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ความเปนมา 

ดวยเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

ลงวันท่ี 21 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548 ขอท่ี 13.2.1, 13.2.2 และ 13.3.1, 13.3.2 (สำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 2549: 28-30) ไดกำหนดใหการตีพิมพผลงานวิทยานิพนธหรือบางสวนของผลงาน

วิทยานิพนธ ในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือการเสนอผลงานบางสวนตอที่ประชุมวิชาการท่ี

มีรายงานการประชุม (Proceeding) ในกรณีของนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต และส่ิงพิมพทางวิชาการท่ีมี

กรรมการภายนอกมารวมกล่ันกรอง (Peer Review) ในกรณีของนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต เปน

สวนหน่ึงของเกณฑการสำเร็จการศึกษา และตามมติของการประชุมการพัฒนางานบัณฑิตศึกษา 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภูมิภาคตะวันตก ครั้งท่ี 1/2551 เมื่อวันพุธท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2551 

ไดเห็นชอบใหมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภูมิภาคตะวันตก มีภาระงานรวมกัน คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี รับผิดชอบจัดทำวารสารบัณฑิตศึกษาสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม รับผิดชอบจัดทำวารสารบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมศาสตร และมหาวิทยาลัยราชภัฏ

หมูบานจอมบึง และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับผิดชอบการจัดประชุมทางวิชาการ 

ตอมาที่ประชุมการพัฒนางานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภูมิภาคตะวันตก  

ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันอังคารท่ี 18 พฤศจิกายน 2551 ไดมีมติรับหลักการตามรางโครงการจัดทำ

วารสารบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภูมิภาคตะวันตก และใหมหาวิทยาลัย

ราชภัฏแตละแหงที่รับผิดชอบภาระงานตามมติที่ประชุมครั้งที่ 1/2551 จัดทำรางโครงการเพ่ือเสนอ

ตอที่ประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภูมิภาคตะวันตก ในวันเสารที่ 6 ธันวาคม 2551 ซึ่งท่ี

ประชุมอธิการบดีในครั้งน้ันมีมติเห็นชอบในหลักการตามเสนอ 

 

วัตถุประสงค : เพ่ือเผยแพรผลงานการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมศาสตรของนักศึกษา  

   คณาจารยของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภูมิภาคตะวันตก มหาวิทยาลัย และ 
   สถาบันการศึกษาอื่นๆ และผูสนใจทั่วไป 

 

เจาของ  :  มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภูมิภาคตะวันตก (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัย 

   ราชภัฏกาญจนบุรี) 

สาขาทีเ่ปดรบั : การศึกษา สังคมศาสตร และมนุษยศาสตร 
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การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เรื่อง อาหารจากบัวสาย กลุมสาระการเรียนรู 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5   

อำเภอบางปลามา  จังหวัดสุพรรณบุรี 
DEVELOPMENT OF LOCAL CURRICULUM ON THE TOPIC OF FOOD FROM 
LOTUS STEM IN THE CAREER AND TECHNOLOGY LEARNING AREA FOR 
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พรกมล  สุมงคล / PORNKAMOL SUMONGKOL1 

ปราโมทย จันทรเรือง/ PRAMOTE CHANRUEANG2  

เนติ เฉลยวาเรศ/ NETI CHALOEYWARES3  
 

บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เร่ือง อาหารจากบัวสาย  

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยมี

กระบวนการการพัฒนาหลักสูตร 4 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน 2) การพัฒนาหลักสูตร  

3) การทดลองใชหลักสูตร และ 4) การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร โดยหลักสูตรท่ีพัฒนาข้ึนได

นำไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดดอนกระเบ้ือง อำเภอบางปลามา 

จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 20 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก 1) แบบสัมภาษณ 2) แบบสอบถาม 

3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 4) แบบประเมินทักษะการปฏิบัติกิจกรรม และ  
5) แบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอหลักสูตร การวิเคราะหขอมูล ใชการวิเคราะหเน้ือหา สถิติ

พ้ืนฐาน และสถิติทดสอบที  

 ผลการวิจัยพบวา 1) ผลการศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน พบวา สถานศึกษามีความตองการ
หลักสูตรที่สอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน และผูมีสวนเก่ียวของมีความคิดเห็นวา

ควรมีการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เร่ืองอาหารจากบัวสาย 2) ผลการพัฒนาหลักสูตร ไดจัดทำหลักสูตร

ฉบับราง ซึ่งมีองคประกอบดังนี้ หลักการ จุดมุงหมาย โครงสราง ขอบขายเน้ือหา เวลาเรียน 

แนวการจัดการเรียนรู สื่อ/แหลงเรียนรู การวัดและประเมินผล ผลการประเมินหลักสูตรฉบับรางพบวา 

1นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
2รองศาสตราจารย ดร., อาจารย  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ) 
3อาจารย ดร.,อาจารย  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (อาจารย ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ) 
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มีความเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการและความสามารถของนักเรียน 3) ผลการทดลอง

ใชหลักสูตรพบวา นักเรียนมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับอาหารจากบัวสาย สามารถลงมือปฏบิตักิาร

ประกอบอาหารจากบัวสายตามข้ันตอน สนุกสนานกับการทำกิจกรรม 4) การประเมินผลและปรับปรุง

หลักสูตรพบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง อาหารจากบัวสาย หลังใชหลักสูตรสูงกวา

กอนใชหลักสูตรอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทักษะการปฏิบัติกิจกรรม โดยภาพรวมอยูใน

ระดับดี ความพึงพอใจตอหลักสูตร อยูในระดับมากท่ีสุด  

 

คำสำคัญ: การพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรทองถ่ิน อาหารจากบัวสาย 

 

ABSTRACT 

 The purpose of this research was to develop  local curriculum on the topic of  

food from lotus stem in the subject of career and technology learning for  grade 5 students. 

The curriculum development process consisted of 4 stages as follows: 1) a study of 

fundamental information, 2) a curriculum development, 3) a curriculum implementation, 

and 4) a curriculum assessment and improvement. The research sample includes 20 

students of grade 5 at Wad Donkrabueng School, Bangplama District, Suphan Buri Province. 

The instruments used for data collection are: 1) an interview form, 2) a survey questionnaire,  

3) a learning achievement test, 4) an activity practice skill test, and 5) curricular satisfaction 

scale. Data are analyzed in terms of content analysis, descriptive statistics, and dependent 

samples t – test.  

 The research findings were as follows: 1) A study of fundamental information 
revealed that the school had developed a curriculum that respond to the needs and skills 

of students. All the stakeholders agree that a curriculum development on the topic of food 

from lotus stem was suitable for using to teach the students. 2) Based on the result of the 
study a draft of the curriculum was developed. It consisted of principles, goals, structure, 

scope and content, class schedule, learning management, learning materials, assessment 

and monitoring, and learning plan management  found that the curriculum was conformance 

and suitable. 3) From the experimental used of the curriculum, it was found that students 

were highly interested in the subject and paid attention in learning. They could cook food 
from lotus stem accordingly. They enjoyed learning the subject. 4) The results of evaluation 

and curriculum improvement shown that students’ learning achievement was higher after 
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they were taught with  the developed curriculum on the food from lotus stem at a significance 

level of .05 Overall, activity skill was in a good level and satisfaction of students towards 

the curriculum is in the highest level.  

 

Keywords: curriculum development, local curriculum, food from lotus stem 

 

บทนำ 

  การศึกษาเปนปจจัยหลักในการพัฒนาประเทศใหเปนไปตามแนวทางท่ีพึงประสงค  

การจัดการศึกษาเพ่ือใหสามารถสนองความตองการและความคาดหวังของสังคมน้ัน จำเปนตอง

คำนึงถึงปจจัยแวดลอมตางๆ โดยเฉพาะอยางย่ิง การเปล่ียนแปลงและการพัฒนาอยางตอเน่ืองของ

สังคม ตามแนวคิดที่วา “การศึกษามีสวนเก่ียวของกับคนในชุมชนทุกคน และถือวาชุมชนจะตองมี

สวนเก่ียวของกับกระบวนการศึกษา การจัดการศึกษาที่ดีจะตองคำนึงถึงชุมชนทองถิ่น สนอง 

ความตองการของคนในทองถ่ิน บุคคลท่ีอยูในชุมชนจะตองมีสวนในการตัดสินใจในกิจกรรม 

การเรียนการสอนในสถานศึกษา” (ทัศนา แสวงศักด์ิ, 2548: 43) ดังน้ันการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับ

สภาพปญหาและความตองการของสังคมแตละทองถิ่นเปนการศึกษาท่ีมุงพัฒนาบุคคล ครอบครัว

และชุมชน สงเสริมใหบุคคลมีความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการเรียนรูเพ่ือศึกษาและพัฒนาตนเอง

อยางตอเน่ืองตลอดชีวิต การจัดรูปแบบการศึกษาท่ีเหมาะสมกับบุคคลและชุมชนจะทำใหบุคคลและ

ชุมชนน้ัน ๆ มีความสุข มีการปรับตัวท่ีดี เปนกำลังสำคัญของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

รูจักเลือกรับขาวสารขอมูลที่มีอยูหลากหลายนำมาใชในการดำเนินชีวิตไดอยางเหมาะสม (อุดม  

เชยกีวงศ, 2545: 4) 

 การสงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหมีความเหมาะสมกับทองถิ่นตามหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดหลักการใหสังคมมีสวนรวมในการจัด 

การศึกษาสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถ่ิน และกำหนดคุณภาพผูเรียนตองมี 

ความรูอันเปนสากล (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 2) สอดคลองกับแนวความคิดของสักระวี  
ศรีแสงธรรม (2547: 8-10) ที่กลาวไววาการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหสอดคลองกับความตองการ 

ของผูเรียน และความตองการของทองถ่ินโดยการใชแหลงเรียนรู นกัเรียนจะไดเรียนรูจากประสบการณจรงิ 

ไดฝกปฏิบัติหาความรูและสรุปความรูไดดวยตนเอง จนเปนผูที่คิดเปน ทำเปน รักการอานและ 

เกิดการใฝรูใฝเรียนอยางตอเน่ือง เปนการเรียนรูที่มีความสุข เพราะไดมีโอกาสเรียนรูนอกหองเรียน 

ไดสัมผัสและสัมพันธกับธรรมชาติ สังคม ชุมชนและภูมิปญญาทองถ่ินเปนการสรางประสบการณ

ตรงตอการดำรงชีวิต ไดเรียนรู ไดคนพบสาระความรูที่นอกเหนือจากหนังสือเรียนและครูก็ไดมโีอกาส

แลกเปล่ียนเรียนรูไปกับนักเรียนดวย เปนบรรยากาศการเรียนรูที่มีความสุข สภาพสังคมปจจุบันน้ี 
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ยังมีการเปล่ียนแปลง และมีความกาวหนาทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีทำใหเปนสังคม 

แหลงขอมูลขาวสารหรือสังคมสารสนเทศท่ีความรูทั้งหมดไมไดอยูที่ตัวครูอีกตอไป แตจะมีทั้งท่ีตัวครู 

แหลงขอมลูขาวสารตาง ๆ แหลงการเรียนรู สือ่มวลชน ทีแ่พรหลายท้ังในและนอกประเทศ เปนความรู 

ที่ไมมีพรมแดนและเปนความรูที่ทุกคนในสังคมสามารถเรียนรูไดตลอดเวลา อยางท่ีเรียกวา 

เปนสังคมแหงการเรียนรู (learning society) ดังนั้น กระบวนทัศนของการจัดการเรียนรูที่เคยเนนครู

เปนสำคัญ จึงตองเปลี่ยนบทบาทของครูเปนผูจัดการเรียนรูหรือผูอำนวยการความสะดวกแกผูเรียน

ในการจัดกิจกรรม การเรียนรูก็ตองใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียนตองใหผูเรียนไดมีโอกาส

สืบเสาะแสวงหาความรูจากแหลงการเรียนรูทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน  

 หลักสูตรทองถ่ินจึงเปนการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการอันหลากหลาย

ของทองถ่ิน ชวยพัฒนาผูเรียนใหเกิดความรัก และความภาคภูมิใจเก่ียวกับทองถ่ินของตน หลักสูตร

ทองถิ่นจึงเปนหัวใจสำคัญท่ีจะนำพาสาระการเรียนรูของทองถิ่นไปสูผูเรียน เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรู

ชีวิตจริงในทองถ่ินของตน รวมท้ังการไดรับประสบการณตรงกับชีวิต สภาพเศรษฐกิจสังคม ส่ิงแวดลอม

ที่แทจริง และการเปดโอกาสใหผูใชหลักสูตรไดมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรดวย ในการพัฒนา

หลักสูตรทองถ่ิน สามารถดำเนินการไดโดยปรับโครงสรางเน้ือหา เวลาเรียน กิจกรรมการเรียน 

การสอนและเพ่ิมรายละเอียดของมวลประสบการณที่จัดใหกับผูเรียน โดยจัดเน้ือหาใหผูเรียนไดเรียน

รู เ ร่ืองราวเก่ียวกับประวัติความเปนมา ภูมิปญญาทองถ่ิน วัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ินและ 

การประกอบอาชีพของคนในทองถิ่น ซึ่งเปนการเรียนรูจากชีวิตจริง ทำใหผูเรียนสามารถนำความรู 

ไปปรับใชในการแกปญหาท่ีพบจากการดำรงชีวิตประจำวันไดอยางมีประสิทธิภาพ (ฆนัท ธาตุทอง, 

2550: 176) 

 จากความสำคัญของหลักสูตรทองถิ่นดังกลาวขางตน สถานศึกษาจึงมีหนาท่ีสำคัญ 

ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวางแผนและดำเนินการใชหลักสูตร การเพ่ิมพูนคุณภาพ 
การใชหลักสูตรดวยการวิจัยและพัฒนา การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร จัดทำระเบียบการวัดและ
ประเมินผล (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 35) ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา นอกจาก 

จะพิจารณาใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และรายละเอียดท่ีเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษา หรือหนวยงานตนสังกัดอื่น ๆ ในระดับทองถ่ินแลว สถานศึกษายังสามารถพัฒนาหลักสูตร

เพ่ิมเติมในสวนท่ีเก่ียวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถ่ินและความตองการของ 

ผูเรียน ดังที่สงัด อุทรานันท (2539: 307) ไดกลาววาหลักสูตรแตละทองถิ่นยอมแตกตางกันไป  
ครูในฐานะผูนำหลักสูตรไปใชในโรงเรียนควรจัดกิจกรรมการเรียนรูใหเหมาะสมกับวัย สอดคลองกับ

หลักการ จุดหมาย โครงสรางและสาระการเรียนรูตามธรรมชาติวิชา อีกท้ังหลักสูตรที่สรางขึ้นจำเปน
ตองสอดคลองกับสภาพปญหาและสภาพความตองการของสังคมที่ใชหลักสูตรน้ัน ๆ 
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 ดวยลักษณะภูมิศาสตรของอำเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี มีสภาพพ้ืนท่ีทั่วไป 

เปนท่ีราบลุม มีลำหวย หนอง คลอง บึง มีบัวสายซ่ึงเปนพืชท่ีมีในทองถ่ินข้ึนเองตามธรรมชาติ 

เปนจำนวนมากและมีตลอดทั้งป บัวสายหรือบัวกินสายเปนพืชน้ำลมลุก กานดอกเรียกวา สายบัว  

นำมารับประทานได ดอกบัวสายบานตอนกลางคืน หุบในตอนสายของวันรุงขึ้น และบานอยูประมาณ 

3-4 วัน (กมลวรรณ เตชะวนิช, 2554: 24) โดยเฉพาะบานดอนกระเบ้ืองซึ่งมีหนองน้ำท่ีมีสายบัว

ตลอดท้ังป ชุมชนไดใชประโยชนจากสายบัวของบัวสายไดอยางหลากหลาย ทั้งนำมาทำเปนอาหาร

คาวและอาหารหวาน และเก็บมาขายเพ่ือเปนรายได ปจจุบันอาหารจากบัวสายบางอยาง เชน ขนม

สายบัว ที่เกิดจากภูมิปญญาของคนรุนกอนในการนำสวนของพืชมาทำขนมกำลังจะสูญหายไป 

เน่ืองจากปจจุบันอิทธิพลของการแพรกระจายทางวัฒนธรรมของชาติตะวันตกท่ีเนนทางดาน 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ความหรูหรา ทันสมัย ไดแทรกซึมเขาสูสังคมไทย สงผลใหวิถีชีวิต 

ของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต โดยเฉพาะเยาวชนผูซึ่งออนดอยความรูและประสบการณ  

จึงรับเอาขนบธรรมเนียมหรือวัฒนธรรมชาติตะวันตกมาปฏิบัติ ปญหาท่ีตามมาคือ เยาวชน 

ขาดความรูความเขาใจท่ีถูกตองในเร่ืองโภชนาการ ทำใหเยาวชนไมใหความสำคัญท่ีจะรับประทาน

อาหารไทยในชีวิตประจำวันเทาท่ีควร (สุวรรณา เรืองกาญจนาเศรษฐ, 2547: 296)  

 จากแนวคิดและเหตุผลท่ีกลาวมาขางตน การจัดทำหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู จึงตองเนนท้ังดานความรู ความคิด ความสามารถ คุณธรรม กระบวนการ

เรียนรูโดยสอดคลองกับประโยชนของผูเรียน ผูปกครอง โรงเรียน และทองถิ่น ผูวิจัยในฐานะครู 

ผูสอนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี จึงสนใจที่จะพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเร่ือง 

อาหารจากบัวสาย กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปที่ 5 อำเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี จัดเปนหนวยการเรียนรูหนวยหน่ึงโดยสอดแทรก

ในสาระท่ี 1 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เพ่ือใหนักเรียนไดตระหนัก เห็น 

ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงประโยชนและคุณคาของอาหารพ้ืนบาน โดยใหภูมิปญญา
ทองถิ่นมีสวนรวมในการจัดทำหลักสูตรที่เหมาะสมกับสภาพความตองการและสังคมในทองถิ่น 

นักเรียนไดมีความรูและมีทักษะพ้ืนฐานในการทำอาหารจากบัวสาย เปนการใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชนและสามารถพัฒนาสูอาชีพตอไป  
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หลักสูตรทองถิ่น เรื่อง อาหารจากบัวสาย กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี   

2) เพ่ือพัฒนาหลักสูตร  3)  เพ่ือทดลองใชหลักสูตร  และ 4) เพ่ือประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร  
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วิธีดำเนินการ 
 ขอบเขตการวิจัย 

 1.   กลุมตัวอยาง   

   กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2555 

โรงเรียนวัดดอนกระเบ้ือง อำเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 20 คน ซึ่งไดจากการเลือก

แบบเจาะจง (purposive sampling) 

 2.   ตัวแปรในการวิจัย ไดแก หลักสูตรทองถ่ิน เร่ือง อาหารจากบัวสาย ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน  ทักษะการปฏิบัติกิจกรรม ความพึงพอใจตอหลักสูตรทองถ่ิน  

 3.   เนื้อหา ความรูเร่ือง อาหารจากบัวสาย เปนหนวยการเรียนรูหน่ึงของกลุมสาระ 

การเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยสอดแทรก 

ในสาระท่ี 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว มาตรฐาน ง 1.1 เขาใจการทำงาน มีความคิดสรางสรรค  

มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทำงานรวมกัน 

และทักษะการแสวงหาความรู มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช

พลังงาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอม เพ่ือการดำรงชีวิตและครอบครัว ตัวชี้วัดท่ี 2 การเตรียม ประกอบ 

จัดอาหารใหสมาชิกในครอบครัว และตัวชี้วัดที่ 4 มีจิตสำนึกในการใชพลังงานและทรัพยากร 

อยางประหยัดและคุมคา ผูวิจัยไดกำหนดเน้ือหาของหลักสูตรทองถ่ิน เร่ือง อาหารจากบัวสาย  

เปน 2 สวน คือ หลักสูตรภาคทฤษฎี หลักสูตรภาคปฏิบัติ   

  4.   ระยะเวลา ระยะเวลาในการทดลองใชหลักสูตรในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2555 

ใชระยะเวลา จำนวน 5 สัปดาห 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 1.   แบบสัมภาษณความตองการการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น จากผูบริหารโรงเรียน 

วัดดอนกระเบ้ือง ครูผูสอนในกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี คณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน  ภูมิปญญาทองถ่ิน ผูปกครองนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 

 2.   แบบสอบถามความตองการเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินจากนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

 3.   หลักสูตรทองถ่ิน  เร่ือง อาหารจากบัวสาย 

 4.   แผนการจัดการเรียนรู จำนวน  5 แผน  

 5.   แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เปนแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิด 4 ตวัเลือก 

จำนวน 30 ขอ มีคาความยากงาย (p) ระหวาง 0.32 ถึง 0.92 คาอำนาจจำแนก ระหวาง 0.21 ถึง 
0.65 คาความเช่ือมั่น  เทากับ  0.814 
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 6.   แบบประเมินทักษะการปฏิบัติกิจกรรม โดยอิงเกณฑประเมิน (rubric assessment) 

กำหนดเกณฑการประเมินเปนระดับคะแนน 5 ระดับ (5, 4, 3, 2, 1)  

 7.   แบบสอบถามความพงึพอใจตอหลกัสตูร ตามวิธีของลเิคอรท (Likert) แบบมาตราสวน

ประมาณคา (rating scale) มี 5 ระดับ   

 การดำเนินการวิจัย 

 ผูวิจัยไดนำแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรตางๆ มาสังเคราะห เพ่ือนำมาเปน 

กรอบแนวคดิในการพัฒนาหลกัสูตรทองถิน่ เร่ือง อาหารจากบวัสาย กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ

และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 อำเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี  

ซึ่งดำเนินการตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 4 ขั้นตอน คือ 

 ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐาน  

 การดำเนินการวิจัยในขั้นตอนนี้เพ่ือใหไดขอมูลที่จำเปนสำหรับการวางแผนสราง

หลักสูตรโดยการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ และศึกษา

ความตองการเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน รวมทั้งเน้ือหาสาระในการจัดทำหลักสูตรเรื่อง

อาหารจากบัวสาย โดยการสัมภาษณผูบริหารโรงเรียนวัดดอนกระเบ้ือง จำนวน 1 คน ครูผูสอน 

กลุมสาระการเรียนรูและเทคโนโลยี จำนวน 1 คน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียน 

วัดดอนกระเบ้ือง จำนวน 1 คน ภูมิปญญาทองถ่ิน จำนวน 1 คน ผูปกครอง จำนวน 5 คน รวม

ทั้งหมด 9 คน โดยใชการสัมภาษณแบบมีโครงสราง และใชแบบสอบถามกับนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดดอนกระเบ้ือง จำนวน 20 คน ผูวิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง 

และใชการวิเคราะหเน้ือหา (content analysis) และนำเสนอแบบพรรณนาความ                                                            

 ขั้นตอนท่ี 2 การพัฒนาหลักสูตร   

 1.   การพัฒนาหลักสูตร (ฉบับราง) ดำเนินการโดย 1) นำขอมูลท่ีไดจากแบบสัมภาษณ 

แบบสอบถาม และจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน มาจัด
ทำเปนโครงรางหลักสูตรทองถ่ิน เร่ือง อาหารจากบัวสาย ซึ่งประกอบดวย หลักการ จุดมุงหมาย 

โครงสราง ขอบขายเน้ือหา เวลาเรียน แนวการจัดการเรียนรู สื่อ/แหลงเรียนรู การวัดและประเมินผล  

แผนการจัดการเรียนรู 2) สรางแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือเสนอแนวทางการนำหลักสูตรไปใชโดย 
การกำหนดเน้ือหา สาระสำคัญและเวลา จุดประสงคการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู แหลงเรียนรู  

สื่อการเรียนการสอน  การวัดผลและประเมิน ตามโครงสรางหลักสูตรท่ีพัฒนาข้ึน จำนวน 5  แผน  

 2.   การประเมินหลักสูตร (ฉบับราง) นำโครงรางหลักสูตรทองถ่ิน และแผนการจัด 
การเรียนรูที่ผูวิจัยสรางข้ึนใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตร ดานเน้ือหา 

ดานวัดผลและประเมินผล จำนวน 5 คน พิจารณาตรวจสอบโดยใชการประเมินดัชนีความสอดคลอง 

(IOC) ไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00 
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 3.   การปรับปรุงหลักสูตร (ฉบับราง) นำผลการประเมินหลักสูตร (ฉบับราง) และ 

ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญโดยใหเพ่ิมเติมรายละเอียดของการประเมินผลงานนักเรียน ผูวิจัย 

ไดปรับปรุงแกไขแบบประเมินผลงานนักเรียนโดยใชเกณฑการประเมินของรูบริค (rubic) เพ่ือใชเปน

เคร่ืองมือในการทดลองตอไป 
 ขั้นตอนท่ี 3  การทดลองใชหลักสูตร 

 การดำเนินการวิจัยในข้ันตอนน้ี เปนการนำหลักสูตรท่ีพัฒนาข้ึนและไดปรับปรุงแกไข

เรียบรอยแลวไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง โดยกอนการทดลองทำการทดสอบกอนเรียน หลังจากน้ัน

จึงดำเนินการสอน ดวยหลักสูตรทองถ่ินท่ีพัฒนาข้ึน โดยใชแผนการจัดการเรียนรู จำนวน 5 แผน ซึ่งมี

รายละเอียดดังน้ี   

 แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เปนการจัดการเรียนรูเก่ียวกับประวัติความเปนมาของบัวสาย 

และการจำแนกสกุลและพันธุทางพฤกษศาสตรของบัว ผูวิจัยจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใหนักเรียน

แตละกลุมศึกษาเก่ียวกับประวัติความเปนมาของบัวจากใบความรู และสรุปความรูที่ไดตอบคำถาม

ในใบกิจกรรม นักเรียนสามารถอธิบายประวัติความเปนมาของบัว สามารถจำแนกบัวตามสกุลและ

พันธุทางพฤกษศาสตร และนักเรียนสามารถทำกิจกรรมตามใบกิจกรรมไดถูกตองและสวยงาม เมื่อมี

การนำเสนอผลงานนักเรียนกลาท่ีจะแสดงออก และสนุกสนานในการทำกิจกรรม 

 แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เปนการจัดการเรียนรูเก่ียวกับลักษณะของบัวสาย ประโยชน

ของบัวสาย คณุคาทางอาหารของบัวสาย ผูวิจยัไดนำเขาสูบทเรียนโดยใหนกัเรียนเลนเกม แตละกลุม
ศึกษาใบความรู เก่ียวกับชนิดและลักษณะของบัวสาย ประโยชนและคุณคาทางอาหารของ 

บัวสาย จากน้ันใหนักเรียนสรุปความรูตอบคำถามในใบกิจกรรม นักเรียนสามารถเขียนแผนผัง 

ความคิดประโยชนของบัวสาย เขียนแผนผังความคิดสรุปชื่อบัวท่ีรูจัก สามารถศึกษาความรูเพ่ิมเติม

ในอินเทอรเน็ตในหองสมุดของโรงเรียนได ซึ่งนักเรียนสวนใหญสามารถปฏิบัติกิจกรรมไดดี 

 แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 เปนการจัดการเรียนรูเก่ียวกับชื่ออาหารท่ีทำมาจากบัวสาย  
บอกวัสดุ อุปกรณ เครื่องปรุงของอาหารจากบัวสาย และอธิบายข้ันตอนการประกอบอาหารจาก 

บัวสาย ผูวิจัยนำนักเรียนไปศึกษาแหลงเรียนรู และแบงกลุมศึกษาใบความรู เร่ือง อาหารจากบัวสาย 

แลวอภิปรายในกลุมถึงสวนผสม เครื่องปรุง และวัสดุอุปกรณ ขั้นตอนการประกอบอาหาร  

พรอมเขียนแผนการทำงานในใบกิจกรรม  มีการนำเสนอผลงานนักเรียนทุกกลุม ซึ่งพบวานักเรียน

กลาท่ีจะแสดงออก มีความรวมมือในการทำงาน และสนุกสนานกับการทำกิจกรรม นักเรียนสามารถ
วาดภาพอาหารจากบัวสาย 

 แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 เปนการจัดการเรียนรูเก่ียวกับการประกอบอาหารจากบัวสาย 

ผูวิจยั นำเขาสูบทเรียนโดยใหรองเพลงทำใหเกิดความสนุกสนาน จากน้ันใหนกัเรียนแตละกลุมรวมกัน

ศึกษาใบความรู เร่ือง การประกอบอาหารจากบัวสาย แลวอภิปรายในกลุม ถึงสวนผสม เคร่ืองปรุง 

และวัสดุอุปกรณ ขั้นตอนการประกอบอาหาร ฝกปฏิบัติจริงตามข้ันตอนตามใบกิจกรรม โดยครู 
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คอยดูแล ใหคำแนะนำ พรอมทั้งบันทึกสังเกตพฤติกรรมและการประเมินทักษะการปฏิบัติกิจกรรม 

ในดานข้ันเตรียมปฏิบัติกิจกรรม และผลงานอาหารจากบัวสาย ทุกกลุมแลกเปล่ียนกันชิมเพ่ือเปรียบเทียบ

รสชาติและนำเสนอผลงาน นักเรียนแตละกลุมรวมแสดงความคิดเห็น  

 แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 เปนการจัดการเรียนรูเก่ียวกับการประกอบอาหารจากบัวสาย 

ผูวิจัยและภูมิปญญาทองถ่ินรวมกันดำเนินกิจกรรมโดยใหนักเรียน แตละกลุมรวมกันศึกษาใบความรู 

เร่ือง การประกอบอาหาร แลวอภิปรายในกลุมถึง สวนผสม เคร่ืองปรุง และวัสดุอุปกรณ ขั้นตอน 

การประกอบอาหาร โดยภูมิปญญาทองถ่ิน อธิบาย สาธิตการตมกะทิสายบัว และขนมสายบัว  

การหอขนมสายบวั นกัเรียนฝกปฏิบตัจิรงิตามขัน้ตอน ครแูละภูมปิญญาทองถ่ินคอยดูแล ใหคำแนะนำ 

ระหวางปฏบิตักิิจกรรม ครผููสอนสอดแทรกคณุธรรมในการรกัษาความสะอาด ความสนใจ รวมมอืกนั

ทำกิจกรรม จากน้ันทุกกลุมแลกเปล่ียนกันชิมเพ่ือเปรียบเทียบรสชาติและนำเสนอผลงาน นักเรียน

แตละกลุมรวมแสดงความคิดเห็น 

 ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร                                                                                           

 การประเมินผลกอนใชหลักสูตรทองถ่ิน เร่ือง อาหารจากบัวสาย กลุมสาระการเรียนรู

การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนท่ีผูวิจัยสรางข้ึน เพ่ือตรวจสอบความรูพ้ืนฐานของนักเรียนเก่ียวกับหลักสูตรทองถ่ิน  

โดยการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังใชหลักสูตร ประเมินทักษะ

การปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนใหครอบคลุม เหมาะสม และสอดคลองกับจุดประสงคที่จะ 

วัดเปนแบบประเมินตามสภาพจริง และประเมินความพึงพอใจตอหลักสูตร เปนการประเมินผล
หลังจากการเรียนหลักสูตรทองถิ่น เร่ือง อาหารจากบัวสาย โดยใชแบบสอบถาม เก่ียวกับการแสดง

ความคิดเห็น ความรูสึก และความพึงพอใจของนักเรียน จากน้ันจึงวิเคราะหขอมูล โดยใชคาเฉลี่ย 

( x̄ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบที (t-test)  
 

ผลการวิจัย 
 จากการดำเนินตามข้ันตอนการวิจัย  4 ขั้นตอน สรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 

 1.  ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐาน พบวา การศึกษาขอมูลพื้นฐานสำหรับการพัฒนา
หลักสูตร เปนการศึกษาเพ่ือใหไดขอมูลเก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการตาง ๆ รวมท้ังการสัมภาษณ

สอบถามแนวคิด ความจำเปน และขอเสนอแนะในการจัดทำหลักสูตรกับผูทีม่สีวนเก่ียวของ สรปุไดวา
ตองการใหมีการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น เร่ือง อาหารจากบัวสาย เน่ืองจากเห็นความสำคัญ 

ของการอนุรักษอาหารพ้ืนบานจากพืชในทองถ่ิน การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตรใหสอดคลอง 

กับความสนใจและความถนัดของผูเรียน ฝกทักษะ กระบวนการคิดการจัดการ เผชิญสถานการณ 

และการประยุกตความรูมาใช เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทำได  
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คิดเปน ทำเปน และเกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง รวมท้ังปลูกฝงคุณธรรม คานิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค นักเรียนไดมีความรูและมีทักษะพ้ืนฐานในการทำอาหารจากบัวสายจากภูมิปญญา

ทองถ่ินสามารถนำไปใชในชีวิตประจำวันได เปนการนำทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ินมาใช 

ใหเกิดประโยชน 

  2. ผลการพัฒนาหลักสูตรฉบับราง เร่ือง อาหารจากบัวสาย ซึ่งประกอบดวย  

  หลักการ 

  การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เร่ือง อาหารจากบัวสาย เปนหลักสูตรท่ีพัฒนาข้ึน เพ่ือให

เหมาะสมตามสภาพและความตองการของทองถิ่น นักเรียนเห็นความสำคัญของอาหารจากบัวสาย

ซึ่งเปนพืชที่มีในทองถ่ินและคุณคาในการอนุรักษอาหารพ้ืนบาน ไดฝกทักษะดานการปฏิบัติกิจกรรม 

การประกอบอาหารจากบัวสายเพ่ือเสริมสรางประสบการณการเรียนรู สามารถนำไปใชในชีวิต

ประจำวัน เปนหลักสูตรที่สามารถยืดหยุนไดทั้งดานเน้ือหา เวลา และการจัดการเรียนรู เปนหลักสูตร

ที่สอดคลองกับวิสัยทัศน และคุณภาพของนักเรียนตามกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

และเทคโนโลยี โดยมุงเนนการมีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการ 

แกปญหา ทักษะการทำงานรวมกัน และทักษะการแสวงหาความรู มีคุณธรรม และลักษณะนิสัย 

ในการทำงาน 

  จุดมุงหมาย 

                ในการจัดหลักสูตรทองถ่ิน เร่ือง อาหารจากบัวสาย กลุมสาระการเรียนรูการงาน

อาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 อำเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี 

มีจุดมุงหมายดังน้ี 

  1) นักเรียนมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับอาหารจากบัวสาย   

  2) นักเรียนเกิดทักษะการปฏิบัติกิจกรรมการประกอบอาหารจากบัวสาย สามารถ
นำความรูที่เกิดจากการเรียนไปใชประโยชนในการดำรงชีวิต 

  3) นักเรียนมีความพึงพอใจตอหลักสูตรอาหารจากบัวสาย   

  โครงสราง 
  เพ่ือใหการจัดการเรียนรูหลกัสูตรทองถ่ิน เร่ือง อาหารจากบัวสาย กลุมสาระการเรียนรู

การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 อำเภอบางปลามา จังหวัด

สุพรรณบุรี เปนไปตามหลักการ จุดมุงหมาย ผูวิจัยจึงกำหนดโครงสรางของหลักสูตร ซึ่งประกอบดวย
เน้ือหาดังตอไปนี้ 

  1) ประวัติความเปนมาและการจำแนกสกุลของบัวสาย 

  2) ลักษณะของบัวสายและประโยชนของบัวสาย 

  3) อาหารจากบัวสาย 

  4) การประกอบอาหารจากบัวสาย  
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  ขอบขายเนื้อหา 

  ขอบขายเน้ือหาหลักสูตรทองถ่ิน เร่ือง อาหารจากบัวสาย กลุมสาระการเรียนรู 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 อำเภอบางปลามา จังหวัด

สุพรรณบุรี ผูวิจัยไดจัดมวลความรูและประสบการณใหกับนักเรียน ดังตอไปนี้ 

  1) หลักสูตรภาคทฤษฎี ประกอบดวยเน้ือหาดังตอไปนี้ 

    1.1)  ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับบัวสาย 

    1.2)  ประวัติความเปนมาของบัวสาย 

    1.3)  การจำแนกสกุลและพันธุทางพฤกษศาสตรของบัว 

    1.4)  ชนิดและลักษณะของบัวสาย 

    1.5)  ประโยชนของบัวสาย 

    1.6)  การประกอบอาหารจากบัวสาย 

  2) หลกัสูตรภาคปฏิบตั ิ การประกอบอาหารจากบัวสาย ประกอบดวยเน้ือหาดังตอไปนี ้ 

    2.1)  ยำสายบัว 

    2.2)  สมตำสายบัว 

    2.3)  ตมกะทิสายบัวกับปลาทู 

    2.4)  ขนมสายบัว 

                   การจัดเวลาเรียน 

  หลักสูตรทองถ่ิน เร่ือง อาหารจากบัวสาย กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ผูวิจัยไดกำหนดเวลาเรียน จำนวน 5 สัปดาห 

สัปดาหละ 2 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 10 ชั่วโมง ซึ่งสามารถยืดหยุน ปรับเปลี่ยนไดตามความตองการของ

นักเรียนและทองถ่ิน 
  แนวทางการจัดการเรียนรู   

  การจัดกิจกรรมการเรียนรู ใหนักเรียนแตละกลุมศึกษาความรูจากใบความรู และสรุป

ความรูที่ไดตอบคำถามในใบกิจกรรม รวมกันอภิปราย ซักถามตามประเด็นเก่ียวกับขั้นตอนและ 
ผลของการปฏิบัติงาน และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน โดยการใชเกม การเขียนแผนผัง

ความคิด ศึกษาความรูเพ่ิมเติมจากอินเทอรเน็ตและหองสมุดของโรงเรียน ผูวิจัยรวมกับภูมิปญญา

ทองถ่ิน อธิบาย สาธิตการทำอาหารจากบัวสาย นักเรียนฝกปฏิบัติจริงตามข้ันตอน ครูและภูมิปญญา
ทองถ่ินคอยดูแล ใหคำแนะนำ ระหวางปฏิบัติกิจกรรมครูผูสอนสอดแทรก คุณธรรม จริยธรรม 

และคุณลักษณะอันพึงประสงค โดยนักเรียน ฝกการทำงานเปนกลุม ดวยความรับผิดชอบ และ

ทำงานจนสำเร็จ    
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  สื่อ/แหลงเรียนรู    

  สื่อ/แหลงเรียนรูในการเรียนการสอนไดแกใบความรู ใบกิจกรรม รูปภาพ แหลงเรียนรู

ในชุมชน วัสดุและอุปกรณที่ใชในการประกอบอาหารจากบัวสาย ภูมิปญญาทองถ่ิน เพลง เกม 

คอมพิวเตอร 

    การวัดผลและประเมินผล                                                                                                                        

  ผูวิจัยไดใชวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย โดยทำการประเมินผลกอนเรียน 

ระหวางเรียน และหลังเรียน ซึ่งประเมินผลใหครอบคลุมทั้งดานพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย  

มีรายละเอียดการประเมินดังน้ี   

  1) การประเมินผลกอนใชหลักสูตรทองถิ่น โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 

ทางการเรียนท่ีผูวิจัยสรางข้ึน 

  2) การประเมินผลระหวางใชหลักสูตร เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเรียนรูระหวางเรียน

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ใชแบบประเมินดานทักษะการปฏิบัติกิจกรรมตามสภาพจริง 

โดยอิงเกณฑการประเมินของรูบริค (rubic)    

  3) ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนตอหลกัสูตร โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจ 

เพ่ือประเมินผลหลังการใชหลักสูตร 

 3.  ผลการทดลองใชหลักสูตร นำหลักสูตรไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 

โรงเรียนวัดดอนกระเบ้ือง จำนวน 20 คน ผูวิจัยดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู ตามแผนการจัด 

การเรียนรู จำนวน 5 แผน โดยใชเวลาทดลอง 10 ชั่วโมง พบวา นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรม 

การประกอบอาหารจากบัวสายได และมีความรูความเขาใจในขั้นตอนการทำอาหารจากบัวสาย 

เปนอยางดี 

 4.  ผลการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร  พบวา   

  4.1  คะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง อาหารจากบัวสาย ของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนตามหลักสูตรที่พัฒนาข้ึน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางท่ี 1   
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ตารางที่ 1  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกอนกับหลังเรียนหลักสูตรทองถ่ิน  

 เร่ือง อาหารจากบัวสาย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 

 

 

 4.2  ผลการประเมินทักษะการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5  

ที่เรียนตามแผนการจัดการเรียนรูที่ 1-3 ในหลักสูตรทองถ่ิน เร่ือง อาหารจากบัวสาย อยูในระดับดี 

ดังตารางท่ี  2   

 

ตารางที่ 2   ผลดานทักษะการปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรูที่ 1-3 เร่ือง อาหารจาก 

 บัวสาย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5  

  

ผลสัมฤทธิ ์ n X  D 
 
D2 t p 

กอนใชหลักสูตร 20 15.15 
208 2332 15.603* .000  

หลังใชหลักสูตร 20  25.55 
   * P < 0.05 

 4.3  ผลการประเมินทักษะการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียน

ตามแผนการจัดการเรียนรูที่ 4-5 ในหลักสูตรทองถิ่น เร่ือง อาหารจากบัวสาย อยูในระดับดี  

ดังตารางท่ี  3   

(n=20)  

รายการประเมิน 
ทักษะการปฏิบัติกิจกรรม 

แปลผล 
X  S.D. 

1.  วางแผนรวมกัน  4.30 0.65 ดี 
2.  ทํางานท่ีไดรับมอบหมาย 4.30 0.73 ดี 
3.  การปฏิบัติตามข้ันตอน 4.25 0.85 ดี 
4.  การแกไขปรับปรุงระหวางการปฏิบัติงาน 4.25 0.78 ดี 
5.  ผลงาน 
6.  การนําความรูที่ไดรับมาประยุกตใช 
    สามารถใหคําแนะนํากลุมอื่นได 

รวมเฉลี่ย 

4.50 
4.05 

 
4.27 

0.51 
0.51 

 
0.68 

ดีมาก 
ดี 
 
ดี 
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ตารางที่ 3  ผลดานทักษะการปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรูที่ 4-5 เร่ือง อาหารจาก 

 บัวสาย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 

 

รายการประเมิน 
ทักษะการปฏิบัติ

กิจกรรม แปลผล 

X  S.D. 
ขั้นเตรียมปฏิบัติกิจกรรม 
1.  วางแผนการปฏิบัติงาน  

 
3.95 

 
0.51 

 
ดี 

2.  เตรียมวัสดุอุปกรณเคร่ืองมือเครื่องใช                4.25 0.63 ดี 
3.  การรักษาความสะอาดของผูปรุงและภาชนะอุปกรณ 4.35 0.48 ดี 
ขั้นระหวางการปฏิบัติกิจกรรม 
1.  การปฏิบัติงานตามขั้นตอน 

 
4.05 

 
0.60 

 
ดี 

2.  การรักษาความสะอาดของกระบวนการปรุงอาหาร 4.35 0.48 ดี 
3.  การใชเคร่ืองมืออุปกรณ 4.00 0.56 ดี 
ผลงานอาหารจากบัวสาย 
1.  รสชาติของอาหาร 

 
4.20 

 
0.52 

 
ดี 

ผลงานอาหารจากบัวสาย 
1.  รสชาติของอาหาร 

 
4.20 

 
0.52 

 
ดี 

2.  ความสะอาดของอาหาร 4.60 0.50 ดีมาก 
3.  ความคิดสรางสรรคในการจัดตกแตงอาหาร 4.15 0.67 ดี 

รวม 4.21 0.55 ดี 

 4.4  คาเฉล่ียของคะแนนความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอหลักสูตรทองถ่ิน เร่ือง อาหาร

จากบัวสาย พบวา นักเรียนมี คะแนนเฉล่ียเทากับ 4.64 อยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด ดังตารางท่ี 4 
 

(n=20)
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ตารางที่ 4  ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอหลักสูตรทองถ่ิน เร่ือง อาหารจากบัวสาย ของนักเรียน 

 ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

 

รายการประเมิน 
ความพึงพอใจ 
ที่มีตอหลักสูตร แปลผล 
X  S.D. 

1.  หลักสูตรทองถิ่น เร่ือง อาหารจากบัวสาย ทําใหไดรับความรู   
     เก่ียวกับประวัติความเปนมาของทองถิ่นมาก 

4.85 0.36 มากที่สุด 

2.  หลักสูตรทองถิ่น เร่ือง อาหารจากบัวสาย มีคุณคาและมีประโยชน
ตอการดํารงชีวิตในปจจุบัน 

4.15 0.58 มาก 

3.   สาระการเรียนรูในหลักสูตรเหมาะสมกับเวลา 4.45 0.75 มาก 
4.   สาระการเรียนรูในหลักสูตรสอดคลองกับวิถีชีวิตและความสําคัญ

ของการนําทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ินมาใชใหเกิดประโยชน 
4.60 0.50 มากที่สุด 

5.   การจัดกิจกรรมการเรียนรูมีหลายรูปแบบนาสนใจ 4.75 0.44 มากที่สุด 
6.   การเรียนรูเร่ือง อาหารจากบัวสาย ทําใหทราบประวัต ิ
      ความเปนมาของบัวสายในทองถ่ิน 

4.85 
 

0.36 มากที่สุด 
 

7.   การเรียนรูเร่ือง อาหารจากบัวสาย ทําใหทราบลักษณะของ 
      บัวสายและประโยชนของบัวสาย 

4.65 0.48 มากที่สุด 

8.   การเรียนรูเร่ือง อาหารจากบัวสาย ทําใหทราบขั้นตอน 
      การประกอบอาหารจากบัวสาย  

4.85 0.36 มากที่สุด 

9.   นักเรียนมีความสุขและสนุกสนานกับการเรียนในหลักสูตรทองถิ่น  
เร่ือง อาหารจากบัวสาย 

4.45 0.68 มาก 

10.  เน้ือหาในหลักสูตรทองถ่ิน เร่ือง อาหารจากบัวสาย ม ี
       ความเหมาะสมกับระดับชั้นเรียนและนาสนใจ ทําใหอยากเรียนรู 

4.60 0.50 มากที่สุด 

11.  นักเรียนรูสึกประทับใจที่ไดจากปฏิบัติกิจกรรมการเรียนโดยเนน
การปฏิบัติจริงใน การประกอบอาหารและเรียนรูนอกสถานที่ 

4.65 0.48 มากที่สุด 

12.  นักเรียนคิดวาการเรียนตามหลักสูตรทองถ่ิน เร่ืองอาหารจาก 
        บัวสาย ทําใหเกิดความสํานึกรักและภาคภูมิใจในทองถิ่น 
        ของตนเอง 

4.80 0.52 มากที่สุด 

(n=20)
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ตารางที่ 4  ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอหลักสูตรทองถ่ิน เร่ือง อาหารจากบัวสาย ของนักเรียน 

 ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 (ตอ) 

อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยมีประเด็นท่ีจะนำมาอภิปรายตามลำดับขั้นตอน ดังตอไปนี้ 

 1.  ผลการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น เร่ือง อาหารจากบัวสาย 

แบงออกเปน 3 ขั้น คือ 1) ผลการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานจากการศึกษาเอกสาร 2) ผลการศึกษาขอมูล

พ้ืนฐานจากการสัมภาษณ 3) ผลการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานจากการสอบถามนักเรียน พบวา ตองการ

ใหมีการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เร่ือง อาหารจากบัวสาย โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตร

ใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน เห็นความสำคัญของการอนุรักษอาหาร

พ้ืนบานจากพืชในทองถ่ิน สอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการ (2551: 35) ที่สงเสริมใหสถานศึกษา
สามารถพัฒนาหลักสูตรและเพ่ิมเติมในสวนท่ีเก่ียวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญา

ทองถิ่นและความตองการของผูเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของลิชชินเบิรก (Litzenberg, 2005: 

3282-A) ไดทำการวิจัยเก่ียวกับสิ่งแวดลอมทองถ่ินท่ีสงผลตอหลักสูตร และสอดคลองกับงานวิจัย
ของ แฮ็กก้ิง สกอต และบาราต (Hacking, Scott, & Barratt, 2007) ไดวิจัยหลักสูตรทองถ่ิน 

ที่นักเรียนชาวอังกฤษเขียนเลาเก่ียวกับสิ่งแวดลอมของเด็ก ๆ โดยเด็ก ๆ ไดมีสวนรวม และสอดคลอง
กับงานวิจัยของสมคิด ศรีสุข (2550: 55) ไดทำการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเร่ือง เคร่ืองดื่มสมุนไพร 

สำหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี พบวา เปนหลักสูตรที่มี

ความเหมาะสมสอดคลองกับความตองการของทองถ่ินทำใหผูเรียนสนใจท่ีจะเรียนรู เกิดความรัก 

ความภูมิใจในทองถิ่น และนักเรียนสามารถนำความรูที่ไดรับจากการเรียนไปใชในชีวิตประจำวันได  

รายการประเมิน 
ความพึงพอใจ 
ที่มีตอหลักสูตร แปลผล 
X  S.D. 

13.  การเรียนรูเร่ือง อาหารจากบัวสาย ทําใหเกิดความตระหนัก 
       ในการชวยอนุรักษอาหารจากพืชในทองถิ่นใหคงอยู 

4.70 0.47 มากที่สุด 

14.  นักเรียนคิดวาส่ือการสอนที่ใชในการจัดการเรียนรูตามหลักสูตร
ทองถิ่น เร่ือง อาหารจากบัวสาย มีความเหมาะสม 

4.60 0.50 มากที่สุด 

15.  นักเรียนไดรับประโยชนจากหลักสูตรทองถ่ิน เร่ือง อาหาร 
       จากบัวสาย สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน 

4.65 0.48 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.64 0.50 มากที่สุด 

(n=20)
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 2.   ผลการพัฒนาหลักสูตร ไดหลักสูตร (ฉบับราง) ซึ่งมีองคประกอบ ดังนี้ หลักการ  

จุดมุงหมาย โครงสราง ขอบขายเน้ือหา เวลาเรียน แนวการจัดการเรียนรู สื่อ/แหลงเรียนรู การวัดและ

ประเมินผล และแผนการจัดการเรียนรู จากการประเมินความสอดคลององคประกอบของหลักสูตร

ฉบับรางโดยผูเชี่ยวชาญ ไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00 ดังนั้นองคประกอบในหลักสูตร 

ฉบับราง และแผนการจัดการเรียนรู มีความสอดคลองและเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับองคประกอบ

ของหลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการ (2551: 2-30) 

ซึ่งประกอบดวย วิสัยทัศน หลักการ จุดหมาย โครงสราง สมรรถนะสำคัญของผูเรียน คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู โครงสรางเวลาเรียน การจัดการเรียนรู 

สื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียนรู และสอดคลองกับปราโมทย จันทรเรือง (2552: 50) 

ไดกลาวถึงองคประกอบของหลักสูตรท่ีสำคัญ คือ หลักการ จุดมุงหมาย โครงสราง คำอธิบายรายวิชา 

ขอบขายเน้ือหา เวลาเรียน กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน การวัดและ 

การประเมินผล และสอดคลองกับงานวิจัยของบุญรอง ทาสมบูรณ (2552: 102) ไดพัฒนาหลักสูตร

ทองถ่ิน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เร่ืองการทำปลาสม ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

ผลการวิจัยพบวา มีองคประกอบของหลักสูตรเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด ทั้งในดานจุดหมาย 

ดานโครงสรางเน้ือหา ดานอัตราเวลาเรียน ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดานสื่อ วัสดุ

อุปกรณ สภาพแวดลอม ภูมิปญญาทองถ่ิน และดานการวัดผลประเมินผลของหลักสูตร 

 3.  ผลการทดลองใชหลักสูตร พบวา หลักสูตรท่ีพัฒนาขึ้นมีเน้ือหาสาระเปนเรื่อง 

ที่นาสนใจและตรงกับความตองการของนักเรียนทำใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับอาหาร

จากบัวสาย กิจกรรมการเรียนรูไดปฏิบัติจริงเพ่ือเสริมสรางประสบการณการเรียนรู ซึ่งสามารถนำไป

ใชในชีวิตประจำวันได เปนการนำทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ินมาใชใหเกิดประโยชน โดยใหภูมิปญญา

ทองถ่ินมีสวนรวมในการถายทอดความรูรวมกับครู นักเรียนมีความต้ังใจ กระตือรือรน มีความรวมมือ
ในการปฏิบัติกิจกรรม สามารถลงมือปฏิบัติการประกอบอาหารจากบัวสายตามข้ันตอน ซึง่สอดคลอง 

กับงานวิจัยของพงษพิธ แสนมีนา (2552: 85) ไดพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน กลุมสาระการเรียนรู 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระท่ี 2 การอาชีพ เร่ืองการทำชาใบหมอน ชั้นประถมศึกษาปที่ 6  
ซึ่งมีความสอดคลองกับความสนใจและพัฒนาการการเรียนรูของผูเรียนและเปนหลักสูตรทองถิ่น 

ในสถานศึกษาท่ีทำใหเกิดความภาคภูมิใจในทองถ่ิน  

 4.   ผลการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียหลังการใช

หลักสูตรสูงกวากอนใชหลักสูตร ซึ่งแสดงวาหลักสูตรทองถ่ิน เร่ือง อาหารจากบัวสาย สามารถพัฒนา

ความรูความเขาใจใหกับนักเรียน เน่ืองจากนักเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริง ทำใหนักเรียน 
มีทักษะกระบวนการทำงาน วางแผน การทำงาน ปฏิบัติตามข้ันตอนและมีความต้ังใจ สนใจ รับผิดชอบ 

ในการทำงาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของทรงศรี หอมจันทร (2548: 78) การพัฒนาหลักสูตร 
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สถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาขนมไทยสมัยสมเด็จพระนารายณ

มหาราช ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานวังเพลิง สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลพบุรี เขต 1 

อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี พบวา นักเรียนสามารถปฏิบัติการทำขนมได และมีความรู 

ความเขาใจในขั้นตอนการทำขนมเปนอยางดี ในสวนภาคทฤษฎีพบวานักเรียนมีคะแนนเฉล่ีย 

ดานความรูความเขาใจเก่ียวกับขนมไทยสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช หลังการใชหลักสูตร 

สูงกวากอนการใชหลักสูตรอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการประเมินทักษะการปฏิบัติ

กิจกรรมการประกอบอาหารจากบัวสาย พบวา คะแนนเฉล่ียทักษะการปฏิบัติกิจกรรมตามหลักสูตร

ของแผนการจัดการเรียนรูที่ 1-5 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของบานเย็น 

แกวศรีสุข (2553: 136) ในการนำหลักสูตรทองถ่ิน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

เรื่องอาหารจากกลวย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ไปทดลองใช พบวาการวัดประเมินผล 

จากกิจกรรมการเรียนรูที่จัดใหนักเรียนลงมือปฏิบัติจริง ทำใหนักเรียนมีทักษะการปฏิบัติงาน 

ตามหลักสูตร ผลการประเมินความพึงพอใจตอหลักสูตรทองถิ่น เร่ือง อาหารจากบัวสาย พบวา 

นักเรียนมีความพึงพอใจตอหลักสูตรโดยภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด ซึ่งแสดงวาการจัดกิจกรรม 

การเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูตามหลักสูตร เรื่อง อาหารจากบัวสาย ทำใหนักเรียน 

เกิดความรูสึกท่ีดีตอการเรียน นักเรียนใหความสนใจและต้ังใจในการปฏิบัติกิจกรรมซึ่งสอดคลอง 

กับงานวิจัยของสราวุฒิ จันทรสมบัติ (2548: 105) ไดพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน กลุมสาระการเรียนรู

การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การทำขนมจีน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 พบวา 

นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรทองถ่ินโดยรวมและรายดานท้ัง 4 ดาน  

คอื ดานเน้ือหา ดานกิจกรรมการเรียนการสอน ดานส่ือและแหลงเรียนรู และดานการวัดและประเมินผล 

อยูในระดับมากถึงมากท่ีสุด 

 

ขอเสนอแนะ 
 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช ดังน้ี 

 1.  ครูควรศึกษารายละเอียดของหลักสูตรใหเขาใจชัดเจนกอนนำหลักสูตรไปใชเพ่ือให

เกิดประสิทธิภาพและประโยชนสูงสุด 
 2.  ในแผนการจัดการเรียนรูที่มีการฝกปฏิบัติ ครูควรเนนเร่ืองความปลอดภัยในการใช

อุปกรณในการประกอบอาหารเพ่ือไมใหเกิดอันตรายในการปฏิบัติกิจกรรม 

 3.   ครูควรยืดหยุนเวลาการจัดการเรียนรูใหเหมาะสม  เน่ืองจากในบางแผนการจัด 

การเรียนรูที่มีการปฏิบัติกิจกรรมตองใชระยะเวลามาก 

 4.   การศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานท่ี ครูควรควบคุมดูแลความปลอดภัยของนักเรียน
อยางใกลชิด 
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 ในการวิจัยคร้ังตอไป มีขอเสนอแนะดังน้ี 

 1.  ควรมีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร เร่ืองท่ีเก่ียวกับการนำพืชพื้นบานท่ีมีในทองถ่ิน 

อื่น ๆ ใหมากข้ึน เพ่ือเปนการนำทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ินมาใชใหเกิดประโยชน                                        

 2.   ผลการวิจยัพบวา อาหารจากบัวสาย นกัเรียนสามารถนำไปใชไดจรงิในชวิีตประจำวัน 

ดังนั้นทางโรงเรียนควรสนับสนุนใหมีการปฏิบัติจริงในโรงเรียน และนำไปสูการเพ่ิมรายไดใหแก

นักเรียน 

 

สรุป 
 ในงานวิจัยน้ีผูวิจัยไดพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เร่ือง อาหารจากบัวสาย ซึ่งดำเนินการตาม

กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 4 ขั้นตอน คือ 

  1.  การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน พบวา สถานศึกษาตองการใหมีการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน 

ที่สอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน และผูมีสวนเก่ียวของมีความคิดเห็นวาควรมี

การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เร่ืองอาหารจากบัวสาย 
               2.  การพัฒนาหลักสูตร ไดหลักสูตรทองถิ่นเร่ือง อาหารจากบัวสาย ซึ่งมีองคประกอบ

ของหลักสูตรประกอบดวย หลักการ จุดมุงหมาย โครงสราง ขอบขายเน้ือหา เวลาเรียน 

แนวการจัดการเรียนรู สื่อ/แหลงเรียนรู การวัดและประเมินผล ผูวิจัยไดพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู  

5 แผน เพ่ือเสนอแนวทางการนำหลักสูตรไปใช โดยครอบคลุมเน้ือหาในดานทฤษฎี ไดแก ประวัติ

ความเปนมาและการจำแนกสกุลของบัวสาย ลักษณะของบัวสายและประโยชนของบัวสาย อาหาร

จากบัวสาย  และดานการปฏิบัติกิจกรรมการประกอบอาหารจากบัวสาย   

 3.   การทดลองใชหลักสูตร พบวา นักเรียนมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับอาหารจาก 

บัวสาย  สามารถลงมือปฏิบัติการประกอบอาหารจากบัวสายตามข้ันตอน นักเรียนมีความสนุกสนาน
กับการทำกิจกรรมและทำงานรวมกับผูอื่นได  

 4.   การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

เร่ือง อาหารจากบัวสาย หลังใชหลักสูตรสูงกวากอนใชหลักสูตรอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ทักษะการปฏิบัติกิจกรรม โดยภาพรวมอยูในระดับดี ความพึงพอใจตอหลักสูตร อยูในระดับมากท่ีสุด 
สวนการปรับปรุงหลักสูตร ภายหลังการทดลองใชหลักสูตรแลวมีการปรับเพ่ิมชั่วโมงเรียนจาก  

10 ชั่วโมงเปน 12 ชั่วโมง 
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การพัฒนาหลักสูตรมัคคุเทศกนอยนำเท่ียววัดไผโรงวัว อำเภอสองพี่นอง  
จังหวัดสุพรรณบุรี กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   

สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 
DEVELOPMENT OF A CURRICULUM ‘YOUNG TOURIST GUIDES AT WAT 
PAI RONG WUA’, SONG PHI NONG DISTRICT, SUPHAN BURI PROVINCE, 

SOCIAL STUDIES, RELIGIONS AND CULTURE  
LEARNING STRAND GROUP FOR GRADE 3 STUDENTS 

 

ภุชงค พันธเพชร / PUCHONG PHUNPHET 1 

ปราโมทย จันทรเรือง / PRAMOTE CHANRUANG2    

วรรณวิไล นันทมานพ / WANWILAI NUNTHAMANOP3 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาหลักสูตรมัคคุเทศกนอยนำเท่ียววัดไผโรงวัว 

อำเภอสองพ่ีนอง จังหวัดสุพรรณบุรี กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 โดยมีขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรดังน้ี 1) พัฒนาหลักสูตร

มัคคุเทศกนอยนำเท่ียววัดไผโรงวัว และ 2) ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรที่พัฒนา กลุมตัวอยาง 

ที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2554 โรงเรียน 

วัดไผโรงวัว อำเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 30 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก  
1) แบบสัมภาษณ 2) แบบสอบถาม 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (คาความเช่ือมั่น

เทากับ 0.894) 4) แบบประเมินทักษะปฏิบัติ และ 5) แบบประเมินความพึงพอใจตอหลักสูตร  

วิเคราะหขอมูลโดย คารอยละ วิเคราะหเน้ือหา คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที  
 ผลการวิจัยพบวา 

 1. การพัฒนาหลักสูตรมัคคุเทศกนอยนำเท่ียววัดไผโรงวัว 

  1.1  การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน จากนโยบายการจัดการศึกษา ของหนวยงานตาง ๆ  

ตองการใหสถานศึกษาจัดทำสาระของหลักสูตรเก่ียวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม โดยรวมกับ

องคกรตาง ๆ สงเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอน ใหผูเรียนแสวงหาความรู ขอมูล ขาวสาร 

1นักศึกษาปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยเทพสตรี 
2รองศาสตราจารย ดร. อาจารยคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ) 
3ผูชวยศาสตราจารย อาจารยพิเศษ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ) 
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และรูจักเลือกแหลงเรียนรูในทองถิ่นมาพัฒนาความรู เสริมทักษะดานบุคลิกภาพการเปนผูนำ และ

สามารถพัฒนาสูอาชีพได  นักเรียนและบุคคลที่มีสวนเก่ียวของ ตองการใหพัฒนาหลักสูตรมัคคุเทศก

นอยนำเท่ียววัดไผโรงวัว อำเภอสองพ่ีนอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

  1.2  การพัฒนาหลักสูตรมัคคุเทศกนอยนำเท่ียววัดไผโรงวัว อำเภอสองพ่ีนอง 

จังหวัดสุพรรณบุรี พบวา หลักสูตรมีความเหมาะสมในสวนประกอบตาง ๆ ตามโครงสรางประกอบดวย 

หลักการ จุดหมาย สมรรถนะสำคัญของผูเรียน คุณลักษณะ อันพึงประสงค โครงสรางหลักสูตร 

คำอธิบายรายวิชา เน้ือหาเวลาเรียน กิจกรรมการเรียนรู สื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผล 

โดยเน้ือหาแบงเปนภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  

 2.  การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร 

  2.1  การทดลองใชหลักสูตร พบวา นักเรียนสนใจเรียน สนุกสนานในการรวมกิจกรรม 

การเปนมัคคุเทศกนอยแนะนำสถานท่ีทองเท่ียวทางพุทธศาสนาในวัดไผโรงวัว ดวยบุคลิกภาพ

เหมาะสมกับการเปนมัคคุเทศก   

  2.2  การประเมินและการปรับปรงุหลักสูตร พบวา ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน  

หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทักษะปฏิบัติการเปนมัคคุเทศกนอย 

อยูในระดับมาก ความพึงพอใจตอหลักสูตร อยูในระดับมากท่ีสุด  

 

คำสำคัญ: การพัฒนาหลักสูตร สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประถมศึกษา 

 

ABSTRACT 

 The purpose of this research was to develop the curriculum entitled ‘Young 
Tourist Guides at Wat Pai Rong Wua’, Song Phi Nong District, Suphan Buri Province, 

Social Studies, Religions and Culture Learning Strand Group for Prathomsuksa 3 students. 

The specific purposes of this research were to 1) develop the curriculum and 2) evaluate 
and improve the curriculum. The sample was 30 Prathomsuksa 3 students from Wat Pai 

Rong Wua School, Song Phi Nong District, Suphan Buri Province during the second 

semester of academic year 2011. The instruments used in this research were 1) an interview 

form, 2) a questionnaire, 3) a learning achievement test (a reliability of 0.894), 4) an evaluation 

form of skills and 5) a satisfaction test towards the curriculum. The data were analyzed in 
terms of percentage, content analysis, mean, standard deviation and t-test. 
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 The findings showed that: 

 1. development of the curriculum:  

  1.1 The basic information, it was found that organizations wanted schools 

to make a curriculum about problems in community and society. With organizations, 

schools should support learning process management to let students seek knowledge, 

information and news. They should be able to choose their local learning resources in 

order to improve their knowledge and their leadership skills and finally to become their 

occupation. Students and involving persons showed their want of developing the curriculum. 

  1.2 The development showed that the curriculum would consist of 

principles, objectives, student capabilities, desired characteristics, structure, course 

description, studying time, learning activities, studying media, measurement and evaluation. 

The curriculum had both theoretical and practical parts 

 2. Evaluation and improvement of curriculum 

  2.1  The trialing the curriculum, it showed that students paid attention in the 

activities and were able to be good tourist guides. 

  2.2 The evaluation showed that their learning achievement towards the 

topic was better at a significance level of .05. Their skills in being tourist guides were good. 

Their satisfaction was rated at the highest level.  

 

Keywords : curriculum  development, religion and culture social studies, primary education 

 

บทนำ 
 ปจจุบันความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว 

สงผลกระทบใหเกิดการผันแปรในการพัฒนาประเทศท้ังดานประชากร สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ

และการเมือง ทำใหประเทศไทยตองเรงเสริมสรางบุคลากรของประเทศใหเขมแข็ง มีคุณภาพเพ่ือเปน
กำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาทัดเทียมกับนานาประเทศ การพัฒนาบุคลากร

ของประเทศใหมีความรูความสามารถท่ีจะบอกกลาวหรือสามารถส่ือสารใหบุคคลท่ัวไปรับรูเร่ืองราว

ตาง ๆ ไดนั้น บุคคลผูนั้นจะตองรูเร่ืองราวเหลาน้ันอยางถองแท ตองศึกษาฝกฝน มีเทคนิควิธีการ 
นำเสนอซ่ึงเกิดจากกระบวนการเรียนรูดานตาง ๆ ที่สะสมมาจากการเรียนการสอนสมัยเด็ก ๆ  

และประสบการณตาง ๆ ที่ศึกษาคนควาดวยตนเอง (กรมวิชาการ, 2540: 2) ความมุงหมาย 
การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคน มีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวา 
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ผูเรียนมีความสำคัญท่ีสุด สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีหนาท่ีจัดทำสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงค

ในสวนท่ีเก่ียวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถ่ิน และใหสถานศึกษารวมกับ

ชุมชน องคกรตาง ๆ สงเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนในการแสวงหาความรู ขอมูล ขาวสาร 

และรูจักเลือกสรรภูมิปญญาและวิทยากรตาง ๆ ในชุมชน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545: 11-13) 

 ปจจัยสำคัญในการพัฒนาประชากรไทย คือ การศึกษา และในการพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาใหมีประสิทธิภาพ สามารถจัดการศึกษาใหเปนไปตามแนวทางท่ีถูกตอง และใหผูเรียน 

ไดรบัการพัฒนาท่ีสอดคลองกบัความมุงหมายท่ีกำหนดไวจำเปนตองคำนึงถึงองคประกอบหลายดาน 

องคประกอบท่ีสำคัญท่ีสุดและเปนหัวใจของการศึกษา คือ หลักสูตร เพราะเปนตัวกำหนดหรือกรอบ

ของแนวปฏิบตัทิีจ่ะทำใหการจัดการเรียนการสอนบรรลุความมุงหมายท่ีวางไว (ใจทพิย เช้ือรัตนพงษ, 

2539: 11) และหลักสูตรเปนเคร่ืองมือมีความสำคัญย่ิงในการจัดการศึกษา เปนส่ิงท่ีชี้ใหเห็นแนวทาง 

ในการจัดมวลประสบการณแกผูเรียน อันเปรียบเสมือนแผนท่ีหรือเข็มทิศท่ีจะนำทางในการจัด 

การศึกษาใหบรรลุผล ดังน้ันการกำหนดจุดมุงหมาย เน้ือหาวิชา และแนวทางปฏิบัติ จึงเปนรากฐาน 

ทางดานสติปญญา ทักษะและคุณธรรมใหแกผูเรียนอยางชัดเจนจึงสามารถใชหลักสูตรเปนแนวทาง
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (สุนีย  ภูพันธ, 2546: 21)  

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรู

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในสาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม มาตรฐาน ส 1.1  

ตัวชี้วัด ขอ 1 และขอ 2 ซึ่งจัดทำข้ึนเพ่ือใหสถานศึกษาไดนำไปใชเปนกรอบและทิศทาง ในการจัด 

การเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาเด็ก และเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหมีคุณภาพ

ดานความรูและทักษะท่ีจำเปนสำหรับการดำรงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลง แสวงหาความรู 

เพ่ือพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค ยึดถือหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตสำนึกในการอนุรักษวัฒนธรรมสิ่งกอสรางในทองถิ่นและ

ภูมิปญญาไทยการอนุรักษ และพัฒนาสิ่งแวดลอม มีจิตสาธารณะท่ีมุงประโยชนตอชุมชน  
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 1-2) ซึ่งแนวทางการจัดทำหลักสูตรเพ่ือนำมาใชฝกนักเรียนในระดับ

ประถมศึกษาเพ่ือเปนการเปดโอกาสใหนักเรียนไดศึกษาประวัติเร่ืองราวความเปนมาของทองถ่ิน 
และสถานท่ีทองเท่ียวตาง ๆ ในวัดไผโรงวัวอยางมีกระบวนการเรียนรู และทำใหนักเรียนเกิดความรัก  

ความภาคภูมิใจ หวงแหนรักษาทรัพยากร และใชทรัพยากรท่ีมีในทองถ่ินใหเกิดประโยชนมากท่ีสุด 

แลวยังเปนการฝกทักษะในการเปนมัคคุเทศก เพราะการฝกใหเปนมัคคุเทศกหรือผูนำเท่ียวท่ีดีนั้น 

จะตองเปนผูมีความรูความสามารถมีคุณลักษณะ คือ มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีบุคลิกท่ัวไปดี มีศิลปะ 

ในการพูด (บุปผา  คุมมานนท, 2528: 10)  
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 การทองเท่ียวแหงประเทศไทย ไดตระหนักถึงความสำคัญของสถานท่ีทองเท่ียวใน
จังหวัดสุพรรณบุรี เห็นประโยชนที่จะไดรับอันกอใหเกิดความรักและหวงแหนสมบัติ วัฒนธรรม 
รวมท้ังความภาคภูมิใจในทองถ่ิน ประกอบกับการเปนเจาของบานในอันท่ีจะตอนรับนักทองเท่ียว 
จึงไดดำเนินการจัดทำโครงการอบรมอาสาสมัครสงเสริมการทองเท่ียวจังหวัดสุพรรณบุรีขึ้น เพ่ือสราง
บุคลากรทางดานการทองเที่ยวใหมีความพรอมในการเปนเจาของบานท่ีดี โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือให
เยาวชนไดรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชนดานการเดินทางทองเท่ียว ทัศนศึกษาอยางถูกวิธี อันจะ
ทำใหเกิดจิตสำนึกและความภาคภูมิใจในทองถ่ิน ตลอดจนเกิดความรักและหวงแหนในศิลปวัฒนธรรม
ของชาติ สามารถนำประสบการณท่ีไดรับไปพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติตอไป (การทองเท่ียว
แหงประเทศไทย, 2546: 32) ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2547-
2550 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การสรางและพัฒนาสถานท่ีทองเท่ียวสูระบบการทองเท่ียว เพ่ือ 
เชื่อมตอกลุมจังหวัด และสูความเปนสากล ซึ่งจัดทำโครงการฝกอบรมมัคคุเทศกทองถิ่นขึ้น  
เพ่ือสงเสริมกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งไดบรรจุสถานท่ี
ทองเท่ียวสำคัญเปนแหลงเรียนรูทางดานพระพุทธศาสนาเผยแพรใหนักทองเท่ียวท่ัวไปไดรูจัก  
คือ วัดไผโรงวัว ตั้งอยูหมูที่ 11 ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี ภายในวัด 
มีสิ่งกอสรางดานพุทธประวัติ ซึ่งจำลองเหมือนสถานท่ีจริงจากประเทศอินเดีย (สำนักงานจังหวัด
สุพรรณบุรี, 2547: 8) การสัมภาษณและสอบถามบุคคลท่ีเก่ียวของ สรุปวา ตองการพัฒนาหลักสูตร
ใหสอดคลองกับสภาพความตองการของทองถ่ิน โดยใชทรัพยากรและแหลงเรียนรูในทองถ่ิน เปนสื่อ
สำหรับการเรียนรูของนักเรียน เพ่ือฝกประสบการณตรงสงผลใหพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน และ
ประชาชนในทองถ่ิน   
 
วัตถุประสงค 
 1.   เพ่ือศึกษาขอมูลพื้นฐาน การพัฒนาหลักสูตรมัคคุเทศกนอยนำเท่ียววัดไผโรงวัว 
อำเภอสองพ่ีนอง จังหวัดสุพรรณบุรี กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3  
 2.   เพ่ือพัฒนาหลักสูตรมัคคุเทศกนอยนำเท่ียววัดไผโรงวัว อำเภอสองพี่นอง จังหวัด
สุพรรณบุรี กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปที่ 3  
 3.   เพ่ือทดลองใชหลักสูตรมัคคุเทศกนอยนำเท่ียววัดไผโรงวัว อำเภอสองพี่นอง จังหวัด
สุพรรณบุรี กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปที่ 3  
 4.   เพ่ือประเมินผลการใชและปรับปรุงหลักสูตรมัคคุเทศกนอยนำเท่ียววัดไผโรงวัว
อำเภอสองพ่ีนอง จังหวัดสุพรรณบุรี กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3  

 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2555 
Vol.3 No. 2 July-December 2012 31

วิธีดำเนินการ 

 1.  ขั้นตอนการวิจัย  ดังน้ี 

  1.1 ศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545  

  1.2 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระ 

การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

  1.3 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับองคประกอบและขอบขาย 

เน้ือหา การจัดกิจกรรม ที่จะนำมาจัดทำหลักสูตรมัคคุเทศกนอยนำเท่ียววัดไผโรงวัว อำเภอ 

สองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3  

  1.4 ศึกษาประวัติความเปนมาและส่ิงกอสรางในวัดไผโรงวัว อำเภอสองพ่ีนอง 

จังหวัดสุพรรณบุรี 

  1.5   สัมภาษณ และสอบถาม ความตองการพัฒนาหลักสูตรมัคคุเทศกนอยนำเท่ียว

วัดไผโรงวัว จากผูเก่ียวของ ประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียนวัดไผโรงวัว จำนวน 1 คน ครูผูสอนกลุม

สาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน 6 คน กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

จำนวน 15 คน เจาหนาท่ีในวัดไผโรงวัว จำนวน 2 คน และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน 

วัดไผโรงวัว จำนวน 30 คน 

  1.6  เก็บรวบรวมขอมูล จากแบบสัมภาษณ และแบบสอบถาม เพ่ือนำมาวิเคราะห 

ขอมูลในการพัฒนาหลักสูตรมัคคุเทศกนอยนำเท่ียววัดไผโรงวัว 

  1.7  การสรางหลักสูตรมัคคุเทศกนอยนำเท่ียววัดไผโรงวัว อำเภอสองพ่ีนอง จังหวัด
สุพรรณบุรี กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา

ปที่ 3 โดยโครงสรางของหลักสูตร ประกอบดวย 1) หลักการ 2) จุดหมาย 3) สมรรถนะสำคัญของ 

ผูเรียน 4) คุณลักษณะอันพึงประสงค 5) คำอธิบายรายวิชา 6) หนวยการเรียนรู 7) แผนจัดการเรียนรู 

และ 8) การวัดและประเมินผล   
  1.8   การประเมินหลักสูตรมัคคุ เทศกนอยนำเท่ียววัดไผโรงวัว โดยทดสอบ 

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ประเมินทักษะปฏิบัติการเปนมัคคุเทศกนอย ประกอบดวยความรู 

ความเขาใจเรื่องวัดไผโรงวัว บุคลิกภาพของการเปนมัคคุเทศก มีจิตวิญญาณของการเปนมัคคุเทศก 

และความมีมนุษยสัมพันธที่ดี และประเมินความพึงพอใจตอหลักสูตรใชประเมินนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปที่ 3 หลังการเรียนรูเร่ืองมัคคุเทศกนอยนำเท่ียววัดไผโรงวัว    
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 2.  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

  2.1  แบบสัมภาษณความตองการพัฒนาหลักสูตร ตามขอบเขตของเน้ือหาแบงเปน 

3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา และ อาชีพ ตอนท่ี 2 ขอมูล 

ความตองการเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร และตอนท่ี 3 ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะแนวทาง

การแกปญหาในการพัฒนาหลักสูตร หรือการจัดกิจกรรมการเรียนรู และขอเสนอแนะอื่น ๆ  

จากผูบริหารโรงเรียนวัดไผโรงวัว จำนวน 1 คน ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม จำนวน 6 คน กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จำนวน 15 คน และเจาหนาท่ี 

ในวัดไผโรงวัว จำนวน 2 คน    

  2.2 แบบสอบถามความตองการจัดการเรียนรูเร่ืองมัคคุเทศกนอย แบงเปน 2 ตอน 

คือตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป เก่ียวกับเพศ อายุ และอาชีพผูปกครอง ตอนท่ี 2 ความตองการในการเรียนรู 

และรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู ซึ่งเปนแบบสอบถามแบบปลายเปด เก็บขอมูลจากนักเรียนช้ันประถม

ศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดไผโรงวัว จำนวน 30 คน  

  2.3  หลักสูตรมัคคุเทศกนอยนำเท่ียววัดไผโรงวัว กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 โดยโครงสรางของหลักสูตร ประกอบดวย  

1) หลักการ 2) จุดหมาย 3) สมรรถนะสำคัญของผูเรียน 4) คุณลักษณะอันพึงประสงค 5) คำอธิบาย

รายวิชา 6) หนวยการเรียนรู  7) แผนจัดการเรียนรู  และ 8) การวัดและประเมินผล   

  2.4  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องมัคคุเทศกนอยนำเท่ียววัดไผโรงวัว              

เปนแบบทดสอบแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ขอ ซึ่งมีคาความเช่ือมั่น เทากับ 0.894 

  2.5  แบบประเมินทักษะปฏิบัติการเปนมัคคุเทศกนอย ใชประเมินนักเรียนช้ันประถม

ศึกษาปท่ี 3 หลังการเรียนรู  เร่ืองมัคคุเทศกนอยนำเท่ียววัดไผโรงวัว ประเด็นการประเมินประกอบดวย 

ความรูความเขาใจเรื่องวัดไผโรงวัว บุคลิกภาพของการเปนมัคคุเทศก มีจิตวิญญาณของการเปน
มัคคุเทศก และความมีมนุษยสัมพันธที่ดี เกณฑการประเมินมี 4 ระดับคุณภาพ คือ 1) คะแนนเฉล่ีย 

3.5 – 4 หมายถึง คุณภาพอยูในระดับดีมาก 2) คะแนนเฉลี่ย 2.5 – 3.4 หมายถึง คุณภาพ 

อยูในระดับดี 3) คะแนนเฉล่ีย 1.6 – 2.4 หมายถึง คุณภาพอยูในระดับพอใช และ 4) คะแนนเฉล่ีย  
0–1.5 หมายถึง คุณภาพอยูในระดับปรับปรุง 

  2.6  แบบประเมินความพึงพอใจตอหลักสูตรมัคคุเทศกนอยนำเท่ียววัดไผโรงวัว 

ใชประเมินนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 หลังการเรียนรูเร่ืองมัคคุเทศกนอยนำเท่ียววัดไผโรงวัว 

เกณฑการประเมิน มี 5 ระดับ คือ คะแนน 4.50– 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด 

คะแนน 3.50–4.49 หมายถึง ความพึงพอใจอยูในระดับมาก คะแนน 2.50–3.49 หมายถึง ความพึงพอใจ
อยูในระดับปานกลาง คะแนน 1.50–2.49 หมายถึง ความพึงพอใจอยูในระดับนอย และคะแนน  

1.00–1.49 หมายถึง ความพึงพอใจอยูในระดับนอยท่ีสุด         
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 3.   วิธีวิเคราะหขอมูล 

  ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูล ประกอบดวย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ แบบประเมิน 

ทักษะปฏิบัติ และแบบประเมินความพึงพอใจตอหลักสูตร วิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติรอยละ 

(percentage) คาเฉล่ีย (mean)  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติทดสอบที (t–test dependent) 

และวิเคราะหเน้ือหา (content analysis) นำผลจากการประเมินมาปรับปรุงเปนหลักสูตร 

 

ผลการวิจัย 
 1.  ผลการศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน  พบวา 

  1.1  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 ใหจัดการศึกษาโดยยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูนำไป

พัฒนาตนเองได และถือวาผู เ รียนมีความสำคัญท่ีสุด ตองสงเสริมใหผู เ รียนสามารถพัฒนา 

ตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีหนาท่ีจัดทำสาระของหลักสูตร  

ตามวัตถุประสงคในสวนท่ีเก่ียวกับสภาพปญหา ในชุมชน สังคม และภูมิปญญาทองถ่ิน   

  1.2  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรู

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในสาระที่ 1 มาตรฐาน ส 1.1 ไดกำหนดสาระการเรียนรู  

เพ่ือใหสถานศึกษาไดนำไปใชเปนกรอบและทิศทางในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาเด็ก  

และเยาวชนไทยใหมีคุณภาพดานความรู และทักษะท่ีจำเปนสำหรับการดำรงชีวิต แสวงหาความรู

เพ่ือพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับ

สภาพความตองการของทองถ่ิน   

  1.3  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาหลักสูตร ประกอบดวย ความหมาย

ของหลักสูตร ความสำคัญของหลักสูตร องคประกอบของหลักสูตร ความหมายการพัฒนาหลักสูตร 

กระบวนการพัฒนาหลักสูตร การประเมินผลหลักสูตร และการปรับปรุงแกไขหลักสูตร และหลักสูตร
มีความสำคัญอยางย่ิงเก่ียวกับการจัดการศึกษา เปนตัวกำหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู

ใหบรรลุตามจุดมุงหมายท่ีกำหนดไว ซึ่งตองมีการพัฒนาอยูเสมอ เพ่ือใหทันการเปล่ียนแปลงของ

สังคม มีขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตร 4 ขั้นตอนคือ 1) การศึกษาขอมูลพื้นฐาน 2) การพัฒนา
หลักสูตร 3) การทดลองใชหลักสูตร และ 4) การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร  

  1.4   สถานท่ีสำคญัทางพุทธประวัตใินวดัไผโรงววั อำเภอสองพีน่อง จงัหวัดสพุรรณบรุี             
มีสิ่งกอสรางสำคัญทางพุทธศาสนา และพุทธประวัติ ดังน้ี 1) สมเด็จพระพุทธโคดม 2) สมเด็จ 

พระกกุสันโธ 3) อุโบสถรอยยอด 4) นิโครธาราม (พุทธวิหารรอยยอด) 5) สถานท่ีทรงตัดพระเมาล ี  

6) สถานท่ีบำเพ็ญทุกรกริยา 7) สถานท่ีประสูติ (วิหารมหามายา) 8) สถานท่ีตรัสรู 9) สถานท่ีแสดง

ปฐมเทศนา และ 10) สถานท่ีปรินิพพาน ซึ่งสถานท่ีกอสรางดังกลาว เปนแหลงเรียนรูทางพุทธประวัติ

ในวัดไผโรงวัว ที่สรางความภูมิใจใหกับชุมชน และตองการอนุรักษและเผยแพรตอสาธารณชน  
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  1.5  การสัมภาษณ ผูบริหารโรงเรียนวัดไผโรงวัว จำนวน 1 คน ครูผูสอนกลุมสาระ

การเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน 6 คน กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

จำนวน 15 คน  เจาหนาท่ีในวัดไผโรงวัว จำนวน 2 คน และสอบถามนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 

โรงเรียนวัดไผโรงวัว จำนวน 30 คน  มีความตองการใหพัฒนาหลักสูตร โดยใชแหลงเรียนรูในทองถ่ิน

มาจัดการเรียนรูดวยการฝกปฏิบัติจริง 

  สรปุไดวาการศึกษาขอมลูพ้ืนฐาน จากนโยบายการจัดการศกึษาของหนวยงานตาง ๆ  

ตองการใหสถานศึกษาจัดทำหลักสูตร ที่มีสาระเก่ียวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม โดยจัด 

การเรียนการสอนใหผูเรียนรูจักเลือกแหลงเรียนรูในทองถ่ิน เพ่ือแสวงหาความรู ขอมูล ขาวสาร นำมา

พัฒนาทักษะดานบุคลิกภาพการเปนผูนำ และสามารถพัฒนาสูอาชีพได นักเรียนและบุคคลท่ีมี 

สวนเก่ียวของ ตองการใหพัฒนาหลักสูตรมัคคุเทศกนอยนำเท่ียววัดไผโรงวัว อำเภอสองพ่ีนอง 

จังหวัดสุพรรณบุรี กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 3   

 2.  ผลการพัฒนาหลักสูตรฉบับราง พบวาการพัฒนาหลักสูตรมัคคุเทศกนอยนำเท่ียว 

วัดไผโรงวัว มีโครงสรางของหลักสูตร ประกอบดวยรายละเอียดดังน้ี 

  2.1   ดานหลักการ หลักสูตรมัคคุเทศกนอยนำเท่ียววัดไผโรงวัว  มุงเนนจัดการศึกษา

เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีความรูคูคุณธรรมโดยนำเทคโนโลยีและส่ือที่ทันสมัยใชในการจัดการเรียนรู  

ที่ยึดผูเรียนเปนสำคัญ ตามเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัด นักเรียนสามารถปฏิบัติการเปนมัคคุเทศก  

และอนุรักษแหลงเรียนรูสูเศรษฐกิจพอเพียง ภายใตการประสานความรวมมือของชุมชน 

  2.2   ดานจุดหมาย มีดังน้ี  

    2.2.1  เพ่ือใหนักเรียน มีความรูทั่วไปเก่ียวกับมัคคุเทศก 

    2.2.2 เพ่ือใหนกัเรียน มทีกัษะในการถายทอดความรู และการเปนมคัคเุทศกนอย
นำเท่ียว วัดไผโรงวัว โดยการปฏิบัติงานอยางมีแบบแผน 

    2.2.3   เพ่ือใหนกัเรียน เห็นคุณคาการทำงาน มนีสิยัรักการทำงาน เห็นความสำคัญ

และประโยชนที่ทองถ่ิน และประเทศชาติไดรับจากการทองเท่ียว 
  2.3  ดานสมรรถนะสำคัญของผูเรียน มีดังน้ี   

    2.3.1 ความสามารถในการส่ือสาร มวัีฒนธรรมในการใชภาษาถายทอดความคิด 

ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเอง เพ่ือแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร และประสบการณ
อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเอง และสังคม  

    2.3.2   ความสามารถในการแกปญหา และอุปสรรคตาง ๆ แสวงหาความรู 

ประยุกตความรู มาใชในการปองกัน และแกไขปญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ 
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    2.3.3   ความสามารถในการใชทักษะชีวิตในการนำกระบวนการตาง ๆ ไปใช 

ในการดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเน่ือง การทำงาน และการอยู

รวมกันในสังคม ดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล   

  2.4   ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหสามารถอยูรวมกับผูอื่น 

ในสังคม ไดอยางมีความสุขในฐานะเปนพลเมืองไทย คือ 1) รักชาติศาสนกษัตริย 2) ซื่อสัตยสุจริต  

3) มีวินัย 4) ใฝเรียนรู 5) อยูอยางพอเพียง 6) มุงมั่นในการทำงาน 7) รักความเปนไทย  และ 8) มีจิต

สาธารณะ 

  2.5   ดานโครงสรางของหลักสูตรเร่ืองมัคคุเทศกนอยนำเท่ียววัดไผโรงวัว อำเภอ 

สองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3  ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

    2.5.1   คำอธิบายรายวิชา “ชื่นชม บอกความสำคัญเก่ียวกับสถานที่สำคัญ 

ทางพุทธประวัติ ตั้งแตการประสูติ ตรัสรู แสดงปฐมเทศนา จนถึงปรินิพพาน และปฏิบัติตนไดอยาง

เหมาะสมตอการเปนมัคคุเทศก”    

    2.5.2   หนวยการเรียนรูของหลักสูตรมัคคุเทศกนอยนำเท่ียววัดไผโรงวัว เพ่ิม 

หนวยการเรียนรู คือ หนวยการเรียนรูที่ 1 ภาคทฤษฏี เร่ือง ความรูความเขาใจเรื่องมัคคุเทศก ใชเวลา

สอน 4 ชั่วโมง และหนวยการเรียนรูที่ 2 ภาคปฏิบัติ เร่ือง ปฏิบัติการเปนมัคคุเทศกนอย แนะนำ 

สิ่งกอสรางทางพุทธประวัติภายในวัดไผโรงวัว อำเภอสองพ่ีนอง จังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบดวย 

สถานท่ีประสูติ (วิหารมหามายา) สถานท่ีตรัสรู สถานท่ีแสดงปฐมเทศนา และสถานท่ีปรินิพพาน 

ใชเวลาสอน 8 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 12 ชั่วโมง รายละเอียดดังตารางท่ี 1  

 

ตารางที่ 1  หนวยการเรียนรู เร่ืองมัคคุเทศกนอยนำเท่ียววัดไผโรงวัว 
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    2.5.3  แผนการจัดการเรียนรู และเอกสารประกอบหลักสูตร โดยจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนท่ีเนนกระบวนการกลุมทักษะปฏิบัติ และผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูมากท่ีสุด 
จำนวน 8 แผนการจัดการเรียนรู เปนภาคทฤษฎีใชเวลาสอนแผนละ 1 ชั่วโมง ประกอบดวย 
แผนจัดการเรียนรูที่ 1 เร่ือง ความหมาย ประวัติความเปนมา และความสำคัญของมัคคุเทศก แผนจัด 
การเรียนรูที่ 2 เร่ืองบทบาทหนาท่ี ประเภท และคุณลักษณะท่ีดีของมัคคุเทศก  แผนจัดการเรียนรูที่ 3 
เร่ืองมรรยาท การวางตัว และจรรยาบรรณของมัคคุเทศก แผนจัดการเรียนรูที่ 4 เร่ืองประวัติ 
ความเปนมาของวัดไผโรงวัว ภาคปฏิบตัใิชเวลาสอนแผนละ 2 ชัว่โมง ประกอบดวย แผนจดัการเรียนรู
ที่ 5 เร่ืองสถานท่ีประสูติ (วิหารมหามายา) แผนจัดการเรียนรูที่ 6 เร่ืองสถานท่ีตรัสรู แผนจัดการเรียน
รูที่ 7 เร่ืองสถานท่ีแสดงปฐมเทศนา และแผนจัดการเรียนรูที่ 8 เร่ืองสถานท่ีปรินิพพาน รายละเอียด
ดังตารางท่ี 2 
 
ตารางที่ 2  เน้ือหาในแผนการจัดการเรียนรู ของหลักสูตร มัคคุเทศกนอยนำเท่ียววัดไผโรงวัว  
 สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3   
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    2.5.4  กิจกรรมการเรียนรู เพ่ือใหการศึกษาตามหลักสูตรมัคคุเทศกนอย
นำเท่ียววัดไผโรงวัว สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 เปนไปตามจุดประสงคขางตน จึงได
กำหนดแนวทางการจัดการเรียนรูดังตอไปนี้ 1) จัดการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปนสำคัญ 2) จัดกิจกรรม
การเรียนรู ตามมาตรฐานการเรียนรู สมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค 3) จัดกิจกรรม
ทีห่ลากหลาย เชน การศึกษาจากส่ือใบงาน ใบความรู สือ่ของจรงิ การฝกปฏิบตักิารเปนมคัคเุทศกนอย  
    2.5.5   สื่อการเรียนรู เปนเคร่ืองมือที่สงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรูให 
ผูเรียนเกิดทักษะการเรียนรูไดอยางมปีระสทิธิภาพ  สือ่การเรียนรูมดีงัน้ี 1) เอกสาร ตำรา 2) ใบความรู  
3) ใบงาน 4) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูแตละบุคคลและแบบกลุม 5) แบบประเมินผลงาน
แตละบุคคล และแตละกลุม 6) รูปภาพเก่ียวกับวัดไผโรงวัว 7) CD การแนะนำแหลงเรียนรูใน 
วัดไผโรงวัว และ 8) การฝกปฏิบัติจริง 
    2.5.6   การวัดและการประเมินผล หลักสูตรมัคคุเทศกนอยนำเท่ียววัดไผโรงวัว 
สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 โดยวัดใหครอบคลุมทั้ง 3 ดาน คือดานความรูความเขาใจ 
เร่ืองมัคคุเทศก ดวยประเมินผลระหวางเรียน ดวยแบบสังเกตพฤติกรรม ประเมินหลังเรียนดวย 
การตรวจผลงานจากใบงาน  
    สรุปขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร พบวา การพัฒนาหลักสูตรมัคคุเทศกนอย
นำเท่ียววัดไผโรงวัว อำเภอสองพ่ีนอง จังหวัดสุพรรณบุรี หลักสูตรมีความเหมาะสมตามโครงสราง 
ประกอบดวย หลักการ จุดหมาย สมรรถนะสำคัญของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค คำอธิบาย
รายวิชา กิจกรรมการเรียนรู สื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผล โดยเน้ือหาแบงเปนภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติ  ซึ่งผลการประเมินหลักสูตรฉบับราง ไดคาดัชนีความสอดคลอง เทากับ 1.00  
 3.  ผลการทดลองใชหลักสูตรฉบับราง พบวา ผูวิจัยทดลองจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามแผนการจัดการเรียนรูที่สรางข้ึน จำนวน 8 แผนการจัดการเรียนรู ดังน้ี 
  แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เปนการเรียนรูเก่ียวกับ ความหมายของมัคคุเทศก ประวัติ
ความเปนมาของมัคคุเทศก และความสำคัญของมัคคุเทศก โดยครูและนักเรียนสนทนารวมกันถึง
อาชีพตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการทองเท่ียว นักเรียนยกตัวอยางถึงอาชีพตาง ๆ ที่เกิดจากการทองเท่ียว  
แบงกลุมออกเปนกลุมละ 5 คน ศกึษาใบความรู เร่ือง ความหมาย ประวัตคิวามเปนมา และความสำคัญ
ของอาชีพมัคคุเทศก และระดมพลังสมองชวยกันเขียนบันทึกสรุปขอความรูลงในใบงานที่ 1 พบวา 
นักเรียนต้ังใจศึกษา มีทักษะกระบวนการกลุมที่ดี ตอบคำถามในใบงานไดถูกตอง 
  แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เปนการเรียนรูเก่ียวกับบทบาทหนาท่ีของมัคคุเทศก
ประเภทของมัคคุเทศก และคุณลักษณะท่ีดีของมัคคุเทศก โดยครูและนักเรียนสนทนาซักถามถึง 
เร่ืองทั่ว ๆ ไปเก่ียวกับอาชีพมัคคุเทศก ศึกษาจาก CD เร่ือง บทบาท หนาท่ี ประเภท และคุณลักษณะ
ที่ดีของมัคคุเทศก แบงกลุมรวมกันศึกษา คนควา เน้ือหาความรูในใบความรู และระดมพลังสมอง
ชวยกันเขียนบันทึกสรุปขอความรู ลงในใบงานท่ี 2 และ 4 พบวา นักเรียนสนุกสนานในการเรียนรู
จากส่ือ ตอบคำถามจากใบงานไดถูกตอง  
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  แผนการจัดการเรียนรูที ่ 3 เปนการเรียนรูเก่ียวกับมรรยาทและการวางตัวของมัคคเุทศก               
และจรรยาบรรณของมัคคุเทศก โดยครูและนักเรียนสนทนาซักถามถึงเร่ืองมรรยาทท่ัว ๆ ไปในสังคม    
โดยใหนักเรียนยกตัวอยางมรรยาทท่ีดี แบงกลุม กลุมละ 5 คน ใหแตละกลุมชวยกันศึกษาใน 
ใบความรูที่ 3 ชวยกันคิด แสดงบทบาทสมมติในการเปนมัคคุเทศกนำเท่ียวสถานท่ีทองเท่ียว 
ที่ประทับใจ พบวา นักเรียนสนุกสนานในกิจกรรมบทบาทสมมุติ และแสดงไดดี มีความเขาใจ 
เร่ืองมัคคุเทศกดีขึ้น 
  แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 เปนการเรียนรูเก่ียวกับแผนผังท่ีตั้งวัดไผโรงวัว และ 
ความสำคัญของสิ่งกอสรางในวัดไผโรงวัว โดยศึกษาจากส่ือวีดิทัศน เร่ืองราวของวัดไผโรงวัว  
พบวา นักเรียนสนใจศึกษา กลาแสดงออกในการตอบคำถาม สนุกสนานในการเรียน 
  แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 เปนการเรียนรูเก่ียวกับ จุดเท่ียวชมสถานท่ีประสูติ 
ในวัดไผโรงวัว โดยครูนำวีดิทัศน แนะนำสถานท่ีประสูติ ใหนักเรียนศึกษา หลังจากน้ันนำนักเรียน
ออกไปเรียนนอกสถานท่ี คือ สถานท่ีประสูติจำลอง ในวัดไผโรงวัว ใหนักเรียนจับคูตามความสมัครใจ
ของตนเอง ชวยกันแนะนำสถานท่ีประสูติในวัดไผโรงวัว รายละเอียดตามใบความรู พบวา นักเรียน
กลาพูด กลาแสดงออก และปฏิบัติหนาท่ีมัคคุเทศกไดดี 
  แผนการจัดการเรียนรูที ่6 เปนการเรียนรูเก่ียวกับ จดุเท่ียวชมสถานท่ีตรสัรูในวดัไผโรงวัว  
โดยครูนำวีดิทัศน แนะนำสถานท่ีตรัสรู ใหนักเรียนศึกษา หลังจากนั้นนำนักเรียนออกไปเรียน 
นอกสถานท่ี คือ สถานท่ีตรัสรูจำลองในวัดไผโรงวัว ใหนักเรียนจับคูตามความสมัครใจของตนเอง 
ชวยกันแนะนำสถานท่ีตรัสรูในวัดไผโรงวัว รายละเอียดตามใบความรู พบวา นักเรียนกลาพูด  
กลาแสดงออก และปฏิบัติหนาท่ีมัคคุเทศกไดดี 
  แผนการจัดการเรียนรูที ่ 7 เปนการเรียนรูเก่ียวกับจดุเท่ียวชมสถานท่ีแสดงปฐมเทศนา 
ในวัดไผโรงวัว โดยครูนำวีดิทัศน แนะนำสถานท่ีแสดงปฐมเทศนา ใหนักเรียนศึกษา หลังจากน้ัน 
นำนักเรียนออกไปเรียนนอกสถานท่ี คือ สถานท่ีแสดงปฐมเทศนาจำลอง ในวัดไผโรงวัว ใหนกัเรียน
จบัคูตามความสมัครใจของตนเอง ชวยกันแนะนำสถานท่ีแสดงปฐมเทศนาในวัดไผโรงวัว รายละเอียด
ตามใบความรู พบวา นักเรียนกลาพูด กลาแสดงออก และปฏิบัติหนาท่ีมัคคุเทศกไดดี 
  แผนการจัดการเรียนรูที่ 8 เปนการเรียนรูเก่ียวกับจุดเท่ียวชมสถานท่ีปรินิพพาน ใน 
วัดไผโรงวัว โดยครูนำวีดิทัศน แนะนำสถานท่ีปรินิพพานใหนักเรียนศึกษา หลังจากน้ัน นำนักเรียน
ออกไปเรียนนอกสถานท่ี คือ สถานท่ีปรินิพพานจำลอง ในวัดไผโรงวัว ใหนักเรียนจับคูตาม 
ความสมัครใจของตนเอง โดยใหชวยกันแนะนำสถานท่ีปรินิพพานในวัดไผโรงวัว รายละเอียดตาม 
ใบความรู พบวา นักเรียนกลาพูด  กลาแสดงออก และปฏิบัติหนาท่ีมัคคุเทศกไดดี 
  สรุปข้ันการทดลองใชหลักสูตรมัคคุเทศกนอยนำเท่ียววัดไผโรงวัว อำเภอสองพ่ีนอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียน  
ชัน้ประถมศกึษาปที ่ 3 พบวา นกัเรียนสนใจเรยีน สนกุสนานในการรวมกิจกรรมการเปนมคัคเุทศกนอย 
แนะนำสถานท่ีทองเท่ียวทางพุทธศาสนาในวัดไผโรงวัว ดวยบุคลิกภาพเหมาะสมกับการเปนมัคคุเทศก   
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 4.  ผลการนำไปใชในสภาพการเรียนการสอนจริง  พบวา  
       4.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกลุมตัวอยาง 30 คน นำเสนอรายละเอียด 
ดังตารางท่ี 3 
 
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กอนและหลังการใช 
 หลักสูตร 

 
 

(X ) S.D.  
1.    
2.    
3.  
4.     
 

3.90 
3.83 
3.80 
3.86 

0.40 
0.44 
0.46 
0.43 

 
 
 
 

 3.85 0.43  

 

  
(n) 

 
(X ) (S.D.) 

t-test p-value 

 
 

30 
30 

12.00 
24.90 

2.636 
2.174 17.790* .000 

* p < .05 
    จากตารางท่ี 3 พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปที่ 3 จำนวน 30  คน  หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 
  4.2  ทักษะปฏิบัติ การประเมินคุณลักษณะของมัคคุเทศกดานการปฏิบัติหนาท่ี
มัคคุเทศกนอยนำเท่ียววัดไผโรงวัว ของนักเรียนกลุมตัวอยาง หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
ในแผนการจัดการเรียนรูทั้ง 8 แผนการจัดการเรียนรู ของหลักสูตรมัคคุเทศกนอยนำเท่ียววัดไผโรงวัว  
แสดงผลรวมของการประเมินทักษะปฏิบัติ วิเคราะหขอมูลโดยเฉล่ีย (   ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
(S.D.) ปรากฏผล ดังตารางท่ี 4  
 
ตารางที่ 4  คะแนนเฉล่ียทักษะปฏิบัติ เร่ืองมัคคุเทศกนอยนำเท่ียววัดไผโรงวัว ของนักเรียน 
 ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

 

X 

(n=30) 
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   จากตารางที่ 4 พบวา ทักษะปฏิบัติโดยภาพรวมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3  
อยูในระดับดีมาก (    = 3.85, S.D. = 0.43 ) 
 4.3 ความพึงพอใจตอหลกัสูตร การประเมินผลความพึงพอใจตอหลักสูตรมคัคเุทศกนอย 
นำเท่ียววัดไผโรงวัว ซึ่งมีประเด็นการประเมิน จำนวน 9 ขอ เกณฑการประเมินเปน  5 ระดับ พึงพอใจ
ระดับมากท่ีสุด พึงพอใจระดับมาก พึงพอใจระดับปานกลาง พึงพอใจระดับนอย และพึงพอใจระดับ
นอยท่ีสุดผลปรากฏดังตารางท่ี 5 
 
ตารางที่ 5  คะแนนเฉล่ียของความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอหลักสูตร 
 มัคคุเทศกนอยนำเท่ียววัดไผโรงวัว 

 

 

X 

 

 
 

 
(X ) S.D.  

1.  
     

4.50 0.50  

2.  
     

4.90 0.30  

3.  
     

4.60 0.49  

4.  4.60 0.49  
5.  
     

4.66 0.47  

6.  4.90 0.30  
7.   
     

4.83 0.37  

8.  
      

4.13 0.60  

9.  
      
    3 

4.50 0.50  

 4.62 0.45  
 

(n=30) 
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 จากตารางท่ี 5 พบวา ความพึงพอใจตอหลักสูตรมัคคุเทศกนอยนำเท่ียววัดไผโรงวัว  

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด  ( x̄ = 4.62, S.D = 0.45)  

 ทั้งนี้เมื่อนำหลักสูตรมัคคุเทศกนอยนำเท่ียววัดไผโรงวัว อำเภอสองพี่นอง จังหวัด

สุพรรณบุรี กลุมสาระการเรยีนรู สงัคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนกัเรียนช้ันประถมศึกษา

ปที ่ 3 (ฉบับราง) ไปใช พบขอบกพรองท่ีตองปรับปรุงแกไขในเร่ืองเน้ือหาข้ันตอนการปฏิบัติจริง  

ซึง่ผูวิจยัไดนำขอเสนอแนะมาปรับแก โดยเพ่ิมกจิกรรมทกัษะปฏิบตัใินแผนจดัการเรียนรูที ่5 6 7 และ 8 

ขั้นตอนการพูดแนะนำตัวมัคคุเทศก และเปดโอกาสใหนักทองเที่ยวซักถามขอสงสัย ซึ่งเดิมไมได

กำหนดกิจกรรมใหนักเรียนปฏิบัติ    

 สรุป ผลการประเมินและการปรับปรุงหลักสูตร พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ทกัษะปฏิบตักิารเปนมคัคเุทศกนอย อยูในระดับมาก ความพึงพอใจตอหลกัสูตร อยูในระดับมากท่ีสดุ 

และการปรับปรุงหลักสูตร โดยเพ่ิมเน้ือหาเร่ืองขั้นตอนการพูดแนะนำตัวมัคคุเทศก และเปดโอกาส 

ใหนักทองเท่ียวซักถาม ขอสงสัย ในแผนจัดการเรียนรูที่ 5  6  7 และ 8 ซึ่งเดิมไมไดกำหนดกิจกรรม

ใหนักเรียนปฏิบัติ   

 

อภิปรายผล  
 ผลการวิจัยมีประเด็นท่ีนำมาอภิปรายตามลำดับขั้นตอน ดังน้ี 

 1.   ผลจากการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน พบวา นโยบายการจัดการศึกษาของหนวยงาน

ตาง ๆ ตองการใหสถานศึกษาจัดทำหลักสูตร ที่มีสาระเก่ียวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม  

โดยจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนรูจักเลือกแหลงเรียนรูในทองถ่ิน เพ่ือแสวงหาความรู ขอมูล ขาวสาร  

นำมาพัฒนาทักษะดานบุคลิกภาพการเปนผูนำ และสามารถพัฒนาสูอาชีพได นักเรียนและบุคคลท่ี

มีสวนเก่ียวของ ตองการใหพัฒนาหลักสูตรมัคคุเทศกนอยนำเท่ียววัดไผโรงวัว อำเภอสองพ่ีนอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และ 

ที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545: 11-13) ใหความสำคัญ
การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูนำไปพัฒนาตนเองได และ 

ถือวาผูเรียนมีความสำคัญท่ีสุด การฝกทักษะในการเปนมัคคุเทศก ทำใหนักเรียนเกิดความรัก  
ความภาคภูมิใจ หวงแหนรักษาทรัพยากร ใชทรัพยากรท่ีมีในทองถิ่นใหเกิดประโยชนมากท่ีสุด จะได

เรียนรูระบบการทำงาน สามารถทำงานรวมกับผูอื่นได มีบุคลิกท่ัวไปด ีมีศิลปะในการพูด (บุปผา  

คมุมานนท, 2528: 10) สอดคลองกับงานวิจัยของจิราพร สมประสงค (2553: 100) ไดวิจัยการพัฒนา

หลกัสูตร กลุมสาระการเรียนรูสงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หนวยการเรียนรู อำเภอหนองใหญ 
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จังหวัดชลบุรี สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ผลการวิจัย พบวา โครงสรางหลักสูตรและ 

ผลการประเมินความเหมาะสมอยูในระดับมาก   

 2.  ผลการพัฒนาหลักสูตร พบวา หลักสูตรมัคคุเทศกนอยนำเท่ียววัดไผโรงวัว 

มีความเหมาะสมตามโครงสราง ประกอบดวย หลักการ จุดหมาย สมรรถนะสำคัญของผูเรียน 

คณุลักษณะอันพึงประสงค คำอธิบายรายวิชา กิจกรรมการเรียนรู สือ่การเรียนรู การวัดและประเมินผล 

โดยเน้ือหาแบงเปนภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ซึ่งผลการประเมินหลักสูตรฉบับราง ไดคาดัชนี 

ความสอดคลอง เทากับ 1.00 ซึ่งสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

2551 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 2-30) 

ระบุวาองคประกอบของหลักสูตรมี หลักการ จุดหมาย สมรรถนะสำคัญของผูเรียน คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค โครงสรางหลักสูตรการจัดการเรียนรู สื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผล สอดคลอง

กับปราโมทย จันทรเรือง (2552: 30) ไดกลาววา องคประกอบของหลักสูตรท่ีสำคัญคือ หลักการ 

จุดหมาย สมรรถนะสำคัญของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค โครงสรางหลักสูตร คำอธิบาย

รายวิชา ขอบขายเน้ือหา เวลาเรียน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน การวัดและ

ประเมินผล สอดคลองกับงานวิจัยของวันดี จูพานิชย (2551: 141) ศึกษาการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน 

เร่ืองทองเท่ียวเมืองแกงคอย จังหวัดสระบุรี กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ สำหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยมีกระบวนในการวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 4 ขั้นตอน พบวา หลักสูตร

ประกอบดวย ความสำคัญ หลักการ วิสัยทัศน จุดมุงหมาย สาระการเรียนรู  คุณภาพผูเรียน ขอบขาย

เน้ือหา และโครงสรางหลักสูตร และสอดคลองกับงานวิจัยของเตือนใจ นอยแกว (2552: 1) 

ไดทำการวิจัย การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นสุพรรณบานเรา “เท่ียวดอนเจดีย” กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 พบวา ดานขอมูลพื้นฐาน ผู เ ก่ียวของมี 

ความตองการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรกับสภาพปญหาของชุมชนทองถิ่น 
ดานการพัฒนาหลักสูตร พบวา หลักสูตรมีความสอดคลองเหมาะสม 

 3.  ผลการทดลองใชหลักสูตรมัคคุเทศกนอยนำเท่ียววัดไผโรงวัว อำเภอสองพ่ีนอง 

จังหวัดสุพรรณบุรี กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียน 
ชัน้ประถมศกึษาปที ่ 3 พบวา นกัเรียนสนใจเรยีน สนกุสนานในการรวมกิจกรรมการเปนมคัคเุทศกนอย 

แนะนำสถานท่ีทองเท่ียวทางพุทธศาสนาในวัดไผโรงวัว ดวยบุคลิกภาพเหมาะสมกับการเปนมัคคุเทศก  

สอดคลองกับแนวคิดของสุนีย ภูพันธ (2546: 21) ไดกลาววา “หลักสูตรมีความสำคัญย่ิงใน 
การจัดการศึกษา เปนสิ่งท่ีชี้ใหเห็นแนวทางในการจัดมวลประสบการณแกผูเรียน อันเปรียบเสมือน

แผนท่ีหรอืเข็มทศิท่ีจะนำทางในการจัดการศึกษาใหบรรลผุล” และยังสอดคลองกับงานวิจยัของนันธิชยั  

หิรัญวงษ (2547: 67) ไดวิจัยเร่ือง การพัฒนาหลักสูตรมัคคุเทศกนอยนำเท่ียวบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ 

สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่ 5 พบวา นักเรียนสามารถปฏิบัติตนเปนมัคคุเทศกนอยนําเท่ียว 

บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติได มีบุคลิกภาพดี มีความเปนผูนํา สามารถนําเพ่ือนเที่ยวชมไดอยางไมเขิน 
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พูดจาสุภาพคลองแคลว ออกเสียงชัดเจนสามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดและสอดคลองกับ

งานวิจัยของเบญจมาศ ศรีนวล (2554: 131-132) ไดวิจัยพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นสุพรรณบานเรา 

เรื่องเที่ยวคุมขุนแผน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 พบวา สถาบันการศึกษาองคกรตาง ๆ 

และชุมชนมีสวนรวมในการอนุรักษฟนฟูมรดกศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินของไทยและภูมิปญญาทองถ่ิน 

โดยจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชนตามสภาพปญหาและความตองการของชุมชน ทองถ่ิน  

และนักเรียน พบวา หลักสูตรเรื่องเท่ียวคุมขุนแผนมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค นักเรียน 

ใหความสนใจและตั้งใจในการศึกษา มีความสนุกสนานกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 4.  ผลการประเมินและการปรับปรุงหลักสูตร พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน         

ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทักษะปฏิบัติ 

การเปนมัคคุเทศกนอย อยูในระดับมาก ความพึงพอใจตอหลักสูตร อยูในระดับมากท่ีสุด สอดคลอง

กับงานวิจัยของวรวุฒิ ติณณเตเชภณ (2550: 80) ไดศึกษายุทธศาสตรในการพัฒนา มัคคุเทศกนอย

ตลาดน้ำลำพยา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัย พบวา หลังจากการฝกอบรมระยะส้ัน

แลว กลุมตัวอยางมีความรู ความสามารถ ในการสื่อสารภาษาไทยเพียงอยางเดียว เร่ืองบุคลิกภาพ

ในการเปนมัคคุเทศกนอยสวนใหญ มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมาก หลังจาก 

การฝกอบรมระยะส้ันแลว กลุมตัวอยางมีความรู ความสามารถสูงกวากอนเขารับการอบรม อยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัยของพระบุญเพ็ง วรธมฺโม (สิงหคำ) (2551: 

บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง บทบาทของมัคคุเทศกนอยท่ีมีตอการเผยแผพระพุทธศาสนา: ศึกษา 

เฉพาะกรณวัีดเนรมติวิปสสนา อำเภอดานซาย จงัหวัดเลย ผลการวิจยัพบวา บทบาทของมคัคเุทศกนอย

ทีม่ตีอการเผยแผพระพุทธศาสนาในวัดเนรมิตวิปสสนา ใน 5 ดาน ไดแก ดานการนำเท่ียว ดานการอธิบาย

เช่ือมโยงหลักธรรม ดานการปฏิบัติธรรม ดานพิธีกรรม และดานการเปนชาวพุทธท่ีดี โดยรวม 

ทุก ๆ ดาน มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของศรีประไพ ฤทธิพร 
(2554: 141-143) ไดวิจัยพัฒนาหลักสูตร เร่ืองตลาดเกาหอง สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 
อำเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

อยางมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 พฤติกรรมในการอนุรักษตลาดเกาหอง อยูในระดับมาก  

และเจตคติตอการเรียนรูหลักสูตรเร่ืองตลาดเกาหอง อยูในระดับมาก 

  

ขอเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้  

 ขอเสนอแนะในการนำหลักสูตรไปใช 

 1.  ครูควรศึกษารายละเอียดตาง ๆ ของหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตรใหเขาใจ
กอนจัดการเรียนการสอน สามารถนำหลักสูตรไปใชเพ่ือประโยชนสูงสุดท่ีจะเกิดกับนักเรียน 
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 2.  โรงเรียนควรสงเสริมใหมีการคนควาเก่ียวกับสถานท่ีสำคัญทางพุทธศาสนาใน 

วัดไผโรงวัว เพ่ือใหนักเรียนไดใชแหลงเรียนรูในชุมชนใหคุมคา 

 3.  จากการวิจัยพบวาการจัดกิจกรรมการเรียนรู ควรมีเน้ือหาในใบความรูใหเหมาะกับ

วัยของผูเรียน เน้ือหาเขาใจงาย รูปแบบนาสนใจ เพ่ือกระตุนใหผูเรียนอยากเรียนรู 

 4.  จากการวิจัยพบวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ทำใหเกิดประสบการณตรง ควรจัด

กิจกรรมใหนักเรียนไดศึกษาจากแหลงเรียนรูโดยตรง  

 5.  ควรนำหลักสูตรไปใชกับนักเรียนท่ีมีวัยใกลเคียงกันและควรใชหลักสูตรอยางตอเนื่อง 

เพ่ือพัฒนาใหผูเรียนเกิดทักษะมากข้ึน 

 6.  การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ผูเรียนใหความสนใจเรียน ตองการเรียนรู และสามารถ

พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไดดี ครูควรพานักเรียนศึกษานอกสถานท่ีใหมากข้ึน 

 

 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 

 1.  ควรมีการทำวิจัยและพัฒนาหลักสูตรมัคคุเทศกนอยนำเท่ียวสถานท่ีสำคัญอื่น ที่มี 

ในชุมชน เพ่ือเปนการเผยแพรแหลงเรียนรูสูสังคมภายนอกใหรูจัก 

 2.  ควรมีการทำวิจัยและพัฒนาหลักสูตรมัคคุเทศกนอยสูอาชพี 

 3.  การทำวิจัยและพัฒนาหลักสูตรมัคคุเทศกนอยครั้งตอไปควรใชเน้ือหาในหลักสูตร

กลุมสาระการเรียนรูกลุมอื่น 

 

สรุป 
 การดำเนินการวิจัย หลักสูตรมัคคุเทศกนอยนำเท่ียววัดไผโรงวัว อำเภอสองพี่นอง 

จังหวัดสุพรรณบุรี กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 พบวา นโยบายการจัดการศึกษาของหนวยงานตาง ๆ ตองการใหสถานศึกษา
จัดทำหลักสูตรที่มีสาระเก่ียวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม โดยจัดการเรียนการสอนใหผูเรียน

รูจักเลือกแหลงเรียนรูในทองถ่ิน เพ่ือแสวงหาความรู ขอมูล ขาวสาร นำมาพัฒนาทักษะดานบุคลิกภาพ

การเปนผูนำ และสามารถพัฒนาสูอาชีพได นักเรียนและบุคคลท่ีมีสวนเก่ียวของตองการใหพัฒนา

หลักสูตรมัคคุเทศกนอยนำเท่ียววัดไผโรงวัว โดยมีผลการประเมินและการปรับปรุงหลักสูตร  

ดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี 
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดานทักษะปฏิบัติการเปนมัคคุเทศกนอย อยูในระดับมาก ดานความ

พึงพอใจตอหลักสูตร อยูในระดับมากที่สุด และการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ิมเนื้อหาแผนจัดการเรียนรู 

ที่ 5  6  7 และ 8 ปรับคำถามในแบบทดสอบขอที่ 5  9  18  และ 21  
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ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีจัดการเรียนรูโดยใชหลักโยนิโสมนสิการ 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหา

เศรษฐศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชหลักโยนิโสมนสิการ 

และ 2) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใช 

หลักโยนิโสมนสิการ กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1/1 โรงเรียนวัดโพธ์ิ จังหวัด

นครปฐม ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2555 จำนวน 30 คน ที่ไดมาจากการสุมแบบแบงกลุม เคร่ืองมือ

ที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) แผนการจัดการเรียนรูโดยใชหลักโยนิโสมนสิการ 2) แบบทดสอบ 

ความสามารถในการคิดแกปญหาเศรษฐศาสตร และ 3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน 

ที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชหลักโยนิโสมนสิการท่ีสรางขึ้นโดยผูวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะห

ขอมูล ไดแก คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที 

         ผลการวิจัยพบวา 

 1. ความสามารถในการคิดแกปญหาเศรษฐศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  

ที่จัดการเรียนรูโดยใชหลักโยนิโสมนสิการหลังจัดการเรียนรูสูงกวากอนจัดการเรียนรูอยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05    

 2. ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอความเหมาะสมของการจัดการเรียนรูโดยใชหลัก
โยนิโสมนสิการโดยภาพรวมอยูในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด 

 

คำสำคัญ :  การคิดแกปญหา เศรษฐศาสตร  การเรียนรูโดยใชหลักโยนิโสมนสิการ   
 

1 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2 อาจารยคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, ประธานกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
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ABSTRACT 

 The purposes of this research were to: 1) compare the seventh grade students’ 

abilities in economics problem solving before and after being taught by Yonisomanasikara 

learning approach and 2) study students’ opinions towards the teaching by Yonisomanasikara 

learning approach. The research sample consisted of 30 seventh grade students in the 

first semester of the academic year 2012 at Watpho School in Nakhon Pathom Province 

derived by cluster random sampling. The research instruments consisted of 1) the 

Yonisomanasikara lesson plans, 2) a problem solving test and 3) a questionnaire of students’ 

opinions towards the appropriateness of teaching by Yonisomanasikara learning approach. 

The statistics used for analyzing the collected data were mean, standard deviation and 

t-test. 

 The findings of this research showed: 

 1) The abilities of the seventh grade students in solving problems of 

economics after being taught by Yonisomanasikara learning approach were higher than 

that of before with statistical significance at .05 level. 

 2) The seventh grade students’ opinions towards the appropriateness of 

teaching by Yonisomanasikara learning approach was at the highest level of appropriateness. 

 

Keywords: problem solving ability, economics, Yonisomanasikara learning approach 

 

บทนำ 
   สงัคมโลกปจจบุนัอยูในยุคแหงความเจริญกาวหนา สภาวะแวดลอมทางเศรษฐกิจของโลก

มกีารเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา บคุคลจงึจำเปนตองมคีวามสามารถในการคิดพิจารณาสภาพการณ 

ขอมูล ขาวสารตาง ๆ เก่ียวกับการเปล่ียนแปลงทางดานเศรษฐกิจท่ีแวดลอมตนอยางละเอียดรอบคอบ 

จึงจะสามารถปรับตัวอยูในสังคมไดอยางเหมาะสมและมีความสุข การคิดจึงมีอิทธิพลตอชีวิต 

และสังคมมนุษย เพราะส่ิงทั้งปวงที่เปนอยูเปนผลจากการคิด จึงกลาวไดวา มนุษยเราอยูในโลก 
แหงการคิด ถาเราเปล่ียนการคิดไดชีวิตเราก็เปล่ียนไป (ลักขณา สริวัฒน, 2549: 9) จากหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลาวถึงสมรรถนะสำคัญของผูเรียนขอ 3 คือ 

ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ที่เผชิญได

อยางถูกตองเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม และขอมูลสารสนเทศ เขาใจ 

ความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรู 
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มาใชในการปองกันและแกไขปญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีเกิด

ขึ้นตอตนเอง สังคมและส่ิงแวดลอม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 6) ตลอดจนคุณลักษณะตาง ๆ  

ของบุคคลท่ีจะเรียนรูและพัฒนาตนเองไดอยางตอเน่ืองตลอดชีวิตจะเปนสิ่งท่ีจะชวยใหปญหาตาง ๆ 

ที่เกิดขึ้นในสังคมปจจุบันลดนอยลงหรือไมเกิดปญหาน้ันข้ึน การคิดแกปญหา จึงเปนทักษะท่ีมี 

ความสำคัญ ซึ่งเปนลักษณะท่ีพึงประสงคของการพัฒนาเด็กไทยและเปาหมายท่ีสำคัญของการจัด 

การศึกษา 

 ในวงการการศึกษาของไทยไดหันมาสนใจประเด็นการจัดการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียน

ไดฝกคิดอยางมีระบบ  วิธีการสอนใหเยาวชนเกิดการเรียนรู ตลอดจนฝกฝนใหเกิดความคิดจน

สามารถเผชิญปญหาได วิธีนั้นคือการนำหลักการสอนของพระพุทธเจามาเปนฐานในการจัดการเรียน

การสอน เพ่ือพัฒนาการคิดทำใหเกิดปญญา และมองเห็นทางในการแกปญหาท่ีถูกตอง ปญญาท่ีนำ

มาใชในการแกปญหาเร่ิมจากสัมมาทิฎฐิก็คือ ความเห็นชอบ ซึ่งเปนปญญาในข้ันของความเช่ือ 
ความเขาใจที่เปนไปตามเหตุปจจัยซึ่งเปนความเชื่อพื้นฐานท่ีจะมีการพัฒนาตอไป โดยตองคิดคน 

สืบสาวหาสาเหตุของปจจัย และตองปฏิบัติใหสอดคลองกับเหตุและปจจัยแหงสัมมาทิฎฐิที่ทำใหเกิด

ความเห็นชอบ ความรูแจงนี้พระพุทธเจาทรงสอนใหมีศรัทธาควบคูไปดวย กลาวคือการพัฒนาทาง

ปญญาน้ีตองอาศัยปจจัย 2 ประการ คือ 1) ปจจัยภายนอก หรือเรียกวา ปรโตโฆษะ หมายถึง เสียง

จากผูอื่น เชน คำบอกเลา ขาวสาร คำอธิบาย การแนะนำ การถายทอด การส่ังสอน การไดเรียนรูจาก

ผูอืน่ (พระพรหมคุณาภรณ [ประยุทธ ปยุตโฺต], 2551: 20-21) ในการจัดการเรียนการสอนจึงหมายถงึ 

การจัดสภาพแวดลอมของหองเรียน บรรยากาศในการเรียนรู รวมถึงการเปนกัลยาณมิตรท่ีดีของครู 

เชน ความมีคุณธรรม มีความรู มีบุคลิกภาพดี นาเคารพนับถือ ทั้งน้ีเพ่ือใหนักเรียนเกิดสิ่งท่ีเรียกวา 

ศรัทธา จะไดทำตามแบบอยางท่ีดี ศรัทธาจึงเปนจุดเร่ิมตนของการพัฒนาปญญา 2) ปจจัยภายใน 

คือโยนิโสมนสิการ หมายถึงการทำในใจโดยแยบคาย เปนการพิจารณาสืบคนถึงตนตอ การรูจักคิด

พิจารณาดวยอุบาย การคิดอยางมีระบบ การคิดแยกแยะดูสภาพสภาวะของส่ิงน้ันโดยไมนำ 

ความรูสึกของตนเขามาเก่ียวของ เปนการคิดท่ีลึกซึ้งมีขั้นตอน มีลักษณะเปนการคิดท่ีถูกวิธีตรงกับ
ความเปนจริง คิดมีระเบียบหรือคิดอยางมีขั้นตอนตอเน่ือง คิดมีเหตุผลและคิดเรากุศลเปนการคิดที่มี

เปาหมายไปในทางท่ีดี วิธีคิดโดยใชหลักโยนิโสมนสิการ ซึ่งมี 10 วิธี ไดแก วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุ

ปจจัย วิธีคิดแบบแยกแยะสวนประกอบ วิธีคิดแบบสามัญลักษณ วิธีคิดแบบอริยสัจหรือคิดแบบ 
แกปญหา วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก วิธีคิดแบบคุณคาแท-

คุณคาเทียม วิธีคิดแบบอุบายปลุกเราคุณธรรมหรือวิธีคิดในทางบวก วิธีคิดแบบเปนอยูในปจจุบัน 
และวิธีคิดแบบวิภัชชวาท (พระพรหมคุณาภรณ [ประยุทธ ปยุตฺโต], 2551: 29-39) วิธีคิดท้ัง 10 วิธีนี้

เปนอีกแนวทางหน่ึงท่ีจะทำใหผูเรียนรูจักคิดพิจารณา วิเคราะหแยกแยะเร่ืองราวพิจารณาขอมูล 

จำแนก เชื่อมโยงความสัมพันธ ประเมินคาโดยใชเหตุผลคิดพิจารณาปญหาอยางรอบคอบตอเน่ือง

เปนลำดับตามเหตุผล ซึ่งจะนำไปสูการตัดสินใจที่เหมาะสมท่ีสุดได   
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 จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบแรกของโรงเรียนวัดโพธ์ิ ที่บรรจุไว

ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2551-2553 (2551: 19-21) ในมาตรฐานที่ 4 ผู เรียนมี 

ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค คิด

ไตรตรองและมีวิสัยทัศน ไดระดับปานกลาง มาตรฐานท่ี 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีจำเปน 

ตามหลักสูตร ไดระดับปรับปรุง โรงเรียนจึงไดประชุมบุคลากรเพ่ือวิเคราะหหาสาเหตุ ทำใหทราบวา

นักเรียนมีจุดดอยท่ีตองพัฒนา ไดแก ทักษะทางดานการอานและการเขียน การคิดวิเคราะห และ 

การแกปญหา จึงไดมีการปรับปรุงการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาจุดดอยจนทำใหผลการประเมิน

คุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานรอบ 2 ในมาตรฐานท่ี 4 และมาตรฐานท่ี 5 

ไดระดับดีทั้งสองมาตรฐาน (สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ

มหาชน), 2552: 30-31) เพ่ือเปนการรักษาระดับคุณภาพไมใหลดลงและยังพัฒนาใหมาตรฐานน้ีมี

ระดับการประเมินท่ีสูงข้ึน ในการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

รอบ 3 ซึ่งสอดคลองกับผูวิจัยในฐานะที่เปนครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวัดโพธ์ิ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ที่ไดติดตาม

วิเคราะหปญหาการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จาก

รายงานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับสถานศึกษา ปการศึกษา 2554 (โรงเรียนวัดโพธ์ิ, 2555: 23) 

พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สาระเศรษฐศาสตร คะแนนเฉล่ียรอยละ 68 ซึ่งต่ำกวา

เกณฑมาตรฐานท่ีสถานศึกษากำหนดไวคือเฉล่ียรอยละ 70 ขึ้นไป ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะนำ 

หลักโยนิโสมนสิการมาจัดการเรียนรูในสาระเศรษฐศาสตร เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิด 

แกปญหา เพราะเปนวิธีที่ฝกการมองเห็นปญหา รูจักถาม พิจารณาคิดหาเหตุผล แสวงหาความรู 

เพ่ือเช่ือมความคิดนำไปสูการตัดสินใจ เพ่ือหาทางแกปญหาท่ีอยูบนหลักของเหตุและผลท่ีมาประกอบ 

การตัดสินใจเลือกทางออกท่ีดีที่สุดในการดำเนินชีวิต  
 

วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหาเศรษฐศาสตรของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชหลักโยนิโสมนสิการ 
 2.  เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการจัดการเรียนรู

โดยใชหลักโยนิโสมนสิการ   
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วิธีดำเนินการ 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  1.  ประชากร ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียน

วัดโพธ์ิ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2555 จำนวน 2 หองเรียน  

มีนักเรียนท้ังส้ิน 60 คน   

 2.  กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 

โรงเรียนวัดโพธ์ิ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2555 จำนวน 1 หองเรียน 

มีนักเรียนจำนวน 30 คน ซึ่งไดมาจากการสุมแบบแบงกลุม  

 ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา   

 ตัวแปรตน  คือ  การจัดการเรียนรูโดยใชหลักโยนิโสมนสิการ 

 ตัวแปรตาม คือ 1) ความสามารถในการคิดแกปญหาเศรษฐศาสตร 2) ความคิดเห็น 

ที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชหลักโยนิโสมนสิการ 

 ระยะเวลา 

 ระยะเวลาในการดำเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2555 โดยผูวิจัย 

ดำเนินการทดลองสอนดวยตนเอง ระยะเวลาในการทดลอง สัปดาหละ 3 ชั่วโมง เปนเวลา 4 สัปดาห 

รวม 12 ชั่วโมง 

 รูปแบบการทดลอง   

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยและพัฒนา (research and development) ซึ่งผูวิจัยใช 

รูปแบบการวิจัยแบบกลุมเดียว ทดสอบกอน-หลังจัดการเรียนรู (One–Group Pretest–Posttest 

Design) (มาเรียม นิลพันธุ, 2547: 144)  มีลักษณะการทดลองดังตารางท่ี 1  

 
ตารางที่ 1   แบบแผนการวิจัย 

 

 ความหมายของสัญลักษณที่ใชในแบบแผนการวิจัย 

 T
1
 แทน การทดสอบกอนการจัดการเรียนรู (Pre-test) 

 T
2
 แทน การทดสอบหลังการจัดการเรียนรู (Post-test) 

 X แทน การจัดการเรียนรูโดยใชหลักโยนิโสมนสิการ 

   
T1 X T2 
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 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เคร่ืองมือในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีประกอบดวย 

 1.  แผนจัดการเรียนรูโดยใชหลักโยนิโสมนสิการ   

 2.  แบบทดสอบความสามารถในการคิดแกปญหาเศรษฐศาสตร    

 3.  แบบสอบถามความคดิเห็นของนักเรียนท่ีมตีอการจดัการเรียนรูโดยใชหลักโยนิโสมนสกิาร   

 
การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 

 1.  แผนจัดการเรียนรูโดยใชหลักโยนิโสมนสิการ   

  1.1  ศึกษาเอกสาร ตำราและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับกลุมสาระเศรษฐศาสตร  

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เพ่ือวิเคราะหหลักสูตร เลือกเน้ือหาและกำหนดจุดประสงคการเรียนรูของ

เน้ือหา 

        1.2   ศึกษาเอกสารตำรา และงานวิจัย ท่ี เ ก่ียวกับการจัดการเ รียนรู โดยใช 

หลักโยนิโสมนสิการ 

  1.3  ศึกษารายละเอียดของเน้ือหาวิชาท่ีกำหนดไวในแตละช่ัวโมงเรียน จากคำ

อธิบายรายวิชา จุดประสงคการเรียนรู และเลือกแนวการจัดการเรียนรูโดยใชหลักโยนิโสมนสิการ 

ในแตละเร่ือง สรางแผนจัดการเรียนรูโดยใชหลักโยนิโสมนสิการ จำนวน 6 แผน รวมเวลาท้ังหมด  

12 ชั่วโมง   

      1.4  นำแผนจัดการเรียนรูที่สรางข้ึนเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบ

ความถูกตองของเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอน ปรับปรุงแกไขตามคำแนะนำของอาจารย 

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

  1.5   นำแผนจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแกไขแลวใหผู เ ช่ียวชาญ จำนวน 3 ทาน  
ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา ดานวิธีสอนและดานการวัดและประเมินผล ตรวจสอบ 

ความถูกตองและพิจารณาความตรงเชิงเน้ือหาเพ่ือนำมาปรับปรุง และนำไปวิเคราะหหาคาดัชนี

ความสอดคลอง มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 1.00 

  1.6  นำแผนจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแลวไปทดลองสอนกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปที่ 1/2 โรงเรียนวัดโพธ์ิ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จำนวน 30 คน ซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง 

ในการวิจัยคร้ังน้ี เพ่ือตรวจสอบดานความเหมาะสมของเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู การจัด

กิจกรรมการเรียนรู สื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผล จากน้ันนำมาปรับปรุงใหสมบูรณกอนท่ีจะ

นำไปทดลองใชจริง 
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 2. แบบทดสอบความสามารถในการคิดแกปญหาเศรษฐศาสตร    

      2.1   ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความสามารถคิดแกปญหา เพ่ือใช

เปนแนวทางในการสรางแบบทดสอบความสามารถในการคิดแกปญหาจากสถานการณที่กำหนด 

โดยกำหนดจุดมุงหมายในการวัดความสามารถในการคิดแกปญหา ไดแก ความสามารถในการระบุ

ปญหา การบอกสาเหตุปญหา การเสนอแนวทางในการแกปญหา การวิเคราะหและเลือกทางแก

ปญหา การประเมินผลการแกปญหา 

  2.2 สรางแบบทดสอบความสามารถในการคิดแกปญหาโดยสรางเปนแบบอัตนัย 

มีสถานการณ 6  สถานการณ  ขอคำถามสถานการณละ 5 ขอ รวมขอคำถาม จำนวน  30  ขอ   

  2.3 นำแบบทดสอบความสามารถในการคิดแกปญหาเศรษฐศาสตร ที่สรางข้ึนเสนอ

ตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกตองทางภาษา และเน้ือหา 

ปรับปรุงแกไขตามคำแนะนำของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

  2.4  เสนอแบบทดสอบความสามารถในการคิดแกปญหาเศรษฐศาสตรตอ

ผูเชี่ยวชาญ ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา ดานวิธีสอน และดานการวัดและประเมินผล เพ่ือ

ตรวจสอบความเท่ียงตรงตามโครงสรางเน้ือหา และนำมาวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง มีคาดัชนี

ความสอดคลอง (IOC)  เทากับ  1.00 

  2.5  นำแบบทดสอบความสามารถในการคิดแกปญหาเศรษฐศาสตรที่ปรับปรุง

แลวไปทดลองกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1/2 โรงเรียนวัดโพธ์ิ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

จำนวน 30 คน เพ่ือหาคุณภาพของแบบทดสอบ 

       2.6  นำผลการทดลองมาวิเคราะหรายสถานการณ ซึ่งมีคาความยากงาย (p)  

อยูระหวาง 0.26-0.34 และคาอำนาจจำแนก (r) อยูระหวาง 0.27-0.53 คัดเลือกแบบทดสอบตาม

เกณฑที่ใชจริง 4 สถานการณ จำนวน 20  ขอ   

        2.7  นำแบบทดสอบความสามารถในการคิดแกปญหาเศรษฐศาสตร จำนวน  

4 สถานการณ จำนวน 20 ขอ ไปหาคาความเช่ือมั่น (reliability) โดยใชสูตร KR-20 ของคูเดอร  

ริชารดสัน (Kuder-Richardson Formula 20 อางถึงใน ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543: 
198) ไดคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบความสามารถในการคิดแกปญหาเศรษฐศาสตร เทากับ 

0.72  

  2.8   นำแบบทดสอบความสามารถในการคิดแกปญหาเศรษฐศาสตรไปใชจริง  
 3.  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยใชหลัก

โยนิโสมนสิการ  

  3.1 ศึกษาเกณฑในการสรางแบบสอบถามจากเอกสารการวัดและประเมินผล 

  3.2   สรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรู โดยใช

หลักโยนิโสมนสิการ จำนวน 14 ขอ ประกอบดวยขอคำถามความคิดเห็น 3 ดาน ประกอบดวย 
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1) ดานบรรยากาศในการจัดการเรียนรู 2) ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู และ 3) ดานประโยชนที่ได

รับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรู 

โดยใชหลักโยนิโสมนสิการ เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ  

  3.3   นำแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยใช 

หลักโยนิโสมนสิการท่ีสรางขึ้นเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบความเหมาะสมและ

ความถูกตองทางภาษา และเน้ือหา  ปรับปรุงแกไขตามคำแนะนำของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

       3.4   นำแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีสรางข้ึนเสนอตอผูเชี่ยวชาญ ประกอบดวย

ผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา ดานวิธีสอน และดานการวัดและประเมินผล เพ่ือตรวจสอบความถูกตอง

เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา และนำมาวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)  

เทากับ  1.00 

      3.5   นำแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยใช 

หลักโยนิโสมนสิการ ที่ปรับปรุงแกไขตามคำแนะนำของผูเชี่ยวชาญ ไปทดลองใชกับนักเรียนท่ีมี

ลักษณะคลายกลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1/2 โรงเรียนวัดโพธ์ิ อำเภอบางเลน 

จังหวัดนครปฐม  จำนวน 30 คน  

               3.6  นำผลจากแบบสอบถามความคิดเห็นมาวิเคราะหหาคาความเช่ือมัน่ (reliability) 

โดยใชสูตรคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (   - Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) ซึ่งไดคาความเช่ือมั่น

เทากับ 0.86 

  3.7  นำแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรู โดยใช 

หลักโยนิโสมนสิการท่ีสมบูรณแลวไปใชเปนเคร่ืองมือในการวิจัย 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยไดดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ตามลำดับดังน้ี 

 1.  ดำเนินการใหนกัเรียนทำแบบทดสอบความสามารถในการคิดแกปญหาเศรษฐศาสตร 

เพ่ือวัดความสามารถในการคิดแกปญหา โดยใชแบบทดสอบความสามารถในการคิดแกปญหา
เศรษฐศาสตรที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึนและไดผานการตรวจแกไขจากผูเชี่ยวชาญและการหาคุณภาพของ

เคร่ืองมือแลว บันทึกผลการทดสอบไวเปนคะแนนกอนจัดการเรียนรู (Pre-test)  

 2. ทดลองสอนกับนักเรียนตามแผนการจัดการเรียนรูโดยใชหลักโยนิโสมนสิการท่ีได

สรางข้ึน โดยผูวิจัยทดลองสอนดวยตนเอง ใชระยะเวลาในการทดลอง คือ สัปดาหละ 3 ชั่วโมง 

จำนวน 4 สัปดาห รวม 12  ชั่วโมง 

α
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 3.  ผูวิจัยนำแบบทดสอบความสามารถในการคิดแกปญหาเศรษฐศาสตร ฉบับเดียวกัน

กับแบบทดสอบความสามารถในการคิดแกปญหาเศรษฐศาสตรกอนจัดการเรียนรู มาทดสอบเพื่อวัด

ความสามารถในการแกปญหาเศรษฐศาสตรหลังจัดการเรียนรู (Post-test) 

 4.  นำแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเ รียนท่ีมีตอการจัดการเ รียนรู โดยใช 

หลักโยนิโสมนสิการ มาสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนหลังเรียน  

 5. ตรวจผลจากแบบทดสอบความสามารถในการคิดแกปญหาเศรษฐศาสตร 

แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยใชหลักโยนิโสมนสิการ และนำผล

ที่ไดไปวิเคราะหตามวิธีการทางสถิติเพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน 

 

การวิเคราะหขอมูล   

 การวิจัยคร้ังน้ี   ผูวิจัยดำเนินการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้ 

 1.  วิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉล่ียของคะแนนความสามารถในการคิดแกปญหา

เศรษฐศาสตรกอน จัดการเรียนรูและหลังจัดการเรียนรูของนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใช

หลักโยนิโสมนสิการ ใชการวิเคราะหความแตกตางโดยการหาคาเฉล่ีย ( x̄ ) หาคาสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบคาที (t-test dependent)   

 2.  วิ เคราะห ระ ดับความคิดเ ห็นของนักเ รียน ท่ีมีตอการ จัดการเ รียนรู โดยใช 

หลักโยนิโสมนสิการ ใชคาเฉล่ีย ( x̄ ) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยคาเฉล่ีย ( x̄ ) ของ

คะแนนท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามคร้ังน้ี ผูวิจัยไดกำหนดเกณฑในการวิเคราะหและแปลความหมาย

คาเฉล่ียตามเกณฑของเบสท (Best, 1986: 182)  ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

   คาเฉล่ีย  1.00  ถึง  1.49  แสดงวา  เห็นดวยนอยท่ีสุด 

   คาเฉล่ีย  1.50  ถึง  2.49  แสดงวา  เห็นดวยนอย 

   คาเฉล่ีย  2.50  ถึง  3.49  แสดงวา  เห็นดวยปานกลาง 

   คาเฉล่ีย  3.50  ถึง  4.49  แสดงวา  เห็นดวยมาก 
   คาเฉล่ีย  4.50  ถึง  5.00  แสดงวา  เห็นดวยมากท่ีสุด 

 

ผลการวิจัย 

 การวิจัยเร่ือง การพัฒนาความสามารถในการคิดแกปญหาเศรษฐศาสตรของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่จัดการเรียนรูโดยใชหลักโยนิโสมนสิการ ผูวิจัยเสนอผลการวิจัย ดังน้ี   
 ตอนที่ 1 การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหาเศรษฐศาสตรของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  กอนและหลังจัดการเรียนรูโดยใชหลักโยนิโสมนสิการ  
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 ตอนท่ี 2 การศึกษาความคิดเห็นของนักเ รียนท่ีมีตอการจัดการเ รียนรู โดยใช 

หลักโยนิโสมนสิการ 

 

 ตอนท่ี 1 การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหาเศรษฐศาสตรของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  กอนและหลังจัดการเรียนรูโดยใชหลักโยนิโสมนสิการ  

  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหาเศรษฐศาสตร ของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่จัดการเรียนรูโดยใชหลักโยนิโสมนสิการ ดังตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2  การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหาเศรษฐศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 

 ปที่ 1 กอนและหลังจัดการเรียนรูโดยใชหลักโยนิโสมนสิการ  

 จากตารางท่ี 2 แสดงวา ความสามารถในการคิดแกปญหาเศรษฐศาสตรของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่จัดการเรียนรูโดยใชหลักโยนิโสมนสิการ หลังจัดการเรียนรูสูงกวากอนจัด 

การเรียนรูอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05   

 
 ตอนท่ี 2 การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยใช 

หลักโยนิโสมนสิการ 

 จากการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมตีอการจดัการเรียนรูโดยใชหลักโยนิโสมนสิการ 

ดังตารางท่ี 3 

 

   ( n=30) 
  . X   S.D.      . D  SD  t  Sig 

 40 18.33 5.71 
10.47 .80 13.03*  .00 

 40 28.80 5.69   
*  .05 
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ตารางที่ 3 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัด 

 การ เรียนรูโดยใชหลักโยนิโสมนสิการ 

   ( n=30) 
 . X  S.D.   

     
1.   
     
     

 
4.77 

 
0.43 

 
 

 
3 

2.  
     
     

4.87 0.35  1 

3.    
      
      

4.67     0.55  4 

4.   
     

4.83 0.38  2 

 4.78 0.29  1 
      
1.   
     

 
4.77 

 
0.43 

 
 

 
2 

2.       
      

4.77 0.43  2 

3.   
      
      

4.63 0.56  3 
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ตารางที่ 3 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัด 

 การเรียนรูโดยใชหลักโยนิโสมนสิการ  (ตอ) 

  
  X  S.D.  

4.    
      
      

4.80 0.41  1

5.   
      

4.57 0.57  4

 4.71 0.36  2
     
     
10.   
       

 
 

4.33 

 
 

0.61 

 
 

 
 
4 

11.     
        

4.77 0.50  1

12.     
          

4.53 0.63  3

13.   
         

4.73 0.52  2

14.   
        

4.73 0.52  2

 4.62 0.44  3
 4.70 0.34  - 

 

(n=30) 
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 จากตารางท่ี 3 แสดงวา ระดับความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยใช

หลักโยนิโสมนสิการโดยภาพรวมนักเรียนสวนใหญมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูโดยใช 

หลักโยนิโสมนสิการอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด ( x̄ = 4.70) และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน 

เรียงตามลำดับดังน้ี ลำดับที่ 1 ดานบรรยากาศในการจัดการเรียนรู ( x̄ = 4.78) เมื่อพิจารณาเปน 

รายประเด็น แสดงวาอยูในระดับมากท่ีสดุทุกรายประเด็น เรียงตามลำดับดงัน้ี ลำดับท่ี 1 ครเูปดโอกาส

ใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นและมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ( x̄ = 4.87)  ลำดับที่ 2  

ครูใชกริยาวาจาท่ีสภุาพเหมาะสมกับนกัเรียน ( x̄ = 4.83)  ลำดับท่ี 3 ครจูดักิจกรรมและใชสือ่การสอน

ทีห่ลากหลายทำใหนักเรียนสนุกสนานและอยากเรียนรู ( x̄ = 4.77) และลำดับสุดทาย ครูมีความเปน

กันเอง ย้ิมแยมแจมใส ทำใหนักเรียนมีความใกลชิด กลาขอคำปรึกษา แนะนำ ( x̄ = 4.67) ลำดับที่ 2  

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู ( x̄ = 4.71) เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น แสดงวาอยูในระดับมาก

ที่สุดทุกรายประเด็น เรียงตามลำดับดังนี้ ลำดับท่ี 1 นักเรียนมีโอกาสฝกคิดและพิจารณาในการสรุป

และประเมินทางเลือกของการแกปญหา ( x̄ = 4.80) ลำดับที่ 2 นักเรียนมีโอกาสฝกการคิดและ

พิจารณาในการระบุปญหา ( x̄ = 4.77) และนักเรียนมีโอกาสฝกคิดและพิจารณาในการหาสาเหตุ

ของปญหา ( x̄ = 4.77) ลำดับที่ 3 นักเรียนมีโอกาสฝกคิดและพิจารณาในการเสนอแนวทาง 
แกปญหาท่ีหลากหลาย ( x̄ = 4.63) และลำดับสุดทาย นักเรียนฝกกระบวนการคิดแกปญหาอยาง

เปนข้ันตอน ( x̄ = 4.57) และลำดับสุดทาย ดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู  

( x̄ =4.62) เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น แสดงวาอยูในระดับมากท่ีสุด เรียงตามลำดับดังน้ี  

ลำดับที่ 1 นักเรียนสามารถคิดถึงขอดี ขอเสียกอนตัดสินใจกระทำสิ่งใด ( x̄ = 4.77) ลำดับท่ี 2 

นักเรียนเห็นคุณคาและผลดีของการคิดแกปญหาท่ีถูกตอง เหมาะสม ( x̄ = 4.73) และนักเรียน

สามารถนำวิธีการคิดแกปญหาไปใชในชีวิตประจำวันได ( x̄ = 4.73) ลำดับที่ 3 นักเรียนไดแนวทาง

การคิดแกปญหาและตัดสินใจใหม ๆ จากเพื่อน ( x̄ = 4.53) และลำดับสุดทายอยูในระดับมาก 

นักเรียนรูจักคิดพิจารณาอยางรอบคอบและมีเหตุผล ( x̄ = 4.33) 
 

อภิปรายผล 
 การวิจัยเร่ืองการพัฒนาความสามารถในการคิดแกปญหาเศรษฐศาสตร ของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่จัดการเรียนรูโดยใชหลักโยนิโสมนสิการ มีขอคนพบท่ีนาสนใจสามารถนำมา

อภิปรายผล ไดดังน้ี 
 1.   ความสามารถในการคิดแกปญหาเศรษฐศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชหลักโยนิโสมนสิการหลังจัดการเรียนรูมีคาเฉลี่ยสูงกวากอนจัด 

การเรียนรูอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการจัดการเรียนรูโดยใช 

หลักโยนิโสมนสิการมุงเนนใหนักเรียนมีโอกาสในการแสดงออกโดยการฝกคิด ฝกปฏิบัติอยางถูกวิธี 
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ในการคิดอยางมีระบบระเบียบ คิดตามแนวทางแหงปญญา รูจักพิจารณาสิ่งท้ังหลายตามสภาพ 

ที่เกิดข้ึนตามความเปนจริง เกิดความเขาใจ สามารถวิเคราะห ตัดสินใจและกำหนดแนวทาง 

ในการปฏิบัติตนให ถูกตองและเหมาะสมได ซึ่ ง ผู วิจัยไดนำแนวคิดการสรางศรัทธาและ 

หลักโยนิโสมนสิการมาใช โดยใหนักเรียนสืบสาวหาสาเหตุของปญหาท่ีเกิดข้ึนจากพฤติกรรม 

การบริโภค และปญหาสภาพความเปนอยูของบุคคลในสังคม ดวยการแสวงหาความรูมาประกอบ

การพิจารณาอยางมีเหตุผล ฝกใหนักเรียนรูจักแยกแยะองคประกอบหลักของลักษณะเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยท่ีมีผลตอการดำรงชีวิตของคนในสังคม ใหนักเรียนมองเห็นปญหาของความตองการ 

ของมนุษย การตอบสนองความตองการ ความไมพอเพียงโดยหาสาเหตุ กำหนดเปาหมายและวิธีการ

แกปญหาและทำใหปญหาน้ันหมดไป ฝกใหนักเรียนวิเคราะหดานดีและไมดีของปญหา เปรียบเทียบ 

กำหนดทางเลือกและทางออกท่ีดีที่สุดเพ่ือกำจัดปญหาในการใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจำกัดใหเกิด

ประโยชนสูงสุด ถาหาทางออกไมไดจะตองหาทางออกใหมที่นาจะเปนไปไดตอไป โดยนำเร่ืองราว

และสถานการณตาง ๆ เก่ียวกับปญหาเศรษฐศาสตรที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันมาใหนักเรียน 

ไดฝกคิดตามหลักโยนิโสมนสิการ สอดคลองกับแนวคิดของสุมน อมรวิวัฒน (2530: 60) ไดกลาว

วาการคิดตามหลักโยนิโสมนสิการเปนกระบวนการฝกการคิดวิเคราะหที่ลึกซึ้งเปนเหตุเปนผล  

มีขั้นตอนเปนระบบทำใหเกิดปญญาท่ีจะชวยใหนักเรียนไดบรรลุจุดมุงหมายสามารถแกปญหา 

ไดอยางเหมาะสม สอดคลองกับงานวิจัยของจิรวรรณ พงศสุวรรณสิน (2542: 33-36) ไดศึกษา 

ผลการใชชุดฝกการคิดตามหลักโยนิโสมนสิการท่ีมีตอการตัดสินใจแกปญหาของนักเรียนช้ันประถม

ศึกษาปที่ 6 ผลการวิจัยแสดงวาหลังการใชชุดฝกการคิดตามหลักโยนิโสมนสิการ กลุมทดลอง 

มีคะแนนการตัดสินใจแกปญหาสูงกวากอนใชชุดฝกอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และกลุม

ทดลองที่ใชชุดฝกการคิดตามหลักโยนิโสมนสิการ มีคะแนนการตัดสินใจแกปญหาสูงกวากลุม

ควบคุมที่ไมไดใชชุดฝกอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคลองกับงานวิจัยของอุไรวรรณ 
หินทอง (2550: 51-62) ไดศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาการคิดแกปญหาโดยใชโปรแกรมฝกวิธีคิด 

แบบโยนิโสมนสิการของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบคะแนน

การคิดแกปญหากอนและหลังการฝกวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ ระหวางนักเรียนท่ีเขารวมโปรแกรม
ฝกวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการและนักเรียนท่ีไมไดเขารวมโปรแกรมฝกวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ  

ผลการวิจัยพบวา นักเรียนท่ีเขารวมโปรแกรมฝกการคิดแบบโยนิโสมนสิการเพ่ือพัฒนาการคิด 

แกปญหาหลังการทดลองมีคะแนนการคิดแกปญหาสูงกวากอนการทดลองและมีคะแนนการคิด 
แกปญหาสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และยังสอดคลองกับงานวิจัย 

ของแสนสุข มิตรยง (2551: 139-140) ไดศึกษาเก่ียวกับผลการสอนแบบโยนิโสมนสิการท่ีมี 
ตอการพัฒนาการคิดของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

ในชั้นเรียน ผลการวิจัยพบวานักเรียนมีพัฒนาการทางการคิดท่ีดีขึ้น 
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 2.  ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยใชหลักโยนิโสมนสิการ 

  จากผลการวิจัยแสดงวาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยใช 

หลักโยนิโสมนสิการ โดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเปนรายดานนักเรียน 

มีความคิดเห็นดวยมากท่ีสุดเชนกัน เรียงตามลำดับดังน้ี ลำดับที่ 1 ดานบรรยากาศในการจัด 

การเรียนรู ลำดับที่ 2 ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู และลำดับสุดทาย ดานประโยชนที่ไดรับจาก 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ผูวิจัยขออภิปรายผลดังมีรายละเอียดดังน้ี 

  ลำดับที่ 1 ดานบรรยากาศในการจัดการเรียนรู โดยนักเรียนมีความคิดเห็นวาครู 

เปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นและมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ครูใชกริยาวาจา

ที่สุภาพเหมาะสมกับนักเรียน ครูจัดกิจกรรมและใชสื่อการสอนท่ีหลากหลายทำใหนักเรียนสนุกสนาน

และอยากเรียนรู ครูมีความเปนกันเอง ย้ิมแยมแจมใส ทำใหนักเรียนมีความใกลชิด กลาขอ 

คำปรึกษา แนะนำ ซึ่งสอดคลองกับสุมน อมรวิวัฒน (2530: 65-66) กลาววาครูเปนกัลยาณมิตร 

จึงเปนผูสรางศรัทธาใหเกิดข้ึน เมื่อมีศรัทธาแลวตองสรางแรงจูงใจและส่ิงแวดลอมใหศิษย 

เกิดความสนใจใครศึกษา สงผลใหนักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนรู มีความตั้งใจและมุงมั่น 

ในการทำกิจกรรมตาง ๆ ใหเกิดผลสำเร็จ และสอดคลองกับโรเจอรส (Rogera, 1904 อางถึงใน ทศินา  

แขมมณี, 2545: 70) ที่กลาววามนุษยสามารถพัฒนาตนเองไดดีหากอยูในสถานการณที่ผอนคลาย

และเปนอิสระ การจัดบรรยากาศการเรียนท่ีผอนคลายจึงเอ้ือตอการเรียนรู  

   ลำดับที่ 2 ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยนักเรียนมีโอกาสฝกคิดและพิจารณา 

ในการสรุปและประเมินทางเลือกของการแกปญหา มีโอกาสฝกการคิดและพิจารณาในการระบุ

ปญหา และนักเรียนมีโอกาสฝกคิดและพิจารณาในการหาสาเหตุของปญหา มีโอกาสฝกคิดและ

พิจารณาในการเสนอแนวทางแกปญหาท่ีหลากหลาย ฝกกระบวนการคิดแกปญหาอยางเปนขั้นตอน 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ครูไดใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมทั้งแบบรายบุคคลและแบบแบงกลุม 

นักเรียนไดมีโอกาสฝกปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองและตัดสินใจดวยตนเอง และยังมีสวนรวมในการคิด
และปฏิบัติงานแบบกลุมโดยผานกิจกรรมท่ีครูจัดข้ึนอยางหลากหลาย ซึ่งสอดคลองกับรุง แกวแดง 

(2543: 29) ไดกลาวไววา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรมีกิจกรรมที่หลากหลาย เปดโอกาส
ใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม การท่ีเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็นจะทำใหนักเรียน 

มีความมั่นใจ ภาคภูมิใจในตนเอง มีความกลาท่ีจะแสดงออกสามารถพัฒนาตนเองตอไปไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
  ลำดับที่ 3 ดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู นักเรียนสามารถคิดถึง

ขอดี ขอเสียกอนตัดสินใจกระทำสิ่งใด เห็นคุณคาและผลดีของการคิดแกปญหาท่ีถูกตอง เหมาะสม 
และนักเรียนสามารถนำวิธีการคิดแกปญหาไปใชในชีวิตประจำวันได นักเรียนไดแนวทางการคิด 

แกปญหาและตัดสินใจใหม ๆ จากเพ่ือน รูจักคิดพิจารณาอยางรอบคอบและมีเหตุผล ในการจัด
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กิจกรรมการเรียนรูสงเสริมใหนักเรียนไดเผชิญกับสถานการณปญหาท่ีอาจเกิดขึ้นในชีวิตประจำของ

ตนเพ่ือใหสามารถนำไปประยุกตใชไดเมื่อตองเผชิญกับปญหาน้ัน ๆ สอดคลองกับเดวิด (David, 

1984 อางถึงใน สุกัญญา ศรีสาคร, 2547: 144) ที่กลาววาการคนพบความคิดของตนเองท่ีเกิดข้ึน

ดวยตนเองและจากกลุม จะมีประโยชนในการนำไปใชฝกทักษะของตนเองในดานการแกปญหา 

ซึ่งวิธีการน้ีสามารถชวยใหเกิดการเรียนรูวิธีการแกปญหาไดมาก 

 

ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะเพ่ือนำผลการวิจัยไปใช 

  1.1   จากผลการวิจัย พบวา การจัดการเรียนรูโดยใชหลักโยนิโสมนสิการสามารถ

พัฒนาความสามารถในการคิดแกปญหาเศรษฐศาสตรของนักเรียนใหสูงขึ้น ดังนั้นครูสามารถนำ 

การจัดการเรียนรูโดยใชหลักโยนิโสมนสิการไปเปนทางเลือกในการพัฒนาความสามารถในการคิด 

แกปญหาของนักเรียนในเน้ือหาอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากสาระเศรษฐศาสตร  

  1.2   การจัดการเรียนรูโดยใชหลักโยนิโสมนสิการเปนการสอนท่ีมุงเนนพัฒนา 

ความสามารถในการคิดแกปญหาซ่ึงสามารถพัฒนาสติปญญาของนักเรียนอยางกวางขวาง โดยให

นักเรียนรูจักคิดคนหาคำตอบอยางมีระบบ ระเบียบแบบแผน มีขั้นตอนเปนเหตุเปนผลและคิดไปใน

ทางท่ีทำใหเกิดประโยชน ดังนั้นผูบริหารและผูที่เก่ียวของควรสงเสริมสนับสนุนใหครูกลุมสาระ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมไดนำวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชหลักโยนิโสมนสิการไปใช 

เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดแกปญหาท่ีสูงขึ้น 

  1.3   จากตารางท่ี 3 แสดงวา ระดับความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรู

โดยใชหลักโยนิโสมนสิการโดยภาพรวมนักเรียนสวนใหญมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูโดยใช

หลักโยนิโสมนสิการอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด ( x̄ = 4.70) และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

เรียงตามลำดับดังน้ี ลำดับที่ 1 ดานบรรยากาศในการจัดการเรียนรู ( x̄ = 4.78) เมื่อพิจารณาเปน 
รายประเด็น แสดงวาอยูในระดับมากท่ีสุดทุกรายประเด็น เรียงตามลำดับดังน้ี  ลำดับที่ 1 ครูเปด

โอกาสใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นและมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ( x̄ = 4.87) ลำดับ 

ที่ 2 ครูใชกริยาวาจาท่ีสุภาพเหมาะสมกับนักเรียน ( x̄ = 4.83) ลำดับท่ี 3 ครูจัดกิจกรรมและใชสื่อ
การสอนท่ีหลากหลายทำใหนักเรียนสนุกสนานและอยากเรียนรู ( x̄ = 4.77) และลำดับสุดทาย ครูมี

ความเปนกันเอง ย้ิมแยมแจมใส ทำใหนักเรียนมีความใกลชิด กลาขอคำปรึกษา แนะนำ ( x̄ = 4.67) 
ลำดับที่ 2 ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู ( x̄ = 4.71) เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น แสดงวาอยูใน

ระดับมากท่ีสุดทุกรายประเด็น เรียงตามลำดับดังน้ี ลำดับท่ี 1 นักเรียนมีโอกาสฝกคิดและพิจารณา

ในการสรุปและประเมินทางเลือกของการแกปญหา ( x̄ = 4.80) ลำดับที่ 2 นักเรียนมีโอกาส 

ฝกการคิดและพิจารณาในการระบุปญหา ( x̄ = 4.77) และนักเรียนมีโอกาสฝกคิดและพิจารณา 
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ในการหาสาเหตุของปญหา ( x̄ = 4.77) ลำดับที่ 3 นักเรียนมีโอกาสฝกคิดและพิจารณาในการเสนอ

แนวทางแกปญหาท่ีหลากหลาย ( x̄ = 4.63) และลำดับสุดทาย นักเรียนฝกกระบวนการคิดแกปญหา 

อยางเปนข้ันตอน ( x̄= 4.57) และลำดับสุดทาย ดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

( x̄ =4.62) เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น แสดงวาอยูในระดับมากท่ีสุด เรียงตามลำดับดังน้ี ลำดับ 

ที่ 1 นักเรียนสามารถคิดถึงขอดี ขอเสียกอนตัดสินใจกระทำส่ิงใด ( x̄ = 4.77) ลำดับที่ 2 นักเรียน 

เห็นคุณคาและผลดีของการคิดแกปญหาท่ีถูกตอง เหมาะสม ( x̄ = 4.73) และนักเรียนสามารถนำวิธี

การคิดแกปญหาไปใชในชีวิตประจำวันได ( x̄ = 4.73) ลำดับท่ี 3 นักเรียนไดแนวทางการคิดแก

ปญหาและตัดสินใจใหม ๆ จากเพ่ือน ( x̄ = 4.53) และลำดับสุดทายอยูในระดับมาก นักเรียนรูจักคิด

พิจารณาอยางรอบคอบและมีเหตุผล ( x̄ = 4.33) 

 

 2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 

  2.1 ควรมีการศึกษาความสามารถในการคิดแกปญหาท่ีจัดการเรียนรูโดยใช 

หลักโยนิโสมนสิการในสาระอ่ืน ๆ ในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

  2.2  ควรนำวิธีการพัฒนาความสามารถในการคิดแกปญหาโดยการจัดการเรียนรู

โดยใชหลักโยนิโสมนสิการรวมกับการจัดการเรียนรูหรือรูปแบบการสอนอ่ืน ๆ เชน การจัดการเรียนรู

แบบโครงงาน การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  

  2.3  ควรมีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมควบคูไปกับการพัฒนาความสามารถ 

ในการคิดแกปญหาโดยใชหลักโยนิโสมนสิการ เชน บทเรียนสำเร็จรูป ชุดการสอน แบบฝก เปนตน 

 

สรุป 
 การพัฒนาความสามารถในการคิดแกปญหาเศรษฐศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปที่ 1 ที่จัดการเรียนรูโดยใชหลักโยนิโสมนสิการ ไดผลการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 

 1. ผลการศึกษาความสามารถในการคิดแกปญหาเศรษฐศาสตรของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่จัดการเรียนรูโดยใชหลักโยนิโสมนสิการ หลังจัดการเรียนรูสูงกวากอนจัด 

การเรียนรูอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05   
 2.  ระดับความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยใชหลักโยนิโสมนสิการ

โดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด  
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บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ี มีความมุงหมายเพ่ือพัฒนาหลักสูตรบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 โดยมีกระบวนการ
การพัฒนาหลักสูตร 4 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน 2) การพัฒนาหลักสูตร 3) การทดลอง
ใชหลักสูตร และ 4) การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร โดยหลักสูตรท่ีพัฒนาข้ึนไดนำไปทดลองใช
กับนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่1 โรงเรียนบานบอรงั อำเภอวิเชยีรบรุ ีจงัหวัดเพชรบูรณ จำนวน 20 คน 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยไดแก 1) หลักสูตรบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุมสาระ 
การเรียนรูคณิตศาสตร สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ  
มีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.834 3) แบบสังเกตพฤติกรรมความพอเพียง และ 4) แบบประเมินเจตคติ
ตอการเรียนคณิตศาสตร วิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
การทดสอบที และการวิเคราะหเน้ือหา  
 ผลการวิจัยพบวา  1)  ผลการศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน พบวา ผูที่เก่ียวของมีความตองการให
จัดทำหลักสูตรบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) ผลการพัฒนาหลักสูตรพบวา การพัฒนา
หลักสูตรการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ฉบับรางมีองคประกอบคือ หลักการ จุดประสงค โครงสราง ขอบขายเน้ือหา 

1นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
2ผูชวยศาสตราจารย ดร., อาจารย  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ) 
3ดร., ครู  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี (อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ) 
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เวลาเรียน กิจกรรมการจัดการเรียนรู สื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผล และแผนการจัดการเรียนรู 

จำนวน 15 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง รวม 15 ชั่วโมง ผลการประเมินพบวามีความสอดคลองเหมาะสม  

3) ผลการทดลองใชหลักสูตร แบงข้ันตอนการใชหลักสูตรเปน 2 ขั้นตอนคือ ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนกอนเรียน ปลูกฝงพฤติกรรมความพอเพียงตามแผนการจัดการเรียนรู และหลัง 
การใชหลักสูตรโดยการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน สังเกตพฤติกรรมความพอเพียง  

และสอบถามเจตคติตอการเรียนคณิตศาสตร พบวานักเรียนมีความสนใจและตั้งใจปฏิบัติกิจกรรม  

มีความรู ความเขาใจ นำความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันไดเปนอยางดี 4) ผลการประเมินผล

และการปรับปรุงหลักสูตร พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 หลังเรียนสูงกวา 

กอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการประเมินพฤติกรรมความพอเพียงพบวา  

ภาพรวมอยูในระดับดี และเจตคติตอการเรียนคณิตศาสตร ภาพรวมอยูในระดับสูงท่ีสุด และ 

การปรับปรุงหลักสูตรควรเพ่ิมเวลาการสังเกตหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแลวเพ่ือสงเสริม

ความคงทนในการเรียนและพฤติกรรมความพอเพียงของนักเรียน   

 

คำสำคัญ: การพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรบูรณาการ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ABSTRACT 

 The purpose of this research was to develop the curriculum through the 

integrated learning based on philosophy of sufficiency economy in the mathematics 

learning strand of Prathomsueksa 1 students. The curriculum development process consisted 

of  4  stages as follows: 1) a study of fundamental information, 2) a curriculum development,  
3) a curriculum implementation, and 4) a curriculum assessment and improvement.  

The research sample included 20 students of grade 1 at Ban Bor Rung School, Wichian 

Buri District, Petchabun Province. The instruments used for data collection were: 1) the 

curriculum through the integrated learning based on philosophy of sufficiency economy in 
the mathematics learning strand of Prathomsueksa 1 students, 2) the achievement test 

with the reliability of 0.834, 3) the sufficient behavior observation form, and 4) the student’s 

attitude on mathematics evaluation form. All data were analyzed in term of percentage, 
mean, standard deviation, t-test, and the content analysis 

             The research findings were as follows: 1) A study of fundamental information, it 

revealed they wanted to develop the curriculum through the integrated learning based on 
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philosophy of sufficiency economy in the mathematics learning strand of Prathomsueksa 1 

students. 2) In the curriculum development, it revealed that the curriculum through the 

integrated learning based on philosophy of sufficiency economy in the mathematics 

learning strand of Prathomsueksa 1 students was comprised of principles, objectives, 

structures, content scopes, study time, learning activities, instruction, measurement and 

assessment, and 15 learning activity plans (one plan per one hour). All these elements 

were evaluated by experts. These elements were appropriated. 3) The experimental use of 

the curriculum, was divided into 2 processes which were the achievement pre and post 

tests. According to the sufficient behavior observation and student’s attitude on mathematics 

evaluation, it was revealed that students paid more attention to these learning activities. 

4) In the curriculum evaluation and improvement, it was  revealed that students’ learning 

achievement post test on the integration of philosophy of sufficiency economy in the 

mathematics learning strand of Prathomsueksa 1 students was higher than the pre test at 

.05 level of the statistical significance. According to the sufficient behavior observation, it 

was revealed that the total evaluation was at good level. Student’s attitude on mathematics 

in overall was at the highest level.  For curriculum improvement, more time is needed to 

observe after learning activities for supporting students’ patient and sufficient behaviors. 

 

Keywords:  curriculum development,  integrated curriculum,  Sufficiency Economy  philosophy 

 

บทนำ 
                 การเปล่ียนแปลงของสังคมโลก ทำใหวิถีชีวิตของคนไทยเปล่ียนแปลง มีการแขงขันกัน

ทางวัตถุ ความฟุงเฟอ หลงใหลไปกับกระแสนิยมทางวัตถุ การด้ินรนเพ่ือชีวิตรอด ทำใหหลงลืม 
เอกลักษณไทย วัฒนธรรมไทยท่ีดีงาม เด็กและเยาวชนขาดคุณธรรมจริยธรรม ขาดหลักการและแนว

การปฏิบัติตนที่เหมาะสม เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมี 
พระราชดำรัสชี้ ถึงแนวทางการดำเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 25 ป  

เปนการปลูกฝงคณุคาของความเปนคน การคิดใหถูก พูดใหถูก ปฏบิตัใิหถูก อยางมีสตแิละใชปญญา

ไปในทางที่ถูกตอง และคณิตศาสตรมีบทบาทสำคัญย่ิงตอการพัฒนามนุษย ชวยใหมนุษยคิดริเริ่ม

สรางสรรค รวมท้ังศิลปะ คิดอยางมีระบบ คิดอยางมีเหตุผล มีแบบแผน รูจักวิเคราะหปญหา  

และสถานการณไดอยางถ่ีถวน รอบคอบทำใหสามารถคาดการณ วางแผน ตัดสินใจ และแกปญหา 
ไดอยางถูกตองและเหมาะสม รูจักจัดการกับทรัพยากรท่ีมีจึงมีประโยชนตอการดำรงชีวิต เพ่ือเพ่ิม
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ทางเลือกและพัฒนาศักยภาพของแตละคน ใหมีความหมายสัมพันธซึ่งกันและกัน ผูเรียนจะเรียนรู 

ไดดเีมือ่มกีารบูรณาการเขากับชวิีตจรงิ ในเรือ่งการรูจกัออมเงิน ทำบัญชรีายรับ-รายจาย วินยัการใชเงิน 

การเลือกซื้อเลือกใชสิ่งของที่มีประโยชนและใชอยางคุมคา และชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น 

มีความสมดุลทั้งกาย ใจ อารมณ สติปญญา และอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข มีความพอเพียง 

ประกอบดวยความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันท่ีดีในตัว และเง่ือนไขความพอเพียง 

คือ เง่ือนไขความรู ประกอบดวย รอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง รวมท้ังเง่ือนไขคุณธรรม ซึ่งประกอบดวย 

ซื่อสัตยสุจริต ขยันอดทน สติ ปญญา แบงปน เปนพ้ืนฐานความเปนมนุษย ปลูกฝงแนวคิดและ 

หลักปฏิบัติอยางมีทิศทาง สอนใหผูเรียนพ่ึงตนเองได จนสามารถเปนท่ีพ่ึงของคนอ่ืน ๆ ในสังคมได  

(ประคอง สาธรรม, 2552: 25) 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ไดกำหนดวิสัยทัศน  

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซึ่งเปนกำลังของชาติใหเปนมนุษย 

ที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเปนพลเมืองไทย และพลโลก 

ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและ

ทักษะพ้ืนฐานรวมทั้งเจตคติที่จำเปนตอการศึกษาตอการประกอบอาชีพและการศึกษาตอตลอดชีวิต 

โดยมุงเนนผูเรียนเปนสำคัญบนพ้ืนฐานความเช่ือวา ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็ม

ตามศักยภาพ  มีการกำหนดจุดหมายใหนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค  

เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตน

นับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

             การศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เปนชวงแรกของการศึกษาภาคบังคับ มุงเนนทักษะ

พ้ืนฐานดานการอาน การเขียน การคิดคำนวณ ทักษะการคิดพ้ืนฐาน การติดตอสื่อสาร กระบวนการ

เรียนรูทางสังคม และพ้ืนฐานความเปนมนุษย การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางสมบูรณและสมดุล 
ท้ังในดานรางกาย สติปญญา อารมณ สังคม และวัฒนธรรม โดยเนนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
(ปราโมทย จันทรเรือง, 2552: 39) 

             ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงไดพัฒนาหลักสูตรบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุม

สาระการเรียนรูคณิตศาสตร สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ข้ึน เพ่ือจัดการศึกษาตามแนวทางของ
เศรษฐกิจพอเพียง สอดแทรกในกระบวนการเรียนรู เปนการปลูกฝงแนวคิดและหลักปฏิบัติอยางมี

ทิศทาง สอนใหผูเรียนพ่ึงตนเองได จนสามารถเปนท่ีพ่ึงของคนอื่น ๆ ในสังคมได        
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วัตถุประสงค 
                การวิจัยคร้ังน้ี มีความมุงหมายเพ่ือพัฒนาหลักสูตรบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 โดยมีกระบวนการ

การพัฒนาหลักสูตร 4 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน 2) การพัฒนาหลักสูตร 3) การทดลอง

ใชหลักสูตร และ 4) การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร   

 

วิธีดำเนินการ 
 ขอบเขตการวิจัย 

 1. กลุมตัวอยาง   

  กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2554 

โรงเรียนบานบอรัง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เพชรบูรณ เขต 3  จำนวน 1 หองเรียน จำนวน  20  คน ซึ่งไดจากการเลือกแบบเจาะจง 

 2. ตัวแปรในการวิจัย ไดแก หลักสูตรบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พฤติกรรมความพอเพียง เจตคติตอการเรียนคณิตศาสตร   

 3. เนื้อหา ความรูเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่นำมาบูรณาการกับกลุม

สาระการเรียนรูคณิตศาสตร ประกอบดวยเน้ือหาสาระ ไดแก สาระท่ี 1 จำนวนและการดำเนินการ 

มาตรฐาน ค1.1 เขาใจถึงความหลากหลายของการแสดงจำนวนและการใชจำนวนในชีวิตจริง 

มาตรฐาน ค 1.2 เขาใจถึงผลท่ีเกิดข้ึนจากการดำเนินการของจำนวนและความสัมพันธระหวาง  

การดำเนินการตาง ๆ และใชการดำเนินการในการแกปญหา สาระท่ี 6 ทักษะและกระบวนการ 

ทางคณิตศาสตร มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแกปญหา การใหเหตุผล การส่ือสาร  

การส่ือความหมายทางคณิตศาสตรและการนำเสนอ การเช่ือมโยงความรูตาง ๆ ทางคณิตศาสตร 
และเช่ือมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่น ๆ และมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคสำหรับนักเรียนช้ันประถม

ศึกษาปท่ี 1 ประกอบดวย 1) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มี 3 หวง 2 เง่ือนไข คือความพอเพียง 

ประกอบดวย 3 คุณลักษณะมีความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันท่ีดีในตัว เง่ือนไข
ความพอเพียงมี เง่ือนไขความรู (รอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง) เง่ือนไขคุณธรรม (ซื่อสัตยสุจริต  

ขยันอดทน สติ ปญญา แบงปน) 2) ฉลาดเลือก ฉลาดใช ฉลาดซื้อ การเลือกซื้อสินคาท่ีมีประโยชน 

ใชส่ิงของอยางประหยัดและคุมคา การดูแลเก็บรักษาส่ิงของเคร่ืองใช การดูแลรักษาประหยัดทรัพยากร

ของสวนรวม และ 3) วินัยการใชเงิน สำรวจเงินฉัน จายเงินอยางฉลาด การออมเงิน บัญชีรายรับ-

รายจาย รายรับ-รายจายของฉัน หลักสูตรแบงเปน 2 สวน คือ หลักสูตรภาคทฤษฎี หลักสูตรภาคปฏิบัติ   
 4. ระยะเวลา ระยะเวลาในการทดลองใชหลักสูตรในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2554 

ใชระยะเวลา จำนวน 3 สัปดาห สัปดาหละ  5  ชั่วโมง เปนเวลาเรียนรวม 15  ชั่วโมง 
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 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 1. แบบสัมภาษณความตองการการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 จากผูบริหาร 

สถานศึกษา ศึกษานิเทศก ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร คณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน ผูใหญบาน และผูปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 

 2. แบบสอบถามความตองการของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานบอรัง 

จำนวน 20 คน ในการพัฒนาหลักสูตรและแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรบูรณาการ

ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สำหรับนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่1  

 3. หลักสูตรบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 

 4. แผนการจัดการเรียนรู  จำนวน 15 แผน 

 5. แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ ชนดิ 3 ตวัเลือก 

จำนวน 30 ขอ มคีาความยากงาย (p) ระหวาง 0.53 ถึง 0.72 คาอำนาจจำแนก ระหวาง 0.22  - 0.80  

คาความเช่ือมั่น  เทากับ 0.834 

 6. แบบประเมินพฤติกรรมพอเพียง โดยอิงเกณฑประเมิน (rubric assessment)  

กำหนดเกณฑการประเมินเปนระดับคะแนน 5 ระดับ (5,4, 3, 2, 1) 

 7. แบบสอบถามเจตคติตอการเรียนคณิตศาสตรตามวิธีของลิเคอรท (Likert) แบบ

มาตราสวนประมาณคา (rating scale) มี 5 ระดับ ใชการประเมินดัชนีความสอดคลอง (IOC)  

เทากับ 0.80 - 1.00 

 

 การดำเนินการวิจัย 
 ผูวิจัยไดนำแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรตาง ๆ มาสังเคราะห เพ่ือนำมาเปน 
กรอบแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ซึ่งดำเนินการตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 

4 ขั้นตอน คือ 

 ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐาน  

 การดำเนินการวิจัยในข้ันตอนนี้ เ พ่ือให ไดขอมูลที่จำเปนสำหรับการวางแผน 

สรางหลักสูตรโดยการศึกษาขอมูลพื้นฐานจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ และ
ศึกษาความตองการเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ รวมทั้งเน้ือหาสาระในการจัดทำหลักสูตร 

เร่ืองปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สำหรับนักเรียนช้ันประถม

ศึกษาปที่ 1 โดยการสัมภาษณจากผูบริหารสถานศึกษา จำนวน 1 คน ศึกษานิเทศก จำนวน 1 คน 
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ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร จำนวน 2 คน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

จำนวน 2 คน ผูใหญบาน จำนวน 2 คน และผูปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จำนวน  2 คน  

รวมจำนวน 10 คน โดยใชการสัมภาษณแบบมีโครงสราง และใชแบบสอบถามกับนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานบอรัง จำนวน 20 คน ผูวิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 

ดวยตนเอง และใชการวิเคราะหเน้ือหา (content analysis) และนำเสนอแบบพรรณนาความ                                

 ขั้นตอนท่ี 2 การพัฒนาหลักสูตร   

 1. การพัฒนาหลักสูตร (ฉบับราง) ดำเนินการโดย 1) นำขอมูลที่ไดจากแบบสัมภาษณ 

แบบสอบถาม และจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น 

มาจัดทำเปนโครงรางหลักสูตรบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ซึ่งประกอบดวย หลักการ จุดประสงค โครงสราง ขอบขาย

เน้ือหา เวลาเรียน กิจกรรมการจัดการเรียนรู สื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผล และ 

แผนการจัดการเรียนรู 2) สรางแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือเสนอแนวทาง การนำหลักสูตรไปใชโดย 

การกำหนดเน้ือหา สาระสำคัญและเวลา จุดประสงคการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู แหลงเรียนรู  

สื่อการเรียนการสอน การวัดผลและประเมิน ตามโครงสรางหลักสูตรท่ีพัฒนาข้ึน จำนวน 15 แผน  

 2. การประเมินหลักสูตร (ฉบับราง) นำโครงรางหลักสูตรบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง และแผนการจัดการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้นใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญ

ดานหลักสูตร ดานเน้ือหา ดานวัดผลและประเมินผล จำนวน 5 ทาน พิจารณาตรวจสอบโดยใช 

การประเมินดัชนีความสอดคลอง (IOC) ไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00 

 3. การปรับปรุงหลักสูตร (ฉบับราง) นำผลการประเมินหลักสูตร (ฉบับราง) และ 

ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญโดยใหปรับเอกสารทุกฉบับใหตรงกับเอกสารของหลักสูตร การออกแบบ

กิจกรรมในใบงานใหนาสนใจ ปฏิบัติงาย ตรวจงายและปรับแกไขแผนการจัดการเรียนรูใหเหมาะสม
กอน ใชเกณฑการประเมินของรูบริค (rubic) เพ่ือใชเปนเคร่ืองมือในการทดลองตอไป 

 ขั้นตอนท่ี 3 การทดลองใชหลักสูตร 

 การดำเนินการวิจัยในข้ันตอนน้ี เปนการนำหลักสูตรท่ีพัฒนาข้ึนและไดปรับปรุงแกไข
เรียบรอยแลวไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง โดยกอนการทดลองทำการทดสอบกอนเรียน หลังจากน้ัน

จึงดำเนินการสอน ดวยหลักสูตรท่ีพัฒนาข้ึน โดยใชแผนการจัดการเรียนรู จำนวน 15 แผน ซึ่งมี 

รายละเอียดดังน้ี   
 แผนการจัดการเรียนรูที ่1 เร่ืองหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนการเรียนรูเก่ียวกับ 

หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คณุลกัษณะความพอเพียง การเขียนตัวเลขฮนิดอูารบกิตัวเลขไทย 
ตัวหนังสือแสดงจำนวนและพฤติกรรมความพอเพียง พบวา นักเรียนสวนใหญมีความสนใจ เพลิดเพลิน

และมีความสุขท่ีไดรวมมือในกิจกรรม กลาซักถามและสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็น  
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 แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เร่ือง ความหมายของคุณลักษณะความพอเพียง เปน 

การเรียนรูเก่ียวกับการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เขามาใชในชีวิตจริงอยางหลากหลาย 

ทั้งการแสดงจำนวนหรือปริมาณของส่ิงของ การเปรียบเทียบ ความหมายของความพอประมาณ 

ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันท่ีดีในตัวพฤติกรรมท่ีดี นักเรียนสวนใหญใหความสนใจและรวมมือ 

ในกิจกรรม บอกเหตุผลในการเลือกด่ืมน้ำในแตละแกวท่ีมีปริมาณไมเทากันได 

 แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 เรื่อง เง่ือนไขความพอเพียง เปนการเรียนรูเก่ียวกับการให

เหตุผลประกอบการตัดสินใจในการนำเง่ือนไขความพอเพียงมาใช ความรูเร่ือง เง่ือนไขความพอเพียง 

เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม และพฤติกรรมท่ีดี นักเรียนสวนใหญแยกส่ิงท่ีเปนความรูและคุณธรรมได 

 แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 เรื่อง เง่ือนไขความรู เปนการเรียนรูเก่ียวกับการใชความรู 

ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรและนำเง่ือนไขความรูมาใชในการแกปญหาในสถานการณ

ตาง ๆ เง่ือนไขความรู พฤติกรรมความพอเพียง เหตุผลในการวิเคราะหเหตุการณ การบวก ลบ และ

บวก ลบระคนของจำนวนนับ 0 – 9 นักเรียนสวนใหญสรุปสถานการณตาง ๆ ทั้งการบวกการลบและ

ใหเหตุผล 

 แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 เร่ือง เง่ือนไขคุณธรรม เปนการเรียนรูเก่ียวกับการปฏิบัติตน 

เปนผูมีน้ำใจ เอ้ือเฟอเผื่อแผและแบงปนตอผูอื่น รูจักการใหการรับ มีความซื่อสัตยสุจริต ขยันอดทน 

มีสติปญญามีน้ำใจ เง่ือนไขคุณธรรม พฤติกรรมผูมีน้ำใจ เอ้ือเฟอ แบงปนตอผูอื่น นักเรียนสวนใหญ

กลายอมรับสิ่งท่ีเคยทำไมดีถือวายังมีความซื่อสัตย และบอกส่ิงท่ีเปนคุณธรรมได 

 แผนการจัดการเรียนรูที ่6 เร่ือง ฉลาดซือ้ เปนการเรียนรูเก่ียวกับการเช่ือมโยงความรูตาง ๆ 

ในคณิตศาสตรและเช่ือมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่น ๆ นำความรู เ ร่ืองคาของเงินไปใช  

ในการเลือกซื้อของที่จำเปนและไมจำเปน ของท่ีมีประโยชนและใชในสถานการณตาง ๆ หลัก 

ในการใชจาย คาของเงิน นำความรูเก่ียวกับเงินไปใชในสถานการณตาง ๆ ใชเลือกซื้อของท่ีจำเปน 

และมีประโยชน นักเรียนสวนใหญ บอกสิ่งท่ีจำเปนและไมจำเปนได 
 แผนการจัดการเรียนรูที่ 7 เร่ือง การเลือกซื้อสินคาท่ีมีประโยชน เปนการเรียนรูเก่ียวกับ 

การเลือกซ้ือสินคาท่ีจำเปนและมีประโยชน  เปรียบเทียบราคาแนะนำผูอ่ืนโดยใชภาษาและสัญลักษณ 
ทางคณิตศาสตรในการส่ือสาร การส่ือความหมาย และการนำเสนอไดเหมาะสม วิธีการเลือกซื้อ

สินคาท่ีจำเปนและมีประโยชน แนะนำผูอื่นในการเลือกสินคา เปรียบเทียบราคาสินคาท่ีควรเลือกซื้อ 

พฤติกรรมดี นักเรียนสวนใหญแลกเปล่ียนความคิดเห็นบอกสิ่งท่ีมีประโยชนและไมมีประโยชนได 
 แผนการจัดการเรียนรูที่ 8 เรื่อง ใชสิ่งของอยางประหยัดและคุมคา เปนการเรียนรู 

เก่ียวกับการรูจักใชสิ่งของเครื่องใชอุปกรณการเรียนเคร่ืองใชสวนตัวอยางประหยัดคุมคา ใชวิธีการ 
ที่หลากหลายในการแกปญหาอยางสรางสรรค วิธีการใชสิ่งของอยางประหยัดและคุมคา การใช

อุปกรณการเรียนและเคร่ืองใชสวนตัวอยางประหยัดและคุมคา นักเรียนบอกวิธีการใชสิ่งของอุปกรณ

การเรียนและเคร่ืองใชสวนตัวอยางประหยัดและคุมคาได 
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 แผนการจัดการเรียนรูที่ 9 เร่ือง การดูแลเก็บรักษาส่ิงของเคร่ืองใช เปนการเรียนรู 
เก่ียวกับการใชความรู ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรในการแกปญหาในสถานการณตาง ๆ 
ในเร่ืองการดูแลเก็บรักษาส่ิงของเคร่ืองใชวิธีการดูแลเก็บรักษาส่ิงของเคร่ืองใช เก็บรักษาอุปกรณ 
การเรียนและเคร่ืองใชสวนตัว ประโยชนและคุณคาของสิ่งของของตนเอง นักเรียนบอกวิธีการดูแล
เก็บรักษาส่ิงของเคร่ืองใช อุปกรณการเรียนและเคร่ืองใชสวนตัวได  
 แผนการจัดการเรียนรูที่ 10 เรื่อง การดูแลรักษาประหยัดทรัพยากรของสวนรวม 
เปนการเรียนรูเก่ียวกับการมีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการดูแลรักษาประหยัดของใชที่เปนของ
สวนรวม สาธารณสมบัติหรือทรัพยากรของสวนรวม ประโยชนและคุณคาของส่ิงของสวนรวม 
พฤติกรรมที่ดี นักเรียนใหเหตุผลวาสิ่งใดที่เปนของสวนตัวและสวนรวมได 
 แผนการจัดการเรียนรูที่ 11 เรื่อง สำรวจเงินฉัน เปนการเรียนรูเก่ียวกับการใชภาษาและ
สัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร การส่ือความหมาย และการนำเสนอ จำนวนเงิน  
การกำหนดเปาหมายการใชจายเงิน การออมเงิน พฤติกรรมที่ดี นักเรียนสวนใหญมีความสนใจ 
เพลิดเพลินและมีความสุขท่ีไดรวมมือในกิจกรรมมีการแลกเปล่ียนแสดงความคิดเห็นในการนำ
เน้ือหาในเพลงมาตอบคำถามในแบบฝกและรูจักชวยเหลือแนะนำเพ่ือน 
 แผนการจัดการเรียนรูที่ 12 เร่ือง การออมเงิน เปนการเรียนรูเก่ียวกับการใชภาษาและ
สัญลักษณทางคณิตศาสตรในการส่ือสารบอกความหมายของการออม วิธีเพ่ิมรายไดลดรายจาย 
และการนำเสนอความหมายของการออมเงิน วิธีเพ่ิมรายไดของตนเอง วิธีลดรายจายของตนเอง 
นักเรียน บอกวิธีการเพ่ิมรายไดของตนเองและวิธีลดรายจายของตนเองได 
 แผนการจัดการเรียนรูที่ 13 เร่ือง จายเงินอยางฉลาด เปนการเรียนรูเก่ียวกับการใช
ภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสารเรื่องรายรับรายจายของตนเอง รูจักเลือกสินคาท่ี
จำเปนและมีประโยชน เปรียบเทียบราคาและคุณภาพของสินคา ปฏิบัติตนในการซ้ือสินคาอยาง
ฉลาด การทำบันทึกรายรับรายจาย การเลือกสินคาท่ีจำเปนและมีประโยชน เปรียบเทียบราคาและ
คุณภาพของสินคาปฏิบัติตนในการซื้อสินคาอยางฉลาด นักเรียนบอกเหตุผลในการเลือกสินคา
เปรียบเทียบ สิ่งท่ีควรเลือกและพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติและไมควรปฏิบัติได 
 แผนการจัดการเรียนรูที่ 14 เร่ือง บัญชีรายรับ – รายจาย เปนการเรียนรูเก่ียวกับการใช
ภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร บอกขอมูลการใชจายเงินของตนเองในชีวิต
ประจำวันความหมายของรายรับและรายจาย มีความรูเรื่องการทำบัญชีรายรับ – รายจาย และนำ
เสนอขอมูลการใชจายเงินของตนเองในชีวิตประจำวัน นักเรียนมีความรับผิดชอบ ทำงานดวย 
ความมุงมั่น ใหการชวยเหลือเพ่ือน ดังจะเห็นไดจาก การอธิบายขอมูลการรับหรือจายเงินของเพ่ือน 
 แผนการจัดการเรียนรูที่ 15 เร่ือง รายรับ – รายจายของฉัน เปนการเรียนรูเก่ียวกับการใช
ภาษาและสัญลกัษณทางคณิตศาสตรในการสือ่สาร การส่ือความหมายบอกวิธีการทำบันทึกรายรับ – 
รายจายของตนเองและนำเสนอรายรับรายจายของตนเอง การทำบัญชีรายรับ – รายจายของตนเอง 
ประจำตัวทุกวันโดยครูผูสอนเปนผูจัดทำสมุดบัญชีใหคนละหน่ึงเลม 
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  ขั้นตอนท่ี  4 การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร               
  การประเมินผลกอนใชหลักสูตรบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนท่ีผูวิจัยสรางข้ึน เพ่ือตรวจสอบความรูพ้ืนฐานของนักเรียนเก่ียวกับหลักสูตร โดยการเปรียบเทียบ
คะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังใชหลักสูตร ประเมินพฤติกรรมความพอเพียงของ
นักเรียนตามหลักสูตรใหครอบคลุม เหมาะสม และสอดคลองกับจุดประสงคเปนแบบประเมินตาม
สภาพจริง และประเมินเจตคติตอการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน ตามหลักสูตร จากน้ันจึงวิเคราะห
ขอมูล โดยใชคาเฉล่ีย ( x̄ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และการทดสอบที (t-test)  
 
ผลการวิจัย 

 จากการดำเนินตามข้ันตอนการวิจัย  4  ขั้นตอน  สรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 
 1.  ผลการศึกษาขอมลูพ้ืนฐาน พบวา การศึกษาขอมลูพ้ืนฐานสำหรับการพัฒนาหลักสูตร  
เปนการศึกษา เพ่ือใหไดขอมูลเก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการตาง ๆ รวมทั้งการสัมภาษณ 
สอบถามแนวคิด ความจำเปน และขอเสนอแนะในการจัดทำหลักสูตรกับผูที่มีสวนเก่ียวของ  
สรุปไดวาตองการใหมีการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุมสาระ 
การเรียนรูคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตร 
ใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ  
เผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใช เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง  
ฝกการปฏิบัติใหทำได คิดเปน ทำเปน และเกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง รวมท้ังปลูกฝงคุณธรรม คานิยม
ที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค นักเรียนไดมีความรูและมีทักษะพ้ืนฐานสามารถนำไปใช 
ในชีวิตประจำวันได  
  2.  ผลการพัฒนาหลักสูตรฉบับราง เร่ือง หลักสูตรบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ซึ่งประกอบดวย     
  หลักการ   
  การเปล่ียนแปลงของสังคมโลก ทำใหวิถีชีวิตของคนไทยเปล่ียนแปลง มีการแขงขัน
กันทางวัตถุ ความฟุงเฟอ หลงใหลไปกับกระแสนิยมทางวัตถุ การด้ินรนเพ่ือชีวิตรอด ทำใหหลงลืม 
เอกลักษณไทย วัฒนธรรมไทยท่ีดีงาม เด็กและเยาวชนขาดคุณธรรมจริยธรรม ขาดหลักการและ 
แนวการปฏิบัติตนท่ีเหมาะสม เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมี 
พระราชดำรัสชี้ถึงแนวทาง การดำเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 25 ป เปน 
การปลูกฝงคุณคาของความเปนคน การคิดใหถูก พูดใหถูก ปฏิบัติใหถูก อยางมีสติและใชปญญาไป
ในทางที่ถูกตอง และคณิตศาสตรมีบทบาทสำคัญย่ิงตอการพัฒนามนุษย ชวยใหมนุษยคิดริเริ่ม
สรางสรรค รวมทั้งศิลปะ คิดอยางมีระบบ คิดอยางมีเหตุผล มีแบบแผน รูจักวิเคราะหปญหา และ
สถานการณไดอยางถ่ีถวน รอบคอบทำใหสามารถคาดการณ วางแผน ตัดสินใจ และแกปญหา ได
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อยางถูกตองและเหมาะสม รูจักจัดการกับทรัพยากรท่ีมีจึงมีประโยชนตอการดำรงชีวิต เพ่ือเพ่ิมทาง
เลือกและพัฒนาศักยภาพของแตละคน ใหมีความหมายสัมพันธซึ่งกันและกัน ผูเรียนจะเรียนรูไดดี
เมื่อมีการบูรณาการเขากับชีวิตจริง การศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เปนชวงแรกของการศึกษา 
ภาคบังคับ มุงเนนทักษะพ้ืนฐานดานการอาน การเขียน การคิดคำนวณ ทักษะการคิดพ้ืนฐาน  
การติดตอสือ่สาร กระบวนการเรียนรูทางสังคม และพ้ืนฐานความเปนมนษุย การพัฒนาคุณภาพชีวิต
อยางสมบูรณและสมดุลทั้งในดานรางกาย สติปญญา อารมณ สังคม และวัฒนธรรม โดยเนน 
การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ ในเร่ืองการรูจักออมเงิน ทำบัญชีรายรับ- รายจาย วินัยการใชเงิน 
การเลือกซื้อเลือกใชสิ่งของท่ีมีประโยชนและใชอยางคุมคา และชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น  
มีความสมดุลทั้งกาย ใจ อารมณ สติปญญา และอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข มีความพอเพียง 
ประกอบดวย ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันท่ีดีในตัว และเง่ือนไขความพอเพียง 
คือ เง่ือนไขความรู ประกอบดวย รอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง รวมท้ัง เง่ือนไขคุณธรรม ซ่ึงประกอบดวย 
ซื่อสัตยสุจริต ขยันอดทน สติ ปญญา แบงปน เปนพ้ืนฐานความเปนมนุษย  
 ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงไดพัฒนาหลักสูตรบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุมสาระ 
การเรียนรูคณิตศาสตร สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ขึ้น เพ่ือจัดการศึกษาตามแนวทางของ
เศรษฐกิจพอเพียง สอดแทรกในกระบวนการเรียนรู เปนการปลูกฝงแนวคิดและหลักปฏิบัติอยางมี
ทิศทาง สอนใหผูเรียนพ่ึงตนเองได จนสามารถเปนท่ีพ่ึงของคนอื่น ๆ ในสังคมตอไป 
 จุดมุงหมาย 
                ผูวิจัยศึกษาความตองการ ความจำเปนของการพัฒนาหลักสูตร บูรณาการปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1  
มีจุดประสงคดังน้ี 
               1) เพ่ือใหนักเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
               2) เพ่ือใหนกัเรียนนำหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการกับคณิตศาสตรใกลตวั 
               3)  เพ่ือใหนักเรียนแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมในการดำรงชีวิต 
               4)  เพ่ือใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนคณิตศาสตร    
               โครงสราง 
                ผูวิจัยไดศึกษาการจัดสาระการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรชั้นประถมศึกษา
ปที่ 1 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 แลวนำมาจัดทำเปนโครงสราง 
ของหลักสูตรบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สำหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 โดยจัดเวลาเรียนในลักษณะของหนวยการเรียนรู ดังตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1  โครงสรางเน้ือหาของหลักสูตร โดยจัดเวลาเรียนในลักษณะของหนวยการเรียนรู 
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               ขอบขายเนื้อหา 

               ขอบขายเน้ือหาหลักสูตรบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ผูวิจัยไดจัดมวลความรูและประสบการณใหกับ

นักเรียน ดังตอไปนี้ 

               1) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มี 3  หวง  2  เง่ือนไข ดังน้ี 

                      1.  ความพอเพียง ประกอบดวย  3 คุณลักษณะ  

                           1.1  ความพอประมาณ   

                           1.2   ความมีเหตุผล   

                           1.3   การมีภูมิคุมกันท่ีดีในตัว   

                      2.  เง่ือนไข  ความพอเพียง 

                            2.1  เง่ือนไขความรู  (รอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง) 

                            2.2   เง่ือนไขคุณธรรม (ซื่อสัตยสุจริต ขยันอดทน สติ ปญญา แบงปน) 

              2) ฉลาดเลือกฉลาดใช 

                      1.   ฉลาดซื้อ 

                      2.   การเลือกซื้อสินคาท่ีมีประโยชน 

                      3.   ใชสิ่งของอยางประหยัดและคุมคา 

                      4.   การดูแลเก็บรักษาสิ่งของเคร่ืองใช 

                      5.   การดูแลรักษาประหยัดทรัพยากรของสวนรวม                  

              3)  วินัยการใชเงิน 

                      1.   สำรวจเงินฉัน 

                      2.   การออมเงิน 
                      3.   จายเงินอยางฉลาด 

                      4.   บัญชีรายรับ-รายจาย 

                      5.   รายรับ-รายจายของฉัน 

              การจัดเวลาเรียน 

                หลักสูตรบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 กำหนดเวลาเรียน จำนวน 3 สัปดาห สัปดาหละ 5 ชั่วโมง  

รวมทั้งส้ิน 15 ชั่วโมง  
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 แนวทางการจัดการเรียนรู   
                การจัดกิจกรรมการเรียนรู มีแนวทางการจัดการเรียนรูดังน้ี   
                  1) จัดการเรียนรูโดยใหความรูความเขาใจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ี
สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัดกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
                 2) จัดการเรียนรูโดยเนนใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู 
                 3) จัดการเรียนรูใหนักเรียนเปนผูแสดงหรือทำกิจกรรม  
                 4) จัดการเรียนรูใหนักเรียนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในทางท่ีเหมาะสม 
                 5) จดัการเรียนรูใหนกัเรียนไดพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห โดยใชเหตุผลอยางสรางสรรค 
                 6) จัดการเรียนรูใหนักเรียนนำความรูที่ไดมาใชในชีวิตประจำวัน   

 สื่อ/แหลงเรียนรู    
 สื่อ/แหลงเรียนรูในการเรียนการสอนประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย 
จัดทำใหสอดคลองกับกิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรู ดังน้ี 
                 1) แบบฝกท่ี 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 
                 2) สื่อในแผนการจัดกิจกรรม (อิฐแดง น้ำหวาน นม)             
                 3) รานคาสหกรณ 
                 4) นิทาน (เร่ืองลุงกลากับลุงดำ คนเล้ียงมา) 
                 5) บทละคร (เร่ือง คนเล้ียงมา) 
                 6) เพลง (นับหนึ่งถึงสิบ ออมเงิน  รวมเงิน ปด กวาด เช็ด ถู) 
                 7) ของจริง (อุปกรณในหองเรียน นอกหองเรียน) 
                 8) นักเรียน 
                 9) แบบสังเกตพฤติกรรม 
                  10)  แบบทดสอบ 
   การวัดผลและประเมินผล     
                 การวัดและประเมินผลของหลักสูตรบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1  ดังน้ี 
               1)  การวัดและประเมินผล วัดผลทั้งดานความรู ทักษะ กระบวนการ ผลงาน และ
คุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ โดยประเมินผลตามสภาพจริง 
                2)  วิธีการวัดและประเมินผลใชวิธีการท่ีหลากหลาย ไดแก การวัดผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียน การวัดพฤติกรรมความพอเพียงและการวัดเจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
                3)  เคร่ืองมือที่ใชในการวัดและประเมินผล ไดแก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียน แบบประเมินพฤติกรรมความพอเพียง โดยการสังเกตพฤติกรรมความพอเพียงและ 
แบบประเมินเจตคติตอการเรียนคณิตศาสตร 
               4)  เกณฑการวัดและประเมินผลการเรียนรู ใชเกณฑผานการประเมินรอยละ 80.00 
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  3. ผลการทดลองใชหลักสูตร นำหลักสูตรไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 

โรงเรียนบานบอรงั อำเภอวิเชยีรบุร ีจงัหวัดเพชรบูรณ  ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2554 จำนวน 20 คน 

ผูวิจัยดำเนินการตามขั้นตอน คือทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนใชหลักสูตรแลวจัดการเรียนรู

ตามแผนการเรียนรูจำนวน 15 แผน นักเรียนมีความสนใจในการเรียนรู มีความสนุกสนานกับกิจกรรม 

การเรียนรูที่หลากหลายไดแสดงออกรวมมือในการทำงานนำความรูที่ไดมาใชในชีวิตประจำวัน  

และหลังการใชหลักสูตรโดยทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน มีการสังเกตพฤติกรรม 

ความพอเพียง และสอบถามเจตคติตอการเรียนคณิตศาสตร 

 4. ผลการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร  พบวา   

  4.1  คะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ท่ีเรียนตามหลักสูตร 

ที่พัฒนาข้ึน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางท่ี 2   

 

ตารางที่ 2  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกอนกับหลังเรียนหลักสูตรบูรณาการ 

 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สำหรับนักเรียน 

 ชั้นประถมศึกษาปที่ 1   

 n  S.D. t  sig 
 20 16.60 2.11 24.96 0.000* 
 20 26.35 2.96 

   * p  .05 
 
  4.2   ผลการประเมินพฤติกรรมความพอเพียงตามหลักสูตรบูรณาการปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพียง กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่1 ดงัตารางท่ี  3 
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ตารางที่ 3  ผลการประเมินพฤติกรรมความพอเพียงตามหลักสูตรบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ                   

 พอเพียง กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1   

 

  

 X  S.D.  
1.   4.20 1.15  
2.   3.25 1.02  
3.   2.85 0.93  
4.   4.00 1.34  
5.   3.50 0.95  
6.   3.85 1.23  
7.   4.00 1.41  
8.   3.10 0.79  
9.   2.95 0.89  
10.   4.60 0.75  
11.   2.50 0.76  
12.   3.80 0.52  
13.   3.65 0.75  
14.   4.10 1.07  
15.   3.75 1.02  
16.     4.40 0.75  
17.      4.15 0.75  
18.   4.40 0.99  

 3.73 0.19  

      4.3  ผลการประเมินเจตคติตอการเรียนคณิตศาสตรตามหลักสูตรบูรณาการปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
ดังตารางท่ี 4   

 

(n=20) 
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ตารางที่ 4 ผลการประเมินเจตคติตอการเรียนคณิตศาสตรตามหลักสูตรบูรณาการปรัชญาของ 

 เศรษฐกิจพอเพียง กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 

 

 
 X  S.D.  

1.   4.95 0.22  
2.   4.40 0.68  
3.   4.55 0.94  
4.   4.75 0.64  
5.   4.65 0.75  
6.   4.85 0.49  
7.   4.25 0.97  
8.   4.65 0.88  
9.   4.75 0.64  
10.   4.70 0.73  
11.   4.85 0.49  
12.   4.85 0.49  
13.   4.80 0.62  
14.   4.60 0.88  
15.   4.75 0.64  
16.   4.45 1.00  
17.   4.50 0.83  
18.     4.70 0.73  
19.   4.75 0.64  
20.   4.75 0.64  

 4.73 0.30  

(n=20) 
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อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยมีประเด็นท่ีจะนำมาอภิปรายตามลำดับขั้นตอน ดังตอไปนี้ 

                1.  ผลการทดลองใชหลักสูตร จากการนำหลักสูตรท่ีกำหนดแนวการจัดการเรียนรูและ

แผนการจัด การเรียนรูไปทดลองใช โดยผูวิจัยซ่ึงเปนครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เปนผูทดลองใชหลักสูตรดวยตนเอง พบวา นักเรียนมีความรู ความเขาใจ 

เก่ียวกับเรื่องบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ของนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 หลังทดลองสูงกวากอนทดลองใชหลักสูตร อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 ซึ่งแสดงวาหลักสูตรทำใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น ทั้งนี้เน่ืองจากหลักสูตร 

มีเทคนิค ลักษณะ รูปแบบ วิธีการท่ีหลากหลาย เชน นิทาน เพลง เกม การแสดงบทบาทสมมุติ 

นักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมจริงดวยตัวเอง มีโอกาสแสดงความสามารถนำความรูที่ไดทางคณิตศาสตร

มาบูรณาการกับการดำเนินชีวิตประจำวัน เชน การสำรวจรานคา ตลาด การทำบัญชีรายรับ-รายจาย 

การออมเงิน กิจกรรมการฝากเงิน นักเรียนมีความสนใจ ตั้งใจและมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติ

งานตามกิจกรรมที่จัดใหมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Davis (1977) ที่ไดกลาววาสิ่งที่มี

อิทธิพลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีบรรยากาศในช้ันเรียน วิธีการหรือลักษณะของครู ทัศนคติ 

ตอการทำงานของครูแสวงหาวิธีการใหม ๆ มาใหนักเรียนอยูเสมอ ทำใหนักเรียนมีความกระตือรือรน 

สงผลใหเกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน นักเรียนท่ีทุมเทใชเวลาเรียนอยางเต็มที่มีความสนใจ

อยากเรียนรูเน้ือหาการเรียน ผลการเรียนก็จะดีขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวไลพร ภูตะมี  

(2548: บทคัดยอ) ไดกลาวถึงการจัดกิจกรรม สามารถสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการไปพรอม ๆ กัน 

ทุกวันมีความกระตือรือรนการทำแบบฝกหัดไดดีขึ้นหลังทำการทดลองเด็กมีความสนใจ 

มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน ไมเบ่ือหนายตอกิจกรรม เด็กลงมือปฏิบัติและเรียนรูดวยตนเอง 

ซึ่งทำใหผลสัมฤทธ์ิหลังการทดลองการจัดประสบการณสูงขึ้นอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

               2.  ผลการประเมินพฤติกรรมความพอเพียงตามหลักสูตรบูรณาการปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 นักเรียนมี
พฤติกรรมความพอเพียง ภาพรวมระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก ขอท่ีมีระดับการปฏิบัติมากท่ีสุด

คือ ฝากเงินทุกวัน เก็บเงิน ดินสอ ยางลบไดนำมาสงใหครูนักเรียนมีพฤติกรรมความพอเพียงอยูใน

ระดับการปฏิบัติมาก ซึ่งประเมินไดจากเกณฑการประเมิน (rubric) นักเรียนไดปฏิบัติจริงซึ่งมีผล
ทำใหนักเรียนมีพฤติกรรมในการฝากเงินทุกวัน เก็บเงิน ดินสอ ยางลบไดนำมาสงใหครู และทำงาน

เสร็จแลวจึงไปเลนมีความรับผิดชอบมากข้ึนซึ่งสอดคลองกับทิศนา แขมมณี (2546) กลาววา  

กฎเกณฑเก่ียวกับพฤติกรรมคือ พฤติกรรมตาง ๆ ที่แสดงสะสมกันมานานจนเปนนิสัยหรือทัศนคติ 

ถาจะทำการเปลี่ยนแปลงลักษณะนิสัยเหลาน้ีก็ตองใชเวลานานเกือบจะเทากับระยะเวลาของ 

การสรางสม เน่ืองจากนิสัยเกิดจากการแสดงพฤติกรรมเดียวกันจนซ้ำซากเปนรูปแบบ แลวจะ 

เกิดลักษณะอยางหน่ึงคือ มีแนวโนมที่จะคงท่ีสอดคลองกับงานวิจัยของพระมหาเนตร ดอกมะกล่ำ  
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(2551) ไดพัฒนาหลักสูตร ที่จัดการเรียนการสอนใหนักเรียนไดปฏิบัติจริง ทั้งภาคทฤษฎี  

ภาคปฏิบัติ และกิจกรรมทำใหนักเรียนมีความรูความเขาใจ สามารถปฏิบัติกิจกรรมดานตาง ๆ  

ของกระบวนการเรียนรูไดเปนอยางดีสอดคลองกับงานวิจยัของธนภรณ โกพฒันตา (2552: บทคดัยอ) 

ที่พบวานักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคทั้งดานความรับผิดชอบ ความขยัน ความอดทน 

ความเอื้อเฟอ ความรวมมือ และรักการทำงานอยูในระดับดีมากและสอดคลองกับงานวิจัย 

ของชัยรัตน แตงวงษ (2552: บทคัดยอ) ซึ่งไดกลาววา วิธีการสอนโดยการบรรยาย การสาธิต  

การใหนักเรียนฝกปฏิบัติกิจกรรมจริงดวยตนเองท้ังภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ รวมท้ังใหนักเรียน 

ไดใชสื่อของจริง การปฏิบัติกิจกรรมจริงดวยตนเองซ่ึงเปนการจัดกิจกรรมท่ีทำใหพฤติกรรมของ

นักเรียนอยูในระดับคุณภาพดี 

             3. ผลการประเมินเจตคติตอการเรียนคณิตศาสตรตามหลักสูตรบูรณาการปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง โดยภาพรวมอยูในระดับสูงท่ีสุด ขอคำถามท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด ไดแก ฉันเรียนวิชา

คณิตศาสตรดวยความสนุกสนาน นักเรียนมีความสนใจในการเรียนรู มีความสนุกสนานกับกิจกรรม

การเรียนรูที่หลากหลายไดแสดงออกรวมมือในการทำงานนำความรูที่ไดมาใชในชีวิตประจำวันรูจัก

ออมเงิน เลือกซื้อสิ่งที่มีประโยชน ทำบัญชีรายรับ – รายจาย มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี

ขึ้นชอบเรียนคณิตศาสตรมากข้ึนซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของปราโมทย จันทรเรือง (2545: บทคัดยอ) 

กลาวไววาการฝกอบรมโดยท่ัวไปมีจุดมุงหมายเพ่ือเพ่ิมพูนความรู การพัฒนาทักษะ การเปล่ียนแปลง

เจตคติ เม่ือบุคคลไดรับการฝกอบรมทางดานความรู ทักษะและเจตคติแลวอยางใดอยางหน่ึงหรือ

หลายอยางรวมกัน เมื่อกลับไปปฏิบัติงานจะกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีหรือเกิด 

การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม หรือเจตคติในการปฏิบัติงานทำใหการปฏิบัติงานไดผลดีข้ึนและสอดคลองกับ

แนวคิดและงานวิจัยของชัยรัตน แตงวงษ (2552: บทคัดยอ) ซึ่งเม่ือจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ตามหลักสูตรแลวนักเรียนมีความสนใจ ต้ังใจเรียน และมีความกระตือรือรนในการเรียนท้ังภาคทฤษฎี 
และภาคปฏิบัติ ทำใหนักเรียนมีความรู ความสามารถรวมทั้งนำความรูที่ไดรับไปใชในชีวิตประจำวัน
ไดทั้งน้ีเปนเพราะนักเรียนเรียนจากการปฏิบัติกิจกรรมจริงดวยตัวเองจึงมีความสนใจ ตั้งใจและ 

มีความรับผิดชอบในการทำงานซึ่งสอดคลองกับแนวคิดและงานวิจัยของธนภรณ โกพัฒนตา  

(2552: บทคัดยอ) ไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรแลวนักเรียนมีความตั้งใจปฏิบัติ

กิจกรรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตามแผนการเรียนรูอยางมีคุณภาพ นักเรียนกลาซักถาม  

กลาแสดงความคิดของตนเองอยางมีเหตุผล สืบเสาะหาความรูจากแหลงเรียนรูหลายรูปแบบ  
ทำงานเปนกลุมและวางแผนแบงงานตามหนาท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานอยางมุงมั่นนำเน้ือหาสาระ 

ที่เปนเร่ืองใกลตัวท่ีสนใจนำไปปฏิบัติจริง   
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ขอเสนอแนะ 
 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช ดังน้ี 

 1.   กอนการนำหลักสูตรไปใช ควรศึกษารายละเอียดตาง ๆ ของหลักสูตรบูรณาการ

ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สำหรับนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่1  

เพ่ือใหสามารถนำหลักสูตรไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุดกับนักเรียน 

             2.  การนำหลักสูตร ไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน บางกิจกรรมควรยืดหยุน

กิจกรรมใหเหมาะสมกับเวลาและวัยของนักเรียน 

          3.  ครูผูสอนควรศึกษาเร่ือง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางลึกซ้ึงเพ่ือเพ่ิม 

ความสามารถในการเลือก จัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ สถานท่ี กิจกรรมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ในการนำมาบูรณาการใหการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีความหลากหลาย นาสนใจ เหมาะสมกับวัย 

ของนักเรียน จะทำใหนักเรียนเกิดความรูความเขาใจ สนุกตอการเรียน 

             4.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู ครูผูสอนควรเปนผูดูแล แนะนำ และใหความชวยเหลือ

นักเรียน และควรจัดกิจกรรมเพ่ือใหนักเรียนทุกคนในกลุมไดมีสวนรวม เม่ือสังเกตเห็นวามีนักเรียน

บางคนไมคอยใหความรวมมือกับกลุม ตองรีบหาสาเหตุและแกไขเปนรายบุคคลเนนใหนักเรียนได

ปฏิบัติอยางตอเน่ืองและสม่ำเสมอ ซึ่งจะทำใหนักเรียนเกิดพฤติกรรมท่ีตองการ 

              5.  การนำหลักสูตร ไปใชในการจัดการเรียนการสอน สามารถนำไปใชได โดยผูนำไปใช

ตองศึกษาหลักสูตรใหเขาใจกอนแลวจึงนำไปใชกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 หรือ ชั้นอื่น ๆ อาจ

ปรับเปล่ียนเน้ือหาและกิจกรรมไดตามความเหมาะสมของผูนำไปใช   

             6.  ควรขยายผลหลักสูตรบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ไปสูโรงเรียนเครือขายเศรษฐกิจพอเพียงหรือ

โรงเรียนท่ีมีความสนใจ 

               ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

              1.  ควรมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตรบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกลุมสาระ

การเรียนรูคณิตศาสตร สำหรับนักเรียนช้ันอ่ืน ๆ ท่ีสามารถจัดทำได เพ่ือใหเกิดความตอเน่ือง สอดคลอง 
กับความตองการความเหมาะสม ทั้งน้ีใหเปนไปตามสภาพ ศักยภาพ และความตองการของโรงเรียน 

บุคลากร ชุมชน ผูปกครอง และนักเรียน 

             2.  ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกลุมสาระ

การเรียนรูอื่น ๆ ที่สามารถจัดทำได เพ่ือใหเกิดความหลากหลาย สอดคลองกับความตองการและ

เหมาะสมกับทองถ่ิน 
 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2555 
Vol.3 No. 2 July-December 2012 85

สรุป 
 ในงานวิจยัน้ีผูวิจยัพัฒนาหลักสูตรบรูณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงดำเนินการ

ตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 4 ขั้นตอน คือ 

               1.  การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน พบวา ผูที่เก่ียวของมีความตองการใหจัดทำหลักสูตร

บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

         2.  การพัฒนาหลักสูตร ไดหลักสูตร ซึ่งมีองคประกอบดังนี้ หลักการ จุดประสงค 

โครงสราง ขอบขายเน้ือหา เวลาเรียน กิจกรรมการจัดการเรียนรู สื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผล 

และแผนการจัดการเรียนรู มีความเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการและความสามารถของ

นักเรียน  

           3.  การทดลองใชหลักสูตร พบวานักเรียนมีความรู ความเขาใจนำความรูที่ไดมาใชใน

ชีวิตประจำวันรูจักออมเงินทำงานเลือกซื้อสิ่งท่ีมีประโยชน ทำบัญชีรายรับ – รายจายได สนุกสนาน

กับการทำกิจกรรม  

           4.  การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร พบวานักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง 

หลักสูตรบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หลังใชหลักสูตร

สูงกวากอนใชหลักสูตรอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พฤติกรรมความพอเพียงโดยภาพรวม

อยูในระดับมาก เจตคติตอการเรียนคณิตศาสตร อยูในระดับมากท่ีสุด สวนการปรับปรุงหลักสูตร 

ภายหลังการทดลองใชหลักสูตรแลวมีการปรับเพ่ิมชั่วโมงเรียนจาก 15 ชั่วโมงเปน 18 ชั่วโมง 
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การศึกษาเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนในหลักทรัพย 
หมวดธุรกิจบรรจุภัณฑ โดยใชแบบจำลอง CAPM:  

กรณีศึกษาหลักทรัพย TPP, THIP, NEP, AJ, CSC และ PTL 
 

COMPARATIVE STUDY OF RATE OF RETURN AND RISK FROM  
INVESTMENT ON THE SECURITIES IN PACKAGING SECTOR  

BY CAPITAL ASSET PRICING MODEL (CAPM): THE CASE STUDY  

OF TPP, THIP, NEP, AJ, CSC AND PTL   

 

  ลัดดาวรรณ สามบุญเรือง / LADDAWAN SAMBOONRUANG1  

   กิตติพันธ คงสวัสดิ์เกียรติ/ KITTIPHUN KHONGSAWATKIAT2 

 

บทคัดยอ 

 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและ 

ความเส่ียงจากการลงทุนในหลักทรัพยหมวดธุรกิจบรรจุภัณฑ กับอัตราผลตอบแทนและความเส่ียง

ของตลาด 2) ศึกษาเปรียบเทียบคาสัมประสิทธ์ิเบตา และสัดสวนความเส่ียงรวมของหลักทรัพย

หมวดธุรกิจบรรจุภัณฑ และ 3) เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนท่ีตองการกับอัตราผลตอบแทน 

ที่คาดหวังของหลักทรัพยหมวดธุรกิจบรรจุภัณฑ ภายใตแบบจำลองการกำหนดราคาหลักทรัพย 

Capital Asset Pricing Model (CAPM) ซึ่งหลักทรัพยในการศึกษา คือ ขอมูลท่ีรวบรวมจากรายงาน
การซ้ือขายหลักทรัพยของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดชันรีาคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

(SET INDEX) ราคาปดของหลักทรัพยหมวดธุรกิจบรรจุภัณฑที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

แหงประเทศไทย 6 หลักทรัพย คือ TPP, THIP, NEP, AJ และ CSC โดยเก็บรวบรวมขอมูล 
เปนรายวัน (daily data) ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 รวมเปน

ระยะเวลา 489 วันทำการ เครื่องมือที่ใชในการศึกษา คือ การวิเคราะหจากแบบจำลองตั้งราคา

หลักทรัพย Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

 

1 นักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผูจัดการยุคใหม มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
2อาจารยพิเศษ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผูจัดการยุคใหม มหาวิทยาลัยรามคำแหง 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2555 
Vol.3 No. 2 July-December 2012 88

 ผลการศึกษาพบวา การเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุน 

ในหลักทรัพยหมวดธุรกิจบรรจุภัณฑ กับอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงของตลาด โดยหลักทรัพยที่

ใหอัตราผลตอบแทนสูงกวาตลาด คือ NEP, THIP และ CSC และหลักทรัพยที่ใหอัตราผลตอบแทน

ต่ำกวาตลาด คือ TPP, AJ และ PTL สวนคาความเส่ียงของหลักทรัพยที่มีความเสี่ยงสูงกวาตลาด 

ทุกหลักทรัพย คือ NEP, TPP, AJ, CSC, PTL, THIP  

 การเปรียบเทียบคาสัมประสิทธ์ิเบตาของหลักทรัพยหมวดธุรกิจบรรจุภัณฑมีคาเปนบวก

ทุกหลักทรัพย และเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับคาสัมประสิทธ์ิเบตาของตลาด พบวาหลักทรัพยที่มีคา

สัมประสิทธ์ิเบตาสูงกวาตลาด คือ NEP, AJ และ PTL จัดเปนหลักทรัพยเชิงรุก (aggressive security) 

และหลักทรัพยที่มีคาสัมประสิทธ์ิเบตาต่ำกวาตลาด คือ TPP, CSC และ THIP จัดเปนหลักทรัพย 

เชิงรับ (defensive security) จากสัดสวนความเส่ียงรวมของหลักทรัพย พบวา สัดสวนคาความเส่ียง

ที่เปนระบบของหลักทรัพยที่มีคาสูงสุด คือ PTL รองลงมาคือ AJ, NEP, TPP, CSC และ THIP 

สวนสัดสวนคาความเส่ียงท่ีไมเปนระบบของหลักทรัพยที่มีคาสูงสุด คือ THIP รองลงมาคือ CSC, 

TPP, NEP, AJ และ PTL  

  และการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนท่ีตองการกับอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังของ

หลักทรัพย หมวดธุรกิจบรรจุภัณฑที่นักลงทุนควรจะลงทุนซื้อ (undervalued) เปนหลักทรัพยที่ต่ำ

กวาท่ีควรจะเปน เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริง ณ ระดับความเสี่ยงเดียวกันกับ

เสนตลาดหลักทรัพย คือ THIP, NEP และ CSC สวนหลักทรัพยที่นักลงทุนควรจะขาย (overvalued) 

เปนหลักทรัพยที่สูงกวาท่ีควรจะเปน เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริง ณ ระดับ

ความเส่ียงเดียวกันกับเสนตลาดหลักทรัพย คือ TPP, AJ และ PTL 

    

คำสำคัญ: อัตราผลตอบแทน ความเส่ียง ทฤษฎีการต้ังราคาหลักทรัพย Capital Asset Pricing  
 Model (CAPM) 

 

ABSTRACT 

           The purposes of the study were to 1) compare risk and rate of return on 

investment between security and market in packaging sector 2)  compare Beta coefficient 

and proportion of risk in packaging sector and 3) compare require rate of return and 

expected rate of return in packaging sector under the capital Asset Pricing Model (CAPM). 

Data collected by using securities (SET INDEX) and closing stock price daily report of 
listing securities in packaging sector in the Stock Exchange of Thailand during 01 January 

2011 to 31 December 2012, total 489 working days. The securities selected are TPP, THIP, 
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NEP, AJ and CSC respectively. Model being used in this study is Capital Asset Pricing 

Model (CAMP).   

 The study indicated that when compare risk and rate of return between 

security and market in packaging sector, the securities that have higher rate of return than 

market are NEP, THIP and CSC. On the other hand, the securities that have lower rate of 

return than market are TPP, AJ and PTL. Further to risk of securities, all 6 securities; TPP, 

THIP, NEP, AJ and CSC have higher risk than market.   

        Regarding to Beta Coefficient, the study showed that the Beta Coefficient in 

packaging sector; TPP, THIP, NEP, AJ, CSC and PTL are positive, however the securities 

with higher beta when compare to market are NEP, AJ and PTL, conversely the securities 

with lower beta when compare to market are TPP, CSC and THIP. Further to proportion of 

risk of securities in packaging sector, the study found that in term of systematic risk PTL is 

the highest one follow by AJ, NEP, TPP, CSC and THIP, in term of unsystematic risk THIP 

is the highest one follow by CSC, TPP,NEP,AJ and PTL. 

  Regarding to comparative of require rate of return and expected rate of return 

in packaging sector, the study revealed that when compare to actual rate of return by 

using Exchange Securities Market Line (SML), securities in the packaging sector that 

should be invested due to undervalued are THIP, NEP and CSC, while the securities that 

should not be invested due to overvalued are TPP, AJ and PTL.  

 

Keywords: Rate of Return, Risk, Capital Asset Pricing Model (CAPM)  

 

บทนำ 
 การลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนองคประกอบสวนหน่ึงท่ีสำคัญ 

ในการวางแผนออมเงินระยะยาว ดวยการเขาไปซื้อหลักทรัพยในธุรกิจที่คุณมีความเช่ือมั่นวาจะสราง
ผลกำไรในวันขางหนาและจะไดรับเงินปนผลจากกำไรท่ีเกิดข้ึนในธุรกิจน้ันตราบเทาท่ียังถือหลักทรัพยน้ัน

อยู และยังสามารถคาดหวังใหราคาของหลักทรัพยที่ถืออยูมีมูลคาเพ่ิมขึ้นได ถาธุรกิจนั้นยังสรางผล
กำไรและก็จะทำใหไดรับเงินปนผลอยางสม่ำเสมอ ซึ่งการลงทุนในตลาดหลักทรัพยถือวาเปน 

การลงทุนโดยตรงกับความสำเร็จ ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในระยะยาวของธุรกิจหนึ่ง ๆ เปนโอกาสใหแก 

ผูมีเงินออมที่จะไดเพ่ิมทางเลือกในการลงทุน และเพ่ิมผลตอบแทนจากเงินออมไดมากข้ึน 
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 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจึงมีบทบาทสำคัญในการสงเสริมการระดมเงินออม 

และจัดสรรเงินทุนในตลาดทุน อันเปนประโยชนตอการเสริมสรางการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศในระยะยาว โดยมีวัตถุประสงคในการจัดตั้งเพ่ือจัดใหมีแหลงกลางสำหรับการซ้ือขาย

หลักทรัพย ทำหนาท่ีในการสงเสริมการออมทรัพยและการระดมเงินทุนในประเทศ สนับสนุน 

ใหประชาชนมีสวนรวมในการเปนเจาของกิจการธุรกิจ และอุตสาหกรรมภายในประเทศ ให 

ความคุมครองผลประโยชนของผูถือหุน ใหการซ้ือขายหลักทรัพยมีสภาพคลอง อยูในระดับราคา 

ที่สมเหตุสมผลเปนไปอยางมีระเบียบและยุติธรรม และใหตลาดหลักทรัพยมีสภาพเปนนิติบุคคล 

และเปนสถาบันเอกชน ดำเนินการโดยไมนำผลกำไรมาแบงปนกัน และเน่ืองจากในชวงระยะเวลา 

ที่ผานมา ไมวาจะเปนยุคเศรษฐกิจเฟองฟู มีอัตราการเติบโตและขยายตัวอยางรวดเร็ว หรือ 

ยุควิกฤตการณ ที่สงผลใหภาวะเศรษฐกิจในประเทศซบเซา จะเห็นไดวา “ดัชนีราคาหุนใน

ตลาดหลักทรัพย” มีบทบาทสำคัญเก่ียวของกับระบบเศรษฐกิจของประเทศและอยูในความสนใจของ

ผูประกอบการธุรกิจตาง ๆ ตลอดจนประชาชนโดยท่ัวไป  

 ในการวิจยัคร้ังน้ีไดทำการศึกษาหลักทรัพยทีจ่ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

โดยทำการศึกษาหลักทรัพยหมวดธุรกิจบรรจุภัณฑซ่ึงเปนหลักทรัพยหน่ึงท่ีนาสนใจ เพราะวาอุตสาหกรรม

เย่ือกระดาษ กระดาษและสิ่งพิมพ มีการผลิตเชื่อมโยงครบวงจรตั้งแตตนน้ำถึงปลายน้ำ ที่มี 

ความเชื่อมโยงครบวงจรของอุตสาหกรรมที่สงผลใหตนทุนวัตถุดิบที่เชื่อมโยงกันมีราคาถูกลง สงผล 

ดานบวกตอการแขงขันในตลาดตางประเทศ และเปนอุตสาหกรรมหน่ึงท่ีมีความสำคัญตอการพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศ โดยป 2554 มีรายไดจากการสงออกรวม 7,034.56 ลานเหรียญสหรัฐ จึงได

ทำการศึกษาเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลักทรัพยหมวดธุรกิจ บรรจุภัณฑ 

โดยใชแบบจำลอง CAPM: กรณีศึกษาหลักทรัพย TPP, THIP, NEP, AJ, CSC และ PTL เพ่ือเปน

แนวทางในการพิจารณาการตัดสินใจลงทุน ดวยเหตุนี้ งานวิจัยน้ีจึงทำการศึกษาโดยยึดแบบจำลอง
ตั้งราคาหลักทรัพย หรือ CAPM อันเปรียบเสมือนเคร่ืองมือบงชี้ใหทราบถึงระดับความเส่ียง และ 
ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย ซึ่งจะชวยใหนักลงทุน จะสามารถตัดสินใจไดอยางถูกตอง

และแมนยำมากข้ึน 

 

วัตถุประสงค 

 ในการทำการวิจัยคร้ังน้ี จัดทำข้ึนโดยมีวัตถุประสงคดังน้ี 

 1. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนในหลักทรัพย

หมวดธุรกิจ บรรจุภัณฑกับอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงของตลาด 
 2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบคาสัมประสิทธ์ิเบตา และสัดสวนความเส่ียงรวมของหลักทรัพย

หมวดธุรกิจบรรจุภัณฑ 
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 3. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนท่ีตองการกับอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวัง

ของหลักทรัพยหมวดธุรกิจบรรจุภัณฑภายใตแบบจำลองการกำหนดราคาหลักทรัพย (Capital Asset 

Pricing Model: CAPM) 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ขอบเขตของการวิจัย 

 ผูวิจยัทำการศึกษาขอมลูท่ีรวบรวมจากรายงานการซ้ือขายหลักทรัพยของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET INDEX) ราคาปดของหลักทรัพย
หมวดธุรกิจบรรจุภัณฑที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 6 หลักทรัพย โดยเก็บ

รวบรวมขอมูลเปนรายวัน (daily data) ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2555 รวมเปนระยะเวลา 489 วันทำการ โดยมีรายช่ือหลักทรัพยที่ใชในการวิจัยดังน้ี 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

1.  
 
 

 
2.  

 
3. 

SET INDEX 
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 1. TPP  : บริษัท ไทยบรรจุภัณฑและการพิมพ จำกัด (มหาชน)  
     : Thai Packaging & Printing Public Company Limited 
 2. THIP  : บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)  
     : Thantawan Industry Public Company Limited 
 3. NEP  : บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)  
     : NEP Realty and Industry Public Company Limited 
 4. AJ  : บริษัท เอ.เจ.พลาสท จำกัด (มหาชน)  
     : A.J. Plast Public Company Limited 
 5. CSC  : บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)  
     : Crown Seal Public Company Limited 
 6. PTL  : บริษัท โพลีเพล็กซ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
     : Polyplex (Thailand) Public Company Limited 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 ผลจากการศึกษาคร้ังน้ี ผูวิจัยหวังวาจะสามารถนำไปใชประโยชนไดดังน้ี 
 1. เพ่ือใหนักลงทุนใชเปนแนวทางสำหรับประกอบการตัดสินใจพิจารณาการลงทุนของ
หลักทรัพยหมวดธุรกิจบรรจุภัณฑ 
 2. เพ่ือใหนักลงทุนเขาใจถึงวิธีการและสามารถนำไปใชวิเคราะหอัตราผลตอบแทนและ
ความเส่ียงของหลักทรัพยในหมวดอื่นๆ ได และเปนแนวทางในการตัดสินใจลงทุนอยางมีเหตุผล 
 
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 ในการศึกษาเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพยหมวดธุรกิจ
บรรจุภัณฑโดยใชแบบจำลอง CAPM: กรณีศึกษาหลักทรัพย TPP, THIP, NEP, AJ, CSC และ PTL 
ผูวิจัยจะนำเสนอหลักการและทฤษฎีที่มีสวนเก่ียวของตามลำดับหัวขอดังตอไปนี้ 
 1. แนวความคิดเกี่ยวกับความเสี่ยง  
  วิษณุ แทนมาก (2551) ไดกลาววา ความเส่ียงจากการลงทุน (investment risk)  
หมายถึง โอกาสหรือความนาจะเปน (probability) ท่ีจะไดรับผลตอบแทน (return) ต่ำกวาผลตอบแทน 
ที่คาดหวังไว (expected return) ซึ่งถาอัตราผลตอบแทนท่ีไดรับต่ำกวาผลตอบแทนท่ีคาดหวังไวมาก
เทาใด ความเส่ียงในการลงทุนก็จะย่ิงมีมากข้ึน หรือโอกาสท่ีจะไมไดรับผลตอบแทนท่ีคาดหวังเอาไว
หรือโอกาสท่ีจะสูญเสียเงินลงทุน ซึ่งสาเหตุที่ทำใหเกิดความเสี่ยงจากการลงทุนมีหลายประการ  
เชน ปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สภาวะแวดลอม หรือปจจัยภายในกิจการ เปนตน  
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 2. แนวความคิดเกี่ยวกับอัตราผลตอบแทนการลงทุน 

  ฐิติพงศ พรลิลิตประเสริฐ (2554) ไดกลาววา การลงทุน หมายถึง การท่ีผูลงทุน 

เล่ือนการใชจายในวันน้ี เพ่ือสรางความม่ังค่ังใหเพ่ิมสูงข้ึนในอนาคตไมวาจะเปนการซ้ือหลักทรัพย

หรือตราสารทางการเงินประเภทตาง ๆ เชน ตราสารทุน ตราสารหน้ี หรือดวยวิธีการอ่ืน ๆ โดยมุงหวัง

วาจะไดรับผลตอบแทนที่สูงข้ึน จากการเปล่ียนแปลงมูลคาของหลักทรัพยนั้น ๆ หรือตราสารทาง 

การเงินอื่น ๆ ที่ไดลงทุนไป โดยมุงหวังวาผลตอบแทนท่ีไดรับจะตองมีมูลคาสูงขึ้นเพ่ือใหคุมกับตนทุน

คาเสียโอกาสและเพ่ือชดเชยอำนาจซ้ือที่สูญเสียไป อันเน่ืองมาจากภาวะเงินเฟอ รวมทั้งชดเชย 

ความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการลงทุนในหลักทรัพยหรือตราสารทางการเงินตลอดชวงระยะเวลา

ลงทุน 

 3. ตัวแบบการกำหนดราคาหลักทรัพย 

  เปนแนวคิดท่ีแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางอัตราผลตอบแทนท่ีคาดไวของ

หลักทรัพย กับตัวชี้ความเส่ียงตัวหน่ึงท่ีเรียกวา เบตา (beta) ลักษณะความสัมพันธระหวางอัตรา 

ผลตอบแทนท่ีคาดไวและคาเบตาไดแสดงในทฤษฎี หรือตัวแบบ (model) หรือที่เรียกกันโดยยอวา 

CAPM ซึ่งเปนตัวแบบการกำหนดราคาหลักทรัพย โดยการวิเคราะหผานอัตราผลตอบแทนที่เหมาะ

กับสภาพความเส่ียง หรอืคาเบตา ซึง่หลกัการน้ีเปนท่ียอมรบัในการวิเคราะหการลงทุน (สมพศิ คมขำ, 

2549) จากตัวแบบ CAPM ผูลงทุนสามารถกำหนดไดวา หลักทรัพยที่วิเคราะหนั้นมีราคาตลาดสูง

กวาท่ีควรจะเปน (Overvalued) หรือมีราคาตลาดต่ำกวาท่ีควรจะเปน (undervalued) (สุพจน  

สกุลแกว, 2553: 168) 

 4. ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

  กิตติพันธ  คงสวัสดิ์เกียรติ (2556: 386-408) ไดทำการศึกษาเร่ือง การวิเคราะหอตัรา

ผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนหลักทรัพยกลุมวัสดุกอสรางโดยใชแบบจําลองการต้ังราคา
หลักทรัพย (CAPM) โดยมีวัตถุประสงคของการศึกษาดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธของอัตรา

ผลตอบแทน และความเส่ียงจากการลงทุนหลักทรัพยกลุมอสังหาริมทรัพยหมวดวัสดุกอสราง  

2) เพ่ือเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน และความเสี่ยงของหลักทรัพยกลุมอสังหาริมทรัพยหมวดวัสดุ
กอสรางกับอัตราผลตอบแทน และความเส่ียงของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ 3) เพ่ือเปน

แนวทางศึกษาในการตัดสินใจลงทุน โดยผลการวิจัยสรุปดังน้ี หลักทรัพยกลุมวัสดุกอสรางท่ีอัตราผล

ตอบแทนท่ีตองการสูงกวาอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังมี 5 หลักทรัพย เรียงตามลําดับคือ GEN, 

TASCO, TPIPL, KWH และ SCC ซึ่งเปนหลักทรัพยในกลุม Overvalued หลักทรัพยกลุมวัสดุ

กอสรางท่ีอัตราผลตอบแทนท่ีตองการต่ํากวาอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังมี 13 หลักทรัพย เรียงตาม
ลําดับคือ SCP, Q-CON, DCON, CCP, UMI, DRT, TCMC, RCI, TGCI, SCCC, SUPER, VNG 

และ DCC ซึ่งเปนหลักทรัพยในกลุม Undervalued 
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  ฐิติพงษ พรลิลิตประเสริฐ (2554: 105-106) ไดทำการศึกษาเร่ือง “การวิเคราะหอัตรา

ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย: ศึกษากลุมขนสงสินคาทางทะเล” โดยมี

วัตถุประสงคของการศึกษาดังนี้ 1) วิเคราะหอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุน 

ในหลักทรัพยของบริษัทท่ีทำธุรกิจการขนสงสินคาทางทะเลภายใตแบบจำลอง Capital Asset 

Pricing Model (CAPM) และ 2) ศึกษาปจจัยท่ีกำหนดอัตราผลตอบแทนในกลุมธุรกิจการขนสง

สินคาทางทะเล ภายใตแบบจำลอง Arbitrage Pricing Theory (APT) โดยผลการวิจัยสรุปดังนี้  

คาความเส่ียงหรือคาเบตา มีคาเปนบวกและมากกวา 1 ทั้งหมด ซึ่งแสดงใหเห็นวา หลักทรัพยในกลุม

ขนสงสินคาทางทะเลมีการเปล่ียนแปลงอัตราผลตอบแทนท่ีมากกวาอัตราผลตอบแทนตลาดหรือที่

เรียกวาเปนหลักทรัพยท่ีมีราคาปรับตัวเร็ว (aggressive stock) และทุกหลักทรัพยมีอัตราผลตอบแทน 

ท่ีอยูสูงกวาเสน SML ซ่ึงแสดงใหเห็นวาท้ัง 4 หลักทรัพย มีมูลคาต่ำกวาท่ีควรจะเปน และเปนหลักทรัพย 

ที่ราคาจะปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้นในอนาคต ดังนั้นนักลงทุนควรจะเลือกลงทุนในหลักทรัพย เหลาน้ีกอน 

ที่ระดับราคาจะปรับตัวเพ่ิมสูงข้ึน และปจจัยท่ีสงผลกระทบตออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย

จำนวน 4 ปจจัย ไดแก อัตราการเปล่ียนแปลงของระวางเรือ อัตราการเปล่ียนแปลงของดัชนี

ตลาดหลักทรัพย อัตราการเปล่ียนแปลงของราคาน้ำมัน และอัตราการเปล่ียนแปลงของมูลคา

ระหวางประเทศ พบวา ปจจัยท้ัง 4 สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหุน 

ทั้ง 4 บริษัท ไดไมมากนัก คือ ประมาณรอยละ 50 สำหรับ RCL รอยละ 40 สำหรับ TTA และ PSL 

สำหรับหลักทรัพย JUTHA พบวา การเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย เปนปจจัยท่ี

มีนัยสำคัญมากท่ีสุดรองลงมา คือ อัตราผลตอบการเปลี่ยนแปลงของดัชนีคาระวางเรือ สวนอัตรา

การเปล่ียนแปลงของราคาน้ำมันและมูลคาการคาระหวางประเทศคอนขางนอย 

  วิษณุ แทนมาก (2551: 77) ไดทำการศึกษาเรื่อง “การวิเคราะหอัตราผลตอบแทน

และความเส่ียงในการลงทุนในหลักทรัพยกลุมขนสงทางเรือ” โดยมีวัตถุประสงคของการศึกษาดังน้ี 
เพ่ือศึกษาถึงอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลักทรัพยในกลุมขนสงทางเรือ ที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพ่ือใชเปนแนวทางในการประเมินราคาของแตละหลักทรัพย 

จำนวน 3 หลักทรัพย (RCL, PSL, TTA) ใชขอมูลเปนรายสัปดาห ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2550 ถึง

เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2551 รวมทั้งสิ้น 74 สัปดาห ใชทฤษฎีการกำหนดราคาสินทรัพยประเภททุน 
(Capital Asset Pricing Model : CAPM) และใชการวิเคราะหถดถอยในการประมาณคาความเส่ียง

จากสมการ CAPM โดยใชขอมูลตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยคำนวณอัตราผลตอบแทนของ
ตลาดและใชอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจำ 12 เดือน ของธนาคารพาณิชยใหญ 5 แหง คือ ธนาคาร

กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 

ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) แทนอัตราผล

ตอบแทนที่ไมมีความเสี่ยง ผลการศึกษาพบวา คาความเสี่ยงหรือคาเบตาของหลักทรัพยในกลุม
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ขนสงทางเรือมีคามากกวา 1 และมีความสัมพันธในเชิงบวกของอัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย 

จำนวน 3 หลักทรัพย (PSL, RCL, TTA) มีคาเบตาเทากับ 1.448, 1.157 และ 1.675 ตามลำดับ 

แสดงวา หลักทรัพยในกลุมขนสงทางเรือเปนหลักทรัพยประเภท Aggressive Stock และเมื่อนำ

อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยมาเปรียบเทียบกับเสนตลาดหลักทรัพย (Security Market Line: 

SML) แสดงวา หลักทรัพย PSL และ TTA มีผลตอบแทนมากกวาผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย 

สวนหลักทรัพย RCL อยูบนเสนตลาดหลักทรัพย (Security Market Line: SML) แสดงวา หลักทรัพย 

RCL มีผลตอบแทนเทากับผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย  

 Lawan Kerdnoy, Kittiphun Khongsawatkiat, & Thasana Boonkwan (2008: 232) 

ไดทำการศึกษาเร่ือง “The Capital Asset Pricing Model: A Comparison Study of Securities in 

Banking Sector on the Stock Exchange of Thailand.” โดยมีวัตถุประสงคของการศึกษาดังน้ี เพ่ือ

ศึกษาการเปรียบเทียบระหวางความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ไดรับของหลักทรัพยกลุมธนาคารและ

การประเมินระหวางผลตอบแทนผลตอบแทนที่คาดหวังและอัตราผลตอบแทนที่ไดรับของหลักทรัพย

กลุมธนาคารจากโมเดลการกำหนดราคาสินทรัพย (CAPM) โดยผลการวิจัยสรุปดังน้ี หลักทรัพย 

กลุมพลังงานที่ควรตัดสินใจขายหรือไมลงทุนมี 6 หลักทรัพยเปนหลักทรัพยในกลุม Overvalued 

แสดงวาราคาตลาดของหลักทรัพยในปจจุบันสูงกวาราคาท่ีควรจะเปน คือ ACL, BT. SCIB, KTB, 

TISCO, TMB หลักทรัพยกลุมพลังงานท่ีควรตัดสินใจซื้อหรือลงทุนมี 6 หลักทรัพย เปนหลักทรัพย 

ในกลุม undervalued แสดงวาราคาตลาดของหลักทรัพยในปจจุบันต่ำกวาราคาท่ีควรจะเปน คือ 

BAY, BBL, KBANK, KK, SCB, TBANK 

 Weera Weerakhajomsak, Kittiphun Khongsawatkiat, & Thasan Boonkwan  

(2008: 495) ไดทำการศึกษาเร่ือง Asset Pricing in Energy Sector: The Evidence from Stock 

from Exchange of Thailand โดยมีวัตถุประสงคของการศึกษาดังน้ี 1) เพ่ือเปรียบเทียบระหวาง

อัตราผลตอบแทนที่ไดรับของหลักทรัพยกลุมพลังงานและอัตราผลตอบแทนที่ไดรับของตลาด  
2) เพ่ือเปรียบเทียบระหวางความเส่ียงของหลักทรัพยกลุมพลังงานและความเส่ียงท่ีไดรับของตลาด 

และ 3) เพ่ือประเมินอัตราผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับและความเสี่ยงของหลักทรัพยกลุมพลังงาน

จาก CAPM ผลการศึกษาพบวา หลักทรัพยกลุมพลังงานท่ีควรตัดสินใจขายหรือไมลงทุนมี 10 

หลักทรัพยเปนหลักทรัพยในกลุม overvalued แสดงวาราคาตลาดของ PTTEP, RPC, SOLAR, 

SUSCO, TOP, IRPC หลักทรัพยกลุมพลังงานท่ีควรตัดสินใจซื้อหรือลงทุนมี 8 หลักทรัพย เปน
หลักทรัพยในกลุม undervalued แสดงวาราคาตลาดของหลักทรัพยในปจจุบันต่ำกวาราคาท่ีควรจะ

เปน คือ BAFS, BANPU, EGCOMP, GLOW, LANNA, PTT, RATCH, SCG 
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วิธีดำเนินการ 

 ขอมูลที่ใชในการศึกษาเปนขอมูลทุติยภูมิ คือ หลักทรัพยหมวดธุรกิจบรรจุภัณฑ 

ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยเลือกหลักทรัพย จำนวน 6 หลักทรัพย คือ  

1) TPP: บริษัท ไทยบรรจุภัณฑและการพิมพ จำกัด (มหาชน) 2) THIP: บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม 

จำกัด (มหาชน) 3) NEP: บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)  

4) AJ: บริษัท เอ.เจ.พลาสท จำกัด (มหาชน) 5) CSC: บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) และ  

6) PTL: บริษัท โพลีเพล็กซ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผูทำการวิจัยไดทำการเก็บรวบรวมขอมูล

จากแหลงขอมูลตาง ๆ ดังน้ี 

 1. ราคาปดในแตละวันทำการของหลักทรัพยหมวดธุรกิจบรรจุภัณฑ ในตลาด 

หลักทรัพยแหงประเทศไทย ในชวงระยะเวลาต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2555  

 2. ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET INDEX) จากรายงานการซ้ือขาย

หลักทรัพยของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในชวงระยะเวลาต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 

ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555  

 3. เงินปนผลในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพ่ือคำนวณหาอัตราผลตอบแทนของ

หลักทรัพยหมวดธุรกิจบรรจุภัณฑ ในชวงระยะเวลาต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึงวันท่ี 31 

ธันวาคม พ.ศ. 2555  

 4. อัตราผลตอบแทนของต๋ัวเงินคลังระยะส้ัน 6 เดือน รวบรวมจากฐานขอมูลของ

สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 

 สำหรับการวิเคราะหขอมูลเปนการวิเคราะหเชิงพรรณนา อธิบายเก่ียวกับกรอบแนวคิด 

ทฤษฎี และคำจำกัดความท่ีเก่ียวของ และวิเคราะหเชิงปริมาณ โดยใชสูตรในการคำนวณหาอัตรา 

ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย คาสัมประสิทธ์ิเบตา อัตราผลตอบแทนที่ตองการ  
โดยการใชรูปแบบจำลอง Capital Asset Pricing Model (CAPM) ซึ่งตัวแปรที่ใชในการคำนวณ 
เขียนในรูปสมการไดดังน้ี 
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ผลการวิจัย 

 สวนท่ี 1 อัตราผลตอบแทนและความเส่ียง 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 1  การเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยหมวดธุรกิจบรรจุภัณฑ กับอัตราผล 
 ตอบแทนของตลาด ในชวงระยะเวลาระหวางวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึงวันท่ี 31  

 ธันวาคม พ.ศ. 2555 

ที่มา: จากการคำนวณ 

1.   Rin = (Pit-Pit-1)x100 

                           Pit-1 

2.     =       (Rin-Ri)2/n 

3.      =     1/2 

4.   Rmn = (Pmt-Pmt-1)x100 

                     Pmt-1 

5.    = (Rm-Rm)2/n 

6.   = 1/2 
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 จากภาพท่ี 1 เปนผลการวิเคราะหเพ่ือเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย

หมวดธุรกิจ บรรจุภัณฑกับตลาด ในชวงระยะเวลาระหวางวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึง 

วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ผลการศึกษาพบวา อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย  

มีคาเทากับ 0.0659 เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยหมวดธุรกิจบรรจุภัณฑ

จำแนกออกไดเปน 2 กลุม ดังน้ี  

 1)  หลักทรัพยที่ใหอัตราผลตอบแทนสูงกวาตลาดมีจำนวน 3 หลักทรัพย คือ NEP, 

THIP และ CSC ซึ่งอัตราผลตอบแทนของ NEP มีคาสูงท่ีสุดเทากับ 0.2697 รองลงมาคือ THIP และ 

CSC โดยมีคาอัตราผลตอบแทนเทากับ 0.1670 และ 0.1502 ตามลำดับ 

 2) หลักทรัพยที่ใหอัตราผลตอบแทนต่ำกวาตลาดมีจำนวน 3 หลักทรัพย คือ TPP, AJ 

และ PTL ซึ่งอัตราผลตอบแทนของ TPP มีคาสูงท่ีสุดเทากับ 0.0178 รองลงมาคือ AJ และ PTL  

โดยมีคาอัตราผลตอบแทนเทากับ -0.1080 และ -0.1777 ตามลำดับ 

  
ภาพที่ 2  การเปรียบเทียบความเส่ียงจากการลงทุนในหลักทรัพยหมวดธุรกิจบรรจุภัณฑกับตลาด 

 ในชวงระยะเวลาระหวางวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 

ที่มา: จากการคำนวณ 
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 จากภาพท่ี 2 เปนผลการวิเคราะหเพ่ือเปรียบเทียบความเส่ียงของหลักทรัพยหมวดธุรกิจ

บรรจุภัณฑกับตลาด ในชวงระยะเวลาระหวางวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม  

พ.ศ. 2555 ผลการศึกษาพบวา ความเส่ียงของตลาดหลักทรัพย มีคาเทากับ 1.3274 เม่ือเปรียบเทียบ 

กับความเส่ียงของหลักทรัพยหมวดธุรกิจบรรจุภัณฑของหลักทรัพยท่ีมีความเส่ียงสูงกวาตลาด 

มีจำนวน 6 หลักทรัพย  คือ NEP, TPP, AJ, CSC, PTL และ THIP ซึ่งความเส่ียงของ NEP มีคา 

สูงที่สุดเทากับ 17.1432 รองลงมาคือ TPP, AJ, CSC, PTL และ THIP โดยมีคาความเสี่ยงเทากับ 

11.1151, 9.1617, 5.9569, 5.8949 และ 5.7578 ตามลำดับ 

 สวนท่ี 2 คาสัมประสิทธ์ิเบตา และสัดสวนความเส่ียงรวม 

ภาพที่ 3 คาสัมประสิทธ์ิเบตาของหลักทรัพยหมวดธุรกิจบรรจุภัณฑกับตลาด ในชวงระยะเวลา 
 ระหวางวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 

ที่มา: จากการคำนวณ 

 

 จากภาพท่ี 3 เปนผลการวิเคราะหเพ่ือเปรียบเทียบคาสัมประสิทธ์ิเบตาของหลักทรัพย
หมวดธุรกิจ บรรจุภัณฑกับคาสัมประสิทธ์ิเบตาของตลาด ในชวงระยะเวลาระหวางวันท่ี 1 มกราคม 

พ.ศ. 2554 ถึงวันท่ี  31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ผลการศึกษาพบวา  

 1)  หลักทรัพยที่มีคาสัมประสิทธ์ิเบตาสูงกวาตลาดมีจำนวน 3 หลักทรัพย  คือ NEP, AJ 

และ PTL ซึ่งคาสัมประสิทธ์ิเบตาของ NEP มีคาสูงที่สุดเทากับ 1.4510 รองลงมาคือ AJ และ PTL 

โดยมีคาสัมประสิทธ์ิเบตาเทากับ 1.4500 และ 1.2520 ตามลำดับ 
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 2) หลักทรัพยที่มีคาสัมประสิทธ์ิเบตาต่ำกวาตลาดมีจำนวน 3 หลักทรัพย คือ TPP, CSC 

และ THIP ซึ่งคาสัมประสิทธ์ิเบตาของ TPP มีคาสูงท่ีสุดเทากับ 0.8020 รองลงมาคือ CSC และ 

THIP โดยมีคาสัมประสิทธ์ิเบตาเทากับ 0.5060 และ 0.3440 ตามลำดับ 

 

ตารางที่ 1 สัดสวนความเส่ียงรวมของหลักทรัพยหมวดธุรกิจบรรจุภัณฑ 

ที่มา: จากการคำนวณ 

 

 จากตารางท่ี 1 แสดงถึงสัดสวนความเส่ียงรวมของหลักทรัพยหมวดธุรกิจบรรจุภัณฑ  

ในชวงระยะเวลาระหวางวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ผลการศึกษา

พบวา คาความเส่ียงจำแนกออกไดเปน 2 กลุม ดังน้ี 

 1) ความเส่ียงท่ีเปนระบบของหลักทรัพยจำนวน 6 หลักทรัพย คือ หลักทรัพย PTL มีคา
สูงสุดเทากับ รอยละ 39.54 รองลงมาคือ AJ, NEP, TPP, CSC และ THIP โดยมีคาความเส่ียงท่ีเปน
ระบบเทากับรอยละ 30.46, 16.28, 7.65, 5.70 และ 2.78 ตามลำดับ 

 2) คาความเส่ียงท่ีไมเปนระบบของหลักทรัพยจำนวน 6 หลักทรัพย คือ หลักทรัพย THIP 

มีคาสูงสุดเทากับรอยละ 97.22 รองลงมาคือ CSC, TPP, NEP, AJ และ PTL โดยมีคาความเส่ียงท่ี

ไมเปนระบบเทากับ รอยละ 11.12, 9.16, 5.96, 5.89 และ 5.76 ตามลำดับ  

 
 สวนที่ 3 อัตราผลตอบแทนท่ีตองการกับอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังของหลักทรัพย

หมวดธุรกิจบรรจุภัณฑ ภายใตแบบจำลองการกำหนดราคาหลักทรัพย Capital Asset Pricing 

Model (CAPM) 
 

   
TPP 7.65% 92.35% 
THIP 2.78% 97.22% 
NEP 16.28% 83.72% 
AJ 30.46% 69.54% 

CSC 5.70% 94.30% 
PTL 39.54% 60.46% 
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ตารางที่ 2 อัตราผลตอบแทนที่ตองการกับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของหลักทรัพยหมวดธุรกิจ 

 บรรจุภัณฑ 

 

ที่มา: จากการคำนวณ 

 

 จากตารางท่ี 2 แสดงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีตองการกับอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังของ

หลักทรัพยหมวดธุรกิจบรรจุภัณฑ ภายใตแบบจำลองการกำหนดราคาหลักทรัพย Capital Asset 

Pricing Model (CAPM) ในชวงระยะเวลาระหวางวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2555 ผลการศึกษาพบวา เมื่อนำอัตราผลตอบแทนที่ตองการ (R
i
) กับอัตราผลตอบแทนที่

คาดหวัง ตามทฤษฎี CAPM (E(R
i 
) ) มาเปรียบเทียบกัน โดยหลักทรัพยที่นักลงทุนตัดสินใจลงทุนน้ัน 

เปนหลักทรัพย R
i
> (E(R

i
 ) ) แสดงวาเปนหลักทรัพยต่ำกวาท่ีควรจะเปน เมื่อเปรียบเทียบกับอัตรา 

ผลตอบที่เกิดขึ้นจริง ณ ระดับความเสี่ยงเดียวกันกับเสนตลาดหลักทรัพย เพราะมีอัตราผลตอบแทน

สูงกวาตลาดบนเสนตลาดหลักทรัพย ณ ระดับความเสี่ยงเดียวกัน ขณะท่ีหลักทรัพยที่นักลงทุน 
ไมตัดสินใจลงทุนเปนหลักทรัพยที่ R

i
< (E(R

i 
) ) แสดงวาเปนหลักทรัพยที่สูงกวาท่ีควรจะเปน เมื่อ

เปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริง ณ ระดับความเสี่ยงเดียวกันกับเสนตลาดหลักทรัพย 
เพราะมีอัตราผลตอบแทนต่ำกวาตลาดบนเสนตลาดหลักทรัพย ณ ระดับความเส่ียงเดียวกัน  

ซึ่งสามารถสรุปการตัดสินใจลงทุนไดดังน้ี 
 1) หลกัทรัพยทีน่กัลงทุนควรตัดสนิใจซือ้ มจีำนวน 3 หลักทรัพย คอื THIP, NEP และ CSC 

 2) หลักทรัพยที่นักลงทุนควรตัดสินใจขาย มีจำนวน 3 หลักทรัพย คือ TPP, AJ และ PTL 

 

อภิปรายผล  
 จากผลการวิจัย เร่ือง การศึกษาเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงจาก 

การลงทุนในหลักทรัพยหมวดธุรกิจบรรจุภัณฑ โดยใชแบบจำลอง CAPM: กรณีศึกษาหลักทรัพย 

TPP, THIP, NEP, AJ, CSC และ PTL มีประเด็นสำคัญอภิปลายผล ดังน้ี 

 
 

 
 

 CAPM  
 

TPP -8.27 13.07 Overvalued 
THIP 44.68 7.33 Undervalued 
NEP 58.87 21.21 Undervalued 
AJ -28.56 21.19 Overvalued 

CSC 42.98 9.36 Undervalued 
PTL -35.78 18.71 Overvalued 
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 1. การเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลักทรัพยหมวดธุรกิจบรรจภัุณฑ 

กับตลาด ผลการศึกษาพบวา อัตราผลตอบแทนจำแนกออกไดเปน 2 กลุม คือ หลักทรัพยที่ใหอัตรา

ผลตอบแทนสูงกวาตลาด คือ NEP, THIP และ CSC หลักทรัพยที่ใหอัตราผลตอบแทนต่ำกวาตลาด 

คือ TPP, AJ และ PTL ในขณะท่ีหลักทรัพยเหลาน้ีกลับมีความเส่ียงสูงกวาตลาดท้ังหมด คือ NEP, 

TPP, AJ, CSC, PTL และ THIP เปนเพราะวาหลักทรัพยที่มีคาความเส่ียงสูง อัตราผลตอบแทนสูง 

และสำหรับหลักทรัพยที่มีคาความเสี่ยงนอยกวาตลาด หรือเบตานอยกวา 1 คือ อัตราผลตอบแทน

ของตลาดเปล่ียนแปลง 1% หลักทรัพยจะเปล่ียนแปลงนอยกวา 1%  

 2. การวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิเบตา (β) เปนคาท่ีบอกถึงระดับความเส่ียงท่ีเปนระบบ

ของหลักทรัพย โดยเปรียบเทียบกับความเส่ียงตลาด หรือเปนการวัดความออนไหวของอัตรา

ผลตอบแทนหลักทรัพยหน่ึงตอความเส่ียงของตลาดเพ่ือดูความสัมพันธวาอัตราผลตอบแทนของ

หลักทรัพยท่ีคาดหวังจะเกิดการเปล่ียนแปลงอยางไรในระดับของอัตราผลตอบแทนของตลาดท่ีเปล่ียนไป 

ผลการศึกษาพบวาหลักทรัพยที่มีคาสัมประสิทธ์ิเบตามากกวา 1 และมีความสัมพันธในเชิงบวก คือ 

NEP, AJ และ PTL จัดเปนหลักทรัพยเชิงรุก (aggressive security) สวนหลักทรัพยที่มีคาสัมประสิทธ์ิ

เบตานอยกวา 1 และมีความสัมพันธในเชิงบวก คือ TPP, CSC และ THIP จัดเปนหลักทรัพยเชิงรับ

(defensive security) และสัดสวนความเส่ียงรวมจำแนกออกไดเปน 2 กลุม ดงัน้ีความเส่ียงท่ีเปนระบบ 

คือ หลักทรัพย PTL มีคาสูงสุด รองลงมาคือ AJ, NEP, CSC และ THIP ความเส่ียงท่ีไมเปนระบบ 

คือ หลักทรัพย THIP มีคาสูงสุด รองลงมาคือ CSC, TPP, NEP, AJ และ PTL เปนเพราะวาสัดสวน

ความเส่ียงท่ีเปนระบบและความเส่ียงท่ีไมเปนระบบมีสัดสวนความเส่ียงรวมสูงต่ำแตกตางกัน 

ดังน้ัน นักลงทุนควรขจัดความเส่ียงโดยการกระจายการลงทุนไปยังหลักทรัพยหมวดอ่ืน ๆ สำหรับ

หลักทรัพยบางตัวท่ีไมเปนไปตามทฤษฎี อัตราผลตอบแทนสูง และความเส่ียงสูง เพราะวามีปจจัย

ที่มีผลกระทบตอธรุกิจหมวดบรรจุภัณฑดังนี้ ความเส่ียงทางธุรกิจที่เกิดจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย

ความไมแนนอนทางการเมือง และปจจัยพ้ืนฐานของบริษัท เชน ฐานะทางการเงินความสามารถ
ในการทำกำไรของบริษัท

 3. การเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนท่ีตองการกับอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวัง 

หลักทรัพยหมวดธุรกิจบรรจุภัณฑที่มีอัตราผลตอบแทนท่ีตองการต่ำกวาอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวัง 

คือ THIP, NEP และ CSC สวนหลักทรัพยหมวดธุรกิจบรรจุภัณฑที่อัตราผลตอบแทนท่ีตองการสูง

กวาอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวัง คือ TPP, AJ และ PTL เปนเพราะวาสมมติฐานการวิจัยท่ีวาอัตรา
ผลตอบแทนท่ีตองการกับอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังของหลักทรัพยหมวดธุรกิจบรรจุภัณฑ โดยใช

วิธีแบบจำลองการตั้งราคาหลักทรัพย (Capital Asset Pricing Mode: CAPM) มีความสัมพันธกัน
อยางมีนัยสำคัญ แตอยางไรก็ตามไมควรใชอัตราผลตอบแทนพิจารณาเพียงอยางเดียวควรใชทฤษฎี 

แนวความคิดอื่น เพ่ือใหไดผลการวิจัยท่ีแนนอนย่ิงขึ้น 
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ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะการนำผลการวิจัยไปใช 

 1. การวิจัยคร้ังน้ี เปนการศึกษาถึงอัตราผลตอบแทนและความเส่ียง เพ่ือใชเปนแนวทาง

ในการประกอบการตัดสินใจลงทุนหลักทรัพยหมวดธุรกิจบรรจุภัณฑซึ่งขอมูลในการวิเคราะห 

เปนชวงระยะเวลาต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 นักลงทุน 

ควรพิจารณาหลักทรัพยหมวดธุรกิจอื่น ในชวงระยะเวลาเดียวกัน เพ่ือนำมาพิจารณาเปรียบเทียบ 

ในการลงทุนหลักทรัพยหมวดธุรกิจอื่นในครั้งตอไป  

 2. การวิจัยครั้งนี้ใชสำหรับเปนแนวทางในการประกอบการตัดสินใจลงทุนหลักทรัพย

หมวดธุรกิจบรรจุภัณฑเทาน้ัน ในการลงทุนควรท่ีจะกระจายการลงทุนไปยังหลักทรัพยหมวดธุรกิจ

อื่น ๆ หรือกระจายทุนกับสินทรัพยหลายประเภท เชน ที่ดิน ทองคำ พันธบัตร ตราสารอนุพันธ เปนตน 

เพ่ือลดความเส่ียงในการลงทุน และเปนการพยุงความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต  

 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

 การวิจัยคร้ังน้ีเปนเร่ืองของการลงทุนในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ สำหรับผูที่สนใจ 

ในการทำวิจัยหัวขอดังกลาวสามารถนำไปปรับใช อางอิงและวิเคราะหในคร้ังตอไปได โดย 

 1. การศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยหมวดตาง ๆ 

ควรศึกษาปจจัยความเส่ียงจากสภาพแวดลอมภายนอกดวย เชน ปจจัยทางดานการเมือง ปจจัยทาง

ดานเศรษฐกิจ ซึ่งมีผลกระทบตอความเส่ียงของหลักทรัพยหมวดธุรกิจแตละหมวดท่ีสอดคลองหรือ

แตกตางไปจากน้ี และ 

 2. ผูวิจัยอาจใชทฤษฎีและแนวความคิดอื่น ๆ เชน ทฤษฎีการเก็งกำไรราคา (Arbitrage 

Pricing Theory: APT) หรือ Fama 3 Factors (F-3-F) เพ่ือใหไดผลการวิเคราะหที่แมนยำและชัดเจน

ย่ิงขึ้น 
 

สรุป 
 การลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยนักลงทุนมีโอกาสท่ีจะไดรับผลตอบแทน

จากการซ้ือขายหลักทรัพย ซึ่งในการลงทุนจะตองมีความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นของมูลคาของหลักทรัพยที่มี

การปรับตัวข้ึนหรือลงอยูตลอดเวลา ทำใหผลตอบแทนที่ไดรับไมเปนไปตามที่นักลงทุนคาดหวัง 

ดังน้ันนักลงทุนควรตัดสินใจลงทุนอยางมีเหตุผลโดยจะตองพิจารณาถึงอัตราผลตอบแทนท่ีจะไดรับ

เปรียบเทียบกับความเสี่ยงของหลักทรัพยนั้น ๆ เพ่ือใหไดรับผลตอบแทนที่พอใจสูงสุด ณ ระดับ 

ความเส่ียงท่ีนักลงทุนยอมรับได 
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ความพรอมและแนวทางการเตรียมความพรอมในการเปนผูประกอบการ 
ของนักศึกษาชั้นปท่ี 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 
READINESS AND GUIDELINES FOR ENTREPRENEURSHIP  

PREPARATION OF THE FOURTH YEAR STUDENTS  
IN THE FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES, 

NAKHON PATHOM RAJABHAT UNIVERSITY 
 

LIU  LI1 

โสรัจ  กายบริบูรณ / SORAJ KAIBORIBOON2 

ไพรัช  มากกาญจนกุล / PAIRACH MAKKANJANAKUL3 

 
บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาระดับคุณลักษณะความเปนผูประกอบการ

และความพรอมในการเปนผูประกอบการของนักศึกษากลุมตัวอยาง 2) เปรียบเทียบระดับคุณลักษณะ

ความเปนผูประกอบการและความพรอมในการเปนผูประกอบการของนักศึกษา จำแนกตามปจจัย

สวนบุคคล และ 3) ศึกษาแนวทางการเตรียมความพรอมในการเปนผูประกอบการของนักศึกษา 

กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาช้ันปที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 201 คน ไดมา 

ดวยวิธีสุมแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช คือ แบบสอบถามและการสัมภาษณเชิงลึก สถิติที่ใช 

ในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบที 

การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะหเน้ือหา 

 ผลการวิจัย พบวา  

 1) ระดับคุณลักษณะความเปนผูประกอบการของนักศึกษากลุมตัวอยาง โดยภาพรวม

อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน 

 2) เปรียบเทียบระดับคุณลักษณะความเปนผูประกอบการและความพรอมในการเปน 

ผูประกอบการของนักศึกษากลุมตัวอยาง พบวา นักศึกษาท่ีมีเพศ สาขาวิชา เกรดเฉล่ีย อาชีพ 

ผูปกครอง รายไดผูปกครองตางกันมีระดับคุณลักษณะและความพรอมในการเปนผูประกอบการ 

1นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2รองศาสตราจารย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประธานกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
3อาจารย ดร. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
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ไมแตกตางกัน สวนนักศึกษาท่ีมีทัศนคติตอการเปนผูประกอบการและสาขาวิชาตางกันมีระดับ 

ความพรอมในการเปนผูประกอบการแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 3) แนวทางการเตรียมความพรอมในการเปนผูประกอบการของนักศึกษากลุมตัวอยาง 

ที่สำคัญ คือ คณะควรจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่สามารถพัฒนาความสามารถในดานความต้ังใจท่ีจะเปน 

ผูประกอบการ คุณลักษณะในการเปนผูประกอบการและการรับรูความเปนไปไดในการเปนผูประกอบการ

ของนักศึกษาใหมากข้ึน พัฒนานักศึกษาใหเขาใจและมีความรูทั้งดานการบริหารการจัดการงานและ

คน ควรพานักศึกษาไปดูงานและจัดโอกาสใหผูประกอบการท่ีประสบความสำเร็จมาถายทอดความรู

และประสบการณมากขึ้น นอกจากน้ีควรใหนักศึกษาประเมินตัวเอง วิเคราะหความพรอมของตนเอง

และส่ิงแวดลอมภายนอกดวย 

 

คำสำคัญ: ความพรอม การเตรียมความพรอม การเปนผูประกอบการ 

 

ABSTRACT 
 The aims of this research were to: 1) study the level of characteristics and 

readiness for entrepreneurship of the sample students; 2) compare the level of characteristics 

and readiness for the entrepreneurship, as classified by personal factors; and 3) explore 

the guidelines for the entrepreneurship preparation for those students. Samples were 201 

fourth year students in the Faculty of Management Sciences, derived by the stratified and 

systematic random sampling. The research instruments were a questionnaire and an 

in-depth interview.  The statistics used to analyze the data were frequency, percentage, 

mean, standard deviation, t-test, one way analysis of variance, and content analysis. 

 Research findings were as follows: 

 1) Overall and cach aspects, the level of entrepreneurship characteristics for 
the sample students were at a high level. 

 2) The comparison of the level entrepreneurship and the entrepreneurship 

readiness as classified by gender, major of study, grade point average, parents’ occupation 
and parent’s income were not statistical difference, but with different attitude and majors  

at .05 level. 

 3) Regarding the significant guidelines for the entrepreneurship preparation for 

the sample students, the faculty should allocate activities to improve their attention to be 

the entrepreneur, the entrepreneurship characteristics, and the faculty should develop 
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students’ understanding and knowledge on the management of human resources and 

works. Educational field trip and the experience by successful entrepreneurs should be 

organized. Additionally, the faculty should stimulate the students to perform self-assessment 

their readiness together with the external environment analysis. 

 

Keywords: the readiness, the preparation, the entrepreneurship 

 

บทนำ 

 โลกปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงอยางมากและรวดเร็วท้ังดานเทคโนโลยีที่รวมท้ัง 

การส่ือสาร การเปดการคาเสรีกับหลาย ๆ ประเทศ ซึ่งเปดโอกาสใหคูแขงจากทุกมุมโลกหล่ังไหล 

เขามาในแตละประเทศ ซึ่งการเปล่ียนแปลงจะตองเกิดขึ้นท้ังดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และ

วัฒนธรรมน้ัน มีการเปล่ียนแปลงไปทางบวกและทางลบ ดังน้ัน ประชาชนของแตละประเทศตองเกิด

ความตระหนักรูทันตอขอมูลขาวสาร และสังคมบริโภคนิยม และประชาชนจึงเปนทรัพยากรบุคคล 

ที่สำคัญท่ีสุดท่ีจะตองเตรียมความพรอมปรับตัวสำหรับการพัฒนาของโลก 

 การพัฒนาน้ันตองมแีผนการเสริมสรางฐานรากสังคมใหเขมแขง็ดวยการวางแผนยุทธศาสตร 

การพัฒนาท่ีสนับสนุนและเช่ือมโยงกัน 7 ยุทธศาสตร เพ่ือใหการดำเนินงานในระยะแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยหน่ึงในแผนยุทธศาสตรนั้น คือ

การกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคน โดยมีแนวทางการพัฒนาคุณภาพครูอาจารยที่มีอยู

ควบคูกับการปรับกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนปฏิบัติไดจริงและสามารถท่ีจะเรียนรูดวยตนเองอยาง

ตอเนื่องตลอดชีวิต การผลิตกำลังคนและฝกอบรมทักษะฝมือแรงงานใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของ

ตลาดแรงงาน เทคโนโลยีสมัยใหมและพรอมเขาสูเศรษฐกิจใหม และมุงสรางอาชีพแกแรงงาน  

โดยสงเสริมใหผูที่ตกงานและผูวางงานโดยเฉพาะผูที่สำเร็จอาชีวศึกษาหรืออุดมศึกษาใหมีความรูใน

การประกอบอาชีพสวนตัวและธุรกิจขนาดเล็ก โดยใหการฝกอบรม และเพ่ิมความรูดานเทคนิคที่

เก่ียวของ (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2544: 63) 

 จากท่ีผานมาสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาของไทย ซึ่งมีบทบาท 

ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยระดับสูงของประเทศ สวนใหญมักมุงผลิตบัณฑิตเพ่ือสนอง 
ความตองการของตลาดแรงงานตามสาขาวิชาชีพเฉพาะตาง ๆ ในยุคเศรษฐกิจรุงเรือง ธุรกิจอุตสาหกรรม

ของประเทศมีการขยายตัวเติบโตอยางรวดเร็ว เปนยุคท่ีมีการผลิตบัณฑิตในสาขาการเงิน การบริหาร

ธุรกิจ วิศวกรรมคอมพิวเตอร ฯลฯ เพ่ือสนองความตองการของสถาบันการเงิน และภาคธุรกิจอุตสาหกรรม 
แตเมื่อเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ สถาบันการเงิน ธุรกิจอุตสาหกรรมตาง ๆ ลวนประสบปญหาจนตองเลิก

หรือหยุดกิจการ ตองลดกำลังการผลิต มีการปลด หรือลดจำนวนพนักงาน ทำใหเกิดการวางงาน 
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เปนจำนวนมาก ขณะเดียวกันผูสำเร็จการศึกษาใหมเมื่อจบการศึกษาออกมาแลวก็ไมมีงานรองรับ 

จึงเร่ิมมีกระแสท่ีจะสงเสริมใหผูจบการศึกษา ผูวางงานท่ีมีความรูประสบการณเปล่ียนเข็มชีวิตไปสู

การประกอบธุรกิจหรือประกอบอาชีพอิสระ ในสวนของสถาบันอุดมศึกษาก็เร่ิมทบทวนปรับแนวทาง 

ในการผลิตบัณฑิตไปสูทางเลือกใหมอีกทางหน่ึง คือ การผลิตบัณฑิตออกไปเปนผูประกอบการ  

ซึ่งในเร่ืองนี้จำเปนจะตองปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรการศึกษาหรือสรางหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือเสริม 

กับหลักสูตรการศึกษาตามโปรแกรมปกติ โดยควรจะสอดแทรกวิชาจิตวิทยาเชิงการประกอบการ 

และเนนการเรียนการสอนท่ีเปนภาคปฏิบัตแิละกรณีศึกษาจริง (อาทิตย วุฒคะโร, 2543: 54) 

 นอกจากน้ี ในยุคท่ีสถานการณโลกไดเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว ประเทศตาง ๆ ให 

ความสำคัญกับการรวมกลุมกันในเนื้อหาและวัตถุประสงคที่หลากหลาย เพ่ือระดมเอาลักษณะ 

รวมกันมาเพ่ิมอำนาจตอรองและเพิ่มความสามารถในการแขงขันบนเวทีระหวางประเทศ ขณะ

เดียวกันปญหาซึ่งเคยเปนปญหาระดับประเทศกลับขยายวงกวางขึ้นเปนปญหาระหวางประเทศ

เพ่ือนบาน ซึ่งนักศึกษายุคใหมจะตองเผชิญการแขงขันตาง ๆ ที่รุนแรงเปนอยางมาก จึงตองปรับตัว 

ใหเทาทันสถานการณ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค กลาเส่ียง และควรท่ีจะมีคุณลักษณะท่ีดี 

ในการเปนผูประกอบการรุนสมัยใหม สามารถรับมือกับภาวการณที่เกิดขึ้นอยางทันที  

 คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปนคณะวิชาในสถาบันอุดมศึกษา

ของรัฐ ที่มุงใชความรูเปนฐานการพัฒนาและบูรณาการองคความรูสูชุมชน เพ่ือพัฒนาคนและ

ทองถิ่นใหเปนมืออาชีพ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและเปนกำลังหลักของทองถิ่น สรางงานวิจัยและ

พัฒนาองคความรูเชิงบูรณาการ บริการงานวิชาการและกระจายโอกาสทางการศึกษาแกชุมชน 

ปรับปรุง พัฒนา และถายทอดเทคโนโลยีดานวิทยาการจัดการและการประกันคุณภาพ บำรุงศาสนา 

สรางเสริมจริยธรรม อนุรักษและฟนฟูศิลปะและวัฒนธรรมสิ่งแวดลอม ซึ่งมีเปาหมายดังนี้ ผลิต
บัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามฐานผลการเรียนรู 5 ดาน (five domains of learning) การพัฒนา 

นักศึกษาสู School of Business การพัฒนานักศึกษาตามจุดเนนของโปรแกรมวิชา การดำเนินการ
พัฒนาศูนยชวยการเรียนรู และการพัฒนาศักยภาพอาจารยดานการจัดการเรียนการสอน และ 

ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะทางดานคอมพิวเตอรและภาษาตามความตองการของทองถิ่นและสังคม 
(คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2555: <http://...>) อีกท้ังคณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ยังตระหนักถึงการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม  

และวัฒนธรรม โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามฐานผลการเรียนรู 5 ดาน และมีทักษะทางดาน
คอมพิวเตอรและภาษาตามความตองการของทองถ่ินและสังคม   

 ผูวิจัยในฐานะของบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได

ตระหนักถึงความสำคัญของความพรอมในการเปนผูประกอบการ จึงทำวิจัยเร่ือง “ความพรอมและ

แนวทางการเตรียมความพรอมในการเปนผูประกอบการของนักศึกษาชั้นปที่ 4 คณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม” เพ่ือนำผลท่ีไดไปใชในการวางแผนการแนะแนวอาชีพใหแก
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นักศึกษาที่ใกลจะสำเร็จการศึกษา และการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน เพ่ือใหนักศึกษามี
ความพรอมในการเปนผูประกอบการตอไป 
 
วัตถุประสงค 
 1.  เพ่ือศึกษาระดับคุณลักษณะความเปนผูประกอบการและความพรอมในการเปน 
ผูประกอบการของนักศึกษาชั้นปที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับคุณลักษณะความเปนผูประกอบการและความพรอม 
ในการเปนผูประกอบการจำแนกตามปจจัยสวนบุคคลของนักศึกษาช้ันปที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 3. เพ่ือศึกษาแนวทางการเตรียมความพรอมในการเปนผูประกอบการของนักศึกษา 
ชั้นปที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยไดดำเนินการข้ันตอนดังตอไปนี้ 
 ประชากรกลุมตัวอยางและผูใหขอมูลหลัก 
 1.  ประชากร 
  ประชากรในการวิจัย ไดแก นักศึกษาชั้นปที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม จำนวน 958 ราย (คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2555:  
<http://...>) 
 2.  กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยาง ไดแก โดยคำนวณขนาดของตัวอยางจากสูตรการคำนวณขนาดของ
ตัวอยางของเครซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970: 607-610) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
ดังน้ัน ขนาดกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีเทากับ 201 คน  
 3.  วิธีการสุมตัวอยาง 
  การสุมตัวอยางใชการสุมตัวอยางดวยวิธีสุมแบบแบงชั้นอยางเปนสัดสวน 
(proportional stratified random sampling) และการสุมตัวอยางเชิงระบบ (systematic random 
sampling) โดยแบงสาขาวิชานักศึกษาเปน 5 กลุม คือ การบัญชี การจัดการท่ัวไป คอมพิวเตอรธุรกิจ 
นิเทศศาสตร และอ่ืน ๆ ไดแก การตลาด การเงินและการธนาคาร การบริหารทรัพยากรมนุษย ธุรกิจ
ระหวางประเทศ และการจัดการโลจิสติกส ใหไดจำนวนกลุมตัวอยางตามท่ีกำหนด จำนวน 201 คน 
 4.  ผูใหขอมูลหลัก 
  ผูใหขอมูลหลักในการสัมภาษณเชิงลึก ใชวิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (purposive 
selection) ประกอบดวย ประธานโปรแกรมคณะวิทยาการจัดการ และอาจารยประจำคณะวิทยาการ
จัดการ รวม 10 คน เพ่ือสอบถามเก่ียวกับแนวทางการเตรียมความพรอมในการเปนผูประกอบการ 
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เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามและแบบสัมภาษณเชิงลึก ซึ่งประกอบ 

ดวย 2 สวน ดังน้ี  

 สวนท่ี 1 เปนแบบสอบถาม ประกอบดวย 3 ตอน 

   ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

ซึ่งประกอบดวย เพศ สาขาวิชา เกรดเฉล่ีย อาชีพผูปกครอง รายไดผูปกครอง ลักษณะแบบสอบถาม

เปนแบบตรวจสอบรายการ (checklist) ใหตอบตามสภาพเปนจริง 

   ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะความเปนผูประกอบการและ 

ความพรอมในการเปนผูประกอบการของนักศึกษา ซึ่งประกอบดวยในดานคุณลักษณะความเปน 

ผูประกอบการ ความต้ังใจที่จะเปนผูประกอบการ ทัศนคติตอการเปนผูประกอบการ บรรทัดฐาน 

ทางสังคม การรับรูความเปนไปไดในการเปนผูประกอบการ ซึ่งลักษณะแบบสอบถามเปนแบบ

มาตราสวนประเมินคา (Rating scale) 5 ระดับแบบลเิคิรท (Likert scale) (วิเชยีร  เกตุสงิห, 2541: 69) 

   ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามแบบปลายเปด (open ended) เพ่ือใหผูตอบ

แบบสอบถามเสนอแนะเก่ียวกับการเตรียมความพรอมในการเปนผูประกอบการ  

 สวนท่ี 2 เปนแบบสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) เพ่ือสอบถามแนวทาง

การเตรียมความพรอมในการเปนผูประกอบการของนักศึกษา 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ในการดำเนินการวิธีและเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยแบงออกเปน 4 ขั้นตอนดังน้ี 

 1. การเก็บรวบรวมขอมูลการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดนำหนังสือขอความรวมมือ 

ในการทำวิจัยจากสำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ถึงคณบดีคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเพ่ือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 2. ผูวิจัยนำแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอมูล ระหวางวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2556 - 27 

กุมภาพันธ 2556 พรอมทั้งรวบรวมแบบสอบถามกลับคืน 

 3. ผูวิจัยนำแบบสอบถามมาคัดเลือกฉบับที่สมบูรณ แลวนำมาลงรหัสและนำไป
วิเคราะหทางสถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐานการวิจัยตอไป 

 4. ผูวิจัยนำแบบสัมภาษณเชิงลึกไปใหอาจารยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐมเพ่ือหาแนวทางการเตรียมความพรอมในการเปนผูประกอบการ 
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การวิเคราะหขอมูล 

 1. วิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยางดวยการแจกแจงความถ่ี และรอยละ  

 2. วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับระดับคุณลักษณะความเปนผูประกอบการและความพรอม 

ในการเปนผูประกอบการของนักศึกษาชั้นปที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล ใชคาเฉล่ีย ( x̄ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 3. การเปรียบเทียบระดับคุณลักษณะความเปนผูประกอบการและความพรอม 

ในการเปนผูประกอบการของนักศึกษาชั้นปที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

กลุมตัวอยางดวยการทดสอบคาที (t-test) สำหรับตัวแปรท่ีจำแนกเปน 2 กลุม ไดแก ดานเพศ และ

การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และเม่ือพบความแตกตางอยางมี 

นยัสำคัญทางสถิต ิจะทำการตรวจสอบความแตกตางเปนรายคู สำหรับตวัแปรท่ีจำแนกเปน 3 กลุมขึน้ไป 

ไดแก ดานสาขาวิชา เกรดเฉล่ีย อาชีพผูปกครอง รายไดผูปกครอง และทดสอบความแตกตาง 

เปนรายคูดวยวิธีของฟชเชอร (Fisher LSD Procedure) (ศิริชัย พงษวิชัย, 2543: 201-202) 

 4. การวิเคราะหขอเสนอแนะในสวนท่ีเปนแบบสอบถามแบบปลายเปด ใชการวิเคราะห

เน้ือหา  

 5. การวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก ใชการวิเคราะหเน้ือหา  

 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี 

 1. ผลการวิเคราะหระดับคุณลักษณะความเปนผูประกอบการและความพรอม 

ในการเปนผูประกอบการของนักศึกษาชั้นปที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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ตารางที่ 1 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับคุณลักษณะความเปนผูประกอบการของ 

 นักศึกษาชั้นปที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยภาพรวม 

 

 จากตารางที่ 1 พบวา ระดับคุณลักษณะความเปนผูประกอบการของนักศึกษาชั้นปที่ 4 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x̄ =3.84)  

และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดาน เรียงตามลำดับนี้ ความฝกใฝใน 

ความสำเร็จมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด ( x̄ =4.13) รองลงมาคือ ความซื่อสัตยสุจริต ( x̄ =4.05) การแสวงหา

ขอมูล ( x̄ =3.90) การแสวงหาโอกาสและวิสัยทัศน (x̄ =3.84) ความคิดสรางสรรค (x̄ =3.81)  

ความรับผดิชอบ ( x̄ =3.78) ความกลาเส่ียงและความเช่ือมั่นในตนเองมีคาเฉล่ียเทากัน ( x̄ =3.74) 

ความยืนหยัดอดทน ( x̄ =3.73) ตามลำดับ และทักษะทางสังคมมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด ( x̄ =3.64)  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 X  .D.S   
1.  3.74 0.544  
2.  4.13 0.583  
3.  3.81 0.536  
4.  3.73 0.544  
5.  3.74 0.566  
6.  3.84 0.567  
7.  3.90 0.511  
8.  3.64 0.605  
9.  3.84 0.603  
10.  3.78 0.568  
11.  4.05 0.640  

 3.84 0.570  

(n= 201) 
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ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพรอมในการเปนผูประกอบการของ 

 นักศึกษาชั้นปที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยภาพรวม 

 

 X  .D.S   
1.  3.81 0.820  
2.  4.04 0.643  
3.  4.00 0.602  
4.  3.74 0.688  

 จากตารางท่ี 2 พบวา ระดับความพรอมในการเปนผูประกอบการของนักศึกษาชั้นปที่ 4 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x̄ =3.91) และ

เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน เรียงตามลำดับนี้ ทัศนคติตอการเปน 

ผูประกอบการมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด ( x̄ =4.04) รองลงมาคือ บรรทัดฐานทางสังคม ( x̄ =4.00)  

ความต้ังใจที่จะเปนผูประกอบการ ( x̄ =3.81) ตามลำดับ และการรับรูความเปนไปไดในการเปน 

ผูประกอบการมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด ( x̄ =3.74) 

 2. ผลการเปรียบเทียบระดับคุณลักษณะความเปนผูประกอบการและความพรอม 

ในการเปนผูประกอบการของนักศึกษาชั้นปที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

ผลการเปรียบเทียบระดับคุณลักษณะความเปนผูประกอบการและความพรอมในการเปนผูประกอบ

การของนักศึกษาชั้นปที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พบวา นักศึกษาท่ีมี

เพศ สาขาวิชา เกรดเฉล่ีย อาชีพผูปกครอง รายไดผูปกครองแตกตางกันมีระดับคุณลักษณะและ
ความพรอมในการเปนผูประกอบการไมแตกตางกัน 

 3. ผลการวิเคราะหแนวทางการเตรียมความพรอมในการเปนผูประกอบการของ 

นักศึกษาชั้นปที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พบวา นักศึกษาควรมี 

ความพรอมดังตอไปนี้ 

 ดานคุณลักษณะความเปนผูประกอบการ มีแนวทางในการสนทนาคุณลักษณะ 
ความเปนผูประกอบการดังนี้ 1) นักศึกษาควรเขาใจและมีความรูทั้งดานการบริหารการจัดการงาน 

เชน บทบาทหนาท่ีงาน การผลิต บัญชี การเงิน การตลาด และดานการบริหารการจัดการคน เชน 

ความสามารถในการจัดสรรหาคัดเลือก ฝกอบรม พัฒนาคน และจายคาตอบแทน 2) ตองมีจริยธรรม 

(n= 201) 
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เชน ความซ่ือสัตยสุจริต มนุษยสัมพันธที่ดี และ 3) ตองมีความอดทน ขยัน ความคิดสรางสรรค  

กลาคิดกลาทำแบบมีเหตุผล และประสบการณการปฏิบัติงาน นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยและ 

ผูที่เก่ียวของควรพัฒนากิจกรรมที่สงเสริมความรูและทักษะดานการบริหารการจัดการ ยังควร 

จัดกิจกรรมที่สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมทางธุรกิจ รวมทั้งกิจกรรมที่สงเสริมความคิดสรางสรรค 

และการฝกปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                               

 ดานความต้ังใจที่จะเปนผูประกอบการ สิ่งสำคัญของนักศึกษาคือ ตองมีแรงผลักดัน

ภายในและเปาหมายท่ีชัดเจนในอนาคตวาอยากจะเปนผูประกอบการจริง ๆ มีความรักและความชอบ 

ที่จะทำธุรกิจจริง ไมใชทำเพราะสภาพแวดลอมหรือใกลเคียง นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยและผูที่

เ ก่ียวของควรสรางจิตสำนึกและกระตุนแรงจูงใจเพ่ือใหนักศึกษาสามารถกำหนดเปาหมาย 

ในการดำเนินชีวิตภายหลังจากสำเร็จการศึกษา 

 ดานทัศนคติตอการเปนผูประกอบการ นักศึกษาตองมีทัศนคติทางดานบวกเพ่ือที่จะ

เผชิญตอสูกับอุปสรรคทุกอยางได เชน มีแบบอยางท่ีดีมาเปนตนแบบ ยอมรับความเสี่ยงในการหา

กำไร นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยและผูที่เก่ียวของควรสรางทัศนคติที่ดีในการเปนผูประกอบการให 

แกผูเรียน ทั้งความกลาเส่ียง กลาตัดสินใจ และความอดทน 
 ดานบรรทัดฐานทางสังคม คณะวิทยาการจัดการควรพานักศึกษาไปดูงานใน 

สถานประกอบการมากข้ึนหรือจัดเวลาคนหาโอกาสเชิญชวนผูประกอบการท่ีประสบความสำเร็จแลว

มาถายทอดความรู ประสบการณตาง ๆ ใหแกนักศึกษากลุมที่ไมมีธุรกิจจริงและใหกำลังใจสงเสริม

นักศึกษากลุมที่บานหรือตัวเองมีธุรกิจอยูปจจุบัน รวมท้ังบุคคลรอบขางท่ีเก่ียวของกับนักศึกษาควร

สนับสนุนและใหคำชี้แนะใหนักศึกษาเปนผูประกอบการมากข้ึน เชน บิดามารดา ญาติพ่ีนอง และ

อาจารยเปนตน  

 ดานการรับรูความเปนไปไดในการเปนผูประกอบการ สิ่งสำคัญของนักศึกษาคือ  

1) ไมวาจะทำธุรกิจแบบไหนก็ตาม ตองมีการประเมินตัวเองอยางดี ก็คือตองวิเคราะหความพรอม
ของตนเอง 2) ตองวิเคราะหส่ิงแวดลอมภายนอก เชน ตองรับรูแนวทางการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ 

เทคโนโลยี ธรรมชาติและอ่ืน ๆ นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยและผูที่เก่ียวของควรฝกใหผูเรียนรูจัก 
การประเมินตนเอง ทั้งดานความพรอมของผูเรียน จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคในธุรกิจ 

ที่สนใจ รวมทั้งจัดหาอุปกรณการเรียน การสอน สื่อการสอน ผูบรรยายและสภาพแวดลอม 

ในการเรียนท่ีเอ้ือตอการเปนผูประกอบการใหแกผูเรียน 
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อภิปรายผล 

 1.  ระดับคุณลักษณะความเปนผูประกอบการและความพรอมในการเปนผูประกอบการ

ของนักศึกษาชั้นปที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อภิปรายผลไดดังน้ี 

  จากผลการศึกษาพบวา ระดับคุณลักษณะความเปนผูประกอบการของนักศึกษา 

ชั้นปที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  

ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของอัฏฐพล เข่ือนคำ (2548: 41) พบวา นักศึกษามีคะแนนคุณลักษณะ

ความเปนผูประกอบการโดยรวมอยูในระดับมาก 

  จากผลการศึกษาพบวา ระดับความพรอมในการเปนผูประกอบการของนักศึกษา 

ชั้นปที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  

ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของปราณี  ตันประยูร (2552: 60) พบวา นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีศักยภาพการเปนผูประกอบการโดยรวมอยูในระดับมาก 

 2.  เปรียบเทียบระดับคุณลักษณะความเปนผูประกอบการและความพรอมในการเปน 

ผูประกอบการของนักศึกษาช้ันปที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำแนก

ตามปจจัยสวนบุคคล อภิปรายผลไดดังน้ี 

            จากผลการศึกษาพบวา ระดับคุณลักษณะความเปนผูประกอบการและความพรอม

ในการเปนผูประกอบการของนักศึกษาชั้นปที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

จำแนกตามเพศ พบวา นักศึกษาท่ีมีเพศแตกตางกัน มีระดับคุณลักษณะความเปนผูประกอบการ

และความพรอมในการเปนผูประกอบการไมแตกตางกัน ซึง่สอดคลองกับผลการวิจยัของชชูยั สมทิธิไกร 

(2548: 256) พบวา นักศึกษาที่มีเพศแตกตางกัน มีศักยภาพการเปนผูประกอบการไมแตกตางกัน 

และยังสอดคลองกับปราณี ตันประยูร (2552: 60) พบวา นักศึกษาที่มีเพศแตกตางกัน มีศักยภาพ

การเปนผูประกอบการไมแตกตางกัน และเกศิน ีจฑุาวิจติร (2552: 10) พบวา นกัศึกษาท่ีมเีพศตางกัน 

มีศักยภาพการเปนผูประกอบการไมแตกตางกัน 
  จากผลการศึกษาพบวา ระดับคุณลักษณะความเปนผูประกอบการและความพรอม

ในการเปนผูประกอบการของนักศึกษาชั้นปที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

จำแนกตามสาขาวิชา พบวา นักศึกษาท่ีมีสาขาวิชาแตกตางกันมีระดับคุณลักษณะความเปน 
ผูประกอบการและความพรอมในการเปนผูประกอบการไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย 

ของปราณี ตันประยูร (2552: 60) พบวา นักศึกษาท่ีมีสาขาวิชาที่ศึกษาแตกตางกัน มีศักยภาพ 

การเปนผูประกอบการไมแตกตางกัน และเกศิน ีจฑุาวิจติร (2552: 10) พบวา นกัศึกษาท่ีมคีณะท่ีศกึษา

ตางกันมีศักยภาพการเปนผูประกอบการไมแตกตางกัน 

  จากผลการศึกษาพบวา ระดับคุณลักษณะความเปนผูประกอบการและความพรอม 
ในการเปนผูประกอบการของนักศึกษาชั้นปที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2555 
Vol.3 No. 2 July-December 2012 116

จำแนกตามเกรดเฉลีย่ พบวา นกัศึกษาทีม่เีกรดเฉล่ียตางกันมรีะดบัคณุลกัษณะความเปนผูประกอบการ

และความพรอมในการเปนผูประกอบการไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของปราณี  

ตันประยูร (2552: 60) พบวา นักศึกษาท่ีมี เกรดเฉล่ียท่ีแตกตางกัน มีศักยภาพการเปนผูประกอบการ

ไมแตกตางกัน 

 จากผลการศึกษาพบวา ระดับคุณลักษณะความเปนผูประกอบการและความพรอม 

ในการเปนผูประกอบการของนักศึกษาชั้นปที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

จำแนกตามอาชีพผูปกครอง พบวา นักศึกษาที่มีอาชีพผูปกครองตางกันมีระดับคุณลักษณะ 

ความเปนผูประกอบการและความพรอมในการเปนผูประกอบการไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ 

ผลการวิจยัของอฏัฐพล เข่ือนคำ (2548: 41) พบวา นกัศึกษาท่ีมบีดิา-มารดาประกอบอาชีพแตกตางกัน 

มีคุณลักษณะความเปนผูประกอบการโดยรวม ไมแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ และ 

ยังสอดคลองกับปราณี ตนัประยูร (2552: 60) พบวา นกัศึกษาท่ีม ีอาชพีของบิดา มารดาท่ีแตกตางกัน 

มีศักยภาพการเปนผูประกอบการไมแตกตางกัน และเกศินี จุฑาวิจิตร (2552: 10) พบวา นักศึกษา 

ที่มีอาชีพหลักของครอบครัวตางกันมีศักยภาพการเปนผูประกอบการไมแตกตางกัน  

           จากผลการศึกษาพบวา ระดับคุณลักษณะความเปนผูประกอบการและความพรอม 

ในการเปนผูประกอบการของนักศึกษาชั้นปที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

จำแนกตามรายไดผูปกครอง พบวา นักศึกษาท่ีมีรายไดผูปกครองตางกันมีระดับคุณลักษณะ 

ความเปนผูประกอบการและความพรอมในการเปนผูประกอบการไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ 

ผลการวิจัยของปราณี ตันประยูร (2552: 60) พบวา นักศึกษาท่ีมีรายไดของครอบครัวท่ีแตกตางกัน 

มีศักยภาพการเปนผูประกอบการไมแตกตางกัน  

 

ขอเสนอแนะ 
 ผลการวิจัยเร่ือง ความพรอมและแนวทางการเตรียมความพรอมในการเปนผูประกอบ
การของนักศึกษาชั้นปที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดเสนอแนะแนวทาง

ใหคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และผูสนใจทั่วไป ดังน้ี 

 1.  ขอเสนอแนะเพื่อการนำไปใช 
  1.1  จากผลการวิเคราะหระดับคุณลักษณะความเปนผูประกอบการและความพรอม

ในการเปนผูประกอบการของนักศึกษาชั้นปที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

พบวา การรับรูความเปนไปไดในการเปนผูประกอบการ ความต้ังใจที่จะเปนผูประกอบการ และ

คุณลักษณะในการเปนผูประกอบการอยูในระดับมากมีคาเฉล่ียนอย สวนบรรทัดฐานทางสังคมและ

ทัศนคติตอการเปนผูประกอบการอยูในระดับมากมีคาเฉล่ียมาก ซึ่งจากขอมูลดังกลาวน้ี เพ่ือท่ีจะ 

ใหนกัศึกษามีคณุลักษณะในการเปนผูประกอบการและความพรอมในการเปนผูประกอบการไดมากข้ึน 
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ทางคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจึงควรท่ีจะใหความสำคัญเปนอยางย่ิงกับ

การพัฒนานักศึกษาดานการรับรูความเปนไปไดในการเปนผูประกอบการเปนพิเศษ ความต้ังใจที่จะ

เปนผูประกอบการ และคุณลักษณะในการเปนผูประกอบการ ตามลำดับ ในการเตรียมความพรอม

นักศึกษา 

 1.2 จากผลการวิเคราะหระดับคุณลักษณะความเปนผูประกอบการและความพรอม 

ในการเปนผูประกอบการของนักศึกษาชั้นปที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ดานคุณลักษณะในการเปนผูประกอบการ พบวา ทกัษะทางสังคม ความเช่ือมัน่ในตนเอง ความกลาเส่ียง 

ความรับผิดชอบ ความยืนหยัดอดทน ความคิดสรางสรรค การแสวงหาโอกาส วิสัยทัศน และ 

การแสวงหาขอมูลอยูในระดับมากมีคาเฉล่ียนอย สวนความซ่ือสัตยสุจริตและความฝกใฝใน 

ความสำเรจ็อยูในระดบัมากมคีาเฉลีย่มาก ซึง่จากขอมลูดงักลาวน้ี เพ่ือทีจ่ะใหนกัศึกษามคีวามพรอม

ในดานคุณลักษณะในการเปนผูประกอบการไดมากขึ้น ทางคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม จึงควรท่ีจะใหความสำคัญเปนอยางย่ิงกับการพัฒนาทักษะทางสังคม ความเชื่อมั่น

ในตนเอง ความกลาเส่ียง ความรับผิดชอบ ความยืนหยัดอดทน ความคิดสรางสรรค การแสวงหา

โอกาส วิสัยทัศน และการแสวงหาขอมูล ตามลำดับในการเตรียมความพรอมนักศึกษา 

 1.3 จากผลการวิเคราะหระดับคุณลักษณะความเปนผูประกอบการของนักศึกษา 

ช้ันปท่ี 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมดานความกลาเส่ียง ความคิดสรางสรรค 

ความยืนหยัดอดทน ความเชื่อมั่นในตัวเอง การแสวงหาโอกาส การแสวงหาขอมูล ทักษะทางสังคม 

วิสัยทัศน ความรับผิดชอบ พบวา อยูในระดับมากมีคาเฉล่ียนอย ดังน้ัน ทางคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจึงควรท่ีจะสงเสริม สนับสนุนใหนักศึกษาทุกสาขาวิชามีคุณลักษณะ

การเปนผูประกอบการในระหวางท่ีกำลังศึกษา โดยจัดใหเปนกิจกรรมบังคับท่ีตองมีสวนรวม 

กอนสำเร็จการศึกษา เชน กิจกรรมบริษัทจำลอง ตลาดนัดความคิดและนวัตกรรม นอกจากน้ี 

ควรสนับสนุนใหนักศึกษาไดริเริ่มธุรกิจของตนเอง โดยใหศูนยบมเพาะธุรกิจเปนเจาภาพหลัก 
ในการดำเนินงาน  

           1.4  จากผลการวิเคราะหระดับความพรอมในการเปนผูประกอบการของนักศึกษา 

ชั้นปที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมดานการรับรูความเปนไปได 

ในการเปนผูประกอบการ พบวา อยูในระดับมากมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ดังน้ัน ทางคณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จึงควรจัดทำหลักสูตร กระบวนวิชา กิจกรรมการฝกอบรม 
ที่สรางการรับรูความเปนไปไดในการเปนผูประกอบการ ในขณะเดียวกันก็ควรใหความรูเก่ียวกับ

สถานการณทางเศรษฐกิจอยางเปนระบบเพ่ือสรางความรู ความเขาใจที่ถูกตองและสรางความม่ันใจ

ในการประกอบธุรกิจในชวงท่ีสังคมเผชิญกับภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ 
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           1.5  ผลการวิเคราะหแนวทางการเตรียมความพรอมในการเปนผูประกอบการของนักศึกษา 

ชั้นปที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พบวา นักศึกษาและมหาวิทยาลัย 

ควรมีคุณลักษณะความเปนผูประกอบการและความพรอมดังน้ี 

            ดานคุณลักษณะความเปนผูประกอบการ มีแนวทางในการสนทนาคุณลักษณะ

ความเปนผูประกอบการดาน 1) นักศึกษาควรเขาใจและมีความรูทั้งดานการบริหารการจัดการงาน 

เชน บทบาทหนาท่ีงาน การผลิต บัญชี การเงิน การตลาด และดานการบริหารการจัดการคน เชน 

ความสามารถในการจัดสรรหาคัดเลือก ฝกอบรม พัฒนาคน และจายคาตอบแทน 2) ตองมีจริยธรรม 

เชน ความซื่อสัตยสุจริต มนุษยสัมพันธที่ดี 3) ตองมีความอดทน ขยัน ความคิดสรางสรรค กลาคิด

กลาทำแบบมีเหตุผล และประสบการณการปฏิบัติงาน นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยและผูที่เก่ียวของควร

พัฒนากิจกรรมท่ีสงเสริมความรูและทักษะดานการบริหารการจัดการ ยังควรจัดกิจกรรมที่สงเสริม

คุณธรรม จริยธรรมทางธุรกิจ รวมทั้งกิจกรรมที่สงเสริมความคิดสรางสรรคและการฝกปฏิบัติงาน                           

   ดานความต้ังใจที่จะเปนผูประกอบการ สิ่งสำคัญของนักศึกษาคือ ตองมีแรงผลักดัน

ภายในและเปาหมายท่ีชัดเจนในอนาคต วาอยากจะเปนผูประกอบการจริง ๆ มีความรักและความชอบ 

ที่จะทำธุรกิจจริง ไมใชทำเพราะสภาพแวดลอมหรือบุคคลใกลเคียง นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยและ 

ผูที่เก่ียวของควรสรางจิตสำนึกและกระตุนแรงจงใจเพ่ือใหนักศึกษาสามารถกำหนดเปาหมายใน 

การดำเนินชีวิตภายหลังจากสำเร็จการศึกษา 

             ดานทัศนคติตอการเปนผูประกอบการ นักศึกษาตองมีทัศนคติทางดานบวก 

เพ่ือที่จะเผชิญตอสูกับอุปสรรคทุกอยางได เชน มีแบบอยางท่ีดีมาเปนตนแบบ ยอมรับความเส่ียง 

ในการหากำไร นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยและผูทีเ่ก่ียวของควรสรางทัศนคตทิีด่ใีนการเปนผูประกอบการ

ใหแกผูเรียน ทั้งความกลาเส่ียง กลาตัดสินใจ และความอดทน 

   ดานบรรทัดฐานทางสังคม คณะวิทยาการจัดการควรพานักศึกษาไปดูงานใน 
สถานประกอบการมากข้ึนหรือจัดเวลาคนหาโอกาสเชิญชวนผูประกอบการท่ีประสบความสำเร็จแลว

มาถายทอดความรู ประสบการณตาง ๆ ใหแกนักศึกษากลุมที่ไมมีธุรกิจจริงและใหกำลังใจสงเสริม 

นักศึกษากลุมที่บานหรือตัวเองมีธุรกิจอยูปจจุบัน รวมทั้งบุคคลรอบขางท่ีเก่ียวของกับนักศึกษา 
ควรสนับสนุนและใหคำชี้แนะใหนักศึกษาเปนผูประกอบการมากข้ึน เชน บิดามารดา ญาติพ่ีนอง 

และอาจารย เปนตน  

                  ดานการรับรูความเปนไปไดในการเปนผูประกอบการ สิ่งสำคัญของนักศึกษาคือ 
1) ไมวาจะทำธุรกิจแบบไหนก็ตาม ตองมีการประเมินตัวเองอยางดี ก็คือตองวิเคราะหความพรอม

ของตนเอง 2) ตองวิเคราะหส่ิงแวดลอมภายนอก เชน ตองรับรูแนวทางการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ 

เทคโนโลยี ธรรมชาติและอ่ืน ๆ นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยและผูที่เก่ียวของควรฝกใหผูเรียนรูจัก 

การประเมินตนเอง ทั้งดานความพรอมของผูเรียน จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคในธุรกิจ 
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ที่สนใจ รวมทั้งจัดหาอุปกรณการเรียนการสอน สื่อการสอน ผูบรรยายและสภาพแวดลอม 

ในการเรียนท่ีเอ้ือตอการเปนผูประกอบการใหแกผูเรียน 

 2.  ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยตอไป 

  2.1  ควรมีการศึกษาความพรอมและแนวทางการเตรียมความพรอมในการเปน 

ผูประกอบการของนักศึกษาจังหวัดนครปฐมตอไป 

  2.2  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระดับความพรอมในการเปนผูประกอบการของ 

นักศึกษาจังหวัดนครปฐมกับนักศึกษาจังหวัดอื่น ๆ เพ่ือนำมาเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา

ศักยภาพในการเปนผูประกอบการของนักศึกษาใหดีขึ้น หรือเสริมสรางแรงจูงใจความพรอมใน 

การเปนผูประกอบการของนักศึกษาตอไป   

  2.3  ควรมีการศึกษาถึงขีดความสามารถของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ในการเปนผูประกอบการดานตาง ๆ 

 

สรุป 

 การวิจัยคร้ังน้ีไดศึกษาระดับคุณลักษณะความเปนผูประกอบการและความพรอม 

ในการเปนผูประกอบการของนักศึกษาช้ันปท่ี 4 คณะวิทยาการจัดการ เปรียบเทียบระดับคุณลักษณะ 

ความเปนผูประกอบการและความพรอมในการเปนผูประกอบการจำแนกตามปจจัยสวนบุคคลของ 

นักศึกษาชั้นปที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ และศึกษาแนวทางการเตรียมความพรอมในการเปน 

ผูประกอบการของนักศึกษาชั้นปที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งผลการวิจัยพบวา ระดับคุณลักษณะ

ความเปนผูประกอบการของนักศึกษาช้ันปที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

เมื่อพิจารณารายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน เรียงตามลำดับ ไดแก ความฝกใฝใน 
ความสำเร็จ ความซ่ือสัตยสุจริต การแสวงหาขอมูล การแสวงหาโอกาส วิสัยทัศน ความคิดสรางสรรค 

ความรับผิดชอบ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความกลาเส่ียง ความยืนหยัดอดทน และทักษะทางสังคม 

และความพรอมในการเปนผูประกอบการโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา 
อยูในระดับมากทุกดาน เรียงตามลำดับ ไดแก ทัศนคติตอการเปนผูประกอบการ บรรทัดฐานทาง

สังคม ความต้ังใจที่จะเปนผูประกอบการและการรับรูความเปนไปไดในการเปนผูประกอบการ ดังน้ัน
ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้ คือ ทางคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

จึงควรที่จะสงเสริม สนับสนุนใหนักศึกษาทุกโปรแกรมวิชามีคุณลักษณะการเปนผูประกอบการ 

ในระหวางที่กำลังศึกษา โดยจัดใหเปนกิจกรรมบังคับท่ีตองมีสวนรวมกอนสำเร็จการศึกษา เชน 

กิจกรรมบริษัทจำลอง ตลาดนัดความคิดและนวัตกรรม นอกจากน้ีก็ควรสนับสนุนใหนักศึกษาไดริเร่ิม

ธุรกิจของตนเอง โดยใหศูนยบมเพาะธุรกิจเปนเจาภาพหลักในการดำเนินงาน ยังควรจัดทำหลักสูตร 
กระบวนวิชา กิจกรรมการฝกอบรมท่ีสรางความต้ังใจทีจ่ะเปนผูประกอบการและการรับรูความเปนไปได
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ในการเปนผูประกอบการ ในขณะเดียวกันก็ควรใหความรูเก่ียวกับสถานการณทางเศรษฐกิจ 

อยางเปนระบบเพ่ือสรางความรู ความเขาใจที่ถูกตองและสรางความมั่นใจในการประกอบธุรกิจ 

ในชวงท่ีสังคมเผชิญกับภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ 
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พฤติกรรมและสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจของ 
นักทองเท่ียวชาวจีนท่ีเลือกทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานคร 

 
CONSUMER BEHAVIOR AND MARKETING MIX FACTORS AFFECTING  

CHINESE TOURISTS' DECISION MAKING FOR CULTURAL  
TOURISM IN BANGKOK 

 

XIE  KANGLE1 

โสรัจ  กายบริบูรณ/  SORAJ  KAIBORIBOON2 

ไพรัช  มากกาญจนกุล/ PAIRACH  MAKKANJANAKUL3 

 

บทคัดยอ 

           การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาพฤติกรรมการทองเท่ียวของนักทองเท่ียว 

ชาวจีนท่ีเลือกทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานคร 2) ศึกษาระดับสวนประสมการตลาดท่ีมี

ผลตอการตัดสินใจของนักทองเท่ียวชาวจีน 3) เปรียบเทียบระดับสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอ 

การตัดสินใจของนักทองเท่ียวชาวจีนจำแนกตามปจจัยสวนบุคคล และ 4) ศึกษาความสัมพันธ

ระหวางปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวจีน กลุมตัวอยาง คือ 

นักทองเที่ยวชาวจีนทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตาง ๆ ของกรุงเทพมหานคร จำนวน 

400 คน เก็บตัวอยางระหวางวันท่ี 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556 ถึงวันท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 2556  

โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบสัดสวน เคร่ืองมือที่ใชคือแบบสอบถามที่สรางข้ึนโดยผูวิจัย สถิติที่ใช 
ในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบที 

และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  

 ผลการวิจัย พบวา    
 1)   พฤติกรรมของนกัทองเท่ียวชาวจีนท่ีมตีอการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในกรงุเทพมหานคร 

สวนมากมีวัตถุประสงคเพ่ือพักผอนหยอนใจ สิ่งท่ีนักทองเท่ียวชาวจีนมีความสนใจในการทองเท่ียว

คือ วิถีชีวิตความเปนอยูของคนไทย บุคคลที่รวมเดินทางมาเท่ียวดวยกันคือเพ่ือนสนิท ผูที่มีสวนรวม 

ในการตัดสินใจเลือกมาทองเท่ียวคือ กลุมเพ่ือน มีจำนวนสมาชิกท่ีรวมเดินทางคือ 2-5 คน สวนมาก

1นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2รองศาสตราจารย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
3อาจารย ดร. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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เดินทางในชวงวันเทศกาล และมาเปนครั้งแรก เมื่อเท่ียวแลวสวนมากจะกลับมาเท่ียวอีก ใชเวลา 

ในการทองเท่ียวเปนระยะเวลา 6-10 วัน และมีคาใชจายประมาณ 25,000-35,000 บาท นักทองเท่ียว 

ชาวจีนรูจักแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานครจากการแนะนำของญาติและเพ่ือน  

และสวนมากใชบริการดวยตนเอง 

 2)  ระดับสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจของนักทองเท่ียวชาวจีน โดยภาพ

รวมอยูในระดับมากและเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีระดับมาก 3 ดาน เรียงตามลำดับไดดังน้ี 

ผลิตภัณฑหรือบริการ ผูใหบริการ และราคา และมีระดับปานกลาง 4 ดาน เรียงตามลำดับคือ  

ชองทางการจัดจำหนาย การสงเสริมการตลาด กระบวนการใหบริการ และส่ิงแวดลอมทางกายภาพ 

 3)  นักทองเท่ียวชาวจีนท่ีมีเพศ อายุ และอาชีพ ตางกัน มีระดับสวนประสมการตลาด

บริการท่ีเลือกทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานคร ไมแตกตางกัน สวนนักทองเที่ยวชาวจีน 

ที่มีระดับการศึกษา และรายไดเฉล่ียตอเดือนตางกันมีระดับสวนประสมการตลาดบริการท่ีเลือก

ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานคร แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 4) ปจจัยสวนบุคคล ดานเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษาและรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเท่ียว ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 

 

คำสำคัญ:  พฤติกรรม  สวนประสมการตลาด  การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

 

ABSTRACT 

 The objectives of this research were to: 1) study the consumer behavior of 

Chinese tourists for touring the cultural tourism in Bangkok; 2) study the level of marketing 

mix effecting Chinese tourists’ decision making; 3) compare the level of marketing mix 

affecting decision making as classified by personal factors; and 4) study the relationship 

between personal factors and consumer behavior. Samples were 400 Chinese cultural 
tourists in Bangkok during 20 February 2013 to 20 March 2013 derived by proportional 

random sampling. Research instrument was a questionnaire constructed by the researcher. 

Statistics used to analyze the data were frequency, percentage, mean, standard deviation, 
t-test, and one way analysis of variance.  

 Research findings were as followed: 

 1)  The majority of Chinese tourists for cultural tourism in Bangkok aimed for 

relaxation. They were mostly interested in Thai way of life. They were accompanied by 

their close friends. Those who involved in participation in decision making for touring were 
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group of friends which consisted of 2-5 people. The majority came during cultural festival 

and they were at the first time. They expected for revisiting. Duration of touring lasted  

6-10 days with the expenditure of approximately 25,000-35,000 Thai baht. They gained 

cultural tourism information from relatives and/or friends, and most of them toured by 

themselves. 

 2)  The level of marketing mix affect Chinese tourists’ decision making for 

cultural tourism in Bangkok was at a high level. More specifically, there were three aspects 

at the high level, ranking products/service, service providers, prices; whereas four aspects 

were at the moderate level, ranking the distribution, promotion, service processes, and 

physical environment. 

 3)  The level of marketing mix in decision making for touring behavior as 

classified by gender, age, and career were no statistical difference, while educational 

level and average monthly income were significantly different at .05 level. 

 4)  Gender, age, career, educational level and average monthly income 

correlated with tourist behavior with statistical significance at .05 level. 

 

Keywords: consumer behavior, marketing mix, cultural tourism 

 

บทนำ 

 การทองเท่ียวเปนอุตสาหกรรมหลักชนิดหนึ่งของประเทศไทย เปนเครื่องมือสำคัญ 

ในการแกไขปญหาเศรษฐกิจทำใหเกิดการสรางงานสรางอาชีพ เพ่ิมรายไดใหกับประชาชน ตลอดจน

เปนการกระจายรายไดและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนไทย ซึ่งตลาดนักทองเท่ียวจีนเปนตลาด

ที่มีความสำคัญตอเศรษฐกิจไทยไมนอย ทั้งน้ีเพราะจำนวนชาวจีนท่ีเดินทางเขามาทองเท่ียว 

ในประเทศไทยน้ันมีจำนวนสูงมากเม่ือเทียบกับนักทองเท่ียวจากประเทศอ่ืน ๆ ในแตละป ทั้งน้ีตั้งแต

ป พ.ศ. 2531 เปนตนมา จีนกลายเปนประเทศที่อยูในกลุมประเทศ 10 อันดับแรกที่มีนักทองเที่ยว

เดินทางมาทองเท่ียวในประเทศไทยมากท่ีสุด จากการสำรวจของศูนยวิจัยกสิกรไทย พบวา ในป  

พ.ศ. 2550 มีจำนวนนักทองเท่ียวชาวจีนเขามาทองเท่ียวประเทศไทย 1,033,141 คน ป พ.ศ. 2551 

จำนวน 937,358 คน ป พ.ศ. 2552 จำนวน 815,708 คน ป พ.ศ. 2553 จำนวน 1,132,267 คน และ 

ป พ.ศ. 2554 จำนวน 1,800,000 คน และศูนยวิจัยกสิกรไทยคาดวา ป พ.ศ. 2555 มีจำนวน 
ไมต่ำกวา 2 ลานคน เพ่ิมขึ้นรอยละ 11 จากปกอนหนา และสรางรายไดดานทองเท่ียวเขาประเทศ 

คิดเปนมูลคาประมาณ 60,000 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 20 จากปกอนหนา สาเหตุสำคัญท่ี 
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นักทองเท่ียวชาวจีนเดินทางเขามาประเทศไทยดวยเหตุผลประการสำคัญคือ ความตองการสัมผัส 

วิถีชีวิตตามครรลองของวัฒนธรรมไทย เพ่ือหวังจะไดเห็นเมืองที่อุดมไปดวยวัฒนธรรมท่ีงดงาม 

มิใชแคการทองเท่ียวแตการเดินทางเพ่ือเรียนรู ในวัฒนธรรมที่แตกตางระหวางไทยกับจีน  

เพ่ือสรางเสริมประสบการณชีวิต ที่นอกเหนือจากการเดินทางเพ่ือพักผอนหยอนใจ การเดินทาง 

ในรูปแบบที่เรียกวา “การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม” ลักษณะการทองเท่ียวท่ีเนนวัฒนธรรมและวิถีชีวิต 

ท่ีเรียบงาย ท่ีสะทอนความเปนของไทยท่ีแทจริงเพ่ือผูมาเยือนไดสัมผัส ส่ิงจูงใจสำคัญของนักทองเท่ียว

ชาวจีนคือ ความลึกซึ้งในความแตกตางของวิถีชีวิต และการไดแลกเปล่ียนความรูและความคิดซึ่งกัน

และกัน  

 แหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ เปนสถานท่ีไดรับความนิยมจากนักทองเท่ียว 

ชาวจีนเปนอันดับตน ๆ ของประเทศไทย เน่ืองจากเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของ

ประเทศไทย มีลักษณะเฉพาะตัวทางวัฒนธรรมอันสวยงามของประเทศ กลาวไดวา กรุงเทพฯ  

เปนเมืองที่มีทรัพยากร การทองเท่ียวท่ีครบทั้งทางดานธรรมชาติดานประวัติศาสตร โบราณสถาน  

และศิลปวัฒนธรรม งานประเพณี ตลอดจนสินคาหัตถกรรมจากภูมิปญญาของคนทองถ่ิน ที่มี 

อัตลักษณสะทอนใหเห็นถึงวัฒนธรรมอันโดดเดนของทองถิ่น สิ่งตาง ๆ เหลาน้ีลวนเปนสิ่งที่ทำให 

การทองเที่ยวของกรุงเทพฯ เปนอุตสาหกรรมทองเที่ยวท่ีมีเอกลักษณะเฉพาะตัว อุตสาหกรรม 

การทองเท่ียวจึงมีบทบาทสำคัญตอเศรษฐกิจของประเทศไทยและการทองเท่ียวของชาวจีนท่ีเขามา

ทองเที่ยวในกรุงเทพฯ มีความสำคัญตอเศรษฐกิจไทยมาก ผูที่เก่ียวของกับการจัดการทองเที่ยว

ประเทศไทยจึงควรใหความสำคัญกับการศึกษาพฤติกรรมและปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ 

ที่มีผลตอการตัดสินใจของนักทองเท่ียวชาวจีนเลือกทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ 

 ดังน้ัน ผูวิจัยในฐานะท่ีเปนชาวจีนและมีประสบการณทำงานในธุรกิจดานการทองเท่ียว

นำเขาทัวร (in-bound tour) การนำนักทองเท่ียวชาวจีนมาทองเท่ียวประเทศไทย จึงสนใจศึกษาวา

พฤติกรรม และปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอนักทองเท่ียวชาวจีนท่ีเลือกทองเท่ียว 

เชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ เปนอยางไร ท้ังน้ี เพ่ือเปนประโยชนในการวางแผนและสงเสริมการทองเท่ียว

และการตัดสินใจของผูประกอบการทองเท่ียวและเพ่ือนำไปเปนแนวทางในการวางแผนการพัฒนา

ธุรกิจทองเท่ียวใหตรงกับความตองการของนักทองเท่ียวชาวจีน 

 

วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวชาวจีนท่ีเลือกทองเท่ียว 

เชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ 

 2. เพ่ือศึกษาระดับสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจของนักทองเท่ียว

ชาวจีน ที่เลือกทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ 
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 3. เพ่ือเปรียบเทียบระดับสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจของ 
นักทองเท่ียวชาวจีนท่ีเลือกทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
 4.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล กับพฤติกรรมการทองเท่ียวของ 
นักทองเท่ียวชาวจีนท่ีเลือกทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีขั้นตอนดังน้ี 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาทองเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ ปพ.ศ. 2556 พบวามีนักทองเท่ียวชาวจีนจำนวน 3.4 ลานคน  
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยน้ี เปน นักทองเที่ยวชาวจีนท่ีมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ในกรุงเทพฯ จำนวน 400 คน โดยคำนวณขนาดของตัวอยางในการใชตารางของยามาเน (Taro 
Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
 2. ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา 
  ตัวแปรอิสระ คือ ปจจัยสวนบุคคลของชาวจีน ซึ่งประกอบดวย เพศ อายุ ระดับ 
การศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน  
  ตัวแปรตาม ประกอบดวย  
  1) พฤติกรรมของนักทองเท่ียวชาวจีน ซึ่งประกอบดวย สาเหตุที่มาทองเท่ียว  
กลุมอางอิง โอกาสในการทองเท่ียว ระยะเวลาในการทองเท่ียว คาใชจายในการทองเท่ียว และ 
แหลงขอมูล 
  2) สวนประสมการตลาดบริการ ซึ่งประกอบดวย ผลิตภัณฑหรือบริการ ราคา 
ชองทางการจัดจำหนาย การสงเสริมการตลาด ผูใหบริการ ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ และกระบวนการ 
ใหบริการ 
 3. วิธีการสุมตัวอยาง 
  การวิจยัครัง้นี ้ผูวิจยัใชวิธีการสุมตวัอยางแบบสดัสวน โดยสุมเลอืกผูตอบแบบสอบถาม
จากแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ 4 แหลง ไดแก พระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตน-
ศาสดาราม พระท่ีนั่งวิมานเมฆ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ โดยจะเลือกผูตอบแบบสอบถาม 
แหลงทองเท่ียว 4 แหลง แหลงละ 100 คน ใหไดจำนวนกลุมตัวอยางตามท่ีกำหนด จำนวน 400 คน 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี เปน แบบสอบถาม ซึ่งแบงออกเปน 4 ตอน ดังน้ี 
 ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่ง
ประกอบดวย อายุ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน เปนแบบตรวจสอบรายการ 
(checklist)  
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 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการทองเท่ียว ซึ่งประกอบดวยสาเหตุที่มา

ทองเที่ยว กลุมอางอิง โอกาสในทองเที่ยว ระยะเวลาในการทองเท่ียว คาใชจายในการทองเท่ียวและ

แหลงขอมูล มีลักษณะคำถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (checklist) 

 ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอนักทองเท่ียว

ชาวจีน ที่เลือกทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ โดยแบงเปน 7 ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ 

หรือบริการ ดานราคา ดานชองทางการจัดจำหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานผูใหบริการ  

ดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ และดานกระบวนการใหบริการ ซึ่งลักษณะแบบสอบถามเปนแบบ

มาตราสวนประเมินคา (rating scale) 5 ระดับแบบลิเคิรท (Likert scale)  

 ตอนท่ี 4 เปนแบบสอบถามแบบปลายเปด (open ended) เพ่ือเปดโอกาสใหผูตอบ

แบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ เพ่ือนำขอมูลมาเปนแนวทางในการปรับปรุง

และพัฒนาการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวชาวจีนตอไป 

 

 การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 

 1.  การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือนำมากำหนดโครงสรางและรูปแบบ

ของคำถามในแบบสอบถาม 

 2.  สรางแบบสอบถามและวิธีการสรางแบบสอบถามใหครอบคลุมตัวแปรท่ีกำหนด 

ตามดัชนีชี้วัดโดยปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ แลวนำไปใหผูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน  

ตรวจคุณภาพดาน ความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (content validity) วิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลอง 

(IOC) ไดคาต้ังแต 0.5 ขึ้นไป  

 3.  นำแบบสอบถามไปปรบัแกตามขอเสนอแนะของผูเชีย่วชาญแลว สรางเปนแบบสอบถาม 
ฉบับสมบูรณมาแปลเปนภาษาจีนแลวนำไปทดลองใช (tryout) กับกลุมคนจีนท่ีอยูในประเทศไทย

ที่มีลักษณะคลายกับกลุมประชากรเปาหมายแตไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน เพ่ือหาคา
ความเช่ือมั่น (reliability) ไดคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (∝- coefficient) เทากับ 0.935

 4.  นำผลทีไ่ดมาทำการปรบัปรงุและแกไขแบบสอบถาม เพ่ือสำหรบันำมาใชในการรวบรวม

ขอมลูตอไป 

 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1. การเก็บรวบรวมขอมูลการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดนำหนังสือขอความรวมมือ 

ในการทำวิจัยจากสำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ถึงผูประกอบการทองเท่ียว

ของชาวจีนเพ่ือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล   

   2.  ทำการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง ระหวางวันท่ี 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556 ถึงวันท่ี 

28 มีนาคม พ.ศ. 2556 รวมเปนระยะเวลา 37 วัน  
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 3.  ผูวิจัยนำแบบสอบถามมาคัดเลือกฉบับที่สมบูรณ แลวนำมาลงรหัสและนำไป

วิเคราะหทางสถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐานการวิจัยตอไป 

 

 การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยคร้ังน้ี จะนำขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามมาประมวลผล 

โดยใชสถิติในการวิเคราะห ดังน้ี 

 1. การวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชคาความถ่ี 

(frequency) และรอยละ (percentage) 

 2. การวิเคราะหพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ ของนกัทองเท่ียวชาวจีน 

โดยใชคาความถ่ี (mean) และรอยละ (percentage) 

 3. การวิเคราะหระดับสวนประสมการตลาดท่ีมผีลตอการตัดสินใจทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

ในกรุงเทพฯ โดยใชคาเฉล่ีย (mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation)   

 4.  การเปรียบเทียบระดับสวนประสมการตลาดบริการ จำแนกตามตัวแปร เพศ โดยใช

การทดสอบที (t-test) สำหรับตัวแปรที่จำแนกเปน 2 กลุม และอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได

เฉล่ียตอเดือนใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (one-way analysis of variance) สำหรับ

ตวัแปรท่ีจำแนกเปน 3 กลุมขึน้ไป กรณีพบความแตกตางอยางมนียัสำคัญทางสถิต ิจะทำการตรวจสอบ

ความแตกตางเปนรายคู และทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีของฟชเชอร (Fisher’s LSD 

procedure) 

 5.  การศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมการทองเที่ยวของ 

นักทองเท่ียวชาวจีนท่ีเลือกทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ โดยใชสถิติไคสแควร (Chi-square 

Statistics) 

 6.  การวิเคราะหขอเสนอแนะในสวนท่ีเปนแบบสอบถามแบบปลายเปด โดยใช 

การวิเคราะหเน้ือหา (content analysis) และนำเสนอในรูปตารางแจกแจงความถ่ี 
 

ผลการวิจัย 

 การศึกษาเร่ือง พฤติกรรมและสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจของ 

นักทองเท่ียวชาวจีนท่ีเลือกทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ สรุปผลการศึกษาไดดังน้ี 

 1. ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามเปน 

เพศชายมากท่ีสุด มีอายุต่ำกวา 30 ป มากที่สุด โดยมีการศึกษาระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด และ 

มีอาชีพเปนพนักงานบริษัท มากท่ีสุด สำหรับรายไดสวนบุคคลตอเดือนของผูตอบแบบสอบถาม  

สวนใหญอยูระหวาง 5,001 – 6,500 หยวน คิดเปนเงินไทยประมาณ 25,000-32,500 บาท 
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 2.  การศึกษาพฤติกรรมของนกัทองเท่ียวชาวจีนท่ีเลือกทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ  

กลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามมีวัตถุประสงคคือเพ่ือพักผอนหยอนใจ สิ่งที่นักทองเที่ยวชาวจีน 

มีความสนใจในการทองเท่ียวคือ วิถีชีวิตความเปนอยูของคนไทย สมาชิกท่ีรวมเดินทางมาเท่ียว 

ดวยกันคือเพ่ือนสนิท มากท่ีสุด ผูที่มีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกมาทองเท่ียวคือ กลุมเพ่ือน  

มากท่ีสุด จำนวนสมาชิกท่ีรวมเดินทางมาเท่ียวคือ 2-5 คน มากท่ีสุด นักทองเท่ียวชาวจีนมาทองเท่ียว 

เชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ ในชวงวันเทศกาล มากท่ีสุด สวนใหญที่มาเปนครั้งแรก นักทองเที่ยว 

ชาวจีนมาเท่ียวแลวสวนใหญอยากจะกลับมาเท่ียวอีก นักทองเท่ียวชาวจีนมาทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

ในกรุงเทพฯ ใชเวลาในการทองเท่ียวเปนระยะเวลา 6-10 วัน มากท่ีสุด มีคาใชจายประมาณ  

5,001 – 7,000 หยวน คิดเปนเงินไทยประมาณ 25,000-35,000 บาท มากท่ีสุด นักทองเท่ียวชาวจีน

รูจักแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ จากญาติหรือเพ่ือนแนะนำ มากท่ีสุด และใชบริการ

ดวยตนเองมากท่ีสุด 

 3.  ระดับสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจของนักทองเที่ยวชาวจีนท่ีเลือก

ทองเที่ยว เชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ โดยภาพรวม อยูในระดับมากและเมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา มีระดับมาก 3 ดาน เรียงตามลำดับไดดังน้ี ผลิตภัณฑหรือบริการ ผูใหบริการ ราคา และมี

ระดับปานกลาง 4 ดาน เรียงตามลำดับคือ ชองทางการจัดจำหนาย การสงเสริมการตลาด กระบวนการ 

ใหบริการ และส่ิงแวดลอมทางกายภาพ  
  3.1  ระดับสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจของนักทองเท่ียว 

ชาวจีนท่ีเลือกทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ ดานผลิตภัณฑหรือบริการ โดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีระดับมากทุกขอ โดยแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

มีชื่อเสียง สวยงาม มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด ในกลุมระดับมาก รองลงมาคือ แหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

มีใหเลือกหลายประเภท แหลงทองเท่ียวมีเอกลักษณของไทย บอกถึงประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
ในแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีกิจกรรมที่นาสนใจ และสินคาในรานขายของท่ีระลึกนาสนใจ 

และมีเอกลักษณของไทย มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดในกลุมระดับมาก 

  3.2   ระดับสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจของนักทองเท่ียว 
ชาวจีนท่ีเลือกทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ ดานราคา โดยภาพรวม อยูในระดับมาก  

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีระดับมาก 4 ขอ โดยรานคาตาง ๆ มีปายแสดงราคาและระบุราคา

อยางชัดเจน มีคาเฉล่ียมากท่ีสุดในกลุมระดับมาก รองลงมาคือ ในรานคาของท่ีระลึกและแหลง 

เชิงวัฒนธรรมตาง ๆ สามารถบริการรับบัตรเครดิตในการชำระเงิน ราคาของท่ีระลึกมีความเหมาะสม

กับคุณภาพ และไดรับสวนลดหรือราคาพิเศษจากแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมหรือรานคา 
ของที่ระลึก มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดในกลุมระดับมาก และราคาต๋ัวเขาแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

ไมแพงมากอยูระดับปานกลาง 
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 3.3  ระดับสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจของนักทองเท่ียวชาวจีน 

ที่เลือกทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ ดานชองทางการจัดจำหนาย โดยภาพรวมอยูในระดับ

ปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีระดับมาก 3 ขอ โดยการคมนาคมสะดวกเขาถึง 

แหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดในกลุม รองลงมาคือ ระยะเวลาในการเปดปด 

ของแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและรานขายของท่ีระลึกมีความเหมาะสม และมีแหลงทองเท่ียว 

เช่ือมตอใกลเคียงกัน สามารถไปไดหลายแหง มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดในกลุม และมีปายบอกช้ีทางเขา

แหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม อยูในระดับปานกลาง 

 3.4  ระดับสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจของนักทองเท่ียวชาวจีน 

ที่เลือกทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ ดานการสงเสริมการตลาด โดยภาพรวมอยูในระดับ

ปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวามีระดับปานกลางทุกขอ ยกเวนขอการโฆษณาโปรแกรม

ทัวรผานหนังสือพิมพ/นิตยสารท่ัวไป อยูในระดับมาก โดยมีสวนลดราคาคาเขาชมแหลงทองเท่ียว 

เชิงวัฒนธรรม เมื่อมาทองเที่ยวเปนหมูคณะมีคาเฉลี่ยมากที่สุดในกลุม รองลงมาคือ ไดรับสวนลด

หรือของแถมจากรานขายของท่ีระลึกและแหลงทองเท่ียว รานขายของตาง ๆ มีของขวัญแจก 

ในเทศกาล เชน ปใหม ตรุษจีน และแหลงทองเท่ียวมีการสงเสริมการขายจาก ททท. มีคาเฉล่ียนอย

ที่สุดในกลุม  

 3.5  ระดับสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจของนักทองเท่ียวชาวจีน 

ท่ีเลือกทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ ดานผูใหบริการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา

เปนรายขอ พบวา มีระดับมากทุกขอ โดยในรานขายของท่ีระลึกและแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

มีผูใหบริการจำนวนเพียงพอในการใหบริการ มีคาเฉล่ียมากท่ีสุดในกลุมระดับมาก รองลงมาคือ  

ผูใหบริการในแหลงทองเท่ียวและรานขายของมีการแตงกายเรียบรอย ผูใหบริการอธิบายประวัติและ

ความสำคัญของแหลงทองเท่ียวไดดี ผูใหบริการในแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและรานขายของ 
ที่ระลึกเปนมิตรและมีน้ำใจกับนักทองเที่ยว และผูใหบริการในแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ 
รานขายของท่ีระลึกอำนวยความสะดวกตาง ๆ แกนักทองเท่ียวอยางมีเสมอภาค มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด

ในกลุม 

 3.6 ระดับสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจของนักทองเท่ียวชาวจีน 
ที่เลือกทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ ดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ โดยภาพรวมอยูในระดับ

ปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีระดับปานกลางทุกขอ ยกเวนขอแหลงทองเท่ียว 

เชิงวัฒนธรรมมีความสะอาดเปนระเบียบ อยูในระดับมาก โดยการจัดของในรานขายของท่ีระลึก 

มีระเบียบเรียบรอย มีคาเฉล่ียมากท่ีสุดในกลุมระดับปานกลาง รองลงมาคือ ชองทางในรานขายของ
ที่ระลึกไมแคบมาก บรรยากาศของแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมสงบดี ภายในพ้ืนท่ีแหลงทองเท่ียว 

มีปายบอกทาง และปายใหขอมูลตาง ๆ เพียงพอ และแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีสิ่งอำนวย 

ความสะดวกครบทุกอยาง เชน หองน้ำ ที่นั่งพักผอน มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดในกลุม 
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 3.7  ระดับสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจของนักทองเท่ียวชาวจีน 

ที่เลือกทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ ดานกระบวนการใหบริการ โดยภาพรวมอยูในระดับ

ปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีระดับมาก 2 ขอ โดยระยะเวลาในการจัดแสดงโชวตาง ๆ 

มีความเหมาะสม ไมซ้ำซอนกับกิจกรรมอื่น ๆ มีคาเฉล่ียมากท่ีสุดในกลุม และข้ันตอนเขาไปในแหลง

ทองเท่ียวไมยุงยากและไมตองตอแถวนาน มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดในกลุม มีระดับปานกลาง 3 ขอ  

โดยในรานขายของท่ีระลึกคิดราคาบริการหรือราคาสินคาถูกตองครบถวน มีคาเฉล่ียมากท่ีสุดในกลุม 

รองลงมาคือ การใหขอมูลทางโทรศัพทและอินเทอรเน็ตไดรวดเร็วและถูกตอง และในแหลงตาง ๆ  

มีระบบการทำงาน การใหบริการท่ีไดมาตรฐาน มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดในกลุม 

 4.  การเปรียบเทียบระดับสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจของ 

นักทองเท่ียวชาวจีนท่ีเลือกทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

  4.1  นักทองเท่ียวชาวจีนท่ีมีเพศตางกันมีระดับสวนประสมการตลาดบริการ 

ที่เลือกทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ แตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

โดยนักทองเที่ยวชาวจีนเพศชาย มีระดับสวนประสมการตลาดบริการท่ีเลือกทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

ในกรุงเทพฯ มากกวานักทองเท่ียวชาวจีนเพศหญิง 

  4.2  นักทองเที่ยวชาวจีนท่ีมีอายุตางกันมีระดับสวนประสมการตลาดบริการท่ีเลือก

ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ แตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสรุป 

ไดวานักทองเท่ียวชาวจีนท่ีมีอายุตางกัน มีระดับสวนประสมการตลาดบริการท่ีเลือกทองเท่ียว 

เชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ ไมแตกตางกัน 
  4.3  นักทองเที่ยวชาวจีนท่ีมีระดับการศึกษาตางกันระดับสวนประสมการตลาด

บริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจของนักทองเท่ียวชาวจีนท่ีเลือกทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ 

แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสรุปไดวานักทองเท่ียวชาวจีนที่มีระดับ 

การศึกษาตางกัน มีระดับสวนประสมการตลาดบริการท่ีเลือกทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ 
แตกตางกัน จึงทำการเปรียบเทียบรายคูดวยวิธี LSD พบวา นักทองเท่ียวชาวจีนท่ีมีการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. มีระดับสวนประสมการตลาดบริการท่ีเลือกทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

ในกรุงเทพฯ มากกวา นักทองเที่ยวชาวจีนที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน ปริญญาตรี  

และสูงกวาปริญญาตรีและนักทองเที่ยวชาวจีนท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนมีระดับ 

สวนประสมการตลาดบริการท่ีเลือกทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ นอยท่ีสุด 
  4.4  นักทองเท่ียวชาวจีนท่ีมีอาชีพตางกันมีระดับสวนประสมการตลาดบริการท่ีเลือก

ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ แตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสรุป 
ไดวานักทองเที่ยวชาวจีนที่มีอาชีพตางกัน มีระดับสวนประสมการตลาดบริการท่ีเลือกทองเที่ยว 

เชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ ไมแตกตางกัน 
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  4.5  นักทองเที่ยวชาวจีนท่ีมีรายไดสวนบุคคลตอเดือนตางกันระดับสวนประสม 

การตลาดบริการท่ีเลือกทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .05 ซึ่งสรุปไดวานักทองเท่ียวชาวจีนท่ีมีรายไดสวนบุคคลตอเดือนตางกัน มีระดับสวนประสม

การตลาดบริการท่ีเลือกทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ แตกตางกัน จึงทำการเปรียบเทียบรายคู

ดวยวิธี LSD พบวานักทองเที่ยวชาวจีนท่ีมีรายไดสวนบุคคลตอเดือน 8,001-9,500 หยวน มีระดับ

สวนประสมการตลาดบริการท่ีเลือกทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ มากกวานักทองเท่ียวชาวจีน

ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน 9,500 หยวน ขึ้นไป 6,501-8,000 หยวน และต่ำวา 2,000 หยวน และ

นักทองเท่ียวชาวจีนท่ีมีรายไดสวนบุคคลตอเดือน 3,501-5,000 หยวน มีระดับสวนประสมการตลาด

บริการท่ีเลือกทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ นอยกวา นักทองเท่ียวชาวจีนท่ีมีรายไดสวนบุคคล

ตอเดือน ต่ำกวา 2,001-3,500 หยวน และ 5, 001-6,500 หยวน 

 5. ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล กับพฤติกรรมการทองเท่ียว 

ของนักทองเท่ียวชาวจีนท่ีเลือกทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ 

  5.1  จากการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับวัตถุประสงค 

ในการทองเท่ียว พบวา อายุ อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือน กับวัตถุประสงคในการทองเท่ียว  

มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในขณะท่ีเพศ และระดับการศึกษา 

กับวัตถุประสงคในการทองเท่ียว ไมมีความสัมพันธกัน 

  5.2  จากการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับสิ่งท่ีมีความสนใจ 

มากท่ีสุดในการทองเท่ียวพบวา เพศ อายุ ระดับศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน กับสิ่งท่ีมี

ความสนใจมากท่ีสุดในการทองเท่ียว มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

  5.3  จากการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับสมาชิกท่ีรวม 

ในการทองเท่ียว พบวา เพศ อายุ ระดับศึกษา อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือน กับสมาชิกท่ีรวม 

ในการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวชาวจีน มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
  5.4  จากการศึกษา ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับผูที่มีสวนรวม 

ในการตัดสินใจเลือกมาทองเท่ียว เพศ อายุ ระดับศึกษา อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือน กับผูที่มี
สวนรวมในการตัดสินใจในการเลือกมาทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ มีความสัมพันธกัน 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

  5.5  จากการศึกษา ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับจำนวนสมาชิกท่ีรวม
เดินทางมาทองเท่ียว พบวา เพศ อายุ ระดับศึกษา และอาชีพกับจำนวนสมาชิกท่ีรวมเดินทางมา

ทองเท่ียวมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในขณะท่ีรายไดเฉล่ียตอเดือน 
กับจำนวนสมาชิกท่ีรวมเดินทางมาทองเท่ียว ไมมีความสัมพันธกัน 
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  5.6  จากการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับชวงวันท่ีจะเดินทาง 

ในการทองเท่ียว พบวา อายุ ระดับศึกษา อาชีพและรายไดเฉล่ียตอเดือนกับชวงวันท่ีเดินทางมา

ทองเท่ียว มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในขณะท่ีเพศกับชวงวันท่ีเดินทาง

มาทองเท่ียว ไมมีความสัมพันธกัน 

  5.7  จากการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับจำนวนคร้ังใน 

การทองเที่ยว พบวา อายุ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน กับจำนวนครั้งในการทองเท่ียว มีความสัมพันธ

กันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในขณะท่ีเพศ ระดับศึกษา อาชีพ กับจำนวนคร้ังใน 

การทองเท่ียว ไมมีความสัมพันธกัน 

  5.8  จากการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับโอกาสหนาท่ีจะกลับ

มาทองเท่ียว พบวาอายุ และระดับศึกษากับโอกาสหนาท่ีจะกลับมาทองเท่ียว มีความสัมพันธกัน

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในขณะท่ีเพศ อาชีพและรายไดเฉล่ียตอเดือนกับโอกาสหนาท่ี

จะกลับมาทองเท่ียว ไมมีความสัมพันธกัน 

  5.9  จากการศกึษา ความสมัพนัธระหวางปจจยัสวนบคุคลกบัระยะเวลาในการทองเท่ียว 

พบวา อายุ และระดับศึกษากับระยะเวลาในการทองเท่ียว มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวา ในขณะท่ีเพศ อาชีพและรายไดเฉลี่ยตอเดือนกับระยะเวลา 

ในการทองเท่ียว ไมมีความสัมพันธกัน 

  5.10  จากการศึกษา ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับคาใชจาย 

ในการทองเท่ียว พบวา อายุ ระดับศึกษา อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือน กับคาใชจายในการทองเท่ียว  

มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในขณะท่ีเพศ กับคาใชจายในการทองเท่ียว 

ไมมีความสัมพันธกัน 

  5.11 จากการศึกษา ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับสื่อที่รูจากขอมูล 
แหลงทองเท่ียว พบวา เพศ อายุ ระดับศึกษา อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือน กับสื่อที่รูจากขอมูล
แหลงทองเท่ียว มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  5.12  จากการศึกษา ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการใชบริการ 

ในการทองเท่ียว พบวาอายุ อาชีพและรายไดเฉล่ียตอเดือนกับการใชบริการในการทองเท่ียว  

มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในขณะท่ีเพศ และระดับศึกษากับ 

การใชบริการในการทองเท่ียว ไมมีความสัมพันธกัน 
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อภิปรายผล 

 งานวิจยัเร่ือง พฤติกรรมและสวนประสมการตลาดท่ีมผีลตอการตัดสินใจของนักทองเท่ียว

ชาวจีนท่ีเลือกทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ มีประเด็นท่ีนำมาอภิปรายผล ดังน้ี 

 1. ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถาม 

สวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 20– 30 ป โดยมีการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีอาชีพเปน

พนักงานบริษัท สำหรับรายไดสวนบุคคลตอเดือนอยูระหวาง 5,001 – 6,500 หยวน คิดเปนเงินไทย

ประมาณ 25,000-32,500 บาท มากท่ีสุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาเพศชายชอบการเดินทางมากกวา

เพศหญิง และผูที่มีอายุต่ำกวา 30 ป ทำงานในบริษัทมีรายไดเพียงพอมักจะมีสภาพดานรางกาย 

และจิตใจมีความพรอมในการเดินทาง 

 2.  การศึกษาพฤติกรรมของนักทองเท่ียวชาวจีนท่ีเลือกทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

ในกรุงเทพฯ กลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามมีวัตถุประสงคคือเพ่ือพักผอนหยอนใจ มากท่ีสุด สิ่งท่ี

นักทองเท่ียวชาวจีนมีความสนใจในการทองเท่ียวคือ วิถีชีวิตความเปนอยูของคนไทย มากที่สุด 

สมาชิกท่ีรวมเดินทางมาเที่ยวดวยกันคือเพ่ือนสนิท มากที่สุด ผูที่มีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกมา

ทองเท่ียวคือ กลุมเพ่ือน มากท่ีสุด จำนวนสมาชิกท่ีรวมเดินทางมาเท่ียวคือ 2-5 คนมากท่ีสุด  

นักทองเท่ียวชาวจีนมาทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ในกรุงเทพฯ ในชวงวันเทศกาลมากท่ีสุด สวนใหญ

ที่มาเปนคร้ังแรกมากท่ีสุด นักทองเท่ียวชาวจีนมาเท่ียวแลวสวนใหญอยากจะกลับมาเท่ียวอีก 

มากท่ีสุด นักทองเท่ียวชาวจีนมาทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ ใชเวลาในการทองเท่ียวเปน

ระยะเวลา 6-10 วัน มากท่ีสุด มีคาใชจายประมาณ 5,001 – 7,000 หยวน คิดเปนเงินไทยประมาณ 

25,000-35,000 บาท มากที่สุด นักทองเที่ยวชาวจีนรูจักแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ 

จากญาติ / เพ่ือนแนะนำมากท่ีสุด และใชบริการดวยตนเองมากท่ีสุด เน่ืองในเทศกาลตาง ๆ  

มีวันหยุดหลาย ๆ วัน คนจีนพอท่ีจะมีโอกาสเดินทองเท่ียวนอกประเทศเพ่ือพักผอนหยอนใจ หา 
ความสนุกและเพ่ือเปดหูเปดตาท่ีจะเรียนรูวิถีชีวิตความเปนอยูที่แตกตางกัน จึงนัดกับกลุมเพ่ือน

เดินทางมาเท่ียวประเทศไทย สวนประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีสวยงาม  

มีชื่อเสียง และไมหางจากประเทศจีนมาก จึงทำใหคนจีนสนใจที่จะมาเท่ียว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

ของจรัสนันท  สิทธิเจริญ (2550: 66-69) ไดทำการวิจัยเร่ือง พฤติกรรมการทองเท่ียวในภาคเหนือของ
นกัทองเทีย่วชาวไทย ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเดินทางทองเทีย่วเพ่ือการพักผอนเปนวัตถุประสงคหลกั 

จำนวนท่ีใชในการเดินทางทองเท่ียวสวนใหญมากกวา 3 วัน และนิยมเดินทางทองเท่ียวในชวงวัน

หยุดตามเทศกาลตาง ๆ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญทราบขอมูลแหลงทองเท่ียว

จากบุคคลใกลชิด ไดแก ญาติ พ่ีนองและบุคคลในครอบครัว 
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 3.  ระดับสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจของนักทองเที่ยวชาวจีนท่ีเลือก

ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ โดยภาพรวมอยูในระดับมากและเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา 

มีระดับมาก 3 ขอ เรียงตามลำดับไดดังน้ี ผลิตภัณฑหรือบริการ ผูใหบริการ ราคา และมีระดับปานกลาง  

4 ขอ เรียงตามลำดับไดดังนี้ ชองทางการจัดจำหนาย การสงเสริมการตลาด กระบวนการใหบริการ 

และส่ิงแวดลอมทางกายภาพ เน่ืองจากแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ มีชื่อเสียง  

สวยงาม มีเอกลักษณของไทย และเมืองไทยไดขึ้นชื่อดวยเมืองย้ิม ผูใหบริการเปนมิตรและมีน้ำใจ 

กับนักทองเท่ียว และเร่ืองสำคัญอีกอยางหน่ึงคือ คาใชจายในการทองเท่ียวไทยไมแพงมาก จึงทำให

นักทองเท่ียวคนจีนชื่นชอบการทองเท่ียวไทย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจตุภัทร เบี้ยวบรรจง 

(2553: 153-163) ไดทำการวิจัยเร่ือง พฤติกรรมการทองเท่ียวในจังหวัดเชียงใหมของนักทองเท่ียว

ชาวไทยท่ีเดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานการตลาดท่ีกลุมตัวอยาง 

ใหความสำคัญระดับมาก ไดแก ปจจยัดานผลิตภัณฑ ปจจยัดานอ่ืน ๆ ปจจยัดานสถานท่ี ใหความสำคัญ

ปานกลาง ไดแก ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ปจจัยดานราคา โดยปจจัยยอยท่ีมีความสำคัญ 

ตอการตัดสินใจอันดับ 5 อันดับแรกตามลำดับคาเฉล่ีย คือ ปจจัยดานแหลงทองเที่ยววัฒนธรรม

ประเพณี ปจจัยดานแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติที่สวยงาม ปจจัยดานภัตตาคารมีใหเลือก 

หลายประเภท ปจจัยดานผูคนในแหลงทองเท่ียวเปนมิตรและมีน้ำใจกับนักทองเท่ียวและปจจัย 

ดานสภาพของแหลงทองเท่ียวซ่ึงมีความสมบูรณของธรรมชาติเทากัน กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจ

ตอการทองเท่ียวในระดับมาก จะเดินทางกลับมาเท่ียวเชียงใหมอีกและจะมีการแนะนำใหญาติ  

เพ่ือน หรือคนรูจักมาเท่ียวจังหวัดเชียงใหม 

 4.  ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล กับพฤติกรรมการทองเท่ียวของ

นักทองเท่ียวชาวจีนท่ีเลือกทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ พบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพและรายไดตอเดือนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ  

ซึ่งหมายความวา นักทองเท่ียวชาวจีนท่ีมีอายุ อาชีพและรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน มีพฤติกรรม 
ในการตัดสินใจเลือกทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ ที่แตกตางกัน โดยลักษณะปจจัยสวนบุคคล

เปนสิ่งที่บงบอกถึงประสบการณของผูนั้น ตลอดจนอายุ และรายไดตอเดือนท่ีเปนส่ิงที่บอกถึง 
วุฒิภาวะและความสามารถความพรอมของนักทองเท่ียวชาวจีน ที่สามารถตัดสินใจเองไดหรือไม 

ในการพิจารณาการทองเท่ียว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพชราวลี พิเสฏฐศลาศัย (2553: 80-83) 

ทำการศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมีตอตลาดน้ำบางนอย จังหวัด

สมุทรสงคราม ผลการศึกษาพบวา นักทองเที่ยวชาวไทยท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ  

รายไดสวนบุคคลตอเดือน สถานภาพการสมรสและภูมิลำเนาตางกัน มีความพึงพอใจตอตลาดน้ำ
บางนอย จังหวัดสมุทรสงคราม แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับ

งานวิจัยของเจริญศรี จวนสาง (2552: 117-118) ทำการศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของ 
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นักทองเท่ียวท่ีมีตอการมาไหวพระ 9 วัด ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบวา นักทองเท่ียว 

ทีมีอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพและรายไดตอเดือนตางกันมีระดับความพึงพอใจ 

ในการมาไหวพระ 9 วัดแตกตางกัน โดยมีนัยสำคัญสถิติที่ระดับ .05  

 
ขอเสนอแนะ 

 1. ขอเสนอแนะเพื่อนำไปใช 

  1.1  ผลิตภัณฑหรือบริการ สินคาของรานขายของท่ีระลึกควรเพ่ิมเอกลักษณของไทย 

ใหมากข้ึน เพ่ือดงึดดูใจนกัทองเท่ียวชาวจีน และควรพิจารณาเพ่ิมการแสดงโชวของศลิปวฒันธรรมไทย

ใหมีความนาสนใจและหลากหลายมากย่ิงข้ึน หรือเพ่ิมกิจกรรมใหนักทองเท่ียวชาวจีนมีสวนรวม 

มากข้ึน นอกจากน้ัน ควรหาจุดเดนของแตละแหลงทองเท่ียว รวมถึงแตละจังหวัด แลวพัฒนาใหดีขึ้น 

แลวเช่ือมโยงจังหวัดและแหลงทองเท่ียวท่ีใกลเคียง กระตุนจังหวัดรอบขางพัฒนาธุรกิจทองเท่ียว 

และชวยกันไดซึ่งกันและกัน ลดการแขงขันการแยงนักทองเท่ียว เพ่ือดึงดูดนักทองเท่ียวตางชาติ 

  1.2  ราคา ควรปรับราคาต๋ัวท่ีเขาแหลงทองเท่ียวใหเหมาะสม และต๋ัวคนตางชาติ 

กับคนไทยไมควรตางกันมากมาย เพราะหากนักทองเท่ียวชาวจีนมาทองเท่ียวแลวรูสึกวาไมคุมกับ

ราคาคาเขาชม จะทำใหนักทองเท่ียวชาวจีนไมเกิดความตองการอยากจะกลับมาเท่ียวอีกคร้ังหน่ึง

และจะหันไปทองเท่ียวในสถานท่ีทองเท่ียวอ่ืน ๆ หรือไปเที่ยวประเทศอ่ืนแทน 

  1.3  ชองทางการจัดจำหนาย ควรจะจัดปายเสนทางจราจรใหมีขอความภาษาจีน 

ในการเขาถึงแหลงทองเท่ียวและรานขายของท่ีระลึกตาง ๆ เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการทองเท่ียวของ

ชาวจนี ควรท่ีจะจดัระบบการเดินทางระหวางแหลงทองเท่ียวท่ีใกลเคียงกัน เพ่ือสะดวกท่ีจะไปหลาย ๆ ที ่ 

  1.4  การสงเสริมการตลาด หนวยงานการพัฒนาการทองเที่ยวควรจะจัดการสงเสริม
การขายท่ีแหลงทองเท่ียว และเม่ือเทศกาลตาง ๆ เชน ปใหม ตรุษจีน ควรจะแจกของท่ีระลึก และ 

เมื่อนักทองเท่ียวมาเปนกลุม ตั๋วเขาแหลงทองเท่ียวควรจะมีสวนลดหรือราคาพิเศษ และตองเพ่ิม 

การโฆษณาทางอินเทอรเน็ตและโทรทัศนใหมากข้ึน 

  1.5  ผูใหบริการ มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการทองเท่ียวแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

ในกรุงเทพฯ ของนักทองเท่ียวชาวจีน ดังน้ัน ผูใหบริการในแหลงทองเท่ียวตาง ๆ ตองสามารถอำนวย

ความสะดวกใหกับนักทองเที่ยวอยางเสมอภาค มีความรู มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีความเปนมิตรกับ 

นักทองเที่ยว การแตงกายเรียบรอย ผูใหบริการควรใหบริการท่ีรวดเร็วข้ึน และใหบริการลูกคา 

อยางจริงใจ และเพ่ิมผูใหบริการท่ีสามารถใชภาษาจีนใหมากข้ึน เพราะนักทองเท่ียวท่ีมาทองเท่ียว

ประเทศไทยสวนใหญไมสามารถพูดภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษได 
  1.6  สิ่งแวดลอมทางกายภาพ ควรมีการเพ่ิมจำนวนของหองน้ำเพ่ือใหเพียงพอกับ 

ผูมารับบริการและการดูแลหองน้ำใหสะอาดอยูตลอดเวลา รวมถึงการเพ่ิมจุดใหบริการน้ำดื่มให
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เพียงพอกับผูใชบริการ จัดระเบียบสถานท่ีทองเท่ียวใหมีระเบียบ หมั่นดูแลรักษาความสะอาด และ

ปรับปรุงถนน เสนทางการจราจร และควรจัดปายบอกทางและปายแนะนำแหลงทองเที่ยวหรือ 

สถานกอสรางท่ีเปนภาษาจีนใหชัดเจน ถาในแหลงทองเท่ียวมีขนาดกวางใหญ ควรจัดรถชมสำหรับ

แหลงทองเท่ียว เพ่ืออำนวยความสะดวกใหนักทองเท่ียว และสรางความประทับใจและความพึงพอใจ

ใหเกิดกับนักทองเท่ียวชาวจีนอยางมากท่ีสุด 

  1.7  กระบวนการใหบริการ จัดระบบการทำงานมีมาตรฐานมากขึ้น และมีการให 

ขอมูลทางโทรศัพทและอินเทอรเน็ตไดรวดเร็วและถูกตอง ถาเปนไปได ควรจะจัดระบบการใหขอมูล

เปนภาษาจีน และเพ่ิมคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล และจะกระตุนการทองเท่ียวของ 

แหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมได 

 

 2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 

  ผูวิจัยขอเสนอแนะแนวทางสำหรับผูสนใจที่จะทำการวิจัยในครั้งตอไป ดังน้ี 

  2.1  การศึกษาครั้งนี้ ไดศึกษาเฉพาะพฤติกรรมและสวนประสมการตลาดที่มีผล 

ตอการตัดสินใจของนักทองเท่ียวชาวจีนท่ีเลือกทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ เทาน้ัน ไมได
ศึกษาสวนประสมการตลาดที่มาทองเที่ยวตามธรรมชาติในกรุงเทพฯ หรือจังหวัดอื่น และไมไดศึกษา

ถึงผลกระทบตอผูประกอบการธุรกิจการทองเท่ียว ชุมชนในทองถ่ิน สังคม เศรษฐกิจ และสภาพ

สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น ดังน้ันผูสนใจจะศึกษาตอไปควรศึกษาใหครอบคลุมถึงปจจัยท่ีกอใหเกิด 

ผลกระทบดังกลาว 

  2.2  ควรมีการศึกษาถึงรูปแบบการพัฒนาแหลงทองเท่ียวท่ีเอื้อตอความตองการ 

ของนักทองเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางมาเท่ียวประเทศไทย 

  

สรุป 
 จากผลการวิจัยสรุปไดวา นักทองเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางมาทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

ในกรุงเทพฯ สวนใหญมาเพ่ือการพักผอนหยอนใจ และมาดวยกัน 2-5 คน ใชเวลาในการทองเที่ยว  

6-10 วัน และมีคาใชจายประมาณ 5,001 – 7,000 หยวน ซึ่งนักทองเท่ียวชาวจีนท่ีมีเพศ อายุ อาชีพ 
แตกตางกันมีระดับสวนประสมการตลาดบริการท่ีเลือกทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ  

ไมแตกตางกัน สวนนักทองเท่ียวชาวจีนท่ีมีระดับการศึกษา และรายไดเฉล่ียตอเดือนแตกตางกันมี
ระดับสวนประสมการตลาดบริการท่ีเลือกทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ แตกตางกัน 
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การจัดการนวัตกรรมทางการศึกษาดานวิชาการที่สงผลตอสมรรถนะ 
ประจำสายงานของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขต 

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
 

EDUCATIONAL INNOVATION MANAGEMENT FOR ACADEMIC AFFAIRS 
AFFECTING TEACHERS’ FUNCTIONAL COMPETENCIES IN BASIC 

EDUCATIONAL INSTITUTIONS UNDER THE JURISDICTION  

OF RATCHABURI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2 

 

วัชรินทร  ปานพรหม / WATCHARIN PANPROM1  

พิชญาภา  ยืนยาว / PITCHAYAPA YUENYAW2  

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) ระดับการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา 

ดานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2) ระดับสมรรถนะประจำสายงานของครูในสถานศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 3) การจัดการนวัตกรรมทางการศึกษาดานวิชาการท่ีสงผลตอสมรรถนะประจำสายงาน

ของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ 4) ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการจัดการนวัตกรรม

ทางการศึกษาดานวิชาการและสมรรถนะประจำสายงานของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

กลุมตัวอยาง ไดแก ครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 จำนวน 282 คน โดยสุมตัวอยางแบบแบงชั้นตามสัดสวน เครื่องมือ 

ที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามสรางข้ึนโดยผูวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก  

ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 

และการวิเคราะหเน้ือหา 
 ผลการวิจัยพบวา 

 1. การจัดการนวัตกรรมทางการศึกษาดานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อยูใน

ระดับปานกลางท้ังภาพรวมและรายดาน ประกอบดวย หลักสูตร การเรียนการสอน สื่อการสอน 

การประเมินผล และการบริหารจัดการ ตามลำดับ 

1นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2อาจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
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 2. สมรรถนะประจำสายงานของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อยูในระดับมากท้ังภาพรวม

และรายดาน ประกอบดวย การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู การพัฒนาผูเรียน การบริหาร

จัดการชั้นเรียน การวิเคราะห สังเคราะหและการวิจัย ภาวะผูนำครู และการสรางความสัมพันธและ

ความรวมมือกับชุมชนเพ่ือการจัดการเรียนรู ตามลำดับ 

 3. การจัดการนวัตกรรมทางการศึกษาดานวิชาการสงผลตอสมรรถนะประจำสายงาน

ของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 5 ดาน ไดแก  

การเรียนการสอน บริหารจัดการ สื่อการสอน หลักสูตร และการประเมินผล โดยรวมกันทำนาย 

ไดรอยละ 61 

 4. ปญหาอุปสรรคในการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษาดานวิชาการและสมรรถนะ

ประจำสายงานของครู ไดแก ครูขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ขาดความเช่ียวชาญดานเทคโนโลยี 

และขาดอุปกรณที่ทันสมัย ดังน้ัน สถานศึกษาควรจัดอบรมการใชเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานใหครู

ไดพัฒนาตนเอง และจัดหาอุปกรณที่ทันสมัยในการปฏิบัติงานใหครู   

 

คำสำคญั: การจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา สมรรถนะประจำสายงานของครู สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

ABSTRACT 

 This research aimed to study: 1) level of educational innovation management 

for academic affairs in basic educational institutions 2) level of teachers’ functional 

competencies in basic educational institutions 3) educational innovation management for 

academic affairs affecting teachers’ functional competencies in basic educational institutions; 

and 4) problems and suggestions on educational innovation management for academic 
and teachers’ functional competencies. The research samples were 282 teachers of basic 

educational institutions under the jurisdiction of Ratchaburi Primary Educational Service 

Area Office 2 derived by proportional stratified random sampling. The research instrument 

was a questionnaire constructed by the researcher. The statistics used for data analysis 
were frequency, percentage, mean, standard deviation, stepwise multiple regression 

analysis and content analysis. 

 The findings of this research were as follows: 
 1) Educational innovation management for academic affairs in basic 

educational institutions was at the moderate level both overall and in specific aspects: 

curriculum, learning and teaching, educational media, evaluation, and administration. 
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 2) Teachers’ functional competencies in basic educational institutions were at 

the high level both overall and in specific aspects: curriculum and learning management, 

student development, classroom management, analysis & synthesis & classroom research, 

teacher leadership, and relationship & collaborative-building for learning management.”              

 3)  Educational innovation management for academic affairs affecting teachers’ 
functional competencies in basic educational institutions with statistically significant at .05 
level in 5 aspects: learning and teaching, administration, educational media curriculum 
and evaluation, accounting for 61% of variance explained. 
 4)  Problems on educational innovation management for academic affairs and 
teachers’ functional competencies included: teachers lost their work motivation, lack of 
both technical skills and high technology equipments. According to suggestions, educational 
institutions should provide training courses of the use technology in workplace for improving 
teachers’ abilities, and support high technology equipments for teachers’ operations. 
 
Keywords:  educational innovation management, teachers’ functional competencies, basic  
 educational institutions 
 
บทนำ 
 ความเจริญกาวหนาทางวิทยาการดานตาง ๆ ของยุคโลกาภิวัตนมผีลตอการเปล่ียนแปลง 
ทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงระบบการจัดการศึกษาดวย ดังน้ัน ในการจัดการศึกษา
จำเปนอยางย่ิงท่ีตองนำเทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆ มาใชในการบริหารจัดการสถานศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพและทันตอการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน และจากการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2545 (สำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาแหงชาติ, 2545: 64) หมวดท่ี 9 เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา มาตรา 63-69 ที่มีสาระสำคัญ 
คือรัฐตองจัดสรรคลื่นความถ่ี สื่อตัวนำและโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจำเปน เพ่ือใชประโยชนสำหรับ 
การศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย สงเสริมและสนับสนุนใหมีการผลิต
พัฒนาแบบเรียน ตำรา หนังสือทางวิชาการ สื่อสิ่งพิมพอื่น วัสดุอุปกรณและพัฒนาเทคโนโลยี 
เพ่ือการศึกษา ใหมีการพัฒนาบุคลากร ทั้งดานผูผลิตและผูใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ใหมี 
ความรูความสามารถและทักษะในการผลิต รวมท้ังการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพในดานการพัฒนาขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีนั้น ผูเรียนมีสิทธิไดรับ 
การพัฒนาขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในโอกาสแรกท่ีทำไดเพ่ือใหมีความรู
และทักษะเพียงพอท่ีจะใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในการแสวงหาความรูดวยตนเองไดอยางตอเน่ือง
ตลอดชีวิต นอกจากนี้รัฐตองสงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนาการผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยี 
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เพ่ือการศึกษารวมท้ังการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือให
เกิดการใชที่คุมคาและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรูของคนไทย ตลอดจนใหมีการระดมทุน 
เพ่ือจัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา รวมถึงการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของ
การผลิตและการใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 ดังนั้น จึงกลาวไดวาการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา โดยเฉพาะนวัตกรรมทาง 
ดานวิชาการเปนกระบวนการจัดการศึกษาท่ีครูในสถานศึกษาจำเปนท่ีจะตองนำเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมใหม ๆ มาใช เพ่ือพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน  สื่อการสอน การประเมินผล   
และการบริหารจัดการ เพ่ือพัฒนาการศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ในดานตาง ๆ ไดแก  
ดานหลักสูตร ดานการเรียนการสอน ดานส่ือการสอน ดานการประเมินผล และดานการบริหาร
จัดการ 

 แตจากปญหาและสภาพการใชเทคโนโลยีการศึกษาจะเห็นไดวามีประเด็นสำคัญคือไมมี

การพัฒนาแหลงท่ีเปนศูนยกลางในการบริการส่ือการเรียนการสอนโสตทัศนูปกรณ และครูอาจารย 

ไมมีความเช่ียวชาญในการผลิตการใชสื่อการเรียนการสอนและโสตทัศนูปกรณอยางมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้น จึงมีความจำเปนท่ีจะตองมีหนวยงานท่ีทำหนาท่ีเปนแหลงศูนยกลางในการใหบริการ 

สื่อการเรียนการสอนและโสตทัศนูปกรณรวมทั้งการพัฒนาและใหคำแนะนำการใชสื่อการเรียน 

การสอนและโสตทัศนูปกรณใหกับผูสอนในการเรียนการสอนวิชาชีพในลักษณะของศูนยเทคโนโลยี 

การศึกษา ทั้งน้ีการบริหารงานในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในปจจุบันน้ันตองครอบคลุมงาน 4 งาน 

ดวยกัน คือ งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคคล และงานบริหารท่ัวไป แตภารกิจหลักท่ีสำคัญ

ของสถานศึกษา คือ สงเสริมคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา คือ การบริหารงานวิชาการ 

ซึ่งหมายถึง การบริหารสถานศึกษาโดยมีการจัดกิจกรรมทุกส่ิงทุกอยางท่ีเก่ียวกับการปรับปรุง

พัฒนาการเรียนการสอนใหไดผลด ีและมีประสิทธิภาพใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียน นอกจากน้ี 

นักการศึกษาท้ังในและตางประเทศตางมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันวาในการบริหารจัดการ 
ดานการศึกษาน้ัน งานท่ีมีความสำคัญอยางย่ิงคือ งานวิชาการ ดังท่ี สันติ บุญภิรมย (2552: 5) 

กลาววางานวิชาการนับวาเปนงานท่ีมีความสำคัญท่ีสุดในการบริหารและสถานศึกษาจำเปนตองให

ความสำคัญกับงานวิชาการมากกวางานดานอ่ืน ๆ นอกจากน้ี ประทวน พรมจอย (2548: 82) ยังได

ศึกษากรณีตัวอยางการวิจัยเพ่ือศึกษาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 3 ซึ่งพบปญหาในการบริหารงานวิชาการ 

โดยจำแนกออกเปน 3 ดาน และหน่ึงในน้ันก็คือปญหาดานการพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการศึกษา ดังน้ัน สถานศึกษาควรตองใหความสำคัญกับงานวิชาการควบคูไปกับ 

การพัฒนานวัตกรรมและส่ือเทคโนโลยีที่ใชกับการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหได 

ผลสัมฤทธ์ิตามที่กำหนด และเปนการยกระดับคุณภาพวิชาการของสถานศึกษาน้ัน ๆ อีกดวย 
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 จากท่ีกลาวมาพบวา การเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วและตอเน่ืองของเทคโนโลยีสงผล 

กระทบใหองคการท้ังภาครัฐและเอกชนตางพยายามเรงปรับตัว เพ่ือสรางความอยูรอดในเชิงของ 

การแขงขันดวย การปรับปรุงประสิทธิภาพและกระบวนการผลิตการพัฒนาสินคาและบริการใหดีขึ้น 

แตการปรับปรุงสิ่งตาง ๆ เหลาน้ีอาจไมเพียงพอท่ีจะทำใหองคการอยูในสถานะของความไดเปรียบ 

ในการแขงขันกับองคการอ่ืน ๆ ได หลายองคการจึงไดใหความสำคัญในเร่ืองสมรรถนะ (competency) 

ของบุคลากรในองคการมากย่ิงข้ึนเน่ืองจากเปนปจจัยสำคัญท่ีสุดในการแขงขันและการพัฒนา 

ขององคการ สมรรถนะจะทำใหบคุคลแสดงออกถงึพฤติกรรมอนัจะนำไปสูผลงานทีด่ ี (เรชา ชสูวุรรณ, 

2550: 1) 

 ดังน้ัน สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2548: 1–2) ไดเปนหนวยงานริเร่ิม 

ท่ีจะนำระบบสมรรถนะมาใชในการบริหารจัดการ โดยกลาววาเม่ือนำโมเดลสมรรถนะ (competency 

model) มาใชในองคการแลวจะชวยใหการบริหารทรัพยากรมนุษยมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน สำนักงาน

คณะกรรมการขาราชการพลเรือนไดเห็นความสำคัญและศึกษาเพ่ือนำเกณฑสมรรถนะมาปรับใชใน

สวนราชการ ในแตละกลุมงานไดกำหนดสมรรถนะประจำกลุมงาน (functional competency) หรือ

สมรรถนะท่ีกำหนดเฉพาะสำหรับกลุมงานเพ่ือสนับสนุนใหขาราชการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมแก

หนาท่ีและสงเสริมใหปฏิบัติภารกิจในหนาท่ีใหไดดีย่ิงขึ้น คุณลักษณะรวมของขาราชการพลเรือนไทย

ทั้งระบบเพ่ือหลอหลอมคานิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงครวมกันประกอบดวย 5 สมรรถนะหลักคือ 

การมุงผลสัมฤทธ์ิ (achievement motivation) การบริการท่ีดี (service mind) การส่ังสม 

ความเช่ียวชาญในงานอาชีพ (expertise) จรยิธรรม (integrity) และความรวมแรงรวมใจ (teamwork)  

มีจุดประสงคเพ่ือสนับสนุนใหขาราชการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับหนาท่ีและสงเสริมใหปฏิบัติ

ภารกิจในหนาท่ีไดดีย่ิงข้ึน ทั้งน้ี เพ่ือใหระบบราชการมีกลไกท่ีมีประสิทธิภาพสามารถตอบสนอง 

ตอสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วและเสริมสรางความสามารถในการแขงขัน 
สอดคลองกับมัณฑนา ทิมมณี (2553: 57-60) ไดศึกษาเรื่อง ความตองการพัฒนาสมรรถนะของครู

โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบวาความตองการพัฒนาสมรรถนะของครู 

ในสมรรถนะหลัก ไดแก ดานการบริการท่ีดี ดานการทำงานเปนทีม ดานการมุงผลสัมฤทธ์ิ  
และดานการพัฒนาตนเอง โดยรวมมีความตองการพัฒนาสมรรถนะอยูในระดับปานกลาง และ 

ความตองการการพัฒนาสมรรถนะของครู สมรรถนะประจำสายงาน ไดแก ดานการออกแบบการเรียนรู 

ดานการบริหารจัดการช้ันเรียน ดานการพัฒนาผูเรียน และดานการวิเคราะหและสังเคราะห โดยรวม 
มีความตองการพัฒนาสมรรถนะอยูในระดับปานกลาง ดังน้ัน จะเห็นวา ครูไมไดเห็นความสำคัญ 

กับการพัฒนาสมรรถนะของตนเองเทาใดนัก ทั้ง ๆ ที่สมรรถนะเหลาน้ี ลวนเปนส่ิงจำเปน 
ในการทำงานของตน 
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 ดวยเหตุผลดังกลาวขางตนพบวา นวัตกรรมในการบริหารงานดานวิชาการมีความสำคัญ 

และมีบทบาทมากในวงการศึกษา อีกท้ังในปจจุบันสถานศึกษายังไดสงเสริมใหครูและบุคลากร

ทางการศึกษาทุกคนไดพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของตนเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

ซึ่งจำเปนตองพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานของครูผูสอนอีกดวย ดังน้ันผูวิจัยในฐานะท่ีเปน

บุคลากรทางการศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษาดานวิชาการ 

ที่สงผลตอสมรรถนะประจำสายงานของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 

ดานวิชาการและสมรรถนะประจำสายงานของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตอไป 

 
วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือศึกษาระดับการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษาดานวิชาการของสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
 2. เพ่ือศึกษาระดับสมรรถนะประจำสายงานของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
 3. เพ่ือศึกษาการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษาดานวิชาการที่สงผลตอสมรรถนะ
ประจำสายงานของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2 
 4. เพ่ือศึกษาปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา
ดานวิชาการและสมรรถนะประจำสายงานของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
 
วิธีดำเนินการ 
 การวิจัยเร่ืองการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษาดานงานวิชาการท่ีสงผลตอสมรรถนะ
ประจำสายงานของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2 เปนการวิจัยเชิงพรรณนา โดยใชผูใหขอมูลเปนหนวยวิเคราะห ในการดำเนินการวิจัย
ไดเสนอตามลำดับหัวขอ ดังน้ี 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย ครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 จำนวน 4 อำเภอ รวมท้ังสิ้น 1,476 คน 
 กลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัยประกอบดวย ครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 กำหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใช
ตารางของเครซีและมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970 อางถึงใน สวิุมล ตริกานันท, 2551: 179) 
ไดจำนวน 302 คน การสุมตัวอยางผูใหขอมูลไดขนาดตัวอยางตามท่ีกำหนดตามสัดสวนจำแนก 
ตามอำเภอ ดังแสดงในตารางท่ี 1 ดังน้ี 
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ตารางที่ 1 จำนวนประชากรและกลุมตัวอยาง 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางข้ึนตามแนวคิด ทฤษฎีและ
เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ มี 4 ตอน ดังน้ี 
 ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปน
แบบสำรวจรายการ (checklist) 
 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามวัดระดับการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษาดานวิชาการ 
เปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (rating scale) 
 ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามวัดระดับสมรรถนะประจำสายงานของครู มีลักษณะเปน
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (rating scale) 
 ตอนท่ี 4 เปนแบบสอบถามเพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการจัดการ
นวัตกรรมทางการศึกษาดานวิชาการและสมรรถนะประจำสายงานของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุร ี เขต 2 เปนแบบสอบถามปลายเปด  
(open-ended) 
 ผูวิจัยพัฒนาเคร่ืองมือโดยศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับ 
การจัดการนวัตกรรมทางการศึกษาดานงานวิชาการและสมรรถนะประจำสายงานของครู เพ่ือนำมา
กำหนดนิยามตัวแปรนำแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนเสนออาจารยที่ปรึกษาและผูเช่ียวชาญเพ่ือตรวจสอบ
ความถูกตองและตรวจสอบคาของความตรงตามเน้ือหา (content validity) โดยหาดัชนีความสอดคลอง
ระหวางขอคำถามและวัตถุประสงค (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยเลือกใชขอ
กระทงคำถามท่ีมีคาคะแนน 0.50 -1.00 จากน้ัน แกไขปรับปรุงขอกระทงคำถามตามขอเสนอแนะ
ของผูเชี่ยวชาญและอาจารยที่ปรึกษาแลวนำไปจัดทำเปนแบบสอบถาม และไปทดลองใช (tryout) 
กับผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุร ี เขต 1 ทีไ่มใชกลุมตวัอยางจำนวน 30 คน เพ่ือตรวจสอบคณุภาพดานความเท่ียง 
(reliability) โดยใชคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (  -coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1970: 161) 

  ( )  ( ) 
 465 95 
 485 99 

 332 68 
 194 40 

 1,476 302 
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ไดคา    = .986 และปรับปรุงขอกระทงคำถาม ในดานการใชภาษาใหมีความเหมาะสมถูกตอง โดย

ผานการแนะนำจากอาจารยที่ปรึกษา แลวจัดทำแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพ่ือนำไปใชเก็บรวบรวม

ขอมูลกับกลุมตัวอยาง 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

         การเก็บรวบรวมขอมูลดำเนินการโดยการนำสงและเก็บคืนแบบสอบถามดวยผูวิจัยเอง

ไดแบบสอบถามกลับคืนมาและมีความครบถวนสมบูรณ จำนวน 282 ฉบับ จากแบบสอบถาม

ทั้งหมด 302 ฉบับ คิดเปนรอยละ 93.38 

 การวิเคราะหขอมูล 

 1. วิเคราะหขอมูลสภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยหาคาความถ่ี และคารอยละ 

 2. วิเคราะหระดับเก่ียวกับการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษาดานวิชาการใชการหา 

คาเฉล่ีย ( x̄ ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) 

 3. วิเคราะหการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษาดานวิชาการท่ีสงผลตอสมรรถนะประจำ

สายงานของครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  

เขต 2 ใชการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s product moment correlation 

coefficient: r
xy

) การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (stepwise multiple regression) 

              4. ศึกษาปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา 

ดานวิชาการและสมรรถนะประจำสายงานของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ใชการวิเคราะหเน้ือหา (content analysis) 

 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะหขอมูลการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษาดานวิชาการท่ีสงผลตอ
สมรรถนะประจำสายงานของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  มีดังน้ี 
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 การจัดการนวัตกรรมทางการศึกษาดานวิชาการ 

 ผลการวิเคราะหระดับการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษาดานวิชาการของสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 พบวา โดยรวมอยูในระดับ

ปานกลาง ( x̄ = 3.19) และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ก็พบวา การจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา

ดานวิชาการอยูในระดับปานกลางทุกดานเชนกัน โดยสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีการจัดการนวัตกรรม

ดานหลักสูตรสูงที่สุด (x̄ = 3.39) รองลงมา ไดแก สื่อการสอน ( x̄  = 3.29, S.D. = 0.38)  

การเรียนการสอน ( x̄ = 3.25) การประเมินผล ( x̄ = 3.25) และบริหารจัดการ ( x̄ = 2.88) ตามลำดับ 

ดังแสดงในตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2  การจัดการนวัตกรรมทางการศึกษาดานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

  

 สมรรถนะประจำสายงานของครู  

 ผลการวิเคราะหระดับสมรรถนะประจำสายงานของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 พบวาในภาพรวมอยูในระดับมาก 

( x̄  = 3.84) และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา สมรรถนะประจำสายงานอยูในระดับมาก

ทุกดานเชนกัน โดยครูมีสมรรถนะดานการพัฒนาผูเรียนสูงท่ีสุด ( x̄  = 4.11) รองลงมาไดแก 
ดานการบริหารจัดการช้ันเรียน ( x̄  = 3.94) การสรางความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชน

เพ่ือการจัดการเรียนรู ( x̄  = 3.84) ภาวะผูนำครู ( x̄  = 3.83) การบริหารหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู ( x̄  = 3.73) และการวิเคราะห สังเคราะห และการวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน

( x̄ = 3.64) ตามลำดับ ดังแสดงไวในตารางท่ี 3

(n = 282) 
 X S.D.   

  (X1) 3.39 0.25  1 
  (X2) 3.25 0.29  3 

  (X3) 3.29 0.38  2 
  (X4) 3.25 0.35  3 

  (X5) 2.88 0.52  5 

 3.19 0.27   
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ตารางที่ 3 สมรรถนะประจำสายงานของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

 การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

 (n = 282) 
 X S.D.   

   (Y1) 3.73 0.11  5 
  (Y2) 4.11 0.12  1 

  (Y3) 3.94 0.16  2 
      (Y4)  3.64 0.18  6 
  (Y5) 3.83 0.19  4 

 
  (Y6) 

3.84 0.31  3 

 3.84 0.10  

 การจัดการนวัตกรรมทางการศึกษาดานวิชาการที่สงผลตอสมรรถนะประจำ 

สายงานของครู  

 ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา

ดานวิชาการ กับสมรรถนะประจำสายงานของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 พบวาการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษาดานวิชาการ ซึ่งไดแก 

หลักสูตร (X
1
) การเรียนการสอน (X

2
) สื่อการสอน (X

3
) การประเมินผล (X

4
) และบริหารจัดการ (X

5
) 

มีความสัมพันธทางบวกกับสมรรถนะประจำสายงานของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (Y
tot

) อยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกคู และทุกคูมีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง ดังแสดงไว 
ในตารางท่ี 4 
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                                                                                                                                                        (n = 282) 

 
 

 
 

 
 
 

(Y1) 

 
(Y2) 

 
 

(Y3) 

 
 

  
(Y4) 

 
(Y5) 

 

 (Y6) 

 
 
 
  

(Ytot) 

  (X1) 0.435* 0.347* 0.301* 0.430* 0.146* 0.173* 0.441* 
  (X2) 0.411* 0.467* 0.293* 0.350* 0.511* 0.404* 0.657* 

   (X3) 0.347* 0.382* 0.184* 0.286* 0.317* 0.399* 0.498* 
  (X4) 0.403* 0.371* 0.448* 0.514* 0.335* 0.288* 0.592* 

  (X5) 0.312* 0.387* 0.341* 0.459* 0.313* 0.254* 0.518* 

*  .05 

ตารางที่ 4 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษาดานวิชาการ 

 กับสมรรถนะประจำสายงานของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

 การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

Y ^

Z ^

                                                                                                                              

 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน พบวาปจจัยการจัดการนวัตกรรม

ทางการศึกษาดานวิชาการที่สงผลตอสมรรถนะประจำสายงานของครูกลุมตัวอยาง ไดแก การเรียน 

การสอน บริหารจัดการ สื่อการสอน หลักสูตร และการประเมินผลเปนตัวแปร ซึ่งไดรับการคัดเลือก

เขาสมการและสามารถอธิบายความผันแปรของสมรรถนะประจำสายงานของครูในสถานศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยประสิทธิภาพในการทำนาย (R2) มีคาเทากับ 

0.61 ซึ่งแสดงวา การจัดการนวัตกรรมดานการเรียนการสอนประกอบดวย บริหารจัดการ สื่อการสอน 

หลักสูตร และการประเมินผลสงผลตอสมรรถนะประจำสายงานของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
และสามารถทำนายสมรรถนะประจำสายงานของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดรอยละ 61  

โดยสามารถเขียนสมการพยากรณไดดังน้ี 

 สมการการวิเคราะหการถดถอย ในรูปของคะแนนดิบ คือ  
   

tot
  = 2.76 + 0.14 (X

2
) + 0.03 (X

5
) + 0.06 (X

3
) + 0.06 (X

1
) + 0.04 (X

4
)

 สมการการวิเคราะหการถดถอย ในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ  
   Y

tot
   = 0.41 (Z

2
) + 0.17 (Z

5
) + 0.21 (Z

3
) + 0.14 (Z

1
) + 0.14 (Z

4
) 

 รายละเอียดดังแสดงไวในตารางท่ี 5 
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                                                                                                                              (n = 282) 
 df SS MS F Sig. 

Regression 5 1.89 0.38 91.31* 0.00 
Residual 296 1.23 0.00 
Total 301 3.12 

 b beta SE.b t Sig. 
 2.76 0.06 46.49* 0.00 

  (X2) 0.14 0.41 0.02 9.41* 0.00 
  (X5) 0.03 0.17 0.01 3.49* 0.00 

  (X3) 0.06 0.21 0.01 5.07* 0.00 
  (X1) 0.06 0.14 0.02 3.45* 0.00 

  (X4) 0.04 0.14 0.02 2.76* 0.01 
 
*  .05 
R = 0.78 R2 = 0.61 SEE. = 0.06  

ตารางที่ 5 การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนของการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษาดานวิชาการ 

 ที่สงผลตอสมรรถนะประจำสายงานของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงาน 

 เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

 ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษาดาน

วิชาการและการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานของครู 

 ผลจากการวิเคราะหปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะในการจัดการนวัตกรรมทาง 

การศึกษาดานวิชาการและการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 จากแบบสอบถามปลายเปด  
มีการสรุปปญหาอุปสรรค ในการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษาดานวิชาการและการพัฒนาสมรรถนะ

ประจำสายงานของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ราชบุรี เขต 2 ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
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 ความพรอมของครู ประกอบดวย ครูขาดแรงจูงใจ  แรงเสริมในการปฏิบัติงาน ไมให

ความสำคัญกับการวิจัยในช้ันเรียน ครูท่ีมีอายุมาก ๆ จะมีความสนใจหรือใชนวัตกรรมและสารสนเทศ

นอยเน่ืองจากขาดความชำนาญ ครูสอนไมตรงตามวิชาเอก จึงไมสามารถสอนไดเต็มความสามารถ 

 ความพรอมของสื่อ และ นวัตกรรม ประกอบดวย สถานศึกษาบางแหงยังขาดระบบ 

อินเทอรเน็ตความเร็วสูง สื่อการเรียนการสอนมีไมเพียงพอ คอมพิวเตอรไมอยูในสภาวะท่ีใชงานไดดี 

 ดานอ่ืนๆ ประกอบดวย สถานศึกษาขาดบุคลากรชำนาญงานดานเทคโนโลยี การสราง

เครือขายความรวมมือระหวางครู ผูปกครอง ชุมชน และองคกรอื่น ๆ ยังขาดความเข็มแข็ง มีลักษณะ

สนบัสนนุแตงบประมาณ (ไมมาก) ผูปฏบิตัจิรงิก็คอืคร ู เปนการเพ่ิมภาระมากกวา และผูบรหิารบางคน

ไมมีความยุติธรรม  

 สำหรับขอเสนอแนะในการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษาดานวิชาการและการพัฒนา

สมรรถนะประจำสายงานของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม

ศึกษาราชบุรี เขต 2  มีดังน้ี 

 ผูบริหารและครู ไดแก ผูบริหารควรใหคำแนะนำช้ีแนะแนวทางในการทำงาน จัดการ 

ฝกอบรมเพ่ือใหครูไดพัฒนาตนเองและเห็นความสำคัญของวิชาชีพอยูเสมอ ผูบริหารควรให 

การสงเสริมและสนับสนุนความกาวหนาในหนาท่ีการงานของครูเปนท่ีปรึกษาและชวยแกไขปญหา

ในการทำงาน ครูควรไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ือง เน่ืองจากครูผูสอนสวนใหญมีอายุมาก ศักยภาพ

ในการเรียนรูเทคโนโลยีใหม ๆ คอนขางลาชา ผูบริหาร ครู นักเรียน ควรรวมกันปรับปรุงลักษณะ 

ทางกายภาพในโรงเรียนใหมีความสะอาด เปนระเบียบ เรียบรอย รวมกันจัดกิจกรรมใหครูและ

นักเรียนอยางท่ัวถึง 

 สถานศึกษา ไดแก ควรจะมีการบูรณาการอยางหลากหลายวิชาตามหัวขอเพ่ือใหได

ขอมูลท่ีหลากหลายและมีประสิทธิภาพตอการเรียนการสอน หนวยงานตนสังกัดควรจัดสรรงบประมาณ 

ในการดูแลสนับสนุน ควรมีการนิเทศติดตามและประเมินผลการใชอยางใกลชิด ตอเน่ือง เพ่ือใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใช  

 

อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษามีขอควรอภิปรายดังน้ี 

 1. การจัดการนวัตกรรมทางการศึกษาดานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ในภาพรวมอยูระดับปานกลาง และ 

เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา การจัดการนวัตกรรมทางการศึกษาดานวิชาการอยูในระดับปานกลาง

ทุกดาน โดยเรียงลำดับจากมากไปหานอยไดดังน้ี หลักสูตร การเรียนการสอน สื่อการสอน  

การประเมินผล และการบริหารจัดการ ตามลำดับ ทั้งน้ีเน่ืองจากการใชเทคโนโลยีการศึกษาไมมี 
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การพัฒนาแหลงท่ีเปนศูนยกลางในการบริการส่ือการเรียนการสอนโสตทัศนูปกรณและครูไมมี 

ความเช่ียวชาญในการผลิตการใชสื่อการเรียนการสอนและโสตทัศนูปกรณอยางมีประสิทธิภาพ  

รวมทั้งการพัฒนาและใหคำแนะนำการใชสื่อการเรียนการสอนและโสตทัศนูปกรณใหกับผูสอน 

ในการเรียนการสอนวิชาชีพในลักษณะของศูนยเทคโนโลยีการศึกษายังไมเพียงพอเทาท่ีควร สอดคลอง

กับธันวา อวมมณี (2548: 74-86) ที่ไดศึกษาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ 

การเรียนรูของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1 พบวา 

ระดับการปฏิบัติการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการเรียนรู ในภาพรวม 

มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง และสอดคลองกับราตรี ดวงไชย (2550: 64-83) ไดศึกษา 

ความพรอมของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือใช 

ในการบริหารงานโรงเรียนขยายโอกาส สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลำปาง เขต 2 พบวาความพรอม

ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารในการบริหารโรงเรียนโดยใชทรัพยากรทาง 

การศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายดาน พบวา 

ดานท่ีมีความพรอมมากคือดานบุคลากร สำหรับดานการเงิน ดานวัสดุ และดานการบริหารจัดการมี

ความพรอมอยูในระดับปานกลางเชนกัน 

 2. สมรรถนะประจำสายงานของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ในภาพรวมอยูระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน  

พบวา สมรรถนะประจำสายงานอยูในระดับมากทุกดานเชนกัน โดยเรียงลำดับจากมากไปหานอย 

ไดดังนี้ การพัฒนาผูเรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การสรางความสัมพันธและความรวมมือ 

กับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู ภาวะผูนำคร ู การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู  และ 

การวิเคราะห สังเคราะห และการวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน ตามลำดับ ทั้งนี้เน่ืองจาก พระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 กำหนดใหมีหลักการ
สงเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา (มาตรา 52) มาตรฐานตำแหนง

และมาตรฐานวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 42 กำหนดใหสำนักงานเลขาธิการขาราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) จัดทำมาตรฐานตำแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือรองรับการประเมินและปรับเล่ือนมาตรฐานตำแหนงและมาตรฐาน

วิทยฐานะ ดังน้ัน บุคลากรทางการศึกษาทุกคนตองใหความสำคัญกับการพัฒนาสมรรถนะ 
ในการทำงานของตน เพ่ือใหไดวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น และเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

ตนเอง เพ่ือใหสถานศึกษามีประสิทธิผลที่ดีขึ้น สอดคลองกับฐิติพงษ ตรีศร (2552: 89-91) ไดศึกษา
เร่ืองสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบูรณ  

เขต 3 ผลการวิจัยพบวา 1) สมรรถนะการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 ตามความคิดเห็นของครูและผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูใน
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ระดับมาก เมื่อพิจารณาในแตละดานอยูในระดับมากทุกดาน ซึ่งเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย 

ดังนี้ 1) ดานการบริการท่ีดี 2) ดานการบริหารจัดการชั้นเรียน 3) ดานการพัฒนาผูเรียน  

4) ดานการทำงานเปนทีม 5) ดานการพัฒนาตนเอง 6) ดานการออกแบบการเรียนรู และ 7) ดานการมุง

ผลสัมฤทธ์ิ และสอดคลองกับจิระวรรณ บุญปลอด (2553: 121-126) ไดทำการศึกษาเร่ืองสมรรถนะ

ทางวิชาการของครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎรธานี ผลการวิจัยพบวา สมรรถนะ 

ทางวิชาการของครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎรธานีโดยภาพรวมอยูในระดับมาก  

เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลำดับสมรรถนะทางวิชาการของครูจากมากไปหานอย ดังนี้  

ดานการวิจัยในชั้นเรียน ดานการจัดการเรียนรู ดานหลักสูตรดานการวัดผลและประเมินผล และ 

ดานส่ือและนวัตกรรมการศึกษา  

 3. การจดัการนวัตกรรมทางการศกึษาดานวิชาการทีม่อีทิธิพลตอสมรรถนะประจำสายงาน

ของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเรียงตามลำดับอิทธิพลจากมากไปหานอย ซึ่งไดแก ดานการเรียน

การสอน ดานบริหารจัดการ ดานส่ือการสอน ดานหลักสูตร และดานการประเมินผล เปนปจจัย 

ที่สงผลตอสมรรถนะประจำสายงานของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .05 โดยจะสามารถทำนายสมรรถนะประจำสายงานของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ไดรอยละ 61 โดยอภิปรายเปนรายดาน ดังน้ี 

  3.1 ดานการเรียนการสอนมีอิทธิพลตอสมรรถนะประจำสายงานของครูใน 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมากท่ีสุด ทั้งน้ีเน่ืองจากครูมีหนาท่ีหลักคือการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น 

การจัดการนวัตกรรมทางการศึกษาดานวิชาการ ดานการเรียนการสอนจึงเปนองคประกอบสำคัญ 

ในการท่ีจะสงเสริมสมรรถนะประจำสายงานของครู เพ่ือใหเกิดกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ที่มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับมัณฑนา ทิมมณี (2553: 57-60) ไดศึกษาเร่ือง ความตองการ 

การพัฒนาสมรรถนะของครูโรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัย พบวา ความตองการ 
การพัฒนาสมรรถนะของครูโรงเรียนเทคโนโลยีชลบรุ ีจงัหวัดชลบรุ ี ไดแก ดานการออกแบบการเรียนรู 

ดานการบริหารจัดการช้ันเรียน เพ่ือพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานของตนใหเพ่ิมมากขึ้น 

  3.2 ดานบริหารจัดการมีอิทธิพลตอสมรรถนะประจำสายงานของครูในสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานรองลงมาเปนอันดับที่สอง ทั้งนี้เน่ืองจากการท่ีบุคลากรในสถานศึกษาจะพัฒนาตนเอง 

ไดนั้น จำเปนตองอาศัยกระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือเปนปจจัย

สงเสริมใหครูในสถานศึกษาไดพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของตนเองอยางตอเน่ือง 
และมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับมะหดี มะดือราแว (2551: 136) ซึ่งไดทำการวิจัยเร่ือง สมรรถนะ

ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปตตานี ผลการวิจัย 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2555 
Vol.3 No. 2 July-December 2012 153

พบวา ผูบริหารและครูผูสอนมีความคิดเห็นเก่ียวกับสมรรถนะครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ 

ไมแตกตางกัน ครูประสบปญหาดานภาษาในการจัดการเรียนการสอน ขาดความรูในกระบวนจัดการ

เรียนรู และพัฒนาหลักสูตร การบริหารจัดการชั้นเรียน จิตวิทยา การวิจัยในชั้นเรียน การวัดและ 

การประเมินผลการพัฒนาตนเองและการสรางความรวมมือกับชุมชน ครูตองการรับการสนับสนุน

งบประมาณและจัดอบรมดานวิชาชีพครูและการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

  3.3 ดานส่ือการสอนการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษาดานส่ือการสอน เปน 

กระบวนการและปจจัยสำคัญในการสงเสริมใหครูพัฒนารูปแบบ แนวทาง และวิธีการสอนใหผูเรียน 

มีผลสัมฤทธ์ิที่ดีขึ้น สอดคลองกับโสภาพรรณ ชื่นทองคำ (2545: 82) ไดทำการวิจัยเร่ือง การจัด

กิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการ โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจากผลการวิจัย พบวา ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักเรียนอยูในระดับที่สูงข้ึน นักเรียนมีความสามารถใชคอมพิวเตอรที่เปนเคร่ืองมือ 

และสื่อการเรียนรูตลอดทั้งสรุปองคความรูได นักเรียนสามารถใชคอมพิวเตอรในการทำโครงงานได 

นักเรียนสามารถใชสื่ออินเทอรเน็ตและส่ือมัลติมีเดีย ดังน้ัน จะเห็นวานวัตกรรมการศึกษาท่ีนำมาใช

กับกระบวนการเรียนการสอนจะชวยใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 

  3.4 ดานหลักสูตรครูผูสอนทุกคนจำเปนตองใหความสำคัญกับการพัฒนาหลักสูตร 

และวางแผนการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนดข้ึน ดังนั้น การจัดการนวัตกรรม

ทางการศึกษาดานวิชาการ ดานหลักสูตรจึงมีอิทธิพลตอสมรรถนะประจำสายงานของครู สอดคลอง

กับมะหดี มะดือราแว (2551: 136) ไดทำการวิจัย เร่ือง สมรรถนะตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพของครู

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปตตานี ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารและครูผูสอนมี 

ความคิดเห็นเก่ียวกับสมรรถนะครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพไมแตกตางกัน ครูประสบปญหา 

ดานภาษาในการจัดการเรียนการสอน ขาดความรูในกระบวนจัดการเรียนรูและพัฒนาหลักสูตร  

การบริหารจัดการช้ันเรียน จิตวิทยา การวิจัยในชั้นเรียน การวัดและการประเมินผลการพัฒนาตนเอง 
และการสรางความรวมมือกับชุมชน ครูตองการรับการสนับสนุนงบประมาณและจัดอบรม 

ดานวิชาชีพครูและการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

  3.5 ดานการประเมินผล การจัดการนวัตกรรมทางการศึกษาดานการประเมินผล
เปนกระบวนการสำคัญท่ีครูทุกคนจำเปนตองดำเนินการเพ่ือวัดประสิทธิภาพของนักเรียนตามเกณฑ

ที่ระบุไว ทั้งยังเปนการวัดความสามารถในการถายทอดความรูของตนเองวามีประสิทธิภาพมากนอย

เพียงใด สอดคลองกับมะหดี มะดือราแว (2551: 136) ไดทำการวิจัยเร่ือง สมรรถนะตามเกณฑ

มาตรฐานวิชาชีพของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปตตานี ผลการวิจัยพบวา 

ผูบริหารและครูผูสอนมีความคิดเห็นเก่ียวกับสมรรถนะครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพไมแตกตางกัน 
ครูประสบปญหาดานภาษาในการจัดการเรียนการสอน ขาดความรูในกระบวนจัดการเรียนรูและ

พัฒนาหลักสูตร การบริหารจัดการชั้นเรียน จิตวิทยา การวิจัยในชั้นเรียน การวัดและการประเมินผล
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การพัฒนาตนเองและการสรางความรวมมือกับชุมชน ครูตองการรับการสนับสนุนงบประมาณและ

จัดอบรมดานวิชาชีพครูและการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

 

ขอเสนอแนะ 
         1. ขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการนำผลการวิจัยไปใช 

  1.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหนวยงานท่ีเก่ียวของควรมี

มาตรการในการสรางความย่ังยืนในการปฏิรูปวิชาชีพครูปฏิรูปการผลิตครูแนวใหมและการใชครู

ตลอดจนการสงเสริมรักษาครูใหอยูในวิชาชีพตลอดชีวิตมีระบบประกันคุณภาพครูการพัฒนาสมรรถนะ 

ครูประจำการและการพัฒนาระบบการประเมินสมรรถนะครู ทั้งนี้ตองนำมาตรการดังกลาวไปปฏิบัติ

อยางจริงจัง 

  1.2 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาควรเห็นความสำคัญและสนับสนุนสถานศึกษา 

ในการพัฒนาครูสมรรถนะของครูเพ่ือใหครูมีมาตรฐานดานการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐาน

วิชาชีพครูที่คุรุสภากำหนด 

  1.3 สถานศึกษาควรจัดอบรมวิจัยแกคณะครู จัดหาบุคลากรท่ีสามารถใหคำแนะนำ

การวิจัยแกสนบัสนุนครูในการใชเทคโนโลยีสำหรับผลิตสื่อและพัฒนานวัตกรรม 

  1.4 สถานศึกษาควรนำผลการศึกษาเปนแนวทางในการวางแผนพัฒนาสมรรถนะ

ประจำสายงานของครู เพ่ือยกระดับคุณภาพครูในการพัฒนาสูสมรรถนะสูงสุดของครู 

  1.5 ครูควรเปดโอกาสใหผูปกครองและชุมชนเขามาแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับ 

การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

 2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 

  2.1 ควรศึกษาการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษาดานงานวิชาการท่ีสงผลตอ

สมรรถนะหลักของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  2.2 ควรศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาแนวปฏิบัติที่เปนเลิศในการจัดการ

นวัตกรรมทางการศึกษาดานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  2.3 ควรศึกษาแนวสรางความรวมมือในการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา 
ดานวิชาการระหวางสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและสถาบันผลิตครู 
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สรุป 

 จากการศึกษาการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษาดานวิชาการท่ีสงผลตอสมรรถนะ

ประจำสายงานของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ราชบุรี เขต 2 พบวา การจัดการนวัตกรรมทางการศึกษาดานวิชาการ อยูในระดับปานกลาง 

ทั้งภาพรวมและรายดาน สำหรับสมรรถนะประจำสายงานของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อยูใน

ระดับมากทั้งภาพรวมและรายดาน สวนการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษาดานวิชาการพบวา 

มีอิทธิพลตอสมรรถนะประจำสายงานของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .05 จำนวน 5 ดาน ไดแก ดานการเรียนการสอน ดานบริหารจัดการ ดานส่ือการสอน  

ดานหลักสูตร และดานการประเมินผล สำหรับการศึกษาปญหาอุปสรรคในการจัดการนวัตกรรม

ทางการศึกษาดานวิชาการและสมรรถนะประจำสายงานของครู พบวาครขูาดแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน 

ขาดความเช่ียวชาญดานเทคโนโลยี และขาดอุปกรณที่ทันสมัย ดังน้ัน สถานศึกษาควรจัดอบรม 

การใชเทคโนโลยีในการปฏิบตังิานใหครไูดพัฒนาตนเอง และจดัหาอุปกรณทีท่นัสมยัในการปฏิบตังิาน

ใหครู   
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สมรรถนะประจำสายงานของผูบริหารท่ีสงผลตอองคกรแหงการเรียนรู 
ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1  
 

ADMINISTRATORS’ FUNCTIONAL COMPETENCIES AFFECTING  
LEARNING ORGANIZATION IN BASIC EDUCATIONAL INSTITUTIONS  

UNDER THE JURISDICTION OF NAKHON PATHOM  

PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1 

 

อารีย  น้ำใจดี  / AREE  NAMJAIDEE1  

พิชญาภา  ยืนยาว / PITCHAYAPA YUENYAW2 

 

บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) ระดับสมรรถนะประจำสายงานของผูบริหาร

ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2) ระดับการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ  

3) สมรรถนะประจำสายงานของผูบริหารท่ีสงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน กลุมตัวอยาง ไดแก ครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จำนวน 297 คน โดยสุมตัวอยางแบบแบงชั้นตามสัดสวน 

กระจายตามอำเภอ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามสรางโดยผูวิจัย สถิติที่ใชใน 

การวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหการถดถอย

พหุคูณแบบขั้นตอน 

 ผลการวิจัยพบวา 
 1. สมรรถนะประจำสายงานผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยูระดับมากท้ังในภาพรวม

และรายดาน ประกอบดวย การวิเคราะหและสังเคราะห การส่ือสารและการจูงใจ การพัฒนาศักยภาพ

บุคลากร และ การมีวิสัยทัศน ตามลำดับ 

1นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 
2อาจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
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 2. องคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อยูในระดับมากทั้งในภาพรวมและ
รายดาน ประกอบดวย ความเช่ียวชาญของบุคคล การมีแบบแผนทางความคิด การมีวิสยัทัศนรวมกัน  
การเกิดการเรียนรูของทีม และการคิดอยางเปนระบบ ตามลำดับ 
 3. สมรรถนะประจำสายงานของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสงผลตอองคกร 
แหงการเรียนรูอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จำนวน 3 ดาน ไดแก การมีวิสัยทัศน  
การวิเคราะหและสังเคราะห และการส่ือสารและจูงใจ โดยรวมกันทำนายไดรอยละ 40 
  
คำสำคัญ: สมรรถนะประจำสายงานของผูบริหาร องคกรแหงการเรียนรู สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

ABSTRACT 

 This research aimed to study: 1) level of administrators’ functional 
competencies in basic educational institutions; 2) level of learning organization in basic 
educational institutions; and 3) administrators’ functional competencies affecting learning 
organization in basic educational institutions. The research samples, derived by proportional 
stratified random sampling which distributed by district, were 297 teachers of basic 
educational institutions under the Jurisdiction of Nakhon Pathom Primary Educational 
Service Area Office 1. The research instrument was a questionnaire constructed by the 
researcher. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, 
and stepwise multiple regression analysis. 
 The findings of this research were as follows: 
 1) Overall and in specific aspects, the administrators’ functional competencies 
in basic educational institutions were at a high level: analytical thinking & conceptual 
thinking, communication & influencing, caring & development others, and visioning. 
 2) Overall and in specific aspects, learning organization in basic educational 
institutions was at a high level: personal mastery, mental models, building shared vision,
team learning, and systems thinking. 
 3) Administrators’ functional competencies in the aspects of visioning, 
analytical thinking & conceptual thinking, and communication & influencing together 
predicted at the percentage of 40 with statistical significance at .05. 
  
Keywords: administrators’ functional competency, learning organization, basic educational  

 institution 
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บทนำ 
 ในสังคมยุคปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยางรวดเร็วกอใหเกิดการแขงขัน 

เพ่ือนำไปสูการพัฒนาประเทศใหมคีณุภาพและศักยภาพท่ีสงูข้ึน องคประกอบท่ีสำคัญในการพัฒนาคน 

พัฒนาองคกรในระดับตน คือสถานศึกษา ซึ่งเปนแหลงพัฒนาศักยภาพของคนใหมีคุณภาพ  

ผูบริหารสถานศึกษาในฐานะผูนำจึงจำเปนตองพัฒนาสถานศึกษาใหเปนสังคมแหงการเรียนรู 

เพ่ือกาวทันตอการเปล่ียนแปลงและเพ่ิมขดีความสามารถในการทำงาน  ซึง่จะกอใหเกิดการสรางสังคม

แหงการเรียนรู หรือสรางฐานความรูในสังคมเพ่ือสามารถพัฒนาคนหรือบุคลากรในสถานศึกษา 

ใหมีคุณภาพตอไป ดวยเหตุนี้สถานศึกษาจึงตองมีการปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม

และมีการเตรียมความพรอมทีจ่ะรับมอืกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางตอเน่ือง (สนุานี สฤษฎวานิ, 

2546: 12)  

 ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  

พ.ศ. 2546 ระบุในมาตรา 11 วา สวนราชการมีหนาท่ีพัฒนาความรูในสวนราชการ ใหมีลักษณะเปน

องคกรแหงการเรียนรูอยางสม่ำเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลความรูใน 

ดานตาง ๆ เพ่ือนำมาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และเหมาะสม 

ตอสถานการณ เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหาร

ราชการใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ ตามพระราชกฤษฎีกาน้ี (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 

2546: 4) เพ่ือใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางสม่ำเสมอน้ัน ตองสรางระบบใหสามารถ

รับรูขาวสารไดอยางกวางขวาง สามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพ่ือนำมาประยุกตใช  

ในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณที่มีการเปล่ียนแปลง  

ผูบริหารสถานศึกษาจำเปนอยางย่ิงท่ีจะตองใชทักษะหรือสมรรถนะทางการบริหารเพ่ือผลักดัน 

สถานศึกษาของตนเองใหเปนองคกรแหงการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพได 

 ผูบริหารสถานศึกษาในฐานะเปนแกนนำในการจัดการศึกษา เน่ืองจากเปนผูที่มีภาระ

รับผิดชอบในการบริหารจัดการใหผูท่ีมีสวนเก่ียวของในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนท้ังโดยตรงและโดย

ออม สามารถจัดกิจกรรมทางการศึกษาใหบรรลุเปาหมายอยางมีคุณภาพ ทั้งนี้ผูบริหารสถานศึกษา
จะตองใชความรู ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะท่ีเปนท่ีนาเชื่อถือศรัทธาในการสงเสริม 

สนับสนุนผลักดัน กระตุนและจัดการใหบุคลากรในสถานศึกษารับผิดชอบภาระงานปฏิบัติงาน 
ใหบรรลุเปาหมาย และใชความสามารถท่ีเหมาะสมสอดคลองกับบทบาทท่ีปฏิบัติใหประสบผลสำเร็จ

อยางโดดเดนกวาผูอื่น ซึ่งเรียกวา สมรรถนะ ดังน้ัน สมรรถนะจึงมีความจำเปนตองใชความรู 

ความสามารถในการบริหารจัดการคุณภาพและสนับสนุนการพัฒนาสถานศึกษา ปรับปรุงส่ิงตาง ๆ 

อยางตอเนื่อง จึงกลาวไดวาสมรรถนะของผูบริหารไดเขามามีบทบาทและถูกนำมาใชในการจัดการ

สถานศึกษาศึกษาอยางเปนรูปธรรมมากขึ้น การกำหนดสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาจะตอง
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กำหนดใหสอดคลองเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายของหนวยงาน อีกท้ังยังนำหลักการ

แนวคิดมาใชในกระบวนงานดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยในหลายมิติ (อาภรณ  

ภูวิทยพันธุ, 2548: คำนำ) จากท่ีกลาวมาพบวาผูบริหารสถานศึกษาจึงมีความจำเปนตองใช 

ความสามารถท่ีมีอยูและท่ีซอนเรนอยูมาบริหารจัดการการศึกษาและภาระงานท่ีรับผิดชอบอยู 

ใหบงัเกิดผลสำเร็จเปนท่ีประจกัษย่ิงข้ึน สมรรถนะผูบรหิารสถานศึกษาเปนหัวใจสำคญัในการบริหารงาน

ใหประสบความสำเร็จ บรรลุวัตถุประสงค และตรงตามเปาหมายของแผนท่ีวางไว เพ่ือพัฒนาองคกร

ใหดำเนินไปอยางราบร่ืนและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 แตในสภาวการณปจจุบันพบวาผูบริหารสถานศึกษาน้ันยังมีสมรรถนะไมสอดคลองตาม

บริบทของสถานศึกษาที่ตองการพัฒนาสถานศึกษาใหกาวเขาสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู ดังท่ี 

เตือนใจ ดลประสิทธ์ิ (2553: 124) ไดทำการศึกษาการพัฒนาระบบการพัฒนาสมรรถนะของผูบริหาร

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานพบวา สภาพปจจุบันของระบบการพัฒนาสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานจากการสัมภาษณผูใหขอมูลและการสอบถามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา 

พบวา ในแตละองคประกอบมีความคิดเห็นวาทุกองคประกอบมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง

ปญหาและแนวทางแกไขปญหาของระบบการพัฒนาสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

พบวา การนำหลักการสูการปฏิบัติไมสอดคลองกันระหวางหนวยนโยบายกับหนวยปฏิบัติ  

มีการกำหนดหลักการแตไมไดนำสูการพัฒนา ขาดการมีสวนรวมในการกำหนดวัตถุประสงค  

วัตถุประสงคกวางเกินไปไมแยกยอยตามความตองการของสถานศึกษาและขาดความเช่ือมโยง 

ของวัตถุประสงคที่กำหนดโดยหนวยนโยบายกับหนวยปฏิบัติรูปแบบวิธีการพัฒนาของวิทยากร 

ยังลาสมัย บุคลากรในหนวยพัฒนายังไมมีความชัดเจนในเรื่องการพัฒนาสมรรถนะงบประมาณ 

ที่รัฐจัดสรรมีจำกัดและยังไมลงถึงกลุมที่ตองการพัฒนา ขาดการมีสวนรวมในการกำหนดหลักสูตร  

การประเมินความตองการจำเปน รูปแบบวิธีการพัฒนาท่ีเหมาะสม ระบบการประเมินผลการพัฒนา
อยางตอเน่ือง การรายงานผลไมถูกตอง ครบถวน ขั้นตอนการรายงานผลการพัฒนา การวิเคราะห 

ผลการดำเนินการพัฒนาอยางเปนระบบ เจตคติท่ีดีตอการพัฒนา เทคนิค วิธีการยังไมกระตุนและ

ดึงดูดการพัฒนา 
 จากการศึกษาท่ีผานมายังพบวา การปรับเปล่ียนองคกรหรือดำเนินการในอันท่ีจะนำ

สถานศึกษาเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานยังอยูในระดับต่ำ (กระทรวงศึกษาธิการ, 

2545: 29) และหากพิจารณาจากผลการดำเนินงานของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานพบวาบุคลากร 

โดยเฉพาะนักเรียนยังขาดการเรียนรู มีผลสัมฤทธ์ิในการวัดคุณภาพระดับชาติอยูในระดับท่ีต่ำ 

ในหลายวิชา (สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2551: 37) และสอดคลอง
กับผลการสำรวจติดตามการปฏิรูปการเรียนรูของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซึ่งพบวายังมีสถานศึกษา

หลายแหงดำเนินการสรางการเรียนรูตามแนวปฏิรูปการเรียนรูและสรางองคกรแหงการเรียนรู 
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ไมสอดคลองตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 97) นอกจากน้ี 

การสรางสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู ผูบริหารและบุคลากรตองรับรูรับทราบ 

เรื่ององคประกอบคุณลักษณะองคกรแหงการเรียนรูเพ่ือจะนำไปสูการปฏิบัติหรือปรับปรุงองคกรและ

สวนประกอบอ่ืนใหดีขึ้น แตปจจุบันยังขาดการศึกษาในเร่ืององคประกอบคุณลักษณะองคกรแหง 

การเรียนรูสำหรับสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 จากความจำเปนและสภาพปญหาท่ีกลาวมาในขางตน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาสมรรถนะ 

ผูบริหารท่ีสงผลตอองคกรแหงการเรียนรู โดยผูวิจัยศึกษาเฉพาะสมรรถนะประจำสายงานผูบริหาร 

ที่สงผลตอองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เพ่ือนำมาซึ่งการปรับปรุงและพัฒนาในโอกาสตอไป 

 

วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือศึกษาระดับสมรรถนะประจำสายงานของผูบริหารในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 2. เพ่ือศึกษาระดับการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 3. เพ่ือศึกษาสมรรถนะประจำสายงานของผูบริหารท่ีสงผลตอการเปนองคกรแหง 

การเรียนรูของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน  สงักัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 

สมมติฐานการวิจัย 
 สมรรถนะประจำสายงานของผูบริหาร ประกอบดวย การวิเคราะหและสังเคราะห 

การสื่อสารและจูงใจ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และ การมีวิสัยทัศน สงผลตอการเปนองคกร 
แหงการเรียนรูของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

เขต 1 

 

คำจำกัดความเชิงปฏิบัติการ 
 1. สมรรถนะประจำสายงานของผูบริหาร หมายถึง ความสามารถ ความรู และ

คุณลักษณะของบุคคลของผูบริหารในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ทีแ่สดงออกเปนวิธีคดิ และพฤติกรรมการทำงานท่ีสงผลตอการปฏิบตังิาน 
และมีการพัฒนาอยางตอเน่ืองใหเกิดผลสำเร็จตามมาตรฐานหรือสูงกวามาตรฐานท่ีกำหนดไว  

ตามกรอบสมรรถนะของสำนักงานคณะกรรมการครูและบุคลากรทางการศึกษา (2548: 17-18) 

ประกอบดวย   
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  1.1 การคิดวิเคราะหและสังเคราะห หมายถึง การท่ีผูบริหารมีความสามารถ 

ในการทำความเขาใจสิ่งตาง ๆ แลวแยกประเด็นเปนสวนยอย ตามหลักการหรือกฎเกณฑที่กำหนด 

สามารถรวบรวมส่ิงตาง ๆ จัดทำอยางเปนระบบ เพ่ือแกปญหาหรือพัฒนางาน รวมท้ังสามารถ

วิเคราะหองคกรหรืองานในภาพรวม และดำเนินการแกปญหาอยางเปนระบบ 

  1.2 การสื่อสารและการจูงใจ หมายถึง การท่ีผูบริหารมีความสามารถในการพูด 

เขียน สื่อสาร โตตอบโอกาสและสถานการณตาง ๆ ตลอดจนสามารถชักจูงโนมนาวใหผูอื่นเห็นดวย 

ยอมรับ คลอยตาม เพ่ือบรรลุจุดมุงหมายของการส่ือสาร 

  1.3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร หมายถึง การท่ีผูบริหารมีความสามารถ 
ในการใหคำปรึกษา แนะนำ และชวยแกปญหาใหแกเพ่ือนรวมงานและผูเก่ียวของ มีสวนรวมใน 

การพัฒนา บุคลากร ปฏิบัติตนเปนแบบอยาง รวมทั้งสงเสริมสนับสนุนและใหโอกาสผูรวมงาน 

ไดพัฒนาในรูปแบบตาง ๆ 

  1.4 การมีวิสัยทัศน หมายถึง การที่ผูบริหารมีความสามารถในการกำหนด 

วิสัยทัศนทิศทาง หรือแนวทางการพัฒนาองคกรท่ีเปนรูปธรรม เปนท่ียอมรับและเปนไปไดในทาง

ปฏิบัติ การยอมรับแนวคิดวิธีการใหม ๆ เพ่ือการพัฒนางาน 

 2. องคกรแหงการเรียนรู หมายถึง การท่ีสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสำนักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 1 มีบรรยากาศเอ้ืออำนวยใหกับบุคลากร กลุม  

หรือทีมในองคกร เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณทั้งภายในและนอกองคกร  

การมีวิสัยทัศนรวมกันในการพัฒนาศักยภาพขององคกร มีศักยภาพในการจัดการความรู และสราง

องคความรูใหมอยางเปนระบบและมีความตอเน่ืองตามความคิดของ (Senge, 1990 อางถึงใน  

ยุรพร ศุทธรัตน, 2553: 5-7) ประกอบดวย 

  2.1 ความเชี่ยวชาญของบุคคล หมายถึง การท่ีบุคลากรครูในโรงเรียนมี 
ความกระตือรือรน สนใจและใฝหาการเรียนรูสิ่งใหม ๆ อยูเสมอ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของตนเอง และ

สรางสรรคใหเกิด ผลลพัธตามทีมุ่งหวังไว อกีท้ังยังเปนการสรางบรรยากาศในการกระตุนเพ่ือนรวมงาน

ใหพัฒนาศักยภาพไปสูเปาหมายท่ีตั้งไว 
  2.2 การมีแบบแผนทางความคิด หมายถึง การท่ีบุคลากรครูในโรงเรียน 

มีจิตสำนึกในการจำแนกแยกแยะความถูกตองในการมองโลกและปรากฏการณตาง ๆ มี 

ความเปนอิสระกับรูปแบบความคิด ความเช่ือ ที่มีผลตอการตัดสินใจและการกระทำของตน  
และพรอมที่จะปรับเปล่ียนความคิด ความเช่ือ คานิยมสวนตัวใหสอดคลองกับความเปล่ียนแปลง 

ของหนวยงานของตนเองและองคกร โดยไมยึดติดกับความเชื่อที่ลาสมัย 
  2.3 การมวีสิยัทัศนรวมกนั หมายถึง การท่ีบคุลากรครใูนโรงเรยีนไดรบัการสงเสรมิ

และพัฒนา บุคลากรในองคกรมีสวนรวมกันคิดในการเปล่ียนแปลงและความกาวหนาขององคกร
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แลวรวมกันสรางภาพในอนาคตขององคกร รวมท้ังมีกระบวนการสงเสริมใหบุคลากรมีความผูกพัน

และทุมเทใหกับองคกร 

  2.4 การเรียนรูของทีม หมายถึง การท่ีบุคลากรครูในโรงเรียนมีการสนทนา 

อภิปราย แลกเปล่ียนความรู ประสบการณ และทักษะวิธีคิดรวมกัน เพ่ือพัฒนาภูมิปญญาและ

ศักยภาพของทีมงานโดยรวม 

  2.5 การคิดอยางเปนระบบ หมายถึง การที่บุคลากรในโรงเรียนมีวิธีคิดและ

ทำความเขาใจในปรากฏการณตาง ๆ ดวยการเช่ือมโยงอยางเปนระบบ มองเห็นความสัมพันธ

ระหวางเหตุและผลท่ีสืบเน่ืองกัน เพ่ือใหสามารถเปล่ียนแปลงระบบไดอยางมีประสิทธิผล 

 

วิธีดำเนินการ 
 การวิจัยเร่ืองสมรรถนะประจำสายงานของผูบริหารท่ีสงผลตอองคกรแหงการเรียนรูของ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เปนการวิจัย

เชิงพรรณนา โดยใชผูใหขอมูลเปนหนวยวิเคราะห ในการดำเนินการวิจัยไดเสนอตามลำดับหัวขอ 

ดังน้ี 

 ประชากร 

 ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก ครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ในปการศึกษา 2556 จำนวน 1,277คน  

 กลุมตัวอยาง 

 ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก ครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ในปการศึกษา 2556 ในเขตอำเภอเมืองนครปฐม อำเภอ

ดอนตูม และอำเภอกำแพงแสนไดมาโดยตารางสำเร็จรูปของเครซซี่และมอรแกน (Krejecie and 
Morgan, 1970 อางถึงใน สุวิมล ติรกานันท, 2551: 179) ในการกำหนดขนาดกลุมตัวอยาง และนำ

มาเทียบสัดสวน โดยกระจายจำนวนตามอำเภอ ที่อยูในเขตความรับผิดชอบของเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ไดกลุมตัวอยางจำนวนท้ังสิ้น 297 คน ดังแสดงในตารางท่ี 1 ดังน้ี 
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ตารางที่ 1 จำนวนประชากร กลุมตัวอยาง 

 

 

 การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 

 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย มีขั้นตอนการสรางและการพัฒนาดังน้ี 

 ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับสมรรถนะ

ประจำสายงานของผูบริหารและองคกรแหงการเรียนรู แลวกำหนดรูปแบบและโครงสรางของ

แบบสอบถามกำหนดพฤติกรรมบงชี้ใหครอบคลุมนิยาม ตัวแปร และนำมาจัดทำเปนขอกระทง

คำถามสำหรับการวิจัย โดยผานคำแนะนำจากอาจารยที่ปรึกษานำกระทงคำถามท่ีสรางข้ึนไปให

ผูทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ทาน ตรวจสอบความตรงดานเน้ือหา (content validity) ของขอกระทง

คำถาม แลวหาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคำถามและวัตถุประสงค (Index of Item Objective 

Congruence: IOC) โดยเลือกเฉพาะขอที่มีคาดัชนีตั้งแต 0.67-1.00 แกไขขอกระทงคำถามแลวจัด

แบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิและอาจารยที่ปรึกษา นำแบบสอบถามไปทดลองใช 

(tryout) กับครูผูสอนซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน นำมาตรวจสอบคุณภาพดานความเท่ียง 
(reliability) โดยใชคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (   –coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1970: 161 

อางถึงใน สุวิมล ติรกานันท, 2551: 179) ได คาสัมประสิทธ์ิแอลฟาดานสมรรถนะประจำสายงาน 

ผูบริหาร เทากับ .961 และคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาดานองคกรแหงการเรียนรู เทากับ .873 จากน้ัน 

จึงปรับปรุงขอกระทงคำถามในดานการใชภาษาใหมีความเหมาะสมและถูกตองโดยผานการแนะนำ
ของอาจารยที่ปรึกษา และจัดทำแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพ่ือนำไปใชเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง 

 

   

 489 114 
 223 52 

 565 131 
 1,277 297 
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 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางข้ึนตามแนวคิด ทฤษฎีและ

เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ มี 4 ตอน ดังน้ี 

 ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปน

แบบสำรวจรายการ (checklist)    

 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามระดับสมรรถนะของผูบริหาร เปนมาตราสวนประมาณคา 

5 ระดับ (rating scale) การกำหนดคาคะแนนของแบบสอบถาม ผูวิจัยไดกำหนดคาคะแนนเปน 

5 ระดับ 

 ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามระดับความเปนองคกรแหงการเรียนรู  มีลักษณะเปน

มาตราสวนประมาณคา  5  ระดับ (rating scale) 

 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูลดำเนินการโดยการนำสงและเก็บคืนแบบสอบถามดวยผูวิจัยเอง

ไดแบบสอบถามกลับคืนมาและมีความครบถวนสมบูรณจำนวน 297 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 

  

 การวิเคราะหขอมูล 

 1.  วิเคราะหระดับเก่ียวกับระดับสมรรถนะประจำสายงานของผูบริหารสถานศึกษาและ

องคกรแหงการเรียนรู ใชการหาคาเฉล่ีย ( x̄ ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) 

 2. การวิเคราะหคาสหสัมพันธระหวางสมรรถนะประจำสายงานของผูบริหารและองคกร 

แหงการเรียนรูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

เขต 1 ใชการวิเคราะหสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s product moment correlation 

coefficient: r
xy

)  
 3.  วิเคราะหสมรรถนะประจำสายงานของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอองคกรแหง

การเรียนรูใชวิธีการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (stepwise multiple regression) 

 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะหขอมูลสมรรถนะประจำสายงานของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ไดแบงการนำเสนอออกเปน 3 ตอน 

ดังน้ี 
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 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหระดับสมรรถนะประจำสายงานของผูบริหารสถานศึกษา 

 ผลการวิเคราะหระดับสมรรถนะประจำสายงานของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  

( x̄= 4.19) และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาสมรรถนะประจำสายงานของผูบริหารอยูระดับมาก

ทุกดานเชนกัน โดยสมรรถนะประจำสายงานดานการวิเคราะหและสังเคราะหสูงท่ีสุด ( x̄= 4.25)  

รองลงมา ไดแก การส่ือสารและจูงใจ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ( x̄= 4.20,  x̄= 4.20) และการ 

มีวิสัยทัศน ( x̄= 4.08) ตามลำดับ ดังแสดงในตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2 ระดับสมรรถนะประจำสายงานของผูบริหารสถานศึกษา  

 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหระดับองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 ระดับองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x̄= 4.08) และ 

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาระดับองคกรแหงการเรียนรูอยูระดับมากทุกดานเชนกัน  

โดยการเรียนรูของทีมอยูในระดับสูงท่ีสุด ( x̄= 4.14) รองลงมา ไดแก การมีวิสัยทัศนรวม ( x̄= 4.13) 

การคิดอยางเปนระบบ ( x̄= 4.09) การมีแบบแผนทางความคิด ( x̄= 4.04)  และความเช่ียวชาญของ
บุคคล ( x̄= 4.00) ตามลำดับดังแสดงในตารางท่ี 3 

 

 X S.D.   
  (X1) 4.25 0.34  1 

  (X2) 4.20 0.41  2 
  (X3) 4.20 0.50  3 

  (X4) 4.08 0.57  4 
 4.19 0.35   

 (n = 297) 
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ตารางที่ 3 ระดับองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

 

 ตอนท่ี 3 สมรรถนะประจำสายงานของผูบริหารท่ีสงผลตอองคกรแหงการเรียนรู

ของสถานศึกษา 

 ความสัมพันธ และปจจัยของสมรรถนะประจำสายงานของผูบริหารท่ีสงผลตอองคกร 

แหงการเรียนรูของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

เขต 1 มีรายละเอียดดังตอไปนี้  

 1. คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางสมรรถนะประจำสายงานของผูบริหารกับองคกร 

แหงการเรียนรูของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบวา สมรรถนะประจำสายงานของผูบริหาร ไดแก  

การวิเคราะหและสังเคราะห (X
1
) การส่ือสารและจูงใจ (X

2
) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

(X
3
) และการมีวิสัยทัศน (X

4
) มีความสัมพันธทางบวกอยูในระดับต่ำถึงระดับปานกลางกับองคกร 

แหงการเรียนรูของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (Y
tot

) ทั้งในภาพรวมและรายดาน ไดแก ความเช่ียวชาญ

ของบุคคล (Y
1
) การมีแบบแผนทางความคิด (Y

2
) การมีวิสัยทัศนรวม (Y

3
) การเรียนรูของทีม (Y

4
) 

และการคิดอยางเปนระบบ (Y
5
) ทุกคู แสดงวาสมรรถนะประจำสายงานของผูบริหารมีความสัมพันธ

องคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังตารางท่ี 4 
 

 X S.D.   
  (Y1) 4.00  0.51   5 

  (Y2) 4.04  0.48   4 
  (Y3) 4.13  0.54   2 

  (Y4) 4.14  0.72   1 
  (Y5) 4.09  0.51   3 

 4.08  0.43    

 (n = 297) 
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ตารางที่ 4 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางสมรรถนะประจำสายงานของผูบริหารและองคกร 

 แหงการเรียนรูของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

 

 2. สมรรถนะประจำสายงานของผูบรหิารท่ีสงผลตอองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เรียงตามลำดับอิทธิพล

จากมากไปหานอย ดังน้ี การมีวิสัยทัศน การวิเคราะหและสังเคราะห และการส่ือสารและจูงใจ 

เปนปจจัยท่ีสงผลตอองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สามารถรวมกัน

ทำนายองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดรอยละ 40 โดยสามารถเขียนสมการ
พยากรณไดดังน้ี 

สมการการวิเคราะหการถดถอย ในรูปของคะแนนดิบ คือ  

 
tot

 = 1.13 + 0.38 (X
4
) + 0.18 (X

1
) + 0.15 (X

2
) 

สมการการวิเคราะหการถดถอย ในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ  

 
tot

 = 0.48 (Z
4
) + 0.14 (Z

1
) + 0.14 (Z

2
)  

ดังรายละเอียดตามตารางท่ี 5 

Y ^

Z ^

 (n = 297) 

  (Y
1)  (Y

2)  (Y
3) 

 (Y
4) 

(Y 5) 

(Y
tot
) 

 (X1) 0.21** 0.28** 0.29** 0.326** 0.28** 0.33** 

 (X2) 0.26** 0.45** 0.51** 0.41** 0.35** 0.48** 

 (X3) 0.32** 0.46** 0.57** 0.41** 0.40** 0.52** 

 (X4) 0.40** 0.56** 0.62** 0.51** 0.45** 0.60** 

**  .01 
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ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 

 

อภิปรายผล 
 การอภิปรายผล เรื่อง สมรรถนะประจำสายงานของผูบริหารท่ีสงผลตอองคกรแหง 

การเรียนรูของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม  

เขต 1 ผูวิจัยกลาวถึงประเด็นสำคัญท่ีคนพบจากการศึกษาคร้ังน้ี สามารถสรุปผลตามวัตถุประสงค

ของการวิจัยไดดังน้ี 

 1.  สมรรถนะประจำสายงานของผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก และ
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา สมรรถนะประจำสายงานของผูบริหารอยูระดับมากทุกดานเชนกัน 

โดยสมรรถนะประจำสายงานดานการวิเคราะหและสังเคราะหมีระดับปฏิบัติสูงท่ีสุด รองลงมา ไดแก 

การส่ือสารและจูงใจ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการมีวิสัยทัศน ตามลำดับ ทั้งนี้ เพราะ 

ผูบริหารเปนองคประกอบสำคัญท่ีจะสรางบรรยากาศและสภาพท่ีเอ้ือตอการพัฒนาตอการสรางสรรค

คุณภาพ การเรียนการสอน บทบาทผูบริหารจึงเปนบทบาทท่ีมีความสำคัญเปนอยางย่ิง และ 
ตองสามารถเปนผูกระตุนและสรางเสริม ทั้งทางดานวิชาการ ดานขวัญกำลังใจ ผลักดันใหบุคลากร

ในสถานศึกษาท่ีมีแนวโนมจะวางเฉยในสถานการณท่ีมีการเปล่ียนระบบ ไดกลับมามีความกระตือรือรน

ทำงานอยางตอเนื่อง (สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2551: อัดสำเนา) ดังท่ีสำนักงานคณะกรรมการ

ขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ไดกำหนดกรอบสมรรถนะของผูบรหิารสถานศึกษา

เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน ผูบริหารทุกคนจำเปนตองปฏิบัติ

ตามสมรรถนะท่ีกำหนดไว สอดคลองกับสญุาดา ศริบิรูพงศา (2553: 70-75) ไดศึกษาเร่ือง สมรรถนะ

(n= 297) 
 df SS MS F Sig. 

Regression 3 21.68 7.22 66.85* 0.00 
Residual 293 31.66 0.11 
Total 296 53.34 

 b beta SE.b t Sig. 
 1.13 0.28 4.03** 0.00 

         (X4) 0.38 0.48 0.05 8.34** 0.00 
         (X1) 0.18 0.14 0.06 2.89** 0.00 
         (X2) 0.15 0.14 0.06 2.41** 0.01 

**  .01 
 R = 0.64  R2 = 0.40  SEE. = 0.33 
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ของผูบริหารและองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักบริหาร

ยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาที่ 6 พบวา ระดับสมรรถนะประจำสายงานของผูบริหาร 

อยูในระดับมากทุกดาน โดยสมรรถนะประจำสายงานดานการวิเคราะหและสังเคราะหสูงท่ีสุด 

รองลงมา ไดแก ดานการส่ือสารและจูงใจ ดานการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และดานการมีวิสัยทัศน 

และยังสอดคลองกับอนันต พันนึก (2554: 137-145) ไดศึกษาเร่ือง การวิจัยและพัฒนาโปรแกรม

พัฒนาสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบวา ระดับสมรรถนะของผูบริหารโดยรวม 

และรายดานอยูในระดับมากทุกดานเชนกัน ดังน้ันสามารถสรุปไดวา ผูบริหารสถานศึกษาสวนใหญ

ใหความสำคัญตอการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับสมรรถนะของผูบริหารตามกรอบที่สำนักงาน 

คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ไดกำหนดไว 

 2.  องคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา

อยูระดับมากทุกดานเชนกัน โดยเรียงลำดับจากมากไปหานอย คอื การเรียนรูของทีม การมีวิสยัทัศนรวม 

การคิดอยางเปนระบบ การมีแบบแผนทางความคิด และความเช่ียวชาญของบุคคล ตามลำดับ 

ซึ่งปจจุบันสถานศึกษาทุกแหงมุงสูการปฏิรูประบบราชการ และการเปล่ียนแปลงระบบบริหารงาน 

ที่มุงผลสัมฤทธ์ิ มีประสิทธิภาพ และมีความคุมคา ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธี

การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ระบุในมาตรา 11 วา สวนราชการมีหนาท่ีพัฒนาความรู

ในสวนราชการใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางสม่ำเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสาร 

และสามารถประมวลความรูในดานตาง ๆ เพ่ือนำมาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง 

รวดเร็ว และเหมาะสมตอสถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัย

ทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีการเรียน

รูรวมกันจึงจะทำใหสถานศึกษาของตนกลายเปนองคกรแหงการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับสุญาดา  

ศิริบูรพงศา (2553: 70-75) ไดศึกษาเร่ือง สมรรถนะของผูบริหารและองคกรแหงการเรียนรูของ 
สถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาท่ี 6 พบวา 

องคกรแหงการเรียนรูในภาพรวมอยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ความเช่ียวชาญ

ของบุคคล รองลงมาคือ การเรียนรูของทีม แบบแผนทางความคิด วิสัยทัศนรวม และการคิด 

อยางเปนระบบ และสอดคลองกับเมตตา เทพประทุน (2551: 107) ไดศึกษาเร่ือง ความเปนองคกร

แหงการเรียนรูของโรงเรียนบานโปงวิทยาคม พบวา ความเปนองคกรแหงการเรียนรูในภาพรวม 
อยูในระดับมากทุกดาน โดยขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุดจากมากไปหานอย คือ ดานการเรียนรูของทีม  

ดานการมีวิสัยทัศนรวม ดานแบบแผนความคิด ดานความรอบรูแหงตน และดานการคิดอยาง 
เปนระบบ ดังน้ัน สรุปไดวาปจจุบันน้ีสถานศึกษาหลายแหงใหความสำคัญกับการพัฒนาสถานศึกษา

ของตนใหเปนเลิศ และมุงสรางศักยภาพสถานศึกษาของตนใหเหนือกวาคูแขง และเปนปจจัยสำคัญ
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ในการผลักดันใหเกิดการเรียนรูอยางตอเน่ือง เพ่ือกอใหเกิดองคความรูใหกับสถานศึกษา รวมท้ัง

ปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษาใหบรรลุผลสำเร็จตามเปาหมายท่ีกำหนด เพ่ือนำไปสูองคกรแหงการ

เรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 3. สมรรถนะประจำสายงานของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอองคกรแหงการเรียนรู

ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

เรียงตามลำดับอิทธิพลจากมากไปหานอย ดังน้ี 1) การมีวิสัยทัศน 2) การวิเคราะหและสังเคราะห

และ 3) การส่ือสารและจูงใจ เปนปจจัยท่ีสงผลตอองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 โดยจะสามารถทำนายองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดรอยละ 40 

ทั้งนี้แสดงใหเห็นวา ผูบริหารสถานศึกษาแมวาจะมีระดับสมรรถนะประจำสายงานอยูในระดับมาก

ทั้งในภาพรวมและรายดาน แตมีอิทธิพลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูในระดับปานกลางเทาน้ัน 

เมื่อพิจารณาสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอองคกรแหงการเรียนรู จำแนกเปนรายดาน 

พบวา 

  3.1 สมรรถนะประจำสายงานของผูบริหารดานการมีวิสัยทัศนสงผลตอองคกร 

แหงการเรียนรูของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

เขต 1 แสดงใหเห็นวาผูบริหารมีการมองการณไกล การเล็งการณไกล การมีหูตากวางไกล การสราง

และมองภาพอนาคต เปดโอกาสใหบุคลากรในโรงเรียนมีวิสัยทัศนหรือเปาหมายการทำงานสวนตัว  

ที่สอดคลองกับเปาหมายของสถานศึกษา บุคลากรมีการติดตอสื่อสารหรือพูดคุยแลกเปล่ียน 

ความคิด ยอมรับความคิดเห็นรวมกัน มีการรวมกันกำหนดเปาหมายการทำงานสวนตัวท่ีสอดคลอง

กับสวนรวมมีการยอมรับขอกำหนดในการปฏิบัติงานรวมกันเปนอยางดี สงผลใหองคกรเกิด 

การพัฒนาไปในทางท่ีดี ซ่ึงบทบาทผูบริหารดานน้ีสำคัญตอการพัฒนาองคกรเปนอยางมาก สอดคลอง 

กับนิภา ใจทัน (2555: 112) ไดทำการศึกษาสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาสงผลตอ 
การเปนองคกรแหงการการเรียนรูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ผลการวิจัยพบวา สมรรถนะของผูบริหาร ประกอบดวย 

การมุงผลสัมฤทธ์ิ การบริการท่ีดี การพัฒนาตนเอง การส่ือสารและการจูงใจ การพัฒนาศักยภาพ

บุคลากร การมีวิสัยทัศน สงผลตอการเปนองคกรแหงการการเรียนรูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  3.2 สมรรถนะประจำสายงานของผูบริหารดานการวิเคราะหและสังเคราะหสงผล 

ตอองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 ท้ังนี้อาจเนื่องจากการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูนั้นเร่ิมจากผูบริหารระดับสูง 

กอนเปนอันดับแรก ในการกำหนดเปาหมายหรือกำหนดยุทธศาสตรในการบริหารงาน ผูบริหาร 

สถานศึกษาในฐานะที่เปนผูนำองคกร ซึ่งมีบทบาทหนาท่ีสำคัญในการพัฒนาองคกรไปสูเปาหมาย 
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ที่ตั้งไว การบริหารงานในสถานศึกษาใหประสบความสำเร็จบรรลุวัตถุประสงคไดนั้น ผูบริหารจะตอง

รูบทบาทหนาท่ีในความรับผิดชอบและปฏิบัติงานในหนาท่ีของตนใหสำเร็จ นอกจากการทำงาน 

ในหนาท่ีที่รับผิดชอบแลว ผูบริหารยังตองมีความรอบรูและมีทักษะในการบริหารงานดานตาง ๆ 

ดังน้ัน การท่ีผูบริหารสถานศึกษาจะสามารถกำหนดเปาหมายของสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพน้ัน 

จำเปนตองอาศัยความสามารถในการคิดวิเคราะหและสังเคราะหเพ่ือกำหนดเปาหมายไดอยาง

ชัดเจน สอดคลองกับความตองการของบุคลากรในสถานศึกษาและผูเก่ียวของอื่น ๆ นอกจากน้ี 

ความสามารถในการส่ือสารและการจูงใจ ถือเปนความสามารถหลักท่ีผูบริหารตองมี เพ่ือใหบุคลากร

ในสถานศึกษาใหความรวมมือในการพัฒนาสถานศึกษาใหเกิดเปนองคกรแหงการเรียนรู  

โดยผูบริหารยังตองเปนผูที่มีวิสัยทัศนที่ดีอีกดวย สอดคลองกับสุญาดา ศิริบูรพงศา (2538: 87)  

ไดทำการวิจัยเร่ือง สมรรถนะของผูบริหารและองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ี

รับผิดชอบของสำนักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาท่ี 6 พบวาสมรรถนะของผูบริหาร 

มีความสัมพันธกับองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

โดยมีคาความสัมพันธกันในทางบวกหรือมีความสัมพันธกันในลักษณะท่ีคลอยตามกัน 

  3.3 สมรรถนะประจำสายงานของผูบริหารดานการส่ือสารและจูงใจสงผลตอองคกร

แหงการเรียนรูของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

เขต 1 แสดงใหเห็นวาผูบริหารมีทักษะการส่ือสารในการโนมนาวจูงใจใหบุคลากรทุมเทแรงกาย 

และแรงใจทำงานอยางเต็มความสามารถ เพ่ือใหเกิดผลสำเร็จตามจุดมุงหมายขององคกร  

สรางความสัมพันธตอกัน มีการพูดคุยหรือสนทนาการติดตอกันโดยผานวาจาและลายลักษณอักษร  

รวมทั้งการใชกิริยาทาทางสื่อสารที่มีความหมาย แสดงความตองการที่กอใหเกิดความเขาใจระหวาง

กันและกันในการปฏิบัติงานภายในหนวยงาน ดังที่ สำนักงานคณะกรรมการขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา (2548: 17) กลาวถึงการส่ือสารและจูงใจวา คือ ความสามารถในการพูด 

เขียน สื่อสาร โตตอบในโอกาสและสถานการณตาง ๆ ตลอดจนสามารถชักจูงโนมนาวใหผูอื่นเห็น
ดวย ยอมรับ คลอยตามเพ่ือบรรลุจุดมุงหมายของการส่ือสาร ประกอบดวยตัวบงชี้ดังน้ี ตัวบงชี้ที่ 1 

ความสามารถในการพูดและเขียนในโอกาสตาง ๆ ตัวบงชี้ที่ 2 ความสามารถในการส่ือสารผานส่ือ
เทคโนโลยี และตัวบงชี้ที่ 3 ความสามารถในการจูงใจโนมนาวใหผูอื่นเห็นดวย ยอมรับ คลอยตาม 

เพ่ือบรรลุจุดมุงหมายของการส่ือสาร ดังน้ัน สรุปไดวาหากผูบริหารมีความสามารถและมีทักษะ 

ในการสื่อสารที่ดีแลวน้ัน จะเกิดความรวมมือรวมใจ เกิดความรัก ความสามัคคี ความเขาใจอันดี 

ตอกันระหวางบุคลากรในหนวยงาน หรือความรักและศรัทธาตอวิชาชีพ ตองานในหนาท่ีที่ปฏิบัติ

สอดคลองกับ จอหนสันและคาลดแวล (Johnston and Caldwel, 2001) ที่ไดศึกษาเร่ืองผูนำและ 
การเรียนรูในองคกรเพ่ือความเปนองคกรระดับโลก ผลการวิจัยพบวา โมเดลองคกรแหงการเรียนรู

ของเซงเก (Senge, 1990) สามารถใชพัฒนาโรงเรียนช้ันนำในระดับโลกได และผูบรหิารเปนส่ิงสำคัญ 

ที่จะนำและพัฒนาโรงเรียนใหเปนโรงเรียนชั้นนำในระดับโลกได ใน 4 มิติ คือ โครงสรางแบบรวมมือ
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รวมพลัง ชองทางการติดตอสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ การบูรณาการเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ และผูนำ 

ที่มุงเนนการเรียนรูโรงเรียนในระดับโลก   

 ผลการวิจัยฉบับนี้ พบวา สมรรถนะผูบริหารท่ีไมสงผลตอองคการแหงการเรียนรู คือ 

สมรรถนะดานพัฒนาศักยภาพบุคลากร ทั้งนี้เน่ืองมาจากผูบริหารสถานศึกษาสวนมากยังไมให 

ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทาท่ีควร ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากการไมไดรับงบประมาณ 

ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอยางเพียงพอ ซึ่งสอดคลองกับรายงานผลการวิจัยของสำนักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา (2553: ค) จากรายงานผลการสังเคราะหประเด็นปญหาการพัฒนา 

ขอเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา พบวา สาเหตุปญหาการพัฒนาครู 

และบุคลากรทางการศึกษา สามารถสังเคราะหประเด็นปญหาในการพัฒนาครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา 7 ประเด็น คือ 1) ขาดระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  

2) ขาดระบบบริหารจัดการท่ีเอ้ือตอการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) ขาดระบบ

สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนท่ีสงผลตอคุณภาพของผูเรียน 4) ขาดระบบการสงเสริม 

ความกาวหนาทางวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 5) ขาดขวัญกำลังใจในการทำงาน  

6) ขาดระบบสงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนท่ีเอ้ือตอการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร

ทางการศึกษา และ 7) ขาดระบบและกลไกในการบริหารจัดการท่ีดี ดังน้ัน ผูบริหารตองพิจารณา

พัฒนาบุคลากรเปนรายบุคคล มีการกำหนดและวิเคราะหหลักการพัฒนาท่ีเหมาะสม สามารถปฏิบัติ

ไดเนนหลักการมีสวนรวมใหครอบคลุม และสอดคลองตามบริบทของสถานศึกษาท่ีดวยรูปแบบ 

วิธีการพัฒนาท่ีหลากหลายใหตอเน่ืองอยางเปนระบบ  

 

ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะเพ่ือเปนแนวทางในการนำผลการวิจัยไปใช 
 1. ขอเสนอแนะเพื่อการนำไปใช 

  1.1 จากผลการวิจัยพบวาสมรรถนะประจำสายงานของผูบริหารดานการมีวิสัยทัศน 

มีระดับปฏิบัติต่ำท่ีสุด ดังน้ัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ

ควรมีการจัดอบรมเพื่อสงเสริมใหผูบริหารมีวิสัยทัศนกวางไกลตอการพัฒนาสถานศึกษาไดอยาง 
มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ โดยผูบริหารควรเปดโอกาสใหบุคลากรในสถานศึกษาและผูมี 

สวนเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวมในการกำหนดวิสัยทัศนของสถานศึกษาอยางเทาเทียมกันยอมรับ 
การแสดงความคิดเห็นในเชิงบวกและลบเพ่ือการพัฒนางานไดเปนอยางดียอมรับวิธีการหรือ 

นวัตกรรมใหม ๆ  เพ่ือนำมาสูการบริหารงานไดอยางเหมาะสม 

  1.2 จากผลการวิจัยพบวาองคกรแหงการเรียนรูดานความเชี่ยวชาญของบุคคล 

มีระดับปฏิบัติต่ำท่ีสุด ดังน้ัน สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของควรเห็น 

ความสำคัญและสนับสนุนการใหบุคลากรในโรงเรียนมีความคิดท่ีจะสรางสรรคผลงานส่ิงใหม ๆ  
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อยูเสมอ สามารถเลือกและหาวิธีพัฒนาตนเองเพ่ือสูความกาวหนา และความเปนเลิศในการปฏิบัติ

งานอยางเหมาะสม และมีวิสัยทัศนในการมองสภาพการทำงานและมีการพัฒนาศักยภาพของตน

ในการทำงานอยูเสมอ 

  1.3  จากผลการวิจัยพบวาสมรรถนะประจำสายงานของผูบริหารดานพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรไมสงผลตอองคการแหงการเรียนรู ดังน้ัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของควรจัดกิจกรรมเพื่อใหผูบริหารมีศักยภาพท่ีสามารถสงเสริม 

และพัฒนาบุคลากรอยางตอเน่ืองนำผลการประเมินบุคลากรมาใชในการวางแผนเพ่ือปรับปรุง  

และพัฒนาศักยภาพบุคลากรอยางเหมาะสม และสงเสริม สนับสนุน และเอ้ืออำนวยใหบุคลากร 

ในสถานศึกษาเขารับการอบรม สัมมนา ศึกษาตออยางตอเน่ือง 

  1.4 จากผลการวิจัยเก่ียวกับขอเสนอแนะในการสงเสริมสมรรถนะผูบริหารพบวา 

ผูบริหารควรมอบหมายงานใหตรงตามศักยภาพของบุคลากรอยางท่ัวถึง ควรฟงความคิดเห็นจาก 

ผูใตบังคับบัญชา กระจายงานใหทุกคนมีสวนรวมในการพัฒนาองคกร ใหความสำคัญในดาน 

การกระจายอำนาจอยางแทจริง และควรถายทอดขาวสารจากแหลงความรูทางการศึกษาใหแก

บุคลากรในโรงเรียนใหรับรูอยางท่ัวถึงกัน 

  1.5  จากผลการวิจยัเก่ียวกับขอเสนอแนะในการสงเสรมิการเปนองคกรแหงการเรียนรู

ของสถานศึกษาพบวา บคุลากรในสถานศึกษาตองมสีวนรวมในการกำหนดการพัฒนาในสถานศึกษา 

มสีวนรวมในการกำหนดวสิยัทัศนมคีวามสามคัคใีนหมูคณะท้ังดานความคดิและการยอมรบัสิง่ใหม ๆ 

ที่เปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา หมั่นศึกษาหาความรูเพ่ือพัฒนาตนเองอยูเสมอ   

 

 2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 

  2.1 ควรศึกษาองคประกอบสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอวัฒนธรรม

องคการของสถานศึกษา 

  2.2 ควรศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุของการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมุงสูการเปน
องคกรแหงการเรียนรู 

  2.3 ควรศึกษาแนวปฏิบัติที่เปนเลิศตอการเปนองคกรแหงการเรียนรู 
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สรุป 
 จากการศึกษาสมรรถนะประจำสายงานของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอองคกร 

แหงการเรียนรูของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

เขต 1 พบวา สมรรถนะประจำสายงานของผูบริหารสถานศึกษา อยูระดับมากทั้งในภาพรวมและ 

รายดาน สำหรับองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษาอยูระดับมากท้ังในภาพรวมและรายดาน 

สวนสมรรถนะประจำสายงานของผูบริหารสถานศึกษาสงผลตอองคกรแหงการเรียนรูของ 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 อยางมี 

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จำนวน 3 ดาน ไดแก การมีวิสัยทัศน การวิเคราะหและสังเคราะห 

และการส่ือสารและจูงใจ สำหรับการศึกษาปญหาอุปสรรคสมรรถนะประจำสายงานของผูบริหาร 

พบวาผูบริหารขาดความความยุติธรรมในการปฏิบัติงานรองลงมาตามลำดับดังน้ี  1)  การมอบหมายงาน

ใหตรงตามศักยภาพของบุคลากรอยางท่ัวถึง 2) การรับฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา  

3) การเปดโอกาสใหทุกคนมีสวนรวมในการพัฒนาองคกร 4) การใหความสำคัญในดานการ 

กระจายอำนาจอยางแทจริง การตรวจสอบ/กำกับไมใหใชเกินและใชไปในทางที่ผิด ดังน้ัน ผูบริหาร

ควรมีวิสัยทัศนกวางไกลตอการพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ และควรถายทอด

ขาวสารจากแหลงความรูทางการศึกษามาถายทอดใหบุคลากรในโรงเรียนใหมาก 
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ปริทัศนหนังสือ: ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการจัดการภัยพิบัติระหวางประเทศ 
BOOK REVIEW: INTRODUCTION TO INTERNATIONAL  

DISASTER MANAGEMENT 
 

นิภาพรรณ เจนสันติกุล/ NIPAPAN JENSANTIKUL1  
 

 

บทคัดยอ 

 หนังสือเรื่องความรูเบื้องตนเก่ียวกับการจัดการภัยพิบัติระหวางประเทศเลมนี้ ผูแตงคือ 

Damon P. Coppola พิมพครัง้ท่ี 2 พ.ศ. 2554 สำนักพิมพ Butterworth-Heinemann จำนวน 684 หนา 

แสดงใหเห็นถึงแนวโนมที่แยกจากกัน 2 ประการ คือ 1) ทุกประเทศเผชิญกับความเส่ียงเพ่ิมมากข้ึน
จากภัยพิบัติที่ทราบและไมทราบกอนหนาน้ี และ 2) ผลลัพธของภัยพิบัติที่มีผลกระทบทางลบซ่ึงทวี

ความรุนแรงย่ิงขึ้นตอชีวิตของประชาชน และส่ิงแวดลอม  

 

คำสำคัญ:  การจัดการภัยพิบัติ ความรวมมือระดับนานาชาติ การจัดการภาวะฉุกเฉิน การบรรเทา 

  ความเส่ียง  

 

ABSTRACT 

 The book is “Introduction to International Disaster Management”, which was 

written by Damon P. Coppola in 2011, published by Butterworth-Heinemann, 684 pages. 
This book is the juncture of two separate trends: 1) All countries face increased risk from a 

full range of known and previously unknown hazards and 2) disaster consequences are 

having greater adverse effects on populations and environments.  

 
Keywords:  Disaster management, International cooperation, Emergency Management,  

   Hazard Mitigation 

 

  1อาจารยประจำโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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บทสังเขปเนื้อหา 

 หนังสือเลมนี้มีเน้ือหา 11 บท โดยช้ีใหเห็นวาการจัดการภัยพิบัติแบบดั้งเดิมประกอบดวย 

4 ขั้นตอน ไดแก การบรรเทาผลกระทบ การเตรียมความพรอม การตอบสนองภัยพิบัติ และการฟนฟู 

ในทุก ๆ ขั้นตอน มีสวนเก่ียวของกับทุกคนซ่ึงมีความสำคัญและมีผลตอการจัดการภัยพิบัติที่ไมใช

เพียงแคองคการในระดับทองถ่ินเทาน้ันแตรวมถึงองคการในระดับชาติ ระดับนานาชาติ และระดับ

อื่น ๆ ดวย โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 บทท่ี 1 การจัดการภัยพิบัติ (The Management of Disasters) เปนการนำเสนอถึง 

ภูมิหลังของการจัดการภัยพิบัติ การจัดการภัยพิบัติสมัยใหม การจัดการภัยพิบัติของทั่วโลก ตลอดจน

การสรุปถึงเหตุการณสำคัญในอดีตของการจัดการ ผลกระทบ และแนวโนม ซึ่งในบทน้ีผูเขียนได

พยายามช้ีใหเห็นวาการจัดการภัยพิบัติในแตละประเทศน้ันอยูบนพ้ืนฐานขอมูลประวัติศาสตรของ

แตละประเทศ นอกจากน้ีไดอธิบายถึงบทบาทของสมัชชาสหประชาชาติที่ไดมีขอมติที่ 44/236  

วาดวยทศวรรษสากลแหงการลดภัยพิบัติทางธรรมชาติ (International Decade for Natural Disaster 

Reduction - IDNDR) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือลดการสูญเสียชีวิต ทรัพยสินและความเสียหายทาง

ดานเศรษฐกิจและสังคมอันเกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ และ ค.ศ. 1994 สหประชาชาติไดจัดใหมี

การประชุมระดับโลกวาดวยการลดภัยพิบัติทางธรรมชาติ (World Conference on Natural Disaster 

Reduction) ณ เมืองโยโกฮามา และไดรับรองแผนปฏิบัติการ Yokohama Strategy เพ่ือกำหนด

ใหการปองกันภัยพิบัติเปนสวนสำคัญของนโยบายการพัฒนาอยางย่ังยืน 

 บทท่ี 2 ความเส่ียง (Hazard) เปนบทท่ีใหรายละเอียดเก่ียวกับความเส่ียง ไดแก 

ความหมายของความเส่ียง การระบุความเส่ียง การวิเคราะหความเส่ียงตามประเภทของภัยพิบัติ 

อาทิ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภัยพิบัติทางเทคโนโลยีและภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอยางต้ังใจ ตลอดจน 

การจัดหาขอมูลที่มีลักษณะเฉพาะสำหรับภัยพิบัติ การนำไปประยุกต และการจัดอันดับภัยคุกคาม 

ที่นำเสนออยูในรูปของแผนภาพ แผนที่ และรูปรางหรือตัวเลข ซึ่งการระบุความเส่ียงควรระบุ 
ใหเห็นวาพ้ืนท่ีและประชาชนสวนใดบางท่ีจะไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติเปนอันดับแรกกอนท่ีจะ 

เกิดเหตุการณภัยพิบัติขึ้น (Atmanand, 2003: 292) 

 บทที่ 3 ความเส่ียงและความเปราะบาง (Risk and Vulnerability) เน้ือหาในสวนน้ีผูเขียน
ไดเกร่ินถึงองคประกอบของความเส่ียงในสถานการณที่มีความออนไหว เปราะบาง ดังน้ันการทำ 

ความเขาใจถึงแนวโนม การคำนวณความเปนไปไดและคุณคาผลลัพธ การประเมินความเสี่ยง  

การยอมรับความเส่ียง ทางเลือกและการรับรูความเสี่ยงจึงเปนเร่ืองสำคัญในการเตรียมความพรอม

กับการจัดการ  

 บทที่ 4 การบรรเทา (Mitigation) กลาวถึงการบรรเทาผลกระทบของความเส่ียง  
ซึ่งผูเขียนไดอธิบายความหมาย ตัวอยางรูปแบบของการบรรเทาความเส่ียงท้ังท่ีมีโครงสรางและไมมี
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โครงสราง การประเมินและการเลือกทางเลือกสำหรับการบรรเทาผลกระทบ ความสามารถ 

ในการตอบสนองการวัดความเสี่ยง การระบุและอธิบายถึงอุปสรรคที่มีผลตอการบรรเทาผลกระทบ

อยางมีประสิทธิภาพ 

 บทที่ 5 การเตรียมความพรอม (Preparedness) เปนการนำเสนอใหเห็นถึงกระบวนการ

การเตรียมความพรอมสำหรับภัยพิบัติของทุกภาคสวนท้ังในสวนของรัฐบาล ประชาชน สื่อมวลชน 

ในฐานะผูใหขอมูลสาธารณะ และกลาวถึงอุปสรรคของการเตรียมความพรอม 

 บทที่ 6 การตอบสนอง (Response) บทน้ีไดอธิบายใหเห็นวาการตอบสนองในระดับ

ระหวางประเทศน้ันเปนเร่ืองสำคัญท่ีควรตระหนัก เน่ืองจากการประเมินภัยพิบัตินั้นมีความซับซอน 

จึงควรสงเสริมการสรางความตระหนักกอนดำเนินการตอบสนอง และหลังดำเนินการตอบสนอง  

การคนหาและใหความชวยเหลือ การจัดหาอาหาร น้ำ ยารักษาโรค ที่พัก การดูแลสุขภาพอนามัย 

การบริการทางสังคม ความมั่นคงปลอดภัย การอพยพและการจัดหาท่ีอยูใหม การรักษาและ 

การจัดการความหายนะนั้นตองอาศัยการประสานงานระหวางหนวยงานอื่นๆ และอาสาสมัคร 

ซึ่งขั้นตอนการตอบสนองภัยพิบัติเปนเรื่องที่เก่ียวของกับทุกคนและชุมชนที่เสี่ยงกับภัยพิบัติจึงตอง

อาศัยความรวมมือในการจัดการและใชบทเรียน ประสบการณที่ผานมา วิเคราะห ระบุ จำแนก

ปญหาและรวมกันจัดการภัยพิบัติอยางเปนระบบ (Janssen, 2006: 40-43) และการระบุไดวา 

เมือ่เกิดภัยพิบตัขิึน้รฐับาลจะจดัการใหประชาชนไปอยูทีไ่หน จะทำอะไรเปนลำดบัถดัไป (Atmanand, 

2003: 292) 

 บทที่ 7 การฟนฟู (Recovery) รายละเอียดในบทน้ีกลาวถึงแนวคิดภาพรวมของการฟนฟู 

และผลกระทบของภัยพิบัติที่มีตอสังคม องคประกอบของการฟนฟู ประกอบดวย การระบุปจจัย 

ที่จำเปนและสามารถดำเนินการได โอกาสท่ีเหมาะสม ความย่ังยืน การสรางโครงสรางพ้ืนฐานใหม 

การเคล่ือนยายซากปรักหักพัง การทำใหบานและวิถีชีวิตกลับคืนสภาพเดิม การฟนฟูทางเศรษฐกิจ 

การบรรเทาหน้ีและประเด็นอื่นๆ ที่เก่ียวของ ตลอดจนการกลาวถึงประเภทของการฟนฟู ประเด็น 
ที่สำคัญในการพิจารณาสำหรับการฟนฟู 

 บทที่ 8 -10 เปนการอภิปรายถึงผูที่เขามามีสวนเก่ียวของในการจัดการภัยพิบัติระหวาง

ประเทศในบทบาทและบริบทท่ีแตกตางกัน ดังเชนใน บทท่ี 8 ผูมีสวนเก่ียวของตัวแทนภาครัฐ 

ในการจัดการภัยพิบัติ (Participants - Governmental Disaster Management Agencies) อธิบาย

ใหเห็นถึงบทบาทของตัวแทนจากภาครัฐบาล ที่พิจารณาถึงโครงสรางองคกร การใหความชวยเหลือ 
และประเภทของความชวยเหลือ สำหรับ บทที่ 9 ผูมีสวนเก่ียวของตัวแทนองคการไมแสวงหากำไร 

(ทั้งภาคเอกชนและนักวิชาการ) (Participants - Nongovernmental Organizations (Including the 

Private Sector and Academia)) กลาวถึงบทบาทขององคการไมแสวงหากำไรท่ีครอบคลุม 

ทั้งภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา และปดทายดวย บทท่ี 10 ผูมีสวนเก่ียวของ-ตัวแทนพหุพาคี

และสถาบันการเงินนานาชาติ Participants-Multilateral Organizations and the International 
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Financial Institutions เปนบทท่ีกลาวถึงบทบาทขององคการท่ีมีความหลากหลายและสถาบัน

ทางการเงินระหวางประเทศ ซึ่งจาก 3 บทขางตนแสดงใหเห็นถึงผูที่ เขามามีสวนเก่ียวของ 

ในการจัดการภัยพิบัติหลายฝายดวยกันอันเปนรูปแบบการทำงานแบบเครือขายท่ีตองดำเนินการ 

รวมกัน โดยเขาใจปญหารวมกัน สื่อสาร ปรึกษาหารือ และตัดสินใจรวมกันเพ่ือจัดการภัยพิบัติ 

ที่เกิดข้ึนในลักษณะท่ีเรียกวา “เครือขายทางนโยบาย” (วสันต เหลืองประภัสร, 2553: 62) หมายถึง 

การทำงานของหนวยงานหลายระดับเขามาเก่ียวของ ที่มีทั้งรัฐบาลกลาง ประชาชน ชุมชน องคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน และภาคประชาสังคม รวมกันขับเคล่ือนเพ่ือใหเกิดกระบวนการจัดการอยาง

เปนระบบ (Hill, 2005: 69) 

 บทที่ 11 ขอพิจารณาพิเศษ (Special Considerations) เปนบทสรุปที่แสดงใหเห็นถึง 

การจัดการภัยพิบัติระหวางประเทศ ตองประกอบดวย การประสานงาน ความเปนมาตรฐาน อำนาจ

สูงสุดของรัฐบาล ความสามารถในการสรางความเสมอภาคในการกระจายและบรรเทา พรอมทั้ง

เสนอตัวอยางเหตุการณภัยพิบัติสำคัญ ไดแก Hurricane Katrina สึนามิ พ.ศ. 2547 เปนตน  

ซึ่งความรวมมือการประสานงานกันน้ันควรเกิดขึ้นในทุกระดับ เน่ืองจากประเทศสวนใหญไมสามารถ

จัดการปญหาและส่ิงทาทายตาง ๆ ไดดวยตนเองเพียงลำพัง (กิตติภูมิ วิเศษศักด์ิ, 2554: 37) หากแต

ควรมีการประสานงานติดตอกันในทุกระดับเพ่ือแลกเปล่ียนขอมูลและรวมกันชวยเหลือ ฟนฟู 

 

บทวิจารณ 
 เม่ือผูอานอานครบ 11 บท จะพบวา หนังสือเลมนี้มีจุดเดนท่ีโครงสรางการเขียนและ 

การนำเสนอเน้ือหาท่ีมีรายละเอียดชัดเจนพรอมยกตัวอยางประกอบการนำเสนอจึงเปนประโยชน

อยางมากตอผูอานทุกทานท่ีเก่ียวของในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ รวมถึงผูที่สนใจศึกษา

ประเด็นดานนโยบายและการจัดการภัยพิบัติ โดยแตละบทไดนำเสนอใหเห็นสาระสำคัญของผูแสดง 
ที่มีบทบาทสำคัญ ไดแก ผูมีสวนเก่ียวของจากภาครัฐบาล ภาคเอกชน องคการไมแสวงหากำไร 

องคการระดับนานาชาติและสถาบันการเงินนานาชาติที่มีความหลากหลายเขามามีสวนรวม 

ตอกระบวนการจัดการภัยพิบัติ 4 ขั้นตอน ประกอบดวย การบรรเทาผลกระทบ การเตรียม 

ความพรอม การตอบสนองภัยพิบัติ และการฟนฟูอยางเปนระบบ ซึ่งท้ังหมดน้ีเปนการสะทอนขอมูล
ใหเห็นภาพของการจัดการภัยพิบัติวา “การจัดการภัยพิบัติมิใชการจัดการท่ีจะดำเนินการใหประสบ

ความสำเร็จไดดวยองคการใดองคการหน่ึงเดียวเทาน้ัน หากเกิดจากการประสานความรวมมือ  
การทำงานแบบเครือขายขององคการทุกระดับที่จำแนกหนาท่ีและภารกิจการทำงานอยางชัดเจนและ

เกิดความสัมพันธระหวางประเทศข้ึนทามกลางความยุงเหยิงและซับซอน แตความชวยเหลือระหวาง

ประเทศท่ีเกิดขึ้นน้ันแตละประเทศสามารถถายทอดประสบการณการจัดการภัยพิบัติของประเทศ 
ตนสูประเทศอ่ืนได” เน่ืองจากการจัดการภัยพิบัติใหสำเร็จนั้นไมสามารถดำเนินการไดดวยหนวยงาน

ใดหนวยงานหน่ึงเพียงลำพัง หากแตตองพ่ึงพิงระบบการจัดการซ่ึงกันและกัน โดยเร่ิมตนจากการให
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ความสำคัญกับ “เหตุการณ” ที่เกิดขึ้น และการสงเสริมใหประชาชน สื่อมวลชนตระหนักและตื่นตัว

กับเหตุการณภัยพิบัติและสงเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยมากข้ึน เพราะหากพิจารณาจากเหตุการณ 

ภัยพิบตัทิีผ่านมาในประเทศไทยจะพบวาเม่ือเกิดเหตุการณวิกฤต ประชาชนจะต่ืนตระหนกและสับสน
ไมสามารถเตรียมความพรอมรับมือกับเหตุการณไดและนำไปสูความโกลาหลและไรระเบียบ ในขณะ

เดียวกันส่ือมวลชนมุงนำเสนอขาวท่ียังไมผานการวิเคราะหและมีขอมูลท่ีชัดเจน สงผลกระทบตอ 

การทำงานหลายภาคสวนหรือบางครั้งการนำเสนอขาวเพียงบางสวนเทาน้ัน (ผูจัดการออนไลน, 

2555) ขาดการทำหนาท่ีตรวจสอบ ติดตามและต้ังคำถาม และควรนำประเด็นปญหาน้ันมาอภิปราย

ถกเถียงสาธารณะ (Birkland, 2004: 341) เพ่ือใหเกิดการเรียนรูรวมกันถึงเหตุการณที่ผานมาวามี 

ขอบกพรองในการดำเนินการอยางไรบาง พรอมทั้งการใหความรูและการศึกษากับประชาชน ซึ่งจะ

สงผลใหประเทศสามารถกลับคืนสูสภาวะปกติไดเร็ว เชนเดียวกับประเทศญ่ีปุนท่ีแมวาจะประสบ

ปญหาภัยพิบัติหลายครั้งและมีความสูญเสียจำนวนมาก แตสามารถกลับคืนสภาพเดิมไดอยาง

รวดเร็ว เน่ืองจากความมีระเบียบวินัยของประชาชนและการตัดสินใจของผูนำ ดังน้ันหนังสือเลมนี้ 

จะเปนประโยชนอยางมากสำหรับการนำไปใชเพ่ือลดความเส่ียงระดับบุคคล ระดับครัวเรือน ระดับ

ชุมชน และระดับนโยบาย 
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1.  ชื่อเรื่อง (Title) ตองมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
2.  ชื่อผูเขียน (Author) ตองมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

3.  บทคัดยอภาษาไทย ความยาว 15-20 บรรทัด (300-350 คำ) โดยใหสรุปเนื้อหาของ

บทความท้ังหมดใหเขาใจที่มาของการทำวิจัย วิธีการโดยยอ ผลที่ไดจากการวิจัย และนำไปใช

ประโยชนอยางไร และไดผลลัพธอยางไร 
4.  คำสำคัญภาษาไทย ไมเกิน 5 คำ (ไมใชวลี หรือ ประโยค) 

5.  บทคัดยอภาษาอังกฤษ แปลจากบทคัดยอภาษาไทย มีขนาดและเน้ือหาเหมือนกับ

บทคัดยอภาษาไทย 

6.  คำสำคัญภาษาอังกฤษ (Keywords) แปลจากคำสำคัญภาษาไทย 

7.  บทนำ (Introduction) ชี้ใหเห็นความสำคัญของเรื่องที่ทำ และขอบขอบเขตของปญหา
วิจัย 
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8.  วัตถุประสงค (Objective) ระบุวัตถุประสงคการวิจัย หรือวัตถุประสงคเฉพาะท่ีนำเสนอ 

ในบทความวิจัยน้ี 

9.  วิธีดำเนินการ (Material and Method) อธิบายวิธีการดำเนินการวิจัยในสาระสำคัญ 

ที่จำเปน โดยกลาวถึงวิธีการสุมกลุมตัวอยาง ที่มาของกลุมตัวอยาง แหลงท่ีมาของขอมูล การเก็บ

และรวบรวมขอมูล การใชเคร่ืองมือ สถิติที่ใชในการวิจัยและการวิเคราะหขอมูล 

10.  ผลการวิจัย (Result/Finding) แสดงผลที่เกิดขึ้นจากการวิจัยโดยตรง ซึ่งอาจ 

มีภาพประกอบ แผนภูมิ ตารางหรือการส่ือในลักษณะอ่ืน ๆ ที่เขาใจไดงาย 

11.  อภิปรายผล (Discussion) อภิปรายและอางอิงใหเห็นวาผลการวิจัยดังกลาวน้ัน ไดสราง

องคความรูใหม ในสวนใด และอธิบายปรากฏการณที่เกิดจากผลการดำเนินงานใหเห็นเปนรูปธรรม

ไดอยางไร เหมือนหรือแตกตางจากผลการวิจัยอ่ืน ๆ 

12.  ขอเสนอแนะ (Suggestion) แนะนำการนำไปใช และแนะนำเพ่ือนำไปตอยอดการวิจัย 

13.  สรุป (Conclusion) สรุปประเด็นขางตนทุกขอใหไดความกะทัดรัด ประมาณ 1 ยอหนา 

14. เอกสารอางอิง (Reference) ใหดูการลงรายการเอกสารอางอิงทายบทความประกอบ

ขางตน 

การพิมพ ขนาดตัวอักษร และความหางระหวางบรรทดั 

ใหพิมพตนฉบับดวยโปรแกรม Microsoft Word 2007 มีความยาวรวมทุกรายการ (ชื่อเรื่อง-

เอกสารอางอิง และตาราง) จำนวน 15-20 หนา (4,500-6,000 คำ) ขนาดกระดาษ A4 หางจากขอบ

ทุกดาน 1 นิ้ว ใชแบบอักษร AngsanaNew ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระยะหางระหวางบรรทัด 

1 เคาะ (Single Space) โดยมีรายละเอียดแตละรายการดังตอไปนี้ 

1.  ชื่อเรื่อง (Title) ขนาดตัวอักษร 20 จุด/หนา จัดไวกลางหนากระดาษ 

2.  ชื่อผูเขียน (Author) และหัวขอ “บทคัดยอ” หรือ “Abstract” ขนาดตัวอักษร 18 จุด/หนา 
จัดไวกลางหนากระดาษ 

3.  คำสำคัญ (Keywords) และ หัวขอหลัก (Heading) ขนาดตัวอักษร 18 จุด/หนา เน้ือหา

ของคำสำคัญขนาดตัวอักษร 16 จุด จัดชิดขอบกระดาษดานขวา 

4.  ชื่อขอหัวขอรอง (Sub-heading) และชื่อตารางขนาด 16 จุด/หนา ขอความในตาราง
ขนาดตัวอักษร 14 จุด จัดไวกลางหนากระดาษ 

5.  ความหางระหวางขอความ เมื่อสิ้นสุดเน้ือหาแลวข้ึนหัวขอหลักเคาะ 2 ครั้ง เน้ือหา

บรรทัดใหมถัดจากหัวขอใหเคาะ 1 ครั้ง ตามปกติ 
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การลงรายการเอกสารอางอิงในเนื้อเรื่องของบทความ (Citation) 

การอางอิงในเน้ือหาของบทความ ใชการอางแบบนาม-ป (Author-year) ปรากฏแทรกอยูใน

เน้ือหาของบทความ (In-text Citation) มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1.  การอางอิงมี 2 แบบ คือ แบบท่ีชื่อผูแตงอยูในวงเล็บ และท่ีชื่อผูแตงอยูนอกวงเล็บ 

 แบบที่ 1 ชื่อผูแตงอยูในวงเล็บ ใหเรียงตามลำดับ ขอความที่อางถึง...(ชื่อ//นามสกุล 

ผูแตง,/ปที่พิมพ:/หมายเลขหนาท่ีอาง)/ ถาผูแตงเปนชาวตางชาติ ใชเฉพาะนามสกุล เชน 

 ...ชาวเขามีคุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดีขึ้น (ประไพ  อุดมทัศนีย, 2530: 20) 

 ...จึงคนหาขอมูลโดยการใชหองสมุดอื่น ๆ (Taylor, 1968: 181-182) 

 แบบท่ี 2 ชื่อผูแตงอยูนอกวงเล็บ ใหเรียงตามลำดับ ชื่อผูแตง/(ปที่พิมพ:/หมายเลข

หนาท่ีอาง)/ขอความท่ีอาง... ถาผูแตงเปนชาวตางชาติ เมื่อนามสกุลของผูแตงอยูนอกวงเล็บ 

ตองเขียนนามสกุลของผูแตงเปนภาษาอังกฤษไวในวงเล็บดวย เชน 

 ประไพ  อุดมทัศนีย (2530: 20) ไดกลาวถึงเปาหมายของการดำเนินงาน... 

 เทเลอร (Taylor, 1968: 181-182) ไดแสดงความเห็นไววา เมื่อบุคคลตองการขอสนเทศ... 

2.  การอางอิงท่ีไมระบุหมายเลขหนา ใหเรียงเลียนตามขอ 1 ตางเพียงตัดหมายเลขหนา

ออกเทาน้ัน 

3.  การลงรายการอางอิง 

 3.1  ใหตัดยศ ตำแหนงทางวิชาการ วิชาชีพ ฐานะการสมรสออก เชน ศาสตราจารย  

ดร.เปล้ือง ณ นคร ใหเขียนวา (เปลื้อง  ณ นคร, 2536: 42) 

 3.2  กรณีผูแตงใชนามแฝง ใหใชนามแฝงตามท่ีปรากฏจริง เชน (หยก บรูพา, 2525: 41-45) 

 3.3  กรณีผูแตงเปนชาวตางประเทศ ใหใชเฉพาะนามสกุลเทาน้ัน เชน Douglas 

Cockerell ใหเขียนวา (Cockerell, 1985: 56-60) หากนามสกุลของผูแตงอยูนอกวงเล็บ ตองเขียน
นามสกุลของผูแตงเปนภาษาอังกฤษไวในวงเล็บดวย เชน คอกเกอรเรลล (Cockerell, 1985: 56-60) 

อธิบายวา... 

 3.4  กรณีผูแตงคนไทย เขียนเอกสารเปนภาษาตางประเทศ ใหใสชื่อและนามสกุล เชน 
เกษม สุวรรณกุล ใหเขียนวา (Kasem Suwanagul, 1982: 60-75) 

 3.5  กรณีผูแตงมีฐานันดรศักด์ิ บรรดาศักด์ิ สมณศักด์ิ หรือเปนองคกร หนวยงาน ใหคง

ไวตามเดิม เชน (กรมหม่ืนนราธิปพงศประพันธ, 2516: 16-25), (สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ 
[จวน อุฏฐายี], 2512: 95), (สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย, 2540: 27) 

 3.6  กรณีผูแตงหลายคน 

   ผูแตง 2 คน ใหระบุผูแตงทั้ง 2 คน โดยมีคำวาและค่ันระหวางกลาง เชน (ชุติมา  

สัจจานันท และนันทิพา มีแตม, 2530: 17-25), (Marks and Neilwson, 1991: 26-29) 
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   ผูแตง 3-6 คน ใหระบุผูแตงทุกคน โดยใชเคร่ืองหมายจุลภาค (,) คั่นผูแตงทุกคน  

ยกเวนคนสุดทายใหคันดวยคำวา “และ” เชน (เจือ สตะเวทิน, ฐะประนีย นาครทรรพ และประภาศรี 

สีหอำไพ, 2519: 98-100) 

   ผูแตงมากกวา 6 คน ใหระบุเฉพาะช่ือ 3 คนแรก และตามดวยคำวา “และคณะ” 

ถาเปนภาษาตางประเทศใหตามดวยคำวา “and other” หรือ “et al” (กอบแกว  โชติกุญชร, สุกานดา  

ดีโพธ์ิกลาง, กาญจนา  ใจกวาง และคณะ, 2540: 42), (Sarton, Saffdy, Gate et al., 1982: 67) 

 3.7  อางเอกสารของผูแตงคนเดียวกัน และมีหลายเร่ือง แตมีปที่พิมพเดียวกัน ใหใส ก 

ข ค กำกับ หรือ a b c ถาเปนภาษาตางประเทศ เชน (ธานินทร กรัยวิเชียร, 2520 ก: 64-75), 

(ธานินทร  กรัยวิเชียร, 2520 ข: 52-55) 

 3.8  กรณีอางอิงเน้ือหาท่ีเหมือนกัน สอดคลองกัน หรือ มีความหมายเดียวกัน ของผูแตง

หลายคน ใหระบุผูแตงและรายละเอียดทุกคนโดยใชเคร่ืองหมายอัฒภาค (;) คั่น เชน (ธงชัย 

สันติวงษ, 2533: 45-47; นิพนธ  จิตตภักดี และทิพาพันธ  สังฆพงษ, 2547: 15) 

 3.9  กรณีที่เอกสารไมปรากฏปที่พิมพ ใหลงรายการวา ม.ป.ป. หรือ n.d. ในกรณีภาษา

ตางประเทศ เชน (นริศรา  ฐีตะธรรมานนท และคณะ, ม.ป.ป.: 12) 

 3.10 กรณีอางเอกสารตอจากเอกสารอ่ืน 

   1) หากใหความสำคัญกับเอกสารตนฉบับเดิมมากกวา ใหลงรายการของเอกสาร

ตนฉบับ ตามดวยคำวา “อางถึงใน” หรือ “quoted in” หรือ “cited by” ในกรณีเอกสารภาษาอังกฤษ 

แลวจึงอางรายการเอกสารรอง เชน (ม.ล.จอย นันทิวัชรินทร, 2514: 110 อางถึงใน วัลลภ  

สวัสดิวัลลภ, 2534: 171), (Felix, 1993: 17 quoted in Rampel, 1994: 94) 

   2) หากใหความสำคัญกับเอกสารรองมากกวา ใหลงรายการเอกสารรองตามดวย

คำวา “อางจาก” หรือ “quoting” หรือ “citing” ในกรณีภาษาตางประเทศ แลวจึงอางรายการเอกสาร
ตนฉบับเดิม เชน (วัลลภ  สวัสดิวัลลภ, 2534: 171 อางจาก ม.ล.จอย  นันทิวัชรินทร, 2514: 110), 
(Rampel, 1994: 94 citing Felix, 1993: 17) 

 3.11 กรณีเอกสารอางอิงไมปรากฏช่ือผูแตง แตปรากฏช่ือบรรณาธิการ (ed.) ผูรวบรวม 

(comp.) หรือ ผูแปล (trans.) ใหลงชื่อบรรณาธิการ ผูรวบรวม หรือผูแปล เชน (สัมพัฒน 
มนัสไพบูลย, บรรณาธิการ, 2541: 25), (Normans, ed., 1999: 68-72) 

การลงรายการเอกสารอางอิงทายบทความ (Reference) 

ใชการลงรายการอางอิงแบบสมาคมจิตวิทยาอเมริกา (American Psychological Association, 
APA) ระบุเฉพาะรายการท่ีถูกอางอิงในเน้ือหาของบทความเทาน้ัน โดยใหเรียงเอกสารภาษาไทย 

ไวกอนภาษาอังกฤษ และใหเรียงเอกสารปฐมภูมิไวกอนเอกสารทุติยภูมิ แสดงการลงรายการเพ่ือเปน
ตัวอยางดังน้ี 
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1. หนังสือท่ัวไป ใหลงรายการเรียงตามลำดับ ผูแตง.//(ปที่พิมพ).//ชื่อหนังสือ.//ชื่อชุด

หนังสือและลำดับที่ (ถามี).//เลมที่ใชอาง (ถามี).//(ครั้งท่ีพิมพ).//สถานท่ีพิมพ:/สำนักพิมพ. เชน  
เทพนารินทร ประพันธพัฒน. (2548). วศิวกรรมเคร่ืองมือ (Tool engineering). กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร. 

Longman, S. V. (2004). Page and stage: An approach to scrip analysis. Boston, MA:  

 Pearson. 

2.  หนังสือรวมเร่ือง ใหลงรายการเรียงตามลำดับ ผูเขียนบทความ.//(ปที่พิมพ).//ชื่อ

บทความ./ใน/ชื่อบรรณาธิการ, ตำแหนง (ถามี)//ชื่อหนังสือรวมเร่ือง//(หมายเลขหนาบทความ).//ชื่อ

จังหวัดท่ีพิมพ:/ชือ่สำนกัพิมพ. เชน  

สปุราณี  แจงบำรงุ. (2546). ปรมิาณสารอาหารอางองิท่ีควรไดรบัประจำวัน. ใน สุปราณี แจงบำรุง  

 และคณะ, บรรณาธิการ. ปรมิาณสารอาหารอางองิท่ีควรไดรบัประจำสำหรบัคนไทย 

 พ.ศ. 2546 (พิมพครั้งที่ 3 หนา 21-26). กรุงเทพฯ: โรงพิมพองคการรับสงสินคาและ 

 พัสดุภัณฑ (รสพ). 

3. หนังสือแปล ใหลงรายการเรียงตามลำดับ ชื่อผูแตง.//(ปที่พิมพ).//ชื่อหนังสือแปล.//

แปลจาก/ชื่อหนังสือตนฉบับ//(พิมพครั้งท่ี).//โดย/ชื่อผูแปล.//สถานท่ีพิมพ:/สำนักพิมพ. เชน 

พารกินสัน, ซี บอรทโคท และรัสตอมจิ, เอ็ม เค. (2536). การบริหารยุคใหม. แปลจาก Rarlities in  

 management.  โดย เริงศักด์ิ  ปานเจริญ.  กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 

4.  วิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ ใหลงรายการเรียงตามลำดับ ผูเขียนวิทยานิพนธ.//(ปที่

วิจัยสำเร็จ).//ชื่อวิทยานิพนธ.//วิทยานิพนธปริญญา(ระดับ)/ชื่อสาขาวิชา/สังกัดของสาขาวิชา/

มหาวิทยาลัย. เชน 

เข็มทอง  ศิริแสงเลิศ. (2540). การวิเคราะหระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

 อาชีวศึกษาเอกชนกรุงเทพมหานคร. ดุษฎีนิพนธปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
 สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

5.  รายงานการวิจัย ใหลงรายการเรียงตามลำดับ ชื่อผูวิจัย.//(ปที่พิมพ).//รายงานการวิจัย

เร่ือง/...//สถานท่ีพิมพ:/ผูจัดพิมพ. เชน 

ชวนพิศ สุทัศนเสนีย. (2534). รายงานการวิจัยเรื่อง การใชและไมใชบริการกฤตภาคของ 
 นักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง. 

6.  วารสาร ใหลงรายการเรียงตามลำดับ ชื่อผูเขียนบทความ.//(ปที่พิมพ,/เดือน).//ชื่อ

บทความ./ชื่อวารสาร,//ปที่/(ฉบับที่),เลขหนาบทความ. เชน 

ประหยัด หงษทองคำ. (2544, เมษายน). อำนาจหนาท่ีของรัฐสภาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ  
 พ.ศ.2540. รัฐสภาสาร, 49 (4), 1-16. 
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7.  หนังสือพิมพและกฤตภาค ใหลงรายการเรียงตามลำดับ ชื่อผูเขียนบทความ.//(ปที่

พิมพ,/เดือน/วันท่ี).//ชื่อบทความ./ชื่อหนังสือพิมพ,/เลขหนาบทความ. เชน 

ทีมขาวเศรษฐกิจ. (2545, กันยายน 18). ผลพวงแหงการพัฒนา 4 ทศวรรษ บทเรียนแผน 9 – กาว 

 อยางย่ังยืน. มติชน, 7. 

8.  อินเทอรเน็ตหรือเวิลดไวดเว็บ ใหลงรายการเรียงตามลำดับ ชื่อผูจัดทำเว็บไซต.//(ปที่

เขาถึง).//ชื่อเว็บไซต./<แหลงท่ีอยูท่ีเขาถึงได>/(วัน/เดือนที่เขาถึง). เชน 

มหาวิทยาลัยนเรศวร, สำนักหอสมดุ. (2548). ฐานขอมลูทรัพยากรหองสมดุ. <http://library.nu.ac.th/>  

 (1 ตุลาคม) 

 

การเขียนบทวิจารณหนังสือ ใหประกอบดวย ชื่อเรื่อง ชื่อผูเขียน บทนำ บทวิจารณ บทสรุป 

และเอกสารอางอิง โดยเรียงลำดับดังน้ี 

1. ชื่อเร่ือง ตองมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และส่ือความหมายไดชัดเจน โดยอาจต้ัง

ตามชื่อหนังสือที่วิจารณ ตั้งชื่อตามตามจุดมุงหมายของเร่ือง หรือตั้งชื่อดวยการใหประเด็นชวนคิด 

2. ชื่อผูเขียน ตองมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

3. บทนำ เปนการเขียนนำเก่ียวกับเรื่องที่จะวิจารณ เชน ชื่อหนังสอื ชื่อผูแตง ความเปนมา

ของหนังสือ และอธิบายเหตุจูงใจที่ทำใหวิจารณหนังสือนั้น 

4. บทวิจารณ เปนสวนแสดงความคิดเห็นและรายละเอียดในการวิจารณ โดยเสนอแนะ

จุดเดนและจุดบกพรองของเร่ืองอยางมีหลักเกณฑและเหตุผล หากตองการเลาเร่ืองยอ ควรเขียน 

เลาอยางสั้น ๆ เพราะการวิจารณไมใชการสรุปเรื่อง แตเปนการแสดงความคิดเห็นของผูวิจารณ 

ตอหนังสือเร่ืองนั้น ผูเขียนตองการสื่อความหมายอะไรมายังผูอานหนังสือ และสื่อสารชัดเจนหรือไม 

อยางไร ถาประเด็นในการวิจารณมีหลายประเด็นควรนำเสนอตามลำดับ เพ่ือใหผูอานบทวิจารณ
เขาใจงายไมสับสน ในกรณีที่มีจุดเดนและจุดดอยควรเขียนถึงจุดเดนกอนแลวจึงกลาวถึงจุดดอย 
เพ่ือใหเกียรติและแสดงใหเห็นวาการวิจารณ คือการสรางสรรคไมใชการทำลาย  

5. บทสรุป เปนการเขียนสรุปความคิดทั้งหมดท่ีวิจารณและใหแงคิด หรือขอสังเกตท่ีเปน

ประโยชนตอผูอาน นอกจากน้ียังชวยใหผูอานไดทบทวนประเด็นสำคัญของเร่ืองและความคิดสำคัญ

ของผูวิจารณ 

6. เอกสารอางอิง ใชการลงรายการอางอิงแบบสมาคมจิตวิทยาอเมริกา (American 
Psychological Association, APA) ระบุเฉพาะรายการท่ีถูกอางอิงในเน้ือหาของบทความเทาน้ัน 

โดยใหเรียงตามลำดับอักษร และเอกสารภาษาไทยไวกอนภาษาอังกฤษ 
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องคประกอบและรูปแบบการพิมพบทความปริทัศน ประกอบดวย ชื่อเรื่อง ชื่อผูเขียน บทนำ 

บทปริทัศน บทสรุป และเอกสารอางอิง 

1. ชื่อเรื่อง ตองมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และส่ือความหมายไดชัดเจน  

2. ชื่อผูเขียน ตองมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

3. บทนำ กลาวถึงความนาสนใจของเร่ืองท่ีนำเสนอ และเปนการเขียนนำไปสูเน้ือหาแตละ

ประเด็น  

4. บทปริทัศน เปนการเขียนวิพากษงานวิชาการ ที่มีการศึกษาคนควาอยางละเอียด 

วิเคราะหและสังเคราะหองคความรู ทั้งทางกวางและทางลึกอยางทันสมัย โดยช้ีใหเห็นแนวโนมที่ควร

ศึกษาและพัฒนาตอไป 

5. บทสรุป เปนการเขียนสรุปเรื่องที่นำเสนอ พรอมขอเสนอแนะเก่ียวกับเรื่องดังกลาว 

6. เอกสารอางอิง ใชการลงรายการอางอิงแบบสมาคมจิตวิทยาอเมริกา (American 

Psychological Association, APA) ระบุเฉพาะรายการท่ีถูกอางอิงในเน้ือหาของบทความเทาน้ัน 

โดยใหเรียงตามลำดับอักษร และเอกสารภาษาไทยไวกอนภาษาอังกฤษ 

การพิมพตนฉบับวิจารณหนังสือและบทความปริทัศน ใหพิมพดวยโปรแกรม Microsoft 

Word 2007 มีความยาวรวมทุกรายการ ไมเกิน 20 หนา ขนาดกระดาษ A4 หางจากขอบทุกดาน  

1 นิ้ว ใชแบบอักษร AngsanaNew ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระยะหางระหวางบรรทัด 1 เคาะ 

(Single Space) ชื่อเรื่องใชขนาดตัวอักษร 20 จุด/หนา จัดไวกลางหนากระดาษ ชื่อผูเขียนใชขนาด 

ตัวอักษร 18 จุด/หนา จัดไวกลางหนากระดาษ หัวขอหลักใชขนาดตัวอักษร 18 จุด/หนา จัดชิดขอบ

กระดาษดานซาย เน้ือหาใชขนาดตัวอักษร 16 จุด จัดขอความกระจายแบบไทย 

 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2555 
Vol.3 No. 2 July-December 2012 190

ขั้นตอนการพิจารณาตีพิมพผลงานวิชาการในวารสารสังคมศาสตรวิจัย 

ผูเขียนแกแลวสงคืน 

ไมผานสงกลับ 

รับบทความ 

บรรณาธิการ 

ผูกล่ันกรองคุณภาพทางวิชาการ 

ตีพิมพโดยไมตองแกไข ตีพิมพโดยมีการแกไข 

ผูเขียนแกไขแลวสงคืนใหกองบรรณาธิการ 

กองบรรณาธิการสงใหผูเขียนแก 

กองบรรณาธิการสงใหผูกลั่นกรองตรวจสอบ 

ผูกลัน่กรองตรวจสอบแลวสงคืนกองบรรณาธกิาร 

โรงพิมพจัดทำตนฉบับแลวสงกองบรรณาธกิาร 

กองบรรณาธิการตรวจสอบและสงโรงพิมพ 

กองบรรณาธกิารสงตพีมิพเผยแพร 

แจงใหผูเขียนทราบ 

ไมรับตีพิมพ 

กองบรรณาธิการกลั่นกรองเบ้ืองตน 
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หนังสือนำสงบทความวิจัย 
 

วันท่ี ....... เดือน .......... พ.ศ. .......... 

 

เรียน  บรรณาธิการวารสารสังคมศาสตรวิจัย 

เรื่อง  นำสงบทความวิจัย 

สิ่งท่ีสงมาดวย  1. เอกสารบทความวิจัยจำนวน 3 ชุด 

   2. CD บทความวิจัยจำนวน 1 แผน (พิมพดวยโปรแกรม Microsoft word 2007) 

 ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว ชื่อ และ นามสกุล ………………………………………...........……………….…….....……… 

 I, Mr./Mrs./Miss Name & Surname ………………………………………………………………..…............................... 

(ชาวไทยระบุทั้งชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ชาวตางชาติระบุเฉพาะช่ือภาษาอังกฤษ) 

ที่อยูเพ่ือการติดตอโดยละเอียด .................................................................................... แขวง/ตำบล............................................. 

เขต/อำเภอ ............................จังหวัด ................................รหัสไปรษณีย ...................... โทรศัพท.................................................  

โทรศัพทเคล่ือนที่...........................................โทรสาร ............................................... E-mail: ………........................................... 

 ขอสงบทความวิจัย    ไมเปน หรือ    เปนสวนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตร.......................................................... 

สาขา......................................... มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา .............................................................. ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1. ชื่อบทความภาษาไทย ............................................................................................................................................................. 

2. ชื่อบทความภาษาอังกฤษ ........................................................................................................................................................ 

3. เจาของผลงาน (ระบุคำนำหนาชื่อ นาย  นาง  นางสาว พระมหา เปนตน ซึ่งไมใชตำแหนงงาน/ตำแหนงทางวิชาการ) 

    คนท่ี 1 ชื่อ (ภาษาไทย)..............................................................(ภาษาอังกฤษ)........................................................................ 

 ตำแหนงงาน/ตำแหนงทางวิชาการ .............................................................................................................................. 

 สถานท่ีทำงาน/สถาบันการศึกษา ................................................................................................................................ 

    คนท่ี 2 ชื่อ (ภาษาไทย)..............................................................(ภาษาอังกฤษ)........................................................................ 

 ตำแหนงงาน/ตำแหนงทางวิชาการ ............................................................................................................................... 

 สถานท่ีทำงาน/สถาบันการศึกษา ................................................................................................................................ 

    คนท่ี 3 ชื่อ (ภาษาไทย)..............................................................(ภาษาอังกฤษ)........................................................................ 

 ตำแหนงงาน/ตำแหนงทางวิชาการ .............................................................................................................................. 

 สถานท่ีทำงาน/สถาบันการศึกษา ................................................................................................................................ 

    ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนเปนความจริงทุกประการ นอกจากน้ี ผลงานดังกลาวยังไมเคยเผยแพรในท่ีใด 

ไมไดอยูในขั้นตอนการพิจารณาเพ่ือเผยแพรในที่อื่น และจะไมสงเพ่ือเผยแพรในท่ีใดภายใน 90 วัน  

 

 จึงขอสงบทความมาเพ่ือพิจารณา 

 

 ขอแสดงความนับถือ รับบทความเม่ือวันท่ี........ เดือน........... พ.ศ. ............ 

                                                                          

 

 ลงชื่อ............................................... (ผูสงบทความ) ลงชื่อ .................................................. (ผูรับบทความ) 

        

                                                                                                                       (...................................................) 
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