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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) 
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บทวิจารณหนังสือ: ความไมหลากหลายของความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
Book Review: NO DIVERSITY OF CULTURAL DIVERSITY 

 
ไชยณัฐ ดำดี/CHAIYANAT  DUMDEE1  

 
บทคัดยอ 

 หนังสือเร่ือง “ความไมหลากหลายของความหลากหลายทางวัฒนธรรม” เลมนี้แตงโดย 

รองศาสตราจารยธเนศ วงศยานนาวา พิมพเมือ่ มนีาคม 2552 โดยสำนักพิมพสมมต ิจำนวน 213 หนา 

ซึ่งหนังสือเลมนี้จะนำเสนอภาพของความหลากหลายทางวัฒนธรรม อันเกิดขึ้นจากการแบงแยก

ชนช้ัน การแบงแยกจากลักษณะภูมิศาสตร การผนวกดินแดน การยายถ่ิน และการตกเปนอาณานิคม 

เปนตน ซ่ึงแบงเน้ือหาสาระสำคัญแบงเปน 3 สวน ท่ีอธิบายใหเห็นถึงความหลากหลายของวัฒนธรรมท่ี

กลับอยูภายใตรูปแบบรัฐประชาชาติซึ่งถูกทำใหความหลากหลายวัฒนธรรมนั้นผสมกลมกลืนเปน

หน่ึงเดียว  

 

คำสำคัญ: วัฒนธรรม ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

 

ABSTRACT 

 The book is “No diversity of cultural diversity”, which was written by Associate 

Professor Thanet Wongyannava in March 2009, published by sommadhi press, 213 pages. 

This book is presented about cultural diversity resulting from social stratification, classification 

of topography, merged territory, migration and colony. The contents of book are classified 
three parts to explain diversity of culture, but under nation state pattern so cultural diversity 

was become unity. 

 

Keywords: culture, cultural diversity 

 

1นักวิชาการอิสระ 
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บทสรุป  

 กรอบคิดเร่ืองความหลากหลายมีความสำคัญหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ซึ่งดำเนินคูไปกับ

การขยายตัวขององคกรกลาง ความหลากหลายรปูแบบของรฐัประชาชาติ2  ภูมภิาคนิยม ทองถิน่นยิม 

นับตั้งแตศตวรรษท่ี 19 การขยายตัวของระบบอาณานิคมไดสรางส่ิงท่ีเรียกวาภาวะทันสมัย 

(Modernity) สงผลใหเกิดอัตลักษณ รัฐประชาชาติที่เนนความเปนหน่ึงเดียว หนังสือเลมนี้เปน 

การเปดโลกทัศนทางความคิดดวยการแสดงใหเห็นถึงแนวคิดท่ีมอีทิธิพลและการคงอยูของแนวคิดน้ัน

วาสงผลอยางไรตอวิถีชีวิตของประชาชนซึ่งหนังสือเลมนี้มีเน้ือหาสาระประกอบดวย 3 สวนดังน้ี 

 สวนแรก เอกเทวนิยม3 (Monotheism) เปนสวนท่ีอธิบายใหเห็นถึงรากฐานความคิด

พระเจาองคเดียวดวยแนวคิดการมีเพียงหน่ึงเดียวและไมสามารถแบงแยกไดทำใหเกิดรากฐาน 

ทางประวัติศาสตรของศาสนายิว การทำลายลาง การผนวกศาสนาแบบพระเจาองคเดียวและรัฐ 

เขาดวยกัน โดยยกตัวอยางกรณีจักรพรรดิคอนสแตนติน (Constantine) กษัตริยผูเปนคริสตมามกะ 

ผูเขียนไดกลาวถึงและอธิบายปญหาความขัดแยงภายในครอบครัว โดยความขัดแยงน้ีเกิดขึ้นจาก 

คอนสแตนตินในฐานะของลูกเขยของแม็กซิมิอัน (Maximian) ตองการฆาพอตาผูตองการอำนาจ  

แมวาจะฆาแม็กซิมิอันไดสำเร็จแตไมสามารถทำใหคอนสแตนตินมีอำนาจไดเด็ดขาด สงคราม

ระหวางคนตางสายเลือดที่รวมสายเลือดผานการแตงงานจึงเกิดขึ้น และการปดทายเร่ืองดวย 

การแสดงอัตลักษณความจงรักภักดี ความสำนึกในความรักชาติและไมทรยศเปลี่ยนแปลงไปเปน

พวก “คนอื่น” หรือจะไมจงรักภักดีตอชาติอื่น จุดเดนในสวนแรกน้ีคือ การเปดเรื่องดวยการอธิบาย 

ใหเห็นวาไมมีอะไรท่ีมากไปกวาหน่ึง ทุกๆ สิ่ง ทุกๆ อยางตองกลายเปนเอกพจน ซึ่งเปนเง่ือนไขของ

การผูกขาด ในสวนน้ีจึงใชหลักการอธิบายใหเห็นถึงประวัติศาสตรศาสนายิว กรณีการฆาลางเผาพันธุ 

ของฮิตเลอรและนาซีในชวงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ดังน้ันผูอานควรมีพ้ืนฐานความรูทางประวัติศาสตร

และความเขาใจถึงแนวคิดความเปนหน่ึงเดียว 
 สวนท่ีสอง ความไมหลากหลายของความหลากหลายทางวัฒนธรรม ในสวนน้ีผูเขียน 

ไดชี้ใหเห็นสาระสำคัญ ไดแก 1) ความหลากหลายในท่ีนี้คือความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุม

ชาติพันธุและเช้ือชาต ิการตอสูแยงชิงเพ่ือปกปองอำนาจ วัฒนธรรมขามชาติ และวัฒนธรรมเด่ียว 

ที่สะทอนท่ี คำวา “ราก” ที่ตกอยูภายใตกรอบของรัฐประชาชาติ สภาวะไรราก 2) รัฐประชาชาติที่มี
การแพรขยายไปท่ัวโลกทำใหไมมีความหลากหลาย รัฐประชาชาติสมัยใหมจึงใช “วัฒนธรรม” เปน

2กระบวนการปลูกฝงความรูสึก “เปนชาติ” ลงในองคประกอบของรัฐสมัยใหม ซึ่งก็คือ “ประชาชน” โดยการสรางความรูสึกแนนแฟนวา

ประชาชนทุกคนในรัฐนั้นเปนพวกเดียวกัน ดวยวิธีการ ไดแก การสรางสัญลักษณรวมกัน เชน การใชธงชาติ การเดินขบวนฉลอง 

ในวันชาติ นำประวัติศาสตรของประเทศบรรจุไวในตำราเรียน การมีประวัติศาสตรรวมกัน เชน ความเปนมาของชาติไทยท่ีมาจาก 

อาณาจักรสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร การปฏิวัติฝรั่งเศสท่ีถือเอาเปนการกอกำเนิดของรัฐชาติในยุโรป เปนตน 
3เอกเทวนิยม หมายถึง นับถือพระเจาองคเดียว ไดแก ศาสนายูดาหรือยิว ศาสนาคริสต ศาสนาอิสลาม ศาสนาโซโรอัสเตอร   

ศาสนาซิกซ 
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มาตรฐานใหมในการกำหนดความเปนรัฐและการเปนสมาชิกของชุมชนทางการเมืองนั้นๆ และ  

3) ดวยรูปแบบรัฐประชาชาติทำใหวัฒนธรรมท่ีเคยดำรงอยูอยางหลากหลายกลับกลายเปนปญหา

ขึ้นมา จุดเดนในสวนท่ีสองนี้ คือ การนำเสนอใหเห็นภาพองครวมที่มีลักษณะสำคัญ 3 ประการ 

ประการท่ีหน่ึง การแสดงความสัมพันธเชิงอำนาจ การกีดกัน การครอบงำ ความขัดแยงและ 

การด้ินรนตอสู ความเทาเทียม และความยุตธิรรม โดยในสวนน้ีผูเขียนอธิบายถึงวัฒนธรรมท่ีอยูภายใต

กลไกของรัฐประชาชาติที่ไมไดหมายความรวมถึงวัฒนธรรมอ่ืน เชน สถาปตยกรรมไทยก็ไมรวม 

เอาสุเหราหรือสถาปตยกรรมวัดพุทธสายมหายานเขาไปดวย เปนตน ประการท่ีสอง ความสัมพันธ 

เชงิกระบวนการแบบมีพลวัต และประการท่ีสาม ความสมัพนัธเชงิความรูสกึนึกคิดท่ีมาจากตางมมุมอง 

(อานันท กาญจนพันธุ, 2553: 73-75) เชน การสะทอนความคิดทางวัฒนธรรมในฐานะของเคร่ืองมือ

ทางการเมืองท่ีมุงหวังใหเกิดการยอมรับความแตกตางทางวัฒนธรรม สวนความไมหลากหลาย 

ในหนังสือเลมน้ีไดส่ือใหเห็นถึงความเช่ือของแนวความคิดท่ีวาทุกส่ิงอยางมีเพียงหน่ึงเดียวไมสามารถ

แบงแยกได แตอยางไรก็ตามความหลากหลายทางวัฒนธรรมไดถูกนำมาใชกันอยางแพรหลาย 

กลายเปนสภาวะท่ีไมสามารถสรปุวาอะไรคอืความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึง่การใหความหมายน้ัน

จะข้ึนอยูกับบริบทและแนวคิดของแตละบุคคล 

 สวนที่สาม ความไมอดกล้ันในความอดกล้ันของเสรีนิยม ในสวนน้ีเปดเร่ืองดวยคำวา 

อคติในมุมมองทางการเมือง และมุมมองทางศาสนาท่ีพยายามขจัดสิ่งท่ีแปลกปลอมดวยการใช

เหตุผล (Rationality) ดังน้ันความไมอดกลั้นตอความคิดท่ีแปลกปลอมจะนำไปสูการทำลายลางและ

ทำรายผูอื่น นอกจากน้ีผูเขียนไดเสนอหลักการของเสรีนิยมแบบ “แสวงจุดรวม สงวนจุดตาง” โดย

เสนอวาการอยูรวมกันในสังคมไดนั้นตางฝายตองมีความอดกล้ัน เพ่ือควบคุมอคติของมวลมนุษย 

การประนีประนอม ความอดกล้ันเปนวิถีชีวิตท่ีจำเปนสำหรับการอยูรวมกันภายใตความหลากหลาย

ของคานิยมและวิถีชีวิต ในสวนท่ีสามนี้ผูเขียนไดนำเสนอตัวอยางและทฤษฎีที่สำคัญ อาทิ ทฤษฎี

สัญญาประชาคม (Contraction Theory) ของฮอบส  ที่กลาวถึง การตัดสินใจอยางมีเหตุผลทำให
มนุษยยินดีที่จะมอบอำนาจใหองคอธิปตยมากกวาเก็บอำนาจไวที่ตนเอง ทั้งน้ีเพ่ือหลีกเล่ียงการฆา

กันเองของมนุษยตามสภาวะตามธรรมชาติ ดังน้ันมนุษยจึงควรมีความอดกล้ันควบคุมตนเองไมใหใช
พละกำลังในการตัดสินปญหา จุดเดนในสวนน้ีคือการใชแนวคิดทฤษฎีในการอธิบายท่ีหลากหลาย 

ในลักษณะเชิงบูรณาการเขาดวยกันไมวาจะเปนแนวคิดทฤษฎีทางรัฐศาสตร แนวคิดทฤษฎี 

ทางจิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร พรอมยกตัวอยางประกอบอยางชัดเจน ทำใหแนวคิดที่นำมา
อธิบายน้ันมีความสอดคลองและเขาใจปรากฏการณ เปนตน สำหรับจุดออนของสวนน้ีคือ ไมไดมี

การเสนอแนวทางในการทำใหเกิดหลักการของเสรีนิยมแบบ “แสวงจุดรวม สงวนจุดตาง” ไว ซึ่งหาก
มีการเสนอแนวทางและอธิบายในสวนน้ีอยางชัดเจนก็จะทำใหผูอานเกิดมุมมองและความคิดใหม

ทางวัฒนธรรมและการไมยึดติดกับแนวคิดใดแนวคิดหน่ึงมากเกินไป 
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บทสรุป 

 เม่ือผูอานอานครบในเน้ือหาท้ังสามสวนแลว ผูอานจะพบวา 1) หนังสือเลมน้ีให 

รายละเอียดขอมูลทางประวัติศาสตร แนวคิดและหลักการในการทำความเขาใจถึงกลไกการทำให

โลกอยูภายใตมาตรฐานเดียวกันท้ังท่ีแตละภูมิภาคมีความหลากหลาย 2) ความแตกตางท่ีเกิดขึ้น

เปนผลจากความซับซอนทางวัฒนธรรม การใหความหมายของแตละพ้ืนท่ี บริบทเฉพาะ และ 

ความสลับซับซอนของมนุษย วัฒนธรรมไมใชแนวคิดท่ีตายตัว ดังน้ันตองมีการคิดเชิงยอนแยงจาก

ปรากฏการณที่เปนอยู 3) การต้ังคำถามตอสิ่งใดๆ ก็ตามไมควรมีแนวคิดใดแนวคิดหน่ึงครอบงำหรือ

โดดเดนเพียงแนวคิดเดียว อันเปนจุดเดนสำหรับหนังสือเลมนี้ สำหรับจุดออนของหนังสือเลมนี้ คือ 

การใชภาษาท่ีเขาใจคอนขางยากและสลับซับซอน ซ่ึงผูอานควรจะมีพ้ืนฐานความรูเก่ียวกับประวัติศาสตร 

ศาสนา ความคิดเชิงมานุษยวิทยา การวิจัยเชิงวัฒนธรรม และการเขาใจถึงภาวะทันสมัย ทฤษฎี 

ทางรัฐศาสตร ฯลฯ พอสมควรเพ่ือใหสามารถเขาถึงอรรถรสของหนังสือไดดีย่ิงขึ้น  

 อยางไรก็ตามหนังสือเลมนี้จะเปนประโยชนอยางมากในการศึกษาเชิงลึกในประเด็นทาง

วัฒนธรรม 4 มิติ ไดแก 1) การสรางความหมายของวัฒนธรรมท่ีขึ้นอยูกับบริบทเฉพาะ 2) การเปน

ภาพตัวแทน 3) การเปนกระบวนการและปฏิบัติการ และ 4) ความสัมพันธเชิงอำนาจ และ 

การทำความเขาใจถึงวัฒนธรรมท่ีมีความหลากหลายภายใตกรอบแนวคิดรัฐประชาชาติ นอกจากน้ี

ยังเปนประโยชนตอการเรียนการสอนในรูปแบบเชิงวิพากษและต้ังคำถาม สำหรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาโทและปริญญาเอก ที่ไมควรมองมิติวัฒนธรรมแบบตายตัวแตควรวิพากษและสามารถ 

ตั้งคำถามไดดวย  
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การพัฒนาหลักสูตร เร่ือง ขาวซอมมือ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ                     
และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 

THE DEVELOPMENT OF CURRICULUM ENTITLEED “BROWN RICE”  
IN THE CAREER AND TECHNOLOGY LEARNING SUBSTANCE  

FOR GRADE 6 STUDENTS 
 

นวลฉวี นักฟอน/Nuanchavee Nakforn1 

เนติ เฉลยวาเรศ/Neti Chaloeywares2  

วรรณวิไล นันทมานพ/Wanwilai Nunthamanop3 

 

บทคัดยอ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมคีวามมุงหมาย เพ่ือพัฒนาหลักสูตร เร่ืองขาวซอมมอื กลุมสาระการเรียนรู

การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 มีจุดมุงหมายดังน้ี คือ 1) ศึกษา

ขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตร 2) พัฒนาหลักสูตรฉบับราง 3) ทดลองใชหลักสูตร 4) ประเมิน

ผลและปรบัปรงุหลกัสูตร กลุมตวัอยางคือนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่6 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2554 

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 30 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

ไดแก 1) แบบสอบถาม 2) แบบสัมภาษณ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีคาความ

เช่ือมั่นเทากับ 0.890 4) แบบวัดทักษะการปฏิบัติ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจตอหลักสูตร 

วิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย และการทดสอบที 

        ผลการวิจัยพบวา 1) การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน ในการพัฒนาหลักสูตร พบวา สถานศึกษา 
ควรจดัการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน  เพ่ือใหนกัเรียนไดเรียนรูจากประสบการณตรง

อันกอใหเกิดความรูความเขาใจที่แทจริง โดยการสอบถามความตองการในการพัฒนาหลักสูตรจาก 

ผูที่เก่ียวของ มีความเห็นสอดคลองกันวาควรพัฒนาหลักสูตรขาวซอมมือขึ้น 2) ผลการพัฒนา

หลักสูตร ประกอบดวย หลักการ จุดหมาย โครงสราง คุณลักษณะอันพึงประสงค คำอธิบาย  
เน้ือหาสาระ เวลาเรียนกิจกรรมการเรียนรู สื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผล พบวา หลักสูตรมี 

ความเหมาะสม 3) การทดลองใช พบวา นักเรียนมีความตั้งใจและสนใจ มีความกระตือรือรน 

กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู มีความสนุกสนานกับการเรียน สามารถปฏิบัติกิจกรรมไดเปนอยางดี  

1นกัศึกษาปรญิญาโท  สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
2อาจารย ดร.  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (อาจารยทีป่รกึษาวิทยานิพนธ) 
3ผูชวยศาสตราจารย อาจารยพิเศษ  คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (อาจารยทีป่รกึษาวิทยานิพนธ) 
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4) การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทักษะการปฏิบัติโดยภาพรวมอยูในระดับดีมาก ดาน 

ความพึงพอใจที่มีตอหลักสูตรอยูในระดับมากท่ีสุด  

 

คำสำคัญ: พัฒนาหลักสูตร, สาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี, ประถมศึกษา 

 

ABSTRACT 

 The purpose of this research was to develop a curriculum ‘Brown Rice’ for 
grade 6 students. The objectives were 1) to study basic information in developing a 
curriculum, 2) to develop a draft curriculum, 3) to trail a developed curriculum and  
4) to evaluate and improve a curriculum. The sample drawn using was 30 grade 6 students 
from Wad Pathum Sarawat School, U-Thong District, Suphan Buri Province, during the 
second semester of academic year 2011. The instruments used in this research were  
1) a questionnaire, 2) an interview, 3) a learning achievement test to a reliability of 0.089,  
5) a practical skill test, 6) a satisfaction evaluation, The data were analyzed with frequency, 
percentage, mean and t-test. 
 The findings of this research were; 1) from studying basic information, it 
showed that schools should organize the studying to relate to local’s needs. Students 
should be able to apply knowledge to their daily lives. From interviewing many people, it 
showed that all of them agreed on developing this curriculum and having suitable learning 
activities for students. 2) the development of curriculum showed that it was comprised of 
principles, vision, objectives, desired characteristics, curriculum structure, content, period 
of studying, learning activities, instructional media and sources, and measurement and 
evaluation. Experts evaluated that the curriculum was suitable for students to learn. 3) from 
testing the curriculum to the aforementioned sample. It was found that most students paid 
attention to study about ‘Brown Rice’. They were active and had fun with learning activities. 
They also were able to do the activities well. 4) form evaluation and improvement, students 
learning achievement was higher after they were taught with the developed curriculum at a 
significance level of .05. Their skills and satisfaction were at a great level.  
 
Keywords: curriculum development, the career and technology learning substance , 
primary education. 
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บทนำ 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 

พุทธศักราช 2545 มาตรา 23 การจัดการศึกษาตองเนนท้ังความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและ

บูรณาการตามความเหมาะสมของแตระดับการศึกษา และกลาวไวในขอ 3 และขอ 5 อีกวา รัฐตอง

สงเสริมความรูเก่ียวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปญญาไทย และการประยุกตใช

ภูมิปญญา รัฐตองจัดการเรียนรูดานความรูและทักษะในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตอยางมี

ความสุข (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542: 8) มาตรา 27 ใหคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กำหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือความเปนไทย ความเปน

พลเมืองดีของชาติ และการประกอบอาชีพตลอดจนเพื่อการศึกษาตอ โดยสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

มีหนาท่ีจัดทำสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงคในวรรคหน่ึงในสวนท่ีเก่ียวกับสภาพปญหาใน

ชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถ่ิน คุณลักษณะอันพึงประสงค เพ่ือเปนสมาชิกท่ีดีของครอบครัว 

ชุมชน สังคม และประเทศชาติ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542: 9) 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี ที่มีสาระการเรียนรู คือมุงพัฒนาผูเรียนแบบองครวม เพ่ือใหมีความรูความสามารถ ทักษะ 

ในการทำงาน  เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาตอไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมี

สาระตาง ๆ เพ่ือใหการใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานบรรลุตามจุดหมายท่ีกำหนดไว ใหสถาน

ศึกษาตองมีการประชาสัมพันธและรวมมือกับบิดา มารดา ผูปกครอง และองคกรท่ีเก่ียวของทาง 

การศึกษาในชมุชนในการพฒันาคณุภาพการศึกษาในสถานศกึษาใหเปนไปอยางตอเนือ่ง นอกจากนัน้

กระทรวงศึกษาธิการจำเปนท่ีจะตองสนับสนุน สงเสริมในการพัฒนาดานส่ือและแหลงการเรียนรู 

ขอมูลทางการศึกษา ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาใหครอบคลุมหลักสูตรและกวางขวาง 

ย่ิงขึ้น โดยเฉพาะการเรียนรูเร่ืองราวตางๆ ตลอดจนปญหาและความตองการของทองถ่ิน ที่ไมไดระบุ

ไวในหลักสูตรแกนกลาง เพียงแตกลาวไวกวาง ๆ แตไดเปดโอกาสใหสถานศึกษาสามารถจัดรายการ
วิชาเลือกเสรี หรือเพ่ิมเติมสาระการเรียนรูตามความตองการและปญหาของทองถิ่น มาใหนักเรียน

เลือกอยางหลากหลายตามความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน อันไดแก ทรัพยากรและภูมิปญญา

ทองถ่ิน สามารถนำภูมิปญญาทองถ่ินมาชวยในการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองและตรงตาม

ความตองการของผูเรียน ใหไดเรียนรูชีวิตจริงของตนเองและของทองถ่ินในดานตาง ๆ เชน ลักษณะ

ทางกายภาพของทองถ่ิน ประวัติความเปนมา สภาพเศรษฐกิจ ประชากรหรืออาชีพของประชาชน 
ในทองถ่ิน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 3)  

 ดังนั้นสถานศึกษาจึงจำเปนตองสรางหลักสูตรขึ้นมาใหม เพ่ือใหสถานศึกษามีหลักสูตร

ที่สมบูรณ และใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในสวนท่ีสนองตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษา 

แหงชาติกำหนดจากการสำรวจสภาพความตองการของผูเรียน ผูปกครอง ความพรอมของครู ชุมชน 
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ทองถ่ิน พบวาทองถิ่นมีภูมิปญญาท่ีมีความรูความสามารถในดานตาง ๆ มากมาย แตสถานศึกษา 

ยังไมสามารถนำภูมิปญญาทองถ่ินเหลาน้ันมารวมจัดทำและพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินในสถานศึกษา

ใหสอดคลองกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมไทย การนำภูมิปญญาทองถ่ินท่ีสั่งสมไวในบานเมืองมาใชเปน

พ้ืนฐานสำคัญสวนหน่ึงในการพัฒนาคนหรือปฏิรูปการศึกษา จึงมีความจำเปนและสำคัญอยางย่ิง  

ที่จะตองนำมิติทางวัฒนธรรมมาใชในการพัฒนา (เยาวลักษณ ดวงราช, 2546: 1)  

 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ตั้งอยูในตำบลอูทอง 

อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี คนในชุมชนสวนใหญประกอบอาชีพทำนา ซึ่งเปนอาชีพด้ังเดิมของ

คนไทย และขาวก็เปนอาหารหลักของคนไทยดวย อาชีพทำนาจึงสืบทอดมายังคนรุนหลัง โดยสวน

ใหญแลวชาวนาจะใชชีวิตอยูโดยสงบเงียบในชนบท การทำงานของชาวนาจะเร่ิมทำงานต้ังแตเชา

จรดค่ำตลอดท้ังป เพราะหลังจากฤดูกาลเก็บเก่ียวประจำปแลว พวกเขาก็จะเร่ิมปลูกขาวนาปรัง  

หรือพืชเศรษฐกิจอื่นๆ ตออีกหรือไมก็เลี้ยงสัตวอื่น ๆ เสริม เชน ปลา และเปด เปนตน โดยปกติ 

ปลาจะอาศัยอยูตามธรรมชาติในนาขาว ดังนั้น ตนกลาและปลาจะเติบโตไปพรอม ๆ กัน และ 

สวนใหญจะปลกูขาวกันมากในภาคกลางซ่ึงจนถึงกับบางครัง้มคีำกลาวท่ีเรียกภาคกลางของประเทศไทย

วา “อูขาวอูน้ำ” ของเอเชีย แตในเบือ้งตน ไดสอบถามนกัเรียนและชมุชนทีป่ระกอบอาชพีทำนา พบวา 

สวนใหญไมเขาใจเร่ืองขาวซอมมอื ผูที่เขาใจหรือรูเร่ืองขาวซอมมือจะกลาววา ขาวซอมมือไมอรอย 

รับประทานแลวรสชาติของขาวขาวดีกวา แสดงใหเห็นวา คนในชุมชนและนักเรียนยังขาดความรู 

ในเร่ืองขาวซอมมือ ซึ่งเปนขาวท่ีมีคุณคาทางสารอาหาร ประกอบกับชาวนาจะมีเวลาวางหลังจาก

เก็บเก่ียว เมื่อเก็บเก่ียวแลวชาวนาจะนำขาวไปสีโรงสีขาว และขาวจะถูกขัดสีออกจนเปนขาวขาว 

ซึ่งคุณคาของสารอาหารจะหมดไป และเปนการลดคาใชจายในการไปจางโรงสีเพ่ือสีขาว ปจจุบัน

การสีขาวซอมมือดวยเคร่ืองสีสมัยเกากำลังจะหายไปจากคนไทย หายไปจากชุมชนในพ้ืนท่ีนี้ จึงตอง

ปลูกฝงใหผูเรียนรัก และหวงแหน โดยอนุรักษภูมิปญญาไทยไวมิใหสูญหายไป จึงเห็นความสำคัญ
ของการผลิตขาวซอมมือเห็นคุณคาของขาวซอมมือ และสามารถนำไปประกอบเปนอาชีพของ

ประชากรในทองถิน่และเปนงานท่ีใกลตวัได โดยเร่ิมจากการสงเสรมิใหนกัเรียนมคีวามรูเรือ่งขาวซอมมอื 

ปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำมาประยุกตใชในการดำรงชีวิตไดอยางเหมาะสม
กอนไปถายทอดใหกับชุมชน โดยกอนการพัฒนาหลักสูตรไดศึกษาวิถีชีวิตภูมิปญญาเก่ียวกับ 

ขาวซอมมือ ไดเรียนรูประโยชน คุณคาของขาวซอมมือ ตลอดจนการปรับปรุงพัฒนา ปญหาและ

อปุสรรคตางๆ ของการผลติขาวซอมมอืจากชาวบานท่ีมปีระสบการณทีอ่ยูในชมุชน กอนจะนำความรู
มาสรางเปนหลักสูตรเพ่ือถายทอดใหกับนักเรียน และเชิญชาวบานท่ีมีประสบการณดานการผลิต

ขาวซอมมือ มาใหคำแนะนำและสาธิตการผลิตขาวซอมมือ เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูและมีทักษะ 

ในการปฏิบัติ โดยรวมกันในการจัดการศึกษาซ่ึงไดกำหนดไวในหลักการวา ใหชุมชนมีสวนรวม 

ในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และมีกระบวนการ 
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บนพ้ืนฐานของภูมิปญญาทองถ่ินมีการสืบทอดมาตั้งแตบรรพบุรุษ ที่ผานมาการผลิตขาวซอมมือ

เปนการผลิตในครัวเรือนเพ่ือเก็บไวรับประทานและสรางรายไดใหกับครอบครัว ซึ่งสงผลใหเกิดความ

ประหยัดและยังเปนการสรางรายได สรางความสามัคคีใหกับหมูคณะ และสรางความเปนปกแผน 

ใหกับชุมชนเปนอยางดี จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงดำเนินการวิจัยในหัวเร่ือง “การพัฒนาหลักสูตร

เร่ืองขาวซอมมือ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ปที่ 6” ขึ้นเพ่ือสรางองคความรูเร่ืองขาวซอมมือใหกับนักเรียน และนำไปถายทอดพัฒนาตอยอด 

ใหกับชุมชนในทองถ่ินตอไป  

 เหตุผลดังที่กลาวมา ผูวิจัยไดตระหนักถึงปญหาและความสำคัญของการพัฒนา

หลักสูตรเร่ืองขาวซอมมือ เพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ซึ่งเปนลักษณะการจัดเปนหนวยการเรียนรู  

ซึ่งเปนการมุงพัฒนาผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น มีทักษะการปฏิบัติ และมีความพึงพอใจ 

ที่มีตอหลักสูตร สามารถดำรงชีวิตในครอบครัวและสังคมไดอยางมีความสุข และปลูกจิตสำนึก 

ใหเกิดกับผูเรียนโดยเนนการใชทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูในทองถ่ิน การรูจักใชพลังงานอยางประหยัด 

การรูจักสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของไทย เพ่ือใหเกิดมีความรูสึกนึกคิดท่ีดีตอสิ่งแวดลอมตอไป 

 

วัตถุประสงค 

 1.  เพ่ือศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน เก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรเร่ืองขาวซอมมือ  

 2.  เพ่ือพัฒนาหลักสูตรเร่ืองขาวซอมมือ  

 3.  เพ่ือทดลองใชหลักสูตรที่พัฒนาข้ึน 

 4.  เพ่ือประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรท่ีพัฒนาข้ึน  

 

วิธีดำเนินการ 
 ดำเนินการวิจยัเพ่ือพัฒนาหลักสูตรเร่ืองขาวซอมมอื สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่6 

ดำเนินการตามวิธีวิจัยและพัฒนา 4 ขั้นตอน โดยดำเนินการดังน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1  การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน   

 ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของ ไดแก นโยบายทางการศึกษาจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณา- 

จักรไทย พุทธศักราช 2550 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) 

การศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 

พุทธศักราช 2545 ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของ วิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สรางแบบสอบถามความคิดเห็น

ในการพัฒนาหลักสูตรเร่ืองขาวซอมมือ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับ
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นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 สัมภาษณความตองการในการพัฒนาหลักสูตรจากผูบริหาร 

สถานศึกษา ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ผูรู เรื่องขาวซอมมือ  

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผูปกครองนักเรียน เจาของโรงสี เจาหนาท่ีสาธารณสุข  

รวม 10 คน สอบถามความตองการในการพัฒนาหลักสูตรจากนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส จำนวน 30 คน ดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณและ 

การสอบถามแลวนำมาวิเคราะหเน้ือหา (content analysis) นำเสนอแบบพรรณนาความ 

 ขั้นตอนท่ี 2  การพัฒนาหลักสูตร 

 1. การพัฒนาหลักสูตรฉบับราง 1) การพัฒนาหลักสูตรฉบับราง โดยนำขอมูลท่ีไดจาก

ขั้นตอนท่ี 1 ทั้งจากการวิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาหลักสูตร ขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับขาวซอมมือ

และความตองการพัฒนาหลักสูตรจากบุคคลที่เก่ียวของมาวิเคราะห เพ่ือเปนแนวทางในการเขียน

หลักสูตรฉบับราง และจัดทำโครงรางหลักสูตรเร่ืองขาวซอมมือ ประกอบดวย หลักการ จุดหมาย 

โครงสราง คุณลักษณะอันพึงประสงค คำอธิบายรายวิชา เน้ือหาสาระ เวลาเรียน กิจกรรมการเรียนรู 

สื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผล 2) การสรางแผนการจัดการเรียนรู คอื กำหนดเน้ือหาสาระ และ

เวลาเรียนตามโครงสรางหลักสูตรที่พัฒนาข้ึน นำเน้ือหาสาระจากขอที่ 1 มาเขียนเปนสาระสำคัญ 

เพ่ือใหครอบคลุมเนื้อหาที่ใหผูเรียนรูตามจุดมุงหมายของหลักสูตร กำหนดจุดประสงคการเรียนรู  

โดยกำหนดใหสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู ในแนวทางการสอนของหลักสูตรท่ีพัฒนาข้ึน 

กำหนดกิจกรรมการเรียนรู โดยประกอบดวยข้ันนำเขาสูบทเรียน ขั้นสอนและข้ันสรุป ใหสอดคลอง

กับกิจกรรมการเรียนรูในแนวการสอนของหลักสูตรท่ีพัฒนาข้ึน และกำหนดส่ือการเรียนรูและ 

การประเมินผลตามแนวการสอนในหลักสูตรที่พัฒนาข้ึน  

 2. การประเมินหลักสูตร (ฉบับราง) นำหลักสูตรฉบับรางไปตรวจสอบกอนนำไปใช  
โดยเสนอผูเชี่ยวชาญจำนวน 5 ทาน ไดแก ดานหลักสูตร ดานเน้ือหา ดานการวัดและประเมินผล 

ตรวจสอบความเหมาะสมดานสวนประกอบและความสอดคลองของหลกัสตูรฉบบัราง ผลการตรวจสอบ 

ความเหมาะสมและความสอดคลองของหลักสูตรมีคาดัชนีความสอดคลอง เทากับ 1.00 
 3.  การปรับปรุงหลักสูตร (ฉบับราง) นำผลการประเมินหลักสูตรฉบับรางมาเปนขอมูล 

ในการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือใหหลักสูตรมีความเหมาะสมในการนำไปทดลองใช 

 ขั้นตอนท่ี 3  การทดลองใชหลักสูตร 
 การดำเนินการวิจัยในข้ันตอนน้ี เปนการนำหลักสูตรท่ีพัฒนาและไดปรับปรุงแกไข

เรียบรอยแลว นำไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง โดยทดสอบกอนการใชหลักสูตร แลวจัดการเรียน 
การสอนตามดวยหลักสูตรเร่ืองขาวซอมมือ โดยใชแผนการจัดการเรียนรู จำนวน 7 แผน สอดแทรก

อยูในกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ใชเวลาท้ังสิ้น 12 ชั่วโมง ดังน้ี  
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 แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่องความรูทั่วไปเกี่ยวกับขาวซอมมือ วัตถุประสงคเพ่ือให

ทราบประวัติศาสตรขาวไทย ภูมิปญญาของคนไทยท่ีเก่ียวของกับขาว ความสำคัญของขาว ประเภท

ของขาวและลักษณะของขาวท่ีคนนิยมปลูกเพ่ือบริโภค วัดผลประเมินผล โดยการสังเกตพฤติกรรม

การเรียนรูตรวจผลงานจากการทำใบงานและตรวจผลงานจากการปฏิบัติกิจกรรม 

 แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เรื่องโครงสรางของเมล็ดขาว วัตถุประสงคเพ่ือใหทราบ

โครงสรางของเมล็ดขาว วิธีการสรางเมล็ดของขาวและลักษณะโครงสรางของเมล็ดขาว วัดผลประเมินผล 

โดยการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู ตรวจผลงานจากการทำใบงานและตรวจผลงานจากการปฏิบัติ

กิจกรรม 

 แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 เร่ืองขาวซอมมือ วัตถุประสงคเพ่ือใหทราบคุณลักษณะ 

และความสำคัญของขาวซอมมือ เทคโนโลยีพ้ืนบานท่ีเก่ียวของกับการดำรงชีวิตในชุมชนและ 

ความแตกตางของขาวซอมมือ ขาวกลอง ขาวขาว วัดผลประเมินผล โดยการสังเกตพฤติกรรม 

การเรียนรู ตรวจผลงานจากการทำใบงานและตรวจผลงานจากการปฏิบัติกิจกรรม 

 แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 คุณประโยชนของขาวซอมมือ วัตถุประสงคเพ่ือรูและเขาใจ

เก่ียวกับประโยชนของขาวซอมมือและผลเสียของการกินขาวขาวได วัดผลประเมินผล โดยการสังเกต

พฤติกรรมการเรียนรู ตรวจผลงานจากการทำใบงานและตรวจผลงานจากการปฏิบัติกิจกรรม 

 แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 เคร่ืองมือเครื่องใชในการผลิตขาวซอมมือ วัตถุประสงคเพ่ือให

ทราบเคร่ืองมือเคร่ืองใชในการผลิตขาวซอมมือ สาเหตุของการเปล่ียนแปลงเคร่ืองมือเคร่ืองใชใน 

การผลิตขาวซอมมือและแนวทางในการอนุรักษเคร่ืองมือเคร่ืองใชในการผลิตขาวซอมมือในอดีต 

วัดผลประเมนิผลโดยการสงัเกตพฤติกรรมการเรยีนรู การสมัภาษณ การตอบคำถาม การตรวจผลงาน

จากการทำใบงานและตรวจผลงานจากการปฏิบัติกิจกรรม 

 แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 ขั้นตอนการผลิตขาวซอมมือ วัตถุประสงคเพ่ือใหจัดเตรียม
เครื่องมือเครื่องใชในการผลิตขาวซอมมือ วิธีการผลิตขาวซอมมือไดและสามารถผลิตขาวซอมมือ 
จนเกิดทักษะ วัดผลประเมินผล โดยการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู และผลงานจากการปฏิบัติ

กิจกรรมในการเตรียมอปุกรณ เตรียมขาว การสีขาว การฝดขาว การรอนขาว การตำขาว และผลสำเร็จ

ของงาน 
 แผนการจัดการเรียนรูที ่7 การบรรจุภัณฑ วัตถุประสงคเพ่ือใหสามารถออกแบบผลิตภัณฑ 

ขาวซอมมือและบรรจุขาวซอมมือดวยเคร่ืองซีลถุง วัดผลประเมินผล โดยการสังเกตพฤติกรรม 
การเรียนรู  และผลงานจากการปฏิบัติกิจกรรมในการบรรจุขาวซอมมือดวยเคร่ืองซีลถุง   

 ขั้นตอนท่ี 4  การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร 

 ในการประเมินผลหลักสูตรผูวิจัยดำเนินการประเมินผล 2 ขั้นตอน คือ กอนใชหลักสูตร  

และการประเมินผลหลังใชหลักสูตร โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการใชหลักสูตร 
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เปนแบบทดสอบฉบับเดียวกัน ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ขอ โดยวัดจุดประสงคและเน้ือหาเดิม  

แตเปล่ียนแปลงโดยการสลับตัวเลือก แลวนำผลการทดสอบท้ัง 2 ครั้ง มาหาคาความแตกตางของ

คะแนนเฉล่ียกอนและหลังเรียน ประเมินทักษะการปฏิบัติ และประเมินความพึงพอใจที่มีตอหลักสูตร 

 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 1.  แบบสอบถามความตองการในการพัฒนาหลักสูตร ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไข 

รวมทั้งขอเสนอแนะจากผูที่เก่ียวของ โดยใชคาความถ่ี (frequency) คารอยละ (percentage) และ

คาเฉล่ีย (mean) 

 2.  แบบสัมภาษณรูปแบบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากนักเรียนช้ันประถม-

ศึกษา ปที่ 6 โรงเรียนวัดปทุมสราวาส จำนวน 30 คน โดยใชคาความถ่ี (frequency) คารอยละ 

(percentage) และคาเฉล่ีย (mean) 

 3.  หลักสูตรขาวซอมมือ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 1.00 

 4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองขาวซอมมือ  เปนแบบทดสอบแบบ

ปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ขอ มีคาความยากงายของขอสอบที่มีคาระหวาง 0.24 – 0.78 ที่มี

คาอำนาจจำแนก ระหวาง 0.27 – 0.80  และไดคาความเช่ือมั่น เทากับ 0.890   

 5.  เคร่ืองมือประเมินทักษะการปฏิบัติ ไดแก ประเมินทักษะการปฏิบัติงาน โดยประเมิน

ทักษะการปฏิบัติ คือ ดานการเตรียมอุปกรณ เตรียมขาว ดานการสีขาว การฝดขาว การรอนขาว  

การตำขาว ผลสำเร็จของงาน ใหสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูที่กำหนดไว ผูวิจัยใชแบบ

ประเมินทักษะการปฏิบตั ิ โดยอิงเกณฑการประเมิน (rubric) โดยใชแบบประเมินคุณภาพการปฏิบตังิาน 

ผูวิจัยประเมินดวยตนเองและแบงเกณฑการประเมินเปน 4 ระดับคุณภาพ คือ ดีมาก ดี พอใช และ
ปรับปรุง    

 6.  เครื่องมือการประเมินความพึงพอใจที่มีตอหลักสูตรขาวซอมมือ คือการประเมินหลัง

ใชหลักสูตร โดยใชเกณฑการวัดความพึงพอใจของลิเคอรท (Likert’s  Scale) 5 ระดับ 

 

ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน พบวา 

 1. ศึกษาขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร พบวา นักเรียน ครู และชุมชนมี 
ความตองการใหมีหลักสูตรขาวซอมมือ โดยมีเน้ือหา คือ ความรูทั่วไปเก่ียวกับขาว โครงสรางของ

เมล็ดขาว ขาวซอมมือ ขาวกลอง ขาวขาว คุณประโยชนของขาวซอมมือ เคร่ืองมือเคร่ืองใชใน 

การผลิตขาวซอมมือ ขั้นตอนการผลิตขาวซอมมือและการบรรจุภัณฑ โดยเนนการปฏิบัติจริง 
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 2. การพัฒนาหลักสูตรฉบับราง จัดทำหลักสูตรขาวซอมมือ ซึ่งประกอบดวยหลักการ  

จุดหมาย  โครงสราง คุณลักษณะอันพึงประสงค คำอธิบายรายวิชา เน้ือหาสาระ เวลาเรียน กิจกรรม

การเรียนรู  สื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผล โดยเน้ือหาของหลักสูตรแบงเปน ภาคทฤษฎี 5 แผน 

คือ เร่ืองความรูทั่วไปเก่ียวกับขาว โครงสรางของเมล็ดขาว ขาวซอมมือ ขาวกลอง ขาวขาว  

คุณประโยชนของขาวซอมมือเคร่ืองมือเคร่ืองใชในการผลิตขาวซอมมือ และภาคปฏิบัติ 2 แผน คือ 

ขั้นตอนการผลิตขาวซอมมือและการบรรจุภัณฑ ที่ใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียน 

วัดปทุมสราวาส อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2554 จำนวน 4 สัปดาห 

รวมเวลา 12 ชั่วโมง มีการตรวจสอบหลักสูตร โดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง แลวนำมาปรับปรุง

แกไข 

 3. การทดลองใชหลักสูตร พบวา นักเรียนมีความรู ความเขาใจเน้ือหามากข้ึน และจาก 

การสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอหลักสูตร นักเรียนมีความต้ังใจและสนใจ มีความกระตือรือรนกับ

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีความสนุกสนานกับการเรียนและการปฏิบัติกิจกรรม จนสามารถ

ปฏิบัติกิจกรรมไดเปนอยางดี 

 4. การประเมินผลและการปรับปรุงหลักสูตร พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

เร่ือง ขาวซอมมอื โรงเรียนวัดปทุมสราวาส อำเภออูทอง จงัหวัดสพุรรณบุร ีภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2554 

จำนวน 30 คน ที่พัฒนาขึ้นหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทักษะ

การปฏิบัติโดยภาพรวมอยูในระดับดีมาก ดานความพึงพอใจตอหลักสูตรอยูในระดับมากที่สุด 

การปรับปรุงหลักสูตรเรื่องเวลาเรียน คือ แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เร่ืองความรูทั่วไปเก่ียวกับขาว 

ปรับเวลาจากเดิม 2 ชั่วโมง เพ่ิมเปน 3 ชั่วโมง แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 เรื่องการผลิตขาวซอมมือ 

ปรับเวลาจากเดิม 4 ชั่วโมง เพ่ิมเปน 5 ชั่วโมง  

 สรุปไดวา จากการศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน สถานศึกษาควรจัดการศึกษาใหสอดคลองกับ

ความตองการของทองถ่ิน การจัดการศึกษาใหสนองนโยบายในการจัดการศึกษาของหนวยงาน
ราชการ  เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูจากประสบการณตรงอันกอใหเกิดความรูความเขาใจที่แทจริง  และ

สามารถนำเอาความรู ความสามารถท่ีไดรับไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันได  รวมท้ังเปนผูอนุรักษ
และสืบสานประเพณีสำคัญของทองถ่ินของตน   

 ผลการพัฒนาหลักสูตรฉบับราง พบวา  

 การสรางองคประกอบของหลักสูตรฉบับราง ผูวิจัยไดนำแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และ
ขอมูลพ้ืนโดยการสำรวจความตองการของผูที่เก่ียวของเปนพ้ืนฐานในการสรางโครสรางหลักสูตร  

ซึ่งประกอบดวย หลักการ จุดหมาย โครงสราง คุณลักษณะอันพึงประสงค คำอธิบายรายวิชา  

เน้ือหาสาระ เวลาเรียน กิจกรรมการเรียนรู สื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผล ซึ่งมีรายละเอียด  

ดังตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1  เน้ือหาเวลาเรียนตามโครงสรางหลักสูตร 

 

 ผลการทดลองใชหลักสูตร 

 การทดลองใชหลักสูตร เรื่องขาวซอมมือ โดยนำหลักสูตรทดลองใชกับนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนวัดปทุมสราวาส สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จำนวน 33 คน โดยผูวิจัยดำเนินจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ตามแผนการจัดการเรียนรู ที่ผูวิจัยสรางข้ึนจำนวน 7 แผนการจัดการเรียนรู เวลาท่ีใชในการทดลอง

หลักสูตร จำนวน 4 สัปดาห สัปดาหละ 3 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง พบวา นักเรียนมีความรู ความเขาใจ

เน้ือหามากข้ึน และจากการสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอหลักสูตร นักเรียนมีความต้ังใจและสนใจ 

มีความกระตือรือรนกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีความสนุกสนานกับการเรียนและ 

การปฏิบัติกิจกรรม จนสามารถปฏิบัติกิจกรรมไดเปนอยางดี 
 ผลการประเมินและการปรับปรุงหลักสูตร  

 ผลการประเมินและการปรับปรุงหลักสูตร ผูวิจัยไดทดลองใชหลักสูตรขาวซอมมือ 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 มี 

รายละเอียดดังตอไปนี้ 

 1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือการประเมินผลกอนและหลังการใชหลักสูตร ผูวิจัยได
ประเมินเพ่ือศึกษาความรูความเขาใจของนักเรียนเก่ียวกับหลักสูตรขาวซอมมือ โดยการเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนใชหลักสูตร และหลังการใชหลักสูตร มาเปรียบเทียบกัน โดยมี 

รายละเอียดดังตารางท่ี 2 
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X 

X 

ตารางที่ 2  การเปรียบเทียบคาเฉล่ียของคะแนนวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

  
(n) 

 
(X ) (S.D.) 

t-test p-value 

 
 

30 
30 

11.80 
25.56 

2.04 
1.95 31.38 .000 

* p < .05 
 จากตารางที่ 2 พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องขาวซอมมือ กลุมสาระการเรียนรู 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่ 6 ทีเ่รียนตามหลักสูตรเร่ืองขาวซอมมอื 

หลังการใชสูงกวากอนใชหลักสูตรอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 2. ผลการประเมินทักษะการปฏิบัติของนักเรียน คือการประเมินผลทักษะการปฏิบัติ

เร่ืองขาวซอมมือ ตามแผนการจัดการเรียนรูที่ 6 และ 7 โดยใชเกณฑเปนระดับคุณภาพ 4 ระดับ  

โดยวิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉล่ีย (   ) และ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังปรากฏดังตารางท่ี 3  

 

ตารางที่ 3  คะแนนเฉล่ียทักษะการปฏิบัติ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 เร่ืองขาวซอมมือ 
 

 
 

(X ) S.D.  
1.   
2.  
3.   
4.  
5.  

3.80 
3.73 
3.70 
3.76 
3.80 

0.40 
0.44 
0.46 
0.43 
0.40 

 
 
 
 
 

 3.76 0.43  

 จากตาราง 3 พบวา ทักษะการปฏิบัติของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โดยภาพรวม
อยูในระดับดีมาก (   = 3.76, S.D. = 0.43 )  
 3. การประเมินความพึงพอใจตอหลกัสูตร คอืการประเมินผลหลังการใชหลักสูตร นกัเรียน 
มีความพึงพอใจตอหลักสูตรขาวซอมมือ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับ
นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีรายละเอียดดังตารางท่ี 4 

 

n=30 

n=30 
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6.  4.50 0.50  
7.  4.90 0.30  
8.  4.60 0.49  
9.  4.26 0.69  
10.  4.66 0.47  
11.  4.06 0.73  
12.  4.83 0.37  
13.  4.33 0.60  
14.  4.26 0.78  
15.  4.56 0.50  
16.               

 
4.86 0.34  

17.  4.33 0.71  
18.  4.50 0.50  
19. /               

 
4.73 0.44  

20.  4.66 0.47  
 4.55 0.53  

 
 

 

 

(X ) S.D.  

1.   4.60 0.49  
2.  
3.  
4.  
5.  

4.70 
4.56 
4.50 
4.70 

0.46 
0.50 
0.50 
0.46 

 
 

      
 

ตารางที่ 4 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีตอหลักสูตร 

 ขาวซอมมือ 

 n=30 
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 จากตารางท่ี 4  พบวานักเรียนมีระดับความพึงพอใจท่ีมีตอการเรียนรูเร่ืองขาวซอมมือ 

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (   = 4.55, S.D.= 0.53)    

 ผลการปรับปรุงหลักสูตร  พบวา 

 หลังจากการนำหลักสูตรขาวซอมมือไปใชแลว พบวา มีขอบกพรองที่ควรปรับปรุง 

เรื่องของระยะเวลาท่ีใชในการปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนการผลิตขาวซอมมือ ระยะเวลาท่ีกำหนด 

ในบางชวงกิจกรรมนอยเกินไป ผูวิจัยตองเพ่ิมเวลา เพ่ือใหการปฏิบัติกิจกรรมดำเนินไปดวย 

ความเรียบรอย ดังน้ันเพ่ือความสะดวกในการนำหลักสูตรไปใชจริง ผูวิจัยจึงไดปรับชั่วโมงการเรียน 

การสอนในแผนการจัดการเรียนรู ดังตารางท่ี 5   

 

ตารางที่ 5  การปรับปรุงหลักสูตรฉบับราง 

X 

 
 

 

 

 

          
 

 

 1  2 
 2  1 
 3  1 
 4  1 
 5  2 
 6  4 
 7  1  

  12   

  
  
 

 1  3  
 2  1 
 3  1 
 4  1 
 5  2 
 6  5 
 7  1  

 14  

 จากตารางท่ี 5  พบวา การจัดการเรียนการสอนไดมกีารปรับปรงุในแผนการจัดการเรียนรูที ่1 

เร่ืองความรูทั่วไปเก่ียวกับขาว โดยปรับเวลาจาก 2 ชั่วโมง เปน 3 ชั่วโมงแผนการจัดการเรียนรูที ่ 6  

เร่ืองการผลิตขาวซอมมือ โดยปรับเวลาจาก 4 ช่ัวโมงเปน 5 ช่ัวโมง รวมเวลาเรียนท้ังหมดท่ีไดปรับปรุงแลว 

14 ชั่วโมง 
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อภิปรายผล 
 1.  ผลการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตรเรื่อง ขาวซอมมือ โดยศึกษา 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11  

(พ.ศ. 2555-2559) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  

(ฉบับที่ 2) ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรู

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศึกษาเอกสารและงานที่เก่ียวของกับการพัฒนาหลักสูตร แนวคิด 

ในการจัดทำหลักสูตรกับผูที่เก่ียวของจากการสอบถามปญหา ความตองการ ความจำเปนใน 

การพัฒนาหลักสูตรขาวซอมมือ ความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูที่เก่ียวของกับการจัดการศึกษา

ของโรงเรียน พบวา สถานศึกษาควรจัดการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน การจัด 

การศึกษาใหสนองนโยบายในการจัดการศึกษาของหนวยงานราชการ เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรู 

จากประสบการณตรง อันกอใหเกิดความรูความเขาใจท่ีแทจริง และสามารถนำความรู ความสามารถ 

ที่ไดรับไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันได รวมทั้งเปนผูอนุรักษและสืบสานประเพณีสำคัญของ 

ทองถิ่นของตน และจากการสอบถามความตองการในการพัฒนาหลักสูตรจากผูที่ เ ก่ียวของ 

หลาย ๆ ฝาย  ซ่ึงทุกฝายมีความเห็นสอดคลองกันวา ควรพัฒนาหลักสูตรขาวซอมมือข้ึนใชในโรงเรียน 

และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับนักเรียน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของบุญชม 

ศรีสะอาด (2546: 73) การจัดการศึกษาตองคำนึงถึงความสอดคลองตามความตองการ ตามนโยบาย 

การจัดการศึกษา โดยตองใหบุคคลในชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร ใหสอดคลองกับ

ความตองการของชุมชนและทองถิ่น โดยวิเคราะหความตองการและความจำเปนตาง ๆ ของสังคม 

และสอดคลองกับการวิจัยของเชาวนันท ขันธเกษ (2550: 147-152) ที่กลาววา หลักสูตรทองถ่ิน 

ตองตอบสนองความตองการและความสนใจของผูเรียนและสอดคลองกับความสนใจของทองถ่ิน  

ซึ่งสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งมุงพัฒนาผูเรียน 
ทุกคนใหเปนกำลังของชาติ เปนมนุษยที่มีความสมบูรณทั้งดานรางกายและจิตใจ มีจิตสำนึก 

ในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมี 

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะพ้ืนฐาน รวมท้ังเจตคติที่จำเปนตอการศึกษา 
ตอการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปนสำคัญ บนพ้ืนฐานความเช่ือ 

ที่วาทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดอยางเต็มศักยภาพ โดยมีจุดมุงหมายพัฒนาผูเรียน 
ใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ จึงกำหนดเปน

จุดหมาย เม่ือจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คือการมีคุณธรรมจริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค  

เห็นคุณคาของตนเอง ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู ความสามารถในการส่ือสาร 
การคิดการแกปญหา การใชเทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต มีจิตสำนึกในการอนุรักษวัฒนธรรม 

และภูมิปญญาไทย การอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอมมีจิตสาธารณะ ที่มุงทำประโยชนและสราง 

สิ่งท่ีดีงามในสังคม  
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และอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข ประกอบกับความตองการในการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานของผูที่

เก่ียวของกับการจัดการศึกษา จากการสัมภาษณซึ่งผูเก่ียวของกับการจัดการศึกษาทุกฝายตองการ

ใหมีการพัฒนาหลักสูตรขาวซอมมือข้ึนในโรงเรียน ดังน้ันผูวิจัยจึงพัฒนาหลักสูตรขาวซอมมือ  

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 เพ่ือสนอง

นโยบายการศึกษาของหนวยงานตาง ๆ เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริงดวยตนเอง มี 

การเชื่อมโยงเทคโนโลยีกับภูมิปญญาทองถิ่นท่ีมีอยูในชุมชน และสามารถสืบสานตอไปยังชนรุนหลัง 

ตอไป  

 2.  จากการพัฒนาหลักสูตรเร่ืองขาวซอมมือ กลุมสาระการเรียนรูการงานพ้ืนฐานอาชีพ

และเทคโนโลยี  สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ซึ่งมีองคประกอบของหลักสูตรฉบับราง 

ประกอบดวย 1) หลักการ 2) จุดหมาย 3) โครงสราง 4) คุณลักษณะอันพึงประสงค  5) คำอธิบาย   

6) เน้ือหาสาระ 7) เวลาเรียน  8) กิจกรรมการเรียนรู  9) สื่อการเรียนรู 10) การวัดและประเมินผล 

โดยเน้ือหาของหลักสูตรแบงเปน ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จากการวิจัย พบวา หลักสูตรฉบับรางมี

คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 1.00 แสดงวาเปนหลักสูตรท่ีดีมีประสิทธิภาพ  มีความเหมาะสม

และสอดคลองกับหลักการ และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรจากงานวิจัยของปราโมทย จันทรเรือง 

(2550: 10) ไดกลาวถึงองคประกอบของหลักสูตรท่ีสำคัญ ๆ ไว 9 สวน คือ 1) หลักการ  2) จุดหมาย  

3) โครงสราง 4) คำอธิบายรายวิชา 5) ขอบขายเน้ือหา 6) เวลาเรียน 7) กิจกรรมการเรียนการสอน  

8) สื่อการเรียนการสอน 9) การวัดและประเมินผล และสอคลองกับองคประกอบของทาบา 

(Taba, 1962) ไดสรุปไววาองคประกอบของหลักสูตรควรประกอบดวย 1) จุดหมายกับวัตถุประสงค 

2) เน้ือหาวิชาและประสบการณเรียนรู 3) รูปแบบการเรียนการสอน  4) การประเมินผลการเรียนรู   

 3.  จากผลการทดลองใชหลักสูตร โดยนำหลักสูตรเร่ืองขาวซอมมือ กลุมสาระการเรียนรู

การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ไปทดลองใชกับนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดปทุมสราวาส อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ภาคเรียนท่ี 2 
ปการศึกษา 2554 จำนวน 30 คน ไดดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัด 

การเรียนรูจำนวน 7 แผน เวลา 12 ชั่วโมง ผลการวิจัย พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

หลังการใชหลักสูตรสูงกวากอนการใชหลักสูตรอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนปฏิบัติ

กิจกรรมไดตามข้ันตอนการผลิตขาวซอมมือและการบรรจุภัณฑ อยูในระดับดีมาก รวมท้ังนักเรียน 

มีระดับความพึงพอใจที่มีตอหลักสูตรเร่ืองขาวซอมมือ โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ทั้งน้ี 

นาจะเปนเพราะนักเรียนมีความต้ังใจเรียนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ทำใหนักเรียนมีความรู  

ความเขาใจ ความสามารถในการผลิตขาวซอมมือและการบรรจุภัณฑ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด 
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ

และเทคโนโลยี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 3) ไดกลาวไววา สามารถนำความรูเก่ียวกับการดำรงชีวิต 

การอาชีพ และเทคโนโลยี เปนแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการทำงาน และมีเจตคติที่ดี 
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ตอการทำงาน สามารถดำรงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข มีทักษะในการทำงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพและยังสอดคลองกับการวิจัยของธนภรณ โกพัฒนตา (2552: 172) ไดทำการวิจัย 

เ ร่ืองการพัฒนาหลักสูตรสาระเพ่ิมเติม กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

เร่ืองเคร่ืองดื่มจากสมุนไพรทองถ่ิน สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ผลการวิจัย พบวาหลักสูตร

เรื่องเครื่องดื่มจากพืชสมุนไพรทองถิ่น เปนหลักสูตรท่ีดีของโรงเรียนอีกหลักสูตรท่ีชวยสงเสริม 

ใหนกัเรียนมีทกัษะการทำงานการปฏิบตัจิรงิ ขัน้ตอนการทำงาน การนำความรูไปใชพัฒนาอาชีพเสริม

ไดในอนาคต และสอดคลองกับงานวิจัยของศิริรัตน เกิดศิริ (2552: 126) ที่ศึกษาเร่ือง การพัฒนา

หลักสูตรงานจักสานของเลน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียน 

ชวงชั้นที่ 2 ผลการวิจัย พบวา นักเรียนมีความสนใจ ตั้งใจเรียนและสามารถทำงานจักสานได  

อาจเปนเพราะนักเรียนไดปฏิบัติจริง เรียนรูจากภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีความสามารถ นักเรียน 

มีสวนรวมในกิจกรรมกลุม สามารถทำงานรวมกันเปนกลุมไดมีสวนรวมในการอนุรักษศิลปหัตถกรรม  

 4.  จากผลการประเมินหลักสูตร 

  4.1 จากผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คือการประเมินผลกอนและหลัง 

การใชหลักสูตร พบวา คะแนนเฉล่ียหลังการใชหลักสูตรสูงกวากอนการใชหลักสูตรอยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งแสดงวา หลักสูตรเรื่องขาวซอมมือ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สามารถพัฒนาความรูความเขาใจในการผลิต

ขาวซอมมือ จึงทำใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน ทั้งน้ีเน่ืองจากนักเรียนไดเรียนจาก 

การปฏิบัติกิจกรรมจริงดวยตนเองมีความสนใจ ตั้งใจมุงมั่นในการทำงาน ซึ่งสอดคลองกับเยาวรัตน  

เช่ียวชาญ (2552: 131) ไดพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเร่ืองขาวไทย สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่ 4  

จังหวัดสุพรรณบุร ีที่เรียนตามหลักสูตรเร่ืองขาวไทย พบวา คะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
และสอดคลองกับงามตา เพชรคอน (2549: 111) ไดพัฒนาหลักสูตรการอนุรักษทองถ่ินเร่ือง 

ผักพ้ืนบาน สำหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี  

เขต 3 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี 
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคลองกับจิรานุวัฒน พ่ึงออน (2548: 117) ไดพัฒนาหลักสูตร

ทองถ่ินเร่ืองการประดิษฐผลิตภัณฑจากกะลามะพราว สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียน 

วัดถอนสมอ อำเภอทาชาง จังหวัดสิงหบุรี ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียหลังการใช
หลักสูตรสูงกวากอนการใชหลักสูตรแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

  4.2 จากการประเมินทักษะการปฏิบัติของนักเรียน คือการประเมินหลังการใช
หลักสูตร นักเรียนมีผลงานจากการปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง โดยภาพรวมผลงานของนักเรียนอยูใน

ระดับดีมาก  
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ผลการประเมินดานความรูทักษะการปฏิบัติของนักเรียนแตละแผนการจัดการเรียนรูโดยภาพรวม 

อยูในระดับดีมาก ซึ่งแสดงวา วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการสนทนา การอภิปราย 

กระบวนการกลุม การสาธิต และการปฏิบัติจริงดวยตนเองท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมทั้ง 

ใหนักเรียนไดใชจากของจริงในการผลิตขาวซอมมือ มีการประเมินผลงานของนักเรียนตามสภาพจริง 

เปนแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ที่ผู วิจัยสรางขึ้น เพ่ือประเมินคุณภาพผลงาน 

โดยอิงเกณฑการประเมิน (rubric) ซึ่งสอดคลองกับหลักการการวัดประเมินผลตามสภาพจริง 

ของกระทรวงศึกษาธิการ (2551: 3) สามารถนำความรูเก่ียวกับการดำรงชีวิตการอาชีพและเทคโนโลยี 

เปนแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการทำงานและมีเจตคติที่ดีตอการทำงาน สามารถดำรงชีวิตอยู

ในสังคมไดอยางมีความสุขมีทักษะในการทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และยังสอดคลองกับ

แนวคิดของศิริรัตน เกิดศิริ (2552: 126) ไดพัฒนาหลักสูตรงานจักสานของเลน กลุมสาระการเรียนรู

การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชวงชั้นท่ี 2 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี 

เขต 3 ผลการวิจัยพบวา ผลการปฏิบัติงานโดยภาพรวมนักเรียนอยูในระดับดี ดานเจตคตินักเรียน 

มีเจตคติที่ดีตอการเรียนรูงานจักสานของเลนโดยภาพรวมนักเรียนอยูในระดับมาก  

  4.3  การประเมินความพึงพอใจที่มีตอหลักสูตร คือการประเมินหลังการใชหลักสูตร 

พบวา นักเรียนสวนใหญมีความพึงพอใจที่มีตอหลักสูตรเร่ืองขาวซอมมือ กลุมสาระการเรียนรู 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก

ที่สุด ซึ่งแสดงวาวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแผนการจัดการเรียนรูตามหลักสูตร ทำให

นักเรียนมีความรูสึกท่ีดีตอการเรียน ทั้งนี้เพราะนักเรียนเห็นความสำคัญของการปฏิบัติกิจกรรมจริง

ดวยตนเอง ทั้งเปนรายบุคคลและกระบวนการกลุม ทำใหนักเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค เชน 

การชวยเหลือซึ่งกันและกัน การมีน้ำใจ ความสามัคคี และความเปนกันเอง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

ของฑารินี เนคมานุรักษ (2553: 146) ไดพัฒนาหลักสูตรเรื่องเตาเศรษฐกิจเพื่อชีวิตที่พอเพียง 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 จังหวัด

สุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบวาดานความพึงพอใจตอหลักสูตรอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับศิริรัตน 

เกิดศิริ (2552: 126) ไดพัฒนาหลักสูตรงานจักสานของเลน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี สำหรับนกัเรียนชวงชัน้ท่ี 2 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสพุรรณบุร ีเขต 3 ผลการวิจยัพบวา 

ดานเจตคตินกัเรียนมเีจตคตทิีด่ตีอการเรียนรูงานจกัสานของเลนโดยภาพรวมนักเรียนอยูในระดบัมาก 

และยังสอดคลองกับเยาวรัตน เช่ียวชาญ (2552: 136) ไดพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เร่ืองขาวไทย 

สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีเจตคติ 

ตอขาวไทยภาพรวมอยูในระดับมาก  
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ขอเสนอแนะ 
 1.  ขอเสนอแนะในการนำหลักสูตรไปใช 

  1.1 กอนนำหลักสูตรไปใช ครูผูสอนควรศึกษารายละเอียดตาง ๆ ของหลักสูตรให

เขาใจและควรดูแลนักเรียนอยางใกลชิด โดยเฉพาะในภาคปฏิบัติควรเนนใหนักเรียนเกิดการเรียนรู 

มากท่ีสุด  เพ่ือใหผลผลิตขาวซอมมือมีคุณภาพ 

  1.2 เครื่องมือในการผลิตขาวซอมมือมีนอย ทำใหนักเรียนปฏิบัติไดนอย ครูจึงควรใช

เวลานอกช่ัวโมงการเรียนการสอนฝกปฏิบัติ 

  1.3  ควรสงเสริมใหนกัเรียนทุกคนไดรูคณุคา ประโยชน และไดรบัประทานขาวซอมมอื 

สามารถนำขาวซอมมือไปเผยแพรใหกับบุคคลอื่นได 

  1.4  โรงเรียนควรสนับสนุนในการจัดทำเปนหนังสืออานเพิ่มเติม เร่ืองขาวซอมมือท่ีมี

เน้ือหาสาระและรูปเลมที่มีสีสันสวยงามและเหมาะสมในแตละระดับชั้น 

 2.  ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 

  2.1  ควรมีการพัฒนาหลักสูตรขาวซอมมือในระดับชั้นอื่น ๆ โดยกำหนดเน้ือหาและ

กิจกรรมการเรียนรูใหเหมาะสมกับวัยของแตละระดับชั้น 

  2.2 ควรมีการวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร ในเนื้อหาอื่นที่มีการใชหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงเขามาชวยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 

สรุป 
 สถานศึกษาควรจัดการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น โดยนักเรียนได

เรียนรูจากประสบการณตรง สามารถนำเอาความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน อนุรักษและ

สืบสานประเพณีของทองถ่ินและมีความตองการหลักสูตรขาวซอมมือ ซึ่งประกอบดวย หลักการ  

จุดหมาย โครงสราง คุณลักษณะอันพึงประสงค คำอธิบายรายวิชา เน้ือหาสาระ เวลาเรียน กิจกรรม

การเรียนรู สื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผล มีแผนการจัดการเรียนรู จำนวน 7 แผน ใชเวลา 

4 สัปดาห สัปดาหละ 3 ชั่วโมง รวมเวลา 12 ชั่วโมง ไดตรวจสอบหลักสูตรโดยการหาคาดัชนี 
ความสอดคลอง ปรับปรุงแกไขและทดลองใชหลักสูตร พบวา นักเรียนมีความรู ความเขาใจเนื้อหา

มากข้ึน และจากการสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอหลักสูตร นักเรียนมีความต้ังใจและสนใจ  

มีความกระตือรือรนกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีความสนุกสนานกับการเรียนและ 
การปฏิบัติกิจกรรม สามารถปฏิบัติกิจกรรมไดเปนอยางดี ดานการประเมินผลและการปรับปรุง

หลักสูตร พบวา นักเรียนโรงเรียนวัดปทุมสราวาส อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ภาคเรียนท่ี 2  
ปการศึกษา 2554 จำนวน 30 คน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองขาวซอมมือท่ีพัฒนาขึ้น 

หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทักษะการปฏิบัติโดยภาพรวม 

อยูในระดับดีมาก ดานความพึงพอใจตอหลักสูตรอยูในระดับมากที่สุด การปรับปรุงหลักสูตร 
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เรื่องเวลาเรียนในแผนการจัดการเรียนรูที่ 1 ความรูทั่วไปเก่ียวกับขาว ปรับเวลาจากเดิม 2 ชั่วโมง 

เพ่ิมเปน 3 ชั่วโมง แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 เรื่องการผลิตขาวซอมมือ ปรับเวลาจากเดิม 4 ชั่วโมง 

เพ่ิมเปน 5 ชั่วโมง  
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การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เรื่อง ปลาเห็ดสมุนไพร กลุมสาระการเรียนรู 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 

THE DEVELOPMENT OF CURRICULUM ENTITLED PLAHEDSAMOONPRI  
IN THE CAREER AND TECHNOLOGY LEARNING SUBSTANCE  

FOR GRADE 5 STUDENS 
 

รสธร พันธเพชร/Rosathon Phunphet1  

ปราโมทย จันทรเรือง/Pramote Chanruang2  

วรรณวิไล นันทมานพ/Wanwilai Nunthamanop3 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีความมุงหมายเพ่ือพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เร่ืองปลาเห็ดสมุนไพร  

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยมี

วัตถุประสงคดังน้ี 1) ศึกษาขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตร 2) พัฒนาหลักสูตรฉบับราง  

3) ทดลองใชหลักสูตร และ 4) ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร กลุมตัวอยางไดแก นักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนวัดไผโรงวัว อำเภอสองพ่ีนอง จังหวัด

สุพรรณบุรี จำนวน 40 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยไดแก 1) แบบสอบถาม 2) แบบสัมภาษณ 

3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีความเช่ือมั่นเทากับ 0.730 4) แบบประเมินทักษะ

ปฏิบัติ และ 5) แบบประเมินความพึงพอใจ วิเคราะหขอมูล โดยใชคาความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที  
 ผลการวิจัยพบวา 1) การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน พบวา สถานศึกษามีความตองการให 

นักเรียนเกิดความรัก ความภาคภูมิใจ และหวงแหนในภูมิปญญาทองถ่ินของตน โดยจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน ตลอดจนเน้ือหาท่ีสอดคลอง มีความเหมาะสมกับวัยของผูเรียน พรอมทั้งเนนฝก

ทักษะปฏิบัติจริง 2) ผลการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เร่ืองปลาเห็ดสมุนไพร ตามโครงสรางของหลักสูตร 

ประกอบดวย คำอธิบายรายวิชา ขอบขายเน้ือหา เวลาเรียน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียน

การสอน การวัดและประเมินผล พบวา หลักสูตรมีความเหมาะสมตามโครงสราง 3) ผลการทดลอง 

ใชหลักสูตรทองถ่ิน เร่ืองปลาเห็ดสมุนไพร  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5  

1นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
2รองศาสตราจารย ดร. คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ) 
3ผูชวยศาสตราจารย อาจารยพิเศษ  คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ) 
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โดยทดลองใชกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนวัดไผโรงวัว สำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จำนวน 40 คน พบวา นักเรียนมีความตั้งใจและ

สนใจใฝเรียนรู ใหความรวมมือในการทำกิจกรรมที่หลากหลายดวยความสนุกสนาน สามารถปฏิบัติ

กิจกรรมไดเปนอยางดี และ 4) ผลการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

เร่ืองปลาเห็ดสมุนไพรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 ทักษะปฏิบัติโดยภาพรวมอยูในระดับดีมาก ดานความพึงพอใจตอหลักสูตรอยู

ในระดับมากท่ีสุด  

 

คำสำคัญ:  การพัฒนาหลักสูตร  สาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี หลักสูตรทองถ่ิน 

 

ABSTRACT 

 The purpose of this research was to develop a curriculum Plahedsamoonpri for 

grade 5 students. In Suphan Buri Province. The specific  purposes were 1) to study basic 

information in developing a curriculum; 2) to develop a draft curriculum; 3) to trail a developed 

curriculum; and 4) to evaluate and improve a curriculum.The sample drawn using a simple 

purposive sampling was 40  grade  5 students from Wat Phai Rong Wua School, Songpinong 

District, Suphan Buri  Province under Suphan Buri Educational Service Area Office 2, 

during the  second semester of academic year 2011.The instruments used in this research 

were  1) a  questionnaire;  2) an  interview;  3) a learning achievement test to a reliability of 

0.730; 4) a practical skill test; and 5) a satisfaction evaluation, The data were analyzed in 

terms of frequency, percentage, mean, standard deviation and t-test 
 The findings of this research were; 1) from studying basic information, it was 

found that the schools and involved persons would like students to love, be proud and 

cherish in their local wisdom. They also would like students to learn from their lives in their 
local area. There would be experts help to convey knowledge and arrange learning activities 

and content to be suitable with grade 5 students. The process should also emphasis on 

practicing skills. 2) the development of curriculum showed that it was comprised of principles, 

vision, objectives, desired characteristics, curriculum structure, content, period of studying, 

learning activities, instructional media and sources, and measurement and evaluation.  
The curriculum was comprised of theoretical and practical parts. The curriculum was 

suitable. 3) The implementation of the curriculum to the aforementioned sample, found that 
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most students paid attention to study and enjoyably participate in the learning activities. 

They also were able to do the activities well. 4) form evaluation and improvement, students 

learning achievement was higher after they  were taught  with the developed curriculum at 

a significance level of .05. Their skills and satisfaction were at a great level.  

 

Keywords: curriculum development, career and technology learning substance, local 

curriculum 

 

บทนำ 

 การศึกษาเปนกระบวนการพัฒนามนุษยที่สำคัญ เปนเคร่ืองมือในการพัฒนาประเทศ 

ทั้งดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนการจัดการศึกษาสำหรับ

ทุกคน โดยมุงพัฒนาใหผูเรียน เรียนรูทักษะกระบวนการข้ันตอนในการทำงาน สามารถคิดเลข  

แกปญหา เห็นคุณคาของการเรียนรู เห็นคุณคาของวิถีชีวิตของคนในชุมชนและสามารถนำความรูไป

ใชในชีวิตประจำวันได ในการจัดการศึกษาใหบรรลุตามเจตนารมณดังกลาว องคประกอบสำคัญท่ี

เอ้ืออำนวยใหบังเกิดผลไดคือ หลักสูตร จึงกลาวไดวา หลักสูตรเปนหัวใจสำคัญของการศึกษา เพราะ

เปนตัวกำหนดทิศทางการจัดการศึกษาท่ีสำคัญจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดระบุในสวนท่ีเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรแกนกลาง 

สูความเปนทองถิ่น ตามมาตรา 27 วรรค 2 ไววาใหสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหนาท่ีจัดทำสาระของ

หลักสูตรตามวัตถุประสงคในวรรคหน่ึง ในสวนท่ีเกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญา

ทองถ่ิน คุณลักษณะอันพึงประสงค เพ่ือเปนสมาชิกท่ีดีของครอบครัวชุมชน สังคมและประเทศชาติ  

(สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542: 8) กรอบและทิศทางจัดการเรียนการสอนเพ่ือ

พัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหมีคุณภาพดานความรู และทักษะท่ี

จำเปนสำหรับการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง แสวงหาความรูเพ่ือพัฒนาตนเองอยาง

ตอเน่ืองตลอดชีวิต หลักการท่ีสำคัญ คือขอ 3 เปนหลักสูตรการศึกษาสนองการกระจายอำนาจ ให

สังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถ่ินและนอกจากน้ี

จุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ขอ 1 มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม 

ที่พึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัย ยึดถือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และขอ 5 

มีจิตสำนึกในการอนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย การอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอม มีจิต

สาธารณะท่ีมุงประโยชน และสรางส่ิงท่ีดีงามในสังคมและอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 1-2) วัตถุประสงคการดำเนินการศึกษา กลุมสาระการเรียนรูการงาน

อาชีพและเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีความรูคูคุณธรรม โดยนำเทคโนโลยีและส่ือที่ทันสมัย  
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ใชในการจัดการเรียนรู ที่ยึดผูเรียนเปนสำคัญ ตามเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัด นักเรียนสามารถ 

อานออกเขียนไดและรูจักการคิดวิเคราะห มีสุขภาพท่ีสมบูรณ มีจิตสาธารณะ สถานศึกษามีความ

สวยงามปลอดภัย เนนพัฒนา และอนุรักษ ภูมิปญญาทองถิ่น แหลงเรียนรู สูเศรษฐกิจพอเพียง 

ภายใตการประสานความรวมมือของชุมชน ในสาระท่ี 4 การอาชีพ เปนสาระเก่ียวกับทักษะท่ีจำเปน 

ตออาชีพ เห็นความสำคัญของอาชีพ ใชเทคโนโลยีไดเหมาะสม เห็นคุณคาของอาชีพสุจริต และ 

เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ และมาตรฐาน ง 4.1 เขาใจมีทักษะท่ีจำเปน มีประสบการณ  

เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใชเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีตออาชีพ 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 8) จากผลการทดสอบสมรรถนะทางรางกายของนักเรียนกลุมโรงเรียน

ทาจีน–สองพ่ีนอง ในปการศึกษา 2553 ปรากฏผลวานักเรียนรอยละ 60 มีสุขภาพรางกายแข็งแรง 

(โรงเรียนวัดไผโรงวัว สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2, 2553: 3) และ 

การศึกษาขอมูลเรื่องปลาเห็ดสมุนไพร คือการนำปลาตัวเล็ก ๆ ที่จะทิ้งเพราะคิดวาไมมีประโยชน  

นำมาประกอบอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการอยางมาก โดยนำมาขอดเกล็ด ควักไสออก แลวลาง

ใหสะอาด นำมาสับทั้งเน้ือ ทั้งหนัง ทั้งกาง ใหละเอียด เรียกวา “ปลาเห็ด” และนำพริกแกงท่ีปรุงเอง

โดยมีสวนผสมของสมุนไพร (ประเภทผักสวนครัว เชน พริก หอม กระเทียม ขา ตะไคร โหระพา 

มะกรูด กะเพรา) มาผสมกับปลาเห็ด แลวนำมาประกอบอาหารไดหลายอยาง ซึ่งมีแรธาตุ  

สารอาหาร ที่ชวยใหรางกายแข็งแรง มีราคาถูก เปนการอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน สามารถพัฒนา

เปนอาชีพได (ทับทิม  สุนทรวิภาต, 2554: สัมภาษณ) 

 สรุปไดวา การศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรกลุมสาระการงาน

อาชีพและเทคโนโลยี ในสาระงานบาน และสภาพปญหาท่ีพบกับนักเรียนในกลุมทาจีน-สองพ่ีนอง 

ในดานสุขภาพ  และการศึกษาขอมลูเก่ียวกับปลาเห็ดสมนุไพร จากการสัมภาษณภูมปิญญาทองถ่ิน 5 
พบวา เพ่ือเปนการสงเสริมการประกอบอาหารสำหรับดูแลสุขภาพใหแข็งแรง และสามารถนำไป 

สูอาชีพได โดยนำทรัพยากรจากธรรมชาติมาใชใหเกิดประโยชนมากท่ีสุด พรอมทั้งเปนการอนุรักษ

ส่ิงแวดลอม ภูมิปญญาทองถ่ินใหบุตรหลานไดเรียนรู ชวยใหนักเรียนมีความรูความสามารถชวยเหลือ
ตนเอง พ่ึงตนเองไดดวยการประกอบอาหาร จากวัตถุดิบท่ีหางายในทองถิ่น ซึ่งเปนไปตามแนว 

พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระท่ี 4 มาตรฐาน ง 4.1 ชวงชั้นประถมศึกษา-  
ปที่ 4-6 ผูวิจัยจึงไดพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เร่ืองปลาเห็ดสมุนไพร กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ

และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5    
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วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือศึกษาขอมูลพ้ืนฐานการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเร่ืองปลาเห็ดสมุนไพร  

 2. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน  เร่ืองปลาเห็ดสมุนไพร  

 3. เพ่ือทดลองใชหลักสูตรทองถ่ินเร่ืองปลาเห็ดสมุนไพร  

 4. เพ่ือประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรทองถ่ินเร่ืองปลาเห็ดสมุนไพร  

 

วิธีดำเนินการ 

 เพ่ือใหไดขอมูลพ้ืนฐานท่ีจำเปนตอการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน ผูวิจัยไดดำเนินการ ดังน้ี 

 1. ศึกษาและวิเคราะหนโยบายการจัดการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 

2533)   

 2.  ศกึษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรู

การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 5    

 3.  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับองคประกอบและขอบขายเน้ือหา 

การจัดกิจกรรม ที่จะนำมาจัดทำหลักสูตรทองถิ่น เร่ือง ปลาเห็ดสมุนไพร กลุมสาระการเรียนรู 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ตามหลักสูตรแกนกลาง 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551   

 4.  ศึกษาสภาพท่ัวไป ดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสภาพปจจุบัน และ 

ความตองการของชุมชน จากผูที่เก่ียวของ คือ ผูบริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ผูปกครองภมูปิญญาทองถิน่ ครกูลุมสาระการงานอาชพีและเทคโนโลยี นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่ 5 

เก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเร่ืองปลาเห็ดสมุนไพร   

 5.  เก็บรวบรวมขอมูล จากแบบสัมภาษณ และแบบสอบถาม เพ่ือนำมาวิเคราะหขอมูล

ในการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเร่ืองปลาเห็ดสมุนไพร 

 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 1.  แบบสัมภาษณความตองการในการพัฒนาหลักสูตร ตามขอบเขตของเนื้อหา  

เปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางและมีแนวทางในการสัมภาษณ ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไข  

รวมทั้งขอเสนอแนะจากผูที่เก่ียวของ ซึ่งไดแก ผูบริหารสถานศึกษา 1 คน ครูผูสอนกลุมสาระ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี จำนวน 6 คน ผูปกครองนักเรียนซึ่งเปนผูรูในทองถิ่น จำนวน 10 คน  
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กรรมการสถานศึกษาผูนำชุมชน จำนวน 2 คน โดยใชคาความถ่ี (frequency) คารอยละ (percentage) 

คาเฉล่ีย (mean)   

 2. แบบสอบถาม ขอบเขตของเนื้อหาเปนแบบสอบถามแบบมีโครงสราง เพ่ือสอบถาม

แนวทาง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จากนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดไผโรงวัว  

จำนวน 40 คน โดยใชคาความถ่ี (frequency) คารอยละ (percentage) คาเฉล่ีย (mean)  

 3.  หลักสูตรทองถิ่น เรื่องปลาเห็ดสมุนไพร กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 1.00 

 4.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองปลาเห็ดสมุนไพรเปนแบบทดสอบ 

แบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 25 ขอ มีคาความยากงาย ตั้งแต .42 ถึง .72 คาอำนาจจำแนก 

ตั้งแต .34 ถึง .72 และคาความเช่ือมั่น เทากับ 0.730   

 5. แบบประเมินทักษะปฏิบัติ  ใชสำหรับประเมินการทำปลาเห็ดสมุนไพร และ 

การประกอบอาหาร 3 ชนิด คือ 1) ปลาเห็ดสมุนไพรชุบแปงขนมปงทอด 2) ปลาเห็ดสมุนไพร 

ผัดกะเพรา 3) ลาบปลาเห็ดสมุนไพร โดยประเมินจากผลงานท่ีปรากฏหลังจบกระบวนการเรียนรู 

ตามแผนจัดการเรียนรู ซึ่งประกอบดวยคะแนนท่ีประเมินจากความสมบูรณของอาหาร รสชาติ 

ของอาหาร และความสวยงามของรูปแบบการนำเสนอ ดวยแบบประเมินแบบมิติคุณภาพ 4 ระดับ 

คือ ดีมาก ดี พอใช ปรับปรุง ระดับของคะแนนท่ีไดขึ้นอยูกับคุณภาพของการปฏิบัติ ตามคุณภาพ 

ของงานท่ีกำหนดข้ึนตามเกณฑ  

 6.  แบบประเมินความพึงพอใจตอหลักสูตรทองถิ่นเรื่องปลาเห็ดสมุนไพร คือ  

การประเมินหลังใชหลักสูตร โดยใชเกณฑการวัดความพึงพอใจของลิเคอรท (Likert’s scale) 5 ระดับ  

 

ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน   

 1.  การศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระ 
การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี พบวา เปนสาระการเรียนรูที่มุงพัฒนาผูเรียน ใหมีความรู 

ความเขาใจเก่ียวกับงานอาชีพและเทคโนโลยี มีทักษะในการทำงาน สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และเทคโนโลยีตาง ๆ มาใชทำงานอยางถูกตองและเหมาะสม สามารถทำงานเปนคณะ มีนิสัย 

รักการทำงาน เห็นคุณคา และเจตคติที่ดีตองาน ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมพ้ืนฐาน 

ไดแก ความซื่อสัตย ประหยัด อดออม อันจะนำมาสูการเรียนรูสามารถชวยเหลือตนเอง พ่ึงตนเองได
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ พบวา หลักสูตร

ทองถ่ินเร่ืองปลาเห็ดสมุนไพร เปนหลักสูตรท่ีสงเสริมใหผูเรียนเกิดความรักและภาคภูมิใจในภูมิปญญา
ทองถ่ินของตนเอง และจากการสัมภาษณ และการสอบถามบุคคลท่ีเก่ียวของ พบวา มีความตองการ

ใหพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เร่ืองปลาเห็ดสมุนไพร 
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 2. การศึกษาประวัติความเปนมาของ “ปลาเห็ด” พบวา เปนอาหารโบราณของอำเภอ

สองพี่นองที่ทำมาจากปลาตัวเล็ก ๆ นำมาขอดเกล็ด ควักไสออก แลวลางใหสะอาด นำมาสับทั้งเน้ือ 

หนัง และกางใหละเอียด หรือหากเปนปลาตัวใหญ เชน ปลาชอน ปลาหมอนิล ปลาแดง ก็ใชวิธีแล

กางตรงกลางลำตัวออกแลวนำเน้ือ หนัง มาสับ ปรุงรสดวยพริกแกงท่ีทำมาจากสมุนไพรประเภท 

ผักสวนครัว ปลาเห็ดสมุนไพรใหสารอาหารตามหลักโภชนาการหลายอยาง เชน โปรตีน แคลเซียม  

ที่ชวยใหรางกายเจริญเติบโต มีกระดูกแข็งแรง สามารถนำมาประกอบอาหารที่แสนอรอย ประหยัด 

และยังเปนการอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ินและสามารถพัฒนาเปนอาชีพเสริมในหมูบานไดตอไป  

 3.  การศึกษาความตองการเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเร่ืองปลาเห็ดสมุนไพร  

จากการสัมภาษณ สอบถาม ผูที่เก่ียวของ คือ ผูบริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ผูปกครองภูมิปญญาทองถ่ิน ครูกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี นักเรียนช้ันประถม

ศึกษาปที่ 5 พบวา ตองการใหพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน โดยมีสาระสำคัญของหลักสูตร ประกอบดวย 

1) จัดการศึกษาหรือการจัดทำหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น และใหมีการนำ

ภูมิปญญาทองถิ่นมามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ใหเปนไปตามนโยบายของ 

การจัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งมุงเนนใหผูเรียนตระหนัก หวงแหน และเห็นคุณคา 

ในภูมิปญญาทองถ่ินของตนเอง 2) ดานเน้ือหา แนวทางจัดการเรียนรูและการวัดประเมินผล 

ในหลักสูตร ควรจัดเน้ือหาเก่ียวกับการนำวัตถุดิบที่มีในทองถ่ินคือปลาน้ำจืดตัวเล็กตัวนอยมาแปรรูป

เปนปลาเห็ดสมุนไพร ซึ่งปลาเหลาน้ีมีมาก หางายและสามารถนำมาดัดแปลงประกอบอาหาร 

ไดหลากหลายประเภท 3) ดานผูมีสวนเก่ียวของในการพัฒนาหลักสูตร ตองการใหการจัดการศึกษา 

โดยนำภูมิปญญาทองถิ่นมาบูรณาการสอนในโรงเรียน เปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมใน 

การจัดการเรียนการสอนเพ่ือเปนการรักษาวัฒนธรรมในทองถ่ินใหคงอยู และสืบสานตอชนรุนหลัง  

4) ดานการสนับสนุนในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น พบวาผูนำชุมชน และภูมิปญญาทองถิ่น 

พรอมใหความรวมมือ ในการพัฒนาหลักสูตร ทั้งในดานความรู วัสดุ อุปกรณ และเสียสละเวลา  
5) ดานการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นไปสูงานอาชีพ พบวา ผูนำชุมชน และภูมิปญญาทองถิ่น  

ใหเหตุผลตรงกัน กลาวคือ ในทองถ่ินมีวัตถุดิบที่จะนำมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมากมาย 
สามารถนำมาแปรรูปเปนผลผลิต และมีตลาดรองรับแนนอน 6) ดานรูปแบบการเรียนการสอน  

เร่ืองปลาเห็ดสมนุไพร พบวา นกัเรียนสวนใหญตองการใหจดัการเรียนการสอน โดยครูเปนผูสอนรวมกับ

ผูรูในทองถ่ิน ตองการใหจัดการเรียนรูใหนักเรียนมีความรูดานประโยชนและคุณคาทางโภชนาการ
ของปลาเห็ดสมุนไพร วิธีการทำปลาเห็ดสมุนไพรและแปรรูปเปนอาหารชนิดตาง ๆ 7) ดาน 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรจัดกิจกรรมทียึ่ดผูเรียนเปนสำคัญ โดยสอนใหนกัเรียนไดปฏบิตัจิรงิ  

วัดและประเมินผลตามสภาพจริง โดยวิธีสังเกตพฤติกรรม การมีสวนรวมกิจกรรม ตรวจผลงาน  

โดยครูผูสอน ผูสังเกต และตัวนักเรียนเอง 
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 สรุปไดวา สถานศึกษาและบุคคลที่เก่ียวของมีความตองการใหนักเรียนเกิดความรัก 

ความภาคภูมิใจและหวงแหนในภูมิปญญาทองถิ่นของตน เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูชีวิตจริงในทองถิ่น

ของตนเอง โดยมีผูมีความรูความสามารถรวมถายทอด และจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจน
เน้ือหาท่ีสอดคลอง มีความเหมาะสมกับวัยของผูเรียน  พรอมทั้งเนนฝกทักษะปฏิบัติจริง  

 

 ผลการพัฒนาหลักสูตรฉบับราง พบวา 
 1.  ดานหลักการ ไดกำหนดจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรูเปนเปาหมาย และกรอบ

ทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีขีดความสามารถ

ในการแขงขันในเวทีระดับโลก โดยการมีสวนรวมของทองถ่ินและสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตร 

เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพความตองการของทองถ่ิน มาใชในการพัฒนาหลักสูตรใหมีความเหมาะสม

ชัดเจนย่ิงขึ้น   

 2. ดานจุดหมาย 1) เพ่ือใหนักเรียนมีความรูความเขาใจเรื่องปลาเห็ดสมุนไพร 2) เพ่ือให

นักเรียนมีทักษะปฏิบัติเก่ียวกับเรื่องปลาเห็ดสมุนไพร 3) เพ่ือเปนแนวทางพัฒนากิจกรรมการเรียนรู

ใหกับนักเรียนในระดับตอไป 4) เพ่ือเปนการนำภูมิปญญาทองถ่ินมาสงเสริมการเรียนรูในโรงเรียน

และเปนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรใหแกสถานศึกษาอื่นตอไป 

 3.  ดานสมรรถนะสำคัญของผูเรียนไดกำหนดคุณภาพของผูเรียนของหลักสูตรฉบับราง 

เพ่ือมุงใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู ซึ่งการพัฒนาผูเรียนใหบรรลุมาตรฐานการเรียนรู 

ที่กำหนดน้ัน จะชวยใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ คือ 1) ความรูความเขาใจเก่ียวกับภูมิปญญา

ทองถิ่น และสามารถสื่อสารถายทอดความคิด ความรู ความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเอง

เพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม  

2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห  การคิดสังเคราะห การคิดอยางสรางสรรค การคิดอยางมี
วิจารณญาณ และการคิดเปนระบบเพ่ือนำไปสูการสรางองคความรูใหกับตนเอง 3) ความสามารถ 
ในการแกปญหา และอุปสรรคตาง ๆ ที่เผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล 

4) ความสามารถดานทักษะปฏิบัติการประกอบอาหารจากปลาเห็ดสมุนไพร ไปใชในการดำเนินชีวิต

ประจำวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเน่ือง และการทำงาน   

 4.  ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค เพ่ือพัฒนาผูเรียนบรรลุตามวัตถุประสงคของ

หลักสูตรประกอบดวย 1) มีความซื่อสัตยสุจริต 2) มีวินัย และใฝเรียนรู 3) อยูอยางพอเพียง 4) มุงมั่น
ในการทำงาน 5) รักและหวงแหนศิลปวัฒนธรรมในทองถ่ินของตน   

 5.  ดานโครงสรางของหลักสูตร มีรายละเอียดดังน้ี 

  5.1  คำอธิบายรายวิชา คือการวิเคราะหเน้ือหาและกำหนดจุดประสงค การเรียนรูของ
หลักสูตรทองถ่ินเร่ืองปลาเห็ดสมุนไพร สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 มีจุดประสงคเพ่ือให

นักเรียนมีความรู  ความเขาใจ  มีความสามารถในการทำปลาเห็ดสมุนไพร และนำมาประกอบอาหาร  
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  5.2 หนวยการเรียนรู มีขอบขายเน้ือหาสาระหลักสูตรทองถ่ิน เร่ืองปลาเห็ดสมุนไพร  

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่ 5 จดัการเรียนรู

โดยการเพ่ิมหนวยการเรียนรูในสาระการเรียนรูการงานอาชีพ สาระท่ี 4 การอาชีพ มาตรฐาน ง 4.1 

โดยพิจารณาขอมูลที่รวบรวมไดกำหนดเน้ือหาสาระของหลักสูตรสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา- 

ปที่ 5 จากจุดมุงหมายของหลักสูตร ซึ่งแบงเปน 2 สวน คือ หลักสูตรภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  

ใชเวลาเรียนสัปดาหละ 2 ชั่วโมง จำนวน 4 สัปดาห รวมเวลาท้ังสิ้น 8 ชั่วโมง ซึ่งมีรายละเอียด 

ดังตารางท่ี 1 

 
ตารางที่ 1   แสดงเน้ือหาเวลาเรียนตามโครงสรางของหลักสูตร 
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 6.  ดานกิจกรรมการเรียนรู ไดกำหนดแนวทางการจัดการเรียนรู ประกอบดวย 1) จัดการ

เรียนรูที่ ยืดหยุนตามสภาพความตองการของผู เรียนและทองถิ่น โดยยึดผู เรียนเปนสำคัญ  

2) จัดกิจกรรมการเรียนรู เพ่ือใหผูเรียนมีความรูความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู สมรรถนะ

สำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค 3) จัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย เชน การศึกษาจากส่ือใบงาน  

ใบความรู การสาธิตจากผูรู ภูมปิญญาทองถ่ิน กระบวนการเรียนรูจากการฝกปฏิบตัจิรงิ 4) จดักิจกรรม

การเรียนท่ีมุงใหผูเรียนเกิดทักษะในการคิดคนควา แสวงหาความรูดวยตนเอง มีการนำเสนอผลงาน

เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรูกัน 5) จัดกิจกรรมท่ีสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีงาม สรางความตระหนัก

เห็นคุณคาของปลาเห็ดสมุนไพร 6) จัดกิจกรรมการเรียนรู โดยการเชิญวิทยากรทองถิ่นมารวม 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยการสาธิต เก่ียวกับปลาเห็ดสมุนไพร 7) จัดสภาพแวดลอมและ

บรรยากาศท่ีเอ้ือตอการจัดกิจกรรมเรียนรูของนักเรียน 

 7.  ดานสื่อการเรียนรู ประกอบดวย 1) เอกสาร ตำราเก่ียวกับปลาเห็ดสมุนไพร  

2) ใบความรู 3) ใบงาน 4) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูแตละบุคคลและแบบกลุม 5) แบบประเมิน 

ผลงานแตละบุคคล และแตละกลุม 6) การฝกปฏิบัติจริง 7) รูปภาพเก่ียวกับปลาเห็ดสมุนไพร 

เคร่ืองมือเครื่องใชในการผลิตปลาเห็ดสมุนไพร 8) ผูรูในทองถ่ิน 

 8. ดานการวัดและการประเมินผล วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน 

ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 25 ขอ ประเมิน

ทักษะปฏิบัติ ดวยแบบประเมินทักษะปฏิบัติ แบบมิติคุณภาพ 4 ระดับ คือ ดีมาก ดี พอใช ปรับปรุง 

และประเมินความพึงพอใจ โดยใชเกณฑการวัดความพึงพอใจของลิเคอรท (Likert’s scale) 5 ระดับ 

คือ ระดับมากท่ีสุด ระดับมาก ระดับปานกลาง ระดับนอย และระดับนอยท่ีสุด 

 สรุปไดวา การพัฒนาหลักสูตรฉบับราง เร่ืองปลาเห็ดสมุนไพร ประกอบดวย หลักการ 

จุดหมาย สมรรถนะผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และโครงสรางหลักสูตร ซึ่งมีคำอธิบาย

รายวิชา เน้ือหา เวลาเรียน กิจกรรมการเรียนรู สื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผล โดยเน้ือหา 
แบงเปนภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ มีการตรวจสอบหลักสูตร โดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง 

แลวนำมาปรับปรุงแกไข พบวาหลักสูตรมีความเหมาะสม สอดคลองกับวัตถุประสงค 

 

 ผลการทดลองใชหลักสูตรฉบับราง พบวา 

 การทดลองใชหลักสูตรทองถ่ิน เร่ืองปลาเห็ดสมุนไพร  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ

และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โดยทดลองใชกับนักเรียน ชั้นประถมศึกษา- 

ปที่ 5/1 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนวัดไผโรงวัว สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 
เขต 2 จำนวน 40 คน โดยผูวิจัยดำเนินจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู 

ที่ผูวิจัยสรางข้ึน 5 แผนการจัดการเรียนรู  สรุปไดดังน้ี 
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 แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 เปนการเรียนรูเก่ียวกับความหมาย ความสำคัญ และ

ประโยชนของปลาเห็ดสมุนไพร โดยจัดกิจกรรมดังน้ี 

 1.  ครูนำรูปภาพปลาน้ำจืดตัวเล็ก ๆ ที่คนสวนใหญไมนิยมรับประทานและปลาเห็ด

สมุนไพรของจริง มาใหนักเรียนดู และสนทนาเร่ืองการนำปลาน้ำจืดตัวเล็กๆมาทำเปนปลาเห็ด

สมุนไพร เพ่ือเพ่ิมมูลคาของปลาตัวเล็กๆ เพราะปลาตัวเล็กๆมักไมมีคุณคาและราคาถูกไมเปนท่ี

ตองการเม่ือนำมาแปรสภาพเปนปลาเห็ดสมุนไพรสามารถนำมาประกอบอาหารไดหลากหลายชนิด 

 2.  นักเรียนแบงกลุมเปน 8 กลุม เลือกประธาน เลขานุการ สมาชิกตามความเหมาะสม 

ศึกษาหัวขอจากใบความรู  ดังน้ี 

  2.1  ความหมายของปลาเห็ดสมุนไพร 

  2.2  ความสำคัญของปลาเห็ดสมุนไพร 

  2.3  ประโยชนของปลาเห็ดสมุนไพร 

 3.  นักเรียนแตละกลุม รวมกันวิเคราะห วิจารณจากหัวขอท่ีศึกษา แลวนำความรูที่ไดรับ

บันทึกลงในแบบบันทึกกิจกรรมที่ 1 สงตัวแทนรายงานหนาชั้นเรียน 

 4.  ครูและนักเรียนชวยกันสรุปสาระสำคัญ 

 5.  นักเรียนแตละกลุมสรุปแผนผังความคิด โดยครูกำหนดมโนทัศนหลักคือ 

  5.1  ความหมายของปลาเห็ดสมุนไพร 

  5.2  ความสำคัญของปลาเห็ดสมุนไพร 

  5.3  ประโยชนของปลาเห็ดสมุนไพร 

 แผนการจัดการเรียนรู ท่ี 2  เปนการเรียนรูเก่ียวกับหลักการเตรียมวัสดุอุปกรณ 

อุปกรณในการปฏิบัติงาน โดยจัดกิจกรรมดังน้ี 

 1.  ครูใหใบความรูเก่ียวการคัดเลือกวัสดุอุปกรณที่เก่ียวของกับการทำปลาเห็ดสมุนไพร 
การคัดเลือกปลาท่ีสดสะอาด สาธิตการคัดเลือกโดยนำปลาน้ำจืดตัวเล็ก ๆ (ของจริง) ใหนักเรียนดู  

 2.  วิทยากรสาธิตประกอบการบรรยายหัวขอตอไปนี้ 

  2.1  วิธีคัดเลือกวัตถุดิบในการทำปลาเห็ดสมุนไพร 

  2.2  ขั้นตอนท่ีถูกตองในการทำปลาเห็ดสมุนไพร 

  2.3  วิธีใชวัสดุอุปกรณในการทำปลาเห็ดสมุนไพร 
 3.  นักเรียนกลุมเดิมทำกิจกรรมจากใบความรู และสงตัวแทนรายงานหนาชั้นเรียนตาม

หัวขอตอไปนี้  

  3.1  วิธีคัดเลือกวัตถุดิบในการทำปลาเห็ดสมุนไพร 
  3.2  ขั้นตอนท่ีถูกตองในการทำปลาเห็ดสมุนไพร 

  3.3  วิธีใชวัสดอุุปกรณในการทำปลาเห็ดสมุนไพร 
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 4.  นักเรียนรวมกันอภิปราย ซักถามปญหา แลกเปล่ียนความรูซึ่งกันและกัน 

 5.  วิทยากรอธิบายเพ่ิมเติม 

 แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 เปนการเรียนรูเก่ียวกับการปฏิบัติทำปลาเห็ดสมุนไพรชุบ

แปงขนมปงทอดทอด โดยจัดกิจกรรม วิทยากรพูดคุยกับนักเรียน ทบทวนข้ันตอนการทำปลาเห็ด

สมุนไพรจากท่ีเรียนมาแลวนักเรียนกลุมเดิมเลือกประธาน และเลขานุการเพ่ือวางแผนการปฏิบัติงาน

นักเรียนแตละกลุมเตรียมวัสดุอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงาน วิทยากรสาธิตประกอบการบรรยายวิธี

ทำปลาเห็ดสมุนไพรชุบแปงขนมปงทอด โดยนักเรียนศึกษา สังเกตการณคัดเลือกวัตถุดิบ ตลอดจน

การใชวัสดุ อุปกรณ ตามขั้นตอนอยางละเอียด ตามที่วิทยากรสาธิตประกอบการบรรยาย นักเรียน

แตละกลุมฝกปฏิบัติตามข้ันตอนจนแลวเสร็จ โดยมีครู และวิทยากรคอยใหคำแนะนำอยางใกลชิด 

นักเรียนเก็บอุปกรณ ทำความสะอาดบริเวณท่ีปฏิบัติงานใหเรียบรอย นักเรียนแตละกลุมบันทึก 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานในแบบบันทึกตัวแทนแตละกลุมนำเสนอปลาเห็ดสมุนไพรท่ีไดจากการปฏิบัต ิ

ครูวิทยากร นักเรียนรวมกันประเมินผลพรอมบันทึกในแบบ 

 แผนการจัดการเรียนรูท่ี 4 เปนการเรียนรูเก่ียวกับการปฏิบัติทำปลาเห็ดสมุนไพร 

ผัดกะเพรา โดยจัดกิจกรรมทบทวนข้ันตอนการทำปลาเห็ดสมุนไพรจากท่ีเรียนมาแลวนักเรียนกลุม

เดิมเลือกประธาน และเลขานุการเพ่ือวางแผนการปฏิบัติงานนักเรียนแตละกลุมเตรียมวัสดุอุปกรณ 

ที่ใชในการปฏิบัติงาน วิทยากรสาธิตประกอบการบรรยายวิธีทำปลาเห็ดสมุนไพรผัดกะเพรา โดย

นักเรียนศึกษา สังเกตการณคัดเลือกวัตถุดิบ ตลอดจนการใชวัสดุ อุปกรณ ตามขั้นตอนอยางละเอียด 

ตามที่วิทยากรสาธิตประกอบการบรรยาย นักเรียนแตละกลุมฝกปฏิบัติตามขั้นตอนจนแลวเสร็จ 

โดยมีครู และวิทยากรคอยใหคำแนะนำอยางใกลชิด นักเรียนเก็บอุปกรณ ทำความสะอาดบริเวณ 

ที่ปฏิบัติงานใหเรียบรอย นักเรียนแตละกลุมบันทึกข้ันตอนการปฏิบัติงานในแบบบันทึกตัวแทนแตละ

กลุมนำเสนอปลาเห็ดสมุนไพรท่ีไดจากการปฏิบัติครู วิทยากร นักเรียนรวมกันประเมินผลพรอม

บันทึกในแบบ               

 แผนการจัดการเรียนรูท่ี 5 เปนการเรียนรูเก่ียวกับการปฏิบัติทำลาบปลาเห็ดสมุนไพร 

โดยจัดกิจกรรม ทบทวนข้ันตอนการทำปลาเห็ดสมุนไพรจากท่ีเรียนมาแลวนักเรียนกลุมเดิมเลือก

ประธาน และเลขานุการเพ่ือวางแผนการปฏิบัติงานนักเรียนแตละกลุมเตรียมวัสดุอุปกรณที่ใช 

ในการปฏิบัติงาน วิทยากรสาธิตประกอบการบรรยายวิธีทำลาบปลาเห็ดสมุนไพร โดยนักเรียนศึกษา 
สังเกตการณคัดเลือกวัตถุดิบ ตลอดจนการใชวัสดุ อุปกรณ ตามข้ันตอนอยางละเอียด ตามท่ีวิทยากร

สาธิตประกอบการบรรยาย นักเรียนแตละกลุมฝกปฏิบัติตามขั้นตอนจนแลวเสร็จ โดยมีครู  
และวิทยากรคอยใหคำแนะนำอยางใกลชิด นักเรียนเก็บอุปกรณ ทำความสะอาดบริเวณท่ีปฏิบัติงาน

ใหเรียบรอย นักเรียนแตละกลุมบันทึกข้ันตอนการปฏิบัติงานในแบบบันทึกตัวแทนแตละกลุม  
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 สรปุไดวา จากการทดลองใชหลักสูตรทองถ่ิน เร่ืองปลาเห็ดสมนุไพร กลุมสาระการเรียนรู

การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยดำเนินการจัดกิจกรรม 

การเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู จำนวน 5 แผนการจัดการเรียนรู ผูวิจัยเปนผูสอนในภาคทฤษฎี

และเชิญวิทยากร ภูมิปญญาทองถิ่นมาใหความรูภาคปฏิบัติ พบวา นักเรียนสวนใหญมีความตั้งใจ 

ใฝเรียนรู ใหความรวมมือในการทำกิจกรรมที่หลากหลายดวยความสนุกสนาน สามารถปฏิบัติ

กิจกรรมไดเปนอยางดี 

 

 ผลการทดลองใชหลักสูตรและการประเมินผล    

 1.  ผลการทดลองใชหลักสูตรทองถิ่น เร่ืองปลาเห็ดสมุนไพร กลุมสาระการเรียนรู 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดไผโรงวัว สำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จำนวน 40 คน มีรายละเอียดดังน้ี 

  1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คือ ประเมินกอนและหลังการใชหลักสูตร ผูวิจัยประเมิน

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เพ่ือศกึษาความรูพ้ืนฐาน ประเมนิผลความรูความเขาใจของนกัเรียน เก่ียวกับ

หลักสูตรปลาเห็ดสมุนไพร และประเมินวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการใชหลักสูตร เพ่ือศึกษา

ขอมูลการเปล่ียนแปลงของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน นำเสนอโดยการเปรียบเทียบ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนใชหลักสูตร และหลังการใชหลักสูตรมาเปรียบเทียบกันตามสมมติฐาน 

ที่ตั้งไว รายละเอียด ดังตารางท่ี  2 

 

ตารางที่ 2  แสดงการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของคะแนนวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กอนและหลัง 

 การใชหลักสูตร 

  

  
(n) 

 
(X ) (S.D.) 

t-test p-value 

 
 

40 
40 

9.80 
21.56 

2.04 
0.95 31.38 .000 

* p < .05 

n=40 
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 จากตารางท่ี 2 พบวา คะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองปลาเห็ดสมุนไพร ของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  1.2  ผลประเมินทักษะการปฏิบัติ คือการประเมินผลหลังการเรียนรู ตามแผน 

การจัดการเรียนรูที่ 1 – 5 โดยใชแบบประเมินทักษะปฏิบัติ ที่ผูวิจัยประเมินจากการปฏิบัติงาน 

ดวยตนเอง แบงเกณฑการประเมินเปน 4 ระดับคุณภาพ แสดงผลรวมของการประเมินทักษะปฏิบัติ 

วิเคราะหขอมลูโดยเฉล่ีย (   ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ปรากฏผลรายละเอียดดังตารางท่ี 3 

 

ตารางที่ 3 แสดงคะแนนเฉล่ียทักษะการปฏิบัติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เร่ืองปลาเห็ด 

 สมุนไพร  
 

 
 

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

3.80 
3.73 
3.70 
3.76 

0.40 
0.44 
0.46 
0.43 

 
 
 
 

 3.75 0.43  

 จากตาราง 3 พบวา ทักษะการปฏิบัติของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 เร่ือง ปลาเห็ด

สมุนไพร โดยภาพรวมอยูในระดับ ดีมาก (    = 3.75, S.D. = 0.43 )  

  1.3 ผลการประเมินความพึงพอใจ คือการประเมินผลหลังการใชหลักสูตรจาก 

การเรียนเร่ืองหลักสูตรปลาเห็ดสมุนไพร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จำนวน 12 ขอ  
ผลปรากฏรายละเอียดดังตารางที่ 4 

X 

X 

n=40 
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ตารางที่ 4  แสดงคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่มีตอหลักสูตร 

 ทองถ่ิน เร่ืองปลาเห็ดสมุนไพร 

 

  

 

 
 

 

 

(X ) S.D.  

1.  4.50 0.50  
2.  4.90 0.30  
3.  4.60 0.49  
4.  4.26 0.69  
5.  4.66 0.47  
6.  4.13 0.70  
7.  4.83 0.37  
8.  4.33 0.60  
9.     
    4.56 0.50  
10.  4.86 0.34  
11.       
      4.50 0.50  
12.  4.73 0.44  

 4.57 0.49  

 จากตารางท่ี 4 พบวา นักเรียนมีระดับความพึงพอใจที่มีตอหลักสูตรทองถ่ิน เร่ืองปลาเห็ด
สมุนไพร โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (   = 4.57, S.D. = 0.49)  

 2.  การปรับปรุงหลักสูตร 

    เม่ือนำหลักสูตรไปทดลองใชแลว มีขอบกพรองท่ีตองปรับปรุงแกไขในเร่ือง การสาธิต
วิธีปรุงอาหาร พบวา วิทยากรไมเพียงพอตอการสาธิต โดยเฉพาะวิทยากรประจำกลุมในขั้นตอนที่

นักเรียนประกอบอาหารดวยปลาเห็ดสมุนไพร ตองใชวิทยากรประจำทุกกลุม จึงสามารถใหความรู
กับนักเรียนไดพรอมกัน ซึ่งเดิมใชวิทยากร 1 ทานตอ นักเรียน 2 กลุม และปรับปรุงใบความรูของ

X 

n=40 
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 3, 4, 5 ในข้ันตอนการประกอบอาหาร โดยเพ่ิมปริมาณของเคร่ืองปรุงรส 

ใหละเอียดชัดเจนย่ิงข้ึน จากเดิมไมไดระบุปริมาณเคร่ืองปรุงท่ีใช เวลาท่ีกำหนดในการประกอบอาหาร 

มีความเหมาะสม นักเรียนประกอบอาหารไดทันเวลา เน้ือหาสาระนาสนใจตรงความตองการของ

นักเรียน 

 

อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยมีประเด็นท่ีนำมาอภิปรายตามลำดับขั้นตอน  ดังน้ี 

 1.  ผลการศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน พบวา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 

(พ.ศ. 2555–2559) ศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 2545 หมวด 4 มาตราท่ี 22 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

2551 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี มีการปรับเปลี่ยนจุดเนนในการพัฒนา

คุณภาพคนในสังคมไทย ใหมีคุณธรรม และมีความรอบรูอยางเทาทัน ใหมีความพรอม  

ทัง้ดานรางกาย สตปิญญา อารมณ และศีลธรรม สามารถกาวทันการเปล่ียนแปลงเพ่ีอนำไปสูสงัคมฐาน

ความรูไดอยางม่ันคง แนวทางการพัฒนาดังกลาวมุงเตรียมเด็กและเยาวชนใหมพ้ืีนฐาน จติใจทีด่งีาม 

มีจิตสาธารณะ พรอมทั้งมีสมรรถนะทักษะความรูพ้ืนฐานท่ีจำเปนในการดำรงชีวิต อันสงผล 

ตอการพัฒนาประเทศแบบย่ังยืน และหลักสูตรทองถ่ินเร่ืองปลาเห็ดสมุนไพร เปนหลักสูตรที่สงเสริม

ใหผูเรียนเกิดความรักและภาคภูมิใจในภูมิปญญาทองถ่ินของตนเอง ควรนำมาจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนใหกับนักเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชีวรัตน สาล่ีประเสริฐ (2545: 165) พบวา 

นโยบายของหนวยงานตาง ๆ กำหนดใหสถาบันการศึกษา องคกรตางๆ และชุมชนมีสวนรวมใน 

การอนุรักษ ฟนฟู มรดกทางศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน   

 2.  ผลการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น เรื่องปลาเห็ดสมุนไพร พบวา การสรางองคประกอบ

ของหลักสูตรฉบับรางแบบมีโครงรางประกอบดวย หลักการ จุดหมาย สมรรถนะสำคัญของผูเรียน  
คุณลักษณะอันพึงประสงค โครงสรางหลักสูตร ซึ่งมีคำอธิบายรายวิชา หนวยการเรียนรู 2 หนวย คือ

หนวยการเรียนรูที่ 1 เร่ืองความรูเก่ียวกับปลาเห็ดสมุนไพร หนวยการเรียนรูที่ 2 เร่ืองทักษะการทำ

ปลาเห็ดสมุนไพรและการประกอบอาหาร โดยจัดทำแผนจัดการเรียนรู จำนวน 5 แผนคือ แผนจัด 
การเรียนรูที ่1 เร่ืองความหมาย ความสำคัญ และประโยชนของปลาเห็ดสมนุไพร แผนจดัการเรียนรูที ่2 

เร่ืองหลักการเตรียมวัสดุอุปกรณ อุปกรณในการปฏิบัติงาน แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 เร่ืองการทำ
ปลาเห็ดสมุนไพรชุบแปงขนมปงทอดทอด แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 เร่ืองการทำปลาเห็ดสมุนไพร 

ผัดกะเพรา แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 เรื่องการทำลาบปลาเห็ดสมุนไพร ซึ่งผลการประเมินหลักสูตร

ฉบับรางมีคาดัชนีความสอดคลอง เทากับ 1.00 และมีความเหมาะสมในสวนประกอบตาง ๆ ของ

หลักสูตร ซึ่งสอดคลองกับทรงศรี หอมจันทร (2548: 134) ไดพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาขนมไทยสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช  
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ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวา การศึกษาขอมูลพื้นฐานนักเรียนและบุคคลที่เก่ียวของ มีความตองการ 

ในการพัฒนาหลักสูตร ควรนำวิทยากรภายในทองถ่ินมารวมสอนและมีการศึกษาแหลงวัตถุดิบที่มี

อยูในทองถ่ินมาใชในการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งมีองคประกอบ หลักการ จุดหมาย โครงสราง คำอธิบาย

รายวิชา เน้ือหาสาระเวลาเรียน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน การวัดและ 

การประเมินผล หนวยการเรียนรู และแผนการจัดการเรียนรู   

 3.  ผลการทดลองใชหลักสูตรทองถิ่น เร่ืองปลาเห็ดสมุนไพร กลุมสาระการเรียนรู 

การงานอาชพีและเทคโนโลยี สำหรบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปที ่ 5 กับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปที ่ 5/1 

โรงเรียนวัดไผโรงวัว จำนวน 40 คน ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ พบวา นักเรียนสวนใหญสนใจเรียน 

และต้ังใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ มีความรับผิดชอบ มีความสามัคคีและสนุกสนานในการเขารวม

กิจกรรม ซึ่งสอดคลองกับดลฤดี ประโยชนมี (2546: 160) ไดทำการวิจัยเร่ือง การพัฒนาหลักสูตร

ทองถ่ินเร่ืองการปลูกขาวโพดฝกออน สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ผลการวิจัยพบวา หลักสูตรมี

เน้ือหาสาระท่ีครอบคลุมอาชีพในทองถ่ิน นักเรียน ครู และบุคคลท่ีเก่ียวของ ตองการใหแนวการ

จัดการเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนรู ทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน เนนการทำงานเปนงานกลุมและ

ปฏิบัติ โดยวัดและประเมินผลตามสภาพจริง แลกเปล่ียนความรูและความคิดเห็น ซึ่งกันและกัน  

 4.  ผลการประเมินและการปรับปรุงหลักสูตรโดยผูเช่ียวชาญ จำนวน 5 คน พบวาได

หลักสูตรทองถ่ินเรื่องปลาเห็ดสมุนไพร มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 1.00 โดยมี 

ความเหมาะสมและสอดคลองกับบริบทในดานตาง ๆ พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลัง

เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นักเรียนมีทักษะปฏิบัติการประกอบอาหาร

กระท่ังไดอาหารท่ีสะอาดนารับประทาน มีรสชาติอรอย ถูกตองตรงตามหลักสูตร หลังจบจาก 

การเรียนรู พบวานักเรียนมีความพึงพอใจตอหลักสูตรในระดับมากท่ีสุด ซึ่งสอดคลองกับสคราญ 

วิเศษสมบัติ (2552: ง) ไดศึกษาการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเร่ือง หนางหมูแสนอรอย ผลการวิจัย 
พบวา (1) ไดหลักสูตรทองถิ่น เรื่องหนางหมูแสนอรอย  ที่มีคุณภาพอยูในระดับมากที่สุด หลักสูตร 
มีองคประกอบครบถวน มีความสอดคลองกับสภาพทองถ่ิน และมีความเหมาะสมท่ีจะนำไปใช 

ในการจัดการเรียนการสอนได (2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน หลังการทดลองใชหลักสูตร

ทองถ่ิน สงูกวากอนการทดลองใชหลกัสูตรทองถ่ินอยางมนียัสำคัญทางสถิตทิีร่ะดับ .01 (3) ความพึงพอใจ

ของนักเรียนตอหลักสูตรทองถิ่น อยูในระดับมากท่ีสุด และสอดคลองกับนาวา ศรีษะเนตร (2553: 

206) ไดศึกษาการพัฒนาหลักสูตรเรื่อง การทำน้ำปลาจากปลารา ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียน
บานทาวัด “คุรุราษฎรบำรุงวิทย” ผลการวิจัยพบวา 1) หลักสูตร เร่ืองการทำน้ำปลาจากปลารา  

มีองคประกอบที่สำคัญ คือ หลักการและเหตุผล โครงสรางรายวิชา มาตรฐานการเรียนรู 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง สาระการเรียนรู คำอธิบายรายวิชา หนวยการเรียนรู แนวการจัดการเรียนรู 

สื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียนรู  2) หลักสูตรสถานศึกษา เร่ืองการทำน้ำปลา 
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จากปลารา มีประสิทธิภาพเทากับ 82.93/84.53 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กำหนด คือ 80/80  3) ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนหลังเรียนสงูกวากอนเรยีนอยางมนียัสำคญัทางสถิตทิีร่ะดับ .01  4) ทกัษะการปฏิบตังิาน

ของนักเรียนพัฒนาข้ึนอยูในระดับรอยละ 84.77 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กำหนดคือรอยละ 70 5) เจตคติ

ตอการเรียนอยูในระดับมากข้ึนไป 

 

ขอเสนอแนะ 
             จากการหลักสูตรทองถ่ิน เร่ืองปลาเห็ดสมุนไพร กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังน้ี 

 

 ขอเสนอแนะในการนำหลักสูตรไปใช 
 1.  กอนจัดการเรียนการสอนผูสอนควรจัดเตรียมเอกสารประกอบหลักสูตรตาง ๆ เชน  

ใบงาน ใบความรู ส่ือ และอุปกรณท่ีจำเปนตองใชในกิจกรรมใหเพียงพอกับความตองการของนักเรียน 

และตรวจสอบความพรอมใชของอุปกรณ 

 2.  การจัดเตรียมสถานท่ีฝกปฏิบัติในการประกอบอาหาร ตองคำนึงถึงความสะอาด

ความปลอดภัย  ความเหมาะสมกับจำนวนผูเรียน และมีอากาศถายเทสะดวก  

 3.  ในการประเมินผลการประกอบอาหารเม่ือประเมินผลแลวควรจัดกิจกรรมใหนักเรียน

ไดรับประทานอาหารรวมกันโดยบูรณาการในเร่ืองของการจัดสถานท่ี โตะอาหาร สวนประกอบ 

บนโตะอาหาร และมารยาทในการรับประทานอาหาร 

 

 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 

 1.  ควรมีการทำวิจัยและพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเก่ียวกับการสงเสริมอาชีพท่ีไดจาก

ผลผลิตของปลาเห็ดสมุนไพร 
 2.  ควรมีการทำวิจัยและพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นเก่ียวกับผลผลิตของปลาเห็ดสมุนไพร 

ในรูปแบบของการประกอบอาหารประเภทอ่ืน 

 3.  ควรทำการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเก่ียวกับการประกอบอาหารประเภทอ่ืน ๆ 
โดยใชภูมิปญญาทองถ่ินท่ีชุมชนสนใจ 

 

สรุป 
 การดำเนินการวิจัย พัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เร่ืองปลาเห็ดสมุนไพร ผูวิจัยไดศึกษา 

ขอมูลพื้นฐาน พบวา สถานศึกษาและบุคคลที่เก่ียวของมีความตองการใหนักเรียนเกิดความรัก  
ความภาคภูมใิจ และหวงแหนในภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูชีวิตจริงในทองถ่ินของ
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ตนเอง โดยมีผูมีความรูความสามารถรวมถายทอด และจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจน

เน้ือหาท่ีสอดคลอง มีความเหมาะสมกับวัยของผูเรียน พรอมทั้งเนนฝกทักษะปฏิบัติจริง จากน้ัน

พัฒนาหลักสูตรฉบับรางโดยนำขอมูลพ้ืนฐานมาเปนแนวทางพัฒนาหลักสูตรฉบับราง ประกอบดวย 

หลักการ จุดหมาย โครงสราง คุณลักษณะอันพึงประสงค คำอธิบายรายวิชา เน้ือหา เวลาเรียน 

กิจกรรมการเรียนรู สื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผล โดยเน้ือหาแบงเปนภาคทฤษฎี จำนวน  

2 แผน เก่ียวกับความรูทั่วไปเร่ืองปลาเห็ดสมุนไพร และภาคปฏิบัติ จำนวน 3 แผน เก่ียวกับทักษะ
ปฏิบัติการทำปลาเห็ดสมุนไพรและนำมาประกอบอาหาร ใชเวลาสอน 4 สัปดาห รวม 8 ชั่วโมง มีการ

ตรวจสอบหลักสูตรโดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง แลวนำมาปรับปรุงแกไข พบวา ความสอดคลอง 

เทากับ 1.00 แสดงวาหลักสูตรมีความเหมาะสมเพื่อทดทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

โรงเรียนวัดไผโรงวัว อำเภอสองพ่ีนอง จงัหวัดสพุรรณบุร ีภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2554 จำนวน 40 

คน พบวา นักเรียนมีความต้ังใจใฝเรียนรู ใหความรวมมือในการทำกิจกรรม ที่หลากหลายดวยความ

สนุกสนาน สามารถปฏิบัติกิจกรรมไดเปนอยางดี หลังจบการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูแลว 

ไดประเมินและปรับปรุงหลักสูตร พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ที่

เรียนตามหลักสูตรทองถ่ินเร่ืองปลาเห็ดสมุนไพร หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 ดานทักษะปฏิบัติในระดับดีมาก ดานความพึงพอใจตอหลักสูตรอยูในระดับมากท่ีสุด 
และหลักสูตรควรมีการปรับปรุงดานทักษะปฏิบัติโดยเพ่ิมเน้ือหาเร่ืองการจัดสถานท่ีรับประทาน

อาหาร และมารยาทในการรับประทานอาหาร 
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การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง การวาดภาพระบายสี 
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 

THE DEVELOPMENT OF LEARNING ACTIVITY PACKAGE  
ON THE TOP OF PAINTING FOR THE ART LEARNING AREAS  

FOR PRATHOMSUKSA 4 STUDENTS 
 

ลักขณา โพธิสุทธ์ิ/Lukhana Potisut1 

ปราโมทย จันทรเรือง/Pramote Chanrueang2 

เนติ เฉลยวาเรศ/Neti Chaloeywared3 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพ่ือ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู เร่ือง การวาดภาพ

ระบายสี กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ใหมีประสิทธิภาพ 

ตามเกณฑ 75/75 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การวาดภาพระบายสี กลุมสาระ 

การเรียนรูศิลปะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูที่พัฒนาข้ึน 

ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน 3) ศึกษาทักษะการวาดภาพระบายสี กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู ที่พัฒนาข้ึน และ 4) ศึกษา

เจตคติตอการเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูศิลปะของนักเรียนชั้นประถมศึกษา- 

ปที่ 4 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดดอนเจดีย-

ราษฎรบูรณะ ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 
เขต 1 1 หองเรียน จำนวน 17 คน ใชวิธีการกำหนดตัวอยางโดยการเลือกแบบเจาะจง เคร่ืองมือที่ใช
ในการวิจัย ไดแก 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีคา 

ความเช่ือมั่น 0.843 3) แบบประเมินทักษะการวาดภาพระบายสี มีคาความเช่ือมั่น 0.922 และ  

4) แบบวัดเจตคติตอการเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู มีคาความเชื่อมั่น 0.952 วิเคราะหขอมูลโดยใช 

คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที ผลการวิจัยพบวา 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู เร่ือง 

การวาดภาพระบายสี กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 มีประสิทธิภาพ 
เทากับ 83.29/86.24 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การวาดภาพระบายสี กลุมสาระการเรียนรู-

1นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
2รองศาสตราจารย ดร., รองคณบดีฝายวิชาการ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ) 
3อาจารย ดร., คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ) 
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ศลิปะ ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปที ่ 4 ทีเ่รยีนดวยชดุกิจกรรมการเรยีนรู หลังเรยีนสงูกวากอนเรยีน

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ทักษะการวาดภาพระบายสี กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูที่พัฒนาขึ้น ในภาพรวมอยูใน

ระดับ ดี และ 4) เจตคติตอการเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง การวาดภาพระบายสี กลุมสาระ 

การเรียนรูศิลปะ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ในภาพรวมอยูในระดับ มากท่ีสุด 

 

คำสำคัญ:  การเรียนรูศิลปะ, ชุดกิจกรรมการเรียนรู, การวาดภาพระบายสี 

 

ABSTRACT 

 The objective of this research were to 1) develop a learning activity package on 

the top of painting for the art learning areas for Prathomsuksa 4 Students, to a standard 

efficiency level of 75/75; 2) compare the students’ learning achievements before and 

after-learning stages when using the learning activity package  on  the top of painting for 

the art learning areas for Prathomsuksa 4 Students; 3) study a learning skill of students 

after using the learning activity package  on  the top of painting; and 4) study a learning 

attitude of students on using a learning activity package on the top of painting. The purposive 

sample of this research was a group of 17 students of Prathomsuksa 4 Students, Wat Don 

Chedi Ratburana School in their second semester of 2012 academic year. Research tools 

applied included the learning activity package, a test on students’ learning result, an 

assessment test on drawing and painting, and an assessment form on student’s attitude 

toward the activity package. Means, standard deviation and t-test were also used to 

analyze the data. The findings were that 1) The learning activity package on the top of 

painting has an efficiency rate of 83.29/86.24; 2) Student’s learning outcome after using 
the learning activity package on the top of painting was significantly higher than prior to 

using learning activity package at .05; 3) Students’ skill on drawing and painting was 

improved in general at a high level after using the learning activity package; and 4) Students’ 
attitude on the learning activity package was at high level after using the learning activity 

package.  

 

Keywords:  Art learning, learning activity package, painting 
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บทนำ 
  ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดดอนเจดีย

ราษฎรบูรณะ ปการศึกษา 2554 พบวา จากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

(ทัศนศิลป) พบวา คะแนนเต็ม 100 คะแนน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับจังหวัดคะแนน

เฉล่ียเทากับ 50.57 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาคะแนนเฉล่ียเทากับ 47.34 และระดับประเทศคะแนน

เฉล่ียเทากับ 48.55 และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับจังหวัดเทากับ 21.39 ระดับเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาเทากับ 21.29 และระดับประเทศเทากับ 21.39 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ, 

2554: 89) ซึ่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ยังไมเปนท่ีนาพอใจ ปญหาดังกลาวขางตนเกิดจาก 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูยังเปนการเรียนรูอยูกับตำราเรียนและการทำกิจกรรมยังตองคอย 

ฟงคำอธิบายและการสาธิตจากครูผูสอนท่ีขาดความรูและประสบการณ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ

ติณหชศิลป พรหมรักษ (2551: 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน เกิดจากขาดบุคลากรท่ีจบ
การศึกษาทางดานศิลปะโดยตรง มาทำการสอนและจัดกิจกรรมศิลปะใหแกเด็กนักเรียน ประกอบกับ

สภาพอาคารเรียนไมเพียงพอ ทำใหขาดสถานท่ีในการจัดกิจกรรมการเรียนรูศิลปะ และปราโมทย  

หิตาพิสุทธ์ิ (2553: 2) กลาวถึง ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนต่ำ เพราะนักเรียนขาดความรู ความเขาใจ  

ซึ่งเปนสาระสำคัญดานทัศนศิลป ประกอบดวย สัดสวน เอกภาพ ความสมดุล จังหวะ การเนน

องคประกอบศิลปนี้เปนพ้ืนฐานสำคัญในการสรางงานจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปตยกรรม และ

ศิลปกรรมประเภทอ่ืน ๆ หากนักเรียนขาดความรูความเขาใจในเร่ืองน้ีแลว จะทำใหการสรางงาน

ทัศนศิลปขาดคุณภาพ จากการประเมินผลนักเรียนสวนใหญไมผานเกณฑ เกิดจากนักเรียน 

ขาดความสนใจในการเรียน ขาดความรับผิดชอบ ซึ่งสันนิษฐานวาเทคนิคการสอนไมนาสนใจ  

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู เปนนวัตกรรมหนึ่งท่ีพัฒนาวิธีการสอนหลายระบบเขามา

ผสมผสานใหกลมกลืนกัน นับแตการเรียนรูดวยตนเอง การรวมกิจกรรมกลุมการใชสื่อรูปแบบตาง ๆ 
มีเปาหมายใหผูเรียนไดเรียนรู มีสวนรวมในกิจกรรมอยางกระฉับกระเฉง และไดลงมือปฏิบัติจริง 

(สุนันทา สุนทรประเสริฐ, 2543: 107) โดยชุดกิจกรรมการเรียนรู ยังมีประโยชนในการสอน  

ซึ่งบุญเก้ือ ควรหาเวช (2542: 10) กลาวไววา ชุดกิจกรรมการเรียนรู ชวยใหนักเรียนเรียนตาม 
ความสนใจ ตามเวลา และโอกาสท่ีเหมาะสม ชวยขจัดปญหาการขาดแคลนครู ชวยลดภาระและ 

ชวยสรางความพรอม ความมั่นใจใหแกครู ชวยใหครูวัดผลผูเรียนไดตรงความมุงหมาย และชวยให 
ผูเรียนจำนวนมากไดรับความรูอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับกนตธีรา หิรัญยะมาน  

(2552: 93) ไดศึกษาการสรางแบบฝกเพ่ือพัฒนาการรับรูทางศิลปะ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษา

ปที่ 4 พบวา นักเรียนมีพัฒนาการทางการวาดภาพระบายสีเพ่ิมมากข้ึน ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากแบบฝก 
ที่สรางขึ้นมีการจัดเรียงตามระบบของการรับรูทางศิลปะจากงายไปยาก เรียนรูอยางชัดเจนแยกเปน

เร่ือง ๆ ในแบบฝกแตละชุดนักเรียนไดมีการฝกปฏิบัติ ทั้งทักษะท่ัวไปท่ีสำคัญตอสาระน้ัน แลว

สอดแทรกเพ่ิมเติมดวยแบบฝกท่ีมุงพัฒนาความสามารถในการ รับรูทางศิลปะ ซึ่งเปนสวนของ 
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การจัดประสบการณใหผูเรียนไดเผชิญกับโจทยแลวตองคิดสรางสรรคผลงานออกมาในรูปแบบของ

ตนเอง โดยมีพ้ืนฐานมาจากการรับรูของตนเอง ประยุกตใชการสรางสรรคเทคนิคตาง ๆ ในการวาด

ภาพระบายสีที่สื่อไดถึงการรับรูทางศิลปะท่ีดี ขณะท่ีนักเรียนทำแบบฝกหัด ทุกคนมีความสนุกสนาน 

และไดสนทนาซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณในการรับรูทางศิลปะที่มีพ้ืนฐานท่ี

แตกตางกันออกไป  

 จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยเห็นความสำคัญ ที่จะพัฒนาชุดกิจกรรมการวาดภาพระบายสี 

สาระทัศนศิลป โดยไดจดัทำนวัตกรรมท่ีใชในการวิจยัในรปูแบบ ชดุกิจกรรมการเรียนรู เร่ือง การวาดภาพ 

ระบายสี โดยใชกระบวนการฝกทักษะการวาดภาพระบายสีที่เนนนักเรียนเปนสำคัญ ตามแนว 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ซึ่งจะทำใหนักเรียนมีความรูพ้ืนฐานทางศิลปะและสามารถ 

นำความรูที่ไดรับไปทำการสรางสรรคพัฒนางานศิลปะไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

ท่ีดีตอนักเรียน ในการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรูทางดานศิลปะเปนไปอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 

และบรรลุตามจุดมุงหมายปลายทาง คือ นักเรียนดี เกง มีสุข 

   

วัตถุประสงค 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู เร่ือง การวาดภาพ

ระบายสี กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ใหมีประสิทธิภาพ 

ตามเกณฑ 75/75 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ที่เรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู  

ที่พัฒนาข้ึน ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 3) เพ่ือศึกษาทักษะการวาดภาพระบายสี และ  

4) เพ่ือศึกษาเจตคติตอการเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู  

 

วิธีดำเนินการ 

 ขอบเขตการวิจัย 

 1. กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดดอนเจดียราษฎร 
บูรณะ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 

1 หองเรียนจำนวน 17 คน ซึ่งไดจากการคัดเลือกหองเรียนแบบเจาะจง 

 2.  ตัวแปรในการวิจัย   

  2.1  ตัวแปรตน ไดแก ชุดกิจกรรมการเรียนรู เร่ือง การวาดภาพระบายสี  

  2.2  ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทักษะการวาดภาพระบายสี และ
เจตคติตอการเรียน  
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 3. เน้ือหาในการวิจัย 

   เน้ือหาที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดจาก กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

สาระท่ี 1 ทัศนศิลป มาตรฐานการเรียนรูที่ 1.1 สรางสรรคงานทัศนศิลป ตามจินตนาการ และ 

ความคิดสรางสรรค วิเคราะห วิพากษ วิจารณคุณคางานทัศนศิลป ถายทอดความรูสึก ความคิด 

ตองานศิลปะอยางอิสระ ชื่นชม และประยุกตใชในชีวิตประจำวัน โดยกำหนดชุดกิจกรรมการเรียนรู

ไว 5 ชุด ไดแก  

  ชุดท่ี 1 เร่ือง ลายเสนแสนสวย 

  ชุดท่ี 2 เร่ือง สรางสรรคงานศิลป 

  ชุดท่ี 3 เร่ือง จินตนาการรูปรางและรูปทรง 

  ชุดท่ี 4 เร่ือง วาดภาพระบายสี 

  ชุดท่ี 5 เร่ือง สี สรางสรรคงานศิลป 

 4. ระยะเวลาในการทดลอง 

  การวิจัยคร้ังน้ี ไดดำเนินการวิจัยในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 จำนวน 5 สัปดาห  

 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 ในการวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยไดใชเคร่ืองมือ 4 ชนิด 

 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู 

 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 3. แบบประเมินทักษะการวาดภาพระบายสี 

 4. แบบวัดเจตคติตอการเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู 

 

 การดำเนินการทดลอง 

 1. ดำเนินการคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง ไดโรงเรียนวัดดอนเจดียราษฎรบูรณะ 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ปการศึกษา 2555 ชั้นประถมศึกษา 

ปที ่4 มจีำนวน 1 หองเรยีน แลวคัดเลือกนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่4 จำนวน 1 หองเรยีน รวม 17 คน 
 2. ชี้แจงการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู เร่ือง การวาดภาพ

ระบายสี เพ่ือใหนักเรียนไดปฏิบัติตนไดถูกตอง 
 3. ทดสอบกอนเรียน กับนักเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จำนวน 

30 ขอ 
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 4. ดำเนินการสอนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู เร่ือง การวาดภาพระบายสี จำนวน 5 ชุด 

โดยผูวิจัยเปนผูสอนเอง โดยใชเวลาในช่ัวโมงเรียน 1 ชั่วโมง ในวันอังคาร เวลา 12.30 - 13.30 และ

ในเวลาสอนซอมเสริมหลังเลิกเรียน 1 ชั่วโมง ในวันจันทรและวันพุธ เวลา 14.30 - 15.30 รวมระยะ

เวลา 15 ชั่วโมง 

 5. เมื่อสิ้นสุดการสอนทำการทดสอบหลังเรียน กับนักเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียน จากนั้นประเมินนักเรียนโดยใชแบบประเมินทักษะการวาดภาพระบายสีและ

แบบวัดเจตคติตอการเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู ซึ่งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เปนชุด

เดียวกับที่ใชทดสอบกอนเรียน 

 6. นำคะแนนจากการตรวจสอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบประเมิน

ทักษะการวาดภาพระบายสี และแบบวัดเจตคติตอการเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรูมาวิเคราะหโดย 

วิธีการทางสถิติเพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน 

 

 การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง การวาดภาพระบายสี เพ่ือ

ประเมินทักษะการวาดภาพระบายสี ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และเจตคติตอการเรียนชุดกิจกรรม 

การเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูล 

ดังน้ี 

 1. การหาคุณภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง การวาดภาพระบายสี กลุมสาระ 

การเรียนรูศิลปะ สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โดยการหาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (content 

validity) โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of item objective congruence: IOC)   

 2. หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู เร่ือง การวาดภาพระบายสี กลุมสาระ 
การเรียนรูศิลปะ สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โดยการทดลองแบบหน่ึงตอหนึ่ง ทดลองแบบ

กลุมเล็ก และทดลองแบบภาคสนาม หาคาเฉล่ีย และคารอยละ 

 3. การหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การวาดภาพ
ระบายสี กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 หาความเท่ียงตรง 

เชงิเน้ือหา โดยหาคาดัชนคีวามสอดคลองระหวางขอสอบกบัจดุประสงคเชงิพฤติกรรม หาคาความยาก 

(p) และคาอำนาจจำแนก (r) คาความเช่ือมั่น โดยวิธีของคูเดอร ริชารดสัน (Kuder – Richardson) 

ไดคาเทากับ 0.843 

 4. การหาคุณภาพของแบบประเมินทักษะการวาดภาพระบายสี กลุมสาระการเรียนรู-
ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 หาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา โดยหาคาดัชนี 

ความสอดคลอง และคาความเช่ือมั่นโดยใชสัมประสิทธ์ิแอลฟา ตามวิธีการของครอนบาค ไดคา

เทากับ 0.922 
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 5. การหาคุณภาพของแบบวดัเจตคตติอการเรยีนชดุกิจกรรมการเรยีนรู เร่ือง การวาดภาพ

ระบายสี กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ตรวจสอบความเท่ียงตรง

เชงิเน้ือหา โดยหาคาดชันคีวามสอดคลอง และคาความเชือ่มัน่ โดยใชสมัประสทิธ์ิแอลฟา ตามวธีิการ

ของครอนบาค ไดคาเทากับ 0.952 

 6. วิเคราะหคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง การวาดภาพระบายสี 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 เพ่ือทดสอบสมมติฐาน โดยใช 

t-test (dependent samples) 

 7. วิเคราะหทักษะการวาดภาพระบายสี กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สำหรับนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดยใชคาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 8. วิเคราะหเจตคติตอการเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง การวาดภาพระบายสี  

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โดยใชคาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

 

ผลการวิจัย 
 ในการดำเนินการวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง  

การวาดภาพระบายสี การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทกัษะการวาดภาพระบายสี และเจตคติ

ตอการเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู ผูวิจัยนำเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลำดับ ดังตารางตอไปนี้ 

 

ตารางที่ 1 คะแนนประสิทธิภาพของกระบวนการ (E
1
) และประสิทธิภาพของผลลัพธ (E

2
) ของชุด 

 กิจกรรมการเรียนรู เร่ืองการวาดภาพระบายสี ของกลุมตัวอยาง 

 

 

 จากตารางท่ี 1 พบวา ชุดกิจกรรมการเรียนรู เร่ือง การวาดภาพระบายสี กลุมสาระ 
การเรียนรูศิลปะ สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 มีประสิทธิภาพของกระบวนการ (E

1
) และ

ประสิทธิภาพของผลลัพธ (E
2
) ในภาพรวมมีคาเทากับ 83.29/86.24 

 n E1 E2 E1/E2 
1 17 76.86 77.06 76.86/77.06 
2 17 80.00 85.29 80.00/85.29 
3 17 83.33 86.47 83.33/86.47 
4 17 86.47 87.64 86.47/87.64 
5 17 89.80 94.71 89.80/94.71 

 83.29 86.24 83.29/86.24 
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ตารางที่ 2  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การวาดภาพระบายสี กลุมสาระการเรียนรู 

 ศลิปะ สำหรับนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่ 4 ทีเ่รียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูทีพั่ฒนาข้ึน  

 ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน 

 
 n  S.D. t p 

 17 13.18 3.86 13.62* .000 
 17 21.76 3.11   

* P < .05      

  S.D.  
 

1.  4.65 0.49  
2.  4.35 0.49  
3.  3.82 0.64  
4.  4.24 0.44  
5.  3.65 0.49  

 4.14 0.36  

 จากตารางที่ 2 พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การวาดภาพระบายสี กลุมสาระ- 

การเรียนรูศิลปะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูที่พัฒนาข้ึน 

หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

ตารางที่ 3 ผลการศึกษาทักษะการวาดภาพระบายสี กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สำหรับนักเรียน 

 ชั้น ประถมศึกษาปที่ 4  

 จากตารางที่ 3 พบวา ทักษะการวาดภาพระบายสี ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4  
ที่เรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูที่พัฒนาข้ึน ในภาพรวมอยูในระดับ ดี (   = 4.14, S.D. = 0.36)  

 
X 

n=17 
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ตารางที่ 4 ผลการศึกษาเจตคติตอการเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สำหรับ 

 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4  

  
  S.D.  

 
1.    
     

4.24 0.44  

2.             
      

4.65 0.49  

3.     
      

4.82 0.39  

4.    
      

4.24 0.44  

5.  4.71 0.47  
6.    
     

4.82 0.39  

7.  
         

4.88 0.33  

8.    
      

4.59 0.51  

9.   
     

4.65 0.49  

10.  

       

4.47 0.51  

 4.61 0.20  

 จากตารางท่ี 4 พบวา เจตคติตอการเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรู

ศลิปะ ของนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่4 ในภาพรวมอยูในระดับ มากท่ีสดุ (   = 4.61, S.D. = 0.20)  
 

X 

n=17 
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อภิปรายผล 
 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู เร่ือง การวาดภาพระบายสี กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สำหรับ

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จำนวนท้ังหมด 5 ชุด มีประสิทธิภาพรวมท้ัง 5 ชุด และแตละชุดเปนไปตาม

เกณฑที่กำหนดไว 75/75 ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวา ชุดกิจกรรมการเรียนรู เปนสื่อการเรียนสำเร็จรูป 

มีลักษณะเปนชุดการเรียนท่ีมีการจัดเปนระบบขั้นตอนตาง ๆ นักเรียนสามารถศึกษาและฝกฝน 

ไดดวยตนเองตามความสามารถ และความแตกตางระหวางบุคคล การเรียนมีกระบวนการกลุม และ

มีสื่อประกอบการใชกิจกรรมขณะเรียน การจัดกิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมมีความชัดเจน

ตามจุดประสงค ซึ่งกิจกรรมการวาดภาพเปนกิจกรรมท่ีมีความจำเปนตอการจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอนท่ียึดผูเรียนเปนสำคัญ นักเรียนไดลงมือปฏิบัติดวยตนเองและทำใหไดรับประสบการณตรง  

สงผลใหเด็กมีทักษะในการวาดภาพระบายสีดีขึ้นตามความมุงหมายท่ีกำหนด ดังท่ีทิศนา แขมมณี  

(2534: 1) ไดกลาววา ชุดกิจกรรมเปนการจัดองคประกอบตาง ๆ อยางเปนระบบ โดยการบูรณาการ

กิจกรรมใหเขากับเน้ือหาในหลักสูตร โดยยึดหลักใหสนองความแตกตางระหวางบุคคลของนักเรียน 

ชุดกิจกรรมจะมีรายละเอียดของการดำเนินกิจกรรมที่ชัดเจน สอดคลองกับจุดมุงหมายและแนวทางท่ี

วางไว ลักษณะของชุดฝกหรือชุดกิจกรรมจะเปนเบ็ดเสร็จในตัว นักเรียนสามารถนำไปฝกไดดวย

ตนเอง และหลักการสรางชุดกิจกรรมการเรียนรู ไดยึดแนวทางของชัยยงค พรหมวงศ (2531: 119) 

ที่กลาววา แนวคิดทางจิตวิทยาในการสรางนวัตกรรม ไดแก สนองความแตกตางระหวางบุคคล  

ยึดผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู สื่อการเรียนใหม ๆ ที่ชวยในการเรียนของนักเรียนและชวยใน 

การสอนของครูและปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน โดยนักเรียนดำเนินกิจกรรมตาง ๆ มากข้ึน 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของปวีณสุดา รมพยอม (2549: 67-68) ซึ่งไดศึกษาการสรางชุดกิจกรรม 

เพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรคของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ไดชุดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความคิด

สรางสรรค จำนวน 11 ชุด มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑมาตรฐาน และสอดคลองกับงานวิจัยของ

จิตราภา ทองเหลือง (2549: 53-54) ซึ่งไดศึกษาการสรางชุดกิจกรรมความคิดสรางสรรคทางศิลปะ 

สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 พบวา ชุดกิจกรรมความคิดสรางสรรคทางศิลปะ ในภาพรวม 
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80  

 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การวาดภาพระบายสี กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ของ

นกัเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่4 ทีเ่รียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูทีพั่ฒนาข้ึน หลงัเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวานักเรียน

มีความสนใจในการใชชุดกิจกรรมการเรียนรู มีการศึกษาเน้ือหาและอภิปรายเน้ือหาแลกเปล่ียน

ประสบการณภายในกลุม รวมกันแสดงความคิดเห็นสรุปเปนองคความรู ในการคิดสรางสรรคผลงาน
จากการฝกปฏิบัติ โดยศึกษารูปภาพตัวอยางจากชุดกิจกรรมการเรียนรู มีการดัดแปลงรูปภาพและ

นำประสบการณที่ไดเรียนรูจากเพ่ือนมาผสมผสานในงานของตนเองใหสมบูรณย่ิงขึ้น ซึ่งแคปเปอร 
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และแคปเฟอร (Kaper and Kapfer, 1972: 3) ไดกลาววาชุดกิจกรรมเปนรูปแบบของการสื่อสาร

ระหวางครูกับนักเรียน ซึ่งประกอบดวยคำแนะนำท่ีใหนักเรียนไดทำกิจกรรมการเรียน จนบรรลุ

พฤติกรรมที่เปนผลของการเรียนรู การรวบรวมเน้ือหาท่ีนำมาสรางชุดกิจกรรม ไดมาจากขอบขายของ

ความรูที่หลักสูตรตองการใหนักเรียนไดเรียนรูและเน้ือหาจะตองตรงและชัดเจนท่ีจะส่ือความหมาย

ใหผูเรียนไดเกิดพฤติกรรมตามเปาหมายของการเรียน สอดคลองกับประพันธศริ ิสเุสารัจ (2551: 189) 

ที่ไดเสนอแนวคิดวารูปภาพตาง ๆ สามารถใชในการกระตุนความคิดของนักเรียนไดเปนอยางดี  

ครูอาจสรางภาพข้ึนมาเองหรือนำภาพจากหนังสือพิมพ วารสาร สื่อ ภาพโฆษณาตาง ๆ มาเปน

เคร่ืองมือในรูปภาพตาง ๆ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกนตธีรา หิรัญยะมาน (2552: 90) ที่ได

ทำการศึกษา เรื่อง การสรางแบบฝกเพ่ือพัฒนาการรับรูทางศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา- 

ปที่ 4 พบวา ความสามารถทางการวาดภาพระบายสีกอนและหลังการทดลองของนักเรียนกลุม

ตัวอยางไดรับการฝก โดยใชแบบฝกพัฒนาการรับรูทางศิลปะสูงกวากอนการทดลอง 

 3. ทักษะการวาดภาพระบายสี กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา- 

ปที่ 4 ที่เรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูที่พัฒนาข้ึน ในภาพรวมอยูในระดับดี ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวา 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนการพัฒนาทักษะ นักเรียนสามารถกระทำหรือแสดงออกอยางคลองแคลว 

ชำนาญ และยังชวยพัฒนาความคิดสรางสรรค ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรูไดนำแนวคิดของทิศนา  

แขมมณี (2548: 37-38) ที่เสนอรูปแบบการเรียนการสอนทักษะของแฮรโรว (Harrow) โดยจัดลำดับ

ขั้นตอนของการเรียนรูทางดานทักษะปฏิบัติไว 5 ขั้น เร่ิมจากระดับที่ซับซอนนอยไปจนถึงระดับ 

ที่มีความซับซอนมาก ซึ่งมีรูปแบบ 5 ขั้นตอน ประกอบดวย 1) ขั้นการเลียนแบบ 2) ขั้นลงมือ 

กระทำ 3) ขั้นการกระทำอยางถูกตองสมบูรณ 4) ขั้นแสดงออก และ 5) ขั้นการกระทำอยาง 

เปนธรรมชาติ และแนวความคิดดังกลาวสอดคลองกับชัยยุทธ คชรินทร (2546: 48-49) คือ  

1) การเนนจุดเดนของภาพ 2) ความสมดุลของภาพ 3) การระบายสี 4) การใชส ี 5) ความคิด 

สรางสรรค 6) ความประณีต และ 7) ความสะอาด ที่ประเมินทักษะการวาดภาพระบายสี จากการท่ี
เด็กนักเรียนไดใชความคิดของตนจากการรับรูประสบการณและส่ิงแวดลอมมาใชในการวาดภาพ

ระบายสี และสอดคลองกับมานพ ถนอมศรี (2546: 49-50) ที่วัดทักษะการวาดภาพระบายสี ดังน้ี  

1) เอกภาพ 2) สมดุล 3) จุดเดนและการเนน 4) ความกลมกลืน และ 5) จังหวะ ซึ่งสอดคลองกับ 

งานวิจัยของกัญญาดา แจงคำ (2549) ที่ไดศึกษาผลการสอนวาดภาพระบายสี โดยใชรูปแบบการจัด

กิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรูที่มีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานทัศนศิลปของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 พบวา นักเรียนท่ีเรียนรูตามแนวทฤษฎีการสรางองคความรู และนักเรียน 

ที่เรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู มีคาเฉล่ียของคะแนนทักษะปฏิบัติการวาดภาพระบายสีหลังเรียน 

สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ  
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 4. เจตคติตอการเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู เร่ือง การวาดภาพระบายสี กลุมสาระ 

การเรียนรูศิลปะ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ในภาพรวมอยูในระดับ มากท่ีสุด ทั้งน้ีอาจเปน

เพราะวาการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูมีความเหมาะสมกับนักเรียน ทำใหนักเรียนไดเกิดการเรียนรู

จากการลงมือปฏิบัติ ไดฝกฝนกระบวนการทำงานกลุม ตลอดจนใชกระบวนการคิดท่ีหลากหลาย  

อนัสงผลใหนกัเรียนไดสงเสริมทกัษะการวาดภาพระบายสี และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหสงูขึน้ไดจรงิ 

ทั้งน้ีเปนเพราะวาในการจัดกิจกรรมการเรียนรูนักเรียนไดมีสวนรวมในการวางแผนการทำงานเปน 

กลุม การเลือกเทคนิคการวาดภาพระบายสีตามความสนใจ การไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมรวมกับเพ่ือน

ทุกกิจกรรม จึงสงผลใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอชุดกิจกรรมการเรียนรู ซึ่งสุชา จันทนเอม (2544: 270) 

ไดกลาววา เจตคติมีผลตอการเรียนของนักเรียน หากนักเรียนมีเจตคติที่ดีตองานในช้ันเรียนและตอ

ครู นักเรียนยอมไดรับความพอใจ และความสำเร็จจากการเรียนน้ันไมมากก็นอย นักเรียนจะทำงาน

ไดผลดีในโอกาสตอไป สอดคลองกับงานวิจัยของปวีณสุดา รมพยอม (2549: 67-68) ไดศึกษา 

การสรางชุดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 พบวา  

การตอบคำถามปลายเปดนักเรียน สวนใหญตอบวา ดีใจมากที่ไดทำกิจกรรมนี้ รูสึกภูมิใจ มีความสุข 

มีความสนุกสนานมาก ทีไ่ดทำส่ิงท่ีสนกุและไดทำงานแปลกใหม ทีไ่มเคยทำมากอน นกัเรียนบางสวน

กลาววา ไดคิด ไดทำกิจกรรมหลายอยางไดความรูใหม และมีความเพลิดเพลินในการทำงานมาก 

รูสกึดีทีไ่ดทำงานแบบน้ี ไดรูจกัสีตาง ๆ มากขึน้ ไดรูวามเีพ่ือนทีร่กัและครูก็ใหทำงานท่ียังไมเคยทำมากอน 

 

ขอเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัย มีขอเสนอแนะเพ่ือการนำผลวิจัยไปใช คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู 

โดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู สามารถสงเสริมทักษะการวาดภาพระบายสี ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

และเจตคติตอการเรียน ชุดกิจกรรมการเรียนรู ดังน้ันจึงควรแบงกลุมนักเรียนใหแตละกลุมมี 
ความสามารถเทาเทียมกัน โดยแตละกลุมประกอบดวย เกง ปานกลาง และออน การจัดลำดับเน้ือหา

ควรมีความเหมาะสมเรียงลำดับจากงายไปหามาก และครูควรดูแลนักเรียนอยางใกลชิด เพ่ือให 
คำแนะนำเม่ือมีปญหาไดทันเวลา 

 ผูเขียนมีขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยตอไป คือ อาจใชชุดกิจกรรมการเรียนรูที่สรางข้ึนมา 

นำไปสรางเปนชุดกิจกรรมสำเร็จรูปหรือบทเรียนคอมพิวเตอร เพ่ือสรางสรรคผลงานของนักเรียน 

โดยใชคอมพิวเตอร ชวยสอน นักเรียนสามารถเลือกเรียนรูไดตามศักยภาพและความสนใจ อีกท้ังยัง

แกไขผลงานและทำข้ึนใหมได 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาระดับการมีสวนรวมของคณะกรรมการ 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2) ศึกษาระดับภาพลักษณของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 3) ศึกษาการมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สงผลตอภาพลักษณของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 4) ศึกษา

ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเก่ียวกับการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

และภาพลักษณของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก คณะกรรมการ 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 

เขต 2 จำนวน 103 โรงเรียน รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้น 543 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธ์ิ 

สหสัมพันธ การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน สำหรับขอมูลที่ไดจากคำถามปลายเปดใช 

การวิเคราะหเน้ือหา 

 ผลการวิจยัพบวา 1) การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยภาพรวม

มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก และรายดานพบวา การจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชนมีระดับปฏิบัติ

มากท่ีสุด รองลงมาไดแก การตรวจสอบ ติดตามและการประเมินประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ 
การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา และการจัดหลักสูตรสถานศึกษา ตามลำดับ  

2) ภาพลักษณของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก และรายดาน 

1นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2ผูชวยศาสตราจารย ดร., มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, ประธานคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
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พบวา ดานการยอมรับในระดบัปฏบิตัมิากท่ีสดุ รองลงมาไดแก ดานความศรัทธา และดานความเช่ือถือ 
ตามลำดับ 3) การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสงผลตอภาพลักษณของ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดานการจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน และดานการตรวจสอบ ติดตาม
และการประเมินประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ 4) คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ยังขาดความรูความเขาใจในดานการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของตน ดังนั้นจึงมีความจำเปน
ตองจัดการอบรมความรูที่เก่ียวของ เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานใหมีคุณภาพกอนปฏิบัติงานจริง 
 
คำสำคัญ: การมีสวนรวม ภาพลักษณของสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

ABSTRACT 

 This research aimed to study: 1) the level of participation of the committee 2) 
the level of image of Basic Educational Institutions 3) the participation of the committee 
affecting to the image of Basic Educational Institutions and 4) problems and suggestion on 
the participation of the committee and the image of Basic Educational Institutions. The 
research samples consisted of 103 Basic Educational Institutions with totaling 543 respondents 
under the jurisdiction of Suphan Buri Primary Educational Service Area office 2. The 
research instrument was a questionnaire. The statistics were frequency, percentage, mean, 
standard deviation, correlation coefficient, stepwise multiple regression analysis and 
content analysis. 
 The findings of this research were as follows: 1) Overall and in specific aspects, 
the participation of the committee under the jurisdiction of Suphan Buri Primary Educational 
Service Area office 2 were at the high level. 2) Overall and in specific aspects, the image 
of Basic Educational Institutions under the jurisdiction of Suphan Buri Primary Educational 
Service Area office 2 were at the high level. 3) The participation of the committee affecting 
to the image of Basic Educational Institutions under the jurisdiction of Suphan Buri Primary 
Educational Service Area office 2 showed a statistically significance in 2 aspects which 
were learning process in community and educational curriculum management. 4) Problems 
and barriers in the application of the participation of the committee should participate in 
school management for focusing the school image. The community should participate to 
share their local wisdom for integrating the school curriculum and supporting the community to 
be long life learning resources. 
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บทนำ 
 รัฐบาลไดพยายามท่ีจะแกไขปญหาคุณภาพการจัดการศึกษา เพ่ือใหการศึกษาเปน

เคร่ืองมือสำคัญในการพัฒนาคน คุมครองสิทธิ สรางความเสมอภาค และใหโอกาสคนไทยทุกคน  

ใหไดรับการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน โดยประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดเนนใหทุกสวนของสังคม คือ บุคคล ครอบครัว ชุมชน 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น 

มีสวนรวมในการจัดการศึกษา ใหหนวยงานของการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนใหมี

สวนรวมในการจัดการศึกษา โดยนำประสบการณความรอบรู ความชำนาญ และภูมิปญญาทองถ่ิน

ของบุคคลดังกลาว มาใชเพ่ือเกิดประโยชนทางการศึกษา และยกยองเชิดชูผูสงเสริมและให 

การสนับสนุนการศึกษา สวนการจัดการศึกษา ใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูใหการศึกษาเกิดขึ้นได 

ทุกเวลาทุกสถานท่ี การประสานความรวมมือกับบิดา มารดา ผูปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝาย

เพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ ใหแตละสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสถานศึกษาอุดมศึกษา

ระดับต่ำกวาปริญญา มีคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือทำหนาท่ีกำกับและสงเสริมสนับสนุนกิจการ

ของสถานศึกษาและจัดทำสาระของหลักสูตร ในสวนท่ีเก่ียวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค เพ่ือสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน รวมท้ังหาวิธี

แลกเปล่ียนการพัฒนาระหวางชุมชน จึงมีการกระจายอำนาจสูหนวยปฏิบัติ คือ สถานศึกษา  

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และองคกรการปกครองสวนทองถิ่นใหมีอิสระ สถานศึกษาและชุมชนมี 

ความสัมพันธที่เก่ียวของกันมานาน จนมีแนวคิดเก่ียวกับสถานศึกษาและชุมชนวา สถานศึกษา 

ตั้งเพ่ือชมุชน ชมุชนควรมสีวนกำหนดเปาหมาย นโยบายและกำหนดทิศทางของสถานศึกษาในรปูแบบ

ตาง ๆ เพราะสถานศึกษาเปนของชุมชน โดยชุมชนและเพื่อชุมชน ทั้งยังเปนแหลงวิทยากรและ
วิทยาการของชุมชนในการศึกษาเพ่ือ ความงอกงามของบุคคลและสังคม (สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาแหงชาติ, 2545: 15-17) 

 สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกลาว แสดงใหเห็นวาการมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีบทบาทสำคัญในการจัดทำหลักสูตร โดยเฉพาะอยางย่ิงในการจัดทำสาระ

ของหลักสูตรที่สอดคลองกับทองถ่ิน และตองปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนรู รวมท้ังการวัดและ

ประเมินผลใหสอดคลองกับเน้ือหา ซึ่งเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายและเจตนารมณของ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จึงไดกำหนดให
สถานศึกษาทุกแหงที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งอยูใน

รูปของคณะกรรมการ ประกอบดวย ผูแทนผูปกครอง ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรปกครอง 
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สวนทองถ่ิน ผูแทนศิษยเกา ผูแทนพระภิกษุสงฆหรือผูแทนองคกรศาสนาอ่ืนในพ้ืนท่ี ผูทรงคุณวุฒิ 
ผูแทนครู และผูอำนวยการสถานศึกษา ทั้งนี้เพ่ือมีบทบาทหนาท่ีในการกำกับและสงเสริมสนับสนุน
กิจการของสถานศึกษาใหดำเนินการจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ (สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ, 2545: 18) 
 การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา จึงถือเปนปจจัยสำคัญตอคุณภาพของ 
การจัดการศึกษา และนโยบายการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2545 มุงใหความสำคัญกับชุมชนในการมีสวนรวมในการจัด 
การศึกษา ซึง่เปนการสงเสริมสถานศึกษาใหมคีวามเข็มแขง็มากย่ิงขึน้ จากการศึกษาของสุวรรณรัตน  
ใจเจริญ (2551: 57-73) พบวา ปญหาการมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น แบงออกเปน  
2 ดาน คือ ดานโรงเรียน พบวา สถานศึกษาสวนใหญมีปญหาในเร่ืองของการขาดแคลนงบประมาณ 
บุคลากร มีภาระงานมากเกินไป ไมมีเวลาใชภูมิปญญาทองถ่ิน และขาดแหลงภูมิปญญาทองถ่ิน 
สวนดานชุมชน พบวา ชุมชนไมใหความรวมมือเทาท่ีควร เน่ืองจากมีภารกิจมาก ติดธุระสวนตัว 
สถานศึกษากับชุมชนมีเวลาวางไมตรงกัน การใชภาษาเพ่ือส่ือความหมายของชุมชนไมถูกตอง 
ชุมชนยังไมตระหนักถึงความสำคัญในการสำรวจ และรวบรวมขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นและ 
แหลงเรียนรูในชุมชนเทาท่ีควร ชุมชนขาดความรูความเขาใจในการมีสวนรวมกำหนดจุดหมาย
หลักสูตรตามความตองการของทองถ่ิน ชุมชนขาดความรูความสามารถในการมีสวนรวมกำหนด
เน้ือหาสาระ ชุมชนขาดความตระหนักถึงความสำคัญในการกำหนดแผนการจัดประสบการณเรียนรู 
ชุมชนไมมี สวนรวมเสนอแนะเก่ียวกับ วิธีวัดและประเมินผลการเรียนรูของนักเรียน 
 การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา จะชวยสรางภาพลักษณที่ดีใหเกิดขึ้นกับ
สถานศึกษา และมีความสำคัญตอการจัดการศึกษาเปนอยางย่ิง นัยนา สังขะเกตุ (2551: 1) กลาวถึง
ภาพลักษณของสถานศึกษาวา เน่ืองจากปจจุบันความตองการและความคาดหวังของผูปกครองที่จะ
ใหบุตรหลานไดเรียนและสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาท่ีดีและมีคุณภาพมีเพ่ิมมากข้ึน ตลอดจน
ภายหลังสำเร็จการศึกษาสามารถเขาทำงานในบริษัทท่ีมีชื่อเสียง ดังน้ันผูบริหารและบุคลากรท่ีมีสวน
เก่ียวของกับการบริหารโรงเรียนจึงควรรวมมือกันเพ่ือรักษาภาพลักษณของสถานศึกษา รวมทั้ง 
การบริหารสถานศึกษาใหดำเนินไปตามนโยบายของรัฐ และสอดคลองกับความตองการของ 
ผูปกครองและสังคมโดยรวม เพราะเม่ือสถานศึกษามีภาพลักษณที่ดีแลว ก็เทากับวางรากฐานไว
อยางแนนหนา เมื่อเกิดวิกฤตการณขึ้น สถานศึกษาจะไดพรอมรับความเปล่ียนแปลงและแกไข
ปญหาท่ีเกิดข้ึนไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับวาสนา จันทรสวาง (2544: 36) กลาววา  
ในกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคมยุคโลกาภิวัตน ภาพลักษณไดทวีความสำคัญข้ึนเร่ือย ๆ  
เพราะสังคมปจจุบันเปนสังคมขอมูลขาวสารและสังคมแหงการส่ือสารท่ีบุคคลและองคกรตาง ๆ จะมี
ลักษณะเปนสาธารณะมากข้ึน การมีภาพลักษณที่ดีขององคกรและของบุคลากร นับวาเปนสิ่งจำเปน
มากในการท่ีจะทำใหองคกรมชีือ่เสียง ไดรบัความรวมมอืในดานความเช่ือถือ ศรทัธา สงผลใหประสบ
ความสำเร็จในการดำเนินงาน  
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 ดังน้ัน การท่ีสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเกิดการรับรู ความเขาใจ ความประทับใจ ทั้งทางตรง

และทางออมในจิตใจประชาชนตอการดำเนินงานของสถานศึกษาไดน้ัน จะตองเกิดจากการมีสวนรวม

และความรวมมือระหวางสถานศึกษากับชุมชน เพ่ือใหเปนท่ีนาเช่ือถือ ยอมรับและศรัทธาตอ 

ภาพลักษณของสถานศึกษา และการดำเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือใหมี 

ภาพลักษณที่ดีและมีคุณภาพ จึงเปนสิ่งท่ีตองดำเนินการดวยกลยุทธที่มีการบูรณาการ และ 

ความรวมมือของกลุมคนกลุมตาง ๆ ทั้งชุมชน ภาครัฐและภาคเอกชน ที่สำคัญย่ิงคือความรวมมือ 

ของนักเรียนผูปกครอง ครู และผูเก่ียวของกับการจัดการศึกษาทุกฝาย เน่ืองจากภาพลักษณจะสงผล 

ตอความเจริญกาวหนาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนอยางย่ิง 

 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนองคคณะบุคคลที่ทำงานรวมกับสถานศึกษา 

เพ่ือใหสถานศึกษามีความเขมแข็ง สามารถบริหารจัดการศึกษาดวยตนเองไดตามกรอบท่ีกฎหมาย

กำหนด ดังนั้น ความหลากหลายของบุคคลที่เขารวมเปนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

จงึเอ้ือตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีตองอาศยัความรู ความสามารถ และประสบการณในดานตาง ๆ 

บุคคลที่ไดรับการคัดเลือกเขาเปนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2551: 51-54) 

 สรุปไดวา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เปนองคคณะบุคคลในการบริหาร 

สถานศึกษาแบบมีสวนรวม จึงตองอาศัยผูที่มีความรู ความเช่ียวชาญในสาขาท่ีหลากหลาย และ

เขาใจการศึกษา มีความมุงมั่น มีเวลาท่ีจะอุทิศแรงกายแรงใจในการพัฒนาสถานศึกษาของชุมชน 

ใหมีคุณภาพ และไดมาตรฐานตามที่ชุมชน สังคม และประเทศชาติตองการ ดังน้ันสถานศึกษา 

ควรใหความสำคัญตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา และเปน 

การสรางภาพลักษณที่ดีเกิดข้ึนในใจของสาธารณชน อันจะทำใหเกิดทัศนคติที่ดี ไดรับการยอมรับ

เชื่อถือ ไววางใจ และใหการสนับสนุนการดำเนินงานท้ังในปจจุบันและอนาคตของสถานศึกษาเอง 
ก็เชนกันที่ตองใหความสำคัญกับการสรางภาพลักษณเน่ืองจากสถานศึกษาอยูไดดวยความไววางใจ 
และความเช่ือมั่นของสาธารณชน 

 ดงันัน้ ผูวิจยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาเรือ่งการมสีวนรวมของคณะกรรมการสถานศกึษา

ขั้นพ้ืนฐานท่ีสงผลตอภาพลักษณของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยศึกษาตามแนวทางในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ประกอบดวย (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ, 2545: 33) คือ 1) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 2) การจัดหลักสูตร

สถานศึกษา 3) การจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน 4) การตรวจสอบ ติดตามและการประเมิน

ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ เพ่ือที่จะไดเปนขอมูลเบ้ืองตนและแนวทางใหกับผูบริหารสถาน

ศึกษาในแตละสถานศึกษาใหไดรับความเชื่อถือ การยอมรับ ศรัทธาจากผูปกครอง ชุมชน สังคม 

ตลอดจนเปนแนวทางในการสรางภาพลักษณที่ดีใหเกิดขึ้นกับสถานศึกษาตอไป 
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วัตถุประสงค 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค 4 ประการ ไดแก 

 1. เพ่ือศึกษาระดับการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

 2. เพ่ือศึกษาระดับภาพลักษณของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

 3. เพ่ือศึกษาการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สงผลตอ 

ภาพลักษณของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 

เขต 2 

 4.  เพ่ือศึกษาปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะเก่ียวกับการมีสวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และภาพลักษณของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

 

นิยาม 

 ภาพลักษณสถานศึกษา หมายถึง ภาพท่ีเกิดขึ้นในจิตใจ ซึ่งบุคคลมีความรูสึกนึกคิด 

ตอองคการ สถาบันสถานศึกษา ภาพในใจดังกลาวของบุคคลน้ัน ๆ อาจจะไดมาจากท้ังประสบการณ

โดยตรง และประสบการณทางออมของตัวเขาเอง ในงานวิจัยน้ีภาพลักษณของสถานศึกษา ไดจาก

แนวคิดของเกรกอรี และวิชแมนน (Gregory and Wiechmann, 1991 อางถึงใน จิราภรณ สีขาว, 

2536: 4) มี 3 ประการ ประกอบดวย 1) ความเช่ือถือ 2) การยอมรับ 3) ความศรัทธา  

 

วิธีดำเนินการ 

 การวิจัยคร้ังน้ี เปนการวิจัยเชิงสำรวจ โดยมีขั้นตอนการวิจัยดังน้ี 

 1.  ประชากรและกลุมตัวอยางและผูใหขอมูล 
  ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ ประกอบดวย คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  

ในปการศึกษา 2554 แบงเปนสถานศึกษาขนาดเล็กจำนวน 118 แหง และสถานศึกษาขนาดใหญ

จำนวน 19 แหง รวมทั้งสิ้น 137 แหง 

  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใน 
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จำนวน 103 แหง 

ไดมาโดยใชตารางกำหนดของกลุมตัวอยางของเครจซ่ี และมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970 

อางถึงใน พวงรัตน ทวีรัตน, 2543: 303) การสุมตัวอยางคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
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ในสถานศึกษาไดขนาดตัวอยางตามท่ีกำหนดตามสัดสวนจำแนกไดดังน้ี สถานศึกษาขนาดเล็ก  

89 แหง ขนาดใหญ 14 แหง รวม 103 แหง 

  กลุมผูใหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ใชคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปนหนวย

วิเคราะห (unit of analysis) โดยมีผูใหขอมูลดังน้ี สถานศึกษาขนาดเล็กจำนวน 5 คน แบงเปน 

ประธาน 1 คน กรรมการ 3 คน เลขานุการ 1 คน รวม 445 คน สถานศึกษาขนาดใหญ จำนวน 7 คน 

แบงเปน ประธาน 1 คน กรรมการ 5 คน เลขานุการ 1 คน รวม 98 คน รวมผูใหขอมูลท้ังสิ้น 543 คน 

 2.  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

  เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งน้ี เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวน

ประมาณคา จำนวน 1 ชุด แบงคำถามออกเปน 4 ตอน ดังน้ี 

  ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ 

(checklist) จำนวน 5 ขอ 

  ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการมีสวนรวมของคณะกรรมการ 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 4 ดาน คือ 1) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 2) การจัด

หลักสูตรสถานศึกษา 3) การจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน 4) การตรวจสอบ ติดตาม และ 

การประเมินประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ จำนวน 38 ขอ  

  ตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับภาพลักษณของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ทั้ง 3 ดาน คือ 1) ความเช่ือถือ 2) การยอมรับ 3) ความศรัทธา จำนวน 24 ขอ  

  ตอนท่ี 4 แบบสอบถามปลายเปดเก่ียวกับปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการมี

สวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และภาพลักษณของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จำนวน 6 ขอ 

  แบบสอบถามไดผานการพิจารณาของผูทรงคุณวุฒิจำนวน 3 คน ซึ่งตรวจสอบ 
ความตรงดานเน้ือหาและไดนำไปทดลองใชกับสถานศึกษา จำนวน 6 แหง ไดคุณภาพความเช่ือมั่น 

(Cronbach) ได 0.96 สำหรับแบบสอบถามตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามปลายเปดเก่ียวกับปญหา

อุปสรรคและขอเสนอแนะในการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและภาพลักษณ
ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

 3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

  ผูวิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนดวยวิธีใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ชวยนำสงคืนมายังสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 และผูวิจัยเดินทางไป

รับคืนดวยตนเอง โดยสงแบบสอบถามทั้งหมด จำนวน 543 ฉบับ ไดแบบสอบถามกลับมาทั้งหมด 
497ฉบับ คิดเปนรอยละ 91.53 
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 4.  การวิเคราะหขอมูล 
  4.1 สถิติที่ ใช ในการวิเคราะหขอมูลจำแนกตามลักษณะของแบบสอบถาม 
ในแตละตอนดังน้ี 
    4.1.1 การวิเคราะหสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ใชคาความถ่ี  
(frequency) และคารอยละ (percentage) 
    4.1.2  ขอมูลระดับการมีสวนรวม และความตองการมีสวนรวมของคณะ
กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการบริหารจัดการศึกษา วิเคราะหขอมูลโดยใชการหาคาเฉล่ีย 
(   )  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
    4.1.3  ขอมูลระดับภาพลักษณของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน วิเคราะหขอมูลโดยใช
การหาคาเฉล่ีย (   ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
  4.2 การวิเคราะหการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีสงผล 
ตอภาพลักษณของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 
เขต 2 ใชการวิเคราะหสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ และการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise 
multiple regression) 
  4.3 ศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และภาพลักษณของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ใชการวิเคราะหเน้ือหา (content analysis) 
 
ผลการวิจัย 

 สรุปผลตามวัตถุประสงคของการวิจัย ไดดังน้ี 

ตารางที่ 1  การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยภาพรวม 

  

X 

X 

(n = 497) 
 X  S.D.   

1.  3.97 0.57  3 
2.   3.91 0.62  4 
3.  4.09 0.55  1 
4.   

  
4.06 0.65  2 

 4.01 0.43   
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 จากตารางที่ 1 พบวา การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน               

ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา การจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน           

มีระดับปฏิบัติมากที่สุด (  ) = 4.09, S.D. = 0.55) รองลงมาไดแก การตรวจสอบ ติดตาม และ        

การประเมินประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ (   = 4.06, S.D. = 0.65) การระดมทรัพยากรและ

การลงทุนเพ่ือการศึกษา (   = 3.97, S.D. = 0.57) และการจัดหลักสูตรสถานศึกษา (   = 3.91, S.D. 

= 0.62) ตามลำดับ 

 

ตารางที่ 2  ภาพลักษณสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยภาพรวม 

 

 จากตารางท่ี 2 พบวา ภาพลักษณของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในภาพรวมอยูในระดับมาก 

(  = 4.37, S.D. = 0.43) เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานการยอมรับมีระดับปฏิบัติมากที่สุด 

(   = 4.46, S.D. = 0.46) รองลงมาไดแก ดานความศรัทธา (  = 4.45, S.D. = 0.47) และ 

ดานความเช่ือถือ (   = 4.28, S.D. = 0.46) ตามลำดับ 

 

ตารางที่ 3  การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีสงผลตอภาพลักษณของ 
 สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สงักัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุร ีเขต 2 (Y

tot
) 

 

X 

X 

X 
X 

(n = 497) 
  S.D.   

1.  4.28 0.46  3 
2.  4.46 0.47  1 
3.  4.45 0.47  2 

 4.37 0.43   

X 

X X 

X 

(n = 497) 
  b SEb  t Sig. 

1.  (X3)  0.31 0.05 0.40 5.41 .00 
2.  

 (X4) 
 0.10 0.04 0.16 2.16 .03 

R = 0.54            R2 = 0.29           SEest =   0.36          F =  103.76             Sig F = .00 
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 จากตารางท่ี 3 พบวา การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดานการจัด

กระบวนการเรียนรูภายในชุมชน (X
3
) และดานการตรวจสอบ ติดตามและการประเมินประสิทธิภาพ

การใชจายงบประมาณ (X
4
) เปนตัวแปรท่ีไดรับเลือกเขาสมการถดถอย และสามารถอภิปรายความ

ผันแปรของภาพลักษณของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (Y
tot

) ไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

โดยมีคาประสิทธิภาพในการทำนาย (R2) เทากับ 0.29 ซึ่งแสดงวา การมีสวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดานการจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน และดานการตรวจสอบ ติดตาม

และการประเมินประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ สงผลตอภาพลักษณของสถานศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน และสามารถทำนายภาพลักษณของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดรอยละ 54 โดยสามารถ

เขียนสมการพยากรณได ดังน้ี 

 สมการวิเคราะหการถดถอย ในรูปของคะแนนดิบ คือ 

     = 2.66 + 0.33 (X
3
) +0.10 (X

4
) 

 สมการวิเคราะหการถดถอย ในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 

    = 0.40 (Z
x3

) + 0.16 (Z
x4

) 

 

 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเก่ียวกับการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน และภาพลักษณของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 สรุปไดดังน้ี 

 1. การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลการวิจัยพบวา 1) ดาน

การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ควรใหการสนับสนุนและใหความสำคัญกับ 

สถานศึกษาทั้งขนาดเล็กและใหญ มุงใหความสำคัญและมุงพัฒนาสถานศึกษาขนาดเล็กใหมาก 

ย่ิงขึ้น และอบรมใหความรูเก่ียวกับหนาท่ีและบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือเปนการพัฒนาศักยภาพดานการปฏิบัติหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพ 2) ดานการจัดหลักสูตร 
สถานศึกษา สวนใหญขาดความรู ความเช่ียวชาญในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาใหมีคุณภาพ

สอดคลองกับหลักสถานศึกษา และมีการเปล่ียนแปลงโยกยายขาราชการครูบอยคร้ัง จึงทำให

บุคลากรผูรวมจัดทำในแตละกลุมสาระการเรียนรูลดลง ดังนั้น หนวยงานตนสังกัดควรมี 

การจัดอบรมใหความรูเก่ียวกับการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาแกคณะครู บุคลากรทางการศึกษา 

และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 3) ดานการจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน  
สถานศึกษาขาดงบประมาณ ขาดวิทยากรหรือผูนำท่ีมีความรูหลากหลาย ขาดสถานท่ีที่เหมาะสม 

ในการจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน ดังน้ันองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หัวหนาชุมชน องคกร

เอกชน วัด และผูปกครอง ควรใหความรวมมือกันออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรูภายในชุมชน 

ใหเหมาะสมกับสภาพวิถีของสังคม วัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน 4) ดานการตรวจสอบ 

ติดตาม และการประเมินประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณขาดการจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอ  
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ควรจัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับความตองการ และหนวยงานตนสังกัดควรมีการตรวจสอบ

ติดตามอยางตอเน่ือง 

 2. ภาพลักษณของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผลการวิจัยพบวา ผูปกครองสวนใหญ 

ใหการยอมรับ มีความเช่ือถือและความศรัทธากับโรงเรียนขนาดใหญมากกวาโรงเรียนขนาดเล็ก 

ขาดการจัดซื้อครุภัณฑและอุปกรณทางการศึกษาใหมีความทันสมัย และอาคารและสถานท่ี 

ในสถานศึกษามีความทรุดโทรมขาดการพัฒนา นอกจากน้ีปญหาสำคัญ คือ ภัยธรรมชาติ จึงทำให 

ผูปกครองเกิดความไมมั่นใจในระบบการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น ควรทำการจัดสรรงบประมาณ

ทางการศึกษาใหเพียงพอกับความตองการของแตละสถานศึกษา เพ่ือเปนการพัฒนาสถานศึกษา 

ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน ควรมีการประชาสัมพันธใหผูปกครองทราบถึงนโยบายการรับนักเรียน 

สรางความเขาใจที่ดีรวมกัน ระหวางผูปกครองกับโรงเรียนใหเปนไปทางทิศทางเดียวกัน เพ่ือสงเสริม

ภาพลักษณของสถานศึกษา 

 

อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัย มีประเด็นท่ีสามารถนำมาสูการอภิปรายผล ไดดังน้ี 

 1. การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน

รายดานพบวา การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา การจัดหลักสูตรสถานศึกษา การจัด

กระบวนการเรียนรูภายในชุมชน และการตรวจสอบ ติดตามและการประเมินประสิทธิภาพการใชจาย

งบประมาณ พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก เน่ืองจากสถานศึกษามีนโยบายสงเสริมและสนับสนุน 

การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา โดยใหคณะกรรมการสถานศึกษาเขามามีสวนรวม 

ในการบริหารจัดการศึกษา ในการรวมจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาใหเหมาะสมกับทองถ่ิน โดย 
การบูรณาการรวมกับชุมชนในการจัดกระบวนการเรียนรู และการตรวจสอบ ติดตาม และประเมิน
ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณของสถานศึกษาอยางเหมาะสมและตอเน่ือง ซึ่งแสดงใหเห็นวา

สถานศึกษาไดใหความสำคัญในบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา และความสำคัญของ 

การมีสวนรวมระหวางสถานศึกษากับชุมชน  
 จากผลการวิจัยขางตนสอดคลองกับงานวิจัยของนงนิตย โสพุธออน (2550: 210-213)  

ท่ีไดทำการศึกษาเร่ือง การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ข้ันพ้ืนฐานในการจัดทำหลักสูตร
สถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 1 ผลการวิจัยพบวา 

ระดับการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 

ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก  

และสอดคลองกับงานวิจัยของอำนวย มีศรี (2550: 76) ไดศึกษา การมีสวนรวมของคณะกรรมการ
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สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการบริหารงานสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ศรีสะเกษ พบวา สภาพการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในการบริหารงาน

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาศรีสะเกษ ตามความคิดเห็นของ 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยภาพรวมมีสวนรวมอยูในระดับมาก ดังน้ันอาจกลาวไดวา 

การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม

ศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 เปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 40 ใหคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ระดับต่ำกวาปริญญา และสถานศึกษาอาชีวศึกษาของแตละสถานศึกษา เพ่ือทำ

หนาท่ีกำกับและสงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ประกอบดวยผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู 

ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนศิษยของสถานศึกษา ผูแทนพระภิกษุสงฆ หรือผูแทนองคกร

ศาสนาอื่นในพ้ืนที่ และผูทรงคุณวุฒิ และตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง

ศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 38 ใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สถานศึกษาระดับ

อุดมศึกษา ระดับต่ำกวาปริญญา และสถานศึกษาอาชีวศึกษาของแตละสถานศึกษา เพ่ือทำหนาท่ี

กำกับสงเสริมและสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ประกอบดวยผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู  

ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนศิษยเกาของสถานศึกษา ผูแทน 

พระภิกษุสงฆ หรือผูแทนองคกรศาสนาอ่ืนในพ้ืนท่ี และผูทรงคุณวุฒิ 

 จำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและ

กรรมการ วาระการดำรงตำแหนงและการพนจากตำแหนง ใหเปนไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

องคประกอบ อำนาจหนาท่ี หลักเกณฑ วิธีการสรรหา และจำนวนกรรมการในคณะกรรมการ 

สถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาบางประเภทท่ีมีสภาพและลักษณะการปฏิบัติงานแตกตางไป 

จากสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยท่ัวไป อาจกำหนดใหแตกตางไปตามสภาพและลักษณะการปฏิบตังิาน 
ตลอดทั้งความจำเปนเฉพาะของสถานศึกษาประเภทน้ันได ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง  

ใหผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษา ความในมาตราน้ี

ไมใชบังคับแกสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและศูนยการเรียน (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน, 2551: 37-39)  

 ผลการวิจัยปรากฏเชนน้ีเพราะ การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ใหความรวมมือในกิจกรรมสถานศึกษาในทุกดานไดเปนอยางดี โดยดานการระดมทรัพยากรและ 
การลงทุนเพ่ือการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา  ขั้นพ้ืนฐานใหความชวยเหลือเก่ียวกับการจัดหา

งบประมาณใหกับทางสถานศึกษาเปนอยางดี อีกท้ังมีการหารือรวมกับผูท่ีเก่ียวของในการหาแนวทาง 

เพ่ือชวยเหลือพัฒนาสถานศึกษาอยางตอเน่ือง มีการรวมประชุมกับสถานศึกษาในการกำหนด

แนวทางระดมทรัพยากรตาง ๆ ภายในชุมชน เพ่ือนำมาพัฒนาสถานศึกษา ในดานการจัดหลักสูตร



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2555 
Vol.3 No. 1 January - June 2012 75

สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดมีสวนรวมในการพูดคุยกับผูปกครอง หรือผูที่

เก่ียวของเก่ียวกับหลักสูตรของสถานศึกษา และการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน ไดมีสวนรวม 

ในการประชุมจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา การเสนอปญหาหรือความตองการของชุมชนใหกับ 

ทางสถานศึกษาไดทราบ เพ่ือการวิเคราะหสภาพความตองการของทองถิ่น เพ่ือเปนขอมูลในการจัด

ทำสาระการเรียนรูของหลักสูตรสถานศึกษา และมีสวนรวมในการเปนคณะกรรมการ โดยการจัดทำ

หลักสูตรสถานศึกษา การกำหนดโครงสรางหลักสูตร กำหนดจุดประสงคของหลักสูตร การประเมิน

ผล การใชหลักสูตรสถานศึกษา และการใหขอเสนอแนะความคิดเห็นในการปรับปรุงและพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษา โดยใหความรวมมือในการสงเสริมสนับสนุนกับสถานศึกษา

เปนไปอยางดี ดานการจัดกระบวนการเรียนรูในชุมชน ทางคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได

รวมมือกับสถานศึกษาในการสนับสนุนการทำกิจกรรมตาง ๆ ที่คณะครูในสถานศึกษาจัดขึ้น  

ใหความรวมมือกับชุมชนองคกรอื่น ๆ ในการจัดกิจกรรมวันสำคัญตาง ๆ ขึ้นในชุมชน การเผยแพร

ความรูความเขาใจแกนักเรียนและบุตรหลานเก่ียวกับโครงการตาง ๆ ของสถานศึกษา การมีสวนรวม

ในการถายทอดความรูใหแกคนท่ัวไปในชุมชนและนักเรียนในสถานศึกษา มีสวนรวมในการประชุม

กับทางโรงเรียนในการวางแผนสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูในชุมชน และพัฒนาแหลงเรียนรูใน 

สถานศึกษา และดานการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ  

พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดเคยพูดคุยสอบถาม หรือรับฟงความคิดเห็นของ 

ผูปกครองหรือผูเก่ียวของเก่ียวกับการใชจายงบประมาณของสถานศึกษา รวมท้ังมีสวนรวมใน 

การจัดทำแผนงบประมาณของสถานศึกษามีสวนรวมในการเสนอแนะความคิดเห็นเก่ียวกับการใช

จายงบประมาณ มีสวนรวมในการเปนคณะกรรมการจัดทำแผนการใชจายงบประมาณของ 

สถานศึกษา มีสวนรวมในการประชุมรับฟงการช้ีแจงวิธีการและการดำเนินการใชจายงบประมาณ 

และรวมเปนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุครุภัณฑ การกอสรางของสถานศึกษา และรวมกับ 
สถานศึกษาในการประเมินผลการใชจายงบประมาณของสถานศึกษาอยางสม่ำเสมออยางตอเน่ือง
เปนอยางดี 

 2. ภาพลักษณของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม

ศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา 
ดานความเช่ือถือ คณะกรรมการสถานศึกษามีความเช่ือถือในครูผูสอนวามีความมุงมั่นต้ังใจในการ

ถายทอดความรู และวางตัวเปนตัวอยางท่ีดีตอผูเรียนมากท่ีสุด และรองลงมาคือ ผูบริหารและ
บุคลากรทางการศึกษาไดรับการยอมรับนับถือจากผูปกครองและชุมชน อีกท้ังคณะกรรมการ 

สถานศึกษาเช่ือถือวาบุคลากรและเจาหนาท่ีทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาใหเปนผูมีความรู 

ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานในหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ในดานบรรยากาศและสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษา ดานการยอมรับ พบวา การท่ีสถานศึกษา

และชุมชนรวมกันจัดกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือเปนการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีของทองถ่ิน เชน  
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การแหเทียนเขาพรรษา ประเพณีลอยกระทง เปนการสรางการยอมรับจากชุมชนมากท่ีสุด โดย 

ความรวมมือของคณะกรรมการสถานศึกษา อีกท้ังผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตองเปน

ผูนำในการจัดกิจกรรม เชน การรณรงคตอตานยาเสพติด การรณรงคไปใชสิทธิเลือกต้ัง การแขงขัน

กีฬาใหแกเยาวชนในชุมชน รวมถึงการท่ีนักเรียนสามารถเขาศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึนไดตรง 

ความตองการและความถนัด ผูปกครองจึงใหความเช่ือมั่นและยอมรับตอสถานศึกษาแหงน้ี รวมท้ัง

ครูและนักเรียนตองเขารวมกิจกรรมในการพัฒนาชุมชน และ ดานความศรัทธา พบวา ผูปกครอง 

และนักเรียนมีความภาคภูมิใจเมื่อเรียนจบจากสถานศึกษามากที่สุด นอกจากนี้ผูปกครองยังมี 

ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา มีความเชื่อมั่นวาสถานศึกษาสามารถ

พัฒนาบุตรหลานใหเปนคนดี มีคุณภาพ และมีความพึงพอใจตอผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการ

ศึกษา นักเรียนท่ีสำเร็จการศึกษาหรือยายจากสถานศึกษาไดรับ การยอมรับจากสถานศึกษาอื่น 

ศิษยเกามีความผูกพันและใหความสำคัญตอสถานศึกษา โดยใหความรวมมือท้ังกำลังกายและกำลัง

ทรัพยในการพัฒนา ทั้ง 3 ดาน สงผลตอภาพลักษณของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยูในระดับมาก 

เชนกัน 

 ผลขางตนสอดคลองกับงานวิจัยของวัชราภรณ นองเนือง (2549: 20) ไดทำ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง ภาพลักษณของโรงเรียนเอกชนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจังหวัดตราด ผลการวิจัย

พบวา ภาพลักษณของโรงเรียนเอกชนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจังหวัดตราด อยูในระดับมาก โดยมี 

ภาพลักษณที่เดนมากท่ีสุด คือ ดานวิชาการ รองลงมาเปนดานอาคารสถานท่ี ดานงานบริหาร

บุคลากร ดานกิจการนักเรียน ดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน และดานธุรการ – การเงิน 

และสอดคลองกับงานวิจัยของนัยนา สังขะเกตุ (2551: 70) ไดทำการศึกษาวิจัยเร่ือง ภาพลักษณ 

ของโรงเรียน ศรีวัฒนาบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีนานาชาติ ตามการรับรูของผูปกครอง ผลการวิจัย

พบวา 1) ผูปกครองนักเรียนมีการรับรูภาพลักษณของโรงเรียนศรีวัฒนาบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี

นานาชาติในภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน  
โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานบริการนักเรียน ดานวิชาการ ดานอาคารสถานท่ี

และส่ิงแวดลอม และดานความสัมพันธกับชุมชน 

 3.  การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่สงผลตอภาพลักษณของ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  

การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ทั้ง 4 ดาน คือ ดานการระดมทรัพยากรและ 
การลงทุนเพ่ือการศึกษา ดานการจัดหลักสูตรสถานศึกษา ดานการจัดกระบวนการเรียนรูภายใน

ชุมชน และดานการตรวจสอบ ติดตาม และการประเมินประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ สงผล

ตอภาพลักษณของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 

เขต 2 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกดาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของนงนิตย โสพุธออน 

(2550: 210-213) ซึ่งไดทำการศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 1 

มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

มหาสารคาม เขต 1 จำแนกตามขนาดโรงเรียนและสถานภาพ ผลการวิจัยพบวา 1) ระดับการมี

สวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก 2) ผลการวิเคราะห

เปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการจัดทำหลักสูตร

สถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 1 จำแนกตามขนาด

โรงเรียนและสถานภาพ พบวา ระดับการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานใน 

การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 1 

จำแนกตามขนาดโรงเรียน โดยภาพรวมมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน และเม่ือจำแนกตามสถานภาพ

โดยภาพรวมมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีสงผลตอภาพลักษณของ 

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  

จากการวิจัยพบวา ดานการจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน และดานการตรวจสอบ ติดตาม และ 

การประเมินประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ สงผลตอภาพลักษณของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 โดยสามารถทำนายภาพลักษณของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดรอยละ 54  

   

ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะเพื่อการนำไปใช 
  ขอคนพบท่ีไดจากการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะตอสถานศึกษาและหนวยงาน  

ตนสังกัด ดังน้ี 

  1.1 คณะกรรมการสถานศึกษาและสถานศึกษา ควรใหความสำคัญดานการจัด

หลักสูตรสถานศึกษาใหมากย่ิงข้ึน โดยควรมีการรวมกันจัดอบรมการใชหลักสูตรใหมีความเหมาะสม
กับผูเรียน และกับการนำหลักสูตรสถานศึกษาไปใช 

  1.2 สถานศึกษาจำเปนตองเสริมสรางหรือนโยบายเก่ียวกับภาพลักษณสถานศึกษา
ในดานความเช่ือถือใหเปนท่ียอมรับ เพ่ือเปนการสรางความศรัทธาใหกับชุมชนและผูปกครองใน 

การท่ีจะสงบุตรหลานเขามาศึกษาตอ 
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 2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 

  2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเร่ือง การมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับผูปกครองและชุมชน เพ่ือนำผลการวิจัยมาใชในการพัฒนา

สถานศึกษาตอไป 

  2.2 ควรมีการศึกษาลงลึกไปในรายระเอียดดานความเช่ือถือของภาพลักษณสถาน

ศึกษา เพ่ือเปนการศึกษาปญหาของสถานศึกษาที่เกิดจากการที่ผูปกครองนิยมสงบุตรหลาน          

ไปศึกษาตอยังสถานศึกษาท่ีมีขนาดใหญและเปนท่ียอมรับ 

 

สรุป 
 จากผลการวิจัยสรุปไดวาสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สุพรรณบุรี เขต 2 ในเร่ืองการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในภาพรวมอยูใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา การจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน มีระดับปฏิบัติมาก

ที่สุด รองลงมาไดแก การตรวจสอบ ติดตาม และการประเมินประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ  

การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา และการจัดหลักสูตรสถานศึกษา ตามลำดับ สวนใน

เร่ืองภาพลักษณของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา 

ดานการยอมรับ มีระดับปฏิบัติมากที่สุด รองลงมาไดแก ดานความศรัทธา และดานความเชื่อถือ 

ตามลำดับ โดยการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความสัมพันธกันอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกดาน เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรภาพ

ลักษณของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความสัมพันธทางบวกกับการมีสวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกดาน เชนกัน เพ่ือเปนพัฒนาคณะ

กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ียังขาดความรูความเขาใจในดานการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ี

ของตน ดังนั้นจึงมีความจำเปนตองจัดการอบรมความรูที่เก่ียวของ เพ่ือพัฒนา การปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหมีคุณภาพกอนปฏิบัติงานจริง 
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การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

USE OF GOOD GOVERNANCE PRINCIPLES FOR PERSONNEL 
ADMINISTRATION IN BASIC EDUCATIONAL INSTITUTIONS  

UNDER THE JURISDICTION OF NAKHON PATHOM  
 PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1 

 

สันทนา ศรีไพรบัว/SANTANA SREEPAIBUA1  

พิชญาภา ยืนยาว/PITCHAYAPA YUENYAW²  
 

บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาระดับการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร

งานบุคคลของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2) เปรียบเทียบระดับการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร

งานบุคคลของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จำแนกตามสถานภาพสวนบุคคล 3) ศึกษาขอเสนอแนะ

แนวทางการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลุมตัวอยาง 

ไดแก ขาราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จำนวน 310 คน 

โดยสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอนและการสุมอยางงาย เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที การวิเคราะห

ความแปรปรวนทางเดียว สำหรับขอมูลคำถามปลายเปดใชการวิเคราะหเน้ือหา 

 ผลการวิจัยพบวา 
 1. การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 อยูในระดับมากท่ีสุด 

 2. ผลการเปรียบเทียบระดับการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลของ 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จำแนกตาม

สถานภาพสวนบุคคลดานเพศและวุฒิการศึกษา ทั้งในภาพรวมและรายดานพบวา มีความคิดเห็น 

ไมแตกตางกัน สำหรับดานตำแหนงหนาท่ีและประสบการณการทำงาน ในภาพรวมพบวา  

มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา มีความคิดเห็นแตกตางกัน 
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

1นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2อาจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ประธานกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
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 3. แนวทางการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ควรใหทุกฝายมีสวนรวมใน 

การปฏิบัติงานโดยยึดหลักประชาธิปไตย และการมอบหมายงานตองมีการบันทึกเปนลายลักษณ

อักษร 

 

คำสำคัญ: หลักธรรมาภิบาล  การบริหารงานบุคคล  สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

ABSTRACT 

 This research aimed to: 1) study the use of good governance principles for 

personnel administration in basic educational institutions; 2) compare the use of good 

governance principles for personnel administration as classified by personal characteristics; 

and 3) study guidelines on the use of good governance for personnel administration in 

basic educational institutions. The research samples consisted of basic educational 

institutions’ personnel under the jurisdiction of Nakhon Pathom Primary Educational Service 

Area Office 1, totaling 310 respondents derived by multi-stage sampling and simple 

random sampling. The research instrument was a questionnaire. The statistics used for 

data analysis were mean, standard deviation, t-test, one way analysis of variance. 

The content analysis was used to analyze  the data from  open-ended question. 

 The findings of this research were as follows: 

 1. Overall, the use of good governance principles for personnel administration 

in basic educational institutions under the jurisdiction of Nakhon Pathom Primary Educational 

Service Area Office 1 was at the highest level. 

 2. Regarding the comparison of the use of good governance principles as 
classified by gender and educational background, overall and in specific aspects, there 

was no difference. As classified by position and work experience, there was no difference 

in overall aspect. When considering in each aspect; however, there was significant difference 
at the .05 level. 

 3. According to guidelines on the use of good governance for personnel 

administration, all divisions should participate in work implementation in accordance with 

democratic principles. Moreover, job assignment should be done in writing.  

 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2555 
Vol.3 No. 1 January - June 2012 82

Keywords: good governance, personnel administration, basic educational institution 

 

บทนำ 

 การบริหารจัดการท่ีดี หรือ ธรรมาภิบาล (good governance) เปนหลักการสำคัญ 

ในการพัฒนาขาราชการไทย ซึ่งในอดีตทุกคนคิดวาภาครัฐเทาน้ันท่ีดูแลกิจการบานเมือง แตใน 

ยุคปจจุบันแนวคิดการบริหารกิจการบานเมืองไดเปล่ียนไป ซึ่งภาครัฐตองปรับเปลี่ยนบทบาท 

จากการเปนผูดำเนินการเอง โดยมีการลดขนาดลงและเปดโอกาสใหภาคสวนอื่นเขามามีสวนรวม 

ในการดูแลกิจการบานเมืองมากขึ้น ซึ่งในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542  

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 ไดกำหนดใหมีการกระจายอำนาจการบริหาร 

และการจัดการศึกษาไปยังคณะกรรมการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา โดยให 

คณะกรรมการสถานศึกษาทำหนาท่ีกำกับ สงเสริมและสนับสนุนในภารกิจหลักของสถานศึกษา  

4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารท่ัวไป  

(สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2550: 13)  

 การจัดการศึกษาจำเปนตองอาศัยการบริหารจัดการสอดคลองกันระหวางหนวยงาน 

3 ระดับคือ ระดับกระทรวง ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและระดับสถานศึกษา ในแตละระดับตางก็มี

บทบาทอำนาจหนาท่ีเปนของตนเองการบริหารจัดการในทุกระดับในปจจุบันตองอาศัยการบริหาร

จัดการท่ีดีหรือธรรมาภิบาล ซึ่งการบริหารจัดการศึกษาจำเปนตองดำเนินการตามหลักการ 

หรือแนวทางของธรรมาภิบาล จึงจะถือวาเปนการบริหารจัดการท่ีสอดคลองกับสภาพปญหา 

และความตองการในยุคโลกาภิวัฒน เพ่ือนำไปสูประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกรหรือ 

หนวยงาน และเปนหลักประกันในความสำเร็จในการบรหิารจดัการอีกดวย (ธีระ รญุเจริญ, 2550: 91-92) 

 สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานถือเปนหนวยงานทางการศึกษา ที่มีอำนาจหนาท่ีในการบริหาร
งานบุคคลสำหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามท่ีระบุไวในพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช 2547 และแกไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พุทธศักราช 

2551 ในมาตรา 26 สถานศึกษาจำเปนตองนำหลักการบริหารงานตามหลักเกณฑการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี หรือหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารใหเกิดการยอมรับจากผูรับบริการหรือผูมี 

สวนไดสวนเสีย ซึ่งสถานศึกษาท่ีมีการบริหารสถานศึกษาท่ีไมสอดคลองตามหลักธรรมาภิบาล 

สงผลกระทบตอการบริหารงานบุคคลซึ่งถือเปนทรัพยากรท่ีสำคัญในสถานศึกษาดังที่ ศิรินารถ 

นันทวัฒนภิรมย (2546: 50) คนพบวา สถานศึกษายังประสบปญหาขาดแคลนบุคลากร 

ที่มีความรูความสามารถในการรับผิดชอบงานนอกเหนือจากงานในดานการเรียนการสอน จึงมี 

ขอเสนอแนะวา  สถานศึกษาควรมีการประสานงานกับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในการจัดหาอัตรากำลังท่ีมี

อยูอยางคุมคาและผูบริหารควรนำหลักธรรมาภิบาลมาเปนแนวทางในการบริหารงานในสถานศึกษา



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2555 
Vol.3 No. 1 January - June 2012 83

รวมกันกับหลักบริหารอ่ืนดวย และยังสอดคลองกับสุวิทย ทองสันทัด (2550: 63) ที่คนพบวา  

ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนำตามหลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลการบริหารงานในโรงเรียน

มีความสัมพันธกันในทางบวก ดังน้ันสรุปไดวาหลักธรรมาภิบาลมีความสัมพันธและมีอิทธิพล 

ตอประสิทธิผลการบริหารจัดการสถานศึกษา 

 จากความเปนมาและความสำคัญดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการใช 

หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เพ่ือใหทราบระดับและเปรียบเทียบความคิดเห็นตอการใช 

หลกัธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำหรับใชเปนขอมูลสารสนเทศ 

ที่จะสามารถนำไปใชในการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา

ใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสืบไป 

 

วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือศึกษาระดับการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นตอการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลของ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จำแนกตามสถานภาพสวนบุคคล 

 3. เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะแนวทางการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลของ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 

วิธีดำเนินการ 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยมุงศึกษาการใช

หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังน้ี 

 ประชากร 

 ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก ครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ประกอบดวย อำเภอเมืองนครปฐม จำนวน 772 คน 

อำเภอกำแพงแสน จำนวน 620 คน อำเภอดอนตูม 201 คน รวมประชากรท้ังสิ้น 1,593 คน 

 กลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก ครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 กำหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางของ 
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เครซีและมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970 อางถึงใน สุวิมล ติรกานันท, 2551: 179) ไดจำนวน

ครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาอำเภอเมืองนครปฐม จำนวน 150 คน อำเภอกำแพงแสน จำนวน  

121 คน อำเภอดอนตูม 39 คน รวมกลุมตัวอยาง 310 คน โดยใชวิธีสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ  

(stratified random sampling) และ การสุมอยางงาย (simple random sampling) 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย เปนแบบสอบถาม แบงเปน 3 ตอน 

ประกอบดวย 

         ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปน

แบบเลือกตอบ (checklist) ประกอบดวยคำถามเก่ียวกับเพศ วุฒิการศึกษา ตำแหนงหนาท่ี และ

ประสบการณการทำงาน 

 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลของ

สถานศึกษา ประกอบดวย 1) การบริหารงานบุคคลตามหลักนิติธรรม 2) การบริหารงานบุคคล 

ตามหลักคุณธรรม 3) การบริหารงานบุคคลตามหลักความโปรงใส 4) การบริหารงานบุคคลตาม 

หลักการมีสวนรวม 5) การบริหารงานบุคคลตามหลักความรับผิดชอบ และ 6) การบริหารงานบุคคล 

ตามหลักความคุมคา ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ หาคา

ความเช่ือมั่นโดยใชคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach alpha coefficient) ไดคา 

ความเช่ือมั่นเทากับ .98 

 ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปดเพ่ือใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น

เพ่ิมเติมเก่ียวกับขอเสนอแนะแนวทางการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลของ 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูลดำเนินการโดยการนำสงและเก็บคืนแบบสอบถามดวยผูวิจัยเองได

แบบสอบถามกลับคืนมาและมีความครบถวนสมบูรณจำนวน 254 ฉบับ จากแบบสอบถามทั้งหมด 

310 ฉบับ คิดเปนรอยละ 81.94 

 การวิเคราะหขอมูล 
 1.  วิเคราะหขอมูลสภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยหาคาความถ่ี และคารอยละ 

 2.  วิเคราะหระดับการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาโดย

การหาคาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 3.  เปรียบเทียบระดับการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา 

จำแนกตามสถานภาพสวนบุคคล โดยใชการทดสอบคาที การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 

และการทดสอบระหวางคูดวยวิธีของแอลเอสดี 
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 4.  วิเคราะหขอมูลที่ไดจากคำถามปลายเปดดวยการวิเคราะหเน้ือหาและนำเสนอแบบ

พรรณนาความ 

 

ผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะหขอมูล สรุปผลการวิจัยได ดังน้ี 

 1. ผลการวิเคราะหระดับการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลของ 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดงัตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1 ความคิดเห็นท่ีมีตอระดับการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลของ 

 สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 

 จากตารางท่ี 1 พบวา ขาราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 มีความคิดเห็นตอการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ในระดับมากท่ีสุด 

(   = 4.50, S.D. = 0.47) และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ก็พบวา การใชหลักธรรมาภิบาลใน 

การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาอยูในระดับมากถึงมากท่ีสดุ โดยดานท่ีมกีารใชหลักธรรมาภิบาล

ในการบริหารงานบุคคลในระดับมากท่ีสุด ไดแก ดานการบริหารงานบุคคลตามหลักความโปรงใส 
(   = 4.54, S.D. = 0.50) ดานการบริหารงานบุคคลตามหลกั ความรบัผดิชอบ (   = 4.52, S.D. = 0.50) 

และดานการบริหารงานบุคคลตามหลักคุณธรรม (  = 4.50, S.D. = 0.52) สวนดานท่ีมีการใชหลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลในระดับมาก ไดแก ดานการบริหารงานบุคคลตามหลักนิติธรรม 

X 

X X 

X 

 
 

การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคล 
n = 254   

 S.D. ระดับปฏิบัต ิ ลําดับ 
1. การบริหารงานบุคคลตามหลักนิติธรรม 
2. การบริหารงานบุคคลตามหลักคุณธรรม 
3. การบริหารงานบุคคลตามหลักความโปรงใส 
4. การบริหารงานบุคคลตามหลักความมีสวนรวม 
5. การบริหารงานบุคคลตามหลักความรับผิดชอบ 
6. การบริหารงานบุคคลตามหลักความคุมคา 

4.48 
4.50 
4.54 
4.43 
4.52 
4.48 

0.50 
0.52 
0.50 
0.52 
0.50 
0.51 

มาก 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มาก 

มากที่สุด 
มาก 

4 
3 
1 
5 
2 
4 

รวม 4.50 0.47 มากที่สุด  
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(   = 4.48, S.D. =0.50) ดานการบริหารงานบุคคลตามหลักความคุมคา (   = 4.48, S.D. =0.51) 

และดานการบริหารงานบุคคลตามหลักความมีสวนรวม (    = 4.43, S.D. = 0.52 )  

 2.  ผลการเปรียบเทียบระดับการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลของสถาน

ศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จำแนกตามเพศ 

ดังตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา 

 ขั้นพ้ืนฐานสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ตาม 

 ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางจำแนกตามเพศ 

 

X X 
X 

 จากตารางท่ี 2 พบวา ขาราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 ที่มีเพศตางกันมีความคิดเห็นตอการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคล

ตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 ไมแตกตางกัน 

 

 

 
 

n = 254 
 n  S.D. t sig 

  
 

62 
192 

4.50 
4.48 

0.42 
0.52 

0.25 .79 

  
 

62 
192 

4.60 
4.48 

0.41 
0.55 

1.68 .93 

  
 

62 
192 

4.58 
4.53 

0.53 
0.50 

0.61 .55 

  
 

62 
192 

4.45 
4.43 

0.46 
0.55 

0.26 .80 

  
 

62 
192 

4.58 
4.51 

0.44 
0.52 

1.05 .30 

  
 

62 
192 

4.52 
4.48 

0.43 
0.54 

0.58 .57 

  
 

62 
192 

4.54 
4.48 

0.39 
0.49 

0.82 .42 
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ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา 

 ขั้นพ้ืนฐานสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ตาม 

 ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางจำแนกตามวุฒิการศึกษา 

 

  
 

n = 254 
 n  S.D. t sig 

  
 

198 
56 

4.46 
4.55 

0.51 
0.48 

-
1.19 

.22

  
 

198 
56 

4.47 
4.64 

0.53 
0.47 

-
2.38 

.02

  
 

198 
56 

4.52 
4.62 

0.52 
0.44 

-
1.45 

.15

  
 

198 
56 

4.43 
4.46 

0.52 
0.56 

-
0.42 

.69

  
 

198 
56 

4.50 
4.59 

0.51 
0.50 

-
1.32 

.19

  
 

198 
56 

4.46 
4.58 

0.52 
0.51 

-
1.79 

.07

  
 

198 
56 

4.47 
4.57 

0.47 
0.45 

-
1.56 

.11

   จากตารางที่ 3 พบวา โดยภาพรวมขาราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ที่มีวุฒิการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอการใชหลักธรรมาภิบาลใน

การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 ไมแตกตางกันแตเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา  ขาราชการครูที่มีวุฒิการศึกษา
ตางกันมีความคิดเห็นตอการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลไมแตกตางกันเกือบทุกดาน 

ยกเวนดานการบริหารงานบุคคลตามหลักคุณธรรมที่มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2555 
Vol.3 No. 1 January - June 2012 88

ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา 

 ขั้นพ้ืนฐานสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ตามความ 

 คิดเห็นของกลุมตัวอยางจำแนกตามตำแหนงหนาท่ี 

 
  

n = 254 
df SS MS F sig 

  
 

 

2 
251 
253 

0.77 
63.78 
64.55 

0.39 
0.25 

1.51 .22 

  
 

 

2 
251 
253 

0.95 
68.98 
69.93 

0.48 
0.28 

1.74 .18 

 
 
 

 

2 
251 
253 

0.09 
67.43 
67.52 

0.04 
0.27 

1.65 .85 

 
 
 

 

2 
251 
253 

0.92 
69.75 
70.67 

0.46 
0.28 

1.65 .19 

            
 
 

 

2 
251 
253 

0.14 
65.95 
66.09 

0.07 
0.26 

0.27 .76 

 
 
 

 

2 
251 
253 

0.24 
67.79 
68.03 

0.12 
0.27 

0.73 .64 

  
 

 

2 
251 
253 

0.19 
55.90 
56.09 

0.10 
0.22 

0.43 .65 

 จากตารางท่ี 4 พบวา ขาราชการสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 ที่มีตำแหนงหนาท่ีตางกัน มีความคิดเห็นตอการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร

งานบุคคลของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

ไมแตกตางกันท้ังในภาพรวมและรายดาน 
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ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา 

 ขั้นพ้ืนฐานสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ตาม 

 ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางจำแนกตามประสบการณการทำงาน 

 
 
  

n = 254 
df SS MS F sig 

  
 

 

2 
251 
253 

2.10 
62.45 
64.55 

1.05 
0.25 

4.22 .02 

  
 

 

2 
251 
253 

0.67 
69.26 
69.93 

0.34 
0.28 

1.22 .30 

  
 

 

2 
251 
253 

0.49 
67.03 
67.52 

0.25 
0.27 

0.92 .40 

  
 

 

2 
251 
253 

0.27 
74.40 
70.67 

0.14 
0.28 

0.49 .62 

          
 

 

2 
251 
253 

0.64 
65.45 
66.09 

0.32 
0.26 

1.23 .29 

  
 

 

2 
251 
253 

0.17 
67.86 
68.03 

0.09 
0.27 

0.32 .73 

  
 

 

2 
251 
253 

0.45 
55.64 
56.10 

0.23 
0.22 

1.02 .32 

 จากตารางท่ี 5 พบวา ขาราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 ที่มีประสบการณการทำงานท่ีตางกัน  มีความคิดเห็นตอการใชหลักธรรมาภิบาล 

ในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 ในภาพรวมไมแตกตางกันและเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ขาราชการครูที่มี

ประสบการณการทำงานท่ีตางกัน มีความคิดเห็นตอการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคล

เกือบทุกดานไมแตกตางกัน ยกเวนดานการบริหารงานบุคคลตามหลักนิติธรรม ซึ่งพบวา แตกตางกัน
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อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังน้ัน ผูวิจัยจึงทำการทดสอบคาเฉล่ียเปนรายคูโดยวิธีการของ

แอลเอสดี (LSD) ปรากฏผลดังตารางท่ี 6 

 

ตารางที่ 6 ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียเปนรายคูของการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 

 บุคคลของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

 นครปฐม เขต 1 ตามความคิดเห็นของขาราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จำแนกตามประสบการณการทำงาน  
 

 
 

 

 

n = 254 
 

  10  11-15  15  
   4.29 4.37 4.53 

  10  
11-15  

15  

4.37 
4.29 
4.53 

- 0.08 
- 

-0.16* 
-0.24* 

- 

 จากตารางท่ี 6 พบวา เมื่อพิจารณาคาเฉล่ียเปนรายคูพบวามี 2 คู ที่แตกตางกัน คือ 

ขาราชการครูที่มีประสบการณไมเกิน 10 ป กับขาราชการครูที่มีประสบการณเกิน 15 ปขึ้นไป 

และขาราชการครูที่มีประสบการณ 11-15 ป กับขาราชการครูที่มีประสบการณเกิน 15 ปขึ้นไป 

มีความคิดเห็นตอการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลตามหลักนิติธรรมของสถานศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 แตกตางกันอยางมี 
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 4. ผลการวิเคราะหแนวทางการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลของ 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานพบวา ขาราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
เขต 1 ไดใหความคิดเห็นเพ่ิมเติมดานขอเสนอแนะการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคล

ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยมี 

ขอเสนอแนะ 24 ประเด็น เมื่อพิจารณาเปนรายดานตามหลักการใชธรรมาภิบาลในการบริหารงาน

บุคคล พบวามีขอเสนอแนะเรียงลำดับตามความถ่ีคือ ลำดับท่ี 1 ควรใหทุกฝายมีสวนรวมใน 

การปฏิบัติงานคิดเปนรอยละ 14.57 ลำดับที่ 2 ควรใชหลักการประชาธิปไตย ฟงความคิดเห็น 
ของสวนรวมเปนหลัก คิดเปนรอยละ 13.78 ลำดับที่ 3 การมอบหมายงานตองใหตรงกับความรู 

ความสามารถคิดเปนรอยละ 13.39 
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อภิปรายผล 

 การวิจัยคร้ังน้ีไดพบประเด็นจากผลการศึกษาการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน

บุคคลของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

ซึ่งสามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 

 จากการศึกษาระดับการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดานการบริหารงาน

บุคคลตามหลักนิติธรรม การบริหารงานบุคคลตามหลักคุณธรรม การบริหารงานบุคคลตาม 

หลักความโปรงใส การบริหารงานบุคคลตามหลักความมีสวนรวม การบริหารงานบุคคลตาม 

หลักความรับผิดชอบ และการบริหารงานบุคคลตามหลักความคุมคาในภาพรวมอยูในระดับมาก

ที่สุด ทั้งน้ีเน่ืองจากการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษามีการบริหารงานบุคคลท่ีเปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช 2547 และแกไขเพ่ิมเตมิฉบบัท่ี 2 พุทธศักราช 2551 ในมาตรา 26 

โดยท่ีผูบริหารสถานศึกษาเปนผูมีหนาท่ีบริหารและบังคับบัญชา ควบคุม กำกับติดตาม 

การปฏิบัติงาน รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา

ตองนำหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงานบุคคล

ใหเกิดการยอมรับจากผูเก่ียวของ และเม่ือพิจารณาเปนรายดานไดขอมูลดังตอไปนี้ 

 การบริหารงานบุคคลตามหลักนิติธรรมอยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวา ผูบริหาร 

สถานศึกษาบริหารงานเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มีขอบเขตการใชอำนาจอยางชัดเจน 

การคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคลากรมีความผูกพันกับกฎหมาย การมอบหมายส่ังการ 

มีความเปนธรรม ใชอำนาจหนาท่ีตามกฎหมายอยางเทาเทียมกัน มีการกำกับดูแล และสงเสริมให 

ผูใตบังคับบัญชาประพฤติปฏิบัติอยางเครงครัด ปรับปรุงหลักเกณฑการปฏิบัติงานใหทันสมัย และ

สอดคลองกับสภาวการณที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของมณีรัตน ภิญโญภาพสกุล  
(2549: 92) ที่พบวาการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยใชหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ดานการบริหารงานบุคลากรตามหลักนิติธรรม

อยูในระดับมากและสอดคลองกับงานวิจัยของทักษิณา เหลืองทวีผล (2551: 111) ที่ไดศึกษา 
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

นครสวรรค เขต 3 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

 การบริหารงานบุคคลตามหลักคุณธรรม พบวา ขาราชการครูมีความคิดเห็นตอการใช

หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลตามหลักคุณธรรมอยูในระดับมากท่ีสุด แสดงวา ผูบริหาร

สถานศึกษามีแนวทางใหขาราชการครูประพฤติปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนอยางมีคุณธรรม  
มีความซ่ือสัตย ยึดหลัก ความเปนธรรม ความเสมอภาคในการปฏิบัติงานและกลายืนหยัดในความ
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ถูกตองมีความเสมอภาค ยุติธรรมตอผูใตบังคับบัญชา รูจักการเสียสละ อุทิศตนเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย

ของหนวยงานท่ีกำหนดไว และมีใจเปนกลางยอมรับฟงความคิดเห็น สงเสริมและยกยองบุคลากร 

ที่ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีในสังคม มีการสรางขวัญและกำลังใจแกผูรวมงานดวยความจริงใจ 

สอดคลองกับงานวิจัยของสุวรรณ ทองคำ (2544: 113) ไดศึกษาพบวาผูบริหารโรงเรียน 

สวนใหญบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในระดับมากเกือบทุกหลัก ยกเวนหลักคุณธรรมท่ีบริหาร

งานตามหลักธรรมาภิบาลในระดับมากท่ีสุด เชนเดียวกับสุวิทย ทองสันทัด (2550: 63) ที่ศึกษา

พฤติกรรมผูนำตามหลักธรรมาภิบาล และประสิทธิภาพการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 2 พบวา พฤติกรรมผูนำตามหลักธรรมาภิบาลโดยรวมอยู

ในระดับมาก  

 การบริหารงานบุคคลตามหลักความโปรงใส พบวาขาราชการครูมีความคิดเห็น 

ตอการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลตามหลักความโปรงใสอยูในระดับมากท่ีสุด 

แสดงวาผูบริหารสถานศึกษามีระบบการตรวจสอบขอมูล มีกระบวนการในการพิจารณาอยาง

เปดเผย และมีการเผยแพร ขอมูลขาวสารใหผูเก่ียวของไดรับทราบ สอดคลองกับงานวิจัยพรหมเมศว 

คำผาบ (2549: 58) พบวา การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของโรงเรียน สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งในการบริหารดานหลัก 

ความโปรงใสมีคาเฉล่ียสูงสุดเปนลำดับที่ 2 เชนเดียวกับพระมหาลำพึง ธีรปญโญ (2545: 93)  

พบวาการบริหารตามหลักความโปรงใสนี้เปนสิ่งท่ีมีความสำคัญไมนอย ผูบริหารสถานศึกษา 

ใชหลักธรรมาภิบาลอยูในระดับมากที่สุด ความโปรงใสเปนบันไดกาวแรกสูการรวมมือในการทำงาน

ของบุคลากรท่ีเก่ียวของ ซึ่งจะสงผลใหโรงเรียนมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีขอคนพบของอัครพงษ 

เทพิน (2548: 156) ก็สนับสนุนวาความสัมพันธระหวางการบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาล 

ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาโดยรวมอยูในระดับมากซึ่งสงผลใหเกิดประสิทธิผลการบริหาร 
ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาโดยรวมอยูในระดับมาก 
 การบริหารงานบุคคลตามหลักความมีสวนรวม พบวาขาราชการครูมีความคิดเห็น 

ตอการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลตามหลักความมีสวนรวมอยูในระดับมาก 

แสดงวา สถานศึกษามีการใหขอมูลขาวสารแกประชาชน มีการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน  
เปดโอกาสใหทุกคนมีสวนรวมในการวางแผน ตัดสินใจ สงเสริมสนับสนุนบุคลากรมีสวนรวมใน 

การปฏิบัติงานของสถานศึกษา สอดคลองกับงานวิจัยของทักษิณา เหลืองทวีผล (2551: 114) พบวา 
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษานครสวรรค เขต 3 ในรายดานมีการปฏิบัติอยูในระดับมากทุกดาน สอดคลองกับ

มณีรัตน ภิญโญภาพสกุล (2549: 103) ที่พบวาการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยใชหลักธรรมา- 

ภิบาลในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ดานการบริหารงาน

บุคลากรตามหลักความมีสวนรวมอยูในระดับมาก  
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 การบริหารงานบุคคลตามหลักความรับผิดชอบ พบวาขาราชการครูมีความคิดเห็น 

ตอการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลตามหลักความรับผิดชอบอยูในระดับมากที่สุด 

แสดงวาผูบริหารสถานศึกษามีการกำหนดนโยบาย เปาหมายในการปฏิบัติงานไวอยางชัดเจน  

มีการติดตามประเมินผลนิเทศ การปฏิบัติงานของบุคลากรอยางเปนระบบ สอดคลองกับงานวิจัย

ของไพศาล ตั้งสมบูรณ (2548: 87) พบวาผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

สมุทรสาครมีการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ย

มากลำดับที่ 1 คือ หลักความรับผิดชอบ สอดคลองกับพีรพงษ พงศศาสตร (2549: 97) ที่พบวาการ

ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษารอยเอ็ด 

เขต 3 เมื่อจำแนกเปนรายดานพบวาทุกดานมีระดับปฏิบัติอยูในระดับมาก เชนเดียวกับ 

อรทัย แสงทอง (2552: 99) พบวาการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลตองบริหารงาน

ดวยความรับผิดชอบใหทุกฝายมีขวัญและกำลังใจในการทำงาน 

 การบริหารงานบุคคลตามหลักความคุมคา พบวาขาราชการครูมีความคิดเห็นตอการใช

หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลตามหลักความคุมคาอยูในระดับมาก แสดงวาผูบริหาร

สถานศึกษามีการบริหารจัดการการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด มุงเนนคุณภาพและผลงาน

เปนสำคัญ สอดคลองกับงานวิจัยของพรหมเมศว คำผาบ (2549: 61 ) พบวาการใชหลักธรรมาภิบาล

ในการบริหารงานโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 1 โดยภาพรวมมี 

ความคิดเห็นอยูในระดับมาก สอดคลองกับศักรินทร และล้ำเลิศ (2553: 142) ไดศึกษาระดับ 

การบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลในจังหวัดสมุทรสาคร  

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก งานวิจัยของไพศาล ตั้งสมบูรณ (2548: 87) พบวาผูบริหารสถานศึกษา

สงักัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรสาครมกีารใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารอยูในระดับมาก

โดยเรียงลำดับคาเฉล่ียจากมากไปนอยดังนี้ หลักความรับผิดชอบ หลักนิติธรรม หลักความคุมคา 
หลักคุณธรรม หลักความรวมมือและหลักความโปรงใส    

 การเปรียบเทียบความคิดเห็นการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลของสถาน

ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จำแนกตามเพศ 
วุฒิการศึกษา ตำแหนงหนาท่ี และประสบการณการทำงาน ในภาพรวมพบวาไมแตกตางกัน ทั้งนี้

เน่ืองจากขาราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ไดรับทราบ

นโยบายและแนวปฏิบัติงานในดานการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลอยางชัดเจนและ

ทั่วถึงกัน ทั้งผูบริหารยังใหความสำคัญกับการนำหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารสถานศึกษา

อยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับสุวิทย ทองสันทัด (2550: 63) พบวาความสัมพันธระหวางผูนำ
ตามหลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนมีความสัมพันธกันในทางบวก เมื่อ

พิจารณาเปนรายดานผลการวิจัยพบวาขาราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม-

ศึกษานครปฐม เขต 1 ที่มีเพศตางกันมีความคิดเห็นตอการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
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บุคคลไมแตกตางกัน ทั้งนี้เน่ืองจากบุคลากรมีความรูความเขาใจในเรื่องการบริหารงานบุคคลและ 

ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติอยางท่ัวถึงดังนั้นจึงมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน สอดคลองกับ

งานวิจัยของศักรินทร และล้ำเลิศ (2553: 129) ที่ศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลตามหลัก

ธรรมาภิบาลของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลในจังหวัดสมุทรสาครจำแนกตามเพศ พบวา แตกตางกัน

อยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติ สอดคลองกับงานวิจัยของรินทรรดี พิทักษ (2553: 44) ที่ไดศึกษา

เปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา พบวา ครูเพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นตอพฤติกรรม 

การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน ทั้งน้ีอันเน่ือง 

มาจากการบริหารงานบุคคลในปจจุบัน ผูบริหารสถานศึกษาและขาราชการครูตองปฏิบัติหนาท่ี 

ตามขอบขายและภารกิจของการบริหารงานบุคคลรวมกัน จึงทำใหมีการรับรูนโยบายแนวทาง 

การบริหารงานบุคคลโดยใชหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาอยางเสมอภาคกัน ประกอบกับนโยบาย

การจัดการศึกษาของสำนักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีการนำรูปแบบการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

หรือหลักธรรมาภิบาลมาใชกำหนดทิศทางการบริหารงานบุคคลท้ังโครงสรางของสำนักงาน 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานสวนขาราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

เขต 1 ที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคล 

ไมแตกตางกัน ทั้งน้ีเน่ืองจากสถานศึกษาทุกแหงไดรับทราบนโยบายการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช 

ในการบริหารสถานศึกษาอยางชัดเจน รวมทั้งบุคลากรในสถานศึกษาทุกคนรับทราบนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติอยางชัดเจน และนำไปปฏิบัติอยางท่ัวถึงกัน สอดคลองกับงานวิจัยของพระมหาลำพึง 

ธีรปญโญ (2545: 83) ไดศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียน 

นวมินทราชูทิศมัชฌิม จังหวัดนครสวรรค พบวาบุคลากรที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็น 

ตอการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลไมแตกตางกัน สวนขาราชการครูสังกัดสำนักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ที่มีตำแหนงหนาท่ีตางกัน มีความคิดเห็นตอการใช
หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลไมแตกตางกัน ทั้งน้ีไมวาจะเปนบุคลากรในตำแหนงใด 

ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ตางตองรับทราบ
นโยบายและแนวทางปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลอยางท่ัวถึงและตองยึดถือปฏิบัติกันทุกคน สอดคลอง

กับงานวิจัยของพระมหาลำพึง ธีรปญโญ (2545: 83) ที่ไดศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็น 

ของเจาหนาท่ีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม จังหวัด

นครสวรรค จำแนกตามตำแหนงหนาท่ีแตกตางกันพบวา มีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลัก

ธรรมาภิบาลไมแตกตางกัน สวนขาราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 ที่มีประสบการณการทำงานตางกัน มีความคิดเห็นตอการใชหลักธรรมาภิบาล 

ในการบรหิารงานบุคคล 1 ไมแตกตางกัน นโยบายท่ีเก่ียวของกับการบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาล

เปนนโยบายท่ีทุกคนตองถือปฏิบัต ิสอดคลองกับงานวิจัยของพระมหาลำพึง ธีรปญโญ (2545: 83)  
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ทีไ่ดศกึษาเปรียบเทียบความคดิเห็นของเจาหนาท่ีตอการบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียน

นวมินทราชูทิศมัชฌิม จังหวัดนครสวรรค จำแนกตามประสบการณการทำงานแตกตางกันพบวามี

ความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลไมแตกตางกัน สอดคลองกับอัครพงษ เทพิน 

(2548: 156) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลการ

บริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนคร เขต 2  

เมื่อเปรียบเทียบระหวางผูบริหารและครูผูสอนที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานตางกัน พบวามี

ความคิดเห็นตอการบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลและประสิทธิผลในการบริหารไมแตกตางกัน 

สอดคลองกับสุวิทย ทองสันทัด (2550: 76) ที่ไดศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นตอพฤติกรรม 

ผูนำตามหลักธรรมาภิบาลและประสิทธิผลการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 2 จำแนกตามประสบการณของครูผูสอน พบวา ครูผูสอนที่มี
ประสบการณตางกัน มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของสมคิด มาวงศ  

(2554: 72) ไดศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียน 

ตามความคิดเห็นของครูสังกัดโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดระยองจันทบุรีและตราด จำแนก 

ตามประสบการณ โดยรวมพบวาทุกดานไมแตกตางกัน 

 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการนำผลการวิจัยไปใช 

 สำหรับขอเสนอแนะและแนวทางในการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคล 

ที่ผูวิจัยไดคนพบและจากการรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามปลายเปด สามารถสรุปได ดังน้ี 

 1. การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลตามหลักนิติธรรมผูบริหาร 

สถานศึกษาตองบริหารงานตามกฎหมายปฏิบัติตามขั้นตอนกฎระเบียบอยางเครงครัดและ 
มีการสงเสริมใหบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตนอยูในระเบียบวินัยอยางเครงครัด 

 2.  การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลตามหลักคุณธรรมผูบริหาร 

สถานศึกษาปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย มีการสงเสริม
สนับสนุนบุคลากรทุก ๆ ดาน ดำเนินการทุกอยางดวยความถูกตอง และมีการกำหนดอัตรากำลัง 

ตามสภาพปญหาและความตองการ 

 3.  การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลตามความโปรงใสผูบริหาร 

สถานศึกษาปฏิบัติงานอยางตรงไปตรงมา สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานไดควรใชหลักการ

ประชาธิปไตย ฟงความคิดเห็นของสวนรวมเปนหลักในการปฏิบัติงาน และมีความยุติธรรมใน 
การบริหารงาน 
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 4.  การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลตามความมีสวนรวมผูบริหาร 

สถานศึกษาควรใหทุกฝายมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรูและ

เสนอความคิดเห็นและสงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรทุกคนไดพัฒนาตนเอง 

 5.  การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลตามความรับผิดชอบผูบริหาร 

สถานศึกษาตองคิดถึงสวนรวมเปนหลักในการปฏิบัติงาน มอบหมายงานใหตรงกับความรู 

ความสามารถ และมีการออกคำส่ังเปนลายลักษณอักษรและยอมรับผลจากการตัดสินใจ และเคารพ

การตัดสินใจของผูรวมงาน 

 6.  การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลตามหลักความคุมคาผูบริหาร 

สถานศึกษาควรพัฒนาและแกปญหาในสถานศึกษา โดยยึดประโยชนสวนรวมและดำเนินงานตาง ๆ 

การนำทรัพยากรท่ีมีอยูในสถานศึกษามาบริหารจัดการใหเกิดประโยชนและคุมคามากท่ีสุด 

 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 

 1.   ควรศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลในการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลของ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 2.  ควรศึกษาสภาพปญหาท่ีเกิดจากการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคล

ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 3.  ควรศึกษาความสัมพันธ ระหวางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลกับ

ประสิทธิภาพของ การบริหารงานดานตาง ๆ ของสถานศึกษาทุกระดับ 

 

สรุป 

 การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมขาราชการครูมีความคิดเห็น
ตอการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลอยูในระดับมากที่สุด และเม่ือพิจารณาเปน 

รายดาน พบวาการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาอยูในระดับมากถึง

มากท่ีสุด เพศ ตำแหนงหนาท่ี ของขาราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคล 

ในสถานศึกษาไมแตกตางกัน สวนวุฒิการศึกษา ประสบการณการทำงานแตกตางกัน พบวา  

มีความคิดเห็นตอการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาแตกตางกัน อยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ทำใหทราบถึงระดับการใชหลักธรรมาภิบาล 
ในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 ซึ่งผูบริหารสถานศึกษาและครูสามารถนำผลการวิจัยไปใชเปนแนวทาง 

ในการพัฒนาและปรับปรุงตนเอง และสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
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สามารถนำผลการวิจัยไปใชประกอบการวางแผนพัฒนาการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล

ใหกับผูบริหารสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตอสถานศึกษา 
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การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรท่ีสงเสริม 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย   

DEVELOPMENT  OF  A  SCIENCE  LEARNING  ACTIVITY  PACKAGE  TO  
ENHANCE  PRESCHOOL  CHILDREN’S                                        

SCIENCE  PROCESS  SKILLS 
 

อัจฉรา หนูนันท/Atchara Noonan1 

อัมรินทร อินทรอยู/Ammarin Inyoo2 

รัฐดาว พิศาลพงศ/Rathdow Phisalaphong3 

 
บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่สงเสริม
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย และ 2) ศึกษาผลจากการใชชุดกิจกรรม 
การเรียนรูวิทยาศาสตรที่สงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย 6 ทักษะ 
ไดแก ทักษะการสังเกต ทักษะการจำแนกประเภท ทักษะการวัด ทักษะการส่ือความหมาย ทักษะการ
ลงความเห็น และทักษะการพยากรณ กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ เด็กปฐมวัยอายุระหวาง 
5–6 ป ที่ศึกษาอยูในระดับชั้นอนุบาลปที่ 2/1 โรงเรียนวัดดอนยายหอม (หลวงพอเงินอุปถัมภ) 
จำนวน 30 คน ผูวิจยัใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง เคร่ืองมอืทีใ่ชในการทดลอง คอืชดุกิจกรรมการเรียนรู
วิทยาศาสตรที่สงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และแบบสังเกตพฤติกรรมดานทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉล่ีย และ
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 
 ผลการวิจัยพบวา  
 1.  ชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่สงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
สำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 6 ชุดกิจกรรม ไดแก 1) ผลไมนารู 2) ผักหลากหลาย 3) ต.ตนไม  
4) ฟองมหัศจรรย 5) แมเหล็กดูด..ไมดูด และ 6) จม ลอย ชุดกิจกรรมดังกลาวไดผานข้ันตอน 
การตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสมดานเน้ือหา  
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2อาจารย ดร., คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, ประธานกรรมการท่ีปรกึษาวิทยานิพนธ 
3ผูชวยศาสตราจารย ดร., คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
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 2.  นักเรียนมีระดับพฤติกรรมดานทักษะกระบวนทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย 
ในภาพรวมอยูในระดับดี และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับดีทุกดานเรียงลำดับ 
จากมากไปหานอยดังนี้ ดานทักษะการสังเกต ทักษะการจำแนกประเภท ทักษะการวัด ทักษะ 
การส่ือความหมาย  ทักษะการพยากรณ และทักษะการลงความเห็นขอมูล 

 

คำสำคัญ: ชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  เด็กปฐมวัย 

 

ABSTRACT 

 The purposes of this research were to: 1) develop the science  learning  activity  

package to enhance preschool children’s science process skills; and 2) study the  

implementation of the science learning activity package to enhance preschool children’s  

science process skills. There were  six science process skills: observation, classifying, 

measuring, communication, inferring and predicting. The research sample was 30 preschool 

children, aged between 5–6 years old, studying in Kindergarten 2/1 at Wat Donyaihom 

School. They were selected by purposive sampling. The research instruments consisted  

of the science learning activity package to enhance preschool children’s  science process  

skills and the behavior observation form. The obtained data were analyzed by mean and  

standard deviation. 

 The research  results  were  as  follows: 

 1) The developed science learning activity package to enhance preschool 

children’s science process skills consisted of six learning activities: knowing the fruits, 
vegetable variety, T-tree, amazing bubble, magnets pull and push, and sinking or  floating. 

The learning  activity  package had been verified with content validity index.  

 2) The overall behavior level of the preschool children’s science process skills 
was at a good level.  When considering in each aspect, all aspect were also at the good 

level.  They were, in order of priority, observation, classifying, measuring, communication, 

predicting and inferring, respectively. 

 

Keywords: science learning activity package, science process skill, preschool children.  
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บทนำ 

 วิทยาศาสตรมีบทบาทสำคัญย่ิงในสังคมปจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร

เก่ียวของกับชีวิตของทุกคน ทั้งในการดำรงชีวิตประจำวันและในงานอาชีพตาง ๆ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช 

ตลอดจนผลผลิตตาง ๆ ที่ใชเพ่ืออำนวยความสะดวกในชีวิตและในการทำงาน ลวนเปนผลมาจาก

ความรูวิทยาศาสตรผสมผสานกบัความคดิสรางสรรค วิทยาศาสตรทำใหคนไดพัฒนาวิธีคดิ ทัง้ความคดิ

เปนเหตุเปนผล คิดสรางสรรค คิดวิเคราะห วิจารณ มีทักษะท่ีสำคัญในการคนควาหาความรู  

มีความสามารถในการแกปญหาอยางเปนระบบ สามารถตัดสินใจโดยใชขอมูลหลากหลายและ

ประจักษพยานท่ีตรวจสอบได วิทยาศาสตรเปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหมซึ่งเปนสังคมแหง 

การเรียนรู (Knowledge based society) คนทุกคนจึงจำเปนตองไดรับการพัฒนาใหรูวิทยาศาสตร  

เพ่ือที่จะมีความรู ความเขาใจโลกธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษยสรางสรรคขึ้น และใชกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรในการแสวงหาความรูและแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน การพัฒนาทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรตองเริ่มตนต้ังแตเด็กปฐมวัยเพราะเด็กวัยน้ีมีการเรียนรูสูง  

โดยการแสวงหาประสบการณที่แปลกใหมรอบตัวดวยความอยากรูอยากเห็น   

 การสงเสริมใหเด็กไดรับรูสิ่งแวดลอมและประสบการณตาง ๆ เปนพ้ืนฐานท่ีจะชวยใหเด็ก

สามารถเผชิญปญหาดวยความเขาใจและมองเห็นแนวทางในการแกปญหา เด็กไดฝกคิดในรูปแบบ

ตาง ๆ ซึ่งทำใหเด็กสามารถท่ีจะปรับตัวเขากับสังคมและส่ิงแวดลอมได ประสบการณที่เด็กไดรับ 

ในชวงน้ีจะเปนการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานท่ีสำคัญในการเรียนรูและการดำรงชีวิตในอนาคต  (สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2538: 3) พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 ฉบับที่ 3 

(ปรับปรุง 2553) หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 23 ระบุไววาการจัดการศึกษา ทั้งการศึกษา

ในระบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตองเนนความสำคัญท้ังความรู คุณธรรม 

กระบวนการเรียนรู และบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษา โดยใหความรูและ

ทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมท้ังความรู ความเขาใจและประสบการณเร่ืองการจัดการ 
การบำรุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุลย่ังยืน 

 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2551: ค) เล็งเห็นความสำคัญของ

การพัฒนาการจัดประสบการณการเรียนรูวิทยาศาสตรในระดับปฐมวัย จึงไดจัดทำแนวทาง 

การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2546 โดยมีวัตถุประสงค 

เพ่ือใหครูปฐมวัยมีแนวทางท่ีชัดเจนในการจัดประสบการณการเรียนรูวิทยาศาสตรที่ชวยพัฒนา
คุณลักษณะตามวัยของเด็กปฐมวัย ทั้งดานรางกาย ดานอารมณและจิตใจ ดานสังคม และ 

ดานสติปญญา ตลอดจนพัฒนากระบวนการคิด กระบวนการสืบเสาะหาความรู จิตวิทยาศาสตรและ

แนวคิดเก่ียวกับตนเองธรรมชาติและสิ่งตาง ๆ รอบตัวท่ีสำคัญ ดังนั้นการจัดการศึกษาสำหรับเด็ก
ตองมุงใหมีการเจริญเติบโตทุกดานมีพลังความคิดมีจิตใจท่ีเขมแข็งสามารถสะสมความดีไวในตัวได 
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โดยเฉพาะอยางย่ิงเด็กปฐมวัยซึ่งมีการเจริญเติบโตดานสมองเร็วย่ิงกวาวัยอื่น โดยท่ีสมองมิได 
ทำหนาท่ีรูคิดและเรียนรูไดอยางสมบูรณพรอมกับการกำเนิดจำเปนตองไดรับการพัฒนาอยางถูกวิธี
และเปนระบบ ในชวงปฐมวัยของชีวิตประสิทธิภาพของสมองจึงข้ึนอยูกับคุณภาพของการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน การกระตุนประสบการณการเรียนรูและมีปฏิสัมพันธเชิงบวกเปนสำคัญ ซึ่งจะ 
สงผลใหสมองเรียนรูไดถึงขีดสุดของศักยภาพ ซึ่งสอดคลองกับนภเนตร ธรรมบวร (2545: 10)  
ซึ่งกลาววา การกระตุนสงเสริมพัฒนาการทางสมองจำเปนตองมีความสมดุลกัน เพราะส่ิงที่เด็ก
ตองการสำหรับการพัฒนาดานสติปญญาและความคิดคือ สิ่งแวดลอมและการเล้ียงดูที่เหมาะสม    
 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เปนกิจกรรมหรือวิธีการท่ีนักวิทยาศาสตรใช 
ในการแสวงหาความรูหรือคนหาคำตอบของปญหา นับเปนองคประกอบหน่ึงของวิทยาศาสตร 
ซึ่งนักการศึกษาเห็นวามีความจำเปนท่ีจะตองฝกใหเด็กปฐมวัยจนสามารถนำไปใชอยางคลองแคลว
และเกิดความชำนาญในการเลือกใชวิธีการท่ีเหมาะสมกับเรื่องราวหรือปญหาท่ีตองการคำตอบ หรือ
อาจกลาวไดอีกนัยหน่ึงวา จุดมุงหมายของการสอนวิทยาศาสตร จะตองหมายรวมถึงการฝกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรดวย นักการศึกษาหลายคนไดยืนยันในทำนองเดียวกันวา กระบวนการ
ดังกลาวจะทำใหเด็กปฐมวัยสามารถพัฒนาความคิดรวบยอด และหลักการทางวิทยาศาสตร รูจัก
การใชสติปญญาในการแกปญหา ตลอดจนคนหาความรูใหม ๆ เชิงวิทยาศาสตรไดอยูเสมอ อีกท้ัง 
ยังสามารถนำไปใชในวิชาอื่น ๆ ทั้งน้ี จุนิตา รัตนประทีป (2541: 1) ที่กลาวถึง การสอนวิทยาศาสตร
วาควรใหเด็กปฐมวัยไดรับท้ังความรูและกระบวนการควบคูกันไปเสมอ  และควรเนนความรูท่ีเก่ียวของกับ
ชีวิตประจำวันใหมากท่ีสุด ฝกฝนใหเด็กปฐมวัยมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค โดยการรูเทาทัน 
ความเปล่ียนแปลง รูจักเลือก รับ ปรับ เปล่ียนส่ิงตาง ๆ ใหเหมาะสมกับชีวิตของตน รูจักคิด  
รูจักทำ และสามารถแกปญหาไดดวยวิธีการท่ีฉลาดและพ้ืนฐานท่ีสำคัญท่ีสุดประการหน่ึง คือ การมี 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ชนกพร ธีระกุล (2541: 3) ยังไดกลาวอีกวาเด็กปฐมวัย 
ควรไดรับการสงเสริมฝกฝนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เพราะเปนทักษะท่ีมีความสำคัญ  
ในการหาเหตุผลสำหรับคิดตัดสินใจแกปญหาและมีสวนสำคัญตอการเรียนรูในดานอ่ืน ๆ อีกดวย  
สิ่งที่จะทำใหเด็กปฐมวัยเกิดคุณสมบัติดังกลาว คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผูสอน 
ที่สงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร แตการศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาปการศึกษา 2555 
และวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเด็กปฐมวัยของโรงเรียนวัดดอนยายหอม (หลวงพอเงิน
อุปถัมภ) พบวา การจัดประสบการณเรียนรูในระดับปฐมวัย ไมเนนการพัฒนาทักษะกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตรซึ่งเปนพ้ืนฐานของการเรียนรูสิ่งตาง ๆ ของเด็กปฐมวัย แตครูผูสอนเด็กปฐมวัย 
สวนใหญเนนการบรรยาย ใหเด็กปฐมวัยทองจำ อาน เขียนแตไมไดเนนการจัดประสบการณ 
การเรียนรูที่ใหเด็กปฐมวัยไดลงมือปฏิบัติจริง สัมผัสจากประสบการณจริง สงผลใหเด็กปฐมวัยไมมี
โอกาสไดเรียนรูการใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 จากการปฏิบัติจริง ทำใหเด็กปฐมวัยไมไดรับการพัฒนา
ทักษะดานการคิดรวบยอด การคิดริเร่ิมสรางสรรค การแกปญหาและการศึกษาคนควา ซึ่งเปน
พ้ืนฐานของการเรียนรู   
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 ผูวิจัยในฐานะครูผูสอนเด็กปฐมวัยตระหนักในปญหาดังกลาว จึงไดพยายามศึกษา

คนควานวัตกรรมท่ีจะนำมาพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย เพ่ือเปน

พ้ืนฐานของการเรียนรูสิ่งตาง ๆ ของเด็กปฐมวัย ซึ่งมีความสนใจ อยากรู อยากเขาใจส่ิงตาง ๆ ที่อยู

รอบ ๆ ตัว สามารถรับรูสิ่งตาง ๆ โดยอาศัยประสาทสัมผัสเปนตัวรับรูและเปนวัยแหงการสำรวจ

คนควา สามารถเรียนรูกระบวนการทางวิทยาศาสตรได โดยใชการสังเกต การคิด การสำรวจ จำแนก 

เปรียบเทียบ วัด สื่อสาร ทดลอง ปฏิบัติและแกปญหาดวยตนเอง ทำใหเด็กคิดเปน ทำเปนและ 
แกปญหาเปน สำหรับการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรใหแกเด็ก
ปฐมวัยน้ันสามารถจัดกิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ ไดหลากหลาย เชน การทดลอง ซึ่งเปดโอกาส 
ใหเด็กไดลงมือกระทำดวยตนเอง การสืบสวนสอบสวนท่ีฝกใหเด็กไดเสาะหาขอมูล รูจักคิดหาเหตุผล
ในการแกปญหาตาง ๆ และการศึกษานอกสถานที่ชวยใหเด็กไดประสบการณตรง เปนตน นอกจาก
รูปแบบของการจัดประสบการณดังกลาวแลว การใชชุดกิจกรรมการเรียนรูก็เปนวิธีการอีกอยางหน่ึง
ที่จะชวยเสริมสรางใหเด็กปฐมวัยเกิดความสนใจในวิทยาศาสตร เพราะรูปแบบหรือชุดกิจกรรม 
การเรียนรูเปนแผนการเรียนท่ีประมวลเน้ือหา ประสบการณ แนวคิด วิธีการ กิจกรรมแบบกลุม และ
สื่อไดอยางสอดคลองกัน เพ่ือใหเด็กปฐมวัยเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคหลังจากท่ีไดรับการใช 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู สามารถท่ีจะสรางเสริมความสนใจทางวิทยาศาสตร ทักษะการแกปญหาและ
ทักษะการทำงานกลุม ดังท่ี สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2534: 2) ไดกลาว
ถึงชุดกิจกรรมไวสรุปไดวา ชุดกิจกรรมเปนสื่อประสมรูปแบบหนึ่งท่ีใชฝกใหเด็กปฐมวัยเกิดทักษะ 
ดานตาง ๆ เชนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ทักษะการแกปญหาและทักษะการทำงานกลุม 
ซึ่งสอดคลองกับภพ เลาหไพบูลย (2534: 42) ที่ไดกลาวถึงชุดกิจกรรมวา ชุดกิจกรรมเปนส่ือรูปแบบ
หน่ึงท่ีใชในการฝกเพ่ือใหเด็กปฐมวัยเกิดทักษะตาง ๆ เชน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
ทักษะการแกปญหา และทักษะการทำงานกลุม    
 จากแนวคิดดังกลาว จึงสรุปไดวาชุดกิจกรรมเปนแนวทางหน่ึงในการจัดการเรียนรู 
ที่สามารถสงเสริมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งผูวิจัยเล็งเห็นวา 
การท่ีจะพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่สงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
สำหรับเด็กปฐมวัยตองอาศัยหลักการสอนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบกิจกรรมกลุมโดยการนำ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูของเอเซป (อรางคลักษณ อยูสุข, 2535: 21) มาเปน
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูประกอบดวย 3 ขั้นตอนดังนี้ 1) ขั้นสรางสถานการณที่เราใหเกิด
การสืบเสาะหาความรู 2) ขั้นคนควาแกปญหาท่ีตองการสืบเสาะหาความรู 3) ขั้นสรุปผลการสืบเสาะ
หาความรูและการคนควาเพ่ือแกปญหา (Search for a solution) แทรกอยูระหวางขัน้ตอนทัง้สามดวย 
เพ่ือศึกษาการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย 6 ทักษะ คือ ทักษะ 
การสังเกต ทักษะการจำแนกประเภท ทักษะการวัด ทักษะการส่ือความหมาย ทักษะการลงความเห็น
ขอมูล และทักษะการพยากรณ   
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วัตถุประสงค 
 1.  เ พ่ือพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู วิทยาศาสตรที่สงเสริมทักษะกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย   
 2.  เ พ่ือศึกษาผลจากการใชชุดกิจกรรมการเรียนรู วิทยาศาสตรที่สงเสริมทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย 6 ทักษะ ไดแก ทักษะการสังเกต ทักษะการจำแนก
ประเภท ทักษะการวัด ทักษะการส่ือความหมาย ทักษะการลงความเห็นขอมูล และทักษะการพยากรณ 
วิธีดำเนินการ 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1.  ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ เด็กปฐมวัยอายุระหวาง 5–6 ป ที่ศึกษาอยูในระดับ
ชั้นอนุบาลปที ่ 2 โรงเรียนวัดดอนยายหอม (หลวงพอเงินอุปถัมภ) ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง  
จงัหวัดนครปฐม ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2555 จำนวน 60 คน 2 หองเรยีน คอื หอง อนุบาลปที ่2/1 
และ 2/2 
 2.  กลุมตวัอยาง  คอื เด็กปฐมวยัอายุระหวาง 5–6 ป ทีศ่กึษาอยูในระดับชัน้อนุบาลปที ่2/1 
โรงเรียนวัดดอนยายหอม (หลวงพอเงินอุปถัมภ) ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2555 จำนวน 30 คน ผูวิจัยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)
1 หองเรียน  
 ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรตน ไดแก ชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่สงเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย 
 ตัวแปรตาม ไดแก ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย มี 6 ทักษะ คือ 
ทักษะการสังเกต ทักษะการจำแนกประเภท ทักษะการวัด ทักษะการส่ือความหมาย ทักษะการลง
ความเห็นขอมูล และทักษะการพยากรณ 
 ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง   
 การศึกษาคร้ังน้ีผูวิจัยทำการทดลองโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่สงเสริม
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2555 เปนระยะเวลา 6 สัปดาห 
สัปดาหละ 5 วัน วันละ 20–30 นาที 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 ประกอบดวย 
 1.  ชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่สงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
สำหรับเด็กปฐมวัย 
 2.  แบบสังเกตพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย 
 การสรางและพัฒนาเครื่องมือวิจัย 
 โดยมีวิธีการพัฒนา ดังน้ี 

 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร ท่ีสงเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย  
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  1.1 สรางชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่สงเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย (แบบกิจกรรมกลุมโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะ
หาความรู) จำนวน 6 ชุดกิจกรรม ไดแก 1) ผลไมนารู  2) ผักหลากหลาย  3) ต.ตนไม  4) ฟองมหัศจรรย  
5) แมเหล็กดูด..ไมดดู  6) จม ลอย   
  1.2  ตรวจสอบความสอดคลองเชิงเน้ือหาของชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ที่สงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย โดยผูเชี่ยวชาญ 3 คน ตรวจสอบชุด
กิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรมีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 0.90 และมีขอเสนอแนะคือ
ปรับภาษาเหมาะสมกับวัยและควรมีกิจกรรมที่หลากหลาย  
  1.3  นำชุดกิจกรรมไปหาประสิทธิภาพกับนักเรียน ดังน้ี 
    1.3.1 ทดลองครั้งที่ 1 ใชกับนักเรียนโรงเรียนบานดอนซาก อำเภอกำแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม ซึ่งเปนนักเรียนท่ีมีลักษณะและสภาพแวดลอมใกลเคียงกับกลุมอยาง จำนวน 
10 คน เพ่ือศึกษาภาษา ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม การทำงานกลุม แลวนำขอมูลท่ีไดทดลอง
ครั้งท่ี 1 มาปรับปรุงแกไข 
    1.3.2  ทดลองคร้ังท่ี 2 กบันกัเรียนระดับชัน้อนุบาลปที ่2/2 โรงเรียนวัดดอนยายหอม  
(หลวงพอเงินอุปถัมภ) จำนวน 30 คน ซึ่งเปนนักเรียนท่ีมีลักษณะและสภาพแวดลอมใกลเคียงกับ
กลุมตัวอยาง  ระหวางวันท่ี 2 กรกฎาคม ถึงวันท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เพ่ือศึกษา ระยะเวลา 
ในการดำเนินกิจกรรม การทำงานกลุม แบบสังเกตพฤติกรรม แลวนำมาปรับปรุงใหสมบูรณกอนนำ
ไปใชจริง 
 2.  แบบสงัเกตพฤตกิรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรบัเดก็ปฐมวัย  
  2.1  ศึกษาหลักการและวิธีการสรางแบบสังเกตพฤติกรรมจากเอกสารท่ีเก่ียวของ 
  2.2  สรางแบบสังเกตพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็ก
ปฐมวัย โดยใหเน้ือหาครอบคลุมทั้ง 6 ทักษะ และใชเกณฑการประเมินระดับคุณภาพพฤติกรรม 
ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัยแบบมาตราสวนประมาณคา 3 ระดับ 
ซึ่งแปลผลคะแนนความสามารถดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย 
ตามเกณฑตอไปนี้ 
 คาเฉล่ีย 2.33 – 3.00 หมายถึง นักเรียนมีพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการ 
         ทางวิทยาศาสตรอยูในระดับ  ดี 
 คาเฉล่ีย 1.67 – 2.32 หมายถึง นักเรียนมีพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทาง 
         วิทยาศาสตรอยูในระดับ  พอใช   
 คาเฉล่ีย 1.00 – 1.66 หมายถึง นักเรียนมีพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทาง 
         วิทยาศาสตรอยูในระดับ ปรบัปรงุ ควรมกีารสงเสริม 
         การเรียนรูทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
  2.3 นำแบบสังเกตพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็ก
ปฐมวัย มาตรวจสอบความสอดคลองเชิงเน้ือหาของแบบสังเกตพฤติกรรม โดยผูเชี่ยวชาญ 3 คน 
ตรวจสอบแบบสังเกตพฤติกรรมไดคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 0.84  
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 2.4  นำแบบสังเกตพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็ก

ปฐมวัยท่ีนำเสนอตอผูเชี่ยวชาญแลวมาหาความเช่ือมั่น โดยผูวิจัยและผูชวยวิจัย จำนวน 1 คน เพ่ือ

หาความเท่ียงระหวางผูประเมิน 2 คน วิเคราะหหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ แบบสังเกตพฤติกรรม 

มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ 0.70 นำเคร่ืองมือไปใชในการเก็บขอมูลตอไป 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ในการเก็บรวบรวบขอมูลผูวิจัยไดดำเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล อยางมี 

ขั้นตอนดังน้ี 

 1.  สังเกตพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย กอน

การใชชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่สงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็ก

ปฐมวัย 

 2.  จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยนำชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่สงเสริมทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย ไปใชกับนักเรียนท่ีศึกษาอยูในระดับชั้นอนุบาล- 

ปที่ 2/1 โรงเรียนวัดดอนยายหอม (หลวงพอเงินอุปถัมภ) ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง จังหวัด

นครปฐมภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา  2555 ระยะเวลา 6 สัปดาห สัปดาหละ 5 วัน วันละ 20–30 นาที 

ระหวางวันท่ี 20 สิงหาคมถึงวันท่ี 28 กันยายน พ.ศ. 2555    

 3.  ประเมินผลสำเร็จของการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู

วิทยาศาสตรที่สงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย เปนการประเมินเก่ียว
กับการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน โดยใชแบบสังเกตพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร

สำหรับเด็กปฐมวัย ในระหวางการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่สงเสริมทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย  ซ่ึงเปนการประเมินท่ีครอบคลุมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร

สำหรับเด็กปฐมวัยท้ัง 6 ทักษะ และประเมินตามสภาพจริง 

 การวิเคราะหขอมูล   

 วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสำเร็จรูปเพ่ือหาคาเฉล่ีย (  ) และคาความเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) ซึ่งมีเกณฑการแปลความหมายคาเฉล่ีย ดังน้ี 

 คาเฉล่ีย 2.33 – 3.00 หมายถึง นักเรียนมีพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทาง 

         วิทยาศาสตรอยูในระดับ  ดี 
 คาเฉล่ีย 1.67 – 2.32  หมายถึง   นักเรียนมีพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทาง 

         วิทยาศาสตรอยูในระดับ  พอใช   

 คาเฉล่ีย 1.00 – 1.66  หมายถึง   นักเรียนมีพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทาง 

         วิทยาศาสตรอยูในระดับ  ปรบัปรงุ  ควรมกีารสงเสริม 
         การเรียนรูทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

 

X 
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ผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยประกอบดวย 2 ตอน ดังน้ี 

 ตอนท่ี 1  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่สงเสริมทักษะกระบวนการ 

ทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย 

 ตอนที่ 2  การวิเคราะหพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของสำหรับ

เด็กปฐมวัย 

 ตอนท่ี 1 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร ท่ีสงเสริมทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย 

 1.  ผลการทดลองใชชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่สงเสริมทักษะกระบวนการ 

ทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัยกับนักเรียนโรงเรียนวัดดอนยายหอม (หลวงพอเงินอุปถัมภ)  

ที่กำลังศึกษาระดับชั้นอนุบาลปที่ 2/1 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2555 จำนวน 30 คน ซึ่งระหวาง

การดำเนินกิจกรรมผูวิจัยเปนผูสังเกตพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรโดยใช 

แบบสังเกตพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย พบวา นักเรียน 

ใหความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมไดอยางถูกตองตามขั้นตอน  

มีความตั้งใจในการเรียนรู นักเรียนเรียนรูอยางมีความสุข สนุกสนาน มีความสนใจในการเรียนดวย

ชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่สงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเปนอยางมาก 

ซึ่งสรุปไดวา ชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่สงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับ

เด็กปฐมวัยเปนชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่มีคุณภาพ  สามารถนำไปใชไดอยางเหมาะสม  

 2.  การปรับปรุงแกไขชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่สงเสริมทักษะกระบวนการ 

ทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย หลังการทดลองใชชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่สงเสริม

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย ไดทำการปรับปรุงขั้นตอนกิจกรรม  
เพ่ิมกิจกรรมการเรียนรูใหหลากหลายมากข้ึน ปรับภาษาใหชัดเจน และปรับเวลาใหเหมาะกับกิจกรรม 

การเรียนรู ดังนั้นชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่สงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร

สำหรับเด็กปฐมวัยท่ีไดจึงสมบูรณเหมาะสมกับการสงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร

สำหรับเด็กปฐมวัย 

 ตอนท่ี 2 การวิเคราะหพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับ

เด็กปฐมวัย 

 ผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือศึกษาพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร

สำหรับเด็กปฐมวัยระหวางการใชชุดกิจกรรมและผลการวิเคราะหขอมูลดานทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย 6 ทักษะ จำนวน 30 คน ไดผลดังแสดงในตารางท่ี 1 
 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2555 
Vol.3 No. 1 January - June 2012 108

ตา
รา
งท

ี่ 1
 พ
ฤติ
กร
รม
ดา
นทั

กษ
ะก
ระ
บว
นก
าร
ทา
งวิ
ทย
าศ
าส
ตร
ขอ
งนั
กเ
รีย
นร
ะห
วา
งก
าร
ใช
ชุด
กิจ
กร
รม
กา
รเ
รีย
นรู
วิท
ยา
ศา
สต
รท
ี่สง
เส
ริม
ทัก
ษ
ะ 

 
กร
ะบ
วน
กา
รท
าง
วิท
ยา
ศา
สต
รส
ำห
รับ
เด็
กป
ฐม
วัย

   

 
 

........ 

 

 
 

 
 

 
 

 

x  
S.D

. 
x  

S.D
. 

x  
S.D

. 
x  

S.D
. 

x  
S.D

. 
x  

S.D
. 

x  
S.D

. 
1 

2.9
0 

0.3
0 

2.7
0 

0.4
6 

2.7
6 

0.4
3 

2.7
6 

0.4
3 

2.5
3 

0.5
0 

2.6
3 

0.4
9 

2.7
1 

0.2
2 

2 
2.9

3 
0.2

5 
2.7

6 
0.4

3 
2.8

0 
0.4

0 
2.7

3 
0.4

4 
2.7

3 
0.4

4 
2.7

3 
0.4

4 
2.7

8 
0.1

4 
3 

2.9
3 

0.2
5 

2.8
3 

0.3
7 

2.7
0 

0.4
6 

2.8
0 

0.4
0 

2.9
0 

0.3
0 

2.8
6 

0.3
4 

2.8
3 

0.1
6 

4 
2.8

6 
0.3

4 
2.8

6 
0.3

4 
2.8

3 
0.3

7 
2.6

6 
0.4

7 
2.6

0 
0.4

9 
2.8

3 
0.3

7 
2.7

7 
0.1

1 
5 

2.9
3 

0.2
5 

2.8
3 

0.3
7 

2.7
6 

0.4
3 

2.7
6 

0.4
3 

2.6
3 

0.4
9 

2.7
3 

0.4
4 

2.7
7 

0.1
2 

6 
2.8

6 
0.3

4 
2.8

3 
0.3

7 
2.8

3 
0.3

7 
2.7

6 
0.4

3 
2.7

0 
0.4

6 
2.7

0 
0.4

6 
2.7

8 
0.1

3 
 

2.9
0 

0.2
8 

2.8
0 

0.3
9 

2.7
8 

0.4
1 

2.7
4 

0.4
3 

2.6
8 

0.4
4 

2.7
4 

0.4
2 

2.7
7 

0.1
4 

 
 

 
 

 
 

 
 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2555 
Vol.3 No. 1 January - June 2012 109

 จากตารางท่ี 1 แสดงวา นักเรียนมีพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

ในภาพรวมอยูในระดับดี (  = 2.77) และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับดีทุกดาน 

เรียงตามลำดับจากมากไปหานอย ดังน้ี ทักษะการสังเกต ทักษะการจำแนกประเภท ทักษะการวัด 

ทักษะการส่ือความหมาย ทักษะการพยากรณ และทักษะการลงความเห็นขอมูล  

 นอกจากน้ีผลการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร

สำหรับเด็กปฐมวัยกอนและหลังใชชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่สงเสริมทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัยของนักเรียนจำนวน 30 คน เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรม 

ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัยดังแสดงในตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนกอนและ 

 หลังใชชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่สงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

 สำหรับเด็กปฐมวัย  

  

 จากตารางท่ี 2 แสดงวา พฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็ก

ปฐมวัยกอนและหลังใชชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรท่ีสงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร

สำหรับเด็กปฐมวัย แตกตางกัน โดยหลังการใชชุดกิจกรรมนักเรียนมีทักษะกระบวนการอยูในระดับดี 

(   = 2.77) สูงกวากอนใชชุดกิจกรรมซึ่งอยูในระดับปรับปรุง (   = 1.19) 

 หลังจากนำชุดกิจกรรมการเรียนรู วิทยาศาสตรที่สงเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรและแบบสังเกตพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย

ไปทดลองใชและไดประเมินผลการทดลองชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรท่ีสงเสริมทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรและแบบสังเกตพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็ก

ปฐมวัยแลวผูวิจัยไดนำผลท่ีไดจากการวิเคราะหขอมูลพิจารณาปรับปรุงชุดกิจกรรมการเรียนรู

วิทยาศาสตรที่สงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและแบบสังเกตพฤติกรรมดานทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย ทั้งในดานเน้ือหาและรายละเอียดท่ีเปนกิจกรรม

และทักษะท่ีเกิดข้ึนกับเด็กนักเรียน  เพ่ือใหไดชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรและแบบสังเกต

พฤติกรรมที่มีลักษณะสมบูรณ พรอมนำไปใชสงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับ 

เด็กปฐมวัยตอไป   
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อภิปรายผล 
 ผลจากการศึกษามีขอควรอภิปรายดังน้ี 

 1.  ผลการสรางและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู วิทยาศาสตรที่สงเสริมทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัยท่ีพัฒนาข้ึนมีวัตถุประสงคเพ่ือตองการเนนทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรใหเกิดข้ึนกับนักเรียนระดับปฐมวัยโดยมีจุดเดนคือ ชุดกิจกรรม 

การเรียนรูวิทยาศาสตรที่สงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัยมีการ 

จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูซ่ึงมีการกระตุน สงเสริมใหนักเรียนเกิดทักษะกระบวนการ 

ทางวิทยาศาสตร จำนวน 6 ชุด ประกอบดวย ชุดท่ี 1 ผลไมนารู ชุดท่ี 2 ผักหลากหลาย ชุดท่ี 3  

ต.ตนไม ชุดที่ 4 ฟองมหัศจรรย ชุดที่ 5 แมเหล็กดูด...ไมดูด ชุดที่ 6 จม ลอย และชุดกิจกรรม 

ดังกลาวไดผานข้ันตอนการตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสม ทั้งในขณะสรางชุดกิจกรรม

และปรับปรุงจากการสรางชุดกิจกรรมแลว จากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ ผูวิจัย

ไดนำขอเสนอแนะและผลจากการหาประสิทธิภาพท้ัง 2 ครั้ง มาปรับปรุงแกไขเพ่ือพัฒนาชุดกิจกรรม

ใหมีความสมบูรณมากย่ิงข้ึน จึงทำใหชุดกิจกรรมเปนเคร่ืองมือในการสงเสริมทักษะกระบวนการ 

ทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย 

 2.  การประเมินพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัยขณะใช

ชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่สงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย 

ในภาพรวมพบวา นักเรียนมีพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัยอยูใน

ระดับดี และเม่ือพิจารณาเปนรายทักษะพบวา หลังจากการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร 

ที่สงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัยน้ันนักเรียนมีการพัฒนาทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรโดยรวม 6 ทักษะ คือ ทักษะการสังเกต ทักษะการจำแนกประเภท 

ทักษะการวัด ทักษะการสื่อความหมาย ทักษะการลงความเห็น และทักษะการพยากรณ แตกตาง

จากกอนการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่สงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร

สำหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งสอดคลองกับศิริทัย ธโนปจัย (2549: 73) ไดศึกษากิจกรรมสงเสริมทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัยพบวาเด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัดกิจกรรมสงเสริม
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสูงกวาเด็กปฐมวัยท่ีไดรับ

การจัดประสบการณแบบปกติโดยมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และตรง
กับพิสมัย พิลึก (2552: 92) ไดศึกษาการพัฒนาแผนการจัดประสบการณการเรียนรูเพ่ือสงเสริม

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานสำหรับเด็กปฐมวัยพบวาเด็กปฐมวัยท่ีไดรับการสอน

ตามกระบวนการจัดประสบการณการเรียนรูที่ชวยสงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

ขั้นพ้ืนฐานหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
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 สามารถอภิปรายไดวา ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูครูผูสอนตองกำหนดผลของ 

การเรียนรูที่ชัดเจนซ่ึงตรงกับผลการวิจัย ผูวิจัยไดกำหนดผลการเรียนรูดวยทักษะการบวนการ 

ทางวิทยาศาสตรในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแตละเร่ือง โดยเรียงลำดับจากมากไปนอยดังนี้  

ทักษะการสังเกต ทักษะการจำแนกประเภท ทักษะการวัด ทักษะการส่ือความหมาย ทักษะ 

การพยากรณ และทักษะการลงความเห็น  

 

ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะเพื่อการนำผลการวิจัยไปใช 

  1.1  ในการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่สงเสริมทักษะกระบวนการ 

ทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัยน้ัน ครูจำเปนตองคิดและวางแผนการจัดกิจกรรมโดยเนน 

ใหนักเรียนใชกระบวนการกลุม ฝกการคิดและคนพบความรูดวยตนเองโดยใหสอดคลองกับ 

อายุของนักเรียนและสิ่งที่นักเรียนควรรูตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยอยางหลากหลายตาม 

ความเหมาะสมกับบริบททางสังคมของนักเรียน 

  1.2  การจัดเตรียมสื่อและอุปกรณในการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรม 

การเรียนรูวิทยาศาสตรที่สงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย ตองมี

จำนวนเพียงพอกับจำนวนนักเรียนท่ีทำกิจกรรมการเรียนรู สื่อที่ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ควรเปนของจริงเพราะส่ือของจริงมีความหลากหลายทางดานรายละเอียด เชน รูปราง รูปทรง  

ผิวสัมผัส กล่ิน สี รสชาติ ซึ่งเก่ียวของกับประสาทสัมผัสทั้งหาท่ีมีผลตอการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 

เปนอยางดี 

  1.3  ครคูวรจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สามารถใหนักเรียนไดเรียนรูอยางหลากหลาย โดย

ใหนักเรียนไดคิด ไดแสดงออก และการทำกิจกรรมกลุมไดคนพบความรูดวยตนเอง 

 2.  ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
  2.1  ควรมีการสรางชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่สงเสริมทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย โดยสามารถบูรณาการกับรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ

อื่น ๆ เชน กิจกรรมการเรียนรูแนวโปรแกรมมาทาล กิจกรรมการเรียนรูแบบจิตปญญา เปนตน 

เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย 

  2.2  ควรมีการศึกษากิจกรรมการเรียนรูโดยชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ที่สงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย (แบบกิจกรรมกลุมโดยจัดกิจกรรม

การเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู) ในทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรดานอ่ืน ๆ อีก เชน ทักษะ

การหาความสัมพันธระหวางมิติกับเวลา เปนตน 
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  2.3  ควรมีการศึกษาการสงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็ก

ปฐมวัยบูรณาการการเรียนรูกับนวัตกรรมอื่น ๆ เชน ศิลปะสรางสรรคเพ่ือการเรียนรู เปนตน  

เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย 

  2.4  ควรมีการศึกษาเก่ียวกับการใชเคร่ืองมือในการวัดตาง ๆ และการเรียนรูจากส่ิงท่ี
มีหนวยกำกับแนนอน เชน เคร่ืองชั่ง เคร่ืองตวง เคร่ืองมือวัด เพ่ือทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร

ดานการวัดของเด็กปฐมวัย 

  2.5  ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูบูรณาการการเรียนรูกับ

นวัตกรรมอื่น ๆ เชน การพัฒนาการคิดแกปญหาสำหรับเด็กปฐมวัย 

 

สรุป 
 จากการศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่สงเสริมทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย มีขอคนพบสรุปได ดังน้ี 

 1. ผลการสรางและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู วิทยาศาสตรที่สงเสริมทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัยท่ีพัฒนาข้ึนมีวัตถุประสงคเพ่ือตองการเนนทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรใหเกิดข้ึนกับนักเรียนโดยมีจุดเดนคือ ชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร 

ที่สงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัยมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

แบบสืบเสาะหาความรูซึ่งมีการกระตุน สงเสริมใหนักเรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

จำนวน 6 ชุด ประกอบดวย ชุดท่ี 1 ผลไมนารู ชุดท่ี 2 ผักหลากหลาย ชุดท่ี 3 ต.ตนไม ชุดท่ี 4 ฟอง

มหัศจรรย ชุดที่ 5 แมเหล็กดูด...ไมดูด ชุดที่ 6 จม ลอย และชุดกิจกรรมดังกลาวไดผานข้ันตอน 

การตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสม ทั้งในขณะสรางชุดกิจกรรม และปรับปรุงจาก 

การสรางชุดกิจกรรมแลว จากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ ผูวิจัยไดนำขอเสนอแนะ

และและผลจากการหาประสิทธิภาพท้ัง 2 ครั้ง มาปรับปรุงแกไขเพ่ือพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู
วิทยาศาสตรที่สงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัยใหมีความสมบูรณมาก

ย่ิงขึ้นจึงทำใหชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่สงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร

สำหรับเด็กปฐมวัย เปนเคร่ืองมือในการสงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับ 
เด็กปฐมวัย 

 2. ผลการสังเกตพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย 

โดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่สงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็ก

ปฐมวัย พบวาหลังใชชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรท่ีสงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร

สำหรับเด็กปฐมวัยสูงกวากอนใชชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่สงเสริมทักษะกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย นักเรียนมีระดับพฤติกรรมดานทักษะกระบวนทางทางวิทยาศาสตร

สำหรับเด็กปฐมวัยในภาพรวมอยูในระดับดี และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับดี 
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ทุกทักษะโดยเรียงลำดับจากมากไปนอยดังน้ี ทักษะการสังเกต ทักษะการจำแนกประเภท ทักษะ 

การวัด ทักษะการส่ือความหมาย ทักษะการพยากรณ และทักษะการลงความเห็น 
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การพัฒนาความสามารถในการทำงานเปนกลุมของเด็กปฐมวัย 
โดยใชชุดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการ 
DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN 
GROUP WORKING ABILITY WITH THE USE  
OF LEARNING  EXPERIENCE  PROJECT 

 
อรชุมา เพชรนาถ/Onchuma Phetnat1    

รัฐดาว พิศาลพงศ/Rathdow Phisalaphong2  
จิตติรัตน แสงเลิศอุทัย/Jitirat Saengloetuthai3 

 
บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาความสามารถในการทำงานเปนกลุมของเด็ก
ปฐมวัยท่ีไดรับการใชชุดการจัดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการ  และเปรียบเทียบความสามารถใน
การทำงานเปนกลุมของเด็กปฐมวัย กอนและหลังการใชชุดการจัดประสบการณการเรียนรูแบบ
โครงการ กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ันอนุบาลปที่ 1/1 โรงเรียนเทศบาล 2 อำนวยวิทย สังกัดเทศบาล
เมืองสองพ่ีนอง อำเภอสองพ่ีนอง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวนนักเรียน 30 คน ซึ่งไดมาโดยวิธีการสุม
แบบแบงกลุม เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ 1) ชุดการจัดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการ  
2) แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานเปนกลุมของเด็กปฐมวัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 
คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบคาที 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. ความสามารถในการทำงานเปนกลุมของเด็กปฐมวัยท่ีไดรับการใชชุดการจัด
ประสบการณการเรียน รูแบบโครงการ  โดยภาพรวมอยูในระดับดี 
 2. ผลการศึกษาความสามารถในการทำงานเปนกลุมของเด็กปฐมวัย หลังการใชชุดการ
จัดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการสูงกวากอนการใชชุดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการ  
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05   
 
คำสำคัญ :  ความสามารถในการทำงานเปนกลุม การจัดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการ 
                     เด็กปฐมวัย 
 

1นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2ผูชวยศาสตราจารย ดร., มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, ประธานกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
3อาจารย ดร., มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
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ABSTRACT 

 The purposes of this research were to: 1) study the group working ability of the 

preschool children by using the learning experience project approach; and 2) compare 

the group working ability of the preschool children, before and after using the learning 

experience project approach. Samples were 30 the preschool children of Tessaban 2 

Amnuaywit under The City of Songphinong, Suphanburi Province. The instruments were:  

1) learning experience project approach; 2) group working observation  form behavior of 

the preschool children in group working. The data were analyzing with percentage mean, 

standard deviation and t – test dependent. 

 The findings of this research showed: 

 1)  The findings of the preschool children in group working by using the set of 

the experience in  learning project approach was overall at good level. 

 2)  The result of ability of the preschool children in group working had higher 

posttest scores than pretest scores at the level of .05 significance              

 

Keywords:  group  working  ability, project approach, preschool  children.  

 

บทนำ 

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2545: 18) ไดระบุเก่ียวกับลักษณะของ 

การทำงานในสภาพสังคมปจจุบันไววา จำเปนตองอาศัยการทำงานรวมกัน หรือทำงานเปนกลุม 
(Group Work) ทั้งนี้เพราะวา การทำงานคนเดียวมักจะไดผลนอย เน่ืองจากมีขอจำกัดในเรื่องของ

กำลังสติปญญา จึงทำใหการทำงานกลุมมีบทบาทมากขึ้น ซึ่งการทำงานเปนกลุมนั้นจะตองพึ่งพา

อาศัยกันและกัน แบงหนาท่ีความรับผดิชอบ ตองยอมรับในศักยภาพของคนอ่ืน ๆ มกีารทำงานรวมกัน

โดยมีจิตสำนึกตอสวนรวมและมีทักษะความสามารถในการทำงานอยางมีแบบแผน นอกจากน้ี 
ผลงานท่ีเกิดจากการทำงานเปนกลุมอยางมีขั้นตอน ยอมทำใหงานน้ันบรรลุจุดมุงหมายไดเปน 

อยางดี นอกจากน้ันการทำงานกลุมยังชวยใหเกิดการเรียนรูซึ่งกันและกันจึงเปนการพัฒนาใหเกิด

ความเจริญงอกงามในทุกดาน สอดคลองกับ กาญจนา ไชยพันธ (2549: 3) กลาววา การท่ีบุคคลมา
รวมกันเพ่ือศึกษาประสบการณของกลุมหลาย ๆ ฝาย ศึกษาพฤติกรรมความเปนผูนำ ผูตาม 

ความคิด ฝกปฏิสัมพันธระหวางบุคคล  และมีการศึกษาจากประสบการณ  โดยผูศึกษาจะตองเขาไป

มีสวนรวมในประสบการณการเรียนรูที่จัดขึ้น คมเพชร ฉัตรศุภกุล (2546: 152) การจัดการเรียน 

การสอนในเด็กปฐมวัยหรือนักเรียนในวัยอนุบาลก็เชนเดียวกัน ควรจะนำกิจกรรมกลุมมาชวยสงเสริม
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การเรียนรูแกเด็กอนุบาลในทุก ๆ ดาน ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใหนักเรียนทำงานรวมกัน

เปนกลุมเปนกิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียนบรรลุตามคุณลักษณะอันพึงประสงค ดังท่ี อาภรณ ใจเที่ยง 
(2550: 100) ไดกลาววา การฝกใหนักเรียนทำงานเปนกลุมมีความสำคัญ เพราะเปนการฝก 
เปนประชาธิปไตย ฝกการเปนผูนำ ผูตาม ฝกการแสดงความคิดเห็น ฝกการตัดสินใจ ฝก 
ความรับผิดชอบในการทำงาน ความเอื้อเฟอเผ่ือแผ ความมีน้ำใจ ฝกมารยาทการพูดและการฟง 
สอดคลองกับทิศนา แขมมณี (2547: 143) ซึ่งกลาววา การเปดโอกาสใหนักเรียนไดเรียนรูการทำงาน
กลุมที่ดีจะชวยใหนักเรียนเกิดทักษะทางสังคม และขยายขอบเขตของการเรียนรูใหกวางขวางข้ึน 
นอกจากน้ีการทำงานกลุมยังชวยสงเสริมใหผูเรียนมีพฤติกรรมท่ีดี เพราะเปนการจัดกระบวนการ
สอนที่เนนทักษะการทำงานกลุมที่มีประสิทธิภาพ ชวยใหนักเรียนมีความกระตือรือรนท่ีจะเขารวม
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรูของตนเอง ทำใหเกิดการเรียนรูอยางแทจริงและสามารถนำความคิดท่ีได
จากการเรียนรูไปใชในการพัฒนาตนเอง ซ่ึงการทำงานกลุมชวยพัฒนาผูเรียน ท้ังในดานสรางสัมพันธภาพ 
และประสิทธิภาพในการทำงานกับผูอื่นชวยในการฝกทักษะทางสังคม เชน การใหการยอมรับ  
การรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ความรับผิดชอบ การรูจักสิทธิหนาท่ีของตนเอง และมีความสามารถ
ทำงานรวมกับผูอื่นไดอยางดี แตปรากฏวาปญหาการจัดการเรียนการสอนในปจจุบัน การทำงาน 
รวมกันเปนกลุมของเด็กยังทำไดนอย   
 ชอลดา ขวัญเมือง (2541: 136) กลาววา สภาพการเรียนการสอนท่ีเปนความจริง พบวา 
ผูเรียนในหองไมสามารถทำงานรวมกันได ขาดการเปนผูนำ ผูตาม ขาดความสามัคคี ไมกลาแสดงออก 
ไมคอยชวยเหลือในการทำงานรวมกัน ผลงานที่ปรากฏไมสรางสรรคและไมเปนท่ีนาพึงพอใจ 
(กรมวิชาการ, 2534: 83) ดังที่ กรมวิชาการ, 2539: 11 ซึ่งกลาววา การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่
หลากหลายวิธีทำใหนักเรียนสนใจบทเรียนซ่ึงการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะสมกับเด็กไดพัฒนา
ไปอยางเหมาะสม  ผูวิจัยจึงมีความสนใจรูปแบบการจัดประสบการณที่สงเสริมพัฒนาการท้ัง 4 ดาน 
การจัดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการ เปนกิจกรรมท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาคนควาและ
ลงมือปฏิบัติดวยตนเองตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ โดยอาศัยกระบวนการคิดหา
คำตอบในเรื่องนั้น ๆ โดยครูผูสอนคอยใหคำแนะนำและใหคำปรึกษาแกผูเรียนอยางใกลชิด 
ซึ่งสอดคลองกับมาลัย สิงหะมา (2542: 6) ไดกลาววา การสอนแบบโครงการเปนการสอนโดยใช
เทคนิควิธีการหลายรูปแบบมาผสมผสานรวมกันระหวางการทำงานกลุม การสอนคิด การสอน 
แกปญหา การสอนแบบปริศนาความคิด และการสอนแบบรวมกันคิด ทั้งน้ีมุงหวังใหนักเรียนเรียนรู
เร่ืองใดเรื่องหนึ่งจากความสนใจอยากรูอยากเรียนของนักเรียน โดยผูเรียนจะเปนผูลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมตาง ๆ เพ่ือคนหาคำตอบดวยตนเอง สรุปความรูไดดวยตนเองโดยครูสนับสนุนใหผูเรียน
ศกึษาคนควาเพ่ิมเตมิ ทัง้น้ี วรนาท รกัสกุลไทย (2551: 26) ไดกลาววา การจัดประสบการณการเรียนรู
แบบโครงการเปนการเรียนการสอนท่ีเนนใหเด็กเรียนรูอยางละเอียดลึกซึ้งในเรื่องใกลตัวและเปนเรื่อง
ที่นาสนใจสำหรับเด็ก การเรียนรูแบบน้ีเปนการบูรณาการใหเด็กไดใชทักษะตาง ๆ ที่มีอยางเหมาะสม
และเรียนรูเพ่ิมเติม เด็กจะสนุกสนานกับการเรียนรู และความสำเร็จในการทำงาน เขาใจและจดจำ
เร่ืองท่ีเรียนรูไปไดนาน เด็กเรียนรูที่จะต้ังคำถามเพ่ือแสดงออกถึงความสงสัยของตนเองและเรยีนรูวา
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คำตอบของคำถามหรือขอสงสยัเหลาน้ัน เขาสามารถหาไดจากแหลงเรียนรูหลาย ๆ แหง เด็กสามารถ
สืบคน สำรวจไดเองโดยไมตองถามหรือหวังวาครูจะเปนผูใหคำตอบไดในทุกเร่ือง ครูจะเปนผูชี้แนะ 
และเปนท่ีปรึกษาในการทำโครงการ ดังท่ี นภเนตร ธรรมบวร (2542: 205) ไดกลาววา จาก 
ความสำคัญของรูปแบบการจัดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการที่ไดกลาวมาจะพบไดวา  
การจัดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการสามารถชวยใหเด็กไดมีโอกาสใชทักษะท่ีมีอยูและเพ่ิม
ความชำนาญในทักษะน้ันย่ิงข้ึน ซึ่งแสดงใหเห็นความสามารถภายในตัวเด็กและความสนใจของเด็ก
จากงานหรือกิจกรรมที่เด็กไดทำ และการจัดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการยังสงเสริมใหเด็ก
รูจักการตัดสินใจวาควรทำอะไร และผูใหญควรใหความยอมรับในความตองการของเด็กท่ีมี 
ความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองโดยมีครูเปน ผูแนะนำและเด็กเปนผูตัดสินใจ และลงมือกระทำ
ดวยตนเอง โดยเปดโอกาสใหเด็กไดคิด วางแผน และลงมือปฏิบัติกิจกรรมเปนกลุมอยางอิสระ  
ซึ่งในปจจุบันครูไดนำการจัดประสบการณสำหรับเด็กปฐมวัยในรูปแบบตางๆ มาใชเพ่ือพัฒนาเด็ก   
 ผูวิจัยในฐานะท่ีเปนครูสอนนักเรียนช้ันอนุบาล 1 โรงเรียนเทศบาล 2 อำนวยวิทย สังกัด
เทศบาลเมืองสองพ่ีนอง อำเภอสองพ่ีนอง จังหวัดสุพรรณบุรี จึงเล็งเห็นความสำคัญในการทำงาน
รวมกันเปนกลุมของเด็กปฐมวัย จากสภาพปญหาดังกลาวจึงควรปรับปรุงแกไขผูเรียนโดยปลูกฝง
และใหความรูความเขาใจในการทำงานกลุม ซึ่งกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสรางทักษะ 
การทำงานกลุมที่ดีวิธีหน่ึง คือ การจัดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการ เพราะเปนการสอน 
ที่ชวยเสริมการเรียนท่ีมุงเนนผูเรียนเปนศูนยกลางและฝกปฏิบัติการทำงานเปนกลุม และจากรายงาน
การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รอบ 2 (พ.ศ. 2549-2553)  
ของโรงเรียนเทศบาล 2 อำนวยวิทย ในมาตรฐานที่ 7 ผูเรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน 
สามารถทำงานรวมกับผูอื่นได และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต ระดับคุณภาพพอใช สวนขอเสนอแนะ
จากการประเมินคุณภาพภายนอก คือใหสถานศึกษาจัดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการ  
เพ่ือใหมาตรฐานนี้มีระดับการประเมินท่ีสูงขึ้นในการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รอบ 3 ผูวิจัยจึงสนใจที่จะนำวิธีตามแนวการจัดประสบการณการเรียนรู 
แบบโครงการมาเปนแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการทำงานเปนกลุมของเด็กปฐมวยัตอไป     
 
วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือศึกษาความสามารถในการทำงานเปนกลุมของเด็กปฐมวัยท่ีไดรับการใชชุด
ประสบการณการเรียนรูแบบโครงการ 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการทำงานเปนกลุมของเด็กปฐมวัย กอนและหลังใช
ชุดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการ 
 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2555 
Vol.3 No. 1 January - June 2012 119

วิธีดำเนินการ 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1.  ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ เด็กปฐมวัยอายุระหวาง 4-5 ป ที่ศึกษาอยูในระดับ
ชั้นอนุบาลปที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 2 อำนวยวิทย สังกัดเทศบาลเมืองสองพ่ีนอง อำเภอสองพ่ีนอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2554 จำนวน 4 หองเรียน มีนักเรียนท้ังหมด 120 คน   
 2.  กลุมตวัอยาง คือ เด็กปฐมวยัอายุระหวาง 4-5 ป ทีศ่กึษาอยูในระดับชัน้อนบุาลปที ่1/1 
จำนวน 1 หองเรียน มีจำนวนนักเรียน 30 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบแบงกลุม (cluster sampling 
technique) โดยแบงเปน 4 กลุม/หอง จับฉลากมา 1 กลุม/หอง มีพ้ืนฐานความรูใกลเคียงกัน และอยู
ในสิ่งแวดลอมเดียวกัน 

 ตัวแปรที่ใชในการศึกษา   
 ตัวแปรตน  คือ  การสอนโดยใชชุดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการ 
 ตัวแปรตาม คือ ความสามารถในการทำงานเปนกลุม ซึ่งประกอบดวย 4 ดาน คือ 
1) การรวมมือ  2) การชวยเหลือแบงปน  3) ความรับผิดชอบในหนาท่ี  และ 4) การเปนผูนำ ผูตาม 

 ระยะเวลา 
 ระยะเวลาท่ีใชในการจัดการเรียนรูโดยใชชุดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการระยะ
เวลา 6 สัปดาห สัปดาหละ 5 วัน วันละ 30 นาที โดยทำการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 
2554 
 รูปแบบการทดลอง   
 การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยแบบก่ึงทดลอง โดยมีกลุมทดลองกลุมเดียว วัดผลกอนและ
หลังการทดลอง (One – Group Pretest – Posttest Design)  (ลวน  สายยศ และอังคณา  สายยศ, 
2538: 249)         

     เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
                เคร่ืองมือในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีประกอบดวย 
                  1.  ชุดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการ 
                  2.  แบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการทำงานเปนกลุมของเด็กปฐมวัย 

 การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 
 1.  ชุดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการ 
     1.1 ศึกษาหลักการและวิธีการสรางชุดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการจาก
เอกสารท่ีเก่ียวของ 
     1.2  สรางชุดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการท่ีประกอบดวย 3 ระยะ คือ 
1) ระยะเร่ิมตนโครงการ  2) ระยะพัฒนาโครงการ  3) ระยะรวบรวมสรุปโครงการ ดังน้ี 
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    ระยะที่  1  เริ่มตนโครงการ 
    เปนระยะท่ีครูสังเกต/สรางความสนใจในเร่ืองท่ีจะเรียนรูใหเกิดข้ึนในตัวเด็ก แลว
ตกลงรวมกันเลือกหัวเร่ืองเพ่ือทำการศึกษาอยางลุมลึกตอไป ในระยะน้ีมีขั้นตอนซึ่งจะเกิดขึ้นโดย
อัตโนมัติอยู 2 ขั้นตอนใหญ ๆ คือ 
    1) การสังเกตหรือสรางความสนใจของเด็ก เม่ือครูสังเกตเห็นวาเด็กสนใจใน
เรื่องราวใด ครูจะนำเรื่องราวนั้นมาอภิปรายรวมกับเด็ก ใหเด็กเปนผูเลือกวาจะศึกษาหรือเรียนรู 
เร่ืองใด แลวกำหนดเร่ืองนั้นใหเปนหัวขอโครงการ 
    2) การรวมกันกำหนดหัวเร่ืองของโครงการ โดยนำเร่ืองที่เด็กสนใจมาอภิปราย
รวมกัน ใหเด็กมีการแลกเปล่ียน นำเสนอความรูเดิมเก่ียวกับหัวเร่ืองของโครงการ 
    ระยะที่ 2  พัฒนาโครงการ 
    เด็กกำหนดหัวขอคำถามหรือประเด็นปญหาท่ีเด็กอยากรูเก่ียวกับเร่ืองท่ีกำหนด
เปนหัวขอโครงการ แลวต้ังสมมติฐานมาตอบคำถามเหลาน้ัน ทดสอบสมมติฐานดวยการลงมือ
ปฏิบัติ จนพบคำตอบดวยตนเอง ในระยะน้ีมีขั้นตอนท่ีจะเกิดข้ึนโดยอัตโนมัติตามกระบวนการ 
แกปญหาอยู 4 ขั้นตอน คือ 
    1) กำหนดปญหาท่ีจะศึกษา ขั้นน้ีครูตองมีบทบาทชวยแนะนำเด็ก ๆ ใหเลือก
ประเด็นปญหาท่ีไมงายหรือยากจนเกินไป 
    2) เด็กต้ังสมมติฐานเบื้องตน โดยใชความรูเดิมที่มีอยู ครูควรชวยกระตุน 
ความคิดของเด็กใหขยายคำตอบ และจัดทำปายแสดงเร่ืองราวของการทำโครงการของเด็กแสดงไว
ในหองเรียน 
    3) เด็กตรวจสอบสมมติฐานเบื้องตน ครูเตรียมอุปกรณ สถานท่ีและสิ่งอำนวย
ความสะดวกอ่ืน ๆ เพ่ือใหเด็กไดดำเนินการทดสอบสมมติฐานของเขา ครูถายภาพข้ันตอนการทำงาน 
บันทึกคำพูดเก่ียวกับการทำงานของเด็กไว 
    4) เด็กสรุปขอความรูจากผลการตรวจสอบสมมติฐาน 
    ระยะที่ 3  รวบรวมสรุปโครงการ 
    เปนข้ันตอนสุดทายของโครงการท่ีเด็กคนพบคำตอบของปญหาแลว และเด็กได
แสดงใหเห็นวาสิ้นสุดความสนใจในหัวเร่ืองของโครงการเดิม และหันเหความสนใจออกไปสูเรื่องใหม   
มีการจัดแสดงผลงานตลอดโครงการ และเชิญผูอื่นมาชมดวย เชน เพ่ือน ผูปกครอง ฯลฯ 
  1.3 นำชุดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการท่ีสรางเสร็จเรียบรอยแลว เสนอตอ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ปรับปรุงแกไขชุดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการตามคำแนะนำ
ของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
   1.4 นำชุดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการ เสนอผูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน  
เพ่ือตรวจสอบความถูกตองและความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา และสอบถามความคิดเห็นในการปรับปรุง 
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โดยพิจารณาจากคาดัชนีความสอดคลอง (IOC = Index of Item Objective Congruence) ระหวาง
จุดประสงคการเรียนรู เน้ือหา การจัดกิจกรรมการเรียนรู สื่อ และการวัดผลประเมินผล ไดคาดัชนี
ความสอดคลองมีชวงคะแนนระหวาง 0.67-1.00   
   1.5 ปรับปรุงชุดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการ ตามคำแนะนำของผูเชี่ยวชาญ 
   1.6 นำชุดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการที่แกไขปรับปรุงแลว ไปทดลองใชกับ
นักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 1/3 โรงเรียนเทศบาล 2 อำนวยวิทย ซึ่งไมใชกลุมตัวอยางการวิจัยในครั้งน้ี 
เพ่ือหาความเหมาะสมของเวลา กิจกรรมการเรียนรู เน้ือหาสาระ สือ่การเรียนรูและการวัดผลประเมินผล 
   1.7  นำชุดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการ ที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับ
นักเรียนช้ันอนุบาลปที่ 1/1 ที่เปนกลุมตัวอยาง ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนเทศบาล 2 
อำนวยวิทย จำนวน 30 คน   
 2. แบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการทำงานเปนกลุมของเด็กปฐมวัย  
    2.1 ศึกษาหลักการและวิธีการสรางแบบสังเกตพฤติกรรมจากเอกสารท่ีเก่ียวของ 
    2.2 สรางแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการทำงานเปนกลุมของเด็กปฐมวัย 
จำนวน 1 ชุด โดยประเมินดานการรวมมือ การชวยเหลือแบงปน ความรับผิดชอบในหนาท่ี การเปน
ผูนำ ผูตาม โดยสรางแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการทำงานเปนกลุมของเด็กปฐมวัย ซึ่งมี
ลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) มี 3 ระดับ   
      2.3  เสนอแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการทำงานเปนกลุมของเด็กปฐมวัย 
แกอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ปรับปรุงแกไขแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการทำงาน
เปนกลุมของเด็กปฐมวัย ตามคำแนะนำของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
    2.4 เสนอแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการทำงานเปนกลุมของเด็กปฐมวัย 
แกผูเชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมของขอคำถาม และหาคาดัชนีความสอดคลอง
ระหวางขอคำถามกับวัตถุประสงคในการถาม ที่มีดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 1.00  
   2.5 หาความเช่ือมั่นของแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการทำงานเปนกลุม
ของเด็กปฐมวัย โดยใชสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบสังเกตพฤติกรรมมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ
เทากับ .967   
                การเก็บรวบรวมขอมูล 
            ในการดำเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมลูผูวิจยัไดดำเนินการทดลองมีขัน้ตอน ดงัน้ี  
                1. สังเกตพฤติกรรมความสามารถในการทำงานเปนกลุมของเด็กปฐมวัย กอนการใช 
ชุดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการ 
                  2. จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยนำชุดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการ มีการจัด
ประสบการณแบบโครงการ ประกอบไปดวย ระยะของโครงการ 3 ระยะใหญ ๆ คือ ระยะท่ี 1 เร่ิมตน
โครงการ ระยะท่ี 2 พัฒนาโครงการ ระยะท่ี 3 รวบรวมสรุปโครงการ ไปใชกับนักเรียนช้ันอนุบาล- 
ปที่ 1/1 โรงเรียนเทศบาล 2 อำนวยวิทย ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2554 ระยะเวลา 6 สัปดาห 
สัปดาหละ 5 วัน ใชเวลาวันละ 30 นาที ระหวางวันท่ี 6 กุมภาพันธ ถึงวันท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2555 
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                 3.  สังเกตพฤติกรรมความสามารถในการทำงานเปนกลุมของเด็กปฐมวัย หลังจากใชชุด
ประสบการณการเรียนรูแบบโครงการ 
               4. เก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมด กอนนำมาวิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป 
                  การวิเคราะหขอมูล   
                  ในการวิจัยคร้ังน้ี  ผูวิจัยใชโปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 
                  1. การวิเคราะหคะแนนความสามารถในการทำงานเปนกลุมของเด็กปฐมวัยคาเฉล่ีย 
(  ) และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ซึ่งมีเกณฑในการแปลความหมายคะแนนพฤติกรรม
ความสามารถในการทำงานเปนกลุมของเด็กปฐมวัยตามเกณฑ ดังน้ี 
  คาเฉล่ีย 2.51 – 3.00 หมายถึง นักเรียนมีพฤติกรรมความสามารถใน 
           การทำงานเปนกลุม อยูในระดับ ดี 
  คาเฉล่ีย 1.50 – 2.50 หมายถึง นักเรียนมีพฤติกรรมความสามารถใน 
           การทำงานเปนกลุม  อยูในระดับ  พอใช 
  คาเฉล่ีย 1.00 – 1.49 หมายถึง นักเรียนมีพฤติกรรมความสามารถใน 
           การทำงานเปนกลุม อยูในระดับ ปรับปรุง 
             ควรมีการสงเสริมความสามารถในการ 
           ทำงานเปนกลุม 
 2.  การเปรียบเทียบความสามารถในการทำงานเปนกลุมของเด็กปฐมวัยกอนและหลังใช
ชุดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการ   
 
ผลการวิจัย  
 ตอนท่ี 1 ผลการวเิคราะหคาเฉลีย่สวนเบีย่งแบนมาตรฐานและระดบัความสามารถ
ในการทำงานเปนกลุมของเด็กปฐมวัยโดยใชชุดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการ 
 ผลการวิเคราะหความสามารถในการทำงานเปนกลุมของเด็กปฐมวัยกอนและหลังใชชุด
ประสบการณการเรียนรูแบบโครงการ ดังตารางท่ี  1 
 
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงแบนมาตรฐานและระดับความสามารถในการทำงานเปนกลุมของ 
 เด็กปฐมวัยกอนและหลังใชชุดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการ n = 30 

 
 

   
 x  S.D.  x  S.D.  

 
 

 
   

1.60 
1.54 
1.64 
1.60 

.21 

.21 

.20 

.18 

 
 
 
 

2.70 
2.67 
2.66 
2.77 

.22 

.17 

.15 

.15 

 
 
 
 

2 
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4 
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 1.59 .13  2.70 .09   
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 จากตารางท่ี 1 แสดงวา หลงัการใชชดุประสบการณการเรียนรูแบบโครงการ โดยภาพรวม 

อยูในระดับดี (   = 2.70) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับดีทุกดาน เรียงลำดับจากมาก

ไปหานอยดังนี้ ดานการเปนผูนำ ผูตาม ดานการรวมมือ ดานการชวยเหลือแบงปน และดาน 

ความรับผิดชอบในหนาท่ี ตามลำดับ 

 ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความสามารถในการทำงานเปนกลุมของ

เด็กปฐมวัยกอนและหลังใชชุดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการ   

 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความสามารถในการทำงานเปนกลุมของเด็กปฐมวัย 

กอนและหลังใชโดยใชชุดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการ ดังตารางท่ี  2 

 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความสามารถในการทำงานเปนกลุมของเด็กปฐมวัย 

 กอนและหลังใชชุดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการ 

                                                                                                                                                       

 จากตารางที่ 2 แสดงวา ผลการศึกษาความสามารถในการทำงานเปนกลุมของเด็ก

ปฐมวัยหลังใชชุดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการสูงกวากอนใชชุดประสบการณการเรียนรู 

แบบโครงการ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 หลังจากนำชุดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการและแบบสังเกตพฤติกรรม 

ความสามารถในการทำงานเปนกลุมของเด็กปฐมวัยไปทดลองใชและไดประเมินผลการทดลอง 

ชุดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการและแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการทำงาน 

เปนกลุมของเด็กปฐมวัยแลวผู วิจัยไดนำผลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลพิจารณาปรับปรุง 
ชุดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการและแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการทำงาน 

เปนกลุมของเด็กปฐมวัยท้ังในดานเน้ือหาและรายละเอียดท่ีเปนกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียน  

เพ่ือใหไดชุดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการและแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถ 

ในการทำงานเปนกลุมของเด็กปฐมวัยท่ีมีลักษณะสมบูรณ พรอมนำไปใชพัฒนาความสามารถ 

ในการทำงานเปนกลุมของเด็กปฐมวัยตอไป   

X 

 
 

x  S.D.      D  
  

t p 

 20 12.86 .73 
4.73 0.143 33.03* .00 

 20 17.60 .72 
P < .05 

D
S

n = 30 
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อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยเร่ือง การพัฒนาความสามารถในการทำงานเปนกลุมโดยใชชุดประสบการณ

การเรียนรูแบบโครงการของเด็กปฐมวัย นำมาอภิปรายผลได ดังน้ี 

 1. จากผลการศึกษาความสามารถในการทำงานเปนกลุมของเด็กปฐมวัยโดยใช 

ชุดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการ โดยภาพรวมอยูในระดับดี ไดแก ดานการเปนผูนำ ผูตาม 

ดานการรวมมือ ดานการชวยเหลือแบงปน และดานความรับผิดชอบในหนาท่ีตามลำดับ ที่เปนเชนน้ี

แสดงใหเห็นวา ความสามารถในการทำงานเปนกลุมของเด็กปฐมวัย ดานการเปนผูนำ ผูตามสูงท่ีสุด 

ซึ่งครูใหโอกาสเด็กเปนผูควบคุมการสนทนาหรือการทำกิจกรรม  แลวครูเปนผูตามเพราะโดยท่ัว ๆ ไป

แลวครูมักจะเปนผูควบคุมกำกับอยูเสมอ โดยเฉพาะในเวลาท่ีครูถามคำถาม ตัวคำถามของครูจะ

เปนตัวคอยควบคุมเด็กไปในตัว ครูพยายามเปดโอกาสใหเด็กเปนฝายควบคุมกำกับบาง วิธีการก็คือ

เมื่อเกิดการสนทนาครูเปนฝายยอมรับและสนับสนุนขอมูลของเด็กเพ่ือใหเด็กเปนผูนำในการสนทนา

ในครั้งน้ัน ซึ่งสอดคลองกับวัฒนา มัคคสมัน (2550: 67) กลาววา ครูกับเด็ก ๆ ผลัดกันเปนผูนำ 

ผูตาม ในบรรยากาศของการเรียนการสอนตามรูปแบบโครงการน้ี ครูกับเด็ก ๆ จะผลัดกันเปนผูสอน 

ผลัดกันเปนผูเรียน ผลัดกันเปนผูพูดและผูฟง ผลัดกันเปนผูนำ ผูตาม เพราะการท่ีเด็กตองเปนผูตาม

ตลอดเวลาจะทำใหเขาไมมีโอกาสท่ีจะพัฒนาความสามารถในการควบคุมตนเอง หรือฝกการตัดสินใจ

ดวยตนเองและเรียนรูจากผลการตัดสินใจนั้น แตเมื่อเด็ก ๆ และครูผลัดกันเปนผูนำ และผูตามแลว

บรรยากาศของความไววางใจการเคารพซ่ึงกันและกัน และความปรารถนาท่ีจะเรียนรูจะเกิดข้ึน ครู

กับเด็กจะรับฟงความเห็นของกันและกัน เด็ก ๆ จะมีความรูสึกมั่นคง เปนอิสระสามารถคิดริเริ่ม

สรางสรรครับรูถึงความสามารถและขอจำกัดของตนเอง ครูกับเด็ก ๆ สามารถผลัดกันเปนผูนำ 

และผูตาม ดังงานวิจัยของเสาวนีย รื่นสุข (2552: 58-59) ไดศึกษาพฤติกรรมความรวมมือ 

ของเด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัดกิจกรรมเปนกลุม พบวา เด็กปฐมวัยกอนจัดกิจกรรมและระหวาง 

จัดกิจกรรมในแตละสัปดาห มีพฤติกรรมความรวมมือโดยเฉล่ียรวมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .01   
 2.  การเปรียบเทียบความสามารถในการทำงานเปนกลุมของเด็กปฐมวัย กอนและหลังใช

ชุดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการ พบวา เด็กปฐมวัยท่ีไดรับการใชชุดประสบการณการเรียนรู

แบบโครงการมีความสามารถในการทำงานเปนกลุมหลังการใชชุดประสบการณการเรียนรูแบบ
โครงการสูงกวากอนการใชชุดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการ สอดคลองกับผลงานวิจัยของ

สุดาพร วิชิตชัยชาคร (2551: 87) ไดศึกษาผลการจัดประสบการณแบบโครงการท่ีมีตอพัฒนาการ

ของพฤติกรรมดานสังคมของเด็กปฐมวัย ผลการศึกษาพบวา เด็กปฐมวัยปกติและเด็กปฐมวัยท่ีมี
ความตองการพิเศษในหองเรียนรวมหลังจากไดรับการจัดประสบการณแบบโครงการ มีพฤติกรรม

ดานสังคมโดยรวมและรายดาน ไดแก ดานการชวยเหลือ ดานการยอมรับ และดานการแบงปน 
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สงูขึน้อยางมนียัสำคัญทางสถิตทิีร่ะดับ .05 สอดคลองกับผลงานวิจยัของศิรนิาถ บวัคล่ี (2549: 77-79) 

ไดกลาววา เด็กปฐมวัยมีความสามารถโดยใชการจัดประสบการณแบบโครงงาน โดยภาพรวมอยูใน

ระดับดี หลังการจัดประสบการณแบบโครงงานสูงกวากอนการจัดประสบการณแบบโครงงาน และ

เด็กมีความตั้งใจกระตือรือรนในการศึกษาคนควา มีความรับผิดชอบในการทำงานตามที่ไดรับ

มอบหมาย มีการวางแผนการทำงานและสรุปผลงานกลุม มีโอกาสแลกเปล่ียนความรูซึ่งกันและกัน  

มปีฏิสมัพนัธกันระหวางเด็กกับเด็ก และเด็กกับคร ูสอดคลองกับ จริาภรณ ศริทิวี (2541: 14) ไดกลาววา 

การทำงานกลุมชวยใหเกิดการรวมมือในการทำงาน สงผลกอใหเกิดการชวยเหลือกัน การเปนผูนำ 

ผูตาม การรับผิดชอบ การตัดสินใจ การแกปญหาขอขัดแยง ทั้งนี้เน่ืองมาจากชุดประสบการณ 

การเรียนรูแบบโครงการเปนกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ เปนการเรียนรู

ที่เปดโอกาสใหเด็กไดเลือกเรียนรูสิ่งที่ตนสนใจอยางลุมลึก เด็กไดแสดงความคิดเห็นท่ีจะเลือกเรียน

ในหัวเร่ืองที่เด็กสนใจและใกลตัว เด็กมีสวนรวมในการชวยคิดและเลือกทำกิจกรรม อันนำไปสู

กระบวนการเรียนรูอยางมีความหมาย ไดลงมือปฏิบัติจริงในการคนควาหาคำตอบจากสื่อ วัสดุ และ

แหลงความรูที่เปนของจริง ไดใชความคิดตามความเขาใจในประสบการณจากการเรียนรูนั้น 

ซึ่งเปนความรูที่เกิดข้ึนภายใน และเปนกระบวนการเรียนรูที่มีความหมายตอตัวเด็ก มุงพัฒนาเด็ก 

ใหพัฒนากระบวนการคิด สามารถลงมือปฏิบัติงานและแกปญหาได และเสริมสรางการเห็นคุณคา

ในตนเองของเด็กโดยผานกิจกรรมท่ีเปดโอกาสใหเด็กเลือกท้ังกิจกรรมท่ีจะทำเอง รวมท้ังเลือกวิธีการ

ในการปฏิบัติเอง ดังนั้นครูจึงมีบทบาทสำคัญเปนอยางย่ิงในการจัดสภาพแวดลอมที่กระตุนใหเด็กได

คิด เลือก และทำในส่ิงท่ีสอดคลองกับความตองการ และสอดคลองกับพัฒนาการของเด็ก กิจกรรม 

ที่ครูเตรียมใหเด็กเลือกจึงตองเปนกิจกรรมที่สอดคลองกับความตองการ และพัฒนาการของเด็ก 

นอกจากน้ันครูจะเปนบุคคลสำคัญท่ีกระตุนใหเด็กคิดและทำในส่ิงใหมที่ทาทายความสามารถเด็ก 

รวมทั้งเปนผูคอยชวยเหลือแนะนำใหเด็กสามารถปฏิบัติกิจกรรมจนประสบผลสำเร็จ อันจะใหนำไปสู

ความภาคภูมิใจของเด็กและครูจะเปนผูมีบทบาทสำคัญในการฝกการทำงานกลุมของเด็ก ซึ่งในการ
ศึกษาคร้ังน้ีผูวิจัย พบวา กิจกรรมและลำดับขั้นตอนในการเรียนรูทั้ง 3 ระยะของการทำกิจกรรมแบบ

โครงการ “ตนไม” น้ัน พัฒนาความสามารถในการทำงานเปนกลุมของเด็กปฐมวัย โดยใชจัดประสบการณ

การเรียนรูแบบโครงการ  
 

ขอเสนอแนะ 
 1.  ขอเสนอแนะเพื่อการนำไปใช 
  1.1  ควรมีการศึกษาพฤติกรรมดานสังคมของเด็กปฐมวัยท่ีไดใชชุดประสบการณการ

เรียนรูแบบโครงการ ครูตองใหโอกาสและเวลาในการปรับตัวของเด็ก ใหเด็กทำงานเปนกลุมสอดคลองกับ

อายุของเด็กและส่ิงท่ีเด็กควรรูตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยอยางหลากหลายตามความเหมาะสม

กับบริบททางสังคมของเด็ก 
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  1.2  การจัดเตรียมส่ือและอุปกรณในจัดกิจกรรมโดยใชชุดประสบการณการเรียนรู

แบบโครงการ  ตองมีจำนวนเพียงพอกับจำนวนเด็กท่ีทำกิจกรรมการเรียนรู เพ่ือเปนการสงเสริม

พัฒนาการดานสติปญญาของเด็กปฐมวัย 

  1.3 การใชชุดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการ เปนการสงเสริมการเรียนรู 

โดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ ทำใหเด็กไดรับประสบการณอยางหลากหลาย ครูควรจัดสภาพแวดลอม 

ท่ีเอ้ือตอการเรียนรู คนควา ทดลอง และคนหาคำตอบโดยใหเหมาะสมกับเร่ืองท่ีเรียนรู สภาพแวดลอม 

โดยใหเด็กพัฒนาความสามารถในการทำงานเปนกลุมของนักเรียนได 

 2.  ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 

  2.1  ควรมีการศึกษาและเปรียบเทียบการพัฒนาความสามารถในการทำงานเปนกลุม 

กับวิธีสอนอ่ืน ๆ ในเน้ือหาเดียวกัน เพ่ือจะไดเปนการสงเสริมและหาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตอไป  

  2.2  ควรมีการศึกษาการพัฒนาความสามารถในการทำงานเปนกลุม โดยใชรูปแบบ

การเรียนการสอนอ่ืน ๆ นอกเหนือจากรูปแบบการเรียนการสอนแบบโครงการ เชน การเรียนการสอน

แบบไฮสโคป และการเรียนการสอนแบบเดินเร่ือง 

  2.3 ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูบูรณาการการเรียนรูกับ

นวัตกรรมอื่น ๆ เชน การพัฒนาการคิดแกปญหาสำหรับเด็กปฐมวัย 

 

สรุป 

 การพัฒนาความสามารถในการทำงานเปนกลุมโดยใชชุดประสบการณการเรียนรูแบบ

โครงการของเด็กปฐมวัย เปนการจัดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการที่มุงสงเสริมการเรียนรูจาก

การศึกษาคนควาอยางลึกซึ้ง จากเร่ืองที่เด็กสนใจและเปดโอกาสใหเด็กไดเลือกทำกิจกรรมตาง ๆ 

ตามความสนใจ เด็กไดรวมมือกันวางแผนกำหนดแนวทางการเรียนรู และใชระยะเวลาตามความ

ตองการของเด็ก เปนการสงเสริมความสามารถในการทำงานกลุมของเด็กปฐมวัย อยางมีความสุข 

โดยมีครูเปนผูชวยเหลืออำนวยความสะดวกกระตุนใหคิดและเปนผูรวมงานไปพรอมกับการสังเกต
พฤติกรรมความสามารถในการทำงานเปนกลุมของเด็กปฐมวัย 
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การวิเคราะหอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย 
กลุมทรัพยากรพลังงานและสาธารณูปโภค โดยใชแบบจำลอง 

การตั้งราคาหลักทรัพย CAPM: กรณีศึกษาหลักทรัพย  
EASTW, EGCO, ESSO, GLOW, GUNKUL และ IRPC 

 
ANALYSIS RATE OF RETURN AND RISKS OF AN INVESTMENT  

IN THE STOCK OF ENERGY AND UTILITY SECTOR BY USING CAPM,  

CASE STUDY: EASTW, EGCO, ESSO, GLOW, GUNKUL AND IRPC. 

 

อรอุมา ใจหาว/ONAUMA JAIHAO1 

กิตติพันธ คงสวัสดิ์เกียรติ/KITTIPHUN KHONGSAWATKIAT 2 

 

บทคัดยอ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเส่ียง

ของหลักทรัพยกลุมธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคกับอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงของตลาด 

และเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริง กับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง โดยใช

แบบจำลองการต้ังราคาหลักทรัพย CAPM เปนแนวทางศึกษาเพ่ือการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย 

โดยใชราคาปดของหลักทรัพยและดัชนีราคาตลาด SET Index และอัตราผลตอบแทนของตั๋วเงินคลัง 

อายุ 1 ป  แทนหลักทรัพยท่ีปราศจากความเส่ียงเพ่ือตัดสินใจลงทุน ไดทำการศึกษาเปนรายหลักทรัพย

ทั้งหมด 6 หลักทรัพย ไดแก บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน), 
บริษัท ผลิตไฟฟา จำกัด (มหาชน), บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท โกลว  

พลังงาน จำกัด (มหาชน), บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไออารพีซี จำกัด 

(มหาชน) ทำการศึกษาขอมลูตัง้แตวันท่ี 4 มกราคม 2554 ถึงวันท่ี 28 ธันวาคม 2555 จำนวน 489 วัน 

 

1นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โครงการบริหารธุรกิจสำหรับผูจัดการยุคใหม มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
2อาจารยพิเศษโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผูจัดการยุคใหม มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
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 ผลการศึกษาพบวา อัตราผลตอบแทนท่ีไดรับของหลักทรัพยกลุมทรัพยากรพลังงานและ

สาธารณูปโภคมีทั้งสูงกวาและต่ำกวาตลาด แตความเสี่ยงของหลักทรัพยทุกหลักทรัพยสูงกวาตลาด 

หลกัทรัพย GUNKUL, GLOW, EASTW และ EGCO มคีาสัมประสทิธ์ิเบตา นอยกวา 1 แตมากกวา 0 

มีความสัมพันธในเชิงบวก หลักทรัพยดังกลาวมีความเส่ียงนอยกวาตลาด แสดงวาผลตอบแทนของ

หลักทรัพยนั้นมีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกับผลตอบแทนของตลาดในสัดสวนท่ีนอยกวา

โดยมีอัตราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงมากกวาอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวัง (Undervalued) ดังน้ัน 

นักลงทุนควรตัดสินใจลงทุนหรือซื้อหลักทรัพยนั้นไว เพราะหลักทรัพยดังกลาวมีโอกาสปรับตัวสูงข้ึน 

ในขณะเดียวกัน หลักทรัพย ESSO และ IRPC มีคาสัมประสิทธ์ิเบตา มากกวา 1 มีความสัมพันธใน

เชิงบวก มีความเส่ียงมากกวาตลาด ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับ

อัตราผลตอบแทนของตลาด โดยมีอัตราผลตอบแทนเกิดข้ึนจริงนอยกวาอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวัง 

(Overvalued) เน่ืองจากการชดเชยความเส่ียงท่ีเปนระบบ นักลงทุนควรจะตัดสินใจไมลงทุนหรือ 

ขายหลักทรัพยนั้นเพราะหลักทรัพยดังกลาวมีมูลคาสูงกวาท่ีควรจะเปน  

 

คำสำคัญ: กลุมทรัพยากรพลังงานและสาธารณูปโภค, ตลาดหลักทรัพย, รูปแบบการต้ังราคา

หลักทรัพย 

 

ABSTRACT 

 The purpose of this study is to investigate the compare the returns and risks of 

an investment in the stock Energy and Utility sector with returns and market risks and also 

compare actual with expected of returns by using a valuation model (CAPM) in the decision to 

buy or sell securities by considered the close of stock market index and SET index and 

yield of 1-year bonds as the risk-free securities to investment decisions. The study was 

conducted for 6 stocks. Include East Water Company Limited, Electricity Generating 
Public Company Limited, Esso (Thailand) Public Company Limited, Glow Energy Public 

Company Limited, Gunkul Engineering Public Company Limited and IRPC Public Company 

Limited from 4 January 2011 to 28 December 2012. 
 The results showed that the return of securities Energy and Utility both higher 

and below market, risks of all securities higher the market. The securities GUNKUL, GLOW, 

EASTW and EGCO has beta coefficient of less than 1 but greater than 0, there is a positive 

relationship. Securities are less risky than the market. Which indicates that the returns of 

the securities subject to change in line with market returns proportion of less than. The 
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actual rate of return over rate of expected return (Undervalued) to the investor should 

invest or buy such securities because such securities are likely to rise at the same time. 

ESSO and IRPC has a beta coefficient of greater than 1, securities are great risky than the 

market rate of return, which indicates that the returns of the securities subject to change in 

line with market returns. The actual rate of return less than rate of expected return (Overvalued) 

to be due to compensation for risk is the investor of should decision not to invest in or sell 

the securities because such securities are valued higher than it should be. 

 

Keywords: The Energy and Public Utility sector,  Security Market, CAPM 

 

บทนำ 

 ตลาดทุน (capital market) เปนแหลงระดมเงินทุนระยะยาว (เกิน 1 ป) สำหรับหนวยงาน

ซ่ึงตองการเงินทุนระยะยาวนำไปใชในวัตถุประสงคตางๆ โดยผูท่ีตองการระดมเงินทุน จะออกตราสาร

ทางการเงิน หรือหลักทรัพยในตลาดทุน ซึ่งประกอบดวยหุนสามัญ หุนบุริมสิทธิ หุนกู พันธบัตร

รัฐบาล หนวยลงทุนของกองทุนรวม เปนตน เพ่ือขายใหบุคคลภายนอก หรือประชาชนทั่วไปในตลาด

แรก (Primary Market) โดยมีตลาดรอง (Secondary or Trading Market) ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพ่ือทำหนาท่ี

เปนแหลงกลางเสริมสภาพคลองใหแกหลักทรัพยที่ผานการจองซ้ือในตลาดแรก ใหสามารถซ้ือขาย

เปล่ียนมือความเปนเจาของหลักทรัพยได (สืบคนจาก กาวแรกสูการลงทุนในตลาดหลักทรัพย) 

สำหรับประเทศไทย ตลาดรองของตราสารทุนท่ีสำคัญคือ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

(The Stock Exchange of Thailand หรือ SET) ซึ่งเปนสถาบันการเงินท่ีมีความสำคัญในตลาดทุน

และตลาดการเงินไทย ทำหนาท่ีเปนศูนยกลางในการซ้ือขายหลักทรัพย และเปนกลไกหรือตัวกลาง

ในการระดมเงินออมหรือเงินทุนสวนเกินจากภาคครัวเรือนมาจัดสรรสูภาคการผลิตที่ตองการเงินทุน 

ทำใหการออมและการลงทุนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ   

 แบบจำลองการตั้งราคาหลักทรัพย  หรือ Capital Asset Pricing Model (CAPM) ซึ่งเปน
แบบจำลองท่ีอธิบายถึงความคาดหวังในผลตอบแทนจากการลงทุนของคนวาข้ึนอยูกับปริมาณ 

ความเส่ียงท่ีเปนระบบ (systematic risk) ของสินทรัพยหรือทางเลือกท่ีนักลงทุนน้ันเลือกลงทุน  

ถาหากทางเลือกในการลงทุนใดมีปริมาณความเสี่ยงที่เปนระบบมาก นักลงทุนก็จะคาดหวังผล

ตอบแทนจากการลงทุนน้ันมาก และผลตอบแทนท่ีคาดหวังน้ัน จะเพ่ิมขึ้นตามปริมาณความเส่ียง 

ท่ีเปนระบบท่ีเพ่ิมข้ึนในลักษณะเสนตรง (linear relationship) ซ่ึงหมายถึงการเพ่ิมข้ึนของผลตอบแทน 
ท่ีคาดหวังน้ันเปนการเพ่ิมในอัตราคงท่ี ท้ังน้ีกลุมหลักทรัพยในหมวดทรัพยากรพลังงานและสาธารณูปโภค

ถือเปนกลุมหลักทรัพยท่ีผูศึกษาวิจัยเล็งเห็นความสำคัญ ในสวนน้ีจึงตัดสินใจเลือกศึกษา 6 หลักทรัพย  
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ในกลุมธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ไดแก บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก 

จำกัด (มหาชน), บริษัท ผลิตไฟฟา จำกัด (มหาชน), บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), 

บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน), บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไออาร

พีซี จำกัด (มหาชน) โดยใชแบบจำลองการต้ังราคาหลักทรัพยหรือ CAPM เปนเคร่ืองมือทดสอบ

ความสัมพันธระหวางผลตอบแทนและความเส่ียงของแตละหลักทรัพยเพ่ือทำการตัดสินใจเลือก

ลงทุนโดยหวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรับประโยชนจากการศึกษาในคร้ังน้ีทำใหทราบถึงวิธีการคำนวณ

หาอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลักทรัพยตาง ๆ ในกลุมซึ่งสามารถนำไปประยุกตไดกับ

หลักทรัพยในกลุมอุตสาหกรรมอื่นได และไดขอมูลท่ีเปนประโยชนใชอางอิงประกอบการพิจารณา

ตัดสินใจลงทุน สำหรับผูลงทุนท่ีสนใจลงทุนหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตอไป 

 

วัตถุประสงค 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค 2 ประการ ไดแก 

 1. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลักทรัพยกลุมธุรกิจ

พลังงานและสาธารณูปโภค กับอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงของตลาด 

 2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนท่ีเกิดขึ้นจริง กับอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวัง 

โดยใชแบบจำลองการตั้งราคาหลักทรัพย CAPM 

 

ขอบเขตการวิจัย 

 การศึกษาน้ีไดเลือกใชแบบจำลองการตั้งราคาหลักทรัพยหรือ CAPM ในการวิเคราะห

หลักทรัพยเน่ืองจากแบบจำลองนี้เปนแบบจำลองพื้นฐานท่ีไดแสดงถึงความสัมพันธระหวางอัตราผล
ตอบแทนของหลักทรัพยเทียบกับอัตราผลตอบแทนของตลาดไดอยางชัดเจนและงายแกการทำความ

เขาใจ โดยไดทำการศึกษาหุนสามัญในกลุมธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

รวมทั้งส้ิน 6 หลักทรัพย ไดแก 
 1. EASTW  บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)   

  (East Water Company Limited.) 

 2. EGCO บริษัท ผลิตไฟฟา จำกัด (มหาชน)  

  (Electricity Generating Public Company Limited.) 

 3. ESSO บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
  (Esso (Thailand) Public Company Limited.) 

 4. GLOW  บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน) 

  (Glow Energy Public Company Limited.) 
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 5. GUNKUL บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จำกัด (มหาชน) 

  (Gunkul Engineering Public Company Limited.) 

 6. IRPC บริษัท ไออารพีซี จำกัด (มหาชน) 

  (IRPC Public Company Limited.) 

 ขอมูลที่ใชในการวิเคราะหจะเปนขอมูลราคาปดในแตละวันของหลักทรัพย ในชวงระยะ

เวลาต้ังแตวันท่ี 4 มกราคม 2554 ถึงวันท่ี 28 ธันวาคม 2555 รวมระยะเวลา 489 วันทำการ 
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. นักลงทุนสามารถเขาใจถึงวิธีการหาอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงของการลงทุน 
ในหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 2. ทำใหไดขอมูลที่เปนประโยชน ใชอางอิงประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนสำหรับ 

ผูลงทุนท่ีสนใจลงทุนหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

            การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดศึกษา แนวคิด ทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ

เพ่ือเปนพ้ืนฐาน แนวทางในการวิจัย โดยสรุปแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ไดดังน้ี  

 1.  แนวคิดเกี่ยวกับการลงทุน 

   การลงทุน หมายถึง กระบวนการท่ีผูลงทุนเลือกท่ีจะชะลอการใชจายในวันน้ีเพ่ือสราง

ความมั่งคั่งใหเพ่ิมสูงในอนาคต ไมวาจะเปนการซ้ือหลักทรัพยหรือตราการเงินประเภทตางๆ เชน 

ตราสารทุน ตราสารหน้ี หรือดวยวิธีการอ่ืนๆ โดยมุงหวังเพ่ือใหไดรับกระแสเงินสดจากการลงทุนน้ันๆ 

และมุงหวังใหหลักทรัพย หรือตราสารการเงินท่ีไดลงทุนไป มีมูลคาสูงขึ้น ทั้งน้ี เพ่ือใหคุมกับตนทุนคา

เสียโอกาส และเพ่ือชดเชยอำนาจซ้ือที่สูญเสียไป อันเน่ืองมาจากภาวะเงินเฟอ รวมท้ังชดเชย 

ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในหลักทรัพย หรือตราสารการเงิน ตลอดชวงระยะเวลาลงทุน 

(ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, ศูนยสงเสริมการพัฒนาความรูตลาดทุน, 2552: 2) 

 2.  ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการลงทุน 

   ความเส่ียงจากการลงทุน หมายถึง โอกาสท่ีจะไมไดรับอัตราผลตอบแทนตามท่ีคาด

ไวซึ่งถาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนมีความไมแนนอนมากข้ึน การลงทุนน้ันก็ย่ิงมีความเส่ียงมาก

ขึ้น ในการวิเคราะหการลงทุนโดยท่ัวไปถือวา ผูลงทุนเปนบุคคลท่ีไมชอบความเส่ียง (Risk averse) 

หรือตองการหลีกหนีความเส่ียง หากการลงทุนใดมีความเส่ียงสูง ผูลงทุนยอมตองการอัตรา 

ผลตอบแทนที่สูงข้ึนเพ่ือชดเชยความเสี่ยง (โรจนา ธรรมจินดา, 2547) ความเสี่ยงจากการลงทุน 

ในหลักทรัพยแบงออกเปน 2 ประเภท คือความเส่ียงท่ีเปนระบบ (systematic risk) และความเส่ียง 

ที่ไมเปนระบบ (Unsystematic risk) (เพชรี ขุมทรัพย, 2540) 

 3.  ทฤษฎีอัตราผลตอบแทน: Rate of Return  

   ตอบแทนจากการลงทุนประเภทตางๆ มักแสดงในรูปรอยละ โดยเปรียบเทียบกับ 
เงิน ลงทุนตนงวดและมักคิดตอระยะเวลาหน่ึงป โดยเรียกรวมๆ วา “อัตราผลตอบแทน” ซ่ึงเปน 
ตัวบง บอกถึงผลตอบแทนที่ผูลงทุนไดรับหรือจะไดรับในหนึ่งงวดจากการลงทุนประเภทน้ันๆ (จิรัตน 

สังขแกว, 2543: 156)  

 4.  แบบจำลองการตั้งราคาหลักทรัพย (Capital Asset Pricing Model: CAPM)  
   ความเส่ียงของหลักทรัพยแตละหลักทรัพยนั้นเปนปจจัยท่ีสำคัญในการวิเคราะห 

ความเส่ียงของกลุมหลักทรัพย นั้นคือ ความเส่ียงของหลักทรัพยแตละหลักทรัพยจะสงผลตอ 

ความเส่ียง ของกลุมหลักทรัพยของผูลงทุน ซึ่งความเส่ียงของหลักทรัพยแตละหลักทรัพยนั้น ไดแก 

ความเสี่ยง ของหลักทรัพยที่เปนระบบ โดยมีคาสัมประสิทธ์ิเบตาเปนตัวบงบอกถึงความเสี่ยงท่ีเปน

ระบบนี้ ดังนั้นในการพิจารณาความสัมพันธระหวางอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงในตลาดท่ีมี

ประสิทธิภาพ จึงควรพิจารณาความเส่ียงโดยดูที่คาสัมประสิทธ์ิเบตามากกวาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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ดังน้ัน จึงไดมีการพัฒนาทฤษฎีการกำหนดราคาหลักทรัพยข้ึนมาเพ่ือชวยใหผูลงทุนสามารถ วิเคราะห

และวัดความเส่ียงระหวางอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงได ซึ่งทฤษฎี CAPM เปนตัว แบบสำหรับ 

การกำหนดราคาหลักทรัพยตางๆ ใหเหมาะสมกับสภาพความเส่ียงของหลักทรัพยนั้นๆ (จิรัตน  

สังขแกว, 2543: 249) 

 

ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 กิตตยิาพร คชาอนนัต และกิตตพัินธ คงสวัสดิเ์กียรติ (2555) ไดทำการศึกษาการวิเคราะห 

อัตราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนในหลักทรัพยกลุมธนาคารพาณิชยโดยใชทฤษฎี 

การตั้งราคาหลักทรัพย (CAPM) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน

และความเส่ียงของการลงทุนในหลักทรัพยกลุมธนาคารพาณิชยกับอัตราผลตอบแทนและความเส่ียง

ของตลาด และเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับ กับอัตราผลตอบแทนที่ตองการ 

ในการชดเชยความเสี่ยงของหลักทรัพยกลุมธนาคารพาณิชย ในการตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย

โดยใชราคาปดของหลักทรัพยและดัชนีราคาตลาด SET100 และอัตราผลตอบแทนของพันธบัตร

รัฐบาล อายุ 1 ป แทนหลักทรัพยที่ปราศจากความเส่ียง เพ่ือตัดสินใจลงทุน ไดทำการศึกษาเปนราย

หลักทรัพยทั้งหมด 6 หลักทรัพย ทำการศึกษาขอมูลตั้งแตวันท่ี 13 พฤษภาคม 2553 ถึง 30 ธันวาคม 

2554 ผลการศึกษาพบวาหลักทรัพย BBL, KBANK, KTB, SCB, TMB มีคาสัมประสิทธ์ิเบตานอย

กวา 1 แตมากกวา 0 มี ความสัมพันธในเชิงบวก หลักทรัพยดังกลาวมีความเส่ียงนอยกวาตลาด ซึ่ง

แสดงวา ผลตอบแทนของหลักทรัพยนั้นมีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกับผลตอบแทน 

ของตลาด ในสัดสวนท่ีนอยกวา 

 ธีระ ลัมประเสริฐ และกิตติพันธ คงสวัสดิ์เกียรติ (2555) ไดทำการศึกษาการวิเคราะห

อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุนในหลักทรัพยหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค 
โดยใชตัวแบบจำลองการกำหนดราคาหลักทรัพย (CAPM) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาหาอัตรา 
ผลตอบแทนและความเส่ียงของหลักทรัพยในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค โดยพิจารณาถึง

ความสัมพันธระหวางอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยกับอัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย และประเมินมูลคาของหลักทรัพยเพ่ือใชในการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน โดยใช
แบบจำลองการกำหนดราคาหลักทรัพย (Capital Asset Pricing Model: CAPM) โดยใชขอมูล 
ของหลักทรัพยที่อยูในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภคท่ีจดทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพย 

แหงประเทศไทย โดยใชขอมูลรายวันต้ังแตวันท่ี 3 มกราคม 2550 ถึง 31 มิถุนายน 2555 และหลักทรัพย 

ที่ใชในการวิจัยจำนวน 5 หลักทรัพย ไดแก PTT-บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน), BANPU–บริษัท บานปู
จำกัด (มหาชน), IRPC–บริษัท ไออารพีซี จำกัด (มหาชน), ESSO-บริษัท เอสโซ(ประเทศไทย) จำกัด 

(มหาชน) และ TOP-บริษัท ไทยออยล จำกัด (มหาชน) และใชขอมูลอัตราดอกเบี้ยของตั๋วเงินคลัง
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รัฐบาลอายุ 1 ป เปนตัวแทนของอัตราผลตอบแทนหลักทรัพยที่ปราศจากความเส่ียง ผลการศึกษา

สรุปได ดังน้ี อัตราผลตอบแทนเฉล่ียของตลาดหลักทรัพยเทากับรอยละ 2.558 ตอเดือน อัตราผล

ตอบแทนของหลักทรัพย PPT เทากับรอยละ 2.215 ตอเดือน อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย 

BANPU เทากับรอยละ -0.556 ตอเดือน อตัราผลตอบแทนของหลักทรัพย IRPC เทากับรอยละ 0.346 

 นฤมล ถัมภบรรฑุ และกิตติพันธ คงสวัสดิ์เกียรติ (2555) ไดทำการศึกษาการวิเคราะห

การลงทุนหลักทรัพยประเภทหุนสามัญกลุมธนาคารในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยใช 

รปูแบบการกำหนดราคาสินทรัพยทนุ (CAPM) กรณีศกึษา: ธนาคารธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทิสโกไฟแนน 

เชียลกรุป จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงคในการวิจัยเพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธอัตราผลตอบแทน 

และความเส่ียงจากการลงทุนหลักทรัพยกลุมสถาบันการเงิน และเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน และ

ความเส่ียงของหลักทรัพยกลุมสถาบันการเงินกับอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย จากการศึกษาขอมูลเก่ียวกับกลุมหลักทรัพยประเภทตราสารทุน (หุนสามัญ) 

ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในหมวดธุรกิจธนาคาร กลุมอุตสาหกรรมธุรกิจ 

การเงิน จำนวน 4 หลักทรัพย ไดแก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)/ BBL ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 

จำกัด (มหาชน)/ CIMBT ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)/ KBANK และบริษัท ทิสโกไฟแนนเชียล

กรุป จำกัด (มหาชน)/ TISCO ระหวางชวงวันท่ี 1 มกราคม 2553 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2554 รวม 314 

วันทำการ ผลการศึกษา พบวา หลักทรัพย BBL KBANK และ TISCO มีความเส่ียงนอยกวาตลาด 

ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับอัตราผลตอบแทนของตลาด ในสัดสวน 

ที่นอยกวา โดยมีอัตราผลตอบแทนที่ตองการนอยกวาอัตราผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับ จึงควร

ตัดสินใจเลือกลงทุน ในทางตรงกันขาม หลักทรัพย CIMBT มีความเส่ียงนอยกวาตลาด ซึ่งมีอัตรา 

ผลตอบแทนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับอัตราผลตอบแทนของตลาด ในสัดสวนท่ีนอยกวา 

โดยมีอัตราผลตอบแทนที่ตองการมากกวาอัตราผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับเน่ืองจากการชดเชย
ความเส่ียงท่ีเปนระบบ จึงไมควรตัดสินใจเลือกลงทุน 

 ศศิธร กาญจนาประเสริฐ และกิตติพันธ คงสวัสดิ์เกียรติ (2555) ไดทำการศึกษา 

การเปรียบเทียบความเส่ียงและอัตราผลตอบแทน ของหลักทรัพยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การส่ือสาร โดยใชแบบจำลอง CAPM โดยมีวัตถุประสงคในการวิจัยเพ่ือ 1) ศึกษาเปรียบเทียบ 

ความเส่ียงและอัตราผลตอบแทนท่ีไดรับของหลักทรัพยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกับ
ความเส่ียงและอัตราผลตอบแทนท่ีไดรับของตลาด 2) ศึกษาเปรียบอัตราผลตอบท่ีตองการกับอัตรา

ผลตอบแทนที่คาดหวังของหลักทรัพยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งมีหลักทรัพย 

ในการศึกษา คือ หลักทรัพยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในตลาดหลักทรัพย 

แหงประเทศไทยโดยเลือกหลักทรัพยท่ีมีมูลคาตลาด (Market capitalization) สูงสุดมา 10 หลักทรัพย 
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ไดแก ADVANC, INTUCH, DTAC, TRUE, JAS, THCOM, SAMART, SIM, SAMTEL และ JMART 

ทำการศึกษาใชขอมูลทุติยภูมิเปนรายวัน ตั้งแตวันท่ี 13 พฤษภาคม 2553 ถึงวันท่ี 30 ธันวาคม 2554 

รวมเปนระยะเวลา 400 วันทำการ เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา ไดแก การวิเคราะหจากทฤษฎี CAPM 

(Capital Asset Pricing Model) ผลการศึกษาพบวา หลักทรัพยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การส่ือสารท่ีผูลงทุนควรจะลงทุนซื้อมี 9 หลักทรัพย คือ ADVANC, INTUCH, DTAC, JAS,THCOM, 

SAMART, SIM, SAMTEL และ JMART โดยหลักทรัพยเหลาน้ีมีมูลคาต่ำกวาท่ีควรจะเปน (Undervalued)

สวนหลักทรัพยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีผูลงทุนไมควรลงทุนซื้อมี 1 หลักทรัพย คือ 

TRUE โดยหลักทรัพยเหลาน้ีมีมูลคาสูงกวาท่ีควรจะเปน (Overvalued) 

 อนุธิดา มาสะอาด และกิตติพันธ คงสวัสดิ์เกียรติ (2555) ไดทำการศึกษาวิเคราะหอัตรา

ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพยกลุมธุรกิจบริการโดยใชทฤษฎีการตั้งราคา

หลักทรัพย (CAPM) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธของอัตราผลตอบแทน และ 

ความเสี่ยงจากการลงทุนหลักทรัพยกลุมธุรกิจบริการและเพ่ือเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน และ

ความเส่ียงของหลักทรัพยกลุมธุรกิจบริการกับอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงของตลาดหลักทรัพย 

แหงประเทศไทยและเพ่ือเปนแนวทางศึกษาในการตัดสินใจลงทุน จากการศึกษาขอมูลเก่ียวกับ 

กลุมหลักทรัพยประเภทตราสารทุน (หุนสามัญ) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ในหมวดธุรกิจบริการ จำนวน 5 หลักทรัพย ไดแก บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จำกัด (มหาชน), 

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด, บริษัทหางสรรพสินคาโรบินสัน จำกัด (มหาชน), บริษัท ซีพี ออลล 

จำกัด (มหาชน), บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอรจำกัด (มหาชน) ระหวางชวงวันท่ี 13 พฤษภาคม 

2553 จนถึงวันท่ี 30 ธันวาคม 2554 ผลการศึกษาพบวาหลักทรัพย BIGC, MAKRO, ROBINS, 

CPALL และ HMPRO มีคาสัมประสิทธ์ิเบตานอยกวา 1 แตมากกวา 0 มีความสัมพันธในเชิงบวก 

หลักทรัพยดังกลาวมีความเส่ียงนอยกวาตลาด ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนเปล่ียนแปลงไปในทิศทาง
เดียวกันกับอัตราผลตอบแทนของตลาด ในสัดสวนท่ีนอยกวาโดยมีอัตราผลตอบแทนท่ีตองการ 

นอยกวาอัตราผลตอบแทนท่ีคาดวาจะไดรบั นกัลงทุนจงึควรตัดสนิใจลงทนุหรือซือ้หลกัทรัพยเหลาน้ีไว 

 Weera Weerakhajornsak (2007) ไดศึกษางานวิจัยเร่ือง การต้ังราคาหลักทรัพยในกลุม
พลังงานโดยใชหลักฐานจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคในการวิจัย  

1) เพ่ือเปรียบเทียบระหวางอัตราผลตอบแทนที่ไดรับของหลักทรัพยกลุมพลังงานและอัตราผล

ตอบแทนที่ไดรับของตลาด 2) เพ่ือเปรียบเทียบระหวางความเส่ียงของหลักทรัพยกลุมพลังงานและ
ความเสี่ยงท่ีไดรับของตลาด 3) เพ่ือประเมินอัตราผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับและความเสี่ยงของ

หลักทรัพยกลุมพลังงานจาก CAPM โดยมีผลการวิจัยสรุป ดังน้ี หลักทรัพยกลุมพลังงานท่ีควร

ตัดสินใจขายหรือไมลงทุนมี 10 หลักทรัพย เปนหลักทรัพยในกลุม overvalued แสดงวาราคาตลาด

ของหลักทรัพยในปจจุบันสูงกวาราคาท่ีควรจะเปน คือ AI, BCP, EASTW, PICNI, PTTEP, RPC, 

SOLAR, SUSCO, TOP, IRPC หลักทรัพยกลุมพลังงานท่ีควรตัดสินใจซื้อหรือลงทุนมี 8 หลักทรัพย 
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เปนหลักทรัพยในกลุม undervalued แสดงวาราคาตลาดของหลักทรัพยในปจจุบันต่ำกวาราคาท่ีควร

จะเปน คือ BAFS, BANPU, EGCOMP, GLOW, LANNA, PTT, RATCH, SCG 

  

วิธีดำเนินการ 
 การกำหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีเปนกลุมหลักทรัพยประเภทตราสารทุน (หุนสามัญ) 

ในหมวดทรัพยากรพลังงานและสาธารณูปโภคท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

จำนวน 26 หลักทรัพย  

  กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี คือ กลุมหลักทรัพยประเภทตราสารทุน (หุนสามัญ) 

ในหมวดทรัพยากรพลังงานและสาธารณูปโภคท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

จำนวน 6 หลักทรัพย ไดแกบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน), 

บริษัท ผลิตไฟฟา จำกัด (มหาชน), บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท โกลว 

พลังงาน จำกัด (มหาชน),  บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไออารพีซี จำกัด  

(มหาชน) โดยทำการเก็บรวบรวมขอมูล ที่เปนราคาปดรายวันของหลักทรัพยในกลุมทรัพยากร

พลังงานและสาธารณูปโภคเลือกทำการศึกษา อัตราพันธบัตรตั๋วเงินคลังท่ีมีอายุ 1 ป และดัชนี

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET INDEX) ระหวางวันท่ี 4 มกราคม 2554 ถึงวันท่ี 28 ธันวาคม 

2555 จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ใชรูปแบบการกำหนดราคาสินทรัพยทุน (Capital 

Asset Pricing Model: CAPM) เปนเครื่องมือในการวิเคราะหขอมูลเพ่ือการเปรียบเทียบมูลคาของ

หลักทรัพยสำหรับตัดสินใจลงทุน 

 การรวบรวมขอมูล 

 ขอมูลสำหรับการศึกษาเปนขอมูลทุติยภูมิ แบบอนุกรมเวลา (Time Series Data) จัดเก็บ
ขอมูลเปนรายวันระหวางวันที่ 4 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2555 รวบรวมจากรายงาน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และรายงานจาก สมาคมตราสารหน้ีไทย ขอมูลท่ีรวบรวมมี ดังน้ี 

 1. รายงานการซ้ือขายหลักทรัพยในหมวดทรัพยากรพลังงานและสาธารณูปโภค 
(ราคาปดรายวัน) เพ่ือนำมาคำนวณหาอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย (Ri) 

 2. ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Index) รายวัน เพ่ือนำมาคำนวณหา

อัตราผลตอบแทนของตลาด (Rm) 

 3. รายงานอัตราดอกเบ้ียรายวันของต๋ัวเงินคลังรัฐบาลอายุ 1 ป เพ่ือใชเปนตัวแทนของ

อัตราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง (Rf) 
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 การวิเคราะหขอมูล 

 สำหรับการวิเคราะหขอมูลเปนการวิเคราะหเชิงพรรณนา อธิบายเก่ียวกับกรอบ 

แนวความคิด ทฤษฎี และคำจำกัดความท่ีเก่ียวของ และวิเคราะหเชิงปริมาณ ใชสูตรในการคำนวณ

หาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย คาสัมประสิทธ์ิเบตา และอัตราผลตอบแทน 

ที่ตองการ โดยใชรูปแบบจำลอง Capital Asset Pricing Model (CAPM) 
 

 สูตรในการคำนวณ 

 1. คำนวณหาอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย i แตละวัน (R
i
) โดยใชขอมูลปดของ

หลักทรัพยแตละวันทำการ 

 

 

  

 โดย P
t
     หมายถึง  ราคาปดของหลักทรัพย i ณ วันทำการ t 

   P
t-1

    หมายถึง  ราคาปดของหลักทรัพย i ณ วันทำการกอนหนา t 

 

 2. คำนวณหาอัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

   

 

 

 โดย SET Index
t
 หมายถึง ดัชนีตลาดหลักทรัพย ณ วันทำการ t 

   SET Index
t-1

 หมายถึง ดัชนีตลาดหลักทรัพย ณ วันทำการกอนหนา t 

 

 3. คำนวณหาความเส่ียงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย โดยใชคาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation :     ) 

 

 
 

 โดยท่ี R
i
   หมายถึง อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย i 

    R
i
  หมายถึง อัตราผลตอบแทนเฉล่ียของหลักทรัพย i 

    n   หมายถึง จำนวนวันทำการ 

 

  =   

Rm  =   * 100 

Ri  =   * 100 
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 4. คำนวณหาความเส่ียงของอัตราผลตอบแทนของตลาด โดยใชคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation:    ) 

 

 

 

 โดยท่ี R
m
   หมายถึง  อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย 

    R
m
   หมายถึง  อัตราผลตอบแทนเฉล่ียของตลาดหลักทรัพย 

    n   หมายถึง  จำนวนวันทำการ 

 

 5. คำนวณหาคาความแปรปรวนรวม (Covariance : COV) 

 

 

 

 6. คำนวณหาอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยที่ปราศจากความเส่ียง(Risk Free Rate: Rf)  

 7. คำนวณหาคาเบตาของหลักทรัพย 

   

 

   

 โดยท่ี COV
i,m

 หมายถึง   คาความแปรปรวนรวมระหวางอัตราผลตบแทนของ 

         หลักทรัพย i และอัตราผลตอบแทนของตลาด 

        2
m
   หมายถึง  คาความแปรปรวนของตลาดหลักทรัพย 

 

 8. คำนวณหาอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของหลักทรัพย i : E(R
i
) โดยใชแบบจำลอง 

การต้ังราคาหลักทรัพย (CAPM) 

 

 
 

E(Ri)  =  Rf + (Rm - Rf) i 

i  =    

  =   

COVi,m  =   
 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2555 
Vol.3 No. 1 January - June 2012 140

ผลการวิจัย 

  

 

ภาพที่ 1 แสดงอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยในกลุมพลังงานและสาธารณูปโภคในชวงระยะ 

 เวลาระหวาง 4 ม.ค. 2554 – 28 ธ.ค. 2555 

 จากภาพท่ี 1 ผลการศึกษาพบวา อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย มีคาเทากับ 

0.07% เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยในกลุมพลังงานและสาธารณูปโภค  

สามารถจำแนกออกไดเปน 2 กลุม ดังน้ี 1) หลักทรัพยที่ใหอัตราผลตอบแทนสูงกวาตลาด มีจำนวน 

5 หลักทรัพย คือ EASTW, EGCO, ESSO, GLOW และ GUNKUL ซ่ึงอัตราผลตอบแทนของ GUNKUL  

มีคาสูงที่สุดเทากับ 0.27% รองลงมาไดแก EASTW, GLOW, EGCO และ ESSO โดยมีคาอัตรา 

ผลตอบแทนเทากับ 0.15%, 0.12%, 0.08% และ 0.08% ตามลำดับ 2) หลักทรัพยที่ใหอัตรา 

ผลตอบแทนต่ำกวาตลาด มีจำนวน 1 หลักทรัพย คือ IRPC โดยอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยมี

คาเทากับ -0.06% 
   

ภาพที่ 2 แสดงความเสี่ยงของหลักทรัพยในกลุมพลังงานและสาธารณูปโภค ในชวงระยะเวลา 

 ระหวาง 4 ม.ค. 2554 – 28 ธ.ค. 2555 
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 จากภาพท่ี 2 แสดงถึงการเปรียบเทียบความเสี่ยงของตลาด กับความเสี่ยงของ

หลักทรัพยในกลุมพลังงานและสาธารณูปโภค ในชวงระยะเวลาระหวาง 4 ม.ค. 2554 – 28 ธ.ค. 

2555 ผลการศึกษาพบวา ความเส่ียงของตลาดหลักทรัพย มีคาเทากับ 1.15% เม่ือเปรียบเทียบกับ

ความเส่ียงของหลักทรัพยในกลุมพลังงานและสาธารณูปโภค สามารถจำแนกออกไดเพียงกลุมเดียว 

คือหลักทรัพยมีความเสี่ยงสูงกวาตลาด จำนวน 6 หลักทรัพย ไดแก GUNKUL, ESSO,  IRPC, 

GLOW , EASTW และ EGCO โดยความเส่ียงของหลักทรัพยมีคาเทากับ 2.95%, 2.66%, 2.29%, 

2.04%, 1.45%  และ1.22% ตามลำดับ 

 

ภาพที่ 3 แสดงคาสัมประสิทธ์ิเบตา (Beta Coefficient) ของหลักทรัพยในกลุมพลังงานและ 

 สาธารณูปโภค ในชวงระยะเวลาระหวาง 4 ม.ค. 2554 – 28 ธ.ค. 2555 

  จากภาพท่ี 3 แสดงการเปรียบเทียบคาสัมประสิทธ์ิเบตาของหลักทรัพยในกลุมพลังงาน
และสาธารณูปโภค ในชวงระยะเวลา 4 ม.ค. 2554 – 28 ธ.ค. 2555 พบวาหลักทรัพยทุกหลักทรัพยมี

คาสัมประสิทธ์ิเบตาเปนบวก ซึ่งหลักทรัพยที่มีคาสัมประสิทธ์ิเบตามากท่ีสุด คือ IRPC มีคาเทากับ 

1.5110 รองลงมา ไดแก ESSO, GUNKUL, GLOW, EASTW และ EGCO มีคาสัมประสิทธ์ิเบตา

เทากับ 1.3850, 0.9870, 0.6856, 0.4016 และ 0.3326 ตามลำดับ 
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ตารางที่ 1 แสดงการแบงแยกคาความเสี่ยงรวม (Total Risk) ของหลักทรัพยในกลุมพลังงานและ 

 สาธารณูปโภค ในชวงระยะเวลาระหวาง 4 ม.ค. 2554 –28 ธ.ค. 2555 

 
หลักทรัพย 

EASTW 

EGCO 

ESSO 

GLOW 

GUNKUL 

IRPC 

2.12 

1.50 

7.08 

4.18 

8.68 

5.23 

0.21 

0.15 

2.55 

0.62 

1.29 

3.03 

1.90 

1.35 

4.54 

3.55 

7.39 

2.20 

คาความเสี่ยง คาความเสี่ยงท่ีเปนระบบ คาความเส่ียงท่ีไมเปนระบบ 

 จากตารางท่ี 1 แสดงถึงการแบงแยกคาความเส่ียงรวมของหลักทรัพยในกลุมพลังงาน

และสาธารณูปโภค ในชวงระยะเวลา 4 ม.ค. 2554 – 28 ธ.ค. 2555 พบวา คาความเส่ียงรวมของ

หลักทรัพย GUNKUL มีคาสูงสุดเทากับ 8.68% รองลงมาไดแก ESSO, IRPC, GLOW, EASTW 

และ EGCO โดยมีคาความเส่ียงรวมเทากับ 7.08%, 5.23%, 4.18%, 2.12% และ 1.50% ตามลำดับ 

และจากการแบงแยกความเส่ียงรวม สามารถจัดจำแนกกลุมของหลักทรัพยออกได 2 กลุม ดงัน้ี 

         1) หลักทรัพยที่มีคาความเสี่ยงท่ีเปนระบบมากกวา คาความเส่ียงท่ีไมเปนระบบ 

มีจำนวน 1 หลักทรัพย ไดแก IRPC  

         2) หลักทรัพยที่มีคาความเส่ียงท่ีเปนระบบนอยกวา คาความเส่ียงท่ีไมเปนระบบ 

มีจำนวน 5 หลักทรัพย ไดแก EASTW, EGCO, ESSO, GLOW และ GUNKUL 

 
ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยในกลุมพลังงานและสาธารณูปโภค   

 เพ่ือการตัดสนิใจสำหรบัการลงทุนในชวงระยะเวลาระหวาง 4 ม.ค. 2554 – 28 ธ.ค. 2555 

หลักทรัพย 

EASTW 

EGCO 
ESSO 

GLOW 

GUNKUL 

IRPC 

45.55 

23.82 
14.13 

30.99 

72.74 
-17.33 

8.10 

7.25 

20.35 

11.64 

15.39 
21.29 

Undervalued 

Undervalued 

Overvalued 
Undervalued 

Undervalued 

Overvalued 

คาความเสี่ยง คาความเสี่ยงท่ีเปนระบบ คาความเส่ียงท่ีไมเปนระบบ 
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 จากตารางที่ 2 จะเห็นไดวา เมื่อนำอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริง (R
i
) กับอัตรา 

ผลตอบแทนท่ีคาดหวัง ตามทฤษฎี CAPM (E(R
i
)) มาเปรียบเทียบกัน โดยหลักทรัพยที่นักลงทุน

ตัดสินใจลงทุนน้ัน เปนหลักทรัพยท่ีอัตราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง (R
i
) > อัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวัง  

E(R
i
) แสดงวาเปนหลักทรัพยที่มีราคาต่ำกวาท่ีควรจะเปนขณะท่ีหลักทรัพยที่นักลงทุนไมตัดสินใจ

ลงทุนเปนหลักทรัพยที่อัตราผลตอบแทนท่ีเกิดขึ้นจริง (R
i
) < อัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวัง E(R

i
) แสดง

วาเปนหลักทรัพยที่มีราคาสูงกวาท่ีควรจะเปน ซึ่งสามารถสรุปการตัดสินใจลงทุนไดดังน้ี 

 1) หลักทรัพยที่นักลงทุนตัดสินใจซื้อหรือลงทุน เปนหลักทรัพยกลุม Undervalued  

มีจำนวน 4 หลักทรัพย ไดแก EASTW, EGCO, GLOW และ GUNKUL  

 2) หลักทรัพยที่มีนักลงทุนตัดสินใจขาย เปนหลักทรัพยกลุม Overvalued มีจำนวน  

2 หลักทรัพย คือ ESSO และ IRPC 

 

 

ภาพที่ 4  แสดงการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนท่ีตองการกับอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวัง 

 จากตารางท่ี 2 สามารถนำมาสรางเสน Security Market Line (SML) ไดแสดงในภาพท่ี 

4 จากภาพแสดงใหเห็นวาหลักทรัพยที่อยูเหนือเสน SML ไดแก GUNKUL, EASTW, GLOW และ 

EGCO เปนหลักทรัพยที่นาลงทุน สวนหลักทรัพยที่อยูต่ำกวาเสน SLM ไดแก ESSO และ IRPC เปน
หลักทรัพยที่ไมนาลงทุน 
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อภิปรายผล 

  จากผลการวิเคราะหตามตัวแบบกำหนดราคาหลักทรัพยนั้น มีหลักทรัพยที่นักลงทุนควร

ซื้อมี 4 หลักทรัพย คือ  EASTW, EGCO, GLOW และ GUNKUL และมีเพียง 2 หลักทรัพยที่ไมควร

ซื้อ คือ ESSO และ IRPC ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ Weera Weerakhajornsak (2007) 

ไดศึกษางานวิจัยเร่ืองการต้ังราคาหลักทรัพยในกลุมพลังงานโดยใชหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย 

แหงประเทศไทย  ผลการศึกษาสรุปไดวาหลักทรัพยกลุมพลังงานท่ีควรตัดสินใจขายหรือไมลงทุน 

มี 10 หลักทรัพย เปนหลักทรัพยในกลุม overvalued แสดงวาราคาตลาดของหลักทรัพยในปจจุบัน

สูงกวาราคาท่ีควรจะเปน คือ AI, BCP, EASTW, PICNI, PTTEP, RPC, SOLAR, SUSCO, TOP, 

IRPC หลักทรัพยกลุมพลังงานท่ีควรตัดสินใจซื้อหรือลงทุนมี 8 หลักทรัพย เปนหลักทรัพยในกลุม 

undervalued แสดงวาราคาตลาดของหลักทรัพยในปจจุบันต่ำกวาราคาท่ีควรจะเปน คือ BAFS, 

BANPU, EGCOMP, GLOW, LANNA, PTT, RATCH, SCG 

 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะจากการวิจัยในคร้ังน้ี  

 1. การศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพยโดยแบบ

จำลองการตั้งราคาหลักทรัพย CAPM ในหลักทรัพยกลุมพลังและสาธารณูปโภคในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยเพียงกลุมเดียว ผูลงทุนควรท่ีจะกระจายการลงทุนไปในหลักทรัพยกลุมอื่น ๆ เพ่ือลด

ความเส่ียงในการลงทุนในหลักทรัพย  

 2. อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย แมวาจะเปนอุตสาหกรรมเดียวกันในชวงเวลา

เดียวกัน ในภาวะเศรษฐกิจเดียวกัน อาจใหอัตราผลตอบแทนตางกันได ซึ่งขอมูลมีสวนสำคัญสำหรับ
การวางแผนการลงทุน การตัดสินใจลงทุนผูลงทุนควรท่ีจะตองศึกษาขอมูลอื่น ๆ ประกอบดวย เชน

วิเคราะหภาวะเศรษฐกิจ วิเคราะหภาวะอุตสาหกรรม และวิเคราะหปจจัยพ้ืนฐานของหลักทรัพยหรือ

ปจจัยอ่ืน ๆ ที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพย เพ่ือลดความเส่ียงในการลงทุนในหลักทรัพย 

 
 ขอเสนอแนะสำหรับการศึกษาในคร้ังตอไป  

 1. การศึกษาคร้ังน้ีไดทำการศึกษาความเส่ียงท่ีเปนระบบซ่ึงเปนความเส่ียงท่ีนักลงทุน 

ไมสามารถหลีกเล่ียงไดเทาน้ันในการศึกษาคร้ังตอไปควรศึกษาความเส่ียงท่ีเปนระบบและไมเปน
ระบบ เพ่ือจะไดรับทราบถึงความเส่ียงท่ีแทจริงของหลักทรัพยนั้นวาเกิดจากความเส่ียงภายในธุรกิจ 

หรือความเส่ียงอันเกิดจากการเปล่ียนแปลงปจจัยแวดลอมภายนอก เพ่ือใชเปนขอมูลในการพิจารณา
ตัดสินใจเลือกลงทุน    
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)

 2. ควรศึกษาวิเคราะหการลงทุนในหลักทรัพยกลุมอืน่ๆ ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

โดยไปลงทุนในหลักทรัพยกลุมอื่นดวย เพ่ือเปนการกระจายความเส่ียงจากการลงทุนในหลักทรัพย

กลุมพลังงานและสาธารณูปโภคเพียงกลุมเดียว 

 3. ผูศึกษาอาจใชทฤษฎีและแนวคิดอื่นๆ เชน ทฤษฎีการเก็งกำไรราคา (Abritage 

Pricing Theory: APT) มาใชในการหาคำตอบใหแมนยำมากย่ิงขึ้น เน่ืองจากสถานการณที่แตกตาง

กันออกไป อาจสงผลตอการตัดสินใจและพฤติกรรมของนักลงทุนท่ีเปลี่ยนไป 

 

สรุป 
   1. อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย มคีาเทากับ 0.07% โดยเมือ่ทำการเปรียบเทียบ

กับอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยในกลุมพลังงานและสาธารณูปโภค สามารถจำแนกออกไดเปน 

2 กลุม คือ หลักทรัพยที่ใหอัตราผลตอบแทนสูงกวาตลาด มีจำนวน 5 หลักทรัพย คือ EASTW, 

EGCO, ESSO, GLOW และ GUNKUL ขณะท่ีหลักทรัพยที่ใหอัตราผลตอบแทนต่ำกวาตลาด  

มีจำนวน 1 หลักทรัพย คือ IRPC ความเส่ียงของตลาดหลักทรัพย มีคาเทากับ 1.15% โดยเม่ือทำการ

เปรียบเทียบกับความเสี่ยงของหลักทรัพยในกลุมพลังงานและสาธารณูปโภคน้ันหลักทรัพยทั้ง 6 ตัว 

เปนหลักทรัพยที่มีความเส่ียงสูงกวาตลาด ไดแก GUNKUL, ESSO, IRPC, GLOW, EASTW และ 

EGCO 

  2. หลักทรัพยทุกหลักทรัพย มีคาสัมประสิทธ์ิเบตา (Beta Coefficient;   ) เปนบวก  

กลาวคือ อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกับอัตราผลตอบแทนของ

ตลาด หลักทรัพยที่มีคาสัมประสิทธ์ิเบตา > 1 และมีความสัมพันธเชิงบวกมี 2 หลักทรัพย คือ IRPC

และ ESSO สวนหลักทรัพยที่มีสัมประสิทธ์ิเบตา < 1 และมีความสัมพันธในเชิงบวก มี 4 หลักทรัพย 

คือ GUNKUL, GLOW, EASTW และ EGCO การแบงแยกความเส่ียงรวม (total risk) จำแนกตาม

สัดสวนของคาความเส่ียงท่ีเปนระบบ และคาความเส่ียงท่ีไมเปนระบบ สามารถแบงออกไดเปน  
2 กลุม คือ หลักทรัพยที่มีคาความเส่ียงท่ีเปนระบบมากกวา คาความเส่ียงท่ีไมเปนระบบ มีจำนวน  

1 หลักทรัพย ไดแก IRPC สวนหลักทรัพยที่มีคาความเส่ียงท่ีเปนระบบนอยกวาคาความเส่ียงท่ีไมเปน

ระบบ มีจำนวน 5 หลักทรัพย ไดแก EASTW,  EGCO,  ESSO,  GLOW และ GUNKUL 
  3. หลักทรัพยที่นักลงทุนตัดสินใจลงทุน มีจำนวน 4 หลักทรัพย ไดแก EASTW, EGCO, 

GLOW และ GUNKUL เน่ืองจากหลักทรัพยเหลาน้ีเปนหลักทรัพยที่มีราคาต่ำกวาท่ีควรจะเปน เมื่อ
เทียบกับอัตราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง ณ ระดับความเส่ียงเดียวกันกับเสนตลาดหลักทรัพย ขณะท่ี

หลักทรัพยท่ีนักลงทุนไมตัดสินใจลงทุน มีจำนวน จำนวน 2 หลักทรัพย คือ ESSO และ IRPC เน่ืองจาก

เปนหลักทรัพยที่มีราคาสูงกวาท่ีควรจะเปน เมื่อเทียบกับอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริง ณ ระดับ

ความเส่ียงเดียวกันกับเสนตลาดหลักทรัพย 
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การศึกษาเปรียบเทียบความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย 
ในตลาด เอ็ม เอ ไอ (MAI)  โดยใชแบบจำลอง CAPM:  

กรณีศึกษาหลักทรัพย CIG, IRCP, QLT, TRC, TRT, และ KASET 
 

THE COMPARATIVE STUDY OF RISK AND RATES OF RETURN 
ON THE SECURITIES IN THE MARKET FOR ALTERNATIVE INVESTMENT  

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

OF CIG, IRCP, QLT, TRC, TRT, and KASET    

 

อนงคนาฎย  นวลละออง/ANONGNART  NUALAONG1     

กิตติพันธ  คงสวัสดิ์เกียรติ/KITTIPHUN  KHONGSAWATKIAT2  

 

บทคัดยอ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอัตราผลตอบแทน 

ของการลงทุนในหลักทรัพยในตลาด เอ็ม เอ ไอ (MAI) กับความเส่ียงและอัตราผลตอบแทน 

ของตลาด และเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนท่ีตองการกับอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวัง

ของหลักทรัพยในตลาด เอ็ม เอ ไอ (MAI) โดยใชแบบจำลองการกำหนดราคาหลักทรัพย Capital 

Asset Pricing Model (CAPM) ซึ่งจะทำการศึกษาหลักทรัพยในตลาด เอ็ม เอ ไอ (MAI) จำนวน  

6 หลักทรัพย คือ (1) CIG : บริษัท ซี.ไอ.กรุป จำกัด (มหาชน)  (2) IRCP : บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล  
รีเสริช คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (3) QLT : บริษัท ควอลีเทค จำกัด (มหาชน) (4) TRC : บริษัท  

ทีอารซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (5)TRT : บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)  (6) KASET : บริษัท 

ไทยฮา จำกัด (มหาชน)ทำการเก็บรวบรวมขอมูลเปนรายวัน (Daily Data) ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 

2554 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 รวมเปนระยะเวลา 489 วันทำการ เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคือ 
แบบจำลองการกำหนดราคาหลักทรัพย Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

 ผลการศึกษาพบวา หลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI) มีอัตราผลตอบแทน

ของหลักทรัพยกลุมที่มากกวาตลาด ไดแก หลักทรัพย QLT และ TRC สวนกลุมที่นอยกวาตลาด 
ไดแกหลักทรัพย CIG, IRCP, TRT และ KASET จากการศึกษาความเส่ียงของหลักทรัพย มคีวามเส่ียง

1นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โครงการบริหารธุรกิจสำหรับผูจัดการยุคใหม มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
2อาจารยพิเศษโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผูจัดการยุคใหม มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
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สูงกวาตลาดท้ัง 6 หลักทรัพย และจากการศึกษาคาสัมประสิทธ์ิเบตาของหลักทรัพยในตลาด เอ็ม เอ 

ไอ (MAI) กับคาสัมประสิทธ์ิเบตาของตลาด มีคาสัมประสิทธเบตานอยกวา 1 และมีความสัมพันธกัน

ในเชิงบวกท้ัง 6 หลักทรัพย คือ CIG, IRCP, QLT, TRC, TRT และ KASET ซึ่งหลักทรัพยเหลาน้ี 

เปนหลักทรัพยเชิงรับ (Defensive Stock) หลักทรัพยในตลาด เอ็ม เอ ไอ (MAI) ที่นักลงทุน 

ควรจะลงทุนซื้อ (Undervalued) เปนหลักทรัพยที่ต่ำกวาท่ีควรจะเปน เม่ือเปรียบเทียบกับอัตรา 

ผลตอบแทนท่ีตองการ ณ ระดับความเส่ียงเดียวกันกับเสนตลาดหลักทรัพย มีจำนวน 2 หลักทรัพย 

คือ QLT และ TRC สวนหลักทรัพยที่นักลงทุนควรจะขาย (Overvalued) เปนหลักทรัพยที่สูงกวา 

ที่ควรจะเปนเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนที่ตองการ ณ ระดับความเสี่ยงเดียวกันกับ 

เสนตลาดหลักทรัพย มีจำนวน 4 หลักทรัพย คือ CIG, IRCP, TRT และ KASET 

 

คำสำคัญ: ตลาด เอ็ม เอ ไอ (MAI), ความเสี่ยง, อัตราผลตอบแทน, ทฤษฎีการต้ังราคาหลักทรัพย 

Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

 

ABSTRACT 

 The purposes of the study are, first to compare risk and rate of return on 

securities investment between Market alternative investment (MAI) and market rate, second  

to compare require rate of return and expected rate of return on securities investment  

in Market alternative investment (MAI) under the capital Asset Pricing Model (CAPM).  

The securities selected are CIG: CIG group Public Company Limited, IRPC: IRPC Public 

Company Limited, QLT: Qualitech Public Company Limited, TRC: TRC Construction Public 

Company Limited, TRT: Tirathai Public Company Limited and KASET: Thai Ha Public 

Company Limited respectively. Data collected by using closing stock price daily report  
of listing securities in the Market alternative investment (MAI) during 01 January 2011 to 31 

December 2012, total 489 official working days.  

 The results showed that when compare to market rate the securities that have 

higher rate of return than market rate are QLT and TRC, while the securities that have 

lower rate of return than market rate are CIG, IRCP, TRT and KASET. Further to risk studying, 
indicated that all 6 securities have higher risk if invested in market. Regarding to Beta 

Coefficient between Market alternative investment (MAI) and market rate found that Beta 

Coefficient is less than 1 and there is positive relationship with all 6 securities ; CIG, IRCP, 
QLT, TRC, TRT, and KASET. These all securities are performed as defensive stock. As the 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2555 
Vol.3 No. 1 January - June 2012 150

result, the securities that should be invested due to undervalued when compare to rate of 

return by using Exchange Securities Market Line (SML) are QLT and TRC, while the 

securities that should not be invested due to overvalued when compare to rate of return by 

using Exchange Securities Market Line (SML) are CIG, IRCP, TRT and KASET. 

  

Keywords: Market Alternative Investment (MAI), Risk, Rate of Return, Capital Asset Pricing 

Model (CAPM) 

 

บทนำ 

 กลุมตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI) เปนหลักทรัพยกลุมหนึ่งที่นาสนใจสำหรับ 

นักลงทุนรุนใหมที่มีความเขาใจในธุรกิจ และการลงทุนไดเปนสวนหน่ึงของตลาดทุน สำหรับ

ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI) หรือ (Market for Alternative Investment; MAI) นั้น 

ทางตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดเปนผูจัดตั้งข้ึน เพ่ือเปนตลาดหลักทรัพยแหงท่ีสองของ

ประเทศไทย เปนตลาดทางเลือกในการระดมทุนระยะยาวของธุรกิจ มีจุดประสงคการทำงาน 

โดยท่ัวไป เหมือนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) คือ ทำหนาท่ีเปนตลาดทุน เพ่ือให

กิจการตางๆ สามารถระดมเงินทุนเพ่ิมเติมจากสาธารณะได แตตลาดใหมนี้ จะเนนไปท่ีกิจการขนาด

กลางและขนาดยอม (เอสเอ็มอี - SME) และกิจการเก่ียวกับนวัตกรรม และผูวิจัยทำการศึกษา

หลักทรัพยในตลาด เอ็ม เอ ไอ (MAI) จำนวน 6 หลักทรัพย คือ CIG, IRCP, QLT, TRC, TRT, และ 

KASET และเหตุผลท่ีเลือกหลักทรัพยทั้ง 6 หลักทรัพยนี้ เพราะประกอบธุรกิจท่ีแตกตางกัน 

โดยทำการศึกษาเก่ียวกับคาความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย วา 

ผลตอบแทนควรจะเปนเทาไหรเพ่ือเปนการชดเชยความเสี่ยงท่ีเพ่ิมขึ้นจากการขยายการลงทุน 

ของกิจการท่ีประกอบธุรกิจแตกตางกัน   

 อนึง่แนวคิดการใชทฤษฎีการต้ังราคาหลักทรัพย (Capital Asset Pricing Model; CAPM) 
เปนแนวคิดในการพิจาณา ซึ่งผูลงทุนสามารถกำหนดไดวา หลักทรัพยที่วิเคราะหนั้น มีราคาตลาด 

สูงกวาท่ีควรจะเปน (Overvalued) หรือมีราคาตลาดต่ำกวาท่ีควรจะเปน (Undervalued) ดังน้ัน

สำหรับหลักทรัพยใดที่ใชคาสัมประสิทธ์ิ (   ) เปนคาท่ีบอกถึงความเส่ียงท่ีเปนระบบ (Systematic 
Risk) โดยเปรียบเทียบกับความเส่ียงของตลาดหลักทรัพยหรือเปนการวัดความออนไหวของอัตราผล

ตอบแทนของหลักทรัพยใดกับความเสี่ยงของตลาด เพ่ือดูความสัมพันธระหวางอัตราผลตอบแทน

ของหลักทรัพยที่คาดหวังจะเกิดการเปล่ียนแปลงอยางไรในระดับอัตราผลตอบแทนของตลาดท่ีมี 

การเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 

 

)
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วัตถุประสงค 

 1.  เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอัตราผลตอบแทนท่ีไดรับของหลักทรัพย 
ในตลาด เอ็ม เอ ไอ (MAI) กับความเส่ียงและอัตราผลตอบแทนของตลาด 
 2.  เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนท่ีตองการกับอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวัง
ของหลักทรัพยในตลาด เอ็ม เอ ไอ (MAI) โดยใชแบบจำลองการกำหนดราคาหลักทรัพย Capital 
Asset Pricing Model (CAPM) 

 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1.  เพ่ือใหนักลงทุนสามารถพยากรณระดับความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนจากการ

ลงทุนมาประกอบการตัดสินใจ ในการเลือกลงทุนในหลักทรัพยในตลาด เอ็ม เอ ไอ (MAI)   

 2.  เพ่ือใหนักลงทุนสามารถนำผลการวิเคราะหมาใชเพ่ือวางแผนกลยุทธสำหรับ 

การลงทุนในหลักทรัพยในตลาด เอ็ม เอ ไอ (MAI)  

  
แนวคิดทางทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 แนวคิดทางทฤษฎีที่เก่ียวของกับการลงทุนในหลักทรัพยโดยเฉพาะความเส่ียงกับอัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุน ความสัมพันธระหวางความเส่ียงและอัตราผลตอบแทน โดยใชรูปแบบ
จำลองการต้ังราคาหลักทรัพย (Capital Asset Pricing Model; CAPM) 

 ทฤษฎีการลงทุน (Investment)  
 การลงทุน (Investment) หมายถึง การกันเงินไวจำนวนหน่ึง ในชวงระยะเวลาหน่ึง เพ่ือ
กอใหเกิดกระแสเงินสดรับในอนาคตซึ่งจะชดเชยใหแกผูกันเงิน โดยกระแสเงินสดรับนี้ควรคุมกับ
อัตราเงินเฟอ และคุมกับความไมแนนอนท่ีจะเกิดขึ้นกับกระแสเงินสดรับในอนาคต (จิรัตน สังขแกว, 
2544: 7 อางอิงจาก Reilly, 1992) 

 ความเสี่ยงของการลงทุนในหลักทรัพย (Investment Risk) 
 ความเส่ียง (Risk) คือ โอกาสท่ีจะสูญเสียของบางส่ิงบางอยาง ในขณะท่ีนักลงทุนกำลัง
จะพิจารณาจะลงทุนในหลักทรัพย มักจะพบปญหาท่ีโตแยงกันอยู 2 ประเภท คือ ความปลอดภัยของ
เงินลงทุนกับอัตราผลตอบแทนที่ตองการจะไดรับจากเงินลงทุนนั้น ถาความปลอดภัยของเงินทุน 
ย่ิงลดนอยลงเทาใด หรือกลาวอีกนัยหน่ึงวาความเส่ียงเพ่ิมขึ้น อัตราผลตอบแทนท่ีตองการจาก 
เงินลงทุนจำนวนน้ันยอมสูงขึ้น (กฤตวร ตังประเสริฐผล, 2553) 
 ความเส่ียง (Risk) หรือ ความเส่ียงจากการลงทุน (Investment Risk) หมายถึง ความ 
ไมแนนอนในการไดรับเงินทุนคืนและไดรับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนตามท่ีคาดหวังไว เปน 
ความเส่ียงจากการท่ีไดรับผลตอบแทนเปน 0 หรือต่ำกวา หรือสูงกวาท่ีประมาณการไว หรือไม
ประสบผลสำเร็จตามเปาหมาย ความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งกลาวถึงในที่นี้ คือ ความเสี่ยงดานราคา 
(Price Risk) หมายถึง โอกาสท่ีราคาของหลักทรัพยที่ลงทุนจะเปล่ียนแปลงและใหอัตราผลตอบแทน
ที่ไดรับตางจากอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวัง (วิไลพรรณ ตาริชกุล, 2551) 

 ประเภทของความเสี่ยง แบงเปน 2 ประเภท คือ (Ben-Horim & Levy, 1980: 289 
อางถึงใน วิไลพรรณ  ตาริชกุล, 2551) 
 1. ความเส่ียงท่ีเปนระบบ (systematic risk) เปนความเส่ียงท่ีไมสามารถขจัดไดโดย
การกระจายการลงทุน คือ กิจการไมสามารถควบคุมไดและสงผลกระทบตอราคาหลักทรัพย ไดแก 
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ความเสี่ยงท่ีเกิดจากภัยสงคราม ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ การเปล่ียนแปลงของระดับอัตราดอกเบ้ีย  
การเปล่ียนแปลงของราคาสินคา การเปล่ียนแปลงทัศนคติของนักลงทุน เปนตน 
 2. ความเส่ียงท่ีไมเปนระบบ (unsystematic risk) เปนความเส่ียงท่ีนักลงทุนสามารถ
ขจัดได (washed out) ดวยการกระจายการลงทุน ความเส่ียงน้ีเกิดจากภายในกิจการเอง เชน  
ความผันแปรของกำไร ที่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอมทางธุรกิจ การเปล่ียนแปลง

โครงสรางเงินทุนของกิจการ เปนตน 

 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 

 อัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวัง หมายถึง อัตราผลตอบแทนท่ีผูลงทุนคาดวาจะไดรับจาก

การลงทุนในรูปผลตอบแทน ที่จะทำใหผูลงทุนมีความมั่งคั่งสูงขึ้น ซึ่งการลงทุนใดๆ ก็ตาม ผูลงทุนจะ

คาดหวังอัตราผลตอบแทนท่ีจะชดเชยกับการเล่ือนการบริโภคของผูลงทุนออกไปในอนาคต (ฐิติพงศ  

พรลิลิตประเสริฐ, 2554) 

 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน หมายถึง ผลตอบแทนท่ีไดรับจากหลักทรัพยที่ไดลงทุน

ตลอดระยะเวลาหน่ึงท่ีผูลงทุนครอบครองกรรมสิทธ์ิหรือถือครองหลักทรัพยนั้นไวซึ่งผลตอบแทนน้ี

ประกอบดวย 2 สวน ไดแก กำไรสวนเกินทุน (Capital Gain) และเงินปนผล (Dividend) (จิรัตน  

สังขแกว, 2544) 

 แบบจำลองการตั้งราคาหลักทรัพย (Capital Asset Pricing Model; CAPM) 

 คาสัมประสิทธ์ิเบตาหรือคาเบตาจะแสดงใหทราบถึงระดับและทิศทางการเปล่ียนแปลง

ของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทน

ของตลาด 

 การคำนวณสัมประสิทธ์ิเบตาเพ่ือวัดความเสี่ยงท่ีเปนระบบ การคำนวณสัมประสิทธ์ิ
เบตาตามกรอบแนวคิด Market Model มี 2 วิธี คือ (1) การนำคาความแปรปรวนรวม (Covariance) 
อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยนั้นกับตลาดหารดวยคาความแปรปรวนของตลาด และ (2) การนำ

ขอมูลในอดีตมาหาคาความสัมพันธถดถอยเชิงเสนตรงดวยวิธีกำลังสองนอยท่ีสุด (Ordinary Least 

Square; OLS)  

 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 กิตติพันธ คงสวัสดิ์เกียรติ (2556) ไดศึกษาเร่ืองการวิเคราะหอัตราผลตอบแทนและ 

ความเสี่ยงจากการลงทุนหลักทรัพยกลุมวัสดุกอสรางโดยใช แบบจำลองการตั้งราคาหลักทรัพย 
(CAPM) มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาดังน้ี (1) เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธของอัตราผลตอบแทน และ

ความเส่ียงจากการลงทุนหลักทรัพยกลุมอสังหาริมทรัพยหมวดวัสดุกอสราง (2) เพ่ือเปรียบเทียบ

อัตราผลตอบแทน และความเสี่ยงของหลักทรัพยกลุมอสังหาริมทรัพยหมวดวัสดุกอสรางกับอัตรา 

ผลตอบแทน และความเส่ียงของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ (3) เพ่ือเปนแนวทางศึกษา 
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ในการตัดสินใจลงทุน ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ หลักทรัพยกลุมวัสดุกอสรางท่ีอัตราผลตอบแทนที่

ตองการสูงกวาอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังมี 5 หลักทรัพย เรียงตามลําดับคือ GEN, TASCO, 

TPIPL, KWH และ SCC ซึ่งเปนหลักทรัพยในกลุม Overvalued หลักทรัพยกลุมวัสดุกอสรางท่ีมี

อัตราผลตอบแทนที่ตองการต่ำกวาอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังมี 13 หลักทรัพย เรียงตามลําดับคือ 

SCP, Q-CON, DCON, CCP, UMI, DRT, TCMC, RCI, TGCI, SCCC, SUPER, VNG และ DCC 

ซึ่งเปนหลักทรัพยในกลุม Undervalued 

 ศศิธร กาญจนาประเสริฐ และกิตติพันธ คงสวัสดิ์เกียรติ (2555) ศึกษาเปรียบเทียบ 

ความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทน ของหลักทรัพยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยใช

แบบจำลอง CAPM โดยมีวัตถุประสงคในการวิจัย 1) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอัตรา 

ผลตอบแทนท่ีไดรับของหลักทรัพยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกับความเส่ียงและอัตรา

ผลตอบแทนท่ีไดรับของตลาด 2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนท่ีตองการกับอัตรา 

ผลตอบแทนที่คาดหวังของหลักทรัพยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สรุปผลการศึกษา

พบวา หลักทรัพยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีผูลงทุนควรจะลงทุนซื้อมี 9 หลักทรัพย 

คือ ADVANC, INTUCH, DATAC, JAS, THCOM, SAMART, SIM, SAMTEL และ JMART โดย

หลักทรัพยเหลาน้ีมีมูลคาต่ำกวาท่ีควรจะเปน (Undervalued) สวนหลักทรัพยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสารที่มีมูลคาสูงกวาท่ีควรจะเปน (Overvalued) มี 1 หลักทรัพย คือ TRUE  

 ธีระ ลัมประเสริฐ และกิตติพันธ คงสวัสดิ์เกียรติ (2555) ศึกษาการวิเคราะหอัตราผล

ตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนในหลักทรัพยหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค โดยใช 

ตัวแบบจำลองการกำหนดราคาหลักทรัพย และหลักทรัพยที่ใชในการวิจัย จำนวน 5 หลักทรัพย 

ไดแก PTT, BANPU, IRPC, ESSO และ TOP โดยพิจารณาถึงความสัมพันธระหวางอัตราผลตอบแทน

ของหลักทรัพยกับอัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และประเมินมูลคาของ
หลักทรัพยเพ่ือใชในการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน และใชขอมูลอัตราดอกเบี้ยของตั๋วเงินคลัง

รัฐบาลอายุ 1 ป เปนตัวแทนของอัตราผลตอบแทนหลักทรัพยที่ปราศจากความเส่ียง ผลการศึกษา

สรปุไดวา อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวังตามแบบจำลอง CAPM  หลกัทรัพยทีม่รีาคาต่ำกวาความเปนจรงิ 
(Undervalued) มี 1 หลักทรัพย คือ ESSO ซึ่งเปนหลักทรัพยที่นักลงทุนสามารถลงทุนได สวน

หลักทรัพยที่มีราคาตลาดสูงกวาความเปนจริง (Overvalued) ไดแก PTT, BANPU, IRPC และ TOP 

ซึ่งนักลงทุนควรหลีกเล่ียงท่ีจะซื้อหรือถือครองหลักทรัพย 
 กิตติยาพร คชาอนันต และกิตติพันธ คงสวัสดิ์เกียรติ (2555) ศึกษาวิเคราะหอัตรา 

ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพยกลุมธนาคารพาณิชยโดยใหทฤษฎีการตั้ง

ราคาหลักทรัพย (CAPM) และหลักทรัพยที่ใชในการวิจัย จำนวน 5 หลักทรัพย ไดแก BBL, KBANK, 

KTB, SCB และ TMB โดยเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงของการลงทุนในหลักทรัพย

กลุมธนาคารพาณิชยกับอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงของตลาด และเปรียบเทียบอัตรา 
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ผลตอบแทนท่ีคาดวาจะไดรับกับอัตราผลตอบแทนท่ีตองการ ในการชดเชยความเส่ียงของหลักทรัพย 

กลุมธนาคารพาณิชย โดยใชเสนตลาดหลักทรัพย Securities Market Line (SML) หรือแบบจำลอง

การต้ังราคาหลักทรัพย (CAPM) ในการตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพยโดยใชราคาปดของหลักทรัพย

และดัชนีราคาตลาด SET 100 และอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล อายุ 1 ป แทนหลักทรัพย 

ที่ปราศจากความเส่ียง ผลการศึกษาสรุปไดวา หลักทรัพย BBL, KBANK, KTB, SCB และ TMB 

มีคาสัมประสิทธ์ิเบตานอยกวา 1 แตมากกวา 0 มีความสัมพันธในเชิงบวก หลักทรัพยดังกลาว 

มีความเส่ียงนอยกวาตลาด ซึ่งแสดงวาผลตอบแทนของหลักทรัพยนั้นมีการเปล่ียนแปลงไปใน

ทิศทางเดียวกับผลตอบแทนของตลาด ในสัดสวนท่ีนอยกวา กลาวไดวาเปนหลักทรัพยเชิงรับ 

(defensive security) โดยมีอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังมากกวา อัตราผลตอบแทนท่ีตองการ ดังน้ัน

นกัลงทุนควรตัดสนิใจลงทนุหรือซือ้หลกัทรัพยนัน้ไว เพราะหลักทรัพยดงักลาวมีโอกาสจะปรับตวัสูงขึน้ 

 กฤตวร ตังประเสริฐผล (2553) ไดศึกษางานวิจัยเร่ือง การวิเคราะหอัตราผลตอบแทน 

ความเส่ียง และการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยกลุมธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร โดยมี

วัตถุประสงคในการวิจัย 1) เพ่ือหามูลคาท่ีแทจริงของหลักทรัพย (intrinsic value) เปรียบเทียบกับ

ราคาตลาด 2) เพ่ือศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนในหลักทรัพย 3) เพ่ือใชเปน

แนวทางในการตัดสินใจเลือกลงทุนในหลักทรัพย โดยมีผลการวิจัยสรุป ดังน้ี พบวาหลักทรัพย TVO, 

SSC, GFPT เม่ือนำราคาหุนท่ีเหมาะสมมาเปรียบเทียบกับราคาของตลาดหลักทรัพยแลว ราคา

หลักทรัพยเกิด Undervalue คือราคาหุนสามัญท่ีซื้อขายในตลาดต่ำเกินกวามูลคาท่ีแทจริงที่คำนวณ

ได นักลงทุนจึงควรซ้ือหุนของบริษัทเหลาน้ี เพราะราคาจะปรับตัวสูงข้ึน สวนหลักทรัพย CPF, TUF, 

STA, MINT, KSL, OISHI, TF เม่ือนำราคาหุนท่ีเหมาะสมมาเปรียบเทียบกับราคาของตลาดหลักทรัพย

แลว ราคาหลักทรัพยเกิด Overvalue คือ ราคาหุนสามัญท่ีซื้อขายในตลาดสูงเกินกวามูลคาท่ีแทจริง

ที่คำนวณได นักลงทุนจึงควรขายหุนของบริษัทเหลาน้ี เพราะราคาจะปรับตัวต่ำลงมา  
 วิไลพรรณ ตาริชกุล (2551) ไดศึกษางานวิจัยเร่ือง รูปแบบจำลอง CAPM การศึกษา

เปรียบเทียบ ความเส่ียงและอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยกลุมธนาคาร โดยมีวัตถุประสงค 

ในการวิจัย (1) ศึกษาเปรียบเทียบระหวางความเส่ียงและอัตราผลตอบแทนท่ีไดรับของหลักทรัพย
กลุมธนาคารกับความเส่ียงและอัตราผลตอบแทนท่ีไดรับของตลาด (2) เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน 

ที่ตองการกับอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังของหลักทรัพยกลุมธนาคาร และ (3) ศึกษาแนวทาง 

การตัดสินใจลงทุนโดยใชรูปแบบจำลอง CAPM (Capital Asset Pricing Model) โดยมีผลการวิจัย

สรุปดังนี้หลักทรัพยกลุมธนาคารท่ีควรตัดสินใจขายหรือไมลงทุนมี 7 หลักทรัพย เรียงตามลำดับ 

เปนหลักทรัพยในกลุม Overvalued แสดงวาราคาตลาดของหลักทรัพยในปจจุบันสูงกวาราคาท่ีควร
จะเปน คือ BT, TMB, SCIB, KTB, ACL, KK, BBL หลักทรัพยกลุมธนาคารท่ีควรตัดสินใจซื้อ 

หรือลงทุนมี 5 หลักทรัพยเรียงตามลำดับเปนหลักทรัพยในกลุม Undervalued แสดงวาราคาตลาด

ของหลักทรัพยในปจจุบันต่ำกวาราคาท่ีควรจะเปนคือ TBANK, BAY, SCB, KBANK, TISCO 
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 เปรมชัย แพรไพรศาล (2550) ศึกษาเร่ืองการวิเคราะหอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง

หลักทรัพยกลุมพลังงานในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตั้งแตมกราคม 2554 – 2549 สรุปผล

การศึกษาพบวาหลักทรัพยหลักทรัพย จำนวน 6 หลักทรัพย คือ BANPU, EGCOMP, IRPC, PTT, 

PTTEP, RATCH ทุกหลักทรัพยมีอัตราผลตอบแทนเฉล่ียรายสัปดาหสูงกวาตลาด และความเส่ียง

ของหลักทรัพยซ่ึงวัดดวยคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทน หลักทรัพย ท้ัง 6 หลักทรัพย  

มีความเส่ียงสูงกวาตลาด และทุกหลักทรัพยมีความเส่ียงท่ีไมเปนระบบสูงกวาความเส่ียงท่ีเปนระบบ 

แสดงใหเห็นวาความเส่ียงของหลักทรัพยกลุมพลังงานเปนความเส่ียงท่ีเกิดจากปจจัยภายในกิจการ

มากวาความเส่ียงท่ีเกิดจากปจจัยภายนอก และสามารถขจัดไดโดยการกระจายการลงทุนท่ีเหมาะสม 

เมื่อใชทฤษฎีตัวแบบการกำหนดราคาหลักทรัพยพบวาทุกหลักทรัพยมีอัตราผลตอบแทนท่ีตองการ 

สูงกวาอัตราผลตอบแทนที่ผูลงทุนตองการแสดงวาราคาตลาดของหลักทรัพยต่ำกวาราคาท่ีควรจะ

เปน ซึ่งสามารถนำไปประกอบการตัดสินใจลงทุนได 

 Weera Weerakhajornsak, Kittiphun Khongsawaqtkiat, & Thasan Boonkawan 

(2008) ไดศึกษาเร่ือง Asset Pricing in Energy Sector: The Evidence from Stock Exchange of 

Thailand โดยมีวัตถุประสงคในการวิจัย 1) เพ่ือเปรียบเทียบระหวางอัตราผลตอบแทนที่ไดรับจาก

หลักทรัพยกลุมพลงังานและอัตราผลตอบแทนท่ีไดรบัของตลาด 2) เพ่ือเปรียบเทียบระหวางความเส่ียง

ของหลักทรัพยกลุมพลังงานและความเส่ียงท่ีไดรับของตลาด 3) เพ่ือประเมินอัตราผลตอบแทน 

ที่คาดวาจะไดรับและความเส่ียงของหลักทรัพยกลุมพลังงานจาก CAPM โดยมีผลการวิจัยสรุป ดังน้ี 

หลักทรัพยกลุมพลังงานที่ควรตัดสินใจขายหรือไมลงทุน 10 หลักทรัพยเปนหลักทรัพยในกลุม 

Overvalued แสดงวาราคาตลาดของหลักทรัพยในปจจุบันสูงกวาราคาท่ีควรจะเปน คือ AI, BCP, 

EASTW, PICNI, PTTEP, RPC, SOLAR, SUSCO, TOP, IRPC หลักทรัพยกลุมพลังงานท่ีควร

ตัดสินใจซื้อหรือลงทุนมี 8 หลักทรัพย เปนหลักทรัพยในกลุม Undervalued แสดงวาราคาตลาดของ
หลักทรัพยในปจจุบันต่ำกวาราคาท่ีควรจะเปน คือ BAFS, BANPU, EGCOMP, GLOW, LANNA, 

PTT, RATCH, SCG 

 

วิธีดำเนินการ 

 ประชากรที่ใชในการศึกษา 

 ราคาปด (closing price) ในแตละวันทำการของหลักทรัพยในตลาด เอ็ม เอ ไอ (MAI) 

ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI) โดยมีระยะเวลาต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2554 

ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 จำนวน 6 หลักทรัพย ไดแก (1) CIG : บริษัท ซี.ไอ.กรุป จำกัด (มหาชน) 
(2) KASET : บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) (3) IRCP : บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล รีเสริช คอรปอเรช่ัน 

จำกัด (มหาชน) (4) QLT : บริษัท ควอลีเทค จำกัด (มหาชน) (5) TRC : บริษัท ทีอารซี คอนสตรัคชั่น 
จำกัด (มหาชน) (6)TRT: บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) 
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 วิธีการรวบรวมขอมูล 

 รายงานการซ้ือขายของหลักทรัพยในตลาด เอ็ม เอ ไอ (MAI) ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 

2554 ถึง วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 จำนวน 489 วันทำการ โดยทำการเก็บรวบรวมขอมูลราคาปดของ

หลักทรัพยในตลาด เอ็ม เอ ไอ (MAI) ดัชนี MAI และเงินปนผล ซึ่งทำการเก็บรวบรวมจากฐานขอมูล

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 ขอมูลอัตราดอกเบ้ียของต๋ัวเงินคลังระยะส้ันอายุ 1 ป รวบรวมจากฐานขอมูลของสมาคม

ตลาด ตราสารหน้ีไทย 

 วิธีการวิเคราะหขอมูล 

 สำหรับการวิเคราะหขอมูลเปนการอธิบายเก่ียวกับกรอบแนวคิด ทฤษฎี และวิเคราะห 

เชิงปริมาณ โดยใชสูตรในการคำนวณหาความเส่ียงและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย  

คาสัมประสิทธ์ิเบตา และอัตราผลตอบแทนท่ีตองการโดยใชแบบจำลอง Capital Asset Pricing 

Model (CAPM) 

 

ผลการวิจัย 

สวนท่ี 1  วิเคราะหเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพยในตลาด  

 เอ็ม เอ ไอ (MAI) กับอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของตลาด 

 

 ภาพที่ 2  แสดงการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยในตลาด เอ็ม เอ ไอ (MAI) กับ 

 อัตราผลตอบแทนของตลาด ในชวงระยะเวลาต้ังแต วันท่ี 1 มกราคม 2554 ถึงวันท่ี 
 31 ธันวาคม 2555 
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 จากภาพท่ี 2 เปนผลการวิเคราะหเพ่ือเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย 

ในตลาด เอ็ม เอ ไอ (MAI) กับอัตราผลตอบแทนของตลาด ในชวงระยะเวลาต้ังแต วันท่ี 1 มกราคม 

2554 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ผลการศึกษาพบวา อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย  

มีคาเทากับ 0.0901 เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยในตลาด เอ็ม เอ ไอ (MAI) 

สามารถแบงออกไดเปน 2 กลุม ดังน้ี  

 1)  หลักทรัพยที่ใหอัตราผลตอบแทนสูงกวาตลาดมีจำนวน 2 หลักทรัพย คือ หลักทรัพย 

QLT และ TRC ซึ่งอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย TRC มีคาสูงสุดเทากับ 0.1375 และรองลงมา 

คือ หลักทรัพย QLT โดยมีคาอัตราผลตอบแทนเทากับ 0.1331 ตามลำดับ 

 2)  หลักทรัพยที่ใหอัตราผลตอบแทนต่ำกวาตลาดมีจำนวน 4 หลักทรัพย คือ หลักทรัพย 

CIG, IRCP, TRT และ KASET ซึ่งอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย TRT มีคาสูงท่ีสุดเทากับ -0.0050 

รองลงมา คือ CIG, IRCP และ KASET โดยมีคาอัตราผลตอบแทนเทากับ -0.0098, -0.0204 และ  

-0.1041 ตามลำดับ  

  

 

ภาพที่ 3 แสดงการเปรยีบเทียบความเสีย่งของหลกัทรพัยในตลาด เอม็ เอ ไอ (MAI) กับความเสีย่ง 
 ของตลาด ในชวงระยะเวลาต้ังแต วันท่ี 1 มกราคม 2554 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 
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 ( i)

 จากภาพท่ี 3 เปนผลการวิเคราะหเพ่ือเปรียบเทียบความเส่ียงของหลักทรัพยในตลาด 

เอ็ม เอ ไอ (MAI) กับความเส่ียงของตลาด ในชวงระยะเวลาต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2554 ถึงวันท่ี 31 

ธันวาคม 2555 ผลการศึกษาพบวาความเส่ียงของตลาดหลักทรัพย มีคาเทากับ 0.0901 เม่ือเปรียบเทียบ

กับความเส่ียงของหลักทรัพยในตลาด เอ็ม เอ ไอ (MAI) ที่มีความเส่ียงสูงกวาตลาดมีจำนวน  

6 หลักทรัพย คือ CIG, IRCP, QLT, TRC, TRT และ KASET ซึ่งความเส่ียงของ IRCP มีคาสูงท่ีสุด

เทากับ 11.5037 รองลงมาคือ CIG, KASET, TRC, QLT และTRT โดยมีคาความเส่ียงเทากับ 

10.0181, 4.9651, 4.9523, 2.8025 และ 1.4908 ตามลำดับ 

 

สวนท่ี 2 วิเคราะหเปรียบเทียบคาสัมประสิทธ์ิเบตาและจำแนกประเภทความเสี่ยงของ 

 หลักทรัพยในตลาด เอ็ม เอ ไอ (MAI) 

  

 

ภาพที่ 4  แสดงการเปรียบเทียบคาสัมประสิทธ์ิเบตาของหลักทรัพยในตลาด เอ็ม เอ ไอ (MAI) กับ 

 คาสัมประสิทธ์ิเบตาของตลาด ในชวงระยะเวลาต้ังแต วันท่ี 1 มกราคม 2554 ถึงวันท่ี  
 31 ธันวาคม 2555 

 

 จากภาพท่ี 4 เปนผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคาสัมประสิทธเบตาของหลักทรัพย 

ในตลาด เอ็ม เอ ไอ (MAI) กับคาสัมประสิทธ์ิเบตาของตลาด ในชวงระยะเวลาต้ังแต วันท่ี 1 มกราคม 

2554 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 จากหลักทรัพยทั้ง 6 หลักทรัพย มีคาสัมประสิทธเบตานอยกวา 1  

และมีความสัมพันธกันในเชิงบวกท้ัง 6 หลักทรัพย คือ CIG, IRCP, QLT, TRC, TRT และ KASET  
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ซึ่งแสดงใหเห็นวาหลักทรัพยในตลาด เอ็ม เอ ไอ (MAI) นั้น มีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน

กับผลตอบแทนของตลาด  แตผลตอบแทนทีไ่ดรบัจากหลักทรัพยในตลาด เอ็ม เอ ไอ (MAI) จะนอยกวา

ผลตอบแทนของตลาด คือ หลักทรัพยในตลาด เอ็ม เอ ไอ (MAI) มีความเส่ียงนอยกวาความเส่ียง

ของตลาดในทิศทางเดียวกัน กลาวไดวาเปนหลักทรัพยเชิงรับ (Defensive Stock) 

 

ตารางที่ 1 การแบงแยกความเส่ียงรวมของหลักทรัพยในตลาด เอ็ม เอ ไอ (MAI) ในชวงระยะเวลา 

 ตั้งแต วันท่ี 1 มกราคม 2554 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 

 จากตารางท่ี 1 แสดงถึงการแบงแยกคาความเส่ียงรวมของหลักทรัพยในตลาด เอ็ม เอ ไอ 

(MAI) ชวงระยะเวลาต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2554 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ผลการศึกษาพบวา  

คาความเส่ียงรวมของหลักทรัพย IRCP มีคาสูงสุดเทากับ 11.50 รองลงมาคือ CIG, KASET, TRC, 

QLT และ TRT โดยมีคาความเส่ียงรวมเทากับ 10.02, 4.97, 4.95, 2.80 และ 1.49 ตามลำดับ และ

รายการแบงแยกความเส่ียงรวมของหลักทรัพยที่มีคาความเส่ียงท่ีเปนระบบนอยกวาคาความเส่ียง 
ที่ไมเปนระบบ มีจำนวน 6 หลักทรัพย คือ CIG, IRCP, QLT, TRC, TRT และ KASET 

 
   

( ) ( ) ( ) 
CIG 10.02 0.97 9.05 
IRCP 11.50 0.16 11.34 
QLT 2.80 0.21 2.60 
TRC 4.95 0.88 4.07 
TRT 1.49 0.22 1.27 

KASET 4.97 0.49 4.47 

2 
(   ei) σ

2 2 
(    i    m) β σ

2 
(    i ) σ
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สวนท่ี 3 วิเคราะหเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนที่ตองการ กับอัตราผลตอบแทนที่ 

 คาดหวังของหลักทรัพยในตลาด เอ็ม เอ ไอ (MAI) จากรูปแบบจำลอง Capital  

 Asset Pricing Model (CAPM) 

 

ตารางที่ 2  เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนที่ตองการกับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง เพ่ือการ 

 ตัดสินใจลงทุน ในชวงระยะเวลาต้ังแต วันท่ี 1 มกราคม 2554 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 

  

 
            
                 

 
     CAPM   

CIG -13.40 20.72 Overvalued 
IRCP -16.75 10.18 Overvalued 
QLT 39.86 11.15 Undervalued 
TRC 34.06 19.86 Undervalued 
TRT -1.70 11.46 Overvalued 

KASET -26.31 15.62 Overvalued 

(E(R
i
)) (R

i
) 

 ตารางท่ี 2 แสดงผลจากการคำนวณเพ่ือนำมาเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนท่ีตองการ 

(R
i
) กับอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังตามทฤษฎี CAPM (E(R

i
)) มาเปรียบเทียบ ซึ่งหลักทรัพย 

ที่นักลงทุนตัดสินใจลงทุนน้ัน เปนหลักทรัพย R
i
>(E(R

i
)) ที่มีอัตราผลตอบแทนท่ีตองการต่ำกวา 

ที่ควรจะเปน เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนที่ตองการ ณ ระดับความเสี่ยงเดียวกันกับ 

เสนตลาดหลักทรัพย และอัตราผลตอบแทนท่ีตองการสูงกวาอัตราผลตอบแทนคาดหวังมีจำนวน  

2 หลักทรัพย คือ QLT และ TRC โดยหลักทรัพยเหลาน้ีมีมูลคาต่ำกวาท่ีควรจะเปน (Undervalued) 
ดังนั้นนักลงทุนควรตัดสินใจลงทุนหรือซื้อหลักทรัพยนั้นไว เพราะหลักทรัพยดังกลาวมีโอกาสจะปรับ

ตัวสูงขึ้น 

 สวนหลักทรัพยที่นักลงทุนไมควรตัดสินใจลงทุนเปนหลักทรัพยที่ R
i
<(E(R

i
)) แสดงวา 

เปนหลักทรัพยที่สูงกวาท่ีควรจะเปน เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนท่ีตองการ ณ ระดับ 

ความเส่ียงเดียวกันกับเสนตลาดหลักทรัพย เพราะมีอัตราผลตอบแทนต่ำกวาตลาดบนเสน
ตลาดหลักทรัพย ณ ระดับความเส่ียงเดียวกัน ที่มีอัตราผลตอบแทนท่ีตองการสูงกวา (Overvalued) 

อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังมี 4 หลักทรัพย คือ CIG, IRCP, TRT และ KASET โดยหลักทรัพย 

เหลาน้ีมีมูลคาสูงกวาท่ีควรจะเปน 
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อภิปรายผล 

 1.  จากการศึกษาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลักทรัพยในตลาด เอ็ม เอ ไอ (MAI) 

 ชวงระยะเวลาต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2554 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ผลการศึกษาสรุปไดดังน้ี 

 อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย มีคาเทากับ 0.0901 สวนอัตราผลตอบแทนของ

หลักทรัพยกลุมที่มากกวาตลาด ไดแก หลักทรัพย QLT และ TRC ขณะท่ีอัตราผลตอบแทนของ

หลักทรัพยกลุมที่นอยกวาตลาด ไดแก หลักทรัพย CIG, IRCP, TRT และ KASET  

 ความเส่ียงของตลาดหลักทรัพย มีคาเทากับ 1.2082 สวนหลักทรัพยในตลาด เอ็ม เอ ไอ 

(MAI) จำนวน 6 หลักทรัพย มีความเส่ียงสูงกวาตลาดท้ัง 6 หลักทรัพย   

 2. จากการศึกษาคาสัมประสิทธ์ิเบตา และการแบงแยกความเส่ียงรวมของหลักทรัพย 

ในตลาด เอ็ม เอ ไอ (MAI) ชวงระยะเวลาต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2554 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2555  

ผลการศึกษาสรุปไดดังน้ี 

 คาสัมประสิทธเบตาของหลักทรัพยในตลาด เอ็ม เอ ไอ (MAI) กับคาสัมประสิทธเบตา

ของตลาด จากหลักทรัพยทั้ง 6 หลักทรัพย มีคาสัมประสิทธเบตานอยกวา 1 และมีความสัมพันธกัน

ในเชิงบวกท้ัง 6 หลักทรัพย คือ CIG, KASET, IRCP, QLT, TRC และ TRT ซ่ึงแสดงใหเห็นวาหลักทรัพย

ในตลาด เอ็ม เอ ไอ (MAI)นั้น มีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับผลตอบแทนของตลาด แต

ผลตอบแทนที่ไดรับจากหลักทรัพยในตลาด เอ็ม เอ ไอ (MAI) จะนอยกวาผลตอบแทนของตลาด คือ 

หลักทรัพยในตลาด เอ็ม เอ ไอ (MAI) มีความเส่ียงนอยกวาความเส่ียงของตลาดในทิศทางเดียวกัน 

กลาวไดวาเปนหลักทรัพยเชิงรับ (defensive stock) 

 การแบงแยกความเส่ียงรวม (total risk) โดยหลักทรัพยที่มีคาความเส่ียงรวมเรียงตาม

ลำดับดังนี้ IRCP, CIG, KASET, TRC, QLT และ TRT และรายการแบงแยกความเส่ียงรวมของ

หลักทรัพยที่มีคาความเส่ียงท่ีเปนระบบนอยกวาคาความเส่ียงท่ีไมเปนระบบ มีจำนวน 6 หลักทรัพย 
คือ CIG, KASET IRCP, QLT, TRC, และ TRT  

 3. วิเคราะหเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนท่ีตองการกับอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังของ

หลักทรัพยในตลาด เอ็ม เอ ไอ (MAI) จากรูปแบบจำลอง Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

ชวงระยะเวลาต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2554 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ผลการศึกษาสรุปไดดังน้ี 
 หลักทรัพยที่นักลงทุนตัดสินใจลงทุนน้ัน เปนหลักทรัพยที่ R

i
>(E(R

i
)) ที่มีอัตรา 

ผลตอบแทนท่ีตองการต่ำกวาอัตราผลตอบแทนท่ีตองการสูงกวาอัตราผลตอบแทนคาดหวังมีจำนวน 
2 หลักทรัพย คือ QLT และ TRC โดยหลักทรัพยเหลาน้ีมีมูลคาต่ำกวาท่ีควรจะเปน (Undervalued) 

ดังน้ันนักลงทุนควรตัดสินใจลงทุนหรือซื้อหลักทรัพยนั้นไว เพราะหลักทรัพยดังกลาวมีโอกาส 

จะปรับตัวสูงขึ้น 
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 สวนหลักทรัพยหลักทรัพยที่นักลงทุนไมควรตัดสินใจลงทุนเปนหลักทรัพยที่ R
i
>(E(R

i
))

แสดงวาเปนหลกัทรัพยทีส่งูกวาท่ีควรจะเปน เมือ่เปรยีบเทียบกับอตัราผลตอบแทนทีต่องการ ณ ระดับ

ความเสี่ยงเดียวกันกับเสนตลาดหลักทรัพย เพราะมีอัตราผลตอบแทนต่ำกวาตลาดบนเสน

ตลาดหลักทรัพย ณ ระดับความเส่ียงเดียวกัน ที่มีอัตราผลตอบแทนท่ีตองการสูงกวา (Overvalued) 

อัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวัง มี 4 หลักทรัพย คือ CIG, IRCP, TRT และ KASET โดยหลักทรัพย 

เหลาน้ีมีมูลคาสูงกวาท่ีควรจะเปน 

 

ขอเสนอแนะ 

 1. การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี เปนการศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอัตราผลตอบแทน 

ของหลักทรัพยกลุมตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI) กับกลุมหลักทรัพยอื่นๆ ในชวงระยะเวลา  

489 วันทำการยอนหลัง อาจทำใหขอมูลที่เกิดขึ้นในอดีต ซึ่งอาจทำใหผลการวิเคราะหไมครบถวน 

อาจมีผลกระทบจากปจจัยดานความเส่ียงทางเศรษฐกิจและการเมือง ในชวงระยะเวลาน้ัน ซึ่งทำให

ผลของความเสี่ยงท่ีเปนระบบของตลาดเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือใหไดขอมูลท่ีถูกตองครบถวน 

อยางแทจริง ควรทำการศึกษาปจจัยอื่นๆ ที่เก่ียวของ เชน การวิเคราะหปจจัยสภาพเศรษฐกิจ และ

ปจจัยพ้ืนฐานโดยรวมของบริษัท ที่จะลงทุน  

 2. การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีใชสำหรับเปนแนวทางในการประกอบการตัดสินใจการลงทุน 

ในหลักทรัพยในตลาด เอ็ม เอ ไอ (MAI) และในการลงทุนคร้ังตอ ๆ ไป ควรมีการกระจายการลงทุน 

เพ่ือลดความเส่ียง โดยเลือกลงทุนในหลักทรัพย หมวดธุรกิจอ่ืนๆ หรือสินทรัพยประเภทอสังหาริมทรัพย 

ไดแก ลงทุนในท่ีดิน โรงงาน อาคารส่ิงปลูกสราง เพราะการลงทุนในธุรกิจที่ลงทุนในสินทรัพยเหลาน้ี

มุงหวังกําไรจาการลงทุนเปนผลตอบแทน 

 3. การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีไมไดวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินของบริษัท ในการศึกษา 

ครั้งตอไปควรวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินของบริษัทเพ่ิมเติม เพ่ือจะไดประกอบการพิจารณา 

ในการเลือกลงทุนไดดีย่ิงขึ้น เพราะผูลงทุนสามารถคาดการณแนวโนมการดำเนินงานของบริษัทน้ันๆ 

ไดวาควรจะไปในทิศทางใด 
 4. ในการศึกษาครั้งตอไปควรกำหนดชวงระยะเวลาในการคำนวณอัตราผลตอบแทน 

อาจจะเปนรายสัปดาห รายเดือน รายไตรมาส หรือ รายป ซึ่งอาจจะทำใหผลการศึกษาสอดคลองกับ

การตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนตอไป 
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สรุป 

 ผลการศึกษาคร้ังน้ีเก่ียวกับความเส่ียงและอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยในตลาด 

เอ็ม เอ ไอ (MAI)  ภายใตแบบจำลอง Capital Asser Pricing Model (CAPM) จำนวน 6 หลักทรัพย 

คือ CIG, IRCP, QLT, TRC, TRT และ KASET โดยใชขอมูลราคาปดของหลักทรัพยในแตละวัน  

ชวงระยะเวลาต้ังแต วันที่ 1 มกราคม  2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ทำการวิเคราะหอัตรา 

ผลตอบแทนของหลักทรัพย ใชวิเคราะหอัตราผลตอบแทนของตลาด  สวนความเส่ียงของหลักทรัพย

วิเคราะหจากคาสัมประสิทธ์ิเบตาของหลักทรัพย ทั้งน้ี การตัดสินใจจะลงทุนหรือไม จึงตองใชอัตรา

ผลตอบแทนท่ีตองการเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวัง พบวาอัตราผลตอบแทนท่ีตองการ 

สูงกวาอัตราผลตอบแทนคาดหวังมีจำนวน 2 หลักทรัพย คือ QLT และ TRC โดยหลักทรัพยเหลาน้ี 

มีมูลคาต่ำกวาท่ีควรจะเปน (Undervalued) ดังน้ันนักลงทุนควรตัดสินใจลงทุนหรือซื้อหลักทรัพย 

นั้นไว  เพราะหลักทรัพยดังกลาวมีโอกาสจะปรับตัวสูงขึ้น 

 สวนหลักทรัพยที่นักลงทุนไมควรตัดสินใจลงทุน ที่มีอัตราผลตอบแทนท่ีตองการสูงกวา 

(Overvalued) อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังมี 4 หลักทรัพย คือ CIG, IRCP, TRT และ KASET 

โดยหลักทรัพยเหลาน้ีมีมูลคาสูงกวาท่ีควรจะเปน 
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Weera Weerakhajornsak, Kittiphun Khongsawatkiat, & Thasana Boonkwan.  (2008).  Asset  

 Pricing In Energy Sector: The Evidence From Stock Exchange of Thailand. In  

 The First National Conference on Graduate Research for Business  
 Management 2008.  (May 29). Bangkok: University of the Thai Chamber of  

 Commerce.  
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แบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา 
โรงเรียนพระนครพณิชยการ กรุงเทพมหานคร 

LEARNING STYLES IN USING INTERNET OF VOCATIONAL STUDENTS 
OF PANAKORN COMMERCIAL COLLEGE, BANGKOK 

 
วิภาดา  เรืองสอน/WIPADARUANGSON1 

จิรวัฒน  วีรังกร/JIRAWAT VIRANGGORN2 

ธนีนาฏ ณ สุนทร/TANEENART NA-SOONTORN3 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาแบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียน
ระดับอาชีวศึกษาโรงเรียนพระนครพณิชยการ  และ 2) เปรียบเทียบแบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ต
ของนักเรียนระดับอาชีวศึกษาโรงเรียนพระนครพณิชยการ โดยจำแนกตามเพศ ระดับชั้น สาขา 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และประสบการณการใชอินเทอรเน็ต กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้  
เปนนักเรียนระดับอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของโรงเรียนพระนครพณิชยการ 
กรุงเทพมหานคร จำนวน 898 คน ไดมาโดยวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น ไดกลุมตัวอยางท้ังหมด 
268 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ ความถี่  
คารอยละ คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบ t-test วิเคราะหความแปรปรวนดวย Analysis  
of Variance (ANOVA) และเปรียบเทียบโดยใชวิธี LSD (Least-Significant Difference)  
 ผลการวิจยั พบวา รปูแบบการเรียนรูของนักเรียนระดับอาชวีศึกษา โรงเรียนพระนครพณิชยการ 
มีระดับการปฏิบัติมาก 3 ดาน ดังนี้ 1) แบบรวมมือ มีคาเฉลี่ย 3.60 2) แบบฝกปฏิบัติ มีคาเฉลี่ย 
3.59 และ 3) แบบพ่ึงพา มีคาเฉล่ีย 3.55 มีระดับการปฏิบัติปานกลาง 3 ดาน ดังน้ี 1) แบบอิสระ 
มีคาเฉล่ีย 3.44 2) แบบแขงขัน มีคาเฉล่ีย 3.27 และ 3) แบบหลีกเล่ียง มีคาเฉล่ีย 3.25 เมื่อพิจารณา
รูปแบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนระดับอาชีวศึกษาโรงเรียนพระนครพณิชยการ  
โดยจำแนกตามเพศระดับชัน้ สาขา ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ประสบการณการใชอนิเทอรเน็ต พบวา  
1) เพศ ไมมีความแตกตางกัน 2) ระดับชั้น มีความแตกตางกันในเร่ืองแบบอิสระ 3) สาขา 
มีความแตกตางกันในเร่ืองแบบอิสระ และแบบหลีกเล่ียง 4) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนมีความแตกตาง
กันในเร่ืองแบบอิสระ แบบรวมมือ และแบบฝกปฏิบัติ และ 5) ประสบการณการใชอินเทอรเน็ต 
มีความแตกตางกันในเร่ืองแบบอิสระ แบบหลีกเล่ียง และแบบแขงขัน  

 
1นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเซนตจอหน 
2อาจารย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเซนตจอหน (อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก) 
3อาจารย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเซนตจอหน (อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม) 
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คำสำคัญ: แบบการเรียนรู, อินเทอรเน็ต, ระดับอาชีวศึกษา, โรงเรียนพระนครพณิชยการ 

 

ABSTRACT 

 The purposes of this research were: 1) to study learning styles in using the 

internet of vocational students of Panakorn commercial college and 2) to compare learning 

styles in using internet of vocational students of Panakorn commercial college as classified 

by gender, class levels, department, learning achievement and experiences in using the 

internet. The samples in this research were 898 students of vocational certificate who 

studied in Panakorn commercial college, Bangkok. The samples were derived by stratified 

sampling method. The sample included 268 students. The tools for this research were 

based on questionnaire. The Data were analyzed by frequency, percentage, arithmetic 

means, standard deviation, t-test, analysis of variance (ANOVA) and compare by LSD 

(Least-significant Difference). 

 The research show that learning styles of vocational student in Panakorn 

commercial college at high level were: 1) Collaborative styles at 3.60. 2) Practice styles at 

3.59; and 3) Dependent styles at 3.55. And at moderate level were: 1) Independent styles 

at 3.44. 2) Competitive styles at 3.27; and 3) Avoidant styles at 3.25. When considering the 

learning styles in using internet of vocational students of Panakorn commercial college as 

classified by gender, class levels, department, learning achievement and experiences in 

using the internet were as following: 1) There is no significant of gender. 2) There is significant 

between independent styles of class level. 3) There is significant between independent 

and avoidant styles of department. 4) There is significant between independent, collaborative 
and practical styles of learning achievement; and 5) There is significant between independent, 

avoidant and competitive styles of experiences in using the internet. 

 

Keywords: learning styles,  internet,  vocational students,  Panakorn Commercial College 
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บทนำ  

 ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และการสื่อสาร ไดมีพัฒนาอยางรวดเร็ว 

และไดมีการนำไปสูการผสมผสานความคิด คานิยม ตลอดจนวิถีชีวิตความเปนอยูของมนุษย 

เปนอยางมาก 

 ในปจจุบันการจัดการศึกษา ไดนำอินเทอรเน็ตเขามาใชในการพัฒนาทางดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการส่ือสาร ซึ่งระบบอินเทอรเน็ตเปนเครือขายการส่ือสารท่ีมีขนาดใหญมาก และ

สามารถตอบสนองความตองการในการคนควา และเขาถึงขอมูลไดเปนอยางดี (วิทยา เรืองพรพิสุทธ์ิ, 

2538: 2) ทำใหเกิดการพัฒนาใชเครือขายอินเทอรเน็ตใหเปนแหลงของทรัพยากรการเรียนรูสำหรับ

นักเรียน (ธงชาติ  สอนคำ, 2552: 2) นอกจากประโยชนของการใชคอมพิวเตอร และอินเทอรเน็ตแลว 
ยังมีผลกระทบทางดานพฤติกรรมเกิดขึ้นดวย เชน นักเรียนนักศึกษา สามารถคนหาเพ่ือนใหม ๆ  

ทางอินเทอรเน็ตได ซึ่งการ CHAT หรือการสนทนาโตตอบผานระบบอินเทอรเน็ต ทำใหผูใชสนใจ 

การเลน CHAT มากกวาการเรียน ผลของพฤติกรรมดังกลาวน้ีกอใหเกิดปญหาข้ึนมากมาย รวมถึง 

สงผลตอการเรียนท่ีตกต่ำลง (ศิริรัตน  สาโพธิสิงห, 2548)  

 รูปแบบการเรียนรูของผูเรียนแตละคน เปนอีกสวนหน่ึงท่ีตองคำนึงถึงในการเรียน 

การสอน ดังท่ี ฮัท (Hut อางถึงใน วิกานดา แสนทวีสุข, 2539: 2) ไดอธิบายไววา แบบการเรียนรู 

เปนสถานการณทางการศึกษาที่ผูเรียนแตละคนชอบมากที่สุด และเปนการอธิบายถึงสภาพการณ

โดยรวมท่ีผูเรียนแตละคนตองการ แบบการเรียนรูเปนคุณลักษณะท่ีสามารถคนหาได และจาก 

การคนหาแบบการเรียนรูของผูเรียน จะเปนแนวทางไปสูการทำงานท่ีมีประสิทธิภาพของผูสอน การท่ี

ไดเรียนรูเก่ียวกับการเรียนท่ีแตกตางกันของผูเรียน ผูสอนจะใชเทคนิควิธีการในการเรียนการสอน 

ที่เหมาะสม แบบการเรียนรูมีผลตอพัฒนาการในการเรียนรู ถานักเรียนมีแบบการเรียนรูที่ดี จะสงผล

ใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีขึ้น แตถาผูเรียนมีแบบการเรียนรูที่ไมดี จะสงผลใหนักเรียน 

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ำลง   
 จากการสำรวจปญหาการเรียนการสอนเก่ียวกับการใชอินเทอรเน็ตในโรงเรียนพระนคร

พณิชยการ พบวา นักเรียนของโรงเรียนพระนครพณิชยการจำนวนมาก มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ต่ำลง (โรงเรียนพระนครพณิชยการ, 2550: 8) แมวาการใชอินเทอรเน็ตในการคนควาหาขอมูล  
การแสวงหาความรู และการเขาถึงความรู ตลอดจนเปนพ้ืนฐานที่สำคัญตอการเรียนรูเทคโนโลยี 

ใหม ๆ แตการท่ีผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิในการเรียนต่ำลง ยอมสงผลตอการเรียนรูในอนาคต ดังน้ันผูวิจัย
ในฐานะผูสอนจึงสนใจท่ีจะศึกษาวานักเรียนระดับอาชีวศึกษา โรงเรียนพระนครพณิชยการ ใชแบบ

การเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตอยางไร และแบบการเรียนรูดังกลาวมีความสอดคลองเหมาะสมกับ 

การเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตหรือไม เพ่ือจะนำขอมูลไปปรับปรุงการบริหารดานการศึกษา รวมถึง

สงเสริมการเรียนรูการใชอนิเทอรเน็ตของนกัเรียนระดับอาชวีศึกษา โรงเรียนพระนครพณิชยการตอไป 
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วัตถุประสงค 

          การวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยไดทำการศึกษาแบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนระดับ

อาชีวศึกษา โรงเรียนพระนครพณิชยการ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค คือ 

 1. เพ่ือศึกษาแบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา โรงเรียน

พระนครพณิชยการ  

 2. เพ่ือเปรียบเทียบแบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา 

โรงเรียนพระนครพณิชยการโดยจำแนกตามเพศ ระดับชั้น สาขา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ

ประสบการณการใชอินเทอรเน็ต 

 

วิธีดำเนินการ 

             ประชากร และกลุมตัวอยาง คือ 

 ประชากร ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี เปนนักเรียนระดับอาชีวศึกษา ในระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชพี (ปวช.) ชัน้ปที ่1 ถึง ชัน้ปที ่3 ของโรงเรียนพระนครพณิชยการ จำนวน 898 คน 

 กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับอาชีวศึกษา ในระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 1 ถึง ชั้นปที่ 3 ของโรงเรียนพระนครพณิชยการ กรุงเทพมหานคร ไดมาโดยวิธี

การสุมตัวอยาง โดยใชตาราง Krejcie and Morgan ไดจำนวนกลุมตัวอยาง จำนวน 268 คน จากน้ัน

ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น (stratified sampling) โดยแบงกลุมประชากร เปน 3 กลุม คือ 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 1 ถึง ชั้นปที่ 3 ขนาดของกลุมตัวอยางใชสูตรคำนวณ

ขนาดตัวอยาง Taro Yamane (บุญธรรม จิตตอนันต, 2540: 71)  

  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  
              การศึกษาคร้ังน้ีผูวิจยัไดทำการสรางเคร่ืองมอืทีใ่ชในการศึกษา คอื แบบสอบถามเก่ียวกับ

การเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา โรงเรียนพระนครพณิชยการ กรุงเทพมหานคร 

ซึ่งแบงแบบสอบถามออกเปน 2 ตอน ดังน้ี 

 ตอนที่  1  แบบสอบถามขอมูลทั่วไป เปนแบบสอบถามแบบเลือกตอบ ซึ่งเก่ียวกับ

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ ระดับช้ัน สาขา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และประสบการณ
การใชอินเทอรเน็ต  

 ตอนท่ี  2  แบบสอบถามเก่ียวกับแบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ต มี 6 แบบ ลักษณะ

คำถามเปนแบบประเมินคา 5 ระดับ แยกเปนรายดาน ดังน้ี 1) การเรียนรูแบบอิสระ 2) การเรียนรู
แบบพ่ึงพา 3) การเรียนรูแบบหลีกเล่ียง 4) การเรียนรูแบบรวมมือ 5) การเรียนรูแบบแขงขัน และ  

6) การเรียนรูแบบฝกปฏิบัติ   
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การเก็บรวบรวมขอมูล  

 ผูวิจัยไดดำเนินการทดลองตามข้ันตอน ดังน้ี  

 1. ดำเนินการสรางแบบสอบถามเกี่ยวกับการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียน

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 1 ถึง ชั้นปที่ 3 จำนวน 898 คน และจัดเก็บ

รวบรวมขอมูลดวยตนเอง พรอมตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม กอนนำไปวิเคราะห

ขอมูลโดยการแจกแจงความถ่ีและหาคารอยละ 

 2. ดำเนินการเลือกกลุมตัวอยางโดยวิธีการสุมตัวอยาง วิธีสุมตัวอยางใชตาราง Krejcie 

and Morgan ไดจำนวนกลุมตัวอยาง 268 คน จากน้ันใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น (stratified 

sampling) โดยแบงประชากรเปน 3 กลุม ขนาดของกลุมตัวอยางใชสูตรคำนวณขนาดตัวอยาง  

Taro Yamane  คือ ชั้นปที่ 1 จำนวน 131 คน  ชั้นปที่ 2 จำนวน 76 คน และชั้นปที่ 3 จำนวน 61 คน  

 3. ดำเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพรรณนา (descriptive statistics) ไดแก 

คาความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานในการอธิบายขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 

สวนสถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใชในการศึกษาหาความแตกตางของกลุมตัวแปร  

และศึกษาอิทธิพลของตัวแปรอิสระตอตัวแปรตามโดยในการเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง

คะแนนเฉล่ียของแบบสอบถาม ในกลุมที่มีตัวแปร 2 กลุมเปนอิสระจากกัน จะใชการทดสอบคาที  

(t-test) สวนในกลุมตัวแปรมากกวา 2 กลุมขึ้นไป ใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  

(One Way ANOVA) หรือทดสอบคาเอฟ (F-test) ถาพบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ 

ทางสถิติ จะทดสอบความแตกตางเปนรายคู โดยใชวิธีของ LSD (Least-Significant Difference) 

(วิเชียร  เกตุสิงห, 2543: 9) 

 

การวิเคราะหขอมูล  

 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับแบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนระดับ

อาชีวศึกษา โรงเรียนพระนครพณิชยการ กรุงเทพมหานคร มีรายละเอียด ดังน้ี 

 1. วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับแบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนระดับ
อาชีวศึกษา โรงเรียนพระนครพณิชยการ กรุงเทพมหานคร โดยใชเกณฑประเมินคา (วิเชียร เกตุสิงห, 

2543: 9) ซึ่งมีเกณฑ ดังน้ี  

  คาเฉล่ีย 4.50 -  5.00 หมายถึง ปฏิบัติมากท่ีสุด 
  คาเฉล่ีย 3.50 -  4.49 หมายถึง ปฏิบัติมาก 

  คาเฉล่ีย 2.50 -  3.49 หมายถึง ปฏิบัติปานกลาง 

  คาเฉล่ีย 1.50 -  2.49 หมายถึง ปฏิบัตินอย 

  คาเฉล่ีย 1.00 -  1.49 หมายถึง ปฏิบัตินอยท่ีสุด 
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 2. วิเคราะหแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ผูวิจัยดำเนินการ

ลงรหัสในแบบสอบถาม เปลี่ยนขอมูลทั้งหมดที่ไดมาเปนตัวเลขทำการประมวลขอมูล วิเคราะหขอมลู

ดวยเคร่ืองคอมพวิเตอร โดยใชโปรแกรมสำเร็จรปู SPSS for Window และ Lisrel version 8.53    

 

ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาแบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนระดับอาชีวศึกษาโรงเรียน

พระนครพณิชยการ มีรายละเอียด ดังน้ี  

 

ตารางที่ 1 ระดับการปฏิบัติของนักเรียนท่ีมีตอแบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนระดับ 

 อาชีวศึกษา โรงเรียนพระนครพณิชยการ กรุงเทพมหานคร 

                                                                                                                                       (n=268) 
 X  S.D.  

1.  3.44 0.58  
2.  3.55 0.59  
3.  3.25 0.67  
4.  3.60 0.57  
5.  3.27 0.75  
6.  3.59 0.63  

 จากตารางท่ี 1 จากผลการวิจัย แบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนระดับ

อาชีวศึกษาโรงเรียนพระนครพณิชยการ  เมื่อวิเคราะหเปนรายดาน พบวา  

 1. ระดับการปฏิบัติมาก 3 ดาน ดังน้ี 1) แบบรวมมือ มีคาเฉล่ีย 3.60  2) แบบฝกปฏิบัติ 

มีคาเฉล่ีย 3.59  และ 3) แบบพ่ึงพา มีคาเฉล่ีย 3.55 
 2. ระดับการปฏิบัติปานกลาง 3 ดาน ดังน้ี 1) แบบอิสระ มีคาเฉล่ีย 3.44  2) แบบแขงขัน 

มีคาเฉล่ีย 3.27  และ 3) แบบหลีกเล่ียง มีคาเฉล่ีย 3.25   

 3. ผลการเปรียบเทียบแบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา
โรงเรียนพระนครพณิชยการโดยจำแนกตามเพศ ระดับช้ัน สาขา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ประสบการณ

การใชอินเทอรเน็ต มีรายละเอียด  ดังน้ี  
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ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบแบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา  

 โรงเรียนพระนครพณิชยการ กรุงเทพมหานคร จำแนกตามเพศ   

 (n = 268) 

 
 (n=78)  (n=190) t p 

X  S.D. X  S.D. 
1.   3.57 0.62 3.39 0.56 2.235 .346 
2.   3.59 0.62 3.54 0.57 0.581 .157 
3.   3.45 0.69 3.17 0.65 3.063 .431 
4.  3.61 0.61 3.59 0.56 0.331 .238 
5.   3.36 0.76 3.23 0.74 1.256 .759 
6.  3.54 0.61 3.60 0.64 -0.706 .578 
*  (P<0.05) 

(n = 268) 

 จากตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบแบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ต 

ของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา โรงเรียนพระนครพณิชยการ กรุงเทพมหานคร จำแนกตามเพศ พบวา 

การเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา ทั้ง 6 แบบ ระหวางนักเรียนชายและหญิง 

แตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน 

 

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบแบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา  

 โรงเรียนพระนครพณิชยการ กรุงเทพมหานคร จำแนกตามระดับชั้น 

 

 
 1  2  3   

(n=131) (n=76) (n=61)   
 X  S.D. X  S.D. X  S.D. F P 

1.  3.36 0.55 3.42 0.58 3.65 0.60 5.202 .006* 
2.  3.49 0.56 3.57 0.59 3.68 0.63 2.219 .111 
3.  3.16 0.62 3.34 0.65 3.35 0.79 2.582 .078 
4.  3.53 0.56 3.66 0.59 3.66 0.58 1.670 .190 
5.  3.19 0.70 3.37 0.75 3.29 0.83 1.426 .242 
6.  3.53 0.64 3.64 0.63 3.65 0.61 1.202 .302 
*  (P<0.05) 
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 จากตารางท่ี 3  ผลจากการวิเคราะหการเปรียบเทียบการปฏิบัติของนักเรียนท่ีมีตอแบบ

การเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนระดับอาชีวศึกษาโรงเรียนพระนครพณิชยการ กรุงเทพมหานคร 

จำแนกตามตัวแปรระดับชั้น พบวา การเรียนรูแบบอิสระนักเรียนมีแบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ต

แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญท่ีระดับ .05 สวนการเรียนรูแบบพ่ึงพา การเรียนรูแบบหลีกเล่ียง 

การเรียนรูแบบรวมมือ การเรียนรูแบบแขงขัน การเรียนรูแบบฝกปฏิบัติ นักเรียนมีแบบการเรียนรู 

การใชอินเทอรเน็ตแตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญท่ีระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน 

 

ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบแบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา  

 โรงเรียนพระนครพณิชยการ กรุงเทพมหานคร จำแนกตามสาขา 

*  (P<0.05) 

 
     

(n=39) (n=98) (n=131)   
 X  S.D. X  S.D. X  S.D. F P 

1.  3.35 0.59 3.59 0.59 3.36 0.55 4.985 .007* 
2.  3.61 0.58 3.62 0.62 3.49 0.56 1.638 .196 
3.  3.24 0.72 3.38 0.71 3.16 0.62 3.205 .042* 
4.  3.71 0.66 3.64 0.55 3.53 0.56 1.906 .151 
5.  3.22 0.84 3.38 0.76 3.19 0.70 1.834 .162 
6.  3.72 0.60 3.62 0.63 3.53 0.64 1.589 .206 

 จากตารางที่ 4 ผลจากการวิเคราะหการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบน

มาตรฐานการเปรียบเทียบการปฏิบัติของนักเรียนท่ีมีตอแบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตของ

นักเรียนระดับอาชีวศึกษาโรงเรียนพระนครพณิชยการ กรุงเทพมหานคร จำแนกตามตัวแปรสาขา 
พบวา การเรียนรูแบบอิสระ การเรียนรูแบบหลีกเล่ียง นักเรียนมีแบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ต

แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญท่ีระดับ .05 สวนการเรียนรูแบบพึ่งพา การเรียนรูแบบรวมมือ การเรียนรู

แบบแขงขัน การเรียนรูแบบฝกปฏิบัติ นักเรียนมีแบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตแตกตางกันอยาง
ไมมีนัยสำคัญท่ีระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน 

 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2555 
Vol.3 No. 1 January - June 2012 174

ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบแบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา  

 โรงเรียนพระนครพณิชยการ กรุงเทพมหานคร จำแนกตามผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

   (n=268) 

 
0.00-1.00 1.01-2.00 2.01-3.00 3.01-4.00   

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. F P 
1.  3.21 0.67 3.30 0.61 3.49 0.54 3.55 0.57 2.934 .034* 
2.  3.40 0.57 3.45 0.66 3.62 0.54 3.58 0.58 1.566 .198 
3.  3.35 0.66 3.21 0.66 3.29 0.68 3.22 0.69 0.326 .807 
4.  3.61 0.45 3.43 0.57 3.64 0.58 3.70 0.54 2.986 .032* 
5.  3.46 0.67 3.20 0.72 3.32 0.76 3.20 0.76 0.767 .513 
6.  3.53 0.51 3.43 0.68 3.58 0.61 3.79 0.58 3.701 .012* 
*  (P<0.05) 

 จากตารางท่ี 5 ผลจากการวิเคราะหการเปรียบเทียบการปฏิบัติของนักเรียนท่ีมีตอแบบ

การเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนระดับอาชีวศึกษาโรงเรียนพระนครพณิชยการ กรุงเทพมหานคร 

จำแนกตามตัวแปรผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พบวา การเรียนรูแบบอิสระ การเรียนรูแบบรวมมือ 

การเรียนรูแบบฝกปฏิบัติ นักเรียนมีแบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ 

ที่ระดับ .05 สวนการเรียนรูแบบพ่ึงพา การเรียนรูแบบหลีกเล่ียง การเรียนรูแบบแขงขัน นักเรียน 

มีแบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตแตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญท่ีระดับ .05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน 

 

ตารางที่ 6  ผลการเปรียบเทียบแบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา  

 โรงเรียนพระนครพณิชยการ กรุงเทพมหานคร จำแนกตามประสบการณการใชอนิเทอรเน็ต 

 (n=268) 

 
0-3  4-6  7-9   9 

 
  

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. F P 
1.  3.34 0.59 3.37 0.54 3.60 0.55 3.72 0.61 5.234 .002* 
2.  3.53 0.62 3.49 0.59 3.58 0.50 3.80 0.59 2.494 .060 
3.  3.20 0.74 3.20 0.66 3.23 0.57 3.59 0.66 3.126 .026* 
4.  3.58 0.56 3.57 0.57 3.53 0.54 3.81 0.62 1.793 .149 
5.  3.15 0.82 3.23 0.71 3.27 0.73 3.65 0.62 3.567 .015* 
6.  3.55 0.64 3.62 0.65 3.53 0.58 3.65 0.64 0.364 .779 
*  (P<.05) 
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 จากตารางท่ี 6 จากการวิเคราะหผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ีย และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

การเปรียบเทียบการปฏิบัติของนักเรียนท่ีมีตอแบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนระดับ

อาชีวศึกษาโรงเรียนพระนครพณิชยการ กรุงเทพมหานคร จำแนกตามตัวแปรประสบการณการใช 

อินเทอรเน็ต พบวา การเรียนรูแบบอิสระ การเรียนรูแบบหลีกเล่ียง การเรียนรูแบบแขงขัน นักเรียน 

มีแบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญท่ีระดับ .05 สวนการเรียนรูแบบ

พ่ึงพา การเรียนรูแบบรวมมือ การเรียนรูแบบฝกปฏิบัติ นักเรียนมีแบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ต

แตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญท่ีระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน 

 

อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยเร่ือง แบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา  

ซึ่งเปนการวิจัยเชิงสำรวจ (survey research) มีแบบการเรียนรู 6 แบบ คือ 1) แบบการเรียนรูแบบ

อิสระ 2) แบบการเรียนรูแบบพึ่งพา 3) แบบการเรียนรูแบบหลีกเล่ียง 4) แบบการเรียนรูแบบรวมมือ  

5) แบบการเรียนรูแบบแขงขัน และ 6) แบบการเรียนรูแบบฝกปฏิบัติ สามารถอภิปรายผลการวิจัยได 

ดังน้ี 

 1. ตอนท่ี 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

 จากผลการวิจัย พบวา นักเรียนระดับอาชีวศึกษาของโรงเรียนพระนครพณิชยการ  

สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 70.9 ศึกษาอยูในระดับชั้นปที่ 1 รอยละ 48.9 ไมแยกสาขา 

รอยละ 48.9 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน อยูในชวง 2.01-3.00 รอยละ 46.3 และมีประสบการณการใช

อินเทอรเน็ตอยูในชวง 4-6 ป รอยละ 42.9 

 2. ตอนท่ี 2 ผลการวิจัยแบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนระดับ

อาชีวศึกษา โรงเรียนพระนครพณิชยการ พบวา  

  2.1 จากผลการวิจัยแบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา

โรงเรียนพระนครพณิชยการ พบวา นักเรียนมีแบบการเรียนรูแบบรวมมือมีคาเฉล่ียสูงสุด 3.60  

สวนแบบการเรียนรูแบบหลีกเล่ียงมีคาเฉล่ียต่ำสุด 3.25 การท่ีนักเรียนมีการเรียนรูแบบรวมมือ 

อยูระดับมากอาจเปนเพราะธรรมชาติของนักเรียนเปนวัยแหงการเรียนรู ชอบทดลองสิ่งแปลกใหม  

รักอิสระ ตองการการยอมรับจากเพื่อน ซึ่งเปนผลสืบเน่ืองจากดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม 

สิ่งแวดลอมซึ่งสงผลตอพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน ดังน้ันนักเรียนไดเรียนรู และทำงานรวมกัน

โดยมีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน (Geisert and Dunn, 1991 อางถึงใน จงกล พูลสวัสดิ์, 2541: 13)  

  2.2 จากผลการวิจัยแบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา

โรงเรียนพระนครพณิชยการ จำแนกตามแบบการเรียนรู 
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    1) การเรียนรูแบบอิสระ (Independ) จากผลการวิจัย พบวา แบบการเรียนรู

การใชอินเทอรเน็ตแบบอิสระของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา โรงเรียนพระนครพณิชยการ ภาพรวมมี

คาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง 3.44 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ในขอนักเรียนสนใจการเรียน 

ในลักษณะท่ีตองปฏิบัติดวย ตนเองมากกวาจะนั่งฟงบรรยายในชั้นเรียน มีคาเฉลี่ยสูงสุดและอยูใน

ระดับมาก 3.70 จากขอคนพบดังกลาวอาจเปนเพราะวัยน้ีจะรักอิสระ  เสรีภาพ ตองการความเปน 

ตัวเองสูงไมคอยชอบอยูในกฎเกณฑกติกาใด ๆ ชอบคิดเอง ทำเอง พ่ึงตัวเอง เชื่อความคิดตนเอง 

มีปฏิกิริยาตอบโตผูใหญที่บีบบังคับสูง ความอยากรูอยากเห็นอยากลองจะมีสูงสุดในวัยน้ี ทำให 

อาจเกิดพฤติกรรมเสี่ยงไดงายถาวัยรุนขาดการย้ังคิด การไดทำอะไรดวยตนเอง และทำไดสำเร็จ 

จะชวยใหวัยรุนมีความมั่นใจในตนเอง (กรมสุขภาพจิต, 2543) 

    2)  การเรียนรูแบบพ่ึงพา (Dependent) จากผลการวิจัย พบวา แบบการเรียนรู

การใชอินเทอรเน็ตแบบพ่ึงพาของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา โรงเรียนพระนครพณิชยการ ภาพรวม 

มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก 3.55 เม่ือพิจารณารายขอ พบวา นักเรียนชอบการเรียนรูโดยวิธีแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นกับเพ่ือน ๆ อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียสูงสุด 3.66 จากขอคนพบดังกลาวอาจเปนเพราะ

วัยรุนตองการเปนที่ยอมรับจึงมักเอาอยาง และทำตามคานิยมของเพื่อน เวลามีปญหาอะไรมักจะ

ปรึกษากันเองคอนขางมาก รองลงมา คือ อาจารย วัยรุนคิดวา โรงเรียนเปนสถานท่ีที่เขาจะได

ปรับปรุงสถานภาพในชีวิต โดยการเขารวมกิจกรรม และมีความสัมพันธกับเพ่ือน ๆ จะทำใหเขา

เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น นอกจากนี้การท่ีนักเรียนพ่ึงพาอาศัยเพ่ือนในการเรียน เพราะคิดวา

เพ่ือน คือ แหลงเรียนรู และแหลงที่จะสนับสนุนชวยเหลือ ซึ่งจะทำใหพวกเขามีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนสูงขึ้น (ประยูรศรี  ณีสร, 2532) 

    3)  การเรียนรูแบบหลีกเลี่ยง (Avoidant) จากผลการวิจัย พบวา แบบการเรียนรู

การใชอนิเทอรเน็ตแบบหลกีเล่ียงของนักเรียนระดับอาชวีศึกษา โรงเรียนพระนครพณิชยการ ภาพรวม 
มีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง 3.25 เม่ือพิจารณารายขอ พบวา นักเรียนชอบเรียนภาคปฏิบัติ

มากกวาภาคทฤษฎีที่อาจารยสอนอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3.54 จากขอคนพบดังกลาวอาจ

เปนเพราะธรรมชาติการใชอินเทอรเน็ตจะเนนการปฏิบัติมากกวาการบรรยาย นักเรียนตองการใช 
อินเทอรเน็ตเปน จึงเกิดการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตข้ึน เพราะนักเรียนคิดวาการใชอินเทอรเน็ต

สามารถใชเปนแหลงคนควาหาขอมลู ไมวาจะเปนขอมูลทางวิชาการ ขอมูลดานการบันเทิง ดานการ

แพทย และอื่น ๆ ที่นาสนใจระบบเครือขายอินเทอรเน็ต จะทำหนาท่ีเสมือนเปนหองสมุดขนาดใหญ 
นักเรียนในโรงเรียนสามารถใชอินเทอรเน็ตติดตอกับโรงเรียนอ่ืน ๆ เพ่ือคนหาขอมูลที่กำลังศึกษา 

อยูได ทั้งท่ีเปนขอมูลท่ีเปนขอความ เสียง ภาพเคล่ือนไหวตาง ๆ เน่ืองจากปจจุบันโรงเรียนเกือบ 

ทุกระดับชั้นในประเทศไทยกำลังใหความสนใจเก่ียวกับการนำคอมพิวเตอรเขามาใชในกิจกรรม 

การเรียนการสอน และมีโรงเรียนอีกจำนวนไมนอยไดมีการนำอินเทอรเน็ตมาใชในโรงเรียน โดยมี 
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จุดมุงหมายท่ีแตกตางกันไป เชน ใชเพ่ือการประชาสัมพันธโรงเรียน ใชเพ่ือการเรียนการสอนวิชา

คอมพิวเตอร ใชเปนเคร่ืองมือในการคนควาขอมูล ใชเปนเคร่ืองมือสื่อสารทางไกลท้ังใน และ 

ตางประเทศ ใชประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน (สมพร  สุขะ, 2545) 

    4)  การเรียนรูแบบรวมมือ (Collaborative) จากผลการวิจัย พบวา แบบการ

เรียนรูการใชอินเทอรเน็ตแบบรวมมือของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา โรงเรียนพระนครพณิชยการ 

ภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก 3.59 เมื่อพิจารณารายขอ พบวานักเรียนชอบการเรียนรูที่เปน 

ความรวมมือกันระหวางอาจารยผูสอน และนักเรียนอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียสูงสุด 3.79 จาก 

ขอคนพบดังกลาวอาจเปนเพราะปจจุบันมีการสรางระบบเครือขายการเรียนรูกันมากข้ึน เพ่ือเปน 

การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดระบบการเรียน การสอน รูปแบบใหมในสถานบันการศึกษา เชน 

เครือขายภายในโรงเรียน หรือภายในสถาบันอุดมศึกษา และเช่ือมโยงกันระหวาง วิทยาเขตจัดเปน

แคมปสเน็ตเวิรค กอใหเกิดการติดตอสื่อสารระหวางครูกับนักเรียน เพ่ือรวมมือกันทำงานไดมากข้ึน 

เปนส่ือกลาง เพ่ือใหผูเรียนสามารถเขาถึงแหลงขอมูลขาวสารไดทั่วโลก รวมทั้งสามารถใชประโยชน

จากระบบอินเทอรเน็ตในการสงขาวสารได (บุญเลิศ  อรุณพิบูลย, 2550) 

    5)  แบบการเรียนรูแบบแขงขัน (Competitive) จากผลการวิจัย พบวา แบบการ

เรียนรูการใชอินเทอรเน็ตแบบแขงขันของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา โรงเรียนพระนครพณิชยการ  

ภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง 3.26 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา นักเรียนคิดวานอกจาก

ตองแขงขันกับตนเองแลวยังตองแขงขันกับคนอื่น ๆ ในชั้นเพ่ือใหไดคะแนนดี อยูในระดับปานกลาง 

มีคาเฉล่ียสูงสุด 3.47 จากขอคนพบดังกลาวอาจเปนเพราะการเรียนในยุคน้ี เนนการแขงขันกันมาก 

เพราะธรรมชาติของวัยรุนชอบการเรียนรูแบบแขงขันจะเรียนรูดวยความพยายามท่ีจะทำส่ิงตาง ๆ  

ใหดีกวาคนอ่ืนในช้ันเรียน เขามีความรูสึกจะตองแขงขันกับคนอ่ืน เพ่ือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีขึ้น 

สงผลใหนักเรียนมีโอกาสในการเลือกสถาบันตามท่ีตัวเองชอบได และมีงานทำท่ีดีตรงตามความ
ตองการของนักเรียนแตสิ่งสำคัญสุดคือการจัดการใหผูเรียนเกิดการเรียนรู เพ่ือใหผูเรียนแตละคน 
ไดพัฒนาตนเองอยางสูงสุด ตามกำลังหรือศักยภาพของแตละคน แตเน่ืองจากผูเรียนแตละคนมี

ความแตกตางกัน ท้ังดานความตองการ ความสนใจ ความถนัดและยังมีทักษะพ้ืนฐานอันเปนเคร่ืองมือ

สำคัญท่ีจะใชในการเรียนรู อันไดแก ความสามารถในการฟง พูด อาน เขียน ความสามารถทางสมอง 

ระดับสติปญญา และการแสดงผลของการเรียนรูออกมาในลักษณะท่ีตางกัน จึงควรมีการจัดการ 

ที่เหมาะสมในลักษณะท่ีแตกตางกัน ตามเหตุปจจัยของผูเรียนแตละคน (ประยูรศรี  ณีสร, 2532) 
    6)  แบบการเรียนรูแบบฝกปฏิบตั ิ(Practice) จากผลการวิจยั พบวา แบบการเรียนรู 

การใชอินเทอรเน็ตแบบฝกปฏิบัติของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา โรงเรียนพระนครพณิชยการ 
ภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก 3.58 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา นักเรียนสนุกและพอใจกับการ

ฝกปฏิบัติการใชอินเทอรเน็ตในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียสูงสุด 3.72 
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จากขอคนพบดังกลาวอาจเปนเพราะหองปฏิบัติการเปนแหลงท่ีฝกฝนตนเอง ถามีขอสงสัยอะไร

สามารถถามเพ่ือน หรืออาจารย และสามารถใชเคร่ืองคอมพิวเตอรที่ทันสมัย เน่ืองจากปจจุบัน 

การศึกษาจะเนนกระบวนการทางปญญาท่ีพัฒนาบุคคลอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต สามารถเรียนรู 

ไดทุกเวลา ทุกสถานท่ีเปนกระบวนการเรียนรูที่มีความสุข บูรณาการเน้ือหาสาระตามความเหมาะสม

ของระดับการศึกษา เพ่ือใหนักเรียนไดมีความรูเก่ียวกับตนเองและความสัมพันธตนเองกับสังคม 

สาระการเรียนรูสอดคลองกับความสนใจของนักเรียน ทันสมัย เนนกระบวนการคิดและการปฏิบัติ

จริง ไดเรียนรูตามสภาพจริง สามารถนำไปใชประโยชนไดอยางกวางไกล เปนกระบวนการท่ีมี 

ทางเลือกและมีแหลงเรียนรูที่หลากหลาย นาสนใจเปนกระบวนการเรียนรูรวมกัน โดยมีนักเรียน 

อาจารยและผูมีสวนเก่ียวของทุกฝายจัดบรรยากาศใหเอื้อตอการเรียนรูและมุงประโยชนของนักเรียน

เปนสำคัญเพ่ือใหนักเรียนเปนคนดี คนเกง และคนมีความสุขในการเรียนการสอน (มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร, 2543) 

 3. ผลการเปรียบเทียบแบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนระดับ

อาชีวศึกษาโรงเรียนพระนครพณิชยการโดยจำแนกตามเพศ ระดับชั้น สาขา ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน ประสบการณการใชอินเทอรเน็ต มีผลสรุปดังน้ี 

  3.1  ผลการเปรียบเทียบแบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนระดับ

อาชีวศึกษาโรงเรียนพระนครพณิชยการ เมื่อจำแนกตาม เพศ พบวา แตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญ

ทางสถิตทิีร่ะดับ 0.05 ซึง่เปนไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว จากขอคนพบดังกลาวอาจเปนเพราะอินเทอรเน็ต 

มีความจำเปนในการดำเนินชีวิตของคนรุนใหมความแตกตางระหวางเพศจึงไมแตกตางกัน ธรรมชาติ

ของวัยรุนเปนวัยท่ีมีความสนใจเรียนรูดวยตนเอง ในดานตาง ๆ เปนอยางมาก มีความเปนตัวของ 

ตัวเองสูง ดังน้ันการจัดการเรียนการสอนจึงตองเนนการใหผูเรียนแสวงหาความรูดวยตนเอง  

เปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเลือกเรียน เลือกเวลา และเลือกสถานท่ีเรียนไดตามความตองการ 
รวมทั้งจัดใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกปฏิบัติใหสามารถทำได คิดเปน ทำเปน 
รักการอาน และมีนิสัยใฝรูอยางตอเน่ืองเปนกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต (สิปปนนท  เกตุทัต, 2539)  

  3.2  ผลการเปรียบเทียบแบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนระดับ

อาชีวศึกษาโรงเรียนพระนครพณิชยการ จำแนกตาม ระดับชั้น พบวา นักเรียนระดับชั้นตางกันมีการ

เรียนรูแบบอิสระแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนการเรียนรูแบบพึ่งพา  

การเรียนรูแบบหลีกเล่ียง การเรียนรูแบบรวมมือ การเรียนรูแบบแขงขัน และการเรียนรูแบบฝกปฏิบัติ 
นักเรียนตางระดับชั้นมีการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตแตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญท่ีระดับ 0.05  

ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว จากขอคนพบดังกลาวอาจเปนเพราะธรรมชาติของวัยรุนอยูระหวาง 
15-18 ป จะมีการเรียนรูแบบรวมมือ ทำงานรวมกัน โดยสมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการทำงานน้ัน  

มีการแบงปนขอมูลตาง ๆ ในการทำงาน ทุกคนมีบทบาท หนาท่ี และประสบความสำเร็จรวมกัน 
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สมาชิกในกลุมจะมีความรูสึกวาตนประสบความสำเร็จไดก็ตอเมื่อสมาชิกทุกคนในกลุมประสบความ

สำเร็จดวย สมาชิกทุกคนจะไดรับผลประโยชน หรือรางวัลผลงานกลุมโดยเทาเทียมกัน ดังน้ันสมาชิก

บางคนอาจมีความรับผิดชอบในตนเองสูง แตสมาชิกบางคนอาจไมมีความรับผิดชอบ ขอเพียงมี 

ชื่อในกลุม มีผลงานออกมาเพื่อสงอาจารยเทาน้ัน ซึ่งตางจากการเรียนเปนกลุมแบบรวมมือที่สมาชิก

แตละคนตองมีความรับผิดชอบทั้งตอตนเองและตอเพ่ือนสมาชิกในกลุมดวย (อัจฉรา ธรรมาภรณ, 

2531)   

  3.3  ผลการเปรียบเทียบแบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนระดับ

อาชีวศึกษาโรงเรียนพระนครพณิชยการ จำแนกตามสาขา พบวา นักเรียนตางสาขากันมีการเรียนรู

แบบอิสระแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 สวนการเรียนรูแบบพึ่งพา การเรียนรู

แบบหลีกเล่ียง การเรียนรูแบบรวมมือ การเรียนรูแบบแขงขัน และการเรียนรูแบบฝกปฏิบัติ นักเรียน

ตางสาขา มีการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตแตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญท่ีระดับ .05 ซึ่งเปนไปตาม

สมมติฐานที่ตั้งไว จากขอคนพบดังกลาวอาจเปนเพราะธรรมชาติของนักเรียนท่ีเรียนสาขาการบัญชี

จะมีกิจนิสัยความมีระเบียบ  ละเอียดรอบคอบ มีวินัยตรงตอเวลา และมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพบัญชี 

สวนนักเรียนท่ีเรียนสาขาการขายจะตองมีความเขาใจเทคนิคการขายพ้ืนฐาน มีทักษะในงานอาชีพ

ขาย และตระหนักถึงความสำคัญของอาชีการขาย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) ดังน้ันจึงจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอนท่ีแบงนักเรียนออกเปนกลุมยอย ๆ สงเสริมใหนักเรียนทำงานรวมกัน โดยในกลุม

ประกอบดวยสมาชิกท่ีมีความสามารถแตกตางกัน มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น มีการชวยเหลือ

พ่ึงพากัน มีความรับผิดชอบรวมกัน ทั้งในสวนตนและสวนรวม เพ่ือใหตนเองและสมาชิกทุกคน 

ในกลุมประสบความสำเร็จตามเปาหมายท่ีกำหนด (สุภัททา  ปณฑะแพทย, 2534) 

  3.4  ผลการเปรียบเทียบแบบการเรียนรูการใชอนิเทอรเน็ตของนักเรียนระดับอาชวีศึกษา

โรงเรยีนพระนครพณิชยการ จำแนกตาม ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน พบวา นกัเรียนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
แบบการเรียนรูแบบอิสระ การเรียนรูแบบพึ่งพา การเรียนรูแบบหลีกเล่ียง การเรียนรูแบบรวมมือ  

การเรียนรูแบบแขงขัน และการเรียนรูแบบฝกปฏิบัติ นักเรียนตางผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีการเรียนรู

การใชอินเทอรเน็ตแตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญท่ีระดับ 0.05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว  
จากขอคนพบดังกลาวอาจเปนเพราะมีการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ โดยจัดใหนักเรียนท่ีมี

ความสามารถตางกัน เรียนและทำงานดวยกันเปนกลุม โดยมีจุดมุงหมายเดียวกัน ชวยเหลือซ่ึงกัน

และกันภายในกลุม ผูเรียนเกงกวาจะชวยผูเรียนออนกวา การยอมรับซึ่งกันและกัน การรูจักแบง
หนาท่ี ความรับผิดชอบ ความมีน้ำใจ รวมทั้งความเอ้ืออาทรซึ่งมีใหกันสำหรับสมาชิกภายในกลุม  

จะนำมาซึ่งความสำเร็จในการเรียนรู มีการกำหนดเปาหมายในการเรียนการสอน วิเคราะหผูเรียน 

ออกแบบเน้ือหาบทเรียน กำหนดกิจกรรมการเรียนการสอน เตรียมความพรอมดานสภาพแวดลอม

ทางการเรียน กำหนดบทบาทผูสอน สรางแรงจูงใจในการเรียน ดำเนินการเรียนการสอน กิจกรรม
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เสริมทักษะ กำหนดชวงเวลาการทดสอบประเมินผลการเรียนการสอน และขอมูลปอนกลับ (นฤมล  

ศริะวงษ, 2548) ซึง่สามารถนำไปใชไดกับการพัฒนาแบบการเรียนการสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต

ในแตละวิชาตาง ๆ ของนักเรียนระดับอาชีวศึกษาสงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการใชอินเทอรเน็ต

ของนักเรียนอยูในระดับคอนขางสูงอันเปนผลมาจากรูปแบบการเรียนรูที่หลายหลายจากอาจารย 

ผูสอน (โรงเรียนพระนครพณิชยการ, 2550) 

  3.5  ผลการเปรียบเทียบแบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนระดับ

อาชีวศึกษาโรงเรียนพระนครพณิชยการ จำแนกตาม ประสบการณการใชอินเทอรเน็ต พบวา นักเรียน 

ตางประสบการณการใชอินเทอรเน็ต มีการเรียนรูแบบอิสระแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ 0.05 สวนการเรียนรูแบบพ่ึงพา การเรียนรูแบบหลีกเล่ียง การเรียนรูแบบรวมมือ การเรียนรู

แบบแขงขัน และการเรียนรูแบบฝกปฏิบัติ นักเรียนท่ีมีประสบการณการใชอินเทอรเน็ตตางกัน จะมี

การเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตแตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญท่ีระดับ 0.05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน 

จากขอคนพบดังกลาวอาจเปนเพราะนักเรียนท่ียังไมมีประสบการณในการใชอินเทอรเน็ต จะอาศัย

เพ่ือน อาจารย ในการเรียน แตในขณะเดียวกันถามีประสบการณมากข้ึนก็จะสงผลในเรื่องของการ

พัฒนาการในดานตาง ๆ เร่ิมเรียนรูที่จะคำนึงถึงความรูสึก ความตองการของตนเองและผูอื่น  

หรือเรียนรูการวางตัวในบทบาทท่ีเหมาะสมของตัวเอง สงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้น  

ตามประสบการณของผูเรียนแตละคนสอดคลองกับ Canfield and Lafferty (1976 อางถึงใน จงกล  

พูลสวัสดิ์, 2541: 12) ที่กลาววา ความตองการสภาพทางการเรียนท่ีผูเรียนสามารถเรียนรูไดดีที่สุด 

ถาไดพูดคุย หรือไดสรางสัมพันธภาพกับผูสอนหรือกับกลุมเพ่ือน เปนตน 

 

ขอเสนอแนะ 

 1. ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย 
 จากผลการวิจัยเร่ือง แบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา 

โรงเรียนพระนครพณิชยการ กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยจึงขอใหขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย ดังตอไปนี้ 

  1.1 แบบการเรียนรูแบบอิสระ พบวา แบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตแบบอิสระ
ของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา โรงเรียนพระนครพณิชยการ เมื่อพิจารณารายขอ พบวา นักเรียน 

ชอบเรียนอินเทอรเน็ตเพียงคนเดียว มีคาเฉล่ียต่ำสุด 3.23 ดังน้ัน อาจารยผูสอนควรใหความสนใจ 

เปนพิเศษ คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ใหอิสระแกนักเรียนในการเลือกและตัดสินใจ เชน ใหศึกษา

คนควาเปนรายบุคคลในเรื่องที่ตนสนใจ และใหเสนอผลงานตอกลุม เพ่ือรับฟงความคิดเห็น อาจารย

ทำหนาท่ีใหคำปรึกษา แนะนำ ตามความตองการของนักเรียน 

  1.2 แบบการเรียนรูแบบพ่ึงพา พบวา แบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตแบบพ่ึงพา

ของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา โรงเรียนพระนครพณิชยการ เมื่อพิจารณารายขอ พบวา นักเรียน 
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ชอบเรียนในชั้นเรียนมากกวาการเรียนรูดวยตนเอง มีคาเฉล่ียต่ำสุด 3.45 ดังนั้น อาจารยผูสอน 

ควรใหความสนใจเปนพิเศษ คอื การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุม หรือ จบัคู ใหนกัเรียนชวยเหลือกัน

อยางเหมาะสมตามจุดประสงคของการเรียนรูในรายวิชาน้ัน อาจมีการเปล่ียนคูไปตามจุดมุงหมาย

ของอาจารยผูสอน 

  1.3 แบบการเรียนรูแบบหลีกเล่ียง พบวา แบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตแบบ

หลีกเล่ียงของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา โรงเรียนพระนครพณิชยการ เม่ือพิจารณารายขอ พบวา

นักเรียนชอบเลือกเรียนในพ้ืนท่ีนั่งหลบสายตาอาจารย มีคาเฉล่ียต่ำสุด 3.04 ดังน้ัน อาจารยผูสอน

ควรใหความสนใจเปนพิเศษ คือ อาจารยควรสอนแบบชี้แนะ และใหนักเรียนนำตนเองซึ่งจะฝกให

นักเรียนต้ังเปาหมายในการเรียนรู วินิจฉัยตามความตองการของตนเอง รวมทั้งวางแผนการดำเนิน

การเรียนรู โดยอาจารยผูสอนคอยติดตาม และสงเสริมการปฏิบัติของนักเรียน 

  1.4 แบบการเรียนรูแบบรวมมือ พบวา แบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตแบบรวมมือ

ของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา โรงเรียนพระนครพณิชยการ เมื่อพิจารณารายขอ พบวา นักเรียน 

จะทำงานท่ีไดรับมอบหมายในวิชาการใชอินเทอรเน็ตไมวางานน้ันจะนาสนใจหรือไม มีคาเฉล่ียต่ำสุด 

3.52 ดังน้ัน อาจารยผูสอนควรใหความสนใจเปนพิเศษ คือ การใชความพยายามรวมมือกันระหวาง

อาจารยผูสอนและนักเรียน มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน นักเรียนและอาจารยผูสอน

ควรพัฒนาความสัมพันธใหมาก เพ่ือนักเรียนจะไดบอกถึงขอบกพรองของการเรียนการสอน 

ในรายวิชา ใหนักเรียนชวยเหลือเพ่ือนเม่ือเห็นวาเพ่ือนมีปญหาไมเขาใจเน้ือหาท่ีเรียน และสนับสนุน

ใหทำงานเปนกลุมรวมกันมากข้ึน 

  1.5 แบบการเรียนรูแบบแขงขัน พบวา แบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตแบบแขงขัน

ของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา โรงเรียนพระนครพณิชยการ เมื่อพิจารณารายขอ พบวา นักเรียนชอบ

ทำใหอาจารยสนใจในตัวนักเรียนเองมากกวาคนอื่น ๆ มีคาเฉล่ียต่ำสุด 3.07 ดังนั้น อาจารยผูสอน

ควรใหความสนใจเปนพิเศษ คือ การจัดกิจกรรมท่ีทาทายความสามารถของนักเรียน กำหนดเปาหมาย
การเรียนรูอยางชัดเจน จัดใหมีการทดสอบเปนระยะ ใหนักเรียนไดทราบผลการทดสอบแตละคร้ัง  

ถานักเรียนคนใดไดคะแนนท่ีดีกวา ก็จะไดรับคำชมเชยจากอาจารยผูสอนในรายวิชาน้ัน 

  1.6 แบบการเรียนรูแบบฝกปฏิบัติ พบวา แบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตแบบฝก

ปฏิบัติของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา โรงเรียนพระนครพณิชยการ เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

นักเรียนชอบฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรดวยตนเอง มีคาเฉลี่ยต่ำสุด 3.39 ดังน้ัน 

อาจารยผูสอนควรใหความสนใจเปนพิเศษ คือ เนนใหนักเรียนมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคดานวิชาการ 

รูจกัการศึกษาคนควา ทัง้ภายใน และนอกสถานศึกษา ฝกฝนใหนกัเรียนนำความรูและวิทยาการใหม ๆ 
มาใชใหเกิดประโยชน สงเสริมใหเปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกล รวมทั้งยังพัฒนาใหนักเรียนรูจักปรับปรุง

พัฒนาใหมีความเช่ียวชาญทางเทคโนโลยีตาง ๆ เพ่ือใชในการประกอบอาชีพ พัฒนาสังคม และ

ประเทศชาติในอนาคต 
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 2. ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

 จากผลการวิจัยเร่ือง แบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา 

โรงเรียนพระนครพณิชยการ กรุงเทพมหานคร ควรจะไดมีการศึกษาวิจัยเร่ืองตอไปนี้ 

  2.1 จากผลการวิจัย พบวา แบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตแบบหลีกเล่ียงของ

นกัเรียนระดับอาชวีศึกษา โรงเรียนพระนครพณิชยการ เมือ่พิจารณารายขอ พบวา นกัเรียนชอบเลอืกเรียน

ในพ้ืนท่ีนั่งหลบสายตาอาจารย มีคาเฉล่ียต่ำสุด 3.04 ดังน้ัน ควรทำวิจัยในเร่ือง แบบการเรียนรู 

กับการจัดการเวลาตอการเรียนรูอินเทอรเน็ต เพ่ือจะไดนำไปเปนขอมูลในการศึกษา และใชประโยชน

ในการปรับปรุงพัฒนา 

  2.2 จากผลการวิจัย พบวา แบบการเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตแบบแขงขันของ

นักเรียนระดับอาชีวศึกษา โรงเรียนพระนครพณิชยการ เมื่อพิจารณารายขอ พบวา นักเรียนชอบ

ทำใหอาจารยสนใจในตัวนักเรียนเองมากกวาคนอ่ืน ๆ มีคาเฉล่ียต่ำสุด 3.07 ดังน้ัน ควรทำวิจัย 

ในเรื่องพัฒนาคุณลักษณะหรือบทบาทของครูผูสอนที่เหมาะสมสำหรับการสงเสริมการสอนโดยวิธี

การเรียนรูแบบแขงขันเพ่ิมขึ้น 

 

สรุป 

 รูปแบบการเรียนรูของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา โรงเรียนพระนครพณิชยการ มีระดับ 

การปฏิบัติมาก 3 ดาน ดังน้ี 1) แบบรวมมือ มีคาเฉล่ีย 3.60 2) แบบฝกปฏิบัติ มีคาเฉล่ีย 3.59 และ 

3) แบบพ่ึงพา มีคาเฉล่ีย 3.55 มีระดับการปฏิบัติปานกลาง 3 ดาน ดังน้ี 1) แบบอิสระ มีคาเฉล่ีย 

3.44  2) แบบแขงขัน มีคาเฉล่ีย 3.27  และ3) แบบหลีกเล่ียง มีคาเฉล่ีย 3.25  เมื่อพิจารณารูปแบบ

การเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนระดับอาชีวศึกษาโรงเรียนพระนครพณิชยการ โดยจำแนก

ตามเพศระดับชั้น สาขา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ประสบการณการใชอินเทอรเน็ต พบวา 1) เพศ  

ไมมีความแตกตางกัน 2) ระดับชั้นมีความแตกตางกันในเร่ืองแบบอิสระ 3) สาขามีความแตกตางกัน

ในเร่ืองแบบอิสระ และแบบหลีกเล่ียง 4) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีความแตกตางกันในเร่ือง 

แบบอิสระ แบบรวมมือ และแบบฝกปฏิบัติ  5) ประสบการณการใชอินเทอรเน็ตมีความแตกตางกัน
ในเรื่องแบบอิสระ แบบหลีกเล่ียง และแบบแขงขัน  
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คำแนะนำสำหรับผูเขียน 
 

วารสารสังคมศาสตรวิจัย (Journal for Social Sciences Research) เปนวารสารระดับ

บัณฑิตศึกษาดานสังคมศาสตรเกิดจากความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาคตะวันตก  

4 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี) โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเปน 

ผูรับผิดชอบดำเนินการ กำหนดตีพิมพวารสารราย 6 เดือน (จำนวน 2 ฉบับตอป) บทความวิจัย 

ที่จะตีพิมพในวารสารตองผานการกล่ันกรองจากผูทรงคุณวุฒิอยางนอย 2 คน ชื่อผูเขียนและ 

ผูทรงคุณวุฒิ ถือเปนความลับ และการประสานงานระหวางผูเขียนและผูทรงคุณวุฒิตองผาน 

กองบรรณาธิการเทาน้ัน 

ผูประสงคสงบทความ ใหกรอกรายละเอียดในหนังสือนำสงบทความวิจัยเพ่ือรับรองวา 

ผลงานดังกลาวเปนของตนจริงและเปนผลงานใหมไมเกิน 2 ป ไมเคยเผยแพรในท่ีใด ไมอยูในระหวาง 

การพิจารณาเพ่ือเผยแพรในท่ีใด และจะไมสงเพ่ือพิจารณาเผยแพรในท่ีใดภายใน 90 วัน จากวันท่ี 

รับบทความ การเรียงลำดับเน้ือหา จัดรูปแบบ และพิมพขนาดอักษร มีเกณฑดังตอไปนี้ 

การเรียงลำดับเนื้อหา 

1. ชื่อเร่ือง (Title) ตองมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

2. ชื่อผูเขียน (Author) ตองมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ใหระบุชื่อผูเขียนทุกคน) 

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

บทความท้ังหมดใหเขาใจวัตถุประสงคที่มาของการทำวิจัย วิธีการโดยยอ ผลที่ไดจากการวิจัย และ

นำไปใชประโยชนอยางไร และไดผลลัพธอยางไร 

4. คำสำคัญภาษาไทย ไมเกิน 5 คำ (ไมใชวลี หรือ ประโยค) 
5. บทคัดยอภาษาอังกฤษ แปลจากบทคัดยอภาษาไทย มีขนาดและเน้ือหาเหมือนกับ

บทคัดยอภาษาไทย 

6. คำสำคัญภาษาอังกฤษ (Keywords) แปลจากคำสำคัญภาษาไทย 
7. บทนำ (Introduction) ชี้ใหเห็นความสำคัญของเร่ืองที่ทำ และขอบเขตของปญหาวิจัย 

8. วัตถุประสงค (Objective) ระบุวัตถุประสงคการวิจัย หรือวัตถุประสงคเฉพาะท่ีนำเสนอ

ในบทความวิจัยน้ี 

9. วิธีดำเนินการ (Material and Method) อธิบายวิธีการดำเนินการวิจัยในสาระสำคัญ 

ที่จำเปน ในลักษณะท่ีหากมีผูอื่นตองการทำงานวิจัยในลักษณะเดียวกัน สามารถอานและนำไป

ปฏิบัติตามไดโดยไมมีขอสงสัย 
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10. ผลการวิจัย (Result/Finding) แสดงผลท่ีเกิดข้ึนจากการวิจัยโดยตรง ซ่ึงอาจมีภาพประกอบ 

แผนภูมิ ตารางหรือการส่ือในลักษณะอ่ืน ๆ ที่เขาใจไดงาย 

11. อภิปรายผล (Discussion) อภิปรายและอางอิงใหเห็นวาผลการวิจัยดังกลาวน้ัน ได

สรางองคความรูใหม ในสวนใด และอธิบายปรากฏการณที่เกิดจากผลการดำเนินงานใหเห็นเปน

รูปธรรมไดอยางไร เหมือนหรือแตกตางจากผลการวิจัยอ่ืน ๆ 

12. ขอเสนอแนะ (Suggestion) แนะนำการนำไปใช และแนะนำเพ่ือนำไปตอยอดการวิจัย 

13. สรุป (Conclusion) สรุปประเด็นขางตนทุกขอใหไดความกระทัดรัดประมาณ 1 ยอหนา 

14. เอกสารอางอิง (Reference) ใหดูการลงรายการเอกสารอางอิงทายบทความประกอบ

ขางตน 

การพิมพ ขนาดตัวอักษร และความหางระหวางบรรทัด 

ใหพิมพตนฉบับดวยโปรแกรม Microsoft Word 2003 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 จัดชิดขอบกระดาษดานซาย 

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

ขนาดตัวอักษร 14 จุด จัดชิดขอบกระดาษดานซาย 
5. ความหางระหวางขอความ เมื่อสิ้นสุดเน้ือหาแลวข้ึนหัวขอหลักเคาะ 1 ครั้ง  

การลงรายการเอกสารอางอิงในเนื้อเรื่องของบทความ (Citation) 

การอางอิงในเน้ือหาของบทความ ใชการอางแบบนาม-ป (Author-year) ปรากฏแทรกอยูใน
เน้ือหาของบทความ (In-text Citation) มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. การอางอิงมี 2 แบบ คือ แบบท่ีชื่อผูแตงอยูในวงเล็บ และท่ีชื่อผูแตงอยูนอกวงเล็บ 

แบบที่ 1 ชื่อผูแตงอยูในวงเล็บ ใหเรียงตามลำดับ ขอความท่ีอางถึง...(ชื่อ//นามสกุลผูแตง,/
ปที่พิมพ:/หมายเลขหนาท่ีอาง)/ ถาผูแตงเปนชาวตางชาติ ใชเฉพาะนามสกุล เชน 

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

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

แบบท่ี 2 ชื่อผูแตงอยูนอกวงเล็บ ใหเรียงตามลำดับ ชื่อผูแตง/(ปที่พิมพ:/หมายเลขหนา 

ที่อาง)/ขอความที่อาง... ถาผูแตงเปนชาวตางชาติ เมื่อนามสกุลของผูแตงอยูนอกวงเล็บ ตองเขียน
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นามสกุลของผูแตงเปนภาษาอังกฤษไวในวงเล็บดวย เชน 

ประไพ อุดมทัศนีย (2530: 20) ไดกลาวถึงเปาหมายของการดำเนินงาน... 

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

2. การอางอิงที่ไมระบุหมายเลขหนา 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 บูรพา, 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 ใหคงไว

ตามเดิม เชน (กรมหมื่นนราธิปพงศประพันธ, 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) 
   ผูแตง 3-6 คน ใหระบุผูแตงทุกคน โดยใชเคร่ืองหมายจุลภาค (,) คั่นผูแตงทุกคน 

ยกเวนคนสุดทายใหคั่นดวยคำวา “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  
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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

ตนฉบับตามดวยคำวา “อางถึงใน” หรือ “quoted in” หรือ “cited by” ในกรณีเอกสารภาษาอังกฤษ 

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

วัลลภ, 2534: 171), (Felix, 1993: 17 qouted 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) ระบุเฉพาะรายการท่ีถูกอางอิงในเนื้อหาของบทความเทาน้ัน โดยใหเรียงเอกสารภาษาไทยไว

กอนภาษาอังกฤษ และใหเรียงเอกสารปฐมภูมิไวกอนเอกสารทุติยภูมิ แสดงการลงรายการเพ่ือเปน

ตัวอยางดังน้ี 

1. หนังสือท่ัวไป ใหลงรายการเรียงตามลำดับ ผูแตง.//(ปที่พิมพ).//ชื่อหนังสือ.//ชื่อชุด

หนังสือและลำดับที่(ถามี).//เลมที่ใชอาง(ถามี).//(ครั้งท่ีพิมพ).//สถานท่ีพิมพ:/สำนักพิมพ. เชน 

เทพนารินทร ประพันธพัฒน. (2548). วศิวกรรมเครือ่งมือ (Tool engineering). กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร. 

Longman, S.V. (2004). Page and stage: An approach to scrip analysis. Boston, MA: Pearson. 
2. หนังสือรวมเรื่อง ใหลงรายการเรียงตามลำดับ ผูเขียนบทความ.//(ปที่พิมพ).//ชื่อ

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

จังหวัดท่ีพิมพ:/ชื่อสำนักพิมพ. เชน 
สุปราณี แจงบำรุง. (2546). ปริมาณสารอาหารอางอิงท่ีควรไดรับประจำวัน. ใน สุปราณี แจงบำรุง  

และคณะ, บรรณาธิการ. ปริมาณสารอาหารอางอิงท่ีควรไดรับประจำสำหรับคนไทย  

พ.ศ. 2546  (พิมพคร้ังท่ี 3 หนา 21-26). กรุงเทพฯ: โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ  

(รสพ). 
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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). การวิเคราะหระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอาชีวศึกษา 
เอกชนกรุงเทพมหานคร. ดุษฎีนิพนธปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหาร 

การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

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

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

ชวนพิศ สุทัศนเสนีย. (2534). รายงานการวิจัยเรื่อง การใชและไมใชบริการกฤตภาคของ 

นักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง. 

6. วารสาร  ใหลงรายการเรียงตามลำดับ ช่ือผูเขียนบทความ.//(ปท่ีพิมพ,/เดือน).//ช่ือบทความ./

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

ประหยัด หงษทองคำ. (2544, เมษายน). อำนาจหนาท่ีของรัฐสภาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ  

พ.ศ.2540. รัฐสภาสาร, 49 (4), 1-16. 

7. หนังสอืพิมพและกฤตภาค ใหลงรายการเรียงตามลำดับ ชือ่ผูเขียนบทความ.//(ปทีพิ่มพ,/

เดือน/วันท่ี).//ชื่อบทความ./ชื่อหนังสือพิมพ,/เลขหนาบทความ. เชน 
ทีมขาวเศรษฐกิจ. (2545, กันยายน 18). ผลพวงแหงการพัฒนา 4 ทศวรรษ บทเรียนแผน 9-กาวอยาง 

ย่ังยืน. มติชน, 7. 
8. อินเทอรเน็ตหรือเวิลดไวดเว็บ ใหลงรายการเรียงตามลำดับ ชื่อผูจัดทำเว็บไซต.//(ปที่

เขาถึง).//ชื่อเว็บไซต./<แหลงท่ีอยูท่ีเขาถึงได>/(วัน/เดือนที่เขาถึง). เชน 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, สำนักหอสมุด. (2548). ฐานขอมูลทรัพยากรหองสมุด.<http://library.nu.ac.th/>  

(1 ตุลาคม) 
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ขั้นตอนการพิจารณาตีพิมพผลงานวิชาการในวารสารสังคมศาสตรวิจัย 

ผูเขียนแกแลวสงคืน 

ไมผานสงกลับ 

รับบทความ 

บรรณาธิการ 

ผูกล่ันกรองคุณภาพทางวิชาการ 

ตีพิมพโดยไมตองแกไข ตีพิมพโดยมีการแกไข 

ผูเขียนแกไขแลวสงคืนใหกองบรรณาธิการ 

กองบรรณาธิการสงใหผูเขียนแก 

กองบรรณาธิการสงใหผูกลั่นกรองตรวจสอบ 

ผูกลัน่กรองตรวจสอบแลวสงคืนกองบรรณาธกิาร 

โรงพิมพจัดทำตนฉบับแลวสงกองบรรณาธกิาร 

กองบรรณาธกิารสงโรงพมิพ 

กองบรรณาธกิารสงใหผูเขยีน 

กองบรรณาธกิารสงตพีมิพเผยแพร 

ผูเขยีนตรวจแลวสงคืนกองบรรณาธกิาร 

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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ใบสมัครสมาชิก 

วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

 
กำหนดออก   ปละ 2 ฉบับ 

คาสมัครสมาชิก  1 ป 220 บาท (รวมคาจัดสงทางไปรษณีย) 

จำหนายปลีก    ฉบับละ 120 บาท 

บอกรับตั้งแต    ปที่..........................ฉบับที่..............................เปนเวลา.......................ป 

ชื่อ.............................................................. นามสกุล........................................................... 

ท่ีทำงาน.............................................................................................................................. 

............................................................................................................................................ 

โทรศัพท........................................................ โทรสาร........................................................... 

ท่ีบาน.................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................ 

โทรศัพท........................................................ โทรสาร........................................................... 

สถานท่ีจัดสง 

                ที่ทำงาน                    ที่บาน 

                (ลงชื่อ)....................................................... 

............................................................................................................................................ 
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