชดัเจนลงไป 
 

สรุปและอภิปรายผลการวจิยั 
 

 จากการศึกษาการปรับบทแปลข่าวจากภาษาจีนเป็นภาษาไทยผา่นรายงานข่าวสายทหาร สามารถสรุปได ้3 ส่วน ดงัน้ี  
  1. อภิปรายการวจิยัดา้นกลวธีิการปรับบทแปลข่าวสายทหารดา้นการใชรู้ปประโยค 

2. อภิปรายปัญหาและแนวทางการแกไ้ขการปรับบทแปลข่าวสายทหาร 
  3. ขอ้เสนอแนะ 
 
อภิปรายการวจิยัด้านกลวธีิการปรับบทแปลข่าวสายทหารด้านการใช้รูปประโยค 
              ในการศึกษาการแปลภาษาจีน-ไทย ไดน้ าขอ้มูล ข่าวสารมาจากเวบ็ไซตส์ านกัข่าวจีน โดยคดัเลือกข่าวท่ีน่าสนใจ น ามาผลิต
เป็นรายงานข่าวสายทหารในศูนยรั์กษาความปลอดภยั กองบญัชาการกองทพัไทย ระหวา่ง ปี 2559-2561 โดยมีรูปแบบการศึกษา 

เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ แบบศึกษาเอกสาร ใชว้ิธีการศึกษาใน 3 กลวิธี ไดแ้ก่ การแปลตรงตวั การแปล เอาความ และการปรับบท
แปล ผลการวจิยัพบวา่ ผูแ้ปลมีการใชก้ลวธีิการแปลแบบปรับบทมาก รองลงมาคือ การแปลแบบตรงตวั และการแปลแบบเอาความ 

ผลการวจิยัท่ีพบวา่ มีกลวิธีการแปลแบบปรับบทจ านวนมาก ท าใหเ้ห็นวา่ ผูแ้ปลใหค้วามส าคญักบัผูอ่้านท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะ ซ่ึงตอ้งมีการอธิบายค า เพ่ิมค า หรือปรับประโยคใหเ้ขา้ใจง่าย เน่ืองจากตน้ฉบบัข่าวไม่มีค าเกร่ินความหมายไว ้อยา่งไรก็ตาม
พบวา่ รายงานข่าวแปลมีกลวธีิการแปลท่ีหลากหลาย ทั้งการแปลตรงความหมาย การแปลเอาความ การแปลปรับบท สะทอ้นใหเ้ห็น
วา่ ผูแ้ปลมีความพยายามในการแปลเป็นอยา่งมาก เพื่อรักษาเจตนาของตน้ฉบบัและความสมบูรณ์ของเน้ือข่าว และอาจตอ้งเขา้ถึง
วฒันธรรม ชีวติความเป็นอยู ่และขนบธรรมเนียมประเพณี  เพ่ือใหเ้ขา้ใจบริบทของตน้ก าเนิดข่าวมากข้ึน  
 
อภิปรายปัญหาและแนวทางการแก้ไขการปรับบทแปลข่าวสายทหาร    

รายงานข่าวแปลในสายทหาร คือ การแปลข่าวใหไ้ดรั้บทราบขอ้เทจ็จริงมากท่ีสุด โดยตอ้งมีการแปลข่าวท่ีถูกตอ้ง ตรงตาม
เน้ือหาข่าวตน้ทาง แต่ตอ้งถ่ายทอดออกมาสู่ภาษาปลายทางท่ีมีความหมายครบถว้น โดยสรุปออกมาให้ตรงตามหลกันิยมการเขียน
ข่าวสายทหาร คือ สั้น กะทดัรัด ชดัเจน มีลกัษณะการใชค้  าในภาษาไทยท่ีเหมาะสมถูกตอ้ง ไม่ใชค้  าสมยัใหม่ หรือค าแสลง ท่ียากต่อ
การเขา้ใจ 
 
ปัญหาทีเ่กดิขึ้นในการแปลข่าว เกีย่วข้องกบัความสามารถในการใช้ภาษาของผู้แปล  
   1. ปัญหาความเขา้ใจ ผูแ้ปลอาจยงัไม่เขา้ใจความหมายตน้ฉบบั เน่ืองจากไม่เขา้ใจภาษาตน้ฉบบัท่ีชดัเจน เช่น ค า โครงสร้างภาษา 
คลงัความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาท่ีจะแปล 
   2. ปัญหาการขาดประสบการณ์ร่วมในการแปลแกไ้ข ผูแ้ปลตอ้งมีความรู้ดา้นการทหาร และหลกันิยมการใชค้  าให้เหมาะสม
กบัข่าว 
   3. ปัญหาการถ่ายทอด  
       3.1 ความรู้ภาษาแม่ หรือภาษาไทยท่ีไม่ดีพอ จึงไม่สามารถหาค าชดัเจน กระชบั หรือเหมาะสมมาส่ือความหมาย 
       3.2 เพราะขาดคลงัค า ซ่ึงตอ้งสัง่สมจากการอ่านงานเขียนท่ีผูแ้ต่งใชภ้าษาไดอ้ยา่งถูกตอ้งสละสลวย 
       3.3 การประยกุตใ์ชห้ลกัการแปลไม่ถูกตอ้ง ผูแ้ปลถ่ายภาษาโดยยึดติดกบัค า และโครงสร้างประโยคของตน้ฉบบัมาก 
จึงไม่อาจถ่ายทอดความหมายท่ีสมบูรณ์ออกมาได ้ 
        3.4 ทศันคติในการแปลผิดพลาด ขาดความรับผิดชอบในการแปล และต่อผลงานแปลของตนเอง โดยไม่เขา้ใจวตัถุประสงค์
ของงานแปลนั้น วา่ แปลไปเพื่ออะไร และผูรั้บสารคาดหวงัส่ิงใดจากงานแปลของตน   
 
แนวทางแก้ไข 

จากการศึกษาเบ้ืองตน้ ผูแ้ปลจะใชก้ลวธีิปรับบทแปลได ้ก็ยงัพบวา่ มีค า และประโยคบางส่วนท่ีใชต้อ้งปรับให้เหมาะสม
กบัสถานการณ์ ซ่ึงตอ้งศึกษาเร่ืองราวความเป็นมาเป็นไปของข่าวท่ีจะแปลดว้ย จะท าให้การปรับบทแปลมีความสมบูรณ์ของข่าว
แปลมากยิง่ข้ึน 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

724724

ข้อเสนอแนะในการวจิยั 
 

     จากการศึกษา การปรับบทแปลข่าวสายทหาร ผูว้จิยัพบวา่ นอกเหนือจากหวัขอ้ท่ีไดเ้สนอไวใ้นวทิยานิพนธ์น้ี ยงัมีประเด็น
ท่ีน่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อผูอ่ื้นท่ีน ามาศึกษา ไดแ้ก่ 
   1. การศึกษาการแปลระดบัลึกหรือระดบัโครงสร้างประโยค เพ่ือพิจารณาวา่ ผูแ้ปลมีกลวธีิ เทคนิค ในการปรับบทแปลให้
เขา้ใจง่าย ถูกตอ้งตามหลกัภาษาปลายทางอยา่งไร 
  2. ควรศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งการแปลเอาความ การแปลตรงตวั การปรับบทแปล วา่ มีความเหมือนหรือ
แตกต่างกนัอยา่งไร และทุกกลวธีิสามารถท าใหผู้อ่้านไดรั้บประโยชน์เตม็ท่ีหรือไม่ 
  3. ควรมีการศึกษาการปรับบทแปลข่าวดา้นอ่ืน ๆ เพ่ือท าใหท้ราบโครงสร้างประโยค การใชภ้าษาของงานข่าวแต่ละดา้นท่ี
ไม่เหมือนกนั (ใชใ้หเ้ป็นระบบค าเดียวกนั) 
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ข้อเสนอแนะในการวจิยั 
 

     จากการศึกษา การปรับบทแปลข่าวสายทหาร ผูว้จิยัพบวา่ นอกเหนือจากหวัขอ้ท่ีไดเ้สนอไวใ้นวทิยานิพนธ์น้ี ยงัมีประเด็น
ท่ีน่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อผูอ่ื้นท่ีน ามาศึกษา ไดแ้ก่ 
   1. การศึกษาการแปลระดบัลึกหรือระดบัโครงสร้างประโยค เพ่ือพิจารณาวา่ ผูแ้ปลมีกลวธีิ เทคนิค ในการปรับบทแปลให้
เขา้ใจง่าย ถูกตอ้งตามหลกัภาษาปลายทางอยา่งไร 
  2. ควรศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งการแปลเอาความ การแปลตรงตวั การปรับบทแปล วา่ มีความเหมือนหรือ
แตกต่างกนัอยา่งไร และทุกกลวธีิสามารถท าใหผู้อ่้านไดรั้บประโยชน์เตม็ท่ีหรือไม่ 
  3. ควรมีการศึกษาการปรับบทแปลข่าวดา้นอ่ืน ๆ เพ่ือท าใหท้ราบโครงสร้างประโยค การใชภ้าษาของงานข่าวแต่ละดา้นท่ี
ไม่เหมือนกนั (ใชใ้หเ้ป็นระบบค าเดียวกนั) 
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บทคดัย่อ 

 
 การวิจัยคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาประวติัความเป็นมาของการแสดงพ้ืนบ้านร าแบบบท ต าบลสามเรือน อ าเภอ                     
ศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั และเพื่อศึกษาองคป์ระกอบของการแสดงพ้ืนบา้นร าแบบบท ต าบลสามเรือน อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดั
สุโขทยั ใชว้ิธีการศึกษาจากเอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อมทั้งลงพ้ืนท่ีเพ่ือศึกษา สอบถาม สังเกตการแสดงพ้ืนบา้นร าแบบบท
แบบของชาวบา้นและแบบนาฏศิลป์ พร้อมน าเสนอผลการศึกษาแบบพรรณนาวเิคราะห์ 
 ผลการศึกษาพบว่า การแสดงพ้ืนบา้นร าแบบบท ต าบลสามเรือน อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั เป็นการแสดงพ้ืนบา้น
ประเภทหน่ึง ในจ านวน 6 ชุดการแสดง ท่ีนิยมเล่นในต าบลสามเรือน อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั ในอดีต ร าแบบบท เป็นการ
แสดงพ้ืนบา้นท่ีนิยมเล่นกนัในหมู่ชายหญิง ต่อมาไดรั้บความนิยมลดนอ้ยลง ดว้ยสภาวะทางสังคมและวฒันธรรมท่ีปรับเปล่ียนไป 
การแสดงพ้ืนบา้นร าแบบบทท่ีเคยเป็นกิจกรรมของคนหนุ่มสาว ก็เกิดการเปล่ียนช่วงวยัในการเล่นการแสดง เป็นผูสู้งอายท่ีุท าหนา้ท่ี
ในการอนุรักษ์สืบสานให้คงอยู ่รูปแบบการแสดงเป็นการร้อง ร า ระหว่างชายหญิง มีการเก้ียวพาราสี การโตต้อบอารมณ์ผ่านบท
เพลงพ้ืนบา้น ลกัษณะของการเล่นเป็นแบบร าวง ชายหญิงร าเป็นคู่  เดินตามกนัเป็นวงกลม ผูเ้ล่นจะท าท่าตามบทร้องเป็นภาษาท่าท่ี
ง่าย ไม่ซับซอ้น ผูช้มสามารถเขา้ใจในท่าท่ีตีบทตามเน้ือร้องไดท้นัที องค์ประกอบการแสดงพ้ืนบา้นร าแบบบท ประกอบไปดว้ย 
เน้ือเพลง 3 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มเพลงปฏิพากย ์(2) กลุ่มเพลงท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกบัตวัละครในนิทานพ้ืนบา้นไทย (3) เพลงลา ลกัษณะ
ท่าร า เป็นการตีบทตามเน้ือร้อง หรือท่าท่ีเป็นการเลียนแบบธรรมชาติ ไม่ซบัซอ้น ใชพ้ื้นท่ีของลานวดั หรือลานบา้นในการแสดง 
เนน้การแต่งกายท่ีเรียบง่าย ยดึถือตามแบบฉบบัของชาวบา้น เคร่ืองดนตรีในอดีตของชาวบา้นใชเ้พียงการปรบมือ หรืออุปกรณ์ท่ีหา
ไดใ้นขณะนั้น จนต่อมา การแสดงพ้ืนบา้นร าแบบบทไดรั้บการปรับปรุงให้เป็นมาตรฐาน จึงไดมี้การน าเคร่ืองดนตรีท่ีเรียกวา่ โทน 
มาเป็นเคร่ืองดนตรีหลกัในการควบคุมจงัหวะของผูแ้สดงและเพ่ิมความสนุกสนาน 
 
ค าส าคญั: การแสดงพ้ืนบา้น, ร าแบบบท, ร าวง 
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Abstract 

 
The purpose of this research was to study the history, components and the change of traditional folk dance performances 

in Sam Ruean Subdistrict, Sri Samrong District, Sukhothai Province by the methodology of documentary, field work, interview and 
analyst for writing the research. 

The results showed that Traditional folk dance performance of Sam Ruean Subdistrict, Sri Samrong District Sukhothai 
is a folk performance that was popularly played among men and women, later it became less popular with the changing social and 
cultural conditions which used to be an activity of young people to be elderly people for conservation . The style of the show is 
singing and dancing between man and woman for a courtship responding to emotions through folk songs. The nature of the play 
is a male and female dance in pairs, walk in circles players will act according to the lyrics in a simple, uncomplicated language, 
the audience can understand the gestures that follow the lyrics immediately. Elements of performances consists of 3 groups of 
lyrics, which are: (1) retort song group, (2) song group that is related to the characters in Thai folk tales, (3) farewell song group. The 
dance style is a stylistic interpretation of the lyrics or a posture that imitates nature, using the area of the temple courtyard or 
courtyard for performances. The performance dress is typical simply of the villagers. For the rhythm, there was only applause but 
after that it improved to the standard by using an instrument called “Tone” as the main instrument to control the rhythm of the 
performer so it funnier and livelier. 
 
Keywords: Traditional Folk Dance Performance, Thai Original Dance, Thai Folk Dance  
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Abstract 

 
The purpose of this research was to study the history, components and the change of traditional folk dance performances 

in Sam Ruean Subdistrict, Sri Samrong District, Sukhothai Province by the methodology of documentary, field work, interview and 
analyst for writing the research. 

The results showed that Traditional folk dance performance of Sam Ruean Subdistrict, Sri Samrong District Sukhothai 
is a folk performance that was popularly played among men and women, later it became less popular with the changing social and 
cultural conditions which used to be an activity of young people to be elderly people for conservation . The style of the show is 
singing and dancing between man and woman for a courtship responding to emotions through folk songs. The nature of the play 
is a male and female dance in pairs, walk in circles players will act according to the lyrics in a simple, uncomplicated language, 
the audience can understand the gestures that follow the lyrics immediately. Elements of performances consists of 3 groups of 
lyrics, which are: (1) retort song group, (2) song group that is related to the characters in Thai folk tales, (3) farewell song group. The 
dance style is a stylistic interpretation of the lyrics or a posture that imitates nature, using the area of the temple courtyard or 
courtyard for performances. The performance dress is typical simply of the villagers. For the rhythm, there was only applause but 
after that it improved to the standard by using an instrument called “Tone” as the main instrument to control the rhythm of the 
performer so it funnier and livelier. 
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บทน า 
 
  การแสดงพ้ืนบา้นร าแบบบท ต าบลสามเรือน อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั เป็นการแสดงพ้ืนบา้นประเภทหน่ึง ในจ านวน
การแสดงพ้ืนบา้นทั้ง 6 ประเภท คือ ร าแบบบท ร าวงแบบบทหรือร าแม่บท นางดง้ ต่ีจบั ลิงลม ลูกช่วง กลองยาว และยงัเป็นการ
แสดงพ้ืนบา้นท่ีนิยมเล่นกนัโดยชาวบา้นชายหญิง ลกัษณะของการละเล่นเป็นการร้องแกก้นัหรือโตต้อบกนั เพลงท่ีใชร้้อง เป็นเพลง
ท่ีแต่งสดหรือดน้สดในขณะนั้น ซ่ึงไม่มีการจดบนัทึกไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ใชว้ิธีการจดจ าและอยูใ่นความทรงจ าท่ีไม่
สามารถลบเลือนออกไปได ้ต่อมา นายส าเนา  จนัทร์จรูญ ผูมี้ผลงานดีเด่นดา้นศิลปะการแสดง ไดรั้บการถ่ายทอดศิลปะการแสดง
พ้ืนบา้นจากคนในครอบครัว เห็นวา่ การแสดงพ้ืนบา้นท่ีเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินก าลงัจะสูญหายไป จึงให้มีการสืบทอดให้กบัคนรุ่น
ปัจจุบนั และมีการถ่ายทอดองคค์วามรู้ใหก้บัขา้ราชการ ชาวบา้น ตลอดจนหน่วยงาน สถานศึกษา เพ่ือไม่ให้สูญหายไปจากทอ้งถ่ิน 
ซ่ึงถือเป็นเอกลกัษณ์ของการแสดงพ้ืนบา้นของจงัหวดัสุโขทยั (ส าเนา จนัทร์จรูญ, 2550) 
 ในปัจจุบนัการแสดงพ้ืนบา้นร าแบบบท ไม่นิยมร ากนั ดว้ยสภาวะการเปล่ียนแปลงของสงัคม วฒันธรรม ท่ีปรับเปล่ียนไป
ตามบริบทของยุคปัจจุบนั ผูค้นท่ีเคยอาศยัอยู่ในพ้ืนท่ีคนหนุ่มสาวต่างออกท างานในเมือง วิถีชีวิตดั้งเดิม อาชีพไดป้รับเปล่ียนไป 
ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงค่านิยมและวฒันธรรมไทยท่ีดีงาม ร าแบบบทซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์และอตัลกัษณ์ของทอ้งถ่ินท่ีเม่ือวา่งเวน้
จากการท าไร่นา งานบุญ งานตรุษสงกรานต ์งานเทศกาลท่ีส าคญั จะมาร่วมเล่นเพ่ือความสนุกสนาน ผ่อนคลาย สร้างความร่ืนรมย ์
และเป็นส่วนหน่ึงในวถีิชีวติของคนไทยท่ีแฝงไวด้ว้ยเสน่ห์ของวฒันธรรมไทยพ้ืนบา้น 
 การแสดงพ้ืนบา้นร าแบบบท ต าบลสามเรือน อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั ปัจจุบนัยงัไม่มีการศึกษาวเิคราะห์ดา้นคติชน 
สงัคม และวฒันธรรม เป็นการเฉพาะ เป็นการรวบรวมองคค์วามรู้ให้เป็นหลกัฐานท่ีชดัเจน ผูว้ิจยัเห็นความส าคญัและตระหนกัใน
คุณค่าของการแสดงพ้ืนบา้นร าแบบบทชนิดน้ี จึงท าการศึกษาวิจยัการแสดงพ้ืนบา้นร าแบบบท ต าบลสามเรือน อ าเภอศรีส าโรง 
จงัหวดัสุโขทยั  
 

วตัถุประสงค์ของงานวจิยั 
 
 1. เพื่อศึกษาประวติัความเป็นมาของการแสดงพ้ืนบา้นร าแบบบท ต าบลสามเรือน อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั 
 2. เพื่อศึกษาองคป์ระกอบของการแสดงพ้ืนบา้นร าแบบบท ต าบลสามเรือน อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั  
 

แนวคดิ ทฤษฏี และงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 
 ผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาการแสดงพ้ืนบา้นร าแบบบท และศึกษาการใชแ้นวคิด ทฤษฏี ดงัน้ี 
 
ความหมายของเพลงพืน้บ้าน  

เพลงพ้ืนบา้น เป็นเพลงร้องท่ีเกิดจากกลุ่มคนในทอ้งถ่ินท่ีมีการร้องสืบทอดกนัมา เน่ืองจากสมยัก่อนไม่มีมหรสพให้ความสุข
ความบนัเทิงเหมือนปัจจุบนั คนในทอ้งถ่ินตอ้งใชค้วามสามารถในการคิดเพลง เพ่ือให้เกิดความบนัเทิงในกลุ่มของตน ต่อมามีการ
แสดงร่วมดว้ย (สุภกัด์ิ อนุกูล และวลยัพร นิยมสุจริต, 2546) เช่นเดียวกบัท่ี สุกญัญา สุจฉายา (2545) ระบุวา่ เพลงพ้ืนบา้นเป็นงาน
วรรณกรรมมุขปาฐะ (oral literature) ซ่ึงรวบรวมร้อยกรองและดนตรีเขา้ดว้ยกนั สืบทอดกนัมาแบบปากต่อปาก และมีลกัษณะเด่น
อยู่ท่ีความเรียบง่ายของถอ้ยค าการร้องและการแสดงออก ขณะท่ี สุนันทา โสรัจน์ (2518) กล่าวว่า เพลงพ้ืนบ้าน คือ บทเพลงท่ีมี



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

728728

 
 

ท่วงท านอง ภาษา ท่ีเรียบง่ายไม่ซบัซอ้น มุ่งความสนุกสนานร่ืนเริง ใชเ้ล่นในโอกาสต่าง ๆ เช่น ตรุษสงกรานต ์งานลอยกระทง งาน
ไหวพ้ระประจ าปี หรือโอกาสท่ีมาช่วยกนัท างานอยา่งใดอยา่งหน่ึง สอดคลอ้งกบั ปรานี วงษเ์ทศ (2525) ไดใ้ห้ความหมายของเพลง
พ้ืนบา้น หมายถึง เพลงท่ีแพร่หลายอยู ่ไม่วา่จะเป็นหมู่บา้นเดียวกนัหรือมากกวา่หน่ึงหมู่บา้นก็ได ้แต่ทั้งเน้ือหา ผูร้้อง ผูฟั้งจะแสดงถึง
เอกลกัษณ์เฉพาะของหมู่บา้นนั้น ๆ มีบทบาทหนา้ท่ีหรือเป็นท่ีรู้จกัในวงแคบ ๆ ของชุมชนระดบัหมู่บา้น  
 
ความหมายของการแสดงพืน้บ้าน  
 การแสดงพ้ืนบา้น คือ การแสดงออกซ่ึงจิตใจ อารมณ์ ความรู้สึก  และความเช่ือถือตามขนบธรรมเนียมประเพณี ไม่มีแบบ
แผนตายตวั มีจุดประสงคเ์พ่ือความสนุกสนานร่ืนเริง เป็นการแสดงให้เห็นถึงความสามคัคีในหมู่คณะ เป็นการพกัผ่อน การใชเ้วลา
วา่งใหเ้กิดประโยชน์ (เรณู โกสินานนท,์ 2535) และการแสดงออกซ่ึงจิตใจ อารมณ์ ความรู้สึก และความเช่ือถือตามขนบธรรมเนียม
ประเพณี ซ่ึงเก่ียวโยงเป็นสายใยวฒันธรรม (สมภพ  เพญ็จนัทร์, 2542) 
  
ความหมายของการร่ายร า  

การร่ายร า (dance หรือ dancing) (เสาวลกัษณ์ อนนัตศานต,์ 2558) โดยทัว่ไปหมายถึง การเคล่ือนไหวของร่างกายท่ีเป็นลกัษณะ
ของการแสดงออก หรือการแสดงออกทางดา้นอารมณ์ ดว้ยการเคล่ือนไหวร่างกายในลกัษณะท่ีเป็นแบบแผนและมีจงัหวะ ทั้งน้ี การ
ร่ายร า ยงัแบ่งออกเป็น การร่ายร าพ้ืนบา้น (folk dance) ท่ีถ่ายทอดออกมาในลกัษณะของประเพณีเก่าแก่ตามแบบประเพณีก าหนด 
 การร่ายร า จึงเป็นลกัษณะของการเคล่ือนไหวร่างกายดว้ยการแสดงกิริยาท่าทาง อารมณ์ มีความเก่ียวขอ้งกบัจงัหวะของลีลา 
เสียงของเพลงร้อง ดนตรี จงัหวะเป็นแบบธรรมชาติ คือไม่มีกฎเกณฑท่ี์ตายตวั ไม่มีระเบียบแบบแผนท่ีก าหนด เนน้ความสนุกสนาน 
เบิกบานใหผู้ร่้ายร าเองหรือผูช้ม ซ่ึงการร่ายร ามีพฒันาการมาจากกิจกรรมประจ าวนั เช่น หลงัการท ามาหาเล้ียงชีพ วา่งจากงานเกษตรกรรม 
หรือเกิดจากประสบการณ์ของผูค้นในทอ้งถ่ิน โดยไดรั้บการถ่ายทอดจากรุ่นหน่ึงสู่รุ่นหน่ึง น ามาแสดงจนเกิดเป็นการแสดงประจ า
ถ่ินนั้น หรือไดรั้บความนิยมจนเป็นการแสดงในประเพณีเก่าแก่ของพ้ืนถ่ินนั้น ๆ 
  
งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง  
 นุชนาฎ  ดีเจริญ (2550) วิจยัเร่ือง ร ำวงในเขตภำคเหนือตอนล่ำง กรณีศึกษำจังหวัดก ำแพงเพชร นครสวรรค์  และพิจิตร                
เม่ือปี พ.ศ. 2550 ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจุบนัมีการแสดงร าวงเฉพาะในจงัหวดัก าแพงเพชรและจงัหวดันครสวรรค ์ส่วนจงัหวดัพิจิตร
ไม่มีการแสดงในลกัษณะเป็นวง แต่จะแสดงลกัษณะการร้องโตต้อบกนั ท่ีเรียกวา่ เพลงตรุษ ประวติั บทเพลงร าวงมี 87 เพลง เม่ือ
พิจารณาเน้ือหาของบทเพลง พบวา่ มีช่ือเพลงและบทร้องคลา้ยคลึงกนั จ านวน 3 เพลง ท่าร าและกระบวนร าเป็นท่าร ามาตรฐาน จ านวน 
15 ท่า และท่าร าท่ีมีความหมายตามเน้ือร้องในลกัษณะของการร าใชบ้ทจ านวน 52 ท่า เม่ือพิจารณาในรายละเอียดของท่าร าและ
กระบวนท่าร า พบวา่ มีท่าร ามาตรฐานท่ีใชเ้หมือนกนั จ านวน 4 ท่า และมีท่าร าท่ีมีความหมายตามเน้ือร้องในลกัษณะของการร าใช้
บทท่ีใชเ้หมือนกนั จ านวน 3 ท่า การแต่งกายจะคลา้ยคลึงกนั คือ แต่งในลกัษณะพ้ืนบา้น เคร่ืองดนตรีท่ีใชป้ระกอบดว้ย ฉ่ิง ฉาบ 
และกรับ โดยจงัหวดัก าแพงเพชรใชโ้ทนเป็นเคร่ืองดนตรีหลกั จงัหวดันครสวรรคใ์ชร้ ามะนาเป็นเคร่ืองดนตรีหลกั โอกาสท่ีแสดง
จะตามงานประเพณี วนัสงกรานต ์งานบุญ และงานท่ีมีผูว้า่จา้ง  

ดนตรี โพธ์ิพรมศรี (2539) วิจยัเร่ือง วิเครำะห์เนือ้หำเพลงพืน้บ้ำนของต ำบลวังลึก อ ำเภอศรีส ำโรง จังหวัดสุโขทัย ผลการศึกษา
พบวา่ เพลงพ้ืนบา้นจากต าบลวงัลึก สามารถจดัไดเ้ป็น 5 ประเภท คือ เพลงกล่อมเด็ก เพลงปฏิพากย ์เพลงประกอบการละเล่น เพลง
ร าวง และเพลงเบ็ดเตล็ด เน้ือหาของเพลงพ้ืนบา้นของต าบลวงัลึก สะทอ้นให้เห็นถึงความเช่ือ ค่านิยมของชาวบา้น อนัส่งผลให้
ชาวบา้นยดึถือเป็นแนวทางปฏิบติัในการด าเนินชีวติในสงัคมของตน และชาวบา้นยงัคาดวา่ ความเช่ือและค่านิยมเหล่าน้ี เหมาะสมท่ี



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี

729729

 
 

ท่วงท านอง ภาษา ท่ีเรียบง่ายไม่ซบัซอ้น มุ่งความสนุกสนานร่ืนเริง ใชเ้ล่นในโอกาสต่าง ๆ เช่น ตรุษสงกรานต ์งานลอยกระทง งาน
ไหวพ้ระประจ าปี หรือโอกาสท่ีมาช่วยกนัท างานอยา่งใดอยา่งหน่ึง สอดคลอ้งกบั ปรานี วงษเ์ทศ (2525) ไดใ้ห้ความหมายของเพลง
พ้ืนบา้น หมายถึง เพลงท่ีแพร่หลายอยู ่ไม่วา่จะเป็นหมู่บา้นเดียวกนัหรือมากกวา่หน่ึงหมู่บา้นก็ได ้แต่ทั้งเน้ือหา ผูร้้อง ผูฟั้งจะแสดงถึง
เอกลกัษณ์เฉพาะของหมู่บา้นนั้น ๆ มีบทบาทหนา้ท่ีหรือเป็นท่ีรู้จกัในวงแคบ ๆ ของชุมชนระดบัหมู่บา้น  
 
ความหมายของการแสดงพืน้บ้าน  
 การแสดงพ้ืนบา้น คือ การแสดงออกซ่ึงจิตใจ อารมณ์ ความรู้สึก  และความเช่ือถือตามขนบธรรมเนียมประเพณี ไม่มีแบบ
แผนตายตวั มีจุดประสงคเ์พ่ือความสนุกสนานร่ืนเริง เป็นการแสดงให้เห็นถึงความสามคัคีในหมู่คณะ เป็นการพกัผ่อน การใชเ้วลา
วา่งใหเ้กิดประโยชน์ (เรณู โกสินานนท,์ 2535) และการแสดงออกซ่ึงจิตใจ อารมณ์ ความรู้สึก และความเช่ือถือตามขนบธรรมเนียม
ประเพณี ซ่ึงเก่ียวโยงเป็นสายใยวฒันธรรม (สมภพ  เพญ็จนัทร์, 2542) 
  
ความหมายของการร่ายร า  

การร่ายร า (dance หรือ dancing) (เสาวลกัษณ์ อนนัตศานต,์ 2558) โดยทัว่ไปหมายถึง การเคล่ือนไหวของร่างกายท่ีเป็นลกัษณะ
ของการแสดงออก หรือการแสดงออกทางดา้นอารมณ์ ดว้ยการเคล่ือนไหวร่างกายในลกัษณะท่ีเป็นแบบแผนและมีจงัหวะ ทั้งน้ี การ
ร่ายร า ยงัแบ่งออกเป็น การร่ายร าพ้ืนบา้น (folk dance) ท่ีถ่ายทอดออกมาในลกัษณะของประเพณีเก่าแก่ตามแบบประเพณีก าหนด 
 การร่ายร า จึงเป็นลกัษณะของการเคล่ือนไหวร่างกายดว้ยการแสดงกิริยาท่าทาง อารมณ์ มีความเก่ียวขอ้งกบัจงัหวะของลีลา 
เสียงของเพลงร้อง ดนตรี จงัหวะเป็นแบบธรรมชาติ คือไม่มีกฎเกณฑท่ี์ตายตวั ไม่มีระเบียบแบบแผนท่ีก าหนด เนน้ความสนุกสนาน 
เบิกบานใหผู้ร่้ายร าเองหรือผูช้ม ซ่ึงการร่ายร ามีพฒันาการมาจากกิจกรรมประจ าวนั เช่น หลงัการท ามาหาเล้ียงชีพ วา่งจากงานเกษตรกรรม 
หรือเกิดจากประสบการณ์ของผูค้นในทอ้งถ่ิน โดยไดรั้บการถ่ายทอดจากรุ่นหน่ึงสู่รุ่นหน่ึง น ามาแสดงจนเกิดเป็นการแสดงประจ า
ถ่ินนั้น หรือไดรั้บความนิยมจนเป็นการแสดงในประเพณีเก่าแก่ของพ้ืนถ่ินนั้น ๆ 
  
งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง  
 นุชนาฎ  ดีเจริญ (2550) วิจยัเร่ือง ร ำวงในเขตภำคเหนือตอนล่ำง กรณีศึกษำจังหวัดก ำแพงเพชร นครสวรรค์  และพิจิตร                
เม่ือปี พ.ศ. 2550 ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจุบนัมีการแสดงร าวงเฉพาะในจงัหวดัก าแพงเพชรและจงัหวดันครสวรรค ์ส่วนจงัหวดัพิจิตร
ไม่มีการแสดงในลกัษณะเป็นวง แต่จะแสดงลกัษณะการร้องโตต้อบกนั ท่ีเรียกวา่ เพลงตรุษ ประวติั บทเพลงร าวงมี 87 เพลง เม่ือ
พิจารณาเน้ือหาของบทเพลง พบวา่ มีช่ือเพลงและบทร้องคลา้ยคลึงกนั จ านวน 3 เพลง ท่าร าและกระบวนร าเป็นท่าร ามาตรฐาน จ านวน 
15 ท่า และท่าร าท่ีมีความหมายตามเน้ือร้องในลกัษณะของการร าใชบ้ทจ านวน 52 ท่า เม่ือพิจารณาในรายละเอียดของท่าร าและ
กระบวนท่าร า พบวา่ มีท่าร ามาตรฐานท่ีใชเ้หมือนกนั จ านวน 4 ท่า และมีท่าร าท่ีมีความหมายตามเน้ือร้องในลกัษณะของการร าใช้
บทท่ีใชเ้หมือนกนั จ านวน 3 ท่า การแต่งกายจะคลา้ยคลึงกนั คือ แต่งในลกัษณะพ้ืนบา้น เคร่ืองดนตรีท่ีใชป้ระกอบดว้ย ฉ่ิง ฉาบ 
และกรับ โดยจงัหวดัก าแพงเพชรใชโ้ทนเป็นเคร่ืองดนตรีหลกั จงัหวดันครสวรรคใ์ชร้ ามะนาเป็นเคร่ืองดนตรีหลกั โอกาสท่ีแสดง
จะตามงานประเพณี วนัสงกรานต ์งานบุญ และงานท่ีมีผูว้า่จา้ง  

ดนตรี โพธ์ิพรมศรี (2539) วิจยัเร่ือง วิเครำะห์เนือ้หำเพลงพืน้บ้ำนของต ำบลวังลึก อ ำเภอศรีส ำโรง จังหวัดสุโขทัย ผลการศึกษา
พบวา่ เพลงพ้ืนบา้นจากต าบลวงัลึก สามารถจดัไดเ้ป็น 5 ประเภท คือ เพลงกล่อมเด็ก เพลงปฏิพากย ์เพลงประกอบการละเล่น เพลง
ร าวง และเพลงเบ็ดเตล็ด เน้ือหาของเพลงพ้ืนบา้นของต าบลวงัลึก สะทอ้นให้เห็นถึงความเช่ือ ค่านิยมของชาวบา้น อนัส่งผลให้
ชาวบา้นยดึถือเป็นแนวทางปฏิบติัในการด าเนินชีวติในสงัคมของตน และชาวบา้นยงัคาดวา่ ความเช่ือและค่านิยมเหล่าน้ี เหมาะสมท่ี

 
 

จะเป็นแบบอยา่งในการด าเนินชีวิตของสังคมชาวบา้นแห่งอ่ืน ๆ ดว้ย และเน้ือหาของเพลงพ้ืนบา้นยงัสะทอ้นให้เห็นถึงความอุดม
สมบูรณ์ของพ้ืนท่ีและความเป็นอยูข่องชาวบา้นอีกดว้ย  
 สมบูรณ์  พนเสาวภาคย ์(2555) วจิยัเร่ือง กำรแสดงพืน้บ้ำนอ ำเภอศรีส ำโรง เม่ือปี พ.ศ. 2555 ผลการศึกษาพบวา่ การแสดง
พ้ืนบา้นทั้ง 5 ชุด เป็นการแสดงพ้ืนบา้นท่ีสะทอ้นวถีิชีวิตของชุมชน มีการสืบทอด และพฒันาจากรุ่นหน่ึงสู่อีกรุ่นหน่ึง รูปแบบการ
แสดงแต่ละชุดจะมีรูปแบบท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง มีกระบวนท่าร าท่ีเลียนแบบธรรมชาติ และกระบวนท่าท่ีเทียบเคียงกบัท่าร า
นาฏศิลป์ไทยท่ีเป็นพ้ืนฐานในการร า เน้นความสนุกสนานและส่ือความหมายให้ผูช้มเขา้ใจไดง่้าย บทร้องในการแสดงพ้ืนบา้น       
ชุดร าวงแบบบทและเพลงฉุยฉายเขา้วดั สะทอ้นให้เห็นวิถีชีวิตและความเป็นอยูข่องชาวบา้นอ าเภอศรีส าโรง มีการใชเ้คร่ืองดนตรี                
ท่ีซ ้ ากนั เคร่ืองดนตรีท่ีใชเ้ป็นเอกลกัษณ์เฉพาะชุดการแสดง เคร่ืองแต่งกายมีเอกลกัษณ์ของความเป็นพ้ืนบา้น อุปกรณ์ท่ีใชป้ระกอบการ
แสดงเป็นอุปกรณ์ตามช่ือของชุดการแสดงนั้น ๆ 
 

วธีิด าเนินการวจิยั 
 
 การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ ผูว้ิจยัไดก้ าหนดวิธีการด าเนินการวิจยั 2 แนวทาง คือ ศึกษาจากเอกสารงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งและศึกษาขอ้มูลภาคสนาม โดยใชแ้บบสมัภาษณ์และการสงัเกตแบบมีส่วนร่วมในการสาธิตการแสดงพ้ืนบา้นและน าเสนอ
เป็นความเรียงเก่ียวกบัการแสดงพ้ืนบา้น โดยมีวตัถุประสงคก์ารศึกษา คือ ศึกษาประวติัความเป็นมาการแสดงพ้ืนบา้นร าแบบบท
และศึกษาองคป์ระกอบของการแสดงพ้ืนบา้นร าแบบบท ต าบลสามเรือน อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั โดยมีขอบเขตดา้นพ้ืนท่ี
และดา้นระยะเวลา วธีิด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 

1. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
     เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสัมภาษณท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัการแสดงพ้ืนบา้นร าแบบบท 
ต าบลสามเรือน อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั  

2. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
     ผูว้จิยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูล ดงัน้ี 
     2.1 เก็บขอ้มูลจากเอกสาร เป็นการเก็บขอ้มูลดว้ยตนเอง จากแหล่งขอ้มูลไดแ้ก่ 
           2.1.2 หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัรามค าแหง 
           2.1.3 ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัสุโขทยั 
           2.1.4 หอสมุดแห่งชาติ 
           2.1.5 ส่วนศาสนาและวฒันธรรม องคก์ารบริหารส่วนต าบลสามเรือน อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั 
     2.2 เก็บขอ้มูลจากการสมัภาษณ์  
           ผูว้จิยัไดล้งพ้ืนท่ีเพ่ือหาขอ้มูลท่ีต าบลสามเรือน อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั วทิยาลยันาฏศิลป์สุโขทยั สถาบนั
บณัฑิตพฒันศิลป์ เพ่ือสมัภาษณ์บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ในช่วงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2564 - มีนาคม พ.ศ. 2565 ดงัรายนามต่อไปน้ี 
           2.2.1 นายเฉลิม แจ่มสอาด (ต าแหน่งผูใ้หญ่บา้น บา้นล ายวน หมู่7 ต าบลสามเรือน อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั, ผู ้
เคยร่วมชมการแสดงพ้ืนบา้นร าแบบบท) 
           2.2.2 นางลูกจนัทร์ แจ่มสะอาด (ผูเ้คยร่วมชมการแสดงพ้ืนบา้นร าแบบบท)  
           2.2.3 นางสนิท สุขฟอง (ผูเ้คยร่วมชม สาธิต การแสดงพ้ืนบา้นร าแบบบท) 
           2.2.4 นางแสวง สุขฟอง (ผูแ้สดงการแสดงพ้ืนบา้นร าแบบท) 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

730730

 
 

           2.2.5 นางอฉัรา บริสุทธ์ิ (ผูแ้สดง ครูสอน การแสดงพ้ืนบา้นร าแบบบท)            
           2.2.6 นางสาวเนตรทราย ยอ่ยพรมราช (ต าแหน่งครู วทิยฐานะช านาญการ หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้วชิาชีพละคร 
วทิยาลยันาฏศิลป์สุโขทยั สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์) 
           2.2.7 นายส าเริง อินทร์สุวรรณ (ครูสอนดนตรีไทยและนกัดนตรีประจ าวงดนตรีพ้ืนบา้น) 
           2.2.8 จินห์จุฑา อุ่นจนัทร์ (ผูเ้คยร่วมชมการแสดงพ้ืนบา้นร าแบบบท) 

3. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
     ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
     3.1 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากเอกสารและขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ ผูว้ิจยัใชห้ลกัการตรวจสอบขอ้มูลเร่ืองเดียวกนัจากแหล่งขอ้มูล
หลายแหล่งและน าขอ้มูลเน้ือหามาวิเคราะห์เพ่ือให้เกิดความเขา้ใจและตีความขอ้มูลท่ีรวบรวมได ้โดยสรุปเป็นประเด็นหัวขอ้และ
เขียนเป็นรายงานวจิยั แบ่งออกตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด 
     3.2 ผูว้จิยัไดศึ้กษาลกัษณะการแสดงพ้ืนบา้นร าแบบบท ต าบลสามเรือน อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั โดยใชท้ฤษฏี
บทบาทหนา้ท่ีในการวเิคราะห์ดา้นคติชนเก่ียวกบัสงัคมและวฒันธรรมการแสดงพ้ืนบา้นร าแบบบท ต าบลสามเรือน อ าเภอศรีส าโรง 
จงัหวดัสุโขทยั และแนวคิดดา้นคติชนวิทยา ทฤษฏีการเคล่ือนไหวของร่างกายในทิศทางต่าง ๆ รวมทั้งการใชพ้ื้นท่ีการแสดงเพื่อ
น ามาเขียนรายงานการวจิยัในเร่ืองความสมัพนัธ์ของเน้ือเพลง ท่าร า เวที เคร่ืองแต่งกาย และดนตรี 

4. การน าเสนอขอ้มูล 
     น าเสนอเป็นความเรียงเก่ียวกบัการแสดงพ้ืนบา้นร าแบบบท ต าบลสามเรือน อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั 

5. สรุปและอภิปรายผลพร้อมขอ้เสนอแนะ                                                                                                                                     
              ขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ีไดจ้ากการศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งน ามาวเิคราะห์และประมวลผลโดย
เช่ือมโยงความสัมพนัธ์ในประเด็นต่าง ๆ ตามขอ้เท็จจริง ทั้ งในเชิงเหตุและผล ซ่ึงการวิเคราะห์จะออกมาในลกัษณะของการ
พรรณนาวเิคราะห์ น าไปสู่ค าตอบในการศึกษาและสรุปผลการวจิยัต่อไป      
 

ผลการศึกษา 
 

 การแสดงพ้ืนบา้นร าแบบบท ต าบลสามเรือน อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั เป็นการแสดงพ้ืนบา้นประเภทหน่ึง ในจ านวน 6 
ชุดการแสดงท่ีนิยมเล่นกนัในต าบลสามเรือน อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั ประกอบดว้ย ร าแบบบท ร าวงแบบบท หรือร าแม่บท 
ต่ีจบั ลิงลม ลูกช่วง นางดง้ กลองยาว ในอดีตร าแบบบทเป็นการแสดงพ้ืนบา้นท่ีนิยมเล่นกนัในหมู่ชายหญิงวยัท างานท่ีวา่งเวน้จาก
การท าไร่นาท่ีถือเป็นอาชีพหลกั ซ่ึงในพ้ืนท่ีต าบลสามเรือนเป็นสังคมเกษตรกรรม ชาวบา้นส่วนใหญ่มีอาชีพท านาเพาะปลูกพืชไร่
เป็นหลกั ต่อมาไดรั้บความนิยมลดนอ้ยลง ดว้ยสภาวะการเปล่ียนแปลงของสังคม วฒันธรรมท่ีปรับเปล่ียนไปตามบริบทของยคุปัจจุบนั 
ผูค้นท่ีเคยอาศยัในพ้ืนท่ี คนหนุ่มคนสาวท่ีมีก าลงัของหมู่บา้นต่างออกหางานท าในเมือง วิถีชีวิตดั้งเดิม อาชีพไดป้รับเปล่ียนไป การ
แสดงพ้ืนบา้นร าแบบบทท่ีเคยเป็นกิจกรรมของคนหนุ่มคนสาวก็เกิดการเปล่ียนช่วงวยัในการเล่นการแสดง 
 การแสดงพ้ืนบา้นร าแบบบท เกิดจากการรวมตวัของครูหนุ่มสาวและชาวบา้น ท่ีตอ้งการหารายไดใ้นการสร้างบา้นพกัต ารวจ
ใหก้บันายต ารวจท่ีมาประจ าการ ช่วงปี พ.ศ. 2487-2489 ไดจ้ดัการแสดงพ้ืนบา้นร าแบบบท ซ่ึงเป็นการแสดงประจ าถ่ินของอ าเภอศรีส าโรง 
จงัหวดัสุโขทยั เม่ือไดท้ าการสร้างบา้นพกัเรียบร้อย การแสดงพ้ืนบา้นร าแบบบทก็ไม่ไดท้ าการแสดงท่ีไหนอีก ครูหนุ่มสาวและ
ชาวบา้นท่ีเคยร่วมแสดงต่างออกไปท างานของตนเอง ต่อมานายส าเนา จนัทร์จรูญ ผูมี้ผลงานดีเด่นดา้นศิลปะการแสดงไดรั้บการ
ถ่ายทอดศิลปะการแสดงพ้ืนบา้นจากคนในครอบครัว เห็นว่าการแสดงพ้ืนบา้นท่ีเป็นภูมิปัญญาของท้องถ่ินก าลงัสูญหายไป จึง 
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“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
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731731

 
 

           2.2.5 นางอฉัรา บริสุทธ์ิ (ผูแ้สดง ครูสอน การแสดงพ้ืนบา้นร าแบบบท)            
           2.2.6 นางสาวเนตรทราย ยอ่ยพรมราช (ต าแหน่งครู วทิยฐานะช านาญการ หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้วชิาชีพละคร 
วทิยาลยันาฏศิลป์สุโขทยั สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์) 
           2.2.7 นายส าเริง อินทร์สุวรรณ (ครูสอนดนตรีไทยและนกัดนตรีประจ าวงดนตรีพ้ืนบา้น) 
           2.2.8 จินห์จุฑา อุ่นจนัทร์ (ผูเ้คยร่วมชมการแสดงพ้ืนบา้นร าแบบบท) 

3. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
     ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
     3.1 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากเอกสารและขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ ผูว้ิจยัใชห้ลกัการตรวจสอบขอ้มูลเร่ืองเดียวกนัจากแหล่งขอ้มูล
หลายแหล่งและน าขอ้มูลเน้ือหามาวิเคราะห์เพ่ือให้เกิดความเขา้ใจและตีความขอ้มูลท่ีรวบรวมได ้โดยสรุปเป็นประเด็นหัวขอ้และ
เขียนเป็นรายงานวจิยั แบ่งออกตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด 
     3.2 ผูว้จิยัไดศึ้กษาลกัษณะการแสดงพ้ืนบา้นร าแบบบท ต าบลสามเรือน อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั โดยใชท้ฤษฏี
บทบาทหนา้ท่ีในการวเิคราะห์ดา้นคติชนเก่ียวกบัสงัคมและวฒันธรรมการแสดงพ้ืนบา้นร าแบบบท ต าบลสามเรือน อ าเภอศรีส าโรง 
จงัหวดัสุโขทยั และแนวคิดดา้นคติชนวิทยา ทฤษฏีการเคล่ือนไหวของร่างกายในทิศทางต่าง ๆ รวมทั้งการใชพ้ื้นท่ีการแสดงเพื่อ
น ามาเขียนรายงานการวจิยัในเร่ืองความสมัพนัธ์ของเน้ือเพลง ท่าร า เวที เคร่ืองแต่งกาย และดนตรี 

4. การน าเสนอขอ้มูล 
     น าเสนอเป็นความเรียงเก่ียวกบัการแสดงพ้ืนบา้นร าแบบบท ต าบลสามเรือน อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั 

5. สรุปและอภิปรายผลพร้อมขอ้เสนอแนะ                                                                                                                                     
              ขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ีไดจ้ากการศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งน ามาวเิคราะห์และประมวลผลโดย
เช่ือมโยงความสัมพนัธ์ในประเด็นต่าง ๆ ตามขอ้เท็จจริง ทั้ งในเชิงเหตุและผล ซ่ึงการวิเคราะห์จะออกมาในลกัษณะของการ
พรรณนาวเิคราะห์ น าไปสู่ค าตอบในการศึกษาและสรุปผลการวจิยัต่อไป      
 

ผลการศึกษา 
 

 การแสดงพ้ืนบา้นร าแบบบท ต าบลสามเรือน อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั เป็นการแสดงพ้ืนบา้นประเภทหน่ึง ในจ านวน 6 
ชุดการแสดงท่ีนิยมเล่นกนัในต าบลสามเรือน อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั ประกอบดว้ย ร าแบบบท ร าวงแบบบท หรือร าแม่บท 
ต่ีจบั ลิงลม ลูกช่วง นางดง้ กลองยาว ในอดีตร าแบบบทเป็นการแสดงพ้ืนบา้นท่ีนิยมเล่นกนัในหมู่ชายหญิงวยัท างานท่ีวา่งเวน้จาก
การท าไร่นาท่ีถือเป็นอาชีพหลกั ซ่ึงในพ้ืนท่ีต าบลสามเรือนเป็นสังคมเกษตรกรรม ชาวบา้นส่วนใหญ่มีอาชีพท านาเพาะปลูกพืชไร่
เป็นหลกั ต่อมาไดรั้บความนิยมลดนอ้ยลง ดว้ยสภาวะการเปล่ียนแปลงของสังคม วฒันธรรมท่ีปรับเปล่ียนไปตามบริบทของยคุปัจจุบนั 
ผูค้นท่ีเคยอาศยัในพ้ืนท่ี คนหนุ่มคนสาวท่ีมีก าลงัของหมู่บา้นต่างออกหางานท าในเมือง วิถีชีวิตดั้งเดิม อาชีพไดป้รับเปล่ียนไป การ
แสดงพ้ืนบา้นร าแบบบทท่ีเคยเป็นกิจกรรมของคนหนุ่มคนสาวก็เกิดการเปล่ียนช่วงวยัในการเล่นการแสดง 
 การแสดงพ้ืนบา้นร าแบบบท เกิดจากการรวมตวัของครูหนุ่มสาวและชาวบา้น ท่ีตอ้งการหารายไดใ้นการสร้างบา้นพกัต ารวจ
ใหก้บันายต ารวจท่ีมาประจ าการ ช่วงปี พ.ศ. 2487-2489 ไดจ้ดัการแสดงพ้ืนบา้นร าแบบบท ซ่ึงเป็นการแสดงประจ าถ่ินของอ าเภอศรีส าโรง 
จงัหวดัสุโขทยั เม่ือไดท้ าการสร้างบา้นพกัเรียบร้อย การแสดงพ้ืนบา้นร าแบบบทก็ไม่ไดท้ าการแสดงท่ีไหนอีก ครูหนุ่มสาวและ
ชาวบา้นท่ีเคยร่วมแสดงต่างออกไปท างานของตนเอง ต่อมานายส าเนา จนัทร์จรูญ ผูมี้ผลงานดีเด่นดา้นศิลปะการแสดงไดรั้บการ
ถ่ายทอดศิลปะการแสดงพ้ืนบา้นจากคนในครอบครัว เห็นว่าการแสดงพ้ืนบา้นท่ีเป็นภูมิปัญญาของท้องถ่ินก าลงัสูญหายไป จึง 

 
 

ท าการสืบสานฝึกหดัการแสดงพ้ืนบา้นและสืบทอดให้กบัชาวบา้น หน่วยงานราชการ สถานศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2501 เป็นตน้มา มี
การน าบทร้อง ท่าร ามาจดบันทึกไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร เกิดการถ่ายทอดให้กบัครู นักเรียน กลุ่มชาวบ้าน เพ่ือไม่ให้การแสดง
พ้ืนบา้นร าแบบบทไดเ้ลือนหายจากทอ้งถ่ิน ซ่ึงถือเป็นเอกลกัษณ์ประจ าถ่ินของอ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั  
 การแสดงพ้ืนบา้นร าแบบบท ต าบลสามเรือน อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั เป็นการแสดงท่ีนิยมเล่นกนัท่ีลานวดัลานบา้น 
(วดัโสภาราม, วดัหนองโวง้, บา้นหนองรางเหนือ) เพราะลานวดั ลานบา้น ถือเป็นท่ีพบปะชุมนุม สังสรรค ์เช่น งานบุญ งานตรุษ 
งานสงกรานต ์งานประจ าปี และพ้ืนท่ีท่ีเป็นลานกวา้งเหมาะแก่การละเล่นร าแบบบท รูปแบบการแสดงเป็นการร้องร าระหวา่งชาย
หญิง มีการเก้ียวพาราสี การโตต้อบอารมณ์ผา่นบทเพลงพ้ืนบา้น ลกัษณะของการเล่นเป็นแบบร าวง ชายหญิงร าเป็นคู่เดินตามกนัเป็น
วงกลม ผูเ้ล่นจะท าท่าตามบทร้องเป็นภาษาท่าท่ีง่าย ไม่ซบัซอ้น ผูช้มสามารถเขา้ใจในท่าท่ีตีบทตามเน้ือร้องไดท้นัที หรือกล่าวไดว้่า  
ท่าร าของร าแบบบทเป็นท่าของชาวบา้น ท่ีชาวบา้นคิดและประดิษฐ์สืบทอดกนัมา ไม่ตอ้งมีแบบแผน ผูเ้ล่นสามารถท าท่าอยา่งไรก็
ได ้เพียงใหท่้านั้นเขา้กบัเน้ือร้อง ต่อมาไดเ้กิดการสืบทอดของสถาบนัการศึกษา คือ วิทยาลยันาฏศิลป์สุโขทยั สถาบนับณัฑิตพฒัน
ศิลป์ ไดด้ าเนินการจดัท าเป็นหลกัสูตรการเรียนการสอน การเพ่ิมเน้ือหาการแสดงพ้ืนบา้นร าแบบบท ในหลกัสูตรนาฏศิลป์พ้ืนบา้น
ของนกัเรียน เม่ือปี พ.ศ. 2522 เพ่ือใหน้กัเรียนเกิดการรับรู้ การอนุรักษก์ารแสดงพ้ืนบา้นประจ าถ่ินของตนใหค้งอยูแ่ละเพ่ือน าความรู้
ไปใชใ้นการด ารงชีวติ การปรับเปล่ียนคร้ังน้ีเพ่ือใหเ้ป็นมาตรฐานในการถ่ายทอด ไม่ให้เกิดความสับสน หากแต่ยงัคงความเป็นการ
แสดงพ้ืนบา้นท่ีเนน้ความสนุกสนาน  
 สงัคมและวฒันธรรมท่ีปรากฏของการแสดงพ้ืนบา้นร าแบบบท ในพ้ืนท่ีต าบลสามเรือน อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั 
จากเดิมท่ีเคยท าหนา้ท่ีในการใหค้วามสนุกสนานระหวา่งชาวบา้น ชุมชน จนถึงระดบัอ าเภอและจงัหวดั เป็นการรวมตวักนัเพ่ือสร้าง
ความรักความสามคัคีในหมู่ชาวบา้นดว้ยกนั หรือเป็นการแสดงเพ่ือความผ่อนคลายจากการเหน็ดเหน่ือยเน่ืองจากการท างาน แต่ใน
ปัจจุบนับทบาทของการแสดงพ้ืนบา้นร าแบบบท เป็นเพียงการจดัแสดงสาธิตเพ่ือการอนุรักษ ์ผูสื้บสานในรุ่นปัจจุบนัจึงเป็นเพียง                
ผูสู้งวยัท่ีเคยเห็นและเคยร่วมแสดงในอดีตเท่านั้น ไม่มีการสืบทอดให้กบัเด็กเยาวชนหรือคนรุ่นปัจจุบนัในหมู่บา้น เน่ืองจากการ
ด าเนินชีวิตท่ีปรับเปล่ียนไป มีเพียงสถาบนัการศึกษาท่ีเป็นผูสื้บทอดให้กบัเด็ก เยาวชนท่ีสนใจดา้นนาฏศิลป์ หรือหากมองอีกนัย
หน่ึงนั้น การบรรจุหลกัสูตรการแสดงพ้ืนบา้นทอ้งถ่ินให้กบันกัเรียนไดเ้รียน ถือเป็นการอนุรักษก์ารแสดงพ้ืนบา้นทอ้งถ่ินให้คงอยู่
ไม่ใหสู้ญหายไป  
 ผลการศึกษาองคป์ระกอบการแสดงพ้ืนบา้นร าแบบบท ต าบลสามเรือน อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั ทั้ง 5 องคป์ระกอบ คือ
เน้ือเพลง ท่าร า เวที เคร่ืองแต่งกาย และเคร่ืองดนตรี สรุปไดว้า่ เน้ือเพลงท่ีใชร้้องในต าบลสามเรือน อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั 
ผูว้จิยัแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มเพลงปฏิพากย ์หมายถึง เพลงร้องท่ีเกิดจากการโตต้อบกนัระหวา่งชายหญิง บทร้องมีการเก้ียว
พาราสี จ านวน 6 เพลง ประกอบดว้ย เพลงร าโทน เพลงช้ีหนา้แลว้วา่ไป เพลงยามเยน็ เพลงเธอร าช่างน่าดู เพลงดวงจนัทร์วนัเพญ็ 
และเพลงค ่าคืนเดือนหงาย (2) กลุ่มเพลงท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกบัตวัละครในนิทานพ้ืนบา้นไทย หมายถึง เน้ือเพลงมีการกล่าวถึงตวั
ละคร เน้ือเร่ืองในนิทานพ้ืนบา้นไทย เร่ืองท่ีน ามาแต่งเป็นเน้ือเพลง เป็นเร่ืองท่ีไดรั้บความนิยม สนุกสนาน ตวัละครมีความโดดเด่น 
จ านวน 5 เพลง ประกอบดว้ย เพลงพระเวสสนัดร เพลงชูชกสองกุมาร เพลงวนัทองสองใจ เพลงรจนาเลือกคู่ และเพลงโมรากากี   
(3) เพลงลา คือ เพลงสุดทา้ยท่ีใชส้ าหรับการแสดงพ้ืนบา้นร าแบบบท ทุกคร้ังท่ีผูแ้สดงจบเรียบร้อยตอ้งจบดว้ยเพลงบินถลาบิน
เท่านั้น จึงถือวา่ เป็นการเสร็จส้ินการแสดง รวมทั้งหมด 12 เพลง ลกัษณะเน้ือเพลงเป็นการกล่าวถึงการเก้ียวพาราสีของหนุ่มสาว 
การงอ้งอน การโตต้อบ การประชดประชนั ตลอดจนการชมโฉม เปรียบเทียบกบัความงามของธรรมชาติ มีการน าเน้ือเร่ืองในนิทาน
พ้ืนบา้นไทยท่ีไดรั้บความนิยมมาร้อง เพ่ือให้เกิดการอนุรักษ์และการรับรู้ของผูท่ี้ไดฟั้ง และทุกคร้ังท่ีเร่ิม มีการแสดงทั้งแบบการ
แสดงของชาวบา้นหรือแบบนาฏศิลป์ ตอ้งข้ึนตน้ดว้ยเพลงร าโทนจบลงดว้ยเพลงบินถลาบิน เพลงท่ีใชใ้นการแสดงเนน้เพลงท่ีให้
ความสนุกสนาน ใหค้วามเพลิดเพลินกบัผูช้ม ผูช้มสามารถฟังแลว้เขา้ใจในเน้ือเพลงและท่าร าไดโ้ดยง่าย 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

732732

 
 

  รูปแบบท่าร าเป็นการตีบทหรือท าท่าตามเน้ือร้อง เช่น เพลงกล่าวถึงความรัก ผูแ้สดงท าท่ารัก เน้ือเพลงกล่าวถึงการกู่ร้อง 
ตะโกนผูแ้สดงท าท่าป้องปาก หรือเพลงกล่าวถึงความงามของธรรมชาติ ลกัษณะท่าร าเป็นการเลียนแบบธรรมชาติ เช่น ท่าบินของ
นก ท่าดวงจนัทร์ เป็นตน้ การส่ือความหมายในท่า เป็นการบอกถึงความเป็นลกัษณะท่าทางการร่ายร าของชาวบา้น อาจมีการปรับให้
เป็นมาตรฐานแบบนาฏศิลป์ ก็เพ่ือความสวยงามของท่า เพ่ือให้เกิดแบบแผนท่ีเป็นมาตรฐาน เม่ือมีการสอนหรือสาธิตรูปแบบของ
การแสดง จะไดเ้ป็นในแนวทางเดียวกนั หากขอ้ดีของการจดัรูปแบบให้เป็นมาตรฐาน คือ ความเป็นแบบแผนท่ีมีการอา้งอิง มีการ
สืบคน้ได ้แต่ในความเป็นมาตรฐานนั้น ก็อาจท าให้ความเป็นชาวบา้นท่ีเน้นความเป็นตวัตนผ่านการแสดงไดล้ดทอนหายไป การ
แสดงท่ีเป็นตวัตนของชาวบา้นไม่กลา้ท่ีจะแสดงออกมาเพราะเกรงจะผิดจากมาตรฐานท่ีทางหน่วยงานราชการจดัท าไว ้จากเคย
แสดงแบบธรรมชาติก็ไม่เป็นธรรมชาติ 
 เวทีท่ีใชส้ าหรับการแสดงพ้ืนบา้นร าแบบบท รูปแบบของเวทีเป็นลานสนามหญา้หรือลานพ้ืนท่ีกวา้ง ไม่มีการต่อหรือยก
พ้ืนเวทีข้ึนสูง อาจเป็นการเดินร ารอบวงเวยีนท่ีเป็นสญัลกัษณ์ในการเดินเป็นวงกลม ซ่ึงในสมยัอดีตผูท่ี้สัญจรผ่านไปมาหรือร่วมชม
การแสดงอยู่สามารถเขา้มาร่วมเล่นกบัผูแ้สดงไดท้นัที หากในปัจจุบันอาจมีการท าสัญลกัษณ์แสดงอาณาเขตพ้ืนท่ีในการแสดง                
เพ่ือเป็นการแยกผูแ้สดงและผูช้ม แต่ทั้งน้ี การแสดงพ้ืนบา้นร าแบบบท ผูแ้สดงและผูช้มสามารถมีส่วนร่วมไปดว้ยกนัไดเ้สมอ  
 ลกัษณะเคร่ืองแต่งกาย เป็นการแต่งกายท่ีเรียบง่าย ยดึถือตามแบบฉบบัของชาวบา้น คือ ฝ่ายหญิงนุ่งโจงกระเบน ห่มสไบ
หรือผา้แถบคาดอก เนน้สีสันท่ีฉูดฉาดสวยงาม เพ่ือดึงดูดความสนใจของฝ่ายชายท่ีเป็นคู่หรือผูท่ี้ชมการแสดง เคร่ืองประดบัศีรษะ              
มีเพียงทดัดอกไม ้ปล่อยผมยาวดา้นหลงั ไม่เกลา้หรือจบัมวยข้ึนสูง เคร่ืองประดบัตวั ประกอบดว้ย สร้อยคอ ต่างหู เท่าท่ีมี ส่วนฝ่าย
ชายนั้น นุ่งโจงกระเบน เส้ือคอกลม คาดเอวดว้ยผา้ขาวมา้หรือน าผา้มาพาดไหล่ทั้งสองขา้ง  
 เคร่ืองดนตรีท่ีใชบ้รรเลงประกอบการแสดงพ้ืนบา้นร าแบบบท ในอดีตชาวบา้นใชเ้พียงการปรบมือ หรืออุปกรณ์ท่ีหาได้
ในขณะนั้น จนต่อมาการแสดงพ้ืนบา้นร าแบบบทไดรั้บการปรับปรุงให้เป็นมาตรฐาน จึงไดมี้การน าเคร่ืองดนตรีท่ีเรียกวา่ โทนมา
เป็นเคร่ืองดนตรีหลกัในการควบคุมจงัหวะของผูแ้สดง และไดเ้พ่ิมจ านวนช้ินเคร่ืองดนตรี คือ ฉ่ิง กรับ ตะโพน จนถึงระนาดเอก 
เพ่ือใหเ้กิดสุนทรียะในการร้อง การฟัง และเกิดความไพเราะมากยิง่ข้ึน 
 

อภิปรายผลและสรุปผลการวจิยั 
 
 จากการศึกษาการแสดงพ้ืนบา้นร าแบบบท ต าบลสามเรือน อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั ผูว้ิจยัน ามาอภิปรายผลและสรุป
ขอ้มูลดงัน้ี 
 การแสดงพ้ืนบา้นร าแบบบท ต าบลสามเรือน อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั เป็นการแสดงพ้ืนบา้นท่ีสะทอ้นความเป็น
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน ท่ีปรากฏความเป็นวฒันธรรมอยา่งเห็นไดช้ดั ทั้งบทเพลงพ้ืนบา้นท่ีน ามาแสดง เพลงร้องท่ีเกิดจากคนในทอ้งถ่ิน
มีการร้องสืบทอดต่อกนัมา ในอดีตไม่มีการจดบนัทึกไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร ใชว้ธีิการท่องจ า หรือท่ีเรียกวา่ “มุขปาฐะ” การสืบทอด
ต่อกนัมาแบบปากต่อปาก สอดคลอ้งกบัท่ีนกัวิชาการหลายท่านไดใ้ห้ความหมายของเพลงพ้ืนบา้นไว ้เป็นตน้วา่ สุกญัญา สุจฉายา (2545) 
ให้ความหมายวา่ “เพลงพืน้บ้ำนในเชิงคติชนวิทยำรวมควำมท้ังบทร้อยกรองและดนตรี ซ่ึงส่งทอดมำตำมประเพณีมขุปำฐะ หรือ
เพลงพืน้บ้ำนเป็นงำนของชำวบ้ำน ซ่ึงหมำยถึง กำรส่งทอดหรือส่งต่อกันมำแบบปำกต่อปำก อำศัยกำรฟังและกำรจ ำ ไม่มีกำรจด
บันทึกไว้เป็นลำยลกัษณ์อักษร” ปรานี วงษเ์ทศ (2525) กล่าววา่ “เพลงท่ีแพร่หลำยอยู่ไม่ว่ำจะเป็นหมู่บ้ำนเดียวกันหรือมำกกว่ำหน่ึง
หมู่ บ้ำน แต่ท้ังเนื้อหำ จะแสดงถึงเอกลักษณ์เฉพำะของหมู่ บ้ำนน้ันๆ” หรือมนตรี ตราโมท (2548) ให้ความหมายเพลงพ้ืนบา้น 
หมายถึง “เพลงของชำวบ้ำนในท้องถ่ิน ต่ำงกป็ระดิษฐ์แบบแผนกำรร้องเพลงของตนไปตำมควำมนิยม เพลงเหล่ำนีไ้ด้ฝังติดตัวไป
อยู่ในควำมทรงจ ำของชำวบ้ำน” การแสดงพ้ืนบา้นร าแบบบทจึงมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีโดดเด่นในทอ้งถ่ิน สังคมและวฒันธรรมท่ี



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี

733733

 
 

  รูปแบบท่าร าเป็นการตีบทหรือท าท่าตามเน้ือร้อง เช่น เพลงกล่าวถึงความรัก ผูแ้สดงท าท่ารัก เน้ือเพลงกล่าวถึงการกู่ร้อง 
ตะโกนผูแ้สดงท าท่าป้องปาก หรือเพลงกล่าวถึงความงามของธรรมชาติ ลกัษณะท่าร าเป็นการเลียนแบบธรรมชาติ เช่น ท่าบินของ
นก ท่าดวงจนัทร์ เป็นตน้ การส่ือความหมายในท่า เป็นการบอกถึงความเป็นลกัษณะท่าทางการร่ายร าของชาวบา้น อาจมีการปรับให้
เป็นมาตรฐานแบบนาฏศิลป์ ก็เพ่ือความสวยงามของท่า เพ่ือให้เกิดแบบแผนท่ีเป็นมาตรฐาน เม่ือมีการสอนหรือสาธิตรูปแบบของ
การแสดง จะไดเ้ป็นในแนวทางเดียวกนั หากขอ้ดีของการจดัรูปแบบให้เป็นมาตรฐาน คือ ความเป็นแบบแผนท่ีมีการอา้งอิง มีการ
สืบคน้ได ้แต่ในความเป็นมาตรฐานนั้น ก็อาจท าให้ความเป็นชาวบา้นท่ีเน้นความเป็นตวัตนผ่านการแสดงไดล้ดทอนหายไป การ
แสดงท่ีเป็นตวัตนของชาวบา้นไม่กลา้ท่ีจะแสดงออกมาเพราะเกรงจะผิดจากมาตรฐานท่ีทางหน่วยงานราชการจดัท าไว ้จากเคย
แสดงแบบธรรมชาติก็ไม่เป็นธรรมชาติ 
 เวทีท่ีใชส้ าหรับการแสดงพ้ืนบา้นร าแบบบท รูปแบบของเวทีเป็นลานสนามหญา้หรือลานพ้ืนท่ีกวา้ง ไม่มีการต่อหรือยก
พ้ืนเวทีข้ึนสูง อาจเป็นการเดินร ารอบวงเวยีนท่ีเป็นสญัลกัษณ์ในการเดินเป็นวงกลม ซ่ึงในสมยัอดีตผูท่ี้สัญจรผ่านไปมาหรือร่วมชม
การแสดงอยู่สามารถเขา้มาร่วมเล่นกบัผูแ้สดงไดท้นัที หากในปัจจุบันอาจมีการท าสัญลกัษณ์แสดงอาณาเขตพ้ืนท่ีในการแสดง                
เพ่ือเป็นการแยกผูแ้สดงและผูช้ม แต่ทั้งน้ี การแสดงพ้ืนบา้นร าแบบบท ผูแ้สดงและผูช้มสามารถมีส่วนร่วมไปดว้ยกนัไดเ้สมอ  
 ลกัษณะเคร่ืองแต่งกาย เป็นการแต่งกายท่ีเรียบง่าย ยดึถือตามแบบฉบบัของชาวบา้น คือ ฝ่ายหญิงนุ่งโจงกระเบน ห่มสไบ
หรือผา้แถบคาดอก เนน้สีสันท่ีฉูดฉาดสวยงาม เพ่ือดึงดูดความสนใจของฝ่ายชายท่ีเป็นคู่หรือผูท่ี้ชมการแสดง เคร่ืองประดบัศีรษะ              
มีเพียงทดัดอกไม ้ปล่อยผมยาวดา้นหลงั ไม่เกลา้หรือจบัมวยข้ึนสูง เคร่ืองประดบัตวั ประกอบดว้ย สร้อยคอ ต่างหู เท่าท่ีมี ส่วนฝ่าย
ชายนั้น นุ่งโจงกระเบน เส้ือคอกลม คาดเอวดว้ยผา้ขาวมา้หรือน าผา้มาพาดไหล่ทั้งสองขา้ง  
 เคร่ืองดนตรีท่ีใชบ้รรเลงประกอบการแสดงพ้ืนบา้นร าแบบบท ในอดีตชาวบา้นใชเ้พียงการปรบมือ หรืออุปกรณ์ท่ีหาได้
ในขณะนั้น จนต่อมาการแสดงพ้ืนบา้นร าแบบบทไดรั้บการปรับปรุงให้เป็นมาตรฐาน จึงไดมี้การน าเคร่ืองดนตรีท่ีเรียกวา่ โทนมา
เป็นเคร่ืองดนตรีหลกัในการควบคุมจงัหวะของผูแ้สดง และไดเ้พ่ิมจ านวนช้ินเคร่ืองดนตรี คือ ฉ่ิง กรับ ตะโพน จนถึงระนาดเอก 
เพ่ือใหเ้กิดสุนทรียะในการร้อง การฟัง และเกิดความไพเราะมากยิง่ข้ึน 
 

อภิปรายผลและสรุปผลการวจิยั 
 
 จากการศึกษาการแสดงพ้ืนบา้นร าแบบบท ต าบลสามเรือน อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั ผูว้ิจยัน ามาอภิปรายผลและสรุป
ขอ้มูลดงัน้ี 
 การแสดงพ้ืนบา้นร าแบบบท ต าบลสามเรือน อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั เป็นการแสดงพ้ืนบา้นท่ีสะทอ้นความเป็น
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน ท่ีปรากฏความเป็นวฒันธรรมอยา่งเห็นไดช้ดั ทั้งบทเพลงพ้ืนบา้นท่ีน ามาแสดง เพลงร้องท่ีเกิดจากคนในทอ้งถ่ิน
มีการร้องสืบทอดต่อกนัมา ในอดีตไม่มีการจดบนัทึกไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร ใชว้ธีิการท่องจ า หรือท่ีเรียกวา่ “มุขปาฐะ” การสืบทอด
ต่อกนัมาแบบปากต่อปาก สอดคลอ้งกบัท่ีนกัวิชาการหลายท่านไดใ้ห้ความหมายของเพลงพ้ืนบา้นไว ้เป็นตน้วา่ สุกญัญา สุจฉายา (2545) 
ให้ความหมายวา่ “เพลงพืน้บ้ำนในเชิงคติชนวิทยำรวมควำมท้ังบทร้อยกรองและดนตรี ซ่ึงส่งทอดมำตำมประเพณีมขุปำฐะ หรือ
เพลงพืน้บ้ำนเป็นงำนของชำวบ้ำน ซ่ึงหมำยถึง กำรส่งทอดหรือส่งต่อกันมำแบบปำกต่อปำก อำศัยกำรฟังและกำรจ ำ ไม่มีกำรจด
บันทึกไว้เป็นลำยลกัษณ์อักษร” ปรานี วงษเ์ทศ (2525) กล่าววา่ “เพลงท่ีแพร่หลำยอยู่ไม่ว่ำจะเป็นหมู่บ้ำนเดียวกันหรือมำกกว่ำหน่ึง
หมู่ บ้ำน แต่ท้ังเนื้อหำ จะแสดงถึงเอกลักษณ์เฉพำะของหมู่ บ้ำนน้ันๆ” หรือมนตรี ตราโมท (2548) ให้ความหมายเพลงพ้ืนบา้น 
หมายถึง “เพลงของชำวบ้ำนในท้องถ่ิน ต่ำงกป็ระดิษฐ์แบบแผนกำรร้องเพลงของตนไปตำมควำมนิยม เพลงเหล่ำนีไ้ด้ฝังติดตัวไป
อยู่ในควำมทรงจ ำของชำวบ้ำน” การแสดงพ้ืนบา้นร าแบบบทจึงมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีโดดเด่นในทอ้งถ่ิน สังคมและวฒันธรรมท่ี

 
 

ปรากฏของการแสดงพ้ืนบา้นร าแบบบท ต าบลสามเรือน อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั มีความเก่าแก่ สืบทอดผ่านวิธี “มุขปาฐะ” 
การแสดงท่ีเนน้ความสนุกสนาน เพ่ือใหเ้กิดความผอ่นคลายหรือการพบปะกนัเพื่อความสนุกสนานในงานเทศกาล งานบุญส าคญั  
 การถ่ายทอดทางวฒันธรรมของการแสดงพ้ืนบา้นร าแบบบท คือ การส่งต่อดว้ยการแสดงผา่นทางหน่วยงานภาครัฐสถานศึกษา
ซ่ึงเป็นสถานบนัหลกัในการด ารงความเป็นวฒันธรรมพ้ืนบา้นไว ้ดงัท่ีผูศึ้กษาไดศึ้กษาทฤษฏีบทบาทหนา้ท่ีของ บรอนิสลอส์ มาลินอฟกี 
(อ้างถึงใน เสาวลักษณ์ อนันตศานต์, 2558) ได้อธิบายเก่ียวกับสถาบันทางสังคมและวฒันธรรม โดยมาลินอฟกีได้สรุปว่า 
“วฒันธรรมทั้งหมดท าหน้าท่ีสนองความตอ้งการของปัจเจกบุคคลในสังคม” ซ่ึงในอดีตนั้น การแสดงพ้ืนบา้นร าแบบบท ถือเป็น
วฒันธรรมหน่ึงท่ีมีไวเ้พื่อตอบสนองความตอ้งการของปัจเจกบุคคล  การรวมตวัเขา้เป็นหน่ึงเดียวท่ีแสดงถึงความสามคัคี การแสดงท่ีมุ่งเนน้
ความสนุกสนานของชาวบา้น แต่ในสงัคมปัจจุบนัท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงของบริบททางสังคมหลายอยา่ง ท าให้การแสดงพ้ืนบา้นร า
แบบบทเป็นเพียงการจดัแสดงสาธิตเพื่อการอนุรักษ ์ผูสื้บสานในปัจจุบัน จึงเป็นเพียงผูสู้งวยัท่ีเคยเห็นการแสดงหรือเคยร่วมแสดง
ในอดีตเท่านั้น  
 จากการศึกษาดา้นองคป์ระกอบของการแสดงท่ีใชใ้นการแสดงพ้ืนบา้นร าแบบบท ต าบลสามเรือน อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดั
สุโขทยั ทั้ง 5 องคป์ระกอบ ดงัน้ี เน้ือเพลง ท่าร า เวที การแต่งกาย และผูว้ิจยัไดศึ้กษาเน้ือเพลงการแสดงพ้ืนบา้นร าแบบบท ของต าบล
สามเรือน อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั ท่ีนิยมน ามาเล่นและแสดงกนั จ านวน 12 เพลง เน้ือเพลงท่ีปรากฏมีความหมาย เชิงการ
เก้ียวพาราสี บทชมโฉม เชิญชวน ร าพนัฝากรัก ตดัพอ้ต่อวา่ เป็นบทเพลงท่ีเนน้ความสนุกสนาน ภาษาท่ีน ามาใชเ้ป็นแบบชาวบา้น 
บางค ามีการร้องเหน็บแหนมระหว่างชายหญิง ซ่ึงถือเป็นหน้าท่ีของคติชนท่ีท าหนา้ท่ีเฉพาะในวฒันธรรมต่าง ๆ คือ ท าหนา้ท่ีให้
ความบนัเทิง สร้างความสนุกสนานใหก้บัผูเ้ล่นและผูช้ม เน้ือเพลงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเช่ือ ค่านิยมท่ีปรากฏระหวา่งชายหญิง เช่น
การให้เกียรติชายในบทบาทของการเป็นผูน้ า การน านิทานพ้ืนบา้นของไทยท่ีเป็นท่ีรู้จกัคุน้เคยมาแต่งเป็นเน้ือร้องดงังานวิจยัของ 
ดนตรี โพธ์ิพรมศรี (2539) วจิยัเร่ือง วิเครำะห์เนือ้เพลงพืน้บ้ำนของต ำบลวังลึก อ ำเภอศรีส ำโรง จังหวัดสุโขทัย ผลการศึกษาพบวา่ 
เพลงพ้ืนบา้นจากต าบลวงัลึก สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเช่ือ ค่านิยมของชาวบา้น อนัส่งผลใหช้าวบา้นยึดถือเป็นแนวทางปฏิบติัในการ
ด าเนินชีวิตในสังคมของตน เช่นเดียวกับการร่ายร าท่ีเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัอีกส่วนหน่ึงของการแสดงพ้ืนบ้านร าแบบบท
แสดงออกผ่านท่าทางท่ีเรียกวา่ ท่าร า หรือการตีบท เป็นการเคล่ือนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายไปตามจงัหวะเสียงเพลง เป็นการ
แสดงออกทางดา้นอารมณ์ผ่านท่าทาง (เสาวลกัษณ์ อนนัตศานต์, 2558) ท่าร าท่ีแสดงออกในการแสดงพ้ืนบา้น ร าแบบบท ต าบล
สามเรือน อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั เป็นการตีบทตามเน้ือร้อง ลกัษณะท่าเป็นการใชอ้วยัวะตั้งแต่ ศีรษะ ล าตวั และขา ท่าร า
แบบของชาวบา้นเป็นการร่ายร าแบบพ้ืนบา้น (folk dance) ท่ีเนน้ความสนุกสนานให้กบัผูร่้ายร าและผูช้ม ท่าทางท่ีแสดงออกมาจึง
เป็นธรรมชาติ ไม่มีกฏเกณฑท่ี์ตายตวั ไม่มีแบบแผน จากงานวิจยัของ สมบูรณ์ พนเสาวภาคย ์(2555) วิจยัเร่ือง กำรแสดงพืน้บ้ำน
อ ำเภอศรีส ำโรง จังหวดัสุโขทัย จ านวน 5 ชุดการแสดง พบวา่ ท่าร าการแสดงพ้ืนบา้นร าแบบบท อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั มี
กระบวนท่าร าท่ีเป็นการเลียนแบบธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ ลกัษณะของท่าร าเนน้การใชอ้วยัวะส่วนต่าง ๆของร่างกาย เช่นเดียวกบั
เคร่ืองแต่งกายท่ีผูแ้สดงสวมใส่ เป็นการแต่งกายท่ีเรียบง่าย ยึดถือตามแบบฉบบัของชาวบา้น การแต่งกายท่ียึดถือตามแบบฉบบั
ดั้งเดิม สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเป็นวฒันธรรมของชาวบา้นท่ียงัคงอยู ่และแสดงออกมาใหเ้ห็นผา่นการแสดงพ้ืนบา้นร าแบบบท 
 เคร่ืองดนตรีท่ีใชใ้นการแสดงพ้ืนบา้นร าแบบบท อดีตใชเ้พียงการปรบมือในการให้จงัหวะ หรือท่ีหาไดใ้นขณะนั้น น ามา
เป็นส่วนหน่ึงของการแสดง เพ่ือใหเ้กิดความครึกคร้ืนเพ่ิมความสนุกสนาน ดงัท่ีกล่าวไวว้า่ การแสดงพ้ืนบา้นเป็นการแสดงของชาวบา้น
ในพ้ืนถ่ิน จนต่อมาเกิดการปรับปรุงรูปแบบของการละเล่นใหเ้ป็นมาตรฐาน มีการน าเคร่ืองดนตรีท่ีเรียกวา่ โทน ซ่ึงเป็นเคร่ืองดนตรี
หลกัในการบรรเลง ปัจจุบนัอาจมีการเพ่ิมจ านวนช้ินเคร่ืองดนตรีเขา้มา เช่น ฉ่ิง กรับ ตะโพน หรือแมแ้ต่ระนาดเอก ร ามะนา ก็สามารถ
น ามาบรรเลงประกอบการละเล่นได ้ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บังาน สถานท่ีท่ีน าไปแสดงดว้ยเช่นกนั 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี
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 อย่างไรก็ตาม จากการลงพ้ืนท่ีศึกษาขอ้มูล ผูว้ิจยัไดพ้บกบัอุปสรรคในการวิจยัคือ การเก็บขอ้มูลจากหน่วยงานราชการ
ระดบัตน้ในทอ้งถ่ิน และระดบัจงัหวดั ท่ีไม่สามารถบอกกล่าวหรือสืบคน้ขอ้มูลใหไ้ด ้เน่ืองจากปัญหาของการโยกยา้ย หรือไม่มีการ
จดัเก็บไวเ้ป็นหมวดหมู่ดา้นวฒันธรรมทอ้งถ่ินโดยเฉพาะ อีกทั้งการจดัการแสดงพ้ืนบา้นร าแบบบทในปัจจุบนั เป็นเพียงการแสดง
ประจ าจงัหวดัท่ีจดัให้มีข้ึนปีละคร้ัง รูปแบบการแสดงท่ีเป็นแบบชาวบา้น ท าให้ผูจ้ดัหรือเจา้ของงานให้ความส าคญัน้อยลง หาก
หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งดา้นวฒันธรรมใหค้วามส าคญัในการอนุรักษแ์ละส่งเสริมใหมี้การประกวดประจ าหมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
และจงัหวดั การแสดงพ้ืนบา้นร าแบบบทก็ยงัคงด ารงอยูคู่่ในสงัคมนั้นไดต้่อไป 
 

ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
 

 ต าบลสามเรือน อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั ถือเป็นสถานท่ีท่ีมีการแสดงพ้ืนบา้นอีกหลายชุดการแสดง ควรไดรั้บการ
ส่งเสริม ศึกษาเพ่ือใหเ้กิดการต่อยอดและเป็นการอนุรักษใ์หค้งอยูต่่อไป 
 1. การละเล่นนางดง้ ในปัจจุบนัไดเ้ลือนหายไปจากทอ้งถ่ิน แต่ยงัมีผูท่ี้มีภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ียงัมีชีวิตอยูเ่คยเป็นตวัแสดง
สามารถใหค้วามรู้ทั้งเร่ืองเพลง การร้อง การเล่น ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการอนุรักษไ์ม่ใหก้ารละเล่นชนิดน้ีสูญหายไป 
 2. การละเล่นกลองยาว โดยการละเล่นชนิดน้ี เม่ือคราวท่ีผูว้ิจยัไดล้งพ้ืนท่ีสอบถามขอ้มูล ไดพ้บกบัคณะดนตรีกลองยาว
ของต าบล มีนกัดนตรีทั้งวยัเด็ก วยัรุ่น วยัผูใ้หญ่ และวยัผูสู้งอาย ุสามารถท าการแสดงน้ีไดอ้ยา่งสนุกสนาน  
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 อย่างไรก็ตาม จากการลงพ้ืนท่ีศึกษาขอ้มูล ผูว้ิจยัไดพ้บกบัอุปสรรคในการวิจยัคือ การเก็บขอ้มูลจากหน่วยงานราชการ
ระดบัตน้ในทอ้งถ่ิน และระดบัจงัหวดั ท่ีไม่สามารถบอกกล่าวหรือสืบคน้ขอ้มูลใหไ้ด ้เน่ืองจากปัญหาของการโยกยา้ย หรือไม่มีการ
จดัเก็บไวเ้ป็นหมวดหมู่ดา้นวฒันธรรมทอ้งถ่ินโดยเฉพาะ อีกทั้งการจดัการแสดงพ้ืนบา้นร าแบบบทในปัจจุบนั เป็นเพียงการแสดง
ประจ าจงัหวดัท่ีจดัให้มีข้ึนปีละคร้ัง รูปแบบการแสดงท่ีเป็นแบบชาวบา้น ท าให้ผูจ้ดัหรือเจา้ของงานให้ความส าคญัน้อยลง หาก
หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งดา้นวฒันธรรมใหค้วามส าคญัในการอนุรักษแ์ละส่งเสริมใหมี้การประกวดประจ าหมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
และจงัหวดั การแสดงพ้ืนบา้นร าแบบบทก็ยงัคงด ารงอยูคู่่ในสงัคมนั้นไดต้่อไป 
 

ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
 

 ต าบลสามเรือน อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั ถือเป็นสถานท่ีท่ีมีการแสดงพ้ืนบา้นอีกหลายชุดการแสดง ควรไดรั้บการ
ส่งเสริม ศึกษาเพ่ือใหเ้กิดการต่อยอดและเป็นการอนุรักษใ์หค้งอยูต่่อไป 
 1. การละเล่นนางดง้ ในปัจจุบนัไดเ้ลือนหายไปจากทอ้งถ่ิน แต่ยงัมีผูท่ี้มีภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ียงัมีชีวิตอยูเ่คยเป็นตวัแสดง
สามารถใหค้วามรู้ทั้งเร่ืองเพลง การร้อง การเล่น ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการอนุรักษไ์ม่ใหก้ารละเล่นชนิดน้ีสูญหายไป 
 2. การละเล่นกลองยาว โดยการละเล่นชนิดน้ี เม่ือคราวท่ีผูว้ิจยัไดล้งพ้ืนท่ีสอบถามขอ้มูล ไดพ้บกบัคณะดนตรีกลองยาว
ของต าบล มีนกัดนตรีทั้งวยัเด็ก วยัรุ่น วยัผูใ้หญ่ และวยัผูสู้งอาย ุสามารถท าการแสดงน้ีไดอ้ยา่งสนุกสนาน  
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บทคดัย่อ 

 
การวิจัยเร่ือง ภาพสะทอ้นด้านคติชนวิทยาจากนวนิยาย เร่ือง โรงครู มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบทางด้าน 

นวนิยาย เร่ือง โรงครู ของ มาโนช นิสรา (ตีพิมพเ์ผยแพร่ปี พ.ศ. 2549) และศึกษาภาพสะทอ้นทางคติชนวิทยาทางดา้นความเช่ือ 
และพิธีกรรมจากนวนิยายดงักล่าว งานวิจยัน้ี เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยใชว้ิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบทางดา้นนวนิยาย และ
วิเคราะห์ภาพสะทอ้นทางคติชนวิทยาดา้นความเช่ือและพิธีกรรมในนวนิยาย เร่ือง โรงครู โดยใชว้ิธีการศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวกับ 
นวนิยาย และเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับความเช่ือ ประเพณี และพิธีกรรมของโนราโรงครู และน าเสนอผลการศึกษาแบบ
พรรณนาวเิคราะห์  

ผลการวิจยัพบว่า การศึกษาภาพสะทอ้นดา้นคติชนวิทยาจากนวนิยาย เร่ือง โรงครู เป็นการศึกษาจากองคป์ระกอบของ      
นวนิยายในประเด็นของแก่นเร่ือง โครงเร่ือง ตวัละคร ฉาก และบทสนทนาของนวนิยาย เร่ือง โรงครู ซ่ึงเป็นการเล่าเร่ืองของชาย
หนุ่มนามวา่ “โนรา” ซ่ึงมีความตั้งใจศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัท่ีมีช่ือเสียงดา้นวฒันธรรมทอ้งถ่ิน พ่อแม่ของเขาไดบ้นบานครูหมอโนรา 
วา่ หาก “โนรา” สอบไดม้หาวทิยาลยัแห่งน้ี จะแกบ้นโดยการร าโนรา นอกจากน้ี ยงัปรากฏความเช่ือของพิธีกรรมโนรา คือ พิธีกรรม
สืบทอดการเป็นทายาทครูหมอโนรา การรักษาอาการเจ็บไขด้้วยพิธีกรรมโนรา และความสัมพนัธ์เครือญาติ เป็นตน้ ความเช่ือ
เก่ียวกบัครูหมอโนรา และโนราโรงครู จากนวนิยาย เร่ือง โรงครู ผูว้ิจยัพบว่า ความเช่ือเก่ียวกบัครูหมอโนรา และโนราโรงครู 
ปรากฎ 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ ลกัษณะแรก คือ ความเช่ือทัว่ไปเก่ียวกบัครูหมอโนรา และโนราโรงครู ประกอบดว้ย (1) ความเช่ือเร่ืองการ
สืบทอดเช้ือสายโนราโรงครู (2) ความเช่ือเร่ืองการร าสอดเคร่ืองสอดก าไล ลกัษณะท่ีสอง คือ ความเช่ือเก่ียวกบัไสยศาสตร์ ปรากฏ
ความเช่ือ 3 ประการ คือ (1) ความเช่ือเร่ืองการรักษาอาการเจ็บป่วย (2) ความเช่ือเร่ืองร่างทรง และ (3) ความเช่ือเร่ืองการแกบ้น  
เป็นตน้ พิธีกรรมครูหมอโนรา และโนราโรงครู ท่ีปรากฏในนวนิยาย เร่ือง โรงครู ไดแ้ก่ (1) พิธีกรรมโนราโรงครูใหญ่ (2) พิธีกรรม
โนราโรงครูเล็ก  (3) ระยะเวลาการประกอบพิธีกรรม (4) เคร่ืองบูชาประกอบพิธีกรรม (5) อุปกรณ์ประกอบพิธีกรรม และ (6) บท
ร้องประกอบท่าร า เป็นส่ิงท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงความเช่ือ และพิธีกรรมท่ีมีต่อการบูชาและการเคารพนบัถือบรรพบุรุษครูหมอโนรา
หรือตายายโนรา ซ่ึงการศึกษาภาพสะทอ้นดา้นคติชนวิทยาจากนวนิยาย เร่ือง โรงครู ดงักล่าว ท าให้เกิดการรับรู้ดา้นความเช่ือ และ
พิธีกรรมโนราโรงครู ใหเ้กิดการหวงแหน และอนุรักษไ์ม่ใหสู้ญหาย เพ่ือใหด้ ารงอยูต่่อไป  
   
ค าส าคญั: ภาพสะทอ้น, คติชนวทิยา, นวนิยายโรงครู 
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Abstract 

 
The purposes of this research are to study the components of Rong Kru novel by Manoch Nisra (Published in 2006) and 

to study the beliefs and rituals of folklore reflection from the novel. This is qualitative research analyzing the components of Rong Kru 
novel and the beliefs and rituals of folklore reflection from the novel by studying the details of the novel and collecting the belief, 
custom, and ritual data of Nora Rong Kru. The data was studied using descriptive analysis.  

The result indicated that the study of folklore reflections from Rong Kru novel is the study in the components of the 
novel in parts of story core, storyline, characters, settings, and conversations. Nora Rong Kru is a story about a man named Nora, 
had an intention to study in a famous university in local cultural studies. His parents vowed that Nora would perform Nora dance 
if he could enter the university. The result also showed the beliefs of Nora ritual such as the inheritance ritual of Khru Mor Nora, 
curing sickness with Nora rituals and family relationships. The result found that beliefs about Khru Mor Nora and Nora Rong Kru 
appears in two ways; The first one is the general beliefs about Khru Mor Nora and Nora Rong Kru: the belief of the inheritance 
ritual of Khru Mor Nora and the belief of “Ram Sod” ritual. The second one is the superstitious beliefs: the belief of curing 
sickness, the belief of medium and the belief of redeeming a vow to a god. The related details about Khru Mor Nora ritual and 
Nora Rong Kru that appear in the Novel are the ritual about Nora Rong Kru Yai, the ritual about Nora Rong Kru Lek, the ritual 
duration, the ritual oblation, the ritual tools and the lyrics of the dance.The folklore reflection from Rong Kru novel reflected the 
beliefs and rituals towards worship, respect, benefits and harms of Nora ancestors. This study creates awareness of beliefs and 
rituals about Nora Rong Kru. It also creates cherishing and conservation of these beliefs and rituals. 
 
Keywords: Reflections, Folklore, Rong Kru Novel 
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Abstract 

 
The purposes of this research are to study the components of Rong Kru novel by Manoch Nisra (Published in 2006) and 

to study the beliefs and rituals of folklore reflection from the novel. This is qualitative research analyzing the components of Rong Kru 
novel and the beliefs and rituals of folklore reflection from the novel by studying the details of the novel and collecting the belief, 
custom, and ritual data of Nora Rong Kru. The data was studied using descriptive analysis.  

The result indicated that the study of folklore reflections from Rong Kru novel is the study in the components of the 
novel in parts of story core, storyline, characters, settings, and conversations. Nora Rong Kru is a story about a man named Nora, 
had an intention to study in a famous university in local cultural studies. His parents vowed that Nora would perform Nora dance 
if he could enter the university. The result also showed the beliefs of Nora ritual such as the inheritance ritual of Khru Mor Nora, 
curing sickness with Nora rituals and family relationships. The result found that beliefs about Khru Mor Nora and Nora Rong Kru 
appears in two ways; The first one is the general beliefs about Khru Mor Nora and Nora Rong Kru: the belief of the inheritance 
ritual of Khru Mor Nora and the belief of “Ram Sod” ritual. The second one is the superstitious beliefs: the belief of curing 
sickness, the belief of medium and the belief of redeeming a vow to a god. The related details about Khru Mor Nora ritual and 
Nora Rong Kru that appear in the Novel are the ritual about Nora Rong Kru Yai, the ritual about Nora Rong Kru Lek, the ritual 
duration, the ritual oblation, the ritual tools and the lyrics of the dance.The folklore reflection from Rong Kru novel reflected the 
beliefs and rituals towards worship, respect, benefits and harms of Nora ancestors. This study creates awareness of beliefs and 
rituals about Nora Rong Kru. It also creates cherishing and conservation of these beliefs and rituals. 
 
Keywords: Reflections, Folklore, Rong Kru Novel 
 
  

 

บทน า 
 

ความเช่ือ เป็นพลงัขบัเคล่ือนของสงัคมท่ีส าคญั เพราะความเช่ือก่อใหเ้กิดวฒันธรรม ประเพณี และวถีิชีวติ “พิธีกรรมโนรา
โรงครู ” ซ่ึงเป็นศิลปะการแสดงท่ีส าคญัของภาคใตแ้ขนงหน่ึง ท่ีมีคติความเช่ือแฝงเร้นอยู่ภายในอยา่งเต็มเป่ียม โดยมี “ครูหมอโนรา” 
เป็นพลงัทางจิตวิญญาณท่ีควบคุม และขบัเคล่ือนศาสตร์แขนงน้ีให้ด ารงอยู่จากอดีตถึงปัจจุบัน (สันติชัย แยม้ใหม่ และจิรัชยา  
เจียวก๊ก, 2559) ความเช่ือเก่ียวกบัครูหมอโนรา หรือในบางทอ้งถ่ินเรียกวา่ ตายายโนรา คือ บูรพาจารยโ์นรา และบรรพบุรุษของ
โนราท่ีล่วงลบัไปแลว้ โดยเช่ือว่า ครูหมอมีความผูกพนักบัลูกหลาน และเป็นผูมี้เช้ือสายสืบทอดโนรา มกัให้ลูกหลานแสดงความ
เคารพและพิธีเซ่นไหว ้หากลูกหลานเพิกเฉย เช่ือว่าจะได้รับการลงโทษจากครูหมอโนรา ให้มีอนัเป็นไปในด้านร่างกายหรือ
ทรัพยสิ์น (บรรดาศกัด์ิ พิทกัษ์ศิลป์, 2559) เช่น ท าให้เจ็บป่วยไม่สามารถรักษาไดด้ว้ยวิธีการทางแพทยแ์ผนปัจจุบนั หรือคนใน
ทอ้งถ่ินเรียกว่า “โนรายา่ง” (มโนห์รายา่ง) คือ เป็นอาการท่ีบุคคลป่วยกะเสาะกะแสะ ไม่สบายเน้ือไม่สบายตวั เพราะเช่ือวา่ หมอ
โนราให้โทษนัน่เอง ดูแลรักษาอยา่งไร ก็ไม่หาย อาการมีแต่ทรงกบัทรุด แต่ไม่ถึงตาย ส่วนมากมีอาการซูบผอม ผิวหนังเขียวคล ้ า 
ผิวเกรียมไหม ้มกัมีอาการแปลก ซ่ึงมีกิริยาบางอยา่งให้เห็นเป็นนยัวา่ ครูหมอโนราเป็นผูก้ระท า เช่น มีอาการนอนละเมอเป็นกาพย์
กลอน หรือร้องร าแบบมโนห์รา เป็นตน้ อาการเช่นน้ี ชาวภาคใตมี้ความเช่ือกนัวา่ ลูกหลานผูเ้ป็นผูสื้บเช้ือสายของครูหมอโนรา ไม่
บวงสรวงสักการะบูชา ซ่ึงถือเป็นส่ิงท่ีลูกหลานท่ีเป็นเช้ือสาย ขาดการเซ่นไหวค้รูท่ีปฏิบติักนัมา มีการกระท าหรือพฤติกรรมท่ีไม่
เหมาะสม เช่น การพดูจา หรือการแสดงพฤติกรรมดูถูกดูแคลนไม่เช่ือ หรือกรณีไม่สนใจห้ิงบูชา ให้เกิดความช ารุดเสียหาย เป็นตน้ 
การรักษาผูป่้วยท่ีมีอาการจากการกระท าของครูหมอโนรานั้น ตอ้งมีการไดรั้บการยินยอมจากครูหมอโนราก่อน คือ ลูกหลานท่ีตอ้ง
สืบทอดตอ้งปฏิบติัตนตามพิธีกรรมท่ีท าตามกนัมา โดยผูป่้วยหรือลูกหลาน ญาติผูป่้วยสามารถติดต่อกบัครูหมอโนรา โดยผ่านร่าง
ทรง เพ่ือใหค้รูหมอยนิยอมและยกโทษให ้ผูป่้วยจะมีอาการเป็นปกติ ร่างกายกลบัมาแขง็แรงเช่นเดิม 

นวนิยาย เร่ือง “โรงครู” ผูป้ระพนัธ์ใชต้วัละครโนราในการด าเนินเร่ือง โดยกล่าวถึงเด็กหนุ่มนามวา่ “โนรา” ซ่ึงมีความ
สนใจศึกษาต่อระดบัมหาวทิยาลยัท่ีมีช่ือเสียงในดา้นวฒันธรรมทอ้งถ่ิน โนราสอบเขา้ศึกษาในมหาวทิยาลยัดว้ยความยนิดีของคนใน
ครอบครัว ซ่ึงรู้ภายหลงัวา่ พอ่แม่ไดบ้นบานครูหมอโนรา ถา้สอบเขา้ศึกษาไดท่ี้มหาวทิยาลยัก็แกบ้น โนราและเพ่ือน ๆ ใกลจ้ะส าเร็จ
การศึกษา เหลือเพียงการเก็บขอ้มูลในการท าวจิยั ซ่ึงโนราท าวจิยัเร่ือง โนราโรงครู ท่ีมีความผกูพนัมาตั้งแต่เด็ก ๆ ในระหวา่งท่ีโนรา
ลงพ้ืนท่ี ในการเก็บขอ้มูลการท าวิจัย ได้เกิดการลม้ป่วยตอ้งน าตวัส่งโรงพยาบาล หมอแผนปัจจุบันบอกครอบครัวว่า เป็นไข้
มาลาเรีย แต่อาการเจ็บป่วยไม่ดีข้ึน มกัมีอาการแปลก ๆ เช่น การนอนละเมอเป็นบทกลอน ปวดเม่ือยกลา้มเน้ือตามขอ้ ซ่ึงพ่อ
สงัเกตเห็นอาการแลว้ รู้สึกวา่อาการป่วยเช่นน้ี ตอ้งมีอะไรแน่นอน ท าใหผู้เ้ป็นพอ่ไดป้รึกษาหารือกบัลุง ซ่ึงเป็นโนราใหญ่และอา ซ่ึง
เป็นร่างทรงของ “พ่อเทพสิงหร” บรรพบุรุษของครอบครัว ลุงและอาบอกวา่ อาการเช่นน้ี เรียกวา่ “โนรายา่ง” วิธีท่ีจะท าให้อาการ
เจ็บป่วยของโนราดีข้ึนนั้น ตอ้งท าพิธีกรรมสืบทอดการเป็นทายาทครูหมอโนรา แลว้ร่างกายกลบัมาแขง็แรงเหมือนเดิม 

จากการศึกษานวนิยาย เร่ือง โรงครู เบ้ืองตน้ พบว่า ยงัปรากฏความเช่ือและพิธีกรรมท่ีเก่ียวกบัการสืบทอดทายาทโนรา  
จากอดีตถึงปัจจุบนั เช่น ความเช่ือเร่ืองการสืบทอดโนราจากบรรพบุรุษ ความเช่ือเร่ืองการร าสอดเคร่ืองสอดก าไล ความเช่ือเร่ือง 
การรักษาอาการเจ็บป่วย ความเช่ือเร่ืองร่างทรง ฯลฯ ส่วนพิธีกรรมโนราโรงครูในนวนิยาย เร่ือง โรงครู ปรากฏการประกอบ
พิธีกรรมต่าง ๆ เช่น พิธีกรรมครอบเทริดหรือผูกผา้ใหญ่ พิธีกรรมการแกบ้น (แกเ้หมรฺย) พิธีกรรมการใชร่้างทรง พิธีกรรมการ 
ร าสอดเคร่ืองสอดก าไล พิธีกรรมรักษาอาการเจ็บป่วย พิธีเหยยีบเสน พิธีแกเ้หมรฺย และพิธีแทงเข ้เป็นตน้ 

จากขอ้มูลเบ้ืองตน้ ผูว้ิจัยสนใจศึกษาภาพสะท้อนด้านคติชนวิทยาจากนวนิยาย เร่ือง โรงครู ท่ีปรากฎด้านความเช่ือ 
ประเพณี และพิธีกรรมโนราโรงครู 
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วตัถุประสงค์ของงานวจิยั 
 

1. เพื่อศึกษาองคป์ระกอบทางดา้นนวนิยาย เร่ือง โรงครู ของ มาโนช นิสรา (ตีพิมพเ์ผยแพร่ปี พ.ศ. 2549) 
2. เพื่อศึกษาภาพสะทอ้นทางคติชนวทิยาทางดา้นความเช่ือและพิธีกรรมจากนวนิยาย เร่ือง “โรงครู” ของ มาโนช นิสรา

  
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

ผูว้จิยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเช่ือและพิธีกรรมครูหมอโนรา และโนราโรงครู โดยมุ่งเนน้
ในดา้นแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัความเช่ือเร่ืองครูหมอโนรา และโนราโรงครู 

ความเช่ือ เป็นความเช่ือของลทัธิศาสนา และพิธีกรรม ดงันั้น หากจะศึกษาเก่ียวกบัศาสนา หรือพิธีกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึง
ยอ่มไม่อาจละเลยท่ีจะท าความเขา้ใจเร่ืองความเช่ือได ้เพราะหากรู้จกัความเช่ือของทอ้งถ่ินใด ๆ แลว้ อาจจะท าความเขา้ใจเก่ียวกบั
ประเพณี พิธีกรรมของทอ้งถ่ินนั้น ยอ่มท าไดม้ากข้ึน 

เสาวลกัษณ์ อนนัตศานต ์(2530) ไดแ้บ่งประเภทของความเช่ือออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
1. ความเช่ือทัว่ ๆ ไป หรือความเช่ือธรรมดา (belief) เช่น เช่ือวา่ มีนรก สวรรค ์เทวดา เร่ืองฝัน เป็นตน้ 
2. ความเช่ือท่ีแฝงไวด้ว้ยความกลวัหรือความเช่ือทางไสยศาสตร์ (superstition) ส าหรับพ้ืนท่ีภาคใตข้องไทย ผูค้นมีความ

เช่ือในลกัษณะเดียวกบัภูมิภาคอ่ืน ซ่ึงแต่เดิมชาวภาคใตมี้ความเช่ือในการนบัถือผีสาง เทวดา วิญญาณบรรพบุรุษ ซ่ึงมีการประกอบ
พิธีกรรมต่าง ๆ เพ่ือติดต่อกบัส่ิงเหนือธรรมชาติ ผูว้ิจยัพบวา่ ความเช่ือของพุทธศาสนา เป็นความเช่ือเร่ืองความกตญัญู กตเวที ต่อ
บรรพบุรุษท่ีล่วงลบัไปแลว้ โดยใชโ้นราเป็นส่ือ และผสมผสานความเช่ือของลทัธิพราหมณ์ ท่ีมีความเช่ือเร่ืองผีสาง เทวดา และ
พิธีกรรมตลอดจนความเช่ือต่าง ๆในพิธีกรรมโนราโรงครู อนัรวมไปถึงการเซ่นไหวบ้รรพบุรุษ การเขา้ทรง ท่ีปรากฏในโนราโรงครู 
ความเช่ือ และพิธีกรรมโนราโรงครู จึงมีบทบาทและหนา้ท่ีต่อสงัคมภาคใต ้ 

บรรดาศกัด์ิ พิทกัษศิ์ลป์ (2559) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัความเช่ือโนราของชาวบา้น คณะโนราลูกหลานตายายโนรา อนัเป็นสาเหตุ
ส าคญัท่ีท าใหมี้การประกอบพิธีกรรมโนราโรงครู กล่าวโดยสรุปได ้ดงัน้ี 

1. ความเช่ือเก่ียวกบัครูหมอโนรา ครูหมอโนรา บางทอ้งถ่ินเรียกวา่ ตายายโนรา คือ บูรพาจารยโ์นรา และบรรพบุรุษของ
โนราท่ีล่วงลบัไปแลว้ 

2. ความเช่ือเร่ืองไสยศาสตร์ การร าโนรา และการประกอบพิธีกรรมโนราโรงครู ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเช่ือทางไสยศาสตร์ 
3. ความเช่ือเร่ืองการแก้บน ชาวบา้นและคณะโนราเช่ือว่า การบนและการแก้บนครูหมอโนรา จะท าให้ตนเองได้รับ 

ความช่วยเหลือในส่ิงท่ีพ่ึงปรารถนา  
4. ความเช่ือเร่ืองการครอบเทริดหรือผูกผา้ใหญ่ คณะโนราเช่ือวา่ ผูท่ี้จะไดรั้บการสืบทอดโนราโดยสมบูรณ์ สามารถเป็น

โนราใหญ่หรือนายโรงโนรา และท าพิธีโนราโรงครูได ้ตอ้งไดรั้บการครอบเทริดหรือผกูผา้ใหญ่ 
5. ความเช่ือเร่ืองการเหยยีบเสน ชาวบา้นและคณะโนราเช่ือวา่ เสน เกิดจากการกระท าของผีเจา้เสน อาการจะดีข้ึนก็ต่อเม่ือ

โนราใหญ่ท าพิธีเหยยีบเสนให ้ในพิธีกรรมโนราโรงครู  
6. ความเช่ือเร่ืองการตดัผมผีช่อ ชาวบา้นและคณะโนราเช่ือวา่ ผมท่ีจบักนัเป็นกระจุก หรือเหมือนผูกมดัไวต้ั้งแต่ก าเนิด 

เน่ืองจากผูน้บัถือโนราเช่ือวา่ ครูหมอโนราตอ้งการใหค้นหน่ึงคนใดเป็นโนรา 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’
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วตัถุประสงค์ของงานวจิยั 
 

1. เพื่อศึกษาองคป์ระกอบทางดา้นนวนิยาย เร่ือง โรงครู ของ มาโนช นิสรา (ตีพิมพเ์ผยแพร่ปี พ.ศ. 2549) 
2. เพื่อศึกษาภาพสะทอ้นทางคติชนวทิยาทางดา้นความเช่ือและพิธีกรรมจากนวนิยาย เร่ือง “โรงครู” ของ มาโนช นิสรา

  
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

ผูว้จิยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเช่ือและพิธีกรรมครูหมอโนรา และโนราโรงครู โดยมุ่งเนน้
ในดา้นแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัความเช่ือเร่ืองครูหมอโนรา และโนราโรงครู 

ความเช่ือ เป็นความเช่ือของลทัธิศาสนา และพิธีกรรม ดงันั้น หากจะศึกษาเก่ียวกบัศาสนา หรือพิธีกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึง
ยอ่มไม่อาจละเลยท่ีจะท าความเขา้ใจเร่ืองความเช่ือได ้เพราะหากรู้จกัความเช่ือของทอ้งถ่ินใด ๆ แลว้ อาจจะท าความเขา้ใจเก่ียวกบั
ประเพณี พิธีกรรมของทอ้งถ่ินนั้น ยอ่มท าไดม้ากข้ึน 

เสาวลกัษณ์ อนนัตศานต ์(2530) ไดแ้บ่งประเภทของความเช่ือออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
1. ความเช่ือทัว่ ๆ ไป หรือความเช่ือธรรมดา (belief) เช่น เช่ือวา่ มีนรก สวรรค ์เทวดา เร่ืองฝัน เป็นตน้ 
2. ความเช่ือท่ีแฝงไวด้ว้ยความกลวัหรือความเช่ือทางไสยศาสตร์ (superstition) ส าหรับพ้ืนท่ีภาคใตข้องไทย ผูค้นมีความ

เช่ือในลกัษณะเดียวกบัภูมิภาคอ่ืน ซ่ึงแต่เดิมชาวภาคใตมี้ความเช่ือในการนบัถือผีสาง เทวดา วิญญาณบรรพบุรุษ ซ่ึงมีการประกอบ
พิธีกรรมต่าง ๆ เพ่ือติดต่อกบัส่ิงเหนือธรรมชาติ ผูว้ิจยัพบวา่ ความเช่ือของพุทธศาสนา เป็นความเช่ือเร่ืองความกตญัญู กตเวที ต่อ
บรรพบุรุษท่ีล่วงลบัไปแลว้ โดยใชโ้นราเป็นส่ือ และผสมผสานความเช่ือของลทัธิพราหมณ์ ท่ีมีความเช่ือเร่ืองผีสาง เทวดา และ
พิธีกรรมตลอดจนความเช่ือต่าง ๆในพิธีกรรมโนราโรงครู อนัรวมไปถึงการเซ่นไหวบ้รรพบุรุษ การเขา้ทรง ท่ีปรากฏในโนราโรงครู 
ความเช่ือ และพิธีกรรมโนราโรงครู จึงมีบทบาทและหนา้ท่ีต่อสงัคมภาคใต ้ 

บรรดาศกัด์ิ พิทกัษศิ์ลป์ (2559) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัความเช่ือโนราของชาวบา้น คณะโนราลูกหลานตายายโนรา อนัเป็นสาเหตุ
ส าคญัท่ีท าใหมี้การประกอบพิธีกรรมโนราโรงครู กล่าวโดยสรุปได ้ดงัน้ี 

1. ความเช่ือเก่ียวกบัครูหมอโนรา ครูหมอโนรา บางทอ้งถ่ินเรียกวา่ ตายายโนรา คือ บูรพาจารยโ์นรา และบรรพบุรุษของ
โนราท่ีล่วงลบัไปแลว้ 

2. ความเช่ือเร่ืองไสยศาสตร์ การร าโนรา และการประกอบพิธีกรรมโนราโรงครู ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเช่ือทางไสยศาสตร์ 
3. ความเช่ือเร่ืองการแก้บน ชาวบา้นและคณะโนราเช่ือว่า การบนและการแก้บนครูหมอโนรา จะท าให้ตนเองได้รับ 

ความช่วยเหลือในส่ิงท่ีพ่ึงปรารถนา  
4. ความเช่ือเร่ืองการครอบเทริดหรือผูกผา้ใหญ่ คณะโนราเช่ือวา่ ผูท่ี้จะไดรั้บการสืบทอดโนราโดยสมบูรณ์ สามารถเป็น

โนราใหญ่หรือนายโรงโนรา และท าพิธีโนราโรงครูได ้ตอ้งไดรั้บการครอบเทริดหรือผกูผา้ใหญ่ 
5. ความเช่ือเร่ืองการเหยยีบเสน ชาวบา้นและคณะโนราเช่ือวา่ เสน เกิดจากการกระท าของผีเจา้เสน อาการจะดีข้ึนก็ต่อเม่ือ

โนราใหญ่ท าพิธีเหยยีบเสนให ้ในพิธีกรรมโนราโรงครู  
6. ความเช่ือเร่ืองการตดัผมผีช่อ ชาวบา้นและคณะโนราเช่ือวา่ ผมท่ีจบักนัเป็นกระจุก หรือเหมือนผูกมดัไวต้ั้งแต่ก าเนิด 

เน่ืองจากผูน้บัถือโนราเช่ือวา่ ครูหมอโนราตอ้งการใหค้นหน่ึงคนใดเป็นโนรา 

 

7. ความเช่ือเร่ืองการรักษาอาการป่วยไข ้ชาวบา้นและคณะโนราเช่ือว่า ครูหมอ และพิธีกรรมโนราโรงครูสามารถรักษา
อาการป่วยไข ้

8. ความเช่ือเร่ืองการเขา้ทรงและร่างทรง ชาวบา้นและคณะโนราเช่ือวา่ ครูหมอสามารถติดต่อกบัลูกหลานไดโ้ดยผ่านศิลปิน
โนราโดยเฉพาะโนราใหญ่ และการเขา้ทรงในร่างของครูหมอโนราองคน์ั้น ๆ 

ศิราพร ณ ถลาง (2548) ทฤษฎีคติชนวทิยา: วเิคราะห์ต านาน-นิทานพ้ืนบา้น มองวา่ วฒันธรรมส่วนต่าง ๆ ในสังคม มีหนา้ท่ี
ตอบสนองความตอ้งการของมนุษย ์ทั้งดา้นปัจจยัพ้ืนฐาน ดา้นความมัน่คงทางสงัคม และความมัน่คงทางจิตใจ วฒันธรรมในส่วนท่ี
เป็นคติชน ไม่วา่จะเป็นเร่ืองเล่าประเภทต่าง ๆ เช่น เพลง การละเล่น ความเช่ือ พิธีกรรม ลว้นมีหนา้ท่ีตอบสนองความตอ้งการของมนุษย์
ทางดา้นจิตใจ และช่วยสร้างความเขม้แขง็ และความมัน่คงทางวฒันธรรมใหแ้ต่ละสงัคม 

 ผูว้จิยัพบวา่ สงัคมในปัจจุบนัตอ้งการความมัน่คงทางดา้นจิตใจ ซ่ึงส่งผลใหเ้กิดความเช่ือ และพิธีกรรมต่าง ๆ ท่ีตอบสนอง
ต่อความตอ้งการของมนุษยท่ี์ด ารงอยูใ่นสงัคม 

กรมส่งเสริมวฒันธรรม (2557) กล่าววา่ โนราโรงครูเป็นพิธีกรรมทางความเช่ือ ความศรัทธาของคนในชุมชน ไดม้าร่วม
พิธีกรรมโนราโรงครู ซ่ึงเป็นการรวมญาติมิตร ท่ีอยูห่่างไกลไดก้ลบัมาพร้อมกนัอีกคร้ัง และก่อให้เกิดเอกภาพ และสร้างสัมพนัธภาพ 
จากคนรุ่นหน่ึงไปสู่คนอีกรุ่นหน่ึง สอดคลอ้งกบั เธียรชยั อิศรเดช (2542) พิธีกรรมโนราโรงครู สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. โนราโรงครู เพ่ือครอบเทริดหรือผกูผา้ใหญ่ เม่ือฝึกหดัโนราจนช านาญ ตอ้งใหโ้นราใหญ่หรือนายโรง จดัพิธีครอบเทริด 
เป็นการเขา้สู่การเป็นโนราท่ีสมบูรณ์ 

2. โนราโรงครู เพ่ือเซ่นไหวบ้รรพบุรุษ เป็นพิธีกรรมความเช่ือดั้งเดิมท่ีเช่ือวา่ บรรพบุรุษผูล่้วงลบัไปแลว้ เป็นผูท้รงไวซ่ึ้ง
ความศกัด์ิสิทธ์ิ แต่ละครอบครัวจดัพิธีเซ่นไหวบ้รรพบุรุษของตน เพ่ือขอบคุณท่ีช่วยอ านวยพรใหชี้วติลูกหลานอยูเ่ยน็เป็นสุข 

เรือนแกว้ ภทัรานุประวติั (2554) ให้ค  านิยาม พิธีกรรมทางสังคม (socialization) หมายถึง การถ่ายทอดวฒันธรรมจากรุ่น
พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย ท่ีสืบต่อให้คนรุ่นหลงั ดว้ยการส่งต่อความคิด ความเช่ือ การปลูกฝังทางวฒันธรรม จากอดีตจนถึงปัจจุบนั ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ อุทยั หิรัญโต (2556) ไดก้ล่าวไวว้า่ พิธีกรรม คือ สัญลกัษณ์ท่ีแสดงถึงพฤติกรรม หรือการกระท าของคน
ในสังคมท่ีเกิดจากความเช่ือ ซ่ึงกล่าวไดว้า่ พิธีกรรมส่วนใหญ่เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาสนา พิธีกรรม และความเช่ือให้บุคคลใน
สงัคมเคารพนบัถือบรรพบุรุษ  

กระทรวงวฒันธรรม, กรมส่งเสริมวฒันธรรม (2559) การประกอบพิธีโนราโรงครู แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ (1) โนรา
โรงครูใหญ่ หมายถึง การร าโนราโรงครูอยา่งเตม็รูปแบบ ซ่ึงประกอบพิธี 3 วนั 2 คืน ในช่วงเดือน 3 เดือน 6 เดือน 9 หรือช่วงเดือน
มีนาคมถึงกนัยายน โดยเร่ิมในวนัพุธไปส้ินสุดในวนัศุกร์ และตอ้งกระท าเป็นประจ าทุกปี หรือทุกสามปี หรือทุกห้าปี ทั้งน้ี ข้ึนอยู่
กบัการปฏิบติัของโนราแต่ละสาย (2) โนราโรงครูเล็ก ใชเ้วลา 1 วนั 1 คืน โดยปกติแลว้ จะประกอบพิธีกรรมเร่ิมในตอนเยน็วนัพุธ
แลว้ไปส้ินสุดในวนัพฤหัสบดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ศาสตร์แห่งครูหมอโนรา (2556) กล่าวไวว้่า การแสดงโนราโรงครู มีขั้นตอนในการ
ประกอบพิธีกรรมและการแสดงโดยใชเ้วลาในการประกอบพิธีกรรม 3 วนั 2 คืน คือ ก าหนดวนัแรกคือ วนัพุธ วนัท่ีสอง คือ วนั
พฤหัสบดี และวนัท่ีสาม คือ วนัศุกร์ ซ่ึงในแต่ละวนั จะมีจุดมุ่งหมายและความส าคญัของการประกอบพิธีกรรมโนราโรงครู ท่ี
ต่างกนั 

นอกจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้จิยัพบวา่ มีผูท่ี้ศึกษาเก่ียวกบัองคป์ระกอบของนวนิยายไวแ้ละ
ตรงตามการศึกษาของผูว้ิจยั คือ เปล้ือง ณ นคร (2540) ได้อธิบายความหมายของนวนิยายไวว้่า นวนิยาย หมายถึง เร่ืองราวท่ีมี
พฤติการณ์ต่อเน่ืองกนั อาจมีมูลความจริงแฝงอยูก็่ได ้ไม่ก าหนดตวัละคร มีความยาว ตั้งแต่ 40,000 ค าข้ึนไป ความมุ่งหมายเพ่ือความ
เพลิดเพลิน  

สายทิพย ์นุกลูกิจ (2543) กล่าวถึง องคป์ระกอบส าคญัของนวนิยาย 6 ประการ คือ 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

740740

 

1. แก่นเร่ือง คือ ทศันะท่ีผูแ้ต่งตอ้งการจะส่ือใหผู้อ่้านทราบ 
2. โครงเร่ือง คือ เหตุการณ์ชุดหน่ึงท่ีเกิดข้ึนต่อเน่ืองเป็นเหตุเป็นผลต่อกนั กล่าวโดยสรุป คือ กลวธีิการเช่ือมโยงเหตุการณ์

ท่ีเกิดข้ึนในเร่ือง ใหด้ าเนินการต่อเน่ืองกนัเป็นเร่ืองราวอยา่งมีเหตุมีผล ตั้งแต่ตน้ไปถึงจุดจบ 
3. ตวัละคร คือ บุคคลท่ีผูแ้ต่งสมมติข้ึนมา เพ่ือใหก้ระท าพฤติกรรมในเร่ือง คือ ผูมี้บทบาทในเน้ือเร่ือง หรือผูท่ี้ท าให้เร่ือง

เคล่ือนไหวด าเนินไปสู่จุดหมายปลายทาง 
4. บทสนทนา คือ ค าพดูของตวัละคร ท่ีใชโ้ตต้อบกนัในเร่ือง 
5. ฉาก คือ สถานท่ี เวลา และสภาพแวดลอ้มทุกอยา่งท่ีปรากฏในเร่ือง เพ่ือบอกใหท้ราบวา่ ตวัละครก าลงัแสดงบทบาทใน

ชีวติของเขาในส่ิงแวดลอ้มอยา่งไร 
6. บรรยากาศ คือ ทีท่า หรือทศันคติของผูอ่้าน ท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงตามผูแ้ต่งจะชกัพาไป 
ทั้งน้ี ผูว้ิจยัน าแนวคิด ทฤษฎี ท่ีเก่ียวขอ้งมาวิเคราะห์องคป์ระกอบของนวนิยาย เร่ือง โรงครู ในดา้นต่าง ๆ คือ แก่นเร่ือง โครง

เร่ือง ตวัละคร ฉาก และบทสนทนา รวมถึงความเช่ือและพิธีกรรมของครูหมอโนราและโนราโรงครู จากนวนิยาย เร่ือง โรงครู ซ่ึง 
สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ ความเช่ือท่ีมีต่อครูหมอโนรา หรือตายายโนรา ยงัคงปรากฎใหเ้ห็นผา่นภาพแทนของนวนิยายดงักล่าว 
 

วธีิด าเนินการวจิยั 
 

วจิยัเร่ือง ภาพสะทอ้นดา้นคติชนวิทยาจากนวนิยาย เร่ือง โรงครู เป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวจิยัตามล าดบั
ต่อไปน้ี 

1. ขั้นรวบรวมขอ้มูลและศึกษาเอกสาร 
1.1 ศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวกบันวนิยายเร่ือง “โรงครู” ในดา้นความเช่ือ ประเพณี และพิธีกรรมของโนราโรงครู 
1.2 จ าแนกองคป์ระกอบนวนิยาย เร่ือง “โรงครู” ของมาโนช นิสรา 
1.3 รวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเช่ือประเพณีและพิธีกรรมโนราโรงครู 

2. ขั้นวเิคราะห์ขอ้มูล  
2.1 วเิคราะห์เน้ือหาและองคป์ระกอบของนวนิยาย เร่ือง โรงครู 
2.2 วเิคราะห์ภาพสะทอ้นดา้นคติชนวทิยาทางดา้นความเช่ือและพิธีกรรมจากนวนิยาย เร่ือง โรงครู 

3. ขั้นน าเสนอผลการวจิยั 
3.1 น าเสนอโดยใชรู้ปแบบพรรณนาวเิคราะห์ 
3.2 สรุป อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 

 
ผลการวจิยั 

 
ผลการศึกษา ภาพสะทอ้นดา้นคติชนวทิยาจากนวนิยาย เร่ือง โรงครู ผูว้จิยัไดศึ้กษาองคป์ระกอบของนวนิยาย เร่ือง โรงครู  

ซ่ึงประกอบดว้ย แก่นเร่ือง โครงเร่ือง ตวัละคร ฉาก และบทสนทนา สรุปไดว้า่ 
แก่นเร่ือง และโครงเร่ืองของนวนิยาย เร่ือง โรงครู อธิบายการสืบทอดทายาทโนราของตวัละครเอก “โนรา” ซ่ึงเป็นผูท่ี้ถูก

ส่ิงล้ีลบั โดยเช่ือวา่ เป็นครูหมอโนราเลือกให้เป็นทายาทโนราโรงครูเป็นคนต่อไป หากปฏิเสธการเป็นผูสื้บทอดโนรา อาจปรากฎ



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี

741741

 

1. แก่นเร่ือง คือ ทศันะท่ีผูแ้ต่งตอ้งการจะส่ือใหผู้อ่้านทราบ 
2. โครงเร่ือง คือ เหตุการณ์ชุดหน่ึงท่ีเกิดข้ึนต่อเน่ืองเป็นเหตุเป็นผลต่อกนั กล่าวโดยสรุป คือ กลวธีิการเช่ือมโยงเหตุการณ์

ท่ีเกิดข้ึนในเร่ือง ใหด้ าเนินการต่อเน่ืองกนัเป็นเร่ืองราวอยา่งมีเหตุมีผล ตั้งแต่ตน้ไปถึงจุดจบ 
3. ตวัละคร คือ บุคคลท่ีผูแ้ต่งสมมติข้ึนมา เพ่ือใหก้ระท าพฤติกรรมในเร่ือง คือ ผูมี้บทบาทในเน้ือเร่ือง หรือผูท่ี้ท าให้เร่ือง

เคล่ือนไหวด าเนินไปสู่จุดหมายปลายทาง 
4. บทสนทนา คือ ค าพดูของตวัละคร ท่ีใชโ้ตต้อบกนัในเร่ือง 
5. ฉาก คือ สถานท่ี เวลา และสภาพแวดลอ้มทุกอยา่งท่ีปรากฏในเร่ือง เพ่ือบอกใหท้ราบวา่ ตวัละครก าลงัแสดงบทบาทใน

ชีวติของเขาในส่ิงแวดลอ้มอยา่งไร 
6. บรรยากาศ คือ ทีท่า หรือทศันคติของผูอ่้าน ท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงตามผูแ้ต่งจะชกัพาไป 
ทั้งน้ี ผูว้ิจยัน าแนวคิด ทฤษฎี ท่ีเก่ียวขอ้งมาวิเคราะห์องคป์ระกอบของนวนิยาย เร่ือง โรงครู ในดา้นต่าง ๆ คือ แก่นเร่ือง โครง

เร่ือง ตวัละคร ฉาก และบทสนทนา รวมถึงความเช่ือและพิธีกรรมของครูหมอโนราและโนราโรงครู จากนวนิยาย เร่ือง โรงครู ซ่ึง 
สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ ความเช่ือท่ีมีต่อครูหมอโนรา หรือตายายโนรา ยงัคงปรากฎใหเ้ห็นผา่นภาพแทนของนวนิยายดงักล่าว 
 

วธีิด าเนินการวจิยั 
 

วจิยัเร่ือง ภาพสะทอ้นดา้นคติชนวิทยาจากนวนิยาย เร่ือง โรงครู เป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวจิยัตามล าดบั
ต่อไปน้ี 

1. ขั้นรวบรวมขอ้มูลและศึกษาเอกสาร 
1.1 ศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวกบันวนิยายเร่ือง “โรงครู” ในดา้นความเช่ือ ประเพณี และพิธีกรรมของโนราโรงครู 
1.2 จ าแนกองคป์ระกอบนวนิยาย เร่ือง “โรงครู” ของมาโนช นิสรา 
1.3 รวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเช่ือประเพณีและพิธีกรรมโนราโรงครู 

2. ขั้นวเิคราะห์ขอ้มูล  
2.1 วเิคราะห์เน้ือหาและองคป์ระกอบของนวนิยาย เร่ือง โรงครู 
2.2 วเิคราะห์ภาพสะทอ้นดา้นคติชนวทิยาทางดา้นความเช่ือและพิธีกรรมจากนวนิยาย เร่ือง โรงครู 

3. ขั้นน าเสนอผลการวจิยั 
3.1 น าเสนอโดยใชรู้ปแบบพรรณนาวเิคราะห์ 
3.2 สรุป อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 

 
ผลการวจิยั 

 
ผลการศึกษา ภาพสะทอ้นดา้นคติชนวทิยาจากนวนิยาย เร่ือง โรงครู ผูว้จิยัไดศึ้กษาองคป์ระกอบของนวนิยาย เร่ือง โรงครู  

ซ่ึงประกอบดว้ย แก่นเร่ือง โครงเร่ือง ตวัละคร ฉาก และบทสนทนา สรุปไดว้า่ 
แก่นเร่ือง และโครงเร่ืองของนวนิยาย เร่ือง โรงครู อธิบายการสืบทอดทายาทโนราของตวัละครเอก “โนรา” ซ่ึงเป็นผูท่ี้ถูก

ส่ิงล้ีลบั โดยเช่ือวา่ เป็นครูหมอโนราเลือกให้เป็นทายาทโนราโรงครูเป็นคนต่อไป หากปฏิเสธการเป็นผูสื้บทอดโนรา อาจปรากฎ

 

อาการแปลกประหลาดท่ีแพทยไ์ม่สามารถรักษาให้หายจากอาการเจ็บป่วยได ้วิธีท่ีท าให้โนราอาการดีข้ึน คือ โนราตอ้งยินยอมรับ
การเป็นผูสื้บทอดทายาทของครูหมอโนราหรือตายายโนรา ความเช่ือเร่ืองน้ี ยงัคงมีปรากฎในสงัคมภาคใต ้

ตวัละครท่ีปรากฏในนวนิยาย เร่ือง โรงครู พบตวัละครท่ีมีบทบาทส าคญั 7 ตวัละคร ได้แก่ โนรา เด้ือม ลุงเปล้ือง อาดวง 
อาจารย์ปรัชญาเมธี พากย์บท และธารใส เป็นตวัละครท่ีสร้างอรรถรส  ท าให้ด าเนินเร่ืองได้สนุกสนาน อีกทั้ งผูป้ระพนัธ์ได้
สอดแทรกขอ้มูลเก่ียวกบัโนราโรงครู ซ่ึงเป็นขอ้เท็จจริงตลอดทั้งเร่ือง ส่งผลให้ผูอ่้านไดเ้ขา้ใจ เขา้ถึงเน้ือเร่ือง และตวัละครมากข้ึน
(การด าเนินเร่ืองสนุกสนานเป็นเพียงอรรถรส) 

ฉาก และบรรยากาศของนวนิยาย เร่ือง โรงครู เป็นฉากและบรรยากาศท่ีเก่ียวกบัสถานท่ี หรือสภาพแวดลอ้มของตวัละคร  
ท่ีสอดคลอ้งกบัการด าเนินเร่ือง ไดแ้ก่ ฉากในมหาวทิยาลยั ฉากในโรงพยาบาท และฉากท่ีอยูอ่าศยัของตวัละคร ทั้งสามฉากสะทอ้น
เร่ืองราวและเหตุการณ์ของนวนิยาย เร่ือง โรงครู ซ่ึงท าใหผู้อ่้านไดท้ราบความเป็นมาของเร่ืองไดส้มบูรณ์ท่ีสุด 

บทสนทนาของนวนิยาย เร่ือง โรงครู ไม่เนน้การสนทนา แต่มุ่งเนน้การพรรณนา และการบรรยายผ่านตวัละครเป็นหลกั 
โดยปรากฏบทสนทนา สลบัการบรรยายท าใหผู้อ่้านทราบและเขา้ใจเน้ือเร่ืองมากข้ึน 

ความเช่ือเก่ียวกบัครูหมอโนราและโนราโรงครูจากนวนิยาย เร่ือง โรงครู ผูว้จิยัพบวา่ ความเช่ือเก่ียวกบัครูหมอโนรา และโนรา
โรงครู ปรากฎ 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ ความเช่ือทัว่ไปเก่ียวกบัครูหมอโนราและโนราโรงครู และความเช่ือเก่ียวกบัไสยศาสตร์ ลกัษณะแรก 
ความเช่ือทัว่ไปเก่ียวกบัครูหมอโนราและโนราโรงครู อนัไดแ้ก่  

1. ความเช่ือเร่ืองการสืบทอดเช้ือสายโนราโรงครู หมายถึง เป็นความเช่ือเร่ืองการครอบเทริดหรือผูกผา้ใหญ่ นบัเป็นพิธีกรรม
การเขา้สู่การเป็นโนราโดยสมบูรณ์  

2. ความเช่ือเร่ืองการร าสอดเคร่ืองสอดก าไล หมายถึง พิธีกรรมศกัด์ิสิทธ์ิท่ีโนราฝากตวัเป็นลูกศิษยข์องครูหมอโนรา จึงเป็น
โนราท่ีสมบูรณ์ ลกัษณะท่ีสอง คือ ความเช่ือเก่ียวกบัไสยศาสตร์ ปรากฏความเช่ือ 3 ประการคือ (1) ความเช่ือเร่ืองการรักษาอาการ
เจ็บป่วย หมายถึง พิธีกรรมการรักษาอาการเจ็บป่วยท่ีเกิดข้ึนกบัร่างกายในลกัษณะต่าง ๆ เช่น การเหยียบเสน ซ่ึงเป็นการสัมผสั รักษา
ดว้ยการท่ีผูป้ระกอบพิธีใชเ้ทา้เหยยีบตามร่างกายของผูท่ี้มีอาการเจ็บป่วย จากการมีเน้ืองอกท่ีนูนข้ึนมาจากระดบัผิวหนงั มีลกัษณะ
เป็นแผ่นบาง ๆ ซ่ึงศพัท์ทางโนราเรียกว่า “เสน” (มาโนช นิสรา, 2549) อาการ “เสน” น้ี ไม่มีอาการเจ็บปวด แต่หากไม่ไดรั้บการ
รักษา ช้ินเน้ือดงักล่าวก็จะมีขนาดใหญ่ และนูนข้ึนตามการเจริญเติบโตของช่วงอาย ุเสนมี 2 ลกัษณะ ถา้เน้ือท่ีงอกข้ึนมามีสีแดง เรียกวา่ 
“เสนทอง” ถา้มีสีด า เรียกวา่ “เสนด า” ตามความเช่ือของคนใต ้โดยทัว่ไปเช่ือวา่ ผูใ้ดท่ีมีเสนปรากฏอยู ่เป็นส่ิงท่ีแสดงถึงการท าเคร่ืองหมาย
ของตายาย คือ บรรพบุรุษผูล่้วงลบัไปแลว้ หรือครูหมอโนราไดท้ าสญัลกัษณ์จบัจองไว ้(2) ความเช่ือเร่ืองร่างทรง หมายถึง พิธีกรรม
ท่ีใชร่้างทรง เพ่ือติดต่อระหวา่งบุคคลทัว่ไป กบับรรพบุรุษท่ีล่วงลบัไปแลว้ เรียกวา่ “ร่างทรง” ซ่ึงปรากฎ 2 ลกัษณะ คือ (2.1) ร่าง
ทรงท่ีเป็นเช้ือสายของโนราและสมคัรใจเป็นร่างทรง (2.2) ร่างทรงท่ีไม่ไดเ้ป็นเช้ือสายโนราแต่สมคัรใจเป็นร่างทรง (บรรดาศกัด์ิ 
พิทกัษศิ์ลป์, 2559) (3) ความเช่ือเร่ืองการแกบ้น หมายถึง พิธีกรรมท่ีจดัท าข้ึนเม่ือประสบ หรือไดรั้บในส่ิงอนัพึงประสงค ์จากการบน
บานกบัครูหมอโนรา โดยทัว่ไปแลว้ เกิดข้ึนจากสองสาเหตุส าคญั คือ เกิดจากการขอความช่วยเหลือ และเม่ือส าเร็จจึงตอ้งแกบ้น (แก้
เหมรฺย) และอีกประการหน่ึง คือ เกิดจากการถูกลงโทษจากครูหมอโนรา อนัอาจมาจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น การไม่เคารพนับถือ 
วา่งเวน้การเซ่นไหวต้ามธรรมเนียมปฏิบติั หรืออาจเกิดจากการปฏิเสธไม่รับการสืบทอดเช้ือสายโนรา (บรรดาศกัด์ิ พิทกัษ์ศิลป์, 
2559)  

ส่วนพิธีกรรมครูหมอโนราและโนราโรงครูในนวนิยาย เร่ือง “โรงครู” ท่ีปรากฏในนวนิยาย เร่ือง โรงครู ได้แก่ (1) 
พิธีกรรมท่ีเก่ียวกบัโนราโรงครูใหญ่ หมายถึง เป็นพิธีกรรมโนราโรงครูใหญ่ ใชเ้วลา 3 วนั ในการประกอบพิธีกรรม มีพิธีกรรม
ครอบเทริดหรือผกูผา้ใหญ่ เป็นพิธีกรรมการเขา้สู่การเป็นโนราโดยสมบูรณ์ และพิธีกรรมการร าสอดเคร่ืองสอดก าไล เป็นพิธีกรรมการ
ฝากตวัเป็นลูกศิษย ์(2) พิธีกรรมท่ีเก่ียวกบัโนราโรงครูเลก็ หมายถึง เป็นพิธีกรรมโนราโรงครูเล็ก ใชเ้วลา 1 วนั ในการประกอบพิธีกรรม 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

742742

 

มีพิธีกรรมการรักษาอาการเจ็บป่วยท่ีเกิดข้ึนกบัร่างกายในลกัษณะต่าง ๆ และพิธีกรรมการแกบ้น เป็นพิธีกรรมจดัท าข้ึน เม่ือไดส่ิ้งท่ี
พึงประสงคจ์ากครูหมอโนรา ซ่ึงในนวนิยาย เร่ือง โรงครู ปรากฎพิธีกรรมโรงครูเล็ก (3) ระยะเวลาการประกอบพิธีกรรม หมายถึง 
ช่วงเวลาท่ีนิยมในการประกอบพิธีกรรม คือ เดือนส่ี เดือนหก เดือนเจ็ด เดือนเกา้ เดือนสิบเอ็ด เดือนสิบสอง ยกเวน้เดือนอา้ย เดือน
สาม เดือนห้า เดือนแปด และเดือนสิบตามปฏิทินแบบจนัทรคติ ท่ีห้ามท าพิธีกรรม แต่ไม่จ ากดัวนัขา้งข้ึน หรือขา้งแรม พิธีกรรม
โนราโรงครูใหญ่ ใชเ้วลา 3 วนั คือ เร่ิมในวนัพธุช่วงเยน็ ส้ินสุดลงในวนัศุกร์ ส่วนโนราโรงครูเล็ก ใชเ้วลา 1 วนั คือ เร่ิมวนัพุธตอน
เยน็ ส้ินสุดวนัพฤหสับดี (กระทรวงวฒันธรรม, กรมส่งเสริมวฒันธรรม 2559) จากนวนิยายเร่ือง โรงครู พิธีกรรมจะเป็นพิธีกรรมโนรา
โรงครูเลก็ มีการท าพิธีกรรมเพียง 1 วนัเท่านั้น (4) เคร่ืองบูชาประกอบพิธีกรรม คือ ส่ิงของท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองบูชาหรือเซ่นไหวค้รูหมอ
โนราหรือตายายโนรา จากนวนิยาย เร่ือง โรงครู เคร่ืองบูชาประกอบพิธีกรรม ประกอบไปด้วย อาหารคาวหวาน เคร่ืองด่ืม ผลไม ้
ดอกไม ้ธูปเทียน เงิน เช่น หัวหมูตม้ ไก่บ้านตม้ หมากพลู ดอกไม ้ขา้วตอก เหลา้ขาว บุหร่ี ธูป เทียน อาหารคาว อาหารหวาน 
มะพร้าวอ่อน เป็นเคร่ืองบูชาครูหมอโนราหรือตายายโนรา และในพิธีกรรมการแกบ้น (แกเ้หมรฺย) ของครูหมอโนรา (มาโนช นิสรา, 
2549) (5) อุปกรณ์ประกอบพิธีกรรม คือ ส่ิงของท่ีมีความส าคญั และศักด์ิสิทธ์ิ ถือเป็นสัญลกัษณ์ของโนรา มีความเช่ือว่า ส่ิงของ
เหล่าน้ี ตอ้งน ามาใชทุ้กคร้ังท่ีมีการประกอบพิธีกรรม หากขาดส่ิงหน่ึงส่ิงใดไป พิธีกรรมจะไม่ส าเร็จ และ (6) บทร้องประกอบท่าร า 
คือ ขอ้ความหรือบทความท่ีถูกถ่ายทอดเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีปรากฏเป็นบทกลอนใชข้บัร้องประกอบท่าร า บทร้องท่ีใชใ้นการประกอบ
ท่าร า มีอยูม่ากมาย เช่น “ บทครูสอน บทสอนร า บทปฐม บทลูกอ่อน บทฝนตกขา้งเหนือ บทฟ้าลัน่ บทกานา้ บทใจชาย บทโสกงั บทระไว
ระแวก บทพรายงาม บทไหวค้รู บทเชิญครู” เป็นตน้ (ศาสตร์แห่งครูหมอโนรา, 2556) จากนวนิยายเร่ืองโรงครู บทร้องประกอบท่า
ร า ท่ีปรากฏใหเ้ห็น คือ บทเชิญครูและบทไหวค้รู 

นอกจากน้ี ในพิธีกรรมอนัเก่ียวกบัโนราโรงครูใหญ่ หรือโนราโรงครูเลก็ ยงัมีพิธีกรรมปลีกยอ่ยอีกคือ (1) พิธีกรรมการร า
สอดเคร่ืองสอดก าไล เป็นพิธีกรรมท่ีปรากฎในนวนิยายเร่ือง “โรงครู” เป็นการฝากตวัเป็นศิษยค์รูหมอโนราตอนโนราอายุแปดปี  
(2) พิธีกรรมรักษาอาการเจ็บป่วย เป็นพิธีกรรมท่ีเป็นการรักษาอาการเจ็บป่วยท่ีแพทยปั์จจุบนัไม่สามารถรักษาให้หายได ้(3) พิธี
ติดต่อส่ือสารกับครูหมอโนราโดยใชร่้างทรง (4) พิธีกรรมครอบเทริดหรือผูกผา้ใหญ่ เป็นพิธีกรรมการเขา้สู่การเป็นโนราโดย
สมบูรณ์ โดยโนราใหญ่ประกอบพิธีกรรมใหส้ าหรับบุคคลท่ีประสงคต์ดัขาดการเป็นโนรา และ (5) พิธีกรรมการแกบ้น (แกเ้หมรฺย) 
เป็นพิธีกรรมถวายส่ิงท่ีไดบ้นบานไว ้เม่ือส าเร็จจึงน ามาแกบ้นแก่ครูหมอโนราตามค ามัน่สญัญา 
 

อภิปรายผลการวจิยั 
 

จากการวิจยั ภาพสะทอ้นดา้นคติชนวิทยาจากนวนิยาย เร่ือง  โรงครู พบว่า องค์ประกอบของนวนิยายเร่ืองโรงครู เป็น 
การสะทอ้นเร่ืองราวของนวนิยาย เร่ือง “โรงครู” ในดา้นความเช่ือและการประกอบพิธีกรรมของโนราโรงครู จากการศึกษาดา้น
องคป์ระกอบของนวนิยาย เร่ือง โรงครู และภาพสะทอ้นทางคติชนวิทยาทางดา้นความเช่ือ และพิธีกรรมจากนวนิยาย  เร่ือง โรงครู  
ของ มาโนช นิสรา สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ เสาวลกัษณ์ อนนัตศานต ์(2530) ไดแ้บ่งประเภทของความเช่ือไวว้า่ ความเช่ือทัว่ ๆ ไป 
และความเช่ือทางไสยศาสตร์ ส าหรับพ้ืนท่ีภาคใตมี้ความเช่ือในการนบัถือผีสาง เทวดา วิญญาณบรรพบุรุษ ความเช่ือเร่ืองการรักษา
อาการเจ็บไขไ้ดป่้วย และพิธีกรรมโนราโรงครู ยงัคงมีให้เห็น ซ่ึงความเช่ือท่ีปรากฏในนวนิยาย เร่ือง โรงครู คือ ความเช่ือเร่ืองการ
แกบ้นครูหมอโนรา ความเช่ือในการรักษาอาการเจ็บป่วยท่ีเกิดข้ึนกบัตวัของโนรา และความเช่ือเร่ืองการสืบทอดทายาทโนราโรงครู 
ความเช่ือเหล่าน้ี เป็นความเช่ือท่ีปรากฏอยูใ่นนวนิยาย เร่ือง โรงครู ซ่ึงผูว้จิยัไดศึ้กษาในประเด็นดงักล่าวขา้งตน้  

โนราโรงครู เป็นหน่ึงในความเช่ือและพิธีกรรมของภาคใต ้ซ่ึงให้ความส าคญักบับรรพบุรุษผูท่ี้ล่วงลบัไปแลว้ หรือท่ีคน
ภาคใตเ้รียกวา่ ตายายโนรา ความเช่ือและพิธีกรรมโนราโรงครู ยงัคงมีให้เห็น และเป็นวิถีชีวิตของคนภาคใตม้าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี
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มีพิธีกรรมการรักษาอาการเจ็บป่วยท่ีเกิดข้ึนกบัร่างกายในลกัษณะต่าง ๆ และพิธีกรรมการแกบ้น เป็นพิธีกรรมจดัท าข้ึน เม่ือไดส่ิ้งท่ี
พึงประสงคจ์ากครูหมอโนรา ซ่ึงในนวนิยาย เร่ือง โรงครู ปรากฎพิธีกรรมโรงครูเล็ก (3) ระยะเวลาการประกอบพิธีกรรม หมายถึง 
ช่วงเวลาท่ีนิยมในการประกอบพิธีกรรม คือ เดือนส่ี เดือนหก เดือนเจ็ด เดือนเกา้ เดือนสิบเอ็ด เดือนสิบสอง ยกเวน้เดือนอา้ย เดือน
สาม เดือนห้า เดือนแปด และเดือนสิบตามปฏิทินแบบจนัทรคติ ท่ีห้ามท าพิธีกรรม แต่ไม่จ ากดัวนัขา้งข้ึน หรือขา้งแรม พิธีกรรม
โนราโรงครูใหญ่ ใชเ้วลา 3 วนั คือ เร่ิมในวนัพธุช่วงเยน็ ส้ินสุดลงในวนัศุกร์ ส่วนโนราโรงครูเล็ก ใชเ้วลา 1 วนั คือ เร่ิมวนัพุธตอน
เยน็ ส้ินสุดวนัพฤหสับดี (กระทรวงวฒันธรรม, กรมส่งเสริมวฒันธรรม 2559) จากนวนิยายเร่ือง โรงครู พิธีกรรมจะเป็นพิธีกรรมโนรา
โรงครูเลก็ มีการท าพิธีกรรมเพียง 1 วนัเท่านั้น (4) เคร่ืองบูชาประกอบพิธีกรรม คือ ส่ิงของท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองบูชาหรือเซ่นไหวค้รูหมอ
โนราหรือตายายโนรา จากนวนิยาย เร่ือง โรงครู เคร่ืองบูชาประกอบพิธีกรรม ประกอบไปด้วย อาหารคาวหวาน เคร่ืองด่ืม ผลไม ้
ดอกไม ้ธูปเทียน เงิน เช่น หัวหมูตม้ ไก่บ้านตม้ หมากพลู ดอกไม ้ขา้วตอก เหลา้ขาว บุหร่ี ธูป เทียน อาหารคาว อาหารหวาน 
มะพร้าวอ่อน เป็นเคร่ืองบูชาครูหมอโนราหรือตายายโนรา และในพิธีกรรมการแกบ้น (แกเ้หมรฺย) ของครูหมอโนรา (มาโนช นิสรา, 
2549) (5) อุปกรณ์ประกอบพิธีกรรม คือ ส่ิงของท่ีมีความส าคญั และศักด์ิสิทธ์ิ ถือเป็นสัญลกัษณ์ของโนรา มีความเช่ือว่า ส่ิงของ
เหล่าน้ี ตอ้งน ามาใชทุ้กคร้ังท่ีมีการประกอบพิธีกรรม หากขาดส่ิงหน่ึงส่ิงใดไป พิธีกรรมจะไม่ส าเร็จ และ (6) บทร้องประกอบท่าร า 
คือ ขอ้ความหรือบทความท่ีถูกถ่ายทอดเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีปรากฏเป็นบทกลอนใชข้บัร้องประกอบท่าร า บทร้องท่ีใชใ้นการประกอบ
ท่าร า มีอยูม่ากมาย เช่น “ บทครูสอน บทสอนร า บทปฐม บทลูกอ่อน บทฝนตกขา้งเหนือ บทฟ้าลัน่ บทกานา้ บทใจชาย บทโสกงั บทระไว
ระแวก บทพรายงาม บทไหวค้รู บทเชิญครู” เป็นตน้ (ศาสตร์แห่งครูหมอโนรา, 2556) จากนวนิยายเร่ืองโรงครู บทร้องประกอบท่า
ร า ท่ีปรากฏใหเ้ห็น คือ บทเชิญครูและบทไหวค้รู 

นอกจากน้ี ในพิธีกรรมอนัเก่ียวกบัโนราโรงครูใหญ่ หรือโนราโรงครูเลก็ ยงัมีพิธีกรรมปลีกยอ่ยอีกคือ (1) พิธีกรรมการร า
สอดเคร่ืองสอดก าไล เป็นพิธีกรรมท่ีปรากฎในนวนิยายเร่ือง “โรงครู” เป็นการฝากตวัเป็นศิษยค์รูหมอโนราตอนโนราอายุแปดปี  
(2) พิธีกรรมรักษาอาการเจ็บป่วย เป็นพิธีกรรมท่ีเป็นการรักษาอาการเจ็บป่วยท่ีแพทยปั์จจุบนัไม่สามารถรักษาให้หายได ้(3) พิธี
ติดต่อส่ือสารกับครูหมอโนราโดยใชร่้างทรง (4) พิธีกรรมครอบเทริดหรือผูกผา้ใหญ่ เป็นพิธีกรรมการเขา้สู่การเป็นโนราโดย
สมบูรณ์ โดยโนราใหญ่ประกอบพิธีกรรมใหส้ าหรับบุคคลท่ีประสงคต์ดัขาดการเป็นโนรา และ (5) พิธีกรรมการแกบ้น (แกเ้หมรฺย) 
เป็นพิธีกรรมถวายส่ิงท่ีไดบ้นบานไว ้เม่ือส าเร็จจึงน ามาแกบ้นแก่ครูหมอโนราตามค ามัน่สญัญา 
 

อภิปรายผลการวจิยั 
 

จากการวิจยั ภาพสะทอ้นดา้นคติชนวิทยาจากนวนิยาย เร่ือง  โรงครู พบว่า องค์ประกอบของนวนิยายเร่ืองโรงครู เป็น 
การสะทอ้นเร่ืองราวของนวนิยาย เร่ือง “โรงครู” ในดา้นความเช่ือและการประกอบพิธีกรรมของโนราโรงครู จากการศึกษาดา้น
องคป์ระกอบของนวนิยาย เร่ือง โรงครู และภาพสะทอ้นทางคติชนวิทยาทางดา้นความเช่ือ และพิธีกรรมจากนวนิยาย  เร่ือง โรงครู  
ของ มาโนช นิสรา สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ เสาวลกัษณ์ อนนัตศานต ์(2530) ไดแ้บ่งประเภทของความเช่ือไวว้า่ ความเช่ือทัว่ ๆ ไป 
และความเช่ือทางไสยศาสตร์ ส าหรับพ้ืนท่ีภาคใตมี้ความเช่ือในการนบัถือผีสาง เทวดา วิญญาณบรรพบุรุษ ความเช่ือเร่ืองการรักษา
อาการเจ็บไขไ้ดป่้วย และพิธีกรรมโนราโรงครู ยงัคงมีให้เห็น ซ่ึงความเช่ือท่ีปรากฏในนวนิยาย เร่ือง โรงครู คือ ความเช่ือเร่ืองการ
แกบ้นครูหมอโนรา ความเช่ือในการรักษาอาการเจ็บป่วยท่ีเกิดข้ึนกบัตวัของโนรา และความเช่ือเร่ืองการสืบทอดทายาทโนราโรงครู 
ความเช่ือเหล่าน้ี เป็นความเช่ือท่ีปรากฏอยูใ่นนวนิยาย เร่ือง โรงครู ซ่ึงผูว้จิยัไดศึ้กษาในประเด็นดงักล่าวขา้งตน้  

โนราโรงครู เป็นหน่ึงในความเช่ือและพิธีกรรมของภาคใต ้ซ่ึงให้ความส าคญักบับรรพบุรุษผูท่ี้ล่วงลบัไปแลว้ หรือท่ีคน
ภาคใตเ้รียกวา่ ตายายโนรา ความเช่ือและพิธีกรรมโนราโรงครู ยงัคงมีให้เห็น และเป็นวิถีชีวิตของคนภาคใตม้าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 

 

ถึงแมปั้จจุบนัความเช่ือ ประเพณี และพิธีกรรมโนราโรงครูปรากฏลดลงไปบา้งก็ตาม แต่จากเน้ือหาของนวนิยาย เร่ือง โรงครู ซ่ึง
ตีพิมพเ์ผยแพร่ในปี พ.ศ. 2549 ท่ีตวัละครเอกของเร่ืองคือ “โนรา” ซ่ึงแมเ้ขาศึกษาเล่าเรียนในระดบัสูงข้ึนและปรับตวัเขา้สู่สังคม
สมัยใหม่ แต่ความเช่ือเร่ืองการสืบทอดพิธีกรรมโนรา ก็ยงัปรากฎในชีวิตของตัวละคร ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ  เรือนแก้ว  
ภทัรานุประวติั (2554) ใหค้  านิยามของพิธีกรรมในสงัคม อนัหมายถึง การส่งต่อและขดัเกลาผูค้นในสงัคม (socialization) วา่หมายถึง 
“การถ่ายทอดวัฒนธรรมจากคนรุ่นพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย ท่ีสืบต่อให้คนรุ่นหลังด้วยการส่งความคิด ความเช่ือ รูปแบบการกระท า  ท่ี
น าไปสู่พิธีกรรม อาจมีความหมายเดียวกับการปลูกฝังทางวฒันธรรม ท่ีหมายถึงการถ่ายทอดพฤติกรรมของคนรุ่นเก่าให้เกิดขึน้ใน
คนรุ่นใหม่ท่ีเกิดขึน้มาในสังคมหน่ึง ๆ” ซ่ึงนวนิยาย เร่ือง โรงครู ปรากฏพิธีกรรมและเคร่ืองประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัแนวคิดของ อุทยั หิรัญโต (2556) ไดใ้ห้ค  าอธิบายความหมายของพิธีกรรมไวว้่า พิธีกรรม คือ สัญลกัษณ์ท่ีจะกระท าในโอกาส 
ต่าง ๆ เป็นสญัลกัษณ์ท่ีแสดงถึงพฤติกรรม หรือการกระท าของคนในสังคมท่ีเกิดจากความเช่ือ ทั้งน้ี พิธีกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัโนราท่ี
ปรากฏในวรรณกรรม “โรงครู” เป็นส่ิงท่ียืนยนัความเช่ือเร่ืองการให้คุณค่า และการเคารพครูหมอโนราและโนราโรงครู  อนัเป็นไป 
ในทิศทางเดียวกบัการใหค้วามหมายของ กรมส่งเสริมวฒันธรรม (2557) ท่ีระบุวา่ โนราโรงครูเป็นพิธีกรรมทางความเช่ือและความ
ศรัทธาร่วมกนัของคนในชุมชน โดยอาศยัความเช่ือเร่ืองครูหมอโนรามาจดัการระบบเครือญาติของชาวบา้น ในการไดม้ากระท า
กิจกรรมร่วมกนัในพิธีกรรมโนราโรงครู 

ภาพสะทอ้นดา้นคติชนวทิยาจากนวนิยาย เร่ือง โรงครู เป็นส่ิงท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเช่ือและพิธีกรรมท่ีมีต่อการบูชา และ
ใหก้ารเคารพนบัถือ การใหคุ้ณใหโ้ทษของบรรพบุรุษครูหมอโนราหรือตายายโนรา ดงันั้น ความเช่ือและพิธีกรรมในนวนิยายเร่ือง 
“โรงครู” ซ่ึงเป็นวรรณกรรมปัจจุบนั จึงเป็นส่ิงท่ีสะทอ้นวา่ ความเช่ือดงักล่าวยงัคงด ารงอยูใ่นสังคมปัจจุบนั แมถู้กลดความส าคญัลง
ไป แต่ยงัมีผูเ้ลง็เห็นถึงความส าคญัจนหยบิยกข้ึนมา เขียนเป็นวรรณกรรมท่ีน่าติดตาม และเป็นการบอกเล่าถึงความเช่ือ ความศรัทธา
ของชาวภาคใตใ้หค้งอยู ่โดยอาศยัวรรณกรรมเร่ืองน้ีเป็นเคร่ืองมือดงักล่าว 
 

ข้อเสนอแนะในการวจิยั 
 

จากการศึกษาวจิยัเร่ือง ภาพสะทอ้นดา้นคติชนวทิยาจากนวนิยาย เร่ือง โรงครู ท าใหผู้ว้จิยัพบวา่ มีประเด็นท่ีน่าสนใจศึกษา
หรือต่อยอดจากงานวจิยั ดงัน้ี 

1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการแสดงโนราปัจจุบนักบัเน้ือหาจากวรรณกรรมโนรา 
2. ควรมีกิจกรรมการส่งเสริมถ่ายทอดองคค์วามรู้โนราโรงครูหรือการร ามโนราห์สู่เยาวชนรุ่นหลงั เพื่อป้องกนัการสูญหาย

ของขอ้มูลทางศิลปวฒันธรรม พิธีกรรม ท่ีมีคุณค่าต่อสงัคม 
3. ควรมีการศึกษาในกลุ่มผูท่ี้มีเช้ือสายโนราวา่ มีความเช่ือพิธีกรรมเก่ียวกบัเร่ืองน้ีอย่างไร เพ่ือเป็นภาพสะทอ้นวา่ ความ

เช่ือพิธีกรรมยงัด ารงอยูใ่นสงัคมภาคใต ้
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  บทคดัย่อ 

  
 บทความน้ี เป็นส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์เร่ือง ความเช่ือและพิธีกรรมของประชาชนท่ีมีต่อการสักการบูชาพญานาค 
วดัป่าคลอง 11 ต าบลบึงกาสาม อ าเภอหนองเสือ จงัหวดัปทุมธานี วทิยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาไทยศึกษา มหาวทิยาลยั
รามค าแหง การวิจยัคร้ังน้ี มีจุดประสงค์ 2 ประการ คือ (1) ศึกษารูปแบบความเช่ือและพิธีกรรมการบูชาพญานาค วดัป่าคลอง 11    
(2) วเิคราะห์ความเช่ือและพิธีกรรมการบูชาพญานาคในยคุปัจจุบนั จากวดัป่าคลอง 11 โดยใชร้ะเบียบวธีิวจิยัเชิงคุณภาพ ผูว้จิยัเสนอ
ผลการวิจยัดว้ยการพรรณนาวิเคราะห์ จากขอ้มูลเอกสาร ขอ้มูลภาคสนาม และลงพ้ืนท่ีสัมภาษณ์เจา้หน้าท่ีผูดู้แลวดัป่าคลอง 11
ประชาชนท่ีมาสักการะพญานาค ณ วดัป่าคลอง 11 (1) จากผูป้ระกอบอาชีพคา้ขายบริเวณวดัป่าคลอง 11 (2) พราหมณ์ผูป้ระกอบ
พิธีกรรมบวงสรวงพญานาค ณ วดัป่าคลอง 11  
 จากการศึกษา พบขอ้สรุปความเช่ือในพ้ืนท่ีดงักล่าว 4 รูปแบบ คือ (1) พญานาคในวดัป่าคลอง 11 เป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิให้ท่ีพ่ึง
ดา้นจิตใจ (2) พญานาคในวดัป่าคลอง 11 เป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิให้โชคลาภ (3) พญานาคในวดัป่าคลอง 11 ดลบนัดาลให้ผูท่ี้เช่ือมีการ
ประกอบอาชีพจากความเช่ือเร่ืองพญานาค (4) ความเช่ือท าใหเ้กิดการปฏิบติัพิธีกรรมเก่ียวกบัพญานาคในวดัป่าคลอง 11 ผลการวิจยั 
ยงัปรากฏความเช่ือและพิธีกรรมการบูชาพญานาคในยุคปัจจุบนัท่ีส่งผลต่อวดัป่าคลอง 11 พบว่า มี 3 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ดา้นศาสนา    
(2) ด้านการท่องเท่ียว และ (3) ด้านวฒันธรรม โดยกลุ่มคนท่ีมีความเช่ือความศรัทธาเร่ืองของพญานาค เช่ือว่า พญานาค ณ  
วดัป่าคลอง 11 แห่งน้ี เป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีประชาชนนับถือสักการะกราบไหวบู้ชา เป็นท่ีพ่ึงในยามท่ีตนรู้สึกเกิดความเป็นทุกข ์
บนัดาลความสุขความสมหวงั ช่วยใหต้นรู้สึกวา่ มีความปลอดภยัในการด าเนินชีวติ ส่งเสริมความมัน่คงต่อการด าเนินชีวิตในหนา้ท่ี
การงาน การรักษาพยาบาล การศึกษา บนัดาลโชคลาภ และความส าเร็จต่าง ๆ ให้แก่ผูท่ี้มาขอพร กราบไหว ้บนบาน ประกอบ
พิธีกรรมบวงสรวงพญานาค แสดงความเคารพบูชาเพื่อเป็นการตอบสนองส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ท าให้เกิดความพึงพอใจ ความเช่ือและพิธี
กรรมการบูชาพญานาค วดัป่าคลอง 11 ถือว่า เป็นประเพณีประดิษฐ์ทางความคิดในเร่ืองอ านาจเหนือธรรมชาติ ความมีอิทธิฤทธ์ิ
ปาฏิหาริย ์ดว้ยการอญัเชิญส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้ งหลายให้มาสถิต ประทานพรแก่ผูท่ี้มาเขา้ร่วมในการประกอบพิธีกรรม นอกจากน้ี ยงั
พบวา่ การสร้างประติมากรรมปูนป้ันพญานาค ณ วดัป่าคลอง 11 เป็นการผลิตซ ้ าทางวฒันธรรมเร่ืองราวพญานาคบนพ้ืนท่ีแห่งใหม่
ในเขตภาคกลางของจงัวดัปทุมธานี วา่ เป็น “ดินแดนค าชะโนด 2” จึงกลายเป็นแหล่งรายได ้สร้างอาชีพให้แก่ชาวบา้น ชาวชุมชน
พ้ืนท่ีใกลเ้คียงบริเวณวดัป่าคลอง 11 และยงัสามารถช่วยกระตุน้การท่องเท่ียวภายในของจงัหวดัปทุมธานี จนกลายเป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียวแห่งใหม่ 
 
ค าส าคญั: พญานาค, ความเช่ือ, พิธีกรรม, 
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Abstract 
 

 This article is part of the thesis based on people's beliefs and rituals towards worship of nagas in Wat Pa klong 11 Bueng ka 
sam Subdistrict, Nong suea District, Pathum Thani Province, Master of Arts Thesis in Thai Studies, Ramkhamhaeng University. 
The objectives are: (1) To study the beliefs and rituals of worshiping nagas in Wat Paklong 11 Bueng ka sam Subdistrict, Nong 
suea District, Pathum Thani Province. (2) To analyze the beliefs and rituals of worshipping nagas in the present era of Wat Pa 
klong 11 Bueng ka sam Subdistrict, Nong suea District, Pathum Thani Province, by using a qualitative research methodology. 
The research results are presented in descriptive analysis from document data and fieldwork data, interviewing the manager and 
the staffs in charge of Wat Pa klong 11, people who came to worship nagas at Wat Pa klong 11, (1) traders at Wat Pa klong 11 
area, and (2) brahmins who performed ritual of worshipping nagas at Wat Pa klong 11.  
 The study reveals the four types of the beliefs; (1) The beliefs of nagas in Wat Pa khlong 11, are sacred to the mentally 
reliant. (2) The beliefs of nagas in Wat Pa klong 11 are bringing good luck. (3) The nagas in Wat Pa Khlong 11 inspire the people 
who believe, to have a career from the Naga belief. (4) The beliefs cause the rituals related to the nagas in Wat Pa Khlong 11.The 
research reveals beliefs and rituals of worshipping nagas in modern times affected Wat Paklong 11, Buengkasam Subdistrict, Nongsuea 
District, Pathum Thani Province, which can be summarized into 3 aspects as follows: (1) The religious influence (2) The influence of 
tourism; and (3) The cultural influence. Nagas in Wat Pa klong 11, Bueng ka sam Subdistrict, Nong suea District, Pathum Thani 
Province, are sacred things that people respected, pay homage to worship. It is believed that nagas at Wat Pa klong 11 can be 
refuges when anyone becomes distress, anxiety, alleviate fear, can bring happiness, fulfillment, help them feel safe, promote 
stability in life, work, medical care, education, fortune and success to the people who pray for blessings, pay their respects on the 
altar to show their respect and worship. Performing ritual sacrifices to naga for paying respects in response to the sacred things 
that causes satisfaction, is considered as an inventive tradition of the idea of supernatural powers, miraculous powers, by inviting 
all sacred things to be present, giving blessings to the participants in the ritual.  It also reveals that creation of the naga sculptures 
at Wat Pa klong 11 is a cultural reproduction of naga story on the new area in the central region of Pathum Thani Province called 
“The Land of Kham Chanod 2”, thus becoming a source of income for villagers and nearby communities and also help stimulate 
tourism in Pathum Thani until it becomes a new tourist destination. 
 
Keywords: Naga, Belief, Rituals 
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Abstract 
 

 This article is part of the thesis based on people's beliefs and rituals towards worship of nagas in Wat Pa klong 11 Bueng ka 
sam Subdistrict, Nong suea District, Pathum Thani Province, Master of Arts Thesis in Thai Studies, Ramkhamhaeng University. 
The objectives are: (1) To study the beliefs and rituals of worshiping nagas in Wat Paklong 11 Bueng ka sam Subdistrict, Nong 
suea District, Pathum Thani Province. (2) To analyze the beliefs and rituals of worshipping nagas in the present era of Wat Pa 
klong 11 Bueng ka sam Subdistrict, Nong suea District, Pathum Thani Province, by using a qualitative research methodology. 
The research results are presented in descriptive analysis from document data and fieldwork data, interviewing the manager and 
the staffs in charge of Wat Pa klong 11, people who came to worship nagas at Wat Pa klong 11, (1) traders at Wat Pa klong 11 
area, and (2) brahmins who performed ritual of worshipping nagas at Wat Pa klong 11.  
 The study reveals the four types of the beliefs; (1) The beliefs of nagas in Wat Pa khlong 11, are sacred to the mentally 
reliant. (2) The beliefs of nagas in Wat Pa klong 11 are bringing good luck. (3) The nagas in Wat Pa Khlong 11 inspire the people 
who believe, to have a career from the Naga belief. (4) The beliefs cause the rituals related to the nagas in Wat Pa Khlong 11.The 
research reveals beliefs and rituals of worshipping nagas in modern times affected Wat Paklong 11, Buengkasam Subdistrict, Nongsuea 
District, Pathum Thani Province, which can be summarized into 3 aspects as follows: (1) The religious influence (2) The influence of 
tourism; and (3) The cultural influence. Nagas in Wat Pa klong 11, Bueng ka sam Subdistrict, Nong suea District, Pathum Thani 
Province, are sacred things that people respected, pay homage to worship. It is believed that nagas at Wat Pa klong 11 can be 
refuges when anyone becomes distress, anxiety, alleviate fear, can bring happiness, fulfillment, help them feel safe, promote 
stability in life, work, medical care, education, fortune and success to the people who pray for blessings, pay their respects on the 
altar to show their respect and worship. Performing ritual sacrifices to naga for paying respects in response to the sacred things 
that causes satisfaction, is considered as an inventive tradition of the idea of supernatural powers, miraculous powers, by inviting 
all sacred things to be present, giving blessings to the participants in the ritual.  It also reveals that creation of the naga sculptures 
at Wat Pa klong 11 is a cultural reproduction of naga story on the new area in the central region of Pathum Thani Province called 
“The Land of Kham Chanod 2”, thus becoming a source of income for villagers and nearby communities and also help stimulate 
tourism in Pathum Thani until it becomes a new tourist destination. 
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บทน า 
 

ความเช่ือในสังคมไทยมีบทบาทส าคญัยิ่งต่อการก าหนดรูปแบบวิถีการด าเนินชีวิต โดยเฉพาะความเช่ือเดิมของชาวไทย 
ซ่ึงเป็นความเช่ือในเร่ืองเทวดา ผีสาง ผีบรรพบุรุษและอ านาจเหนือธรรมชาติ อนัเป็นความเช่ือในยคุตน้ของสังคม บรรพกาล ก่อนท่ี
จะมีการเปล่ียนแปลงมาสู่ความเช่ือในรูปแบบของศาสนาท่ีเผยแพร่เขา้มา ถึงแมว้า่สังคมไทยจะให้การยอมรับนบัถือพระพุทธศาสนาก็
ตาม ความเช่ือดงัเดิมก็ยงัมีอยู ่จึงท าใหส้งัคมไทยมีรากฐานความเช่ือหลายชั้น คือ ความเช่ือผีสางท่ีอยูใ่นส่วนลึก พทุธศาสนาอยูเ่พียง
ผิวพ้ืน และมีศาสนาพราหมณ์ หรือศาสนาฮินดู เขา้มาแทรกซอ้นบา้ง (พระยาอนุมานราชธน, 2515, หนา้ 5-7) อีกหน่ึงในความเช่ือท่ี
มีบทบาทส าคญัต่อการด าเนินชีวติของคนในสงัคมไทย คงจะปฏิเสธไม่ไดเ้ก่ียวกบัความเช่ือเร่ืองพญานาค 

อรรถพงศ ์ศรีตะลาลยั ไดส้รุปความเช่ือเก่ียวกบัเร่ืองพญานาคในเขตภาคเหนือ วา่ ในต านานสิงหนวติั เป็นต านานท่ีเก่าแก่ 
กล่าวถึงเจา้เมืองสิงหนวติั อพยพคนมาจากทางเหนือ ไดมี้พญานาคแปลงกายมาช่วยช้ีท่ีตั้งสร้างเมืองข้ึนใหม่ และไดข้อให้เจา้เมือง
อยูใ่นทศพิธราชธรรม พอตกกลางคืนก็ข้ึนมาสร้างคูเมือง เป็นเมืองนาคพนัธ์ุสิงหนวติั ต่อมายกทพัปราบเมืองอ่ืน ๆ ได ้จึงไดร้วม
ดินแดนเขา้ดว้ยกนั แลว้เปล่ียนช่ือเป็น แควน้โยนกนคร ส่วนในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ก็มีการกล่าวไวใ้นต านานอุรังคธาตุ 
กล่าวถึงความเป็นมาของชุมชนในอาณาจกัรโคตรบูรณ์และประวติัการสร้างพระธาตุพนม เม่ือคร้ังพระพุทธเจา้เสด็จมาถึงดินแดน
อีสาน ก็พบกบับรรดานาคท่ีมีอิทธิฤทธ์ิ ควบคุมพ้ืนท่ีอยู ่บรรดานาคไม่ยอมอ่อนนอ้มนมสัการ แถมยงักระท าอาการอวดอภินิหาร
ข่มขู่ ท าให้พระพุทธเจา้ทรงแสดงปาฏิหาริยป์ราบบรรดานาค จนในท่ีสุดนาคจึงยอมเขา้หาพระศาสดา มีศรัทธาต่อพุทธศาสนา  
(อรรถพงศ ์ศรีตะลาลยั, 2562, หนา้ 41)   

ในวดัไทยในยุคปัจจุบนัไดมี้การสร้างสรรค์ประติมากรรมส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้ งทางพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์เขา้ไว้
รวมกนั ประติมากรรมพญานาคไดถู้กสร้างในลกัษณะท่ีมีความโดดเด่นสวยงามและน่าเล่ือมใส จึงท าให้ประชาชนผูท่ี้มีความเช่ือ
และความศรัทธาเร่ืองพญานาค เดินทางเขา้วดัต่าง ๆ เพ่ือมากราบไหวบู้ชาควบคู่กบัขอพรจากพระพุทธรูป วดัใดในปัจจุบนัท่ีมีส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิ ประชาชนก็นิยมเขา้วดันั้น เป็นจ านวนมาก   

รากเหงา้แห่งความเช่ือเร่ืองพญานาคนั้น อยูคู่่กบัสงัคมไทยมาอยา่งชา้นาน แทบทุกพ้ืนท่ีลว้นมีความเช่ือเก่ียวกบัพญานาค
แฝงอยู ่เช่นเดียวกบัวดัป่าคลอง 11 ต าบลบึงกาสาม อ าเภอหนองเสือ จงัหวดัปทุมธานี ซ่ึงอยูใ่นเขตภาคกลางของไทยเป็นอีกหน่ึง  
ศาสนสถานท่ีในยุคปัจจุบนัประชาชนให้ความสนใจ มีความเช่ือ ความศรัทธาต่อองค์พญานาค ณ สถานท่ีแห่งน้ี จึงมีการสร้าง
ประติมากรรมปูนป้ันพญานาคไดอ้ยา่งงดงามและดูน่าเกรงขาม ประติมากรรมปูนป้ันพญานาคท่ีวดัแห่งน้ี มีจ านวนทั้งส้ินสิบตน      
ในแต่ละวนัมีประชาชนเดินทางหลัง่ใหลเขา้มากราบไหว ้ขอพรเป็นจ านวนมาก จนไดค้  ากล่าวขานวา่ วดัแห่งน้ีเปรียบเสมือนเป็น       
“ค าชะโนด 2” ท่ีตั้งอยู่ใกลก้บักรุงเทพมหานคร ประชาชนทัว่ไป ไม่ตอ้งเดินทางไปท าบุญกราบไหวข้อพรองค์พญานาค ไกลถึง 
เกาะค าชะโนด อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอุดรธานี จึงเป็นท่ีน่าสนใจในการศึกษาดา้นของความเช่ือดั้งเดิมท่ีมีมาแต่ชา้นาน แมว้า่มีการ
เปล่ียนแปลงทางดา้นสงัคมวฒันธรรมอยูเ่ป็นพลวตัก็ตาม แต่ความเช่ือความศรัทธาเร่ืองพญานาคก็ยงัคงอยูคู่่กบัคนไทยในทุกพ้ืนท่ี
และมีการปรับเปล่ียนรูปแบบของความเช่ือใหเ้ขา้กบักระแสวฒันธรรมและพทุธพาณิชยอ์ยูต่ลอดเวลา 

 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

 
1. ศึกษารูปแบบความเช่ือและพิธีกรรมการบูชาพญานาค วดัป่าคลอง 11 ต าบลบึงกาสาม อ าเภอหนองเสือ จงัหวดัปทุมธานี 
2. วิเคราะห์ความเช่ือและพิธีกรรมการบูชาพญานาคในยุคปัจจุบนั จากวดัป่าคลอง 11 ต าบลบึงกาสาม อ าเภอหนองเสือ 

จงัหวดัปทุมธานี 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี
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แนวคดิทีใ่ช้เป็นกรอบในการศึกษา 
 

 การวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใชแ้นวคิดการผลิตซ ้ าทางวฒันธรรมท่ีใชอ้ธิบายวฒันธรรมท่ีน ามาใชใ้นการด ารงชีวิตมาประยกุต์
ใหม่ ดงัท่ี เอกวิทย ์ณ ถลาง (2532, หนา้ 42) กล่าวถึงมนุษยเ์ราว่า มีวฒันธรรมท่ีน ามาใชใ้นการด ารงชีวิตและถูกสร้างวฒันธรรม
ข้ึนมาประยุกต์ใหม่ตลอดเวลา แต่ประเพณีจะท าหน้าท่ีคดัเลือกให้วฒันธรรมบางอย่างเพ่ือถูกผลิตซ ้ า ให้มีชีวิตคงอยู่ต่อไป ซ่ึง
กาญจนา แกว้เทพ และสมสุข หินวมิาน เสนอแนวทางในการวเิคราะห์กระบวนการผลิตและผลิตซ ้ าทางวฒันธรรม ออกเป็น 4 ดา้น 
ไดแ้ก่ (1) ดา้นการผลิต คือ การสร้างความหมายทางวฒันธรรม ตอ้งอาศยัความเขา้ใจท่ีตรงกนัทั้งผูผ้ลิตและผูรั้บ (2) การเผยแพร่
วฒันธรรม เป็นการแลกเปล่ียนความรู้ในระดบักลุ่มใหญ่ ระดบักลุ่มยอ่ย และระดบัปัจเจกบุคคล ของสมาชิกทั้งหมดในกลุ่ม เพ่ือให้
สมาชิกแต่ละกลุ่มรับรู้ความหมายทางวฒันธรรม โดยผูผ้ลิตวฒันธรรมจะเปรียบเสมือนผูก้ระตุน้ให้สมาชิกในกลุ่มปฏิบัติตาม       
(3) ดา้นการบริโภค คือ การพิจารณาวา่ สมาชิกในกลุ่มรับรู้และบริโภควฒันธรรมท่ีถูกเผยแพร่ออกมาอยา่งไร (4) การผลิตซ ้ า คือ ตวั
บุคคลเป็นส่ือกลางส่งผา่นทางเทคโนโลย ีซ่ึงท าไดด้ว้ยวิธีการดงัน้ี การบอกเล่า การบนัทึกลายลกัษณ์อกัษร ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดย
การผลิตซ ้ า สามารถท าหน้าท่ีเช่ือมโยงผูค้นให้ติดต่อส่ือสารกนัได ้ไม่มีช่องวา่ง สร้างอารมณ์ ค่านิยม สร้างความใกลชิ้ด ไม่จ ากดั
สถานท่ี เวลา ระหวา่งผูส่้งสารและผูรั้บสาร ในขณะนั้นได ้และน าไปสู่โอกาสการสร้างธุรกิจ รวมทั้งความมีอิทธิพลต่อคนในสังคม
หรือกลายเป็นปัญหาใหใ้นสงัคมในภายหลงั 
 อีกทั้งผูว้ิจยัยงัไดน้ าแนวคิดประเพณีประดิษฐ์ เพ่ืออธิบายประเพณีหรือพิธีกรรมท่ีถูกสร้างข้ึนมาใหม่ เพื่อวตัถุประสงค์
บางอยา่งท่ีตอบสนองความตอ้งการของชุมชน โดยเป็นแนวคิดของฮอบส์บอวม์ (Hobsbawm) ไดอ้ธิบายประเพณีประดิษฐ์ วา่ เป็น
ปรากฏการณ์ทางสงัคมท่ีเกิดข้ึน อนัเก่ียวกบัการจดัระเบียบสงัคมท่ีถูกถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของกฎระเบียบและขอ้ปฏิบติั เช่น 
ศาสนา ความเช่ือ พิธีกรรม เร่ืองเล่า ต านาน คติชน ประวติัศาสตร์และสัญลกัษณ์ต่าง ๆ หรือท่ีเรียกรวมกนัวา่ วตัถุดิบโบราณ โดยมี
ความเด่นชดัในแง่ของการพยายามอา้งอิงอดีตของสงัคม แลว้น ามาสร้างเป็นประเพณีประดิษฐ์จนเกิดการปฏิบติัซ ้ า (repetition) การ
ปฏิบติัอยา่งเป็นทางการ (formalization) และปฏิบติัอยา่งมีพิธีการ (ritualization)  ดว้ยการอา้งอิงท่ีสืบทอดต่อกนัมาตั้งแต่สมยับรรพบุรุษ
จนเป็นท่ียอมรับ เพ่ือรับใชส้ถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ในช่วงเวลาท่ีก าลงัเผชิญหนา้กบัการเปล่ียนแปลง ประเพณี
ประดิษฐถื์อเป็นปรากฏการณ์ทางสงัคมอยา่งหน่ึงท่ีเกิดข้ึน การศึกษาประเพณีท่ีเกิดข้ึนใหม่หรือประดิษฐข้ึ์นมาใหม่ จะเป็นเคร่ืองมือ
ส าคญัในการท าความเขา้ใจในสงัคม โดยเฉพาะสังคมท่ีมีการโหยหาอดีต โดยปรากฏการณ์การโหยหาอดีตมกัจะปรากฏเด่นชดัใน
สังคมท่ีเผชิญกบัสภาวะการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมคร้ังใหญ่แบบถอนรากถอนโคนหรือกา้วเขา้สู่ยุคหลงัสมยัใหม่ 
(ธนวรรธน์ นิธิปภานนัท,์ 2558, หนา้ 34) 
 

เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

 การศึกษาความเช่ือและพิธีกรรมของประชาชนท่ีมีต่อการสักการบูชาพญานาค วดัป่าคลอง 11 ต าบลบึงกาสาม อ าเภอ
หนองเสือ จงัหวดัปทุมธานี ผูว้จิยัอา้งอิงแนวคิด ทฤษฎีจากเอกสารต่าง ๆ เพ่ือสนบัสนุนการศึกษาให้เขา้ใจความเช่ือ และพิธีกรรม
ของประชาชนท่ีมีต่อการสักการบูชาพญานาค วดัป่าคลอง 11 มากข้ึน ผูว้ิจยัจึงแบ่งแนวคิดทฤษฎีและเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
ออกเป็นประเด็นต่อไปน้ี  
 1. เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเช่ือ บุปผา บุญทิพย ์(2543, หนา้ 26) ไดอ้ธิบายความหมายของความเช่ือในหนงัสือคติชาวบา้น 
ถึงความเช่ือ คือ การยอมรับนบัถือ หรือยดึมัน่ในส่ิงใดส่ิงหน่ึง ทั้งท่ีมีตวัตนหรือไม่ก็ตาม วา่ เป็นความจริงหรือมีอยูจ่ริง การยอมรับ
นบัถือน้ี อาจจะมีหลกัฐานเพียงพอท่ีจะพิสูจน์ไดห้รืออาจจะไม่มีหลกัฐานท่ีจะน ามาใชพิ้สูจน์ให้เห็นจริงเก่ียวกบัส่ิงนั้นก็ได ้เป็นผล



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย
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ำาแหง

 คร
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บ ๕
๐ ปี

749749

แนวคดิทีใ่ช้เป็นกรอบในการศึกษา 
 

 การวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใชแ้นวคิดการผลิตซ ้ าทางวฒันธรรมท่ีใชอ้ธิบายวฒันธรรมท่ีน ามาใชใ้นการด ารงชีวิตมาประยกุต์
ใหม่ ดงัท่ี เอกวิทย ์ณ ถลาง (2532, หนา้ 42) กล่าวถึงมนุษยเ์ราว่า มีวฒันธรรมท่ีน ามาใชใ้นการด ารงชีวิตและถูกสร้างวฒันธรรม
ข้ึนมาประยุกต์ใหม่ตลอดเวลา แต่ประเพณีจะท าหน้าท่ีคดัเลือกให้วฒันธรรมบางอย่างเพ่ือถูกผลิตซ ้ า ให้มีชีวิตคงอยู่ต่อไป ซ่ึง
กาญจนา แกว้เทพ และสมสุข หินวมิาน เสนอแนวทางในการวเิคราะห์กระบวนการผลิตและผลิตซ ้ าทางวฒันธรรม ออกเป็น 4 ดา้น 
ไดแ้ก่ (1) ดา้นการผลิต คือ การสร้างความหมายทางวฒันธรรม ตอ้งอาศยัความเขา้ใจท่ีตรงกนัทั้งผูผ้ลิตและผูรั้บ (2) การเผยแพร่
วฒันธรรม เป็นการแลกเปล่ียนความรู้ในระดบักลุ่มใหญ่ ระดบักลุ่มยอ่ย และระดบัปัจเจกบุคคล ของสมาชิกทั้งหมดในกลุ่ม เพ่ือให้
สมาชิกแต่ละกลุ่มรับรู้ความหมายทางวฒันธรรม โดยผูผ้ลิตวฒันธรรมจะเปรียบเสมือนผูก้ระตุน้ให้สมาชิกในกลุ่มปฏิบัติตาม       
(3) ดา้นการบริโภค คือ การพิจารณาวา่ สมาชิกในกลุ่มรับรู้และบริโภควฒันธรรมท่ีถูกเผยแพร่ออกมาอยา่งไร (4) การผลิตซ ้ า คือ ตวั
บุคคลเป็นส่ือกลางส่งผา่นทางเทคโนโลย ีซ่ึงท าไดด้ว้ยวิธีการดงัน้ี การบอกเล่า การบนัทึกลายลกัษณ์อกัษร ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดย
การผลิตซ ้ า สามารถท าหน้าท่ีเช่ือมโยงผูค้นให้ติดต่อส่ือสารกนัได ้ไม่มีช่องวา่ง สร้างอารมณ์ ค่านิยม สร้างความใกลชิ้ด ไม่จ ากดั
สถานท่ี เวลา ระหวา่งผูส่้งสารและผูรั้บสาร ในขณะนั้นได ้และน าไปสู่โอกาสการสร้างธุรกิจ รวมทั้งความมีอิทธิพลต่อคนในสังคม
หรือกลายเป็นปัญหาใหใ้นสงัคมในภายหลงั 
 อีกทั้งผูว้ิจยัยงัไดน้ าแนวคิดประเพณีประดิษฐ์ เพ่ืออธิบายประเพณีหรือพิธีกรรมท่ีถูกสร้างข้ึนมาใหม่ เพื่อวตัถุประสงค์
บางอยา่งท่ีตอบสนองความตอ้งการของชุมชน โดยเป็นแนวคิดของฮอบส์บอวม์ (Hobsbawm) ไดอ้ธิบายประเพณีประดิษฐ์ วา่ เป็น
ปรากฏการณ์ทางสงัคมท่ีเกิดข้ึน อนัเก่ียวกบัการจดัระเบียบสงัคมท่ีถูกถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของกฎระเบียบและขอ้ปฏิบติั เช่น 
ศาสนา ความเช่ือ พิธีกรรม เร่ืองเล่า ต านาน คติชน ประวติัศาสตร์และสัญลกัษณ์ต่าง ๆ หรือท่ีเรียกรวมกนัวา่ วตัถุดิบโบราณ โดยมี
ความเด่นชดัในแง่ของการพยายามอา้งอิงอดีตของสงัคม แลว้น ามาสร้างเป็นประเพณีประดิษฐ์จนเกิดการปฏิบติัซ ้ า (repetition) การ
ปฏิบติัอยา่งเป็นทางการ (formalization) และปฏิบติัอยา่งมีพิธีการ (ritualization)  ดว้ยการอา้งอิงท่ีสืบทอดต่อกนัมาตั้งแต่สมยับรรพบุรุษ
จนเป็นท่ียอมรับ เพื่อรับใชส้ถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ในช่วงเวลาท่ีก าลงัเผชิญหนา้กบัการเปล่ียนแปลง ประเพณี
ประดิษฐถื์อเป็นปรากฏการณ์ทางสงัคมอยา่งหน่ึงท่ีเกิดข้ึน การศึกษาประเพณีท่ีเกิดข้ึนใหม่หรือประดิษฐข้ึ์นมาใหม่ จะเป็นเคร่ืองมือ
ส าคญัในการท าความเขา้ใจในสงัคม โดยเฉพาะสังคมท่ีมีการโหยหาอดีต โดยปรากฏการณ์การโหยหาอดีตมกัจะปรากฏเด่นชดัใน
สังคมท่ีเผชิญกบัสภาวะการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมคร้ังใหญ่แบบถอนรากถอนโคนหรือกา้วเขา้สู่ยุคหลงัสมยัใหม่ 
(ธนวรรธน์ นิธิปภานนัท,์ 2558, หนา้ 34) 
 

เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

 การศึกษาความเช่ือและพิธีกรรมของประชาชนท่ีมีต่อการสักการบูชาพญานาค วดัป่าคลอง 11 ต าบลบึงกาสาม อ าเภอ
หนองเสือ จงัหวดัปทุมธานี ผูว้จิยัอา้งอิงแนวคิด ทฤษฎีจากเอกสารต่าง ๆ เพ่ือสนบัสนุนการศึกษาให้เขา้ใจความเช่ือ และพิธีกรรม
ของประชาชนท่ีมีต่อการสักการบูชาพญานาค วดัป่าคลอง 11 มากข้ึน ผูว้ิจยัจึงแบ่งแนวคิดทฤษฎีและเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
ออกเป็นประเด็นต่อไปน้ี  
 1. เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเช่ือ บุปผา บุญทิพย ์(2543, หนา้ 26) ไดอ้ธิบายความหมายของความเช่ือในหนงัสือคติชาวบา้น 
ถึงความเช่ือ คือ การยอมรับนบัถือ หรือยดึมัน่ในส่ิงใดส่ิงหน่ึง ทั้งท่ีมีตวัตนหรือไม่ก็ตาม วา่ เป็นความจริงหรือมีอยูจ่ริง การยอมรับ
นบัถือน้ี อาจจะมีหลกัฐานเพียงพอท่ีจะพิสูจน์ไดห้รืออาจจะไม่มีหลกัฐานท่ีจะน ามาใชพิ้สูจน์ให้เห็นจริงเก่ียวกบัส่ิงนั้นก็ได ้เป็นผล

ท่ีมนุษยค์่อย ๆ เรียนรู้และท าความเขา้ใจโลกมาเป็นจ านวนหลายพนัปี และเช่ือวา่มีอ านาจลึกลบัท่ีจะท าให้มนุษยไ์ดรั้บผลดีหรือร้าย
มนุษยก์ลวัอ านาจส่ิงลึกลบันั้น จึงไดมี้พิธีต่าง ๆ ข้ึน เสาวลกัษณ์ อนนัตศานต ์(2546, หนา้ 40-41) ไดอ้ธิบายถึงลกัษณะของความเช่ือ
ไวใ้นหนงัสือ คติชนกนัศาสนา ไวว้า่ ความเช่ือในแม่มด หมอผี คุณไสย ผีสางเทวดา หรือวิญญาณ ไม่ไดจ้ ากดัอยูเ่ฉพาะในสังคมท่ี
ผูค้นยงัมีความคิดแบบดั้งเดิมเท่านั้น แต่ยงัมีอยูใ่นสงัคมท่ีเจริญแลว้ดว้ย  

2. เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัพิธีกรรม สุเมธ เมธาวิทยกุล (2532, หนา้ 36) กล่าวถึงลกัษณะของพิธีกรรมไวใ้นหนงัสือ สังกปั
พิธีกรรม วา่ พิธีกรรม เป็นการกระท าท่ีเราสมมติข้ึน เป็นขั้นตอน มีระเบียบวธีิปฏิบติัสืบเน่ืองกนัมาจนถึงปัจจุบนัน้ี พิธีกรรม มีลกัษณะ
ส าคญั คือ เป็นเคร่ืองหมายของกลุ่มชนกลุ่มหน่ึง ซ่ึงมีสัญลกัษณ์ร่วมกนัและเนน้ในเร่ืองของจิตใจ อนัเป็นจุดมุ่งหมายใหญ่ เพื่อให้
เกิดความสบายใจ เช่นเดียวกบั พิเชฐ สายพนัธ์ (2539) ศึกษานาคาคติ อีสานลุ่มน ้ าโขง: ชีวติทางวฒันธรรมจากพิธีกรรมร่วมสมยั ใน
ประเด็นความหมายของพธีิกรรมการบูชาพญาสตัตนาคา สญัลกัษณ์ของนาค และโครงสร้างทางสังคมท่ีมีความสัมพนัธ์กบักระบวนการ
พิธีกรรม พบวา่ นาคเป็นสญัลกัษณ์ท่ีปรากฏชดัเจนในวฒันธรรมลุ่มน ้ าโขง พิธีการบูชาพญาสัตตนาคาแห่งวดัพระธาตุพนม มีความ
เป็นพลวตัสมัพนัธ์กบัการรับรู้ของกลุ่มคนในสงัคม โดยผา่นกระบวนการทางสงัคม 

3. เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัพญานาค สุจิตต ์วงษเ์ทศ (2543, หนา้ 22) กล่าวในหนงัสือนาคในประวติัศาสตร์อุษาคเนย ์ถึง
สญัลกัษณ์พญานาคไวว้า่ “พญานาคเป็นสญัลกัษณ์ของเจา้แห่งดินและน ้ า” ในช่วงออกพรรษาเป็นระยะส้ินสุดฤดูฝน ประมาณเดือน
ตุลาคม และเป็นเวลาพืชพนัธ์ุต่าง ๆ ท่ีปลูกไวไ้ดเ้ติบโตข้ึน น่าสนใจวา่ ในช่วงเดือนน้ีมีประเพณีงานบุญบั้งไฟพญานาค ชาวบา้นจะ
ยงิบั้งไฟพญานาคข้ึนไปบนฟ้า เพื่อขอฝนในงานบุญพระเวส เป็นงานบุญประจ าปี ชาวบา้นจะอญัเชิญพระอุปคุตมาท่ีงานบุญ โดยเช่ือกนั
วา่ พระอุปคุตนั้น เป็นพญานาค ซ่ึงเป็นบุตรของพระพุทธเจา้กบันางเงือก และพีรพล พิสณุพงศ์ (2520, หนา้ 40) ไดก้ล่าวถึง สัญลกัษณ์
ของพญานาคไวใ้นหนงัสือการก าเนิดของงู วา่ พญานาค งูใหญ่มีหงอน หรือนาค นั้น ถือเป็นสญัลกัษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ ความอุดม
สมบูรณ์ ความมีอ านาจวาสนา และนาคยงัเป็นสัญลกัษณ์ของบนัไดสายรุ้งสู่จกัรวาล พญานาคยงัเป็นเทพเจา้แห่งทอ้งน ้ า บางแห่งก็
วา่ เป็นเทพเจา้แห่งฟ้า มกัเรียกกนัวา่ พญานาคของพวกนาค และยงัมีช่ือท่ีเรียกกนัเป็นอยา่งอ่ืน เช่น ภุชงค ์วาสุกรี อนนัตนาคร หรือ
เศษนาค (อนนัตนาคราช)  
 

ขอบเขตของการวจิยั 
 
ผูว้ิจยัสนใจศึกษา ความเช่ือและพิธีกรรมของประชาชนท่ีมีต่อการสักการบูชาพญานาค วดัป่าคลอง 11 ต าบลบึงกาสาม 

อ าเภอหนองเสือ จงัหวดัปทุมธานี ของประชาชนจงัหวดัปทุมธานี  และจงัหวดัอ่ืน ๆ โดยศึกษาจากแหล่งขอ้มูลดา้นเอกสาร ไดแ้ก่ 
เอกสารทางวิชาการ เอกสารพ้ืนบา้น และงานวิจยัต่าง ๆ ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัความเช่ือเร่ืองพญานาค รวมถึงศึกษาความเป็นมา 
วฒันธรรม ประเพณีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบูชาพญานาคในทอ้งถ่ินต่าง ๆ นอกจากน้ี ผูว้จิยัศึกษาจากแหล่งขอ้มูลภาคสนาม ไดแ้ก่ ขอ้มูล
ท่ีไดจ้ากการสงัเกตบริบททางสงัคม สภาพชุมชน ความเช่ือ และพิธีกรรม รวมทั้งประวติัความเป็นมาของวดัป่าคลอง 11 ขอ้มูลท่ีได้
จากการสัมภาษณ์คนในพ้ืนท่ี  ผูจ้ดัการและเจา้หนา้ท่ีผูดู้แลวดัป่าคลอง 11 ผูป้ระกอบอาชีพคา้ขายบริเวณวดัป่าคลอง 11 พราหมณ์
ผูน้ าการประกอบพิธีกรรมการบวงสรวงบูชาพญานาคในวดัป่าคลอง 11 สัมภาษณ์ประชาชนท่ีมาสักการะบูชาองค์พญานาค ณ        
วดัป่าคลอง 11 และผูมี้ความเก่ียวขอ้งกบัวดัป่าคลอง 11 เพื่อศึกษาขอ้มูลแลว้น าไปวเิคราะห์ขอ้มูลตามหลกัคติชนวทิยา แลว้แยกแยะ
ขอ้มูลออกเป็น 3 ประเด็น คือ (1) ลกัษณะและประเภทของความเช่ือเร่ืองพญานาคในวดัป่าคลอง 11 ฯ (2) รูปแบบและความหมาย
ของสัญลกัษณ์ในพิธีกรรมในวดัป่าคลอง 11 (3) พิธีกรรมและความเช่ือเร่ืองพญานาคท่ีปรากฏในปัจจุบนั จากวดัป่าคลอง 11 ท่ี
ส่งผลท าให้เกิดอิทธิพลต่อส่วนรวม ซ่ึงการวิจยัคร้ังน้ี ใชป้ระชากรผูใ้ห้ขอ้มูล ซ่ึงไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึกและสัมภาษณ์ทัว่ไป 
ประกอบดว้ย 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

750750

1. สมัภาษณ์เชิงลึก 
     1.1 ผูจ้ดัการและเจา้หนา้ท่ีผูดู้แลวดัป่าคลอง 11 ต าบลบึงกาสาม อ าเภอหนองเสือ จงัหวดัปทุมธานี จ านวน 1 ราย 

    1.2 ผูป้ระกอบอาชีพคา้ขายบริเวณวดัป่าคลอง 11 ต าบลบึงกาสาม อ าเภอหนองเสือ จงัหวดัปทุมธานี จ านวน 8 ราย 
     1.3 ผูป้ระกอบพิธีกรรม พิธีการบวงสรวงบูชาองคพ์ญานาค ณ วดัป่าคลอง 11 ต าบลบึงกาสาม อ าเภอหนองเสือ จงัหวดั
ปทุมธานี จ านวน 1 ราย 

2. สมัภาษณ์ทัว่ไป 
     ประชาชนท่ีมาสกัการะองคพ์ญานาค ณ วดัป่าคลอง 11 ต าบลบึงกาสาม อ าเภอหนองเสือ จงัหวดัปทุมธานี จ านวน 10 ราย 

 
ผลการวจิยั 

 
ผูว้ิจยัไดศึ้กษา ความเช่ือและพิธีกรรมของประชาชนท่ีมีต่อการสักการบูชาพญานาคของวดัป่าคลอง 11 ต าบลบึงกาสาม

อ าเภอหนองเสือ จงัหวดัปทุมธานี จากการศึกษาความเช่ือเก่ียวกบัพญานาค ในวดัป่าคลอง 11 พบขอ้สรุปความเช่ือออกเป็น 4 รูปแบบ 
1. พญานาคในวดัป่าคลอง 11 เป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิให้ท่ีพ่ึงดา้นจิตใจของประชาชน พบวา่ ประชาชนมีความเช่ือและความ

ศรัทธาต่อพญานาค หากจะกระท าการส่ิงใดท่ีจะส่งผลให้ประสบความส าเร็จในหนา้ท่ีการงาน การศึกษา การรักษาพยาบาล ถา้มา
กราบสักการะหรือระลึกถึง เพ่ือให้เกิดความความสบายใจ แคลว้คลาดปลอดภยั พญานาค วดัป่าคลอง 11 จะสามารถให้คุณและ
มาปกปักรักษา ช่วยเหลือคุม้ครองเพ่ือใหชี้วติด าเนินอยูอ่ยา่งเป็นสุขและประสบผลส าเร็จ 

2. พญานาคในวดัป่าคลอง 11 เป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิใหโ้ชคลาภ ประชาชนเช่ือวา่ ถา้มาขอโชคลาภ มาสกัการะกราบไหว ้มาบน
บานกบัพญานาคท่ีวดัป่าคลอง 11 พญานาคจะบนัดาลใหมี้โชคลาภ มีประชาชนไดเ้ส่ียงโชคซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลแลว้ถูกรางวลั 

3. พญานาคในวดัป่าคลอง 11 ดลบนัดาลใหเ้กิดอาชีพจากพิธีบูชาพญานาค ท าใหเ้กิดเป็นแหล่งสร้างรายไดแ้ละสร้างอาชีพ
ต่าง ๆ แก่ชาวบา้น ชาวชุมชนพ้ืนท่ีใกลเ้คียงบริเวณของวดัป่าคลอง 11 และบุคคลทัว่ไป ทั้งในและนอกพ้ืนท่ี ในการจ าหน่ายสลาก
กินแบ่งรัฐบาล ร้านเช่าเคร่ืองรางของขลงัท่ีเก่ียวกับพญานาค ร้านจ าหน่ายเคร่ืองไหวแ้ละบายศรีพญานาค เป็นการช่วยกระตุน้
เศรษฐกิจของจงัหวดัปทุมธานี   

4. ความเช่ือท่ีท าให้เกิดการปฏิบติัพิธีกรรมเก่ียวกบัพญานาคในวดัป่าคลอง 11 ท าให้เกิดพิธีกรรมส่วนบุคคลในการบนบาน 
การประกอบพิธีบวงสรวง ประกอบดว้ย ดอกไม ้ธูปเทียน และบายศรี ผลไม ้อาหารหวาน เคร่ืองด่ืม เคร่ืองดนตรี การร่ายร า การ
ประกอบพิธีกรรมการบวงสรวงพญานาค เป็นการแสดงความเคารพ ท าใหพ้ญานาคพึงพอใจกบัเคร่ืองบวงสรวง หรืออาจกล่าวไดว้า่
ถือเป็นการตอบแทนคุณพญานาคท่ีใหค้วามช่วยเหลือประชาชนในเร่ืองต่าง ๆ เม่ือไดรั้บผลส าเร็จตามความปรารถนาแลว้ จึงมาแก้
บน มาประกอบพิธีกรรมบวงสรวง เป็นการย  ้าให้ประชาชนท่ีเช่ือและศรัทธาเร่ืองของพญานาคเห็นถึงความส าคญั ความมีอ านาจ 
และความศกัด์ิสิทธ์ิมากยิง่ข้ึน                                                                                                                   

ส่วนการศึกษาความเช่ือและพิธีกรรมการบูชาพญานาคในยคุปัจจุบนั ณ วดัป่าคลอง 11 ต าบลบึงกาสาม อ าเภอหนองเสือ 
จงัหวดัปทุมธานี พบวา่ ส่งผลต่อวดัป่าคลอง 11 ต าบลบึงกาสาม อ าเภอหนองเสือ จงัหวดัปทุมธานี โดยสรุปออกเป็น 3 ดา้น ดงัน้ี  

1. ดา้นศาสนา ทุกศาสนาจะมีพิธีกรรมและการปฏิบติั ซ่ึงศาสนาจะท าหน้าท่ีเป็นท่ีพึ่งหรือเป็นท่ียึดเหน่ียวทางจิตใจของ
ประชาชนในช่วงเวลาท่ีตนเองรู้สึกวา่ เป็นทุกขช่์วยบนัดาลให้ส่ิงต่าง ๆ สัมฤทธ์ิผลตามท่ีตนปรารถนาได ้ส่ือสารผ่านพิธีกรรมผลิต
ซ ้ าพิธีกรรม ท่ีเรียกไดว้า่ เป็นประเพณีประดิษฐ์ จนเกิดการปฏิบติัซ ้ า และปฏิบติัอยา่งมีพิธีการ เช่น การท าพิธีกรรมการบวงสรวง
พญานาค ณ วดัป่าคลอง 11 เป็นประเพณีและพิธีกรรมโดยการผลิตซ ้ า แนวความคิดความศกัด์ิสิทธ์ิ อิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริย ์ เพ่ือเป็นการ
ตอบแทนคุณท่ีพญานาคสามารถดลบนัดาลประทานพรให้มนุษยไ์ดส้มหวงัตามท่ีมาขอบนบาน และเม่ือเสร็จส้ินพิธีการบวงสรวง



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี

751751

1. สมัภาษณ์เชิงลึก 
     1.1 ผูจ้ดัการและเจา้หนา้ท่ีผูดู้แลวดัป่าคลอง 11 ต าบลบึงกาสาม อ าเภอหนองเสือ จงัหวดัปทุมธานี จ านวน 1 ราย 

    1.2 ผูป้ระกอบอาชีพคา้ขายบริเวณวดัป่าคลอง 11 ต าบลบึงกาสาม อ าเภอหนองเสือ จงัหวดัปทุมธานี จ านวน 8 ราย 
     1.3 ผูป้ระกอบพิธีกรรม พิธีการบวงสรวงบูชาองคพ์ญานาค ณ วดัป่าคลอง 11 ต าบลบึงกาสาม อ าเภอหนองเสือ จงัหวดั
ปทุมธานี จ านวน 1 ราย 

2. สมัภาษณ์ทัว่ไป 
     ประชาชนท่ีมาสกัการะองคพ์ญานาค ณ วดัป่าคลอง 11 ต าบลบึงกาสาม อ าเภอหนองเสือ จงัหวดัปทุมธานี จ านวน 10 ราย 

 
ผลการวจิยั 

 
ผูว้ิจยัไดศึ้กษา ความเช่ือและพิธีกรรมของประชาชนท่ีมีต่อการสักการบูชาพญานาคของวดัป่าคลอง 11 ต าบลบึงกาสาม

อ าเภอหนองเสือ จงัหวดัปทุมธานี จากการศึกษาความเช่ือเก่ียวกบัพญานาค ในวดัป่าคลอง 11 พบขอ้สรุปความเช่ือออกเป็น 4 รูปแบบ 
1. พญานาคในวดัป่าคลอง 11 เป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิให้ท่ีพ่ึงดา้นจิตใจของประชาชน พบวา่ ประชาชนมีความเช่ือและความ

ศรัทธาต่อพญานาค หากจะกระท าการส่ิงใดท่ีจะส่งผลให้ประสบความส าเร็จในหนา้ท่ีการงาน การศึกษา การรักษาพยาบาล ถา้มา
กราบสักการะหรือระลึกถึง เพ่ือให้เกิดความความสบายใจ แคลว้คลาดปลอดภยั พญานาค วดัป่าคลอง 11 จะสามารถให้คุณและ
มาปกปักรักษา ช่วยเหลือคุม้ครองเพ่ือใหชี้วติด าเนินอยูอ่ยา่งเป็นสุขและประสบผลส าเร็จ 

2. พญานาคในวดัป่าคลอง 11 เป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิใหโ้ชคลาภ ประชาชนเช่ือวา่ ถา้มาขอโชคลาภ มาสกัการะกราบไหว ้มาบน
บานกบัพญานาคท่ีวดัป่าคลอง 11 พญานาคจะบนัดาลใหมี้โชคลาภ มีประชาชนไดเ้ส่ียงโชคซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลแลว้ถูกรางวลั 

3. พญานาคในวดัป่าคลอง 11 ดลบนัดาลใหเ้กิดอาชีพจากพิธีบูชาพญานาค ท าใหเ้กิดเป็นแหล่งสร้างรายไดแ้ละสร้างอาชีพ
ต่าง ๆ แก่ชาวบา้น ชาวชุมชนพ้ืนท่ีใกลเ้คียงบริเวณของวดัป่าคลอง 11 และบุคคลทัว่ไป ทั้งในและนอกพ้ืนท่ี ในการจ าหน่ายสลาก
กินแบ่งรัฐบาล ร้านเช่าเคร่ืองรางของขลงัท่ีเก่ียวกับพญานาค ร้านจ าหน่ายเคร่ืองไหวแ้ละบายศรีพญานาค เป็นการช่วยกระตุน้
เศรษฐกิจของจงัหวดัปทุมธานี   

4. ความเช่ือท่ีท าให้เกิดการปฏิบติัพิธีกรรมเก่ียวกบัพญานาคในวดัป่าคลอง 11 ท าให้เกิดพิธีกรรมส่วนบุคคลในการบนบาน 
การประกอบพิธีบวงสรวง ประกอบดว้ย ดอกไม ้ธูปเทียน และบายศรี ผลไม ้อาหารหวาน เคร่ืองด่ืม เคร่ืองดนตรี การร่ายร า การ
ประกอบพิธีกรรมการบวงสรวงพญานาค เป็นการแสดงความเคารพ ท าใหพ้ญานาคพึงพอใจกบัเคร่ืองบวงสรวง หรืออาจกล่าวไดว้า่
ถือเป็นการตอบแทนคุณพญานาคท่ีใหค้วามช่วยเหลือประชาชนในเร่ืองต่าง ๆ เม่ือไดรั้บผลส าเร็จตามความปรารถนาแลว้ จึงมาแก้
บน มาประกอบพิธีกรรมบวงสรวง เป็นการย  ้าให้ประชาชนท่ีเช่ือและศรัทธาเร่ืองของพญานาคเห็นถึงความส าคญั ความมีอ านาจ 
และความศกัด์ิสิทธ์ิมากยิง่ข้ึน                                                                                                                   

ส่วนการศึกษาความเช่ือและพิธีกรรมการบูชาพญานาคในยคุปัจจุบนั ณ วดัป่าคลอง 11 ต าบลบึงกาสาม อ าเภอหนองเสือ 
จงัหวดัปทุมธานี พบวา่ ส่งผลต่อวดัป่าคลอง 11 ต าบลบึงกาสาม อ าเภอหนองเสือ จงัหวดัปทุมธานี โดยสรุปออกเป็น 3 ดา้น ดงัน้ี  

1. ดา้นศาสนา ทุกศาสนาจะมีพิธีกรรมและการปฏิบติั ซ่ึงศาสนาจะท าหน้าท่ีเป็นท่ีพึ่งหรือเป็นท่ียึดเหน่ียวทางจิตใจของ
ประชาชนในช่วงเวลาท่ีตนเองรู้สึกวา่ เป็นทุกขช่์วยบนัดาลให้ส่ิงต่าง ๆ สัมฤทธ์ิผลตามท่ีตนปรารถนาได ้ส่ือสารผ่านพิธีกรรมผลิต
ซ ้ าพิธีกรรม ท่ีเรียกไดว้า่ เป็นประเพณีประดิษฐ์ จนเกิดการปฏิบติัซ ้ า และปฏิบติัอยา่งมีพิธีการ เช่น การท าพิธีกรรมการบวงสรวง
พญานาค ณ วดัป่าคลอง 11 เป็นประเพณีและพิธีกรรมโดยการผลิตซ ้ า แนวความคิดความศกัด์ิสิทธ์ิ อิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริย ์ เพ่ือเป็นการ
ตอบแทนคุณท่ีพญานาคสามารถดลบนัดาลประทานพรให้มนุษยไ์ดส้มหวงัตามท่ีมาขอบนบาน และเม่ือเสร็จส้ินพิธีการบวงสรวง

พญานาค เจ้าภาพสามารถน าอาหารไปรับประทาน  เพ่ือความเป็นสิริมงคลหรือน าไปแจกจ่ายให้คนทั่วไปได้ สะท้อนให้เห็น
หลกัการประพฤติประปฏิบติัชอบตามหลกัธรรมค าสอนทางพทุธศาสนา ดว้ยการรู้จกัเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละ แบ่งปันส่ิงของให้แก่ผูอ่ื้น
ในสงัคม     

2. ด้านการท่องเท่ียว วดัป่าคลอง 11 มีการสร้างผงัอุโบสถไมก้ลาง เสมือนเป็นเกาะลอยได้ ลอยอยู่กลางสระน ้ า ซ่ึง
คลา้ยกนักบัท่ี ค าชะโนด อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอุดรธานี ไดช่ื้อฉายาวา่เป็น “ค าชะโนด 2” นอกจากน้ี ยงัมีการป้ันพญานาคไวอ้ยา่ง
โดดเด่น สวยงาม ซ่ึงลอ้มโบสถ์ไมก้ลางน ้ าอยู่ 4 ทิศ เป็นการผลิตซ ้ าทางวฒันธรรมก่อให้เกิดการน าวฒันธรรมมาผลิตเพ่ือตอบ
วตัถปุระสงคใ์หม่ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการใหม่ จึงถือไดว้า่ เป็นการสร้างบริบทดา้นความเช่ือ ความศรัทธาเร่ืองราวพญานาคใน
เขตพ้ืนท่ีภาคกลาง เป็นแหล่งการท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจแห่งใหม่ของจงัหวดัปทุมธานี และเป็นแหล่งสร้างอาชีพสร้างรายไดใ้ห้แก่
ชาวบา้นในชุมชนพ้ืนท่ีใกลเ้คียงของวดัป่าคลอง 11     

3. ดา้นวฒันธรรม โดยลกัษณะความเช่ือของประชาชนท่ีมีต่อพิธีกรรมการบูชาพญานาควดัป่าคลอง 11 สะทอ้นให้เห็นถึง
การควบคุมมารยาททางสงัคม ในดา้นการประพฤติ ตอ้งแต่งกายใหสุ้ภาพเรียบร้อย เน่ืองจากวดัเป็นสถานท่ีท่ีศกัด์ิสิทธ์ิและเป็นพ้ืนท่ี
ท่ีใชป้ระกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ทางศาสนา และพบวา่ ประชาชนทุกคนตอ้งลงทะเบียนตรวจวดัอุณหภูมิร่างกาย สวมใส่หนา้กากอนามยั 
ลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอล ์ก่อนเขา้มาในเขตพ้ืนท่ีภายในวดัป่าคลอง 11 เน่ืองจากอยูใ่นช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควดิ-19 

                                                                                                  
สรุปและอภิปรายผล 

 
 มนุษยมี์ความกลวัและตอ้งการท่ีพึ่ง เม่ือยามท่ีตนรู้สึกวา่ ก าลงัประสบกบัความทุกข ์ความความไม่สบายกาย ความไม่สบาย
ใจ ดงันั้น ศาสนา เทพ เทวดา รวมถึงส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายท่ีอยูเ่หนือความสามารถของมนุษย ์จึงถูกน ามาเก่ียวขอ้งต่อการด าเนินชีวิต 
เพื่อเป็นเคร่ืองยดึเหน่ียวจิตใจ สามารถสร้างขวญัก าลงัใจใหม้นุษย ์ประติมากรรมปูนป้ันพญานาค ณ วดัป่าคลอง 11 ต าบลบึงกาสาม 
อ าเภอหนองเสือ จงัหวดัปทุมธานี เป็นสถานท่ีแห่งหน่ึงท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเช่ือวา่ เป็นสถานท่ีท่ีมีส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ท าให้เกิดความ
เช่ือและพิธีกรรมท่ีเป็นแนวปฏิบติัในกลุ่มคนท่ีมีความเช่ือ ความศรัทธาเร่ืองของพญานาค โดยการถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของ
การกราบไหว ้บนบาน บอกกล่าว เพ่ือให้ตนเอง สมหวงั ประสบผลส าเร็จในดา้นต่าง ๆ เช่น การประกอบอาชีพ หน้าท่ีการงาน 
การศึกษา การรักษาพยาบาล โชคลาภ จนเกิดการประกอบพิธีกรรมบวงสรวงพญานาคเกิดข้ึน เพื่อตอบสนองส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท าให้เกิด
ความพึงพอใจ อนัถือเป็นประเพณีประดิษฐท์างความคิด ในเร่ืองอ านาจเหนือธรรมชาติ ความมีอิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริย ์ดว้ยการอญัเชิญ
ส่ิงศกัด์ิทั้งหลาย ใหม้าสถิตเพ่ือประทานพรแก่ผูเ้ขา้ร่วมประกอบพิธีกรรม    

จากการศึกษา ยงัพบวา่ การสร้างประติมากรรมปูนป้ันพญานาค ณ วดัป่าคลอง 11 เป็นการผลิตซ ้ าทางวฒันธรรมพญานาค
บนพ้ืนท่ีแห่งใหม่ ในเขตภาคกลางของจงัหวดัปทุมธานีว ่าเป็น “ดินแดนค าชะโนด 2” เป็นการสร้างบริบทใหม่ของวดัป่าคลอง 11 
ส่งผลใหป้ระชนเดินทางมาท าบุญท่ีวดัเป็นจ านวนมากข้ึน และนอกจากน้ี การติดต่อส่ือสารทางอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีรวดเร็วทนัสมยัทาง
ส่ือวิทยุ โทรทศัน์ ข่าวเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ไลน์ เป็นส่ือกลางท่ีช่วยท าให้วดัป่าคลอง 11 เป็นท่ีรู้จกักวา้งมากข้ึนในระยะเวลาเพียง
ขา้มคืน จากสร้างเส่ียงโชคถูกรางวลัจากสลากกินแบ่งรัฐบาล จึงกลายเป็นแหล่งรายไดส้ร้างอาชีพให้แก่ชาวบา้น ชาวชุมชนพ้ืนท่ี
ใกลเ้คียงบริเวณวดัป่าคลอง 11 และยงัสามารถช่วยกระตุน้การท่องเท่ียวภายในของจงัหวดัปทุมธานี จนกลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว
แห่งใหม่จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูศึ้กษาเห็นวา่ การศึกษาความเช่ือและพิธีกรรมของประชาชนท่ีมีต่อการสักการบูชาพญานาคของวดั
ป่าคลอง 11 ต าบลบึงกาสาม อ าเภอหนองเสือ จงัหวดัปทุมธานี ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สุภทัรา บุญปัญญโรจน์ (2563, หนา้ 234) ท่ีระบุ
ขอ้มูลทางคติชนประเภทผสม วา่ สามารถน าไปปรับใชไ้ดท้ั้งแนวทางการท่องเท่ียวเชิงความเช่ือและพิธีกรรม ซ่ึงให้ความส าคญักบั
การเดินทางท่องเท่ียวเชิงสญัลกัษณ์ในพ้ืนท่ี โดยท่ีแนวทางการท่องเท่ียวและการน าเสนอภาพตวัแทนทางวฒันธรรม ซ่ึงจ าเป็นตอ้งมี



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

752752

การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งเจา้ของพ้ืนท่ีกบันกัท่องเท่ียว และแนวทางการท่องเท่ียวโดยชุมชน จะเนน้การมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การจดัการท่องเท่ียว แต่การท่องเท่ียวทางวฒันธรรม ณ วดัป่าคลอง 11 ยงัไม่มีปรากฏความเช่ือมโยงดงักล่าว 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
 ควรศึกษาเปรียบเทียบความเช่ือและพิธีกรรมของประชาชนท่ีมีต่อการสกัการบูชาพญานาค ในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ   
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การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งเจา้ของพ้ืนท่ีกบันกัท่องเท่ียว และแนวทางการท่องเท่ียวโดยชุมชน จะเนน้การมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การจดัการท่องเท่ียว แต่การท่องเท่ียวทางวฒันธรรม ณ วดัป่าคลอง 11 ยงัไม่มีปรากฏความเช่ือมโยงดงักล่าว 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
 ควรศึกษาเปรียบเทียบความเช่ือและพิธีกรรมของประชาชนท่ีมีต่อการสกัการบูชาพญานาค ในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ   
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บทคดัย่อ 
 
 บทความน้ี เป็นส่วนหน่ึงของงานวิจยัเร่ือง สวดคฤหัสถ ์กรณีศึกษา คณะมหาเทพบนัเทิงศิลป์ วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร 
มหาบณัฑิต สาขาไทยศึกษา มหาวิทยาลยัรามค าแหง โดยมีจุดประสงคคื์อ  (1) เพื่อศึกษารูปแบบการสวดคฤหัสถ์ คณะมหาเทพ
บนัเทิงศิลป์ และ (2) เพื่อศึกษาขอ้มูลคติชนในการสวดคฤหัสถ์ของคณะมหาเทพบนัเทิงศิลป์ ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัเก่ียวกบัการสวด
คฤหัสถคื์อ วา่ท่ีร้อยตรี ไอยเรศ งามแฉลม้ หัวหน้าคณะ โดยใชแ้บบสัมภาษณ์ และการลงพ้ืนท่ีภาคสนาม เพื่อสังเกตรูปแบบการ
สวดคฤหสัถข์องคณะมหาเทพบนัเทิงศิลป์  

ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี รูปแบบการสวดคฤหัสถข์องคณะมหาเทพบนัเทิงศิลป์ แบ่งออกเป็น 4 ช่วง คือ (1) การสวดพ้ืน
พระธรรมและพ้ืนพระมาลยั (2) การร้องบทล านอก (3) การแสดงชุดสิบสองภาษา และ (4) การสวดบทลา ลกัษณะเด่น ท่ีเห็นชดัเจน
ท่ีสุดคือ การแสดงชุดสิบสองภาษา เพราะสามารถตรึงใจผูช้มให้อยู่ชมจนจบ และมีกลวิธีน าเสนอท่ีน่าสนใจ นอกจากน้ี คติชนท่ี
ปรากฏในการสวดคฤหัสถ์คือ มุกตลกท่ีเป็นค าร้องและค าพูด เคร่ืองแต่งกาย เม่ือน ามารวมเขา้ไวด้้วยกัน สามารถสร้างความ
สนุกสนาน และท าให้ผูช้มคลอ้ยตาม ตลอดจนความเช่ือเก่ียวกับการสวดคฤหัสถ์ เช่น การไหวค้รู ก่อนการแสดง หรือการไม่
ฝึกซอ้มภายในบา้น เพราะอาจท าใหเ้กิดลางร้ายแก่นกัสวด คณะมหาเทพบนัเทิงศิลป์เป็นเพียงส ารับเดียวท่ียงัคงอนุรักษรู์ปแบบการ
สวดแบบโบราณให้คงอยู ่ขณะเดียวกนับทบาทหนา้ท่ีท่ีเปล่ียนไปของการสวดคฤหัสถไ์ม่ไดจ้ ากดัเฉพาะในงานศพเท่านั้น แต่ผนั
ตวัเองไปสู่การสาธิตหรือการเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน ๆ คณะมหาเทพบนัเทิงศิลป์ เป็นคณะสวดคฤหัสถอี์กหน่ึงคณะท่ีอยูท่่ามกลาง
กระแสแห่งการเปล่ียนแปลงนั้น ท าให้ตอ้งปรับเปล่ียนวิธีการแสดงให้ผูช้มเขา้ถึงง่ายและเกิดความสนุกสนาน เช่น การใชมุ้กตลก
ต่าง ๆ ท่ีเป็นปัจจุบนั การปรับปรนของคณะมหาเทพบนัเทิงศิลป์ จึงตอ้งใชค้วามพยายามอยา่งยิ่งท่ีจะปรับตวัให้เขา้กบัภาวการณ์ท่ี
เกิดข้ึนดว้ยวิธีการปรับแนวคิด พฤติกรรม และการพฒันารูปแบบการสวดอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยการรวบรวมขอ้มูลการสวด
คฤหสัถจ์ากแหล่งต่าง ๆ เพ่ือเปรียบเทียบความเหมือนและความต่าง จากนั้นน ามาปรับใช ้และปรับตวัให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้มเช่น 
เวลา โอกาส และสถานท่ี เพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสมในการสวดคฤหสัถ ์
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Abstract 
 

This article is the part of the research : Suat Kharuhat: Study of the Pattern of Maha thep Bunthoeng Sin Group thesis in 
Master of Arts Program in Thai, Ramkhamhaeng University. Propose that (1) studying about the pattern of Maha thep Bunthoeng Sin 
Group’ Suat Kharuhat (2) studying folklore about Maha thep Bunthoeng Sin Group’ Suat Kharuhat  the important person who 
gave the information is Aiyaret Ngamchaliam, Second Lieutenant the leader by interviewed and surwayed in the location for 
looking about Suat Kharuhat. 
  The result of research said that the Pattern of Maha thep Bunthoeng Sin Group separate in four parts. There are (1) Suat 
Peun Pradham or Peun Pra Malai. (2) Sing Bot Lumnok. (3) The show of Sibsong Phasa and 4) Suat la. The distinctive point is 
the show about twelve languages because it can gravitate the audience until finish and the way of show is gravitated. In other 
hand folklore that appear in Suat Kharyhut is the joke in the lyrics and the speech and the costume. When they mix everything 
together they make the funny for the audience. Along with believes about Suat Kharuhut such as the ceremony for the teacher 
before the show or do not practice in the house because it will lead the bad luck for the owner. Only Maha thep Bunthoeng Sin 
Group still preserves the pattern of Suat as same in the ancient. As the same way the role of show is change, it is not only in the 
ceremony for the funeral. Nowadays they are show for giving the knowledge. Maha thep Bunthoeng Sin Group is standing in the 
change, so they change the way to show for the easy way for watching and being funny like the present. The changing of Maha 
thep Bunthoeng sin group has more endeavor for changing, they change mindset, behavior and develop the pattern of Suat 
Kharuhut from other place for compare and apply for suitable for the environment such as time, situation and place. 
 
Keywords: Suat Kharuhat, Showing, Believing 
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Abstract 
 

This article is the part of the research : Suat Kharuhat: Study of the Pattern of Maha thep Bunthoeng Sin Group thesis in 
Master of Arts Program in Thai, Ramkhamhaeng University. Propose that (1) studying about the pattern of Maha thep Bunthoeng Sin 
Group’ Suat Kharuhat (2) studying folklore about Maha thep Bunthoeng Sin Group’ Suat Kharuhat  the important person who 
gave the information is Aiyaret Ngamchaliam, Second Lieutenant the leader by interviewed and surwayed in the location for 
looking about Suat Kharuhat. 
  The result of research said that the Pattern of Maha thep Bunthoeng Sin Group separate in four parts. There are (1) Suat 
Peun Pradham or Peun Pra Malai. (2) Sing Bot Lumnok. (3) The show of Sibsong Phasa and 4) Suat la. The distinctive point is 
the show about twelve languages because it can gravitate the audience until finish and the way of show is gravitated. In other 
hand folklore that appear in Suat Kharyhut is the joke in the lyrics and the speech and the costume. When they mix everything 
together they make the funny for the audience. Along with believes about Suat Kharuhut such as the ceremony for the teacher 
before the show or do not practice in the house because it will lead the bad luck for the owner. Only Maha thep Bunthoeng Sin 
Group still preserves the pattern of Suat as same in the ancient. As the same way the role of show is change, it is not only in the 
ceremony for the funeral. Nowadays they are show for giving the knowledge. Maha thep Bunthoeng Sin Group is standing in the 
change, so they change the way to show for the easy way for watching and being funny like the present. The changing of Maha 
thep Bunthoeng sin group has more endeavor for changing, they change mindset, behavior and develop the pattern of Suat 
Kharuhut from other place for compare and apply for suitable for the environment such as time, situation and place. 
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บทน า 
 

 งานศพ เป็นพิธีเปล่ียนผ่านภาวะของร่างกายอยา่งหน่ึงคือ จากบุคคลท่ีสามารถใชชี้วิตและมีลมหายใจ กลายเป็นร่างท่ีไร้   
ลมหายใจ หรือเรียกวา่ ผูเ้สียชีวิต ส่งผลให้เกิดประเพณีพิธีกรรมบางประการท่ีเกิดข้ึนกบัผูต้าย เช่น ในภาคอีสาน มีประเพณีหน่ึง
เรียกวา่ “งนัเฮือนดี” เป็นประเพณีท่ีจดัข้ึนในช่วงระหวา่งท่ีตั้งบ าเพญ็กศุลศพ ประเพณีน้ี สามารถแยกความหมายไดว้า่ งนั  หมายถึง 
การละเล่นอย่างหน่ึง และ เฮือน หมายถึง เรือน งนัเฮือนดี จึงน่าจะมีความหมายถึง การไปช่วยงานบา้นเจ้าภาพ และก่อให้เกิด
การละเล่นเพ่ือคลายความโศกเศร้าหรืออยูเ่ฝ้าศพ การละเล่นในประเพณีงนัเฮือนดี เป็นการละเล่นเพ่ือไม่ใหบ้า้นเงียบเหงาจนเกินไป  
มีการละเล่น เช่น เสือกินหมู และการละเล่นอ่ืน ๆ หากเป็นผูมี้อายแุลว้ มกัฟังการอ่านกาพยห์รือกลอน โดยจะนิยมหลงัจากพระสวด
พระอภิธรรมเสร็จแลว้ (พระยาอนุมานราชธน, 2551, หนา้ 139)  

การสวดคฤหัสถ์ เป็นการละเล่นหรือมหรสพท่ีสันนิษฐานว่า มีมาตั้งแต่สมยัโบราณ แพร่หลายในช่วงรัชกาลท่ี 4 และ
รัชกาลท่ี 5 ลกัษณะของการสวดคฤหสัถเ์ป็นการละเล่นหรือการแสดงท่ีเลียนแบบมาจากการสวดพระอภิธรรมของพระสงฆ์ แต่การ
สวดคฤหัสถจ์ะใชฆ้ราวาสเป็นผูส้วด บทท่ีใชส้ าหรับการสวดคฤหัสถเ์รียกวา่ “พ้ืน” ประกอบดว้ย พ้ืนพระอภิธรรม พ้ืนพระมาลยั         
พ้ืนโพชฌงคม์อญ และพ้ืนมหาชยั จุดประสงคห์ลกัของการสวดคฤหัสถคื์อ การสร้างความสนุกสนานให้แก่ผูท่ี้มาเฝ้าศพและคลาย
ความโศกเศร้าใหแ้ก่ญาติของผูต้าย เพราะเป็นกิจกรรมท่ีอยูเ่ป็นเพ่ือนศพหรืออยูเ่ป็นเพ่ือนเจา้ภาพ (นิสา เมลานนท์, 2556, หนา้ 31) 
ดงันั้น การสวดคฤหัสถ์จึงจดัเป็นการละเล่นหรือมหรสพอยา่งหน่ึงในงานศพ เม่ือสภาพสังคมเปล่ียนแปลงไป โดยเฉพาะสภาพ
เศรษฐกิจท่ีท าใหห้ลายครอบครัวตอ้งปรับลดภาระค่าใชจ่้ายในการจดังานศพ เช่น ยกเลิกการละเล่นมหรสพในงานศพ เพื่อเป็นการ
ประหยดัค่าใชจ่้าย ท าใหค้ณะสวดคฤหสัถบ์างส ารับเลิกรับงานสวดคฤหสัถ ์และทา้ยท่ีสุดศิลปะการแสดงประเภทน้ี จึงค่อย ๆ เลือน
หายไปจากสงัคมไทย 
 คณะมหาเทพบนัเทิงศิลป์ เป็นคณะสวดคฤหัสถ์ท่ียงัด ารงอยู่ท่ามกลางกระแสแห่งการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม มี
อิทธิพลต่อสงัคมไทยค่อนขา้งสูง ทั้งสภาพเศรษฐกิจในสงัคมเมือง การศึกษา การใชชี้วิต ตลอดจนการเสพความบนัเทิงท่ีมุ่งเนน้ไป
ทางรูปแบบตะวนัตก จึงท าใหรู้ปแบบทางวฒันธรรมไทยต่าง ๆ ตอ้งปรับตวัเองให้อยูร่อดในภาวการณ์เช่นน้ี การสวดคฤหัสถข์อง
คณะมหาเทพบนัเทิงศิลป์ เกิดจากการรวมตวัของกลุ่มบุคคลท่ีช่ืนชอบในศิลปะพ้ืนบา้น ตั้งแต่ปีพทุธศกัราช 2546 ไดรั้บการสืบทอด
มาจาก ครูหอม ภุมรา นกัสวดคฤหัสถ์ในจงัหวดัเพชรบุรี เดิมคณะมหาเทพบนัเทิงศิลป์ใชช่ื้อคณะว่า “ส่ีส าราญ” รูปแบบการสวด
ของคณะมหาเทพบันเทิงศิลป์ มีลกัษณะเฉพาะตวัคือ คณะสวดคฤหัสถ์มหาเทพบันเทิงศิลป์ได้ปรับรูปแบบวิธีการละเล่นให้
สนุกสนานมากข้ึน ตลอดจนปรับรูปแบบบางประการให้สอดคลอ้งกบัสภาพสังคมปัจจุบัน การสวดคฤหัสถ์ของคณะมหาเทพ
บนัเทิงศิลป์ จึงไม่ไดมี้เฉพาะสวดในงานศพเท่านั้น แต่ยงัเป็นกลุ่มนกัสวดคฤหัสถท่ี์สาธิตวิธีการสวดท่ีนอกเหนือจากงานศพ  เช่น 
สาธิตการสวดคฤหสัถ ์ณ ส านกัพิมพม์ติชน สาธิตการสวดคฤหสัถ ์ณ มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 

งานวิจยัฉบบัน้ี มุ่งเน้นการศึกษาเร่ือง การสวดคฤหัสถข์องคณะมหาเทพบนัเทิงศิลป์ เพื่อศึกษารูปแบบการสวดคฤหัสถ์
คณะมหาเทพบนัเทิงศิลป์ และเพื่อศึกษาขอ้มูลคติชนท่ีปรากฏในการสวดคฤหสัถข์องคณะมหาเทพบนัเทิงศิลป์ 

 
 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี
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แนวคดิ ทฤษฎ ีกรอบแนวคดิ และผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
  

การวิจัยในคร้ังน้ี ผูว้ิจัยใช้แนวคิดเก่ียวกบัการศึกษาการสวดคฤหัสถ์และใช้ทฤษฎีแนวคิดเชิงภาวะแวดลอ้มนิยม ซ่ึง
กล่าวถึงความส าคญัท่ีนกัคติชนวทิยา มุ่งศึกษาโดยมีหลกัการวา่ การศึกษาคติชนจะไม่จ ากดัการตีความหมายเฉพาะตวับทเท่านั้น แต่
จะตอ้งพิจารณาถึงส่ิงแวดลอ้มของคติชน ในขณะท่ีคติชนนั้น ๆ ก าลงัมีบทบาทอยู ่การศึกษารูปแบบและโครงสร้างของนิทาน หาก
ขาดภาวะแวดลอ้ม (context) อาจจะท าให้นิทานเร่ืองนั้น ขาดสีสันหรือท าให้เน้ือเร่ืองนั้นไม่มีชีวิต การเล่านิทานจึงมีองคป์ระกอบ   
ท่ีหลากหลาย เช่น กลวิธีการเล่าเร่ือง การออกเสียง การแสดงท่าทางประกอบ วิธีการแสดงท่ีเร้าใจคนฟัง หรือวิธีการดึงดูดผูช้มได้
อยา่งน่าสนใจ นอกจากน้ี นกัคติชนยงัศึกษาภาวะแวดลอ้มทางสังคม เพ่ือให้ทราบถึงพฤติกรรมของกลุ่มคนท่ีฟังหรือชมการแสดง
นิทาน สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ เสาวลกัษณ์ อนนัตศานต ์(2552, หนา้ 429) อธิบายวา่ แนวคิดภาวะแวดลอ้มนิยม เป็นการศึกษาท่ี
ไม่ไดจ้ ากดัอยูท่ี่ตวับทเท่านั้น แต่ตอ้งศึกษาถึงความสมัพนัธ์ของปัจเจกบุคคล ท่ีกระท าข้ึนในระหวา่งท่ีปัจเจกบุคคลมีปฏิสมัพนัธ์กนั
ทางสังคม นอกจากน้ี จะตอ้งศึกษาถึงภาวะแวดลอ้มอ่ืน ๆ หรือเหตุการณ์เฉพาะท่ีก าลงัแสดงอยู่ในขณะนั้น เช่น พฤติกรรมการ
แสดงออก การส่ือสาร สภาพแวดลอ้ม และอ่ืน ๆ การศึกษา การสวดคฤหัสถ ์กรณีศึกษา คณะมหาเทพบนัเทิงศิลป์ ผูว้ิจยัไดอ้า้งอิง
แนวคิด ทฤษฎีจากเอกสารต่าง ๆ เพ่ือใชป้ระกอบการศึกษาดงัต่อไปน้ี 

เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสวดคฤหัสถ์ นิสา เมลานนท์ ให้ความหมายไวใ้นหนังสือการละเล่นและการละเล่นจ าอวด
พ้ืนบา้นวา่ การสวดคฤหสัถเ์ป็นการละเล่นท่ีมีมาแต่โบราณ สนันิษฐานวา่ อาจจะเร่ิมตน้มาตั้งแต่สมยัอยธุยา และปรากฏหลกัฐานใน
สมยัรัชกาลท่ี 4 นิยมใชส้วดในงานศพ มีลกัษณะคลา้ยกบัการสวดพระอภิธรรมของพระภิกษุ และสวดหลงัจากท่ีพระภิกษุสวดพระ
อภิธรรมจบ (นิสา เมลานนท์, 2556, หนา้ 7-8) บทสวดคฤหัสถส์ามารถจ าแนกบทท่ีใชใ้นการสวดคฤหัสถไ์วเ้ป็นบทหลกั ๆ ได ้4 
บท เรียกวา่ “พ้ืน” ประกอบดว้ย พ้ืนพระอภิธรรม พ้ืนโพชฌงคม์อญ พ้ืนพระมาลยั และพ้ืนมหาชยั เม่ือคณะสวดคฤหสัถใ์ชบ้ทใดท า
การสวด ก็จะเรียกช่ือตามพ้ืนนั้น ๆ (มนตรี ตราโมท, 2494) ต าแหน่งและหน้าท่ีของนักสวดทั้ ง 4 ต าแหน่ง ว่า ต าแหน่งตวัตุ๊ย 
ท าหนา้ท่ีสร้างความขบขนั ต าแหน่ง แม่คู่ (คอหน่ึง) เป็นต าแหน่งท่ีส าคญัอยา่งมาก เพราะเป็นต าแหน่งท่ีตอ้งข้ึนตน้บทสวดต่าง ๆ 
และคอยซกัถามตวัตุย๊และตวัภาษา คอสอง มีหนา้ท่ีคลา้ยกบัคอหน่ึงและคอยเสริมบทต่าง ๆ เพ่ือความสนุกสนาน ต าแหน่งสุดทา้ย
คือ ตวัภาษา จะท าหนา้ท่ีเป็นนักแสดงและเลียนเสียงภาษาของชนชาตินั้น หรือรับบทเป็นตวันางและตวัละครอ่ืน ๆ ตามทอ้งเร่ืองท่ี
แสดง (กรสรวง ดีนวลพะเนาว,์ 2549)  

ในปัจจุบนั การสวดคฤหสัถไ์ม่ไดรั้บความนิยมอยา่งในอดีต  เพราะสภาพสังคมเศรษฐกิจ และการด าเนินชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไป 
ท าให้หลาย ๆ คณะท่ีเคยประกอบอาชีพสวดคฤหัสถ์ต้องลม้เลิกไป  หรือขาดผูเ้ล่นบางต าแหน่ง ท้ายท่ีสุดแทบจะไม่ปรากฏ
การละเล่นสวดคฤหัสถ์อีกเลย  แต่ในทางกลบักัน การละเล่นการสวดคฤหัสถ์ส่งผลให้เกิดการแสดงประเภทจ าอวดหรือตลก 
กล่าวคือ ในการละเล่นสวดคฤหสัถ ์1 ส ารับ จะมีผูเ้ล่นทั้งหมด 4 คน  การแสดงของจ าอวดหรือตลกก็เช่นเดียวกนั แรกเร่ิมนั้น  จะมี
ผูเ้ล่นทั้งหมด 4 คน 1 ใน 4 ของตลก จะตอ้งมีผูช้ายท่ีรับบทเป็นตวันางหรือแต่งเป็นผูห้ญิง 1 คน ก่อนท่ียคุสมยัจะเปล่ียนไป เร่ิมมี
ตลกท่ีเป็นเพศหญิงมากข้ึน คลา้ยคลึงกบัการเล่นสวดคฤหสัถท่ี์ตวัภาษาในต าแหน่งท่ี 4 จะตอ้งรับบทเป็นผูห้ญิงหรือตวันางเสมอ 

 
วธีิด าเนินการวจิยั 

 
 บทความฉบบัน้ีศึกษาเร่ือง สวดคฤหสัถ ์กรณีศึกษา คณะมหาเทพบนัเทิงศิลป์ การศึกษาคร้ังน้ี จะเป็นการวเิคราะห์แบบเชิง
พรรณนา เพื่ออธิบายลกัษณะขอ้มูลท่ีรวบรวมการสวดคฤหัสถจ์ากการสัมภาษณ์ ว่าท่ีร้อยตรี ไอยเรศ งามแฉลม้ หัวหนา้คณะมหาเทพ
บนัเทิงศิลป์ เก่ียวกบัรูปแบบวิธีการสวดคฤหัสถ ์ความเช่ือท่ีปรากฏในการสวดคฤหัสถ ์และประวติัการก่อตั้งคณะมหาเทพบนัเทิง



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี
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แนวคดิ ทฤษฎ ีกรอบแนวคดิ และผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
  

การวิจัยในคร้ังน้ี ผูว้ิจัยใช้แนวคิดเก่ียวกบัการศึกษาการสวดคฤหัสถ์และใช้ทฤษฎีแนวคิดเชิงภาวะแวดลอ้มนิยม ซ่ึง
กล่าวถึงความส าคญัท่ีนกัคติชนวทิยา มุ่งศึกษาโดยมีหลกัการวา่ การศึกษาคติชนจะไม่จ ากดัการตีความหมายเฉพาะตวับทเท่านั้น แต่
จะตอ้งพิจารณาถึงส่ิงแวดลอ้มของคติชน ในขณะท่ีคติชนนั้น ๆ ก าลงัมีบทบาทอยู ่การศึกษารูปแบบและโครงสร้างของนิทาน หาก
ขาดภาวะแวดลอ้ม (context) อาจจะท าให้นิทานเร่ืองนั้น ขาดสีสันหรือท าให้เน้ือเร่ืองนั้นไม่มีชีวิต การเล่านิทานจึงมีองคป์ระกอบ   
ท่ีหลากหลาย เช่น กลวิธีการเล่าเร่ือง การออกเสียง การแสดงท่าทางประกอบ วิธีการแสดงท่ีเร้าใจคนฟัง หรือวิธีการดึงดูดผูช้มได้
อยา่งน่าสนใจ นอกจากน้ี นกัคติชนยงัศึกษาภาวะแวดลอ้มทางสังคม เพ่ือให้ทราบถึงพฤติกรรมของกลุ่มคนท่ีฟังหรือชมการแสดง
นิทาน สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ เสาวลกัษณ์ อนนัตศานต ์(2552, หนา้ 429) อธิบายวา่ แนวคิดภาวะแวดลอ้มนิยม เป็นการศึกษาท่ี
ไม่ไดจ้ ากดัอยูท่ี่ตวับทเท่านั้น แต่ตอ้งศึกษาถึงความสมัพนัธ์ของปัจเจกบุคคล ท่ีกระท าข้ึนในระหวา่งท่ีปัจเจกบุคคลมีปฏิสมัพนัธ์กนั
ทางสังคม นอกจากน้ี จะตอ้งศึกษาถึงภาวะแวดลอ้มอ่ืน ๆ หรือเหตุการณ์เฉพาะท่ีก าลงัแสดงอยู่ในขณะนั้น เช่น พฤติกรรมการ
แสดงออก การส่ือสาร สภาพแวดลอ้ม และอ่ืน ๆ การศึกษา การสวดคฤหัสถ ์กรณีศึกษา คณะมหาเทพบนัเทิงศิลป์ ผูว้ิจยัไดอ้า้งอิง
แนวคิด ทฤษฎีจากเอกสารต่าง ๆ เพ่ือใชป้ระกอบการศึกษาดงัต่อไปน้ี 

เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสวดคฤหัสถ์ นิสา เมลานนท์ ให้ความหมายไวใ้นหนังสือการละเล่นและการละเล่นจ าอวด
พ้ืนบา้นวา่ การสวดคฤหสัถเ์ป็นการละเล่นท่ีมีมาแต่โบราณ สนันิษฐานวา่ อาจจะเร่ิมตน้มาตั้งแต่สมยัอยธุยา และปรากฏหลกัฐานใน
สมยัรัชกาลท่ี 4 นิยมใชส้วดในงานศพ มีลกัษณะคลา้ยกบัการสวดพระอภิธรรมของพระภิกษุ และสวดหลงัจากท่ีพระภิกษุสวดพระ
อภิธรรมจบ (นิสา เมลานนท์, 2556, หนา้ 7-8) บทสวดคฤหัสถส์ามารถจ าแนกบทท่ีใชใ้นการสวดคฤหัสถไ์วเ้ป็นบทหลกั ๆ ได ้4 
บท เรียกวา่ “พ้ืน” ประกอบดว้ย พ้ืนพระอภิธรรม พ้ืนโพชฌงคม์อญ พ้ืนพระมาลยั และพ้ืนมหาชยั เม่ือคณะสวดคฤหสัถใ์ชบ้ทใดท า
การสวด ก็จะเรียกช่ือตามพ้ืนนั้น ๆ (มนตรี ตราโมท, 2494) ต าแหน่งและหน้าท่ีของนักสวดทั้ ง 4 ต าแหน่ง ว่า ต าแหน่งตวัตุ๊ย 
ท าหนา้ท่ีสร้างความขบขนั ต าแหน่ง แม่คู่ (คอหน่ึง) เป็นต าแหน่งท่ีส าคญัอยา่งมาก เพราะเป็นต าแหน่งท่ีตอ้งข้ึนตน้บทสวดต่าง ๆ 
และคอยซกัถามตวัตุย๊และตวัภาษา คอสอง มีหนา้ท่ีคลา้ยกบัคอหน่ึงและคอยเสริมบทต่าง ๆ เพ่ือความสนุกสนาน ต าแหน่งสุดทา้ย
คือ ตวัภาษา จะท าหนา้ท่ีเป็นนักแสดงและเลียนเสียงภาษาของชนชาตินั้น หรือรับบทเป็นตวันางและตวัละครอ่ืน ๆ ตามทอ้งเร่ืองท่ี
แสดง (กรสรวง ดีนวลพะเนาว,์ 2549)  

ในปัจจุบนั การสวดคฤหสัถไ์ม่ไดรั้บความนิยมอยา่งในอดีต  เพราะสภาพสังคมเศรษฐกิจ และการด าเนินชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไป 
ท าให้หลาย ๆ คณะท่ีเคยประกอบอาชีพสวดคฤหัสถ์ต้องลม้เลิกไป  หรือขาดผูเ้ล่นบางต าแหน่ง ท้ายท่ีสุดแทบจะไม่ปรากฏ
การละเล่นสวดคฤหัสถ์อีกเลย  แต่ในทางกลบักัน การละเล่นการสวดคฤหัสถ์ส่งผลให้เกิดการแสดงประเภทจ าอวดหรือตลก 
กล่าวคือ ในการละเล่นสวดคฤหสัถ ์1 ส ารับ จะมีผูเ้ล่นทั้งหมด 4 คน  การแสดงของจ าอวดหรือตลกก็เช่นเดียวกนั แรกเร่ิมนั้น  จะมี
ผูเ้ล่นทั้งหมด 4 คน 1 ใน 4 ของตลก จะตอ้งมีผูช้ายท่ีรับบทเป็นตวันางหรือแต่งเป็นผูห้ญิง 1 คน ก่อนท่ียคุสมยัจะเปล่ียนไป เร่ิมมี
ตลกท่ีเป็นเพศหญิงมากข้ึน คลา้ยคลึงกบัการเล่นสวดคฤหสัถท่ี์ตวัภาษาในต าแหน่งท่ี 4 จะตอ้งรับบทเป็นผูห้ญิงหรือตวันางเสมอ 

 
วธีิด าเนินการวจิยั 

 
 บทความฉบบัน้ีศึกษาเร่ือง สวดคฤหสัถ ์กรณีศึกษา คณะมหาเทพบนัเทิงศิลป์ การศึกษาคร้ังน้ี จะเป็นการวเิคราะห์แบบเชิง
พรรณนา เพื่ออธิบายลกัษณะขอ้มูลท่ีรวบรวมการสวดคฤหัสถจ์ากการสัมภาษณ์ ว่าท่ีร้อยตรี ไอยเรศ งามแฉลม้ หัวหนา้คณะมหาเทพ
บนัเทิงศิลป์ เก่ียวกบัรูปแบบวิธีการสวดคฤหัสถ ์ความเช่ือท่ีปรากฏในการสวดคฤหัสถ ์และประวติัการก่อตั้งคณะมหาเทพบนัเทิง

 

ศิลป์ รวบรวมขอ้มูลจากการลงพ้ืนท่ีภาคสนาม เพ่ือสังเกตเก่ียวกบัรูปแบบวิธีการสวดคฤหัสถ ์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการรวบรวมเอกสาร
และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งน ามาวเิคราะห์รูปแบบและวธีิการสวดคฤหสัถข์องคณะมหาเทพบนัเทิงศิลป์ 
 ผูว้จิยัสนใจศึกษารูปแบบการสวดตลอดจนพิธีกรรมและความเช่ือของการสวดคฤหสัถค์ณะมหาเทพบนัเทิงศิลป์ ช่วงเดือน  
ตุลาคม พ.ศ. 2560 จนถึง ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ตลอดจนศึกษาเอกสารงานวจิยัท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัการสวดคฤหสัถ ์และเอกสารอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการแสดงหรือการละเล่นในงานศพ ผูว้จิยัก าหนดขอบเขตของขอ้มูลดา้นเน้ือหาท่ีจะศึกษา ดงัน้ี 

1. ท่ีมาของการสวดคฤหสัถ ์
    1.1 ความหมายของการสวดคฤหสัถ ์
    1.2 ภูมิหลงัการสวดคฤหสัถ ์
    1.3 โอกาสในการสวดคฤหสัถ ์
2. องคป์ระกอบในการสวดคฤหสัถ ์
    2.1 นกัสวดคฤหสัถ ์
    2.2 อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการแสดง 
    2.3 เคร่ืองแต่งกาย 
3. รูปแบบวธีิการเล่นหรือการแสดง 
    3.1 บทสวดและท านองท่ีใชใ้นการสวด 
    3.2 การแสดงละครพ้ืนบา้น 
    3.3 การแสดงออกชุดภาษา 

 
ผลการวจิยั 

 
การศึกษาการแสดงสวดคฤหสัถข์องคณะมหาเทพบนัเทิงศิลป์ และความเช่ือท่ีปรากฏในการสวดคฤหสัถ ์โดยเก็บรวบรวม

ขอ้มูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560-2564 จากการสัมภาษณ์และลงพ้ืนท่ีภาคสนาม เพื่อสังเกตการสวดคฤหัสถข์องคณะมหาเทพบนัเทิงศิลป์ 
สามารถสรุปผลการศึกษาการสวดคฤหสัถข์องคณะมหาเทพบนัเทิงศิลป์ไดว้า่ คณะมหาเทพบนัเทิงศิลป์เกิดจากการรวมตวัของผูท่ี้
สนใจการสวดคฤหสัถ ์เดิมใชช่ื้อวา่ คณะส่ีส าราญ มีหัวหนา้คณะคือ วา่ท่ีร้อยตรี ไอยเรศ งามแฉลม้ รูปแบบการแสดงของคณะมหาเทพ
บนัเทิงศิลป์ เป็นการแสดงท่ีสืบทอดมาจากคณะสวดคฤหัสถข์อง  นายหอม ภุมรา นกัสวดคฤหัสถ์ ในจงัหวดัเพชรบุรี และพฒันา
รูปแบบการสวดให้เขา้กบัสถานการณ์ปัจจุบนั แต่ยงัคงเอกลกัษณ์แบบโบราณเอาไว ้ประกอบดว้ย (1) การสวดพ้ืนพระอภิธรรม 
หรือการสวดพ้ืนพระมาลยั การสวดคฤหัสถ์คณะมหาเทพบนัเทิงศิลป์ จะใชพ้ื้นพระมาลยัเป็นท านองสวดหลกั แต่ในกรณีท่ีตอ้ง
แสดงสาธิตในสถานท่ีต่าง ๆ อาจจะใชพ้ื้นพระอภิธรรมข้ึนตน้ก่อน จากนั้น จึงต่อดว้ยพ้ืนพระมาลยั (2) การร้องบทล านอก จะแทรก
อยู่ในการสวดพ้ืนต่าง ๆ เพ่ือให้ผูช้มไดป้รับเปล่ียนอรรถรสในการรับฟัง (3) การแสดงชุดสิบสองภาษา เป็นการแสดงท่ีน าเอา
วรรณกรรมพ้ืนบา้นหรือการแสดงท่ีเลียนแบบส าเนียงของชนชาติต่าง ๆ และ (4) การสวดบทลา จะเป็นการอวยพรให้เจา้ภาพและผู ้
ท่ีมาร่วมงาน   

การสวดคฤหัสถ์ของคณะมหาเทพบนัเทิงศิลป์บางช่วง มีลกัษณะท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั โดยเฉพาะการแสดงชุด 
สิบสองภาษาท่ีปรับรูปแบบการแสดงให้มีความน่าสนใจมากยิ่งข้ึน เช่น การแสดงชุดภาษาญวน ทางคณะไดป้รับรูปแบบวิธีการ
แสดงใหเ้กิดความน่าสนใจ เช่น เคร่ืองแต่งกาย การใชมุ้กตลกท่ีเขา้กบัสถานการณ์ปัจจุบนั การแสดงชุดน้ี กล่าวถึงนางเหลยตอ้งการ
ท าบุญให้แก่สามีท่ีล่วงลบัไปแลว้ โดยขอความช่วยเหลือจากขรัวตา แต่เหตุการณ์กลบัไม่เป็นอยา่งท่ีนางเหลยตั้งใจ เพราะขรัวตา



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี
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ตอ้งการนางเหลยเป็นภรรยา จึงออกอุบายต่าง ๆ นานา สุดทา้ยอุบายของขรัวตาไม่ส าเร็จ หากพิจารณาการแสดงชุดสิบสองภาษา
โดยเฉพาะชุดภาษาญวน จะเห็นไดว้่า การแสดงชุดภาษาญวน เป็นการน าเอาเร่ืองราวของศาสนา โดยเฉพาะนิกายอ่ืนมาลอ้ และ
เลียนแบบให้เกิดความตลกขบขนั เช่น การใชถ้อ้ยค าภาษาหรือการใชค้  าตอ้งห้ามท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเพศ เพ่ือให้เกิดความตลกขบขนั 
ถอ้ยค าภาษาท่ีน ามาใช้นั้น ไม่ได้มุ่งให้เกิดความตลกขบขนัเพียงอย่างเดียว แต่แสดงให้เห็นถึงความหมายตรงและความแฝงท่ี
นกัแสดงน ามาใช ้เพ่ือท าใหเ้กิดความสอดคลอ้งกบัเน้ือเร่ืองท่ีก าลงัแสดงอยู ่ตวัอยา่งถอ้ยค าภาษาท่ีนกัสวดใชข้บัร้อง เช่น 

 
ตวัภาษา: เส่ียงอะไรก็มีแต่เสีย  ฉนัเป็นลิงตวัเมียหนีขรัวตา 
ตวัตุย๊: นอ้งเป็นลิงตวัเมียพ่ีเป็นลิงตวัผู ้  ตามไปสมสู่อยูด่ว้ยสีกา 
 

 จากบทร้องขา้งตน้  เป็นตอนท่ีขรัวตาร้องตอบโตก้บันางเหลยเพ่ือตอ้งการนางเป็นภรรยา โดยใชว้ิธีการเส่ียงทาย นางเหลย 
เส่ียงทายขอใหต้นเกิดเป็นลิงตวัเมีย ส่วนขรัวตาจะไปเกิดเป็นลิงตวัผู ้เพ่ือจะไดร่้วมสมสู่กบันาง บทร้องดงักล่าวสะทอ้นให้เห็นวา่
ภาษาท่ีน ามาใชใ้นการแสดงนั้น มีความหมายโดยตรง ผูช้มสามารถรับรู้และเขา้ใจในความหมายท่ีนกัแสดงหรือนักสวดตอ้งการ
ส่ือสารให้รับทราบ และในขณะเดียวกนับทร้องดงักล่าว ก็สามารถท าให้เกิดความตลกขบขนัไดเ้ป็นอยา่งดี นอกจากน้ี พบวา่ บท
สนทนาบางช่วง สะทอ้นใหเ้ห็นถึงเร่ืองราวของศาสนาท่ีถ่ายทอดออกมาใหอ้ยูใ่นรูปแบบของศิลปะการแสดง เป็นเร่ืองราวของพระ
และสีกา ท่ีคนในสงัคมตั้งความคาดหวงัวา่ ผูท่ี้เป็นพระจะตอ้งปฏิบติัตนอยูใ่นพระธรรมวนิยั ไม่ยุง่เก่ียวกบัเร่ืองทางโลก โดยเฉพาะ
เร่ืองของกามตณัหาต่าง ๆ การแสดงชุดภาษาญวน น าเร่ืองราวของศาสนาอีกมุมหน่ึงมาถ่ายทอด ซ่ึงเป็นมุมท่ีคนทัว่ไปรับรู้เพียงแต่
ไม่ไดพ้ดูออกมาอยา่งชดัเจน ตวัอยา่งเช่น 
 
   ตวัตุย๊:  ฉาวเฮยฉาว  ร าสวย ๆ  หลวงพอ่ซิได๋ท าเมีย 

ตวัภาษา: ต๋ายเหลว  หลวงพอ่  เป๋นพระเป๋นเจา้  จิมีเมียไดไ้หง 
ตวัตุย๊:  มีได๋  หลวงพอ่ไม่ถือ  ยงัไงถา้ไม่ไดฉ้าวท าเมียหลวงพอ่จิขงัไว ้ ไม่ใหไ้ปไหน  ออ้ยเขา้ปาก
 ชา้งใครสิงา้งไปได๋ 
ตวัภาษา: ถา้หงนัมาเฉ่ียงทา้ยกัน๋  ถา้หลวงพอ่ชนะ ฉนัจิยอมเป๋นเมียหลวงพอ่  แต่ถา้หลวง  

พอ่แพต้อ้งกงเตก๊ใหฉ้นัฟรี ๆ นะ 
 
 บทสนทนาขา้งตน้ เป็นบทสนทนาระหวา่งขรัวตาและนางเหลย ท่ีขรัวตาแสดงถอ้ยค าให้เห็นถึงความตอ้งการในตวันาง       
แต่นางเหลยไม่ยอม นางจึงตั้งขอ้แลกเปล่ียนกบัขรัวตา เพ่ือใหต้นเองไม่ตกเป็นภรรยา บทสนทนาดงักล่าว มีลกัษณะของการวพิากษ์
และเสียดสีสถาบนั โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สถาบนัศาสนาท่ีปัจจุบนัคนในสังคมทัว่ไปต่างรับรู้วา่ มีข่าวเก่ียวกบัศาสนาในทางท่ีไม่ดี      
แต่ไม่สามารถพดูออกมาตรง ๆ จึงถ่ายทอดใหอ้ยูใ่นรูปแบบของการแสดงละครหรือถอ้ยค าต่าง ๆ ลกัษณะของการแสดงดงักล่าว จึง
เป็นการลอ้เลียนเสียดสี เพ่ือให้เกิดอารมณ์ขนัผ่านการสนทนาระหว่างตวัละครทั้งสอง สะทอ้นให้เห็นสภาพของสังคม ความคิด 
ทศันคติ ของผูค้นในพ้ืนท่ีนั้น ๆ ไดอ้ยา่งชดัเจน ผูช้มท่ีเขา้ใจสาระส าคญัของเร่ืองท่ีวิพากษเ์สียดสีสังคมยอ่มสนุกสนานไปกบัเน้ือ
เร่ืองท่ีนักแสดงส่ือออกมา ท าให้ผูช้มเกิดความรู้สึกช่ืนชอบและแสดงความรู้สึกผ่านสีหน้า ท่าทางต่าง ๆ เช่น การปรบมือ เสียง
หัวเราะ หรือบางคร้ังผูช้มอาจจะมอบรางวลัให้กบันักสวดท่ีแสดงไดป้ระทบัใจ การแสดงชุดสิบสองภาษาส่วนใหญ่มีเน้ือหาท่ี
วพิากษเ์สียดสีสงัคม หรืออีกนยัหน่ึงของการแสดงชุดน้ี เป็นพ้ืนท่ีหรือเคร่ืองระบายออกของคนในสงัคมต่อศาสนาท่ีผิดไปจากความ
คาดหวงั จึงเกิดเป็นศิลปะการแสดงท่ีย ัว่ลอ้หรือเสียดสีสงัคม 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’
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ตอ้งการนางเหลยเป็นภรรยา จึงออกอุบายต่าง ๆ นานา สุดทา้ยอุบายของขรัวตาไม่ส าเร็จ หากพิจารณาการแสดงชุดสิบสองภาษา
โดยเฉพาะชุดภาษาญวน จะเห็นไดว้่า การแสดงชุดภาษาญวน เป็นการน าเอาเร่ืองราวของศาสนา โดยเฉพาะนิกายอ่ืนมาลอ้ และ
เลียนแบบให้เกิดความตลกขบขนั เช่น การใชถ้อ้ยค าภาษาหรือการใชค้  าตอ้งห้ามท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเพศ เพ่ือให้เกิดความตลกขบขนั 
ถอ้ยค าภาษาท่ีน ามาใช้นั้น ไม่ได้มุ่งให้เกิดความตลกขบขนัเพียงอย่างเดียว แต่แสดงให้เห็นถึงความหมายตรงและความแฝงท่ี
นกัแสดงน ามาใช ้เพ่ือท าใหเ้กิดความสอดคลอ้งกบัเน้ือเร่ืองท่ีก าลงัแสดงอยู ่ตวัอยา่งถอ้ยค าภาษาท่ีนกัสวดใชข้บัร้อง เช่น 

 
ตวัภาษา: เส่ียงอะไรก็มีแต่เสีย  ฉนัเป็นลิงตวัเมียหนีขรัวตา 
ตวัตุย๊: นอ้งเป็นลิงตวัเมียพ่ีเป็นลิงตวัผู ้  ตามไปสมสู่อยูด่ว้ยสีกา 
 

 จากบทร้องขา้งตน้  เป็นตอนท่ีขรัวตาร้องตอบโตก้บันางเหลยเพ่ือตอ้งการนางเป็นภรรยา โดยใชว้ิธีการเส่ียงทาย นางเหลย 
เส่ียงทายขอใหต้นเกิดเป็นลิงตวัเมีย ส่วนขรัวตาจะไปเกิดเป็นลิงตวัผู ้เพ่ือจะไดร่้วมสมสู่กบันาง บทร้องดงักล่าวสะทอ้นให้เห็นวา่
ภาษาท่ีน ามาใชใ้นการแสดงนั้น มีความหมายโดยตรง ผูช้มสามารถรับรู้และเขา้ใจในความหมายท่ีนกัแสดงหรือนักสวดตอ้งการ
ส่ือสารให้รับทราบ และในขณะเดียวกนับทร้องดงักล่าว ก็สามารถท าให้เกิดความตลกขบขนัไดเ้ป็นอยา่งดี นอกจากน้ี พบวา่ บท
สนทนาบางช่วง สะทอ้นใหเ้ห็นถึงเร่ืองราวของศาสนาท่ีถ่ายทอดออกมาใหอ้ยูใ่นรูปแบบของศิลปะการแสดง เป็นเร่ืองราวของพระ
และสีกา ท่ีคนในสงัคมตั้งความคาดหวงัวา่ ผูท่ี้เป็นพระจะตอ้งปฏิบติัตนอยูใ่นพระธรรมวนิยั ไม่ยุง่เก่ียวกบัเร่ืองทางโลก โดยเฉพาะ
เร่ืองของกามตณัหาต่าง ๆ การแสดงชุดภาษาญวน น าเร่ืองราวของศาสนาอีกมุมหน่ึงมาถ่ายทอด ซ่ึงเป็นมุมท่ีคนทัว่ไปรับรู้เพียงแต่
ไม่ไดพ้ดูออกมาอยา่งชดัเจน ตวัอยา่งเช่น 
 
   ตวัตุย๊:  ฉาวเฮยฉาว  ร าสวย ๆ  หลวงพอ่ซิได๋ท าเมีย 

ตวัภาษา: ต๋ายเหลว  หลวงพอ่  เป๋นพระเป๋นเจา้  จิมีเมียไดไ้หง 
ตวัตุย๊:  มีได๋  หลวงพอ่ไม่ถือ  ยงัไงถา้ไม่ไดฉ้าวท าเมียหลวงพอ่จิขงัไว ้ ไม่ใหไ้ปไหน  ออ้ยเขา้ปาก
 ชา้งใครสิงา้งไปได๋ 
ตวัภาษา: ถา้หงนัมาเฉ่ียงทา้ยกัน๋  ถา้หลวงพอ่ชนะ ฉนัจิยอมเป๋นเมียหลวงพอ่  แต่ถา้หลวง  

พอ่แพต้อ้งกงเตก๊ใหฉ้นัฟรี ๆ นะ 
 
 บทสนทนาขา้งตน้ เป็นบทสนทนาระหวา่งขรัวตาและนางเหลย ท่ีขรัวตาแสดงถอ้ยค าให้เห็นถึงความตอ้งการในตวันาง       
แต่นางเหลยไม่ยอม นางจึงตั้งขอ้แลกเปล่ียนกบัขรัวตา เพ่ือใหต้นเองไม่ตกเป็นภรรยา บทสนทนาดงักล่าว มีลกัษณะของการวพิากษ์
และเสียดสีสถาบนั โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สถาบนัศาสนาท่ีปัจจุบนัคนในสังคมทัว่ไปต่างรับรู้วา่ มีข่าวเก่ียวกบัศาสนาในทางท่ีไม่ดี      
แต่ไม่สามารถพดูออกมาตรง ๆ จึงถ่ายทอดใหอ้ยูใ่นรูปแบบของการแสดงละครหรือถอ้ยค าต่าง ๆ ลกัษณะของการแสดงดงักล่าว จึง
เป็นการลอ้เลียนเสียดสี เพ่ือให้เกิดอารมณ์ขนัผ่านการสนทนาระหว่างตวัละครทั้งสอง สะทอ้นให้เห็นสภาพของสังคม ความคิด 
ทศันคติ ของผูค้นในพ้ืนท่ีนั้น ๆ ไดอ้ยา่งชดัเจน ผูช้มท่ีเขา้ใจสาระส าคญัของเร่ืองท่ีวิพากษเ์สียดสีสังคมยอ่มสนุกสนานไปกบัเน้ือ
เร่ืองท่ีนักแสดงส่ือออกมา ท าให้ผูช้มเกิดความรู้สึกช่ืนชอบและแสดงความรู้สึกผ่านสีหน้า ท่าทางต่าง ๆ เช่น การปรบมือ เสียง
หัวเราะ หรือบางคร้ังผูช้มอาจจะมอบรางวลัให้กบันักสวดท่ีแสดงไดป้ระทบัใจ การแสดงชุดสิบสองภาษาส่วนใหญ่มีเน้ือหาท่ี
วพิากษเ์สียดสีสงัคม หรืออีกนยัหน่ึงของการแสดงชุดน้ี เป็นพ้ืนท่ีหรือเคร่ืองระบายออกของคนในสงัคมต่อศาสนาท่ีผิดไปจากความ
คาดหวงั จึงเกิดเป็นศิลปะการแสดงท่ีย ัว่ลอ้หรือเสียดสีสงัคม 

 

 การสวดคฤหัสถ์ เป็นศิลปะการแสดงท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงการลอ้เลียนอีกดา้นหน่ึงของศาสนาท่ีไม่มีใครเอ่ยถึงหรือไม่
สามารถพดูในท่ีสาธารณะไดอ้ยา่งตรงไปตรงมา ผูค้นในสงัคมจึงตอ้งการพ้ืนท่ีท่ีจะแสดงออกหรือพดูถึงส่ิงท่ีผิดแปลกไปจากสังคม
ทัว่ไป เช่น การท่ีพระสงฆ์ลุ่มหลงในกามตณัหา หรือการแสดงอาการท่ีไม่ส ารวมของพระสงฆ์ แต่การลอ้เลียนนั้นไม่ไดถ่้ายทอด
ออกมาในลกัษณะของการใหร้้ายหรือกล่าวโทษ เป็นเพียงการหยอกลอ้ให้เกิดอารมณ์ข าขนัเพียงชัว่ขณะหน่ึงเท่านั้น การลอ้เลียนท่ี
ปรากฏในการสวดคฤหัสถ์ ไม่ไดมี้เพียงการลอ้เลียนในการแสดงชุดภาษาญวนเท่านั้น แต่ยงัคงปรากฏในการสวดคฤหัสถใ์นช่วง   
อ่ืน ๆ เช่น การใชท่้าทางสญัญาณมือของเจา้หนา้ท่ีต ารวจจราจร ซ่ึงไม่ตอ้งส่ือสารดว้ยถอ้ยค าภาษา ผูช้มก็สามารถรับรู้และเขา้ใจได้
เพราะเป็นส่ิงท่ีคุน้ชินและพบเห็นไดโ้ดยทัว่ไปตามทอ้งถนน นอกจากน้ี การสวดคฤหัสถเ์ป็นการสวดของฆราวาสท่ีสามารถแสดง
อารมณ์ต่าง ๆ ร่วมกบัการสวดให้สนุกสนานและประทบัใจคนดู แตกต่างจากการสวดพระอภิธรรมของพระสงฆ์ท่ีจะตอ้งส ารวม  
ท าใหน้กัสวดสามารถเลียนแบบพฤติกรรมต่าง ๆ ของพระสงฆ ์มาปรับใชใ้นการสวดคฤหสัถไ์ดอ้ยา่งสนุกสนาน เช่น ท านองในการ
สวด หรือการน าบทบาลีบางบทมาใชใ้นการสวดและแทรกท านองหรือมุกตลกต่าง ๆ ลงไป เพื่อให้ผูช้มประทบัใจและเกิดอารมณ์
ร่วมไปกบัการแสดง และตราบใดท่ีผูค้นในสงัคมยงัคงตอ้งการพ้ืนท่ีระบายความกดดนั ท่ีตนไม่สามารถยอมจ านนต่อส่ิงนั้น และหา
วิธีการท่ีจะหลีกหนีจากกฎเกณฑ์หรือระเบียบต่าง ๆ ท่ีสังคมพยายามจะบังคับให้คนต้องปฏิบัติ ท าให้การสวดคฤหัสถ์เป็น
ศิลปะการแสดงอยา่งหน่ึงท่ีพยายามสะทอ้นใหเ้ห็นถึงสภาพสงัคมท่ีผิดแปลก และลอ้เลียนเพ่ือใหเ้กิดความสนุกสนาน ตลอดจนเป็น
พ้ืนท่ีระบายอารมณ์ของคนในสงัคม ทา้ยท่ีสุดการสวดคฤหัสถข์องคณะมหาเทพบนัเทิงศิลป์  จึงมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีสร้างความ
ช่ืนชอบใหแ้ก่ผูช้มทุกคร้ัง นอกจากน้ี คณะมหาเทพบนัเทิงศิลป์ไดถ่้ายทอดความรู้เก่ียวกบัการสวดคฤหัสถใ์ห้เป็นท่ีรู้จกัของบุคคล
ทัว่ไป เช่น การถ่ายทอดความรู้ใหก้บัคณะสวดคฤหสัถใ์นจงัหวดัอยธุยา หรือการถ่ายทอดความรู้ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
ท าใหห้น่วยงานต่าง ๆ เลง็เห็นความส าคญัของการสวดคฤหสัถท่ี์เป็นมหรสพแบบโบราณ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจึงเชิญคณะ
มหาเทพบนัเทิงศิลป์ไปบรรยายหรือสาธิตเก่ียวกบัการสวดคฤหสัถอ์ยูบ่่อยคร้ัง 
 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 

 งานวิจยัน้ี มีจุดมุ่งหมายท่ีจะศึกษารูปแบบการสวดคฤหัสถ์ของคณะมหาเทพบนัเทิงศิลป์ในฐานะการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม
ของไทยท่ีรับสืบทอดมาจาก นายหอม ภุมรา นกัสวดคฤหสัถใ์นจงัหวดัเพชรบุรี กล่าวคือ คณะมหาเทพบนัเทิงศิลป์ยงัคงใชรู้ปแบบ
วิธีการสวดแบบโบราณท่ีรับสืบทอดมา ท าให้การสวดคฤหัสถ์ของคณะน้ี มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัเป็นท่ีช่ืนชอบของคนทัว่ไป นอกจากน้ี 
คณะมหาเทพบนัเทิงศิลป์ไดน้ ารูปแบบการสวดคฤหสัถข์องคณะวดัหนามแดง จงัหวดัสมุทรปราการ และจากการเก็บขอ้มูลการสวด
คฤหสัถข์องคณะต่าง ๆ มาปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบัการสวดของตนเอง การอนุรักษก์ารสวดคฤหสัถข์องคณะมหาเทพบนัเทิงศิลป์ จึง
เป็นการอนุรักษ์รูปแบบวิธีสวดตามแบบท่ีได้เรียนรู้มา  เพ่ือให้คนรุ่นหลงัรู้จักและเผยแพร่ศิลปะการแสดงประเภทน้ีให้คงอยู ่
ท่ามกลางกระแสสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยเฉพาะสังคมเมือง มหรสพ หรือศิลปะการแสดง ในงานอวมงคลเร่ิมสูญหายไปอยา่ง 
ชา้ ๆ จนในท่ีสุดแทบไม่เหลือมหรสพในงานอวมงคลให้เราไดเ้ห็น เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจท่ีไม่เอ้ืออ านวยต่อการจดังานบ าเพญ็
กศุลในระยะเวลานาน ๆ ท าใหเ้จา้ภาพตอ้งลดภาระค่าใชจ่้ายต่าง ๆ  บางงานเลือกท่ีจะไม่น ามหรสพเขา้มาแสดง คณะมหาเทพบนัเทิง
ศิลป์เป็นคณะสวดคฤหัสถอี์กหน่ึงคณะท่ีอยูท่่ามกลางกระแสแห่งการเปล่ียนแปลงนั้น ท าให้ตอ้งปรับเปล่ียนวิธีการแสดงให้ผูช้ม
เขา้ถึงง่ายและเกิดความสนุกสนาน เช่น การใชมุ้กตลกต่าง ๆ ท่ีเป็นปัจจุบนั การพูดคุยหรือหยอกลอ้กบัคนดู เพื่อให้คนดูไดรั้บ
ความรู้สึกผอ่นคลายและเป็นกนัเองกบันกัแสดงมากข้ึน นอกจากน้ี บทบาทของคณะมหาเทพบนัเทิงศิลป์ ไม่ใช่สวดคฤหัสถใ์นงาน
อวมงคลหรืองานศพเพียงอยา่งเดียว แต่ยงัสามารถปรับเปล่ียนให้อยูใ่นรูปแบบของการสาธิตในสถานท่ีราชการและสถานท่ีอ่ืน ๆ 
ตามท่ีไดรั้บเชิญไป คณะมหาเทพบนัเทิงศิลป์ไดป้รับเปล่ียนรูปแบบการน าเสนอให้น่าสนใจมากยิ่งข้ึน เน่ืองจากนกัสวดในส ารับมี



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

760760

 

ความสามารถท่ีหลากหลาย เช่น การเล่นดนตรี หรือความสามารถทางดา้นนาฏศิลป์ จึงน าความสามารถเหล่าน้ี เขา้มาปรับใชเ้พื่อให้
เกิดความน่าสนใจมากยิ่งข้ึน เม่ือวฒันธรรมตะวนัตกเร่ิมมีอิทธิพลต่อวฒันธรรมไทยมากข้ึนเท่าใด คณะมหาเทพบนัเทิงศิลป์ได้
พยายามผสมผสานวฒันธรรมแบบเดิมและวฒันธรรมแบบใหม่ น ามาปรับแต่งให้เหมาะสมกลมกลืนและสามารถอยู่ร่วมกนัใน
สังคม การปรับปรนวฒันธรรมจึงมีความส าคญัยิ่งต่อคณะมหาเทพบนัเทิงศิลป์ ทั้งน้ี เพราะสภาพสังคมไดเ้จริญกา้วหนา้ข้ึนไปอีก
ระดบัหน่ึง อาจจะส่งผลกระทบต่อวถีิการด ารงชีวติของคนไทย ทั้งดา้นวตัถุนิยม ความคิด มโนทศัน์ หรือค่านิยม ตลอดจนบทบาท
หนา้ท่ีของบุคคล มีผลใหร้ะบบโครงสร้างของสังคม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งวฒันธรรมและประเพณีท่ีเปล่ียนแปลงไป ดงันั้น การปรับ
ปรนของคณะมหาเทพบนัเทิงศิลป์ จึงตอ้งใชค้วามพยายามอยา่งยิ่งท่ีจะปรับตวัให้เขา้กบัภาวการณ์ท่ีเกิดข้ึนใหม่ ดว้ยวิธีการปรับ
แนวคิด พฤติกรรม ตลอดจนการพฒันารูปแบบการสวดอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยการรวบรวมขอ้มูลการสวดคฤหัสถ์จากแหล่ง 
ต่าง ๆ เพ่ือเปรียบเทียบความเหมือนและความต่าง จากนั้น น ามาปรับใช ้ตลอดจนปรับตวัให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้ม ทั้งเร่ืองของเวลา 
โอกาส และสถานท่ี เพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสมในการสวดคฤหสัถ ์
 ผลการวจิยัน้ี แสดงใหเ้ห็นวา่ การสวดคฤหสัถ ์กรณีศึกษาคณะมหาเทพบนัเทิงศิลป์ เป็นส ารับท่ียงัคงอนุรักษว์ิธีการสวดแบบ
โบราณเอาไว ้และในขณะเดียวก็พยายามปรับเปล่ียนรูปแบบการน าเสนอให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั เพื่อให้ศิลปะการแสดง
ประเภทน้ี เป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้งมากยิ่งข้ึน นอกจากน้ี การปรับปรนของคณะมหาเทพบนัเทิงศิลป์ เป็นส่ิงท่ีนกัสวดทุกคนพยายาม
ปรับเปล่ียน เพ่ือใหเ้กิดการผสมผสานระหวา่งวฒันธรรมเก่าและวฒันธรรมใหม่ไดอ้ยา่งเหมาะสมและกลมกลืน ดงันั้น เพ่ือประโยชน์ต่อ
คนรุ่นหลงั ควรมีหน่วยงานราชการเขา้มามีส่วนร่วมเผยแพร่และอนุรักษศิ์ลปะการแสดงประเภทน้ี ให้เป็นท่ีรู้จกัอย่างแพร่หลาย
เพราะการสวดคฤหสัถเ์ร่ิมสูญหายไปจากสงัคมไทย 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
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๐ ปี
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ความสามารถท่ีหลากหลาย เช่น การเล่นดนตรี หรือความสามารถทางดา้นนาฏศิลป์ จึงน าความสามารถเหล่าน้ี เขา้มาปรับใชเ้พื่อให้
เกิดความน่าสนใจมากยิ่งข้ึน เม่ือวฒันธรรมตะวนัตกเร่ิมมีอิทธิพลต่อวฒันธรรมไทยมากข้ึนเท่าใด คณะมหาเทพบนัเทิงศิลป์ได้
พยายามผสมผสานวฒันธรรมแบบเดิมและวฒันธรรมแบบใหม่ น ามาปรับแต่งให้เหมาะสมกลมกลืนและสามารถอยู่ร่วมกนัใน
สังคม การปรับปรนวฒันธรรมจึงมีความส าคญัยิ่งต่อคณะมหาเทพบนัเทิงศิลป์ ทั้งน้ี เพราะสภาพสังคมไดเ้จริญกา้วหนา้ข้ึนไปอีก
ระดบัหน่ึง อาจจะส่งผลกระทบต่อวถีิการด ารงชีวติของคนไทย ทั้งดา้นวตัถุนิยม ความคิด มโนทศัน์ หรือค่านิยม ตลอดจนบทบาท
หนา้ท่ีของบุคคล มีผลใหร้ะบบโครงสร้างของสังคม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งวฒันธรรมและประเพณีท่ีเปล่ียนแปลงไป ดงันั้น การปรับ
ปรนของคณะมหาเทพบนัเทิงศิลป์ จึงตอ้งใชค้วามพยายามอยา่งยิ่งท่ีจะปรับตวัให้เขา้กบัภาวการณ์ท่ีเกิดข้ึนใหม่ ดว้ยวิธีการปรับ
แนวคิด พฤติกรรม ตลอดจนการพฒันารูปแบบการสวดอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยการรวบรวมขอ้มูลการสวดคฤหัสถ์จากแหล่ง 
ต่าง ๆ เพ่ือเปรียบเทียบความเหมือนและความต่าง จากนั้น น ามาปรับใช ้ตลอดจนปรับตวัให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้ม ทั้งเร่ืองของเวลา 
โอกาส และสถานท่ี เพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสมในการสวดคฤหสัถ ์
 ผลการวจิยัน้ี แสดงใหเ้ห็นวา่ การสวดคฤหสัถ ์กรณีศึกษาคณะมหาเทพบนัเทิงศิลป์ เป็นส ารับท่ียงัคงอนุรักษว์ิธีการสวดแบบ
โบราณเอาไว ้และในขณะเดียวก็พยายามปรับเปล่ียนรูปแบบการน าเสนอให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั เพื่อให้ศิลปะการแสดง
ประเภทน้ี เป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้งมากยิ่งข้ึน นอกจากน้ี การปรับปรนของคณะมหาเทพบนัเทิงศิลป์ เป็นส่ิงท่ีนกัสวดทุกคนพยายาม
ปรับเปล่ียน เพ่ือใหเ้กิดการผสมผสานระหวา่งวฒันธรรมเก่าและวฒันธรรมใหม่ไดอ้ยา่งเหมาะสมและกลมกลืน ดงันั้น เพ่ือประโยชน์ต่อ
คนรุ่นหลงั ควรมีหน่วยงานราชการเขา้มามีส่วนร่วมเผยแพร่และอนุรักษศิ์ลปะการแสดงประเภทน้ี ให้เป็นท่ีรู้จกัอย่างแพร่หลาย
เพราะการสวดคฤหสัถเ์ร่ิมสูญหายไปจากสงัคมไทย 
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บทคดัย่อ 

 
 การวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือวเิคราะห์แนวคิดผูห้ญิงสมยัใหม่ ท่ีสะทอ้นผา่นบุคลิกภาพ สถานภาพ และบทบาทของตวัละคร
เอกฝ่ายหญิงในนวนิยายชุด “นกัสืบสตรีศรีอยธุยา” (ลายราชสีห์ ลายกินรี ลายเหมราช) ของพงศกร จ านวน 9 ตวัละคร ไดแ้ก่ แสร์ เจา้จอม
สารภี พิกลุ เฮง สุ่น ออสุต พดุซอ้น ลูกจนั อะมีนะห์ โดยใชว้ธีิการวจิยัเอกสาร และน าเสนอผลการศึกษาแบบพรรณนาวเิคราะห์ 
 ผลการศึกษาพบว่า พงศกรไดส้ร้างภาพสังคม จารีต วฒันธรรม ท่ีมีอิทธิพลต่อการใชชี้วิตของผูห้ญิงในลกัษณะท่ีอยู่ภายใต้
ระบอบปิตาธิปไตย มีการน าเสนอภาพของ “ผูห้ญิงอยธุยา” สะทอ้นผา่นตวัละครหญิง 2 ลกัษณะ คือ ภาพผูห้ญิงตามขนบและภาพผูห้ญิง
สมยัใหม่ ดา้นภาพผูห้ญิงตามขนบ บุคลิกภาพท่ีพบไดแ้ก่ ความเป็นกลุสตรี มีกิริยาท่าทางท่ีเรียบร้อยสุภาพอ่อนโยน รู้จกัรักนวลสงวนตวั 
และมีความรู้ความสามารถในการเป็นแม่ศรีเรือน สถานภาพและบทบาททางครอบครัวท่ีพบของผูห้ญิงตามขนบ ไดแ้ก่ ภรรยาท่ีห่วงใย
ดูแลสามี มารดาผูเ้ล้ียงดูแลปกป้องบุตร ดา้นสถานภาพและบทบาททางสังคมของผูห้ญิงตามขนบท่ีพบ ได้แก่ หญิงชาววงัผูเ้รียนรู้ 
งานฝีมือและการปฏิบติัตน แม่คา้ ส่วนภาพผูห้ญิงสมยัใหม่ ดา้นบุคลิกภาพท่ีพบ ไดแ้ก่ ความเป็นผูห้ญิงท่ีมีกิริยาคล่องแคล่ว มีวาทศิลป์
ในการพูด พูดโตต้อบไดท้ันท่วงที กลา้คิด กลา้ตดัสินใจอย่างเด็ดเด่ียว มีความกลา้หาญ มัน่ใจในตนเอง รักศักด์ิศรี สู้คนไม่ยอมให ้
ใครมาดูถูกรังแก รู้จกัความเท่าเทียม เขม้แข็งอดทน ไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรค มีความรู้ความสามารถ เฉลียวฉลาดมีไหวพริบ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  
ดา้นสถานภาพและบทบาททางครอบครัวของผูห้ญิงสมยัใหม่ท่ีพบ ไดแ้ก่ ภรรยาท่ีสามีตอ้งพึ่งพาผูน้ าของครอบครัว (มารดา ลูกสาว)  
ท่ีหาเล้ียง มีอ านาจควบคุมจดัการตดัสินใจในครอบครัว พี่สาวผูส้นับสนุนการศึกษาและอาชีพ ดา้นสถานภาพและบทบาททางสังคม 
ของผูห้ญิงสมยัใหม่ พบว่า ตวัละครประกอบอาชีพแพทย์ผูรั้กษาคนไขแ้ละไขคดี รวมถึงเป็นผูน้ าทางการคา้ท่ีมีอิทธิพลมีบทบาท 
ในการคา้ขายกบัราชส านักและต่างชาติ การผสมผสานภาพผูห้ญิงตามขนบกบัภาพผูห้ญิงสมยัใหม่ในตวัละครหญิง สะทอ้นให้เห็นถึง 
ความเป็นจริง และ “ผูห้ญิงสมยัใหม่” ในทัศนะของ พงศกร ท่ีแมว้่าจะหมายถึง ผูห้ญิงผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพในการ
ประกอบบทบาทพ้ืนท่ีทางสงัคมท่ีไม่ดอ้ยไปกวา่ผูช้าย แต่ผูห้ญิงก็ไม่อาจละท้ิงบทบาทพ้ืนท่ีครัวเรือนไปได ้ซ่ึงเป็นภาพผูห้ญิงตามขนบท่ี
มีมาชา้นาน หากซ่อนอยูใ่นการน าเสนอภาพของผูห้ญิงสมยัใหม่ไดอ้ยา่งกลมกลืน 
 
ค าส าคญั: บุคลิกภาพ, สถานภาพและบทบาท, แนวคิดผูห้ญิงสมยัใหม่ 
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Abstract 

 
 This study aims to analyze the modern women’s concept reflected through personalities, status, and roles of leading female characters 
in novel series called “Nakseubsatree Sri Ayuthaya” of Pongsakorn which comprises of 9 female characters namely Saer, JaojomSaraphee, 
Pikoon, Heng, Soon, Aorsoot, Poodsorn, Lookjan and Ameehna by adopting documentary research and descriptive research methods.  
  The result of the study showed that Pongsakorn the author created social image, tradition, and culture influencing the lives of 
women in such a way they are under the patriarchy. The images of Ayuthaya women were presented through 2 female characters in two 
different characteristics: traditional women and modern women. Firstly, the traditional women’s characteristics found in the novels such 
as being ladylike, being well-behaved, being very reserved and being domestic goddesses. Apart from the characteristics, the status and 
roles of traditional women in families are being caring wives who take care of husbands and being mothers who look after and protect 
children. In addition, their status and roles in society found are being ladies-in-waiting who learn crafts and manners and also being 
market women. On the other hand, the characteristics of modern women found in the novels are being active women, being able to have 
the rhetoric especially in speaking, being ready to respond promptly, daring to think, daring to decide, being courageous, resolute, and 
confident in themselves, having self-esteem, being strong and tough (modern women will not let anyone insult or bully), knowing and 
understanding the equality, being persistent and never giving up on obstacles, being knowledgeable, wise, witty, and being eager to learn. 
Furthermore, the status and roles of modern women in families are that mothers, daughters, and sisters become breadwinners and men in 
families become dependent husbands, so these women possess power in decision making. Moreover, the status and roles of modern 
women in society are that these modern women characters work as doctors who treat patients and solve cases as well as being an 
influential trade leader who plays a role in trading with the royal court and foreigners. Even though the blending of traditional female 
images with modern female images in female characters could reflect the reality especially "Modern women" in the view of Pongsakorn 
referring to being women who are knowledgeable, competent, and having the potential to play an important role in the social space which 
is not considered to be inferior to men, modern women cannot afford to abandon the role of household space which is considered as the 
image of traditional women for a long time, and it also is hiddenly represented the image of modern women harmoniously. 
 
Keywords: Personalities, Status and Roles, Concept of Modern Women 
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Abstract 

 
 This study aims to analyze the modern women’s concept reflected through personalities, status, and roles of leading female characters 
in novel series called “Nakseubsatree Sri Ayuthaya” of Pongsakorn which comprises of 9 female characters namely Saer, JaojomSaraphee, 
Pikoon, Heng, Soon, Aorsoot, Poodsorn, Lookjan and Ameehna by adopting documentary research and descriptive research methods.  
  The result of the study showed that Pongsakorn the author created social image, tradition, and culture influencing the lives of 
women in such a way they are under the patriarchy. The images of Ayuthaya women were presented through 2 female characters in two 
different characteristics: traditional women and modern women. Firstly, the traditional women’s characteristics found in the novels such 
as being ladylike, being well-behaved, being very reserved and being domestic goddesses. Apart from the characteristics, the status and 
roles of traditional women in families are being caring wives who take care of husbands and being mothers who look after and protect 
children. In addition, their status and roles in society found are being ladies-in-waiting who learn crafts and manners and also being 
market women. On the other hand, the characteristics of modern women found in the novels are being active women, being able to have 
the rhetoric especially in speaking, being ready to respond promptly, daring to think, daring to decide, being courageous, resolute, and 
confident in themselves, having self-esteem, being strong and tough (modern women will not let anyone insult or bully), knowing and 
understanding the equality, being persistent and never giving up on obstacles, being knowledgeable, wise, witty, and being eager to learn. 
Furthermore, the status and roles of modern women in families are that mothers, daughters, and sisters become breadwinners and men in 
families become dependent husbands, so these women possess power in decision making. Moreover, the status and roles of modern 
women in society are that these modern women characters work as doctors who treat patients and solve cases as well as being an 
influential trade leader who plays a role in trading with the royal court and foreigners. Even though the blending of traditional female 
images with modern female images in female characters could reflect the reality especially "Modern women" in the view of Pongsakorn 
referring to being women who are knowledgeable, competent, and having the potential to play an important role in the social space which 
is not considered to be inferior to men, modern women cannot afford to abandon the role of household space which is considered as the 
image of traditional women for a long time, and it also is hiddenly represented the image of modern women harmoniously. 
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บทน า 
 

 “พงศกร” คือ นามปากกาของนายแพทยพ์งศกร จินดาวฒันะ ท่ีมีผลงานทั้ งเร่ืองสั้ น เร่ืองยาว รวมไปถึงผลงานเขียนประเภท 
นวนิยายท่ีรวมเล่ม ซ่ึงไดรั้บความนิยม โดยเฉพาะวรรณกรรมประเภทชุด “สตรี” อยา่งวรรณกรรมชุดแนวผา้ เช่น รอยไหม สาปภูษา ก่ีเพา้ 
มาดามดนั กลรักสตรอเบอร์ร่ี กลกิโมโน และก าไลมาศ ฯลฯ อีกหน่ึงผลงานของ “พงศกร” ท่ีตวัละครหญิงภายในเร่ืองมีความน่าสนใจคือ 
นวนิยายชุด “นกัสืบสตรีศรีอยธุยา” ประกอบดว้ย นวนิยาย จ านวน 3 เร่ือง ประกอบดว้ย ลายราชสีห์ ลายกินรี และลายเหมราช วรรณกรรม
ชุดน้ี กล่าวถึงคดีฆาตกรรมในสมยัอยธุยา ซ่ึงแต่ละคดีเขา้ไปพวัพนักบัราชส านกั ตอ้งอาศยัความรู้ความสามารถในการไขคดี ผูท่ี้มีส่วน
ส าคญัในการไขคดีดงักล่าว คือ ตวัละครหญิง โดยเฉพาะตวัละครหญิงทั้ง 9 ตวั ไดแ้ก่ คุณหญิงแสร์ เจา้จอมสารภี พุดซอ้น ลูกจนั พิกุล 
เฮง อะมีนะห์ สุ่น และออสุต ท่ีลว้นแลว้แต่มีความรู้ความสามารถ มีบุคลิกภาพ สถานภาพและบทบาทท่ีโดดเด่นภายในเร่ือง ท่ีปรากฏ
ในช่วงสมยัอยธุยาท่ี “ปิตาธิปไตย” หรือระบบชายเป็นใหญ่ ซ่ึงหมายถึง วิธีคิดและแบบแผนปฏิบติั อนัมีแนวโนม้ท่ีจะให้ความส าคญั 
คุณค่า และอภิสิทธ์ิแก่ผูช้ายเหนือกวา่ผูห้ญิงอยา่งเป็นระบบ  แทรกซึมอยูใ่นอณูต่าง ๆ ของความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลในชีวิตประจ าวนัและ
มีลกัษณะเป็นโครงสร้างครอบคลุมบทบาท พฤติกรรม วิธีคิดทั้งของเพศหญิงเพศชาย และเพศอ่ืน ๆ (เสนาะ เจริญพร, 2548) ยงัคงมี
อิทธิพลอยา่งสูงต่อผูห้ญิงท่ีอยู่ภายใตร้ะบอบสงัคมดงักล่าว ภาพลกัษณ์และบทบาทของผูห้ญิงจึงมกัถูกละเลยในประวติัศาสตร์อยุธยา  
ท าใหอ้ยธุยาในประวติัศาสตร์ มีแต่มิติทางเพศและความเคล่ือนไหวท่ีเป็นเร่ืองเฉพาะของผูช้าย (ก าพล จ าปาพนัธ์, 2563) โดย พงศกร ได้
น ามาสร้างเป็นกรอบของสงัคมแบบปิตาธิปไตยใหเ้ป็นภูมิหลงัของเร่ือง 
   แมน้วนิยายชุด “นกัสืบสตรีศรีอยธุยา” พงศกร ไดว้างตวัละครหญิงเหล่านั้น ให้มีบทบาทท่ีส าคญัในสมยัอยธุยา แต่ก็มีการน าเสนอ
ภาพยคุสมยัผูห้ญิงท่ียงัถูกก าหนดคุณค่าโดยระบอบปิตาธิปไตย ประกอบกบักลวธีิการน าเสนอตวัละครหญิงของ พงศกร ท าให้ตวัละคร
หญิงภายในเร่ือง อาจไม่ไดเ้ป็นไปตามพงศาวดาร เอกสารบนัทึกทางประวติัศาสตร์หรือมโนทศัน์ปัจจุบนั ท่ีมองกลบัไปถึงผูห้ญิงอยธุยา
ในอดีต จึงเป็นเหตุผลส าคญัท่ีท าให้ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาตวัละครหญิงภายในเร่ือง  จ านวน 9 ตวั ท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงแนวคิดผูห้ญิง
สมยัใหม่ผา่นการศึกษาบุคลิกภาพ สถานภาพ และบทบาทของตวัละครหญิงเหล่านั้น จึงเป็นท่ีมาของการศึกษาในคร้ังน้ี 

 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

 
    เพื่อวิเคราะห์แนวคิดผูห้ญิงสมยัใหม่ของ พงศกร ท่ีสะทอ้นผ่านบุคลิกภาพ สถานภาพ และบทบาทของตวัละครเอกฝ่ายหญิง
ในนวนิยายชุด “นกัสืบสตรีศรีอยธุยา” 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 

เอกสารงานวจิยัทีเ่กีย่วกบับุคลกิภาพ สถานภาพ และบทบาทของตัวละครในนวนิยายของ พงศกร และชุดนกัสืบสตรีศรีอยธุยา 
ผูศึ้กษาไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาบุคลิกภาพ สถานภาพ และบทบาทของตวัละครในนวนิยายท่ี

สะทอ้นแนวคิดผูห้ญิงสมยัใหม่ เพื่อน ามาพฒันาเป็นกรอบแนวคิดและประเด็นในการศึกษา ดงัน้ี 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

764764

 
 

เจตนิพิฐ ทา้วแกว้ (2559) ศึกษาสถานภาพและตวัละครหญิงในนวนิยายของ พงศกร โดยเลือกนิยายของ พงศกร จ านวน 7 เร่ือง 
ไดแ้ก่ รอยไหม สาปภูษา ก่ีเพา้ กลรักสตรอเบอร์ร่ี มาดามดนั กลกิโมโน และก าไลมาศ มีตวัละครท่ีใชใ้นการศึกษา 8 ตวั ไดแ้ก่ เรริน 
มะณีริน ไหมพิม เพกา พฒัศรี อนัยา รินดารา และเกลา้มาศ เพ่ือศึกษาสถานภาพและบทบาทของตวัละคร ผลการศึกษาพบวา่ สภาพ
สังคมไทยปัจจุบนัเป็นปัจจัยส าคญัในการเปล่ียนแปลงสถานภาพและบทบาทของตวัละครหญิง  ทั้งสถานภาพแต่ก าเนิดและท่ีไดม้า
ภายหลงั โดยตวัละครหญิงทุกตวั มีความสามารถทดัเทียมบุรุษและแสวงหาโอกาสในการศึกษา มีอาชีพท่ีหลากหลายตรงตามความถนดั
และตรงตามการศึกษาท่ีตวัละครไดเ้ล่าเรียนมาอยา่งเตม็ท่ี  

นอกจากน้ี จากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้จิยัพบวา่ มีผูท่ี้ศึกษาเก่ียวกบันวนิยายชุด “นกัสืบสตรีศรีอยธุยา” ไว้
คือ ชนิกานต์ กูเ้กียรติ (2563) ไดเ้ขียนเป็นบทความศึกษาภาพลกัษณ์นักสืบของตวัละครหญิงคือ เจา้จอมสารภี แสร์ พุดซ้อน ลูกจัน 
ในนวนิยายชุดนกัสืบสตรีศรีอยธุยาของ พงศกร แต่ผูศึ้กษาเห็นวา่ ยงัมีตวัละครหญิงท่ีปรากฏภายในเร่ือง นอกเหนือจากชุดขอ้มูลหรือตวั
ละครท่ี ชนิกานต ์กูเ้กียรติ ศึกษา โดยมีความโดดเด่นน่าสนใจ รวมถึงมีบทบาทท่ีส าคญัในการด าเนินเร่ืองและคล่ีคลายปมปัญหาภายใน
เร่ืองเช่นเดียวกนั ไดแ้ก่ พิกุล เฮง สุ่น ออสุต และอะมีนะห์ นอกจากน้ี ชนิกานต์ กูเ้กียรติ ยงัได้ศึกษาไวเ้พียงบุคลิกภาพ สถานภาพ
บทบาทความเป็นนกัสืบเท่านั้น แต่ไม่ไดว้เิคราะห์หรือศึกษาในสถานภาพและบทบาทอ่ืน ๆ รอบดา้น ท่ีปรากฏกบัตวัละครหญิงภายใน
เร่ือง ซ่ึงการศึกษาวเิคราะห์น้ี อาจสะทอ้นภาพของความโดดเด่น หรือความเท่าเทียม รวมถึงทศันะของผูเ้ขียนท่ีสอดแทรกผ่านตวัละคร
หญิงออกมาไดอ้ยา่งไม่สมบูรณ์และขาดหายในอีกหลากหลายมิติ ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงตอ้งการท่ีจะศึกษาตวัละครหญิงภายในเร่ือง จ านวน  
9 ตวัละคร ไดแ้ก่ คุณหญิงแสร์ เจา้จอมสารภี พดุซอ้น ลูกจนั พิกลุ เฮง สุ่น ออสุต และอะมีนะห์ โดยน ามาวเิคราะห์บุคลิกภาพ สถานภาพ
และบทบาท ทั้ งสถานภาพบทบาทด้านครอบครัว และสถานภาพบทบาทด้านสังคม อย่างรอบด้าน เพื่อเติมเต็มและสะท้อนภาพ  
“ผูห้ญิงสมยัใหม่” ท่ีปรากฏในนวนิยาย แสดงทศันะของ พงศกร ใหค้รบถว้นสมบูรณ์ในทุกมิติ  
 

วธีิการด าเนินงานวจิยั 
 

ผูศึ้กษาได้ด าเนินการศึกษาคน้ควา้ได้รวบรวมข้อมูลรายช่ือตวัละครเอกฝ่ายหญิงในนวนิยายชุด “นักสืบสตรีศรีอยุธยา”  
ท่ีมีบทบาทเด่นท่ีปรากฏทั้ง 3 เร่ือง ได้แก่ ลายราชสีห์ ลายกินรี ลายเหมราช รวบรวมเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคลิกภาพ 
สถานภาพบทบาท และตวัละครหญิงในนวนิยายของ พงศกร ท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงแนวคิดผูห้ญิงสมยัใหม่ น ามาเป็นแนวทางวิเคราะห์ 
ภาพสะทอ้นทางสังคม และวิเคราะห์บุคลิกภาพและสถานภาพบทบาทตวัละครหญิงท่ีปรากฏในนวนิยายชุด  นักสืบสตรีศรีอยุธยา  
เพื่อสะทอ้นใหเ้ห็นถึงแนวคิดผูห้ญิงสมยัใหม่ของ พงศกร โดยศึกษาและรายงานผลการศึกษาดว้ยวธีิพรรณนาวเิคราะห์ 
 

ผลการวจิยั 
 

สภาพสังคม “ผู้หญิงอยธุยา” ในนวนิยายชุด นักสืบสตรีศรีอยธุยา  
  ในนวนิยายชุด นักสืบสตรีศรีอยุธยา ได้กล่าวถึงบุคลิกภาพ สถานภาพบทบาทของผูห้ญิงอยุธยา ผ่านตวัละครหญิง ซ่ึง
บทบาทหรือเหตุการณ์ท่ีตวัละครไดเ้ผชิญ ขยายให้ผูอ่้านรับรู้และเห็นถึง สภาพของสังคม กรอบจารีต วฒันธรรม ท่ีส่งผลต่อ วิถีชีวิต การ
ปฏิบติัตน การแสดงออก สถานภาพ และบทบาท รวมถึงพ้ืนท่ีของผูห้ญิงท่ีถูกผูกติดกบัครัวเรือน และจ ากดัขอบเขตการประกอบอาชีพ 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี

765765

 
 

เจตนิพิฐ ทา้วแกว้ (2559) ศึกษาสถานภาพและตวัละครหญิงในนวนิยายของ พงศกร โดยเลือกนิยายของ พงศกร จ านวน 7 เร่ือง 
ไดแ้ก่ รอยไหม สาปภูษา ก่ีเพา้ กลรักสตรอเบอร์ร่ี มาดามดนั กลกิโมโน และก าไลมาศ มีตวัละครท่ีใชใ้นการศึกษา 8 ตวั ไดแ้ก่ เรริน 
มะณีริน ไหมพิม เพกา พฒัศรี อนัยา รินดารา และเกลา้มาศ เพ่ือศึกษาสถานภาพและบทบาทของตวัละคร ผลการศึกษาพบวา่ สภาพ
สังคมไทยปัจจุบนัเป็นปัจจัยส าคญัในการเปล่ียนแปลงสถานภาพและบทบาทของตวัละครหญิง  ทั้งสถานภาพแต่ก าเนิดและท่ีไดม้า
ภายหลงั โดยตวัละครหญิงทุกตวั มีความสามารถทดัเทียมบุรุษและแสวงหาโอกาสในการศึกษา มีอาชีพท่ีหลากหลายตรงตามความถนดั
และตรงตามการศึกษาท่ีตวัละครไดเ้ล่าเรียนมาอยา่งเตม็ท่ี  

นอกจากน้ี จากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้จิยัพบวา่ มีผูท่ี้ศึกษาเก่ียวกบันวนิยายชุด “นกัสืบสตรีศรีอยธุยา” ไว้
คือ ชนิกานต์ กูเ้กียรติ (2563) ไดเ้ขียนเป็นบทความศึกษาภาพลกัษณ์นักสืบของตวัละครหญิงคือ เจา้จอมสารภี แสร์ พุดซ้อน ลูกจัน 
ในนวนิยายชุดนกัสืบสตรีศรีอยธุยาของ พงศกร แต่ผูศึ้กษาเห็นวา่ ยงัมีตวัละครหญิงท่ีปรากฏภายในเร่ือง นอกเหนือจากชุดขอ้มูลหรือตวั
ละครท่ี ชนิกานต ์กูเ้กียรติ ศึกษา โดยมีความโดดเด่นน่าสนใจ รวมถึงมีบทบาทท่ีส าคญัในการด าเนินเร่ืองและคล่ีคลายปมปัญหาภายใน
เร่ืองเช่นเดียวกนั ไดแ้ก่ พิกุล เฮง สุ่น ออสุต และอะมีนะห์ นอกจากน้ี ชนิกานต์ กูเ้กียรติ ยงัได้ศึกษาไวเ้พียงบุคลิกภาพ สถานภาพ
บทบาทความเป็นนกัสืบเท่านั้น แต่ไม่ไดว้เิคราะห์หรือศึกษาในสถานภาพและบทบาทอ่ืน ๆ รอบดา้น ท่ีปรากฏกบัตวัละครหญิงภายใน
เร่ือง ซ่ึงการศึกษาวเิคราะห์น้ี อาจสะทอ้นภาพของความโดดเด่น หรือความเท่าเทียม รวมถึงทศันะของผูเ้ขียนท่ีสอดแทรกผ่านตวัละคร
หญิงออกมาไดอ้ยา่งไม่สมบูรณ์และขาดหายในอีกหลากหลายมิติ ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงตอ้งการท่ีจะศึกษาตวัละครหญิงภายในเร่ือง จ านวน  
9 ตวัละคร ไดแ้ก่ คุณหญิงแสร์ เจา้จอมสารภี พดุซอ้น ลูกจนั พิกลุ เฮง สุ่น ออสุต และอะมีนะห์ โดยน ามาวเิคราะห์บุคลิกภาพ สถานภาพ
และบทบาท ทั้ งสถานภาพบทบาทด้านครอบครัว และสถานภาพบทบาทด้านสังคม อย่างรอบด้าน เพื่อเติมเต็มและสะท้อนภาพ  
“ผูห้ญิงสมยัใหม่” ท่ีปรากฏในนวนิยาย แสดงทศันะของ พงศกร ใหค้รบถว้นสมบูรณ์ในทุกมิติ  
 

วธีิการด าเนินงานวจิยั 
 

ผูศึ้กษาได้ด าเนินการศึกษาคน้ควา้ได้รวบรวมข้อมูลรายช่ือตวัละครเอกฝ่ายหญิงในนวนิยายชุด “นักสืบสตรีศรีอยุธยา”  
ท่ีมีบทบาทเด่นท่ีปรากฏทั้ง 3 เร่ือง ได้แก่ ลายราชสีห์ ลายกินรี ลายเหมราช รวบรวมเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคลิกภาพ 
สถานภาพบทบาท และตวัละครหญิงในนวนิยายของ พงศกร ท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงแนวคิดผูห้ญิงสมยัใหม่ น ามาเป็นแนวทางวิเคราะห์ 
ภาพสะทอ้นทางสังคม และวิเคราะห์บุคลิกภาพและสถานภาพบทบาทตวัละครหญิงท่ีปรากฏในนวนิยายชุด  นักสืบสตรีศรีอยุธยา  
เพื่อสะทอ้นใหเ้ห็นถึงแนวคิดผูห้ญิงสมยัใหม่ของ พงศกร โดยศึกษาและรายงานผลการศึกษาดว้ยวธีิพรรณนาวเิคราะห์ 
 

ผลการวจิยั 
 

สภาพสังคม “ผู้หญิงอยธุยา” ในนวนิยายชุด นักสืบสตรีศรีอยธุยา  
  ในนวนิยายชุด นักสืบสตรีศรีอยุธยา ได้กล่าวถึงบุคลิกภาพ สถานภาพบทบาทของผูห้ญิงอยุธยา ผ่านตวัละครหญิง ซ่ึง
บทบาทหรือเหตุการณ์ท่ีตวัละครไดเ้ผชิญ ขยายให้ผูอ่้านรับรู้และเห็นถึง สภาพของสังคม กรอบจารีต วฒันธรรม ท่ีส่งผลต่อ วิถีชีวิต การ
ปฏิบติัตน การแสดงออก สถานภาพ และบทบาท รวมถึงพ้ืนท่ีของผูห้ญิงท่ีถูกผูกติดกบัครัวเรือน และจ ากดัขอบเขตการประกอบอาชีพ 

 
 

บทบาทในพ้ืนท่ีทางสังคม โดยผูเ้ขียนตอ้งการน าเสนอให้เห็น “ผูห้ญิงอยธุยาตามขนบ” ท่ีหมายถึง ภาพของผูห้ญิงอยธุยาในลกัษณะท่ี
ด ารงชีวิตอยู่ภายใตร้ะบอบชายเป็นใหญ่ อาทิ เร่ืองความจ าเป็นในการเรียนรู้ สร้างความเป็นแม่ศรีเรือน ตั้งแต่ในสถานภาพบทบาท 
ลูกสาว ท่ีเป็นไปตามความคาดหวงัของสงัคมในบริบททางวฒันธรรม ซ่ึงผูเ้ขียนไดส้ร้างและน าเสนอภายในเร่ือง เพื่อให้ผูห้ญิงประกอบ
สถานภาพบทบาทภรรยาไดอ้ยา่งไม่ขาดตกบกพร่อง รวมถึงถ่ายทอดส่งต่อความรู้เหล่านั้น ในฐานะมารดาใหก้บัลูกสาวในอนาคตต่อไป 
ดว้ยเหตุน้ี จึงส่งผลใหลู้กสาวตอ้งอยูใ่นบา้นของพอ่แม่มาโดยตลอด พวกเด็กผูห้ญิงไม่ค่อยไดเ้รียนเขียน อ่าน แต่ในวยัเยาว ์พวกเธอจะได้
เรียนการเยบ็ผา้ การป่ันฝ้าย และอ่ืน ๆ (ฟลีต เยรเมียส ฟาน, 2548) เช่นเดียวกบัลูกสาวของขุนนางหรือขา้ราชการท่ีใกลชิ้ดเจา้นาย จะถูก
ส่งเขา้ไปฝึกอบรมมารยาท งานฝีมือ การขบัร้องฟ้อนร าในวงั (เรืองศรี ศรีทอง, 2540) ภาพของวิถีชีวิตของหญิงอยธุยาท่ีปรากฏ จึงมี
ความสมัพนัธ์และมีบทบาทผกูติดกบัสถานภาพบทบาทในพ้ืนท่ีครัวเรือน เล้ียงลูก ดูแลสามีเป็นหลกั นอกจากความเป็นแม่ศรีเรือนท่ีพึง
มีแลว้ภาพ “ผูห้ญิงอยุธยาตามขนบ” ท่ีปรากฏนั้นคือ เป็นผูท่ี้มีความเป็น “กุลสตรี” เช่น มีกิริยามารยาทวาจาเรียบร้อย อ่อนหวาน  
อ่อนน้อมถ่อมตน รวมถึงตอ้งแสดงออกในลกัษณะท่ีเป็นผูต้าม ยอมตกเป็นรองฝ่ายชาย เหล่าน้ี ถือเป็นค่านิยม ตามกรอบจารีต 
วฒันธรรมท่ีปรากฏแก่ผูห้ญิง ภายใตร้ะบอบชายเป็นใหญ่ ท่ีผูเ้ขียนน าเสนอเป็นฉากหลงัของสภาพสงัคมภายในเร่ือง  

นอกจากน้ี ภาพ “ผูห้ญิงอยธุยา” ในนวนิยายชุด นกัสืบสตรีศรีอยธุยา ก็ยงัปรากฏสถานภาพบทบาททางสังคมของผูห้ญิงท่ีมุ่งไป
ท่ีความเก่ียวพนักับ “ต าหนักใน” ท่ีให้ผูห้ญิงได้มีสถานภาพทางสังคมด้วยการรับราชการ ในฐานะเจ้าจอมและนางขา้หลวง เป็น
สถานภาพในพ้ืนท่ีทางสังคมไม่ก่ีอยา่งท่ีมุมมองทางสังคมยอมรับให้ผูห้ญิงสามารถแสดงบทบาทได ้อยา่งไรก็ตาม ในลกัษณะของการ
แสดงบทบาทส่วนใหญ่ ก็หนีไม่พน้เร่ืองของความรู้ความสามารถดา้นกิจการงานเรือน การเรียนรู้ และกระท าให้เกิดความเป็นท่ีพึงใจแก่
ฝ่ายชายเป็นหลกั ดว้ยเหตุท่ีผูห้ญิงชนชั้นสูงในอดีตจะถูกแบ่งแยกออกจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยา่งเด็ดขาด และถูกบงัคบัให้ยึดติดกบั
อุดมการณ์กุลสตรีการรักนวลสงวนตัว การเป็นแม่บ้านแม่เรือน และการใช้ชีวิตเพ่ือปรนนิบัติรับใช้และเอาอกเอาใจสามีเท่านั้ น  
(อภิวนัทน์ อดุลยพิเชฏฐ์, 2544) ภาพของการประกอบอาชีพ สถานภาพบทบาทพ้ืนท่ีทางสังคมท่ีปรากฏ จึงมีลกัษณะท่ีถูกจดัวางดว้ย
อุดมการณ์และจ ากดักรอบไวด้ว้ยมิติของเพศ กล่าวคือ เป็นงานเฉพาะหรือเป็นพ้ืนท่ีเฉพาของแต่ละเพศท่ีสามารถปฏิบติัได ้ดงัท่ี พงศกร
ไดส้ะทอ้นภาพผ่านทศันของตวัละคร “หมอมี” ในนวนิยายท่ีกล่าววา่ “เขาเองกเ็หมือนกับคนอ่ืน ๆ ท่ีเช่ือว่า อาชีพบางอย่างเหมาะกับ
ผู้ชายเท่าน้ัน หน้าท่ีของผู้หญิงคือ การเป็นแม่บ้านแม่เรือน หุงหาข้าวปลาอาหาร ปรนนิบัติสามีดูแลลูก” (พงศกร จินดาวฒันะ, 2561ก, 
หน้า 16)  และการประกอบอาชีพหมอเชลยศกัด์ิ ท่ีปรากฏในเร่ือง “แม้ไม่มีข้อก าหนดท่ีชัดเจนว่า ห้ามสตรีเป็นหมอ หากแต่คนป่วย
ส่วนมาก ไม่เช่ือถือหมอผู้หญิงเท่าหมอผู้ชาย อีกท้ังวิชาแพทย์น้ัน เป็นความลับ เป็นวิชาท่ีถ่ายทอดในตระกูลเท่าน้ัน ไม่มีโรงเรียนสอน 
หากบิดาเป็นหมอ กนิ็ยมถ่ายทอดวิชาความรู้การแพทย์ให้กับบุตรท่ีเป็นผู้ชาย ส าหรับสตรีอย่างมากสุดกเ็ป็น หมอต าแย ดูแลการคลอด
บุตรให้กับสตรีเท่าน้ัน” (พงศกร จินดาวฒันะ, 2561ก, หนา้ 15) หากผูห้ญิงประกอบอาชีพอยา่งอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบักิจการงานของหญิง 
หรือความเป็นแม่ศรีเรือนท่ีถูกผูกติดกบับทบาทในครอบครัว กา้วล่วงบทบาทพ้ืนท่ีของผูช้าย ก็จะส่งผลให้ถูกประณาม เน่ืองจากการ
กระท าท่ีไม่เป็นไปตามกรอบหรือความคาดหวงัของสงัคมท่ีมีต่อผูห้ญิง ภาพความเป็นอยูข่องผูค้นในสมยัอยธุยา จึงแสดงใหเ้ห็นถึงพ้ืนท่ี
ท่ีฝ่ายชายเป็นผูส้ร้างอย่างใชค้วามอคติ และการใชเ้ง่ือนไขทางดา้นอ านาจท่ีเหนือกว่ามาจ ากดักรอบในการใชชี้วิตของผูห้ญิง และมี
ลกัษณะของความสัมพนัธ์แบบ “ผูเ้หนือกว่า” และ “ผูด้อ้ยกวา่” ในดา้นระบบอ านาจเชิงจารีต ท่ีกา้วล ้ าและแทรกแซงระบบวิธีคิดของ
ผูห้ญิง ใหต้อ้งยอมจ านนและปฏิบติัตาม ซ่ึงหญิงใดท่ีมีพฤติกรรมขดัแยง้ต่อค่านิยมท่ีระบบชายเป็นใหญ่ไดส้ร้างข้ึนน้ี ก็จะถูกมองในแง่
ลบ เช่น หญิงท่ีไม่มีความเป็นแม่ศรีเรือน ก็จะถูกค าครหา จากคนในสงัคมได ้(ปาจารีย ์ช่วยบุญ, 2561) ดงันั้น ค่านิยม มุมมองทางสังคม
อยธุยาท่ีมีต่อการปฏิบติัตนผูห้ญิง ท่ีใชใ้นการด าเนินเร่ืองนั้น พงศกร ไดส้ร้างข้ึนโดยช้ีให้เห็นวา่การเป็นหญิงดี ตอ้งเป็นผูท่ี้หัวอ่อน ไม่



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’
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ท าตวัทดัเทียมกบับุรุษ และควรมีบทบาทหลกั ผูกติดพ้ืนท่ีในครัวเรือน โดยเฉพาะการดูแลปรนนิบติัสามี ไม่ใช่มีบทบาททางพ้ืนท่ีทาง
สงัคม  
 
ภาพสะท้อน “ผู้หญิงตามขนบ” จากนวนิยายชุดนักสืบสตรีศรีอยธุยา  
   ผูเ้ขียนไดน้ าภาพสะทอ้นของผูห้ญิงตามขนบ ท่ีปรากฏในนวนิยายของ พงศกร ผา่นบทบรรยาย และทศันะของตวัละครภายใต ้
สภาพสงัคม จารีต วฒันธรรม ท่ี พงศกร ไดส้ร้างข้ึนภายในเร่ือง เพ่ือน ามาพฒันาเป็นกรอบและประเด็นดา้นบุคลิกภาพ สถานภาพบทบาท ใน
การศึกษาวิเคราะห์ภาพของ “ผูห้ญิงตามขนบ” ท่ีปรากฏในตวัละครหญิง 9 ตวั ท่ีน ามาศึกษา ไดแ้ก่ คุณหญิงแสร์ เจา้จอมสารภี พุดซอ้น  
ลูกจนั พิกลุ เฮง สุ่น ออสุต และอะมีนะห์ โดยมีรายละเอียดท่ีพบ ดงัน้ี 
 1. บุคลิกภาพ “ผูห้ญิงตามขนบ” จากนวนิยายชุด นักสืบสตรีศรีอยุธยา จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัละครหญิงท่ีน ามาศึกษา
วิเคราะห์ไดมี้การแสดงออกดา้นบุคลิกภาพของ ผูห้ญิงตามขนบ ซ่ึงสามารถแบ่งบุคลิกภาพท่ีแสดงออกได ้2 ประเด็น ไดแ้ก่ ความเป็น 
กลุสตรี ท่ีประกอบดว้ย กริยาท่าทางท่ีเรียบร้อยสุภาพอ่อนโยน การรักนวลสงวนตวั และความรู้ความสามารถในลกัษณะการเป็นแม่ศรีเรือน 

    1.1 ความเป็นกลุสตรี จากการศึกษาพบวา่ ตวัละครหญิงท่ีน ามาศึกษา มีการแสดงออกในเร่ืองของความเป็นกุลสตรีท่ีมีกิริยา
ท่าทางเรียบร้อยสุภาพอ่อนหวาน รวมถึงการแสดงออกเร่ืองความรักนวลสงวนตวั ซ่ึงเป็นลกัษณะบุคลิกภาพของ “ผูห้ญิงตามขนบ” ท่ี
เป็นไปตามความคาดหวงัและมุมมองทางสงัคมอยธุยาภายใตก้รอบของจารีตวฒันธรรม ท่ีส่งผลถึงการปฏิบติัตนของผูห้ญิง ท่ีผูเ้ขียนได้
สร้างข้ึน และน ามาเป็นฉากหลงัภายในการด าเนินเร่ือง ดงัเช่นในตวัละคร “พุดซอ้น” ในตอนท่ีพบเจา้จอมสารภี ผูเ้ป็นป้า และคุณหญิง
แสร์ ก็ไดท้กัทายดว้ยกริยาท่ีเรียบร้อยอ่อนโยน ความวา่ “พดุซ้อนหมอบลงกับพืน้ ก้มลงกราบเจ้าจอมแล้วเลยกราบเพ่ือนของเจ้าจอมด้วย
กิริยาอ่อนโยน” (พงศกร จินดาวฒันะ, 2561ก, หน้า 229) ในดา้นการแสดงออกเร่ือง “ความรักนวลสงวนตวั” นั้น ไดป้รากฏการ
แสดงออกจากตวัละคร พดุซอ้น ดงัตอนท่ี โรแบรตเ์ผลอวสิาสะเอ้ือมมือไปแตะตวัของพดุซอ้นโดยไม่ตั้งใจ พดุซอ้นจึงเกิดความไม่พอใจ
ข้ึนมาทนัที ความว่า “โรแบรต์เอือ้มมือไปดึงพุดซ้อนไว้ คร้ันพอรู้สึกตัว กรี็บปล่อยมือออกอย่างรวดเร็ว . . . ‘ฉันขอโทษ’ โรแบรต์รีบ
บอก เขารู้ว่าสตรีสยามรักนวลสงวนตัว ไม่ชอบให้บุรุษแตะเนือ้ต้องตัว” (พงศกร จินดาวฒันะ, 2561ก, หนา้ 390)  
     1.2 ความรู้ความสามารถในลกัษณะการเป็นแม่ศรีเรือน จากการศึกษาพบวา่ ตวัละครหญิงท่ีน ามาศึกษามีการแสดงออกในเร่ือง
ความรู้ความสามารถในลกัษณะการเป็นแม่ศรีเรือน ในแบบ “ผูห้ญิงตามขนบ” ท่ีเป็นไปตามความคาดหวงัและมุมมองทางสังคมอยธุยา
ภายใตก้รอบของจารีตวฒันธรรม ท่ีส่งผลถึงการปฏิบติัตนของผูห้ญิง ท่ีผูเ้ขียนไดส้ร้างข้ึน และน ามาเป็นภูมิหลงัภายในเร่ือง ปรากฏทั้ง
ในเร่ืองของความรู้ความสามารถในการท าอาหาร ความรู้ความสามารถในเร่ืองของงานฝีมือ โดยเฉพาะการร้อยมาลยั เป็นความรู้ความสามารถ
ในลกัษณะของการเป็นแม่ศรีเรือนท่ีถูกกล่าวถึงในตวัละครหญิงมากท่ีสุด เป็นการแสดงออกท่ี พงศกร ใชส่ื้อให้เห็นถึงความเป็นผูห้ญิง
ตามแบบขนบ ดงัเช่นท่ีปรากฏในตวัละคร “ลูกจนั” ท่ี เจา้จอมสารภี ผูเ้ป็นป้ารับไปเล้ียงดูแลในวงั และไดส้อนกิจการงานเรือนงานฝีมือ 
จนลูกจนัมีความช านาญ โดยเฉพาะความชอบในการร้อยมาลยั  
 2. สถานภาพและบทบาท “ผูห้ญิงตามขนบ” จากนวนิยายชุด นกัสืบสตรีศรีอยธุยา จากการศึกษาพบวา่ ตวัละครหญิงท่ีน ามา
ศึกษาประกอบสถานภาพและบทบาท “ผูห้ญิงตามขนบ” ในสภาพสังคมวฒันธรรมท่ีผูเ้ขียนไดส้ร้างข้ึน โดยสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 
รูปแบบ ไดแ้ก่ สถานภาพและบทบาทดา้นครอบครัว ท่ีประกอบดว้ย ภรรยาท่ีห่วงใยดูแลสามี มารดาผูเ้ล้ียงดูแลปกป้องบุตร และสถานภาพ
บทบาทดา้นสงัคม ท่ีประกอบดว้ย หญิงชาววงัผูเ้รียนรู้งานฝีมือและการปฏิบติัตน และแม่คา้ 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’
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ท าตวัทดัเทียมกบับุรุษ และควรมีบทบาทหลกั ผูกติดพ้ืนท่ีในครัวเรือน โดยเฉพาะการดูแลปรนนิบติัสามี ไม่ใช่มีบทบาททางพ้ืนท่ีทาง
สงัคม  
 
ภาพสะท้อน “ผู้หญิงตามขนบ” จากนวนิยายชุดนักสืบสตรีศรีอยธุยา  
   ผูเ้ขียนไดน้ าภาพสะทอ้นของผูห้ญิงตามขนบ ท่ีปรากฏในนวนิยายของ พงศกร ผา่นบทบรรยาย และทศันะของตวัละครภายใต ้
สภาพสงัคม จารีต วฒันธรรม ท่ี พงศกร ไดส้ร้างข้ึนภายในเร่ือง เพ่ือน ามาพฒันาเป็นกรอบและประเด็นดา้นบุคลิกภาพ สถานภาพบทบาท ใน
การศึกษาวิเคราะห์ภาพของ “ผูห้ญิงตามขนบ” ท่ีปรากฏในตวัละครหญิง 9 ตวั ท่ีน ามาศึกษา ไดแ้ก่ คุณหญิงแสร์ เจา้จอมสารภี พุดซอ้น  
ลูกจนั พิกลุ เฮง สุ่น ออสุต และอะมีนะห์ โดยมีรายละเอียดท่ีพบ ดงัน้ี 
 1. บุคลิกภาพ “ผูห้ญิงตามขนบ” จากนวนิยายชุด นักสืบสตรีศรีอยุธยา จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัละครหญิงท่ีน ามาศึกษา
วิเคราะห์ไดมี้การแสดงออกดา้นบุคลิกภาพของ ผูห้ญิงตามขนบ ซ่ึงสามารถแบ่งบุคลิกภาพท่ีแสดงออกได ้2 ประเด็น ไดแ้ก่ ความเป็น 
กลุสตรี ท่ีประกอบดว้ย กริยาท่าทางท่ีเรียบร้อยสุภาพอ่อนโยน การรักนวลสงวนตวั และความรู้ความสามารถในลกัษณะการเป็นแม่ศรีเรือน 

    1.1 ความเป็นกลุสตรี จากการศึกษาพบวา่ ตวัละครหญิงท่ีน ามาศึกษา มีการแสดงออกในเร่ืองของความเป็นกุลสตรีท่ีมีกิริยา
ท่าทางเรียบร้อยสุภาพอ่อนหวาน รวมถึงการแสดงออกเร่ืองความรักนวลสงวนตวั ซ่ึงเป็นลกัษณะบุคลิกภาพของ “ผูห้ญิงตามขนบ” ท่ี
เป็นไปตามความคาดหวงัและมุมมองทางสงัคมอยธุยาภายใตก้รอบของจารีตวฒันธรรม ท่ีส่งผลถึงการปฏิบติัตนของผูห้ญิง ท่ีผูเ้ขียนได้
สร้างข้ึน และน ามาเป็นฉากหลงัภายในการด าเนินเร่ือง ดงัเช่นในตวัละคร “พุดซอ้น” ในตอนท่ีพบเจา้จอมสารภี ผูเ้ป็นป้า และคุณหญิง
แสร์ ก็ไดท้กัทายดว้ยกริยาท่ีเรียบร้อยอ่อนโยน ความวา่ “พดุซ้อนหมอบลงกับพืน้ ก้มลงกราบเจ้าจอมแล้วเลยกราบเพ่ือนของเจ้าจอมด้วย
กิริยาอ่อนโยน” (พงศกร จินดาวฒันะ, 2561ก, หน้า 229) ในดา้นการแสดงออกเร่ือง “ความรักนวลสงวนตวั” นั้น ไดป้รากฏการ
แสดงออกจากตวัละคร พดุซอ้น ดงัตอนท่ี โรแบรตเ์ผลอวสิาสะเอ้ือมมือไปแตะตวัของพดุซอ้นโดยไม่ตั้งใจ พดุซอ้นจึงเกิดความไม่พอใจ
ข้ึนมาทนัที ความว่า “โรแบรต์เอือ้มมือไปดึงพุดซ้อนไว้ คร้ันพอรู้สึกตัว กรี็บปล่อยมือออกอย่างรวดเร็ว . . . ‘ฉันขอโทษ’ โรแบรต์รีบ
บอก เขารู้ว่าสตรีสยามรักนวลสงวนตัว ไม่ชอบให้บุรุษแตะเนือ้ต้องตัว” (พงศกร จินดาวฒันะ, 2561ก, หนา้ 390)  
     1.2 ความรู้ความสามารถในลกัษณะการเป็นแม่ศรีเรือน จากการศึกษาพบวา่ ตวัละครหญิงท่ีน ามาศึกษามีการแสดงออกในเร่ือง
ความรู้ความสามารถในลกัษณะการเป็นแม่ศรีเรือน ในแบบ “ผูห้ญิงตามขนบ” ท่ีเป็นไปตามความคาดหวงัและมุมมองทางสังคมอยธุยา
ภายใตก้รอบของจารีตวฒันธรรม ท่ีส่งผลถึงการปฏิบติัตนของผูห้ญิง ท่ีผูเ้ขียนไดส้ร้างข้ึน และน ามาเป็นภูมิหลงัภายในเร่ือง ปรากฏทั้ง
ในเร่ืองของความรู้ความสามารถในการท าอาหาร ความรู้ความสามารถในเร่ืองของงานฝีมือ โดยเฉพาะการร้อยมาลยั เป็นความรู้ความสามารถ
ในลกัษณะของการเป็นแม่ศรีเรือนท่ีถูกกล่าวถึงในตวัละครหญิงมากท่ีสุด เป็นการแสดงออกท่ี พงศกร ใชส่ื้อให้เห็นถึงความเป็นผูห้ญิง
ตามแบบขนบ ดงัเช่นท่ีปรากฏในตวัละคร “ลูกจนั” ท่ี เจา้จอมสารภี ผูเ้ป็นป้ารับไปเล้ียงดูแลในวงั และไดส้อนกิจการงานเรือนงานฝีมือ 
จนลูกจนัมีความช านาญ โดยเฉพาะความชอบในการร้อยมาลยั  
 2. สถานภาพและบทบาท “ผูห้ญิงตามขนบ” จากนวนิยายชุด นกัสืบสตรีศรีอยธุยา จากการศึกษาพบวา่ ตวัละครหญิงท่ีน ามา
ศึกษาประกอบสถานภาพและบทบาท “ผูห้ญิงตามขนบ” ในสภาพสังคมวฒันธรรมท่ีผูเ้ขียนไดส้ร้างข้ึน โดยสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 
รูปแบบ ไดแ้ก่ สถานภาพและบทบาทดา้นครอบครัว ท่ีประกอบดว้ย ภรรยาท่ีห่วงใยดูแลสามี มารดาผูเ้ล้ียงดูแลปกป้องบุตร และสถานภาพ
บทบาทดา้นสงัคม ท่ีประกอบดว้ย หญิงชาววงัผูเ้รียนรู้งานฝีมือและการปฏิบติัตน และแม่คา้ 

 
 

    2.1 สถานภาพและบทบาทดา้นครอบครัว จากการศึกษาพบวา่ ตวัละครมีการประกอบสถานภาพบทบาทดา้นครอบครัว ใน
ลกัษณะผูห้ญิงตามขนบ ไดแ้ก่ ภรรยาท่ีห่วงใยดูแลสามี มารดาผูเ้ล้ียงดูแลปกป้องบุตร ดงัเช่นท่ีปรากฏในตวัละคร “แสร์” ท่ีไถ่ถามสามี
ของตนท่ีพ่ึงกลบัมาจากท างานดว้ยความรักและห่วงใย ความวา่ “พ่ีไชยกลับมาแล้วฤาคะ เหน่ือยไหม เมียของเขาส่งยิม้ให้ จ้องมองออก
พระวิไชยพลเดชผู้ เป็นสามี” (พงศกร จินดาวฒันะ, 2561ข, หนา้ 409) นอกจากน้ี ตวัละคร แสร์ ยงัปรากฏภาพของมารดาผูเ้ล้ียงดูแล
ปกป้องบุตรของตน ความวา่ “แสร์เม่ือติดตามสามีมารับราชการอยู่ ท่ีสองแคว ก็ค่อย ๆ ห่างจากทุกคนไปโดยปริยาย ย่ิงเม่ือให้ก าเนิด
ทารกชาย แสร์ย่ิงวุ่นวายอยู่กับการดูแลพ่ออินทร์ ไม่มีเวลาแม้แต่จะคิดถึงเร่ืองอ่ืนใดอีก” (พงศกร จินดาวฒันะ, 2561ข, หนา้ 408) จะเห็น
ไดว้า่ เม่ือแสร์ใหก้ าเนิดบุตรก็ห่างหายจากพ้ืนท่ีทางสังคม กลายเป็นผูท่ี้อยูก่บัเหยา้เฝ้ากบัเรือนมีบทบาทในพ้ืนท่ีครัวเรือนอยา่งสมบูรณ์
แบบ  
     2.2 สถานภาพและบทบาทดา้นสงัคม จากการศึกษาพบวา่ ตวัละครท่ีมีสถานภาพบทบาทในดา้นสงัคมจากมุมมองทางสังคม
ซ่ึงผูเ้ขียนไดส้ร้างข้ึน ท่ีมองวา่ ผูห้ญิงสามารถกระท าและยอมรับให้มีบทบาทลกัษณะนั้นในพ้ืนท่ีทางสังคมได ้โดยลกัษณะท่ีพบ ไดแ้ก่ 
หญิงชาววงัผูท่ี้เรียนรู้งานฝีมือและปฏิบติัตน เช่นในตวัละคร “ลูกจนั” ท่ีมีบทบาทในการปฏิบติังานของหญิงชาววงัในการเรียนรู้และการ
ท างานฝีมือต่าง ๆ ดงัท่ี ลูกจนัอยูใ่นวงัไดเ้รียนรู้ฝึกฝนการท าน ้ าปรุงจนเช่ียวชาญ ไดรั้บมอบหมายหนา้ท่ีในการตรวจสอบคุณภาพของ 
น ้าปรุงท่ีนางขา้หลวงท าข้ึน ส่วนในดา้นสถานภาพและบทบาทของการเป็นแม่คา้ ซ่ึงเป็นสถานภาพบทบาททางสังคมท่ีปรากฏกบัหญิง
ชาวอยธุยา ซ่ึงกระท าบทบาทไดเ้ป็นอยา่งดี ดงัเช่นท่ีปรากฏในตวัละคร “เฮง” ท่ีขายเคร่ืองลายคราม ถว้ยลงยา ในยา่นตะพานจีน อยา่ง
ขยนัขนัแขง็  ความวา่ “ทุก ๆ วนัหลงัจากดูแลให้เต่ียกินข้าวกินปลา กินยาเรียบร้อยแล้ว เฮงจึงค่อยออกมาเปิดแผงขายถ้วยชามท่ีป่าจีน จน
ตะวนับ่ายคล้อยถึงจะหลบับ้าน” (พงศกร จินดาวฒันะ, 2561ข, หนา้ 235) 
 
ภาพสะท้อน “ผู้หญิงสมัยใหม่” จากนวนิยายชุด นักสืบสตรีศรีอยธุยา 

พงศกร ไดน้ าเสนอภาพผูห้ญิงอยธุยา ในลกัษณะท่ีอยูภ่ายใตร้ะบอบปิตาธิปไตย โดยการสร้างสภาพสังคม จารีต วฒันธรรม   
ท่ีส่งผลต่อการใชชี้วติของผูห้ญิง ทั้งในดา้นบุคลิกภาพ การแสดงออก รวมไปถึงสถานภาพและบทบาทของผูห้ญิงท่ีควรเป็นไปตามความ
คาดหวงัในสงัคม ดงัท่ีไดก้ล่าวไวใ้นการวเิคราะห์ “ผูห้ญิงตามขนบ” อยา่งไรก็ตาม ในการศึกษาตวัละครหญิงภายใตส้ภาพสงัคมดงักล่าว 
ยงัพบว่า มีการประกอบบุคลิกภาพ สถานภาพบทบาทของตวัละครท่ี พงศกร ใชค้  าส่ือตวัละครหญิงกระท าส่ิงเหล่านั้นในนวนิยายว่า 
“ความคิดกา้วหนา้” “หวัคิดกา้วหนา้” หรือ “หวัสมยัใหม่” ซ่ึงหมายถึง ตวัละครหญิงท่ีมีการแสดงออก บุคลิกภาพ สถานภาพและบทบาท
ท่ีมีความขดัแยง้ หรือแตกต่างจากมุมมองทางสงัคมตามขนบ จารีต วฒันธรรมเดิม ดงัเช่นท่ีกล่าวถึง ตวัละคร “พดุซอ้น” ความวา่ “ผู้หญิง
คนน้ันเก่งกล้าไม่เหมือนใคร ในขณะท่ีสตรีอยธุยาส่วนมากท่ีโรแบรต์รู้จัก มีนิสัยสงบเสง่ียมเรียบร้อย ไม่ค่อยแสดงความคิดเห็น พดุซ้อน
กลบัมีความคิดก้าวหน้ามีความเป็นตัวเองสูง แตกต่างจากผู้หญิงคนอ่ืน ๆ . . . มั่นใจ กล้าคิด กล้าพูด กล้าตัดสินใจ...ผู้หญิงคนอ่ืน ๆ เม่ือ
โตไปเป็นสาว กม็ักจะแต่งงานมีลกูผัว ท าหน้าท่ีแม่บ้านแม่เรือนไปจนแก่ มีพุดซ้อนคนน่ีละท่ีท าการท างานล า้ยคุกว่าใคร ๆ แถมอาชีพ
หมอ ยงัเป็นอาชีพของบุรุษอีกต่างหาก” (พงศกร จินดาวฒันะ, 2561ก, หนา้ 283)  ผูว้จิยัจึงไดน้ าลกัษณะของผูห้ญิงกา้วหนา้มาพฒันาเป็น
แนวทางในการศึกษาวิเคราะห์ ภาพสะทอ้น “ผูห้ญิงสมยัใหม่” จากนวนิยายชุด นกัสืบสตรีศรีอยุธยา ดา้นบุคลิกภาพ สถานภาพและ
บทบาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. บุคลิกภาพ จากการศึกษาบุคลิกภาพของตวัละครหญิง พบการแสดงออกดา้นบุคลิกภาพในลกัษณะของผูห้ญิงสมยัใหม่ ดงัน้ี 
กิริยาคล่องแคล่ว มีวาทศิลป์ในการพูด พูดโตต้อบไดท้นัท่วงที กลา้คิด กลา้ตดัสินใจอยา่งเด็ดเด่ียว มีความกลา้หาญ มัน่ใจในตนเอง รัก



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

768768

 
 

ศกัด์ิศรี สูค้นไม่ยอมใหใ้ครมาดูถูกรังแก รู้จกัความเท่าเทียม เขม้แข็งอดทน ไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรค มีความรู้ความสามารถ เฉลียวฉลาดมี
ไหวพริบ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ดงัเช่น การใฝ่รู้ใฝ่เรียน รวมถึงการมีความรู้ความสามารถ ท่ีปรากฏในตวัละคร “สุ่น” ลูกสาว ออสุต ความว่า  
“มีความสามารถทางการค้าขายไม่แพ้ผู้มารดา . . . สุ่นพูดได้หลายภาษา ท้ังสยาม มอญ ฝร่ังและวิลันดา...สุ่นเป็นคนชอบอ่านหนังสือ  
จึงมีความรู้ก้าวไกล” (พงศกร จินดาวฒันะ, 2561ข, หนา้ 35) และในเร่ืองของความกลา้หาญ ซ่ึงเป็นบุคลิกภาพท่ีปรากฏอยูเ่ป็นประจ าใน
ตวัละครท่ีน ามาศึกษา ดงัตวัละคร “เจา้จอมสารภี” ท่ีต่อสู้และวิ่งติดตามชายคนร้ายท่ีจะขืนใจเธออยา่งไม่กลวั ความวา่ “สารภีกระชาก
ดาบส้ันท่ีพกติดตัวมาด้วย แล้วสวนขึน้ไปจนสุดแรง . . . มันว่ิงหนีออกไปในเงามืดกระโจนลงบันไดไป โดยมีสารภีก้าวตามไปติด ๆ” 
(พงศกร จินดาวฒันะ, 2561ข, หนา้ 330) หรือการรู้จกัความเท่าเทียม ดงัเช่นท่ีปรากฏกบัตวัละคร “พดุซอ้น” ในตอนท่ีเธอถูกดูหม่ินอาชีพ
หมอหญิงของเธอ ความวา่ “แม้จะเป็นเร่ืองคุ้นชินไปแล้วท่ีถกูใคร ๆ  ดูหม่ินดูแคลนเช่นนี ้หากทุกคร้ังท่ีได้ยินกับหูตนเอง พดุซ้อนกอ็ดจะ
โมโหไม่ได้เหตใุด ผู้หญิงจึงเป็นได้แต่หมอต าแยท าคลอด ผู้หญิงกมี็ความสามารถไม่แพ้ผู้ชาย หากผู้ชายเป็นหมอยาได้ ผู้หญิงกเ็ป็นหมอ
ยาได้เช่นกัน” (พงศกร จินดาวฒันะ, 2561ก, หนา้ 27) 
 2. สถานภาพและบทบาท สถานภาพและบทบาทในลกัษณะของผูห้ญิงสมยัใหม่ ท่ีพบจากการศึกษาวิเคราะห์ตวัละครหญิงนั้น 
สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ สถานภาพบทบาทดา้นครอบครัว ไดแ้ก่ ผูน้ าของครอบครัว (มารดา ลูกสาว) ท่ีหาเล้ียง มีอ านาจ
ควบคุมจดัการตดัสินใจในครอบครัว ภรรยาท่ีสามีตอ้งพึ่งพา พี่สาวผูส้นบัสนุนการศึกษาและอาชีพ และ สถานภาพและบทบาทดา้นสังคม 
ไดแ้ก่ ผูน้ าทางการคา้ท่ีมีอิทธิพลมีบทบาทในการคา้ขายกบัราชส านกัและต่างชาติ หมอรักษาคนไขแ้ละไขคดี โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
     2.1 สถานภาพและบทบาทดา้นครอบครัว จากการศึกษาสถานภาพบทบาทดา้นครอบครัวในลกัษณะของผูห้ญิงสมยัใหม่ 
ปรากฏภาพของผูห้ญิงท่ีมีบทบาทในการเป็นผูน้ าครอบครัว ซ่ึงมีบทบาทเป็นหลกัในการหารายไดเ้ล้ียงดูครอบครัว มีอ านาจในการคิด
ตดัสินใจ และห่วงใยปกป้องดูแล ควบคุมจดัการครอบครัว ดงัท่ีปรากฏในตวัละคร “พุดซอ้น” ในสถานภาพลูกสาวท่ีเม่ือบิดาเสียชีวิต 
พ่ีชายไม่มีความสามารถพอ เธอจึงตอ้งเล่ือนข้ึนมาเป็นผูน้ าครอบครัวโดยใชค้วามรู้ความสามารถท่ีเธอมีเล้ียงดูแลครอบครัว จดัการเร่ือง
ทุกอย่างในบา้น ดา้นภรรยาท่ีสามีตอ้งพึ่งพา เป็นภาพของผูห้ญิงท่ีไม่ไดต้กเป็นรองสามีอย่างเดียว ดงัท่ีปรากฏใน ตวัละคร “ออสุต” 
ความวา่ “ฟาน เมาเดน เป็นคนหัวอ่อน ท้ังยงัใหม่ต่ออยธุยา เม่ือได้ออสุตเป็นภรรยา เขาจึงต้องอาศัยเธอหลายเร่ือง ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อ
ประสานงานกรมท่า และราชส านักอยธุยา” (พงศกร จินดาวฒันะ, 2561ข, หนา้ 116) และในดา้นพ่ีสาวผูส้นบัสนุนการศึกษาและอาชีพ 
ดงัปรากฏในตวัละคร “พุดซอ้น” ผูท่ี้สนบัสนุนการศึกษาให้ลูกจนั และอะมีนะห์ท่ีรับเขา้มาเล้ียงดูดุจน้องสาว ดว้ยการถ่ายทอด เปิด
โอกาสให้เรียนรู้ในเร่ืองสมุนไพรและการรักษา  นอกจากน้ี ยงัเปิดโอกาสให้ศึกษาองค์ความรู้ดา้นอ่ืน ๆ ด้วย ดงัในตอนท่ี พุดซ้อน 
แนะน า อะมีนะห์ ให้รู้จกักบับาทหลวงโปมาร์ค อะมีนะห์จึงมีโอกาสในการเรียนภาษาฝร่ังและต าราแพทยฝ์ร่ัง ถือเป็นการถ่ายทอด
อุดมการณ์สร้างความเป็นผูห้ญิงสมยัใหม่ 
     2.2 สถานภาพและบทบาทดา้นสังคม ภาพสะทอ้นผูห้ญิงอยธุยาจากนวนิยายเร่ือง นกัสืบสตรีศรีอยุธยา โดยสภาพสังคมท่ี
ผูเ้ขียนไดส้ร้างข้ึนภายในเร่ืองนั้น ท าใหเ้ห็นถึงการจ ากดัสถานภาพบทบาทของผูห้ญิงในพ้ืนท่ีทางสงัคม การท่ีตวัละครหญิงไดป้ระกอบ
สถานภาพบทบาททางดา้นสังคมท่ีต่างไปจากมุมมองทางสังคม จารีต วฒันธรรม ขนบเดิม จึงไดส้ะทอ้นภาพของความเป็นผูห้ญิงสมยัใหม่ 
จากการศึกษาพบ ภาพของผูน้ าการคา้ท่ีมีอิทธิพลมีบทบาทในการคา้ขายกบัราชส านกัและต่างชาติ โดยปรากฏกบัตวัละคร “ออสุต” หญิง
ท่ีมีความสามารถและเป็นผูน้ าดา้นการคา้ขายในสังคม  ดงัความว่า “ออสุตได้รับการแต่งตั้งจากวิลันดาให้เป็นท่ีปรึกษาทางการค้า มี
เงินเดือนประจ าและมีห้องท างานในสถานีการค้าส านักงานอยธุยา” (พงศกร จินดาวฒันะ, 2561ข, หนา้ 170) และยงัอิทธิพลในดา้นการ
คา้ขายระหวา่งต่างชาติและราชส านกั ดงัจะเห็นการกระท าท่ีไม่เกรงกลวั ในการคา้ขายสินคา้ผูกขาด เช่น ก ายาน โดยไม่ผ่านราชส านกั



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
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ศกัด์ิศรี สูค้นไม่ยอมใหใ้ครมาดูถูกรังแก รู้จกัความเท่าเทียม เขม้แข็งอดทน ไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรค มีความรู้ความสามารถ เฉลียวฉลาดมี
ไหวพริบ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ดงัเช่น การใฝ่รู้ใฝ่เรียน รวมถึงการมีความรู้ความสามารถ ท่ีปรากฏในตวัละคร “สุ่น” ลูกสาว ออสุต ความว่า  
“มีความสามารถทางการค้าขายไม่แพ้ผู้มารดา . . . สุ่นพูดได้หลายภาษา ท้ังสยาม มอญ ฝร่ังและวิลันดา...สุ่นเป็นคนชอบอ่านหนังสือ  
จึงมีความรู้ก้าวไกล” (พงศกร จินดาวฒันะ, 2561ข, หนา้ 35) และในเร่ืองของความกลา้หาญ ซ่ึงเป็นบุคลิกภาพท่ีปรากฏอยูเ่ป็นประจ าใน
ตวัละครท่ีน ามาศึกษา ดงัตวัละคร “เจา้จอมสารภี” ท่ีต่อสู้และวิ่งติดตามชายคนร้ายท่ีจะขืนใจเธออยา่งไม่กลวั ความวา่ “สารภีกระชาก
ดาบส้ันท่ีพกติดตัวมาด้วย แล้วสวนขึน้ไปจนสุดแรง . . . มันว่ิงหนีออกไปในเงามืดกระโจนลงบันไดไป โดยมีสารภีก้าวตามไปติด ๆ” 
(พงศกร จินดาวฒันะ, 2561ข, หนา้ 330) หรือการรู้จกัความเท่าเทียม ดงัเช่นท่ีปรากฏกบัตวัละคร “พดุซอ้น” ในตอนท่ีเธอถูกดูหม่ินอาชีพ
หมอหญิงของเธอ ความวา่ “แม้จะเป็นเร่ืองคุ้นชินไปแล้วท่ีถกูใคร ๆ  ดูหม่ินดูแคลนเช่นนี ้หากทุกคร้ังท่ีได้ยินกับหูตนเอง พดุซ้อนกอ็ดจะ
โมโหไม่ได้เหตใุด ผู้หญิงจึงเป็นได้แต่หมอต าแยท าคลอด ผู้หญิงกมี็ความสามารถไม่แพ้ผู้ชาย หากผู้ชายเป็นหมอยาได้ ผู้หญิงกเ็ป็นหมอ
ยาได้เช่นกัน” (พงศกร จินดาวฒันะ, 2561ก, หนา้ 27) 
 2. สถานภาพและบทบาท สถานภาพและบทบาทในลกัษณะของผูห้ญิงสมยัใหม่ ท่ีพบจากการศึกษาวิเคราะห์ตวัละครหญิงนั้น 
สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ สถานภาพบทบาทดา้นครอบครัว ไดแ้ก่ ผูน้ าของครอบครัว (มารดา ลูกสาว) ท่ีหาเล้ียง มีอ านาจ
ควบคุมจดัการตดัสินใจในครอบครัว ภรรยาท่ีสามีตอ้งพึ่งพา พี่สาวผูส้นบัสนุนการศึกษาและอาชีพ และ สถานภาพและบทบาทดา้นสังคม 
ไดแ้ก่ ผูน้ าทางการคา้ท่ีมีอิทธิพลมีบทบาทในการคา้ขายกบัราชส านกัและต่างชาติ หมอรักษาคนไขแ้ละไขคดี โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
     2.1 สถานภาพและบทบาทดา้นครอบครัว จากการศึกษาสถานภาพบทบาทดา้นครอบครัวในลกัษณะของผูห้ญิงสมยัใหม่ 
ปรากฏภาพของผูห้ญิงท่ีมีบทบาทในการเป็นผูน้ าครอบครัว ซ่ึงมีบทบาทเป็นหลกัในการหารายไดเ้ล้ียงดูครอบครัว มีอ านาจในการคิด
ตดัสินใจ และห่วงใยปกป้องดูแล ควบคุมจดัการครอบครัว ดงัท่ีปรากฏในตวัละคร “พุดซอ้น” ในสถานภาพลูกสาวท่ีเม่ือบิดาเสียชีวิต 
พ่ีชายไม่มีความสามารถพอ เธอจึงตอ้งเล่ือนข้ึนมาเป็นผูน้ าครอบครัวโดยใชค้วามรู้ความสามารถท่ีเธอมีเล้ียงดูแลครอบครัว จดัการเร่ือง
ทุกอย่างในบา้น ดา้นภรรยาท่ีสามีตอ้งพึ่งพา เป็นภาพของผูห้ญิงท่ีไม่ไดต้กเป็นรองสามีอย่างเดียว ดงัท่ีปรากฏใน ตวัละคร “ออสุต” 
ความวา่ “ฟาน เมาเดน เป็นคนหัวอ่อน ท้ังยงัใหม่ต่ออยธุยา เม่ือได้ออสุตเป็นภรรยา เขาจึงต้องอาศัยเธอหลายเร่ือง ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อ
ประสานงานกรมท่า และราชส านักอยธุยา” (พงศกร จินดาวฒันะ, 2561ข, หนา้ 116) และในดา้นพ่ีสาวผูส้นบัสนุนการศึกษาและอาชีพ 
ดงัปรากฏในตวัละคร “พุดซอ้น” ผูท่ี้สนบัสนุนการศึกษาให้ลูกจนั และอะมีนะห์ท่ีรับเขา้มาเล้ียงดูดุจน้องสาว ดว้ยการถ่ายทอด เปิด
โอกาสให้เรียนรู้ในเร่ืองสมุนไพรและการรักษา  นอกจากน้ี ยงัเปิดโอกาสให้ศึกษาองค์ความรู้ดา้นอ่ืน ๆ ด้วย ดงัในตอนท่ี พุดซ้อน 
แนะน า อะมีนะห์ ให้รู้จกักบับาทหลวงโปมาร์ค อะมีนะห์จึงมีโอกาสในการเรียนภาษาฝร่ังและต าราแพทยฝ์ร่ัง ถือเป็นการถ่ายทอด
อุดมการณ์สร้างความเป็นผูห้ญิงสมยัใหม่ 
     2.2 สถานภาพและบทบาทดา้นสังคม ภาพสะทอ้นผูห้ญิงอยธุยาจากนวนิยายเร่ือง นกัสืบสตรีศรีอยุธยา โดยสภาพสังคมท่ี
ผูเ้ขียนไดส้ร้างข้ึนภายในเร่ืองนั้น ท าใหเ้ห็นถึงการจ ากดัสถานภาพบทบาทของผูห้ญิงในพ้ืนท่ีทางสงัคม การท่ีตวัละครหญิงไดป้ระกอบ
สถานภาพบทบาททางดา้นสังคมท่ีต่างไปจากมุมมองทางสังคม จารีต วฒันธรรม ขนบเดิม จึงไดส้ะทอ้นภาพของความเป็นผูห้ญิงสมยัใหม่ 
จากการศึกษาพบ ภาพของผูน้ าการคา้ท่ีมีอิทธิพลมีบทบาทในการคา้ขายกบัราชส านกัและต่างชาติ โดยปรากฏกบัตวัละคร “ออสุต” หญิง
ท่ีมีความสามารถและเป็นผูน้ าดา้นการคา้ขายในสังคม  ดงัความว่า “ออสุตได้รับการแต่งตั้งจากวิลันดาให้เป็นท่ีปรึกษาทางการค้า มี
เงินเดือนประจ าและมีห้องท างานในสถานีการค้าส านักงานอยธุยา” (พงศกร จินดาวฒันะ, 2561ข, หนา้ 170) และยงัอิทธิพลในดา้นการ
คา้ขายระหวา่งต่างชาติและราชส านกั ดงัจะเห็นการกระท าท่ีไม่เกรงกลวั ในการคา้ขายสินคา้ผูกขาด เช่น ก ายาน โดยไม่ผ่านราชส านกั

 
 

ใหก้บัวลินัดา ฝ่ายขนุนางกรมท่าขวาก็ท าเป็นไม่รู้เห็น เน่ืองจากไดรั้บสินบน อีกทั้งความสามารถในการหาสินคา้ตอ้งหา้มหลายอยา่งของ
ออสุตน้ี ท าให้สถานีการคา้วิลนัดา เอาใจและตามใจออสุตเป็นอย่างมาก แสดงถึงบทบาทท่ีมีอิทธิพลของออสุตทั้งต่อราชส านักและ
สถานีการคา้ใหญ่ของต่างชาติ ในดา้นของสถานภาพบทบาทหมอรักษาคนไขแ้ละไขคดี ดงัท่ีปรากฏในตวัละคร “อะมีนะห์” ซ่ึงเป็นหญิง
สาวท่ีไดเ้รียนวิชาแพทยไ์ทยจาก พุดซ้อน และแพทยฝ์ร่ังจากบาทหลวงลาโน จนมีความรู้ความสามารถมีบทบาทในการรักษาคนไข ้
นอกจากน้ียงัพบบทบาทในดา้นการไขคดีดว้ยการตรวจศพ ดงัในตอนท่ีอะมีนะห์กบัลูกจนัไปตรวจวิเคราะห์ศพของ เฒ่าสา ชายชรา
ขอทานท่ีถูกฆาตรกรรม และน าไปสู่การไขคดี  
 

อภิปรายผลการวจิยั 
 

 ตวัละครหญิงท่ีน ามาศึกษาปรากฏภาพของ “ผูห้ญิงสมยัใหม่” ดา้นบุคลิกภาพ ในลกัษณะท่ีเป็นภาพของผูห้ญิงท่ีมีกิริยาคล่องแคล่ว 
มีวาทศิลป์ในการพูด พูดโตต้อบไดท้นัท่วงที กลา้คิด กลา้ตดัสินใจอยา่งเด็ดเด่ียว มีความกลา้หาญ มัน่ใจในตนเอง รักศกัด์ิศรี สู้คนไม่
ยอมให้ใครมาดูถูกรังแก รู้จกัความเท่าเทียม เขม้แข็งอดทนไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรค มีความรู้ความสามารถ เฉลียวฉลาด มีไหวพริบ ใฝ่รู้ 
ใฝ่เรียน ในดา้นสถานภาพและบทบาทครอบครัว พบว่า พงศกร ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูห้ญิงกา้วเขา้มาประกอบบทบาทท่ีแต่เดิมเป็นของ
ผูช้าย แสดงศกัยภาพให้เห็นวา่ สามารถประกอบบทบาทดงักล่าวได ้ไม่ดอ้ยไปกวา่ฝ่ายชาย ทั้งยงัท าให้เห็นถึงการหล่อหลอม ถ่ายทอด
อุดมการณ์ความเป็น “ผูห้ญิงสมยัใหม่” ท่ีเร่ิมตน้ตั้งแต่พ้ืนท่ีครอบครัวของตวัละครหญิงท่ี พงศกร สร้างข้ึนอยา่งจงใจ ดงัท่ีพบสถานภาพ
บทบาทผูน้ าของครอบครัว (มารดา ลูกสาว) ท่ีหาเล้ียงมีอ านาจควบคุมจดัการตดัสินใจในครอบครัว ภรรยาท่ีสามีตอ้งพึ่งพา และพี่สาว
ผูส้นบัสนุนการศึกษาและอาชีพ นอกจากน้ี ยงัพบการประกอบสถานภาพบทบาทในพ้ืนท่ีทางสังคมท่ีทดัเทียมกบับุรุษ ทั้งการประกอบ
อาชีพแพทย์ผูรั้กษาคนไขแ้ละไขคดี  รวมถึงการเป็นผูน้ าทางการคา้ท่ีมีอิทธิพลมีบทบาทในการค้าขายกับราชส านักและต่างชาติ  
การแสดงออกทางบุคลิกภาพ สถานภาพบทบาทเหล่าน้ี ถูกสร้างข้ึนในลกัษณะท่ีเป็นคู่ตรงขา้มกบั “ผูห้ญิงตามขนบ” เดิม น าเสนอผ่าน
ภาพของการต่อสู ้และขดัแยง้กบัสภาพสงัคม จารีต วฒันธรรมภายใตร้ะบอบชายเป็นใหญ่ท่ี พงศกร ไดส้ร้างข้ึนภายในนวนิยาย ยิ่งท าให้
ตวัละครหญิงภายในมีเร่ืองมีความโดดเด่นในการเป็น “ผูห้ญิงสมยัใหม่” นอกจากน้ี ยงัสะทอ้นให้เห็นประเด็นเร่ืองความเท่าเทียม 
ทางเพศท่ี พงศกร จงใจน าเสนอผา่นนวนิยายชุดน้ี ไดอ้ยา่งเด่นชดั 

อยา่งไรก็ตาม จากการศึกษายงัคงพบภาพผูห้ญิงอยธุยาตามขนบเดิมบางประการท่ีปรากฏในตวัละครหญิงท่ีน ามาศึกษา และ 
พบว่า ตวัละครสามารถปฏิบัติได้ดีสมบูรณ์แบบอีกด้วย ทั้ งในเร่ืองความเป็นกุลสตรีท่ีเป็นไปตามมุมมองทางสังคม กรอบจารีต 
วฒันธรรมท่ีส่งผลต่อการแสดงออกดา้นกิริยาท่าทางท่ีเรียบร้อยสุภาพอ่อนโยน การรักนวลสงวนตวั ความรู้ความสามารถในลกัษณะ 
การเป็นแม่ศรีเรือน และการประกอบสถานภาพบทบาทดา้นครอบครัวในลกัษณะอยู่กบัเหยา้เฝ้ากบัเรือน โดยเฉพาะการให้ภาพของ 
ตวัละครหญิงท่ีแมจ้ะเก่งกลา้มีความสามารถ และมีบทบาทในพ้ืนท่ีทางสังคมท่ีทดัเทียมบุรุษเพียงใด ทา้ยท่ีสุดตวัละครท่ีน ามาศึกษา 
ทุกตวันั้น จะตอ้งกา้วเขา้สู่สถานภาพของภรรยา แต่งงานออกเรือนมีครอบครัวเป็นของตนเอง แสดงออกบุคลิกภาพอยา่งหญิงตามขนบ
ในการเดินตามวถีิหรือหนทางในการเป็นเมียและแม่ท่ีดี ปฏิบติัหนา้ท่ีในพ้ืนท่ีครัวเรือนอยา่งสมบูรณ์แบบไม่ขาดตกบกพร่อง ตามกรอบ
การด าเนินชีวติของผูห้ญิงตามขนบ ภายใตส้ภาพสงัคม จารีต วฒันธรรมปิตาธิปไตยหรือระบอบชายเป็นใหญ่ ดงัท่ีพบสถานภาพบทบาท 
ภรรยาท่ีห่วงใยดูแลสามี มารดาผูเ้ล้ียงดูแลปกป้องบุตร รวมถึงสถานภาพทางสังคมท่ีเก่ียวกบักิจการงานของหญิง อยา่งหญิงชาววงั 
ผูเ้รียนรู้งานฝีมือและการปฏิบติัตน แม่คา้ โดยการผสมผสานลกัษณะทั้งสองน้ี ท่ีปรากฏในตวัละครหญิง ท าให้เห็นถึงความโดดเด่นใน 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี
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ตวัละครหญิงของ พงศกร ชดัเจนยิ่งข้ึน ทั้งยงัสะทอ้นให้เห็นถึง “ผูห้ญิงสมยัใหม่” ในทศันะของ พงศกร ท่ีหมายถึงผูห้ญิงผูท่ี้มีความรู้ 
ความสามารถ มีศกัยภาพในการประกอบบทบาทพ้ืนท่ีทางสงัคมท่ีไม่ดอ้ยไปกวา่ผูช้าย ขณะเดียวกนัก็ไม่อาจละท้ิงบทบาทพ้ืนครัวเรือนท่ี
จะตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีบทบาทครอบครัวไดดี้อยา่งไม่ขาดตกบกพร่อง มีความเป็นแม่ศรีเรือน และความเป็นกุลสตรี เสมือนการจ าลองภาพ 
“ผูห้ญิงสมยัใหม่” ท่ีเป็นไปตามค่านิยมและความคาดหวงัของสงัคมในปัจจุบนัลงสู่นวนิยายยอ้นยคุชุด “นกัสืบสตรีศรีอยธุยา” 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
   พงศกร เป็นนกัเขียนท่ีมีความสามารถและมีผลงานท่ีน่าศึกษาในหลากหลากหลายประเด็น ท่ีนอกเหนือจากบุคลิกภาพ
สถานภาพ บทบาทของตวัละครหญิง อาทิ 
   1. ความเป็นชายท่ีปรากฏในตวัละครชาย นวนิยายชุด “นกัสืบสตรีศรีอยธุยา” 
   2. กลวธีิการใชภ้าษาในนวนิยายชุด “นกัสืบสตรีศรีอยธุยา” 
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ตวัละครหญิงของ พงศกร ชดัเจนยิ่งข้ึน ทั้งยงัสะทอ้นให้เห็นถึง “ผูห้ญิงสมยัใหม่” ในทศันะของ พงศกร ท่ีหมายถึงผูห้ญิงผูท่ี้มีความรู้ 
ความสามารถ มีศกัยภาพในการประกอบบทบาทพ้ืนท่ีทางสงัคมท่ีไม่ดอ้ยไปกวา่ผูช้าย ขณะเดียวกนัก็ไม่อาจละท้ิงบทบาทพ้ืนครัวเรือนท่ี
จะตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีบทบาทครอบครัวไดดี้อยา่งไม่ขาดตกบกพร่อง มีความเป็นแม่ศรีเรือน และความเป็นกุลสตรี เสมือนการจ าลองภาพ 
“ผูห้ญิงสมยัใหม่” ท่ีเป็นไปตามค่านิยมและความคาดหวงัของสงัคมในปัจจุบนัลงสู่นวนิยายยอ้นยคุชุด “นกัสืบสตรีศรีอยธุยา” 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
   พงศกร เป็นนกัเขียนท่ีมีความสามารถและมีผลงานท่ีน่าศึกษาในหลากหลากหลายประเด็น ท่ีนอกเหนือจากบุคลิกภาพ
สถานภาพ บทบาทของตวัละครหญิง อาทิ 
   1. ความเป็นชายท่ีปรากฏในตวัละครชาย นวนิยายชุด “นกัสืบสตรีศรีอยธุยา” 
   2. กลวธีิการใชภ้าษาในนวนิยายชุด “นกัสืบสตรีศรีอยธุยา” 
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บทคดัย่อ 

 
 การวจิยัคร้ังน้ี เป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาเร่ืองการปรับตวัของทหารเกณฑก์ะเทยต่อกฎระเบียบและ
การอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในค่ายทหาร กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกัในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นทหารเกณฑก์ะเทย จ านวน 5 นาย เน่ืองดว้ยสถานการณ์
โรคระบาดโควดิ 19 ท าใหผู้ศึ้กษาสมัภาษณ์ผา่นทางโซเชียลมีเดีย 

ผลการวิจยัพบวา่ ช่วง 10 สัปดาห์แรก ทหารเกณฑก์ะเทยมีการปรับตวัให้อยูใ่นกฎระเบียบวินยัของทหาร เตรียมพร้อม
ร่างกายใหแ้ขง็แรง อดทน มีความสามคัคี เรียนรู้และปรับตวัอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น ก็สามารถใชชี้วิตภายใตก้ฎระเบียบไดอ้ยา่งมีความสุข
ส่วนในช่วงประจ าการกองร้อย หลงัฝึกเสร็จ ทหารเกณฑก์ะเทยสามารถปรับตวัอยูใ่นกฎ ระเบียบ วินยั ของกองร้อยทหาร โดยการ
ด าเนินชีวิตของตนให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้ม โดยไดรั้บค าแนะน าจากเพ่ือนทหารและรุ่นพ่ีในการปรับตวัพฤติกรรมการแสดงออก
ของทหารเกณฑก์ะเทย เม่ืออยูร่่วมกบัผูอ่ื้น มีการแสดงออกท่ีแตกต่างจากผูช้ายเม่ือมาประจ าการในค่าย ทหารกะเทยสามารถแสดงออก
ถึงตวัตนได ้การแสดงออกตอ้งอยูภ่ายใตร้ะเบียบวนิยั สงัคมทหารปัจจุบนัเปิดกวา้ง เขา้ใจถึงเร่ืองสถานะทางเพศ และการให้เกียรติ 
ท าให้ทหารเกณฑก์ะเทยใชชี้วิตร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งราบร่ืน และการเป็นทหารเกณฑย์งัให้ส่ิงดี ๆ กบัชีวิต เช่น การท่ีกะเทยเขา้ใจ
ตนเองและเขา้ใจผูอ่ื้นมากข้ึน กะเทยจะตอ้งปรับตวัให้เขา้กบัผูอ่ื้นและปรับตวัให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้ม การเป็นทหารเกณฑ์ไม่
ล าบากอยา่งท่ีคิด ในค่ายทหารสอนให้กะเทยเห็นคุณค่าของชีวิตมากข้ึน และท่ีส าคญัเม่ือครบก าหนดปลด จะไดใ้บผ่านการเป็น
ทหารเกณฑ ์ซ่ึงจะเป็นใบผา่นทางส าหรับชีวติ และท าใหเ้ขาหางานไดง่้ายข้ึน 

 
ค าส าคญั: การปรับตวั, ทหารเกณฑก์ะเทย, ค่ายทหาร 
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Abstract 

 
 This qualitative research aims to study the adaptation of bisexual recruits to regulations and coexistence with others in 
barracks. The main informants in this study were five bisexual recruits due to the COVID-19 pandemic, which led the study 
participants to conduct interviews on social media. The results showed that in the first 10 weeks, Bisexual recruits are adapted to 
military disciplinary rules, preparing their bodies to be strong. Bear There is unity. Learning and adapting to live with others can 
live happily under the rules while stationing in the squadron after training. Bisexual recruits can adapt within the rules. Discipline 
of the troops. By living their lives in harmony with the environment, they were guided by fellow soldiers and seniors to adapt the 
expression behavior of bisexual recruits. When coexisting with others there are different bosoms than men. When stationed in 
barracks, bisexuals can express themselves. Expression must be subject to discipline. Today's military society is open, 
understanding sexual status and respect, allowing bisexual recruits to live with their fathers. 
 
Keywords: Adaptation, Bisexual Recruits, Barracks 
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Abstract 

 
 This qualitative research aims to study the adaptation of bisexual recruits to regulations and coexistence with others in 
barracks. The main informants in this study were five bisexual recruits due to the COVID-19 pandemic, which led the study 
participants to conduct interviews on social media. The results showed that in the first 10 weeks, Bisexual recruits are adapted to 
military disciplinary rules, preparing their bodies to be strong. Bear There is unity. Learning and adapting to live with others can 
live happily under the rules while stationing in the squadron after training. Bisexual recruits can adapt within the rules. Discipline 
of the troops. By living their lives in harmony with the environment, they were guided by fellow soldiers and seniors to adapt the 
expression behavior of bisexual recruits. When coexisting with others there are different bosoms than men. When stationed in 
barracks, bisexuals can express themselves. Expression must be subject to discipline. Today's military society is open, 
understanding sexual status and respect, allowing bisexual recruits to live with their fathers. 
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บทน า 
 

 หนา้ท่ีของชายไทยทุกคน เม่ืออายคุรบตามเกณฑต์ามท่ีรัฐบาลก าหนด จะตอ้งเขา้รับการคดัเลือกทหาร และจะตอ้งเขา้รับ
ราชการเป็นทหารกองประจ าการ เป็นเวลา 2 ปี ซ่ึงในการคดัเลือกทหารนั้น จะมีบุคคลท่ีมีร่างกายและจิตใจเป็นหญิง หรือบุคคลท่ี
แปลงเพศแลว้ เขา้รับการตรวจเลือกเป็นประจ าทุกปี ในแต่ละปีจะพบโดยเฉล่ียเขตละ 3-4 คน และมีแนวโนม้จะเพ่ิมข้ึนทุกปี บุคคล
เหล่าน้ี ไม่ผา่นการตรวจเลือก เน่ืองจากคณะกรรมการตรวจเลือด จดัใหเ้ป็นบุคคลประเภท 2 และ 3 ซ่ึงบุคคลประเภทท่ี 2 คือ คนท่ีมี
ร่างกาย ซ่ึงเห็นไดช้ดัว่า ไม่สมบูรณ์ดี เหมือนประเภท 1 แต่ไม่ถึงทุพพลภาพ บุคคลประเภท 3 คือ คนท่ีมีร่างกายยงัไม่แข็งแรง
พอท่ีจะรับราชการทหารได ้เพราะอาการป่วย (กระทรวงกลาโหม, 2549) เม่ือระบุลงไปในใบ สด.43 แลว้ บุคคลท่ีมีความแตกต่าง
ทางเพศยงัคงตอ้งมารับการเกณฑท์หาร อีก 3 คร้ัง และหากยงัถูกยงัถูกระบุเป็นบุคคลประเภทท่ี 2 และ 3 ทุกคร้ัง ก็ไม่ตอ้งมาเกณฑ์
ทหารเป็นคร้ังท่ี 4 ซ่ึงปัจจุบนัจะไม่บนัทึกเอกสารรับรองในใบ สด.43 วา่ เป็นโรคจิต ท่ีท าให้จิตผิดปกติอยา่งรุนแรงและถาวร โดย
ไม่ตอ้งเขา้รับราชการทหาร แต่บุคคลใดท่ีไม่ไดแ้ปลงเพศ หรือผา่ตดัศลัยกรรมหนา้อก บุคคลดงักล่าวไม่วา่จะเป็น ตุ๊ด กะเทย เกย ์ก็
ตอ้งเขา้รับการคดัเลือกทหาร โดยการจบัฉลากใบด าใบแดง  
 คมศกัด์ิ ทิพยแ์สง (2549) ไดก้ล่าวในขอ้เขียนเร่ือง ทหารเกย ์. . . ทหารเกณฑ ์กลมกลืนไดอ้ยา่งไม่แตกต่าง ไวว้า่  
 . . . พดูถึงเดือนเมษายน นอกจากบรรยากาศการเล่นน ้ าอยา่งสนุกสนานในเทศกาลสงกรานตแ์ลว้ ยงัมีบรรยากาศท่ีอบอวล 

ไปดว้ยอารมณ์ ไม่ว่าจะเป็นเสียงโห่ร้องดว้ยความยินดี เสียงหัวเราะอยา่งสนุกสนาน หรือแมก้ระทัง่ เสียงร้องไห้เพราะ 
ความระทม บรรยากาศท่ีกล่าวมาขา้งตน้น้ี ไม่ใช่มาจากการท่ีไปนัง่ดูละครเวทีโรงไหน แต่คือ การไปนัง่ดูละครอีกเร่ืองท่ี
เรียกไดอ้ย่างเต็มปากว่า ละครชีวิตของลูกผูช้าย และส่ิงน้ีก็คือ การเกณฑ์ทหาร เพ่ือไปเป็นทหารนั่นเอง จากมาตรา 7 
ขา้งตน้ กล่าวไวอ้ยา่งชดัเเจง้แลว้วา่ “ชายไทยทุกคนตอ้งผ่านการเกณฑท์หาร” แต่พอมานั่งนึกยอ้นอีกที ก็เอะใจข้ึนมาว่า 
สมยัน้ีอะไรก็แยกยอ่ยแตกสาขาออกไปมากมาย “เพศ” ก็เช่นเดียวกนั มีแยกยอ่ยออกไปจากเพศหลกั ชายก็มีชายแท-้ชาย
เทียม หญิงก็มีทั้ งหญิงรักชาย หญิงรักหญิง แลว้แต่จะใชเ้กณฑ์ไหนในการแบ่ง ชายรักร่วมเพศท่ีไม่ผ่านการจบัใบด า
ใบแดง ดว้ยเหตุผลทางสุขภาพแสดงทศันคติต่อทหารวา่ การเป็นทหารทุกอยา่ง ตอ้งมีแบบแผนอยูใ่นระเบียบ ไม่วา่จะเป็น
ต่ืนนอน อาบน ้ า เดิน ทุกอยา่งคงตอ้งอยูใ่นกรอบท่ีเคร่งครัดมาก 
. . . เป็นกรอบท่ีเตม็ไปดว้ยอะไรท่ีรุนแรง ใหว้ิง่ ใหแ้บกปืน ให้ยิงปืน ซ่ึงนัน่ไม่ใช่ตวัตนของเรา พูดถึงทหาร เราจะนึกไป
ในแง่ลบ จะไม่มาคิดว่า มีกิจกรรมดี ๆ หรืออะไรท่ีสนุก ๆ ท าในนั้น คิดแต่ว่า เราตอ้งเครียดหน้าด าคร ่ าเคร่ง ท าอะไรท่ี
สมบุกสมบนั แบบนั้น ก็ไม่ไหว ท าใหไ้ม่อยากอยูใ่นท่ีตรงนั้น ไม่อยากเป็นทหาร อีกอยา่ง เราคิดวา่ การฝึกทหารเหมาะกบั
ผูช้ายท่ีเกเร ด้ือ ๆ เพ่ือให้มีระเบียบวินยัมากข้ึน เร่ืองระเบียบวินยัเราท าไดน้ะ แต่พอเป็นเร่ืองหนกั ๆ อยา่งการใชก้ าลงัท่ี
ผูช้ายตอ้งท าการ ก็ไม่ไหว เพราะเราเป็นกะเทย ร่างกายไม่อดทนพอ กลวัวา่จะท าไม่ได ้หรือเป็นอะไรข้ึนมา . . . 

 “ คิดวา่เก่ียวกบัเร่ืองเพศดว้ยนะ เพราะไลฟ์สไตลข์องกะเทยกบัผูช้ายมนัต่างกนั กิจวตัรก็ต่างกนั ยกตวัอยา่งการอาบน ้ า ให้
เวลาแค่ไม่ก่ีนาที เราก็ท าไม่ทนัหรอก มนัตอ้งใชม้ากกวา่นั้น อีกอยา่งก็เส่ียงต่อการโดนแกลง้ก็ได ้ถา้เขารู้วา่เราเป็น เขาอาจจะฝึกเรา
หนกักวา่คนอ่ืน เพราะอยากใหเ้ราแมนก็ได”้ 

เหตุผลท่ีท าใหม้องภาพทหารแบบน้ี ยอมรับวา่ เป็นเพราะคนรอบขา้งหรือคนรู้จกัท่ีเคยไปฝึกมา มกัจะบ่นวา่ หนกั เหน่ือย 
อยูใ่นนั้นแลว้เบ่ือ เพราะไม่ไดอ้อกมาขา้งนอก ซ่ึงตวัเขาเองก็ไม่ชอบ ดว้ยความท่ีชอบแสงสี ชอบสังคม จึงคิดวา่ ทนไม่ได้
กบัการใชชี้วติในค่ายทหาร แต่เขาก็แสดงสปิริตของความเป็นชายท่ีอยูใ่นตวัวา่ ถา้หากจบัได ้ก็จะไป จะไม่หลบหนีหรือ
อะไรทั้งนั้น แต่ส่ิงท่ีตอ้งคิดต่อมาคือ จะท าอยา่งไรใหอ้ยูไ่ด ้และผา่นไปดว้ยดี . . .  



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี
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  สงัคมปัจจุบนัการปรากฏตวัข้ึนของความหลากหลายทางเพศมีใหพ้บเห็นกนัไดม้ากข้ึน ไม่วา่จะเป็นการเปิดเผยตวัตนของ
กะเทย พิจารณาตามเพศสรีระหรือเพศโดยก าเนิดบุคคลก็ยงัมีเพียงแค่ 2 เพศ ก็คือ ชายและหญิง ซ่ึงยดึลกัษณะภายนอกของบุคคล แต่
ความหลากหลายท่ีกล่าวมานั้น จึงท าให้เกิดการสร้างอตัลกัษณ์ทางเพศต่าง ๆ ข้ึนมา หรือท่ีเรียกกันว่า เพศสภาพ (gender) และ
วถีิทางในการด าเนินชีวิตท่ีแตกต่างกนั หรือเรียกวา่ เพศวิถี (sexualities) ส่ิงเหล่าน้ี ไม่ไดเ้ป็นส่ิงท่ีบุคคลมีมาแต่ก าเนิด แต่เป็นส่ิงท่ี
บุคคลไดม้าภายหลงัโดยการมอบความหมายของสงัคมและบุคคลนั้น ก็จะเอาอตัลกัษณ์ทางเพศในแบบต่าง ๆ ถึงแมว้า่ความเป็นเพศ
ท่ีแตกต่างจากบรรทดัฐานของสงัคมท่ีบุคคลไดเ้ลือกนั้น จะขดัแยง้หรือไม่เป็นท่ียอมรับของสงัคมบุคคลนั้น ก็จะมีวธีิการแสดงความ
เป็นอตัลกัษณ์ท่ีแตกต่างของตนทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัหลาย ๆ ปัจจยั ผูท่ี้มีความเป็นกะเทยท่ีครอบครัวใหก้ารยอมรับก็มกัจะแสดงความเป็น
กะเทยออกมาทั้งท่ีบา้นและในท่ีสาธารณะ แต่กลบักนั ผูท่ี้เป็นกะเทยท่ีไม่ไดรั้บการยอมรับจากทางบา้น ก็จะท าให้บุคคลนั้น อาจจะ
ตอ้งสวมหนา้กากหรือสวมบทบาทความเป็นเพศท่ีเป็นเพศชายตามความคาดหวงัของครอบครัว เพ่ือไม่ให้เกิดการขดัแยง้ และความ
ไม่พึงพอใจในครอบครัว (นภาภรณ์ หะวานนท์ และคณะ, 2554, หนา้ 15-17) เห็นไดว้า่ ในการเลือกท่ีจะเปิดเผยตนเองหรือแสดง
ความเป็นตวัตนของตนเองท่ีมีความหลากหลายทางเพศนั้น มีบางกลุ่มกลา้ท่ีจะเปิดเผยตนเองต่อสังคม เพื่อท่ีจะสามารถใชชี้วิตใน
แบบท่ีตนเองเลือกและมีความสุขกบัการเป็นตวัของตวัเอง แต่ก็ยงัคงมีคนอีกบางกลุ่ม ยงัตอ้งคอยปกปิดความเป็นตวัของตวัเอง
เอาไว ้ภายใตห้นา้กากความเป็นเพศท่ีสงัคมก าหนดและใหคุ้ณค่า เพ่ือท่ีจะสามารถใชชี้วติอยา่งมีความสุขและสงบสุขได ้
 ปัจจุบนัทหารเกณฑใ์นแต่ละผลดั จะพบวา่ มีกลุ่มท่ีมีความแตกต่างทางเพศชาย ท่ีเรียกวา่ กะเทย ไดถู้กเกณฑม์าเป็นทหาร 
ซ่ึงคนประเภทน้ี ไม่ไดรั้บการยอมรับในสงัคมทหาร เน่ืองจากบุคคลท่ีจะเขา้มารับใชช้าติ จะตอ้งมีร่างกายท่ีแข็งแรง อดทน ทนต่อ
แรงกดดนัและใชชี้วิตภายใตก้ฎระเบียบท่ีเขม้งวด แต่ทหารเกณฑ์กะเทยนั้น ถูกมองว่า อ่อนแอ ไม่มีความอดทน และไม่สามารถท า
บางอย่างได้ เหมือนกับชายชาติทหารท่ีตอ้งฝึกหนักและฝึกการใช้อาวุธในการรบ ดังนั้น ทหารเกณฑ์กะเทยจะตอ้งปรับตวัต่อกฎ 
ระเบียบท่ีเขม้งวดและตอ้งเตรียมร่างกายใหแ้ขง็แรงใหพ้ร้อมตลอดเวลา 
 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้จิยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาการปรับตวัของทหารเกณฑก์ะเทยในค่ายทหาร เพ่ือท่ีจะท าให้ทราบถึง
การปรับตวัในดา้นต่าง ๆ เช่น การปรับตวัต่อกฎระเบียบ การปรับตวัดา้นพฤติกรรมท่ีแสดงออกเม่ืออยูร่่วมกบัผูอ่ื้นโดยเลือกศึกษา
เฉพาะทหารเกณฑก์ะเทย เพ่ือเป็นการสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการปรับตวัดา้นต่าง ๆ เม่ืออยูใ่นค่ายและอยูใ่นสงัคมทหาร 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 

 เพื่อศึกษาความเขา้ใจ และศึกษาการปรับตวัของทหารเกณฑก์ะเทยต่อกฎระเบียบและพฤติกรรมการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในค่ายทหาร 
 

ขอบเขตงานวจิยั 
 

 ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดศึ้กษาจากองคค์วามรู้เร่ืองเพศสภาพ และศึกษาจากการสมัภาษณ์ตวับุคคลท่ีเป็นกะเทย การสัมภาษณ์
ทหารเกณฑก์ะเทยในค่ายทหารแห่งหน่ึงในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร จ านวน 5 นาย เน่ืองดว้ยคุณสมบติัของผูใ้ห้ขอ้มูลนั้น มีความ
เฉพาะ ดงันั้น การเขา้ถึงแหล่งขอ้มูล จึงมาจากการแนะน าของผูท่ี้มีความรู้จกักบัคนใหข้อ้มูล 

 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย
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ำาแหง
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  สงัคมปัจจุบนัการปรากฏตวัข้ึนของความหลากหลายทางเพศมีใหพ้บเห็นกนัไดม้ากข้ึน ไม่วา่จะเป็นการเปิดเผยตวัตนของ
กะเทย พิจารณาตามเพศสรีระหรือเพศโดยก าเนิดบุคคลก็ยงัมีเพียงแค่ 2 เพศ ก็คือ ชายและหญิง ซ่ึงยดึลกัษณะภายนอกของบุคคล แต่
ความหลากหลายท่ีกล่าวมานั้น จึงท าให้เกิดการสร้างอตัลกัษณ์ทางเพศต่าง ๆ ข้ึนมา หรือท่ีเรียกกันว่า เพศสภาพ (gender) และ
วถีิทางในการด าเนินชีวิตท่ีแตกต่างกนั หรือเรียกวา่ เพศวิถี (sexualities) ส่ิงเหล่าน้ี ไม่ไดเ้ป็นส่ิงท่ีบุคคลมีมาแต่ก าเนิด แต่เป็นส่ิงท่ี
บุคคลไดม้าภายหลงัโดยการมอบความหมายของสงัคมและบุคคลนั้น ก็จะเอาอตัลกัษณ์ทางเพศในแบบต่าง ๆ ถึงแมว้า่ความเป็นเพศ
ท่ีแตกต่างจากบรรทดัฐานของสงัคมท่ีบุคคลไดเ้ลือกนั้น จะขดัแยง้หรือไม่เป็นท่ียอมรับของสงัคมบุคคลนั้น ก็จะมีวธีิการแสดงความ
เป็นอตัลกัษณ์ท่ีแตกต่างของตนทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัหลาย ๆ ปัจจยั ผูท่ี้มีความเป็นกะเทยท่ีครอบครัวใหก้ารยอมรับก็มกัจะแสดงความเป็น
กะเทยออกมาทั้งท่ีบา้นและในท่ีสาธารณะ แต่กลบักนั ผูท่ี้เป็นกะเทยท่ีไม่ไดรั้บการยอมรับจากทางบา้น ก็จะท าให้บุคคลนั้น อาจจะ
ตอ้งสวมหนา้กากหรือสวมบทบาทความเป็นเพศท่ีเป็นเพศชายตามความคาดหวงัของครอบครัว เพ่ือไม่ให้เกิดการขดัแยง้ และความ
ไม่พึงพอใจในครอบครัว (นภาภรณ์ หะวานนท์ และคณะ, 2554, หนา้ 15-17) เห็นไดว้า่ ในการเลือกท่ีจะเปิดเผยตนเองหรือแสดง
ความเป็นตวัตนของตนเองท่ีมีความหลากหลายทางเพศนั้น มีบางกลุ่มกลา้ท่ีจะเปิดเผยตนเองต่อสังคม เพื่อท่ีจะสามารถใชชี้วิตใน
แบบท่ีตนเองเลือกและมีความสุขกบัการเป็นตวัของตวัเอง แต่ก็ยงัคงมีคนอีกบางกลุ่ม ยงัตอ้งคอยปกปิดความเป็นตวัของตวัเอง
เอาไว ้ภายใตห้นา้กากความเป็นเพศท่ีสงัคมก าหนดและใหคุ้ณค่า เพ่ือท่ีจะสามารถใชชี้วติอยา่งมีความสุขและสงบสุขได ้
 ปัจจุบนัทหารเกณฑใ์นแต่ละผลดั จะพบวา่ มีกลุ่มท่ีมีความแตกต่างทางเพศชาย ท่ีเรียกวา่ กะเทย ไดถู้กเกณฑม์าเป็นทหาร 
ซ่ึงคนประเภทน้ี ไม่ไดรั้บการยอมรับในสงัคมทหาร เน่ืองจากบุคคลท่ีจะเขา้มารับใชช้าติ จะตอ้งมีร่างกายท่ีแข็งแรง อดทน ทนต่อ
แรงกดดนัและใชชี้วิตภายใตก้ฎระเบียบท่ีเขม้งวด แต่ทหารเกณฑ์กะเทยนั้น ถูกมองว่า อ่อนแอ ไม่มีความอดทน และไม่สามารถท า
บางอย่างได้ เหมือนกับชายชาติทหารท่ีตอ้งฝึกหนักและฝึกการใช้อาวุธในการรบ ดังนั้น ทหารเกณฑ์กะเทยจะตอ้งปรับตวัต่อกฎ 
ระเบียบท่ีเขม้งวดและตอ้งเตรียมร่างกายใหแ้ขง็แรงใหพ้ร้อมตลอดเวลา 
 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้จิยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาการปรับตวัของทหารเกณฑก์ะเทยในค่ายทหาร เพ่ือท่ีจะท าให้ทราบถึง
การปรับตวัในดา้นต่าง ๆ เช่น การปรับตวัต่อกฎระเบียบ การปรับตวัดา้นพฤติกรรมท่ีแสดงออกเม่ืออยูร่่วมกบัผูอ่ื้นโดยเลือกศึกษา
เฉพาะทหารเกณฑก์ะเทย เพ่ือเป็นการสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการปรับตวัดา้นต่าง ๆ เม่ืออยูใ่นค่ายและอยูใ่นสงัคมทหาร 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 

 เพื่อศึกษาความเขา้ใจ และศึกษาการปรับตวัของทหารเกณฑก์ะเทยต่อกฎระเบียบและพฤติกรรมการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในค่ายทหาร 
 

ขอบเขตงานวจิยั 
 

 ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดศึ้กษาจากองคค์วามรู้เร่ืองเพศสภาพ และศึกษาจากการสมัภาษณ์ตวับุคคลท่ีเป็นกะเทย การสัมภาษณ์
ทหารเกณฑก์ะเทยในค่ายทหารแห่งหน่ึงในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร จ านวน 5 นาย เน่ืองดว้ยคุณสมบติัของผูใ้ห้ขอ้มูลนั้น มีความ
เฉพาะ ดงันั้น การเขา้ถึงแหล่งขอ้มูล จึงมาจากการแนะน าของผูท่ี้มีความรู้จกักบัคนใหข้อ้มูล 

 
 
 
 

 
 

วธีิด าเนินการวจิยั 
 

 การวจิยัคร้ังน้ี เป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ ไดศึ้กษาไดด้ าเนินวธีิการวจิยั 2 แนวทาง ก็คือ การศึกษาจากรายงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
และการศึกษาขอ้มูลภาคสนาม โดยเลือกใชว้ิธีวิทยา เป็นการศึกษาอตัชีวิตประวติั ผ่านการเล่าประสบการณ์ชีวิต เป็นวิธีหลกัใน
การศึกษา โดยการเก็บรวบรวมดว้ยการสัมภาษณ์เชิงลึกกบักลุ่มผูใ้หข้อ้มูลซ่ึงเป็นทหารเกณฑก์ะเทย โดยมีรูปแบบการศึกษาวจิยั ดงัน้ี 

1. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
    เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ แบบสมัภาษณ์เชิงลึก โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากทหารเกณฑก์ะเทย ในค่ายทหาร

แห่งหน่ึงในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  
2. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
    2.1 แหล่งขอ้จากเอกสารมี ดงัน้ี  

           2.1.1 หอสมุดแห่งชาติ  
          2.1.2 หอสมุดมหาวทิยาลยัรามค าแหง  
          2.1.3 จากเวบ็ไซตฐ์านขอ้มลูวจิยั  
    2.2 เก็บรวบรวมขอ้มูลดา้นการสมัภาษณ์ 

           ผูว้ิจยัไดล้งพ้ืนท่ีเพ่ือหาขอ้มูล และสังเกตพฤติกรรมผูถู้กสัมภาษณ์ท่ีค่ายทหารแห่งหน่ึงในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
ในระหวา่งเดือนมีนาคม 2565  

3. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
    ผูว้จิยัไดว้เิคราะห์ขอ้มูลจากเอกสารและบทสมัภาษณ์ โดยใชแ้บบสัมภาษณ์เชิงลึกจากแหล่งขอ้มูลและน าบทสัมภาษณ์

มาวิเคราะห์เพ่ือให้เกิดความเขา้ใจและตีความขอ้มูลท่ีรวบรวมได ้โดยสรุปประเด็นหัวขอ้และเขียนเป็นรายงานวิจยั แบ่งออกตาม
วตัถุประสงคท่ี์ก าหนด 

4. การน าเสนอขอ้มูล 
    น าเสนอเป็นความเรียงเก่ียวกบัการปรับตวัของทหารเกณฑก์ะเทยในค่ายทหารแห่งหน่ึงในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
5. สรุปและอภิปรายผล พร้อมกบัขอ้เสนอแนะ 
    ขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ีไดจ้ากการศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร ทฤษฎี  และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง น ามาวิเคราะห์และประมวลผล

โดยเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ในประเด็นต่าง ๆ ตามขอ้เท็จจริง ซ่ึงการวิเคราะห์ขอ้มูล จะออกมาในรูปแบบเชิงพรรณนาวิเคราะห์ น าไปสู่
ค าตอบในการศึกษา และสรุปผลการวจิยัต่อไป 

 
ผลการวจิยั 

 
การปรับตัวของทหารเกณฑ์กะเทยในด้านกฎเกณฑ์ และระเบียบวนิัยช่วงฝึกทหารใหม่ (10 สัปดาห์) 

การปรับตวัต่อกฎระเบียบของทหารเกณฑก์ะเทยนั้น เป็นไปดว้ยความยากล าบาก ทุกอยา่งถูกระเบียบวินยัควบคุมตลอดเวลา 
ท าใหเ้กิดความรู้สึกอึดอดัและทรมานกบัการใชชี้วติในช่วงฝึกทหารใหม่ เน่ืองจากก่อนเขา้มาประจ าการในค่ายทหาร ทหารเกณฑก์ะเทย
ใช้ชีวิตอย่างอิสระ ไร้ระเบียบ และขอ้บังคบั จึงท าให้เกิดการปรับตวัค่อนขา้งมาก ซ่ึงส่ิงท่ีทหารเกณฑ์กะเทยตอ้งปรับตวัต่อ
กฎระเบียบในชีวิตประจ าวนั มีดงัน้ี คือ การต่ืนนอน 5.30 น. ท าธุระส่วนตวัไม่เกิน 5 นาที ออกก าลงักาย 6.30 น. ท าความสะอาดรอบ
หน่วยฝึก 7.00 น. เดินรวมแถวเป็นระเบียบไปรับประทานอาหาร 7.30 น. เคารพธงชาติ 8.00 น. การฝึกประจ าวนั 4 ชม. รับประทาน



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี
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อาหาร 12.00 น. การฝึกประจ าวนั 3 ชม. กายบริหาร 16.00 น. เล่นกีฬา 17.00 น. เคารพธงชาติ 18.00 น. รับประทานอาหาร 18.30 น. 
ฟังค าช้ีแจงจากครูฝึก 20.00 น. สวดมนตก่์อนนอน 20.30 น. และเขา้นอน 21.00 น. 

การฝึกของแต่ละวนั ตอ้งฝึกวนัละ 7 ชัว่โมง คือ การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า การฝึกบุคคลท่าอาวธุ การฝึกยทุธวิธี การฝึกการ
ใชว้ทิยส่ืุอสาร การฝึกปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ การฝึกยงิปืนดว้ยกระสุนจริง การถอดประกอบอาวธุปืนเพื่อบ ารุงรักษา เละการฝึกการดู
แผนท่ีเข็มทิศ การฝึกทุกอยา่งอยู่ภายใตก้ฎระเบียบและขอ้บงัคบัของทหารทั้งส้ิน และในทุกวนัเสาร์จะมีการทดสอบสมรรถภาพ
ประจ าสปัดาห์ คือ ดึงขอ้ 9 คร้ัง ดนัพ้ืน 35 คร้ัง ลุกนัง่ 42 คร้ัง และวิง่ 2 กิโลเมตร ภายในเวลา 11 นาที (กรมยทุธการทหารบก, 2541) 
เป็นส่ิงท่ีทหารเกณฑก์ะเทยจะตอ้งปรับตวัให้ได ้ซ่ึงการปรับตวัของแต่ละคนก็แตกต่างกนัออกไป ตามค าแนะน าของครูฝึก เพ่ือน
ทหารและรุ่นพ่ี แต่ส่ิงหน่ึงท่ีเหมือนกนัคือ เม่ือเวลาผ่านไปสักระยะ ทหารเกณฑก์ะเทยก็สามารถปรับตวัและใชชี้วิตภายใตก้ฎระเบียบ
ของทหารไดอ้ยา่งราบร่ืน ดัง่บทสมัภาษณ์ของทหารเกณฑก์ะเทย  “การปรับตวัของหนู คือ การใชชี้วติให้มีความสุขเขา้ให้ไดก้บัทุก
คน เขาใหท้ าอะไรหนูก็ท า (ซูซ่ี นามสมมติ, 2565)” “ผมก็ตอ้งปรับตวัเยอะเหมือนกนั แต่วิธีการปรับตวัของผมก็คือ ผมจะพยายาม
ไม่เล่นจนเกินไป เคร่งขรึม ท าตวัปกติแบบท่ีพลทหารอ่ืน ๆ เขาท า (บาร์บ้ี นามสมมติ, 2565)” “ผมคิดวา่ มนัก็ไม่ไดเ้ลวร้ายอะไร แค่
ท าตวัให้อยูใ่นกฎระเบียบของทางค่ายให้ได ้เท่าน้ีก็มีความสุขแลว้ครับ (กีก้ี นามสมมติ, 2565)” “หนูไดป้รึกษาครูฝึก ปรึกษาบดัด้ี 
มนัท าให้หนูเร่ิมปรับตวัได ้(บอมม่ี นามสมมติ, 2565)” “ช่วงฝึกทหารใหม่หนูคิดในใจเสมอวา่ การท่ีฉันเป็นกะเทย ฉันจะไม่ยอม
เป็นตวัถ่วงเพ่ือน ๆ ในหมู่เด็ดขาด (ซาร่า นามสมมติ, 2565)” 
 
การปรับตัวต่อกฎระเบียบของกองร้อย เมื่อทหารเกณฑ์กะเทยเข้าไปประจ าการ หลงัจากฝึกทหารใหม่เสร็จแล้ว 

การปรับตวัต่อกฎระเบียบของกองร้อย เม่ือทหารเกณฑก์ะเทยเขา้ประจ าการ หลงัจากฝึกทหารใหม่ ทหารเกณฑก์ะเทยไม่
มีการปรับตวั เน่ืองจากกฎระเบียบของกองร้อยเหมือนกบักฎระเบียบช่วงฝึกทหารใหม่ทุกขอ้ กฎระเบียบของกองร้อยจะมีความยืดหยุน่
และผอ่นปรนมากกวา่ การใชชี้วติประจ าการก็สะดวกสบาย มีอิสระมากกวา่ช่วงฝึกทหารใหม่ กฎระเบียบไม่เขม้งวดเหมือนช่วงฝึก
ทหารใหม่ เช่น การอาบน ้ าท่ีไม่จ ากดัเวลา ท าใหมี้เวลาท าธุระส่วนตวัไดอ้ยา่งอิสระ การรับประทานอาหารท่ีสามารถสัง่จากภายนอก
เขา้มาได ้แต่ทั้งน้ี ก็ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากสิบเวร การขออนุญาตสิบเวรออกไปท าธุระภายนอกกองร้อยได ้ซ่ึงต่างจากช่วงท่ีฝึกทหาร
ใหม่ ท่ีไม่สามารถออกไปไหนได ้การใชเ้คร่ืองมือส่ือสารท่ีสามารถใชไ้ดต้ามสะดวก   
 ซ่ึงการอยูภ่ายใตก้ฎระเบียบของทหารเกณฑก์ะเทย ท าใหเ้ขามีระเบียบวนิยั การตรงต่อเวลา การเห็นใจผูอ่ื้น และการมีความรัก
ใคร่สามคัคีซ่ึงกนัและกนัมากข้ึน ท าให้การใชชี้วิตประจ าการท่ีกองร้อยราบร่ืน ทหารเกณฑก์ะเทยบางนายมีความสมคัรใจท่ีจะอยู่
ต่อเม่ือครบก าหนด 2 ปี และส่ิงน้ีแสดงให้เห็นวา่ ทหารเกณฑก์ะเทยสามารถปรับตวัและใชชี้วิตให้อยูภ่ายใตก้ฎระเบียบของทหาร
ไดเ้ป็นอยา่งดี ดัง่บทสมัภาษณ์ “ตอนท่ีหนูข้ึนกองร้อยนะคะ ก็มีแอบต่ืนเตน้บา้งเหมือนกบัเราไดเ้ขา้ไปอยูใ่นอีกสงัคมหน่ึง ท าให้เรา
ได้เกิดการปรับตวัและการเรียนรู้อีกรูปแบบหน่ึงในการใช้ชีวิต ท่ีกองร้อยก็ไม่ได้น่ากลวัอะไรนะคะ ทุกคนน่ารักกับหนูหมด ไม่
แบ่งแยกหรือท าท่าทางรังเกียจกบัการท่ีหนูเป็นกะเทย พวกเขาก็ปฏิบติักบัหนูเหมือนเพ่ือนคนอ่ืน ๆ (บอมม่ี นามสมมติ, 2565)” 
 
การปรับตัวของทหารเกณฑ์กะเทยด้านพฤติกรรมทีแ่สดงออกเมื่ออยู่ร่วมกบัผู้อืน่ (ช่วงฝึกทหารใหม่) 
 ทหารเกณฑก์ะเทยสามารถปรับตวัดา้นพฤติกรรมท่ีแสดงออกเม่ืออยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้ ถึงแมว้า่ช่วงแรกของการฝึกทหาร
ใหม่จะปรับตวัยากล าบาก แต่กะเทยก็ปรับตวัไดดี้ ส่ิงท่ีกงัวลเม่ือกะเทยเขา้มาเป็นทหารเกณฑน์ั้น คือ การล่วงละเมิดทางเพศเหมือนกบัท่ี
ส่ือพยายามตีแผใ่นแง่ลบ เช่น รายงานแอมเนสต้ีฯ อา้งค าให้การทหารเกณฑถู์กครูฝึกท าร้าย บงัคบัให้ “กินเหมือนหมา” และ “ล่วง
ละเมิดทางเพศ” (BBC NEWS, 2563) และบทความ “น ้ าหวานในค่ายทหาร” บ าเรอรับใชแ้ละชายเป็นใหญ่ ทุกเร่ืองถึง ผบ.ทบ. 
(Decode Story, 2563) ซ่ึงมีความแตกต่างกนัเป็นอยา่งมาก หลงัจากท่ีกะเทยใชชี้วิตในค่ายทหาร กะเทยสามารถใชชี้วิตร่วมกบัผูอ่ื้น



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’
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อาหาร 12.00 น. การฝึกประจ าวนั 3 ชม. กายบริหาร 16.00 น. เล่นกีฬา 17.00 น. เคารพธงชาติ 18.00 น. รับประทานอาหาร 18.30 น. 
ฟังค าช้ีแจงจากครูฝึก 20.00 น. สวดมนตก่์อนนอน 20.30 น. และเขา้นอน 21.00 น. 

การฝึกของแต่ละวนั ตอ้งฝึกวนัละ 7 ชัว่โมง คือ การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า การฝึกบุคคลท่าอาวธุ การฝึกยทุธวิธี การฝึกการ
ใชว้ทิยส่ืุอสาร การฝึกปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ การฝึกยงิปืนดว้ยกระสุนจริง การถอดประกอบอาวธุปืนเพื่อบ ารุงรักษา เละการฝึกการดู
แผนท่ีเข็มทิศ การฝึกทุกอยา่งอยู่ภายใตก้ฎระเบียบและขอ้บงัคบัของทหารทั้งส้ิน และในทุกวนัเสาร์จะมีการทดสอบสมรรถภาพ
ประจ าสปัดาห์ คือ ดึงขอ้ 9 คร้ัง ดนัพ้ืน 35 คร้ัง ลุกนัง่ 42 คร้ัง และวิง่ 2 กิโลเมตร ภายในเวลา 11 นาที (กรมยทุธการทหารบก, 2541) 
เป็นส่ิงท่ีทหารเกณฑก์ะเทยจะตอ้งปรับตวัให้ได ้ซ่ึงการปรับตวัของแต่ละคนก็แตกต่างกนัออกไป ตามค าแนะน าของครูฝึก เพ่ือน
ทหารและรุ่นพ่ี แต่ส่ิงหน่ึงท่ีเหมือนกนัคือ เม่ือเวลาผ่านไปสักระยะ ทหารเกณฑก์ะเทยก็สามารถปรับตวัและใชชี้วิตภายใตก้ฎระเบียบ
ของทหารไดอ้ยา่งราบร่ืน ดัง่บทสมัภาษณ์ของทหารเกณฑก์ะเทย  “การปรับตวัของหนู คือ การใชชี้วติให้มีความสุขเขา้ให้ไดก้บัทุก
คน เขาใหท้ าอะไรหนูก็ท า (ซูซ่ี นามสมมติ, 2565)” “ผมก็ตอ้งปรับตวัเยอะเหมือนกนั แต่วิธีการปรับตวัของผมก็คือ ผมจะพยายาม
ไม่เล่นจนเกินไป เคร่งขรึม ท าตวัปกติแบบท่ีพลทหารอ่ืน ๆ เขาท า (บาร์บ้ี นามสมมติ, 2565)” “ผมคิดวา่ มนัก็ไม่ไดเ้ลวร้ายอะไร แค่
ท าตวัให้อยูใ่นกฎระเบียบของทางค่ายให้ได ้เท่าน้ีก็มีความสุขแลว้ครับ (กีก้ี นามสมมติ, 2565)” “หนูไดป้รึกษาครูฝึก ปรึกษาบดัด้ี 
มนัท าให้หนูเร่ิมปรับตวัได ้(บอมม่ี นามสมมติ, 2565)” “ช่วงฝึกทหารใหม่หนูคิดในใจเสมอวา่ การท่ีฉันเป็นกะเทย ฉันจะไม่ยอม
เป็นตวัถ่วงเพ่ือน ๆ ในหมู่เด็ดขาด (ซาร่า นามสมมติ, 2565)” 
 
การปรับตัวต่อกฎระเบียบของกองร้อย เมื่อทหารเกณฑ์กะเทยเข้าไปประจ าการ หลงัจากฝึกทหารใหม่เสร็จแล้ว 

การปรับตวัต่อกฎระเบียบของกองร้อย เม่ือทหารเกณฑก์ะเทยเขา้ประจ าการ หลงัจากฝึกทหารใหม่ ทหารเกณฑก์ะเทยไม่
มีการปรับตวั เน่ืองจากกฎระเบียบของกองร้อยเหมือนกบักฎระเบียบช่วงฝึกทหารใหม่ทุกขอ้ กฎระเบียบของกองร้อยจะมีความยืดหยุน่
และผอ่นปรนมากกวา่ การใชชี้วติประจ าการก็สะดวกสบาย มีอิสระมากกวา่ช่วงฝึกทหารใหม่ กฎระเบียบไม่เขม้งวดเหมือนช่วงฝึก
ทหารใหม่ เช่น การอาบน ้ าท่ีไม่จ ากดัเวลา ท าใหมี้เวลาท าธุระส่วนตวัไดอ้ยา่งอิสระ การรับประทานอาหารท่ีสามารถสัง่จากภายนอก
เขา้มาได ้แต่ทั้งน้ี ก็ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากสิบเวร การขออนุญาตสิบเวรออกไปท าธุระภายนอกกองร้อยได ้ซ่ึงต่างจากช่วงท่ีฝึกทหาร
ใหม่ ท่ีไม่สามารถออกไปไหนได ้การใชเ้คร่ืองมือส่ือสารท่ีสามารถใชไ้ดต้ามสะดวก   
 ซ่ึงการอยูภ่ายใตก้ฎระเบียบของทหารเกณฑก์ะเทย ท าใหเ้ขามีระเบียบวนิยั การตรงต่อเวลา การเห็นใจผูอ่ื้น และการมีความรัก
ใคร่สามคัคีซ่ึงกนัและกนัมากข้ึน ท าให้การใชชี้วิตประจ าการท่ีกองร้อยราบร่ืน ทหารเกณฑก์ะเทยบางนายมีความสมคัรใจท่ีจะอยู่
ต่อเม่ือครบก าหนด 2 ปี และส่ิงน้ีแสดงให้เห็นวา่ ทหารเกณฑก์ะเทยสามารถปรับตวัและใชชี้วิตให้อยูภ่ายใตก้ฎระเบียบของทหาร
ไดเ้ป็นอยา่งดี ดัง่บทสมัภาษณ์ “ตอนท่ีหนูข้ึนกองร้อยนะคะ ก็มีแอบต่ืนเตน้บา้งเหมือนกบัเราไดเ้ขา้ไปอยูใ่นอีกสงัคมหน่ึง ท าให้เรา
ได้เกิดการปรับตวัและการเรียนรู้อีกรูปแบบหน่ึงในการใช้ชีวิต ท่ีกองร้อยก็ไม่ได้น่ากลวัอะไรนะคะ ทุกคนน่ารักกับหนูหมด ไม่
แบ่งแยกหรือท าท่าทางรังเกียจกบัการท่ีหนูเป็นกะเทย พวกเขาก็ปฏิบติักบัหนูเหมือนเพ่ือนคนอ่ืน ๆ (บอมม่ี นามสมมติ, 2565)” 
 
การปรับตัวของทหารเกณฑ์กะเทยด้านพฤติกรรมทีแ่สดงออกเมื่ออยู่ร่วมกบัผู้อืน่ (ช่วงฝึกทหารใหม่) 
 ทหารเกณฑก์ะเทยสามารถปรับตวัดา้นพฤติกรรมท่ีแสดงออกเม่ืออยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้ ถึงแมว้า่ช่วงแรกของการฝึกทหาร
ใหม่จะปรับตวัยากล าบาก แต่กะเทยก็ปรับตวัไดดี้ ส่ิงท่ีกงัวลเม่ือกะเทยเขา้มาเป็นทหารเกณฑน์ั้น คือ การล่วงละเมิดทางเพศเหมือนกบัท่ี
ส่ือพยายามตีแผใ่นแง่ลบ เช่น รายงานแอมเนสต้ีฯ อา้งค าให้การทหารเกณฑถู์กครูฝึกท าร้าย บงัคบัให้ “กินเหมือนหมา” และ “ล่วง
ละเมิดทางเพศ” (BBC NEWS, 2563) และบทความ “น ้ าหวานในค่ายทหาร” บ าเรอรับใชแ้ละชายเป็นใหญ่ ทุกเร่ืองถึง ผบ.ทบ. 
(Decode Story, 2563) ซ่ึงมีความแตกต่างกนัเป็นอยา่งมาก หลงัจากท่ีกะเทยใชชี้วิตในค่ายทหาร กะเทยสามารถใชชี้วิตร่วมกบัผูอ่ื้น

 
 

ในค่ายทหารไดอ้ยา่งราบร่ืน สามารถท าทุกอยา่งแบบทหารเกณฑค์นอ่ืนท า ไม่มีการแบ่งแยกชนชั้น ไม่มีการกลัน่แกลง้ให้อบัอายใน
เร่ืองเพศ ไม่มีค าดูถูก หรือแมก้ระทั้งการล่วงละเมิดความเป็นคนแต่อยา่งใด ทุกคนต่างให้เกียรติซ่ึงกนัและกนั ช่วยเหลือกนั และอาจจะ
เป็นเพราะว่า ค่ายทหารแห่งน้ี สังคมในค่ายไดเ้ปิดกวา้ง และเขา้ใจในเร่ืองเพศ เลยไม่มีการเกิดเหตุการณ์อย่างท่ีส่ือตีแผ่ ดัง่บท
สัมภาษณ์ “การใชชี้วิตในค่ายทหารในกรุงเทพฯ ความคิดเร่ืองกะเทยในตอนน้ี เปิดกวา้งมากแลว้ เม่ือเขา้ไปเป็นทหารเกณฑ์ เป็นตวัของ
ตวัเอง ไม่แอบ๊ ไม่อะไร ก็บอกใหเ้ขารู้ เพื่อท่ีเราจะไดส้บายใจ ผมก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ครับ (กีก้ี นามสมมติ, 2565)”  
 
การปรับตัวของทหารเกณฑ์กะเทยด้านพฤติกรรมทีแ่สดงออกเมื่ออยู่ร่วมกบัผู้อืน่ (ช่วงเข้าประจ าการกองร้อย) 
 ทหารเกณฑก์ะเทยสามารถปรับตวัดา้นพฤติกรรมท่ีแสดงออกเม่ืออยูร่่วมกบัผูอ่ื้น หลงัจากท่ีเขา้ประจ าการท่ีกองร้อยไดดี้
กะเทยสามารถแสดงออกดา้นพฤติกรรมไดอ้ยา่งอิสระ และตอ้งอยูภ่ายใตข้องกฎระเบียบ ส่วนมากกะเทยมีความกงัวลเก่ียวกบัการ
โดนคุกคามเร่ืองการล่วงละเมิดทางเพศ การทารุณร่างกาย อยา่งท่ีส่ือเผยแพร่ เช่น รายงานแอมเนสต้ีช้ี ทหารเกณฑไ์ทยถูกท าร้ายเป็น
ประจ า-บางคนถูกข่มขืน (Workpoint TODAY, Writer, 2563) เหตุการณ์ดงักล่าวไม่ไดเ้กิดข้ึน ดัง่บทสมัภาษณ์ “เพื่อน ๆ ท่ีกองร้อยน้ี
ก็น่ารักกบัหนู ไม่มีการคุกคาม มีแต่ความเอ็นดู ให้พวกหมู่และจ่ากองร้อยก็น่ารัก พอเขารู้วา่ หนูเป็นกะเทย เขาก็ไม่ค่อยใชง้านหนู
หนกัอยา่งพวกผูช้าย (ซูซ่ี นามสมมติ, 2565)” “ทุกคนน่ารักกบัหนูหมด ไม่แบ่งแยกหรือท าท่าทางรังเกียจกบัการท่ีหนูเป็นกะเทย 
พวกเขาก็ปฏิบติักบัหนูเหมือนเพ่ือนคนอ่ืน ๆ พวกรุ่นพ่ีก็คอยให้ค  าแนะน าในการอยูก่องร้อย (บอมม่ี นามสมมติ, 2565)” ซ่ึงพิสูจน์
แลว้วา่ ทุกคนท่ีกองร้อยอยูก่นัอยา่งพ่ีนอ้ง มีความรักใคร่สามคัคี คอยช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั กะเทยสามารถใชชี้วิตร่วมกบัผูอ่ื้นใน
ค่ายทหารไดอ้ยา่งราบร่ืน สามารถท าทุกอย่างแบบท่ีทหารเกณฑค์นอ่ืนท า ไม่มีการแบ่งแยกชนชั้น ไม่มีการกลัน่แกลง้ให้อบัอาย 
หรือแมก้ระทั้งการล่วงละเมิดความเป็นคนแต่อยา่งใด  
 สรุปไดว้า่ ทหารเกณฑก์ะเทยสามารถใชชี้วิตร่วมกบัผูอ่ื้นในค่ายทหารไดอ้ยา่งราบร่ืนและมีความสุข ท าให้เขา้ใจตนเอง และ
ผูอ่ื้นมากข้ึน โดยท่ีทหารเกณฑต์อ้งปรับตวัใหเ้ขา้กบัผูอ่ื้นและปรับตวัให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้มในค่ายทหาร ซ่ึงการเป็นทหารไม่ได้
ล าบากหรือเลวร้ายอยา่งท่ีคิด ท าใหเ้ห็นคุณค่าในชีวติ และถือวา่เป็นประสบการณ์ในชีวติ ทั้งน้ี กะเทยบางคนยงัไดพ้บรักในช่วงของ
การเป็นทหารเกณฑ์ และสมคัรใจท่ีจะใชชี้วิตในค่ายทหารต่อ สุดทา้ยน้ี อยากฝากไวว้่า การท่ีทหารเกณฑก์ะเทยอยู่ในค่ายทหาร
ไม่ไดมี้ความเลวร้ายใด ๆ เกิดข้ึนกบัพวกเขาเหมือนอยา่งท่ีส่ือพยายามตีแผค่วามเลวร้ายจากในค่ายทหาร 
 

อภิปรายผลการวจิยั 
 

การปรับตวัของทหารเกณฑก์ะเทยเม่ือเขา้มาประจ าการในค่ายทหาร พบวา่ ตอ้งปรับตวัต่อกฎระเบียบเป็นอยา่งมาก จากท่ี
เคยใชชี้วิตอิสระตอ้งมาอยู่ในกฎ ระเบียบ วินัยของทหาร และปฏิบติัตนตรงต่อเวลา ตั้งแต่ต่ืนนอนจนเขา้นอน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ นาวนีิ โรยแสง และวีรยทุธ มารตร์นอก (2552) ศึกษาเร่ือง ชีวิตกะเทยทหารเกณฑ์ การด ารงอยู่  และการเอาตัวรอดใน
ค่ายทหาร พบว่า กะเทยทหารเกณฑ์สามารถปรับตวัให้เขา้กบักบักฎระเบียบวินัยของทหารได้ และสอดคลอ้งกบังานวิจยั ของ 
กฤติยา เสือนาค และวรรณวิษา บุญมีฤทธ์ิ (2556) ศึกษาเร่ือง การเอาตัวรอดของกะเทยในเรือนจ า ผลการวิจยัพบว่า กะเทยในเรือนจ า
สามารถปรับตวัและใชชี้วิตในเรือนจ าร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้ จากการแนะน าของเพ่ือนนักโทษดว้ยกนั และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นฤทธ์ิ 
ฤทธ์ิค ารพ (2559) ศึกษาเร่ือง จากชีวิตอิสระสู่ความเป็นระเบียบวินัย: เร่ืองเล่าชีวิตและการเอาตัวรอดของกะเทยทหารเกณฑ์ 
ผลการวิจยัพบว่า กะเทยสามารถปรับตวัและเอาตวัรอดไดต้ามสถานการณ์ท่ีแตกต่างกนัไป ทั้งน้ี กะเทยตอ้งปรับตวัต่อการฝึกท่ีตอ้ง
เตรียมพร้อมร่างกายและจิตใจใหพ้ร้อม การปรับตวัของทหารเกณฑก์ะเทย ดา้นพฤติกรรมเม่ืออยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในค่ายทหาร พบวา่ กะเทย
สามารถแสดงออกถึงตวัตนการเป็นกะเทยได ้สังคมในค่ายทหารส่วนใหญ่เปิดกวา้งและเขา้ใจในเร่ืองสถานะทางเพศท่ีแตกต่างไป



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี
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จากผูช้าย ไม่มีการท าร้ายร่างกาย การดูถูกเหยียดหยาม และไม่มีการล่วงละเมิดทางเพศ ซ่ึงขดัแยง้กบัเน้ือหาข่าว รายงานแอมเนสต้ี 
ทหารเกณฑไ์ทยถูกท าร้ายเป็นประจ า-บางคนถูกข่มขืน (Workpoint TODAY, Writer, 2563)  และบทความ “น ้ าหวานในค่ายทหาร” 
บ าเรอรับใชแ้ละชายเป็นใหญ่ ทุกเร่ืองถึง ผบ.ทบ. (Decode Story, 2563) 

สรุปไดว้า่ การฝึกทหารใหม่ช่วง 10 สัปดาห์แรก ทหารเกณฑ์กะเทยสามารถปรับตวัให้อยู่ในกฎระเบียบวินยัของทหาร 
การเตรียมพร้อมร่างกายให้แข็งแรง อดทน มีความสามคัคี เรียนรู้การปรับตวัอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น และสามารถใชชี้วติภายใตก้ฎระเบียบ
ไดอ้ยา่งมีความสุข การประจ าการกองร้อย ทหารเกณฑก์ะเทยสามารถปรับตวัอยูใ่นกฎ ระเบียบ วินยัของทหาร โดยการด าเนินชีวิตของ
ตนใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้ม โดยไดรั้บค าแนะน าจากเพ่ือนทหารและรุ่นพ่ีในการปรับตวั พฤติกรรมการแสดงออกของทหารเกณฑ์
กะเทย เม่ืออยูร่่วมกบัผูอ่ื้น มีการแสดงอกท่ีแตกต่างจากผูช้าย เม่ือมาประจ าการในค่ายทหารกะเทยสามารถแสดงออกถึงตวัตนได ้
การแสดงออกตอ้งอยูภ่ายใตร้ะเบียบวนิยั สงัคมทหารปัจจุบนัเปิดกวา้ง เขา้ใจถึงเร่ืองสถานะทางเพศ และการให้เกียรติ ท าให้ทหาร
เกณฑก์ะเทยใชชี้วิตร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งราบร่ืน และการเป็นทหารเกณฑย์งัให้ส่ิงดี ๆ กบัชีวิต เช่น การท่ีกะเทยเขา้ใจตนเองและ
เขา้ใจผูอ่ื้นมากข้ึน กะเทยจะตอ้งปรับตวัใหเ้ขา้กบัผูอ่ื้นและปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้ม การเป็นทหารเกณฑไ์ม่ล าบากอยา่งท่ีคิด 
ในค่ายทหารสอนใหก้ะเทยเห็นคุณคา่ของชีวติมากข้ึน และท่ีส าคญัเม่ือครบก าหนดปลด จะไดใ้บผา่นการเป็นทหารเกณฑ ์ซ่ึงจะเป็น
ใบผา่นทางส าหรับชีวติ และท าใหเ้ขาหางานไดง่้ายข้ึน 

 
ข้อเสนอแนะในการวจิยั 

 
1. ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัการเตรียมตวัของกะเทยในการเขา้รับการคดัเลือกทหารกองประจ าการ เพื่อเป็นแนวทางให้กะเทย

ท่ีแปลงเพศแลว้ไดรั้บทราบขอ้มูล 
2. ควรมีการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบระหวา่งทหารเกณฑก์ะเทยและทหารชั้นประทวนหรือชั้นสัญญาบตัรท่ีเป็นกะเทยใน

การใชชี้วติและการปรับตวัในสงัคมทหาร 
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จากผูช้าย ไม่มีการท าร้ายร่างกาย การดูถูกเหยียดหยาม และไม่มีการล่วงละเมิดทางเพศ ซ่ึงขดัแยง้กบัเน้ือหาข่าว รายงานแอมเนสต้ี 
ทหารเกณฑไ์ทยถูกท าร้ายเป็นประจ า-บางคนถูกข่มขืน (Workpoint TODAY, Writer, 2563)  และบทความ “น ้ าหวานในค่ายทหาร” 
บ าเรอรับใชแ้ละชายเป็นใหญ่ ทุกเร่ืองถึง ผบ.ทบ. (Decode Story, 2563) 

สรุปไดว้า่ การฝึกทหารใหม่ช่วง 10 สัปดาห์แรก ทหารเกณฑ์กะเทยสามารถปรับตวัให้อยู่ในกฎระเบียบวินยัของทหาร 
การเตรียมพร้อมร่างกายให้แข็งแรง อดทน มีความสามคัคี เรียนรู้การปรับตวัอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น และสามารถใชชี้วติภายใตก้ฎระเบียบ
ไดอ้ยา่งมีความสุข การประจ าการกองร้อย ทหารเกณฑก์ะเทยสามารถปรับตวัอยูใ่นกฎ ระเบียบ วินยัของทหาร โดยการด าเนินชีวิตของ
ตนใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้ม โดยไดรั้บค าแนะน าจากเพ่ือนทหารและรุ่นพ่ีในการปรับตวั พฤติกรรมการแสดงออกของทหารเกณฑ์
กะเทย เม่ืออยูร่่วมกบัผูอ่ื้น มีการแสดงอกท่ีแตกต่างจากผูช้าย เม่ือมาประจ าการในค่ายทหารกะเทยสามารถแสดงออกถึงตวัตนได ้
การแสดงออกตอ้งอยูภ่ายใตร้ะเบียบวนิยั สงัคมทหารปัจจุบนัเปิดกวา้ง เขา้ใจถึงเร่ืองสถานะทางเพศ และการให้เกียรติ ท าให้ทหาร
เกณฑก์ะเทยใชชี้วิตร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งราบร่ืน และการเป็นทหารเกณฑย์งัให้ส่ิงดี ๆ กบัชีวิต เช่น การท่ีกะเทยเขา้ใจตนเองและ
เขา้ใจผูอ่ื้นมากข้ึน กะเทยจะตอ้งปรับตวัใหเ้ขา้กบัผูอ่ื้นและปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้ม การเป็นทหารเกณฑไ์ม่ล าบากอยา่งท่ีคิด 
ในค่ายทหารสอนใหก้ะเทยเห็นคุณคา่ของชีวติมากข้ึน และท่ีส าคญัเม่ือครบก าหนดปลด จะไดใ้บผา่นการเป็นทหารเกณฑ ์ซ่ึงจะเป็น
ใบผา่นทางส าหรับชีวติ และท าใหเ้ขาหางานไดง่้ายข้ึน 
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1. ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัการเตรียมตวัของกะเทยในการเขา้รับการคดัเลือกทหารกองประจ าการ เพื่อเป็นแนวทางให้กะเทย

ท่ีแปลงเพศแลว้ไดรั้บทราบขอ้มูล 
2. ควรมีการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบระหวา่งทหารเกณฑก์ะเทยและทหารชั้นประทวนหรือชั้นสัญญาบตัรท่ีเป็นกะเทยใน

การใชชี้วติและการปรับตวัในสงัคมทหาร 
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บทคดัย่อ 

 
 กำรวจิยัในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) เปรียบเทียบควำมสำมำรถดำ้นกำรพูดเล่ำเร่ืองของนกัเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4 
หลงัเรียนดว้ยเทคนิค Think Pair Share กบัวิธีสอนแบบปกติ (2) เปรียบเทียบควำมสำมำรถดำ้นกำรพูดเล่ำเร่ืองของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษำปีท่ี 4 ก่อนเรียน และหลงักำรจดักำรเรียนรู้ดว้ยเทคนิค Think Pair Share และ (3) ศึกษำควำมพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อ
กำรจดักำรเรียนรู้ดว้ยเทคนิค Think Pair Share กลุ่มตวัอยำ่งท่ีใชใ้นกำรวจิยัในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4 โรงเรียน
วดัแคใน จ ำนวน 2 ห้องเรียน จ ำนวนนกัเรียน 60 คน ซ่ึงไดม้ำจำกวิธีกำรสุ่มอยำ่งง่ำย (simple random sampling) โดยใชห้้องเรียน
เป็นหน่วยสุ่ม แลว้จบัสลำก จึงไดน้กัเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4 โรงเรียนวดัแคในเป็นกลุ่มทดลองท่ีจดักำรเรียนรู้ดว้ยเทคนิค Think 
Pair Share กลุ่มทดลอง เป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4A จ ำนวนนกัเรียน 30 คน กลุ่มควบคุม เป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 
4B จ ำนวนนกัเรียน 30 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรวิจยั ประกอบดว้ย (1) แผนกำรจดักำรเรียนรู้กำรพูดเล่ำเร่ืองดว้ยเทคนิค Think Pair 
Share (2) แผนกำรจดักำรเรียนรู้กำรพูดเล่ำเร่ืองท่ีจดักำรเรียนรู้แบบปกติ (3) แบบประเมินควำมสำมำรถดำ้นกำรพูดเล่ำเร่ืองของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4 (4) แบบสอบถำมควำมพึงพอใจท่ีมีต่อจดักำรเรียนรู้กำรพูดเล่ำเร่ืองดว้ยเทคนิค Think Pair Share 
สถิติท่ีใชใ้นกำรวเิครำะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่ำเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน และกำรทดสอบ t test dependent และ t test independent   
 ผลกำรวจิยัพบวำ่ 
 1. นกัเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4 โรงเรียนวดัแคใน ท่ีจดักำรเรียนรู้ดว้ยเทคนิค Think Pair Share มีควำมสำมำรถดำ้นกำร
พดูเล่ำเร่ือง สูงกวำ่กลุ่มควบคุมท่ีจดักำรเรียนรู้แบบปกติ อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 

2. นกัเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4 โรงเรียนวดัแคใน ท่ีไดรั้บกำรจดักำรเรียนรู้ดว้ยเทคนิค Think Pair Share มีควำมสำมำรถ
ดำ้นกำรพดูเล่ำเร่ือง หลงัเรียนสูงกวำ่ก่อนเรียน อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 

3. นกัเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4 โรงเรียนวดัแคใน มีควำมพึงพอใจต่อกำรจดักำรเรียนรู้ดว้ยเทคนิค Think Pair Share ภำพรวม 
อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมำกท่ีสุด 
 
ค าส าคญั: ควำมสำมำรถดำ้นกำรพดูเล่ำเร่ือง, เทคนิค Think Pair Share 
 
 
 
 
 

 
 

The Development the Story-Telling Ability to Tell by Using Think-Pair-Share Techniques 
of Prathomsueksa Four Students at Wat Khae Nai School 

 
Songsit  Khampan1*  

Sa-Nga Wongchai2 

Teaching Thai, Faculty of Education, Ramkhamhaeng University, Thailand1,2 
*Corresponding author: 6312610022@rumail.ac.th 

 
Abstract 

 
 The research objectives were: (1) To compair the story-telling ability of Prathomsueksa Students utilizing the Think-
Pair-Share strategy and the ordinary one. (2) To compair the story-telling ability of Prathomsueksa 4 students prior to and after the 
learning of the Think-Pair-Share strategy. And (3) To study the satisfaction of the learners towards the Think-Pair-Share Learning 
Strategy. The sample group for this research are 60 Prathomsueksa 4 students from 2 classrooms at Wat Khaenai as a result of Simple 
Random Sampling Method. Using classrooms as random units, Wat Khaenai Prathomsueksa 4 students were drawn as the sample 
group to experiment the Think-Pair-Share learning strategy. The experimental group consists of 30 students from Prathomsueksa 
4A and the 30 students from Prathomsueksa 4B are in the control group. The tools used to collect research information are (1) 
The lesson plan for story telling using Think-Pair-Share learning strategy (2) The lesson plan for storytelling using the traditional 
strategy (3) The assessment form on story-telling ability of Prathomsueksa 4 (4) Satisfaction questionnaires on the story-telling 
ability using the Think-Pair-Share learning strategy are prepaird. Mean and Standard Deviation as well as t test dependent and t test 
independent are used in data analysis. 
 Findings are as follows: 
 1. Prathomsueksa 4 students at Wat Khae Nai School. Those who managed to learn with the Think pair share technique 
had higher storytelling abilities than the control group who handled conventional learning. with statistical significance of .05 
  2. Prathomsueksa 4 students at Wat Khae Nai School. The students who received the learning management using  
Think pair share technique had the ability to tell stories after school was significantly higher than before the study was 
statistically significant .05 

3. Prathomsueksa 4 students at Wat School. They were satisfied with the overall learning management with Think pair 
share technique, at the most agreeable level. 
 
Keywords: Story-Telling Ability, Think-Pair-Share Technique 
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Abstract 

 
 The research objectives were: (1) To compair the story-telling ability of Prathomsueksa Students utilizing the Think-
Pair-Share strategy and the ordinary one. (2) To compair the story-telling ability of Prathomsueksa 4 students prior to and after the 
learning of the Think-Pair-Share strategy. And (3) To study the satisfaction of the learners towards the Think-Pair-Share Learning 
Strategy. The sample group for this research are 60 Prathomsueksa 4 students from 2 classrooms at Wat Khaenai as a result of Simple 
Random Sampling Method. Using classrooms as random units, Wat Khaenai Prathomsueksa 4 students were drawn as the sample 
group to experiment the Think-Pair-Share learning strategy. The experimental group consists of 30 students from Prathomsueksa 
4A and the 30 students from Prathomsueksa 4B are in the control group. The tools used to collect research information are (1) 
The lesson plan for story telling using Think-Pair-Share learning strategy (2) The lesson plan for storytelling using the traditional 
strategy (3) The assessment form on story-telling ability of Prathomsueksa 4 (4) Satisfaction questionnaires on the story-telling 
ability using the Think-Pair-Share learning strategy are prepaird. Mean and Standard Deviation as well as t test dependent and t test 
independent are used in data analysis. 
 Findings are as follows: 
 1. Prathomsueksa 4 students at Wat Khae Nai School. Those who managed to learn with the Think pair share technique 
had higher storytelling abilities than the control group who handled conventional learning. with statistical significance of .05 
  2. Prathomsueksa 4 students at Wat Khae Nai School. The students who received the learning management using  
Think pair share technique had the ability to tell stories after school was significantly higher than before the study was 
statistically significant .05 

3. Prathomsueksa 4 students at Wat School. They were satisfied with the overall learning management with Think pair 
share technique, at the most agreeable level. 
 
Keywords: Story-Telling Ability, Think-Pair-Share Technique 
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บทน า 
 
 กำรพูด เป็นทักษะกำรส่ือสำรท่ีมนุษย์ส่วนใหญ่ใช้ในกำรประกอบสัมมำอำชีพในชีวิตประจ ำวนั เน่ืองจำกเป็นกำร
ติดต่อส่ือสำรท่ีรวดเร็ว ทนัต่อเหตุกำรณ์ ตรงไปตรงมำ และเป็นทกัษะกำรส่งสำรท่ีช่วยประหยดัเวลำและสำมำรถส่ือสำรไดต้รงตำม
เจตนำของกำรส่ือสำรนั้น ๆ กำรพูด จึงเป็นทกัษะในกำรส่ือสำรท่ีจ ำเป็นในกำรด ำรงชีวิตของมนุษย์ ดงัท่ี อรวรรณ ปิลนัธน์โอวำท 
(2550) ได้กล่ำวไวว้่ำ “ในชีวิตประจ ำวนัของเรำ แทบจะว่ำไม่มีช่วงเวลำใดเลยท่ีเรำไม่ใชค้  ำ (words) ไม่ว่ำเรำจะกล่ำวตอ้นรับ 
แนะน ำ สัง่สอน ชกัชวน รับค ำสั่ง ฟังค ำโฆษณำ ฯลฯ เหล่ำน้ี ลว้นเป็นกำรส่ือสำรทั้งส้ิน ไม่วำ่จะโดยกำรพูดหรือกำรเขียน” ดงันั้น 
จึงแสดงใหเ้ห็นวำ่ กำรพดูเป็นส่ิงส ำคญัในกำรด ำเนินชีวติของมนุษยใ์นทุก ๆ ดำ้น และทุกสำขำอำชีพ  
 กำรพดู จึงเป็นหน่ึงวธีิในกำรส่ือสำรท่ีมีควำมส ำคญัอยำ่งยิง่ต่อมนุษย ์ถือเป็นกำรถ่ำยทอดควำมรู้ ควำมคิด ควำมรู้สึก และ
ควำมตอ้งกำรของผูพ้ดูส่งไปยงัผูฟั้ง ซ่ึงประกอบดว้ย ค ำพดู น ้ำเสียง และอำกปักิริยำ มำรยำทในกำรพูด เป็นส่ือ หรืออำจกล่ำวไดว้ำ่ 
กำรพูด เป็นกำรถ่ำยทอดควำมในใจให้ผูฟั้งรับรู้นั้ นเอง ฉะนั้ น กำรพูด นับว่ำ เป็นเร่ืองท่ีมีควำมส ำคัญท่ีสุดเร่ืองหน่ึงใน
ชีวติประจ ำวนัของมนุษย ์เพรำะกำรพดูมีควำมส ำคญัในกำรด ำรงชีพในสงัคมเป็นอยำ่งมำกกบัทุกเพศ ทุกวยั และทุกอำชีพ  

หำกตอ้งกำรพูดให้ไดผ้ลและมีประสิทธิภำพมำกข้ึน ผูพู้ดจึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่งท่ีตอ้งอำศยัหลกัวิชำกำรพูด และกำรฝึกฝน 
เพรำะกำรพดู นบัไดว้ำ่ เป็นทั้ง “ศำสตร์” และ “ศิลป์” โดย“ศำสตร์” มีหลกัเกณฑใ์นทำงปฏิบติัและถ่ำยทอด กำรพูดท่ีดีจ ำเป็นตอ้งรู้
ทั้งทฤษฎี คือ กฎเกณฑท่ี์วำงไว ้และรู้ทั้งขอ้ปฏิบติั คือ กำรฝึกฝนตนเองอยำ่งสม ่ำเสมอ เพ่ือให้รู้จกัพูดอยำ่งเหมำะสม ส่วน “ศิลป์” 
นั้น ตอ้งอำศยักำรฝึกฝนทกัษะกำรพดู จนเกิดควำมช ำนำญ และน ำไปใชอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 

แมว้ำ่ หลกัสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนพุทธศกัรำช 2551 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย จะให้ควำมส ำคญั และ
ก ำหนดให้นักเรียนทุกระดับชั้น ตอ้งเรียนกำรพูดแลว้ก็ตำม แต่ยงัพบว่ำ นักเรียนยงัมีปัญหำด้ำนกำรพูดอยู่ จำกกำรสัมภำษณ์
ครูผูส้อนในกลุ่มสำระวชิำภำษำไทยในกลุ่มโรงเรียน อบจ. พฒันำท่ี 2 จ ำนวน 6 โรงเรียน สงักดัองคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดันนทบุรี 
รวม 20 ท่ำน จำกกำรสมัภำษณ์พบวำ่ จุดท่ีเป็นปัญหำดำ้นกำรพดูของนกัเรียน คือ นกัเรียนไม่กลำ้แสดงออก มีอำกำรต่ืนเตน้ ต่ืนเวที 
มีควำมประหม่ำ ไม่กลำ้พดูต่อหนำ้กลุ่มคนขนำดใหญ่ มีควำมวิตกกงัวลใจ จนลืมเน้ือหำท่ีเตรียมมำพูด อีกทั้งยงักลวัครูผูส้อนต่อวำ่ 
หำกตนเองท ำไม่ไดห้รือพดูผิดพลำด และท่ีส ำคญั คือ กลวัผูฟั้งหรือเพ่ือนลอ้เลียน จนน ำไปสู่วธีิกำรแกไ้ขพฤติกรรมเล่ำน้ี 

จำกปัญหำด้ำนกำรพูดดังกล่ำว ท่ีส่งผลต่อกำรประเมินคุณภำพของโรงเรียนวดัแคใน สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวดั
นนทบุรี ซ่ึงเป็นโรงเรียนท่ีผูว้ิจยัปฏิบติักำรสอนอยู ่โดยจะมีกำรประเมินโรงเรียนในระดบักำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนท่ีจ ำเป็นตอ้งมีกำร
บริหำรกำรพฒันำหลกัสูตรและจดักิจกรรมกำรเรียนรู้ใหเ้กิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลตำมยทุธศำสตร์ โดยค ำนึงถึงผลท่ีเกิดกบั
ผูเ้รียนในกำรพฒันำศักยภำพ ซ่ึงมีเกณฑ์กำรประเมินเก่ียวกับทักษะด้ำนกำรส่ือสำร และหน่ึงในตัวช้ีวดัท่ีปรำกฏในรำยวิชำ
ภำษำไทย คือ นักเรียนสำมำรถใชภ้ำษำไทยไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพตำมเกณฑพิ์จำรณำ คือ ร้อยละของนักเรียนท่ีใชภ้ำษำไทยได้
ถูกตอ้งเหมำะสมกบัระดบัท่ีเรียน ซ่ึงในกำรประเมินท่ีผ่ำนมำ พบวำ่ นกัเรียนในระดบัชั้นประถมศึกษำตอนปลำยยงัมีคะแนนไม่ถึง
เกณฑท่ี์ก ำหนด  จึงส่งผลให้เพ่ิมนโยบำยของโรงเรียนในปีกำรศึกษำต่อไป คือ นกัเรียนโรงเรียนวดัแค ในระดบัชั้นประถมศึกษำ
ตอนปลำย ตอ้งมีสมรรถนะในดำ้นกำรใชภ้ำษำไทยส่ือสำรไดใ้นระดบัร้อยละ 90 ข้ึนไป 

กำรจดักำรเรียนรู้ดว้ยเทคนิค Think Pair Share ไดพ้ฒันำข้ึน ในปีคริสต์ศกัรำช 1981 โดยศำสตรำจำรยแ์ฟรงค์ ลีแมน 
(Lyman Frank) เป็นกำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้แบบคิด วิเครำะห์หลำยขั้น คือ คิดดว้ยตนเอง คิดเป็นคู่ หรือคิดเป็นกลุ่มขนำดใหญ่ 
โดยจะแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนใหญ่ ๆ ดงัน้ี ขั้นท่ี 1 ขั้นอิสระทำงควำมคิด (think) ครูให้นักเรียนฟังหรือดูส่ือท่ีครูน ำเสนอ ตำมหัวขอ้ท่ี
ก ำหนดใหใ้นแต่ละคร้ัง คือ ดูหรือฟังกำรพดูแนะน ำตวัเอง ดูหรือฟังกำรพดูเล่ำนิทำน ดูหรือฟังกำรเล่ำเร่ืองจำกประสบกำรณ์ แลว้ให้
นกัเรียนร่วมกนัแสดงควำมคิดเห็นใน 4 ประเด็น คือ เน้ือหำ น ้ ำเสียง บุคลิกภำพ มำรยำทในกำรพูด จำกส่ือท่ีไดรั้บชม ขั้นท่ี 2 ขั้น

 
 

ทกัษะกำรจบัคู่ (pair) ครูใหน้กัเรียนจบัคู่หรือแบ่งกลุ่ม โดยคละควำมสำมำรถ เก่ง กลำง อ่อน ในแต่ละคู่หรือแต่ละกลุ่ม พูดเล่ำเร่ือง 
ในหวัขอ้ท่ีตนเองไดรั้บใหเ้พ่ือนในกลุ่มฟัง โดยสมำชิกในกลุ่มร่วมกนัแสดงควำมคิดเห็น ขอ้บกพร่อง และเสนอแนวทำงแกไ้ขกำร
พฒันำควำมสำมำรถดำ้นกำรพดูต่อไป ขั้นท่ี 3 ขั้นส่วนร่วม (share) หลงัจำกท่ีแต่ละคนไดพู้ดเล่ำเร่ืองให้คู่หรือเพ่ือนในกลุ่มฟัง จน
คน้พบจุดบกพร่องของตวัเอง แลว้แกไ้ขขอ้บกพร่องตำมค ำแนะน ำของเพ่ือนจนเกิดควำมมัน่ใจและมีควำมสมบูรณ์ท่ีสุด จำกนั้น ให้
นกัเรียนแต่ละคนออกมำพดูเล่ำเร่ืองหนำ้หอ้งเรียน โดยเพ่ือนในหอ้งและครูร่วมฟังและแสดงควำมคิดเห็น และหำขอ้คิดท่ีไดร่้วมกนั 
ดว้ยเหตุผลท่ีกล่ำวมำขำ้งตน้ ผูว้จิยัเห็นวำ่ กำรจดักำรเรียนรู้ดว้ยเทคนิค Think Pair Share มีประสิทธิภำพในกำรจดักำรเรียนรู้ อีกทั้ง 
ยงัมีงำนวจิยัท่ีมีกำรน ำเทคนิคเพ่ือนคูคิ่ดมำประยกุตใ์ชก้บัควำมสำมำรถดำ้นกำรพดู เช่น งำนวจิยัของ พิสมร ชูเอม (2561) ท่ีไดศึ้กษำ
เปรียบเทียบควำมสำมำรถในกำรพดูของนกัเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4 ก่อนและหลงักำรจดักำรเรียนรู้ดว้ยกำรใชเ้ทคนิคเพ่ือนคู่คิด 
และศึกษำควำมคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4 ท่ีมีต่อกำรจดักำรเรียนรู้ดว้ยเทคนิคเพ่ือนคู่คิด ผลกำรวิจยัพบวำ่ ควำมสำมำรถ
ในกำรพูดของนกัเรียนขั้นประถมศึกษำปีท่ี 4 หลงักำรจดักำรเรียนรู้ดว้ยกำรใชเ้ทคนิคเพ่ือนคู่คิด มีคะแนนเฉล่ียสูงกวำ่ก่อนกำรจดักำร
เรียนรู้ อยำ่งมีนัยส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 ควำมคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4 ท่ีมีต่อกำรจดักำรเรียนรู้ดว้ยเทคนิค
เพ่ือนคู่คิด อยูใ่นระดบัมำก        
 ผูว้จิยัจึงสนใจท่ีจะท ำวจิยัเร่ือง กำรพฒันำควำมสำมำรถดำ้นกำรพูดเล่ำเร่ืองดว้ยเทคนิค Think Pair Share ของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษำปีท่ี 4 โรงเรียนวดัแคใน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อกำรจดักำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย และพฒันำควำมสำมำรถ
ดำ้นกำรพดูเล่ำเร่ืองของผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 
 

วตัถุประสงค์การวจิยั 
 

 1. เพ่ือเปรียบเทียบควำมสำมำรถดำ้นกำรพูดเล่ำเร่ืองของนกัเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4 หลงัเรียนดว้ยเทคนิค Think Pair 
Share กบั วธีิสอนแบบปกติ             
 2. เพ่ือเปรียบเทียบควำมสำมำรถดำ้นกำรพดูเล่ำเร่ืองของนกัเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4 ก่อนเรียน และหลงักำรจดักำรเรียนรู้ดว้ย
เทคนิค Think Pair Share             
 3. เพ่ือศึกษำควำมพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อกำรจดักำรเรียนรู้ดว้ยเทคนิค Think Pair Share 
 

กรอบแนวคดิการวจิยั 
 

 
 
 

   
ภาพ 1 กรอบแนวคิดในกำรวจิยั 
 

ตวัแปรต้น การจดัการเรียนรู้  2  รูปแบบ 

1.  กำรจดักำรเรียนรู้ดว้ยเทคนิค Think Pair Share 

2.  กำรจดักำรเรียนรู้แบบปกติ 

ตวัแปรตาม 

1.  ควำมสำมำรถดำ้นกำรพดูเล่ำเร่ือง 

2.  ควำมพึงพอใจต่อกำรจดักำรเรียนรู้ดว้ย เทคนิค      
     Think Pair Share 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง
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ทกัษะกำรจบัคู่ (pair) ครูใหน้กัเรียนจบัคู่หรือแบ่งกลุ่ม โดยคละควำมสำมำรถ เก่ง กลำง อ่อน ในแต่ละคู่หรือแต่ละกลุ่ม พูดเล่ำเร่ือง 
ในหวัขอ้ท่ีตนเองไดรั้บใหเ้พ่ือนในกลุ่มฟัง โดยสมำชิกในกลุ่มร่วมกนัแสดงควำมคิดเห็น ขอ้บกพร่อง และเสนอแนวทำงแกไ้ขกำร
พฒันำควำมสำมำรถดำ้นกำรพดูต่อไป ขั้นท่ี 3 ขั้นส่วนร่วม (share) หลงัจำกท่ีแต่ละคนไดพู้ดเล่ำเร่ืองให้คู่หรือเพ่ือนในกลุ่มฟัง จน
คน้พบจุดบกพร่องของตวัเอง แลว้แกไ้ขขอ้บกพร่องตำมค ำแนะน ำของเพ่ือนจนเกิดควำมมัน่ใจและมีควำมสมบูรณ์ท่ีสุด จำกนั้น ให้
นกัเรียนแต่ละคนออกมำพดูเล่ำเร่ืองหนำ้หอ้งเรียน โดยเพ่ือนในหอ้งและครูร่วมฟังและแสดงควำมคิดเห็น และหำขอ้คิดท่ีไดร่้วมกนั 
ดว้ยเหตุผลท่ีกล่ำวมำขำ้งตน้ ผูว้จิยัเห็นวำ่ กำรจดักำรเรียนรู้ดว้ยเทคนิค Think Pair Share มีประสิทธิภำพในกำรจดักำรเรียนรู้ อีกทั้ง 
ยงัมีงำนวจิยัท่ีมีกำรน ำเทคนิคเพ่ือนคูคิ่ดมำประยกุตใ์ชก้บัควำมสำมำรถดำ้นกำรพดู เช่น งำนวจิยัของ พิสมร ชูเอม (2561) ท่ีไดศึ้กษำ
เปรียบเทียบควำมสำมำรถในกำรพดูของนกัเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4 ก่อนและหลงักำรจดักำรเรียนรู้ดว้ยกำรใชเ้ทคนิคเพ่ือนคู่คิด 
และศึกษำควำมคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4 ท่ีมีต่อกำรจดักำรเรียนรู้ดว้ยเทคนิคเพ่ือนคู่คิด ผลกำรวิจยัพบวำ่ ควำมสำมำรถ
ในกำรพูดของนกัเรียนขั้นประถมศึกษำปีท่ี 4 หลงักำรจดักำรเรียนรู้ดว้ยกำรใชเ้ทคนิคเพ่ือนคู่คิด มีคะแนนเฉล่ียสูงกวำ่ก่อนกำรจดักำร
เรียนรู้ อยำ่งมีนัยส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 ควำมคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4 ท่ีมีต่อกำรจดักำรเรียนรู้ดว้ยเทคนิค
เพ่ือนคู่คิด อยูใ่นระดบัมำก        
 ผูว้จิยัจึงสนใจท่ีจะท ำวจิยัเร่ือง กำรพฒันำควำมสำมำรถดำ้นกำรพูดเล่ำเร่ืองดว้ยเทคนิค Think Pair Share ของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษำปีท่ี 4 โรงเรียนวดัแคใน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อกำรจดักำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย และพฒันำควำมสำมำรถ
ดำ้นกำรพดูเล่ำเร่ืองของผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 
 

วตัถุประสงค์การวจิยั 
 

 1. เพ่ือเปรียบเทียบควำมสำมำรถดำ้นกำรพูดเล่ำเร่ืองของนกัเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4 หลงัเรียนดว้ยเทคนิค Think Pair 
Share กบั วธีิสอนแบบปกติ             
 2. เพ่ือเปรียบเทียบควำมสำมำรถดำ้นกำรพดูเล่ำเร่ืองของนกัเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4 ก่อนเรียน และหลงักำรจดักำรเรียนรู้ดว้ย
เทคนิค Think Pair Share             
 3. เพ่ือศึกษำควำมพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อกำรจดักำรเรียนรู้ดว้ยเทคนิค Think Pair Share 
 

กรอบแนวคดิการวจิยั 
 

 
 
 

   
ภาพ 1 กรอบแนวคิดในกำรวจิยั 
 

ตวัแปรต้น การจดัการเรียนรู้  2  รูปแบบ 

1.  กำรจดักำรเรียนรู้ดว้ยเทคนิค Think Pair Share 

2.  กำรจดักำรเรียนรู้แบบปกติ 

ตวัแปรตาม 

1.  ควำมสำมำรถดำ้นกำรพดูเล่ำเร่ือง 

2.  ควำมพึงพอใจต่อกำรจดักำรเรียนรู้ดว้ย เทคนิค      
     Think Pair Share 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

784784

 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีกรอบแนวคดิ และงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 
การพูดเล่าเร่ือง 
 พิมพพ์ำภรณ์ บุญประเสริฐ (2558) กล่ำววำ่ กำรพูดเป็นพฤติกรรมส ำคญัของมนุษยท่ี์เกิดในกระบวนกำรของกำรส่ือสำร 
โดยในกระบวนกำรดงักล่ำวนั้น กำรพูดเป็นพฤติกรรมท่ีกระท ำโดยกำรใชถ้อ้ยค ำภำษำ ซ่ึงเรียกว่ำ วจันภำษำ (verbal language) 
ร่วมกับภำษำท่ีไม่ใช้ถอ้ยค ำ แต่เป็นกำรแสดงออกด้วย ท่ำทำง สีหน้ำ น ้ ำเสียง ซ่ึงเรียกว่ำ อวจันภำษำ (nonverbal language)
 จำกกำรศึกษำจำกต ำรำและเอกสำรและวรรณกรรม พบวำ่ มีนกัวิชำกำรไดแ้บ่งประเภทของกำรพูดไวแ้ตกต่ำงกนัออกไป
ตำมเจตนำ ลกัษณะ และวธีิกำรของผูพ้ดู ซ่ึงมีควำมสอดคลอ้งกบักำรพดูเล่ำเร่ืองท่ีผูว้จิยัสนใจในกำรท ำวิจยัในคร้ังน้ี คือ (1) กำรพูด
แนะน ำตวัเอง (2) กำรพดูเล่ำนิทำน (3) กำรพดูเล่ำประสบกำรณ์ ซ่ึงมีควำมหมำยและหลกักำรพดู ดงัน้ี 

การพูดแนะน าตัว          
 ส ำเนียง มณีกำญจน์ และสมบัติ จ ำปำเงิน (2542) กล่ำวว่ำ “กำรแนะน ำตัว คือ กำรพูดเพ่ือให้ตัวเองได้เป็นท่ีรู้จักกับผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง อำจเป็นเฉพำะตวั หรือหมู่คณะ” จำกท่ีกล่ำวมำ กำรพูดแนะน ำตวั คือ กำรเปล่งเสียงให้เป็นถอ้ยค ำ และแสดงกิริยำอำกำร
ถ่ำยทอดให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดรู้้จกั ไดรั้บรู้ขอ้มูลของตวัผูพู้ด เช่น ช่ือ นำมสกุล อำชีพ หรือภูมิหลงัของผูพู้ด เป็นตน้ ซ่ึงเป็นวิธีกำร
ส่ือสำรอยำ่งหน่ึง ท่ีใชว้ธีิกำรส่งสำรดว้ยกำรพดู เพื่อใหเ้ป็นท่ีรู้จกัของผูฟั้ง ดงันั้น กำรพูดแนะน ำตวั จึงมีควำมส ำคญั เพรำะเป็นกำร
พูดท่ีท ำให้ตวัผูพู้ดเป็นท่ีรู้จกั และเป็นท่ีประทบัใจของผูฟั้ง ซ่ึงกำรพูดแนะน ำตวั มีหลกักำรพูดท่ีส ำคญั คือ กำรล ำดบัเน้ือหำและ
ขั้นตอนกำรแนะน ำตวัเอง ดว้ยกำรจดัล ำดบัขั้นในกำรพดู ซ่ึงมีดงัน้ี (1) กำรทกัทำย กำรทกัทำยเป็นกำรเร่ิมตน้ของกำรแนะน ำตวั ซ่ึง
ผูพู้ดจะพูดทกัทำยดว้ยค ำพูด กรำบเรียน เรียน สวสัดี ฯลฯ เพื่อให้กำรทกัทำยและให้เกียรติแก่ผูฟั้งให้เป็นไปอย่ำงถูกตอ้ง
เหมำะสม (2) กำรแสดงควำมรู้สึก ในขั้นน้ี เป็นกำรพดูถึงควำมรู้สึกของผูพ้ดูวำ่ ตนรู้สึกเช่นไร (3) กล่องขอ้มูล เป็นขั้นตอนส ำคญั
ท่ีจะท ำให้ผูฟั้งได้รู้จักขอ้มูลส่วนตวัของผูพู้ดหรือผูแ้นะน ำตวั ซ่ึงเป็นขอ้มูลพ้ืนฐำนทัว่ไปท่ีท ำให้ผูฟั้งรู้ถึง ช่ือ นำมสกุล ท่ีอยู ่
กำรศึกษำ ครอบครัว หนำ้ท่ีกำรงำนในปัจจุบนั (4) กำรสำนต่อ เป็นขั้นตอนก่อนกำรปิดกำรพูดหรือกำรสนทนำ โดยปกติในกำรพูด
หรือกำรสนทนำจะมีขั้นตอนก่อนปิด และขั้นปิดกำรสนทนำ ซ่ึงขั้นตอนก่อนปิดกำรสนทนำ ผูพู้ดจะใชก้ำรสำนต่อและกำรให้
เหตุผล และ (5) กำรกล่ำวลำ ขั้นตอนน้ี โดยมำกจะใชค้  ำวำ่ สวสัดี ซ่ึงมีขอ้สังเกตคือ ในกำรกล่ำวลำน้ี ผูพู้ดแนะน ำตวัจะไม่กล่ำวค ำ
วำ่ ขอบคุณอยำ่งเด็ดขำด   

การพูดเล่านิทาน           
 บุษนีย ์สมญำประเสริฐ (2551) ไดใ้หค้วำมหมำยของนิทำนวำ่ เป็นส่ือกำรเรียนกำรสอนของครูท่ีสำมำรถน ำไปสู่กำรเรียน
กำรสอนในรูปแบบมำกมำย ทั้งดำ้นกำรใชภ้ำษำ คณิตศำสตร์ กำรสังเกตนิทำนสำมำรถสร้ำงจินตนำกำร ควำมฝัน ควำมคิด ควำมเขำ้ใจ 
และกำรรับรู้ใหก้บัเด็ก และยงัเป็นส่ือท่ีจะช่วยปลูกฝังให้เด็กรักกำรอ่ำนมำกยิ่งข้ึน สรุปไดว้ำ่ กำรเล่ำนิทำน หมำยถึง กำรเล่ำเร่ืองท่ี
เล่ำสืบต่อกนัมำ เป็นเร่ืองรำวล ำดบัเหตุกำรณ์ มีเน้ือหำท่ีสนุกสนำน ต่ืนเตน้ กระชบั เพ่ือใหเ้ด็กเกิดควำมสนุกสนำน เพลิดเพลิน และ
ควำมบันเทิง และมีกำรสอดแทรกขอ้คิด คติธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ท่ีสำมำรถน ำควำมรู้ ขอ้คิด คติ ท่ีได้จำกนิทำนมำ
ปรับเปล่ียนประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ ำวนั และเป็นแนวทำงในกำรด ำรงชีวติไดใ้นปัจจุบนั     

การพูดเล่าประสบการณ์          
 กำรพดูเล่ำเร่ืองจำกประสบกำรณ์ เป็นกำรถ่ำยทอดเร่ืองรำวท่ีตนเองประสบพบเห็นให้ผูอ่ื้นไดฟั้ง กำรเล่ำเร่ืองอำจช่วยให้
ผูฟั้งสนุกสนำนหรือเป็นคติเตือนใจ ท่ีเป็นประโยชน์ในกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวนัของผูฟั้ง จุไรรัตน์ ลกัษณะศิริ  (2548) กำรพูดเล่ำ
เร่ืองจำกประสบกำรณ์ เป็นกำรถ่ำยทอดเร่ืองรำวท่ีตนเองประสบพบเห็นให้ผูอ่ื้นไดฟั้ง โดยพูดเล่ำเป็นล ำดบัเร่ืองรำว เหตุกำรณ์ ซ่ึง 
ควรเน้นผูพู้ดเป็นส ำคญั เพรำะผูพู้ดเป็นองคป์ระกอบส ำคญัของกำรส่ือสำร ท่ีตอ้งถ่ำยทอดควำมรู้สึก นึกคิด ควำมรู้ ควำมคิดเห็น 

 
 

เจตนำในกำรส่งสำรของตนเอง ไปถึงผูรั้บสำรให้เขำ้ใจตำมเจตนำของผูพู้ด ดงันั้น ผูพู้ดจึงจ ำเป็นตอ้งฝึกฝนและเพ่ิมพูนทกัษะกำร
พดู เพื่อพฒันำกำรพดูของตนเอง ใหเ้ป็นผูพู้ดท่ีดี และมีคุณภำพในกำรส่ือสำร นอกจำกกำรพดูส่ือสำรให้ส ำเร็จตำมเป้ำหมำยท่ีตั้งไว ้
แลว้นั้น ไม่ใช่เพียงแต่กำรใชท้กัษะในกำรส่ือสำร แต่เรำตอ้งอำศยัมำรยำทท่ีดีในกำรพดูดว้ย เพื่อให้กำรพูดของเรำเขำ้ถึงใจของผูฟั้ง
ใหไ้ดม้ำกท่ีสุด เพรำะกำรพดูจ ำเป็นตอ้งอำศยั “กำรไวใ้จ” ท่ีผูพ้ดูตอ้งสร้ำงใหแ้ก่ผูฟั้งรู้สึกเช่ือถือในสำรท่ีผูพ้ดูส่งถึงผูฟั้ง  
 แนวทางการพฒันาความสามารถด้านการพูดเล่าเร่ือง        
 กำรพูด เป็นทกัษะส ำคญัท่ีตอ้งหมัน่ฝึกฝนเพ่ือให้ผูเ้รียนให้เกิดควำมช ำนำญ เพ่ือเป็นนกัพูดท่ีดี จึงตอ้งมีแนวทำงกำรจดั
กิจกรรมกำรเรียนรู้ วิธีกำร หรือเทคนิคท่ีหลำกหลำยและเหมำะสมกบัตวัของผูเ้รียน บุษยำกร ซำ้ยขวำ (2558)ไดก้ล่ำวเก่ียวกบักำร
จดักำรเรียนกำรสอนท่ีเก่ียวกบักำรพูดไวว้ำ่ กำรเรียนดว้ยกิจกรรมแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน (peer-assisted learning) เป็นกำรแกปั้ญหำ
ทกัษะกำรพดู เน่ืองดว้ยทกัษะกำรพูด เป็นทกัษะท่ีส ำคญัสำมำรถท ำให้นกัเรียนเกิดกำรเรียนรู้ เป็นกิจกรรมกำรเรียนรู้ท่ีให้นกัเรียน
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั แทนท่ีครูจะเป็นผูส้อนโดยตรง แต่เป็นกำรสอนกนัแบบตวัต่อตวักบัเพ่ือนแทน 

กระทรวงศึกษำธิกำร (2546) ไดก้ล่ำวถึง แนวทำงกำรวดัและประเมินผลกำรพดูเล่ำเร่ืองไวว้ำ่ วธีิกำรวดัและประเมินผลกำร
พูดหรือกำรพูดเล่ำเร่ืองท่ีเหมำะสม คือ ครูก ำหนดให้นกัเรียนออกมำพูดหนำ้ชั้นเรียน และครูสังเกตและบนัทึกพฤติกรรมกำรพูด 
เช่น บุคลิกภำพ กำรใชส้ำยตำ กำรควบคุมอำรมณ์ กำรแสดงออกทำงสีหนำ้ กำรใชน้ ้ ำเสียง กำรออกเสียงชดัเจน และมำรยำทในกำร
พดู เกณฑก์ำรประเมินกำรพูดเล่ำเร่ือง เป็นกำรประเมินสภำพจริง ส ำหรับกำรวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดน้ ำรูปแบบหัวขอ้เกณฑก์ำรวดั
และประเมินควำมสำมำรถดำ้นกำรพดูเล่ำเร่ืองของผูเ้รียน จำกกระทรวงศึกษำธิกำร มำปรับใชเ้พ่ือให้สอดคลอ้งกบั จุดประสงคก์ำร
เรียนรู้ในแผนกำรจัดกำรเรียนรู้สำระกำรเรียนรู้ตวัช้ีวดัในหลักสูตรสถำนศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยตำมหลกัสูตร
แกนกลำง ปีพุทธศกัรำช 2551 ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4 โดยมี 4 ดำ้น ดงัน้ี (1) เน้ือหำ (2) กำรใชน้ ้ ำเสียง (3) บุคลิกภำพ 
และ (4) มำรยำทในกำรพดู  
 
ขั้นตอนการสอนของเทคนิค Think Pair Share 

ในกำรวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดส้นใจขั้นตอนกำรสอนเก่ียวกบักำรเล่ำเร่ืองดว้ยเทคนิค Think Pairs Share โดยยดึตำมขั้นตอน
ของ ศำสตรำจำรยแ์ฟรงค ์ลีแมน (Lyman, 1987) โดยมี 3 ขั้นตอนใหญ่ ๆ ดงัน้ี 

ขั้นที ่1 ขั้นอิสระทางความคดิ (think)ใหน้กัเรียนฟังหรือดูส่ือท่ีครูน ำเสนอ ตำมหัวขอ้ท่ีก ำหนดให้ในแต่ละคร้ัง คือ ดูกำร
พูดแนะน ำตวัเอง ดูกำรเล่ำเร่ืองจำกประสบกำรณ์ ดูกำรพูดเล่ำนิทำน แลว้ให้นักเรียนร่วมกนัแสดงควำมคิดเห็นใน 3 ประเด็น คือ 
เน้ือหำ น ้ำเสียง  มำรยำทในกำรพดู จำกส่ือท่ีไดรั้บชม 

ขั้นที ่2 ขั้นทกัษะการจบัคู่ (pair) ครูใหน้กัเรียนเขำ้กลุ่มยอ่ยกลุ่มละ4 คน โดยคละควำมสำมำรถ  เก่ง กลำง อ่อน (1 : 2 :1) 
ในแต่ละกลุ่มพูดเล่ำเร่ืองท่ีตวัเองปรับปรุงแกไ้ขตำมขอ้เสนอแนะ ให้เพ่ือนในกลุ่มฟังอีกคร้ัง โดยสมำชิกในกลุ่มร่วมกนัแสดงควำม
คิดเห็นขอ้บกพร่องและเสนอแนวทำงแกไ้ข 

ขั้นที่ 3 ขั้นส่วนร่วม (share) หลงัจำกท่ีแต่ละคนไดพู้ดเล่ำเร่ืองให้เพ่ือนในกลุ่มฟัง แลว้แกไ้ขขอ้บกพร่องตำมค ำแนะน ำ
ของเพ่ือนจนเกิดควำมมัน่ใจและมีควำมสมบูรณ์ท่ีสุดแลว้ จำกนั้น ให้นกัเรียนแต่ละคนออกมำพูดเล่ำเร่ืองหนำ้ห้องเรียน โดยเพื่อน
ในหอ้งและครูร่วมฟัง แสดงควำมคิดเห็น และหำขอ้คิดท่ีไดร่้วมกนั  
 
การสอนแบบปกติ 

กำรสอนแบบปกติ หมำยถึง กำรจดักำรเรียนรู้โดยครู คือ ผูเ้ตรียมเน้ือหำ เนน้กำรถ่ำยทอดควำมรู้ดว้ยกำรบรรยำยและใช้
ส่ือประกอบกำรสอนเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงมีลกัษณะกำรจดักิจกรรมกำรเรียนกำรสอนคลำ้ยกบัวธีิกำรสอนตำมคู่มือทัว่ไป 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี

785785

 
 

เจตนำในกำรส่งสำรของตนเอง ไปถึงผูรั้บสำรให้เขำ้ใจตำมเจตนำของผูพู้ด ดงันั้น ผูพู้ดจึงจ ำเป็นตอ้งฝึกฝนและเพ่ิมพูนทกัษะกำร
พดู เพื่อพฒันำกำรพดูของตนเอง ใหเ้ป็นผูพู้ดท่ีดี และมีคุณภำพในกำรส่ือสำร นอกจำกกำรพดูส่ือสำรให้ส ำเร็จตำมเป้ำหมำยท่ีตั้งไว ้
แลว้นั้น ไม่ใช่เพียงแต่กำรใชท้กัษะในกำรส่ือสำร แต่เรำตอ้งอำศยัมำรยำทท่ีดีในกำรพดูดว้ย เพื่อให้กำรพูดของเรำเขำ้ถึงใจของผูฟั้ง
ใหไ้ดม้ำกท่ีสุด เพรำะกำรพดูจ ำเป็นตอ้งอำศยั “กำรไวใ้จ” ท่ีผูพ้ดูตอ้งสร้ำงใหแ้ก่ผูฟั้งรู้สึกเช่ือถือในสำรท่ีผูพ้ดูส่งถึงผูฟั้ง  
 แนวทางการพฒันาความสามารถด้านการพูดเล่าเร่ือง        
 กำรพูด เป็นทกัษะส ำคญัท่ีตอ้งหมัน่ฝึกฝนเพ่ือให้ผูเ้รียนให้เกิดควำมช ำนำญ เพ่ือเป็นนกัพูดท่ีดี จึงตอ้งมีแนวทำงกำรจดั
กิจกรรมกำรเรียนรู้ วิธีกำร หรือเทคนิคท่ีหลำกหลำยและเหมำะสมกบัตวัของผูเ้รียน บุษยำกร ซำ้ยขวำ (2558)ไดก้ล่ำวเก่ียวกบักำร
จดักำรเรียนกำรสอนท่ีเก่ียวกบักำรพูดไวว้ำ่ กำรเรียนดว้ยกิจกรรมแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน (peer-assisted learning) เป็นกำรแกปั้ญหำ
ทกัษะกำรพดู เน่ืองดว้ยทกัษะกำรพูด เป็นทกัษะท่ีส ำคญัสำมำรถท ำให้นกัเรียนเกิดกำรเรียนรู้ เป็นกิจกรรมกำรเรียนรู้ท่ีให้นกัเรียน
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั แทนท่ีครูจะเป็นผูส้อนโดยตรง แต่เป็นกำรสอนกนัแบบตวัต่อตวักบัเพ่ือนแทน 

กระทรวงศึกษำธิกำร (2546) ไดก้ล่ำวถึง แนวทำงกำรวดัและประเมินผลกำรพดูเล่ำเร่ืองไวว้ำ่ วธีิกำรวดัและประเมินผลกำร
พูดหรือกำรพูดเล่ำเร่ืองท่ีเหมำะสม คือ ครูก ำหนดให้นกัเรียนออกมำพูดหนำ้ชั้นเรียน และครูสังเกตและบนัทึกพฤติกรรมกำรพูด 
เช่น บุคลิกภำพ กำรใชส้ำยตำ กำรควบคุมอำรมณ์ กำรแสดงออกทำงสีหนำ้ กำรใชน้ ้ ำเสียง กำรออกเสียงชดัเจน และมำรยำทในกำร
พดู เกณฑก์ำรประเมินกำรพูดเล่ำเร่ือง เป็นกำรประเมินสภำพจริง ส ำหรับกำรวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดน้ ำรูปแบบหัวขอ้เกณฑก์ำรวดั
และประเมินควำมสำมำรถดำ้นกำรพดูเล่ำเร่ืองของผูเ้รียน จำกกระทรวงศึกษำธิกำร มำปรับใชเ้พ่ือให้สอดคลอ้งกบั จุดประสงคก์ำร
เรียนรู้ในแผนกำรจัดกำรเรียนรู้สำระกำรเรียนรู้ตวัช้ีวดัในหลักสูตรสถำนศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยตำมหลกัสูตร
แกนกลำง ปีพุทธศกัรำช 2551 ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4 โดยมี 4 ดำ้น ดงัน้ี (1) เน้ือหำ (2) กำรใชน้ ้ ำเสียง (3) บุคลิกภำพ 
และ (4) มำรยำทในกำรพดู  
 
ขั้นตอนการสอนของเทคนิค Think Pair Share 

ในกำรวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดส้นใจขั้นตอนกำรสอนเก่ียวกบักำรเล่ำเร่ืองดว้ยเทคนิค Think Pairs Share โดยยดึตำมขั้นตอน
ของ ศำสตรำจำรยแ์ฟรงค ์ลีแมน (Lyman, 1987) โดยมี 3 ขั้นตอนใหญ่ ๆ ดงัน้ี 

ขั้นที ่1 ขั้นอิสระทางความคดิ (think)ใหน้กัเรียนฟังหรือดูส่ือท่ีครูน ำเสนอ ตำมหัวขอ้ท่ีก ำหนดให้ในแต่ละคร้ัง คือ ดูกำร
พูดแนะน ำตวัเอง ดูกำรเล่ำเร่ืองจำกประสบกำรณ์ ดูกำรพูดเล่ำนิทำน แลว้ให้นักเรียนร่วมกนัแสดงควำมคิดเห็นใน 3 ประเด็น คือ 
เน้ือหำ น ้ำเสียง  มำรยำทในกำรพดู จำกส่ือท่ีไดรั้บชม 

ขั้นที ่2 ขั้นทกัษะการจบัคู่ (pair) ครูใหน้กัเรียนเขำ้กลุ่มยอ่ยกลุ่มละ4 คน โดยคละควำมสำมำรถ  เก่ง กลำง อ่อน (1 : 2 :1) 
ในแต่ละกลุ่มพูดเล่ำเร่ืองท่ีตวัเองปรับปรุงแกไ้ขตำมขอ้เสนอแนะ ให้เพ่ือนในกลุ่มฟังอีกคร้ัง โดยสมำชิกในกลุ่มร่วมกนัแสดงควำม
คิดเห็นขอ้บกพร่องและเสนอแนวทำงแกไ้ข 

ขั้นที่ 3 ขั้นส่วนร่วม (share) หลงัจำกท่ีแต่ละคนไดพู้ดเล่ำเร่ืองให้เพ่ือนในกลุ่มฟัง แลว้แกไ้ขขอ้บกพร่องตำมค ำแนะน ำ
ของเพ่ือนจนเกิดควำมมัน่ใจและมีควำมสมบูรณ์ท่ีสุดแลว้ จำกนั้น ให้นกัเรียนแต่ละคนออกมำพูดเล่ำเร่ืองหนำ้ห้องเรียน โดยเพื่อน
ในหอ้งและครูร่วมฟัง แสดงควำมคิดเห็น และหำขอ้คิดท่ีไดร่้วมกนั  
 
การสอนแบบปกติ 

กำรสอนแบบปกติ หมำยถึง กำรจดักำรเรียนรู้โดยครู คือ ผูเ้ตรียมเน้ือหำ เนน้กำรถ่ำยทอดควำมรู้ดว้ยกำรบรรยำยและใช้
ส่ือประกอบกำรสอนเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงมีลกัษณะกำรจดักิจกรรมกำรเรียนกำรสอนคลำ้ยกบัวธีิกำรสอนตำมคู่มือทัว่ไป 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

786786

 
 

วธีิการด าเนินการวจิยั 
 
 1. ประชำกรท่ีใชใ้นกำรวจิยั เป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4 ในกลุ่มโรงเรียน อบจ. พฒันำท่ี 2 จ ำนวน 6 โรงเรียน คือ    
(1) โรงเรียนวดัแคใน (2) โรงเรียนวดัแคนอก (3) โรงเรียนวดัมะเด่ือ (4) โรงเรียนวดัประชำรังสรรค ์(5) โรงเรียนวดัแดง และ (6) โรงเรียน
วดับำงบวัทอง สังกดัองค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดันนทบุรี ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2564 จ ำนวน 6 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 ห้อง  
หอ้งละ 30 คน รวมประชำกรทั้งหมด จ ำนวน 360 คน  ท่ีจดัห้องเรียนแบบคละควำมสำมำรถ ซ่ึงมีสภำพแวดลอ้มและนโยบำยดำ้น
กำรศึกษำท่ีคลำ้ยคลึงกนั 

2. กลุ่มตวัอยำ่งท่ีใชใ้นกำรวจิยั เป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4 โรงเรียนวดัแคใน จ ำนวน 2 ห้องเรียน จ ำนวนนกัเรียน 
60 คน ซ่ึงไดม้ำจำกวิธีกำรสุ่มอยำ่งง่ำย (simple random sampling) โดยใชห้้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม แลว้จบัสลำก จึงไดน้กัเรียนชั้น
ประถมศึกษำปีท่ี 4 โรงเรียนวดัแคใน เป็นกลุ่มทดลองท่ีจดักำรเรียนรู้ดว้ยเทคนิค Think Pair Share กลุ่มทดลอง เป็นนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษำปีท่ี 4A จ ำนวนนกัเรียน 30 คน กลุ่มควบคุม เป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4B จ ำนวนนกัเรียน 30 คน 

3. กำรสร้ำงและกำรหำคุณภำพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรวจิยั มีดงัน้ี 
     3.1 แผนกำรจดักำรเรียนรู้กำรพดูเล่ำเร่ืองดว้ยเทคนิค Think Pair Share และแผนกำรจดักำรเรียนรู้แบบปกติ 
            ผูว้ิจยัด ำเนินกำรสร้ำงแผนกำรจดักำรเรียนรู้กำรพูดเล่ำเร่ืองดว้ยเทคนิค Think Pair Share จ ำนวน 3 แผน รวม 6 ชัว่โมง 
และแผนกำรจดักำรเรียนรู้ดว้ยวิธีสอนแบบปกติ จ ำนวน 3 แผน รวม 6 ชัว่โมง จำกนั้น ให้อำจำรยท่ี์ปรึกษำตรวจสอบควำมถูกตอ้ง
ของเน้ือหำและกำรใชภ้ำษำ ก่อนน ำไปใหผู้เ้ช่ียวชำญ จ ำนวน 3 คน พิจำรณำควำมตรงเชิงเน้ือหำ (content validity) และน ำผลมำหำ
ค่ำดชันีควำมสอดคลอ้ง (IOC) โดยแผนกำรจดักำรเรียนรู้กำรพูดเล่ำเร่ืองดว้ยเทคนิค Think Pair Share ไดค้่ำดชันีควำมสอดคลอ้ง เท่ำกบั 
1.00 และแผนกำรจดักำรเรียนรู้ท่ีสอนดว้ยวิธีสอนแบบปกติ ไดค้่ำดชันีควำมสอดคลอ้ง เท่ำกบั 1.00 จำกนั้น น ำแผนกำรจดักำร
เรียนรู้ทั้ง 2 รูปแบบท่ีผ่ำนเกณฑก์ำรประเมินค่ำดชันีควำมสอดคลอ้งแลว้ ไปทดลองใช ้(try-out) สอนกบันกัเรียนชั้นประถมศึกษำ 
ปีท่ี 4 จ ำนวน 1 กลุ่ม ท่ีไม่ใช่กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง อยำ่งละ 1 แผน เป็นนักเรียนในกลุ่มประชำกรท่ีมีลกัษณะบริบทดำ้น
นโยบำย และควำมสำมำรถท่ีใกลเ้คียงกนักบักลุ่มตวัอยำ่งและจดัท ำเป็นฉบบัสมบูรณ์ 
      3.2 แบบประเมินควำมสำมำรถดำ้นกำรพดูเล่ำเร่ือง 
                 สร้ำงแบบประเมินควำมสำมำรถดำ้นกำรพูดเล่ำเร่ือง มีเกณฑก์ำรประเมิน 4 ดำ้น โดยมีคะแนนเต็ม ดำ้นละ 4 คะแนน 
รวม 16 คะแนน โดยใชป้ระเมินก่อนเรียนและหลงัเรียน สร้ำงเกณฑก์ำรตรวจให้คะแนนแบบประเมินควำมสำมำรถในกำรพูดเล่ำเร่ือง 
น ำแบบประเมินควำมสำมำรถกำรพูดเล่ำเร่ือง และเกณฑก์ำรให้คะแนนท่ีแกไ้ขตำมค ำแนะน ำของอำจำรยท่ี์ปรึกษำวิทยำนิพนธ์แลว้ ให้
ผูเ้ช่ียวชำญ จ ำนวน 3 คน พิจำรณำแลว้ น ำผลมำหำค่ำดชันีควำมสอดคลอ้ง (IOC) ได้ค่ำควำมสอดคลอ้งอยู่ระหว่ำง 0.67-1.0 น ำแบบ
ประเมินควำมสำมำรถกำรพูดเล่ำเร่ืองท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช ้(try-out) กบันกัเรียน จ ำนวน 30 คน น ำเกณฑก์ำรประเมินกำร
พูดเล่ำเร่ืองไปหำค่ำควำมเช่ือมัน่แบบสอดคลอ้งภำยในระหวำ่งผูป้ระเมิน (inter-rater reliability) โดยผูเ้ช่ียวชำญ จ ำนวน 2 ท่ำน ดว้ยวิธี
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ พบวำ่ คะแนนระหวำ่งกำรให้คะแนนของผูต้รวจ 2 คน ก่อนเรียน ท่ีระดบั .93 หลงัเรียน ท่ีระดบั .86  จึงสรุป
ไดว้ำ่ แบบประเมินควำมสำมำรถดำ้นกำรพดูเล่ำเร่ือง สำมำรถน ำมำใชใ้นกำรวจิยัได ้แลว้น ำไปใชก้บักลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม        
       3.3 แบบสอบถำมควำมพึงพอใจท่ีมีต่อกำรจดักำรเรียนรู้ดว้ยเทคนิค Think Pair Share  

             สร้ำงแบบสอบถำมควำมพึงพอใจท่ีมีต่อกำรจดักำรเรียนกำรรู้ดว้ยเทคนิค Think Pair Share แบบมำตรำประมำณค่ำ (rating 
scale) 5 ระดบั ของลิเคิร์ต จ ำนวน 15 ขอ้ น ำเสนอต่ออำจำรยท่ี์ปรึกษำ เพ่ือพิจำรณำตรวจสอบควำมถูกตอ้ง และปรับปรุงแกไ้ขตำม
ค ำแนะน ำ แลว้น ำเสนอต่อผูเ้ช่ียวชำญ จ ำนวน 3 คน เพื่อตรวจสอบดชันีควำมสอดคลอ้ง (IOC) ไดค้่ำดชันีควำมสอดคลอ้งเท่ำกบั  1.00 

 
 

น ำแบบสอบถำมควำมคิดเห็นมำแกไ้ขจนมีควำมถูกตอ้งสมบูรณ์ น ำแบบสอบถำมควำมคิดเห็นฉบบัท่ีสมบูรณ์แลว้ ไปเป็นเคร่ืองมือใน
กำรวจิยักบักลุ่มตวัอยำ่ง  
 4. กำรด ำเนินกำรเก็บรวบรวมขอ้มูล 
   4.1 ก ำหนดประชำกรและกลุ่มตวัอยำ่ง                
      4.2 เลือกแบบแผนกำรทดลอง         
      4.3 น ำแบบประเมินไปใชป้ระเมินก่อนเรียน กบักลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม      
      4.4 ประเมินกำรพดูเล่ำเร่ือง หำค่ำเฉล่ียของคะแนน และส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน  
      4.5 ผูว้จิยัด ำเนินกำรสอนตำมแผนกำรจดักำรเรียนรู้ดว้ยเทคนิค Think Pair Share และแผนกำรจดักำรเรียนรู้แบบปกติ   
      4.6 ประเมินกำรพดูเล่ำเร่ืองหลงัเรียน นกัเรียนกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม       
      4.7 ตรวจใหค้ะแนนควำมสำมำรถในกำรพดูเล่ำเร่ือง และน ำมำหำค่ำเฉล่ียของคะแนน และหำค่ำส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน  
 

ผลการวจิยั 
 
 กำรวจิยัเร่ือง “กำรพฒันำควำมสำมำรถดำ้นกำรพดูเล่ำเร่ืองดว้ยเทคนิค Think Pair Share ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษำ 
ปีท่ี 4  โรงเรียนวดัแคใน” ผูว้จิยัน ำเสนอผลกำรวเิครำะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
  
ตาราง 1  
ผลการเปรียบเทียบความสามารถด้านการการพูดเล่าเร่ืองของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 หลงัเรียนด้วยเทคนิค Think Pair Share 
กับวิธีสอนแบบปกติ 

กลุ่มตวัอยำ่ง 
ค่ำสถิติ 

n x̅ SD t df Sig. 
กลุ่มทดลอง 30 14.77 .89 

17.64 58 .00* 
กลุ่มควบคุม 30 10.97 .77 

*p < .05 
 
 จำกตำรำง 1 ผลกำรเปรียบเทียบควำมสำมำรถดำ้นกำรกำรพดูเล่ำเร่ืองของนกัเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4 โรงเรียนวดัแคใน ทั้ง
สองกลุ่ม พบวำ่ กลุ่มทดลองท่ีจดักำรเรียนรู้ดว้ยเทคนิค Think Pair Share สูงกวำ่ กลุ่มควบคุมท่ีจดักำรเรียนรู้แบบปกติ อยำ่งมีนยัส ำคญั
ทำงสถิติท่ีระดบั .05 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี

787787

 
 

น ำแบบสอบถำมควำมคิดเห็นมำแกไ้ขจนมีควำมถูกตอ้งสมบูรณ์ น ำแบบสอบถำมควำมคิดเห็นฉบบัท่ีสมบูรณ์แลว้ ไปเป็นเคร่ืองมือใน
กำรวจิยักบักลุ่มตวัอยำ่ง  
 4. กำรด ำเนินกำรเก็บรวบรวมขอ้มูล 
   4.1 ก ำหนดประชำกรและกลุ่มตวัอยำ่ง                
      4.2 เลือกแบบแผนกำรทดลอง         
      4.3 น ำแบบประเมินไปใชป้ระเมินก่อนเรียน กบักลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม      
      4.4 ประเมินกำรพดูเล่ำเร่ือง หำค่ำเฉล่ียของคะแนน และส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน  
      4.5 ผูว้จิยัด ำเนินกำรสอนตำมแผนกำรจดักำรเรียนรู้ดว้ยเทคนิค Think Pair Share และแผนกำรจดักำรเรียนรู้แบบปกติ   
      4.6 ประเมินกำรพดูเล่ำเร่ืองหลงัเรียน นกัเรียนกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม       
      4.7 ตรวจใหค้ะแนนควำมสำมำรถในกำรพดูเล่ำเร่ือง และน ำมำหำค่ำเฉล่ียของคะแนน และหำค่ำส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน  
 

ผลการวจิยั 
 
 กำรวจิยัเร่ือง “กำรพฒันำควำมสำมำรถดำ้นกำรพดูเล่ำเร่ืองดว้ยเทคนิค Think Pair Share ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษำ 
ปีท่ี 4  โรงเรียนวดัแคใน” ผูว้จิยัน ำเสนอผลกำรวเิครำะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
  
ตาราง 1  
ผลการเปรียบเทียบความสามารถด้านการการพูดเล่าเร่ืองของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 หลงัเรียนด้วยเทคนิค Think Pair Share 
กับวิธีสอนแบบปกติ 

กลุ่มตวัอยำ่ง 
ค่ำสถิติ 

n x̅ SD t df Sig. 
กลุ่มทดลอง 30 14.77 .89 

17.64 58 .00* 
กลุ่มควบคุม 30 10.97 .77 

*p < .05 
 
 จำกตำรำง 1 ผลกำรเปรียบเทียบควำมสำมำรถดำ้นกำรกำรพดูเล่ำเร่ืองของนกัเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4 โรงเรียนวดัแคใน ทั้ง
สองกลุ่ม พบวำ่ กลุ่มทดลองท่ีจดักำรเรียนรู้ดว้ยเทคนิค Think Pair Share สูงกวำ่ กลุ่มควบคุมท่ีจดักำรเรียนรู้แบบปกติ อยำ่งมีนยัส ำคญั
ทำงสถิติท่ีระดบั .05 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

788788

 
 

ตาราง 2    
ผลการเปรียบเทียบความสามารถด้านการพูดเล่าเร่ืองของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4  ก่อนเรียน และหลงัการจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคนิค Think Pair Share 

กลุ่มตวัอยำ่ง 
ค่ำสถิติ 

n x̅ SD t df Sig. 
ก่อนเรียน 30 11.10 .80 

23.00 29 .00* 
หลงัเรียน 30 14.93 .78 

*p < .05 
 
 จำกตำรำง 2 ผลกำรเปรียบเทียบควำมสำมำรถดำ้นกำรกำรพูดเล่ำเร่ืองของนกัเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4 โรงเรียนวดัแคใน    
ท่ีไดรั้บกำรจดักำรเรียนรู้ดว้ยเทคนิค Think Pair Share หลงัเรียน สูงกวำ่ก่อนเรียน อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05    
 
ตาราง 3   
ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ เรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค Think Pair Share รายด้าน 

  
จำกตำรำง 3 นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4 โรงเรียนวดัแคใน มีควำมพึงพอใจต่อกำรจดักำรเรียนรู้ดว้ยเทคนิค Think Pair 

Share ภำพรวม อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมำกท่ีสุด โดยเม่ือพิจำรณำควำมพึงพอใจรำยดำ้น พบวำ่ ทุกดำ้นมีค่ำเฉล่ียอยูใ่นระดบัมำกท่ีสุด 
ดำ้นผูส้อน ดำ้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ และดำ้นกิจกรรมกำรจดักำรเรียนรู้ ตำมล ำดบั 
 

อภิปรายผลการวจิยั 
 
 จำกผลกำรวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัอภิปรำยผลไดด้งัน้ี       

1. ควำมสำมำรถดำ้นกำรพูดเล่ำเร่ืองของนกัเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4 โรงเรียนวดัแคใน ของกลุ่มทดลอง หลงัจดักำรเรียนรู้
ดว้ยเทคนิค Think Pair Share สูงกวำ่ กลุ่มควบคุมท่ีจดักำรเรียนรู้แบบปกติ อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตำมสมมติฐำน
กำรวจิยั ขอ้ท่ี 1 คือ ควำมสำมำรถดำ้นกำรพูดเล่ำเร่ืองของนกัเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4 หลงัเรียน ดว้ยเทคนิค Think Pair Share สูงกวำ่
วิธีสอนแบบปกติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบักำรวิจยัของ สุมำลี ชูบุญ (2560) ท่ีไดศึ้กษำผลกำรใชเ้ทคนิคเพ่ือนคู่คิดร่วมกบัผงักรำฟฟิกท่ีมีต่อ
ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนจบัใจควำมภำษำไทยของนกัเรียนประถมศึกษำปีท่ี 5 ผลกำรวิจยัพบวำ่ (1) นกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีร่วมกิจกรรม
กำรอ่ำนจบัใจควำม โดยใชเ้ทคนิคเพ่ือนคู่คิดร่วมกบัผงักรำฟฟิกมีคะแนนควำมสำมำรถในกำรอ่ำนจบัใจควำมภำษำไทย หลงักำรทดลอง

รำยกำรประเมิน x̅ SD ระดบัควำมคิดเห็น ล ำดบั 

ดำ้นผูส้อน 5.00 .00 เห็นดว้ยมำกท่ีสุด 1 
ดำ้นกำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้ 4.98 .06 เห็นดว้ยมำกท่ีสุด 2 
ดำ้นประโยชนท่ี์ไดรั้บ 5.00 .00 เห็นดว้ยมำกท่ีสุด 1 
รวมทั้ง 3 ดำ้น 4.99 .02 เห็นดว้ยมำกท่ีสุด  

 
 

สูงกวำ่ก่อนกำรทดลอง อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05  (2) นกัเรียนกลุ่มควบคุมท่ีร่วมกิจกรรมกำรอ่ำนจบัใจควำมโดยใชเ้ทคนิค
เพ่ือนคู่คิดท่ีไม่ใชผ้งักรำฟิกมีคะแนนควำมสำมำรถในกำรอ่ำนจบัใจควำมภำษำไทย หลงักำรทดลอง สูงกว่ำก่อนกำรทดลอง อย่ำงมี
นยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 และ (3) นกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีร่วมกิจกรรมกำรอ่ำนจบัใจควำมโดยใชเ้ทคนิคเพ่ือนคู่คิดร่วมกบัผงักรำฟิก
มีคะแนนควำมสำมำรถในกำรอ่ำนจบัใจควำมภำษำไทย สูงกวำ่นกัเรียนกลุ่มควบคุมท่ีร่วมกิจกรรมกำรอ่ำนจบัใจควำมโดยใชเ้ทคนิค  
 2. ผลกำรเปรียบเทียบควำมสำมำรถในกำรพูดเล่ำเร่ืองของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4 ก่อนและหลงักำรจดักำรเรียนรู้ดว้ย
กำรใช ้Think Pair Share พบวำ่ คะแนนกำรวดัควำมสำมำรถดำ้นกำรพูดเล่ำเร่ืองของนกัเรียนกลุ่มตวัอยำ่ง หลงักำรจดักำรเรียนรู้ดว้ยเทคนิค 
Think Pair Share สูงกวำ่ก่อนกำรจดักำรเรียนรู้ ทั้งน้ี เน่ืองจำกกระบวนกำรจดักำรเรียนรู้ท่ีเนน้ให้ผูเ้รียนไดฝึ้กปฏิบติัควำมสำมำรถใน
ดำ้นกำรพูดเล่ำเร่ืองดว้ยตนเองตำมขั้นตอนของเทคนิค Think Pair Share ท่ีเนน้ให้ผูเ้รียนฝึกพูดตำมขั้นตอนอยำ่งเป็นระบบ โดยมีกำร
แบ่งขั้นตอนกำรจดักำรเรียนรู้ไดเ้ป็น 3 ขั้นตอนใหญ่ ๆ คือ ขั้นท่ี 1 ขั้นอิสระทำงควำมคิด (think) ขั้นท่ี 2 ขั้นทกัษะกำรจบัคู่ (pair) และ 
ขั้นท่ี 3 ขั้นส่วนร่วม (share) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั มนตช์ยั เทียนทอง (2551) กล่ำวถึงเทคนิคเพ่ือนคู่คิดวำ่ เป็นเทคนิคกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ 
โดยแบ่งผูเ้รียนออกเป็นคู่ ๆ ด ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้ในลกัษณะของคู่ ซ่ึงสำมำรถใชไ้ดท้ั้ งกลุ่มผูเ้รียนทุกระดบั ทั้งขนำดเล็ก และขนำด
ใหญ่ 
 เม่ือผูว้ิจยัไดด้ ำเนินกำรวดัควำมสำมำรถดำ้นกำรพูดเล่ำเร่ืองของนกัเรียนกลุ่มตวัอยำ่ง จ ำนวน 30  คน หลงักำรจดักำรเรียนรู้
ดว้ยเทคนิค Think Pair Share ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4 โรงเรียนวดัแคใน จึงน ำผลกำรวดัควำมสำมำรถดำ้นกำรพูดเล่ำเร่ืองของ
นกัเรียนดงักล่ำวมำวิเครำะห์ เพ่ืออภิปรำยรำยละเอียดควำมสำมำรถดำ้นกำรพูดเล่ำเร่ืองของนกัเรียนกลุ่มตวัอยำ่ง ซ่ึงควำมสำมำรถดำ้น
กำรพูดของนกัเรียนกลุ่มตวัอยำ่ง จ ำนวน 30 คน หลงักำรจดักำรเรียนรู้ดว้ยเทคนิค Think Pair Share ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4    
ค่ำเฉล่ียคะแนนควำมสำมำรถดำ้นกำรพดูเล่ำเร่ืองก่อนเรียน เท่ำกบั (x̅ = 11.10, SD = 0.80) และค่ำเฉล่ียคะแนนควำมสำมำรถดำ้นกำรพูด
เล่ำเร่ืองหลงัเรียน เท่ำกบั (x̅ = 14.93, SD = 0.79) จะเห็นไดว้ำ่ นกัเรียนมีค่ำเฉล่ียหลงัเรียนสูงข้ึนตำมล ำดบั ทั้งน้ี เน่ืองจำกนกัเรียนได้
ฝึกฝนพูดกบัเพ่ือนตำมขั้นตอนของเทคนิค Think Pair Share โดยเพ่ือนให้ค  ำแนะน ำ แกไ้ขขอ้บกพร่องต่ำง ๆ และฝึกอยำ่งสม ่ำเสมอจน
เกิดควำมมัน่ใจ ควำมสำมำรถในดำ้นกำรพดูเล่ำเร่ือง จึงไดรั้บกำรพฒันำข้ึนเร่ือย ๆ  ดงัท่ี จำมรี เช้ือชยั (2558) ไดก้ล่ำวถึงพฒันำกำรพูดไวว้ำ่  
กำรวำงแผนกำรจดักำรเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมำยกบัเน้ือหำวิซำนั้น ๆ เป็นกำรเปิดโอกำสให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกำรเรียนรู้ มี
กำรคดัเลือกส่ือท่ีใชใ้นกำรจดักำรเรียนรู้อย่ำงเหมำะสม รวมถึงมีกำรวดัผลและประเมินผลอย่ำงต่อเน่ือง ท ำให้ผูเ้รียนรู้พฒันำกำรของ
ตนเองและจุดท่ีตอ้งเสริมหรือปรับปรุงแกไ้ข อีกทั้งครูไดรู้้แนวทำงกำรพฒันำผูเ้รียนและปรับกลยทุธ์กำรเรียนกำรสอน ท ำให้กำรจดักำร
เรียนกำรสอนเกิดประสิทธิภำพและพฒันำอยำ่งต่อเน่ือง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังำนวิจยัเร่ือง กำรพฒันำควำมสำมำรถดำ้นกำรพูดเล่ำเร่ืองดว้ย
เทคนิค Think Pair Share ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4 โรงเรียนวดัแคใน และกำรพฒันำควำมสำมำรถในดำ้นกำรพูดดว้ยเทคนิค
เพ่ือนคู่คิด ท่ีมีผลกำรวจิยัในดำ้นควำมสำมำรถในกำรพดูดีข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง    
 3. ผลกำรศึกษำควำมพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4 โรงเรียนวดัแคใน ท่ีมีต่อกำรจดักำรเรียนรู้ดว้ยเทคนิค Think 
Pair Share พบวำ่ ควำมพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4 ท่ีมีต่อกำรจดักำรเรียนรู้ดว้ยเทคนิค Think Pair Share ในภำพรวมทั้ง 
3 ด้ำน มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นดว้ยมำกท่ีสุด และเม่ือพิจำรณำเป็นรำยดำ้น พบว่ำ ทุกด้ำนมีระดับควำมพึงพอใจอยู่ในระดับ 
เห็นดว้ยมำกท่ีสุด เช่นกนั โดยเรียงล ำดบัจำกมำกไปหำนอ้ยได ้ดงัน้ี ล ำดบัแรก มีอยู ่2 ดำ้น คือ ดำ้นผูส้อน (x̅ = 5.00, SD = 0.00) และ
ดำ้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ (x̅ = 5.00, SD =  0.00)  ล ำดบัท่ีสองคือ ดำ้นกำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้  (x̅ = 4.98, SD = 0.06)  

    ทั้งน้ี เน่ืองจำกกำรจดักำรเรียนรู้ท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนไดคิ้ดวำงแผนกำรพูด มีกำรท ำงำนร่วมกบัเพ่ือน ไดแ้ลกเปล่ียนควำมคิดเห็น
กนั ไดช่้วยแกปั้ญหำกำรพูดของกนัและกนั ไดป้ฏิบติัจริง ไดป้รับปรุงพฒันำออกแบบกำรพูดดว้ยตนเอง ท ำให้นกัเรียนมีโอกำสไดฝึ้ก
ประสบกำรณ์ในกำรพูด อีกทั้งยงัไดร่้วมฝึกฝนแบ่งปันเทคนิคและทกัษะกบัเพ่ือนในห้องเรียนท่ีมีควำมคุน้เคยกนั และแนวทำงกำร
เรียนรู้ท่ีเป็นระบบมีขั้นตอน มีกำรอภิปรำยหลำยขั้น (multi-mode) ท ำให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันำศกัยภำพของตนเองอยำ่งเต็มท่ี สอดคลอ้งกบั 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’
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สูงกวำ่ก่อนกำรทดลอง อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05  (2) นกัเรียนกลุ่มควบคุมท่ีร่วมกิจกรรมกำรอ่ำนจบัใจควำมโดยใชเ้ทคนิค
เพ่ือนคู่คิดท่ีไม่ใชผ้งักรำฟิกมีคะแนนควำมสำมำรถในกำรอ่ำนจบัใจควำมภำษำไทย หลงักำรทดลอง สูงกว่ำก่อนกำรทดลอง อย่ำงมี
นยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 และ (3) นกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีร่วมกิจกรรมกำรอ่ำนจบัใจควำมโดยใชเ้ทคนิคเพ่ือนคู่คิดร่วมกบัผงักรำฟิก
มีคะแนนควำมสำมำรถในกำรอ่ำนจบัใจควำมภำษำไทย สูงกวำ่นกัเรียนกลุ่มควบคุมท่ีร่วมกิจกรรมกำรอ่ำนจบัใจควำมโดยใชเ้ทคนิค  
 2. ผลกำรเปรียบเทียบควำมสำมำรถในกำรพูดเล่ำเร่ืองของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4 ก่อนและหลงักำรจดักำรเรียนรู้ดว้ย
กำรใช ้Think Pair Share พบวำ่ คะแนนกำรวดัควำมสำมำรถดำ้นกำรพูดเล่ำเร่ืองของนกัเรียนกลุ่มตวัอยำ่ง หลงักำรจดักำรเรียนรู้ดว้ยเทคนิค 
Think Pair Share สูงกวำ่ก่อนกำรจดักำรเรียนรู้ ทั้งน้ี เน่ืองจำกกระบวนกำรจดักำรเรียนรู้ท่ีเนน้ให้ผูเ้รียนไดฝึ้กปฏิบติัควำมสำมำรถใน
ดำ้นกำรพูดเล่ำเร่ืองดว้ยตนเองตำมขั้นตอนของเทคนิค Think Pair Share ท่ีเนน้ให้ผูเ้รียนฝึกพูดตำมขั้นตอนอยำ่งเป็นระบบ โดยมีกำร
แบ่งขั้นตอนกำรจดักำรเรียนรู้ไดเ้ป็น 3 ขั้นตอนใหญ่ ๆ คือ ขั้นท่ี 1 ขั้นอิสระทำงควำมคิด (think) ขั้นท่ี 2 ขั้นทกัษะกำรจบัคู่ (pair) และ 
ขั้นท่ี 3 ขั้นส่วนร่วม (share) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั มนตช์ยั เทียนทอง (2551) กล่ำวถึงเทคนิคเพ่ือนคู่คิดวำ่ เป็นเทคนิคกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ 
โดยแบ่งผูเ้รียนออกเป็นคู่ ๆ ด ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้ในลกัษณะของคู่ ซ่ึงสำมำรถใชไ้ดท้ั้ งกลุ่มผูเ้รียนทุกระดบั ทั้งขนำดเล็ก และขนำด
ใหญ่ 
 เม่ือผูว้ิจยัไดด้ ำเนินกำรวดัควำมสำมำรถดำ้นกำรพูดเล่ำเร่ืองของนกัเรียนกลุ่มตวัอยำ่ง จ ำนวน 30  คน หลงักำรจดักำรเรียนรู้
ดว้ยเทคนิค Think Pair Share ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4 โรงเรียนวดัแคใน จึงน ำผลกำรวดัควำมสำมำรถดำ้นกำรพูดเล่ำเร่ืองของ
นกัเรียนดงักล่ำวมำวิเครำะห์ เพ่ืออภิปรำยรำยละเอียดควำมสำมำรถดำ้นกำรพูดเล่ำเร่ืองของนกัเรียนกลุ่มตวัอยำ่ง ซ่ึงควำมสำมำรถดำ้น
กำรพูดของนกัเรียนกลุ่มตวัอยำ่ง จ ำนวน 30 คน หลงักำรจดักำรเรียนรู้ดว้ยเทคนิค Think Pair Share ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4    
ค่ำเฉล่ียคะแนนควำมสำมำรถดำ้นกำรพดูเล่ำเร่ืองก่อนเรียน เท่ำกบั (x̅ = 11.10, SD = 0.80) และค่ำเฉล่ียคะแนนควำมสำมำรถดำ้นกำรพูด
เล่ำเร่ืองหลงัเรียน เท่ำกบั (x̅ = 14.93, SD = 0.79) จะเห็นไดว้ำ่ นกัเรียนมีค่ำเฉล่ียหลงัเรียนสูงข้ึนตำมล ำดบั ทั้งน้ี เน่ืองจำกนกัเรียนได้
ฝึกฝนพูดกบัเพ่ือนตำมขั้นตอนของเทคนิค Think Pair Share โดยเพ่ือนให้ค  ำแนะน ำ แกไ้ขขอ้บกพร่องต่ำง ๆ และฝึกอยำ่งสม ่ำเสมอจน
เกิดควำมมัน่ใจ ควำมสำมำรถในดำ้นกำรพดูเล่ำเร่ือง จึงไดรั้บกำรพฒันำข้ึนเร่ือย ๆ  ดงัท่ี จำมรี เช้ือชยั (2558) ไดก้ล่ำวถึงพฒันำกำรพูดไวว้ำ่  
กำรวำงแผนกำรจดักำรเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมำยกบัเน้ือหำวิซำนั้น ๆ เป็นกำรเปิดโอกำสให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกำรเรียนรู้ มี
กำรคดัเลือกส่ือท่ีใชใ้นกำรจดักำรเรียนรู้อย่ำงเหมำะสม รวมถึงมีกำรวดัผลและประเมินผลอย่ำงต่อเน่ือง ท ำให้ผูเ้รียนรู้พฒันำกำรของ
ตนเองและจุดท่ีตอ้งเสริมหรือปรับปรุงแกไ้ข อีกทั้งครูไดรู้้แนวทำงกำรพฒันำผูเ้รียนและปรับกลยทุธ์กำรเรียนกำรสอน ท ำให้กำรจดักำร
เรียนกำรสอนเกิดประสิทธิภำพและพฒันำอยำ่งต่อเน่ือง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังำนวิจยัเร่ือง กำรพฒันำควำมสำมำรถดำ้นกำรพูดเล่ำเร่ืองดว้ย
เทคนิค Think Pair Share ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4 โรงเรียนวดัแคใน และกำรพฒันำควำมสำมำรถในดำ้นกำรพูดดว้ยเทคนิค
เพ่ือนคู่คิด ท่ีมีผลกำรวจิยัในดำ้นควำมสำมำรถในกำรพดูดีข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง    
 3. ผลกำรศึกษำควำมพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4 โรงเรียนวดัแคใน ท่ีมีต่อกำรจดักำรเรียนรู้ดว้ยเทคนิค Think 
Pair Share พบวำ่ ควำมพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4 ท่ีมีต่อกำรจดักำรเรียนรู้ดว้ยเทคนิค Think Pair Share ในภำพรวมทั้ง 
3 ด้ำน มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นดว้ยมำกท่ีสุด และเม่ือพิจำรณำเป็นรำยดำ้น พบว่ำ ทุกด้ำนมีระดับควำมพึงพอใจอยู่ในระดับ 
เห็นดว้ยมำกท่ีสุด เช่นกนั โดยเรียงล ำดบัจำกมำกไปหำนอ้ยได ้ดงัน้ี ล ำดบัแรก มีอยู ่2 ดำ้น คือ ดำ้นผูส้อน (x̅ = 5.00, SD = 0.00) และ
ดำ้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ (x̅ = 5.00, SD =  0.00)  ล ำดบัท่ีสองคือ ดำ้นกำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้  (x̅ = 4.98, SD = 0.06)  

    ทั้งน้ี เน่ืองจำกกำรจดักำรเรียนรู้ท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนไดคิ้ดวำงแผนกำรพูด มีกำรท ำงำนร่วมกบัเพ่ือน ไดแ้ลกเปล่ียนควำมคิดเห็น
กนั ไดช่้วยแกปั้ญหำกำรพูดของกนัและกนั ไดป้ฏิบติัจริง ไดป้รับปรุงพฒันำออกแบบกำรพูดดว้ยตนเอง ท ำให้นกัเรียนมีโอกำสไดฝึ้ก
ประสบกำรณ์ในกำรพูด อีกทั้งยงัไดร่้วมฝึกฝนแบ่งปันเทคนิคและทกัษะกบัเพ่ือนในห้องเรียนท่ีมีควำมคุน้เคยกนั และแนวทำงกำร
เรียนรู้ท่ีเป็นระบบมีขั้นตอน มีกำรอภิปรำยหลำยขั้น (multi-mode) ท ำให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันำศกัยภำพของตนเองอยำ่งเต็มท่ี สอดคลอ้งกบั 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี
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บุษยำกร ชำ้ยขวำ (2559) ไดก้ล่ำวเก่ียวกบักำรจดักำรเรียนกำรสอนท่ีเก่ียวกบักำรพูดไวว้่ำ กำรเรียนดว้ยกิจกรรมแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน 
(peer-assisted learning) เป็นกำรแกปั้ญหำทกัษะกำรพูด เน่ืองดว้ยทกัษะกำรพูด เป็นทกัษะท่ีส ำคญัสำมำรถท ำให้นกัเรียนเกิดกำรเรียนรู้
เป็นกิจกรรมกำรเรียนรู้ท่ีใหน้กัเรียนช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั แทนท่ีครูจะเป็นผูส้อนโดยตรง แต่เป็นกำรสอนกนัแบบตวัต่อตวักบัเพ่ือน
แทน โดยเพ่ือนสำมำรถช่วยเหลือแนะน ำเพ่ือนไดโ้ดยตรง ท ำให้ลดควำมประหม่ำ และเพ่ิมควำมมัน่ใจในกำรฝึกฝนกำรพูดมำกข้ึน เป็น
กำรสอนท่ีเนน้ปฏิสมัพนัธ์ระหวำ่งนกัเรียนกบันกัเรียนดว้ยกนั โดยใหน้กัเรียนท่ีเก่งกวำ่ไดมี้โอกำสถ่ำยทอดควำมรู้ให้กบันกัเรียนท่ีอ่อน
กวำ่ภำยในกลุ่มเดียวกนั จำกควำมคุน้เคย ควำมรู้สึกนึกคิด และประสบกำรณ์ท่ีใกลเ้คียงกนั ท ำให้กำรถ่ำยทอดและกำรส่ือสำรระหวำ่ง
เพ่ือนดว้ยกนั มีควำมเขำ้ใจและเขำ้ถึงกนัอยำ่งง่ำยข้ึน ถำ้นกัเรียนไม่เขำ้ใจหรือสงสัยเน้ือหำใด ก็สำมำรถซกัถำมกนัไดโ้ดยตรงทนัที ซ่ึง
จะท ำใหก้ำรฝึกทกัษะกำรพดูมีประสิทธิภำพและมีควำมสุขในกำรเรียน   
 

ข้อเสนอแนะผลการวจิยั 
 
 1. กำรก ำหนดหวัขอ้กำรพดูเล่ำเร่ือง ส่งผลต่อควำมสำมำรถและควำมสนใจของนกัเรียน หำกเป็นหัวขอ้ท่ีนกัเรียนมีควำมสนใจ 
นกัเรียนจะมีควำมกระตือรือร้นในกำรท ำกิจกรรมอยำ่งมำก ดงันั้น หัวขอ้ท่ีครูก ำหนด ควรเป็นเร่ืองท่ีเหมำะสมกบันกัเรียนในช่วงชั้นท่ี
นกัเรียนให้ควำมสนใจ เพรำะจะท ำให้กระบวนกำรในกำรจดักำรเรียนรู้มีประสิทธิภำพเพ่ิมมำกข้ึน ส ำหรับในกำรวิจยัคร้ังน้ี หัวขอ้ท่ี
นกัเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4 สนใจเป็นอยำ่งมำก คือ กำรพดูเล่ำแนะน ำตวั     

2. ในขั้นตอนท่ี 2 ของเทคนิค Think Pair Share นอกจำกจะแบ่งตำมระดบัควำมสำมำรถเป็น เก่ง กลำง อ่อน แลว้ ควรให้
ค  ำแนะน ำนกัเรียนภำยในกลุ่ม และควรเนน้ย  ้ำหวัขอ้กำรประเมินเพ่ือนให้แก่นกัเรียน เพ่ือให้กระบวนกำรในขั้นน้ี มีประสิทธิภำพสูงสุด 
เน่ืองจำกนกัเรียนบำงคน โดยเฉพำะนกัเรียนในระดบัช่วงชั้นตอนตน้ ยงัขำดทกัษะวิธีกำรเรียนรู้แบบประเมินผูอ่ื้น ผูส้อนจึงควรแนะน ำ
นกัเรียนอยำ่งใกลชิ้ด 

 
     ข้อเสนอแนะเพือ่การวิจยัคร้ังต่อไป     
       
 1. ควรมีกำรน ำเทคนิคเพ่ือนคู่คิดมำใชร่้วมกบัรูปแบบ เทคนิค หรือวธีิกำรจดักำรเรียนรู้อ่ืน ๆ อยำ่งหลำกหลำยมำกข้ึน เช่น กำร
เทคนิคเพ่ือนคู่คิดร่วมกบัรูปแบบกำรเรียนหอ้งเรียนกลบัดำ้น เนน้ใหศึ้กษำดว้ยตนเองก่อนมำท ำกิจกรรมในหอ้งเรียน หรือกำรใชเ้ทคนิค
เพ่ือนคู่คิดร่วมกบัวธีิสอนแบบแฮร์บำร์ต ท่ีเนน้ควำมสนใจของผูเ้รียนร่วมดว้ย เพื่อพฒันำควำมสำมำรถในดำ้นกำรพดู เป็นตน้ 

2. ควรศึกษำกำรวจิยัในกำรพฒันำกำรพูดประเภทดำ้นอ่ืน ๆ ในเน้ือหำวิชำภำษำไทยในระดบัชั้นต่ำง ๆ ท่ีก ำหนดในหลกัสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศกัรำช 2551 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย เช่น กำรพูดรำยงำน กำรพูดโนม้นำ้วใจ กำรพูดแสดง
ควำมคิดเห็น เป็นตน้           

3. ควรมีกำรศึกษำวิจยัพฒันำทกัษะกำรพูด โดยบูรณำกำรทกัษะอ่ืน เช่น ทกัษะกำรอ่ำนทักษะกำรเขียน ในกลุ่มสำระวิชำ
ภำษำไทย เพ่ือพฒันำทกัษะทำงภำษำไทยใหสู้งข้ึน 
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บทคดัย่อ 

 
การวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทย เร่ือง อิเหนา ตอนศึกกะหมงักหุนิง 

ของนักเรียนกลุ่มทดลอง ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วรรณคดีไทย เร่ือง อิเหนา ตอนศึกกะหมงักุหนิง หลงัการจดัการเรียนรู้ ระหวา่งนกัเรียนกลุ่มทดลองกบันกัเรียนกลุ่มควบคุม และ 
(3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) กลุ่มตวัอยา่งเป็น
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนมธัยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก จ านวน 80 คน ซ่ึงไดม้าจากวิธีการสุ่มอยา่งง่าย (simple 
random sampling) โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ นกัเรียนกลุ่มทดลอง จ านวน 40 คน สอนโดยใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
(5E) เป็นเวลา 8 สัปดาห์ ๆ ละ 1 วนั ๆ ละ 1 คาบ และนกัเรียนกลุ่มควบคุม จ านวน 40 คน สอนโดยใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบปกติ  
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ (1) แผนการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) จ านวน 8 แผน และแผนการจดัการเรียนรู้
แบบปกติ จ านวน 8 แผน (2) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทย เร่ือง อิเหนา ตอนศึกกะหมงักุหนิง และ (3) 
แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) วรรณคดีไทย อิเหนา ตอนศึกกะหมงักุหนิง สถิติท่ี
ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที t test Dependent และ t test Independent 

ผลการวจิยัพบวา่  
1. นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทย เร่ือง อิเหนา ตอนศึกกะหมงักหุนิง หลงัการจดัการ

เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) สูงกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
2. นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี

ไทยเร่ือง อิเหนา ตอนศึกกะหมงักหุนิง สูงกวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
3. นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 มีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) วรรณคดีไทย เร่ือง 

อิเหนา ตอนศึกกะหมงักหุนิง อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 

ค าส าคญั: ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทยอิเหนา ตอนศึกกะหมงักหุนิง; การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) 
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Abstract 

 
The objectives of this research were to (1) compare the learning achievement of Thai literature titled Inao during Kamangkuning 

battle of the students in the experimental group before and after the learning management with a quest for knowledge (5E) (2) to 
compare the learning achievement of Thai literature titled Inao during Kamangkuning battle after learning management between 
the students in the experimental group and the students in the control group, and (3) to study the satisfaction of Mathayom suksa 4 
students with the learning management in the quest for knowledge (5E). The sample consisted of 80 Mathayom suksa 4 students, 
Sawankhalok Municipality Secondary School, which were obtained by a simple random sampling method. They were divided 
into 2 groups: 40 students in the experimental group taught using the quest for knowledge (5E) learning management for 8 weeks, 
1 day per lesson, and 40 students in the control group taught by using management normal learning. The research instruments 
were (1) 8 educational learning management plans (5E) and 8 normal learning management plans; (2) an achievement test in Thai 
literature titled Inao during the Kamangkuning battle. Ning and (3) The satisfaction questionnaire on learning management with a 
search for knowledge (5E) Thai Inao Literature: The Battle of Kamangkuning. The statistics used to analyze the data were mean, 
standard deviation, t test dependent and t test independent. 

The research findings were as follows: 
1. Mathayom suksa 4 students had achievements in learning Thai literature titled Inao during Kamangkuning battle. 

After the quest for knowledge (5E) learning management was higher than before the learning management. statistically 
significant at the .05 level 

2. Mathayom suksa 4 students who received a quest for knowledge (5E) learning management had achievements in 
learning Thai literature titled Inao during Kamangkuning battle. higher than students who received normal learning management 
statistically significant at the .05 level 

3. Mathayom suksa 4 students were satisfied with the search-for-knowledge learning management (5E) Thai literature 
on Inao: The Battle of Kamangkuning. at the highest level 
 
Keywords: Achievements Thai Literature on Inao, The Battle of Kamang kuning, Inquiry-Based Learning (5E)   
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Abstract 

 
The objectives of this research were to (1) compare the learning achievement of Thai literature titled Inao during Kamangkuning 

battle of the students in the experimental group before and after the learning management with a quest for knowledge (5E) (2) to 
compare the learning achievement of Thai literature titled Inao during Kamangkuning battle after learning management between 
the students in the experimental group and the students in the control group, and (3) to study the satisfaction of Mathayom suksa 4 
students with the learning management in the quest for knowledge (5E). The sample consisted of 80 Mathayom suksa 4 students, 
Sawankhalok Municipality Secondary School, which were obtained by a simple random sampling method. They were divided 
into 2 groups: 40 students in the experimental group taught using the quest for knowledge (5E) learning management for 8 weeks, 
1 day per lesson, and 40 students in the control group taught by using management normal learning. The research instruments 
were (1) 8 educational learning management plans (5E) and 8 normal learning management plans; (2) an achievement test in Thai 
literature titled Inao during the Kamangkuning battle. Ning and (3) The satisfaction questionnaire on learning management with a 
search for knowledge (5E) Thai Inao Literature: The Battle of Kamangkuning. The statistics used to analyze the data were mean, 
standard deviation, t test dependent and t test independent. 

The research findings were as follows: 
1. Mathayom suksa 4 students had achievements in learning Thai literature titled Inao during Kamangkuning battle. 

After the quest for knowledge (5E) learning management was higher than before the learning management. statistically 
significant at the .05 level 

2. Mathayom suksa 4 students who received a quest for knowledge (5E) learning management had achievements in 
learning Thai literature titled Inao during Kamangkuning battle. higher than students who received normal learning management 
statistically significant at the .05 level 

3. Mathayom suksa 4 students were satisfied with the search-for-knowledge learning management (5E) Thai literature 
on Inao: The Battle of Kamangkuning. at the highest level 
 
Keywords: Achievements Thai Literature on Inao, The Battle of Kamang kuning, Inquiry-Based Learning (5E)   
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วฒันธรรมไทยมีลกัษณะเฉพาะเป็นเอกลกัษณ์ของตนท่ีสืบทอดรายละเอียดทั้งมวลจากอดีตมาถึงปัจจุบนั และอาจจะ     
สืบทอดต่อไปในอนาคตไดน้ั้น ก็ดว้ยอาศยัภาษาเป็นเคร่ืองมือทั้งโดยการบนัทึกไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรและการเล่าจดจ าสืบต่อกนั
มา จึงมีค ากล่าวว่า ภาษาไทยเป็นหัวใจของวฒันธรรม ถา้ปราศจากจากภาษาเสียแลว้  วฒันธรรมก็อาจจะตอ้งสูญหายไปโดยเร็ว 
ขณะท่ีภาษาไทยท าหนา้ท่ีสืบทอดวฒันธรรมไทยนั้น ภาษาไทยยงัมีความส าคญัอยา่งยิ่งในแง่เป็นส่ิงท่ีส่ือความหมายทางวฒันธรรม
และเป็นเอกลกัษณ์ของคนไทยท่ีแสดงความเจริญรุ่งเรืองของประเทศจากบรรพบุรุษสู่คนรุ่นหลงั ภาษาไทยยงัเป็นส่ือแสดงภูมิ
ปัญญาของบรรพชนท่ีบนัทึกไวใ้นรูปของวรรณคดีและวรรณกรรม ซ่ึงนอกจากจะเป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีเป็นภาพสะทอ้นสังคม
แลว้ ยงัเป็นเคร่ืองมือท่ีจะใหไ้ดศึ้กษาโลกและชีวติไดอ้ยา่งกวา้งขวาง โดยตวับุคคลในวรรณคดี จึงเป็นเคร่ืองมือท่ีจะใหรู้้จกัวา่ ใครดี
ใครชัว่ อย่างไร เป็นการฝึกให้รู้จกัคนในหลายแง่มุม จากความส าคญัของภาษาและวรรณคดีไทยดงักล่าว ท่ีแสดงถึงความเป็น
เอกลกัษณ์ของชาติ ท าให้การเรียนการสอนในวิชาวรรณคดีไทยเป็นส่วนส าคญัส่วนหน่ึงในการเรียนการสอนภาษาไทยและมี
บทบาทส าคญัท่ีจะตอ้งพฒันาอยา่งต่อเน่ืองต่อไป (ประสิทธ์ิ กาพยก์ลอน และนิพนธ์ อินสิน, 2540) 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ไดก้ าหนดให้วรรณคดีและ
วรรณกรรมไวใ้นสาระท่ี 5 มาตรฐาน ท 5.1 เพื่อให้ผูเ้รียนมีความเขา้ใจ รู้จกัแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและ
วรรณกรรมไทยอยา่งเห็นคุณค่า และน ามาประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง จะเห็นไดว้า่ การเรียนการสอนวรรณคดีไทย มีจุดมุ่งหมายส าคญัท่ี
มุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดความตระหนักรู้ เขา้ใจ และเห็นคุณค่าของวรรณคดีไทย ครูผูส้อนจะตอ้งมีแนวทางในการจัดการเรียน          
การสอนให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานและตวัช้ีวดัของกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีไดว้ิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของการจดัการเรียนรู้
วรรณคดี ซ่ึงพบวา่ ครูบางคนยงัไม่สามารถจดักระบวนการเรียนการสอนวรรณคดีและวรรณกรรมไทยใหน่้าสนใจ ท าใหน้กัเรียนไม่
สามารถเขา้ใจบทบาทและวิเคราะห์ตวัละครในเร่ืองไดอ้ย่างถูกตอ้งและเหมาะสม และสัมพนัธ์เช่ือมโยงกบัชีวิตในปัจจุบนัของ
นกัเรียนได ้ท าใหน้กัเรียนไม่เห็นคุณค่าของการเรียนดงักล่าวเท่าท่ีควร (ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา, 2553)  

จากรูปแบบในการจดัการเรียนรู้วรรณคดีไทย ซ่ึงมีลกัษณะการจดัการเรียนรู้ท่ีครูผูส้อนเป็นผูถ่้ายทอดขอ้มูล เพื่อให้ผูเ้รียน
จดจ ามากกว่าให้ผูเ้รียนคิดเป็นไดด้ว้ยตนเอง ตลอดจนในการวิพากษ์วิจารณ์วรรณคดี ครูผูส้อนก็มกัจะยึดต าราหรือแนวทางท่ีมี          
ผูว้เิคราะห์วจิารณ์ไวแ้ต่เดิม ซ่ึงเป็นสาเหตุใหผู้เ้รียนไม่มีโอกาสพฒันาความคิดเท่าท่ีควร ผูเ้รียนไม่สามารถคิดตดัสินใจและแกปั้ญหา
อยา่งมีเหตุผล ตลอดจนไม่รู้จกัคิดวิเคราะห์อยา่งมีวิจารณญาณ ท่ีอาจส่งต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี ดงันั้น ในการจดัการ
เรียนรู้ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้วรรณคดีไดดี้ยิ่งข้ึน ครูผูส้อนจึงควรน าเทคนิคหรือวิธีการคิดมาช่วยกระตุน้ให้ผูเ้รียนฝึกคิดและฝึกแสดง
ทรรศนะในเน้ือหาวรรณคดีดว้ยตนเองอยา่งหลากหลาย และฝึกใหผู้เ้รียนไดว้ธีิคิดอยา่งเป็นระบบ ครูผูส้อนควรแสวงหาวธีิการสอน
ท่ีจะท าใหผู้เ้รียนสนใจและมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน มีความเหมาะสมกบัวยัเป็นไปตามธรรมชาติและกลมกลืนสอดคลอ้งกบั
ลกัษณะของวิชาท่ีสอน เพ่ือให้ผูเ้รียนเกิดการพฒันาการเรียนรู้วิชาวรรณคดีอยา่งเต็มตามศกัยภาพ ซ่ึงจะท าให้การเรียนการสอนมี
ความยัง่ยนื สอดคลอ้งกบัแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2560-2579 ท่ีกล่าวถึงนวตักรรมความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี
และการเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 ท่ีส่งผลใหก้ารจดัการเรียนการสอนและกระบวนทศัน์ในการจดัการเรียนการสอนตอ้งมี
การปรับปรุงคุณภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นตอ้งใชก้ารเรียนรู้รูปแบบใหม่และการเรียนรู้แบบไฮบริด ซ่ึงเป็นการเรียนรู้
แบบผสมระหวา่งการเรียนแบบพบหนา้และการเรียนผ่านเทคโนโลยี ซ่ึงเป็นรูปแบบการสอนทางเลือกท่ีอาจเหมาะต่อการน ามาใช้
ในการเรียนรู้ในยคุการเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 น้ี (กระทรวงศึกษาธิการ, ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) โดย
มีลกัษณะการผสมผสานรูปแบบการเรียนรู้ ทั้งในลกัษณะเผชิญหนา้และคน้ควา้การเรียนเพ่ิมเติมผ่านระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือสร้าง
องค์ความรู้ไดอ้ย่างหลากหลาย น าไปสู่การศึกษาท่ีมีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด (ศิวาพชัญ์ บ ารุงเศรษฐพงษ์, ภูริสร์        

ฐานปัญญา และเกรียงไกร สจัจะหฤทยั, 2563, หนา้ 213-224) ซ่ึงการจะท าใหก้ารเรียนวธีิใหม่น้ี มีประสิทธิผลสูงส าหรับผูเ้รียนทุกคน 
จ าเป็นตอ้งอาศยัหลายปัจจยั ทั้ งความพร้อมดา้นเทคโนโลยี ความพร้อมของผูส้อนในการจดัการเรียนการสอนแบบใหม่ เช่น การ
จดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) มาใชใ้นการสอน ซ่ึงการเปล่ียนแปลงน้ี ไม่เพียงแต่ผูเ้รียนท่ีตอ้งปรับตวั
เท่านั้น ผูส้อนและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมดตอ้งปรับตวัเพ่ือน าเทคโนโลยใีนการท างานทางไกล เช่น การประชุมออนไลน์ การ
จดัการเอกสารผา่นระบบคลาวด ์เป็นตน้ มาใชใ้นการจดัการห้องเรียน จดัการเอกสารประกอบการเรียน และจดัการรูปแบบการเรียนนั้น 
เป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานใหแ้ก่ผูส้อนและบุคลากรทางการศึกษาได ้

การจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) นั้น จะเนน้ใหผู้เ้รียนเป็นผูค้น้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเองหรือสร้าง
ความรู้ดว้ยตนเอง โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผูส้อนเป็นผูอ้  านวยความสะดวกเพื่อให้ผูเ้รียนบรรลุเป้าหมาย (พิมพนัธ์   
เดชะคุปต,์ 2554, หนา้ 56) โดยใชก้ระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นการพฒันาความสามารถในการแกปั้ญหาดว้ยวิธีการฝึกให้ผูเ้รียนรู้จกั
ศึกษาคน้ควา้หาความรู้ โดยผูส้อนตั้งค  าถามเพ่ือกระตุน้ให้ผูเ้รียนใชก้ระบวนการทางความคิดหาเหตุผลจนคน้พบความรู้หรือ
แนวทางในการแกปั้ญหาท่ีถูกตอ้งดว้ยตนเอง สรุปเป็นวิธีการแกปั้ญหาและสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นการควบคุม ปรับปรุง
เปล่ียนแปลง หรือสร้างสรรคส่ิ์งแวดลอ้มในสภาพการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง (วิทวฒัน์ ขตัติยะมาน และอมลวรรณ วีระธรรมโม, 
2549, หนา้ 94) และสามารถน าการแกปั้ญหามาใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้อีกทั้งการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เป็นยทุธวธีิใน
การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ร่วมกนั มีประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้เน้ือหาและประเมินผลการเรียนรู้ดว้ยตวั
ของผูเ้รียนเองดว้ย นอกจากนั้น การสืบเสาะหาความรู้ยงัเก่ียวขอ้งกบักระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย คือ การถามค าถาม ออกแบบ 
การส ารวจขอ้มูล การวเิคราะห์ การสรุปผล การคิดคน้ประดิษฐ ์การแลกเปล่ียนความคิดเห็น และการส่ือสาร โดยอธิบายดว้ยการให้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางของการปฏิบติักิจกรรมการเรียนการสอนอยา่งแทจ้ริง และพยายามหาขอ้สรุป จนในท่ีสุดจะเกิดความคิดรวบ
ยอดในเร่ืองท่ีศึกษานั้ น ตลอดจนแก้ปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนระหว่างการเรียนการสอนได้ จึงกล่าวได้ว่า การจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) อาจเป็นแนวทางการจดัการเรียนรู้อยา่งหน่ึงท่ีจะช่วยพฒันาการสอนวรรคดีไทยไดดี้ยิง่ข้ึน 

จากประเด็นความส าคญัขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงเล็งเห็นว่า มีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีตอ้งมีการก าหนดแนวทางและวิธีการพฒันา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรคดีไทย โดยมีการวางแผนอยา่งเป็นระบบในการสร้างองคค์วามรู้ในการศึกษารูปแบบใหม่ เพื่อใชใ้น
การจดัการสอนวรรณคดีไทยและการปรับตวัให้เท่าทนักบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในสังคมทุกมิติรอบดา้น ซ่ึงการจะท าให้การ
เรียนวิธีใหม่น้ี มีประสิทธิผลสูงส าหรับผูเ้รียนทุกคน จ าเป็นตอ้งอาศยัหลายปัจจยัทั้งความพร้อมดา้นเทคโนโลยี ความพร้อมของ
ผูส้อนในการจดัการเรียนการสอนแบบใหม่ เช่น การจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ดว้ย
การคน้ควา้หาความรู้ หรือสร้างความรู้ดว้ยตนเอง โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์ และผูส้อนเป็นผูอ้  านวยความสะดวก เพื่อให้
ผูเ้รียนบรรลุเป้าหมาย และสามารถน าการแกปั้ญหามาใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้อีกทั้งการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เป็น
ยทุธวิธีในการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ร่วมกนั มีประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้เน้ือหาและประเมินผลการ
เรียนรู้ดว้ยตวัของผูเ้รียนเองดว้ย เพื่อใหก้ารจดัการเรียนการสอนดงักล่าว สอดรับกบัวกิฤตการณ์และสถานการณ์ปัญหาในปัจจุบนัท่ี
ไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ถือว่า การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี จะเป็น
กิจกรรมการเรียนรู้หน่ึงท่ีจะช่วยเป็นแนวทางในการพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทย เร่ือง อิเหนา ตอนศึกกะหมงักุหนิง 
ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ในการเรียนรู้ให้มีความรู้ไดต้ามตวัช้ีวดัและ
วตัถุประสงคใ์นระดบัท่ีเหมาะสมจนกลายเป็นวถีิปกติใหม่ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 
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ฐานปัญญา และเกรียงไกร สจัจะหฤทยั, 2563, หนา้ 213-224) ซ่ึงการจะท าใหก้ารเรียนวธีิใหม่น้ี มีประสิทธิผลสูงส าหรับผูเ้รียนทุกคน 
จ าเป็นตอ้งอาศยัหลายปัจจยั ทั้ งความพร้อมดา้นเทคโนโลยี ความพร้อมของผูส้อนในการจดัการเรียนการสอนแบบใหม่ เช่น การ
จดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) มาใชใ้นการสอน ซ่ึงการเปล่ียนแปลงน้ี ไม่เพียงแต่ผูเ้รียนท่ีตอ้งปรับตวั
เท่านั้น ผูส้อนและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมดตอ้งปรับตวัเพ่ือน าเทคโนโลยใีนการท างานทางไกล เช่น การประชุมออนไลน์ การ
จดัการเอกสารผา่นระบบคลาวด ์เป็นตน้ มาใชใ้นการจดัการห้องเรียน จดัการเอกสารประกอบการเรียน และจดัการรูปแบบการเรียนนั้น 
เป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานใหแ้ก่ผูส้อนและบุคลากรทางการศึกษาได ้

การจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) นั้น จะเนน้ใหผู้เ้รียนเป็นผูค้น้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเองหรือสร้าง
ความรู้ดว้ยตนเอง โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผูส้อนเป็นผูอ้  านวยความสะดวกเพื่อให้ผูเ้รียนบรรลุเป้าหมาย (พิมพนัธ์   
เดชะคุปต,์ 2554, หนา้ 56) โดยใชก้ระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นการพฒันาความสามารถในการแกปั้ญหาดว้ยวิธีการฝึกให้ผูเ้รียนรู้จกั
ศึกษาคน้ควา้หาความรู้ โดยผูส้อนตั้งค  าถามเพื่อกระตุน้ให้ผูเ้รียนใชก้ระบวนการทางความคิดหาเหตุผลจนคน้พบความรู้หรือ
แนวทางในการแกปั้ญหาท่ีถูกตอ้งดว้ยตนเอง สรุปเป็นวิธีการแกปั้ญหาและสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นการควบคุม ปรับปรุง
เปล่ียนแปลง หรือสร้างสรรคส่ิ์งแวดลอ้มในสภาพการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง (วิทวฒัน์ ขตัติยะมาน และอมลวรรณ วีระธรรมโม, 
2549, หนา้ 94) และสามารถน าการแกปั้ญหามาใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้อีกทั้งการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เป็นยทุธวธีิใน
การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ร่วมกนั มีประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้เน้ือหาและประเมินผลการเรียนรู้ดว้ยตวั
ของผูเ้รียนเองดว้ย นอกจากนั้น การสืบเสาะหาความรู้ยงัเก่ียวขอ้งกบักระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย คือ การถามค าถาม ออกแบบ 
การส ารวจขอ้มูล การวเิคราะห์ การสรุปผล การคิดคน้ประดิษฐ ์การแลกเปล่ียนความคิดเห็น และการส่ือสาร โดยอธิบายดว้ยการให้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางของการปฏิบติักิจกรรมการเรียนการสอนอยา่งแทจ้ริง และพยายามหาขอ้สรุป จนในท่ีสุดจะเกิดความคิดรวบ
ยอดในเร่ืองท่ีศึกษานั้ น ตลอดจนแก้ปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนระหว่างการเรียนการสอนได้ จึงกล่าวได้ว่า การจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) อาจเป็นแนวทางการจดัการเรียนรู้อยา่งหน่ึงท่ีจะช่วยพฒันาการสอนวรรคดีไทยไดดี้ยิง่ข้ึน 

จากประเด็นความส าคญัขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงเล็งเห็นว่า มีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีตอ้งมีการก าหนดแนวทางและวิธีการพฒันา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรคดีไทย โดยมีการวางแผนอยา่งเป็นระบบในการสร้างองคค์วามรู้ในการศึกษารูปแบบใหม่ เพื่อใชใ้น
การจดัการสอนวรรณคดีไทยและการปรับตวัให้เท่าทนักบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในสังคมทุกมิติรอบดา้น ซ่ึงการจะท าให้การ
เรียนวิธีใหม่น้ี มีประสิทธิผลสูงส าหรับผูเ้รียนทุกคน จ าเป็นตอ้งอาศยัหลายปัจจยัทั้งความพร้อมดา้นเทคโนโลยี ความพร้อมของ
ผูส้อนในการจดัการเรียนการสอนแบบใหม่ เช่น การจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ดว้ย
การคน้ควา้หาความรู้ หรือสร้างความรู้ดว้ยตนเอง โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์ และผูส้อนเป็นผูอ้  านวยความสะดวก เพื่อให้
ผูเ้รียนบรรลุเป้าหมาย และสามารถน าการแกปั้ญหามาใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้อีกทั้งการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เป็น
ยทุธวิธีในการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ร่วมกนั มีประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้เน้ือหาและประเมินผลการ
เรียนรู้ดว้ยตวัของผูเ้รียนเองดว้ย เพื่อใหก้ารจดัการเรียนการสอนดงักล่าว สอดรับกบัวกิฤตการณ์และสถานการณ์ปัญหาในปัจจุบนัท่ี
ไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ถือว่า การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี จะเป็น
กิจกรรมการเรียนรู้หน่ึงท่ีจะช่วยเป็นแนวทางในการพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทย เร่ือง อิเหนา ตอนศึกกะหมงักุหนิง 
ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ในการเรียนรู้ให้มีความรู้ไดต้ามตวัช้ีวดัและ
วตัถุประสงคใ์นระดบัท่ีเหมาะสมจนกลายเป็นวถีิปกติใหม่ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 
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วตัถุประสงค์การวจิยั 
 

1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทย เร่ือง อิเหนา ตอนศึกกะหมงักหุนิง ของนกัเรียนกลุ่มทดลอง ก่อน
และหลงัการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทย เร่ือง อิเหนา ตอนศึกกะหมงักหุนิง หลงัการจดัการเรียนรู้ ระหวา่ง
นกัเรียนกลุ่มทดลองกบันกัเรียนกลุ่มควบคุม 

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) 
 

กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 
 

                                            

 

 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 
 
 
 
 

   การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)   
   วรรณคดีไทย เร่ือง อิเหนา ตอนศึกกะหมงักหุนิง  
   ไดแ้ก่ 
   ขั้นท่ี 1 การสร้างความสนใจ (engagement)               
   ขั้นท่ี 2 การส ารวจและคน้หา (exploration) 
   ขั้นท่ี 3 การอธิบายและลงขอ้สรุป (explanation) 
   ขั้นท่ี 4 การขยายความรู้ (elaboration) 
   ขั้นท่ี 5 การประเมินผล (evaluation)  

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทย 
เร่ือง อิเหนา ตอนศึกกะหมงักหุนิง 
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  

ความพึงพอใจของนกัเรียน                           
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4                                            

ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้                                   
แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) 

ตวัแปรต้น ตวัแปรตาม 

การจดัการเรียนรู้แบบปกต ิ

 

แนวคดิทฤษฎ ี
เกีย่วกบัการวจิยั 
- การจดัการ   
  เรียนรู้แบบสืบ  
  เสาะหาความรู้  
  (5E)  
 
- การจดัการ 

  เรียนรู้แบบ 

  ปกติ 
 
 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

ผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 
 
การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) 

พิมพนัธ ์เดชะคุปต ์(2546) ไดก้ล่าวถึง การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ หมายถึง การจดัการเรียนการสอนท่ีให้ผูเ้รียนเป็น 
ผูค้น้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง หรือสร้างความรู้ดว้ยตนเอง โดยการใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ครูเป็นผูอ้  านวยความสะดวก 
เพื่อใหผู้เ้รียนบรรลุเป้าหมาย  

ทิศนา แขมมณี (2564) ไดก้ล่าวถึงการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ หมายถึง การสอนท่ีผูส้อนกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดค าถาม 
เกิดความคิด และลงมือเสาะแสวงหาความรู้ เพื่อน ามาประมวลหาค าตอบหรือขอ้สรุปดว้ยตนเอง  โดยท่ีผูส้อนช่วยอ านวยความ
สะดวกในการเรียนรู้ในดา้นต่าง ๆ ใหแ้ก่ผูเ้รียน เช่น ในดา้นการสืบคน้หาแหล่งความรู้ การศึกษาขอ้มูล การวเิคราะห์ การสรุปขอ้มูล 
การอภิปรายโตแ้ยง้ทางวชิาการ และการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

ดงันั้น การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้การพฒันาความสามารถในการ
แกปั้ญหาเพ่ือให้ผูเ้รียนบรรลุเป้าหมาย โดยผูส้อนเป็นผูอ้  านวยความสะดวก และฝึกให้ผูเ้รียนเป็นผูค้น้ควา้หาความรู้หรือสร้าง
ความรู้ โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือเกิดความคิดในการเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ดว้ยตนเอง ประกอบดว้ย 5 ขั้น 
ไดแ้ก่ 

ขั้นที่ 1 การสร้างความสนใจ (engagement) เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการเรียนรู้ท่ีจะน าเขา้สู่บทเรียน ในการจุดประกาย
ความสนใจให้ผูเ้รียนสนใจในบทเรียน หรือเร่ืองท่ีน่าสนใจ โดยหัวขอ้อาจจะมาจากแผนการเรียน จากความสนใจของตวัผูเ้รียน 
หรือจากผลการอภิปรายกลุ่ม  

ซ่ึงในการจดัการเรียนการสอนวรรณคดีไทย เร่ือง อิเหนา ตอนศึกกะหมงักุหนิง จากตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง 
ประวติัความเป็นมา เร่ือง อิเหนา ตอนศึกกะหมงักุหนิง ผูส้อนไดด้ าเนินการจดักิจกรรม/กระบวนการจดัการเรียนรู้ เพื่อให้มีความ
สอดคลอ้งสมัพนัธ์กนัระหวา่งเน้ือหาสาระและพฤติกรรมในกระบวนการเรียนการสอน โดยตวัอยา่งกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ ใน
ขั้นท่ี 1 คือ การสร้างความสนใจให้กบัผูเ้รียน ตวัอย่างเช่น ครูน าแถบบนัทึกเสียง เพลง “บุษบาเส่ียงเทียน” มาเปิดให้นกัเรียนฟัง  
พร้อมทั้งซักถามนกัเรียนว่า เน้ือหาในเพลงน้ี มีความหมายว่าอย่างไร และกล่าวถึงเร่ืองใด ซ่ึงเป็นการกระตุน้ความสนใจเพ่ือให้
ผูเ้รียนสนใจในการเรียนการสอน ความเป็นมา และประวติัผูแ้ต่ง เร่ือง อิเหนา ตอน ศึกกะหมงักหุนิง เป็นตน้ 

ขั้นที ่2 การส ารวจและค้นหา (exploration) เม่ือผูส้อนและผูเ้รียนไดป้ระเด็น หรือค าถามท่ีสนใจจะศึกษาจากขั้นท่ี 1 แลว้ 
ในขั้นน้ี จะเป็นการวางแผนก าหนดแนวทางในการเสาะหาความรู้ ตั้งสมมติฐาน และลงมือปฏิบติัในการคน้หาความรู้ ส่งเสริมให้
ผูเ้รียนสร้างประสบการณ์ร่วมกนัในการส ารวจและพฒันาความคิดรวบยอด กระบวนการ และทกัษะ 

ซ่ึงในการจดัการเรียนการสอนวรรณคดีไทย เร่ือง อิเหนา ตอนศึกกะหมงักุหนิง จากตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง 
ประวติัความเป็นมา เร่ือง อิเหนา ตอนศึกกะหมงักุหนิง ผูส้อนไดด้ าเนินการจดักิจกรรม/กระบวนการจดัการเรียนรู้ เพื่อให้มีความ
สอดคลอ้งสมัพนัธ์กนัระหวา่งเน้ือหาสาระและพฤติกรรมในกระบวนการเรียนการสอน โดยตวัอยา่งกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ ใน
ขั้นท่ี 2 การส ารวจและคน้หา (exploration) เช่น (1) ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกนัตามความสามารถ คือ เก่ง  
ปานกลางค่อนขา้งเก่ง ปานกลางค่อนขา้งอ่อน และอ่อน จากนั้น ให้แต่ละกลุ่มร่วมกนัศึกษาประวติัความเป็นมา เร่ือง อิเหนา ตอน 
ศึกกะหมงักุหนิง โดยครูช่วยอธิบายเพ่ิมเติมอยา่งละเอียด และ (2) ให้นกัเรียนเล่นเกม “ตอบไว ไดแ้ตม้” โดยครูจะตั้งค  าถามเร่ือง 
ประวติัความเป็นมา เร่ือง อิเหนา ตอนศึกกะหมงักหุนิง ท่ีนกัเรียนแต่ละกลุ่มไดศึ้กษาไปแลว้  และใหแ้ต่ละกลุ่มร่วมกนัตอบค าถามท่ี



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี

797797

แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

ผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 
 
การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) 

พิมพนัธ ์เดชะคุปต ์(2546) ไดก้ล่าวถึง การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ หมายถึง การจดัการเรียนการสอนท่ีให้ผูเ้รียนเป็น 
ผูค้น้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง หรือสร้างความรู้ดว้ยตนเอง โดยการใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ครูเป็นผูอ้  านวยความสะดวก 
เพื่อใหผู้เ้รียนบรรลุเป้าหมาย  

ทิศนา แขมมณี (2564) ไดก้ล่าวถึงการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ หมายถึง การสอนท่ีผูส้อนกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดค าถาม 
เกิดความคิด และลงมือเสาะแสวงหาความรู้ เพื่อน ามาประมวลหาค าตอบหรือขอ้สรุปดว้ยตนเอง  โดยท่ีผูส้อนช่วยอ านวยความ
สะดวกในการเรียนรู้ในดา้นต่าง ๆ ใหแ้ก่ผูเ้รียน เช่น ในดา้นการสืบคน้หาแหล่งความรู้ การศึกษาขอ้มูล การวเิคราะห์ การสรุปขอ้มูล 
การอภิปรายโตแ้ยง้ทางวชิาการ และการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

ดงันั้น การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้การพฒันาความสามารถในการ
แกปั้ญหาเพ่ือให้ผูเ้รียนบรรลุเป้าหมาย โดยผูส้อนเป็นผูอ้  านวยความสะดวก และฝึกให้ผูเ้รียนเป็นผูค้น้ควา้หาความรู้หรือสร้าง
ความรู้ โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือเกิดความคิดในการเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ดว้ยตนเอง ประกอบดว้ย 5 ขั้น 
ไดแ้ก่ 

ขั้นที่ 1 การสร้างความสนใจ (engagement) เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการเรียนรู้ท่ีจะน าเขา้สู่บทเรียน ในการจุดประกาย
ความสนใจให้ผูเ้รียนสนใจในบทเรียน หรือเร่ืองท่ีน่าสนใจ โดยหัวขอ้อาจจะมาจากแผนการเรียน จากความสนใจของตวัผูเ้รียน 
หรือจากผลการอภิปรายกลุ่ม  

ซ่ึงในการจดัการเรียนการสอนวรรณคดีไทย เร่ือง อิเหนา ตอนศึกกะหมงักุหนิง จากตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง 
ประวติัความเป็นมา เร่ือง อิเหนา ตอนศึกกะหมงักุหนิง ผูส้อนไดด้ าเนินการจดักิจกรรม/กระบวนการจดัการเรียนรู้ เพื่อให้มีความ
สอดคลอ้งสมัพนัธ์กนัระหวา่งเน้ือหาสาระและพฤติกรรมในกระบวนการเรียนการสอน โดยตวัอยา่งกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ ใน
ขั้นท่ี 1 คือ การสร้างความสนใจให้กบัผูเ้รียน ตวัอย่างเช่น ครูน าแถบบนัทึกเสียง เพลง “บุษบาเส่ียงเทียน” มาเปิดให้นกัเรียนฟัง  
พร้อมทั้งซักถามนกัเรียนว่า เน้ือหาในเพลงน้ี มีความหมายว่าอย่างไร และกล่าวถึงเร่ืองใด ซ่ึงเป็นการกระตุน้ความสนใจเพ่ือให้
ผูเ้รียนสนใจในการเรียนการสอน ความเป็นมา และประวติัผูแ้ต่ง เร่ือง อิเหนา ตอน ศึกกะหมงักหุนิง เป็นตน้ 

ขั้นที ่2 การส ารวจและค้นหา (exploration) เม่ือผูส้อนและผูเ้รียนไดป้ระเด็น หรือค าถามท่ีสนใจจะศึกษาจากขั้นท่ี 1 แลว้ 
ในขั้นน้ี จะเป็นการวางแผนก าหนดแนวทางในการเสาะหาความรู้ ตั้งสมมติฐาน และลงมือปฏิบติัในการคน้หาความรู้ ส่งเสริมให้
ผูเ้รียนสร้างประสบการณ์ร่วมกนัในการส ารวจและพฒันาความคิดรวบยอด กระบวนการ และทกัษะ 

ซ่ึงในการจดัการเรียนการสอนวรรณคดีไทย เร่ือง อิเหนา ตอนศึกกะหมงักุหนิง จากตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง 
ประวติัความเป็นมา เร่ือง อิเหนา ตอนศึกกะหมงักุหนิง ผูส้อนไดด้ าเนินการจดักิจกรรม/กระบวนการจดัการเรียนรู้ เพื่อให้มีความ
สอดคลอ้งสมัพนัธ์กนัระหวา่งเน้ือหาสาระและพฤติกรรมในกระบวนการเรียนการสอน โดยตวัอยา่งกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ ใน
ขั้นท่ี 2 การส ารวจและคน้หา (exploration) เช่น (1) ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกนัตามความสามารถ คือ เก่ง  
ปานกลางค่อนขา้งเก่ง ปานกลางค่อนขา้งอ่อน และอ่อน จากนั้น ให้แต่ละกลุ่มร่วมกนัศึกษาประวติัความเป็นมา เร่ือง อิเหนา ตอน 
ศึกกะหมงักุหนิง โดยครูช่วยอธิบายเพ่ิมเติมอยา่งละเอียด และ (2) ให้นกัเรียนเล่นเกม “ตอบไว ไดแ้ตม้” โดยครูจะตั้งค  าถามเร่ือง 
ประวติัความเป็นมา เร่ือง อิเหนา ตอนศึกกะหมงักหุนิง ท่ีนกัเรียนแต่ละกลุ่มไดศึ้กษาไปแลว้  และใหแ้ต่ละกลุ่มร่วมกนัตอบค าถามท่ี



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

798798

ครูถาม กลุ่มใด สามารถยกมือตอบค าถามไดเ้ร็วและถูกตอ้งท่ีสุด จะไดค้ะแนน เม่ือจบเกมกลุ่มไหนไดค้ะแนนมากท่ีสุด จะเป็นผู ้
ชนะ  

ขั้นที ่3 การอธิบายและลงข้อสรุป (explanation) เป็นการน าขอ้มูลท่ีรวมรวมและอภิปรายมาจากขั้นท่ี 2 ไปสู่การวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ อภิปรายผล และสรุปผล และน าเสนอขอ้สรุปในรูปแบบต่าง ๆ ในห้องเรียน ขอ้สรุปในชั้นน้ี อาจจะสอดคลอ้งหรือ
แตกต่างจากสมมติฐานท่ีไดต้ั้งไวใ้นขั้นท่ี 1 ก็ได ้ซ่ึงผลท่ีไดจ้ะสร้างความรู้ให้ผูเ้รียนวา่ เหตุใดจึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
หรือเหตุใดจึงแตกต่างจากสมมติฐานท่ีตั้งไว ้  

ซ่ึงในการจดัการเรียนการสอนวรรณคดีไทย เร่ือง อิเหนา ตอนศึกกะหมงักุหนิง จากตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง 
ประวติัความเป็นมา เร่ือง อิเหนา ตอนศึกกะหมงักุหนิง ผูส้อนไดด้ าเนินการจดักิจกรรม/กระบวนการจดัการเรียนรู้ เพื่อให้มีความ
สอดคลอ้งสมัพนัธ์กนัระหวา่งเน้ือหาสาระและพฤติกรรมในกระบวนการเรียนการสอน โดยตวัอยา่งกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ คือ 
(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มจับคู่กันเป็น 2 คู่ ให้แต่ละคู่ร่วมกันท า ใบงาน เร่ือง ความเป็นมาและประวติั ผูแ้ต่งเร่ือง อิเหนา ตอน  
ศึกกะหมงักุหนิง โดยให้นักเรียนคนหน่ึง คิดดงัๆ แสดงถึงการคิดตอบค าถาม และเขียนค าตอบ และสมาชิกอีกคนหน่ึงเป็นฝ่าย
สังเกต ตรวจสอบ (นกัเรียนอีกคู่หน่ึงปฏิบติักิจกรรมในท านองเดียวกนั) และ (2) นกัเรียนแต่ละคู่เปล่ียนบทบาทกนัในค าถามขอ้
ต่อไป โดยสลบัหนา้ท่ีจากผูต้อบเป็นผูส้งัเกต จากผูส้งัเกตเป็นผูต้อบ 

ขั้นที ่4 การขยายความรู้ (elaboration) เป็นการเช่ือมโยงความรู้ท่ีไดจ้ากการคน้พบในขั้นท่ี 3 กบัความรู้และประสบการณ์
เดิมของผูเ้รียน เป็นการค าตอบเพ่ิมเติมความรู้ให้กวา้งขวางข้ึน ซ่ึงผลท่ีไดจ้ะสร้างความรู้ให้ผูเ้รียนว่า เหตุใดจึงสอดคลอ้งกบั
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้หรือเหตุใดจึงแตกต่างจากสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

ซ่ึงในการจดัการเรียนการสอนวรรณคดีไทย เร่ือง อิเหนา ตอนศึกกะหมงักุหนิง จากตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง 
ประวติัความเป็นมา เร่ือง อิเหนา ตอนศึกกะหมงักุหนิง ผูส้อนไดด้ าเนินการจดักิจกรรม/กระบวนการจดัการเรียนรู้ เพื่อให้มีความ
สอดคลอ้งสมัพนัธ์กนัระหวา่งเน้ือหาสาระและพฤติกรรมในกระบวนการเรียนการสอน โดยตวัอยา่งกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ คือ 
เม่ือตอบค าถามครบทุกขอ้แลว้ ให้นกัเรียนแต่ละคู่ในกลุ่มเดียวกนั (4 คน) เปรียบเทียบค าตอบกนั และช่วยกนัอธิบายแสดงความ
คิดเห็นเพ่ิมเติมเพ่ือความกระจ่างชดัเจน 

ขั้นที ่5 การประเมินผล (evaluation) เป็นการประเมินความรู้ท่ีผูเ้รียนไดรั้บจากการสืบเสาะหาความรู้และอภิปรายผล โดย
กระบวนการประเมินผล จะเป็นการประเมินความถูกตอ้งของความรู้ท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนรู้มา และการประยกุตใ์ชค้วามรู้นั้น ในรูปแบบ
ของการวเิคราะห์ การวจิารณ์ การแลกเปล่ียนความรู้   

ซ่ึงในการจดัการเรียนการสอนวรรณคดีไทย เร่ือง อิเหนา ตอนศึกกะหมงักุหนิง จากตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง 
ประวติัความเป็นมา เร่ือง อิเหนา ตอนศึกกะหมงักุหนิง ผูส้อนไดด้ าเนินการจดักิจกรรม/กระบวนการจดัการเรียนรู้ เพื่อให้มีความ
สอดคลอ้งสมัพนัธ์กนัระหวา่งเน้ือหาสาระและพฤติกรรมในกระบวนการเรียนการสอน โดยตวัอยา่งกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ คือ 
(1) ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ออกมาน าเสนอค าตอบในใบงานหน้าชั้นเรียน กลุ่มละ 1 หัวขอ้ จากนั้น เก็บรวบรวมใบงานส่งครู        
(2) นกัเรียนร่วมกนัสรุปความเป็นมาและประวติัผูแ้ต่ง เร่ือง อิเหนา ตอนศึกกะหมงักหุนิง 

 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ยทุธ ไกยวรรณ์ (2550) ไดใ้ห้ความหมายของ การวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วา่หมายถึง แบบทดสอบท่ีสร้างข้ึน เพื่อ
วดัผลส าเร็จของการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เน้ือหาใดเน้ือหาหน่ึงว่า ผูท่ี้ถูกวดัมีความรู้ความสามารถเก่ียวกบัเน้ือหานั้นมากน้อย
เพียงใด 

สมนึก ภทัทิยธนี (2551) ไดใ้ห้ความหมายของ การวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วา่หมายถึง การวดัสมรรถภาพสมองดา้น
ต่าง ๆ ท่ีผูเ้รียนไดรั้บการเรียนรู้ท่ีผา่นมาแลว้ 

พิสณุ ฟองศรี (2549) ไดใ้ห้ความหมายของ การวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วา่หมายถึง การน าแบบทดสอบท่ีนิยมใชก้นั
มากในการวิจยัในชั้นเรียน เป็นชุดของขอ้ค าถามท่ีกระตุน้หรือชกัน าให้ผูเ้ขา้สอบแสดงพฤติกรรมท่ีตอบสนอง ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ความรู้ด้านสมอง (cognitive) ใช้กันมากในการประเมินผลการเรียนรู้ด้านพุทธพิสัย คะแนนจากการสอบเป็นตวัสะท้อนถึง
ความส าเร็จของการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

ดงันั้น ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง การใชแ้บบทดสอบวดัความรู้ความสามารถของผูเ้รียนตามการเรียนรู้ในแต่สาระ
และตามจุดประสงคข์องวชิา หรือเน้ือหาท่ีผูเ้รียนไดรั้บการเรียนรู้ท่ีผ่านมาแลว้ สามารถวดัระดบัความรู้ ความจ า ดา้นการคิด ความ
เขา้ใจ การน าไปใช ้ และการวิเคราะห์ได้ โดยในการศึกษาวิจยัเร่ือง การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทย เร่ือง อิเหนา 
ตอนศึกกะหมงักุหนิง ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนมธัยมศึกษา
เทศบาลเมืองสวรรคโลก ผูว้จิยัไดส้รุปกระบวนการวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนตามขั้นตอนการด าเนินการวจิยั ไดด้งัน้ี 

1. ผูว้ิจัยให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน (pre-test) กับนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม โดยใช้
แบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทย เร่ือง อิเหนา ตอนศึกกะหมงักหุนิง (ก่อนเรียน) 

2. ผูว้จิยัด าเนินการทดลอง โดยใชเ้วลาในการจดัการเรียนรู้ทั้งส้ิน 8 คาบเรียน 
3. ผูว้ิจยัให้นักเรียนท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน (post-test) กบันักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่ม

ควบคุม เม่ือเสร็จส้ินการจดัการเรียนรู้ตามท่ีก าหนด โดยใชแ้บบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทย เร่ือง อิเหนา ตอนศึก
กะหมงักหุนิง (หลงัเรียน) 

4. เม่ือจบการด าเนินการทดลอง ดว้ยการใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ผูว้จิยัน าแบบสอบถามความ
พึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) วรรณคดีไทย เร่ือง อิเหนา ตอนศึกกะหมงักุหนิง ไปสอบถามกับ
นกัเรียนกลุ่มทดลอง 

5. การวเิคราะห์ผลจากการด าเนินการทดลอง และการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั แลว้น ามาวิเคราะห์
ผลขอ้มูลโดยการใชส้ถิติพ้ืนฐาน และการทดสอบสมมติฐานดว้ยการหาค่าที (t test) 

 
วรรณคดไีทย เร่ือง อิเหนา ตอนศึกกะหมังกหุนิง 

วรรณคดีไทย เร่ือง อิเหนา ตอนศึกกะหมงักุหนิง หมายถึง บทละครพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้
นภาลยั (รัชกาลท่ี 2) ซ่ีงเป็นบทละครท่ีวรรณคดีสโมสรยกยอ่งให้เป็นยอดของบทละครร า เป็นผลงานท่ีสร้างสรรคข้ึ์นจากอารมณ์ 
ความรู้สึก ความคิด หรือประสบการณ์ต่าง ๆ โดยถ่ายทอดเร่ืองราวหรือความคิดนั้นผา่นตวัหนงัสือหรือตวัอกัษร ซ่ึงเน้ือหาบทละคร
ร า เร่ือง อิเหนา ตอนศึกกะหมงักุหนิง ท่ีไดน้ ามาใชก้ระบวนการวิจยัคร้ังน้ี เพ่ือออกแบบแผนการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ (5E) มีรายละเอียดเน้ือเร่ือง ดงัน้ี 
 เน้ือหาวรรณคดี เร่ือง อิเหนา ตอนศึกกะหมงักุหนิง กล่าวถึง ทา้วกะหมงักุหนิง มีพระโอรส คือ วิหยาสะก า ครองเมือง        
ปาหยงั และโอรสอีกพระองค ์ครองเมืองปะหมนัสลดั วนัหน่ึงวหิยาสะก าไดเ้สด็จประพาสป่า ไดเ้จอรูปนางบุษบาท่ีหายไป จึงคลัง่
ไคลน้างบุษบาเป็นอย่างมาก ทา้วกะหมงักุหนิงจึงสืบเร่ืองและให้ทูตไปสู่ขอ แต่ทา้วดาหาไดย้กนางบุษบาให้จรกาไปแลว้ ทา้ว             
กะหมงักหุนิงจึงตั้งใจจะยกทพัมาแยง่ชิงนางบุษบาไป โดยใหร้ะตูปาหยงัและระตูปะหมนั พระอนุชา ยกทพัมาช่วย โดยมีวหิยาสะก า
เป็นทพัหนา้ และพระอนุชาทั้งสองคนเป็นทพัหลงั 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’
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สมนึก ภทัทิยธนี (2551) ไดใ้ห้ความหมายของ การวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วา่หมายถึง การวดัสมรรถภาพสมองดา้น
ต่าง ๆ ท่ีผูเ้รียนไดรั้บการเรียนรู้ท่ีผา่นมาแลว้ 

พิสณุ ฟองศรี (2549) ไดใ้ห้ความหมายของ การวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วา่หมายถึง การน าแบบทดสอบท่ีนิยมใชก้นั
มากในการวิจยัในชั้นเรียน เป็นชุดของขอ้ค าถามท่ีกระตุน้หรือชกัน าให้ผูเ้ขา้สอบแสดงพฤติกรรมท่ีตอบสนอง ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ความรู้ด้านสมอง (cognitive) ใช้กันมากในการประเมินผลการเรียนรู้ด้านพุทธพิสัย คะแนนจากการสอบเป็นตวัสะท้อนถึง
ความส าเร็จของการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

ดงันั้น ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง การใชแ้บบทดสอบวดัความรู้ความสามารถของผูเ้รียนตามการเรียนรู้ในแต่สาระ
และตามจุดประสงคข์องวชิา หรือเน้ือหาท่ีผูเ้รียนไดรั้บการเรียนรู้ท่ีผ่านมาแลว้ สามารถวดัระดบัความรู้ ความจ า ดา้นการคิด ความ
เขา้ใจ การน าไปใช ้ และการวิเคราะห์ได้ โดยในการศึกษาวิจยัเร่ือง การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทย เร่ือง อิเหนา 
ตอนศึกกะหมงักุหนิง ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนมธัยมศึกษา
เทศบาลเมืองสวรรคโลก ผูว้จิยัไดส้รุปกระบวนการวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนตามขั้นตอนการด าเนินการวจิยั ไดด้งัน้ี 

1. ผูว้ิจัยให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน (pre-test) กับนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม โดยใช้
แบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทย เร่ือง อิเหนา ตอนศึกกะหมงักหุนิง (ก่อนเรียน) 

2. ผูว้จิยัด าเนินการทดลอง โดยใชเ้วลาในการจดัการเรียนรู้ทั้งส้ิน 8 คาบเรียน 
3. ผูว้ิจยัให้นักเรียนท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน (post-test) กบันักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่ม

ควบคุม เม่ือเสร็จส้ินการจดัการเรียนรู้ตามท่ีก าหนด โดยใชแ้บบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทย เร่ือง อิเหนา ตอนศึก
กะหมงักหุนิง (หลงัเรียน) 

4. เม่ือจบการด าเนินการทดลอง ดว้ยการใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ผูว้จิยัน าแบบสอบถามความ
พึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) วรรณคดีไทย เร่ือง อิเหนา ตอนศึกกะหมงักุหนิง ไปสอบถามกับ
นกัเรียนกลุ่มทดลอง 

5. การวเิคราะห์ผลจากการด าเนินการทดลอง และการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั แลว้น ามาวิเคราะห์
ผลขอ้มูลโดยการใชส้ถิติพ้ืนฐาน และการทดสอบสมมติฐานดว้ยการหาค่าที (t test) 

 
วรรณคดไีทย เร่ือง อิเหนา ตอนศึกกะหมังกหุนิง 

วรรณคดีไทย เร่ือง อิเหนา ตอนศึกกะหมงักุหนิง หมายถึง บทละครพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้
นภาลยั (รัชกาลท่ี 2) ซ่ีงเป็นบทละครท่ีวรรณคดีสโมสรยกยอ่งให้เป็นยอดของบทละครร า เป็นผลงานท่ีสร้างสรรคข้ึ์นจากอารมณ์ 
ความรู้สึก ความคิด หรือประสบการณ์ต่าง ๆ โดยถ่ายทอดเร่ืองราวหรือความคิดนั้นผา่นตวัหนงัสือหรือตวัอกัษร ซ่ึงเน้ือหาบทละคร
ร า เร่ือง อิเหนา ตอนศึกกะหมงักุหนิง ท่ีไดน้ ามาใชก้ระบวนการวิจยัคร้ังน้ี เพื่อออกแบบแผนการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ (5E) มีรายละเอียดเน้ือเร่ือง ดงัน้ี 
 เน้ือหาวรรณคดี เร่ือง อิเหนา ตอนศึกกะหมงักุหนิง กล่าวถึง ทา้วกะหมงักุหนิง มีพระโอรส คือ วิหยาสะก า ครองเมือง        
ปาหยงั และโอรสอีกพระองค ์ครองเมืองปะหมนัสลดั วนัหน่ึงวหิยาสะก าไดเ้สด็จประพาสป่า ไดเ้จอรูปนางบุษบาท่ีหายไป จึงคลัง่
ไคลน้างบุษบาเป็นอย่างมาก ทา้วกะหมงักุหนิงจึงสืบเร่ืองและให้ทูตไปสู่ขอ แต่ทา้วดาหาไดย้กนางบุษบาให้จรกาไปแลว้ ทา้ว             
กะหมงักหุนิงจึงตั้งใจจะยกทพัมาแยง่ชิงนางบุษบาไป โดยใหร้ะตูปาหยงัและระตูปะหมนั พระอนุชา ยกทพัมาช่วย โดยมีวหิยาสะก า
เป็นทพัหนา้ และพระอนุชาทั้งสองคนเป็นทพัหลงั 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี
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          ดา้นทา้วดาหาเม่ือทราบความว่า ทา้วกะหมงักหุนิงเตรียมยกทพัมาตี จึงไดข้อความช่วยเหลือจากทา้วกุเรปัน ทา้วกาหลงั 
และทา้วสิงหดัส่าหรี ทา้วกเุรปันจึงไดส่้งพระราชสาสน์มาฉบบัหน่ึง เพ่ือใหอิ้เหนายกทพัมาช่วย อีกฉบบัส่งให้ระตูหมนัหยา พร้อม
ต าหนิท่ีนางจินตะหราวาตี ลูกสาวของระตูหมนัหยา เป็นตน้เหตุของการเกิดศึกน้ี ระตูหมนัหยารู้สึกผิดจึงส่งทพัไปช่วยอิเหนา ดา้น
ทา้วกาหลงัก็ใหต้  ามะหงงกบัดะหมงัมาช่วย และทา้วสิงหดัส่าหรีก็ส่งสุหรานากงมาช่วยเช่นกนั จนกระทัง่ถึงเมืองดาหา อิเหนาจึงมี
บญัชาใหร้บกบัทา้วกะหมงักหุนิง 
          เม่ือทั้ งสองฝ่าย ฝ่ายทัพของท้าวดาหาและท้าวกะหมังกุหนิงเผชิญหน้ากัน สังคามาระตาก็ต่อสู้กับวิหยาสะก า ซ่ึง                    
วิหยาสะก าเป็นฝ่ายเพล่ียงพล ้า ถูกสังคามาระตาสังหาร เม่ือทา้วกะหมงักุหนิงเห็นลูกตายก็โกรธ จึงควบมา้ไล่ตามสังคามาระตา 
อิเหนาจึงเขา้สกดัเอาไว ้และทั้งสองก็ต่อสู้กนั แต่อิเหนามองวา่ ทา้วกะหมงักุหนิงเก่งเพลงดาบ จึงขอให้ใชก้ริชสู้ สุดทา้ยอิเหนาใช้
กริชสงัหารทา้วกะหมงักหุนิง ระตูปะหมนัและระตูปาหยงัคิดวา่ ทพัของอิเหนานั้นยิง่ใหญ่เกินจะตา้นทาน ไพร่พลจึงกระจดักระจาย
ไปคนละทิศละทาง ระตูทั้งสองจึงขอยอมแพอิ้เหนาพร้อมทั้งเขา้เฝ้าและคร ่ าครวญวา่ กะหมงักหุนิงไม่เคยรบแพใ้คร แต่เพราะรักลูก
มากเกินไปจึงติดประมาท วหิยาสะก าเองก็ตายตั้งแต่อายยุงันอ้ย แมจ้ะมีความกลา้หาญมากก็ตาม 

 
วธีิด าเนินการวจิยั 

 
1. ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนมธัยมศึกษาเทศบาล

เมืองสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั จ านวน 4 หอ้งเรียน รวมจ านวนนกัเรียน 177 คน 
2. กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนมธัยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก ภาคเรียน 

ท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 2 หอ้งเรียน ซ่ึงไดม้าจากวธีิการสุ่มอยา่งง่าย (simple random sampling) โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่ม
ดว้ยการจบัสลาก เป็นกลุ่มทดลอง คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/1 จ านวนนกัเรียนทั้งหมด 40 คน จดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะ    
หาความรู้ (5E) วรรณคดีไทย เร่ือง อิเหนา ตอนศึกกะหมงักุหนิง และกลุ่มควบคุม คือ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/3 จ านวน
นกัเรียนทั้งหมด 40 คน โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบปกติวรรณคดีไทย เร่ือง อิเหนา ตอนศึกกะหมงักหุนิง 

3. การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั มีดงัน้ี 
    3.1 แผนการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) วรรณคดีไทยเร่ือง อิเหนา ตอนศึกกะหมงักหุนิง 

 ผูว้ิจัยด าเนินการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  (5E) วรรณคดีไทย เร่ือง อิเหนา ตอน                   
ศึกกะหมงักุหนิง จ านวน 8 แผน ๆ ละ 1 คาบ รวมทั้งส้ินจ านวน 8 คาบ และแผนการจดัการเรียนรู้แบบปกติ จ านวน 8 แผน ๆ ละ  
1 คาบ จากนั้น ให้อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหาและการใชภ้าษา ก่อนน าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน 
พิจารณาความตรงเชิงเน้ือหา (content validity) และน าผลมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) โดยแผนการจดัการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ (5E) วรรณคดีไทย เร่ือง อิเหนา ตอนศึกกะหมงักุหนิง ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง เท่ากบั 0.98 และปรับปรุงแกไ้ข
จดัท าเป็นแผนการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ฉบบัสมบูรณ์ 

    3.2 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทย เร่ือง อิเหนา ตอนศึกกะหมงักหุนิง 
          ผูว้จิยัด าเนินการสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทย เร่ือง อิเหนา ตอน ศึกกะหมงักุหนิง เพื่อ

ใชท้ดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) และการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีสอนแบบปกติ เป็น
แบบปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 60 ขอ้ จากนั้น ให้อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหาและภาษา ก่อน
น าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน พิจารณาความตรงเชิงเน้ือหา (content validity) และน าผลมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 
และได้ค่าดัชนีความสอดคลอ้งเท่ากบั 0.96 จากนั้น น าแบบทดสอบท่ีผ่านการตรวจสอบคุณภาพไป try-out กับนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 10 คน และไดค้่าความยากง่าย (p) ระหวา่ง 0.20-0.77 ไดค้่าอ านาจจ าแนก (r) ระหวา่ง 0.20-0.93 และไดค้่า
ความเช่ือมัน่ KR-20 เท่ากบั 0.51  จากนั้น น าขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแกไ้ขและจดัท าเป็นฉบบัสมบูรณ์ เพ่ือใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล
ต่อไป 

  3.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) 
วรรณคดีไทย เร่ือง อิเหนา ตอนศึกกะหมงักหุนิง  
         ผูว้จิยัด าเนินการสร้างและพฒันาแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) วรรณคดีไทย เร่ือง อิเหนา ตอนศึกกะหมงักหุนิง ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 
(rating scale) จ านวน 15 ขอ้ แลว้เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา ใหต้รวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหาและภาษา ก่อนน าไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ 
จ านวน 3 คน พิจารณาความตรงเชิงเน้ือหา (content validity) และน าผลมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ซ่ึงผลจากการพิจารณา
โดยผูเ้ช่ียวชาญ สรุปไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 0.98 และปรับปรุงแกไ้ขเป็นแบบสอบถามความพึงพอใจฉบบัสมบูรณ์ เพ่ือ
น าไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง 

4. การด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล  
    4.1 ก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
    4.2 เลือกแบบแผนการทดลอง 
    4.3 ทดสอบก่อนเรียนกบันกัเรียนกลุ่มทดลองและนกัเรียนกลุ่มควบคุม ดว้ยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วรรณคดีไทย เร่ือง อิเหนา ตอนศึกกะหมงักหุนิง ฉบบัก่อนเรียน 
    4.4 ด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีผูว้ิจัยสร้างข้ึน โดยกลุ่มทดลองเป็นนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 4/1 จ านวน 40 คน ใชแ้ผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  (5E) วรรณคดีไทย เร่ือง อิเหนา ตอน                     
ศึกกะหมงักหุนิง และกลุ่มควบคุมเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/3 จ านวน 40 คน ใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีสอนแบบปกติ 
จ านวน 8 สปัดาห์ ๆ ละ 1 แผน/คาบ รวมทั้งส้ินจ านวน 8 คาบ 

    4.5 ทดสอบหลงัเรียนกบันักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ดว้ยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี
ไทย เร่ือง อิเหนา ตอนศึกกะหมงักหุนิง ฉบบัหลงัเรียน 
 

ผลการวจิยั 
 

การวิจยัเร่ือง การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทย เร่ือง อิเหนา ตอนศึกกะหมงักุหนิง ดว้ยการจดัการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนมธัยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก ผูวิ้จยัน าเสนอ
ผลการวิจยั ดงัน้ี 

1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทย เร่ือง อิเหนา ตอนศึกกะหมงักุหนิง ของนกัเรียนกลุ่มทดลอง
ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) 

 
 

 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี

801801

มธัยมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 10 คน และไดค้่าความยากง่าย (p) ระหวา่ง 0.20-0.77 ไดค้่าอ านาจจ าแนก (r) ระหวา่ง 0.20-0.93 และไดค้่า
ความเช่ือมัน่ KR-20 เท่ากบั 0.51  จากนั้น น าขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแกไ้ขและจดัท าเป็นฉบบัสมบูรณ์ เพ่ือใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล
ต่อไป 

  3.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) 
วรรณคดีไทย เร่ือง อิเหนา ตอนศึกกะหมงักหุนิง  
         ผูว้จิยัด าเนินการสร้างและพฒันาแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) วรรณคดีไทย เร่ือง อิเหนา ตอนศึกกะหมงักหุนิง ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 
(rating scale) จ านวน 15 ขอ้ แลว้เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา ใหต้รวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหาและภาษา ก่อนน าไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ 
จ านวน 3 คน พิจารณาความตรงเชิงเน้ือหา (content validity) และน าผลมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ซ่ึงผลจากการพิจารณา
โดยผูเ้ช่ียวชาญ สรุปไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 0.98 และปรับปรุงแกไ้ขเป็นแบบสอบถามความพึงพอใจฉบบัสมบูรณ์ เพ่ือ
น าไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง 

4. การด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล  
    4.1 ก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
    4.2 เลือกแบบแผนการทดลอง 
    4.3 ทดสอบก่อนเรียนกบันกัเรียนกลุ่มทดลองและนกัเรียนกลุ่มควบคุม ดว้ยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วรรณคดีไทย เร่ือง อิเหนา ตอนศึกกะหมงักหุนิง ฉบบัก่อนเรียน 
    4.4 ด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีผูว้ิจัยสร้างข้ึน โดยกลุ่มทดลองเป็นนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 4/1 จ านวน 40 คน ใชแ้ผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  (5E) วรรณคดีไทย เร่ือง อิเหนา ตอน                     
ศึกกะหมงักหุนิง และกลุ่มควบคุมเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/3 จ านวน 40 คน ใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีสอนแบบปกติ 
จ านวน 8 สปัดาห์ ๆ ละ 1 แผน/คาบ รวมทั้งส้ินจ านวน 8 คาบ 

    4.5 ทดสอบหลงัเรียนกบันักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ดว้ยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี
ไทย เร่ือง อิเหนา ตอนศึกกะหมงักหุนิง ฉบบัหลงัเรียน 
 

ผลการวจิยั 
 

การวิจยัเร่ือง การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทย เร่ือง อิเหนา ตอนศึกกะหมงักุหนิง ดว้ยการจดัการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนมธัยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก ผูว้ิจยัน าเสนอ
ผลการวิจยั ดงัน้ี 

1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทย เร่ือง อิเหนา ตอนศึกกะหมงักุหนิง ของนกัเรียนกลุ่มทดลอง
ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) 

 
 

 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

802802

ตาราง 1  
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทย เร่ือง อิเหนา ตอนศึกกะหมงักหุนิง ของนักเรียนกลุ่มทดลอง ก่อนและหลงัการจัดการเรียนรู้
แบบสืบความรู้ (5E) เสาะหาผลการเปรียบเทียบ 

กลุ่มทดลอง n x̅ SD t Sig. 
ก่อนเรียน 40 15.27 2.67 

-19.89* .00 
หลงัเรียน 40 23.15 2.15 

*p < .05 
จากตาราง 1 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทย เร่ือง อิเหนา ตอนศึกกะหมงักุหนิง ของนกัเรียนกลุ่มทดลอง   

หลงัการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) มีคะแนนเฉล่ียท่ีสูงกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวจิยัขอ้ท่ี 1 

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทย เร่ือง อิเหนา ตอนศึกกะหมงักุหนิง หลงัการจดัการเรียนรู้ 
ระหวา่งนกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) กบันกัเรียนกลุ่มควบคุมท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้
แบบปกติ 

 
ตาราง 2  
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทย เร่ือง อิเหนา ตอนศึกกะหมงักหุนิง หลงัการจัดการเรียนรู้ ระหว่างนักเรียน
กลุ่มทดลองท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) กับนักเรียนกลุ่มควบคุมท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 

กลุ่ม n x̅ SD t Sig. 
กลุ่มทดลอง 40 23.15 2.15 

7.08* .00 กลุ่มควบคุม 40 19.90 1.94 
*p < .05 

จากตาราง 2 พบวา่ คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ (5E) มีคะแนนท่ีสูงกว่านกัเรียนกลุ่มควบคุมท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึง
เป็นไปตามสมมติฐานการวจิยัขอ้ท่ี 2 

3. การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) 
วรรณคดีไทย เร่ือง อิเหนา ตอนศึกกะหมงักหุนิง 

 

ตาราง 3  
ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) วรรณคดีไทย เร่ือง 
อิเหนา ตอนศึกกะหมงักหุนิง 

รายการประเมิน x̅ SD ระดบัความพึงพอใจ ล าดบั 
ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 4.89 0.28 มากท่ีสุด 2 
ดา้นบรรยากาศการเรียนรู้ 4.93 0.26 มากท่ีสุด 1 
ดา้นประโยชนท่ี์ไดรั้บ 4.88 0.29 มากท่ีสุด 3 

รวมทุกดา้น 4.89 0.28 มากท่ีสุด  

 
จากตาราง 3 พบวา่ ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนมธัยมศึกษาเทศบาลเมือง

สวรรคโลก ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) พบวา่ นกัเรียนมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
ซ่ึงเม่ือพิจารณาความพึงพอใจรายดา้น โดยเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ไดด้งัน้ี ล าดบัแรก คือ ดา้นบรรยากาศในการเรียนรู้ ล าดบัท่ี
สอง คือ ดา้นกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ และล าดบัท่ีสาม คือ ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้ 

 
อภิปรายผลการวจิยั 

 
จากการศึกษาการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทย เร่ือง อิเหนา ตอนศึกกะหมงักุหนิง ดว้ยการจดัการเรียนรู้

แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนมธัยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก สามารถอภิปราย
ผลการวจิยัได ้ดงัน้ี 

1. นกัเรียนกลุ่มทดลองหลงัจากท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี
ไทย เร่ือง อิเหนา ตอนศึกกะหมงักหุนิง หลงัเรียน สูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และนกัเรียนกลุ่มควบคุม
หลงัจากท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบปกติ มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทย เร่ือง อิเหนา ตอนศึกกะหมงักหุนิง หลงัเรียน สูง
กวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจยั ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากการจดัการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เป็นทฤษฎีท่ีเปิดโอกาสใหน้กัเรียนคน้ควา้สร้างความรู้ดว้ยตนเองและมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน สอดคลอ้ง
กบัคุณลกัษณะของผูท่ี้มีความใฝ่เรียนรู้คือ นกัเรียนท่ีแสดงออกถึงความกระตือรือร้น ความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนแสวงหา
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้ งภายในและภายนอกโรงเรียน และการจัดการเรียนรู้แบบปกติ  วรรณคดีไทย เร่ือง อิเหนา ตอนศึก 
กะหมงักหุนิง ท าใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้เน้ือหาสาระท่ีเป็นประโยชน์ท่ีส่งผลท าใหผ้ลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทย เร่ือง อิเหนา ตอนศึกกะหมงักุหนิง ของนกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบ            
สืบเสาะหาความรู้ (5E) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สูงกวา่นักเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจยั ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ไดเ้ปิดโอกาสให้
นกัเรียนไดคิ้ดคน้หาค าตอบดว้ยตนเอง โดยผูส้อนช่วยอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ และการใชค้วามรู้หรือประสบการณ์เดิม
เพ่ือสร้างความรู้ใหม่ดว้ยตนเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ทิศนา แขมมณี (2564) กล่าวถึงการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้วา่ เป็น
การสอนท่ีผูส้อนกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดค าถาม เกิดความคิดและลงมือเสาะแสวงหาความรู้ เพื่อน ามาประมวลหาค าตอบหรือขอ้สรุป
ดว้ยตนเอง โดยท่ีผูส้อนช่วยอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ในดา้นต่าง ๆ ให้แก่ผูเ้รียน เช่น ในดา้นการสืบคน้หาแหล่งความรู้
การศึกษาขอ้มูลการวเิคราะห์ การสรุปขอ้มูล การอภิปรายโตแ้ยง้ทางวิชาการ และการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น เป็นตน้ และยงัสอดคลอ้ง
กบั ศศิธร เวยีงวะลยั (2556) ไดอ้ธิบายวิธีการด าเนินขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ไวว้า่ ในปี ค.ศ. 1992 
BSCS (Biological Science Curriculum Society) ไดแ้บ่งการเรียนรู้แบบวฎัจกัรออกเป็น 5 ขั้นตอน หรือเรียกวา่ 5E เพื่อเป็นแนวทาง
ส าหรับใชอ้อกแบบการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้เหมาะสมยิ่งข้ึน โดยแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นท่ี 1 การสร้าง
ความสนใจ (engagement) ขั้นท่ี 2 การส ารวจและคน้หา (exploration) ขั้นท่ี 3 การอธิบายและลงขอ้สรุป (explanation) ขั้นท่ี 4 การ
ขยายความรู้ (elaboration) และขั้นท่ี 5 การประเมินผล (evaluation) เป็นตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาวิจยัของ ศุภณัฐปรัชญา ท านุ 
และเด่นดาว ชลวิทย ์(2560) ไดศึ้กษาเร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ี
สอนโดยวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน (5E) กับวิธีสอนแบบปกติ ผลการวิจยัพบว่า (1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ภาษาไทยของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีสอนโดยวธีิสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน (5E) สูงกวา่นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’
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จากตาราง 3 พบวา่ ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนมธัยมศึกษาเทศบาลเมือง

สวรรคโลก ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) พบวา่ นกัเรียนมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
ซ่ึงเม่ือพิจารณาความพึงพอใจรายดา้น โดยเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ไดด้งัน้ี ล าดบัแรก คือ ดา้นบรรยากาศในการเรียนรู้ ล าดบัท่ี
สอง คือ ดา้นกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ และล าดบัท่ีสาม คือ ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้ 

 
อภิปรายผลการวจิยั 

 
จากการศึกษาการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทย เร่ือง อิเหนา ตอนศึกกะหมงักุหนิง ดว้ยการจดัการเรียนรู้

แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนมธัยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก สามารถอภิปราย
ผลการวจิยัได ้ดงัน้ี 

1. นกัเรียนกลุ่มทดลองหลงัจากท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี
ไทย เร่ือง อิเหนา ตอนศึกกะหมงักหุนิง หลงัเรียน สูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และนกัเรียนกลุ่มควบคุม
หลงัจากท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบปกติ มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทย เร่ือง อิเหนา ตอนศึกกะหมงักหุนิง หลงัเรียน สูง
กวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจยั ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากการจดัการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เป็นทฤษฎีท่ีเปิดโอกาสใหน้กัเรียนคน้ควา้สร้างความรู้ดว้ยตนเองและมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน สอดคลอ้ง
กบัคุณลกัษณะของผูท่ี้มีความใฝ่เรียนรู้คือ นกัเรียนท่ีแสดงออกถึงความกระตือรือร้น ความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนแสวงหา
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้ งภายในและภายนอกโรงเรียน และการจัดการเรียนรู้แบบปกติ  วรรณคดีไทย เร่ือง อิเหนา ตอนศึก 
กะหมงักหุนิง ท าใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้เน้ือหาสาระท่ีเป็นประโยชน์ท่ีส่งผลท าใหผ้ลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทย เร่ือง อิเหนา ตอนศึกกะหมงักุหนิง ของนกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบ            
สืบเสาะหาความรู้ (5E) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สูงกวา่นักเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจยั ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ไดเ้ปิดโอกาสให้
นกัเรียนไดคิ้ดคน้หาค าตอบดว้ยตนเอง โดยผูส้อนช่วยอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ และการใชค้วามรู้หรือประสบการณ์เดิม
เพ่ือสร้างความรู้ใหม่ดว้ยตนเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ทิศนา แขมมณี (2564) กล่าวถึงการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้วา่ เป็น
การสอนท่ีผูส้อนกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดค าถาม เกิดความคิดและลงมือเสาะแสวงหาความรู้ เพื่อน ามาประมวลหาค าตอบหรือขอ้สรุป
ดว้ยตนเอง โดยท่ีผูส้อนช่วยอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ในดา้นต่าง ๆ ให้แก่ผูเ้รียน เช่น ในดา้นการสืบคน้หาแหล่งความรู้
การศึกษาขอ้มูลการวเิคราะห์ การสรุปขอ้มูล การอภิปรายโตแ้ยง้ทางวิชาการ และการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น เป็นตน้ และยงัสอดคลอ้ง
กบั ศศิธร เวยีงวะลยั (2556) ไดอ้ธิบายวิธีการด าเนินขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ไวว้า่ ในปี ค.ศ. 1992 
BSCS (Biological Science Curriculum Society) ไดแ้บ่งการเรียนรู้แบบวฎัจกัรออกเป็น 5 ขั้นตอน หรือเรียกวา่ 5E เพื่อเป็นแนวทาง
ส าหรับใชอ้อกแบบการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้เหมาะสมยิ่งข้ึน โดยแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นท่ี 1 การสร้าง
ความสนใจ (engagement) ขั้นท่ี 2 การส ารวจและคน้หา (exploration) ขั้นท่ี 3 การอธิบายและลงขอ้สรุป (explanation) ขั้นท่ี 4 การ
ขยายความรู้ (elaboration) และขั้นท่ี 5 การประเมินผล (evaluation) เป็นตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาวิจยัของ ศุภณัฐปรัชญา ท านุ 
และเด่นดาว ชลวิทย ์(2560) ไดศึ้กษาเร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ี
สอนโดยวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน (5E) กับวิธีสอนแบบปกติ ผลการวิจยัพบว่า (1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ภาษาไทยของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีสอนโดยวธีิสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน (5E) สูงกวา่นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

804804

ปีท่ี 5 ท่ีสอนโดยวิธีสอนแบบปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีสอนโดยวธีิสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน (5E) หลงัเรียน สูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 และ (3) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีสอนโดยวธีิสอนแบบปกติ หลงัเรียนสูงกวา่
ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Senol and Ozyalcin (2017) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง ผล
ของกิจกรรมการเรียนรู้แบบส ารวจความคิดเห็นแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทัศนคติต่อวิชาเคมี ผล
การศึกษาพบวา่ กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) มีประสิทธิภาพในการปรับปรุงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสมดุลเคมี
มากข้ึน เม่ือเทียบกบักิจกรรมแบบดั้งเดิมท่ีมีการบรรยาย และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Ong et al. (2020) ไดศึ้กษาเร่ือง ผลของ
รูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ต่อความส าเร็จทางวิทยาศาสตร์ในการเรียนรู้เร่ือง “แม่เหลก็” ของนักศึกษาช้ันปีท่ี 3 
ผลการศึกษาพบว่า หลงัการทดสอบบ่งช้ีวา่ ค่าเฉล่ียหลงัการทดสอบในผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ในกลุ่มนกัเรียนท่ีท า
ตามรูปแบบการเรียนรู้ค าถาม 5E มีค่าเฉล่ียสูงกวา่กลุ่มนักศึกษาในกลุ่มควบคุม จึงสามารถสรุปไดว้า่ รูปแบบการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ (5E) ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา ซ่ึงจากเหตุผล
ดงักล่าวสรุปไดว้า่ การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ท าใหผ้ลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนสูงข้ึน 

3. นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 มีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) วรรณคดีไทย เร่ือง 
อิเหนา ตอนศึกกะหมงักุหนิง โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาความพึงพอใจรายดา้น โดยเรียงล าดบัจากมากไปหา
นอ้ย ไดด้งัน้ี ล าดบัแรก คือ ดา้นบรรยากาศในการเรียนรู้ ล าดบัท่ีสอง คือ ดา้นกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ และล าดบัท่ีสาม คือ ดา้น
ประโยชน์ท่ีได้รับจากการเรียนรู้ ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ไดเ้ปิดโอกาสให้นักเรียนได้
คิดคน้หาค าตอบดว้ยตนเอง โดยผูส้อนช่วยอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้เพ่ือสร้างความรู้ใหม่ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ  
วิมณัฑนา หงส์พานิช (2560) เร่ือง ผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้วิชาวิทยาศาสตร์พืน้ฐาน 2 เพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการท างานเป็นทีม ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ผลการวิจัยพบว่า ความ 
พึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ อยู่ในระดับมาก และยงัสอดคล้องกับ  
ปวีณวสัสา บ ารุงอุดมรัชต์ และอมัพร วจันะ (2564) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) 
ร่วมกับบทเรียนออนไลน์โดยใช้ Google Sites ผลการวจิยัพบวา่ นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
(5E) ร่วมกบับทเรียนออนไลน์โดยใช ้Google Sites อยูใ่นระดบัมาก และยงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ รุ่งนภา วงัโย, เมษา นวลศรี 
และเรขา อรัญวงศ์ (2564) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7E ร่วมกับการใช้ค าถามตามแนวคิด
ของบลมูท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ผลการวิจยัพบวา่ ความพึงพอใจของ
นกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7E ร่วมกบัการใชค้  าถามตามแนวคิดของบลูมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
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บทคดัย่อ 

 
 การวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) เปรียบเทียบความสามารถดา้นการอ่านเชิงวเิคราะห์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค OK5R กบัการจดัการเรียนรู้แบบปกติ        
(2) เปรียบเทียบความสามารถดา้นการอ่านเชิงวเิคราะห์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 
ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน ดว้ยการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค OK5R (3) ศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้การอ่านเชิงวิเคราะห์ดว้ยเทคนิค OK5R กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช ้ไดแ้ก่ 
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา ปีท่ี 2 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวทิยาคม ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา2564 ซ่ึงไดม้าจากการสุ่มอยา่งง่าย
โดยใชห้้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม จ านวน 2 ห้อง จากนั้น จบัสลากห้องเรียนไดห้้องเรียน 2/5 จดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค OK5R และ
ห้องเรียน 2/7 จดัการเรียนรู้แบบปกติ เคร่ืองมือในการวิจยั ไดแ้ก่ (1) แผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค OK5R (2) แผนการจดัการ
เรียนรู้แบบปกติ (3) แบบทดสอบวดัความสามารถดา้นการอ่านเชิงวเิคราะห์ (4) แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ 
OK5R วิเคราะห์ขอ้มูลโดยค่าสถิติค่าเฉล่ีย (x̅) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) และค่าการทดสอบค่าที (t test) แบบ Dependent 
Sample และแบบ Independent  ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี (1) ความสามารถดา้นการอ่านเชิงวเิคราะห์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวทิยาคม ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค OK5R กบัการจดัการเรียนรู้แบบปกติ พบวา่ คะแนน
เฉล่ียหลงัเรียนด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์กลุ่มท่ีจัดการเรียนการรู้ดว้ยเทคนิค OK5R สูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 (2) ความสามารถดา้นการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลอง
หลวงวิทยาคม ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค OK5R พบวา่ คะแนนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 (3) ความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวทิยาคม ท่ีมีต่อ
การจดัการเรียนรู้การอ่านเชิงวเิคราะห์ดว้ยเทคนิค OK5R อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
      
ค าส าคญั: การอ่านเชิงวเิคราะห์, OK5R, การจดัการเรียนรู้แบบปกติ 
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Abstract 

 
 In this thesis, the researcher compares (1) To compare the analytical reading abilities of Mathayom Suksa 2 students at 
Thammasat Klong Luang Wittayakhom School. that received learning activities with OK5R technique and normal learning management 
(2) To compare the analytical reading abilities of Mathayom Suksa 2 students at Thammasat Klong Luang Wittayakhom School. 
Between before and after learning with OK5R learning management technique (3) To study the satisfaction of Mathayomsuksa 2 
students at Thammasat Klong Luang Wittayakom School towards analytical reading learning management with OK5R technique. 
The sample group used were students in Mathayomsuksa 2, Thammasat Klong Luang Wittayakom School, semester 2, academic 
year 2021, which was obtained by simple random sampling using 2 classrooms as a random unit. Classrooms were drawn by lot. 
Class 2/5 taught learning with OK5R technique and Class 2/7 conducted normal learning. research tools  Research (1) Learning 
Management Plan with OK5R Technique (2) Normal Learning Management Plan (3) Ability Test in analytical reading (4) 
satisfaction questionnaire on learning management OK5R Data were analyzed by statistical mean (x̅), standard deviation (SD) and 
t test using Dependent Sample and Independent. The results of the research were summarized as follows: (1) Analytical reading 
abilities of Mathayom Suksa 2 students at Thammasat Klong Luang Wittayakhom School. that received learning management 
with OK5R technique and normal learning management found that The mean scores after learning analytical reading for the 
learning group with OK5R technique were significantly higher than that of normal learning at .05. (2) The analytical reading 
ability of secondary school students at 2 Thammasat Klong Luang Wittayakhom School Between before and after school with 
learning management with OK5R technique, it was found that after school scores were significantly higher than before at .05. (3) 
The satisfaction of Mathayomsuksa 2 students at Thammasat Klongluang Wittayakom School with on the management of 
analytical reading learning with OK5R technique was at the highest level. 
 
Keywords: Analytical Reading, OK5R, Normal Learning Management 
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Abstract 

 
 In this thesis, the researcher compares (1) To compare the analytical reading abilities of Mathayom Suksa 2 students at 
Thammasat Klong Luang Wittayakhom School. that received learning activities with OK5R technique and normal learning management 
(2) To compare the analytical reading abilities of Mathayom Suksa 2 students at Thammasat Klong Luang Wittayakhom School. 
Between before and after learning with OK5R learning management technique (3) To study the satisfaction of Mathayomsuksa 2 
students at Thammasat Klong Luang Wittayakom School towards analytical reading learning management with OK5R technique. 
The sample group used were students in Mathayomsuksa 2, Thammasat Klong Luang Wittayakom School, semester 2, academic 
year 2021, which was obtained by simple random sampling using 2 classrooms as a random unit. Classrooms were drawn by lot. 
Class 2/5 taught learning with OK5R technique and Class 2/7 conducted normal learning. research tools  Research (1) Learning 
Management Plan with OK5R Technique (2) Normal Learning Management Plan (3) Ability Test in analytical reading (4) 
satisfaction questionnaire on learning management OK5R Data were analyzed by statistical mean (x̅), standard deviation (SD) and 
t test using Dependent Sample and Independent. The results of the research were summarized as follows: (1) Analytical reading 
abilities of Mathayom Suksa 2 students at Thammasat Klong Luang Wittayakhom School. that received learning management 
with OK5R technique and normal learning management found that The mean scores after learning analytical reading for the 
learning group with OK5R technique were significantly higher than that of normal learning at .05. (2) The analytical reading 
ability of secondary school students at 2 Thammasat Klong Luang Wittayakhom School Between before and after school with 
learning management with OK5R technique, it was found that after school scores were significantly higher than before at .05. (3) 
The satisfaction of Mathayomsuksa 2 students at Thammasat Klongluang Wittayakom School with on the management of 
analytical reading learning with OK5R technique was at the highest level. 
 
Keywords: Analytical Reading, OK5R, Normal Learning Management 
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บทน า 
 
          โลกศตวรรษท่ี 21 เป็นโลกแห่งความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีอยา่งรวดเร็วในทุกดา้น เด็กและเยาวชนในสังคมไดรั้บรู้
ข่าวสารต่าง ๆ จนในบางคร้ังอาจท าใหข้าดการพิจารณา แยะแยะ วิเคราะห์ขอ้มูลข่าวสารให้รอบคอบ การอ่าน จึงเป็นส่วนส าคญัท่ี
จะช่วยใหส้ามารถวเิคราะห์สารท่ีไดรั้บ ช่วยพฒันาทกัษะการคิดและการน าไปใชป้ระโยชน์ในชีวติประจ าวนั สอดคลอ้งกบันโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการในการพฒันาเยาวชนของชาติเขา้สู่โลกศตวรรษท่ี 21 ท่ีส่งเสริมผูเ้รียนให้มีคุณภาพรักความเป็นไทย ให้มี
ทกัษะ การคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค ์มีทกัษะดา้นเทคโนโลยี สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น และอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมโลกไดอ้ยา่ง
สนัติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หนา้ 25) 
          หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ไดก้ าหนดคุณภาพของผูเ้รียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษา ดา้นการ
อ่านไวว้า่ ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จบัใจความส าคญัและรายละเอียดของส่ิงท่ีอ่าน แสดงความคิดเห็น และขอ้โตแ้ยง้เก่ียวกบัเร่ืองท่ี
อ่าน วิเคราะห์ วิจารณ์ อย่างมีเหตุผล ล าดบัความอยา่งมีขั้นตอน และความเป็นไปไดข้องเร่ืองท่ีอ่าน รวมทั้งประเมินความถูกตอ้ง
ของขอ้มูลท่ีใช้สนับสนุนจากเร่ืองท่ีอ่าน การท่ีผูเ้รียนจะเกิดทกัษะการอ่านดงักล่าวไดน้ั้น จะตอ้งมีความสามารถในการอ่านจบั
ใจความเป็นอยา่งดี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หนา้ 39-43) และในสาระท่ี 1 สาระการอ่าน เป็นกุญแจส าคญัของการเรียนรู้ การ
อ่าน เป็นหวัใจของการศึกษาทุกระดบัชั้น เป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ต่าง ๆ  การอ่านเป็นทกัษะส าคญัในการเรียนภาษา ซ่ึง
เป็นทักษะที่ฝึกฝนได้ การฝึกฝนมากจะท าให้มีความสามารถในการอ่านเพ่ิมข้ึน การอ่านเป็นทกัษะท่ีใชม้ากในชีวิตประจ าวนั
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ขั้นท่ี 1 การอ่านอยา่งคร่าว ๆ (overview) ขั้นท่ี 2 การอ่านเพ่ือหาแนวคิดหลกั (key idea) ขั้นท่ี 3 อ่านแต่ละยอ่หนา้ (read) ขั้นท่ี 4 จด
บนัทึกใจความส าคญั (record) ขั้นท่ี 5 พดูเล่าเร่ืองท่ีอ่าน (recite) ขั้นท่ี 6 ทบทวน (review) และขั้นท่ี 7 สะทอ้นความคิด (reflect) 
 จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจัยเลือกการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค OK5R เพ่ือพฒันาความสามารถดา้นการอ่านเชิง
วเิคราะห์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 เทคนิค OK5R เป็นวธีิอ่านท่ีมีขั้นตอนการอ่านอยา่งเป็นระบบทุกขั้นตอน สามารถพฒันา
ความสามารถดา้นการอ่านเชิงวิเคราะห์ไดเ้ป็นอยา่งดี สามารถน าไปใชใ้นอ่านหนงัสือเรียน นิทาน ข่าว บทความ เร่ืองสั้น ซ่ึงการ
วิจยัคร้ังน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อการจดัการเรียนรู้วิชาภาษาไทย และพฒันาความสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์ให้มีประสิทธิภาพ
ยิง่ข้ึน 
 

วตัถุประสงค์การวจิยั 
 

 1. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถดา้นการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลอง
หลวงวทิยาคม ท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค OK5R กบัการจดัการเรียนรู้แบบปกติ 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถดา้นการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลอง
หลวงวทิยาคม ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน ดว้ยการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค OK5R 
 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ท่ีมีต่อการจดัการ
เรียนรู้การอ่านเชิงวเิคราะห์ดว้ยเทคนิค OK5R 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีกรอบแนวคดิ และผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

การจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค OK5R 
Pauk (1984, p. 172) กล่าววา่ OK5R คือ วิธีการสอนท่ีเนน้การจดค าส าคญัลงบนกระดาษ (record) และการสะทอ้น

ความคิด (reflect) ซ่ึงเป็นจุดส าคญัของกระบวนการเรียนรู้ ท่ีจะช่วยใหผู้อ่้านไดเ้ช่ือมโยงความคิดใหม่กบัความเขา้ใจเก่า หรือความรู้
เดิมท่ีมีในความทรงจ าเขา้ดว้ยกนั และปลูกฝังความคิดสร้างสรรคผ์่านการใชส่ิ้งท่ีเพ่ิงเรียนรู้มา โดยเพ่ิมทั้ง 2 ขั้นตอนน้ี จากแนวคิด 
SQ3R ของฟรานซิส พี โรบินสนั ซ่ึงมี 5 ขั้นตอน เป็น 7 ขั้นตอน           
 สรุปไดว้า่ วธีิการสอนแบบ OK5R หมายถึง วธีิการสอนท่ีเนน้การจดบนัทึกค าส าคญัและการสะทอ้นความคิด เพ่ือช่วยให้
ผูอ่้านเช่ือมโยงความคิดใหม่กบัความรู้เดิมเขา้ดว้ยกนั โดยพฒันาจากแนวคิด SQ3R ของ ฟรานซิส พี โรบินสัน และประยกุตจ์าก
ทฤษฎีการเรียนรู้ของ กานเย 
 
ขั้นตอนการอ่านแบบ OK5R 
 Pauk (1984, p. 172) ไดพ้ฒันาวธีิการสอนแบบ OK5R จากแนวคิด SQ3R ซ่ึงมี 5 ขั้นตอนไว ้เป็น 7 ขั้นตอน ดงัน้ี  

ขั้นท่ี 1 O (Overview) อ่านอยา่งคร่าว ๆ คือ การให้นกัเรียนอ่านบทอ่านทั้งหมด ตั้งแต่ตน้จนจบก่อน เพ่ือให้รู้วา่ บทอ่าน
นั้น มีเน้ือหาเก่ียวกบัเร่ืองใด ดูหวัขอ้ใหญ่และหวัขอ้ยอ่ย เป็นการดูภาพรวมของบทอ่าน ไม่ดูรายละเอียดของแต่ละยอ่หนา้  

ขั้นท่ี 2 K (Key Ideas) หาแนวความคิดหลกั คือ การให้นกัเรียนท าความเขา้ใจ เก่ียวกบัใจความส าคญัของเร่ืองและส่วน
ขยายใจความส าคญั  
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นั้น มีเน้ือหาเก่ียวกบัเร่ืองใด ดูหวัขอ้ใหญ่และหวัขอ้ยอ่ย เป็นการดูภาพรวมของบทอ่าน ไม่ดูรายละเอียดของแต่ละยอ่หนา้  

ขั้นท่ี 2 K (Key Ideas) หาแนวความคิดหลกั คือ การให้นกัเรียนท าความเขา้ใจ เก่ียวกบัใจความส าคญัของเร่ืองและส่วน
ขยายใจความส าคญั  



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

810810

 
 

ขั้นท่ี 3 R1 (Read) อ่านแต่ละย่อหนา้ คือ ให้นักเรียนอ่านแต่ละย่อหนา้ แลว้ตั้งค  าถามวา่ อะไร คือความคิดหลกัหรือ
ใจความส าคญัของขอ้ความนั้น และขอ้ความสนบัสนุนหรือส่วนขยายใจความส าคญั คืออะไร  

ขั้นท่ี 4 R2 (Record) จดบนัทึกใจความส าคญั คือ ให้นกัเรียนขีดเส้นใตค้  าหรือวลีท่ีส าคญั  แลว้เขียนสรุปใจความส าคญั
และส่วนขยายใจความส าคญัในแต่ละยอ่หนา้ของบทอ่านทั้งหมดลงในสมุดบนัทึก ซ่ึงไม่ใช่การเขียนสรุปแต่ละประโยค แต่เป็นการ
สรุปแนวความคิดหลกั หรือใจความส าคญัของยอ่หนา้ 

ขั้นท่ี 5 R3 (Recite) พูดเล่าเร่ืองท่ีอ่าน คือ ให้นักเรียนเล่าถึงส่ิงท่ีนกัเรียนไดบ้นัทึกสรุปใจความส าคญั และส่วนขยาย
ใจความส าคญั โดยไม่ตอ้งดูบทอ่าน เพ่ือป้องกนัการลืม   

ขั้นท่ี 6 R4 (Review) ทบทวน คือ ใหน้กัเรียนทบทวนทนัทีวา่ ส่ิงท่ีนกัเรียนเล่า กบัส่ิงท่ีไดจ้ดบนัทึกไว ้ตรงกนัหรือไม่ โดย
ดูจากท่ีจดบนัทึกไว ้เพ่ือใหเ้ขา้ใจเร่ืองทั้งหมดอีกคร้ังหน่ึง ซ่ึงจะช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจและจ าเร่ืองท่ีอ่านไดดี้ 

ขั้นท่ี 7 R5 (Reflect) สะทอ้นความคิด คือ ใหน้กัเรียนพิจารณาความรู้ท่ีไดเ้รียนในใจ เปรียบเทียบ สงัเกต ความเหมือนและ
ความต่าง จดัเรียงความรู้เป็นหมวดหมู่ แลว้เช่ือมโยงความรู้จากบทอ่าน เขา้กบัความรู้ความเขา้ใจเดิมของนกัเรียน และแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่านวา่ มีประเด็นใดท่ีนกัเรียนมีความเห็นสอดคลอ้ง หรือประเด็นใดท่ีนกัเรียนมีความเห็นไม่สอดคลอ้ง  
 

วธีิด าเนินการวจิยั 
 

 1. ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม              
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 5 หอ้งเรียน รวมทั้งส้ิน 220 คน เป็นนกัเรียนท่ีเรียนแผนการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
 2. กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ ผูว้จิยัไดสุ่้มอยา่งง่ายโดยใชห้้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม (simple random sampling) 
จ านวน 2 หอ้งเรียน หอ้งละ 44 คน รวมทั้งส้ิน 88 คน จากนั้น จบัสลากห้องเรียน ไดห้้องเรียน 2/5 จดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค OK5R 
และหอ้งเรียน 2/7 จดัการเรียนรู้แบบปกติ 
 3. การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั มีดงัน้ี 
     3.1 แผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค OK5R  
                ผูว้ิจัยด าเนินการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค OK5R จ านวน 3 แผน แผนละ 3 คาบ รวม 9 คาบ               
คาบละ 50 นาที จากนั้น ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษา ตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหาและการใชภ้าษา ก่อนน าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 
คน พิจารณาความตรงเชิงเน้ือหา (content validity) และน าผลมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) โดยแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ย
เทคนิค OK5R ได้ค่าดัชนีความสอดคลอ้ง เท่ากับ 1.00 จากนั้น ปรับปรุงและแก้ไขแผนการจดัการเรียนรู้ตามค าแนะน าของ
ผูเ้ช่ียวชาญ โดยปรับกิจกรรมให้สอดคลอ้งและเหมาะสมกบันกัเรียนในแต่ละแบบ น าแผนการจดัการเรียนรู้ จ านวน 1 แผนไป
ทดลอง (try-out) ใชก้บันกัเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของเวลา ขั้นตอนการจดักิจกรรม และส่ือท่ีใชใ้น
การจดัการเรียนรู้แต่ละแผน ปรับปรุงและแกไ้ขขอ้บกพร่อง แลว้น าแผนการจดัการเรียนรู้ไปใช ้เป็นเคร่ืองมือในการวจิยั  
      3.2 แผนการจดัการเรียนรู้แบบปกติ 
            ผูว้จิยัด าเนินการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้แบบปกติ จ านวน 3 แผน แผนละ 3 คาบ รวม 9 คาบ คาบละ 50 นาที 
จากนั้น ให้อาจารยท่ี์ปรึกษา ตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหาและการใชภ้าษา ก่อนน าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน พิจารณา
ความตรงเชิงเน้ือหา (content validity) และน าผลมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) โดยแผนการจดัการเรียนรู้แบบปกติ ไดค้่าดชันี                
ความสอดคลอ้งเท่ากบั 1.00 จากนั้น ปรับปรุงและแกไ้ขแผนการจดัการเรียนรู้ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 
      3.3 แบบทดสอบวดัความสามารถดา้นการอ่านเชิงวเิคราะห์ 

 
 

          ผูว้จิยัด าเนินการสร้างแบบทดสอบวดัความสามารถดา้นการอ่านเชิงวิเคราะห์ แบบทดสอบวดัความสามารถดา้น   
การอ่านเชิงวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลงัเรียน เป็นแบบทดสอบคู่ขนานชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวนชุดละ 30 ขอ้ จากนั้น ให้
อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหาและภาษา ก่อนน าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน พิจารณาความตรงเชิงเน้ือหา            
(content validity) และน าผลมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 1.00 จากนั้น น าแบบทดสอบท่ีผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพไป Try-out กบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 และไดค้่าความยากง่าย (p) ระหวา่ง 0.20-0.76 ไดค้่าอ านาจจ าแนก (r) ระหวา่ง           
0.80-0.83 และไดค้่าความเช่ือมัน่ KR-20 เท่ากบั 0.87 จากนั้น น าขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแกไ้ขและจดัท าเป็นฉบบัสมบูรณ์เพ่ือใช้
เก็บรวบรวมขอ้มูลต่อไป 
       3.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค OK5R พฒันาความสามารถ 
ดา้นการอ่านเชิงวเิคราะห์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
         ผูว้ิจัยด าเนินการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพฒันา
ความสามารถดา้นการอ่านเชิงวิเคราะห์ดว้ยเทคนิค OK5R ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วน 4 ระดบั จ านวน 1 ฉบบั แลว้เสนอต่อ
อาจารยท่ี์ปรึกษา ตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหาและภาษา ก่อนน าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน พิจารณาความตรงเชิงเน้ือหา 
(content validity) และน าผลมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 1.00 และปรับปรุงแกไ้ขเป็นแบบสอบถามความพึงพอใจ
ฉบบัสมบูรณ์ เพ่ือน าไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง 
 4. การด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
     4.1 ก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  
     4.2 เลือกแบบแผนการทดลอง  
     4.3 ทดสอบก่อนเรียนกบันกัเรียนกลุ่มทดลองและนกัเรียนกลุ่มควบคุม ดว้ยแบบทดสอบวดัความสามารถดา้นการ
อ่านเชิงวเิคราะห์ ฉบบัก่อนเรียน  
      4.4  ด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน โดยกลุ่มทดลอง เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 2/5 จ านวน 44 คน ใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค OK5R และกลุ่มควบคุม เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/7 จ านวน 44 
คน ใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยวธีิสอนแบบปกติ 9 คาบ คาบละ 50 นาที โดยไม่รวมเวลาท่ีใชท้ดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อน
เรียนและหลงัเรียน 
     4.5 ทดสอบหลงัเรียนกบันกัเรียนกลุ่มทดลองและนกัเรียนกลุ่มควบคุม ดว้ยแบบทดสอบวดัความสามารถดา้นการ
อ่านเชิงวเิคราะห์ ฉบบัหลงัเรียน 
 

ผลการวจิยั 
 

 ผูว้จิยัขอน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 
 1. ผลการเปรียบเทียบความสามารถดา้นการอ่านเชิงวเิคราะห์ ท่ีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค OK5R กบัการจดัการเรียนรู้แบบ
ปกติ 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
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          ผูว้จิยัด าเนินการสร้างแบบทดสอบวดัความสามารถดา้นการอ่านเชิงวิเคราะห์ แบบทดสอบวดัความสามารถดา้น   
การอ่านเชิงวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลงัเรียน เป็นแบบทดสอบคู่ขนานชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวนชุดละ 30 ขอ้ จากนั้น ให้
อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหาและภาษา ก่อนน าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน พิจารณาความตรงเชิงเน้ือหา            
(content validity) และน าผลมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 1.00 จากนั้น น าแบบทดสอบท่ีผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพไป Try-out กบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 และไดค้่าความยากง่าย (p) ระหวา่ง 0.20-0.76 ไดค้่าอ านาจจ าแนก (r) ระหวา่ง           
0.80-0.83 และไดค้่าความเช่ือมัน่ KR-20 เท่ากบั 0.87 จากนั้น น าขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแกไ้ขและจดัท าเป็นฉบบัสมบูรณ์เพ่ือใช้
เก็บรวบรวมขอ้มูลต่อไป 
       3.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค OK5R พฒันาความสามารถ 
ดา้นการอ่านเชิงวเิคราะห์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
         ผูว้ิจัยด าเนินการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพฒันา
ความสามารถดา้นการอ่านเชิงวิเคราะห์ดว้ยเทคนิค OK5R ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วน 4 ระดบั จ านวน 1 ฉบบั แลว้เสนอต่อ
อาจารยท่ี์ปรึกษา ตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหาและภาษา ก่อนน าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน พิจารณาความตรงเชิงเน้ือหา 
(content validity) และน าผลมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 1.00 และปรับปรุงแกไ้ขเป็นแบบสอบถามความพึงพอใจ
ฉบบัสมบูรณ์ เพ่ือน าไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง 
 4. การด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
     4.1 ก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  
     4.2 เลือกแบบแผนการทดลอง  
     4.3 ทดสอบก่อนเรียนกบันกัเรียนกลุ่มทดลองและนกัเรียนกลุ่มควบคุม ดว้ยแบบทดสอบวดัความสามารถดา้นการ
อ่านเชิงวเิคราะห์ ฉบบัก่อนเรียน  
      4.4  ด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน โดยกลุ่มทดลอง เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 2/5 จ านวน 44 คน ใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค OK5R และกลุ่มควบคุม เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/7 จ านวน 44 
คน ใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยวธีิสอนแบบปกติ 9 คาบ คาบละ 50 นาที โดยไม่รวมเวลาท่ีใชท้ดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อน
เรียนและหลงัเรียน 
     4.5 ทดสอบหลงัเรียนกบันกัเรียนกลุ่มทดลองและนกัเรียนกลุ่มควบคุม ดว้ยแบบทดสอบวดัความสามารถดา้นการ
อ่านเชิงวเิคราะห์ ฉบบัหลงัเรียน 
 

ผลการวจิยั 
 

 ผูว้จิยัขอน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 
 1. ผลการเปรียบเทียบความสามารถดา้นการอ่านเชิงวเิคราะห์ ท่ีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค OK5R กบัการจดัการเรียนรู้แบบ
ปกติ 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

812812

 
 

ตาราง 1 
การเปรียบเทียบคะแนนหลงัเรียนความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนธรรมศาสตร์        
คลองหลวงวิทยาคม ท่ีจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค OK5R  กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 

กลุ่มตวัอยา่ง 𝑁𝑁 X̅ 𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑡𝑡 Sig. 

กลุ่มทดลอง 44 26.80 2.34  
88 

 
5.12 

 
.00 กลุ่มควบคุม 44 24.09 2.67 

*p < .05 
 
 จากตาราง 1 พบวา่ คะแนนเฉล่ียหลงัเรียนดา้นการอ่านเชิงวิเคราะห์กลุ่มทดลอง สูงกวา่กลุ่มควบคุม อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ี .05 
 2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถดา้นการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนธรรมศาสตร์         
คลองหลวงวทิยาคม ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน ดว้ยการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค OK5R 
 
ตาราง 2  
การเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ ก่อนเรียนและหลงัเรียนของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียน
ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ท่ีจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค OK5R 

ช่วงเวลา 𝑁𝑁 X̅ 𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑡𝑡 Sig. 

ก่อนเรียน 44 15.58 2.75  
44 

 
20.95* 

 
.00 หลงัเรียน 44 26.80 2.34 

*p < .05 
 
 จากตาราง 2 พบวา่ ค่าเฉล่ียของคะแนนความสามารถดา้นการอ่านเชิงวิเคราะห์ ของนกัเรียนกลุ่มทดลองหลงัเรียน สูงกวา่     
ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 
 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ท่ีมีต่อการ
จดัการเรียนรู้การอ่านเชิงวเิคราะห์ดว้ยเทคนิค OK5R 
 
ตาราง 3  
ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้การ
อ่านเชิงวิเคราะห์ด้วยเทคนิค OK5R 

รายการประเมิน x̅ SD ระดบัความคิดเห็น ล าดบั 
รวมดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 4.26 0.49 มากท่ีสุด 1 
รวมดา้นบรรยากาศการเรียนรู้ 4.02 0.60 มากท่ีสุด 3 
รวมดา้นประโยชนท่ี์ไดรั้บ 4.11 0.60 มากท่ีสุด 2 

รวมทุกดา้น 4.13 0.56 มากท่ีสุด  

 
 

 จากตาราง 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ท่ีมี
ต่อการจดัการเรียนรู้การอ่านเชิงวเิคราะห์ดว้ยเทคนิค OK5R นกัเรียนมีความมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค OK5R          
ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x̅ =4.13, SD = 0.56) เม่ือพิจารณา ความพึงพอใจรายดา้น พบวา่ ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
นกัเรียนมีความพึงพอใจอยูร่ะดบัมากท่ีสุด (x̅ = 4.26, SD = 0.49) รองลงมาคือ ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ นกัเรียนมีความพึงพอใจอยู่
ระดบัมากท่ีสุด (x̅ = 4.11, SD = 0.60) และดา้นบรรยากาศการเรียนรู้อยูใ่นระดบัความพึงพอใจอยูร่ะดบัมากท่ีสุด (x̅ = 4.02, SD = 
0.60) ตามล าดบั   
  

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 ผูว้จิยัอภิปรายผลจากขอ้คน้พบในการวจิยัคร้ังน้ี ดงัต่อไปน้ี 
 1. ความสามารถดา้นการอ่านเชิงวเิคราะห์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ระหวา่งกลุ่มท่ีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค 
OK5R กบัการจดัการเรียนรู้แบบปกติ พบวา่ คะแนนเฉล่ียหลงัเรียนดา้นการอ่านเชิงวเิคราะห์กลุ่มท่ีจดัการเรียนการรู้ดว้ยเทคนิค 
OK5R สูงกวา่การจดัการเรียนรู้แบบปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวจิยัขอ้ท่ี 1 ท่ีก าหนด
ไวว้า่ นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค OK5R กบักลุ่มท่ีจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารสอนแบบปกติ มีความสามารถในการ
อ่านเชิงวเิคราะห์วชิาภาษาไทย  แตกต่างกนั ซ่ึงผูว้จิยัไดศึ้กษาแลว้ พบวา่ การจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค OK5R เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ดา้นการอ่านเชิงวเิคราะห์ 
     ทั้งน้ีเน่ืองจาก วิธีการสอนแบบ OK5R ของ Pauk (1984, p. 172) ไดเ้นน้การจดค าส าคญัลงบนกระดาษ (record) และ
การสะทอ้นความคิด (reflect) ซ่ึงเป็นจุดส าคญัของกระบวนการเรียนรู้ ท่ีจะช่วยใหผู้อ่้านไดเ้ช่ือมโยงความคิดใหม่กบัความเขา้ใจเก่า
หรือความรู้เดิมท่ีมีในความทรงจ าเขา้ดว้ยกนั และปลูกฝังความคิดสร้างสรรค์ผ่านการใช้ส่ิงท่ีเพ่ิงเรียนรู้มา ซ่ึงวิธีการสอนแบบ 
OK5R   ทั้ง 7 ขั้นตอน ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดฝึ้กทกัษะการอ่านจบัใจความส าคญัอยา่งเป็นระบบ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในขั้นตอนการ
จดบนัทึกส่ิงท่ีอ่าน และการพดูเล่าเร่ืองท่ีนกัเรียนไดอ่้านแลว้จดบนัทึกไว ้ช่วยใหน้กัเรียนสามารถสรุปใจความส าคญัเร่ืองท่ีอ่านไดดี้ 

    1.1 การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค OK5R เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีหลายขั้นตอน กระตุน้การพฒันาการอ่านเชิง
วิเคราะห์ ดว้ยขั้นตอนและกิจกรรมมุ่งทกัษะการเรียนรู้มากกวา่ความรู้ท่ีไดรั้บ เม่ือจดักิจกรรมการเรียนรู้จึงท าให้ไดผ้ลอยา่งเต็มท่ี
เพราะนักเรียนมีประสบการณ์การอ่านหลายรอบ อีกทั้งการอ่านเชิงวิเคราะห์เป็นการคิดวิเคราะห์ดว้ยตนเอง การรวบรวมค าตอบ
หรือองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บจากการวเิคราะห์ จึงท าใหส้ามารถวเิคราะห์เร่ืองท่ีอ่านไดด้ว้ยตนเอง  

    1.2 การจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค OK5R ใชข้ั้นตอนการจดัการเรียนรู้ 7 ขั้นตอนของ Pauk (1984, p. 172) คือ ขั้นท่ี 1 การ
อ่านอยา่งคร่าว ๆ (overview) ขั้นท่ี 2 การหาแนวคิดหลกั (key ideas) ขั้นท่ี 3 อ่านแต่ละอนุเฉท (read) ขั้นท่ี 4 จดบนัทึกใจความ
ส าคญัของอนุเฉท (record) ขั้นท่ี 5 พูด เพ่ือระลึกถึงส่ิงท่ีอ่าน (recite) ขั้นท่ี 6 ทบทวน (review) ขั้นท่ี 7 สะทอ้นความคิด (reflect) 
การจดัการเรียนรู้ตามขั้นตอนแต่ละขั้นตอนใชเ้วลาท่ีเหมาะสม จึงส่งผลต่อกิจกรรมท าให้นกัเรียนเกิดกระบวนการคิด ไตร่ตรองหา
ใจความหลกั เช่น ขั้นสะท้อนความคิด นักเรียนได้อภิปรายสะทอ้นความคิดของคนในกลุ่มจากการสังเกตุการท างานกลุ่มของ
นกัเรียน ขั้นตอนน้ี นกัเรียนไดร่้วมแสดงความคิดเห็น ผูส้อนเป็นผูค้อยกระตุน้ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัแสดงความคิดเห็นและ
สะทอ้นความคิดในการรวบรวมความคิดในแต่ละกลุ่ม วิเคราะห์ความรู้วา่ มีเน้ือหาครบถว้นหรือไม่ เพียงใด ในการท ากิจกรรมใน
ชั้นเรียน ขั้นตอนสะทอ้นความคิด เป็นขั้นตอนท่ีนกัเรียนแต่ละกลุ่มแต่ละคนจะตอ้งร่วมกนัวเิคราะห์ หาแนวคิดหลกั เพราะตอ้งอ่าน
ทีละยอ่หนา้ เพ่ือหาแนวคิดหลกั รวมทั้งการน าเสนอ จึงท าใหแ้ต่ละขั้นตอนมีความส าคญั และส่งเสริมใหน้กัเรียนเกิดทกัษะการอ่าน
เชิงวเิคราะห์ 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี
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 จากตาราง 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ท่ีมี
ต่อการจดัการเรียนรู้การอ่านเชิงวเิคราะห์ดว้ยเทคนิค OK5R นกัเรียนมีความมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค OK5R          
ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x̅ =4.13, SD = 0.56) เม่ือพิจารณา ความพึงพอใจรายดา้น พบวา่ ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
นกัเรียนมีความพึงพอใจอยูร่ะดบัมากท่ีสุด (x̅ = 4.26, SD = 0.49) รองลงมาคือ ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ นกัเรียนมีความพึงพอใจอยู่
ระดบัมากท่ีสุด (x̅ = 4.11, SD = 0.60) และดา้นบรรยากาศการเรียนรู้อยูใ่นระดบัความพึงพอใจอยูร่ะดบัมากท่ีสุด (x̅ = 4.02, SD = 
0.60) ตามล าดบั   
  

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 ผูว้จิยัอภิปรายผลจากขอ้คน้พบในการวจิยัคร้ังน้ี ดงัต่อไปน้ี 
 1. ความสามารถดา้นการอ่านเชิงวเิคราะห์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ระหวา่งกลุ่มท่ีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค 
OK5R กบัการจดัการเรียนรู้แบบปกติ พบวา่ คะแนนเฉล่ียหลงัเรียนดา้นการอ่านเชิงวเิคราะห์กลุ่มท่ีจดัการเรียนการรู้ดว้ยเทคนิค 
OK5R สูงกวา่การจดัการเรียนรู้แบบปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวจิยัขอ้ท่ี 1 ท่ีก าหนด
ไวว้า่ นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค OK5R กบักลุ่มท่ีจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารสอนแบบปกติ มีความสามารถในการ
อ่านเชิงวเิคราะห์วชิาภาษาไทย  แตกต่างกนั ซ่ึงผูว้จิยัไดศึ้กษาแลว้ พบวา่ การจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค OK5R เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ดา้นการอ่านเชิงวเิคราะห์ 
     ทั้งน้ีเน่ืองจาก วิธีการสอนแบบ OK5R ของ Pauk (1984, p. 172) ไดเ้นน้การจดค าส าคญัลงบนกระดาษ (record) และ
การสะทอ้นความคิด (reflect) ซ่ึงเป็นจุดส าคญัของกระบวนการเรียนรู้ ท่ีจะช่วยใหผู้อ่้านไดเ้ช่ือมโยงความคิดใหม่กบัความเขา้ใจเก่า
หรือความรู้เดิมท่ีมีในความทรงจ าเขา้ดว้ยกนั และปลูกฝังความคิดสร้างสรรค์ผ่านการใช้ส่ิงท่ีเพ่ิงเรียนรู้มา ซ่ึงวิธีการสอนแบบ 
OK5R   ทั้ง 7 ขั้นตอน ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดฝึ้กทกัษะการอ่านจบัใจความส าคญัอยา่งเป็นระบบ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในขั้นตอนการ
จดบนัทึกส่ิงท่ีอ่าน และการพดูเล่าเร่ืองท่ีนกัเรียนไดอ่้านแลว้จดบนัทึกไว ้ช่วยใหน้กัเรียนสามารถสรุปใจความส าคญัเร่ืองท่ีอ่านไดดี้ 

    1.1 การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค OK5R เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีหลายขั้นตอน กระตุน้การพฒันาการอ่านเชิง
วิเคราะห์ ดว้ยขั้นตอนและกิจกรรมมุ่งทกัษะการเรียนรู้มากกวา่ความรู้ท่ีไดรั้บ เม่ือจดักิจกรรมการเรียนรู้จึงท าให้ไดผ้ลอยา่งเต็มท่ี
เพราะนักเรียนมีประสบการณ์การอ่านหลายรอบ อีกทั้งการอ่านเชิงวิเคราะห์เป็นการคิดวิเคราะห์ดว้ยตนเอง การรวบรวมค าตอบ
หรือองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บจากการวเิคราะห์ จึงท าใหส้ามารถวเิคราะห์เร่ืองท่ีอ่านไดด้ว้ยตนเอง  

    1.2 การจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค OK5R ใชข้ั้นตอนการจดัการเรียนรู้ 7 ขั้นตอนของ Pauk (1984, p. 172) คือ ขั้นท่ี 1 การ
อ่านอยา่งคร่าว ๆ (overview) ขั้นท่ี 2 การหาแนวคิดหลกั (key ideas) ขั้นท่ี 3 อ่านแต่ละอนุเฉท (read) ขั้นท่ี 4 จดบนัทึกใจความ
ส าคญัของอนุเฉท (record) ขั้นท่ี 5 พูด เพ่ือระลึกถึงส่ิงท่ีอ่าน (recite) ขั้นท่ี 6 ทบทวน (review) ขั้นท่ี 7 สะทอ้นความคิด (reflect) 
การจดัการเรียนรู้ตามขั้นตอนแต่ละขั้นตอนใชเ้วลาท่ีเหมาะสม จึงส่งผลต่อกิจกรรมท าให้นกัเรียนเกิดกระบวนการคิด ไตร่ตรองหา
ใจความหลกั เช่น ขั้นสะท้อนความคิด นักเรียนได้อภิปรายสะทอ้นความคิดของคนในกลุ่มจากการสังเกตุการท างานกลุ่มของ
นกัเรียน ขั้นตอนน้ี นกัเรียนไดร่้วมแสดงความคิดเห็น ผูส้อนเป็นผูค้อยกระตุน้ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัแสดงความคิดเห็นและ
สะทอ้นความคิดในการรวบรวมความคิดในแต่ละกลุ่ม วิเคราะห์ความรู้วา่ มีเน้ือหาครบถว้นหรือไม่ เพียงใด ในการท ากิจกรรมใน
ชั้นเรียน ขั้นตอนสะทอ้นความคิด เป็นขั้นตอนท่ีนกัเรียนแต่ละกลุ่มแต่ละคนจะตอ้งร่วมกนัวเิคราะห์ หาแนวคิดหลกั เพราะตอ้งอ่าน
ทีละยอ่หนา้ เพ่ือหาแนวคิดหลกั รวมทั้งการน าเสนอ จึงท าใหแ้ต่ละขั้นตอนมีความส าคญั และส่งเสริมใหน้กัเรียนเกิดทกัษะการอ่าน
เชิงวเิคราะห์ 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’
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 2. จากการเปรียบเทียบความสามารถดา้นการอ่านเชิงวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2             
ท่ีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค OK5R พบวา่ คะแนนหลงัเรียน สูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานท่ีตั้ งไว  ้ดังจะเห็นได้จากคะแนนกลุ่มท่ีจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค OK5R มีคะแนนก่อนเรียนค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 15.58  
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 2.75 และคะแนนหลังเรียนค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 26.80 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 2.34 จากคะแนน 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดงักล่าว แสดงให้เห็นวา่ หลงัเรียนกลุ่มท่ีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค OK5R นกัเรียนมีความสามารถในการ
อ่านเชิงวเิคราะห์แตกต่างกนัระหวา่งบุคคลนอ้ยลง ส่วนผูเ้รียนกลุ่มท่ีจดัการเรียนรู้แบบปกติ มีคะแนนก่อนเรียนค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 14.98 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 3.54 และคะแนนหลังเรียนค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 24.09 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 2.670 แสดงว่า 
ความสามารถในการอ่านเชิงวเิคราะห์ยงัคงมีความแตกต่างกนัเหมือนเดิม โดยดูจากคะแนนส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงแสดงให้เห็น
ถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคลท่ีไม่ไดล้ดไปจากเดิมมากนกั 
 แสดงให้เห็นว่า การจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค OK5R ท าให้ผูเ้รียนมีพฒันาการดา้นการอ่านเชิงวิเคราะห์เพ่ิมข้ึน ทั้งน้ี
เน่ืองมาจากการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค OK5R เป็นการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม มีระบบขั้นตอนท่ีชดัเจน ผูเ้รียนสามารถคิดได้
อยา่งมีอิสระ โดยในการจดักิจกรรมกลุ่มนั้น จะจดัโดยการแบ่งกลุ่มคละความสามารถของนกัเรียน มีทั้งเด็กเก่ง ปานกลาง และอ่อน 
ซ่ึงผูเ้รียนสามารถช่วยเหลือกนัภายในกลุ่มเรียนรู้ดว้ยตนเอง ดว้ยการใชค้วามคิดการใชเ้ทคโนโลยีเขา้มามีส่วนร่วมแบ่งงานและ
หนา้ท่ี อีกทั้งสมาชิกในกลุ่มสามารถคิดและแสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระ โดยมีครูผูส้อนเป็นผูใ้ห้ค  าแนะน า สอดคลอ้งกบัผลวิจยั
ของ ศิรินทร์ทิพย ์ถานะกอง (2556) ท่ีไดศึ้กษาการพฒันาการอ่านจบัใจความกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ดว้ยวิธีการสอนแบบ 
OK5R ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 พบวา่ มีค่าเฉล่ียหลงัเรียนเป็น 25.05 คิดเป็นร้อยละ 83.50 และมีค่าเฉล่ียก่อนเรียนเป็น 
12.55 คิดเป็นร้อยละ 41.83 พบวา่ นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิในการท าแบบทดสอบวดัทกัษะการอ่านจบัใจความส าคญัหลงัเรียน สูงกวา่
ค่าเฉล่ียก่อนเรียน 
 การจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค OK5R ท าใหผู้เ้รียนไดฝึ้กทกัษะการอ่านเชิงวเิคราะห์และการท างานเป็นกลุ่ม การคิดท่ีอิสระ         
จากขอ้มูลการเขียนแสดงความคิดเห็นหลงัเรียนของนกัเรียน  พบวา่ นกัเรียนชอบการท างานเป็นกลุ่มและการหาขอ้มูล หาค าตอบ         
ดว้ยตนเอง ก็ท าใหไ้ดค้วามรู้ ความเขา้ใจ และความจ าไดดี้กวา่ท่ีผูส้อนบอก มีอิสระในการแสดงความคิดเห็น นอกจากน้ี การคน้หา
ค าตอบจากการอ่านหลาย ๆ คร้ัง อ่านทีละยอ่หนา้ สะทอ้นความคิด จะเนน้ให้นกัเรียนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน นกัเรียนจึงสนุกท่ีได้
แสดงความคิดเห็นท่ีหลากหลายจากเพ่ือน ๆ ในชั้นเรียน แต่มีบางคนรู้สึกวา่ กิจกรรมและงานค่อนขา้งยากไป  
 เม่ือนกัเรียนไดเ้รียนรู้ผ่านการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค OK5R ท าให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาความสามารถดา้นการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
การคน้ควา้หาค าตอบด้วยตนเอง การได้คิดและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระภายใตเ้น้ือหาท่ีได้รับ จึงท าให้ผูเ้รียนมีคะแนน
ความสามารถดา้นการอ่านเชิงวเิคราะห์ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน และค่าความแตกต่างระหวา่งบุคคลลดลง 
 3. ความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้การ
อ่านเชิงวิเคราะห์ดว้ยเทคนิค OK5R อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (x̅ = 4.13, SD = 0.56) สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ี อาจ
เน่ืองมาจากเน้ือหาท่ีน ามาใชใ้นการอ่านเชิงวเิคราะห์ มีความน่าสนใจ การอ่านเน้ือเร่ืองทีละยอ่หนา้ และอ่านซ ้ าหลาย ๆ คร้ัง ช่วยให้
นกัเรียนจบัประเด็นส าคญัของเร่ืองได ้การจดบนัทึกเร่ืองท่ีอ่านดว้ยส านวนภาษาของตวัเองไดส้ะทอ้นความคิดดว้ยการบอกเล่าเร่ือง
ท่ีอ่านใหเ้พ่ือนฟัง และการทบทวนในส่ิงท่ีตนเองจดบนัทึก ช่วยใหเ้ขา้ใจเน้ือเร่ืองไดดี้ยิง่ข้ึน และมีโอกาสแสดงความคิดเห็นร่วมกนั 
ไดซ้กัถามและตอบค าถามเก่ียวกบัเน้ือเร่ือง ไดฝึ้กท างานทั้งงานเด่ียวและงานกลุ่ม ไดมี้โอกาสน าเสนอผลงาน และแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นกนั จึงส่งผลให้เกิดความพึงพอใจในผลงานตวัเอง สอดคลอ้งกบัทฤษฎีการเรียนรู้ของ ธอร์นไดค ์และมาสสโลว ์ท่ีวา่ หาก
ผูเ้รียนกระท าพฤติกรรมตอบสนองส่ิงเร้าแลว้ ไดรั้บผลท่ีพึงพอใจ เขาก็จะกระท าพฤติกรรมนั้นซ ้ าอีก การยกยอ่ง ชมเชย การให้การ
ยอมรับ มีรางวลัเป็นการกระตุน้ความสนใจ การจดับรรยากาศการเรียนไม่ให้ตึงเครียด ในขณะท ากิจกรรมนกัเรียนจะไดท้ราบผล

 
 

การท างาน การทดสอบอย่างรวดเร็ว เพ่ือแกไ้ขขอ้ผิดพลาด และน าส่ิงท่ีดีจากการเรียนรู้คร้ังก่อน ไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้คร้ัง
ต่อไป และการให้การเสริมแรงทางบวก มกัจะท าให้พฤติกรรมการเรียนรู้นั้นคงอยูแ่ละเพ่ิมข้ึน ลว้นเป็นปัจจยัท่ีส่งผลให้ผูเ้รียนมี
ความพึงพอใจในการเรียน (อชัรา เอิบสิริ, 2556, หนา้ 114) นกัเรียนจึงมีความกระตือรือร้นท่ีจะร่วมกิจกรรมการอ่านเชิงวิเคราะห์
อยา่งเต็มความสามารถ อีกทั้งขั้นตอนวิธีการสอนแบบ OK5R จะช่วยให้นกัเรียนอ่านเร่ืองราวต่าง ๆ สอดคลอ้งกบัวิจยัของ ศิวิภา  
ชูเรือง (2550) พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อวิธีการสอนแบบ OK5R ระดบัดีมาก เพราะนักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุก
ขั้นตอน มีความสุขเพราะวธีิการสอนแบบ OK5R เป็นวธีิสอนท่ีฝึกใหน้กัเรียนสรุปใจความส าคญั ใจความรองของแต่ละยอ่หนา้ จด
บนัทึก ทบทวนเร่ืองท่ีอ่าน และสะทอ้นภาพ ความเขา้ใจออกมาเป็นค าพดู ซ่ึงช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจแนวคิดของเร่ืองท่ีอ่านไดร้วดเร็ว 
และจดจ าไดดี้ มีความสุข ความพอใจในการเรียน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช้ 
ขอ้เสนอแนะการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค OK5R  
1. ศึกษาแนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค OK5R ให้เขา้ใจ เน่ืองจากมีขั้นตอน 7 ขั้นตอน จึงควรพิจารณา    

แนวทางการจดัการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบัสภาพวิชา เน้ือหาการเรียนรู้และโอกาสทางการเรียนรู้ให้กบันักเรียน เม่ือนกัเรียนเกิดปัญหา    
ครูตอ้งใหค้  าแนะน าไดท้นัที 

2. การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ควรเป็นกิจกรรมกลุ่มการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมทกัษะการคิดวิเคราะห์ร่วมกนัและได้
แสดงความคิดเห็น ระดมความคิดร่วมกนั 

3. กิจกรรมการจดัการเรียนรู้ ตอ้งเอ้ือใหน้กัเรียนไดแ้สวงหาค าตอบดว้ยตนเอง 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวจิยัคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการอ่านเชิงวเิคราะห์ดว้ยเทคนิค OK5R กบัวธีิการสอนแบบอ่ืน 
 2. ควรเปรียบเทียบผลการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค OK5R กบัการจดัการเรียนรู้แบบปกติ กบัตวัแปรอ่ืน ๆ เช่น การคิด
สร้างสรรค ์การคิดแกปั้ญหา 
 3. ควรใชเ้วลาในการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค OK5R มากกวา่ 9 คาบ เพื่อดูพฒันาการของนกัเรียน 
 

เอกสารอ้างองิ 
 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). ตัวชีว้ดัและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา     
 ขั้นพืน้ฐาน พทุธศักราช 2551. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 
ศิรินทร์ทิพย ์ถานะกอง. (2556). การพัฒนาการอ่านจับใจความกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยวิธีการสอนแบบ OK5R ของ 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5. วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย.  
ศิวภิา ชูเรือง. (2550). การศึกษาความเข้าใจการอ่านภาษาไทยและความพึงพอใจต่อวิธีการสอนแบบ OK5R ของนักเรียน 
 ช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 1. วทิยานิพนธ์การศึกษามหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัทกัษิณ. 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง
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การท างาน การทดสอบอย่างรวดเร็ว เพ่ือแกไ้ขขอ้ผิดพลาด และน าส่ิงท่ีดีจากการเรียนรู้คร้ังก่อน ไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้คร้ัง
ต่อไป และการให้การเสริมแรงทางบวก มกัจะท าให้พฤติกรรมการเรียนรู้นั้นคงอยูแ่ละเพ่ิมข้ึน ลว้นเป็นปัจจยัท่ีส่งผลให้ผูเ้รียนมี
ความพึงพอใจในการเรียน (อชัรา เอิบสิริ, 2556, หนา้ 114) นกัเรียนจึงมีความกระตือรือร้นท่ีจะร่วมกิจกรรมการอ่านเชิงวิเคราะห์
อยา่งเต็มความสามารถ อีกทั้งขั้นตอนวิธีการสอนแบบ OK5R จะช่วยให้นกัเรียนอ่านเร่ืองราวต่าง ๆ สอดคลอ้งกบัวิจยัของ ศิวิภา  
ชูเรือง (2550) พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อวิธีการสอนแบบ OK5R ระดบัดีมาก เพราะนักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุก
ขั้นตอน มีความสุขเพราะวธีิการสอนแบบ OK5R เป็นวธีิสอนท่ีฝึกใหน้กัเรียนสรุปใจความส าคญั ใจความรองของแต่ละยอ่หนา้ จด
บนัทึก ทบทวนเร่ืองท่ีอ่าน และสะทอ้นภาพ ความเขา้ใจออกมาเป็นค าพดู ซ่ึงช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจแนวคิดของเร่ืองท่ีอ่านไดร้วดเร็ว 
และจดจ าไดดี้ มีความสุข ความพอใจในการเรียน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช้ 
ขอ้เสนอแนะการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค OK5R  
1. ศึกษาแนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค OK5R ให้เขา้ใจ เน่ืองจากมีขั้นตอน 7 ขั้นตอน จึงควรพิจารณา    

แนวทางการจดัการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบัสภาพวิชา เน้ือหาการเรียนรู้และโอกาสทางการเรียนรู้ให้กบันักเรียน เม่ือนกัเรียนเกิดปัญหา    
ครูตอ้งใหค้  าแนะน าไดท้นัที 

2. การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ควรเป็นกิจกรรมกลุ่มการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมทกัษะการคิดวิเคราะห์ร่วมกนัและได้
แสดงความคิดเห็น ระดมความคิดร่วมกนั 

3. กิจกรรมการจดัการเรียนรู้ ตอ้งเอ้ือใหน้กัเรียนไดแ้สวงหาค าตอบดว้ยตนเอง 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวจิยัคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการอ่านเชิงวเิคราะห์ดว้ยเทคนิค OK5R กบัวธีิการสอนแบบอ่ืน 
 2. ควรเปรียบเทียบผลการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค OK5R กบัการจดัการเรียนรู้แบบปกติ กบัตวัแปรอ่ืน ๆ เช่น การคิด
สร้างสรรค ์การคิดแกปั้ญหา 
 3. ควรใชเ้วลาในการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค OK5R มากกวา่ 9 คาบ เพื่อดูพฒันาการของนกัเรียน 
 

เอกสารอ้างองิ 
 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). ตัวชีว้ดัและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา     
 ขั้นพืน้ฐาน พทุธศักราช 2551. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 
ศิรินทร์ทิพย ์ถานะกอง. (2556). การพัฒนาการอ่านจับใจความกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยวิธีการสอนแบบ OK5R ของ 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5. วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย.  
ศิวภิา ชูเรือง. (2550). การศึกษาความเข้าใจการอ่านภาษาไทยและความพึงพอใจต่อวิธีการสอนแบบ OK5R ของนักเรียน 
 ช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 1. วทิยานิพนธ์การศึกษามหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัทกัษิณ. 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

816816

 
 

สนัติวฒัน์ จนัทร์ใด. (2560). การประเมินการรู้เร่ืองการอ่าน (reading literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนกัเรียนร่วมกบั
 นานาชาติ PISA. ใน คู่มือการด าเนินงานขับเคล่ือนสู่ความส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย 
 ปีงบประมาณ 2561. กรุงเทพมหานคร: กระทรวงศึกษาธิการ, ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน,  

ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา. 
สุจริต เพียรชอบ และสายใจ อินทรัมพรรย.์ (2538). วิธีสอนภาษาไทยระดบัช้ันมธัยมศึกษา  (พิมพค์ร้ังท่ี 3). กรุงเทพมหานคร: 
 ส านกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
อชัรา เอิบสิริ. (2556). จิตวิทยาส าหรับครู. กรุงเทพมหานคร: ส านกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  
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การพฒันาความสามารถด้านการอ่านสะกดค า ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน  
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่ 1   

 
ออ้ยทิพย ์แสงสุดตา1*  

สง่า วงคไ์ชย2 
สาขาวชิาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง ประเทศไทย1,2 

*ผูรั้บผิดชอบบทความ: oilthip.saengsudta@gmail.com1  
 

บทคดัย่อ 
 
การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) เปรียบเทียบความสามารถดา้นการอ่านสะกดค าของกลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคุม 

ก่อนและหลงัเรียน ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (2) เปรียบเทียบความสามารถ
ดา้นการอ่านสะกดค าของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนและหลงัเรียน ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน และ (3) ศึกษา
ความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี 
คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวดัประดิษฐาราม เขตธนบุรี สังกดักรุงเทพมหานคร 
จ านวน 2 กลุ่ม จ านวนนกัเรียน 40 คน ซ่ึงไดม้าโดยการสุ่มอยา่งง่าย (simple random sampling) โดยใชห้้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เพื่อ
หากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มทดลอง เป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1/1 จ านวนนกัเรียน 20 คน และกลุ่มควบคุม เป็น
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1/2 จ านวนนักเรียน 20 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ (1) แผนการจดัการเรียนรู้โดยการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน (2) แผนการจดัการเรียนรู้แบบปกติ (3) แบบทดสอบวดัความสามารถทางการอ่านสะกดค า 
และ (4) แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ t test Dependent และ  t test Independent 
 ผลการวจิยัพบวา่ (1) คะแนนความสามารถดา้นการอ่านสะกดค าของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 กลุ่มทดลอง หลงัเรียน
สูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 (2) คะแนนความสามารถดา้นการอ่านสะกดค าของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา  ปีท่ี 1 กลุ่มทดลอง หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (3) ความพึงพอใจของนักเรียน
กลุ่มทดลองท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก 
 
ค าส าคญั: การอ่านสะกดค า, การจดัการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน 
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บทคดัย่อ 
 
การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) เปรียบเทียบความสามารถดา้นการอ่านสะกดค าของกลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคุม 

ก่อนและหลงัเรียน ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (2) เปรียบเทียบความสามารถ
ดา้นการอ่านสะกดค าของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนและหลงัเรียน ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน และ (3) ศึกษา
ความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี 
คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวดัประดิษฐาราม เขตธนบุรี สังกดักรุงเทพมหานคร 
จ านวน 2 กลุ่ม จ านวนนกัเรียน 40 คน ซ่ึงไดม้าโดยการสุ่มอยา่งง่าย (simple random sampling) โดยใชห้้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เพื่อ
หากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มทดลอง เป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1/1 จ านวนนกัเรียน 20 คน และกลุ่มควบคุม เป็น
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1/2 จ านวนนักเรียน 20 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ (1) แผนการจดัการเรียนรู้โดยการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน (2) แผนการจดัการเรียนรู้แบบปกติ (3) แบบทดสอบวดัความสามารถทางการอ่านสะกดค า 
และ (4) แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ t test Dependent และ  t test Independent 
 ผลการวจิยัพบวา่ (1) คะแนนความสามารถดา้นการอ่านสะกดค าของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 กลุ่มทดลอง หลงัเรียน
สูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 (2) คะแนนความสามารถดา้นการอ่านสะกดค าของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา  ปีท่ี 1 กลุ่มทดลอง หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (3) ความพึงพอใจของนักเรียน
กลุ่มทดลองท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก 
 
ค าส าคญั: การอ่านสะกดค า, การจดัการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน 
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Abstract 

 
 The purposes of this research were (1) compare the  Thai language Reading-word spelling ability of Primary 1 students 
between experimental group and control group before-after  by using Brain Based learning management. (2) compare the average 
scores of Reading-word spelling ability grade 1 students  before and after using Brain Based learning. (3) study grade 1 student’s 
options to learning by using Brain Based.  
           A sample was selected from Primary 1 students were conducted within the duration of the second semester of the 
academic year 2022 at Watpradittharam School, Thonburi, and Bangkok. There were 40 students to divide in 2 groups by using 
simple random sampling methods and classroom random units. The experimental group was 20 students from grade 1/1 and the 
control group was 20 students from grade 1/2.  
           The research instruments included (1) Thai Reading-word spelling ability lesson plans using by Brain Based learning. (2) The 
conventional learning lesson plans. (3) Thai language Reading-word spelling ability test. (4) The questionnaire inquiring the 
student’s satisfactions to ward the Brain Based learning. The statistics used in this research including mean, standard deviation, t 
test Dependent and t test Independent. 

The results of the research were as follows: (1) Reading-word spelling ability of the experimental group students 
indicated that the average of the post-test scores were higher than the control group students at the level of statistical significance of .05 
(2) Reading-word spelling ability of the experimental group students indicated that the average of the post-test scores were higher 
than the pre-test scores at the level of statistical significance of .05 (3) Satisfactions in 3 areas of the experimental group students 
by using brain-based learning Overall were at the high agreement level. 
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บทน า 
 

ความสามารถดา้นการอ่านสะกดค า เป็นทกัษะทางภาษาท่ีส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิ่งต่อการด ารงชีวิตของคนเรา เพราะใน
การด ารงชีวิตประจ าวนัของคนเรา การอ่านและการเขียนเป็นการส่ือความหมายถึงกนัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ดงันั้น จึงจ าเป็นตอ้งพฒันา
ทกัษะการอ่านสะกดค า กล่าวคือ ตอ้งอ่านไดถู้กตอ้ง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ดว้ยความส าคญัดงักล่าว หลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพฒันาคนไทยให้เป็นคนดี มีปัญญา มีศกัยภาพในการศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพ การจดักิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายดงักล่าว จะตอ้งให้นกัเรียนไดฝึ้ก
ทกัษะต่าง ๆ อยา่งสมดุลตามความสามารถของนกัเรียน ทั้งการดู ฟัง การพดู การอ่าน และการเขียน (อจัฉรา ประดิษฐ,์ 2550) 

การจดัการเรียนการสอน ส่ือการสอนท่ีช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และเขา้ใจเร็วข้ึน คือ แบบฝึกทกัษะ ซ่ึงมีความส าคญั 
ท าให้ครูทราบจุดเด่นและจุดดอ้ยของแบบฝึกทกัษะและนักเรียน เพ่ือน าไปปรับปรุงแกไ้ขต่อไป เพื่อพฒันาความรู้ ทกัษะ และ 
เจตคติดา้นต่าง ๆ ของผูเ้รียน  ครูไดแ้นวทางในการพฒันาการเรียนการสอน เพื่อให้ผูเ้รียนเรียนรู้ไดดี้ท่ีสุดตามความสามารถของ
ตนเอง สามารถน าประโยชน์ไปใชใ้นชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งมีความสุข ช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ ผูส้อนจดัท าและศึกษาวิธีการท า
แบบฝึกทกัษะใหมี้ความเหมาะสมกบัผูเ้รียน เขา้ใจง่าย มีความน่าสนใจ กระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

การจดัการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน เป็นแนวทางการจดัการเรียนรู้ท่ีมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนร่วมกนัท ากิจกรรมท่ีหลากหลายและ
มีความสอดคลอ้งกับการท างานของสมอง ท าให้ผูเ้รียนเพลิดเพลินต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท าให้นักเรียนไดพ้ฒันาตาม
ความสามารถเต็มศกัยภาพของตน (เธียร พานิช, 2544) การพฒันาการสอนภาษาไทย โดยการจดัการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐานนั้น 
ให้ความสนใจต่อกระบวนการท่ีไดจ้ากการศึกษาการท างานของสมอง จึงมีความส าคญัสู่การประยกุตใ์ชใ้นกระบวนวิธีการสอน 
(พรพิไล เลิศวิชา, 2558)  การเรียนรู้เร่ืองสมองจะช่วยในการจดัการเรียนการสอนไดเ้ป็นอยา่งมาก ซ่ึงจดัวา่ เป็นความรู้ใหม่ท่ีบุคคล
ทัว่ไปจะไดเ้ขา้ใจถึงกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย ์ (อารี สัณหฉวี, 2554) ดงันั้น การพฒันาความสามารถดา้นการอ่านสะกดค า ดว้ย
การจัดการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน  ผูส้อนควรน ามาใชใ้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ซ่ึงเป็นแนวการสอนท่ี
สอดคลอ้งกบัความชอบของสมองมนุษย ์ท าใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้อยา่งเตม็ศกัยภาพ (พรพิไล เลิศวชิา, 2558)   

การพฒันาความสามารถดา้นการอ่านสะกดค าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ครูจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีวิธีการ เทคนิค 
รูปแบบ เคร่ืองมือ นวตักรรม ส่ือการสอน ท่ีช่วยสร้างความน่าสนใจใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ และสามารถน านวตักรรมท่ีไดน้ั้นมาใช้
ยกระดบักระบวนการเรียนการสอน เพื่อใหก้ารพฒันาความสามารถดา้นการอ่านสะกดค าของผูเ้รียนมีประสิทธิภาพและผลสัมฤทธ์ิ
ดีข้ึน ครูจึงออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีเน้ือหาในลกัษณะบูรณาการ เนน้การสอนภาษาเพื่อประโยชน์ส าหรับผูเ้รียนใน
การน าไปใชชี้วิตประจ าวนัได้ ดงันั้น เพื่อให้การจดัการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุดกบัผูเ้รียน ผูว้ิจยัจึงเลือกศึกษาแนว
ทางการจดัการเรียนรู้เพื่อการพฒันาความสามารถดา้นการอ่านสะกดค า ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน ส าหรับนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีสามารถช่วยให้ผูเ้รียนไดฝึ้กอ่าน โดยครูมีบทบาทส าคญัในการจดัการเรียนการสอน ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมี
ความสามารถในการอ่านสะกดค าท่ีดียิ่งข้ึน ซ่ึงเป็นการส่งเสริมและพฒันาความสามารถในการอ่าน อนัเป็นพ้ืนฐานของผูเ้รียนใน
อนาคตต่อไป  
 จากการศึกษาขอ้มูลเอกสาร ต ารา และงานวิจยัต่าง ๆ ผูว้ิจยัพบวา่ การจดัการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน เป็นการจดัการ
เรียนรู้ท่ีให้ผูเ้รียนร่วมกนัท ากิจกรรมท่ีหลากหลาย และมีความสอดคลอ้งกบัการท างานของสมอง การจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ียึด
ผูเ้รียนเป็นส าคญั ให้ความส าคญักบัธรรมชาติการเรียนรู้ของสมอง ซ่ึงการจดัการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน มีขั้นตอนดงัน้ี (1) ขั้น 
อุ่นเคร่ือง (warm-up) เป็นกิจกรรมท่ีท าให้สมองต่ืนตวั เตรียมพร้อมท่ีจะเรียนรู้วิชาต่อไป หรือเร่ืองต่อไป เช่น ร้องเพลง, ท่องบท
อาขยาน, ท่องบทร้องเล่น เป็นตน้ (2) ขั้นน าเสนอความรู้ (present) นกัเรียนทุกคนมีความสามารถต่างกนั มีประสบการณ์ มีพ้ืนฐาน



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’
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ความสามารถดา้นการอ่านสะกดค า เป็นทกัษะทางภาษาท่ีส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิ่งต่อการด ารงชีวิตของคนเรา เพราะใน
การด ารงชีวิตประจ าวนัของคนเรา การอ่านและการเขียนเป็นการส่ือความหมายถึงกนัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ดงันั้น จึงจ าเป็นตอ้งพฒันา
ทกัษะการอ่านสะกดค า กล่าวคือ ตอ้งอ่านไดถู้กตอ้ง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ดว้ยความส าคญัดงักล่าว หลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพฒันาคนไทยให้เป็นคนดี มีปัญญา มีศกัยภาพในการศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพ การจดักิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายดงักล่าว จะตอ้งให้นกัเรียนไดฝึ้ก
ทกัษะต่าง ๆ อยา่งสมดุลตามความสามารถของนกัเรียน ทั้งการดู ฟัง การพดู การอ่าน และการเขียน (อจัฉรา ประดิษฐ,์ 2550) 

การจดัการเรียนการสอน ส่ือการสอนท่ีช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และเขา้ใจเร็วข้ึน คือ แบบฝึกทกัษะ ซ่ึงมีความส าคญั 
ท าให้ครูทราบจุดเด่นและจุดดอ้ยของแบบฝึกทกัษะและนักเรียน เพ่ือน าไปปรับปรุงแกไ้ขต่อไป เพื่อพฒันาความรู้ ทกัษะ และ 
เจตคติดา้นต่าง ๆ ของผูเ้รียน  ครูไดแ้นวทางในการพฒันาการเรียนการสอน เพ่ือให้ผูเ้รียนเรียนรู้ไดดี้ท่ีสุดตามความสามารถของ
ตนเอง สามารถน าประโยชน์ไปใชใ้นชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งมีความสุข ช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ ผูส้อนจดัท าและศึกษาวิธีการท า
แบบฝึกทกัษะใหมี้ความเหมาะสมกบัผูเ้รียน เขา้ใจง่าย มีความน่าสนใจ กระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

การจดัการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน เป็นแนวทางการจดัการเรียนรู้ท่ีมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนร่วมกนัท ากิจกรรมท่ีหลากหลายและ
มีความสอดคลอ้งกับการท างานของสมอง ท าให้ผูเ้รียนเพลิดเพลินต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท าให้นักเรียนได้พฒันาตาม
ความสามารถเต็มศกัยภาพของตน (เธียร พานิช, 2544) การพฒันาการสอนภาษาไทย โดยการจดัการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐานนั้น 
ให้ความสนใจต่อกระบวนการท่ีไดจ้ากการศึกษาการท างานของสมอง จึงมีความส าคญัสู่การประยกุตใ์ชใ้นกระบวนวิธีการสอน 
(พรพิไล เลิศวิชา, 2558)  การเรียนรู้เร่ืองสมองจะช่วยในการจดัการเรียนการสอนไดเ้ป็นอยา่งมาก ซ่ึงจดัวา่ เป็นความรู้ใหม่ท่ีบุคคล
ทัว่ไปจะไดเ้ขา้ใจถึงกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย ์ (อารี สัณหฉวี, 2554) ดงันั้น การพฒันาความสามารถดา้นการอ่านสะกดค า ดว้ย
การจัดการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน  ผูส้อนควรน ามาใชใ้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ซ่ึงเป็นแนวการสอนท่ี
สอดคลอ้งกบัความชอบของสมองมนุษย ์ท าใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้อยา่งเตม็ศกัยภาพ (พรพิไล เลิศวชิา, 2558)   

การพฒันาความสามารถดา้นการอ่านสะกดค าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ครูจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีวิธีการ เทคนิค 
รูปแบบ เคร่ืองมือ นวตักรรม ส่ือการสอน ท่ีช่วยสร้างความน่าสนใจใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ และสามารถน านวตักรรมท่ีไดน้ั้นมาใช้
ยกระดบักระบวนการเรียนการสอน เพื่อใหก้ารพฒันาความสามารถดา้นการอ่านสะกดค าของผูเ้รียนมีประสิทธิภาพและผลสัมฤทธ์ิ
ดีข้ึน ครูจึงออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีเน้ือหาในลกัษณะบูรณาการ เนน้การสอนภาษาเพ่ือประโยชน์ส าหรับผูเ้รียนใน
การน าไปใชชี้วิตประจ าวนัได้ ดงันั้น เพื่อให้การจดัการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุดกบัผูเ้รียน ผูว้ิจยัจึงเลือกศึกษาแนว
ทางการจดัการเรียนรู้เพื่อการพฒันาความสามารถดา้นการอ่านสะกดค า ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน ส าหรับนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีสามารถช่วยให้ผูเ้รียนไดฝึ้กอ่าน โดยครูมีบทบาทส าคญัในการจดัการเรียนการสอน ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมี
ความสามารถในการอ่านสะกดค าท่ีดียิ่งข้ึน ซ่ึงเป็นการส่งเสริมและพฒันาความสามารถในการอ่าน อนัเป็นพ้ืนฐานของผูเ้รียนใน
อนาคตต่อไป  
 จากการศึกษาขอ้มูลเอกสาร ต ารา และงานวิจยัต่าง ๆ ผูว้ิจยัพบวา่ การจดัการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน เป็นการจดัการ
เรียนรู้ท่ีให้ผูเ้รียนร่วมกนัท ากิจกรรมท่ีหลากหลาย และมีความสอดคลอ้งกบัการท างานของสมอง การจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ียึด
ผูเ้รียนเป็นส าคญั ให้ความส าคญักบัธรรมชาติการเรียนรู้ของสมอง ซ่ึงการจดัการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน มีขั้นตอนดงัน้ี (1) ขั้น 
อุ่นเคร่ือง (warm-up) เป็นกิจกรรมท่ีท าให้สมองต่ืนตวั เตรียมพร้อมท่ีจะเรียนรู้วิชาต่อไป หรือเร่ืองต่อไป เช่น ร้องเพลง, ท่องบท
อาขยาน, ท่องบทร้องเล่น เป็นตน้ (2) ขั้นน าเสนอความรู้ (present) นกัเรียนทุกคนมีความสามารถต่างกนั มีประสบการณ์ มีพ้ืนฐาน



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’
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เฉพาะตวั ดงันั้น การน าเสนอความรู้ควรเปิดโอกาสให้เด็กทุกคนไดเ้รียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยเป็นขั้นท่ีน าเสนอความรู้ใหม่
ผ่านส่ือท่ีน่าสนใจ เช่น มีบตัรค าให้นกัเรียนอ่านโดยมีส่วนร่วมในการประสมค านั้น ๆ (3) ขั้นลงมือเรียนรู้ ฝึกท าฝึกฝน (learn-
practice) เป็นขั้นท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียนฝึกท า โดยลงมือทดลองใชค้วามรู้ด้วยกิจกรรมต่าง ๆ และอาจมีใบงานให้นักเรียนได้
ประยกุตใ์ชค้วามรู้ คิดสร้างสรรคด์ว้ยตนเอง เช่น ให้นกัเรียนฝึกประสมค า โดยเขียนสระ พยญัชนะ ตวัสะกด และวรรณยกุต์ ลง
กล่องบตัรค าท่ีครูจดัท าข้ึน และใหฝึ้กประสมค าเพ่ือใหน้กัเรียนรู้ต าแหน่ง เป็นตน้ (4) ขั้นสรุปความรู้ (summary) เป็นขั้นท่ีมีการน า
ประสบการณ์ทั้งหมดมาสรุปรวบยอด เป็นความรู้ท่ีชดัเจนอีกคร้ังหน่ึง และครูตอ้งมาสรุปร่วมกนักบันักเรียน และ (5) ขั้นการ
ประยกุตใ์ชค้วามรู้ (apply) เป็นขั้นท่ีมีกิจกรรมหรือภาระงาน เพื่อให้นกัเรียนไดป้ระยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ใหม่ เช่น ให้นกัเรียน
ประสมค าใหม่เพ่ิมเติม (พรพิไล เลิศวชิา, 2558)   

การจดัการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน  มีหลกัการคือ ใหค้วามส าคญัต่อการสนบัสนุนกระบวนการท างานของสมองท่ีมีการ
พฒันาตามธรรมชาติ โดยอาศยัความเขา้ใจในกระบวนการมาตอบปัญหา ใชเ้น้ือหาและวิธีการเพ่ือสนบัสนุนพฒันาการนั้น (พรพิไล  
เลิศวชิา, 2558) ซ่ึงงานวจิยัของ แสงจนัทร์ ศรีสุทธา (2561) เร่ือง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านและทักษะการ
เขียนสะกดค าสระเสียงยาว ตามแนวคิด Brain-Based Learning ผลการศึกษาพบวา่ ทกัษะการอ่านสะกดค าสระเสียงยาว ของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Brain-Based Learning พบวา่ นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ีย
หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน และงานวิจยัของ นิตยา เช้ือดวงผุย (2553) กล่าววา่ การจดัการเรียนรู้โดยใชห้นงัสือส่งเสริมการอ่าน 
ประกอบการจดักิจกรรมตามแนวคิดโดยใชส้มองเป็นฐาน ส่งผลให้นกัเรียนมีประสิทธิผลทางการเรียนกา้วหนา้มากข้ึนกวา่การเรียน
ตามปกติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั บุญฑริกา ภูมิผกัแวน่ (2553) กล่าววา่ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยดา้นการอ่านและการเขียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ดว้ยการจดักิจกรรมตามแนวคิดโดยใชส้มองเป็นฐาน ช่วยให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้วิธีคิดและทราบแนวทางการ
ประสมพยญัชนะ สระ วรรณยุกต์ ให้เป็นค าอ่านและเขียนค าไดถู้กตอ้ง อนัเป็นผลสัมฤทธ์ิของวิธีการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิผล 

การจดัการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของโรงเรียนวดัประดิษฐาราม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปัจจุบนั
ยงัพบปัญหาดา้นการอ่านของผูเ้รียน คือ ผูเ้รียนบางส่วนยงัขาดทกัษะการอ่านสะกดค า อ่านหนงัสือไดเ้ป็นค า ๆ ยงัไม่สามารถอ่าน
หรือท าความเขา้ใจโดยภาพรวมได ้ จากปัญหาขา้งตน้ ผูว้จิยัเห็นวา่ การอ่านเป็นปัญหาส าคญั ซ่ึงนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 เป็น
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1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถดา้นการอ่านสะกดค าของกลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคุม ก่อนและหลงัเรียน ดว้ยการจดัการ
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ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 
การอ่านสะกดค า 

การอ่านสะกดค า เป็นการอ่านท่ีสอนกนัมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั การสอนอ่านแบบไทย ซ่ึงท าให้เด็กอ่านหนงัสือไทย
ไดแ้ตกฉานวธีิหน่ึง วธีิสอนแบบน้ี เป็นการน าพยญัชนะ สระ วรรณยกุต ์มาประสมกนั แลว้ฝึกอ่านแบบแจกลูก การอ่านแบบสะกด
ค า เป็นการอ่านท่ีเนน้การฟังเสียง ของพยญัชนะตน้ สระ ตวัสะกด และวรรณยกุตท่ี์น ามาประสมกนัเป็นค า เม่ือฝึกอ่านบ่อย ๆ จน
เขา้ใจและจ าได ้ก็จะอ่านไดถู้กตอ้งแม่นย  า (ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา, 2555) 

ณฐัพงศ ์เช้ือเพชร (2560) ไดใ้ห้ความหมายของการอ่านสะกดค า ไวใ้นท านองเดียวกนัวา่ การอ่านสะกดค า หมายถึง การ
อ่านโดยน าเสียงพยญัชนะตน้ สระ วรรณยกุต ์และตวัสะกด มาประสมเป็นค าอ่าน การอ่านตอ้งสะกดดว้ยเสียง จะท าให้เด็กอ่านได้
ถูกตอ้ง และสามารถน าไปสู่การอ่านในระดบัท่ีสูงข้ึนต่อไป 

การจดัการเรียนการสอนแจกลูกและสะกดค า ควรเลือกค ามาใหอ่้านแบบแจกลูกและสะกดค า ไม่จ าเป็นตอ้งอ่านแบบแจก
ลูกและสะกดค าทุกค าในบทเรียน  เม่ือนกัเรียนอ่านหนงัสือไดค้ล่อง ก็ไม่จ าเป็นตอ้งใชว้ิธีการแจกลูกสะกดค าอีก สอนแต่ละคร้ังไม่
ควรใชเ้วลานานเกินไป จะท าให้นกัเรียนเบ่ือหน่าย  และควรสอนควบคู่กบัการสอนอ่านเป็นค า อ่านเป็นประโยค เพื่อให้นกัเรียน
รู้สึกสนุกและเรียนอยา่งมีความหมาย และการอ่านสะกดค า เหมาะส าหรับการเร่ิมตน้การสอนอ่านอยา่งมาก เพราะถา้นกัเรียนอ่าน
สะกดค าได ้จะสามารถอ่านค าใหม่ไดเ้อง 
 
การจดัการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน   

การจดัการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน เป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ียดึผูเ้รียนเป็นส าคญั ใหค้วามส าคญักบัธรรมชาติการ
เรียนรู้ของสมอง และน าธรรมชาติการเรียนรู้ของสมองนั้น มาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  ซ่ึงการจดัการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน 
มีขั้นตอนดงัน้ี (1) ขั้นอุ่นเคร่ือง (warm-up) เป็นกิจกรรมท่ีท า เพ่ือให้สมองต่ืนตวัเตรียมพร้อมท่ีจะเรียนรู้วิชาต่อไป หรือเร่ืองต่อไป 
เช่น ร้องเพลง, ท่องบทอาขยาน, ท่องบทร้องเล่น เป็นตน้ (2) ขั้นน าเสนอความรู้ (present) นกัเรียนทุกคนมีความต่างกนั มี
ประสบการณ์ มีพ้ืนฐานเฉพาะตวั ดงันั้น การน าเสนอความรู้ ควรเปิดโอกาสให้เด็กทุกคนไดเ้รียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพโดยเป็นขั้น
ท่ีน าเสนอความรู้ใหม่ผา่นส่ือท่ีน่าสนใจ เช่น มีบตัรค าใหน้กัเรียนอ่าน โดยมีส่วนร่วมในการประสมค านั้น ๆ (3) ขั้นลงมือเรียนรู้ ฝึก
ท าฝึกฝน (learn-practice) เป็นขั้นท่ีเปิดโอกาสใหน้กัเรียนฝึกท า โดยลงมือทดลองใชค้วามรู้ดว้ยกิจกรรมต่าง ๆ  และอาจมีใบงานให้



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’
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“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

822822

 

นกัเรียนไดป้ระยกุตใ์ชค้วามรู้ คิดสร้างสรรคด์ว้ยตนเอง เช่น ให้นกัเรียนฝึกประสมค าโดยเขียนสระ พยญัชนะ ตวัสะกด และ
วรรณยกุต ์ลงกล่องบตัรค าท่ีครูจดัท าข้ึน และใหฝึ้กประสมค าเพื่อใหน้กัเรียนรู้ต าแหน่ง เป็นตน้ (4) ขั้นสรุปความรู้ (summary) เป็น
ขั้นท่ีมีการน าประสบการณ์ทั้งหมดมาสรุปรวบยอดเป็นความรู้ท่ีชดัเจนอีกคร้ังหน่ึง และครูตอ้งมาสรุปร่วมกนักบันกัเรียน (5) ขั้น
การประยกุตใ์ชค้วามรู้ (apply) เป็นขั้นท่ีมีกิจกรรมหรือภาระงาน เพื่อใหน้กัเรียนไดป้ระยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ใหม่ เช่น ให้นกัเรียน
ประสมค าใหม่เพ่ิมเติม (พรพิไล เลิศวชิา, 2558) 

 
วธีิการด าเนินการวจิยั 

 
การสร้างและการหาคณุภาพเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั  

1. แผนการจดัการเรียนรู้โดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน และแผนการจดัการเรียนรู้แบบปกติ เร่ือง การ
อ่านสะกดค า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้เร่ือง การอ่านสะกดค า   

    ผูว้ิจยัด าเนินการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ โดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน จ านวน 3 แผน รวม
ทั้งหมด 9 ชัว่โมง และแผนการจดัการเรียนรู้แบบปกติ จ านวน 3 แผน รวมทั้งหมด 3 ชัว่โมง จากนั้น ให้อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของเน้ือหาและการใชภ้าษา ก่อนน าไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน พิจารณาความตรงเชิงเน้ือหา (content validity) และ
น าผลมาหาค่าดัชนีความสอดคลอ้ง โดยแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีจัดการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐานทั้ ง 3 แผน ไดค้่าดชันีความ
สอดคลอ้งอยูร่ะหวา่ง 0.67-1.00 และแผนการจดัการเรียนรู้แบบปกติ ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งอยูร่ะหว่าง 0.67-1.00 ปรับปรุง
แกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ และน าไปทดลองใชก้บันกัเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง เพ่ือตรวจสอบป ญหาอุปสรรค และน า
แผนการจดัการเรียนรู้ทั้ง 2 แผนการจดัการเรียนรู้ ไปใชส้อนจริง   

2. แบบทดสอบวดัความสามารถทางการอ่านสะกดค า ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน 
    ผูว้จิยัด าเนินการสร้างแบบทดสอบวดัความสามารถทางการอ่านสะกดค า ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน เพื่อ

ใชท้ดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใชแ้บบทดสอบวดัความสามารถทางการอ่านสะกดค า ประกอบไปดว้ย การอ่านค า การอ่าน
ประโยค และการอ่านขอ้ความ จากนั้น ให้อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหาและการใชภ้าษา ไดค้่าดชันีความ
สอดคลอ้งเท่ากบั 1.00 แสดงวา่ แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านสะกดค า สอดคลอ้งตามเกณฑ์และสามารถน าไปใชไ้ด ้
จากนั้น น าแบบทดสอบท่ีผ่านการตรวจสอบคุณภาพแลว้ไปทดลองใช ้ (try-out) กบันักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีลกัษณะ
เหมือนกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชเ้กณฑก์ารประเมินความสามารถในการอ่านสะกดค า ในการตรวจใหค้ะแนนเพ่ือตรวจสอบความเป็นไป
ได้ในการน าไปใช้ และเพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไข การหาค่าความยาก (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) พบว่า แบบทดสอบวดั
ความสามารถทางการอ่านสะกดค า มีค่าความยากง่าย (p) เท่ากบั 0.35-0.70 และค่าอ านาจจ าแนก (r) จะอยูร่ะหวา่ง 0.26-0.80 มีค่า
ความเช่ือมัน่ 0.89 แสดงวา่ ความยากง่ายของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านสะกดค า อยูใ่นเกณฑท่ี์สามารถน าไปใชไ้ด ้ 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน 
    ผูว้จิยัด าเนินการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน จากนั้น น าแบบสอบถาม

เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา แลว้ปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขเสนอต่ออาจารย์
ผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง ซ่ึงไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่ง 0.67-1.00 ซ่ึงเป็นเกณฑท่ี์ยอมรับได ้และน าไป
แบบสอบถามไปใชก้บันกัเรียนกลุ่มทดลอง 
 
 

 

การด าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1. ก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงไดม้าโดยการสุ่มอยา่งง่าย (simple random sampling) โดยใชห้้องเรียนเป็นหน่วย
สุ่ม เพ่ือหากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
            2. เลือกแบบแผนการทดลอง การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัแบบก่ึงทดลอง (quasi-experimental research) ใชแ้บบแผนการ
ทดลองแบบ Randomized Control Group Pretest-Posttest Design 

3. ด าเนินการทดสอบก่อนเรียน ดว้ยแบบทดสอบวดัความสามารถทางการอ่านสะกดค า ฉบบัก่อนเรียน กบันกัเรียนกลุ่ม
ทดลอง และนกัเรียนกลุ่มควบคุม  

4. ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีผูว้ิจัยสร้างข้ึน โดยกลุ่มทดลองเป็นนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1/1 จ านวน 20 คน ใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ โดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน และกลุ่มควบคุม
เป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1/2 จ านวน 20 คน ใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้แบบปกติ 

5. ด าเนินการทดสอบหลงัเรียน ดว้ยแบบทดสอบวดัความสามารถทางการอ่านสะกดค า ฉบบัหลงัเรียน กบั นกัเรียนกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม 
 

ผลการวจิยั 
 

 การวจิยัเร่ือง “การพฒันาความสามารถดา้นการอ่านสะกดค า ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน ส าหรับนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1” ผูว้จิยัน าเสนอผลการวจิยั ดงัน้ี 

1. ผลการเปรียบเทียบความสามารถดา้นการอ่านสะกดค าของกลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคุม ก่อนและหลงัเรียน ดว้ยการ
จดัการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1   

 
ตาราง 1   
การเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านสะกดค าของกล่่มทดลองกับกล่่มควบค่ม ก่อนและหลังเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ
สมองเป็นฐาน ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1 

กลุ่มตวัอยา่ง 
ค่าสถิติ 

n 
 

SD t df Sig. 
กลุ่มทดลอง 20 43.20 0.57 

10.30* 38 .00 
กลุ่มควบคุม 20 40.00 0.46 

*p < .05 
 

จากตาราง 1  นกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน มีค่าเฉล่ียคะแนนความสามารถในการอ่าน
สะกดค า สูงกวา่นกัเรียนกลุ่มควบคุม ท่ีไดรั้บจดัการเรียนรู้แบบปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถดา้นการอ่านสะกดค าของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนและหลงัเรียน ดว้ยการ
จดัการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน 

 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี
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การด าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1. ก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงไดม้าโดยการสุ่มอยา่งง่าย (simple random sampling) โดยใชห้้องเรียนเป็นหน่วย
สุ่ม เพ่ือหากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
            2. เลือกแบบแผนการทดลอง การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัแบบก่ึงทดลอง (quasi-experimental research) ใชแ้บบแผนการ
ทดลองแบบ Randomized Control Group Pretest-Posttest Design 

3. ด าเนินการทดสอบก่อนเรียน ดว้ยแบบทดสอบวดัความสามารถทางการอ่านสะกดค า ฉบบัก่อนเรียน กบันกัเรียนกลุ่ม
ทดลอง และนกัเรียนกลุ่มควบคุม  

4. ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีผูว้ิจัยสร้างข้ึน โดยกลุ่มทดลองเป็นนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1/1 จ านวน 20 คน ใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ โดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน และกลุ่มควบคุม
เป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1/2 จ านวน 20 คน ใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้แบบปกติ 

5. ด าเนินการทดสอบหลงัเรียน ดว้ยแบบทดสอบวดัความสามารถทางการอ่านสะกดค า ฉบบัหลงัเรียน กบั นกัเรียนกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม 
 

ผลการวจิยั 
 

 การวจิยัเร่ือง “การพฒันาความสามารถดา้นการอ่านสะกดค า ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน ส าหรับนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1” ผูว้จิยัน าเสนอผลการวจิยั ดงัน้ี 

1. ผลการเปรียบเทียบความสามารถดา้นการอ่านสะกดค าของกลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคุม ก่อนและหลงัเรียน ดว้ยการ
จดัการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1   

 
ตาราง 1   
การเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านสะกดค าของกล่่มทดลองกับกล่่มควบค่ม ก่อนและหลังเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ
สมองเป็นฐาน ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1 

กลุ่มตวัอยา่ง 
ค่าสถิติ 

n 
 

SD t df Sig. 
กลุ่มทดลอง 20 43.20 0.57 

10.30* 38 .00 
กลุ่มควบคุม 20 40.00 0.46 

*p < .05 
 

จากตาราง 1  นกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน มีค่าเฉล่ียคะแนนความสามารถในการอ่าน
สะกดค า สูงกวา่นกัเรียนกลุ่มควบคุม ท่ีไดรั้บจดัการเรียนรู้แบบปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถดา้นการอ่านสะกดค าของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนและหลงัเรียน ดว้ยการ
จดัการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน 

 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

824824

 

ตาราง 2   
การเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านสะกดค าของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนและหลังเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้
แบบสมองเป็นฐาน 

การทดสอบ ค่าสถิติ 

 n 
 

SD t df Sig. 
ก่อนเรียน 20 41.60 1.81 

11.46* 19 
.00 

หลงัเรียน 20 46.85 2.30  
*p < .05 
 
 จากตาราง 2  ค่าเฉล่ียคะแนนความสามารถในการอ่านสะกดค าของนกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบ
สมองเป็นฐาน หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

3.  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน 
 

ตาราง 3   
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน 

 
จากตาราง 3 พบวา่ ความคิดเห็นโดยรวมทั้ง 3 ดา้น ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบสมอง

เป็นฐาน มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก (  = 4.35, SD = 0.48) เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ นกัเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่น
ระดบัมากทุกดา้น ดา้นบรรยากาศการจดัการเรียนรู้ (  = 4.45, SD = 0.51) รองลงมาคือ ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้ (  = 
4.42, SD = 0.47) และดา้นการจดักิจกรรมการจดัการเรียนรู้ ( = 4.18, SD = 0.47) ตามล าดบั 
 

อภิปรายผล 
 
 ผูว้จิยัอภิปรายผลจากขอ้คน้พบในการวจิยัคร้ังน้ี ดงัต่อไปน้ี 

1. จากผลการศึกษาความสามารถดา้นการอ่านสะกดค าของกลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคุม ก่อนและหลงัเรียน ดว้ยการจดัการ
เรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 พบว่า ความสามารถด้านการอ่านสะกดค าของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 กลุ่มทดลองท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน มีค่าเฉล่ียคะแนนความสามารถในการอ่านสะกดค า สูง
กวา่นกัเรียนกลุ่มควบคุมท่ีไดรั้บจดัการเรียนรู้แบบปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้การ

รายการประเมิน 
 

SD ระดบัความคิดเห็น ล าดบั 

ดา้นการจดักิจกรรมการจดัการเรียนรู้ 4.18 0.47 เห็นดว้ยมาก 3 
ดา้นบรรยากาศการจดัการเรียนรู้ 4.45 0.51 เห็นดว้ยมาก 1 
ดา้นประโยชนท่ี์ไดรั้บจากการเรียนรู้ 4.42 0.47 เห็นดว้ยมาก 2 

รวมทั้ง 3 ดา้น 4.35 0.48 เห็นดว้ยมาก  

 

จดัการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน เป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ียึดผูเ้รียนเป็นส าคญั ให้ความส าคญักบัธรรมชาติการเรียนรู้ของ
สมอง และน าธรรมชาติการเรียนรู้ของสมองนั้น มาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ซ่ึงการจดัการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน มีขั้นตอน
ดงัน้ี (1) ขั้นอุ่นเคร่ือง (warm-up) (2) ขั้นน าเสนอความรู้ (present) (3) ขั้นลงมือเรียนรู้ ฝึกท าฝึกฝน (learn-practice) (4) ขั้นสรุป
ความรู้ (summary) และ (5) ขั้นการประยกุตใ์ชค้วามรู้ (apply) (พรพิไล เลิศวชิา, 2558) 

การจดัการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน เป็นแนวทางการจดัการเรียนรู้ท่ีมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนร่วมกนัท ากิจกรรมท่ีหลากหลายและ
มีความสอดคลอ้งกบัการท างานของสมอง ท าให้ผูเ้รียนรู้สึกไม่เบ่ือ เพลิดเพลินต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของครูผูส้อนอยา่งต่อเน่ือง
เป็นเวลานาน การเรียนรู้โดยธรรมชาติช่วยให้นกัเรียนไดพ้ฒันาตามความสามารถเต็มศกัยภาพของตน (เธียร พานิช, 2544) การ
พฒันาการสอนภาษาไทย โดยกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐานนั้น ใหค้วามสนใจต่อกระบวนการเรียนรู้ในภาพท่ีสมอง
ก าลงัท างาน ความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาการท างานของสมอง จึงมีความส าคญัน ามาสู่การประยกุตใ์ชใ้นกระบวนวิธีการสอน (พรพิไล 
เลิศวิชา, 2558)  การเรียนรู้เร่ืองสมองจะช่วยในการจดัการเรียนการสอนไดเ้ป็นอยา่งมาก (อารี สัณหฉวี, 2554) ดงันั้น การพฒันา
ความสามารถดา้นการอ่านสะกดค า ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน ผูส้อนควรน ามาใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้กบั
นกัเรียน การออกแบบกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัการเรียนรู้ของสมอง จะท าให้เด็กไดเ้รียนรู้อยา่งเต็มศกัยภาพ และ
ท าใหค้รูไดท้ราบเก่ียวกบัทฤษฏีสมอง (พรพิไล เลิศวชิา, 2558) 

จากการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถดา้นการอ่านสะกดค าของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนดว้ยการจดัการ
เรียนแบบปกติ กบันกัเรียนท่ีเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน มีคะแนนความสามารถดา้นการอ่านสะกดค า มีค่าเฉล่ีย 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่   = 43.20, SD = 0.57 และคะแนนความสามารถดา้นการอ่านสะกดค า ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบ
ปกติ อยูท่ี่   = 40.00, SD = 0.46 จะเห็นวา่ นกัเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียสูงกวา่นกัเรียนกลุ่มควบคุม ทั้งน้ี ดว้ยผลมาจาก
กระบวนการจดัการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน เป็นกระบวนการท่ีส่งเสริมการท างานของสมอง และผูเ้รียนสามารถพฒันาตาม
ความสามารถเต็มศกัยภาพในดา้นการอ่านสะกดค า (เธียร พานิช, 2544) ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ แสงจนัทร์ ศรีสุทธา (2561) 
ไดศึ้กษาคน้ควา้งานวิจยั เร่ือง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านและทักษะการเขียนสะกดค าสระเสียงยาว  ตาม
แนวคิด Brain-Based Learning ร่วมกับช่ดนิทานส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1 ผล
การศึกษาพบวา่ ประสิทธิภาพของชุดนิทานส่งเสริมทกัษะการอ่านและการเขียนสะกดค าสระเสียงยาวท่ีสร้างข้ึน มีประสิทธิภาพสูง
กวา่เกณฑท่ี์ก าหนด ทกัษะการอ่านสะกดค าสระเสียงยาว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บ
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Brain-Based Learning พบวา่ นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั .01   
 2. จากผลการเปรียบเทียบความสามารถดา้นการอ่านสะกดค าของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนและหลงัเรียน ดว้ย
การจดัการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน พบวา่ ค่าเฉล่ียคะแนนความสามารถในการอ่านสะกดค าของนกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีไดรั้บการ
จดัการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐานหลงัเรียน สูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้   

    จากผลการทดสอบความสามารถในการอ่านสะกดค าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนและหลงัเรียน ดว้ยการ
จดัการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน โดยมีค่าเฉล่ียคะแนนความสามารถในการอ่านสะกดค าหลงัเรียน สูงกวา่ก่อนเรียน ค่าเฉล่ียคะแนน
ความสามารถในการอ่านสะกดค า ก่อนเรียน เท่ากบั   = 41.60, SD = 1.81 และค่าเฉล่ียคะแนนความสามารถในการอ่านสะกดค า
หลงัเรียน เท่ากบั   = 46.85, SD = 2.30 จะเห็นวา่ นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน มีความสามารถ
ในการอ่านสะกดค า หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน ซ่ึงกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน ช่วยส่งเสริมการท างานของสมอง
ของผูเ้รียน และผูเ้รียนสามารถพฒันาดา้นการอ่านสะกดค าไดเ้ต็มศกัยภาพ (เธียร พานิช, 2544) การจดักิจกรรมการเรียนรู้แต่ละ
ขั้นตอน มีการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีผอ่นคลายและเป็นธรรมชาติ จากผลการวจิยั นกัเรียนมีคะแนนความสามารถดา้นการอ่าน



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี

825825

 

จดัการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน เป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ียึดผูเ้รียนเป็นส าคญั ให้ความส าคญักบัธรรมชาติการเรียนรู้ของ
สมอง และน าธรรมชาติการเรียนรู้ของสมองนั้น มาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ซ่ึงการจดัการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน มีขั้นตอน
ดงัน้ี (1) ขั้นอุ่นเคร่ือง (warm-up) (2) ขั้นน าเสนอความรู้ (present) (3) ขั้นลงมือเรียนรู้ ฝึกท าฝึกฝน (learn-practice) (4) ขั้นสรุป
ความรู้ (summary) และ (5) ขั้นการประยกุตใ์ชค้วามรู้ (apply) (พรพิไล เลิศวชิา, 2558) 

การจดัการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน เป็นแนวทางการจดัการเรียนรู้ท่ีมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนร่วมกนัท ากิจกรรมท่ีหลากหลายและ
มีความสอดคลอ้งกบัการท างานของสมอง ท าให้ผูเ้รียนรู้สึกไม่เบ่ือ เพลิดเพลินต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของครูผูส้อนอยา่งต่อเน่ือง
เป็นเวลานาน การเรียนรู้โดยธรรมชาติช่วยให้นกัเรียนไดพ้ฒันาตามความสามารถเต็มศกัยภาพของตน (เธียร พานิช, 2544) การ
พฒันาการสอนภาษาไทย โดยกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐานนั้น ใหค้วามสนใจต่อกระบวนการเรียนรู้ในภาพท่ีสมอง
ก าลงัท างาน ความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาการท างานของสมอง จึงมีความส าคญัน ามาสู่การประยกุตใ์ชใ้นกระบวนวิธีการสอน (พรพิไล 
เลิศวิชา, 2558)  การเรียนรู้เร่ืองสมองจะช่วยในการจดัการเรียนการสอนไดเ้ป็นอยา่งมาก (อารี สัณหฉวี, 2554) ดงันั้น การพฒันา
ความสามารถดา้นการอ่านสะกดค า ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน ผูส้อนควรน ามาใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้กบั
นกัเรียน การออกแบบกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัการเรียนรู้ของสมอง จะท าให้เด็กไดเ้รียนรู้อยา่งเต็มศกัยภาพ และ
ท าใหค้รูไดท้ราบเก่ียวกบัทฤษฏีสมอง (พรพิไล เลิศวชิา, 2558) 

จากการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถดา้นการอ่านสะกดค าของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนดว้ยการจดัการ
เรียนแบบปกติ กบันกัเรียนท่ีเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน มีคะแนนความสามารถดา้นการอ่านสะกดค า มีค่าเฉล่ีย 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่   = 43.20, SD = 0.57 และคะแนนความสามารถดา้นการอ่านสะกดค า ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบ
ปกติ อยูท่ี่   = 40.00, SD = 0.46 จะเห็นวา่ นกัเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียสูงกวา่นกัเรียนกลุ่มควบคุม ทั้งน้ี ดว้ยผลมาจาก
กระบวนการจดัการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน เป็นกระบวนการท่ีส่งเสริมการท างานของสมอง และผูเ้รียนสามารถพฒันาตาม
ความสามารถเต็มศกัยภาพในดา้นการอ่านสะกดค า (เธียร พานิช, 2544) ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ แสงจนัทร์ ศรีสุทธา (2561) 
ไดศึ้กษาคน้ควา้งานวจิยั เร่ือง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านและทักษะการเขียนสะกดค าสระเสียงยาว  ตาม
แนวคิด Brain-Based Learning ร่วมกับช่ดนิทานส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1 ผล
การศึกษาพบวา่ ประสิทธิภาพของชุดนิทานส่งเสริมทกัษะการอ่านและการเขียนสะกดค าสระเสียงยาวท่ีสร้างข้ึน มีประสิทธิภาพสูง
กวา่เกณฑท่ี์ก าหนด ทกัษะการอ่านสะกดค าสระเสียงยาว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บ
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Brain-Based Learning พบวา่ นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั .01   
 2. จากผลการเปรียบเทียบความสามารถดา้นการอ่านสะกดค าของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนและหลงัเรียน ดว้ย
การจดัการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน พบวา่ ค่าเฉล่ียคะแนนความสามารถในการอ่านสะกดค าของนกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีไดรั้บการ
จดัการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐานหลงัเรียน สูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้   

    จากผลการทดสอบความสามารถในการอ่านสะกดค าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนและหลงัเรียน ดว้ยการ
จดัการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน โดยมีค่าเฉล่ียคะแนนความสามารถในการอ่านสะกดค าหลงัเรียน สูงกวา่ก่อนเรียน ค่าเฉล่ียคะแนน
ความสามารถในการอ่านสะกดค า ก่อนเรียน เท่ากบั   = 41.60, SD = 1.81 และค่าเฉล่ียคะแนนความสามารถในการอ่านสะกดค า
หลงัเรียน เท่ากบั   = 46.85, SD = 2.30 จะเห็นวา่ นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน มีความสามารถ
ในการอ่านสะกดค า หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน ซ่ึงกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน ช่วยส่งเสริมการท างานของสมอง
ของผูเ้รียน และผูเ้รียนสามารถพฒันาดา้นการอ่านสะกดค าไดเ้ต็มศกัยภาพ (เธียร พานิช, 2544) การจดักิจกรรมการเรียนรู้แต่ละ
ขั้นตอน มีการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีผอ่นคลายและเป็นธรรมชาติ จากผลการวจิยั นกัเรียนมีคะแนนความสามารถดา้นการอ่าน



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’
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สะกดค า หลงัเรียนสูงข้ึน ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เลขา มากสังข์ (2556) ไดศึ้กษา
คน้ควา้งานวิจยั เร่ือง ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานท่ีมีต่อความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ภาษาไทย ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ผลการวจิยัพบวา่ คะแนนความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรคภ์าษาไทยของนกัเรียนท่ีเรียนจาก
การจดัการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน อยูใ่นระดบัดี นกัเรียนมีความสนใจ กระตือรือร้นในการเรียน และการถาม-ตอบ ในชั้นเรียน
เพ่ิมข้ึน โดยมีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัดีเช่นกนั  
 3. ความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน นักเรียนมีความ 
พึงพอใจในภาพรวมต่อการจดัการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่   = 4.35, SD = 0.48  เม่ือพิจารณา
รายดา้น พบวา่ นกัเรียนมีความพึงพอใจ ตามล าดบัดงัน้ี ล าดบัท่ี 1 ดา้นบรรยากาศการจดัการเรียนรู้ นกัเรียนมีความพึงพอใจในระดบั
มาก (  = 4.45, SD = 0.51) ล าดบัท่ี 2 ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้ นกัเรียนมีความพึงพอใจในระดบัมาก (  = 4.42, SD = 
0.47) และล าดบัท่ี 3 ดา้นการจดักิจกรรมการจดัการเรียนรู้ นกัเรียนมีความพึงพอใจในระดบัมาก (x ̅ = 4.18, SD = 0.47) ตามล าดบั 
สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ จารีย ์ขุนช านาญ (2557) การพฒันารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based 
Learning--BBL) พฒันาการอ่านเพ่ือความเขา้ใจกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ผลการวิจยั
พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ ดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน  (Brain-Based Learning--BBL) 
พฒันาความสามารถในการอ่าน เพ่ือความเขา้ใจกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ในภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก 
 จากการอภิปรายผล การพฒันาความสามารถดา้นการอ่านสะกดค า ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน ส าหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1 กบัวธีิสอนแบบปกติ เม่ือเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการอ่านสะกดค า จะเห็นวา่ นกัเรียนท่ี
เรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน มีคะแนนความสามารถโดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัคุณภาพดี ซ่ึงสูงกวา่นกัเรียนท่ีเรียนดว้ย
การจดัการเรียนรู้แบบปกติ การวจิยัพบวา่ นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน มีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียน สูงกวา่ก่อน
เรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และผูว้จิยัไดท้ าการประเมินดบัความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน 
พบวา่ นกัเรียนมีระดบัความพึงพอใจ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช้ 
 
จากการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัมีประเดน็การเสนอแนะ ดงัน้ี 
1. การจดัการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน ผูส้อนควรศึกษารายละเอียดของขั้นตอนการจดัการเรียนรู้และด าเนินการจดัการ

เรียนรู้ตามขั้นตอนการจดักิจกรรมการจดัการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองโดยค านึงถึงสภาพแวดลอ้ม การใชส่ื้อการสอน และการด าเนิน
กิจกรรมในระยะเวลาท่ีเหมาะสมของแต่ละขั้นตอน 

2. การจดัการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน ผูส้อนตอ้งมีการวางแผนและเตรียมพร้อมในการจดัการเรียนรู้และมีแหล่งขอ้มูล 
หรือวสัดุอุปกรณ์ในการท ากิจกรรมเพ่ิมเติม เพื่อใหน้กัเรียนไดมี้ทกัษะในการคน้ควา้ คิดค าศพัท์ และสามารถผลิตช้ินงานท่ีเก่ียวกบั
เร่ืองท่ีเรียนได ้โดยนกัเรียนสามารถท าไดต้ามความสนใจของนกัเรียน ร่วมกบัเน้ือหาในบทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรู้ 

3. การจดัการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน ในขั้นตอนการลงมือเรียนรู้ ฝึกท า ฝึกฝน เป็นขั้นตอนท่ีครูผูส้อนลงมือท าการใช้
ความรู้จากเน้ือหาในบทเรียนดว้ยกิจกรรมต่าง ๆ ซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ีครูและนกัเรียนร่วมกิจกรรม เช่น เกมจบัคู่บตัรค ากบัรูปภาพ โดย
ครูควรใหน้กัเรียนทุกคนไดอ้อกมามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมจนครบทุกคน 

 

4. การจดัการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน และการจดัการเรียนรู้แบบปกติ ครูผูส้อนควรสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการส่งเสริม
การเรียนรู้ทั้งสภาพแวดลอ้ม และบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีผ่อนคลาย เพ่ือให้นกัเรียนเกิดทกัษะการคิดและสามารถท าความเขา้ใจใน
บทเรียนไดดี้ยิง่ข้ึน 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวจิยัคร้ังต่อไป 

 
 1. การจดัการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน เป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ียึดผูเ้รียนเป็นส าคญั ให้ความส าคญักบัธรรมชาติ
การเรียนรู้ของสมอง ดงันั้น ครูผูส้อนไม่ควรจ ากดัความคิดของนกัเรียน ใหน้กัเรียนไดแ้สดงออกทางความคิด โดยมีครูเป็นผูแ้นะน า
ส่งเสริมในดา้นท่ีถูกตอ้งเหมาะสม 
 2. การจดัการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน เป็นรูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีครูผูส้อนใชส้อนเพื่อพฒันาความสามารถดา้นการ
อ่านสะกดค า และยงัสามารถใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน เพื่อพฒันาความสามารถดา้นการเขียนสะกดค าได้
เช่นเดียวกนั  
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4. การจดัการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน และการจดัการเรียนรู้แบบปกติ ครูผูส้อนควรสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการส่งเสริม
การเรียนรู้ทั้งสภาพแวดลอ้ม และบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีผ่อนคลาย เพ่ือให้นกัเรียนเกิดทกัษะการคิดและสามารถท าความเขา้ใจใน
บทเรียนไดดี้ยิง่ข้ึน 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวจิยัคร้ังต่อไป 

 
 1. การจดัการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน เป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ียึดผูเ้รียนเป็นส าคญั ให้ความส าคญักบัธรรมชาติ
การเรียนรู้ของสมอง ดงันั้น ครูผูส้อนไม่ควรจ ากดัความคิดของนกัเรียน ใหน้กัเรียนไดแ้สดงออกทางความคิด โดยมีครูเป็นผูแ้นะน า
ส่งเสริมในดา้นท่ีถูกตอ้งเหมาะสม 
 2. การจดัการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน เป็นรูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีครูผูส้อนใชส้อนเพื่อพฒันาความสามารถดา้นการ
อ่านสะกดค า และยงัสามารถใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน เพ่ือพฒันาความสามารถดา้นการเขียนสะกดค าได้
เช่นเดียวกนั  
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ผลการใช้รูปแบบมโนทัศน์ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ค ายมืภาษาต่างประเทศ 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 

 
เจตรินทร์ ขาวนุย้1*   
สง่า วงคไ์ชย2 

สาขาวชิาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง ประเทศไทย 1,2 
*ผูรั้บผิดชอบบทความ: jettarin2537@icloud.com 

 
บทคดัย่อ 

 
 การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ค ายืมภาษาต่างประเทศ ระหวา่งนักเรียน        
ท่ีเรียนดว้ยรูปแบบมโนทศัน์กบันกัเรียนท่ีเรียนดว้ยรูปแบบปกติ (2) เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ค ายืมภาษาต่างประเทศ 
ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบมโนทศัน์ทั้งก่อนเรียน และหลงัเรียน (3) ศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีมีต่อการจดัการ
เรียนรู้ท่ีเรียนโดยใชรู้ปแบบมโนทศัน์ กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียน
สตรีศรีสุริโยทยั ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ซ่ึงไดม้าโดยการสุ่มอยา่งง่าย (simple random 
sampling) ใชว้ธีิการจบัสลาก โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่ม ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 2 หอ้ง กลุ่มทดลอง คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/8 
จ านวน 30 คน จดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบมโนทศัน์ กลุ่มควบคุม คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/7 จ านวน 30 คน จดัการเรียนรู้แบบ
ปกติ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย (1) แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง ค ายืมภาษาต่างประเทศ ดว้ยรูปแบบมโนทศัน์ 
จ านวน 3 แผน (2) แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง ค ายืมภาษาต่างประเทศ ดว้ยรูปแบบปกติ จ านวน 3 แผน (3) แบบทดสอบวดั
ผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลงัเรียน (pretest-posttest) เร่ือง ค าภาษาต่างประเทศในภาษาไทย (4) แบบสอบถามความคิดเห็นของ
นกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้รูปแบบมโนทศัน์  วิเคราะห์ขอ้มูล โดยหาค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที 
แบบ Dependent และแบบ Independent   
 ผลการวจิยัพบวา่ 
 1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทย เร่ือง ค ายืมภาษาต่างประเทศ ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีไดรั้บการจดัการ
เรียนรู้รูปแบบมโนทศัน์ สูงกวา่การจดัการเรียนรู้แบบปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทย เร่ือง ค ายืมภาษาต่างประเทศของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีไดรั้บการจดัการ
เรียนรู้รูปแบบมโนทศัน์ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 3. ความคิดเห็นของนกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบมโนทศัน์ อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด  
 
ค าส าคญั: การจดัการเรียนรู้รูปแบบมโนทศัน์, ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย, การจดัการเรียนรู้แบบปกติ 
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ผลการใช้รูปแบบมโนทัศน์ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ค ายมืภาษาต่างประเทศ 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 

 
เจตรินทร์ ขาวนุย้1*   
สง่า วงคไ์ชย2 

สาขาวชิาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง ประเทศไทย 1,2 
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บทคดัย่อ 

 
 การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ค ายืมภาษาต่างประเทศ ระหวา่งนักเรียน        
ท่ีเรียนดว้ยรูปแบบมโนทศัน์กบันกัเรียนท่ีเรียนดว้ยรูปแบบปกติ (2) เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ค ายืมภาษาต่างประเทศ 
ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบมโนทศัน์ทั้งก่อนเรียน และหลงัเรียน (3) ศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีมีต่อการจดัการ
เรียนรู้ท่ีเรียนโดยใชรู้ปแบบมโนทศัน์ กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียน
สตรีศรีสุริโยทยั ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ซ่ึงไดม้าโดยการสุ่มอยา่งง่าย (simple random 
sampling) ใชว้ธีิการจบัสลาก โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่ม ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 2 หอ้ง กลุ่มทดลอง คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/8 
จ านวน 30 คน จดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบมโนทศัน์ กลุ่มควบคุม คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/7 จ านวน 30 คน จดัการเรียนรู้แบบ
ปกติ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย (1) แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง ค ายืมภาษาต่างประเทศ ดว้ยรูปแบบมโนทศัน์ 
จ านวน 3 แผน (2) แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง ค ายืมภาษาต่างประเทศ ดว้ยรูปแบบปกติ จ านวน 3 แผน (3) แบบทดสอบวดั
ผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลงัเรียน (pretest-posttest) เร่ือง ค าภาษาต่างประเทศในภาษาไทย (4) แบบสอบถามความคิดเห็นของ
นกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้รูปแบบมโนทศัน์  วิเคราะห์ขอ้มูล โดยหาค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที 
แบบ Dependent และแบบ Independent   
 ผลการวจิยัพบวา่ 
 1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทย เร่ือง ค ายืมภาษาต่างประเทศ ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีไดรั้บการจดัการ
เรียนรู้รูปแบบมโนทศัน์ สูงกวา่การจดัการเรียนรู้แบบปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทย เร่ือง ค ายืมภาษาต่างประเทศของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีไดรั้บการจดัการ
เรียนรู้รูปแบบมโนทศัน์ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 3. ความคิดเห็นของนกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบมโนทศัน์ อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด  
 
ค าส าคญั: การจดัการเรียนรู้รูปแบบมโนทศัน์, ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย, การจดัการเรียนรู้แบบปกติ 
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Abstract 

 
 The research was aimed to (1) compare the learning achievement of grade 8 students in loanwords between the groups 
instructed by the concept attainment model and a group with a normal teaching method. (2) compare the learning achievement of 
the grade 8 students after learning loanwords instructed by concept attainment model. (3) study the opinions of students in the 
experimental group to ward concept attainment model. The samples were grade 8 students at Satri Si Suriyothai School in a 
second semester of 2021 academic year, using the simple random sampling method, then the students were divided into an 
experimental group instructed by concept attainment model (30 students in grade 2/8) and a control group instructed by a normal 
teaching method (30 students in grade 2/7). The research instruments were (1) 3 lesson plans loanwords that instructed by concept 
attainment model (2) 3 lesson plans of loanwords that instructed by a normal teaching method. (3) The pretests and posttests of 
loanwords. The tests were 30 points in 4 multiple-choice questions. (4) The questionnaire of student’s opinions toward concept 
attainment model. All of the instruments were quality tested by experts using index of consistency: IOC. The collected data were 
analyzed by average (x̅), standard deviation (SD), dependent and independent t test.  
 The results of the research showed that, 
 1. The learning achievement in loanwords of grade 8 students instructed by concept attainment model was higher than a 
group instructed by normal teaching method at.05 significant level. 
 2. The learning achievement in loanwords of grade 8 students instructed by concept attainment model was higher than 
before at .05 significant level. 
 3. The overall view of students’ opinions toward concept attainment model were in the level of strongly agree.  
 
Keywords: Concept Attainment Model, Loanwords, Normal Teaching Method 
 
 
 
 
 
 

 

บทน า 
 

 การเรียนรู้ภาษาไทยมีความเก่ียวพนักบัความคิดของมนุษย ์ เพราะภาษาเป็นการส่ือสารของความคิด การเรียนรู้ภาษาไทย
จึงตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดคิ้ดสร้างสรรค ์คิดวพิากษว์จิารณ์ คิดตดัสินใจในการแกปั้ญหา และวนิิจฉยัอยา่งมีเหตุผล ในขณะเดียวกนั
ตอ้งใชภ้าษาอยา่งมีเหตุผล ใชใ้นทางสร้างสรรค ์และใชภ้าษาอยา่งสละสลวยงดงาม ยอ่มสร้างเสริมบุคลิกภาพส าหรับผูใ้ชภ้าษาให้
เกิดความน่าเช่ือถือและเช่ือภูมิดว้ย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

การจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2551 มุ่งเน้นให้นักเรียนมีทกัษะ       
ในการแสวงหาความรู้และพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง เต็มศกัยภาพผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัความสนใจของผูเ้รียน   
หลกัการใชภ้าษา เป็นหน่ึงสาระการเรียนรู้ในการจดัการเรียนรู้วิชาภาษาไทย โดยหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดมี้การ
ก าหนดคุณภาพผูเ้รียนดา้นหลกัการใชภ้าษาผ่านตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลางของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระท่ี 4 
หลกัการใชภ้าษา ในมาตรฐาน ท 4.1 เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษา  และพลงัของภาษา   
ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบัติของชาติ โดยมีตัวช้ีวดั ม.2/5 รวบรวมและอธิบายความหมายของค า
ภาษาต่างประเทศท่ีใชใ้นภาษาไทย (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, 2551) ดงันั้น นักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จะตอ้ง
รวบรวมและอธิบายความหมายของค าภาษาต่างประเทศท่ีใชใ้นภาษาไทย จ าแนกค าท่ีมาจากภาษาต่างประเทศท่ีใชใ้นภาษาไทยได้
อยา่งถูกตอ้งและน าไปใชไ้ดต้รงความหมาย เหมาะกบัระดบัของภาษาจ าแนก และใชภ้าษาต่างประเทศได ้ 

จากการจดัการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้หลกัการใชภ้าษาไทยในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 พบวา่ ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเร่ือง หลกัการใช้ภาษาไทย ต ่ากว่าเกณฑ์จ านวนมาก เร่ือง ค ายืมภาษาต่างประเทศ ในการจดัสอบเพ่ือเก็บคะแนน           
ของนักเรียน ด้วยเน้ือหาเร่ือง ค ายืมภาษาต่างประเทศเป็นการเลือกใช้ภาษาท่ีมาจากค ายืม โดยมีกฎเกณฑ์การจดัหมวดหมู่ของ
ค าศพัท์ ซ่ึงค าภาษาต่างประเทศในภาษาไทย เป็นความรู้ส่วนหน่ึงท่ีมีความส าคญัต่อการเรียนภาษาไทยเป็นอย่างยิ่ง เพราะหาก
นกัเรียนไม่สามารถแยกค ายืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทยได ้นกัเรียนก็จะไม่สามารถแยกค าภาษาต่างประเทศกบัค าไทยแทไ้ด้
และไม่บรรลุตามตวัช้ีวดัท่ีก าหนดไว ้และเม่ือพิจารณาแลว้ ปัญหาท่ีส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิของผูเ้รียนดงักล่าวนั้น อาจเกิดจากการเลือก
รูปแบบการจดัการเรียนรู้ของครู อาจไม่ส่งเสริมการเรียนรู้หรือสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีเรียน 
 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฎีท่ีจะแกปั้ญหาดงักล่าว ดว้ยการจดักลุ่มขอ้มูลในการจดัการเรียนการสอน เน่ืองจากเน้ือหา         
เร่ือง ค ายืมภาษาต่างประเทศ เป็นการแบ่งหมวดหมู่ของกลุ่มค าศพัท์ ก่อนน ามาใช ้พบวา่ Joyce and Weil (2015) พฒันาการสอน
รูปแบบมโนทศัน์ (concept attainment ) ข้ึนโดยใชแ้นวคิดของ บรุนเนอร์กู๊ดนาว และออสติน ซ่ึงเป็นการเรียนรู้มโนทศัน์ของส่ิงใด
ส่ิงหน่ึงนั้น สามารถท าได ้โดยการคน้หาคุณสมบติัเฉพาะท่ีส าคญัของส่ิงนั้น เพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการจ าแนกส่ิงท่ีใช่และไม่ใช่ส่ิงนั้น
ออกจากกนัได ้โดย ทิศนา แขมมณี (2564) ได้อธิบายวตัถุประสงค์ของรูปแบบการสอนน้ีว่า มุ่งพฒันาให้ผูเ้รียนรู้มโนทศัน์ของ
เน้ือหาสาระอย่างเขา้ใจและสามารถให้ค  านิยามของมโนทศัน์นั้นไดด้ว้ยตวัเอง รูปแบบการสอนน้ี จึงมีลกัษณะเน้นผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลาง ส่งเสริมการเรียนรู้ของนกัเรียนผา่นกระบวนการของการตั้งค  าถามอยา่งมีโครงสร้าง รูปแบบน้ี ช่วยให้นกัเรียนเขา้ใจและ
เรียนรู้แนวคิดดว้ยการระบุคุณลกัษณะหรือคุณลกัษณะหลกัผ่านกระบวนการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และเปรียบเทียบตวัอย่าง  การ
เรียนรู้มโนทศัน์ของส่ิงใดส่ิงหน่ึงนั้น สามารถท าได้โดยการคน้หาคุณสมบัติเฉพาะท่ีส าคญัของส่ิงนั้น เพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์ในการ
จ าแนกส่ิงท่ีใช่ และไม่ใช่ส่ิงนั้น ออกจากกนัได ้จากทกัษะการสร้างมโนทศัน์ ซ่ึงสามารถน าไปใชใ้นการท าความเขา้ใจมโนทศัน์ 
อ่ืน ๆ ต่อไปได ้รวมทั้งช่วยพฒันาทกัษะการใชเ้หตุผลโดยการอุปนัย (inductive reasoning) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั เฉลิมลาภ ทองอาจ 
(2550) ไดศึ้กษาผลการใชรู้ปแบบการสอนมโนทัศน์ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้หลกัภาษาไทยและความสามารถในการคิดเชิง  
มโนทศัน์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 พบวา่ นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบมโนทศัน์มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้หลกั



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี

831831

 

บทน า 
 

 การเรียนรู้ภาษาไทยมีความเก่ียวพนักบัความคิดของมนุษย ์ เพราะภาษาเป็นการส่ือสารของความคิด การเรียนรู้ภาษาไทย
จึงตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดคิ้ดสร้างสรรค ์คิดวพิากษว์จิารณ์ คิดตดัสินใจในการแกปั้ญหา และวนิิจฉยัอยา่งมีเหตุผล ในขณะเดียวกนั
ตอ้งใชภ้าษาอยา่งมีเหตุผล ใชใ้นทางสร้างสรรค ์และใชภ้าษาอยา่งสละสลวยงดงาม ยอ่มสร้างเสริมบุคลิกภาพส าหรับผูใ้ชภ้าษาให้
เกิดความน่าเช่ือถือและเช่ือภูมิดว้ย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

การจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2551 มุ่งเน้นให้นักเรียนมีทกัษะ       
ในการแสวงหาความรู้และพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง เต็มศกัยภาพผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัความสนใจของผูเ้รียน   
หลกัการใชภ้าษา เป็นหน่ึงสาระการเรียนรู้ในการจดัการเรียนรู้วิชาภาษาไทย โดยหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดมี้การ
ก าหนดคุณภาพผูเ้รียนดา้นหลกัการใชภ้าษาผ่านตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลางของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระท่ี 4 
หลกัการใชภ้าษา ในมาตรฐาน ท 4.1 เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษา  และพลงัของภาษา   
ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบัติของชาติ โดยมีตัวช้ีวดั ม.2/5 รวบรวมและอธิบายความหมายของค า
ภาษาต่างประเทศท่ีใชใ้นภาษาไทย (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, 2551) ดงันั้น นักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จะตอ้ง
รวบรวมและอธิบายความหมายของค าภาษาต่างประเทศท่ีใชใ้นภาษาไทย จ าแนกค าท่ีมาจากภาษาต่างประเทศท่ีใชใ้นภาษาไทยได้
อยา่งถูกตอ้งและน าไปใชไ้ดต้รงความหมาย เหมาะกบัระดบัของภาษาจ าแนก และใชภ้าษาต่างประเทศได ้ 

จากการจดัการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้หลกัการใชภ้าษาไทยในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 พบวา่ ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเร่ือง หลกัการใช้ภาษาไทย ต ่ากว่าเกณฑ์จ านวนมาก เร่ือง ค ายืมภาษาต่างประเทศ ในการจดัสอบเพ่ือเก็บคะแนน           
ของนักเรียน ด้วยเน้ือหาเร่ือง ค ายืมภาษาต่างประเทศเป็นการเลือกใช้ภาษาท่ีมาจากค ายืม โดยมีกฎเกณฑ์การจดัหมวดหมู่ของ
ค าศพัท์ ซ่ึงค าภาษาต่างประเทศในภาษาไทย เป็นความรู้ส่วนหน่ึงท่ีมีความส าคญัต่อการเรียนภาษาไทยเป็นอย่างยิ่ง เพราะหาก
นกัเรียนไม่สามารถแยกค ายืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทยได ้นกัเรียนก็จะไม่สามารถแยกค าภาษาต่างประเทศกบัค าไทยแทไ้ด้
และไม่บรรลุตามตวัช้ีวดัท่ีก าหนดไว ้และเม่ือพิจารณาแลว้ ปัญหาท่ีส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิของผูเ้รียนดงักล่าวนั้น อาจเกิดจากการเลือก
รูปแบบการจดัการเรียนรู้ของครู อาจไม่ส่งเสริมการเรียนรู้หรือสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีเรียน 
 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฎีท่ีจะแกปั้ญหาดงักล่าว ดว้ยการจดักลุ่มขอ้มูลในการจดัการเรียนการสอน เน่ืองจากเน้ือหา         
เร่ือง ค ายืมภาษาต่างประเทศ เป็นการแบ่งหมวดหมู่ของกลุ่มค าศพัท์ ก่อนน ามาใช ้พบวา่ Joyce and Weil (2015) พฒันาการสอน
รูปแบบมโนทศัน์ (concept attainment ) ข้ึนโดยใชแ้นวคิดของ บรุนเนอร์กู๊ดนาว และออสติน ซ่ึงเป็นการเรียนรู้มโนทศัน์ของส่ิงใด
ส่ิงหน่ึงนั้น สามารถท าได ้โดยการคน้หาคุณสมบติัเฉพาะท่ีส าคญัของส่ิงนั้น เพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการจ าแนกส่ิงท่ีใช่และไม่ใช่ส่ิงนั้น
ออกจากกนัได ้โดย ทิศนา แขมมณี (2564) ได้อธิบายวตัถุประสงค์ของรูปแบบการสอนน้ีว่า มุ่งพฒันาให้ผูเ้รียนรู้มโนทศัน์ของ
เน้ือหาสาระอย่างเขา้ใจและสามารถให้ค  านิยามของมโนทศัน์นั้นไดด้ว้ยตวัเอง รูปแบบการสอนน้ี จึงมีลกัษณะเน้นผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลาง ส่งเสริมการเรียนรู้ของนกัเรียนผา่นกระบวนการของการตั้งค  าถามอยา่งมีโครงสร้าง รูปแบบน้ี ช่วยให้นกัเรียนเขา้ใจและ
เรียนรู้แนวคิดดว้ยการระบุคุณลกัษณะหรือคุณลกัษณะหลกัผ่านกระบวนการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และเปรียบเทียบตวัอย่าง  การ
เรียนรู้มโนทศัน์ของส่ิงใดส่ิงหน่ึงนั้น สามารถท าได้โดยการคน้หาคุณสมบัติเฉพาะท่ีส าคญัของส่ิงนั้น เพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์ในการ
จ าแนกส่ิงท่ีใช่ และไม่ใช่ส่ิงนั้น ออกจากกนัได ้จากทกัษะการสร้างมโนทศัน์ ซ่ึงสามารถน าไปใชใ้นการท าความเขา้ใจมโนทศัน์ 
อ่ืน ๆ ต่อไปได ้รวมทั้งช่วยพฒันาทกัษะการใชเ้หตุผลโดยการอุปนัย (inductive reasoning) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั เฉลิมลาภ ทองอาจ 
(2550) ไดศึ้กษาผลการใชรู้ปแบบการสอนมโนทัศน์ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้หลกัภาษาไทยและความสามารถในการคิดเชิง  
มโนทศัน์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 พบวา่ นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบมโนทศัน์มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้หลกั
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ภาษาไทย สูงกวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนเรียนรู้แบบปกติ และชวิทธ์ิ เทศดี (2557) ไดศึ้กษาผลการใชรู้ปแบบการสอนมโนทศัน์
ในการสอนคณิตศาสตร์ เร่ือง เซต ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 พบวา่ นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ใชรู้ปแบบการสอน 
มโนทศัน์มีผลสมัฤทธ์ิการเรียนรู้ เร่ือง เซต ไดค้ะแนนมากกวา่ หรือเท่ากบัร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม และมีจ านวนมากกวา่ร้อยละ 
60 ของจ านวนนกัเรียนทั้งหมด โดยการศึกษาท่ีกล่าวมา เป็นการศึกษาเน้ือหาท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการจดัหมวดหมู่ จ าแนก และการ
สร้างมโนทศัน์จากเร่ืองท่ีเรียน  ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะน ารูปแบบมโนทศัน์ (concept attainment ) มาใชใ้นการจดัการเรียนรู้
หลกัการใชภ้าษาไทย เพราะเป็นรูปแบบการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะเน้ือหาวิชา อีกทั้งการสอนรูปแบบมโนทศัน์ยงัเป็นรูปแบบ
ท่ีไดน้ าไปใชใ้นกลุ่มสาระวชิาท่ีมีเน้ือหาดา้นการจ าแนกในลกัษณะเดียวกบัเน้ือหาสาระ เร่ือง ค ายืมภาษาต่างประเทศ ได ้ผูว้ิจยัจึงมี
ความสนใจในการน ารูปแบบมโนทศัน์มาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอน เร่ือง ค ายมืภาษาต่างประเทศ เพ่ือพฒันาผลสัมฤทธ์ิ
ของผูเ้รียนในการเรียนเน้ือหา เร่ือง ค ายมืภาษาต่างประเทศ ในการแกปั้ญหาการเลือกใชค้  ายืมภาษาต่างประเทศท่ีถูกตอ้ง และพฒันา
ผลสมัฤทธ์ิในสาระการเรียนรู้หลกัการใชภ้าษาไทย เร่ือง ค ายมืภาษาต่างประเทศ ต่อไป   
 

วตัถุประสงค์การวจิยั 
 

1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ค ายืมภาษาต่างประเทศ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2                      
ท่ีเรียนดว้ยรูปแบบมโนทศัน์กบันกัเรียนท่ีเรียนดว้ยรูปแบบปกติ 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ค ายืมภาษาต่างประเทศ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2                         
ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบมโนทศัน์ทั้งก่อนเรียน และหลงัเรียน 
 3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ท่ีเรียนโดยใชรู้ปแบบมโนทศัน์ 

 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 
ค ำภำษำต่ำงประเทศ 
 มลัลิกา มาภา (2559) ไดใ้หค้วามหมายวา่ การยมืภาษา คือ การท่ีภาษาหน่ึงรับภาษาหน่ึงไปใชใ้นภาษาของตน ดว้ยวิธีการ
ต่าง ๆ เช่น การเปล่ียนแปลงเสียง การเปล่ียนแปลงค า การเปล่ียนแปลงความหมาย การยืมไวยากรณ์ และการยืมฉันทลกัษณ์มาใช ้
การปรับเปล่ียนเหล่าน้ี เพ่ือให้ง่ายและสะดวกต่อการใช ้การยืมภาษา แสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ของสองภาษา ทั้งผูใ้ห้ยืมและ
ผูรั้บ อาทิ ดา้นประวติัศาสตร์ ดา้นภูมิศาสตร์ ดา้นการเมือง การปกครอง เป็นตน้ 
 พิชชธร ปะทะวงั (2561) ไดใ้หค้วามหมายวา่ ค ายมื คือ ค าภาษาหน่ึง หยบิยมืจากภาษาหน่ึง เพื่อมาใชใ้นภาษาของตน 
 
กำรจดักำรเรียนรู้รูปแบบมโนทศัน์ 
 ทิศนา แขมมณี (2564) ไดอ้ธิบายวตัถุประสงค์ของรูปแบบการสอนน้ีวา่ มุ่งพฒันาให้ผูเ้รียนรู้มโนทศัน์ของเน้ือหาสาระ
อยา่งเขา้ใจ และสามารถใหค้  านิยามของมโนทศัน์นั้นไดด้ว้ยตวัเอง รูปแบบการสอนน้ี จึงมีลกัษณะเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ส่งเสริม
การเรียนรู้ของนกัเรียนผา่นกระบวนการของการตั้งค  าถามอยา่งมีโครงสร้าง ผา่นกระบวนการวเิคราะห์ เปรียบเทียบ และเปรียบเทียบ
ตวัอยา่ง การเรียนรู้มโนทศัน์ของส่ิงใดส่ิงหน่ึงนั้น สามารถท าไดโ้ดยการคน้หาคุณสมบติัเฉพาะท่ีส าคญัของส่ิงนั้น เพ่ือใชเ้ป็นเกณฑ์
ในการจ าแนกส่ิงท่ีใช่และไม่ใช่ส่ิงนั้น ออกจากกันได้จากทักษะการสร้างมโนทัศน์ ซ่ึงสามารถน าไปใชใ้นการท าความเขา้ใจ 
มโนทศัน์อ่ืน ๆ ต่อไปได ้รวมทั้งช่วยพฒันาทกัษะการใชเ้หตุผลโดยการอุปนยั (inductive reasoning)  

 

 Joyce and Weil (2015) ไดอ้ธิบายองคป์ระกอบของรูปแบบการสอนมโนทศัน์ไวส้รุปไดด้งัน้ี ขั้นตอนท่ี 1 การน าเสนอ
ขอ้มูลและการระบุมโนทศัน์ ขั้นตอนน้ี เร่ิมจากครูน าเสนอขอ้มูลแก่นกัเรียน ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าว จ าแนกเป็น 2 ประเภท คือ ตวัอยา่ง         
ท่ีเป็นมโนทศัน์ และตวัอยา่งท่ีไม่เป็นมโนทศัน์ ตวัอย่างดงักล่าว อาจเป็นวตัถุบุคคล เหตุการณ์ เร่ืองเล่า รูปภาพ หรืออ่ืน ๆ ท่ี
สามารถน ามาวเิคราะห์จดัเรียงไวล่้วงหนา้ได ้ขั้นท่ี 2 การทดสอบความเขา้ใจมโนทศัน์ ขั้นตอนน้ี เป็นการทดสอบวา่ นกัเรียนเขา้ใจ
มโนทศัน์แลว้หรือไม่ โดยการแสดงตวัอยา่งชุดใหม่  หรือให้นกัเรียนระบุตวัอยา่งท่ีพิจารณานั้น ตวัอย่างใด เป็นมโนทศัน์ และ
ตวัอย่างใด ไม่เป็นมโนทศัน์ ขั้นท่ี 3 การวิเคราะห์กลยทุธ์ การคิดขั้นตอนน้ี นกัเรียนจะตอ้งวิเคราะห์กลยทุธ์การคิดท่ีน าไปสู่การ
เขา้ใจมโนทศัน์ของตนเอง โดยนกัเรียนจะตอ้งอธิบายวธีิการคิดของตนเอง โดยการพดูหรือเขียนวา่ นกัเรียนตั้งสมมุติฐานเพ่ือเขา้ใจ
มโนทศัน์ ไดอ้ยา่งไร 
 
กำรจดักำรเรียนรู้แบบปกติ 
 กรมวิชาการ (2545) ไดก้ล่าววา่ การสอนปกติ หมายถึง กระบวนการจดัประสบการณ์การเรียนการสอนท่ีมีกิจกรรมหรือ
ประสบการณ์ต่าง ๆ ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ เปล่ียนแปลงพฤติกรรมตรงตามจุดประสงคก์ารสอนท่ีก าหนดไว ้มีล าดบัขั้นกิจกรรมหรือ 
ประสบการณ์ เร่ิมตั้งแต่ง่ายไปหายาก ใหเ้ห็นเป็นล าดบั และท่ีส าคญัคือ ผูส้อนสามารถปฏิบติัไดจ้ริง 
 ขณัธ์ชยั อธิเกียรติ (2557) กล่าววา่ การจดักิจกรรมการสอน เป็นการจดักิจกรรมโดยค านึงถึงล าดบัของการสอน ซ่ึงมีอยู ่         
3 ขั้น ไดแ้ก่ ขั้นน า ขั้นสอน และขั้นสรุป ในแต่ละขั้นตอน ครูสามารถจดักิจกรรมให้เหมาะสม และสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของ
การด าเนินการในแต่ละขั้น 
 

กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

ตวัแปรต้น 
1.  การจดัการเรียนรู้รูปแบบมโนทศัน์  

        2.  การจดัการเรียนรู้แบบปกติ 
  
 
 

ภำพ 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

วธีิการด าเนินการวจิยั 
 

การวิจัย ผลการใช้รูปเเบบมโนทัศน์ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ค ายืมภาษาต่างประเทศ  ของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทยั เป็นการวิจยัก่ึงทดลอง (quasi-experimental research) โดยใชแ้บบแผนการทดลองแบบ 
Randomized Control Group Pretest-Posttest Design ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทยั  ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 9 
หอ้งเรียน นกัเรียนทั้งหมด 326 คน  

ตวัแปรตาม 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทย   
เร่ือง ค ายมืภาษาต่างประเทศ 

ความคิดเห็นของนกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีมีต่อ                
การจดัการเรียนรู้ท่ีเรียนโดยใชรู้ปแบบมโนทศัน ์



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี

833833

 

 Joyce and Weil (2015) ไดอ้ธิบายองคป์ระกอบของรูปแบบการสอนมโนทศัน์ไวส้รุปไดด้งัน้ี ขั้นตอนท่ี 1 การน าเสนอ
ขอ้มูลและการระบุมโนทศัน์ ขั้นตอนน้ี เร่ิมจากครูน าเสนอขอ้มูลแก่นกัเรียน ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าว จ าแนกเป็น 2 ประเภท คือ ตวัอยา่ง         
ท่ีเป็นมโนทศัน์ และตวัอยา่งท่ีไม่เป็นมโนทศัน์ ตวัอย่างดงักล่าว อาจเป็นวตัถุบุคคล เหตุการณ์ เร่ืองเล่า รูปภาพ หรืออ่ืน ๆ ท่ี
สามารถน ามาวเิคราะห์จดัเรียงไวล่้วงหนา้ได ้ขั้นท่ี 2 การทดสอบความเขา้ใจมโนทศัน์ ขั้นตอนน้ี เป็นการทดสอบวา่ นกัเรียนเขา้ใจ
มโนทศัน์แลว้หรือไม่ โดยการแสดงตวัอยา่งชุดใหม่  หรือให้นกัเรียนระบุตวัอยา่งท่ีพิจารณานั้น ตวัอย่างใด เป็นมโนทศัน์ และ
ตวัอย่างใด ไม่เป็นมโนทศัน์ ขั้นท่ี 3 การวิเคราะห์กลยทุธ์ การคิดขั้นตอนน้ี นกัเรียนจะตอ้งวิเคราะห์กลยทุธ์การคิดท่ีน าไปสู่การ
เขา้ใจมโนทศัน์ของตนเอง โดยนกัเรียนจะตอ้งอธิบายวธีิการคิดของตนเอง โดยการพดูหรือเขียนวา่ นกัเรียนตั้งสมมุติฐานเพ่ือเขา้ใจ
มโนทศัน์ ไดอ้ยา่งไร 
 
กำรจดักำรเรียนรู้แบบปกติ 
 กรมวิชาการ (2545) ไดก้ล่าววา่ การสอนปกติ หมายถึง กระบวนการจดัประสบการณ์การเรียนการสอนท่ีมีกิจกรรมหรือ
ประสบการณ์ต่าง ๆ ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ เปล่ียนแปลงพฤติกรรมตรงตามจุดประสงคก์ารสอนท่ีก าหนดไว ้มีล าดบัขั้นกิจกรรมหรือ 
ประสบการณ์ เร่ิมตั้งแต่ง่ายไปหายาก ใหเ้ห็นเป็นล าดบั และท่ีส าคญัคือ ผูส้อนสามารถปฏิบติัไดจ้ริง 
 ขณัธ์ชยั อธิเกียรติ (2557) กล่าววา่ การจดักิจกรรมการสอน เป็นการจดักิจกรรมโดยค านึงถึงล าดบัของการสอน ซ่ึงมีอยู ่         
3 ขั้น ไดแ้ก่ ขั้นน า ขั้นสอน และขั้นสรุป ในแต่ละขั้นตอน ครูสามารถจดักิจกรรมให้เหมาะสม และสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของ
การด าเนินการในแต่ละขั้น 
 

กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

ตวัแปรต้น 
1.  การจดัการเรียนรู้รูปแบบมโนทศัน์  

        2.  การจดัการเรียนรู้แบบปกติ 
  
 
 

ภำพ 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

วธีิการด าเนินการวจิยั 
 

การวิจัย ผลการใช้รูปเเบบมโนทัศน์ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ค ายืมภาษาต่างประเทศ  ของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทยั เป็นการวิจยัก่ึงทดลอง (quasi-experimental research) โดยใชแ้บบแผนการทดลองแบบ 
Randomized Control Group Pretest-Posttest Design ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทยั  ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 9 
หอ้งเรียน นกัเรียนทั้งหมด 326 คน  

ตวัแปรตาม 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทย   
เร่ือง ค ายมืภาษาต่างประเทศ 

ความคิดเห็นของนกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีมีต่อ                
การจดัการเรียนรู้ท่ีเรียนโดยใชรู้ปแบบมโนทศัน ์



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

834834

 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั คือ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 60 ไดม้าจากการสุ่มอย่างง่าย (simple random 
sampling) ดว้ยวิธีจบัสลาก โดยใชห้้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เขา้สู่กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 1 ห้อง จ านวน
นกัเรียน 30 คน และกลุ่มควบคุม 1 หอ้ง จ านวนนกัเรียน 30 คน โดยมีการสร้างและการหาคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ดงัน้ี 
       1. แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง ค ายมืภาษาต่างประเทศ ดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรู้รูปแบบมโนทศัน์ และแผนการจดั         
การเรียนรู้ เร่ือง ค ายมืภาษาต่างประเทศ ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบปกติ 
     ผูว้ิจัยด าเนินการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้  เร่ือง ค ายืมภาษาต่างประเทศ ด้วยการจดัการเรียนรู้รูปแบบมโนทัศน์ 
จ านวน 3 แผน แผนละ 2 ชัว่โมง รวมทั้งหมด 6 ชัว่โมง  และแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง ค ายืมภาษาต่างประเทศ ดว้ยการจดัการ
เรียนรู้แบบปกติ จ านวน 3 แผน  แผนละ 2 ชัว่โมง รวมทั้งหมด 6 ชัว่โมง จากนั้น ให้อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้งของ
เน้ือหาและการใชภ้าษา ก่อนน าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน พิจารณาความตรงเชิงเน้ือหา (content validity) และน าผลมาหาค่า
ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) โดยแผนการจดัการเรียนรู้รูปแบบมโนทศัน์ ทั้ง 3 แผน ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1.00  
 2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ค ายมืภาษาต่างประเทศ            
     ผูว้จิยัด าเนินการสร้างแบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ค ายืมภาษาต่างประเทศ เพ่ือใชท้ดสอบก่อนเรียนและ 
หลงัเรียน แผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบมโนทศัน ์ และการจดัการเรียนรู้แบบปกติ โดยเป็นแบบอตันยั 2 ฉบบั เป็นแบบทดสอบ
แบบคู่ขนาน จากนั้น ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษา และผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความตรงของเน้ือหาและตรวจสอบความถูกตอ้ง ดา้นค าช้ีแจง 
ดา้นการใชภ้าษา ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1.00 แสดงวา่ แบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ค ายืมภาษาต่างประเทศ 
มีค่าดชันีความสอดคลอ้งตามเกณฑแ์ละสามารถน าไปใชไ้ด ้ จากนั้น น าแบบทดสอบท่ีผา่นการตรวจสอบคุณภาพแลว้ ไปทดลองใช ้
(try-out) กบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 มีลกัษณะเหมือนกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชเ้กณฑก์ารวดัผลสมัฤทธ์ิ น าผลท่ีไดม้าวเิคราะห์ความ
ยากง่าย (p) อยูท่ี่ระหวา่ง 0.28-0.78 ค่าอ านาจจ าแนก (r) อยูท่ี่ระหวา่ง 0.20-0.67 เลือกแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีมี
คุณภาพตามเกณฑ์และตรงตามเน้ือหา โดยค านวณหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบโดยใชสู้ตร KR- 20 เท่ากบั .87 แสดงว่า 
เกณฑก์ารประเมินแบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ค ายมืภาษาต่างประเทศ สามารถน ามาใชใ้นการวจิยัได ้
 3. แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบมโนทศัน์    
     ผูว้ิจยัด าเนินการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัการเรียนการรูปแบบมโนทศัน์ แบบมาตราประเมินค่า 
(rating scale) 5 ระดบั ของลิเคิร์ท คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงแบบสอบถามความพึงพอใจ ประกอบดว้ย
ประโยคขอ้ความ จ านวน 15 ขอ้ แบ่งออกเป็น 3 ดา้น ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ดา้นบรรยากาศการเรียนรู้ ดา้นประโยชน์             
ท่ีไดรั้บ จากนั้น น าเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง และปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า แลว้ส่งต่อ
ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) เท่ากบั 1.00 พบวา่ มีความสอดคลอ้ง จากนั้น น าแบบสอบถามความคิดเห็นมา
แกไ้ขจนมีความถูกตอ้งสมบูรณ์ น าแบบสอบถามความคิดเห็นฉบบัท่ีสมบูรณ์แลว้ ไปเป็นเคร่ืองมือในการวจิยักบักลุ่มตวัอยา่ง 
 4. การด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

    4.1 ก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
         4.2 เลือกแบบแผนการทดลองแบบก่ึงทดลอง (quasi-experimental research) โดยใชแ้บบแผนการทดลองแบบ Randomized 
Control Group Pretest-Posttest Design 

    4.3 ด าเนินการทดสอบก่อนเรียน ดว้ยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ เร่ือง ค ายืมภาษาต่างประเทศ ฉบบัก่อนเรียน กับ
นกัเรียนกลุ่มทดลอง และนกัเรียนกลุ่มควบคุม  

    4.4 ด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน โดยกลุ่มทดลองเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 2/8 จ านวน 30 คน ใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง ค ายืมภาษาต่างประเทศ จดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบมโนทศัน์และกลุ่มควบคุม

 

เป็นนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/7 จ านวน 30 คน ใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง ค ายืมภาษาต่างประเทศ ดว้ยการจดัการเรียนรู้
รูปแบบปกติ 

    4.5 ด าเนินการทดสอบหลงัเรียนดว้ยวดัผลสมัฤทธ์ิ เร่ือง ค ายมืภาษาต่างประเทศ ฉบบัหลงัเรียน กบันกัเรียนกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม 

    4.6 ผูว้จิยัด าเนินการสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบมโนทศัน ์
 

ผลการวจิยั 
 
 การวจิยัเร่ือง “ ผลการใชรู้ปแบบมโนทศัน์ท่ีมีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ค ายมืภาษาต่างประเทศ ของนกัเรียน             
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทยั ”  ผูว้จิยัน าเสนอผลการวจิยั ดงัน้ี 
 1. ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทย เร่ือง ค ายมืภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ท่ีไดรั้บการสอน             
โดยการเรียนรู้รูปแบบมโนทศัน์กบัการสอนแบบปกติ 
 
ตาราง 1  
การวิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ค ายืมภาษาต่างประเทศ ระหว่างนักเรียนท่ีเรียนด้วยรูปแบบมโนทัศน์
กับนักเรียนท่ีเรียนด้วยรูปแบบปกติ   

 
กลุ่มตวัอยา่ง 

ค่าสถิติ 
n x̅ SD t Sig. 

กลุ่มทดลอง   30 25.60 1.87 
-13.18* .00 

กลุ่มควบคุม  30 17.23 2.93 
*p < .05 
 

จากตาราง 1 พบว่า กลุ่มทดลองท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้รูปแบบมโนทัศน์ มีค่าเฉล่ีย หลงัเรียนสูงกว่านักเรียนไดรั้บ       
การจดัการเรียนรู้รูปแบบปกติ แตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยกลุ่มทดลองท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้รูปแบบ         
มโนทศัน์มีคะแนนเฉล่ีย เท่ากบั 25.60 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1.87 ซ่ึงสูงกวา่กลุ่มควบคุมท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้        
แบบปกติ มีคะแนนเฉล่ีย เท่ากบั 17.23 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 2.93 
 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทย เร่ือง ค ายืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ท่ีไดรั้บการจดัการ
เรียนรู้รูปแบบมโนทศัน์ ทั้งก่อนเรียนและหลงัเรียน 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี

835835

 

เป็นนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/7 จ านวน 30 คน ใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง ค ายืมภาษาต่างประเทศ ดว้ยการจดัการเรียนรู้
รูปแบบปกติ 

    4.5 ด าเนินการทดสอบหลงัเรียนดว้ยวดัผลสมัฤทธ์ิ เร่ือง ค ายมืภาษาต่างประเทศ ฉบบัหลงัเรียน กบันกัเรียนกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม 

    4.6 ผูว้จิยัด าเนินการสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบมโนทศัน ์
 

ผลการวจิยั 
 
 การวจิยัเร่ือง “ ผลการใชรู้ปแบบมโนทศัน์ท่ีมีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ค ายมืภาษาต่างประเทศ ของนกัเรียน             
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทยั ”  ผูว้จิยัน าเสนอผลการวจิยั ดงัน้ี 
 1. ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทย เร่ือง ค ายมืภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ท่ีไดรั้บการสอน             
โดยการเรียนรู้รูปแบบมโนทศัน์กบัการสอนแบบปกติ 
 
ตาราง 1  
การวิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ค ายืมภาษาต่างประเทศ ระหว่างนักเรียนท่ีเรียนด้วยรูปแบบมโนทัศน์
กับนักเรียนท่ีเรียนด้วยรูปแบบปกติ   

 
กลุ่มตวัอยา่ง 

ค่าสถิติ 
n x̅ SD t Sig. 

กลุ่มทดลอง   30 25.60 1.87 
-13.18* .00 

กลุ่มควบคุม  30 17.23 2.93 
*p < .05 
 

จากตาราง 1 พบว่า กลุ่มทดลองท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้รูปแบบมโนทัศน์ มีค่าเฉล่ีย หลงัเรียนสูงกว่านักเรียนไดรั้บ       
การจดัการเรียนรู้รูปแบบปกติ แตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยกลุ่มทดลองท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้รูปแบบ         
มโนทศัน์มีคะแนนเฉล่ีย เท่ากบั 25.60 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1.87 ซ่ึงสูงกวา่กลุ่มควบคุมท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้        
แบบปกติ มีคะแนนเฉล่ีย เท่ากบั 17.23 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 2.93 
 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทย เร่ือง ค ายืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ท่ีไดรั้บการจดัการ
เรียนรู้รูปแบบมโนทศัน์ ทั้งก่อนเรียนและหลงัเรียน 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

836836

 

ตาราง  2   
การวิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทย เร่ือง ค ายืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ท่ีได้รับการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบมโนทัศน์ก่อนเรียนและหลงัเรียน 

ช่วงเวลา 
ค่าสถิติ 

n x̅ SD t Sig. 
ก่อนเรียน 30 16.03 3.14 

-16.31* .00 
หลงัเรียน 30 25.60 1.87 

*p < .05 
 
 จากตาราง 2 พบว่า กลุ่มทดลองท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้รูปแบบมโนทศัน์ มีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียน เท่ากบั 25.60 และ         
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1.87 สูงกว่าก่อนเรียน ซ่ึงมีคะแนนเฉล่ีย เท่ากบั 16.03 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั  3.14 
แตกต่าง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 3. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ โดยใชรู้ปแบบมโนทศัน ์
 
ตาราง 3   
ผลการวิเคราะห์ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนกลุ่มทดลองท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบมโนทัศน์รายด้าน 

ขอ้ รายการประเมิน 
ระดบัความคิดเห็น 

แปลผล 
 

ล าดบั x̅ SD 
 ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 4.70 0.48 มากท่ีสุด 2 
 ดา้นบรรยากาศการเรียนรู้ 4.67 0.54 มากท่ีสุด 3 
 ดา้นประโยชนท่ี์ไดรั้บ 4.71 0.47 มากท่ีสุด 1 

รวม 4.69 0.50 มากท่ีสุด  
 
 จากตาราง 3 พบวา่ ความคิดเห็นของนกัเรียนไดรั้บการจดัการเรียนรู้รูปแบบมโนทศัน์ มีความคิดเห็นภาพรวมอยูใ่นระดบั
เห็นดว้ยมากท่ีสุด (x̅ = 4.69, SD = 0.50) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นเรียงตามล าดบัไดด้งัน้ี ล าดบัท่ี 1 ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ นกัเรียนมี
ความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด (x̅ = 34.71, SD = 0.47) ล าดบัท่ี 2 ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ นกัเรียนมีความคิดเห็นในระดบั
มากท่ีสุด (x̅ = 4.70, SD = 0.48) ล าดบัท่ี 3 ดา้นบรรยากาศในชั้นเรียน นกัเรียนมีความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด (x̅ = 4.67, SD = 
0.54)  
 

อภิปรายผล 
 

 ผลจากการวจิยั ผลการใชรู้ปแบบมโนทศัน์ท่ีมีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ค ายมืภาษาต่างประเทศ ของนกัเรียน             
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทยั  สามารถอภิปรายผลการวจิยั ดงัต่อไปน้ี 

 

 1. การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ค ายมืภาษาต่างประเทศ ระหวา่งนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยรูปแบบมโนทศัน์กบั
นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยรูปแบบปกติ พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานการวิจยัขอ้ 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบมโนทศัน์  สูงกว่านักเรียนท่ี
ไดรั้บการสอนรูปแบบปกติ โดยกลุ่มทดลองท่ีจดัการเรียนรู้รูปแบบมโนทศัน์ มีคะแนนเฉล่ียสูงกวา่กลุ่มควบคุมท่ีสอนแบบปกติ
เน่ืองจากการจดัการเรียนรู้รูปแบบมโนทัศน์  รูปแบบการสอนน้ีมุ่งพฒันาให้ผูเ้รียนรู้มโนทศัน์ของเน้ือหาสาระอย่างเขา้ใจและ
สามารถให้ค  านิยามของมโนทศัน์นั้นไดด้ว้ยตวัเอง จึงมีลกัษณะเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนผ่าน
กระบวนการของการตั้งค  าถามอย่างมีโครงสร้าง รูปแบบน้ีช่วยให้นักเรียนเขา้ใจและเรียนรู้แนวคิดดว้ยการระบุคุณลกัษณะหรือ
คุณลกัษณะหลกัผ่านกระบวนการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และเปรียบเทียบตวัอย่าง  การเรียนรู้มโนทัศน์ของส่ิงใดส่ิงหน่ึงนั้น 
สามารถท าไดโ้ดยการคน้หาคุณสมบติัเฉพาะท่ีส าคญัของส่ิงนั้น เพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการจ าแนกส่ิงท่ีใช่และไม่ใช่ส่ิงนั้น ออกจากกนั
ไดจ้ากทกัษะการสร้างมโนทศัน์ ซ่ึงสามารถน าไปใชใ้นการท าความเขา้ใจมโนทศัน์อ่ืน ๆ ต่อไปได ้รวมทั้งช่วยพฒันาทกัษะการใช้
เหตุผลโดยการอุปนยั (inductive reasoning) ดว้ยขั้นตอนหลกั จ านวน 3 ขั้น ขั้นตอนท่ี 1 การน าเสนอขอ้มูลและการระบุมโนทศัน์ 
ขั้นตอนน้ี เร่ิมจากครูน าเสนอขอ้มูลแก่นกัเรียน ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าว จ าแนกเป็น 2 ประเภท คือ ตวัอยา่งท่ีเป็นมโนทศัน์และตวัอยา่งท่ี
ไม่เป็นมโนทศัน์ ขั้นท่ี 2 การทดสอบความเขา้ใจมโนทศัน์ ขั้นตอนน้ี เป็นทดสอบวา่ นกัเรียนเขา้ใจมโนทศัน์แลว้หรือไม่ โดยการ
แสดงตวัอยา่งชุดใหม่ หรือใหน้กัเรียนระบุตวัอยา่งท่ีพิจารณานั้น ตวัอยา่งใด เป็นมโนทศัน์ และตวัอยา่งใด ไม่เป็นมโนทศัน์ ขั้นท่ี 3 
การวเิคราะห์กลยทุธ์การคิด ขั้นตอนน้ี นกัเรียนจะตอ้งวเิคราะห์กลยทุธ์การคิดท่ีน าไปสู่การเขา้ใจมโนทศัน์ของตนเอง โดยนกัเรียน
จะตอ้งอธิบายวธีิการคิดของตนเอง โดยการพูดหรือเขียนวา่ นกัเรียนตั้งสมมุติฐาน เพ่ือเขา้ใจมโนทศัน์ไดอ้ยา่งไร ใชเ้วลาพิจารณา
ลกัษณะท่ีปรากฏตวัอย่างเพียงคร้ังเดียวหรือหลายคร้ัง และนักเรียนมีกระบวนการคิดอย่างไร เม่ือพบว่า สมมติฐานเบ้ืองตน้ไม่
ถูกตอ้ง การวิเคราะห์เช่นน้ี จะท าให้นกัเรียนสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างของกลยุทธ์การคิดท่ีตนเองและเพ่ือนใชไ้ด ้ จาก
ขั้นตอนดงักล่าว ผูว้ิจยัไดน้ ามาออกแบบการจดัการเรียนรู้แบบการใชเ้หตุผล โดยการอุปนยัในการเรียนรู้เน้ือหาให้ผูเ้รียนไดจ้ดั
เน้ือหาเละสร้างนิยามจากรูปแบบมโนทศัน์ดว้ยตนเอง จะเห็นไดว้า่ การจดัการเรียนรู้แบบมโนทศัน์ เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียน
สามารถสร้างนิยามและท าความเขา้ใจเน้ือหาผา่นการทดสอบการวิเคราะห์กลยทุธ์การคิด จึงช่วยกระตุน้การเรียนรู้ท่ีดีให้กบัผูเ้รียน
ได ้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชลธิชา ม่วงศรีจนัทร์ (2559) ไดศึ้กษาผลของการใชรู้ปแบบการพฒันามโนทศัน์ท่ีมีต่อผลสมัฤทธ์ิ การ
เรียนรู้หลกัการใชภ้าษาไทยและความสามารถในการให้เหตุผลเชิงอุปนัย  ของนักเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ผลการวิจยัพบว่า กลุ่ม
ทดลองท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้หลกัภาษาไทย โดยใชก้ารพฒันารูปแบบมโนทศัน์ มีผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้หลกัการใชภ้าษาไทยสูง
กวา่กลุ่มควบคุมท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้หลกัภาษาไทยแบบปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
  2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้รูปแบบมโนทศัน์หลงัเรียน สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ดงัจะเห็นไดจ้ากคะแนนก่อนเรียน เท่ากบั  x̅ = 16.03, SD = 3.14 
และคะแนนหลงัเรียนเท่ากบั  x̅ = 25.60, SD = 1.87  เน่ืองจากความสามารถในการคิดรูปแบบมโนทศัน์ เป็นการคิดท่ีเกิดจากการจดั
หมวดหมู่ขอ้มูลท่ีไดรั้บและเช่ือมโยงกบัประสบการณ์เดิม เม่ือผูเ้รียนไดพ้บหรือเจอประสบการณ์ชุดเดิม จะเกิดการสร้างนิยามของ
ขอ้มูลไดด้ว้ยตนเอง และเช่ือมโยงความรู้ประสบการณ์เดิมกบัประสบการณ์ใหม่แต่คงเร่ืองเดิมไดอ้ย่างแม่นย  า ดงัท่ี เกรียงศกัด์ิ    
เจริญวงศศ์กัด์ิ (2549) กล่าวถึง กระบวนการสร้างมโนทศัน์วา่ เร่ิมจากสมองรับขอ้มูลเขา้มา จากนั้น น าไปเปรียบเทียบกบัตน้แบบท่ี
มีอยู ่ถา้ภาพตน้แบบใกลเ้คียงนั้นมีอยูแ่ลว้ ก็จะตอบสนองหรือตดัสินได ้แต่ถา้ยงัไม่พบตน้แบบ บุคคลก็จะไม่เขา้ใจขอ้มูลดงักล่าว 
แต่จะเกิดความพยายามในการตีความขอ้มูล แลว้น าไปบนัทึกจดัแยกประเภทไวใ้นหมวดหมู่ความคิดอยา่งเหมาะสม เม่ือพบขอ้มูล
ใหม่ก็จะเรียกขอ้มูลนั้นกลบัมา เพ่ือเปรียบเทียบอีกคร้ัง จากค าอธิบายและผลการวิจัยน้ี สอดคลอ้งกับการศึกษางานวิจัยของ  
ชลธิชา ม่วงศรีจันทร์ (2559) ไดศึ้กษาผลของการใชรู้ปแบบการพฒันามโนทศัน์ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้หลกัการใชภ้าษาไทย
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 1. การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ค ายมืภาษาต่างประเทศ ระหวา่งนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยรูปแบบมโนทศัน์กบั
นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยรูปแบบปกติ พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานการวิจยัขอ้ 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบมโนทศัน์  สูงกว่านักเรียนท่ี
ไดรั้บการสอนรูปแบบปกติ โดยกลุ่มทดลองท่ีจดัการเรียนรู้รูปแบบมโนทศัน์ มีคะแนนเฉล่ียสูงกวา่กลุ่มควบคุมท่ีสอนแบบปกติ
เน่ืองจากการจดัการเรียนรู้รูปแบบมโนทัศน์  รูปแบบการสอนน้ีมุ่งพฒันาให้ผูเ้รียนรู้มโนทศัน์ของเน้ือหาสาระอย่างเขา้ใจและ
สามารถให้ค  านิยามของมโนทศัน์นั้นไดด้ว้ยตวัเอง จึงมีลกัษณะเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนผ่าน
กระบวนการของการตั้งค  าถามอย่างมีโครงสร้าง รูปแบบน้ีช่วยให้นักเรียนเขา้ใจและเรียนรู้แนวคิดดว้ยการระบุคุณลกัษณะหรือ
คุณลกัษณะหลกัผ่านกระบวนการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และเปรียบเทียบตวัอย่าง  การเรียนรู้มโนทัศน์ของส่ิงใดส่ิงหน่ึงนั้น 
สามารถท าไดโ้ดยการคน้หาคุณสมบติัเฉพาะท่ีส าคญัของส่ิงนั้น เพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการจ าแนกส่ิงท่ีใช่และไม่ใช่ส่ิงนั้น ออกจากกนั
ไดจ้ากทกัษะการสร้างมโนทศัน์ ซ่ึงสามารถน าไปใชใ้นการท าความเขา้ใจมโนทศัน์อ่ืน ๆ ต่อไปได ้รวมทั้งช่วยพฒันาทกัษะการใช้
เหตุผลโดยการอุปนยั (inductive reasoning) ดว้ยขั้นตอนหลกั จ านวน 3 ขั้น ขั้นตอนท่ี 1 การน าเสนอขอ้มูลและการระบุมโนทศัน์ 
ขั้นตอนน้ี เร่ิมจากครูน าเสนอขอ้มูลแก่นกัเรียน ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าว จ าแนกเป็น 2 ประเภท คือ ตวัอยา่งท่ีเป็นมโนทศัน์และตวัอยา่งท่ี
ไม่เป็นมโนทศัน์ ขั้นท่ี 2 การทดสอบความเขา้ใจมโนทศัน์ ขั้นตอนน้ี เป็นทดสอบวา่ นกัเรียนเขา้ใจมโนทศัน์แลว้หรือไม่ โดยการ
แสดงตวัอยา่งชุดใหม่ หรือใหน้กัเรียนระบุตวัอยา่งท่ีพิจารณานั้น ตวัอยา่งใด เป็นมโนทศัน์ และตวัอยา่งใด ไม่เป็นมโนทศัน์ ขั้นท่ี 3 
การวเิคราะห์กลยทุธ์การคิด ขั้นตอนน้ี นกัเรียนจะตอ้งวเิคราะห์กลยทุธ์การคิดท่ีน าไปสู่การเขา้ใจมโนทศัน์ของตนเอง โดยนกัเรียน
จะตอ้งอธิบายวธีิการคิดของตนเอง โดยการพูดหรือเขียนวา่ นกัเรียนตั้งสมมุติฐาน เพ่ือเขา้ใจมโนทศัน์ไดอ้ยา่งไร ใชเ้วลาพิจารณา
ลกัษณะท่ีปรากฏตวัอย่างเพียงคร้ังเดียวหรือหลายคร้ัง และนักเรียนมีกระบวนการคิดอย่างไร เม่ือพบว่า สมมติฐานเบ้ืองตน้ไม่
ถูกตอ้ง การวิเคราะห์เช่นน้ี จะท าให้นกัเรียนสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างของกลยุทธ์การคิดท่ีตนเองและเพ่ือนใชไ้ด ้ จาก
ขั้นตอนดงักล่าว ผูว้ิจยัไดน้ ามาออกแบบการจดัการเรียนรู้แบบการใชเ้หตุผล โดยการอุปนยัในการเรียนรู้เน้ือหาให้ผูเ้รียนไดจ้ดั
เน้ือหาเละสร้างนิยามจากรูปแบบมโนทศัน์ดว้ยตนเอง จะเห็นไดว้า่ การจดัการเรียนรู้แบบมโนทศัน์ เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียน
สามารถสร้างนิยามและท าความเขา้ใจเน้ือหาผา่นการทดสอบการวิเคราะห์กลยทุธ์การคิด จึงช่วยกระตุน้การเรียนรู้ท่ีดีให้กบัผูเ้รียน
ได ้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชลธิชา ม่วงศรีจนัทร์ (2559) ไดศึ้กษาผลของการใชรู้ปแบบการพฒันามโนทศัน์ท่ีมีต่อผลสมัฤทธ์ิ การ
เรียนรู้หลกัการใชภ้าษาไทยและความสามารถในการให้เหตุผลเชิงอุปนัย  ของนักเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ผลการวิจยัพบว่า กลุ่ม
ทดลองท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้หลกัภาษาไทย โดยใชก้ารพฒันารูปแบบมโนทศัน์ มีผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้หลกัการใชภ้าษาไทยสูง
กวา่กลุ่มควบคุมท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้หลกัภาษาไทยแบบปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
  2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้รูปแบบมโนทศัน์หลงัเรียน สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ดงัจะเห็นไดจ้ากคะแนนก่อนเรียน เท่ากบั  x̅ = 16.03, SD = 3.14 
และคะแนนหลงัเรียนเท่ากบั  x̅ = 25.60, SD = 1.87  เน่ืองจากความสามารถในการคิดรูปแบบมโนทศัน์ เป็นการคิดท่ีเกิดจากการจดั
หมวดหมู่ขอ้มูลท่ีไดรั้บและเช่ือมโยงกบัประสบการณ์เดิม เม่ือผูเ้รียนไดพ้บหรือเจอประสบการณ์ชุดเดิม จะเกิดการสร้างนิยามของ
ขอ้มูลไดด้ว้ยตนเอง และเช่ือมโยงความรู้ประสบการณ์เดิมกบัประสบการณ์ใหม่แต่คงเร่ืองเดิมไดอ้ย่างแม่นย  า ดงัท่ี เกรียงศกัด์ิ    
เจริญวงศศ์กัด์ิ (2549) กล่าวถึง กระบวนการสร้างมโนทศัน์วา่ เร่ิมจากสมองรับขอ้มูลเขา้มา จากนั้น น าไปเปรียบเทียบกบัตน้แบบท่ี
มีอยู ่ถา้ภาพตน้แบบใกลเ้คียงนั้นมีอยูแ่ลว้ ก็จะตอบสนองหรือตดัสินได ้แต่ถา้ยงัไม่พบตน้แบบ บุคคลก็จะไม่เขา้ใจขอ้มูลดงักล่าว 
แต่จะเกิดความพยายามในการตีความขอ้มูล แลว้น าไปบนัทึกจดัแยกประเภทไวใ้นหมวดหมู่ความคิดอยา่งเหมาะสม เม่ือพบขอ้มูล
ใหม่ก็จะเรียกขอ้มูลนั้นกลบัมา เพ่ือเปรียบเทียบอีกคร้ัง จากค าอธิบายและผลการวิจัยน้ี สอดคลอ้งกับการศึกษางานวิจัยของ  
ชลธิชา ม่วงศรีจันทร์ (2559) ไดศึ้กษาผลของการใชรู้ปแบบการพฒันามโนทศัน์ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้หลกัการใชภ้าษาไทย



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’
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และความสามารถในการใหเ้หตุผลเชิงอุปนยัของนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี (1) กลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธ์ิการ
เรียนรู้หลกัการใชภ้าษาไทย สูงกว่ากลุ่มควบคุม อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (2) กลุ่มทดลองมีความสามารถในการให้
เหตุผลเชิงอุปนยัหลงัการทดลอง สูงกวา่ก่อนการทดลอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (3) กลุ่มทดลองมีความสามารถใน
การให้เหตุผลเชิงอุปนัย สูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 และผลการวิจัยน้ี สอดคลอ้งกบังานวิจัยท่ีใช้
รูปแบบมโนทัศน์ในรายวิชาอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจากวิชาภาษาไทย คือ งานวิจยัของ ทินกร พนัเดช (2561) ท่ีไดศึ้กษาการพฒันา 
มโนทศัน์ เร่ือง โมลและสูตรเคมีของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายดว้ยการจดัการเรียนรู้ดว้ยเกมเป็นฐาน ผลการวจิยัพบวา่ นกัเรียน
กลุ่มท่ีเรียนโดยใชก้ารเรียนรู้ดว้ยเกมเป็นฐาน มีคะแนนมโนทศัน์หลงัเรียน สูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
  3. ความคิดเห็นของนกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบมโนทศัน์ พบวา่ ความคิดเห็นของนกัเรียน
กลุ่มทดลองท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบมโนทศัน์ รวมทั้ง 3 ดา้น อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาจากค่าเฉล่ีย
การตอบแบบสอบถามความคิดเห็นทั้งหมด 3 ดา้น 15 ขอ้ค าถาม เป็นรายดา้นเรียงตามล าดบั โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดได ้ดงัน้ี 
ล าดบัท่ี 1 ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ นักเรียนมีความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด  เม่ือพิจารณารายขอ้ของดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ พบว่า
นกัเรียนมีความเห็นดว้ยมากท่ีสุด ในการน าความรู้ไปประยุกต์ใชใ้นสถานการณ์อ่ืน ๆ หรือรายวิชาอ่ืนได ้ล าดบัท่ี 2 ดา้นการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ นกัเรียนมีความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายขอ้ของดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ พบวา่ นกัเรียน   
มีความเห็นดว้ยมากท่ีสุด รูปแบบมโนทศัน์เป็นกิจกรรมท่ีสนุกสนาน ไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้กบัสมาชิกในกลุ่ม  ล าดบัท่ี 3 ดา้น
บรรยากาศในชั้นเรียน นกัเรียนมีความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายขอ้ของดา้นบรรยากาศในชั้นเรียน พบวา่ นกัเรียนมี
ความเห็นดว้ยมากท่ีสุด ดา้นครูรับฟังความคิดเห็นนกัเรียน ดงัท่ี ทิศนา แขมมณี (2564) ไดอ้ธิบายวตัถุประสงคข์องรูปแบบการสอน
น้ีวา่ มุ่งพฒันาใหผู้เ้รียนรู้มโนทศัน์ของเน้ือหาสาระอยา่งเขา้ใจและสามารถให้ค  านิยามของมโนทศัน์นั้นไดด้ว้ยตวัเอง รูปแบบการ
สอนน้ี จึงมีลกัษณะเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ส่งเสริมการเรียนรู้ของนกัเรียนผ่านกระบวนการของการตั้งค  าถามอยา่งมีโครงสร้าง 
ค าอธิบายสอดคลอ้งกบั เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศ์ศกัด์ิ (2549) ไดใ้ห้ความหมาย มโนทศัน์ หมายถึง ภาพในความคิดท่ีเปรียบเสมือน 
“ภาพตวัแทน” หมวดหมู่ของวตัถุ เหตุการณ์ คน แนวความคิด หรือประสบการณ์ ท่ีมีองคป์ระกอบพ้ืนฐานใกลเ้คียงกนั หมวดหมู่
หน่ึง ซ่ึงแต่ละส่ิงในหมวดหมู่นั้น อาจมีความแตกต่าง หลากหลาย แต่มีลกัษณะร่วมกนัมากพอท่ีจะบอกไดว้า่ ส่ิงนั้นคืออะไร โดย
แต่ละมโนทศัน์จะแทนดว้ยถอ้ยค าท่ีคนในสังคมเขา้ใจร่วมกนั จากค าอธิบายดงักล่าว การจดัการเรียนรู้แบบมโนทศัน์ เป็นรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ ทักษะ กระบวนการ มุ่งพฒันาให้ผูเ้รียนรู้มโนทัศน์ของเน้ือหาสาระอย่างเขา้ใจและสามารถให้ค  านิยามของ 
มโนทศัน์นั้นไดด้ว้ยตวัเอง และสามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์อ่ืน ๆ ไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้นิยามมโนทศัน์จากการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน 
 

ข้อเสนอแนะเพือ่การไปใช้ 
 

 1. การจดัการเรียนรู้รูปแบบมโนทศัน์เป็นการเรียนรู้มโนทศัน์ของส่ิงใดส่ิงหน่ึงนั้น สามารถท าไดโ้ดยการคน้หาคุณสมบติั
เฉพาะท่ีส าคญัของส่ิงนั้น เพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการจ าแนกส่ิงท่ีใช่และไม่ใช่ส่ิงนั้น ออกจากกนัได ้ผูส้อนตอ้งวเิคราะห์ขั้นตอนในการ
จดักิจกรรมอย่างละเอียดว่า ในขั้นตอนใด ควรเลือกใช้กิจกรรมแบบใด เพ่ือท่ีจะสามารถจัดกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัการสร้าง         
มโนทศัน์ของเร่ืองท่ีศึกษากบันกัเรียนได ้
 2. การจัดการเรียนรู้รูปแบบมโนทัศน์ นักเรียนสามารถเข้าใจมโนทัศน์จากกระบวนการอุปนัย ( inductive process) 
กล่าวคือ นักเรียนตอ้งเปรียบเทียบลกัษณะของตวัอยา่งท่ีเป็นมโนทศัน์และตวัอย่างท่ีไม่เป็นมโนทศัน์ แลว้สรุปลกัษณะท่ีส าคญั 

 

จากนั้น จึงสร้างค านิยามของมโนทศัน์ของตนเอง ผูส้อนจึงตอ้งค านึงกิจกรรมและเวลาท่ีเหมาะสม เพื่อให้ทุก ๆ ขั้นของกิจกรรม
บรรลุตามวตัถุประสงค ์และตรวจสอบการนิยามของมโนทศัน์ท่ีเกิดจากการสรุปลกัษณะท่ีส าคญัของนกัเรียนตลอดเวลา 
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จากนั้น จึงสร้างค านิยามของมโนทศัน์ของตนเอง ผูส้อนจึงตอ้งค านึงกิจกรรมและเวลาท่ีเหมาะสม เพื่อให้ทุก ๆ ขั้นของกิจกรรม
บรรลุตามวตัถุประสงค ์และตรวจสอบการนิยามของมโนทศัน์ท่ีเกิดจากการสรุปลกัษณะท่ีส าคญัของนกัเรียนตลอดเวลา 
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ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยวธีิ GPAS ทีม่ีต่อความสามารถในการอ่านอย่างมีวจิารณญาณ  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 
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 การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียนกลุ่มทดลอง    
ท่ีจดัการเรียนรู้โดยใชว้ธีิสอนแบบ GPAS กบั นกัเรียนกลุ่มควบคุมท่ีใชว้ิธีสอนแบบปกติ (2) เปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน
อยา่งมีวจิารณญาณ ก่อนและหลงัเรียนของนกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีจดัการเรียนรู้โดยใชว้ิธีสอนแบบ GPAS และ (3) ศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนท่ีจดัการเรียนรู้โดยใชว้ิธีสอนแบบ GPAS  กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั เป็นนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียน 
สุรศกัด์ิมนตรี  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 2 ห้องเรียน ดว้ยวิธีการสุ่มอย่างง่าย จากการจบัสลากโดยใชห้้องเรียนเป็น
หน่วยสุ่ม ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 2 หอ้ง กลุ่มทดลองเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/8  จ านวน  40 คน  กลุ่มควบคุมเป็นนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/7 จ านวน 40 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ (1) แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ธีิ GPAS (2) แผนการจดัการ
เรียนรู้ปกติ (3) แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ (4) แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้
แบบ GPAS สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีแบบอิสระ และแบบไม่อิสระ  
 ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี (1) ความสามารถในการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณของนกัเรียนกลุ่มทดลอง ท่ีจดัการเรียนรู้โดยใชว้ิธี
สอนแบบ GPAS สูงกวา่นกัเรียนกลุ่มควบคุมท่ีใชว้ิธีสอนแบบปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (2) ความสามารถในการ
อ่านอยา่งมีวจิารณญาณของนกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีจดัการเรียนรู้โดยใชว้ิธีสอนแบบ GPAS หลงัเรียน สูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 และ (3) นกัเรียนกลุ่มทดลองมีความพึงพอใจการเรียนรู้ โดยใชว้ิธีสอนแบบ GPAS โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด 
 
ค าส าคญั: การอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ, การจดัการเรียนรู้ดว้ยวธีิ GPAS, การจดัการเรียนรู้แบบปกติ 
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Abstract 
 

 The purposes of this research were: (1) to compare critical reading abilities of Mathayom Suksa V students during teaching by 
using GPAS and the student teaching normally. (2) to compare critical reading abilities of Mathayomsuksa V before and after 
learning with the use of the GPAS learning method. (3) to study satisfaction of Mathayom Suksa V students with learning management 
using the GPAS learning method. The research sample consisted of Mathayom Suksa V students in an intact classroom of 
Surasakmontree School during the second semester of the 2021 academic year, which is derived from a simple random sampling 
by means of a lottery. The experimental group is Mathayom four class eight amount 40 persons. The control group is Mathayom 
four class seven amount 40 persons. The employed research instruments comprised (1) learning management plans for the GPAS 
learning method; (2) study plan (3) a critical reading ability test; and (4) a questionnaire on satisfaction with the learning 
management using the GPAS learning method. Statistics for data analysis were the mean, standard deviation, and t test. 
 The findings are as follows: (1) the post-learning critical reading ability of Mathayom Suksa V students who learned 
under the learning management with the use of GPAS learning method was significantly higher than normal learning counterpart 
ability at the .05 level. (2) The average of critical reading ability of experimental group who learned under the learning management with 
the use of GPAS learning post-test  higher than pre-test at the .05 level. (3)  The opinions of students towards learning by using 
GPAS T technique were at high agreement level. 
 
Keywords: Critical Reading, GPAS Method, Traditional Method 
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Abstract 
 

 The purposes of this research were: (1) to compare critical reading abilities of Mathayom Suksa V students during teaching by 
using GPAS and the student teaching normally. (2) to compare critical reading abilities of Mathayomsuksa V before and after 
learning with the use of the GPAS learning method. (3) to study satisfaction of Mathayom Suksa V students with learning management 
using the GPAS learning method. The research sample consisted of Mathayom Suksa V students in an intact classroom of 
Surasakmontree School during the second semester of the 2021 academic year, which is derived from a simple random sampling 
by means of a lottery. The experimental group is Mathayom four class eight amount 40 persons. The control group is Mathayom 
four class seven amount 40 persons. The employed research instruments comprised (1) learning management plans for the GPAS 
learning method; (2) study plan (3) a critical reading ability test; and (4) a questionnaire on satisfaction with the learning 
management using the GPAS learning method. Statistics for data analysis were the mean, standard deviation, and t test. 
 The findings are as follows: (1) the post-learning critical reading ability of Mathayom Suksa V students who learned 
under the learning management with the use of GPAS learning method was significantly higher than normal learning counterpart 
ability at the .05 level. (2) The average of critical reading ability of experimental group who learned under the learning management with 
the use of GPAS learning post-test  higher than pre-test at the .05 level. (3)  The opinions of students towards learning by using 
GPAS T technique were at high agreement level. 
 
Keywords: Critical Reading, GPAS Method, Traditional Method 
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บทน า 
 

 ในยคุท่ีความเจริญกา้วหนา้ มีการพฒันาอยา่งรวดเร็ว การศึกษาท่ีไร้พรมแดน ซ่ึงเป็นโลกแห่งขอ้มูลข่าวสาร ความเจริญ
ทางดา้นเทคโนโลยีท่ีกา้วหน้าเป็นอย่างมาก มีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว และเป็นโลกท่ีมีการแข่งขนัสูง ประชากรจึงตอ้งเป็น
บุคคลท่ีมีคุณภาพ มีความสามารถในการส่ือสาร มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีทกัษะในการแสวงหาความรู้ มีการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต โดยการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 น้ี ในการเตรียมผูเ้รียนให้พร้อมกับความก้าวหน้าท่ีก้าวกระโดด เป็นเร่ืองส าคญัของการ
ปรับเปล่ียนทางสังคมและการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึน เพ่ือเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทกัษะในการออกไปด ารงชีวิตในสังคมยุคน้ี 
ครูผูส้อนจึงตอ้งมีการเตรียมความพร้อมและต่ืนตวัในการเตรียมการเรียนการสอน 
 การอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ หมายถึง อ่านแลว้ สามารถวิเคราะห์ความส าคญั ความสัมพนัธ์ของขอ้ประเด็นต่าง ๆ จาก
ขอ้ความหรือเร่ืองท่ีอ่านแลว้ สามารถแสดงความคิดเห็น สนบัสนุน คดัคา้น ในขอ้ความหรือเร่ืองท่ีอ่านไดอ้ยา่งตรงไปตรงมาและมี
เหตุผล (กรมวิชาการ, 2546) บนัลือ พฤกษะวนั (2557) ไดก้ล่าวไวว้า่ การอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ เป็นการอ่านระดบัสูงสุดท่ีผูอ่้าน
จะตอ้งใชค้วามเป็นผูร้อบรู้ท่ีจะตรวจสอบ ตดัสินใจ ประเมินค่าของสารท่ีอ่านวา่ เป็นขอ้เท็จจริงหรือขอ้คิดเห็น ควรเช่ือถือหรือไม่  
มีโทษ ประโยชน์อย่างไร เลือกปฏิบัติหรือวางวิธีป้องกัน จนสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ โดยการใช้ความสามารถ
ประสบการณ์จากการอ่าน ในการตดัสินใจ โดยการตีความ วเิคราะห์ สงัเคราะห์ ประเมินค่าในชีวติประจ าวนัไดดี้ 
 กระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551 โดยให้การอ่านเป็นสาระการ
เรียนรู้แรกในทุกระดบัชั้น และระบุมาตรฐาน ท 1.1 ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใชต้ดัสินใจ แกปั้ญหา
ในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน  โดยผูเ้รียนตอ้งฝึกตั้งแต่ทกัษะการอ่านออกเสียงบทร้อยแกว้และบทร้อยกรองไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง ตีความ แปลความ และขยายความเร่ืองท่ีอ่าน สามารถวเิคราะห์และวจิารณ์เร่ืองท่ีอ่านในทุก ๆ ดา้น อยา่งมีเหตุผล คาดคะเน
เหตุการณ์ประเมินค่า เพ่ือน าความรู้ ความคิดไปใชต้ดัสินใจแกปั้ญหาในการด าเนินชีวติ วเิคราะห์ วิจารณ์ สังเคราะห์ความรู้จากการ
อ่าน แสดงความคิดเห็นโตแ้ยง้กบัเร่ืองท่ีอ่าน และเสนอความคิดใหม่อย่างมีเหตุผลจากส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ืออิเล็กทรอนิกส์และแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ มาพฒันาตน พฒันาการเรียน และพฒันาความรู้ทางอาชีพ (กระทรวงศึกษาธิการ, ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน, 2551 )  

จากการท่ีผูว้ิจัยสอนวิชาภาษาไทยนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสุรศักด์ิมนตรี และสอบถามความเห็นจาก
ประสบการณ์การสอนเร่ือง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณจากครูผูส้อนในระดับเดียวกัน พบว่า ปัญหาเร่ืองทกัษะการอ่านอย่างมี
วจิารณญาณของนกัเรียนนั้น นกัเรียนไม่สามารถวเิคราะห์ วจิารณ์ประเมินค่าเร่ืองท่ีอ่านได ้ ไม่เขา้ใจเน้ือหาท่ีเรียน ไม่สามารถแปล
ความจากบทอ่าน ทั้งบทร้อยแกว้หรือบทร้อยกรองในเน้ือหาการเรียนเร่ืองต่าง ๆ ได ้นกัเรียนเกิดอาการเบ่ือหน่ายและไม่อยากเรียน 
ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ี ส่งผลท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นการอ่านของนักเรียนต ่ากว่าค่าเป้าหมาย ทั้งน้ี ครูผูส้อนตอ้งการพฒันา
ทกัษะการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณของนกัเรียนใหดี้ยิง่ข้ึน โดยส่ิงท่ีจะช่วยพฒันาทกัษะการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียนให้ดี
ข้ึนนั้ น คือ วิธีการสอน เพราะส่ิงท่ีช่วยให้นักเรียนบรรลุวตัถุประสงค์ในการเรียน  ข้ึนอยู่กับวิธีการสอน เทคนิค และการจัด
กระบวนการเรียนรู้ของครู  

GPAS คือ กระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ ซ่ึงเป็นเคร่ืองมืออยา่งหน่ึงในการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยเป็นการ
เรียนรู้ผา่นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (Professional Learning Community--PLC) ซ่ึง GPAS นั้น นบัวา่ เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้
นกัเรียนมีวธีิการเรียน ซ่ึงช่วยใหผู้เ้รียนสามารถน าไปเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติัจริงได ้จึงนบัวา่ เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการเพ่ิมพูนทกัษะ
ในการเรียนรู้ให้กับผูเ้รียน และท าให้ผูเ้รียนมีวิธีการเรียนรู้ท่ีดีข้ึน รวมถึงช่วยให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ด้วยตวัเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน (ปรีชา  ธรฤทธ์ิ, 2552) 

 

จากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ ผูว้ิจยัพบวา่ วิธีสอนแบบ GPAS เป็นวิธีสอน
ท่ีสามารถใชพ้ฒันาความสามารถในการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณไดเ้หมาะสมและบรรลุเป้าหมายของการอ่านได ้ซ่ึงวิธีสอนแบบ 
GPAS เกิดข้ึนจากการท่ีส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตอ้งการหารูปแบบแนวทางในการพฒันาการคิดให้กบัผูเ้รียน 
จึงเร่ิมตน้ด้วยการตั้งคณะท างาน ท าการศึกษาคน้ควา้แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคิดทั้งในประเทศและต่างประเทศ แลว้
สงัเคราะห์แนวคิดและทฤษฎี ไดโ้ครงสร้างทกัษะกระบวนการคิดและขั้นตอนการสอนออกมา 4 ขั้นตอน คือ การรวบรวมและเลือก
ขอ้มูล (gathering) การจดักระท าขอ้มูล (processing) การประยกุตใ์ชค้วามรู้ (applying) และการก ากบัตนเอง (self-regulating)  เรียก
ยอ่ ๆ วา่ GPAS และจากการศึกษางานวจิยัของ คนึงนิตย ์ดีพนัธ์ (2561) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง ผลการใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ GPAS ท่ี
มีต่อความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียน
เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจยัพบวา่ ความสามารถในการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบุรี ท่ีใชว้ธีิการจดัการเรียนรู้แบบ GPAS หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
 ผูว้ิจยัเห็นวา่ วิธีการสอนแบบ GPAS น้ี สามารถช่วยพฒันาทกัษะการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีอิสระ    
ในการคิดและความรู้สึกของตนเองจากการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ ส่งเสริมให้ผูเ้รียนคน้พบความรู้ดว้ยตนเองจากการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั นอกจากน้ี ผูว้ิจยัไดมี้โอกาสสอนในรายวิชาภาษาไทย 2 ของระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 และการเรียน
การสอนนั้น ใชห้นังสือเรียนหลกัการใชภ้าษาไทยของส านักพิมพอ์กัษรเจริญทศัน์ และบทความประกอบการอ่าน โดยมีเน้ือหา
บทเรียนท่ีตรงกบัจุดประสงคใ์นการพฒันาความสามารถในการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ โดยเน้ือหามีความเหมาะสมกบัเวลาในการ
ท าการทดลอง ผูว้จิยัจึงใชก้ารเรียนรู้ดว้ยวธีิ GPAS ในการท าวิจยัคร้ังน้ี เพ่ือพฒันาความสามารถในการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสุรศกัด์ิมนตรี ใหดี้ข้ึน 
 

วตัถุประสงค์การวจิยั 
 

 1. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียนกลุ่มทดลอง ท่ีจดัการเรียนรู้โดยใชว้ิธีสอน
แบบ GPAS กบั นกัเรียนกลุ่มควบคุมท่ีใชว้ธีิสอนแบบปกติ 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณก่อนและหลงัเรียนของนกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีจดัการเรียนรู้
โดยใชว้ธีิสอนแบบ GPAS 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีจดัการเรียนรู้โดยใชว้ธีิสอนแบบ GPAS 
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จากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ ผูว้ิจยัพบวา่ วิธีสอนแบบ GPAS เป็นวิธีสอน
ท่ีสามารถใชพ้ฒันาความสามารถในการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณไดเ้หมาะสมและบรรลุเป้าหมายของการอ่านได ้ซ่ึงวิธีสอนแบบ 
GPAS เกิดข้ึนจากการท่ีส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตอ้งการหารูปแบบแนวทางในการพฒันาการคิดให้กบัผูเ้รียน 
จึงเร่ิมตน้ด้วยการตั้งคณะท างาน ท าการศึกษาคน้ควา้แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคิดทั้งในประเทศและต่างประเทศ แลว้
สงัเคราะห์แนวคิดและทฤษฎี ไดโ้ครงสร้างทกัษะกระบวนการคิดและขั้นตอนการสอนออกมา 4 ขั้นตอน คือ การรวบรวมและเลือก
ขอ้มูล (gathering) การจดักระท าขอ้มูล (processing) การประยกุตใ์ชค้วามรู้ (applying) และการก ากบัตนเอง (self-regulating)  เรียก
ยอ่ ๆ วา่ GPAS และจากการศึกษางานวจิยัของ คนึงนิตย ์ดีพนัธ์ (2561) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง ผลการใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ GPAS ท่ี
มีต่อความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียน
เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจยัพบวา่ ความสามารถในการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบุรี ท่ีใชว้ธีิการจดัการเรียนรู้แบบ GPAS หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
 ผูว้ิจยัเห็นวา่ วิธีการสอนแบบ GPAS น้ี สามารถช่วยพฒันาทกัษะการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีอิสระ    
ในการคิดและความรู้สึกของตนเองจากการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ ส่งเสริมให้ผูเ้รียนคน้พบความรู้ดว้ยตนเองจากการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั นอกจากน้ี ผูว้ิจยัไดมี้โอกาสสอนในรายวิชาภาษาไทย 2 ของระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 และการเรียน
การสอนนั้น ใชห้นังสือเรียนหลกัการใชภ้าษาไทยของส านักพิมพอ์กัษรเจริญทศัน์ และบทความประกอบการอ่าน โดยมีเน้ือหา
บทเรียนท่ีตรงกบัจุดประสงคใ์นการพฒันาความสามารถในการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ โดยเน้ือหามีความเหมาะสมกบัเวลาในการ
ท าการทดลอง ผูว้จิยัจึงใชก้ารเรียนรู้ดว้ยวธีิ GPAS ในการท าวิจยัคร้ังน้ี เพ่ือพฒันาความสามารถในการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสุรศกัด์ิมนตรี ใหดี้ข้ึน 
 

วตัถุประสงค์การวจิยั 
 

 1. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียนกลุ่มทดลอง ท่ีจดัการเรียนรู้โดยใชว้ิธีสอน
แบบ GPAS กบั นกัเรียนกลุ่มควบคุมท่ีใชว้ธีิสอนแบบปกติ 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณก่อนและหลงัเรียนของนกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีจดัการเรียนรู้
โดยใชว้ธีิสอนแบบ GPAS 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีจดัการเรียนรู้โดยใชว้ธีิสอนแบบ GPAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

844844

 

กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีกรอบแนวคดิ และผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 
การอ่านอย่างมีวจิารณญาณ 
 การอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ เป็นการอ่านในระดบัสูงท่ีตอ้งอาศยัความรู้ และประสบการณ์ ความคิด เหตุผลในการพิจารณา 
วนิิจฉยั ตดัสินในการอ่าน ซ่ึงมีผูใ้หค้วามหมายเก่ียวกบัการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณไวด้งัน้ี 
 ราชบณัฑิตยสถาน (2556) ไดใ้หค้วามหมายวา่ การอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ คือ ปัญญาท่ีสามารถรู้หรือให้เหตุผลท่ีตอ้งการ
ได ้ดงันั้น การอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ หมายถึง การอ่านโดยใชส้ติปัญญาพิจารณาไตร่ตรองอยา่งมีเหตุผล ซ่ึง เปล้ือง ณ นคร (2544) 
ไดบ้อกวา่ อ่านอยา่งมีวิจารณญาณ คือ การอ่านเป็นและหนงัสือ ก็เหมือนบุคคลท่ีสามารถอธิบายเหตุผลให้เราเขา้ใจ เม่ือผูใ้ดมีความคิด
และความรู้อยา่งไร หรือรู้อะไร แทนท่ีจะพูดให้เราฟัง เขาก็ถ่ายทอดความคิดและความรู้ลงบนหนงัสือ คนอาจคิดผิดหรือรู้ผิดก็ได ้
หนงัสือก็เป็นเช่นนั้น เวลาอ่านหนงัสือ จึงตอ้งคิดตามไปดว้ยเสมอ ถา้เราถามหนงัสือนั้น จนหนงัสือตอบเราได ้จึงเรียกวา่ อ่านเป็น 
หรืออ่านอยา่งมีวจิารณญาณ และการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณนั้นก็ไม่ใช่ท าไดง่้าย ๆ ตอ้งมีการฝึกฝนและหาความรู้อ่ืน ๆ ประกอบอีก
หลายอยา่ง กรมวชิาการ (2546) ใหค้วามหมายการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณวา่ อ่านแลว้ สามารถวิเคราะห์ความส าคญั ความสัมพนัธ์
ของประเด็นต่าง ๆ ในขอ้ความหรือเร่ืองท่ีอ่านแลว้ แสดงความคิดเห็น สนับสนุน คดัคา้นขอ้ความหรือเร่ืองท่ีอ่านอยา่งมีเหตุผล 
สอดคลอ้งกบั สมบติั จ าปาเงิน และส าเนียง มณีกาญจน์ (2548) ใหค้วามหมายวา่ การอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ คือ การอ่านท่ีใชปั้ญญา 
โดยสามารถรู้หรือใหเ้หตุผลท่ีถูกตอ้ง หรือกล่าวโดยรวบรัดวา่ เป็นการอ่านอยา่งระมดัระวงั ดว้ยการตรวจตราหาเหตุผลท่ีนอกจาก
จะท าใหเ้กิดความรู้แลว้ ยงัเกิดปัญญาในท่ีสุด 
 
การจดัการเรียนรู้ด้วยวธีิ GPAS 
 การศึกษาขั้นพ้ืนฐานผลกัดันให้การจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อนในปัจจุบนั เป็นการสอนท่ีให้ผูเ้รียนได้คิดให้มากกว่า        
การเป็นผูรั้บ ท าให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตอ้งการหารูปแบบแนวทางในการพฒันาการคิดให้กับผูเ้รียน       
จนท าให้เกิดกระบวนการ GPAS ข้ึน โดยมอบหมายให้ ส านักพฒันานวตักรรมการจดัการศึกษาจดัท าโครงการขบัเคล่ือนการคิด       
สู่หอ้งเรียน เพ่ือน าหลกัการแนวคิดสู่การปฏิบติัในหอ้งเรียน เร่ิมตน้ดว้ยการตั้งคณะท างานข้ึนมา มี ดร. โกวิท ประวาลพฤกษ์ เป็นท่ี

การจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
ขั้นท่ี 1 ขั้นน ำเขำ้สู่บทเรียน 
ขั้นท่ี 2 ขั้นสอน 
ขั้นท่ี 3 ขั้นสรุปบทเรียน 

การจัดการเรียนรู้ด้วยวธีิ GPAS 
ขั้นท่ี 1 การรวบรวมและเลือกขอ้มูล (gathering)  
ขั้นท่ี 2 การจดักระท าขอ้มูล (processing)  
ขั้นท่ี 3 การประยกุตใ์ชค้วามรู้ (applying)  
ขั้นท่ี 4 การก ากบัตนเอง (self-regulating)  

ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนอยำ่งมีวิจำรณญำณ 

ควำมพึงพอใจของนกัเรียน 
ท่ีไดรั้บกำรจดักำรเรียนรู้ดว้ยวิธี GPAS 

 

ปรึกษา ท าการศึกษาคน้ควา้แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคิดทั้งในประเทศและต่างประเทศ แลว้ไดส้ังเคราะห์ออกมาเป็นกรอบ
พฒันาการคิดหรือโครงสร้างทกัษะกระบวนการคิด 4 ประการ คือ การรวบรวมและเลือกขอ้มูล (gathering) การจดักระท าขอ้มูล 
(processing) การประยกุตใ์ชค้วามรู้ (applying) และการก ากบัตนเอง (self-regulating ) แลว้ให้ครูท่ีเป็นตวัแทนของส านกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษารับกระบวนการท่ีเกิดจากการวเิคราะห์และสงัเคราะห์ และตั้งช่ือรูปแบบการพฒันาการคิดวา่ กระบวนการ GPAS ซ่ึง
มาจากการน าอกัษรภาษาองักฤษตวัแรกมาใช ้เพื่อใหผู้เ้รียนใชค้วามรู้และสร้างความรู้ใหม้ากข้ึนกวา่การสอน ท่ีผูเ้รียนเป็นเพียงผูรั้บ
ความรู้เพียงอยา่งเดียว โดย ปรีชา ธรฤทธ์ิ (2552) ไดร้วบรวมขั้นตอนของกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบ GPAS ไวด้งัน้ี  

ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้แบบ GPAS  
 ขั้นท่ี 1 การรวบรวมและเลือกขอ้มูล (gathering) เป็นการฝึกให้นักเรียนพิจารณาเน้ือเร่ืองและก าหนดประเด็นปัญหาท่ี
ปรากฎในเน้ือเร่ือง ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเพ่ิมเติม การใหเ้หตุผล เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาบทอ่าน 
 ขั้นท่ี 2 การจัดกระท าขอ้มูล (processing) เป็นการฝึกให้นักเรียนจ าแนกเปรียบเทียบ จดักลุ่มจดัล าดบั สรุปเช่ือมโยง 
ไตร่ตรองดว้ยเหตุผล มีการวจิารณ์และตรวจสอบการ 
 ขั้นท่ี 3 การประยกุตใ์ชค้วามรู้ (applying) เป็นการฝึกให้นกัเรียนประเมินทางเลือก เลือกใชค้วามรู้ ตดัสินใจ และการน า
ความรู้ไปปรับใช ้
 ขั้นท่ี 4 การก ากบัตนเอง (self-regulating) เป็นการฝึกใหน้กัเรียนรู้จกัการตรวจสอบ และควบคุมความคิดของตน 
 
วธีิสอนแบบปกติ 

บุญชม ศรีสะอาด (2546) ไดก้ล่าววา่ วธีิการจดัการเรียนรู้แบบปกติ บางคร้ังอาจเรียกวา่ การจดัการเรียนรู้แบบบรรยาย ซ่ึง
เป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีอาศยัความสามารถของครูในการเรียบเรียงเน้ือหา และใชเ้ทคนิคในการถ่ายทอดเน้ือหาให้น่าสนใจ
สอดคลอ้งกบั ทิศนา แขมมณี (2564) ท่ีกล่าววา่ วธีิการจดัการเรียนรู้แบบปกติ เป็นกระบวนการท่ีครูใชใ้นช่วยเหลือให้นกัเรียนเกิด
การเรียนรู้ตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด โดยเตรียมเน้ือหาสาระแลว้บรรยาย บอกเล่า อธิบาย เน้ือหาสาระ หรือส่ิงท่ีตอ้งการสอนแก่
นกัเรียน และประเมินผลการเรียนรู้ของนกัเรียนวธีิใดวธีิหน่ึง โดยขั้นตอนการสอนแบบปกติ มี 3 ขั้นตอน (กรมวชิาการ, 2546) 

1. ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน เป็นการเตรียมนกัเรียนใหพ้ร้อมในการเรียน โดยครูกระตุน้ความสนใจนกัเรียนดว้ยกิจกรรมต่าง ๆ 
 2. ขั้นสอน เป็นขั้นด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคด์ว้ยวธีิต่าง ๆ  
 3. ขั้นสรุป คือ การสรุปเน้ือหาหลกัและความคิดรวบยอดของบทเรียน โดยครูเลือกใชกิ้จกรรมสรุปท่ีหลากหลาย 
 

วธีิการด าเนินการวจิยั 
 

 การวจิยัในคร้ังน้ี เป็นการวจิยัก่ึงทดลอง (quasi-experimental research) ด าเนินการวิจยัโดยศึกษาปัญหาท่ีพบและประชากรจาก
สภาพปัจจุบนั มีขั้นตอนในการด าเนินการวจิยั 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 
ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสุรศกัด์ิมนตรี ส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ทั้งหมด 13 หอ้งเรียน  
 2. กลุ่มตวัอย่าง เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสุรศกัด์ิมนตรี ส านกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ผูว้ิจยัใชว้ิธีการสุ่มอยา่งง่าย (simple random sampling) ดว้ยวิธีการจบัสลากโดย



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
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845845

 

ปรึกษา ท าการศึกษาคน้ควา้แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคิดทั้งในประเทศและต่างประเทศ แลว้ไดส้ังเคราะห์ออกมาเป็นกรอบ
พฒันาการคิดหรือโครงสร้างทกัษะกระบวนการคิด 4 ประการ คือ การรวบรวมและเลือกขอ้มูล (gathering) การจดักระท าขอ้มูล 
(processing) การประยกุตใ์ชค้วามรู้ (applying) และการก ากบัตนเอง (self-regulating ) แลว้ให้ครูท่ีเป็นตวัแทนของส านกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษารับกระบวนการท่ีเกิดจากการวเิคราะห์และสงัเคราะห์ และตั้งช่ือรูปแบบการพฒันาการคิดวา่ กระบวนการ GPAS ซ่ึง
มาจากการน าอกัษรภาษาองักฤษตวัแรกมาใช ้เพื่อใหผู้เ้รียนใชค้วามรู้และสร้างความรู้ใหม้ากข้ึนกวา่การสอน ท่ีผูเ้รียนเป็นเพียงผูรั้บ
ความรู้เพียงอยา่งเดียว โดย ปรีชา ธรฤทธ์ิ (2552) ไดร้วบรวมขั้นตอนของกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบ GPAS ไวด้งัน้ี  

ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้แบบ GPAS  
 ขั้นท่ี 1 การรวบรวมและเลือกขอ้มูล (gathering) เป็นการฝึกให้นักเรียนพิจารณาเน้ือเร่ืองและก าหนดประเด็นปัญหาท่ี
ปรากฎในเน้ือเร่ือง ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเพ่ิมเติม การใหเ้หตุผล เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาบทอ่าน 
 ขั้นท่ี 2 การจัดกระท าขอ้มูล (processing) เป็นการฝึกให้นักเรียนจ าแนกเปรียบเทียบ จดักลุ่มจดัล าดบั สรุปเช่ือมโยง 
ไตร่ตรองดว้ยเหตุผล มีการวจิารณ์และตรวจสอบการ 
 ขั้นท่ี 3 การประยกุตใ์ชค้วามรู้ (applying) เป็นการฝึกให้นกัเรียนประเมินทางเลือก เลือกใชค้วามรู้ ตดัสินใจ และการน า
ความรู้ไปปรับใช ้
 ขั้นท่ี 4 การก ากบัตนเอง (self-regulating) เป็นการฝึกใหน้กัเรียนรู้จกัการตรวจสอบ และควบคุมความคิดของตน 
 
วธีิสอนแบบปกติ 

บุญชม ศรีสะอาด (2546) ไดก้ล่าววา่ วธีิการจดัการเรียนรู้แบบปกติ บางคร้ังอาจเรียกวา่ การจดัการเรียนรู้แบบบรรยาย ซ่ึง
เป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีอาศยัความสามารถของครูในการเรียบเรียงเน้ือหา และใชเ้ทคนิคในการถ่ายทอดเน้ือหาให้น่าสนใจ
สอดคลอ้งกบั ทิศนา แขมมณี (2564) ท่ีกล่าววา่ วธีิการจดัการเรียนรู้แบบปกติ เป็นกระบวนการท่ีครูใชใ้นช่วยเหลือให้นกัเรียนเกิด
การเรียนรู้ตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด โดยเตรียมเน้ือหาสาระแลว้บรรยาย บอกเล่า อธิบาย เน้ือหาสาระ หรือส่ิงท่ีตอ้งการสอนแก่
นกัเรียน และประเมินผลการเรียนรู้ของนกัเรียนวธีิใดวธีิหน่ึง โดยขั้นตอนการสอนแบบปกติ มี 3 ขั้นตอน (กรมวชิาการ, 2546) 

1. ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน เป็นการเตรียมนกัเรียนใหพ้ร้อมในการเรียน โดยครูกระตุน้ความสนใจนกัเรียนดว้ยกิจกรรมต่าง ๆ 
 2. ขั้นสอน เป็นขั้นด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคด์ว้ยวธีิต่าง ๆ  
 3. ขั้นสรุป คือ การสรุปเน้ือหาหลกัและความคิดรวบยอดของบทเรียน โดยครูเลือกใชกิ้จกรรมสรุปท่ีหลากหลาย 
 

วธีิการด าเนินการวจิยั 
 

 การวจิยัในคร้ังน้ี เป็นการวจิยัก่ึงทดลอง (quasi-experimental research) ด าเนินการวิจยัโดยศึกษาปัญหาท่ีพบและประชากรจาก
สภาพปัจจุบนั มีขั้นตอนในการด าเนินการวจิยั 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 
ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสุรศกัด์ิมนตรี ส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ทั้งหมด 13 หอ้งเรียน  
 2. กลุ่มตวัอย่าง เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสุรศกัด์ิมนตรี ส านกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ผูว้ิจยัใชว้ิธีการสุ่มอยา่งง่าย (simple random sampling) ดว้ยวิธีการจบัสลากโดย



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

846846

 

ใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่ม ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 2 ห้อง แบ่งเป็นกลุ่มควบคุม คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/7 จ านวน 40 คน 
และกลุ่มทดลอง คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/8 จ านวน 40 คน 
 
เลอืกแบบแผนการทดลอง สร้างและการหาคณุภาพเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั มีดงัน้ี 
 1. แผนการจดัการเรียนรู้ตามวธีิ GPAS แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีจดัการเรียนรู้แบบปกติ   
     ผูว้จิยัด าเนินการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ตามวธีิ GPAS จ านวน 4 แผน แผนละ 2 คาบ คาบละ 1 ชัว่โมง รวมทั้งหมด 
8 ชัว่โมง และแผนการจดัการเรียนรู้แบบปกติ จ านวน 4 แผน แผนละ 2 คาบ คาบละ 1 ชัว่โมง รวมทั้งหมด 8 ชัว่โมง จากนั้น ให้
อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหา และการใชภ้าษา ก่อนน าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน พิจารณาความตรงเชิง
เน้ือหา (content validity) และน าผลมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) โดยแผนการจดัการเรียนรู้ตามวิธี GPAS มีค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง เท่ากบั 0.67-1.00 และแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีจดัการเรียนรู้แบบปกติ มีค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 0.67-1.00 แสดงวา่
แผนการจดัการเรียนรู้ทั้ง 2 แบบ มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) เป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด สามารถน าไปใชท้ดลองได ้จากนั้น
น าไปปรับปรุงแกไ้ข จดัท าเป็นฉบบัสมบูรณ์ 
 2. แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ   
     ผูว้ิจยัด าเนินการสร้างแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ เพื่อใชใ้นการทดสอบ ทั้งก่อนและ
หลงัเรียนในการจดัการเรียนรู้ตามวธีิ GPAS และการจดัการเรียนรู้แบบปกติ ซ่ึงเป็นแบบคู่ขนาน ชนิดปรนยั ฉบบัละ 40 ขอ้ จากนั้น
ให้อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้งดา้นการใชภ้าษา ค าช้ีแจงและการใชรู้ปภาพก่อนน าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน พิจารณา
ความตรงเชิงเน้ือหา (content validity) และน าผลมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งอยูร่ะหวา่ง  0.67-
1.00 จากนั้น น าแบบทดสอบท่ีผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2  
ปีการศึกษา 2564 ท่ีเคยเรียนรายวชิาน้ีมาก่อน จ านวน 40 คน โดยแบบทดสอบฉบบัท่ี 1 ไดค้่าความยากง่ายง่าย (p) อยูร่ะหวา่ง 0.22-
0.77 ค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.20-0.64 ค่าความเช่ือมัน่ ท่ีระดบั 0.95 แบบทดสอบฉบบัท่ี 2 ไดค้่าความยากง่าย (p) อยู่
ระหว่าง 0.23-0.73 ค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.20-0.63 ค่าความเช่ือมัน่ ท่ีระดบั 0.95 จากนั้น น าขอ้เสนอแนะมาแก้ไข
ปรับปรุง แลว้จดัท าเป็นแบบทดสอบฉบบัสมบูรณ์ 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบ GPAS 
    ผูว้จิยัด าเนินการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบ GPAS จ านวน 1 ฉบบั เป็นแบบสอบถาม

มาตราประเมินค่า (rating scale) มีมาตราประเมิน 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด จากนั้น น าแบบสอบถาม
ท่ีสร้างข้ึน เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาเพ่ือพิจารณาตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้ค าถาม แลว้น าเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน เพื่อ
ตรวจความถูกตอ้งดา้นเน้ือหา แลว้น ามาหาดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) มีค่าอยูร่ะหว่าง 0.67-1.00 แสดงวา่ แบบสอบถามความ 
พึงพอใจเป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนดและสามารถน าไปใชไ้ด ้แลว้น าไปท าเป็นฉบบัสมบูรณ์เพื่อน าไปใชก้บักลุ่มทดลอง 
   

ผลการวจิยั 
 

 การวจิยัเร่ือง ผลการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธี GPAS ท่ีมีต่อความสามารถในการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 4 โรงเรียนสุรศกัด์ิมนตรี ผูว้จิยัน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงคว์จิยั ดงัน้ี 
 1. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณของนกัเรียนกลุ่มทดลอง ท่ีจดัการเรียนรู้โดยใชว้ิธีสอน
แบบ GPAS กบั นกัเรียนกลุ่มควบคุมท่ีใชว้ธีิสอนแบบปกติ 

 

ตาราง 1  
ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนกลุ่มทดลอง ท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบ GPAS 
กับนักเรียนกลุ่มควบคุมท่ีใช้วิธีสอนแบบปกติ 

กลุ่ม 
ค่าสถิติ 

n x̅ SD t Sig. 
กลุ่มควบคุม 40 24.73 4.34 

-7.71 .00 
กลุ่มทดลอง 40 31.50 3.45 

*p < .05  
 
 จากตาราง 1 พบวา่ นกัเรียนกลุ่มทดลองมีความสามารถดา้นการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ สูงกวา่กลุ่มควบคุม อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยค่าเฉล่ียการท าแบบทดสอบความสามารถดา้นการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียนกลุ่มทดลองเท่ากบั 
31.50 และค่าเฉล่ียของนกัเรียนกลุ่มควบคุมเท่ากบั 24.73  
 2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณก่อนและหลงัเรียนของนกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีจดัการ
เรียนรู้โดยใชว้ธีิสอนแบบ GPAS 
 
ตาราง 2   
ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณก่อนและหลงัเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธี
สอนแบบ GPAS 

ช่วงเวลา 
ค่าสถิติ 

n x̅ SD t Sig. 
ก่อนเรียน 40 16.68 1.94 

-24.53 .00 
หลงัเรียน 40 31.50 3.45 

*p < .05 
 
 จากตาราง 2 พบวา่ นกัเรียนกลุ่มทดลอง มีความสามารถดา้นการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีค่าเฉล่ียของการท าแบบทดสอบความสามารถดา้นการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณก่อนเรียน เท่ากบั 
16.68 และค่าเฉล่ียหลงัเรียน เท่ากบั 31.50  
 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีจดัการเรียนรู้โดยใชว้ธีิสอนแบบ GPAS 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
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ตาราง 1  
ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนกลุ่มทดลอง ท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบ GPAS 
กับนักเรียนกลุ่มควบคุมท่ีใช้วิธีสอนแบบปกติ 

กลุ่ม 
ค่าสถิติ 

n x̅ SD t Sig. 
กลุ่มควบคุม 40 24.73 4.34 

-7.71 .00 
กลุ่มทดลอง 40 31.50 3.45 

*p < .05  
 
 จากตาราง 1 พบวา่ นกัเรียนกลุ่มทดลองมีความสามารถดา้นการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ สูงกวา่กลุ่มควบคุม อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยค่าเฉล่ียการท าแบบทดสอบความสามารถดา้นการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียนกลุ่มทดลองเท่ากบั 
31.50 และค่าเฉล่ียของนกัเรียนกลุ่มควบคุมเท่ากบั 24.73  
 2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณก่อนและหลงัเรียนของนกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีจดัการ
เรียนรู้โดยใชว้ธีิสอนแบบ GPAS 
 
ตาราง 2   
ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณก่อนและหลงัเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธี
สอนแบบ GPAS 

ช่วงเวลา 
ค่าสถิติ 

n x̅ SD t Sig. 
ก่อนเรียน 40 16.68 1.94 

-24.53 .00 
หลงัเรียน 40 31.50 3.45 

*p < .05 
 
 จากตาราง 2 พบวา่ นกัเรียนกลุ่มทดลอง มีความสามารถดา้นการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีค่าเฉล่ียของการท าแบบทดสอบความสามารถดา้นการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณก่อนเรียน เท่ากบั 
16.68 และค่าเฉล่ียหลงัเรียน เท่ากบั 31.50  
 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีจดัการเรียนรู้โดยใชว้ธีิสอนแบบ GPAS 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

848848

 

ตาราง 3   
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มทดลองท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบ GPAS รายด้าน 

รายการประเมิน x̅ SD ระดบัความพึงพอใจ     ล าดบั 
1. ดา้นบรรยากาศในชั้นเรียน 4.74 0.35 มากท่ีสุด 3 
2. ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 4.79 0.29 มากท่ีสุด 2 
3. ดา้นประโยชนท่ี์ไดรั้บ 4.82 0.21 มากท่ีสุด 1 

รวมทั้ง 3 ดา้น 4.79  0.17  มากท่ีสุด  
  
 จากตาราง 3 พบวา่ ความพึงพอใจโดยภาพรวมทั้ง 3 ดา้นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยวธีิ 
GPAS มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด (x̅ = 4.79, SD = 0.17) เม่ือพิจารณาจากค่าเฉล่ียรายดา้น พบวา่ ความพึงพอใจใน
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยวธีิ GPAS อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น โดยเรียงล าดบัดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดเป็นล าดบัท่ี 1 คือ ดา้น
ประโยชน์ท่ีได้รับ (x̅ = 4.82, SD = 0.21) ล าดบัท่ี 2 ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ (x̅ = 4.79, SD = 0.29) และล าดับท่ี 3 ด้าน
บรรยากาศในชั้นเรียน (x̅ = 4.74, SD = 0.35) 
 

อภิปรายผล 
 

 จากผลการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
1.  จากผลการวิจยั พบวา่ ค่าเฉล่ียคะแนนความสามารถในการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณหลงัเรียนของนกัเรียนกลุ่มทดลอง 

สูงกวา่นักเรียนกลุ่มควบคุม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัขอ้ 1 ท่ีก าหนดไวว้่า ความสามารถ
ในการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีจดัการเรียนรู้โดยใชว้ิธี GPAS หลงัเรียนสูงกวา่กลุ่มควบคุมท่ี
จดัการเรียนรู้แบบปกติ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พรพรรณ  ศรีหาวงศ์  (2562) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง การพัฒนาความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS  

ผลการวิจยัพบวา่ ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เร่ือง ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจดว้ยการจดัการ
เรียนรู้ดว้ยกระบวนการ GPAS ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 หลงัเรียนสูงกวา่ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ี การ
จดัการเรียนดว้ยวธีิ GPAS เป็นวธีิการสอนท่ีมีขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีชดัเจน เนน้ให้ผูเ้รียนสร้างความรู้ดว้ยตนเอง เป็น
ทกัษะท่ีเนน้กระบวนการคิด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ี ปรีชา ธรฤทธ์ิ (2552) ไดก้ล่าวไวว้า่ GPAS เป็นกระบวนการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันา
ทกัษะดา้นการคิด ซ่ึงประกอบดว้ย ขั้นตอนทั้งหมด 4 ขั้นตอน ตามโครงสร้างกระบวนการ GPAS  ตามท่ี กระทรวงศึกษาธิการ, 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2551) น าเสนอไว ้ไดแ้ก่ ขั้นท่ี 1 การรวบรวมและเลือกขอ้มูล (gathering) ขั้นท่ี 2 การ
จดักระท าขอ้มูล (processing) ขั้นท่ี 3 การประยกุตใ์ชค้วามรู้ (applying) ขั้นท่ี 4 การก ากบัตนเอง (self-regulating) โดยขั้นตอนการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยวธีิ GPAS ทั้ง 4 ขั้นตอนน้ี ส่งเสริมทกัษะการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณของผูเ้รียน สามารถสร้างองคค์วามรู้
ไดด้ว้ยตนเอง และน าไปใชใ้นการแกปั้ญหาส าหรับสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติจริง เม่ือผูเ้รียนไดรั้บการจดัการเรียนรู้เร่ืองการอ่านอยา่งมี
วจิารณญาณดว้ยวิธีสอนแบบ GPAS แลว้ ท าให้ผูเ้รียนมีทกัษะการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ มีอิสระในการคิดและความรู้สึกของตน
จากการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ และสามารถคน้พบความรู้ไดด้ว้ยตนเองจากการท่ีแลกเปล่ียนประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั    
 2. จากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ก่อนและหลงัเรียนนักเรียนกลุ่ม
ทดลองท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยวธีิสอนแบบ GPAS พบวา่ คะแนนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 

 

.05  สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ดงัจะเห็นไดจ้ากคะแนนก่อนเรียนเท่ากบั  (x̅ = 16.68, SD = 1.94) และคะแนนหลงัเรียนเท่ากบั 
(x̅ = 31.50, SD = 3.45) สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ คะนึงนิตย ์ดีพนัธ์ (2561) เร่ือง ผลการใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ GPAS ท่ีมีต่อ
ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ผลการวิจยั
พบวา่ ความสามารถในการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดรั้บจดัการเรียนรู้แบบ GPAS หลงัเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน เม่ือตรวจสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียโดยใชส้ถิติทดสอบค่าที (t test) พบว่า ความสามารถในการอ่านอย่างมี
วจิารณญาณหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05    
 3. ความพึงพอใจของนกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธี GPAS พบวา่ ความพึงพอใจของนกัเรียนกลุ่ม
ทดลองมีค่าเฉล่ียการตอบแบบสอบถามพึงพอใจโดยภาพรวม อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด (x̅ = 4.79, SD = 0.17) เม่ือพิจารณาจาก
ค่าเฉล่ียการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจรายดา้น ทั้งหมด 3 ดา้น พบวา่ จากการเรียงล าดบัผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจดา้นท่ี
มีค่าเฉล่ียสูงสุดเป็นล าดบัท่ี 1 คือ ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ (x̅ = 4.82, SD = 0.21) ล าดบัท่ี 2 ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ (x̅ = 4.79, 
SD = 0.29) และล าดบัท่ี 3 ดา้นบรรยากาศในชั้นเรียน (x̅ =  4.74, SD = 0.35) เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ล าดบัท่ี 1 ดา้นประโยชน์ท่ี
ไดรั้บ (x̅ =  4.82, SD = 0.21) เป็นดา้นท่ีช่วยใหน้กัเรียนสามารถคน้หาค าตอบไดด้ว้ยตนเอง มีทกัษะการคิดอยา่งเป็นขั้นตอนมากข้ึน 
ล าดบัท่ี 2 ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ (x̅ =  4.79, SD = 0.29) เป็นดา้นท่ีตั้งประเด็นค าถามเพ่ือใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ มีการคิด
อยา่งเป็นระบบ และล าดบัท่ี 3 ดา้นบรรยากาศในชั้นเรียน (x̅ =  4.74, SD = 0.35) เป็นดา้นท่ีช่วยให้นกัเรียนเกิดความกระตือรือร้น 
และมีส่วนร่วมการการจดักิจกรรมการเรียนรู้ และส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีการฝึกแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัผูอ่ื้น สรุปไดว้า่ ขอ้สังเกตท่ีไดจ้าก
การสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธี GPAS นั้น นักเรียนสามารถเกิดทกัษะการคิด วิเคราะห์
สามารถน าไปใชใ้นสถานการณ์จริงและแกปั้ญหา ช่วยในการตดัสินใจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบักระบวนการ GPAS ขอ้ท่ี 3 การน าไป
ประยกุตใ์ช ้(applying) โดยสามารถใชค้วามรู้ไดอ้ย่างสร้างสรรค ์สามารถขยายความรู้ให้มากข้ึน จากนั้น น าไปใชจ้ริงได ้ ตามท่ี 
จ าเนียร แกว้ค านอ้ย (2552) ไดก้ล่าวไว ้  
 

ข้อแนะน าในการน าไปใช้ 
 

ข้อเสนอแนะผลการวจิยั 
 1. การอ่านอยา่งมีวิจารณญาณเป็นการอ่านขั้นสูง ในการจดัการเรียนรู้นั้น ครูอาจทบทวนขั้นตอนหรือวิธีการอ่านอยา่งมี
วจิารณญาณใหก้บันกัเรียน เพ่ือนกัเรียนจะไดป้ฏิบติัตามขั้นตอนการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ อยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
 2. การจดัการเรียนรู้ดว้ยดว้ยวธีิ GPAS เพ่ือพฒันาความสามารถในการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ ใชเ้วลาค่อนขา้งมาก ดงันั้น
ผูส้อนควรบริหารจดัการเวลาใหเ้หมาะสม ทั้งขั้นตอนการสอนและการใหเ้วลานกัเรียนในการใชท้กัษะการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ 
 3. การจดัการเรียนรู้การปฏิบติักิจกรรมในขั้นการจดักระท าขอ้มูล (processing) ซ่ึงเป็นขั้นของการฝึกให้นกัเรียนจ าแนก
เปรียบเทียบ จดักลุ่มจดัล าดบั สรุปเช่ือมโยง ไตร่ตรองดว้ยเหตุผล มีการวิจารณ์และตรวจสอบการวิเคราะห์ ดงันั้น ควรให้เวลากบั
นกัเรียนในการปฏิบติักิจกรรมในขั้นตอนน้ี อยา่งเหมาะสม เพ่ือนกัเรียนจะไดว้เิคราะห์ วจิารณ์ไดอ้ยา่งรอบดา้น 

 
เอกสารอ้างองิ 

 
กระทรวงศึกษาธิการ, ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. (2551). หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พทุธศักราช  
               2551. กรุงเทพฯ: โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี

849849

 

.05  สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ดงัจะเห็นไดจ้ากคะแนนก่อนเรียนเท่ากบั  (x̅ = 16.68, SD = 1.94) และคะแนนหลงัเรียนเท่ากบั 
(x̅ = 31.50, SD = 3.45) สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ คะนึงนิตย ์ดีพนัธ์ (2561) เร่ือง ผลการใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ GPAS ท่ีมีต่อ
ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ผลการวิจยั
พบวา่ ความสามารถในการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดรั้บจดัการเรียนรู้แบบ GPAS หลงัเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน เม่ือตรวจสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียโดยใชส้ถิติทดสอบค่าที (t test) พบว่า ความสามารถในการอ่านอย่างมี
วจิารณญาณหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05    
 3. ความพึงพอใจของนกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธี GPAS พบวา่ ความพึงพอใจของนกัเรียนกลุ่ม
ทดลองมีค่าเฉล่ียการตอบแบบสอบถามพึงพอใจโดยภาพรวม อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด (x̅ = 4.79, SD = 0.17) เม่ือพิจารณาจาก
ค่าเฉล่ียการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจรายดา้น ทั้งหมด 3 ดา้น พบวา่ จากการเรียงล าดบัผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจดา้นท่ี
มีค่าเฉล่ียสูงสุดเป็นล าดบัท่ี 1 คือ ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ (x̅ = 4.82, SD = 0.21) ล าดบัท่ี 2 ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ (x̅ = 4.79, 
SD = 0.29) และล าดบัท่ี 3 ดา้นบรรยากาศในชั้นเรียน (x̅ =  4.74, SD = 0.35) เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ล าดบัท่ี 1 ดา้นประโยชน์ท่ี
ไดรั้บ (x̅ =  4.82, SD = 0.21) เป็นดา้นท่ีช่วยใหน้กัเรียนสามารถคน้หาค าตอบไดด้ว้ยตนเอง มีทกัษะการคิดอยา่งเป็นขั้นตอนมากข้ึน 
ล าดบัท่ี 2 ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ (x̅ =  4.79, SD = 0.29) เป็นดา้นท่ีตั้งประเด็นค าถามเพ่ือใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ มีการคิด
อยา่งเป็นระบบ และล าดบัท่ี 3 ดา้นบรรยากาศในชั้นเรียน (x̅ =  4.74, SD = 0.35) เป็นดา้นท่ีช่วยให้นกัเรียนเกิดความกระตือรือร้น 
และมีส่วนร่วมการการจดักิจกรรมการเรียนรู้ และส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีการฝึกแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัผูอ่ื้น สรุปไดว้า่ ขอ้สังเกตท่ีไดจ้าก
การสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธี GPAS นั้น นักเรียนสามารถเกิดทกัษะการคิด วิเคราะห์
สามารถน าไปใชใ้นสถานการณ์จริงและแกปั้ญหา ช่วยในการตดัสินใจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบักระบวนการ GPAS ขอ้ท่ี 3 การน าไป
ประยกุตใ์ช ้(applying) โดยสามารถใชค้วามรู้ไดอ้ย่างสร้างสรรค ์สามารถขยายความรู้ให้มากข้ึน จากนั้น น าไปใชจ้ริงได ้ ตามท่ี 
จ าเนียร แกว้ค านอ้ย (2552) ไดก้ล่าวไว ้  
 

ข้อแนะน าในการน าไปใช้ 
 

ข้อเสนอแนะผลการวจิยั 
 1. การอ่านอยา่งมีวิจารณญาณเป็นการอ่านขั้นสูง ในการจดัการเรียนรู้นั้น ครูอาจทบทวนขั้นตอนหรือวิธีการอ่านอยา่งมี
วจิารณญาณใหก้บันกัเรียน เพ่ือนกัเรียนจะไดป้ฏิบติัตามขั้นตอนการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ อยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
 2. การจดัการเรียนรู้ดว้ยดว้ยวธีิ GPAS เพ่ือพฒันาความสามารถในการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ ใชเ้วลาค่อนขา้งมาก ดงันั้น
ผูส้อนควรบริหารจดัการเวลาใหเ้หมาะสม ทั้งขั้นตอนการสอนและการใหเ้วลานกัเรียนในการใชท้กัษะการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ 
 3. การจดัการเรียนรู้การปฏิบติักิจกรรมในขั้นการจดักระท าขอ้มูล (processing) ซ่ึงเป็นขั้นของการฝึกให้นกัเรียนจ าแนก
เปรียบเทียบ จดักลุ่มจดัล าดบั สรุปเช่ือมโยง ไตร่ตรองดว้ยเหตุผล มีการวิจารณ์และตรวจสอบการวิเคราะห์ ดงันั้น ควรให้เวลากบั
นกัเรียนในการปฏิบติักิจกรรมในขั้นตอนน้ี อยา่งเหมาะสม เพ่ือนกัเรียนจะไดว้เิคราะห์ วจิารณ์ไดอ้ยา่งรอบดา้น 

 
เอกสารอ้างองิ 
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บทคดัย่อ 
 

 การวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) ศึกษาผลของการจดัการเรียนรู้การเขียนเชิงสร้างสรรค ์ดว้ยวธีิสอนแบบสแกฟโฟลด์
ท่ีมีต่อการเขียนเชิงสร้างสรรคข์องนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 และ (2) เปรียบเทียบผลการจดัการเรียนรู้การเขียนเชิงสร้างสรรค์
หลงัเรียนระหว่างวิธีสอนแบบสแกฟโฟลด์และวิธีสอนแบบดั้งเดิม ประชากรกลุ่มเป้าหมาย มีจ านวน 58 คน ห้องเรียนละ 29 คน 
โดยก าหนดให้เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมอยา่งละ 1 ห้องเรียน โดยใชเ้คร่ืองมือ ประกอบดว้ย (1) แผนการจดัการเรียนรู้การ
เขียนเชิงสร้างสรรค์ ดว้ยวิธีสอนแบบสแกฟโฟลด์ จ านวน 6 แผน แผนการจดัการเรียนรู้การเขียนเชิงสร้างสรรค์ ดว้ยวิธีสอนแบบ
ดั้งเดิม และ (2) แบบทดสอบวดัทกัษะการเขียนเชิงสร้างสรรค ์มีลกัษณะเป็นขอ้สอบอตันยัแบบเขียนตอบ การวเิคราะห์ขอ้มูลในการ
วิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจยัทางสังคมศาสตร์ (Statistic Package for Social Science--SPSS for Windows)  
คิดค านวณค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แลว้วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการทดสอบค่าที ผลการวิจยัสรุปไดด้ังน้ี (1) ผลค่าเฉล่ีย
คะแนนการทดสอบหลงัเรียนของกลุ่มทดลองท่ีจดัการเรียนรู้การเขียนเชิงสร้างสรรค ์ดว้ยวิธีสอนแบบสแกฟโฟลด์ สูงกวา่ค่าเฉล่ีย
คะแนนการทดสอบก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ (2) ผลการทดสอบหลงัเรียนของนกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีใช้
วิธีสอนแบบสแกฟโฟลด์ คะแนนเฉล่ียการทดสอบหลงัเรียนสูงกว่านักเรียนท่ีใชว้ิธีสอนแบบดั้งเดิม อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 
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Abstract 
  
          The purposes of this research were to (1) study the effects of using creative writing activities before and after with 
Scaffolding Teaching Method to promote the creative writing of seventh grade students (2) compare the effects of after using 
creative writing activities between using scaffolding teaching method and the traditional teaching method. The participants were 
58 seventh grade students, who were allocated to two groups: an experimental group 29 students which applied creative writing 
activities and control group which 29 students did not apply. The research instruments were (1) creative writing activities with 
scaffolding teaching method plans and creative writing activities with traditional teaching method plans. (2) creative writing skill 
test. Data analysis by using SPSS for windows program; the data were calculated by means, standard deviation and analyzed 
testing with t test. The result found that (1) scores of posttest in the experimental group with using creative writing activities with 
scaffolding teaching method was higher than pretest the .05 level of significance. (2) scores of creative writing posttest of the 
experimental group were significantly higher than the control group students at the .05 level of significance. 
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บทน า 
  
 การเขียนเชิงสร้างสรรคเ์ป็นการเขียนท่ีผูเ้ขียนถ่ายทอดเน้ือหาสาระ ความคิด จินตนาการ อารมณ์ ตลอดจนประสบการณ์ 
ผา่นงานเขียนท่ีมีความแปลกใหม่ ทั้งทางดา้นรูปแบบและเน้ือหา (สุทธิวรรณ อินทะกนก, 2559) นอกจากน้ี การเขียนเชิงสร้างสรรค์
สามารถท าให้เกิดอาชีพใหม่ ๆ จากการใชภ้าษาท่ีสร้างสรรค์ และงานเขียนเชิงสร้างสรรค์จะจุดประกาย กระตุน้ และยกระดับ
จิตส านึกท่ีดีงามให้ก่อเกิดข้ึนได ้(ถวลัย ์มาศจรัส, 2545; ศิวกานท์ ปทุมสูติ, 2548) ดงันั้น การเขียนเชิงสร้างสรรค์ จึงเป็นทกัษะท่ี
ส าคญัส าหรับการเรียนรู้ของผูเ้รียน แต่ในปัจจุบนัพบว่า ผูเ้รียนส่วนใหญ่มีปัญหาในดา้นทกัษะการเขียน โดยเฉพาะการเขียนเชิง
สร้างสรรค์ ซ่ึงอาจมาจากหลายปัจจัยท่ีส่งผลถึงปัญหาดังกล่าว ปัญหาการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของผูเ้รียนท่ีไม่สามารถท าได้ดี
เท่าท่ีควร หรือท าไดไ้ม่เหมาะสมกบัวยัน้ี อาจเกิดจากการฝึกฝนบกพร่องดา้นเวลา หรือไม่สามารถตีความแลว้ ออกแบบการเขียนให้
สร้างสรรคไ์ด ้หรืออาจไม่เขา้ใจองคป์ระกอบของการเขียนเชิงสร้างสรรคว์า่ เป็นอยา่งไร จากการเขา้สอนในชั้นเรียน พบวา่ ผูเ้รียนมี
ผลสมัฤทธ์ิดา้นทกัษะการเขียนท่ีค่อนขา้งต ่า ผูส้อนพยายามคน้หาเหตุปัจจยัท่ีส่งผลถึงปัญหาการเขียนเชิงสร้างสรรคข์องผูเ้รียน จน
พบว่า ผูเ้รียนมีความแตกต่างกันในด้านความสามารถ ผูเ้รียนท่ีมีความสามารถสูงจะท าช้ินงานออกมาได้ดี และผูเ้รียนท่ีมี
ความสามารถอ่อนก็จะคดัลอกผลงานจากผูเ้รียนท่ีมีความสามารถสูง ซ่ึงเป็นวิธีการเรียนรู้ท่ีไม่ถูกตอ้ง เน่ืองจากผลงานท่ีเกิดจาก
ความคิดสร้างสรรคน์ั้น ตอ้งสร้างสรรคม์าจากความคิดของตนเอง มีความเป็นเอกภาพในผลงานท่ีเขียนออกมา  
 ผูส้อนจึงพยายามหาวิธีสอนท่ีจะช่วยเหลือนกัเรียนในการเรียนรู้การเขียนเชิงสร้างสรรคใ์ห้ไดอ้ย่างครอบคลุม จนพบว่า 
วธีิสอนแบบสแกฟโฟลดจ์ะสามารถช่วยเหลือผูเ้รียนได ้เพราะวา่ วธีิสอนแบบสแกฟโฟลดน้ี์ จะมีวิธีการช่วยเหลือผูเ้รียนไดเ้ป็นราย
กรณี เม่ือผูเ้รียนประสบปัญหาในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ผูส้อนตอ้งเขา้ให้ความช่วยเหลือตามล าดบัขั้นตอนท่ีก าหนดไว ้เน่ืองจาก
ผูว้ิจยัเลือกใชว้ิธีสแกฟโฟลด์ แบบ Hard Scaffolding ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบัจ านวนของกลุ่มทดลองและระยะเวลาท่ีใชใ้นการจดัการ
เรียนรู้ และผูว้จิยัพบช่องวา่งเชิงประชากรจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้การเขียนเชิงสร้างสรรคด์ว้ยวิธี
สอนแบบสแกฟโฟลด์ ยงัไม่มีการศึกษาในประชากรระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า (ดวงกมล  
สวนทอง, 2556) ไดศึ้กษาเร่ือง การวิจัยและพัฒนารูปแบบการสอนสแกฟโฟลด์ ท่ีส่งเสริมจิตลักษณะ ฉันทะ และความสามารถใน
การเขียนบทความเชิงวิชาการของนักศึกษา และมยรุา กล่อมเจริญ (2559) ศึกษาเร่ือง การใช้กิจกรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค์ด้วย
วิธีสแกฟโฟลด์เพ่ือพัฒนาการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร    
 ดงันั้น ผูว้จิยัจึงออกแบบการจดัการเรียนรู้การเขียนเชิงสร้างสรรคท่ี์ช่วยกระตุน้ใหผู้เ้รียนแสดงความคิดริเร่ิม แสดงออกถึง
การเลือกใชถ้อ้ยค า ความถูกตอ้ง และเหมาะสมของภาษา รวมถึงมีการเช่ือมโยงและเรียบเรียงเน้ือเร่ืองท่ีสัมพนัธ์เช่ือมโยงกนัตลอด
เร่ือง ผ่านการช่วยเหลือของผูส้อน โดยผูส้อนค่อย ๆ ลดบทบาทลงเม่ือผูเ้รียนท าได้ด้วยตนเองตามล าดับขั้นตอน 5 ขั้น ได้แก่ 
ขั้นตอนท่ี 1 ผูเ้รียนตอ้งมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม ไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์จากบุคคลอ่ืน ขั้นตอนท่ี 2 ผูเ้รียน
จะมองเห็นเป้าหมายของความส าเร็จท่ีตั้งไว ้และรับรู้ความสามารถของตนในขณะนั้น ขั้นตอนท่ี 3 ผูเ้รียนจะไดรั้บการช่วยเหลือ
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ และการช่วยเหลือนั้น จะยุติลงเม่ือผูเ้รียนสามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง  ขั้นตอนท่ี 4 งานท่ี
มอบหมายให้ผูเ้รียนควรเหมาะสมกบัความสามารถของผูเ้รียน และขั้นตอนท่ี 5 มีการประเมินความสามารถของผูเ้รียนเป็นระยะ 
(ดวงกมล สวนทอง, 2556) โดยผูว้ิจยัออกแบบขั้นตอนเหล่าน้ีไวใ้นแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 6 แผนการจดัการเรียนรู้ 
ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี

853853

บทน า 
  
 การเขียนเชิงสร้างสรรคเ์ป็นการเขียนท่ีผูเ้ขียนถ่ายทอดเน้ือหาสาระ ความคิด จินตนาการ อารมณ์ ตลอดจนประสบการณ์ 
ผา่นงานเขียนท่ีมีความแปลกใหม่ ทั้งทางดา้นรูปแบบและเน้ือหา (สุทธิวรรณ อินทะกนก, 2559) นอกจากน้ี การเขียนเชิงสร้างสรรค์
สามารถท าให้เกิดอาชีพใหม่ ๆ จากการใชภ้าษาท่ีสร้างสรรค์ และงานเขียนเชิงสร้างสรรค์จะจุดประกาย กระตุน้ และยกระดับ
จิตส านึกท่ีดีงามให้ก่อเกิดข้ึนได ้(ถวลัย ์มาศจรัส, 2545; ศิวกานท์ ปทุมสูติ, 2548) ดงันั้น การเขียนเชิงสร้างสรรค์ จึงเป็นทกัษะท่ี
ส าคญัส าหรับการเรียนรู้ของผูเ้รียน แต่ในปัจจุบนัพบว่า ผูเ้รียนส่วนใหญ่มีปัญหาในดา้นทกัษะการเขียน โดยเฉพาะการเขียนเชิง
สร้างสรรค์ ซ่ึงอาจมาจากหลายปัจจัยท่ีส่งผลถึงปัญหาดังกล่าว ปัญหาการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของผูเ้รียนท่ีไม่สามารถท าได้ดี
เท่าท่ีควร หรือท าไดไ้ม่เหมาะสมกบัวยัน้ี อาจเกิดจากการฝึกฝนบกพร่องดา้นเวลา หรือไม่สามารถตีความแลว้ ออกแบบการเขียนให้
สร้างสรรคไ์ด ้หรืออาจไม่เขา้ใจองคป์ระกอบของการเขียนเชิงสร้างสรรคว์า่ เป็นอยา่งไร จากการเขา้สอนในชั้นเรียน พบวา่ ผูเ้รียนมี
ผลสมัฤทธ์ิดา้นทกัษะการเขียนท่ีค่อนขา้งต ่า ผูส้อนพยายามคน้หาเหตุปัจจยัท่ีส่งผลถึงปัญหาการเขียนเชิงสร้างสรรคข์องผูเ้รียน จน
พบว่า ผูเ้รียนมีความแตกต่างกันในด้านความสามารถ ผูเ้รียนท่ีมีความสามารถสูงจะท าช้ินงานออกมาได้ดี และผูเ้รียนท่ีมี
ความสามารถอ่อนก็จะคดัลอกผลงานจากผูเ้รียนท่ีมีความสามารถสูง ซ่ึงเป็นวิธีการเรียนรู้ท่ีไม่ถูกตอ้ง เน่ืองจากผลงานท่ีเกิดจาก
ความคิดสร้างสรรคน์ั้น ตอ้งสร้างสรรคม์าจากความคิดของตนเอง มีความเป็นเอกภาพในผลงานท่ีเขียนออกมา  
 ผูส้อนจึงพยายามหาวิธีสอนท่ีจะช่วยเหลือนกัเรียนในการเรียนรู้การเขียนเชิงสร้างสรรคใ์ห้ไดอ้ย่างครอบคลุม จนพบว่า 
วธีิสอนแบบสแกฟโฟลดจ์ะสามารถช่วยเหลือผูเ้รียนได ้เพราะวา่ วธีิสอนแบบสแกฟโฟลดน้ี์ จะมีวิธีการช่วยเหลือผูเ้รียนไดเ้ป็นราย
กรณี เม่ือผูเ้รียนประสบปัญหาในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ผูส้อนตอ้งเขา้ให้ความช่วยเหลือตามล าดบัขั้นตอนท่ีก าหนดไว ้เน่ืองจาก
ผูว้ิจยัเลือกใชว้ิธีสแกฟโฟลด์ แบบ Hard Scaffolding ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบัจ านวนของกลุ่มทดลองและระยะเวลาท่ีใชใ้นการจดัการ
เรียนรู้ และผูว้จิยัพบช่องวา่งเชิงประชากรจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้การเขียนเชิงสร้างสรรคด์ว้ยวิธี
สอนแบบสแกฟโฟลด์ ยงัไม่มีการศึกษาในประชากรระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า (ดวงกมล  
สวนทอง, 2556) ไดศึ้กษาเร่ือง การวิจัยและพัฒนารูปแบบการสอนสแกฟโฟลด์ ท่ีส่งเสริมจิตลักษณะ ฉันทะ และความสามารถใน
การเขียนบทความเชิงวิชาการของนักศึกษา และมยรุา กล่อมเจริญ (2559) ศึกษาเร่ือง การใช้กิจกรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค์ด้วย
วิธีสแกฟโฟลด์เพ่ือพัฒนาการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร    
 ดงันั้น ผูว้จิยัจึงออกแบบการจดัการเรียนรู้การเขียนเชิงสร้างสรรคท่ี์ช่วยกระตุน้ใหผู้เ้รียนแสดงความคิดริเร่ิม แสดงออกถึง
การเลือกใชถ้อ้ยค า ความถูกตอ้ง และเหมาะสมของภาษา รวมถึงมีการเช่ือมโยงและเรียบเรียงเน้ือเร่ืองท่ีสัมพนัธ์เช่ือมโยงกนัตลอด
เร่ือง ผ่านการช่วยเหลือของผูส้อน โดยผูส้อนค่อย ๆ ลดบทบาทลงเม่ือผูเ้รียนท าได้ด้วยตนเองตามล าดับขั้นตอน 5 ขั้น ได้แก่ 
ขั้นตอนท่ี 1 ผูเ้รียนตอ้งมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม ไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์จากบุคคลอ่ืน ขั้นตอนท่ี 2 ผูเ้รียน
จะมองเห็นเป้าหมายของความส าเร็จท่ีตั้งไว ้และรับรู้ความสามารถของตนในขณะนั้น ขั้นตอนท่ี 3 ผูเ้รียนจะไดรั้บการช่วยเหลือ
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ และการช่วยเหลือนั้น จะยุติลงเม่ือผูเ้รียนสามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง  ขั้นตอนท่ี 4 งานท่ี
มอบหมายให้ผูเ้รียนควรเหมาะสมกบัความสามารถของผูเ้รียน และขั้นตอนท่ี 5 มีการประเมินความสามารถของผูเ้รียนเป็นระยะ 
(ดวงกมล สวนทอง, 2556) โดยผูว้ิจยัออกแบบขั้นตอนเหล่าน้ีไวใ้นแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 6 แผนการจดัการเรียนรู้ 
ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

854854

วตัถุประสงค์ของงานวจิยั 
 

 1. เพื่อศึกษาผลของการจดัการเรียนรู้การเขียนเชิงสร้างสรรค ์ดว้ยวิธีสอนแบบสแกฟโฟลด์ท่ีมีต่อการเขียนเชิงสร้างสรรค์
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลการจดัการเรียนรู้การเขียนเชิงสร้างสรรคห์ลงัเรียน  ระหวา่งวิธีสอนแบบสแกฟโฟลด์ และวิธีสอน
แบบดั้งเดิม 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

ความคดิสร้างสรรค์ 
 ความหมายของความคดิสร้างสรรค์ 

ความคิดสร้างสรรค ์เป็นความสามารถรวบรวมความรู้ความคิดเดิม แลว้น ามาสร้างเป็นความรู้ความคิดของตนเอง สามารถ
คิดนอกกรอบได ้มีผลงานการคิด มีลกัษณะท่ีคิดในแง่บวกคิดในทางท่ีดี คิดท่ีเป็นประโยชน์ไม่ท าลายลา้ง คิดสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ 
ผลงานความคิดสร้างสรรค ์จึงเป็นส่ิงใหม่ ๆ ไม่เหมือนใคร ใชก้ารได ้มีความเหมาะสม มีความคุม้ค่า และสามารถใชแ้กไ้ขปัญหาได้
มีลกัษณะการคิดแบบอเนกนยั อนัน าไปสู่การคิดคน้ประดิษฐ์ส่ิงใหม่ หรือปรับปรุงดดัแปลงผสมผสานความคิดเดิมให้เกิดเป็นส่ิง
ใหม่ ตลอดจนวธีิการคิด หลกัการ หรือทฤษฎี ไดส้ าเร็จ ความคิดสร้างสรรคจ์ะสามารถเกิดข้ึนไดน้ั้นไม่ใช่เพียงคิดในส่ิงท่ีเป็นไปได้
หรือมีความเป็นเหตุเป็นผลเท่านั้น แต่ตอ้งอาศยัความคิด จินตนาการ ซ่ึงถือเป็นส่ิงท่ีส าคญัอยา่งยิ่งท่ีจะก่อให้เกิดความแปลกใหม่ 
ควบคู่ไปกบัความพยายามท่ีจะสร้างความคิด จินตนาการให้เป็นไปได ้หรือท่ีเรียกว่า จินตนาการประยกุต์ จึงจะท าให้เกิดผลงานจาก
ความคิดสร้างสรรคข้ึ์นได ้(ประพนัธ์ศิริ สุเสารัจ, 2556; อารี พนัธ์มณี, 2557) ดงันั้น ความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นความสามารถของ
บุคคลในการคิดไดห้ลากหลายแง่มุม ซ่ึงมีทั้งการคิดส่ิงท่ีแปลกใหม่ การคิดท่ีไม่ซ ้ ากบัคนอ่ืน และเป็นความคิดท่ีเป็นประโยชน์และมี
คุณค่า 
  ความส าคญัของความคดิสร้างสรรค์ 

ความคิดสร้างสรรค์ให้ความสนุก ความสุข และความพอใจแก่ผูเ้รียน และมีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพของผูเ้รียนมาก ไม่มี
อะไรท่ีจะท าให้ผูเ้รียนรู้สึกหดหู่ใจได ้เท่ากบังานสร้างสรรค์ของเขาถูกต าหนิ ถูกดูถูก หรือถูกวา่ ส่ิงท่ีเขาสร้างข้ึนนั้น ไม่มีคุณค่า 
และความคิดสร้างสรรคมี์ความส าคญัต่อการเรียนท่ีส่งเสริมผูเ้รียนในดา้นส่งเสริมสุนทรียภาพ การผ่อนคลายอารมณ์ สร้างนิสัยการ
ท างานท่ีดี ส่งเสริมให้เกิดจินตนาการ (Hurlock, 1987; Jersild, 2009) ดงันั้น ความคิดสร้างสรรค์ จึงท าให้เกิดความเปล่ียนแปลง  
ท าให้เกิดแนวทางใหม่ ๆ ในการด าเนินชีวิต และหนทางใหม่ ๆ ในการแกปั้ญหาชีวิตและการท างาน ท าให้เกิดความสนุก พฒันา
สมองของคนใหมี้ความฉลาดเฉียบคมเพ่ิมข้ึน สร้างความเช่ือมัน่ ความน่านบัถือ และความพอใจในตวัเองข้ึนมา 
 
ทกัษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์  
 ความหมายของทกัษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 

การเขียนเชิงสร้างสรรค์  
เป็นการเขียนท่ีมีลกัษณะของความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ซ่ึงผูท่ี้เขียนจะตอ้งใชป้ระสบการณ์ร่วมกบัจินตนาการของตนเองมา

เช่ือมโยง เพ่ือให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในงานเขียน การเขียนเชิงสร้างสรรค์เป็นการเขียนทั้งแบบร้อยแกว้และแบบร้อยกรอง 
รวมทั้งสารคดีและบนัเทิงคดีท่ีผูเ้ขียนมุ่งเนน้แสดงความค านึงถึงการจินตนาการของตนเอง มีการใชส้ านวนภาษาท่ีสละสลวย ใช้

กลวธีิในการเขียนท่ีไม่มีขอบเขตท่ีจ ากดั ซ่ึงการแสดงออกทุกองคป์ระกอบ ตอ้งมีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตนของผูเ้ขียนงาน อีก
ทั้งผลงานตอ้งมีคุณค่าทางอารมณ์และสติปัญญา โดยอาศยัหลกัการศิลปะทางภาษา การใชส้ านวนโวหาร อีกทั้งเทคนิควิธีการท่ี
น าเสนอในรูปแบบท่ีหลากหลาย ไม่คดัลอกหรือลอกเลียนแบบของผูอ่ื้น สร้างงานเขียนท่ีมีคุณค่าให้ความเพลิดเพลิน จรรโลงใจ
ตลอดจนใหป้ระโยชน์แก่ผูท่ี้อ่านงานเขียน (บุณยเ์สนอ ตรีวเิศษ, 2554; สุทธิวรรณ อินทะกนก, 2559; อจัฉรา ชีวพนัธ์, 2547) ดงันั้น 
การเขียนเชิงสร้างสรรค์ เป็นการเขียนเพ่ือถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก ประสบการณ์ โดยใชก้ารจินตนาการในการเขียนงานให้มี
ความแปลกใหม่ มีคุณค่าทั้งดา้นอารมณ์และสติปัญญา อีกทั้งไม่เกิดจากการเขียนในรูปแบบของการลอกเลียนผลงานของผูใ้ด และ
งานเขียนนั้น เกิดประโยชน์แก่ผูท่ี้อ่าน 
 ความส าคญัทกัษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
 การเขียนเชิงสร้างสรรคเ์ป็นการเขียนท่ีใหผู้เ้ขียนแสดงออกทางความคิด ไดถ่้ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก อีกทั้งมีความสนใจ
ในการเขียนสนุกสนานเพลิดเพลิน ประเทืองอารมณ์ สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูเ้ขียนและเป็นการพฒันาทกัษะดา้นการ
คิด ทกัษะดา้นการเขียน พฒันาสติปัญญา และความจรรโลงใจ  และยกระดบัจิตส านึกธรรมชาติของมนุษย ์(ศิวกานท์ ปทุมสูตร, 
2548; สมพิศ คงทรง, 2549) ดงันั้น ทกัษะการเขียนเชิงสร้างสรรคจึ์งเป็นการเขียนท่ีแสดงออกทางความคิด ไดร้ะบายอารมณ์ความรู้สึก 
พฒันาสติปัญญา และความจรรโลงใจ สร้างจินตนาการและมีการใชส้ านวนภาษาท่ีเป็นของตนเอง เพื่อใชส่ื้อสารให้ผูอ่ื้นคลอ้ยตาม
ผูเ้ขียน และผูอ่้านรู้สึกวา่ ผลงานของตนเองสร้างคุณค่าดา้นจิตใจและสติปัญญา ส่งผลใหผู้อ่้านเกิดการมองโลกในแง่ดี 
 การวดัทกัษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 

สุรีรัตน์ พิมพ์เขต (2557) ได้ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนการเขียนเชิงสร้างสรรค์เป็น 5 ด้าน คือ แนวความคิด การ
เช่ือมโยงความคิด เน้ือเร่ือง การใชภ้าษา และรูปแบบ เพ่ือใชบ้อกความสามารถของผูเ้ขียนวา่ อยูใ่นระดบัใด แต่ทั้งน้ี ผูท่ี้ประเมินผล
งานการเขียนตอ้งตรวจสอบองคป์ระกอบท่ีมีความถูกตอ้งทางภาษาตามหลกัเกณฑ ์ความครอบคลุมในการสร้างเกณฑท่ี์จะใชต้ดัสิน
ผลงาน และความเท่ียงธรรมในการประเมินผลงาน ดงันั้น การวดัทกัษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ จึงถือว่า เป็นเร่ืองท่ีละเอียดอ่อน  
ผูป้ระเมินตอ้งใชค้วามรอบคอบและพิถีพิถนัเป็นพิเศษ อีกทั้งตอ้งมีเกณฑก์ารพิจารณาระดบัคะแนนท่ีเป็นสามารถอธิบายเหตุผลได้
อยา่งชดัเจนและน่าเช่ือถือ 
 การจดัการเรียนรู้การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
 ประภาพร ครึมสูงเนิน (2552) และสมพร ดอยยีบี (2554) ไดเ้สนอการจดัการเรียนรู้การเขียนเชิงสร้างสรรคข์องนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ไวว้า่ ผูส้อนตอ้งใหผู้เ้รียนเขียนประกอบรูปภาพ เขียนเร่ืองจากนิทาน เขียนเร่ืองจากตน้เร่ืองจริง เขียนเร่ืองจาก
หวัขอ้ เขียนเร่ืองจากค าคม เขียนแต่งประโยค เขียนพรรณนา เขียนเร่ืองจากท่ีพบเจอ ดงันั้น จากการศึกษาขอ้มูลขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงได้
ออกแบบการจดัการเรียนรู้การเขียนเชิงสร้างสรรคท่ี์สอดคลอ้งกบัประเด็นขา้งตน้ ไดแ้ก่ การเขียนแนะน าตนเอง การเขียนแนะน า
สถานท่ีจากภาพ การเขียนบรรยายประสบการณ์ และการเขียนแสดงความคิดเห็นอยา่งสร้างสรรค ์
 
วธีิสอนแบบสแกฟโฟลด์ 
 ความหมายของวธีิสอนแบบสแกฟโฟลด์ 

วิธีสแกฟโฟลด์ เป็นการจดัการเรียนการสอนโดยมีกระบวนการช่วยเหลือ สนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างเป็น
ระบบ ซ่ึงผูส้อนคอยช่วยเหลือนักเรียน เป้าหมายคือ ตอ้งการให้นักเรียนสามารถท างานท่ีนักเรียนยงัไม่สามารถท าไดส้ าเร็จ ให้
ส าเร็จดว้ยตนเองได ้โดยความช่วยเหลือจะค่อย ๆ ลดลงเม่ือนกัเรียนมีศกัยภาพเพ่ิมข้ึน จนกระทัง่เม่ือนกัเรียนท างานไดด้ว้ยตวัเอง
อยา่งเตม็ท่ี การช่วยเหลือจะยติุลง อีกทั้งเป็นกลยทุธ์การสอน ภายใตแ้นวคิดวา่ การมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมเขา้มามีบทบาทส าคญัต่อ
พฒันาการทางปัญญาของนกัเรียน ซ่ึงนกัเรียนจ าเป็นท่ีตอ้งไดรั้บการช่วยเหลือในการเรียนรู้ (กมล โพธิเยน็, 2547; จารุณี ซามาตย,์ 
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กลวธีิในการเขียนท่ีไม่มีขอบเขตท่ีจ ากดั ซ่ึงการแสดงออกทุกองคป์ระกอบ ตอ้งมีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตนของผูเ้ขียนงาน อีก
ทั้งผลงานตอ้งมีคุณค่าทางอารมณ์และสติปัญญา โดยอาศยัหลกัการศิลปะทางภาษา การใชส้ านวนโวหาร อีกทั้งเทคนิควิธีการท่ี
น าเสนอในรูปแบบท่ีหลากหลาย ไม่คดัลอกหรือลอกเลียนแบบของผูอ่ื้น สร้างงานเขียนท่ีมีคุณค่าให้ความเพลิดเพลิน จรรโลงใจ
ตลอดจนใหป้ระโยชน์แก่ผูท่ี้อ่านงานเขียน (บุณยเ์สนอ ตรีวเิศษ, 2554; สุทธิวรรณ อินทะกนก, 2559; อจัฉรา ชีวพนัธ์, 2547) ดงันั้น 
การเขียนเชิงสร้างสรรค์ เป็นการเขียนเพ่ือถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก ประสบการณ์ โดยใชก้ารจินตนาการในการเขียนงานให้มี
ความแปลกใหม่ มีคุณค่าทั้งดา้นอารมณ์และสติปัญญา อีกทั้งไม่เกิดจากการเขียนในรูปแบบของการลอกเลียนผลงานของผูใ้ด และ
งานเขียนนั้น เกิดประโยชน์แก่ผูท่ี้อ่าน 
 ความส าคญัทกัษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
 การเขียนเชิงสร้างสรรคเ์ป็นการเขียนท่ีใหผู้เ้ขียนแสดงออกทางความคิด ไดถ่้ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก อีกทั้งมีความสนใจ
ในการเขียนสนุกสนานเพลิดเพลิน ประเทืองอารมณ์ สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูเ้ขียนและเป็นการพฒันาทกัษะดา้นการ
คิด ทกัษะดา้นการเขียน พฒันาสติปัญญา และความจรรโลงใจ  และยกระดบัจิตส านึกธรรมชาติของมนุษย ์(ศิวกานท์ ปทุมสูตร, 
2548; สมพิศ คงทรง, 2549) ดงันั้น ทกัษะการเขียนเชิงสร้างสรรคจึ์งเป็นการเขียนท่ีแสดงออกทางความคิด ไดร้ะบายอารมณ์ความรู้สึก 
พฒันาสติปัญญา และความจรรโลงใจ สร้างจินตนาการและมีการใชส้ านวนภาษาท่ีเป็นของตนเอง เพื่อใชส่ื้อสารให้ผูอ่ื้นคลอ้ยตาม
ผูเ้ขียน และผูอ่้านรู้สึกวา่ ผลงานของตนเองสร้างคุณค่าดา้นจิตใจและสติปัญญา ส่งผลใหผู้อ่้านเกิดการมองโลกในแง่ดี 
 การวดัทกัษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 

สุรีรัตน์ พิมพ์เขต (2557) ได้ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนการเขียนเชิงสร้างสรรค์เป็น 5 ด้าน คือ แนวความคิด การ
เช่ือมโยงความคิด เน้ือเร่ือง การใชภ้าษา และรูปแบบ เพ่ือใชบ้อกความสามารถของผูเ้ขียนวา่ อยูใ่นระดบัใด แต่ทั้งน้ี ผูท่ี้ประเมินผล
งานการเขียนตอ้งตรวจสอบองคป์ระกอบท่ีมีความถูกตอ้งทางภาษาตามหลกัเกณฑ ์ความครอบคลุมในการสร้างเกณฑท่ี์จะใชต้ดัสิน
ผลงาน และความเท่ียงธรรมในการประเมินผลงาน ดงันั้น การวดัทกัษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ จึงถือว่า เป็นเร่ืองท่ีละเอียดอ่อน  
ผูป้ระเมินตอ้งใชค้วามรอบคอบและพิถีพิถนัเป็นพิเศษ อีกทั้งตอ้งมีเกณฑก์ารพิจารณาระดบัคะแนนท่ีเป็นสามารถอธิบายเหตุผลได้
อยา่งชดัเจนและน่าเช่ือถือ 
 การจดัการเรียนรู้การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
 ประภาพร ครึมสูงเนิน (2552) และสมพร ดอยยีบี (2554) ไดเ้สนอการจดัการเรียนรู้การเขียนเชิงสร้างสรรคข์องนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ไวว้า่ ผูส้อนตอ้งใหผู้เ้รียนเขียนประกอบรูปภาพ เขียนเร่ืองจากนิทาน เขียนเร่ืองจากตน้เร่ืองจริง เขียนเร่ืองจาก
หวัขอ้ เขียนเร่ืองจากค าคม เขียนแต่งประโยค เขียนพรรณนา เขียนเร่ืองจากท่ีพบเจอ ดงันั้น จากการศึกษาขอ้มูลขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงได้
ออกแบบการจดัการเรียนรู้การเขียนเชิงสร้างสรรคท่ี์สอดคลอ้งกบัประเด็นขา้งตน้ ไดแ้ก่ การเขียนแนะน าตนเอง การเขียนแนะน า
สถานท่ีจากภาพ การเขียนบรรยายประสบการณ์ และการเขียนแสดงความคิดเห็นอยา่งสร้างสรรค ์
 
วธีิสอนแบบสแกฟโฟลด์ 
 ความหมายของวธีิสอนแบบสแกฟโฟลด์ 

วิธีสแกฟโฟลด์ เป็นการจดัการเรียนการสอนโดยมีกระบวนการช่วยเหลือ สนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างเป็น
ระบบ ซ่ึงผูส้อนคอยช่วยเหลือนักเรียน เป้าหมายคือ ตอ้งการให้นักเรียนสามารถท างานท่ีนักเรียนยงัไม่สามารถท าไดส้ าเร็จ ให้
ส าเร็จดว้ยตนเองได ้โดยความช่วยเหลือจะค่อย ๆ ลดลงเม่ือนกัเรียนมีศกัยภาพเพ่ิมข้ึน จนกระทัง่เม่ือนกัเรียนท างานไดด้ว้ยตวัเอง
อยา่งเตม็ท่ี การช่วยเหลือจะยติุลง อีกทั้งเป็นกลยทุธ์การสอน ภายใตแ้นวคิดวา่ การมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมเขา้มามีบทบาทส าคญัต่อ
พฒันาการทางปัญญาของนกัเรียน ซ่ึงนกัเรียนจ าเป็นท่ีตอ้งไดรั้บการช่วยเหลือในการเรียนรู้ (กมล โพธิเยน็, 2547; จารุณี ซามาตย,์ 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี
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2553) ดงันั้น วธีิสอนแบบสแกฟโฟลดจึ์งเป็นวธีิการท่ีผูส้อนตอ้งคอยสงัเกตผูเ้รียนอยา่งใกลชิ้ด และพร้อมเขา้ให้ความช่วยเหลือเม่ือ
ผูเ้รียนประสบปัญหาในการเรียนรู้อย่างมีล าดบัขั้นตอน โดยผูส้อนตอ้งมีกระบวนการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ผูเ้รียน
สามารถท างานท่ีไดรั้บมอบหมายใหส้ าเร็จไดด้ว้ยตนเองภายใตก้ารแนะน าจากผูส้อน  

ขั้นตอนในวธีิการสอนแบบสแกฟโฟลด์ 
          Vygotsky (1978) ไดเ้สนอแนวทางการจดัการเรียนรู้ ไดด้งัน้ี (1) ผูเ้รียนทุกคนตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์เช่ือมโยงกบัส่ิงแวดลอ้ม
และควรมีโอกาสคน้หาค าตอบจากส่ิงรอบตวั โดยผูส้อนเปิดโอกาสให้ผูส้อนไดท้ าตามความคิดและไดส้ร้างภาพในใจ เพ่ืออธิบาย
ปรากฎการณ์และเหตุการณ์ต่าง ๆ (2) การสร้างภาพในใจเพ่ืออธิบายปรากฎการณ์และเหตุการณ์ต่าง ๆ ของผูเ้รียนนั้น อาจยงัไม่
สมบูรณ์นกั ตอ้งมีการแกไ้ข ซ่ึงผูส้อนอาจช่วยเหลือจากผูอ่ื้นบา้ง แต่ผูส้อนก็ควรให้ผูเ้รียนลงมือกระท าส่ิงต่าง ๆ ดว้ยตนเอง เพราะ
การไดมี้ส่วนร่วม ไดล้งมือท า มีความส าคญัต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนเป็นอยา่งมาก (3) การเรียนรู้จะเกิดข้ึน เม่ือผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วม
ในกระบวนการกระท าส่ิงต่าง ๆ (4) ผูเ้รียนจะเป็นผูรั้บผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง ส่วนผูส้อนจะท าหน้าท่ีเป็นเพียงผูแ้นะน า 
สนบัสนุนการเรียนรู้ (5) การเรียนรู้ของผูเ้รียนเกิดจากการมีปฏิสมัพนัธ์กนัระหวา่งผูเ้รียนและผูส้อน และ (6) ผูส้อนไม่เพียงแต่บอก
ส่ิงต่าง ๆ แก่ผูเ้รียน ผูส้อนยงัควรช่วยแนะน าให้ผูเ้รียนสร้างความคิดใหม่ข้ึนมาในการอธิบายส่ิงต่าง ๆ รอบตวั นอกจากน้ี Wood  
et al. (1976) ไดเ้สนอกระบวนการสแกฟโฟลดใ์นการเรียนการสอนไว ้6 ประการ ดงัน้ี (1) คดัสรรงานและแจกแจงงานใหเ้หมาะสม 
คือ ผูส้อนตอ้งเลือกงานท่ีเหมาะสม และน่าสนใจมาน าเสนอโดยเช่ือมโยงส่ิงท่ีผูเ้รียนสนใจกบัส่ิงท่ีผูส้อนตอ้งการให้เกิดข้ึน และ 
ช้ีให้ผูเ้รียนเห็นเป้าหมายของงาน (2) แจกแจงงานเป็นขั้นยอ่ย ๆ คือ แจกแจงงานให้มีลกัษณะเป็นขั้นย่อย ๆ ท่ีไม่ซับซอ้น เพื่อให้
ผูเ้รียนท างานไดง่้ายข้ึน และผูส้อนใหข้อ้มูลตอบกลบัผูเ้รียนไปทีละขั้น ในระยะแรก ใหผู้เ้รียนท าในส่วนท่ีท าไดก่้อน แลว้ผูส้อนให้
ความช่วยเหลือในส่วนท่ีเหลือ (3) สร้างแรงจูงใจอย่างต่อเน่ือง คือ กระตุน้ความสนใจของผูเ้รียนอยู่เสมอ สร้างความทา้ทายให้
ผูเ้รียนท างานไดส้ าเร็จอยา่งต่อเน่ือง (4) ช่วยช้ีจุดส าคญั คือ ผูส้อนช้ีแนะใหผู้เ้รียนเห็นความส าเร็จ หรือแสดงใหเ้ห็นวา่ งานไปไดถู้ก
ทาง ตลอดจนช้ีแนะขอ้บกพร่องใหน้กัเรียนปรับปรุง (5) ควบคุมปัญหาหรือความคบัขอ้งใจ คือ ผูส้อนอ านวยความสะดวกในการท า
กิจกรรมการเรียน การสอน ผูส้อนช่วยลดความวิตกกงัวลของผูเ้รียนในการท างานและระมดัระวงัผูเ้รียนพ่ึงพาผูส้อนมากเกินไป 
และ (6) การสาธิต คือ ผูส้อนแสดงตวัอยา่งเป็นแนวทางการท างานหรือแนวทางแกปั้ญหาของผูเ้รียนต่อปัญหาท่ีเผชิญ และ Tharp 
and Gallimore (1988) ไดน้ าวธีิสแกฟโฟลด์ตามแนวคิด Vygotsky มาจ าแนกบทบาทของผูส้อนหรือผูช่้วยเหลือไว ้5 ประการ ดงัน้ี 
(1) การเป็นตน้แบบ ผูส้อนแสดงพฤติกรรมเป็นต้นแบบให้ผูเ้รียน (2) การจดัการเหตุการณ์ท่ีไม่คาดหมาย โดยเป็นการจดัการและ
ควบคุมพฤติกรรมของผูเ้รียน ในลกัษณะการใหร้างวลัและลงโทษในสถานการณ์ต่าง ๆ (3) การป้อนกลบั คือ การท่ีผูส้อนให้ขอ้มูล
ตอบสนองความคิดและการกระท าของผูเ้รียน (4) การออกค าสั่ง คือ ผูส้อนออกค าสั่งให้ผูเ้รียนตอบสนองอยา่งเฉพาะเจาะจง และ 
(5) การตั้งค  าถาม คือ ผูส้อนตั้งค  าถามกระตุน้ใหผู้เ้รียนตอบกลบั ดงันั้น ขั้นตอนในการสอนแบบสแกฟโฟลด์จะมุ่งเนน้ไปท่ีการให้
ความช่วยเหลือผูเ้รียน เม่ือผูเ้รียนเกิดปัญหาในระหวา่งการจดัการเรียนรู้ ผูส้อนมีบทบาทท่ีจะตอ้งช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจหรือปฏิบติังาน
ใหส้ าเร็จไดด้ว้ยตนเอง ดว้ยการท่ีผูส้อนจะคอยแนะน าหรือให้แนวทางในการช่วยเหลือผูเ้รียน โดยการออกแบบการจดัการเรียนรู้
ควบคู่กบัขั้นตอนและวธีิการท่ีจะใหก้ารช่วยเหลือผูเ้รียนเม่ือประสบปัญหา 
  

วธีิด าเนินการวจิยั 
 

 การศึกษาวิจยั ในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัก่ึงทดลอง (quasi-experimental research design) มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาผลของการ
ใชว้ธีิสอนแบบสแกฟโฟลดท่ี์มีต่อการเขียนเชิงสร้างสรรคข์องนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 และเพื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบหลงั
เรียนระหวา่งวธีิสอนแบบสแกฟโฟลดก์บัวธีิสอนแบบดั้งเดิม โดยผูว้จิยัมีการด าเนินการ ดงัน้ี 

 1. การก าหนดประชากรกลุ่มเป้าหมาย (target population) ประชากรท่ีใชศึ้กษาในคร้ังน้ี คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
ของโรงเรียนแห่งหน่ึง ในสังกดักรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 2 ห้องเรียน รวม 58 คน เป็นกลุ่มทดลอง 1
ห้องเรียน จ านวน 29 คน ท่ีไดใ้ชก้ารจดัการเรียนรู้การเขียนเชิงสร้างสรรคด์ว้ยวิธีสแกฟโฟลด์เพื่อพฒันาการเขียนเชิงสร้างสรรค ์
และกลุ่มควบคุม 1 หอ้งเรียน จ านวน 29 คน ท่ีใชว้ธีิการสอนรูปแบบดั้งเดิม ตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร โดย
การศึกษาในคร้ังน้ี มีข้อจ ากัดด้านจ านวนห้องเรียนท่ีน ามาเป็นกลุ่มท่ีใช้ศึกษาเพียง 2 ห้องเรียน ผูว้ิจัยจึงใช้ค  าว่า ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 
 2. การออกแบบการวจิยั ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี เป็นการวจิยัก่ึงทดลอง แบ่งกลุ่มตวัอยา่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองท่ี
ใชว้ธีิสอนแบบสแกฟโฟลด์ในการสอนการเขียนเชิงสร้างสรรค ์และกลุ่มควบคุมท่ีใชว้ิธีสอนแบบดั้งเดิมในการสอนการเขียนเชิง
สร้างสรรค ์ในการทดลองมีการประเมินผลการเขียนเชิงสร้างสรรค ์จ านวน 2 คร้ัง คือ ระยะก่อนการทดลอง (pretest) และระยะหลงัการ
ทดลอง (posttest)  
 3. การพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ผูว้ิจยัไดท้ าตามขั้นตอนของระเบียบวิธีวิจยั มีการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งการ
ตรวจสอบค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) และการ Try-out เคร่ืองมือก่อนน าไปใชใ้นการเก็บขอ้มูล ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ัง
น้ี ประกอบดว้ย (1) แผนการจดัการเรียนรู้การเขียนเชิงสร้างสรรค์ ดว้ยวิธีสอนแบบสแกฟโฟลด์ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษา 
ปีท่ี 1 (2) แผนการจัดการเรียนรู้การเขียนเชิงสร้างสรรค์  ด้วยวิธีสอนแบบดั้ งเดิมของนักเรียนระดับชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
(3) แบบทดสอบวดัทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ซ่ึงเป็นขอ้สอบอตันัยแบบเขียนตอบ
จ านวน 5 ขอ้ มีเน้ือหาตามตวัช้ีวดัรายวิชา ไดแ้ก่ การเขียนแนะน าตนเอง การเขียนแนะน าสถานท่ี การเขียนบรรยายประสบการณ์
และการเขียนแสดงความคิดเห็น 
 4. การด าเนินการทดลองและเก็บข้อมูล (1) ขั้นเตรียมการ ผูว้ิจัยได้รับการตอบรับในการท าวิจัยแล้ว ผูว้ิจัยได้เขา้ไปท า
ความคุน้เคยกบันักเรียนและครู เพ่ือสังเกตและสอบถามขอ้มูลเบ้ืองตน้ เพ่ือน ามาใชใ้นการพฒันาการจดัการเรียนรู้การเขียนเชิง
สร้างสรรค์ แลว้ผูว้ิจยัจึงด าเนินการรวบรวมขอ้มูลก่อนเรียน (pre-test) เพื่อทดสอบวดัทกัษะการเขียนเชิงสร้างสรรคข์องนกัเรียน 
และตรวจสอบคะแนนการเขียนเชิงสร้างสรรคข์องนกัเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า ผลการทดสอบก่อนเรียนทั้งสอง
กลุ่ม ไม่มีความแตกต่างกัน (2) ขั้นด าเนินการ ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการจดัการเรียนรู้ในคาบเรียนวิชาภาษาไทยชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
ทั้งหมด 6 คาบ คาบละ 60 นาที ตามแผนการจดัการเรียนรู้การเขียนเชิงสร้างสรรค์ ดว้ยวิธีสอนแบบสแกฟโฟลด์ ใชเ้วลาสอนวนัละ 
2 คาบ วนัจนัทร์ พธุ ศุกร์ วนัละ 1 คาบ และในช่วงน้ี กลุ่มควบคุมก็เรียนการเขียนเชิงสร้างสรรคด์ว้ยวิธีสอนแบบดั้งเดิม โดยจดัการ
เรียนรู้ไปตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (3) ขั้นตอนหลังการด าเนินการจัดการเรียนรู้ เม่ือ
ด าเนินการจดัการเรียนรู้การเขียนเชิงสร้างสรรคค์รบทั้งสองกลุ่มแลว้ ผูว้ิจยัไดท้ าการประเมินการเขียนเชิงสร้างสรรคข์องนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ดว้ยแบบทดสอบวดัทกัษะการเขียนเชิงสร้างสรรค ์(posttest) จากนั้น ผูว้ิจยัจึงน าคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบ
วดัทกัษะการเขียนเชิงสร้างสรรคข์องนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 มาวเิคราะห์ขอ้มูล 
 5. การวิเคราะห์ขอ้มูล ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจยัทางสังคมศาสตร์ (Statistic Package for 
Social Science--SPSS for Windows) คิดค านวณและวเิคราะห์ค่าต่าง ๆ  ดงัน้ี (1) วเิคราะห์ความแตกต่างผลการทดสอบหลงัเรียนของ
การจดัการเรียนรู้การเขียนเชิงสร้างสรรคร์ะหวา่งวธีิสอนแบบดั้งเดิมท่ีใชก้บักลุ่มควบคุมและวิธีสอนแบบสแกฟโฟลด์ท่ีใชก้บักลุ่ม
ทดลอง โดยการค านวณค่าเฉล่ีย (x̅) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) แลว้วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการทดสอบค่าที (t test independent 
sample) (2) วเิคราะห์ความแตกต่างผลของการจดัการเรียนรู้การเขียนเชิงสร้างสรรค ์ดว้ยวิธีสอนแบบสแกฟโฟลด์ท่ีมีต่อการเขียน
เชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ระยะก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยการค านวณค่าเฉล่ีย (x̅) ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (SD) แลว้วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยการทดสอบค่าที (t test dependent sample) 
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 1. การก าหนดประชากรกลุ่มเป้าหมาย (target population) ประชากรท่ีใชศึ้กษาในคร้ังน้ี คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
ของโรงเรียนแห่งหน่ึง ในสังกดักรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 2 ห้องเรียน รวม 58 คน เป็นกลุ่มทดลอง 1
ห้องเรียน จ านวน 29 คน ท่ีไดใ้ชก้ารจดัการเรียนรู้การเขียนเชิงสร้างสรรคด์ว้ยวิธีสแกฟโฟลด์เพ่ือพฒันาการเขียนเชิงสร้างสรรค ์
และกลุ่มควบคุม 1 หอ้งเรียน จ านวน 29 คน ท่ีใชว้ธีิการสอนรูปแบบดั้งเดิม ตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร โดย
การศึกษาในคร้ังน้ี มีข้อจ ากัดด้านจ านวนห้องเรียนท่ีน ามาเป็นกลุ่มท่ีใช้ศึกษาเพียง 2 ห้องเรียน ผูว้ิจัยจึงใช้ค  าว่า ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 
 2. การออกแบบการวจิยั ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี เป็นการวจิยัก่ึงทดลอง แบ่งกลุ่มตวัอยา่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองท่ี
ใชว้ธีิสอนแบบสแกฟโฟลด์ในการสอนการเขียนเชิงสร้างสรรค ์และกลุ่มควบคุมท่ีใชว้ิธีสอนแบบดั้งเดิมในการสอนการเขียนเชิง
สร้างสรรค ์ในการทดลองมีการประเมินผลการเขียนเชิงสร้างสรรค ์จ านวน 2 คร้ัง คือ ระยะก่อนการทดลอง (pretest) และระยะหลงัการ
ทดลอง (posttest)  
 3. การพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ผูว้ิจยัไดท้ าตามขั้นตอนของระเบียบวิธีวิจยั มีการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งการ
ตรวจสอบค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) และการ Try-out เคร่ืองมือก่อนน าไปใชใ้นการเก็บขอ้มูล ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ัง
น้ี ประกอบดว้ย (1) แผนการจดัการเรียนรู้การเขียนเชิงสร้างสรรค์ ดว้ยวิธีสอนแบบสแกฟโฟลด์ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษา 
ปีท่ี 1 (2) แผนการจัดการเรียนรู้การเขียนเชิงสร้างสรรค์  ด้วยวิธีสอนแบบดั้ งเดิมของนักเรียนระดับชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
(3) แบบทดสอบวดัทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ซ่ึงเป็นขอ้สอบอตันัยแบบเขียนตอบ
จ านวน 5 ขอ้ มีเน้ือหาตามตวัช้ีวดัรายวิชา ไดแ้ก่ การเขียนแนะน าตนเอง การเขียนแนะน าสถานท่ี การเขียนบรรยายประสบการณ์
และการเขียนแสดงความคิดเห็น 
 4. การด าเนินการทดลองและเก็บข้อมูล (1) ขั้นเตรียมการ ผูว้ิจัยได้รับการตอบรับในการท าวิจัยแล้ว ผูว้ิจัยได้เขา้ไปท า
ความคุน้เคยกบันักเรียนและครู เพ่ือสังเกตและสอบถามขอ้มูลเบ้ืองตน้ เพ่ือน ามาใชใ้นการพฒันาการจดัการเรียนรู้การเขียนเชิง
สร้างสรรค์ แลว้ผูว้ิจยัจึงด าเนินการรวบรวมขอ้มูลก่อนเรียน (pre-test) เพ่ือทดสอบวดัทกัษะการเขียนเชิงสร้างสรรคข์องนกัเรียน 
และตรวจสอบคะแนนการเขียนเชิงสร้างสรรคข์องนกัเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า ผลการทดสอบก่อนเรียนทั้งสอง
กลุ่ม ไม่มีความแตกต่างกัน (2) ขั้นด าเนินการ ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการจดัการเรียนรู้ในคาบเรียนวิชาภาษาไทยชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
ทั้งหมด 6 คาบ คาบละ 60 นาที ตามแผนการจดัการเรียนรู้การเขียนเชิงสร้างสรรค์ ดว้ยวิธีสอนแบบสแกฟโฟลด์ ใชเ้วลาสอนวนัละ 
2 คาบ วนัจนัทร์ พธุ ศุกร์ วนัละ 1 คาบ และในช่วงน้ี กลุ่มควบคุมก็เรียนการเขียนเชิงสร้างสรรคด์ว้ยวิธีสอนแบบดั้งเดิม โดยจดัการ
เรียนรู้ไปตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (3) ขั้นตอนหลังการด าเนินการจัดการเรียนรู้ เม่ือ
ด าเนินการจดัการเรียนรู้การเขียนเชิงสร้างสรรคค์รบทั้งสองกลุ่มแลว้ ผูว้ิจยัไดท้ าการประเมินการเขียนเชิงสร้างสรรคข์องนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ดว้ยแบบทดสอบวดัทกัษะการเขียนเชิงสร้างสรรค ์(posttest) จากนั้น ผูว้ิจยัจึงน าคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบ
วดัทกัษะการเขียนเชิงสร้างสรรคข์องนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 มาวเิคราะห์ขอ้มูล 
 5. การวิเคราะห์ขอ้มูล ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจยัทางสังคมศาสตร์ (Statistic Package for 
Social Science--SPSS for Windows) คิดค านวณและวเิคราะห์ค่าต่าง ๆ  ดงัน้ี (1) วเิคราะห์ความแตกต่างผลการทดสอบหลงัเรียนของ
การจดัการเรียนรู้การเขียนเชิงสร้างสรรคร์ะหวา่งวธีิสอนแบบดั้งเดิมท่ีใชก้บักลุ่มควบคุมและวิธีสอนแบบสแกฟโฟลด์ท่ีใชก้บักลุ่ม
ทดลอง โดยการค านวณค่าเฉล่ีย (x̅) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) แลว้วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการทดสอบค่าที (t test independent 
sample) (2) วเิคราะห์ความแตกต่างผลของการจดัการเรียนรู้การเขียนเชิงสร้างสรรค ์ดว้ยวิธีสอนแบบสแกฟโฟลด์ท่ีมีต่อการเขียน
เชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ระยะก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยการค านวณค่าเฉล่ีย (x̅) ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (SD) แลว้วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยการทดสอบค่าที (t test dependent sample) 
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ผลการวจิยั 
 

 ผลการวจิยัสรุปได ้ดงัน้ี (1) ผลการศึกษาการทดสอบหลงัเรียนของกลุ่มทดลองท่ีจดัการเรียนรู้การเขียนเชิงสร้างสรรคด์ว้ย
วธีิสอนแบบสแกฟโฟลด ์มีค่าเฉล่ียคะแนนสูงกวา่ค่าเฉล่ียคะแนนการทดสอบก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ 
(2) ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบหลงัเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองท่ีใชว้ิธีสอนแบบสแกฟโฟลด์ มีผลค่าเฉล่ียคะแนนการ
ทดสอบหลงัเรียนสูงกวา่นกัเรียนท่ีใชว้ธีิสอนแบบดั้งเดิม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

อภิปรายผล 
 

 จากผลการวจิยั ผูว้จิยัอภิปรายผลการวจิยัเป็น 2 ประเด็น ดงัน้ี (1) ผลของการจดัการเรียนรู้การเขียนเชิงสร้างสรรคด์ว้ยวิธี
สอนแบบสแกฟโฟลด์ท่ีมีต่อทกัษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ผลการวิจยัคร้ังน้ี พบว่า ค่าเฉล่ียคะแนนระยะหลงัการทดลองของ
นกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีใชก้ารจดัการเรียนรู้การเขียนเชิงสร้างสรรค์ดว้ยวิธีสอนแบบสแกฟโฟลด์ สูงกวา่ค่าเฉล่ียก่อนเรียน และสูง
กวา่ค่าเฉล่ียคะแนนของกลุ่มควบคุมท่ีใชก้ารจดัการเรียนรู้การเขียนเชิงสร้างสรรคด์ว้ยวิธีสอนแบบดั้งเดิม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 สอดคลอ้งกบั ดวงกมล สวนทอง (2556) ท่ีศึกษาเร่ือง การวิจัยและพัฒนารูปแบบการสอนแบบสแกฟโฟลด์ท่ีส่งเสริมจิต
ลกัษณะฉันทะและความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการ พบวา่ ผลการวเิคราะห์จิตลกัษณะ ฉนัทะ และความสามารถในการ
เขียนบทความเชิงวชิาการระหวา่งกลุ่มทดลองกบัโพรไฟล ์มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และมยรุา กล่อมเจริญ (2559) ท่ีศึกษาการ
ใชกิ้จกรรมการเขียนเชิงสร้างสรรคด์ว้ยวธีิสแกฟโฟลด์ เพ่ือพฒันาการเขียนเชิงสร้างสรรคข์องนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา่ ค่าเฉล่ียของคะแนนการทดสอบหลงัเรียนและระยะติดตามผลของกลุ่มทดลองท่ีจดักิจกรรมการเรียนรู้การ
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บทคดัย่อ 

 
การวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) ศึกษาผลของการใชเ้ทคนิคการสอน KWL Plus ท่ีมีต่อทกัษะการเขียนสรุปความของ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 และ(2) เปรียบเทียบทกัษะการเขียนสรุปความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีจดัการเรียนรู้ โดย
ใชเ้ทคนิค KWL Plus กบัวธีิสอนดั้งเดิม กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 70 คน โรงเรียนยิ่งใหญ่ 
(นามสมมติ) จงัหวดัสมุทรปราการ ท่ีก าลงัศึกษาภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 โดยให้นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/1 จ านวน 35 
คน เป็นกลุ่มทดลองท่ีใชเ้ทคนิคการสอน KWL Plus และนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/2 จ านวน 35 คน เป็นกลุ่มควบคุมท่ีใชว้ิธี
สอนแบบดั้งเดิม และกลุ่มตวัอยา่งไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling)  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบทดสอบวดัความสามารถการเขียนสรุปความใชเ้ป็นแบบวดัความสามารถ
ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หลงัการทดลอง (post-test) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง คือ แผนการจดัการเรียนรู้ ใชร้ะยะเวลาใน
การทดลอง 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 คาบ รวมทั้งส้ิน 12 คาบ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าเฉล่ียมชัฌิมเลขคณิต ( X ) ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (SD) และทดสอบค่านยัส าคญัของความแตกต่าง โดยใชส้ถิติทดสอบที 
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โดยรวมทกัษะการเขียนสรุปความ อยูใ่นระดบัดี (2) ทกัษะการเขียนสรุปความ หลงัการสอนของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใชเ้ทคนิคการ
สอน KWL Plus หลงัการทดลอง สูงกวา่วธีิการสอนแบบดั้งเดิม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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Abstract 

 
The purposes of this research were to (1) study the result of using KWL Plus teaching techniques on summary writing 

skills of primary six students. And (2) compare summary writing skills of primary six students who taught cooperative learning 
with the KWL Plus technique and normal teaching method. The Samples group used in this research was 70 primary six students 
of Yingyai school, (pseudonym) Samut Prakan Province, who are studying for the second semester of the academic year 2021. 35 
students in primary 6/1 were in experimental groups using KWL Plus teaching techniques and 35 students in primary 6/2 were in 
control groups using the traditional teaching method. And The Samples group which is obtained using specific selection (purposive 
sampling) 

The instruments for data collection were the ability to write a summary of use as a measure of the experimental group 
and the control group after the experiment (post-test). The instruments for the experiment were lesson plans. The duration of the 
experiment was 4 weeks, 3 periods per week total of 12 periods. The collected data were analyzed by arithmetic means (X), 
standard deviation (SD), and testing the significance of the difference with a t test. 
 The results of the research found that (1) Primary 6 students have good summary writing skills using KWL Plus teaching 
techniques. (2) Summary writing skills after the teaching of primary six students between the groups who studied using KWL 
Plus teaching techniques after teaching were higher than the students in the control groups using the traditional teaching method. 
Have statistically significant at the .05 level 
 
Keywords: KWL Plus Teaching Techniques, Summary Writing Skills 
 
 
 
 
 
 
 

บทน า 
 

 ทกัษะการเขียนสรุปความน้ี นบัวา่ เป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียนอยา่งมาก เพราะสามารถน าไปใชใ้นการสรุปเน้ือหาของ
บทเรียน หรือเพื่อส่ือสารใหผู้อ่ื้นไดรั้บรู้ หรือเขา้ใจในส่ิงท่ีตนเสนอไดเ้ป็นอยา่งดี  

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยไว ้5 สาระ ซ่ึงสาระ
การเขียน เป็นสาระท่ีมีความส าคญัอยา่งมาก เพราะทกัษะการเขียนเป็นทกัษะท่ีมีความส าคญัในการส่ือสาร ซ่ึงตวัช้ีวดัในระดบัชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ระบุวา่ นักเรียนตอ้งเขียนสรุปความได ้ครูจึงควรปลูกฝังให้ผูเ้รียนมีทกัษะมากข้ึน (กมลพรรณ บินอิบรอฮีม, 
2547) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของการเขียนสรุปความไวว้่า การเขียนสรุปความมีความส าคญัและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการศึกษาและ 
การส่ือสารในชีวิตประจ าวนั เพราะช่วยให้จดจ าสาระส าคญัจากส่ิงท่ีไดฟั้งและอ่าน ท าให้ส่ือความหมายเขา้ใจดีและสามารถ
น าไปใชป้ระโยชน์ต่อไปได ้ทั้งท่ีเป็นวชิาการและการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 

ผูว้จิยัสอนวชิาภาษาไทย นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 พบวา่ ปัญหาท่ีส าคญัของนกัเรียน  คือ มีนกัเรียนจ านวนมาก
เขียนสรุปความไม่ได ้ไม่สามารถสรุปประเด็นส าคญัจากเร่ืองท่ีอ่านไดอ้ย่างถูกตอ้ง นกัเรียนจะใชว้ิธีการคดัลอกขอ้ความหรือเน้ือ
เร่ือง ไม่สามารถเรียบเรียงเร่ืองเป็นค าพูดของตนเองได ้ไม่สามารถแยกขอ้เท็จจริง ขอ้คิดเห็นได ้ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ 
นกัเรียนจึงไม่สามารถสรุปความจากเร่ืองท่ีเรียนได ้ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิในเร่ืองของการเขียนต ่า ดงัขอ้มูลจากรายงานการประเมิน
ตนเองของโรงเรียนวดัใหญ่ ปีการศึกษา 2563 นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 มีคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย เฉล่ียร้อยละ 68.65 ซ่ึงต ่ากวา่ท่ีโรงเรียนก าหนด คือ ร้อยละ 70 ผูว้จิยัจึงเห็นวา่ ควรแกไ้ขปัญหาในดา้นการเขียนสรุปความ 

นอกจากน้ี ครูผูส้อนยงัขาดการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ครูส่วนใหญ่ใช้การสอนแบบเน้นบรรยาย ขาด
กิจกรรมท่ีนกัเรียนมีส่วนร่วม ท าให้เกิดความเบ่ือหน่ายในการเรียน ครูจึงจ าเป็นตอ้งปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนให้มีความ
น่าสนใจ กระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ให้มากท่ีสุด (ชะลอ รอดลาย, 2538) กล่าวถึงปัญหาและสาเหตุของการท่ีนักเรียนอ่าน
หนงัสือแลว้สรุปความไม่ไดว้า่ มีสาเหตุหน่ึงมาจากตวัครูและวิธีการสอนของครู สอดคลอ้งกบัท่ี สุจริต เพียรชอบ (2538) กล่าวถึง 
ปัญหาการสอนเขียนวา่ ครูไม่ไดฝึ้กการเขียนสรุปความใหน้กัเรียน เพราะจ านวนนกัเรียนมาก ท าให้ไม่มีเวลาตรวจ ประกอบกบัใน
ปัจจุบนัครูมกัออกขอ้สอบเป็นแบบปรนยัเป็นส่วนใหญ่ นกัเรียนจึงขาดการฝึกเขียนแสดงความคิดเห็นหรือเรียบเรียงขอ้ความต่าง ๆ 
ดงันั้น จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีครูจะตอ้งหาวิธีการหลากหลายรูปแบบ ในการจดัการเรียนรู้เพ่ือพฒันาทกัษะการเขียนสรุปความ
ของนกัเรียน 

เทคนิคการสอนหน่ึงท่ีสามารถน ามาจดักิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพฒันาทกัษะ เขียนสรุปความของนกัเรียน คือ เทคนิคการ
สอน KWL Plus ซ่ึงเป็นเทคนิคท่ี Carr and Ogle (1987) พฒันาข้ึน ซ่ึงมีขั้นตอนส าคญั 5 ขั้นตอน คือ (1) ชั้น K (Know) หมายถึง 
ประสบการณ์เดิม หรือความรู้เดิม ของนกัเรียนท่ีเก่ียวกบัเร่ืองท่ีก าลงัจะอ่าน (2) ขั้น W (Want to know) หมายถึง นกัเรียนตอ้งการท่ี
จะรู้อะไร เก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะอ่าน ครูและนกัเรียนจะตั้งค  าถามในส่ิงท่ีอยากรู้ (3) ขั้น L (Learned) หมายถึง นกัเรียนรู้อะไรบา้ง จาก
การอ่าน (4) ขั้น Mapping เป็นการท าแผนผงัความคิด และ (5) ชั้น Summarizing เป็นการเขียนสรุปความเร่ืองหลงัจากการอ่าน 

จะเห็นไดว้่า เทคนิคการสอนดงักล่าว มีขั้นตอนในการแสวงหาความรู้อย่างชดัเจน Car and Ogle (1987) กล่าวไวว้า่ 
เทคนิค KWL Plus เป็นเทคนิควธีิสอนท่ีจะช่วยกระตุน้นกัเรียนใหเ้ป็นนกัคิดในขณะอ่าน โดยท่ีนกัเรียนจะท านายเหตุการณ์ในเร่ือง
ท่ีจะอ่านก่อนท่ีจะเร่ิมอ่านเร่ืองท่ีก าหนด นกัเรียนจะพิจารณาความรู้ความเขา้ใจของตนเองท่ีมีต่อเร่ืองท่ีจะอ่าน และเม่ือไดค้  าตอบจน
ครบถว้นแลว้ จึงน ามาเขียนเป็นแผนผงัความคิด เพ่ือสรุปความรู้ท่ีไดจ้ากการอ่าน น าไปสู่การเขียนสรุปความของเร่ืองไดใ้นท่ีสุด 
ผูว้จิยัจึงเห็นวา่ การจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคการสอน KWL Plus เป็นเทคนิคท่ีช่วยในการพฒันานกัเรียนใหมี้ทกัษะในการเขียนสรุป



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’
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บทน า 
 

 ทกัษะการเขียนสรุปความน้ี นบัวา่ เป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียนอยา่งมาก เพราะสามารถน าไปใชใ้นการสรุปเน้ือหาของ
บทเรียน หรือเพื่อส่ือสารใหผู้อ่ื้นไดรั้บรู้ หรือเขา้ใจในส่ิงท่ีตนเสนอไดเ้ป็นอยา่งดี  

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยไว ้5 สาระ ซ่ึงสาระ
การเขียน เป็นสาระท่ีมีความส าคญัอยา่งมาก เพราะทกัษะการเขียนเป็นทกัษะท่ีมีความส าคญัในการส่ือสาร ซ่ึงตวัช้ีวดัในระดบัชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ระบุวา่ นักเรียนตอ้งเขียนสรุปความได ้ครูจึงควรปลูกฝังให้ผูเ้รียนมีทกัษะมากข้ึน (กมลพรรณ บินอิบรอฮีม, 
2547) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของการเขียนสรุปความไวว้่า การเขียนสรุปความมีความส าคญัและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการศึกษาและ 
การส่ือสารในชีวิตประจ าวนั เพราะช่วยให้จดจ าสาระส าคญัจากส่ิงท่ีไดฟั้งและอ่าน ท าให้ส่ือความหมายเขา้ใจดีและสามารถ
น าไปใชป้ระโยชน์ต่อไปได ้ทั้งท่ีเป็นวชิาการและการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 

ผูว้จิยัสอนวชิาภาษาไทย นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 พบวา่ ปัญหาท่ีส าคญัของนกัเรียน  คือ มีนกัเรียนจ านวนมาก
เขียนสรุปความไม่ได ้ไม่สามารถสรุปประเด็นส าคญัจากเร่ืองท่ีอ่านไดอ้ย่างถูกตอ้ง นกัเรียนจะใชว้ิธีการคดัลอกขอ้ความหรือเน้ือ
เร่ือง ไม่สามารถเรียบเรียงเร่ืองเป็นค าพูดของตนเองได ้ไม่สามารถแยกขอ้เท็จจริง ขอ้คิดเห็นได ้ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ 
นกัเรียนจึงไม่สามารถสรุปความจากเร่ืองท่ีเรียนได ้ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิในเร่ืองของการเขียนต ่า ดงัขอ้มูลจากรายงานการประเมิน
ตนเองของโรงเรียนวดัใหญ่ ปีการศึกษา 2563 นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 มีคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย เฉล่ียร้อยละ 68.65 ซ่ึงต ่ากวา่ท่ีโรงเรียนก าหนด คือ ร้อยละ 70 ผูว้จิยัจึงเห็นวา่ ควรแกไ้ขปัญหาในดา้นการเขียนสรุปความ 

นอกจากน้ี ครูผูส้อนยงัขาดการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ครูส่วนใหญ่ใช้การสอนแบบเน้นบรรยาย ขาด
กิจกรรมท่ีนกัเรียนมีส่วนร่วม ท าให้เกิดความเบ่ือหน่ายในการเรียน ครูจึงจ าเป็นตอ้งปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนให้มีความ
น่าสนใจ กระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ให้มากท่ีสุด (ชะลอ รอดลาย, 2538) กล่าวถึงปัญหาและสาเหตุของการท่ีนักเรียนอ่าน
หนงัสือแลว้สรุปความไม่ไดว้า่ มีสาเหตุหน่ึงมาจากตวัครูและวิธีการสอนของครู สอดคลอ้งกบัท่ี สุจริต เพียรชอบ (2538) กล่าวถึง 
ปัญหาการสอนเขียนวา่ ครูไม่ไดฝึ้กการเขียนสรุปความใหน้กัเรียน เพราะจ านวนนกัเรียนมาก ท าให้ไม่มีเวลาตรวจ ประกอบกบัใน
ปัจจุบนัครูมกัออกขอ้สอบเป็นแบบปรนยัเป็นส่วนใหญ่ นกัเรียนจึงขาดการฝึกเขียนแสดงความคิดเห็นหรือเรียบเรียงขอ้ความต่าง ๆ 
ดงันั้น จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีครูจะตอ้งหาวิธีการหลากหลายรูปแบบ ในการจดัการเรียนรู้เพ่ือพฒันาทกัษะการเขียนสรุปความ
ของนกัเรียน 

เทคนิคการสอนหน่ึงท่ีสามารถน ามาจดักิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพฒันาทกัษะ เขียนสรุปความของนกัเรียน คือ เทคนิคการ
สอน KWL Plus ซ่ึงเป็นเทคนิคท่ี Carr and Ogle (1987) พฒันาข้ึน ซ่ึงมีขั้นตอนส าคญั 5 ขั้นตอน คือ (1) ชั้น K (Know) หมายถึง 
ประสบการณ์เดิม หรือความรู้เดิม ของนกัเรียนท่ีเก่ียวกบัเร่ืองท่ีก าลงัจะอ่าน (2) ขั้น W (Want to know) หมายถึง นกัเรียนตอ้งการท่ี
จะรู้อะไร เก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะอ่าน ครูและนกัเรียนจะตั้งค  าถามในส่ิงท่ีอยากรู้ (3) ขั้น L (Learned) หมายถึง นกัเรียนรู้อะไรบา้ง จาก
การอ่าน (4) ขั้น Mapping เป็นการท าแผนผงัความคิด และ (5) ชั้น Summarizing เป็นการเขียนสรุปความเร่ืองหลงัจากการอ่าน 

จะเห็นไดว้่า เทคนิคการสอนดงักล่าว มีขั้นตอนในการแสวงหาความรู้อย่างชดัเจน Car and Ogle (1987) กล่าวไวว้า่ 
เทคนิค KWL Plus เป็นเทคนิควธีิสอนท่ีจะช่วยกระตุน้นกัเรียนใหเ้ป็นนกัคิดในขณะอ่าน โดยท่ีนกัเรียนจะท านายเหตุการณ์ในเร่ือง
ท่ีจะอ่านก่อนท่ีจะเร่ิมอ่านเร่ืองท่ีก าหนด นกัเรียนจะพิจารณาความรู้ความเขา้ใจของตนเองท่ีมีต่อเร่ืองท่ีจะอ่าน และเม่ือไดค้  าตอบจน
ครบถว้นแลว้ จึงน ามาเขียนเป็นแผนผงัความคิด เพ่ือสรุปความรู้ท่ีไดจ้ากการอ่าน น าไปสู่การเขียนสรุปความของเร่ืองไดใ้นท่ีสุด 
ผูว้จิยัจึงเห็นวา่ การจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคการสอน KWL Plus เป็นเทคนิคท่ีช่วยในการพฒันานกัเรียนใหมี้ทกัษะในการเขียนสรุป



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี
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ความได ้และยงัส่งเสริมการเรียนรู้วิชาภาษาไทยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองตามความสามารถของแต่ละคน ตลอดจน
สามารถน ามาเป็นแนวทางในการสอนใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

 
 1. เพื่อศึกษาผลของการใชเ้ทคนิคการสอน KWL Plus ท่ีมีต่อทกัษะการเขียนสรุปความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  

2. เพ่ือเปรียบเทียบทกัษะการเขียนสรุปความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคการสอน 
KWL Plus กบัวธีิสอนแบบดั้งเดิม 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 

แนวคดิเกีย่วกบัการสอนด้วยเทคนิค KWL Plus 
เทคนิค KWL Plus เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีสามารถน ามาพฒันาทกัษะการเขียนสรุปความได ้โดยผ่านการอ่าน แต่ละ

ขั้นตอนจูงใจใหน้กัเรียนอ่าน คิดวเิคราะห์โดยละเอียด และสามารถน าไปสู่การสรุปใจความของเร่ืองท่ีอ่านได ้และเขียนสรุปความ
ในท่ีสุด เป็นแนวคิดของ Carr and Ogle (1987) ประกอบดว้ย  

การจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWL Plus หมายถึง การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ทกัษะกระบวนการอ่าน ทกัษะการคิดอยา่ง
รู้ตวั การน าประสบการณ์เดิมของผูเ้รียนมาช่วยในการตีความเน้ือเร่ือง การมีส่วนรวมของนกัเรียนในการตั้งค  าถาม โดยมีขั้นตอนใน
การสอน ดงัน้ี (1) กิจกรรมนกัเรียนรู้อะไร K (what do I know) (2) กิจกรรมนกัเรียนตอ้งการรู้อะไร W (what do I want to learn) (3) 
กิจกรรมนกัเรียนไดเ้รียนรู้อะไร L1(what did I learn) (4) กิจกรรมสร้างเป็นแผนภูมิรูปภาพความคิด L2 (mapping) (5) กิจกรรมการ
สรุปเร่ือง L3 (summarizing) เพื่อเขียนสรุปเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีเรียนอีกคร้ังหน่ึง  

วชัรา เล่าเรียนดี (2556) ไดก้ าหนดขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWL Plus ไวด้งัน้ี 
1. ขั้น K (know) รู้อะไร จากเร่ืองท่ีใหอ่้าน หรือจากหวัเร่ืองท่ีก าหนด ก่อนท่ีครูจะให้ผูเ้รียนอ่านรายละเอียดของเร่ืองท่ีก าหนด 

ใหน้กัเรียนระดมสมองหาค าตอบหรือใหร้ะบุค าต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัช่ือเร่ือง/ค า/ความคิดรวบยอดท่ีระบุ 
2. ขั้น W (what do we want to learn) เราอยากรู้อะไร จากค าต่าง ๆ ท่ีระบุในขั้น K โดยให้นกัเรียนตั้งค  าถามจากค าท่ี

น าเสนอ ต่อจากนั้น ใหน้กัเรียนอ่านเร่ืองหรือบทอ่านท่ีก าหนดโดยละเอียด ตรวจสอบค าตอบ ขอ้เท็จจริงท่ีไดจ้ากการอ่าน  
3. ขั้น L1 (what did we learn) เราไดเ้รียนรู้อะไรบา้ง นกัเรียนเขียนค าตอบลงในตารางตรงช่อง L ตรวจสอบวา่ มีค าถาม

ใดบา้ง ท่ียงัไม่มีการตอบ 
4. ขั้น L2 สร้างแผนผงัความคิด (mind mapping) นกัเรียนตอ้งกลบัไปอ่านทบทวนจากขั้น K เพ่ือจะไดจ้ดัประเภทของส่ิงท่ี

เรียนรู้ โดยเขียนค าส าคญัไวต้รงกลางแผนผงัความคิด และเช่ือมโยงความสัมพนัธ์กบัค าส าคญัย่อย เพื่ออธิบายรายละเอียดของ
ความคิดหลกั 

5. ขั้น L3 ขั้นสรุป (summarizing) นกัเรียนเขียนสรุปความ การสรุปในขั้นน้ี เป็นการประเมินผลการเรียนรู้ของนกัเรียน ซ่ึง
จะบอกถึงความเขา้ใจในเร่ืองท่ีอ่านของนกัเรียน 

 
 

 

แนวคดิเกีย่วกบัทกัษะการเขียนสรุปความ  
 ทกัษะการเขียนสรุปความ เป็นทกัษะการเขียนท่ีตอ้งผา่นกระบวนการคิดอยา่งมีแบบแผน แลว้จึงสรุปเร่ืองราวต่าง ๆ เป็น
การเขียนสรุปเฉพาะประเด็นส าคญัของเร่ืองท่ีอ่าน โดย สมจิตร เม่นเกาะ (2546), พรฤดี ขวญัศิริกุล (2546) และกณัหา ค าหอมกุล  
(2547) ไดใ้หค้วามหมายของการเขียนสรุปความไวท้ านองเดียวกนัวา่ การเขียนสรุปความ หมายถึง การเก็บใจความส าคญัของเร่ือง
แลว้น ามาเรียบเรียงใหม่ การเขียนเฉพาะประเด็นส าคญัของเร่ือง โดยผา่นกระบวนการคิดใคร่ครวญอยา่งมีเหตุผล เพ่ือใหไ้ดใ้จความ
สั้น กะทดัรัด และสละสลวยดว้ยส านวนภาษาของผูเ้ขียนเอง โดยมีความหมายท่ีผูอ่้านเขา้ใจไดค้รบถว้นและน าไปใชป้ระโยชน์ได ้
ซ่ึงทกัษะการเขียนสรุปความ นบัวา่ เป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียนอยา่งมาก เพราะสามารถน าไปใชก้ารสรุปเน้ือหาของบทเรียนหรือเพ่ือ
ส่ือสารใหผู้อ่ื้นไดรั้บรู้ หรือเขา้ใจในส่ิงท่ีตนเสนอไดเ้ป็นอยา่งดี   
 หลกัการและขั้นตอนการเขียนสรุปความ ขั้นแรก การอ่านหรือการฟัง ในขั้นตอนน้ี ผูอ่้านหรือผูฟั้ง ควรมีสมาธิ และอ่าน
เน้ือเร่ืองอยา่งละเอียดอยา่งนอ้ย 2 คร้ัง เพ่ือให้เกิดความเขา้ใจและจบัใจความส าคญัของเร่ืองราวพอสังเขป ระหว่างท่ีอ่านหรือฟัง 
อาจขีดเสน้ใตค้  าส าคญัของแต่ละยอ่หนา้ไว ้ ต่อมา ขั้นการคิด เม่ืออ่านหรือฟังจบแลว้ ผูอ่้านควรตั้งค  าถามและตอบค าถามเก่ียวกบั
เร่ืองท่ีอ่าน เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจหรืออาจเขียนเป็นแผนผงัความคิด เคา้โครงร่างง่าย ๆ เก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่านหรือฟัง สุดทา้ย ขั้นการ
เขียน น าใจความส าคญัท่ีไดจ้ากแผนผงัความคิด มาเรียบเรียงใหม่ดว้ยภาษาของตนเอง เรียงล าดบัความคิดตามความเหมาะสม โดยมี
ใจความส าคญัครบถว้น ใชภ้าษาสั้น กะทดัรัด อ่านแลว้เขา้ใจตรงกนั 
 การวัดทักษะการเขียนสรุปความ ในการให้คะแนนการเขียนสรุปความนั้น จะพิจารณาจากผลงานของนักเรียนว่า มี
องคป์ระกอบของเร่ืองท่ีอ่านสมบูรณ์เพียงใด ซ่ึงมีผูก้  าหนดเกณฑไ์วม้ากมายแตกต่างกนัไป ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัวา่ ผูส้อนตอ้งการพฒันา
นกัเรียนในดา้นใดมากท่ีสุด ก็จะก าหนดเกณฑใ์นดา้นนั้นใหม้าก เกณฑท่ี์ใชว้ดัและประเมินผลทกัษะการเขียนสรุปความ โดยเกณฑ์
การประเมินของ ดุสิตา แดงประเสริฐ (2549) และธญัญาลกัษณ์ สังขแ์กว้ (2552) มีความสอดคลอ้งกนัและครอบคลุมองคป์ระกอบ
ยอ่ยในเร่ืองการเขียนสรุปใจความส าคญั การเขียนประโยคตามหลกัไวยากรณ์ การแบ่งวรรคตอน และการเขียนสะกดค า ผูว้ิจยัจึงน า
เกณฑ์มาใชเ้ป็นแนวทางให้คะแนนการเขียนสรุปความ แบ่งเป็น 3 ดา้น คือ  ดา้นการเขียนสรุปความของเร่ืองท่ีอ่าน จ านวน 5 
คะแนน ดา้นส านวนภาษา จ านวน 3 คะแนน และดา้นการเขียนสะกดค า จ านวน 2 คะแนน รวมทั้งส้ิน 10 คะแนน  

ผูว้จิยัไดศึ้กษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัทกัษะการเขียนสรุปความ พบวา่ งานวจิยัส่วนใหญ่ใชแ้ผนท่ีความคิด และชุดกิจกรรม
มาใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบั KWL Plus  แต่ยงัไม่พบการใชเ้ทคนิคการสอน KWL Plus มาใชใ้นการพฒันาทกัษะการ
เขียนสรุปความ ในระดบัประถมศึกษา ดงันั้น จึงสนใจท่ีจะน าการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคการสอน KWL Plus ดงักล่าว มาใชใ้น
การพฒันาทกัษะการเขียนสรุปความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  

 
วธีิด าเนินการวจิยั 

 
1.งานวิจยัเร่ืองน้ี เป็นการวิจยัก่ึงทดลอง (quasi-experimental research design) มีรูปแบบการวิจยัแบบ Post-Test-Only, 

Nonequivalent Control Group Design ใชแ้บบแผนการวิจยั แบ่งกลุ่มตวัอยา่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองจดัการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิคการสอน KWL Plus และกลุ่มควบคุมจดัการเรียนรู้ โดยวิธีการสอนแบบดั้งเดิม มีการเก็บขอ้มูลทั้งสองกลุ่มหลงัการทดลอง 
(post-test) การก าหนดประชากรกลุ่มเป้าหมาย ก าหนดกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ซ่ึงผูว้ิจยัใชว้ิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive 
sampling) คือ นกัเรียนกลุ่มท่ี 1 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/1 จ านวน 35 คน เป็นกลุ่มทดลองท่ีจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคการสอน KWL 
Plus และนกัเรียนกลุ่มท่ี 2 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/2 จ านวน 35 คน เป็นกลุ่มควบคุมท่ีจดัการเรียนรู้โดยวธีิการสอนแบบดั้งเดิม 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’
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แนวคดิเกีย่วกบัทกัษะการเขียนสรุปความ  
 ทกัษะการเขียนสรุปความ เป็นทกัษะการเขียนท่ีตอ้งผา่นกระบวนการคิดอยา่งมีแบบแผน แลว้จึงสรุปเร่ืองราวต่าง ๆ เป็น
การเขียนสรุปเฉพาะประเด็นส าคญัของเร่ืองท่ีอ่าน โดย สมจิตร เม่นเกาะ (2546), พรฤดี ขวญัศิริกุล (2546) และกณัหา ค าหอมกุล  
(2547) ไดใ้หค้วามหมายของการเขียนสรุปความไวท้ านองเดียวกนัวา่ การเขียนสรุปความ หมายถึง การเก็บใจความส าคญัของเร่ือง
แลว้น ามาเรียบเรียงใหม่ การเขียนเฉพาะประเด็นส าคญัของเร่ือง โดยผา่นกระบวนการคิดใคร่ครวญอยา่งมีเหตุผล เพ่ือใหไ้ดใ้จความ
สั้น กะทดัรัด และสละสลวยดว้ยส านวนภาษาของผูเ้ขียนเอง โดยมีความหมายท่ีผูอ่้านเขา้ใจไดค้รบถว้นและน าไปใชป้ระโยชน์ได ้
ซ่ึงทกัษะการเขียนสรุปความ นบัวา่ เป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียนอยา่งมาก เพราะสามารถน าไปใชก้ารสรุปเน้ือหาของบทเรียนหรือเพ่ือ
ส่ือสารใหผู้อ่ื้นไดรั้บรู้ หรือเขา้ใจในส่ิงท่ีตนเสนอไดเ้ป็นอยา่งดี   
 หลกัการและขั้นตอนการเขียนสรุปความ ขั้นแรก การอ่านหรือการฟัง ในขั้นตอนน้ี ผูอ่้านหรือผูฟั้ง ควรมีสมาธิ และอ่าน
เน้ือเร่ืองอยา่งละเอียดอยา่งนอ้ย 2 คร้ัง เพ่ือให้เกิดความเขา้ใจและจบัใจความส าคญัของเร่ืองราวพอสังเขป ระหว่างท่ีอ่านหรือฟัง 
อาจขีดเสน้ใตค้  าส าคญัของแต่ละยอ่หนา้ไว ้ ต่อมา ขั้นการคิด เม่ืออ่านหรือฟังจบแลว้ ผูอ่้านควรตั้งค  าถามและตอบค าถามเก่ียวกบั
เร่ืองท่ีอ่าน เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจหรืออาจเขียนเป็นแผนผงัความคิด เคา้โครงร่างง่าย ๆ เก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่านหรือฟัง สุดทา้ย ขั้นการ
เขียน น าใจความส าคญัท่ีไดจ้ากแผนผงัความคิด มาเรียบเรียงใหม่ดว้ยภาษาของตนเอง เรียงล าดบัความคิดตามความเหมาะสม โดยมี
ใจความส าคญัครบถว้น ใชภ้าษาสั้น กะทดัรัด อ่านแลว้เขา้ใจตรงกนั 
 การวัดทักษะการเขียนสรุปความ ในการให้คะแนนการเขียนสรุปความนั้น จะพิจารณาจากผลงานของนักเรียนว่า มี
องคป์ระกอบของเร่ืองท่ีอ่านสมบูรณ์เพียงใด ซ่ึงมีผูก้  าหนดเกณฑไ์วม้ากมายแตกต่างกนัไป ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัวา่ ผูส้อนตอ้งการพฒันา
นกัเรียนในดา้นใดมากท่ีสุด ก็จะก าหนดเกณฑใ์นดา้นนั้นใหม้าก เกณฑท่ี์ใชว้ดัและประเมินผลทกัษะการเขียนสรุปความ โดยเกณฑ์
การประเมินของ ดุสิตา แดงประเสริฐ (2549) และธญัญาลกัษณ์ สังขแ์กว้ (2552) มีความสอดคลอ้งกนัและครอบคลุมองคป์ระกอบ
ยอ่ยในเร่ืองการเขียนสรุปใจความส าคญั การเขียนประโยคตามหลกัไวยากรณ์ การแบ่งวรรคตอน และการเขียนสะกดค า ผูว้ิจยัจึงน า
เกณฑ์มาใชเ้ป็นแนวทางให้คะแนนการเขียนสรุปความ แบ่งเป็น 3 ดา้น คือ  ดา้นการเขียนสรุปความของเร่ืองท่ีอ่าน จ านวน 5 
คะแนน ดา้นส านวนภาษา จ านวน 3 คะแนน และดา้นการเขียนสะกดค า จ านวน 2 คะแนน รวมทั้งส้ิน 10 คะแนน  

ผูว้จิยัไดศึ้กษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัทกัษะการเขียนสรุปความ พบวา่ งานวจิยัส่วนใหญ่ใชแ้ผนท่ีความคิด และชุดกิจกรรม
มาใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบั KWL Plus  แต่ยงัไม่พบการใชเ้ทคนิคการสอน KWL Plus มาใชใ้นการพฒันาทกัษะการ
เขียนสรุปความ ในระดบัประถมศึกษา ดงันั้น จึงสนใจท่ีจะน าการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคการสอน KWL Plus ดงักล่าว มาใชใ้น
การพฒันาทกัษะการเขียนสรุปความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  

 
วธีิด าเนินการวจิยั 

 
1.งานวิจยัเร่ืองน้ี เป็นการวิจยัก่ึงทดลอง (quasi-experimental research design) มีรูปแบบการวิจยัแบบ Post-Test-Only, 

Nonequivalent Control Group Design ใชแ้บบแผนการวิจยั แบ่งกลุ่มตวัอยา่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองจดัการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิคการสอน KWL Plus และกลุ่มควบคุมจดัการเรียนรู้ โดยวิธีการสอนแบบดั้งเดิม มีการเก็บขอ้มูลทั้งสองกลุ่มหลงัการทดลอง 
(post-test) การก าหนดประชากรกลุ่มเป้าหมาย ก าหนดกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ซ่ึงผูว้ิจยัใชว้ิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive 
sampling) คือ นกัเรียนกลุ่มท่ี 1 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/1 จ านวน 35 คน เป็นกลุ่มทดลองท่ีจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคการสอน KWL 
Plus และนกัเรียนกลุ่มท่ี 2 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/2 จ านวน 35 คน เป็นกลุ่มควบคุมท่ีจดัการเรียนรู้โดยวธีิการสอนแบบดั้งเดิม 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี
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    เคร่ืองมือการวจิยัมี 2 ประเภท ไดแ้ก่ (1) เคร่ืองมือการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบทดสอบวดัความสามารถการเขียน
สรุปความ ใชเ้ป็นแบบทดสอบวดัความสามารถของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หลงัการทดลอง (post-test) (2) เคร่ืองมือการ
ทดลอง ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้ทกัษะการเขียนสรุปความโดยใชเ้ทคนิคการสอน KWL Plus จ านวน 6 แผน และแผนการ
จดัการเรียนรู้ทกัษะการเขียนสรุปความโดยใชว้ธีิการสอนแบบดั้งเดิม จ านวน 6 แผน รวมทั้งส้ิน 12 แผน 

2. การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั มีดงัน้ี 
    2.1 แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคการสอน KWL Plus และแผนการจดัการเรียนรู้โดยวธีิการสอนแบบดั้งเดิม  
          ผูว้จิยัด าเนินการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคการสอน KWL Plus จ านวน 6 แผน แผนละ 1 ชัว่โมง รวม

ทั้งส้ิน 6 ชั่วโมง และแผนการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบดั้งเดิม จ านวน 6 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง รวมทั้ งส้ิน 6 ชัว่โมง 
จากนั้น ให้อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องของเน้ือหาและการใชภ้าษา ก่อนน าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน พิจารณา
ความตรงเชิงเน้ือหา (content validity) และน าผลมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) โดยแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีโดยใชเ้ทคนิคการ
สอน KWL Plus ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งอยูร่ะหวา่ง 0.67-1.00 และแผนการจดัการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบดั้งเดิม ไดค้่าดชันี
ความสอดคลอ้งอยูร่ะหวา่ง 0.67-1.00 และปรับปรุงแกไ้ข จดัท าเป็นฉบบัสมบูรณ์ 

    2.2 แบบทดสอบวดัความสามารถการเขียนสรุปความ 
          ผูว้ิจัยสร้างแบบทดสอบวดัความสามารถการเขียนสรุปความ โดยเป็นแบบอตันัยการเขียนสรุปความ พร้อมกับ

เกณฑ์การตรวจประเมินการเขียนสรุปความ (scoring rubric) ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ซ่ึงจดัการทดสอบหลงัการ
จดัการเรียนรู้ ผูว้ิจยัจะประเมินการเขียน 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ (1) การสรุปใจความส าคญั (ค่าน ้ าหนัก = 4) (2) ส านวนภาษา (ค่า
น ้ าหนกัคะแนน = 3) (3) การเขียนสะกดค า (ค่าน ้ าหนกัคะแนน = 3) รวมทั้งส้ิน 10 คะแนน น าแบบแบบทดสอบวดัความสามารถ
และเกณฑก์ารประเมินทกัษะการเขียนสรุปความ เสนออาจารยท่ี์ปรึกษางานวจิยั และผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความ
เหมาะสมของภาษาและพิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence--IOC) 
อยูร่ะหวา่ง 0.67-1.00 ซ่ึงสอดคลอ้งกนัในเกณฑท่ี์ยอมรับได ้น าแบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียนสรุปความและเกณฑก์าร
ตรวจให้คะแนน ท่ีได้ปรับปรุงแลว้ไปทดลองใช้ ( try-out) ซ่ึงก าหนดให้ท าแบบทดสอบ 20 นาที เพ่ือน ามาปรับปรุง แก้ไข
ขอ้บกพร่องใหดี้ข้ึน แลว้จึงน าไปใชจ้ริง 
 3. การด าเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมขอ้มูลจดัการเรียนรู้ทกัษะการเขียนสรุปความ ตามแผนการจดัการเรียนรู้กลุ่ม
ทดลอง จ านวน 6 แผน และกลุ่มควบคุม จ านวน 6 แผน แผนละ 1 คาบ (คาบละ 60 นาที) โดยผูว้ิจยัเป็นผูด้  าเนินการจดัการเรียนรู้
ดว้ยตนเอง หลงัจากจดักิจกรรมการเรียนการสอนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแลว้ ผูว้ิจยัให้นกัเรียนแบบวดัความสามารถการ
เขียนสรุปความ (post-test) ผูว้จิยัวเิคราะห์ขอ้มูลจากคะแนนการเขียนสรุปความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใชโ้ปรแกรม
ส าเร็จรูปเพื่อการวิจยัทางสังคมศาสตร์ (Statistical Package for the Social Science--SPSS for Windows version 26) โดยด าเนินการ 
วิเคราะห์คะแนนการเขียนสรุปความของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หลงัการทดลอง โดยการค านวณค่ามชัฌิมเลขคณิต (χ) ค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) และการวเิคราะห์คุณภาพของวธีิการตรวจให้คะแนนแบบสอบอตันยั คะแนนเฉล่ียท่ีไดจ้ากการตรวจ
ให้คะแนนแบบสอบอตันัยดว้ยวิธีการตรวจให้คะแนน จากผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน มาวิเคราะห์หาความเท่ียงของการตรวจให้
คะแนนระหวา่งผูต้รวจ จ านวน 3 คน (inter rater reliability) และวิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนการเขียนสรุปความของกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม หลงัการทดลอง โดยการน าคะแนนมาหาค่าร้อยละ และค่าเฉล่ียร้อยละโดยการทดสอบค่าที แบบกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีเป็นอิสระต่อกนั (independent sample t test) 
 
 

ผลการวจิยั 
 

ตาราง 1 
แสดงผลการเปรียบเทียบทักษะการเขียนสรุปความหลงัการจัดการเรียนรู้ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ระหว่างกลุ่มท่ีได้รับ
การสอนโดยใช้เทคนิคการสอน KWL Plus (กลุ่มทดลอง) กับกลุ่มท่ีได้รับการสอนโดยวิธีการสอนแบบดัง้เดิม (กลุ่มควบคุม)   
การเปรียบเทียบทกัษะการ

เขียนสรุปความ 
หลงัการจดัการเรียนรู้ 

จ านวนนกัเรียน 
(N) 

คะแนนเตม็ X SD 
t test 

t df Sig. 

กลุ่มทดลอง 35 10 7.69 1.64 44.02 69 .000 

กลุ่มควบคุม 35 10 6.71 2.32    

*p < .05 
 
 จากตาราง 1 พบวา่ คะแนนทกัษะการเขียนสรุปความหลงัการทดลอง ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มทดลองท่ีใช้
เทคนิคการสอน KWL Plus มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.69 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.636  (X = 7.69, SD = 1.64) ส่วนกลุ่มควบคุมท่ีใช้
วธีิการสอนแบบดั้งเดิม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.71 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.323 (X = 6.71, SD = 2.32) เม่ือตรวจสอบพบวา่ 
นกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีใชเ้ทคนิคการสอน KWL Plus หลงัการทดลอง สูงกวา่นกัเรียนกลุ่มควบคุมท่ีใชว้ิธีการสอนแบบดั้งเดิม อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

สรุปผลการวจิยั 
 1. ทกัษะการเขียนสรุปความโดยใชเ้ทคนิคการสอน KWL Plus ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยรวมทกัษะการ
เขียนสรุปความ อยูใ่นระดบัดี  

2. ทกัษะการเขียนสรุปความ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มท่ีเรียนโดยใชเ้ทคนิคการสอน KWL Plus หลงัการ
สอน สูงกวา่นกัเรียนกลุ่มท่ีใชว้ธีิการสอนแบบดั้งเดิม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

อภิปรายผล 
 

 1. ทกัษะการเขียนสรุปความความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใชเ้ทคนิคการสอน KWL Plus อยูใ่นระดบัดี โดย
พิจารณาจากคะแนนการเขียนสรุปความ คะแนนเต็ม 10 คะแนน นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียอยูท่ี่ 7.69 คะแนนโดยรวมทกัษะการเขียน
สรุปความ อยูใ่นระดบัดี ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะเทคนิคการสอน KWL Plus มีขั้นตอนในการแสวงหาความรู้อยา่งชดัเจน Carr and Ogle 
(1987) กล่าวไวว้า่ เทคนิค KWL Plus เป็นเทคนิควธีิสอนท่ีจะช่วยกระตุน้นกัเรียนใหเ้ป็นนกัคิดในขณะอ่าน โดยท่ีนกัเรียนจะท านาย
เหตุการณ์ในเร่ืองท่ีจะอ่านก่อนท่ีจะเร่ิมอ่านเร่ืองท่ีก าหนด นกัเรียนจะพิจารณาความรู้ความเขา้ใจของตนเองท่ีมีต่อเร่ืองท่ีจะอ่าน 
และเม่ือไดค้  าตอบจนครบถว้นแลว้ จึงน ามาเขียนเป็นแผนผงัความคิดเพ่ือสรุปความรู้ท่ีไดจ้ากการอ่าน น าไปสู่การเขียนสรุปความ
ของเร่ืองไดใ้นท่ีสุด (วชัรา เล่าเรียนดี, 2548) เทคนิคดงักล่าว สามารถน ามาใชใ้นการพฒันาทกัษะการเขียนสรุปความได ้เพราะแต่
ละขั้นนั้น สามารถจูงใจให้นกัเรียนอ่านงานเขียนอยา่งละเอียด นอกจากน้ี การถามค าถามและเสริมแรงของครู ยงัช่วยให้นกัเรียน
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ผลการวจิยั 
 

ตาราง 1 
แสดงผลการเปรียบเทียบทักษะการเขียนสรุปความหลงัการจัดการเรียนรู้ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ระหว่างกลุ่มท่ีได้รับ
การสอนโดยใช้เทคนิคการสอน KWL Plus (กลุ่มทดลอง) กับกลุ่มท่ีได้รับการสอนโดยวิธีการสอนแบบดัง้เดิม (กลุ่มควบคุม)   
การเปรียบเทียบทกัษะการ

เขียนสรุปความ 
หลงัการจดัการเรียนรู้ 

จ านวนนกัเรียน 
(N) 

คะแนนเตม็ X SD 
t test 

t df Sig. 

กลุ่มทดลอง 35 10 7.69 1.64 44.02 69 .000 

กลุ่มควบคุม 35 10 6.71 2.32    

*p < .05 
 
 จากตาราง 1 พบวา่ คะแนนทกัษะการเขียนสรุปความหลงัการทดลอง ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มทดลองท่ีใช้
เทคนิคการสอน KWL Plus มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.69 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.636  (X = 7.69, SD = 1.64) ส่วนกลุ่มควบคุมท่ีใช้
วธีิการสอนแบบดั้งเดิม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.71 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.323 (X = 6.71, SD = 2.32) เม่ือตรวจสอบพบวา่ 
นกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีใชเ้ทคนิคการสอน KWL Plus หลงัการทดลอง สูงกวา่นกัเรียนกลุ่มควบคุมท่ีใชว้ิธีการสอนแบบดั้งเดิม อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

สรุปผลการวจิยั 
 1. ทกัษะการเขียนสรุปความโดยใชเ้ทคนิคการสอน KWL Plus ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยรวมทกัษะการ
เขียนสรุปความ อยูใ่นระดบัดี  

2. ทกัษะการเขียนสรุปความ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มท่ีเรียนโดยใชเ้ทคนิคการสอน KWL Plus หลงัการ
สอน สูงกวา่นกัเรียนกลุ่มท่ีใชว้ธีิการสอนแบบดั้งเดิม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

อภิปรายผล 
 

 1. ทกัษะการเขียนสรุปความความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใชเ้ทคนิคการสอน KWL Plus อยูใ่นระดบัดี โดย
พิจารณาจากคะแนนการเขียนสรุปความ คะแนนเต็ม 10 คะแนน นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียอยูท่ี่ 7.69 คะแนนโดยรวมทกัษะการเขียน
สรุปความ อยูใ่นระดบัดี ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะเทคนิคการสอน KWL Plus มีขั้นตอนในการแสวงหาความรู้อยา่งชดัเจน Carr and Ogle 
(1987) กล่าวไวว้า่ เทคนิค KWL Plus เป็นเทคนิควธีิสอนท่ีจะช่วยกระตุน้นกัเรียนใหเ้ป็นนกัคิดในขณะอ่าน โดยท่ีนกัเรียนจะท านาย
เหตุการณ์ในเร่ืองท่ีจะอ่านก่อนท่ีจะเร่ิมอ่านเร่ืองท่ีก าหนด นกัเรียนจะพิจารณาความรู้ความเขา้ใจของตนเองท่ีมีต่อเร่ืองท่ีจะอ่าน 
และเม่ือไดค้  าตอบจนครบถว้นแลว้ จึงน ามาเขียนเป็นแผนผงัความคิดเพ่ือสรุปความรู้ท่ีไดจ้ากการอ่าน น าไปสู่การเขียนสรุปความ
ของเร่ืองไดใ้นท่ีสุด (วชัรา เล่าเรียนดี, 2548) เทคนิคดงักล่าว สามารถน ามาใชใ้นการพฒันาทกัษะการเขียนสรุปความได ้เพราะแต่
ละขั้นนั้น สามารถจูงใจให้นกัเรียนอ่านงานเขียนอยา่งละเอียด นอกจากน้ี การถามค าถามและเสริมแรงของครู ยงัช่วยให้นกัเรียน
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อยากแสวงหาความรู้และค าตอบ ซ่ึงเป็นเน้ือหาท่ีนกัเรียนจะสรุปเป็นใจความได ้โดยทกัษะการเขียนสรุปความ เป็นทกัษะการเขียน
ท่ีตอ้งผา่นกระบวนการคิดอยา่งมีแบบแผน แลว้จึงสรุปเร่ืองราวต่าง ๆ เป็นการเขียนสรุปเฉพาะประเด็นส าคญัของเร่ืองท่ีอ่าน โดยใช้
หลกัการเขียนตอบค าถามให้ได้สาระส าคญั และน าเน้ือหาส าคัญดังกล่าวมาเรียบเรียงใหม่ให้สละสลวยต่อเน่ืองอย่างชัดเจน 
กะทดัรัด และไดใ้จความสมบูรณ์ครบถว้นดว้ยส านวนภาษาของตนเอง ซ่ึงทกัษะการเขียนสรุปความน้ี นับว่า เป็นประโยชน์ต่อ 
ผูเ้รียนอยา่งมาก เพราะสามารถน าไปใชก้ารสรุปเน้ือหาของบทเรียนหรือเพ่ือส่ือสารให้ผูอ่ื้นไดรั้บรู้หรือเขา้ใจในส่ิงท่ีตนเสนอได้
เป็นอยา่งดี เทคนิคการสอน KWL Plus เป็นเทคนิคท่ีช่วยในการพฒันานกัเรียนให้มีทกัษะในการเขียนสรุปความได ้และยงัส่งเสริม
การเรียนรู้วชิาภาษาไทยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองตามความสามารถของแต่ละคน ดงันั้น จึงสรุปไดว้า่ ทกัษะการเขียน
สรุปความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใชเ้ทคนิคการสอน KWL Plus สามารถช่วยพฒันาให้นกัเรียนมีทกัษะการเขียน
สรุปความท่ีดี ดงัจะเห็นไดจ้ากนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีไดรั้บการเทคนิคการสอน KWL Plus มีความสามารถในการเขียน
สรุปความสูงข้ึน  
 2. นักเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดยใชเ้ทคนิคการสอน KWL Plus มีทกัษะการเขียนสรุปความ สูงกวา่นกัเรียนท่ีสอนดว้ย
วิธีการสอนแบบดั้งเดิม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจาก เทคนิค KWL Plus เป็นวิธีการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้นกัเรียนฝึกคิดอยา่งเป็นระบบ เช่ือมโยงต่อเน่ืองกนัตามล าดบัขั้นตอนของเทคนิค KWL Plus ตั้งแต่ชั้น K, W 
และ L ซ่ึงถือไดว้า่ เป็นกระบวนการท่ีท าใหผู้เ้รียนเขา้ใจเร่ืองท่ีอ่านและสามารถรวบรวมขอ้มูลจากเน้ือหาท่ีไดอ่้านอยา่งครอบคลุม 
และไดจ้ดบนัทึกส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ไว ้เม่ือท ากิจกรรมมาถึงขั้น Plus คือ การสร้างแผนผงัความคิด นกัเรียนจะตอ้งคิดและจดัระบบขอ้มูล
ท่ีจดบนัทึกไวใ้ห้เป็นความคิดหลกั ความคิดรอง และความคิดยอ่ย มาสร้างเป็นแผนผงัความคิด แสดงความสัมพนัธ์ของความคิด
ดงักล่าว โดยใชค้  าสั้น ๆ เม่ือท ากิจกรรมขั้นสุดทา้ย คือ การเขียนสรุปความ นกัเรียนจะใชข้อ้มูลจากแผนผงัความคิด เสมือนโครงร่าง
ในการเขียน จึงท าใหส้ามารถสรุปความไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ไดใ้จความดว้ยภาษาของตนเอง โดยใชเ้ทคนิค KWL Plus เป็นกระบวนการ
คิดท่ีส่งเสริมทกัษะการเขียนสรุปความ สอดคลอ้งกบัความหมายของการเขียนสรุปความ ดงัท่ี สรวีย ์เคียนสันเทียะ (2545) และ 
สมจิตร เม่นเกาะ (2546) กล่าวไดว้า่ การเขียนสรุปความ หมายถึง การเขียนเฉพาะประเด็นส าคญัของเร่ือง โดยผ่านกระบวนการคิด 
ใคร่ครวญอยา่งมีเหตุผล เพื่อให้ไดใ้จความสั้น กะทดัรัด และสละสลวยดว้ยส านวนภาษาของผูเ้ขียนเอง สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 
Carr and Ogle (1987) ท่ีกล่าววา่ เทคนิค KWL Plus สามารถส่งเสริมความเขา้ใจในการอ่านและการสรุปความ โดยเฉพาะชั้นสร้าง
แผนผงัความคิด (mind mapping) เพราะเป็นการรวบรวมขอ้มูลและจดัล าดบัความส าคญัของขอ้มูล  เป็นขั้นท่ีนกัเรียนตอ้งอาศยั
ความรู้ใหม่จากเร่ืองท่ีอ่าน และสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งสาระต่าง ๆ โดยการสร้างแผนผงั ค าส าคญัท่ีแสดงออกถึงความเขา้ใจท่ี 
แทจ้ริงแลว้ น ามาเขียนสรุปความ ในชั้นสรุปความ (summarizing) ซ่ึงเป็นขั้นท่ีฝึกและส่งเสริมการเขียนสรุปความโดยตรง โดยน า
ขอ้มูลจากแผนผงัความคิดมาเรียบเรียงเป็นใจความส าคญัด้วยภาษาของตนเอง จากท่ีไดก้ล่าวถึงแต่ละขั้นตอนของการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ดว้ยเทคนิคการสอน KWL Plus สรุปไดว้า่ เทคนิคการสอน KWL Plus สามารถพฒันาทกัษะการเขียนสรุปความไดสู้งข้ึน 
 

ข้อเสนอแนะเพือ่การน าไปปใช้ 
 

 ครูควรศึกษาการจดัการเรียนรู้ โดยใชเ้ทคนิคการสอน KWL Plus อยา่งละเอียด เพ่ือความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งและน าไปใชส้อน
ไดจ้นเกิดความช านาญ ควรอธิบายขั้นตอนการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคการสอน KWL Plus ให้ผูเ้รียนเขา้ใจขั้นตอนและวิธีการ
จดัการเรียนรู้อยา่งชดัเจน เพ่ือไม่ใหเ้กิดความสบัสนในการท ากิจกรรม และในการปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม ครูควรกระตุน้ให้นกัเรียนได้
ฝึกปฏิบติัหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกคน เพ่ือใหน้กัเรียนไดมี้ความมัน่ใจ กลา้แสดงออก อีกทั้งกลา้เสนอแนวความคิดของตนเอง

เวลาเขา้ร่วมกิจกรรม และผลัดเปล่ียนกันเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี  ส่ิงส าคญั คือ เม่ือท ากิจกรรมกลุ่มเสร็จแล้ว ควรมีการเฉลย
แบบทดสอบทุกคร้ัง เพ่ือใหน้กัเรียนเห็นแนวค าตอบการเขียนสรุปความท่ีถูกตอ้ง 
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บทคดัย่อ 

 
 การวิจยัในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของการใชว้ิธีการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวรรณคดีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 และเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทยของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกบัการจัดการเรียนรู้แบบดั้ งเดิม ประชากรกลุ่มเป้าหมายคือ 
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนจนัทร์กระจ่าง (นามสมมติ) แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง ซ่ึงจดัการ
เรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน จ านวน 20 คน และกลุ่มควบคุมซ่ึงจดัการเรียนรู้แบบดั้งเดิม จ านวน 20 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บ
รวมรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ (1) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี และ (2) แผนการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดวิธีการเรียนรู้
โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน จ านวน 3 แผนการสอน รวมทั้งส้ิน 6 ชัว่โมง วเิคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าเฉล่ียมชัฌิมเลขคณิต ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (SD) และทดสอบค่านยัส าคญัของความแตกต่าง โดยใชส้ถิติทดสอบที ผลการวิจยัสรุปได ้ดงัน้ี (1) ผลของการใชว้ิธีการ
จดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานท่ีมีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 หลงัเรียน สูงกวา่ก่อน
เรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทยของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีไดรั้บการ
จดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน แตกต่างกบัการจดัการเรียนรู้แบบดั้งเดิม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
ค าส าคญั: ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทย, การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  
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Abstract 

 
 This study aimed to study the effects of problem-based learning on the learning achievement of the literature of 
Mathayomsuksa 6 students and to compare the learning achievement of Thai literature between Mathayomsuksa 6 students who 
learned based on problem-based learning and traditional learning. The population consisted of Mathayomsuksa 6 students in the 
second semester, the academic year 2021 at Chankrachang School (pseudonym), divided into the experimental group of 20 students 
with problem-based learning and the control group of 20 students with traditional learning. The data collection tool was (1) The 
literature learning achievement test. (2) The tool employed in the experiment was a lesson plan on the effects of problem-based 
learning, totaling 6 hours. For data analysis, mean, standard deviation (SD), and t test were employed. The findings revealed that 
(1) the effects of problem-based learning on the learning achievement of the literature of Mathayomsuksa 6 students after were 
higher than before using problem-based learning with a statistical significance of .05. (2) The learning achievement of Thai 
literature of Mathayomsuksa 6 students with problem-based learning was different from those with traditional learning with a 
statistical significance of .05. 
 
Keywords: Learning Achievement of Thai Literature, Problem-Based Learning 
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Abstract 

 
 This study aimed to study the effects of problem-based learning on the learning achievement of the literature of 
Mathayomsuksa 6 students and to compare the learning achievement of Thai literature between Mathayomsuksa 6 students who 
learned based on problem-based learning and traditional learning. The population consisted of Mathayomsuksa 6 students in the 
second semester, the academic year 2021 at Chankrachang School (pseudonym), divided into the experimental group of 20 students 
with problem-based learning and the control group of 20 students with traditional learning. The data collection tool was (1) The 
literature learning achievement test. (2) The tool employed in the experiment was a lesson plan on the effects of problem-based 
learning, totaling 6 hours. For data analysis, mean, standard deviation (SD), and t test were employed. The findings revealed that 
(1) the effects of problem-based learning on the learning achievement of the literature of Mathayomsuksa 6 students after were 
higher than before using problem-based learning with a statistical significance of .05. (2) The learning achievement of Thai 
literature of Mathayomsuksa 6 students with problem-based learning was different from those with traditional learning with a 
statistical significance of .05. 
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บทน า 
 

 ร่ืนฤทยั สจัจพนัธ์ุ (2549) ไดก้ล่าวไวว้า่ วรรณคดีเป็นศิลปะทางภาษาท่ีมนุษยใ์ชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารและถ่ายทอด
ความคิดของตนเองท่ีมีต่อส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนรอบตวั ภาษาและวรรณคดี จึงเป็นกระจกเงาสะทอ้นความเป็นไปและเปล่ียนแปลงของ
สงัคมวฒันธรรม ดงันั้น การสอนวรรณคดีไทย จึงส าคญัดงัเช่นท่ี วิมลศรี ศุษิลวรณ์ (2553) ให้ความเห็นวา่ การศึกษาวรรณคดีไทย
ควรเป็นการใชว้รรณคดีสร้างการเรียนรู้ดว้ยใจอยา่งใคร่ครวญ เรียนรู้เพ่ือการเปล่ียนแปลง เกิดความสุข เกิดอิสระ เกิดความรักเพ่ือน
มนุษยแ์ละธรรมชาติ อนัเป็นเพ่ือการอยูร่่วมกนัอยา่งมีสุข  
 ดว้ยความส าคญัของการศึกษาวรรณคดีดังกล่าวปัจจุบัน ในขณะท่ีสอนพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีของ
นกัเรียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายนั้น มีผลสัมฤทธ์ิท่ีลดลง จากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีในภาคเรียนท่ี 1 และภาค
เรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2563 และภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 พบวา่ ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นวรรณคดีนอ้ยกวา่สาระ
อ่ืน จากฝ่ายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยท่ีไดจ้ากวิชาการของโรงเรียน นอกจากนั้น ยงัพบปัญหา กล่าวคือ นักเรียนไม่
สามารถท าความเขา้ใจในวรรณคดีท่ีเรียน  เน่ืองมาจากค าศพัท์ท่ียาก นักเรียนมีประสบการณ์น้อย และค าประพนัธ์มีลกัษณะยาว
ส่งผลให้ผูเ้รียนเบ่ือหน่าย อีกทั้งยงัไม่สามารถถอดค าประพนัธ์เพ่ือส่ือความได ้เป็นเหตุให้ผูเ้รียนไม่เขา้ใจในเน้ือหา จนส่งผลให้
นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีต ่า 

จากปัญหาการจดัการเรียนรู้วรรณคดีไทยท่ีกล่าวมาขา้งตน้ แสดงให้เห็นว่า ครูผูส้อนควรให้ความส าคญักบัการจดัการ
เรียนรู้เพ่ือพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี โดยแนวทางท่ีส าคญัคือ ครูจะตอ้งหาวิธีการสอนท่ีแปลกใหม่ น่าสนใจ เพื่อให้
การเรียนวรรณคดีไม่น่าเบ่ือ และสร้างใหผู้เ้รียนไดเ้ลง็เห็นและน าประโยชน์จากวรรณคดีไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้

ผูว้จิยัไดศึ้กษาวิธีการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (problem-based learning) ซ่ึงเป็นวิธีการเรียนรู้บนหลกัของการ
ใชปั้ญหาเป็นจุดเร่ิมตน้ในการเช่ือมโยงความรู้ท่ีมีเขา้กบัความรู้ใหม่ (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550) นอกจากนั้น ยงัช่วย
ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้จากค าตอบท่ีไดรั้บผ่านการตั้งค  าถาม และช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทกัษะ กระบวนการต่าง ๆ  เหมาะ
ส าหรับน ามาพฒันาการจดัการเรียนการสอน โดยเฉพาะกบัการเรียนวรรณคดีท่ีเน้ือหาส่วนใหญ่เกิดจากสาเหตุและน าไปสู่จุดจบ ซ่ึง
เกิดจากสาเหตุเกือบทั้งหมด ท าให้สามารถกระตุน้นักเรียนให้เกิดการสนใจเรียนวรรณคดีและน าไปสู่การเรียนการสอน เพื่อให้
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีของนกัเรียนมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั การใชปั้ญหาเป็นฐาน
ในการจดัการเรียนรู้ พบวา่ งานวจิยัไดจ้ดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานในการแกปั้ญหาในทกัษะของปัญหาเชิงสร้างสรรค ์ทกัษะ
การจบัใจความ และการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ แต่ไม่พบวา่ มีงานวจิยัท่ีไดศึ้กษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีร่วมกบัการจดัการ
เรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ด้วยเหตุดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาในประเด็นการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน
และผลสัมฤทธ์ิต่อการจดัการเรียนดว้ยรูปแบบดงักล่าวในการสอนวรรณคดีไทย เพื่อน าผลการวิจยัไปประยุกต์ใชใ้นการจดัการ
เรียนรู้วรรณคดีไทยในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายชั้นอ่ืน ๆ หรือผูท่ี้สนใจต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 

1. เพ่ือศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 6   

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทยของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน กบั การจดัการเรียนรู้แบบดั้งเดิม 

 
 

ค าถามวจิยั 
 

วิธีการจัดการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน จะส่งผลอย่างไร ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 

 
ขอบเขตการวจิยั 

 
ประชากรทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมาย 

ประชากรท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนจนัทร์กระจ่าง (นามสมมติ) จ านวน 40 คน 
แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 1 ห้อง จ านวน 20 คน ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน และกลุ่มควบคุม 1 ห้องเรียน จ านวน 20 
คน ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบดั้งเดิม ซ่ึงก าลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา  
 
ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจิยั 

1. ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ 
    1.1 การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
    1.2 การจดัการเรียนรู้แบบดั้งเดิม 
2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทยของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาป่ี 6  

 
เนือ้หาทีใ่ช้ในการวจิยั 

 
    เน้ือหาท่ีก าหนดให้นักเรียนศึกษาตามสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระท่ี 5 วรรณคดีและวรรณกรรม ตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ได้แก่ เร่ือง ขุนช้าง ขุนแผน ตอนขุนช้างถวายฎีกา สามคัคีเภทค าฉันท์ และ       
กาพยเ์ห่เรือ 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

1. การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน หมายถึง การจดัการเรียนรู้ท่ีมุ่งใหผู้เ้รียนรู้จกัและเขา้ใจปัญหาพร้อมท่ีจะหาแนว
ทางการแกไ้ขปัญหาดว้ยการศึกษาคน้ควา้จากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ผูเ้รียนเป็นผูแ้สวงหาความรู้ดว้ยตนเอง โดยการท างานร่วมกนัเป็น
กลุ่ม ซ่ึงการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ผูว้ิจัยได้น าขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานของ ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา (2550) มาใชใ้นการศึกษา ซ่ึงมี 6 ขั้นตอนดงัน้ี 

    ขั้นท่ี 1 ก าหนดปัญหา เป็นขั้นท่ีผูส้อนจดัสถานการณ์ต่าง ๆ กระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจและตั้งปัญหา สามารถ
ก าหนดส่ิงท่ีเป็นปัญหาท่ีผูเ้รียนอยากรู้อยากเห็นได ้และเกิดความสนใจท่ีคน้หาค าตอบ  

    ขั้นท่ี 2 ท าความเขา้ใจกบัปัญหา ผูเ้รียนท าความเขา้ใจปัญหาท่ีตอ้งเรียนรู้ของผูเ้รียนจะต้องอธิบายส่ิงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัปัญหาได ้ 

    ขั้นท่ี 3 ด าเนินการศึกษาคน้ควา้ ผูเ้รียนก าหนดส่ิงท่ีตอ้งเรียนด าเนินการดว้ยวธีิการหลากหลาย 
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2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทยของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาป่ี 6  

 
เนือ้หาทีใ่ช้ในการวจิยั 

 
    เน้ือหาท่ีก าหนดให้นักเรียนศึกษาตามสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระท่ี 5 วรรณคดีและวรรณกรรม ตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ได้แก่ เร่ือง ขุนช้าง ขุนแผน ตอนขุนช้างถวายฎีกา สามคัคีเภทค าฉันท์ และ       
กาพยเ์ห่เรือ 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

1. การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน หมายถึง การจดัการเรียนรู้ท่ีมุ่งใหผู้เ้รียนรู้จกัและเขา้ใจปัญหาพร้อมท่ีจะหาแนว
ทางการแกไ้ขปัญหาดว้ยการศึกษาคน้ควา้จากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ผูเ้รียนเป็นผูแ้สวงหาความรู้ดว้ยตนเอง โดยการท างานร่วมกนัเป็น
กลุ่ม ซ่ึงการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ผูว้ิจัยได้น าขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานของ ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา (2550) มาใชใ้นการศึกษา ซ่ึงมี 6 ขั้นตอนดงัน้ี 

    ขั้นท่ี 1 ก าหนดปัญหา เป็นขั้นท่ีผูส้อนจดัสถานการณ์ต่าง ๆ กระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจและตั้งปัญหา สามารถ
ก าหนดส่ิงท่ีเป็นปัญหาท่ีผูเ้รียนอยากรู้อยากเห็นได ้และเกิดความสนใจท่ีคน้หาค าตอบ  

    ขั้นท่ี 2 ท าความเขา้ใจกบัปัญหา ผูเ้รียนท าความเขา้ใจปัญหาท่ีตอ้งเรียนรู้ของผูเ้รียนจะต้องอธิบายส่ิงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัปัญหาได ้ 

    ขั้นท่ี 3 ด าเนินการศึกษาคน้ควา้ ผูเ้รียนก าหนดส่ิงท่ีตอ้งเรียนด าเนินการดว้ยวธีิการหลากหลาย 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

874874

 
 

    ขั้นท่ี 4 สังเคราะห์ความรู้และสรุป ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มสรุปผลงานของกลุ่มตนเองและประเมินผลงานวา่ ขอ้มูลท่ีศึกษา
คน้ควา้มีความเหมาะสมหรือไม่ เพียงใด 

    ขั้นท่ี 5 สรุปและประเมินค่าของค าตอบ ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มสรุปผลงานของกลุ่มตนเอง และประเมินผลงานวา่ ขอ้มูลท่ี
ศึกษาคน้ควา้มีความเหมาะสมหรือไม่ เพียงใด โดยพยายามตรวจสอบแนวคิดภายในกลุ่มของตนเองอยา่งอิสระ ทุกกลุ่มช่วยกนัสรุป
องคค์วามรู้ในภาพรวมของปัญหาอีกคร้ัง  

    ขั้นท่ี 6 น าเสนอและประเมินผลงาน ผูเ้รียนน าขอ้มูลท่ีไดม้าจดัระบบองคค์วามรู้ และน าเสนอเป็นผลงานในรูปแบบท่ี
หลากหลาย  ผูเ้รียนทุกกลุ่ม รวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัปัญหา ร่วมกนัประเมินผลงาน 

2. การจดัการเรียนรู้แบบดั้งเดิม  (conventional teaching methods) หมายถึง การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยการบรรยาย 
อภิปราย ซกัถาม และการใชส่ื้อประกอบ ซ่ึงมีขั้นตอนดงัน้ี (1) ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน (2) ขั้นการสอน และ (3) ขั้นสรุป 

3. นกัเรียน หมายถึง นกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนจนัทร์
กระจ่าง (นามสมมติ) กรุงเทพมหานคร 
 4. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี หมายถึง คะแนนความสามารถของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ซ่ึงวดัไดจ้ากการท า
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี เร่ือง ขุนชา้ง ขุนแผน ตอนขุนชา้งถวายฎีกา สามคัคีเภทค าฉันท์ และกาพยเ์ห่เรือ โดย
ใชท้ฤษฎีของบลูมในการวดัพฤติกรรมการเรียนรู้ 6 ระดบั คือ ความรู้-ความจ า ความเขา้ใจ การน าไปใช ้การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ 
และการประเมินค่า ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนและไดผ้า่นการทดสอบหาคุณภาพแลว้ 
 

วธีิด าเนินการวจิยั 
 

 การวจิยัในคร้ังน้ี เป็นการวจิยัก่ึงทดลอง (quasi-experimental research design) มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาผลของการใชว้ิธีการ
จดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานท่ีมีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 และเปรียบเทียบผลการ
ทดสอบหลงัเรียนระหวา่งการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานกบัการจดัการเรียนรู้แบบดั้งเดิม 
 
ประชากรทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมาย (target population) 

ประชากรท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีใชศึ้กษาในคร้ังน้ี คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียนจนัทร์กระจ่าง (นามสมมติ) 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 2 หอ้งเรียน รวม 40 คน เป็นกลุ่มทดลอง 1 หอ้งเรียน จ านวน 20 คน ท่ีไดใ้ชก้ารจดัการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน กลุ่มควบคุม 1 ห้องเรียน จ านวน 20 คน ท่ีใช้วิธีการสอนรูปแบบดั้ งเดิม ตามแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี
สอดคลอ้งกบัหลกัสูตร 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช่ในการวจิยั ประกอบดว้ย 

1. แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 3 แผน แผนละ 2 ชัว่โมง รวม 6 
ชัว่โมง และแผนการจดัการเรียนรู้ทางวรรณคดีไทย (แบบดั้งเดิม) ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 3 แผน แผนละ 2 ชัว่โมง 
รวม 6 ชัว่โมง 

2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 แบบเลือกตอบ (multiple choice 
test) แบบปรนยั ชนิด 4 ตวัเลือก จ านวน 40 ขอ้โดยใชท้ฤษฎีของบลูมในการวดัพฤติกรรมการเรียนรู้ 6 ระดบั คือ ความรู้-ความจ า 
ความเขา้ใจ การน าไปใช ้การวเิคราะห์ การสงัเคราะห์ และการประเมินค่า 

 
 

การวเิคราะห์ข้อมลู 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจยัทางสังคมศาสตร์ (Statistic Package for 
Social Science--SPSS for Windows) ดงัน้ี 
 วิเคราะห์ขอ้มูลของคะแนนเปรียบเทียบผลการทดสอบคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยวิธีการจดัการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานท่ีใชก้บักลุ่มควบคุม โดยการค านวณค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) แลว้วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการทดสอบค่าที 
(t test for dependent Sample) คือ t test dependent และ t test independent 
 

ผลการวจิยัและการอภิปรายผล 
 

การวเิคราะห์ (descriptive statistic ) ผลของการใชว้ธีิการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วรรณคดีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
ตาราง 1 
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนและหลงัการใช้วิธีการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) 
กลุ่มทดลอง N คะแนนเตม็ ค่าเฉล่ีย SD t p 
ก่อนเรียน 20 40 16.65 2.52 -16.76** .000 
หลงัเรียน 20 40 29.40 2.23 

*p < .05 
 จากตาราง 1 พบวา่ คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 หลงัการจดัการเรียนรู้โดย
ใชปั้ญหาเป็นฐาน (Mean = 29.40, SD = 2.23) สูงกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้ (Mean = 16.65, SD = 2.52) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 
 
ตาราง  2  
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานกับการจัดการเรียนรู้แบบดั้งเดิม 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี N ค่าเฉล่ีย SD t df Sig. 
กลุ่มทดลอง 20 29.00 2.34 3.29* 

 
38 .002 

 กลุ่มควบคุม 20 25.70 3.81 31 
*p < .05 
 จากตาราง 2 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 หลงัการสอนท่ีไดรั้บการจดัการ
เรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานมีค่าเฉล่ียคะแนนหลงัเรียนสูงกวา่ค่าเฉล่ียคะแนนของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบดั้งเดิม 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
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การวเิคราะห์ข้อมลู 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจยัทางสังคมศาสตร์ (Statistic Package for 
Social Science--SPSS for Windows) ดงัน้ี 
 วิเคราะห์ขอ้มูลของคะแนนเปรียบเทียบผลการทดสอบคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยวิธีการจดัการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานท่ีใชก้บักลุ่มควบคุม โดยการค านวณค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) แลว้วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการทดสอบค่าที 
(t test for dependent Sample) คือ t test dependent และ t test independent 
 

ผลการวจิยัและการอภิปรายผล 
 

การวเิคราะห์ (descriptive statistic ) ผลของการใชว้ธีิการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วรรณคดีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
ตาราง 1 
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนและหลงัการใช้วิธีการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) 
กลุ่มทดลอง N คะแนนเตม็ ค่าเฉล่ีย SD t p 
ก่อนเรียน 20 40 16.65 2.52 -16.76** .000 
หลงัเรียน 20 40 29.40 2.23 

*p < .05 
 จากตาราง 1 พบวา่ คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 หลงัการจดัการเรียนรู้โดย
ใชปั้ญหาเป็นฐาน (Mean = 29.40, SD = 2.23) สูงกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้ (Mean = 16.65, SD = 2.52) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 
 
ตาราง  2  
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานกับการจัดการเรียนรู้แบบดั้งเดิม 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี N ค่าเฉล่ีย SD t df Sig. 
กลุ่มทดลอง 20 29.00 2.34 3.29* 

 
38 .002 

 กลุ่มควบคุม 20 25.70 3.81 31 
*p < .05 
 จากตาราง 2 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 หลงัการสอนท่ีไดรั้บการจดัการ
เรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานมีค่าเฉล่ียคะแนนหลงัเรียนสูงกวา่ค่าเฉล่ียคะแนนของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบดั้งเดิม 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

876876

 
 

การอภิปรายผล 
 

จากผลการวจิยัพบวา่ ผลของการใชว้ธีิการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ี อาจจะมาจาก วิธีการจดัการ
เรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานนั้น สามารถกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดการตั้งค  าถามและคน้หาค าตอบ ซ่ึงจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้และ
เกิดความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีเรียนมากกว่าการสอนแบบปกติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ประพนัธ์ศิริ สุเสารัจ (2551) ท่ีกล่าวถึง การจดัการ
เรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานวา่ เป็นกระบวนการในการเรียนรู้ท่ีเร่ิมตน้จากปัญหาท่ีเกิดข้ึน โดยท่ีปัญหานั้น จะเป็นตวักระตุน้ให้
ผูเ้รียนเกิดความอยากรู้และเสาะแสวงหาความรู้ เพื่อคน้พบค าตอบหรือ เพ่ือให้เกิดความเขา้ใจในรายละเอียดของปัญหานั้นดว้ย
ตนเองนอกจากนั้น ผูเ้รียนก็จะประเมินผลของการเรียนรู้ดว้ยตนเองอีกดว้ย  

ซ่ึงสอดคลอ้งกับผลงานวิจัยของ อภิชัย เหล่าพิเดช (2556) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง  การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
ความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของปัญหาสังคมในประเทศไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ด้วยวิธีการเรียนรู้
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน พบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองปัญหาทางสงัคมของไทยดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานของ
นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 หลงัการจัดการเรียนรู้ สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 และ
ความสามารถในการคิดแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์ เร่ืองปัญหาสังคมในประเทศไทยของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ดว้ยวิธีการ
เรียนรู้แบบใชปั้ญหา ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เป็นผลสอดคลอ้งทางดา้นของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ย
วธีิการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

และผลการวจิยัพบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทยของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดย
ใชปั้ญหาเป็นฐาน มีค่าเฉล่ียสูงกวา่กลุ่มท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบดั้งเดิม ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีเกิด
การเรียนรู้ในดา้นของการคิดแกปั้ญหาจากการตั้งค  าถามจนน าไปสู่ค าตอบ ท าให้เกิดการเช่ือมโยงความรู้ความคิด ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 
วาสนา ก่ิมเท้ิง (2553) ท่ีกล่าวถึง การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานว่า เป็นรูปแบบหรือวิธีการเรียนรู้แบบหน่ึง ท่ีมีการใช้
ค  าถามหรือปัญหาเป็นตวักระตุน้ เพ่ือใชน้ าทางผูเ้รียนใหเ้กิดความสนใจอยากรู้วา่ ตน้เหตุของปัญหาคืออะไร เป็นท่ีมาของจุดตั้งตน้
ของกระบวนการเรียนรู้ และเป็นตวักระตุน้ในการพฒันาทกัษะ รวมไปถึงการแกปั้ญหา และน ามาซ่ึงการพฒันาผูเ้รียน สู่การเป็นผูท่ี้
สามารถเรียนรู้โดยการช้ีน าตนเองไดเ้พ่ือแกปั้ญหา  

 
ข้อเสนอแนะ 

 
การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ครูผูส้อนควรท าความเขา้ใจในขั้นตอนการจดักิจกรรมให้ชดัเจน และควรเตรียม

ส่ือใหพ้ร้อมส าหรับการจดักิจกรรมในแต่ละคร้ัง และอีกส่ิงท่ีผูส้อนควรพึงระวงัคือ การใชร้ะยะเวลาในการสอนแต่ละคร้ัง เน่ืองจาก
ใชเ้วลาค่อนขา้งมาก จากการท่ีผูเ้รียนตอ้งอ่านเน้ือหาวรรณคดีและคน้พบปัญหาท่ีเกิดข้ึน และในแต่ละขั้นใชร้ะยะเวลาไม่เท่ากนั 
ดงันั้น ผูส้อนจึงควรควบคุมและบริหารจดัการเวลาใหดี้ เพ่ือใชร้ะยะเวลาใหค้รบตามกิจกรรมท่ีระบุไว ้

 
 
 
 

 

 
 

ข้อเสนอแนะในงานวจิยัคร้ังต่อไป 
 

1. การศึกษาการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานนั้น ควรมีการศึกษาวรรณคดีเร่ืองอ่ืนในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย
เช่น มธัยมศึกษาปีท่ี 4 หรือชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 เพ่ิมเติม เพ่ือใชใ้นการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีในระดบัชั้นอ่ืน ๆ 
ต่อไป 

2. ในการจดักิจกรรมการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ผูส้อนควรท าความเขา้ใจในเน้ือหาและอธิบายให้ผูเ้รียนเขา้ใจใน
ขั้นตอนของการแกปั้ญหาเป็นฐาน และควรด าเนินการตามระยะเวลาท่ีก าหนด เพ่ือใหก้ารทดลองส าเร็จลุล่วง หากผูส้อนไม่ควบคุม
ระยะเวลาใหช้ดัเจน จะส่งผลต่อการด าเนินกิจกรรมดงักล่าว และก่อใหเ้กิดความล่าชา้ 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’
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ข้อเสนอแนะในงานวจิยัคร้ังต่อไป 
 

1. การศึกษาการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานนั้น ควรมีการศึกษาวรรณคดีเร่ืองอ่ืนในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย
เช่น มธัยมศึกษาปีท่ี 4 หรือชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 เพ่ิมเติม เพ่ือใชใ้นการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีในระดบัชั้นอ่ืน ๆ 
ต่อไป 

2. ในการจดักิจกรรมการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ผูส้อนควรท าความเขา้ใจในเน้ือหาและอธิบายให้ผูเ้รียนเขา้ใจใน
ขั้นตอนของการแกปั้ญหาเป็นฐาน และควรด าเนินการตามระยะเวลาท่ีก าหนด เพ่ือใหก้ารทดลองส าเร็จลุล่วง หากผูส้อนไม่ควบคุม
ระยะเวลาใหช้ดัเจน จะส่งผลต่อการด าเนินกิจกรรมดงักล่าว และก่อใหเ้กิดความล่าชา้ 
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บทคดัย่อ 
 
 การวจิยัคร้ังน้ี เป็นวจิยัก่ึงทดลอง โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาผลของการใชแ้นวการสอนแบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน (CBL)  
ท่ีมีต่อทกัษะการเขียนเรียงความของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 และเปรียบเทียบทักษะการเขียนเรียงความของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ระหว่างกลุ่มท่ีได้รับการสอนโดยใช้แนวการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) กบักลุ่มท่ีไดรั้บการสอน      
โดยวิธีการสอนแบบดั้งเดิม ประชากรกลุ่มเป้าหมายในการวิจยัคร้ังน้ี คือ สามเณรนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสานฝัน 
(นามสมมติ) จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ท่ีก าลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 2 ห้องเรียน รวมทั้งส้ิน 40 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวการสอนแบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน (CBL) แผนการจดัการ
เรียนรู้โดยใชว้ธีิการสอนแบบดั้งเดิม จ านวนกลุ่มละ 6 แผน แผนละ 1 คาบ คาบละ 50 นาที และแบบทดสอบเพื่อวดัทกัษะการเขียน
เรียงความชนิดอตันยั วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติค่าเฉล่ีย (x̅)  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) และทดสอบค่า t test ผลการวิจยั
พบวา่ (1) ผลของการใชแ้นวการสอนแบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน (CBL) ท่ีมีต่อทกัษะการเขียนเรียงความของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา 
ปีท่ี 2 จากการประเมินแลว้ ทกัษะการเขียนเรียงความอยู่ในระดบัดี (ร้อยละ 80.75) และ (2) นักเรียนท่ีใชแ้นวการสอนแบบ
สร้างสรรคเ์ป็นฐาน (CBL) หลงัการทดลอง มีค่าเฉล่ียท่ีดีกวา่นกัเรียนท่ีใชว้ิธีการสอนแบบดั้งเดิม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05   
 
ค าส าคญั: การสอนแบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน (CBL), ทกัษะการเขียนเรียงความ 
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Abstract 

 
 The purposes of this research were to study the impacts of using a Creativity-Based Learning (CBL) approach on skills 
required for writing an essay of grade eighth students and to compare the aforementioned skills required for writing an essay of 
those students between two groups, Experimental and Control. The target population consisted of 40 students who studied in 
grade eighth in the second semester of the academic year 2021 at San Fun School (pseudonym) in Phra Nakhon Si Ayutthaya 
province, Thailand. The students were divided into the two groups. Students within the Experimental group were taught through 
lesson plans following the CBL approach and those students within Control group were taught through lesson plans following 
conventional teaching methods. After the experiment, both student groups were tested via an essay test. Research data were 
examined by arithmetic means ( x̅ ) standard deviation (SD) and testing the significance of the difference with t test. The findings 
showed that the Experimental group’s average score of skills required for writing an essay was at a good evaluation level (80.75 
per cent). The Experimental group’s average score of skills required for writing an essay was higher than that of Control group at 
0.05 level of significance. 
 
Keywords: Creativity-Based Learning (CBL), Skills Required for Writing an Essay 
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บทน า 
 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2552) กล่าวถึงสภาพการเรียนการสอนวชิาภาษาไทยในปัจจุบนัวา่ มิไดมุ่้งหวงัให้นกัเรียนอ่านออก
เขียนไดเ้พียงอยา่งเดียว แต่มุ่งพฒันาให้นกัเรียนสามารถน าความรู้ไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ไดจ้ริง ยิ่งในปัจจุบนัการติดต่อส่ือสารท่ี
เป็นลายลกัษณ์อกัษรจะตอ้งมีความชดัเจนและถูกตอ้ง เพื่อจะส่ือความหมายให้เกิดความเขา้ใจทั้งสองฝ่าย ทกัษะการเขียนจึงมี
ความส าคญัอยา่งมาก เน่ืองจากใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารไดเ้ป็นอย่างดี รวมทั้งผูเ้รียนเองก็สามารถน าการเขียนไปใชใ้นการ
เขียนส่ือสาร ท่ีแสดงถึงเอกลกัษณ์การใชภ้าษาของคนไทยท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
 การเขียนในสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย มีความส าคญัในการส่ือสาร สามารถน าเสนอขอ้มูล ความรู้ ความคิด มา  
เรียบเรียงเป็นภาษาเขียน ดงัท่ี ประดับ จันทร์สุขศรี (2551) กล่าวว่า การเขียนท่ีแสดงความคิด มีองค์ประกอบท่ีชัดเจน ล าดับ
ความคิด และแสดงทศันคติของผูเ้ขียนไดเ้ป็นอยา่งดี ไดแ้ก่ การเขียนเรียงความ แต่ในปัจจุบนัสภาพปัญหาการจดัการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมธัยมศึกษาตอนตน้ พบว่า นักเรียนหลายคนเขียนเรียงความไม่เป็น ขาดความเขา้ใจ ไม่มี
ความคิดสร้างสรรค ์ดงัท่ี อภิวรรณ วรีะสมิทธ์ (2550) ท่ีกล่าวไวว้า่ สาเหตุหลกัของการเขียนเรียงความอาจจะมาจากนกัเรียนไม่ชอบ
เขียนเรียงความ นกัเรียนไดรั้บการฝึกฝนนอ้ย ไม่ไดรั้บการฝึกอยา่งเตม็ท่ีอยา่งเตม็รูปแบบ ซ่ึงผลลพัธ์ท่ีนกัเรียนไดจ้ากการเรียนอยา่ง
ไม่เต็มท่ี จึงท าให้นักเรียนวางโครงเร่ืองไม่เป็น เร่ืองท่ีเขียนไม่ตรงกบัหัวขอ้ท่ีตั้งไว ้โดยเหตุน้ีเอง ผูเ้ขียนเรียงความอาจจะเขียน
ส่ือสารให้ผูอ่ื้นเกิดความเขา้ใจยากในส่ิงท่ีตนเองก าลงัส่ือสารออกไป ดงันั้น จึงควรพฒันาการเขียนเรียงความของนักเรียนอยู่
สม ่าเสมอ เพื่อกระตุน้ความสนใจของนกัเรียนและฝึกฝนนกัเรียนจนเกิดความช านาญในเร่ืองการเขียนเรียงความท่ีนกัเรียนสามารถ
น าไปพฒันาตนเองได ้ 
 โรงเรียนสานฝัน (นามสมมติ) เป็นโรงเรียนส าหรับสามเณร ตั้งอยูใ่นจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา มีการจดัการเรียนการสอน
ในระดบันกัธรรมชั้นตรี โท เอก ซ่ึงเป็นวชิาบงัคบัของหลกัสูตรปริยติัธรรมท่ีสามเณรนกัเรียนไดเ้รียนในทุกระดบัช่วงชั้นของแต่ละ
นกัธรรม คือ การเขียนเรียงความแกก้ระทูธ้รรม ซ่ึงเป็นวิชาท่ีมีความส าคญัในระดบัการเขียนเป็นอยา่งยิ่ง ดงัท่ี อรรถพล จอมมงคล 
(2556) กล่าววา่ การเขียนเรียงความแกก้ระทูธ้รรมกบัการเขียนเรียงความ มีลกัษณะท่ีเหมือนกนั แต่มีส่วนท่ีต่างกนั คือ การเขียน
เรียงความแกก้ระทูธ้รรม จะมีสุภาษิตภาษาบาลีเป็นกระทูต้ั้งท่ีใชเ้ป็นหัวขอ้ในการอธิบายหลกัธรรมของสุภาษิตนั้น ๆ ซ่ึงผูเ้ขียน
จะตอ้งเอาหวัขอ้สุภาษิตท่ีเป็นภาษาบาลีมาอธิบายเขียนเป็นเรียงความ เปรียบเทียบกบัเรียงความทัว่ไป คือ เป็นการก าหนดหัวเร่ือง
ใน   การเขียนเรียงความท่ีผูเ้ขียนจะตอ้งอธิบายเขียนเป็นเรียงความต่อไป ซ่ึงมีองคป์ระกอบหลกั ๆ 3 ส่วนเหมือนกนั คือ ค าน า เน้ือ
เร่ือง และสรุป ดว้ยเหตุน้ี ผูว้ิจยัจึงเห็นวา่ การเขียนเรียงความมีความส าคญัต่อการฝึกทกัษะการเขียนและควรท่ีจะหาแนวการสอน
ใหม่ท่ีเหมาะสมแก่การพฒันาการเขียนเรียงความ 
 อรวรรณ อุดมสุข (2564) กล่าววา่ วิธีเรียนแบบหน่ึงท่ีสามารถฝึกฝนกระบวนการคิด เพื่อพฒันาทกัษะไดเ้ป็นอยา่งดี คือ 
การเรียนรู้โดยใชแ้นวการสอนแบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน ท่ีสามารถพฒันาทกัษะการเขียนเรียงความของผูเ้รียนได ้วิธีการน้ี แสดงถึง
ความคิดหลกัและความคิดยอ่ย ๆ ของงานเขียนไดเ้ป็นอยา่งดี และท าใหผู้เ้รียนเกิดความคิดสร้างสรรคใ์นการท ากิจกรรมการเรียนรู้ 
 แนวการสอนแบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน (CBL) ดงัท่ี วริิยะ ฤๅชยัพาณิชย ์และวรวรรณ นิมิตพงษก์ุล (2562) กล่าวไวว้า่ เป็น
การน าหลกัการสอน Active Learning มาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ ร่วมดว้ยโครงสร้างหลกัท่ีพฒันามาจากวิธีสอนแบบใชปั้ญหาเป็น
ฐาน (Problem Based Learning--PBL) และแนวทางการพฒันาความคิดแนวขนาน (parallel thinking) โดยการสังเคราะห์เป็น
กระบวนการเรียนรู้ การสอนนั้น จะเปล่ียนบทบาทจากการเป็นผูบ้รรยายเน้ือหาต่าง ๆ อยา่งละเอียด มาเป็นผูอ้  านวยความสะดวก 
คอยช่วยเหลือใหค้  าแนะน า เพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งสูงสุด ซ่ึงมีวิธีสอน 5 ขั้นตอน ดงัน้ี คือ (1) ขั้นกระตุน้ความ
สนใจ (2) ขั้นตั้งปัญหาและแบ่งกลุ่ม (3) ขั้นการคน้และคิด (4) ขั้นน าเสนอ และ (5) ขั้นประเมินผล การจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวการ

 
 

สอนแบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน (CBL) เป็นแนวการสอนท่ีจะช่วยให้ผูเ้รียนคิดไดอ้ยา่งเป็นระบบ พฒันาให้ผูเ้รียนมีทกัษะการศึกษา
คน้ควา้ดว้ยตนเองดา้นความคิดสร้างสรรค ์ท าใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจอยากท่ีจะแสวงหาเรียนรู้ดว้ยตนเอง (กฤษณา ทิมสี, 2562)  
 จากการศึกษางานวจิยัพบวา่ ผูว้ิจยัหลายคนไดใ้ชแ้นวการสอนแบบสร้างสรรคเ์ป็นฐานในบริบทการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
เช่น การพฒันาความคิดสร้างสรรคแ์ละผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หรือผลการจดัการเรียนรู้แบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน (CBL) ร่วมกบัส่ือ
อินโฟกราฟิกท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทย เร่ือง กาพยพ์ระไชยสุริยา ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ซ่ึงเป็น
งานวิจยัของ อรวรรณ อุดมสุข (2564) ซ่ึงผูว้ิจยัเห็นวา่ ยงัไม่มีการน าแนวการสอนแบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน (CBL) มาใชใ้นบริบท
การเขียนเรียงความ ดว้ยหลกัการและเหตุผลดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาผลของการใช้แนวการสอนแบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน
(CBL) ท่ีมีต่อทักษะในการเขียนเรียงความ ของสามเณรนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสานฝัน(นามสมมติ) จังหวดั
พระนครศรีอยธุยา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเรียนรู้และฝึกฝนการเขียนเรียงความ อนัจะเป็นประโยชน์
แก่นกัเรียนในการศึกษาการเขียนเรียงความต่อไป 
 

วตัถุประสงค์การวจิยั 
 

 1. เพื่อศึกษาผลของการใช้แนวการสอนแบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน (CBL) ท่ีมีต่อทกัษะการเขียนเรียงความ ของนักเรียน   
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  
 2. เพื่อเปรียบเทียบทกัษะการเขียนเรียงความ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ระหวา่งกลุ่มท่ีไดรั้บการสอนโดยใชแ้นว
การสอนแบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน (CBL) กบั กลุ่มท่ีไดรั้บการสอนโดยวธีิการสอนแบบดั้งเดิม 
 

สมมตฐิานของการวจิยั 
 

 นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีไดรั้บการสอนดว้ยแนวการสอนแบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน (CBL) หลงัการทดลอง มีทกัษะ
การเขียนเรียงความ สูงกวา่กลุ่มท่ีไดรั้บการสอนแบบดั้งเดิม 
 

ขอบเขตของการวจิยั 
 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
 ประชากรกลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ สามเณรนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสานฝัน (นามสมมติ) 
จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ท่ีก าลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 2 ห้องเรียน มีนกัเรียนรวม 40 คน โดยการจดั
หอ้งเรียนเป็นแบบคละความสามารถ และมีความรู้พ้ืนฐานวชิาภาษาไทยไม่แตกต่างกนั ตรวจสอบไดจ้ากการจดัระดบัความรู้ในช่วง
ชั้นท่ีผา่นมา โดยใชว้ธีิการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ห้อง 1 จ านวน 20 คน เป็นกลุ่ม
ทดลองท่ีจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวการสอนแบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน (CBL) และนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ห้อง 2 จ านวน 20 คน 
เป็นกลุ่มควบคุม ท่ีจดัการเรียนรู้โดยวธีิการสอนแบบดั้งเดิม  
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี

881881

 
 

สอนแบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน (CBL) เป็นแนวการสอนท่ีจะช่วยให้ผูเ้รียนคิดไดอ้ยา่งเป็นระบบ พฒันาให้ผูเ้รียนมีทกัษะการศึกษา
คน้ควา้ดว้ยตนเองดา้นความคิดสร้างสรรค ์ท าใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจอยากท่ีจะแสวงหาเรียนรู้ดว้ยตนเอง (กฤษณา ทิมสี, 2562)  
 จากการศึกษางานวจิยัพบวา่ ผูว้ิจยัหลายคนไดใ้ชแ้นวการสอนแบบสร้างสรรคเ์ป็นฐานในบริบทการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
เช่น การพฒันาความคิดสร้างสรรคแ์ละผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หรือผลการจดัการเรียนรู้แบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน (CBL) ร่วมกบัส่ือ
อินโฟกราฟิกท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทย เร่ือง กาพยพ์ระไชยสุริยา ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ซ่ึงเป็น
งานวิจยัของ อรวรรณ อุดมสุข (2564) ซ่ึงผูว้ิจยัเห็นวา่ ยงัไม่มีการน าแนวการสอนแบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน (CBL) มาใชใ้นบริบท
การเขียนเรียงความ ดว้ยหลกัการและเหตุผลดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาผลของการใช้แนวการสอนแบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน
(CBL) ท่ีมีต่อทักษะในการเขียนเรียงความ ของสามเณรนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสานฝัน(นามสมมติ) จังหวดั
พระนครศรีอยธุยา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเรียนรู้และฝึกฝนการเขียนเรียงความ อนัจะเป็นประโยชน์
แก่นกัเรียนในการศึกษาการเขียนเรียงความต่อไป 
 

วตัถุประสงค์การวจิยั 
 

 1. เพื่อศึกษาผลของการใช้แนวการสอนแบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน (CBL) ท่ีมีต่อทกัษะการเขียนเรียงความ ของนักเรียน   
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  
 2. เพื่อเปรียบเทียบทกัษะการเขียนเรียงความ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ระหวา่งกลุ่มท่ีไดรั้บการสอนโดยใชแ้นว
การสอนแบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน (CBL) กบั กลุ่มท่ีไดรั้บการสอนโดยวธีิการสอนแบบดั้งเดิม 
 

สมมตฐิานของการวจิยั 
 

 นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีไดรั้บการสอนดว้ยแนวการสอนแบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน (CBL) หลงัการทดลอง มีทกัษะ
การเขียนเรียงความ สูงกวา่กลุ่มท่ีไดรั้บการสอนแบบดั้งเดิม 
 

ขอบเขตของการวจิยั 
 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
 ประชากรกลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ สามเณรนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสานฝัน (นามสมมติ) 
จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ท่ีก าลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 2 ห้องเรียน มีนกัเรียนรวม 40 คน โดยการจดั
หอ้งเรียนเป็นแบบคละความสามารถ และมีความรู้พ้ืนฐานวชิาภาษาไทยไม่แตกต่างกนั ตรวจสอบไดจ้ากการจดัระดบัความรู้ในช่วง
ชั้นท่ีผา่นมา โดยใชว้ธีิการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ห้อง 1 จ านวน 20 คน เป็นกลุ่ม
ทดลองท่ีจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวการสอนแบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน (CBL) และนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ห้อง 2 จ านวน 20 คน 
เป็นกลุ่มควบคุม ท่ีจดัการเรียนรู้โดยวธีิการสอนแบบดั้งเดิม  
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

882882

 
 

ตัวแปรทีศึ่กษาในงานวจิยั 
 ตวัแปรตน้ (independent variables) ไดแ้ก่ การจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวการสอนแบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน (CBL)  
 ตวัแปรตาม (dependent variable) ไดแ้ก่ ทกัษะในการเขียนเรียงความของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
 

วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
 

 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลของการใชแ้นวการสอนแบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน (CBL) ท่ีมีต่อ
ทกัษะการเขียนเรียงความของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ดงัน้ี 
 
แนวการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) 

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์, คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, ฝ่ายวชิาการ (2564) กล่าวถึงความหมายของการสอน
แบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน (creativity-based learning) วา่ เป็นหน่ึงในรูปแบบการสอนแนว Active Learning ท่ีวิจยักบัเด็กไทย เพ่ือ
ออกแบบการสอนให้ผูเ้รียนได้ครบสองดา้น คือ ไดท้ั้งดา้นเน้ือหาวิชาและทกัษะในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะอยา่งยิ่งดว้ยการสอน
รูปแบบน้ี จะท าให้ผูเ้รียนมีทกัษะในการคิดสร้างสรรค์ไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม ไดมี้การน าไปใชแ้ลว้และไดผ้ลดี คือ เป็นการสอนท่ี 
ท าใหผู้เ้รียน คิดวเิคราะห์ และคิดสร้างสรรค ์ต่างจากการสอนแบบดั้งเดิม 

ส านกังานพฒันานวตักรรมการจดัการศึกษา (2559) กล่าวถึงความส าคญัของการสอนแบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน (CBL) วา่
เป็นการจดัการเรียนรู้เนน้ส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนท่ีมุ่งพฒันาทกัษะการคิดวเิคราะห์ และทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ของผูเ้รียน
ดว้ยรูปแบบท่ีหลากหลาย เรียนรู้จากกิจกรรมการปฏิบติัจริงจากประสบการณ์ตรง โดยครูเน้นการบรรยายให้ค  าปรึกษา กระตุน้
ผูเ้รียนใหเ้กิดการเรียนรู้และปรับสภาพใหเ้หมาะสมต่อการเรียนรู้ 

วริิยะ ฤๅชยัพาณิชย ์และวรวรรณ นิมิตพงษก์ุล (2562) กล่าววา่ กระบวนการเรียนรู้ของแนวการสอนแบบสร้างสรรคเ์ป็น
ฐาน (CBL) เป็นการสอนท่ีมุ่งเนน้ทกัษะความสามารถในการคิดสร้างสรรค ์โดยมีองคป์ระกอบท่ีส าคญัในการเรียนรู้ คือ การจดั
สภาพแวดลอ้มหรือบรรยากาศในการเรียนรู้ให้เหมาะสม เพ่ิมความสนใจโดยการใชส่ื้อกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะการคิด เนน้ถึง
กระบวนการคิดสร้างสรรค ์ท่ีแตกต่างอยา่งสร้างสรรค ์เนน้การเรียนรู้กระบวนการกลุ่มร่วมกนั ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่  
 1. ขั้นกระตุน้ความสนใจ เป็นการกระตุน้เชิงบวกท่ีส่งผลให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจ อยากเรียนรู้ อยากคน้หาค าตอบ และ
ต่ืนตวัระหวา่งการคน้หาความรู้ดว้ยตนเอง 

2. ขั้นตั้งปัญหาและแบ่งกลุ่ม เน้ือหาท่ีใชใ้นการสอนมีประโยชน์อะไร หรือจะน าไปใชง้านเร่ืองอะไรท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิต
จริงอยา่งไร การตั้งปัญหาควรเก่ียวโยงกบัชีวติจริงของผูเ้รียนใชเ้ป็นตวัตั้ง เช่น อ่านออกเสียงผิด จะท าให้ความหมายผิดตามไปดว้ย
หรือไม่ ฯลฯ 

3. ขั้นการคน้และคิด หน่ึงในบริบทของกระบวนการ CBL คือ การใหค้วามสมคัรใจ ความสนใจ และความร่วมมือกนัของ
ผูเ้รียน ดงันั้น การแบ่งกลุ่มเพ่ือคน้และคิด จึงใหแ้บ่งตามความสนใจของผูเ้รียน ซ่ึงจะท าใหเ้ด็กร่วมกนัคิดคน้ควา้ในเร่ืองท่ีตนสนใจ 
เป็นการคน้หาศึกษาดว้ยความอยากรู้ 

4. ขั้นน าเสนอ หลงัจากท่ีไดค้น้ควา้หาขอ้มูลและร่วมกนัคิดหาขอ้สรุปแลว้ นกัเรียนจะออกมาน าเสนอผลงานทีละกลุ่ม 
เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสน าเสนอบ่อย ๆ แก่ผูเ้รียน ซ่ึงจะท าให้ผูเ้รียนเพ่ิมพูนทกัษะการน าเสนอมากยิ่งข้ึน ส่วนสมาชิกในกลุ่มก็เกิด
ทกัษะการท างานร่วมกนั เช่น ทกัษะการคน้ควา้ ทกัษะการคิด ดงันั้น ครูควรส่งเสริมทกัษะต่าง ๆ โดยสนบัสนุนและเปิดโอกาสให้
แสดงความสามารถตามความถนดัของผูเ้รียน 

 
 

 5. ขั้นประเมินผล การประเมินผลจ าเป็นตอ้งท าใหค้รอบคลุมทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ (knowledge) ดา้นทกัษะ (skills) 
และด้านคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ (attributes) และควรแยกแสดงผลแต่ละดา้น โดยไม่น ามารวมกนั เพื่อให้ผูเ้รียนใชผ้ลการ
ประเมินไปพฒันาตนเองได ้

ดงันั้น แนวการสอนแบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน (CBL) เป็นแนวคิดท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั เนน้กระบวนการคิดอยา่งสร้างสรรค ์
ดว้ยเหตุน้ีเอง ผูว้จิยัเห็นถึงความสมัพนัธ์ต่อการเขียนเรียงความ จึงน าแนวการสอนแบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน (CBL) มาพฒันาทกัษะ
การเขียนเรียงความ เพ่ือพฒันาการเขียนเรียงความท่ีผูเ้ขียนสามารถถ่ายทอดความรู้ของตนเองได ้พฒันาการเขียนไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์
ตลอดจนผูเ้ขียนสามารถแสดงความรู้ ความคิดเห็นถ่ายทอดสู่ผูอ่้านได ้และยงัเป็นแนวทางเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 ท่ีท าให้
ผูเ้รียนเกิดทกัษะการเขียนพฒันาความสามารถของตนต่อไปได ้
 
ทกัษะการเขียนเรียงความ 

ความหมายของการเขียนเรียงความ 
 สมชยั ศรีนอก (2551) กล่าวว่า การเขียนเรียงความ คือ งานเขียนชนิดหน่ึงใชถ้อ้ยค าส านวนท่ีเรียบเรียงอยา่งชดัเจน มี
ท่วงท านองการเขียนท่ีน่าอ่าน ท่ีผูเ้ขียนตอ้งการจะถ่ายทอดความรู้ ความคิด ทศันคติ ความรู้สึก ความเขา้ใจ ออกมาเป็นเร่ืองราว การ
เขียนเรียงความ จึงเป็นการน าความคิดเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ีผูเ้ขียนสนใจมาเรียบเรียงอยา่งชดัเจน โดยอาศยัขอ้เท็จจริงประกอบความ
คิดเห็นของผูเ้ขียนใหผู้อ่้านเขา้ใจตามท่ีผูเ้ขียนตอ้งการจะส่ือ 

ความส าคญัของการเขียนเรียงความ 
 ฟองจนัทร์ สุขยิง่ และคณะ (2561) กล่าววา่ การเขียนเรียงความเป็นการส่ือสารดว้ยลายลกัษณ์อกัษร ท่ีใชถ่้ายทอดความรู้ 
ความคิด ประสบการณ์ อารมณ์ และความรู้สึกของผูเ้ขียนไปยงัผูอ่้าน การเขียนเป็นทกัษะท่ีมีทั้งศาสตร์และศิลป์ เพราะการเขียน 
แต่ละรูปแบบ ตอ้งมีหลกัการเขียนท่ีผูเ้ขียนตอ้งศึกษาหรือตอ้งรู้ เพ่ือการปฏิบติัการเขียนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ตลอดจนมีศิลปะในการ
เลือกใชค้  าถูกตอ้งตามหลกัภาษาไทย ใชภ้าษาไดเ้หมาะสม และไพเราะ 

องค์ประกอบในการประเมนิทกัษะการเขียนเรียงความ 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2552) กล่าววา่ การเขียนเรียงความเป็นงานเขียนท่ีตอ้งใชศ้าสตร์และศิลป์ 

กล่าวคือ ผูเ้ขียนตอ้งใชค้วามรู้และศิลปะทางดา้นภาษาในการน าเสนอเร่ืองราวให้ผูอ่้านเขา้ใจ การเขียนเรียงความจึงเป็นเร่ืองท่ียาก
ส าหรับนกัเรียน ดงันั้น ครูผูส้อนควรศึกษาเทคนิควิธีการในการสอนเขียนเรียงความ หรือแนววิธีการวดัทกัษะการเขียนเรียงความ 
ซ่ึงมีดงัน้ี (1) การจดัวางองคป์ระกอบ (2) การสร้างเน้ือหา (3) การผสมความคิดสร้างสรรค์ (4) การใชภ้าษา (5) การรักษาอกัขรวิธี 
และ (6) การรักษาความสะอาด เป็นตน้ 

การเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม  
การเขียนเรียงความแกก้ระทูธ้รรม คือ การอธิบายเน้ือความของขอ้ธรรมท่ีตั้งไว ้เป็นการแสดงความรู้ ความเขา้ใจ ความคิด 

ความเห็นของผูเ้ขียนท่ีแสดงออกมาผา่นกระบวนการไตร่ตรอง วเิคราะห์ สงัเคราะห์ โดยหาเหตุผลหรือหลกัฐานมาประกอบอา้งอิง 
แลว้เขียนออกมาในภาษาท่ีตนเขา้ใจ เพ่ือส่ือสารไปยงัผูอ่้าน ดว้ยประสงคจ์ะให้ผูอ่้านผูฟั้งเขา้ใจความหมายของขอ้ธรรมนั้นอยา่ง
แจ่มแจง้และเขา้ใจความส าคญัของกระทูน้ั้น ๆ (พระมหาอรรถพล จอมมงคล, 2556) 

 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  
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 5. ขั้นประเมินผล การประเมินผลจ าเป็นตอ้งท าใหค้รอบคลุมทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ (knowledge) ดา้นทกัษะ (skills) 
และด้านคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ (attributes) และควรแยกแสดงผลแต่ละดา้น โดยไม่น ามารวมกนั เพื่อให้ผูเ้รียนใชผ้ลการ
ประเมินไปพฒันาตนเองได ้

ดงันั้น แนวการสอนแบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน (CBL) เป็นแนวคิดท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั เนน้กระบวนการคิดอยา่งสร้างสรรค ์
ดว้ยเหตุน้ีเอง ผูว้จิยัเห็นถึงความสมัพนัธ์ต่อการเขียนเรียงความ จึงน าแนวการสอนแบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน (CBL) มาพฒันาทกัษะ
การเขียนเรียงความ เพ่ือพฒันาการเขียนเรียงความท่ีผูเ้ขียนสามารถถ่ายทอดความรู้ของตนเองได ้พฒันาการเขียนไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์
ตลอดจนผูเ้ขียนสามารถแสดงความรู้ ความคิดเห็นถ่ายทอดสู่ผูอ่้านได ้และยงัเป็นแนวทางเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 ท่ีท าให้
ผูเ้รียนเกิดทกัษะการเขียนพฒันาความสามารถของตนต่อไปได ้
 
ทกัษะการเขียนเรียงความ 

ความหมายของการเขียนเรียงความ 
 สมชยั ศรีนอก (2551) กล่าวว่า การเขียนเรียงความ คือ งานเขียนชนิดหน่ึงใชถ้อ้ยค าส านวนท่ีเรียบเรียงอยา่งชดัเจน มี
ท่วงท านองการเขียนท่ีน่าอ่าน ท่ีผูเ้ขียนตอ้งการจะถ่ายทอดความรู้ ความคิด ทศันคติ ความรู้สึก ความเขา้ใจ ออกมาเป็นเร่ืองราว การ
เขียนเรียงความ จึงเป็นการน าความคิดเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ีผูเ้ขียนสนใจมาเรียบเรียงอยา่งชดัเจน โดยอาศยัขอ้เท็จจริงประกอบความ
คิดเห็นของผูเ้ขียนใหผู้อ่้านเขา้ใจตามท่ีผูเ้ขียนตอ้งการจะส่ือ 

ความส าคญัของการเขียนเรียงความ 
 ฟองจนัทร์ สุขยิง่ และคณะ (2561) กล่าววา่ การเขียนเรียงความเป็นการส่ือสารดว้ยลายลกัษณ์อกัษร ท่ีใชถ่้ายทอดความรู้ 
ความคิด ประสบการณ์ อารมณ์ และความรู้สึกของผูเ้ขียนไปยงัผูอ่้าน การเขียนเป็นทกัษะท่ีมีทั้งศาสตร์และศิลป์ เพราะการเขียน 
แต่ละรูปแบบ ตอ้งมีหลกัการเขียนท่ีผูเ้ขียนตอ้งศึกษาหรือตอ้งรู้ เพ่ือการปฏิบติัการเขียนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ตลอดจนมีศิลปะในการ
เลือกใชค้  าถูกตอ้งตามหลกัภาษาไทย ใชภ้าษาไดเ้หมาะสม และไพเราะ 

องค์ประกอบในการประเมนิทกัษะการเขียนเรียงความ 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2552) กล่าววา่ การเขียนเรียงความเป็นงานเขียนท่ีตอ้งใชศ้าสตร์และศิลป์ 

กล่าวคือ ผูเ้ขียนตอ้งใชค้วามรู้และศิลปะทางดา้นภาษาในการน าเสนอเร่ืองราวให้ผูอ่้านเขา้ใจ การเขียนเรียงความจึงเป็นเร่ืองท่ียาก
ส าหรับนกัเรียน ดงันั้น ครูผูส้อนควรศึกษาเทคนิควิธีการในการสอนเขียนเรียงความ หรือแนววิธีการวดัทกัษะการเขียนเรียงความ 
ซ่ึงมีดงัน้ี (1) การจดัวางองคป์ระกอบ (2) การสร้างเน้ือหา (3) การผสมความคิดสร้างสรรค์ (4) การใชภ้าษา (5) การรักษาอกัขรวิธี 
และ (6) การรักษาความสะอาด เป็นตน้ 

การเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม  
การเขียนเรียงความแกก้ระทูธ้รรม คือ การอธิบายเน้ือความของขอ้ธรรมท่ีตั้งไว ้เป็นการแสดงความรู้ ความเขา้ใจ ความคิด 

ความเห็นของผูเ้ขียนท่ีแสดงออกมาผา่นกระบวนการไตร่ตรอง วเิคราะห์ สงัเคราะห์ โดยหาเหตุผลหรือหลกัฐานมาประกอบอา้งอิง 
แลว้เขียนออกมาในภาษาท่ีตนเขา้ใจ เพ่ือส่ือสารไปยงัผูอ่้าน ดว้ยประสงคจ์ะให้ผูอ่้านผูฟั้งเขา้ใจความหมายของขอ้ธรรมนั้นอยา่ง
แจ่มแจง้และเขา้ใจความส าคญัของกระทูน้ั้น ๆ (พระมหาอรรถพล จอมมงคล, 2556) 

 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

884884

 
 

วธีิด าเนินการวจิยั 
 

 การวิจัยคร้ังน้ี เป็นการวิจยัก่ึงทดลอง (quasi-experimental research design) มีรูปแบบการวิจัยแบบ Posttest-Only, 
Nonequivalent Control Group Design มุ่งศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบทกัษะการเขียนเรียงความ ของสามเณรนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
โดยก าหนดประชากรกลุ่มเป้าหมาย คือ สามเณรนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสานฝัน (นามสมมติ) จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
ท่ีก าลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 2 ห้องเรียน รวมทั้งส้ินจ านวน  40 คน การเลือกกลุ่มตวัอยา่งใชว้ิธีการเลือก
แบบเจาะจง (purposive sampling) พิจารณาจากคะแนนผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้วิชาภาษาไทยของประชากรของสามเณรนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 แบ่งสามเณรนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 หอ้ง 1 จ านวน 20 คน และห้อง 2 จ านวน 20 คน แลว้
น าคะแนนผลสมัฤทธ์ิการเรียนรู้วิชาภาษาไทยมาวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียโดยทดสอบค่าที พบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนั 
จากนั้น ก าหนดเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยก าหนดสามเณรนกัเรียนหอ้ง 1 จ านวน 20 คน เป็นกลุ่มทดลองท่ีจดัการเรียนรู้
โดยแนวการสอนแบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน (CBL) และสามเณรนกัเรียนห้อง 2 จ านวน  20 คน เป็นกลุ่มควบคุมท่ีจดัการเรียนรู้โดย
วธีิการสอนแบบดั้งเดิม 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัมี 2 ประเภท ไดแ้ก่ (1) เคร่ืองมือการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบทดสอบทกัษะการเขียน
เรียงความชนิดอตันยั ตรวจสอบความเหมาะสมจากผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน โดยตรวจสอบความสอดคลอ้งของเน้ือหา จุดประสงค ์
และการวดัผลประเมินผลการเขียนเรียงความ โดยใชม้าตราส่วนประเมินค่า (rating Scale) 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย 
และนอ้ยท่ีสุด มีค่าความเช่ือมัน่ (reliability) แบบสัมประสิทธ์ิแอลฟา เท่ากบั 0.4898 และ (2) เคร่ืองมือการทดลอง ไดแ้ก่ แผนการ
จดัการเรียนรู้ทกัษะการเขียนเรียงความ โดยใชแ้นวการสอนแบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน (CBL) จ านวน 6 แผน และแผนการจดัการ
เรียนรู้ทกัษะการเขียนเรียงความโดยใชว้ธีิการสอนแบบดั้งเดิม จ านวน 6 แผน รวมทั้งส้ิน 12 แผน แผนละ 1 คาบ คาบละ 50 นาที 
 การด าเนินการวิจยั ผูว้ิจยัด าเนินการจดัการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ทั้ งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยกลุ่มทดลองจดัการ
เรียนรู้โดยใชแ้นวการสอนแบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน (CBL) ส่วนกลุ่มควบคุมจดัการเรียนรู้โดยวธีิแบบดั้งเดิม ใชร้ะยะเวลา 3 สปัดาห์ 
สัปดาห์ละ 4 คาบ คาบละ 50 นาที รวม 12 คาบ เม่ือจัดการเรียนรู้ครบตามท่ีก าหนดแล้ว ผูว้ิจัยให้กลุ่มตวัอย่างทั้ ง 2 กลุ่ม 
ท าแบบทดสอบทกัษะการเขียนเรียงความ จากนั้น น าคะแนนท่ีไดข้องกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มาหาค่าเฉล่ียมชัฌิมเลขคณิต (x)̅   
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) และทดสอบค่า t test เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียทกัษะการเขียนเรียงความของกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม หลงัการทดลอง 

 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 1. การวิเคราะห์คะแนนผลของการใชแ้นวการสอนแบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน (CBL) กบัวิธีการสอนแบบดั้งเดิม ท่ีมีต่อ
ทกัษะการเขียนเรียงความ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ผูว้จิยัด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
     วเิคราะห์คะแนนทกัษะการเขียนเรียงความของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หลงัการทดลอง โดยการค านวณค่ามชัฌิม
เลขคณิต (x)̅  และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) และค่าเฉล่ียร้อยละ แลว้น าเสนอเป็นตารางประกอบความเรียงแบบบรรยาย  
 2. เปรียบเทียบทกัษะการเขียนเรียงความ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ระหวา่งกลุ่มท่ีไดรั้บการสอนโดยใชแ้นวการ
สอนแบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน (CBL) กบั กลุ่มท่ีไดรั้บการสอนโดยวิธีการสอนแบบดั้งเดิม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติค่าเฉล่ีย (x)̅   
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) และทดสอบค่า t test แบบ Independent Sample 
 

 
 

ผลการวจิยั 
 

 ผลการวจิยัเร่ือง ผลของการใชแ้นวการสอนแบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน (CBL) ท่ีมีต่อทกัษะการเขียนเรียงความ ของนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสานฝัน (นามสมมติ) จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 สรุปผลการวจิยัได ้ดงัน้ี 
 1. ผลของการใชแ้นวการสอนแบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน (CBL) ท่ีมีต่อทกัษะการเขียนเรียงความของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา 
ปีท่ี 2 โดยรวมทกัษะการเขียนเรียงความอยู่ในระดับดี (ร้อยละ 80.75) เม่ือพิจารณารายละเอียดในผลคะแนนทักษะการเขียน
เรียงความเป็นรายบุคคลของนกัเรียน พบวา่ นกัเรียนมีคะแนนทกัษะการเขียนเรียงความในระดบัดีมาก จ านวน 5 คน ระดบัดี จ านวน 
12 คน และระดบัพอใช ้จ านวน 3 คน ส่วนผลของการใชว้ิธีการสอนแบบดั้งเดิม ท่ีมีต่อทกัษะการเขียนเรียงความของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 โดยรวมทกัษะการเขียนเรียงความ อยูใ่นระดบัพอใช ้(ร้อยละ 72.86) เม่ือพิจารณารายละเอียดในผลคะแนนทกัษะ
การเขียนเรียงความเป็นรายบุคคลของนกัเรียน พบวา่ นักเรียนมีคะแนนทกัษะการเขียนเรียงความ ในระดบัดี จ านวน 11 คน และ
ระดบัพอใช ้จ านวน 9 คน 
 2. ผลการเปรียบเทียบทกัษะการเขียนเรียงความของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ระหวา่งกลุ่มท่ีไดรั้บการสอนโดยใชแ้นว
การสอนแบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน (CBL) กบั กลุ่มท่ีไดรั้บการสอนโดยวธีิการสอนแบบดั้งเดิม (ดูตาราง 1) 
 
ตาราง 1  
การเปรียบเทียบทักษะการเขียนเรียงความ ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ระหว่างกลุ่มท่ีได้รับการสอนโดยใช้แนวการสอนแบบ
สร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) (กลุ่มทดลอง) กับกลุ่มท่ีได้รับการสอนโดยวิธีการสอนแบบดั้งเดิม (กลุ่มควบคุม)   
การเปรียบเทียบทกัษะ 
การเขียนเรียงความ 
หลงัการทดลอง 

จ านวน
นกัเรียน 

(N) 
คะแนนเตม็ x̅ SD t df Sig. 

กลุ่มทดลอง 20 20 16.15 1.387 
3.261 38 .002* 

กลุ่มควบคุม 20 20 14.55 1.701 
*p < .05 
 
 จากตาราง 1 พบวา่ คะแนนทกัษะการเขียนเรียงความ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 กลุ่มทดลองท่ีใชแ้นวการสอนแบบ
สร้างสรรคเ์ป็นฐาน (CBL) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 16.15 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.387 (x ̅= 16.15, SD = 1.387) ส่วนกลุ่ม
ควบคุมท่ีใชว้ธีิการสอนแบบดั้งเดิม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 14.55 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.701 (x ̅= 14.55, SD = 1.701) เม่ือ
ตรวจสอบ พบวา่ นกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีใชแ้นวการสอนแบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน (CBL) หลงัการทดลอง ทกัษะการเขียนเรียงความ
สูงกวา่นกัเรียนกลุ่มควบคุมท่ีใชว้ธีิการสอนแบบดั้งเดิม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
 

การอภิปรายผล 
 

 จากการวิจัยเร่ือง ผลของการใช้แนวการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) ท่ีมีต่อทักษะการเขียนเรียงความ ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสานฝัน (นามสมมติ) จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564  มีประเด็น
ส าคญัท่ีสามารถน ามาอภิปรายผล ดงัน้ี 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’
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ผลการวจิยั 
 

 ผลการวจิยัเร่ือง ผลของการใชแ้นวการสอนแบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน (CBL) ท่ีมีต่อทกัษะการเขียนเรียงความ ของนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสานฝัน (นามสมมติ) จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 สรุปผลการวจิยัได ้ดงัน้ี 
 1. ผลของการใชแ้นวการสอนแบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน (CBL) ท่ีมีต่อทกัษะการเขียนเรียงความของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา 
ปีท่ี 2 โดยรวมทกัษะการเขียนเรียงความอยู่ในระดับดี (ร้อยละ 80.75) เม่ือพิจารณารายละเอียดในผลคะแนนทักษะการเขียน
เรียงความเป็นรายบุคคลของนกัเรียน พบวา่ นกัเรียนมีคะแนนทกัษะการเขียนเรียงความในระดบัดีมาก จ านวน 5 คน ระดบัดี จ านวน 
12 คน และระดบัพอใช ้จ านวน 3 คน ส่วนผลของการใชว้ิธีการสอนแบบดั้งเดิม ท่ีมีต่อทกัษะการเขียนเรียงความของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 โดยรวมทกัษะการเขียนเรียงความ อยูใ่นระดบัพอใช ้(ร้อยละ 72.86) เม่ือพิจารณารายละเอียดในผลคะแนนทกัษะ
การเขียนเรียงความเป็นรายบุคคลของนกัเรียน พบวา่ นักเรียนมีคะแนนทกัษะการเขียนเรียงความ ในระดบัดี จ านวน 11 คน และ
ระดบัพอใช ้จ านวน 9 คน 
 2. ผลการเปรียบเทียบทกัษะการเขียนเรียงความของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ระหวา่งกลุ่มท่ีไดรั้บการสอนโดยใชแ้นว
การสอนแบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน (CBL) กบั กลุ่มท่ีไดรั้บการสอนโดยวธีิการสอนแบบดั้งเดิม (ดูตาราง 1) 
 
ตาราง 1  
การเปรียบเทียบทักษะการเขียนเรียงความ ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ระหว่างกลุ่มท่ีได้รับการสอนโดยใช้แนวการสอนแบบ
สร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) (กลุ่มทดลอง) กับกลุ่มท่ีได้รับการสอนโดยวิธีการสอนแบบดั้งเดิม (กลุ่มควบคุม)   
การเปรียบเทียบทกัษะ 
การเขียนเรียงความ 
หลงัการทดลอง 

จ านวน
นกัเรียน 

(N) 
คะแนนเตม็ x̅ SD t df Sig. 

กลุ่มทดลอง 20 20 16.15 1.387 
3.261 38 .002* 

กลุ่มควบคุม 20 20 14.55 1.701 
*p < .05 
 
 จากตาราง 1 พบวา่ คะแนนทกัษะการเขียนเรียงความ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 กลุ่มทดลองท่ีใชแ้นวการสอนแบบ
สร้างสรรคเ์ป็นฐาน (CBL) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 16.15 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.387 (x ̅= 16.15, SD = 1.387) ส่วนกลุ่ม
ควบคุมท่ีใชว้ธีิการสอนแบบดั้งเดิม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 14.55 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.701 (x ̅= 14.55, SD = 1.701) เม่ือ
ตรวจสอบ พบวา่ นกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีใชแ้นวการสอนแบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน (CBL) หลงัการทดลอง ทกัษะการเขียนเรียงความ
สูงกวา่นกัเรียนกลุ่มควบคุมท่ีใชว้ธีิการสอนแบบดั้งเดิม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
 

การอภิปรายผล 
 

 จากการวิจัยเร่ือง ผลของการใช้แนวการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) ท่ีมีต่อทักษะการเขียนเรียงความ ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสานฝัน (นามสมมติ) จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564  มีประเด็น
ส าคญัท่ีสามารถน ามาอภิปรายผล ดงัน้ี 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี
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 1. ทกัษะการเขียนเรียงความของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใชแ้นวการสอนแบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน (CBL) อยูใ่น
ระดบัดี เน่ืองมาจากการจดัการเรียนรู้เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ซ่ึงแนวการสอนแบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน (CBL) ไดรั้บการพฒันามาจาก
กระบวนการใชปั้ญหาเป็นฐาน (PBL) เป็นส่วนหน่ึงของรูปแบบการสอน Active Learning ท่ีมีการจดัการเรียนรู้ การเรียนการสอนท่ี
ใหผู้เ้รียนต่ืนตวั มุ่งเนน้ทกัษะความสามารถในการคิดสร้างสรรค ์โดยมีองคป์ระกอบท่ีส าคญัในการเรียนรู้ คือ การจดัสภาพแวดลอ้ม
หรือบรรยากาศในการเรียนรู้ใหเ้หมาะสม เพ่ิมความสนใจโดยการใชส่ื้อกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะการคิด ครูผูส้อนเปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนคน้ควา้แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง ไดมี้การฝึกฝนลงมือปฏิบติัจริงจนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ฝึกให้นกัเรียนมีส่วนร่วม การ
ท างานแบบร่วมมือมากกวา่การแข่งขนั ให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์ความรู้จากประสบการณ์ของตนเอง ดงัจะเห็นไดจ้ากการฝึก
ทกัษะการเขียนเรียงความโดยใชแ้นวการสอนแบบสร้างสรรคเ์ป็นฐานของ วริิยะ ฤๅชยัพาณิชย ์และวรวรรณ  นิมิตพงษก์ลุ (2562) ท่ี
ไดเ้สนอขั้นตอนไว ้5 ขั้นตอน ดงัน้ี (1) ขั้นกระตุน้ความสนใจ คือ ครูผูส้อนเปิดส่ือการเรียนรู้ รูปแบบและประโยชน์ต่าง ๆ ของการ
เขียนเรียงความ เพ่ือกระตุน้ความคิดของผูเ้รียนให้เกิดการอยากเรียนรู้หาค าตอบ (2) ขั้นตั้งปัญหาและแบ่งกลุ่ม คือ ครูตั้งค  าถามให้
ผูเ้รียนหาค าตอบ โดยนกัเรียนอาสาสมคัรตอบค าถามและแบ่งกลุ่มระดมความคิด โดยครูใชค้  าถาม เช่น การเขียนเรียงความคืออะไร 
หรือจะน าการเขียนเรียงความไปใชง้านจริงไดแ้บบไหน เป็นตน้ (3) ขั้นการคน้และคิด คือ ครูใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาขอ้มูลจาก
แหล่งการเรียนรู้ โดยครูน าตวัอยา่งการเขียนเรียงความมาให้นกัเรียนศึกษาและให้นกัเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ี
น่าสนใจท่ีจะตอ้งวิเคราะห์ความถูกตอ้ง การล าดบัความคิด การเขียน การใชภ้าษา (4) ขั้นน าเสนอ คือ ตวัแทนแต่ละกลุ่มอภิปราย
ขอ้มูลท่ีไดร่้วมกนั ตลอดจนฝึกให้ผูเ้รียนเขียนเรียงความ (5) ขั้นประเมินผล คือ ครูประเมินผลจากการลงมือปฏิบติัจากงานเขียน
เรียงความของผูเ้รียนตามเกณฑก์ารประเมินท่ีไดก้ าหนดไว ้ดงันั้น ผูเ้รียนไดฝึ้กฝนตามกระบวนการเรียนรู้ทั้ง 5 ขั้นตอนน้ีแลว้ ท าให้
ผูเ้รียนเกิดทกัษะการเขียนเรียงความ ทกัษะการเรียนรู้การคน้ควา้หาค าตอบ ทกัษะในการท างาน ทกัษะในการส่ือสาร ทกัษะการ
น าเสนอผลงาน ทกัษะการท างานเป็นทีม และทกัษะในการคิดสรรค ์ซ่ึงกระบวนการจดัการเรียนรู้ดงักล่าว ส่งผลให้นกัเรียนเกิดการ
เรียนรู้ เกิดความเขา้ใจในความรู้ท่ีตนเองไดส้ร้างข้ึนมาจากการปฏิบติัจริง โดยมีครูเป็นผูค้อยแนะน าช่วยเหลือตามความเหมาะสม 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กฤษณา ทิมสี (2562) พบวา่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีความคิดสร้างสรรคห์ลงัการจดัการเรียนรู้ 
โดยใชว้ธีิสอนแบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน (CBL) สูงกวา่เกณฑ ์ร้อยละ 70 และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้
วธีิสอนแบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน (CBL) สูงกวา่เกณฑร้์อยละ 70 นอกจากน้ี ยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อรวรรณ อุดมสุข (2564) 
ผลการวจิยัพบวา่ การจดัการเรียนรู้แบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน (CBL) ร่วมกบัส่ืออินโฟกราฟิกมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูง
กวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 ซ่ึงงานวิจยัเหล่าน้ีสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัการเขียนเรียงความ คือ นกัเรียนมีทกัษะการ
เขียนท่ีดีข้ึน เน่ืองมาจากนกัเรียนไดฝึ้กฝนความคิด และไดแ้สดงความคิดผา่นการเขียนเรียงความออกมา ตามล าดบั 
 ดงันั้น การเรียนรู้ดว้ยแนวการสอนแบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน (CBL) ตามกระบวนขั้นตอนของการเรียนรู้ ตั้งแต่ขั้นกระตุน้
ความสนใจ ขั้นตั้งปัญหาและแบ่งกลุ่ม ขั้นการคน้และคิด ขั้นน าเสนอ และขั้นประเมินผล ท่ีใชใ้นการฝึกทกัษะการเขียนเรียงความ
เป็นการจดักิจกรรมสอดคลอ้งและสัมพนัธ์กนั โดยมีวิธีการ รูปแบบท่ีหลากหลาย รวมทั้งยงัฝึกให้ผูเ้รียนไดคิ้ด แสวงหาความรู้ 
ปฏิบติัลงมือไดจ้ริง พฒันาทกัษะการเขียนของผูเ้รียนได ้
 2. ทกัษะการเขียนเรียงความหลงัการทดลอง ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 พบวา่ นกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีใชแ้นวการ
สอนแบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน (CBL) หลงัการทดลองทกัษะการเขียนเรียงความ สูงกวา่นักเรียนกลุ่มควบคุมท่ีใชว้ิธีการสอนแบบ
ดั้งเดิม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เน่ืองมาจากนกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีใชแ้นวการสอนแบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน (CBL) มี
ทกัษะการเขียนเรียงความพฒันาข้ึน เพราะกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีนักเรียนสามารถแสดงความรู้ โดยท่ีครูเปิดโอกาสในการเขียน
เรียงความแกก้ระทูธ้รรมหรือตามความสนใจของนกัเรียน ซ่ึงท าใหน้กัเรียนถ่ายทอดความรู้ออกมาไดอ้ยา่งเต็มท่ี และระหวา่งช่วงท่ี
จดัการเรียนรู้ตามแผนการสอนนั้น นักเรียนไดมี้การฝึกฝน เรียนถึงองค์ประกอบ โครงสร้าง การวางโครงเร่ือง จึงท าให้นกัเรียน

 
 

จดัล าดบัความคิดในการเขียนออกมาไดดี้ (Brown & Lee, 2015) ส่วนนกัเรียนกลุ่มควบคุมท่ีใชว้ธีิการสอนแบบดั้งเดิม ไดค้ะแนนต ่า
กวา่กลุ่มทดลองนั้น เน่ืองมาจากวิธีการสอนท่ีนกัเรียนมีความคุน้เคย บรรยากาศการเรียนขาดความน่าสนใจ และนกัเรียนถูกจ ากดั
ความคิดอยูใ่นกรอบมากเกินไป ไม่สามารถแสดงความรู้ความคิดออกมาไดอ้ยา่งสมบูรณ์ จึงท าให้นกัเรียนกลุ่มทดลอง มีทกัษะใน
การเขียนเรียงความอยูใ่นระดบัดี และมีคะแนนผลการเรียนท่ีสูงกวา่กลุ่มควบคุม ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ประดบั จนัทร์สุขศรี (2551) ท่ี
กล่าวถึงหลกัการสอนเขียนเรียงความไว ้คือ ก่อนจะเขียนเรียงความ ตอ้งล าดบัความคิดให้ดีเสียก่อนว่า จะเรียงล าดบัจากไหนถึง
ไหน แลว้จึงน ามาเรียบเรียงเป็นขอ้ความ ขณะท่ีเขียนเรียงความ ควรค านึงถึงความต่อเน่ืองของเน้ือเร่ือง โดยใหมี้ความสอดคลอ้งกบั
เร่ืองท่ีเขียน ขณะเดียวกัน ก็ยอ้นกลบัไปอ่านหัวข้อของเรียงความเพ่ือไม่หลงประเด็น การยกตวัอย่างเรียงความ ตอ้งมีความ
สอดคลอ้งเก่ียวขอ้งกับเน้ือเร่ืองด้วย เม่ือเขียนจบ ควรทบทวนตรวจสอบตั้งแต่ตน้จนจบ เพ่ือหาขอ้บกพร่องและแก้ไข เพ่ือให้
เรียงความนั้น มีความสมบูรณ์ท่ีสุด และเหมาะสมกบัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีพฒันาทกัษะของผูเ้รียนไดอ้ย่างสูง น าไปใช้
ประโยชน์ในอนาคตขา้งหนา้ (Hopper, 2018) 
 ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า แนวการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) ท่ีผูว้ิจัยได้ออกแบบในกิจกรรมการเรียนรู้ ท าให้
นกัเรียนมีพฒันาการท่ีดีข้ึนกวา่วิธีการสอนแบบดั้งเดิม เน่ืองมาจากกิจกรรมท่ีมีความน่าสนใจของการสอนท่ีเปิดโอกาสให้นกัเรียน
แสดงศกัยภาพไดอ้ยา่งเตม็ท่ี สามเณรนกัเรียนสามารถเขียนเรียงความปกติท่ีครูตั้งหวัขอ้ให ้หรือใหฝึ้กเขียนเรียงความแกก้ระทูธ้รรม 
ท่ีมีกระทูบ้งัคบัอยู ่ซ่ึงท าใหผู้เ้รียนพฒันาทกัษะการเขียนเรียงความไดดี้ยิง่ข้ึน ท าใหผู้เ้รียนพฒันาความรู้ความสามารถของตนเองใน
การเขียนเรียงความ ทั้งน้ี แนวการสอนแบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน (CBL) จะส าเร็จประโยชน์อยา่งสูงได ้จะตอ้งใชเ้วลาพฒันาทกัษะ
การเขียนเรียงความของผูเ้รียน ตอ้งอาศยัเวลาในการฝึกฝนจนช านาญ ถึงจะวดัระดบัความสามารถทกัษะความรู้ของผูเ้รียนไดดี้ยิง่ข้ึน 
(Putri, Rusdiana, & Suwarma, 2019)  
 

ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช้ 
 1. การพฒันาทกัษะการเขียนเรียงความโดยใชแ้นวการสอนแบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน (CBL) ควรใชเ้วลาในการสอนติดกนั 
เพ่ือจะท าใหผู้เ้รียนด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง เพราะในแต่ละขั้น ตอ้งใชเ้วลาให้ผูเ้รียนไดป้ฏิบติัไดคิ้ดไดแ้สดงออก 
(วริิยะ ฤๅชยัพาณิชย ์และวรวรรณ นิมิตพงษก์ลุ, 2562) 
 2. ในการจดักิจกรรมตามแผนการจดัการเรียนรู้ ครูผูส้อนควรกระตุน้ให้ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะการคิดวิเคราะห์อยูส่ม ่าเสมอ 
ซ่ึงผูเ้รียนสามารถตั้งประเด็นปัญหา ท าใหผู้เ้รียนรู้จกัการคิดไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์เกิดความรู้ใหม่ ๆ ท่ีผูเ้รียนสามารถน าไปสู่การเขียน
ในวชิาอ่ืน ๆ ได ้ 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป 
 1. การเรียนรู้โดยใชแ้นวการสอนแบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน (CBL) ท าใหผู้เ้รียนกลา้ท่ีจะแสดงความคิดท่ีแตกต่าง นกัเรียนมี
ความสามารถในการเขียนมากข้ึน ซ่ึงครูผูส้อนสามารถน าแนวการสอนแบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน (CBL) ไปพฒันาการจดัการเรียนรู้
ในกลุ่มสาระวชิาอ่ืนตามความเหมาะสมของเน้ือหาในแต่ละระดบัช่วงชั้นต่อไป 
 2. ควรมีการศึกษาผลการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวการสอนแบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน (CBL) ในสาระการเรียนรู้อ่ืน เช่น การ
อ่าน การเขียนประเภทต่าง ๆ หลกัภาษาไทย หรือวรรณคดี วรรณกรรม ตลอดจนกลุ่มสาระวิชาอ่ืน ซ่ึงอาจจะเป็นประโยชน์ต่อการ
พฒันาการเรียนรู้ไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์
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จดัล าดบัความคิดในการเขียนออกมาไดดี้ (Brown & Lee, 2015) ส่วนนกัเรียนกลุ่มควบคุมท่ีใชว้ธีิการสอนแบบดั้งเดิม ไดค้ะแนนต ่า
กวา่กลุ่มทดลองนั้น เน่ืองมาจากวิธีการสอนท่ีนกัเรียนมีความคุน้เคย บรรยากาศการเรียนขาดความน่าสนใจ และนกัเรียนถูกจ ากดั
ความคิดอยูใ่นกรอบมากเกินไป ไม่สามารถแสดงความรู้ความคิดออกมาไดอ้ยา่งสมบูรณ์ จึงท าให้นกัเรียนกลุ่มทดลอง มีทกัษะใน
การเขียนเรียงความอยูใ่นระดบัดี และมีคะแนนผลการเรียนท่ีสูงกวา่กลุ่มควบคุม ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ประดบั จนัทร์สุขศรี (2551) ท่ี
กล่าวถึงหลกัการสอนเขียนเรียงความไว ้คือ ก่อนจะเขียนเรียงความ ตอ้งล าดบัความคิดให้ดีเสียก่อนว่า จะเรียงล าดบัจากไหนถึง
ไหน แลว้จึงน ามาเรียบเรียงเป็นขอ้ความ ขณะท่ีเขียนเรียงความ ควรค านึงถึงความต่อเน่ืองของเน้ือเร่ือง โดยใหมี้ความสอดคลอ้งกบั
เร่ืองท่ีเขียน ขณะเดียวกัน ก็ยอ้นกลบัไปอ่านหัวข้อของเรียงความเพ่ือไม่หลงประเด็น การยกตวัอย่างเรียงความ ตอ้งมีความ
สอดคลอ้งเก่ียวขอ้งกับเน้ือเร่ืองด้วย เม่ือเขียนจบ ควรทบทวนตรวจสอบตั้งแต่ตน้จนจบ เพ่ือหาขอ้บกพร่องและแก้ไข เพ่ือให้
เรียงความนั้น มีความสมบูรณ์ท่ีสุด และเหมาะสมกบัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีพฒันาทกัษะของผูเ้รียนไดอ้ย่างสูง น าไปใช้
ประโยชน์ในอนาคตขา้งหนา้ (Hopper, 2018) 
 ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า แนวการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) ท่ีผูว้ิจัยได้ออกแบบในกิจกรรมการเรียนรู้ ท าให้
นกัเรียนมีพฒันาการท่ีดีข้ึนกวา่วิธีการสอนแบบดั้งเดิม เน่ืองมาจากกิจกรรมท่ีมีความน่าสนใจของการสอนท่ีเปิดโอกาสให้นกัเรียน
แสดงศกัยภาพไดอ้ยา่งเตม็ท่ี สามเณรนกัเรียนสามารถเขียนเรียงความปกติท่ีครูตั้งหวัขอ้ให ้หรือใหฝึ้กเขียนเรียงความแกก้ระทูธ้รรม 
ท่ีมีกระทูบ้งัคบัอยู ่ซ่ึงท าใหผู้เ้รียนพฒันาทกัษะการเขียนเรียงความไดดี้ยิง่ข้ึน ท าใหผู้เ้รียนพฒันาความรู้ความสามารถของตนเองใน
การเขียนเรียงความ ทั้งน้ี แนวการสอนแบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน (CBL) จะส าเร็จประโยชน์อยา่งสูงได ้จะตอ้งใชเ้วลาพฒันาทกัษะ
การเขียนเรียงความของผูเ้รียน ตอ้งอาศยัเวลาในการฝึกฝนจนช านาญ ถึงจะวดัระดบัความสามารถทกัษะความรู้ของผูเ้รียนไดดี้ยิง่ข้ึน 
(Putri, Rusdiana, & Suwarma, 2019)  
 

ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช้ 
 1. การพฒันาทกัษะการเขียนเรียงความโดยใชแ้นวการสอนแบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน (CBL) ควรใชเ้วลาในการสอนติดกนั 
เพ่ือจะท าใหผู้เ้รียนด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง เพราะในแต่ละขั้น ตอ้งใชเ้วลาให้ผูเ้รียนไดป้ฏิบติัไดคิ้ดไดแ้สดงออก 
(วริิยะ ฤๅชยัพาณิชย ์และวรวรรณ นิมิตพงษก์ลุ, 2562) 
 2. ในการจดักิจกรรมตามแผนการจดัการเรียนรู้ ครูผูส้อนควรกระตุน้ให้ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะการคิดวิเคราะห์อยูส่ม ่าเสมอ 
ซ่ึงผูเ้รียนสามารถตั้งประเด็นปัญหา ท าใหผู้เ้รียนรู้จกัการคิดไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์เกิดความรู้ใหม่ ๆ ท่ีผูเ้รียนสามารถน าไปสู่การเขียน
ในวชิาอ่ืน ๆ ได ้ 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป 
 1. การเรียนรู้โดยใชแ้นวการสอนแบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน (CBL) ท าใหผู้เ้รียนกลา้ท่ีจะแสดงความคิดท่ีแตกต่าง นกัเรียนมี
ความสามารถในการเขียนมากข้ึน ซ่ึงครูผูส้อนสามารถน าแนวการสอนแบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน (CBL) ไปพฒันาการจดัการเรียนรู้
ในกลุ่มสาระวชิาอ่ืนตามความเหมาะสมของเน้ือหาในแต่ละระดบัช่วงชั้นต่อไป 
 2. ควรมีการศึกษาผลการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวการสอนแบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน (CBL) ในสาระการเรียนรู้อ่ืน เช่น การ
อ่าน การเขียนประเภทต่าง ๆ หลกัภาษาไทย หรือวรรณคดี วรรณกรรม ตลอดจนกลุ่มสาระวิชาอ่ืน ซ่ึงอาจจะเป็นประโยชน์ต่อการ
พฒันาการเรียนรู้ไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์
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 การวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาผลของการใชว้ธีิการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ท่ีมีต่อทกัษะการอ่านเชิงวเิคราะห์
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 และเปรียบเทียบทกัษะการอ่านเชิงวเิคราะห์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ระหวา่งกลุ่มท่ีไดรั้บ
การใชว้ิธีการเรียนรู้โดยปัญหาเป็นฐาน กบั กลุ่มท่ีไดรั้บการใชว้ิธีการเรียนรู้แบบดั้งเดิม ประชากรกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวริิยะ(นามสมมติ) จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564  จ านวน 2 ห้องเรียน รวม
นกัเรียนทั้งส้ิน 40 คน และก าหนดใหน้กัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/1 จ านวน 20 คน เป็นกลุ่มทดลองดว้ยวิธีการเรียนรู้โดยใชปั้ญหา
เป็นฐาน และนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/2 จ านวน 20 คน เป็นกลุ่มควบคุมท่ีจดัการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบดั้งเดิม เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการวจิยั ประกอบดว้ย แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ธีิสอนแบบปัญหาเป็นฐาน แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ิธีสอนแบบดั้งเดิม 
รวมไปถึงแบบทดสอบวดัทกัษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลใช้ค่าเฉล่ีย (X̅) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
และการทดสอบค่าที (t test ) ผลการวิจยัพบวา่ (1) นกัเรียนกลุ่มทดลอง ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน มีค่าเฉล่ีย
ทกัษะการอ่านเชิงวิเคราะห์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (2) นกัเรียนกลุ่มทดลอง ท่ีไดรั้บการ
จดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน มีค่าเฉล่ียทกัษะการอ่านเชิงวิเคราะห์สูงกวา่นกัเรียนกลุ่มควบคุมท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบ
ดั้งเดิมหลงัการทดลอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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Abstract 
  
 The purposes of this research were to study the effects of using a Problem-Based Learning (PBL) method on analytical 
reading skills of grade ninth students and to compare the analytical reading skills of grade ninth students between two groups, 
Experimental and Control. The target population consisted of 40 grade ninth students who studied in the second semester of the 
academic year 2021 at Wiriya school (pseudonym) in Phra Nakhon Sri Ayutthaya province. The students were divided into the 
two groups, each of which comprised 20 students. Experimental group was taught through lesson plans following the PBL 
approach and Control group was taught through lesson plans following conventional teaching methods. Prior to the experiment, 
both student groups were tested via an Analytical Reading test. The two groups were tested again after four weeks. Research data 
were examined by arithmetic means (x̅) standard deviation (SD) and testing the significance of the difference with t test. The 
findings showed that the Experimental group’s average score of analytical reading skills was higher than prior to the experiment 
at .05 level of significance. After the experiment, the Experimental group’s average score of analytical reading skills was higher 
than that of Control group at .05 level of significance. 
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บทน า 

 
 การอ่านมีความจ าเป็นต่อมนุษยเ์ป็นอยา่งมาก เพราะนอกจากจะใชใ้นการส่ือสารแลว้ ยงัสามารถท่ีจะน าความรู้ ความคิดท่ี
เกิดข้ึนมาพฒันาตนเอง พร้อมทั้งมีความรู้เท่าทนัเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ดงัท่ี วรรณี โสมประยรู (2553) 
ไดก้ล่าววา่ ทกัษะดา้นภาษาท่ีมีความจ าเป็นในการด าเนินชีวิตในปัจจุบนั  คือ ทกัษะดา้นการอ่าน เน่ืองจากข่าวสารส่ือต่าง ๆ ในยคุ
ปัจจุบนั มีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงท าให้การอ่านมีบทบาทมากข้ึน รวมถึงเน้ือหาในดา้นของวิชาการ ก็มีความจ าเป็นท่ี
จะตอ้งใชก้ารอ่านเขา้มาช่วย เพ่ือให้เกิดความเขา้ใจ รวมถึงทกัษะการอ่าน ยงัเป็นเคร่ืองมือในการคน้หาความรู้ เพื่อท่ีจะไดน้ ามา
พฒันาตนเองในด้านของการศึกษาและการท างาน  สอดคล้องกับ สมพร มันตะสูตร แพ่งพิพัฒน์ (2550) ท่ีกล่าวว่า ความ
เจริญกา้วหนา้ของเทคโนโลยี นบัวา่ มีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ท าให้มีผลต่อการด าเนินชีวิตและการพฒันาคุณภาพชีวิตของ
มนุษยเ์ป็นอยา่งมาก จึงมีความส าคญัอยา่งมากท่ีทุกคนจะตอ้งพฒันาตนเองในดา้นของการอ่าน เพื่อท่ีจะไดน้ ามาพฒันาตนเองให้มี
ความรู้ความสามารถ และมีความคิดเท่าทนัต่อการเปล่ียนแปลงในยคุปัจจุบนั 
 พรทิพย ์แข็งขนั และเฉลิมลาภ ทองอาจ (2553) ได้กล่าวถึงความจ าเป็นของการอ่านเชิงวิเคราะห์ไวว้่า การอ่านเชิง
วิเคราะห์ มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในยคุปัจจุบนั เน่ืองจากเน้ือหาของส่ือส่ิงพิมพ ์รวมถึงส่ือออนไลน์ต่างก็มีให้ผูค้นไดเ้ลือกอ่านอยู่
ตลอดเวลา จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชก้ารวเิคราะห์ในการอ่านเน้ือหานั้น ๆ เพราะจะช่วยให้ผูอ่้านไดมี้การพิจารณาประเมินเน้ือหาอยา่งมี
เหตุผล และรู้จกัสงัเกตความเหมือนและความต่างของเน้ือหา เพื่อน ามาใชใ้นการตดัสินใจ ก่อนท่ีจะเช่ือมัน่ในเน้ือหาท่ีอ่าน 
 ในยุคปัจจุบัน บทความท่ีปรากฏในส่ือส่ิงพิมพ์และส่ือออนไลน์มีเน้ือหาท่ีหลากหลาย ซ่ึงผูอ่้านตอ้งใช้การพิจารณา 
วเิคราะห์ขอ้เท็จจริงของเน้ือหาเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะผูค้นท่ีเป็นเด็กและเยาวชน ซ่ึงนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวิริยะ 
(นามสมมุติ) จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 มีทกัษะในการอ่านเชิงวเิคราะห์ยงัไม่ดีนกั โดยสังเกตไดจ้าก
การอ่านเน้ือหาในห้องเรียน พบวา่ นกัเรียนมีทกัษะในดา้นของการจ าและเขา้ใจเท่านั้น ซ่ึงสาเหตุมาจากการสอนของครูท่ีเนน้การ
บรรยายเป็นส าคญั โดยไม่ไดใ้หผู้เ้รียนฝึกเรียนรู้ดว้ยตนเอง รวมไปถึงนกัเรียนไม่มีความสนใจในการอ่านวิเคราะห์ และส่ิงท่ีอ่านมี
เน้ือหาจ านวนมาก ท าใหน้กัเรียนสบัสนในการอ่าน ไม่สามารถท่ีจะวเิคราะห์ขอ้เท็จจริงนั้นได ้ท าใหน้กัเรียนเขา้ใจเน้ือหาไดไ้ม่ตรง
ตามวตัถุประสงคข์องผูเ้ขียน และน าส่ิงท่ีอ่านไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัไม่ถูกตอ้ง รวมไปถึงการท าขอ้สอบวดัผล และการเรียนรู้วิชา
อ่ืน ๆ ในดา้นของการวเิคราะห์ของนกัเรียน มีระดบัคะแนนสอบและความเขา้ใจในเน้ือหาสาระไดน้อ้ย หากนกัเรียนมีทกัษะในการ
อ่านวิเคราะห์ จะท าให้นกัเรียนสามารถแยกขอ้เท็จจริงจากส่ิงท่ีอ่าน ส่งผลให้นักเรียนสามารถท าแบบทดสอบและมีความรู้ความ
เขา้ใจในการเรียนวิชาภาษาไทยและรายวิชาอ่ืน ๆ ในดา้นของการวิเคราะห์ รวมไปถึงสามารถน าส่ิงท่ีไดจ้ากการอ่านวิเคราะห์ไป
ปรับใชก้บัชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง จากปัญหาท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งหากิจกรรมหรือวิธีการสอนมาใชก้บั
นกัเรียน เพ่ือเพ่ิมโอกาสใหน้กัเรียนไดมี้ทกัษะการอ่านเชิงวเิคราะห์ไดดี้ข้ึน 
 จากปัญหาท่ีผูว้จิยักล่าวมา คือ นกัเรียนขาดทกัษะการอ่านเชิงวเิคราะห์ ดงันั้น ผูว้จิยัคิดวา่ วธีิสอนท่ีจะน ามาใชก้บันกัเรียน 
ควรเป็นวธีิสอนท่ีใหผู้เ้รียนไดฝึ้กอ่านในเชิงคน้หาเหตุผล ซ่ึงวธีิการสอนแบบปัญหาเป็นฐาน เป็นวิธีการท่ีเร่ิมตน้ดว้ยการให้ผูเ้รียน
ไดรู้้จกัปัญหา พร้อมทั้งวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาอย่างมีเหตุผล เพ่ือท่ีจะไดห้าวิธีการต่าง ๆ มาใชใ้นการแกไ้ขปัญหา ซ่ึงเป็น
วิธีการท่ีน่าจะช่วยเพ่ิมโอกาสให้ผูเ้รียนไดมี้ทกัษะในการอ่านวิเคราะห์ได ้ดงัท่ี กระทรวงศึกษาธิการ, ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา (2550) กล่าววา่ การจดัการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน เป็นขั้นตอนการเรียนรู้ท่ีเร่ิมจากการก าหนดประเด็นปัญหาใน
กลุ่มของผูเ้รียน เพ่ือท่ีจะหาวธีิการมาแกไ้ขปัญหา ซ่ึงตวัปัญหาท่ีไดร่้วมกนัก าหนดนั้น จะเป็นส่ิงท่ีกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจ
ในการท่ีจะแสวงหาขอ้มูลต่าง ๆ มาใชใ้นการแกไ้ข และตอ้งการท่ีจะเขา้ใจในตวัของปัญหา ซ่ึงวธีิการน้ี จะเนน้ใหผู้เ้รียนไดฝึ้กสร้าง
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 การอ่านมีความจ าเป็นต่อมนุษยเ์ป็นอยา่งมาก เพราะนอกจากจะใชใ้นการส่ือสารแลว้ ยงัสามารถท่ีจะน าความรู้ ความคิดท่ี
เกิดข้ึนมาพฒันาตนเอง พร้อมทั้งมีความรู้เท่าทนัเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ดงัท่ี วรรณี โสมประยรู (2553) 
ไดก้ล่าววา่ ทกัษะดา้นภาษาท่ีมีความจ าเป็นในการด าเนินชีวิตในปัจจุบนั  คือ ทกัษะดา้นการอ่าน เน่ืองจากข่าวสารส่ือต่าง ๆ ในยคุ
ปัจจุบนั มีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงท าให้การอ่านมีบทบาทมากข้ึน รวมถึงเน้ือหาในดา้นของวิชาการ ก็มีความจ าเป็นท่ี
จะตอ้งใชก้ารอ่านเขา้มาช่วย เพ่ือให้เกิดความเขา้ใจ รวมถึงทกัษะการอ่าน ยงัเป็นเคร่ืองมือในการคน้หาความรู้ เพื่อท่ีจะไดน้ ามา
พฒันาตนเองในด้านของการศึกษาและการท างาน  สอดคล้องกับ สมพร มันตะสูตร แพ่งพิพัฒน์ (2550) ท่ีกล่าวว่า ความ
เจริญกา้วหนา้ของเทคโนโลยี นบัวา่ มีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ท าให้มีผลต่อการด าเนินชีวิตและการพฒันาคุณภาพชีวิตของ
มนุษยเ์ป็นอยา่งมาก จึงมีความส าคญัอยา่งมากท่ีทุกคนจะตอ้งพฒันาตนเองในดา้นของการอ่าน เพ่ือท่ีจะไดน้ ามาพฒันาตนเองให้มี
ความรู้ความสามารถ และมีความคิดเท่าทนัต่อการเปล่ียนแปลงในยคุปัจจุบนั 
 พรทิพย ์แข็งขนั และเฉลิมลาภ ทองอาจ (2553) ได้กล่าวถึงความจ าเป็นของการอ่านเชิงวิเคราะห์ไวว้่า การอ่านเชิง
วิเคราะห์ มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในยคุปัจจุบนั เน่ืองจากเน้ือหาของส่ือส่ิงพิมพ ์รวมถึงส่ือออนไลน์ต่างก็มีให้ผูค้นไดเ้ลือกอ่านอยู่
ตลอดเวลา จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชก้ารวเิคราะห์ในการอ่านเน้ือหานั้น ๆ เพราะจะช่วยให้ผูอ่้านไดมี้การพิจารณาประเมินเน้ือหาอยา่งมี
เหตุผล และรู้จกัสงัเกตความเหมือนและความต่างของเน้ือหา เพื่อน ามาใชใ้นการตดัสินใจ ก่อนท่ีจะเช่ือมัน่ในเน้ือหาท่ีอ่าน 
 ในยุคปัจจุบัน บทความท่ีปรากฏในส่ือส่ิงพิมพ์และส่ือออนไลน์มีเน้ือหาท่ีหลากหลาย ซ่ึงผูอ่้านตอ้งใช้การพิจารณา 
วเิคราะห์ขอ้เท็จจริงของเน้ือหาเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะผูค้นท่ีเป็นเด็กและเยาวชน ซ่ึงนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวิริยะ 
(นามสมมุติ) จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 มีทกัษะในการอ่านเชิงวเิคราะห์ยงัไม่ดีนกั โดยสังเกตไดจ้าก
การอ่านเน้ือหาในห้องเรียน พบวา่ นกัเรียนมีทกัษะในดา้นของการจ าและเขา้ใจเท่านั้น ซ่ึงสาเหตุมาจากการสอนของครูท่ีเนน้การ
บรรยายเป็นส าคญั โดยไม่ไดใ้หผู้เ้รียนฝึกเรียนรู้ดว้ยตนเอง รวมไปถึงนกัเรียนไม่มีความสนใจในการอ่านวิเคราะห์ และส่ิงท่ีอ่านมี
เน้ือหาจ านวนมาก ท าใหน้กัเรียนสบัสนในการอ่าน ไม่สามารถท่ีจะวเิคราะห์ขอ้เท็จจริงนั้นได ้ท าใหน้กัเรียนเขา้ใจเน้ือหาไดไ้ม่ตรง
ตามวตัถุประสงคข์องผูเ้ขียน และน าส่ิงท่ีอ่านไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัไม่ถูกตอ้ง รวมไปถึงการท าขอ้สอบวดัผล และการเรียนรู้วิชา
อ่ืน ๆ ในดา้นของการวเิคราะห์ของนกัเรียน มีระดบัคะแนนสอบและความเขา้ใจในเน้ือหาสาระไดน้อ้ย หากนกัเรียนมีทกัษะในการ
อ่านวิเคราะห์ จะท าให้นกัเรียนสามารถแยกขอ้เท็จจริงจากส่ิงท่ีอ่าน ส่งผลให้นักเรียนสามารถท าแบบทดสอบและมีความรู้ความ
เขา้ใจในการเรียนวิชาภาษาไทยและรายวิชาอ่ืน ๆ ในดา้นของการวิเคราะห์ รวมไปถึงสามารถน าส่ิงท่ีไดจ้ากการอ่านวิเคราะห์ไป
ปรับใชก้บัชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง จากปัญหาท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งหากิจกรรมหรือวิธีการสอนมาใชก้บั
นกัเรียน เพ่ือเพ่ิมโอกาสใหน้กัเรียนไดมี้ทกัษะการอ่านเชิงวเิคราะห์ไดดี้ข้ึน 
 จากปัญหาท่ีผูว้จิยักล่าวมา คือ นกัเรียนขาดทกัษะการอ่านเชิงวเิคราะห์ ดงันั้น ผูว้จิยัคิดวา่ วธีิสอนท่ีจะน ามาใชก้บันกัเรียน 
ควรเป็นวธีิสอนท่ีใหผู้เ้รียนไดฝึ้กอ่านในเชิงคน้หาเหตุผล ซ่ึงวธีิการสอนแบบปัญหาเป็นฐาน เป็นวิธีการท่ีเร่ิมตน้ดว้ยการให้ผูเ้รียน
ไดรู้้จกัปัญหา พร้อมทั้งวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาอย่างมีเหตุผล เพ่ือท่ีจะไดห้าวิธีการต่าง ๆ มาใชใ้นการแกไ้ขปัญหา ซ่ึงเป็น
วิธีการท่ีน่าจะช่วยเพ่ิมโอกาสให้ผูเ้รียนไดมี้ทกัษะในการอ่านวิเคราะห์ได ้ดงัท่ี กระทรวงศึกษาธิการ, ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา (2550) กล่าววา่ การจดัการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน เป็นขั้นตอนการเรียนรู้ท่ีเร่ิมจากการก าหนดประเด็นปัญหาใน
กลุ่มของผูเ้รียน เพ่ือท่ีจะหาวธีิการมาแกไ้ขปัญหา ซ่ึงตวัปัญหาท่ีไดร่้วมกนัก าหนดนั้น จะเป็นส่ิงท่ีกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจ
ในการท่ีจะแสวงหาขอ้มูลต่าง ๆ มาใชใ้นการแกไ้ข และตอ้งการท่ีจะเขา้ใจในตวัของปัญหา ซ่ึงวธีิการน้ี จะเนน้ใหผู้เ้รียนไดฝึ้กสร้าง
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“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

892892

ความรู้จากขั้นตอนการคิดแกไ้ขปัญหา สอดคลอ้งกบั มณัฑรา ธรรมบุศย ์(2545) ท่ีกล่าววา่ การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน เป็น
วิธีการอยา่งหน่ึงท่ีจะสามารถน ามาจดักิจกรรมเพ่ือพฒันาผูเ้รียนไดเ้ป็นอย่างดี เพราะเป็นการฝึกให้ผูเ้รียนไดใ้ชค้วามรู้ในการคิด
วิเคราะห์ และคน้หาวิธีแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมมากข้ึน โดยครูผูส้อนมีการเปล่ียน
บทบาทจากผูถ่้ายทอดความรู้ มาเป็นผูใ้ห้ค  าแนะน า ท าให้ผูเ้รียนสามารถก าหนดกิจกรรมในการคน้หาความรู้ใหม่เช่ือมโยงกับ
ความรู้พ้ืนฐาน พร้อมทั้งสามารถปรับตวัเขา้กบัสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงไดเ้ป็นอยา่งดี  
 นักการศึกษาในประเทศหลายคน  ได้น าวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมาใช้ในการวิจัย  ไม่ว่าจะเป็น  
บุญรษากุล บุญเรืองรอด (2562) ท่ีได้ศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์  และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เร่ือง ระบบต่อมไร้ท่อ ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยการ
จดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ส่วนในดา้นของนกัการศึกษาต่างประเทศ ไดแ้ก่ Lin (2017) ท่ีไดศึ้กษาผลของวิธีการสอนแบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน ท่ีมีต่อความสามารถในการเรียนรู้ของผูเ้รียนภาษาองักฤษ ความเขา้ใจในการอ่าน การใชก้ลยทุธ์ และทศันคติเชิง
บวกต่อการเรียนรู้ ผลการวจิยัพบวา่ คะแนนการทดสอบหลงัเรียนของนกัเรียนทั้งสองกลุ่ม มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ โดยนักเรียนท่ีไดรั้บการเรียนการสอนแบบใชปั้ญหาเป็นฐาน  ใชก้ลยุทธ์ในการระบุหัวขอ้ และรายละเอียดสนับสนุนดีกว่า
นกัเรียนท่ีไม่ไดรั้บการเรียนการสอนแบบใชปั้ญหาเป็นฐาน และ Syamsinar and Jafar (2021) ก็ไดศึ้กษารูปแบบการเรียนรู้การอ่าน
โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน กลยุทธ์การพฒันาทกัษะของนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 ผลการศึกษาพบว่า นกัเรียนมีทกัษะการส่ือสารใน
ระดบัท่ีเพียงพอ และทกัษะการอ่านของนกัเรียน อยูใ่นระดบัดี 
 จากขอ้มูลดงักล่าวพบวา่ นกัวชิาการและนกัการศึกษาส่วนใหญ่ กล่าวถึงการน าวิธีการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน
มาใชก้บันักเรียนท่ีเรียนในด้านของสายสามญัเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยงัไม่ได้มีการกล่าวถึงหรือศึกษาเก่ียวกบัการน าวิธีการ
จดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน มาใชก้บันกัเรียนท่ีเรียนในดา้นของสายสามญัควบคู่กบัหลกัธรรม ประกอบกบันกัเรียนประสบ
ปัญหาในดา้นของการอ่านเชิงวเิคราะห์ ทั้งในดา้นของการจดักิจกรรมการเรียนรู้ และตวัของนกัเรียนเอง ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะ
น าวธีิการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน มาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ เพ่ือเพ่ิมโอกาสใหน้กัเรียนไดมี้การเรียนรู้ดว้ยตนเอง พร้อมทั้งมี
ทกัษะการอ่านเชิงวเิคราะห์ จากการอ่านวรรณกรรม บทอ่าน ต านาน และหนงัสือพิมพ ์ในระดบัท่ีมากข้ึน 

 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

 
 1. เพื่อศึกษาผลของการใชว้ธีิการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานท่ีมีต่อทกัษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 3  
 2. เพื่อเปรียบเทียบทกัษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ระหวา่งกลุ่มท่ีไดรั้บการใชว้ิธีการเรียนรู้      
โดยปัญหาเป็นฐาน กบั กลุ่มท่ีไดรั้บการใชว้ธีิการเรียนรู้แบบดั้งเดิม หลงัการทดลอง 
 

ขอบเขตการวจิยั 
 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย (target population) 
 ประชากรกลุ่มเป้าหมาย คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวริิยะ (นามสมมุติ) จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ภาคเรียน
ท่ี 2  ปีการศึกษา 2563 จ านวน 2 ห้องเรียน รวมนักเรียนทั้ งส้ิน 40 คน โดยใชว้ิธีเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) และ

ก าหนดให้นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/1 จ านวน 20 คน เป็นกลุ่มทดลองท่ีจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน และนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3/2 จ านวน 20 คน เป็นกลุ่มควบคุมท่ีจัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบดั้ งเดิม ซ่ึงนักเรียนทั้ งสองกลุ่มมีคะแนน
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยจากการสอบวดัผลปลายภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 ไม่แตกต่างกนั โดยผูว้จิยัไดน้ าคะแนนการ
ท าแบบทดสอบของนกัเรียนทั้งสองกลุ่ม มาทดสอบหาค่าความแปรปรวน (F test) ไดท่ี้ระดบั .47 และค่า t (t test) ท่ีระดบั .17 ซ่ึงไม่
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
  
ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจิยั 
 ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี แบ่งออกเป็น 2 ตวัแปรดงัน้ี  
 1. ตวัแปรอิสระ (independent variables) คือ การจดัการเรียนรู้โดยใชว้ธีิการสอนแบบปัญหาเป็นฐาน 
 2. ตวัแปรตาม (dependent variable) คือ ทกัษะการอ่านเชิงวเิคราะห์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
 

วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
 

 ผูว้จิยัไดท้ าการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัวธีิการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน จากนกัวชิาการหลายท่าน ไดแ้ก่ ทิศนา  
แขมมณี (2563) ท่ีกล่าวถึงความหมายของการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานไวว้า่ เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีครูผูส้อนจะน าปัญหาท่ี
อาจเกิดข้ึนกบัตวัของนักเรียนจริงหรือสร้างสถานการณ์ข้ึนมา และให้ผูเ้รียนฝึกวิเคราะห์ปัญหาสาเหตุของปัญหา และร่วมกนัหา
วธีิการแกไ้ขปัญหานั้น และ วชัรา เล่าเรียนดี (2547) ก็ไดก้ล่าววา่ เป็นการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมดา้นการคิด ซ่ึงมีปัญหาเป็นตวักระตุน้ใน
การท ากิจกรรม โดยปัญหานั้น จะตอ้งมีความน่าสนใจ เพ่ือท่ีจะกระตุน้ให้ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้นในการท ากิจกรรม สอดคลอ้ง
กบั Barrow and Tamblyn (1980) ท่ีกล่าววา่ เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนตอ้งท าความเขา้ใจ  และหาวิธีแกปั้ญหา โดยปัญหาท่ี
ผูเ้รียนพบเป็นตวักระตุน้เพ่ือหาทางแกไ้ขปัญหาโดยการคน้หาความรู้ต่าง ๆ จากแหล่งขอ้มูลเพ่ือน ามาใชแ้กปั้ญหา นอกจากน้ี กุลยา 
ตนัติผลาชีวะ (2548) ก็ไดก้ล่าวถึงจุดประสงคข์องการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานไวว้า่ เป็นการเรียนรู้ท่ีมุ่งให้ผูเ้รียนสามารถคน้พบ
ความรู้ความเขา้ใจดว้ยตวัเองและเกิดความตระหนกัรู้ เขา้ใจถึงปัญหา และสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดเ้ป็นอยา่งดี พร้อมทั้งสามารถ
น าความรู้จากเน้ือหาท่ีได้เรียนมาพฒันาทักษะความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตวัของผูเ้รียนเอง อีกทั้ ง กระทรวงศึกษาธิการ, 
ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550) ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนของการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานไวท้ั้ งหมด 6 ขั้นตอน 
ไดแ้ก่ (1) ก าหนดปัญหา (2) ท าความเขา้ใจในส่วนของตวัปัญหา (3) ด าเนินการคน้ควา้ (4) สังเคราะห์ความรู้ (5) สรุปและประเมิน
ค่า และ (6) น าเสนอและประเมินผลงาน ในส่วนของความหมายของการอ่านเชิงวิเคราะห์ เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศ์ศกัด์ิ (2549) ได้
กล่าวถึงความหมายของการอ่านเชิงวิเคราะห์ไวว้่า เป็นการใชท้กัษะในดา้นของการจ าแนกส่วนประกอบต่าง ๆ ของเน้ือหา แลว้หา
ความสัมพนัธ์ในดา้นของขอ้เท็จจริง และเหตุผลท่ีเกิดข้ึน สอดคลอ้งกบั ชวาล  แพรัตนกุล (2552) ท่ีไดก้ล่าววา่ การอ่านเชิงวิเคราะห์
เป็นการใชค้วามสามารถในการอ่านเน้ือหาสาระต่าง ๆ แลว้แยกเน้ือหาแต่ละประเด็น ทั้งขอ้เท็จจริงรวมถึงเหตุผล ออกมาเป็น
ความคิด และจดัล าดบัความส าคญัของเน้ือหานั้นใหม่ ก่อนท่ีจะน าไปสรุปเป็นเน้ือหาความรู้จากส่ิงท่ีอ่านอีกคร้ัง รวมถึง กรรณิการ์ 
เครือมาศ (2554) กล่าวถึงความส าคญัของการอ่านเชิงวิเคราะห์ไวว้า่ เป็นส่ิงท่ีช่วยให้ผูอ่้านทุกระดบัไดฝึ้กทกัษะดา้นความคิด การ
วเิคราะห์ พิจารณา เป็นการอ่านท่ีตอ้งน าความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ไปปรับใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง ไม่ใช่เป็นการอ่านแค่คน้หาความรู้ หรือ
ความเพลิดเพลินเพียงอยา่งเดียว และในส่วนของการวดัทกัษะการอ่านเชิงวเิคราะห์ ผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสารและไดน้ าแนวทางมาปรับ
ใชก้บังานวจิยั คือ ให้ผูเ้รียนอ่านวิเคราะห์และท าความเขา้ใจในรายละเอียดของเน้ือหา สาระส าคญั ขอ้เท็จจริง พฤติกรรม สถานท่ี 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
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ก าหนดให้นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/1 จ านวน 20 คน เป็นกลุ่มทดลองท่ีจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน และนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3/2 จ านวน 20 คน เป็นกลุ่มควบคุมท่ีจัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบดั้ งเดิม ซ่ึงนักเรียนทั้ งสองกลุ่มมีคะแนน
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยจากการสอบวดัผลปลายภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 ไม่แตกต่างกนั โดยผูว้จิยัไดน้ าคะแนนการ
ท าแบบทดสอบของนกัเรียนทั้งสองกลุ่ม มาทดสอบหาค่าความแปรปรวน (F test) ไดท่ี้ระดบั .47 และค่า t (t test) ท่ีระดบั .17 ซ่ึงไม่
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
  
ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจิยั 
 ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี แบ่งออกเป็น 2 ตวัแปรดงัน้ี  
 1. ตวัแปรอิสระ (independent variables) คือ การจดัการเรียนรู้โดยใชว้ธีิการสอนแบบปัญหาเป็นฐาน 
 2. ตวัแปรตาม (dependent variable) คือ ทกัษะการอ่านเชิงวเิคราะห์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
 

วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
 

 ผูว้จิยัไดท้ าการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัวธีิการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน จากนกัวชิาการหลายท่าน ไดแ้ก่ ทิศนา  
แขมมณี (2563) ท่ีกล่าวถึงความหมายของการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานไวว้า่ เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีครูผูส้อนจะน าปัญหาท่ี
อาจเกิดข้ึนกบัตวัของนักเรียนจริงหรือสร้างสถานการณ์ข้ึนมา และให้ผูเ้รียนฝึกวิเคราะห์ปัญหาสาเหตุของปัญหา และร่วมกนัหา
วธีิการแกไ้ขปัญหานั้น และ วชัรา เล่าเรียนดี (2547) ก็ไดก้ล่าววา่ เป็นการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมดา้นการคิด ซ่ึงมีปัญหาเป็นตวักระตุน้ใน
การท ากิจกรรม โดยปัญหานั้น จะตอ้งมีความน่าสนใจ เพ่ือท่ีจะกระตุน้ให้ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้นในการท ากิจกรรม สอดคลอ้ง
กบั Barrow and Tamblyn (1980) ท่ีกล่าววา่ เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนตอ้งท าความเขา้ใจ  และหาวิธีแกปั้ญหา โดยปัญหาท่ี
ผูเ้รียนพบเป็นตวักระตุน้เพ่ือหาทางแกไ้ขปัญหาโดยการคน้หาความรู้ต่าง ๆ จากแหล่งขอ้มูลเพ่ือน ามาใชแ้กปั้ญหา นอกจากน้ี กุลยา 
ตนัติผลาชีวะ (2548) ก็ไดก้ล่าวถึงจุดประสงคข์องการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานไวว้า่ เป็นการเรียนรู้ท่ีมุ่งให้ผูเ้รียนสามารถคน้พบ
ความรู้ความเขา้ใจดว้ยตวัเองและเกิดความตระหนกัรู้ เขา้ใจถึงปัญหา และสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดเ้ป็นอยา่งดี พร้อมทั้งสามารถ
น าความรู้จากเน้ือหาท่ีได้เรียนมาพฒันาทักษะความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตวัของผูเ้รียนเอง อีกทั้ ง กระทรวงศึกษาธิการ, 
ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550) ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนของการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานไวท้ั้ งหมด 6 ขั้นตอน 
ไดแ้ก่ (1) ก าหนดปัญหา (2) ท าความเขา้ใจในส่วนของตวัปัญหา (3) ด าเนินการคน้ควา้ (4) สังเคราะห์ความรู้ (5) สรุปและประเมิน
ค่า และ (6) น าเสนอและประเมินผลงาน ในส่วนของความหมายของการอ่านเชิงวิเคราะห์ เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศ์ศกัด์ิ (2549) ได้
กล่าวถึงความหมายของการอ่านเชิงวิเคราะห์ไวว้่า เป็นการใชท้กัษะในดา้นของการจ าแนกส่วนประกอบต่าง ๆ ของเน้ือหา แลว้หา
ความสัมพนัธ์ในดา้นของขอ้เท็จจริง และเหตุผลท่ีเกิดข้ึน สอดคลอ้งกบั ชวาล  แพรัตนกุล (2552) ท่ีไดก้ล่าววา่ การอ่านเชิงวิเคราะห์
เป็นการใชค้วามสามารถในการอ่านเน้ือหาสาระต่าง ๆ แลว้แยกเน้ือหาแต่ละประเด็น ทั้งขอ้เท็จจริงรวมถึงเหตุผล ออกมาเป็น
ความคิด และจดัล าดบัความส าคญัของเน้ือหานั้นใหม่ ก่อนท่ีจะน าไปสรุปเป็นเน้ือหาความรู้จากส่ิงท่ีอ่านอีกคร้ัง รวมถึง กรรณิการ์ 
เครือมาศ (2554) กล่าวถึงความส าคญัของการอ่านเชิงวิเคราะห์ไวว้า่ เป็นส่ิงท่ีช่วยให้ผูอ่้านทุกระดบัไดฝึ้กทกัษะดา้นความคิด การ
วเิคราะห์ พิจารณา เป็นการอ่านท่ีตอ้งน าความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ไปปรับใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง ไม่ใช่เป็นการอ่านแค่คน้หาความรู้ หรือ
ความเพลิดเพลินเพียงอยา่งเดียว และในส่วนของการวดัทกัษะการอ่านเชิงวเิคราะห์ ผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสารและไดน้ าแนวทางมาปรับ
ใชก้บังานวจิยั คือ ให้ผูเ้รียนอ่านวิเคราะห์และท าความเขา้ใจในรายละเอียดของเน้ือหา สาระส าคญั ขอ้เท็จจริง พฤติกรรม สถานท่ี 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี
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ตวัละคร หรือตวับุคคล จากเน้ือหาท่ีอ่าน เพ่ือเป็นการฝึกผูเ้รียนใหมี้ทกัษะในการวิเคราะห์องคป์ระกอบต่าง ๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กนั 
ตลอดจนถึงสาเหตุและขอ้เท็จจริงของเน้ือหา 
 จากขอ้มูลขา้งตน้ ท าให้ผูว้ิจยัทราบวา่ การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  เป็นการเรียนรู้ท่ีเร่ิมตน้ดว้ยการก าหนด
ประเด็นปัญหาโดยมีทั้งหมด 6 ขั้นตอน ดงัน้ี ขั้นท่ี  1 ก าหนดปัญหา ครูให้นกัเรียนอ่านบทอ่าน และร่วมกนัก าหนดปัญหาภายใน
กลุ่ม ขั้นท่ี 2 ท าความเขา้ใจกบัปัญหา ครูให้นักเรียนคน้หาสาเหตุของปัญหาท่ีนักเรียนก าหนดตามความคิดของนกัเรียน ขั้นท่ี 3 
คน้หาความรู้ ครูใหน้กัเรียนคน้ควา้วธีิการแกไ้ขปัญหา จากปัญหาท่ีนกัเรียนก าหนด ขั้นท่ี 4 ประมวลความรู้ ครูใหน้กัเรียนน าวธีิการ
แกไ้ขปัญหาท่ีแต่ละคนไดศึ้กษามาประมวลเป็นองคค์วามรู้ ขั้นท่ี 5 สรุปและประเมินค่า ผูเ้รียนร่วมกนัประเมินความถูกตอ้งและ
ความสอดคลอ้งของวธีิการแกปั้ญหา อาจตดัขอ้ท่ีคลา้ยกนัหรือไม่มีความสอดคลอ้งออก จากนั้น น ามาเขียนในรูปแบบผงัมโนทศัน์ 
ขั้นท่ี 6 น าเสนอและประเมินผลงาน ครูให้นักเรียนท่ีเป็นตวัแทนกลุ่มน าเสนอหน้าชั้นเรียน โดยมีครูและเพ่ือนในชั้นร่วมกัน
ประเมินผลงาน จากขั้นตอนดงักล่าว พบวา่ แต่ละขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรู้ ต่างก็เป็นการฝึกให้ผูเ้รียนไดมี้การศึกษาคน้ควา้ 
วเิคราะห์หาเหตุผล และแนวทางแกไ้ขปัญหาไดเ้ป็นอยา่งดี ดงันั้น ผูว้จิยัท่ีมีแนวคิดท่ีจะน าวธีิการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน
มาใชก้บันักเรียน เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตวัเอง พร้อมทั้งมีทกัษะในการอ่านเชิงวิเคราะห์ท่ีดีข้ึน เพื่อท่ีจะน าไปใชใ้น
ชีวติประจ าวนัของนกัเรียนทั้งในดา้นของการศึกษา และการด ารงชีวติใหเ้ขา้กบัยคุปัจจุบนั 
 

วธีิด าเนินการวจิยั 
 

 การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัก่ึงทดลอง (quasi-experimental research design) แบบ Nonequivalent Control Group Pre-
test/Post-test Design โดยไดแ้บ่งกลุ่มตวัอยา่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองท่ีใชว้ิธีการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน และ
กลุ่มควบคุมท่ีใชว้ธีิการจดัการเรียนรู้แบบดั้งเดิม โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลทั้ง 2 กลุ่ม ก่อนและหลงัทดลอง โดยมีวธีิการด าเนินการ
วจิยั ดงัน้ี 
 1. เคร่ืองมือในการวิจยั ประกอบดว้ย (1) แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ดา้นทกัษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ (2) 
แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ิธีการสอนแบบดั้งเดิม ดา้นทกัษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ และ (3) แบบทดสอบวดัทกัษะการอ่านเชิง
วเิคราะห์ ผูว้จิยัมีขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือดงัน้ี 

    1.1 แผนการจดัการเรียนรู้ ผูว้ิจยัไดส้ร้างแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ดา้นทกัษะการอ่านเชิงวิเคราะห์
จ านวน 8 แผน แผนละ 1 คาบ คาบละ 50 นาที และแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ธีิสอนแบบดั้งเดิม ดา้นทกัษะการอ่านเชิงวิเคราะห์
จ านวน 8 แผน แผนละ 1 คาบ คาบละ 50 นาที จากนั้น น าแผนการจดัการเรียนรู้ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน ตรวจสอบความ
เหมาะสม และความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา แลว้หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence--IOC) ไดเ้ท่ากบั 0.97  

    1.2 แบบทดสอบวดัทกัษะการอ่านเชิงวเิคราะห์ ผูว้จิยัไดส้ร้างแบบทดสอบวดัทกัษะการอ่านเชิงวเิคราะห์ มีลกัษณะเป็น
แบบปรนยั 4 ตวัเลือก จ านวน 30 ขอ้ จากนั้น น าแบบทดสอบไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน ตรวจสอบความเหมาะสม และความ
เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา แลว้หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence--IOC) ไดเ้ท่ากบั 1.00 จากนั้น น า
แบบทดสอบไป (try-out) กบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวิริยะ (นามสมมุติ) ท่ีผ่านการเรียนการอ่านเชิงวิเคราะห์มาแลว้
จ านวน 20 คน แลว้น าผลการทดสอบมาตรวจสอบค่าความยากง่าย และค่าอ านาจจ าแนก โดยไดค้่าความยากง่าย (p) ระหวา่ง 0.55-
0.80 และค่าอ านาจจ าแนก (r) ระหวา่ง 0.20-0.50 และตรวจสอบค่าความเช่ือมัน่จากสูตร KR-20 มีค่าความเช่ือมัน่ท่ีระดบั 0.76 
 2. การด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัด าเนินการทดลองและเก็บขอ้มูล ดงัน้ี 

    2.1 ผูว้จิยัใหน้กัเรียนทั้ง 2 หอ้ง ท าการทดสอบก่อนเรียน ดว้ยแบบทดสอบวดัทกัษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ มีลกัษณะเป็น
แบบปรนยั 4 ตวัเลือก จ านวน 30 ขอ้ ใชเ้วลาท าแบบทดสอบ 15 นาที 
     2.2 ท ากิจกรรมการสอนทั้ง 2 กลุ่ม ตามแผนการจดัการเรียนรู้ โดยใชเ้วลากลุ่มละ 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 แผน แผนละ 
1 คาบ คาบละ 50 นาที โดยกลุ่มทดลองใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน และกลุ่มควบคุมใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้
แบบดั้งเดิม เน้ือหาท่ีใชใ้นการจดักิจกรรม ประกอบดว้ย (1) บทอ่านพระราชนิพนธ์เร่ืองพระมหาชนก (2) มหาเวสสันดรชาดก 
กณัฑม์ทัรี (3) ต านานก่องขา้วนอ้ยฆ่าแม่ และ (4) เน้ือหาข่าวจากหนงัสือพิมพ ์โดยท ากิจกรรมเน้ือหาละ 2 แผน 
     2.3 ผูว้ิจัยให้นักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ทดสอบหลงัเรียน ภายหลังส้ินสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วย
แบบทดสอบวดัทกัษะการอ่านเชิงวเิคราะห์ โดยเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกนักบัท่ีใชท้ดสอบก่อนเรียน แต่สลบัตวัเลือก 
     2.4 น าผลจากการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน มาวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติทดสอบค่าเฉล่ีย (X̅) ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (SD) และการทดสอบค่าที (t test) 

 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 1. วิเคราะห์คะแนนแบบทดสอบวดัทกัษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ของกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม ก่อนและหลงัการทดลอง โดยการค านวณค่าเฉล่ีย (X̅) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 2. วิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียของคะแนนการท าแบบทดสอบวดัทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ของกลุ่มทดลอง ก่อนและหลงัการทดลอง โดยการทดสอบค่าที แบบกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่เป็นอิสระต่อกนั (sample  
t test dependent) 
 3. วิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียของคะแนนการท าแบบทดสอบวดัทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หลงัการทดลอง โดยการทดสอบค่าที แบบกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นอิสระต่อกนั 
(sample t test independent) 
 

ผลการวจิยั 
 

 ผูว้ิจยัน าเสนอผลการศึกษาการใชว้ิธีการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานท่ีมีต่อทกัษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 เป็นตารางไดด้งัน้ี 
 
ตาราง 1 
ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ของกลุ่มทดลอง ก่อนและหลงัการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มทดลอง N X̅ SD    t Sig. 
ก่อนเรียน 20 12.50 3.5 13.11 .00* 
หลงัเรียน 20 23.85 3.7 
*p < .05 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี

895895

    2.1 ผูว้จิยัใหน้กัเรียนทั้ง 2 หอ้ง ท าการทดสอบก่อนเรียน ดว้ยแบบทดสอบวดัทกัษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ มีลกัษณะเป็น
แบบปรนยั 4 ตวัเลือก จ านวน 30 ขอ้ ใชเ้วลาท าแบบทดสอบ 15 นาที 
     2.2 ท ากิจกรรมการสอนทั้ง 2 กลุ่ม ตามแผนการจดัการเรียนรู้ โดยใชเ้วลากลุ่มละ 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 แผน แผนละ 
1 คาบ คาบละ 50 นาที โดยกลุ่มทดลองใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน และกลุ่มควบคุมใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้
แบบดั้งเดิม เน้ือหาท่ีใชใ้นการจดักิจกรรม ประกอบดว้ย (1) บทอ่านพระราชนิพนธ์เร่ืองพระมหาชนก (2) มหาเวสสันดรชาดก 
กณัฑม์ทัรี (3) ต านานก่องขา้วนอ้ยฆ่าแม่ และ (4) เน้ือหาข่าวจากหนงัสือพิมพ ์โดยท ากิจกรรมเน้ือหาละ 2 แผน 
     2.3 ผูว้ิจัยให้นักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ทดสอบหลงัเรียน ภายหลังส้ินสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วย
แบบทดสอบวดัทกัษะการอ่านเชิงวเิคราะห์ โดยเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกนักบัท่ีใชท้ดสอบก่อนเรียน แต่สลบัตวัเลือก 
     2.4 น าผลจากการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน มาวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติทดสอบค่าเฉล่ีย (X̅) ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (SD) และการทดสอบค่าที (t test) 

 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 1. วิเคราะห์คะแนนแบบทดสอบวดัทกัษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ของกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม ก่อนและหลงัการทดลอง โดยการค านวณค่าเฉล่ีย (X̅) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 2. วิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียของคะแนนการท าแบบทดสอบวดัทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ของกลุ่มทดลอง ก่อนและหลงัการทดลอง โดยการทดสอบค่าที แบบกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่เป็นอิสระต่อกนั (sample  
t test dependent) 
 3. วิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียของคะแนนการท าแบบทดสอบวดัทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หลงัการทดลอง โดยการทดสอบค่าที แบบกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นอิสระต่อกนั 
(sample t test independent) 
 

ผลการวจิยั 
 

 ผูว้ิจยัน าเสนอผลการศึกษาการใชว้ิธีการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานท่ีมีต่อทกัษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 เป็นตารางไดด้งัน้ี 
 
ตาราง 1 
ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ของกลุ่มทดลอง ก่อนและหลงัการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มทดลอง N X̅ SD    t Sig. 
ก่อนเรียน 20 12.50 3.5 13.11 .00* 
หลงัเรียน 20 23.85 3.7 
*p < .05 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

896896

 จากตาราง 1 พบวา่ ทกัษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหา
เป็นฐาน หลงัการจดัการเรียนรู้สูงกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 แปลความหมายไดว้า่ ทกัษะการอ่านเชิงวเิคราะห์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหา
เป็นฐาน หลงัการจดัการเรียนรู้สูงกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 
ตาราง 2 
ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความสามารถในการการอ่านเชิงวิเคราะห์ของกลุ่มทดลอง กับกลุ่มควบคุม หลงัการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มตวัอยา่ง N X̅ SD t Sig. 
การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 20 23.85 3.7 4.80 .00* 
การจดัการเรียนรู้แบบดั้งเดิม    20 18.25 3.6 
*p < .05  
 
 จากตาราง 2 พบวา่ ทกัษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหา
เป็นฐาน สูงกวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบดั้งเดิม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 แปลความหมายไดว้า่ ทกัษะการอ่านเชิงวเิคราะห์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหา
เป็นฐาน สูงกวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบดั้งเดิม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 
อภิปรายผลการวจิยั 

 
 จากขอ้คน้พบในการวจิยัผูว้จิยั มีประเด็นส าคญัท่ีไดน้ ามาอภิปราย ดงัน้ี 
 1. นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน มีทกัษะการอ่านเชิงวิเคราะห์หลงัการ
ทดลอง สูงกวา่ก่อนการทดลอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ี เน่ืองจากการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน เป็นการ
จดัการเรียนรู้ท่ีท าใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสในการฝึกทกัษะการอ่านเชิงวเิคราะห์ของตนเองใหมี้การพฒันามากข้ึน เน่ืองจากลกัษณะของ
การจดักิจกรรมเป็นการให้ผูเ้รียนไดฝึ้กเรียนรู้ปัญหากนัเป็นกลุ่ม ดว้ยการอธิบายเน้ือหาจากส่ิงท่ีตนอ่านให้สมาชิกไดรั้บฟัง ท าให้
เกิดความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีตรงกนั และช่วยกนัหาประเด็นท่ีเป็นปัญหา เพ่ือท่ีจะไดสื้บคน้วิธีการแกไ้ขปัญหา แลว้น ามาอภิปราย
เสนอให้สมาชิกในกลุ่มได้พิจารณาในเร่ืองของความถูกตอ้ง หรือความเหมาะสมร่วมกนั ท าให้นักเรียนไดรั้บความรู้ท่ีมีความ
หลากหลาย นอกจากจะสามารถวเิคราะห์องคป์ระกอบต่าง ๆ ขอ้เท็จจริงจากปัญหาของเน้ือหาไดอ้ยา่งเขา้ใจแลว้ นกัเรียนยงัสามารถ
น ามาใชใ้นการแกไ้ขปัญหาท่ีนกัเรียนพบเจอไดอี้กดว้ย นบัวา่ เป็นการส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดมี้ทกัษะในการอ่านเชิงวิเคราะห์ แกไ้ข
ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ สามารถน าส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ไปปรับใชก้บัเหตุการณ์ในชีวิตของนักเรียนไดเ้ป็นอย่างดี ซ่ึงสอดคลอ้งกับ
งานวจิยัของ จุฑาธิป เปลาเล (2561) ท่ีไดศึ้กษาการพฒันาผลสมัฤทธ์ิการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ี
จดัการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ผลการวจิยัพบวา่ นกัเรียนท่ีเรียนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน มีผลสัมฤทธ์ิทางการอ่าน อยา่งมี
วจิารณญาณ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 จะเห็นไดว้า่ การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
สามารถพฒันานกัเรียนในดา้นการอ่านไดเ้ป็นอยา่งดี โดยเฉพาะการอ่านเชิงวิเคราะห์ ท่ีมีความส าคญัในการส่งเสริมให้ผูอ่้านไดใ้ช้
ทกัษะดา้นความคิด และปัญญาในการหาเหตุผล มาพิจารณาตดัสินใจหรือแกไ้ขปัญหาในชีวติจริงได ้

 2. นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  มีทกัษะการอ่านเชิงวิเคราะห์สูงกว่า
นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบดั้งเดิม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จากการท่ีนกัเรียนกลุ่มทดลอง มีทกัษะการอ่าน
เชิงวิเคราะห์เพ่ิมข้ึน เน่ืองมาจากขั้นตอนในการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน แต่ละขั้นท่ีผูว้ิจยัไดน้ าไปทดลองกบั
นกัเรียน ต่างก็เป็นส่วนช่วยใหผู้เ้รียนไดมี้การฝึกทกัษะทางดา้นการคิด วิเคราะห์ พิจารณา ซ่ึงขั้นตอนในการจดักิจกรรมท่ีส่งผลให้
นกัเรียนมีทกัษะการอ่านเชิงวิเคราะห์เพ่ิมข้ึน มีทั้ งหมด 6 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นท่ี 1 ก าหนดปัญหา เป็นขั้นตอนท่ีช่วยให้ผูเ้รียนได้
คน้พบปัญหา ดว้ยการร่วมกนัวเิคราะห์หาปัญหาในเน้ือหาท่ีครูก าหนดให ้ขั้นท่ี 2 ท าความเขา้ใจกบัปัญหา เป็นขั้นตอนท่ีช่วยผูเ้รียน
เกิดความเขา้ใจกบัปัญหา ดว้ยการวเิคราะห์พิจารณาถึงสาเหตุ หรือปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดปัญหา ขั้นท่ี 3 คน้หาความรู้ เป็นขั้นตอนท่ีฝึกให้
ผูเ้รียนไดฝึ้กวเิคราะห์หาความรู้จากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลายในดา้นของวิธีการแกไ้ขปัญหา ขั้นท่ี 4 ประมวลความรู้ เป็นขั้นตอนท่ี
ท าให้ผูเ้รียนมีองคค์วามรู้ในดา้นของวิธีการแกไ้ขปัญหาท่ีหลากหลาย จากท่ีสมาชิกในกลุ่มไดร่้วมกนัคน้หา แลว้ร่วมกนัประมวล
ความรู้ ขั้นท่ี 5 สรุปและประเมินค่า เป็นขั้นตอนท่ีช่วยใหผู้เ้รียนสามารถท่ีจะวเิคราะห์ขอ้เท็จจริง ความถูกตอ้ง และความสอดคลอ้ง
ของวิธีการแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี ขั้นท่ี 6 ขั้นน าเสนอและประเมินผลงาน เป็นขั้นท่ีช่วยให้ผูเ้รียนได้มีส่วนร่วมในการ
แลกเปล่ียนความรู้กบันกัเรียนกลุ่มอ่ืน ๆ พร้อมทั้งสามารถท่ีจะวิเคราะห์พิจารณาวิธีการแกไ้ขปัญหาท่ีเพ่ือน ๆ น าเสนอ ไปปรับใช้
กบัชีวติประจ าวนัของนกัเรียนได ้ซ่ึงการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน นบัวา่ เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้
ฝึกเรียนรู้และคน้หาความรู้ท าความเขา้ใจร่วมกนั อีกทั้งยงัสามารถท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม ท าให้ผลท่ีไดจ้ากการเรียนรู้นั้น สามารถ
บรรลุตามจุดประสงคท่ี์ตั้งไว ้สอดคลอ้งกบั วชัรา เล่าเรียนดี (2547) ท่ีไดก้ล่าววา่ การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน เป็นการ
จดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาผูเ้รียนให้มีความสามารถในการใชท้กัษะการแกปั้ญหา สามารถเรียนรู้ดว้ยตวัเอง เป็นผูน้ าในการพาเพื่อนใน
กลุ่ม คน้หาเน้ือหาจากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลายและมีวจิารณญาณ สามารถส่ือความหมายไดอ้ยา่งถูกตอ้งเขา้ใจ และมีความสามารถ
ในการท างานร่วมกบับุคคลอ่ืนในสถานท่ีต่าง ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี รวมถึงการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ยงัช่วยส่งเสริมผูเ้รียน
ให้มีความรู้และมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังท่ี บุญรษากุล บุญเรืองรอด (2562) ท่ีได้ศึกษา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน เร่ือง ระบบต่อมไร้ท่อ ผลการวจิยัพบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนท่ี
ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ Lu-Fang Lin 
(2017) ก็ไดศึ้กษาผลของวธีิการสอนแบบใชปั้ญหาเป็นฐานท่ีมีต่อความสามารถในการเรียนรู้ของผูเ้รียนภาษาองักฤษ ความเขา้ใจใน
การอ่านการใชก้ลยทุธ์และทศันคติเชิงบวกต่อการเรียนรู้ ผลการวจิยัพบวา่ คะแนนการทดสอบหลงัเรียนของนกัเรียนทั้งสองกลุ่ม มี
ความแตกต่างกัน โดยนักเรียนท่ีได้รับการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  ใช้กลยุทธ์ในการระบุหัวขอ้ และรายละเอียด
สนบัสนุน ดีกวา่นกัเรียนท่ีไม่ไดรั้บการเรียนการสอนแบบใชปั้ญหาเป็นฐาน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวจิยัไปใช้ 
 1. การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ครูผูส้อนควรพิจารณาเน้ือหาท่ีจะใชส้อน และท าความเขา้ใจเก่ียวกบั
ความหมาย ขั้นตอนของการจดักิจกรรมทุกคร้ัง เพ่ือให้เน้ือหาท่ีสอนนั้น มีความสอดคลอ้งกบักิจกรรม และท าให้การเรียนรู้ของ
นกัเรียนเป็นไปตามจุดมุ่งหมาย 
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“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี

897897

 2. นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  มีทกัษะการอ่านเชิงวิเคราะห์สูงกว่า
นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบดั้งเดิม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จากการท่ีนกัเรียนกลุ่มทดลอง มีทกัษะการอ่าน
เชิงวิเคราะห์เพ่ิมข้ึน เน่ืองมาจากขั้นตอนในการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน แต่ละขั้นท่ีผูว้ิจยัไดน้ าไปทดลองกบั
นกัเรียน ต่างก็เป็นส่วนช่วยใหผู้เ้รียนไดมี้การฝึกทกัษะทางดา้นการคิด วิเคราะห์ พิจารณา ซ่ึงขั้นตอนในการจดักิจกรรมท่ีส่งผลให้
นกัเรียนมีทกัษะการอ่านเชิงวิเคราะห์เพ่ิมข้ึน มีทั้ งหมด 6 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นท่ี 1 ก าหนดปัญหา เป็นขั้นตอนท่ีช่วยให้ผูเ้รียนได้
คน้พบปัญหา ดว้ยการร่วมกนัวเิคราะห์หาปัญหาในเน้ือหาท่ีครูก าหนดให ้ขั้นท่ี 2 ท าความเขา้ใจกบัปัญหา เป็นขั้นตอนท่ีช่วยผูเ้รียน
เกิดความเขา้ใจกบัปัญหา ดว้ยการวเิคราะห์พิจารณาถึงสาเหตุ หรือปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดปัญหา ขั้นท่ี 3 คน้หาความรู้ เป็นขั้นตอนท่ีฝึกให้
ผูเ้รียนไดฝึ้กวเิคราะห์หาความรู้จากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลายในดา้นของวิธีการแกไ้ขปัญหา ขั้นท่ี 4 ประมวลความรู้ เป็นขั้นตอนท่ี
ท าให้ผูเ้รียนมีองคค์วามรู้ในดา้นของวิธีการแกไ้ขปัญหาท่ีหลากหลาย จากท่ีสมาชิกในกลุ่มไดร่้วมกนัคน้หา แลว้ร่วมกนัประมวล
ความรู้ ขั้นท่ี 5 สรุปและประเมินค่า เป็นขั้นตอนท่ีช่วยใหผู้เ้รียนสามารถท่ีจะวเิคราะห์ขอ้เท็จจริง ความถูกตอ้ง และความสอดคลอ้ง
ของวิธีการแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี ขั้นท่ี 6 ขั้นน าเสนอและประเมินผลงาน เป็นขั้นท่ีช่วยให้ผูเ้รียนได้มีส่วนร่วมในการ
แลกเปล่ียนความรู้กบันกัเรียนกลุ่มอ่ืน ๆ พร้อมทั้งสามารถท่ีจะวิเคราะห์พิจารณาวิธีการแกไ้ขปัญหาท่ีเพ่ือน ๆ น าเสนอ ไปปรับใช้
กบัชีวติประจ าวนัของนกัเรียนได ้ซ่ึงการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน นบัวา่ เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้
ฝึกเรียนรู้และคน้หาความรู้ท าความเขา้ใจร่วมกนั อีกทั้งยงัสามารถท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม ท าให้ผลท่ีไดจ้ากการเรียนรู้นั้น สามารถ
บรรลุตามจุดประสงคท่ี์ตั้งไว ้สอดคลอ้งกบั วชัรา เล่าเรียนดี (2547) ท่ีไดก้ล่าววา่ การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน เป็นการ
จดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาผูเ้รียนให้มีความสามารถในการใชท้กัษะการแกปั้ญหา สามารถเรียนรู้ดว้ยตวัเอง เป็นผูน้ าในการพาเพื่อนใน
กลุ่ม คน้หาเน้ือหาจากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลายและมีวจิารณญาณ สามารถส่ือความหมายไดอ้ยา่งถูกตอ้งเขา้ใจ และมีความสามารถ
ในการท างานร่วมกบับุคคลอ่ืนในสถานท่ีต่าง ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี รวมถึงการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ยงัช่วยส่งเสริมผูเ้รียน
ให้มีความรู้และมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังท่ี บุญรษากุล บุญเรืองรอด (2562) ท่ีได้ศึกษา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน เร่ือง ระบบต่อมไร้ท่อ ผลการวจิยัพบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนท่ี
ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ Lu-Fang Lin 
(2017) ก็ไดศึ้กษาผลของวธีิการสอนแบบใชปั้ญหาเป็นฐานท่ีมีต่อความสามารถในการเรียนรู้ของผูเ้รียนภาษาองักฤษ ความเขา้ใจใน
การอ่านการใชก้ลยทุธ์และทศันคติเชิงบวกต่อการเรียนรู้ ผลการวจิยัพบวา่ คะแนนการทดสอบหลงัเรียนของนกัเรียนทั้งสองกลุ่ม มี
ความแตกต่างกัน โดยนักเรียนท่ีได้รับการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  ใช้กลยุทธ์ในการระบุหัวขอ้ และรายละเอียด
สนบัสนุน ดีกวา่นกัเรียนท่ีไม่ไดรั้บการเรียนการสอนแบบใชปั้ญหาเป็นฐาน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวจิยัไปใช้ 
 1. การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ครูผูส้อนควรพิจารณาเน้ือหาท่ีจะใชส้อน และท าความเขา้ใจเก่ียวกบั
ความหมาย ขั้นตอนของการจดักิจกรรมทุกคร้ัง เพ่ือให้เน้ือหาท่ีสอนนั้น มีความสอดคลอ้งกบักิจกรรม และท าให้การเรียนรู้ของ
นกัเรียนเป็นไปตามจุดมุ่งหมาย 
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 2. การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ในขั้นตอนของการก าหนดปัญหา นักเรียนยงัมีปัญหาในการคน้พบ
ปัญหาจากเร่ืองท่ีอ่าน ทั้งน้ี เน้ือหาท่ีครูน ามาให้ อาจเป็นเน้ือหาท่ียาวเกินไป ดงันั้น ก่อนท ากิจกรรม ครูควรแนะน าหรือฝึกให้
นกัเรียนไดล้องหาปัญหาจากเน้ือหาสั้น ๆ เพ่ือท่ีจะท าใหน้กัเรียนไดมี้ก าลงัใจท่ีจะร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
ข้อเสนอแนะเพือ่การวจิยัคร้ังต่อไป 
 ควรศึกษาการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานท่ีมีต่อทกัษะดา้นอ่ืน ๆ เช่น การพดู หรือการฟัง เป็นตน้ 

 

เอกสารอ้างองิ 
 

กรรณิการ์ เครือมาศ. (2554). ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง การอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้การ 
                จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ SQ3R. วทิยานิพนธ์การศึกษามหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัสารคาม. 
กระทรวงศึกษาธิการ, ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2550). การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน. กรุงเทพมหานคร:  
                โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 
กลุยา ตนัติผลาชีวะ. (2548). การเรียนรู้แบบเน้นปัญหาเป็นฐาน สารานุกรมศึกษาศาสตร์. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ. 
เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ. (2549). การคิดเชิงวิเคราะห์ (พิมพค์ร้ังท่ี 5). กรุงเทพฯ: ซคัเซสมีเดีย. 
จุฑาธิป เปลาเล. (2561). การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมธัยมศึกปีท่ี 4 ท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้      
 ปัญหาเป็นฐาน. วทิยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัศิลปากร. 
ชวาล แพรัตนกลุ. (2552). เทคนิคการวดัผล. กรุงเทพฯ: พิทกัษอ์กัษร. 
ทิศนา แขมมณี. (2563). ศาสตร์การสอน: องค์ความรู้เพ่ือการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์ 

มหาวทิยาลยั. 
บุญรษากลุ บุญเรืองรอด. (2562). ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ี 

ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เร่ือง ระบบต่อมไร้ท่อ. วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัราชภฏั 
เทพสตรี. 

พรทิพย ์แขง็ขนั และเฉลิมลาภ ทองอาจ. (2553). โมเดล 5 โมเดล การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเพ่ือพัฒนากระบวนการคิดในคู่มือ
 ฝึกอบรมภาษาไทยระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั, คณะครุศาสตร์. 
มณัฑรา ธรรมบุศย.์ (2545). การพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ โดยใช ้PBL (Problem-Based Learning). วารสารวิชาการ, 5(2), 11-17. 
วรรณี โสมประยรู. (2553). การสอนภาษาไทยระดบัประถมศึกษา. กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช. 
วชัรา เล่าเรียนดี. (2547). เทคนิคและยทุธวิธีพัฒนาทักษะการคิดการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ. นครปฐม: มหาวทิยาลยั
 ศิลปากร. 
สมพร มนัตะสูตร แพง่พิพฒัน์. (2550). การอ่านท่ัวไป (พิมพค์ร้ังท่ี 2). กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 
Barrow, H. S., & Tamblyn, R. M. (1980). Problem-based learning: An approach to medical education. New York: Springer.    
Lin, L. F. (2017). Impacts of the problem-based learning pedagogy on English learners’ reading comprehension, strategy use, and 
 active learning attitudes. Journal of Education and Training Studies, 5(6), 109-125. 
Syamsinar & Jafar. (2021). Problem-Based Learning (PBL) model with reading infusion strategy to improve 21st century skills of 
 students. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 611, 260-264.  



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี

899899

 
 

ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ทีม่ีต่อความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่6  โรงเรียนวชิากร 

 
พชัรินทร์  ทรงวาจา1* 

สง่า  วงคไ์ชย2 

สาขาวชิาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง ประเทศไทย1,2 
*ผูรั้บผิดชอบบทความ: Phatcharin17085@gmail.com 

  
บทคดัย่อ 

 
 การวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรคห์ลงัเรียน ระหวา่งกลุ่มทดลอง
ท่ีจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ กบั กลุ่มควบคุมท่ีจดัการเรียนรู้แบบปกติ (2) เปรียบเทียบความสามารถในการเขียน
เชิงสร้างสรรค ์ก่อนเรียนและหลงัเรียนของกลุ่มทดลองท่ีจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ (3) ศึกษาความคิดเห็นของ
กลุ่มทดลองท่ีมีต่อจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน
วชิากร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 2 ห้องไดม้าจากการสุ่มอยา่งง่าย ดว้ยวิธีการจบัสลาก โดยใชห้้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม    
กลุ่มทดลอง เป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/1 จ านวน 35 คน กลุ่มควบคุม เป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/2 จ านวน 35 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ (1) แผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ (2) แผนการจดัการเรียนรู้แบบปกติ (3) 
แบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค ์ (4) เกณฑ์การตรวจให้คะแนนการการเขียนเชิงสร้างสรรค ์(5) แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของกลุ่มทดลองท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่  
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบ t test Dependent และ t test Independent   
 ผลการวจิยัพบวา่ 
 1. นกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการสอนซินเนคติกส์มีความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรคห์ลงั
เรียนสูงกวา่กลุ่มควบคุมท่ีจดัการเรียนรู้แบบปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 2. นกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ มีความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรคห์ลงั
เรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 3. นกัเรียนกลุ่มทดลองมีความคิดเห็นต่อจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 
ค าส าคญั: การเขียนเชิงสร้างสรรค,์ รูปแบบการสอนซินเนคติกส์, การจดัการเรียนรู้แบบปกติ 
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Abstract 

 
 The purposes of this research were to (1) Compare the average scores in creative writing ability after lessons between 
the students who received the Syntactic model and traditional teaching. (2) Compare the average scores in creative writing ability 
before and after lessons in the experimental group of students who received the Synectics model. (3) Study the opinions of the 
students in the experimental groups who received the Synectics model. The experimental groups were grade 6 students of 
Wichakon School, second semester of academic year 2021. The groups held a mixed-abilities of students which is obtained by 
simple random sampling. Sample groups were obtained in 2 classes are 6/1 and 6/2, 35 students per class. Tools used in research 
(1) Lessons plans of creative writing with the Synectics model. (2) traditional teaching plan of creative writing. (3) Creative 
writing ability test. (4) The assessment criteria of creative writing ability. (5) The student opinion survey from students who 
studied by Synectics model. The statistics used to analyze the data include mean, standard deviation, t test dependent and t test 
Independent.  
 The results showed that  
 1. The creative writing ability of students who received the Synectics   model were higher than students who received 
the traditional teaching, statistically significantly level at .05. 
 2. The scores of post-lessons in the creative writing ability of students who received the Synectics model were higher 
than pre-lessons, statistically significantly at level .05. 
 3. The students’ opinions in the experimental group who received the Synectics model, including 3 aspects, were very 
positive. 
 
Keywords: Creative Writing, Synectics Model, Traditional Teaching 
 
 
 
 
 
 

 
 

บทน า 
 

 ภาษาไทยถือเป็นวฒันธรรมแขนงหน่ึงท่ีส าคญัยิ่ง อนัเป็นเอกลกัษณ์ของชาติท่ีบ่งบอกถึงความเป็นไทยไดอ้ย่างชดัเจน   
และยงัเป็นเคร่ืองมือท่ีใชติ้ดต่อส่ือสารของคนในชาติอีกดว้ย การใชภ้าษาไทยถือเป็นทกัษะท่ีผูใ้ชต้อ้งฝึกฝนให้เกิดความช านาญ 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งทกัษะการเขียน อนัถือวา่ เป็นทกัษะท่ีส าคญัซ่ึงมีความสัมพนัธ์กนักบัทกัษะการคิด เน่ืองดว้ยการเขียนนั้น ตอ้ง
อาศยัทกัษะทางความคิดของตวับุคคลน ามาถ่ายทอดออกมาในรูปตวัอกัษรเป็นงานเขียนเพื่อส่ือสาร ซ่ึงงานเขียนนั้น จะสะทอ้นถึง
ความรู้สึกนึกคิด และความเป็นอตัลกัษณ์ของบุคคลดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบั เปล้ือง ณ นคร (2551) ท่ีกล่าววา่ การเขียน คือ การแสดง
ความคิด ความรู้สึก และความรู้ ซ่ึงอยูใ่นใจออกไปใหผู้อ่ื้นรับรู้ เพ่ือส่ือสารใหเ้กิดประสิทธิภาพ และเป็นการอนุรักษว์ฒันธรรมไทย
อยา่งหน่ึงอีกดว้ย 
  การเขียนเชิงสร้างสรรค ์ถือเป็นทกัษะอยา่งหน่ึงท่ีส าคญั ซ่ึงระบุไวใ้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในสาระท่ี 2 การเขียน  
มาตรฐาน ท  2.1 ตวัช้ี ป.6/8  เขียนเร่ืองตามจินตนาการและสร้างสรรค์ โดย กระทรวงศึกษาธิการ ระบุไวใ้นหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพทุธศกัราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560)   
 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2560) กล่าวถึง แผนการศึกษาแห่งชาติพุทธศกัราช 2560-2579 ว่า แผนการศึกษา
แห่งชาติพทุธศกัราช 2560-2579 ไดก้ าหนดเป้าหมายในดา้นของผูเ้รียน ดงัน้ี ผูเ้รียนทุกคนตอ้งมีคุณลกัษณะและทกัษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 (3Rs x 8Cs) ซ่ึงทกัษะทางดา้นกระบวนการคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม (creativity and innovation) คือ หน่ึงใน
ทกัษะท่ีเป็นองคป์ระกอบ (3Rs x 8Cs) ท่ีส าคญัอนัตอ้งเนน้ใหแ้ก่ผูเ้รียน 
 ขอ้ความขา้งตน้ท่ีกล่าวมานั้น จะเห็นไดท้ั้ง กระทรวงศึกษาธิการ และส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษาไดใ้ห้ความส าคญั
กบัทกัษะการคิดสร้างสรรค ์ซ่ึงทกัษะการคิดสร้างสรรค ์มีความสมัพนัธ์กนักบัทกัษะการเขียน หรืออาจกล่าวไดว้า่ ความคิดนั้น เป็น
ทกัษะพ้ืนฐานส าคญัของการเขียน ดงันั้น ในการพฒันาทกัษะความคิดของบุคคลนั้น จึงตอ้งจ าเป็นตอ้งพฒันาการเขียนควบคู่กนัไป
ดว้ย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการพฒันาความคิดสร้างสรรค์ท่ีมีมุมมองทางความคิดท่ีหลากหลาย ดงัท่ี Guilford (1950) ไดอ้ธิบายไวว้า่ 
“องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ ประกอบดว้ย ความคิดยืดหยุ่น ความคิดริเร่ิม ความคิดแบบละเอียดลออ และความคิด
คล่องแคล่ว”  ซ่ึงถือเป็นทกัษะการคิดขั้นสูง อนัมีบทบาทส าคญัอยา่งมากต่อการพฒันาประเทศ 
 ปัจจุบนัปัญหาส าคญัอนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาของประเทศไทย นั้นคือ เด็กขาดความสามารถทางการคิดเชิงสร้างสรรค ์   
ปัญหาน้ี สะทอ้นผ่านผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Education Test--O-NET) ระดบัชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 เน่ืองจากการประเมินระดบัชาติดงักล่าว ในวชิาภาษาไทยมีขอ้สอบแบบอตันยัท่ีวดัความสามารถทางความคิดเชิง
เชิงสร้างสรรค ์โดยผา่นรูปแบบการเขียน จ านวน 1 ขอ้ ผลการทดสอบระดบัชาติ O-Net วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ในสาระท่ี 
2 การเขียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561- 2563 ท่ีผ่านมานั้น มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 56.31, 54.63, 58.27 ตามล าดบั (สถาบนัทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ, 2564) และเม่ือพิจารณาแลว้ ปีการศึกษา 2563 แมจ้ะมีคะแนนเฉล่ียเพ่ิมข้ึน แต่ก็เพ่ิมข้ึนเพียงเลก็นอ้ย    
 ผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Education Test--O-NET) ในรายวิชา
ภาษาไทยของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวิชากร ปีการศึกษา 2563 มีคะแนนการประเมินเฉล่ียร้อยละ 67.79 (สถาบนั
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2564) แต่เม่ือพิจารณาตามรายสาระการเรียนรู้แลว้ พบว่า สาระการเรียนรู้ท่ี 2 สาระการเขียนมี
คะแนนเฉล่ียร้อยละ 67.48 ซ่ึงอยูใ่นระดบัต ่ากวา่เกณฑท่ี์โรงเรียนก าหนดไว ้คือ ร้อยละ 75 นัน่เป็นส่ิงสะทอ้นถึงปัญหาวา่ นกัเรียน
ขาดทกัษะความคิดเชิงสร้างสรรค ์และเม่ือพิจารณาแลว้ ปัญหาการขาดความสามารถการคิดเชิงสร้างสรรคใ์นงานเขียนของผูเ้รียน
ดงักล่าวนั้น อาจเกิดจากรูปแบบการจดัการเรียนรู้ของครู อาจไม่ส่งเสริมกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค ์สอดคลอ้งกบั ศุภรณ์ ภูวดั 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี

901901

 
 

บทน า 
 

 ภาษาไทยถือเป็นวฒันธรรมแขนงหน่ึงท่ีส าคญัยิ่ง อนัเป็นเอกลกัษณ์ของชาติท่ีบ่งบอกถึงความเป็นไทยไดอ้ย่างชดัเจน   
และยงัเป็นเคร่ืองมือท่ีใชติ้ดต่อส่ือสารของคนในชาติอีกดว้ย การใชภ้าษาไทยถือเป็นทกัษะท่ีผูใ้ชต้อ้งฝึกฝนให้เกิดความช านาญ 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งทกัษะการเขียน อนัถือวา่ เป็นทกัษะท่ีส าคญัซ่ึงมีความสัมพนัธ์กนักบัทกัษะการคิด เน่ืองดว้ยการเขียนนั้น ตอ้ง
อาศยัทกัษะทางความคิดของตวับุคคลน ามาถ่ายทอดออกมาในรูปตวัอกัษรเป็นงานเขียนเพื่อส่ือสาร ซ่ึงงานเขียนนั้น จะสะทอ้นถึง
ความรู้สึกนึกคิด และความเป็นอตัลกัษณ์ของบุคคลดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบั เปล้ือง ณ นคร (2551) ท่ีกล่าววา่ การเขียน คือ การแสดง
ความคิด ความรู้สึก และความรู้ ซ่ึงอยูใ่นใจออกไปใหผู้อ่ื้นรับรู้ เพ่ือส่ือสารใหเ้กิดประสิทธิภาพ และเป็นการอนุรักษว์ฒันธรรมไทย
อยา่งหน่ึงอีกดว้ย 
  การเขียนเชิงสร้างสรรค ์ถือเป็นทกัษะอยา่งหน่ึงท่ีส าคญั ซ่ึงระบุไวใ้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในสาระท่ี 2 การเขียน  
มาตรฐาน ท  2.1 ตวัช้ี ป.6/8  เขียนเร่ืองตามจินตนาการและสร้างสรรค์ โดย กระทรวงศึกษาธิการ ระบุไวใ้นหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพทุธศกัราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560)   
 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2560) กล่าวถึง แผนการศึกษาแห่งชาติพุทธศกัราช 2560-2579 ว่า แผนการศึกษา
แห่งชาติพทุธศกัราช 2560-2579 ไดก้ าหนดเป้าหมายในดา้นของผูเ้รียน ดงัน้ี ผูเ้รียนทุกคนตอ้งมีคุณลกัษณะและทกัษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 (3Rs x 8Cs) ซ่ึงทกัษะทางดา้นกระบวนการคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม (creativity and innovation) คือ หน่ึงใน
ทกัษะท่ีเป็นองคป์ระกอบ (3Rs x 8Cs) ท่ีส าคญัอนัตอ้งเนน้ใหแ้ก่ผูเ้รียน 
 ขอ้ความขา้งตน้ท่ีกล่าวมานั้น จะเห็นไดท้ั้ง กระทรวงศึกษาธิการ และส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษาไดใ้ห้ความส าคญั
กบัทกัษะการคิดสร้างสรรค ์ซ่ึงทกัษะการคิดสร้างสรรค ์มีความสมัพนัธ์กนักบัทกัษะการเขียน หรืออาจกล่าวไดว้า่ ความคิดนั้น เป็น
ทกัษะพ้ืนฐานส าคญัของการเขียน ดงันั้น ในการพฒันาทกัษะความคิดของบุคคลนั้น จึงตอ้งจ าเป็นตอ้งพฒันาการเขียนควบคู่กนัไป
ดว้ย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการพฒันาความคิดสร้างสรรค์ท่ีมีมุมมองทางความคิดท่ีหลากหลาย ดงัท่ี Guilford (1950) ไดอ้ธิบายไวว้า่ 
“องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ ประกอบดว้ย ความคิดยืดหยุ่น ความคิดริเร่ิม ความคิดแบบละเอียดลออ และความคิด
คล่องแคล่ว”  ซ่ึงถือเป็นทกัษะการคิดขั้นสูง อนัมีบทบาทส าคญัอยา่งมากต่อการพฒันาประเทศ 
 ปัจจุบนัปัญหาส าคญัอนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาของประเทศไทย นั้นคือ เด็กขาดความสามารถทางการคิดเชิงสร้างสรรค ์   
ปัญหาน้ี สะทอ้นผ่านผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Education Test--O-NET) ระดบัชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 เน่ืองจากการประเมินระดบัชาติดงักล่าว ในวชิาภาษาไทยมีขอ้สอบแบบอตันยัท่ีวดัความสามารถทางความคิดเชิง
เชิงสร้างสรรค ์โดยผา่นรูปแบบการเขียน จ านวน 1 ขอ้ ผลการทดสอบระดบัชาติ O-Net วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ในสาระท่ี 
2 การเขียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561- 2563 ท่ีผ่านมานั้น มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 56.31, 54.63, 58.27 ตามล าดบั (สถาบนัทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ, 2564) และเม่ือพิจารณาแลว้ ปีการศึกษา 2563 แมจ้ะมีคะแนนเฉล่ียเพ่ิมข้ึน แต่ก็เพ่ิมข้ึนเพียงเลก็นอ้ย    
 ผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Education Test--O-NET) ในรายวิชา
ภาษาไทยของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวิชากร ปีการศึกษา 2563 มีคะแนนการประเมินเฉล่ียร้อยละ 67.79 (สถาบนั
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2564) แต่เม่ือพิจารณาตามรายสาระการเรียนรู้แลว้ พบว่า สาระการเรียนรู้ท่ี 2 สาระการเขียนมี
คะแนนเฉล่ียร้อยละ 67.48 ซ่ึงอยูใ่นระดบัต ่ากวา่เกณฑท่ี์โรงเรียนก าหนดไว ้คือ ร้อยละ 75 นัน่เป็นส่ิงสะทอ้นถึงปัญหาวา่ นกัเรียน
ขาดทกัษะความคิดเชิงสร้างสรรค ์และเม่ือพิจารณาแลว้ ปัญหาการขาดความสามารถการคิดเชิงสร้างสรรคใ์นงานเขียนของผูเ้รียน
ดงักล่าวนั้น อาจเกิดจากรูปแบบการจดัการเรียนรู้ของครู อาจไม่ส่งเสริมกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค ์สอดคลอ้งกบั ศุภรณ์ ภูวดั 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

902902

 
 

(2553) ท่ีกล่าวไวว้า่ การจดักิจกรรมการเรียนรู้นั้น มีบทบาทส าคญัมากในการช่วยแกปั้ญหาการเรียนรู้ของผูเ้รียน วิธีการสอนหรือ
รูปแบบการสอนนั้น เป็นปัจจยัในการช่วยส่งเสริมใหน้กัเรียนอยากเรียนและเกิดการอยากเรียนรู้ดว้ยตนเอง     
 จากการศึกษาขอ้มูลเอกสาร ต ารา และงานวิจยัต่าง ๆ ผูว้ิจยัพบวา่ รูปแบบการสอนซินเนคติกส์นั้น เป็นรูปแบบการสอน
หน่ึงท่ีส่งเสริมกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค ์ทิศนา แขมมณี (2563) อธิบายถึงความหมายเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้รูปแบบซินเนค
ติกส์ไว  ้ดังน้ี รูปแบบซินเนคติกส์ นั้นคือ การจัดการเรียนรู้รูปแบบหน่ึงท่ีส่งเสริมกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ Synectics  
Instructional Model โดยประกอบดว้ย 6 ขั้นตอน คือ ขั้น 1 ขั้นน า ผูส้อนก าหนดกิจกรรมภาระงานใหผู้เ้รียนท า ขั้น 2 การสร้างอุปมา
เปรียบเทียบแบบโดยตรง (direct analogy) ขั้น 3 การเปรียบเทียบวตัถุส่ิงของกบัตนเอง (personal analogy) ขั้น 4 การสร้างค าคู่ 
ตรงขา้มหรือค าขดัแยง้ (compressed conflict) ขั้น 5 การอธิบายความหมายของค าคู่ขดัแยง้ ขั้น 6 การน าความคิดท่ีเกิดข้ึนใหม่มา
สร้างสรรคง์าน สอดคลอ้งกบั อาจิยา หลิมกลุ (2556) ไดท้ าการวจิยัการศึกษาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษา
ระดบัปริญญาบณัฑิตท่ีจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบซินเนคติกส์ ผลการวจิยัพบวา่ ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรคข์อง
นกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ มีค่าเฉล่ียคะแนนหลงัเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงอาจกล่าวไดว้า่ รูปแบบการสอนซินเนคติกส์เป็นรูปแบบการเรียนรู้หน่ึงท่ีส่งเสริมการ
เขียนเชิงสร้างสรรค ์
 จากข้อมูลท่ีได้กล่าวมาทั้ งหมดนั้ น ผูว้ิจัยจึงตระหนักว่า การจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความคิดเชิง
สร้างสรรคน์ั้น ตอ้งค านึงถึงรูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัการส่งเสริมกระบวนการคิดจึงเป็นท่ีมาท่ีผูว้ิจยั
ประสงคน์ ารูปแบบการสอนซินเนคติกส์มาพฒันาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรคข์องนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

 
วตัถุประสงค์การวจิยั 

 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์หลงัเรียน ระหว่างนกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีจดัการเรียนรู้
ดว้ยรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ กบั กลุ่มควบคุมท่ีจดัการเรียนรู้แบบปกติ 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีจดัการ
เรียนรู้ดว้ยรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ 
 3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มทดลองท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ 
 

กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 
 
 

 
 
 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 
 

ตวัแปรตาม 
1.  ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค ์

2.  ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีตอ่การจดัการ 
     เรียนรู้ดว้ยรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ 

ตวัแปรต้น  
การจดัการเรียนรู้  2  รูปแบบ 

1.  การจดัการเรียนรู้แบบปกติ 
2. การจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ 
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การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
การเขียนเชิงสร้างสรรค ์เป็นทกัษะท่ีผูเ้ขียนจะตอ้งใชค้วามคิดในเชิงสร้างสรรคข์องตนเอง เพื่อแสดงความคิด ความรู้สึก 

และความรู้สึกจากประสบการณ์ และถ่ายทอดออกมาเป็นลายลกัษณ์อกัษรในมุมมองท่ีแปลกใหม่ เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศ์ศกัด์ิ (2553) 
กล่าววา่ การคิดสร้างสรรค์ เป็นการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ท่ีแตกต่างไปจากเดิมและใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งเหมาะสม และเป็นความคิด
ริเร่ิมใหม่ ๆ ใหค้วามรู้สึกแปลก 
 การเขียนเชิงสร้างสรรค์นั้น มีความส าคญัต่อทกัษะชีวิต ทั้ งยงัพฒันาความคิด สติปัญญา ตลอดจนจิตส านึกผูเ้รียนดว้ย   
คณาจารยส์าขาภาษาไทย มหาวทิยาลยัมหิดล (2552) ไดอ้ธิบายความส าคญัของการเขียนเชิงสร้างสรรคไ์วว้า่ งานเขียนสร้างสรรคมี์
คุณค่าต่อผูอ่้านในดา้นความคิดริเร่ิม ทั้งในแง่ของการมองเห็นความคิดริเร่ิมของผูเ้ขียน และการสร้างแรงบนัดาลใจ   
 องคป์ระกอบของงานเขียนเชิงสร้างสรรค ์เกศินี จุฑาวิจิตร (2552) ไดอ้ธิบายองคป์ระกอบทัว่ไปของงานเขียนเชิงสร้างสรรค์
ออกเป็น 7 ประการ ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี (1) ความใหม่ แปลก และแตกต่าง (2) สุนทรียภาพท่ีลงตวั (3) การผสมผสานอยา่ง
เหมาะสมระหวา่งเน้ือหากบัรูปแบบ (4) การแสดงอตัลกัษณ์ของผูเ้ขียน (5) การเปิดโอกาสแห่งการตีความท่ีหลากหลาย (6) ความสามารถ
ในการสัน่คลอนหรือร้ือถอนอคติ และ (7) การสร้างจิตส านึกต่อสงัคม 
 การวดัและประเมินการเขียนเชิงสร้างสรรค ์เป็นงานท่ีตอ้งใชก้ารวดัและประเมินผลท่ีชดัเจน เท่ียงตรง ดงันั้น การวดัและ
ประเมินผลจ าเป็นตอ้งค านึงถึงการก าหนดหลกัเกณฑก์ารให้คะแนนท่ีเท่ียงตรง ครอบคลุมทุกดา้น จงกล วจนะเสถียร (2559) ได้
อธิบายถึงเกณฑก์ารให้คะแนนการประเมินความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ไว ้5 ประเด็น ดงัน้ี (1) การตั้งช่ือเร่ือง (2) เน้ือหา 
และการเรียบเรียงล าดบัเหตุการณ์ (3) ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์(4) การเขียนค าเช่ือมโยงประโยค (5) การเขียนสะกดค า  
 
รูปแบบการสอนซินเนคติกส์ 

ทิศนา แขมมณี (2563) ไดอ้ธิบายความหมายเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์ไวว้า่ การจดัการเรียนรู้รูปแบบ
การสอนซินเนคติกส์ หมายถึง รูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมกระบวนการคิดสร้างสรรค ์ประกอบดว้ย 6 ขั้น ดงัน้ี ขั้น 1 ขั้นน า 
ผูส้อนก าหนดกิจกรรมภาระงานใหผู้เ้รียนท า ขั้น 2 การสร้างอุปมาเปรียบเทียบแบบโดยตรง (direct analogy) ขั้น 3 การเปรียบเทียบ
วตัถุส่ิงของกบัตนเอง (personal analogy) ขั้น 4 การสร้างค าคู่ตรงขา้มหรือค าขดัแยง้ (compressed conflict) ขั้น 5 การอธิบายความหมาย
ของค าคู่ขดัแยง้ ขั้น 6 การน าความคิดท่ีเกิดข้ึนใหม่มาสร้างสรรคง์าน 
 
การจดัการเรียนรู้แบบปกติ 

ชุลีพร สังคานาคิน (2552) ไดอ้ธิบายการจดัการเรียนรู้แบบปกติ หมายถึง กระบวนการท่ีครูใชโ้ดยทัว่ไป เพ่ือผูเ้รียนเกิด
การเรียนรู้ตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด โดยการเตรียมเน้ือหาสาระ เนน้การบรรยาย คือพูด บอก เล่า อธิบาย เน้ือหาสาระ หรือส่ิงท่ี
ตอ้งการสอนแก่ผูเ้รียน และประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยวธีิใดวธีิหน่ึง โดยขั้นตอนการจดัการเรียนรู้แบบปกติ ประกอบดว้ย 
3 ขั้นตอน คือ ขั้นน า ขั้นสอน ขั้นสรุป  
  
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’
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การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
การเขียนเชิงสร้างสรรค ์เป็นทกัษะท่ีผูเ้ขียนจะตอ้งใชค้วามคิดในเชิงสร้างสรรคข์องตนเอง เพื่อแสดงความคิด ความรู้สึก 

และความรู้สึกจากประสบการณ์ และถ่ายทอดออกมาเป็นลายลกัษณ์อกัษรในมุมมองท่ีแปลกใหม่ เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศ์ศกัด์ิ (2553) 
กล่าววา่ การคิดสร้างสรรค์ เป็นการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ท่ีแตกต่างไปจากเดิมและใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งเหมาะสม และเป็นความคิด
ริเร่ิมใหม่ ๆ ใหค้วามรู้สึกแปลก 
 การเขียนเชิงสร้างสรรค์นั้น มีความส าคญัต่อทกัษะชีวิต ทั้ งยงัพฒันาความคิด สติปัญญา ตลอดจนจิตส านึกผูเ้รียนดว้ย   
คณาจารยส์าขาภาษาไทย มหาวทิยาลยัมหิดล (2552) ไดอ้ธิบายความส าคญัของการเขียนเชิงสร้างสรรคไ์วว้า่ งานเขียนสร้างสรรคมี์
คุณค่าต่อผูอ่้านในดา้นความคิดริเร่ิม ทั้งในแง่ของการมองเห็นความคิดริเร่ิมของผูเ้ขียน และการสร้างแรงบนัดาลใจ   
 องคป์ระกอบของงานเขียนเชิงสร้างสรรค ์เกศินี จุฑาวิจิตร (2552) ไดอ้ธิบายองคป์ระกอบทัว่ไปของงานเขียนเชิงสร้างสรรค์
ออกเป็น 7 ประการ ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี (1) ความใหม่ แปลก และแตกต่าง (2) สุนทรียภาพท่ีลงตวั (3) การผสมผสานอยา่ง
เหมาะสมระหวา่งเน้ือหากบัรูปแบบ (4) การแสดงอตัลกัษณ์ของผูเ้ขียน (5) การเปิดโอกาสแห่งการตีความท่ีหลากหลาย (6) ความสามารถ
ในการสัน่คลอนหรือร้ือถอนอคติ และ (7) การสร้างจิตส านึกต่อสงัคม 
 การวดัและประเมินการเขียนเชิงสร้างสรรค ์เป็นงานท่ีตอ้งใชก้ารวดัและประเมินผลท่ีชดัเจน เท่ียงตรง ดงันั้น การวดัและ
ประเมินผลจ าเป็นตอ้งค านึงถึงการก าหนดหลกัเกณฑก์ารให้คะแนนท่ีเท่ียงตรง ครอบคลุมทุกดา้น จงกล วจนะเสถียร (2559) ได้
อธิบายถึงเกณฑก์ารให้คะแนนการประเมินความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ไว ้5 ประเด็น ดงัน้ี (1) การตั้งช่ือเร่ือง (2) เน้ือหา 
และการเรียบเรียงล าดบัเหตุการณ์ (3) ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์(4) การเขียนค าเช่ือมโยงประโยค (5) การเขียนสะกดค า  
 
รูปแบบการสอนซินเนคติกส์ 

ทิศนา แขมมณี (2563) ไดอ้ธิบายความหมายเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติกส์ไวว้า่ การจดัการเรียนรู้รูปแบบ
การสอนซินเนคติกส์ หมายถึง รูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมกระบวนการคิดสร้างสรรค ์ประกอบดว้ย 6 ขั้น ดงัน้ี ขั้น 1 ขั้นน า 
ผูส้อนก าหนดกิจกรรมภาระงานใหผู้เ้รียนท า ขั้น 2 การสร้างอุปมาเปรียบเทียบแบบโดยตรง (direct analogy) ขั้น 3 การเปรียบเทียบ
วตัถุส่ิงของกบัตนเอง (personal analogy) ขั้น 4 การสร้างค าคู่ตรงขา้มหรือค าขดัแยง้ (compressed conflict) ขั้น 5 การอธิบายความหมาย
ของค าคู่ขดัแยง้ ขั้น 6 การน าความคิดท่ีเกิดข้ึนใหม่มาสร้างสรรคง์าน 
 
การจดัการเรียนรู้แบบปกติ 

ชุลีพร สังคานาคิน (2552) ไดอ้ธิบายการจดัการเรียนรู้แบบปกติ หมายถึง กระบวนการท่ีครูใชโ้ดยทัว่ไป เพ่ือผูเ้รียนเกิด
การเรียนรู้ตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด โดยการเตรียมเน้ือหาสาระ เนน้การบรรยาย คือพูด บอก เล่า อธิบาย เน้ือหาสาระ หรือส่ิงท่ี
ตอ้งการสอนแก่ผูเ้รียน และประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยวธีิใดวธีิหน่ึง โดยขั้นตอนการจดัการเรียนรู้แบบปกติ ประกอบดว้ย 
3 ขั้นตอน คือ ขั้นน า ขั้นสอน ขั้นสรุป  
  
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

904904

 
 

วธีิการด าเนินการวจิยั 
 

1. ประชากร เป็นนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวิชากร สังกดักรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2564 จ านวน 4 หอ้ง จ านวนทั้งหมด 140 คน 
 2. กลุ่มตวัอยา่ง เป็นนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวิชากร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 2 ห้อง
ไดม้าจากการสุ่มอย่างง่าย ดว้ยวิธีการจบัสลาก โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่มกลุ่มทดลองเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/1 
จ านวน 35 คน กลุ่มควบคุมเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/2 จ านวน 35 คน 
 3. การสร้างและการหาคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั มีดงัน้ี 

    3.1 แผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการสอนซินเนคติกส์และแผนการจดัการเรียนรู้แบบปกติ 
           ผูว้จิยัด าเนินการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการสอนซินเนคติกส์  จ านวน 3 แผน แผนละ 2 ชัว่โมง รวม
ทั้งหมด 6 ชัว่โมง และแผนการจดัการเรียนรู้แบบปกติ จ านวน 3 แผน แผนละ 2 ชัว่โมง รวมทั้งหมด 6 ชัว่โมง จากนั้น ให้อาจารย ์
ท่ีปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหาและการใชภ้าษา ก่อนน าไปให้เช่ียวชาญ จ านวน 3 คน พิจารณาความตรงเชิงเน้ือหา 
(content validity) และน าผลมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) โดยแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ทั้ง 3 
แผน ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง เท่ากบั 1.00 และแผนการจดัการเรียนรู้แบบปกติ ทั้ง 3 แผน ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งอยูร่ะหวา่ง 
0.67-1.00 แสดงว่า แผนการจดัการเรียนรู้ทั้ง 2 รูปแบบ มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) เหมาะสมเป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด   
จากนั้น น าไปปรับปรุงแกไ้ขใหส้มบูรณ์ และน าไปใชก้บักลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

    3.2 แบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรคแ์ละเกณฑก์ารตรวจใหค้ะแนนการเขียนเชิงสร้างสรรค์  
          ผูว้ิจยัด าเนินการสร้างแบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์  เพื่อใชท้ดสอบก่อนเรียนและหลงั

เรียน แผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการสอนซินเนคติกส์  และการจดัการเรียนรู้แบบปกติ โดยเป็นแบบอตันัย 2 ฉบบั เป็น
แบบทดสอบแบบคู่ขนาน ฉบบัละ 1 ขอ้ จากนั้น ให้อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้งดา้นค าช้ีแจง ดา้นการใชภ้าษา การใช้
รูปภาพ ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง เท่ากบั 1.00 แสดงวา่ แบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ มีค่าดชันีความ     
สอดคลอ้งตามเกณฑแ์ละสามารถน าไปใชไ้ด้ จากนั้น น าแบบทดสอบท่ีผ่านการตรวจสอบคุณภาพแลว้ ไปทดลองใช ้(try-out) กบั
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีลกัษณะเหมือนกลุ่มตวัอย่าง โดยใชเ้กณฑ์การตรวจให้คะแนนการเขียนเชิงสร้างสรรค์ในการ
ตรวจใหค้ะแนนเพื่อตรวจสอบความเป็นไปได ้ ไดค้่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของคะแนนระหวา่งการให้คะแนนของผูต้รวจ 2 คน 
ดงัน้ี ฉบบัท่ี 1 ท่ีระดบั .827 ฉบบัท่ี 2 ท่ีระดบั .755  แสดงวา่ เกณฑก์ารตรวจใหค้ะแนนการเขียนเชิงสร้างสรรค์ มีค่าความเช่ือมัน่
แบบสอดคลอ้งภายในระหวา่งผูป้ระเมินเหมาะสม เป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด จากนั้น น าไปปรับปรุงแกไ้ขใหส้มบูรณ์และน าไปใช้
กบักลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

    3.3 แบบสอบถามความคิดเห็นนกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ 
  ผูว้จิยัด าเนินการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นนกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการสอน 
ซินเนคติกส์ แบบสอบถามความคิดเห็น ประกอบดว้ย ประโยคขอ้ความ จ านวน 15 ขอ้ ซ่ึงแบบสอบถาม ประกอบดว้ย 3 ดา้น คือ 
ดา้นบรรยากาศในชั้นเรียน ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ และดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ จากนั้น ให้อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความ
ถูกตอ้งของเน้ือหาและการใชภ้าษา ก่อนน าไปใหเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) เท่ากบั 1.00 แสดงวา่ ค่า
ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) เหมาะสมเป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด จากนั้น น าแบบสอบถามความคิดเห็นมาแกไ้ข จนมีความถูกตอ้ง
สมบูรณ์ และน าไปใชเ้คร่ืองมือในการวจิยักบักลุ่มทดลอง 
 

 
 

 4. การด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
    4.1 ก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

      4.2 เลือกแบบแผนการทดลอง 
     4.3 ทดสอบก่อนเรียนกบักลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ดว้ยแบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์
ฉบบัก่อนเรียน  

    4.4 ด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน โดยกลุ่มทดลอง เป็นนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6/1 จ านวน 35 คน ใชแ้ผนการจัดการเรียนรู้รูปแบบการสอนซินเนคติกส์ และกลุ่มควบคุม เป็นนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6/2 จ านวน 35 คน ใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้แบบปกติ 

    4.5 ทดสอบหลังเรียน กับนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ด้วยแบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียนเชิง
สร้างสรรค ์ฉบบัหลงัเรียน  
 

ผลการวจิยั 
 

 การวจิยัเร่ือง “ผลการจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ท่ีมีต่อความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรคข์อง
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6” ผูว้จิยัน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มลู ดงัน้ี 
 
ตาราง 1  
ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์หลงัเรียนระหว่างกลุ่มทดลองท่ีจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอน 
ซินเนคติกส์กับกลุ่มควบคุมท่ีจัดการเรียนรู้แบบปกติ 

กลุ่มตวัอยา่ง 
ค่าสถิติ 

n x̅ SD t df Sig. 
กลุ่มทดลอง 35 19.80 1.59 

7.34* 68 .00 
กลุ่มควบคุม 35 16.74 1.88 

*p < .05 
 
 จากตาราง 1  กลุ่มทดลองท่ีจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ มีค่าเฉล่ียคะแนนความสามารถในการเขียนเชิง
สร้างสรรค ์หลงัเรียนสูงกวา่กลุ่มควบคุมท่ีจดัการเรียนรู้แบบปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี
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 4. การด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
    4.1 ก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

      4.2 เลือกแบบแผนการทดลอง 
     4.3 ทดสอบก่อนเรียนกบักลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ดว้ยแบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์
ฉบบัก่อนเรียน  

    4.4 ด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน โดยกลุ่มทดลอง เป็นนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6/1 จ านวน 35 คน ใชแ้ผนการจัดการเรียนรู้รูปแบบการสอนซินเนคติกส์ และกลุ่มควบคุม เป็นนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6/2 จ านวน 35 คน ใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้แบบปกติ 

    4.5 ทดสอบหลังเรียน กับนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ด้วยแบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียนเชิง
สร้างสรรค ์ฉบบัหลงัเรียน  
 

ผลการวจิยั 
 

 การวจิยัเร่ือง “ผลการจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ท่ีมีต่อความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรคข์อง
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6” ผูว้จิยัน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มลู ดงัน้ี 
 
ตาราง 1  
ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์หลงัเรียนระหว่างกลุ่มทดลองท่ีจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอน 
ซินเนคติกส์กับกลุ่มควบคุมท่ีจัดการเรียนรู้แบบปกติ 

กลุ่มตวัอยา่ง 
ค่าสถิติ 

n x̅ SD t df Sig. 
กลุ่มทดลอง 35 19.80 1.59 

7.34* 68 .00 
กลุ่มควบคุม 35 16.74 1.88 

*p < .05 
 
 จากตาราง 1  กลุ่มทดลองท่ีจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ มีค่าเฉล่ียคะแนนความสามารถในการเขียนเชิง
สร้างสรรค ์หลงัเรียนสูงกวา่กลุ่มควบคุมท่ีจดัการเรียนรู้แบบปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

906906

 
 

ตาราง 2   
ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ก่อนและหลงัเรียนของกลุ่มทดลองท่ีจัดการเรียนรู้ด้วย
รูปแบบการสอนซินเนคติกส์ 

 ช่วงเวลา 
ค่าสถิติ 

n x̅ SD t df Sig. 
 ก่อนเรียน 35 14.51 2.27 

13.40* 34 .00 
                หลงัเรียน 35 19.80 1.59 

*p < .05 
 
 จากตาราง 2  กลุ่มทดลองท่ีจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ มีค่าเฉล่ียคะแนนความสามารถในการเขียนเชิง
สร้างสรรค ์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 
ตาราง 3   
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มทดลองท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนซินเนคติกส์รายด้าน 

  
 จากตาราง 3 พบวา่ ความคิดเห็นโดยภาพรวมทั้ง 3 ดา้นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ย
รูปแบบการสอนซินเนคติกส์ อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านเรียงตามล าดับไดด้ังน้ี  ด้านการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
นกัเรียนมีความคิดเห็นในระดบัมาก (x̅ = 3.60, SD = 0.32) ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ นกัเรียนมีความคิดเห็นในระดบัมาก (x̅ = 3.53, 
SD = 0.38) ดา้นบรรยากาศในชั้นเรียน นกัเรียนมีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง (x̅ = 3.49, SD = 0.38)  
 

อภิปรายผล 
 

 1. จากผลการวจิยั พบวา่ นกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ มีความสามารถในการเขียน
เชิงสร้างสรรค ์หลงัเรียนสูงกวา่กลุ่มควบคุมท่ีจดัการเรียนรู้แบบปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
การวิจยัขอ้ 1 ท่ีตั้งไว ้คือ ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรคห์ลงัเรียน กลุ่มทดลองท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการ
สอนซินเนคติกส์ สูงกวา่กลุ่มควบคุมท่ีจดัการเรียนรู้เรียนแบบปกติ โดยกลุ่มทดลอง มีค่าเฉล่ียคะแนนความสามารถในการเขียนเชิง
สร้างสรรคห์ลงัเรียน เท่ากบั (x̅ = 19.80,  SD = 1.59)  และกลุ่มควบคุม มีค่าเฉล่ียคะแนนความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์
หลงัเรียน เท่ากบั  (x̅ = 16.74, SD = 1.88) ทั้งน้ี เน่ืองจากการจดัการเรียนดว้ยรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ เป็นรูปแบบการสอนท่ี
ส่งเสริมกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค ์โดยเน้นกระบวนการของการคิดเชิงเปรียบเทียบในหลาย ๆ ลกัษณะ เช่น เปรียบเทียบกบั

รายการประเมิน x̅ SD ระดบัความคิดเห็น ล าดบั 

ดา้นบรรยากาศในชั้นเรียน 3.49 0.38 ระดบัปานกลาง 3 
ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 3.60 0.32 ระดบัมาก 1 
ดา้นประโยชนท่ี์ไดรั้บ 3.53 0.38 ระดบัมาก 2 

รวมทั้ง 3 ดา้น 3.54 0.23 ระดบัมาก  

 
 

ตนเอง เปรียบเทียบโดยใชค้  าคู่ตรงขา้ม เม่ือผูเ้รียนไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการสอนน้ีแลว้ จึงท าให้ผูเ้รียนไดฝึ้กสังเกต มี
มุมมองทางความคิดท่ีแปลกใหม่ สามารถใชจิ้นตนาการไดอ้ยา่งเต็มท่ีในการสร้างสรรคง์านเขียนข้ึนมา สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
ณัฐณิชา จิตตะคาม (2561) ท าการวิจยัเร่ือง การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์ เพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนเชิง
สร้างสรรค์ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ผลการวิจยัพบวา่ ทกัษะการเขียนเชิงสร้างสรรค ์รายวิชาภาษาไทย หลงัเรียน
กลุ่มทดลองท่ีเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์ สูงกวา่กลุ่มควบคุมท่ีเรียนรู้แบบปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05    
 2. จากการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ก่อนเรียนและหลงัเรียนของกลุ่มทดลองท่ีจดัการเรียนรู้
ดว้ยรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ พบวา่ นกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ มีความสามารถในการ
เขียนเชิงสร้างสรรค์ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงัจะเห็นไดจ้ากคะแนนก่อนเรียนเท่ากบั (x̅ 
=14.51, SD = 2.28) และคะแนนหลงัเรียนเท่ากบั (x̅ =19.80, SD = 1.59) เม่ือพิจารณาคะแนนทั้งก่อนและหลงัเรียน เป็นรายดา้นตาม
เกณฑก์ารตรวจใหค้ะแนนการเขียนเชิงสร้างสรรคท่ี์ก าหนดไว ้พบวา่ นกัเรียนกลุ่มน้ี มีค่าเฉล่ียคะแนนความสามารถในการเขียนเชิง
สร้างสรรค ์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนทุกดา้น อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และดา้นท่ีไดรั้บการพฒันามากท่ีสุด เป็นล าดบัท่ี 
1 คือ ดา้นความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ล าดบัท่ี 2 ดา้นการเขียนค าเช่ือมโยงประโยค ล าดบัท่ี 3 ดา้นเน้ือหาและการเรียงล าดบัเหตุการณ์ 
ล าดบัท่ี 4 ดา้นการเขียนสะกดค า ล าดบัท่ี 5 ดา้นการตั้งช่ือเร่ือง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อาจิยา หลิมกุล (2556) ท าการวิจยัเร่ือง
ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตท่ีจัดการเรี ยนการสอนตามรูปแบบซินเนคติกส์ 
ผลการวิจยัพบว่า ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรคข์องนักศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตท่ีจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบ  
ซินเนคติกส์ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05    
 3. ความคิดเห็นของกลุ่มทดลองท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ พบวา่ นักเรียนกลุ่มทดลองมี
ความคิดเห็นต่อจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไวคื้อ  
ความคิดเห็นของนกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณา
จากค่าเฉล่ียการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเป็นรายดา้น พบวา่ ความคิดเห็นโดยรวมภาพทั้ง 3 ดา้น อยูใ่นระดบัมาก (x̅ = 3.54 , 
SD = 0.23) โดยดา้นท่ีมีคา่เฉล่ียสูงท่ีสุดเป็นล าดบัท่ี 1 คือ ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ (x̅ = 3.60 , SD = 0.32)  เม่ือพิจารณารายขอ้
ของดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ พบวา่ นกัเรียนมีความคิดเห็นดว้ยมากวา่ รูปแบบการสอนซินเนคติกส์สามารถพฒันาความคิด
สร้างสรรคไ์ด ้ส่งเสริมการคิดสร้างสรรคแ์ปลกใหม่ ดงัท่ี ทิศนา แขมมณี (2563) กล่าวถึง การจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการสอน 
ซินเนคติกส์ไวว้า่ รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดสร้างสรรค ์สอดคลอ้งกบั สุวทิย ์มูลค า และอรทยั มูลค า (2547) กล่าววา่  
การจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบการสอนซินเนคติกส์ เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีมุ่งพฒันาความคิดสร้างสรรคข์องผูเ้รียน ล าดบัท่ี 2 
ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ (x̅ = 3.53, SD = 0.38) เม่ือพิจารณารายขอ้ ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ พบวา่ นกัเรียนมีความคิดเห็นระดบัมากวา่
รูปแบบการสอนซินเนคติกส์ไดฝึ้กเช่ือมโยงความคิดอย่างเป็นระบบ สามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปใชป้ระโยชน์ได้ ล าดบัท่ี 3 ดา้น
บรรยากาศในชั้นเรียน (x̅ = 3.49, SD = 0.38) เม่ือพิจารณารายขอ้ ดา้นบรรยากาศในชั้นเรียน พบวา่ นกัเรียนมีความคิดเห็นระดบั 
มากวา่ รูปแบบการสอนซินเนคติกส์นั้น เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดล้งมือท าดว้ยตนเอง เลือกใชส่ื้อการเรียนรู้ท่ีหลากหลายมากระตุน้
และเร้าความสนใจ และมีความสุขในการปฏิบติักิจกรรมทุกขั้นตอน โดยความคิดเห็นรวมทั้ง 3 ดา้น ของกลุ่มทดลองท่ีจดัการเรียนรู้
ดว้ยรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ อยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จงกล วจนะเสถียร (2559) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง การ
พัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ 
ซินเนคติกส์  ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอน 
ซินเนคติกส์  ภาพรวมทั้ง 4 ดา้น อยูใ่นระดบัมาก   
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
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ตนเอง เปรียบเทียบโดยใชค้  าคู่ตรงขา้ม เม่ือผูเ้รียนไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการสอนน้ีแลว้ จึงท าให้ผูเ้รียนไดฝึ้กสังเกต มี
มุมมองทางความคิดท่ีแปลกใหม่ สามารถใชจิ้นตนาการไดอ้ยา่งเต็มท่ีในการสร้างสรรคง์านเขียนข้ึนมา สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
ณัฐณิชา จิตตะคาม (2561) ท าการวิจยัเร่ือง การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์ เพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนเชิง
สร้างสรรค์ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ผลการวิจยัพบวา่ ทกัษะการเขียนเชิงสร้างสรรค ์รายวิชาภาษาไทย หลงัเรียน
กลุ่มทดลองท่ีเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์ สูงกวา่กลุ่มควบคุมท่ีเรียนรู้แบบปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05    
 2. จากการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ก่อนเรียนและหลงัเรียนของกลุ่มทดลองท่ีจดัการเรียนรู้
ดว้ยรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ พบวา่ นกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ มีความสามารถในการ
เขียนเชิงสร้างสรรค์ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงัจะเห็นไดจ้ากคะแนนก่อนเรียนเท่ากบั (x̅ 
=14.51, SD = 2.28) และคะแนนหลงัเรียนเท่ากบั (x̅ =19.80, SD = 1.59) เม่ือพิจารณาคะแนนทั้งก่อนและหลงัเรียน เป็นรายดา้นตาม
เกณฑก์ารตรวจใหค้ะแนนการเขียนเชิงสร้างสรรคท่ี์ก าหนดไว ้พบวา่ นกัเรียนกลุ่มน้ี มีค่าเฉล่ียคะแนนความสามารถในการเขียนเชิง
สร้างสรรค ์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนทุกดา้น อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และดา้นท่ีไดรั้บการพฒันามากท่ีสุด เป็นล าดบัท่ี 
1 คือ ดา้นความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ล าดบัท่ี 2 ดา้นการเขียนค าเช่ือมโยงประโยค ล าดบัท่ี 3 ดา้นเน้ือหาและการเรียงล าดบัเหตุการณ์ 
ล าดบัท่ี 4 ดา้นการเขียนสะกดค า ล าดบัท่ี 5 ดา้นการตั้งช่ือเร่ือง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อาจิยา หลิมกุล (2556) ท าการวิจยัเร่ือง
ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตท่ีจัดการเรี ยนการสอนตามรูปแบบซินเนคติกส์ 
ผลการวิจยัพบว่า ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรคข์องนักศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตท่ีจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบ  
ซินเนคติกส์ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05    
 3. ความคิดเห็นของกลุ่มทดลองท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ พบวา่ นักเรียนกลุ่มทดลองมี
ความคิดเห็นต่อจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไวคื้อ  
ความคิดเห็นของนกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณา
จากค่าเฉล่ียการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเป็นรายดา้น พบวา่ ความคิดเห็นโดยรวมภาพทั้ง 3 ดา้น อยูใ่นระดบัมาก (x̅ = 3.54 , 
SD = 0.23) โดยดา้นท่ีมีคา่เฉล่ียสูงท่ีสุดเป็นล าดบัท่ี 1 คือ ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ (x̅ = 3.60 , SD = 0.32)  เม่ือพิจารณารายขอ้
ของดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ พบวา่ นกัเรียนมีความคิดเห็นดว้ยมากวา่ รูปแบบการสอนซินเนคติกส์สามารถพฒันาความคิด
สร้างสรรคไ์ด ้ส่งเสริมการคิดสร้างสรรคแ์ปลกใหม่ ดงัท่ี ทิศนา แขมมณี (2563) กล่าวถึง การจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการสอน 
ซินเนคติกส์ไวว้า่ รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดสร้างสรรค ์สอดคลอ้งกบั สุวทิย ์มูลค า และอรทยั มูลค า (2547) กล่าววา่  
การจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบการสอนซินเนคติกส์ เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีมุ่งพฒันาความคิดสร้างสรรคข์องผูเ้รียน ล าดบัท่ี 2 
ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ (x̅ = 3.53, SD = 0.38) เม่ือพิจารณารายขอ้ ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ พบวา่ นกัเรียนมีความคิดเห็นระดบัมากวา่
รูปแบบการสอนซินเนคติกส์ไดฝึ้กเช่ือมโยงความคิดอย่างเป็นระบบ สามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปใชป้ระโยชน์ได้ ล าดบัท่ี 3 ดา้น
บรรยากาศในชั้นเรียน (x̅ = 3.49, SD = 0.38) เม่ือพิจารณารายขอ้ ดา้นบรรยากาศในชั้นเรียน พบวา่ นกัเรียนมีความคิดเห็นระดบั 
มากวา่ รูปแบบการสอนซินเนคติกส์นั้น เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดล้งมือท าดว้ยตนเอง เลือกใชส่ื้อการเรียนรู้ท่ีหลากหลายมากระตุน้
และเร้าความสนใจ และมีความสุขในการปฏิบติักิจกรรมทุกขั้นตอน โดยความคิดเห็นรวมทั้ง 3 ดา้น ของกลุ่มทดลองท่ีจดัการเรียนรู้
ดว้ยรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ อยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จงกล วจนะเสถียร (2559) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง การ
พัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ 
ซินเนคติกส์  ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอน 
ซินเนคติกส์  ภาพรวมทั้ง 4 ดา้น อยูใ่นระดบัมาก   
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ข้อเสนอแนะผลการวจิยั 
 

 1. การจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ ผูส้อนควรศึกษาขั้นตอนของรูปแบบการสอนใหล้ะเอียด  
 2. การจดัการเรียนรู้ในการพฒันาความสามารถการเขียน  ใชเ้วลาค่อนขา้งมาก ดงันั้น ผูส้อนควรบริหารจดัการเวลาให้
เหมาะสม ทั้งขั้นตอนการสอน และการใหเ้วลานกัเรียนในการสร้างสรรคง์านเขียน 
 3. การจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ และการจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบปกติ ควรสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้ท่ีผอ่นคลายไม่ตึงเครียด เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดแ้สดงความคิดเห็นอยา่งอิสระ 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวจิยัคร้ังต่อไป 
 

 1. ควรน าการจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ พฒันาความคิดสร้างสรรคใ์นงานเขียนประเภทบทร้อยกรอง   
   2. ควรมีเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ดว้ยการจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการสอนซินเนคติกส์
เปรียบเทียบกบัรูปแบบการเรียนการสอนพิกเจอร์เวร์ิด 
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บทคดัย่อ 

 
 การวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) เปรียบเทียบความสามารถดา้นการเขียนเร่ืองตามจินตนาการของนกัเรียนในระดบัชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 หลังเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐานกับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ (2) เปรียบเทียบ
ความสามารถดา้นการเขียนเร่ืองตามจินตนาการของนกัเรียนในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนเรียนและหลงัเรียน ดว้ยการจดัการ
เรียนรู้แบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน (3) ศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบ
สร้างสรรคเ์ป็นฐาน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ของโรงเรียนวดักระจบัพินิจ ส านักงานเขต
ธนบุรี สงักดักรุงเทพมหานคร จ านวน 2 หอ้งเรียน นกัเรียน 60 คน ซ่ึงไดม้าโดยวธีิการสุ่มอยา่งง่าย (simple random sampling) โดยใช้
ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม และใช้วิธีการจับสลาก เพ่ือหากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ได้กลุ่มทดลอง เป็นนักเรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5/2 นกัเรียน 30 คน และกลุ่มควบคุม เป็นนกัเรียนในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/1 นกัเรียน 30 คน เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ (1) แผนการจดัการเรียนรู้การเขียนเร่ืองตามจินตนาการท่ีจดัการเรียนรู้แบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน จ านวน 3 แผน 
และแผนการจดัการเรียนรู้การเขียนเร่ืองตามจินตนาการท่ีจดัการเรียนรู้แบบปกติ จ านวน 3 แผน (2) แบบวดัความสามารถในการเขียน
เร่ืองตามจินตนาการ เป็นแบบทดสอบแบบอตันัย จ านวน 2 ขอ้ (3) แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบ
สร้างสรรคเ์ป็นฐาน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ t test Dependent และ  
t test Independent   
 ผลการวจิยัพบวา่  

1. ความสามารถดา้นการเขียนเร่ืองตามจินตนาการของนักเรียนในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 หลงัเรียน ท่ีไดรั้บการ
จดัการเรียนรู้แบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน สูงกวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บจดัการเรียนรู้แบบปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

2. ความสามารถดา้นการเขียนเร่ืองตามจินตนาการของนกัเรียนในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้
แบบสร้างสรรค ์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน โดย
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดบัมาก  

 
ค าส าคญั: การเขียนเร่ืองตามจินตนาการ, การจดัการเรียนรู้แบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน, การจดัการเรียนรู้แบบปกติ 
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Abstract 

 
The research aimed to: (1) compare learning achievement of imaginative writing of fifth grade students after learning by 

Creativity-based learning with Teacher Center (2) compare learning achievement of imaginative writing of fifth grade students 
before and after learning by Creativity-based learning and (3) study students satisfaction of fifth grade students by Creativity-
based learning.  The sample group consisted of 60 students in fifth grade students of the Watkrajabpinit school. Thonburi District 
Office South, Bangkok. 2 room by random simple sampling. Then using the draw lots method. to find the experimental group and 
the control group Therefore, the experimental group They were students in grade 5/2 of 30 students and a control group. are 
students in grade 5/1 of 30 students. 

The research instruments were: (1) The lesson plans using Creativity-based learning and The lesson plans using Teacher 
center. (2) The Imaginative Writing Aptitude Test is a two-item, subjective test. and (3) The satisfaction questionnaire by 
Creativity-based learning were analyzed by mean, The statistics used to analyze the data include mean, standard deviation, t test 
dependent and t test Independent.  

The results showed that: 
1. Imaginative writing ability of grade 5 students after learning by Creativity-based learning was higher than normal 

learning management significance at .05 
2. Imaginative writing ability of grade 5 students after learning by using Creativity-based learning was higher than 

before with statistical significance at .05 
3. The student satisfaction of grade 5 students by using Creativity-based learning, there was a high level of satisfaction.  
 

Keywords: Imaginative Writing Ability, Creativity-Based Learning, Normal Learning Management 
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บทน า 
 

การเขียนเป็นทักษะท่ีมีความส าคญัต่อชีวิตมนุษย  ์ไม่ต่างจากทักษะด้านการอ่าน หรือการฟัง ดู พูด ดังท่ี กรรณิการ์  
พวงเกษม (2531) กล่าวว่า “การเขียนเป็นรากฐานส าคญัยิ่งต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาและเป็นฐานท่ีส าคญัยิ่งต่อการพฒันา
คุณภาพมนุษย ์ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดในการพฒันาประเทศ การเขียนจึงเป็นทกัษะท่ีส าคญัท่ีนกัเรียนตอ้งสนใจฝึกฝนอยา่งจริงจงั” ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั ศิวกานท ์ ปทุมสูติ (2548) กล่าววา่ “งานเขียนต่าง ๆ ท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยมีความหมายเป็นตวัแสดงคุณค่าผ่าน
ถอ้ยค า กลุ่มถอ้ยค า ส านวน โวหาร สัญลกัษณ์ และวิธีการต่าง ๆ จากผูส่้งสารไปยงัผูรั้บสาร” ซ่ึงจะเห็นวา่ การเขียนเป็นทกัษะท่ี
ส าคญัในการถ่ายทอดความคิดและความตอ้งการออกมา เพ่ือส่ือความหมายใหผู้อ่ื้นเขา้ใจตามความตอ้งการของผูเ้ขียน อีกทั้งยงัเป็น
เคร่ืองมือในการพฒันาสติปัญญาของบุคคล โดยการน ามาร้อยเรียงกนัอยา่งเป็นระบบ ถูกตอ้งตามหลกัภาษาไทย ดงันั้น นกัเรียนทุก
คนจะตอ้งมีทกัษะท่ีดี เพราะถือเป็นทกัษะท่ีจ าเป็นต่อการเรียนรู้ในอนาคต 

อยา่งไรก็ตาม แมก้ารเขียนเป็นทกัษะท่ีจ าเป็นต่อการประกอบอาชีพและแสวงหาความรู้ในอนาคต แต่ผลการทดสอบการ
เขียนของ สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) (2563) ไดส้รุปผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 วชิาภาษาไทย ดว้ยรูปแบบอตันยัยอ้นหลงั 5 ปี (ปี 2559-2563) พบวา่ การเขียนเร่ืองจากภาพของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 คะแนนเตม็ 10 คะแนน นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 7.15-8.43 คะแนน ซ่ึงขอ้บกพร่องท่ีพบ คือ ดา้นการ
ใชภ้าษาส่ือสาร ทั้งการเขียนประโยคไม่สมบูรณ์ประโยค ประโยคไม่ส่ือความ การใชค้  าผิดความหมาย รวมทั้งการใชค้  าภาษาถ่ิน 
และการเขียนสะกดค าผิด ซ่ึงสอดคลอ้งกบั อุไรวรรณ อุดมการเกษตร (2556), สุคนธรัตน์ สร้อยทองดี (2560), อจัฉรา ตาเละ๊เจ๊ะโซะ 
(2560) และวณัฐพล  สันภิบาล (2563) กล่าวในท านองเดียวกนัว่า นกัเรียนมีปัญหาดา้นทกัษะการเขียน ทั้งการเขียนสะกดค า การ
เขียนประโยค การเขียนส่ือสารประเภทต่าง ๆ รวมถึงการใชภ้าษาพดูในการเขียน เขียนส่ือความไม่ได ้เขียนไม่ครอบคลุมเน้ือหา การ
เลือกใชค้  าไม่เหมาะสม และการล าดบัความคิดในการเขียนเร่ืองวกวน ปัญหาท่ีกล่าวมาเบ้ืองตน้ สอดคลอ้งกบัปัญหาท่ีผูว้ิจยัพบจาก
ประสบการณ์การจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ในด้านการเขียนทักษะการเขียนเร่ืองตาม
จินตนาการ ทั้งการเขียนสะกดค าผิด เขียนประโยคส่ือสารไม่ชดัเจน เรียบเรียงความคิดไม่เช่ือมโยงตั้งแต่ตน้เร่ืองจนจบเร่ือง ขาด
สาระส าคญัของเร่ือง และเขียนไม่ครอบคลุมเน้ือหา ส่งผลให้ตวัช้ีวดัการเขียนเร่ืองตามจินตนาการ ซ่ึงเป็นทกัษะท่ีจ าเป็นในการ
เขียน ไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ด้วยปัญหาดังกล่าว อาจส่งผลต่อความสามารถด้านการเขียนในระดับท่ีสูงข้ึน ตลอดจนมี
ผลกระทบต่อการประกอบอาชีพในอนาคตได ้ 

จากปัญหาท่ีพบ ผูว้ิจยัจึงไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแกปั้ญหาดา้นการเขียนเร่ืองตามจินตนาการ ซ่ึง
พบวา่ รูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ดว้ยกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบสร้างสรรคเ์ป็นฐานของ วิริยะ  
ฤๅชยัพาณิชย ์(2564) มี 5 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นกระตุน้ความสนใจ เป็นขั้นตอนท่ีน าเสนอส่ิงเร้าท่ีนกัเรียนก าลงัให้ความสนใจ (2) ขั้น
ตั้งปัญหาและแบ่งกลุ่มตามความสนใจ ซ่ึงปัญหานั้น ตอ้งมาจากใกลต้วัเด็ก และแบ่งกลุ่มผูเ้รียนตามปัญหาท่ีผูเ้รียนสนใจปัญหา
เดียวกนั (3) ขั้นคน้ควา้และคิด เป็นขั้นตอนการคน้ควา้ตามกลุ่ม โดยผูส้อนบอกแหล่งความรู้ และให้ค  าแนะน าเพ่ิมเติม (4) ขั้น
น าเสนอ มีการน าเสนอหนา้หอ้งดว้ยวธีิการต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม ระหวา่งการน าเสนอจะไม่มีการพูดแทรก และ (5) ขั้นประเมินผล ให้
คะแนนโดยเพื่อนในหอ้งเรียน จากการประเมินช้ินงาน หรือการน าเสนอผลงาน จะเห็นวา่ การจดัการเรียนรู้แบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน 
เป็นวิธีจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมนักเรียนให้เสาะแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง และเปิดโอกาสให้นกัเรียนไดคิ้ด คน้ควา้หาความรู้ดว้ย
ตนเอง  

จากขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน ท่ีมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นกระบวนการคิด ท่ีเกิดจาก 
การแสวงหาขอ้มูลท่ีนกัเรียนสนใจ อีกทั้งไม่มีการจ ากดัความคิด จะส่งเสริมความสามารถดา้นการเขียนเร่ืองตามจินตนาการท่ีผูเ้รียน

 
 

ไดคิ้ดไดส้ร้างสรรคผ์ลงานตามจินตนาการของตนเองโดยยึดขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง และมีขอ้สนบัสนุนความคิดท่ีไดจ้ากขอ้มูลท่ีนกัเรียน
สนใจศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ผูว้จิยัเห็นวา่ การเขียนเร่ืองตามจินตนาการเป็นการเขียนเชิงสร้างสรรครู์ปแบบหน่ึง จะตอ้งส่งเสริม
ดว้ยการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้การจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมจินตนาการและสร้างสรรคไ์ม่จ ากดัรูปแบบความคิด ไม่ตดัสินค าตอบแบบ
ถูก-ผิด แต่เสนอแนะและร่วมกันค้นพบค าตอบท่ีดีและเหมาะสมท่ีสุด ดังท่ี วิพรพรรณ  ศรีสุธรรม (2562) และสัพพัญญู   
สุขพิระวฒันกุล (2562) ได้ศึกษาเก่ียวกับการใช้กิจกรรมการจดัการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน มาเป็นเคร่ืองมือช่วยพฒันา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผลการศึกษาของทั้งสองท่าน พบวา่ นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียหลงัเรียนของนกัเรียน หลงั
เรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

จากขอ้ความท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัเห็นว่า การจดัการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐานเป็นวิธีท่ีเหมาะสมต่อการน ามา
พฒันาความสามารถดา้นการเขียนเร่ืองตามจินตนาการ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวดักระจบัพินิจ ส านกังานเขต
ธนบุรี สงักดักรุงเทพมหานคร  

 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถดา้นการเขียนเร่ืองตามจินตนาการของนกัเรียนในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 หลงัเรียน  
ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน กบั การจดัการเรียนรู้แบบปกติ   
 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถดา้นการเขียนเร่ืองตามจินตนาการของนกัเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนเรียน
และหลงัเรียน ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน 
 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีนกัเรียนมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน 
 

กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 
 

  
 
 

 
 
  
 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี

913913

 
 

ไดคิ้ดไดส้ร้างสรรคผ์ลงานตามจินตนาการของตนเองโดยยึดขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง และมีขอ้สนบัสนุนความคิดท่ีไดจ้ากขอ้มูลท่ีนกัเรียน
สนใจศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ผูว้จิยัเห็นวา่ การเขียนเร่ืองตามจินตนาการเป็นการเขียนเชิงสร้างสรรครู์ปแบบหน่ึง จะตอ้งส่งเสริม
ดว้ยการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้การจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมจินตนาการและสร้างสรรคไ์ม่จ ากดัรูปแบบความคิด ไม่ตดัสินค าตอบแบบ
ถูก-ผิด แต่เสนอแนะและร่วมกันค้นพบค าตอบท่ีดีและเหมาะสมท่ีสุด ดังท่ี วิพรพรรณ  ศรีสุธรรม (2562) และสัพพัญญู   
สุขพิระวฒันกุล (2562) ได้ศึกษาเก่ียวกับการใช้กิจกรรมการจดัการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน มาเป็นเคร่ืองมือช่วยพฒันา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผลการศึกษาของทั้งสองท่าน พบวา่ นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียหลงัเรียนของนกัเรียน หลงั
เรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

จากขอ้ความท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัเห็นว่า การจดัการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐานเป็นวิธีท่ีเหมาะสมต่อการน ามา
พฒันาความสามารถดา้นการเขียนเร่ืองตามจินตนาการ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวดักระจบัพินิจ ส านกังานเขต
ธนบุรี สงักดักรุงเทพมหานคร  

 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถดา้นการเขียนเร่ืองตามจินตนาการของนกัเรียนในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 หลงัเรียน  
ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน กบั การจดัการเรียนรู้แบบปกติ   
 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถดา้นการเขียนเร่ืองตามจินตนาการของนกัเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนเรียน
และหลงัเรียน ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน 
 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีนกัเรียนมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน 
 

กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 
 

  
 
 

 
 
  
 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

914914

 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

การเขียนเร่ืองตามจนิตนาการ  
การเขียนเร่ืองตามจินตนาการเป็นการเขียนรูปแบบหน่ึงท่ีใชรู้ปแบบการเขียนเชิงสร้างสรรค ์ผูว้ิจยัจึงน าเสนอความหมาย

ของการเขียนเร่ืองตามจินตนาการตามความหมายของการเขียนเชิงสร้างสรรค ์ดงัท่ี อจัฉรา  ชีวพนัธ์ (2561) และประภาศรี  สีหอ าไพ 
(2531) กล่าวในท านองเดียวกนัวา่ การเขียนสร้างสรรค ์เป็นรูปแบบการเขียนท่ีมีลกัษณะของการใชจิ้นตนาการ มีการคิดส่ิงใหม่ท่ีไม่
เหมือนใคร มาสร้างค า และเขียนเร่ืองราวจากจินตนาการ มีรูปแบบการเขียนท่ีอิสระ อาจใชป้ระสบการณ์ท่ีผูเ้ขียนไดพ้บเจอใน
ชีวติประจ าวนั มาสร้างงานเขียนข้ึนดว้ยตนเองได ้ 

การเขียนเป็นทกัษะท่ีตอ้งไดรั้บการส่งเสริมและพฒันาอย่างเหมาะสม ดงัท่ี ประภาศรี  สีหอ าไพ (2531) กล่าวถึง หลกัการ
เขียนวา่ หลกัการเขียนในขั้นตน้นั้น ตอ้งค านึงถึง (1) ความเรียงจะตอ้งมีเอกภาพ (unity) ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั มีใจความมุ่ง
ไปสู่ประเด็นส าคญัเพียงอยา่งเดียว (2) ความเรียงจะตอ้งมีสัมพนัธภาพ (coherence) คือ ความเช่ือมโยง เป็นล าดบัต่อเน่ืองกนัอยา่ง
ชดัเจน และ (3) ความเรียงจะตอ้งมีสารัตถภาพ (emphasis) คือ เนน้ใจความท่ีส าคญัเด่นชดั เป็นแกนส าคญัของการเขียน 

การวดัและการประเมินผลการเขียนเร่ืองตามจินตนาการ ผูว้ิจัยใช้เกณฑ์การวดัความสามารถด้านการเขียนเร่ืองตาม
จินตนาการท่ีปรับปรุงมาจากเกณฑ์การวดัของ ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2561) ท่ีก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนการ
เขียนเร่ืองตามจินตนาการ จ านวน 5 รายการประเมิน ประกอบด้วย (1) การตั้ งช่ือเร่ือง (2) สาระส าคัญของเร่ืองท่ีเขียนตาม
จินตนาการ (3) การใช้ภาษา (4) การเขียนสะกดค า และ (5) ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ซ่ึงจะตอ้งระบุรายละเอียดของรายการ
ประเมินแต่ละขอ้ ตามความเหมาะสมของเกณฑก์ารประเมิน  
 
การจดัการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน 
 การจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน วิริยะ ฤๅชัยพาณิชย ์(2564) ได้กล่าวถึงความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบ
สร้างสรรค์เป็นฐานว่า การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (creativity-based learning) เป็นหน่ึงในรูปแบบการสอนแนว Active 
Learning คือ การจดัการเรียนรู้ใหน้กัเรียนต่ืนตวั เป็นหน่ึงในแนวทางการจดัการเรียนรู้แบบนกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง เพื่อออกแบบการ
สอนใหน้กัเรียนไดค้รบสองดา้น คือ ไดท้ั้งเน้ือหาวชิา และทกัษะในศตวรรษท่ี 21  

ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน ผูว้ิจัยน ามาใช้ในการก าหนดขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 5 
ขั้นตอน ดงัน้ี (1) ขั้นกระตุน้ความสนใจ เป็นการกระตุน้ให้นกัเรียนเกิดความสนใจในเน้ือหา โดยใช ้ส่ือมลัติมิเดีย รูปภาพ การใช้
เกม และกิจกรรมท่ีนกัเรียนไดร่้วมกนัปฏิบติัทั้งชั้นเรียน โดยเลือกเร่ืองนกัเรียนท่ีก าลงัให้ความสนใจ (2) ขั้นตั้งปัญหาและแบ่งกลุ่ม
ตามความสนใจ เป็นขั้นตอนของการตั้งปัญหา ซ่ึงปัญหานั้นตอ้งมาจากใกลต้วัเด็ก เด็กตอ้งน าความรู้นั้นไปใชใ้นการอธิบายต่อและ
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วธีิด าเนินการวจิยั 
 

 1. ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั เป็นนกัเรียนท่ีก าลงัเรียนอยูใ่นระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ของ
โรงเรียนวดักระจบัพินิจ ส านกังานเขตธนบุรี สงักดักรุงเทพมหานคร จ านวน 3 หอ้งเรียน มีนกัเรียนทั้งหมด 89 คน  

2. กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัย กลุ่มตวัอย่างท่ีได้น ามาใช้ใช้ในการทดลอง ได้แก่ นักเรียนท่ีอยู่ในระดับของชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 อยูร่ะหวา่งปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนวดักระจบัพินิจ ส านกังานเขตธนบุรี สังกดักรุงเทพมหานคร จ านวน 2 
ห้องเรียน นกัเรียน 60 คน ซ่ึงไดม้าโดยวิธีการสุ่มอยา่งง่าย (simple random sampling) โดยใชห้้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม จากนั้น ใช้
วิธีการจบัสลาก เพ่ือน ามาเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยกลุ่มทดลองนั้น ไดแ้ก่ นกัเรียนในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/2 
จ านวนนกัเรียน 30 คน และกลุ่มควบคุม เป็นนกัเรียนในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/1 จ านวนนกัเรียน 30 คน  
 3. การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  

    3.1 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีจดัการเรียนรู้แบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน และแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีจดัการเรียนรู้แบบปกติ  
                ผูว้ิจัยด าเนินการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีจดัการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน จ านวน 3 แผน แผนละ 2 
ชัว่โมง รวมทั้งหมด 6 ชัว่โมง และแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีจดัการเรียนรู้แบบปกติ จ านวน 3 แผน แผนละ 2 ชัว่โมง รวมทั้งหมด 6 
ชัว่โมง จากนั้น ให้อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหาและการใชภ้าษา ก่อนน าไปให้เช่ียวชาญ จ านวน 3 คน 
พิจารณาความตรงเชิงเน้ือหา (content validity) และน าผลมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) โดยแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีจดัการ
เรียนรู้แบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน ทั้ง 3 แผน ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งอยูร่ะหวา่ง 0.67-1.00 และแผนการจดัการเรียนรู้แบบปกติ ได้
ค่าดชันีความสอดคลอ้งอยูร่ะหวา่ง 0.67-1.00 และน าไปทดลองใชก้บันกัเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งคือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
5/3 เพื่อตรวจสอบปัญหาอุปสรรค และน าแผนการจดัการเรียนรู้ทั้ง 2 แผนการจดัการเรียนรู้ ไปใชส้อนจริง   

     3.2 แบบวดัความสามารถในการเขียนเร่ืองตามจินตนาการ และเกณฑก์ารประเมินความสามารถดา้นการเขียนเร่ืองตาม
จินตนาการ   

                 ผูว้จิยัด าเนินการสร้างแบบวดัความสามารถในการเขียนเร่ืองตามจินตนาการ เพ่ือใชท้ดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน  
ดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน และการจดัการเรียนรู้แบบปกติ โดยเป็นแบบอตันยั 2 ขอ้ 
เป็นขอ้สอบก่อนเรียน 1 และขอ้สอบหลงัเรียน 1 ขอ้ และสร้างเกณฑ์การให้คะแนนการเขียนเร่ืองตามจินตนาการ จากนั้น ให้
อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้ค าถามและการใชภ้าษา จากนั้น น าแบบวดัความสามารถดา้นการเขียนเร่ืองตาม
จินตนาการ ให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจเพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ซ่ึงได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 แสดงว่า แบบวดั
ความสามารถในการเขียนเร่ืองตามจินตนาการ สามารถน าไปใชไ้ด ้น าแบบวดัความสามารถดา้นการเขียนเร่ืองตามจินตนาการท่ี
ผา่นการตรวจสอบคุณภาพแลว้ ไปทดลองใช ้(try-out) กบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใชเ้กณฑก์ารให้คะแนนการเขียนเร่ือง
ตามจินตนาการท่ีปรับปรุงมาจากเกณฑก์ารวดัของ ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา (2561) จ านวน 5 รายการประเมิน (1) การ
ตั้งช่ือเร่ือง (2) สาระส าคญัของเร่ืองท่ีเขียนตามจินตนาการ (3) การใชภ้าษา (4) การเขียนสะกดค า และ(5) ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ในการตรวจใหค้ะแนนเพ่ือตรวจสอบความเป็นไปไดใ้นการใช ้ไดค้่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของคะแนนระหวา่งการให้
คะแนนของผูต้รวจ 2 คน ดงัน้ี ขอ้สอบก่อนเรียนท่ีระดบั 0.878 ขอ้สอบหลงัเรียน ท่ีระดบั 0.841 แสดงว่า เกณฑ์การให้คะแนน
ความสามารถในการเขียนเร่ืองตามจินตนาการ สามารถน าไปใชไ้ด ้และขอ้สอบทั้งสองขอ้ สามารถน าไปใชก้บันกัเรียนกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมได ้ 

    3.3 แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน 
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ความสามารถในการเขียนเร่ืองตามจินตนาการ สามารถน าไปใชไ้ด ้น าแบบวดัความสามารถดา้นการเขียนเร่ืองตามจินตนาการท่ี
ผา่นการตรวจสอบคุณภาพแลว้ ไปทดลองใช ้(try-out) กบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใชเ้กณฑก์ารให้คะแนนการเขียนเร่ือง
ตามจินตนาการท่ีปรับปรุงมาจากเกณฑก์ารวดัของ ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา (2561) จ านวน 5 รายการประเมิน (1) การ
ตั้งช่ือเร่ือง (2) สาระส าคญัของเร่ืองท่ีเขียนตามจินตนาการ (3) การใชภ้าษา (4) การเขียนสะกดค า และ(5) ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ในการตรวจใหค้ะแนนเพ่ือตรวจสอบความเป็นไปไดใ้นการใช ้ไดค้่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของคะแนนระหวา่งการให้
คะแนนของผูต้รวจ 2 คน ดงัน้ี ขอ้สอบก่อนเรียนท่ีระดบั 0.878 ขอ้สอบหลงัเรียน ท่ีระดบั 0.841 แสดงว่า เกณฑ์การให้คะแนน
ความสามารถในการเขียนเร่ืองตามจินตนาการ สามารถน าไปใชไ้ด ้และขอ้สอบทั้งสองขอ้ สามารถน าไปใชก้บันกัเรียนกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมได ้ 

    3.3 แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

916916

 
 

           ผูว้ิจยัด าเนินการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน จากนั้น น า
แบบสอบถามเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา แลว้ปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ข
เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน เพ่ือหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง ซ่ึงไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่ง 0.67-1.00 ซ่ึงเป็นเกณฑท่ี์
ยอมรับได ้และน าไปแบบสอบถามไปใชก้บันกัเรียนกลุ่มทดลอง 
 4. การด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล  
             4.1 ก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง โดยกลุ่มตวัอยา่งไดม้าโดยวธีิการสุ่มอยา่งง่าย (simple random sampling) โดยใช้
หอ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่ม จากนั้น ใชว้ธีิการจบัสลาก เพ่ือหากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
             4.2 เลือกแบบแผนการทดลอง งานวิจยัเป็นการวิจยัก่ึงทดลอง (quasi-experimental research) ใชแ้บบแผนการทดลอง
แบบ Randomized Pretest-Posttest Control Group Design 
  4.3 ด าเนินการทดสอบก่อนเรียนดว้ยแบบวดัความสามารถในการเขียนเร่ืองตามจินตนาการ ก่อนเรียนกบันกัเรียนกลุ่ม
ทดลอง และนกัเรียนกลุ่มควบคุม  
  4.4 ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน โดยกลุ่มทดลอง เป็นนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5/2 จ านวน 30 คน ใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองการเขียนเร่ืองตามจินตนาการ และกลุ่มควบคุม เป็นนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5/1 จ านวน 30 คน ใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองการเขียนเร่ืองตามจินตนาการดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบปกติ 
     4.5 ด าเนินการทดสอบหลงัเรียนดว้ยแบบวดัความสามารถในดา้นการเขียนเร่ืองฉบบัหลงัเรียน กบันกัเรียนกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม 
 

สรุปผลการวจิยั 
 
ตาราง 1  
ผลเปรียบเทียบความสามารถในด้านการเขียนเร่ืองตามจินตนาการของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ
สร้างสรรค์เป็นฐานกบัการจัดการเรียนรู้แบบปกติ   
กลุ่มตวัอยา่ง n x̅ SD t df Sig. 
กลุ่มทดลอง 30 8.73 0.64 12.09* 58 .00 
กลุ่มควบคุม 30 6.60 0.72 
*p < .05 

 
จากตาราง 1 พบวา่ ความสามารถในดา้นการเขียนเร่ืองตามจินตนาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดรั้บการ

จดัการเรียนรู้แบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน (x̅ = 8.73 และ SD = 0.64) สูงกวา่นกัเรียนท่ีจดัการเรียนรู้แบบปกติ (x̅ = 6.60 และ SD = 
0.72) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 
 
 
 

 

 
 

ตาราง 2  
ผลการเปรียบเทียบความสามารถด้านการเขียนเร่ืองตามจินตนาการของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนเรียนและหลงัเรียน  
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน 
การทดสอบ n x̅ SD t df Sig. 
ก่อนเรียน 30 4.67 1.24 19.00* 29 .00 

 หลงัเรียน 30 8.73 0.64 
*p < .05 
 

 จากตาราง 2 พบวา่ ความสามารถดา้นการเขียนเร่ืองตามจินตนาการของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดรั้บการจดัการ
เรียนรู้แบบสร้างสรรคห์ลงัเรียน (x̅ = 8.73 และ SD = 0.64) สูงกวา่ก่อนเรียน (x̅ = 4.67 และ SD = 1.24) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05  
 
ตาราง 3  
ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็น
ฐาน  

 
จากตาราง 3 พบวา่ ความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน โดย

ภาพรวมมีความพึงใจในระดบัมาก (x̅ = 4.10 และ SD = 0.03) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นจากค่าเฉล่ีย เรียงล าดบัมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ 
ดา้นบรรยากาศการเรียนรู้ (x̅ = 4.23 และ SD = 0.06) ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ (x̅ = 4.06 และ SD = 0.09) และดา้นประโยชน์
ท่ีไดรั้บ (x̅ = 4.02 และ SD = 0.13) ตามล าดบั 
 

การอภิปรายผล 
 

1. จากผลการศึกษาความสามารถดา้นการเขียนเร่ืองตามจินตนาการของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 หลงัเรียน ระหวา่ง 
การจดัการเรียนรู้แบบสร้างสรรคเ์ป็นฐานกบัการจดัการเรียนรู้แบบปกติ นกัเรียนมีความสามารถดา้นการเขียนเร่ืองตามจินตนาการ
ของนกัเรียนท่ีไดเ้รียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน สูงกวา่หลงัเรียนดว้ยจดัการเรียนรู้แบบปกติ อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้ งน้ี การจดัการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน การจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นให้
นกัเรียนมีส่วนร่วม และเป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้กระบวนการกระตุน้คิดอย่างสร้างสรรค ์ซ่ึงประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน (วิริยะ  

รายการประเมิน x̅ SD แปลความหมาย ล าดบั 

ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 4.06 0.09 พอใจมาก 2 
ดา้นบรรยากาศการเรียนรู้ 4.23 0.06 พอใจมาก 1 
ดา้นประโยชนท่ี์ไดรั้บ 4.02 0.13 พอใจมาก 3 
รวมทั้ง 3 ดา้น 4.10 0.03                  พอใจมาก 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี

917917

 
 

ตาราง 2  
ผลการเปรียบเทียบความสามารถด้านการเขียนเร่ืองตามจินตนาการของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนเรียนและหลงัเรียน  
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน 
การทดสอบ n x̅ SD t df Sig. 
ก่อนเรียน 30 4.67 1.24 19.00* 29 .00 

 หลงัเรียน 30 8.73 0.64 
*p < .05 
 

 จากตาราง 2 พบวา่ ความสามารถดา้นการเขียนเร่ืองตามจินตนาการของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดรั้บการจดัการ
เรียนรู้แบบสร้างสรรคห์ลงัเรียน (x̅ = 8.73 และ SD = 0.64) สูงกวา่ก่อนเรียน (x̅ = 4.67 และ SD = 1.24) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05  
 
ตาราง 3  
ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็น
ฐาน  

 
จากตาราง 3 พบวา่ ความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน โดย

ภาพรวมมีความพึงใจในระดบัมาก (x̅ = 4.10 และ SD = 0.03) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นจากค่าเฉล่ีย เรียงล าดบัมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ 
ดา้นบรรยากาศการเรียนรู้ (x̅ = 4.23 และ SD = 0.06) ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ (x̅ = 4.06 และ SD = 0.09) และดา้นประโยชน์
ท่ีไดรั้บ (x̅ = 4.02 และ SD = 0.13) ตามล าดบั 
 

การอภิปรายผล 
 

1. จากผลการศึกษาความสามารถดา้นการเขียนเร่ืองตามจินตนาการของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 หลงัเรียน ระหวา่ง 
การจดัการเรียนรู้แบบสร้างสรรคเ์ป็นฐานกบัการจดัการเรียนรู้แบบปกติ นกัเรียนมีความสามารถดา้นการเขียนเร่ืองตามจินตนาการ
ของนกัเรียนท่ีไดเ้รียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน สูงกวา่หลงัเรียนดว้ยจดัการเรียนรู้แบบปกติ อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้ งน้ี การจดัการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน การจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นให้
นกัเรียนมีส่วนร่วม และเป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้กระบวนการกระตุน้คิดอย่างสร้างสรรค ์ซ่ึงประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน (วิริยะ  

รายการประเมิน x̅ SD แปลความหมาย ล าดบั 

ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 4.06 0.09 พอใจมาก 2 
ดา้นบรรยากาศการเรียนรู้ 4.23 0.06 พอใจมาก 1 
ดา้นประโยชนท่ี์ไดรั้บ 4.02 0.13 พอใจมาก 3 
รวมทั้ง 3 ดา้น 4.10 0.03                  พอใจมาก 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี
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ฤๅชยัพาณิชย,์ 2564) ไดแ้ก่ (1) กระตุน้ความสนใจ (2) ตั้งปัญหาและแบ่งกลุ่มตามความสนใจ (3) คน้ควา้และคิด (4) น าเสนอ และ 
(5) ประเมินผล ซ่ึงแต่ละขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ นกัเรียนมีส่วนร่วมในการด าเนินการ โดยครูเป็นผูส้นบัสนุนให้กิจกรรมในแต่ละ
ขั้นตอนด าเนินไปอยา่งราบร่ืน  

ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ความคิดสร้างสรรคแ์ละสร้างส่ิงกระตุน้ความ
สนใจจากส่ิงใกลต้วันกัเรียน ซ่ึงในขั้นตอนการกระตุน้ความสนใจ ซ่ึงผูว้ิจยัใชเ้กมท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหา มากระตุน้ความสนใจโดย
ใหน้กัเรียนเลือกตวัแทนหอ้งมาเล่นเกม โดยใชเ้วลาไม่เกิน 5-10 นาที เพ่ือกระตุน้ผูเ้รียนให้ต่ืนตวั  เช่น เกมเรียงค าเป็นประโยค เม่ือ
ผูเ้รียนต่ืนตวั ผูว้จิยัป้อนเน้ือหาโดยไม่ไดใ้หร้ายละเอียดทั้งหมด แต่เป็นเน้ือหาท่ีท าใหน้กัเรียนทราบวา่ ตอ้งเรียนเร่ืองอะไร ต่อจากน้ี 
จึงเขา้สู่ขั้นตอนท่ี 2 คือ การตั้งปัญหาและแบ่งกลุ่มตามความสนใจ เป็นขั้นตอนท่ีส าคญัช่วยดึงดูดความสนใจของนกัเรียนไดเ้ป็น
อยา่งดี เพราะนกัเรียนจะเลือกกลุ่มตามส่ิงท่ีนกัเรียนสนใจหัวขอ้เดียวกนั ในขั้นตอนน้ี ผูว้ิจยัน าหัวขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองจะเรียนมา
ใหน้กัเรียนเลือก เพื่อกระชบัเวลาในการจดัการเรียนรู้ แต่นกัเรียนสามารถเสนอหวัขอ้ท่ีใกลเ้คียงกนัไดแ้ลว้ จึงแบ่งกลุ่ม ในขั้นตอนน้ี
ใชเ้วลา 5 นาที เพ่ือให้นกัเรียนไดเ้ลือกส่ิงท่ีนกัเรียนสนใจอยา่งแทจ้ริง ในขั้นตอนท่ี 3 ขั้นคน้ควา้และคิด ขั้นตอนน้ี ค่อนขา้งใช้
เวลานาน เพราะนกัเรียนจะตอ้งหาขอ้มูลตามหัวขอ้ท่ีนกัเรียนสนใจ แลว้จึงน าขอ้มูลมาประกอบกนั และช่วยกนัสรุปรวบรวม โดย
ท าเป็นกิจกรรมกลุ่ม ครูเดินดูตามกลุ่มนกัเรียนเพ่ือสนบัสนุนแหล่งขอ้มูล นกัเรียนจะช่วยกนัหาขอ้มูลและมีการถกประเด็นในขอ้มูล
ท่ีไดม้าเพื่อรวบรวมเป็นหน่ึงผลงาน ซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ีนกัเรียนไดแ้สดงออกอยา่งอิสระทางความคิด และไดใ้ชห้ลกัเหตุผลเพื่อให้ได้
ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ขั้นตอนท่ี 4 น าเสนอ เป็นขั้นตอนท่ีนกัเรียนไดแ้สดงออก ซ่ึงในชัว่โมงแรกท่ีท ากิจกรรม นกัเรียนยงัมีความประหม่า 
แต่ในชัว่โมงต่อมา นักเรียนกลา้แสดงออกมากข้ึน และพูดน าเสนอเน้ือหาไดช้ดัเจน และเพ่ือนในชั้นเรียนไดจ้บัประเด็นเน้ือหา
พร้อมทั้งเรียนรู้วธีิการน าเสนอ ตั้งขอ้สงัเกต คอยสอบถาม และช้ีแนะประเด็นซกัถามขอ้สงสยัเม่ือเพื่อนน าเสนอจบ อีกทั้งมีการสรุป
ประเด็นท่ีเพื่อนน าเสนอ ขั้นตอนท่ี 5 ประเมินผล ขั้นตอนน้ี นกัเรียนเป็นผูป้ระเมินผลงานของเพ่ือน โดยประเมินตามเกณฑท่ี์ครู
เตรียมไว ้ซ่ึงตลอดขั้นตอนทั้ง 5 ขั้นตอน ส่งผลใหค้ะแนนความสามารถดา้นการเขียนเร่ืองตามจินตนาการของนกัเรียนสูงข้ึน ทั้งน้ี
ดว้ยนกัเรียนมีอิสระทางความคิดและสามารถเลือกกลุ่มนกัเรียนดว้ยตนเองได ้นกัเรียนจะกลา้แสดงความคิดเห็นกบัเพ่ือนในกลุ่ม
เดียวกนั มีการแลกเปล่ียนและเสนอความคิดเห็นอยา่งอิสระ ซ่ึงจากการจดัการเรียนรู้ตามขั้นตอนการเรียนรู้แบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน 
เป็นการเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดแ้สดงทางความคิด ส่งผลให้นกัเรียนผ่อนคลายและไม่เครียดเม่ือตอ้งท ากิจกรรม จึงท าให้คะแนน
หลงัเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน สูงกวา่นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบปกติ 

จากการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถดา้นการเขียนเร่ืองตามจินตนาการของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนดว้ย 
การจดัการเรียนรู้แบบปกติ กบั นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน มีคะแนนความสามารถดา้นการเขียน
เร่ืองตามจินตนาการดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน (x̅ = 8.73 และ SD = 0.64) และคะแนนความสามารถดา้นการ
เขียนเร่ืองตามจินตนาการดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบปกติ (x ̅= 6.60 และ SD = 0.72) ซ่ึงจะเห็นว่า คะแนนค่าเฉล่ียเม่ือเทียบกบั
เกณฑคุ์ณภาพ โดยใชแ้บบจดัอนัดบัคุณภาพ 3 ระดบั คือ ระดบั 3 เท่ากบั ดี (8-10 คะแนน) ระดบั 2 เท่ากบั พอใช ้(7-5 คะแนน) และ
ระดบั 1 เท่ากบั ตอ้งปรับปรุง ( นอ้ยกว่า 5 คะแนน) พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดบัดี และนักเรียนกลุ่ม
ควบคุม มีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดบัพอใช ้ทั้งน้ี อาจดว้ยกระบวนการจดัการเรียนรู้ในรูปแบบท่ีส่งเสริมจินตนาการของนักเรียน  
ท าใหน้กัเรียนกลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบั อุไรวรรณ อุดมการเกษตร (2556) ท่ีศึกษาเร่ือง การพัฒนา
ทักษะการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสร้างสรรค์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดฝึก
ทักษะ พบวา่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 มีทกัษะการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสร้างสรรค ์โดยใชก้ารจดักิจกรรมประกอบ
ชุดฝึกทกัษะการเขียนเร่ืองตามจินตนาการและสร้างสรรค ์คะแนนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

 
 

 2. จากผลการศึกษาความสามารถดา้นการเขียนเร่ืองตามจินตนาการของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนเรียนและหลงั
เรียน ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน พบวา่ คะแนนเฉล่ียความสามารถในการเขียนเร่ืองตามจินตนาการ หลงัเรียน
ของนกัเรียนในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 สูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 
จากการพิจารณาคะแนนความสามารถดา้นการเขียนเร่ืองตามจินตนาการของนกัเรียน  ผูว้ิจยัพบวา่ คะแนนเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานของนกัเรียน สูงกวา่ก่อนเรียน โดยมีคะแนนเฉล่ีย หลงัเรียน (x̅= 8.73 และ SD = 0.64) และก่อนเรียน (x̅= 4.67 และ SD = 
1.24) ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสร้างสรรคเ์ป็นฐานทุกขั้นตอน กระตุน้ใหน้กัเรียนคิดอยา่งสร้างสรรคต์าม
ความสนใจของนกัเรียน และมีบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีผ่อนคลาย โดยให้นกัเรียนมีความคิดท่ีเป็นอิสระเพื่อสร้างสรรค์ผลงานจน
ส่งผลให้นกัเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค ์รวมทั้งสร้างจินตนาการจากประสบการณ์ของนกัเรียนกระทัง่ส่งผลให้ความสามารถใน
การเขียนเร่ืองตามจินตนาการของนกัเรียนสูงข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Hacer (2019) ศึกษาเร่ือง การส ารวจองค์ประกอบการเขียนเชิง
สร้างสรรค์และเร่ืองราวของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ในทักษะการเขียนบรรยาย ผลการวิจยัพบวา่ ระดบัคะแนนของพวกเขา
ใกลเ้คียงกบัค่าเฉล่ียของนกัเรียนทั้งหมด และคน้พบเพ่ิมเติม ในค่าเฉล่ียของคะแนนท่ีต ่ากวา่ คือ ในดา้นของตวัละครหลกั สถานท่ี 
เวลา เหตุการณ์เร่ิมต้น เป้าหมาย ความคิดริเร่ิม ผลลัพธ์ และปฏิกิริยาเม่ือตรวจสอบในด้านของข้อความบรรยาย การเขียน
องค์ประกอบของเร่ือง พบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญั หากพิจารณาจากผลการวิจัยของ Hacer บางรายการประเมิน
สอดคลอ้งกบัผลการวเิคราะห์ความสามารถดา้นการเขียนเร่ืองตามจินตนาการ ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบสร้างสรรคเ์ป็นฐานของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 พบวา่ คะแนนเฉล่ียและคะแนนส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสูงสุด คือ ดา้นการเขียนสาระส าคญัของเร่ือง 
ก่อนเรียน (x̅= 2.72 และ SD = 0.53) สูงกวา่ก่อนเรียน (x̅ = 1.07 และ SD = 0.53)  และดา้นท่ีมีคะแนนการประเมินความสามารถ
ดา้นการเขียนเร่ืองตามจินตนาการ ผูว้จิยัพบวา่ ขอ้ท่ีมีคะแนนนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นการตั้งช่ือเร่ือง ก่อนเรียน (x̅ = 0.79 และ SD = 0.41) 
สูงกวา่ก่อนเรียน (x̅= 0.55 และ SD = 0.51)  ทั้งน้ี อาจเพราะนกัเรียนบางคนไม่ใหค้วามส าคญักบัการตั้งช่ือเร่ือง แต่จะเห็นไดว้า่ ขอ้
ท่ีคะแนนสูงสุด คือ การเขียนสาระส าคญัของเร่ือง และดา้นอ่ืน ๆ นกัเรียนท าคะแนนได ้อยูใ่นค่าเฉล่ียท่ียอมรับได ้และมีค่าเฉล่ียสูง
กวา่ก่อนเรียน   
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน ความพึงพอใจของนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน นักเรียนมีระดบัความพึงพอใจในการประเมินทั้ง 3 ดา้น มี
ค่าเฉล่ีย อยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจอยูท่ี่ (x̅ = 4.10 และ SD = 0.03) ทั้งน้ี ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบ
สร้างสรรคเ์ป็นฐาน ทั้ง 5 ขั้นตอน เม่ือพิจารณารายดา้น เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย พบวา่ บรรยากาศการเรียนรู้ (x̅ = 4.23 และ 
SD = 0.06) ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ (x̅ = 4.06 และ SD = 0.09) และดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ (x̅ = 4.02 และ SD  = 0.13) จาก
การจดัการเรียนรู้ พบว่า ตั้งแต่ขั้นตอนแรก เร่ิมดว้ยการกระตุน้ความสนใจ ซ่ึงผูว้ิจยัใชเ้กมท่ีให้นกัเรียนมีส่วนร่วมทั้งชั้นเรียน ใช้
นิทานท่ีนกัเรียนคุน้เคยมาเล่าและเช่ือมโยงสู่เน้ือหา เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีครูไม่ไดใ้หเ้น้ือหาวิชา แต่ทุกขั้นตอนนกัเรียนหาค าตอบ
ดว้ยตนเอง ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างอิสระ ไม่กลวัค าว่า ถูกหรือผิดจากการตอบค าถาม เพราะนักเรียนในระหว่างท า
กิจกรรม ครูคอยช้ีแนะ มีการถามกลบั หากค าตอบของนักเรียนเม่ือนักเรียนเกิดขอ้สงสัย เพ่ือน าไปสู่แนวทางการหาค าตอบท่ี
นักเรียนมั่นใจ และพร้อมต่อการน าเสนอ และมีบรรยากาศท่ีผ่อนคลายไม่เครียด มีการส่งเสริมให้นักเรียนสามารถคิดและ
จินตนาการท่ีหลากหลายอยา่งอิสระ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ชลธิชา น านา (2560) ท่ีศึกษาเร่ือง การศึกษาเก่ียวกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วรรณคดีไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน  ผลการวิจยัพบว่า 
ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน 
ภาพรวมนั้น อยูใ่นระดบัมาก  



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย
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ำาแหง
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 2. จากผลการศึกษาความสามารถดา้นการเขียนเร่ืองตามจินตนาการของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนเรียนและหลงั
เรียน ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน พบวา่ คะแนนเฉล่ียความสามารถในการเขียนเร่ืองตามจินตนาการ หลงัเรียน
ของนกัเรียนในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 สูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 
จากการพิจารณาคะแนนความสามารถดา้นการเขียนเร่ืองตามจินตนาการของนกัเรียน  ผูว้ิจยัพบวา่ คะแนนเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานของนกัเรียน สูงกวา่ก่อนเรียน โดยมีคะแนนเฉล่ีย หลงัเรียน (x̅= 8.73 และ SD = 0.64) และก่อนเรียน (x̅= 4.67 และ SD = 
1.24) ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสร้างสรรคเ์ป็นฐานทุกขั้นตอน กระตุน้ใหน้กัเรียนคิดอยา่งสร้างสรรคต์าม
ความสนใจของนกัเรียน และมีบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีผ่อนคลาย โดยให้นกัเรียนมีความคิดท่ีเป็นอิสระเพื่อสร้างสรรค์ผลงานจน
ส่งผลให้นกัเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค ์รวมทั้งสร้างจินตนาการจากประสบการณ์ของนกัเรียนกระทัง่ส่งผลให้ความสามารถใน
การเขียนเร่ืองตามจินตนาการของนกัเรียนสูงข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Hacer (2019) ศึกษาเร่ือง การส ารวจองค์ประกอบการเขียนเชิง
สร้างสรรค์และเร่ืองราวของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ในทักษะการเขียนบรรยาย ผลการวิจยัพบวา่ ระดบัคะแนนของพวกเขา
ใกลเ้คียงกบัค่าเฉล่ียของนกัเรียนทั้งหมด และคน้พบเพ่ิมเติม ในค่าเฉล่ียของคะแนนท่ีต ่ากวา่ คือ ในดา้นของตวัละครหลกั สถานท่ี 
เวลา เหตุการณ์เร่ิมต้น เป้าหมาย ความคิดริเร่ิม ผลลัพธ์ และปฏิกิริยาเม่ือตรวจสอบในด้านของข้อความบรรยาย การเขียน
องค์ประกอบของเร่ือง พบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญั หากพิจารณาจากผลการวิจัยของ Hacer บางรายการประเมิน
สอดคลอ้งกบัผลการวเิคราะห์ความสามารถดา้นการเขียนเร่ืองตามจินตนาการ ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบสร้างสรรคเ์ป็นฐานของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 พบวา่ คะแนนเฉล่ียและคะแนนส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสูงสุด คือ ดา้นการเขียนสาระส าคญัของเร่ือง 
ก่อนเรียน (x̅= 2.72 และ SD = 0.53) สูงกวา่ก่อนเรียน (x̅ = 1.07 และ SD = 0.53)  และดา้นท่ีมีคะแนนการประเมินความสามารถ
ดา้นการเขียนเร่ืองตามจินตนาการ ผูว้จิยัพบวา่ ขอ้ท่ีมีคะแนนนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นการตั้งช่ือเร่ือง ก่อนเรียน (x̅ = 0.79 และ SD = 0.41) 
สูงกวา่ก่อนเรียน (x̅= 0.55 และ SD = 0.51)  ทั้งน้ี อาจเพราะนกัเรียนบางคนไม่ใหค้วามส าคญักบัการตั้งช่ือเร่ือง แต่จะเห็นไดว้า่ ขอ้
ท่ีคะแนนสูงสุด คือ การเขียนสาระส าคญัของเร่ือง และดา้นอ่ืน ๆ นกัเรียนท าคะแนนได ้อยูใ่นค่าเฉล่ียท่ียอมรับได ้และมีค่าเฉล่ียสูง
กวา่ก่อนเรียน   
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน ความพึงพอใจของนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน นักเรียนมีระดบัความพึงพอใจในการประเมินทั้ง 3 ดา้น มี
ค่าเฉล่ีย อยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจอยูท่ี่ (x̅ = 4.10 และ SD = 0.03) ทั้งน้ี ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบ
สร้างสรรคเ์ป็นฐาน ทั้ง 5 ขั้นตอน เม่ือพิจารณารายดา้น เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย พบวา่ บรรยากาศการเรียนรู้ (x̅ = 4.23 และ 
SD = 0.06) ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ (x̅ = 4.06 และ SD = 0.09) และดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ (x̅ = 4.02 และ SD  = 0.13) จาก
การจดัการเรียนรู้ พบว่า ตั้งแต่ขั้นตอนแรก เร่ิมดว้ยการกระตุน้ความสนใจ ซ่ึงผูว้ิจยัใชเ้กมท่ีให้นกัเรียนมีส่วนร่วมทั้งชั้นเรียน ใช้
นิทานท่ีนกัเรียนคุน้เคยมาเล่าและเช่ือมโยงสู่เน้ือหา เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีครูไม่ไดใ้หเ้น้ือหาวิชา แต่ทุกขั้นตอนนกัเรียนหาค าตอบ
ดว้ยตนเอง ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างอิสระ ไม่กลวัค าว่า ถูกหรือผิดจากการตอบค าถาม เพราะนักเรียนในระหว่างท า
กิจกรรม ครูคอยช้ีแนะ มีการถามกลบั หากค าตอบของนักเรียนเม่ือนักเรียนเกิดขอ้สงสัย เพ่ือน าไปสู่แนวทางการหาค าตอบท่ี
นักเรียนมั่นใจ และพร้อมต่อการน าเสนอ และมีบรรยากาศท่ีผ่อนคลายไม่เครียด มีการส่งเสริมให้นักเรียนสามารถคิดและ
จินตนาการท่ีหลากหลายอยา่งอิสระ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ชลธิชา น านา (2560) ท่ีศึกษาเร่ือง การศึกษาเก่ียวกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วรรณคดีไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน  ผลการวิจยัพบว่า 
ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน 
ภาพรวมนั้น อยูใ่นระดบัมาก  



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี
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 จากการอภิปรายผล อาจกล่าวได้ว่า การพฒันาความสามารถด้านการเขียนเร่ืองตามจินตนาการของนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน กบั วิธีสอนแบบปกติ เม่ือเปรียบเทียบคะแนนความสามารถใน
การเขียนเร่ืองตามจินตนาการนั้น จะเห็นวา่ นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน  มีคะแนนความสามารถ
โดยเฉล่ีย อยูใ่นระดบัคุณภาพดี ซ่ึงสูงกวา่นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบปกติ และการศึกษายงัพบวา่ นกัเรียนท่ีเรียนดว้ย
การจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน  มีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ อีกทั้ งผูว้ิจัยได้
สอบถามระดบัความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน พบวา่ นักเรียนมีระดบัความพึงพอใจ 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 

ข้อเสนอแนะผลการวจิยั 
 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช้ 
1. การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐานผูส้อน  ควรศึกษารายละเอียดของขั้นตอนการจัดการเรียนรู้และ 

ด าเนินการจดัการเรียนรู้ตามขั้นตอนการจดักิจกรรมการจดัการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองโดยค านึงถึงระยะเวลาท่ีเหมาะสมของแต่ละ
ขั้นตอน 

2. การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน ผูส้อนควรวางแผนการจดัการเรียนรู้และเตรียมแหล่งขอ้มูล เพ่ือให้
นกัเรียนคน้ควา้เพ่ิมจากเร่ืองท่ีตามความสนใจของนกัเรียนไวใ้หพ้ร้อม ส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละเน้ือหาสาระการเรียนรู้ 

3. การจัดการเรียนรู้ทั้ งการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐานและการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ผูส้อนควรสร้าง
บรรยากาศให้ส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งสภาพแวดลอ้ม และการจดักิจกรรมให้ผ่อนคลาย เพ่ือให้นกัเรียนมีการคิดอยา่งอิสระและกลา้
แสดงออกมากยิง่ข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวจิยัคร้ังต่อไป 
 1. ควรใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน ไปพฒันาความสามารถดา้นการเขียนรายการการคน้ควา้ และดา้นการ
เขียนเรียงความ 
 2. ควรน าการจดัการเรียนรู้แบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน ไปพฒันาทกัษะการพดูรายงานของนกัเรียนในระดบัชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 5 และระดบัชั้นท่ีสูงขั้นต่อไป 
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ผลการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบพกิเจอร์เวิร์ดทีม่ีต่อความสามารถในการเขียนบรรยายภาพ 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 

 
รัตนวดี  พงัแสงสุ1  
สง่า  วงคไ์ชย2 

สาขาวชิาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง ประเทศไทย1,2 
* ผูรั้บผดิชอบบทความ: mummiew.1994@gmail.com 

 
บทคดัย่อ 

 
การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนบรรยายภาพของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 

ปีท่ี 3 ท่ีจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบพิกเจอร์เวิร์ด กบั การจดัการเรียนรู้แบบปกติ (2) เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนบรรยาย
ภาพของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนและหลงัเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบพิกเจอร์เวิร์ด (3) ศึกษาความพึงพอใจ
ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบพิกเจอร์เวิร์ด กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช ้นกัเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีท่ี 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)  จ านวน 2 ห้อง แบ่งออกเป็นกลุ่มทดลองท่ีจดัการ
เรียนรู้ตามรูปแบบพิกเจอร์เวิร์ด และกลุ่มควบคุมท่ีจดัการเรียนรู้แบบปกติ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั (1) แผนการจดัการเรียนรู้ตาม
รูปแบบพิกเจอร์เวิร์ด จ านวน 4 แผน (2) แผนการจดัการเรียนรู้แบบปกติ จ านวน 4 แผน (3) แบบวดัความสามารถในการเขียน
บรรยายภาพ (4) แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบพิกเจอร์เวิร์ด ตรวจสอบโดยผูเ้ช่ียวชาญและน ามา
วเิคราะห์ขอ้มูลหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล หาค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า  
(t test) แบบ Dependent Sample และแบบ Independent Sample 
  ผลการวจิยัสรุปไดว้า่  
  1. ความสามารถในการเขียนบรรยายภาพของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบพิกเจอร์
เวร์ิด สูงกวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
  2. ความสามารถในการเขียนบรรยายภาพของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบพิกเจอร์
เวร์ิด หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
  3. ความพึงพอใจของชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบพิกเจอร์เวร์ิด โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ
ในระดบัมาก 
 
ค าส าคญั: รูปแบบพิกเจอร์เวร์ิด, การเขียนบรรยายภาพ, การจดัการเรียนรู้แบบปกติ 
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Abstract 

 
  The objectives of this research were: (1) To compare an ability in descriptive writing of the 3rd grade students who learned 
through Picture Word Inductive Model and normal instruction; (2) To compare an ability in descriptive writing of the 3rd grade 
students before and after learning through Picture Word Inductive Model; (3) To study a satisfaction of the 3rd grade students 
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University: Prasarnmit Demonstration School (Elementary). The sample was divided into 2 groups: the experimental group who 
learned through Picture Word Inductive Model and the control group who learned through normal instruction.  The instruments 
used were: (1) Course plans based on Picture Word Inductive Model; (2) Course plans based on normal instruction; (3) A 
descriptive writing test; and (4) A questionnaire of satisfaction towards Picture Word Inductive Model examined by the experts 
and then analyzed to calculate index of item objective congruence, means, standard deviation, t test for dependent sample and t 
test for independent samples 

The findings were as follows:  
1. The ability in descriptive writing of the experimental group students were higher than those of the control group 

students at the .05 level of significance. 
   2. The ability in descriptive writing of the experimental group students after the intervention were higher than those of 
before at the .05 level of significance. 
  3. The satisfaction of the experimental group students toward the Picture Word Inductive Model as a whole was at the 
highest level. 
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บทน า 
 

 ในศตวรรษท่ี 21 เป็นยุคแห่งการส่ือสารท่ีไร้พรมแดน ผูค้นสามารถใชส่ื้อเทคโนโลยีต่าง ๆ เพ่ือเป็นช่องทางในการ
ติดต่อส่ือสารกนัได ้และน าเสนอแนวคิด ความคิดเห็นของตนเองในรูปแบบการเขียนมากข้ึนกวา่การส่ือสารแบบเผชิญหนา้ จะเห็น
ไดว้า่ ส่ือสงัคมออนไลน์ในปัจจุบนัมกัจะเป็นการส่ือสารผา่นการพิมพ ์หรือการเขียน ซ่ึงหากบุคคลใด มีทกัษะการเขียนท่ีดี ก็จะเพ่ิม
โอกาสใหแ้ก่บุคคลนั้นยิ่งข้ึนไป ดงันั้น การเขียนจึงเป็นส่ิงส าคญัและควรตระหนกัเพ่ือเป็นประโยชน์ในการส่ือสาร โดยเฉพาะใน
การศึกษา หรือแมแ้ต่การประกอบอาชีพในอนาคต กระทรวงศึกษาธิการ (2551) กล่าวถึงความส าคญัของการเขียนวา่ การเขียนเป็น
เคร่ืองมือใชส่ื้อสาร ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิด ความรู้ระหวา่งบุคคล เป็นการสืบทอดมรดกทางปัญญาของมนุษยจ์ากคนรุ่นหน่ึงสู่
คนรุ่นต่อไป เป็นเคร่ืองมือใชบ้นัทึกหลกัฐานทางธุรกิจการคา้ กฎหมาย และมรดกทรัพยสิ์นไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามกติกาของแต่ละ
สงัคม สามารถใชป้ระกอบอาชีพ เช่น นกัเขียนเร่ืองสั้น นวนิยาย บทความวิชาการ ดงันั้น การจดักิจกรรมการเรียนรู้ในปัจจุบนั จึง
ควรให้ผูเ้รียนฝึกทกัษะการเขียนอยา่งจริงจงั ดงันั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงไดมี้การประกาศใชห้ลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2551 ก าหนดจุดมุ่งหมายไว ้เพ่ือใหเ้กิดกบัผูเ้รียนเม่ือเรียนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแลว้ จะตอ้งมีทกัษะการอ่าน 
การคิดวิเคราะห์ และการเขียน โดยในสาระการเรียนรู้ท่ี 2 ดา้นการเขียน มาตรฐาน ท 2.1 ท่ีมุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนใชก้ระบวนการเขียน
ส่ือสาร เขียนเรียงความ ยอ่ความ และเขียนเร่ืองราวในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานขอ้มูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคน้ควา้
อยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงในตวัช้ีวดั ท 2.1 ป.3/2 ไดร้ะบุไวว้า่ ผูเ้รียนสามารถเขียนบรรยายเก่ียวกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึงไดอ้ยา่งชดัเจน ซ่ึง
การเขียนบรรยาย คือ ทกัษะการเขียนถ่ายทอดความรู้ ความรู้สึกนึกคิด เร่ืองราว ตลอดจนประสบการณ์ต่าง ๆ โดยใชต้วัอกัษรเป็น
เคร่ืองมือในการถ่ายทอดไปยงัผูรั้บ ซ่ึงการเขียนบรรยายภาพของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 นั้น เร่ิมตน้จากการเขียนขั้น
พ้ืนฐาน จนเป็นการเขียนบรรยายภาพ เพื่อน าไปใชใ้นการท าแบบทดสอบระดบัชาติ (National Test--NT) ส าหรับผูเ้รียนระดบัชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 และน าไปต่อยอดในการพฒันางานเขียนประเภทอ่ืน ๆ ไดใ้นอนาคต 
 อยา่งไรก็ตาม แมว้า่การเขียนบรรยายภาพ จะมีความส าคญัต่อผูเ้รียนในระดบัประถมศึกษา แต่จากการศึกษาปัญหาดา้น
ภาษาไทย พบวา่ นักเรียนอ่านเขียนภาษาไทยไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลกัสูตร เห็นไดจ้ากผลสัมฤทธ์ิของการทดสอบ
ความสามารถพ้ืนฐานของผูเ้รียนระดบัชาติ (National Test--NT) ซ่ึงผลการทดสอบ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 จนถึงปีการศึกษา 2563
คะแนนเฉล่ียดา้นภาษาของทั้งโรงเรียนลดลง ตามล าดบั ขอ้มูลดงักล่าว จึงสะทอ้นให้เห็นวา่ คะแนนเฉล่ียของนกัเรียนลดลงอยา่ง
เห็นไดช้ดัเจน อีกทั้งผูว้ิจยัไดส้ัมภาษณ์ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดบัชั้นประถมศึกษา พบปัญหาเก่ียวกบัการเขียน
ของนกัเรียนหลายประการ ไดแ้ก่ นกัเรียนเขียนล าดบัความวกวน ไม่มีใจความส าคญัของเร่ือง เน้ือหาไม่ต่อเน่ืองเป็นระบบ ใชค้  า 
ซ ้ า ๆ ค าไม่สอดคลอ้งกบับริบท ค าศพัทไ์ม่สละสลวย และเขียนโดยใชภ้าษาพดู  

จากปัญหาดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงไดน้ าเสนอรูปแบบพิกเจอร์เวิร์ด (Picture Word Inductive Model--PWIM) ท่ีมีแนวคิดมาจาก 
Calhoun ท่ีสร้างข้ึน เพื่อเปิดโลกทศัน์การเรียนรู้จากรูปภาพ Calhoun (1999) ซ่ึงมีขั้นตอนต่อไปน้ี (1) ครูเลือกรูปภาพท่ีเหมาะสม
และนกัเรียนคุน้เคย (2) นกัเรียนระบุส่ิงท่ีเห็นจากรูปภาพ (3) เช่ือมโยงค าศพัท์กบัรูปภาพ อ่านออกเสียง และเขียนค า (4) อ่านและ
ทบทวนแผนภูมิ รูปภาพ (5) ครูถามนกัเรียนและใหน้กัเรียนระบุประเภทของค าศพัท์ (6) อ่านและทบทวนแผนภูมิ รูปภาพ (7) เพ่ิม
ค าศพัท ์(8) ครูกระตุน้ให้นกัเรียนตั้งช่ือแผนภูมิ รูปภาพ และถามถึงส่ิงท่ีปรากฏในแผนภูมิ รูปภาพ (9) ครูถามนกัเรียนถึงประโยค
เพ่ือน าไปใช้ในการเขียนย่อหน้า (10) นักเรียนอ่านและทบทวนประโยคอีกคร้ัง จะเห็นได้ว่า ขั้นตอนดงักล่าวช่วยส่งเสริมให้
นกัเรียนสามารถเช่ือมโยงความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่ ซ่ึงถือว่า เป็นพ้ืนฐานท่ีจะสร้างความเขา้ใจค าศพัท์จากรูปภาพให้กบันกัเรียน 
โดยใชท้กัษะการอ่าน การเขียน ซ่ึงส่ิงส าคญัของรูปแบบพิกเจอร์เวร์ิดน้ี ครูจะตอ้งเลือกรูปภาพใหเ้หมาะสมกบัวยัและความสามารถ
ท่ีแตกต่างของนักเรียน รูปภาพเลือกใช้ จะตอ้งกระตุน้ความคิดของนักเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั อิศเรศ พิพฒัน์มงคลพร และวิไล 

พิพฒัน์มงคลพร (2558) ท่ีกล่าวว่า การจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบพิกเจอร์เวิร์ด เป็นวิธีการสอนอ่านใชรู้ปภาพท่ีนกัเรียนรู้จกัและ
คุน้เคยเป็นส่ือการเรียนรู้ รูปภาพท่ีใชม้กัเป็นรูปภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัวตัถุ ส่ิงของ การแสดงอาการหรือกิริยา รูปภาพเก่ียวกบัเหตุการณ์ 
หรือส่ิงแวดลอ้มรอบตวันกัเรียน รูปแบบพิกเจอร์เวร์ิดจึงเหมาะสมท่ีจะน ามาประยกุต์ เพ่ือเป็นแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ของนกัเรียนใหเ้กิดประสิทธิภาพ และน าไปใชใ้นอนาคตได ้ 

ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะพฒันารูปแบบพิกเจอร์เวร์ิด เพ่ือมาเป็นแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนรู้
พฒันาทกัษะการเขียนบรรยายภาพของนักเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถเช่ือมโยงความรู้เดิมกบั
ความรู้ใหม่ อนัจะเป็นพ้ืนฐานในการสร้างความเขา้ใจค าศพัท์จากรูปภาพ ดังนั้น ผูว้ิจยัจึงไดน้ ารูปแบบพิกเจอร์เวิร์ดมาใชเ้ป็น
แนวทางในการพฒันาความสามารถในการเขียนบรรยายภาพของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และเพื่อ
เป็นประโยชน์แก่ครูผูส้อนต่อไป 
  

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 

 1. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนบรรยายภาพของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ของกลุ่มทดลองกบักลุ่มปกติ
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนบรรยายภาพของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนและหลงัเรียนดว้ยการ
จดัการเรียนรู้ตามรูปแบบพิกเจอร์เวร์ิด        
  3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบพิกเจอร์เวร์ิด 
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ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

 ผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 
 
รูปแบบพกิเจอร์เวร์ิด 
  Calhoun (1999) ไดอ้ธิบายวา่ เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีมุ่งเนน้การสืบสอบของศิลปะทางภาษา โดยการใชรู้ปภาพ ท่ีประกอบ
ไปดว้ยความเคยชิน วตัถุ และการกระท า หรือเคล่ือนไหว ซ่ึงจะลว้งเอาค าศพัทจ์ากเด็กจากการฟังและการพดูค าศพัท์ โดยน าพวกเขา

การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ ความสามารถในการเขียนบรรยายภาพ 
ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

 การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
ตามรูปแบบพิกเจอร์เวร์ิด 

 

ความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบพิกเจอร์เวร์ิด 
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พิพฒัน์มงคลพร (2558) ท่ีกล่าวว่า การจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบพิกเจอร์เวิร์ด เป็นวิธีการสอนอ่านใชรู้ปภาพท่ีนกัเรียนรู้จกัและ
คุน้เคยเป็นส่ือการเรียนรู้ รูปภาพท่ีใชม้กัเป็นรูปภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัวตัถุ ส่ิงของ การแสดงอาการหรือกิริยา รูปภาพเก่ียวกบัเหตุการณ์ 
หรือส่ิงแวดลอ้มรอบตวันกัเรียน รูปแบบพิกเจอร์เวร์ิดจึงเหมาะสมท่ีจะน ามาประยกุต์ เพ่ือเป็นแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ของนกัเรียนใหเ้กิดประสิทธิภาพ และน าไปใชใ้นอนาคตได ้ 

ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะพฒันารูปแบบพิกเจอร์เวร์ิด เพ่ือมาเป็นแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนรู้
พฒันาทกัษะการเขียนบรรยายภาพของนักเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถเช่ือมโยงความรู้เดิมกบั
ความรู้ใหม่ อนัจะเป็นพ้ืนฐานในการสร้างความเขา้ใจค าศพัท์จากรูปภาพ ดังนั้น ผูว้ิจยัจึงไดน้ ารูปแบบพิกเจอร์เวิร์ดมาใช้เป็น
แนวทางในการพฒันาความสามารถในการเขียนบรรยายภาพของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และเพื่อ
เป็นประโยชน์แก่ครูผูส้อนต่อไป 
  

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 

 1. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนบรรยายภาพของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ของกลุ่มทดลองกบักลุ่มปกติ
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนบรรยายภาพของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนและหลงัเรียนดว้ยการ
จดัการเรียนรู้ตามรูปแบบพิกเจอร์เวร์ิด        
  3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบพิกเจอร์เวร์ิด 

 
        กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 
          ตวัแปรต้น      ตวัแปรตาม 
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การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ ความสามารถในการเขียนบรรยายภาพ 
ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

 การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
ตามรูปแบบพิกเจอร์เวร์ิด 

 

ความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบพิกเจอร์เวร์ิด 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

926926

ไปสู่การสืบสวนเก่ียวกบัค า เพ่ิมค าไปสู่การอ่านสัญลกัษณ์ และการเขียนค าศพัท์ การคน้พบการออกเสียงค าและโครงสร้างส่วน
ใหญ่ และการใชก้ารสังเกต และพิจารณาในการเรียนของนกัเรียนเก่ียวกบัการอ่านและการเขียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั วชัรา เล่าเรียนดี 
(2555) ท่ีอธิบายวา่ เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีใชส่ื้อรูปภาพ เหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีนกัเรียนคุน้เคย น าไปสู่การเขียนค าศพัท ์ขอ้ความ   

สง่า วงค์ไชย (2564) ไดอ้ธิบายไว ้4 ขั้นตอน ดงัน้ี (1) ขั้นเลือกและระบุค าศพัท์จากภาพ ครูจะตอ้งเลือกรูปภาพหรือ
สถานการณ์ท่ีนกัเรียนรู้จกั เพื่อน าเสนอและกระตุน้เพื่อให้นักเรียนระบุส่ิงท่ีอยูใ่นรูปภาพพร้อมอ่านค าศพัท์ (2) ขั้นเช่ือมโยง ครู
กระตุน้นักเรียนดว้ยวิธีการต่าง ๆ เช่ือมโยงความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่ ระบุส่ิงท่ีเห็นจากรูปภาพ และอ่านทบทวนค าศพัท์ (3) จดั
กลุ่มค าศพัท ์ครูกระตุน้นกัเรียนจดักลุ่มค าศพัทท่ี์ระบุไวจ้ากรูปภาพ (4) ประยกุตใ์ชค้  าศพัท ์ครูเพ่ิมเติมค าศพัท ์และใหน้กัเรียนตั้งช่ือ 
จากนั้น นกัเรียนน าค าศพัทท่ี์ระบุไว ้มาแต่งประโยค เขียนขอ้ความ หรือยอ่หนา้ พร้อมทบทวนการเขียนของตน 
 
การเขียนบรรยายภาพ 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2551) ไดก้ล่าวถึงสาระการเรียนรู้ท่ี 2 ในตวัช้ีวดั ท 2.1 ป.3/2 ระบุไวว้่า นักเรียนสามารถเขียน
บรรยายเก่ียวกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึงไดอ้ยา่งชดัเจน  
 ปรมาภรณ์  ลิมป์เลิศเสถียร (2561) ไดอ้ธิบายวา่ การเขียนเป็นเคร่ืองมือถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด ประสบการณ์ จินตนาการ
ต่าง ๆ ท่ีตนมี เพ่ือให้ผูอ่้านไดรั้บรู้และเขา้ใจอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร สอดคลอ้งกบั จุไรรัตน์ ลกัษณะศิริ และวีรวฒัน์ อินทรพร
(2560) อธิบายวา่ การเขียน เป็นการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด ประสบการณ์ของผูเ้ขียน รวมถึงจินตนาการจากผูเ้ขียนท่ีอยากจะ
ส่ือสารไปยงัผูอ่้าน ซ่ึงจุดมุ่งหมายของการเขียนบรรยายภาพ ประเทิน มหาขนัธ์ (2519) อธิบายวา่ (1) เพื่อให้ไดร้ะบายความรู้สึก 
นึกคิดของตนออกมาในทางสร้างสรรคแ์ละเขา้ใจแนวคิดของผูอ่ื้น (2) เพ่ือให้เขา้ใจและเห็นคุณค่าและช่ืนชมศิลปะ ตลอดจนกิจกรรม
ทางวฒันธรรม สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมนั้น ๆ ได ้(3) เพื่อใหมี้ความสามารถในการปรับตวัทางอารมณ์และสงัคม    

จากขอ้ความขา้งตน้ สรุปไดว้่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบพิกเจอร์เวิร์ดท่ีมีต่อความสามารถในการเขียน
บรรยายภาพ เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีใชรู้ปภาพท่ีนักเรียนคุน้เคยเป็นส่ือ เพื่อกระตุน้การเรียนรู้ของนักเรียนให้ถ่ายทอดความรู้สึก 
นึกคิด โดยเช่ือมโยงความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่ เขียนค าศพัท ์ประโยค ขอ้ความ และเร่ืองราวต่าง ๆ ได ้

 
วธีิด าเนินการวจิยั 

 
การวจิยัคร้ังน้ี เป็นการวจิยัเชิงทดลอง (experimental research) ซ่ึงผูว้จิยัไดด้ าเนินการดงัต่อไปน้ี 

 1. ประชากร ท่ีใชเ้ป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 
จ านวน 8 หอ้ง รวม 240 คน  
               2. กลุ่มตวัอย่าง ท่ีใชเ้ป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  
(ฝ่ายประถม) ปีการศึกษา 2564 จ านวน 2 หอ้ง รวม 60 คน ไดจ้ากการสุ่มอยา่งง่าย (simple random sampling) ดว้ยการจบัสลากโดย
ใชห้้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม ไดด้งัน้ี ห้องท่ี 1 เป็นกลุ่มควบคุมท่ีจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ และห้องท่ี 2 เป็นกลุ่มทดลองท่ีจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบพิกเจอร์เวร์ิด 
 3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล มีดงัน้ี 

    3.1 แผนการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบพิกเจอร์เวร์ิด จ านวน 4 แผน แผนละ 2 คาบ (คาบละ 50 นาที) ซ่ึงมีล าดบัขั้นตอน
ในการจดักิจกรรม 4 ขั้น ดงัน้ี ขั้นท่ี (1) เลือกและระบุค าศพัทจ์ากภาพ (2) เช่ือมโยงค าศพัท์ (3) จดักลุ่มค าศพัท์ และ (4) ประยกุตใ์ช้

ค าศพัท ์ซ่ึงผา่นการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาจากผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน และไดค้่าความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้
เฉล่ียเท่ากบั 1.00 ทุกประเด็น 

    3.2 แผนการจดัการเรียนรู้แบบปกติ จ านวน 4 แผน แผนละ 2 คาบ (คาบละ 50 นาที) ซ่ึงมีล าดบัขั้นตอนในการจดักิจกรรม  
3 ขั้นตอน ดงัน้ี (1) ขั้นน า (2) ขั้นสอน (3) ขั้นสรุป ซ่ึงผา่นการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา จากผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน และไดค้่า
ความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้ เฉล่ียเท่ากบั 1.00 ทุกประเด็น 

    3.3 แบบวดัความสามารถในการเขียนบรรยายภาพ ผูว้ิจยัด าเนินการสร้างแบบวดัความสามารถก่อนเรียนและหลงัเรียน 
ซ่ึงเป็นแบบอตันยัคู่ขนาน คะแนนเต็ม 10 คะแนน ฉบบัละ 1 ขอ้ จากนั้น น าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา ไดค้่า
ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) เท่ากบั 1.00 จ านวน 6 ขอ้ เท่ากบั 0.67 จ านวน 2 ขอ้ ก่อนน าไปทดลองใช ้และน ามาตรวจสอบค่าความ
เช่ือมัน่ ความสอดคลอ้งของเกณฑร์ะหวา่งผูป้ระเมิน (inter rater-reliability) พบวา่ ค่าสหสมัพนัธ์ มีค่าเท่ากบั 0.73 

    3.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 10 ขอ้ ซ่ึงแบ่งเป็น 3 ดา้น ดงัน้ี (1) ดา้นการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้ (2) ดา้นบรรยากาศการจดักิจกรรม และ (3) ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ จากนั้น น าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน 
ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา ความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัจุดประสงค ์เฉล่ียเท่ากบั 0.67 ข้ึนไป ทุกประเด็น  

 
การด าเนินการทดลอง 

 
 1. ผูว้จิยัใหน้กัเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ท าแบบวดัความสามารถในการเขียนบรรยายภาพ (pre-test) จ านวน 1 ขอ้ 
ก าหนดเวลา 30 นาที 
 2. ผูว้จิยัจดักิจกรรมการเรียนรู้กบันกัเรียนกลุ่มทดลอง ดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบพิกเจอร์เวิร์ด จ านวน 4 แผน 
รวม 8 คาบ และนกัเรียนกลุ่มควบคุมดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้แบบปกติ จ านวน 4 แผน รวม 8 คาบ  
 3. ผูว้จิยัวดัความสามารถในการเขียนบรรยายภาพหลงัเรียน กบักลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใชแ้บบวดัความสามารถ
ในการเขียนบรรยายภาพ (post-test) จ านวน 1 ขอ้ ก าหนดเวลา 30 นาที 
 4. ผูว้จิยัน าผลท่ีไดจ้ากการวดัความสามารถก่อนเรียนและหลงัเรียน มาวเิคราะห์ค่าทางสถิติ เพื่อทดสอบสมมติฐาน 

 
การวเิคราะห์ข้อมูลและสถติทิีใ่ช้ 

 
การวเิคราะห์ขอ้มูลคร้ังน้ี ผูว้จิยัน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดลองมาวเิคราะห์ โดยด าเนินการ ดงัน้ี 

 1. เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนบรรยายภาพของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ระหวา่งการจดัการเรียนรู้ตาม
รูปแบบพิกเจอร์เวร์ิดกบัการจดัการเรียนรู้แบบปกติ วิเคราะห์ผลโดยการหาค่าเฉล่ีย (x) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) และทดสอบ
ความแตกต่างทางการเรียนระหวา่งกลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคุม โดยการทดสอบค่า t test แบบ Independent 
 2. เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนบรรยายภาพ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้
ตามรูปแบบพิกเจอร์เวร์ิด โดยทดสอบค่า t test แบบ Dependent  
 3. ศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบพิกเจอร์เวร์ิด ใชค้่าเฉล่ีย (x) 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) และน าไปเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ ตามเกณฑก์ารแปลความหมายมาตราส่วน
ประเมินค่า (rating scale) 3 ระดบั ของ ลิเคิร์ท (Likert) ไดแ้ก่ พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจนอ้ย 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี

927927

ค าศพัท ์ซ่ึงผา่นการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาจากผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน และไดค้่าความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้
เฉล่ียเท่ากบั 1.00 ทุกประเด็น 

    3.2 แผนการจดัการเรียนรู้แบบปกติ จ านวน 4 แผน แผนละ 2 คาบ (คาบละ 50 นาที) ซ่ึงมีล าดบัขั้นตอนในการจดักิจกรรม  
3 ขั้นตอน ดงัน้ี (1) ขั้นน า (2) ขั้นสอน (3) ขั้นสรุป ซ่ึงผา่นการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา จากผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน และไดค้่า
ความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้ เฉล่ียเท่ากบั 1.00 ทุกประเด็น 

    3.3 แบบวดัความสามารถในการเขียนบรรยายภาพ ผูว้ิจยัด าเนินการสร้างแบบวดัความสามารถก่อนเรียนและหลงัเรียน 
ซ่ึงเป็นแบบอตันยัคู่ขนาน คะแนนเต็ม 10 คะแนน ฉบบัละ 1 ขอ้ จากนั้น น าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา ไดค้่า
ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) เท่ากบั 1.00 จ านวน 6 ขอ้ เท่ากบั 0.67 จ านวน 2 ขอ้ ก่อนน าไปทดลองใช ้และน ามาตรวจสอบค่าความ
เช่ือมัน่ ความสอดคลอ้งของเกณฑร์ะหวา่งผูป้ระเมิน (inter rater-reliability) พบวา่ ค่าสหสมัพนัธ์ มีค่าเท่ากบั 0.73 

    3.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 10 ขอ้ ซ่ึงแบ่งเป็น 3 ดา้น ดงัน้ี (1) ดา้นการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้ (2) ดา้นบรรยากาศการจดักิจกรรม และ (3) ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ จากนั้น น าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน 
ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา ความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัจุดประสงค ์เฉล่ียเท่ากบั 0.67 ข้ึนไป ทุกประเด็น  

 
การด าเนินการทดลอง 

 
 1. ผูว้จิยัใหน้กัเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ท าแบบวดัความสามารถในการเขียนบรรยายภาพ (pre-test) จ านวน 1 ขอ้ 
ก าหนดเวลา 30 นาที 
 2. ผูว้จิยัจดักิจกรรมการเรียนรู้กบันกัเรียนกลุ่มทดลอง ดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบพิกเจอร์เวิร์ด จ านวน 4 แผน 
รวม 8 คาบ และนกัเรียนกลุ่มควบคุมดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้แบบปกติ จ านวน 4 แผน รวม 8 คาบ  
 3. ผูว้จิยัวดัความสามารถในการเขียนบรรยายภาพหลงัเรียน กบักลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใชแ้บบวดัความสามารถ
ในการเขียนบรรยายภาพ (post-test) จ านวน 1 ขอ้ ก าหนดเวลา 30 นาที 
 4. ผูว้จิยัน าผลท่ีไดจ้ากการวดัความสามารถก่อนเรียนและหลงัเรียน มาวเิคราะห์ค่าทางสถิติ เพื่อทดสอบสมมติฐาน 

 
การวเิคราะห์ข้อมูลและสถติทิีใ่ช้ 

 
การวเิคราะห์ขอ้มูลคร้ังน้ี ผูว้จิยัน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดลองมาวเิคราะห์ โดยด าเนินการ ดงัน้ี 

 1. เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนบรรยายภาพของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ระหวา่งการจดัการเรียนรู้ตาม
รูปแบบพิกเจอร์เวร์ิดกบัการจดัการเรียนรู้แบบปกติ วิเคราะห์ผลโดยการหาค่าเฉล่ีย (x) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) และทดสอบ
ความแตกต่างทางการเรียนระหวา่งกลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคุม โดยการทดสอบค่า t test แบบ Independent 
 2. เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนบรรยายภาพ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้
ตามรูปแบบพิกเจอร์เวร์ิด โดยทดสอบค่า t test แบบ Dependent  
 3. ศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบพิกเจอร์เวร์ิด ใชค้่าเฉล่ีย (x) 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) และน าไปเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ ตามเกณฑก์ารแปลความหมายมาตราส่วน
ประเมินค่า (rating scale) 3 ระดบั ของ ลิเคิร์ท (Likert) ไดแ้ก่ พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจนอ้ย 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

928928

ผลการวจิยั 
 

ผูว้จิยัน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
 
ตาราง 1  
ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนบรรยายภาพของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ระหว่างการเรียนจัดการเรียนรู้ตาม
รูปแบบพิกเจอร์เวิร์ดกับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 

 *p < .05 
 
 จากตาราง 1 พบวา่ หลงัการจดัการเรียนรู้แบบปกติของกลุ่มควบคุม นกัเรียนมีผลคะแนนเฉล่ีย 7.57 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
1.10 และหลงัการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบพิกเจอร์เวิร์ดของกลุ่มตวัอยา่ง นกัเรียนมีผลคะแนนเฉล่ีย 8.40 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
1.00  เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย จะเห็นไดว้า่ หลงัการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบพิกเจอร์เวิร์ดของกลุ่มตวัอยา่ง และการจดัการเรียนรู้
แบบปกติของกลุ่มควบคุม นกัเรียนมีความสามารถในการเขียนบรรยายภาพต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (t = 3.059, 
Sig. = .003) 
 
ตาราง 2 
ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนบรรยายภาพ ของนักเรียนช้ันของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนและหลงัการ
จัดการเรียนรู้ตามรูปแบบพิกเจอร์เวิร์ด 

*p < .05 
 
 จากตาราง 2 จะเห็นวา่ คะแนนความสามารถในการเขียนบรรยายภาพ ก่อนการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบพิกเจอร์เวิร์ด 
พบว่า มีคะแนนเฉล่ีย 7.30 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.98 และหลงัการจัดการเรียนรู้ พบว่า มีคะแนนเฉล่ีย 8.40 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 1.00 เม่ือท าการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย จะเห็นไดว้่า ก่อนการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบพิกเจอร์เวิร์ดและหลงัการจดัการ
เรียนรู้ของกลุ่มตวัอย่าง นักเรียนมีความสามารถในการเขียนบรรยายภาพต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 (t = 8.426,  
Sig. = .000) 

 
 

 

กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน x SD t Sig. 
กลุ่มควบคุม 30 7.57 1.10 

3.059 .003* 
กลุ่มทดลอง 30 8.40 1.00 

ช่วงเวลา จ านวน x SD t Sig. 
ก่อนการจดัการเรียนรู้ 30 7.30 0.98 

8.426 .000* 
หลงัการจดัการเรียนรู้ 30 8.40 1.00 

ตาราง 3 
ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบพิกเจอร์เวิร์ด 

ความพึงพอใจ x SD           แปลผล       ล าดบั 
1. ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 2.68 0.47          มาก              2 
2. ดา้นบรรยากาศการจดักิจกรรม 2.63 0.49          มาก              3 
3. ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ 2.73 0.44          มาก              1 

รวม 2.68 0.47                                มาก 
  
 จากตาราง 3  เม่ือพิจารณาในภาพรวม พบวา่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 มีความพึงพอใจ ทั้ง 3 ดา้น อยูใ่นระดบัมาก  
(x = 2.68, SD = 0.47) โดยนกัเรียนมีความพึงพอใจในแต่ละดา้น เรียงจากมากไปนอ้ยไดด้งัน้ี (1) ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ (x = 2.73, 
SD = 0.44) (2) ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ (x = 2.67, SD = 0.47) และ (3) ดา้นบรรยากาศการจดักิจกรรม (x = 2.63, SD = 0.49) 
ตามล าดบั 
 

อภิปรายผล 
 

 1. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนบรรยายภาพของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ของกลุ่มทดลองกบั
กลุ่มปกติ โดยผลการวิจัย พบว่า คะแนนการเขียนบรรยายภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ 
พิกเจอร์เวร์ิด สูงกวา่กลุ่มท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบปกติ ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวจิยัท่ีตั้งไว ้สอดคลอ้งกบั Novia (2015) ท่ี
ไดน้ าพิกเจอร์เวร์ิดไปใชพ้ฒันาการเขียน ซ่ึงผลการศึกษาพบวา่ พิกเจอร์เวร์ิด สามารถน ามาใชพ้ฒันาทกัษะการเขียนบรรยายและการ
เขียนเล่าเร่ืองได ้สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ สง่า วงค์ไชย (2564) พบว่า นักเรียนท่ีจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบพิกเจอร์เวิร์ด  มี
คะแนนเฉล่ียความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค ์หลงัเรียนสูงกวา่นกัเรียนกลุ่มควบคุมท่ีเรียนรู้แบบปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05    
 2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนบรรยายภาพของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนและหลงัการ
จดัการเรียนรู้ตามรูปแบบพิกเจอร์เวร์ิด โดยค่าเฉล่ียของคะแนนการประเมินความสามารถในการเขียนบรรยายภาพของนกัเรียน หลงั
การจดัการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัท่ีตั้งไว ้อาจเพราะการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบ 
พิกเจอร์เวร์ิด สร้างข้ึนเพ่ือช่วยแกปั้ญหา การอ่าน การเขียน การเรียนรู้ค าศพัท์ และโครงสร้างทางภาษาของผูเ้รียนระดบัพ้ืนฐาน จึง
ส่งผลใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการเขียนบรรยายภาพดีข้ึน สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ สุพตัรา ศรีธรรมมา (2562) พบวา่ ผลการ
ประเมินความสามารถการเขียนสะกดค าของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โดยใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้แบบ PWIM ร่วมกบั
แผนผงัความคิด หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน เพราะการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบพิกเจอร์เวร์ิด เป็นรูปแบบท่ีช่วยกระตุน้และ
ส่งเสริมการการเรียนรู้ของนกัเรียนดว้ยรูปภาพ และอาศยัประสบการณ์ ความรู้เดิม มีกิจกรรมกลุ่ม มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ จนไปสู่
งานเขียนของตนเอง ซ่ึงการจดักิจกรรม มีขั้นตอนท่ีแตกต่างจากการจดัการเรียนรู้แบบปกติ จึงอาจเป็นสาเหตุท่ีท าให้นักเรียนท่ี
เรียนรู้ตามรูปแบบพิกเจอร์เวร์ิด มีค่าเฉล่ียของคะแนนท่ีสูงกวา่การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ  
 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบพิกเจอร์เวิร์ด พบวา่ 
นกัเรียนมีความพึงใจ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียไดด้งัน้ี (1) ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ (2) ดา้นการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ และ (3) ดา้นบรรยากาศการจดักิจกรรม ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะการจดัการเรียนรู้ตาม



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี

929929

ตาราง 3 
ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบพิกเจอร์เวิร์ด 

ความพึงพอใจ x SD           แปลผล       ล าดบั 
1. ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 2.68 0.47          มาก              2 
2. ดา้นบรรยากาศการจดักิจกรรม 2.63 0.49          มาก              3 
3. ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ 2.73 0.44          มาก              1 

รวม 2.68 0.47                                มาก 
  
 จากตาราง 3  เม่ือพิจารณาในภาพรวม พบวา่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 มีความพึงพอใจ ทั้ง 3 ดา้น อยูใ่นระดบัมาก  
(x = 2.68, SD = 0.47) โดยนกัเรียนมีความพึงพอใจในแต่ละดา้น เรียงจากมากไปนอ้ยไดด้งัน้ี (1) ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ (x = 2.73, 
SD = 0.44) (2) ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ (x = 2.67, SD = 0.47) และ (3) ดา้นบรรยากาศการจดักิจกรรม (x = 2.63, SD = 0.49) 
ตามล าดบั 
 

อภิปรายผล 
 

 1. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนบรรยายภาพของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ของกลุ่มทดลองกบั
กลุ่มปกติ โดยผลการวิจัย พบว่า คะแนนการเขียนบรรยายภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ 
พิกเจอร์เวร์ิด สูงกวา่กลุ่มท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบปกติ ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวจิยัท่ีตั้งไว ้สอดคลอ้งกบั Novia (2015) ท่ี
ไดน้ าพิกเจอร์เวร์ิดไปใชพ้ฒันาการเขียน ซ่ึงผลการศึกษาพบวา่ พิกเจอร์เวร์ิด สามารถน ามาใชพ้ฒันาทกัษะการเขียนบรรยายและการ
เขียนเล่าเร่ืองได ้สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ สง่า วงค์ไชย (2564) พบว่า นักเรียนท่ีจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบพิกเจอร์เวิร์ด  มี
คะแนนเฉล่ียความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค ์หลงัเรียนสูงกวา่นกัเรียนกลุ่มควบคุมท่ีเรียนรู้แบบปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05    
 2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนบรรยายภาพของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนและหลงัการ
จดัการเรียนรู้ตามรูปแบบพิกเจอร์เวร์ิด โดยค่าเฉล่ียของคะแนนการประเมินความสามารถในการเขียนบรรยายภาพของนกัเรียน หลงั
การจดัการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัท่ีตั้งไว ้อาจเพราะการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบ 
พิกเจอร์เวร์ิด สร้างข้ึนเพ่ือช่วยแกปั้ญหา การอ่าน การเขียน การเรียนรู้ค าศพัท์ และโครงสร้างทางภาษาของผูเ้รียนระดบัพ้ืนฐาน จึง
ส่งผลใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการเขียนบรรยายภาพดีข้ึน สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ สุพตัรา ศรีธรรมมา (2562) พบวา่ ผลการ
ประเมินความสามารถการเขียนสะกดค าของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โดยใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้แบบ PWIM ร่วมกบั
แผนผงัความคิด หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน เพราะการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบพิกเจอร์เวร์ิด เป็นรูปแบบท่ีช่วยกระตุน้และ
ส่งเสริมการการเรียนรู้ของนกัเรียนดว้ยรูปภาพ และอาศยัประสบการณ์ ความรู้เดิม มีกิจกรรมกลุ่ม มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ จนไปสู่
งานเขียนของตนเอง ซ่ึงการจดักิจกรรม มีขั้นตอนท่ีแตกต่างจากการจดัการเรียนรู้แบบปกติ จึงอาจเป็นสาเหตุท่ีท าให้นักเรียนท่ี
เรียนรู้ตามรูปแบบพิกเจอร์เวร์ิด มีค่าเฉล่ียของคะแนนท่ีสูงกวา่การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ  
 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบพิกเจอร์เวิร์ด พบวา่ 
นกัเรียนมีความพึงใจ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียไดด้งัน้ี (1) ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ (2) ดา้นการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ และ (3) ดา้นบรรยากาศการจดักิจกรรม ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะการจดัการเรียนรู้ตาม



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

930930

รูปแบบพิกเจอร์เวร์ิด เป็นวธีิการสอนค าศพัทโ์ดยใชรู้ปภาพเป็นจุดเร่ิมตน้ของการเรียนรู้ค าศพัท ์ความคิดรวบยอด การสร้างประโยค 
ท่ีจะพฒันาไปเป็นงานเขียนขั้นท่ีสูงข้ึน อีกทั้ งท าให้นักเรียนไดมี้ปฏิสัมพนัธ์กับเพ่ือนในชั้นเรียนและครู สอดคลอ้งกับ อิศเรศ 
พิพฒัน์มงคลพร และวไิล พิพฒัน์มงคลพร (2558) ท่ีกล่าววา่ พิกเจอร์เวร์ิดช่วยใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ และเขา้ใจความคิดรวบยอด ของ
ค าศพัท ์รวมถึงหลกัการทางดา้นภาษาอยา่งแทจ้ริง อนัจะส่งผลใหน้กัเรียนสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นโอกาสต่อไป และสอดคลอ้ง
กบัผลการวิจยัของ สุพตัรา ศรีธรรมมา (2562) ท่ีกล่าววา่ นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้แบบ PWIM ร่วมกบัแผนผงั
ความคิด อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงอภิปรายผลรายดา้นได ้ดงัน้ี 
 1. ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ ขั้นตอนในการจดักิจกรรมการเรียนรู้เนน้ใหน้กัเรียนไดฝึ้กความสามารถในเขียนบรรยายภาพใน
หลายขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นท่ี 2 เช่ือมโยงค าศพัท ์ขั้นตอนน้ี ท าใหผู้เ้รียนเช่ือมโยงความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่เขา้ดว้ยกนั และระบุค าศพัท์
ลงในรูปภาพ ขั้นท่ี 4 ประยุกต์ใชค้  าศพัท์  ขั้นตอนน้ี ผูเ้รียนตั้งช่ือแผนภูมิภาพ โดยพิจารณาจากส่ิงท่ีปรากฏในแผนภูมิภาพ น า
ค าศพัทท่ี์ระบุไวม้าสร้างเป็นประโยคเพื่อเขียนบรรยายภาพ จนนกัเรียนสามารถเขียนบรรยายภาพไดดี้ข้ึน 
 2. ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ในการใชรู้ปภาพเพื่อเขียนบรรยายภาพ ซ่ึงขั้นตอนท่ี 1 ครูจะตอ้งเลือกรูปภาพให้มีความ
เหมาะกบัวยัและประสบการณ์ของนกัเรียน ซ่ึงการวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดเ้ลือกรูปภาพท่ีนกัเรียนรู้จกัและคุน้เคย เช่น คุณแม่ คุณครู 
นกัเรียน โรงเรียน ถนน ทางมา้ลาย ห้องครัว ผกั ผลไม ้เป็นตน้ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีใกลต้วันกัเรียน ประกอบกบัภาพมีสีสันท่ีสวยงาม จาก
การศึกษาเพ่ิมเติม นกัเรียนระดบัประถมศึกษามีความช่างสังเกต และสนใจส่ิงแวดลอ้มรอบตวั  จึงท าให้นกัเรียนเกิดความสนุกใน
การคน้หาค าศพัท ์สงัเกตรูปภาพ สอดคลอ้งกบั อุทยัวรรณ ป่ินประชาสรร (2557) ท่ีกล่าววา่ การเลือกรูปภาพท่ีดีนั้น ส่วนประกอบ
ของรูปภาพ ควรเป็นส่ิงของท่ีนกัเรียนพบเห็นไดใ้นชีวติประจ าวนั จึงท าใหน้กัเรียนอาศยัประสบการณ์เดิมในการเรียนรู้ โดยรูปภาพ
ท าใหน้กัเรียนจดจ าค าไดง่้าย อ่านค าไดร้วดเร็ว เขียนค าไดร้วดเร็วจนคล่องแคล่ว 
 3. ดา้นบรรยากาศการจดักิจกรรม  นกัเรียนมีความกระตือรือร้น ตั้งแต่ในขั้นท่ี 1 มีความน่าสนใจ และในขั้นท่ี 3 จดักลุ่ม 
ค าศพัท์ ซ่ึงขั้นน้ี นกัเรียนไดมี้โอกาสท ากิจกรรมกลุ่มแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเพ่ือนในห้องเรียน  ครูสร้างบรรยากาศให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ มีความเป็นกันเองกับนักเรียนและเขา้ใจความแตกต่างของนักเรียน จึงท าให้นักเรียนกลุ่มท่ีไม่กลา้แสดงความคิดเห็น  
เกิดความมัน่ใจในการตอบ เพราะไดร้ะดมความคิดร่วมกบัเพ่ือนในกลุ่ม สอดคลอ้งกบั ชยัอนนัต ์สมุทวณิช (2543) ท่ีกล่าววา่ การ
จดักิจกรรมควรสนบัสนุนให้ผูเ้รียนไดเ้ล่น ท างาน และเรียนรู้จากกลุ่มเพ่ือน มีการจดักิจกรรมเพ่ือให้ผูเ้รียนไดท้ าส่ิงต่าง ๆ เพื่อให้
เกิดความร่วมมือร่วมใจกนั ซ่ึงจะสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียน อนัจะอนัส่งผลต่อการเรียนรู้ทกัษะตา่ง ๆ ซ่ึงจะเกิดประโยชน์ต่อ
ผูเ้รียนท่ีจะน าไปใชไ้ดใ้นอนาคต 
 สรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบพิกเจอร์เวิร์ด ส่งผลให้ความสามารถในการเขียนบรรยายภาพ ของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ดีข้ึน และนกัเรียนมีความพึงพอใจ อยูใ่นระดบัมาก สุดทา้ยงานวิจยัน้ี มีขอ้จ ากดัคือ รูปแบบการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ รวมถึงบรรยายในชั้นเรียน เน่ืองจากอยูใ่นสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา-19 จึงท าให้ตอ้งจดัการ
เรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ ซ่ึงท าใหต้อ้งมีการปรับวธีิการด าเนินการในบางกิจกรรม 
  

ข้อเสนอแนะ 
 

ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช ้
1. การเลือกรูปภาพในการจดัการเรียนรู้ ควรมีความชดัเจน เหมาะสมกบัวยัและประสบการณ์ของนกัเรียน เพ่ือส่งผลให้

นกัเรียนมีการพฒันาความสามารถในการเขียนบรรยายภาพได ้ 

2. ในระหวา่งท ากิจกรรม ครูควรสร้างบรรยากาศเพ่ือกระตุน้และเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดล้งมือปฏิบติัดว้ยตนเอง รวมถึง
ส่งเสริมกิจกรรมท่ีใหน้กัเรียนไดแ้ลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัเพ่ือนในหอ้ง พร้อมทั้งครูควรมีการเสริมแรงเชิงบวก และให้ช่วยเหลือ
แนะน า ซ่ึงจะท าใหน้กัเรียนเกิดความเขา้ใจและสามารถพฒันาการเขียนได ้

3. หากจดัการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ ครูควรมีการเตรียมความพร้อมใหก้บันกัเรียน ก่อนเร่ิมการจดัการเรียนรู้ โดยการ
ปฐมนิเทศใหก้บันกัเรียน เพ่ือแนะน าการปฏิบติัต่าง ๆ รวมถึงคู่มือ 
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เอกสารอ้างองิ 
 

กระทรวงศึกษำธิกำร. (2551). หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พทุธศักราช 2551. กรุงเทพฯ: โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์
 กำรเกษตรกำรพิมพแ์ห่งประเทศไทย. 
จุไรรัตน์  ลกัษณะศิริ และวรีวฒัน ์อินทรพร. (2560). ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร (พิมพค์ร้ังท่ี 3). นครปฐม: มหำวทิยำลยัศิลปำกร  
ชยัอนนัต ์ สมทุวณิช. (2543). การปฏิรูปการเรียนรู้: การพัฒนาคนเพ่ือสังคมท่ีสมานฉันท์และเอือ้อาทรต่อกันในร่วมคิดร่วม
 เขียนปฏิรูปการเรียนรู้ผู้ เรียนส าคัญท่ีสุด. กรุงเทพฯ: พริกหวำนกรำฟฟิก. 
ปรมำภรณ์  ลิมป์เลิศเสถียร. (2561). การเขียนเพ่ือประสิทธิผล. กรุงเทพฯ: ส ำนกัพิมพแ์ห่งจุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั. 
ประเทิน มหำขนัธ์. (2519). หลกัการสอนภาษาไทยช้ันประถมศึกษา (พิมพค์ร้ังท่ี 2). กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุ์รุสภำ ลำดพร้ำว. 
วชัรำ  เล่ำเรียนดี. (2555). รูปแบบและกลยทุธ์การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด (พิมพค์ร้ังท่ี 9). นครปฐม: มหำวทิยำลยั 
               ศิลปำกร วทิยำเขตพระรำชวงัสนำมจนัทร์, คณะศึกษำศำสตร์. 
สง่ำ วงคไ์ชย. (2564). ผลของกำรใชรู้ปแบบกำรเรียนกำรสอนพิกเจอร์เวร์ิดท่ีมีต่อควำมสำมำรถใน กำรเรียนรู้ค ำศพัทแ์ละกำรเขียน
 เชิงสร้ำงสรรคข์องนกัเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร, 18(82), 7-9. 
สุพตัรำ  ศรีธรรมมำ. (2562). การพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียนสะกดค าของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โดยการ  
               จัดการเรียนรู้แบบ PWIM ร่วมกับแผนผังความคิด. วทิยำนิพนธ์ศึกษำศำสตรมหำบณัฑิต, มหำวทิยำลยัศิลปำกร. 
อิศเรศ  พิพฒัน์มงคลพร และวไิล พิพฒัน์มงคลพร. (2558). กำรจดักิจกรรมกำรเรียนกำรสอนแบบพิคเจอร์เวร์ิด. วารสาร 
               ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร, 13(1), 17-21.  
อุทยัวรรณ ป่ินประชำสรร. (2557). กลวิธีการสอนภาษาไทยให้สนกุ. กรุงเทพฯ: อิงคอ์อนเปเปอร์. 
Calhoun, E. (1999). Teaching beginning reading and writing with the picture word inductive model. Retrieved January 20, 
 2022, from https://books.google.co.th/books?id=mHBC95WB7TIC&dq=PWIM&hl=th&source= gbs_navlinks_s 
Novia, F. (2015). Promoting picture word inductive model (PWIM) to develop students’ writing skill. Premise Journal of English  

Education, 4(1), 1-7. 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี

931931

2. ในระหวา่งท ากิจกรรม ครูควรสร้างบรรยากาศเพ่ือกระตุน้และเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดล้งมือปฏิบติัดว้ยตนเอง รวมถึง
ส่งเสริมกิจกรรมท่ีใหน้กัเรียนไดแ้ลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัเพ่ือนในหอ้ง พร้อมทั้งครูควรมีการเสริมแรงเชิงบวก และให้ช่วยเหลือ
แนะน า ซ่ึงจะท าใหน้กัเรียนเกิดความเขา้ใจและสามารถพฒันาการเขียนได ้

3. หากจดัการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ ครูควรมีการเตรียมความพร้อมใหก้บันกัเรียน ก่อนเร่ิมการจดัการเรียนรู้ โดยการ
ปฐมนิเทศใหก้บันกัเรียน เพ่ือแนะน าการปฏิบติัต่าง ๆ รวมถึงคู่มือ 
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ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ6R ทีม่ีต่อความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 
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บทคดัย่อ 
 

 กำรวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) เปรียบเทียบควำมสำมำรถในกำรอ่ำนอยำ่งมีวจิำรณญำณของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษำ
ปีท่ี 3 ระหว่ำงกำรเรียนโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ6R และวิธีสอนแบบปกติ (2) เปรียบเทียบควำมสำมำรถในกำรอ่ำนอย่ำงมี
วจิำรณญำณของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 3 ระหวำ่งก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใชว้ิธีสอนแบบ SQ6R (3) ศึกษำควำมพึงพอใจ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ท่ีมีต่อกำรเรียน โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ6R กลุ่มตัวอย่ำงท่ีใช้ในกำรวิจัย เป็นนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษำปีท่ี 3 โรงเรียนสวนกหุลำบวทิยำลยั ชลบุรี ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2564 จ ำนวน 2 หอ้งเรียน ซ่ึงไดม้ำจำกกำรสุ่มอยำ่ง
ง่ำย (simple random sampling) โดยใชห้้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม จำกนั้น จบัสลำกเพ่ือสุ่มนกัเรียนเขำ้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 3/4 จ ำนวน 40 คน เป็นกลุ่มทดลองท่ีใชว้ิธีสอนแบบ SQ6R และนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 3/5 
จ ำนวน 40 คน เป็นกลุ่มควบคุมท่ีใชว้ิธีสอนแบบปกติ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรวิจยั ไดแ้ก่ (1) แผนกำรจดักำรเรียนรู้โดยใชว้ิธีสอนแบบ 
SQ6R และแผนกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบปกติ (2) แบบทดสอบวดัควำมสำมำรถในกำรอ่ำนอย่ำงมีวิจำรณญำณ  
(3) แบบสอบถำมควำมพึงพอใจท่ีมีต่อกำรเรียนโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ6R วิเครำะห์ขอ้มูลโดยกำรหำค่ำเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มำตรฐำน กำรทดสอบค่ำทีแบบอิสระ และแบบไม่อิสระ 
 ผลวจิยัพบวำ่ 
 1. ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนอยำ่งมีวจิำรณญำณของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 3 ท่ีเรียนดว้ยวิธีสอนแบบ SQ6R สูงกวำ่วิธี
สอนแบบปกติ อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 
 2. ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนอยำ่งมีวิจำรณญำณของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 3 ท่ีเรียนดว้ยวิธีสอนแบบ SQ6R หลงัเรียนสูง
กวำ่ก่อนเรียน อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 
 3. ควำมพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 3 ท่ีมีต่อกำรเรียนโดยใชว้ธีิสอนแบบ SQ6R โดยภำพรวมอยูใ่นระดบั 
มำกท่ีสุด  
 
ค าส าคญั: กำรอ่ำนอยำ่งมีวจิำรณญำณ, วธีิสอนแบบ SQ6R, วธีิสอนแบบปกติ 
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Abstract 
 

The research objectives were to: (1) compare the critical reading ability of the 9th grade students between SQ6R 
teaching method and traditional teaching method, (2) compare the critical reading ability of the 9th grade students between before 
and after SQ6R teaching method and (3) study the satisfaction of the 9th grade students towards learning by using the SQ6R 
teaching method. Sample group in this research were 2 classes of the 9th grade students at Suankularb Wittayalai Chonburi 
School, Semester 2, Academic year 2021, which was obtained from a Simple Random Sampling using the classroom as a random 
unit. Then randomly select experimental group and control group. The result are 40 students of class 3/4 are experimental group 
by using the SQ6R teaching method and 40 students of class 3/5 are control group by traditional teaching method. The research 
instruments consisted of: (1) A lesson plan by using the SQ6R teaching method and a lesson plan by using traditional teaching 
method (2) Quiz to test the critical reading abilities and (3) A satisfaction questionnaire toward the SQ6R teaching method. Data 
were analyzed through mean, standard deviation, t test for Dependent Samples and t test for Independent Samples. 

Result of the research is found that 
 1. The critical reading abilities of the 9th grade students with SQ6R teaching method is higher than and traditional 
teaching method exhibited differences with statistical significance level at .05. 
 2. The critical reading abilities of the 9th grade students with SQ6R teaching method after studying is higher than before 
studying with statistical significance level at .05. 
 3. The overall satisfaction of the 9th grade students towards SQ6R teaching method is at the highest level.  
 
Keywords: Critical Reading, SQ6R Teaching Method, Traditional Teaching Method 
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Abstract 
 

The research objectives were to: (1) compare the critical reading ability of the 9th grade students between SQ6R 
teaching method and traditional teaching method, (2) compare the critical reading ability of the 9th grade students between before 
and after SQ6R teaching method and (3) study the satisfaction of the 9th grade students towards learning by using the SQ6R 
teaching method. Sample group in this research were 2 classes of the 9th grade students at Suankularb Wittayalai Chonburi 
School, Semester 2, Academic year 2021, which was obtained from a Simple Random Sampling using the classroom as a random 
unit. Then randomly select experimental group and control group. The result are 40 students of class 3/4 are experimental group 
by using the SQ6R teaching method and 40 students of class 3/5 are control group by traditional teaching method. The research 
instruments consisted of: (1) A lesson plan by using the SQ6R teaching method and a lesson plan by using traditional teaching 
method (2) Quiz to test the critical reading abilities and (3) A satisfaction questionnaire toward the SQ6R teaching method. Data 
were analyzed through mean, standard deviation, t test for Dependent Samples and t test for Independent Samples. 

Result of the research is found that 
 1. The critical reading abilities of the 9th grade students with SQ6R teaching method is higher than and traditional 
teaching method exhibited differences with statistical significance level at .05. 
 2. The critical reading abilities of the 9th grade students with SQ6R teaching method after studying is higher than before 
studying with statistical significance level at .05. 
 3. The overall satisfaction of the 9th grade students towards SQ6R teaching method is at the highest level.  
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บทน า 
 

 กำรอ่ำน เป็นวฒันธรรมในกำรแสวงหำควำมรู้ของประชำกรทุกคน และเป็นวิธีกำรท่ีจะช่วยให้ประชำกรไดรั้บควำมรู้ 
ขอ้มูลข่ำวสำร และแนวคิดใหม่ ๆ อนัจะเป็นกำรพฒันำตนเองและรู้จกัปรับตวัใหอ้ยูใ่นสงัคมอยำ่งมีควำมสุข ประเทศไทยตระหนกั
ถึงควำมส ำคญัดงักล่ำว และให้กำรส่งเสริมสนับสนุนมำอย่ำงต่อเน่ือง อีกทั้งยงัมีหน่วยงำนทุกภำคส่วนร่วมกนัจดักิจกรรมและ
รณรงคส่์งเสริมกำรอ่ำน ประกอบกบัรัฐบำลไดก้ ำหนดนโยบำยปฏิรูปกำรศึกษำ ทั้งในดำ้นคุณภำพ ประสิทธิภำพ มำตรฐำน และ
ควำมเหล่ือมล ้ ำทำงกำรศึกษำ โดยมุ่งแกปั้ญหำเร่ืองกำรจดักำรศึกษำเพ่ือตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรของประเทศ โดยให้มีควำม
เช่ือมโยงและส่งผลดีต่อกำรพฒันำประเทศดำ้นต่ำง ๆ  อยำ่งต่อเน่ือง (ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน, 2561) จะเห็นได้
ว่ำ กำรอ่ำนมีควำมส ำคญัต่อกำรเรียนรู้ในทุกระดับชั้นและทุกคนในสังคม มีควำมจ ำเป็นในกำรด ำรงชีวิตของมนุษย ์กำรอ่ำน
ประเภทหน่ึงท่ีนกัเรียนควรจะไดรั้บกำรฝึกปฏิบติัอยำ่งสม ่ำเสมอ เพรำะเป็นประโยชน์อยำ่งมำกในกำรแสวงหำควำมรู้ คือ กำรอ่ำนอยำ่ง
มีวิจำรณญำณ ซ่ึงเป็นกระบวนกำรอ่ำนขั้นสูง โดยใชส้ติปัญญำในกำรอ่ำน เพ่ือพิจำรณำไตร่ตรอง สำมำรถหำเหตุผล ตอบค ำถำม 
สรุปสำระส ำคญั ตีควำม และแยกขอ้เท็จจริง ขอ้คิดเห็นจำกเร่ืองท่ีอ่ำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง กำรอ่ำนอยำ่งมีวิจำรณญำณจึงมีควำมส ำคญั
และจ ำเป็นอยำ่งยิง่ เพรำะเป็นเคร่ืองมือในกำรแสวงหำควำมรู้ ท ำใหรู้้จกัใชส้ติปัญญำในกำรคิด วเิครำะห์ วจิำรณ์ พิจำรณำไตร่ตรอง
หำเหตุผลเพ่ือแกปั้ญหำ และรู้จกัตดัสินประเมินค่ำจำกเร่ืองท่ีอ่ำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง เท่ียงธรรม สำมำรถน ำขอ้มูลและผลท่ีไดจ้ำกกำร
อ่ำนไปใชพ้ฒันำตนเอง ส่งเสริมควำมคิด และควำมฉลำดรู้ เกิดเป็นควำมภำคภูมิใจ และเป็นท่ียอมรับในระดบัต่อ ๆ ไป 
 ปัจจุบนัพบว่ำ มีนักเรียนจ ำนวนมำกประสบปัญหำในดำ้นกำรอ่ำนอย่ำงมีวิจำรณญำณอย่ำงมำก โดยจะเห็นไดจ้ำกผล            
กำรประเมินกำรรู้เร่ืองกำรอ่ำน “กำรรู้เร่ืองกำรอ่ำน (reading literacy) ตำมแนวทำงกำรประเมินผลนกัเรียนร่วมกบันำนำชำติ PISA”     
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ภำคเรียนท่ี 2: มกรำคม 2562 จำกสถำบันภำษำไทย ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ  ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำรของโรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลยั ชลบุรี มีผลกำรประเมินอยู่ในระดบั 
พอใช ้เน่ืองจำกเป็นกำรทดสอบคร้ังท่ี 2 ของภำคเรียนท่ี 2 ระดบัคะแนนควรจะอยูใ่นเกณฑท่ี์เพ่ิมข้ึน แต่กลบัลดลง ท ำให้เห็นไดว้ำ่
ควำมสำมำรถดำ้นกำรอ่ำนอยำ่งมีวิจำรณญำณของนกัเรียนควรไดรั้บกำรพฒันำเป็นอยำ่งยิ่ง (โรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลยั ชลบุรี, 
2562) และผลคะแนนทดสอบระดบัชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) สำระกำรอ่ำนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 3 โรงเรียนสวนกุหลำบ
วิทยำลยั ชลบุรี ในปี 2562 และ 2563   มีคะแนนเฉล่ียลดลง ส่งผลให้สำระกำรอ่ำนควรเร่งพฒันำ จำกท่ีผูว้ิจยัสอนในระดบัชั้น
มธัยมศึกษำปีท่ี 3 พบว่ำ ปัญหำท่ีส ำคญัของนกัเรียนคือ ไม่สำมำรถบอกจุดประสงค์ของเร่ืองท่ีอ่ำนได ้แยกขอ้เท็จจริง ขอ้คิดเห็น
ไม่ได ้และประเมินคุณค่ำของเร่ืองท่ีอ่ำนไม่ถูกตอ้ง ซ่ึงแสดงให้เห็นวำ่ กำรอ่ำนของนกัเรียนไม่บรรลุตำมวตัถุประสงค ์ในดำ้นกำร
จดักำรเรียนกำรสอนของครู ครูยงัขำดควำมรู้ควำมเขำ้ใจในกำรสอน มุ่งเนน้ให้ควำมรู้ ไม่เนน้ท่ีทกัษะกำรอ่ำนและกระบวนกำรคิด
ของนักเรียน ขำดส่ือและกำรจดักำรเรียนรู้ท่ีทนัสมยั ดงัท่ี ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (2554) กล่ำวถึงสภำพ
ปัญหำดำ้นกำรอ่ำนไวว้ำ่ กำรอ่ำน คิดวเิครำะห์ และเขียนของนกัเรียนไทยท่ีทวคีวำมรุนแรงมำกข้ึน หลกัสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน พทุธศกัรำช 2551 จึงไดก้ ำหนดแนวทำงกำรพฒันำผูเ้รียนท่ีเนน้ใหมี้ควำมเป็นเลิศทำงดำ้นทกัษะกำรอ่ำน แลว้สำมำรถน ำส่ิง
ท่ีอ่ำนหรือสำรท่ีได้รับไปผ่ำนกระบวนกำรคิดอย่ำงมีระบบ เพ่ือให้ผูเ้รียนสำมำรถสร้ำงข้อสรุปเก่ียวกับส่ิงท่ีอ่ำนได้อย่ำงมี
วจิำรณญำณ แลว้ส่ือสำรต่อใหผู้อ่ื้นเขำ้ใจไดด้ว้ยกำรเล่ำหรือเขียนไดถู้กตอ้งตำมหลกัเกณฑท์ำงภำษำ เหมำะสมกบัระดบัชั้นหรือวยั
ของนกัเรียน 
 จำกสภำพปัญหำของกำรอ่ำนอย่ำงมีวิจำรณญำณท่ีกล่ำวมำขำ้งตน้ วิธีกำรท่ีจะน ำมำแก้ไขปัญหำกำรอ่ำนในปัจจุบนัมี
วิธีกำรอยู่หลำกหลำยวิธี ท่ีจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรอ่ำนอย่ำงมีวิจำรณญำณของนักเรียน ผูว้ิจยัเห็นวำ่ มีวิธีหน่ึงท่ีน่ำสนใจ 
และเหมำะสมกบักำรแกไ้ขปัญหำกำรอ่ำนอยำ่งมีวจิำรณญำณ คือ วธีิสอนแบบ SQ6R พฒันำมำจำกวิธีสอนอ่ำนแบบ SQ3R, SQ4R, 

SQ5R ตำมล ำดบั โดย Francis P. Robinson ไดริ้เร่ิมพฒันำเทคนิคกำรอ่ำนและกำรเรียนรู้เน้ือหำในบทอ่ำน เรียกว่ำ SQ3R มี  
5 ขั้นตอน คือ S (Survey) กำรส ำรวจ Q (Question) กำรตั้งค  ำถำม R (Read) กำรอ่ำนอยำ่งละเอียด R (Recite) กำรสรุปใจควำมส ำคญั 
และ R (Review) กำรทบทวน ต่อมำ Walter Pauk ไดเ้สนอแนะวิธีกำรอ่ำนแบบ SQ4R ซ่ึงพฒันำมำจำกเทคนิค SQ3R โดยเพ่ิม
ขั้นตอน R (Record) กำรบนัทึก และเปล่ียนขั้นตอน R (Review) กำรทบทวน เป็น R (Reflect) กำรวิเครำะห์ วิจำรณ์ หลงัจำกนั้น ก็
พฒันำวิธีสอนจำก SQ4R มำเป็น SQ5R โดยเพ่ิมขั้นตอน R (Review) กำรทบทวน จนกระทัง่ปี ค.ศ. 2010 Williams ไดแ้นะน ำให้
นกัศึกษำใชว้ธีิ SQ6R ในกำรอ่ำนงำนวจิยั โดยเพ่ิมขั้นตอน R (Reshape) กำรสร้ำงใหม่ เป็นกำรช่วยใหน้กัเรียนรู้จกัสงัเครำะห์ควำมรู้
และสำมำรถน ำควำมรู้ท่ีไดไ้ปสร้ำงองค์ควำมรู้ของตนเองได ้จะเห็นไดว้่ำ วิธีสอนแบบ SQ6R เป็นวิธีสอนท่ีไดรั้บพฒันำจนมี
ขั้นตอนกำรอ่ำนทั้งหมด 8 ขั้นตอน จึงเป็นวิธีสอนท่ีสมบูรณ์ และในขั้นตอนท่ี 8 R (Reshape) กำรสร้ำงใหม่ ท่ีเพ่ิมข้ึนมำ ช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภำพในกำรอ่ำนมำกยิ่งข้ึน เพรำะเม่ือไดรั้บควำมรู้จำกบทอ่ำนจนสำมำรถน ำควำมรู้ไปปรับใชแ้ละสร้ำงองค์ควำมรู้ดว้ย
ตนเอง ดว้ยวิธีท่ีตนเองถนดั ท ำให้นกัเรียนเกิดกำรเรียนรู้ท่ีเหมำะสม รวมถึงเป็นกำรส่งเสริมพฒันำดำ้นกำรอ่ำนของนกัเรียนอยำ่ง
แทจ้ริง จำกกำรศึกษำงำนวจิยัท่ีใชว้ธีิสอนแบบ SQ6R พบวำ่ กำรจดักำรเรียนรู้โดยใชว้ธีิสอนแบบ SQ6R สำมำรถพฒันำกำรอ่ำนเพ่ือ
ควำมเขำ้ใจ ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนจบัใจควำม  ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนเชิงวิเครำะห์ และควำมพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อกำร
เรียนโดยใชว้ธีิสอนแบบ SQ6Rใหสู้งข้ึนได ้(ปิยำภรณ์ ศรีจนัทร์, 2557; ธนัยำลกัษณ์ สงัขลกัษณ์, 2564; Aisyah, 2012) 
 จำกกำรศึกษำวิธีสอนแบบ SQ6R ดว้ยประเด็นปัญหำและเหตุผลต่ำง ๆ ยอ่มเป็นเคร่ืองช้ีวดัถึงควำมส ำคญัของกำรอ่ำน
อยำ่งมีวจิำรณญำณ ส่งผลต่อกำรพฒันำคุณภำพของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษำไดเ้ป็นอยำ่งดี  ดงันั้น ผูว้จิยัซ่ึงเป็นผูรั้บผิดชอบในกำร
จดักำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 3 ตระหนกัถึงกำรท่ีจะช่วยให้นกัเรียนพฒันำควำมสำมำรถ
ในกำรอ่ำนอยำ่งมีวจิำรณญำณ ผูว้จิยัจึงสนใจท่ีจะจดักำรเรียนรู้โดยใชว้ิธีสอนแบบ SQ6R เพ่ือพฒันำควำมสำมำรถในกำรอ่ำนอยำ่ง
มีวจิำรณญำณใหมี้ประสิทธิภำพมำกข้ึน 
 

วตัถุประสงค์ของงานวจิยั 
 

 1. เพ่ือเปรียบเทียบควำมสำมำรถในกำรอ่ำนอยำ่งมีวจิำรณญำณของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 3 ระหวำ่งกำรเรียนโดยใช ้    
วธีิสอนแบบ SQ6R และวธีิสอนแบบปกติ 

2. เพ่ือเปรียบเทียบควำมสำมำรถในกำรอยำ่งมีวิจำรณญำณของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 3 ระหวำ่งก่อนเรียนและหลงั
เรียน โดยใชว้ธีิสอนแบบ SQ6R 

3. เพ่ือศึกษำควำมพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 3 ท่ีมีตอ่กำรเรียน โดยใชว้ธีิสอนแบบ SQ6R 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

ความสามารถในการอ่านอย่างมีวจิารณญาณ 
ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนอยำ่งมีวิจำรณญำณ เป็นควำมสำมำรถในกำรจ ำแนกประเภทของกำรเขียน แยกแยะส่วนท่ีเป็น

ขอ้เท็จจริงหรือขอ้คิดเห็น อธิบำยควำมหมำยของค ำศพัท์ ส ำนวน อุปมำ ตดัสินส่ิงท่ีถูกและส่ิงท่ีผิด บอกจุดประสงค์ของผูเ้ขียน            
จบัแนวควำมคิดหลกั จบัน ้ ำเสียงหรือควำมรู้สึกของผูเ้ขียน บอกโครงเร่ืองหรือสรุปเร่ือง และประเมินคุณค่ำของเร่ืองท่ีอ่ำน (เอมอร       
เนียมนอ้ย, 2551) 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  
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SQ5R ตำมล ำดบั โดย Francis P. Robinson ไดริ้เร่ิมพฒันำเทคนิคกำรอ่ำนและกำรเรียนรู้เน้ือหำในบทอ่ำน เรียกว่ำ SQ3R มี  
5 ขั้นตอน คือ S (Survey) กำรส ำรวจ Q (Question) กำรตั้งค  ำถำม R (Read) กำรอ่ำนอยำ่งละเอียด R (Recite) กำรสรุปใจควำมส ำคญั 
และ R (Review) กำรทบทวน ต่อมำ Walter Pauk ไดเ้สนอแนะวิธีกำรอ่ำนแบบ SQ4R ซ่ึงพฒันำมำจำกเทคนิค SQ3R โดยเพ่ิม
ขั้นตอน R (Record) กำรบนัทึก และเปล่ียนขั้นตอน R (Review) กำรทบทวน เป็น R (Reflect) กำรวิเครำะห์ วิจำรณ์ หลงัจำกนั้น ก็
พฒันำวิธีสอนจำก SQ4R มำเป็น SQ5R โดยเพ่ิมขั้นตอน R (Review) กำรทบทวน จนกระทัง่ปี ค.ศ. 2010 Williams ไดแ้นะน ำให้
นกัศึกษำใชว้ธีิ SQ6R ในกำรอ่ำนงำนวจิยั โดยเพ่ิมขั้นตอน R (Reshape) กำรสร้ำงใหม่ เป็นกำรช่วยใหน้กัเรียนรู้จกัสงัเครำะห์ควำมรู้
และสำมำรถน ำควำมรู้ท่ีไดไ้ปสร้ำงองค์ควำมรู้ของตนเองได ้จะเห็นไดว้่ำ วิธีสอนแบบ SQ6R เป็นวิธีสอนท่ีไดรั้บพฒันำจนมี
ขั้นตอนกำรอ่ำนทั้งหมด 8 ขั้นตอน จึงเป็นวิธีสอนท่ีสมบูรณ์ และในขั้นตอนท่ี 8 R (Reshape) กำรสร้ำงใหม่ ท่ีเพ่ิมข้ึนมำ ช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภำพในกำรอ่ำนมำกยิ่งข้ึน เพรำะเม่ือไดรั้บควำมรู้จำกบทอ่ำนจนสำมำรถน ำควำมรู้ไปปรับใชแ้ละสร้ำงองค์ควำมรู้ดว้ย
ตนเอง ดว้ยวิธีท่ีตนเองถนดั ท ำให้นกัเรียนเกิดกำรเรียนรู้ท่ีเหมำะสม รวมถึงเป็นกำรส่งเสริมพฒันำดำ้นกำรอ่ำนของนกัเรียนอยำ่ง
แทจ้ริง จำกกำรศึกษำงำนวจิยัท่ีใชว้ธีิสอนแบบ SQ6R พบวำ่ กำรจดักำรเรียนรู้โดยใชว้ธีิสอนแบบ SQ6R สำมำรถพฒันำกำรอ่ำนเพ่ือ
ควำมเขำ้ใจ ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนจบัใจควำม  ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนเชิงวิเครำะห์ และควำมพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อกำร
เรียนโดยใชว้ธีิสอนแบบ SQ6Rใหสู้งข้ึนได ้(ปิยำภรณ์ ศรีจนัทร์, 2557; ธนัยำลกัษณ์ สงัขลกัษณ์, 2564; Aisyah, 2012) 
 จำกกำรศึกษำวิธีสอนแบบ SQ6R ดว้ยประเด็นปัญหำและเหตุผลต่ำง ๆ ยอ่มเป็นเคร่ืองช้ีวดัถึงควำมส ำคญัของกำรอ่ำน
อยำ่งมีวจิำรณญำณ ส่งผลต่อกำรพฒันำคุณภำพของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษำไดเ้ป็นอยำ่งดี  ดงันั้น ผูว้จิยัซ่ึงเป็นผูรั้บผิดชอบในกำร
จดักำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 3 ตระหนกัถึงกำรท่ีจะช่วยให้นกัเรียนพฒันำควำมสำมำรถ
ในกำรอ่ำนอยำ่งมีวจิำรณญำณ ผูว้จิยัจึงสนใจท่ีจะจดักำรเรียนรู้โดยใชว้ิธีสอนแบบ SQ6R เพ่ือพฒันำควำมสำมำรถในกำรอ่ำนอยำ่ง
มีวจิำรณญำณใหมี้ประสิทธิภำพมำกข้ึน 
 

วตัถุประสงค์ของงานวจิยั 
 

 1. เพ่ือเปรียบเทียบควำมสำมำรถในกำรอ่ำนอยำ่งมีวจิำรณญำณของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 3 ระหวำ่งกำรเรียนโดยใช ้    
วธีิสอนแบบ SQ6R และวธีิสอนแบบปกติ 

2. เพ่ือเปรียบเทียบควำมสำมำรถในกำรอยำ่งมีวิจำรณญำณของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 3 ระหวำ่งก่อนเรียนและหลงั
เรียน โดยใชว้ธีิสอนแบบ SQ6R 

3. เพ่ือศึกษำควำมพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 3 ท่ีมีตอ่กำรเรียน โดยใชว้ธีิสอนแบบ SQ6R 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

ความสามารถในการอ่านอย่างมีวจิารณญาณ 
ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนอยำ่งมีวิจำรณญำณ เป็นควำมสำมำรถในกำรจ ำแนกประเภทของกำรเขียน แยกแยะส่วนท่ีเป็น

ขอ้เท็จจริงหรือขอ้คิดเห็น อธิบำยควำมหมำยของค ำศพัท์ ส ำนวน อุปมำ ตดัสินส่ิงท่ีถูกและส่ิงท่ีผิด บอกจุดประสงค์ของผูเ้ขียน            
จบัแนวควำมคิดหลกั จบัน ้ ำเสียงหรือควำมรู้สึกของผูเ้ขียน บอกโครงเร่ืองหรือสรุปเร่ือง และประเมินคุณค่ำของเร่ืองท่ีอ่ำน (เอมอร       
เนียมนอ้ย, 2551) 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี
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เฉลิมลำภ ทองอำจ (2552) ไดก้ล่ำวถึงควำมสำมำรถในกำรอ่ำนอยำ่งมีวิจำรณญำณ ไวด้งัน้ี (1) บอกไดว้่ำ สำรหรือแก่น
เร่ือง (theme) ท่ีผูเ้ขียนตอ้งกำรเสนอมำยงัผูอ่้ำน คืออะไร และผูเ้ขียนใชก้ลวิธีกำรใด ในกำรน ำเสนอ (2) กลวิธีกำรน ำเสนอสำรหรือ
แก่นเร่ืองขำ้งตน้นั้น มีควำมถูกตอ้งหรือสมเหตุสมผล มำกนอ้ยเพียงใด (3) อะไร คือ ปัจจยัท่ีจะท ำให้งำนเขียนเร่ืองนั้น ถูกตอ้ง
น่ำเช่ือถือ หรือไม่ถูกตอ้ง/ไม่น่ำเช่ือถือ (4) ขอ้มูลท่ีผูเ้ขียนน ำมำประกอบกำรสนบัสนุนแก่นเร่ืองหรือประเด็นควำมคิดของตนนั้น มี
ควำมถูกตอ้ง น่ำเช่ือถือ มำกนอ้ยเพียงใด (5) ขอ้มูลท่ีน ำเสนอในงำนเขียน ขอ้มูลใด เป็นขอ้เท็จจริง ขอ้มูลใด เป็นขอ้คิดเห็น และ
ขอ้มูลท่ีเป็นขอ้เท็จจริงหรือขอ้คิดเห็นนั้น น่ำเช่ือถือ มำกนอ้ยเพียงใด 

สมบติั จ ำปำเงิน และส ำเนียง มณีกำญจน์ (2550) ไดก้ล่ำวถึงหลกักำรอ่ำนอย่ำงมีจำรณญำณไวด้งัน้ี (1) พิจำรณำควำม
ถูกตอ้งของภำษำท่ีอ่ำน เช่น ดำ้นควำมหมำย กำรวำงต ำแหน่งค ำ กำรเวน้วรรคตอน ควำมผิดพลำดดงักล่ำว จะท ำให้กำรส่ือควำมหมำย
เสียไป (2) พิจำรณำควำมต่อเน่ืองของประโยควำ่ มีเหตุรับกนัดีหรือไม่ โดยอำศยัควำมรู้ดำ้นตรรกวิทยำเขำ้ช่วย ควำมต่อเน่ืองจำก
ประโยค จะตอ้งไม่ขดัแยง้กนั หรือเรียงล ำดบัไม่สบัสน วุน่วำย จนอ่ำนไม่รู้เร่ือง หรืออ่ำนเสียเวลำเปล่ำ (3) พิจำรณำดูควำมต่อเน่ือง
ของเร่ืองรำวระหวำ่งเร่ืองท่ีเป็นแกนหลกั หรือแกนน ำกบัแกนรอง และส่วนประกอบอ่ืน ๆ กลมกลืนกนัดีหรือเปล่ำ (4) รู้จกัแยกแยะ
ขอ้เท็จจริงออกจำกเร่ืองกำรแสดงควำมรู้สึก และขอ้คิดเห็นของผูแ้ต่ง เพ่ือจะไดน้ ำมำพิจำรณำภำยหลงัไดถู้กตอ้ง ใกลเ้คียงกบัควำม
เป็นจริงยิ่งข้ึน (5) พิจำรณำควำมรู้ เน้ือหำตวัอย่ำงท่ีไดว้่ำ มีส่วนสัมพนัธ์กนัอย่ำงเหมำะสมหรือไม่ เพียงใด เป็นควำมรู้ควำมคิด
ตวัอยำ่งท่ีแปลกใหม่ หรืออำ้งอิงมำจำกไหน น่ำสนใจเพียงใด 

กำรวดัและประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำนอย่ำงมีวิจำรณญำณ มีดงัน้ี (1) วดัควำมจ ำ คือ อธิบำยขอ้เท็จจริงเก่ียวกบั 
เน้ือเร่ือง บอกค ำจ ำกดัควำมต่ำง ๆ (2) วดัควำมเขำ้ใจ คือ จบัใจควำมส ำคญั สรุปสำระส ำคญัของเร่ือง เขำ้ใจจุดมุ่งหมำย ควำมคิดเห็น
ของผูเ้ขียน (3) วดักำรน ำไปใช ้คือ ประยุกตใ์ชค้วำมรู้จำกกำรอ่ำนกบัเหตุกำรณ์ใหม่ ๆ กำรแกปั้ญหำ กำรยกตวัอย่ำง หรือกำรน ำ
ตวัอย่ำง หรือหลกักำรนั้น ๆ ไปใชใ้นชีวิตประจ ำวนั (4) วดักำรวิเครำะห์ คือ บอกควำมสัมพนัธ์ในเชิงเหตุและผล กำรล ำดับ
เหตุกำรณ์ในเร่ือง กำรวเิครำะห์โวหำรในกำรเขียน กำรวเิครำะห์วตัถุประสงคห์รือเจตนำของผูเ้ขียน (5) วดักำรสังเครำะห์ คือ สรุป
เร่ืองรำวหรือเหตุกำรณ์นั้น ๆ เป็นมโนทศัน์ คติ ส ำนวน สุภำษิต ตลอดจนกำรคำดคะเน หรือท ำนำยผลท่ีคำดวำ่ จะเกิดตำมมำจำก
เหตุกำรณ์หรือกำรกระท ำนั้น ๆ บนพ้ืนฐำนของขอ้มูลท่ีมีอยู่ (6) วดักำรประเมินค่ำ คือ กำรตดัสินคุณค่ำของงำนเขียนเร่ืองใด 
เร่ืองหน่ึง ดำ้นขอ้คิด คุณค่ำ ทรรศนะของผูเ้ขียน ควำมน่ำเช่ือถือ ควำมเป็นไปไดข้องเหตุกำรณ์ กำรกระท ำของบุคคลหรือตวัละคร 
ตลอดจนกำรประเมินขอ้เท็จจริง และขอ้คิดเห็นจำกงำนเขียนเร่ืองนั้น ๆ 

 
วธีิสอนแบบ SQ6R 

วิธีสอนแบบ SQ6R พฒันำข้ึนโดย Williams (2010) ท่ีแนะน ำให้นกัศึกษำใชว้ิธี SQ6R ในกำรอ่ำนงำนวิจยั มีทั้งหมด 8 ขั้นตอน 
ซ่ึงผูว้จิยัไดป้รับตำมบริบท และสอดคลอ้งกบักำรอ่ำนอยำ่งมีวจิำรณญำณ สรุปเป็นแผนภำพ ดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพ 1  แสดงขั้นตอนกำรสอนอ่ำนอยำ่งมีวจิำรณญำณโดยใชว้ธีิสอนแบบ SQ6R 
 
วธีิสอนแบบปกต ิ

กำรสอนแบบปกติ ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นน ำ ขั้นสอน ขั้นสรุป โดยมีรำยละเอียดในแต่ละขั้น ดงัน้ี 
1. ขั้นน ำ เป็นขั้นเตรียมควำมพร้อมใหก้บันกัเรียน โดยกำรกระตุน้ควำมสนใจ สร้ำงแรงจูงใจในกำรเรียน ซ่ึงอำจใชว้ิธีกำร

สนทนำ ซกัถำม สงัเกต ประกอบกบัส่ือกำรสอนท่ีทนัสมยั น่ำสนใจ ทั้งน้ี ครูผูส้อนจะตอ้งพดูสนทนำกบันกัเรียนอยำ่งเป็นกนัเองอยู่
เสมอ เสียงของครูท่ีพดูกบันกัเรียนทั้งชั้นตอ้งแจ่มใส ชดัเจน หนกัแน่น มีควำมเด็ดขำด แต่นุ่มนวล น่ำฟัง 

2. ขั้นสอน เป็นขั้นตอนท่ีส ำคญัท่ีจะท ำให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้ส่ิงใหม่ มีกำรทบทวนควำมรู้และเพ่ิมประสบกำรณ์ เพ่ือน ำไปสู่
จุดประสงคก์ำรเรียนรู้ท่ีก ำหนดไว ้โดยสำมำรถใชว้ธีิซกัถำม สนทนำ หรือให้นกัเรียนไดฝึ้กปฏิบติัตำมกิจกรรมท่ีครูก ำหนด ซ่ึงกำร

ขั้นท่ี 1 S (Survey) กำรส ำรวจ เป็นกำรอ่ำนแบบคร่ำว ๆ สำมำรถบอกช่ือเร่ือง
และส่วนประกอบยอ่ยอ่ืน ๆ รวมถึงพิจำรณำควำมถูกตอ้งของภำษำ 

ขั้นท่ี 2 Q (Question) กำรตั้งค  ำถำม เป็นกำรตั้งค  ำถำมกระตุน้ควำมคิด ท ำให้
นกัเรียนเกิดควำมอยำกรู้อยำกเห็น ช่วยใหก้ำรอ่ำนในขั้นต่อไป มีจุดมุ่งหมำย 
และสำมำรถจบัประเด็นส ำคญัได ้

ขั้นท่ี 3 R1 (Read) กำรอ่ำน เป็นกำรอ่ำนอยำ่งละเอียด สำมำรถจบัใจควำม
ส ำคญัของเร่ืองท่ีอ่ำนได ้ในขณะเดียวกนั ก็คน้หำค ำตอบของค ำถำมนกัเรียน
ตอ้งตั้งใจอ่ำนจนกวำ่จะไดค้  ำตอบท่ีตอ้งกำร 

ขั้นท่ี 4 R2 (Record) กำรบนัทึก ใหน้กัเรียนจดบนัทึกขอ้มูลท่ีเป็นส่วนส ำคญั 
โดยสำมำรถแยกขอ้เท็จจริงและขอ้คิดเห็นจำกเร่ืองท่ีอ่ำนได ้

ขั้นท่ี 5 R3 (Recite) กำรจดจ ำ ใหน้กัเรียนท ำควำมเขำ้ใจเน้ือเร่ืองท่ีอ่ำน สรุป
และเรียงเหตุกำรณ์ของเร่ืองได ้

ขั้นท่ี 6 R4 (Review) กำรทบทวน ใหน้กัเรียนทบทวนเร่ืองท่ีอ่ำนทั้งหมด     
โดยกำรอ่ำนทวนค ำถำมและค ำตอบท่ีได ้ใหค้รูและเพื่อนฟัง 

ขั้นท่ี 7 R5 (Reflect) กำรสะทอ้น นกัเรียนขยำยควำมรู้ โดยกำรสงัเครำะห์
สรุปแนวคิดของเร่ือง พิจำรณำควำมสมัพนัธ์ของเน้ือเร่ืองวำ่มีควำมเหมำะสม
หรือไม่ 

ขั้นท่ี 8 R6 (Reshape) กำรสร้ำงใหม่ นกัเรียนน ำควำมรู้ท่ีไดจ้ำกกำร
สงัเครำะห์ควำมรู้ของตนเอง ไปเขียนเป็นแผนผงัควำมคิด 

ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน
อยำ่งมีวจิำรณญำณ 
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ภาพ 1  แสดงขั้นตอนกำรสอนอ่ำนอยำ่งมีวจิำรณญำณโดยใชว้ธีิสอนแบบ SQ6R 
 
วธีิสอนแบบปกต ิ

กำรสอนแบบปกติ ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นน ำ ขั้นสอน ขั้นสรุป โดยมีรำยละเอียดในแต่ละขั้น ดงัน้ี 
1. ขั้นน ำ เป็นขั้นเตรียมควำมพร้อมใหก้บันกัเรียน โดยกำรกระตุน้ควำมสนใจ สร้ำงแรงจูงใจในกำรเรียน ซ่ึงอำจใชว้ิธีกำร

สนทนำ ซกัถำม สงัเกต ประกอบกบัส่ือกำรสอนท่ีทนัสมยั น่ำสนใจ ทั้งน้ี ครูผูส้อนจะตอ้งพดูสนทนำกบันกัเรียนอยำ่งเป็นกนัเองอยู่
เสมอ เสียงของครูท่ีพดูกบันกัเรียนทั้งชั้นตอ้งแจ่มใส ชดัเจน หนกัแน่น มีควำมเด็ดขำด แต่นุ่มนวล น่ำฟัง 

2. ขั้นสอน เป็นขั้นตอนท่ีส ำคญัท่ีจะท ำให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้ส่ิงใหม่ มีกำรทบทวนควำมรู้และเพ่ิมประสบกำรณ์ เพ่ือน ำไปสู่
จุดประสงคก์ำรเรียนรู้ท่ีก ำหนดไว ้โดยสำมำรถใชว้ธีิซกัถำม สนทนำ หรือให้นกัเรียนไดฝึ้กปฏิบติัตำมกิจกรรมท่ีครูก ำหนด ซ่ึงกำร

ขั้นท่ี 1 S (Survey) กำรส ำรวจ เป็นกำรอ่ำนแบบคร่ำว ๆ สำมำรถบอกช่ือเร่ือง
และส่วนประกอบยอ่ยอ่ืน ๆ รวมถึงพิจำรณำควำมถูกตอ้งของภำษำ 

ขั้นท่ี 2 Q (Question) กำรตั้งค  ำถำม เป็นกำรตั้งค  ำถำมกระตุน้ควำมคิด ท ำให้
นกัเรียนเกิดควำมอยำกรู้อยำกเห็น ช่วยใหก้ำรอ่ำนในขั้นต่อไป มีจุดมุ่งหมำย 
และสำมำรถจบัประเด็นส ำคญัได ้

ขั้นท่ี 3 R1 (Read) กำรอ่ำน เป็นกำรอ่ำนอยำ่งละเอียด สำมำรถจบัใจควำม
ส ำคญัของเร่ืองท่ีอ่ำนได ้ในขณะเดียวกนั ก็คน้หำค ำตอบของค ำถำมนกัเรียน
ตอ้งตั้งใจอ่ำนจนกวำ่จะไดค้  ำตอบท่ีตอ้งกำร 

ขั้นท่ี 4 R2 (Record) กำรบนัทึก ใหน้กัเรียนจดบนัทึกขอ้มูลท่ีเป็นส่วนส ำคญั 
โดยสำมำรถแยกขอ้เท็จจริงและขอ้คิดเห็นจำกเร่ืองท่ีอ่ำนได ้

ขั้นท่ี 5 R3 (Recite) กำรจดจ ำ ใหน้กัเรียนท ำควำมเขำ้ใจเน้ือเร่ืองท่ีอ่ำน สรุป
และเรียงเหตุกำรณ์ของเร่ืองได ้

ขั้นท่ี 6 R4 (Review) กำรทบทวน ใหน้กัเรียนทบทวนเร่ืองท่ีอ่ำนทั้งหมด     
โดยกำรอ่ำนทวนค ำถำมและค ำตอบท่ีได ้ใหค้รูและเพื่อนฟัง 

ขั้นท่ี 7 R5 (Reflect) กำรสะทอ้น นกัเรียนขยำยควำมรู้ โดยกำรสงัเครำะห์
สรุปแนวคิดของเร่ือง พิจำรณำควำมสมัพนัธ์ของเน้ือเร่ืองวำ่มีควำมเหมำะสม
หรือไม่ 

ขั้นท่ี 8 R6 (Reshape) กำรสร้ำงใหม่ นกัเรียนน ำควำมรู้ท่ีไดจ้ำกกำร
สงัเครำะห์ควำมรู้ของตนเอง ไปเขียนเป็นแผนผงัควำมคิด 

ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน
อยำ่งมีวจิำรณญำณ 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

938938

สอนอ่ำนในวชิำภำษำไทย ครูจะตอ้งปลูกฝังให้นกัเรียนมีนิสัยรักกำรอ่ำน อำจใชเ้ทคนิคกำรตั้งค  ำตำมและหำค ำตอบมำช่วยในกำร
สอนอ่ำน กิจกรรมท่ีใชใ้นขั้นตอนน้ี ตอ้งใชค้วำมคิดและทกัษะทำงภำษำ จึงท ำให้เกิดกำรเรียนรู้ใหม่ ๆ รวมถึงกำรฝึกให้นักเรียน   
กลำ้แสดงออก  

3. ขั้นสรุป เป็นขั้นกำรสรุปและทบทวนบทเรียน โดยให้นกัเรียนร่วมกนัสรุปวำ่ นกัเรียนไดเ้รียนรู้อะไรมำบำ้ง เป็นกำร
เปิดโอกำสใหน้กัเรียนไดซ้กัถำมขอ้สงสยัในส่ิงท่ีเรียน โดยครูผูส้อนจะเป็นผูค้อยใหค้  ำแนะน ำตำมสมควร และครูอำจสัง่ใหน้กัเรียน
เตรียมตวัล่วงหนำ้ในบทเรียนคร้ังต่อไป 

 
กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 
 
 
 

 
 

ภาพ 2  กรอบแนวคิดในกำรวจิยั 
 

วธีิด าเนินการวจิยั 
 

1. ประชำกรท่ีใชใ้นกำรวจิยั เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 3 ท่ีก ำลงัศึกษำอยูใ่นภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2564 โรงเรียน   
สวนกหุลำบวทิยำลยั ชลบุรี จ ำนวน 5 หอ้งเรียน จ ำนวนนกัเรียน 193 คน 

2. กลุ่มตวัอย่ำงท่ีใชใ้นกำรวิจัย เป็นนักเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 3 โรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลยั ชลบุรี ภำคเรียนท่ี 2  
ปีกำรศึกษำ 2564 จ ำนวน 2 ห้องเรียน ซ่ึงไดม้ำจำกกำรสุ่มอย่ำงง่ำย (simple random sampling) โดยใชห้้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 
จำกนั้น จบัสลำกเพ่ือสุ่มนักเรียนเขำ้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ไดแ้ก่ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 3/4 จ ำนวน 40 คน เป็นกลุ่ม
ทดลองท่ีใชว้ธีิสอนแบบ SQ6R และนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 3/5 จ ำนวน 40 คน เป็นกลุ่มควบคุมท่ีใชว้ธีิสอนแบบปกติ 

3. กำรสร้ำงและหำคุณภำพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรวจิยั มีดงัน้ี 
    3.1 แผนกำรจดักำรเรียนรู้โดยใชว้ธีิสอนแบบ SQ6R และแผนกำรจดักำรเรียนรู้โดยใชว้ธีิสอนแบบปกติ  
          ผูว้ิจยัด ำเนินกำรสร้ำงแผนกำรจดักำรเรียนรู้โดยใชว้ิธีสอนแบบ SQ6R จ ำนวน 3 แผน แผนละ 3 คำบ คำบละ 50 

นำที และแผนกำรจดักำรเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบปกติ จ ำนวน 3 แผน แผนละ 3 คำบ คำบละ 50 นำที รวมทั้งส้ิน 9 คำบ น ำ
แผนกำรจดักำรเรียนรู้ท่ีสร้ำงข้ึน เสนออำจำรยท่ี์ปรึกษำวิจยั เพ่ือพิจำรณำตรวจสอบล ำดบัขั้นตอนกำรจดักิจกรรมกำรอ่ำนอย่ำงมี
วิจำรณญำณ แกไ้ขขอ้บกพร่องดำ้นเน้ือหำและส ำนวนภำษำ น ำมำปรับปรุงแกไ้ขตำมค ำแนะน ำ จำกนั้น น ำแผนกำรจดักำรเรียนรู้
พร้อมดว้ยตำรำงวเิครำะห์เน้ือหำและจุดประสงคก์ำรเรียนรู้ไปใหผู้เ้ช่ียวชำญ จ ำนวน 3 ท่ำน เพ่ือตรวจสอบควำมเท่ียงตรงเชิงเน้ือหำ 
(content validity) และน ำมำหำค่ำดชันีควำมสอดคลอ้ง (IOC) โดยแผนกำรจดักำรเรียนรู้ท่ีใชว้ิธีสอนแบบ SQ6R ไดค้่ำดชันีควำม
สอดคลอ้ง เท่ำกบั 1.00 และแผนกำรจดักำรเรียนรู้ท่ีใชว้ิธีสอนแบบปกติ ไดค้่ำดชันีควำมสอดคลอ้งอยู่ระหว่ำง 0.67-1.00 จำกนั้น
น ำไปปรับปรุง แกไ้ขใหเ้ป็นฉบบัสมบูรณ์ แลว้น ำไปใชก้บักลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

 

กำรจดักำรเรียนรู้  2  รูปแบบ 
1. กำรจดักำรเรียนรู้โดยใชว้ธีิสอนแบบ SQ6R 
2. กำรจดักำรเรียนรู้แบบปกติ 

1. ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนอยำ่งมีวจิำรณญำณ 
2. ควำมพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อกำรเรียน 
    โดยใชว้ธีิสอนแบบ SQ6R                                                                               

    3.2 แบบทดสอบวดัควำมสำมำรถในกำรอ่ำนอยำ่งมีวจิำรณญำณ 
                         ผูว้จิยัด ำเนินกำรสร้ำงแบบทดสอบวดัควำมสำมำรถในกำรอ่ำนอยำ่งมีวจิำรณญำณ จ ำนวน 2 ชุด ไดแ้ก่ แบบทดสอบ
วดัควำมสำมำรถในกำรอ่ำนอยำ่งมีวิจำรณญำณฉบบัก่อนเรียน (pre-test) และฉบบัหลงัเรียน (post-test) โดยเป็นแบบปรนยัชนิด
เลือกตอบ (multiple choices) 4 ตวัเลือก ชุดละ 30 ขอ้ ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบทดสอบคู่ขนำน จำกนั้น น ำไปให้อำจำรยท่ี์ปรึกษำวิจยั 
ตรวจพิจำรณำควำมตรงของเน้ือหำ ควำมถูกตอ้งในกำรใชภ้ำษำ และน ำมำปรับปรุงแกไ้ขตำมค ำแนะน ำ แลว้น ำแบบทดสอบท่ี
ปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปให้ผูเ้ช่ียวชำญ จ ำนวน 3 ท่ำน ตรวจพิจำรณำควำมตรงของเน้ือหำ (content validity) แลว้น ำผลกำรพิจำรณำ
ของผูเ้ช่ียวชำญ มำวเิครำะห์หำค่ำดชันีควำมสอดคลอ้ง (IOC) โดยแบบทดสอบฉบบัก่อนเรียน (pre-test) ไดค้่ำดชันีควำมสอดคลอ้ง
อยู่ระหว่ำง 0.67-1.00 และแบบทดสอบฉบบัหลงัเรียน (post-test) ไดค้่ำดชันีควำมสอดคลอ้งอยู่ระหว่ำง 0.67-1.00 จำกนั้น น ำ
แบบทดสอบท่ีแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช ้(try-out) กบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 4 โดยแบบทดสอบฉบบัก่อนเรียน (pre-test) ไดค้่ำ
ควำมยำกง่ำย (p) อยูร่ะหวำ่ง 0.37-0.70 ค่ำอ ำนำจจ ำแนก (r) อยูร่ะหวำ่ง 0.21-0.63 ค่ำควำมเช่ือมัน่ (reliability)  KR-20 เท่ำกบั 0.84 
และแบบทดสอบฉบบัหลงัเรียน (post-test) ไดค้่ำควำมยำกง่ำย (p) อยูร่ะหวำ่ง 0.23 -0.77 ค่ำอ ำนำจจ ำแนก (r) 0.21-0.74 ค่ำควำม
เช่ือมัน่ (reliability) KR-20 เท่ำกบั 0.85 จำกนั้น น ำแบบทดสอบวดัควำมสำมำรถในกำรอ่ำนอยำ่งมีวิจำรณญำณ มำปรับปรุงแกไ้ข 
จดัท ำเป็นฉบบัสมบูรณ์ แลว้น ำไปใชก้บักลุ่มตวัอยำ่ง 

    3.3 แบบสอบถำมควำมพึงพอใจ  
          ผูว้จิยัด ำเนินกำรสร้ำงแบบสอบถำมควำมพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อกำรเรียนโดยใชว้ธีิสอนแบบ SQ6R น ำแบบสอบถำม

ควำมพึงพอใจของนักเรียนไปให้อำจำรยท่ี์ปรึกษำวิจยั ตรวจพิจำรณำควำมตรงของเน้ือหำ ควำมถูกตอ้งในกำรใชภ้ำษำและน ำมำ
ปรับปรุงแกไ้ขตำมค ำแนะน ำ จำกนั้น น ำไปให้ผูเ้ช่ียวชำญ จ ำนวน 3 ท่ำน ตรวจพิจำรณำควำมตรงของเน้ือหำ (content validity) 
ควำมถูกตอ้งเหมำะสมของกำรใชภ้ำษำและขอ้ค ำถำม แลว้น ำผลกำรพิจำรณำของผูเ้ช่ียวชำญมำวิเครำะห์ ไดค้่ำดชันีควำมสอดคลอ้ง 
(IOC) อยูร่ะหวำ่ง 0.67-1.00 

 
ผลการวจิยั 

 
กำรวิจยัเร่ือง “ผลกำรจดักำรเรียนรู้โดยใชว้ิธีสอนแบบ SQ6R ท่ีมีต่อควำมสำมำรถในกำรอ่ำนอย่ำงมีวิจำรณญำณ ของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 3” ผูว้จิยัน ำเสนอผลกำรวจิยั ดงัน้ี 
 1. ผลกำรเปรียบเทียบควำมสำมำรถในกำรอ่ำนอยำ่งมีวจิำรณญำณของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 3 ระหวำ่งกำรเรียนโดย
ใชว้ธีิสอนแบบ SQ6R และวธีิสอนแบบปกติ 
 
ตาราง 1  
ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ระหว่างการเรียนโดยใช้วิธีสอน
แบบ SQ6R และวิธีสอนแบบปกติ 

กลุ่มตวัอยำ่ง 
ค่ำสถิติ 

n x̅ SD t p 
กลุ่มทดลอง 40 19.43 3.90 

-3.02* .00 
กลุ่มควบคุม 40 16.85 3.71 

*p < .05 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี

939939

    3.2 แบบทดสอบวดัควำมสำมำรถในกำรอ่ำนอยำ่งมีวจิำรณญำณ 
                         ผูว้จิยัด ำเนินกำรสร้ำงแบบทดสอบวดัควำมสำมำรถในกำรอ่ำนอยำ่งมีวจิำรณญำณ จ ำนวน 2 ชุด ไดแ้ก่ แบบทดสอบ
วดัควำมสำมำรถในกำรอ่ำนอยำ่งมีวิจำรณญำณฉบบัก่อนเรียน (pre-test) และฉบบัหลงัเรียน (post-test) โดยเป็นแบบปรนยัชนิด
เลือกตอบ (multiple choices) 4 ตวัเลือก ชุดละ 30 ขอ้ ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบทดสอบคู่ขนำน จำกนั้น น ำไปให้อำจำรยท่ี์ปรึกษำวิจยั 
ตรวจพิจำรณำควำมตรงของเน้ือหำ ควำมถูกตอ้งในกำรใชภ้ำษำ และน ำมำปรับปรุงแกไ้ขตำมค ำแนะน ำ แลว้น ำแบบทดสอบท่ี
ปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปให้ผูเ้ช่ียวชำญ จ ำนวน 3 ท่ำน ตรวจพิจำรณำควำมตรงของเน้ือหำ (content validity) แลว้น ำผลกำรพิจำรณำ
ของผูเ้ช่ียวชำญ มำวเิครำะห์หำค่ำดชันีควำมสอดคลอ้ง (IOC) โดยแบบทดสอบฉบบัก่อนเรียน (pre-test) ไดค้่ำดชันีควำมสอดคลอ้ง
อยู่ระหว่ำง 0.67-1.00 และแบบทดสอบฉบบัหลงัเรียน (post-test) ไดค้่ำดชันีควำมสอดคลอ้งอยู่ระหว่ำง 0.67-1.00 จำกนั้น น ำ
แบบทดสอบท่ีแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช ้(try-out) กบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 4 โดยแบบทดสอบฉบบัก่อนเรียน (pre-test) ไดค้่ำ
ควำมยำกง่ำย (p) อยูร่ะหวำ่ง 0.37-0.70 ค่ำอ ำนำจจ ำแนก (r) อยูร่ะหวำ่ง 0.21-0.63 ค่ำควำมเช่ือมัน่ (reliability)  KR-20 เท่ำกบั 0.84 
และแบบทดสอบฉบบัหลงัเรียน (post-test) ไดค้่ำควำมยำกง่ำย (p) อยูร่ะหวำ่ง 0.23 -0.77 ค่ำอ ำนำจจ ำแนก (r) 0.21-0.74 ค่ำควำม
เช่ือมัน่ (reliability) KR-20 เท่ำกบั 0.85 จำกนั้น น ำแบบทดสอบวดัควำมสำมำรถในกำรอ่ำนอยำ่งมีวิจำรณญำณ มำปรับปรุงแกไ้ข 
จดัท ำเป็นฉบบัสมบูรณ์ แลว้น ำไปใชก้บักลุ่มตวัอยำ่ง 

    3.3 แบบสอบถำมควำมพึงพอใจ  
          ผูว้จิยัด ำเนินกำรสร้ำงแบบสอบถำมควำมพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อกำรเรียนโดยใชว้ธีิสอนแบบ SQ6R น ำแบบสอบถำม

ควำมพึงพอใจของนักเรียนไปให้อำจำรยท่ี์ปรึกษำวิจยั ตรวจพิจำรณำควำมตรงของเน้ือหำ ควำมถูกตอ้งในกำรใชภ้ำษำและน ำมำ
ปรับปรุงแกไ้ขตำมค ำแนะน ำ จำกนั้น น ำไปให้ผูเ้ช่ียวชำญ จ ำนวน 3 ท่ำน ตรวจพิจำรณำควำมตรงของเน้ือหำ (content validity) 
ควำมถูกตอ้งเหมำะสมของกำรใชภ้ำษำและขอ้ค ำถำม แลว้น ำผลกำรพิจำรณำของผูเ้ช่ียวชำญมำวิเครำะห์ ไดค้่ำดชันีควำมสอดคลอ้ง 
(IOC) อยูร่ะหวำ่ง 0.67-1.00 

 
ผลการวจิยั 

 
กำรวิจยัเร่ือง “ผลกำรจดักำรเรียนรู้โดยใชว้ิธีสอนแบบ SQ6R ท่ีมีต่อควำมสำมำรถในกำรอ่ำนอย่ำงมีวิจำรณญำณ ของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 3” ผูว้จิยัน ำเสนอผลกำรวจิยั ดงัน้ี 
 1. ผลกำรเปรียบเทียบควำมสำมำรถในกำรอ่ำนอยำ่งมีวจิำรณญำณของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 3 ระหวำ่งกำรเรียนโดย
ใชว้ธีิสอนแบบ SQ6R และวธีิสอนแบบปกติ 
 
ตาราง 1  
ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ระหว่างการเรียนโดยใช้วิธีสอน
แบบ SQ6R และวิธีสอนแบบปกติ 

กลุ่มตวัอยำ่ง 
ค่ำสถิติ 

n x̅ SD t p 
กลุ่มทดลอง 40 19.43 3.90 

-3.02* .00 
กลุ่มควบคุม 40 16.85 3.71 

*p < .05 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

940940

    จำกตำรำง 1 พบวำ่ นกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีเรียนโดยใชว้ธีิสอนแบบ SQ6R มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำนอยำ่งมีวจิำรณญำณ  
สูงกวำ่กลุ่มควบคุมท่ีเรียนดว้ยวธีิสอนแบบปกติ อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 

2. ผลกำรเปรียบเทียบควำมสำมำรถในกำรอยำ่งมีวิจำรณญำณของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 3 ระหว่ำงก่อนเรียนและ        
หลงัเรียน โดยใชว้ธีิสอนแบบ SQ6R 
 
ตาราง 2  
ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใช้
วิธีสอนแบบ SQ6R 

ช่วงเวลำ 
ค่ำสถิติ 

n x̅ SD t p 
ก่อนเรียน 40 14.15 4.70 

-7.49* .00 
หลงัเรียน 40 19.43 3.90 

*p < .05 
 

    จำกตำรำง 2 พบวำ่ นกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีสอนโดยใชว้ธีิสอนแบบ SQ6R มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำนอยำ่งมีวจิำรณญำณ     
หลงัเรียนสูงกวำ่ก่อนเรียน โดยมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 

3. ผลกำรศึกษำควำมพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 3 ท่ีมีต่อกำรเรียน โดยใชว้ธีิสอนแบบ SQ6R 
    ผลกำรศึกษำควำมพึงพอใจของนกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีมีต่อกำรเรียน โดยใชว้ิธีสอนแบบ SQ6R ทั้ง 3 ดำ้น ไดแ้ก่ ดำ้น

กำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้ ดำ้นบรรยำกำศกำรเรียนรู้ และดำ้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ  
 

ตาราง 3  
ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการเรียน โดยใช้วิธีสอนแบบ 
SQ6R 

รำยกำรประเมิน �̅�𝐱 SD ระดบัควำมพึงพอใจ ล ำดบั 
1. ดำ้นกำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้ 4.75 0.46 มำกท่ีสุด 2 
2. ดำ้นบรรยำกำศกำรเรียนรู้ 4.76 0.45 มำกท่ีสุด 1 
3. ดำ้นประโยชนท่ี์ไดรั้บ 4.67 0.49 มำกท่ีสุด 3 

รวม 4.73 0.47 มำกท่ีสุด  
 
จำกตำรำง 3 พบวำ่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 3 มีควำมพึงพอใจต่อกำรเรียนโดยใชว้ิธีสอนแบบ SQ6R โดยภำพรวมอยู่

ในระดบัมำกท่ีสุด (x̅ = 4.73, SD = 0.47) เม่ือพิจำรณำรำยดำ้น สำมำรถเรียงล ำดบัไดด้งัน้ี ล ำดบัท่ีหน่ึง คือ ดำ้นบรรยำกำศกำรเรียนรู้       
(x̅ = 4.76,  SD = 0.45) ล ำดบัท่ีสอง คือ ดำ้นกำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้ (x̅ = 4.75, SD = 0.46) และล ำดบัท่ีสำม คือ ดำ้นประโยชน์ท่ี
ไดรั้บ (x̅ = 4.67, SD = 0.49)    
 
 

อภิปรายผล 
 

 จำกผลกำรวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัอภิปรำยผลได ้ดงัน้ี 
 1. จำกผลกำรวิจยัท่ีพบวำ่ ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนอยำ่งมีวิจำรณญำณของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 3 ท่ีเรียนดว้ยวิธี
สอนแบบ SQ6R สูงกวำ่วธีิสอนแบบปกติ อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 สอดคลอ้งกบัสมมติฐำนท่ีก ำหนดไว ้ทั้งน้ี เน่ืองจำก           
กำรจดักำรเรียนรู้โดยใชว้ิธีสอนแบบ SQ6R เป็นวิธีสอนท่ีช่วยให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในกำรปฏิบติักิจกรรมในทุกขั้นตอนและฝึก
อ่ำนอยำ่งมีระบบ โดยเร่ิมจำก ขั้นท่ี 1 S (Survey) เป็นกำรอ่ำนแบบคร่ำว ๆ ขั้นท่ี 2 Q (Question) เป็นกำรตั้งค  ำถำมกระตุน้ควำมคิด 
ช่วยใหก้ำรอ่ำนในขั้นต่อไป มีจุดมุ่งหมำย ขั้นท่ี 3 R1 (Read) เป็นกำรอ่ำนอยำ่งละเอียด นกัเรียนตอ้งตั้งใจอ่ำนจนกวำ่จะไดค้  ำตอบท่ี
ตอ้งกำร ขั้นท่ี 4 R2 (Record) นกัเรียนจดบนัทึกขอ้มูลท่ีเป็นส่วนส ำคญั ขั้นท่ี 5 R3 (Recite) นกัเรียนท ำควำมเขำ้ใจเน้ือเร่ืองท่ีอ่ำน 
สรุปและเรียงเหตุกำรณ์ของเร่ืองได้ ขั้นท่ี 6 R4 (Review) นกัเรียนทบทวนเร่ืองท่ีอ่ำนทั้งหมด ขั้นท่ี 7 R5 (Reflect) นักเรียนขยำย
ควำมรู้ โดยกำรสังเครำะห์สรุปแนวคิดของเร่ือง พิจำรณำควำมสัมพนัธ์ของเน้ือเร่ืองวำ่ มีควำมเหมำะสมหรือไม่ และขั้นท่ี 8 R6 
(Reshape) นกัเรียนน ำควำมรู้ท่ีไดจ้ำกกำรสังเครำะห์ควำมรู้ของตนเอง  ไปเขียนเป็นแผนผงัควำมคิด ดงันั้น กำรสอนดว้ยวิธีสอน
แบบ SQ6R ช่วยใหน้กัเรียนอ่ำนอยำ่งมีวจิำรณญำณไดมี้ประสิทธิภำพมำกข้ึน เพรำะนกัเรียนไดรู้้จกัตั้งค  ำถำมเกิดควำมอยำกรู้อยำก
เห็น และอยำกจะท ำในขั้นตอนต่อ ๆ ไป จะเห็นไดว้่ำ กำรสอนอ่ำนอยำ่งมีวิจำรณญำณโดยใชว้ิธีสอนแบบ SQ6R สำมำรถพฒันำ
ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนอยำ่งมีวิจำรณญำณไดม้ำกกวำ่วิธีสอนแบบปกติ สอดคลอ้งกบังำนวิจยัของ Aisyah (2012) ไดท้ ำวิจยัเร่ือง 
ผลของการใช้ SQ6R (ส ารวจ ตั้งค าถาม อ่าน บันทึก สรุป ทบทวน ไตร่ตรอง ก่อร่างใหม่) เพ่ือพัฒนาการอ่านเพ่ือความเข้าใจของ
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ผลกำรวิจยัพบวำ่ นกัศึกษำชั้นปีท่ี 1 ท่ีสอนโดยใช ้ SQ6R (ส ำรวจ, ตั้งค ำถำม, อ่ำน, บนัทึก, ท่อง, ทบทวน, 
ไตร่ตรอง, ก่อร่ำงใหม่) มีควำมเขำ้ใจในกำรอ่ำนไดดี้กวำ่นกัเรียนท่ีสอนโดยใชแ้บบปกติ และสอดคลอ้งกบังำนวิจยัของ Hassan 
(2021) ไดท้ ำกำรวิจยัเร่ือง ผลของการใช้เทคนิค SQ6R ในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรมของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้น ผลกำรวจิยัพบวำ่ กลุ่มทดลองท่ีเรียนโดยใชเ้ทคนิค SQ6R มีผลกำรทดสอบสูงกวำ่กลุ่มควบคุม 
 2. จำกผลกำรวิจยัท่ีพบวำ่ ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนอย่ำงมีวิจำรณญำณของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 3 ท่ีเรียนดว้ยวิธี
สอนแบบ SQ6R หลงัเรียนสูงกวำ่ก่อนเรียน อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 สอดคลอ้งกบัสมมติฐำนท่ีก ำหนดไว ้ทั้งน้ี อำจเป็น
เพรำะวธีิสอนอ่ำนแบบ SQ6R ท่ีพฒันำข้ึนโดย Williams (2010) มีขั้นตอนทั้งหมด 8 ขั้นตอน ซ่ึงพฒันำมำจำกวิธีสอนแบบ SQ3R, 
SQ4R, SQ5R จนมำเป็น SQ6R โดยเพ่ิมขั้นตอน R (Reshape) กำรสร้ำงใหม่ เป็นกำรช่วยให้นกัเรียนรู้จกัสังเครำะห์ควำมรู้และ
สำมำรถน ำควำมรู้ท่ีไดไ้ปสร้ำงองคค์วำมรู้ของตนเองได้ จะเห็นไดว้ำ่ ขั้นตอนของ SQ6R มีขั้นตอนชดัเจน และเนน้ให้นกัเรียน
ปฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเอง ทุกขั้นตอน นอกจำกน้ี ยงัมีขั้นท่ีให้นกัเรียนไดส้ะทอ้นควำมรู้โดยกำรแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นกบัเพ่ือน
และครู ท ำใหเ้ขำ้ใจเน้ือหำสำระท่ีไดจ้ำกำรอ่ำนมำกข้ึน จนสำมำรถน ำควำมรู้ท่ีไดจ้ำกกำรอ่ำนไปสังเครำะห์เกิดเป็นองคค์วำมรู้ใหม่
ด้วยตนเอง จึงส่งผลให้นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำนอย่ำงมีวิจำรณญำณสูงข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับงำนวิจัยของ ปิยำภรณ์  
ศรีจนัทร์ (2557) ไดศึ้กษำผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนและควำมสำมำรถดำ้นกำรอ่ำนเชิงวิเครำะห์ โดยใชว้ิธีสอนแบบ SQ6R ร่วมกบั
เทคนิคผงักรำฟิกของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 3  ผลกำรวิจัยพบว่ำ ควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนเชิงวิเครำะห์ของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษำปีท่ี 3 ร่วมกบัเทคนิคผงักรำฟิกหลงัเรียนสูงกว่ำก่อนเรียน อย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .01 และสอดคลอ้งกับ
งำนวิจยัของ Ranu (2019) ไดศึ้กษำเร่ือง การใช้เทคนิค SQ6R เพ่ือพัฒนาการอ่านเพ่ือความเข้าใจในวิชาการเขียนในโปรแกรม
พืน้ฐาน ผลกำรวจิยัพบวำ่ กำรเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค SQ6R สำมำรถพฒันำควำมเขำ้ใจในกำรอ่ำนของนกัเรียนได ้
 3. ควำมพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 3 ท่ีมีต่อกำรเรียนโดยใชว้ิธีสอนแบบ SQ6R พบวำ่ โดยภำพรวมอยูใ่น
ระดบัมำกท่ีสุด เน่ืองจำกกำรจดักำรเรียนรู้โดยใชว้ธีิสอนแบบ SQ6R เป็นกระบวนกำรสอนท่ีมีควำมน่ำสนใจและเป็นล ำดบัขั้นตอน 
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อภิปรายผล 
 

 จำกผลกำรวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัอภิปรำยผลได ้ดงัน้ี 
 1. จำกผลกำรวิจยัท่ีพบวำ่ ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนอยำ่งมีวิจำรณญำณของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 3 ท่ีเรียนดว้ยวิธี
สอนแบบ SQ6R สูงกวำ่วธีิสอนแบบปกติ อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 สอดคลอ้งกบัสมมติฐำนท่ีก ำหนดไว ้ทั้งน้ี เน่ืองจำก           
กำรจดักำรเรียนรู้โดยใชว้ิธีสอนแบบ SQ6R เป็นวิธีสอนท่ีช่วยให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในกำรปฏิบติักิจกรรมในทุกขั้นตอนและฝึก
อ่ำนอยำ่งมีระบบ โดยเร่ิมจำก ขั้นท่ี 1 S (Survey) เป็นกำรอ่ำนแบบคร่ำว ๆ ขั้นท่ี 2 Q (Question) เป็นกำรตั้งค  ำถำมกระตุน้ควำมคิด 
ช่วยใหก้ำรอ่ำนในขั้นต่อไป มีจุดมุ่งหมำย ขั้นท่ี 3 R1 (Read) เป็นกำรอ่ำนอยำ่งละเอียด นกัเรียนตอ้งตั้งใจอ่ำนจนกวำ่จะไดค้  ำตอบท่ี
ตอ้งกำร ขั้นท่ี 4 R2 (Record) นกัเรียนจดบนัทึกขอ้มูลท่ีเป็นส่วนส ำคญั ขั้นท่ี 5 R3 (Recite) นกัเรียนท ำควำมเขำ้ใจเน้ือเร่ืองท่ีอ่ำน 
สรุปและเรียงเหตุกำรณ์ของเร่ืองได้ ขั้นท่ี 6 R4 (Review) นกัเรียนทบทวนเร่ืองท่ีอ่ำนทั้งหมด ขั้นท่ี 7 R5 (Reflect) นักเรียนขยำย
ควำมรู้ โดยกำรสังเครำะห์สรุปแนวคิดของเร่ือง พิจำรณำควำมสัมพนัธ์ของเน้ือเร่ืองวำ่ มีควำมเหมำะสมหรือไม่ และขั้นท่ี 8 R6 
(Reshape) นกัเรียนน ำควำมรู้ท่ีไดจ้ำกกำรสังเครำะห์ควำมรู้ของตนเอง  ไปเขียนเป็นแผนผงัควำมคิด ดงันั้น กำรสอนดว้ยวิธีสอน
แบบ SQ6R ช่วยใหน้กัเรียนอ่ำนอยำ่งมีวจิำรณญำณไดมี้ประสิทธิภำพมำกข้ึน เพรำะนกัเรียนไดรู้้จกัตั้งค  ำถำมเกิดควำมอยำกรู้อยำก
เห็น และอยำกจะท ำในขั้นตอนต่อ ๆ ไป จะเห็นไดว้่ำ กำรสอนอ่ำนอยำ่งมีวิจำรณญำณโดยใชว้ิธีสอนแบบ SQ6R สำมำรถพฒันำ
ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนอยำ่งมีวิจำรณญำณไดม้ำกกวำ่วิธีสอนแบบปกติ สอดคลอ้งกบังำนวิจยัของ Aisyah (2012) ไดท้ ำวิจยัเร่ือง 
ผลของการใช้ SQ6R (ส ารวจ ตั้งค าถาม อ่าน บันทึก สรุป ทบทวน ไตร่ตรอง ก่อร่างใหม่) เพ่ือพัฒนาการอ่านเพ่ือความเข้าใจของ
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ผลกำรวิจยัพบวำ่ นกัศึกษำชั้นปีท่ี 1 ท่ีสอนโดยใช ้ SQ6R (ส ำรวจ, ตั้งค ำถำม, อ่ำน, บนัทึก, ท่อง, ทบทวน, 
ไตร่ตรอง, ก่อร่ำงใหม่) มีควำมเขำ้ใจในกำรอ่ำนไดดี้กวำ่นกัเรียนท่ีสอนโดยใชแ้บบปกติ และสอดคลอ้งกบังำนวิจยัของ Hassan 
(2021) ไดท้ ำกำรวิจยัเร่ือง ผลของการใช้เทคนิค SQ6R ในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรมของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้น ผลกำรวจิยัพบวำ่ กลุ่มทดลองท่ีเรียนโดยใชเ้ทคนิค SQ6R มีผลกำรทดสอบสูงกวำ่กลุ่มควบคุม 
 2. จำกผลกำรวิจยัท่ีพบวำ่ ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนอย่ำงมีวิจำรณญำณของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 3 ท่ีเรียนดว้ยวิธี
สอนแบบ SQ6R หลงัเรียนสูงกวำ่ก่อนเรียน อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 สอดคลอ้งกบัสมมติฐำนท่ีก ำหนดไว ้ทั้งน้ี อำจเป็น
เพรำะวธีิสอนอ่ำนแบบ SQ6R ท่ีพฒันำข้ึนโดย Williams (2010) มีขั้นตอนทั้งหมด 8 ขั้นตอน ซ่ึงพฒันำมำจำกวิธีสอนแบบ SQ3R, 
SQ4R, SQ5R จนมำเป็น SQ6R โดยเพ่ิมขั้นตอน R (Reshape) กำรสร้ำงใหม่ เป็นกำรช่วยให้นกัเรียนรู้จกัสังเครำะห์ควำมรู้และ
สำมำรถน ำควำมรู้ท่ีไดไ้ปสร้ำงองคค์วำมรู้ของตนเองได้ จะเห็นไดว้ำ่ ขั้นตอนของ SQ6R มีขั้นตอนชดัเจน และเนน้ให้นกัเรียน
ปฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเอง ทุกขั้นตอน นอกจำกน้ี ยงัมีขั้นท่ีให้นกัเรียนไดส้ะทอ้นควำมรู้โดยกำรแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นกบัเพ่ือน
และครู ท ำใหเ้ขำ้ใจเน้ือหำสำระท่ีไดจ้ำกำรอ่ำนมำกข้ึน จนสำมำรถน ำควำมรู้ท่ีไดจ้ำกกำรอ่ำนไปสังเครำะห์เกิดเป็นองคค์วำมรู้ใหม่
ด้วยตนเอง จึงส่งผลให้นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำนอย่ำงมีวิจำรณญำณสูงข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับงำนวิจัยของ ปิยำภรณ์  
ศรีจนัทร์ (2557) ไดศึ้กษำผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนและควำมสำมำรถดำ้นกำรอ่ำนเชิงวิเครำะห์ โดยใชว้ิธีสอนแบบ SQ6R ร่วมกบั
เทคนิคผงักรำฟิกของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 3  ผลกำรวิจัยพบว่ำ ควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนเชิงวิเครำะห์ของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษำปีท่ี 3 ร่วมกบัเทคนิคผงักรำฟิกหลงัเรียนสูงกว่ำก่อนเรียน อย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .01 และสอดคลอ้งกับ
งำนวิจยัของ Ranu (2019) ไดศึ้กษำเร่ือง การใช้เทคนิค SQ6R เพ่ือพัฒนาการอ่านเพ่ือความเข้าใจในวิชาการเขียนในโปรแกรม
พืน้ฐาน ผลกำรวจิยัพบวำ่ กำรเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค SQ6R สำมำรถพฒันำควำมเขำ้ใจในกำรอ่ำนของนกัเรียนได ้
 3. ควำมพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 3 ท่ีมีต่อกำรเรียนโดยใชว้ิธีสอนแบบ SQ6R พบวำ่ โดยภำพรวมอยูใ่น
ระดบัมำกท่ีสุด เน่ืองจำกกำรจดักำรเรียนรู้โดยใชว้ธีิสอนแบบ SQ6R เป็นกระบวนกำรสอนท่ีมีควำมน่ำสนใจและเป็นล ำดบัขั้นตอน 
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ท ำให้นักเรียนเกิดควำมอยำกรู้อยำกเห็นและมีจุดมุ่งหมำยในกำรอ่ำนมำกยิ่งข้ึน เม่ือพิจำรณำควำมพึงพอใจของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษำปีท่ี 3 ท่ีมีต่อกำรเรียนโดยใชว้ิธีสอนแบบ SQ6R เป็นรำยดำ้น พบว่ำ นักเรียนพึงพอใจดำ้นบรรยำกำศกำรเรียนรู้เป็น
ล ำดบัท่ีหน่ึง รองลงมำคือ ดำ้นกำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้ และดำ้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ ตำมล ำดบั สำเหตุเน่ืองมำจำกดำ้นบรรยำกำศ
กำรเรียนรู้ ครูเปิดโอกำสให้นักเรียนซักถำมและแสดงควำมคิดเห็นในชั้นเรียน พร้อมทั้งรับฟังควำมคิดเห็นของนักเรียนและให้
ค  ำแนะน ำช่วยเหลือนกัเรียนอยำ่งทัว่ถึง ในกำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้ช่วยให้นกัเรียนเขำ้ใจเน้ือหำและพฒันำกำรอ่ำนของนกัเรียน 
รวมถึงบทอ่ำนท่ีน ำมำให้นกัเรียนฝึกอ่ำนอย่ำงมีวิจำรณญำณ มีควำมน่ำสนใจและทันสมยั ส่งผลให้นักเรียนน ำควำมรู้ท่ีได้ไป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ ำวนัและสถำนกำรณ์อ่ืน ๆ ได ้นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 3 จึงมีควำมพึงพอใจต่อกำรเรียนโดยใชว้ิธีสอน
แบบ SQ6R โดยภำพรวมอยูใ่นระดบัมำกท่ีสุด ( x̅= 4.73, SD = 0.47) สอดคลอ้งกบังำนวจิยัของ ธนัยำลกัษณ์ สงัขลกัษณ์ (2564) ได้
ศึกษำกำรพฒันำทกัษะกำรอ่ำนจบัใจควำม ดว้ยแบบฝึกทกัษะร่วมกบัเทคนิคกำรอ่ำนแบบ SQ6R ส ำหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษำ 
ปีท่ี 3 ผลกำรวจิยัพบวำ่ ควำมพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อกำรจดักำรเรียนรู้ดว้ยแบบฝึกทกัษะและเทคนิค SQ6R โดยภำพรวมอยูใ่น
ระดบัพึงพอใจมำกท่ีสุด (x̅ = 4.57, SD = 0.68) 
 

ข้อเสนอแนะเพือ่การน าไปใช้ 
 

1. ควรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้โดยใชว้ธีิสอนแบบ SQ6R เพ่ือพฒันำควำมสำมำรถดำ้นอ่ืน ๆ เช่น ควำมสำมำรถดำ้นกำรอ่ำน   
เชิงวเิครำะห์ ดำ้นกำรอ่ำนเพ่ือควำมเขำ้ใจ หรือดำ้นกำรอ่ำนตีควำม 
 2. ควรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้โดยใชว้ิธีสอนแบบ SQ6R ในระดบัชั้นอ่ืน ๆ เช่น ประถมศึกษำตอนปลำย หรือมธัยมศึกษำ      
ตอนปลำย  
 3. ควรมีกำรศึกษำขอ้มูลกำรจดักิจกรรมกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบออนไลน์ เพ่ือน ำขอ้มูลมำออกแบบกิจกรรมกำรสอน     
ใหเ้หมำะสม ส่งผลใหก้ำรจดักิจกรรมมีประสิทธิภำพมำกข้ึน 
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การพฒันาความสามารถด้านการอ่านเชิงวเิคราะห์ด้วยเทคนิคการอ่านแบบ PQRST 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2 โรงเรียนวเิชียรกลิน่สุคนธ์อุปถัมภ์ 
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บทคดัย่อ 

 
 การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อ  (1) เปรียบเทียบความสามารถดา้นการอ่านเชิงวิเคราะห์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา 
ปีท่ี 2 ระหวา่งการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคการอ่านแบบ PQRST กบัการจดัการเรียนรู้แบบปกติ (2) เปรียบเทียบความสามารถดา้น
การอ่านเชิงวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนเรียนและหลงัเรียน ดว้ยการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคการอ่านแบบ 
PQRST และ (3) ศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคการอ่านแบบ PQRST 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช ้ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนวิเชียรกล่ินสุคนธ์อุปถมัภ ์ท่ีศึกษาอยูใ่นภาคเรียนท่ี 2/2564 จ านวน  
2 หอ้ง ไดม้าจากการสุ่มอยา่งง่าย โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่ม ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม กลุ่มท่ี 1 เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/1 
จดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคการอ่านแบบ PQRST กลุ่มท่ี 2 เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/2 จดัการเรียนรู้แบบปกติ เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การวิจยั ไดแ้ก่ (1) แผนการจดัการเรียนรู้เทคนิคการอ่านแบบ PQRST (2) แผนการจดัการเรียนรู้แบบปกติ (3) แบบทดสอบวดั
ความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ และ (4) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่  ค่าเฉล่ีย  
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบทีแบบอิสระ และแบบไม่อิสระ 
  ผลการวิจยัพบว่า (1) ความสามารถดา้นการอ่านเชิงวิเคราะห์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้
ดว้ยเทคนิคการอ่านแบบ PQRST สูงกว่านักเรียนท่ีเรียนโดยใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
(2) ความสามารถดา้นการอ่านเชิงวิเคราะห์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนโดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคการอ่าน
แบบ PQRST พบวา่ ความสามารถดา้นการอ่านเชิงวิเคราะห์หลงัเรียน สูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ 
(3) ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคการอ่านแบบ PQRST ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 
ค าส าคญั: การอ่านเชิงวเิคราะห์, เทคนิคการอ่านแบบ PQRST, การจดัการเรียนรู้แบบปกติ 
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  The purposes of this research were (1) to compare analytical reading ability of Mathayomsuksa two students, Wichianklinsukol 
Upattham School During teaching by using PQRST, teaching normally (2) to compare analytical reading ability of mathayomsuksa two 
students before and after learning by using PQRST technique. (3) Study’s opinions of mathayomsuksa two students towards 
learning by using PQRST technique. The samples of this research were Matthayomsuksa Two students of Wichianklinsukol 
Upattham School, Wang-Noi, Ayutthaya province. Ayutthaya Secondary Educational Service Area Office, in second semester of 
academic year 2021.  which is derived from a simple random sampling by means of a lottery. Matthayomsuksa Two class one 
study by using PQRST technique and Matthayomsuksa Two class two study by normally teaching. The research instruments were 
(1) Lesson plans: analytical reading ability by using PQRST technique for 4 plans. (2) Lesson plans: normally teaching technique 
for 4 plans (3) The test and questionnaires (Pre-test and Post-test) multiples choice (4) Student’s Satisfaction Survey: teaching by 
using PQRST technique. The data were analyzed by mean, standard deviation and t test for dependent. 

The results of this research were (1) Analytical reading ability of mathayomsuksa two students teaching by using 
PQRST technique was significantly higher than teaching normally at the .05 level. (2) Analytical reading ability of mathayomsuksa two 
students after learning by using PQRST technique was significantly higher than before at the .05 level. (3) The opinions of 
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บทน า 
 
  ภาษาไทยเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการส่ือสาร เพ่ือให้เกิดความเขา้ใจตรงกนัตามจุดมุ่งหมาย การใชภ้าษาเพ่ือท าความเขา้ใจ
เร่ืองราว ความคิด ความรู้สึก หรือความตอ้งการ สามารถส่ือสารไดจ้ากการอ่าน การฟัง การดู การพูด อีกทั้งภาษา ยงัถือเป็นส่วน
ส าคัญท่ี ช่วยพัฒนากระบวนการคิด  การวิเคราะห์  การวิจารณ์  จนเกิดเ ป็นความรู้ใหม่  (กระทรวงศึกษาธิการ ,  2551)   
  หลกัสูตรวชิาภาษาไทยในระดบัชั้นมธัยมศึกษา เนน้ความส าคญัของการอ่าน เพ่ือแสวงหาความรู้ การอ่านถือเป็นเคร่ืองมือ
พฒันาความคิด ทกัษะ และปัญญา การอ่านช่วยให้ผูอ่้านมีความรู้กวา้งขวาง เสริมสร้างจินตนาการ นอกจากน้ี ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
อ่านสามารถน ามาช่วยเสริมทักษะในการพูด การเขียน การแสดงความคิดเห็น ตลอดจนสามารถน าขอ้มูลท่ีผ่านการวิเคราะห์
ไตร่ตรองแลว้ มาประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัไดอี้กดว้ย (ผสัสพรรณ ถนอมพงษช์าติ, 2555) โดย ธญัญา สังขพนัธานนท์ และคณะ 
(2548) ไดใ้หค้วามหมายของการอ่านวเิคราะห์ วา่หมายถึง การอ่านท่ีใชค้วามละเอียดถ่ีถว้นในการพิจารณาองคป์ระกอบต่าง ๆ ของ
งานเขียน เพ่ือเป็นพ้ืนฐานน าไปสู่การคน้หาความหมายและสารท่ีแทจ้ริงของเร่ืองท่ีอ่าน เป็นวิธีการอ่านท่ีตอ้งใชค้วามละเอียด การ
พิจารณา แยกแยะ อยา่งรอบคอบถ่ีถว้นกวา่การอ่านในระดบัทัว่ไป 

ปัญหาด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียน มีหลากหลายรูปแบบ ซ่ึงมาจากสาเหตุท่ีแตกต่างกัน เช่น ไม่มีการจัด
กระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นให้นักเรียนมีการอ่านเชิงวิเคราะห์ ขาดการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการอ่านเชิงวิเคราะห์  จึง
ก่อให้เกิดปัญหาการอ่านท่ีไม่สามารถน าไปสู่การอ่านเชิงวิเคราะห์การอ่านนั้น กระทรวงศึกษาธิการ (2559) ไดแ้นะแนวการจดั
กระบวนการเรียนรู้ไวห้ลายรูปแบบ ไดแ้ก่ การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน การจดัการเรียนรู้เพ่ือพฒันาความคิดโดยการใชค้  าถาม
เป็นตน้ นอกจากวธีิการจดัการเรียนรู้ท่ี กรมวชิาการ แนะน าแลว้ พบวา่ ยงัมีผูท่ี้สนใจน าวธีิสอนในรูปแบบต่าง ๆ มาใชใ้นงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการอ่านเชิงวเิคราะห์ การอ่านเชิงวิเคราะห์ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 นบัวา่ มีความส าคญัต่อการเรียนรู้และ
ไดก้ าหนดให้เป็นส่วนหน่ึงของเน้ือหาวิชาภาษาไทย แต่จากการเรียนวิชาภาษาไทยท่ีผ่านมา พบวา่ นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษา 
ปีท่ี 2 นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิการเรียนวชิาภาษาไทยดา้นทกัษะการอ่านท่ีค่อนขา้งต ่า อีกทั้งยงัส่งผลกระทบต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
รายวชิาอ่ืน ๆ ท่ีตอ้งใชท้กัษะการอ่านตามไปดว้ย จากปัญหาท่ีไดก้ล่าวมา ผูว้จิยัจึงไดศึ้กษางานวจิยัท่ีใชเ้ทคนิคการอ่านแบบ PQRST 
Spache and Berg (1966) โดยประกอบไปดว้ย 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ P (Preview) หมายถึง การส ารวจส่วนต่าง ๆ ของหนังสือ Q 
(Question) หมายถึง การตั้งค  าถามจากการอ่าน R (Read) หมายถึง การอ่านเพ่ือคน้หาค าตอบ S (Self-Recite) หมายถึง การสรุปเร่ือง
ท่ีอ่านในรูปแบบของตนเอง และ T (Test) หมายถึง การทดสอบความรู้จากเร่ืองท่ีอ่าน อีกทั้งในการศึกษางานวิจยัของ รัชนีวรรณ 
ศรีนรคุตร (2553) ท่ีศึกษาการพฒันาความสามารถการอ่าน เพ่ือความเขา้ใจวิชาภาษาองักฤษของนกัเรียนระดบัชั้นประกาศนียบตัร
วชิาชีพปีท่ี 2 วทิยาลยันาฏศิลปอ่างทอง โดยใชเ้ทคนิคการอ่านแบบ พี คิว อาร์ เอส ที ผลการวิจยัพบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดย
ใชเ้ทคนิคการอ่านแบบ พี คิว อาร์ เอส ที ของนกัเรียนก่อนการทดลองสูงกวา่หลงัการทดลอง จากการศึกษางานวิจยัขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึง
สนใจท่ีจะศึกษาการพฒันาความสามารถดา้นการอ่านเชิงวิเคราะห์ดว้ยเทคนิคการอ่านแบบ PQRST ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษา 
ปีท่ี 2 โรงเรียนวเิชียรกล่ินสุคนธ์อุปถมัภ ์เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพในการจดัการเรียนรู้ 

 
วตัถุประสงค์การวจิยั 

 
  1. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถดา้นการอ่านเชิงวิเคราะห์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนวิเชียรกล่ินสุคนธ์
อุปถมัภ ์ระหวา่งการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคการอ่านแบบ PQRST กบัวธีิการจดัการเรียนรู้แบบปกติ 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถดา้นการอ่านเชิงวิเคราะห์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนวิเชียรกล่ินสุคนธ์
อุปถมัภ ์ก่อนเรียนและหลงัเรียน ดว้ยการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคการอ่านแบบ PQRST   

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนวเิชียรกล่ินสุคนธ์อุปถมัภ ์ท่ีมีต่อวธีิการจดัการเรียนรู้
ดว้ยเทคนิคการอ่านแบบ PQRST  
 

กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

 
 
 
    
 
 
 
 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 
เทคนิคการอ่านแบบ PQRST  
  เทคนิคการอ่านแบบ PQRST เป็นกระบวนการอ่านท่ี Spache and Berg (1966)ไดพ้ฒันาข้ึนมา เป็นการอ่านท่ีประกอบไป
ดว้ยขั้นตอน 5 ขั้น ไดแ้ก่ P (Preview) หมายถึง การส ารวจส่วนต่าง ๆ ของหนังสือ อ่านดรรชนีเพ่ือหาบทความท่ีเฉพาะเจาะจง  
ดูภาพประกอบ แผนภูมิ Q (Question) หมายถึง การตั้งค  าถามจากการอ่าน ซ่ึงค าถาม ถือเป็นตวัช่วยกระตุน้การอ่าน เพ่ือท่ีจะช่วยให้
สามารถเรียนรู้จากการอ่าน R (Read) หมายถึง การอ่านเพ่ือคน้หาค าตอบ เป็นการอ่านเพ่ือหาประเด็นส าคญัของแต่ละบท แต่ละ
หวัขอ้ แต่ละยอ่หนา้ S (Self-Recite) หมายถึง การสรุปเร่ืองท่ีอ่านในรูปแบบของตนเอง เพ่ือเป็นการตรวจสอบความเขา้ใจและเป็น
การจ าเน้ือเร่ืองท่ีอ่านดว้ย และ T (Test) หมายถึง การทดสอบความรู้จากเร่ืองท่ีอ่านมาแลว้ 
 
 การอ่านเชิงวเิคราะห์ 

การอ่านเชิงวิเคราะห์ เป็นการอ่านท่ีผูอ่้านตอ้งมีทกัษะในการอ่านท่ีสูงข้ึนกวา่การอ่านโดยทัว่ไป เพ่ือให้เขา้ใจถึงจุดมุ่งหมาย
ของผูเ้ขียน บุญชม ศรีสะอาด (2541) ไดก้ล่าววา่ การอ่านเชิงวเิคราะห์เป็นการอ่านอยา่งละเอียดรอบคอบ แยกแยะความคิด แยกแยะ
ประเด็นของส่ิงท่ีอ่านน ามาจดัล าดบัความส าคญั น าไปสู่การสรุปเร่ืองท่ีอ่าน 

   การอ่านเชิงวิเคราะห์ ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน ดงัน้ี (1) ก าหนดส่ิงท่ีตอ้งการวิเคราะห์ เป็นการก าหนดเร่ืองราว หรือ
เหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์จากข่าว (2) ก าหนดปัญหาหรือวตัถุประสงค ์ท่ีตอ้งการวิเคราะห์ เพื่อคน้หาความจริง สาเหตุ หรือ
ความส าคญั เช่น บทความน้ีตอ้งการส่ือ หรือบอกอะไรท่ีส าคญั (3) ก าหนดหลกัการหรือกฎเกณฑ ์ส าหรับใชแ้ยกส่วนประกอบท่ี
ก าหนดให ้(4) พิจารณาแยกแยะ กระจายส่ิงท่ีก าหนดใหอ้อกเป็นส่วนยอ่ย ๆ โดยอาจใชเ้ทคนิคค าถาม ท่ีประกอบดว้ย What (อะไร) 

ความสามารถดา้นการอ่านเชิงวเิคราะห์ 

ความพึงพอใจของนกัเรียนนกัเรียน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  ท่ีเรียนดว้ยการจดัการ
เรียนรู้ดว้ยเทคนิคการอ่านแบบ PQRST 

 

การจดัการเรียนรู้แบบปกติ 

การจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค 
การอ่านแบบ PQRST 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี
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2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถดา้นการอ่านเชิงวิเคราะห์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนวิเชียรกล่ินสุคนธ์
อุปถมัภ ์ก่อนเรียนและหลงัเรียน ดว้ยการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคการอ่านแบบ PQRST   

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนวเิชียรกล่ินสุคนธ์อุปถมัภ ์ท่ีมีต่อวธีิการจดัการเรียนรู้
ดว้ยเทคนิคการอ่านแบบ PQRST  
 

กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

 
 
 
    
 
 
 
 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 
เทคนิคการอ่านแบบ PQRST  
  เทคนิคการอ่านแบบ PQRST เป็นกระบวนการอ่านท่ี Spache and Berg (1966)ไดพ้ฒันาข้ึนมา เป็นการอ่านท่ีประกอบไป
ดว้ยขั้นตอน 5 ขั้น ไดแ้ก่ P (Preview) หมายถึง การส ารวจส่วนต่าง ๆ ของหนังสือ อ่านดรรชนีเพ่ือหาบทความท่ีเฉพาะเจาะจง  
ดูภาพประกอบ แผนภูมิ Q (Question) หมายถึง การตั้งค  าถามจากการอ่าน ซ่ึงค าถาม ถือเป็นตวัช่วยกระตุน้การอ่าน เพ่ือท่ีจะช่วยให้
สามารถเรียนรู้จากการอ่าน R (Read) หมายถึง การอ่านเพ่ือคน้หาค าตอบ เป็นการอ่านเพ่ือหาประเด็นส าคญัของแต่ละบท แต่ละ
หวัขอ้ แต่ละยอ่หนา้ S (Self-Recite) หมายถึง การสรุปเร่ืองท่ีอ่านในรูปแบบของตนเอง เพ่ือเป็นการตรวจสอบความเขา้ใจและเป็น
การจ าเน้ือเร่ืองท่ีอ่านดว้ย และ T (Test) หมายถึง การทดสอบความรู้จากเร่ืองท่ีอ่านมาแลว้ 
 
 การอ่านเชิงวเิคราะห์ 

การอ่านเชิงวิเคราะห์ เป็นการอ่านท่ีผูอ่้านตอ้งมีทกัษะในการอ่านท่ีสูงข้ึนกวา่การอ่านโดยทัว่ไป เพ่ือให้เขา้ใจถึงจุดมุ่งหมาย
ของผูเ้ขียน บุญชม ศรีสะอาด (2541) ไดก้ล่าววา่ การอ่านเชิงวเิคราะห์เป็นการอ่านอยา่งละเอียดรอบคอบ แยกแยะความคิด แยกแยะ
ประเด็นของส่ิงท่ีอ่านน ามาจดัล าดบัความส าคญั น าไปสู่การสรุปเร่ืองท่ีอ่าน 

   การอ่านเชิงวิเคราะห์ ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน ดงัน้ี (1) ก าหนดส่ิงท่ีตอ้งการวิเคราะห์ เป็นการก าหนดเร่ืองราว หรือ
เหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์จากข่าว (2) ก าหนดปัญหาหรือวตัถุประสงค ์ท่ีตอ้งการวิเคราะห์ เพ่ือคน้หาความจริง สาเหตุ หรือ
ความส าคญั เช่น บทความน้ีตอ้งการส่ือ หรือบอกอะไรท่ีส าคญั (3) ก าหนดหลกัการหรือกฎเกณฑ ์ส าหรับใชแ้ยกส่วนประกอบท่ี
ก าหนดให ้(4) พิจารณาแยกแยะ กระจายส่ิงท่ีก าหนดใหอ้อกเป็นส่วนยอ่ย ๆ โดยอาจใชเ้ทคนิคค าถาม ท่ีประกอบดว้ย What (อะไร) 

ความสามารถดา้นการอ่านเชิงวเิคราะห์ 

ความพึงพอใจของนกัเรียนนกัเรียน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  ท่ีเรียนดว้ยการจดัการ
เรียนรู้ดว้ยเทคนิคการอ่านแบบ PQRST 

 

การจดัการเรียนรู้แบบปกติ 

การจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค 
การอ่านแบบ PQRST 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี
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Where (ท่ีไหน) When (เม่ือไร) Why (ท าไม) Who (ใคร) How (อยา่งไร) และ (5) สรุปค าตอบ เป็นการรวบรวมประเด็นท่ีส าคญัเพื่อ
คน้หาขอ้สรุปเป็นค าตอบ หรือตอบปัญหาของส่ิงท่ีก าหนด (สุวทิย ์มูลค า, 2547)  

การอ่านเชิงวิเคราะห์ เป็นการอ่านท่ีมีประโยชน์ต่อการน าไปปรับใชก้บัการอ่านในชีวิตประจ าวนั โดยอาจแบ่งได ้ดงัน้ี  
(การุณนัทน์ รัตนแสนวงษ,์ 2555) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการอ่านวเิคราะห์วา่ (1) ช่วยให้รู้วา่ ส่วนใดเป็นขอ้เท็จจริง ส่วนใดเป็น
ขอ้คิดเห็น (2) เกิดความรอบคอบมากยิ่งข้ึน (3) เกิดความคิดกวา้งไกลออกไป (4) เกิดวิจารณญาณมากยิ่งข้ึน (5) ช่วยให้เกิดความ
เฉลียวฉลาด ไม่ถูกครอบง าจากขอ้มูลในเชิงโนม้นา้วใจ (6) ช่วยให้ตดัสินใจไดอ้ยา่งมีเหตุผล (7) สามารถประเมินค่าส่ิงท่ีอ่านไดว้า่ 
ดีหรือไม่ดี ควรเช่ือ หรือไม่ควรเช่ือ 
 
การจดัการเรียนรู้แบบปกติ 

 การจดัการเรียนรู้แบบปกติ เป็นวธีิการจดัการเรียนรู้ท่ีครูเป็นผูจ้ดัเตรียมเน้ือหาในการเรียน แลว้ถ่ายทอดเน้ือหาดว้ยวธีิการ
บรรยายให้กบัผูเ้รียน สอดคลอ้งกบั ทิศนา แขมมณี (2563) ไดก้ล่าววา่ การจดัการเรียนรู้แบบปกติ เป็นกระบวนการท่ีผูส้อนใชใ้น
การช่วยเหลือใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด โดยการเตรียมเน้ือหา สาระ แลว้บรรยาย คือ พูด บอก เล่า อธิบาย 
เน้ือหาสาระหรือส่ิงท่ีตอ้งการสอนแก่ผูเ้รียน และประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยวธีิ ใดวธีิหน่ึง 

 
วธีิด าเนินการวจิยั 

 
  1. ประชากร เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนวเิชียรกล่ินสุคนธ์อุปถมัภ ์อ าเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาพระนครศรีอยธุยา ท่ีศึกษาอยูใ่นภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 4 ห้องเรียน  
รวม 107 คน  

2. กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนวิเชียรกล่ินสุคนธ์อุปถัมภ์ ท่ีศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 2  
ปีการศึกษา 2564 จ านวน 2 ห้องเรียน ไดม้าจากการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) โดยใชห้้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม ซ่ึง
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/1 เป็นกลุ่มท่ีเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคการอ่านแบบ PQRST และนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา 
ปีท่ี 2/2 เป็นกลุ่มท่ีเรียนดว้ยวธีิการจดัการเรียนรู้แบบปกติ 

3. การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
    3.1 แผนการจดัการเรียนรู้การอ่านเชิงวเิคราะห์ดว้ยเทคนิคการอ่านแบบ PQRST และแผนการจดัการเรียนรู้แบบปกติ 
          ผูว้ิจยัด าเนินการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้การอ่านเชิงวิเคราะห์ดว้ยเทคนิคการอ่านแบบ PQRST จ านวน 4 แผน 

แผนละ 2 คาบ คาบละ 50 นาที รวมทั้งส้ิน 8 คาบ และแผนการจดัการเรียนรู้แบบปกติ จ านวน 4 แผน แผนละ 2 คาบ คาบละ 50 นาที 
รวมทั้งส้ิน 8 คาบ จากนั้น ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหาและการใชภ้าษา ก่อนน าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 
3 คน พิจารณาความตรงเชิงเน้ือหา (content validity) และน าผลมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) โดยแผนการจดัการเรียนรู้การ
อ่านเชิงวเิคราะห์ดว้ยเทคนิคการอ่านแบบ PQRST ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง อยูร่ะหวา่ง 0.67-1.00 และแผนการจดัการเรียนรู้แบบ
ปกติ ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง อยูร่ะหวา่ง 0.67-1.00  และปรับปรุงแกไ้ข จดัท าเป็นฉบบัสมบูรณ์ 

    3.2 แบบทดสอบวดัความสามารถดา้นการอ่านเชิงวเิคราะห์  
          ผูว้ิจยัด าเนินการสร้างแบบทดสอบวดัความสามารถดา้นการอ่านเชิงวิเคราะห์ ใชท้ดสอบก่อนเรียน และหลงัเรียน 

เป็นแบบปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 60 ขอ้ จากนั้น ให้อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหาและภาษา 
ก่อนน าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน พิจารณาความตรงเชิงเน้ือหา (content validity) และน าผลมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง 

(IOC) อยูร่ะหวา่ง 0.67-1.00 จากนั้น น าแบบทดสอบท่ีผา่นการตรวจสอบคุณภาพไป Try-out กบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดย
แบบทดสอบวดัความสามารถดา้นการอ่านเชิงวเิคราะห์ ไดค้่าความยากง่าย (p) อยูร่ะหวา่ง 0.20-0.77 ค่าอ านาจจ าแนก (r) อยูร่ะหวา่ง 
0.20-0.99 ค่าความเช่ือมัน่ KR-20 เท่ากบั 0.97 และปรับปรุงแกไ้ข จดัท าเป็นฉบบัสมบูรณ์ 

    3.3 แบบทดสอบแบบสอบถามความพึงพอใจ  ผูว้ิจัยด าเนินการสร้างแบบทดสอบแบบสอบถามความพึงพอใจของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคการอ่านแบบ PQRST จ านวน 12 ขอ้ จากนั้น ให้อาจารยท่ี์ปรึกษา
ตรวจสอบความถูกตอ้ง ก่อนน าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน พิจารณาความตรงเชิงเน้ือหา (content validity) และน าผลมาหาค่า
ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) อยูร่ะหวา่ง 0.67-1.00  
  4. การด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
      4.1 ก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
                4.2 เลือกแบบแผนการทดลอง 

    4.3 ทดสอบก่อนเรียน กบันกัเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ดว้ยแบบทดสอบวดัความสามารถดา้นการอ่านเชิง
วเิคราะห์  
     4.4 ด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีผูว้ิจัยสร้างข้ึน โดยกลุ่มทดลอง เป็นนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2/1 จ านวน 26 คน ใชว้ิธีการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคการอ่านแบบ PQRST และกลุ่มควบคุม เป็นนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2/2 จ านวน 26 คน ใชว้ธีิการจดัการเรียนรู้แบบปกติ 

    4.5 ทดสอบหลงัเรียน กบันกัเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ดว้ยแบบทดสอบวดัความสามารถดา้นการอ่านเชิงวเิคราะห์  
 

ผลการวจิยั 
 

  การวจิยัในคร้ังน้ี เป็นการพฒันาความสามารถดา้นการอ่านเชิงวเิคราะห์ดว้ยเทคนิคการอ่านแบบ PQRST ของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนวเิชียรกล่ินสุคนธ์อุปถมัภ ์ซ่ึงมีวตัถุประสงคก์ารวจิยั ดงัน้ี 

1. ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถดา้นการอ่านเชิงวิเคราะห์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 หลงัการจดัการ
เรียนรู้ดว้ยเทคนิคการอ่านแบบ PQRST กบั วธีิการจดัการเรียนรู้แบบปกติ 
 
ตาราง 1  
การเปรียบเทียบคะแนนความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 2 หลงัการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค
การอ่านแบบ PQRST กับ วิธีการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 

กลุ่มตวัอยา่ง ค่าสถิติ 
n x̅ SD t Sig. 

กลุ่มทดลอง 26 21.77 3.02 5.59* 

 
.00 

กลุ่มควบคุม 26 17.73 2.10 
*p < .05 
   
  จากตาราง 1 พบวา่ นกัเรียนกลุ่มทดลองมีความสามารถดา้นการอ่านเชิงวเิคราะห์ สูงกวา่กลุ่มควบคุม อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี

949949

(IOC) อยูร่ะหวา่ง 0.67-1.00 จากนั้น น าแบบทดสอบท่ีผา่นการตรวจสอบคุณภาพไป Try-out กบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดย
แบบทดสอบวดัความสามารถดา้นการอ่านเชิงวเิคราะห์ ไดค้่าความยากง่าย (p) อยูร่ะหวา่ง 0.20-0.77 ค่าอ านาจจ าแนก (r) อยูร่ะหวา่ง 
0.20-0.99 ค่าความเช่ือมัน่ KR-20 เท่ากบั 0.97 และปรับปรุงแกไ้ข จดัท าเป็นฉบบัสมบูรณ์ 

    3.3 แบบทดสอบแบบสอบถามความพึงพอใจ  ผูว้ิจัยด าเนินการสร้างแบบทดสอบแบบสอบถามความพึงพอใจของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคการอ่านแบบ PQRST จ านวน 12 ขอ้ จากนั้น ให้อาจารยท่ี์ปรึกษา
ตรวจสอบความถูกตอ้ง ก่อนน าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน พิจารณาความตรงเชิงเน้ือหา (content validity) และน าผลมาหาค่า
ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) อยูร่ะหวา่ง 0.67-1.00  
  4. การด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
      4.1 ก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
                4.2 เลือกแบบแผนการทดลอง 

    4.3 ทดสอบก่อนเรียน กบันกัเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ดว้ยแบบทดสอบวดัความสามารถดา้นการอ่านเชิง
วเิคราะห์  
     4.4 ด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีผูว้ิจัยสร้างข้ึน โดยกลุ่มทดลอง เป็นนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2/1 จ านวน 26 คน ใชว้ิธีการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคการอ่านแบบ PQRST และกลุ่มควบคุม เป็นนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2/2 จ านวน 26 คน ใชว้ธีิการจดัการเรียนรู้แบบปกติ 

    4.5 ทดสอบหลงัเรียน กบันกัเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ดว้ยแบบทดสอบวดัความสามารถดา้นการอ่านเชิงวเิคราะห์  
 

ผลการวจิยั 
 

  การวจิยัในคร้ังน้ี เป็นการพฒันาความสามารถดา้นการอ่านเชิงวเิคราะห์ดว้ยเทคนิคการอ่านแบบ PQRST ของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนวเิชียรกล่ินสุคนธ์อุปถมัภ ์ซ่ึงมีวตัถุประสงคก์ารวจิยั ดงัน้ี 

1. ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถดา้นการอ่านเชิงวิเคราะห์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 หลงัการจดัการ
เรียนรู้ดว้ยเทคนิคการอ่านแบบ PQRST กบั วธีิการจดัการเรียนรู้แบบปกติ 
 
ตาราง 1  
การเปรียบเทียบคะแนนความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 2 หลงัการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค
การอ่านแบบ PQRST กับ วิธีการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 

กลุ่มตวัอยา่ง ค่าสถิติ 
n x̅ SD t Sig. 

กลุ่มทดลอง 26 21.77 3.02 5.59* 

 
.00 

กลุ่มควบคุม 26 17.73 2.10 
*p < .05 
   
  จากตาราง 1 พบวา่ นกัเรียนกลุ่มทดลองมีความสามารถดา้นการอ่านเชิงวเิคราะห์ สูงกวา่กลุ่มควบคุม อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

950950

2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถดา้นการอ่านเชิงวิเคราะห์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนเรียนและหลงัเรียน
ดว้ยการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคการอ่านแบบ PQRST 
 
ตาราง 2  
การเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนเรียนและหลงัเรียนด้วยการจัดการ
เรียนรู้ด้วยเทคนิคการอ่านแบบ PQRST 

ช่วงเวลา ค่าสถิติ 
n x̅ SD t Sig. 

ก่อนเรียน 26 14.15 2.76 19.59* 
 

.00 
หลงัเรียน 26 21.77 3.02 

*p < .05 
 
  จากตาราง 2 พบวา่ นกัเรียนกลุ่มทดลอง มีความสามารถดา้นการอ่านเชิงวเิคราะห์ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อวธีิการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคการอ่านแบบ PQRST 
 
ตาราง 3  
การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อวิธีการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการอ่านแบบ PQRST 

รายการประเมิน x̅ SD แปลผล ล าดบั 
ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 4.18 0.25 มาก 1 
ดา้นบรรยากาศการจดัการเรียนรู้ 4.09 0.18 มาก 2 
ดา้นประโยชนท่ี์ไดรั้บจากการจดัการเรียนรู้ 4.04 0.24 มาก 3 

รวมทุกดา้น 4.10 0.14 มาก  
 
จากตาราง 3 พบวา่ นกัเรียนกลุ่มทดลอง มีความพึงพอใจต่อวธีิการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคการอ่านแบบ PQRST โดยรวม

อยูใ่นระดบัมาก (x̅ = 4.10, SD = 0.14) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ในดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ พบวา่ นกัเรียนมีความพึงพอใจ
อยูใ่นระดบัมาก เป็นล าดบัท่ี 1 (x̅ = 4.18, SD = 0.25) ดา้นบรรยากาศการจดัการเรียนรู้ พบวา่ นกัเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั
มาก เป็นล าดบัท่ี 2 (x̅ = 4.09, SD = 0.18) และในดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการจดัการเรียนรู้ พบวา่ นกัเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่น
ระดบัมาก เป็นล าดบัท่ี 3 (x̅ = 4.80, SD = 0.13)   
 

อภิปรายผลการวจิยั 
 

ผูว้จิยัอภิปรายผลจากขอ้คน้พบในการวจิยัคร้ังน้ี ดงัต่อไปน้ี 
1. จากการวิจยัพบวา่ ความสามารถดา้นการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 พบวา่ ความสามารถดา้น

การอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนท่ีเรียนโดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคการอ่านแบบ PQRST สูงกว่านักเรียนท่ีเรียนโดยใช้

วิธีการจดัการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่งผลให้งานวิจยัน้ี เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยั ซ่ึงอาจมี
สาเหตุจากการท่ีผูเ้รียนไดป้ฏิบติัตามเทคนิคการอ่านแบบ PQRST ดงัน้ี ขั้นท่ี 1 Preview การอ่านส ารวจ พบวา่ นกัเรียนสามารถบอก
ลกัษณะของบทอ่านไดอ้ย่างถูกตอ้ง แสดงให้เห็นถึงความเขา้ใจในภาพรวมของเน้ือหาในบทอ่าน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ  
สมพร จารุนฎั (2553) ท่ีกล่าวไวว้่า การส ารวจก่อนอ่าน คือ การท าความคุน้เคยกบัขอ้ความท่ีอ่าน เพื่อให้ทราบว่า มีเน้ือหาสาระ
เก่ียวกบัอะไร ขั้นท่ี 2 Question การตั้งค  าถาม พบวา่ นกัเรียนสามารถตั้งค  าถามไดส้อดคลอ้งกบัหัวขอ้ต่าง ๆของบทอ่าน สอดคลอ้ง
กบัแนวคิดของ เอมอร เนียมน้อย (2551) ท่ีไดก้ล่าวไวว้่า ขั้นตั้งค  าถามหลงัจากการอ่านส ารวจเสร็จแลว้ ให้ถามตนเองว่า ส่ิงท่ี
ตอ้งการทราบคืออะไร และตั้งค  าถามจากเน้ือเร่ืองท่ีอ่านตามล าดบัยอ่หนา้ ขั้นท่ี 3 Read การอ่าน พบวา่ นกัเรียนมีความตั้งใจในการ
อ่านบทอ่านและตอบค าถามของตนเองท่ีไดต้ั้งค  าถามไว ้สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ฉวีวรรณ คูหาอภินนัท์ (2542) ท่ีไดก้ล่าวไวว้า่ 
การอ่าน เป็นการตอบค าถามท่ีตนอยากรู้ ซ่ึงจะตอ้งอ่านอยา่งละเอียด ขั้นท่ี 4 Self-Recite การสรุปความ พบวา่ นกัเรียนเขียนสรุป
ความไดถู้กตอ้งครอบคลุมทุกหวัขอ้ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ประดบั จนัทร์สุขศรี (2551) ท่ีไดก้ล่าววา่ การสรุปความ คือ พิจารณา
เฉพาะประเด็นหลกัของเร่ือง แลว้น ามาเรียบเรียงใหม่ ขั้นท่ี 5 Test การทดสอบ พบวา่นกัเรียนสามารถท าแบบทดสอบการอ่านเชิง
วเิคราะห์ไดต้ามวตัถุประสงคข์องการวจิยั สอดคลอ้งกบั บุญชม ศรีสะอาด, นิภา ศรีไพโรจน์ และนุชวนา ทองทวี (2528) ท่ีกล่าวถึง
การทดสอบว่า เป็นกระบวนการวดัผลท่ีกระท าอย่างมีระบบ เพ่ือใชเ้ปรียบเทียบพฤติกรรมของบุคคลกบัมาตรฐานท่ีวางไว ้โดยใช้
เคร่ืองมือเป็นส่ิงเร้า 

2. ความสามารถดา้นการอ่านเชิงวเิคราะห์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนโดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคการ
อ่านแบบ PQRST พบวา่ ความสามารถดา้นการอ่านเชิงวิเคราะห์ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ รัชนีวรรณ ศรีนรคุตร (2553) ศึกษาเร่ือง การพัฒนาความสามารถการอ่านเพ่ือความเข้าใจวิชา
ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 2 วิทยาลัยนาฏศิลปะอ่างทอง โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ PQRST 
ผลการวจิยัพบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชเ้ทคนิคการอ่านแบบ PQRST หลงัการทดลองและก่อนการทดลอง แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

โดยผูว้ิจยัไดจ้ดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคการอ่านแบบ PQRST ซ่ึงจดัการเรียนรู้แบ่งเป็น 5 ขั้นตอน (Spache & Berg, 1966)  
คือ (1) P (Preview) ขั้นส ารวจ นกัเรียนส ารวจส่วนต่าง ๆ ของหนงัสือ (2) Q (Question) ขั้นตั้งค  าถาม หลงัจากท่ีนกัเรียนส ารวจ
หนงัสือท่ีอ่านแลว้ ใหน้กัเรียนตั้งค  าถามกบัความคิดหลกั ๆ หรือหวัขอ้ยอ่ย (3) R (Read) ขั้นการอ่าน นกัเรียนตอ้งอ่านเน้ือเร่ืองดว้ย
ความเขา้ใจ พยายามอ่านไปเร่ือย ๆ เพื่อให้คุน้เคยกบัเน้ือหา (4) S (Self-Recite) ขั้นสรุป นกัเรียนสรุปเร่ืองท่ีอ่าน โดยควรสรุปการ
อ่านในรูปแบบของตนเอง (5) T (Test) นกัเรียนท าการทดสอบความรู้จากเร่ืองท่ีอ่าน เพ่ือทดสอบความรู้และความจ าจากเร่ืองท่ีอ่านมาแลว้ 

3. ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคการอ่านแบบ PQRST พบวา่ นกัเรียนมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจด้านการจัดการเรียนรู้เป็นล าดบัท่ี 1 รองลงมาคือ ด้าน
บรรยากาศการจดัการเรียนรู้ และดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการจดัการเรียนรู้ ตามล าดบั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ในดา้นการ
จดัการเรียนรู้ ประเด็นท่ีนักเรียนมีความพึงพอใจมาก  เป็นล าดบัท่ี 1 คือ นักเรียนมีความเขา้ใจในเน้ือการอ่านเชิงวิเคราะห์ ดว้ย
เทคนิคการอ่านแบบ PQRST ทั้งน้ี อาจเพราะเป็นกระบวนการอ่านท่ีมีความต่อเน่ืองสัมพนัธ์กนั สอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของ 
อรพินท์ จิตรัตน์พิพฒัน์ (2562) ท่ีกล่าววา่ กระบวนการเรียนรู้ตามกระบวนการอ่านแบบ PQRST ช่วยให้นกัเรียนมีพฒันาการการ
อ่านเชิงวิเคราะห์มากข้ึน ดา้นบรรยากาศการจดัการเรียนรู้ ประเด็นท่ีนกัเรียนมีความพึงพอใจมาก เป็นล าดบัท่ี 1 คือ การจดัการเรียนรู้
ส่งเสริมความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างครูและนักเรียน อาจเพราะเป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีครูคอยให้ค  าปรึกษาและตอบขอ้สงสัยของ
นกัเรียนท่ีปฏิบติักิจกรรม สอดคลอ้งกบั ธิดา บู่สามสาย (2559) ท่ีกล่าววา่ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้นกัเรียนเรียนดว้ย
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วิธีการจดัการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่งผลให้งานวิจยัน้ี เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยั ซ่ึงอาจมี
สาเหตุจากการท่ีผูเ้รียนไดป้ฏิบติัตามเทคนิคการอ่านแบบ PQRST ดงัน้ี ขั้นท่ี 1 Preview การอ่านส ารวจ พบวา่ นกัเรียนสามารถบอก
ลกัษณะของบทอ่านไดอ้ย่างถูกตอ้ง แสดงให้เห็นถึงความเขา้ใจในภาพรวมของเน้ือหาในบทอ่าน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ  
สมพร จารุนฎั (2553) ท่ีกล่าวไวว้่า การส ารวจก่อนอ่าน คือ การท าความคุน้เคยกบัขอ้ความท่ีอ่าน เพื่อให้ทราบว่า มีเน้ือหาสาระ
เก่ียวกบัอะไร ขั้นท่ี 2 Question การตั้งค  าถาม พบวา่ นกัเรียนสามารถตั้งค  าถามไดส้อดคลอ้งกบัหัวขอ้ต่าง ๆของบทอ่าน สอดคลอ้ง
กบัแนวคิดของ เอมอร เนียมน้อย (2551) ท่ีไดก้ล่าวไวว้่า ขั้นตั้งค  าถามหลงัจากการอ่านส ารวจเสร็จแลว้ ให้ถามตนเองว่า ส่ิงท่ี
ตอ้งการทราบคืออะไร และตั้งค  าถามจากเน้ือเร่ืองท่ีอ่านตามล าดบัยอ่หนา้ ขั้นท่ี 3 Read การอ่าน พบวา่ นกัเรียนมีความตั้งใจในการ
อ่านบทอ่านและตอบค าถามของตนเองท่ีไดต้ั้งค  าถามไว ้สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ฉวีวรรณ คูหาอภินนัท์ (2542) ท่ีไดก้ล่าวไวว้า่ 
การอ่าน เป็นการตอบค าถามท่ีตนอยากรู้ ซ่ึงจะตอ้งอ่านอยา่งละเอียด ขั้นท่ี 4 Self-Recite การสรุปความ พบวา่ นกัเรียนเขียนสรุป
ความไดถู้กตอ้งครอบคลุมทุกหวัขอ้ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ประดบั จนัทร์สุขศรี (2551) ท่ีไดก้ล่าววา่ การสรุปความ คือ พิจารณา
เฉพาะประเด็นหลกัของเร่ือง แลว้น ามาเรียบเรียงใหม่ ขั้นท่ี 5 Test การทดสอบ พบวา่นกัเรียนสามารถท าแบบทดสอบการอ่านเชิง
วเิคราะห์ไดต้ามวตัถุประสงคข์องการวจิยั สอดคลอ้งกบั บุญชม ศรีสะอาด, นิภา ศรีไพโรจน์ และนุชวนา ทองทวี (2528) ท่ีกล่าวถึง
การทดสอบว่า เป็นกระบวนการวดัผลท่ีกระท าอย่างมีระบบ เพ่ือใชเ้ปรียบเทียบพฤติกรรมของบุคคลกบัมาตรฐานท่ีวางไว ้โดยใช้
เคร่ืองมือเป็นส่ิงเร้า 

2. ความสามารถดา้นการอ่านเชิงวเิคราะห์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนโดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคการ
อ่านแบบ PQRST พบวา่ ความสามารถดา้นการอ่านเชิงวิเคราะห์ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ รัชนีวรรณ ศรีนรคุตร (2553) ศึกษาเร่ือง การพัฒนาความสามารถการอ่านเพ่ือความเข้าใจวิชา
ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 2 วิทยาลัยนาฏศิลปะอ่างทอง โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ PQRST 
ผลการวจิยัพบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชเ้ทคนิคการอ่านแบบ PQRST หลงัการทดลองและก่อนการทดลอง แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

โดยผูว้ิจยัไดจ้ดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคการอ่านแบบ PQRST ซ่ึงจดัการเรียนรู้แบ่งเป็น 5 ขั้นตอน (Spache & Berg, 1966)  
คือ (1) P (Preview) ขั้นส ารวจ นกัเรียนส ารวจส่วนต่าง ๆ ของหนงัสือ (2) Q (Question) ขั้นตั้งค  าถาม หลงัจากท่ีนกัเรียนส ารวจ
หนงัสือท่ีอ่านแลว้ ใหน้กัเรียนตั้งค  าถามกบัความคิดหลกั ๆ หรือหวัขอ้ยอ่ย (3) R (Read) ขั้นการอ่าน นกัเรียนตอ้งอ่านเน้ือเร่ืองดว้ย
ความเขา้ใจ พยายามอ่านไปเร่ือย ๆ เพื่อให้คุน้เคยกบัเน้ือหา (4) S (Self-Recite) ขั้นสรุป นกัเรียนสรุปเร่ืองท่ีอ่าน โดยควรสรุปการ
อ่านในรูปแบบของตนเอง (5) T (Test) นกัเรียนท าการทดสอบความรู้จากเร่ืองท่ีอ่าน เพ่ือทดสอบความรู้และความจ าจากเร่ืองท่ีอ่านมาแลว้ 

3. ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคการอ่านแบบ PQRST พบวา่ นกัเรียนมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจด้านการจัดการเรียนรู้เป็นล าดบัท่ี 1 รองลงมาคือ ด้าน
บรรยากาศการจดัการเรียนรู้ และดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการจดัการเรียนรู้ ตามล าดบั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ในดา้นการ
จดัการเรียนรู้ ประเด็นท่ีนักเรียนมีความพึงพอใจมาก  เป็นล าดบัท่ี 1 คือ นักเรียนมีความเขา้ใจในเน้ือการอ่านเชิงวิเคราะห์ ดว้ย
เทคนิคการอ่านแบบ PQRST ทั้งน้ี อาจเพราะเป็นกระบวนการอ่านท่ีมีความต่อเน่ืองสัมพนัธ์กนั สอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของ 
อรพินท์ จิตรัตน์พิพฒัน์ (2562) ท่ีกล่าววา่ กระบวนการเรียนรู้ตามกระบวนการอ่านแบบ PQRST ช่วยให้นกัเรียนมีพฒันาการการ
อ่านเชิงวิเคราะห์มากข้ึน ดา้นบรรยากาศการจดัการเรียนรู้ ประเด็นท่ีนกัเรียนมีความพึงพอใจมาก เป็นล าดบัท่ี 1 คือ การจดัการเรียนรู้
ส่งเสริมความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างครูและนักเรียน อาจเพราะเป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีครูคอยให้ค  าปรึกษาและตอบขอ้สงสัยของ
นกัเรียนท่ีปฏิบติักิจกรรม สอดคลอ้งกบั ธิดา บู่สามสาย (2559) ท่ีกล่าววา่ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้นกัเรียนเรียนดว้ย
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ความสนุกสนาน เปิดโอกาสให้นักเรียนไดช่้วยเหลือกนัในกลุ่ม เป็นบรรยากาศท่ีเกิดข้ึนจากการจดัการเรียนรู้ท่ีมีการล าดบัขั้นตอนท่ี
ชดัเจน  

 
ข้อเสนอแนะเพือ่การน าไปใช้ 

 
1. การจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคการอ่านแบบ PQRST ครูตอ้งศึกษาขั้นตอนของจดักิจกรรม เพ่ือไม่ใหเ้กิดความสบัสน  
2. ครูผูส้อนควรให้ความรู้เก่ียวกบัเทคนิคการอ่านแบบ PQRST กบันักเรียน จนนกัเรียนเกิดความเขา้ใจในทุกขั้นตอน 
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บทคดัย่อ 

 
 การวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนสรุปความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
หลงัเรียนระหวา่งกลุ่มท่ีเรียนดว้ยกลวธีิอาร์อีเอพีกบักลุ่มท่ีเรียนดว้ยวธีิสอนแบบปกติ (2) เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนสรุป
ความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนเรียนและหลงัเรียนด้วยกลวิธีอาร์อีเอพี และ (3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธีอาร์อีเอพี กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในงานวิจัย เป็นนักเรียนท่ีก าลงัศึกษาอยู่ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวดัล าพญา (จ าเนียรบ ารุงวิทย)์ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ซ่ึงไดม้าจากการสุ่มอยา่งง่าย โดยใช้
ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม จ านวน 2 ห้องเรียน จากนั้น จบัสลากเพื่อเลือกกลุ่มทดลองจดัการเรียนรู้ดว้ยกลวิธีอาร์อีเอพี และกลุ่ม
ควบคุมจดัการเรียนรู้ดว้ยวธีิสอนแบบปกติ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ (1) แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสอนดว้ยกลวิธีอาร์อีเอพี (2) 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสอนดว้ยวธีิสอนแบบปกติ (3) แบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียนสรุปความ และ (4) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยกลวิธีอาร์อีเอพี สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบ t test Dependent และ t test Independent 
 ผลการวจิยัพบวา่  
 1. ความสามารถในการเขียนสรุปความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 หลงัเรียนระหวา่งกลุ่มท่ีเรียนดว้ยกลวิธีอาร์อีเอ
พี กบั กลุ่มท่ีเรียนดว้ยวธีิสอนแบบปกติ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 2. ความสามารถในการเขียนสรุปความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเรียนดว้ยกลวิธีอาร์อีเอพี หลงัเรียนสูงกวา่ก่อน
เรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 3. นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีความพึงพอใจต่อการจดัเรียนรู้การเขียนสรุปความดว้ยกลวิธีอาร์อีเอพี โดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก  
 
ค าส าคญั: การเขียนสรุปความ, กลวธีิอาร์อีเอพี, วธีิสอนแบบปกติ 
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Abstract 

 
The objectives of this research were (1) To compare the ability in summary writing of the grade 6 students. After they 

studying between the group who learned using the REAP strategy and the group who learned with the traditional teaching (2) To 
compare the ability to summaries write of grade 6 students before and after learning with REAP and (3) To study the satisfaction 
of grade 6 students studying of write summaries with REAP strategy. The samples in this research were students who were 
studying in 2 classes of Grade 6, Semester 2, academic year 2021 of Watlampaya (jamnienbumrungwit) School acquired by 
Simple random sampling. The samples in this research were students who had nearby ability. The experimental group for learning 
management by using the REAP strategy. And the control group for learning with the traditional teaching. The tools used in this 
research are (1) learning management plan from REAP strategy, (2) learning management plan from traditional, (3) quiz for test 
about the ability in summary writing and (4) The Satisfaction questionnaire on REAP strategy. Statistics used to analyze data are 
mean, standard deviation, and t test dependent and t test independent. 

Result of the research is found that 
1. The ability in summary writing of grade 6 students after learning between the REAP learning group and the 

traditional teaching was different with statistical significance level at .05 
2. The ability in summary writing of grade 6 students who study with REAP strategy After studying is higher than 

before studying with statistical significance level at .05 
3. Grade 6 students were overall satisfied with using the REAP strategy at a high level. 

 
Keywords: Writing Summary, REAP Strategy, Traditional Teaching  
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Abstract 

 
The objectives of this research were (1) To compare the ability in summary writing of the grade 6 students. After they 

studying between the group who learned using the REAP strategy and the group who learned with the traditional teaching (2) To 
compare the ability to summaries write of grade 6 students before and after learning with REAP and (3) To study the satisfaction 
of grade 6 students studying of write summaries with REAP strategy. The samples in this research were students who were 
studying in 2 classes of Grade 6, Semester 2, academic year 2021 of Watlampaya (jamnienbumrungwit) School acquired by 
Simple random sampling. The samples in this research were students who had nearby ability. The experimental group for learning 
management by using the REAP strategy. And the control group for learning with the traditional teaching. The tools used in this 
research are (1) learning management plan from REAP strategy, (2) learning management plan from traditional, (3) quiz for test 
about the ability in summary writing and (4) The Satisfaction questionnaire on REAP strategy. Statistics used to analyze data are 
mean, standard deviation, and t test dependent and t test independent. 

Result of the research is found that 
1. The ability in summary writing of grade 6 students after learning between the REAP learning group and the 

traditional teaching was different with statistical significance level at .05 
2. The ability in summary writing of grade 6 students who study with REAP strategy After studying is higher than 

before studying with statistical significance level at .05 
3. Grade 6 students were overall satisfied with using the REAP strategy at a high level. 
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เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

956956

 
 

บทน า 
 

ภาษาไทยเป็นเอกลกัษณ์ประจ าชาติ เป็นสมบติัทางวฒันธรรมอนัก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ เสริมสร้างความเขา้ใจ และ
ความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั ท าให้สามารถประกอบธุรกิจการงานและการด ารงชีวิตร่วมกนัในสังคมประชาธิปไตยไดอ้ยา่งมีความสุข 
และเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์ จากแหล่งขอ้มูลสารสนเทศต่าง ๆ เพ่ือพฒันาความรู้ความคิด วิเคราะห์ 
วจิารณ์ และสร้างสรรค ์ใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงทางสงัคม ความเจริญกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนน าไปใช้
ในการพฒันาอาชีพให้มีความมัน่คงได ้นอกจากน้ี ภาษายงัเป็นส่ิงท่ีแสดงถึงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษดา้นวฒันธรรม  ประเพณี  
ชีวทศัน์ โลกทศัน์ และสุนทรียภาพ โดยบนัทึกไวเ้ป็นวรรณคดีอนัล ้าค่า ภาษาไทยจึงเป็นสมบติัของชาติท่ีควรค่าแก่การเรียนรู้เพ่ือ
อนุรักษแ์ละสืบสานให้อยูคู่่ชาติไทยตลอดไป (กรมวิชาการ, 2545) จากความส าคญัดงักล่าว กระทรวงศึกษาธิการจึงไดก้ าหนดให้
วิชาภาษาไทยเป็นวิชาพ้ืนฐานในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 โดยก าหนดสาระและมาตรฐานการ
เรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จ านวน 5 สาระ ไดแ้ก่ สาระท่ี 1 การอ่าน สาระท่ี 2 การเขียน สาระท่ี 3 การฟัง การดู และการพูด 
สาระท่ี 4 หลกัภาษา และสาระท่ี 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 

การเขียน เป็นทกัษะท่ีส าคญัและจ าเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจ าวนั เพราะการเขียนเป็นเคร่ืองมือในการถ่ายทอดความรู้สึก 
 นึกคิด ความเช่ือ จินตนาการ และประสบการณ์ต่าง ๆ ให้ผูอ่ื้นทราบอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรท่ีสามารถตรวจสอบได ้ดงันั้น นกัเรียน
ควรไดรั้บการฝึกให้สามารถใชท้กัษะการเขียนไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเขียนสรุปความ เป็นทกัษะการเขียน
เบ้ืองตน้ท่ีช่วยใหน้กัเรียนสามารถจบัใจความส าคญั ใชถ่้ายทอดความรู้ ความคิด และความเขา้ใจจากเร่ืองท่ีตนเองศึกษาได ้เพราะ
การเขียนสรุปความเป็นทกัษะที่สืบเน่ืองและสัมพนัธ์กบัการอ่านจบัใจความ กล่าวคือ เป็นการส่ือสารท่ีผูเ้ขียนตอ้งแสดงทั้ ง
สมรรถภาพในการอ่านจบัใจความใหถู้กตอ้ง ชดัเจน ต่อเน่ือง สละสลวย เป็นภาษาเขียนท่ีดีดว้ย การเขียนสรุปความจึงมีความส าคญั
และประโยชน์ต่อการศึกษามาก (จุไรรัตน์ ลกัษณะศิริ และอารียา หุตินทะ, 2555) นอกจากน้ี การเขียนสรุปความ ยงัมีความส าคญัอีก  
2 ประการ คือ ความส าคญัต่อตนเอง คือ พฒันาทกัษะการรับสาร ทั้งการฟัง ดู และอ่าน ให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน เป็นวิธีการส่วนหน่ึง
ของการท างานและท าให้งานนั้นส าเร็จ สามารถบนัทึกสาระส าคญัของสารท่ีไดรั้บเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อให้สามารถน าไปปรับ
ประยกุตใ์ชไ้ดท้นัท่วงที และความส าคญัต่อสงัคม คือ ขอ้มูลท่ีไดรั้บการจดบนัทึกอยา่งเป็นระบบ สามารถน ามาใชเ้ป็นแหล่งสืบคน้
หรืออ้างอิงได้ จึงกล่าวได้ว่า ผูท่ี้มีความสามารถในการเขียนสรุปความย่อมเป็นก าลังส าคัญต่อการพัฒนาองค์กร เพราะมี
ความสามารถในการจบัใจความส าคญั ใคร่ครวญ และวเิคราะห์ได ้ตลอดจนท าให้มีขอ้มูลประกอบการตดัสินใจในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง
ไดโ้ดยง่าย (วรวรรธน์ ศรียาภยั, 2555) การเขียนสรุปความจึงมีความส าคญัในการศึกษาเล่าเรียนและการด าเนินชีวิตประจ าวนั มกัจะ
เก่ียวกบัการคิดวเิคราะห์เร่ืองราวท่ีไดย้นิไดฟั้งมา เพ่ือประโยชน์ในการส่ือสารกบับุคคลอ่ืน โดยภาษาท่ีใช ้ตอ้งมีใจความกระชบัและ
สมบูรณ์ 

จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียน 
วดัล าพญา (จ าเนียรบ ารุงวทิย)์ อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม พบวา่ ผลการทดสอบในรายวิชาภาษาไทย สาระการเขียนมีคะแนน
เฉล่ีย 45.00 ซ่ึงต ่ากวา่คะแนนเฉล่ียระดบัประเทศ พบปัญหาวา่ นกัเรียนเรียบเรียงขอ้ความไม่ถูกตอ้ง ไม่สามารถสรุปประเด็นส าคญั
ของเร่ืองท่ีอ่านได ้ปัญหาดงักล่าว แสดงให้เห็นวา่ นกัเรียนมีพ้ืนฐานเก่ียวกบัการเขียนสรุปความนอ้ย และขาดการฝึกฝนการเขียน
สรุปความใหมี้ประสิทธิภาพ ซ่ึงปัญหาน้ี ส่วนหน่ึงเกิดจากครูไม่ค่อยฝึกการเขียนสรุปความให้กบันกัเรียนเท่าท่ีควร เพราะจ านวน
นกัเรียนมาก ท าให้ไม่มีเวลาตรวจ ประกอบกบัในปัจจุบนัครูมกัออกขอ้สอบแบบปรนยัเป็นส่วนใหญ่ นกัเรียนจึงขาดการฝึกเขียน 
หรือเรียบเรียงขอ้ความต่าง ๆ (นิจสุดา อภินนัทาภรณ์, 2555) จากปัญหาดงักล่าว จะเห็นไดว้า่ การจดัการเรียนการสอนเพื่อให้นกัเรียน
เขียนสรุปความไดน้ั้น นักเรียนตอ้งไดรั้บการฝึกฝน การเรียนรู้ของนกัเรียนตอ้งมีความหมายสอดคลอ้งกบักระบวนการเรียนรู้ของ

 
 

นกัเรียน ผูว้ิจยัจึงไดศึ้กษาคน้ควา้เอกสารงานวิจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขียนสรุปความซ่ึ งมีอยูห่ลายวิธี โดยผูว้ิจยัเห็นวา่ วิธีท่ี
เหมาะสมคือ การสอนเขียนสรุปความดว้ยกลวธีิอาร์อีเอพี ซ่ึงเป็นกลวธีิท่ีจะสามารถพฒันาความสามารถในการเขียนสรุปความของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ได ้

กลวิธีอาร์อีเอพี เป็นกลวิธีท่ีสนับสนุนและส่งเสริมการอ่านและการเขียนให้มีประสิทธิภาพ โดยท าให้ผูอ่้านสามารถเขา้ใจ
เร่ืองท่ีอ่าน และวิเคราะห์สาระส าคญัของเร่ืองได ้ผ่านกระบวนการทางความคิดและกระบวนการเขียนประเภทต่าง ๆ โดยกลวิธี 
อาร์อีเอพ ีประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นท่ี 1 R = Read ให้นกัเรียนอ่านบทอ่านท่ีก าหนดไว ้ขั้นท่ี 2 E = Encode ให้นกัเรียนถ่ายทอด
ผลของการอ่านออกมา แลว้เรียบเรียงเป็นภาษาของตนเอง ขั้นท่ี 3 A = Annotate ให้นกัเรียนเขียนน าเสนอผลจากการอ่าน ในขั้นตอนน้ี
ถือวา่ เป็นขั้นตอนท่ีส าคญัท่ีสุดของกลวิธีอาร์อีเอพี เพราะก่อนลงมือเขียน นกัเรียนจะตอ้งผ่านกระบวนการคิดระดบัสูง และตกผลึก
ออกมาเป็นงานเขียนของตนเอง และขั้นท่ี 4 P Ponder ใหน้กัเรียนสะทอ้นผลจากการอ่านและการคิด ผา่นการน าเสนองานเขียนท่ีตนเอง
ไดเ้ขียนข้ึน และแลกเปล่ียนความเห็นกบัผูอ่ื้น (Eanet & Manzo, 1976) เม่ือปฏิบติัตามขั้นตอน จะส่งผลใหน้กัเรียนเขา้ใจความหมาย
ของข้อความและค าศัพท์ในขอ้ความท่ีอ่าน สามารถสรุปใจความส าคัญ และสามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์เร่ืองท่ีอ่านได ้
นอกจากน้ี ในแต่ละขั้นตอน กลวธีิอาร์อีเอพียงัช่วยส่งเสริมกระบวนการคิดและกระบวนการเขียนของนกัเรียน โดยนกัเรียนจะไดฝึ้ก
ใชค้วามคิดอยา่งถูกตอ้ง มีความลึกซ้ึง และท าให้เกิดการตอบสนองกบัเร่ืองท่ีอ่าน โดยถ่ายทอดความเขา้ใจและความคิดผ่านการ
เขียน แล้วเรียบเรียงโดยใช้ส านวนภาษาของนักเรียนเอง จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง พบว่า กลวิธีอาร์อีเอพีช่วยพฒันา
ความสามารถในการอ่าน การเขียน และการคิดควบคู่ไปพร้อมกันได้ ดังท่ี ณัฐพร สายกฤษณะ (2563) ได้ศึกษาการพัฒนา
ความสามารถในการอ่านวิเคราะห์และการเขียนสรุปความของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามกลวิธี
อาร์อีเอพี ร่วมกบัเทคนิคการใชผ้งักราฟิก ผลการวิจยัพบวา่ ความสามารถในการอ่านวิเคราะห์และการเขียนสรุปความของนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามกลวิธีอาร์อีเอพี ร่วมกบัเทคนิคการใชผ้งักราฟิก หลงัการเรียนรู้สูงกว่า
ก่อนจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

ดว้ยเหตุน้ี ผูว้จิยัจึงเห็นวา่ ขั้นตอนของกลวธีิอาร์อีเอพีนั้น จะท าให้นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจในดา้นของการเขียนสรุป
ความได ้ผูว้จิยัจึงไดจ้ดัการเรียนรู้ดว้ยกลวธีิอาร์อีเอพี เพ่ือพฒันาความสามารถในการเขียนสรุปความ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีท่ี 6 โรงเรียนวดัล าพญา (จ าเนียรบ ารุงวิทย)์ อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม และเป็นแนวทางส าหรับครูผูส้อน และผูส้นใจเพื่อ
น าไปใชพ้ฒันาความสามารถในการเขียนสรุปความของนกัเรียนใหเ้พ่ิมสูงข้ึน 

 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนสรุปความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 หลงัเรียนระหวา่งกลุ่มท่ีเรียน
ดว้ยกลวธีิอาร์อีเอพี กบั กลุ่มท่ีเรียนดว้ยวธีิสอนแบบปกติ  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนสรุปความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนเรียนและหลงัเรียน ดว้ย
กลวธีิอาร์อีเอพี  
 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยกลวธีิอาร์อีเอพี  

 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
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นกัเรียน ผูว้ิจยัจึงไดศึ้กษาคน้ควา้เอกสารงานวิจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขียนสรุปความซ่ึ งมีอยูห่ลายวิธี โดยผูว้ิจยัเห็นวา่ วิธีท่ี
เหมาะสมคือ การสอนเขียนสรุปความดว้ยกลวธีิอาร์อีเอพี ซ่ึงเป็นกลวธีิท่ีจะสามารถพฒันาความสามารถในการเขียนสรุปความของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ได ้

กลวิธีอาร์อีเอพี เป็นกลวิธีท่ีสนับสนุนและส่งเสริมการอ่านและการเขียนให้มีประสิทธิภาพ โดยท าให้ผูอ่้านสามารถเขา้ใจ
เร่ืองท่ีอ่าน และวิเคราะห์สาระส าคญัของเร่ืองได ้ผ่านกระบวนการทางความคิดและกระบวนการเขียนประเภทต่าง ๆ โดยกลวิธี 
อาร์อีเอพ ีประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นท่ี 1 R = Read ให้นกัเรียนอ่านบทอ่านท่ีก าหนดไว ้ขั้นท่ี 2 E = Encode ให้นกัเรียนถ่ายทอด
ผลของการอ่านออกมา แลว้เรียบเรียงเป็นภาษาของตนเอง ขั้นท่ี 3 A = Annotate ให้นกัเรียนเขียนน าเสนอผลจากการอ่าน ในขั้นตอนน้ี
ถือวา่ เป็นขั้นตอนท่ีส าคญัท่ีสุดของกลวิธีอาร์อีเอพี เพราะก่อนลงมือเขียน นกัเรียนจะตอ้งผ่านกระบวนการคิดระดบัสูง และตกผลึก
ออกมาเป็นงานเขียนของตนเอง และขั้นท่ี 4 P Ponder ใหน้กัเรียนสะทอ้นผลจากการอ่านและการคิด ผา่นการน าเสนองานเขียนท่ีตนเอง
ไดเ้ขียนข้ึน และแลกเปล่ียนความเห็นกบัผูอ่ื้น (Eanet & Manzo, 1976) เม่ือปฏิบติัตามขั้นตอน จะส่งผลใหน้กัเรียนเขา้ใจความหมาย
ของข้อความและค าศัพท์ในขอ้ความท่ีอ่าน สามารถสรุปใจความส าคัญ และสามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์เร่ืองท่ีอ่านได ้
นอกจากน้ี ในแต่ละขั้นตอน กลวธีิอาร์อีเอพียงัช่วยส่งเสริมกระบวนการคิดและกระบวนการเขียนของนกัเรียน โดยนกัเรียนจะไดฝึ้ก
ใชค้วามคิดอยา่งถูกตอ้ง มีความลึกซ้ึง และท าให้เกิดการตอบสนองกบัเร่ืองท่ีอ่าน โดยถ่ายทอดความเขา้ใจและความคิดผ่านการ
เขียน แล้วเรียบเรียงโดยใช้ส านวนภาษาของนักเรียนเอง จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง พบว่า กลวิธีอาร์อีเอพีช่วยพฒันา
ความสามารถในการอ่าน การเขียน และการคิดควบคู่ไปพร้อมกันได้ ดังท่ี ณัฐพร สายกฤษณะ (2563) ได้ศึกษาการพัฒนา
ความสามารถในการอ่านวิเคราะห์และการเขียนสรุปความของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามกลวิธี
อาร์อีเอพี ร่วมกบัเทคนิคการใชผ้งักราฟิก ผลการวิจยัพบวา่ ความสามารถในการอ่านวิเคราะห์และการเขียนสรุปความของนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามกลวิธีอาร์อีเอพี ร่วมกบัเทคนิคการใชผ้งักราฟิก หลงัการเรียนรู้สูงกว่า
ก่อนจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

ดว้ยเหตุน้ี ผูว้จิยัจึงเห็นวา่ ขั้นตอนของกลวธีิอาร์อีเอพีนั้น จะท าให้นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจในดา้นของการเขียนสรุป
ความได ้ผูว้จิยัจึงไดจ้ดัการเรียนรู้ดว้ยกลวธีิอาร์อีเอพี เพ่ือพฒันาความสามารถในการเขียนสรุปความ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีท่ี 6 โรงเรียนวดัล าพญา (จ าเนียรบ ารุงวิทย)์ อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม และเป็นแนวทางส าหรับครูผูส้อน และผูส้นใจเพื่อ
น าไปใชพ้ฒันาความสามารถในการเขียนสรุปความของนกัเรียนใหเ้พ่ิมสูงข้ึน 

 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนสรุปความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 หลงัเรียนระหวา่งกลุ่มท่ีเรียน
ดว้ยกลวธีิอาร์อีเอพี กบั กลุ่มท่ีเรียนดว้ยวธีิสอนแบบปกติ  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนสรุปความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนเรียนและหลงัเรียน ดว้ย
กลวธีิอาร์อีเอพี  
 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยกลวธีิอาร์อีเอพี  

 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  
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ขอบเขตของการวจิยั 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวดัล าพญา (จ าเนียรบ ารุงวิทย)์ ท่ีก าลงัศึกษาใน
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 3 หอ้งเรียน รวมนกัเรียนทั้งหมด 67 คน 

2. กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวดัล าพญา (จ าเนียรบ ารุงวิทย)์ ท่ีก าลงัศึกษาใน
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ซ่ึงไดจ้ากการสุ่มอยา่งง่าย (simple random sampling) จ านวน 2 ห้องเรียน รวมนกัเรียนทั้งหมด 44 
คน โดยทั้งสองกลุ่ม มีความสามารถใกลเ้คียงกนั จากนั้น จบัสลากโดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เพื่อเลือกรูปแบบการจดัการเรียนรู้
โดยนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/1 จ านวน 22 คน จดัการเรียนรู้ดว้ยกลวิธีอาร์อีเอพี และนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/2 จ านวน 
22 คน จดัการเรียนรู้ดว้ยวธีิสอนแบบปกติ 
 
ตัวแปรทีศึ่กษา 

1. ตวัแปรตน้ (independent variable) คือ วิธีสอน ไดแ้ก่ การจดัการเรียนรู้ดว้ยกลวิธีอาร์อีเอพี และการจดัการเรียนรู้ดว้ย
วธีิการสอนแบบปกติ 

2. ตวัแปรตาม (dependent variables) คือ ความสามารถในการเขียนสรุปความ และความพึงพอใจในการเรียน 
 
ระยะเวลาในการทดลอง 
 การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัด าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ใชร้ะยะเวลาในการทดลอง 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 
2 ชัว่โมง ใชเ้วลาในการทดสอบก่อนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 1 ชัว่โมง และหลงัการจดักิจกรรมเรียนรู้ 1 ชัว่โมง รวมทั้งส้ิน 10 ชัว่โมง 
 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
 

 1. เป็นแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือพฒันาความสามารถในการเขียนสรุปความใหไ้ดป้ระสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 2. ผูส้อนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน สามารถน าการจดัการเรียนรู้ดว้ยกลวธีิอาร์อีเอพี ไปปรับใชใ้นการสอนเน้ือหาวิชาอ่ืน ๆ ได ้
 

กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

 
 
 

 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 
 
 

การจดัการเรียนรู้ดว้ยกลวิธีอาร์อีเอพี 

การจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีการสอนแบบปกติ 

ความพึงพอใจในการเรียนท่ีมีต่อกลวิธีอาร์อีเอพี 

ความสามารถในการเขียนสรุปความ 

 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

การเขียนสรุปความ 
การเขียนสรุปความ เป็นการเก็บรวบรวมขอ้ประเด็นหลกั ๆ ในเร่ืองนั้น ๆ แลว้น ามาเขียนเรียบเรียงใหม่ด้วยภาษาท่ี

สละสลวย มีความหมายท่ีผูอ่้านเขา้ใจครบถว้นและน าขอ้มูลไปใชป้ระโยชน์ได ้ไพรถ เลิศพิริยกมล (2554) กล่าวถึงการเขียนสรุปความ
ไวว้่า เป็นการรวบรวมใจความส าคัญของเร่ือง หรือหาประเด็นหลักของเร่ืองออกมาให้ได้ แลว้น ามาเรียบเรียงด้วยถอ้ยค าท่ี
สละสลวย 
 กลวธีิในการเขียนสรุปความนั้น ผูเ้ขียนจ าเป็นตอ้งเขา้ใจเร่ืองท่ีฟังหรืออ่านอยา่งละเอียด สามารถจบัประเด็นส าคญัในเร่ือง
นั้น ๆ ไดอ้ยา่งชดัเจน ครบถว้น และน ามาเรียบเรียงใหม่ดว้ยภาษาท่ีสละสลวย ครบถว้น ตรงประเด็น สุวรรณี อุดมผล (2555) กล่าวว่า 
กลวิธีการเขียนสรุปความ จะตอ้งสรุปเร่ืองท่ีจะย่ออย่างละเอียด แลว้ตั้งค  าถามกบัตวัเองว่า เร่ืองอะไร ใครท าอะไร กบัใคร ท่ีไหน 
เม่ือไร และไดผ้ลอยา่งไร โดยแยกขอ้ความออกเป็นตอน ๆ แลว้จบัใจความให้ไดว้่าดว้ยเร่ืองอะไร น าใจความส าคญัทั้งหมดมาเรียบ
เรียงใหม่ ใหง่้ายและดีท่ีสุด ไม่ควรใชส้รรพนามบุรุษท่ี 1 และสรรพนามบุรุษท่ี 2 ในขอ้ความท่ียอ่ความ ส านวนท่ียอ่ตอ้งไม่ใช่ส านวน
เดิม ตดัค าฟุ่ มเฟือยหรือรายละเอียดท่ีไม่จ าเป็นออกใหห้มด ควรใชค้  าธรรมดาท่ีทุกคนเขา้ใจง่าย ประโยคควรใชป้ระโยคสั้น ๆ และ
ถูกหลกัไวยากรณ์ ถา้ซ ้ าเน้ือความใหน้ ามากล่าวเพียงคร้ังเดียว ถา้มีค าราชาศพัทช์ั้นใด อยูใ่นเร่ือง เม่ือยอ่ตอ้งใชใ้ห้ถูกตอ้ง ไม่ควรใช้
อกัษรยอ่ นอกจากช่ือเตม็ยาวมาก และเม่ือเรียบเรียงยอ่เสร็จแลว้ ควรทบทวนดูวา่ เร่ืองท่ียอ่นั้นมี เน้ือความติดต่อกนัดีหรือไม่ 
 เกณฑก์ารใหค้ะแนนการเขียนสรุปความ มีหลากหลายทศันะ ผูว้ิจยัมีความมุ่งหวงัท่ีจะประเมินผลโดยการทดสอบการใช้
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเขียนสรุปความ ซ่ึงแนวคิดของเกณฑก์ารวดัและประเมินผล สุนนัทา มัน่เศรษฐวิทย ์(2544) มีเกณฑ์
การวดัผลการเขียนสรุปความไดด้งัน้ี (1) การสรุปเน้ือเร่ืองยอ่ ตอ้งมีการสรุปไดต้รงประเด็น สาระส าคญัครบถว้น มีความชดัเจน (2) 
การใชห้ลกัภาษา ตอ้งมีการใชห้ลกัภาษาท่ีถูกตอ้งใหม้ากท่ีสุด และใชถ้อ้ยค าทางภาษาไดเ้หมาะสมกบับริบทของเร่ืองท่ีฟังหรืออ่าน (3) 
ความถูกตอ้งของการเขียน และ (4) ความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของการเขียน  
 
กลวธีิอาร์อีเอพ ี
 กลวธีิอาร์อีเอพี เป็นกลวธีิท่ีช่วยพฒันาผูเ้รียนในดา้นทกัษะการอ่านเชิงวเิคราะห์และการเขียน เพื่อพฒันาผูเ้รียนใหส้ามารถ
เขียนสรุปความได ้Eanet and Manzo (1976)ไดใ้ห้ความหมายของกลวิธีแบบอาร์อีเอพี โดยสรุปไดว้า่ เป็นกลวิธีท่ีสนบัสนุนและ
ส่งเสริมการอ่านท่ีมีประสิทธิภาพ ท าให้ผูอ่้านเขา้ใจเร่ืองท่ีอ่านและวิเคราะห์สาระส าคญัของเร่ืองไดผ้่านกระบวนการคิดและการ
เขียนเพ่ือเช่ือมโยงประเด็นต่าง ๆ ท าให้ผูอ่้านไดรั้บความรู้ โดยกล่าววา่ หลกัการพ้ืนฐานของการจดัการเรียนการสอนดว้ยกลวิธีมี  
4 ขั้นตอน คือ  
 ขั้นท่ี 1 Read การอ่านขอ้ความ การคน้หาขอ้ความพ้ืนฐานท่ีผูแ้ต่งตอ้งการส่ือสาร 
 ขั้นท่ี 2 Encode การบนัทึกขอ้มูล การแปลขอ้ความท่ีผูแ้ต่งเขียนข้ึน ดว้ยภาษาของตนเอง 
 ขั้นท่ี 3 Annotate การเขียนอธิบาย การน าขอ้ความมาเขียนอธิบายเพื่อเป็นค าตอบ  โดยเลือกใชเ้พียงหน่ึงรูปแบบในการ
น าเสนอค าตอบ โดยมีรูปแบบของการเขียนตอบท่ีหลากหลาย 
 ขั้นท่ี 4 Ponder การพิจารณาไตร่ตรอง การน าส่ิงท่ีไดจ้ากการอ่านและการเขียนของตนเองและเพ่ือน มาแลกเปล่ียนและ
แสดงความคิดเห็นร่วมกนั 
 ประโยชน์ของกลวิธีอาร์อีเอพีนั้น มีประโยชน์ต่อการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้การเพ่ิมและพฒันาทกัษะการเขียนสรุป
ความ โดยการใชแ้นวทางการเขียนท่ีหลากหลาย เพ่ือกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความคิดสร้างสรรคใ์นการสรุปความจากเร่ืองท่ีฟังหรือ



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
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959959

 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

การเขียนสรุปความ 
การเขียนสรุปความ เป็นการเก็บรวบรวมขอ้ประเด็นหลกั ๆ ในเร่ืองนั้น ๆ แลว้น ามาเขียนเรียบเรียงใหม่ด้วยภาษาท่ี

สละสลวย มีความหมายท่ีผูอ่้านเขา้ใจครบถว้นและน าขอ้มูลไปใชป้ระโยชน์ได ้ไพรถ เลิศพิริยกมล (2554) กล่าวถึงการเขียนสรุปความ
ไวว้่า เป็นการรวบรวมใจความส าคัญของเร่ือง หรือหาประเด็นหลักของเร่ืองออกมาให้ได้ แลว้น ามาเรียบเรียงด้วยถอ้ยค าท่ี
สละสลวย 
 กลวธีิในการเขียนสรุปความนั้น ผูเ้ขียนจ าเป็นตอ้งเขา้ใจเร่ืองท่ีฟังหรืออ่านอยา่งละเอียด สามารถจบัประเด็นส าคญัในเร่ือง
นั้น ๆ ไดอ้ยา่งชดัเจน ครบถว้น และน ามาเรียบเรียงใหม่ดว้ยภาษาท่ีสละสลวย ครบถว้น ตรงประเด็น สุวรรณี อุดมผล (2555) กล่าวว่า 
กลวิธีการเขียนสรุปความ จะตอ้งสรุปเร่ืองท่ีจะย่ออย่างละเอียด แลว้ตั้งค  าถามกบัตวัเองว่า เร่ืองอะไร ใครท าอะไร กบัใคร ท่ีไหน 
เม่ือไร และไดผ้ลอยา่งไร โดยแยกขอ้ความออกเป็นตอน ๆ แลว้จบัใจความให้ไดว้่าดว้ยเร่ืองอะไร น าใจความส าคญัทั้งหมดมาเรียบ
เรียงใหม่ ใหง่้ายและดีท่ีสุด ไม่ควรใชส้รรพนามบุรุษท่ี 1 และสรรพนามบุรุษท่ี 2 ในขอ้ความท่ียอ่ความ ส านวนท่ียอ่ตอ้งไม่ใช่ส านวน
เดิม ตดัค าฟุ่ มเฟือยหรือรายละเอียดท่ีไม่จ าเป็นออกใหห้มด ควรใชค้  าธรรมดาท่ีทุกคนเขา้ใจง่าย ประโยคควรใชป้ระโยคสั้น ๆ และ
ถูกหลกัไวยากรณ์ ถา้ซ ้ าเน้ือความใหน้ ามากล่าวเพียงคร้ังเดียว ถา้มีค าราชาศพัทช์ั้นใด อยูใ่นเร่ือง เม่ือยอ่ตอ้งใชใ้ห้ถูกตอ้ง ไม่ควรใช้
อกัษรยอ่ นอกจากช่ือเตม็ยาวมาก และเม่ือเรียบเรียงยอ่เสร็จแลว้ ควรทบทวนดูวา่ เร่ืองท่ียอ่นั้นมี เน้ือความติดต่อกนัดีหรือไม่ 
 เกณฑก์ารใหค้ะแนนการเขียนสรุปความ มีหลากหลายทศันะ ผูว้ิจยัมีความมุ่งหวงัท่ีจะประเมินผลโดยการทดสอบการใช้
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเขียนสรุปความ ซ่ึงแนวคิดของเกณฑก์ารวดัและประเมินผล สุนนัทา มัน่เศรษฐวิทย ์(2544) มีเกณฑ์
การวดัผลการเขียนสรุปความไดด้งัน้ี (1) การสรุปเน้ือเร่ืองยอ่ ตอ้งมีการสรุปไดต้รงประเด็น สาระส าคญัครบถว้น มีความชดัเจน (2) 
การใชห้ลกัภาษา ตอ้งมีการใชห้ลกัภาษาท่ีถูกตอ้งใหม้ากท่ีสุด และใชถ้อ้ยค าทางภาษาไดเ้หมาะสมกบับริบทของเร่ืองท่ีฟังหรืออ่าน (3) 
ความถูกตอ้งของการเขียน และ (4) ความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของการเขียน  
 
กลวธีิอาร์อีเอพ ี
 กลวธีิอาร์อีเอพี เป็นกลวธีิท่ีช่วยพฒันาผูเ้รียนในดา้นทกัษะการอ่านเชิงวเิคราะห์และการเขียน เพื่อพฒันาผูเ้รียนใหส้ามารถ
เขียนสรุปความได ้Eanet and Manzo (1976)ไดใ้ห้ความหมายของกลวิธีแบบอาร์อีเอพี โดยสรุปไดว้า่ เป็นกลวิธีท่ีสนบัสนุนและ
ส่งเสริมการอ่านท่ีมีประสิทธิภาพ ท าให้ผูอ่้านเขา้ใจเร่ืองท่ีอ่านและวิเคราะห์สาระส าคญัของเร่ืองไดผ้่านกระบวนการคิดและการ
เขียนเพ่ือเช่ือมโยงประเด็นต่าง ๆ ท าให้ผูอ่้านไดรั้บความรู้ โดยกล่าววา่ หลกัการพ้ืนฐานของการจดัการเรียนการสอนดว้ยกลวิธีมี  
4 ขั้นตอน คือ  
 ขั้นท่ี 1 Read การอ่านขอ้ความ การคน้หาขอ้ความพ้ืนฐานท่ีผูแ้ต่งตอ้งการส่ือสาร 
 ขั้นท่ี 2 Encode การบนัทึกขอ้มูล การแปลขอ้ความท่ีผูแ้ต่งเขียนข้ึน ดว้ยภาษาของตนเอง 
 ขั้นท่ี 3 Annotate การเขียนอธิบาย การน าขอ้ความมาเขียนอธิบายเพื่อเป็นค าตอบ  โดยเลือกใชเ้พียงหน่ึงรูปแบบในการ
น าเสนอค าตอบ โดยมีรูปแบบของการเขียนตอบท่ีหลากหลาย 
 ขั้นท่ี 4 Ponder การพิจารณาไตร่ตรอง การน าส่ิงท่ีไดจ้ากการอ่านและการเขียนของตนเองและเพ่ือน มาแลกเปล่ียนและ
แสดงความคิดเห็นร่วมกนั 
 ประโยชน์ของกลวิธีอาร์อีเอพีนั้น มีประโยชน์ต่อการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้การเพ่ิมและพฒันาทกัษะการเขียนสรุป
ความ โดยการใชแ้นวทางการเขียนท่ีหลากหลาย เพ่ือกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความคิดสร้างสรรคใ์นการสรุปความจากเร่ืองท่ีฟังหรือ



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

960960

 
 

อ่าน กมลพทัธ์ โพธ์ิทอง (2554) ไดก้ล่าวถึงขอ้ดีของกลวิธีอาร์อีเอพี ท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอน สรุปไดว้่า สามารถเพิ่มและ
พฒันาความคิดสร้างสรรคแ์ละการเรียน ความสามารถในการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ ความสามารถในการเขียน คะแนนในการท า
แบบทดสอบ และสร้างปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล 
 
วธีิการสอนแบบปกต ิ

วธีิการสอนแบบปกติหรือวิธีการสอนตามคู่มือครูนั้น คือ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีครูนิยมใชก้นัทัว่ไป ไดแ้ก่ บรรยาย 
อภิปราย การซกัถาม การจดบนัทึก และการท าแบบฝึกหัด ขั้นตอนการสอนดว้ยวิธีแบบปกติมี 3 ขั้นตอน คือขั้นท่ี 1 ขั้นน าเขา้สู่
บทเรียน ขั้นท่ี 2 ขั้นด าเนินการสอน และขั้นท่ี 3 ขั้นสรุปบทเรียน (สุภชัฌาน์ ศรีเอ่ียม, 2564) 
 

วธีิด าเนินการวจิยั 
 
 1. ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวดัล าพญา (จ าเนียรบ ารุงวิทย)์ ท่ีก าลงัศึกษาใน
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 3 หอ้งเรียน รวมนกัเรียนทั้งหมด 67 คน 
 2. กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวดัล าพญา (จ าเนียรบ ารุงวิทย)์ ท่ีก าลงัศึกษา
ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ซ่ึงไดจ้ากการสุ่มอยา่งง่าย (simple random sampling) จ านวน 2 หอ้งเรียน รวมนกัเรียนทั้งหมด 44 
คน โดยทั้งสองกลุ่มมีความสามรถใกลเ้คียงกนั จากนั้นจบัสลากเพ่ือเลือกรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
6/1 จ านวน 22 คน จดัการเรียนรู้ดว้ยกลวิธีอาร์อีเอพี และนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/2 จ านวน 22 คน จดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีสอน
แบบปกติ 

3. การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั มีดงัน้ี 
    3.1 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสอนดว้ยกลวธีิอาร์อีเอพี และแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสอนดว้ยวธีิสอนแบบปกติ 

           ผูว้จิยัด าเนินการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีท่ีสอนดว้ยกลวธีิอาร์อีเอพี จ านวน 4 แผน แผนละ 2 ชัว่โมง รวมทั้งส้ิน 
8 ชัว่โมง และแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสอนดว้ยวิธีสอนแบบปกติ จ านวน 4 แผน แผนละ 2 ชัว่โมง รวมทั้งส้ิน 8 ชัว่โมง จากนั้น ให้
อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหาและการใชภ้าษา ก่อนน าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน พิจารณาความตรงเชิง
เน้ือหา (content validity) และน าผลมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence--IOC) โดยแผนการจดัการ
เรียนรู้ท่ีสอนดว้ยกลวธีิอาร์อีเอพี ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งอยูร่ะหวา่ง 0.67-1.00 และแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสอนดว้ยวิธีสอนแบบ
ปกติ ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งอยูร่ะหวา่ง 0.67-1.00 และปรับปรุงแกไ้ข จดัท าเป็นฉบบัสมบูรณ์ 

    3.2 แบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียนสรุปความ 
            ผูว้ิจยัด าเนินการสร้างแบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียนสรุปความและเกณฑก์ารตรวจให้คะแนน (scoring 
rubric) ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ใช้ทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน ดว้ยการจดัการเรียนรู้ท่ีสอนดว้ยกลวิธีอาร์อีเอพี และการ
จดัการเรียนรู้ท่ีสอนดว้ยวธีิสอนแบบปกติ เป็นแบบอตันยั น าแบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียนสรุปความท่ีสร้างข้ึน เสนอ
อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผูเ้ช่ียวชาญ  จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสมของภาษาและพิจารณาความเท่ียงตรงเชิง
เน้ือหาไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) อยูร่ะหวา่ง 0.67-1.00 น าแบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียนสรุปความและเกณฑก์าร
ตรวจให้คะแนน ท่ีไดป้รับปรุงแลว้ไปทดลองใช ้(try-out) โดยพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน พบวา่ มีค่าเท่ากบั 
0.79 แลว้จึงน าแบบทดสอบไปใชจ้ริง 

    3.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยกลวธีิอาร์อีเอพี 

 
 

            ผูว้ิจยัด าเนินการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยกลวิธีอาร์อีเอพี ท่ีมีเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท จ านวน 10 ขอ้ จากนั้น น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน เสนออาจารย ์
ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์และผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสมของภาษาและพิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของ
แบบสอบถาม ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ไดค้่า 1.00 แลว้น าผลไปปรับแกไ้ข จดัท าเป็นฉบบัสมบูรณ์ 

4. การด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
    4.1 ก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
    4.2 เลือกแบบแผนการทดลอง 
    4.3 ทดสอบก่อนเรียน กบันกัเรียนกลุ่มทดลองและนกัเรียนกลุ่มควบคุม ดว้ยแบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียน

สรุปความฉบบัก่อนเรียน 
    4.4 ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีผูว้ิจัยสร้างข้ึน โดยกลุ่มทดลองเป็นนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6/1 จ านวน 22 คน ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสอนด้วยกลวิธีอาร์อีเอพี  และกลุ่มควบคุมเป็นนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6/2 จ านวน 22 คน ใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสอนดว้ยวิธีสอนแบบปกติ จ านวนกลุ่มละ 4 แผน แผนละ 2 ชัว่โมง 
เป็นเวลากลุ่มละ 8 ชัว่โมง 

    4.5 ทดสอบหลงัเรียน กบันกัเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ดว้ยแบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียนสรุป
ความฉบบัหลงัเรียน 

    4.6 ด าเนินการใหน้กัเรียนท าแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยกลวธีิอาร์อีเอพี 
 

ผลการวจิยั 
 
 การวิจัยเร่ือง “ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธีอาร์อีเอพี ท่ีมีต่อความสามารถในการเขียนสรุปความของนักเรียน  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6” ผูว้จิยัน าเสนอผลการวจิยั ดงัน้ี 
 
ตาราง 1  
ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนสรุปความของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 หลงัเรียน ระหว่างกลุ่มท่ีเรียนด้วยกลวิธี
อาร์อีเอพี กับ กลุ่มท่ีเรียนด้วยวิธีสอนแบบปกติ 
กลุ่มตวัอยา่ง                  n                        X̅                              SD         t                         p value 
กลุ่มทดลอง                  22                      36.27                           1.62 
กลุ่มควบคุม                 22                      31.21                            3.22 

      
     6.30                         .00 

  
 จากตาราง 1 พบวา่ ความสามารถในการเขียนสรุปความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 หลงัเรียน ระหวา่งกลุ่มท่ีเรียน
ดว้ยกลวธีิอาร์อีเอพี กบั กลุ่มท่ีเรียนดว้ยวธีิสอนแบบปกติ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี

961961

 
 

            ผูว้ิจยัด าเนินการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยกลวิธีอาร์อีเอพี ท่ีมีเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท จ านวน 10 ขอ้ จากนั้น น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน เสนออาจารย ์
ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์และผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสมของภาษาและพิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของ
แบบสอบถาม ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ไดค้่า 1.00 แลว้น าผลไปปรับแกไ้ข จดัท าเป็นฉบบัสมบูรณ์ 

4. การด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
    4.1 ก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
    4.2 เลือกแบบแผนการทดลอง 
    4.3 ทดสอบก่อนเรียน กบันกัเรียนกลุ่มทดลองและนกัเรียนกลุ่มควบคุม ดว้ยแบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียน

สรุปความฉบบัก่อนเรียน 
    4.4 ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีผูว้ิจัยสร้างข้ึน โดยกลุ่มทดลองเป็นนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6/1 จ านวน 22 คน ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสอนด้วยกลวิธีอาร์อีเอพี  และกลุ่มควบคุมเป็นนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6/2 จ านวน 22 คน ใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสอนดว้ยวิธีสอนแบบปกติ จ านวนกลุ่มละ 4 แผน แผนละ 2 ชัว่โมง 
เป็นเวลากลุ่มละ 8 ชัว่โมง 

    4.5 ทดสอบหลงัเรียน กบันกัเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ดว้ยแบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียนสรุป
ความฉบบัหลงัเรียน 

    4.6 ด าเนินการใหน้กัเรียนท าแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยกลวธีิอาร์อีเอพี 
 

ผลการวจิยั 
 
 การวิจัยเร่ือง “ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธีอาร์อีเอพี ท่ีมีต่อความสามารถในการเขียนสรุปความของนักเรียน  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6” ผูว้จิยัน าเสนอผลการวจิยั ดงัน้ี 
 
ตาราง 1  
ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนสรุปความของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 หลงัเรียน ระหว่างกลุ่มท่ีเรียนด้วยกลวิธี
อาร์อีเอพี กับ กลุ่มท่ีเรียนด้วยวิธีสอนแบบปกติ 
กลุ่มตวัอยา่ง                  n                        X̅                              SD         t                         p value 
กลุ่มทดลอง                  22                      36.27                           1.62 
กลุ่มควบคุม                 22                      31.21                            3.22 

      
     6.30                         .00 

  
 จากตาราง 1 พบวา่ ความสามารถในการเขียนสรุปความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 หลงัเรียน ระหวา่งกลุ่มท่ีเรียน
ดว้ยกลวธีิอาร์อีเอพี กบั กลุ่มท่ีเรียนดว้ยวธีิสอนแบบปกติ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

962962

 
 

ตาราง 2  
ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนสรุปความของนักเรียนช้ันประถมศึกษา ปีท่ี 6 ก่อนเรียนและหลงัเรียน ด้วยกลวิธีอาร์อีเอพี 
การทดลอง                n                            X̅                                SD         t                  p value 
ก่อนเรียน                  22                           23.98                           4.11 
หลงัเรียน                  22                           36.27                           1.62 

      
     6.91                  .00 

  
จากตาราง 2 พบว่า ความสามารถในการเขียนสรุปความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเรียนดว้ยกลวิธีอาร์อีเอพี 

หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

ตาราง 3  
ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อกลวิธีอาร์อีเอพี  
รายการประเมิน X̅ SD แปลความหมาย ล าดบั 
ดา้นการจดัการเรียนรู้ 
ดา้นบรรยากาศการจดัการเรียนรู้ 
ดา้นประโยชนท่ี์ไดรั้บจากการเรียนรู้ 
                                   ภาพรวม 

4.32 
4.42 
4.40 
4.38 

0.92 
0.88 
0.93 
0.91 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

2 
3 
1 

  
จากตาราง 3 พบวา่ ระดบัความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อกลวิธีอาร์อีเอพี โดยภาพรวมมีคะแนน

เฉล่ียอยู่ท่ี 4.38 ซ่ึงอยูใ่นระดบัท่ีมีความพึงพอใจมาก โดยสามารถเรียงล าดบัระดบัความพึงพอใจรายดา้นไดด้งัน้ี ดา้นประโยชน์ท่ี
ไดรั้บจากการเรียนรู้ ดา้นการจดัการเรียนรู้ และดา้นบรรยากาศการจดัการเรียนรู้ 
 

อภิปรายผล 
 

จากผลการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 1. จากผลการวจิยัพบวา่ ความสามารถในการเขียนสรุปความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 หลงัเรียนระหวา่งกลุ่มท่ี
เรียนดว้ยกลวธีิอาร์อีเอพี กบั กลุ่มท่ีเรียนดว้ยวธีิสอนแบบปกติ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะ
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยกลวิธีอาร์อีเอพี เป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นพฒันาความสามารถของผูเ้รียน ทั้งในดา้นการ
อ่าน การคิด และการเขียน ควบคู่กนั โดยมีขั้นตอนในการพฒันาความสามารถของผูเ้รียนเป็นล าดบัขั้นอยา่งชดัเจน การจดักิจกรรม
การเรียนรู้ส่งเสริมความสามารถดา้นการเขียนสรุปความดว้ยกลวิธีอาร์อีเอพี จึงท าให้นกัเรียนมีความสนใจในการอ่าน เพื่อน ามา
เขียนสรุปความไดม้ากข้ึน และสามารถจบัใจความส าคญัจากเร่ืองท่ีอ่านไดดี้ยิ่งข้ึน ซ่ึงในแต่ละขั้นตอน มีส่วนช่วยในการพฒันา
ความสามารถในการอ่านและการเขียนของนกัเรียน สอดคลอ้งกบั Eanet and Manzo (1976) ไดก้ล่าวไวว้า่ กลวธีิอาร์อีเอพี เป็นกลวธีิ
ท่ีสนับสนุนและส่งเสริมการอ่านท่ีมีประสิทธิภาพ ท าให้ผูอ่้านเข้าใจเร่ืองท่ีอ่านและวิเคราะห์สาระส าคัญของเร่ืองได้ ผ่าน
กระบวนการคิดและการเขียนเพ่ือเช่ือมโยงประเด็นต่าง ๆ ท าให้ผูอ่้านไดรั้บความรู้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สุรีรัตน์ อกัษรกาญจน์ (2559) 
พบวา่ กลวธีิอาร์อีเอพี สามารถพฒันาความสามารถในการอ่านของนกัเรียนใหดี้ข้ึนได ้เม่ือน ามาใชใ้นการเรียนการสอนจะมีส่วนใน

 
 

การช่วยใหน้กัเรียนสามารถจดบนัทึกตามประเดน็ท่ีไดมี้การก าหนดร่วมกนัไดอ้ยา่งตรงประเดน็ จึงท าใหน้กัเรียนเขา้ใจภาพรวมของ
บทอ่านทั้งหมดไดอ้ยา่งเป็นระบบและชดัเจนมากยิง่ข้ึน 
 2. จากผลการวจิยัพบวา่ ความสามารถในการเขียนสรุปความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเรียนดว้ยกลวธีิอาร์อีเอพี 
หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ี อาจเป็นผลมาจาก กลวธีิอาร์อีเอพีสามารถพฒันาความสามารถ
ในการเขียนของนกัเรียนใหดี้ข้ึนได ้เน่ืองจากผูว้ิจยัไดใ้ห้แนวทางในการสรุปความรู้แก่นกัเรียน เพ่ือให้นกัเรียนสามารถด าเนินการ
ในขั้นท่ี 2 Encode การบนัทึกขอ้มูล เม่ือนักเรียนสามารถบนัทึกขอ้มูลท่ีไดจ้ากการอ่านอย่างเป็นระบบแลว้ จึงมีส่วนช่วยให้ใน 
ขั้นท่ี 3 Annotate ซ่ึงเป็นขั้นตอนของการเขียนอธิบาย นักเรียนสามารถน าขอ้มูลเหล่านั้น มาเรียบเรียงข้ึนใหม่ไดด้ว้ยภาษาของ
ตนเอง สอดคลอ้งกบั Manzo et al. (2002) ไดก้ล่าวไวว้า่ ขั้นท่ี 3 Annotate เป็นศูนยก์ลางของกลวิธีอาร์อีเอพี ท าให้นกัเรียนไดเ้รียน
วิธีการเขียนท่ีสร้างข้ึน เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์การเรียนรู้ต่าง ๆ ในการเขียนเช่ือมโยง ผูอ่้านจะตอ้งแยกแยะ และสังเคราะห์
แนวคิดท่ีผูแ้ต่งน าเสนอ และถ่ายทอดแนวคิดเหล่าน้ี โดยใชค้  าพูดของตนเอง และให้ตกผลึกเป็นผลลพัธ์ในการเขียน ดงันั้น การใช้
กลวิธีอาร์อีเอพี จึงสามารถพฒันาความสามารถในการเขียนสรุปความของนักเรียนได ้สอดคลอ้งกบั เพียรศิลป์ ปินชยั (2555) ซ่ึง
กล่าวถึงประโยชน์ของกลวธีิอาร์อีเอพี ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาความสามารถในการเขียน สรุปไดว้า่ กลวิธีอาร์อีเอพีสามารถพฒันา
ความสามารถในการเขียนของผูเ้รียนได ้
 3. จากผลการวจิยัพบวา่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีความพึงพอใจต่อกลวิธีอาร์อีเอพี อยูใ่นระดบัมาก ทั้งในดา้นการ
จดัการเรียนรู้ ดา้นบรรยากาศการจดัการเรียนรู้ และดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้ ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะกลวธีิอาร์อีเอพี ส่งเสริม
บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการฝึกทกัษะการคิด ส่งผลใหพ้ฒันาความสามารถในการเขียนสรุปความของนกัเรียนให้สูงข้ึนได ้ทั้งน้ี บทอ่าน
ท่ีน ามาใช้ในการจดัการเรียนรู้ฝึกการเขียนสรุปความมีความน่าสนใจ มีความหลากหลาย และเหมาะกับวยัของนักเรียน ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้นั้น มีกิจกรรมให้นักเรียนไดร่้วมกระท าผ่านการน าเสนอให้เพ่ือนร่วมชั้นไดรั้บฟัง เปิดโอกาสให้นักเรียนได้
ร่วมกนัแสดงความคิดเห็น สามารถซักถามหรือตอบค าถามเก่ียวกบัเน้ือหาท่ีไดเ้รียน ครูมีการเสริมแรงทางบวกให้ผูเ้รียนโดยการ
กล่าวค าชมเชย หรือให้ของรางวลัเล็กนอ้ยตามสมควร สอดคลอ้งกบัทฤษฎีการเรียนรู้ของ ธอร์นไดค ์(ทิศนา แขมมณี, 2564) ท่ีวา่ 
หากผูเ้รียนกระท าพฤติกรรมตอบสนองส่ิงเร้าแลว้ ไดรั้บผลท่ีพึงพอใจ เขาก็จะกระท าพฤติกรรมนั้นซ ้ าอีก การยกยอ่งชมเชย การให้
การยอมรับ มีรางวลัเป็นการกระตุน้ความสนใจ การจดับรรยากาศการเรียนไม่ให้ตึงเครียด ในขณะท ากิจกรรมนกัเรียนจะไดท้ราบ
ผลการท างาน การทดสอบอย่างรวดเร็ว เพ่ือแกไ้ขขอ้ผิดพลาด และน าส่ิงท่ีดีจากการเรียนรู้คร้ังก่อน ไปใชใ้นการเรียนรู้คร้ังต่อไป 
และการให้การเสริมแรงทางบวก มกัจะท าให้พฤติกรรมการเรียนรู้นั้น คงอยูแ่ละเพ่ิมข้ึน ลว้นเป็นปัจจยัท่ีส่งผลให้ผูเ้รียน มีความ 
พึงพอใจในการเรียน 
 จากการอภิปรายผลขา้งตน้ เป็นขอ้มูลเชิงประจกัษท่ี์ท าให้ผูว้จิยัพบวา่ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยกลวิธีอาร์อีเอพี สามารถ
พฒันาความสามารถในการเขียนสรุปความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ให้เพ่ิมสูงข้ึน ทั้งยงัเน้นพฒันาความสามารถของ
ผูเ้รียนในดา้นการอ่าน การคิด และการเขียนควบคู่กนั รวมทั้งนกัเรียนยงัมีความพึงพอใจในระดบัมากต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ดว้ยกลวธีิอาร์อีเอพี อีกดว้ย 
 

ข้อเสนอแนะผลการวจิยั 
 

 1. จากการวจิยัพบวา่ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยกลวธีิอาร์อีเอพี นั้น เนน้พฒันาความสามารถของผูเ้รียน ทั้งในดา้นการ
อ่าน การคิด และการเขียนควบคู่กนั ดงันั้น ครูผูส้อนสามารถน าวิธีสอนดว้ยกลวิธีอาร์อีเอพี ไปใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้
เก่ียวกบัการพฒันาทกัษะการอ่าน หรือพฒันาทกัษะการคิดในลกัษณะอ่ืนได ้เช่น การอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ การอ่านวเิคราะห์ เป็นตน้ 
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การช่วยใหน้กัเรียนสามารถจดบนัทึกตามประเดน็ท่ีไดมี้การก าหนดร่วมกนัไดอ้ยา่งตรงประเดน็ จึงท าใหน้กัเรียนเขา้ใจภาพรวมของ
บทอ่านทั้งหมดไดอ้ยา่งเป็นระบบและชดัเจนมากยิง่ข้ึน 
 2. จากผลการวจิยัพบวา่ ความสามารถในการเขียนสรุปความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเรียนดว้ยกลวธีิอาร์อีเอพี 
หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ี อาจเป็นผลมาจาก กลวธีิอาร์อีเอพีสามารถพฒันาความสามารถ
ในการเขียนของนกัเรียนใหดี้ข้ึนได ้เน่ืองจากผูว้ิจยัไดใ้ห้แนวทางในการสรุปความรู้แก่นกัเรียน เพ่ือให้นกัเรียนสามารถด าเนินการ
ในขั้นท่ี 2 Encode การบนัทึกขอ้มูล เม่ือนักเรียนสามารถบนัทึกขอ้มูลท่ีไดจ้ากการอ่านอย่างเป็นระบบแลว้ จึงมีส่วนช่วยให้ใน 
ขั้นท่ี 3 Annotate ซ่ึงเป็นขั้นตอนของการเขียนอธิบาย นักเรียนสามารถน าขอ้มูลเหล่านั้น มาเรียบเรียงข้ึนใหม่ไดด้ว้ยภาษาของ
ตนเอง สอดคลอ้งกบั Manzo et al. (2002) ไดก้ล่าวไวว้า่ ขั้นท่ี 3 Annotate เป็นศูนยก์ลางของกลวิธีอาร์อีเอพี ท าให้นกัเรียนไดเ้รียน
วิธีการเขียนท่ีสร้างข้ึน เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์การเรียนรู้ต่าง ๆ ในการเขียนเช่ือมโยง ผูอ่้านจะตอ้งแยกแยะ และสังเคราะห์
แนวคิดท่ีผูแ้ต่งน าเสนอ และถ่ายทอดแนวคิดเหล่าน้ี โดยใชค้  าพูดของตนเอง และให้ตกผลึกเป็นผลลพัธ์ในการเขียน ดงันั้น การใช้
กลวิธีอาร์อีเอพี จึงสามารถพฒันาความสามารถในการเขียนสรุปความของนักเรียนได ้สอดคลอ้งกบั เพียรศิลป์ ปินชยั (2555) ซ่ึง
กล่าวถึงประโยชน์ของกลวธีิอาร์อีเอพี ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาความสามารถในการเขียน สรุปไดว้า่ กลวิธีอาร์อีเอพีสามารถพฒันา
ความสามารถในการเขียนของผูเ้รียนได ้
 3. จากผลการวจิยัพบวา่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีความพึงพอใจต่อกลวิธีอาร์อีเอพี อยูใ่นระดบัมาก ทั้งในดา้นการ
จดัการเรียนรู้ ดา้นบรรยากาศการจดัการเรียนรู้ และดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้ ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะกลวธีิอาร์อีเอพี ส่งเสริม
บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการฝึกทกัษะการคิด ส่งผลใหพ้ฒันาความสามารถในการเขียนสรุปความของนกัเรียนให้สูงข้ึนได ้ทั้งน้ี บทอ่าน
ท่ีน ามาใช้ในการจดัการเรียนรู้ฝึกการเขียนสรุปความมีความน่าสนใจ มีความหลากหลาย และเหมาะกับวยัของนักเรียน ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้นั้น มีกิจกรรมให้นักเรียนไดร่้วมกระท าผ่านการน าเสนอให้เพ่ือนร่วมชั้นไดรั้บฟัง เปิดโอกาสให้นักเรียนได้
ร่วมกนัแสดงความคิดเห็น สามารถซักถามหรือตอบค าถามเก่ียวกบัเน้ือหาท่ีไดเ้รียน ครูมีการเสริมแรงทางบวกให้ผูเ้รียนโดยการ
กล่าวค าชมเชย หรือให้ของรางวลัเล็กนอ้ยตามสมควร สอดคลอ้งกบัทฤษฎีการเรียนรู้ของ ธอร์นไดค ์(ทิศนา แขมมณี, 2564) ท่ีวา่ 
หากผูเ้รียนกระท าพฤติกรรมตอบสนองส่ิงเร้าแลว้ ไดรั้บผลท่ีพึงพอใจ เขาก็จะกระท าพฤติกรรมนั้นซ ้ าอีก การยกยอ่งชมเชย การให้
การยอมรับ มีรางวลัเป็นการกระตุน้ความสนใจ การจดับรรยากาศการเรียนไม่ให้ตึงเครียด ในขณะท ากิจกรรมนกัเรียนจะไดท้ราบ
ผลการท างาน การทดสอบอย่างรวดเร็ว เพ่ือแกไ้ขขอ้ผิดพลาด และน าส่ิงท่ีดีจากการเรียนรู้คร้ังก่อน ไปใชใ้นการเรียนรู้คร้ังต่อไป 
และการให้การเสริมแรงทางบวก มกัจะท าให้พฤติกรรมการเรียนรู้นั้น คงอยูแ่ละเพ่ิมข้ึน ลว้นเป็นปัจจยัท่ีส่งผลให้ผูเ้รียน มีความ 
พึงพอใจในการเรียน 
 จากการอภิปรายผลขา้งตน้ เป็นขอ้มูลเชิงประจกัษท่ี์ท าให้ผูว้จิยัพบวา่ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยกลวิธีอาร์อีเอพี สามารถ
พฒันาความสามารถในการเขียนสรุปความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ให้เพ่ิมสูงข้ึน ทั้งยงัเน้นพฒันาความสามารถของ
ผูเ้รียนในดา้นการอ่าน การคิด และการเขียนควบคู่กนั รวมทั้งนกัเรียนยงัมีความพึงพอใจในระดบัมากต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ดว้ยกลวธีิอาร์อีเอพี อีกดว้ย 
 

ข้อเสนอแนะผลการวจิยั 
 

 1. จากการวจิยัพบวา่ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยกลวธีิอาร์อีเอพี นั้น เนน้พฒันาความสามารถของผูเ้รียน ทั้งในดา้นการ
อ่าน การคิด และการเขียนควบคู่กนั ดงันั้น ครูผูส้อนสามารถน าวิธีสอนดว้ยกลวิธีอาร์อีเอพี ไปใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้
เก่ียวกบัการพฒันาทกัษะการอ่าน หรือพฒันาทกัษะการคิดในลกัษณะอ่ืนได ้เช่น การอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ การอ่านวเิคราะห์ เป็นตน้ 
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 2. การใชบ้ทอ่านประเภทบทความ ครูควรเลือกบทอ่านท่ีมีความเหมาะสมกบัความรู้เบ้ืองตน้ของนกัเรียนหรือเป็นเร่ืองราว
ท่ีนกัเรียนก าลงัใหค้วามสนใจ หากเลือกใชบ้ทความท่ีมีเน้ือหาค่อนขา้งยาว จะท าใหน้กัเรียนเกิดความเบ่ือหน่าย ซ่ึงจะเป็นอุปสรรค
ในการพฒันาความสามารถของนกัเรียนได ้
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวจิยัคร้ังต่อไป 
 

 1. ควรมีการวิจยัเพ่ือศึกษาผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยกลวิธีอาร์อีเอพีร่วมกบัเทคนิคหรือวิธีการสอนอ่ืน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจดัการเรียนการสอน 
 2. ควรมีการวจิยัเพ่ือศึกษาผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยกลวธีิอาร์อีเอพี เพื่อพฒันาความสามารถในการสรุปความดา้น
อ่ืน นอกจากการเขียน เช่น การอ่านสรุปความ การพดูสรุปความ เป็นตน้ 
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บทคดัย่อ 

 
การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาผลของการจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการสอนตามทฤษฎีการตอบสนอง         

ของผูอ่้านท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 และ (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วรรณคดีของนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้าน กับ นักเรียนท่ีได้รับ           
การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบดั้ งเดิม ประชากรกลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1         
โรงเรียนรวงขา้ว (นามสมมติ) จงัหวดัชลบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 2 ห้องเรียน ไดก้ลุ่มทดลอง 1 ห้องเรียนท่ีจดั   
การเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้าน คือ ม.1/2 จ านวน 36 คน และกลุ่มควบคุม 1 ห้องเรียนท่ีจดั      
การเรียนรู้ดว้ยวธีิสอนแบบดั้งเดิม คือ ม.1/12 จ านวน 36 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั แบ่งเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ (1) เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ประกอบด้วย แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1           
เป็นแบบปรนยัชนิด 4 ตวัเลือก จ านวน 30 ขอ้ ใชเ้ป็นแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีก่อนเรียนและหลงัเรียน      
ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม และ (2) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง ประกอบดว้ย แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีจดัการเรียนรู้ดว้ย
รูปแบบการสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้าน จ านวน 3 แผน แผนละ 1 คาบ คาบละ 55 นาที แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีจดั     
การเรียนรู้ดว้ยวิธีสอนแบบดั้งเดิม จ านวน 3 แผน แผนละ 1 คาบ คาบละ 55 นาที โดยผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญและ            
หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) วเิคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าเฉล่ีย (x̅) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) และทดสอบค่าที (t test)  

ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี (1) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีของนกัเรียนหลงัจากไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการ
สอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้าน สูงกวา่ก่อนการทดลอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ (2) นกัเรียนท่ีไดรั้บการ
จดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้าน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี สูงกวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บ       
การจดัการเรียนรู้ดว้ยวธีิสอนแบบดั้งเดิม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
ค าส าคญั: รูปแบบการสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้าน, ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี  
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Abstract 

 
The aims of this research were to (1) study the effects of using the instructional model based on Reader-Response 

theory on an academic achievement regarding learning about Thai literature of grade seventh students and (2) to compare the 
academic achievement regarding learning about Thai literature of grade seventh students between two groups, Experimental and 
Control. The target population consisted of 72 students who studied in grade seventh in the second semester of the academic year 
2021 at Ruangkhao School (pseudonym) in Chon Buri province, Thailand. The students were divided into the two groups, each of 
which comprised 36 students. Experimental group was taught through lesson plans following the instructional model based on 
Reader-Response theory and Control group was taught through lesson plans following conventional teaching methods. Prior to 
the experiment, both student groups were tested via an Academic Achievement test related to learning about Thai literature. The 
two groups were tested again after four weeks. Research data were analysed by arithmetic means (x̅) standard deviation (SD) and 
testing the significance of the difference with t-test. Research results showed that (1) the Experimental group’s average score of 
academic achievement regarding learning about Thai literature was higher than prior to the experiment at 0.05 level of 
significance. (2) After the experiment, the Experimental group’s average score of academic achievement regarding learning about 
Thai literature was higher than that of Control group at .05 level of significance. 
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บทน า 
 

 การเรียนการสอนวรรณคดี มีความส าคญัต่อผูเ้รียนในทุกระดบัชั้นท่ีควรค่าแก่การศึกษา กล่าวคือ ประโยชน์ท่ีไดจ้าก      
การเรียนวรรณคดี มีทั้ งคุณค่าดา้นเน้ือหา คุณค่าดา้นวรรณศิลป์ และคุณค่าดา้นสังคมและวฒันธรรม มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนเขา้ใจและ
ซาบซ้ึงในเน้ือหาของวรรณคดีท่ีเปรียบเสมือนส่ิงท่ีสะทอ้นให้เห็นความเป็นไปของสังคมในสมยันั้น ๆ รวมทั้งยงัสามารถน าแง่คิด
มาปรับใชใ้นชีวิตประจ าวนัของผูเ้รียนได ้อย่างไรก็ตาม การเรียนการสอนวรรณคดีก็ไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควร มีทั้ งปัญหา           
ท่ีเกิดจากผูเ้รียนและผูส้อน (กระทรวงศึกษาธิการ, ส านกังานวชิาการและมาตรฐานการศึกษา, ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน, 2551) 

จากการท่ีผูว้จิยั สอนวิชาภาษาไทย นักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 รวมทั้งการสัมภาษณ์จากครูผูส้อนภาษาไทย ใน
ระดับชั้นเดียวกนั มีความเห็นสอดคลอ้งกนัว่า ปัญหาเร่ืองการเรียนวรรณคดีของผูเ้รียน  ซ่ึงไดม้าจากการบันทึกการสอนหลงั
แผนการจดัการเรียนรู้วรรณคดีและการสงัเกตผูเ้รียนในคาบเรียนท่ีสอน คือ ผูเ้รียนมองวา่ วรรณคดีเป็นเร่ืองท่ีลา้สมยัและไกลตวั ไม่
เห็นความส าคญัของการเรียนวรรณคดี ไม่เขา้ใจค าศัพท์และเน้ือหาวรรณคดี ส่งผลให้ผูเ้รียนไม่สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ และ
ประเมินค่าวรรณคดีท่ีอ่านได ้สอดคลอ้งกบั ชยัวฒัน์ สุทธิรัตน์ (2558) ท่ีกล่าวถึงปัญหาในการเรียนการสอนวรรณคดีวา่ ผูเ้รียนมอง
วา่การเรียนวรรณคดีไม่สนุกและไม่เห็นประโยชน์จากการเรียนวรรณคดี ควรแกไ้ขจากตวัผูส้อนก่อน เน่ืองจากผูส้อนส่วนใหญ่
มกัจะมุ่งเนน้ไปท่ีการสอนค าศพัท์และเน้ือหาวรรณคดี ให้ผูเ้รียนถอดค าประพนัธ์เอง ไม่มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้บรรยากาศในการ
เรียนรู้น่าสนใจ และไม่เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดแ้สดงความคิดเห็นหรือมีปฏิสัมพนัธ์ในชั้นเรียนเท่าท่ีควร ผูส้อนจึงจ าเป็นตอ้งท าให้
ผูเ้รียนเกิดประสบการณ์ในการเรียนรู้และเช่ือมโยงกบัส่ิงท่ีผูเ้รียนพบในชีวิตจริง ส่งผลท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในสาระท่ี 5 
วรรณคดีและวรรณกรรมไม่เป็นท่ีน่าพอใจ ฉะนั้น ผูส้อนจึงตอ้งให้ความส าคญักบัปัญหาน้ี และปรับเปล่ียนแนวคิด ใชว้ิธีการสอน 
และจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลายให้กระตุน้ความน่าสนใจเพ่ือเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน โดยให้ความส าคญักบั
ผูเ้รียนเป็นส าคญั ดงัท่ี ถนิมรักษ ์ชูชยัมงคล (2557) ไดก้ล่าววา่ ผูท่ี้มีส่วนส าคญัในการพฒันาการเรียนการสอนไดดี้ท่ีสุด คือ ผูส้อน 
ซ่ึงเป็นผูใ้กลชิ้ดและเห็นปัญหาท่ีเกิดกบัผูเ้รียนไดช้ดัเจน  

ปัญหาการเรียนการสอนวรรณคดีดังกล่าวข้างต้น ผูว้ิจัยเห็นสอดคล้องกับแนวคิดส าคัญของทฤษฎีการตอบสนอง           
ของผูอ่้าน จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั มีผูส้นใจและน าทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้านของ Rosenblatt มาใชใ้นการเรียน      
การสอนวรรณคดีอยา่งหลากหลาย เช่นเดียวกบั พรทิพย ์ศิริสมบูรณ์เวช (2547) ไดน้ าทฤษฎีดงักล่าว มาพฒันาเป็นรูปแบบการสอน
ตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้าน และไดก้ล่าววา่ รูปแบบการสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้านส่งเสริมใหผู้เ้รียนเช่ือมโยง
กบัประสบการณ์ของตนเองกบัวรรณคดี เน้นให้ผูเ้รียนคิดและตอบสนองต่อการเรียนรู้วรรณคดีไดอ้ยา่งอิสระ รูปแบบการสอน
ดงักล่าว ประกอบดว้ยขั้นตอน 5 ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี คือ (1) ขั้นสร้างความเขา้ใจเบ้ืองตน้ในการอ่าน (2) ขั้นเช่ือมโยงประสบการณ์ 
(3) ขั้นเรียนรู้อยา่งมีปฏิสมัพนัธ์ (4) ขั้นใหแ้ละรับขอ้มูลป้อนกลบั และ (5) ขั้นทบทวนและเขียนบนัทึกการตอบสนอง งานวิจยัท่ีน า
รูปแบบการสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้าน ไปใชใ้นการพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี เช่น ถนิมรักษ ์ชูชยัมงคล 
(2557) ไดศึ้กษาเร่ือง ผลสัมฤทธ์ิการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนอง
ของผู้อ่าน พบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีจดัการเรียนรู้ ตามทฤษฎีการตอบสนองของ
ผูอ่้านหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และจุฬาลกัษณ์ คชาชยั (2557) ไดศึ้กษาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวรรณคดีไทยของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้าน พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ขณะท่ี วชัราภรณ์ ศรีสิทธิยานนท์ (2559) ก็ไดศึ้กษาผลการใช้
รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้านท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิและเจตคติในการเรียนสาระวรรณคดีและ

วรรณกรรมของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระวรรณคดีและวรรณกรรมของนกัเรียนระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 หลงัเรียน โดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้าน สูงกวา่ ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 และลดัดา อรรคราช (2562) ไดศึ้กษาเร่ือง ผลการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนองของผู้ อ่านในการเรียน
วรรณคดีเร่ือง ขุนช้างขุนแผน ตอนขุนช้างถวายฎีกาท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จังหวัดอ านาจเจริญ พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีเร่ือง ขุนชา้ง
ขุนแผน ตอนขุนชา้งถวายฎีกา ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 29 จงัหวดั
อ านาจเจริญ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 

เหตุผลดังกล่าวมาแล้วข้างต้น ผูว้ิจัยเห็นว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนอง มีจุดเด่นในการน า
ประสบการณ์ของผูเ้รียนมาเช่ือมโยงใชใ้นเรียนวรรณคดี ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั รวมไปถึงส่งเสริมให้ผูเ้รียน               
มีปฏิสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมชั้น และการศึกษางานวิจยัดงัท่ีกล่าวมาแลว้ พบว่า มีงานวิจยัท่ีศึกษาเก่ียวกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วรรณคดีท่ีจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้านท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่ยงัมีจ านวนนอ้ย ผูว้ิจยัจึงสนใจ    
น ารูปแบบการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้านมาใชใ้นการจดัการเรียนรู้วรรณคดีส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา 
ปีท่ี 1 เพ่ือส่งเสริมใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้และเช่ือมโยงความรู้ รวมทั้งน าขอ้คิดจากวรรณคดีมาปรับใชใ้นชีวติจริง 

 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

 
 1. เพื่อศึกษาผลของการจดัการเรียนรู้ ดว้ยรูปแบบการสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้านท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวรรณคดีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีของนกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ ดว้ยรูปแบบการสอนตามทฤษฎี
การตอบสนองของผูอ่้าน กบั นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยวธีิสอนแบบดั้งเดิม 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

รูปแบบการสอนตามทฤษฎกีารตอบสนองของผู้อ่าน 
รูปแบบการสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้าน เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนเช่ือมโยง

ประสบการณ์เดิมของตนเองกับวรรณคดี ผูเ้รียนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกับ
วรรณคดี โดยมีขั้นตอนในการจดัการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นสร้างความเขา้ใจเบ้ืองตน้ในการอ่าน ผูเ้รียนอ่านเน้ือเร่ืองวรรณคดี    
ท่ีก าหนดแลว้ สรุปความเขา้ใจดว้ยตนเองผา่นการพดูหรือเขียน แลว้ร่วมกบัผูส้อนอภิปรายจนชดัเจน (2) ขั้นเช่ือมโยงประสบการณ์ 
ผูเ้รียนอภิปรายร่วมกนัในชั้นเรียน โดยการน าประสบการณ์ของตนเองมาเช่ือมโยงกบัเหตุการณ์หรือประเด็นต่าง ๆ ในวรรณคดี      
(3) ขั้นเรียนรู้อยา่งมีปฏิสัมพนัธ์ แบ่งผูเ้รียนเป็นกลุ่มย่อย ร่วมกนัก าหนดประเด็นการอภิปรายเก่ียวกบัเน้ือเร่ืองวรรณคดี โดยเน้น     
การแสดงความคิดเห็นท่ีเช่ือมโยงกบัประสบการณ์ (4) ขั้นให้และรับขอ้มูลป้อนกลบั ตวัแทนกลุ่มน าเสนอผลงานในชั้นเรียน                 
มีการให้และรับขอ้มูลป้อนกลบัซ่ึงกนัและกนั และ (5) ขั้นทบทวนและเขียนบนัทึกการตอบสนอง ผูเ้รียนทบทวนเน้ือหาท่ีสรุป       
เป็นประเด็นส าคญั แลว้เขียนบนัทึกการเรียนรู้เป็นรายบุคคล ผูส้อนตรวจและใหข้อ้มูลป้อนกลบั (พรทิพย ์ศิริสมบูรณ์เวช, 2547) 

รูปแบบการเรียนการสอนวรรณคดีไทยตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้านของ พรทิพย ์ศิริสมบูรณ์เวช ท่ีผูว้ิจยัน ามา
ศึกษาผลสมัฤทธ์ิการเรียนวรรณคดีไทยของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีหลกัการ 4 ประการ ดงัน้ี 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี

969969

วรรณกรรมของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระวรรณคดีและวรรณกรรมของนกัเรียนระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 หลงัเรียน โดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้าน สูงกวา่ ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 และลดัดา อรรคราช (2562) ไดศึ้กษาเร่ือง ผลการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนองของผู้ อ่านในการเรียน
วรรณคดีเร่ือง ขุนช้างขุนแผน ตอนขุนช้างถวายฎีกาท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จังหวัดอ านาจเจริญ พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีเร่ือง ขุนชา้ง
ขุนแผน ตอนขุนชา้งถวายฎีกา ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 29 จงัหวดั
อ านาจเจริญ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 

เหตุผลดังกล่าวมาแล้วข้างต้น ผูว้ิจัยเห็นว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนอง มีจุดเด่นในการน า
ประสบการณ์ของผูเ้รียนมาเช่ือมโยงใชใ้นเรียนวรรณคดี ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั รวมไปถึงส่งเสริมให้ผูเ้รียน               
มีปฏิสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมชั้น และการศึกษางานวิจยัดงัท่ีกล่าวมาแลว้ พบว่า มีงานวิจยัท่ีศึกษาเก่ียวกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วรรณคดีท่ีจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้านท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่ยงัมีจ านวนนอ้ย ผูว้ิจยัจึงสนใจ    
น ารูปแบบการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้านมาใชใ้นการจดัการเรียนรู้วรรณคดีส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา 
ปีท่ี 1 เพ่ือส่งเสริมใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้และเช่ือมโยงความรู้ รวมทั้งน าขอ้คิดจากวรรณคดีมาปรับใชใ้นชีวติจริง 

 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

 
 1. เพื่อศึกษาผลของการจดัการเรียนรู้ ดว้ยรูปแบบการสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้านท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวรรณคดีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีของนกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ ดว้ยรูปแบบการสอนตามทฤษฎี
การตอบสนองของผูอ่้าน กบั นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยวธีิสอนแบบดั้งเดิม 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

รูปแบบการสอนตามทฤษฎกีารตอบสนองของผู้อ่าน 
รูปแบบการสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้าน เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนเช่ือมโยง

ประสบการณ์เดิมของตนเองกับวรรณคดี ผูเ้รียนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกับ
วรรณคดี โดยมีขั้นตอนในการจดัการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นสร้างความเขา้ใจเบ้ืองตน้ในการอ่าน ผูเ้รียนอ่านเน้ือเร่ืองวรรณคดี    
ท่ีก าหนดแลว้ สรุปความเขา้ใจดว้ยตนเองผา่นการพดูหรือเขียน แลว้ร่วมกบัผูส้อนอภิปรายจนชดัเจน (2) ขั้นเช่ือมโยงประสบการณ์ 
ผูเ้รียนอภิปรายร่วมกนัในชั้นเรียน โดยการน าประสบการณ์ของตนเองมาเช่ือมโยงกบัเหตุการณ์หรือประเด็นต่าง ๆ ในวรรณคดี      
(3) ขั้นเรียนรู้อยา่งมีปฏิสัมพนัธ์ แบ่งผูเ้รียนเป็นกลุ่มย่อย ร่วมกนัก าหนดประเด็นการอภิปรายเก่ียวกบัเน้ือเร่ืองวรรณคดี โดยเน้น     
การแสดงความคิดเห็นท่ีเช่ือมโยงกบัประสบการณ์ (4) ขั้นให้และรับขอ้มูลป้อนกลบั ตวัแทนกลุ่มน าเสนอผลงานในชั้นเรียน                 
มีการให้และรับขอ้มูลป้อนกลบัซ่ึงกนัและกนั และ (5) ขั้นทบทวนและเขียนบนัทึกการตอบสนอง ผูเ้รียนทบทวนเน้ือหาท่ีสรุป       
เป็นประเด็นส าคญั แลว้เขียนบนัทึกการเรียนรู้เป็นรายบุคคล ผูส้อนตรวจและใหข้อ้มูลป้อนกลบั (พรทิพย ์ศิริสมบูรณ์เวช, 2547) 

รูปแบบการเรียนการสอนวรรณคดีไทยตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้านของ พรทิพย ์ศิริสมบูรณ์เวช ท่ีผูว้ิจยัน ามา
ศึกษาผลสมัฤทธ์ิการเรียนวรรณคดีไทยของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีหลกัการ 4 ประการ ดงัน้ี 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

970970

1. การสร้างความเขา้ใจในการอ่านวรรณคดี จากการน าประสบการณ์เดิมของผูเ้รียนมาเช่ือมโยงกบัวรรณคดี  
2. ความแตกต่างระหวา่งบุคคล ผูเ้รียนแต่ละคนมีศกัยภาพในการเขา้ใจวรรณคดีแตกต่างกนัตามประสบการณ์เดิมของ      

แต่ละคน รูปแบบน้ี เนน้การใหเ้สรีภาพแก่ผูเ้รียนในการแสดงความรู้สึก ความคิดเห็นต่อวรรณคดี 
3. การเรียนรู้อยา่งมีปฏิสัมพนัธ์ ผูเ้รียนควรมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้โดยการแลกเปล่ียนความรู้สึกความคิดเห็น

ของตนกบัผูอ่ื้น เพ่ือพฒันาความสามารถในการคิดไตร่ตรอง และการตอบสนองต่อวรรณคดี  
4. การทบทวนและการคิดไตร่ตรอง ผูเ้รียนแต่ละคนควรมีโอกาสทบทวนและคิดไตร่ตรองประสบการณ์จากการอ่าน

วรรณคดีและขอ้มูลป้อนกลบั เพ่ือพฒันาความเขา้ใจในการอ่านวรรณคดี และให้ผูเ้รียนเห็นมุมมองในการตอบสนองต่อวรรณคดี                 
ท่ีหลากหลายมากข้ึน 

 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ศิริชยั กาญจนวาสี (2556) กล่าววา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความสามารถหรือผลท่ีไดจ้ากการเรียนการรู้ของ
ผูเ้รียนรายบุคคลตามแผนท่ีก าหนดไวล่้วงหนา้ และราชบณัฑิตยสถาน (2551) กล่าววา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ส่ิงท่ีสังเกต
และวดัผลไดจ้ากการกระบวนการเรียนรู้ เช่น ความรู้ ความเขา้ใจ หรือเจตคติ ของผูเ้รียน 

สรุปไดว้า่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความรู้ ความเขา้ใจ ความสามารถของนกัเรียน ซ่ึงวดัจากคะแนนสะสมของ
ผูเ้รียนหลงัจากการเรียนตามกระบวนการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงผูว้ิจยัไดศึ้กษาผลท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้รียน จากการเรียนดว้ยรูปแบบการสอน   
ตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้าน และการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีสอนแบบดั้งเดิม เพ่ือตรวจสอบความเขา้ใจของผูเ้รียน จากการท า
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี 

 
วธีิประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ผดุงชยั ภู่พฒัน์ (2551) กล่าวถึงวิธีประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไว ้ดงัน้ี (1) วดัและประเมินดว้ยแบบทดสอบ เช่น 
แบบทดสอบแบบเลือกตอบ แบบทดสอบแบบให้เขียนตอบ เป็นตน้  (2) วดัและประเมินผลจากผลงานท่ีผูเ้รียนท า เช่น การเขียน
รายงาน การท ารายงาน การแต่งบทร้อยกรอง เป็นตน้ (3) วดัและประเมินผลจากการสงัเกตการปฏิบติัจริง เช่น การโตว้าที การแสดง 
บทบาทสมมติ การพดูลกัษณะต่าง ๆ เป็นตน้ (4) วดัและประเมินผลจากกระบวนการท างาน ไม่เนน้พิจารณาผลงาน 

จากขอ้มูลขา้งตน้ มีวธีิประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลากหลายวิธี ทั้งน้ี ครูควรเลือกวิธีการประเมินท่ีหลากหลายและ
เหมาะสมกบัผูเ้รียน โดยค านึงถึงความถูกตอ้ง ความเป็นจริงในการประเมินผลการเรียนรู้ท่ีส าคญั คือ ตอ้งครอบคลุมความสามารถ
ของผูเ้รียนทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นพุทธิพิสัย ด้านจิตพิสัย และดา้นทกัษะพิสัย ด้วย ซ่ึงผูว้ิจยัเลือกใชก้ารทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ           
ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ดว้ยแบบทดสอบแบบเลือกตอบ (multiple choice test) ผูว้จิยัเป็นผูส้ร้าง
ข้ึนเอง ตามแนวคิดการวดัพฤติกรรมการเรียนรู้ดา้นพุทธิพิสยั (cognitive domain) ของบลูม (ทิศนา แขมมณี, 2560) ซ่ึงก าหนด
พฤติกรรมการเรียนรู้ดา้นพทุธิพิสยัไว ้6 ดา้น คือ ดา้นความรู้ ดา้นความเขา้ใจ ดา้นการน าไปใช ้ดา้นการวเิคราะห์ ดา้นการสงัเคราะห์ 
และดา้นการประเมินค่า  
 

วธีิด าเนินการวจิยั 
 

งานวิจยัเร่ืองน้ี เป็นการวิจยัก่ึงทดลอง (quasi experimental research design) มีรูปแบบการวิจยัแบบ Non-Equivalent 
Control Group Pretest/Posttest Design (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2555) ประชากรกลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการวจิยั คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา

ปีท่ี 1 โรงเรียนรวงขา้ว (นามสมมติ) จงัหวดัชลบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ซ่ึงมีการจดัห้องเรียนแบบคละความสามารถ            
จ านวน 2 ห้องเรียน ไดม้าโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) จากนั้นจบัสลากไดก้ลุ่มทดลอง 1 ห้องเรียนท่ีจดั        
การเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้าน จ านวน 36 คน และกลุ่มควบคุม 1 ห้องเรียนท่ีจัดการเรียนรู้      
ดว้ยวธีิสอนแบบดั้งเดิม จ านวน 36 คน มีการเก็บขอ้มูลทั้งสองกลุ่มก่อนและหลงัการทดลอง (pre-test and post-test) ระยะเวลาท่ีใช ้      
ด าเนินการทดลองสอน จ านวน 6 คาบ คาบละ 55 นาที รวมทั้งส้ิน 2 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วนั วนัละ 1 คาบ ในภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2564 ซ่ึงไม่รวมเวลาทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน เน้ือหาท่ีใชใ้นการวิจยั คือ วรรณคดีไทยจากหนังสือเรียนรายวิชา
พ้ืนฐานภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรมระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 2 เร่ือง คือ เร่ืองโคลงโลกนิติและสุภาษิตพระร่วง  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัแบ่งเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ (1) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบทดสอบวดั
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนวรรณคดีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 เป็นแบบปรนยัชนิด 4 ตวัเลือก จ านวน 
30 ขอ้ ตามแนวคิดการวดัพฤติกรรมการเรียนรู้ดา้นพุทธิพิสัย (cognitive domain) ของบลูม (ทิศนา แขมมณี, 2560) มีค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence--IOC) ท่ีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 ค่าความเช่ือมัน่ของ
แบบทดสอบทั้งฉบบั เท่ากบั 0.86 ค่าความยากง่ายรายขอ้อยูร่ะหวา่ง 0.29-0.77 และค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยูร่ะหวา่ง 0.21-0.61
และ (2) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง ประกอบดว้ย แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการสอนตามทฤษฎีการ
ตอบสนองของผูอ่้าน จ านวน 3 แผน แผนละ 1 คาบ คาบละ 55 นาที และแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีสอนแบบ
ดั้งเดิม จ านวน 3 แผน แผนละ 1 คาบ คาบละ 55 นาที โดยผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญ และหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 
ท่ีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบทั้งฉบบัอยูร่ะหวา่ง 0.67-1.00  

ผูว้จิยัด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูลตามขั้นตอน ดงัน้ี  
1. ผูว้ิจยัทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี ก่อนการทดลอง (pre-test) กบักลุ่มทดลองท่ีจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบ

การสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้าน และกลุ่มควบคุมท่ีจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบดั้ งเดิม โดยใช้แบบทดสอบ               
วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 30 ขอ้ ใชเ้วลาในการสอบ 55 นาที นอกเวลาเรียน 
จากนั้น น าคะแนนท่ีไดจ้ากแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี ทั้ง 2 กลุ่ม มาวเิคราะห์ขอ้มูล 

2. ด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนจดัการเรียนรู้ กลุ่มละ 3 แผน แผนละ 1 คาบ คาบละ 55 นาที โดยกลุ่มทดลอง
จดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้าน และกลุ่มควบคุมจดัการเรียนรู้ดว้ยวธีิสอนแบบดั้งเดิม  

3. ผูว้ิจยัทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีฉบบัหลงัเรียน (post-test) กบั กลุ่มทดลองท่ีจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบ    
การสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผู ้อ่าน และกลุ่มควบคุมท่ีจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีสอนแบบดั้งเดิม โดยใชแ้บบทดสอบวดัผล
สมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 30 ขอ้ ใชเ้วลาในการสอบ 55 นาที นอกเวลาเรียน จากนั้น
น าคะแนนท่ีไดจ้ากแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี ทั้ง 2 กลุ่ม มาวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลจากคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใชโ้ปรแกรม
ส าเร็จรูปเพื่อการวจิยัทางสงัคมศาสตร์ (Statistical Package for the Social Science--SPSS for Windows version 26) โดยด าเนินการ ดงัน้ี 

1. วเิคราะห์คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
หลงัการทดลอง โดยการค านวณค่าเฉล่ีย (x̅) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD)  



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  
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ปีท่ี 1 โรงเรียนรวงขา้ว (นามสมมติ) จงัหวดัชลบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ซ่ึงมีการจดัห้องเรียนแบบคละความสามารถ            
จ านวน 2 ห้องเรียน ไดม้าโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) จากนั้นจบัสลากไดก้ลุ่มทดลอง 1 ห้องเรียนท่ีจดั        
การเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้าน จ านวน 36 คน และกลุ่มควบคุม 1 ห้องเรียนท่ีจัดการเรียนรู้      
ดว้ยวธีิสอนแบบดั้งเดิม จ านวน 36 คน มีการเก็บขอ้มูลทั้งสองกลุ่มก่อนและหลงัการทดลอง (pre-test and post-test) ระยะเวลาท่ีใช ้      
ด าเนินการทดลองสอน จ านวน 6 คาบ คาบละ 55 นาที รวมทั้งส้ิน 2 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วนั วนัละ 1 คาบ ในภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2564 ซ่ึงไม่รวมเวลาทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน เน้ือหาท่ีใชใ้นการวิจยั คือ วรรณคดีไทยจากหนังสือเรียนรายวิชา
พ้ืนฐานภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรมระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 2 เร่ือง คือ เร่ืองโคลงโลกนิติและสุภาษิตพระร่วง  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัแบ่งเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ (1) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบทดสอบวดั
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนวรรณคดีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 เป็นแบบปรนยัชนิด 4 ตวัเลือก จ านวน 
30 ขอ้ ตามแนวคิดการวดัพฤติกรรมการเรียนรู้ดา้นพุทธิพิสัย (cognitive domain) ของบลูม (ทิศนา แขมมณี, 2560) มีค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence--IOC) ท่ีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 ค่าความเช่ือมัน่ของ
แบบทดสอบทั้งฉบบั เท่ากบั 0.86 ค่าความยากง่ายรายขอ้อยูร่ะหวา่ง 0.29-0.77 และค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยูร่ะหวา่ง 0.21-0.61
และ (2) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง ประกอบดว้ย แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการสอนตามทฤษฎีการ
ตอบสนองของผูอ่้าน จ านวน 3 แผน แผนละ 1 คาบ คาบละ 55 นาที และแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีสอนแบบ
ดั้งเดิม จ านวน 3 แผน แผนละ 1 คาบ คาบละ 55 นาที โดยผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญ และหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 
ท่ีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบทั้งฉบบัอยูร่ะหวา่ง 0.67-1.00  

ผูว้จิยัด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูลตามขั้นตอน ดงัน้ี  
1. ผูว้ิจยัทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี ก่อนการทดลอง (pre-test) กบักลุ่มทดลองท่ีจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบ

การสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้าน และกลุ่มควบคุมท่ีจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบดั้ งเดิม โดยใช้แบบทดสอบ               
วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 30 ขอ้ ใชเ้วลาในการสอบ 55 นาที นอกเวลาเรียน 
จากนั้น น าคะแนนท่ีไดจ้ากแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี ทั้ง 2 กลุ่ม มาวเิคราะห์ขอ้มูล 

2. ด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนจดัการเรียนรู้ กลุ่มละ 3 แผน แผนละ 1 คาบ คาบละ 55 นาที โดยกลุ่มทดลอง
จดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้าน และกลุ่มควบคุมจดัการเรียนรู้ดว้ยวธีิสอนแบบดั้งเดิม  

3. ผูว้ิจยัทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีฉบบัหลงัเรียน (post-test) กบั กลุ่มทดลองท่ีจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบ    
การสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผู ้อ่าน และกลุ่มควบคุมท่ีจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีสอนแบบดั้งเดิม โดยใชแ้บบทดสอบวดัผล
สมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 30 ขอ้ ใชเ้วลาในการสอบ 55 นาที นอกเวลาเรียน จากนั้น
น าคะแนนท่ีไดจ้ากแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี ทั้ง 2 กลุ่ม มาวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลจากคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใชโ้ปรแกรม
ส าเร็จรูปเพื่อการวจิยัทางสงัคมศาสตร์ (Statistical Package for the Social Science--SPSS for Windows version 26) โดยด าเนินการ ดงัน้ี 

1. วเิคราะห์คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
หลงัการทดลอง โดยการค านวณค่าเฉล่ีย (x̅) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD)  



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

972972

2. วเิคราะห์ความแตกต่างของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ของกลุ่มทดลอง 
ก่อนและหลงัการทดลอง โดยการทดสอบค่าที แบบกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่เป็นอิสระต่อกนั (dependent sample t test) 

3. วเิคราะห์ความแตกต่างของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ของกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม หลงัการทดลอง โดยการทดสอบค่าที แบบกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นอิสระต่อกนั (independent sample t test) 
 

ผลการวจิยั 
 

 ผลการวจิยัเร่ือง ผลของการใชรู้ปแบบการสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้านท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 พบวา่ 
 
ตาราง 1 
ผลเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี ก่อนและหลงัการทดลองของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษา-       
ปีท่ี 1 ท่ีจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่าน 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี N x̅ SD t Sig. 
ก่อนการทดลอง 
หลงัการทดลอง 

36 
36 

17.50 
25.50 

3.212 
2.467 

-17.411* .000 

*p < .05 
 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 หลงัจากไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการสอน
ตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้าน สูงกวา่ก่อนทดลอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 
ตาราง 2 
ผลเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี ก่อนและหลงัการทดลองของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษา-       
ปีท่ี 1 ท่ีจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบดัง้เดิม 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี N x̅ SD t Sig. 
ก่อนการทดลอง 
หลงัการทดลอง 

36 
36 

18.78 
23.14 

2.542 
2.543 

-19.011* .000 

*p <.05 
 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 หลงัจากไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยวธีิสอนแบบดั้งเดิม
สูงกวา่ก่อนทดลอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
 
 
 

 
 
ตาราง 3 
ผลเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี หลงัการทดลองของของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
ระหว่างกลุ่มท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่านและกลุ่มท่ีจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอน
แบบดัง้เดิม  

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี N x̅ SD t Sig. 
กลุ่มทดลอง 
กลุ่มควบคุม 

36 
36 

25.50 
23.14 

2.467 
2.543 

3.99* .000 

*p <.05 
 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการสอนตาม
ทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้าน สูงกวา่กลุ่มท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยวธีิสอนแบบดั้งเดิมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

อภิปรายผล 
 

ผลการวิจัยเร่ือง ผลของการใช้รูปแบบการสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้านท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วรรณคดีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีผูว้ิจยัก าหนดไว ้คือ (1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้าน หลงัเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน และ (2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ ดว้ยรูปแบบการ
สอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้าน สูงกวา่วธีิสอนแบบดั้งเดิม และมีประเด็นส าคญัท่ีผูว้จิยัน ามาอภิปรายผล ดงัต่อไปน้ี 
 1. รูปแบบการสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้าน สามารถพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีของนักเรียน       
ดงัผลการวจิยัท่ีพบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีของนกัเรียน หลงัจากไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการสอนตามทฤษฎี
การตอบสนองของผูอ่้าน สูงกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทั้งน้ี เน่ืองจากรูปแบบการสอนตาม
ทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้าน เป็นกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั มุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนเช่ือมโยงประสบการณ์เดิม
ของตนเองกบัเน้ือหาของวรรณคดี มีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัเพ่ือนร่วมชั้น ผูเ้รียนเกิดความกระตือรือร้นจากครูท่ีให้
ค  าแนะน าและขอ้มูลป้อนกลบัในการท ากิจกรรมแต่ละขั้นตอน ส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้จากการคิดอยา่งหลากหลาย เขา้ใจ
เน้ือหาวรรณคดีท่ีเรียนมากยิ่งข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ จุฬาลกัษณ์ คชาชัย (2557) ท่ีได้ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วรรณคดีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้าน พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงั
การจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้าน สูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 งานวิจยัของ ถนิมรักษ ์  
ชูชยัมงคล (2557) ท่ีศึกษาเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิการเรียนวรรณคดีไทยของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎี
การตอบสนองของผูอ่้าน พบวา่ ผลสมัฤทธ์ิการเรียนวรรณคดีไทยของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 หลงัการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎี
การตอบสนองของผูอ่้าน สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 เช่นเดียวกบั Larson (2009) ท่ีไดน้ าทฤษฎีการ



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี

973973

 
 
ตาราง 3 
ผลเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี หลงัการทดลองของของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
ระหว่างกลุ่มท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่านและกลุ่มท่ีจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอน
แบบดัง้เดิม  

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี N x̅ SD t Sig. 
กลุ่มทดลอง 
กลุ่มควบคุม 

36 
36 

25.50 
23.14 

2.467 
2.543 

3.99* .000 

*p <.05 
 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการสอนตาม
ทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้าน สูงกวา่กลุ่มท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยวธีิสอนแบบดั้งเดิมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

อภิปรายผล 
 

ผลการวิจัยเร่ือง ผลของการใช้รูปแบบการสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้านท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วรรณคดีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีผูว้ิจยัก าหนดไว ้คือ (1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้าน หลงัเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน และ (2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ ดว้ยรูปแบบการ
สอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้าน สูงกวา่วธีิสอนแบบดั้งเดิม และมีประเด็นส าคญัท่ีผูว้จิยัน ามาอภิปรายผล ดงัต่อไปน้ี 
 1. รูปแบบการสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้าน สามารถพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีของนักเรียน       
ดงัผลการวจิยัท่ีพบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีของนกัเรียน หลงัจากไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการสอนตามทฤษฎี
การตอบสนองของผูอ่้าน สูงกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทั้งน้ี เน่ืองจากรูปแบบการสอนตาม
ทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้าน เป็นกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั มุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนเช่ือมโยงประสบการณ์เดิม
ของตนเองกบัเน้ือหาของวรรณคดี มีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัเพ่ือนร่วมชั้น ผูเ้รียนเกิดความกระตือรือร้นจากครูท่ีให้
ค  าแนะน าและขอ้มูลป้อนกลบัในการท ากิจกรรมแต่ละขั้นตอน ส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้จากการคิดอยา่งหลากหลาย เขา้ใจ
เน้ือหาวรรณคดีท่ีเรียนมากยิ่งข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ จุฬาลกัษณ์ คชาชัย (2557) ท่ีได้ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วรรณคดีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้าน พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงั
การจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้าน สูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 งานวิจยัของ ถนิมรักษ ์  
ชูชยัมงคล (2557) ท่ีศึกษาเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิการเรียนวรรณคดีไทยของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎี
การตอบสนองของผูอ่้าน พบวา่ ผลสมัฤทธ์ิการเรียนวรรณคดีไทยของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 หลงัการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎี
การตอบสนองของผูอ่้าน สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 เช่นเดียวกบั Larson (2009) ท่ีไดน้ าทฤษฎีการ



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี
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ตอบสนองของผูอ่้านมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนออนไลน์และหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ ส าหรับนกัเรียนเกรด 5 พบวา่ นกัเรียนมี
ความเขา้ใจเร่ืองท่ีอ่านและมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีกบัเพ่ือนร่วมชั้น รวมไปถึงมีความพึงพอใจต่อการเรียนมากข้ึน  

2. นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้าน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วรรณคดี สูงกว่านกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีสอนแบบดั้งเดิม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ี เน่ืองมาจาก
รูปแบบการเรียนการสอนวรรณคดีตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้าน ประกอบดว้ยขั้นตอนการเรียนการสอน 5 ขั้น ท่ีเป็นระบบ     
ท าใหผู้เ้รียนใชค้วามคิดและความเขา้ใจในแต่ละขั้น มีกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีกระตุน้ให้นกัเรียนไดแ้สดงศกัยภาพอยา่งเต็มท่ี 
และเป็นประสบการณ์ใหม่ส าหรับนกัเรียนท่ีไม่เคยเรียนดว้ยรูปแบบน้ี ดว้ยความคุน้เคยกบัการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีสอนแบบดั้งเดิม
ท่ีผูส้อนมีบทบาทในการสอนมากกวา่นกัเรียน มีบางกิจกรรมท่ีผูส้อนช้ีน าให้นกัเรียนเกิดความรู้ความเขา้ใจจากกระบวนการเรียน
การสอนดว้ยรูปแบบการเรียนการสอนวรรณคดีตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้าน ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี      
ของนักเรียนสูงข้ึน สอดคลอ้งกบั ปาริชาต ตามวงค ์(2550) ท่ีศึกษาผลของการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนวรรณคดีตามทฤษฎี      
การตอบสนองของผูอ่้านท่ีมีต่อความสามารถในการอ่านเพ่ือความเขา้ใจและเจตคติต่อวรรณกรรมลา้นนาของนักเรียนระดับ
มธัยมศึกษาตอนตน้ พบว่า นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้าน มีความสามารถในการอ่าน           
เพื่อความเขา้ใจวรรณกรรมลา้นนา สูงกว่านักเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ 

Garzón (2015) ไดน้ าทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้านไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้คาบเรียนภาษาองักฤษส าหรับนกัเรียนชาวต่างชาติท่ี
จะเป็นครูสอนภาษาองักฤษ โดยให้นักเรียนอ่านเร่ืองสั้น จ านวน 2 เร่ือง ประเมินการตอบสนองต่อส่ิงท่ีอ่านจากการแสดงความ
คิดเห็นและการตีความจากเร่ืองสั้น พบวา่ การใชท้ฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้านในการจดัการเรียนรู้ สามารถกระตุน้ใหน้กัเรียนเกิด
กระบวนการหาความหมาย และช่วยพฒันาทกัษะการคิดขั้นสูงของนกัเรียนท่ีจะเป็นครูสอนภาษาองักฤษในอนาคตได ้

การวจิยัในคร้ังน้ี แสดงใหเ้ห็นวา่ รูปแบบการสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้านสามารถส่งเสริมความเขา้ใจในการ
เรียนวรรณคดี จากการน าประสบการณ์ของตนเองและเพ่ือนร่วมชั้นมาเช่ือมโยงกบัเน้ือหา รวมไปถึงครูท่ีให้ขอ้มูลป้อนกลบัจาก
กระบวนการเรียนรู้ ช่วยพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีของนกัเรียนใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค ์และมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 
ข้อเสนอแนะเพือ่การน าไปใช้ 

 
1. การจดักิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นท่ี 2 ตามรูปแบบการสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้าน ท่ีให้นกัเรียนแต่ละคน       

ได้น าเสนอประสบการณ์ของตนเช่ือมโยงกับค าประพนัธ์ในเน้ือเร่ืองวรรณคดี ครูควรหาวิธีการจัดสรรนักเรียนในการแสดง        
ความคิดเห็นให้ทัว่ถึง โดยการเพ่ิมตวัอยา่งค าประพนัธ์จากเน้ือเร่ือง และการสุ่มนกัเรียนไม่ให้ซ ้ าคนเดิม ประกอบกบัควบคุมเวลา    
ใหก้ระชบัและเหมาะสม เพื่อเนน้ผูเ้รียนใหมี้ส่วนร่วมอยา่งทัว่ถึง และสามารถท ากิจกรรมไดส้ าเร็จตามเวลาท่ีก าหนดไว ้

2. การจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผูอ่้านทั้ง 5 ขั้นตอน ครูควรอธิบายและ      
ใหค้  าแนะน าเพ่ิมเติมเก่ียวกบัส่ิงท่ีผูเ้รียนยงัไม่เขา้ใจ เพื่อใหน้กัเรียนมีความกระตือรือร้น และสร้างบรรยากาศท่ีดีในการเรียนรู้ 
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บทคดัย่อ 

 
 งานวจิยัฉบบัน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาผลของการใชว้ิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วรรณคดีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 และ (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
ระหวา่งกลุ่มท่ีไดรั้บการสอนโดยใชว้ิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ กบั กลุ่มท่ีไดรั้บการสอนโดยใชว้ิธีสอนแบบดั้งเดิม ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนความสุข (นามสมมุติ) ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 70 คนได้
จากการสุ่มอยา่งง่าย จ านวน 2 หอ้ง จากนั้น จบัสลากใหห้อ้งท่ี 1 เป็นกลุ่มทดลองเรียนโดยใชว้ธีิสืบเสาะหาความรู้ และหอ้งเรียนท่ี 2 
เป็นกลุ่มควบคุมเรียนโดยใชว้ิธีสอนแบบดั้งเดิม เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ทาง
วรรณคดีใชเ้ป็นแบบสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ทางวรรณคดีของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนและหลงัการทดลอง (pretest- 
posttest) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ (1) แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (2) แผนการจดัการเรียนรู้
โดยใชว้ธีิสอนแบบดั้งเดิม โดยผา่นการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญ และหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) วิเคราะห์ขอ้มูลโดยค่าสถิติ 
ค่าเฉล่ีย (X̅) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) และทดสอบหาค่าที (t test) ผลการวิจยั พบวา่ (1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 หลงัไดรั้บการสอนโดยใชว้ิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ มีคะแนนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 (2) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 กลุ่มท่ีไดรั้บการสอนโดยใชว้ิธีสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้ มีคะแนนเฉล่ียสูงกวา่กลุ่มท่ีไดรั้บการสอนโดยใชว้ธีิสอนแบบดั้งเดิม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 
ค าส าคญั: วธีิสอนแบบสืบเสาะหาความรู้, ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี, นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
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Abstract 

 
The purposes of the research were to study the effects of using an Inquiry teaching approach on academic achievement 

regarding learning about Thai literature of eleventh grade students and to compare the academic achievement regarding learning 
about Thai literature of eleventh grade students between two groups, Experimental and Control. The target population consisted of 70 
upper secondary education (eleventh grade) students who studied in the second semester of the academic year 2021 at Kwamsuk 
School (pseudonym) in Thailand. The students were divided into the two groups, each of which comprised 35 students. 
Experimental group was taught through lesson plans following the Inquiry teaching approach and Control group was taught 
through lesson plans following conventional teaching methods. Prior to the experiment, both student groups were tested via a 
Thai literature test. The two groups were tested again after four weeks. Research data were analysed by arithmetic means (x̅) 
standard deviation (SD) and testing the significance of the difference with t test. The findings showed that the Experimental 
group’s average score of academic achievement regarding learning about Thai literature was higher than prior to the experiment 
at .05 level of significance. After the experiment, the Experimental group’s average score of academic achievement regarding 
learning about Thai literature was higher than that of Control group at .05 level of significance. 
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Abstract 

 
The purposes of the research were to study the effects of using an Inquiry teaching approach on academic achievement 

regarding learning about Thai literature of eleventh grade students and to compare the academic achievement regarding learning 
about Thai literature of eleventh grade students between two groups, Experimental and Control. The target population consisted of 70 
upper secondary education (eleventh grade) students who studied in the second semester of the academic year 2021 at Kwamsuk 
School (pseudonym) in Thailand. The students were divided into the two groups, each of which comprised 35 students. 
Experimental group was taught through lesson plans following the Inquiry teaching approach and Control group was taught 
through lesson plans following conventional teaching methods. Prior to the experiment, both student groups were tested via a 
Thai literature test. The two groups were tested again after four weeks. Research data were analysed by arithmetic means (x̅) 
standard deviation (SD) and testing the significance of the difference with t test. The findings showed that the Experimental 
group’s average score of academic achievement regarding learning about Thai literature was higher than prior to the experiment 
at .05 level of significance. After the experiment, the Experimental group’s average score of academic achievement regarding 
learning about Thai literature was higher than that of Control group at .05 level of significance. 
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บทน า 
 

การจดัการเรียนการสอนวรรณคดีในปัจจุบนั พบว่า นกัเรียนมกัเกิดความเบ่ือหน่ายและไม่สนใจเรียนวรรณคดี เม่ือขาด
ความสนใจเรียน จึงท าใหผ้ลสมัฤทธ์ิอยูใ่นระดบัท่ีต ่ากวา่เกณฑแ์ละขาดทกัษะการคิดวเิคราะห์ทางวรรณคดี สอดคลอ้งกบัท่ี ร่ืนฤทยั 
สจัจพนัธ์ุ (2555) กล่าววา่ วรรณคดีเป็นวชิาท่ีผูเ้รียนมองไม่เห็นประโยชน์ชดัเจน เหมือนกบัวชิาอ่ืน ๆ ผูเ้รียนมกัมองวา่ วรรณคดีเป็น
เร่ืองกษตัริยใ์นจินตนิยาย มีค าศพัท์ยากท่ีอ่านไม่รู้เร่ือง จึงไม่เขา้ใจเน้ือความ และไม่เห็นคุณค่าของวรรณคดีไทย แนวคิดดงักล่าว
สอดคลอ้งกบั พรทิพย ์แข็งขนั (2555) กล่าวว่า ปัญหาหน่ึงในการศึกษาวรรณคดีนั้น มาจากทศันคติของผูเ้รียนท่ีมีต่อการเรียน
วรรณคดีเป็นเชิงลบ ท่ีเกิดจากความยากของภาษา เพราะยคุสมยัท่ีมีความแตกต่างกนั จึงส่งต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทย
ของนกัเรียน สอดคลอ้งกบัค ากล่าวของ ชยัวฒัน์ สุทธิรัตน์ (2558) กล่าววา่ นกัเรียนไม่ชอบวรรณคดี เพราะรู้สึกวา่ วรรณคดีไม่สนุก 
ไม่เหมาะสมกบัวยั เป็นเร่ืองท่ีลา้สมยั และเน้ือหาไม่เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินชีวติ 

นอกจากความเบ่ือหน่ายและการไม่สนใจเรียนวรรณคดีแลว้ จากประสบการณ์การสอนวรรณคดีระดบัชั้นมธัยมศึกษา 
ตอนปลายของผูว้ิจยั พบว่า นกัเรียนยงัขาดทกัษะในการตีความบทประพนัธ์ ขาดทกัษะการอ่านจบัใจความ อ่านตีความ และสรุป
ความ ทั้งน้ี อาจเกิดจากนกัเรียนยงัไม่สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าวรรณคดีวรรณกรรมได ้เพราะฉะนั้น การจะ 
ท าให้การสอนวรรณคดีประสบความส าเร็จ ก็คงตอ้งเร่ิมจากตวัครูก่อน เน่ืองจากครู จดัว่าเป็นบุคคลส าคญัในการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน ดงันั้น ครูควรจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชว้ธีิการสอนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน และท าให้นกัเรียน
ไดฝึ้กปฏิบติับ่อยคร้ัง เพ่ือช่วยใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาความสามารถทางการอ่านวรรณคดีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ     

การจดัการเรียนการสอนวรรณคดีไทย ครูจึงตอ้งค านึงถึงการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้นกัเรียนเป็นส าคญั ใชว้ิธีการสอนท่ีเนน้
ใหน้กัเรียนไดล้งมือศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเอง ท างานร่วมกนัเป็นกลุ่มและเกิดทกัษะในการท างานร่วมกนั และเกิดการเรียนรู้ท่ีถาวร 
ซ่ึงจะตอ้งใชเ้ทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย ผูว้ิจยัจึงศึกษาวิธีสอนท่ีจะช่วยให้นกัเรียนเกิดสัมฤทธิผลในการเรียนวรรณคดีไทย ซ่ึง
ผูว้ิจยั พบวา่ วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ เป็นวิธีสอนท่ีมีกระบวนการจดัการเรียนการสอน โดยเน้นนกัเรียนเป็นส าคญั เป็นวิธี
สอนท่ีน่าสนใจ เพราะเป็นวิธีการสอนท่ีส่งเสริมกระบวนการคิดและให้นักเรียนเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง ดงัท่ี ทิศนา แขมมณี (2560) 
กล่าววา่ วธีิสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ เป็นการด าเนินการเรียนการสอนโดยผูส้อนกระตุน้ให้นกัเรียนเกิดค าถาม ความคิด และลงมือเสาะ
แสวงหาความรู้ เพื่อน ามาประมวลหาค าตอบหรือขอ้สรุปดว้ยตวัเอง โดยท่ีครูช่วยอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ในดา้นต่าง ๆ ให้แก่
นกัเรียน และสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546) กล่าวถึง การจดัการเรียนการสอนดว้ยวิธีสืบเสาะหา
ความรู้ มีขั้นตอนในการสอน ดงัน้ี (1) ขั้นสร้างความสนใจ (engagement) (2) ขั้นส ารวจ (exploration) (3) ขั้นอธิบาย (explanation) 
(4) ขั้นขยายความรู้ (elaboration) (5) ขั้นประเมินผล (evaluation)   

จากแนวคิดขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่ วธีิสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ เป็นวธีิสอนท่ีเนน้นกัเรียนเป็นส าคญั มีขั้นตอนการสอน 
ท่ีส่งเสริมใหน้กัเรียนเรียนรู้ดว้ยวธีิการสืบคน้หาความรู้ดว้ยตนเอง เป็นวธีิท่ีจะสามารถพฒันาระดบัผลสัมฤทธ์ิในการเรียนวรรณคดี
และวรรณกรรมไทยของนกัเรียนให้บรรลุวตัถุประสงคแ์ละมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพราะวิธีสอนดงักล่าว สามารถท่ีจะกระตุน้
ความสนใจของนกัเรียน เนน้ทกัษะกระบวนการคิด ให้นกัเรียนมีทกัษะในการสืบคน้เพ่ือแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ ดงัท่ี วีณา ประชากูล 
และประสาท เนืองเฉลิม (2553) กล่าววา่ วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้การพฒันาความสามารถใน
การแกปั้ญหาดว้ยวิธีการฝึกให้นักเรียนรู้จกัศึกษาคน้ควา้หาความรู้ โดยครูมีบทบาทในการตั้งค  าถามเพ่ือกระตุน้ให้นักเรียนใช้
กระบวนการทางความคิดหาเหตุผลจนคน้พบความรู้ หรือแนวทางในการแกไ้ขปัญหาท่ีถูกตอ้งดว้ยตนเอง  
 
 

 

ผูว้จิยัไดเ้ห็นความส าคญัท่ีจะใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ รู้จกัการอ่าน คิด วิเคราะห์ ท าความเขา้ใจในเน้ือหาจากวรรณคดี ท่ีก าหนดให้
นกัเรียนเรียนตามหลกัสูตรแกนกลาง น าแนวคิดท่ีปรากฏในวรรณคดีมาประยกุตใ์ชใ้นชีวิตจริงได ้ซ่ึงอาจท าให้นกัเรียนรักในการ
เรียนรู้วรรณคดีไทย โดยวรรณคดีในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 มีหลากหลายเร่ืองท่ีน่าสนใจ จากการศึกษา ผูว้จิยัพบวา่ วรรณคดีท่ีมี
เน้ือหาซบัซอ้น และค าประพนัธ์อ่านแลว้เขา้ใจยาก ตลอดจนมีความน่าสนใจ และยงัเป็นเร่ืองท่ีมากดว้ยคุณค่าทางเน้ือหา วรรณศิลป์ 
และสงัคม คือ เร่ืองลิลิตตะเลงพา่ย และคมัภีร์ฉนัทศาสตร์แพทยศาสตร์สงเคราะห์ ดว้ยความส าคญัดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ี
จะศึกษา ผลของการใชว้ธีิการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
เพื่อใหน้กัเรียนฝึกคิดและพิจารณาวรรณคดีตามวธีิสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 

 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

 
1. เพื่อศึกษาผลของการใช้วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีของนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 5 
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ระหวา่งกลุ่มท่ีไดรั้บการสอนโดยใช้

วธีิสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ กบั กลุ่มท่ีไดรั้บการสอนโดยใชว้ธีิสอนแบบดั้งเดิม   
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

กระทรวงศึกษาธิการ (2560) ไดเ้สนอแนวทางการสอนวรรณคดีไวใ้นเอกสารการจดัสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2560 ไวว้า่ ครูท่ีสอนวรรณคดีไทยตอ้งใช้
หลกัการวเิคราะห์วรรณคดีเบ้ืองตน้ พิจารณาเร่ืองท่ีอ่าน วเิคราะห์องคป์ระกอบของงานประพนัธ์และประเมินคุณค่าดา้นวรรณศิลป์
และคุณค่าดา้นสังคมและการน าไปใชใ้นชีวิตจริง  ทั้งน้ี เพ่ือให้ครูน าไปปรับสอนให้สอดคลอ้งเหมาะสมกบัพ้ืนฐานของนกัเรียน 
โดยครูจะตอ้งไปจดักิจกรรมการเรียนการสอนในขั้นฝึกปฏิบติั ทั้งการวิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินค่า ส่วน สุนี กลา้หาญ (2557) 
ไดก้ล่าววา่ การสอนวรรณคดีนั้น ครูตอ้งก าหนดจุดมุ่งหมายให้ชดัเจน เน้ือหาท่ีจะสอน ควรประกอบดว้ย การอ่านท านองเสนาะ 
มโนทศัน์ ฉนัทลกัษณ์ ความไพเราะ เน้ือเร่ือง การตีความ ความรู้ในเน้ือเร่ือง และใชกิ้จกรรมท่ีหลากหลาย เพราะนกัเรียนไดป้ฏิบติั
กิจกรรมดว้ยตนเอง ความรู้สึกคลอ้ยตาม จึงเกิดข้ึนไดง่้าย และการสอนวรรณคดีตอ้งเนน้นกัเรียนเป็นส าคญั ครูควรเลือกวธีิการสอน
ท่ีหลากหลาย ดงันั้น การสอนวรรณคดีนั้น ครูสามารถใชว้ิธีการสอนท่ีหลากหลาย เพ่ือให้นกัเรียนไม่เกิดความเบ่ือหน่าย รวมทั้งมี
ความสุขท่ีไดเ้รียน และให้นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างเต็มท่ี ส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ รู้จกัการ
วพิากษว์จิารณ์ในส่ิงท่ีอ่าน และสามารถวเิคราะห์ วจิารณ์ รวมทั้งประเมินค่าวรรณคดีได ้ 

วธีิการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ เป็นวธีิสอนท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ทางวรรณคดี โดยการฝึกทกัษะการคิด วิเคราะห์ และ
ส่งเสริมกระบวนการศึกษาเรียนรู้ดว้ยตนเอง เพ่ือใหน้กัเรียนเกิดความรู้ท่ีคงทนและยัง่ยืน ซ่ึงในปัจจุบนัวิธีการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้ นิยมมากข้ึนในหลายวิชา โดยเฉพาะอยา่งยิ่งวิชาภาษาไทย มีผูน้ าวิธีสอนน้ีมาใช ้ซ่ึงจะมุ่งเนน้เน้ือหาทางวรรณคดี ดว้ยเหตุ
เพราะนกัเรียนในปัจจุบนัขาดทกัษะการคิด วเิคราะห์ และไม่เห็นคุณค่าของวรรณคดี ครูจึงจ าเป็นตอ้งเลือกใชว้ิธีสอนท่ีให้นกัเรียน
ไดฝึ้กทกัษะการคิด วิเคราะห์ และเห็นคุณค่าทางวรรณคดี สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ชลธิชา  หอมฟุ้ ง (2557) กล่าววา่ ปัญหาการ
สอนวรรณคดีส่วนหน่ึงเกิดจากครูท่ีบางคนใช้วิธีสอนแบบ “ป้อนความรู้” เช่น อธิบายเน้ือค าศัพท์จากเน้ือหาเพียงอย่างเดียว  
ท าใหผ้ลการเรียนรู้ดา้นอ่ืน ๆ ไม่เจริญงอกงาม และครูยงัขาดการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นกัเรียนสนใจวรรณคดี คือ ครูตอ้งท าให้



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’
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ผูว้จิยัไดเ้ห็นความส าคญัท่ีจะใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ รู้จกัการอ่าน คิด วิเคราะห์ ท าความเขา้ใจในเน้ือหาจากวรรณคดี ท่ีก าหนดให้
นกัเรียนเรียนตามหลกัสูตรแกนกลาง น าแนวคิดท่ีปรากฏในวรรณคดีมาประยกุตใ์ชใ้นชีวิตจริงได ้ซ่ึงอาจท าให้นกัเรียนรักในการ
เรียนรู้วรรณคดีไทย โดยวรรณคดีในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 มีหลากหลายเร่ืองท่ีน่าสนใจ จากการศึกษา ผูว้จิยัพบวา่ วรรณคดีท่ีมี
เน้ือหาซบัซอ้น และค าประพนัธ์อ่านแลว้เขา้ใจยาก ตลอดจนมีความน่าสนใจ และยงัเป็นเร่ืองท่ีมากดว้ยคุณค่าทางเน้ือหา วรรณศิลป์ 
และสงัคม คือ เร่ืองลิลิตตะเลงพา่ย และคมัภีร์ฉนัทศาสตร์แพทยศาสตร์สงเคราะห์ ดว้ยความส าคญัดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ี
จะศึกษา ผลของการใชว้ธีิการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
เพื่อใหน้กัเรียนฝึกคิดและพิจารณาวรรณคดีตามวธีิสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 

 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

 
1. เพื่อศึกษาผลของการใช้วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีของนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 5 
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ระหวา่งกลุ่มท่ีไดรั้บการสอนโดยใช้

วธีิสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ กบั กลุ่มท่ีไดรั้บการสอนโดยใชว้ธีิสอนแบบดั้งเดิม   
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

กระทรวงศึกษาธิการ (2560) ไดเ้สนอแนวทางการสอนวรรณคดีไวใ้นเอกสารการจดัสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2560 ไวว้า่ ครูท่ีสอนวรรณคดีไทยตอ้งใช้
หลกัการวเิคราะห์วรรณคดีเบ้ืองตน้ พิจารณาเร่ืองท่ีอ่าน วเิคราะห์องคป์ระกอบของงานประพนัธ์และประเมินคุณค่าดา้นวรรณศิลป์
และคุณค่าดา้นสังคมและการน าไปใชใ้นชีวิตจริง  ทั้งน้ี เพ่ือให้ครูน าไปปรับสอนให้สอดคลอ้งเหมาะสมกบัพ้ืนฐานของนกัเรียน 
โดยครูจะตอ้งไปจดักิจกรรมการเรียนการสอนในขั้นฝึกปฏิบติั ทั้งการวิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินค่า ส่วน สุนี กลา้หาญ (2557) 
ไดก้ล่าววา่ การสอนวรรณคดีนั้น ครูตอ้งก าหนดจุดมุ่งหมายให้ชดัเจน เน้ือหาท่ีจะสอน ควรประกอบดว้ย การอ่านท านองเสนาะ 
มโนทศัน์ ฉนัทลกัษณ์ ความไพเราะ เน้ือเร่ือง การตีความ ความรู้ในเน้ือเร่ือง และใชกิ้จกรรมท่ีหลากหลาย เพราะนกัเรียนไดป้ฏิบติั
กิจกรรมดว้ยตนเอง ความรู้สึกคลอ้ยตาม จึงเกิดข้ึนไดง่้าย และการสอนวรรณคดีตอ้งเนน้นกัเรียนเป็นส าคญั ครูควรเลือกวธีิการสอน
ท่ีหลากหลาย ดงันั้น การสอนวรรณคดีนั้น ครูสามารถใชว้ิธีการสอนท่ีหลากหลาย เพ่ือให้นกัเรียนไม่เกิดความเบ่ือหน่าย รวมทั้งมี
ความสุขท่ีไดเ้รียน และให้นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างเต็มท่ี ส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ รู้จกัการ
วพิากษว์จิารณ์ในส่ิงท่ีอ่าน และสามารถวเิคราะห์ วจิารณ์ รวมทั้งประเมินค่าวรรณคดีได ้ 

วธีิการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ เป็นวธีิสอนท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ทางวรรณคดี โดยการฝึกทกัษะการคิด วิเคราะห์ และ
ส่งเสริมกระบวนการศึกษาเรียนรู้ดว้ยตนเอง เพ่ือใหน้กัเรียนเกิดความรู้ท่ีคงทนและยัง่ยืน ซ่ึงในปัจจุบนัวิธีการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้ นิยมมากข้ึนในหลายวิชา โดยเฉพาะอยา่งยิ่งวิชาภาษาไทย มีผูน้ าวิธีสอนน้ีมาใช ้ซ่ึงจะมุ่งเนน้เน้ือหาทางวรรณคดี ดว้ยเหตุ
เพราะนกัเรียนในปัจจุบนัขาดทกัษะการคิด วเิคราะห์ และไม่เห็นคุณค่าของวรรณคดี ครูจึงจ าเป็นตอ้งเลือกใชว้ิธีสอนท่ีให้นกัเรียน
ไดฝึ้กทกัษะการคิด วิเคราะห์ และเห็นคุณค่าทางวรรณคดี สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ชลธิชา  หอมฟุ้ ง (2557) กล่าววา่ ปัญหาการ
สอนวรรณคดีส่วนหน่ึงเกิดจากครูท่ีบางคนใช้วิธีสอนแบบ “ป้อนความรู้” เช่น อธิบายเน้ือค าศัพท์จากเน้ือหาเพียงอย่างเดียว  
ท าใหผ้ลการเรียนรู้ดา้นอ่ืน ๆ ไม่เจริญงอกงาม และครูยงัขาดการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นกัเรียนสนใจวรรณคดี คือ ครูตอ้งท าให้



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

980980

 

นกัเรียน “เรียนสนุกและเรียนไดผ้ลตามหลกัสูตร” ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาผลของการใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้กบัวิธี
สอนอ่ืน ๆ นอกจากน้ี Tajari and Haghani (2013) ไดศึ้กษาผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E ท่ีมีต่อการ
พฒันาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 พบว่า นักเรียนท่ีเรียนดว้ยรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ 5E มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง การพฒันาการคิดวิเคราะห์สูงกว่านักเรียนท่ีเรียนดว้ยวิธีการเรียนการสอนแบบทัว่ไป 
สอดคลอ้งกบั Chola and Shumba (2016) ไดศึ้กษาผลของรูปแบบการสอนแบบ 5Es ของกลุ่มนกัศึกษา BSCS ต่อความเขา้ใจในเร่ือง
กรด-เบส ในวชิาเคมี 5070 ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 พบวา่ นกัเรียนมีความสามารถในการเช่ือมโยงความคิดรวบยอดเร่ือง
กรด-เบส กบัส่ิงท่ีอยูใ่นชีวติจริงได ้และนกัเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการจดัการเรียนการสอน   

วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้นั้ น ประกอบด้วยขั้นตอน 5 ขั้นตอน เป็นวิธีสอนท่ีมุ่งให้ผูเ้รียนได้ฝึกทักษะการคิด 
วเิคราะห์ วจิารณ์ และเห็นคุณค่าทางวรรณคดี ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดเ้ลือกใชข้ั้นตอนวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ โดยมี
ขั้นตอนและกระบวนการ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(2546) ดงัต่อไปน้ี (1) ขั้น
สร้างความสนใจ (engagement) คือ ขั้นน าเขา้สู่บทเรียนโดยการจดักิจกรรมหรือสถานการณ์เพ่ือสร้างความสนใจนักเรียน โดย
กระตุน้และเร้าให้นักเรียนเกิดความสนใจ สงสัยและเกิดค าถามในการเรียนรู้ และมุ่งมัน่ท่ีจะใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และใฝ่คน้หาค าตอบ  
(2) ขั้นส ารวจ (exploration) คือ ขั้นท่ีจดักิจกรรมหรือสถานการณ์ท่ีท าให้นกัเรียนวิเคราะห์ปัญหาก าหนดแนวทางในการส ารวจ
คน้ควา้ขอ้มูลท่ีสงสยั หรือประเด็นท่ีตอ้งการคน้ควา้ แลว้รวบรวมขอ้มูลจากส่ือและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ (3) ขั้นอธิบาย (explanation) 
คือ ขั้นท่ีนกัเรียนน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการคน้ควา้และรวบรวมมาวเิคราะห์ สรุปผลเป็นความรู้หรือความคิดรวบยอด เพื่อเตรียมน าเสนอ
ผลจากการศึกษาคน้ควา้ โดยอาศยัทกัษะการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์ขอ้มูล (4) ขั้นขยายความรู้ (elaboration) คือ ขั้นท่ีนกัเรียน
น าเสนอความรู้หรือความคิดรวบยอดจากการวิเคราะห์ และสรุปผล  และ (5) ขั้นประเมินผล (evaluation)  คือ ขั้นท่ีครูเป็นผู ้
ประเมินผลการเรียนรู้ โดยการส ารวจตรวจสอบ อภิปรายผลการเรียนรู้ พร้อมให้ขอ้แนะน า ขอ้เสนอแนะ เพื่อปรับปรุงพฒันาการ
เรียนรู้ของนกัเรียนต่อไป 

 
วธีิด าเนินการวจิยั 

 
 การด าเนินการวิจยัเร่ือง “ผลของการใชว้ิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5” ผูว้จิยัด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. การออกแบบการวิจยั งานวิจยัเร่ืองน้ี เป็นการวิจยัก่ึงทดลอง (quasi-experimental research design) แบ่งประชากร
กลุ่มเป้าหมายเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองจดัการเรียนรู้โดยใชว้ิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ และกลุ่มควบคุมจดัการเรียนรู้โดยใช้
วธีิสอนแบบดั้งเดิม มีการเก็บขอ้มูลทั้งสองกลุ่ม ก่อนและหลงัการทดลอง (pre-test and post-test) 
 2. การศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้จิยัด าเนินการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการ
ด าเนินการวิจยั คือ ขอ้มูลจากหนังสือ เอกสาร วารสาร และงานวิจยัทั้งในประเทศและต่างประเทศเก่ียวกบัหลกัการและแนวคิดท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้โดยใชว้ธีิสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ การเรียนรู้โดยใชว้ธีิสอนแบบดั้งเดิม ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี 
และหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดเน้ือหา สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ 
และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ 
 3. การสร้างเคร่ืองมือวจิยั เคร่ืองมือการวจิยัแบ่งเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

    3.1 เคร่ืองมือการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ทางวรรณคดี ใชเ้ป็นแบบสอบผลสัมฤทธ์ิ
การเรียนรู้ทางวรรณคดีของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนและหลงัการทดลอง (pretest-posttest)  จ านวน 30 ขอ้ ตามแนวคิดการ

 

วดัพฤติกรรมการเรียนรู้ดา้นพุทธิพิสัย (cognitive domain) จากนั้น น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีเสนอต่อ
ผูเ้ช่ียวชาญ  3 คน เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง และความตรงของเน้ือหาและความเท่ียงตรงของเน้ือหา (content validity) โดย
พิจารณาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence--IOC) โดยก าหนดให้มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง ตั้งแต่ .5 
ข้ึนไป ถือวา่ มีความสอดคลอ้งกนัในเกณฑ์ท่ียอมรับได ้และน าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทยท่ีปรับปรุง
แก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้ เพ่ือหาคุณภาพกับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนความสุข (นามสมมุติ) ส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษาปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ท่ีเคยไดรั้บการจดัการเรียนรู้ในเน้ือหาวรรณคดี 
เร่ือง ลิลิตตะเลงพา่ย และคมัภีร์ฉันทศาสตร์แพทยศาสตร์สงเคราะห์ โดยน าแบบสอบผลสัมฤทธ์ิทางวรรณคดีท่ีทดลองใชม้าตรวจ
ใหค้ะแนน โดยมีเกณฑ ์ดงัน้ี 

          ตอบถูก 1 คะแนน  
          ตอบผิด หรือไม่ตอบ หรือตอบมากกวา่ 1 ขอ้ 0 คะแนน  
          น าผลการทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี มาวเิคราะห์คุณภาพรายขอ้ เพ่ือหาค่าความยากง่าย (p) และค่า

อ านาจจ าแนก (r) โดยเลือกขอ้สอบท่ีมีค่าความยากง่าย (p) ระหวา่ง 0.53-0.76 และมีค่าอ านาจจ าแนก (r) ระหวา่ง 0.24-0.47 จ านวน 30 ขอ้  
          ค  านวณหาค่าความเช่ือมัน่ (reliability) ของขอ้สอบปรนยั โดยใชสู้ตร KR-20 (Kuder and Richardson-20) ไดค้่า

ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.64  
          น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี จ านวน 30 ข้อ ท่ีวิเคราะห์คุณภาพและตรวจสอบโดย

ผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 คน เรียบร้อยแลว้ ไปใชท้ดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนกบักลุ่มตวัอยา่ง ทั้ ง 2 กลุ่ม ทั้งก่อนและหลงัการจดัการ
เรียนรู้ดว้ยวธีิสอนแบบสืบเสาะหาความรู้กบัวธีิสอนแบบดั้งเดิม    

    3.2 เคร่ืองมือการทดลอง ไดแ้ก่ (1) แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) และแผนการจดัการ
เรียนรู้โดยใชว้ิธีสอนแบบดั้งเดิม โดยน าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึน เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา และผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตอ้งและความเท่ียงตรงของเน้ือหา (content validity) โดยพิจารณาหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งจุดประสงค ์
เน้ือหาและกิจกรรมการเรียนรู้ (Index of Item Objective Congruence--IOC) 

          ปรับปรุงแกไ้ขแผนการจดัการเรียนรู้ตามค าแนะน าในเร่ืองจุดประสงค ์เน้ือหา กิจกรรมการเรียนรู้ และการวดัและ
ประเมินผล เพื่อใหแ้ผนการจดัการเรียนรู้มีความถูกตอ้งสมบูรณ์ แลว้จึงน าแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
(5E) ไปทดลองกบันักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/17 โรงเรียนความสุข (นามสมมุติ) ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา
ปทุมธานี  จงัหวดัปทุมธานี ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ท่ีเป็นกลุ่มทดลอง จ านวน 35 คน และน าแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยวธีิ
สอนแบบดั้งเดิมไปทดลองกับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/16 โรงเรียนความสุข (นามสมมุติ) ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี  ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ท่ีเป็นกลุ่มควบคุม จ านวน 35 คน แลว้น าผลมาปรับปรุง
แผนการจดัการเรียนรู้ เพ่ือใชใ้นการเรียนการสอนต่อไป 

4. การด าเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัด าเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามขั้นตอน ดงัน้ี 
    4.1 ด าเนินการทดลอง โดยใหป้ระชากรกลุ่มเป้าหมาย ทั้ง 2 กลุ่ม ท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิก่อนเรียน (pre-test) ดว้ย

ขอ้สอบชุดเดียวกนั 
    4.2 ด าเนินการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียน ทั้ ง 2 กลุ่มดว้ยตนเอง ซ่ึงใช้เน้ือหาเดียวกนั ระยะเวลาการสอนเท่ากนั คือ  

กลุ่มละ 8 แผน แผนละ 1 คาบ คาบละ 50 นาที แต่ใชว้ิธีการสอนท่ีแตกต่างกนั คือ กลุ่มทดลอง จดัการเรียนการสอนดว้ยวิธีสอนแบบ
สืบเสาะหาความรู้ (5E) และกลุ่มควบคุม จดัการเรียนการสอนดว้ยวธีิสอนแบบดั้งเดิม   



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี

981981

 

วดัพฤติกรรมการเรียนรู้ดา้นพุทธิพิสัย (cognitive domain) จากนั้น น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีเสนอต่อ
ผูเ้ช่ียวชาญ  3 คน เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง และความตรงของเน้ือหาและความเท่ียงตรงของเน้ือหา (content validity) โดย
พิจารณาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence--IOC) โดยก าหนดให้มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง ตั้งแต่ .5 
ข้ึนไป ถือวา่ มีความสอดคลอ้งกนัในเกณฑ์ท่ียอมรับได ้และน าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทยท่ีปรับปรุง
แก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้ เพ่ือหาคุณภาพกับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนความสุข (นามสมมุติ) ส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษาปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ท่ีเคยไดรั้บการจดัการเรียนรู้ในเน้ือหาวรรณคดี 
เร่ือง ลิลิตตะเลงพา่ย และคมัภีร์ฉันทศาสตร์แพทยศาสตร์สงเคราะห์ โดยน าแบบสอบผลสัมฤทธ์ิทางวรรณคดีท่ีทดลองใชม้าตรวจ
ใหค้ะแนน โดยมีเกณฑ ์ดงัน้ี 

          ตอบถูก 1 คะแนน  
          ตอบผิด หรือไม่ตอบ หรือตอบมากกวา่ 1 ขอ้ 0 คะแนน  
          น าผลการทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี มาวเิคราะห์คุณภาพรายขอ้ เพ่ือหาค่าความยากง่าย (p) และค่า

อ านาจจ าแนก (r) โดยเลือกขอ้สอบท่ีมีค่าความยากง่าย (p) ระหวา่ง 0.53-0.76 และมีค่าอ านาจจ าแนก (r) ระหวา่ง 0.24-0.47 จ านวน 30 ขอ้  
          ค  านวณหาค่าความเช่ือมัน่ (reliability) ของขอ้สอบปรนยั โดยใชสู้ตร KR-20 (Kuder and Richardson-20) ไดค้่า

ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.64  
          น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี จ านวน 30 ข้อ ท่ีวิเคราะห์คุณภาพและตรวจสอบโดย

ผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 คน เรียบร้อยแลว้ ไปใชท้ดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนกบักลุ่มตวัอยา่ง ทั้ ง 2 กลุ่ม ทั้งก่อนและหลงัการจดัการ
เรียนรู้ดว้ยวธีิสอนแบบสืบเสาะหาความรู้กบัวธีิสอนแบบดั้งเดิม    

    3.2 เคร่ืองมือการทดลอง ไดแ้ก่ (1) แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) และแผนการจดัการ
เรียนรู้โดยใชว้ิธีสอนแบบดั้งเดิม โดยน าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึน เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา และผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตอ้งและความเท่ียงตรงของเน้ือหา (content validity) โดยพิจารณาหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งจุดประสงค ์
เน้ือหาและกิจกรรมการเรียนรู้ (Index of Item Objective Congruence--IOC) 

          ปรับปรุงแกไ้ขแผนการจดัการเรียนรู้ตามค าแนะน าในเร่ืองจุดประสงค ์เน้ือหา กิจกรรมการเรียนรู้ และการวดัและ
ประเมินผล เพื่อใหแ้ผนการจดัการเรียนรู้มีความถูกตอ้งสมบูรณ์ แลว้จึงน าแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
(5E) ไปทดลองกบันักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/17 โรงเรียนความสุข (นามสมมุติ) ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา
ปทุมธานี  จงัหวดัปทุมธานี ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ท่ีเป็นกลุ่มทดลอง จ านวน 35 คน และน าแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยวธีิ
สอนแบบดั้งเดิมไปทดลองกับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/16 โรงเรียนความสุข (นามสมมุติ) ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี  ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ท่ีเป็นกลุ่มควบคุม จ านวน 35 คน แลว้น าผลมาปรับปรุง
แผนการจดัการเรียนรู้ เพ่ือใชใ้นการเรียนการสอนต่อไป 

4. การด าเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัด าเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามขั้นตอน ดงัน้ี 
    4.1 ด าเนินการทดลอง โดยใหป้ระชากรกลุ่มเป้าหมาย ทั้ง 2 กลุ่ม ท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิก่อนเรียน (pre-test) ดว้ย

ขอ้สอบชุดเดียวกนั 
    4.2 ด าเนินการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียน ทั้ ง 2 กลุ่มดว้ยตนเอง ซ่ึงใช้เน้ือหาเดียวกนั ระยะเวลาการสอนเท่ากนั คือ  

กลุ่มละ 8 แผน แผนละ 1 คาบ คาบละ 50 นาที แต่ใชว้ิธีการสอนท่ีแตกต่างกนั คือ กลุ่มทดลอง จดัการเรียนการสอนดว้ยวิธีสอนแบบ
สืบเสาะหาความรู้ (5E) และกลุ่มควบคุม จดัการเรียนการสอนดว้ยวธีิสอนแบบดั้งเดิม   



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

982982

 

    4.3 ด าเนินการใหป้ระชากรกลุ่มเป้าหมาย ทั้ง 2 กลุ่ม ท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียน (post-test) ดว้ยแบบทดสอบวดั
ความรู้หลงัเรียน เป็นแบบทดสอบปรนยั แบบคู่ขนาน เลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 30 ขอ้ ก าหนดเวลา 50 นาที 4.4 น าขอ้มูลท่ีได้
จากแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางวรรณคดีก่อนเรียนและหลงัเรียน มาวิเคราะห์ โดยใช้วิธีทางสถิติ เพื่อสรุปผลและอภิปราย
ผลการวจิยั  

5. ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจยัทางสังคมศาสตร์ (Statistical Package for the Social 
Science--SPSS for Windows version 16.0) โดยด าเนินการ ดงัน้ี  

    5.1 วเิคราะห์คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางวรรณคดีของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หลงัการทดลอง โดยการค านวณค่าเฉล่ีย 
(X̅) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD)  

    5.2 วเิคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หลงั
การทดลอง โดยการทดสอบค่า t แบบกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นอิสระต่อกนั (independent) และไม่อิสระต่อกนั (dependent) 

 
ผลการวจิยั 

 
ผลการวิจยัเร่ือง “ผลของการใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีของนักเรียน  

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5”  ดงัน้ี  
 
ตาราง 1 
ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี ก่อนเรียนและหลงัเรียนของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับ 
การสอนโดยใช้วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี N X̅ SD df t Sig. 
คะแนนก่อนเรียน 35 18.11 2.58 34 -18.81* .00 
คะแนนหลงัเรียน 35 25.00 2.49 
*p < .05 

 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 หลงัไดรั้บการสอนโดยใชว้ิธีสอนแบบสืบเสาะหา

ความรู้ มีคะแนนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 
ตาราง 2 
ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี ก่อนเรียนและหลงัเรียนของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับ 
การสอนโดยใช้วิธีสอนแบบดั้งเดิม 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี N X̅ SD df t Sig. 
คะแนนก่อนเรียน 35 17.14 2.13 34 -15.70* .00 
คะแนนหลงัเรียน 35 23.74 2.57 
*p < .05 

 

 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดรั้บการสอนโดยใชว้ธีิสอนแบบดั้งเดิม หลงัเรียนสูงกวา่
ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 
ตาราง 3 
ผลการเปรียบเทียบคะแนนหลงัเรียน ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ระหว่าง 
กลุ่มท่ีได้รับการสอนโดยใช้วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้กับวิธีสอนแบบดัง้เดิม 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี N  X̅ SD df t Sig. 
กลุ่มทดลอง 35 25.00 2.49 68 2.08* .04 
กลุ่มควบคุม 35 23.74 2.57 
*p < .05 

 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 กลุ่มท่ีไดรั้บการสอนโดยใชว้ิธีสอนแบบสืบเสาะหา

ความรู้ มีคะแนนเฉล่ียสูงกวา่กลุ่มท่ีไดรั้บการสอนโดยใชว้ธีิสอนแบบดั้งเดิม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 

อภิปรายผล 
 

จากการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนและหลงัไดรั้บการสอนโดยใช้
วธีิสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) พบวา่ คะแนนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงัจะเห็นไดจ้าก
คะแนนก่อนเรียน มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 18.11 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 2.58 และคะแนนหลงัเรียน มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 25.00 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานอยู่ท่ี 2.49 เม่ือพิจารณาคะแนนเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พบวา่ นกัเรียนภายในกลุ่มมีความสามารถแตกต่างกนั 
นอกจากน้ี คะแนนหลงัเรียน นกัเรียนกลุ่มท่ีใชว้ิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ยงัเพ่ิมสูงข้ึนทุกคน ส่งผลให้คะแนนเฉล่ียหลงั
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน 6.89 สอดคลอ้งกบั พรรณี กนัใหม่ (2555) ไดศึ้กษาเร่ือง การใช้กิจกรรมการสืบเสาะหาความรู้เพ่ือพัฒนา
ความคิดรวบยอดหลกัภาษาไทยส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 พบวา่ ค่าเฉล่ียของคะแนนผลสัมฤทธ์ิดา้นความคิดรวบยอด
หลกัภาษาไทยในการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมการสืบเสาะหาความรู้ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบา้นสบแจ่มฝ่ังซา้ย 
จงัหวดัเชียงใหม่ มีค่าเท่ากบั 23.21 คิดเป็นร้อยละ 77.38 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไว ้ร้อยละ 70.00 และมีนกัเรียนผา่นเกณฑท่ี์ตั้งไว ้ร้อยละ 
78.58 และพรพิมล หงส์นอ้ย (2559) ไดศึ้กษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทยเร่ือง มัทนะพาธาของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีเร่ือง มัทนะ
พาธาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วรรณคดีไทยเร่ือง มทันะพาธาของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) หลงั
เรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 รวมทั้ง Chola and Shumba (2016) ไดศึ้กษาผลของรูปแบบการสอน
แบบ 5Es ของกลุ่มนกัศึกษา BSCS ต่อความเขา้ใจในเร่ืองกรด-เบส ในวชิาเคมี 5070 ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 พบวา่ ผลการ
ทดสอบหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน คะแนนก่อนเรียนมีค่าเฉล่ีย 13.02 หลงัเรียนมีค่าเฉล่ีย 15.44 นักเรียนมีความสามารถในการ
เช่ือมโยงความคิดรวบยอดเร่ืองกรด-เบส กบัส่ิงท่ีอยูใ่นชีวติจริงได ้ 

เม่ือพิจารณาผลการวิจยั พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 กลุ่มท่ีไดรั้บการสอน
โดยใชว้ิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ มีคะแนนเฉล่ียสูงกวา่กลุ่มท่ีไดรั้บการสอนโดยใชว้ิธีสอนแบบดั้งเดิม อย่างมีนยัส าคญัทาง



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’
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ทยาลัย
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ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดรั้บการสอนโดยใชว้ธีิสอนแบบดั้งเดิม หลงัเรียนสูงกวา่
ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 
ตาราง 3 
ผลการเปรียบเทียบคะแนนหลงัเรียน ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ระหว่าง 
กลุ่มท่ีได้รับการสอนโดยใช้วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้กับวิธีสอนแบบดัง้เดิม 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี N  X̅ SD df t Sig. 
กลุ่มทดลอง 35 25.00 2.49 68 2.08* .04 
กลุ่มควบคุม 35 23.74 2.57 
*p < .05 

 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 กลุ่มท่ีไดรั้บการสอนโดยใชว้ิธีสอนแบบสืบเสาะหา

ความรู้ มีคะแนนเฉล่ียสูงกวา่กลุ่มท่ีไดรั้บการสอนโดยใชว้ธีิสอนแบบดั้งเดิม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 

อภิปรายผล 
 

จากการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนและหลงัไดรั้บการสอนโดยใช้
วธีิสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) พบวา่ คะแนนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงัจะเห็นไดจ้าก
คะแนนก่อนเรียน มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 18.11 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 2.58 และคะแนนหลงัเรียน มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 25.00 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานอยู่ท่ี 2.49 เม่ือพิจารณาคะแนนเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พบวา่ นกัเรียนภายในกลุ่มมีความสามารถแตกต่างกนั 
นอกจากน้ี คะแนนหลงัเรียน นกัเรียนกลุ่มท่ีใชว้ิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ยงัเพ่ิมสูงข้ึนทุกคน ส่งผลให้คะแนนเฉล่ียหลงั
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน 6.89 สอดคลอ้งกบั พรรณี กนัใหม่ (2555) ไดศึ้กษาเร่ือง การใช้กิจกรรมการสืบเสาะหาความรู้เพ่ือพัฒนา
ความคิดรวบยอดหลกัภาษาไทยส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 พบวา่ ค่าเฉล่ียของคะแนนผลสัมฤทธ์ิดา้นความคิดรวบยอด
หลกัภาษาไทยในการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมการสืบเสาะหาความรู้ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบา้นสบแจ่มฝ่ังซา้ย 
จงัหวดัเชียงใหม่ มีค่าเท่ากบั 23.21 คิดเป็นร้อยละ 77.38 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไว ้ร้อยละ 70.00 และมีนกัเรียนผา่นเกณฑท่ี์ตั้งไว ้ร้อยละ 
78.58 และพรพิมล หงส์นอ้ย (2559) ไดศึ้กษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทยเร่ือง มัทนะพาธาของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีเร่ือง มัทนะ
พาธาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วรรณคดีไทยเร่ือง มทันะพาธาของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) หลงั
เรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 รวมทั้ง Chola and Shumba (2016) ไดศึ้กษาผลของรูปแบบการสอน
แบบ 5Es ของกลุ่มนกัศึกษา BSCS ต่อความเขา้ใจในเร่ืองกรด-เบส ในวชิาเคมี 5070 ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 พบวา่ ผลการ
ทดสอบหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน คะแนนก่อนเรียนมีค่าเฉล่ีย 13.02 หลงัเรียนมีค่าเฉล่ีย 15.44 นักเรียนมีความสามารถในการ
เช่ือมโยงความคิดรวบยอดเร่ืองกรด-เบส กบัส่ิงท่ีอยูใ่นชีวติจริงได ้ 

เม่ือพิจารณาผลการวิจยั พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 กลุ่มท่ีไดรั้บการสอน
โดยใชว้ิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ มีคะแนนเฉล่ียสูงกวา่กลุ่มท่ีไดรั้บการสอนโดยใชว้ิธีสอนแบบดั้งเดิม อย่างมีนยัส าคญัทาง



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

984984

 

สถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ี เน่ืองจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้วรรณคดีโดยใชว้ิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ เป็นวิธีการจดัการเรียนรู้ท่ี
กระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ สร้างความสนใจใหน้กัเรียน ส่งเสริมใหน้กัเรียนเกิดทกัษะการคิด วิเคราะห์ และการสืบคน้ส ารวจ 
ตรวจสอบ ส่งเสริมให้นกัเรียนเป็นผูแ้สดงความรู้และสร้างความรู้ดว้ยตนเอง โดยการสังเกตส่ิงท่ีอยากรู้ ร่วมกนัอภิปราย สรุปขอ้
คน้พบจากการศึกษาคน้ควา้ความรู้เพ่ิมเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพ่ือใหไ้ดค้วามรู้ท่ีสมบูรณ์ เกิดการเรียนรู้ส่ิงใหม่ ท าให้นกัเรียนมี
ความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีคงทน เน่ืองจากเป็นความรู้ท่ีเกิดข้ึนจากตนเอง อีกทั้งยงัสามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้น
การเรียนและชีวิตประจ าวนั โดยกระบวนการทั้ง 5 ขั้นตอนของการจดัการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เป็นการ
สนบัสนุนให้นกัเรียนไดฝึ้กทกัษะการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์วรรณคดี ประยกุตใ์ชค้วามรู้จากการศึกษาดว้ยตนเอง นกัเรียนเกิดความ
เขา้ใจในการเรียนวรรณคดีมากข้ึน ส่งผลใหผ้ลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชว้ิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้สูงกวา่การเรียนการสอน
โดยใชว้ธีิสอนแบบดั้งเดิม สอดคลอ้งกบั ชยัวฒัน์ สุทธิรัตน์ (2555) ท่ีกล่าวไวแ้นวทางเดียวกนัวา่ กระบวนการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้เป็นกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้นกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง เนน้ใชห้ลกัการทางวทิยาศาสตร์ ในการเรียนรู้เปิดโอกาส
ใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาความคิดอยา่งเตม็ท่ี ไดศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ท าให้สามารถจดจ าความรู้ไดน้านและน าไปใชใ้นสถานการณ์
ใหม่ได ้อีกทั้งยงัเป็นกระบวนการท่ีท าใหน้กัเรียนเกิดความอยากรู้อยากเรียน นอกจากน้ี ยงัท าใหน้กัเรียนมีโอกาสไดฝึ้กความคิดและ
การปฏิบติั ได้เรียนรู้วิธีจดัระบบความคิดและวิธีเสาะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  ท าให้ความรู้ท่ีไดรั้บคงทน ซ่ึงสอดคลอ้งกับ 
แนวทางการเรียนรู้ทางวรรณคดีท่ีมุ่งเนน้นกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง และกระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ดว้ยตนเอง อีก
ทั้งการเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น ย่อมส่งผลให้นักเรียนไดแ้สดงออกทางความคิด เห็นคุณค่าทางวรรณคดี นอกจากน้ี
กระบวนการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ และผลการวิจยัของผูว้ิจยั ยงัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ พรพิมล 
หงส์นอ้ย (2559) ไดศึ้กษาเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทยเร่ือง มทันะพาธาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ด้วย
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ผลการวิจยัพบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
หลงัการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) สูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อ
การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) อยู่ในระดับมากท่ีสุด และผลการศึกษาของ รัตติกาล บุญอาจ (2555) ไดศึ้กษา
เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โดยใชว้ธีิสอนแบบสืบเสาะหาความรู้กบัวิธีการสอน
แบบใชแ้ผนผงัมโนทศัน์ พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โดยใชว้ิธีสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้ มีค่าเฉล่ียคะแนนหลงัเรียนสูงกวา่กลุ่มท่ีสอนโดยวิธีการสอนแบบใชแ้ผนผงัมโนทศัน์ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
นอกจากน้ี Christopher et al. (2009) ไดศึ้กษาผลการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
เร่ืองการใหเ้หตุผลและการสร้างขอ้โตแ้ยง้ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ โดยการเปรียบเทียบนกัเรียน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีเรียน
ดว้ยวธีิการเรียนแบบปกติ กบักลุ่มท่ีเรียนดว้ยกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E ผลการศึกษาพบวา่ นกัเรียนท่ีเรียนดว้ย
กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E มีคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน สูงกวา่นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยวธีิการเรียนการสอนแบบ
ปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 นอกจากน้ี บรรยากาศในการเรียนการสอนดว้ยวธีิสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ เห็นไดช้ดัเจนวา่ นกัเรียนสนใจท่ีจะวิเคราะห์หา
ขอ้มูล สามารถวิเคราะห์และเรียนรู้อย่างสนุกสนานดว้ย ดงันั้น วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้จึงเป็นวิธีสอนส าคญัท่ีช่วยพฒันา
นกัเรียนใหมี้ความสามารถในการคิด วเิคราะห์ และเรียนรู้ อยา่งมีความสุข 
 
 
 
 

 

ข้อเสนอแนะ 
 

1. ควรมีการศึกษาผลของการใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิในเน้ือหาอ่ืน ๆ ของวิชาภาษาไทย 
เพ่ือใหเ้ห็นถึงความแตกต่างอยา่งหลากหลายของผลการศึกษาวธีิสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) กบัเน้ือหาอ่ืน ๆ 

2. จากการวิจยั พบวา่การเก็บขอ้มูลมีปัญหาและอุปสรรค เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 ดงันั้น ในการวจิยัตอ้งเตรียมแผนส าหรับการด าเนินการใหเ้รียบร้อย และครูตอ้งสร้างความเขา้ใจในขั้นตอนการจดัการเรียนรู้
ทั้ง 5 ขั้นตอน ทั้งต่อตนเองและผูเ้รียน เพ่ือสร้างความเขา้ใจท่ีตรงกนั และเพ่ือความส าเร็จในการจดัการเรียนรู้ 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  
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ข้อเสนอแนะ 
 

1. ควรมีการศึกษาผลของการใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิในเน้ือหาอ่ืน ๆ ของวิชาภาษาไทย 
เพ่ือใหเ้ห็นถึงความแตกต่างอยา่งหลากหลายของผลการศึกษาวธีิสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) กบัเน้ือหาอ่ืน ๆ 

2. จากการวิจยั พบวา่การเก็บขอ้มูลมีปัญหาและอุปสรรค เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 ดงันั้น ในการวจิยัตอ้งเตรียมแผนส าหรับการด าเนินการใหเ้รียบร้อย และครูตอ้งสร้างความเขา้ใจในขั้นตอนการจดัการเรียนรู้
ทั้ง 5 ขั้นตอน ทั้งต่อตนเองและผูเ้รียน เพ่ือสร้างความเขา้ใจท่ีตรงกนั และเพ่ือความส าเร็จในการจดัการเรียนรู้ 
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บทคดัย่อ 

 
 การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาผลของการใชว้ิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวรรณคดีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 และเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
ระหว่างกลุ่มท่ีได้รับการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) กับ กลุ่มท่ีได้รับการสอนแบบดั้ งเดิม ประชากร
กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสันติอนุสรณ์ (นามสมมติ) ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2564  จ านวน  2 หอ้งเรียน หอ้งละ 30 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) แลว้จบัสลากเพ่ือแบ่งเป็นกลุ่มทดลองท่ี
จดัการเรียนรู้ดว้ยวธีิสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) และกลุ่มควบคุมท่ีจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีสอนแบบดั้งเดิม เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
วจิยั ประกอบดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) จ านวน 6 แผน แผนละ 1 คาบ คาบละ 60 นาที 
แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ิธีสอนแบบดั้งเดิม จ านวน 6 แผน แผนละ 1 คาบ คาบละ 60 นาที และแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวรรณคดีเร่ือง กาพยพ์ระไชยสุริยา และกาพยเ์ห่ชมเคร่ืองคาวหวาน ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 30 ขอ้ ใช้
ทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยผา่นการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญและหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) วิเคราะห์ขอ้มูลโดยหา
ค่าสถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (x̅) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) และการทดสอบค่าที t test แบบ Dependent และ Independent ผล
การศึกษาคร้ังน้ี พบวา่ (1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการสอนโดยใชว้ิธีการสอน
แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (2) นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้
โดยใชว้ธีิการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีสูงกวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธี
สอนแบบดั้งเดิม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
ค าส าคญั: วธีิการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E), ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี, นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
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 การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาผลของการใชว้ิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวรรณคดีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 และเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
ระหว่างกลุ่มท่ีได้รับการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) กับ กลุ่มท่ีได้รับการสอนแบบดั้ งเดิม ประชากร
กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสันติอนุสรณ์ (นามสมมติ) ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2564  จ านวน  2 หอ้งเรียน หอ้งละ 30 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) แลว้จบัสลากเพ่ือแบ่งเป็นกลุ่มทดลองท่ี
จดัการเรียนรู้ดว้ยวธีิสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) และกลุ่มควบคุมท่ีจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีสอนแบบดั้งเดิม เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
วจิยั ประกอบดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) จ านวน 6 แผน แผนละ 1 คาบ คาบละ 60 นาที 
แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ิธีสอนแบบดั้งเดิม จ านวน 6 แผน แผนละ 1 คาบ คาบละ 60 นาที และแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวรรณคดีเร่ือง กาพยพ์ระไชยสุริยา และกาพยเ์ห่ชมเคร่ืองคาวหวาน ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 30 ขอ้ ใช้
ทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยผา่นการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญและหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) วิเคราะห์ขอ้มูลโดยหา
ค่าสถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (x̅) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) และการทดสอบค่าที t test แบบ Dependent และ Independent ผล
การศึกษาคร้ังน้ี พบวา่ (1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการสอนโดยใชว้ิธีการสอน
แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (2) นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้
โดยใชว้ธีิการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีสูงกวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธี
สอนแบบดั้งเดิม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
ค าส าคญั: วธีิการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E), ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี, นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
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Abstract 

 
 The objectives of this research were to examine the effectiveness of the inquiry-based learning on learning 
achievements in Thai literature of students in Mathayomsuksa 1 and to compare the learning achievements in Thai literature of  
Students in Mathayom suksa 1 between the students in the experimental group and the control group. The samples were from 
students in Mathayomsuksa 1 Santianuson school (pseudonym) in the second semester of the academic year 2021, totaling 2 
classrooms with 30 students each through a purposive sampling method, followed by a draw to divide the samples into 
experimental group with the inquiry based learning (5E) and the control group with a traditional classroom. The research 
instruments included (1) 6 learning plans about inquiry-based learning (5E) with one plan per period and 60 minutes each, (2) 6 
learning plans about traditional classroom with one plan per period and 60 minutes each, and (3) the test to measure learning  
achievement in Thai literature: Phra Chai Suriya and Thai Food by King Rama II of students in Mathayomsuksa 1, totaling 30 
items. A test is used before and after the lesson. A test was examined by experts and the Index of  Compliance (IOC) was 
identified. The statistics used to analyze the data were average, mean standard deviation, t test dependent, and t-test independent 
the research findings were as follows: (1) Learning achievement in Thai literature of Students in Mathayomsuksa 1 by using 
Inquiry-Based Learning (5E) After studying, was significantly higher than before at the .05 level. (2) Mathayomsuksa 1 students 
who received the inquiry-based learning (5E) had achievements in learning Thai literature higher than students who received a 
traditional learning management with a statistical significance of .05. 
 
Keywords: Inquiry-Based Learning (5E), Learning Achievements in Thai Literature, Mathayom suksa 1 Students  

 
 
 
 

 
 
 
 

บทน า 
 

วรรณคดีถือเป็นศิลปะแขนงหน่ึงท่ีเกิดจากจินตนาการของมนุษย ์นับเป็นผลงานการสร้างสรรค์ทางภาษาอนัล ้ าค่าคู่
แผ่นดินไทยมาทุกยุคสมยั มุ่งเน้นศิลปะการใชถ้อ้ยค า แสดงถึงค่านิยม อุดมคติ ความเช่ือ ท่ีสะทอ้นถึงวฒันธรรมและชีวิตความ
เป็นอยูข่องคนในสงัคม วรรณคดี และวรรณกรรม มีการใชภ้าษาท่ีกวไีดจ้งใจคดัเลือกเป็นพิเศษใหมี้สุนทรียภาพทางภาษา ให้คุณค่า
ดา้นอารมณ์ในการอ่านและการฟัง ซ่ึงจะท าให้ผูอ่้านเกิดการสะเทือนอารมณ์ ก่อใหเ้กิดความรู้ คติธรรม และการเปล่ียนแปลงใน
จิตใจได้ด้วย ทั้ งน้ี วรรณคดียงัมีความส าคัญในฐานะงานประพนัธ์ท่ีมีศิลปะและคุณค่าในสังคม ในแง่มุมของการถ่ายทอด
ศิลปวฒันธรรม และขนบธรรมเนียม ประเพณีต่าง ๆ เพ่ือสร้างสรรคค์วามเจริญงอกงาม และความเป็นปึกแผ่นมัน่คงภายในชาติ (พรพิมล 
หงส์นอ้ย, 2559) วรรณคดีจึงถือเป็นมรดกท่ีส าคญัในการถ่ายทอดภูมิปัญญาท่ีเกิดข้ึนในอดีตให้เยาวชนรุ่นหลงัไดเ้รียนรู้และซึมซบั
เร่ืองราวต่าง ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี นอกจากนั้น วรรณคดีไทยยงัเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าต่อการศึกษาท่ีส าคญัท่ีจะตอ้งเรียนรู้ถึงแนวคิดพฤติกรรม 
ค่านิยมของคนในยคุนั้น ๆ  รวมไปถึงคติ ขอ้คิด อุทาหรณ์สอนใจจากวรรณคดีเหล่านั้น เป็นภูมิปัญญาอนัล ้าค่าท่ีกวฝีากไว ้ผา่นกลวิธี
การประพนัธ์ในงานวรรณคดี ซ่ึงเปรียบเสมือนกระจกท่ีส่องใหเ้ห็นภาพท่ีเตม็ไปดว้ยความรู้สึกนึกคิด และปรัชญาท่ีจะท าใหเ้ยาวชน
ของชาติเห็นคุณค่า ช่วยธ ารงเอกลกัษณ์ความเป็นไทย ช่วยสืบทอดศิลปวฒันธรรม และประเพณีอนัดีงามต่อไป 

จากการศึกษาความส าคญัของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ท่ี
ไดก้ าหนดให้มีการจดัการเรียนการสอนวรรณคดีและวรรณกรรมไวใ้นสาระท่ี 5 ของรายวิชาภาษาไทยแก่ผูเ้รียน ตั้งแต่ระดับ
ประถมศึกษาถึงระดบัชั้นมธัยมศึกษา โดยมีวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีมุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ในการศึกษา
ขอ้มูลแนวความคิดและคุณค่าของงานประพนัธ์ ท่ีจะตอ้งเรียนรู้และท าความเขา้ใจบทเห่ บทร้องเล่นของเด็ก และเพลงพ้ืนบา้น ท่ี
เป็นภูมิปัญญาท่ีมีคุณค่าของไทย ซ่ึงไดถ่้ายทอดความรู้สึกนึกคิด คา่นิยม ขนบธรรมเนียม ประเพณี เร่ืองราวของสังคมในอดีต และ
ความงดงามของภาษา เพ่ือใหเ้กิดความซาบซ้ึงและภูมิใจในบรรพบุรุษท่ีไดส้ัง่สมสืบทอดมาจนถึงปัจจุบนั นอกจากน้ี ยงัไดก้ าหนด
คุณภาพของผูเ้รียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ หลงัจากท่ีเรียนวรรณคดีวา่ ผูเ้รียนสามารถสรุปเน้ือหาวรรณคดีและวรรณกรรมท่ี
อ่าน วเิคราะห์ตวัละครส าคญั วถีิไทย และคุณค่าท่ีไดรั้บจากวรรณคดี วรรณกรรม และบทอาขยาน พร้อมทั้งสรุปความรู้ ขอ้คิด เพื่อ
น าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) และถึงแมว้า่ในปัจจุบนัสถานศึกษาจะให้ความส าคญัต่อการจดัการเรียน
การสอนวรรณคดีเพียงใด แตก็่ยงัพบปัญหาจากการเรียนรู้วรรณคดีไทยท่ีไม่สามารถบรรลุตามจุดมุ่งหมายตามท่ีหลกัสูตรก าหนดได ้
สอดคลอ้งกบั กระทรวงศึกษาธิการ (2551) ท่ีไดก้ล่าวถึงปัญหาการเรียนการสอนวรรณคดีไทย ซ่ึงพบวา่ ปัญหาจากครูผูส้อนบางคน
ยงัคงจดักระบวนการเรียนการสอนท่ีเนน้ทกัษะดา้นความรู้ ความจ า มากกวา่ทกัษะการคิดวิเคราะห์ไดด้ว้ยตนเอง ขาดความรู้ความ
เขา้ใจในการน ารูปแบบการสอนและเทคนิคการสอนแบบใหม่ ๆ ท่ีมีความหลากหลาย มาใชใ้นกระบวนการจดัการเรียนการสอน 
ขาดความรู้ความเขา้ใจในการผลิตและใชส่ื้อ รวมทั้งขาดความรู้ความเขา้ใจการวดัและประเมินผลตามสภาพจริง ท าให้ผูเ้รียนเกิด
ความรู้สึกเบ่ือหน่าย มีทศันคติท่ีไม่ดี และไม่สนใจท่ีจะเรียน รวมทั้งขาดความตระหนักรู้และไม่เห็นความส าคญัของการเรียนการ
สอนวชิาภาษาไทย ซ่ึงอาจส่งผลใหเ้กิดปัญหาในดา้นผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาภาษาไทยตามมาอีกดว้ย 

จากสภาพปัญหาการจดัการเรียนการสอนวรรณคดีในรายวิชาภาษาไทยของชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 พบว่า นักเรียนขาด
ความรู้ความเขา้ใจค าศพัทท์างวรรณคดี และไม่เขา้ใจในความหมายของเน้ือหา รวมถึงไม่สามารถวเิคราะห์ สรุปสาระส าคญั วิจารณ์
และพินิจคุณค่าของวรรณคดีจากเร่ืองท่ีอ่านได้ ซ่ึงจากผลการทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีและวรรณกรรม  
ปีการศึกษา 2563 ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสนัติอนุสรณ์ (นามสมมติ) ส านกังานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร พบวา่ 
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนค่อนขา้งต ่า คิดเป็นร้อยละ 38.12 ซ่ึงต ่ากว่าเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนดและตอ้งมีการพฒันา
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี เพ่ือใหอ้ยูใ่นระดบัดี และเหมาะสมตามเกณฑท่ี์ก าหนดของโรงเรียน (รายงานผลสัมฤทธ์ิทางการ
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วรรณคดีถือเป็นศิลปะแขนงหน่ึงท่ีเกิดจากจินตนาการของมนุษย ์นับเป็นผลงานการสร้างสรรค์ทางภาษาอนัล ้ าค่าคู่
แผ่นดินไทยมาทุกยุคสมยั มุ่งเน้นศิลปะการใชถ้อ้ยค า แสดงถึงค่านิยม อุดมคติ ความเช่ือ ท่ีสะทอ้นถึงวฒันธรรมและชีวิตความ
เป็นอยูข่องคนในสงัคม วรรณคดี และวรรณกรรม มีการใชภ้าษาท่ีกวไีดจ้งใจคดัเลือกเป็นพิเศษใหมี้สุนทรียภาพทางภาษา ให้คุณค่า
ดา้นอารมณ์ในการอ่านและการฟัง ซ่ึงจะท าให้ผูอ่้านเกิดการสะเทือนอารมณ์ ก่อให้เกิดความรู้ คติธรรม และการเปล่ียนแปลงใน
จิตใจได้ด้วย ทั้ งน้ี วรรณคดียงัมีความส าคัญในฐานะงานประพนัธ์ท่ีมีศิลปะและคุณค่าในสังคม ในแง่มุมของการถ่ายทอด
ศิลปวฒันธรรม และขนบธรรมเนียม ประเพณีต่าง ๆ เพ่ือสร้างสรรคค์วามเจริญงอกงาม และความเป็นปึกแผ่นมัน่คงภายในชาติ (พรพิมล 
หงส์นอ้ย, 2559) วรรณคดีจึงถือเป็นมรดกท่ีส าคญัในการถ่ายทอดภูมิปัญญาท่ีเกิดข้ึนในอดีตให้เยาวชนรุ่นหลงัไดเ้รียนรู้และซึมซบั
เร่ืองราวต่าง ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี นอกจากนั้น วรรณคดีไทยยงัเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าต่อการศึกษาท่ีส าคญัท่ีจะตอ้งเรียนรู้ถึงแนวคิดพฤติกรรม 
ค่านิยมของคนในยคุนั้น ๆ  รวมไปถึงคติ ขอ้คิด อุทาหรณ์สอนใจจากวรรณคดีเหล่านั้น เป็นภูมิปัญญาอนัล ้าค่าท่ีกวฝีากไว ้ผา่นกลวิธี
การประพนัธ์ในงานวรรณคดี ซ่ึงเปรียบเสมือนกระจกท่ีส่องใหเ้ห็นภาพท่ีเตม็ไปดว้ยความรู้สึกนึกคิด และปรัชญาท่ีจะท าใหเ้ยาวชน
ของชาติเห็นคุณค่า ช่วยธ ารงเอกลกัษณ์ความเป็นไทย ช่วยสืบทอดศิลปวฒันธรรม และประเพณีอนัดีงามต่อไป 

จากการศึกษาความส าคญัของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ท่ี
ไดก้ าหนดให้มีการจดัการเรียนการสอนวรรณคดีและวรรณกรรมไวใ้นสาระท่ี 5 ของรายวิชาภาษาไทยแก่ผูเ้รียน ตั้งแต่ระดับ
ประถมศึกษาถึงระดบัชั้นมธัยมศึกษา โดยมีวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีมุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ในการศึกษา
ขอ้มูลแนวความคิดและคุณค่าของงานประพนัธ์ ท่ีจะตอ้งเรียนรู้และท าความเขา้ใจบทเห่ บทร้องเล่นของเด็ก และเพลงพ้ืนบา้น ท่ี
เป็นภูมิปัญญาท่ีมีคุณค่าของไทย ซ่ึงไดถ่้ายทอดความรู้สึกนึกคิด ค่านิยม ขนบธรรมเนียม ประเพณี เร่ืองราวของสังคมในอดีต และ
ความงดงามของภาษา เพ่ือใหเ้กิดความซาบซ้ึงและภูมิใจในบรรพบุรุษท่ีไดส้ัง่สมสืบทอดมาจนถึงปัจจุบนั นอกจากน้ี ยงัไดก้ าหนด
คุณภาพของผูเ้รียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ หลงัจากท่ีเรียนวรรณคดีวา่ ผูเ้รียนสามารถสรุปเน้ือหาวรรณคดีและวรรณกรรมท่ี
อ่าน วเิคราะห์ตวัละครส าคญั วถีิไทย และคุณค่าท่ีไดรั้บจากวรรณคดี วรรณกรรม และบทอาขยาน พร้อมทั้งสรุปความรู้ ขอ้คิด เพื่อ
น าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) และถึงแมว้า่ในปัจจุบนัสถานศึกษาจะให้ความส าคญัต่อการจดัการเรียน
การสอนวรรณคดีเพียงใด แต่ก็ยงัพบปัญหาจากการเรียนรู้วรรณคดีไทยท่ีไม่สามารถบรรลุตามจุดมุ่งหมายตามท่ีหลกัสูตรก าหนดได ้
สอดคลอ้งกบั กระทรวงศึกษาธิการ (2551) ท่ีไดก้ล่าวถึงปัญหาการเรียนการสอนวรรณคดีไทย ซ่ึงพบวา่ ปัญหาจากครูผูส้อนบางคน
ยงัคงจดักระบวนการเรียนการสอนท่ีเนน้ทกัษะดา้นความรู้ ความจ า มากกวา่ทกัษะการคิดวิเคราะห์ไดด้ว้ยตนเอง ขาดความรู้ความ
เขา้ใจในการน ารูปแบบการสอนและเทคนิคการสอนแบบใหม่ ๆ ท่ีมีความหลากหลาย มาใชใ้นกระบวนการจดัการเรียนการสอน 
ขาดความรู้ความเขา้ใจในการผลิตและใชส่ื้อ รวมทั้งขาดความรู้ความเขา้ใจการวดัและประเมินผลตามสภาพจริง ท าให้ผูเ้รียนเกิด
ความรู้สึกเบ่ือหน่าย มีทศันคติท่ีไม่ดี และไม่สนใจท่ีจะเรียน รวมทั้งขาดความตระหนักรู้และไม่เห็นความส าคญัของการเรียนการ
สอนวชิาภาษาไทย ซ่ึงอาจส่งผลใหเ้กิดปัญหาในดา้นผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาภาษาไทยตามมาอีกดว้ย 

จากสภาพปัญหาการจดัการเรียนการสอนวรรณคดีในรายวิชาภาษาไทยของชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 พบว่า นักเรียนขาด
ความรู้ความเขา้ใจค าศพัทท์างวรรณคดี และไม่เขา้ใจในความหมายของเน้ือหา รวมถึงไม่สามารถวเิคราะห์ สรุปสาระส าคญั วิจารณ์
และพินิจคุณค่าของวรรณคดีจากเร่ืองท่ีอ่านได้ ซ่ึงจากผลการทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีและวรรณกรรม  
ปีการศึกษา 2563 ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสนัติอนุสรณ์ (นามสมมติ) ส านกังานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร พบวา่ 
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนค่อนขา้งต ่า คิดเป็นร้อยละ 38.12 ซ่ึงต ่ากว่าเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนดและตอ้งมีการพฒันา
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี เพ่ือใหอ้ยูใ่นระดบัดี และเหมาะสมตามเกณฑท่ี์ก าหนดของโรงเรียน (รายงานผลสัมฤทธ์ิทางการ



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

990990

เรียนโรงเรียนสันติอนุสรณ์ (นามสมมติ), 2563) จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาเกิดจากหลายสาเหตุ ทั้งในดา้นการจดักิจกรรม 
การเรียนการสอน วธีิการสอนไม่น่าสนใจ ส่ือการจดัการเรียนรู้ ตวัครูผูส้อน และนกัเรียน ซ่ึงในการจดักิจกรรมในห้องเรียนท่ีไม่ได้
มุ่งเนน้ใหน้กัเรียนไดล้งมือเรียนรู้ดว้ยตนเอง ดงันั้น ส่ิงส าคญัท่ีจะท าให้การจดัการเรียนการสอนวรรณคดี บรรลุตามจุดมุ่งหมายท่ี
หลกัสูตรก าหนด และกระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้แบบซาบซ้ึง เห็นคุณค่าและความส าคญัของวรรณคดีนั้น คือ การปรับเปล่ียน
วธีิการเรียนรู้ของผูเ้รียน และการเปล่ียนวิธีการสอนของครูผูส้อน หากครูมีเทคนิคและวิธีสอนท่ีมีประสิทธิภาพ  ก็จะท าผูเ้รียนเกิด
การเรียนรู้ท่ีคงทนถาวร โดยเฉพาะการจดัการเรียนการสอนวรรณคดีและวรรณกรรมไทย ใหมี้ประสิทธิภาพ  

การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เป็นทฤษฎีการจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันามาจากทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตท่ี์เช่ือวา่ 
การเรียนรู้นั้น เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนภายในของผูเ้รียน โดยท่ีผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างความรู้ดว้ยตวัเอง โดยการน าเอาประสบการณ์
หรือส่ิงท่ีพบเห็นมาเช่ือมโยงกับความรู้ความเขา้ใจท่ีมีอยู่เดิม เพ่ือสร้างเป็นความเขา้ใจของตนเอง (สถาบันส่งเสริมการสอน 
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี 2546) สอดคลอ้งกบั พิมพนัธ์ เดชะคุปต ์(2546) ท่ีไดก้ล่าวถึงการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
(5E) ว่า เป็นแนวคิดการจดัการเรียนรู้รูปแบบหน่ึง ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั และให้ผูเ้รียนเป็นผูศึ้กษาคน้ควา้ด้วยตนเอง  โดยใช้
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ ซ่ึงมีครูผูส้อนคอยกระตุน้และสนบัสนุน รวมทั้งอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้รียน เพื่อให้ผูเ้รียนบรรลุ
เป้าหมาย ซ่ึงแนวคิดวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ดงักล่าว ไดมี้ผูส้นใจน ามาใชใ้นการท าวิจยัเพ่ือพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวรรณคดี ดงัท่ี ปิยนุช แหวนเพชร (2560) ไดศึ้กษาเร่ือง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษา
ปีท่ี 3 โดยใช้วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคการใช้แผนท่ีความคิด ผลการวจิยัพบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 หลงัเรียน ดว้ยวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัเทคนิคการใชแ้ผนท่ีความคิด สูงกวา่ก่อน
เรียน และความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อวธีิสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกบัเทคนิคการใชแ้ผนท่ีความคิด 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก และพรพิมล หงส์นอ้ย (2559) ไดศึ้กษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทย
เร่ือง มทันะพาธา ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ผลการวิจยัพบวา่ ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวรรณคดีไทยเร่ือง มทันะพาธาของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนและหลงั การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
(5E) หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 และนักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้แบบ  
สืบเสาะหาความรู้ (5E) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

จากประเด็นท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เก่ียวขอ้งกบัปัญหาจากการเรียนการสอนวรรณคดีไทย ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ ผูว้จิยัส่วนใหญ่ไดน้ า
วธีิสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) มาใชใ้นการสอนวรรณคดี เน่ืองจากเป็นวธีิการสอนรูปแบบหน่ึงท่ีน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นเทคนิคการสอนท่ีมุ่งให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง อีกทั้ งยงัช่วยกระตุน้ให้ผูเ้รียนมีความ
กระตือรือร้นในการเรียน มุ่งเนน้ใหน้กัเรียนพฒันาความคิดอยา่งหลากหลายเพ่ือพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทย ดงันั้น 
ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาและน าวิธีการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) มาใชใ้นการจดักิจกรรมการรู้วรรณคดีไทยของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสนัติอนุสรณ์ (นามสมมุติ) ส านกังานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นแนวทางหน่ึงท่ีจะ
ช่วยใหน้กัเรียนประสบผลส าเร็จในการพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทย และบรรลุเป้าหมายตามท่ีหลกัสูตรก าหนดต่อไป 

 
วตัถุประสงค์การวจิยั 

 
 1. เพื่อศึกษาผลของการใชว้ธีิการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ท่ีมีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ระหวา่งกลุ่มท่ีไดรั้บการสอนโดยใช้
วธีิการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) กบั กลุ่มท่ีไดรั้บการสอนแบบดั้งเดิม 
 

ขอบเขตของการวจิยั 
 

1. ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
     ประชากรท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564  โรงเรียนสนัติอนุสรณ์ 
(นามสมมติ) ส านกังานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จ านวน 2 หอ้งเรียน หอ้งเรียนละ 30 คน รวม 60 คน ไดม้าโดยวธีิการเลือกแบบ
เจาะจง (purposive sampling) จากนั้น เลือก 1 หอ้งเรียนเป็นกลุ่มทดลอง และ 1 หอ้งเรียนเป็นกลุ่มควบคุม โดยนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา 
ปีท่ี 1/2 เป็นกลุ่มทดลองท่ีสอนโดยใชว้ธีิสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) และนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/4 เป็นกลุ่มควบคุมท่ีใช้
วธีิสอนแบบดั้งเดิม 

2. เน้ือหา 
    เน้ือหาท่ีใชใ้นการทดลอง คือ วรรณคดีเร่ือง กาพยพ์ระไชยสุริยา และกาพยเ์ห่ชมเคร่ืองคาวหวาน ซ่ึงเป็นวรรณคดีไทย

จากหนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานภาษาไทย ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

3. ระยะเวลาท่ีใชใ้นการด าเนินการวจิยั คือ ด าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ซ่ึงเรียนโดยวิธีสอนแบบ
สืบเสาะหาความรู้ (5E) จ านวน 3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชัว่โมง รวม 6 ชัว่โมง และเรียนโดยวิธีสอนแบบดั้งเดิม จ านวน 3 สัปดาห์ 
สปัดาห์ละ 2 ชัว่โมง รวม 6 ชัว่โมง ไม่รวมการทดสอบก่อนและหลงัเรียน 

4. ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา  
    4.1 ตวัแปรตน้ (independent variables) คือ วธีิการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) และวธีิการสอนแบบดั้งเดิม 
    4.2 ตวัแปรตาม (dependent variable) คือ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี 

 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 
การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) 

    สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546) ไดก้ล่าวถึง การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ หมายถึง 
วธีิการท่ีนกัวทิยาศาสตร์ใชเ้พ่ือศึกษาส่ิงต่าง ๆ รอบตวั อยา่งเป็นระบบ และเสนอค าอธิบายเก่ียวกบัส่ิงท่ีศึกษาดว้ยขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
ท างานทางวทิยาศาสตร์ มีวธีิการท่ีหลากหลาย เช่น การส ารวจ การสืบคน้ การทดลอง การสร้างแบบจ าลอง เป็นตน้  

ทิศนา แขมมณี (2557) ไดก้ล่าวถึงการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ หมายถึง การสอนท่ีผูส้อนกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิด
ค าถาม เกิดความคิด และลงมือเสาะแสวงหาความรู้เพื่อน ามาประมวลหาค าตอบหรือขอ้สรุปดว้ยตนเอง  โดยท่ีผูส้อนช่วยอ านวย
ความสะดวกในการเรียนรู้ในดา้นต่าง ๆ ใหแ้ก่ผูเ้รียน เช่น ในดา้นการสืบคน้หาแหล่งความรู้ การศึกษา ขอ้มูลการวิเคราะห์ การสรุป 
ขอ้มูล การอภิปรายโตแ้ยง้ทางวชิาการ และการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น เป็นตน้   

จากการศึกษาวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) สรุปไดว้า่ การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) หมายถึง 
รูปแบบการเรียนการสอนท่ีใชก้ระบวนการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง กระบวนการคิดและกระบวนการกลุ่มอยา่งช านาญ ก่อให้เกิด
ทกัษะชีวติ ทกัษะการท างาน และทกัษะการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ ประกอบดว้ย 5 ขั้น ไดแ้ก่ 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี

991991

 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ระหวา่งกลุ่มท่ีไดรั้บการสอนโดยใช้
วธีิการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) กบั กลุ่มท่ีไดรั้บการสอนแบบดั้งเดิม 
 

ขอบเขตของการวจิยั 
 

1. ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
     ประชากรท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564  โรงเรียนสนัติอนุสรณ์ 
(นามสมมติ) ส านกังานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จ านวน 2 หอ้งเรียน หอ้งเรียนละ 30 คน รวม 60 คน ไดม้าโดยวธีิการเลือกแบบ
เจาะจง (purposive sampling) จากนั้น เลือก 1 หอ้งเรียนเป็นกลุ่มทดลอง และ 1 หอ้งเรียนเป็นกลุ่มควบคุม โดยนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา 
ปีท่ี 1/2 เป็นกลุ่มทดลองท่ีสอนโดยใชว้ธีิสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) และนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/4 เป็นกลุ่มควบคุมท่ีใช้
วธีิสอนแบบดั้งเดิม 

2. เน้ือหา 
    เน้ือหาท่ีใชใ้นการทดลอง คือ วรรณคดีเร่ือง กาพยพ์ระไชยสุริยา และกาพยเ์ห่ชมเคร่ืองคาวหวาน ซ่ึงเป็นวรรณคดีไทย

จากหนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานภาษาไทย ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

3. ระยะเวลาท่ีใชใ้นการด าเนินการวจิยั คือ ด าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ซ่ึงเรียนโดยวิธีสอนแบบ
สืบเสาะหาความรู้ (5E) จ านวน 3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชัว่โมง รวม 6 ชัว่โมง และเรียนโดยวิธีสอนแบบดั้งเดิม จ านวน 3 สัปดาห์ 
สปัดาห์ละ 2 ชัว่โมง รวม 6 ชัว่โมง ไม่รวมการทดสอบก่อนและหลงัเรียน 

4. ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา  
    4.1 ตวัแปรตน้ (independent variables) คือ วธีิการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) และวธีิการสอนแบบดั้งเดิม 
    4.2 ตวัแปรตาม (dependent variable) คือ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี 

 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 
การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) 

    สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546) ไดก้ล่าวถึง การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ หมายถึง 
วธีิการท่ีนกัวทิยาศาสตร์ใชเ้พ่ือศึกษาส่ิงต่าง ๆ รอบตวั อยา่งเป็นระบบ และเสนอค าอธิบายเก่ียวกบัส่ิงท่ีศึกษาดว้ยขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
ท างานทางวทิยาศาสตร์ มีวธีิการท่ีหลากหลาย เช่น การส ารวจ การสืบคน้ การทดลอง การสร้างแบบจ าลอง เป็นตน้  

ทิศนา แขมมณี (2557) ไดก้ล่าวถึงการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ หมายถึง การสอนท่ีผูส้อนกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิด
ค าถาม เกิดความคิด และลงมือเสาะแสวงหาความรู้เพ่ือน ามาประมวลหาค าตอบหรือขอ้สรุปดว้ยตนเอง  โดยท่ีผูส้อนช่วยอ านวย
ความสะดวกในการเรียนรู้ในดา้นต่าง ๆ ใหแ้ก่ผูเ้รียน เช่น ในดา้นการสืบคน้หาแหล่งความรู้ การศึกษา ขอ้มูลการวิเคราะห์ การสรุป 
ขอ้มูล การอภิปรายโตแ้ยง้ทางวชิาการ และการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น เป็นตน้   

จากการศึกษาวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) สรุปไดว้า่ การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) หมายถึง 
รูปแบบการเรียนการสอนท่ีใชก้ระบวนการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง กระบวนการคิดและกระบวนการกลุ่มอยา่งช านาญ ก่อให้เกิด
ทกัษะชีวติ ทกัษะการท างาน และทกัษะการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ ประกอบดว้ย 5 ขั้น ไดแ้ก่ 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

992992

1. ขั้นสร้างความสนใจ (engagement) เป็นการน าเขา้สู่บทเรียน โดยใช้ค  าถาม ใช้ภาพ ใช้เกม หรือสร้างสถานการณ์ 
กระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดความสนใจใหน้กัเรียนสร้างค าถาม แลว้น ามาก าหนดประเด็นท่ีศึกษา 

2. ขั้นส ารวจและคน้หา (exploration) เม่ือนักเรียนเขา้ใจในประเด็นท่ีศึกษา หรือค าถามท่ีสนใจศึกษาอย่างถ่องแทแ้ลว้
วางแผนเพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ 

3. ขั้นอธิบายและลงขอ้สรุป (explanation) เม่ือไดข้อ้มูลอยา่งเพียงพอจากการส ารวจตรวจสอบแลว้ น าขอ้มูลขอ้สนเทศท่ี
ไดม้าวเิคราะห์ แปลผล สรุปผล และน าเสนอผลท่ีไดใ้นรูปแบบต่าง ๆ เช่น บรรยายสรุป หรือรูปวาด สร้างตาราง 

4. ขั้นขยายความรู้ (elaboration) น าความรู้ใหม่ท่ีไดไ้ปเช่ือมโยงกบัความรู้เดิม หรือความคิดท่ีไดค้น้ควา้เพ่ิมเติม ซ่ึงจะช่วย
ใหเ้ช่ือมโยงกบัเร่ืองต่าง ๆ และท าใหเ้กิดความรู้กวา้งขวางข้ึน 

5. ขั้นประเมินผล (evaluation) เป็นการประเมินการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการต่าง ๆ 
 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ธวชัชยั ศุภดิษฐ ์(2556) ไดใ้หค้วามหมายผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ไวว้า่ เป็นความรู้ ความเขา้ใจ ความสามารถท่ีไดจ้ากการ
เรียนการสอน ซ่ึงวดัความรู้ความสามารถวา่ มีความรู้มากนอ้ย จากผลของคะแนนสอบในแต่ละวิชา จากนั้น ประเมินผลออกมาเป็น
เกรดเฉล่ียสะสม 

ไพโรจน์ คะเชนทร์ (2556) ไดใ้หค้วามหมายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไว ้คือ คุณลกัษณะรวมถึงความรู้ ความสามารถของ
บุคคล อนัเป็นผลมาจากการเรียนการสอน หรือมวลประสบการณ์ทั้งปวงท่ีบุคคลไดรั้บจากการเรียนการสอน ท าให้บุคคลเกิดการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมในดา้นต่าง ๆ ของสมรรถภาพทางสมอง ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเป็นการตรวจสอบระดบัความสามารถสมอง
ของบุคคลวา่ เรียนแลว้ รู้อะไรบา้ง และมีความสามารถดา้นใด มากนอ้ยเท่าไร  ตลอดจนผลท่ีเกิดข้ึนจากการเรียน การฝึกฝน หรือ
ประสบการณ์ต่าง ๆ ทั้งในโรงเรียน ท่ีบา้น และส่ิงแวดลอ้มอ่ืน ๆ รวมทั้งความรู้สึก ค่านิยม จริยธรรมต่าง ๆ ก็เป็นผลมาจากการ
ฝึกฝนดว้ย 

จากการศึกษาขา้งตน้สรุปไดว้า่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความรู้ ความสามารถของบุคคลท่ีไดรั้บจากการเรียน 
การสอน ซ่ึงวดัไดจ้ากการท าแบบทดสอบ 

 
วธีิด าเนินการวจิยั 

 
 1. การออกแบบการวิจยั การวิจยัเร่ือง ผลของการใชว้ิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวรรณคดีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 เป็นวจิยัก่ึงทดลอง (Quasi-experimental research design) ประกอบดว้ย กลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม โดยการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน ทั้ง 2 กลุ่ม แลว้เปรียบเทียบผลหลงัการทดลองของทั้ง 2 กลุ่ม 
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3. การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั มีดงัน้ี 
    3.1 แผนการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) 
          ผูว้ิจยัด าเนินการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) จ านวน 6 แผน แผนละ 1 คาบ รวมทั้งส้ิน

จ านวน 6 คาบ จากนั้น น าแผนการจดัการเรียนรู้เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวจิยัตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหาและการใชภ้าษา น ามา
ปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า ก่อนน าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน พิจารณาความตรงเชิงเน้ือหา (content validity) และน าผลการ
ตรวจสอบมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) โดยแผนการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง
เท่ากบั 0.96 และปรับปรุงแกไ้ข จดัท าเป็นฉบบัสมบูรณ์ 

    3.2 แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ธีิสอนแบบดั้งเดิม 
          ผูว้ิจยัด าเนินการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้แบบดั้งเดิม จ านวน 6 แผน แผนละ 1 คาบ รวมทั้งส้ินจ านวน 6 คาบ 

จากนั้น น าแผนการจดัการเรียนรู้เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวจิยัตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหาและการใชภ้าษา น ามาปรับปรุงแกไ้ข
ตามค าแนะน า ก่อนน าไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน พิจารณาความตรงเชิงเน้ือหา (content validity) และน าผลการตรวจสอบมาหาค่า
ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) โดยแผนการจดัการเรียนรู้แบบดั้งเดิม ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 0.96 และปรับปรุงแกไ้ข จดัท า
เป็นฉบบัสมบูรณ์ 

    3.3 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี 
          ผูว้ิจยัด าเนินการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีเร่ือง กาพยพ์ระไชยสุริยา และกาพยเ์ห่ชม

เคร่ืองคาวหวาน เพื่อใชท้ดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน ดว้ยวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) และวิธีสอนแบบดั้งเดิม เป็น
แบบปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 45 ขอ้ จากนั้น ให้อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหาและภาษา ก่อน
น าไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน พิจารณาความตรงเชิงเน้ือหา (content validity) และน าผลมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ซ่ึง
มีค่า เท่ากบั 0.89 จากนั้น น าแบบทดสอบท่ีผา่นการตรวจสอบคุณภาพไป Try-out กบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 และไดค้่าความ
ยากง่าย (p) ระหวา่ง 0.20-0.77 ไดค้่าอ านาจจ าแนก (r) ระหวา่ง 0.20-0.93 และไดค้่าความเช่ือมัน่ KR-20 เท่ากบั 0.73 และจากนั้น น า
ขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแกไ้ข และจดัท าเป็นฉบบัสมบูรณ์เพ่ือใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลต่อไป 

4. การด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล  
    4.1 ก าหนดประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
    4.2 เลือกแบบแผนการทดลอง แบบแผนการทดลองท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบแผนการวิจยัแบบก่ึงทดลอง (quasi- 

experimental research design) ประกอบดว้ย กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน ทั้ง 2 กลุ่ม แลว้
เปรียบเทียบผลหลงัการทดลองของทั้ง 2 กลุ่ม  

    4.3 ทดสอบก่อนเรียนกบันกัเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม ดว้ยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วรรณคดีไทยเร่ือง กาพยพ์ระไชยสุริยา และกาพยเ์ห่ชมเคร่ืองคาวหวาน ฉบบัก่อนเรียน 

    4.4  ด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน โดยกลุ่มทดลองเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 1/2 จ านวน 30 คน ใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) และกลุ่มควบคุมเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/4 
จ านวน 30 คน ใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยวธีิสอนแบบดั้งเดิม จ านวน 3 สปัดาห์ ๆ ละ 2 แผน/คาบ รวมทั้งส้ินจ านวน 6 คาบ 

    4.5 ทดสอบหลงัเรียนกบันกัเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ดว้ยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี
ไทยเร่ือง กาพยพ์ระไชยสุริยา และกาพยเ์ห่ชมเคร่ืองคาวหวาน ฉบบัหลงัเรียน 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

994994

ผลการวจิยั 
 

การวจิยัเร่ือง ผลของการใชว้ิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีของนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ผูว้จิยัน าเสนอผลการวจิยั ดงัน้ี  

1. ผลของการใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 
 
ตาราง 1  
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทยเร่ือง กาพย์พระไชยสุริยา และกาพย์เห่ชมเคร่ืองคาวหวาน ก่อนและหลัง
การจัดการเรียนรู้ของนักเรียนกลุ่มทดลองท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) 
การทดสอบ N x̅ SD t Sig. 
ก่อนเรียน 30 15.10 1.768 27.367 .000* หลงัเรียน 30 23.13 2.030 

*p <.05 
  

จากตาราง 1 พบวา่ คะแนนเฉล่ียของคะแนนทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทยเร่ือง กาพยพ์ระไชยสุริยา 
และกาพยเ์ห่ชมเคร่ืองคาวหวาน ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยวธีิการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) หลงัเรียน (x̅ 
= 23.13, SD = 2.030) สูงกวา่ก่อนเรียน (x̅  = 15.10, SD = 1.768) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
 2. ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ระหวา่งกลุ่มท่ีไดรั้บการสอนโดย
ใชว้ธีิการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) กบั กลุ่มท่ีไดรั้บการสอนแบบดั้งเดิม 
 
ตาราง 2  
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีเร่ือง กาพย์พระไชยสุริยา และกาพย์เห่ชมเคร่ืองคาวหวาน หลังการจัดการ
เรียนรู้ของนักเรียนกลุ่มทดลองท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) 
การทดสอบ N x̅ SD t Sig. 
กลุ่มทดลอง 30 23.13 2.030 7.401 .000* กลุ่มควบคุม 30 20.13 0.900 

*p <.05 
 

จากตาราง 2 พบว่า หลงัการทดลอง นกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ิธีการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้ (5E) มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั (x̅ = 23.13, SD = 2.030) นกัเรียนกลุ่มควบคุมท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีสอนแบบดั้งเดิม มี
คะแนนเฉล่ียเท่ากบั (x̅ = 20.13, SD = 0.900) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
 

อภิปรายผลการวจิยั 
 

จากผลการวิจยัเร่ือง ผลของการใชว้ิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีสอนโดยวธีิสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) หลงั
การจดัการเรียนรู้ สูงกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะการจดัการเรียนรู้โดยใช้
กิจกรรมการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เป็นวิธีการท่ีเน้นให้ผูเ้รียนไดรั้บประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้  โดยใช้กระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกขั้นตอนของการเรียนรู้ ตั้งแต่ (1) ขั้นสร้างความสนใจ (engagement) ซ่ึงเป็นขั้นน าเขา้
สู่บทเรียน โดยผูส้อนใชค้  าถาม ใชภ้าพ กระตุน้ให้นักเรียนเกิดความสนใจให้นักเรียนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการสร้าง
ค าถาม เพ่ือน ามาก าหนดประเด็นท่ีศึกษา (2) ขั้นส ารวจและคน้หา (exploration) เม่ือนกัเรียนเขา้ใจในประเด็นท่ีศึกษาหรือค าถามท่ี
สนใจศึกษาอยา่งถ่องแทแ้ลว้ วางแผนเพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ (3) ขั้นอธิบายและลงขอ้สรุป (explanation) หลงัจากท่ีไดข้อ้มูล
อยา่งเพียงพอ จากการท่ีร่วมกนัศึกษาคน้ควา้แลว้ น าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์และร่วมกนัสรุปผล จากนั้น น าเสนอผลท่ีไดใ้นรูปแบบ
ต่าง ๆ เช่น บรรยายสรุป หรือรูปวาด สร้างตาราง (4) ขั้นขยายความรู้ (elaboration) น าความรู้ใหม่ท่ีไดไ้ปเช่ือมโยงกบัความรู้เดิม
หรือความคิดท่ีไดค้น้ควา้เพ่ิมเติม ซ่ึงจะช่วยให้เช่ือมโยงกบัเร่ืองต่าง ๆ และท าให้เกิดความรู้กวา้งขวางข้ึน และ (5) ขั้นประเมินผล 
(evaluation) โดยครูเป็นผูป้ระเมินผลการเรียนรู้ จากการส ารวจตรวจสอบการอภิปรายผลการเรียนรู้ เพื่อปรับปรุงพฒันาการเรียนรู้
ของผูเ้รียน ซ่ึงขั้นตอนการจดัการเรียนรู้โดยวธีิสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ฝึกใหผู้เ้รียนรู้จกัคน้ควา้หาความรู้ สร้างความรู้ดว้ย
ตนเอง ไดร่้วมกนัแลกเปล่ียนเรียนรู้ รวบรวมองค์ความรู้รวมไปถึงการถ่ายโอนความรู้และเพ่ิมพูนความรู้มากข้ึนอยา่งเป็นระบบ 
ช่วยท าใหก้ารเรียนวรรณคดีของผูเ้รียนมีจุดมุ่งหมาย มีขอบเขต ช่วยให้เกิดความเขา้ใจในเน้ือหา สามารถวิเคราะห์ และประเมินค่า
วรรณคดีได ้ จึงพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีของผูเ้รียนไดดี้ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พรพิมล หงษ์นอ้ย (2559) ได้
ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทยเร่ือง มทันะพาธา ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ดว้ยการจดัการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) พบวา่  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทยเร่ือง มทันะพาธา ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ดว้ย
การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 2) นกัเรียนมีความ
คิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ในระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงเป็นไปในทางเดียวกนักบัผลการวิจยัของ ปิยนุช 
แหวนเพชร (2560) ไดท้ าการศึกษาการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใชว้ิธีสอน
แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัเทคนิคการใชแ้ผนท่ีความคิด พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษา 
ปีท่ี 3 หลงัเรียนดว้ยวธีิสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัเทคนิคการใชแ้ผนท่ีความคิด สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 ความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อวธีิสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัเทคนิคการใชแ้ผนท่ีความคิด
อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก 

    จากเหตุผลดงักล่าวนั้น จึงสนบัสนุนวา่ การใชรู้ปแบบการสอน 5E มีผลท าใหผ้ลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทยของ
นกัเรียนหลงัเรียน สูงกวา่ก่อนเรียน 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนโดยใชว้ิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) 
สูงกวา่วธีิสอนแบบดั้งเดิม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ี อาจเน่ืองจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้วรรณคดีโดยใชว้ธีิสอน
แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เป็นวธีิการท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาความคิดอยา่งเป็นระบบและไดล้งมือปฏิบติัจริง โดยการสืบคน้
ขอ้มูลใชค้วามสามารถในการเสาะแสวงหาเรียนรู้ดว้ยตนเอง จนท าให้ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจในส่ิงท่ีเรียนรู้ สามารถสร้างเป็นองค์
ความรู้ไดด้ว้ยตนเอง เพ่ือสามารถถ่ายโยงการเรียนรู้ แลกเปล่ียนขอ้มูลความรู้กบักลุ่มเพ่ือน ท าให้เกิดเป็นการจ าแบบยัง่ยืน อีกทั้งยงั



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวิ
ทยาลัย

รามค
ำาแหง

 คร
บรอ

บ ๕
๐ ปี
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อภิปรายผลการวจิยั 
 

จากผลการวิจยัเร่ือง ผลของการใชว้ิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีสอนโดยวธีิสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) หลงั
การจดัการเรียนรู้ สูงกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะการจดัการเรียนรู้โดยใช้
กิจกรรมการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เป็นวิธีการท่ีเน้นให้ผูเ้รียนไดรั้บประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้  โดยใช้กระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกขั้นตอนของการเรียนรู้ ตั้งแต่ (1) ขั้นสร้างความสนใจ (engagement) ซ่ึงเป็นขั้นน าเขา้
สู่บทเรียน โดยผูส้อนใชค้  าถาม ใชภ้าพ กระตุน้ให้นักเรียนเกิดความสนใจให้นักเรียนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการสร้าง
ค าถาม เพ่ือน ามาก าหนดประเด็นท่ีศึกษา (2) ขั้นส ารวจและคน้หา (exploration) เม่ือนกัเรียนเขา้ใจในประเด็นท่ีศึกษาหรือค าถามท่ี
สนใจศึกษาอยา่งถ่องแทแ้ลว้ วางแผนเพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ (3) ขั้นอธิบายและลงขอ้สรุป (explanation) หลงัจากท่ีไดข้อ้มูล
อยา่งเพียงพอ จากการท่ีร่วมกนัศึกษาคน้ควา้แลว้ น าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์และร่วมกนัสรุปผล จากนั้น น าเสนอผลท่ีไดใ้นรูปแบบ
ต่าง ๆ เช่น บรรยายสรุป หรือรูปวาด สร้างตาราง (4) ขั้นขยายความรู้ (elaboration) น าความรู้ใหม่ท่ีไดไ้ปเช่ือมโยงกบัความรู้เดิม
หรือความคิดท่ีไดค้น้ควา้เพ่ิมเติม ซ่ึงจะช่วยให้เช่ือมโยงกบัเร่ืองต่าง ๆ และท าให้เกิดความรู้กวา้งขวางข้ึน และ (5) ขั้นประเมินผล 
(evaluation) โดยครูเป็นผูป้ระเมินผลการเรียนรู้ จากการส ารวจตรวจสอบการอภิปรายผลการเรียนรู้ เพื่อปรับปรุงพฒันาการเรียนรู้
ของผูเ้รียน ซ่ึงขั้นตอนการจดัการเรียนรู้โดยวธีิสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ฝึกใหผู้เ้รียนรู้จกัคน้ควา้หาความรู้ สร้างความรู้ดว้ย
ตนเอง ไดร่้วมกนัแลกเปล่ียนเรียนรู้ รวบรวมองค์ความรู้รวมไปถึงการถ่ายโอนความรู้และเพ่ิมพูนความรู้มากข้ึนอยา่งเป็นระบบ 
ช่วยท าใหก้ารเรียนวรรณคดีของผูเ้รียนมีจุดมุ่งหมาย มีขอบเขต ช่วยให้เกิดความเขา้ใจในเน้ือหา สามารถวิเคราะห์ และประเมินค่า
วรรณคดีได ้ จึงพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีของผูเ้รียนไดดี้ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พรพิมล หงษ์นอ้ย (2559) ได้
ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทยเร่ือง มทันะพาธา ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ดว้ยการจดัการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) พบวา่  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทยเร่ือง มทันะพาธา ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ดว้ย
การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 2) นกัเรียนมีความ
คิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ในระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงเป็นไปในทางเดียวกนักบัผลการวิจยัของ ปิยนุช 
แหวนเพชร (2560) ไดท้ าการศึกษาการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใชว้ิธีสอน
แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัเทคนิคการใชแ้ผนท่ีความคิด พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษา 
ปีท่ี 3 หลงัเรียนดว้ยวธีิสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัเทคนิคการใชแ้ผนท่ีความคิด สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 ความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อวธีิสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัเทคนิคการใชแ้ผนท่ีความคิด
อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก 

    จากเหตุผลดงักล่าวนั้น จึงสนบัสนุนวา่ การใชรู้ปแบบการสอน 5E มีผลท าใหผ้ลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทยของ
นกัเรียนหลงัเรียน สูงกวา่ก่อนเรียน 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนโดยใชว้ิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) 
สูงกวา่วธีิสอนแบบดั้งเดิม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ี อาจเน่ืองจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้วรรณคดีโดยใชว้ธีิสอน
แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เป็นวธีิการท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาความคิดอยา่งเป็นระบบและไดล้งมือปฏิบติัจริง โดยการสืบคน้
ขอ้มูลใชค้วามสามารถในการเสาะแสวงหาเรียนรู้ดว้ยตนเอง จนท าให้ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจในส่ิงท่ีเรียนรู้ สามารถสร้างเป็นองค์
ความรู้ไดด้ว้ยตนเอง เพ่ือสามารถถ่ายโยงการเรียนรู้ แลกเปล่ียนขอ้มูลความรู้กบักลุ่มเพ่ือน ท าให้เกิดเป็นการจ าแบบยัง่ยืน อีกทั้งยงั



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  
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เป็นวธีิการท่ีช่วยกระตุน้ใหผู้เ้รียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ อยากรู้อยากเห็น อยากคน้หาค าตอบ เพ่ือใหไ้ดค้  าตอบท่ีตอ้งการ 
วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) จึงพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีของผูเ้รียนไดดี้ สอดคลอ้งกับผลการวิจยัของ 
รัตติกาล บุญอาจ (2555) ไดท้ าการวจิยั เร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โดย
ใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้กับวิธีการสอนโดยใช้แผนผังมโนทัศน์  โดยผลการวิจยั สรุปไดว้า่  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โดยใชว้ธีิการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ มีค่าเฉล่ียคะแนนหลงัเรียนสูงกวา่ค่าเฉล่ียของนกัเรียน
กลุ่มท่ีใช้วิธีการสอนแบบใชแ้ผนผงัมโนทัศน์ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 และยงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาวิจัยของ ศุภณัฐ 
ปรัชญาท านุ และเด่นดาว ชลวิทย ์(2560) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีสอนโดยวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน (5E) กับวิธีสอนแบบปกติ ผลการวิจยัพบวา่  1) ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนภาษาไทยของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีสอนโดยวธีิสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน (5E) สูงกวา่นกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีสอนโดยวิธีสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีสอนโดยวธีิสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน (5E) หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 และ 3) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีสอนโดยวิธีสอนแบบปกติ หลงั
เรียนสูง 13 กว่าก่อนเรียน อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และสอดคลอ้งกบัการศึกษาวิจยัของ อภิชิต สุธาวา (2560) ได้
ท าการศึกษาเร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการอ่านวิเคราะห์ภาษาไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ระหว่างวิธีการสอนแบบ 
5E และวิธีสอนแบบปกติ ผลการวิจยัพบวา่ ทกัษะการอ่านวิเคราะห์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ดว้ยวิธีการสอนแบบ 5E สูง
กวา่วธีิการสอนแบบปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทกัษะการอ่านวเิคราะห์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ดว้ยวิธีการ
สอนแบบ 5E หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 และทักษะการอ่านวิเคราะห์ของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ดว้ยวธีิการสอนแบบปกติ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัทางสถิติท่ีระดบั.05 
 

ข้อเสนอแนะเพือ่การน าผลการวจิยัไปใช้ 
 

 1. ก่อนการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ิธีการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ไปใช ้ครูผูส้อนควรศึกษาและท าความ
เขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการแต่ละขั้นตอนอยา่งละเอียด เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจในบทบาทและวางแผนในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกบัเวลา และควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามท่ีวางแผนไว ้
 2. เน่ืองจากวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ใชเ้วลามากในการสอนแต่ละคร้ัง ครูผูส้อนจึงควรมีกิจกรรมท่ี
หลากหลายรูปแบบ มีส่ือและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพ่ือกระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดความสนใจ ไม่ใหน้กัเรียนเกิดความเบ่ือหน่าย  
 3. การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ครูควรสร้างบรรยากาศหรือสถานการณ์ท่ีชวนสงสยั เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนมีโอกาสได้
สืบเสาะหาความรู้ดว้ยตนเอง  
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 
 

1. การจดัการเรียนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) สามารถน าไปพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีและ
ประยุกตใ์ชก้บันกัเรียนระดบัอ่ืน หรือครูน าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนไปประยกุตใ์ชเ้ก่ียวกบัการสอนวรรณคดีให้กบั
นกัเรียน โดยเลือกเน้ือหาและกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมกบัชั้นเรียนของตนเอง 

2. ควรมีการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เพ่ือพฒันานกัเรียนในสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
อ่ืน ๆ เช่น สาระการอ่าน และสาระการเขียน เป็นตน้  
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2. ควรมีการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เพื่อพฒันานกัเรียนในสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
อ่ืน ๆ เช่น สาระการอ่าน และสาระการเขียน เป็นตน้  
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บทคดัย่อ 
 
 งานวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาผลของการใชเ้ทคนิคการสอน KWLH Plus ท่ีมีต่อทกัษะการอ่านตีความของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 และ (2) เพื่อเปรียบเทียบทกัษะการอ่านตีความของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ระหวา่งกลุ่มท่ีไดรั้บ
การจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคการสอน KWLH Plus และกลุ่มท่ีไดรั้บวิธีสอนแบบดั้งเดิม ประชากรท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายในการวิจยั
คร้ังน้ี คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6/1 และนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6/2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสุคนัธชาติ
วทิยา (นามสมมติ) สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาชลบุรี-ระยอง แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง ซ่ึงไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ย
เทคนิคการสอน KWLH Plus จ านวน 30 คน และกลุ่มควบคุม ซ่ึงไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีสอนแบบดั้งเดิม จ านวน 30 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบทดสอบวดัทกัษะการอ่านตีความ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลองไดแ้ก่ แผนการจดัการ
เรียนรู้ดว้ยเทคนิคการสอน KWLH Plus และแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีสอนแบบดั้งเดิม ใชร้ะยะเวลาในการทดลอง 4 สัปดาห์ 
สัปดาห์ละ 2 คาบ รวมทั้งส้ิน 8 คาบ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าเฉล่ีย (x̅) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ทดสอบความแตกต่าง
ระหวา่งค่าเฉล่ียแบบ (t test) ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี (1) คะแนนค่าเฉล่ียของทกัษะการอ่านตีความของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
ท่ีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคการสอน KWLH Plus หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ (2) คะแนน
ค่าเฉล่ียของทกัษะการอ่านตีความของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ของนกัเรียนไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคการสอน KWLH 
Plus สูงกวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยวธีิสอนแบบดั้งเดิม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
ค าส าคญั: ทกัษะการอ่านตีความ, เทคนิคการสอน KWLH Plus, วธีิสอนแบบดั้งเดิม 
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Abstract 

 
 This purposes or this research were To study effect of using KWLH Plus teaching technique on skills required, reading 
and interpretation of Mathayom Sueksa sixth students and to compare skills required, reading and interpretation of Matthayom 
Sueksa sixth between the group by using KWLH Plus Teaching Techniques and the group by traditional teaching methods. The 
target population in this research were Mathayom Sueksa 6/1 and Mathayom Sueksa 6/2 students in the second semester of the 
academic year 2021 at Sukantachat Wittaya School (Pseudonym) under the Chonburi-Rayong Secondary Educational Service 
Area Office. Use a purposive sampling. These thesis was devided into experimental which was organized to learn with the 
teaching technique of KWLH Plus for 30 people and control group which received learning by traditional teaching methods, 
consisted of 36 people. The instruments for data collection were skills required, reading and interpretation test. The instruments 
for experimemt were Learning Management Plan with KWLH Plus Teaching Techniques and Learning Management Plan with 
traditional teaching methods. The duration of experiment was 4 week, 2 periods per week total of 8 periods. The collected data 
were analyzed by arithmetic mean (x̅), standard deviation (SD) was tested for t-tests. The research findings were summarized as 
follows: Effect of KWLH Plus teaching technique of Mathayom Suksa sixth students on skills required, reading and interpretation 
after school was significantly higher than before at .05 level and skills required, reading and interpretation of the Mathayom 
Sueksa sixth students were taught with the KWLH Plus teaching technique higher than the students who received the traditional 
teaching methods statistically significant at .05 level. 
 
Keywords: Reading Interpretation Skills, KWLH Plus Teaching Technique, Traditional Teaching Methods 
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Abstract 

 
 This purposes or this research were To study effect of using KWLH Plus teaching technique on skills required, reading 
and interpretation of Mathayom Sueksa sixth students and to compare skills required, reading and interpretation of Matthayom 
Sueksa sixth between the group by using KWLH Plus Teaching Techniques and the group by traditional teaching methods. The 
target population in this research were Mathayom Sueksa 6/1 and Mathayom Sueksa 6/2 students in the second semester of the 
academic year 2021 at Sukantachat Wittaya School (Pseudonym) under the Chonburi-Rayong Secondary Educational Service 
Area Office. Use a purposive sampling. These thesis was devided into experimental which was organized to learn with the 
teaching technique of KWLH Plus for 30 people and control group which received learning by traditional teaching methods, 
consisted of 36 people. The instruments for data collection were skills required, reading and interpretation test. The instruments 
for experimemt were Learning Management Plan with KWLH Plus Teaching Techniques and Learning Management Plan with 
traditional teaching methods. The duration of experiment was 4 week, 2 periods per week total of 8 periods. The collected data 
were analyzed by arithmetic mean (x̅), standard deviation (SD) was tested for t-tests. The research findings were summarized as 
follows: Effect of KWLH Plus teaching technique of Mathayom Suksa sixth students on skills required, reading and interpretation 
after school was significantly higher than before at .05 level and skills required, reading and interpretation of the Mathayom 
Sueksa sixth students were taught with the KWLH Plus teaching technique higher than the students who received the traditional 
teaching methods statistically significant at .05 level. 
 
Keywords: Reading Interpretation Skills, KWLH Plus Teaching Technique, Traditional Teaching Methods 
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บทน า 
 

 การอ่านตีความมีความส าคญัอยา่งยิ่งส าหรับการด ารงชีวิตในปัจจุบนั เน่ืองจากขอ้มูลข่าวสารในปัจจุบนั บางคร้ังผูเ้ขียน
ไม่ไดส่ื้อความหมายออกมาโดยตรง ผูอ่้านจึงตอ้งคน้หาเจตนาหรือจุดประสงคท่ี์แทจ้ริง ท่ีผูเ้ขียนตอ้งการจะส่ือความหมายให้ผูอ่้าน
ไดรั้บรู้ดว้ยตนเอง หากผูอ่้านมีความสามารถในการอ่านตีความเป็นอยา่งดี ก็จะสามารถท าความเขา้ใจ วินิจฉัย ประเมินค่าส่ิงท่ีอ่าน
โดยอาศยัหลกัความจริงและเหตุผลต่อไปได ้ซ่ึงการอ่านตีความ เป็นการวดัทกัษะในการจบัใจความส าคญัหรือสาระส าคญั เขา้ใจ
ความหมายของค า วลี ประโยค สญัลกัษณ์ และบริบท ตีความน ้ าเสียง จุดมุ่งประสงค ์หรือเจตนาของผูเ้ขียน สรุปความโดยเรียบเรียง
ถอ้ยค าท่ีไดจ้ากตีความใหมี้ความหมายชดัเจน และอธิบายขยายความ ดงัท่ี เถกิง พนัธ์ุเถกิงอมร (2542) กล่าววา่ การอ่านตีความเป็น
กานอ่านในระดบัท่ีสูงข้ึน ท่ีผูอ่้านจะตอ้งใชค้วามสามารถทางความคิดมากกวา่การอ่านปกติ เป็นการอ่านท่ีตอ้งใชว้ิจารณญาณอยา่ง
ลึกซ้ึง ตอ้งสามารถวเิคราะห์และสงัเคราะห์สารท่ีน ามาอ่านได ้ในการอ่านผูอ่้านตอ้งสามารถเขา้ใจเจตนาของผูเ้ขียน เขา้ใจ สารทั้ง
เน้ือเร่ืองและน ้ าเสียง ถา้เขา้ใจเจตนาของเน้ือเร่ือง เรียกวา่ “การตีความเน้ือหา” และถา้เขา้ใจเจตนาของน ้ าเสียง เรียกวา่ “การตีความ
น ้ าเสียง” หรือบางทีเรียกวา่ “อ่านตีบท”  
 ปัญหาการอ่านท่ีพบในปัจจุบนั คือ นกัเรียนอ่านแลว้ ไม่เขา้ใจความหมายแฝง จบัใจความส าคญัหรือสรุปใจความส าคญั
ไม่ได ้ไม่สามารถตีความสญัลกัษณ์ต่าง ๆ ท่ีปรากฏในเร่ืองท่ีอ่านได ้จึงส่งผลให้ไม่สามารถเขา้ใจแนวคิด หรือเจตนาของผูเ้ขียนได ้
ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการท่ีนกัเรียนไม่มีพฒันาการทางความคิดอ่านไดลึ้กซ้ึง ทั้งน้ี เพราะขาดทกัษะการตีความ ดงันั้น การตีความจึงเป็น
ส่วนส าคญัของการอ่าน เพราะการอ่านตีความ นอกจากจะตอ้งการรายละเอียดเร่ืองแลว้ ควรตอ้งตีความให้ไดส้าระท่ีผูเ้ขียนส่งมา
ดว้ย (ณรงค์ฤทธ์ิ ศกัดาณรงค์, 2538) ผูว้ิจยัในฐานะครูผูส้อนรายวิชาภาษาไทย ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสุคนัธชาติวิทยา  
(นามสมติ) ในสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา ชลบุรี-ระยอง พบปัญหาการอ่านตีความของนกัเรียน จากการจดัการ
เรียนรู้ในชั้นเรียน โดยใหน้กัเรียนท าแบบฝึกทกัษะ แบบทดสอบยอ่ยทา้ยหน่วยการเรียนรู้ และจากการประชุม PLC กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย พบวา่ นกัเรียนในชั้นเรียนท่ีสอน ขาดทกัษะดา้นการอ่านตีความ ไดแ้ก่ นกัเรียนจบัใจความส าคญัไม่ได ้ไม่เขา้ใจ
ความหมายของค า วลี ประโยค และบริบทท่ีปรากฏในเร่ืองท่ีอ่าน ไม่สามารถอ่านตีความเน้ือหาท่ีผูเ้ขียนถ่ายทอดออกมาได ้
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเน้ือหาท่ีซับซอ้น นอกจากน้ี นกัเรียนไม่เขา้ใจสัญลกัษณ์ท่ีผูเ้ขียนใช ้ไม่สามารถตีความน ้ าเสียงหรือเจตนาของ
ผูเ้ขียนได ้ปัญหาดงักล่าว นับว่า เป็นปัญหาท่ีส าคญัของการอ่านตีความ หากผูอ่้านไม่เขา้ใจความหมาย จบัใจความส าคญัไม่ได ้
ตีความความหมายแฝง หรือสัญลกัษณ์ไม่ได ้ก็ไม่สามารถเขา้ใจแนวคิดของเร่ืองและเจตนาของผูเ้ขียน ดงันั้น จากสภาพปัญหา
ดงักล่าว จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ในการพฒันาทักษะการอ่านตีความ ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน และตรงตามสภาพปัญหาของ
นกัเรียน  

จากสภาพปัญหาดงักล่าว ผูว้จิยัจึงไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎี ท่ีน ามาใชพ้ฒันาทกัษะการอ่านตีความ ซ่ึงการพฒันานกัเรียนให้
มีทกัษะการอ่านตีความ ครูตอ้งมีเทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย มีกิจกรรมและส่ือการสอนท่ีเหมาะสมกบับริบทของนักเรียน โดย
เนน้ทฤษฎี เทคนิคการสอนท่ีนกัเรียนไดเ้ช่ือมโยงประสบการณ์เดิม ฝึกปฏิบติั เนน้กระบวนการคิดวิเคราะห์  สามารถน าความรู้ไป
ประยกุตใ์ชไ้ด ้โดยพบวา่ เทคนิคการสอน KWLH Plus เป็นเทคนิคหน่ึงท่ีเป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้ เพื่อพฒันาทกัษะการ
อ่านตีความ เน่ืองจากเป็นเทคนิคท่ีมีกระบวนการในการเช่ือมโยงความรู้เดิมของนักเรียนมาช่วยในการตีความเร่ืองท่ีอ่าน จาก
ประสบการณ์เดิมของนกัเรียน นกัเรียนสามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้ ตั้งค  าถาม หาค าตอบ และสืบคน้เพ่ิมเติมดว้ยตนเอง เทคนิคการ
สอนน้ี จะท าให้นักเรียนเขา้ใจเร่ืองท่ีจะวิเคราะห์มากข้ึน และน าไปประยุกต์ใชใ้นสถานการณ์ต่าง ๆ ได้  ดงัท่ี วชัรา เล่าเรียนดี 
(2552) ไดก้ล่าววา่ เทคนิคการสอน KWLH Plus เป็นเทคนิคท่ีเหมาะสมอีกรูปแบบหน่ึงท่ีช่วยให้นกัเรียนสามารถจดัการทบทวน 
ความรู้เดิมของตนเองได ้และน าความรู้เดิมมาใช ้ซ่ึงเทคนิค KWLH Plus มี 6 ขั้นตอนดงัน้ี ขั้น K (what we Know) การช่วยนกัเรียน

 
 

ตรวจสอบความรู้ หรือเร่ืองท่ีรู้เก่ียวกบัหวัเร่ืองท่ีก าหนด ขั้น W (what we Want to fine Out) การช่วยใหน้กัเรียนพิจารณาตดัสินใจวา่
ตอ้งการเรียนรู้อะไร จากเร่ืองท่ีก าหนด ขั้น L (what we have Learned) การช่วยให้นกัเรียนระบุส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้จากการอ่านท่ีก าหนด 
ขั้น H (How can we learn more) การช่วยให้นกัเรียนเสาะหาขอ้มูลเพ่ิมเติมหรือแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ เพ่ือให้ไดค้วามรู้เพ่ิมเติมมากข้ึน 
การท าแผนผงัความคิด (mapping) และขั้น Summarizing การสรุปเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีอ่าน เม่ือจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคการสอน 
KWLH Plus ตามขั้นตอน นักเรียนไดฝึ้กการคิดเช่ือมโยงโดยใชแ้ผนผงัความคิดแบบต่าง ๆ ฝึกจินตนาการ การใชเ้หตุผล การ
คาดคะเนความเป็นไปได ้ฝึกสรุปความ ช่วยให้นกัเรียนเขา้ใจในเร่ืองท่ีจะตีความมากข้ึน นอกจากน้ี นกัเรียนไดพ้ฒันาทกัษะการ
เรียนรู้ให้พร้อมในระดับท่ีสูงข้ึน มีความใฝ่รู้คน้ควา้ค าตอบในส่ิงท่ีสนใจ ส่งเสริมการคิดนอกกรอบ และสามารถตรวจสอบ
ความกา้วหนา้การเรียนรู้ของตนเองได ้

การศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวของกบัเทคนิคการสอน KWLH Plus พบวา่ มีการน าเทคนิคการสอน KWLH Plus ไปใชใ้นการ
จดัการเรียนรู้เก่ียวกบัการอ่าน ดว้ยประเด็นท่ีหลากหลาย ดงัน้ี กิตติกาญจน์ อินทเกตุ (2558) ศึกษาเร่ือง การพัฒนาทักษะการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบ KWLH Plus ขณะท่ี มนตรี เก้ือทาน 
(2561) ศึกษาเร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH Plus 
ร่วมกับกิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด ส่วน Alpini (2019) ศึกษาเร่ือง ผลของการใช้เทคนิค KWLH Plus ในการสอนอ่านเพ่ือความ
เข้าใจ และ Hamdan (2014) ศึกษาเร่ือง ประสิทธิภาพของ KWLH-Plus ในการพัฒนาการอ่านเพ่ือความเข้าใจ นอกจากน้ี ยงัมีการน า
เทคนิคการสอน KWLH Plus ไปใชใ้นระดบัชั้นท่ีหลากหลาย และไปใชใ้นรายวิชาอ่ืน ๆ เช่น วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา เป็นตน้ 
ซ่ึงน าไปใชใ้นการพฒันาทกัษะการคิดวเิคราะห์ อยา่งไรก็ตาม ยงัไม่มีงานวจิยัใด ท่ีน าเทคนิคการสอน KWLH Plus มาพฒันาทกัษะ
การอ่านตีความ จากความส าคญัและปัญหาท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ท าใหผู้ว้จิยัสนใจศึกษาผลของการใชเ้ทคนิคการสอน KWLH Plus ท่ีมี
ต่อทักษะการอ่านตีความของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 เพ่ือให้นักเรียนเขา้ใจเน้ือหาของเร่ืองท่ีอ่านได้อย่างถูกต้อง และ
ครอบคลุมมากยิง่ข้ึน เพ่ิมโอกาสการฝึกอ่านตีความ และพฒันาทกัษะการอ่านตีความใหสู้งข้ึน 
 

วตัถุประสงค์การวจิยั 
 

1. เพื่อศึกษาผลการใชเ้ทคนิคการสอน KWLH Plus ท่ีมีต่อทกัษะการอ่านตีความ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
2. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการอ่านตีความของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ระหว่างกลุ่มท่ีไดรั้บการจัดการเรียนรู้ดว้ย

เทคนิคการสอน KWLH Plus และกลุ่มท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยวธีิสอนแบบดั้งเดิม 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 

 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกบัทกัษะการอ่านตีความและเทคนิคการสอน KWLH 
Plus ดงัน้ี 
 1. แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัทกัษะการอ่านตีความ 

    ทกัษะการอ่านตีความ คือ ทกัษะท่ีผูอ่้านตอ้งเขา้ใจความหมายของถอ้ยค า ขอ้ความ ซ่ึงอาจเป็นความหมายโดยตรงและ
โดยนัยความหมายของสัญลกัษณ์ท่ีแฝงในสารนั้น ๆ  เขา้ใจแนวคิดส าคญัของเร่ือง จุดประสงค์ เจตนา และน ้ าเสียงของผูเ้ขียนท่ี
ตอ้งการจะส่ือมาใหผู้อ่้าน แลว้น าไปสรุปอธิบายในประเด็นท่ีผูเ้ขียนไดเ้ขียนไวอ้ยา่งครบถว้นและถูกตอ้ง โดยการตีความจะมีความ
ลึกซ้ึงเพียงใด ก็ข้ึนอยูก่บัพ้ืนฐานความรู้ทางภาษา ความสนใจ และประสบการณ์เดิมของผูอ่้าน โดยผูว้ิจยัไดว้ดัทกัษะการตีความ  



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’
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ตรวจสอบความรู้ หรือเร่ืองท่ีรู้เก่ียวกบัหวัเร่ืองท่ีก าหนด ขั้น W (what we Want to fine Out) การช่วยใหน้กัเรียนพิจารณาตดัสินใจวา่
ตอ้งการเรียนรู้อะไร จากเร่ืองท่ีก าหนด ขั้น L (what we have Learned) การช่วยให้นกัเรียนระบุส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้จากการอ่านท่ีก าหนด 
ขั้น H (How can we learn more) การช่วยให้นกัเรียนเสาะหาขอ้มูลเพ่ิมเติมหรือแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ เพ่ือให้ไดค้วามรู้เพ่ิมเติมมากข้ึน 
การท าแผนผงัความคิด (mapping) และขั้น Summarizing การสรุปเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีอ่าน เม่ือจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคการสอน 
KWLH Plus ตามขั้นตอน นักเรียนไดฝึ้กการคิดเช่ือมโยงโดยใชแ้ผนผงัความคิดแบบต่าง ๆ ฝึกจินตนาการ การใชเ้หตุผล การ
คาดคะเนความเป็นไปได ้ฝึกสรุปความ ช่วยให้นกัเรียนเขา้ใจในเร่ืองท่ีจะตีความมากข้ึน นอกจากน้ี นกัเรียนไดพ้ฒันาทกัษะการ
เรียนรู้ให้พร้อมในระดับท่ีสูงข้ึน มีความใฝ่รู้คน้ควา้ค าตอบในส่ิงท่ีสนใจ ส่งเสริมการคิดนอกกรอบ และสามารถตรวจสอบ
ความกา้วหนา้การเรียนรู้ของตนเองได ้

การศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวของกบัเทคนิคการสอน KWLH Plus พบวา่ มีการน าเทคนิคการสอน KWLH Plus ไปใชใ้นการ
จดัการเรียนรู้เก่ียวกบัการอ่าน ดว้ยประเด็นท่ีหลากหลาย ดงัน้ี กิตติกาญจน์ อินทเกตุ (2558) ศึกษาเร่ือง การพัฒนาทักษะการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบ KWLH Plus ขณะท่ี มนตรี เก้ือทาน 
(2561) ศึกษาเร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH Plus 
ร่วมกับกิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด ส่วน Alpini (2019) ศึกษาเร่ือง ผลของการใช้เทคนิค KWLH Plus ในการสอนอ่านเพ่ือความ
เข้าใจ และ Hamdan (2014) ศึกษาเร่ือง ประสิทธิภาพของ KWLH-Plus ในการพัฒนาการอ่านเพ่ือความเข้าใจ นอกจากน้ี ยงัมีการน า
เทคนิคการสอน KWLH Plus ไปใชใ้นระดบัชั้นท่ีหลากหลาย และไปใชใ้นรายวิชาอ่ืน ๆ เช่น วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา เป็นตน้ 
ซ่ึงน าไปใชใ้นการพฒันาทกัษะการคิดวเิคราะห์ อยา่งไรก็ตาม ยงัไม่มีงานวจิยัใด ท่ีน าเทคนิคการสอน KWLH Plus มาพฒันาทกัษะ
การอ่านตีความ จากความส าคญัและปัญหาท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ท าใหผู้ว้จิยัสนใจศึกษาผลของการใชเ้ทคนิคการสอน KWLH Plus ท่ีมี
ต่อทักษะการอ่านตีความของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 เพ่ือให้นักเรียนเขา้ใจเน้ือหาของเร่ืองท่ีอ่านได้อย่างถูกต้อง และ
ครอบคลุมมากยิง่ข้ึน เพ่ิมโอกาสการฝึกอ่านตีความ และพฒันาทกัษะการอ่านตีความใหสู้งข้ึน 
 

วตัถุประสงค์การวจิยั 
 

1. เพื่อศึกษาผลการใชเ้ทคนิคการสอน KWLH Plus ท่ีมีต่อทกัษะการอ่านตีความ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
2. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการอ่านตีความของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ระหว่างกลุ่มท่ีไดรั้บการจัดการเรียนรู้ดว้ย

เทคนิคการสอน KWLH Plus และกลุ่มท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยวธีิสอนแบบดั้งเดิม 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 

 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกบัทกัษะการอ่านตีความและเทคนิคการสอน KWLH 
Plus ดงัน้ี 
 1. แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัทกัษะการอ่านตีความ 

    ทกัษะการอ่านตีความ คือ ทกัษะท่ีผูอ่้านตอ้งเขา้ใจความหมายของถอ้ยค า ขอ้ความ ซ่ึงอาจเป็นความหมายโดยตรงและ
โดยนัยความหมายของสัญลกัษณ์ท่ีแฝงในสารนั้น ๆ  เขา้ใจแนวคิดส าคญัของเร่ือง จุดประสงค์ เจตนา และน ้ าเสียงของผูเ้ขียนท่ี
ตอ้งการจะส่ือมาใหผู้อ่้าน แลว้น าไปสรุปอธิบายในประเด็นท่ีผูเ้ขียนไดเ้ขียนไวอ้ยา่งครบถว้นและถูกตอ้ง โดยการตีความจะมีความ
ลึกซ้ึงเพียงใด ก็ข้ึนอยูก่บัพ้ืนฐานความรู้ทางภาษา ความสนใจ และประสบการณ์เดิมของผูอ่้าน โดยผูว้ิจยัไดว้ดัทกัษะการตีความ  



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’
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5 ดา้น ดงัน้ี (1) การจบัใจความส าคญัหรือสาระส าคญัของเร่ือง (2) ความเขา้ใจความหมายของค า วลี ประโยค สัญลกัษณ์และบริบท 
(3) การตีความน ้ าเสียง จุดมุ่งประสงค ์หรือเจตนาของผูเ้ขียน (4) การสรุปความโดยเรียบเรียงถอ้ยค าท่ีไดจ้ากการตีความให้ครบถว้น
และถูกตอ้ง (5) การอธิบายขยายความ ดงันั้น หากนกัเรียนน าทกัษะขา้งตน้ มาใชใ้นการอ่านตีความ ก็เช่ือไดว้า่ การตีความของผูอ่้าน
จะเหมาะสม มีเหตุผล และเช่ือมโยงกบัส่ิงท่ีอ่าน 

2. แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคการสอน KWLH Plus เป็นแนวคิดของ ไอลีน คาร์ และดอนน่า 
โอเกิล (Car & Ogle, 1987) หมายถึง การจดัการเรียนรู้ท่ีนกัเรียนใชก้ระบวนการคิดเพ่ือพฒันาทกัษะการอ่าน โดยเนน้การใชค้วามรู้
เดิมของผูอ่้านในการตีความ ท าความเขา้ใจเร่ืองท่ีอ่าน และเพ่ือความเขา้ใจตรงจุดประสงคท่ี์ผูเ้ขียนตอ้งการจะส่ือให้ผูอ่้านทราบ มี
การวางแผน ตั้งจุดมุ่งหมาย ตรวจสอบความเขา้ใจของตนเอง จากการศึกษาแนวคิดของเทคนิคการสอน KWLH Plus  สรุปขั้นตอน
การจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคการสอน KWLH Plus ดงัน้ี 

    ขั้นท่ี 1 ขั้นเตรียมพร้อมก่อนการอ่านตีความ เป็นขั้นท่ีครูผูส้อนน าเขา้สู่บทเรียน เตรียมความพร้อมนกัเรียน โดยการให้
ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัการอ่านตีความ และช้ีแจงขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ของเทคนิคการสอน KWLH Plus และวิธีบนัทึกขอ้มูลลง
ในตาราง KWLH Plus - Chart  

    ขั้นท่ี 2 ขั้นกิจกรรมก่อนอ่านตีความ 
                 -ขั้น K (what we Know) นกัเรียนรู้อะไรบา้ง จากหวัขอ้เร่ืองท่ีอ่าน นกัเรียนมีความรู้อะไรบา้ง เก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะ

อ่าน โดยครูกระตุน้หรือถามใหน้กัเรียนระดมสมองถึงส่ิงท่ีนกัเรียนรู้แลว้ น าขอ้มูลท่ีไดม้าจ าแนก 
                 -ขั้น W (What we want to fine out) นกัเรียนตอ้งการรู้อะไรบา้ง จากหวัขอ้เร่ืองท่ีอ่าน ใหน้กัเรียนก าหนดค าถาม

ซ่ึงเป็นค าถามเก่ียวกบัการตีความ เช่น ผูเ้ขียนมีจุดมุ่งหมายอย่างไร เร่ืองน้ี มีความส าคญัอย่างไร สาระส าคญัของเร่ืองคืออะไร
นกัเรียนไดข้อ้คิดอะไร จากการอ่านเร่ืองน้ี  

    ขั้นท่ี 3 ขั้นกิจกรรมระหวา่งอ่านตีความ 
                 -ขั้น L (what we have Learned) นกัเรียนเรียนรู้อะไรบา้ง จากเร่ืองท่ีอ่าน ภายหลงัจากการอ่านเร่ืองนกัเรียนเลือก

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการอ่าน มาตอบค าถามท่ีก าหนดไวใ้นช่อง W แลว้น าขอ้มูลมาเปรียบเทียบระหวา่งขอ้มูลเดิมท่ีตนเองมีอยู ่กบัขอ้มูล
ใหม่ท่ีไดรั้บ ตลอดจนจดัล าดบัขอ้มูล 

                 -ขั้น H (How can we learn more) นกัเรียนหาความรู้เพ่ิมเติมจากเร่ืองท่ีอ่านไดอ้ยา่งไร ในขั้นน้ี ให้นกัเรียน
ช่วยกนับอกแหล่งขอ้มูลท่ีนกัเรียนจะไปศึกษาคน้ควา้เพ่ิมเติม นอกเหนือจากท่ีไดเ้รียนในหอ้ง  

                 -ขั้นสร้างแผนภาพความคิด (mapping) ในขั้นน้ี ใหน้กัเรียนน าขอ้มูลจากการอ่าน มาสร้างแผนภาพความคิด  
                 -ขั้นสรุปเร่ืองจากการอ่าน (summarizing)ในขั้นน้ี ให้นักเรียนเขียนสรุปการตีความเน้ือหา (สาระส าคญัของ

เร่ือง) และการตีความน ้ าเสียง (เจตนาหรือจุดประสงคข์องผูเ้ขียน) ของเร่ืองท่ีอ่าน  
    ขั้นท่ี 4 ขั้นสรุป ในขั้นน้ี ครูและนักเรียนร่วมกนัสรุปความรู้เก่ียวกับการอ่านตีความ ประเมินผลให้ขอ้มูลยอ้นกลบั  

ส่ิงส าคญัในการน าเทคนิคการสอน KWLH Plus ไปจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านตีความให้แก่นกัเรียน คือ การใชค้  าถาม
ของครูในการกระตุน้ใหน้กัเรียนไดคิ้ดในทุกขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อยืนยนัความคิดหรือเปล่ียนแปลงความคิด เม่ือเห็น
วา่ มีหลกัฐานและเหตุผลเพียงพอ ก่อนท่ีจะใชว้จิารณญาณของตนเองในการคิดหาขอ้สรุป จุดเนน้ท่ีส าคญัของเทคนิค KWLH Plus 
คือ จะตอ้งใช้ค  าถามท่ีหลากหลายจากตวัครูและตวันักเรียนเอง ครูตอ้งคอยส่งเสริมกระตุน้ให้นักเรียนตั้งค  าถามจากความคิด 
รวบยอดท่ีตนเองตอ้งการรู้ลึก หรือรู้ค าตอบ และค าอธิบาย โดยเนน้ค าถามประเภทสรุป วิเคราะห์ ตีความ ประเมินค่า ในอตัราส่วน
ท่ีมากกวา่ค าถามประเภทความรู้ ความจ า และความเขา้ใจ 
 

 
 

วธีิด าเนินการวจิยั 
 

การออกแบบการวิจยั การวิจยัคร้ังน้ี ใชแ้บบแผนการวิจยัแบบก่ึงทดลอง (quasi-experimental research design) มีรูปแบบ
การวจิยัแบบ Non-Equivalent Control Group Pretest/Posttest Design (กิตติยา วงษข์นัธ์, 2561) โดยแบ่งกลุ่มตวัอยา่งเป็น 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มทดลองท่ีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคการสอน KWLH Plus และกลุ่มควบคุมท่ีจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีการสอนแบบดั้งเดิม เพื่อ
เปรียบเทียบทกัษะการอ่านตีความ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ระหวา่งนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยเทคนิคการสอน KWLH Plus กบั
นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยวธีิการสอนแบบดั้งเดิม โดยมีการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน  

ประชากรท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย (target population) ท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6/1 จ านวน 30 คน
และนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6/2 จ านวน 30 คน รวมทั้งส้ินจ านวน 60 คน ของโรงเรียนสุคนัธชาติวิทยา (นามสมมติ) ภาคเรียน 
ท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ผูว้จิยัใชว้ธีิการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยพิจารณาจากคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้วิชา
ภาษาไทยของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 พบวา่ ทั้ง 2 กลุ่ม มีค่าเฉล่ีย และค่าความแปรปรวนของ
คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย ไม่แตกต่างกนั และจบัสลากประชากรท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย (target population) เขา้
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ดังน้ี (1) กลุ่มทดลอง คือ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6/1 ซ่ึงได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค 
การสอน KWLH Plus และ (2) กลุ่มควบคุม คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6/2 ซ่ึงไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยวธีิสอนแบบดั้งเดิม 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั แบ่งเป็น 2 ประเภท ประกอบดว้ย 
1. เคร่ืองมือการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบทดสอบวดัทกัษะการอ่านตีความ เป็นแบบปรนยัชนิดเลือกตอบ  

มี 4 ตวัเลือก จ านวน 30 ขอ้ ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน โดยมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Objective Congruence--IOC) ท่ีผูเ้ช่ียวชาญ
พิจารณาตรวจสอบ อยูร่ะหวา่ง 0.67-1.00 ค่าความยากง่าย (p) ซ่ึงมีค่าระหวา่ง 0.36-0.80 และหาค่าอ านาจจ าแนก (r) เป็นรายขอ้ ซ่ึงมี
ค่าระหวา่ง 0.21-0.66 (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543) โดยเนน้ความครอบคลุมเน้ือหาและตวัช้ีวดั และหาค่าความเช่ือมัน่ สูตร K-R 20  
มีค่าเท่ากบั 0.87 

2. เคร่ืองมือการทดลอง ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงผูว้จิยัไดจ้ดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง การตีความของนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โดยแบ่งเป็น แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง การอ่านตีความ ดว้ยเทคนิคการสอน KWLH Plus จ านวน 8 แผน 
แผนละ 1 คาบ คาบละ 50 นาที และแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง การอ่านตีความ ดว้ยวิธีการสอนแบบดั้งเดิม จ านวน 8 แผน แผนละ 
1 คาบ คาบละ 50 นาที โดยมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Objective Congruence--IOC) ท่ีผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาตรวจสอบเท่ากบั 1.00 

การวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัวเิคราะห์ขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป (Statistical Package for the Social Science--SPSS for 
Windows version 22.0) ดงัน้ี 
 1. วิเคราะห์คะแนนการอ่านตีความ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนและหลงัการทดลอง โดยค านวณหาค่าเฉล่ีย (x̅) 
และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 2. วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียคะแนน ก่อนเรียนและหลงัเรียนการอ่านตีความของกลุ่มทดลอง โดยการทดสอบ 
ค่า t แบบกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่เป็นอิสระต่อกนั (dependent sample t test) 
 3. วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียคะแนน ก่อนเรียนและหลงัเรียนการอ่านตีความของกลุ่มควบคุม โดยการทดสอบ 
ค่า t แบบกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่เป็นอิสระต่อกนั (dependent sample t test) 

4. วเิคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียคะแนนการอ่านตีความ หลงัการทดลองระหวา่งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดย
การทดสอบค่า t แบบกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นอิสระต่อกนั (independent sample t test) 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’
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วธีิด าเนินการวจิยั 
 

การออกแบบการวิจยั การวิจยัคร้ังน้ี ใชแ้บบแผนการวิจยัแบบก่ึงทดลอง (quasi-experimental research design) มีรูปแบบ
การวจิยัแบบ Non-Equivalent Control Group Pretest/Posttest Design (กิตติยา วงษข์นัธ์, 2561) โดยแบ่งกลุ่มตวัอยา่งเป็น 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มทดลองท่ีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคการสอน KWLH Plus และกลุ่มควบคุมท่ีจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีการสอนแบบดั้งเดิม เพื่อ
เปรียบเทียบทกัษะการอ่านตีความ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ระหวา่งนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยเทคนิคการสอน KWLH Plus กบั
นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยวธีิการสอนแบบดั้งเดิม โดยมีการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน  

ประชากรท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย (target population) ท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6/1 จ านวน 30 คน
และนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6/2 จ านวน 30 คน รวมทั้งส้ินจ านวน 60 คน ของโรงเรียนสุคนัธชาติวิทยา (นามสมมติ) ภาคเรียน 
ท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ผูว้จิยัใชว้ธีิการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยพิจารณาจากคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้วิชา
ภาษาไทยของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 พบวา่ ทั้ง 2 กลุ่ม มีค่าเฉล่ีย และค่าความแปรปรวนของ
คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย ไม่แตกต่างกนั และจบัสลากประชากรท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย (target population) เขา้
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ดังน้ี (1) กลุ่มทดลอง คือ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6/1 ซ่ึงได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค 
การสอน KWLH Plus และ (2) กลุ่มควบคุม คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6/2 ซ่ึงไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยวธีิสอนแบบดั้งเดิม 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั แบ่งเป็น 2 ประเภท ประกอบดว้ย 
1. เคร่ืองมือการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบทดสอบวดัทกัษะการอ่านตีความ เป็นแบบปรนยัชนิดเลือกตอบ  

มี 4 ตวัเลือก จ านวน 30 ขอ้ ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน โดยมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Objective Congruence--IOC) ท่ีผูเ้ช่ียวชาญ
พิจารณาตรวจสอบ อยูร่ะหวา่ง 0.67-1.00 ค่าความยากง่าย (p) ซ่ึงมีค่าระหวา่ง 0.36-0.80 และหาค่าอ านาจจ าแนก (r) เป็นรายขอ้ ซ่ึงมี
ค่าระหวา่ง 0.21-0.66 (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543) โดยเนน้ความครอบคลุมเน้ือหาและตวัช้ีวดั และหาค่าความเช่ือมัน่ สูตร K-R 20  
มีค่าเท่ากบั 0.87 

2. เคร่ืองมือการทดลอง ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงผูว้จิยัไดจ้ดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง การตีความของนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โดยแบ่งเป็น แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง การอ่านตีความ ดว้ยเทคนิคการสอน KWLH Plus จ านวน 8 แผน 
แผนละ 1 คาบ คาบละ 50 นาที และแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง การอ่านตีความ ดว้ยวิธีการสอนแบบดั้งเดิม จ านวน 8 แผน แผนละ 
1 คาบ คาบละ 50 นาที โดยมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Objective Congruence--IOC) ท่ีผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาตรวจสอบเท่ากบั 1.00 

การวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัวเิคราะห์ขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป (Statistical Package for the Social Science--SPSS for 
Windows version 22.0) ดงัน้ี 
 1. วิเคราะห์คะแนนการอ่านตีความ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนและหลงัการทดลอง โดยค านวณหาค่าเฉล่ีย (x̅) 
และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 2. วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียคะแนน ก่อนเรียนและหลงัเรียนการอ่านตีความของกลุ่มทดลอง โดยการทดสอบ 
ค่า t แบบกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่เป็นอิสระต่อกนั (dependent sample t test) 
 3. วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียคะแนน ก่อนเรียนและหลงัเรียนการอ่านตีความของกลุ่มควบคุม โดยการทดสอบ 
ค่า t แบบกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่เป็นอิสระต่อกนั (dependent sample t test) 

4. วเิคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียคะแนนการอ่านตีความ หลงัการทดลองระหวา่งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดย
การทดสอบค่า t แบบกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นอิสระต่อกนั (independent sample t test) 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

10041004

 
 

ผลการวจิยั 
ตาราง 1  
ผลการเปรียบเทียบความแตกต่าง ค่าเฉล่ียคะแนนทักษะการอ่านตีความของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้
ด้วยเทคนิคการสอน KWLH Plus ก่อนทดลองและหลงัการทดลอง 
การทดสอบ N คะแนนเตม็ X̅ SD t Sig. 
ก่อนเรียน 30 30 14.67 6.49 7.65* .000 
หลงัเรียน 30 30 24.70 2.52 
*p < .05 
 
 จากตาราง 1 พบวา่ ค่าเฉล่ียคะแนนทกัษะการอ่านตีความของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ย
เทคนิคการสอน KWLH Plus หลงัเรียน (X̅ = 24.70, SD = 2.52) สูงกวา่ก่อนเรียน ((X̅ = 14.67, SD = 6.49) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 
 
ตาราง 2  
ผลการเปรียบเทียบความแตกต่าง ค่าเฉล่ียคะแนนทักษะการอ่านตีความ ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้
ด้วยวิธีการสอนแบบดั้งเดิม ก่อนทดลองและหลงัการทดลอง 
การทดสอบ N คะแนนเตม็ X̅ SD t Sig. 
ก่อนเรียน 30 30 16.64 3.31 8.94* .000 
หลงัเรียน 30 30 23.67 3.30 
*p < .05 
 
 จากตาราง 2 พบวา่ ค่าเฉล่ียคะแนนวดัทกัษะการอ่านตีความของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้
ดว้ยวธีิการสอนแบบดั้งเดิม หลงัเรียน (X̅ = 23.67, SD = 3.30) สูงกวา่ก่อนเรียน (X̅ = 16.64, SD = 3.31) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 
 
ตาราง 3  
ผลการเปรียบเทียบความแตกต่าง ค่าเฉล่ียคะแนนทักษะการอ่านตีความของนักเรียน ช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ระหว่างกลุ่มท่ีได้รับการ
จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอน KWLH Plus และกลุ่มท่ีได้รับการสอนแบบดัง้เดิม 
ประชากร N คะแนนเตม็ X̅ SD t Sig. 

กลุ่มทดลอง 30 30 24.70 2.52 2.09* .041 
กลุ่มควบคุม 30 30 23.17 3.30 
*p < .05 
 จากตาราง 3 พบวา่ ค่าเฉล่ียคะแนนวดัทกัษะการอ่านตีความของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 หลงัเรียนของกลุ่มท่ีไดรั้บ
การจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคการสอน KWLH Plus  (X̅ = 24.70, SD = 2.52) สูงกวา่กลุ่มท่ีไดรั้บการสอนแบบดั้งเดิม (X̅ = 23.17, SD 
= 3.30) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
 

อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 
 

 การวิจยัเร่ือง ผลของการใชเ้ทคนิคการสอน KWLH Plus ท่ีมีต่อทกัษะการอ่านตีความของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
สามารถอภิปราย และสรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 
 1. จากผลการวิจยั พบวา่ คะแนนค่าเฉล่ียของทกัษะการอ่านตีความของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีจดัการเรียนรู้ดว้ย
เทคนิคการสอน KWLH Plus หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ 
Zalisman and Astafi (2021) ท่ีพบวา่ ผลสมัฤทธ์ิการอ่านเพ่ือความเขา้ใจหลงัเรียนดว้ยเทคนิค KWLH Plus สูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ทั้ งน้ี เป็นเพราะว่า เทคนิคการสอน KWLH Plus เป็นขั้นตอนท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนอ่านอย่างมี
จุดมุ่งหมาย โดยการใชค้  าถามเป็นแนวคิดในการพยายามคน้หาค าตอบ ซ่ึงมีกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีให้นกัเรียนไดฝึ้กฝนตวัเอง กระตุน้
ใหผู้เ้รียนเกิดความคิดอยา่งเป็นระบบ โดยมีการวางกรอบแนวทางให้นกัเรียนสามารถเช่ือมโยงเน้ือหาอยา่งมีล าดบัขั้นตอน โดยครู
คอยเป็นผูก้ระตุน้หรือซกัถาม ใหน้กัเรียนร่วมกนัระดมสมอง เพื่อคน้หาความรู้เดิมท่ีนกัเรียนมี ก่อนจะเร่ิมอ่าน นกัเรียนช่วยกนัคิด
และตั้งค  าถามวา่ ตอ้งการเรียนรู้อะไรเพ่ิมเติมจากเร่ืองท่ีอ่าน เพ่ือให้นกัเรียนไดมี้จุดมุ่งหมายในการอ่าน ภายหลงัเม่ือนกัเรียนอ่าน
แลว้ นกัเรียนเลือกขอ้มูลท่ีไดจ้ากการอ่าน มาบนัทึก ดงันั้น การเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus สามารถพฒันาทกัษะการอ่านตีความ
ใหสู้งข้ึน และท าใหน้กัเรียนมีกรอบในการคิดอยา่งเป็นล าดบัขั้นตอน ตามอกัษรยอ่ KWLH Plus ดงัน้ี 
  ขั้น K-What We Know เป็นขั้นท่ีนกัเรียนตอ้งใชป้ระสบการณ์เดิมของตนเองเป็นพ้ืนฐานในการคาดเดาเน้ือเร่ืองหรือ
เหตุการณ์จากช่ือเร่ืองได ้เพ่ือเช่ือมโยงเขา้สู่เร่ืองท่ีจะอ่านในขั้นต่อไป ท าให้นักเรียนมีความเขา้ใจในเน้ือเร่ืองท่ีอ่านเพ่ิมข้ึน ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั พรรณี เศวตมาลย ์(2543) ท่ีกล่าววา่ นกัเรียนจะตอ้งใชค้วามรู้และประสบการณ์เดิม เพื่อตีความ ท าความเขา้ใจเร่ืองท่ี
อ่าน ดงันั้น ประสบการณ์เดิมจึงเป็นส่วนส าคญัท่ีท าใหท้กัษะการอ่านตีความเพ่ิมข้ึน  
  ขั้น W-What We Want to Find Out  เป็นขั้นท่ีส่งเสริมให้นกัเรียนแสดงความอยากรู้อยากเห็น โดยใชว้ิธีตั้งค  าถามเพ่ือ
กระตุน้ใหน้กัเรียนช่วยกนัคน้หาค าตอบจากเร่ืองท่ีอ่าน การตั้งค  าถามท าให้นกัเรียนมีจุดมุ่งหมายในการอ่าน มีใจจดจ่อกบับทอ่าน
เพ่ือตรวจสอบความรู้ของตนเอง ซ่ึงในขั้นการตั้งค  าถามน้ี ผูเ้รียนจะไดรั้บการกระตุน้และแนะน าให้ตั้งค  าถามเก่ียวขอ้งกบัการอ่าน
ตีความใหห้ลากหลาย ครอบคลุมทกัษะการอ่านตีความดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ การจบัใจความส าคญัหรือสาระส าคญัของเร่ือง ความเขา้ใจ
ความหมายของค า วลี ประโยค สญัลกัษณ์และบริบท การตีความน ้ าเสียง จุดประสงค ์หรือเจตนาของผูเ้ขียน ทั้งน้ี เพ่ือให้นกัเรียนใช้
ค  าถามน้ี เป็นจุดมุ่งหมายท่ีจะอ่านและหาค าตอบในขั้นต่อไป 
   ขั้น L-What We Have Learned  เป็นขั้นท่ีให้นกัเรียนไดอ่้านเน้ือเร่ืองอยา่งมีสมาธิ เพ่ือคน้หาค าตอบในส่ิงท่ีตนเอง
อยากรู้จากเน้ือเร่ืองในบทอ่าน ซ่ึงในขั้นน้ี ช่วยส่งเสริมทักษะการอ่านตีความของนักเรียนในด้านการจับใจความส าคัญหรือ
สาระส าคัญของเร่ือง ความเข้าใจความหมายของค า วลี ประโยค สัญลกัษณ์  และบริบท การตีความน ้ าเสียง และการอธิบาย 
ขยายความ  
  ขั้น H- How Can We Learn More เป็นท่ีให้นกัเรียนระบุแหล่งเรียนรู้หรือแหล่งขอ้มูลท่ีจะไปศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม 
หรือหาขอ้มูลเพ่ิมเติม ท าใหน้กัเรียนไดข้ยายขอบเขตของความรู้ให้กวา้งขวางยิ่งข้ึน ซ่ึงในขั้นน้ี ช่วยส่งเสริมทกัษะการอ่านตีความ
ของนกัเรียนในดา้นการอธิบายขยายความสอดคลอ้ง โดย นิรันดร์ ตั้งเมธีกลุ (2546) ท่ีกล่าววา่ การคน้ควา้ความรู้เพ่ิมเติมเป็นการเปิด
โอกาสใหน้กัเรียนตั้งค  าถามเพ่ิมเติม จากเน้ือเร่ืองท่ีอ่านได ้อีกทั้งเสนอแนวทางและแหล่งขอ้มูลในการคน้ควา้หาความรู้เพ่ิมเติมจาก
ค าถามท่ีเกิดข้ึนจากบทอ่าน ในขั้นน้ี ผูเ้รียนจะไดต้ั้งเป้าหมายของตนเองอีกคร้ัง และไดอ่้านขอ้มูลเพ่ิมเติมจากแหล่งใหม่ ท าให้
ผูเ้รียนมีความรู้ในหวัขอ้นั้น ๆ เพ่ิมข้ึน  



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  
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อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 
 

 การวิจยัเร่ือง ผลของการใชเ้ทคนิคการสอน KWLH Plus ท่ีมีต่อทกัษะการอ่านตีความของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
สามารถอภิปราย และสรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 
 1. จากผลการวิจยั พบวา่ คะแนนค่าเฉล่ียของทกัษะการอ่านตีความของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีจดัการเรียนรู้ดว้ย
เทคนิคการสอน KWLH Plus หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ 
Zalisman and Astafi (2021) ท่ีพบวา่ ผลสมัฤทธ์ิการอ่านเพ่ือความเขา้ใจหลงัเรียนดว้ยเทคนิค KWLH Plus สูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ทั้ งน้ี เป็นเพราะว่า เทคนิคการสอน KWLH Plus เป็นขั้นตอนท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนอ่านอย่างมี
จุดมุ่งหมาย โดยการใชค้  าถามเป็นแนวคิดในการพยายามคน้หาค าตอบ ซ่ึงมีกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีให้นกัเรียนไดฝึ้กฝนตวัเอง กระตุน้
ใหผู้เ้รียนเกิดความคิดอยา่งเป็นระบบ โดยมีการวางกรอบแนวทางให้นกัเรียนสามารถเช่ือมโยงเน้ือหาอยา่งมีล าดบัขั้นตอน โดยครู
คอยเป็นผูก้ระตุน้หรือซกัถาม ใหน้กัเรียนร่วมกนัระดมสมอง เพื่อคน้หาความรู้เดิมท่ีนกัเรียนมี ก่อนจะเร่ิมอ่าน นกัเรียนช่วยกนัคิด
และตั้งค  าถามวา่ ตอ้งการเรียนรู้อะไรเพ่ิมเติมจากเร่ืองท่ีอ่าน เพ่ือให้นกัเรียนไดมี้จุดมุ่งหมายในการอ่าน ภายหลงัเม่ือนกัเรียนอ่าน
แลว้ นกัเรียนเลือกขอ้มูลท่ีไดจ้ากการอ่าน มาบนัทึก ดงันั้น การเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWLH Plus สามารถพฒันาทกัษะการอ่านตีความ
ใหสู้งข้ึน และท าใหน้กัเรียนมีกรอบในการคิดอยา่งเป็นล าดบัขั้นตอน ตามอกัษรยอ่ KWLH Plus ดงัน้ี 
  ขั้น K-What We Know เป็นขั้นท่ีนกัเรียนตอ้งใชป้ระสบการณ์เดิมของตนเองเป็นพ้ืนฐานในการคาดเดาเน้ือเร่ืองหรือ
เหตุการณ์จากช่ือเร่ืองได ้เพ่ือเช่ือมโยงเขา้สู่เร่ืองท่ีจะอ่านในขั้นต่อไป ท าให้นักเรียนมีความเขา้ใจในเน้ือเร่ืองท่ีอ่านเพ่ิมข้ึน ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั พรรณี เศวตมาลย ์(2543) ท่ีกล่าววา่ นกัเรียนจะตอ้งใชค้วามรู้และประสบการณ์เดิม เพื่อตีความ ท าความเขา้ใจเร่ืองท่ี
อ่าน ดงันั้น ประสบการณ์เดิมจึงเป็นส่วนส าคญัท่ีท าใหท้กัษะการอ่านตีความเพ่ิมข้ึน  
  ขั้น W-What We Want to Find Out  เป็นขั้นท่ีส่งเสริมให้นกัเรียนแสดงความอยากรู้อยากเห็น โดยใชว้ิธีตั้งค  าถามเพ่ือ
กระตุน้ใหน้กัเรียนช่วยกนัคน้หาค าตอบจากเร่ืองท่ีอ่าน การตั้งค  าถามท าให้นกัเรียนมีจุดมุ่งหมายในการอ่าน มีใจจดจ่อกบับทอ่าน
เพ่ือตรวจสอบความรู้ของตนเอง ซ่ึงในขั้นการตั้งค  าถามน้ี ผูเ้รียนจะไดรั้บการกระตุน้และแนะน าให้ตั้งค  าถามเก่ียวขอ้งกบัการอ่าน
ตีความใหห้ลากหลาย ครอบคลุมทกัษะการอ่านตีความดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ การจบัใจความส าคญัหรือสาระส าคญัของเร่ือง ความเขา้ใจ
ความหมายของค า วลี ประโยค สญัลกัษณ์และบริบท การตีความน ้ าเสียง จุดประสงค ์หรือเจตนาของผูเ้ขียน ทั้งน้ี เพ่ือให้นกัเรียนใช้
ค  าถามน้ี เป็นจุดมุ่งหมายท่ีจะอ่านและหาค าตอบในขั้นต่อไป 
   ขั้น L-What We Have Learned  เป็นขั้นท่ีให้นกัเรียนไดอ่้านเน้ือเร่ืองอยา่งมีสมาธิ เพ่ือคน้หาค าตอบในส่ิงท่ีตนเอง
อยากรู้จากเน้ือเร่ืองในบทอ่าน ซ่ึงในขั้นน้ี ช่วยส่งเสริมทักษะการอ่านตีความของนักเรียนในด้านการจับใจความส าคัญหรือ
สาระส าคัญของเร่ือง ความเข้าใจความหมายของค า วลี ประโยค สัญลกัษณ์  และบริบท การตีความน ้ าเสียง และการอธิบาย 
ขยายความ  
  ขั้น H- How Can We Learn More เป็นท่ีให้นกัเรียนระบุแหล่งเรียนรู้หรือแหล่งขอ้มูลท่ีจะไปศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม 
หรือหาขอ้มูลเพ่ิมเติม ท าใหน้กัเรียนไดข้ยายขอบเขตของความรู้ให้กวา้งขวางยิ่งข้ึน ซ่ึงในขั้นน้ี ช่วยส่งเสริมทกัษะการอ่านตีความ
ของนกัเรียนในดา้นการอธิบายขยายความสอดคลอ้ง โดย นิรันดร์ ตั้งเมธีกลุ (2546) ท่ีกล่าววา่ การคน้ควา้ความรู้เพ่ิมเติมเป็นการเปิด
โอกาสใหน้กัเรียนตั้งค  าถามเพ่ิมเติม จากเน้ือเร่ืองท่ีอ่านได ้อีกทั้งเสนอแนวทางและแหล่งขอ้มูลในการคน้ควา้หาความรู้เพ่ิมเติมจาก
ค าถามท่ีเกิดข้ึนจากบทอ่าน ในขั้นน้ี ผูเ้รียนจะไดต้ั้งเป้าหมายของตนเองอีกคร้ัง และไดอ่้านขอ้มูลเพ่ิมเติมจากแหล่งใหม่ ท าให้
ผูเ้รียนมีความรู้ในหวัขอ้นั้น ๆ เพ่ิมข้ึน  



การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

“๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กับ สหวิทยาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19COVID-19’’’’

เนื องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัรามคำาแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

10061006

 
 

  ขั้น Mapping เป็นขั้นท่ีให้นกัเรียนไดฝึ้กการเรียงล าดบัเหตุการณ์และการเรียบเรียงขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ โดยการท า
แผนภาพความคิดเพ่ือสรุปเร่ืองราว เน้ือหา ขอ้คิด จบัใจความส าคญัของเร่ืองท่ีอ่านจากแผนภาพความคิด ท าให้ผูเ้รียนเขา้ใจเน้ือหา 
ท่ีเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงในขั้นน้ี ช่วยส่งเสริมทกัษะการอ่านตีความของนกัเรียนในดา้นการจบัใจความส าคญัหรือสาระส าคญัของ
เร่ือง สอดคลอ้งกบั พชัรินทร์ แจ่มจ ารูญ (2547) ท่ีกล่าววา่ การสอนโดยให้นกัเรียนท าแผนภาพความคิดเพ่ือสรุปเร่ืองท่ีอ่าน จะช่วย
ใหเ้กิดความเขา้ใจในเน้ือเร่ืองท่ีอ่านดีข้ึน เพราะท าให้สามารถมองเห็นใจความส าคญั รวมทั้งรายละเอียดของเร่ืองท่ีอ่าน ตลอดจน
ช่วยใหน้กัเรียนแยกแยะใจความส าคญัในเน้ือหาไดง่้ายและเป็นระบบ สรุปความคิดรวบยอดและภาพรวมของเน้ือหาไดเ้ร็ว  
  ขั้น Summarizing เป็นขั้นท่ีให้นกัเรียนเขียนสรุปความ ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นกัเรียนเขา้ใจส่ิงท่ีอ่านมากข้ึน 
และนักเรียนไดเ้รียนรู้วิธีการเรียบเรียงภาษาท่ีมาจากความเขา้ใจ โดยน าขอ้มูลจากแผนภาพความคิด  มาเรียบเรียงดว้ยภาษาของ
ตนเอง ซ่ึงในขั้นน้ี ช่วยส่งเสริมทกัษะการอ่านตีความของนักเรียนในดา้นการสรุปความ โดยเรียบเรียงถอ้ยค าท่ีไดจ้ากตีความให้
ครบถว้นและถูกตอ้ง 
 2. จากผลการวิจยั พบวา่ คะแนนค่าเฉล่ียของทกัษะการอ่านตีความของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ของนกัเรียนไดรั้บ
การจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคการสอน KWLH Plus สูงกวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยวธีิสอนแบบดั้งเดิม อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดับ .05 จากผลการวิจยัน้ี แสดงให้เห็นว่า วิธีการสอนแบบดั้ งเดิมสามารถพฒันาทักษะการอ่านตีความได้สูงข้ึน  
เน่ืองดว้ยขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ดว้ยวิธีการสอนแบบดั้ งเดิม เป็นวิธีการสอนพ้ืนฐานของการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีมีความ
เหมาะสมกบัเน้ือหาในการออกแบบกิจกรรมท่ีส่งเสริม การเรียนรู้ และพฒันาทกัษะการอ่านตีความให้สูงข้ึนไดเ้ช่นกนั แต่เทคนิค
การสอน KWLH Plus สามารถพฒันาทกัษะการอ่านตีความไดม้ากกว่า ทั้งน้ี เน่ืองมาจากการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWLH 
Plus เป็นเทคนิคการสอนในการสอนอ่านควบคู่กบัการส่งเสริมการคิดวิเคราะห์อยา่งเป็นล าดบัขั้นตอน ท าให้นกัเรียนไดพ้ฒันา
ความสามารถดา้นการอ่าน และการคิด วิเคราะห์ เน่ืองจากมีกรอบและแนวทางให้นกัเรียนไดฝึ้กคิดเป็นล าดบัขั้นตอน โดยครูคอย
ดูแลการฝึกของนกัเรียนและคอยกระตุน้ใหน้กัเรียนตั้งค  าถามเก่ียวกบัการตีความ เพ่ือแสวงหาค าตอบจากเร่ืองท่ีอ่าน นอกจากน้ี ใน
ขั้น H (How can we learn more) เป็นขั้นตอนท่ีฝึกให้ผูเ้รียนไดแ้สวงหาแหล่งคน้ควา้ขอ้มูลเพ่ิมเติม จากนั้น นกัเรียนสร้างแผนภาพ
ความคิด Mind Mapping ในขั้น Mapping โดยครูอธิบายการสร้างแผนภาพความคิด และกระตุน้ใหผู้เ้รียนสร้างแผนภาพความคิด 
โดยเลือกขอ้มูลท่ีจ าแนกรายละเอียดของเน้ือหา เพ่ือแสดงความสัมพนัธ์ของเร่ืองท่ีอ่านและบอกจุดมุ่งหมายของผูเ้ขียน เป็นการฝึก
การจดัล าดบัขอ้มูลและเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ของเร่ืองท่ีอ่าน และ ขั้น Summarizing คือ การสรุปใจความส าคญัของเร่ืองท่ีอ่าน ซ่ึง
เป็นขั้นตอนสุดทา้ยของการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยครูอธิบายการเขียนสรุปใจความ นกัเรียนร่วมกนัระดมสมองในการเขียนสรุป
ใจความจากเร่ืองท่ีอ่าน พร้อมทั้งน าเสนอผลงาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั วชัรา เล่าเรียนดี (2552) ท่ีกล่าวไวว้่า การจดัการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิค KWL, KWL Plus, KWLH และ KWLH Plus สามารถน ามาใชเ้พื่อพฒันาทกัษะในการอ่านไดทุ้กระดบั โดยมีกรอบในการ
คิด คือ K-ให้ระบุส่ิงท่ีเรียนรู้ หรือเร่ืองท่ีรู้เก่ียวกบัหัวเร่ืองท่ีก าหนด W-ให้ระบุส่ิงท่ีอยากรู้-ให้ระบุส่ิงท่ีเรียนรู้แลว้ และ H ให้ระบุ
แหล่งขอ้มูลท่ีจะไปศึกษาคน้ควา้เพ่ิมเติม และ Plus-การท าแผนภาพความคิด และการสรุปใจความส าคญั 
 ทั้งน้ี จุดเน้นท่ีส าคญัของเทคนิค KWLH Plus คือ เป็นเทคนิคการสอนท่ีช่วยกระตุน้ความรู้ โดยครูตอ้งใช้ค  าถามท่ี
หลากหลายระดับความคิด กระตุน้และส่งเสริมให้นักเรียนใช้ค  าถามท่ีหลากหลาย ซ่ึงจะช่วยพฒันาทักษะการคิดและส่งเสริม
ความคิดขณะท่ีอ่าน และเทคนิค KWLH Plus ยงัเป็นกิจกรรมท่ีเนน้ให้นกัเรียนไดป้รับเปล่ียนกระบวนการอ่าน เร่ิมตน้จากการ
กระตุน้ประสบการณ์เดิมของนักเรียน โดยการบันทึกความรู้ท่ีเก่ียวกับหัวขอ้เร่ืองนั้น ๆ เพ่ือคาดเดาว่า จะพบขอ้มูลอะไรบ้าง 
เก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะอ่าน มีการตั้งค  าถามในส่ิงท่ีอยากรู้ พร้อมทั้งบนัทึกค าตอบท่ีไดจ้ากการอ่าน แลว้แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้
เพ่ิมเติมท่ีหลากหลาย มีการจดัท าแผนภาพความคิด เพ่ือช่วยให้นกัเรียนสามารถเช่ือมโยงประสบการณ์เดิมไปสู่การเรียนรู้ในเร่ือง
ใหม่ได้ง่ายข้ึน เพราะข้อมูลได้มีการบันทึกโครงสร้างอย่างเป็นระบบ และสรุปความรู้จากเร่ืองท่ีเรียนเป็นความคิดรวบยอด  

 
 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สมศกัด์ิ ภูวิภาดาวรรธน์ (2544) ท่ีกล่าววา่ เทคนิค KWLH Plus เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ดา้น
ทกัษะการอ่านเป็นส าคญั สามารถตรวจสอบความรู้ไดด้ว้ยตนเอง ปรับเปล่ียนวธีิการคิด ตลอดจนจดัระบบขอ้มูลเพื่อการน ามาใชไ้ด้
อยา่งมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากมีแนวทางในการฝึกเป็นล าดบัขั้นตอนชดัเจน  
 

ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะเพือ่นําผลการวจิยัไปใช้ 
 1. ครูผูส้อนควรให้ค  าแนะน าช่วยเหลือ รวมถึงอธิบายขอ้สงสัยท่ีนกัเรียนไม่เขา้ใจ เพ่ือช่วยให้นกัเรียนทุกคนเกิดความ
เขา้ใจในบทเรียนนั้น ๆ 
 2. การจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคการสอน KWLH Plus เป็นการสอนท่ีมีล าดบัขั้นตอนท่ีชดัเจน ดงันั้น ครูผูส้อนตอ้ง
ตระหนักถึงการจดัล าดับในแต่ละขั้นตอนให้ถูกตอ้ง เพ่ือไม่ให้นักเรียนเกิดความสับสนในการปฏิบัติตาม และคอยกระตุน้ให้
นกัเรียนตั้งค  าถาม และตอบค าถาม 
 
ข้อเสนอแนะเพือ่การวจิยัคร้ังต่อไป 
  จากการวิจัย ผูว้ิจัยได้พบขอ้จ ากัดในการท าวิจัยหลายด้าน เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 
โรงเรียนจึงมีมาตรการใหจ้ดัการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ท าให้มีขอ้จ ากดัในการจดัการเรียนรู้ ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ เพ่ือการ
วจิยัคร้ังต่อไป ดงัต่อไปน้ี 
  1. ควรปรับรูปแบบของกิจกรรมของเทคนิคการสอน KWLH Plus โดยผสมผสานกบัแอปพลิเคชันออนไลน์ เช่น  
การออกแบบช้ินงานโดยใช ้Canva  การตอบค าถาม หรือการแสดงความคิดเห็นโดยใช ้Padlet  การท าใบงานออนไลน์โดยใช ้ 
Wizer me ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์และบริบทของผูเ้รียน 

2. ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ควรออกแบบการทดสอบท่ีเอ้ือให้ผูเ้รียนทุกคน สามารถเขา้ท าแบบทดสอบตามระยะเวลาท่ี
ก าหนดได ้และเก็บขอ้มูลจากประชากรท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายไดค้รบถว้นสมบูรณ์  
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ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สมศกัด์ิ ภูวิภาดาวรรธน์ (2544) ท่ีกล่าววา่ เทคนิค KWLH Plus เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ดา้น
ทกัษะการอ่านเป็นส าคญั สามารถตรวจสอบความรู้ไดด้ว้ยตนเอง ปรับเปล่ียนวธีิการคิด ตลอดจนจดัระบบขอ้มูลเพื่อการน ามาใชไ้ด้
อยา่งมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากมีแนวทางในการฝึกเป็นล าดบัขั้นตอนชดัเจน  
 

ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะเพือ่นําผลการวจิยัไปใช้ 
 1. ครูผูส้อนควรให้ค  าแนะน าช่วยเหลือ รวมถึงอธิบายขอ้สงสัยท่ีนกัเรียนไม่เขา้ใจ เพ่ือช่วยให้นกัเรียนทุกคนเกิดความ
เขา้ใจในบทเรียนนั้น ๆ 
 2. การจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคการสอน KWLH Plus เป็นการสอนท่ีมีล าดบัขั้นตอนท่ีชดัเจน ดงันั้น ครูผูส้อนตอ้ง
ตระหนักถึงการจดัล าดับในแต่ละขั้นตอนให้ถูกตอ้ง เพ่ือไม่ให้นักเรียนเกิดความสับสนในการปฏิบัติตาม และคอยกระตุน้ให้
นกัเรียนตั้งค  าถาม และตอบค าถาม 
 
ข้อเสนอแนะเพือ่การวจิยัคร้ังต่อไป 
  จากการวิจัย ผูว้ิจัยได้พบขอ้จ ากัดในการท าวิจัยหลายด้าน เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 
โรงเรียนจึงมีมาตรการใหจ้ดัการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ท าให้มีขอ้จ ากดัในการจดัการเรียนรู้ ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ เพ่ือการ
วจิยัคร้ังต่อไป ดงัต่อไปน้ี 
  1. ควรปรับรูปแบบของกิจกรรมของเทคนิคการสอน KWLH Plus โดยผสมผสานกบัแอปพลิเคชันออนไลน์ เช่น  
การออกแบบช้ินงานโดยใช ้Canva  การตอบค าถาม หรือการแสดงความคิดเห็นโดยใช ้Padlet  การท าใบงานออนไลน์โดยใช ้ 
Wizer me ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์และบริบทของผูเ้รียน 

2. ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ควรออกแบบการทดสอบท่ีเอ้ือให้ผูเ้รียนทุกคน สามารถเขา้ท าแบบทดสอบตามระยะเวลาท่ี
ก าหนดได ้และเก็บขอ้มูลจากประชากรท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายไดค้รบถว้นสมบูรณ์  
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