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บทบรรณาธิการแถลง 
 

 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจบุรี จัดอยู่ในฐานอ้างอิงดัชนีวารสารไทย สาขามนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ กลุ่มท่ี 2 (พ.ศ. 2558-2562) วารสารฉบับนี้เป็นปีท่ี 8 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – มิถุนายน 2562) 
ภายในเล่มมีบทความสาระน่ารู้เชิงนโยบายและเชิงกฎหมาย ประกอบด้วย นโยบายเก่ียวกับการเรียนการสอน      
การลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ผลการศึกษาวิจัย สภาพปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม บทความวิจัยเกี่ยวกับ   
การใช้เทคโนโลยีและเครือข่ายสังคมท่ีทันสมัยในการบริการประชาชน และการผลิตงานชุมชน นอกจากนี้ยังมี

บทความท่ีเกี่ยวข้องกับด้านกฎหมาย เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดเกี่ยวกับอุบัติเหตุท่ีเกิดจากอากาศยาน 
 กองบรรณาธิการ ขอขอบคุณผู้เขียนบทความทุกท่านท่ีส่งบทความมาให้พิจารณาตีพิมพ์และขอบคุณ

ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความทุกท่านท่ีให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงบทความให้ถูกต้องและมีคุณภาพ      
จนสามารถได้รับรองคุณภาพ ตลอดจนคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีให้การสนับสนุนในการ

จัดทําวารสาร และคณะผู้จัดทําวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
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บทคัดย่อ                                
            บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์บทบาทของกลุ่ม MUM48 นักร้องไอดอลหญิงสัญชาติอินเดีย       
ว่าจะมีผลต่อการขับเคล่ือนความเสมอภาคทางเพศในประเทศอินเดียในมิติต่าง ๆ โดยใช้การวิเคราะห์ตัวบท โดยมุ่ง
นําเสนอออกเป็น 4 มิติ คือ ความท้าทายของสิทธิสตรี ความแตกต่างทางวัฒนธรรม วรรณะและการยอมรับ           
ในสังคม และการอยู่รอดของกลุ่มไอดอลหญิงในอินเดีย โดยพบว่าเป็นความท้าทายในการท่ีกลุ่มไอดอล MUM48    
จะสามารถแก้ปัญหาในความแตกต่างของวัฒนธรรม หรือประยุกต์ปรับเปลี่ยนรูปแบบของวงไปตามความเหมาะสม

กับสังคมและวัฒนธรรมของประเทศอินเดีย และค่อยๆสอดแทรกแนวคิดใหม่ในเร่ืองของสิทธิสตรี เพ่ือเป็นอีก

แรงผลักดันในการสร้างสังคมใหม่ให้แก่ประเทศอินเดีย สังคมที่เท่าเทียม สังคมที่ความเหลื่อมล้ําทางเพศลดน้อยลง 
และเป็นส่วนสําคัญในการสามารถขับเคลื่อนความเสมอภาคทางเพศในประเทศอินเดียต่อไป 

คําสําคัญ : กลุ่มไอดอล  การขับเคลื่อนความเสมอภาคทางเพศ  สิทธิสตรี  ประเทศอินเดีย 
 
ABSTRACT 
          This article aims to analyses the role of MUM48, a group of Indian female idol singers. This 
will affect the various dimensions of the drive for gender equality in India in, conducted in a 
textual analysis. The focus is on four dimensions : The challenges of women's rights, cultural 
differences, caste and social acceptance and the possibility that female idols could be existent in 
India. This study found that MUM48 would be able to solve the problem regarding cultural 
difference by adapting their performance to be suitable to Indian culture and tradition, and 
whenever they were acceptable, they would add their feminist perspective into their show. This 
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would help construct gender equality in India, which would lead to a positive future for Indian 
culture. 
 
Keywords:  girl group,  women role, feminism movement, India 
   
บทนํา 
 บทเพลง “คุกกี้เสี่ยงทาย” ท่ีได้รับความนิยม

อย่างสูงในรอบปีท่ีผ่านมา เป็นจุดเร่ิมต้นท่ีทําให้คนไทย

จํานวนมากรู้จักกับศิลปินกลุ่มหนึ่งท่ีกําลังได้รับความ

สนใจอย่างสูง คือ “กลุ่ม BNK48” ซ่ึงถือเป็นกลุ่ม

ศิ ล ปิ น ไอ ด อ ล หญิ ง ข อ ง ไท ย  ท่ี เป็ น เค รื อ ข่ า ย            
ของกลุ่มไอดอล 48Group จากประเทศญ่ีปุ่น โดยมี

สมาชิกเป็นผู้หญิ งท้ังหมด จํานวน 48 คน ภายใต้

แนวคิดร่วมกันคือ “ไอดอลท่ีสามารถพบได้” 
 จุดเริ่ม ต้นของ 48Group เกิดขึ้นจากการถือ

กํ า เนิ ดของ  “กลุ่ ม  AKB48” ศิ ลปิ น ไอดอลหญิ ง       

ของประเทศญ่ีปุ่น จนเกิดกระแสความนิยม และขยาย
เครือข่ายความนิยมของวงไอดอลหญิ งออกไปยัง

หลายๆประเทศท่ัวเอเชีย เช่น ญี่ปุ่น, จีน, อินโดนีเซีย, 
ไต้หวัน, ฟิลิปปินส์, อินเดีย แม้กระท่ังในประเทศไทย 
จึงทําให้ 48Group กลายเป็นกลุ่มไอดอลท่ีใหญ่ท่ีสุด  
ในเอเชีย และสามารถทํารายได้สูงท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่น 
โดยทํายอดขายแผ่นซิงเกิลไปกว่า 50 ล้านชุดและ

ย อ ด ข า ย อั ล บั้ ม ก ว่ า  6 ล้ า น ชุ ด (Kacharaj 
Wareesoonthorn. (ออนไลน์), 2561) 

 

 
 

ภาพที่ 1 แสดงกลุ่ม AKB48 จุดกําเนิดของ 48Group  ต้นกําเนิดของกลุ่มไอดอลหญิงในแถบเอเชีย 
ท่ีมา : http://www.gypzyworld.com 

 
 จากแนวคิดของการก่อ ต้ั ง 48Group กลไก   
ของการขับ เคลื่ อนกิ จกรรมต่างๆ  ภายในวงนั้ น         
เป็นเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มไอดอล

กับแฟนคลับได้เป็นอย่างดี เช่น กิจกรรมการจับมือ 
การพบปะแฟนเพลงอยู่เป็นระยะๆ การสร้างโรงแสดง 
หรือแม้แต่การจัดทํามิวสิควิดีโอร่วมกับกลุ่มแฟนคลับ 
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ทําให้กลุ่ม 48Group มีความแตกต่างจากเกิร์ลกรุ๊ป  
กลุ่มอ่ืน ท่ีจะพบเห็นได้เฉพาะตามงานคอนเสิร์ตหรือใน

รายการโทรทัศน์เท่านั้น ความนิยมของกลุ่มศิลปิน

ไอดอลหญิงเหล่านี้ เกิดเป็นความนิยมของกลุ่มแฟน

คลับ หรือท่ีเรียกกันว่า “โอตะ” ซ่ึงส่วนมากแล้วเป็น

เพศชาย  ท่ี ให้ เกียรติยกย่อง เทิดทูน  และชื่นชม         
ในความสามารถของไอดอลหญิงของพวกเขาอย่างที่ไม่

เคยมีมาก่อน ในกลุ่มศิลปินหญิงแถบเอเชีย จึงเป็น

ประเด็นสําคัญท่ีน่าสนใจ ท้ังนี้ จะว่าไปแล้วสําหรับ

ป ร ะ เท ศ แ ถ บ เอ เชี ย นั้ น  ร ะบ บ ช าย เป็ น ให ญ่ 
(Patriarchy) ห รื อ ปิ ต า ธิ ป ไ ต ย  ซ่ึ ง เป็ น ร ะ บ บ           
การครอบครองและควบคุมของผู้ชาย ให้มุมมอง

ความสัมพันธ์ระหว่างหญิงชาย ซ่ึงมีลักษณะของความ

ไม่เท่าเทียมกันระหว่างเพศ และการตกเป็นเบี้ยล่าง

ของผู้หญิ งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม       
มาตั้งแต่สังคมในอดีตจนถึงปัจจุบัน (Boserup, 1970) 
 ในทางเศรษฐกิจ ระบบชายเป็นใหญ่สะท้อน    
ให้เห็นได้จากการแบ่งงานระหว่างผู้หญิงและผู้ชาย     
ในครอบครัวท่ีทําให้งานในบ้านเป็นหน้าท่ีของผู้หญิง

เท่านั้น ในทางวัฒนธรรม สังคมแสดงถึงความคาดหวัง

ในตัวผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย เช่น ฝ่ายหญิงควรอยู่ใน

สายตาของผู้เป็นพ่อเป็นแม่ คอยสอดส่องดูแลความ
ประพฤติของหญิงสาวไม่ให้ออกนอกลู่นอกทาง ผู้หญิง

ต้องระวังตัวเรื่องความประพฤติ การวางตัวและ

กิริยามารยาท ความเป็นแม่บ้านแม่เรือน ซ่ึงหากผู้หญิง

ประพฤติตนออกนอกจากบรรทัดฐานของสังคมท่ีวางไว้ 
ก็จะถูก ตําหนิติ เตี ยนจากสั งคมภายนอก  ดั งนั้ น       
กลุ่ม 48Group ท่ีเกิดขึ้นมาภายใต้สังคมปิตาธิปไตย     
ท่ีฝั งรากแน่นยาวนานหลายร้อยปีนั้ น  จึงเป็นสิ่ ง         
ท่ีท้าทายในมิติของสตรีนิยม 

  ในประเทศไทย กลุ่มไอดอล BNK48 ได้สร้าง

ปรากฏการณ์ความนิยมของเพลงคุกก้ีเสี่ยงทาย และ

สร้างการยอมรับในตัวกลุ่มไอดอล  โดยมีตัวแทน      
ขอ งผู้ ห ญิ ง ท่ี มี ค ว าม ส าม ารถ ใน ห ล ายๆ  ด้ าน            
ท้ังการศึกษา ความสามารถ รวมไปถึงงานอดิเรก    
อ่ืนๆ ท่ีได้รับการยอมรับ ไม่ว่าจะเป็นความสามารถ

ทางด้านดนตรี เช่น  กีตาร์ กลอง ไวโอลิน  เปียโน      
เป็นต้น หรือความสามารถทางด้านภาษาท่ีสมาชิก     
แต่ละคนมีความถนัดต่างกัน  เช่น  ภาษาอังกฤษ 
ภาษาญี่ปุ่น ภาษารัสเซีย เป็นต้น และยังมีสมาชิก

บางส่วนที่ได้รับรางวัลการันตีในความสามารถอีกด้วย 
เช่น เฌอปราง อารีย์กุล หนึ่งในสมาชิก ท่ีได้รับรางวัล

เยาวชนคนต้นแบบ ปี  2560 และได้รับรางวัลทูต

พระพุทธศาสนาประจําวันมาฆบูชามหามงคล ประจําปี 
2561  นอกจากน้ันผลงานด้านงานวิจัยท่ีเธอได้ร่วมทํา

กั บ อ า จ า ร ย์  ยั ง ไ ด้ รั บ ก า ร ย อ ม รั บ ล ง ตี พิ ม พ์               
ใน ว า ร ส า ร  Royal Society Open Science ข อ ง

ประเทศอังกฤษอีกด้วย  ท่ีส่งผลให้กลุ่มไอดอล BNK48 
ได้รับการชื่นชมจากสังคมไทย นอกจากนี้ยังได้รับการ

คั ด เลื อ ก จ า ก  พ ล เอ ก ป ร ะ ยุ ท ธ์  จั น ท ร์ โอ ช า 
นายกรัฐมนตรี ให้เป็นหนึ่งในกลุ่มตัวแทนศิลปินดารา

ในรายการเดินหน้าประเทศไทย เทปพิเศษในตอน 
“สร้างอนาคต โครงการ DLTV ออกอากาศเม่ือวันท่ี     
5 กันยายน 2561 สะท้อนให้เห็นถึงการให้การยอมรับ    
ในตัวผู้หญิงมากข้ึนตามความเปลี่ยนแปลงของสังคม    
ท่ีเคลื่อนไปในปัจจุบัน เป็นลักษณะเดียวกันกับการ     
ก่อรูปของความรู้ท่ีสั่ งสมมาจนก่อตัวเป็นผลผลิต      
ทางวัฒนธรรมของผู้คนซ่ึงเม่ือผู้รับสารเสพส่ือเป็น

ประจําซํ้า ๆ จนกลายเป็นชีวิตประจําวัน (everyday 
life) พวกเขาไม่ เพียงแต่รับ ข้อมูลข่าวสารเท่านั้น        
แต่พวกเขายังค่อยๆ  เก็บสะสมภาพต่อของชีวิต       
แบบต่างๆ (picture of life) และได้รับแบบจําลอง        
ของพฤติกรรมต่างๆ ก่อนท่ีจะได้มีโอกาสไปสัมผัสกับ

ประสบการณ์จริงนั้นๆ ต่อไปในท่ีสุด 
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 ในส่วนของประเทศอินเดียนั้น ได้มีการนําเอา

แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การก่ อตั้ งกลุ่ ม  48Group ไป ใช้       
โดยก่อตั้งวง “MUM48” ขึ้นเม่ือวันท่ี 16 มกราคม 
2561 ซ่ึงในปัจจุบันกําลังอยู่ในระหว่างการเปิดรับ

ส มัค รหญิ งส าว  อายุ  12 –20 ปี  เข้ าม าออ ดิชั่ น        
เป็นสมาชิกรุ่นแรกของกลุ่ม โดยทางผู้ก่อต้ังคาดหวัง     
ให้กลุ่มไอดอล MUM48 เป็นแรงขับเคลื่อนสิทธิสตรี 
และความเท่าเทียมทางเพศในประเทศอินเดียอีกด้วย 
ท้ั งนี้  เนื่ อ งจากอิน เดียนั้ น เป็ นประเทศ ท่ี มีความ     
เหลื่อมล้ําทางสังคมในเร่ืองของเพศค่อนข้างสูง อีกทั้ง

ยังมีข้อจํากัดในเร่ืองของวัฒนธรรมท่ีแตกต่างและ

หลากหลาย รวมไปถึงความไม่เท่าเทียมกันในสังคม 
จ าก เห ตุ ผ ล ดั งก ล่ า ว ทํ า ให้ ก า ร ก่ อ ตั้ ง  MUM48         
เป็นประเด็นท่ีน่าสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากกลุ่ม 
48Group ถื อ ไ ด้ ว่ า เป็ น ไ อ ด อ ล ห ญิ ง ท่ี ไ ด้ รั บ            
การให้เกียรติ เทิดทูนจากกลุ่มแฟนคลับเป็นอย่างมาก 
ท้ั งนี้  เนื่ อ งจาก  48Group เป็ นการทํ าการตลาด               
ท่ีส่งเสริมให้เหล่าสมาชิกในกลุ่มไอดอลท่ีเป็นผู้หญิง    
ดูมีคุณค่า ต้องให้เกียรติ มีกฎห้ามแตะเน้ือต้องตัว    
ห้ามถ่ายรูปคู่ อีกท้ังยังมีกิจกรรมที่เรียกว่างานจับมือ    
ท่ีให้เหล่าแฟนคลับซ้ือบัตรเข้าไปต่อแถวจับมือกับ

สมาชิกในวงท่ีตนเองชื่นชอบ จะเห็นได้ว่า วัฒนธรรม

ย่อยของกลุ่ม  48Group นั้น มีความขัดแย้งกันกับ

วัฒนธรรมของประเทศอินเดียเป็นอย่างมาก ดังนั้น 
ความท้าทายในการสร้าง “ภาพความเป็นผู้หญิ ง

สมัยใหม่” จึงอยู่ภายใต้ความคาดหวังว่ากลุ่มไอดอล 
MUM48 จะเป็นแรงขับเคลื่อนความเสมอภาคทางเพศ

ในประเทศอินเดียได้อย่างไร? 
 
 
 

การขับเคลื่อนความเสมอภาคทางเพศในประเทศ
อินเดียของกลุ่มไอดอล MUM48 
 ความเสมอภาค  (Equality) ถือ เป็นแนวคิด

พ้ื น ฐ าน ท่ี นั ก ส ต รี นิ ย ม แน ว เส รี นิ ย ม เรี ย ก ร้ อ ง             
มาโดยตลอด ท้ังในด้านการศึกษา ด้านอาชีพ การเมือง 
และกฎหมาย ถึงเป็นหลักการสําคัญเหมือนกับความ

เสมอภาคของความเป็นมนุษย์ แม้ว่าจะมีความเห็นต่าง

เกิดข้ึนในแต่ละกลุ่ม เช่น สตรีนิยมแนวมาร์กซิสต์    
มองว่าความเสมอภาคไม่สามารถเกิดข้ึนได้ เพราะ

สังคมทุกสั งคมมีชนชั้น  หรือการท่ีกลุ่ มสตรีนิยม     
แ น ว ก้ า ว ห น้ า ป ฏิ เส ธ ค ว า ม ค ว า ม เส ม อ ภ า ค            
เพราะต้องการให้ผู้หญิงอยู่เหนือกว่าผู้ชาย แต่ถึง

อย่างไรความเสมอภาคก็ยังเป็นเร่ืองท่ีผู้หญิงต้องต่อสู้ 
แม้ว่ายังจะเป็นเรื่องยากท่ีจะเกิดข้ึนได้จริง (กนกพรรณ 
วิบูลยศริน , 2547 น . 17-18) ภายใต้ความขัดแย้ง     
ของระบบสังคม วัฒนธรรมท่ีสั่งสมมาอย่างยาวนาน      
จึงเป็นประเด็นหลักท่ีผู้เขียนมุ่งนําเสนอในบทความน้ี

เกี่ยวกับแนวทางและความคาดหวังในการขับเคลื่อน

ความเสมอภาคทางเพศในประเทศอินเดียของกลุ่ม

ไอดอล MUM48 ในมิติต่าง ๆ 
 1. ความท้าทายของสิทธิสตรี 
 อินเดียเป็นประเทศท่ี มีความหลากหลาย     
ทางชาติพันธุ์ ภาษา ศาสนา ความเชื่อ วัฒนธรรม และ
ประเพณีต่าง ๆ เนื่องจากเป็นประเทศขนาดใหญ่และมี

ประชากรอยู่เป็นจํานวนมาก นอกจากน้ียังเป็นประเทศ

ท่ีมีปัญหาเร่ืองของความเหล่ือมล้ําทางเพศมาอย่าง

ยาวนาน และค่อนข้างรุนแรง ด้วยความเชื่อ “ผู้ชาย
เป็นศูนย์กลาง” (Androcentrism) ท่ีมองว่าผู้ชายเป็น

ผู้ท่ีเหนือกว่าผู้หญิง และสิ่งท่ีไม่เคยเปลี่ยนแปลงก็คือ 
การเอารัดเอาเปรียบระหว่างเพศ ซ่ึงสาเหตุมาจากการ

ถูกมองว่าผู้หญิ งสามารถมีความเท่าเทียมกับชาย  
เพราะมีธรรมชาติท่ีแตกต่าง ผู้หญิงไม่สามารถคิดอย่าง
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เป็นเหตุเป็นผลได้ จึงทําให้ปรากฏภาพของหญิงสาว  
ถูกทําร้ายร่างกาย หรือถูกกระทําอย่างไม่สมควร       
อยู่บ่อยๆ ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่า ความคิดเร่ืองของการกด
ขี่เพศหญิงนั้น ถูกถ่ายทอดต่อๆ กันมารุ่นต่อรุ่น จนฝัง

รากลึกอยู่ในจิตสํานึกของผู้ชายอินเดียนั้นยากท่ีจะ

เปลี่ยน แม้ว่าในอินเดียจะมีการรณรงค์ในเรื่องสิทธิสตรี

กันอย่างแพร่หลาย เช่น ในปี 2558 กลุ่มหญิงคนงาน

สิ่ งทอใน อิน เดียรวมกลุ่ ม ต้ านความไม่ เป็ นธรรม         
ในท่ีทํางาน รวมถึงการต่อต้านรัฐบาลอินเดียท่ีสั่งห้าม

ออกอากาศรายการ “ลูกสาวของอินเดีย (India’s 
Daughter)” แต่ก็ยังไม่เป็นผลเท่าท่ีควร จากปัญหานี้

ส่งผลให้การก่อต้ังไอดอลหญิงในประเทศอินเดียนั้น 
เป็ น เ ร่ื อ ง ท่ี ย าก และ ท้ าท ายม าก  ไ ม่ ว่ า จ ะ เป็ น            
การออกมาทํางานนอกบ้านของผู้หญิงในท่ีนี้หมายถึง

การสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกในวง หรือจะเป็นการได้รับ

การยอมรับในสังคม เพราะเป็นวงผู้หญิงล้วน หากจะให้

ผู้ชายชาวอินเดียยอมรับและมาเป็นแฟนคลับได้         
ก็คงต้องใช้กลยุทธ์หลายอย่างแน่นอน และนอกจากนั้น 
สมาชิกในวงจะต้องเข้มแข็งมาก สามารถอดทนต่อเสียง

วิพากษ์วิจารณ์ การต่อต้านจากกลุ่มคนท่ีไม่เห็นด้วยกับ

การให้ความชื่นชมเด็กผู้หญิงอย่างออกนอกหน้า จากท่ี
กล่าวมาก็อาจจะทําให้พอนึกภาพได้ว่าเพราะเหตุใด

การตั้งกลุ่มไอดอลหญิงท่ีประเทศอินเดียจึงไม่ใช่เร่ือง

ง่าย ถึงแม้ว่าการเรียกร้องสิทธิสตรีจะมีพัฒนาการ      
มายาวนานโดยกฎเกณฑ์ทางสังคมท่ีมีผลกระทบ       
ต่อสตรีอินเดียมีมาตั้งแต่สมัยก่อนพุทธกาล และนานา

ประเทศให้ความสนใจในประเด็นสิทธิสตรีมากข้ึน แต่ก็

ไม่ได้หมายความว่าการเรียกร้องนี้ควรจะยุติ และใน
สังคมอินเดียแล้วความเสมอภาคที่แท้จริงยังไม่ได้

เกิดข้ึนจริง และยังต้องมีการศึกษาต่อไปว่าความเสมอ

ภาคระหว่างผู้ชายและผู้หญิงท่ีแท้จริงคือจุดใด และจะ
ทําอย่างไรเพ่ือท่ีจะขจัดความเหลื่อมล้ําทางเพศน้ี

ออกไปได้ เพราะหากจะว่าไปในประเทศอินเดียก็เคย    
มีดาราหญิงท่ีประสบความสําเร็จและได้รับการยอม

รับมาก่อนนั่นก็คือ ไอศวรรยา ราย (Aishwarya Rai)       
อดีตนักแสดง นางแบบเจ้าของตําแหน่งมิสเวิลด์ ในปี 
พ .ศ . 2537 ท่ีได้รับการยกย่องว่าเป็นนักแสดงท่ีมี

อิทธิพลได้รับความนิ ยมมาก ท่ีสุดใน อิน เดียและ

สื่อมวลชนหลายแขนงยกย่องให้เป็น “สตรีท่ีสวยท่ีสุด

ใน โลก " (Sanook.com, 2558) ท่ี มี ค วามสามารถ     
ท้ังด้านการศึกษาทางสถาปัตยกรรม ความสามารถ     
ในการสื่อสารได้หลายภาษา จนกลายเป็นนักแสดงหญิง

ชาวอินเดียคนแรกท่ีได้ร่วมงานกับฮอลลีวูด ดังนั้น      
จะเห็นได้ว่า แม้จะเป็นผู้หญิ ง แต่ก็สามารถได้รับ         
การยอมรับในประเทศอินเดียได้ หากมีความสามารถ

มากพอ  และการท่ีจะได้รับการยอมรับในฐานะ       
ไอดอลหญิงในประเทศอินเดีย ก็สามารถทําได้เช่นกัน 
หากความเป็นผู้หญิงได้ถูกนําเสนอโดยส่ือมวลชนท่ีทํา

หน้าท่ีสะท้อนสภาพความเป็นจริงในสังคม ให้เห็นถึง 
“ความสามารถ” ทีมี “ความเท่าเทียม” ของผู้หญิง 
ไม่ใช่ เพียงการกดทับทางด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น  
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม บนพ้ืนท่ี

อุดมการณ์เช่นในอดีตท่ีผ่านมา 
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ภาพท่ี 2  แสดงไอศวรรยา ราย  นักแสดงหญิงที่มีอิทธิพลมากที่สุดในอินเดีย 

ท่ีมา : http://www.Dek-D.com 
 
 2. ความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
  ถึงแม้ว่าอินเดียจะเป็นประเทศท่ีมีความ

หลากหลายทางวัฒนธรรมก็ตาม  แต่ประชาชน      
ส่วนใหญ่ของประเทศต่างก็นับถือศาสนาอิสลาม       
ซ่ึงอิสลามนั้นมีกฎห้ามร้องเพลง และเต้นรํา อุละมะอฺ 
หรือผู้ มี อิทธิพลของอิสลามชั้นนําหลายคน  แสดง

ความเห็นว่าการร้องเพลงไม่ว่าโดยหญิง หรือชาย     
เป็นสิ่งต้องห้ามในอิสลาม โดยอ้างเหตุผลว่า ดนตรี      
มี ผ ล ต่ อ อ ารม ณ์  ซ่ึ ง จ ะนํ าพ า ไป สู่ ก า ร ทํ าบ าป          
จากประเด็นนี้อาจทําให้กลุ่มคนท่ีเคร่งศาสนาออกมา

ต่อ ต้ านการก่ อตั้ งวงไอดอลหญิ งอ ย่าง  MUM48        
ได้ รวมถึงการแต่งกายท่ีอาจมองดูไม่สุภาพเท่าท่ีควร 
เพราะ 48Group มักเน้นการแต่งกายแบบ นักเรียน
ญี่ปุ่น ซ่ึงจะมีการใส่กระโปรงสั้น หรือการปล่อยผม      
ไม่สวมใส่ฮิญาบ เป็นต้น  ถึงแม้จะเป็นประเด็นถกเถียง

กันว่าสื่อมวลชนจะสามารถสะท้อนสภาพความเป็นจริง

ในสังคมได้หรือไม่ ถึงอย่างไรเรื่องราวในส่ือมวลชนก็คง

ต้องมีริ้วรอยของความเป็นจริงอยู่บ้าง และแม้ว่า

สื่อมวลชนจะไม่สะท้อนสภาพความเป็นจริงอย่างท่ี 
"กําลังเป็นอยู่" แต่ก็อาจจะสะท้อนให้เห็นถึง "ภาพท่ี

ควรจะเป็น" (กาญจนา แก้วเทพ, 2543) เพราะจาก

ร่องรอยความสําเร็จของกลุ่ม 48Group ท่ีเคยก่อต้ังวง

ไอดอลในประเทศท่ีประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนา

อิสลามได้สําเร็จแล้วท่ีประเทศอินโดนีเซีย โดยใช้ชื่อวง
ว่า JKT48 มาจากชื่อเมืองหลวง ประเทศอินโดนีเซีย 
อย่าง “จาการ์ตา”นั่นเอง โดยกลุ่มไอดอล JKT48 นั้นก็

ได้รับการยอมรับและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย 
เรียกได้ว่าสามารถทําลายกําแพงทางศาสนาและ

วัฒนธรรมที่ต่างกันได้ 
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ภาพที่ 3 แสดงกลุ่มไอดอล JKT48                                     
กลุ่มไอดอลหญิงของประเทศอินโดนีเซีย 

ท่ีมา : http://www.thailandsusu.com 
 

 ด้ วย เห ตุ นี้  แ ม้ ว่ า อิ น เดี ย จะ เป็ น ป ระ เท ศ             
ท่ี มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมอย่างมากก็ตาม        
แต่กลุ่มไอดอล MUM48 ก็จะสามารถได้รับการยอมรับ

ในสังคม และได้รับความนิยมได้ หากกลุ่มไอดอล 
MUM48  ส าม ารถ ส ะ ท้ อ น อั ต ลั ก ษณ์ ข อ งก ลุ่ ม           
ในลักษณะของการผสมผสานระหว่าง “ความเป็น

อินเดีย” ท่ี เป็นวัฒนธรรมท้องถ่ิน และ”ความเป็น

เอเชีย” ท่ี เป็นวัฒนธรรมแบบสากลเข้าไว้ด้วยกัน 
(Globalized Hybrid Culture) โดยเฉพาะอัตลักษณ์

ใน มุมมองของสจ๊วต  ฮอลล์  (Stuart Hall (1997)        
ท่ีเป็นสิ่งไม่ตายตัว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา 
กลุ่มไอดอล  MUM48 ก็สามารถปรับตัวให้เข้ากับ

วัฒนธรรมกระแสหลักของอินเดียได้  จึงส่งผลให้       
อัตลักษณ์ของกลุ่มไอดอล MUM48 ท่ี เกิดขึ้นจะมี

ลักษณะท่ีผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมอินเดียและ

วัฒนธรรมญ่ีปุ่น เรียกว่า “วัฒนธรรมอินเดียลูกผสม” 
(Hybridized Indian Identity) ท่ี จะ ทํ าให้ เกิ ดการ

ยอมรับถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมในสังคมอินเดีย

ได้ในไม่ช้า 
 3. วรรณะและการยอมรับทางสังคม เป็นที่

ทราบกันดีว่าวรรณะทางสังคมของประเทศอินเดียน้ัน       

แบ่งออกเป็น 4 วรรณะ คือ วรรณะพราหมณ์ วรรณะ

กษัตริย์ วรรณะแพศย์ และวรรณะศูทร นอกจากน้ียังมี

อีกกลุ่มวรรณะหน่ึงซ่ึงถือว่าเป็นพวกตํ่าที่สุด คือ 
จัณฑาล หมายถึง ลูกท่ีเกิดจากพ่อแม่ต่างวรรณะกัน  
ซ่ึงจะถูกรังเกียจ เหยียดหยาม ไม่มีคนในวรรณะอ่ืนคบ

หาสมาคมด้วย ในอดีตนั้นชาวอินเดียถือวรรณะกัน

อย่างรุนแรง และยอมรับในวรรณะตัวเองอย่างไม่มี

ข้อแม้ ตั้งแต่สมัยก่อนพุทธกาลจนถึงปัจจุบัน ถึงแม้     
ใน ปั จ จุ บั น ระบ บ วรรณ ะจะถู ก ยก เลิ ก ไป แล้ ว          
ตามกฎหมาย แต่บุคคลในวรรณะตํ่ากว่าก็ยังไม่ได้รับ     
การปฏิบั ติอ ย่างเท่าเที ยมกัน ในสั งคมอยู่ดี  ท้ั งนี้

เนื่องจากชนชั้นทางสังคมนั้นเกิดจากการท่ีสังคมแต่ละ

สังคม ย่อมมีลักษณะของกลุ่มคนท่ีมีเอกลักษณ์แตกต่าง

กันอันเป็นผลจากความคิด ความเชื่อ ค่านิยม นําไปสู่

พฤติกรรมการปฏิบัติ ท่ี เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

ภ า ย ใน ก ลุ่ ม สั ง ค ม น้ั น  ๆ  เช่ น เ ดี ย ว กั บ สั ง ค ม              
ในประเทศอินเดีย การเข้ามาของกลุ่ม 48Group      
เพ่ือก่อต้ังกลุ่มไอดอล MUM48 เปรียบเสมือนการเข้า

มาสร้างการยอมรับทางสังคมจากชนชั้นหลักในระบบ

ทุนนิยมตามแนวความคิดมาร์กซิสม์ ซ่ึงเป็นท่ีรู้กันดีว่า 
แนวคิดหลักพ้ืนฐานของ คาร์ล มาร์กซ์ (Karl Marx) 
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นั้น เป็นนักวิชาการท่ีให้ความสนใจเร่ืองของ “คน” 
และ “ความสัมพันธ์ระหว่างคน” ซ่ึงโดยรวมเรียกว่า 
“ความสั ม พั น ธ์ท างสั งคม” นั่ น เอง  โดยประชา       
เปี่ยมพงษ์สานต์ (2529) ได้ขยายความว่ารูปแบบ

ความสัมพันธ์ทางสังคมที่มาร์กซ์ให้ความสนใจวิเคราะห์

มากท่ีสุด คือ “ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ” การท่ี

มนุษย์เข้ามาสัมพันธ์กันเพ่ือการทํามาหาเลี้ยงชีพซ่ึง

มาร์กซ์ถือว่า ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจเป็นพ้ืนฐาน

ชีวิตของคนในสังคม ซ่ึงจะสะท้อนสู่แบบวิถีการผลิต 
ดังนั้นการเปิดรับออดิชั่นสมาชิกของกลุ่มไอดอล 
MUM48 นั้น จึงเปรียบเสมือนการเปิดเวทีให้พ้ืนที่

สาธารณะของคนทุกชนชั้นในสังคมอินเดีย ให้มีโอกาส

ได้สร้างการยอมรับในสังคมของตน ในพ้ืนท่ีของระบบ

ตลาดเพื่อตอบสนองวิถีชีวิตแบบสังคมทุนนิยมอย่าง

เต็มรูปแบบ ดังท่ี ณัฐจรี สุวรรณภัฏ (2550) ได้เสนอ

ทัศนะเกี่ยวกับเรื่องวิถีการบริโภคและความรุนแรง           
เชิ งสัญลักษณ์ ของชนชั้น ในสังคมว่าจะโยงในมิติ      
ด้ าน เศ รษฐกิจ  ใน ด้ านการบริ โภค  จะได้ ยิน ว่า         
คนชั้นกลางเป็นกลุ่มหลัก หรือเป็นเป้าหมายหลัก     
ของระบบทุนนิยมหรือระบบตลาด เป็นกลุ่มเป้าหมาย       
ท่ีมุ่งหวังจะขายสินค้าและบริการให้ เพราะว่าส่วนหนึ่ง

ของชนชั้นกลางมีศักยภาพในการซ้ือสินค้าและบริโภค 
เพราะฉะนั้นจะเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก โดยในการ

บริโภคสินค้าและบริการนั้น ไม่ได้บริโภคเฉพาะมูลค่า

ของสินค้าเท่านั้น แต่ยังมีเรื่องเก่ียวกับสัญญะ หรือ

ระบบของความหมายระบบสิ่งท่ีเป็นนามธรรมสิ่งท่ีผูก

ติดอยู่กับสินค้าและบริการเหล่านั้นด้วย ซ่ึงระบบชนชั้น

ทางการบริโภคนี้จะค่อย ๆ ทลายกําแพงของชนชั้น

วรรณะแบบเดิมของอินเดียไปด้วยปัจจัยทางเศรษฐกิจ   
 4. การอยู่รอดของกลุ่มไอดอลหญิงในอินเดีย   
หากพิจารณาถึงการอยู่รอดของกลุ่มไอดอลหญิง       
ในประเทศอินเดียท่ามกลางสังคมท่ีมีความขัดแย้ง      

ในมิติต่าง ๆ  ต่อแนวทางการดําเนินการของกลุ่มนั้น 
สจ๊วต ฮอลล์ (Stuart Hall) (1997) อธิบายว่า สื่อเป็น

กลไกด้านอุดมการณ์ของสังคม โดยท่ีไม่ได้ทําการ

ครอบงําสังคมหรือเป็นเพียงตัวสะท้อนอุดมการณ์แบบ

หยาบๆ เท่านั้น แต่สื่อทําหน้าท่ีเป็น “ตัวประกอบสร้าง

ความเป็นจริงทางสังคม” (Social Construction of 
Reality) ซ่ึงแท้จริงแล้วไม่เคยมีสิ่งท่ีเรียกว่าความเป็น

จริงเกิดขึ้นจนกว่าจะมีผู้ประกอบสร้าง (construct) 
ความจริงนั้นขึ้นมา และการส่ือสารก็คือ กระบวนการ   
ท่ีมนุษย์ใช้เพ่ือประกอบสร้างความจริงขึ้นมานั้นเอง     
ซ่ึงสอดคล้องกับการท่ีกลุ่มไอดอล MUM48 ใช้พ้ืนท่ีสื่อ

ในการประกอบสร้างภาพลักษณ์ของเด็กสาวท่ี มี

ความสามารถในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียน 
ดนตรี หรือด้านอ่ืนๆ เพ่ือให้สังคมเห็น และให้การ

ยอมรับว่าผู้หญิงก็สามารถได้รับความยกย่องชื่นชม    
ใน ฐ าน ะ ไอ ด อ ล ได้  อี ก ท้ั งจุ ด แ ข็ ง อี ก ป ระก า ร           
ของ 48Group คือ เสน่ห์ของความไม่สมบูรณ์แบบ 
เพราะจะทําให้แฟนคลับได้เห็นพัฒนาการของเหล่า

สมาชิก ได้คอยเอาใจช่วย และใช้ไอดอลเป็นแรง

บันดาลใจได้ ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาการรวมกลุ่ม

ของนักเต้นบีบอยของจิราวรรณ  นันทพงศ์  และ

กาญจนา แก้วเทพ  (2554) ว่าเป็นการสร้างพื้น ท่ี     
ทางพิธีกรรมทางศาสนาในสังคมสมัยโบราณ กิจกรรม     
การแข่งขันท่ีถูกสร้างขึ้นใหม่นี้เป็นการตอบสนองความ

ต้องการการยอมรับและต้องการต่อสู้ต่อรองอํานาจ  
จากสังคมผ่านการเต้นท่ีเป็นเอกลักษณ์เพื่อให้ได้พ้ืนท่ี       
ในการแสดงอัตลักษณ์ภายในกลุ่มและนําเสนอสู่สายตา

คนภายนอก จึงเป็นประเด็นสําคัญท่ีจะทําให้กลุ่ม

ไอดอล MUM48 จะได้รับการยอมรับจากสังคมอินเดีย

ได้ และก้าวผ่านอุปสรรคในเร่ืองของความแตกต่างทาง

สังคม แนวคิด และวัฒนธรรมได้ นอกจากน้ี การทําให้

สังคมยอมรับวงไอดอลท่ีเป็นผู้หญิงท้ังหมดได้ ก็เป็น
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ส่วนหนึ่งท่ีทําให้สังคมยอมรับผู้หญิง และเปิดโอกาส    
ให้พวกเธอได้แสดงความสามารถมากข้ึน สอดคล้องกับ
การศึกษาแนวคิดสตรีนิยมและขบวนการทางสังคม   
ของผู้หญิงในประเทศไทย ของดวงหทัย บูรณเจริญกิจ 
(2560) ท่ีมองว่าขบวนการสตรีนิยมได้สั่งสมท้ังในด้าน

ความสําเร็จและบทเรียน มาตลอดหลายทศวรรษที่ผ่าน

มา ประกอบกับช่องทางทางกฎหมายที่มีความต่ืนตัว

เรื่องสิทธิมนุษยชนและสิทธิชุมชนของประชาชน       
จะนําพาความแข็งขันของผู้หญิงในการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองท่ีต่อสู้เพ่ือปกป้อง วิถีชีวิต สิ่งแวดล้อม 
สันติภาพ และการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 ขบวนการเคล่ือนไหวและก้าวต่อไปของกลุ่ม
ไอดอล MUM48 
 การต่อรองและการต่อสู้ของสิทธิสตรีในประเทศ

อินเดีย ท่ีใช้เวลายาวนานมาตั้งแต่สมัยก่อนพุทธกาล 
จนกระทั่งถึงยุคโลกาภิวัฒน์ท่ียังคงไม่เปลี่ยนแปลง

ขนบประเพณี เป็นเหตุให้เกิดการต่อสู้ ขัดขืน และการ
ต่อรองเชิ งอุดมการณ์ ในการสร้างให้กลุ่มไอดอล 
MUM48  เป็ น ภ าพ ขอ งสต รี ใน แบบฉบั บ ส ากล        
โดยช่องว่างระหว่างทฤษฎีในทางวิชาการกับขบวนการ

เคลื่อนไหว เป็นความท้าทายท่ีตั้งอยู่ในบริบทท่ีต้อง

รับมือกับความท้าทายท้ังในระดับประเทศ และใน

ระดับสากล  หากพิจารณาจากประสบการณ์ท่ีผ่านมา

ในการจัดต้ังวงไอดอลในหลายประเทศ ของทีมงาน 
48Group จะเห็นว่าทางกลุ่มมีความเข้าใจในการ   
ปรับประยุกต์วัฒนธรรม ท้ังลดความเป็นพ้ืนบ้าน 
(Localize) ของแต่ละประเทศลง เพ่ือกระชับความ

รวดเร็วในการนําเสนอรวมไปถึงการปรับท่าเต้นให้ง่าย

ต่อการแสดงของสมาชิก และเพิ่มความเป็นสากล 
(Internationalize) ท้ังรูปแบบของการเต้นรําท่ีเป็น

วัฒนธรรมสากล  การจัดแสดงคอนเสิร์ต  การใช้

เทคโนโลยีแสง สี เสียง ท่ีทันสมัย เพ่ือให้สามารถเข้าถึง

กลุ่มผู้ชมในแต่ละประเทศได้กว้างขวางและง่ายดายขึ้น 
จะเป็นแนวทางในการสามารถแก้ปัญหาในความ

แตกต่างของวัฒนธรรม หรือประยุกต์ปรับเปลี่ยน

รูปแบบของวง ไปตามความเหมาะสมกับสังคมและ

วัฒนธรรมของประเทศ ต่าง ๆ  ดั ง ท่ี กลุ่ ม ไอดอล 
MUM48 ค่ อยๆ  สอดแทรกแนวคิ ด ให ม่ ใน เรื่ อ ง          
ท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะแนวคิดทางสตรีนิยมเพื่อเป็นอีก

แรงผลั ก ดัน ในการสร้างสั งคมให ม่ ให้แก่ อิน เดีย       
สังคมท่ีเท่าเทียม สังคมท่ีความเหลื่อมล้ําทางเพศลด

น้อยลง โดยกลุ่มสตรีนิยมแนววัฒนธรรมเชื่อว่า ผู้หญิง

จะมีความเท่าเทียมกันกับผู้ชายได้ต้องยกระดับตัวเอง

ให้มีอํานาจในการต่อสู้กับการครอบงําของผู้ชายหรือ

ความเชื่อเดิมในสังคม หรืออุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ 
ด้วยการที่ผู้หญิงต้องยืนได้ด้วยขาตนเองไม่พ่ึงพาผู้ชาย

มากเกินไป และแยกตัวออกมาสร้างวัฒนธรรมและมี

สถาบันท่ีเป็นของผู้หญิงเองท้ังการศึกษา สุขภาพ 
สื่อมวลชน องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ เป็นการสร้าง

พ้ืนท่ีของผู้หญิง เป็นฐานอํานาจและขมุพลังในการต่อสู้

เชิงอํานาจกับผู้ชาย อาจจะนําไปสู่ความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างชายหญิง (Millett, 1969 อ้างถึงใน Weiner, 
1994, p. 146) ซ่ึ ง เห มือน กับการต่อสู้ ทางพื้ น ท่ี       
ของกลุ่มวัยรุ่นเซ็นเตอร์พ้อยท์ จากงานของกุลภา         
วัจนสาระ (2544) ท่ีมองปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรม        
ท่ีเกิดขึ้นในพ้ืนท่ีเซ็นเตอร์พ้อยท์มีลักษณะบางอย่าง

คล้ายการประกอบพิธีกรรมเปลี่ยนผ่านในสังคมดั้งเดิม 
มีบางสัญลักษณ์หรือเคร่ืองหมายคล้ายกับสัญลักษณ์   
ในพิธีกรรม 
 ท้ังนี้ การท่ีกลุ่มไอดอล MUM48 ยอมจํานน    
ต่อการเป็นสินค้าทางสัญญะของทุนนิยม จะกลายเป็น

ความหมายท่ีพบในการศึกษาครั้งนี้ว่า ในท่ีสุดแล้ว    
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การนําความเป็นหญิงแบบมุสลิมไปสู่โลกสากลจะทําให้   
อัตลักษณ์ของตนหายไป แต่จะได้พ้ืนท่ีของความเป็น

สตรีป รากฏตั วตนขึ้ นมาในสั งคม ท่ี แตกต่ างกั น        
ทางวัฒนธรรมอย่างอินเดีย ท่ีจะยอมให้สังคมเป็นฝ่าย

ยอมรับการทําให้เรือนร่าง กลายเป็นวัตถุขายได้ แม้ว่า
ผู้หญิงจะมีความรู้ ความสามารถ แต่ก็ต้องยอมจํานน

ให้กับระบบและความเป็นทุนเพ่ือความอยู่รอดของกลุ่ม 
ดังท่ี ลิซ่า (Liza) (2012) กล่าวว่าระบบทุนเสรีนิยม

ท่ีมาพร้อมระเบียบโลกและเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ดึง

ผู้หญิงออกจากครัวเรือนมาสู่ตลาดมากข้ึนเพ่ือให้ได้รับ

การยอมรับจากสังคม ในมิติทางการบริโภค หากกลุ่ม

ไอดอล MUM48 ทําสําเร็จ ก็จะถือเป็นโอกาสท่ีดี 
เนื่องจากอินเดียเป็นประเทศท่ีมีประชากรจํานวนมาก 
และมีศักยภาพท่ีจะส่งออกผลงานในวงการบันเทิง   
ไปสู่ Bollywood ทําให้สามารถพัฒนาวงไปได้ไกล 
และออกสู่สายตาทั่วโลก การสถาปนาความชอบธรรม

นั้นให้เกิดในสังคมอินเดียได้ จะทําให้นอกจากความ    
อยู่รอดของตัวกลุ่มเองแล้ว ยังจะเป็นการจุดประกาย

ความเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในการสร้างสิทธิแห่งความ

เสมอภาคให้เกิดขึ้นในประเทศอินเดียได้ เม่ือผู้หญิง           
ได้พยายามทําให้ เสียง (voices) ประเด็น (issues)      

ข้ อ เรี ย ก ร้ อ ง  (demands) แ ล ะ ว า ร ะ  (agenda)       
ของกลุ่มตนเข้าสู่พ้ืนท่ีสาธารณะด้วยการใช้อิทธิพล  
ทางสื่อเพ่ือเปลี่ยนมุมมอง แนวคิด ทัศนคติจากสังคม       
ต่อเพศหญิงให้เป็นไปในทิศทางท่ีดีขึ้น และหากกลุ่ม

ไอดอล MUM48 เติบโตได้ มีฐานแฟนคลับมากข้ึน       
มีคนรู้จักและยอมรับมากข้ึน  ก็จะย่ิงสามารถเป็น

แนวทางชี้นําสังคมให้เห็นความสําคัญของสิทธิสตร ี    
ไม่ว่าจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจด้วยผลงานของกลุ่ม 
ท้ังบทเพลง มิวสิควิดีโอ หรือบทสัมภาษณ์ของสมาชิก

ในกลุ่มผ่านสื่อต่าง ๆ ทําให้ผู้หญิงในประเทศอินเดีย

ได้รับการยอมรับในความสามารถมากขึ้น ซ่ึงไม่เพียง   
ในประเทศอินเดียเท่านั้น  แต่ยังเป็นต้นแบบของ

ขบวนการขับเคล่ือนความเสมอภาคทางเพศในประเทศ

อ่ืน ๆ ได้ต่อไป ดังท่ีในประเทศญ่ีปุ่นได้เคยสร้างพ้ืนท่ี

ให้กับสตรีมาแล้วจากความสําเร็จของกลุ่ม AKB48 
ถึงแม้ว่าการสร้างวงไอดอลหญิงจะเป็นการสร้างเพศ

หญิงให้เป็นสินค้าทางการตลาดก็ตาม แต่หากพิจารณา

อย่างลึกซ้ึง จะพบว่าเป็นโอกาสสําคัญในการแสดง

ความสามารถของสตรี ให้ได้รับการยอมรับจากสังคม

มากข้ึน  และเป็นจุดเริ่มต้นในการยืนหยัดในสิทธิ     
ของตนเองได้ต่อไป 
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บทคัดย่อ 
  ปัจจุบันองค์กรข่าวหรือสํานักข่าวใหญ่ ๆ ต่างหันมานิยมใช้สมาร์ทโฟนในการผลิตข่าวสารเพ่ือเผยแพร่     
ในสังคมเทียบเท่าการใช้กล้องวิดีโอตัวใหญ่มากขึ้น เช่นเดียวกับนักสื่อสารชุมชน หรือคนในชุมชนท่ีสามารถเผยแพร่

ข่าวสารด้วยตนเองผ่านทางสมาร์ทโฟน ซ่ึงเปรียบเสมือนเป็นปัจจัยหน่ึงในการดํารงชีวิต ท้ังนี้ด้วยเทคโนโลยี            
ท่ีก้าวหน้า ทันสมัย และการเน้นความรวดเร็วในการเผยแพร่ข่าวสาร อย่างไรก็ตาม จากการวิเคราะห์ SWOT พบว่า 
การใช้สมาร์ทโฟนในการผลิตงานข่าวยังมีท้ังจุดแข็งและจุดอ่อน แต่เม่ือคํานึงถึงโอกาสในอนาคตคาดว่า เทคโนโลยี

สมัยใหม่น่าจะเข้ามาช่วยกําจัดจุดอ่อนของสมาร์ทโฟนในการใช้ผลิตงานได้ ไม่ว่าจะเป็นความละเอียดและศักยภาพ   
ท่ีสูงข้ึนของกล้องท่ีติดต้ังในสมาร์ทโฟน ช่องทางการสื่อสารทางสื่อสังคมออนไลน์ของสมาร์ทโฟนท่ีตอบสนอง     
ความต้องการของผู้ชมในชุมชน ซ่ึงนอกจากอุปกรณ์จะเป็นสิ่งสําคัญในการผลิตงานข่าวแล้ว บุคคลท่ีเรียกว่า         
นักสื่อสารชุมชนซ่ึงเป็นคนในชุมชน ก็มีความสําคัญไม่แพ้กัน นักสื่อสารชุมชนท่ีเป็นนักข่าวสะพายเป้จําเป็นต้องมี

ทักษะในการผลิตงานข่าวชุมชน โดยเฉพาะการใช้สมาร์ทโฟนเข้ามาเป็นตัวช่วยให้เกิดชิ้นงาน บทความวิชาการชิ้นนี้ 
จึงต้องการนําเสนอแนวทางการพัฒนาคนในชุมชนให้เป็นนักข่าวสะพายเป้และการใช้สมาร์ทโฟนในการผลิตข่าว     
ในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
คําสําคัญ : นักข่าวสะพายเป้ สมาร์ทโฟน ข่าว  
 
ABSTRACT 
         Today, news organizations or big news agencies are turning to use smartphones to produce 
news published in society as same as to use larger video camera. Community communicators or 
people in the community can use smartphones for publishing news as well. Therefore, 
smartphones are like a factor in life with advanced technology modernization and the emphasis 
on the speed of publishing. However, based on the SWOT analysis, it was found that using 
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smartphones in news production has both strengths and weaknesses. However in the future, 
modern technology is expected to help eliminate the weaknesses of smartphones in the 
production process. There will be the higher resolution and potential of the camera installed on 
the smartphone and social media communication channels of smartphones that meet the needs 
of audiences in the community. Besides, the equipment which is important to produce news in 
community, the person called community communicators are equally important. They are 
backpackers who need to have skills in producing news; especially, the use of smartphones to 
help create the news in the community. Therefore, this academic article wanted to present the 
guidelines for the development of people in the community to be backpackers and using 
smartphones to produce effective news in their community. 
 
Keywords : Backpack Journalist Smartphone News 
 
บทนํา 
       ทุกวันนี้การพัฒนาเทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างก้าว

ก ร ะ โด ด  โด ย เฉ พ า ะ เท ค โน โล ยี ส ม า ร์ ท โฟ น 
(smartphone) หรือมือถือ ท่ี ไม่ เพี ยงแค่ ใช้สํ าห รับ     
การสื่อสารเท่านั้น แต่มีการพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่อง    
ไม่ว่าจะเป็นการส่ือสารด้วยภาพและเสียง การสื่อสาร
บ น โล ก อิ น เท อ ร์ เน็ ต  (Internet) แ ล ะ ปั จ จุ บั น             
ท่ีสมาร์ทโฟน (smartphone) สามารถทําได้แม้กระทั่ง

การผลิตงานข่าว  
ในสนามข่าวปัจจุบันได้ก่อกําเนิดนักข่าวมือถือ

หรือโมโจ้ (Mojo (Mobile Journalist)) ซ่ึงหมายถึง 
รูปแบบของการเล่าเร่ืองแบบดิจิทัลโดยมีสมาร์ทโฟน

เป็นอุปกรณ์พ้ืนฐานในการสร้างและตัดต่อภาพนิ่ง เสียง 
และภาพเคลื่อนไหว (โมบายเจอนัลลิ ซ่ึมแมนนวล 
(Mobile Journalism Manual, ม.ป.ป. (ออนไลน์)) 

นิพน ธ์  ตั้ งแสงประทีป  (ม .ป .ป . (ออนไลน์ ))      
ขยายความหมายเพิ่มเติมว่า นักข่าวมือถือหรือโมโจ้           
เป็นนักข่าวท่ีทําได้ทุกอย่างโดยไม่ต้องแบกกล้องใหญ่ไป

ก็สามารถถ่ายภาพข่าวแล้วรายงานข่าวได้ทันทีผ่าน   

มือถือ เม่ือไปลงพ้ืน ท่ีก็สามารถถ่ายคลิปกลับมา       
ตัดต่อเอง เรียบเรียงบทรายการหรือสคริปต์เอง แล้วนํา
ออกอากาศ ต่อไปการทําข่าวจะเป็นรูปแบบนี้หมด 
โทรทัศน์ช่องใหญ่ ๆ บางช่องก็เอานักข่าวมาฝึกเรื่อง   
โมโจ้ (Mojo (Mobile Journalist)) ดังเช่น ไทยรัฐทีวี 
ซ่ึ งวิธีการทํางานของนักข่าวโทรทัศน์ ในปัจจุบัน        
หากต้องลงภาคสนามส่ิงแรกท่ีต้องทําคือ ทวีตข่าว และ
อัปโหลดเฟซบุ๊กรายงานข่าว โดยเฉพาะในนาทีนี้     
ต้องเผยแพร่ข่าวสดอย่างทันสถานการณ์ผ่านทาง

เฟซบุ๊กไลฟ์ (facebook live) ด้วย ตอนนี้การรายงาน

ข่าวไม่ได้แข่งกันท่ีคุณภาพ แต่แข่งกันท่ีความเร็ว  
ด้วยความสะดวกรวดเร็วของการทําข่าว นักข่าว

มือถือ จึงได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วท่ามกลาง

สถานี โทรทัศน์ ท้องถ่ินในประเทศสหรัฐอเมริกา       
และท่ั วโลก  (แบลงเคนชิป  (Blankenship), 2015 
(ออนไลน์)) 

ไ ม่ เพี ย งแ ต่ นั ก ข่ า ว ส่ ว น ก ล า ง ท่ี หั น ม า ใช้        
สมาร์ทโฟนในการทําข่าวเท่านั้น นักสื่อสารชุมชน       
ท่ี ต้ อ งการสื่ อสารเร่ืองราวภายในชุมชน เริ่ ม หั น          
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มาใช้ สมาร์ท โฟน เพื่ อผลิ ต ข่ าวในชุมชน เช่นกั น        
โดยธาม  เชื้ อสถาปนศิริ  (นัก ข่าวพลเมือง , 2016 
(ออนไลน์)) กล่าวถึง การใช้มือถือสื่อสารเพ่ือชุมชน     
ว่าแม้คนในชุมชนจะไม่ใช่นักข่าวที่ทําหน้าท่ีตรวจสอบ 
สืบค้น ข้อเท็จจริง เรื่องราวต่าง ๆ มานําเสนออย่าง

ตรงไปตรงมา เป็น วัตถุวิสัย  หรือเป็นผู้ ทํ าหน้ า ท่ี

สื่ อกลาง ข้อมูล  ข่าวสารจากแหล่ งต่าง ๆ  ไป ยัง

ประชาชน โดยมีจริยธรรมกํากับวิชาชีพแต่สามารถ

เรียกคนเหล่านี้ว่าเป็น นักข่าวพลเมือง หรือนักสื่อสาร

ชุมชนท่ีไม่ได้เรียนวิชาชีพสื่อ แต่มีใจรักในการสื่อสาร

ประเด็นในชุมชนโดยไม่ได้สังกัดองค์กรสื่อใด ไม่ได้     
หาเลี้ยงรายได้จากวิชาชีพ แต่เป็นคนที่อยู่ในพ้ืนที่ 
ทํางานของชุมชนทําหน้าท่ีสื่อสารเร่ืองราวของชุมชน 
เล่าเร่ืองของชุมชน โดยคนในชุมชนเพ่ือสื่อสารในและ

นอกชุมชน  
       ท้ังนี้ เคร่ืองมือสําคัญในการส่ือสารของนักสื่อสาร

ชุมชน ได้แก่ สมาร์ทโฟน เพราะมีข้อดีหลายประการ 
ดังน้ี 

1) ใช้งานง่าย เพราะทุกคนต่างมีสมาร์ทโฟน    
จึงรู้วิธีใช้การถ่ายภาพในสมาร์ทโฟนอยู่แล้ว สามารถ

ผลิตชิ้นงานในรูปแบบวีดิโอท่ีมีเนื้อหาและเข้าถึงผู้ชม   
ได้ง่าย 

2) รวดเร็ว สามารถเผยแพร่ข่าวหรือกิจกรรม   
ได้เป็นสื่อแรก 

3) ไม่ เป็น ท่ีสังเกต  ด้วยอุปกรณ์ มีขนาดเล็ก 
สามารถถ่ายภาพในสถานท่ีท่ีอุปกรณ์กล้องแบบปกติ   
ไม่สามารถทําได้ 

4) สามารถเข้าไปใกล้ชิดกับสถานการณ์นั้นๆ       
ได้ ด้วยน้ําหนักท่ีเบาและมีขนาดเล็ก จึงสามารถเข้าไป
ทําข่าวในบางเร่ืองบางสถานการณ์ หรือบางสถานท่ีได้ 

       5) ทะลายกําแพงขณะท่ีสัมภาษณ์แหล่งข่าว 
แหล่งข่าวจะรู้สึกม่ันใจ ถูกล่วงล้ําน้อย และรู้สึกคุ้นเคย

มากกว่าสื่ออ่ืน ๆ 
6) ประหยัดท้ังอุปกรณ์และประหยัดเม่ือต้อง

ฝึ ก หั ด ใ ห้ กั บ บุ ค ค ล อื่ น ๆ  ( โ ช ว์ เ ด อ ร์ พ อ ด 
(Shoulderpod) (ออนไลน์)) 

จะเห็นได้ว่า นักสื่อสารชุมชนสามารถนําข้อดี    
ต่าง ๆ ของสมาร์ทโฟนไปใช้ประโยชน์ในการผลิต

ข่ า ว ส า ร ข อ งชุ ม ช น ไ ด้ อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ               
ได้เช่นเดียวกับอุปกรณ์กล้องขนาดใหญ่  ซ่ึงในบาง

สถานการณ์การใช้สมาร์ทโฟนกลับพบว่ามีข้อดีมากกว่า

การใช้กล้องปกติเสียด้วยซํ้า 
 

การวิเคราะห์ SWOT การใช้สมาร์ทโฟนผลิตงาน
ข่าวในชุมชน 
       การพัฒนาทักษะการผลิตข่าวผ่านสมาร์ทโฟน     
ของนักสื่อสารชุมชนได้รับพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมี
การอบรมอยู่เป็นระยะ ๆ ผู้เขียนได้มีโอกาสทดลองใช้

สมาร์ทโฟนในการผลิตงานเผยออกอากาศออนไลน์    
โดยการทดสอบการใช้งานเฟซบุ๊กไลฟ์ (facebook 
live) ในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (android) จึงขอ
นําประสบการณ์ผ่านการวิเคราะห์ SWOT ให้เห็นถึงจุด

แข็ง จุดอ่อน โอกาส และความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทาง

แพ ร่ภ าพ ส ด ผ่ าน เฟ ซบุ๊ ก ไล ฟ์  (facebook live)          
ในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (android) และการ

ผลิตงานข่าวผ่านสมาร์ทโฟน เพื่อใช้ในงานข่าวชุมชน

ต่อไป  
       จุดแข็ง (strength) การท่ี เฟซบุ๊ก (facebook) 
ออกเฟซบุ๊กไลฟ์ (facebook live) การใช้งานนี้ส่งผลดี

ต่อการเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีมีประโยชน์ต่อชุมชน 
สังคม และถือเป็นเคร่ืองบันทึกภาพไปในตัวท่ีสามารถ
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ย้อนชมภาพกิจกรรมดังกล่าวได้ เพ่ือต่อยอดองค์ความรู้

ต่อไป  
จุดอ่อน  (weakness) เฟซบุ๊กไลฟ์  (facebook 

live) บนแอนดรอยด์ (android) ยังมีข้อบกพร่องท่ีต้อง

แก้ไขอยู่คือ การวางกล้องเพ่ือบันทึกภาพ ผู้ใช้งาน      
ไม่สามารถถ่ายภาพโดยวางกล้องเพ่ือให้ ได้ภาพ

แน วน อน  (horizontal) เพ ราะภ าพ ท่ี จ ะ ไ ด้ เ ม่ื อ

ตรวจสอบผ่านแฟนเพจท่ีทําการออกอากาศพบว่า   
ภาพจะกลับไปแบบทวนเข็มนาฬิกา 90 องศา ซ่ึงจะไม่
สะดวกต่อการรับชม  ดังนั้ น  ผู้ ใช้ งานจะต้องวาง    
สมาร์ท โฟนที่ จะบั น ทึ กภาพ ในลั กษณ ะแนวตั้ ง

ตลอดเวลา  โดยต้องใช้ ขาตั้ งกล้องแบบหัวบอล      
(ball head) เพ่ือท่ีทําการติดต้ังกล้องสมาร์ทโฟนให้อยู่

ในลักษณะแนวตั้ง นอกจากนี้ คุณภาพของภาพที่ได้ทํา

การถ่ายทอดสด ยังมีคุณภาพท่ีไม่คมชัดเพียงพอ      
อาจ เกิ ด จ าก  2 ปั จ จั ย  คื อ  คุณ ภ าพของกล้ อ ง           
บนสมาร์ทโฟน หรืออาจเกิดจากสัญญาณอินเทอร์เน็ต

ซ่ึงอาจลดคุณภาพในการรับชมได้  
       นอกจากนี้ ปัญหาการใช้งานบันทึกภาพวีดิโอ      
บนสมาร์ทโฟนซ่ึงท่ีพบอย่างเลี่ยงไม่ได้คือ ความร้อน

จากตัวเคร่ือง ความร้อนเร่ิมมากข้ึนส่งผลต่อการทํางาน     
ของเคร่ือง พบปัญหาเครื่องค้างในระหว่างแพร่ภาพ   
ทําให้ไม่สามารถแพร่ภาพกิจกรรมผ่านคลิปเพียงคลิป

เดียวได้  
 โอ ก าส  (opportunity) เฟ ซบุ๊ ก  (facebook) 
กํ า ลั ง พั ฒ น า เฟ ซ บุ๊ ก ไ ล ฟ์  (facebook live)              
บนแอนดรอยด์  (android) สามารถใช้ ได้ ง่ายขึ้ น

ทัดเทียมกับผู้ใช้งานในไอโอเอส  
 ความเสี่ยง (threat) ด้วยทัศนคติและมุมมอง    
ขอ งคน ส่ วน ใหญ่  อ าจ ยั ง ไม่ มี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ            
ในสมาร์ทโฟนมากเท่ากับกล้องตัวใหญ่ ๆ ซ่ึงสามารถ

สร้างความต่ืนตาต่ืนใจ และส่งผลให้เห็นการมีส่วนร่วม

ของคนมากกว่าการใช้กล้องจากสมาร์ทโฟน 
 จะ เห็ น ได้ ว่ า  เม่ื อ วิ เค ราะ ห์  SWOT ยั งพ บ         
ท้ังจุดอ่อนของสมาร์ทโฟนและความเสี่ยงจากภายนอก  
อย่างไรก็ตาม การใช้งานเฟซบุ๊กไลฟ์ (facebook live)    
ใน ร ะ บ บ ป ฏิ บั ติ ก า ร แ อ น ด ร อ ย ด์  (andriod)            
ผ่านสมาร์ทโฟนแม้ยังมีข้อจํากัดอยู่บ้างในบางเรื่อง แต่
ในอนาคตจะมีการพัฒนาของเทคโนโลยีเพ่ือลด

ข้อจํากัด เช่น ความละเอียดและศักยภาพท่ีสูงขึ้นของ

กล้องที่ติดตั้งในสมาร์ทโฟน ช่องทางการส่ือสารทางสื่อ

สังคมออนไลน์ของสมาร์ทโฟนที่ตอบสนองความ

ต้องการของผู้ชมในชุมชน เป็นต้น 
 
แนวทางการผลิตข่าวของนักสื่อสารชุมชน 
      ในการผลิตข่าวของนักสื่อสารชุมชน นักสื่อสาร
ชุ ม ชน สาม ารถพั ฒ น าตน เอ งผ่ าน ก ารล ง พ้ื น ท่ี           
การเดินทางลงพ้ืนท่ีนําข้อมูลจากชุมชนมานําเสนอ  

จากการถอดรหัสการทํางานของนักส่ือสารชุมชน 
จะพบการทํางาน ดังน้ี  

วิธีการทํางานของนักสื่อสารชุมชนเปรียบเสมือน

การทําประมงพ้ืนบ้านท่ีมีเสน่ห์อัตลักษณ์บางอย่าง      
ท่ีชัดเจน แตกต่างจากการทํางานของสื่อกระแสหลัก               
ท่ีเปรียบเสมือนเรืออวนลากขนาดใหญ่ ดังนั้น วิธีการ
และเครื่องมือ ลักษณะของชาวประมง ลักษณะปลา    
ท่ีได้ รวมถึงพฤติกรรมของคนกินท่ีชอบกินปลาแบบ

ไหนมีความแตกต่างกัน นักสื่อสารชุมชนจะต้องทําให้

คนกินปลาที่ ดี  สด  ซ่ึ ง เหนือกว่าการกินปลาที่ ได้       
จากห้างสรรพสินค้าท่ีมีปริมาณมาก แต่ไร้คุณภาพ 
ความสด 
        นักสื่อสารชุมชนควรเริ่มคิดประเด็นจากพ้ืนท่ี    
ซ่ึงเป็นรากฐานของชุมชน เป็นศูนย์กลางของรากเหง้า

ของชุมชน อยู่ในชุมชนก่อน แล้วค่อยแผ่กิ่งก้านสาขา
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ไปท่ี อ่ืน  ดังนั้นนักสื่อสารชุมชนต้องม่ันใจในเรื่อง       
ในพ้ืนท่ีท่ีคิดว่าจะสื่อสาร หากไม่ม่ันใจคนนอกชุมชนจะ

ไม่สนใจ ควรทําเร่ืองชุมชนให้เห็นข้อมูลท่ีเป็นจริง และ
มีความลุ่มลึกของข้อมูล 
 การเล่าเรื่องของนักสื่อสารชุมชนควรเริ่มต้น   
มองคนในพื้นท่ีชุมชน และหาวิธีให้คนในพ้ืนท่ีเล่าเร่ือง    
ควรให้คนในชุมชนดูผลงานการผลิตก่อน ต้องมุ่งบริการ

ผลิตให้แก่คนในชุมชน หากเนื้อหาถูกเล่าดีมันจะเกิด

ความเป็นสากล นอกจากน้ี ควรใส่ใจกับคนที่ในชุมชน  
ท่ีไปเอาเรื่องมาเล่า 
 นักสื่อสารชุมชนควรตอบตนเองให้ได้ในการ   
เล่าเร่ืองสักหนึ่งเรื่องว่า อยู่กับใคร ทําอะไร และอยู่ท่ี
ไหน วิธีการมองเร่ืองท่ีจะเล่า ควรมองว่าเรื่องท่ีจะเล่ามี

น้ําหนักหรือไม่มีน้ําหนัก และปราณีตกับมัน ให้เวลามัน
ให้มาก หาภูมิปัญญาท่ีซ่อนอยู่ในเรื่องท่ีจะเล่าให้เจอ  
 นั กสื่ อสารชุ มชน ต้องทํ าการศึ กษ าทุ ก มุม 
มองเห็นเร่ืองในระบบนิเวศ เห็นการเปลี่ยนแปลง และ
ต้องเล่าให้เห็นถึงการกระทํา ความคิดแบบนักข่าวต้อง

หาหลักฐานและประเด็น 
 การเล่าเร่ืองไม่จําเป็นต้องยึดติดแบบโครงสร้าง

แบบสื่อหลักท่ัวไป ซ่ึงอํานาจในการสรุปเร่ืองอยู่ท่ี

นักวิชาการ หากแต่ควรใช้ความรู้ของนักวิชาการนํา

เร่ืองดึงประเด็นให้มีน้ําหนักมีความน่าสนใจต้ังแต่ต้น

เร่ือง และคนสรุปควรเป็นคนท่ีอยู่ในเรื่องนั้น ๆ  
 การหาข้อมูลของนักสื่อสารชุมชนควรเร่ิมหา

ข้อมูลจากการหาภูมิศาสตร์ เริ่มจากพ้ืนท่ีภูมิศาสตร์     
ท่ีอยู่ใกล้ตัว สํารวจระบบนิเวศในเรื่องราวท่ีต้องการหา

ประเด็น เริ่มที่กายภาพ ดูภาพ และใช้ความเป็นนักข่าว

ตั้งคําถามว่า ทําไม อะไร มีแหล่งอ่ืนอีกหรือไม่ เช่น     
ใช้ กู เกิ ล  (Google) และตินอาย  (Tin Eye) ให้ เกิ ด

ประโยชน์ แต่หากค้นหาข้อมูลแล้วตัน ไปต่อไม่ได้     
ให้หยิบเอาคําค้นที่สองมาใส่ประกอบ แล้วค่อย ๆ      

ไล่มองทีละภาพ นอกจากนี้ อย่าเร่ิมจากสิ่งท่ีไม่สนใจ 
การค้น ข้อมูลในกูเกิล  (Google) แล้วพบประเด็น 
ประเด็นเหล่านั้นคือ ข้อมูลมือสองที่มีคนพูดถึงไปแล้ว 
ดังนั้น ต้องลงพ้ืนท่ีเพ่ือค้นหามุมท่ียังไม่ได้ถูกพูดถึง    
อาจเป็นมุมท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องเดิม  

ในความคิดเห็นของผู้ เขียนเห็นว่า นักสื่อสาร

ชุมชนควรเน้นความลุ่มลึกในการหาประเด็น หาข้อมูล 
และเล่าเรื่อง เพ่ือให้เกิดชิ้นงานท่ีมีคุณภาพ เสมือน

ประมงพ้ืนบ้านท่ีมีอุปกรณ์จับปลาราคาไม่แพง แต่มี
เอกลักษณ์ ภูมิปัญญาในการจับ ซ่ึงประมงอวนลาก     
ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ 
      ท้ั ง นี้  โ ร เ จ อ ร์ ส  (Rogers) ( 2016) ไ ด้ ใ ห้

ข้อเสนอแนะโดยสรุปแนวทางพัฒนานักสื่อสารชุมชน

เป็นข้ันตอนดังนี้  
1. การหาแหล่งท่ีจะให้ได้ข่าว นักข่าวไม่ใช่

นักเขียนนิยาย ดังนั้นไม่สามารถจินตนาการงานเขียน

ได้ ต้องหาแหล่งท่ีจะทําให้เป็นข่าวได้ โดยอาจเริ่มจาก
แหล่งที่คาดว่าจะมีข่าว ไม่ว่าจะเป็น ศาลากลาง สถานี
ตํารวจ หรือศาล นอกจากนี้ อาจเข้าร่วมการประชุม

ของภาครัฐหรือการประชุมภายในโรงเรียน โดยหากจะ

ได้เนื้อหาท่ีเกี่ยวกับกีฬา แหล่งท่ีดีคือ การเข้าร่วม

มห ก รรมกี ฬ า ท่ี น่ าส น ใจ  ห รื อ ห าก ข้ อ มู ล จ าก

ประสบการณ์ของผู้สื่อข่าวกีฬา หรืออาจลองพูดคุยกับ

คนในชุมชนเพื่อหาประเด็นต่าง ๆ 
2. การสัมภาษณ์เม่ือตัดสินใจเขียนข่าวในหัวข้อ

ต่าง ๆ ต้องตีประเด็นให้แตกและต้องเริ่มที่จะสัมภาษณ์

แหล่งข่าว ควรทําการวิจัยและวางแผนการสัมภาษณ์ 
เตรียมคําถาม และเตรียมพร้อมสําหรับอุปกรณ์ในการ

เก็บข้อมูลคําสัมภาษณ์ ไม่ควรลืมว่าการสัมภาษณ์ท่ีดี

ท่ีสุดคือ  การคุยกันคล้ายการสนทนา อย่าทําให้

แหล่งข่าวเกร็ง เพราะถ้าแหล่งข่าวผ่อนคลาย จะได้
ข้อมูลท่ีตรงกับท่ีต้องการ 
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3. การเลือกแหล่ งอ้างอิงท่ีดี ท่ี สุด  ทุกวันนี้        
ใช้ โน้ ตบุ๊ ก ในการเติ มข้ อ มูล อ้างอิ ง ท่ี มาจากการ

สัมภาษณ์ แต่เม่ือต้องเขียนข่าว จะต้องนําข้อมูลต่าง ๆ             
มาปะติดปะต่อกัน ไม่ยึดโยงแหล่งอ้างอิงเพียงแหล่ง

เดียว และต้องมีความสมดุลกัน และต้องหาคําท่ีจับใจ 
และดึงความสนใจให้ผู้ชมสนใจ 

4. การรายงานข่าวท่ีดีหมายถึง การตอบคําถาม    
ท่ี ผู้ ช ม ต้ั งคํ า ถ าม ใน ข่ า ว เห ล่ านั้ น  น อ ก จ าก น้ี            
ควรตรวจสอบความถูกต้องไม่ว่าจะเป็นชื่อสถานท่ี 
บุคคลที่เป็นแหล่งข่าว เพราะมีโอกาสท่ีผิดพลาดได้ 

5. การมีเป้าหมายและเป็นธรรม ข่าวไม่มี      
ท่ีว่างสําหรับการแสดงความคิดเห็นของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง      
เม่ือรู้สึกอคติไปด้านใดด้านหนึ่ง จําเป็นอย่างย่ิงท่ีต้อง

รับฟังหรือเปิดพ้ืนท่ีให้อีกด้านหนึ่งด้วยเช่นกัน เพราะ

ข่าวไม่ใช่พ้ืนท่ีท่ีจะนําความคิดท่ีเชื่อมาวางไว้และสื่อ

ออกไป แต่ข่าวคือสิ่งท่ีแหล่งข่าวพูดออกมาให้ได้ยิน  
6. การประดิษฐ์วรรคนํา เม่ือเขียนข่าวสําเร็จ     

ไม่น่าสนใจ คงเป็นการเสียเวลาหากว่าไม่มีใครอ่าน 
และถ้าเขียนแล้วไม่กระทบใจคนอ่านในวรรคนํา วิธีการ
ดึงความสนใจทําได้โดยการพยายามเขียนให้ผู้อ่านคือ 
จุดสําคัญของเร่ือง (เสมือนผู้อ่านอยู่ในเหตุการณ์) หรือ

พยายามให้ผู้อ่านเกิดความสนใจในข่าวที่กําลังเสนอ 
และ ทํ าทั้ งส อ งอ ย่ าง ด้ วยคํ า เพี ย ง ไม่ กี่ คํ า ให้ ได้           
การประดิดประดอยวรรคนํา คิดถึงการทําให้เน้ือหา     
มีเอกลักษณ์ น่าสนใจ 

7. เรื่องวรรคนําเป็นส่วนสําคัญ แต่ต้องเขียน
โครงส ร้างของเร่ือ ง  การ เขียน ข่ าว เป็ น พ้ื นฐาน         
ของความคิดท่ีรวบยอดมากกว่าเพียงแค่ให้ข้อมูล       
ใน เวลาอันสั้ น และมีป ระสิท ธิภ าพ ถ้า เป็ น ไป ได้        
การเขียนแบบปิรามิดหัวกลับ  หมายถึง ต้องวาง

ความสําคัญของเร่ืองไว้เบื้องต้นและให้สิ่งท่ีสําคัญ   
น้อยกว่าไว้ท้ายสุด 

8. การอธิบายข้อมูลท่ีได้รับจากแหล่งข่าวอีก

หนึ่งความสําคัญคือ ต้องเขียนข่าวให้มีความชัดเจน   
ตามข้อมูลท่ีได้รับจากแหล่งข่าว อธิบายข้อมูลโดยเน้น

ความน่าเชื่อถือ และสร้างศรัทธาให้แก่ผู้อ่าน เป็นไปได้

ในขณะเก็บข้อมูลควรมีการบันทึกเสียงไว้ด้วย 
9. การตรวจสอบงานเขียนว่าอ้างอิงถูกต้อง

ตามหลักเอพี (AP Style) แม้ว่าเคยรายงานข่าวและ

เขียนข่าวจํานวนมาก แต่มันจะเกิดอะไรขึ้นหากส่งข่าว

ไปโดยหลักการเขียนผิดหลักการ โดยเฉพาะอย่างย่ิง

หลักเอพี หรือ Associated Press Style (AP Style) 
เอพีสไตล์เป็นมาตรฐานการเขียนท่ีถูกใช้อย่างมาก      
ในอเมริกา ซ่ึงนักข่าวเขียนท่ีจะเรียนรู้และใช้ตรวจสอบ

การเขียนของตนว่าได้มาตรฐานสิ่งนี้หรือไม่  
 10. การติดตามเรื่องราว  เม่ือ เขียน ข่าวส่ ง

บรรณาธิการเสร็จสิ้นแล้ว อีกสิ่งหน่ึงท่ีควรทําต่อ คือ 
การติดตามเรื่องราวนี้ต่อ การพัฒนาเร่ืองราวโดยการ

ติดตามข่าวต่อเป็นกลวิธีอีกอย่างหน่ึง แต่กระบวนการ

นี้จะง่ายข้ึนถ้าติดต่อ ติดตามแหล่งข่าวอยู่เสมอ เพ่ือจะ

ได้ข้อมูลท่ีครอบคลุมครบถ้วนในทุกมิติ  
 จะเห็นได้ว่าแนวทางพัฒนาการเป็นนักสื่อสาร

ชุมชนน้ัน  จะเน้นในการนําเสนอเนื้อหาเป็นหลัก        
ซ่ึ ง เนื้ อ ห า ท่ี ว่ า นี้  เซ เล บ รี ส  (Calabrese) (2018)       
เสนอว่า ควรเน้นเร่ืองลักษณะ บุคลิก และความ

สมํ่าเสมอต่อเนื่อง ซ่ึงจะสามารถดึงดูดความสนใจ      
ของผู้ชมให้กลับมาชมใหม่ในภายหลัง ผู้ผลิตจะต้องทํา

ให้เกิดความประทับใจ และก่อให้เกิดผลกระทบต่อการ

นําเสนอแต่ละคร้ัง 
 นักสื่อสารชุมชนจึงควรเป็นบุคคลที่มีทักษะรอบ

ด้ าน  เป็ นคนช่ างสั ง เกต  และละเอียดรอบคอบ 
ตลอดจนสามารถสื่อสารเรื่องราวให้ครบประเด็น และ
ตรงกับธรรมชาติและพฤติกรรมของผู้รับสาร 
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แนวทางการพัฒนาทั กษะการใช้ สมาร์ท โฟน       
ของนักสื่อสารชุมชนเพ่ือผลิตงานข่าว 

การพัฒนาตนเองของนักสื่อสารชุมชนซ่ึงเป็นคน

ในพ้ืนท่ีและการปรับตัวของสื่อส่วนกลางท่ีสร้างนักข่าว

สะพายเป้ท่ีมุ่งเน้นทําสื่อผ่านสมาร์ทโฟน เหตุผลหนึ่ง   
ท่ีต้องใช้สมาร์ทโฟนเป็นหลัก ก็ เพราะพฤติกรรม     
ของผู้รับสารเร่ิมเปลี่ยนแปลงไป โดยให้ความสําคัญ    
กับการรับสารผ่านเครือข่ายออนไลน์  

การปรับเปลี่ยนดังกล่าวทําให้สื่อส่วนกลาง    
หลาย ๆ ประเทศปรับตัว เริ่มใช้สมาร์ทโฟนในการ     
ทําข่าวมากข้ึนเพ่ือตอบสนองข้อมูลท่ีต้องนําเสนอด้วย

ความรวดเร็ว และทันต่อความต้องการของผู้รับสาร      
ท่ีเลือกใช้สื่อออนไลน์ในการรับข้อมูลข่าวสารมากขึ้น 
นอกจากความสะดวกในการพกพา และสามารถหยิบ

ขึ้นมาใช้งานเม่ือไหร่ก็ได้แล้ว นับวันสมาร์ทโฟนก็ย่ิง

ปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้นเร่ือย ๆ ไม่ว่าจะเป็นความ

ละเอียดของกล้อง (ท้ังกล้องหน้า และกล้องหลัง) และ
ส่วนอื่น ๆ         

จากข้อมูลข้างต้น ส่งผลให้เกิดการพัฒนาการใช้

งานสมาร์ทโฟน ในงานข่าวยังพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่อง

ต่อไป วงการนักสื่อสารชุมชนมือถือขยายตัวออกไป

อ ย่ างรวด เร็ ว ใน ท่ั ว โลก  เพี ย ง  5  ปี ขอ งการนํ า        
สมาร์ทโฟนมาผลิตข่าว การขยายวงนี้กว้างไกลออกไป
จนกลายเป็นการประชุมย่อยของผู้ผลิตข่าวผ่านมือถือ 
(Mobile Journalism) จากการประชุมท่ีจัดข้ึนท่ีเมือง

ดับลิน (Dublin) ประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) ชื่องาน
ว่า โมบาย เจอนัลลิสต์ซึม คอนเฟอเรนซ์ (Mobile 
Journalism Conference) บทสรุปจากการประชุม

ครั้งนี้ถูกสรุปโดย ซูลเทส (Shultes, 2016 (ออนไลน์))
ออกมาเป็นข้อแนะนํา 5 ประการด้วยกัน ดังนี้   

1. การประเมินความเสี่ยงก่อนท่ีจะเลือกใช้

เทคโนโลยี การประชุมครั้งนี้มีการต้ังข้อสังเกตว่าการ

แพ ร่ภ าพสดผ่ าน เฟซบุ๊ ก  (facebook) ทวิต เตอร์ 
(Twitter) เทคโนโลยีใหม่ท่ีสามารถแพร่ภาพวีดิโอ      
ได้  ไม่ ว่ าจะ เป็ น วีดิ โอ ท่ี แพร่ภ าพ ได้  360 องศา       
ภาพจากโดรน  (drone) อุปกรณ์ ถ่ ายภาพมุมสู ง       
แบบบังคับด้วยรีโมทหรือแม้แต่การผลิตงานผ่านมือถือ

ท้ังหมดนี้ ยังไม่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับเร่ืองท้ังหมด      
มากนัก แต่ผู้ เชี่ยวชาญต่างลงความเห็นว่า ควรให้

ความสําคัญกับการวางแผนเพ่ือเตรียมรับกับสิ่งท่ี

ผิดพลาดเม่ือหัดลองหัดใช้เทคโนโลยีใหม่ นอกจากน้ี  
เลลเวอลิน (Llewellyn) อดีตนักข่าวบีบีซีและผู้ก่อตั้ง

บริษัทด้านการสื่อสาร แนะนําว่าห้องข่าวควรประเมิน

ความเสี่ยงให้สมบูรณ์ก่อนท่ีออกอากาศผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์

หรือเพริสโคป (แอปพลิเคชั่นออกอากาศผ่านมือถือ)     
การติดแท็กสถานท่ีช่วยให้เปิดเผยตําแหน่งท่ีตั้ง

ของนักข่าวและแหล่งข่าวท่ีเค้าไปผลิต การติดแท็ก

แบบนี้ ทําให้สูญเสียความเป็นส่วนตัวและเป็นการ

ละเมิดความลับ  และการแพร่ภาพข่าวด่วนทําให้

ข้อบังคับและกรอบจริยธรรมไม่สามารถทํางานได้เต็มที่ 
ดังจะเห็นได้จากภาพถ่ายท่ี เกี่ยวข้องกับเด็กหรือ

เหตุการณ์ท่ีเป็นภาพความรุนแรงออกอากาศโดยไม่

เหมาะสม นักถ่ายภาพมุมสูงแนะนําว่าควรศึกษา    
เรื่องกระบวนการถ่ายและการดูแลตนเองไม่ละเมิด

กฎหมาย มีการกล่าวเสริมว่า บริษัทท่ีทํางานด้านการ

สนับสนุนการถ่ายภาพมุมสูงโดยไม่ละเมิดจริยธรรม 
กล่าวถึงประเด็นเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และความเป็นส่วนตัว 
สองสิ่งนี้ ไม่ได้หายไปไหนตราบใดสมาร์ทโฟนยังคง     
ขนถ่ายข้อมูลอยู่ “ทุก ๆ ครั้งท่ีโดรนบินขึ้น และร่อนลง

ผู้ซ้ือเนื้อหาและนักบินจะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย”   
2. การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ ชม  การแพ ร่ภาพ        

สตรีม ม่ิ งห รือการห าข้ อ มู ลจ ากการ มี ส่ วน ร่วม             
ท่ีหลากหลาย นักข่าวมือถือหรือโมโจ้นําเสนอการเล่า

เรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ชม บราวน์ (Browne) โปรดิวเซอร์
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อาวุโสของนิวยอร์กไทม์ (New York Time) กล่าวว่า 
ชุมชนในโลกออนไลน์คล้ายกลุ่มเฟซบุ๊กการ์เดียน      
เพ่ือการรณรงค์ (The Guardian’s Facebook Group 
for The Counted) ท่ี เป็ น ก ลุ่ ม ท่ี ค อ ย ติ ด ต า ม         
การทํางานของตํารวจ หากตํารวจกระทําการรุนแรง       
ซ่ึงเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ

อย่างต่อเนื่อง   
 3. รู้ จั ก อุ ป ก รณ์  แ ล ะ ทํ า ใ ห้ ง่ า ย ทุ ก วั น นี้              
มีแอปพลิเคชั่นในมือถือหลายร้อยแอปพลิเคชั่นและ

ยังคงมีเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อทําให้สมาร์ทโฟนมีคุณภาพ

มากย่ิงขึ้น แต่ปรัชญาของโมโจ้ คือ การทํางานให้ง่าย

เข้ า ไว้  การค้ นหาเครื่ อ ง มือและอุปกรณ์ ให ม่  ๆ 
กลายเป็นเสน่ห์ของโมโจ้ ท่ีประหยัด น้ําหนักเบา และ
ใช้งานได้ทันที มีคนพูดกันว่า อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ยังคง
เป็นแค่สมาร์ทโฟน แม้สมาร์ทโฟนมีข้อได้เปรียบ      
เม่ือมาพร้อมอุปกรณ์ท่ีครบครัน แต่ช่างภาพชื่อ ชุง 
(Chung) มองว่า นักเล่นกล้องยังคงให้ความสําคัญกับ

คุณภาพกล้องท่ีไม่ใช่แค่สมาร์ทโฟนแฟนซีเหมือนใน

อดีต  และสามารถส ร้างงานได้ โดยงบประมาณ          
ท่ี ไ ม่ สู ง ม าก ท่ี ม าพ ร้ อ ม กั บ ระบ บ อ อ โต้ โฟ กั ส 
(autofocus) ร ะ บ บ บั น ทึ ก เสี ย ง  จ อ ม อ งภ า พ           
พาวเวอร์แบงค์ท่ีสามารถเพ่ิมกําลังแบตเตอรี่และแผ่น

บันทึกความจํา บางคร้ังสมาร์ทโฟนก็เป็นกล้องธรรมดา

ท่ีดีท่ีสุดสําหรับงาน 
4. ควบคุมการเล่ าเรื่อง สิ่ ง ท่ีกํ าหนดโมโจ้

น อก เห นื อจาก เนื้ อห าในการ อัป โหลด โดยผู้ ใช้       
สมาร์ทโฟนในแต่ละวันคืออะไร คําตอบคือ การเล่า
เรื่อง คือข้อสรุปจากวงประชุม มีการกล่าวถึงเรื่อง     
ของเสียงว่าเสียงคือทุกสิ่ง การสร้างงานด้วยเสียง       
ท่ีชัดเจนจะเป็นประโยชน์มาก เม่ือเจอเหตุการณ์ท่ีภาพ  
ท่ีถ่ายออกมาไม่ดี หรือระบบแพร่ภาพทางอินเทอร์เน็ต

ไม่มีคุณภาพ แต่หากนักข่าวมือถือรายงานข่าวด้วยเสียง

ท่ีมีคุณภาพ พอช่วยแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวได้ไม่นอ้ย 
นอกจากน้ี มีข้อเสนอว่าผู้ชมต้องการเห็นงานท่ีปราณีต

ท่ีพร้อมด้วยเสียงและการตัดต่อ ท่ีดี  การควบคุม      
การพัฒนาคุณภาพและการนําเสนอภาพควรให้เข้าถึง

อารมณ์ร่วม และเป็นหน้าท่ีของนักข่าวท่ีจะถ่ายทอด

ข้อเท็จจริงผ่านการเล่าเร่ือง มีความคิดว่าสิ่งท่ีอันตราย

ของความยึดติดเคร่ืองมือมากเกินไป คือ การให้สิ่งนี้มา

กําหนดเร่ืองราวในการเล่าเร่ืองท่ีจะผลิต นอกจากน้ี     
มี การเสนอว่ าป รัชญ าของการทํ างาน  คื อ  การ

กําหนดการเคล่ือนไหว หมายถึง การเน้นเกี่ยวกับการ

เดิน เร่ืองต้ั งแต่ เริ่มต้น  กลางเร่ือง และจุดสิ้ นสุด 
รอบคอบเกี่ ยวกับภาพท่ีต้องการและ รู้วิธีการใช้

เครื่องมือท่ีเป็นการรับประกันคุณภาพของนักข่าวมือ

อาชีพ 
5. อย่าลืมสร้างลูกทีม หลักสําคัญของนักข่าว     

มือถือ คือ ต้องการการทํางานร่วมกันของทีมเพ่ือการ

สื่ อสารชุมชน  เป็ นการเปลี่ ยนแปลงวัฒนธรรม        
การทํางานรูปแบบใหม่ มีการสอนวิธีการทําข่าวโดยใช้

สมาร์ทโฟนท่ีจะสร้างคนท่ีมาผลิตงานผ่านเทคโนโลยีนี้

และการค้นหาแอปพลิเคชั่นท่ีช่วยผู้ใช้งานท่ีทํางานบน

ระบบแอนดรอยด์ (android) แม้บางประเทศปิดกั้น

ไม่ให้เข้าถึงกลับช่วยให้ผู้จัดการค้นพบวิธีการท่ีทํางาน

เพ่ือทุกคน “มันสําคัญมากท่ีทําให้ม่ันใจว่าทีมไม่รู้สึก

พวกเขาเป็นเพียงคนกลุ่มเดียวท่ีเปลี่ยนมาทํางาน     
บนโมโจ้ ขอให้มันเปิดกว้างให้ทุก ๆ คนได้เข้าถึงต่อไป” 

จะเห็นได้ว่า  คุณสมบัติ ท่ี เหมาะสมกับการ      
เป็นนักสื่อสารชุมชนแล้ว ควรรู้จักใช้ อุปกรณ์ ใกล้

ตัวอย่างสมาร์ทโฟนเพ่ือนํามาใช้สร้างงาน ผลิตงานข่าว 
รายการ สารคดีเพ่ือถ่ายทอดข่าวสาร สาระเร่ืองราว    
ดี ๆ ให้คนในชุมชนและคนภายนอกชุมชนรู้จักและเกิด

ความรัก ความหวงแหน ในท้องถิ่นของตนต่อไป 
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สรุปผลและอภิปรายผล 
ปัจจุบันการทําข่าวในวงการสื่อส่วนกลางหรือ

แม้แต่ในชุมชนต่าง ๆ นักสื่อสารชุมชนจําเป็นต้องการ

ปรับตัวกับลักษณะการทําข่าวท่ีเรียกว่า นักข่าวสะพาย

เป้ หรือนักข่าวมือถือ ซ่ึงหันมาใช้สมาร์ทโฟนในการทํา

ข่าวกันมากข้ึน ท้ังนี้ เนื่องจากมีความทันสมัยและ

รวดเร็ว อีกท้ังยังมีการพัฒนาที่ต่อเนื่องต่อไปอย่างไม่มี   

ท่ีสิ้นสุด ซ่ึงตราบใดท่ีสมาร์ทโฟนยังเป็นอีกหนึ่งตัวเลือก

ท่ีจะช่วยพัฒนางานผ่านคุณลักษณะเฉพาะท่ีอุปกรณ์

ผลิตสื่อปัจจุบันไม่สามารถทําได้ เช่น น้ําหนักท่ีเบา 
พกพาได้สะดวก ตอบโจทย์ต่อการเข้าถึงของผู้รับสาร

ในเวลาอันรวดเร็ว  เป็นต้น  ดั งนั้ นการเต รียมตัว       
เพื่อเรียนรู้ รวมถึงเสริมทักษะให้พร้อมจึงเป็นคําตอบ

สําคัญท่ีนักสื่อสารภายในชุมชนควรตื่นตัว 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพและปัญหาการจัดกิจกรรมพลศึกษา “ลดเวลาเรียน         
เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 2) เปรียบเทียบความคิดเห็น

ท่ีมีต่อสภาพและปัญหาการจัดกิจกรรมพลศึกษา “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” จําแนกตามตําแหน่ง ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์การทํางาน และประเภทของโรงเรียน และ 3) เสนอแนวทางการแก้ปัญหาการจัดกิจกรรมพลศึกษา 
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร ครู จากโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จํานวน 400 คน คํานวณโดยใช้ตารางของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ท่ีระดับความ

เชื่อม่ัน 95% ซ่ึงได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า       
5 ระดับ ซ่ึงมีค่าความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาต้ังแต่ 0.80 -1.00 และค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.97 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที และการวิเคราะห์ความ

แปรปรวน ผลการวิจัย พบว่า 1) ระดับสภาพและปัญหาการจัดกิจกรรมพลศึกษา “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”      
ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มีสภาพและปัญหาอยู่ในระดับมาก      
2) เปรียบเทียบความคิดเห็น จําแนกตามตําแหน่ง ประสบการณ์การทํางาน และประเภทของโรงเรียน มีความคิดเห็น

แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 ส่วนจําแนกตามระดับการศึกษา มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน                 
3) แนวทางการแก้ปัญหา คือ จัดโครงสร้างเวลาเรียน ให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน และเอื้อต่อการจัดกิจกรรม 
สํารวจและจัดทําข้อมูลความถนัด ความสนใจ และความต้องการของนักเรียน แล้วจัดกิจกรรมให้สอดคล้องอย่าง

หลากหลาย ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะชีวิต และความมีน้ําใจนักกีฬา ลงมือปฏิบัติจริง เลือกและเข้าร่วม
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สภาพและปัญหาการจัดกิจกรรมพลศึกษา “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
STATE AND PROBLEMS OF PHYSICAL ACTIVITY MANAGEMENT IN RELATION 
TO THE POLICY, ‘MODERATE CLASS, MORE KNOWLEDGE’, IN SCHOOLS 
UNDER NAKHONPATHOM PRIMARY EDUCATION SERVICE AREA OFFICE 1  
 
อุทัย คงแจ่ม1), พเยาว์ เนตรประชา2) 

1)นักศึกษาระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี,   
2)อาจารย์ประจําหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
Uthai Khongjaem1), Payao Netpracha2) 

1)Master of Education, Physical Education, Institute of Physical Education Suphanburi Campus 
2)Lecturer in Master of Education Program, Institute of Physical Education Suphanburi Campus 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพและปัญหาการจัดกิจกรรมพลศึกษา “ลดเวลาเรียน         
เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 2) เปรียบเทียบความคิดเห็น

ท่ีมีต่อสภาพและปัญหาการจัดกิจกรรมพลศึกษา “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” จําแนกตามตําแหน่ง ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์การทํางาน และประเภทของโรงเรียน และ 3) เสนอแนวทางการแก้ปัญหาการจัดกิจกรรมพลศึกษา 
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร ครู จากโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จํานวน 400 คน คํานวณโดยใช้ตารางของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ท่ีระดับความ

เชื่อม่ัน 95% ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า       
5 ระดับ ซ่ึงมีค่าความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาตั้งแต่ 0.80 -1.00 และค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.97 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที และการวิเคราะห์ความ

แปรปรวน ผลการวิจัย พบว่า 1) ระดับสภาพและปัญหาการจัดกิจกรรมพลศึกษา “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”      
ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มีสภาพและปัญหาอยู่ในระดับมาก      
2) เปรียบเทียบความคิดเห็น จําแนกตามตําแหน่ง ประสบการณ์การทํางาน และประเภทของโรงเรียน มีความคิดเห็น

แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 ส่วนจําแนกตามระดับการศึกษา มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน                 
3) แนวทางการแก้ปัญหา คือ จัดโครงสร้างเวลาเรียน ให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน และเอื้อต่อการจัดกิจกรรม 
สํารวจและจัดทําข้อมูลความถนัด ความสนใจ และความต้องการของนักเรียน แล้วจัดกิจกรรมให้สอดคล้องอย่าง

หลากหลาย ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะชีวิต และความมีน้ําใจนักกีฬา ลงมือปฏิบัติจริง เลือกและเข้าร่วม
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กิจกรรมด้วยตนเอง เป็นทีม จัดสื่อและแหล่งการเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนให้เพียงพอ ปลอดภัย เหมาะสม
กับวัย ควบคู่กับการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง โดยวิธีการอย่างหลากหลาย ครอบคลุมท้ังทฤษฏีและการปฏิบัติ 
 
คําสําคัญ : กิจกรรมพลศึกษา, ลดเวลาเรียน, เพ่ิมเวลารู้ 
 
ABSTRACTS 
 This research aimed to 1)  study state and problems of physical activity management in 
relation to the policy, ‘Moderate Class, More Knowledge’, in schools under Nakhon Pathom Primary 
Education Service Area Office 1; 2) compare the opinions regarding position, educational level, 
working experience and school type; and 3) propose the solution of problems of physical activity 
management in relation to the policy, ‘Moderate Class, More Knowledge’. The samples selected by 
simple random sampling method comprised 400 administrators and teachers from schools under 
Nakhon Pathom Primary Education Service Area Office 1. The five-scale-rating questionnaire, the 
content validity of which was found between 0.80-1.00 and the reliability of which found at 0.97, 
was used as an instrument of this research. The data were  analyzed by frequency distribution, 
percentage, mean, standard deviation, t-test and analysis of variance.  
 The findings revealed as the following: 1)  State and problems of physical activity 
management in relation to the policy, ‘Moderate Class, More Knowledge’, in schools under 
Nakhon Pathom Primary Education Service Area Office 1 were found at a high level  2) Significant 
difference was found at the level of .05 in position, working experience and school type but no 
difference in education. 3) The solutions of problems with physical activity management in relation to 
the policy, ‘Moderate Class, More Knowledge’ were found that the school should rearrange the class 
loads to meet the context of the school in order to facilitate the physical activity management. 
Also, the school should do a survey on student’s aptitude, life and sporting spirit skills. In addition, 
the school should let the student select, attend and practice the activities by themselves or with 
their own team. Moreover, the school should provide internal and external learning media and 
resources to satisfy the students sufficiently, safely and properly to their ages, and prepare authentic 
assessment in a variety of methods covering theoretical and practical contents for their students. 
 
Keywords : physical activities, ‘Moderate Class, More Knowledge’ 
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บทนํา 
 กิ จกรรมการ  “ลดเวลาเรียน  เพิ่ ม เวลารู้”        
เป็นกรอบวิสัยทัศน์ด้านการศึกษา เพ่ือเข้าสู่แนวคิดและ

กระบ วนการ เรี ย น รู้ ใน ศ ต วรรษ ที่  21 ใน เ ร่ื อ ง         
ของจิตสํานึกต่อโลก ความรู้พ้ืนฐานประกอบสัมมา

อาชีพ ความรู้พ้ืนฐานด้านสุขภาพ และทักษะท่ีจําเป็น 
ได้ แก่  ทั กษะการเรียนรู้ และนวัตกรรม  สื่ อและ

เทคโนโลยี ทักษะการทํางาน ทักษะชีวิตท่ีใช้ได้จริง                  
ในชี วิ ตป ระจํ าวัน  โดยกิ จกรรม  “ลดเวลาเรียน        
เพ่ิมเวลารู้” เป็นกิจกรรมท่ีให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ

ตามความถนั ด  ความสนใจ  และความ ต้องการ          
ท้ังปฏิบัติด้วยตนเองหรือปฏิบัติเป็นกลุ่ม เป็นทีม ซ่ึงใน
ปัจจุบันการเรียนรู้ของนักเรียนได้เปลี่ยนแปลงไป      
อันเนื่องมาจากมีแหล่งเรียนรู้ สื่อและเทคโนโลยี และ
อ่ืนๆ อีกมากมายที่นักเรียนสามารถใช้ในการเรียนรู้     
ได้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ไม่จาํเป็นต้องจํากัดเฉพาะ

ใน ห้องเรียนตามเวลาท่ีครูหรือ โรงเรียนกําหนด 
นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกแห่ง ทุกเวลา ท้ังใน

ห้อ งเรียนและนอกห้ อ งเรียน  ตามความพร้อม 
ความสามารถของนักเรียน และนักเรียนจะเรียนรู้ด้วย

ตนเอง เรียนรู้เป็นทีมหรือจากกลุ่มเพ่ือนมากข้ึน ทําให้

นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข ภายใต้แนวความคิด

ท่ีว่า กิจกรรมเป็นทางเลือก สนองตอบความสนใจ    
ความถนัดของผู้ เรียนอย่างหลากหลาย ให้นักเรียน     
ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง (สํานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา, 2558: 1-3) ซ่ึงสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 และหลักสูตร

แกนกลางการศึ กษ า ข้ันพื้ น ฐาน  พ .ศ . 2551 ท่ี มี

เจตนารมณ์มุ่งเน้นจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็น

มนุษย์ท่ี มีความสมบูรณ์ ท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ 

อารมณ์ สังคม สติปัญญา คุณธรรม มีความรู้และทักษะ

พ้ืนฐาน โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
 “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” เป็นการลดเวลา

เรียนภาค วิชาการลง แต่ ไม่กระทบ เนื้ อหาหลัก           
ท่ีนักเรียนควรเรียนรู้ โดยกําหนดให้เรียนภาควิชาการ 
ถึ งเวลา 14.30 นาฬิกา ดั งนั้ น  ในช่วงระยะเวลา

ระหว่างหลังเลิกเรียนภาควิชาการจนถึงเวลาท่ีโรงเรียน

เลิก  โรงเรียนจะต้องจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ      
ให้ นั ก เรียนปฏิ บั ติ  และ เป็ น กิ จ ก รรม ท่ี มี ค วาม

หลากหลายที่ช่วยเพิ่มพูนทักษะในด้านต่างๆ และที่

สําคัญควรมีกิจกรรมกระตุ้นให้นักเรียนได้ค้นหา

ศักยภาพและความชอบของตนเอง ในการจัดกิจกรรม

ไม่จําเป็นต้องเปิดให้เฉพาะห้องเดียวกัน หรือระดับชั้น

เดียวกันบางกิจกรรมสามารถทําร่วมกันหลายระดับชั้น

ได้ เพ่ือให้เด็กๆ ได้รู้จักการปรับตัว การช่วยเหลือดูแลกัน 
ได้มีปฏิสัมพันธ์กับคนหลายช่วงวัย โดยในหมวดท่ี 4       
กลุ่มท่ี 16 ของการจัดกิจกรรมนั้นได้กําหนดให้มีการจัด

กิจกรรมพลศึกษา เพ่ือสร้างเสริมสมรรถนะทางกาย 
และช่วยสร้างองค์ความรู้ด้านสุขภาพ เป็นการออก

กําลังกายเพื่อสุขภาพ เป็นกิจกรรมท่ีใช้กล้ามเนื้อ      
มัดใหญ่ ให้เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ช่วยให้เด็กมี

พัฒนาการทางด้านสมองและร่างกาย มีสุขภาพจิตที่ดี 
ซ่ึงเด็กทุกคนควรที่จะได้เรียนรู้ในเรื่องสุขภาพ เพื่อจะ

ได้มีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง รวมท้ังมีทักษะปฏิบัติ

ด้านสุขบัญญัติจนเป็นกิจนิสัย อันจะส่งผลให้ผู้เรียน     
มีสุขภาพท่ีดี มีการเจริญเติบโตของร่างกายที่สมบูรณ์

แ ข็ งแ ร ง  โด ย มุ่ ง เน้ น ให้ ผู้ เรี ย น ไ ด้ ใช้ กิ จ ก ร รม               
การเคลื่อนไหวร่างกาย การออกกําลังกาย การเล่นเกม

และกีฬา หรือกิจกรรมพลศึกษา มาใช้เป็นเครื่องมือใน

การพัฒนาโดยรวมท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สั งคม  ส ติปั ญ ญ า  รวม ท้ั งสมรรถภ าพท างกาย          
เพ่ือสุขภาพและการเล่นกีฬา ตามท่ีหลักสูตรแกนกลาง
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การศึ กษ าขั้ น พ้ื นฐาน  พ .ศ . 2551 ได้ กํ าหนดให้          
วิชาพลศึกษาเป็นรายวิชาพ้ืนฐานที่นักเรียนทุกคนจะต้อง

เรียน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กิจกรรมการเคล่ือนไหว 
การออกกําลังกาย การเล่นเกมและกีฬา มาใช้ เป็น

เคร่ืองมือในการพัฒนาโดยรวมท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์  สั งคม  สติ ปั ญ ญ า  รวม ท้ั งสมรรถภาพ          
เพ่ือสุขภาพและกีฬา (สํานักวิชาการและมาตรฐาน

การศึกษา, 2551: 1) 
 จากรายงานผลการดําเนินการขับเคลื่อนนโยบาย 
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” สรุปได้ว่า ครูมีความเห็นว่า

เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อเด็กนักเรียนมาก ผลการ
ดําเนินงานส่งผลให้นักเรียนมีน้ําใจต่อกัน มีความ

สามัคคีจากการที่ได้ทํางานร่วมกัน ได้ค้นพบความถนัด

และความสามารถของตนเอง เป็นแนวทางในการ

ตัดสินใจท่ีจะเรียนต่อในอนาคตและการประกอบอาชีพ 
(กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล, 2558: 2) และจาก
การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโดยผู้ตรวจ

ราชการกระทรวงศึกษาธิการท่ีพบว่า ครูส่วนใหญ่ยังไม่

เข้าใจและยังไม่ถนัดออกแบบกิจกรรมท่ีเชื่อมโยง

หลักสูตรสู่การปฏิบัติ “เพิ่มเวลารู้” โรงเรียนบางแห่ง

นํ ากิจกรรมปกติ ท่ี เคยทําอ ยู่แล้วมาจัดการเรียน       
การสอนในช่วงเวลาของการจัดกิจกรรม และยังพบว่า 
ผู้บริหารยังต้องชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ครู

หลายครั้งแต่ก็ยังไม่เข้าใจเท่าท่ีควร โรงเรียนหลายแห่ง

ดําเนินโครงการโดยไม่ม่ันใจผลลัพธ์เท่าท่ีควร ไม่มี

ความชัดเจนในการปฏิบัติ และครูเองมีภาระงานและ

กิจกรรม อ่ืนๆ  ท้ั ง ท่ี ได้รับจากส่วนกลางหรือจาก

หน่วยงานต่างๆ อยู่ก่อนแล้วจํานวนมาก ทําให้ครู

บางส่วนคิดว่าเป็นการเพ่ิมภาระให้กับตัวเอง โรงเรียน
บางแห่งต้องปรับเวลาเรียนให้เร็วขึ้น บางแห่งจัดตาราง

เรียนเกินเข้าไปในเวลาอาหารกลางวัน และยังได้รับ     
ค่ า วัสดุ  อุ ปกรณ์ ในการจั ดกิ จกรรม ไม่ เพี ยงพอ              

(ชติยา  มหาสินธ์, 2559: 1) ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย    
ของจุฑามาศ สุธาพจน์ (2558: บทคัดย่อ) และเกษอมร 
ม่ิงขวัญ (2555: บทคัดย่อ) ท่ีพบว่า สภาพและปัญหาการ

บริหารและปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบาย      
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ในภาพรวมพบว่ามีปัญหา

อยู่ในระดับมาก ด้านโครงสร้างเวลาเรียนและตาราง

เรียน ด้านรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการดําเนิน

กิจกรรม ด้านสื่อและแหล่งการเรียนรู้ และด้านการวัด
และประเมินผล มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญ   
ทางสถิติ ท่ีระดับ  .05 โดยมีแนวทางในการบริหาร

กิ จกรรมการเรียน รู้  คื อ  การเตรียมความพ ร้อม         
ของผู้ สอน  และการจัดกิ จกรรมเพ่ื อเส ริมทั กษะ        
การเรียนรู้แก่ผู้เรียน ปัญหาท่ีพบในด้านการปฏิบัติงาน 
ด้านการบริหารและการจัดการเรียนรู้ ขาดการติดตาม
ตรวจสอบและมีการประเมินแผนไม่ต่อเนื่อง มีงาน     
ท่ีซํ้าซ้อนกันและงานในองค์กรมีมาก ด้านการจัดเวลา

เรียน มีการจัดเวลาเรียน ไม่ตรงกับการจัดการเรียน   
การสอนและความเหมาะสม ด้านการเอาใจใส่ดูแลและ

การสอนของครู ควรให้มีการนิเทศติดตามผลการ

ปฏิบัติ เป็นระยะ โดยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการ

ประเมินผล จากข้อมูลท่ีพบดังกล่าวข้างต้น สะท้อน    
ให้เห็นว่าโรงเรียนและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ยังต้องสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน      
เพ่ิมเวลารู้” ให้แก่ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนอีกมาก 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรมและรายวิชาที่ตั้งไว้ 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม  เขต  1 มีหน้ า ท่ีดูแลรับผิดชอบการจัด

การศึ กษ าภ าคบั งคั บ และให้ บ ริการการศึ กษ า           
แก่ประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ ให้ได้รับ

การศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบหลักสูตรการศึกษา     
ภาคบังคับ โดยรูปแบบและวิธีการท่ีหลากหลาย และ
ต้องดําเนินการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
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ในช่วงเวลา 14.30 นาฬิกา ซ่ึงยังพบปัญหาในการ

ดําเนินงานที่ผ่านมาในหลายๆ ด้าน  
 จากเหตุผล ความเป็นมาและความสําคัญของ

สภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยซ่ึงมีหน้าท่ีรับผิดชอบและมี

ส่วนร่วมในการวางแผน กําหนดนโยบาย ปรับปรุง

หลักสูตร อีกท้ังยังเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดกิจกรรม 
“ลด เวลาเรียน  เพ่ิ ม เวลา รู้” ในกลุ่ มสร้ าง เส ริม

สมรรถนะทางกาย (Health) จึงมีความจําเป็นท่ีจะต้อง

ทราบถึงสภาพปัญหาการจัดกิจกรรมพลศึกษา “ลด
เวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
เพ่ือให้ทราบถึงสภาพปัญหาอย่างแท้จริง และนําข้อมูล
ท่ีได้มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรม ให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาการจัดกิจกรรม   
พลศึกษา “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีต่อสภาพ

และปัญหาการจัดกิจกรรมพลศึกษา “ลดเวลาเรียน    
เพิ่มเวลารู้” ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถม ศึกษานครปฐม เขต 1 จําแนกตาม

ตําแหน่ง ระดับการศึกษา ประสบการณ์การทํางาน และ
ประเภทของโรงเรียน 
 3. เพื่ อ เสนอแนวทางการแก้ปัญหาการจัด

กิ จกรรมพลศึกษา  “ลดเวลาเรียน  เพ่ิ ม เวลารู้”       
ของโรงเรียนสั งกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ในการวิจัย เรื่อง สภาพและปัญหาการจัดกิจกรรม

พลศึกษา “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม    
เขต 1 ผู้วิจัยได้กําหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี้ 
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา เนื้อหาในการวิจัยคร้ังนี้ 
เป็นการศึกษาสภาพและปัญหาการจัดกิจกรรมพลศึกษา      
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1       
ในด้านต่างๆ ดังนี้ ด้านโครงสร้างเวลาเรียน ด้านรูปแบบ

การจัดกิจกรรม ด้านการดําเนินกิจกรรม ด้านสื่อและ

แหล่งการเรียนรู้ และด้านการวัดและประเมินผล 
 2. ขอบเขตด้านประชากร ประชากรท่ีใช้ในการ

วิจัยครั้งนี้  คือ ผู้บริหาร ครู จากโรงเรียนในสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม   
เขต 1 จํานวน 127 โรงเรียน รวมท้ังสิ้น 2,750 คน 
 3. ตัวแปรที่ศึกษา 
  3.1 ตั วแปรอิสระ ได้ แก่  ตํ าแหน่ ง ระดับ

การศึกษา ประสบการณ์ การทํางาน และประเภท      
ของโรงเรียน 
  3.2. ตัวแปรตาม ได้แก่ สภาพและปัญหา    
การจัดกิจกรรมพลศึกษา “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”         
ใน 5 ด้าน คือ ด้านโครงสร้างเวลาเรียน ด้านรูปแบบ

การจัดกิจกรรม ด้านการดําเนินกิจกรรม ด้านสื่อและ

แหล่งการเรียนรู้ และด้านการวัดและประเมินผล 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยในคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 
Research) โดยผู้วิจัยได้ดําเนินการตามขั้นตอนการวิจัย 
ดังนี้ 
 1. ประชากร ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
ผู้บริหาร ครู จากโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

29วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562

�������_��������������������������������������� ����� 8 ������� 1 ������-�������� 2562.indd   29 4/6/2562   15:06:25



30
 

30 
 

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต  1 จํ านวน           
127 โรงเรียน รวมท้ังสิ้น 2,750 คน  
 2. การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ได้จากการคํานวณ

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของทาโร ยามาเน่ 
(Taro Yamane) ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% โดยได้กลุ่ม
ตัวอย่าง จํานวน 345 คน ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้
กลุ่ มตัวอย่าง จํานวน 400 คน ซ่ึ งได้มาโดยการสุ่ม      
อย่างง่าย (sample random sampling) 
 3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม    
ท่ีผู้ วิจัยสร้างข้ึน  เรื่อง สภาพและปัญหาในการจัด

กิจกรรมพลศึกษา “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” โดย

แบบสอบถามนั้ นได้รับการตรวจสอบความตรง         
เชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ และหาค่าความเชื่อม่ัน   
ตามขั้นตอน และผ่านเกณฑ์อย่างสมบูรณ์ 
 4. ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ 
  4.1 ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี แนวคิด หลักการ 
และงานวิจัยเก่ียวข้องกับเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
  4.2 สร้างแบบสอบถามในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยท่ีกําหนดไว้  
  4.3 นําแบบสอบถามไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษา   
ได้ทําการตรวจสอบความถูกต้อง และความเหมาะสม 
แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามข้อเสนอแนะ 
  4 .4  แบบสอบถาม ท่ี ได้ ป รับป รุงแ ก้ ไข       
ตามข้อเสนอแนะแล้ว ไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบ

ความถูกต้องและความเหมาะสมอีกครั้ง  
  4.5 นําแบบสอบถามไปเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ   
จํานวน  5 ท่าน เพื่ อตรวจหาค่าความตรงเชิงเนื้อหา 
(validity) และข้ อ เสน อแน ะ เ พ่ื อ ก า ร ป รั บ ป รุ ง

แบบสอบถาม 
  4.6 นําแบบสอบถามท่ีได้ปรับปรุงและแก้ไข

ตามคําแนะนํ าของผู้ทรงคุณวุฒิ แล้ว ไปทดลองใช้        

(try out) จํานวน  30 ชุด กับประชากรที่ ไม่ใช่กลุ่ม

ตัวอย่าง  
  4.7 นําผลท่ีได้จากการทดลองใช้ มาหาค่า

ความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
(α  – Coefficient) ของครอนบาค  เพ่ือตรวจสอบ

คุณภาพของแบบสอบถาม  
  4.8 จั ด ทํ าแบบสอบถามฉบั บ สมบู รณ์       
เพ่ือนําไปเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป   
 5. วิธีการหาคุณภาพเคร่ืองมือ  
  5.1 หาความ ถูก ต้ อ งเหมาะสม  โดย ให้

อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบ  
  5.2 ห าค วาม ต รง เชิ ง เนื้ อ ห า  (validity)       
โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ท่าน ทําการตรวจสอบ

รายละเอียดเน้ือหาและหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
โดยการตรวจ หาความสอดคล้องของข้อคําถามกับนิยาม

ศัพท์ กับเนื้อหา หรือวัตถุประสงค์ โดยได้ค่า IOC ตั้งแต่ 
0.80 – 1.00  
  5.3 หาค่าความเชื่อม่ัน (reliability) โดยการ

นําไปทดลองใช้ (try out) จํานวน 30 ชุด กับประชากร  
ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สตูรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α – 
Coefficient) ของครอนบาค โดยได้ค่าความเชื่อม่ัน

เท่ากับ 0.97  
 6. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดําเนินการ

เก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังน้ี  
  6.1 ส่งหนังสือขอความร่วมมือจากสถาบัน

การพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ไปยังโรงเรียนท่ีเป็น

กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลและ

ตอบแบบสอบถาม  
  6.2 ส่งหนังสือขอความร่วมมือและขอบคุณ    
ไปส่งยังโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง และขอความร่วมมือ
ในการตอบแบบสอบถาม โดยผู้วิจัยไปรับ – ส่งด้วย
ตนเอง  
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  6.3 นําแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบ

ความสมบูรณ์ ถูกต้อง และนํามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์  
  6.4 นําผลที่ได้จากการวิเคราะห์แบบสอบถาม

มาสรุปเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาการจัดกิจกรรม     
พลศึกษา “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”  
 7. การวิเคราะห์ข้อมูล  
  7.1 ข้อมูลท่ัวไปและสถานภาพของผู้ตอบ

แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถ่ี 
และหาค่าร้อยละ  
  7.2 สภาพและปัญหาการจัดกิจกรรมพลศึกษา 
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหา

ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วแปลผลโดย

ใช้ค่าเฉลี่ยเทียบกับเกณฑ์   
  7.3 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับสภาพและ

ปัญหาการจัดกิจกรรมพลศึกษา “ลดเวลาเรียน        
เพ่ิมเวลารู้” จําแนกตาม ตําแหน่ง ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์การทํางาน และประเภทของโรงเรียนด้วย

การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 

  7.4 แนวทางการแก้ปัญหาการจัดกิจกรรม

พลศึกษา “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” รวบรวมประเด็น

ข อ งข้ อ เส น อ แน ะแ ล ะค ว าม คิ ด เห็ น ท่ี ไ ด้ จ าก             
ในแบบสอบถามปลายเปิดแล้วสรุปข้อมูล  
 8 . ส ถิติ ท่ี ใช้ ในการวิ เค ราะ ห์ ข้ อ มู ล  ได้ แ ก่         
การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานการทดสอบ ค่าที และการวิเคราะห์ความ

แปรปรวน  
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาสภาพและปัญหาการจัดกิจกรรม  
พลศึกษา “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
เขต 1 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้  จากการศึกษา 
สรุปได้ดงัน้ี 
 1. ระดับสภาพและปัญหาการจัดกิจกรรม       
พลศึกษา “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู 
ดังน้ี 

ตารางท่ี 1  ระดับสภาพและปัญหาการจัดกิจกรรมพลศึกษา “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”  
 

รายการ 
 ระดับความคิดเห็น  

X  S.D. แปลผล 
     1. ด้านโครงสร้างเวลาเรียน 4.11 .49 มาก 
     2. ด้านรูปแบบการจัดกิจกรรม 4.11 .49 มาก 
     3. ด้านการดําเนินกิจกรรม 4.02 .51 มาก 
     4. ด้านสื่อและแหล่งการเรียนรู้ 4.12 .57 มาก 
     5. ด้านการวัดและประเมินผล 4.10 .52 มาก 

เฉลี่ย 4.09 .46 มาก 
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 จากตารางท่ี 1 พบว่า สภาพและปัญหาการจัด

กิ จกรรมพลศึ กษ า  “ลด เวลาเรี ยน  เพิ่ ม เวลา รู้”           
ของโรงเรียนสั งกัดสํ านั กงานเขตพ้ืน ท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มีสภาพและปัญหาอยู่ใน

ระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีมี

ค่ าเฉลี่ ยสู งสุ ด  คื อ  ด้ านสื่ อและแหล่ งการเรียนรู้ 
รองลงมา คือ ด้านโครงสร้างเวลาเรียน และด้านรูปแบบ
การจัดกิจกรรม ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ ด้านการ
ดําเนินกิจกรรม   

 2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็น     
ท่ี มีต่อสภาพและปัญหาการจัดกิจกรรมพลศึกษา           
“ลดเวลาเรียน  เพ่ิ ม เวลา รู้” ของโรงเรียนสั งกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการ ศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
เข ต  1 จํ าแน กต ามตํ าแหน่ ง  ระ ดั บ ก ารศึ กษ า 
ประสบการณ์การทํางาน และประเภทของโรงเรียน 
ดังน้ี 

 
ตารางท่ี 2  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็น  จําแนกตามตําแหน่ง   

ตําแหน่ง X  S.D. t Sig 
      1. ผู้บริหาร 4.05 .30 .696 .000* 
      2. ครู 4.10 .48   

 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 จากตารางท่ี 2 พบว่า ความคิดเห็นท่ีมีต่อสภาพ

และปัญหาการจัดกิจกรรมพลศึกษา “ลดเวลาเรียน    
เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ท่ีมีตําแหน่ง

ต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญ   
ทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
ตารางท่ี 3  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็น  จําแนกตามระดับการศึกษา  

ระดับการศึกษา X  S.D. t Sig 
      1. ปริญญาตรี 4.13 .42 1.831 .084 
      2. สูงกว่าปริญญาตรี 4.04 .51   

 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 จากตารางท่ี 3 พบว่า ความคิดเห็นท่ีมีต่อสภาพ

และปัญหาการจัดกิจกรรมพลศึกษา “ลดเวลาเรียน   
เพิ่มเวลารู้” ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ท่ีมีระดับ

การศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน  
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ตารางท่ี 4  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็น  จําแนกตามประสบการณ์การทํางาน  
แหล่งความแปรปรวน SS df M.S. F Sig 

      ระหว่างกลุ่ม 2.152 2 1.076 5.091 .007* 
      ภายในกลุ่ม 83.931 397 .211   
         รวม 86.084 399    

 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 จากตารางที่ 4 พบว่า ความคิดเห็นท่ีมีต่อสภาพ

และปัญหาการจัดกิจกรรมพลศึกษา “ลดเวลาเรียน    
เพิ่มเวลารู้” ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่

ก า รศึ ก ษ าป ระถ มศึ กษ าน ค รป ฐม  เข ต  1  ท่ี มี

ประสบการณ์การทํางานต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่าง

กัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
ตารางท่ี 5  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็น  จาํแนกตามประสบการณ์การทํางาน เป็นรายด้าน 

ตัวแปรตาม แหล่งความ
แปรปรวน 

    SS df M.S.     F     Sig 

ด้านโครงสร้าง 
เวลาเรียน 

ระหว่างกลุ่ม .711 2 .355 1.474    .230 
ภายในกลุ่ม 95.715 397 .241   

รวม 96.426 399    
ด้านรูปแบบ 
การจัดกิจกรรม 
 

ระหว่างกลุ่ม 1.153 2 .577 2.381    .094 
ภายในกลุ่ม 96.145 397 .242   

รวม 97.298 399    
ด้านการดําเนิน

กิจกรรม 
ระหว่างกลุ่ม 2.381 2 1.191 4.655    .010* 
ภายในกลุ่ม 101.548 397 .256   

รวม 103.929 399    
ด้านสื่อและแหล่ง

การเรียนรู้ 
ระหว่างกลุ่ม 6.014 2 3.007 9.793    .000* 
ภายในกลุ่ม 121.905 397 .307   

รวม 127.919 399    
ด้านการวัดและ

ประเมินผล 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

4.477 
102.772 

2 
397 

2.238 
.259 

8.647    .000* 

 รวม 107.248 399    
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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 จากตารางท่ี 5 พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหาร

และครู ท่ี มีต่ อสภาพและปัญหาการจัดกิจกรรม        
พลศึกษา “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 จําแนกตามประสบการณ์การทํางาน 
โดยพิจารณาเป็นรายด้านท่ีมีประสบการณ์การทํางาน

ต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ในด้านโครงสร้าง

เวลาเรียน และด้านรูปแบบการจัดกิจกรรม ส่วนด้าน

การดําเนินกิจกรรม ด้านสื่อและแหล่งการเรียนรู้ และ
ด้านการวัดและประเมินผล มีความคิดเห็นแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
ตารางท่ี 6  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็น  จาํแนกตามประเภทของโรงเรียน  

ตัวแปรตาม X  S.D. t Sig 
      1. ประถมศึกษา 3.99 .38 2.741 .000* 
      2. ขยายโอกาสทางการศึกษา 4.13 .49   

 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 จากตารางท่ี 6 พบว่า ความคิดเห็นท่ีมีต่อสภาพ

และปัญหาการจัดกิจกรรมพลศึกษา “ลดเวลาเรียน    
เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถม ศึกษานครปฐม เขต 1 ท่ีประเภท

โรงเรียนต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมี

นยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3. แนวทางการแก้ปัญ หาการจั ดกิ จกรรม        
พลศึกษา “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” จัดโครงสร้าง

เวลาเรียนให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน และเอ้ือ
ต่อการจัดกิจกรรม สํารวจและจัดทําข้อมูลความถนัด 
ความสนใจ และความต้องการของนักเรียน แล้วจัด
กิ จกรรม ต่ างๆ  ให้ สอดคล้ อ งอ ย่ างหลากหลาย          
ใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายพัฒนาให้นักเรียน    
มีความสมบูรณ์ท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะชีวิต 
และความมีน้ําใจนักกีฬา ลงมือปฏิบัติจริง เลือกและ
เข้าร่วมกิจกรรมด้วยตนเอง เป็นทีม จัดสื่อและแหล่ง

การเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน ให้เพียงพอ 
ปลอดภัย เหมาะสมกับวัย ควบคู่ กับการวัดและ

ประเมินผลตามสภาพจริง โดยวิธีการอย่างหลากหลาย 
ครอบคลุมท้ังทฤษฏีและการปฏิบัต ิ
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาสภาพและปัญหาการจัดกิจกรรม  
พลศึกษา “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีควรนํามา

อภิปรายผล ดังน้ี 
 1. ผลการวิเคราะห์ระดับสภาพและปัญหา      
การจัดกิจกรรมพลศึกษา “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”      
ของโรงเรียนสั งกัดสํ านักงานเขตพ้ืน ท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พบว่า มีสภาพและปัญหา

อยู่ ในระดับมาก ท้ั งนี้ อาจ เนื่ อ งมาจากเพราะว่า

สถานศึกษาแต่ละแห่งจะมีบริบทต่างกัน ผู้บริหาร       
ครู นักเรียน และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง ยังไม่มีความเข้าใจ 
และไม่ถนัดออกแบบกิจกรรม “เพ่ิมเวลารู้” และ

อาจจะยังยึดติดกับรูปแบบและวิธีการจัดการเรียน   
การสอนท่ีเน้นเนื้อหาวิชาการมากจนเกินไป ไม่คํานึงถึง
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ความสนใจ และความต้องการของนักเรียน ประกอบ

กับกิจกรรมพลศึกษาเป็นกิจกรรมท่ีต้องปฏิบัติ โดยใช้
วัสดุ อุปกรณ์ และพ้ืนท่ีในการปฏิบัติกิจกรรม ส่งผลให้
มีปัญหาอยู่หลายประการ ซ่ึงสอดคล้องกับผลการ

ประเมินการดําเนินงานที่พบปัญหาว่า ครูส่วนใหญ่ยัง

ไม่เข้าใจและยังไม่ถนัดออกแบบกิจกรรมท่ีเชื่อมโยง

หลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ “เพ่ิมเวลารู้” และยังพบว่า

ต้องมีการชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ค รู    
หลายครั้ง ไม่มีความชัดเจนในการปฏิบัติ และครูมีภาระ
งานและกิจกรรมอ่ืนๆ ทําให้ครูบางส่วนคิดว่าเป็นการ     
เพิ่มภาระให้กับตัวเอง โรงเรียนบางแห่งต้องปรับเวลา

เรียนให้เร็วข้ึน ได้รับค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม      
ไม่ เพียงพอ (ชติยา มหาสินธ์ , 2559: 1) ซ่ึงตรงกับ

หลักการของสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
(2558: 5) และศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2558: คํานํา) ท่ีกล่าวถึงหลัก    
ในการจัดกิจกรรมโดยให้ปรับลดเวลาเรียนเนื้อหา       
ในห้องเรียนให้น้อยลง ให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง 
ตามความพร้อม ความสามารถของนักเรียน ครูจะต้อง
ลดบทบาทจากเดิม ท่ี สอน เนื้ อหาสาระ  ใช้ เวลา           
ในชั้นเรียนมาก มาเป็นผู้ ท่ีคอยอํานวยความสะดวก 
ชี้แนะ และส่งเสริมกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้

ด้วยตนเอง และเรียนรู้ร่วมกันจากกลุ่มเพ่ือนมากข้ึน      
โดยการเพ่ิมเวลาการเรียนรู้จากสื่อ แหล่งเรียนรู้ หรือ

กิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ ตามความถนัด ความสนใจ         
ความต้องการของนั ก เรียน  และดัง ท่ี ธนาวรรณ         
รัมมะภพ และมนตรี สามงามดี (2558: 12) ท่ีได้กล่าว

ไว้ว่า ปัญหาในการดําเนินการจัดกิจกรรมพลศึกษานั้น

เกิดขึ้นด้วยสาเหตุและปัจจัยหลายอย่างด้วยกัน เช่น 
เจ้าหน้าท่ีไม่เพียงพอ การขาดคุณวุฒิ ขาดงบประมาณ

ในการดําเนินการซ่ึงสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยท่ีสําคัญ

เป็นอย่างย่ิงในการจัดกิจกรรมพลศึกษา สอดคล้องกับ

งานวิจัยของศราวุฒิ ญาณะคํา (2559: 123) จุฑามาศ 
สุธาพจน์ (2558: บทคัดย่อ) และของเกษอมร ม่ิงขวัญ 
(2555: บทคัดย่อ) ท่ี ทําการศึกษาเกี่ยวกับนโยบาย   
การ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ซ่ึงผลการวิจัยท่ีพบ

สามารถสรุปได้ว่า นโยบายการ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลา

รู้” โดยภาพรวมพบปัญหาอยู่ในระดับมาก และปัญหา   
ท่ีพบเป็นส่วนใหญ่ คือ ข้อมูลท่ีได้รับมานั้นไม่สามารถ

นํามาให้คําแนะนําแก่ครูผู้สอนและในการวางแผนได้ 
รายละเอียดในเอกสารไม่ชัดเจน ปัญหาในการเตรียม

ครูผู้สอน และปัญหาการจัดครูเข้าสอน 
 2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหาร

และครู ท่ี มีต่ อสภาพและปัญหาการจัดกิจกรรม         
พลศึกษา “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 สามารถอภิปรายผลที่ได้จากการวิจัย 
ดังนี้ 
  2.1 ตําแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่าง

กัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 โดยครูมี

ความคิดเห็นสูงกว่าผู้บริหาร ท้ังนี้อาจเพราะว่าผู้บริหาร

ซ่ึงปฏิบั ติงานเชิงนโยบายในภาพรวมของโรงเรียน     
เป็นผู้กําหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ แผนงานให้ครูปฏิบัติ 
ไม่ได้ลงมาปฏิบัติด้วยตนเอง ส่วนครูเป็นผู้ท่ีนํานโยบาย

มาปฏิบัติ เป็นผู้ลงมือปฏิบัติจัดกิจกรรมการเรียน    
การสอนใกล้ชิดกับนักเรียน จึงทําให้ครูผู้ซ่ึงปฏิบัติงาน      
จัดกิจกรรมด้วยตนเองมองเห็นสภาพปัญหาได้ชดัเจนยิ่ง

กว่าผู้บริหาร จึงทําให้ผู้บริหารและครูท่ีมีตําแหน่ง

ต่างกัน มีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกันซ่ึงสอดคล้องกับ

งานวิจัยของกษิรา วาระรัมย์ (2556: บทคัดย่อ) ท่ีได้

ศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะการบริหารงานวิชาการ

ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย 
พบว่า การเปรียบเทียบระดับปัญหาตามความคิดเห็น
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ของผู้บริหารและครูท่ีมีตําแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็น

แตกต่างกัน โดยครูมีความคิดเห็นสูงกว่าผู้บริหาร 
 2.2 ระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น   
ไม่แตกต่างกัน ท้ังนี้อาจเพราะว่าปัจจุบันนี้ เป็นยุค         
ของสังคมแห่งการเรียนรู้ ทุกคนสามารถเข้าถึ ง

แหล่งข้อมูลและแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมได้จากส่ือ

เทคโนโลยีต่างๆ ทําให้ผู้ท่ีมีระดับการศึกษาท่ีต่างกัน

สามารถรับรู้ หาความรู้ได้อย่างเท่าเทียมกัน จึงทําให้    
ผู้ ท่ี มีระดับการศึกษาท่ีต่างกัน มีความคิดเห็นที่ ไม่

แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของจุฑามาศ         
สุธาพจน์ (2558: บทคัดย่อ) ท่ีศึกษาแนวทางการบริหาร

กิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบายการ “ลดเวลาเรียน    
เพ่ิมเวลารู้” ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงาน
เขต พ้ืน ท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุ รี เขต 2         
ซ่ึงผลการวิจัยพบว่า ในการเปรียบเทียบท่ีมีระดับ

การศึกษาต่างกัน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
 2.3 ประสบการณ์การทํางานต่างกัน มีความ

คิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
โดยมีความแตกต่างกันด้านการดําเนินกิจกรรม ด้านสื่อ
และแหล่งการเรียนรู้ และด้านการวัดและประเมินผล 
ท้ังนี้อาจเพราะว่าการรับรู้ของแต่ละคนนั้นย่อมมีความ

แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการประเมินและการตัดสิน

สถานการณ์หรือเหตุการณ์นั้นๆ การรับรู้ของแต่ละคน

จึ ง เป็ น สิ่ ง ท่ี ทํ า ใ ห้ แ ต่ ล ะ ค น มี ค ว า ม คิ ด เ ห็ น                  
ท่ีแตกต่างกันออกไป เพราะแต่ละคนจะประมวลการ

รับรู้นั้นจากประสบการณ์เดิมของตนเองที่มีอยู่ คนท่ีมี

ประสบการณ์มากกว่าย่อมท่ีจะมีความรู้ความสามารถ 
มีความคิดท่ีมากกว่าคนท่ีมีประสบการณ์น้อย จึงทําให้

คนที่มีประสบการณ์การทํางานต่างกัน มีความคิดเห็น   
ท่ี แตกต่ างกัน  สอดคล้องกับงานวิจัยของเกษอมร         
ม่ิงขวัญ (2555: บทคัดย่อ) ท่ีได้ศึกษาสภาพและปัญหา

การปฏิบัติตามนโยบายการลดเวลาเรียนในสถานศึกษา             

ซ่ึงผลการวิจัยพบว่า ครูและผู้บริหาร ท่ีมีประสบการณ์

การทํางานต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 2.4 ประเภทของโรงเรียนต่างกัน  มีความ

คิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 โดยผู้บริหารและครูในโรงเรียนขยายโอกาสมีความ

คิดเห็นสูงกว่าโรงเรียนประถมศึกษา ท้ังนี้อาจเพราะว่า

โรงเรียนท่ีมีขนาดเล็กจะมีข้อจํากัดในเรื่องบุคลากรและ

งบประมาณ ซ่ึงส่งผลต่อการดําเนินงานจัดกิจกรรม   
การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย    
ซ่ึ งต่างจากโรงเรียน ท่ี มีขนาดใหญ่ ท่ีจะได้รับการ

สนับสนุนในด้านงบประมาณและบุคลากรท่ีเพียงพอ 
ทําให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนมากกว่า ผู้บริหารและครูท่ีปฏิบัติงานในประเภท

ของโรงเรียนซ่ึงมีขนาดท่ีต่างกันจึงมีความคิดเห็น       
ท่ีแตกต่างกัน  สอดคล้องกับงานวิจัยของเกษอมร        
ม่ิงขวัญ (2555: บทคัดย่อ) ท่ีทําการศึกษาสภาพและ

ปัญหาการปฏิบัติตามนโยบายการลดเวลาเรียน        
ในสถานศึกษาซ่ึงผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของครู

และผู้บริหาร ท่ีมีขนาดโรงเรียนต่างกัน มีความคิดเห็น

ท่ีแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 3. แนวทางการแก้ปัญ หาการจั ดกิ จกรรม       
พลศึกษา “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” สรุปได้ดังนี้ 
 3.1 ด้านโครงสร้างเวลาเรียนควรปรับโครงสร้าง

เวลาเรียนและจัดทําตารางเรียนให้มีความชัดเจนและ 
สอดคล้ อ งกั บบ ริ บท  ความพ ร้อมของโรงเรี ยน           
ความต้องการของนักเรียน ออกแบบตารางเรียนท่ีเอ้ือต่อ

การจัดกิจกรรมพลศึกษา โดยการให้นักเรียนและชุมชน

ได้มีส่วนร่วมให้มีความเหมาะสมกับการจัดกิจกรรม         
ในแต่ละระดับชั้นเรียน และให้ครอบคลุมกิจกรรม 4H 
ในสัดส่วนท่ีเท่าๆ กัน ซ่ึงสอดคล้องกับจุฑามาศ สุธาพจน์ 
(2558: 29) ท่ีกล่าวว่าการ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
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เป็นการปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับผู้เรียนในทุกช่วง

วัย โดยการลดการเรียนในรายวิชาที่มีความซํ้าซ้อนกัน 
จัดเวลาเรียนให้นักเรียนสามารถที่จะเรียนรู้ได้ทุกแห่ง 
ทุกเวลา ตามความพร้อมและความสามารถของนักเรียน 
 3.2  ด้ า น รู ป แ บ บ ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม             
ควรคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน 
โดยจัดแบ่งกลุ่มนักเรียนตามความสามารถ จัดทําแบบ

สํารวจความสามารถ ความต้องการ ความถนัด และความ
สนใจของนักเรียน จัดกิจกรรมให้หลากหลายรูปแบบ 
ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีเน้นส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ 
ทักษะชีวิตท่ีใช้ได้จริง ทักษะการแก้ปัญหา และส่งเสริม
ความมีน้ําใจนักกีฬา คุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีงาม 
ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการออกแบบและเสนอ

กิจกรรม ซ่ึงสอดคล้องกับสํานักวิชาการและมาตรฐาน

การศึกษา (2558: 26-29) ท่ี ได้กําหนดให้มีการแต่งต้ัง

คณะทํางานเพ่ือวิเคราะห์ สังเคราะห์สมรรถนะสําคัญ

ของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมหลัก 
จุดเน้น และอัตลักษณ์ของโรงเรียน แล้ววางแผนหรือ

กําหนดกิจกรรมในกรอบท่ีผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้และ

มีความพึงพอใจ ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ ลงมือปฏิบัติ 
จัดทําข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความถนัด และความ
ต้องการของนักเรียน เพ่ือใช้ประกอบการวางแผน      
ในการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 
 3.3 ด้านการดําเนินกิจกรรม  ควรที่จะมุ่งเน้น

ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติแบบเป็นทีม เป็นกลุ่ม โดย
การจัดแบ่งกลุ่มนักเรียนท่ีมีความต้องการที่เหมือนกัน

ให้อ ยู่กลุ่ ม เดียวกัน  อาจจะจัดแบบคละชั้น เรียน        
ให้นั ก เรียน เข้ าร่วมกิ จกรรมตามความ ต้องการ         
ของตนเอง ใช้วิธีการสอนและการจัดกิจกรรมท่ีมีความ

หลากหลาย สอดคล้องกับสํานักวิชาการและมาตรฐาน

การศึกษา (2558: 29) ท่ีได้กําหนดถึงแนวทางในการ

จัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ให้นักเรียนปฏิบัติ โดยการจัด

กิจกรรมอย่างหลากหลาย ให้นักเรียนได้เลือกปฏิบัติ

กิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ โดยอาจจะทํา

กิจกรรมเป็นรายบุคคล หรือเป็นกลุ่ม เปิดโอกาส       
ให้นักเรียนได้คิดและเสนอกิจกรรม โดยการรวมกลุ่ม

กันเอง อาจจะเป็นห้องเดียวกัน หรือหลายชั้นรวมกัน 
 3.4 ด้านสื่อและแหล่งการเรียนรู้ ควรมีการ
ปรับสภาพแวดล้ อมจั ดหาสื่ อและแหล่ ง เรียน รู้         
ให้ เพี ยงพอ  เหมาะสมกับวัยและความ ต้องการ         
ของนักเรียน ใช้แหล่งเรียนรู้จากภายนอกโรงเรียน 
จัดหา ปรับปรุง พัฒนาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และสนาม

กีฬาต่างๆ ให้มีความเหมาะสม และปลอดภัย ผู้บริหาร

ควรสนับสนุนงบประมาณในการจัดหา ปรับปรุง ผลิตสื่อ   
อย่างเพียงพอ ซ่ึงสอดคล้องกับธนาวรรณ รัมมะภาพ 
และมนตรี สามงามดี (2558: 12) ท่ีได้กล่าวว่า ในการจัด

และการดําเนินกิจกรรมนั้น จะต้องจัดสภาพแวดล้อม

ต่างๆ  ให้ เอ้ือต่อการจัดกิจกรรม จัดสถานท่ี  วัสดุ 
อุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวกให้เพียงพอ ถูกหลัก

สุขาภิบาล สะอาด ปลอดภัย สามารถใช้งานได้ดี 
  3.5 ด้านการวัดและประเมินผลควรจัดทํา

เอกสารการวัดและประเมินผลท่ีมีความชัดเจน มีวิธีการ
วัดและประเมินผลที่หลากหลาย วัดและประเมินผล

จากสภาพจริง ครอบคลุมการปฏิบัติและทฤษฎีอย่าง

ต่อเนื่อง จัดทําแฟ้มสะสมผลงานเพ่ือเก็บรวบรวม

ผลงานของนักเรียน ครูควรมีความรู้ความเข้าใจและ

ทักษะในการสร้างและวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือท่ีใช้

ในการวัดและประเมินผล  เปิดโอกาสให้นักเรียน

ประเมินตนเองเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม รวมท้ัง

ประเมินผู้อ่ืนด้วย ให้มีการอบรมการวัดและประเมินผล 
มีการกํากับ  ติดตามผล  อย่างต่อเนื่ องเป็นระบบ        
ใช้กระบวนการนิ เทศ และมีการนําผลการวัดและ

ประเมินผลมาทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดกิจกรรมให้มี
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ประสิ ท ธิภาพมากขึ้ น  ซ่ึ งสอดคล้ องกั บแนวทาง           
ของโรงเรี ยนอนุ บ าลนครปฐม  (2558: 1) ท่ี ให้ ใช้           
วิธีในการวัดและประเมินผลอย่างหลากหลาย และให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เน้นการประเมินจากสภาพ

จริง ประเมินความก้าวหน้า และพัฒนาการของนักเรียน

มีการนิเทศ ประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือแลกเปลี่ยน ทบทวน  
การทํางานอย่างสมํ่าเสมอและอย่างต่อเนื่อง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 ผู้บริหารควรนําผลการวิจัย ไปใช้ในการ  
วาง แผน กําหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทาง        
ในการบริหาร พัฒนาครูและบุคลากรท่ี เกี่ ยวข้อง         
ในการจัดกิจกรรม  
  1.2 ครูพลศึกษาหรือครูท่ีรับผิดชอบในการจัด

กิจกรรม ควรนํ าผลการวิจัยไปใช้ ในการวางแผน 

ปรับปรุง พัฒนาการจัดกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพ   
มากย่ิงขึ้น 
 2. ข้อเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1 ศึกษาสภาพและปัญหาในการจัดกิจกรรม

พ ล ศึ ก ษ า  “ ล ด เว ล า เ รี ย น  เพิ่ ม เ ว ล า รู้ ”               
ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่ืนๆ 
 2.2 เปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีต่อสภาพและ

ปัญหาการจัดกิจกรรมพลศึกษา “ลดเวลาเรียน    เพ่ิมเวลา

รู้” ระหว่างสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่ืนๆ  
 2.3 ศึ กษ าสภ าพและปัญ ห าในการจั ด

กิจกรรม  “ลดเวลาเรียน  เพิ่ ม เวลารู้” ให้ครบ ท้ัง        
4 ด้าน  คือ ด้านการพัฒนาสมองและองค์ความรู้ 
(Head) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Heart) ด้านทักษะ   การ
ลงมือปฏิบัติ (Hand) และด้านสุขภาพหรือสมรรถภาพ

ทางกาย (Health) 
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การบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีและเครือข่ายสังคมท่ีทันสมัยเพื่อให้บริการ
ประชาชนของโรงพยาบาลรัฐในกรุงเทพมหานครตามแนวคิดการบริหารจัดการท่ียั่งยืน 
ADMINISTRATION FOR THE USES OF MODERN TECHNOLOGY AND SOCIAL 
NETWORK FOR PEOPLE SERVICES OF THE PUBLIC HOSPITALS IN BANGKOK 
METROPOLIS ACCORDING TO THE SUSTAINABLE ADMINISTRATION CONCEPT 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สําคัญเพ่ือศึกษา (1) ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีและ

เครือข่ายสังคมท่ีทันสมัยเพ่ือให้บริการประชาชนของโรงพยาบาลรัฐในกรุงเทพมหานครตามแนวคิดการบริหาร

จัดการท่ีย่ังยืน (2) แนวทางการปรับปรุงการบริหารจัดการ และ (3) ตัวแบบแนวทางการปรับปรุงการบริหารจัดการ 
ท้ังนี้ได้นําแนวคิดการบริหารจัดการท่ีย่ังยืน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ หรือความเจริญก้าวหน้าด้านสังคมหรือ

ส่วนรวม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านคุณธรรม และด้านคุณภาพชีวิต มาปรับใช้เป็นกรอบแนวคิดของการศึกษาคร้ังนี้ 
          ระเบียบวิธีวิจัยของการศึกษาคร้ังนี้ ได้ออกแบบรูปแบบการวิจัยให้เป็นวิธีการวิจัยแบบผสมโดยเน้น     
การวิจัยเชิงปริมาณเป็นหลักและใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นข้อมูลเสริม การวิจัยเชิงปริมาณเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ

เพ่ือให้ได้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเป็นจํานวนมาก โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
แบบสอบถามน้ันได้ผ่านการทดสอบเพื่อหาค่าความเท่ียงตรง ได้ค่าเท่ากับ 0.90 และผ่านการหาค่าความเชื่อถือได้ท่ี

ระดับ 0.89 ประชากร คือ ผู้ป่วยนอกท้ังหมดท่ีมารับการตรวจรักษาของโรงพยาบาลตํารวจ จํานวน 40,045 คน 
ส่วนกลุ่มตัวอย่างมีจํานวน 1,112 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลดําเนินการระหว่างวันท่ี 1-30 มีนาคม พ.ศ. 2561     
เก็บรวบรวมแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์กลับมาคืนมาได้ 915 ชุด คิดเป็นร้อยละ 82.28 ของกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด      
1,112 คน วิธีวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ในรูปตาราง รวมท้ังใช้รูปแบบการวิเคราะห์เชิงพรรณนา สําหรับสถิติ

ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าการถดถอย
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พหุคูณ และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ในส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะ

ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 9 คน ซ่ึงได้มาจากการสุ่มตัวอย่างตามแนวคิดสโนว์บอลล์ และเป็นการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวที

ละคน ๆ ละไม่น้อยกว่า 60 นาที ด้วยแบบสัมภาษณ์เชิงลึกที่มีโครงสร้าง 
ผลการวิจัย  
  1. ปัญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการท่ีสําคัญ คือ โรงพยาบาลรัฐในกรุงเทพมหานครนําเทคโนโลยีและ

เครือข่ายสังคมที่ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการประชาชนยังไม่เฉพาะเจาะจง ขาดความชัดเจน  
 2. แนวทางการปรับปรุงการบริหารจัดการที่สําคัญ คือ โรงพยาบาลรัฐในกรุงเทพมหานคร ควรนํา

เทคโนโลยีและเครือข่ายสังคมที่ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการประชาชนยังไม่เฉพาะเจาะจง ขาดความชัดเจน และเต็ม
ความสามารถขณะเดียวกัน โรงพยาบาลของรัฐในกรุงเทพมหานคร ควรพัฒนาบุคลากรทุกระดับเพ่ือให้มีความพร้อม

สําหรับการใช้ช่องทางการสื่อสารและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยด้วย  
 3. โรงพยาบาลรัฐในกรุงเทพมหานคร ควรนําตัวแบบแนวทางการปรับปรุงการบริหารจัดการโดยใช้

เทคโนโลยีและเครือข่ายสังคมท่ีทันสมัยเพ่ือให้บริการประชาชนของโรงพยาบาลรัฐในกรุงเทพมหานครตามแนวคิด

การบริหารจัดการท่ีย่ังยืนไปปรับใช้เป็นกลุ่มตัวชี้วัดสําคัญของการปฏิบัติงาน และการนําไปสู่การปฏิบัติจริง โดยตัว
แบบดังกล่าวเฉพาะที่สําคัญ 5 ด้าน เรียงลําดับตามความสําคัญจากมากไปน้อย ดังนี้ (1) ด้านคุณธรรม (2) ด้านคุณภาพ

ชีวิต สังคมหรือส่วนรวม (3) ด้านส่ิงแวดล้อม  (4) ด้านเศรษฐกิจ และ (5) ด้านความเจริญก้าวหน้า 
 
คําสําคัญ  : การบริหารจัดการ การใช้ เทคโนโลยีและเครือข่ายสังคมท่ีทันสมัย การให้บริการประชาชน     
โรงพยาบาลรัฐในกรุงเทพมหานคร แนวคิดการบริหารจัดการที่ย่ังยืน 
 
ABSTRACT 
 The purposes of this study were to study (1) the problem of management using state-of-
the-art technology and social networks to serve the public in the Bangkok metropolitan 
government according to the concept of sustainable management. (2) Management and (3) 
Management model. The concept of sustainable management has been adopted. The economic 
or social progress or the overall environmental, morality and quality of life. This is a conceptual 
framework for this study. 
 The research methodology of this study. The research model was designed as a mixed 
method, focusing on quantitative research and using qualitative research as a supplement. 
Quantitative research is exploratory research to obtain data from a large number of samples. The 
questionnaire was used as a tool to collect data. The questionnaire was tested for validity. 0.90 
and reliability were 0.89. The total number of outpatients was 40,045. The sample was 1,112. The 
data were collected during the day. 1-30 March, 2018 The complete questionnaire was returned 
for 915 items, representing 82.28% of the 1,112 samples. Analysis in tables. Include descriptive 
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analysis. The statistics used for data analysis were descriptive statistics, i.e. percentage, mean, 
standard deviation multiple regression and Pearson's correlation coefficient. In terms of qualitative 
research. The interviews were conducted by 9 experts, based on random sampling based on the 
snowball concept,.one-to-one interviews, one person at a time, no less than 60 minutes.  
 Research results  
 1. Major management problems are public hospitals in Bangkok.  
 2. The major management improvement approach is that the state-run hospitals in 
Bangkok should be equipped with state-of-the-art technology and social networks. The public 
service is not only clear. At the same time, government hospitals in Bangkok should develop 
personnel at all levels to ensure the availability of modern communications and technology.  
 3. Managed by state-of-the-art technology and social networks to serve the people of 
Bangkok's public hospitals. These sustainable management is deployed as key indicators of 
performance and brought it to reality. The five main aspects of the model should be ranked in 
ascending order: morality, quality of life, society or the environment, and economy or prosperity. 
 
Keywords: administration, the uses of modern technology and social network, people services, 
Public Hospitals in Bangkok Metropolis, the sustainable administration concept 
 
บทนํา 
     โรงพยาบาลรัฐ เป็นสถานท่ีสําหรับให้บริการ      
ทางการแพทย์ และสุขภาพกับผู้ป่วยหรือประชาชน        
ผู้มารับบริการตรวจรักษา การควบคุมและป้องกัน   
การแพร่ระบาดของเชื้อและการติดเชื้อ การส่งเสริม 
ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูภาวะความเจ็บป่วย หรือโรค

ต่าง ๆ ท้ังทางร่างกายและทางจิตใจ รวมตลอดไปถึง

การพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ในเร่ืองดังกล่าวด้วย 
ทุกวันนี้ โรงพยาบาลได้ถูกแบ่งประเภทตามการดูแล

ควบคุมบริการเป็นโรงพยาบาลรัฐหรือโรงพยาบาล

รัฐบาล และโรงพยาบาลเอกชน หรือแบ่งเป็นโรงพยาบาล

ในส่วนกลาง เช่น กรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค      
เป็นต้น โรงพยาบาลรัฐได้ประสบปัญหาการบริหาร

จัดการด้านการให้บริการซึ่งรวมท้ังปัญหาเกี่ยวกับการ

บริหารจัดการในเร่ืองมนุษยสัมพันธ์ของบุคลากร            

ของโรงพยาบาลรัฐ และปัญหาการให้บริการหรือ

คุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลรัฐไม่มีคุณภาพท่ีดี 
ดังเห็นได้จากงานวิจัยของกนกพร ลีลาเทพินทร์    
พัชญา มาลือศรี และปรารถนา ปุณณกิติเกษม (2554,  
หน้า 433-455) ศึกษาเรื่องการประเมินระดับคุณภาพ

การบริการของโรงพยาบาลรัฐบาล ในกรุงเทพมหานคร

ด้วยแบบจําลอง SERVQUAL  ท่ีพบว่า โดยภาพรวม 
ผู้ รับบ ริการไม่ พึ งพอใจกับบริการท่ี ได้รับหรือการ

ให้บริการของโรงพยาบาลรัฐบาลไม่มีคุณภาพที่ดีหาก

พิจารณาในแต่ละมิติพบว่า ผู้รับบริการเห็นว่า มีระดับ
คุณภาพการบริการอยู่ในระดับปานกลาง แต่ในอีก      
4 ด้าน คือ ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจ ด้านการ

ตอบสนองในการให้บริการ ด้านการสร้างความมั่นใจ   
ในบริการ และด้านความเห็นอกเห็นใจ ผู้รับบริการเห็น

ว่าไม่ มีคุณภาพในการบริการท่ีดี ในด้านดั งกล่าว 
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นอกจากนี้ แล้ว ยังมีผลการวิจัยเกี่ยวข้องกับการ

ให้บ ริการของโรงพยาบาล ท่ีสนั บสนุ น ให้ มีการ

ทํ าก าร ศึ กษ า เรื่ อ ง ดั งกล่ าว  เช่ น  งาน วิ จั ย ขอ ง            
กนก  เรื อ งน าม  (2015, ห น้ า  6 4 -75 ) ได้ ศึ กษ า

เปรียบเทียบการให้บริการระหว่างโรงพยาบาลรัฐและ

โรงพยาบาลเอกชน โดยเฉพาะการให้บริการยังขาด

ประสิทธิภาพ  
     การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาด้านรัฐประศาสน

ศาสตร์ หรือการบริหารจัดการของหน่วยงานของรัฐ     
เพื่อต้องการเน้นในเร่ืองการ "พัฒนาหน่วยงาน"  หรือ 
"พัฒ นาการบ ริห ารจั ดการของหน่ วย งาน " คื อ 
โรงพยาบาลรัฐในกรุงเทพมหานคร เช่น โรงพยาบาล

ตํารวจ ซ่ึงเป็นหน่วยงานของรัฐและเป็นหน่วยงาน

ตํารวจระดับกองบัญชาการ สังกัดสํานักงานตํารวจ

แ ห่ ง ช า ติ  ก ล่ า ว คื อ  โ ร ง พ ย า บ า ล ข อ ง รั ฐ                   
ในกรุงเทพมหานครมีปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
การปฏิบัติงาน โดยนําเทคโนโลยีและเครือข่ายสังคม    
ท่ีทันสมัยมาใช้ในการให้บริการประชาชนอย่างไม่มี

ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างย่ิง ฝ่ายเวชระเบียน

โรงพยาบาลนําเทคโนโลยีและเครือข่ายสังคมที่ทันสมัย

มาใช้ในการให้บริการประชาชนไม่เพียงพอเท่าท่ีควร 
และไม่ครอบคลุม ซ่ึงปัญหานี้เป็นปัญหาท่ีสําคัญและ

กําลังประสบอยู่  
        นอกจากท่ีกล่าวมาแล้ว โรงพยาบาลของรัฐ          
ในกรุงเทพมหานครยังประสบปัญหาเกี่ยวกับการ

บริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีและเครือข่ายสังคม      
ท่ี ทันสมัย  เพื่ อให้บริการประชาชน  ตามแนวคิด        
การบริหารจัดการท่ีย่ังยืน 5 ด้าน ได้แก่ (1) ปัญหา

เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจ หรือความ

เจริญ ก้าวหน้า (2) ปัญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการ

ด้านสังคม หรือส่วนรวม (3) ปัญหาเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการด้านสิ่งแวดล้อม (4) ปัญหาเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการด้านคุณธรรม และ (5) ปัญหาเกี่ยวกับการ

บริหารจัดการด้านคุณภาพชีวิต  
     ถ้าปัญหาการวิจัย หรือ ปัญหาเกี่ยวกับการ

บริหารจัดการในเร่ืองการใช้เทคโนโลยีและเครือข่าย

สั งคม ท่ี ทันส มัย เพ่ื อให้บริการประชาชน ยังขาด

ประสิทธิภาพและการพัฒนา หรือการปรับปรุง ย่อมทํา

ให้เกิดผลเสียต่อหน่วยงาน เช่น ทําให้มาตรฐานการ

ปฏิบัติงานของโรงพยาบาลรัฐในกรุงเทพมหานคร 
โดยเฉพาะฝ่ายเวชระเบียน ยังไม่ได้มาตรฐานสากล 
ร ว ม ทั้ ง ทํ า ใ ห้ บุ ค ล า ก ร ข อ ง โ ร ง พ ย า บ า ล รั ฐ               
ในกรุงเทพมหานครไม่ได้รับความไว้วางใจและเป็นท่ี

ย อ ม รับ  ทํ า ใ ห้ ป ร ะ ช าช น ไม่ ไ ด้ รั บ บ ริ ก า ร ท่ี ดี            
จากหน่วยงานของรัฐ หรือโรงพยาบาลรัฐ และทําให้

สังคมได้รับความเสียหายและเสียชื่อเสียงส่งผลมาจาก

การที่โรงพยาบาลบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีและ

เครือข่ายสังคมที่ทันสมัยเพ่ือให้บริการประชาชนยังไม่

ถูกนํามาใช้ในทิศทางดังกล่าวเท่าท่ีควร 
     ด้ ว ย เห ตุ ผ ล ท่ี แ ส ด ง ถึ งค ว าม เป็ น ม าแ ล ะ

ความสําคัญ อํานาจหน้าท่ี ปัญหาการวิจัย ความสําคัญ
ของปัญหาการวิจัย ตลอดจนตัวอย่างปัญหาเกี่ยวกับ

การบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีและเครือข่ายสังคม

ท่ีทันสมัยเพ่ือให้บริการประชาชนของโรงพยาบาลรัฐ               
ในกรุงเทพมหานครตามแนวคิดการบริหารจัดการ       
ท่ีย่ังยืน 5 ด้าน ข้างต้น ทําให้ผู้ศึกษาสนใจท่ีจะศึกษา

คร้ังนี้  โดยคาดหวังว่าผลการศึกษาครั้ งนี้ จะเป็น

ประโยชน์ท้ังด้านวิชาการ และด้านปฏิบัติต่อบุคคลและ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังประชาชนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
     1. ศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการโดยใช้

เทคโนโลยีและเครือข่ายสังคมท่ีทันสมัยเพ่ือให้บริการ

ประชาชนของโรงพยาบาลรัฐในกรุงเทพมหานคร        
ตามแนวคิดการบริหารจัดการท่ีย่ังยืน 
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     2. ศึกษาแนวทางการปรับปรุงการบริหารจัดการ

โดยใช้ เทคโน โล ยีและเครือ ข่ายสั งคม ท่ี ทันสมัย            
เ พ่ื อ ให้ บ ริ ก า รป ระช าช น ขอ ง โร งพ ย าบ าล รั ฐ                
ในกรุงเทพมหานครตามแนวคิดการบริหารจัดการ      
ท่ีย่ังยืน 
     3. ศึกษาตัวแบบแนวทางการปรับปรุงการบริหาร

จัดการโดยใช้เทคโนโลยีและเครือข่ายสังคมท่ีทันสมัย

เ พ่ื อ ให้ บ ริ ก า รป ระช าช น ขอ ง โร งพ ย าบ าล รั ฐ                          
ในกรุงเทพมหานครตามแนวคิดการบริหารจัดการ       
ท่ีย่ังยืน 
 
ขอบเขตการวิจัย 
     1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร คือ
ประชาชนท่ีเป็นผู้ป่วยนอกท้ังหมดท่ีมารับการตรวจ

รักษาของโรงพยาบาลตํารวจ (ไม่รวมข้าราชการตํารวจ 
และครอบครัวตํารวจ) จํานวน 40,045 คน และกลุ่ม
ตัวอย่างจํานวน 1,112 คน  
     2. ตั วแป ร ท่ี ใช้ ใน ก าร วิ จั ย  ป ระกอบ ด้ วย           
2 ตัวแปร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 2.1 ตัวแปรอิสระ คือ 
แนวคิดการบริหารจัดการ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ 
ห รือค วาม เจ ริญ ก้ าวหน้ า  สั งค มห รือส่ วน รวม 
สิ่งแวดล้อม คุณธรรม และคุณภาพชีวิต 2.2 ตัวแปร

ตาม คือ แนวคิด PANT-ITERMS 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ความเป็นมืออาชีพ ด้านการมุ่งความสําเร็จ ด้านการ

ทํางานเป็นทีม หรือทีมงานด้านข้อมูลข่าวสาร และ 
ด้านทรัพยากรมนุษย์ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย  
    รูปแบบการวิจั ย เป็ น วิธีก าร วิจั ยแบบผสม        
โดยเน้นวิจัยเชิงปริมาณเป็นหลัก และใช้การวิจัย      
เชิงคุณภาพเป็น ข้อมูลเสริม  การวิจัยเชิงป ริมาณ      
เป็นการวิจัยเชิงสํารวจเพื่อให้ได้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง

เป็นจํานวนมาก โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ     

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการ

วิเคราะห์ในรูปตาราง รวมท้ังใช้รูปแบบการวิเคราะห์

เชิงพรรณนา สําหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

เป็นสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ค่าการถดถอยพหุคูณ และค่าสัมประสิทธิ์

ส ห สั ม พั น ธ์ขอ ง เพี ย ร์ สั น  ใน ส่ วน ขอ งก าร วิจั ย           
เชิ งคุณ ภาพ  เป็ น การสั มภาษณ์ แนวลึ ก เฉพ าะ

ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 9 คน ซ่ึงได้มาจากการสุ่มตัวอย่าง
ตามแนวคิด สโนว์บอลล์ และเป็นการสัมภาษณ์แบบตัว

ต่อตัวทีละคนๆ และไม่น้อยกว่า 60 นาที ด้วยแบบ

สัมภาษณ์แนวลึกที่มีโครงสร้าง 

 
ผลของการวิจัย 
     ผลการวิจัยข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นชาย (ร้อยละ 67.10)        
มีการศึ กษาปริญญาต รี  หรือสู งก ว่าปริญญ าตรี           
(ร้อยละ 54.43)  
 1. ปัญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการโดยใช้
เทคโนโลยีและเครือข่ายสังคมท่ีทันสมัยเพ่ือให้บริการ
ประชาชนของโรงพยาบาลรัฐในกรุงเทพมหานคร
ตามแนวคิดการบริหารจัดการ ท่ี ยั่ งยืน  พบ ว่า        
กลุ่ม ตัวอย่างส่วนใหญ่ล้วนเห็นด้วยในระดับมาก       
ท้ั ง 5 ด้าน  ได้แก่  ด้าน  (1) เศรษฐกิจ  หรือความ

เจริญก้าวหน้า (2) สังคม หรือส่วนรวม (3) สิ่งแวดล้อม 
(4) คุณธรรม และ (5) คณุภาพชีวิต โดยปัญหาเกี่ยวกับ

การบริหารจัดการที่มีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด x = 2.56 คือ 
ด้านคุณธรรม ได้แก่ คําถามท่ีว่า "โรงพยาบาลรัฐใน

กรุงเทพมหานครปฏิบัติงานโดยนําเทคโนโลยีและ

เครือ ข่ายสั งคม ท่ี ทันสมัยมาใช้ ในการให้บริการ

ประชาชนอย่างไม่ชัดเจน"   
 2. แนวทางการปรับปรุงการบริหารจัดการโดย
ใช้ เท ค โน โล ยี แ ล ะ เค รื อ ข่ ายสั งค ม ท่ี ทั น ส มั ย          
เพ่ื อ ให้บ ริก ารป ระชาชนของโรงพยาบ าลรัฐ              
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ในกรุงเทพมหานครตามแนวคิดการบริหารจัดการ     
ที่ยั่งยืน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย

ในระดับมากท้ัง 5 ด้าน โดยแนวทางการปรับปรุง     
การบริหารจัดการท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด x =  2.60 คือ 
ด้านคุณธรรม ได้แก่ คําถามท่ีว่า "โรงพยาบาลรัฐ       
ในกรุงเทพมหานครควรปฏิบัติงานโดยนําเทคโนโลยี

และเครือข่ายสังคมท่ีทันสมัยมาใช้ในการให้บริการ

ประชาชนอย่างจริงจัง และเต็มความสามารถเพิ่มมาก

ขึ้น" ดังตาราง 1  
 ท้ั งนี้  ผู้ศึกษาได้สรุปเปรียบเทียบความเห็น      
ของกลุ่มตัวอย่างต่อปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
และแน วท างก ารป รับ ป รุ งก ารบ ริห ารจั ด ก าร          
เ พ่ื อ ให้ บ ริ ก า รป ระช าช น ขอ ง โร งพ ย าบ าล รั ฐ             
ในกรุงเทพมหานคร ตามแนวคิดการบริหารจัดการ     
ท่ีย่ังยืน 5 ไว้ในตารางท่ี 1 

 
ตารางที่ 1 สรุปเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อปัญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการ และแนวทางการ

ปรับปรุงการบริหารจัดการเพ่ือให้บริการประชาชนของโรงพยาบาลรัฐในกรุงเทพมหานครตามแนวคิดการบริหาร

จัดการที่ย่ังยืน 5 ด้าน จําแนกตามค่าเฉลี่ยแต่ละด้านเรียงตามลําดับจากมากไปน้อย 
 

1. ปัญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการ  
(กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ล้วนเห็นด้วยในระดับมาก) 

2. แนวทางการปรับปรุงการบรหิารจัดการ  
(กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ในระดับมาก) 

ลํ า ดั บ  1  ด้ า น คุ ณ ธ ร ร ม  ได้ แ ก่  คํ า ถ า ม ท่ี ว่ า 
“โรงพยาบาลรัฐในกรุงเทพมหานครปฏิบัติงานโดยนํา

เทคโนโลยีและเครือข่ายสังคมท่ีทันสมัยมาใช้ในการ

ให้บริการประชาชนอย่างไม่จริงจังเท่าท่ีควร”  
                                                     x = 2.56  

ลําดับ 1 ด้านคุณธรรม ได้แก่ คําถามที่ว่า “โรงพยาบาล

รัฐในกรุงเทพมหานครควรปฏิบัติงานโดยนําเทคโนโลยี

และเครือข่ายสังคมท่ีทันสมัยมาใช้ในการให้บริการ

ประชาชนอย่างจริงจังและเต็มความสามารถเพิ่มมากขึ้น” 
                                       x =  2.60, S.D. = 0.55   

ลําดับ 2 ด้านคณุภาพชีวิต                     x = 2.50 ลําดับ 2 ด้านเศรษฐกิจ หรือความเจริญก้าวหน้า  
                                      x =  2.57, S.D. = 0.58  

ลําดับ 3 ด้านสิ่งแวดล้อม                      x = 2.44  ลําดับ 3 ด้านสิ่งแวดล้อม         x = 2.57, S.D. = 0.61 
ลําดับ 4 ด้านสังคม หรือส่วนรวม            x = 2.41 ลําดับ 4 ด้านสังคม หรือส่วนรวม x = 2.56, S.D.= 0.61  
ลําดับ 5 ด้านเศรษฐกิจ หรือความเจริญก้าวหน้า  
                                                     x = 2.36    

ลําดับ 5 ด้านคุณภาพชีวิต      x =  2.48 ,S.D. = 0.61 
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 จากตาราง 1 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ    
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อ (1) ปัญหาเก่ียวกับ

การบริหารจัดการ และ (2) แนวทางการปรับปรุง    
การบริหารจัดการเพ่ือให้บริการประชาชนของโรงพยาบาล

รัฐในกรุงเทพมหานครตามแนวคิดการบริหารจัดการ       
ท่ีย่ังยืน 5 ด้าน เม่ือพิจารณาค่าเฉลี่ยรายด้านท่ีเรียง

ตามลําดับจากมากไปน้อย พบว่า ความคิดเห็นของกลุ่ม

ตั วอ ย่างส่ วนใหญ่ เป็น ไปในทิศทางเดียวกันหรือ

เหมือนกัน 1 ด้านเท่าน้ัน ได้แก่ ด้านคุณธรรม  
 สําหรับผลการสัมภาษณ์เชิงลึกเฉพาะผู้เชี่ยวชาญ 
หรือผู้ให้ข้อมูลหลัก จํานวน 9 คน ต่อแนวทางการ

ปรับปรุงการบริหารจัดการท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด x = 
2 .6 0  ซ่ึ ง ไ ด้ แ ก่  คํ า ถ าม ท่ี ว่ า  "โร งพ ย าบ าล รั ฐ               
ในกรุงเทพมหานครควรปฏิบัติงานโดยนําเทคโนโลยี

และเครือข่ายสังคมท่ีทันสมัยมาใช้ในการให้บริการ

ประชาชนอย่างจริงจัง และเต็มความสามารถเพ่ิมมาก

ขึ้น" นั้น พบว่า ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 9 คน ล้วนเห็นด้วย

ต่อแนวทางการปรับปรุงการบริหารจัดการดา้นดังกล่าว 
 3 . ศึ กษ า ตั วแบบแนวทางการป รับ ป รุ ง        
การบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีและเครือข่าย
สังคมท่ีทันสมัยเพ่ือให้บริการประชาชนของโรงพยาบาล
รัฐในกรุงเทพมหานครตามแนวคิดการบริหารจัดการ   
ที่ยั่งยืน พบว่า "ตัวแบบแนวทางการปรับปรุง การ

บริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีและเครือข่ายสังคม      
ท่ีทันสมัยเพ่ือให้บริการประชาชนของโรงพยาบาลรัฐ   

ในกรุงเทพมหานครตามแนวคิดการบริหารจัดการ       
ท่ีย่ังยืน 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน (1) เศรษฐกิจ หรือความ

เจริญก้าวหน้า (2) สังคม หรือส่วนรวม (3) สิ่งแวดล้อม 
(4) คุณธรรม และ (5) คุณภาพชีวิต (ตัวแปรอิสระ) 
ล้วนเป็นปัจจัยท่ี มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการตามแนวคิด  PANT-ITERMS 5 ด้าน 
ได้ แก่  ด้ าน  (1 ) ความ เป็ น มืออาชีพ  (2 ) การ มุ่ ง

ความสําเร็จ  (3) การทํางานเป็น ทีม  หรือทีมงาน         
(4) ข้อมูลข่าวสาร และ (5) ทรัพยากรมนุษย์ (ตัวแปร

ตาม) โดยตัวแบบแนวทางการปรับปรุงการบริหาร

จัดการโดยใช้เทคโนโลยีและเครือข่ายสังคมท่ีทันสมัย

เ พ่ื อ ให้ บ ริ ก ารป ระช าช น ข อ งโร งพ ย าบ าล รั ฐ                
ในกรุงเทพมหานครตามแนวคิดการบริหารจัดการ       
ท่ีย่ังยืน 5 ด้าน เรียงตามลําดับความสําคัญจากมาก     
ไปน้อย ดังนี้ ด้าน  (1) คุณธรรม (2) คุณภาพชีวิต         
(3 ) สั งคม  หรือส่ วน รวม  (4 ) สิ่ งแ วดล้ อม  และ            
(5) เศรษฐกิจ หรือความเจริญก้าวหน้า" สําหรับการ

จั ดลํ าดั บ ค วามสํ าคัญ ของ อิท ธิพ ลของตั วแบบ         
แนวทางการปรับป รุงการบ ริหารจัดการโดยใช้

เทคโนโลยีและเครือข่ายสังคมท่ีทันสมัย เพื่อให้บริการ

ประชาชนของโรงพยาบาลรัฐในกรุงเทพมหานครตาม

แนวคิดการบริหารจัดการท่ี ย่ังยืน 5 ด้าน (ตัวแปร

อิสระ) จากมากไปน้อย ผู้ศึกษาพิจารณาจากจํานวน

ด้าน และตัวเลข หรือค่า B ตามลําดับดังตารางที่ 2 

 
 
 
 
 
 

46 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562

�������_��������������������������������������� ����� 8 ������� 1 ������-�������� 2562.indd   46 4/6/2562   15:06:29



47
 

47 
 

ตารางท่ี 2 ลําดับความสําคัญอิทธิพลของตัวแบบแนวทางการปรับปรุงการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีและ

เครือข่ายสังคมท่ีทันสมัยเพ่ือให้บริการประชาชนของโรงพยาบาลรัฐในกรุงเทพมหานครตามแนวคิดการบริหาร

จัดการท่ีย่ังยืน 5 ด้าน (ตัวแปรอิสระ) ท่ีมีต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามแนวคิด PANT-ITERMS 5 ด้าน 
(ตัวแปรตาม) 
 

ตัวแปรอิสระ 
(ตัวแบบแนวทางการ

ปรับปรุงการบรหิารจัดการ
ของโรงพยาบาลรัฐใน

กรุงเทพมหานครตามแนวคิด
การบริหารจัดการ 
ที่ยั่งยืน 5 ด้าน) 

อิทธิพลของตัวแปรอิสระ (ค่า B) ที่มีต่อตัวแปรตาม  
(ตามแนวคิด PANT-ITERMS 5 ด้าน) 

รวม
จํานวน
ด้าน (ตัว
แปรตาม)  

1. 
ด้าน 
ความ 
เป็น 

มืออาชีพ 

2. 
ด้าน 

การมุ่งความ 
สําเร็จ 

3. 
ด้าน 

การทํางาน
เป็นทีม หรือ

ทีมงาน 

4. 
ด้าน 
ข้อมูล
ข่าวสาร 

5. 
ด้าน

ทรัพยากร
มนุษย์ 

1. ด้านเศรษฐกิจ หรือความ
เจริญก้าวหน้า 

- 0.152* - - - 1 

2. ด้านสังคม หรือส่วนรวม - 0.350* 0.219 0.224 0.188 4 
3. ด้านสิ่งแวดล้อม 0.211 0.145 - 0.489* - 3 
4. ด้านคุณธรรม 0.224 0.249 0.304 0.381* 0.209 5 
5. ด้านคุณภาพชีวิต 0.116 0.103 0.190* 0.150 0.107 5 

* ระดับอิทธิพลของตัวแปรอิสระ (ค่า B) ท่ีสูงสุดในแต่ละด้าน 
    
 สํ าห รับ ผ ลก ารสั ม ภ าษณ์ แน วลึ ก เฉพ าะ

ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 9 คน ต่อตัวแบบแนวทางการ

ปรับปรุงการบริหารจัดการโดยใช้ เทคโนโลยีและ

เครือข่ายสังคมท่ีทันสมัย เพ่ือให้บริการประชาชน     
ของโรงพยาบาลรัฐในกรุงเทพมหานครตามแนวคิดการ

บริหารจัดการที่ย่ังยืน พบว่าผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ให้ข้อมูล

หลักส่วนใหญ่ จํานวน 8 คน จากท้ังหมด 9 คน เห็น

ด้วยกับคําถามที่เกี่ยวกับตัวแบบแนวทางการปรับปรุง

การบริหารจัดการดังกล่าว 
 
สรุปผลการวิจัย 
     (1) ปัญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการท่ีสําคัญ คือ 
โรงพยาบาลรัฐในกรุงเทพมหานครนําเทคโนโลยีและ

เครือ ข่ายสั งคม ท่ี ทันสมัยมาใช้ ในการให้บริการ

ประชาชนยังไม่ครอบคลุม  
     (2) แนวทางการปรับปรุงการบริหารจัดการ         
ท่ีสําคัญ คือ โรงพยาบาลรัฐในกรุงเทพมหานครควรนํา

เทคโนโลยีและเครือข่ายสังคมท่ีทันสมัยมาใช้ในการ

ให้ บ ริก ารป ระชาชน ยังไม่ ค รอบคลุ ม  และ เต็ ม

ความสามารถ ขณะเดียวกัน  โรงพยาบาลของรัฐ       
ในกรุงเทพมหานคร ควรพัฒนาบุคลากรทุกระดับ

เพื่อให้มีความพร้อมสําหรับการใช้ช่องทางการส่ือสาร

และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยด้วย   
     (3) โรงพยาบาลรัฐในกรุงเทพมหานครควรนํา    
ตัวแบบแนวทางการปรับปรุงการบริหารจัดการโดยใช้

เทคโนโลยีและเครือข่ายสังคมท่ีทันสมัยเพ่ือให้บริการ
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ประชาชนของโรงพยาบาลรัฐในกรุงเทพมหานคร    
ตามแนวคิดการบริหารจัดการท่ีย่ังยืนไปปรับใช้เป็น

กลุ่มตัวชี้วัดสําคัญของการปฏิบัติงาน และการนําไปสู่

การปฏิบัติจริง โดยตัวแบบดังกล่าวเฉพาะท่ีสําคัญ       
5 ด้าน ควรเรียงตามลําดับความสําคัญจากมากไปน้อย 
ดังนี้ ด้านคุณธรรม คุณภาพชีวิต สังคมหรือส่วนรวม 
สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ หรือความเจริญก้าวหน้า 
 
การอภิปรายผล 
     1. เหตุผลสําคัญท่ีกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ซ่ึงเป็น

ประชาชนที่ เป็นผู้ป่วยนอกท่ีมารับการตรวจรักษา       
ของโรงพยาบาลตํารวจ (ไม่รวมข้าราชการตํารวจ และ
ครอบครัวตํารวจ) เห็นด้วยในระดับมากต่อแนวทาง   
การป รับ ป รุงก ารบ ริห ารจั ด ก าร ด้ านคุณ ธรรม          
ท่ีว่า "โรงพยาบาลรัฐในกรุงเทพมหานครควรปฏิบัติงาน

โดยนําเทคโนโลยีและเครือข่ายสังคมที่ทันสมัยมาใช้ใน

การให้บ ริการป ระชาชนอ ย่ างจ ริงจั ง  และ เต็ ม

ความสามารถเพ่ิมมากข้ึน" x = 2.60 นั้น ผู้ศึกษา       
มีความเห็นว่า เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่า 
เป็น ข้อเสนอแนะหรือเป็นแนวทางการปรับปรุง        
การบริหารจัดการท่ีสําคัญ ตรงประเด็น ทําให้เกิดความ

รวดเร็วในการให้บริการ ประชาชนได้รับประโยชน์    
เพ่ิมมากข้ึน และยังมีส่วนช่วยให้โรงพยาบาลรัฐ ใน
กรุงเทพมหานครได้รับการยอมรับจากประชาชน      
เพ่ิมมากขึ้นด้วย 
     2. เห ตุผลสําคัญที่ ทํ าให้กลุ่ มตัวอย่าง และ

ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่ จํานวน 8 คน 
จากท้ังหมด 9 คน  เห็นด้วยว่า "ตัวแบบแนวทาง        
การปรับปรุงการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีและ

เครือข่ายสังคมท่ีทันสมัยเพ่ือให้บริการประชาชนของ

โรงพยาบาลรัฐในกรุงเทพมหานครตามแนวคิดการ

บริหารจัดการท่ี ย่ังยืน 5 ด้าน ควรเรียงตามลําดับ

ความสําคัญจากมากไปน้อย ดังน้ี ด้าน (1) คุณธรรม 
(2 ) คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต  (3 )  สั ง ค ม  ห รื อ ส่ ว น ร ว ม               
(4 ) สิ่ งแวดล้ อม  และ  (5 ) เศรษฐกิจ  หรือความ

เจริญก้าวหน้า" ดังกล่าวนั้น ผู้ศึกษามีความเห็นว่า 
เนื่องจากกลุ่มตัวอย่าง และผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ให้ข้อมูล

หลักดังกล่าวเชื่อว่า ตัวแบบแนวทางการปรับปรุงการ

บริหารจัดการดังกล่าว เป็น ตัวแบบท่ีครอบคลุม

สาระสําคัญของแนวคิดการบริหารจัดการที่ ย่ังยืน 
ทันสมัย รวมทั้งสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 
และหากหน่วยงานของรัฐนําไปยึดถือปฏิบัติอย่าง

ต่อเนื่อง เช่น นําไปปรับใช้เป็นกลุ่มตัวชี้วัดสําคัญของ

การบริหารจัดการ (Key Performance Indicators 
หรือ  KPIs) หรือนํ า ไปป รับ ใช้ ใน การจั ด ทํ าแผน

ยุทธศาสตร์สําหรับแนวทางการปรับปรุงการบริหาร

จัดการโดยใช้เทคโนโลยีและเครือข่ายสังคมท่ีทันสมัย

เ พ่ื อ ให้ บ ริ ก า รป ระช าช น ขอ ง โร งพ ย าบ าล รั ฐ             
ในกรุงเทพมหานครแล้ว ย่อมมีส่วนสําคัญทําให้การ

บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ข อ ง โ ร ง พ ย า บ า ล ข อ ง รั ฐ               
ในกรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพและมีชื่อเสียงสูงข้ึน 
พร้อมท้ังได้รับการยอมรับจากประชาชน และสร้าง
ความพึงพอใจให้กับประชาชนเพิ่มมากขึ้น แนวคิด        
ท่ีเกี่ยวกับการท่ีหน่วยงานของรัฐสร้างความพึงพอใจ

ให้กับประชาชนนั้น พอเทียบเคียงได้กับแนวคิดของ 
Jay M. Shafritz, J. Steven Ott, and Yong Suk 
Jang  (2011 : pp. 116-128) ท่ี ให้ความสํ าคัญกับ

ผลงานของหน่วยงานท่ีเน้นไปท่ีความพึงพอใจของ

ประชาชน  
 

ข้อเสนอแนะ 
     ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช้ 
     1.1 ผู้บริหารระดับสูงของโรงพยาบาลของรัฐ        
ในกรุงเทพมหานครควรสร้างความรู้ ความเข้าใจ และ
ทําตัวเป็นแบบอย่างท่ีดีอย่างชัดเจนและต่อเนื่องใน
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เรื่องการปฏิบัติงานโดยนําเทคโนโลยีและเครือข่าย

สังคมที่ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการประชาชนอย่าง

สุจ ริต  จริงจัง และเต็มความสามารถเพ่ิมมากข้ึน        
ใ น ข ณ ะ เ ดี ย ว กั น  โ ร ง พ ย า บ า ล ข อ ง รั ฐ                      
ในกรุงเทพมหานครควรกําหนดนโยบาย และแผนงาน     
ท่ีชัดเจน รวมทั้งจัดการฝึกอบรม หรือพัฒนาบุคลากร

ทุกระดับ เพ่ือให้มีความพร้อมสําหรับการใช้ช่องทาง

การส่ือสารและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยด้วย พร้อมกับนํา

เทคโนโลยีท่ีทันสมัยท่ีเป็นฮาร์ดแวร์ (hardware) เช่น 
ดาวเทียม (satellite) คอมพิวเตอร์ และสมาร์ทโฟน 
(smart phone) รวมท้ังนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยท่ีเป็น

ซอฟท์แวร์ (software) โดยเฉพาะ ซอฟท์แวร์ประยุกต์ 
เช่ น  ไลน์  (Line) มาใช้ สนั บ สนุ น การให้ บ ริก าร

ประชาชนอย่างทันสมัย เป็นสากล และในจํานวนท่ีเพ่ิม

มากขึ้น โดยเฉพาะข้อเสนอแนะให้ผู้บริหารทําตัวเป็น

แบบอย่างท่ีดีในการให้บริการประชาชนอย่างสุจริต      
มุมานะ และเอาใจใส่ประชาชนผู้มารับบริการตรวจ

รักษานั้ น  พอเทียบ เคี ยงได้กับ งาน วิจัยของวิรัช         
วิรัชนิภาวรรณ (2561) "การบริหารจัดการยุคดิจิทัล     
ท่ีมีผลต่อการให้บริการสาธารณะของกรุงเทพมหานคร         
ตามแนวคิดการบริหารจัดการท่ี ย่ังยืน " งานวิจัย

ดั ง ก ล่ า ว ไ ด้ ส นั บ ส นุ น แ ล ะ เส น อ แ น ะ ไ ว้ ว่ า 
กรุงเทพมหานครควรให้บริการสาธารณะในทิศทาง      
ท่ียึดม่ัน ศรัทธา และปฏิบัติงานในลักษณะท่ีสอดคล้อง

และสนับสนุนแนวทางของการปกครองประชาธิปไตย 
เช่ น  ใน ลั กษณ ะ เปิ ดก ว้าง  (openness) โป ร่ ง ใส 
(transparency) แ ล ะ เข้ า ถึ ง  ห รื อ ต ร ว จ ส อ บ ไ ด้ 
(accessibility) ท้ั งนี้  โดยผู้ บ ริห ารควรทํ า ตั ว เป็ น

แบบอย่างท่ีดีในเรื่องดังกล่าวนี้ด้วย 
     1.2 โรงพยาบาลของรัฐในกรุงเทพมหานครควร

นําตัวแบบแนวทางการปรับปรุงการบริหารจัดการโดย

ใช้ เท ค โน โล ยี แ ล ะ เค รื อ ข่ า ย สั ง ค ม ท่ี ทั น ส มั ย             

เ พ่ื อ ให้ บ ริ ก า รป ระช าช น ขอ ง โร งพ ย าบ าล รั ฐ               
ในกรุงเทพมหานคร ตามแนวคิดการบริหารจัดการ      
ท่ีย่ังยืน 5 ด้าน ไปปรับใช้เป็นขั้นตอน หรือกลุ่มตัวชี้วัด

สํ า คั ญ ข อ งก า รป ฏิ บั ติ ง าน  (Key Performance 
Indicators หรือ  KPIs) และนําไปสู่การปฏิบัติจริง 
รวมท้ังนําไปปรับใช้สําหรับการวางแผน และการพัฒนา

ต่ อ ย อ ด ต่ อ ไป ใน อน าค ต อี ก ด้ ว ย  โด ย ตั วแบ บ           
แนวทางการปรับปรุงการบริหารจัดการดังกล่าว           
ควรเรียงตามลําดับความสําคัญจากมากไปน้อย ดังนี้ 
ด้าน (1) คุณธรรม (2) คุณภาพชีวิต (3) สังคม หรือ

ส่วนรวม (4) สิ่งแวดล้อม และ (5) เศรษฐกิจ หรือความ

เจริญก้าวหน้า    
 
ข้อเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งต่อไป 
     1. โรงพยาบาลของรัฐในกรุงเทพมหานคร หรือ

บุคลากรควรทําวิจัยต่อเนื่องเพื่อพิสูจน์หรือค้นหาต่อไป

ว่า เพราะเหตุใดผลการศึกษาครั้งนี้ จึงพบว่า ตัวแบบ

แนวทางการปรับป รุงการบริหารจัดการโดยใช้

เทคโนโลยีและเครือข่ายสังคมท่ีทันสมัยเพ่ือให้บริการ

ประชาชนของโรงพยาบาลรัฐในกรุงเทพมหานครตาม

แนวคิดการบริหารจัดการที่ย่ังยืน 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน
คุณธรรม ด้านคุณภาพชีวิต และด้านสังคม หรือ

ส่วนรวม จึงมีความสําคัญ 3 ลําดับแรก และเพราะเหตุ

ใดด้ าน เศรษฐกิจ  หรือความเจ ริญก้ าวหน้ า  จึ งมี
ความสําคัญในลําดับท้าย 
     2. โรงพยาบาลของรัฐในกรุงเทพมหานคร หรือ

บุคลากร หรือหน่วยงานอื่นควรทําวิจัยเชิงเปรียบเทียบ 
เช่น การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการโดยใช้

เทคโนโลยีและเครือข่ายสังคมท่ีทันสมัยเพ่ือให้บริการ

ประชาชนของโรงพยาบาลรัฐในกรุงเทพมหานครตาม

แนวคิดการบริหารจัดการที่ย่ังยืนกับโรงพยาบาลรัฐ         
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ผลการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับประชาชน โดยสถาบันเศรษฐกิจ
พอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
The results-driven philosophy of sufficiency economy of Citizen by 
Institute of Sufficiency Economy of Rajabhat Rajanagarindra University 
 
สายฝน เสกขุนทด 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
Saifon Sekkhunthod 
Computer Education Program, Faculty of Education, Rajabhat Rajanagarindra University 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับประชาชน         
โดยสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนท่ัวไป ท่ีสมัครเข้ารับ

การอบรม 5 หลักสูตร หลักสูตรละ 40 คน รวมท้ังสิ้น 200 คน เคร่ืองมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม 
สถิติท่ีใช้ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ ANOVA สรุปผลการวิจัยได้ ดังน้ี 
 1.  กลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 200 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (60.00%) อายุระหว่าง 25-34 ปี (29.50%) และ
ส่วนใหญ่อาชีพเกษตรกร (40.00%)  
 2.  ผลการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า  หลังจากประชาชนเข้าโครงการอบรม

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จํานวน 5 หลักสูตรของสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ 1) โครงการสุขภาพดีด้วยหลัก    
4 อ.บนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง 2) โครงการหมอวิถีบ้านๆ เพ่ือการพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 3) โครงการพัฒนากสิกรรมธรรมชาติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4) โครงการผู้นําการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสร้างความม่ันคงใหม่แห่งชาติ และ 5) โครงการทฤษฎีบันได 9 ขั้น เพ่ือความ

พอเพียง ม่ังคั่ ง ย่ังยืน แล้วประชาชนมีพฤติกรรมหรือการปฏิบัติภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.13)             
เพ่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีระดับพฤติกรรมหรือระดับปฏิบัติมากท่ีสุด ได้แก่ ด้านการมีคุณธรรม (ค่าเฉลี่ย 
3.38) ด้านการมีภูมิคุ้มกัน (ค่าเฉล่ีย 3.36) ข้อท่ีมีระดับพฤติกรรมหรือระดับปฏิบัติมาก ได้แก่ ด้านความพอประมาณ 
(ค่าเฉลี่ย 3.07) ด้านความมีเหตุผล (ค่าเฉลี่ย 3.01) และด้านการมีความรู้ (ค่าเฉลี่ย 2.85) 
 3.  การเปรียบเทียบผลการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จําแนกตามเพศ อายุ และอาชีพ     
ของประชาชน พบว่า ประชาชนมีระดับพฤติกรรมหรือระดับปฏิบัติด้านความพอประมาณ ด้านความมีเหตุผล     
ด้านการมีภูมิคุ้มกัน ด้านการมีความรู้ และด้านการมีคุณธรรม และภาพรวม ท้ัง 5 ด้านแตกต่างกันอย่างไม่มี

นัยสําคัญทางสถิติ 
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คําสําคัญ: ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, ประชาชน, ผลการขับเคลื่อน 
 
ABSTRACT 
 This study aimed to present method driven philosophy of sufficiency economy and 
determine the result--driven philosophy of sufficiency economy of citizen by Institute of 
Sufficiency Economy of Rajabhat Rajanagarindra University. The participants consisted of 200 Thai 
people from 5 training courses (40 Thai people per course). Data were collected using 
questionnaire. The statistics employed were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-
test and ANOVA.  
The research results showed that: 
 1. The sample of 200 Thai people. Most are female (60.00%), age between 25-34 years 
old (29.50%) and occupation is famer (40.00%). 
 2. The result-driven philosophy of sufficiency economy was found that after the 5 training 
courses: such as 1) project of good health by 4 things under sufficiency economy, 2) project of 
health care for be self-reliant by philosophy of sufficiency economy, 3) project of developing 
natural farming by philosophy of sufficiency economy, 4) project of leader-driven sufficiency 
economy for establish a new national, and 5) project of 9 step ladder theory for sufficiency, 
wealth, and sustainability. Thai people had the behavior as a whole at a high level ( X =3.13). To 
consider separately, it was found that the morality and the immunity had the behavior at the 
most ( X =3.38) and ( X = 3.36) respectively. On the other hand, the modesty, the rationality 
and the knowledge had the behavior at the high level ( X =3.07), ( X =3.01) and ( X =2.85) 
respectively. 
 3. The comparison of result-driven philosophy of sufficiency economy by sex, age and 
occupation of citizen showed that behaviors of the modesty, the rationality, the immunity, the 
morality, the knowledge and a whole were found no statistically significant difference. 
 
Keywords: philosophy of sufficiency economy, citizen, results-driven 
 
บทนํา 
 “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาท่ีองค์สมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดําริชี้แนะ

แน วท างก ารดํ า เนิ น ชี วิ ต แก่ พ สกนิ ก รช าว ไท ย            

มาโดยตลอดเป็นเวลานาน ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์       
ทางเศ รษฐกิจ  และเม่ื อภ ายหลั ง ได้ท รงเน้ น ยํ้ า        
แนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถดํารงอยู่
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ได้อย่างมั่นคงและย่ังยืนภายใต้ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
“เศ รษ ฐกิ จ พ อ เพี ย ง” เป็ น ป รั ชญ าชี้ แ น วท าง           
ทางการดํ ารงอ ยู่ และปฏิ บั ติ ตนของป ระชาชน           
ในทุกระดับตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน หน่วยงานและ

องค์กร จนถึงระดับรัฐในการพัฒนาและบริหารจัดการ

ประเทศให้ดําเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะ      
ก า ร พั ฒ น า เศ รษ ฐ กิ จ เพื่ อ ใ ห้ ก้ า ว ทั น ต่ อ โล ก              
ยุค โลกาภิ วัตน์  ความพอเพี ยง  หมายถึ ง  ความ

พอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึงความจําเป็นท่ีต้องมี

ระบบภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดีต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ท้ังนี้จะต้อง

อาศัยความรู้ความรอบคอบ และความระมัดระวัง    
อย่างย่ิงในการนําวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผน

และการดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน

จะ ต้อ งเสริมสร้ าง พ้ื น ฐานจิ ต ใจของคน ท้ั งชา ติ 
โดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจ     
ในทุกระดับให้มีจิตสํานึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตย์

สุจริต และให้มีความรอบรู้ท่ีเหมาะสม ดําเนินชีวิตด้วย

ความอดทน มีความเพียร มีสติปัญญา และความ

รอบคอบเพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับ       
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทางด้าน

วัตถุ สังคมสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอก

ได้เป็นอย่างดี การคํานึงถึงการพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาในทุกระดับ โดยเฉพาะคณาจารย์

และบุคลากรทางการศึกษาท่ีเป็นผู้ปฏิบัติหน้าท่ีโดยตรง

ในการสร้างบุคลากรท่ีมีคุณภาพของประเทศท้ังนี้     
เพ่ือเสริมสร้างความตระหนักในคุณค่าตามปรัชญา        
ของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความสมานฉันท์ สันติวิธี       
วิถีประชาธิปไตยพัฒนาคนโดยใช้คุณธรรมเป็นพ้ืนฐาน

ของกระบวนการเรียนรู้ท่ีเชื่อมโยงความร่วมมือของทุก

ภาคส่วน สู่สังคมคุณธรรมคุณภาพสมรรถภาพและ

ประสิทธิภาพ 

 เกษม วัฒนชัย (2550) ได้อธิบายถึง พระราช

ดํ ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอ ยู่ หั วทรงให้

ความหมายของคําว่า เศรษฐกิจพอเพียงว่า ประหยัด

ไม่ใช่ขี้เหนียว ทําอะไรด้วยความละมุนละม่อมด้วยเหตุ

และผล จะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงและทุกคนจะมี

ความสุข และพระองค์ได้ทรงยํ้าคําว่า พอเพียง คือ    
ไม่โลภ ไม่เบียดเบียน และพอเพียงนี้อาจมีมากก็ได้       
แต่ต้องไม่เบียดเบียนคนอ่ืน และต้องพอประมาณ    
ตามอัตภาพ นอกจากนี้ยังได้กล่าวว่า การนําปรัชญา

ขอ ง เศ รษ ฐ กิ จพ อ เพี ย ง ไป ใช้ จ ะ ต้ อ ง มี เงื่ อ น ไข             
3 ประการ คื อ  1) เ งื่ อ น ไ ข ห ลั ก วิ ช า ป รั ช ญ า    
ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการนําหลักวิชาความรู้ 
และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใช้ ท้ังในขั้นวางแผนและ

ปฏิบัติเป็นเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของความรู้ และเป็น

สั ง ค ม แ ห่ ง ก า ร เ รี ย น รู้ 2 ) เ งื่ อ น ไข คุ ณ ธ ร ร ม               
การสร้ างคุณ ธรรมให้ เกิ ด ข้ึน ในสั งคมโดยกลไก        
การเลี้ยงดูในครอบครัว การศึกษาอบรมในโรงเรียน 
การสั่งสอนศีลธรรมจากศาสนา และการฝึกจิตข่มจิต
ของตนเองซ่ึงบุคคล ครอบครัว องค์กรหรือชุมชน        
ท่ีจะนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้จะต้องนํา

ระบบคุณธรรมและความซ่ือสัตย์สุจริตมาประพฤติ

ปฏิบัติก่อน 3) เงื่อนไขในการดําเนินชีวิต ต้องมีความ
รอบรู้ท่ีเหมาะสมในการดําเนินชีวิต มีความเข้มแข็ง 
อดทน มีความเพียร มีสติปัญญา และมีความรอบคอบ        
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับจากหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงจะเป็นระบบเศรษฐกิจแห่งความสุข ระบบ

เศรษฐกิจแห่งคุณธรรม และเป็นระบบเศรษฐกิจเพ่ือ

ความย่ังยืน  เม่ือนํามาประยุกต์ ใช้กับ ตัวเองและ

หน่วยงานจะช่วยให้ชีวิตและหน่วยงานมีความสมดุล 
ท้ังในยามปกติและยามวิกฤตจะมีภูมิคุ้มกันหรือความ

เข้มแข็ง พร้อมรับผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะ

เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดหรือทราบล่วงหน้า 
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 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพระราชดํารัส      
ท่ี พ ระบ าท สม เด็ จพ ระ เจ้ า อ ยู่ หั ว  รั ช ก าล ท่ี  9 
พระราชทานให้ประชาชนดําเนินตามวิถีแห่งการดํารง

ชีพท่ีสมบูรณ์ศานติสุข โดยมีธรรมะเป็นเครื่องกํากับ   
ใจตนเป็นท่ีสําคัญ ซ่ึงสิ่งท่ีพระองค์ทรงรับสั่งมานั้น 
แท้จริ ง  คื อ  วิถี ชี วิ ต ไทย ท่ี ยึด เส้นทางสายกลาง         
ของความพอดี ดังงานวิจัยของเทิดศักดิ์ สุพันดี และ
คณะ (2560, 92) ซ่ึงได้สัมภาษณ์ปราชญ์ผู้พัฒนาแหล่ง

เรียนรู้ พบว่า การมีทัศนคติและมีความศรัทธาเกี่ยวกับ

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู้ในปรัชญา 
หลักการ การปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง      
มีความรู้ในปรัชญาหลักการ การปฏิบัติตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียงอย่างถ่องแท้ตระหนักในความคิด

ท่ีว่าเศรษฐกิจพอเพียงมีประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิต 
นําความรู้ ท่ี ได้จากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      
มาป รับใช้กับการประกอบอาชีพของตน  ศึกษา         
หาความรู้เก่ียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง          
นําความรู้ เพ่ิมเติมเก่ียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาถ่ายทอดให้กับบุคคล อ่ืนๆ  ในชุมชน 
ตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินชีวิตตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่ามีส่วนช่วยแก้ไขปัญหา

เศรษฐกิจของประเทศและส่งเสริมให้คนไทยทุกคน   
ควรจะนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ใน

การดํ ารงชี วิ ตภายใต้ สภาวะเศรษฐกิจปั จจุ บั น         
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการเสริม

พลังให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปได้อย่างมั่นคง

ภายใต้กระแสความเปล่ียนแปลงของโลกาภิวัตน์ โดยให้

ความสําคัญกับการสร้างฐานทางเศรษฐกิจและสังคมให้

เข้มแข็งรักษาความสมดุลของทุนและทรัพยากรในมิติ

ต่างๆ สามารถปรับตัวพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง

ต่างๆ ได้อย่างเท่าทัน และนําไปสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข

ของประชาชนชาวไทยในที่สุด  

 การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นการเสริมพลังให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปได้

อ ย่ าง ม่ั น ค งภ าย ใต้ ก ระแส โลก า ภิ วั ต น์  โดย ให้

ความสําคัญกับการสร้างฐานรากทางเศรษฐกิจและ

สั งคมให้ เข้มแ ข็ง รักษาความสมดุลของทุนและ

ทรัพยากรในมิติต่างๆ ตลอดจนสามารถปรับตัวพร้อม

รับต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างเท่าทัน และ

นําไปสู่ความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชนชาวไทย โดย
วิธีการขับเคลื่อนจะเป็นลักษณะเครือข่ายและระดม

พลังจากทุกภาคส่วน ได้แก่ เครือข่ายด้านประชาสังคม

และชุมชน และ เครือข่ายธุรกิจเอกชน นอกจากนี้แล้ว

ยังมีเครือข่ายสนับสนุนตามภารกิจ เช่น เครือข่ายสร้าง
กระบวนการ เครือข่ายวิชาการเรียนรู้ และเครือข่าย

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (คณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2552, 5) จากการสร้าง
ขบวนการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ร่วมกับภาคีการพัฒนาต่างๆ ได้พบประเด็นท่ีน่าสนใจ 
ดังน้ี 
 1. คน ไทยส่ วน ใหญ่ ข าดภู มิ คุ้ ม กั น ในการ       
รับ มือการเปลี่ ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสั งคม 
ประเทศไทยหลีกเลี่ยงไม่ได้ท่ีต้องเผชิญกับการไหล    
เข้ามาของกระแสโลกาภิวัตน์ และโดยเน้ือแท้ยังมีความ

ไม่พร้อมท่ีจะรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน     
ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างดีพอ 
เห็นได้จากปัญหาต่างๆ  ท่ี เกิด ข้ึนมาต้ังแต่วิกฤต

เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ปี 2540 ท่ี ส ะ ท้ อ น ใ ห้ เ ห็ น ว่ า

ประเทศไทยยังขาดความรู้ เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
หรือกล่าวได้ว่า ยังขาดภูมิคุ้มกันท่ีดี การขาดภูมิคุ้มกัน

ท่ีดี คือ ยังพ่ึงพาตนเองไม่ได้ และขาดความพอดี
ด้านจิตใจ คนส่วนมาก มีสภาวะจิตใจท่ีไม่เข้มแข็ง 
ข าดจิ ต ส ำนึ ก ท่ี ดี ไ ม่ มี ค ว าม เอ้ื อ อ าท ร  ไ ม่ รู้ จั ก

ประนีประนอม นึกถึงแต่ผลประโยชน์ส่วนตัว 
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 2. การสร้ างขบ วนการขับ เคลื่ อนป รัชญ า       
ของเศรษฐกิจพอเพียง นับตั้งแต่มีพระบรมราโชวาท

และพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลท่ี 9 ในปี พ.ศ. 2517 เป็นต้นมา พบว่าพระองค์

ท่านได้ทรงเน้นยํ้าแนวทางการพัฒนาท่ีอยู่บนพื้นฐาน

ของการพ่ึงตนเอง ความพอมี พอกิน พอใช้ การรู้จัก
ความพอประมาณการคํานึงถึงความมีเหตุผล การสร้าง
ภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 
       3. ทรงเตือนสติประชาชนคนไทยไม่ให้ประมาท 
ตระหนักถึงการพัฒนาตามลําดับข้ันตอนท่ีถูกต้อง    
ตามหลั กวิช าการ  ท้ั งนี้  การขับ เคลื่ อนป รัชญ า        
ของเศรษฐกิจพอเพียง มี เป้าหมายหลักเพ่ือสร้าง

เครือข่ายเรียนรู้ ให้มีการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียง     
ไปใช้เป็นกรอบแนวคิด เป็นแนวทางในการปฏิบัต ิ
ตลอดจน เป็ น ส่ วนหนึ่ งของวิถี ชี วิ ตของคน ไทย            
ในทุกภาคส่วน 
  สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ราชนครินทร์ มีภารกิจสําคัญท่ีต้องดําเนินการอย่าง

ต่อ เนื่ อง คือ  ภารกิจการขับเคลื่ อนหลักป รัชญา       
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปยังทุกภาคส่วน  ท้ั งภาค

การศึกษา ภาคการเกษตร ภาคธุรกิจ ภาคส่ือมวลชน 
ภาคสถาบันการเมือง และภาค รัฐ  ผ่ าน รูปแบบ

โครงการ/กิจกรรมท่ีหลากหลาย ดังนั้น การขับเคลื่อน

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านกระบวนการ

เรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับประชาชนเป็นการเตือนสติ

ให้ประชาชนดําเนินชีวิตในความพอประมาณ มีเหตุผล 
มีภู มิคุ้มกัน  สามารถรองรับผลกระทบของความ

เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นบนพื้นฐานของความรู้และ

คุณธรรม ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ท่ีจะนําเสนอวิธีการ

ขับเคล่ือน และผลการขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงระดับประชาชน เพ่ือขยายผลไปยังภาคส่วน

อ่ืนๆ ต่อไป  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
  การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือนําเสนอวิธี     
การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับ

ประชาชน และเพ่ือศึกษาผลการขับเคล่ือนปรัชญา    
ของเศรษฐกิจพอเพียงระดับประชาชน โดยสถาบัน

เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
  
ขอบเขตของการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยกําหนดขอบเขตการวิจัย 
ดังนี้  
 1. ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่าง       
ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนทั่วไป ท่ีสมัครเข้ารับการ

อบรม หลักสูตรละ 40 คน 5 หลักสูตร รวมท้ังสิ้น     
200 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีตรงตามเงื่อนไขสมัครใจ

เข้ารับการอบรม (volunteer nonrandom method) 
  2. ขอบเขตด้านตัวแปร  
           ตัวแปรต้น  ได้แก่ คุณลักษณะส่วนบุคคล    
ของประชาชน ประกอบด้วย เพศ อายุ และอาชีพ 
     ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลการขับเคลื่อนปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ด้านความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันท่ีดี การมีความรู้ และ
การมีคุณธรรม 
  3. ขอบเขตด้านเวลา การวิจัยคร้ังนี้ ดําเนินการ

ในช่วงภาคเรียนท่ี 2/2558 ซ่ึงอบรมท้ังภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติ พักค้างคืน ณ  สถานท่ีฝึกอบรมจํานวน       
5 โครงการ ดังนี้ 
  โครงการสุขภาพดีด้วยหลัก 4 อ .บนพื้นฐาน

เศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันท่ี 8-10 มีนาคม 2559 
(หลักสูตร 3 วัน 2 คืน) 
  โครงการหมอวิถีบ้านๆ เพ่ือการพ่ึงตนเองตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวัน ท่ี     
12-14 มีนาคม 2559 (หลักสูตร 3 วัน 2 คืน)  
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  โครงการพัฒนากสิกรรมธรรมชาติ ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันท่ี 24-27 
มีนาคม 2559 (หลักสูตร 4 วัน 3 คืน) 
 โครงการผู้นําการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง  
เพ่ือสร้างความมั่นคงใหม่แห่งชาติ ระหว่างวันท่ี 21-24 
เมษายน 2559 (หลักสูตร 4 วัน 3 คืน) 
 โครงการทฤษฎีบันได 9 ขั้น เพ่ือความพอเพียง    
ม่ังคั่ง ย่ังยืน ระหว่างวันท่ี 14-15 พฤษภาคม 2559 
(หลักสูตร 2 วัน 1 คืน) 
 4. ขอบ เขต ด้ านสถาน ท่ี  ฐานการเรียน รู้

ภาคสนามของสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัย

ราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า         
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
  1. เครื่องมือในการวิจัย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ

วิจัยได้แก่ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยยึดหลัก

ตามแนวคิ ดทฤษ ฎีและผลงานวิ จั ย ท่ี เกี่ ยวข้ อง         
เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 1 ฉบับ มีจํานวน 
2 ตอน ดังนี้   
  ตอนท่ี 1 คุณลักษณะส่วนบุคคลของประชาชน 
ได้แก่ เพศ อายุ และอาชีพ 
  ตอนท่ี 2 ผลการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 5 ด้าน คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล

การมีภูมิคุ้มกันท่ีดี การมีความรู้ และการมีคุณธรรม

  ประเมินความเที ่ยงตรงของแบบสอบถาม    
เพื ่อหาค่าความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับ

แบบสอบถาม หรือค่า IOC โดยผู้ เชี่ยวชาญจํานวน        
3 ท่าน พบว่าแบบสอบถามมีค่า IOC เท่ากับ 1.00       
ทุกข้อ แสดงว่า ข้อคําถามวัดได้ตรงตามจุดประสงค์

หรือตรงตามเน้ือหาทุกข้อ ถือว่าข้อคําถามข้อนั้น

สามารถนําไปใช้สอบถามกลุ่มเป้าหมายจริงได้ หลังจาก

นั้นนําแบบสอบถามไปทดลองใช้ประชาชนท่ีเข้ารับการ

อบรมในโครงการอบรมสมาชิกศูน ย์การเรียน รู้

เศรษฐกิจพอเพียงและโครงการอัน เนื่ องมาจาก

พระราชดําริ ระดับหมู่บ้านและระดับอําเภอดีเด่น       
ในวันท่ี 22- 23 ธันวาคม 2558 จํานวน 30 คน โดยใช้

สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (ล้วน สายยศ และ
อังคณา สายยศ, 2538) ซ่ึงได้ค่าความเชื่อมั่นท้ังฉบับ

เท่ากับ .838     
  2. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บรวบรวม

ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามได้แบบสอบถาม

ตอบสมบูรณ์ครบถ้วนกลับคืนร้อยละ 100 และเก็บ
รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยจัดเสวนากลุ่ม (focus 
group) คั ด เลื อกผู้ เข้ าร่ วม เสวนาโดย วิธี เจาะจง 
ประชาชนท่ีผ่านการฝึกอบรมแล้ว 15 คน ซ่ึงเป็นการ

ติดตามผลหลังเข้ารับการอบรมแล้ว 1 เดือน 
  3. การวิเคราะห์ข้อมูล  
      3.1 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์สําเร็จรูป ดังน้ี 
              1) ลักษณะส่วนบุคคลของประชาชน 
วิเคราะห์โดยใช้ค่าความถ่ี และร้อยละ แล้วนําเสนอ

ข้อมูลในรูปตารางพร้อมท้ังคําบรรยายใต้ตาราง 
              2) ผลการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงท้ัง 5 ด้าน วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  
         3) เปรียบเทียบผลการขับเคลื่อนปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง จําแนกตามเพศ วิเคราะห์โดย        
การทดสอบค่าที (t-test) จําแนกตามอายุ และอาชีพ
วิเคราะห์โดยการทดสอบความแปรปรวน (ANOVA) 
     3.2 วิ เคราะห์ข้อ มูล เชิ งคุณภาพ ด้วยการ

วิเคราะห์เน้ือหา (content analysis)  
  4. เกณฑ์การประเมินระดับพฤติกรรม/ปฏิบัติ 
   คะแนนเฉล่ีย 3.20-4.00 หมายถึง ประชาชน

แสดงพฤ ติก รรมหรือป ฏิบั ติ ใน ระดั บ มาก ท่ี สุ ด          
(ทําทุกครั้ง) 
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   คะแนนเฉล่ีย 2.41-3.19 หมายถึง ประชาชน

แสดงพฤติกรรมหรือปฏิบัติ ในระดับมาก (ทําเป็น    
ส่วนใหญ่ ทําบ่อย) 
   คะแนนเฉล่ีย 1.61-2.40 หมายถึง ประชาชน

แสดงพฤติกรรมหรือปฏิบัติในระดับปานกลาง (ทําบ้าง

เป็นบางคร้ัง) 
   คะแนนเฉล่ีย 0.81-1.60 หมายถึง ประชาชน

แสดงพฤติกรรมหรือปฏิบัติในระดับน้อย (ทําบ้าง        
แต่น้อยคร้ัง) 
   คะแนนเฉล่ีย 0.00-0.80 หมายถึง ประชาชน

ไม่แสดงพฤติกรรมหรือปฏิบัติ (ไม่เคยทําเลย) 
 
ผลการวิจัย 
  1. วิธีการขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับประชาชน ดําเนินการโดยสถาบัน

เศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการอบรมภาคทฤษฎี

และเชิงปฏิบัติการ จํานวน 5 หลักสูตร ดังนี้ 
   1.1 โครงการอบรมหลักสูตร “สุขภาพดีด้วย

หลัก 4 อ. บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง” ระหว่างวันท่ี 
8-10 มีนาคม พ .ศ . 2559 มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือให้     
ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ หลักการดูแลสุขภาพ

ตนเอง ตามแบบวิถีพอเพียง 2) เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมให้แก่ ผู้ เข้ าอบรม  โดยใช้หลักป รัชญ า

เศรษฐกิจพอเพียง และ 3) เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสามารถ

นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการดูแล

สุ ข ภ าพ ตน เอ งต ามห ลั ก  4  อ . ไป ป ระ ยุ ก ต์ ใช้                
ในชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้า

อบรม ได้แก่ ประชาชนท่ัวไป เนื้อหาการฝึกอบรม  
ได้แก่ ความรู้เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เพ่ือการพ่ึงตนเองแบบบ้านๆ การบริหารอารมณ์      
เพื่อสุขภาพท่ีดี อากาศกับการดํารงชีพ กิจกรรมเล่าสู่
กันฟัง แบ่งปันประสบการณ์  ออกกําลังกาย โยคะ    

ปรับสมดุล การปลูกผักปลอดสารพิษ การผลิตปุ๋ย

อินทรีย์ และอาหารเพื่อสุขภาพ 
 1.2 โครงการอบรมหลักสูตร “หมอวิถีบ้านๆ 
เพ่ือการพ่ึงตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง” ระหว่าง

วัน ท่ี  12–14 มีนาคม พ .ศ . 2559 มีวัตถุประสงค์        
1) เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ หลักการ

ดูแลสุขภาพตนเองตามแบบวิถีพอเพียง 2) เพ่ือปลูกฝัง

คุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ผู้ เข้าอบรม โดยใช้หลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) เพ่ื อให้ผู้ เข้ าอบรม

สามารถนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง และหลักการ

ดูแลสุขภาพตนเองไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน      
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 4) เพ่ือสืบทอดองค์ความรู้

ด้านแพทย์ทางเลือกให้กว้างขวางข้ึน โดยมีผู้เข้าอบรม

ได้แก่ ประชาชนท่ัวไป และอาสาสมัครประจําหมู่บ้าน 
เนื้อหาการฝึกอบรม ได้แก่ กายวิภาคขั้นพื้นฐาน 
ประวัติการนวดแผนไทย เส้นประธาน 10 เพ่ือการนวด

อย่างถูกวิธี การนวดพ้ืนฐาน การนวดแบบเฉลยศักดิ์ 
การนาบหม้อเกลือ การทับอิฐ การนั่งถ่าน การแช่และ
อาบสมุนไพร การพอกสมุนไพร การทําลูกประคบ   
จากสมุนไพร การประคบ และปฏิบัติกตัญญูต่อสถานท่ี 
 1.3 โครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนา        
กสิกรรมธรรมชาติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง” ระหว่างวันท่ี 24–27 มีนาคม พ.ศ. 2559       
มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ 
ความเข้าใจเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     
2) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนําหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 
ท้ังด้านการประกอบอาชีพความเป็นอยู่ ได้อย่างมี

ประสิท ธิภาพ  และประสิท ธิผล  3 ) เพ่ื อรณ รงค์          
ให้ประชาชนตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการ

ลดการใช้สารเคมีและใช้หลักกสิกรรมธรรมชาติในการ

ประกอบอาชีพ และ 4) เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
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ให้ กั บ ผู้ เข้ า รั บ ก ารอบ รม  โดย ยึ ดหลั กป รัชญ า           
ของเศรษฐกิจพอเพี ยง  โดยมีผู้ เข้ าอบรม  ได้แก่ 
ป ระช าช น ท่ั ว ไป  เนื้ อ ห าก า รฝึ ก อ บ รม  ไ ด้ แ ก่            
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาพลังกาย 
พลังจิต พลังปัญญา การปลูกป่า 5 ระดับ ศึกษาดูงาน

นอกสถานท่ี การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พ อ เพี ย ง  เศ รษ ฐ กิ จพ อพี ย งข อ งค น แถ วห น้ า             
ฝึกปฏิบั ติการฐานฅนรักษ์แม่ธรณี  ฐานฅนมีน้ํายา 
ฐานฅนรักษ์สุขภาพ หลักกสิกรรมธรรมชาติเพื่อความ

ม่ังคั่ง ม่ันคงของชีวิต และการทําแผนยุทธศาสตร์             
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.4 โครงการอบรมหลักสู ตร  “ผู้ นํ าการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการสร้างความม่ันคง

ใหม่แห่งชาติในสังคมประชาคมอาเซียน” ระหว่างวันท่ี 
21–24 เมษายน พ.ศ. 2559 มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือให้ 
ผู้ เข้ าอบ รม มีความ รู้ความ เข้ า ใจ ในหลั กทฤษฏี        
หลักปฏิบัติ และหลักคุณธรรมตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
รัชกาลท่ี 9 2) เพ่ือให้ผู้ เข้าอบรมนําความรู้ท่ีได้รับ       
ไปขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์ในระดับนโยบาย และการ
ปฏิบัติให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของสังคมไทย

ตามแนวการพัฒนาอย่างย่ังยืนบนพื้นฐานปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม

อ า เ ซี ย น  แ ล ะ 3) เ พ่ื อ ส ร้ า ง เค รื อ ข่ า ย ผู้ นํ า                  
การเปลี่ยนแปลงประเทศไทยตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงในระดับนโยบายท้ังภาครัฐบาล    
ภาควิชาการ ภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาค

ประชาสังคมและสื่อ กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้กําหนด

นโยบายระดับประเทศ ระดับองค์กร หรือระดับท้องถ่ิน 
หรือผู้ ท่ี สนใจ  ผู้บริหารหรือผู้นํ า ท่ี เกี่ ยวข้องด้าน

เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการตามแนว

พระราชดําริ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศ 

ผู้ บ ริห ารในภาค รัฐ  ภาค งานราชการทุ ก ระ ดับ 
สถานศึกษา ผู้นําท้องถ่ิน ผู้นําภาคประชาชน ผู้นําภาค

ธุรกิจเอกชน ผู้นําภาคประชาสังคม มูลนิธิ ชมรม 
สมาคม ผู้นําด้านสื่อมวลชน และ ผู้สนใจท่ัวไป เนื้อหา

ของการฝึกอบรม ได้แก่  การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

พอเพี ยงเพื่ อการสร้ างความ ม่ันคงให ม่แห่ งชาติ        
เพ่ือความเป็นเลิศในประชาคมอาเซียน  หลักการ       
ทรงงาน  (การอนุรักษ์และพัฒนา) และถอดรหัส       
พระมหาชนก การพัฒนาพลังกาย พลังจิต  พลังปัญญา 
การปลูกป่า 5 ระดับตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ        
ฝึกปฏิบัติการฐานจุลินทรีย์สิ่งมีชีวิตมหัศจรรย์ ฅนรักษ์   
แ ม่ ธรณี  ฐ าน ฅน มี น้ํ า ย า  ฐ าน ฅน รัก ษ์ สุ ข ภ าพ           
การจัดการพื้นท่ีตามศาสตร์พระราชา การกู้วิกฤตชาติ
ด้ วยศาสต ร์พระราชา  ยุทธศาสต ร์  ยุทธวิธีและ

กระบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสร้าง

ความม่ันคงใหม่แห่งชาติในสังคมประชาคมอาเซียน 
 1.5 โครงการอบรมหลักสูตร “ทฤษฎีบันได     
9 ขั้น สู่ความพอเพียง ม่ังคั่ง ย่ังยืน” ระหว่างวันท่ี    
14–15 พฤษภาคม  พ .ศ . 2559  มี วั ต ถุ ป ระสงค์          
1) เพ่ือให้ผู้ เข้ารับอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจ      
เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) เพ่ือให้ผู้เข้า

อบรมได้รับความรู้และเข้าใจทฤษฎีบันได  9 ขั้น        
อันเป็นพ้ืนฐานท่ีนําไปสู่การดํารงชีวิตตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอพียงได้ 3) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม

สามารถนํ าหลักป รัชญ าของเศรษฐกิจพอเพี ยง          
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันท้ังด้านการประกอบ

อาชีพ  ความเป็นอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 4) เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้กับผู้

เข้ารับการอบรม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง โดยมีผู้ เข้าอบรม ได้แก่ประชาชนท่ัวไป 
เนื้อหาของการฝึกอบรม ได้แก่ หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีบันได 9 ขั้น 
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แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการ เศรษฐกิจพอเพียงข้ันพ้ืนฐาน 
ได้แก่ การปลูกผักสวนครัว การทํายาดมสมุนไพร     
การทําบ้านดิน การปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง
การพัฒนาพลังกาย พลังจิต พลังปัญญา การทําบุญ    
ใส่บาตร ฟังเทศน์ฟังธรรม ฝึกปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียง

ขั้นก้าวหน้าการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพ่ือการจําหน่าย    
การสร้างเครือข่ายตามหลักทฤษฎีบันได 9 ขั้น  
 2.  ผลการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับประชาชน โดยสถาบันเศรษฐกิจ
พอเพียงมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
  2.1 กลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 200 คน ส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60.00 อายุระหว่าง      
25-34 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.50 รองลงมาอายุระหว่าง 
34-44 ปี  คิ ด เป็ น ร้อยละ  28.50 ส่ วน ใหญ่ อ าชี พ

เกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 40.00 รองลงมาประกอบ

ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 20.50  
  2.2 ผลการขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง มีประเด็นท่ีน่าสนใจสรุปได้ดังนี้ 
   1) ผ ล ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น ป รั ช ญ า            
ของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า หลังจากประชาชนเข้า

โครงการอบรมหลักสูตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

พอเพียงแล้วมีพฤติกรรมหรือการปฏิบัติในภาพรวมอยู่

ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.13) เพ่ือพิจารณารายด้าน

พบว่า ด้าน ท่ี มีระดับพฤติกรรมหรือระดับปฏิบัต ิ     
มากท่ีสุด ได้แก่ ด้านการมีคุณธรรม (ค่าเฉลี่ย 3.38)      
ด้านการมีภู มิคุ้มกัน  (ค่าเฉลี่ย 3.36) ข้อท่ี มีระดับ

พฤติกรรมหรือระดับปฏิบั ติมาก ได้แก่ ด้านความ

พอประมาณ  (ค่าเฉลี่ย 3.07) ด้านความมีเหตุผล 
(ค่าเฉลี่ย 3.01) และ ด้านการมีความรู้ (ค่าเฉลี่ย 2.85) 
   2) ผ ล ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น ป รั ช ญ า             
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านความพอประมาณ พบว่า 
หล ังจ ากประชาชน เข ้า โครงการอบรมหลักสูตร     

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว มีพฤติกรรมหรือ

การปฏิบัติด้านความพอประมาณ  อยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย 3.07) เพ่ือพิจารณารายข้อพบว่า ข้อท่ีมีระดับ

พฤติกรรมหรือระดับปฏิบัติมากท่ีสุด ได้แก่ 
   ข้อ 1.10 ท่านพอดี  พอประมาณ  และ

พอใจในสิ่งท่ีมี ยินดีในสิ่งท่ีได้ ไม่โลภ ซ่ึงเร่ิมจากใจ      
ท่ี รู้จักพอเป็นการปฏิบัติตามทาง สายกลางหรือ

มัชฌิมาปฏิปทา (ค่าเฉลี่ย 3.59) 
   ข้อ 1.7 ท่านซ้ือของสินค้าอุปโภคบริโภค

เท่าท่ีจําเป็น (ค่าเฉลี่ย 3.47) 
   ข้อ  1.1 ท่ าน ใช้ วิ ถี ค วาม เป็ นอ ยู่แบบ    
เรียบง่าย (ค่าเฉลี่ย 3.44) 
  ข้อ 1.9 ท่านออมเงินตามฐานะและกําลัง

ก่อน หลังจากนั้นจึงทํามาใช้จ่ายในชีวิตประจําวัน 
(ค่าเฉลี่ย 3.41) 
  3) ผลการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอ เพี ย งด้ านความ มี เห ตุ ผล  พ บ ว ่า  ห ล ัง จ า ก

ประชาชนเข้าโครงการอบรมหลักสูตรการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจพอเพียงแล้ว มีพฤติกรรมหรือการปฏิบัติ  
ด้านความมีเหตุผล อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.01) 
เพ่ือพิจารณารายข้อพบว่า ข้อท่ีมีระดับพฤติกรรมหรือ

ระดับปฏิบัติมากท่ีสุด ได้แก่ 
  ข้ อ  2.1 ท่ านฝึ ก จิ ตข่ ม ใจตน เอ งให้ มี

คุณธรรม กินอยู่ตามอัตภาพ พ่ึงพาตนเองอย่างเต็ม

ความสามารถ ไม่ทําอะไรเกินตัว ดําเนินชีวิตโดยไม่

เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน (ค่าเฉลี่ย 3.73) 
  ข้อ 2.9 ท่านใช้เหตุผลเพ่ือหาข้อบกพร่อง

เม่ือเกิดข้อผิดพลาดจากการทํางาน และชีวิตประจําวัน 
(ค่าเฉลี่ย 3.59) 
  ข้อ 2.8 ท่านวางแผนการทํางานอย่างเป็น

ระบบ แบบแผน (ค่าเฉลี่ย 3.45) 
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   ข้อ 2.10 ท่านพัฒนาตนเองครอบครัว

ชุมชน ประเทศชาติ ให้ก้าวหน้าไปพร้อมกับความ

สมดุล ม่ันคง และย่ังยืน (ค่าเฉลี่ย 3.20) 
  4) ผลการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงด้านการมีภูมิคุ้มกัน พบว่า หลังจากประชาชน

เข้าโครงการอบรมหลักสูตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

พอเพียงแล้ว มีพฤติกรรมหรือการปฏิบัติด้านการมี

ภู มิคุ้ มกัน  อยู่ ในระดับมาก ท่ีสุด  (ค่ าเฉลี่ ย  3.36)      
เพ่ือพิจารณารายข้อพบว่า ข้อท่ีมีระดับพฤติกรรมหรือ

ระดับปฏิบัติมากท่ีสุด ได้แก่ 
  ข้อ 3.5 ท่านจัดสิ่งแวดล้อมภายในบ้าน 
ปลูกต้นไม้ กําจัดขยะให้สะอาด (ค่าเฉลี่ย 3.73) 
  ข้อ 3.4 ท่านมีสขุภาพจิตและสุขภาพกายดี

ค่าเฉลี่ย 3.59) 
  ข้ อ  3.8 ท่ าน ป ฏิ บั ติ ตนตามป รัชญ า           
ของเศรษฐกิ จพอเพี ยงโดยการลดการพ่ึ งพาจาก

ต่างประเทศเน้นการใช้สินค้าท่ีผลิตด้วยตนเอง หรือผลิต

ในประเทศไทย (ค่าเฉลี่ย 3.56) 
  ข้อ 3.1 ท่านดูแลสุขภาพตนเองให้แข็งแรง

อย่างสม่ําเสมอ (ค่าเฉลี่ย 3.47) 
   ข้อ 3.9 ท่านสร้างภูมิคุ้มกันหรือป้องกัน

ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นให้กับตนเอง (ค่าเฉลี่ย3.43) 
   ข้อ 3.3 ท่านมีความสุข ความอบอุ่นกับ

สมาชิกในครอบครัว (ค่าเฉลี่ย 3.41) 
   ข้ อ  3.6 ท่ าน เต รี ย ม ตั ว ใ ห้ พ ร้ อ ม รั บ

ผลกระทบและความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงต่างๆ    
ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (ค่าเฉลี่ย 3.27) 
  5) ผลการขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงด้านการมีความรู้ พบว่า หลังจากประชาชน

เข้าโครงการอบรมหลักสูตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

พอเพียงแล้ว มีพฤติกรรมหรือการปฏิบัติด้านการมี

ความรู้ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 2.85) เพื่อพิจารณา

รายข้อพบว่า ข้อที่มีระดับพฤติกรรมหรือระดับปฏิบัติ

มากท่ีสุด ได้แก่ ข้อ 4.6 ท่านมีความรอบรู้ เกี่ยวกับ
วิชาการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน มีความรอบคอบ
ท่ีจะนําความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน      
เพ่ื อประกอบการวางแผนและความระมัดระวัง         
ในข้ันปฏิบัติ (ค่าเฉลี่ย 3.58) 
  6) ผลการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงด้านการมีคุณธรรม พบว่า หลังจากประชาชน

เข้าโครงการอบรมหลักสูตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

พอเพียงแล้ว มีพฤติกรรมหรือการปฏิบัติด้านการมี

คุณ ธรรม  อ ยู่ ในระดับมาก ท่ีสุ ด  (ค่ า เฉลี่ ย  3.38)        
เพ่ือพิจารณารายข้อพบว่า ข้อท่ีมีระดับพฤติกรรมหรือ

ระดับปฏิบัติมากท่ีสุด ได้แก่ 
  ข้อ 5.8 ท่านยึดม่ันในแนวทางคุณธรรม 
จริยธรรมในการดําเนินชีวิต (ค่าเฉลี่ย 3.74) 
  ข้อ 5.7 ท่านมีจิตใจท่ีเข้มแข็งสามารถต่อสู้

กับความไม่ เพี ยงพอ  และต้องการของตนเองได้ 
(ค่าเฉลี่ย 3.62) 
  ข้อ 5.2 ท่านพ่ึงตนเอง และแนะนําให้

สมาชิกทุกคนในครอบครัวพ่ึงตนเองให้มากท่ีสุด 
(ค่าเฉลี่ย 3.58) 
    ข้อ 5.4 ท่านมีความตระหนักในคุณธรรม   
มีความซ่ือสัตย์สุจริต มีความอดทน มีความเพียร      
ใช้สติปัญญาในการดําเนินชีวิตมีความประหยัด มีวินัย 
สุภาพ สะอาด สามัคคีและมีน้ําใจ (ค่าเฉลี่ย 3.47) 
    ข้อ 5.6 ท่านรู้หน้าท่ีและกระทําตามหน้าท่ี

ของตนให้ดีท่ีสุดเพ่ือเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ (ค่าเฉลี่ย 3.44) 
   ข้ อ  5.10 ท่ าน อ นุ รั ก ษ์ แ ล ะ สื บ ท อ ด

ประเพณีอันดีงามของชุมชน (ค่าเฉลี่ย 3.44) 
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   ข้ อ  5.1 ท่ าน ใช้ จ่ ายอ ย่ างคุ้ ม ค่ า  เกิ ด
ประโยชน์สุด กินอยู่อย่างประหยัด ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่

อย่างคุ้มค่า (ค่าเฉลี่ย 3.37) 
   ข้อ 5.9 ท่านมักจะเสียสละสิ่งต่างๆ และ 
เสียสละเวลาเพ่ือประโยชน์สุขของส่วนรวมและผู้อ่ืน 
(ค่าเฉลี่ย 3.27) 
  3. การเปรียบเทียบผลการขับเคลื่อนปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
        3.1 ผลการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ประชาชนท้ังเพศชายและเพศหญิงมีความ

พอประมาณ ความมีเหตุผล การมีความรู้ และภาพรวม

ท้ัง 5 ด้าน มีระดับพฤติกรรมหรือระดับปฏิบัติในระดับ

มาก ส่วนด้านการมีภูมิคุ้มกัน และด้านการมีคุณธรรม  
มีระดับพฤติกรรมหรือระดับปฏิบัติในระดับมากท่ีสุด     
ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบระหว่างเพศชายและเพศหญิง 
พบว่า ผลการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 
 3.2 ผลการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพี ยง  ประชาชน ท่ี มีอายุแตก ต่างกัน มีความ

พอประมาณ  ความมีเหตุผล การมีภู มิคุ้มกัน การมี

คุณธรรม การมีความรู้ และภาพรวม ท้ัง 5 ด้าน แตกต่าง
กันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ โดยประชาชนท่ีมีอายุ

แตกต่างกันมีความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมี
ความรู้ และภาพรวมทั้ง 5 ด้าน มีระดับพฤติกรรมหรือ

ระดับปฏิบัติในระดับมาก ส่วนด้านการมีภูมิคุ้มกัน และ
ด้านการมีคุณธรรม มีระดับพฤติกรรมหรือระดับปฏิบัติ

ในระดับมากท่ีสุด  
 3.3 ผลการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ประชาชนท่ี มีอาชีพแตกต่างกันมีความ

พอประมาณ  ความมีเหตุผล การมีภู มิคุ้มกัน การมี

คุณธรรม การมีความรู้ และภาพรวม ท้ัง 5 ด้าน แตกต่าง
กันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ โดยประชาชนท่ีมีอาชีพ

แตกต่างกันมีความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมี
ภูมิคุ้มกัน และภาพรวมทั้ง 5 ด้าน มีระดับพฤติกรรม

หรือระดับปฏิบัติในระดับมาก ส่วนด้านการมีความรู้ 
และด้านการมีคุณธรรม มีระดับพฤติกรรมหรือระดับ

ปฏิบัติในระดับมากท่ีสุด  
 4.  ผลการจัดเสวนากลุ่ม (focus group)  
           ผู้ร่วมเสวนาได้พูดคุยบอกเล่าความรู้สึก หรือ

บอกเล่าถึงการกระทําของตนหลังจากได้ผ่านการอบรม

ไปแล้ว ว่าได้นําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป

ประยุกต์ใช้ในประเด็นดังกล่าวต่อไปนี้อย่างไร ประเด็น

เสวนามีท้ังหมด 5 ประเด็น ดังน้ี 
 4.1 ด้านการเรียนรู้ ประชาชนให้ข้อมูลว่า  
 “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสอนให้ผมต้อง
พ่ึงตนเองด้านการทํางาน การประกอบอาชีพเป็นอย่าง
มาก ตนแลเป็นท่ีพ่ึงแห่งตน ผมต้องขยันมากขึ้น” 
 “เศรษฐกิจพอเพียงสอนให้รู้จักพอประมาณ  
ในการทํางาน ไม่หักโหมเกินไป เพราะไม่เกิดประโยชน์
อย่างย่ังยืน และสอนให้รู้จักป้องกันความเสี่ยงท่ีจะ
เกิ ด ข้ึนห ากหนู อ่ านหนั งสื อ สอบ ใน ระยะ เวล า        
กระชั้นชิด” 
 4.2 ด้านการดูแลรักษาสุขภาพ ประชาชน      
ให้ข้อมูลว่า 
 “ทําความสะอาดห้องน้ํา ห้องส้วมบ่อยมากข้ึน 
โดยใช้น้ํ ายาเอนกประสงค์ ท่ี เรียนไปจากสถาบัน
เศรษฐกิจพอเพียง” 
 “ตอนนี้ ได้ ทําสบู่ เหลวใช้ เองในครอบครัว         
ได้เรียนรู้วิธีการทําจากฐานฅนมีน้ํายาไป ผสมสมุนไพร
หลายอย่าง เช่น น้ํามะขามเปียก ขม้ินชัน ดอกอัญชัน 
น้ํานมข้าว ทําให้ดีต่อสุขภาพและประหยัดค่าใช้จ่าย” 
 “ผมชอบฐานฅนรักษ์แม่ธรณีมากครับ ผมพึ่ง
ทราบว่าการใส่ปุ๋ยเป็นการบํารุงดิน แล้วดินไปบํารุงพืช 
ผมเข้าใจผิดมาตลอดว่าการใส่ปุ๋ยคือการให้อาหารพืช 
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แต่จริงๆ ปลายทางสุดท้ายก็คือทําให้พืชเจริญเติบโต 
และให้ประโยชน์ 4 อย่าง ทําให้มนุษย์พออยู่ พอกิน 
พอใช้ และพอร่มเย็น”  
 4.3 ด้านเศรษฐกิจและการใช้จ่าย ประชาชน

ให้ข้อมูลว่า  
 “ดิฉันวางแผนการใช้จ่ ายเงินมากย่ิงข้ึน       
ซ้ือของโดยคํานึงถึงความจําเป็นเทา่นั้นค่ะ” 
 “ผมรู้จักการเก็บออมเงินไว้ใช้จา่ยยามจําเป็น
มากย่ิงขึ้นครับ” 
 “สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง โดยอาจารย์และ
ทีมงาน สอนให้ผมรู้จักคุณค่าของเงิน และคุณค่า      
ของข้าวปลาอาหารมากข้ึนครับ ผมจะไม่ฟุ่มเฟือย และ
จะกินอาหารให้หมดทุกเม็ดทุกคํา เพราะชาวนาลําบาก
มาก รวมถึงคนอดอยากกว่าเรายังมีอีกเยอะครับ” 
 4.4 ด้ านการ เป็ น สมาชิ ก ท่ี ดี ขอ งสั งคม 
ประชาชนให้ข้อมูลว่า  
 “ผมว่า การจะเป็นสมาชิก ท่ีดีของสังคม     
ต้องเริ่มจากการเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ซ่ึงทุกคน
จะต้องเคารพนับถือและให้เกียรติกัน เราไม่ต้องทํางาน
แข่งกับคนอื่น แต่ต้องทํางานแข่งกับตัวเอง ดังนั้น      
ทุกคนต้องรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตนเองครับ” 
 “ดิฉันคิดว่า การรับผิดชอบตนเอง พ่ึงตนเอง 
ดูแลตัวเองก็ถือว่าเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมแล้วค่ะ 
หลังจากดิฉันผ่านการอบรมจากหลักสูตรน้ีไป ทําให้
ดิฉันพึ่ งพาตนเองมากย่ิงขึ้น  ดีใจและภูมิใจมากๆ           
ท่ีได้มาเข้ารับการอบรมค่ะ” 
 4.5 ด้านการขับเคลื่อนและเผยแพร่ปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนทุกคนกล่าวคําม่ัน

สัญญาว่าจะช่วยเป็นตัวแทนทําหน้าท่ีในการขับเคลื่อน

และเผยแพร่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปยังคน

ใกล้ชิด พ่อแม่ ผู้ปกครอง รวมถึงเพื่อนบ้านให้มากท่ีสุด  

 “วิธี ท่ีดี ท่ีสุดสําหรับการเผยแพร่ปรัชญา    
ของเศรษฐกิจพอเพียง คือการเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับ
คนใกล้ชิด ทําแต่สิ่ งท่ีถูกสิ่งท่ีดีงามจะเกิดผลดีต่อ
ตนเอง” 
 “การขับ เคลื่ อนปรัชญ าของเศรษฐกิ จ
พอเพียง เป็นหน้าท่ีของทุกคน  รัฐบาลควรหาวิธี       
นํานโยบายลงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม” 
 
อภิปรายผล 
 1. ผลการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับประชาชน  โดยสถาบันเศรษฐกิจ

พอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ภาพรวม 
ทุกด้าน พบว่า หลังจากประชาชนเข้าโครงการอบรม

หลักสู ตรการขับ เคลื่ อน เศรษฐกิ จพอเพี ยงแล้ ว           
มีพฤติกรรมหรือการปฏิบัติในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
ส่วนข้อท่ีมีระดับพฤติกรรมหรือระดับปฏิบัติมากท่ีสุด 
ได้แก่ ด้านการมีคุณธรรม ด้านการมีภูมิคุ้มกัน ข้อท่ีมี

ระดับพฤติกรรมหรือระดับปฏิบัติมาก ได้แก่ ด้านความ

พอประมาณ ด้านความมีเหตุผล และด้านการมีความรู้ 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของเอื้องทิพย์ เกตุกราย (2551) 
ทําการวิจัยเร่ือง การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ

พ อ เ พี ย ง ใน ชี วิ ต ป ร ะ จํ า วั น ข อ งป ร ะ ช า ช น                
ตําบลคลองพระอุดม อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
ผลการวิจัย พบว่าการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงในชีวิตประจําวัน  ในภาพรวมอยู ่ในระดับ   
ปานกลาง ทั ้ง 3 องค ์ประกอบ  ได้แก่ การมีระบบ 
ภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว ความพอประมาณ และความมีเหตุผล 
ส่วนการประยุกต์ใช้ เงื่อนไขของปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง พบว่า เงื่อนไขคุณธรรมอยู่ในระดับมาก และ
เงื่อนไขความรู้อยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ     
วาสิฏฐี มณี โชติ (2552) วิจัยเร่ือง การนําปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิต    
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ของนายทหารชั้นประทวน สังกัดกองพันทหารราบ   
ช่างท่ี 9 ผลการวิจัยพบว่า การนาํหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิต ด้านความรู้ 
ความเข้าใจ ด้านบุคคลและครอบครัว ด้านสังคม ด้าน
การนํามาใช้ประโยชน์และด้านการนําไปประยุกต์ใช้อยู่

ในระดับมาก สอดคล้องกับทัศนีย์ ม่วงจินดา (2552) 
วิจัยเร่ือง การนําหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้              
ในการดําเนินชีวิตของข้าราชการทหารกรมทหาร     
ราบท่ี 1 รักษาพระองค์ ผลการวิจัย พบว่า การรับรู้

ข้อมูลต่อหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีผลต่อการ

นําไปใช้ในการดําเนินชีวิต คือ ด้านเงื่อนไขคุณธรรม 
รองลงมาคือ ด้านความมีเหตุผล ด้านเงื่อนไขความรู้              
ด้านภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี และด้านความพอประมาณ     
ส่วนการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ

ดําเนินชีวิตท่ีอยู่ในระดับมาก คือ ด้านการปฏิบัติตน    
ท่ี ดี  ด้ าน ก ารส ร้ า งค วาม สั ม พั น ธ์ ใน ค รอบค รั ว         
ชุมชน ด้านการวางแผนและแก้ปัญหา และด้านการเงิน 
ค่าใช้จ่าย ตามลําดับ ท้ังนี้เป็นเพราะประชาชนมีความ

พอดี พอประมาณ และพอใจในสิ่งท่ีมี ยินดีในสิ่งท่ีได้ 
ไม่โลภ ซ่ึงเร่ิมจากใจท่ีรู้จักพอเป็นการปฏิบัติตาม     
ทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทา ใช้วิถีความเป็นอยู่

แบบเรียบง่าย ฝึกจิตข่มใจตนเองให้มีคุณธรรม กินอยู่

ตามอัตภาพ พ่ึงพาตนเองอย่างเต็มความสามารถ ไม่ทํา

อะไรเกินตัว ดําเนินชีวิตโดยไม่เบียดเบียนตนเองและ

ผู้ อ่ื น  ใช้ เห ตุ ผ ล ใน ก ารห า ข้ อบ กพ ร่อ ง เม่ื อ เกิ ด

ข้อผิดพลาด จากการทํางาน และใช้ชีวิตประจําวัน    
วางแผนการทํางานอย่างเป็นระบบ แบบแผน รวมท้ัง

พัฒ นาตน เอง  ครอบครัว  ชุ มชน  ประเทศชาติ           
ให้ก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุล ม่ันคง และย่ังยืน      
มีสุขภาพจิต และสุขภาพกายดี ดูแลสุขภาพตนเองให้

แ ข็ ง แ ร ง อ ย่ า ง ส มํ่ า เส ม อ  น อ ก จ า ก นี้ ยั ง จั ด

สิ่ งแวดล้ อมภายในบ้ าน  ปลู ก ต้น ไม้  กํ าจั ด ขยะ          
ให้สะอาดน่าอยู่อาศัย  
 2. การเปรียบเทียบผลการขับเคลื่อนปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง จําแนกตามเพศ อายุ และ
อาชีพของประชาชน พบว่า ผลการขับเคลื่อนปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญ

ทางสถิติ สอดคล้องกับผลการวิจัยของวลัยพรรณ    
จันทร์หอม (2553) เรื่อง การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ    
พอเพียงมาใช้ในการดําเนิ นชี วิตของครู โรงเรียน   
กาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี ผลการศึกษา

พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกัน มีการนําหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิต       
ไม่แตกต่างกัน  ขัดแย้งกับผลการวิจัยของใจทิพย์        
อุไพพานิช (2553) วิจัยเรื่อง การนําแนวคิดปรัชญา

เศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เพี ย ง ไป ใช้ ใน ก า ร ดํ า เนิ น ชี วิ ต              
ของข้าราชการสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส         
จํานวนสมาชิกในครอบครัว ชั้นยศ รายได้ต่อเดือน     
การออม และภาระหน้ีสินแตกต่างกัน มีการนําแนวคิด   
ด้านภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดีไปใช้ในการดําเนินชีวิต แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ี .05 รวมถึง สมศักด์ิ   
ตรงงาม  (2553) วิจั ย เรื่ อ ง  การนํ าหลักป รัชญ า

เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดําเนินชีวิตของประชาชน

ในอําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัย
พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ สถานภาพสมรส 
การศึกษา อาชีพ และเวลาที่อยู่ในพ้ืนท่ีแตกต่างกันมี

ผลต่อการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ

ดําเนินชีวิตแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 
และนภาพรรณ วงค์มณี (2556) วิจัยเร่ือง การนําแนว

ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดําเนิน

ชีวิตของประชาชน: กรณีศึกษาชุมชนทรายทองคํา 
ตําบลเจริญเมือง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย พบว่า  
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การนําแนวปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โดยรวมแตกต่างไปตามระดับการศึกษา ระดับความรู้ 
และความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังนี้เป็นเพราะทุกคน

ทุกเพศทุกวัย และทุกอาชีพสร้างภูมิคุ้มกันหรือป้องกัน

ความเส่ียง ท่ีจะเกิดข้ึนให้กับตนเองในทุกเร่ือง ยึดม่ัน        
ในแนวทางคุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวิต 
พ่ึงตนเอง และแนะนําให้สมาชิกทุกคนในครอบครัว

พ่ึงตนเองให้มากท่ีสุด มีความตระหนักในคุณธรรม       
มีความซ่ือสัตย์สุจริต มีความอดทน มีความเพียรใช้

สติปัญญาในการดําเนินชีวิตมีความประหยัด มีวินัย 
สุภาพ  สะอาด สามัคคีและมีน้ําใจ รู้หน้าท่ีและกระทํา

ตามหน้าท่ีของตนให้ดีท่ีสุดเพ่ือเทิดทูนสถาบันชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อนุรักษ์และสืบทอด

ประเพณีอันดีงามของชุมชน รวมถึงใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า 
เกิดประโยชน์สุด กินอยู่อย่างประหยัด ใช้ทรัพยากร       
ท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่า 
 
ข้อเสนอแนะ  
 1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้  
  1.1 ควรเพ่ิ มช่ อ งท างห รือวิ ธี ก ารในการ

ขับ เคลื่ อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ลงสู่      
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยทุกคน ทุกภาคส่วน

ต้อง “ระเบิดจากข้างใน" ต้องมุ่งพัฒนาเพื่อสร้างความ

เข้มแข็งให้กับตนเองคนและครอบครัวเสียก่อน      
แล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก        
  1.2 ควรกระ ตุ้นและส่ ง เส ริมสร้ างความ

ตระหนักให้ประชาชนท่ีประกอบอาชีพอ่ืนๆ อาทิ 
ข้ าราชก าร  พนั ก งาน ขอ ง รัฐ  พนั ก งาน เอกชน 
นักการเมือง เป็นต้น เข้ารับการอบรมและทําหน้าท่ี

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการสร้างความม่ันคง

ใหม่แห่งชาติ  
  1.3 ควรสร้างความตระหนักให้ประชาชน       
มีคุณธรรม มีความซ่ือสัตย์สุจริต มีความอดทน มีความ
เพียรใช้สติปัญญาในการดําเนินชีวิตมีความประหยัด        
มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคีและมีน้ําใจบนพื้นฐาน 
ของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  1.4 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ควร

อบรมให้ความรู้กับนักศึกษา และประชาชนเรื่องการ

บริหารจัดการเงิน และการออมเงิน1.5 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏราชนครินทร์ควรอบรมให้ความรู้กับนักศึกษา 
และประชาชนเรื่องการพ่ึงตนเอง เน้นการผลิตสินค้า

อุปโภคบริโภคด้วยตนเอง การลดการพ่ึงพาสินค้า     
จากต่างประเทศ  
 2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป  
  2.1 ควรศึกษาผลการขับ เคลื่ อนป รัชญ า      
ของเศรษฐกิจพอเพียงจากรูปแบบอื่นๆ เช่น การ

ขับเคลื่อนผ่านบุคคลต้นแบบ ขับเคลื่อนผ่านสื่อมวลชน 
ขับเคล่ือนโดยเอกสารแผ่นพับ เป็นต้น  
  2.2 ควรศึกษาผลการขับ เคลื่ อนป รัชญ า        
ของเศรษฐกิจพอเพียงระดับข้าราชการ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ พนักงานในสถานประกอบการเอกชน     
เป็นต้น  
  2.3 ควรแสวงหาแนวทางท่ี เป็นรูปธรรม       
ในการส่งเสริมการนําแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงไปใช้ในการดํารงชีวิตของประชาชนในเขต 
ใก ล้ เคี ย ง ศู น ย์ ศึ ก ษ า ก า ร พั ฒ น า เข า หิ น ซ้ อ น              
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  2.4 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการนําปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ของประชาชน 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยเรื่อง ศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      
ราชมงคล มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา 2) เปรียบเทียบความ

แตกต่างความคิดเห็นท่ีมีต่อสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา ของอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา

ท่ีเรียนวิชาพลศึกษา ท่ีมีสังกัดต่างกัน 3) เสนอแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขสภาพและปัญหาที่เกิดข้ึนในการ

จัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กลุ่มตัวอย่าง คือ อาจารย์ผู้สอน จํานวน 
108 คน และนักศึกษาที่เรียนวิชาพลศึกษา จํานวน 306 คน คํานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางสําเร็จรูป
ของ R.V.Krejcie & D.W.Morgan ท่ี ความคลาดเคลื่ อน  .05 เค ร่ืองมือ ท่ี ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อ มูลเป็น

แบบสอบถามความคิดเห็นและแนวทางแก้ไข โดยมีค่า IOC 0.95  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสําเร็จรูป หาค่า

การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลวิจัย พบว่า สถานะภาพของผู้ตอบ

แบบสอบถามเป็นอาจารย์ผู้สอนที่สอนวิชาพลศึกษาและนักศึกษาที่เรียนวิชาพลศึกษา โดยรวม สภาพการจัดการ

เรียนการสอนมีความเหมาะสม และมีปัญหาอยู่ในระดับมากในบางด้าน แนวทางแก้ไข ปรับปรุงหลักสูตรและการ

สอนให้มีความเหมาะสม อาจารย์ผู้สอนควรมีการสาธิตทักษะทางด้านกีฬาท่ีชัดเจนและถูกต้อง การแต่งกายให้

เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยและให้เหมาะสมกับกีฬาประเภทนั้นๆ ควรเพ่ิมจํานวนวัสดุ อุปกรณ์ สถานท่ี ท่ีใช้

จัดการเรียนการสอนให้พอกับจํานวนผู้เรียน การวัดและประเมินผลควรมีเกณฑ์การให้คะแนนท่ีชัดเจน  
 
คําสําคัญ : สภาพและปัญหา, การจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา 
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ABSTRACT 
 Research to study the state and problems of teaching and learning in physical education 
of Rajamangala University of Technology. The purpose of this research were to (1) study the state 
and problems of teaching and learning in physical education (2) to compare the differences in 
opinions on the state and problems of teaching and learning in physical education of physical 
education instructors and students studying physical education. (3) to propose ways to improve 
the situation and problems in teaching and learning of physical education in Rajamangala 
University of Technology. The sample was 108 instructors and 306 students in physical education, 
sample size Using the table of R.V.Krejcie & D.W.Morgan at .05 level. The tool used to collect data 
was a questionnaire with IOC 0.95, and solution analysis of data using the program to find the 
frequency, percentage, mean, and standard deviation. It was found that the status of respondents 
was the instructors who taught physical education and students who studied physical education. 
Overall, the teaching and learning environment was appropriate. The problem was at a high level 
in some areas. Instructors should have a clear and accurate demonstration of their sports skills, 
dressed in accordance with university rules and appropriate to the sport. The number of 
materials, facilities, places to use teaching and learning to the number of students should be 
incresed. There should be clear scoring criteria. 
 
Keywords: status and problems, physical education instruction 
 
บทนํา 

การเรียนการสอนวิชาพลศึกษามีจุดมุ่งหมาย      
ท่ีจะส่งเสริมผู้เรียนให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย 
จิ ต ใจ  อารมณ์  สั งคม  ส ติปั ญ ญ า  และส่ ง เส ริ ม           
ให้นักเรียน นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้

กิ จกรรมการเคลื่ อน ไหวร่างกาย  และการเรียน          
วิชาพลศึกษาท่ีได้เลือกสรรแล้วเป็นสื่อท่ีทําให้เกิด    
การเรียนรู้ เพ่ือท่ีจะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับกิจกรรม

อย่างเหมาะสม  จึ งสามารถ ท่ีจะทําให้ มีร่างกาย

เจริญเติบโตแข็งแรงมีสุขภาพจิตท่ีดี ในการจัดกิจกรรม             
วิชาพลศึกษาตามปรัชญาในการเรียนการสอนวิชา    
พลศึกษาในรูปแบบใหม่ เพื่อที่จะมุ่งขยายความหมาย    

ให้กว้างขวางเพ่ิมมากข้ึน คือ ควรเป็นกิจกรรมวิชา    
พลศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาให้เด็กมีความเป็นคนท่ีสมบูรณ์

ม าก ย่ิ งขึ้ น  นั นทวัน  วงษ์ ป ระ เส ริฐ  และ รุ่ งระ วี         
สมะวรรธนะ. (2557: 95-96); อ้างอิงจาก วรศักด์ิ 
เพียรชอบ. (2548: 32 ) ในการจัดการเรียนการสอน

วิชาพลศึกษามีความสําคัญมากในการพัฒนาเยาวชน

นักเรียนนักศึกษาของชาติให้เกิดการเจริญเติบโต       
ไปในทิศทางท่ีดี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีจิตใจเบิก

บานแจ่มใส มีน้ําใจเป็นนักกีฬา มีศีลธรรม คุณธรรม 
แ ล ะ จ ริ ย ธ ร ร ม  เป็ น ท รั พ ย า ก ร ท่ี มี คุ ณ ค่ า               
ของประเทศชาติ และเป็นกําลังสําคัญในการท่ีจะ

พัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป คุณภาพ
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และประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนวิชา    
พลศึกษา ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ซ่ึงเป็นปัจจัย  
ชี้วัดในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เช่น 
คุณภาพครูผู้สอน สภาพแวดล้อม รูปแบบ  ระบบ     
การจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา สื่ อและ

เทคโนโลยี กระบวนการเรียนรู้เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้ 
ถือเป็นส่วนหนึ่งท่ีนํามากําหนดเป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพ

ของการจัดการศึกษาได้ การจัดการเรียนการสอนวิชา

พลศึกษาท่ีดีและมีคุณภาพจึงต้องอาศัยองค์ประกอบ

หลาย ๆ ด้าน เช่น สถานท่ี งบประมาณ  อุปกรณ์     
การเรียนการสอน  และท่ีสําคัญ เป็นอย่างย่ิง คือ 
หลักสูตร จุดมุ่งหมายและการเตรียมแผนการสอน 
ดังนั้ น  ปัญหาต่างๆ  ท่ี เกิด ข้ึนในการจัดการเรียน      
การสอน วิช าพ ลศึ กษ าใน ระ ดับ อุดมศึ กษ านั้ น          
เป็นปัญหาท่ี มีความสําคัญส่ งผลให้คุณภาพและ

ประสิทธิภาพของการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาที่

เกิดข้ึนไม่ตรงกับจุดประสงค์ หรือจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ 
การขาดแคลนองค์ป ระกอบหลักหลาย  ๆ  ด้ าน         
ท้ังสถานท่ีขาดแคลนงบประมาณ ขาดแคลนอุปกรณ์ 
ข าดแคลนบุ ค ล าก รห รื อ ผู้ เชี่ ย วช าญ ท าง ด้ าน            
วิชาพลศึกษา ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ จึงส่งผลให้การ

พัฒนาท่ี เกิดขึ้ นกับ เยาวชน  นั ก เรียน  นั กศึ กษา          
ในระดับอุดมศึกษานั้นไม่เป็นไปตามจุดประสงค์ หรือ

จุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว้ นันทวัน วงษ์ประเสริฐ และรุ่งระวี 
สมะวรรธนะ. (2557: 96-97); อ้างอิงจาก อดิศักด์ิ 
พงศ์ลี้. (2550. บทคัดย่อ) 
 จาก เห ตุผลความ เป็ นมาและความ สํ าคัญ        
ของสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอน        
วิ ช าพ ลศึ กษ า  ดั งที่ ได้ ก ล่ าวม า  ผู้ วิ จั ย ใน ฐาน ะ          
เป็นอาจารย์ผู้สอนและปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้าสาขาวิชา

พลศึกษาและนันทนาการ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์สุพรรณบุรี ซ่ึงมีประสบการณ์

ในการทํางานและปฏิบัติหน้าท่ีมาเป็นระยะเวลา 18 ปี 
จึงมีส่วนเก่ียวข้องในการดําเนินการจัดการเรียนการ

สอนวิชาพลศึกษาให้กับนักศึกษาทุกคณะ การที่จะทํา

ให้ประสบความสําเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์      
ข อ ง ส า ข า วิ ช า พ ล ศึ ก ษ า แ ล ะ ม ห า วิ ท ย า ลั ย              
จากองค์ประกอบต่าง ๆ จะต้องมีความพร้อมที่จะ

เอื้ออํานวยต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา 
ให้กับนักเรียน นักศึกษา ในทุก ๆ ด้าน พร้อม ๆ กัน 
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความสําคัญและสนใจท่ีจะศึกษา

สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อให้ทราบถึง

สภาพความเป็นจริงเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน

วิชาพลศึกษาในปัจจุบัน และปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับการ

สอนวิชาพลศึกษา รวมถึงแนวทางแก้ไขใน 5 ด้าน คือ 
ด้านหลักสูตรและการสอนวิชาพลศึกษา ด้านผู้สอนวิชา
พลศึกษา ด้านผู้เรียนวิชาพลศึกษา ด้านวัสดุ อุปกรณ์ 
และสิ่งอํานวยความสะดวกทางวิชาพลศึกษา ด้านการ

วัดและประเมินผลวิชาพลศึกษา เพ่ือนําข้อมูลเสนอต่อ

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย อาจารย์สอนวิชาพลศึกษา และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนวิชา   
พลศึกษา เพ่ือนําผลการศึกษาวิจัยไปใช้ปรับปรุงแก้ไข

สิ่งท่ีเป็นประเด็นปัญหา และนําแนวทางการแก้ไข

ปัญหานั้นไปปรับใช้ให้ตรงกับสภาพและปัญหา เพ่ือให้

การจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาสามารถบรรลุ

วัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ได้ รวมท้ังเกิดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียน     
การสอนวิชาพลศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี       
ราชมงคล  
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2. เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของความ

คิดเห็น ท่ี มีต่อสภาพและปัญหาการจัดการเรียน       
การสอนวิชาพลศึกษาของอาจารย์ผู้สอนวิชาพลศึกษา 
และนักศึกษาท่ีเรียนวิชาพลศึกษา ท่ีมีสังกัดต่างกัน  
 3. เพ่ือเสนอแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง 
แก้ไขสภาพและปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการจัดการเรียน    
การสอนวิชาพลศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     
ราชมงคล 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ อาจารย์ผู้สอน
วิชาพลศึกษาและนันทนาการ และนักศึกษา โดยใช้

ตารางสํ า เร็จรูปของ  R.V.Krejcie & D.W.Morgan. 
เพ่ื อหาขนาดของกลุ่ม ตัวอย่าง โดยเป็นอาจารย์

สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ และนักศึกษา        
ท่ี เรียนวิชาพลศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี       
ราชมงคล จํานวนท้ังสิ้น 414 คน แยกเป็นอาจารย์

สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ จํานวน 108 คน 
นักศึกษาท่ีเรียนวิชาพลศึกษา ปีการศึกษา 2560 
จํ านวน  306 คน  ด้ าน เนื้ อหา  ในการวิจั ยค ร้ังนี้         
แบ่งออกเป็น 5 ด้าน คือ ด้านหลักสูตรและการสอน

วิชาพลศึกษา ผู้สอน ผู้ เรียน วัสดุอุปกรณ์  และสิ่ง

อํานวยความสะดวก และการวัดและประเมินผล 

กรอบแนวคิด 
 

ตัวแปรอิสระ 
 

ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
  
 
 

ตัวแปรที่ศึกษา 
 1. ตัวแปรอิสระ ( Independent Variable ) 
  1 .1  อ าจ าร ย์ ส าข า วิช าพ ลศึ ก ษ าแล ะ

นันทนาการ จํานวน 108 คน     
  1.2 นักศึกษาท่ีเรียนวิชาพลศึกษา จํานวน  
306 คน   

 2 . ตั ว แ ป รต าม  (Dependent Variable)
สภาพและปัญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
วิธีดําเนินการวิจัย  
 ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบเชิงสํารวจ 
(Survey Research) เป็นการศึกษาสภาพและปัญหา

การเรียนการสอนวิชาพลศึกษาของมหาวิทยาลัย

สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชา  พลศึกษา 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ท้ัง 5 ด้าน 
1. ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน  
2. ด้านอาจารย์ผู้สอน 
3. ด้านสถานท่ี วัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอํานวยความสะดวก 
4. ด้านผู้เรียน  
5. ด้านการวัดและประเมินผล 

สถานภาพ 
1. อาจารย์ผู้สอน 
2. นักศึกษา 
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เท ค โน โล ยี ราชม งคล  โดยผู้ วิ จั ย ได้ ดํ า เนิ น ก าร           
ตามขั้นตอนดังนี้ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เค ร่ืองมือท่ี ใช้ ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม        
ท่ี ผู้ วิจั ยส ร้างขึ้ น เพ่ื อสอบถามสภาพและปัญหา       
การจัดการเรียนการสอนพลศึกษาสําหรับอาจารย์

ผู้สอน และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     
ราชมงคล มี 3 ตอน 
 ตอนท่ี  1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเบื้ องต้น      
ของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสํารวจ

รายการ (Check List)  
 ตอน ท่ี  2 แบบสอบถามสภาพและปัญ หา       
การจัดการเรียนการสอนพลศึกษา ของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล โดยแบ่ง ออกเป็น 5 ด้าน คือ 
  1) ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน 
  2) ด้านอาจารย์ผู้สอน  
  3) ด้านผู้เรียน  
 4) ด้านสถานท่ี วัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอํานวย

ความสะดวก 
 5) ด้านการวัดและประเมินผล  
 แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน ประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง 
น้อย และน้อยท่ีสุด  
 ต อ น ท่ี  3 แ บ บ ส อ บ ถ าม ค ว า ม คิ ด เ ห็ น

ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไข อ่ืน ๆ เก่ียวกับสภาพ

และปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา    
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  ลักษณะ

แบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด (Open – Ended 
Questionnaires)  
 การเก็บรวมรวมข้อมูล   

 ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามลําดับ

ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขอหนังสือจากสถาบันการพลศึกษา 

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ถึงผู้ เชี่ยวชาญจํานวน 5 คน     
เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบและแก้ไข

แบบสอบถาม 2) ขอหนังสือจากสถาบันการพลศึกษา 
วิทยาเขตสุพรรณบุรีไปยังผู้บริหารในมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง เพ่ือขอความอนุเคราะห์   
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย 3) ผู้วิจัยนํา

แบบสอบถามไปดําเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง

โดยส่งเอกสารถึงกลุ่มตัวอย่างทางไปรษณีย์ 4) ผู้วิจัย
นําแบบสอบถามท่ีได้แล้วมาตรวจสอบความสมบูรณ์

ของแบบสอบถามความถูกต้องและความครบถ้วน     
ของคําตอบ และรวบรวมข้อมูลท่ีได้มาจัดกระทําและ

วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป  
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ในการศึกษาครั้ งนี้  ผู้ วิ จั ย นํ าข้อ มูล ท่ี ได้มา

วิเคราะห์ข้อมูล โดยมีขั้นตอนการวิเคราะห์ตามลําดับ 
ดังน้ี 
 1) นําข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบ สอบถาม      
โดยแจกแจงความถี่หาค่าร้อยละ และนําเสนอรูปแบบ

ตารางประกอบความเรียง  
 2) นําข้อมูลสภาพและปัญหาการจัดการเรียน

การสอนวิชาพลศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    
ราชมงคล มาหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 3) เปรียบเทียบความคิดเห็นสภาพและปัญหา

การจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา ของอาจารย์
และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล         
ท้ัง 9 แห่ง  
 4 ) นํ า ข้ อ มู ล ค วามคิ ด เห็ น ข้ อ เสน อแน ะ        
และแนวทางแ ก้ ไข  อ่ื น  ๆ  มาส รุปและนํ า เสนอ         
เป็นความเรียง 
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ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง       
ท่ีตอบแบบสอบถาม จํานวน 414 คน มีของผู้ตอบ 
แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง 414 คน เป็นเพศชาย   
297 คน คิดเป็นร้อยละ 71.74 เพศหญิง 117 คน           

คิดเป็นร้อยละ 28.36 รวม อาจารย์ผู้สอน 108 คน       
คิดเป็นร้อยละ 26.09 และนักศึกษาจํานวน 306 คน 
คิดเป็นร้อยละ 73.91 เป็นจํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม        
ของมหาวิทยาลัยเท่ากัน  จํานวน  46 คน  คิดเป็น     
ร้อยละ 11.11 

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอนท่ีมีต่อ สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชา         
พลศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในองค์ประกอบ 5 ด้าน 

 
 จากตารางท่ี 1 พบว่า สภาพและปัญหาการจัด  
การเรียนการสอนวิชาพลศึกษา ของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล โดยภาพรวมตามความคิดเห็น   
ของอาจารย์ผู้สอนวิชาพลศึกษาท่ี มีสังกัดต่างกัน         
มีปัญหาอยู่ในระดับมาก ( 45.4x , DS. = .52) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน  มีความคิดเห็นในด้าน

หลักสูตรและการเรียนการสอนมีปัญหาอยู่ในระดับมาก 
( 47.4x , DS. = .51) ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ําสุด 
คือ ด้านสถานท่ี วัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอํานวยความ

ส ะ ด วก  มี ปั ญ ห าม าก  ( 40.4x , DS. = .55)       
เม่ือพิจารณารายด้าน  

 
 
 
 
 
 
 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

x  DS.  ระดับ 
1. ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน  4.47 .51 มาก 
2. ด้านอาจารย์ผู้สอน 4.45 .52 มาก 
3. ด้านผู้เรียน 4.46 .51 มาก 
4. ด้านสถานท่ี วัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอํานวยความสะดวก 4.40 .55 มาก 
5. ด้านการวัดและการประเมินผล 4.45 .51 มาก 

เฉล่ีย 4.45 .52 มาก 
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ตารางท่ี 2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของอาจารย์ผู้เรียนที่มีต่อ สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชา        
พลศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในองค์ประกอบ 4 ด้าน     

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

x  DS.  ระดับ 
1. ด้านอาจารย์ผู้สอน 4.45 .51 มาก 
2. ด้านผู้เรียน 4.44 .57 มาก 
3. ด้านสถานท่ี วัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอํานวยความสะดวก 4.33 .57 มาก 
4. ด้านการวัดและประเมินผล 4.47 .50 มาก 

เฉล่ีย 4.42 .54 มาก 
 

จากตารางที่ 2 พบว่า สภาพและปัญหาการเรียน

การสอนวิชาพลศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    
ราชมงคล โดยภาพรวมตามความคิดเห็นของผู้เรียน     
ท่ี มี สั ง กั ด ต่ า ง กั น  มี ปั ญ ห า อ ยู่ ใน ร ะ ดั บ ม า ก 
( 42.4x , DS. = .54) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 

ด้ า น ก า ร วั ด แ ล ะ ป ร ะ เมิ น ผ ล มี ปั ญ ห า ม า ก 
( 47.4x , DS. = .50) ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด 
คือ ด้านสถานท่ี วัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอํานวยความ

ส ะ ด วก  มี ปั ญ ห าม าก  ( 33.4x , DS. = .57)      
เม่ือพิจารณารายด้าน 

 
ตารางที่ 3 ผลการศึกษาการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้สอนท่ีมีต่อสภาพและปัญหาเรียนการสอนวิชาพลศึกษา            
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จําแนกตามมหาวิทยาลัย  

สภาพและปัญหา F-test Sig. 
1. ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน 1.18 0.32 
2. ด้านอาจารย์ผู้สอน 1.77 0.09 
3. ด้านผู้เรียน 1.22 0.30 
4. ด้านสถานท่ีวัสดุ อุปกรณ์และสิ่งอํานวยความสะดวก 3.36 0.00* 
5. ด้านการวัดและการประเมินผล 0.75 0.65 

รวม 3.11 0.00* 
   

จากตารางท่ี 3 พบว่า เปรียบเทียบความคิดเห็น

ของผู้สอนท่ีมีต่อสภาพและปัญหาการเรียนการสอน

วิชาพลศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลท่ีมี

สังกัดต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อสภาพและปัญหา

แตกต่างกัน  
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ตารางท่ี 4 ผลการศึกษาการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้เรียนท่ีมีต่อสภาพและปัญหาเรียนการสอนวิชาพลศึกษา      
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จําแนกตามมหาวิทยาลัย  

สภาพและปัญหา F-test Sig. 
1. ด้านอาจารย์ผู้สอน 2.47 0.01* 
2. ด้านผู้เรียน 0.91 0.50 
3. ด้านสถานท่ีวัสดุ อุปกรณ์และสิ่งอํานวยความสะดวก 2.38 0.02* 
4. ด้านการวัดและการประเมินผล 0.85 0.56 

รวม 3.39 0.00* 
   

จากตารางท่ี 4 พบว่า เปรียบเทียบความคิดเห็น

ของผู้เรียนที่มีต่อสภาพและปัญหาการเรียนการสอน

วิชาพลศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล     

ท่ีมีสังกัดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพและปัญหา

แตกต่างกัน 

 
ตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอน        
วิชาพลศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  

ปัญหาการเรียนการสอน แนวทางแก้ไข 
1. ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน  ควรมีเนื้อหาของหลักสูตรให้ผู้เรียนมี

ประสบการณ์และนําไปใช้ประโยชน์ได้ และมี
การเพิ่มจํานวนชั่วโมงเรียนให้มากขึ้น 

2. ด้านผู้สอน ควรสาธิตทักษะด้านกีฬาให้ชัดเจนและมีความ

หลากหลาย 
3. ด้านสถานท่ีวัสดุ อุปกรณ์และสิ่งอํานวยความสะดวก ควรมีการจัดสถานท่ีและอุปกรณ์กีฬา ในการ

ยืมคืนท่ีชัดเจนและเพียงพอ 
 

ผลการศึ กษาแนวทางแก้ ไขปัญหาการจัด        
การเรียนการสอนวิชาพลศึกษาของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล ของผู้สอนและผู้เรียน ได้เสนอ

แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาในบางด้าน คือ 
ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน ควรมีเนื้อหา         
ของหลักสูตรให้ผู้ เรียนมีประสบการณ์และนําไปใช้

ประโยชน์ได้ และมีการเพิ่มจํานวนชั่วโมงเรียนให้มาก

ขึ้น ด้านผู้สอนควรสาธิตทักษะด้านกีฬาให้ชัดเจนและมี

ความหลากหลาย ด้านวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอํานวยความ

สะดวก  ควรมีการจั ดสถานที่ และ อุปกรณ์ กีฬ า           
ในการยืมคืนท่ีชัดเจนและเพียงพอ 
 
สรุปและอภิปรายผลงานวิจัย 
 สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอน       
วิชาพลศึกษา ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน       
ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านผู้ เรียน ด้านสถานท่ี วัสดุ 
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อุปกรณ์และสิ่งอํานวยความสะดวกและด้านการวัดและ

การประเมินผล โดยภาพรวมสภาพความเป็นจริงมี

ความเหมาะสมและมีปัญหาท่ีเกิดขึ้นอยู่ในระดับมาก           
ในบางส่วน เพราะว่ามหาวิทยาลัยมีการกําหนดรายวิชา 
การเรียนการสอนท่ีหลากหลายซึ่งไม่สอดคล้องกับ

ค วาม ต้ อ งก ารข อ งผู้ เ รี ย น และอ าจ าร ย์ ผู้ ส อ น               
มีการอธิบาย ชี้แจงเนื้อหา วัตถุประสงค์และความ     
มุ่งหมายในการเรียนการสอนไม่ชัดเจน อาจารย์ผู้สอน
บางท่านไม่สําเร็จการศึกษาทางสาขาวิชาพลศึกษา

โดยตรงขาดการมีมนุษยสัมพั น ธ์ ท่ี ดี  ไม่ มีความ

หลากหลายในการสอน จํานวนอาจารย์ผู้สอนทางวิชา

พลศึกษามีสัดส่วนไม่เพียงพอกับผู้เรียน ผู้เรียนไม่เห็น

ความสําคัญของวิชาพลศึกษาเทียบเท่ากับวิชาอ่ืนๆ 
มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการด้านสถานท่ี วัสดุ 
อุปกรณ์ และสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ทางวิชา    
พลศึกษาได้ไม่ เหมาะสมและไม่ เพียงพอต่อความ

ต้องการของผู้เรียน อาจารย์ผู้สอนไม่มีการชี้แจงให้

ผู้เรียนทราบถึงเกณฑ์การวัดและประเมินผล 
 1. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้สอน

และผู้เรียนต่อสภาพและปัญหาการเรียนการสอนวิชา

พลศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลท่ีมี

สังกัด มีความคิดเห็นต่อสภาพและปัญหาแตกต่างกัน 
ในด้านสถานท่ี วัสดุอุปกรณ์และสิ่งอํานวยความสะดวก 
ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี ร า ช ม ง ค ล                 
เนื่องข้อจํากัดทางด้านงบประมาณ พ้ืนท่ีไม่อํานวย    
ต่อการจัดการเรียนการสอนให้ เพียงพอต่อความ

ต้องการและจํานวนของผู้เรียน  
 2. แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการจัดการเรียน

การสอนวิชาพลศึกษา ด้านหลักสูตรและการสอนควรมี

การปรับปรุงเนื้อหาของหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้เรียน สามารถให้ผู้เรียนนําไปใช้ประโยชน์

ในชีวิตประจําวันได้ ด้านอาจารย์ผู้สอนควรส่งเสริม     

ให้ผู้สอนได้เข้ารับการอบรมพัฒนาความสามารถ        
ในทักษะให้ทันสมัยและมีความหลากหลาย ด้านผู้เรียน

ควรออกกฎระเบียบ ข้อบังคับให้ผู้เรียนประพฤติตัว

เหมาะสมกับการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา มีการ

สนับสนุน  มี รางวัลสํ าหรับผู้ เรียน ท่ีประพฤติตั ว

เหมาะสม ด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอํานวย

ความสะดวก ควรจัดสถานท่ีให้เหมาะสมและเพียงพอ

ต่อจํานวนผู้เรียน ด้านการวัดและประเมินผล ผู้สอน
ควรมีการชี้แจงให้ผู้เรียนทราบถึงเกณฑ์การวัดและ

ประเมินผลท่ีชัดเจน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน ควรมี

การกําหนดหลักสูตรรายวิชาและกิจกรรมทางวิชา     
พลศึกษาให้เหมาะสมกับตัวผู้เรียน และสังคมในยุค

ปัจจุบัน มีการชี้แจง เนื้อหาสาระ จุดประสงค์และ

ความมุ่งหมายในการเรียนการสอน มีเนื้อหาการเรียน      
การสอนท่ีหลากหลายนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ 
 2. ด้านอาจารย์ผู้สอนอาจารย์ผู้สอนควรรับฟัง

ความคิดเห็นของผู้ เรียน และเปิดโอกาสให้ผู้ เรียน      
ได้แสดงความคิดเห็นได้มากขึ้นควรคํานึงถึงความ

เหมาะสมของจํานวนอาจารย์ผู้สอนและจํานวนผู้เรียน 
อาจารย์ผู้สอนวิชาพลศึกษาควรมีรูปแบบการสอน      
ท่ีหลากหลาย 
 3. ด้านผู้ เรียนอาจารย์ผู้สอนควรเปิดโอกาส      
ให้ผู้เรียนได้นําเสนอการจัดกิจกรรมทางวิชาพลศึกษา

ให้มากข้ึน และได้ฝึกปฏิบัติจริงในทักษะและวิธีการ     
ท่ีถูกต้อง มีวิธีการสอนท่ีหลากหลาย รวมถึงวิธีการ

จัดการแข่งขันในแต่ละชนิดกีฬา 
 4. ด้านสถานท่ี วัสดุ อุปกรณ์  และสิ่งอํานวย

ความสะดวก ควรอํานวยความสะดวกในการจัดให้มี

บ ริก าร  การยืม อุปกรณ์ ท างการเรียนการสอน         
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วิชาพลศึกษานอกเวลาเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกฝน

ทักษะทางพลศึกษาและเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้

เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

 5. ด้านการวัดและประเมินผลควรมีการชี้แจง

เกณ ฑ์การวัดและประเมินผลให้ผู้ เรียนได้ทราบ       
อย่างชัดเจน มีเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจน สอดคล้อง
กับความรู้ท่ีได้จากการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา 
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บทคัดย่อ 
        การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือค้นหาและวิเคราะห์อุดมการณ์ของแบบเรียนภาษาอังกฤษเรื่อง Direct 
Method Reader for Thai Students ท่ีใช้กับนักเรียนชาวไทยในช่วงทศวรรษ 1930 ถึง 1970 และวิเคราะห์ความ

เชื่อมโยงของอุดมการณ์กับปริบทประวัติศาสตร์ของไทย กระบวนการของการวิเคราะห์ใช้ทฤษฎีวาทกรรมวิเคราะห์

เชิงวิพากษ์และการวิเคราะห์เนื้อหา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ แบบเรียน Direct Method Reader for Thai Students 
จํานวนสามเล่ม การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยข้ันตอนการอ่านเนื้อหา การวิเคราะห์ลักษณะทางภาษา และการ
วิเคราะห์อุดมการณ์โดยเชื่อมโยงกับปริบท ผลการวิจัยพบว่าอุดมการณ์สําคัญของแบบเรียนภาษาอังกฤษดังกล่าว    
มีสองประเภท คือ อุดมการณ์ชาตินิยมและอุดมการณ์คณุธรรมและระเบียบวินัย อุดมการณ์ชาตินิยมปลูกฝังความรัก

ชาติให้นักเรียน อุดมการณ์คุณธรรมและระเบียบวินัยปลูกฝังให้นักเรียนเคารพผู้ใหญ่และเข้าใจหน้าท่ีของตน การ
วิจัยนี้ช่วยให้ผู้สอนตระหนักถึงความไม่เป็นกลางในแบบเรียนและกระตุ้นให้ผู้สอนมีความคิดเชิงวิพากษ์ต่อเนื้อหา         
ในแบบเรียนมากขึ้น กล่าวคือ สามารถวิเคราะห์มุมมองของผู้เขียนแบบเรียนได้  
 
คําสําคัญ : แบบเรียนภาษาอังกฤษ, การวิเคราะห์แบบเรียน, อุดมการณ์ 
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ABSTRACT 
        This study aimed to investigate and analyze the ideologies in a series of English textbooks 
titled Direct Method Reader for Thai Students that was used during the 1930s to the 1970s and 
analyze how these ideologies were linked with Thailand’s historical context. The analysis used 
the theoretical framework of critical discourse analysis and content analysis. The sampling was 
three volumes of Direct Method Reader for Thai Students. Data analysis involved reading the 
content, analyzing the language features, and analyzing the ideologies in relation to the context. 
The findings revealed that two dominant ideologies were presented in the series: the ideology of 
nationalism and the ideology of morality and discipline. The ideology of nationalism inculcated 
patriotic feelings into students. The ideology of morality and discipline taught students to respect 
the adults and know their duties. This study could contribute to developing awareness among 
teachers about the biased nature of textbooks and encourage them to be more critical about the 
content of their textbooks, that is, be able to analyze the perspectives of the textbook writers. 
 
Keywords : English textbooks, Textbook analysis, Ideology 
 
Introduction 
     Texts are considered the result of 
semiotic processes emerging from social 
agents who produce them in line with social 
practices and orders of discourse (Fairclough, 
2003, p. 21). Thus, texts are not neutral. 
Instead, they support and reflect the points of 
view, beliefs, values, and actions of the text 
producer and therefore offer only a partial 
story. Janks (2014, p. 20) argued that power 
relations play a key role in text production; 
they affect how texts are designed and 
written, which in turn affects whether those 
power relations are maintained or challenged. 
Similarly, Wodak and Meyer (2009) contended 
that a text is rarely the work of only one 

person. Rather, it is produced through the 
negotiation of power of individuals and 
institutions.  
     Teachers and educational organizations 
produce textbooks to teach students about a 
specific subject. Despite portraying their 
respective position as objective, they transmit 
a certain subjective point of view that is 
resonated in their language and content. For 
instance, Salamiand Ghajarieh (2015) 
investigated the representation of men and 
women in Iranian English as a foreign language 
(EFL) textbooks. Their findings reveal that the 
discourse of heterosexuality is endorsed in 
the textbooks, while other forms of sexuality 
are considered abnormal. In particular, 
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homosexuality and single parents are 
marginalized as “Other.” Salami and Ghajarieh 
(2015) argued that the discourse on 
heterosexuality promotes the patriarchal 
family and masculine hegemony, leading to 
the discrimination of nonconforming marginalized 
groups.  
     Furthermore, Camase (2009) studied a 
Romanian EFL textbook and found a 
prevailing discourse of superiority in the book. 
The discourse of superiority emerges from the 
fact that Romanians are overrepresented, 
while non-Romanians are underrepresented in 
the book. The qualities of Romanians, such as 
being honest and friendly and living in a 
beautiful country, are explicitly stated. By 
contrast, non-Romanians are presented as 
“Others” in a remote space and time, 
especially in literature, while there are no 
qualities within them that are praised. 
     The available studies examine English 
textbooks mostly from a pedagogical approach 
(for example, Chetsurakul, 1993; Saisin, 2003; 
Angsutam, 2005; Arsairach, 2007; Meesupang, 
2009). Harwood (2010, p. 12) observed that 
many analyses on English language teaching 
materials, including textbooks, indicate a lack of 
attention to the context in which the 
materials are used. Harwood’s observation 
applies to the case of Thailand where little 
progress has been made in contextualized 
textbook analysis. Existing contextualized 

analyses in this area merely focus on the 
classroom as the context, while ignoring the 
sociocultural context within the classroom. 
The lack of critical analysis of textbooks may 
perpetuate the discourse that promotes 
textbooks as constructing realities. If teachers 
and students do not know how to read 
textbooks critically, they may come to trust 
textbooks as an absolute linguistic and 
cultural authority. This may then enable those 
in authority, especially the government, to gain 
or maintain power by eliminating, changing, or 
hiding facts of the country’s history or culture. 
Concurrently, teachers and students may be 
shaped in certain ideological directions - from 
passive acceptance of authority to 
revolutionary zeal because of their adoption 
of distorted ideas, norms, and values. 
 
Purposes of the study 
     The purposes of this study were to 
investigate and analyze the ideologies in a 
series of English textbooks titled Direct 
Method Reader for Thai Students and analyze 
how these ideologies are linked with 
Thailand’s historical context. 
 
Theoretical framework 
     Critical discourse analysis (CDA) was used 
in this study. According to Fairclough 
(1989/2001, p. 18), discourse is “a form of social 
practice.” Hence, in analyzing discourse, it is 
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essential to consider the three interrelated 
dimensions of discourse: (1) verbal and visual 
texts, (2) discursive practice, and (3) social 
practice. The first dimension involves the 
analysis of text through linguistic features. The 
second dimension is the interpretation of the 
processes by which texts are produced and 
received by readers. The third dimension is 
the explanation of the social conditions that 
govern these processes. 
     CDA examines discourse for manifestations 
of ideology. However, as Wodak and Meyer 
(2009, p. 8) put it, CDA is not interested in the 
type of ideology on the surface of culture but 
rather “the more hidden and latent type of 
everyday beliefs which often appear disguised 
as conceptual metaphors and analogies.” CDA 
scholars are keen to understand how 
discourse produces social domination. 
Therefore, they often analyze the language 
use of the powerful to see how these groups 
abuse power and in turn how the oppressed 
may resist such abuse (Wodak & Meyer, 2009, 
p. 8). Furthermore, according to Van Dijk 
(2001), CDA attempts to bring about change in 
social practices and relationships or at least 
support resistance against inequality and 
oppression. 
 
 
 
 

Methodology 
 Textbook sample 
     The series of English textbooks under 
examination is Direct Method Reader for Thai 
Students (hereafter Direct Method Reader). It 
was written by M. L. Manich Jumsai, who 
worked for the Ministry of Public Instruction, 
which was later renamed the Ministry of 
Education. Direct Method Reader comprises 
three volumes. The volumes under 
examination have different editions. The first 
volume is the third edition published in 1939. 
The second volume is the second edition 
published in 1940. The third volume is the 
eleventh edition published in 1961. The first 
and second volumes have twenty-five lessons 
each, and the third volume comprises twenty-
six lessons. Under the instruction of the 
Ministry of Public Instruction, this was the 
primary English textbook series used in 
government primary and secondary schools 
during the 1930s to the 1970s.  
     Data analysis 
     The data analysis used content analysis. 
Detailed reading of the content was 
conducted in order to find themes. After 
categorizing the themes, the messages within 
the themes were analyzed. At the language 
level, language features, such as vocabulary, 
verbs, pronouns, modality, voice, metaphor, 
and inclusion and exclusion were examined. 
Ideologies were identified based on the 
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content and language, and the ways in which 
the ideologies were connected with the Thai 
historical context were examined.  
 
Findings 

1. Nationalism 
     The dominant ideology found in the 
series is nationalism. Intertextuality is a 
primary method used in the series to rouse 
nationalism, that is, the series draws on 
several stories about Thai monarchs fighting 
the Burmese that was recorded in Thai 
history, especially the stories of three 
particular kings: King Ramkhamhaeng, King 
Naresuan, and King Taksin. The stories are 
shown in Excerpt 1.  
 
Excerpt 1 
I see a soldier. 
What does he say? 
He says “Our land is our home, the soldiers 
are our fence.”  
He means: We must love our country. We 
must defend our country.  
Look at the map. 
This was Thailand. 
It was Thailand long ago. 
It was Thailand eight hundred years ago. 
It was the Thailand of King Rama[sic.] 
Kamhaeng. 
He freed the Thais from the Cambodians. 
His country was very large.  

Look at the second map. This was also 
Thailand. 
It was the Thailand of King Naresuan. 
At that time the Burmese came to Thailand. 
They came to Thailand many times. 
They killed many Thai. 
The Thai were not happy. 
They were very unhappy.  
King Naresuan freed them from the Burmese.  
Look at this picture. It is the picture of the 
Thai army near the River Satong. King 
Naresuan was in the army. He was sitting on 
the elephant. He had a gun in his hand. He 
shot Surakamma, the Burmese general. The 
Burmese ran away.  
Once the Maha-Uparaja of Burma came to 
Thailand with a large army. King Naresuan 
fought him at Nong Sarai near Supanburi and 
killed him.  
Look at the third map. This was also Thailand. 
It was the Thailand of King Taksin. 
He freed the Thais from the Burmese.  
At that time the Burmese army came to 
Thailand. They burnt our capital, Ayudhya. 
They burnt many Thais. They killed Thai 
women and Thai children. The Thai soldiers 
ran away from them. The Thai people were 
unhappy. Thailand was not free. King Taksin 
freed them from the Burmese. He was a Thai 
hero. King Rama[sic.]  Kamhaeng was also a 
hero. They were heroes, Thai heroes.  
Now look at Thailand to-day[sic.]. 
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This is our Thailand. 
Love her! Defend her! For Thailand will be 
very unhappy, if we do not work hard for her 
and defend her. 
Thailand is our home. Our fathers lived in 
Thailand. Our great grand-fathers also lived in 
Thailand. Our great-great grandfathers also 
lived in Thailand. Our children will live in 
Thailand. Our grandchildren will also live in 
Thailand. Our great grand-children will also 
live in Thailand. Long live Thailand! (Jumsai, 
1940, pp. 122-129) 
    At the beginning and at the end of the 
excerpt, there are statements which 
encourage nationalism. The statements are 
about defending the country.  As for the 
stories of three kings, they have the same plot 
and begin by describing Thai people living in a 
peaceful land. One day, the Burmese invade, 
requiring all Thais to unite and fight the 
invaders under the leadership of the Thai 
kings. Eventually the Thais win, leaving these 
kings to be glorified as heroes and saviors of 
Thailand, which is itself portrayed as the 
victim of invasion by evil foreigners.  
    Clearly, the entire story is not told in each 
instance. They start with the invasion of the 
Burmese without mentioning the preceding 

conflicts and tensions that led to the wars 
between Burma (present-day Myanmar) and 
Thailand. As such, parts of the stories are 
purposely omitted. Moreover, instead of using 
the term “invade,” the stories use the term 
“come.” Saying the Burmese “came” to 
Thailand is a way to avoid being viewed as a 
country vulnerable to foreign aggression. 
    Overlexicalization, that is, the use of 
numerous lexical items for one concept in a 
particular context, is explicit. This is evidence 
that there is a preoccupation with a particular 
dimension of reality, which is normally a site 
of ideological contention (Fairclough, 
1989/2001). The verbs “came,” “burnt,” and 
“killed” appear repetitively in relation to the 
Burmese. The use of these verbs emphasizes 
the evil actions of the Burmese who 
continually invade Thailand. By contrast, the 
verb “freed” appears repetitively on the part 
of the Thai kings. This emphasizes the heroic 
action of the Thai kings: freeing Thai people 
from the Burmese. The term “hero(es)” also 
appears many times, leading to the 
glorification of the kings as brave, patriotic, 
and self-sacrificing heroes who save Thailand 
and return peace and stability. 
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Figure 1. Image of the soldier in Direct Method Reader for Thai Students 
 

     The excerpt also shows the ways in 
which nationalism is roused. The inclusive 
pronouns “we” and “our” are used to 
establish solidarity with the reader. This helps 
persuade the reader to believe that Thailand 
belongs to the reader, and thus, doing 
something to protect the country is vital. The 
modal “must” is used to show that defending 
Thailand is an obligation one cannot deny. 
The writing style, as clearly seen, is very 
dramatized to intensify the patriotic feelings 
of the reader (i.e., Love her! Defend her! Long 
live Thailand!). Such a writing style includes 
using an instructive language together with 
exclamation marks and constructing the 
country as feminine, which is a European 
convention.  

     Furthermore, at the beginning of the 
excerpt, a metaphor is used. The metaphor is 
presented as a reported speech of a soldier, 
who says Thailand is the home of everyone 
and the soldier is like the fence. From this 
metaphor, the role of the military to defend 
the country is justified. What is interesting is 
the visual image of the soldier. The image is 
huge, occupying more than half of the page 
with the soldier in the center. He is raising his 
clenched fist while looking up and saying, 
“Our land is our home, the soldiers are our 
fence,” written in Thai, not in English. That it 
is written in Thai makes it outstanding, 
immediately catching the eye of the reader.  
     In addition, the excerpt shows how 
history is presented as primordial. By using the 
grammatical structure “It was ... ,” Thailand 
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has always been where it is today, and the 
Thai people have always lived there. This is 
presented as if the existence of the country is 
a natural phenomenon similar to the 
existence of the universe, the Earth, the sun, 
and the moon. Of course though, this is 
untrue. Thailand as a modern nation-state 
with clear boundaries was a newly invented 
notion.  

2.  Morality and discipline 
     Morality and discipline are other 
important ideologies in the series. There are 
many dialogues and narratives that talk about 
the proper roles and duties of children and 
adults in the series. For instance, Excerpt 2 
lists the proper duties of a child, that is, a 
child must go to school every day, study hard, 
and follow class rules. The excerpt carries a 
strong sense of obligation because the modal 
“must” is used repetitively. A polarization 
also exists between the diligent and lazy 
children; the latter are portrayed in an 
extremely negative way to highlight the 
proper duties a good child has to perform.   
 
Excerpt 2 
Siri must go to school every day. He must 
walk to school because he has no money. He 
must learn English, Thai and arithmetic. He 
learns arithmetic in the morning. He must not 
talk in class. He must not play in class. Lazy 
boys talk in class. Lazy boys do not listen to 

the teacher. Lazy boys do not learn their 
lessons. They are bad boys. They play in 
class. They are very naughty. Diligent boys do 
not talk in class. They listen to the teacher. 
They learn their lessons. They always do their 
sums. The teacher gives them sums to do at 
home. The diligent boys do these sums at 
home. The diligent boys always do their 
home-work. They are good boys. (Jumsai, 
1940, pp. 71-72) 
     In the series, there is a perpetuation of 
unequal power relations between adults and 
children. Adult characters are given the role of 
educators who command and control 
children. Child characters, on the contrary, 
take the role of the listener, who do as they 
are directed by the adults. Child characters 
have little opportunity to do what they want 
independently. Most conversations in the 
series show that adults ask or give orders, 
whereas children answer or follow those 
orders. Take Excerpt 3 as an example.  
 
Excerpt 3 
Father:  Good Morning, children, have you  
            finished your breakfast already? 
Chab:  Good Morning, Father, we have  
            finished our breakfast, but Anong is 

still upstairs. She is not up yet.  
She is still sleeping. 

Father:  Have you not told her to get up? 
Chab:  I have told her, Father. She cannot  
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 get up. She is not well. She is ill. 
Father:  Then I shall send for the doctor. 
Chab:  The doctor has already come.  

He came at seven o’clock. He has  
given her some medicine. 

Father:  Has she already taken the medicine? 
Chab:  Yes, she has already taken some  
 aspirin. 
Father:  What has she done to be ill? 
Chab:  She has eaten too many Chinese  
            noodles, and she has drunk too  
 much water. 
Father:  Is the doctor still upstairs? 
Chab:  No, Father, he has already gone  
 home. 
Father:  Have you written a letter to Anong’s  
            teacher? 
Chab:  Yes, I have. 
Father:  Who has shut that door? It is hot in  
 here. 
Chab:  I have told the servants to open it.  
 They have not opened it. I shall go  
 and open it. Did you sleep well,  
 Father? 
Father:  Yes, very well, thank you, my child. I  
            slept very well last night.  
            (Jumsai, 1961, pp. 10-13) 
 
    In the excerpt, the child character 
addresses his father with the term “father.” 
This suggests formality and respect for the 
parents. Formality is also seen in the way the 
child character answers the questions. The 

answers are in full sentences, with the 
exception of just one - “Yes, I have.” There is 
no use of contractions like “I’ve told . . .” 
when answering the questions. This clearly 
shows that formality is vital when speaking 
with the adults. Furthermore, the excerpts 
show that the father leads the conversation. 
The child character merely answers his 
questions and follows his commands. This 
suggests the authority of the father. The child 
character seems to be a very good boy who is 
obedient, disciplined, and polite. He also 
cares about his father by asking at the end if 
his father sleeps well. Such care, though 
trivial, suggests that he follows the Thai 
cultural doctrine on filial piety.  
 
Discussion 
     The ideologies of nationalism and 
morality and discipline found in Direct 
Method Reader served the military ruling 
elite. Examining the political condition, the 
series was written several years after the 
Revolution of 1932 when Thailand experienced a 
political transformation from being an 
absolute monarchy to a constitutional 
monarchy. It was not a smooth transformation of 
political power as members of the People’s 
Party were divided into factions. At that time, 
fascist leaders were particularly influential 
around the world, and there were growing 
movements of nationalism worldwide during 
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the years prior to World War II (1939–1945). 
Field Marshal Plaek Phibunsongkhram took 
power in 1938 and exercised his power to 
build a new nation (Wyatt, 1982, p. 253). The 
new nation was aimed to be modernized and 
widely accepted by the global community.  
     Influenced by fascism, Phibun’s policies 
included changing the name of Siam to 
Thailand in 1939. In the same year, he issued 
a series of cultural mandates (ratthaniyom). 
One issue in the ratthaniyom was related to 
the concept of siwilai or civilization as Phibun 
desired to change the image of the country in 
the eyes of foreigners from an undeveloped 
to a civilized one. To become civilized, Thais 
had to, for example, eat with spoons and 
forks, follow the dress codes and wear hats 
when going out, and do everyday activities 
according to schedule (Phongpaichit & Baker, 
2005, p. 208). In addition, they were required 
to memorize the new national anthem and 
salute the national flag in public areas. Phibun 
orchestrated an anti-Chinese campaign to 
motivate economic nationalism. For instance, 
he encouraged Thais to buy Thai products to 
destroy the Chinese market share. He also 
arrested Chinese businessmen, controlled 
Chinese schools, and banned Chinese 
newspapers.  
     When the Cold War began, after the 
defeat of Pridi Banomyong who was labeled a 
communist, Phibun returned to power as the 

prime minister and continued his nationalistic 
policies. He formed a National Culture Council 
in 1948 and assigned his ally, Luang 
Wichitwathakan, to write a number of plays, 
songs, and books to develop nationalism in the 
people’s hearts (Phongpaichit & Baker, 2005, 
pp. 129–130; 147). School children were 
required to be taught with Wichit’s work. For 
example, as reported by Wisaphrom (2016, p. 
130), a primary student addressed a speech 
about the people’s freedom written by his 
school principal. The speech ended with the 
song “Tuen toed chao thai” (“Wake Up, 
Thais!”) composed by Wichit. Under Phibun’s 
second administration (1948–1957), he and 
Wichit attempted to promote the monarchy 
and Buddhism as the heart of being Thai 
(Sattayanurak, 2014, p. 60). In particular, he 
tried to govern the country according to the 
paternalistic form of kingship and elevated 
himself as a supporter of Buddhism (Connors, 
2005, p. 529). 
     Amidst these political conditions, Direct 
Method Reader was written by a 
representative of the Thai state. Thus, the 
content of the series was inevitably tied to 
the discourse in the National Education 
Schemes of 1933 and 1936. Both schemes 
provided three types of knowledge: intellectual 
education, moral education, and physical 
education, aiming to produce a citizen who 
could not only pursue a suitable career, but 
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also serve society as a member of a 
democratic country (Ministry of Education, 
1976, pp. 159–164). To achieve this aim, 
schools were mandated to include studies 
about morality, civics, legal rights and duties 
concerning daily life, the defense of the 
country, military and police affairs, and health 
and hygiene (Ministry of Education, 1976, pp. 
50–52). As can be seen, the defense of the 
country and morality and discipline were 
important issues students needed to be 
exposed to. Hence, although Direct Method 
Reader was a series of English textbooks 
written to teach the English language, it also 
attempted to promote nationalism, especially 
through the story of royal national salvation 
to serve the militant ruling elite for the 
purpose of nation-building. It also taught 
students to be moral and disciplined to live 
harmoniously in a hierarchical society. 
    In Thailand, the production of textbooks 
used in school is controlled by the state 
through educational agencies. According to 
Karnjanasthiti (2001), the Ministry of Education is 
responsible for textbook production. All 
textbooks must be checked and approved 
with the content corresponding to the policies of 
the state. The textbook author must write 
based on the criteria and scope set by the 
Ministry of Education. Those who check the 
textbook must see whether a publication is 
written based on the curriculum and has 

complete content. As the production of a 
textbook is controlled by the state, the 
ideologies that justify and maintain the power 
of the state are incorporated into the 
textbooks, as is illustrated by this textbook 
series Direct Method Reader. 
Implications 
     This study could be useful in developing 
teachers’ awareness about how textbooks are 
discursively constructed. This study highlights 
that textbooks such as this one under 
examination are biased because they present 
only a part of a story and reflect the 
ideologies of the writers and the state. It 
helps teachers see bias in textbooks and 
hence the limited role of textbooks. Teachers 
may come to realize that all discourses, 
including those in English textbooks, are 
subject to ideologies and should be 
understood only within a particular context. 
Potentially they may be able to detect, 
scrutinize, or dismantle ideologies using the 
critical approaches discussed in this research. 
By doing so, they may be able to provide 
their students with stimulating ideas that 
prompt students to have critical thinking. In 
other words, this study encourages teachers 
to view themselves as active users of their 
textbooks. As Pennycook (1995) pointed out, 
teachers need to actively question rather than 
blindly obey the authority of textbook 
contents. When they find content that implies 
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stereotypes, they should develop counter-
discourses to challenge the stereotypes. 
     To develop teachers’ awareness, it might 
be helpful if teacher training sessions are 
conducted, particularly for preservice 
teachers. In the session, teachers can help 
one another evaluate the textbooks or 
materials used in their class. For instance, 
they can discuss the positioning of particular 
readings or textbooks as a whole and examine 
them to see if they contain any biased 
language or content. They can also brainstorm 
and map plans for dealing with such bias. If 
adapting textbook language or content is 
required, they can also share their ideas, 
experiences, and techniques to make the 
textbooks less biased, more relevant, and 
more meaningful to students. In addition, it 
might be beneficial if teachers who are more 
experienced with conducting critical thinking 
activities can demonstrate how to effectively 
conduct such activities with the textbooks 
evaluated in the training session. This could 
help the less experienced teacher grasp a 

clearer picture of the use of critical 
approaches in the classroom.  
 
Recommendations 
     Further research should be conducted 
on gaining the perspectives of textbook users 
in receiving the ideologies. This study has 
shown that textbooks are sites where 
ideologies are constructed and reproduced, 
but it has not yet proved whether such 
ideologies could really be transmitted to the 
reader and how they are mediated. Thus, it is 
recommended that teachers and students 
who use textbooks are surveyed on their 
perceptions of the ideologies discerned in 
textbooks. Their perceptions would be useful 
for textbook writers to further develop 
appropriate learning materials.   
 
Limitation 
     The original versions of the three 
volumes of Direct Method Reader could not 
be found. Hence, the subsequent versions 
were used for analysis.  
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พ ฤติ ก รรม การ เลื อ ก ท่ี พั ก แ รมขอ งนั ก ท่ อ ง เท่ี ย วช าว ไท ย ใน อํ า เภ อ เมื อ ง           
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
BEHAVIOR OF THAI TOURISTS IN SELECTING ACCOMMODATION IN MUAG 
DISTRICT, SURAT THANI PROVINCE 
 
ชุลีวรรณ ปราณธีรรม1), ณิษา จารุสิริชัย2), เอกราช เหมาะประมาณ3) 
1), 2), 3)วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
Chuleewan Praneetham1), Nisa Charusirichai2), Aekarach Mouepraman3) 
1), 2), 3)International School of Tourism, Suratthani Rajabhat University 

 
บทคัดย่อ 
        การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการเลือกท่ีพักแรม และ 2) เพ่ือ

เสนอแนะแนวทางการพัฒนาธุรกิจที่พักแรมในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชากรในการวิจัย ได้แก่ 
นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จํานวนทั้งสิ้น 1,239,042 คน       
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักท่องเท่ียวชาวไทย จํานวน 400 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ โดยใช้แบบสอบถามเป็น

เคร่ืองมือในการวิจัย ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับ เท่ากับ 0.77 สถิติท่ีใช้สําหรับวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation)          
ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์หลักในการเดินทางมาเพื่อการพักผ่อน มีจํานวนวันท่ีเข้าพัก      
2 คืน  ผู้ร่วมเดินทางมาพักเป็นครอบครัว มีวิธีการจองท่ีพักล่วงหน้าผ่านทางโทรศัพท์ ทราบข้อมูลท่ีพัก              
จากอินเตอร์เน็ต เลือกใช้บริการท่ีพักประเภทโรงแรม หากมีโอกาสเดินทางกลับมาพักท่ีอําเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์

ธานีจะเลือกท่ีพักเดิมอีก การเลือกท่ีพักแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย การตัดสินใจมากที่สุด คือ ด้านท่ีพักและบริการ 
รองลงมา คือ ด้านพนักงานให้บริการ สถานท่ีตั้งหรือช่องทางจัดจําหน่าย ด้านราคาที่พัก ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 
และด้านการส่งเสริมการตลาด ตามลําดับ แนวทางการพัฒนาธุรกิจที่พักแรมในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ได้แก่ ควรมีการพัฒนาห้องพักอย่างต่อเนื่องให้เป็นไปตามมาตรฐานและความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน       
ของนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการจะต้องมีแนวทางการกําหนดราคาท่ีชัดเจนและควรมีการรวมกลุ่มกันกําหนดราคา    
ท่ีพักเพ่ือสร้างมาตรฐานเดียวกัน ควรมีการให้ข้อมูลแก่นักท่องเท่ียวท่ีต้องเดินทางเข้าหรือออกท่ีพัก โดยผ่านเว็บไซต์    
ท่ีพักหรือแผ่นพับให้กับบริษัททัวร์ ควรจัดโปรโมชั่นการจองที่พักแบบออนไลน์มากย่ิงข้ึน การพัฒนาพนักงานให้มี

ประสิทธิภาพในการทํางานมากข้ึน ควรมีสิ่งอํานวยความสะดวกท้ังในห้องพักและบริเวณท่ีพักแรมแบบครบครัน    
เพ่ือตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว 
 
คําสําคัญ : พฤติกรรม นักท่องเที่ยว การเลือกท่ีพักแรม 
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ABSTRACT 
        The purposes of this study were 1) to study the behavior of tourists in choosing 
accommodation, and 2) to provide the guidelines for accommodation business development in 
Muang District, Surat Thani province. The research population for this research was 1,239,042 Thai 
tourists who travelled to Muang District, Surat Thani province. The sample was 400 Thai tourists 
selected by the accidental sampling technique. The data collection tool was a questionnaire. The 
reliability test of the whole questionnaire was 0.77. The data were analyzed by percentage, 
mean, and standard deviation. The study indicated that most tourists who stayed in an 
accommodation had the main purpose of relaxing, with an average length of stay of 2 nights, they 
travelled with family, and booked a room in advance by phone, and received the information 
from the internet. They mainly chose to stay at a hotel, and would choose to return to the same 
hotel, if an opportunity occurred. The study revealed that, in term of accommodation selection, 
Thai tourists mostly made decision based on accommodation and service, followed by the 
staffing, location or distribution channel, price, facility and marketing promotion respectively. The 
guidelines for accommodation business development in Muang District are as following: the 
rooms should be continuously developed to meet the standards and safety of life and property 
of tourists, entrepreneurs must have a clear pricing approach, integration of group to set 
accommodation prices to create the same standard; provide travelers with information through 
the accommodation website or give brochures to tour companies; offer more online booking 
promotions; improve employee productivity; and provide both in-room facilities and fully 
equipped accommodations in order to meet the needs of tourists. 
 
Keywords :  behavior, tourist, accommodation selection 
 
บทนํา 
     อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในประเทศไทย          
มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและเป็นตัวขับเคลื่อน

สําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ เนื่องจาก       
ทํ า ให้ เกิ ดการจ้ า งงานและการกระจายรายได้         
เป็ นจํ านวนมหาศาล  (Praneetham et al, 2016: 
401) จากการเติบ โตของจํ าน วนนั ก ท่ อ งเท่ี ยว           
ในประเทศ ท่ี ได้ เพ่ิ มขึ้ น อ ย่าง ต่อ เนื่ อ งประมาณ         

ร้อยละ 15-20 ในทุกปี (Khunon, 2015: 29) ธุรกิจ   
ท่ี พักแรมเป็นธุรกิจบริการประเภทหนึ่ งท่ี มีความ

เกี่ยวข้องกับนักท่องเท่ียวโดยตรงและถือเป็นธุรกิจ     
ท่ีมีบทบาทสําคัญต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวท่ีสร้าง

รายได้ให้แก่ทุกภู มิภาคของประเทศไทย (นงค์นุช    
ศรีธนาอนันต์, 2550: 27) และการเติบโตของธุรกิจ     
ท่ีพักแรมที่สอดคล้องกับการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง             
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ของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ส่งผลให้มีท่ีพักแรม     

ในแต่ละจังหวัดของประเทศไทยเกิดข้ึนเป็นจํานวนมาก    

เพ่ือให้บริการท่ีพักแก่ผู้ เดินทางหรือนักท่องเท่ียว       

ท่ีต้องการหาที่พักค้างคืน ธุรกิจท่ีพักแรมในปัจจุบัน     

จึงมีความหลากหลายทั้งในด้านรูปแบบและด้านการ

บริการท่ีนักท่องเที่ยวสามารถเลือกใช้บริการตามความ

ต้องการ เช่น โรงแรม โมเต็ล เกสต์เฮาส์ อพาร์ตเม้นท์ 

รีสอร์ท โฮมสเตย์ บังกะโล เป็นต้น (อรุณี ลอมเศรษฐี, 

2554:  2) 

 จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นดินแดนที่มีวัฒนธรรม

ป ร ะ เพ ณี ท่ี ดี ง า ม เป็ น เอ ก ลั ก ษ ณ์ พ ร้ อ ม ทั้ ง มี

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีคุณค่า ได้แก่ ภูมิประเทศ         

ท่ีงดงาม ประกอบด้วย ป่าไม้ น้ํ าตก ทะเล ภู เขา 

วัฒนธรรมในท้องถ่ินก็เป็นท่ีได้รับความสนใจอย่างสูง

ในด้านความสวยงาม โดยมีพ้ืนท่ีครอบคลุมป่าดิบชื้น    

ท่ีอุดมด้วยความหลากหลายของพืชพรรณ สัตว์ป่า 

และยังมีหมู่เกาะท่ีมีชื่อเสียง น้ําทะเลใส หาดทรายขาว 

อาทิ เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า และเกาะนางยวน 

ซ่ึ งแ ต่ละเกาะมีความหลากหลายของธรรมชาติ   

แตกต่างกันไป จังหวัดสุราษฎร์ธานีมี ท่ี พักท่ีได้รับ               

การจดทะเบียนในจังหวัดท้ังหมด 786 แห่ง ไม่ว่าจะ

เป็น  โรงแรม  รีสอร์ท  เกสต์ เฮาส์  หรือโฮมสเตย์       

และจากส ถิ ติ ใน ก าร เดิ น ท าง เข้ าม า ท่ อ ง เท่ี ย ว               

ของนักท่องเท่ียวในปี 2558 มีจํานวนนักท่องเท่ียว

ท้ั งห ม ด  4,913,006 ค น  โด ย เป็ น นั ก ท่ อ ง เท่ี ย ว

ชาวต่างชาติ จํานวน 3,094,487 คน และนักท่องเที่ยว

ชาวไทย จํานวน 1,818,519 คน มีอัตราการเพิ่มขึ้น

จากปี 2557 ร้อยละ 8.7 จากจํานวนนักท่องเท่ียว

ดั ง ก ล่ า ว ก่ อ ใ ห้ เกิ ด ร าย ไ ด้ จ า ก ก า รท่ อ ง เ ท่ี ย ว              

ในจังหวัดนี้จํานวน 68,052.9 ล้านบาท (สํานักงาน

สถิต ิจ ังหวัดสุราษฎร์ธานี,  2558: 150) จึงทําให้

จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรม

การท่องเท่ียวเป็นอ ย่างมาก  และเนื่ องจากการ

เจริญเติบโตที่รวดเร็วของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว จึงทํา

ให้ธุรกิจท่ีพัก และการบริการมีการเจริญเติบโตข้ึน   

ตามไปด้วย โดยเฉพาะธุรกิจท่ีพักที่มีการขยายตัวเพ่ิม

มากข้ึนในปัจจุบัน ทําให้มีท้ังผู้ประกอบการท่ีประสบ

ความสําเร็จและไม่ประสบความสําเร็จ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับ

ผู้ประกอบการว่ามีการให้บริการและความเอาใจใส่    

ต่อความต้องการของนักท่องเท่ียวมากน้อยเพียงใด 

และการสร้างความแตกต่างจากท่ีพักและการให้บริการ

ท่ัวไปเพื่อรองรับความต้องการของแขกที่แตกต่างกัน

ไปตามความชอบของลู กค้ าแ ต่ละกลุ่ ม อี ก ด้ วย        

(อรุณี ลอมเศรษฐี, 2554:  2) 

 อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีการพัฒนา   

สิ่ ง อํ านวยความสะดวกทางด้านการท่องเท่ี ยว            

การคมนาคมและท่ีพักแรมเพ่ือรองรับนักท่องเท่ียว       

ท่ีเดินทางมาท่องเที่ยวและพักผ่อนมากขึ้น ทําให้ธุรกิจ

โรงแรมหรือท่ีพักอาศัยต้องแข่งขันกันและหากลยุทธ์    

ท่ีเหมาะสมเพ่ือดึงดูดให้นักท่องเท่ียวเลือกท่ีพักและ

การบริการของตน ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา

เกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกท่ีพักแรมของนักท่องเท่ียว

ชาวไทยในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็น

แนวทางในการวางแผนและกําหนดนโยบายในการ

พัฒนารูปแบบการให้บริการธุรกิจท่ีพักแรมของจังหวัด

สุราษฎร์ธานี อีกท้ัง ยังมีส่วนช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรม

การท่องเท่ียวของไทยให้มีการขยายตัว จากจํานวน

นักท ่องเที ่ยวที ่เด ินทางมาที ่จ ังหวัดส ุราษฎร์ธานี

เพิ ่ม ขึ ้น  นอกจากนี้ ยั งเป็นแนวทางในการศึกษา        

หาความรู้ สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการค้นคว้า

ต่อไป 
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วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวในการ

เลือกท่ีพักแรม 
 2) เพื่ อ เสนอแนะแนวทางการพัฒนาธุรกิจ        

ท่ีพักแรมในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

วิธีดําเนินการวิจัย  
 ก า ร วิ จั ย นี้ เ ป็ น ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง ป ริ ม า ณ 

(Quantitative Research) 
     ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ประชากรในการ

วิจั ยครั้ งนี้  คื อ  นั ก ท่ องเท่ี ยวชาวไทย ท่ี เดินทาง          
มาท่องเท่ียวและพักแรมในอําเภอเมือง จั งห วัด          
สุราษฎร์ธานี จํานวนทั้งสิ้น 1,239,042 คน (กระทรวง

การท่องเท่ียวและกีฬา, 2558) กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
ครั้งนี้ คือ กลุ่มนักท่องเท่ียวชาวไทยที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี 
ขึ้นไป ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวและพักแรมในอําเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี กําหนดจากสูตรการหากลุ่ม

ตัวอย่างโดยใช้สูตรของยามาเน่ ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 
95 % โดยมีความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ได้กลุ่ม

ตัวอย่างจํานวน 400 คน การสุ่มตัวอย่าง โดยการเลือก
ตัวอย่างที่ ไม่ใช้ความน่าจะเป็น  (Non-Probability 
Sampling) ใช้ วิ ธี ก า ร สุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง แ บ บ บั ง เ อิ ญ 
(Accidental Sampling) โดยการแจกแบบสอบถาม

เพ่ือสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม

เป็ น เครื่ อ ง มื อ ในการเก็ บ รวบ รวม ข้อ มู ล  โดย มี

ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องในด้าน

เนื้ อห าและการใช้ ภ าษ า  และผู้ วิ จั ยห าค่ า ดั ชนี        
ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง ( Index of Item Objective 

Congruence: IOC) ข อ งข้ อ คํ า ถ าม ใน แ ต่ ล ะ ข้ อ       
แล้วคัดเลือกข้อคําถามท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้อง

ระหว่าง 0.50 – 1.00 เพ่ือนําไปปรับปรุงก่อนนําไป

ทดลองใช้กับนักท่องเท่ียวท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจํานวน 
30 คน และนําผลไปวิเคราะห์หาความเท่ียงโดยใช้       
วิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิ (Cronbach’s Alpha) ได้คา่ความ
เชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ 0.77 

  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการ
แ ป ล ค ว า ม ร ะ ดั บ ค ว า ม คิ ด เ ห็ น 5 ร ะ ดั บ               
ได้แก่ ระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.21 - 5.00) ระดับ

มาก (ค่าเฉล่ีย 3.41 - 4.20) ระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 
2.61 - 3.40) ระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย 1.81 - 2.60) ระดับ
น้อยท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.80) (พิมพา หิรัญกิตติ, 
2552:  98) 
 
ผลการวิจัย 

  ข้อมูลด้านคุณลักษณะทางประชากรของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ท้ั งหมด  จํ านวน  400 คน  พบ ว่า          
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจํานวน 268 คน 
คิดเป็นร้อยละ 67.0 และเพศชาย มีจํานวน 132 คน      
คิดเป็นร้อยละ 33.0 มีอายุ 16 –25 ปีมากท่ีสุดเป็น

จํานวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 53.0 มีภูมิลําเนาอยู่

ภาคใต้มากท่ีสุด เป็นจํานวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 
34.0 มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุดเป็นจํานวน 
150 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ย

ต่ อ เดือนต่ํ าก ว่า  15,000 บาท  มาก ท่ี สุ ดจํ านวน       
176 คน คิดเป็นร้อยละ 44.0  
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ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการเลือกที่พักแรม    
 
ตารางท่ี 1 วัตถุประสงค์หลักในการเดินทางมาพักในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

วัตถุประสงค์หลักในการเดินทางมาพัก จํานวน(คน) ร้อยละ 
เพ่ือการพักผ่อน 

เพ่ือเย่ียมญาติมิตร 
เพ่ือธุรกิจ 

เพ่ือการศึกษา 
เพ่ือสุขภาพ 
เพ่ือศาสนา 

รวม 

231 
74 
49 
20 
13 
13 
400 

57.8 
18.5 
12.3 
5.0 
3.3 
3.3 

100.0 
 
     จากตารางท่ี 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่        
มีวัตถุประสงค์หลักในการเดินทางมาพักในอําเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี คือ การท่องเท่ียวเพ่ือพักผ่อน        
มาก ท่ีสุ ด  จํ านวน  231 คน  คิด เป็ นร้อยละ  57.8  
รองลงมาคือ การท่องเท่ียวเพ่ือเย่ียมญาติ จํานวน        

74 คน คิดเป็นร้อยละ 18.5 การท่องเท่ียวเพ่ือธุรกิจ 
จํานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 12.3 การท่องเท่ียว      
เพ่ือการศึกษา จํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0       
การท่องเท่ียวเพ่ือสุขภาพและการท่องเท่ียวเพ่ือศาสนา 
จํานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 2 จํานวนวันท่ีเข้าพักในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

จํานวนวันท่ีเข้าพัก จํานวน(คน) ร้อยละ 
1 คืน 
2 คืน 
3 คืน 

มากกว่า 4 คืน 
รวม 

138 
152 
77 
33 
400 

34.5 
38.0 
19.3 
8.3 

100.0 
   

 จากตารางท่ี 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่        
มีจํานวนวันท่ีเข้าพักในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์

ธานี  คือ 2 คืนมากท่ีสุด จํานวน  152 คน  คิดเป็น     
ร้อยละ 38.0 รองลงมา คือ พัก 1 คืน จํานวน 138 คน 

คิดเป็นร้อยละ 34.5 พัก 3 คืน จํานวน 77 คน คิดเป็น

ร้อยละ 19.3 พักมากกว่า 4 คืน จํานวน 33 คิดเป็น

ร้อยละ 8.3 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 3 ผู้ร่วมเดินทางมาพักในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ผู้ร่วมเดินทางมาพัก จํานวน(คน) ร้อยละ 

ครอบครัว 
คนเดียว 
คนรัก 
เพ่ือน 
รวม 

181 
82 
77 
60 
400 

45.3 
20.5 
19.3 
15.0 
100.0 

 
 จากตารางท่ี 3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่        

มี ผู้ ร่ ว ม เดิ น ท างม า พั ก ใน อํ า เภ อ เมื อ ง  จั งห วัด              
สุราษฎร์ธานี คือ ครอบครัวมากท่ีสุด จํานวน 181 คน 
คิดเป็นร้อยละ 45.3  รองลงมา คือ คนเดียว จํานวน 

82 คน คิดเป็นร้อยละ 20.5 คนรัก จํานวน 77 คน     
คิดเป็นร้อยละ 19.3 เพื่อน  จํานวน 60 คน คิดเป็น

ร้อยละ 15.0 ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 4 วิธีการจองท่ีพักล่วงหน้า 

วิธีการจองท่ีพัก จํานวน(คน) ร้อยละ 
ไม่ได้จอง 

ผ่านทางโทรศัพท์ 
ผ่านทางอินเตอร์เน็ต 

ผ่านทางคนรู้จัก 
ผ่านทางบริษัททัวร์ 

รวม 

107 
116 
108 
49 
20 
400 

26.8 
29.0 
27.0 
12.3 
5.0 

100.0 
 
     จากตารางที่ 4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่       
มีวิธีการจองท่ีพักล่วงหน้าผ่านทางโทรศัพท์มากที่สุด 
จํานวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 29.0 รองลงมาคือ      
จองผ่านทางอินเตอร์เน็ต จํานวน 108 คน คิดเป็น   

ร้อยละ  27.0 ไม่ ได้จอง จํานวน  107 คน  คิด เป็น     
ร้อยละ 26.8 จองผ่านทางคนรู้จัก จํานวน 49 คน     
คิดเป็นร้อยละ 12.3 จองผ่านทางบริษัททัวร์ จํานวน 
20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 ตามลําดับ   
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ตารางท่ี 5 การทราบข้อมูลที่พัก 
ข้อมูลที่พัก จํานวน(คน) ร้อยละ 
อินเตอร์เน็ต 
เพ่ือน/คนรู้จัก 
โทรทัศน์/วิทยุ 
ป้ายโฆษณา 
บริษัททัวร์ 

นิตยสารการท่องเท่ียว 
รวม 

133 
108 
98 
37 
13 
11 
400 

33.3 
27.0 
24.5 
9.3 
3.3 
2.8 

100.0 
 
     จากตารางท่ี 5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่    
ทราบข้อมูลท่ีพักจากอินเตอร์เน็ตมากท่ีสุด จํานวน      
133 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 รองลงมา คือ เพ่ือน/คน
รู้จักจํานวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 27.0 โทรทัศน์/

วิทยุ จํานวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 ป้ายโฆษณา 
จํานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.3 บริษัททัวร์จํานวน 
13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 นิตยสารการท่องเท่ียว 
จํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 6 การเลือกใช้บริการที่พัก 

ประเภทที่พัก จํานวน(คน) ร้อยละ 
โรงแรม 
รีสอร์ท 

เกสต์เฮ้าส์ 
โฮมสเตย์ 
บ้านญาติ 

รวม 

203 
132 
36 
17 
12 
400 

50.8 
33.0 
9.0 
4.3 
3.0 

100.0 
 
     จากตารางท่ี 6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

เลือกใช้บริการท่ีพักประเภทโรงแรมมากที่สุด จํานวน 
203 คน คิดเป็นร้อยละ 50.8  รองลงมา คือ รีสอร์ท 
จํานวน  132 คน  คิดเป็นร้อยละ 33.3 เกสต์ เฮ้าส์ 

จํานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0 โฮมสเตย์ จํานวน 
17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3 บ้านญาติ จํานวน 12 คน 
คิดเป็นร้อยละ 3.0  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 7 ปัจจัยด้านท่ีพักและบริการ (n=400) 

 
 จากตารางท่ี  7 พบ ว่า  กลุ่ ม ตั วอ ย่างมี การ

ตัดสินใจเลือกต่อปัจจัยด้านท่ีพักและบริการโดยรวมอยู่

ใน ระ ดับมาก  โดย มีค่ า เฉลี่ ย  4.17 ค่ า เบี่ ย ง เบน

มาตรฐาน  0.67 เม่ือ พิจารณารายข้อแล้ ว พบว่า      
กลุ่มตัวอย่างมีการตัดสินใจเลือกในเรื่องห้องพักมีการ

ตกแต่งอย่างสวยงาม มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.42     
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53 รองลงมา คือ ห้องพัก       
มีขนาดกว้างขวาง โดยมีค่าเฉลี่ย 4.32 ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.69 ความสะอาดบริเวณรอบ ๆ ท่ีพัก โดย
มีค่าเฉล่ีย 4.25 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.76 สิ่งอํานวย

ความสะดวกภายในห้องพักครบครัน โดยมีค่าเฉลี่ย 
4.14  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73 ความมีชื่อเสียงและ
ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ ขอ ง ท่ี พั ก  โด ย มี ค่ า เฉ ลี่ ย  4.10            
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71 ห้องน้ํามีความสะอาดและ

ปลอดภัย โดยมีค่าเฉลี่ย 4.09 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.60  เฟอร์นิ เจอร์ท่ี ใช้ มีคุณภาพเหมาะสม โดยมี

ค่าเฉลี่ย 4.03 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.68 ห้องพักมี

อ าก าศถ่ าย เท เป็ น อ ย่ างดี  โด ย มี ค่ า เฉ ลี่ ย  4.00           
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 ตามลําดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปลผลการ 
ตัดสินใจเลือก 

ห้องพักมีการตกแต่งอย่างสวยงาม 4.42 0.53 มากท่ีสุด 
ห้องพักมีขนาดกว้างขวาง 4.32 0.69 มากท่ีสุด 
ความสะอาดบริเวณรอบๆที่พัก 4.25 0.76 มากท่ีสุด 
สิ่งอํานวยความสะดวกภายในห้องพักครบครัน 4.14 0.73 มาก 
ความมีชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของท่ีพัก  4.10 0.71 มาก 
ห้องน้ํามีความสะอาดและปลอดภัย 4.09 0.60 มาก 
เฟอร์นิเจอร์ท่ีใช้มีคณุภาพเหมาะสม 4.03 0.68 มาก 
ห้องพักมีอากาศถ่ายเทเป็นอย่างดี 4.00 0.67 มาก 

ค่าเฉล่ียรวม 4.17 0.67 มาก 
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ตารางท่ี 8 ปัจจัยด้านราคาที่พัก (n=400) 

รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปลผลการ 
ตัดสินใจเลือก 

ราคาที่พักเหมาะสมต่อคุณภาพการให้บริการของพนักงาน 4.18 0.57 มาก 
ราคาห้องพักมีให้เลือกหลากหลาย 4.13 0.60 มาก 
การแสดงราคาท่ีพักและอาหารอย่างชัดเจน 4.10 0.66 มาก 
ราคาที่พักมีความเหมาะสมต่อคุณภาพภายในห้องพัก  4.04 0.70 มาก 
ราคาอาหารและเคร่ืองด่ืมมีความเหมาะสมต่อปริมาณและคุณภาพ 4.02 0.62 มาก 

ค่าเฉล่ียรวม 4.09 0.63 มาก 
 

 จากตารางท่ี  8 พบ ว่า  กลุ่ ม ตั วอ ย่างมี การ

ตัดสินใจเลือกต่อปัจจัยด้านราคาที่พัก โดยรวมอยู่ใน

ระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ย 4.09 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.63 เม่ือพิจารณารายข้อแล้ว พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี

การตัดสินใจเลือกในเร่ืองราคาท่ีพักเหมาะสมต่อ

คุณภาพการให้บริการของพนักงาน มากท่ีสุด โดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.18 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57 รองลงมา

คือ ราคาห้องพักมีให้เลือกหลากหลาย โดยมีค่าเฉลี่ย 

4.13 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60 การแสดงราคาท่ีพัก

แ ล ะอ าห ารอ ย่ า งชั ด เจ น  โด ย มี ค่ า เฉ ลี่ ย  4.10            
ค่ า เบี่ ย ง เบนมาตรฐาน  0.66 ราคา ท่ี พั ก มี ความ

เหมาะสมต่อคุณภาพภายในห้องพัก โดยมีค่าเฉลี่ย 
4.04 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70 ราคาอาหารและ

เคร่ืองด่ืมมีความเหมาะสมต่อปริมาณและคุณภาพ โดย
มีค่าเฉลี่ย 4.02 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62 ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 9 ปัจจัยด้านสถานท่ีตั้งหรือช่องทางจัดจําหน่าย (n=400) 

 
 จากตารางท่ี  9 พบ ว่า  กลุ่ ม ตั วอ ย่างมี การ

ตัดสินใจเลือกต่อปัจจัยด้านสถานท่ีตั้งหรือช่องทางจัด

จําหน่ายโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.10            
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64 เม่ือพิจารณารายข้อแล้ว 

พบว่า  กลุ่มตั วอ ย่างมีการตัดสิน ใจเลือกใน เรื่อง        
ท่านสามารถจองห้องพักได้จากเว็บไซต์ของบริษัททัวร์ 
ห รื อ ตั ว แ ท น  ม า ก ท่ี สุ ด  โด ย มี ค่ า เฉ ลี่ ย  4.19               
ค่ าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน  0.56 รองลงมา  คือ  ท่ าน

รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปลผลการ 
ตัดสินใจเลือก 

ท่านสามารถจองห้องพักได้จากเว็บไซต์ของบริษัททัวร์ หรือตัวแทน 4.19 0.56 มาก 
ท่านสามารถจองห้องพักผ่านทางเว็บไซต์ของท่ีพักได้โดยตรง 4.09 0.67 มาก 
ท่านสามารถหาข้อมูลโรงแรมที่ต้องการได้หลากหลายช่องทาง เช่น 
อินเทอร์เน็ต, ใบปลิว, ป้ายโฆษณา เป็นต้น 

4.01 0.69 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.10 0.64 มาก 
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สามารถจองห้องพักผ่านทางเว็บไซต์ของท่ี พักได้

โดยตรง โดยมีค่าเฉล่ีย 4.09 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.67 ท่ านสามารถหาข้อมูลโรงแรมท่ีต้องการได้

หลากหลายช่องทาง  เช่น  อิน เทอ ร์เน็ต  ใบปลิ ว        
ป้ายโฆษณา เป็นต้น โดยมีค่าเฉลี่ย 4.01 ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.69 ตามลําดับ 
 

ตารางท่ี 10 ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด (n=400) 

รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปลผลการ 
ตัดสินใจเลือก 

ทางท่ีพักมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 4.21 0.56 มากท่ีสุด 
การใช้ช่องทางการโฆษณาประชาสัมพันธ์ท่ีหลากหลาย เช่น 
อินเทอร์เน็ต, นิตยสาร, หนังสือพิมพ์, Email, SMS เป็นต้น 

4.15 
 

0.60 
 

มาก 

ป้ายชื่อท่ีพักมีความชัดเจน มองเห็นได้เด่นชัด  4.13 0.67 มาก 
การมอบส่วนลดสําหรับการใช้บริการในครั้งต่อไป 3.99 0.67 มาก 
การมอบของท่ีระลึกเม่ือเช็คเอ้าท์ 3.31 0.72 ปานกลาง 

ค่าเฉล่ียรวม 3.96 0.64 มาก 
 

 จากตารางที่  10 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการ

ตัดสินใจเลือกต่อปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด

โด ย รวม อ ยู่ ใน ระดั บ ม าก  โด ย มี ค่ า เฉ ลี่ ย  3.96            
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64 เม่ือพิจารณารายข้อแล้ว 
พบว่า  กลุ่มตั วอ ย่างมีการตัดสิน ใจเลือกใน เรื่อง         
ทางท่ีพักมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องอยู่

ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.21 ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน  0.56 รอ งล งม า  คื อ  การใช้ ช่ อ งท าง         
การโฆษณ าประชาสั ม พั น ธ์ ท่ี ห ลากหลาย  เช่ น 
อินเทอร์เน็ต, นิตยสาร, หนังสือพิมพ์ , Email, SMS 

เป็ น ต้ น อ ยู่ ใน ร ะ ดั บ ม าก  โด ย มี ค่ า เฉ ลี่ ย  4.15             
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60 ป้ายชื่อท่ีพักมีความชัดเจน 
มองเห็นได้เด่นชัด โดยมีค่าเฉล่ีย 4.13 ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.67 การมอบส่วนลดสําหรับการใช้บริการ

ในครั้งต่อไป โดยมีค่าเฉลี่ย 3.99 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.67 การมอบของท่ีระลึกเม่ือเช็คเอ้าท์อยู่ในระดับ   
ปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.51 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.85 ความสะอาดของร้านจําหน่ ายอาหารและ

เคร่ืองด่ืม โดยมีค่าเฉลี่ย 3.31 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.72 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 11 ปัจจัยด้านพนักงานให้บริการ (n=400) 

รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปลผลการ 
ตัดสินใจเลือก 

พนักงานแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย และมีความสะอาด 4.29 0.56 มากท่ีสุด 
พนักงานสามารถให้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวท่ีน่าสนใจได้อย่างละเอียดและเป็น

ข้อมูลท่ีถูกต้อง 
4.28 0.57 มากท่ีสุด 

พนักงานมีทักษะทางด้านภาษาเป็นอย่างดี 4.17 0.72 มาก 
พนักงานบริการมีความรู้ความสามารถในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ 4.12 0.69 มาก 
พนักงานดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีและกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 4.05 0.58 มาก 
พนักงานใช้ภาษาถ้อยคําท่ีสุภาพสื่อสารกับท่านได้อย่างชัดเจน 3.96 0.61 มาก 
พนักงานมีความสามารถในการแก้ปัญหาให้ท่านได้อย่างลงตัว 3.92 0.70 มาก 

ค่าเฉล่ียรวม 4.11 0.63 มาก 
 

 จากตารางที่  11 พบว่า กลุ่ม ตัวอย่างมีการ

ตัดสินใจเลือกต่อปัจจัยด้านพนักงานให้บริการโดยรวม

อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.11 ค่าเบี่ ยงเบน

มาตรฐาน  0.63 เม่ือ พิจารณารายข้อแล้ ว พบว่า      
กลุ่มตัวอย่างมีการตัดสินใจเลือกในเร่ือง พนักงาน    
แต่งกายสุภาพเรียบร้อย และมีความสะอาดในระดับ

มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.29 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.56  รองลงมาคือ พนักงานสามารถให้ข้อมูลแหล่ง

ท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจได้อย่างละเอียดและเป็นข้อมูล     
ท่ีถูกต้อง โดยมีค่าเฉลี่ย 4.28 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.57 พนักงานมีทักษะทางด้านภาษาเป็นอย่างดีอยู่ใน

ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.17 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.72  พนักงานบริการมีความรู้ความสามารถในหน้าท่ี

ท่ีรับผิดชอบโดยมีค่าเฉล่ีย 4.12 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.69  พ นั ก ง าน ดู แ ล เอ า ใจ ใส่ เป็ น อ ย่ า ง ดี แ ล ะ

กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน โดยมีค่าเฉลี่ย 4.05     
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 พนักงานใช้ภาษาถ้อยคํา   
ท่ีสุภาพสื่อสารกับท่านได้อย่างชัดเจน โดยมีค่าเฉลี่ย 
3.96 ค่ า เบี่ ย ง เบ น ม า ต ร ฐ า น  0.61 พ นั ก ง า น              
มีความสามารถในการแก้ปัญหาให้ท่านได้อย่างลงตัว 
การดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าท่ีตํารวจ โดยมี

ค่าเฉลี่ย 3.92 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 12 ปัจจัยด้านสิ่งอํานวยความสะดวก (n=400) 

รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปลผลการ 
ตัดสินใจเลือก 

มีบริการรถรับ-ส่งไป มีท่ีจอดรถสะดวกและเพียงพอ 4.11 0.60 มาก 
มีบริการซักรีด 4.10 0.69 มาก 
มีอินเตอร์เน็ตไร้สายในห้อง 4.09 0.62 มาก 
มีการบริการอาหารให้เลือกหลากหลายตลอด 24 ชั่วโมง 4.05 0.69 มาก 
ระบบรักษาความปลอดภัยหรือระบบเตือนภัยที่ดี  4.02 0.62 มาก 

ค่าเฉล่ียรวม 4.07 0.64 มาก 
 

จากตารางที่  12 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการ

ตัดสินใจเลือกต่อปัจจัยด้านสิ่งอํานวยความสะดวกโดย

รวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.07 ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน  0.64 เม่ือพิ จารณารายข้อแล้ว พบว่า      
กลุ่มตัวอย่างมีการตัดสินใจเลือกในเร่ือง มีบริการรถ

รับ-ส่งไป มีท่ีจอดรถสะดวกและเพียงพอ มากท่ีสุด    
โดยมีค่ าเฉลี่ ย  4.11 ค่ าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน  0.60 
รองลงมาคือ มีบริการซักรีด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.10 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69 มีอินเตอร์เน็ตไร้สายในห้อง 
โดยมีค่าเฉลี่ย 4.09 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62 มีการ
บริการอาหารให้เลือกหลากหลายและตลอด 24 ชั่วโมง 
โดยมีค่าเฉลี่ย 4.05 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69 ระบบ

รักษาความปลอดภัยหรือระบบเตือนภัยท่ีดี โดยมี

ค่าเฉลี่ย 4.02 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62 ตามลําดับ 
 
สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
    ผลจากการศึกษา พบว่า พฤติกรรมการเลือก      
ท่ี พักแรมของนักท่องเท่ียวชาวไทย นักท่องเท่ียว      
ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์หลักในการเดินทางมาพัก       
ในอําเภอเมือง จังห วัดสุราษฎร์ธานี เพื่ อพักผ่อน         
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ประสงค์  อุทัยและคณะ, 
2556: 122) และ (Praneetham et al, 2016: 406)    

ท่ีพบว่า นักท่องเท่ียวโดยส่วนใหญ่เดินทางท่องเท่ียว

เพ่ือต้องการพักผ่อน จํานวนวันท่ีเข้าพักในอําเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 คืน มีผู้ร่วมเดินทางมาพัก คือ 
ครอบครัว มีวิธีการจองท่ีพักล่วงหน้าผ่านทางโทรศัพท์ 
การทราบข้อ มูล ท่ี พั กจาก อิน เตอ ร์เน็ต  เลื อก ใช ้       
บริการที่พักประเภทโรงแรม การเลือกท่ีพักเดิมหากมี

โอกาสเดินทางกลับมาพัก ท่ี อําเภอเมือง จั งห วัด          
สุราษฎร์ธานีอีก  
 ในส่วนของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ไ ด้ แ ก่  ด้ าน ท่ี พั ก แ ล ะบ ริก า ร  ด้ าน ร าค า ท่ี พั ก           
ด้านสถานท่ีตั้ งหรือช่องทางจัดจําหน่าย ด้านการ

ส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงานให้บริการ และด้าน   
สิ่งอํานวยความสะดวก มีส่วนสําคัญต่อพฤติกรรม       
การตัดสินใจเลือกท่ีพักแรของนักท่องเท่ียวชาวไทย      
ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ (วริศรา วาริชวัฒนะ 
และกุลเชษฐ์ มงคล , 2556: 114) ท่ีพบ ว่า ปัจจัย      
ส่วนประสมทางการตลาด  ซ่ึ งประกอบด้วยด้าน

ผลิตภัณฑ์ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายและ

ด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง

เดียวกันกับพฤติกรรมการเลือกท่ีพักแรม 
 ผ ล ก า ร วิ จั ย พ บ ว่ า  ปั จ จั ย ส่ ว น ป ร ะ ส ม           

ทางการตลาดด้านท่ีพักและบริการมีปัจจัยย่อยรายด้าน      
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ท่ีสําคัญ คือ การตัดสินใจเลือกในเร่ืองห้องพักมีการ

ตกแต่งอย่างสวยงาม ห้องพักมีขนาดกว้างขวาง และ
ความสะอาดบริเวณรอบๆ ท่ี พักเป็นปัจจัยสําคัญ       
ในการเลือก ท่ี พัก  ซ่ึ งสอดคล้องกับผลการศึกษา       
ของ (เตือนใจ ศรีชะฏา, 2560: 252) ซ่ึงพบว่าปัจจัย     
ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักแรมของนักท่องเท่ียว

ชาวไทย ใน เขตพื้ น ท่ี เมื อ งพั ทยา  ความสะอาด         
ของห้องพักมีความสําคัญอยู่ในระดับมากท่ีสุด  

 ด้านราคาท่ีพัก มีปัจจัยย่อยรายด้านท่ีสําคัญ คือ 
การตัดสิน ใจ เลื อก ใน เร่ือ งราคา ท่ี พั ก เหมาะสม          
ต่อคุณภาพการให้บริการของพนักงาน รองลงมา คือ 
ราคาห้องพักมีให้เลือกหลากหลาย ซ่ึงสอดคล้องกับ   
ผลการศึกษาของ (อาริตา จินดา , 2552: 90-91)              
ท่ีพบว่า ความคิดเห็นด้านราคามีความสําคัญในระดับ

มากท่ีสุดต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทย     
ท่ีมีต่อโรงแรม ระดับ 4 ดาว การต้ังราคามีผลเป็นอย่าง

มากต่อการตัดสินใจซ้ือบริการของลูกค้า และราคา   
ของบริการเป็นปัจจัยสําคัญในการบอกถึงคุณภาพ      
ท่ีได้รับหรือการเปรียบเทียบกับความคุ้มค่ากับสิ่งท่ี

ได้รับ 
 ด้านสถานที่ตั้งหรือช่องทางจัดจําหน่าย มีปัจจัย

ย่อยรายด้านท่ีสําคัญ คือ การจองห้องพักจากเว็บไซต์

ของบริษัททัวร์ หรือตัวแทน รองลงมา คือ สามารถ     
จองห้องพักผ่านทางเว็บไซต์ของท่ี พักได้โดยตรง 
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ (นาตยา เจริญผล, 
2556: 122) ท่ีพบว่า นักท่องเท่ียวชาวยุโรปและชาว

เอ เชี ย ใน อําเภอ เกาะส มุย  จั งหวัดสุ ราษฎร์ธานี          
ให้ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด        
ของธุรกิจบริการต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พัก    
ในระดับมาก 

 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริม

การตลาด เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า การโฆษณา

ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องมีความสําคัญอยู่ในระดับ

มากท่ีสุดในการตัดสินใจเลือกท่ีพักแรม รองลงมาคือ 
การใช้ช่องทางการโฆษณาประชาสัมพันธ์ท่ีหลากหลาย 

 ด้านพนักงานให้บริการ มีปัจจัยย่อยรายด้าน     
ท่ีได้รับความสําคัญมากท่ีสุด ได้แก่ พนักงานแต่งกาย

สุภาพ เรียบร้อย และมีความสะอาดในระดับมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ พนักงานสามารถให้ข้อมูลแหล่งท่องเท่ียว

ท่ีน่าสนใจได้อย่างละเอียดและเป็นข้อมูลท่ีถูกต้อง     
ซ่ึ ง ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ผ ล ก ารศึ ก ษ าข อ ง  (อั ค ร เด ช           
เนตรสุวรรณ  และคณะ, 2555: 67) ซ่ึงพบว่าปัจจัย   
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านกระบวนการ

ให้บริการ พนักงานให้บริการ เป็นหัวใจสําคัญในการ

ดําเนินงานด้านการให้บริการ โดยการมีบุคลิกภาพที่ด ี           
การให้บริการท่ีดี ท้ังทางการต้อนรับ อัธยาศัยไมตรี   
ของพนักงาน ความดูแลเอาใจใส่ของพนักงาน รวมถึง
ความคล่องตัวและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ถือเป็น

ปัจจัยสําคัญ 
 ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก มีปัจจัยย่อยรายด้าน

ท่ีสําคัญ คือ การให้บริการรถรับ-ส่ง และมีท่ีจอดรถ

สะดวกและเพียงพอ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกท่ีพัก

มาก ท่ี สุ ด  รองลงมา  คื อ  มีบ ริก ารซักรีด  และมี

อินเตอร์เน็ตไร้สายในห้อง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย   
ของ (ตฤณ  พริ้งประเสริฐ และคณะ , 2554: 124)         
ท่ีพบว่า การเข้าถึงสิ่งอํานวยความสะดวกและการ

บริการได้ง่าย การมีระบบการคมนาคมขนส่งให้เลือก

หลากหลายและการบริการอื่น ๆ ได้สะดวกและง่าย     
มีผลต่อการเลือกใช้บริการที่พัก 

 ผ ล จ าก ก า ร ศึ ก ษ า ยั ง ไ ด้ ข้ อ เส น อ แน ะ ว่ า           
การพัฒนาธุรกิจท่ีพักแรมในด้านท่ีพักและบริการ ควร
มี ก า ร พั ฒ น า ห้ อ ง พั ก อ ย่ า ง ต่ อ เนื่ อ ง ใ ห้ เป็ น ไป             
ตามมาตรฐานและหากได้รับการรับรองจากหน่วยงาน

ของภาครัฐจะช่วยสร้างความม่ันใจให้แก่นักท่องเท่ียว
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เข้ามาพัก โดยเฉพาะอย่างย่ิงเร่ืองความปลอดภัย      
ต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเท่ียว ควบคู่ไปกับ   
การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกท้ังในห้องพักและ

บริเวณท่ีพักแรมแบบครบครัน เช่น บริการซักรีด 
อินเตอร์เน็ตไร้สาย อุปกรณ์เครื่องใช้ในห้องน้ํา รถรับส่ง 
เป็นต้น  และในด้านพนักงานให้บริการ ถือว่าเป็น       
สิ่ งแรก ท่ีนั กท่ อ งเท่ี ยว เกิดความรู้ สึ กป ระทับ ใจ          
ดังนั้น การพัฒนาพนักงานให้มีประสิทธิภาพในการ

ทํางานมากข้ึนจึงมีความสําคัญ  โดยจะต้องมีการ

ฝึกอบรมให้พนักงานมีใจรักบริการ และฝึกทักษะ      
ในด้านภาษาเพื่อสามารถสื่อสารและให้ข้อมูลท่ีถูกต้อง

นักท่องเท่ียวได้ในด้านราคา ผู้ประกอบการจะต้องมี

แนวทางการกําหนดราคาท่ีชัดเจนและควรมีการ

รวมกลุ่มกันกําหนดราคาที่ พักเพ่ือสร้างมาตรฐาน

เดียวกัน ป้องกันการต้ังราคาที่สูงจนเกินไปและเป็นการ

รักษาฐานลูกค้าในการกลับมาใช้บริการคร้ังต่อไป ด้าน
สถานที่ตั้งหรือช่องทางจัดจําหน่าย ผู้ประกอบการควร

ให้ความสําคัญกับการพัฒนารูปแบบการให้ข้อมูลบนสื่อ

ออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ เพ่ือให้สอดคล้องกับพฤติกรรม

การเปิดรับข่าวสารประชาสัมพันธ์ทางการท่องเท่ียว              
ของนักท่องเท่ียวท่ี มีมากกว่าสื่อ อ่ืน  ๆ  รวมไปถึง           
การออกแบบแผ่นพับให้มีความน่าสนใจ มีข้อมูลท่ี

จํ า เป็นครบครัน  เพ่ื อ อํานวยความสะดวกให้แก่

นักท่องเท่ียวอีกทางหนึ่ง ท้ังนี้เนื่องด้วยธุรกิจท่ีพักมี

หลายหลายประเภทและมีการขยายตัวสูงข้ึน การ

ส่งเสริมการขายถือว่าเป็นสิ่งสําคัญในการแข่งขัน

เช่นเดียวกัน ดังนั้น ผู้ประกอบการควรส่งเสริมให้มีการ

จัดโปรโมชั่นการจองท่ีพักแบบออนไลน์มากย่ิงข้ึน โดย
การใช้รูปแบบใหม่เพื่อดึงดูดนักท่องเท่ียวและกระตุ้น

ยอดขาย  

ข้อเสนอแนะ 
 1. สถานประกอบการควรมีการปรับปรุงและ

พัฒ นามาตรฐานห้ อ งพั กอ ย่างต่อ เนื่ อ ง  เพ่ื อ ให้

นักท่องเท่ียวเกิดความประทับใจ มีความพึงพอใจ       
ในระดับสูง สร้างภาพลักษณ์ด้านการบริการในระดับ       
ท่ีสูงข้ึน เพ่ือดึงดูดนักท่องเท่ียวให้กลับมาใช้บริการอีก

ครั้ง รวมไปถึงการพัฒนาเว็บไซต์เพ่ือสร้างความสะดวก

ให้กับนักท่องเท่ียวในการตรวจสอบราคาและจอง

ห้องพัก ซ่ึงสามารถใช้เป็นช่องทางในการจัดโปรโมชั่น

ต่างๆ เพ่ือกระตุ้นยอดขาย ถือเป็นส่วนหนึ่งให้โรงแรม   
มียอดจองห้องพักเพิ่มข้ึน และมีผลกําไรตามที่คาดหวัง  

 2. ด้านพนักงานผู้ให้บริการ ควรมีการจัดอบรม

ในหัวข้อ การพัฒนาบุคลิกภาพ  การมีจิตบริการ       
การพัฒ นาทั กษะด้ านภาษ าต่ างป ระ เทศ  อาทิ 
ภาษ าอั งกฤษ เพ่ื อการสื่ อสาร และภาษาอั งกฤษ            
เพ่ืองานโรงแรม เป็นต้น 

 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป  
 1 . ก า ร ศึ ก ษ า ค รั้ ง ต่ อ ไป ค ว ร ศึ ก ษ า ก า ร

เป รี ย บ เที ย บ พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร เลื อ ก ท่ี พั ก แ ร ม             
ของนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติในอําเภอ

เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 2. ศึกษาเก่ียวกับแรงบันดาลใจท่ี มี อิทธิพล      
ต่อการเลือกที่ พัก  เพ่ือนําข้อมูล ท่ี ได้มาใช้ ให้ เป็น

ประโยชน์ในการวางแผนและกําหนดนโยบายในพัฒนา

รูปแบบการให้บริการธุรกิจที่พักแรม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ        
การแข่งขันทางการตลาดให้เหมาะสม และสามารถ

ตอบสนองความความต้องการตลอดจนสร้างความ     
พึงพอใจของนักท่องเที่ยวให้มีความพึงพอใจสูงสุด    
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ปัจจัยการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมระบบเกษตรนาแปลงใหญ่ของเกษตรกรในจังหวัด
กาญจนบุรี 
Factors encouraging the participation of farmers converting agricultural 
land in Kanchanaburi 
 
พงศ์ศิรภพ  ทองดีรวิสุรเกตุ 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
Pongsirapop Thongdeerawisuraket  
Faculty of Business Administration. Rajamangala University of Technology Rattanakosin. 
 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบทบาทและหน้าท่ีของโครงการส่งเสริมระบบเกษตรนาแปลงใหญ่ และ
เพ่ือศึกษาปัจจัยในการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมระบบเกษตรนาแปลงใหญ่ของเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรี โดยใช้
แบบสอบถามในการจัดเก็บข้อมูลจากเกษตรกร จํานวน 705 ราย โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 
research) จากน้ันวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป เพื่อหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. Deviation) และทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์

การถดถอยโลจิสติกส์ (logistic regression) โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติไว้ท่ีระดับ 0.05 
 ผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ช่วงอายุระหว่าง 51 - 60 ปี มีระดับการศึกษา

ประถมศึกษา ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทํานาระหว่าง 21 – 30 ปี มีลักษณะการถือครองที่เป็นของตนเอง เกษตรกร   
มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าท่ีของโครงการส่งเสริมระบบเกษตรนาแปลงใหญ่ในจังหวัดกาญจนบุรีมาก

ท่ีสุด โดยเฉพาะเรื่องหลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมระบบเกษตรนาแปลงใหญ่ สําหรับปัจจัยในการเข้า

ร่วมโครงการส่งเสริมระบบเกษตรนาแปลงใหญ่เกษตรกรให้ความสําคัญทางปัจจัยด้านการตลาดมากท่ีสุด โดยเฉพาะ

ในเรื่องการจัดหาสถานท่ีและตลาดในการจัดจําหน่าย รองลงมา คือ ปัจจัยด้านการลดต้นทุนและการเพ่ิมผลผลิต     
ในการส่งเสริมเคร่ืองจักรกลการเกษตร เช่น ชุดเคร่ืองปลูก ปัจจัยด้านกระบวนการบริหารจัดการทางการจัดให้มีการ

ฝึกอบรมและสัมมนา การสนับสนุนเอกสารวิชาการและคู่มือ และปัจจัยด้านการสนับสนุนของโครงการฯ ในเรื่อง

ความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรและการจัดทําแปลงตัวอย่างเพ่ือเป็นศูนย์การเรียนรู้ ตามลําดับ ผลการทดสอบ

สมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านการตลาด ปัจจัยด้านกระบวนการบริหารจัดการ และปัจจัยด้านการสนับสนุนโครงการ 
ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมระบบเกษตรนาแปลงใหญ่ในจังหวัดกาญจนบุรี อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ี 0.05 สําหรับปัญหาและอุปสรรคท่ีพบ คือ การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้โครงการท่ีไม่ชัดเจน มีเงื่อนไข    
ในการสมัครเข้าร่วมโครงการที่ยุ่งยาก และมีข้อจํากัดในเรื่องพ้ืนท่ีท่ีเข้าร่วมโครงการ ตามลําดับ 
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คําสําคัญ : นาแปลงใหญ่, จังหวัดกาญจนบุรี 
 
ABSTRACT 

The purposes of this research were to study the roles and functions of the agricultural 
extension program and to study the factors in participation in the agricultural extension program 
of the farmers in Kanchanaburi. Questionnaires were used to collect data from 705 individual 
farmers. The methodology of this survey was survey research method that the data were 
analyzed by the computer program. To determine the frequency percentage, mean, standard 
deviation, and testing the hypothesis, and logistic regression analysis were used to determine the 
level of significance at 0.05 level.  

It was found that the most of farmers were male. The age ranged from 51 to 60 years old 
with primary education. Most of the farming practices were between 21 and 30 years long. 
Farmers had a better understanding of the roles and functions of the agricultural extension 
program in Kanchanaburi, especially in the rules of participation for the agricultural extension 
system. For agricultural extension system for the factor of participation in the agricultural 
extension program, the most important factor was marketing. Especially, in the procurement, 
marketing facility in distribution was a minor factor in reducing costs and increasing productivity in 
the promotion of agricultural machinery such as planters. The main factor of management 
process should provide training and seminars for farmers including academic papers and manuals 
for supporting factors in the project. Moreover, the farmers should strengthen ability by studying 
from the sample preparation and the learning center. The hypothesis test shoed that the market 
factor management process factors and the project support factor impacts on the decision to 
participate in the Agricultural Extension Program in Kanchanaburi. The problems and obstacles 
encountered in this study were public relations, there were no conditions to apply for the 
program. There were some restrictions on participating in some areas.  
 
Keywords : great plains, Kanchanaburi. 
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บทนํา 
 การบริหารจัดการทางด้านระบบเศรษฐกิจ      

ของประเทศไทยโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการ

กําหนดมาตรการและนโยบายท่ีสําคัญ 6 เร่ือง ได้แก่     
1) การลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสําหรับ

สินค้าเกษตร 2) การบริหารจัดการพ้ืนท่ีสําหรับการทํา

เกษตรกรรม (Zoning) 3) ระบบส่งเสริมการเกษตร

แบบแปลงใหญ่ 4) เกษตรอินทรีย์ 5) ศูนย์การเรียนรู้

โดยการเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านการผลิตสินค้าเกษตร 
และ 6) ธนาคารสินค้าเกษตร ซ่ึงนโยบายท้ัง 6 เร่ือง     
มีความสําคัญและการเชื่อมโยงกัน โดยมาตรการ        
ท่ี 3 เรื่อง ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่    
โดยมีเป้าหมายในการดําเนินงานทุกจังหวัด มีท้ังหมด     
650 แปลง ซ่ึงปัจจุบันมีแปลงใหญ่ท่ีได้รับการรับรอง

แล้ว จํานวน 596 แปลง และมีแปลงท่ีอยู่ในความดูแล     
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 22 แปลง (กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์, 2561) 
 การกําหนดแนวทางการพัฒนาของประเทศ     

ในด้านเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาล โดยการเสนอ

โครงการต่าง ๆ ท่ีช่วยให้ภาคเกษตรกรของประเทศไทย

มีความเข้มแข็ง ซ่ึงโครงการที่สําคัญ  คือ การปรับ

โครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร สินค้าพืช สินค้า       
ปศุสัตว์ และสินค้าประมง โดยมอบหมายให้เป็นหน้าท่ี

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงาน

ส่วนกลางที่ทําหน้าท่ีดังกล่าวตามแนวทางการพัฒนา

ข อ งก ร ะ ท ร ว ง ท่ี เรี ย ก ว่ า  Road Map โด ย เน้ น

ความสําคัญ 4 ด้าน คือ ด้านการลดต้นทุนการผลิต 
ด้านการเพิ่มผลผลิต ด้านการพัฒนาศักยภาพในการ

บริหารจัดการการผลิต และด้านการเชื่อมโยงตลาด 
เช่น การรวมแปลงการผลติให้เป็นแปลงผลิตขนาดใหญ่

ก่อให้เกิดกิจกรรมลดต้นทุนการผลิต สามารถวัด

ผลสัมฤทธ์ิได้อย่างเป็นรูปธรรม ก่อให้เกิดการเพ่ิม

โอกาสในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างมีศักยภาพ

ให้กับสินค้าเกษตร รวมถึงผลผลิตท่ีได้มาตรฐานตรง

ตามความต้องการของตลาดเพ่ือให้เกิดความสมดุล

ระหว่างอุปสงค์และอุปทานของสินค้า ซ่ึงเป็นการ

แก้ปัญหาสินค้าล้นตลาดและราคาสินค้าเกษตรท่ีต่ํา  
 โครงสร้างภาคการเกษตรของจังหวัดกาญจนบุรี 

มีลักษณะเป็นแบบครัวเรือนเกษตรกรมีลักษณะ      
เป็นแบบรายย่อยท่ีมีพ้ืนท่ีการเพาะปลูกทางการเกษตร

ขนาดเล็กต่างคนต่างดําเนินงานของตนเอง ส่งผลให้
เกษตรกรต้องเผชิญกับปัญหาและข้อจํากัดต่าง ๆ เช่น 
มีรายได้ท่ีไม่เพียงพอต่อความอยู่รอด ปัญหาด้านต้นทุน

การผลิต ได้แก่ ค่าพันธ์ุพืช ค่าปุ๋ยเคมี สารเคมีกําจัด

ศัตรูพืช ค่าใช้จ่ายของเคร่ืองจักรกล และค่าจ้างแรงงาน
ด้านการเกษตร รวมถึงปัญหาในด้านการขาดอํานาจ

ต่อรองของเกษตรกรตลอดจนกระบวนการผลิต      
การจัดการห่วงโซ่อุปทาน ปัญหาด้านการถ่ายทอด   
องค์ความรู้และเทคโนโลยีท่ี ยังไม่เข้าถึงเกษตรกร

เท่าท่ีควร รวมถึงปัญหาทางด้านการเชื่อมโยงตลาด

ระห ว่างเกษตรกร  ผู้ ป ระกอบการและสหกรณ์

การเกษตรเพ่ือให้เกษตรกรได้รับราคาท่ีเป็นธรรม  
 ดังนั้น โครงการฯ ดังกล่าวของรัฐบาลท่ีช่วย     

ให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นทําให้เกิดศักยภาพ     
ของระบบเศรษฐกิจของประเทศ แต่ยังขาดความสนใจ   
ของเกษตรกรในการเข้าร่วมโครงการฯ จึงทําให้ผู้วิจัย

สนใจในการศึกษาปัจจัยในการเข้าร่วมโครงการส่งเสริม

ระบบเกษตรนาแปลงใหญ่ของเกษตรกรในจังหวัด

กาญจนบุรี เพื่อเป็นการบริหารจัดการร่วมกันระหว่าง

เกษตรกรท่ี เป็นศูน ย์กลางในการดําเนินงานและ

หน่วยงานภาครัฐบาลท่ีเป็นศูนย์กลางในด้านความ

ช่วยเหลือ และเพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ

ด้านพัฒนาระบบเศรษฐกิจภายในจังหวัดท่ีจะนําไปสู่

ระบบเศรษฐกิจของประเทศต่อไป 
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วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือศึกษาบทบาทและหน้าท่ีของโครงการ

ส่งเสริมระบบเกษตรนาแปลงใหญ่ 
  2. เพื่ อศึกษาปัจจัยในการเข้าร่วมโครงการ

ส่งเสริมระบบเกษตรนาแปลงใหญ่ของเกษตรกร        
ในจังหวัดกาญจนบุรี 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. การเก็บข้อมูล 
 1.1 แบบปฐมภูมิ (Primary Data) 
 การศึกษาคร้ังนี้มีจุดมุ่งหมายที่มุ่งเน้นท่ีปัจจัย   

ท่ีเข้าร่วมโครงการส่งเสริมระบบเกษตรนาแปลงใหญ่

ขอ ง เกษ ตรกรใน จั งห วัดก าญ จนบุ รี  โดย พ้ื น ท่ี            
ในการศึกษา คือ พ้ืนท่ีการเพาะปลูกข้าวในจังหวัด

กาญจนบุรี 
 ป ระช าก รที่ ใช้ ใน ก า รศึ ก ษ าค รั้ ง นี้  คื อ 

เกษตรกรท่ีปลูกข้าวในจังหวัดกาญจนบุรี จํานวน       
13 อําเภอ  ท้ั ง ท่ี เข้ าร่วมโครงการและไม่ เข้ าร่วม

โครงการส่งเสริมระบบเกษตรนาแปลงใหญ่ 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้วิจัย

ใช้วิธีการคํานวณของขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการ

ประยุกต์การกําหนดของวิธีการวิเคราะห์ถดถอย        
โลจิสติก ตามกฎของรูลออฟธัมบ์ Vittinghoff and 
McCulloch (2006) และPeduzzi, Concato, Kemper, Holford, 
and Feinstein (1996) เสนอแนะไว้ ว่ าถ้ า มี ตั วแป ร      
ในการทํ างาน  1 ตั ว  ควรมีขนาด ตัวอ ย่าง ท่ี เกิ ด

เหตุการณ์ท่ีสนใจศึกษาอย่างน้อยที่สุด 10 เหตุการณ์ 
เพราะจะให้การประมาณค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย

น่าเชื่อถือ และมีช่วงความเชื่อม่ันของการประมาณ 
ดังนั้น ในการวิจัยคร้ังนี้มีตัวแปรทํานายท้ังหมด 39 ตัว 
จึงต้องการจํานวนตัวอย่างท่ีเกิดเหตุการณ์ ท่ีสนใจ     
รวมอย่างน้อยท่ีสุด 390 ราย และจากการขอสถิติ  

ของเกษตรกร (สํานักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี, 
2561) ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ กับเกษตรกร   ท่ีไม่เข้าร่วม

โครงการฯ มีความแตกต่างกัน ดังนั้น ขนาดตัวอย่าง

รวมท้ังสิ้น จํานวน 700 ราย ประกอบด้วย เกษตรกรท่ี

เข้าร่วมโครงการฯ จํานวน 300 รายและเกษตรกรที่ไม่

เข้าร่วมโครงการฯ จํานวน 400 ราย ท้ังนี้เกษตรกร

ดังกล่าวจะต้องมีอํานาจต่อการตัดสินใจการเข้าร่วม

และไม่เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว  
 1.2 แ บ บ ทุ ติ ย ภู มิ  ( Secondary Data)      

เป็นข้อมูลช่วยสนับสนุนให้การศึกษาในคร้ังนี้ได้ผลวิจัย     
ท่ีสมบูรณ์ โดยการรวบรวมเอกสารต่างๆ เช่น งานวิจัย     
ท่ีเกี่ยวข้องต่าง ๆ ทฤษฎีและแนวคิดในด้านระบบ

ส่งเสริมการเกษตรแบบนาแปลงใหญ่ เอกสารท่ีได้จาก

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น สํานักงานการเกษตรจังหวัด

กาญจนบุรี และสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อให้

ได้ข้อ มูล ท่ี เกี่ ยวข้อง เช่น  จํานวนเกษตรกรท่ีขึ้น

ทะเบียน พ้ืนท่ีท่ีใช้ในการเพาะปลูก รวมถึงจํานวน

ผลผลิตท่ีได้รับ เป็นต้น 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูล 

  2.1 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative 
Method) ข้อมูลส่วนบุคคลของเกษตรกร โดยใช้

ค่าสถิติต่าง ๆ มาวิเคราะห์หาค่าความถ่ี (Frequency) 
และค่าร้อยละ (Percentage) 

 2.2 การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive 
Method) ในส่วนของการแปลความหมาย และการ
วิเคราะห์บทบาทและหน้าท่ีของโครงการฯ รวมถึง

ปัจจัยที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมระบบเกษตรนาแปลง

ใหญ่ของเกษตรกรภายในจังหวัดกาญจนบุรี 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิจัยตามขั้นตอน ดังน้ี 
 1 . ติ ด ต่อหน่ วยงาน ต่างๆ  เช่ น  สํ า นั กงาน

เศรษฐกิจการเกษตรและสํานักงานเกษตรจังหวัด
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กาญจนบุ รี  เพ่ื อขอความอนุ เคราะห์ข้ อ มูล ท่ี ใช้          
ในการวิจัย  

 2. ส่งร่างแบบสอบถามให้กับผู้ เชี่ยวชาญช่วย

ตรวจสอบและให้คําแนะนํา หลังจากนั้นนํามาปรับปรุง

แก้ไขให้ได้แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพ่ือใช้ เป็น

เครื่องมือสําหรับงานวิจัยเล่มนี้ 
 3 . นํ า เค รื่ อ ง มื อ แบบ สอบ ถ าม ท่ี ส มบู รณ์         

ออกสอบถามกับกลุ่มท่ีมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่ม

ตัวอย่าง จํานวน 50 ราย ได้ค่าเฉลี่ยความน่าเชื่อถือ 
เท่ากับ 0.864  

 4. นําเคร่ืองมือแบบสอบถามท่ีผ่านการทดสอบ

ออกสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างท่ีได้มีการกําหนดไว้แล้ว 
หลังจากนั้นนําแบบสัมภาษณ์ไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 การวิเคราะห์ผลข้อมูล 

 ผู้ วิ จั ย ได้ ดํ า เนิ น ก าร วิ เค ราะ ห์ ข้ อ มู ล ท่ี ไ ด้         
จากแบบสอบถาม นํามาทําการตรวจสอบถึงความ

ถูกต้อง ความสมบูรณ์ของข้อมูลท่ีได้รับกลับมาในแต่ละ

ชุด แต่ละหัวข้อ แล้วนํามาวิเคราะห์ตามแต่ละส่วนของ

แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยคร้ังนี้

ผู้วิจัยใช้โปรแกรมสถิติสําเร็จรูป SPSS for Windows 
22.0 วิเคราะห์ด้วยค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Std. Deviation) และทดสอบสมมติฐานด้วยการ

วิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก (logistic regression) 
กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติไว้ท่ีระดับ 0.05 และ
นํ าเสนอผลการวิ เคราะห์ข้อ มูลในรูปของตาราง

ประกอบกับคําบรรยาย โดยแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูล 
ดังนี้ 

 ส่วนท่ี 1 คําถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถาม  ได้แก่  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา 
สถานภาพ จํานวนสมาชิกในครัวเรือน และข้อมูล

เกี่ยวกับการเพาะปลูกข้าวรวมถึงการเข้าร่วมและไม่เข้า

โครงการฯ วิเคราะห์โดยใช้ค่าความถ่ีและค่าร้อยละ 
โดยการแสดงผลในรูปของตารางและภาพประกอบการ

วิเคราะห์เชิงพรรณนา 
 ส่วนท่ี 2 คําถามเกี่ยวกับการวิเคราะห์บทบาท

หน้าท่ีของโครงการส่งเสริมการเกษตรนาแปลงใหญ่ 
วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
โดยการแสดงผลในรูปของตารางประกอบการวิเคราะห์

เชิงพรรณนา 
 ส่วนท่ี 3 คําถามเกี่ยวกับการวิเคราะห์ถึงปัจจัย

ของโครงการส่งเสริมระบบเกษตรนาแปลงใหญ่        
ของเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรี วิเคราะห์โดยใช้

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ

สมมติฐานด้วยวิธีการถดถอยโลจิสติกส์ แสดงผลในรูป

ของตารางประกอบการวิเคราะห์เชิงพรรณนา  
 ส่วนท่ี 4 คําถามเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคจาก

โครงการส่งเสริมระบบเกษตรนาแปลงใหญ่ วิเคราะห์
โดยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแสดงผล
ในรูปของตารางประกอบการวิเคราะห์เชิงพรรณนา 

 ส่วนท่ี 5 ข้อเสนอแนะท่ีเกี่ยวข้อง วิเคราะห์     
โดยสถิติเชิงพรรณนา 

 
ผลการวิจัย 

 จํานวนเกษตรกรท่ีได้รับการสอบถาม จํานวน 
705 ราย ซ่ึงครอบคลุมท้ัง 13 อําเภอ ประกอบด้วย

เพศชาย จํานวน 390 ราย และเพศหญิง จํานวน     
315 ราย ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 51-60 ปี ร้อยละ 
32.48 มีระดับการศึกษาประถมศึกษา ร้อยละ 62.69 
สถานภาพแต่งงานจดทะเบียน ร้อยละ 61.84 จํานวน

สมาชิกในครัวเรือนระหว่าง 1-3 คน ร้อยละ 54.61      
มีป ระสบการณ์ ใน การ เพ าะปลู ก ข้ าว  ระห ว่าง            
21 – 30 ปี ร้อยละ 45.96 นิยมเพาะปลูกข้าวแบบ     
ข้าวนาปรัง ร้อยละ 87.38 ส่วนใหญ่การถือครองที่ดิน
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เป็นของตนเองทั้งหมด ร้อยละ 61 ผลผลิตข้าวเฉลี่ย 
750-1,000 กิโลกรัมต่อไร่ ต้นทุนการเพาะปลูกข้าว 
เฉลี่ยตํ่ากว่า 5,000 บาทต่อไร่ ร้อยละ 42.84 รายได้
จากการเพาะปลูกข้าวเฉลี่ย 7,000-8,000 บาทต่อไร่ 
ร้อยละ 28.65 กําไรจากการเพาะปลูกข้าวเฉลี่ย 
1,000-2,000 บาทต่อไร่ ร้อยละ 31.35 และสัดส่วน
ของเกษตรกร ในการเข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ 42.84 
และไม่เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ 57.16   

 ข้ อ มู ล ท่ี เกี่ ย วข้ อ งกั บ ค วาม รู้ค วาม เข้ า ใจ           
ในบทบาทและหน้าท่ีของโครงการส่งเสริมระบบเกษตร

นาแปลงใหญ่ โดยแบ่งเป็นออก 3 ประเภท  ได้แก่        
(1) หลักเกณฑ์ของเข้าร่วมโครงการฯ (2) การบริหาร

จัดการของผู้จัดการนาแปลงใหญ่ และ (3) การส่งเสริม
ระบบเกษตรนาแปลงใหญ่ วิเคราะห์โดยใช้คา่เฉลี่ยและ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า (1) หลักเกณฑ์ของการ

เข้าร่วมโครงการส่งเสริมระบบเกษตรนาแปลงใหญ่    
ทุกด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยเกษตรกรมีความรู้

ความเข้าใจในบทบาทของการคัดเลือกพ้ืนท่ีเข้าร่วม

โครงการฯ ได้นั้นจะต้องเป็นพ้ืนท่ีท่ีไม่ผิดกฎหมายอยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด (Mean=4.58) และเกษตรกรมีความรู้

ความเข้าใจในการคัดเลือกพ้ืนท่ี เข้าร่วมโครงการ

ส่งเสริมระบบเกษตรนาแปลงใหญ่จะต้องเป็นพ้ืนท่ี       
ท่ีมีขนาดเหมาะสมน้อยท่ีสุด (Mean=4.45) (2) ความรู้
ความเข้าใจในการบริหารจัดการของผู้จัดการนาแปลง

ใหญ่ เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจทุกด้านอยู่ในระดับ

มากท่ีสุด โดยเกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจว่าผู้จัดการ

นาแปลงใหญ่จะต้องมีการวางแผนร่วมกับเกษตรกร

ทางด้านคุณภาพผลผลิตและทางด้านการตลาด          
ท่ีชัดเจนมากท่ีสุด (Mean=4.48) และ (3) ความรู้

ความเข้าใจในการส่งเสริมระบบเกษตรนาแปลงใหญ่ 
เกษตรกรมีความความ รู้ เข้ า ใจอ ยู่ ในระ ดับมาก         

โดยเกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจว่าการส่งเสริมระบบ

เกษตรนาแปลงใหญ่จะต้องมีการประเมินผลการ

ดํ า เนิ น งาน ทุ กครั้ งม าก ท่ี สุ ด  (Mean=4.34) และ

เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจว่าการส่งเสริมระบบ

เกษตรนาแปลงใหญ่จําเป็นต้องมีการจับพิกัด GPS     
เป็นพ้ืนท่ีรายแปลงมีค่าน้อยท่ีสุด (Mean=3.62) 

 สําหรับปัจจัยในการเข้าร่วมโครงการส่งเสริม

ระบบเกษตรนาแปลงใหญ่ เป็นการอธิบายถึงตัวแปร    
4 ด้าน ประกอบด้วย (1) ปัจจัยทางด้านการลดต้นทุน

และการเพิ่มผลผลิต (2) ปัจจัยทางด้านการตลาด      
(3) ปัจจัยทางด้านกระบวนการบริหารจัดการ และ     
(4) ปัจจัยด้านอ่ืน ๆ ท่ีสนับสนุนโครงการส่งเสริมระบบ

เกษตรนาแปลงใหญ่ การวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ยและ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตารางท่ี 1 
 ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อทดสอบตัวแปร      

ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจในการเข้าร่วมโครงการส่งเสริม

ระบบเกษตรนาแปลงใหญ่ของเกษตรกรในจังหวัด

กาญจนบุรี จํานวน 4 สมมติฐาน โดยมีตัวแปรอิสระ

ท้ังหมด 4 ตัว ประกอบด้วย ปัจจัยทางด้านการลด

ต้นทุนและการเพ่ิมผลผลิต ปัจจัยทางด้านการตลาด 
ปัจจัยทางด้านกระบวนการบริหารจัดการ และปัจจัย

ด้านการสนับสนุนโครงการฯ ส่วนตัวแปรตาม คือ     
การตัดสินใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมระบบเกษตร      
นาแปลงใหญ่ของเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรี 
วิเคราะห์การถดถอยพหุโลจิสติกส์ (Multiple Logistic 
Regression) ดังตารางท่ี 2 

 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคจากการ      
เข้าร่วมโครงการส่งเสริมระบบเกษตรนาแปลงใหญ่    
จากการสัมภาษณ์ เกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรี        
ดังตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 1  สรุปค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยต่าง ๆ ในโครงการส่งเสริมระบบเกษตรนาแปลงใหญ่ 
ปัจจัยต่าง ๆ ของโครงการส่งเสริมฯ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

1. ปัจจัยด้านการลดต้นทุนและการเพ่ิมผลผลิต 3.85 .240 
    - การส่งเสริมเครื่องจักรกลการเกษตร เช่น ชุดเคร่ืองปลูก 4.42 .626 
    - การส่งเสริมความรู้ในการจัดการเก็บเกี่ยวผลผลิต 4.36 .629 
    - การส่งเสริมความ รู้ในด้านการเตรียมดินสําห รับการ

เพาะปลูก 
4.12 .730 

    - การสํารวจและเตือนภัยการระบาดของศัตรูข้าวและให้

คําแนะนําในการป้องกันกําจัดโรคแมลงศัตรูข้าวในชุมชน 
4.12 .536 

2. ปัจจัยด้านการตลาด 4.11 .333 
    - จัดหาสถานที่/ตลาด ในการจัดจําหน่าย 4.75 .442 
    - การจัดการทางด้านกลไกราคา 4.69 .470 
    - ช่องทางในการจัดจําหน่าย 4.56 .511 
3. ปัจจัยด้านกระบวนการบริหารจัดการ 3.78 .323 
    - การจัดให้มีการฝึกอบรม/สัมมนา 4.41 .584 
    - การสนับสนุนเอกสารวิชาการ/คู่มือ ด้านการทําเกษตรนา

แปลงใหญ่ 
4.32 .623 

    - การสนับสนุนให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาคราชการ 4.00 .555 
4. ปัจจัยด้านการสนับสนุนโครงการ 3.67 .471 
    - สนับสนุนความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร 3.71 .545 
    - สนับสนุนการจัดการประกวดต้นแบบนาแปลงใหญ่ 3.68 .655 
    - สนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างย่ังยืนและประหยัด 3.68 .533 
 

 ตารางท่ี 1 ปัจจัยต่าง ๆ ในโครงการส่งเสริม

ระบบเกษตรนาแปลงใหญ่ ประกอบด้วย 4 ปัจจัย 
พบว่า ปัจจัยด้านการตลาดเกษตรกรให้ความสําคัญ

มากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.11 รองลงมา คือ ปัจจัย

ด้านการลดต้นทุนและการเพ่ิมผลผลิต ปัจจัยด้าน

กระบวนการบริหารจัดการ และปัจจัยด้ านการ

สนับสนุนโครงการฯ มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 3.85, 3.78 
และ 3.67 ตามลําดับ เม่ือแยกประเด็นของปัจจัยต่าง ๆ 
3 ลําดับแรกของปัจจัยหลัก พบว่า 

 1. ปัจจัยด้านการลดต้นทุนและการเพิ่มผลผลิต 
พบ ว่า  เกษตรกรให้ความสํ าคัญ กับการส่ ง เสริม

เค ร่ื อ งจั ก รกลก าร เกษ ตร  เช่ น  ชุ ด เค รื่ อ งป ลู ก           
การส่งเสริมความรู้ในการจัดการเก็บเกี่ยวผลผลิต     
การส่ งเสริมความรู้ ใน ด้านการเตรียมดินสําห รับ       
การเพาะปลูกและการสํารวจเตือนภัยการระบาด     
ของศัตรูข้าวและให้คําแนะนําในการป้องกันกําจัดโรค

แมลงศัตรูข้าวในชุมชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42, 4.36 
และ 4.12 ตามลําดับ 
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 2 . ปั จจั ย ด้ านการตลาด  พบ ว่า  เกษตรกร         
ให้ความสําคัญกับการจัดหาสถานท่ี/ตลาดในการจัด

จําหน่าย การจัดการทางด้านกลไกราคา และช่องทาง

ในการจัดจําหน่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75, 4.69 และ 
4.56  ตามลําดับ 

 3. ปัจจัยด้านกระบวนการบริหารจัดการ พบว่า 
เกษตรกรให้ความสําคัญกับการจัดให้มีการฝึกอบรม

และสัมมนา การสนับสนุนเอกสารวิชาการ คู่ มือ     
ด้านการทําเกษตรนาแปลงใหญ่ และการสนับสนุน    

ให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาคราชการ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.41, 4.32 และ 4.00 ตามลําดับ 

 4. ปัจจัยด้านการสนับสนุนโครงการส่งเสริม

ระบ บ เกษ ต รน าแป ล งใหญ่  พบ ว่ า  เก ษ ต รก ร            
ให้ความสําคัญกับการส่งเสริมความเข้มแข็งของกลุ่ม

เกษตรกร การจัดการประกวดต้นแบบนาแปลงใหญ่ 
และการใช้ท รัพ ยากรอ ย่าง ย่ั ง ยืนและประห ยัด           
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 และ 3.68 ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ตัวแปรอิสระ 4 ตัวแปรท่ีมีผลต่อการตัดสินใจในการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมระบบ

เกษตรนาแปลงใหญ่ของเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรี 
ตัวแปรอิสระ B Sig. ผลการทดสอบ 

1. ปัจจัยทางด้านการลดต้นทุนและการเพิ่มผลผลิต -.143 .721 ไม่สอดคล้อง 
2. ปัจจัยทางด้านการตลาด -1.062 .000 สอดคล้อง 
3. ปัจจัยทางด้านกระบวนการบริหารจัดการ 2.173 .000 สอดคล้อง 
4. ปัจจัยทางด้านการสนับสนุนโครงการฯ -1.800 .000 สอดคล้อง 
 

 ตารางท่ี 2 ผลจากการวิเคราะห์ตัวแปรอิสระ      
4 ตัวแปรท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ

ส่งเสริมระบบเกษตรนาแปลงใหญ่ ของเกษตรกร        
ในจังหวัดกาญจนบุรี พบว่า ตัวแปรอิสระท่ีส่งผล      
ต่อการตัดสินใจในการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมระบบ

เกษตรนาแปลงใหญ่ของเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรี 
อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 ประกอบด้วย ปัจจัย

ทางด้านการตลาด ปัจจัยทางด้านกระบวนการบริหาร

จัดการ และปัจจัยทางด้านการสนับสนุนโครงการฯ 
(Sig=.000) ในขณะท่ีปัจจัยทางด้านการลดต้นทุนและ

การเพ่ิมผลผลิตไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเข้าร่วม

โค ร งก า ร ส่ ง เส ริ ม ระบ บ เก ษ ต รน าแป ล ง ใหญ่           
ของเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรี (Sig=.721) 

 เม่ือพิจารณาน้ําหนักของผลกระทบของปัจจัย     
ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจในการเข้าร่วมโครงการส่งเสริม

ระบบเกษตรนาแปลงใหญ่ของเกษตรกรในจังหวัด

กาญจนบุรี พบว่า ปัจจัยทางด้านกระบวนการบริหาร

จัดการส่งผลต่อการตัดสินใจในการเข้าร่วมโครงการ

ส่งเสริมระบบเกษตรนาแปลงใหญ่ ของเกษตรกร        
ในจังหวัดกาญจนบุรีมากท่ีสุด (B=2.173) รองลงมา

ได้แก่ ปัจจัยทางด้านการสนับสนุนโครงการฯ และ

ปั จ จั ย ท า ง ด้ า น ก า ร ต ล า ด  (B=-1.800, -1.062) 
ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 3 ปัญหาและอุปสรรคจากการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมระบบเกษตรนาแปลงใหญ่ 
ปัญหาและอุปสรรค ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
1. การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้โครงการท่ีไม่ชัดเจน 4.34 .798 
2. มีเงื่อนไขในการสมัครเข้าร่วมโครงการที่ยุ่งยาก 4.12 .984 
3. มีข้อจํากัดในเรื่องพ้ืนท่ีท่ีเข้าร่วมโครงการ 4.06 .821 
4. เจ้าหน้าท่ีไม่มีความชัดเจนการส่งเสริมเกษตรนาแปลง

ใหญ่ 
3.94 .672 

5. ผู้จัดการนาแปลงใหญ่ให้การสนับสนุนน้อยเกินไป 3.93 .763 
6. สมาชิกขาดความรู้ในการจัดทํานาแปลงใหญ่ 3.93 .650 

 
 ตารางที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคจากการเข้าร่วม

โค ร งก า รส่ ง เส ริ ม ร ะบ บ เกษ ต รน าแป ล ง ใหญ่           
ของเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรี พบว่า ปัญหาและ

อุปสรรคจากการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมระบบเกษตร

นาแปลงใหญ่ท่ีสําคัญมากที่ คือ ด้านการประชาสัมพันธ์

ให้ความรู้โครงการท่ีไม่ชัดเจน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 
รองลงมา คือ มีเงื่อนไขในการสมัครเข้าร่วมโครงการ     
ท่ี ยุ่งยาก มีข้อจํากัดในเรื่องพ้ืนท่ีท่ีเข้าร่วมโครงการ 
เจ้ าหน้ า ท่ี ไม่ มี ค วามชั ด เจนการส่ ง เส ริม เกษตร          
นาแปลงใหญ่ ผู้จัดการนาแปลงใหญ่ให้การสนับสนุน

น้อยเกินไป และสมาชิกขาดความรู้ในการจัดทํานา

แปลงใหญ่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12, 4.06, 3.94 และ 
3.93 ตามลําดับ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ข้อมูลท่ัวไปของเกษตรกรจากการเพาะปลูกข้าว

ในจังหวัดกาญจนบุรี ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จํานวน 
390 ราย คิดเป็นร้อยละ 55.32 มีช่วงอายุระหว่าง 
51-60 ปี จํานวน 229 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.48      
มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน 442 ราย     
คิดเป็นร้อยละ 62.69 สถานภาพทางครอบครัว

แ ต่ งงานจดทะ เบี ยนสมรส  จํ าน วน  436  ราย          
คิดเป็นร้อยละ 61.84 มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือน

ระหว่าง 1-3 คน จํานวน 385 ราย คิดเป็นร้อยละ 
54.61 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทํานา ระหว่าง         
21 – 30 ปี จํานวน 324 ราย คิดเป็นร้อยละ 45.96              
การ เพ าะป ลู ก ข้ าว ส่ วน ให ญ่ แบบ ข้ าวน าป รั ง        
จํานวน 616 ราย คิดเป็นร้อยละ 87.38 ส่วนใหญ่   
การถือครองท่ีดินเป็นของตนเองท้ังหมด จํานวน     
430 ราย คิดเป็นร้อยละ 61 มีผลผลิตอยู่ระหว่าง 
750 -1 ,000  กิ โลก รัม ต่ อ ไร่  จํ าน วน  342  ราย          
คิดเป็นร้อยละ 48.51 มีต้นทุนการเพาะปลูกข้าวต่ํา

กว่า 5,000 บาทต่อไร่ จํานวน 302 ราย คิดเป็น     
ร้อยละ 42.84 มีรายได้จากการจัดจําหน่ายอยู่ระหว่าง 
7,000-8,000 บาทต่อไร่ จํานวน 202 ราย คิดเป็น

ร้อยละ 28.65 และมีกําไรจากการเพาะปลูกข้าวอยู่

ระหว่าง 1,001-2,000 บาทต่อไร่ จํานวน 221 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 31.35 ซ่ึงสอดคล้องกับ Ohen (2015) 
ท่ีได้กล่าวว่าผู้มีอาชีพทํานาส่วนใหญ่เป็นเพศชายและ

มีการศึกษาอยู่ในระดับขั้นพ้ืนฐาน 
 บทบาทและหน้าท่ีของโครงการส่งเสริมระบบ

เกษตรนาแปลงใหญ่ของเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรี 
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แยกได้เป็น 3 ประเด็น ได้แก่ (1) หลักเกณฑ์ในการเข้า

ร่วมโครงการส่งเสริมระบบเกษตรนาแปลงใหญ่ 
ประกอบด้วย เกษตรกรผู้ เข้าร่วมโครงการส่งเสริม

ระบบเกษตรนาแปลงใหญ่ จะต้องมีพ้ืนท่ีอยู่รวมกลุ่ม

กันบริเวณใกล้เคียงกัน เพ่ือง่ายต่อการบริหารจัดการ 
การคัดเลือกพ้ืนท่ีเข้าร่วมโครงการส่งเสริมระบบเกษตร

นาแปลงใหญ่ต้องเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีขนาดเหมาะสมและเป็น

พ้ืนท่ีท่ีไม่ผิดกฎหมาย มีทําเลท่ีตั้งในการส่งเสริมระบบ

เกษตรนาแปลงใหญ่ใหม่ท่ีตั้งต้องเหมาะสมกับการ

คมนาคมสะดวก และต้องมีการจัดทําข้อมูลเกษตรกร

ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทุกคร้ัง (2) การบริหารจัดการ

ของผู้จัดการส่ งเส ริมระบบเกษตรนาแปลงใหญ่ 
ประกอบด้วย ผู้จัดการนาแปลงใหญ่ต้องมีการวางแผน

ร่วมกับเกษตรกรทางด้านการลดต้นทุนผลิต ทางด้าน

การเพ่ิมผลผลิต ทางด้านคุณภาพผลผลิตและทางด้าน

การตลาดท่ีชัดเจน (3) การส่งเสริมระบบเกษตรนา

แปลงใหญ่ ประกอบด้วย การส่งเสริมระบบเกษตร    
นาแปลงใหญ่ต้องมีการประเมินผลการดําเนินงาน    
ทุกค ร้ัง  ต้องมีการขยายพื้ น ท่ี ในการดําเนิ น งาน          
ในปีถัดไป โดยมีความจําเป็นต้องใช้ เคร่ืองจักรกล

การเกษตรที่มีความทันสมัย ต้องมีความสามารถในการ

จับพิกัด GPS เป็นรายแปลงได้ และต้องมีความร่วมมือ
กับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการและ

หน่วยงานเอกชนแบบบูรณาการซ่ึงสอดคล้องกับ

งานวิจัยของจิรวุฒ มงคล (2557) ในด้านความต้องการ

การส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ของเกษตรมีความรู้

และความเข้าใจเกี่ยวกับการทําการเกษตรแบบแปลง

ใหญ่ในระดับมากท่ีสุด รวมท้ังงานวิจัยของ Meagy 
and all. (2013) และ  Mumtaz and Gopal (2017) 
ท่ีพบว่าบทบาทและหน้าท่ีของการส่งเสริมการเกษตร   
ท่ีเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและ

พ้ืนท่ีท่ีใช้ในระบบของการส่งเสริมการเกษตรมีส่วน      
ท่ีเกี่ยวข้องกัน 

 ปัจจัยในการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมระบบ

เกษตรนาแปลงใหญ่ของเกษตรกร ซ่ึงประกอบด้วย      
4 ด้าน ได้แก่ ลําดับท่ี 1 ปัจจัยด้านการตลาด ในเร่ือง

การจัดหาสถานท่ี/ตลาด ในการจัดจําหน่าย การจัดการ
ทางด้านกลไกราคาและช่องทางในการจัดจําหน่าย      
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของปัฐถากร สร้อยสูงเนิน 
(2555) ทางการส่งเสริมทางด้านการตลาดท่ีเน้นด้าน

การประกันราคาผลผลิต งานวิจัยของวรรณ ธิดา     
เบญจกุล  (2556) ปัจจัยทางด้านการตลาดท่ีเน้น      
ด้านการแปรรูปผลผลิต และงานวิจัยของจิรวุฒ มงคล 
(2557) ท่ี เน้นการแปรรูปสินค้า ช่องทางการจัด

จําหน่ายและการจัดการราคา เป็นต้น ลําดับท่ี 2 ปัจจัย

ด้านการลดต้นทุนและการเพิ่มผลผลิต ในเรื่องการ

ส่งเสริมเครื่องจักรกลการเกษตร เช่น ชุดเคร่ืองปลูก 
และการส่งเสริมความรู้ในการจัดการเก็บเกี่ยวผลผลิต 
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยปัฐถากร สร้องสูงเนิน (2555) 
ท่ีเน้นการส่งเสริมการเกษตรในด้านการวางแผนการ

ผลิ ตและการตลาด เพ่ื อลด ต้นทุ นและคุณ ภาพ         
ของผลิตภัณฑ์ และงานวิจัยของกวิตา ศรีวรมย์ (2556) 
ท่ีมีความต้องการด้านการส่งเสริมความรู้ทางด้านการ

ผลิตอยู่ในระดับมาก ลําดับท่ี 3 ปัจจัยด้านกระบวนการ

บริหารจัดการ ในเร่ืองการจัดให้มีการฝึกอบรมและ

สัมมนา และสนับสนุนเอกสารวิชาการ/คู่มือด้านการทํา

เกษตรนาแปลงใหญ่ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยนฤชล    
สีดี (2555) ท่ีเน้นการส่งเสริมการเกษตรแบบการจัด

เวทีเสวนา การส่งเสริมเอกสารวิชาการเพ่ือการเกษตร

สามารถศึกษาได้ด้วยตัวเอง และงานวิจัยของปัฐถากร 
สร้อยสูงเนิน (2555) การได้รับคําแนะนําจากหน่วยงาน

ท่ีเกี่ยวข้องและการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ และงานวิจัย

ของ Meagy and all. (2013) ท่ีใช้ระบบการส่งเสริม
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การเกษตรผ่านการฝึกอบรมและการเย่ียมเยีอน     
รายแปลง และลําดับที่ 4 ปัจจัยด้านการสนับสนุน

โครงการฯ ในเร่ืองความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร 
และการจัดทําแปลงตัวอย่างเพ่ือเป็นศูนย์การเรียนรู้    
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ Mumtaz and Gopal 
(2017) วิธีการของการจัดต้ังโรงเรียนทางด้านเกษตร

เน้นภาคสนามและการปฏิบัติในพ้ืนที่ศึกษาจริง 
 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ีตั้งไว้ท้ังหมด 4 ข้อ      

มีเพียง 3 ข้อท่ีสอดคล้อง ประกอบด้วยปัจจัยทางด้าน

กระบวนการบริหารจัดการ ปัจจัยทางด้านการตลาด 
และปัจจัยทางด้านอื่น ๆ ท่ีสนับสนุนโครงการฯ ซ่ึงท้ัง 
3 ปัจจัยข้างต้นส่งผลต่อการตัดสินใจในการเข้าร่วม

โค ร งก า รส่ ง เส ริ ม ระบ บ เก ษ ต รน าแป ล ง ให ญ่           
ของเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรี อย่างมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ี 0.05 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของหลาย

ท่าน ๆ เช่น นฤมล สีดี (2555) ปัฐถากร สร้อยสูงเนิน 
(2555) กวิตา ศรีวรมย์ (2556) วรรณธิดา เบญจกุล 
(2556) จิรวุฒ มงคล (2557) Meagy and all. (2013) 
และ  Mumtaz and Gopal (2017) ท่ี เห็ น ด้ วย กั บ

ระบบการส่งเสริมแปลงใหญ่ในด้านการส่งเสริมด้วย

เอกสารวิชาการเพ่ือเกษตรกรสามารถศึกษาเรียนรู้      
ได้ด้วยตนเอง การจัดให้มีการฝึกอบรมสัมมนาและการ

เย่ื ยม เยือน รายแปลง  การถ่ ายทอด เทค โน โล ยี 
การเกษตรที่ทันสมัย กลไกด้านตลาด เช่น การประกัน

ราคาผลผลิต กลไกราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย     
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพ่ือความเข้มแข็งของกลุ่ม

เกษตรกร รวมถึงการจัดทําแปลงตัวอย่างเพ่ือเป็นศูนย์

การเรียนรู้ให้กับเกษตรกร สําหรับปัจจัยทางด้าน     
การลดต้นทุนและการเพ่ิมผลผลิตไม่ มีผลต่อการ

ตัดสินใจในการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมระบบเกษตร   
นาแปลงใหญ่ของเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรี      
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ

งานวิจัยของนักวิจัยหลาย ๆ ท่าน เช่น นฤมล สีดี 
(2555) ปัฐถากร สร้อยสูงเนิน (2555) วรรณธิดา 
เบญจกุล (2556) จิรวุฒ มงคล (2557) Meagy and 
all. (2013) และMumtaz and Gopal (2017) เนื่ องจากก า ร

ส่งเสริมทางด้านการลดต้นทุนและการเพ่ิมผลผลิตนั้น 
มีการวางแนวทางและบริหารจัดการในเรื่องดังกล่าว

เป็นระยะท่ีพอสมควรซ่ึงผลท่ีพบก็ไม่ได้มีความแตกต่าง

จากเดิม 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลไปใช้ในทางธุรกิจ

และการบริหารจัดการ จากการศึกษาเร่ือง ปัจจัยการ

เข้าร่วมโครงการส่งเสริมระบบเกษตรนาแปลงใหญ่   
ของเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรี พบว่า (1) ปัจจัย

ทางด้านการตลาด เช่น ช่องทางในการจัดจําหน่าย    
การจัดการทางด้านกลไกราคา จัดหาสถานท่ี/ตลาด   
ในการจั ดจํ าหน่ าย  และการแปรรูป ผลิ ตภัณ ฑ์          
(2) ปัจจัยทางด้านการกระบวนการบริหารจัดการ เช่น 
การเย่ียมเยีอนรายพื้นท่ี การสนับสนุนเอกสารวิชาการ/
คู่มือ และ (3) ปัจจัยด้านอื่น ๆ ท่ีสนับสนุนโครงการฯ 
เช่น การจัดทําแปลงตัวอย่างเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ 
ดังนั้น ผู้ท่ีเก่ียวข้องกับเรื่องดังกล่าวสามารถนําข้อมูล   
ไปใช้ในการวางแผนและแก้ปัญหาในเรื่องดังกล่าวต่อไป 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  คือ     
การเลือกกลุ่มตัวอย่างอ่ืน ๆ ท่ีมีความแตกต่างจาก

การศึกษาในครั้งนี้ เช่น การเลือกศึกษากลุ่มเกษตร     
ในจังหวัดอ่ืน ๆ การเลือกการทําเกษตรแปลงใหญ่ชนิด

อ่ืน ๆ หรือการกําหนดตัวแปรอิสระในปัจจัยอ่ืน ๆ 
เพ่ิมเติม เพ่ือจะได้เห็นว่าผลการศึกษาเป็นอย่างไร 
เหมือนหรือมีความแตกต่างกันอย่างไร 
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ความรับผิดทางละเมิดเก่ียวกับอุบัตเิหตุท่ีเกิดจากอากาศยาน 
Wrongfully liability About Accidents by Aircraft 
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1),2),3),4),5),6) Faculty of Laws Santapol College 
 
บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. เพ่ือศึกษาถึงแนวความคิด และทฤษฎีของหลักความรับผิด         
ทางละเมิดอันเกิดจากอากาศยาน 2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบถึงหลักความรับทางละเมิดท่ัวไปตามประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์ กับความตกลงระหว่างประเทศ สําหรับการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ได้แก่ การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และสรุปผลการวิเคราะห์ เพ่ือใช้ประโยชน์เป็น

แนวทางในการสรุปเป็นข้อเสนอแนะ จากการศึกษาพบว่า ความรับผิดทางละเมิดอันเกิดจากอากาศยานถือได้ว่าเป็น

ปัญหาในระดับสากล เนื่องจากปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าด้านการคมนาคมทางอากาศมีอัตราการเติบโต

ค่อนข้างมาก ทําให้ความเสี่ยงภัยที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางอากาศยานเพ่ิมมากขึ้นเป็นเงาตามตัว ซ่ึงโดยท่ัวไปความ

รับผิดในอุบัติเหตุเช่นนี้จะเกี่ยวข้องกับบุคคล 2 ประเภท คือ “ผู้ควบคุมอากาศยาน” กับ “ผู้ควบคุมจราจร        
ทางอากาศ” (Air Traffic Controller) และหากความเสียหายเกิดข้ึนจากอุบัติเหตุทางอากาศยาน ภายใต้ประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด ยังไม่มีความชัดเจนเพียงพอท่ีจะพิจารณาว่าระหว่าง “ผู้ควบคุมอากาศยาน” 
หรือ “ผู้ควบคุมจราจรทางอากาศ” จะเป็นฝ่ายท่ีต้องรับผิดในความเสียหายทางแพ่งท่ีเกิดขึ้น 

ประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศภาคีสมาชิกของอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ 
(Convention on International Civil Aviation 1944) จึงต้องผูกพันตามความตกลงดังกล่าวโดยปริยายและได้มี

การนําหลักการดังกล่าวมาบัญญัติไว้พระราชบัญญตัิการเดินอากาศ พ.ศ. 2497  
อย่างไรก็ตาม สําหรับความรับผิดทางละเมิดอันเกิดจากอากาศยาน แม้ว่าจะได้มีการประกาศใช้

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และมีการปรับปรุงแก้ไขมาแล้วถึง 12 ฉบับ แต่ก็ยังไม่ได้มีการนําหลัก

เรื่องความรับผิดซ่ึงบัญญัติไว้ในภาคผนวกท่ี 2 แห่งอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศมาบัญญัติไว้ 
ดังนั้น เพ่ือให้การวินิจฉัยและพิจารณาพิพากษาคดีของศาลเป็นไปอย่างสากลตามหลักของกฎหมายระหว่างประเทศ 
จึงควรท่ีจะนําหลักของภาคผนวกท่ี 2 มาบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497  
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ABSTRACT 

This research has the objectives to: 1 . study the origin, concepts, and theories regarding 
the principle of tort liability arising from air transportation; and 2 .  study and compare the 
principles of general tort liability according to the Civil and Commercial Code with international 
agreements. The research conducted herein is Qualitative Research and includes documentary 
research and summaries of analyses, the benefits of which were used as a method for 
summarizing recommendations from the research.   

The researcher found that the issue of tort liability arising from air transportation is a 
problem at the international level arising from the fact that at the present time the advancement 
and progress in the air transportation system has experienced a very high rate of growth.  This has 
the effect of causing the risk of loss from accidents in air transportation to increase very much, as 
a shadow follows the body.  Generally speaking, accidents of this type are related to two types of 
people, namely : "air transportation regulators" and "air traffic controllers."  In the case that the 
loss or damages arise from an accident in air transportation, according to the provisions of the 
Civil and Commercial Code regarding negligence, there is not sufficient clarity or precision to 
determine that as between "air transportation regulators" and "air traffic controllers" which is the 
party that must take responsibility in civil law for any loss or damage which occurs.   

Thailand in its status as a party to the Convention on International Civil Aviation of 1944 
must be bound by the provisions of the foregoing agreement by implication and has, therefore, 
taken the principles thereof and enacted them in the Aviation Act of 1954.   

At any rate, regarding tort liability arising from air transportation, even though there has 
been the publication to begin using the Aviation Act of 1954 along with twelve amendments and 
revisions thereto, the principles regarding liability which are proscribed in appendix two of the 
Convention on International Civil Aviation have still not been enacted.  Therefore, for the sake of 
deciding and adjudicating cases  
in the court according to international standards and international law, it is appropriate to take 
the principles contained in the second appendix and enact them in the Aviation Act of 1954. 
 
Keywords : Aircraft liability, Accidents, Aircraft, Convention on International Civil Aviation 
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บทนํา 
ในปัจจุบันความเจริญของประเทศไทยมีการ

พัฒนาขึ้นเป็นอย่างมาก รวมถึงการขนส่งต่าง ๆ ก็มี
การวิวัฒนาการและขยายตัวขึ้นเร่ือย ๆ ซ่ึงการขนส่ง  
ในประเทศไทยมีทางเลือกอยู่ 4 ประการ ประกอบด้วย 
1. การขนส่งทางบก (Land Transportation) 2. การ
ขนส่งทางน้ํา (Water Transportation) 3. การขนส่ง

ทางอากาศ (Air Transportation)  4. การขนส่งทาง

ท่อ  (Pipeline Transportation) (สมชาย  ปฐมศิ ร . 
2553 : 1) อย่างไรก็ตาม ในระยะเวลา 10 ปีท่ีผ่านมาน้ี 
การขนส่งทางอากาศมีการเปลี่ยนแปลงในด้านการผลิต 
การแข่งขันด้านการค้า การบริการที่ทวีความรุนแรง

มากข้ึน (ศิริพร เย็นเปี่ยม. 2538 : 1) โดยสังเกตได้จาก
ปริมาณการขึ้นลงของอากาศยานของท่าอากาศยาน

ไทย  (ซ่ึ งต่ อ ไปจะเรียก ว่า  “ทอท .” ) ในปี  2561        
รวม 874,999 เท่ียวบิน  เพ่ิมขึ้นจากปี  2560 ท่ี มี

เท่ียวบิน 823,574 เท่ียวบิน คิดเป็นร้อยละ 6.24 
(บริษัทท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน). 2561 : 
133) จากข้อมูลดังกล่าวเห็นได้ว่ามีปริมาณเท่ียวบิน     
มีการเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก 

ในปัจจุบันระบบการขนส่งทางอากาศมี 2 กลุ่ม
ประเทศเท่านั้นท่ีมีการผลิต และจําหน่ายเครื่องบิน   
เพ่ือการพาณิชย์ป้อนเข้าสู่ตลาดโลก กล่าวคือ  

1. ประเทศสหรัฐอเมริกา จะมีอยู่ 2 บริษัทใหญ่ 
ท่ีมีชื่อเสียงก็คือ บริษัท โบอิง และบริษัท แมคดอน

เนลล์ดักลาส โดยบริษัท โบอิง มีฐานผลิตที่สําคัญอยู่ท่ี

เมืองซีแอตเทิล ซ่ึงสํานักงานใหญ่จะอยู่ท่ีนครชิคาโก

ของสหรัฐอเมริกา ส่วนท่ีประเทศสิงคโปร์เป็นศูนย์

ฝึกหัดการบิน (Simulator) ของบริษัท โบอิงท่ีมีไว้

บริการแก่สายการบินต่าง ๆ ท่ีใช้เคร่ืองบินของตน โดย
ตั้งอยู่ในสนามบินชางงี ส่วนของบริษัท แมคดอนเนลล์

ดักลาสท่ีมีสายการผลิตอยู่ท่ีเมืองลองบีช สหรัฐอเมริกา 

2. กลุ่มประเทศในยุโรป  ซ่ึ งบ ริษัท  แอร์บัส       
ในเครือ ยูโรเปี้ยน แอโรนอติกดีเฟนซ์แอนด์สเปซ 
(EADS) ของกลุ่มประเทศในยุโรปท่ีได้ร่วมมือกันผลิต

เคร่ืองบินเป็นเชิงพาณิชย์ขึ้นมาโดยได้แยกให้แต่ละ

ประเทศในยุโรป เช่น อังกฤษ เยอรมันนี และฝร่ังเศส 
เป็นต้น ทําการผลิตชิ้นส่วนต่าง ๆ แล้วนําไปประกอบ

กันท่ีเมืองตูลูส ซ่ึงอยู่ทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศส   
ในนามของบริษัท แอร์บัส ท้ังหมด แต่ในปัจจุบันนี้ได้มี

การขยายฐานการผลิตมายังทวีปเอเชีย  
สําหรับการขนส่งท้ังทางบก และทางน้ํ านั้น  

มีวิวัฒนาการอยู่คู่สังคมไทยมาอย่างยาวนานนั้นย่อมมี

กฎหมายที่ เกี่ยวข้องบัญญัติออกมาเพื่อรองรับและ

คุ้มครองบุคคลในด้านต่าง ๆ เช่น พระราชบัญญัติการ

ขนส่งทางบก พระราชบัญญัติจราจรทางบก หรือ

พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย เป็นต้น   
รวมไปถึงกฎหมายท่ีเกี่ยวกับอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนกับการ

ขนส่งแต่ละประเภทซึ่งภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์มีคําพิพากษาของศาลฎีกาตัดสินไว้เป็น

จํานวนมาก แต่การขนส่งทางอากาศซ่ึงเป็นการขนส่ง

รูปแบบท่ีเกิดขึ้นใหม่ทําให้กฎหมายที่มีอยู่ยังไม่มีการ

บัญญัติเกี่ยวกับเร่ืองนี้ไว้เป็นการเฉพาะ ทําให้ยังคงต้อง

ใช้หลักการตามประมวลกฎหมายอาญาและประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นหลักในการการสืบสวน

หาสาเหตุแห่งอุบัติเหตุของอากาศยานเป็นเรื่องท่ีสําคัญ

มากเร่ืองหนึ่งของกฎหมายการเดินอากาศ เพ่ือจะเป็น

การสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้ท้ังผู้ใช้บริการ

การขนส่งทางอากาศและประชาชนท่ัวไป ท่ีนิยม      
การเดินทางผ่านการขนส่งทางอากาศมากขึ้นเร่ือย ๆ       
ซ่ึงอาจประสบภัยจากอุบัติเหตุอันเกิดจากอากาศยาน 
ด้วยเหตุท่ีกล่าวมาความเสี่ยงภัยท่ีจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ

ทางการบินอาจเพ่ิมมากข้ึนเป็นเงาตามตัวและเม่ือเกิด
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อุบัติเหตุขึ้นกฎหมายท่ีจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์

ดังกล่าวนั้นย่อมมีท้ังกฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่ง  
สําหรับหลักความรับผิดในทางแพ่ง ประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ วางหลักไว้ว่าบุคคลจะต้อง

รับผิดในทางแพ่งฐานกระทําละเมิดต่อบุคคลอ่ืนก็

ต่อเม่ือ 
1. มีการกระทําของบุคคลหน่ึงต่อบุคคลหน่ึง 

(ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์. 2557 : 60) กล่าวคือ ต้องมี
บุคคลหนึ่งท่ีกระทําซ่ึงบุคคลที่กระทําจะเป็นบุคคล

ธรรมดา หรือนิติบุคคลก็ได้ และมีการกระทํา ไม่ว่าจะ
เป็นการลงมือกระทําด้วยการเคลื่อนไหวร่างกาย หรือ

งดเว้นการกระทํา ในกรณี ท่ีมีหน้าท่ีเป็นการเฉพาะ 
(ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธ์ุ. 2557 : 60) 

2. เป็นการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ 
กล่าวคือ บุคคลท่ีจะทําละเมิดนั้นมุ่งหมายที่จะก่อความ

เสียหายให้บุคคลอ่ืนด้วยการกระทําของตน แม้ว่าจะ
ไม่ได้ตั้งใจให้บุคคลอ่ืนเสียหายก็ตาม (ศนันท์กรณ์ 
โสตถิพันธุ์. 2557 : 60) ส่วนการกระทําโดยประมาท

เลินเล่อ กล่าวคือ บุคคลท่ีได้กระทําละเมิดนั้นมิได้ตั้งใจ

หรือมุ่งหมายให้เขาเสียหาย โดยไม่ได้ตั้งใจต่อผลหรือไม่

เล็งเห็นผล แต่ได้กระทําไปโดยขาดความระมัดระวัง 
(ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธ์ุ. 2557 : 60) 

3. เป็นการกระทํ าโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
กล่าวคือ  การกระทํานั้ นก่อให้ เกิดความเสียหาย        
แก่ประโยชน์ท่ีกฎหมายให้ความคุ้มครอง 

4. เป็นการก่อให้ เกิดความเสียหายแก่ชี วิต 
ร่างกาย จิตใจ เสรีภาพ ทรัพย์สิน รวมถึงสิทธิ 

จากกรณีดังกล่าวข้างต้น  ทําให้สิ่ งท่ี มีความ

จําเป็นและสําคัญมากท่ีสุด คือ การสร้างมาตรฐาน

ความปลอดภัยของการขนส่งทางอากาศ เพราะความ

เสียหายจากอุบัติเหตุในการขนส่งทางอากาศแต่ละครั้ง

หากนับรวมความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน 

รวมท้ังราคาของอากาศยานแล้วซ่ึงแต่ละลํามีมูลค่าสูง 
หากรวมราคาในการเกิดความเสียหายคร้ังหนึ่ง ๆ     
อาจมีราคาสูงนับหม่ืนล้านบาท การเกิดอุบัติ เหตุ      
จากอากาศยานแต่ละคร้ังปัญหาท่ีเกิดขึ้น คือ ความรับ
ผิดจะตกแก่บุคคลใดและเพียงใด ซ่ึงโดยท่ัวไปความรับ

ผิดในอุบัติเหตุเช่นนี้จะเก่ียวข้องกับบุคคล 2 ประเภท 
คือ “ผู้ควบคุมอากาศยาน” หมายถึง นักบินรวมตลอด

ถึงสายการบินต่าง ๆ ในฐานะท่ีเป็นนายจ้างท่ี ทํา     
การบิน และ “ผู้ควบคุมจราจรทางอากาศ” หมายถึง 
เจ้าหน้าท่ีผู้ควบคุมจราจรทางอากาศ รวมตลอดถึง

ผู้ประกอบการให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศ     
ในฐานะนายจ้าง ซ่ึงในประเทศไทยมีหลายหน่วยงาน

แยก พ้ืนที่ รับ ผิ ดชอบกันออกไป  โดย มีลั กษณ ะ         
การปฏิบัติหน้าท่ี ท่ี มีความสัมพันธ์กันโดยตรง คือ 
นั ก บิ น มี ห น้ า ท่ี ค ว บ คุ ม อ า ก า ศ ย าน โด ย ต ร ง             
ส่วนเจ้าหน้าท่ีควบคุมจราจรทางอากาศมีหน้าท่ีคอยให้

คําแนะนํา รวมถึงคําสั่งต่าง ๆ ในการบินเพ่ือป้องกัน

การชนกันของอากาศยานและชนกับสิ่งกีดขวาง และ
เพื่อให้การจราจรดําเนินไปด้วยความรวดเร็วและเป็น

ระเบียบ ปัญหาท่ีเกิดขึ้นก็คือในการเกิดอุบัติเหตุจาก

อากาศยานแต่ละคร้ัง นักบินและเจ้าหน้าท่ีควบคุม

จราจรทางอากาศมีขอบเขตการรับผิดเพียงใด และใน
ท่ีสุดใครต้องรับผิดในความเสียหายท่ีเกิดขึ้น 

กฎหมายของประเทศไทยนั้น ความรับผิดจาก

อุบัติเหตุทางอากาศยานจะแยกออกเป็นกฎหมายแพ่ง

และกฎหมายอาญา กล่าวคือ ในส่วนของกฎหมายแพ่ง

นั้ น  “ความ รับผิ ดของนั กบิ น” มีหลั กกฎหมาย           
ท่ีเกี่ยวข้องคือ ความรับผิดทางสัญญาและทางละเมิด 
ส่วน “ความรับผิดของเจ้าหน้าท่ีควบคุมจราจรทาง

อากาศ” นั้น โดยปกติเกิดข้ึนจากการปฏิบัติหน้าท่ี

ควบคุมจราจรทางอากาศโดยไม่มีข้อตกลงหรือสัญญา 
ดังนั้นหลักกฎหมายที่ เกี่ยวข้องจึงเป็นเร่ืองในทาง
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อุบัติเหตุขึ้นกฎหมายท่ีจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์

ดังกล่าวนั้นย่อมมีท้ังกฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่ง  
สําหรับหลักความรับผิดในทางแพ่ง ประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ วางหลักไว้ว่าบุคคลจะต้อง

รับผิดในทางแพ่งฐานกระทําละเมิดต่อบุคคลอ่ืนก็

ต่อเม่ือ 
1. มีการกระทําของบุคคลหน่ึงต่อบุคคลหน่ึง 

(ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์. 2557 : 60) กล่าวคือ ต้องมี
บุคคลหนึ่งท่ีกระทําซ่ึงบุคคลที่กระทําจะเป็นบุคคล

ธรรมดา หรือนิติบุคคลก็ได้ และมีการกระทํา ไม่ว่าจะ
เป็นการลงมือกระทําด้วยการเคลื่อนไหวร่างกาย หรือ

งดเว้นการกระทํา ในกรณี ท่ีมีหน้าท่ีเป็นการเฉพาะ 
(ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธ์ุ. 2557 : 60) 

2. เป็นการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ 
กล่าวคือ บุคคลท่ีจะทําละเมิดนั้นมุ่งหมายที่จะก่อความ

เสียหายให้บุคคลอ่ืนด้วยการกระทําของตน แม้ว่าจะ
ไม่ได้ตั้งใจให้บุคคลอ่ืนเสียหายก็ตาม (ศนันท์กรณ์ 
โสตถิพันธุ์. 2557 : 60) ส่วนการกระทําโดยประมาท

เลินเล่อ กล่าวคือ บุคคลท่ีได้กระทําละเมิดนั้นมิได้ตั้งใจ

หรือมุ่งหมายให้เขาเสียหาย โดยไม่ได้ตั้งใจต่อผลหรือไม่

เล็งเห็นผล แต่ได้กระทําไปโดยขาดความระมัดระวัง 
(ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธ์ุ. 2557 : 60) 

3. เป็นการกระทํ าโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
กล่าวคือ  การกระทํานั้ นก่อให้ เกิดความเสียหาย        
แก่ประโยชน์ท่ีกฎหมายให้ความคุ้มครอง 

4. เป็นการก่อให้ เกิดความเสียหายแก่ชี วิต 
ร่างกาย จิตใจ เสรีภาพ ทรัพย์สิน รวมถึงสิทธิ 

จากกรณีดังกล่าวข้างต้น  ทําให้สิ่ งท่ี มีความ

จําเป็นและสําคัญมากท่ีสุด คือ การสร้างมาตรฐาน

ความปลอดภัยของการขนส่งทางอากาศ เพราะความ

เสียหายจากอุบัติเหตุในการขนส่งทางอากาศแต่ละครั้ง

หากนับรวมความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน 

รวมท้ังราคาของอากาศยานแล้วซ่ึงแต่ละลํามีมูลค่าสูง 
หากรวมราคาในการเกิดความเสียหายคร้ังหนึ่ง ๆ     
อาจมีราคาสูงนับหม่ืนล้านบาท การเกิดอุบัติ เหตุ      
จากอากาศยานแต่ละคร้ังปัญหาท่ีเกิดข้ึน คือ ความรับ
ผิดจะตกแก่บุคคลใดและเพียงใด ซ่ึงโดยท่ัวไปความรับ

ผิดในอุบัติเหตุเช่นนี้จะเก่ียวข้องกับบุคคล 2 ประเภท 
คือ “ผู้ควบคุมอากาศยาน” หมายถึง นักบินรวมตลอด

ถึงสายการบินต่าง ๆ ในฐานะท่ีเป็นนายจ้างท่ี ทํา     
การบิน และ “ผู้ควบคุมจราจรทางอากาศ” หมายถึง 
เจ้าหน้าท่ีผู้ควบคุมจราจรทางอากาศ รวมตลอดถึง

ผู้ประกอบการให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศ     
ในฐานะนายจ้าง ซ่ึงในประเทศไทยมีหลายหน่วยงาน

แยก พ้ืนที่ รับ ผิ ดชอบกันออกไป  โดย มีลั กษณ ะ         
การปฏิบัติหน้าท่ี ท่ี มีความสัมพันธ์กันโดยตรง คือ 
นั ก บิ น มี ห น้ า ท่ี ค ว บ คุ ม อ า ก า ศ ย าน โด ย ต ร ง             
ส่วนเจ้าหน้าท่ีควบคุมจราจรทางอากาศมีหน้าท่ีคอยให้

คําแนะนํา รวมถึงคําสั่งต่าง ๆ ในการบินเพ่ือป้องกัน

การชนกันของอากาศยานและชนกับสิ่งกีดขวาง และ
เพื่อให้การจราจรดําเนินไปด้วยความรวดเร็วและเป็น

ระเบียบ ปัญหาท่ีเกิดขึ้นก็คือในการเกิดอุบัติเหตุจาก

อากาศยานแต่ละคร้ัง นักบินและเจ้าหน้าท่ีควบคุม

จราจรทางอากาศมีขอบเขตการรับผิดเพียงใด และใน
ท่ีสุดใครต้องรับผิดในความเสียหายท่ีเกิดขึ้น 

กฎหมายของประเทศไทยนั้น ความรับผิดจาก

อุบัติเหตุทางอากาศยานจะแยกออกเป็นกฎหมายแพ่ง

และกฎหมายอาญา กล่าวคือ ในส่วนของกฎหมายแพ่ง

นั้ น  “ความ รับผิ ดของนั กบิ น” มีหลั กกฎหมาย           
ท่ีเกี่ยวข้องคือ ความรับผิดทางสัญญาและทางละเมิด 
ส่วน “ความรับผิดของเจ้าหน้าท่ีควบคุมจราจรทาง

อากาศ” นั้น โดยปกติเกิดข้ึนจากการปฏิบัติหน้าท่ี

ควบคุมจราจรทางอากาศโดยไม่มีข้อตกลงหรือสัญญา 
ดังนั้นหลักกฎหมายที่ เกี่ยวข้องจึงเป็นเร่ืองในทาง
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ละเมิดท่ีบุคคลต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในผล

ละเมิดท่ีเกิดขึ้นกับผู้อ่ืน (พรเพชร วิชิตชลชัย และจรัญ 
ภักดีธนากุล. 2528 : 784-785) ซ่ึงการปฏิบัติหน้าท่ี

ของนักบินและเจ้าหน้าท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ

โดยทั่วไปจะไม่เป็นความผิดตามกฎหมาย เพราะว่าโดย

ปกตินักบินและเจ้าหน้าควบคุมจราจรทางอากาศ    
ย่อมไม่มีผู้ใดจงใจกระทําความผิดให้เกิดอุบัติเหตุไม่ว่า

จะเป็นกรณีชนกันของอากาศยานบนอากาศหรือบน

ทางว่ิง และกรณีนักบินได้รับคําแนะนําจากเจ้าหน้าท่ี        
ผู้ควบคุมจราจรทางอากาศให้ทําการบินลงได้ (clear 
to land) ย่อมถือ ว่านักบิน ได้ ใช้ความระมัดระวัง     
ตามสมควร หรือกรณีของเจ้าหน้าท่ีผู้ควบคุมจราจร

ทางอากาศหากได้ให้คําแนะนําแก่นักบินตามมาตรฐาน

ทางวิชาชีพและยังเกิดอุบัติ เหตุกับอากาศยานข้ึน     
ย่อมถือว่าเจ้าหน้าท่ีผู้ควบคุมจราจรทางอากาศได้ใช้

ความระมัดระวังตามสมควรแล้ว ทําให้ท้ังนักบินและ

เจ้าหน้าท่ีผู้ควบคุมจราจรทางอากาศไม่จําต้องรับผิด   
ในความเสียหายอันเกิดจากอากาศยาน  

อย่างไรก็ตาม จากท่ีกล่าวมาข้างต้นหากความ

เสียหายเกิดข้ึนจากอุบัติเหตุทางอากาศยาน ภายใต้

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ยังไม่มีความชัดเจน

เพียงพอท่ีจะพิจารณาว่าระหว่าง “ผู้ควบคุมอากาศ

ยาน” หรือ “ผู้ควบคุมจราจรทางอากาศ” จะเป็นฝ่าย

ท่ีต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้น รวมถึงปัญหานี้

ในทางกฎหมายระหว่างประเทศยังไม่เป็นท่ียุติว่าบุคคล

ใด ต้องเป็ นฝ่ ายรับผิด ในความเสี ยหาย ท่ี เกิ ด ข้ึน 
เนื่องจากปัจจุบันประเด็นดังกล่าวอยู่ในระหว่างการ

พิจารณาของคณะกรรมการด้านกฎหมาย (Legal 
Committee) ขององค์การการบินพลเรือนระหว่าง

ป ร ะ เท ศ  ( International Civil Aviation Organization)         
(ซ่ึงต่อไปจะเรียกว่า “ICAO”) (จุมพล ภิญโญสินวัฒน์. 
2539 : 35) 

ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงต้องการท่ีจะศึกษาค้นคว้าถึง

ความรับผิดในอุบัติเหตุอันเกิดจากอากาศยาน เพ่ือเป็น

แนวทางในการแก้ ไขปรับปรุ งกฎหมายภายใน       
ของประเทศไทย เกี่ยวกับความรับผิดในลักษณะ

ดังกล่าวให้มีความชัดเจนแน่นอน เนื่องจากปัญหา

ดังกล่าวมีความเกี่ยวพันถึงความปลอดภัยต่อชีวิต 
ร่างกายและทรัพย์สินของผู้เสียหายจํานวนมาก 

 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวความคิด และทฤษฎีความ

รับผิดลักษณะละเมิด 
2. เพ่ือศึกษาถึงความรับผิดทางละเมิดอันเกิด

จากอากาศยานภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ 
3. เพ่ือศึกษาถึงความรับผิดทางละเมิดอันเกิด

จากอากาศยานภายใต้กฎหมายของต่างประเทศ 
4. เพ่ือศึกษาถึงความรับผิดทางละเมิดอันเกิด

จากอากาศยานภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ และกฎหมายเดินอากาศของประเทศไทย  
5. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบถึงความรับผิดทาง

ละเมิดภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของ

ประเทศไทย กับความรับผิดทางละเมิดอันเกิดจาก

อากาศยานภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ และ

กฎหมายแพ่งของต่างประเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการ

ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนากฎหมายต่อไป 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
เป็นการศึกษาวิจัยในเนื้อหาสาระของกฎหมาย

แพ่งเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด และข้อยกเว้น

ความรับผิดโดยศึกษาเปรียบเทียบกับหลักกฎหมาย

ระหว่างประเทศ และกฎหมายของต่างประเทศ เช่น 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศ
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แคนนาดา เป็นต้น เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุง

กฎหมายให้เหมาะสมกับประเทศไทย 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
เป็นการศึกษาโดยวิธีวิจัยเอกสารท้ังภาษาไทย 

และภาษาต่างประเทศ (Documentary Research) 
โด ย รวบ รวม จ ากกฎ หม าย  บทค วาม  ผล งาน           
ทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ และรายงานวิจัยต่าง ๆ        
ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อทําการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
และแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

 
ผลการวิจัย 

เม่ือพิจารณาตามหลักของประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์ มาตรา 420 ซ่ึงเป็นหัวใจหลักเกี่ยวกับ

ความรับผิดทางละเมิดทางแพ่ง หากนักบินหรือ         
ผู้ควบคุมอากาศยาน ได้ควบคุมอากาศยานโดยไม่ได้    
จงใจให้เกิดความเสียหายแก่บคุคล ทรัพย์สิน หรือจิตใจ

แล้ว ผู้ควบคุมอากาศยานย่อมไม่ต้องรับผิดฐานกระทํา

โดยละเมิด หรือได้ควบคุมอากาศยานตามปกติตาม

คําแนะนําและได้ใช้ความระมัดระวังตามภาวะวิสัย 
และพฤติการณ์ของผู้ควบคุมอากาศยานโดยท่ัวไปแล้ว 
ย่อมไม่ถือว่าเป็นการกระทําโดยประมาทเลินเล่อ        
ซ่ึงหลักการดังกล่าวข้างต้นยังรวมถึงการกระทํ า      
ของเจ้าหน้าท่ีควบคุมจราจรทางอากาศด้วย 

ในส่วนของผู้ควบคุมอากาศยานยังอาจต้อง

พิจารณาตามหลักของความเสียหายจากทรัพย์ ซ่ึงใน
ตัวของอากาศยานหากพิจารณาแล้วย่อมถือว่าเป็น

ย าน พ าห น ะ อั น เดิ น ด้ ว ย กํ า ลั ง เค รื่ อ งจั ก ร ก ล             
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 437 
โดยเป็นบทสันนิษฐานให้ผู้ควบคุมอากาศยานต้อง

รับผิดชอบเพ่ือการเสียหายอันเกิดแต่อากาศยาน      

เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายน้ันเกิดเพราะเหตุ

สุดวิสัย หรือเกิดเพราะความผิดของผู้เสยีหายเอง 
ประเทศไทยในฐานะภาคีสมาชิกในอนุสัญญา     

ชิคาโก้ จึงได้มีการอนุวัติการกฎหมายภายในประเทศ

ขึ้นโดยประกาศใช้พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 
2497 (ซ่ึงต่อไปจะเรียกว่า “กฎหมายการเดินอากาศ”) 
ด้วยเหตุผลว่า เพ่ือท่ีจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่า

ด้วยการเดินอากาศให้ดีย่ิงข้ึน และเพ่ือให้การเป็นไป

ตามความตกลงระหว่างประเทศ (ชลอ ว่องวัฒนาภิกูล. 
2543. 3-5) ซ่ึงบัญญัติไว้แต่เพียงการตั้งคณะกรรมการ

สอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุหรือรักษาความ

ปลอดภัยการบินพลเรือน รวมถึงการสอบสวนและทํา

รายงานการสอบสวนอุบัติเหตุการจราจรทางอากาศ

เท่านั้น โดยท่ีไม่ได้นําหลักเกณฑ์ในภาคผนวกท่ี 2     
กฎทางอากาศ ซ่ึงเป็นกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติหน้าท่ี

ระหว่างนักบินกับเจ้าหน้าท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ

มาบัญญัติไว้ในกฎหมายเดินอากาศ ทําให้ศาลไทย    
ถือว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นกฎหมายระหว่างประเทศ

เป็นข้อเท็จจริงท่ีต้องนําสืบศาลไม่สามารถรับรู้ได้เอง 
ทําให้เป็นหน้าท่ีของคู่ความท่ีต้องนําสืบและแสดงให้

ศาลเห็น 
อย่างไรก็ตาม สําหรับประเทศไทยนั้นได้เคยมี 

คําพิพากษาของศาลแพ่ง ซ่ึงได้มีคําวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับ
อุบัติเหตุอันเกี่ยวกับอากาศยานเอาไว้ในคดีหมายเลข

แดงท่ี 5041/2533 โดยศาลในคดีดังกล่าวมองว่า

เจ้าหน้าท่ีควบคุมจราจรทางอากาศมีหน้าท่ีสําคัญ คือ 
การควบคุมดูแลเกี่ยวกับการจราจรที่ขับเคลื่อนอยู่ใน

บริเวณทางขับและลานจอด เพ่ือให้การจราจรเป็นไป

ด้ วยความ เรียบ ร้อย  ตลอดจน ให้ คํ าสั่ งก ารบิ น           
ให้คําแนะนํา และการดําเนินการควบคุมเคร่ืองบิน 
เพ่ือให้การขับภายในบริเวณสนามบินเกิดความรวดเร็ว

และปลอดภัยจากการชนกันระหว่างเคร่ืองบินกับ
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เคร่ืองบิน หรือเคร่ืองบินกับสิ่งกีดขวางหรือกับยวดยาน 
ดังนั้น นักบินและเครื่องบินทุกลําจึงต้องปฏิบัติตาม

คําสั่งของเจ้าหน้าท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ ไม่ว่าจะ
เป็นการนําเครื่องบินข้ึนหรือนําเคร่ืองลงจอด ดังนี้ด้วย
เหตุการณ์ท่ีเจ้าหน้าท่ีควบคุมจราจรทางอากาศส่ังให้ 
อากาศยานเซสน่าทําการบินลงในระยะเวลากระชั้นชิด

กับการให้สั่งให้เฮลิคอปเตอร์ทําการบินลงและนักบิน

ของอากาศยานเซสน่าทราบตําแหน่งของเฮลิคอปเตอร์

ก่อนเกิดอุบัติเหตุในระยะห่าง 3 ไมล์ทะเล โดยศาล     
มีคําพิพากษาว่าเป็นการกระทําโดยประมาทเลินเล่อ

ของเจ้าหน้าท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ  
ซ่ึงจะเห็นได้ว่าคําวินิจฉัยในคดีดังกล่าวไม่ได้นํา

ห ลั ก เกณ ฑ์ ใน ภ าค ผน วก ท่ี  2  กฎ ท างอ าก าศ           
แห่งอนุ สัญญาชิคาโก้  หากมีการนํ ามาใช้บั งคับ         
คําพิพากษาในคดีนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจาก

เป็ น ข้อ เท็ จจริ ง ท่ี คู่ ค วาม ท่ีต้อ งนํ าสืบและแสดง          
ให้ศาลเห็น  

ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการพัฒนากฎหมาย

ออกมาโดยเฉพาะ และศาลของประเทศสหรัฐอเมริกา

ได้ ตั ด สิ น ค ดี  New York Airways, Inc. V. United 
States ไปในทํานองว่าแม้ว่าเจ้าหน้าท่ีควบคุมจราจร

ทางอากาศจะปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความประมาทเลินเล่อ 
โดยให้สัญญาณว่าสภาพว่างเพ่ือทําการบินลงได้ (Clear 
to land) แต่ความจริงการจราจรไม่ว่างหรือมีสิ่งกีด

ขวางอยู่ใกล้ทางว่ิง ซ่ึงศาลพิเคราะห์ว่าเม่ือนักบินได้รับ

การให้สภาพว่างแล้วต้องทําการบินลงด้วยความ

ระมัดระวังตามทัศนวิสัยท่ีมองเห็น มิใช่ทําการบินลง

โดยปราศจากความระมัดระวังได้ การให้สภาพว่างเป็น

เพียงการอนุญาตให้ทําการบินลง ไม่ใช่คําสั่งให้ทําการ

บินลงเพราะการตัดสินใจว่าจะนําอากาศยานลงเป็น

อํานาจการตัดสินใจของนักบิน ดังนั้น นักบินจึงไม่อาจ

นําใช้อ้างยกเว้นความรับผิดของตนเอง 

ในประเทศออสเตรีย ศาลของประเทศออสเตรีย

นั้นถือได้ว่ามีการกําหนดระดับความระมัดระวังของ

เจ้าหน้าท่ีควบคุมจราจรทางอากาศไว้สูงกว่าประเทศ

อ่ื น  ๆ  เนื่ อ ง จ า ก ว่ า ใน ค ดี  Australian National 
Airlines  

Commision V. The Commonwealth of 
Australia and Canadian Pacific Airline ศาลได้มีคํา
พิพากษาให้เจ้าหน้าท่ีควบคุมจราจรทางอากาศร่วมรับ

ผิดในความประมาทเลินเล่อแม้ว่าการให้สภาพว่างแก่

นักบินท่ีควบคุมอากาศยานน้ันจะเป็นเพียงคําแนะนํา

เท่านั้น แม้ว่าเหตุโดยตรงของอุบัติเหตุดังกล่าวจะเป็น

การท่ีนักบินฝ่ายหน่ึงเข้าใจคําแนะนําผิด และทําการ

บินโดยประมาทก็ตาม 
ในประเทศแคนาดา ศาลของประเทศแคนาดา  

ได้มีการวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับเร่ืองอุบัติเหตุอันเกี่ยวกับ

อากาศยาน เอาไว้ ใน  ค ดี  Nichols V. Simmonds     
ว่า การท่ีอากาศยานสองลําทําการบินอยู่ใกล้กัน       
ในพ้ืนท่ีเดียวกันและเมื่อเกิดเหตุอากาศยานชนกัน

นักบินของอากาศยานท้ังสองย่อมต้องรับผิดในความ

เสียหายจากความประมาทเลินเล่อท่ีไม่ทําการบิน      
ในระยะห่างระหว่างกันตามมาตรฐาน แต่ในส่วน      
ของเจ้ าหน้ า ท่ีควบคุมจราจรทางอากาศมีความ

ประมาทเลินเล่อมากกว่า เพราะทราบดีว่าอากาศยาน

ท้ังสองอยู่ในระยะห่างระหว่างกันต่ํากว่ามาตรฐานท่ีได้

กําหนดเอาไว้ แต่ไม่ได้ทําการแจ้งเตือนสภาพอันตราย

หรือพยายามหลีกเลี่ ยงอุบัติ เหตุดั งกล่าว จึงได้ มี        
คําพิพากษาให้นักบินท้ังสองฝ่ายรับผิดในความเสียหาย

ฝ่ายละ 30% และให้เจ้าหน้าท่ีควบคุมจราจรทาง

อากาศรับผิดในความเสียหายอีก 40% 
ในส่วนของอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือน

ระห ว่างประเทศ  (Convention on International 
Civil Aviation 1 9 4 4 )  ซ่ึ ง ต่ อ ไป น้ี จ ะ เ รี ย ก ว่ า 
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“อนุสัญญาชิคาโก้” ได้กําหนดพันธกรณีให้รัฐภาคีต้อง

ปฏิบัติตามมาตรฐานและคําแนะนําต่าง ๆ แก่รัฐภาคี

ตลอดจนอํานาจหน้าท่ีของนักบินและเจ้าหน้าท่ีควบคุม

จราจรทางอากาศ ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นกฎเกณฑ์ในการ

ปฏิบัติหน้าท่ีโดยส่วนของความรับผิดไว้อย่างกว้างๆ    
ในภาคผนวกท่ี 2 กฎทางอากาศ ได้แก่ ข้อ 2.4 นักบิน

ผู้ควบคุมอากาศยานมีอํานาจตัดสินใจข้ันสุดท้ายท่ีจะ

ดําเนินการปฏิบัติการบินอย่างใด ๆ ในขณะท่ีตน

ควบคุม ข้อ 4.5 หน้าท่ีของนักบินผู้ควบคุมอากาศยาน 
นักบินผู้ควบคุมอากาศยานต้องรับผิดชอบต่อการ

ปฏิบัติการบินและความปลอดภัยของอากาศยานและ

ความปลอดภัยของบุคคลท่ีอยู่ในอากาศยานท้ังหมด

ตลอดเวลาที่อากาศยานอยู่ในระหว่างการบิน  
จะเห็นได้ว่าคําพิพากษาของศาลไทยนั้นจะมีแนว

คําพิพากษาไปในแนวทางเดียวกับศาลของประเทศ

ออสเตรีย และศาลของประเทศแคนาดา ท่ีวินิจฉัยไป

ในทํานองว่าเป็นความประมาทเลินเล่อของเจ้าหน้าท่ี

ควบคุมจราจรทางอากาศ ซ่ึงแตกต่างจากหลักเกณฑ์     
ท่ีอนุสัญญาชิคาโก้ท่ีประเทศไทยได้เป็นภาคีสมาชิก     
ท่ีบัญญัติเอาไว้ในภาคผนวกท่ี 2 (Convention on 
International Civil Aviation. 1944 : 21) โด ย ผ ล

ของการพิพากษาดังกล่าวแตกต่างจากศาลของประเทศ

สหรัฐอเมริกา และอนุสัญญาชิคาโก ท่ีกําหนดให้

เจ้าหน้าท่ีควบคุมอากาศยานเป็นเพียงผู้ให้คําแนะนํา

แก่นักบิน การให้คําแนะนําของเจ้าหน้าท่ีควบคุมจราจร

ทางอากาศมีลักษณะเป็นเพียงการอนุญาตหรือให้

คําแนะนํา ไม่มีสภาพเป็นคําสั่งท่ีนักบินต้องถือปฏิบัติ

ตาม เพราะถือว่านักบินมีอํานาจอิสระในการตัดสินใจ

อย่างเต็มท่ี และนักบินอยู่ในอากาศยาน ย่อมสามารถ
มองเห็นและหลีกเลี่ยงสภาพอันตรายต่าง ๆ ได้ดีท่ีสุด

ในขณะท่ีเจ้าหน้าท่ีควบคุมจราจรทางอากาศเป็นเพียง

ผู้ให้คําแนะนํา และอยู่ในตําแหน่งบนหอบังคับการบิน

เท่านั้น 
จากการท่ีได้ทําการวิเคราะห์กฎหมายระหว่าง

ประเทศ คําพิพากษาของศาลต่างประเทศ และใน

ประเทศ รวมถึงกฎหมายภายในของประเทศไทยแล้ว 
จะเห็นได้ว่ามีแนวความเห็นท่ีแตกต่างกันออกไป       
ในหลายกรณีโดยแตกต่างกันออกไปตามกฎหมาย

ภายในและกฎหมายท่ัวไปท่ีศาลแต่ละประเทศยกข้ึนมา

บังคับใช้กับคดี  
 

สรุปผลการวิจัย 
1. แนวความคิด  และทฤษฎีความรับ ผิด

ลักษณะละเมิด 
กฎหมายลักษณะละเมิดมีวิวัฒนาการมาจากการ

ท่ีมนุษย์เป็นสัตว์สังคม จึงมีความจําเป็นในการอยู่

ร่ ว ม กั น เ พ่ื อ ช่ ว ย เห ลื อ  เ ก้ื อ กู ล กั น  อ าจ มี ก า ร

กระทบกระท่ังกันเนื่องจากการอยู่ร่วมกันในสังคม     
จึงเกิดหลักคิดทางศีลธรรมของมนุษย์ท่ีว่า "จงอย่าทํา

ร้ายผู้อ่ืน หรือทําให้ผู้อ่ืนได้รับความเสียหาย" ตั้งแต่สมัย
โบราณ (กิตติบดี ใยพูล. 2559 : ออนไลน์) ปรากฏ    
ให้เห็นในหลักกฎหมายโรมันเร่ือง หลักตาต่อตาฟันต่อ

ฟันหรือหลักแก้แค้น  (Lex Talionis) แต่ภายหลัง    
เม่ือสังคมมนุษย์ได้รวมกันก่อต้ังเป็นรัฐ ลําดับของ

พัฒนาการของการลงโทษผู้กระทําความผิดนั้น ได้มี
หลักห้ามประชาชนแก้แค้นกันเอง รัฐเข้ามาทําหน้าท่ีใน

การลงโทษและแก้แค้นแทนผู้เสียหายตามบทลงโทษท่ี

บัญญัติไว้ ซ่ึงทฤษฎีความรับผิดลักษณะละเมิดนั้น

จุดสําคัญอยู่ท่ีว่าผู้ท่ีกระทําต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหม

ทดแทนในผลละเมิดท่ีเกิดขึ้นกับผู้ อ่ืนเพ่ือเป็นการ

เยียวยาความเสียหาย 
2. ความรับผิดทางละเมิดอันเกิดจากอากาศ

ยานภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ 
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ก า รป ร ะ ก า ศ ใช้ อ นุ สั ญ ญ า ชิ ค า โก้ นั้ น มี

วัตถุประสงค์เพ่ือให้การบินพลเรือนระหว่างประเทศ   
ในอนาคตสามารถก่อให้เกิดและรักษาไว้ซ่ึงมิตรภาพ

และความเข้าใจต่อกันในระหว่างชาติและพลเมือง    
ของโลก แต่อย่างไรก็ดี การฝ่าฝืนการบินพลเรือนก็จะ

กลายเป็นภัยต่อความม่ันคงท่ัวไป และโดยท่ีเป็นท่ี

ปรารถนากันในอันท่ีจะหลีกเลี่ยงการกระทบกระเทือน

กันและจะส่งเสริมการร่วมมือระหว่างชาติและพลเมือง 
ซ่ึงสันติภาพของโลกจะมีได้ก็ด้วยการร่วมมือเช่นนั้น     
ท่ีต้องการให้เป็นมาตรฐานระหว่างประเทศ โดยจะ

เลี่ยงการกําหนดขอบเขตความรับผิดของผู้ปฏิบัติหน้าท่ี

เพื่อท่ีจะปล่อยให้เป็นเร่ืองของรัฐภาคีต่าง ๆ กําหนด

ขึ้น  ด้วยเห ตุนี้ ป ระเทศไทยในฐานะภาคีสมาชิก       
ของอนุสัญญาชิคาโก้ จึงมีความจําเป็นท่ีจะต้องปฏิบัติ

ตามภายใต้อนุสัญญาดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ด้วยการ
อนุวัติการกฎหมายภายในให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์      
ของอนุสัญญาชิคาโก้ โดยจะต้องยึดถือตามหลักเกณฑ์

ดังกล่าวเป็นอย่างน้อย จะดําเนินการตํ่ากว่าหลักตาม

อนุสัญญาดังกล่าวมิได้  
ด้ วย เห ตุนี้  อนุ สัญญ าชิ ค าโก้ จึ ง ได้ กํ าหนด

พันธกรณี ให้รัฐภาคีต้องปฏิบัติตามมาตรฐานและ

คําแนะนําต่าง ๆ แก่รัฐภาคีตลอดจนอํานาจหน้าท่ี    
ของนักบินและเจ้าหน้าท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ        
ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติหน้าท่ีโดย

ส่วนของความรับผิดไว้ใน ภาคผนวกท่ี 2 ของกฎทาง

อ า ก า ศ  (Convention on International Civil Aviation.      
1944 : 21) 

กล่าวคือ กําหนดให้นักบินผู้ควบคุมอากาศยาน  
มีอํานาจตัดสินใจขั้นสุดท้ายท่ีจะดําเนินการปฏิบัติการ

บินอย่างใด  ๆ  ในขณะท่ีตนควบคุม  และนักบิ น          
ผู้ควบคุมอากาศยานต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติ    
การบินและความปลอดภัยของอากาศยานและความ

ปลอดภัยของบุ คคล ท่ีอ ยู่ ในอากาศยาน ท้ั งหมด

ตลอดเวลาที่อากาศยานอยู่ในระหว่างการบิน 
3. ความรับผิดทางละเมิดอันเกิดจากอากาศ

ยานภายใต้กฎหมายต่างประเทศ 
จากคําพิพากษาเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิด

อั น เกิ ด จ าก อ าก าศ ย าน ข อ ง ต่ า งป ระ เท ศ นั้ น               
มีคําพิพากษาที่แตกต่างกันในหลายกรณี ตามกฎหมาย

ภายในและกฎหมายท่ัวไปท่ีศาลแต่ละประเทศยกข้ึนมา

บังคับใช้ ซ่ึงย่อมทําให้เกิดความแตกต่างและความไม่

เท่าเทียมกันสําหรับผู้ ท่ี มีส่วนได้เสียในคดี อันเป็น

ปัญหาท่ีมีความสําคัญต่อการสร้างเอกภาพของการ

เดินอากาศระหว่างประเทศ และความปลอดภัยในการ

เดินอากาศ ดังนั้น ทุกประเทศควรท่ีจะร่วมมือกัน    
เพ่ือหาแนวทางแก้ไขและปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับ

ความรับผิดท่ีเกิดจากอุบัติเหตุอันเกิดจากอากาศยาน   
ให้มีความชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

4. ความรับผิดทางละเมิดอันเกิดจากอากาศ
ยานภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

ป ระ เท ศ ไท ย ใน ฐ าน ะ ท่ี เป็ น ภ าคี ส ม าชิ ก           
ในอนุสัญญาชิคาโก้ จึงมีพันธกรณี ท่ีต้องอนุวัติการ

กฎหมายภายในให้สอดคล้องกับอนุสัญญา จึงได้มีการ
บัญญัติกฎหมายการเดินอากาศข้ึนแต่ก็ไม่ได้บัญญัติ

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอุบัติเหตุอันเกิดจากอากาศยาน

เอาไว้โดยเฉพาะเจาะจง จึงต้องกลับมาใช้หลักละเมิด

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ซ่ึงประเทศไทยได้บัญญัติเกี่ยวกับความรับผิด   

ทางละเมิดไว้ว่า "ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทําต่อ

บุคคลอ่ืนโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี 
แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือ

สิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทําละเมิดจําต้อง

ใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการนั้น" (ประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์  มาตรา 420) ซ่ึงเป็นหลักความรับผิด
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ทางละเมิดของกฎหมายไทย ซ่ึงเป็นหลักความรับผิด   
ในการกระทําของตนเองท่ีอยู่บนพ้ืนฐานของความผิด 

อย่างไรก็ตามในหลักความรับผิดทางละเมิดได้มี

วิวัฒนาการมาตามลําดับ จนมีแนวความคิดของสํานัก

กฎหมายบ้านเมืองท่ีต้องการให้รัฐควรจะเข้ามามีส่วน

ช่วยในการปกป้องผู้ท่ีอยู่ในสภาวะทางสังคมที่ด้อยกว่า

โดยรัฐเข้ามาแทรกแซงกิจกรรมทางเศรษฐกิจรวมถึง

แนวคิด ในทางกฎหมายควรจะเปลี่ ยนแปลงไป       
(จรัญ โฆษณานันท์. 2550 : 185) โดยวางหลักไว้ว่า

บุคคลจะต้องรับผิดในทางแพ่งฐานกระทําละเมิด      
ต่อบุคคลอ่ืนก็ต่อเม่ือมีการกระทําของบุคคลหนึ่งต่อ

บุคคลหนึ่ง  
ความรับผิดทางละเมิดจากอุบัติเหตุทางอากาศ

ยาน ในส่วนของความรับผิดของนักบิน มีหลักกฎหมาย

ท่ีเกี่ยวข้อง คือ ความรับผิดทางสัญญาและทางละเมิด 
แต่สําหรับความรับผิดของเจ้าหน้าท่ีควบคุมจราจรทาง

อากาศ นั้น โดยปกติเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าท่ี

ควบคุมจราจรทางอากาศโดยไม่มีข้อตกลงหรือสัญญา 
ดังนั้น หลักกฎหมายที่ เกี่ยวข้องจึงเป็นเร่ืองในทาง

ละเมิดท่ีบุคคลต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในผล

ละเมิดท่ีเกิดขึ้นกับผู้อ่ืน ซ่ึงการปฏิบัติหน้าท่ีของนักบิน

และเจ้าหน้าท่ีควบคุมจราจรทางอากาศโดยท่ัวไปจะไม่

เป็นความผิดตามกฎหมายแพ่ง  เพราะไม่มีการจงใจ

หรือประมาทเลินเล่อ (วารี นาสกุล. 2529 : 3) 
อย่างไรก็ตาม ความเสียหายเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ

ทางอากาศยาน ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ยังเป็นปัญหาสําหรับการพิจารณาความรับผิด

ระหว่าง “ผู้ควบคุมอากาศยาน” กับ “ผู้ควบคุมจราจร

ทางอากาศ” ว่าฝ่ายใดจะเป็นฝ่ายท่ีต้องรับผิดในความ

เสียหายที่เกิดขึ้นหากเกิดอุบัติเหตุอันเกิดจากอากาศ

ยาน เพราะหากท้ังสองฝ่ายอ้างว่าตนได้กระทําไปโดย

ขาดความระมัดระวังแล้วย่อมไม่มีการกระทําด้วยความ

จงใจหรือประมาทเลินเล่อก็ยากท่ีจะหาผู้ ท่ีกระทํา

ความผิด 
5. เปรียบเทียบความรับผิดทางละเมิดภายใต้

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทย 
กับความรับผิดทางละเมิดอันเกิดจากอากาศยาน
ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมายแพ่ง
ของต่างประเทศ 

คําพิพากษาของศาลไทยเก่ียวกับความรับผิด   
ทางอากาศยานน้ัน มีคําพิพากษาในแนวทางเดียวกับ

ศาลของประเทศออสเตรีย และศาลของประเทศ

แคนาดาที่วินิจฉัยไปในทํานองว่าเป็นความประมาท

เลินเล่อของเจ้าหน้าท่ีควบคุมอากาศยาน ซ่ึงแตกต่าง
จากคําพิพากษาของศาลประเทศสหรัฐอเมริกา และ
อนุสัญญาชิคาโก ท่ีกําหนดให้เจ้าหน้าท่ีควบคุมอากาศ

ยานเป็นเพียงผู้ให้คาํแนะนําแก่นกับิน การให้คาํแนะนํา

ของเจ้าหน้าท่ีควบคุมจราจรทางอากาศมีลักษณะเป็น

เพียงการอนุญาตหรือให้คําแนะนํา ไม่มีสภาพเป็นคําสั่ง

ท่ีนักบินต้องถือปฏิบัติตาม เพราะถือว่านักบินมีอํานาจ

อิสระในการตัดสินใจอย่างเต็มท่ี และนักบินซ่ึงอยู่ใน

อากาศยาน ย่อมสามารถมองเห็นและหลีกเลี่ยงสภาพ

อันตรายต่าง ๆ ได้ดีท่ีสุดในขณะท่ีเจ้าหน้าท่ีควบคุม

จราจรทางอากาศเป็นเพียงผู้ให้คําแนะนํา และอยู่ใน
ตําแหน่งบนหอบังคับการบินเท่าน้ัน 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากท่ีได้ทําการศึกษาถึงความรับผิดทางละเมิด

อัน เกิดจากอากาศยานภายใต้อนุ สัญญาชิคาโก้         
กับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของผู้ควบคุม

อากาศยานกับเจ้าหน้าท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ      
ขอเสนอให้ มีการพิจารณาการหลักเกณ ฑ์ต่าง ๆ 
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดอันเกิดจากอากาศยาน

ไว้ดังนี้ 
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1. ตามที่ประเทศไทยได้มีการตรากฎหมายการ

เดินอากาศข้ึน เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและมี

ความร่วมมือประสานงานกันในด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับการ

บิ น เป็ น ไป อ ย่ า ง ส มํ่ า เส ม อ  ป ล อ ด ภั ย  แ ล ะ มี

ประสิทธิภาพ 
ดังนั้น อย่างน้อยควรมีการแก้ไขและเพ่ิมเติม

กฎหมายการเดินอากาศให้สอดคล้องกับภาคผนวกที่ 2 
ว่าด้วยกฎทางอากาศแห่งอนุสัญญาชิคาโก้  โดย

กําหนดให้ “นักบินผู้ควบคุมอากาศยานมีอํานาจในการ

ตัดสินใจในข้ันสุดท้ายท่ีจะเป็นผู้ดําเนินการอย่างใด ๆ 
ในขณะท่ีตนควบคุม โดยมีเจ้าหน้าท่ีจราจรทางอากาศ

เป็นผู้ให้คําแนะนํา” 
เพราะหากไม่บัญญัติไว้ลักษณะดังกล่าวนี้หากมี

การนํ าค ดีขึ้ นสู่ ศ าลแล้วคู่ ความจะต้องนํ าสืบ ถึ ง

อนุสัญญาชิคาโก้ เข้ามาในคดีให้ศาลรับทราบด้วย 
เพราะอนุสัญญาต่าง ๆ ไม่ถือว่าเป็นข้อเท็จจริงซ่ึงรู้กัน

อ ยู่ ท่ั ว ไป  เห มื อน เช่ น  ประมวลกฎหมาย  หรือ

พระราชบัญญัติของประเทศไทย เป็นต้น ทําให้การ

วินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริงในคดีจะต้องกระทําโดยอาศัย

พยานหลักฐานในสํานวนคดี ตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพ่ง มาตรา 84 (1) 
2. สําหรับกฎหมายการเดินอากาศ แม้ว่าจะไม่ได้

มีวัตถุประสงค์ท่ีจะวางหรือกําหนดโทษในทางแพ่งหรือ

ทางอาญาเอาไว้เป็นการเฉพาะ แต่หากเกิดอุบัติเหตุ  
อันเกี่ยวกับอากาศยานข้ึนอย่างน้อยเพ่ือความชัดเจนใน

การนํากฎหมายมาใช้บังคับในการพิจารณาคดี ควรมี

การบัญญัติกฎหมายการเดินอากาศเพ่ิมเติมในการนํา

กฎหมายอ่ืนมาใช้บังคับ 
โดยกฎหมายการเดินอากาศอาจบัญญัติว่า      

“ในการพิจารณาความรับผิดทางละเมิดเกี่ยวกับ

อุบัติเหตุทางอากาศยานท่ีเกิดในราชอาณาจักรให้นํา

บทบัญญัติประมวลแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยละเมิดมา
ใช้บั งคับโดยอนุ โลมเพียงเท่าท่ี ไม่ขัดหรือแย้งกับ

บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้” เป็นต้น  
3. ในกรณีท่ีมีการนําประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ ว่าด้วยละเมิดมาใช้บังคับ ซ่ึงมาตรา 437 
บั ญ ญั ติ ว่ า“บุ ค ค ล ใดค รอบ ค รอ งห รื อ ค วบ คุ ม

ยานพาหนะอย่างใด ๆ อันเดินด้วยกําลังเคร่ืองจักรกล 
บุคคลนั้นจะต้องรับผิดชอบเพ่ือการเสียหายอันเกิดแต่

ยานพาหนะน้ัน เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการเสียหายนั้น

เกิดแต่เหตุสุดวิสัย หรือเกิดเพราะความผิดของผู้ต้อง

เสียหายนั้นเอง” เป็นกฎหมายท่ีใกล้เคียงอย่างย่ิง 
อาศัยบทบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 4 วรรคสอง มาเป็นบทสันนิษฐานความรับผิด

ทางละเมิดเนื่องจากนักบินหรือผู้ควบคุมอากาศยานถือ

ได้ว่าเป็นผู้ควบคุมยานพาหนะอย่างใด ๆ และอากาศ
ย าน ถื อ ไว้ ว่ า เป็ น ย าน พ าห น ะ เดิ น ด้ ว ย กํ า ลั ง

เครื่องจักรกล นักบินหรือผู้ควบคุมอากาศยานต้อง

รับผิดชอบเพื่อความเสียหายอันเกิดแต่ยานพาหนะนั้น 
ซ่ึงในส่วนนี้จะกล่าวเฉพาะกรณีท่ีผู้ควบคุมอากาศยาน

เป็นผู้กระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อเท่านั้น 
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เปรียบเทียบความคาดหวังและคุณภาพบัณฑิตตามการรับรูข้องผู้ใช้บัณฑติ 
COMPARISON ON EXPECTATION AND RECOGNITION OF QUALITY OF 
GRADUATED NURSES BASED ON USERS’ PERCEPTION 
 
วิสุทธ์ิ โนจิตต์1) ,พิมใจ ทวีพักตร์2) ,สิรภพ โตเสม3) ,พิมพรรณ รัตนโกมล4) ,ฐิติมา คาระบุตร5) ,จันทิมา นวะมะวัฒน์6) 
1),2),3),4),5) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท  
6) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ 
Wisut Nochit1)  Pimjai Taweepak2) Siraphob Tosem3) Pimpan Ratanakomol4) Thitima Karabutr5)                 
Juntima Nawamawat6) 
1),2),3),4),5)Boromarajonani College Nursing of Chainat 
6)Boromarajonani College Nursing of Sawanpracharak Nakhonsawan 
  
บทคัดย่อ 

การวิจัยเชิงพรรณนานี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบความคาดหวังกับคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ

มาตรฐานผลการเรียนรู้ การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และอัตลักษณ์บัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท ปีการศึกษา 2559 ประชากรคือผู้ใช้บัณฑิตพยาบาล จํานวน 83 คน เก็บรวบรวม

ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามประเภทให้ตอบด้วย วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติ t-test แบบ 
dependent  

ผลการศึกษาพบว่าคะแนนเฉลี่ยความหวังต่อคุณภาพบัณฑิตและคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน    
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
และอัตลักษณ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตมีความแตกต่างกันท้ังในภาพรวมและรายด้านอย่างมีนัยสําคัญ      
สถิติ (p<.01) ผลการประเมินความคาดหวังคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

ท่ีสุด ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข      
การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อัตลักษณ์ของบัณฑิต และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมากที่สุด ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิในภาพรวมท้ัง 6 ด้านอยู่ในระดับมาก    
ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม และด้านท่ีต่ําท่ีสุด คือ ทักษะทางปัญญา อัตลักษณ์ของบัณฑิต    
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้น วิทยาลัยฯควรเร่งรัด

ปรับวิธีการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรในทุกด้าน โดยเฉพาะทักษะด้านปัญญาโดยมุ่งเน้น      
ให้ผู้เรียนสืบค้นความรู้ด้วยตนเองท้ังจากตํารา หลักฐานเชิงประจักษ์ จากส่ืออิเลคโทรนิค และมีการบูรณาการการนํา

ภูมิปัญญาไปใช้ในการส่งเสริมสุขภาพ 
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คําสําคัญ: ความคาดหวัง คุณภาพบัณฑิต อัตลักษณ์ของบัณฑิต 
 
ABSTRACT 

The objective of descriptive research was to compare expectation of the graduate’s 
quality based on learning standard framework, 21st century learning and identity of the graduates 
of bachelor of nursing science program, Boromrajonani College of Nursing Chainat in academic 
year 2016. The population comprised 83 users of the nursing graduates. The data were collected 
by a questionnaire. The data were then analyzed by the descriptive statistics and t-test for 
dependent samples.  

The research yielded that the average scores on expectation on the graduate’s quality 
compared with the learning standard and qualification frameworks of bachelor of nursing science 
program, 21st century learning and identity of the graduates were different both in overall and 
each dimension with statistical significance ( p<.01) . The expectation on the graduate’s quality 
based on the qualification framework received the highest score. The dimension receiving the 
highest average score was intelligence while numerical analysis, communication and information 
technology skills received the lowest average. The graduate’s identity and the 21st century 
learning were at the highest levels. The result of the quality assessment based on the 6 
dimensions of the qualification framework was at high level. The dimension receiving the highest 
average was ethics while intelligence received the lowest average. The graduate’s identity 
received high score and the 21st century learning was at the high level. Therefore, the College 
should revise learning methods and extracurricular activities particularly those that will improve 
the intelligence skills. The students should be encouraged to learn by themselves both from 
textbooks, empirical evidence, electronic media while applying and integrating wisdom into 
health promotion practice. 
 
Keywords: expectation, graduate’s quality, graduate’s identity  
 
บทนํา 

ประเทศไทยให้ความสําคัญกับการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาให้เป็นมาตรฐานเทียบกับอาเซียน

หรือนานาชาติเพ่ือความสําเร็จท้ังด้านการทํางานและ

การดําเนินชีวิต ดังนั้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ .) ได้ประกาศ

นโยบายให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาให้เป็นไป

ตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 
(พ.ศ. 2551-2565) ได้ระบุว่าแนวทางในการแก้ปัญหา

คุณภาพอุดมศึกษา ทําได้โดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
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การจัดการศึกษาให้ มีการออกแบบระบบความ

เชื่อมโยงระหว่างอุดมศึกษากับภาคการผลิต และ

บริการ (บุษยา วงษ์ชวลิตกุล, ทศพล ปราชญ์ปรีชา 
และสงวน วงษ์ชวลิตกุล, 2558) แต่อย่างไรก็ตาม

พบ ว่า  ประเทศไทยยังพบปัญหาวิกฤติคุณภาพ

การศึกษาในระดับอุดมศึกษา เนื่องจากการผลิตบัณฑิต

ไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและ

ตลาดแรงงาน นอกจากบัณฑิตขาดความรู้แล้ว ยังขาด
ทักษะด้านอาชีพ ขาดความเชื่อมโยงกับสังคม และมี
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติงานค่อนข้าง

ต่ํา (จิตราพร ลีละวัฒน์, 2559) จะเห็นได้ว่า การท่ี
สถาบันการศึกษาจะพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  
ให้บัณฑิตมีคุณภาพและตรงกับความต้องการของผู้ใช้

บัณ ฑิต  จึงมีความจําเป็น ท่ีต้องมีการศึกษาและ

วิเคราะห์ความต้องการหรือความคาดหวังของผู้ใช้

บัณฑิตแล้วนําผลการศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการ

พัฒนา 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้กําหนดกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ให้บัณฑิต

ในระดับอุดมศึกษาต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการ

เรี ย น รู้ อ ย่ า งน้ อ ย  5  ด้ า น  (Learning outcome 
domains) ได้แก่  คุณธรรมจริยธรรม  (Ethics and 
moral) ความ รู้  (Knowledge) ทั กษะทางปัญญ า 
(Cognitive skills) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
(Interpersonal skills and responsibility) แ ล ะ 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยี (Numerical analysis, communication 
and information technology skills) สํ า ห รั บ

บัณ ฑิตระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์          
ได้กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ 6 ด้าน โดยเพ่ิม

ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ (Professional practice 
skills) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี

สาขาพยาบาลศาสตร์ (สุทิศา สงวนสัจ, มณฑาทิพย์ 
สุรินทร์อาภรณ์, จารุณี จาดพุ่ม, ทิพวรรณ ตั้งวงค์กิจ 
และสุวัฒนา เกิดม่วง, 2559) 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง 
พ .ศ . 2555) ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
ชัยนาท มุ่งหวังให้บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษามีคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรู้ การคิด
วิ เค ร า ะ ห์ แ ล ะ แ ก้ ปั ญ ห า  มี ค ว าม รั บ ผิ ด ช อ บ              
มีสัมพันธภาพที่ดี มีภาวะผู้นํา มีทักษะการสื่อสารอย่าง

มีประสิทธิภาพและสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
นอกจากน้ันวิทยาลัยฯ กําหนด อัตลักษณ์ของบัณฑิต 
คือ บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ และเป็น

นักปฏิบัติการพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพด้านการใช้  
ภูมิปัญญา ซ่ึงหมายถึง การให้บริการท่ีเป็นมิตร มีความ
รัก ความเมตตา เป็นผู้ฟังท่ีดี ใส่ใจในปัญหาและความ

ทุกข์ของผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง ให้บริการตาม

ปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการโดยการ

ส่งเสริมศักยภาพในการจัดการตนเอง เพื่อนําไปสู่การ

พ่ึงตนเอง บนพื้นฐานการนําความรู้ ความสามารถ 
ความเชื่อ แบบแผนการดําเนินชีวิตท่ีมีคุณค่าท่ีสั่งสมมา

ของบุคคล ครอบครัว ชุมชน โดยบูรณาการกับความรู้

เชิ ง วิ ช าชี พ ใน ก าร พั ฒ น า วิ ถี ชี วิ ต ให้ ส ม ดุ ล กั บ

สภาพแวดล้อมและยุคสมัย จนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการ

ใช้ภูมิปัญญาในการดูแลสุขภาพ (สุทิศา สงวนสัจ และ
คณะ, 2559) ดังนั้น จึงได้กําหนดผลการเรียนรู้ 6 ด้าน 
ผลการเรียน รู้ในยุคศตวรรษท่ี  21 และอัตลักษณ์        
ไว้ ใน รายล ะ เอี ย ด ขอ งราย วิ ช า  (มคอ .3 ) และ

รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) เพื่อ

จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี

สาขาพยาบาลศาสตร์และอัตลักษณ์ท่ีวิทยาลัยฯกําหนด 
 

134 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562

�������_��������������������������������������� ����� 8 ������� 1 ������-�������� 2562.indd   134 4/6/2562   15:07:04



135
 

 

135 
 

 เพ่ือให้เกิดความเชื่อม่ันในผลลัพธ์ของการจัดการ

เรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรของวิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท เม่ือบัณฑิตสําเร็จ

การศึกษาไปแล้ว จะเป็นผู้ มีผลการเรียนรู้และมี

คุณ ภาพ เป็ น ไปตามมาตรฐานที่ คณ ะกรรมการ        
การอุดมศึกษา สภาการพยาบาล  และวิทยาลัย

พยาบาลได้กําหนดไว้ และเป็นไปตามความคาดหวัง

ของผู้ ใช้บัณ ฑิต จึงควรมีการสํารวจความคิดเห็น     
ของผู้ใช้บัณฑิตต่อความคาดหวังและคุณภาพบัณฑิต       
ท่ีสําเร็จการศึกษา แต่ในการประเมินคุณภาพบัณฑิต           
ในปี การศึ กษ า ท่ี ผ่ านมา  พบว่ าการประเมินผล          
ยังไม่ครอบคลุมผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีกําหนดไว้มีเพียง        
การประเมินครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียน รู้       
ตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดั บ ป ริญญ าต รี        
สาขาพยาบาลศาสตร์และอัตลักษณ์วิทยาลัยเท่านั้น 
ขาดการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
รวมท้ังขาดการประเมินความคาดหวังในผลลัพธ์      
การเรียนรู้ในทุกองค์ประกอบ  
 คณะผู้วิจัยได้เห็นความสําคัญของปัญหาดังกล่าว 
จึงสนใจศึกษาความคาดหวังต่อคุณภาพบัณฑิตและ

คุณภาพบัณ ฑิต  ตามกรอบมาตรฐานการเรียน รู้       
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และอัตลักษณ์บัณฑิต

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ชัยนาทท่ีสําเร็จ

การศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 
2559 จํานวน 8 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม         
2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ        
5) ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี 6) ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ

7) อัตลักษณ์บัณฑิต และ 8) การเรียนรู้ในศตวรรษ       
ท่ี 21 เพ่ือนําผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา

และปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน             

ขอ งวิ ท ย าลั ยพ ย าบ าลบ รม ราช ชน นี  ชั ย น าท             
ให้ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีกําหนดไว้        
ให้มีคุณภาพย่ิงขึ้นตามมาตรฐานในระดับวิชาชีพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือศึกษาความคาดหวังต่อคุณภาพบัณฑิต

และคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้   
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี   
สาขาพยาบาลศาสตร์ อัตลักษณ์บัณฑิตหลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
ชัยนาทและการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 2. เพื่ อ เปรียบ เทียบค่ าเฉลี่ ยความคาดหวัง       
ต่อคุณภาพบัณฑิตและคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ

มาตรฐานการเรียน รู้ตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ

การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์

และอัตลักษณ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณ ฑิต 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท และเรียนรู้    
ในศตวรรษท่ี 21  
 
ขอบเขตของการวิจัย   
 การศึกษาค ร้ังนี้ เป็ นการวิจัย เชิ งพรรณนา 
(Descriptive research) ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา 
คือ  ผู้ ใช้บัณ ฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณ ฑิต 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท ปีการศึกษา 
2559 จํานวน 97 คน เกณฑ์ในการคัดเลือกตัวอย่าง    
คือ 1) เป็นหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้บังคับบัญชาข้ันต้น   
ท่ีบัณฑิตปฏิบัติงานด้วย และ 2) มีความยินดี  และ
สมัครใจในการเข้าร่วมการศึกษาโดยลงนามยินยอม     
ท่ี ได้รับการบอกกล่าวและเต็มใจ ในการให้ข้อมูล 
(Informed consent form) มีกรอบแนวคิดการวิจัย

ตามรูปภาพท่ี 1 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

    1. คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
ในมาตรฐานผลการเรียนรู้ 6 ด้าน 

1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.2 ด้านความรู้ 
1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 
1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
1.6 ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ  

2. อัตลกัษณ์ของบัณฑิตในคุณลักษณะ 5 ด้าน 
2.1 ด้านการให้บริการด้วยใจ   
2.2 ด้านการคิดวิเคราะห์  
2.3 ด้านการให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วม 
2.4 ด้านการใช้ภูมิปัญญา 
2.5 ด้านนักปฏิบัติการพยาบาลสร้างเสริม

สุขภาพ  
3. การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

    
    
    

 
ความหวังต่อคุณภาพบัณฑิตและคุณภาพ

บัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน การเรียนรู้

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา

ระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์

ก า ร เรี ย น รู้ ใน ศ ต ว ร รษ ท่ี  21 แ ล ะ  
อัตลักษณ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตร

บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
ชัยนาท ปีการศึกษา 2559  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    
    

 

รูปภาพที่ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 เค รื่ อ ง มื อที่ ใช้ ใน ก าร วิ จั ย แ ล ะ คุณ ภ าพ         
ของเครื่องมือ  

เค รื่ อ ง มื อ ท่ี ใช้ ใน ก ารรวบ รวม ข้ อ มู ล เป็ น

แบบสอบถามประเภทให้ตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง 
(self-administered questionnaire) โดยเค ร่ืองมือ

ความคาดหวังต่อคุณภาพบัณฑิตและคุณภาพบัณฑิต

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
สาขาพยาบาลศาสตร์และอัตลักษณ์ของวิทยาลัย 

ผู้วิจัยพัฒนาจากแบบสอบถามความคิดเห็นต่อคุณภาพ

บัณ ฑิ ตตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ก ารศึ กษ า

ระดับอุดมศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์และอัตลักษณ์ 
ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท ซ่ึงมีค่า

ความเชื่อม่ัน .85 (สุทิศา สงวนสัจ และคณะ, 2559) 
และแบบสอบถามความคาดหวังต่อคุณภาพบณัฑิตและ

คุณภาพบัณฑิต ด้านการเรียนรู้ตามศตวรรษท่ี 21     
โดยผู้วิจัยพัฒนาจากแบบประเมินทักษะการเรียนรู้     
ในศตรวรรษ ท่ี  21 ของฝ่ ายทะเบี ยนและ วัดผล
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การศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท

แบบสอบถามประกอบด้วย 4 ส่วน ดังต่อไปน้ี 
ส่ วน ท่ี  1 แบบสอบถาม ข้ อ มู ลส่ วนบุ คคล 

ประกอบด้วยข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ อายุ เพศ 
การศึกษา สถานที่ปฏิบัติงาน ตําแหน่งงาน ลักษณะ

ของแบบสอบถามเป็นคําถามปลายปิด มีข้อคําตอบ   
ให้เลือกและเติมคําในช่องว่าง 

ส่วนท่ี 2 แบบประเมินความคาดหวังคุณภาพ

บัณฑิตและคุณภาพบัณฑิตตามมาตรฐานคุณ วุฒิ

การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์       
6 ด้านเป็นแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
scale) 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย 
และน้อยท่ีสุด จํานวน 68 ข้อ ประกอบด้วย 1) ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 25 ข้อ 2) ด้านความรู้ 9 ข้อ       
3 ) ด้ าน ทักษะทางปัญญ า  6  ข้อ  4 ) ด้ าน ทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5 ข้อ 
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี 8 ข้อ และ 6) ด้านทักษะการปฏิบัติ        
ทางวิชาชีพ 15 ข้อ 

ส่วนท่ี 3 แบบประเมินความคาดหวังคุณภาพ

บัณฑิตและคุณภาพบัณฑิต ด้านอัตลักษณ์ของบัณฑิต 
(SAP-WE) เป็นแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
scale) 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย 
และน้อยท่ีสุด จํานวน 23 ข้อ ประกอบด้วย 1) ด้าน
การให้บริการด้วยใจ 3 ข้อ 2) ด้านการคิดวิเคราะห์      
4 ข้อ 3) ด้านการให้ผู้ รับบริการมีส่วน ร่วม  6 ข้อ        
4) ด้ านการใช้ภู มิปัญญา  3 ข้อ  และ  5) ด้ านนั ก

ปฏิบัติการพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ 7 ข้อ         
ส่วนท่ี 4 แบบประเมินความคาดหวังคุณภาพ

บัณฑิตและคุณภาพบัณฑิตด้านการเรียนรู้ในศตวรรษ      
ท่ี 21 เป็นแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

scale) 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย 
และน้อยท่ีสุด จํานวน 10 ข้อ  

แบบสอบถามในส่ วน ท่ี  2 -4 นั้ น  การแปล

ความหมายระดับความคิดเห็นโดยใช้เกณฑ์การประเมิน

ของเบสท์ (Best W. John. 1997) เป็นแบบมาตรา

ส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ดังต่อไปน้ี 
คะแนนเฉลี่ ย  4 .50-5.00 หมายถึง มีความ

คิดเห็นว่าเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด 
คะแนนเฉลี่ ย  3 .50-4 .49 หมายถึง  มีความ

คิดเห็นว่าเหมาะสมในระดับมาก  
คะแนนเฉลี่ ย  2 .50-3 .49 หมายถึง  มีความ

คิดเห็นว่าเหมาะสมในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ ย  1 .50-2 .49 หมายถึง  มีความ

คิดเห็นว่าเหมาะสมในระดับน้อย 
คะแนนเฉลี่ ย  1 .00-1.49 หมายถึง มีความ

คิดเห็นว่าเหมาะสมในระดับน้อยท่ีสุด 
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ แบบสอบถาม

ท้ัง 3 ส่วน ได้ให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านตรวจสอบความตรง

เชิงเนื้อหา (Content Validity) และคํานวณค่าดัชนี

ค วามตรงของเนื้ อ ห า  (Content Validity Index) 
รวมท้ังความสอดคล้องและความถูกต้องเหมาะสมของ

ภาษาที่ใช้ พบว่า ค่าความตรงเชิงเนื้อหา (CVI) มีค่า

ระหว่าง .80 ถึง .90 ผลรวมเท่ากับ .86 ต่อจากนั้นนํา

แบบสอบถามไปทดสอบความเช่ือม่ันชนิดความ

ส อ ด ค ล้ อ ง ภ า ย ใ น  ( Internal Consistency 
Reliability) กับตัวอย่างท่ี มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

จํ านวน  30 คน  การคํ านวณหาค่ าความ เชื่ อ ม่ัน        
ของแบบสอบถามคุณภาพและอัตลักษณ์บัณ ฑิต        
ใช้สัมประสิทธ์ิแอลฟ่าครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) ผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
พบว่ามีค่า .98, .97 และ .93 โดยผลรวมเท่ากับ .99 
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 - การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยเร่ืองนี้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์วิทยาลัยพยาบาลบรม     
ราชชนนี ชัยนาท หมายเลข BCNC IRB 2-13-2560 
ผู้วิจัยได้แจ้งวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ประโยชน์ของโครงการ เปิดโอกาสให้ข้อมูลโดยความ

สมัครใจในการรักษาความลับ ผู้วิจัยจะเปิดเผยข้อมูล

ข อ งก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง เฉ พ า ะ ส่ ว น ท่ี เป็ น ข้ อ ส รุ ป             
การวิเคราะห์ข้อมูลและการนําเสนอข้อมูลในภาพรวม

เพ่ือประโยชน์ เชิงวิชาการเท่านั้น  ไม่ มีผลกระทบ       
ต่อบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ ท้ังสิ้น เอกสารจะถูกเก็บ
ไว้ตู้เก็บเอกสารที่บุคคลอ่ืนจะไม่สามารถเปิดได้ และจะ
ทําลายเอกสารเมื่อผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

แล้ว  
เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
ชัยนาท ปีการศึกษา 2559 จํานวน 97 คน โดยการส่ง
แบบสอบถามทางไปรษณีย์ และได้รับแบบสอบถาม

กลั บ คื น ม า ท้ั งสิ้ น  83 ฉบั บ  คิ ด อั ต ราก ารตอบ

แบบสอบถาม (Response rate) รอ้ยละ 85.56  
- การวิเคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูลท่ัวไป ความคาดหวังต่อคุณภาพบัณฑิต

และคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้    
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และอัตลักษณ์บัณฑิต 
วิ เค ร า ะ ห์ ด้ ว ย ส ถิ ติ เชิ งพ ร รณ น า  (Descriptive 
Statistic) ไ ด้ แ ก่  ค ว า ม ถ่ี  ร้ อ ย ล ะ  ค่ า เ ฉ ลี่ ย              
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย     
ความคาดหวังต่อคุณภาพบัณฑิตและคุณภาพบัณฑิต

โดยสถิติ t-test แบบ dependent  
 
 
 

ผลการวิจัย 
1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ใช้บัณฑิตพยาบาลหลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
ชัยนาท  ปีการศึกษา 2559 พบว่า ร้อยละ 96.40    
เป็นเพศหญิง อายุเฉลี่ย 51.92 ปี มีอายุระหว่าง 50 ถึง 
60 ปี  ม า ก ถึ ง ร้ อ ย ล ะ  62.70 มี ป ร ะ ส บ ก า รณ์         
ทํางานมากกว่า 10 ปี  คิดเป็นร้อยละ 86.70 และ

ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลท่ัวไป

มากถึงร้อยละ 66 มีตําแหน่งเป็นหัวหน้าหอผู้ป่วยมาก

ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 65.10 รองลงมา มีตําแหน่งเป็น

หัวหน้างาน คิดเป็นร้อยละ 25.30 และจบการศึกษา

สูงสุดระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 59 
รองลงมา ได้แก่ ระดับปริญญาโท ร้อยละ 38.60 

2. ข้อมูลความคาดหวังคุณภาพบัณฑิตตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
และอัตลักษณ์บัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
ชัยนาท ตามการรับรู้ของผู้ใช้บัณฑิตผลการประเมิน

ความคาดหวังคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน

คุณ วุฒิ ระดับปริญญาตรี  สาขาพยาบาลศาสตร์       
ตามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตในภาพรวมท้ัง 6 ด้าน
พบว่าในภาพรวมท้ัง 6 ด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.66 (S.D. = 0.31) โดยมีค่าเฉลี่ย    
แต่ละด้านระหว่าง 4.51 ถึง 4.90 ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ย

สู ง สุ ด  คื อ  ด้ า น ทั ก ษ ะท า งปั ญ ญ า  ( = 4.90, 
S.D.=1.23) รองลงมา คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
( = 4.73, S.D.= 0.34) ด้าน ท่ี มีค่าเฉลี่ย ตํ่าสุด คือ 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ( = 4.51, S.D. = 0.44) ผล

การประเมินความคาดหวังด้านอัตลักษณ์บัณ ฑิต          
ขอ งวิ ท ย าลั ยพ ย าบ าลบ รม ราช ชน นี  ชั ย น าท              
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.62, S.D. = 
0.44) โดยมีค่าเฉลี่ยแต่ละด้านระหว่าง 4.48 ถึง 4.72 
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ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการให้บริการด้วยใจ 
( = 4.72, S.D. = 0.42) รองลงมา คือ ด้านการคิด

วิเคราะห์ ( = 4.70, S.D. = 1.20) ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ย

ต่ําสุด คือ ด้านการใช้ภูมิปัญญา(  = 4.48, S.D. = 

0.53) และความคาดหวังด้านการเรียนรู้ในศตวรรษ      
ท่ี 21 พบว่าอยู่ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.62, S.D. = 
0.44)  ดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความหวังต่อคุณภาพบัณฑิตและคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้       
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และ        
อัตลักษณ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท ปีการศึกษา 2559 (n=83) 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ความคาดหวังต่อคุณภาพ

บัณฑิต คุณภาพบัณฑิต T sig 

 S.D. แปลผล  S.D. แปลผล   
1. คุณภาพบัณฑิตตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ 
        

   1.1 คุณธรรมจริยธรรม 4.73 0.34 มากที่สุด 4.42 0.39 มาก 8.55 .001* 
   1.2 ความรู้ 4.53 0.54 มากที่สุด 3.80 0.59 มาก 9.47 .001* 

   1.3 ทักษะทางปัญญา 4.90 1.23 มากที่สุด 3.78 0.60 มาก 6.44 .001* 

   1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 
4.60 0.43 มากที่สุด 3.79 0.59 มาก 14.46 .001* 

   1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
ส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.51 0.44 มากที่สุด 3.91 0.58 มาก 10.68 .001* 

   1.6 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 4.62 0.42 มากที่สุด 4.06 0.50 มาก 11.68 .001* 

คะแนนเฉลี่ยในภาพรวม 4.66 0.31 มากที่สุด 4.09 0.44 มาก 12.21 .001* 

2. อัตลักษณ์บัณฑิตพยาบาล         

   2.1 การให้บริการด้วยใจ 4.72 0.42 มากที่สุด 4.39 0.48 มาก 7.80 .001* 

   2.2 การคิดวิเคราะห์ 4.70 1.20 มากที่สุด 4.02 0.56 มาก 5.07 .001* 

   2.3 การให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วม 4.61 0.44 มากที่สุด 4.13 0.54 มาก 9.95 .001* 

   2.4 การใช้ภูมิปัญญา 4.48 0.53 มากที่สุด 3.71 0.61 มาก 12.32 .001* 

2.5 นักปฏิบัติการพยาบาลสร้างเสริม

สุขภาพ 
4.55 0.48 มากที่สุด 3.85 0.62 มาก 12.14 .001* 

คะแนนเฉลี่ยในภาพรวม 4.61 0.44 มากที่สุด 4.03 0.50 มาก 9.95 .001* 
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ตารางท่ี 1  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความหวังต่อคุณภาพบัณฑิตและคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้       
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และ       
อัตลักษณ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท ปีการศึกษา 2559 (n=83)  (ต่อ) 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ความคาดหวังต่อคุณภาพ

บัณฑิต คุณภาพบัณฑิต T sig 

 S.D. แปลผล  S.D. แปลผล   
3. การเรียนรู้ในศตวรรษที ่21         

3.1 ความคิดสร้างสรรค์ 4.59 .49 มากที่สุด 3.74 .69 มาก 11.44 .001* 

3.2 คิดอย่างมีวิจารณญาณ 4.57 .52 มากที่สุด 3.80 .65 มาก 11.88 .001* 

3.3 ประเมินสถานการณ์และเลือก

วิธีการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 
4.60 .49 มากที่สุด 3.90 .65 มาก 10.62 .001* 

3.4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
4.60 .49 มากที่สุด 4.19 .45 มาก 6.88 .001* 

คะแนนเฉลี่ยในภาพรวม 4.59 .44 มากที่สุด 3.90 .60 มาก 9.45 .001* 

p<.01 
 

3. ข้อมูลคุณภาพบัณฑิตตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และอัตลักษณ์

บัณ ฑิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ชัยนาท        
ตามการรับรู้ของผู้ใช้บัณฑิต ผลการประเมินคุณภาพ

บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาพยาบาลศาสตร์ตามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต

ในภาพรวมท้ัง 6 ด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.09 (S.D. = 0.44) โดยมีค่าเฉลี่ยแต่ละด้าน

ระหว่าง 3.78 ถึง 4.42 ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ    
ด้านคุณธรรม จริยธรรม (  = 4.42, S.D. = 0.39) 
รองลงมา คือ  ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ         
( = 4.06, S.D.= 0.50) ด้านท่ี มีค่าเฉลี่ย ตํ่าสุด คือ 
ด้ าน ทั กษ ะท างปั ญ ญ า  ( = 3.78, S.D. = 0 .60) 
ตามลําดับด้านอัตลักษณ์บัณฑิตของวิทยาลัยพยาบาล           
บรมราชชนนี ชัยนาท ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 (S.D. = 0.64) โดยมีค่าเฉลี่ย    
แต่ละด้านระหว่าง 3.64 ถึง 4.17 ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ย

สูงสุด คือ  ด้านการให้บริการด้วยใจ  (  = 4.17,      
S.D. = 0.66) รองลงมา คือ ด้านการให้ผู้รับบริการ      
มีส่วนร่วม ( =3.91, S.D. = 0.54) ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ย

ต่ําสุด คือ ด้านการใช้ภูมิปัญญา (  = 3.64, S.D. = 
0.57) และผลการประเมินด้านการเรียนรู้ในศตวรรษ   
ท่ี 21 พบว่าอยู่ในระดับมาก (  = 4.10, S.D. = 0.60) 
ดังตารางที่ 1  

4. การเปรียบเทียบค่ าเฉลี่ ยความคาดหวัง        
ต่อคุณภาพบัณ ฑิตกับคุณภาพบัณ ฑิตตามกรอบ

มาตรฐานการเรียน รู้ตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ

การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์    
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และอัตลักษณ์หลักสูตร
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พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท  ปีการศึกษา 2559 พบว่า ค่าเฉลี่ยความ

คาดหวังต่อคุณภาพบัณฑิตกับคุณภาพบัณฑิตมีความ

แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้สามารถสรุปและอภิปรายผล

ตามลําดับหัวข้อดังนี้ ความคาดหวังต่อคุณภาพบัณฑิต 
และการเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวังกับคุณภาพ

บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีท่ีสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559     
จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท  
 ด้านความคาดหวังต่อคุณภาพบัณฑิตคุณลักษณะ

บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.66, S.D. = 
0.31) โดยด้านท่ีมีคะแนนเฉลี่ยความคาดหวังสูงท่ีสุด 
คือ ด้านปัญญา (  = 4.90, S.D. = 1.23) สําหรับ

ค วาม ค าดห วั ง ด้ าน ท่ี มี ค่ า เฉ ลี่ ย รอ งล งม าจ าก

ความสามารถด้านปัญญา คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
(  = 4.73, S.D. = 0.34) สอดคล้องกับผลการวิจัย

ของนันทิดา เพชราภรณ์ (2553) พบว่าความคาดหวัง

ของผู้ใช้บัณฑิตโดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.00, 
S.D. = 0 .33) การ ท่ี ผู้ ใช้ บั ณ ฑิ ต มีความคาดห วัง        
ตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในระดับมากท่ีสุด 
โดยเฉพาะมีความต้องการให้บัณฑิตมีทักษะทางปัญญา

มากท่ีสุด  เป็นเพราะว่าวิชาชีพพยาบาลจําเป็นต้อง

อาศัยความรอบรู้ท้ังในด้านวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

และศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะโรค สาเหตุ   
ของโรค  การวินิ จฉัยการพยาบาล  การวางแผน        
การพยาบาล  การลงมือปฏิบั ติ  และประเมินผล        
การพยาบาล ซ่ึงทุกขั้นตอนเป็นองค์ประกอบของทักษะ   
ทางปัญญา จึงมีความคาดหวังให้บัณฑิตมีคุณภาพ 

เพราะถ้าหากบัณฑิตสามารถทํางานเต็มท่ีแล้วจะส่งผล

ให้ได้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพตามมาอย่างแน่นอน (Victor 
H. Vroom, 1990) การท่ีผู้ใช้บัณฑิตมีความคาดหวัง

ด้านคุณธรรมจริยธรรมในระดับมากท่ีสุด รองจาก

ความสามารถด้านปัญญา เป็น เพราะว่าวิชาชีพ   
ทางการพยาบาลต้องปฏิบัติงานภายใต้จรรยาบรรณ

วิ ช าชี พ  จํ าน วน  9 ข้ อ  อ ย่ า ง เค ร่ งค รั ด  ไ ด้ แ ก่          
ความซ่ือสัตย์ ความเมตตากรุณา ความมีระเบียบวินัย 
ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความสุภาพอ่อนโยน 
ความเคารพในความเป็นมนุษย์ของบุคคลอ่ืน ความ
อดทน และรู้รักสามัคคี (มณี อาภานันทิกุล วรรณภา 
ประไพพานิช สุปาณี เสนาดิสัย และพิศสมัย อรทัย, 
2557)   
 ความคาดหวังคุณภาพบัณฑิตด้านการเรียนรู้ใน

ศตวรรษ ท่ี  21 อ ยู่ ใน ระ ดับมาก ท่ี สุ ด  ( = 4.59, 
SD=0.44) เป็นเพราะว่า ในการให้บริการทางการ

พยาบาล พยาบาลจําเป็นต้องมีความคิดสร้างสรรค์    
มีความสามารถในการสร้างนวตกรรมด้านสุขภาพได้ 
อาศัยความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจ    
ท่ีต้องใช้ข้อมูลอย่างครบถ้วน การทํางานเป็นทีมร่วมกับ

ผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข โดยเฉพาะการมีความสามารถ

ในการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการแก้ปัญหาทางการพยาบาลได้  
 ความคาดหวังอัตลักษณ์ของบัณฑิตวิทยาลัย

พยาบาลบรมราชนนี  ชัยนาทท่ีสํ าเร็จการศึกษา         
ในปีการศึกษา 2559 พบว่า คะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด (  = 4.61, SD=0.44) เม่ือพิจารณา

รายด้านพบว่า ความคาดหวังอัตลักษณ์บัณฑิตด้านการ

ดู แ ล ด้ วย ใจ มี ค ะแนน เฉลี่ ย สู งที่ สุ ด  (  = 4.72, 
SD=.42) การท่ีผู้ใช้บณัฑิตมีความคาดหวังด้านการดูแล

ด้วยใจมากท่ีสุด เป็นเพราะว่าการปฏิบัติการพยาบาล        
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การดูแลผู้รับบริการให้มีคุณภาพนั้น พยาบาลต้องมี

จิตใจเอ้ืออาทร รับฟังความคิดเห็นและความทุกข์     
ของผู้รับบริการและบุคคลอ่ืน  ให้การดูแลด้วยความ

เต็มใจ ไม่เลือกให้บริการโดยอาศัยความแตกต่าง      
ของบุคคล ให้การดูแลด้วยจิตบริการและไม่ทอดท้ิง     
ผู้บริการ  
 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี   
ท่ี สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 จากวิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาทโดยรวมอยู่ในระดับมาก

( =4.09,SD=0.44)  โดยด้านคุณ ธรรมจ ริยธรรม        
มีคะแนนสูงที่สุด ในขณะทักษะทางปัญญามีคะแนนต่ํา

ท่ีสุด สอดคล้องกับการศึกษาของสุทิศา สงวนสัจ และ
คณะ (2559) ท่ีพบว่าคุณภาพบัณฑิตหลักสูตรพยาบาล

ศาสตร์มีคะแนนด้านคุณธรรมจริยธรรมสูงท่ีสุด และ
ทักษะทางปัญญามีคะแนนตํ่าที่สุดเช่นกัน  การท่ี

คุณภาพบัณฑิตด้านคุณธรรม จริยธรรม มีคะแนนเฉลี่ย

สูงที่สุด อาจเป็นเพราะว่าได้มีการจัดการเรียนการสอน

ท่ีสอดแทรกด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษา    
ในทุกรายวิชาท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ทําให้

บั ณ ฑิ ต ไ ด้ รั บ ก า รป ลู ก ฝั งคุ ณ ธ ร รม จ ริ ย ธ ร รม

จรรยาบรรณวิชาชีพและความรับผิดชอบท้ังจากการ

การเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตั้งแต่
แรกเข้ามาเป็นนักศึกษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องก่อนเป็น

บัณฑิต (ศุจกิา ภูมิโคกรักษ์ อัจฉรา สุคนธสรรพ์ อัญญา

รัตน์ ว่องวิริยะพันธ ธันยาภรณ์ เหล่ียวตระกูล และวัชรี 
นาคะป่า, 2559) สําหรับคุณภาพบัณฑิตด้านทักษะ   
ทางปัญญามีคะแนนต่ําท่ีสุดนั้นอาจเป็นเพราะว่า      
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร     
มีการออกแบบการเรียนและกิจกรรมให้นักศึกษา      
เกิดการพัฒนาทักษะด้านปัญญายังไม่มากพอ  

 คุณ ภาพบัณ ฑิ ตตาม อัตลั กษณ์ วิท ยาลั ยฯ   
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.03,SD=.50) โดยมีด้าน
การดูแลด้วยใจท่ีมีคะแนนสูงท่ีสุด และด้านการใช้    
ภูมิปัญญามีคะแนนน้อยท่ีสุด สอดคล้องกับการศึกษา    
ของสุทิศา สงวนสัจ และคณะ (2559) พบว่าคุณภาพ

ด้านการดูแลด้วยใจมีคะแนนสูงสุด และด้านการใช้         
ภูมิปัญญา มีคะแนนตํ่าท่ีสุดเช่นกัน การที่คุณภาพ     
ด้านการดูแลด้วยใจมีคะแนนสูงสุด เนื่องจากหลักสูตร

ได้ เน้นการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดแทรกการ

ให้บริการด้วยใจ/การพยาบาลด้วยหัวใจความเป็น

มนุษย์ในเกือบทุกรายวิชา นอกจากน้ีมีกิจกรรมเสริม

หลักสูตรใน รูปแบบต่าง ๆ  เพื่ อ พัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาให้เป็นบัณฑิตตามอัตลักษณ์ เช่น โครงการ

พัฒนาอัตลักษณ์ของบัณฑิต โครงการเสริมสร้าง

เอกลักษณ์ของการก้าวเข้าสู่วิชาชีพ กิจกรรมด้านจิต

อาสา สําหรับอัตลักษณ์ด้านการใช้ภูมิปัญญามีคะแนน

ต่ําสุด อาจเกิดจากท่ีวิทยาลัยพึ่งกําหนดอัตลักษณ์

วิทยาลัยท่ี เน้นการนําภู มิปัญญามาใช้ ในการดูแล

สุขภาพในช่วง 2 ปี ท่ีผ่านมา ยังขาดการจัดทําแผน    
กลยุทธ์อย่างเป็นรูปธรรม และอาจารย์ผู้สอนในแต่

รายวิชายังขาดการนํ าเนื้ อหาความรู้ภู มิปัญญ า          
ไปสอดแทรกในการเรียนการสอน 
 คุณภาพบัณฑิตด้านการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
อยู่ในระดับมาก (  = 3.90, SD=0.60) โดยพบว่า 
คุณภาพบัณฑิตด้านความคิดสร้างสรรค์และคิดอย่างมี

วิจารณญาณมีคะแนนตํ่าท่ีสุด เป็นเพราะว่า ครูผู้สอน
ยังขาดประสบการณ์เรื่องการสอนท่ีช่วยพัฒนาบัณฑิต

ให้มีความรู้ประสบการณ์ท่ีส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
การสร้างนวตกรรมสุขภาพ  ส่ งผลให้ มีการเรียน        
การสอนท่ีช่วยพัฒนาทักษะด้านดังกล่าวค่อนข้างน้อย  
 การเปรียบเทียบความคาดหวังต่อคุณภาพ

บัณ ฑิตและคุณภาพบัณ ฑิตตามกรอบมาตรฐาน       
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การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ อัตลักษณ์ฯ และ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พบว่ามีความแตกต่างกันอย่าง

นัยสําคัญทางสถิติในทุกด้าน  
 ดังนั้น วิทยาลัยฯ จําเป็นต้องเร่งรัดให้มีการ

พัฒนาการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร

เพ่ือให้บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ก ารศึ กษ าระ ดับปริญญ าต รี  โดย เฉพ าะทั กษะ         
ทางปัญญา ท่ีผู้ ใช้บัณ ฑิตมีความคาดหวังสูงท่ีสุด            
แต่คุณภาพบัณฑิตอยู่ในระดับคะแนนที่ต่ําท่ีสุด  ควรมี
การพัฒนาครูผู้สอน มีการวางแผนและจัดการเรียน   
การสอน  และกิจกรรมเส ริมหลักสูตรท่ีช่ วยเพ่ิม

ความสามารถทางปัญญา ซ่ึง สกอ. ได้กําหนดมาตรฐาน

การเรียนรู้ระดับปริญญาตรี เอาไว้ดังนี้ 1) การมีทักษะ

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  คิดแบบองค์รวมคิด

สร้างสรรค์และคิดอย่างเป็นระบบ 2) ความสามารถ

วิเคราะห์ปญัหา รวมท้ังประยุกต์ความรู้ทักษะ และการ
ใช้ เค ร่ืองมือท่ี เหมาะสมกับการแก้ปัญหาได้อย่าง

เหมาะสม 3) ความสามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา 
วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหา

อ ย่างส ร้างสรรค์  และ  4 ) การใช้ ป ระสบการณ์          
ทางภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้

อย่างเหมาะสม ดังนั้น ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้

นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการแสวงหาข้อมูลด้วยตนเอง 
วิเคราะห์และสร้างความหมายของข้อมูล จัดระเบียบ

ความรู้ ข้อมูลหรือจัดโครงสร้างความรู้ด้วยตนเอง    
(วัลลภา  เทพหัสดิน  ณ อยุธยา, 2544) โดยมีวิธีการ

สอนท่ีนิยมใช้ ได้แก่ การสอนแบบสาธิต การสอนแบบ

ทดลอง การสอนโดยใช้สถานการณ์จําลอง การสอน
โดยใช้บทบาทสมมติ การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก 
การสอนแบบแก้ปัญหาและการสอนโดยใช้โครงงาน 
เป็นต้น (ทิศนา แขมมณี, 2557)  

คุ ณ ภ าพ ด้ าน อั ต ลั ก ษ ณ์ ข อ ง วิ ท ย า ลั ย ฯ           
ควรส่ งเสริม ให้ มีการนํ าความ รู้ภู มิปัญญาเข้าไป

สอดแทรกในการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริม

หลั กสู ต รห รือบู รณ าการการเรียนการสอน กับ          
พันธกิจการบริการวิชาการ การวิจัยและทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมด้านการใช้ภู มิปัญญาในการ

ส่งเสริมสุขภาพโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนา   
อัตลักษณ์ด้านดังกล่าว  

ด้านการเรียนรู้ ในศตวรรษ ท่ี  21 ควรมีการ

ทบทวนกลยุทธ์ในการสอน โดยการพัฒนาครูผู้สอนให้

มี ทั ก ษ ะก ารส อน ท่ี ช่ ว ย ทํ า ให้ บั ณ ฑิ ต มี ทั ก ษ ะ           
ด้านความคิดสร้างสรรค์ ดังต่อไปนี้ 1) เปิดกว้างใน

ความคิด เห็นร่วมกันสร้างความเข้าใจ  ปรับป รุง 
วิเคราะห์ และประเมินมุมมอง เพื่อพัฒนาความเข้าใจ

เก่ียวกับความคิดอย่างสร้างสรรค์ 2) การทํางานร่วมกับ

ผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ การยอมรับมุมมองใหม่และให้

มองความล้มเหลวเป็นโอกาสการเรียนรู้ และ3) การ
ประยุกต์สู่นวัตกรรมท่ีมีการลงมือปฏิบัติตามความคิด

สร้างสรรค์ให้ได้ผลสําเร็จที่เป็นรูปธรรม รวมท้ังส่งเสริม

ให้นักศึกษามีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการ

แก้ปัญหา อาทิ การคิดแบบเป็นเหตุเป็นผล การคิด
กระบวนการระบบ (systems thinking) โดยวิเคราะห์
การมีปฏิสัมพันธ์กันของแต่ละปัจจัย จนเกิดผลใน

ภาพรวม  วิ เคราะห์และประเมิน ข้อมูลหลักฐาน        
การโต้แย้ง การกล่าวอ้างอิงเพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือ 
และการฝึกแก้ปัญหาท่ี ไม่คุ้ น เคย ท้ั งในแนวทาง          
ท่ียอมรับกันทั่วไปและแนวทางท่ีแตกต่างจากการ

ยอมรับเป็นต้น (วิจารณ์ พานิช, 2555) 
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ข้อเสนอแนะ  
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้    
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอาจารย์ประจํา

และอาจารย์ผู้สอนนําผลการศึกษาความคาดหวังและ

คุณภาพบัณ ฑิตตามกรอบมาตรฐานการเรียน รู้         
อัตลักษณ์ของวิทยาลัยและการเรียนรู้ตามศตวรรษ        
ท่ี 21 ท่ีควรพัฒนา/ปรับปรุง มาเป็นแนวทางในการ

ปรับปรุงและพัฒนานักศึกษาในการจัดการเรียน      
การสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือสามารถพัฒนา

บัณฑิตได้ให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิต            
ให้มีคุณภาพในการปฏิบัติงานในวิชาชีพต่อไป  
 2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์

ผู้สอนควรส่งเสริมและเพ่ิมเติมการจัดการเรียนการสอน

และกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านปัญญา การคิดอย่างมี
วิจารณญาณและการคิ ดสร้างสรรค์ โดย มุ่ งเน้ น           
ให้นักศึกษามีการสืบค้น สร้างความรู้ด้วยตนเองและ

แลกเปลี่ยนความรู้กับบุคคลอ่ืน เช่น การสอนแบบสอบ

สืบ การเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานการสอนโดยการใช้

แผนภูมิมโนทัศน์ การสอนแบบสร้างสรรค์การเรียน

แบบใช้โครงงานเป็นฐาน 
 3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์

ผู้สอนควรส่งเสริมและเพ่ิมเติมการจัดการเรียนการสอน

และกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านการใช้ภูมิปัญญาและ

การส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ การเรียนรู้โดยการสืบค้น  
ภูมิปัญญาชาวบ้านในชุมชน เรียนรู้วิถีชุมชน และ

บูรณาการการใช้ภูมิปัญญาและการส่งเสริมสุขภาพ    
ในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร  

4. วิทยาลัยฯ ยังควรคงไว้ซ่ึงการจัดกิจกรรม     
การเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริม

และปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล ความรับผิดชอบ การให้บริการด้วยใจ

อย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการควบคู่กับความรู้ ทักษะ

ด้านวิชาชีพ เพื่อให้นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาออกไป

เป็นพลเมืองท่ีดี  มีจรรยาบรรณของวิชาชีพ  และ

สะท้อนอัตลักษณ์ของวิทยาลัยได้อย่างโดดเด่น  
 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป   

1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความคาดหวัง

และคุณภาพบัณ ฑิต  อัตลักษณ์  และการเรียน รู้           
ในศตวรรษท่ี 21 ตามการรับรู้ของผู้ใช้บัณฑิต ในช่วง

เวลา 3 ปีย้อนหลัง  
2. ควรมีการศึกษารูปแบบการจัดการเรียน      

การสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือการพัฒนา

คุณภาพบัณฑิต อัตลักษณ์ของบัณฑิต และการเรียนรู้

ตามศตวรรษที่ 21 
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การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เสริมการเรียน เรื่องมวยไทยโบราณลพบุรี สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี  
The Development of Electronic Books for Learning Ancient Thai boxing 
Lopburi For students in Mathayom 3, Lopburi Provincial Education 
Office. 
 
คธาวุธ ศรียา 
สาขาวิชาพลศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี    
kathavut Sriya 
Physical Education, Thepsatri Rajabhat University,   
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เสริมการเรียน เรื่องมวยไทยโบราณลพบุรี 
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และเพื่อเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจทางการเรียน ประชากรในการศึกษา

ครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรีรวมจํานวน 68 คน ประกอบด้วย

โรงเรียนโคกเจริญวิทยา 24 คน โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 29 คน โรงเรียนยางรากวิทยา 15 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ

วิจัย คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เสริมการเรียน เรื่องมวยไทยโบราณลพบุรี แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน และแบบทดสอบ 
สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า   
 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เสริมการเรียน เรื่องมวยไทยโบราณลพบุรี ท่ีผู้ วิจัยสร้างขึ้น  มีค่าเท่ากับ 
86.12/89.92 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ท่ีกําหนดไว้ และผลการวิจัยเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจทางการเรียน พบว่า

คะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 9.87 คะแนน และเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 
19.83 คะแนน นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจสูงขึ้นโดยในภาพรวมมีคะแนนพัฒนาการคิดเป็นร้อยละ 41.12 
 
คําสําคัญ: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / มวยไทยโบราณลพบุร ี  
 
ABSTRACT 

The purposes of this research were to develop electronic books to supplement learning 
on Muay Thai Boran Lopburi to reach the standard benchmark and to compare the knowledge 
and understanding of learning. The population of this study was 68 students in Mathayomsuksa 3 
in the schools under Lopburi Provincial Education Office, namely, Khok Charoenvit School, 24 
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students; Chai Badan Witthaya School, 29 students; and Yang Rak Witthaya 15 students. The tools 
used in research were an electronic book for learning supplement on Muay Thai Boran Lopburi, 
drills at the end of the lessons and a test. The data were analyzed in terms of mean and 
standard deviation. 
 The findings: 
 The Electronic Book to supplement learning on Muay Thai Boran Lopburi which was 
constructed showed a level of 86.12 / 89.92 which was higher than the 80/80 criterion and the 
comparison of the knowledge and understanding of learning showed that the posttest scores 
were higher than the pre-test scores, the pre-test scores = 9.87 and posttest scores = 19.83, that 
is, the students had a higher level of understanding and the overall development score was 41.12 
percent. 
 
Keywords: the electronic book / Muay Thai boran Lopburi 
 
บทนํา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 
2542 แก้ ไข เพ่ิ ม เติม  (ฉบับ ท่ี  2) พ .ศ . 2545 และ   
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 กล่าวว่า “การจัดการ
ศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์        
ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ความรู้ และ
คุณธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้

อย่างมีความสุข” และมาตรา 7 “ในกระบวนการ

เรียน รู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสํานึก ท่ีถูกต้อง เกี่ยวกับ

การเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริม

สิทธิ หน้าท่ี เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอ
ภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจ    
ในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม และ
ของประเทศชาติ  รวม ท้ังส่ งเสริมศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรมของชาติ  การกีฬา ภู มิปัญญาท้องถ่ิน         
ภูมิปัญญาไทย และความรู้ อันเป็นสากล ตลอดจน     
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม           

มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพ่ึงตนเอง      
มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง

ต่อเน่ือง กระทรวงศึกษาธิการ (2553: 3-4) 
  หลั กสู ต รแกนกลางการศึ กษ า ข้ันพื้ น ฐาน 
พุทธศักราช 2551 ได้เน้นถึงการสืบสานทางวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถ่ินศิลปวัฒนธรรม การกีฬาไทยและการ

ประยุกต์ ใช้ภู มิปัญญาได้กํ าหนดให้ผู้ เรียนเข้าใจ            
ในประวัติศาสตร์ของชาติไทยและภูมิใจในความเป็น

ไทย โดยมีจติอนุรักษ์กีฬาภูมิปัญญาไทยมีคณุธรรมและ

จริยธรรมในการดํารงชีวิต ซ่ึงจะเห็นได้ว่า หากมีการ

จัดการเรียนการสอนมวยไทยในสถานศึกษาอย่าง

กว้างขวางก็จะสามารถพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะ

ดังกล่าวตรงตามที่หลักสูตรกําหนดให้ 
 จะเห็นได้ว่ากระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝัง

จิตสํ านึกในการอนุ รักษ์ ศิลป วัฒนธรรมของชาติ       
มวยไทยซ่ึงถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ เป็นมรดกตก

ทอดอย่าง ย่ั ง ยืน  จํ า เป็ นจะ ต้องศึ กษาราก เหง้า         
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ของมวยไทย พัฒนาการของมวยไทย เพื่อฟ้ืนฟูภูมิปัญญา  
มวยไทยโบราณ ฟ้ืนฟูเอกลักษณ์ของมวยไทย ฟ้ืนฟู        
อัตลักษณ์ของมวยไทยโบราณ สืบสาวเร่ืองราวอดีต   
ของมวยไทยโบราณ  ค้นหาประวัติความเป็นมา       
ของมวยไทยโบราณ ค้นหาคุณค่าอันบูรณาการอยู่ใน  
วิถีไทยของมวยไทยโบราณ นํามาประยุกต์สืบทอดคุณค่า

ของมวยไทยโบราณให้ เหมาะสมกับสั งคมปัจจุบั น        
โพธ์ิสวัสด์ิ แสงสว่าง (2557:3) มวยไทยโบราณลพบุรี 
จัดเป็นมวยไทยโบราณอีกสายหน่ึง ซ่ึงจรัสเดช อุลิต 
และคณะ (2556: 2) ได้กล่าวว่า การอนุรักษ์และ     
สืบสานองค์ความรู้มวยไทย เป็นสิ่งสําคัญต่อเยาวชน      
คนรุ่นใหม่ ให้มีจิตสํานึกความเป็นไทย ปกป้องรักษา

มวยไทย  ซ่ึ ง เป็ นมรดกทางภู มิ ปั ญญ ากีฬ าไท ย           
ของมวยไทย 5 สาย ซ่ึงประกอบด้วย มวยไทยสายไชยา 
มวยไทยสายโคราช  มวยไทยสายลพบุ รี มวยไทย        
สายท่าเสาและพระยาพิชัย และมวยไทยสายพลศึกษา 
 เอกลักษณ์ของมวยไทยโบราณลพบุรี เป็นมวย   
ท่ีชกฉลาด รุกรับคล่องแคล่วว่องไว ต่อยหมัดตรงได้

แม่นยํา เรียนลักษณะการต่อยมวยแบบนี้ว่า มวยเกี้ยว            
ซ่ึงหมายถึง มวยท่ีใช้ชั้นเชิงเข้าทําคู่ต่อสู้ โดยใช้กลลวง
มากมายจะเคลื่อนตัวอยู่เสมอ หลอกล่อหลบหลีกได้ดี 
สายตาดี รุกรับและออกอาวุธ หมัด เท้า เข่า ศอก       
ได้อย่างรวดเร็ว สมกับฉายาฉลาดลพบุรี เอกลักษณ์      
ท่ีเห็นชัดอีกประการหน่ึงก็คือ มีการพันมือครึ่งแขน      
แต่ท่ีเด่นและแปลกกว่ามวยสายอ่ืนๆ ก็คือ การพันคาด

ทับข้อเท้า ซ่ึงเป็นเอกลักษณ์เฉพาะมวยลพบุรี ชนทัต 
มงคลศิลป์ (2550: 50) 
 ในปัจจุบันมวยไทยจัดเป็นกิจกรรมพลศึกษา

อย่างหนึ่งท่ีได้มีการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา         
ท้ั งระดั บประถมศึ กษ ามั ธยมศึ กษาและรวมถึ ง

ระดับอุดมศึกษาการเรียนมวยไทยที่ผ่านมา ยังไม่ได้ผล
เท่าท่ีควร เพราะมีปัญหาและอุปสรรค เช่น มีสื่อเสริม

การเรียนท่ีไม่หลากหลาย ขาดส่ือท่ีน่าสนใจในบทเรียน 
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองมวยไทยโบราณน้อย 
โดยเฉพาะมวยไทยโบราณลพบุรี ซ่ึงเป็นมวยไทย

โบราณหนึ่ งในตํานานมวยโบราณของไทย ผู้วิจัย        
ในฐานะครูมวยไทยในจังหวัดลพบุรี ได้เห็นความสําคัญ

ของการอนุรักษ์และสืบสานองค์ความรู้มวยไทย 
โบราณลพบุรีให้คงอยู่กับเยาวชนในท้องถ่ิน  และ

เล็งเห็นถึงความสําคัญในการเพ่ิมแหล่งการเรียนรู้       
ท่ีมีความหลากหลายมากขึ้น เพ่ือให้ตอบสนองความ

ต้ อ งก าร เรี ย น รู้ ท่ี ทั น ส มั ย  จึ ง ไ ด้ นํ า เท ค โน โล ยี

คอมพิวเตอร์มาใช้ในการเรียนการสอน  
 หนั งสือ อิ เล็กทรอนิกส์จัด ว่าเป็นนวัตกรรม

รูปแบบหนึ่ งของสื่อการเรียนการสอนในปัจจุบัน       
ซ่ึ ง เป็ น รูป แบบของสื่ อ ก าร เรียน การสอน ท่ี นํ า

คอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน    
เป็นการเพ่ิมแรงจูงใจให้แก่ผู้ เรียนจากการนําเสนอ        
ท่ีหลากหลายสร้างความสนใจที่ดีให้กับผู้เรียน และเป็น

การส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมาก

ย่ิงข้ึน ณพชนก สุวรรณมณี (2557: 2) สอดคล้องกับ 
วารุณี คงวิมล (2559: 1-2) ท่ีได้กล่าวไว้ว่า เทคโนโลยี

เข้ามามีความสําคัญควบคู่ ไปกับการเรียนการสอน 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ท่ี มีประสิทธิภาพ และมีประโยชน์อย่างมาก ในการ

ถ่ายทอดความรู้ความชํานาญเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้

และการอบรม ผู้เรียนจะได้รับความรู้ ความก้าวหน้า   
ในการเรียนของตน บางส่วนจะมีการประเมินและ

ประยุกต์ตามรูปแบบการเรียนรู้ของแต่ละคน หนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ เป็นสื่อท่ีรวมเอาจุดเด่นของสื่อแบบ

ต่างๆ มารวมในส่ือเดียวกัน คือ สามารถแสดงภาพ 
แสง เสียง ภาพเคลื่อนไหว และการมีปฏิสัมพันธ์กับ

ผู้ใช้ ช่วยให้ผู้เรียนเกิดพัฒนาการเรียนรู้ และเข้าใจ
เน้ือหาวิชาได้เร็วขึ้น 
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 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นนี้ ผู้วิจัยในฐานะผู้สอน
และมีประสบการณ์การถ่ายทอดความรู้ในวิชามวยไทย 
โดยเฉพาะได้ศึกษามวยไทยโบราณ (สายมวยลพบุรี) 
ซ่ึงถือว่าเป็นมวยท่ีอยู่ในจังหวัดลพบุรีแห่งนี้ เพ่ือไม่ให้

หายสาบสูญหรือขาดการอนุรักษ์และฟื้นฟูดํารงไว้ซ่ึง

เอกลักษณ์ของภูมิปัญญาท้องถ่ินในศิลปะการต่อสู้   
มวยไทยโบราณสายน้ี ประกอบกับหลักสูตรการจัดการ

เรียนการสอนรายวิชามวยไทยถูกบรรจุให้มีการเรียน

การสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจในการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เสริมการ

เรียนรู้เร่ืองมวยไทยโบราณลพบุรี สําหรับนักเรียน     
ชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี 3 สังกัดสํานักงานศึกษาธิการ

จั งห วัด ลพบุ รี  เ พ่ื อ ห าคุณ ภ าพ  ป ระสิ ท ธิ ภ าพ           
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์และเป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อ      
การเรียนรู้ในอนาคตต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ื อ พัฒนาหนั งสื อ อิ เล็ กทรอนิ กส์ เส ริม       
การเรียน เรื่องมวยไทยโบราณลพบุรี สําหรับนักเรียน       
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

ลพบุรี ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80   
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจ การใช้

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เสริมการเรียน เรื่องมวยไทย

โบราณลพบุรี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี 3    
สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี 
 
ขอบเขตของการวิจัย   
 1. ประชากร  
 ป ระชาก ร ท่ี ใช้ ใน ก ารศึ กษ า เป็ น นั ก เรี ยน          
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

ลพบุ รี  ปี ก ารศึ กษ า  2561 ท่ี เรี ยน วิ ช าม วย ไท ย        
ภาคเรียนท่ี 2 จํานวนนักเรียน 68 คน จํานวน 3 แห่ง 
ประกอบด้วย โรงเรียนโคกเจริญวิทยา 24 คน โรงเรียน
ชัยบาดาลวิทยา 29 คน และโรงเรียนยางรากวิทยา    
15 คน    
 2. ขอบเขตของเนื้อหา  
 เอกสารประกอบการเรียนเร่ืองมวยไทยโบราณ

ลพบุรี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี  3 สังกัด
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี 
 
วิธีดําเนินการวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิจัยโดยใช้

วิธีการวิจัยแบบกึ่ งทดลอง (Quasi Experimental 
research) ซ่ึงมีขั้นตอนในการวิจัยตามวัตถุประสงค์    
ในการวิจัยประกอบด้วย 2 ตอน ดังน้ี 
 ตอนท่ี 1 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เสริม

การเรียน เรื่องมวยไทยโบราณลพบุรี 
 1. ศึกษาข้อเท็จจริงด้านเนื้อหาเร่ืองมวยไทย

โบราณลพบุ รี  จากตํ ารา  เอกสาร และงานวิ จั ย            
ท่ีเกี่ยวข้อง แล้วนํามาเป็นแนวทางในการพัฒนาหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์เรื่องมวยไทยโบราณลพบุรี   
 2. เรียบเรียงเนื้อหาเรื่องมวยไทยโบราณลพบุรี    
เป็ นร้อยแก้ ว ใช้ภาษาง่าย ๆ กะทั ดรัด ใช้ประโยค           
ไม่ซับซ้อน และรักษาเค้าโครงเร่ืองเดิมไว้ และสร้าง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ลักษณะภาพประกอบ มีคําบรรยายประกอบ  
 3. นําหนังสือท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนเสนอผู้เชี่ยวชาญ       
3 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ปราโมทย์ จันทร์เรือง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติ โพธิ์ศรีสูง และอาจารย์ชนทัต

มงคลศิลป์ 
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ตารางท่ี 1 การประเมินความเหมาะสมของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เสริมการเรียนเร่ืองมวยไทยโบราณลพบุรี              
จากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน โดยที่คําตอบมี 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด 5 มาก 4 ปานกลาง 3 น้อย 2 และน้อยท่ีสุด 1 ข้อมูล      
ท่ีเก็บรวบรวมได้ดังนี้ 

รายการ 
ความคิดเห็น 

  S.D. ความหมาย 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1. ด้านเนื้อหาและการนําเสนอ 4.05 4.25 4.60 4.30 0.58 เห็นด้วยมาก 

2. ด้านภาพ เสียง การใช้ภาษา 4.30 4.80 4.15 4.42 0.61 เห็นด้วยมาก 

3. ด้านกราฟิกและการออกแบบจอภาพ 4.65 4.62 4.82 4.70 0.78 เห็นด้วยมาก 

4. ด้านการจัดการในบทเรียน 4.14 4.40 4.00 4.18 0.52 เห็นด้วยมาก 

ทั้งหมด 4.28 4.52 4.39 4.40 0.62 เห็นด้วยมาก 

       

 จากตารางท่ี 1 พบว่าผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าความ

เหมาะสมของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เสริมการเรียน       
เรื่องมวยไทยโบราณลพบุรี ด้านกราฟิกและการ

ออกแบบจอภาพ มีค่าเฉล่ียสูงสุด (  = 4.70, S.D. = 
0.78 ) ส่วนด้านการจัดการในบทเรียน มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด 
(  = 4.18, S.D. = 0.52 ) แต่โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก (  = 4.40, S.D.= 0.62 ) 
 4. ตรวจสอบด้ าน เนื้ อหาและการนํ าเสนอ       
ด้านภาพ เสียง การใช้ภาษา ด้านกราฟิกและการ

ออกแบบจอภาพ และการจัดการในบทเรียน ผลการ
ตรวจสอบพบว่ามีประเด็นท่ีควรปรับปรุง เช่น ด้านการ

จัดการในบทเรียน ได้นําคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญมา

วิเคราะห์ปรับปรุงนําหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เสริมการ

เรียนเรื่องมวยไทยโบราณลพบุรี ท่ีผ่านการตรวจสอบ       
ของผู้ทรงคุณวุฒิ และได้แก้ไขแล้วไปทดลองใช้เพื่อหา

ประสิทธิภาพ โดยมีลําดับขั้นตอนดังน้ี 
ขั้นท่ี 1 ทดลองแบบหน่ึงต่อหนึ่ง (One to One 

Testing) โดยนําหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ืองมวยไทย

โบราณลพบุรี ทดลองกับนักเรียนท่ีไม่เคยเรียนเนื้อหาน้ี

มาก่อน เพ่ือหาข้อบกพร่องแล้วนําไปปรับปรุงแก้ไข 
นักเรียนท่ีทดลองเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
โรงเรียนบ้านหม่ีวิทยา อําเภอบ้านหม่ี จังหวัดลพบุรี      
ปีการศึกษา 2561 จํานวน 3 คน ซ่ึงได้มาโดยวิธีการสุ่ม
อย่างง่าย  (Simple Random Sampling) จากกลุ่ม

นักเรียนท่ีมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยตํ่าปานกลางและสูง 
ระดับละ 1 คน โดยใช้เกณฑ์กําหนดระดับผลการเรียน 
ดังน้ี 

1. นั ก เรียน ท่ี มี ระ ดับผลการเรียน เฉลี่ ยต่ํ า 
หมายถึง นักเรียนท่ีมีระดับผลการเรียน 2.00 ลงมา  

2. นักเรียนที่มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยปานกลาง 
หมายถึง นักเรียนท่ีมีระดับผลการเรียน 2.00 ถึง 2.99  

3. นั ก เรียน ท่ี มี ระ ดับผลการเรียน เฉลี่ ยสู ง 
หมายถึง นักเรียนท่ีมีระดับผลการเรยีน 3.00 ถึง 4.00 

 ขั้ นที่  2 ทดลองกั บ กลุ่ ม เล็ ก  (small group 
testing) โดยนําหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องมวยไทย

โบราณลพบุรี ท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้ว จากข้อมูลท่ีได้     

150 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562

�������_��������������������������������������� ����� 8 ������� 1 ������-�������� 2562.indd   150 4/6/2562   15:07:13



151
 

 

151 
 

จากการทดลองข้ันท่ี 1 ทดลองกับนักเรียนท่ีไม่เคยเรียน

เนื้ อหานี้ มาก่อน  นั กเรียนท่ีทดลองเป็ น นัก เรียน         
ชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนบ้านชีวิทยา อําเภอ    
บ้านหม่ี จังหวัดลพบุรี ปีการศึกษา 2561จํานวน 9 คน       
ซ่ึงได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (simple random 
sampling) จากกลุ่มนักเรียนท่ีมีระดับผลการเรียน

เฉลี่ยสูง ปานกลางและตํ่า ระดับละ 3 คน โดยขั้นตอน

และวิธีดําเนินการเหมือนการทดลองกับนักเรียนข้ันท่ี 1 
แล้วนําปัญหาและข้อบกพร่องไป ปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

ขั้น ท่ี  3 ทดลองกับกลุ่ม ใหญ่  (field testing)     
นําหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เสริมการเรียนเร่ืองมวยไทย

โบราณลพบุรี ท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วจากข้อมูลท่ีได้    
จ าก ก า รท ด ล อ ง ข้ั น ท่ี  2 ท ด ล อ งกั บ นั ก เรี ย น             
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยา อําเภอท่าวุ้ง 
จังหวัดลพบุรี ปีการศึกษา 2561จํานวน 30 คน เพ่ือหา

ประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เร่ืองมวยไทย

โบราณลพบุรี ตามเกณฑ์ 80/80 
ตอนท่ี 2 การสร้างแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน และ

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องมวยไทย

โบราณลพบุรี  
การสร้างแบบฝึกหัดท้ายบท 
1. ศึกษาตําราเอกสารที่เก่ียวกับการวัดผลและ

ประเมินผล จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ีกําหนดไว้ 
เกี่ยวกับการสร้างแบบฝึกหัดและเทคนิคการเขียน

ข้อสอบ  
2. สร้างแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนตามเนื้อหาและ

จุดประสงค์ท่ีกําหนดไว้เป็นแบบฝึกหัด จํานวน 20 ข้อ 
3. นํ าแบบฝึ กหั ดท้ ายบทเรียนท่ี สร้างขึ้ นไป

ตรวจสอบความ เที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อหาโดยใช้ ดั ชนี       
ความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์           
ท่ี ต้ อ ง ก า ร วั ด  ( index of Item – objective 
congruence ห รื อ  IOC) จ า ก ก า ร พิ จ า ร ณ า           

ของผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน แต่ละท่านพิจารณา    
ลงความเห็น ว่าข้อสอบแต่ละข้อวัดจุดประสงค์        
การเรียนรู้ท่ีต้องการวัดหรือไม่ ผลปรากฏว่าค่า IOC     
มีค่าระหว่าง 0.67 -1.00 ซ่ึงมีค่าสูงกว่า 0.50 ขึ้นไป    
ตามเกณฑ์ถือว่านําไปใช้ได้ 

การสร้างแบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ

ทางการเรียน 
1. ศึกษาตําราและเอกสารที่เกี่ยวกับการวัดผล

และประเมินผล การสร้างแบบทดสอบและเทคนิค  
ก า ร เขี ย น ข้ อ ส อ บ แ ล ะ ศึ ก ษ า เนื้ อ ห าห นั ง สื อ

อิ เล็กทรอนิกส์  เรื่องมวยไทยโบราณลพบุรี และ

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ีกําหนดไว้เป็นข้อสอบปรนัย 
4 ตัวเลือก จํานวน 20 ข้อ  

2. นํ าแบบทดสอบตรวจสอบคุณภาพของ

แบบทดสอบด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยใช้ ดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์       
ท่ี ต้ อ ง ก า ร วั ด ( index of item objective 
Congruence ห รื อ  IOC) จ า ก ก า ร พิ จ า ร ณ า             
ของผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน แต่ละท่านพิจารณาลง 
ความเห็นว่าข้อสอบแต่ละข้อวัดจุดประสงค์การเรียนรู้

ท่ีต้องการวัดหรือไม่ ผลปรากฏว่าค่า IOC มีค่า ระหว่าง 
-1.00 ถึง 1.00 ซ่ึงมีค่าสูงกว่า 0.50 ขึ้นไป ตามเกณฑ์

ถือว่านําไปใช้ได้ 
3. นําแบบทดสอบท่ีได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้ว 

นําไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปี ท่ี  3 
โรงเรียนท่า วุ้งวิทยา อําเภอท่าวุ้ ง จังห วัดลพบุรี           
ปีการศึกษา  2561 จํานวน  30 คน  เพื่ อนํ า ข้อ มูล        
มาวิเคราะห์แบบทดสอบที่สร้างข้ึน 

4. นําแบบทดสอบท่ีได้มาวิเคราะห์ค่าความยาก

ง่าย (p) และค่าอํานาจจําแนก (r) เพื่อคัดเลือกข้อสอบ

ท่ีมีค่าความยากง่าย ตามเกณฑ์ความเหมาะสมของค่า

ความยากง่ายจะต้องไม่ยากห รือง่ายจน เกิน ไป           
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ค่า p จะมีค่าระหว่าง 0 ถึง 1.00 แต่ เกณ ฑ์ความ

เหมาะสมมีค่า p ตั้ งแต่  0.20 ถึง 0.80 สําหรับค่า

อํานาจจํ าแนก  r จะมีค่ าระหว่าง -1.00 ถึ ง 1.00       
แต่เกณฑ์เหมาะสม มีค่า r ไม่ต่ํากว่า 0.20    

5. นําแบบทดสอบที่ผ่านการวิเคราะห์ค่าความ

ยากง่าย และค่าอํานาจจําแนกแล้วนําผลที่ได้มาวิเคราะห์

หาค่าความเท่ียงของแบบทดสอบ  โดยวิธี KR -20      
ข อ งคู เด อ ร์  – ริ ช าร์ ด สั น  (Kuder – Richardson)          
ได้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฉบับสมบูรณ์ 

 
ผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

เสริมการเรียน เร่ือง มวยไทยโบราณลพบุรี สําหรับ

นั ก เรียนชั้ น มั ธยมศึ กษ าปี ท่ี  3 สั งกั ด สํ านั ก งาน

ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ผู้วิจัยได้ดําเนินการหา

ประสิทธิภาพ เพ่ือต้องการให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้    
ท้ังในระหว่างการใช้ (E1) และหลังสิ้นสุดการใช้ (E2) 

และเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจการเรียนในเร่ือง 
มวยไทยโบราณลพบุรี ภายหลังเรียนด้วยหนังสือเรียน

อิเล็กทรอนิกส์เสริมการเรียนจบแล้ว ได้ดําเนินการ

ออกเป็น 2 ตอน ดังน้ี  
 
 ตอน ท่ี  1 การ วิ เค ราะ ห์ ห าป ระสิ ท ธิ ภ าพ         
ของหนั งสือ เรียนอิ เล็กทรอนิกส์ เสริมการเรียน รู้        
เรื่ อ ง  มวย ไท ย โบ ราณ ลพบุ รี  สํ าห รับ นั ก เรี ยน            
ชั้ น มั ธยมศึ กษ าปี ท่ี  3 พบ ว่าป ระสิ ท ธิภ าพ รวม          
ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง มวยไทยโบราณลพบุรี 
สํ า ห รั บ นั ก เรี ย น ชั้ น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ปี ท่ี  3 เป็ น 
86.12/89.92 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80     
ท่ีกําหนดไว้ และเป็นไปตามสมมุติฐานของการวิจัย 
ดังนั้น หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์เสริมการเรียนเรื่อง 
มวยไทยโบราณลพบุรีท่ีสร้างข้ึน จึงมีประสิทธิภาพ 
สามารถนําไปใช้ได้ ดังแสดงในภาพ 

 

 
ภาพท่ี 1 หน้าปกหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
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ภาพท่ี 2 หน้าสารบัญหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 

 
ภาพท่ี 3 แสดงตัวอย่างแบบทดสอบก่อนเรียนหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 

 
ภาพท่ี 4 แสดงตัวอย่างเนื้อหาบทเรียนหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
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 ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจ

ทางการเรียนภายหลังด้วยหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์

เสริมการเรียน เร่ืองมวยไทยโบราณลพบุรี สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี  3 พบว่า คะแนนเฉลี่ย      
ก่อนเรียน เท่ากับ 9.87 คะแนน และเฉลี่ยหลังเรียน

เท่ากับ 19.83 คะแนน ดังนั้น นักเรียนมีคะแนนเฉล่ีย

เพ่ิมขึ้นโดยเฉล่ียเท่ากับ 9.96 นั่นคือ ภายหลังการใช้

ห นั ง สื อ เ รี ย น อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ เส ริ ม ก า ร เ รี ย น            
เร่ือง มวยไทยโบราณลพบุรี แล้วนักเรียนมีความรู้         
ความเข้าใจสูงขึ้นโดยในภาพรวมมีคะแนนพัฒนาการ

คิดเป็นร้อยละ 41.12 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ 
 1. ประสิทธิภาพของหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์   
เสริมการเรียน เรื่องมวยไทยโบราณลพบุรี สําหรับ

นั ก เรียนชั้ น มั ธยมศึ กษ าปี ท่ี  3 สั งกั ดสํ านั ก งาน

ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี มีค่าเท่ากับ 86.12/89.92    
สูงกว่าเกณฑ์ 80/80  
 2. การเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจทางการ

เรียนวิชามวยไทย เรื่องมวยไทยโบราณลพบุรี สําหรับ

นั ก เรียนชั้ น มั ธยมศึ กษ าปี ท่ี  3 สั งกั ดสํ านั ก งาน

ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี มีคะแนนเฉล่ียหลังเรียน     
สูงกว่าก่อนเรียน คิดเป็นคะแนนพัฒนาการ ร้อยละ  
41.12 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัย  โดยใช้หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์
เสริมการเรียน เรื่องมวยไทยโบราณลพบุรี สําหรับ

นั ก เรียนชั้ น มั ธยมศึ กษ าปี ท่ี  3 สั งกั ดสํ านั ก งาน

ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี และแบบทดสอบวัดความรู้

ความเข้าใจทางการเรียนท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน ดังนี้ 

 1. ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของหนังสือ

ห นั ง สื อ เ รี ย น อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ เส ริ ม ก า ร เ รี ย น           
เร่ือง มวยไทยโบราณลพบุรี แล้ว สําหรับนักเรียน            
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีค่าเท่ากับ 86.12/89.92 ซ่ึงสูง
กว่าเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ ท้ังนี้อาจเป็นเพราะเป็นสื่อ    
การเรียนท่ีนักเรียนแต่ละคนสามารถใช้ได้อย่างอิสระ 
ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน เนื่องจากรูปแบบ         
ของหนังสือเสริมการเรียนที่สร้างข้ึนตามหลักเกณฑ์    
ในการสร้างหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์เสริมการเรียน 
ได้รับการตรวจสอบแก้ไขจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ 
เช่น ด้านเนื้อหาและการนําเสนอ ด้านภาพเสียงและ

การใช้ภาษา ด้านการออกแบบจอภาพ ด้านการจัดการ       
ในบทเรียน และผู้วิจัยได้นําหลักการสร้างหนังสือเรียน

อิเล็กทรอนิกส์ เสริมการเรียน  โดยเลือกเนื้ อเรื่อง           
ท่ีสําคัญ มีจุดมุ่งหมาย เพ่ือให้นักเรียนศึกษาหาความรู้ 
เข้าใจง่าย ได้ข้อเท็จจริงในเนื้อหาสาระมีองค์ประกอบ      
ท่ีทําให้หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภาพ        
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของทรงศักด์ิ ธีระวงศนันท์ 
(2555, บทคัดย่อ) ได้พัฒนาหนังอิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง     
แม่ไม้มวยไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
โ ร ง เรี ย น ชุ ม ช น บ้ า น ห ล ว ง  จั ง ห วั ด พ ะ เย า               
จ า ก ผ ล ก า ร วิ จั ย พ บ ว่ า  ห นั ง อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์               
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.00/85.83 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ 
80/80 ท่ีกําหนดไว้ ท้ังนี้เพราะว่าหนังอิเล็กทรอนิกส์    
ท่ีผู้ วิจัยสร้างข้ึนได้ผ่านการตรวจสอบ  ความตรง         
เชิ ง เนื้ อหา  การออกแบบ  จากคณะผู้ เชี่ ยวชาญ       
แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาอย่างเป็นลําดับ

ขั้นตอน จนได้สื่อท่ีมีประสิทธิภาพ  
 ดังนั้น ผลการวิจัยในครั้งนี้สรุปได้ว่าหนังสือเรียน

อิเล็กทรอนิกส์เสริมการเรียน เรื่องมวยไทยโบราณ

ลพบุรี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี 3 สังกัด
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ซ่ึงสร้างตามเกณฑ์
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มาตรฐานมีประสิทธิภาพ 86.12/89.92 สูงกว่าเกณฑ์ 
80/80 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 2. ผลการวิจัยเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจ

ทางการเรียนของการใช้หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์

เสริมการเรียน เรื่องมวยไทยโบราณลพบุรี สําหรับ

นั ก เรียนชั้ น มั ธยมศึ กษ าปี ท่ี  3 สั งกั ดสํ านั ก งาน

ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พบว่าคะแนนหลังเรียน      
สูงกว่าคะแนนก่อนเรียน เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
ท้ังนี้ อาจเป็นเพราะหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์เสริม

การเรียน เรื่องมวยไทยโบราณลพบุรี สําหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี 3 สังกัดสํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดลพบุรี ได้ผ่านข้ันตอนการสร้างท่ีมีระบบและ

ได้รับการตรวจสอบประเมินจากผู้เชี่ยวชาญในด้าน

ต่างๆ ท่ีได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางและวิธีการนําเสนอ

ให้เหมาะสม จึงทําให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์

ท่ีกําหนด  และสามารถนําไปใช้ เป็นหนังสือเรียน

อิเล็กทรอนิกส์เสริมการเรียน เรื่องมวยไทยโบราณ

ลพบุรีแล้ว เพื่อเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ให้กับ

ผู้อ่านได้ตามจุดหมาย ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ความรู้

ความเข้าใจ กระตุ้นและปลูกฝังจิตสํานึกท่ีดีให้เห็น

คุณค่าของศิลปะแม่ไม้มวยไทย ในสิ่งที่ควรอนุรักษ์และ

ส่งเสริมมวยไทยที่สืบทอดกันมาต้ังแต่บรรพบุรุษ     
เพื่ อ ค ว า ม ภ า ค ภู มิ  แ ล ะ ห ว ง แ ห น ใ ห้ ค ง อ ยู่               
เป็นเอกลักษณ์ของไทยตลอดไป ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย  
ของธวัชชัย ส่องสว่าง (2551, บทคัดย่อ) การสร้าง

หนังสือส่งเสริมการอ่านเรื่อง แม่ไม้มวยไทย 15 แม่ไม้ 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีท่ี 6 ผลการวิจัยพบว่า 
หนังสือส่งเสริมการอ่านมีประสิทธิภาพ 82.33/81.23 
เป็นไปตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 ท่ีกําหนดไว้ 
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการใช้หนังสือส่งเสริม

การอ่านระหว่างคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลัง

เรียนคะแนนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ    

ท่ีระดับ .05 และสวีเนีย (Sweeney, 1998, Abstract) 
ได้ทําการวิจัยการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนวิชาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ด้วยกลุ่มท่ีเรียนปกติ

กับกลุ่มท่ีมีการเรียนเสริมด้วยคอมพิวเตอร์ ผลการวิจัย
พบ ว่ากลุ่ ม ท่ี เรียน ด้วยคอมพิวเตอร์จะมีความรู้      
ความเข้าใจเพ่ิมขึ้นกว่ากลุ่มท่ีไม่ได้เรียนเสริมด้วย

คอม พิ วเตอ ร์  ซ่ึ งแสดงให้ เห็ น ว่ าการ ท่ี มี การใช้

คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย ในการเรียนจะทําให้เกิด

ประสิทธิภาพในการเรียนรู้เพ่ิม ข้ึน  จากการเรียน     
แบบปกติ 
 ดังนั้น ผลการวิจัยในครั้งนี้สรุปได้ว่า หนังสือ

เรียนอิเล็กทรอนิกส์เสริมการเรียน เรื่องมวยไทยโบราณ

ลพบุรี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 สามารถใช้
เป็นสื่อเสริมการเรียนรู้ ด้านความรู้ความเข้าใจได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 
 
ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้  
 1. ผู้ท่ีสนใจหรือครูผู้สอนวิชามวยไทย ควรนํา

ผลการวิ จั ยนี้ ไปประยุ กต์ ใช้ ในการสร้ างหนั งสื อ

อิเล็กทรอนิกส์เสริมการเรียน เร่ืองมวยไทยโบราณ

ลพบุรีในเนื้อหาอ่ืน เพราะสามารถใช้เป็นสื่อเสริม    
การเรียนรู้ ด้านความรู้ความเข้าใจได้เป็นอย่างดี 
 2. ผู้ ท่ี สนใจห รือครูผู้ สอน ท่ี มีหน้ า ท่ี ในการ

ฝึ ก อ บ รม ห รือ จั ด กิ จ ก ร รม ก า ร เรี ย น ก ารส อ น           
วิ ช า ม ว ย ไท ย ใ ห้ กั บ นั ก เรี ย น  ค ว รนํ า ห นั ง สื อ

อิเล็กทรอนิกส์เสริมการเรียนเร่ืองมวยไทยโบราณ

ลพบุรีนี้ไปใช้ เพ่ือฝึกนิสัยให้เด็กรักการศึกษาค้นคว้า

ตลอดจนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
 1. ควรมีการวิจัยเก่ียวกับการสร้างหนังสือเสริม

การเรียนในเนื้อหาอ่ืนๆ เกี่ยวกับมวยไทยสําหรับเด็ก 
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เพ่ือฝึกนิสัยให้เด็กรักการศึกษาค้นคว้าตลอดจนใช้เวลา

ว่างให้เกิดประโยชน์  
 2. ควรนําตํานานมวยไทย การร่ายรําไหว้ครู 
ทักษะพื้นฐานมวยไทยสายอื่นๆ ท่ีสําคัญมาจัดสร้าง

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เสริมการเรียน นอกจากเด็กจะ

รักการศึกษาค้นคว้าแล้ว ยังเป็นการอนุรักษ์ประเพณี 
วัฒนธรรมและศีลธรรมไว้สืบไป 
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การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดต้ังคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีมีวัตถุประสงค ์     
เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้การจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

การศึกษาครั้งนี้ ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างท่ีประกอบด้วยตัวแทนจากบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน      
ท่ีเกี่ยวข้องด้านกฎหมาย และผู้มีส่วนได้เสียกับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คือ ตัวแทน     
จากสภาทนายความ ตัวแทนจากสภาวิชาการ ตัวแทนจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ตัวแทนจากอาจารย์

ประจําหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ตัวแทนจากอาจารย์พิเศษหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ตัวแทนจากนักวิชาการ     
ด้านนิติศาสตร์ในองค์กรของรัฐ และตัวแทนจากประชาชนซ่ึงมีส่วนเกี่ยวกับหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต เคร่ืองมือท่ีใช้

ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนแล้วจึงนําไปทําการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์โดยสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview) โดยเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informants) โดยใช้วิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling) ซ่ึงผลการวิจัยพบว่าไม่มีความเป็นไปได้ในการจัดต้ังคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กาญจนบุรี จากหลักการ TELOSH ท้ั ง 6 ด้านประกอบด้วย ด้านเทคโนโลยีและระบบ  ด้านงบประมาณ             
ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ด้านการบริหารจัดการ ด้านระยะเวลา และด้านบุคลากร 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท่ีต้องการจัดต้ังคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สามารถทราบถึง

องค์ประกอบท่ีไม่มีความเป็นไปได้ในการจัดต้ังเป็นคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ตามหลักการ 
TELOSH และจะต้องเตรียมตัวอย่างไรเมื่อต้องการจะตั้งเป็นคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

 
คําสําคัญ : การศึกษาความเป็นไปได้, การจัดตั้ง, คณะนิติศาสตร์ 
 
ABSTRACT 

The study aimed to study the feasibility of establishing the Faculty of Law. Kanchanaburi 
Rajabhat University. The sample consisted of representatives from government or private 
organizations involved in the law, the stakeholders with the teaching and learning law: 

157วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562

�������_��������������������������������������� ����� 8 ������� 1 ������-�������� 2562.indd   157 4/6/2562   15:07:18



158
 

158 
 

representatives from the Lawyers' Council, representatives from Academic Council, 
representatives from Kanchanaburi Rajabhat University, representative lecturers from Bachelor of 
Laws Program in Laws, representative guest Lecturers from Bachelor of Laws Program in Laws, 
representatives of legal scholars in state organizations, and representatives of the people related 
in Bachelor of Laws Program in Laws. The instrument used in the study was a questionnaire 
developed by the researcher, the data collected from in-depth interviews. Key informants were 
collected by using the selected method. Specifically (purposive sampling), it could be concluded 
that there was no possibility in the establishment of the Faculty of Law, Kanchanaburi Rajabhat 
University based on TELOSH Principles including six sides: Technology and System, Economic, 
Legal, operation, schedule and Human. 

Related people who want to establish Faculty of Law, Kanchanaburi Rajabhat University 
are able to learn the components that are not possible to establish Faculty of Law, Kanchanaburi 
Rajabhat University based on TELOSH Principles and how to prepare to establish Faculty of Law, 
Kanchanaburi Rajabhat University. 

 
Keywords: Feasibility Study, Establishment, Faculty of Law 
 
บทนํา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ตั้งอยู่ในเขต

อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ถือเป็นแหล่งเรียนรู้และ

เป็ น ห ลั ก ท า ง วิ ช า ก า ร ข อ ง ท้ อ ง ถ่ิ น ซ่ึ ง เป็ น

สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน ปัจจุบัน

กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมในทุกๆ ด้านไม่ว่า    
จะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม หรือการเมือง ก่อให้เกิด

ผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ในสาขาวิชาชีพต่างๆ 
ท้ังในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมท้ังส่วนกลาง

และส่วนท้องถ่ิน แต่ไม่ว่าสังคมจะเปลี่ยนแปลงไป      
ในทิศทางใดสิ่งหนึ่งท่ีไม่อาจปฏิเสธได้ คือ กฎหมาย        
มีความสําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านของมนุษย์ 
นักนิติศาสตร์จึงเป็นวิชาชีพท่ีมีความจําเป็นเสมอ      
การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต    
จึงได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษาตลอดมา 

ดั งนั้ น  การศึ กษ าความ เป็ น ไป ได้ ใน การจั ด ต้ั ง         
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี            
เพ่ือตอบสนองความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยการ

กําหนดหลักสูตรท่ีให้ความสําคัญในกฎหมายชาติพันธ์ุ

และสิ่งแวดล้อม ซ่ึงเป็นปัญหาอย่างมากในจังหวัด

กาญจนบุ รี  และเป็ นการสนองต่อการขยายตั ว         
ทางเศรษฐกิจท่องเท่ียวของจังหวัด อีกท้ังเน้นในส่วน      
ขอ งก ฎ ห ม ายมห าชน สํ าห รั บ ก า รป ฏิ บั ติ ง าน             
ในหน่วยงานท้องถ่ิน ประกอบกับในแต่ละปีมีนักเรียน   
ท่ีจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายจํานวนมาก      
ในจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดใกล้เคียงอย่างจังหวัด

สุพรรณบุรี จังห วัดราชบุ รี และจังห วัดนครปฐม       
ส่วนใหญ่ต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและไม่

ต้องการเดินทางไปไกลจากท้องถ่ินเดิม ด้วยเหตุผล    
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เรื่องค่าใช้จ่ายและความห่างไกลครอบครัว ในขณะ           
ท่ี ปั จ จุ บั น จั ง ห วั ด ก าญ จ น บุ รี  แ ม้ มี ส ถ า บั น

ระดับอุดมศึกษารองรับถึง 3 แห่ง คือ มหาวิทยาลัย  
ราชภั ฏ ก าญ จนบุ รี  มห าวิ ท ย าลั ยม หิ ดล  และ

มหาวิทยาลัย เวส เทิ ร์น  แต่ มีสถาบัน เดียวที่ เป็ น

มหาวิทยาลัยของรัฐและมีหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  

อย่างไรก็ ตาม  หลักสูตรนิ ติ ศาสตรบัณ ฑิต          
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ยังคงมีข้อจํากัด     
ในด้านบริหารจัดการศึกษา ภาควิชาและความเป็น

เอกภาพในด้านการบริหารจัดการ ท้ังด้านงบประมาณ

แ ล ะ บุ ค ล า ก ร  เ น่ื อ ง จ า ก เป็ น ส า ข า วิ ช า ห นึ่ ง               
ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และการเปิดเป็น      
สาขานิติศาสตร์ซ่ึงไม่ใช่คณะนิติศาสตร์นั้นไม่สามารถ

สนองตอบต่อความต้องการของนักเรียนในพื้นท่ี ทําให้

นั ก เรี ย น ใน ท้ อ ง ถ่ิ น มี ก า ร ย้ า ย ห รื อ ไป ศึ ก ษ า               
ต่อท่ีสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดอ่ืนท่ีมีความพร้อม

มากกว่าและตรงกับความต้องการของผู้เรียน ดังนั้น             
หากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มีการขยายเป็น

คณะนิติศาสตร์แทนสาขาวิชานิติศาสตร์ในสังกัดคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะสามารถตอบสนอง

ความต้องการของผู้เรียนในท้องถ่ิน ท่ีได้เรียนในสถาบัน

ท่ีมีศักยภาพมากข้ึน สามารถสร้างความทัดเทียม  
ความเสมอภาคทางการศึกษากับจังหวัดอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ี

ใกล้เคียง  
อีกท้ังสอดคล้องกับหนังสือท่ีสท . 011/6303        

ลงวันท่ี 23 กันยายน  2558 จากสภาทนายความ          
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง การพิจารณารับรอง

หลักสูตร ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ขอให้
สํานักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความ 
พิจารณารับรองหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต เพ่ือให้

ผู้สําเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต เข้าเป็นผู้รับ      

การอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความ ตาม

ข้อบังคับสภาทนายความ พ.ศ. 2529 ข้อ 5 (2) ซ่ึง
คณะกรรมการสภาทนายความ ได้พิจารณาเร่ืองแล้ว 
และมีมติ ในการประชุมค ร้ังท่ี  8/2558 เม่ือวัน ท่ี        
28 สิงหาคม 2558 มีมติเห็นชอบอนุมัติรับรองหลักสูตร

นิติศาสตรบัณฑิต และมาตรฐานการศึกษาผู้สอบไล่     
ได้ปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ จากม ห า วิท ย า ล ัย       
ร าชภัฏกาญจนบุรี ตามข้อบังคับสภาทนายความว่า

ด้วยการฝึกอบรมวิชาว่าความ พ.ศ. 2529 ข้อ 5 (2) 
โดยการอนุมัติรับรองหลักสูตรดังกล่าว สภาทนายความ     
มี เ งื่ อ น ไ ข แ ล ะ เ งื่ อ น เ ว ล า กํ า ห น ด ไ ว้  คื อ               
ถ้ามหาวิทยาลัยไม่สามารถจัดตั้งเป็นคณะนิติศาสตร์     
ได้ภายใน 3 ปี ให้ถือว่า การอนุมัตินี้ยกเลิกและถ้าใน

ระหว่าง 3 ปีนี้ มีมาตรฐานในการสอนถกูตรวจสอบโดย

สภาทนายความหรือมีข้อเท็จจริงท่ีปรากฏเพิ่มเติมว่า

ไม่ได้มาตรฐาน สภาทนายความขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะถอน

อนุมัตินี้ได้ และต่อมาผลจากการประชุมคณะกรรมการ

สภาทนายความ ได้ให้การเห็นชอบให้มีการจัดตั้ง     
เป็นคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
เพื่ อ ให้ เป็น ไปตามเกณ ฑ์มาตรฐานของการสอบ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทนายความจากสภา

ทนายความ รวมท้ังให้มีความสอดรับกับหลักสูตร     
ของเนติบัณฑิตยสภา ท้ังนี้เพื่อประโยชน์ในการศึกษา

ต่อในระดับเนติบัณฑิตของนักศึกษาต่อไป  
ดังนั้น จากปัญหาข้างต้น จึงทําการศึกษาความ

เป็นไปได้ในการจัดต้ังคณะนิติศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏกาญจนบุรี เพ่ือท่ีจะเป็นโอกาสในการขยาย

หน่วยงานและแก้ปัญหาด้านศักยภาพให้มีความ

เข้มแข็งสอดคล้องกับสภาพสังคมมากข้ึน ตลอดจน

เพ่ือให้มีการจัดการศึกษาที่ดีแก่คนในท้องถิ่น ประกอบ

กับเพ่ือแก้ไขและลดข้อจํากัดให้มหาวิทยาลัยท่ีเกิดข้ึน

ใหม่ได้ สามารถจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
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ความต้องการของคนในพ้ืนท่ี รวมท้ังลดค่าใช้จ่าย       
ในการเดินทางของผู้เรียนหากมีโอกาสได้เรียนในพื้นท่ี 
ตลอดจนสร้างความอบอุ่นในครอบครัวให้เข้มแข็ง       
มีความผูกพันอันดีอีกด้วย 
วัตถุประสงค์ 

เ พ่ื อ ศึ ก ษ าค ว าม เป็ น ไป ไ ด้ ใน ก า ร จั ด ต้ั ง          
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหาในการศึกษาถึงความ

เป็นไปได้ในการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏกาญจนบุรี ในแง่ของการศึกษาความเป็นไปได้

ตามหลักการ TELOSH ประกอบด้วย T (Technology 
and System Feasibility) ด้านเทคโนโลยีและระบบ, 
E ( Economic Feasibility)  ด้ า น ง บ ป ร ะ ม า ณ ,           
L (Legal Feasibility)  ด้ า น ก ฎ ห ม า ย  ร ะ เบี ย บ 
ข้อบังคับ, O (Operation Feasibility) ด้านการบริหาร

จัดการ , S (Schedule Feasibility) ด้านระยะเวลา 
และ H (Human Feasibility) ด้านบุคลากร 

2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร คือ บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐหรือ

เอกชนท่ีเกี่ยวข้องด้านกฎหมาย และผู้มีส่วนได้เสียกับ

การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยตัวแทนจากบุคลากร     

ในหน่ วยงานภาครัฐห รือเอกชน ท่ี เกี่ ยวข้องด้าน

กฎหมาย และผู้มีส่วนได้เสียกับการจัดการเรียนการ

สอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คือ ตัวแทนจากสภา

ทนายความ  ตัวแทนจากสภาวิช าการ  ตัวแทน

จากสภามหาวิท ยาลัย ราชภัฏกาญจนบุรี ตัวแทน

จากอาจารย์ประจําหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ตัวแทน

จากอาจารย์พิเศษหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ตัวแทน

จากนักวิชาการด้านนิติศาสตร์ในองค์กรของรัฐ และ
ตัวแทนจากประชาชน  

3. ขอบเขตด้านเวลาท่ีศึกษา โดยทําการศึกษา

เป็นระยะเวลา 12 เดือนตั้งแต่ มกราคม – ธันวาคม 
2560 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

งานวิจัยเร่ืองการศึกษาความเป็นไปได้ในการ

จัดต้ังคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ประกอบด้วยเนื้ อหาท่ี เกี่ ยวกับข้อมูลและวิธีการ

รวบรวมข้อมูล รวมท้ังวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อให้ได้

ข้อมูลนําไปสู่ความเข้าใจของเนื้อหาได้แท้จริง และ

เพ่ือให้ได้คําตอบตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ของการ

วิจัยคือ 
 1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การวิจัยครั้งนี้ได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ดังนี้ 

 1.1 ก า ร ศึ ก ษ า ข้ อ มู ล จ า ก เ อ ก ส า ร 
(Documentary Research) ผู้ วิจัยได้ศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎีต่าง ๆ  ท่ี เกี่ยวข้องกับการศึกษา บทความ 
วารสารวิชาการ สืบค้นข้อ มูลจากสื่ อ เทคโนโลยี

สารสนเทศ (Internet) และงานวิจัยท่ีมีผู้ศึกษาไว้ใน

แง่ มุมต่ างๆ  ท่ี เกี่ ยวข้อง รวม ท้ังพระราชบัญญั ติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติการ

บริห ารส่ วน งานภายในของสถาบั น อุดมศึ กษ า        
พ .ศ . 2 5 5 0  กฎ ก ระท รว งจั ด ตั้ ง ส่ ว น ร าช ก าร            
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือทําการวิเคราะห์ร่วมกับ

ข้อมูลปฐมภูมิต่อไป เพ่ือใช้ในการศึกษาความเป็นไปได้ 
(Feasibility study questionnaire) เป็นข้อคิด เห็น

เก่ียวกับความเป็นไปได้ในการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีในแง่ของการศึกษา
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ความเป็ น ไป ได้ตามหลักการ  TELOSH และตาม

มาตรฐานการจัดต้ังหน่วยงานภายในสถาบันอุดมศึกษา

ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้เป็นไป

ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง 
ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ก า ร จั ด ตั้ ง ส่ ว น ง า น ภ า ย ใ น                   
ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555 
  1.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
(Interview) กับผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informants) 
โดยผู้วิจัยได้ดําเนินการสัมภาษณโ์ดยใช้วิธีการจดบันทึก

การสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลสําคัญ  (Key Informants) 
และการบันทึกเสียงไว้ แล้วนํามาวิเคราะห์ พร้อมท้ัง

แยกแยะจับประเด็นอีก ท้ั งตัดคํ าพูดบางคํ า ท่ี ไม่

เหมาะสม และไม่เกี่ยวข้องกับการวิจัยออกไป เพื่อให้

ข้อมูลนั้น เป็นไปตามระเบียบ วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research)  
 2. การวิเคราะห์ข้อมูล    
  2.1 ข้อมูล ท่ี ได้จากการวิจัยสนาม  (Field 
Research Methodology) ทําวิธีการท่ีใช้วิ เคราะห์

ข้อมูลในการทําวิจัยเพ่ือศึกษาคร้ังนี้ ประกอบด้วย 
บันทึกเสียงสนทนาจากเคร่ืองอัดเสียงและถอดบท

สนทน าขอ งผู้ ถู ก สั ม ภ าษณ์  และก าร เลื อ ก วิ ธ ี
Discourse Analysis มาใช้วิ เคราะห์ข้อมูล  เป็นวิธี      
ท่ีเหมาะอย่างย่ิงในการให้ข้อมูลในเชิงลึกเก่ียวกับสภาพ

ปัจจุบัน การจัดการศึกษาด้านนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏกาญจนบุรีและความเป็นไปได้ในการจัดต้ัง   
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราภัฏกาญจนบุรี ช่วยให้

คลายข้อสงสัย และสามารถต้ังคําถามในระหว่าง      
การสนทนาเพื่อเก็บข้อมูลได้ ซ่ึงจะนําไปสู่การรับรู้

แนวคิดและมุมมองผู้ให้ข้อมูล อีกท้ังเป็นวิธีท่ีช่วยให้

ผู้ วิจัยเข้าใจภาษา มุมมอง และทัศนคติของผู้ ให้

สัมภาษณ์ท่ีมีต่อวัตถุประสงค์ของงานวิจัยในครั้งน้ี  
  2.2 ข้ อ มู ล ท่ี ไ ด้ จ า ก ก า ร วิ จั ย เอ ก ส า ร 
(Document Research) ผู้วิจัยนําข้อมูลท่ีได้มาจาก

แนวคิด  ทฤษฎีต่ าง ๆ  ท่ี เกี่ ยวข้องกับการศึกษา 
บทความ  วารสารวิชาการ สืบค้นข้อ มูลจากสื่ อ

เทค โน โล ยีสารสน เทศ  (Internet) และงาน วิจั ย           
ท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายใน

ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 กฎกระทรวงจัดตั้ง

ส่ วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุ รี 
กระทรวงศึ กษาธิการ  พ .ศ .2548 และประกาศ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง หลักเกณฑ์การ

จั ด ต้ั งส่ วน งานภ าย ใน ขอ งสถ าบั น อุ ด มศึ ก ษ า          
พ .ศ . 2555 มาสังเคราะห์แล้วเขียนบรรยายในเชิง

พรรณนา 
 
ผลการวิจัย 
 ก ารศึ ก ษ าค ว าม เป็ น ไป ได้ ใน ก า ร จั ด ต้ั ง          
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้นํา
ข้อเท็จจริงจากสภาพปัจจุบันของสาขาวิชานิติศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏกาญจนบุรี มาประกอบ ดังนี้ 
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ตารางที่ 1 แสดงสภาพปัจจุบันของสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กาญจนบุรี 
 

ประเด็น 
สภาพปัจจุบันของสาขาวิชานิติศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

ก่อต้ัง สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏกาญจนบุรีก่อต้ังเมื่อปี พ.ศ. 2552 

ปรัชญา นักนิติศาสตร์ท่ีมีคุณภาพ ยึดม่ันในจรรยาบรรณวิชาชีพ และก้าวทันพลวัตของสังคม 
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ชื่อเต็ม :  นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 

ชื่อเต็ม :  Bachelor of Laws (LL.B.) 
จํานวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต 
รูปแบบของหลักสูตร รูปแบบ : หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 

ภาษาท่ีใช้ : จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย 
การรับเข้าศึกษา : รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาชาวต่างประเทศที่สามารถใช้

ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
ความร่วมมือกับสถาบันอื่น : ไม่มี 
การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว คือนิติศาสตร
บัณฑิต 

สถานภาพของหลักสูตรและ

การพิจารณาอนมัุติ/เห็นชอบ

หลักสูตร 

- เป็นหลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2557 ปรับปรุงจากหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 
2549 
- เริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป 
- คณะกรรมการประจําคณะให้ความเห็นชอบหลักสูตรนี้ในการประชุมคร้ังท่ี 
2/2556 เม่ือวันที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556 
- สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรนี้ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวันท่ี  
22 เดือนมกราคม พ.ศ. 2557 
- สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 2/2557  เม่ือวันท่ี 15 เดือน 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 

อาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ประจํา 5 ท่าน 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ห้องศาลจําลอง ห้องสมุดและอาคารเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
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ตารางที่ 1 แสดงสภาพปัจจุบันของสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กาญจนบุรี (ต่อ) 
 

 
ประเด็น 

สภาพปัจจุบันของสาขาวิชานิติศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

ระบบการจัดการศึกษา 
 

- ระบบการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาภาคปกติการจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค 
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ให้มีจํานวนหน่วยกิต 
รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ภาค

การศึกษาปกติ และไม่เกิน 8 ปีการศึกษา 
- การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน มีภาคการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน      

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา

สาขาวิชานิติศาสตร์ 
 

ตั้งแต่ก่อต้ังสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มีจาํนวน 57 คน แยกเป็น 
พ.ศ. 2552   จํานวน 9 คน 
พ.ศ. 2553   จํานวน 11 คน 
พ.ศ. 2554   จํานวน 8 คน 
พ.ศ. 2555   จํานวน 7 คน 
พ.ศ. 2556   จํานวน 8 คน 
พ.ศ. 2557   จํานวน 4 คน 
พ.ศ. 2558   จํานวน 7 คน 

 
 จากตารางแสดงสภาพปัจจุบันของสาขาวิชา

นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้ผลของการศึกษา

ความเป็นไปได้ในการจัด ต้ังคณะนิติศาสตร์ ตาม

หลักการ TELOSH ท้ัง 6 ด้าน จากกลุ่มตัวอย่างตาม

ตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 แสดงผลความเป็นไปได้ในการจัดต้ังคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ตามหลักการ 
TELOSH 

ประเด็น 
ความเป็นไปได้ด้านในการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
เทคโนโลยีและระบบ ยังไม่มีความเป็นไปได้เนื่องจาก 

- ขาดแคลนเทคโนโลยีและระบบท่ีเป็นของคณะนิติศาสตร์เอง 
- ขาดแคลนบุคลากรท่ีจะดูแลเทคโนโลยีและระบบที่เป็นของคณะนิติศาสตร์ 
- จะต้องซ้ือโปรแกรมและระบบมาปรับใช้ 
- สามารถพัฒนาได้ในอนาคต แต่ต้องค่อยๆ ปรับ 

งบประมาณ ยังไม่มีความเป็นไปได้เนื่องจาก 
- งบประมาณยังไม่เพียงพอ จากสาเหตุจํานวนนักศึกษาน้อย 
- ผู้บริหารอาจต้องดูจุดคุ้มทุนในการตั้งเป็นคณะนิติศาสตร์ 
- งบประมาณจะเป็นตัวกําหนดความเป็นไปได้ในการตั้งเป็นคณะนิติศาสตร์ 
- หากผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้ความร่วมมือในการต้ังเป็นคณะนิติศาสตร์ งบประมาณ

อาจจะเปลี่ยนแปลงในทางท่ีเป็นไปได้ 
กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ 

ยังไม่มีความเป็นไปได้เนื่องจาก 
- ต้องแก้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพ่ือให้มีความเป็นไปได้ในการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ 
- ติดหลักกฎหมาย จากประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเร่ือง หลักเกณฑ์การจัดต้ัง

ส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555 ในข้อ 8 และข้อ 9 คือแหล่งท่ีมา  
ของรายได้และระบบการบริหารจัดการงบประมาณและทรัพย์สิน เพราะมีจํานวนผู้เรียน

น้อย งบประมาณจึงผันแปรน้อยตามไปด้วย 
- ความเป็นได้ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ให้คําตอบได้ไม่ชัด เนื่องจากว่าถ้ากฎหมาย

ท่ีมีอยู่ปัจจุบันบังคับอย่างไรก็ต้องเป็นไปตามนั้น 
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ตารางท่ี 2 แสดงผลความเป็นไปได้ในการจัดต้ังคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ตามหลักการ 
TELOSH (ต่อ) 

ประเด็น 
ความเป็นไปได้ด้านในการจัดต้ังคณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
การบริหารจัดการ ยังไม่มีความเป็นไปได้เนื่องจาก 

- การบริหารจัดการในปัจจุบัน มีปัญหาในเร่ือง งบประมาณ จํานวนนักศึกษาท่ีจะต้อง

สอดคล้องกัน และการขาดแคลนฝ่ายสนับสนุน 
- การจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ต้องสรรหาอัตราเพ่ิม เพราะหากจะจัดต้ังเป็นคณะคงมีภารกิจ

มากขึ้น การสรรหาบุคลากรเพิ่มจึงเป็นการบริหารจัดการที่จําเป็นอย่างย่ิง 
- ถ้าผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนในการดําเนินการจัดตั้ ง  
คณะนิติศาสตร์ แน่นอนท่ีสุดการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพจะตามมา 

ระยะเวลา ยังไม่มีความเป็นไปได้เนื่องจาก 
- ปัจจุบันท่ียังขาดความพร้อมและความเป็นไปได้ในหลายๆ ด้านจึงไม่สามารถกําหนด

ระยะเวลาในการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ได้ 
- คงไม่น่าจะเกิดข้ึนได้ในเวลาภายใน 3 ปีนี้ เพราะอัตราคงอยู่ของนักศึกษาปัจจุบัน  
มีอัตราน้อย 
- ไม่สามารถเป็นไปได้ภายในระยะเวลา 3 ปี เวลาท่ีเหมาะสมควรจะประมาณ 5 ปีขึ้นไป 
เพราะต้องอาศัยเวลาในการเพ่ิมจํานวนนักศึกษา และใช้เวลาในการให้นักศึกษาที่จบไป 
สร้างชื่อเสียงให้กับหลักสูตร 
- ระยะเวลาในการจัดตั้งคณะ อาจจะใช้เวลาค่อนข้างนาน เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กาญจนบุรีอาจจะมีข้อจํากัดในหลายๆ ด้าน เช่น งบประมาณ จํานวนนักศึกษาที่ค่อนข้าง

จํากัดและลดลงตลอดเวลา 
บุคลากร ยังไม่มีความเป็นไปได้เนื่องจาก 

- บุคลากรจะต้องประกอบด้วยสายอาจารย์ซ่ึงทํางานในสายงานสอนและงานบริหาร  
สายสนับสนุน เช่น ฝ่ายธุรการ ฝ่ายพัสดุ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา  
ฝ่ายสารสนเทศ 
- บุคลากรด้านกฎหมายในมหาวิทยาลัย และหน่วยงานใกล้เคียงหรือนักกฎหมายในจังหวัด

กาญจนบุรี ค่อนข้างเยอะและมีปริมาณเพียงพอ หากได้รับการสนับสนุนท่ีดีพอจาก

มหาวิทยาลัย 
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รวม ท้ั งได้ ข้ อ เสนอแนะและความ คิด เห็ น         
จากกลุ่มตัวอย่าง เช่น  

(1) ควรมีการปรับปรุงองค์กร ในเร่ืองการบริหาร

จัดการใหม่ เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรใหม่ ทําให้

บุคคลภายนอกสนใจ และอยากเข้ามาเรียนในองค์กรนี้

ปัญหาสําคัญที่การต้องเร่งสร้างชื่อเสียงหรือภาพลักษณ์

ของหลักสูตรให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น เพ่ือเพ่ิม

จํานวนผู้สนใจเข้ามาศึกษาต่อ จึงจะมีความเป็นไปได้   
ในการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ 

(2) หากมีความเป็นไปได้ในการจัด ต้ังคณะ

นิติศาสตร์ การมีสาขาวิชานิติศาสตร์เพียงสาขาเดียว     
ก็เพียงพอและเหมาะสมแล้วเพราะในมหาวิทยาลัยอื่น

ของรัฐท่ีมีชื่อเสียงก็ไม่ได้มีสาขาในคณะนิติศาสตร์ 
(3) ต้องมีการกําหนดแผนที ่ช ัดเจนเพื ่อเรียง 

ลําดับขั้นตอนการศึกษาและทํางาน รวมทั้งการแบ่ง

ภาระความรับผิดชอบให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยใน
ขั้นแรกอาจทําเป็นโครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ก่อน 

(4) ศาสตร์ด้านนิติศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่มีความ

เข ้ม ข ้น ด ้าน เนื ้อ ห า  ผู ้ที ่ส น ใจ เร ียน ในศาสตร ์นี้        
ต้องมีความสนใจเป็นอย่างยิ่ง ต้องขยัน ต้องตั ้งใจ

และเอาใจใส ่ เพราะต้องต ่อสู ้ก ัน เองในการเรียน     
อีกทั้งการสอบวัดความรู้ และผลการเรียนตลอดภาค

การศึกษามาจากการสอบปลายภาคเพียงครั้งเดียว 
ทําให้ผู้ เรียนท่ี เข้ ามาศึกษาต้องใช้ความขยันหม่ันเพียร       
เป็นอย่างมาก แต่จากสภาพปัจจุบัน พบว่า นักศึกษา

ที่ตัดสินใจเลือกที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี คือ
กลุ ่มน ักศ ึกษาที ่ไม ่ม ีทางเล ือกมากน ัก  กล ่าวค ือ      
เป ็น กลุ ่มน ักศ ึกษ า ที ่ผลการ เร ียน ไม ่ด ี สอบ เข ้า

มหาว ิทยาล ัย อื ่น ไม ่ได ้ ทางบ ้านม ีฐานะยากจน 
น ักศ ึกษาบางคนต ้องทํางานระหว่างนี ้ ค ุณภาพ     
ของนักศึกษาเหล่านี ้อาจไม่เหมาะสมต่อการเรียน

ศาสตร ์ที ่หน ักอย ่างน ิต ิศ าสตร ์ ทํ า ให ้ส าขาว ิช า

นิติศาสตร์ประสบปัญหานักศึกษาลาออกกลางคัน 
จํานวนนักศึกษาคงอยู่จึงเป็นอัตราน้อย  เพ่ือแก้ปัญหา

ดังกล่าว จึงควรต้องอาศัยนักศึกษาที ่คงอยู่ เมื่อจบ

เป็นบัณฑิตไปสร้างชื่อเสียงให้กับหลักสูตรซึ่งวิธีการน้ี

ต้องใช้เวลาพอสมควร 
(5) ควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม เพื ่อเป็น

เง ินคงค ้างคณะในการสน ับสน ุนสําหร ับการที ่มี

น ักศ ึกษาตกค ้าง  หากม ีกรณ ีต ้อ ง เป ิดหล ักส ูต ร       
ควรจัดสรรทุนการศึกษา เพื่อเป็นแรงจูงใจให้คนมา

เรียนมากขึ้น ควรจ้างอาจารย์พิเศษที่มีชื ่อเสียงมา

สอน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนการสอนให้เข้มข้น

ขึ ้น ควรสนับสนุนศิษย์เก่าที่มีความสามารถ ให้ทุน

เรียนต่อและกลับมาเป็นอาจารย์ เพื่อเป็นการสร้าง

แรงผลักดันให้กับศิษย์ปัจจุบัน 
(6) ควรจัดตั้งคณะทํางานศึกษากระบวนการ

จ ัด ตั ้งคณ ะ  และหน ่วย งานภายในของสถาบ ัน       
ให ้ละ เอ ียดรอบคอบควรศ ึกษ าความ เป ็น ไป ได้       
ด ้าน ต ่า งๆ  เช ่น  จํ าน วนน ักศ ึกษ า ในสาขาว ิช า

นิติศาสตร์ หรือคณะนิติศาสตร์ ว่าอนาคตมีแนวโน้ม

ไปในทิศทางใดควรศึกษาการเปลี่ยนแปลงของโลก

ปัจจุบ ัน เม ืองไทย 4.0 เพราะมีการเปลี ่ยนแปลง

อย่างรวดเร ็วตามโลกาภ ิว ัตน ์ จํานวนคนตกงาน 
ความนิยมในการเรียนในคณะนิติศาสตร์เพิ่มขึ้นหรือ

ลดลง 
(7) การจัดตั้งเป็นคณะนิติศาสตร์ได้ขึ ้นอยู่กับ

ผู้บริหารระดับสูงเป็นสําคัญ ในการจะผลักดันหรือไม่ 
เพราะหากฝ่ายบริหารให้ความเห็นชอบ การจัดตั้ง

เป็นคณะนิติศาสตร์ จึงเป็นเร่ืองไม่ยาก 
(8) การที ่จะเปลี ่ยนจากสาขาวิชานิติศาสตร์

เป็นคณะนิติศาสตร์ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรศึกษาความ

แตกต ่างระหว ่างสาขาว ิชาน ิต ิศาสตร ์และคณะ

นิติศาสตร์ให้ชัดเจนก่อน หากความแตกต่างไม่มีผล
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กับนักศึกษาก็ยังไม่มีความจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลง 
เพราะการเปลี่ยนจะยิ่งใหญ่มากเมื่อเทียบกับผลลัพธ์

ท้ายท่ีสุดที่ได้มา เป็นต้น 
 

สรุปผลการวิจัย 
การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นไปได้

ในการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กาญจนบุรีตามหลักการ TELOSH ประกอบด้วย T 
(Technology and System Feasibility) ด้ าน เท ค โน โล ยี      
และระบบ, E (Economic Feasibility) ด้ าน งบป ระมาณ ,        
L (Legal Feasibility)  ด้ า น ก ฎ ห ม า ย  ร ะ เบี ย บ 
ข้อบังคับ, O (Operation Feasibility) ด้านการบริหาร

จัดการ, S (Schedule Feasibility) ด้านระยะเวลา,   
H (Human Feasibility) ด้ าน บุ ค ล าก ร  แล ะต าม

กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง คือ พระราชบัญญัติการบริหาร

ส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ .ศ . 2550 
กฎกระทรวงจัดต้ังส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กาญจนบุรี กระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ . 2548 และ

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง หลักเกณฑ์        
การจัด ต้ังส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา      
พ.ศ. 2555 โดยสรุปผล ดังนี้ 

1. ความเป็นไปได้ด้านเทคโนโลยีและระบบ 
(Technology and System Feasibility) ในการ

จัดต้ังคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ในปัจจุบันยังไม่มีความเป็นไปได้ เนื่องจากเป็นการใช้

ร่วมกันกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซ่ึงเม่ือ
จะตั้งเป็นคณะนิติศาสตร์จะต้องมีการพัฒนาปรับปรุง

ให ้เก ิด ค ว ามพ ร ้อ ม ขอ ง เท ค โน โล ย ีแ ล ะ ระบ บ         
แต ่สามารถค ่อยๆ  พัฒนาเทคโน โลย ีและระบบ     
ของตัวเองขึ้นมาในอนาคต ยกเว้นอีกทางหน่ึงท่ีจะทํา

ให้ เทคโนโลยีและระบบไม่ เป็นสาเหตุ ท่ีจะจัด ต้ัง     
คณ ะน ิต ิศ า ส ต ร ์ เพ ีย ง ม ีบ ุค ล า ก ร ที ่ม ีค ว า ม รู้

ความสามารถเชื่อมโยงเทคโนโลยีและระบบร่วมจาก             
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หรือส่วนกลาง         
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี แล้วปรับเปลี่ยน

เฉพาะส่วนท่ี มีความเก่ียวข้องกับคณะนิติศาสตร์       
มาดูแลเอง 

2 . ค ว า ม เป็ น ไป ไ ด้ ด้ า น ง บ ป ร ะ ม าณ 
( Economic Feasibil ity) ใ น ก า ร จ ัด ตั ้ ง    
คณ ะนิต ิศ า ส ต ร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี     
ในปัจจุบันยังไม่มีความเป็นไปได้ เนื ่องจากปัจจุบัน

งบประมาณของสาขาวิชานิติศาสตร์ มีอยู่อย่างจํากัด
โดยมาจากการจ ัดสรรของมหาวิทยาล ัยราชภ ัฏ

กาญจนบุรีและค่าเทอมของนักศึกษา ซึ่งสาขาวิชา

นิติศาสตร์  มีจํานวนนักศึกษาน้อย โดยการจะจัดตั้ง
เป็นคณะนิติศาสตร์ได้จะต้องใช้งบประมาณที่มากขึ้น 
การหาวิธีการเพิ่มงบประมาณก็จะต้องมีส่วนมาจาก

การเพิ่มขึ้นของจํานวนนักศึกษาเป็นหลัก เพื่อให้เกิด

ความสอดคล้องในการนํางบประมาณมาทํางาน

บริหารคณะนิติศาสตร์  
3. ความเป็น ไปได้ ด้านกฎหมาย  ระเบี ยบ 

ข้ อ บั ง คั บ  ( Legal Feasibility) ใน ก า ร จั ด ต้ั ง       
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีใน

ป ัจจ ุบ ันย ังไม ่ม ีความเป ็น ไปได ้ เนื ่องจากย ังขาด    
ความพร้อมในบางคุณลักษณะของกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ซึ่งอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยน กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ให้สอดคล้องจากการเป็นสาขาวิชา

นิติศาสตร์เป็นคณะนิติศาสตร์ เมื่อมีกําหนดการจัดตั้ง

เป ็นคณะน ิต ิศาสตร ์แล ้วจะต ้องศ ึกษากฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ท้ังหมดท่ีมีความเกี่ยวข้อง 

4. ความเป็น ไปได้ ด้านการบริหารจัดการ 
( Operation Feasibility) ใ น ก า ร จั ด ตั้ ง           
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี         
ในปัจจุบันยังไม่มีความเป็นไปได้ เนื ่องจากสาเหตุ
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ทางด้านงบประมาณ บุคลากร และจํานวนนักศึกษา        
ก า ร เป ลี ่ย น แ ป ล ง จ า ก ส า ข า น ิต ิศ า ส ต ร ์เป ็น          
คณะนิติศาสตร์เป็นเรื่องสําคัญ จะต้องได้รับความ

ร่วมมือจากหลาย  ๆฝ่าย รวมถึงผู้บริหารจากทางมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาญจนบุรี หากจะทําให้เกิดความเป็นไปได้    
ในการต้ังเป็นคณะนิติศาสตร์จะต้องเร่ิมจากการทําให้

เกิดความพร้อมในการบริหารจัดการจากองค์ประกอบ

ทุกๆ ด้าน เช่น งบประมาณ  บุคลากร และจํานวน

นักศึกษารวมถึงการแบ่งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ

ในการบริหารจัดการจึงจะทําให้การบริหารจัดการ        
คณะนิติศาสตร์เกิดขึ้นได้  

5. ความเป็นไปได้ด้านระยะเวลา (Schedule 
Feasibility) ใ น ก า ร จั ด ต้ั ง ค ณ ะ นิ ติ ศ า ส ต ร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ในปัจจุบ ันยังไม่มี

ความเป็นไปได้ เนื่องจากปัจจุบันสาขาวิชานิติศาสตร์

ไม่ได้มีการจัดเตรียมหรือเตรียมความพร้อมในการ

จ ัด ตั ้ง เป ็น ค ณ ะ น ิต ิศ า ส ต ร ์ ห า ก จ ะ ตั ้ง เป ็น           
คณะนิติศาสตร์ได้อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการ

เตรียมตัว เตรียมความพร้อมอย่างน้อย 3-5 ปี โดย

ระหว่างการเตรียมตัวนั ้นจะต้องค่อยๆ ปรับตัวและ

จัดการแก้ไขปรับปรุงในด้านที่ยังขาดหรือไม่พร้อม

ควบคู่ไปกับการเตรียมตัว 
6. ความเป็น ไปได้ ด้านบุคลากร (Human 

Feasibility) ใ น ก า ร จั ด ต้ั ง ค ณ ะ นิ ติ ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ในปัจจุบ ันยังไม่มี

ความเป็นไปได้ เนื่องจากปัจจุบันบุคลากรสาขาวิชา

นิติศาสตร์มีเพียงอาจารย์ประจําหลักสูตร 5 ท่าน

เท่านั้นท่ีเหลือเป็นบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ท้ังหมดซ่ึงไม่มีความเพียงพอสําหรับ     
ก า ร ต้ั ง เป็ น ค ณ ะ นิ ติ ศ า ส ต ร์  ก า ร จ ะ ตั ้ง เป ็น            
คณะนิติศาสตร์นั้น จะต้องเตรียมความพร้อมในด้าน

บุคลากรในหลายด้าน เช่น ฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการ

และฝ่ายสนับสนุน เพื ่อให้เพ ียงพอต่อการทํางาน

บริหารจัดการคณะนิติศาสตร์ และตรงตามคุณสมบัติ

เบื้องต้นท่ีคณะฯต้องมี 
ค ว า ม เป ็น ไ ป ไ ด ้จ า ก ห ล ัก ก า ร  TELOSH          

ท้ัง 6 ด้านข้างต้นมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของรัฐ

พันธ์ กาญจนรังสรรค์ (2557) ศึกษาเรื่อง “การพัฒนา

ต้นแบบและกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยกีฬาในประเทศ

ไทย” รวม ท้ั งมีความสอดคล้องและครอบคลุม         
กั บหลั กกฎหมาย ว่า ด้ วยหลั ก เกณ ฑ์ การจั ดตั้ ง         
ส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ .ศ. 2555      
ข้อ 3 ท้ัง 11 ประเด็น คือ (1) เหตุผล ความจําเป็น            
(2) พันธกิจ (3) วัตถุประสงค์ จะต้องสอดคล้องกับ

เหตุผลความจําเป็น (4) การจัดองค์กร (5) ระบบ      
ก ารบ ริห าร งาน บุ ค ค ล  (6 ) เป้ าห ม ายผ ลผลิ ต            
(7 ) การควบคุ มมาตรฐานและคุณ ภ าพ ในการ

ดําเนินงาน (8) แหล่งท่ีมาของรายได้ (9) ระบบการ

บริหารจัดการงบประมาณและทรัพย์สิน (10) การ

กํากับตรวจสอบ (11) แผนการดําเนินงาน 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้สําหรับ

ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดต้ังคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏกาญจนบุรี คือ ควรมีการนําผลจากงานวิจัย      
ในคร้ังนี้ไปใช้ประกอบการศึกษาความเป็นไปได้ในการ

จัดต้ังคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

อย่างละเอียดรอบคอบ จะเป็นประโยชน์และช่วยลด

ระยะเวลาในการศึกษา เน่ืองจากงานวิจัยได้รวบรวม

สาเหตุ ท่ี เป็นไปไม่ได้ ในการจัด ต้ังคณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี หากสามารถแก้ไข   
ตามเหตุผลต่างๆ ท่ีได้ศึกษาวิจัยมาแล้ว อาจจะทําให้     
การจัด ต้ั งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กาญจนบุรีเกิดขึ้นได้ 
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การจัดตั้ งคณะนิติ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กาญจนบุรีเกิดขึ้นได้ 
2. ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป คือ 

ควรมีการพัฒ นาเค ร่ือง มือ ไปศึ กษ าโดย วิธี วิ จั ย         
เชิงปริมาณโดยวัดค่าทางสถิติ เปรียบเทียบผลที่ได้

สอดคล้องหรือแตกต่างอย่างไรของปัจจัยทั้ง 6 ด้าน     
ท่ีศึกษาความเป็นไปได้ตามหลักการ TELOSH ในด้าน 
T (Technology and System Feasibility) ด้ านเทคโนโลยี   

และระบบ , E (Economic Feasibility)  ด้ านงบประมาณ ,          
L (Legal Feasibility)  ด้ า น ก ฎ ห ม า ย  ร ะ เบี ย บ 
ข้อบังคับ, O (Operation Feasibility) ด้านการบริหาร

จัดการ , S (Schedule Feasibility) ด้านระยะเวลา 
แ ล ะ  H (Human Feasibility) ด้ า น บุ ค ล า ก ร            
ในการศึกษาเชิงปริมาณจะทําให้สามารถรวบรวมปัจจัย

หลายๆ ด้าน เพ่ือสร้างเคร่ืองมือท่ีมีความซับซ้อน     
ของปัจจัยเหล่านั้นได้ดีย่ิงข้ึน 
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ข้อกําหนดการเขียนตน้ฉบับใน 
“วารสารวิชาการ มหาวทิยาลัยราชภัฏกาญจนบรุี” 

 

คําแนะนําการเขียนต้นฉบับ 
 “วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี” กําหนดออกเป็น ราย 6 เดือน (มกราคม-มิถุนายน 
และกรกฎาคม-ธันวาคม) วัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บทความทางวิชาการ ได้แก่ บทความวิจัย

(research article) บทความ วิชาการปริทรรศน์  (review article) บทความ วิจั ยสื่ อสารอย่ างสั้ น  (short 
communication) และบทความวิชาการ ให้แก่ครู อาจารย์  นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาท้ังภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และแนวคิดระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจ  
 ผลงานทางวิชาการจะต้องไม่เคยลงพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์อื่น 
 
กําหนดการรับพิจารณาบทความ 

1. กําหนดระยะเวลาส่งต้นฉบับ 
1.1 ฉบับท่ี 1 ส่งบทความระหว่างเดือนมกราคม-เมษายน 
1.2 ฉบับท่ี 2 ส่งบทความระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 

2. บทความ  เปิ ดรับจากบุคคลภายใน  และบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุ รี               
โดยผู้สมัครต้องชําระค่าธรรมเนียมในการลงวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี       
บทความละ 2,000 บาท  

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จะรับพิจารณาบทความต่อเม่ือผู้สมัครได้ชําระค่าธรรมเนียมในการลงวารสารวิชาการฯ 
ให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นท่ีเรียบร้อยแล้วเท่านั้น 

4. ในกรณีท่ีผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความแล้ว แต่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
เจ้าของบทความต้องรับผิดชอบในการจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ เงินค่าธรรมเนียมในการสมัคร         
ลงวารสารวิชาการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จะไม่คืนให้แก่ผู้สมัคร  
 

หมายเหตุ  การโอนเงิน  ให้โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี ชื่อบัญชี “วารสารวิชาการ              
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี” เลขท่ี 713-0-63225-9 พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินไปยัง สถาบันวิจัยและ

พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 70 หมู่ท่ี 4 ตําบลหนองบัว อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71190 หรือทาง

โทรสารหมายเลข 0 3453 4030  และโทรสอบถามที่หมายเลข 0 3453  4030 
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การเตรียมต้นฉบับ (ท่านสามารถดาวน์โหลดรูปแบบการเขียนบทความได้ที่ www.kru.ac.th/journal/) 
 มหาวิทยาลัยได้กําหนดรูปแบบการเขียนบทความที่จะลงวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัย ดังน้ี 

1. การจัดเค้าโครงหน้ากระดาษ ขนาด A4 จํานวนไม่เกิน 10 หน้า 
2. กรอบของข้อความหน้ากระดาษ ระยะของหน้ากระดาษในแต่ละหน้ากําหนดดังน้ี 

- ระยะขอบบน 1.25  นิ้ว , ระยะขอบล่าง 1.0  นิ้ว 
- ระยะขอบซ้าย 1.25 นิ้ว , ระยะขอบขวา 1.0  นิ้ว 

3. การใช้แบบตัวอักษรและการจัดหน้า  มีรายละเอียดดังนี้ 
3.1 ตัวอักษรใช้แบบ TH Sarabun PSK เท่าน้ันตลอดท้ังบทความ   
3.2 หมายเลขหน้า อยู่ด้านขวาล่าง 
3.3 การย่อหน้า   ส่วนปก (บทคัดย่อ,Abstract)  ย่อ 7 ตัวอักษร พิมพ์ตัวท่ี 8 
      ส่วนเนื้อหา ย่อ 4 ตัวอักษร พิมพ์ตัวท่ี 5 

4. รายละเอียดต่าง ๆ ของบทความกําหนดดังน้ี 
4.1 ชื่อเรื่อง (Title) 

- ภาษาไทย กําหนดชิดขอบซ้าย ขนาด 18 พอยต์, ตัวหนา 
- ภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ่) กําหนดชิดขอบซ้าย ขนาด 18 พอยต์, ตัวหนา 

4.2 ชื่อผู้นิพนธ์ (Author) 
- ชื่อผู้นิพนธ์ ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ์ กําหนดชิดขอบซ้าย, ขนาด 14 พอยต์, ตัวธรรมดา 
- ชื่อหน่วยงานของผู้นิพนธ์ทุกลําดับ ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  กําหนดชิดขอบซ้าย, ขนาด 
14  พอยต์, ตัวธรรมดา   
เช่น นักศึกษาระดับ......................สาขา..................มหาวิทยาลัย.......................หรือ 
      อาจารย์................................สาขา..................มหาวิทยาลัย...................... 

4.3 บทคัดย่อ (Abstract) 
1) บทคัดย่อ และ Abstract กําหนดวางไว้ชิดซ้าย, ขนาด 14 พอยต์, ตัวหนา 
2) เนื้อความของบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Abstract) บรรทัดแรกจัดย่อหน้า โดย

เว้นระยะจากขอบซ้าย 0.50 นิ้ว ขนาด 14 พอยต์, ตัวธรรมดา และบรรทัดต่อไปกําหนดชิดซ้าย 
4.4 คําสําคัญ (Keyword) ระบุภาษาไทย ขนาดตัวอักษร 14 พอยต์, ตัวหนา ชิดขอบซ้าย เลือกใช้คํา

ท่ีมีความหมายเกี่ยวข้องกับบทความ 
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5. เนื้อหา 
5.1 รายงานการวิจัย ส่วนของเนื้อหาท้ังหมด ควรประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปน้ี 

1) บทนํา 
2) วัตถุประสงค์ 
3) ขอบเขตของการวิจัย 
4) วิธีดําเนินการวิจัย 

-การเก็บรวบรวมข้อมูล 
-การวิเคราะห์ข้อมูล 

5) ผลการวิจัย 
6) สรุปและอภิปรายผล 
7) ข้อเสนอแนะ 
8) เอกสารอ้างอิง 

5.2 บทความวิชาการ ควรประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้ 
1) บทนํา 
2) สาระประเด็นต่าง ๆ 
3) สรุปผลและอภิปรายผล 
4) เอกสารอ้างอิง 

ชื่อหัวข้อ กําหนดชิดซ้าย ขนาด 14 พอยต์, ตัวหนา  
ส่วนของเนื้อความ  กําหนดชิดซ้าย ขนาด 14 พอยต์, ตัวธรรมดา  แบ่งเป็น 2 คอลัมน์ (ระยะห่าง

ระหว่างคอลัมน์ 0.75 ซม. หรือ 0.3 นิ้ว) 
6. ภาพประกอบ เช่น ภาพถ่าย แผนภูมิ ตารางภาพจะต้องชัดเจน (ถ้าเป็นตารางใหญ่พิมพ์แบบเต็มขอบ) 

แสดงเนื้อหาสําคัญของเร่ือง ภาพถ่ายควรเป็นภาพขาว – ดํา มีคําอธิบายภาพประกอบ 
7. เอกสารอ้างอิง/References 

เรียงลําดับชื่อผู้แต่งจาก ก-ฮ  ตามลําดับ (ในกรณีท่ีเอกสารอ้างอิงเป็นภาษาไทย) แล้วตามด้วย 
นามสกุลผู้แต่งจาก A-Z (ในกรณีท่ีเอกสารอ้างอิงเป็นภาษาอังกฤษ) 

 
หมายเหตุ นักศึกษาท่ีส่งบทความวิจัยที่เป็นวิทยานิพนธ์ หรือวารสารนิพนธ์ จะต้องมีคํารับรองจากประธาน หรือ

กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์หลักให้พิจารณาลงพิมพ์เผยแพร่ 
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การส่งต้นฉบับ 
 โปรดสมัครส่งบทความเพ่ือการพิจารณาลงตีพิมพ์เผยแพร่ใน “วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กาญจนบุรี” ในระบบ https://www.kru.ac.th/journal/  พร้อมทั้งจัดส่งสําเนาไฟล์ต้นฉบับบันทึกลงในซีดี    
1 แผ่น พร้อมพิมพ์ต้นฉบับแนบมา 1 ชุด และใบสําคัญการโอนเงินค่าธรรมเนียมในการลงวารสารวิชาการ       
ส่งมาตามท่ีอยู่ด้านล่างนี้ 
 

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ  
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  
เลขท่ี 70 หมู่ 4 ตําบลหนองบัว อําเภอเมือง  
จังหวัดกาญจนบุรี 71190   
(โทรศัพท์ 034 534 030, 0-3453-4059-60 ต่อ 211 , 213 โทรสาร 034 534 030) 
ออนไลน์ : www.kru.ac.th/journal/  
อีเมลล์ : krujournal@hotmail.com  
 
ผลงานของท่านจะได้รับการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา ถ้ามีส่วนท่ีต้องปรับปรุงแก้ไข       

กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ท่านทราบเพ่ือการปรับปรุงแก้ไข เม่ือผู้ เขียนได้แก้ไขความถูกต้องของบทความ         
ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิแล้วบทความจะต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากกองบรรณาธิการแล้ว

เท่านั้นจึงจะนํามาตีพิมพ์ในวารสาร หลังการจัดพิมพ์แล้วเสร็จ ท่านจะได้รับวารสารจํานวน 1 ฉบับ 
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ตัวอย่างการจัดรูปแบบบทความวิจัย 
 

ชื่อเรื่องภาษาไทย TH Sarabun PSK  ขนาด 18  จัดชดิขอบซ้าย ตัวหนา 
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ TH Sarabun PSK  ขนาด 18  จัดชดิขอบซ้าย ตัวหนา 

 
ชื่อผู้เขียนภาษาไทย จินดา  พรหมโชต1ิ),........................................... 2),............................................... 3), 
นักศึกษา     1)นักศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร,ี  
หรือ อาจารย์ 2)คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบรุ,ี  

3)สํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 3 (เชียงใหม่) กระทรวงอุตสาหกรรม 
ชื่อผู้เขียนภาษาอังกฤษ Jinda  Prommachod1), ……………………………….2), ………………………………….3) 

 1)Master Student Science Education. Faculty of Science and Technology.  
 Kanchanaburi Rajabhat University, 

 2)Faculty of Science and Technology. Kanchanaburi Rajabhat University,  

 3)Office of Primary Industries and Mines, Region 3 (Chiang Mai), Ministry  
  of Industry. 

                   

 บทคัดย่อ(TH Sarabun PSK  ขนาด 14 หนา ) 
ย่อ 7 ตัวอักษร กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกก (TH Sarabun PSK  ขนาด 14 ธรรมดา ) 
 

คําสําคัญ : กกกกกก  กกกกกกกกกกก  กกกกกกกกกกกกก  
 
 
 

 
1.25 นิว้ 

 
1.25 นิ้ว 

 
1 นิ้ว 

1 นิ้ว 
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ABSTRACT(TH Sarabun PSK  ขนาด 14 หนา ) 
ย่อ 7 ตัวอักษร aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa (TH Sarabun PSK  ขนาด 14 ธรรมดา ) 
 
Keywords: aaaaa, aaaaaa, aaaaaaaa (TH Sarabun PSK  ขนาด 14 ธรรมดา ) 
 
บทนํา 
ย่อ 4 ตัวอักษร กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
 
วัตถุประสงค์ 
ย่อ 4 ตัวอักษร 1. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกก 

2. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

 
ขอบเขตของการวิจัย  
ย่อ 4 ตัวอักษร กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก     
ดังแสดงในภาพและตารางท่ี 1 

 

 
 

ภาพที่ 1 แสดงจดุเก็บตัวอย่างน้ําของลําห้วยกระเสียว 
 
 
 
 
 

 0.3” 
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176 
 

ตารางท่ี 1 แสดงตําแหน่งและลักษณะจุดเก็บตัวอย่าง  
 

ที่ 
ชื่อ 

จุดเก็บ 
พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง 

ลักษณะบริเวณ 
ละติจูต ลองจิจูต 

     
     
     

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
ย่อ 4 ตัวอักษร  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
 

ย่อ 4 ตัวอักษร  - การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ย่อ 4 ตัวอักษร  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
ย่อ 4 ตัวอักษร  - การวิเคราะห์ข้อมูล 
ย่อ 4 ตัวอักษร  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

 
ผลการวิจัย 
ย่อ 4 ตัวอักษร  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกก     
        กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกก 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
ย่อ 4 ตัวอักษร  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

  0.3” 

  0.3” 
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กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
 
ข้อเสนอแนะ 
ย่อ 4 ตัวอักษร  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความประจําฉบบั 
 

1 รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา   บุญส่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
2 รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา  พรหมมา  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
3 รองศาสตราจารย์ ดร.ทิวัตถ์   มณีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
4 รองศาสตราจารย์ ดร.นพพร   จันทรนําช ู มหาวิทยาลัยศิลปากร (พระราชวังสนามจันทร์) 
5 รองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์   สังข์รักษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
6 รองศาสตราจารย์ ดร.วาณี   ชัยวัฒนสิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กําแพงแสน) 
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์   รวมชมรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา   จงสุขสมสกุล มหาวิทยาลัยนเรศวร   
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา   ตรีสวัสด์ิ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง 
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จําเริญ   คังคะศรี   มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิลุบล    ทองชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังรอง   งามศิริ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธง   บุญเรือง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิราวัฒน์   ชมระกา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์   วันลา   มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑา   จําปาเหลือง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรัณย์พล   วิวรรธมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชนินทร์   มณีดํา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถิต   จําเริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โชคดี    นพวรรณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปราชญ์   ปรัชญาพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มานพ ประธรรมสาร มหาวิทยาลียราชภัฏกาญจนบุร ี 
23 ดร.สรรค์ชัย   กิติยานันท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
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ดร.ณรงคเดช  รัตนานนทเสถียร   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.นิพนธ ศุขปรีดี  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศาสตราจารย ดร.สุทัศน     ยกสาน     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศาสตราจารย ดร.สมบัติ     กาญจนกิจ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย ดร.อภิชัย     พันธเสน     มหาวิทยาลัยรังสิต

ศาสตราจารย ชวน      เพชรแกว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

ศาสตราจารย ดร.เฉลียว    บุรีภักดี     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รองศาสตราจารย ดร.วาณี  ชัยวัฒนสิน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พจนีย     สุขชาวนา

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรพงษ    จรัสโรจนกุล

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงษศักดิ์  รวมชมรัตน

ผูชวยศาสตราจารยมานพ     ประธรรมสาร

นายสุทัศน    กำมณี

นายสมโภชน   สุขชาวนา

ผูชวยศาสตราจารยขวัญนรี    กลาปราบโจร

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรพงษ   จรัสโรจนกุล 

ผูชวยศาสตราจารยณัฎฐดนัย    ไคนุนภา

นายสมโภชน       สุขชาวนา

นางสาวสำอางค ชูศรี

นายเรวัตตะ        กิจจานุลักษ

นางปทมา     ชคัตตรัย 

นางวันวิสา    ใบบัว

นางสาวปทิตตา    บุญอินทร

นางสาวสุนันทา    แกวสอาด

โทรศัพท์ 0-3453-4059-60 ต่อ 211,213

รานราชการ 39/6 ซอยโรงน้ำแข็ง ถ.แสงชูโต  ต.บานใต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000       

RAJAKAN 081-941-2356
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