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บทบรรณาธิการ 
 
 วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวารสารวิชาการที่จัดท าข้ึนโดย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มุ่งเน้นการน าเสนอ
บทความวิจัย บทความวิชาการท่ีมีเนื้อหาหลากหลาย ทั้งด้านการเรียนการสอน การบริหาร
องค์กร วัฒนธรรม ภาครัฐและสวัสดิการสังคม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจทางศาสตร์ของ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป โดยมีการปรับปรุงเป็น ปีที่ 10 ฉบับ
ที่ 2 (เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2563) 
 
 ด้วยความสมบูรณ์ของวารสารฉบับน ี ้  กองบรรณาธ ิการวารสารว ิชาการ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เขียนบทความ และทุกฝ่ายที่มี
ส่วนสนับสนุนในการจัดท าวารสารฉบับนี้  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน หากท่านมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะใด
ที่จะน าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงวารสารให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น กองบรรณาธิการยินดีรับ
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะด้วยความขอบคุณยิ่ง 
 

อาจารย์ ดร.นิพล เชื้อเมืองพาน 
บรรณาธิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

   วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 2 
 

 

2 

สารบัญ 
                  

หน้า 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้และเจตคติที่มีต่อวรรณคดีไทยของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนจิ๊กซอว์กับวิธีการสอนแบบ 
ปกติ 
พระวรากร มีสุข และ ผศ.ดร.วิภาดา...................................................................  3 
การตัดสินใจเลือกเรียนและความพึงพอใจของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  
คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
จาริวรรณ ปานประเสริฐ, จินดา ไตรเวช และ จีรนันท์ กองพารา.......................  23 
สื่อประสมสร้างสรรค์จากผลงานศิลปะเด็ก 
อภิชาต สิงหนาท และ วัชรพล หงส์ทอง.............................................................  39 
ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับความส าเร็จในการใช้งบประมาณในการจัดโครงการ  
ของคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
จินดา ไตรเวช, จาริวรรณ ปานประเสริฐ และ นิตยา เวฬุวนารักษ์.....................  65 
การประชุมแห่งเวียดนามกับความพยายามครั้งสุดท้ายในการฟื้นฟูระบบ 
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ 
ผศ.ธิติพงศ์ มีทอง.................................................................................... ............  79 
ความพึงพอใจของประชาชนต่อนโยบายการพัฒนาของเทศบาลต าบลคลองจิก 
อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ผศ.ดร.กัณฑ์ธิมา นิลทองค า, ยุวธิดา นิยมญาติ .................................................  103 
 
 
 
 
 
 



 

  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   

 

3 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้และเจตคติที่มีต่อวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนจิ๊กซอว์กับวิธีการสอนแบบปกติ  

The Comparison of Learning Achievement and Attitudes Towards Thai 
Literature of The Ninth Grade Students by Using Jigsaw Activities and 

Traditional Teaching Method. 
 

พระวรากร มีสุข* 

 ผศ.ดร.วิภาดา ประสารทรัพย์** 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดี
ไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างกลุ่มที่เรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนการ
สอนจิ๊กซอว์กับกลุ่มที่เรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบปกติ 2) เปรียบเทียบเจตคติต่อวรรณคดี
ไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างกลุ่มที่เรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนการ
สอนจิ๊กซอว์กับกลุ่มที่เรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบปกติ กลุ่มตัวอย่าง  คือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ ในพระ
ราชูปถัมภ์ฯ จ านวน 80 คน โดยสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม  แบ่งเป็นกลุ่มทดลองซึ่งจัดการ
เรียนรู้โดยใช้แบบกิจกรรมการเรียนการสอนจิ๊กซอว์  และกลุ่มควบคุมซึ่งจัดการเรียนรู้โดย
ใช้แบบปกติ การจัดการเรียนรู้แก่นักเรียนทั้งสองกลุ่มใช้เวลา 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 คาบ 
รวมทั้งสิ ้น 18 คาบ เครื ่องมือที่ใช้  ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทยโดยใช้
กิจกรรมการเรียนการสอนจิ๊กซอว์  แผนการจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทยโดยใช้วิธีการสอน
แบบปกติ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย และแบบวัดเจตคติต่อ
วรรณคดีไทย สถิติที่ใช้  ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีแบบ
เป็นอิสระจากกัน 

                                                           
* นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนที่เรียนรู้โดย
ใช้กิจกรรมการเรียนการสอนจิ๊กซอว์สูงกว่านักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบปกติอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2) เจตคติต่อวรรณคดีไทยของนักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้
กิจกรรมการเรียนการสอนจิ๊กซอว์ไม่สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบ
ปกติ  
 
ค าส าคัญ: กิจกรรมการเรียนการสอนจิ๊กซอว์ วรรณคดีไทย เจตคติ 
 

Abstract 
The purposes of this research was to 1) compare the learning 

achievement in Thai literature of the ninth grade students between groups 
learning by using jigsaw teaching activities and those learning by using 
traditional teaching methods. 2) compare the attitudes towards Thai literature 
of the ninth grade students between groups learning by using jigsaw teaching 
activities and those learning by using traditional teaching method! The 
samples were 80 ninth grade students in the first semester of the academic 
year 2019 in Thipangkorn Witthayaphat School In the royal patronage, 
selected by sample group, divided into 40 students of experimental groups 
which organized learning by using jigsaw teaching and learning activities and 
the control group that organized learning by using the traditional teaching 
methods.  Learning management for students in both groups took 6 weeks; 3 
lessons per week, for a total of 18 lessons. The tools used were the Thai 
Literature Learning Plan using jigsaw teaching activities. A plan for learning 
Thai literature using traditional teaching methods. Test of achievement in Thai 
literature and the attitude questionnaire with Thai literature. The statistics 
used are mean  standard deviation and t-test.  
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The results showed that 1] The learned achievement in Thai literature 
of the students learned by using jigsaw teaching activities was higher than the 
students learned by using traditional teaching methods with statistical 
significance at the level of .05. 2] Attitudes towards Thai literature of students 
learned by using jigsaw teaching activities were not different from those 
learned by using traditional teaching methods. 
 
Keywords: Jigsaw Teaching Activities, Thai literature, Attitude 
 
บทน า 

วรรณคดีเป็นสิ่งสร้างสรรค์อันล ้าค่าของมนุษย์ มนุษย์สร้างและสื่อสารเรื่องราวของ
ชีวิตวัฒนธรรมและอารมณ์ความรู้สึกที ่เกี ่ยวข้องหรือสะท้อนความเป็นมนุษย์ด้วยกล
วิธีการใช้ถ้อยค าส านวนภาษา ซึ ่งมีความเหมือนหรือแตกต่างกันไปในแต่ละยุคสมัย 
วรรณคดีมีความส าคัญทางด้านการใช้ภาษาสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตของคน การสืบทอดและ
อนุรักษ์วัฒนธรรม กฎระเบียบค าสอนและเป็นเครื่องมือสร้างความสามัคคีให้เกิดในกลุ่มชน
และให้ความจรรโลงใจ นอกจากจะให้คุณค่าในด้านอรรถรสของถ้อยค าให้ผู้อ่านเห็นความ
งดงามของภาษาแล้วยังมีคุณค่าทางสติปัญญาและศีลธรรมอีกด้วย วรรณคดีจึงมีคุณค่าแก่
ผู้อ่าน 2 ประการ คือ 1) คุณค่าทางสุนทรียภาพหรือความงาม สุนทรียภาพหรือความงาม
ทางภาษาเป็นหัวใจของวรรณคดี เช่น ศิลปะของการแต่งทั้งการบรรยาย การเปรียบเทียบ 
การเลือกสรรถ้อยค าให้มีความหมายเหมาะสม กระทบอารมณ์ผู้อ่าน มีสัมผัสให้เกิดเสียง
ไพเราะ เป็นต้น 2) คุณค่าทางสารประโยชน์เป็นคุณค่าทางสติปัญญาและสังคมตามปกติ
วรรณคดีจะเขียนตามความเป็นจริงของชีวิต ให้คติสอนใจแก่ผู้อ่านสอดแทรกสภาพของ
สังคมวัฒนธรรมประเพณี ท าให้ผู้อ่านมีโลกทัศน์เข้าใจโลกได้กว้างขึ้น 

ด้วยความส าคัญดังกล่าวหลักสูตรการศึกษาจึงได้มีการก าหนดให้เรียนวรรณคดีใน
ทุกระดับชั้นการศึกษา โดยเฉพาะในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ , 
2560: 3) ได้ก  าหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรู ้ 12 ปี สาระที ่ 5 วรรณคดีและ
วรรณกรรมไว้ดังนี้ “เข้าใจและแสดงความคิดเห็นวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่าง
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เห็นคุณค่าและน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง” วรรณคดีส าหรับจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทยตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ก าหนดให้เรียนและเลือกเรียน เป็นวรรณคดี
ที่มีคุณค่าทั้งด้านวรรณศิลป์ อันได้แก่ ด้านความไพเราะเหมาะสมของการเลือกสรรค า และ
ด้านสังคม ที่มีการส่งผ่านค าสอน ไปยังเนื้อหาและบทเรียนชีวิตที่แฝงไว้ในวรรณคดี 

ถึงแม้ว่าจะมีความส าคัญและมีคุณค่าเพียงใด ก็ยังปรากฏข้อวิพากษ์วิจารณ์ว่ามี
ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนวรรณคดีอยู่เสมอทั้งปัญหาด้านผู้สอน และด้านผู้เรียน 
โดยผู้วิจัยสรุปได้ดังนี้ ด้านผู้สอน ได้แก่ 1) ครูที่สอนไม่ตรงสาขาวิชาที่ ตนจบการศึกษามา 
2) ครูม ีภาระงานสอนมากเกินไป 3) ครูสอนวรรณคดีไทยไม่เข้าใจความหมายและ
ความส าคัญของวรรณคดีเพราะไม่มีความรู้ทางวรรณคดีโดยตรง ด้านผู้เรียน คือ มีข้อมูล
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ภาษาไทยที่ได้จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-
NET) (ศิริดา บุรชาติ, 2560: 18) วิชาภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ปรากฏคะแนนเฉลี ่ย ดังนี ้ ปีการศึกษา 2559 นักเรียนสอบได้คะแนนเฉลี ่ย 52.29 ปี
การศึกษา 2560 นักเรียนสอบได้คะแนนเฉลี่ย 48.29 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนสอบได้
คะแนนเฉลี่ย 54.42 ข้อน่าสังเกต คือ คะแนนเฉลี่ยในปีการศึกษา 2560 นักเรียนสอบได้
คะแนนเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 50 ซึ่งถือว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยต ่า ทั้งนี้ทาง 
สทศ. ยังได้ย ้าอีกด้วยว่า ข้อสอบโอเน็ตไม่ได้ออกเกินหลักสูตร ความยากง่ายก็ไม่ได้ต่างกัน 
และมีมาตรฐาน โดยสรุปแล้วถือว่าผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนยังอยู่ในระดับต ่าซึ่งเป็นเรื่องที่
ควรแก้ไขอย่างเร่งด่วน 

ในยุคปฏิรูปการศึกษา ที ่เน้นการเรียนการสอนโดยเน้นผู ้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
กระทรวงศึกษาธิการ(2560: 18) ได้กล่าวว่า “การจัดกิจกรรมจึงควรเน้นให้ผู้เรียนใช้ทักษะ
ภาษาเพื ่อเรียนรู ้เนื ้อหาสาระด้วยการอ่าน  พิจารณา วิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินค่า
วรรณกรรมและวรรณคดีอย่างมีเหตุผล มีการน าเสนอความเข้าใจความซาบซึ้ง ข้อคิดและ
ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การรายงาน การจัดแสดง การสร้างสรรค์วรรณกรรมทั้ง
ร้อยแก้วและร้อยกรอง ฯลฯ ทั้งนี้จะเกิดผลท าให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและการศึ กษา
ค้นคว้าด้วยตนเองเป็นแนวทางในการผลิตผลงานเพื ่อพัฒนาตนเองและสังคม” แนว
ทางการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวได้รับการตอบรับจากผู้สอนภาษาไทยทั่วประเทศและ
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มีการน าแนวทางไปปฏิบัติอย่างจริงจังจนกระทั่งมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ
ภาษาไทยอย่างมีคุณภาพ 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบจิ๊กซอว์ เป็นการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งของการเรียนการ
สอนแบบร่วมมือ มีองค์ประกอบส าคัญ 3 ส่วน คือ 1) การเตรียมสื่อการเรียนการสอน 
(Preparation of Materials) 2) การจัดสมาชิกของกลุ่มและของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (Teams 
And Expert Groups) 3) การรายงานและการทดสอบย่อย (Reports And Quizzes) มี
ขั้นตอนการเรียนรู้  ดังนี้ 1) การจัดกลุ่ม 2) การศึกษาเนื้อหาสาระ 3) การทดสอบ 4) การ
คิดคะแนน และ5) ระบบการให้รางวัล ซึ่งการจัดการเรียนรู้ใช้แนวคิดการต่อภาพ โดยแบ่ง
ผู้เรียนเป็นกลุ่ม ทุกกลุ่มจะได้รับมอบหมายให้ท ากิจกรรมเดียวกัน ผู้สอนจะแบ่งเนื้อหาของ
เรื่องที่จะให้เรียนรู้ออกเป็นหัวข้อย่อยเท่ากับจ านวนสมาชิกแต่ละกลุ่ม และมอบหมายให้
ผู้เรียนแต่ละกลุ่มศึกษา ค้นคว้าคนละหัวข้อ ซึ่งผู้เรียนแต่ละคนจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
เรื่องที่ตนได้รับมอบหมายให้ศึกษาจากกลุ่ม สมาชิกต่างกลุ่มที่ได้รับมอบหมายในหัวข้อ
เดียวกันก็จะท าการศึกษาค้นคว้าร่วมกัน จากนั้นผู้เรียนแต่ละคนจะกลับเข้ากลุ่มเดิมของตน
เพื่อท าหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญอธิบายความรู้ เนื้อหาสาระที่ตนศึกษาให้เพื่อนร่วมกลุ่มฟัง 
เพื่อให้เพื่อนสมาชิกทั้งกลุ่มได้รู้เนื้อหาสาระครบทุกหัวข้อย่อยและเกิดการเรียนรู้เนื้อหา
สาระทั้งเรื่อง 

การประยุกต์รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบจิ๊กซอว์ แล้วน ามาบูรณาการกับ
การเรียนรู้วรรณคดีเป็นวิธีการที่น่าสนใจ เพราะสอดคล้องกับแนวคิดในการจัดการเรียนรู้
โ ดยย ึดน ั ก เร ี ยน เป ็นศ ูนย ์กลางตามพระราชบ ัญญ ัต ิ การศ ึกษา พ .ศ .  2560  
กระทรวงศึกษาธิการ (2560: 22-23) ได้กล่าวว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียน
ทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด 
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู ้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพ” ดังนั้น  ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะน ารูปแบบการเรียนการสอนจิ๊กซอว์ ที่บูรณาการการ
เรียนรู้วรรณคดีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนวรรณคดีไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพ่ือเป็น
แนวทางในการพัฒนาการจัดการเร ียนรู ้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ ่งขึ ้น และจะได้น า
ผลการวิจัยมาต่อยอด ตลอดจนเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ส าหรับครูและผู้สนใจต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ระหว่างกลุ่มที่เรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนจิ๊กซอว์กับกลุ่มที่เรียนรู้โดยใช้
วิธีการสอนแบบปกติ  

2. เพื ่อเปรียบเทียบเจตคติต่อวรรณคดีไทยของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3 
ระหว่างกลุ่มที่เรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนจิ๊กซอว์กับกลุ่มที่เรียนรู้โดยใช้วิธีการ
สอนแบบปกติ  
 
สมมติฐานการวิจัย 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มที่
เรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนจิ๊กซอว์สูงกว่ากลุ่มที่เรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบปกติ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

2. เจตคติต่อวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มที่เรียนรู้โดยใช้
กิจกรรมการเรียนการสอนจิ๊กซอว์สูงกว่ากลุ ่มที ่เรียนรู ้โดยใช้วิธีสอนแบบปกติอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน
และการพูดภาษาไทย โดยให้นักเรียนได้รับข้อมูลใหม่จากสิ่งแวดล้อมเข้าไปไว้ในโครงสร้าง
ทางปัญญา เชื่อมโยงความรู้เดิมที่มีมาก่อนกับความรู้ใหม่ จนกระทั่งนักเรียนสามารถสร้าง
ความรู้ใหม่เกิดขึ้นมาได้ หรือเกิดการเรียนรู้นั้นเอง โดยจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎี
จิ๊กซอว์ โดยก าหนดกรอบแนวคิดของการวิจัยไว้ ดังนี้ 
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     ตัวแปรต้น         ตัวแปรตาม 

 
 

วิธีด าเนินการ  
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   1.1 ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ 

ในพระราชูปถัมภ์ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 
1/2562 ที่เรียนวิชาภาษาไทย (ท 23101) ทัง้หมด 7 ห้องเรียน จ านวน 280 คน 

    1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนทีปังกรวิทยา
พัฒน์ ในพระราชูปถัมภ์ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 
1/2562 ที่เร ียนวิชาภาษาไทย (ท 23101) สุ ่มตัวอย่างแบบกลุ ่ม (Cluster Random 
Sampling) จ านวน 80 คน และจับฉลากแบ่งเป็น 2 ห้อง ๆ ละ 40 คน ก าหนดเป็นกลุ่ม
ทดลองซึ่งจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนจิ๊กซอว์และกลุ่มควบคุมซึ่งจัดการ
เรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบปกติ โดยแต่ละห้องเรียนมีการจัดการเรียนการสอนแบบคละ
ความสามารถทั้งเก่ง ปานกลาง และอ่อน 

2. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
   2.1. ตัวแปรต้น ได้แก่ การเรียนรู ้วรรณคดีไทยโดยใช้กิจกรรมการเรียนการ

สอนจิ๊กซอว์ และการเรียนรู้วรรณคดีไทยโดยใช้วิธีการสอนแบบปกติ 
   2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วรรณคดีไทย และเจตคติที่มีต่อ

วรรณคดีไทย 
 
 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วรรณคดีไทย  
2. เจตคติที่มีต่อวรรณคดีไทย 

1. การเรียนรู้วรรณคดีไทย โดยใช้
กิจกรรมการเรียนการสอนจิ๊กซอว์  
2. การเรียนรู้วรรณคดีไทย โดยใช้
วิธีการสอนแบบปกติ  
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แบบแผนการว ิจ ัย งานว ิจ ัยคร ั ้ งน ี ้ เป ็นการว ิจ ัยแบบกึ ่ งทดลอง (quasi-
experimental research) โดยมีแบบแผนการวิจัย  แสดงในตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 การออกแบบการวิจัย 

กลุ่ม การวัดก่อนการทดลอง ตัวแปร การวัดหลังการทดลอง 

E T1  T2 
C T1 X T2 

สัญลักษณ์ท่ีใช้ในแผนทดลอง 
E  คือ กลุ่มทดลอง 
C คือ กลุ่มควบคุม 
T1 คือ การวัดผลก่อนการที่จะท าการทดลอง (Pretest) 
T2 คือ การวัดผลหลังการที่จะท าการทดลอง (Posttest) 
X คือ การเรียนรู้วรรณคดีไทยโดยใช้การเรียนการสอนจิ๊กซอว์ 
3. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
    เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 
    3.1 แผนการจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทยโดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนจิ๊กซอว์ 
    3.2 แผนการจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทยโดยใช้แบบปกติ 
4. การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ 
    แผนการจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทยโดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนจิ๊กซอว์และ

แบบปกติ ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างตามข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 
    4.1 ศึกษาหนังสือ เอกสารงานวิจัยต่างประเทศ และในประเทศเกี่ยวกับการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนจิ๊กซอว์และแบบปกติ 
    4.2 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับ

ปรับปรุง, 2560) สาระการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้ รายวิชาภาษาไทย กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย 

    4.3 วิเคราะห์เนื้อหาและวัตถุประสงค์การเรียนรู้ รายวิชาภาษาไทย กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยสาระที่ 1 การอ่าน สาระที่ 2 การเขียน สาระที่ 3 การฟัง การดู และ
การพูด สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม ระดับชั้น
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มัธยมศึกษาปีที่ 3 แล้วก าหนดหน่วยการจัดการเรียนรู้ และแบ่งเนื้อหาให้เหมาะสมที่ใช้ใน
การเรียนการสอนแต่ละคาบ 

    4.4 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีจิ๊กซอว์ซึ่งมีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

      ขั้นที่ 1 การจัดกลุ่ม เป็นขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
      ขั้นที่ 2 การศึกษาเนื้อหาสาระ เป็นขั้นค้นคว้า 
      ขั้นที่ 3 การทดสอบ เป็นขั้นอธิบาย 
      ขั้นที่ 4 การคิดคะแนน เป็นขั้นประเมินผล 
      ขั้นที่ 5 ระบบการให้รางวัล เป็นขั้นสรุป 
      แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ซึ่งมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบ่งเป็น 3 

ขั้นตอน ดังนี้ 
      ขั้นที่ 1 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
      ขั้นที่ 2 ขั้นพัฒนาผู้เรียน 
      ขั้นที่ 3 ขั้นสรุปความคิดรวบยอด 
      ผู้วิจัยจัดท าเป็นหน่วยการจัดการเรียนรู้เรื่อง พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณี

หนีนางผีเสื้อสมุทร และจ าแนกเรื่องย่อย จ านวน 6 แผนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การศึกษาวรรณกรรมและวรรณคดี เวลา 3 คาบ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง เวลา 3 คาบ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การสรุปเนื้อหา เวลา 3 คาบ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การวิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่า เวลา 3 คาบ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การสรุปความรู้และข้อคิด เวลา 3 คาบ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การท่องบทอาขยาต เวลา 3 คาบ 

    4.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้ง 6 แผน 
เสนอผู้เชี ่ยวชาญ จ านวน 3 คน เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา พบว่ามีค่าความเที่ยงตรงระหว่าง 0.67-1.00 

    4.6 ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญก่อน
น าไปใช้จริง 
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5. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
    5.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วรรณคดีไทย ด าเนินการสร้างและ

หาคุณภาพดังนี้ 
      5.1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐานพุทธศักราช 2551  

(ฉบับปรับปรุง 2560) โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โครงสร้างรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา
ภาษาไทย เรื่อง พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที ่ 3 แล้วก าหนดเนื ้อหาให้เหมาะสมที่ใช้ในแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนรู้
วรรณคดีไทย และการหาคุณภาพของแบบทดสอบ 

      5.1.2 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้วรรณคดีไทย แบบปรนัย 4 
ตัวเลือก จ านวน 60 ข้อ 

      5.1.3 น  าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ ิ ์การเร ียนร ู ้วรรณคดีไทย เสนอ
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและพฤติกรรมที่ต้องการ
วัด พบว่ามีค่าความเท่ียงตรงเท่ากับ 0.86 

      5.1.4 ปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้วรรณคดีไทย ตาม
ค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญก่อนน าไปใช้จริง 

      5.1.5 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้วรรณคดีไทย ไปทดลองใช้กับ
นักเรียนกลุ่มน าร่อง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 40 คน ซึ่งไม่ใช้กลุ่มตัวอย่าง มีค่าความ
ยากระหว่าง 0.25 - 0.80 ค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.29 - 0.41 คัดเลือกไว้ จ านวน 40 
ข้อ น าไปใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 40 คน มี
ค่าความเชื่อม่ันได้เท่ากับ 0.86 

    5.2 แบบสอบถามเจตคติต่อวรรณคดีไทย ด าเนินการสร้างและหาคุณภาพดังนี้ 
       5.2.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 

(ฉบับปรับปรุง 2560) โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โครงสร้างรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา
ภาษาไทย และศึกษาหลักการสร้างและการหาคุณภาพของแบบประเมินเจตคติ 

      5.2.2 สร้างแบบสอบถามเจตคติต่อวรรณคดีไทยของนักเรียนที่มีต่อการ
จัดการเรียนการสอน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าตามแบบของ Likert Scale ที่มี 5 
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ระดับ (Likert, R.A., 1967: 90-95) จ านวน 30 ข้อ โดยก าหนดค่าระดับเจตคติแต่ละช่วง
คะแนนและความหมาย ดังนี้ 

ระดับ 1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
ระดับ 2 หมายถึง ไม่เห็นด้วย 
ระดับ 3 หมายถึง ไม่แน่ใจ 
ระดับ 4 หมายถึง เห็นด้วย 
ระดับ 5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

ส าหรับการให้ความหมายของค่าที่วัดได้ (Likert, R.A., 1967: 90-95) ผู้วิจัยได้
ก าหนดเกณฑ์ท่ีใช้ในการให้ความหมาย โดยการให้ค่าเฉลี่ยเป็นรายข้อ ดังนี้ 

1.00-1.50 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
1.51-2.50 หมายถึง ไม่เห็นด้วย 

2.51-3.50 หมายถึง ไม่แน่ใจ 

3.51-4.50 หมายถึง เห็นด้วย 

4.51-5.00 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

      5.2.3 น าแบบสอบถามเจตคติต่อวรรณคดีไทย เสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 
คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและพฤติกรรมที่ต้องการวัด พบว่ามีค่าความ
เที่ยงตรงเท่ากับ 0.88 

      5.2.4 ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามเจตคติต่อวรรณคดีไทยตามค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

      5.2.5 น าแบบสอบถามเจตคติต่อวรรณคดีไทยไปใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
หลังจากได้รับการจัดการเรียนการสอน 

6. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
    ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่

วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 รวมทั้งสิ้น 6 สัปดาห์ 
วิธีการด าเนินการทดลองมีข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 

    6.1 ท าการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรู้วรรณคดีไทยกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 80 คน 
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    6.2 จัดการเรียนการสอนโดยกลุ่มทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทย
โดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนจิ๊กซอว์และกลุ่มควบคุมใช้แผนการจัดการเรียนรู้วรรณคดี
ไทยโดยใช้การเรียนการสอนแบบปกติ 

    6.3 ท าการทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรู้วรรณคดีไทยชุดเดียวกับท่ีใช้ทดสอบก่อนเรียน เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนรู้ 

    6.4 ท าการวัดเจตคติที่มีต่อวรรณคดีไทยโดยใช้แบบสอบถามเจตคติต่อวรรณคดี
ไทย เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนรู้ 

    6.5 น าผลคะแนนการทดสอบก่อน-หลังเรียน และผลคะแนนเจตคติของนักเรียน
กลุ่มตัวอย่างไปเปรียบเทียบความแตกต่าง โดยน ามาวิเคราะห์ค่าทางสถิติเพื่อตรวจสอบ
สมมติฐาน 

7. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
    7.1 สถิติเชิงพรรณนา 

       7.1.1 ค่ามัชฌิมเลขคณิต (x̅) แสดงระดับคะแนนแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรู้วรรณคดีไทย และระดับคะแนนแบบวัดเจตคติต่อวรรณคดีไทยของกลุ่มตัวอย่างที่มี
ต่อการจัดการเรียนรู้ 

       7.1.2 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แสดงการกระจายตัวและความ
ความแตกต่างของคะแนนแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้วรรณคดีไทย และคะแนนแบบ
วัดเจตคติต่อวรรณคดีไทยของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ 

    7.2 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
         วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้วรรณคดี

ไทย และคะแนนแบบวัดเจตคติต่อวรรณคดีไทยของกลุ่มตัวอย่าง หลังจากการจัดการ
เรียนรู้ โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test independent sample) 
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สรุปผลการวิจัย 
ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนที่

ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนจิ๊กซอว์กับวิธีการสอนแบบปกติ 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้วรรณคดีไทยของนักเรียนที่ได้รับการสอน

โดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนจิ๊กซอว์ (กลุ่มทดลอง) กับวิธีการสอนแบบปกติ (กลุ่ม
ควบคุม) สรุปผลดังตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้วรรณคดีไทยของนักเรียนที่ได้รับ 
 การสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนจิ๊กซอว์ (กลุ่มทดลอง) กับวิธีการสอน 
 แบบปกติ (กลุ่มควบคุม) 

(n=40) 

ผลสัมฤทธิ์  x̅ S.D. t p  
กลุ่มทดลอง 26.28 4.00 3.463* .001  
กลุ่มควบคุม 23.18 3.99    

*P มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จากตารางที่ 3 แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนที่เรียนรู้

โดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนจิ๊กซอว์สูงกว่านักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบปกติ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบเจตคติต่อวรรณคดีไทยของนักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้
กิจกรรมการเรียนการสอนจิ๊กซอว์กับวิธีการสอนแบบปกต 

การเปรียบเทียบเจตคติต่อวรรณคดีไทยของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรม
การเรียนการสอนจิ๊กซอว์ (กลุ่มทดลอง) กับวิธีการสอนแบบปกติ (กลุ่มควบคุม) สรุปผลดัง
ตารางที่ 4 
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ตารางท่ี 4 ผลการเปรียบเทียบเจตคติต่อวรรณคดีไทยของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ 
 กิจกรรมการเรียนการสอนจิ๊กซอว์ (กลุ่มทดลอง) กับวิธีการสอนแบบปกติ  
 (กลุ่มควบคุม) 

(n=40) 

เจตคติ  x̅ S.D. t Sig. 

กลุ่มทดลอง 102.40 24.66 .046 .964 
กลุ่มควบคุม 102.15 24.27   

จากตารางที่ 4 แสดงว่าคะแนนเจตคติต่อวรรณคดีไทยของนักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้
กิจกรรมการเรียนการสอนจิ๊กซอว์กับวิธีการสอนแบบปกติไม่แตกต่างกัน 
 
อภิปรายผล 

การวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้และเจตคติที่มีต่อวรรณคดีไทย
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนจิ๊กซอว์ กับวิธีการสอน
แบบปกต ิผู้วิจัยได้อภิปรายผลการวิจัยตามสมมติฐาน ดังนี้ 

1. ผลการวิจัยที่พบว่า นักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอน 
จิ๊กซอว์ มีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้วรรณคดีไทยสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้โดยใช้วิธีการ
สอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานในข้อที่ 1 ทั้งนี้ 
เนื่องจากการจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทยโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนจิ๊กซอว์ พัฒนาโดย 
Aronson, E. & other. (1978: 22-25) เนื่องจากแนวคิดที่ส าคัญในการสอน 5 ประการ 
ได้แก่ 1) การจัดกลุ่ม 2) การศึกษาเนื้อหาสาระ 3) การทดสอบ 4) การคิดคะแนน 5) ระบบ
การให้รางวัล ซึ่งใช้หลักการเรียนรู้แบบร่วมมือ 5 ประการ และมีวัตถุประสงค์มุ่งตรงไปใน
ทิศทางเดียวกัน คือ เพื่อช่วยให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้ในเรื่องที่ศึกษาอย่างมากที่สุดโดย
อาศัยการร่วมมือกัน ช่วยเหลือกันและแลกเปลี่ยนความรู้กันระหว่างกลุ่มผู้เรียนด้วยกัน 
ความแตกต่างของรูปแบบแต่ละรูปแบบจะอยู่ที ่เทคนิคในการศึกษาเนื้อหาสาระ และ
วิธีการเสริมแรงและการให้รางวัลเป็นประการส าคัญ ผู้วิจัยได้น าแนวคิดทั้ง 5 ประการมา
ประยุกต์กับกระบวนการเรียนรู้วรรณคดีไทยท าให้ได้ขั้นตอนการสอนวรรณคดีไทยตาม
รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนจิ๊กซอว์ ที่มีกระบวนการเรียนรู้วรรณคดี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
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1) ขั้นน า เน้นการทบทวนความรู้เดิมเพื่อเชื่อมโยงกับความรู้ใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การเรียน 2) ขั้นค้นคว้า เน้นหลักการวิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีเพื่อวิเคราะห์เนื้อหาและ
ความงามทางภาษาตลอดจนคุณค่าต่าง ๆ ของวรรณคดี 3) ขั้นอธิบาย เน้นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกี่ยวกับผลการศึกษาวรรณคดีในมิติต่าง ๆ ด้วยกระบวนการกลุ่ม อันจะน าไปสู่การ
ประเมินค่าวรรณคดีอย่างมีเหตุผล 4) ขั้นประเมินผล เน้นการสรุปผลความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเรื ่องที่เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้ผู ้เรียนเกิดความคิดรวบยอดและ
ประจักษ์ในคุณค่าของวรรณคดีเรื่องที่ศึกษา 5) ขั้นสรุป เน้นการสร้างผลงานสร้างสรรค์อัน
เกิดจากการเรียนรู้วรรณคดี งานสร้างสรรค์อาจมีหลายรูปแบบ เช่น เรียงความ เล่นละคร 
ท ารายงาน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเชื่อมโยงการเรียนรู้อ้นจะท าให้เกิดการเรียนรู้ที่มีความหมาย 
ขั้นตอนทุกขั้นตอน เน้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตัวเองให้ได้ โดยเทคนิคจิ๊กซอว์เป็นการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนที่ช่วยนักเรียนให้ประสบความส าเร็จไปพร้อม ๆ 
กัน การเรียนการสอนตามเทคนิคนี้จะแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม และให้นักเรียนแต่ละคน
ของกลุ่มศึกษาเนื้อหาสาระของแต่ละส่วน เพ่ือให้น าเนื้อหาสาระที่ศึกษามาประกอบกันเป็น
ความรู้เรื่องหนึ่ง ๆ ได้ ซึ่งเปรียบเสมือนการต่อจิ๊กซอว์ เทคนิคการสอนนี้มุ่งเน้นให้นักเรียน
ได้เรียนรู้เนื้อหาสาระต่างด้วยตนเองและด้วยความร่วมมือ และความช่วยเหลือจากเพ่ือน ๆ 
รวมทั้งได้พัฒนาทักษะสังคมต่าง ๆ เช่นทักษะการสื่อสาร ทักษะการท างานร่วมกับผู้อื่น 
ทักษะการสร้างความสัมพันธ์รวมทั้งทักษะแสวงหาความรู้ ทักษะการคิด และการแก้ปัญหา
อ่ืน ๆ แผนการเรียนรู้วรรณคดีไทยโดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนจิ๊กซอว์ที่ใช้สอนได้ผ่าน
การตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อพิจารณาจากกิจกรรมการเรียนการ
สอนจิ๊กซอว์นี้แล้วจะเห็นว่าได้ช่วยให้นักเรียน เกิดการเรียนรู้วรรณคดีไทยที่ดีขึ้น มีทักษะ
การคิดทางด้านเนื้อหาสาระต่าง ๆ ได้กว้างขึ้นและลึกซึ้งขึ้น แล้วยังสามารถช่วยพัฒนา
นักเรียนทางด้านอารมณ์มากขึ้นด้วย รวมทั้งช่วยพัฒนาทักษะสังคมต่าง ๆ เช่น ทักษะการ
สื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการท างานร่วมกับผู้อื่น ทักษะการสร้างความสัมพันธ์ ทักษะ
แสวงหาความรู้ ฯลฯ เป็นผลให้นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียน
การสอนจิ๊กซอว์มีผลสัมฤทธิ ์สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบปกติ 
ดังกล่าวข้างต้น 
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ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยในอดีตที่น ารูปแบบการเรียนการสอนจิ๊ก
ซอว์ ไปใช้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ดังนี้ อุไรวรรณ วรกุลรังสรรค์ (2557) ปฐมพงษ์ 
บานฤทัย (2550) และ ณัฐธีรา กมลเลิศ (2555) ซึ่งยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าการจัดการเรียนรู้
โดยใช้แนวคิด 5 ประการตามรูปแบบการเรียนการสอนจิ๊กซอว์ สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์
การเรียนรู้ของนักเรียนให้สูงขึ้นได้ 

2. ผลการวิจัยที่พบว่า นักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอน 
จิ๊กซอว์ มีเจตคติต่อวรรณคดีไทยไม่แตกต่างกับนักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอน
แบบปกติ เป็นไปตามสมมติฐานในข้อที่ 2 ทั้งนี ้ เนื ่องจากเจตคติต่อวรรณคดีไทยของ
นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนจิ๊กซอว์กับนักเรียนที่ได้รับการ
สอนโดยใช้วิธีสอนแบบปกติ หลังการทดลองไม่แตกต่างกัน ทั ้งนี ้ แสดงว่าเจตคติต่อ
วรรณคดีไทยของนักเรียนทั้งสองกลุ่มอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน เพราะเมื่อพิจารณาจะ
พบว่า จากคะแนนเฉลี่ยเจตคติต่อวรรณคดีไทยของกลุ่มนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้
กิจกรรมการเรียนการสอนจิ๊กซอว์จะสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มนักเรียนที่ได้รับการสอน
โดยใช้วิธีสอนแบบปกติเล็กน้อย แต่ก็ไม่มากกว่ากันเท่าใดนักและอยู่ในเกณฑ์ที่สูงเช่นเดิม 
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ นักเรียนทั้งสองกลุ่มเป็นนักเรียนที่เรียนวิชา
ภาษาไทย (ท 23101) ด้วยความสมัครใจ และเมื่อท าการวัดเจตคติต่อวรรณคดีไทยหลัง
การทดลองทั้งสองกลุ่มก็ปรากฏว่า ได้คะแนนเฉลี่ยเจตคติที่ค่อนข้างสูงอยู่แล้ว (คะแนน
เฉลี่ยของเจตคติต่อวรรณคดีไทยประมาณ 18 จาก 30 คะแนน ทั้งสองกลุ่ม หรือประมาณ
ร้อยละ 75) นั่นคือนักเรียนทั้งสองกลุ่มมีความชอบหรือมีความคิดที่ดีต่อวิชาภาษาไทย 
(วรรณคดีไทย) อยู่แล้ว เพราะว่าจากการศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 มีการตอบสนองต่อวรรณคดีไทยค่อนข้างดี กล่าวคือ เมื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนสร้าง
เนื้อความใหม่ โดยให้ปรึกษาหารือกันเป็นกลุ่ม นักเรียนก็สามารถหาเรื่องราวที่ใกล้ตัว
นักเรียนมาน าเสนอเป็นหัวข้องานได้ และครูมีส่วนช่วยเหลือให้ผลงานนั้นออกมาดีได้ต้องให้
นักเรียนคิดพิจารณาให้ดีว่าสิ่งที่นักเรียนคิดว่าเหตุผลนั้นเป็นเหตุผลจริงหรือไม่ หรือว่ามี
ความสัมพันธ์กันในแง่อื่น ส่วนใหญ่นักเรียนเมื่อท างานเป็นกลุ่ม  เมื่อมีโอกาสได้ร่วมกัน
ปรึกษาหารือกัน จะปฏิบัติงานได้ค่อนข้างดี แต่เมื ่อนักเรียนได้แยกออกจากกลุ่มแล้ว
นักเรียนยังคงอยากเข้ากลุ่มอยู่อีก ท าให้การท างานเดี่ยวค่อนข้างล าบาก เมื่อพิจารณาจาก
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ขั้นตอนของการแจ้งผลการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนจิ๊กซอว์ ครูนั ้นจะเน้น
นักเรียนเป็นส าคัญ จะเน้นให้นักเรียนเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งเมื่อนักเรียนจะต้องวิพากษ์วิจารณ์
ผลงานของกันและกันก็จะร่วมปรึกษาหารือทั้งชั้นเรียนร่วมกันรับรู้  ร่วมกันแก้ไข โดยครู
เป็นผู้คอยชี้แนะ นักเรียนทุกคนจะได้เรียนรู้จากข้อบกพร่องของตนเองและผู้อื่น ประกอบ
กับนักเรียนมีส่วนร่วมคิด แก้ไข ย่อมเกิดการเรียนรู้ได้ดีกว่า  บรรยากาศในชั้นเรียนจึง   
ผ่อนคลาย เพราะนักเรียนได้แสดงความสามารถได้เต็มที่ ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ได้ผลคะแนนที่
ค่อนข้างดี ส่วนขั้นตอนของการแจ้งผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบปกติ วิธีการสอนนี้
มุ่งเน้นนักเรียนเป็นส าคัญให้ได้เรียนรู้เนื้อหาสาระต่าง ๆ โดยครูเป็นผู้คอยก ากับการเรียน
การสอนและให้ค าปรึกษาจากข้อบกพร่องต่าง ๆ การสอนจะเน้นการทบทวนที่เนื้อหาเดิม
ก่อนการน าเสนอเนื้อหาใหม่ ซึ่งท าให้นักเรียนเกิดความรู้สึกแยกการเรียนออกเป็นส่วน ๆ 
นอกจากนี้กิจกรรมส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมที่นักเรียนท าตามค าสั่งที่ครูก าหนดให้ บรรยากาศ
ในชั้นเรียนจึงค่อนข้างเครียด เพราะต้องอยู่ในกฎระเบียบ ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ได้ผลคะแนน
ไม่แตกต่าง จึงเป็นผลให้การวิจัยครั้งนี้ปรากฏผลเจตคติของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้
กิจกรรมการเรียนการสอนจิ๊กซอว์ไม่แตกต่างจากนักเรียนที่ได้ รับการสอนโดยใช้วิธีสอน
แบบปกติ ดังกล่าวข้างต้น 

ผู้วิจัยจึงตั้งข้อสังเกตว่า แม้นักเรียนกลุ่มทดลองจะมีเจตคติไม่สูงกว่ากลุ่มควบคุม  
แต่นักเรียนก็เรียนรู้อย่างมีความสุขและมีความพร้อมในการเรียนรู้มากกว่ากลุ่มควบคุม  
การพัฒนาเจตคติอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการทดลอง เพราะเจตคติเป็นสภาพทางจิตใจ
ที่ต้องใช้เวลาพอสมควร ดังที่ อุไรวรรณ วรกุลรังสรรค์ (2557) ปฐมพงษ์ บานฤทัย (2550) 
และณัฐธีรา กมลเลิศ (2555) ได้กล่าวถึงหลักการเปลี่ยนแปลงเจตคติของบุคคลสรุปได้ว่า 
เจตคติเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่ต้องอาศัยเวลาพอสมควรความรูสึกความคิดเห็น
และท่าทีของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเกิดจากการเรียนรู้และประสบการณ์และแสดงออก
ให้เห็นได้จากพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่วิจัยพบว่า หลังการทดลองใช้กิจกรรมการเรียน
การสอนจิ๊กซอว์ ในรายวิชาแล้วนักเรียนมีเจตคติที่ดีข้ึน 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะส าหรับครูในการจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทยโดยใช้กิจกรรมการ

เรียนการสอนจิ๊กซอว์ 
    1.1 ครูต้องอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับข้ันตอนของการจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทย

โดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนจิ๊กซอว์ และในแต่ละขั้นตอนนักเรียนจะได้รับประโยชน์
อะไรบ้าง ทั้งนี้ในระยะแรกควรให้นักเรียนเริ่มด้วยการท างานเป็นกลุ่ม จะท าให้นักเรียนมี
ความมั่นใจในการท างาน ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และฝึกบทบาทการเป็นผู้น าและผู้
ตามที่ดี การเริ่มต้นด้วยการสร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียนจะท าให้นักเรียนกล้าแสดงความ
คิดเห็นในเชิงวิพากษ์วิจารณ์วรรณคดี จะท าให้การสอนในข้ันต่อไปเป็นไปด้วยความสะดวก 

    1.2 การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ครูควรสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เป็น
กันเอง ส่งเสริมให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นในเชิงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีเหตุผล 

    1.3 ในขั้นตอนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อท าข้อมูลให้กระจ่าง ครูควรดูแลการ
จัดกลุ่มของนักเรียนให้เหมาะสมอาจมีการให้กลุ่มเองบ้าง ในบางครั้งอาจต้องจัดกลุ่ มตาม
จุดประสงค์ที่ครูต้องการ หากมีการท างานด้วยกระบวนการกลุ่มหลายครั้ง ครูควรพิจารณา
ให้เหมาะสมว่าควรให้นักเรียนจับกลุ่มแบบใดจึงจะเหมาะสม 

    1.4 ในขั้นตอนการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากการเรียนวรรณคดี ครูควรเปิด
โอกาสให้นักเรียนแสดงความสามารถอย่างหลากหลายเพื ่อ เป็นการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค ์

    1.5 ครูควรจัดเตรียมแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายให้แก่นักเรียน โดยเฉพาะ
แหล่งการเรียนรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ ่งจะท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการ
เรียนรู้มากขึ้น นอกจากนี้ครูอาจแนะน าให้นักเรียนศึกษาจากอินเทอร์เน็ตซึ่ งมีข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์อยู่เป็นจ านวนมาก 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
    2.1 ควรมีการศึกษาผลของการจัดการเรียนรู ้โดยใช้กิจกรรมการเรียนการ

สอนจิ๊กซอว์ของนักเรียนในระดับชั้นอ่ืนๆ 
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    2.2 ควรมีการศึกษาตัวแปรตามที ่เป็นผลมาจากการจัดการเรียนรู ้โดยใช้
กิจกรรมการเรียนการสอนจิ ๊กซอว์ด้านอื ่น ๆ เช่น ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ 
ความสามารถในการถ่ายโอนการเรียนรู้ เป็นต้น 

    2.3 ควรมีการศึกษาผลของการใช้รูปแบบการสอนต่าง ๆ ที่ส่งเสริมเจตคติต่อ
วรรณคดีไทยและส่งเสริมการอ่านของนักเรียนให้มากขึ้น 
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การตัดสินใจเลือกเรียนและความพึงพอใจของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
คณะพลศึกษามหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ 

The Decision making to Study and Satisfaction After Studying the 
Graduate Level at the Faculty of Physical Education Srinakharinwirot 

University. 
 

จาริวรรณ ปานประเสริฐ* 

จินดา ไตรเวช* 

จีรนันทร์ กองพารา* 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกเรียนและความพึงพอใจ

ของนิสิตและเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลที่มีต่อการตัดสินใจเลือกเรียนและความ 
พึงพอใจของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ        
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
จ านวน 145 คน ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรทาโร่ยามาเน่ ระดับความเชื่อมั่น 95% 
เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามปัจจัยในการตัดสินใจเลือกเรียนและความพึงพอใจของนิสิต 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ทดสอบค่าที และทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว และเปรียบเทียบรายคู่โดยวิธีของ
เชฟเฟ่ โดยก าหนดความมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
 
 

                                                           
* นักวิชาการศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

* นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

* ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ผลการวิจัยพบว่า 
1. ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการตัดสินใจเลือกเรียนของนิสิตโดยรวม 

อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.21, S.D. = 0.43) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มี 3 ด้าน ที่อยู่

ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านอาจารย์ ( x̄ = 4.52, S.D. = 0.46) ด้านวัตถุประสงค์/สาเหตุ   

ที่ตัดสินใจเลือกเรียนคณะพลศึกษา (x̄ = 4.32, S.D. = 0.50) และด้านหลักสูตรการเรียนการ

สอน (x̄ = 4.26, S.D. = 0.65)  
2. ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนิสิตโดยรวมอยู่ในระดับ 

มาก (x̄= 4.04, S.D. = 0.52) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านอาจารย์อยู่ในระดับมากที่สุด 

(x̄=4.37, S.D. =0.57) 
3. การเปรียบเทียบด้านปัจจัยส่วนบุคคลกับการตัดสินใจเลือกเรียนของนิสิต 

พบว่า ไม่แตกต่างกัน และความพึงพอใจของนิสิต พบว่า เพศ ไม่แตกต่างกัน แต่อายุ อาชีพ 
และรายได้ พบว่ามีอย่างน้อย 1 คู ่ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
ค าส าคัญ: การตัดสินใจเลือกเรียน ความพึงพอใจของนิสิต 
 

ABSTRACT 
He purposes of this research were to study the decision of studying 

and the satisfaction of graduate students and comparison the factors of 
personal between the decision of studying and the satisfaction of graduate 
students, faculty of physical education in Srinakharinwirot University.  The 
sample was 145 graduate students by using the Taro Yamane with 95% 
confidence interval.  The research instrument was a questionnaire of factors 
of the decision of studying and the satisfaction of graduate students. The data 
were analyzed using frequency, percentage, mean, standard deviation and 
hypothesis test by t- test and one-way analysis of variance and the multiple 
comparison test using the Scheffe’ s method.  All testing used the . 05 
significance. 
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The results of the research were as follows: 
1. Mean and standard division of the decision of studying of graduate 

students in the overall was 4.21 (0.43) at the highest level. Considering each 
aspects found that three aspects at the highest level such as lecturers             

( x̄ = 4.52 , S.D. = 0.46) , the objectives/reasons for decisions to study at the 

Faculty of Physical Education ( x̄ = 4.32 , S.D.  = 0.50) and the instructional 

curriculum (x̄ = 4.26, S.D. = 0.65). 
2. Mean and standard division of the satisfaction of graduate students 

in the overall was 4 . 0 4  ( 0 . 5 2 )  at the high level.  Considering each aspects 
found that the lecturer was 4.37 (0.57) at the highest level.  

3. The Comparison of the personal factor with the decision of studying 
of graduate students found was not significantly different.   The Comparison 
of the satisfaction of graduate students found that the sex was not 
significantly different but age, occupation, and monthly income was 
significantly different at the level of .05 at the least one pair. 
 
Keyword: The Decision making to Study, Satisfaction 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ความหมายการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542        
ตามมาตรา 4 คือ กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการ
ถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลง
ความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม
การเรียนรู ้และปัจจัยเกื ้อหนุนให้บุคคลเรียนรู ้อย่างต่อเนื ่องตลอดชีวิต (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542) จะเห็นได้ว่าการศึกษาเป็นกระบวนการที่ส าคัญ
ยิ่งในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพทั้งความรู้ ความสามารถ และสติปัญญาที่จะเป็นก าลัง
ส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เจริญก้าวหน้า การพัฒนาประเทศ  
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สู่ความสมดุลและยั่งยืนจะต้องให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างทุนของประเทศที่มีอยู่ให้
เข้มแข็งและมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการ
พัฒนาคนหรือทุนมนุษย์ให้เข้มแข็งการจัดการศึกษาของประเทศในทุกระดับล้วนให้
ความส าคัญกับคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษาโดยมุ่งหวังให้ผลผลิต คือ นิสิต
เป็นผู ้ที ่มีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถอย่างรอบด้านทั้งในเชิงวิชาการ และในเชิ ง
คุณธรรมจริยธรรมเพื่อออกไปเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติได้อย่างเหมาะสม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีความส าคัญยิ่งต่อความก้าวหน้า
ทางวิทยาการ การพัฒนาและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศรัฐบาล
ไทย 

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที ่ 11 พ.ศ. 2555 - 2559  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างอย่างยืน การพัฒนาคนถือ
เป็นสิ่งส าคัญและการศึกษาคือจุดเริ ่มต้น ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีการพัฒนา
เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันการศึกษามีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง บุคลากรที่มี
การศึกษาสูงจะส่งผลต่อสถานภาพทั้งทางส่วนบุคคลและการกระจายรายได้ การลงทุนทาง
การศึกษาจะท าให้ประสิทธิภาพการผลิตแรงงานเพิ่มขึ้น การมีความช านาญเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาชีพท าให้ยกระดับฝีมือแรงงานอีกระดับหนึ่งและการยกระดับทางสังคมก่อให้เกิด
โอกาสในการเพิ่มขึ้นของรายได้และสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554) 

สังคมไทยในปัจจุบันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุของประชากรในประเทศ  
โดยประชากรวัยเด็กจะลดลง แต่ประชากรวัยแรงงาน และวัยสูงอายุจะเพิ่มสูงขึ้น ท าให้
โครงสร้างการผลิตจะมีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมเป็นสังคมอุตสาหกรรมมาก
ขึ้น ส่วนภาคอุตสาหกรรมจะเน้นอุตสาหกรรมพื้นฐานที่เอื้อต่ออุตสาหกรรมส่งออกมากขึ้น  
ดังนั้น การพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคมได้นั้น ต้องมีการพัฒนาประชาชนในประเทศให้มีคุณภาพ โดยการศึกษาถือเป็นปัจจัย
ส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการช่วยพัฒนาประชาชนให้มีความรู้ ความสามารถในเรื่องของการมี
เหตุผล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมถึงทักษะในด้านต่าง ๆ 
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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั ้งระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ที่มีภารกิจหลักที่ส าคัญคือการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับตลาดแรงงาน ผ่านการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน 
การวัดและประเมินผล โดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา สถานประกอบการ สมาคม
วิชาชีพ เพื่อผลิตก าลังคนที่มีทักษะความรู้ความสามารถ และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะพลศึกษา มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเป็นหน่วยงานที่
จัดการเรียนการสอน ในระดับปริญญาตรีจนถึงระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีนิสิตจ านวนมาก โดย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เน ้นการพัฒนานักว ิชากรและว ิชาช ีพ ที ่ม ี ความร ู้
ความสามารถระดับสูง โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมี
อิสระ รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างสรรค์ความก้าวหน้าทางวิชาการ และประยุกต์ใช้
ความรู้เพื่อการพัฒนางานและสังคมรวมทั้งการค้นคว้าวิจัย เพื่อสรรค์สร้างองค์ความรู้หรือ
นวัตกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานสังคมและประเทศ 

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเกิดขึ้นมากมายมีทั้งมหาวิทยาลัยภาครัฐและ
ภาคเอกชน และมีการแข่งขันกันสูงทั้งเชิงวิชาการและวิชาการชีพอย่างเห็นได้ชัด และจาก
สถิติที ่มาจ านวนประชากรลดลงอย่างต่อเนื ่อง ท าให้จ านวนผู ้เข้าศึกษาต่ อในระดับ
บัณฑิตศึกษามีจ านวนลดลงท าให้ยอดจ านวนนิสิตไม่ไปเป็นตามแผนการรับสมัครที่วางไว้ 
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจเลือกเรียนและความพึงพอใจของนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อช่วยให้มหาวิทยาลัย
ได้มีข้อมูลเพื่อใช้ในการวางนโยบายที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร คณะพลศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และน าข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาแก้ไข พัฒนา และปรับปรุง
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

1. เพื ่อศึกษาการตัดสินใจเลือกเรียนของนิสิตหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา   
คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2. เพื ่อศ ึกษาความพึงพอใจของนิส ิตระดับบัณฑิตศึกษา ที ่ก  าล ังศ ึกษาใน         
คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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3. เพื่อเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกเรียนและความพึงพอใจของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 
สมมติฐานการศึกษา 

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่มีสถานภาพส่วนบุคคลต่างกันมีการตัดสินใจเลือกเรียน
และความพึงพอใจต่อหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาแตกต่างกัน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ขอบเขตของการศึกษา 
    1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้จะศึกษาจากกลุ่มประชากร คือ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2561 จ านวน 312 คน 

    1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะพลศึกษา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2561 ซึ่งก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยเปิด
ตารางส าเร็จรูปของ Yamane (1973 อ้างถึงใน จักรกฤษณ์ ส าราญใจ, 2544) โดยการหา
สัดส่วนเเบบง่ายได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 145 คน การวิจัยครั้งนี้เก็บข้อมูล เดือนมกราคม - 
มีนาคม 2562 
ตาราง 1 จ านวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะพลศึกษา ปีการศึกษา 2561  

หลักสูตรระดับบัณฑิต 
จ านวน 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
1. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 122 57 

2. หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 44 20 

3. หลักสูตรศิลปศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ 36 17 
4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ 28 13 

5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออก
ก าลังกาย 

60 28 



 

  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   

 

29 

หลักสูตรระดับบัณฑิต 
จ านวน 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
6. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลัง
กาย 

22 10 

รวม 312 145 
ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 

2. การวิเคราะห์ข้อมูล 
    สถิติที ่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ  (Percentage) ค่าเฉลี ่ย 

(Mean) และค่าเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) การทดสอบค่าที (t- test 
Independent) และทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) ถ้าพบ
ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท าการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่
ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) โดยก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
    ใช้เป็นแบบสอบถาม 3 ตอน โดยตอนที่ 1 คือ ค าถามข้อมูลส่วน ตอนที่ 2 

ค าถามเกี ่ยวกับการตัดสินใจเลือกเรียนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะพลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตอนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทดสอบความเชื่อถือได้ของ

แบบสอบถาม โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา (α) ของครอนบาด Cronbach’s 
Alpha และใช้โปรแกรมส าเร็จรูปประมวลผลข้อมูล ซึ่งผลลัพธ์จากการประมวลผลพบว่า  
อัลฟาจากการทดสอบแบบสอบถามมีค่าเท่ากับ 0.96 
 
ผลการวิจัย 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
    นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ      

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 52.41 มีอายุต ่ากว่า 31 ปี ร้อยละ 55.17 มีสถานภาพโสด 
ร้อยละ 82.76 มีเงินเดือนต ่ากว่า 20,000 บาท ร้อยละ 38.62 มีอาชีพข้าราชการ/พนักงาน
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รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 37.24 ศึกษาที่คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร้อยละ 
64.14 ศึกษาหลักสูตร กศ.ม. สุขศึกษาและพลศึกษา ร้อยละ 39.31 

2. ระดับความความคิดเห็นของการตัดสินใจเลือกเรียนหลักสูตรของคณะพลศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

n=145 

องค์ประกอบการตัดสินใจเลือกเรียน X  S.D. 
การตัดสินใจ
เลือกเรียน 

ล าดับ 

1. ด้านสถาบัน 4.02 0.68 มาก 4 
2. ด้านอาจารย์ 4.52 0.46 มากที่สุด 1 
3. ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน 4.26 0.65 มากที่สุด 3 
4. ด้านค่าใช้จ่าย 3.93 0.61 มาก 5 
5. ด้านวัตถุประสงค์/สาเหตุที่ตัดสินใจเลือกเรียน
คณะพลศึกษา 

4.32 0.50 มากที่สุด 2 

รวม 4.21 0.43 มากที่สุด  

    การตัดสินใจเลือกเรียนโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.21, S.D. = 0.43) 

เมื ่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านสถาบัน อยู ่ในระดับมาก (x̄ = 4.02 , S.D. = 0.68 )   

ด้านอาจารย์ อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.52 , S.D. = 0.46) ด้านหลักสูตรการเรียนการ

สอน อยู ่ในระดับมากที่สุด ( x̄ = 4.26 , S.D. = 0.65) ด้านค่าใช้จ่าย อยู่ในระดับมาก         

(x̄ = 3.93 ,S.D. = 0.61) ด้านวัตถุประสงค์/สาเหตุที่ตัดสินใจเลือกเรียน 

คณะพลศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.32 , S.D. = 0.50) 
    การตัดสินใจเลือกเรียนด้านสถาบัน เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า คณะพลศึกษา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ มีค่าเฉลี่ย

สูงสุด (x̄ = 4.49 , S.D. = 0.69) และสถานที่จอดรถมีความเพียงพอมีคะแนนเฉลี่ยต ่าสุด  

(x̄ = 3.45 , S.D. = 1.24) 
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    การตัดสินใจเลือกเรียนด้านอาจารย์ เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อาจารย์มี

ความรู้ ความสามารถเป็นที่ยอมรับมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x̄ = 4.62 , S.D. = 0.52) และงานวิจัย

ของอาจารย์มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับมีค่าเฉลี่ยต ่าสุด (x̄ = 4.38 , S.D. = 0.55) 
    การตัดสินใจเลือกเรียนด้านหลักสูตรการเรียนการสอน เมื่อพิจารณารายข้อ 

พบว่า หลักสูตรที่เปิดสอนมีความหลากหลาย และเหมาะสมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x̄ = 4.39 , 
S.D. = 0.64) และหลักสูตรที่เปิดสอนเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานมีค่าเฉลี่ยต ่าสุด      

(x̄ = 4.15 , S.D. = 0.80) 
    การตัดสินใจเลือกเรียนด้านค่าใช้จ่าย เมื ่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีทุน

สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยในต่างประเทศ  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x̄ = 4.03 , S.D. = 

0.67) และค่าใช้จ่ายในระหว่างการศึกษามีความเหมาะสมมีค่าเฉลี่ยต ่าสุด (x̄ = 3.83 , S.D. 
= 1.02) 

    การตัดสินใจเลือกเรียนด้านวัตถุประสงค์/สาเหตุที ่ต ัดสินใจเลือกเร ียน         
คณะพลศึกษา เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ต้องการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ มีค่าเฉลี่ย

สูงสุด (x̄ = 4.75 , S.D. = 0.49)  และเป็นความต้องการของหน่วยงานที่ให้บุคลากรศึกษา

ต่อ มีค่าเฉลี่ยต ่าสุด (x̄ = 3.78 ,S.D. = 1.21) 
3. ระดับความพึงพอใจของนิสิตหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที ่ก าลังศึกษาใน     

คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
n=145 

องค์ประกอบด้านความพึงพอใจ X  S.D. 
ความพึง
พอใจ 

ล าดับ 

1. ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน 3.95 0.57 มาก 3 
2. ด้านอาจารย์ 4.37 0.57 มากที่สุด 1 
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.13 0.68 มาก 2 
4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 3.72 0.78 มาก 4 

รวม 4.04 0.52 มาก  
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    ความพึงพอใจของนิสิตหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ก าลังศึกษาในคณะพล

ศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า มีความพึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดับมาก (x̄ = 
4.04 , S.D. = 0.52 ) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน อยู่ใน

ระดับมาก (x̄ = 3.95 , S.D. = 0.57 ) ด้านอาจารย์ อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.37 , S.D. 

= 0.57) ด้านเจ้าหน้าที่ผู ้ให้บริการ อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.13 , S.D. = 0.68 ) ด้านสิ่ง

อ านวยความสะดวก อยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.72 , S.D. = 0.78 ) 
    ความพึงพอใจด้านหลักสูตรการเรียนการสอน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 

ความรู้ทางวิชาการที่ได้รับ  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x̄ = 4.51 ,S.D. = 0.72 ) และช่วงเวลาในการ

จัดสอบไม่เหมาะสม เช่น จัดในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ เป็นต้น มีค่าเฉลี่ยต ่าสุด ( x̄ = 3.66 
,S.D. = 1.13 ) 

    ความพึงพอใจด้านอาจารย์ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อาจารย์มีความรู้ 

ความสามารถเป็นที่ยอมรับ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x̄ = 4.14 , S.D. = 0.64 ) ข้อที่มีค่าเฉลี่ย

ต ่าสุด ได้แก่ อาจารย์มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้มี ( x̄ = 4.23 , S.D. = 0.73 ) 

และกระบวนการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์มีคุณภาพ (x̄ = 4.23 , S.D. = 0.76 ) 
    ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที ่ผู ้ให้บริการ เมื ่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า      

การกระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x̄ = 4.28 , S.D. = 0.62 ) และมี

เจ้าหน้าที่พร้อมให้ความช่วยเหลือตลอดเวลามีค่าเฉลี่ยต ่าสุด (x̄ = 3.98 , S.D. = 0.79 ) 
    ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก เมื ่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 

ช่องทางในการติดต่อสื่อสารและการหาข้อมูลในด้านต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x̄ = 3.95 , 

S.D. = 0.84 ) และสถานที่จอดรถมีเพียงพอมีค่าเฉลี่ยต ่าสุด (x̄ = 3.36 , S.D. = 1.08 ) 
4. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะพลศึกษา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรายด้าน 
    การตัดสินใจเลือกเร ียนหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา คณะพลศึกษา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับข้อมูลส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน    
ที่ต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา คณะพลศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไม่แตกต่างกัน 
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    ความพึงพอใจของน ิส ิตหล ักส ูตรระด ับบ ัณฑ ิตศ ึกษา คณะพลศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับข้อมูลส่วนบุคคลด้านเพศ พบว่า ความพึงพอใจของ
ระดับบัณฑิตศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไม่แตกต่างกัน 

    ความพึงพอใจของน ิส ิตหล ักส ูตรระด ับบ ัณฑ ิตศ ึกษา คณะพลศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกับข้อมูลส่วนบุคคลด้านอายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน พบว่า 
ความพึงพอใจของระดับบัณฑิตศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
แตกต่างกันอย่างมีน ัยส าค ัญทางสถิต ิท ี ่ระด ับ .05 (p<0.01,p<0.00 และ p<0.00 
ตามล าดับ) 
 
อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาค้นคว้า เรื่อง การตัดสินใจเลือกเรียนและความพึงพอใจของนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการศึกษาครั้งนี้ 
สามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 

จากผลการวิจัยพบว่า นิสิตเพศชายและหญิงมีการตัดสินใจเลือกเรียนหลักสูตรใน
ระดับบัณฑิตศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไม่แตกต่างกัน           
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อุษณีย์  แจ่มใส (2552) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ผลการศึกษาพบว่า เพศ ที่แตกต่าง
กันมีระดับการตัดสินใจศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุชาวดี กิ่งทอง. (2559). ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์ก ับการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทของนิสิตระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยบูรพา พบว่า เพศของนิสิตระดับปริญญาตรี สายสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา ไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากผลการวิจัยพบว่า นิสิตที่มีอายุที่ต่างกันมีการตัดสินใจเลือกเรียนหลักสูตรใน
ระดับบัณฑิตศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไม่แตกต่างกัน สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ กันยารัตน์ แสนอาทิตย์ (2544) ได้ศึกษาความคิดเห็นของนิสิตรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตต่อโครงการรัฐประศาสนศาสตร มหาบัณฑิต ผลการวิจัยสรุป
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ได้ว่า ปัจจัยด้านสภาพทางเศรษฐกิจ ได้แก่ อายุ อาชีพ ไม่มีผลต่อความคิดเห็นที่มีต่อ
โครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จึงเป็นผลท าให้นิสิตที่มีอายุต่างกันมีการตัดสินใจ
เลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
มหาวิทยาลัยบูรพาไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุชาวดี กิ่งทอง (2559)  
ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา พบว่า นิสิตที่มีอายุต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพาไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากผลการวิจัยพบว่า นิสิตที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกันมีการตัดสินใจเลือกเรียน
หลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไม่แตกต่าง
กัน อาจเนื่องจากนิสิตมุ่งหวังเรียนในสาขาที่ต้องการและมีความพร้อมด้านก าลังเงินในการ
ส่งเสริม ซึ ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุชาวดี กิ ่งทอง (2559) ศึกษาเรื ่องปัจจัยที ่มี
ความสัมพันธ์ก ับการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทของนิสิตระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยบูรพา พบว่านิสิตที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ  มหาวิทยาลัยบูรพา    
ไมแ่ตกต่างกัน 

จากผลการวิจัยพบว่า นิสิตที่มีอาชีพต่างกันมีการตัดสินใจเลือกเรียนหลักสูตรใน
ระดับบัณฑิตศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไม่แตกต่างกัน เนื่องจาก
นิสิตที่มาเรียนมีอาชีพที่หลากหลาย มีวัตถุประสงค์ในการมาศึกษาต่อในหลักสูตรในระดับ
บัณฑิตศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ต้องการเพิ ่มพูนความรู้
ความสามารถและน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในหน้าที่การงานเพ่ือพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าใน
อาชีพ สอดคล้องกับงานวิจัยของสุชาวดี กิ่งทอง (2559) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา 
พบว่า นิสิตที่มีอาชีพต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพาไม่แตกต่างกัน อาจเนื่องจาก 
นิสิตที ่มาเรียนค่อนข้างจะมีอาชีพหลากหลาย ไม่ว่าจะมีอาชีพรับราชการ พนักงาน 
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัทเอกชน ต่างมีวัตถุประสงค์ในการมาศึกษาต่อในหลักสูตรรัฐ
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ประศาสนศาสตร มหาบัณฑิตเดียวกัน เพื่อมุ่งหวังที่จะน าความรู้ไปพัฒนาหรือประยุกต์ใช้
ในหน้าที่การงาน เพ่ือให้ตนเองมีความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงานเช่นเดียวกัน 

จากผลการวิจัยพบว่า นิสิตเพศชายและหญิงมีความพึงพอใจของนิสิตหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ไม่แตกต่างกัน            
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวันเพ็ญ ตระกูลศีลธรรม (2555) ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของ
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตต่อการให้บริการของคณะบริหารธุรกิจ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรณีศึกษานักศึกษาโครงการ Flexible MBA รุ่นที่ 20 และรุ่น
ที ่ 21 พบว่า นักศึกษาที ่มีเพศต่างกันจะมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของคณะไม่
แตกต่างกัน 

จากผลการวิจัยพบว่า นิสิตบัณฑิตศึกษาที่มีอายุที่ต่างกันมีความพึงพอใจแตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 โดยนิสิตบัณฑิตศึกษาที่มีอายุต ่ากว่า 31 ปี      
มีความพึงพอใจแตกต่างจากนิสิตที่มีอายุ 41 - 50 ปี และนิสิตบัณฑิตศึกษาที่มีอายุ 31 - 
40 ปี มีความพึงพอใจแตกต่างจากนิสิตบัณฑิตศึกษาที่มีอายุ 41 - 50 ปี 

จากผลการวิจัยพบว่า นิสิตที่มีสถานภาพการสมรสแตกต่างกันมีความพึงพอใจ
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนิสิตที่มีรายได้ต่อเดือน ต ่ากว่า 
20,000 บาท มีความพึงพอใจแตกต่างจากนิสิตบัณฑิตศึกษาที่มีรายได้ต่อเดือน 30,001 - 
40,000 บาท นิสิตที่มีรายได้ต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท มีความพึงพอใจแตกต่างจาก
นิสิตที่มีรายได้ต่อเดือน 30,001 - 40,000 บาท และนิสิตที่มีรายได้ต่อเดือน 30,001 - 
40,000 บาท มีความพึงพอใจแตกต่างจากนิสิตที่มีรายได้ต่อเดือน 40,001 - 50,000 บาท 

จากผลการวิจัยพบว่า นิสิตที ่มีอาชีพแตกต่างกันมีความพึงพอใจแตกต่างกัน     
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนิสิตที่มีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
มีความพึงพอใจแตกต่างจากนิสิตที่ไม่ได้ประกอบอาชีพ เนื่องมาจากหลักสูตรการเรียนการ
สอน อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา เจ้าหน้าที่ให้บริการ รวมทั้งสิ ่งอ านวยความสะดวก
ตอบสนองต่อความต้องการเรียนของนิสิตแตกต่างกัน 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
ในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจเลือกเรียนและความ

พึงพอใจของนิส ิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะพลศึกษา  หรือหลักส ูตรใกล ้เคียงของ
มหาวิทยาลัยอื ่น ๆ เพื ่อน าผลการศึกษาที ่ได้มาเปรียบเทียบกับของคณะพลศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และผลการศึกษาที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงการให้บริการใน
ด้านต่าง ๆ ของคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้สามารถแข่งขันกับ
สถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ ได้ 

1. ควรมีการส ารวจหลักสูตรการเรียนการสอน ระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนว่ามี
ความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานมากน้อยเพียงใด หากสาขาใดเป็นที่
ต้องการมากจะได้ให้การสนับสนุน หากสาขาวิชาใดเป็นที่ต้องการน้อยอาจปรับปรุงหรือ
ปรับลด 

2. ควรจัดท าการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์นักศึกษา โดยสอบถามถึง
ปัจจัยส าคัญที ่มีผลต่อการท าให้นักศึกษาตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา คณะพลศึกษา เพ่ือน าผลที่ได้เป็นแนวทางในการประชาสัมพันธ์ต่อไป 

3. ควรมีการท าการศึกษาวิจัย ความต้องการ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของนักศึกษา เชิงเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ 
กลุ่มที่ก าลังศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะพลศึกษา กับกลุ่มที่ก าลังศึกษาระดับปริญญาตรี 
เพ่ือขยายองค์ความรู้เปรียบเทียบความแตกต่าง 
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สื่อประสมสร้างสรรค์จากผลงานศิลปะเด็ก 
Mixed media inspired from children’s art works 

 
อภิชาติ สิงหนาท* 

วัชรพล หงษ์ทอง* * 

 
บทคัดย่อ 

วัยเด็กของทุกคน ล้วนมีโลกแห่งความฝันและจินตนาการทั้งสิ้น ซึ่งโดยธรรมชาติ
ของเด็กนั ้นมีความอิสระเสรีทั ้งด้านความคิด และการกระท า ดังนั ้น  การแสดงออก         
ในผลงานศิลปะเด็กจะสามารถมองเห็นจินตนาการของจิตไร้ส านึกที่เด็ก  ๆ สื่อออกมา       
ซึ่งเป็นจินตนาการที่ชื่อสัตย์ บริสุทธิ์ ไร้เดียงสา ที่ปรากฏอยู่ในเรื่องราวที่เด็กวาด ซึ่งมี
ลักษณะการใช้เส้นที่ฉับพลัน เป็นไปตามพฤติกรรมตามธรรมชาติ การใช้สีสันสดใสตาม
ความชอบ โดยไม่ค านึงถึงความเป็นจริง และการจัดวางองค์ประกอบที่อิสระ ไร้ขอบเขต
จ ากัด ภาพวาดของเด็ก ๆ นั้น จัดว่าเป็นศิลปะที่บริสุทธิ์โดยแท้ จนเป็นแรงบันดาลใจให้
ศิลปิน นักออกแบบหลายคนใช้เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะ ความมี
เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์เฉพาะตน คือเสน่ห์ของงานศิลปะเด็ก เป็นคุณสมบัติที่พิเศษ
ปรากฏให้พบเห็นได้ในงานของเด็กแทบทุกชิ้น ดังนั้น การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์ คือ 
ศึกษาทฤษฎี เอกสารข้อมูลที่เกี่ยวกับศิลปะเด็ก โดยผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีพัฒนาการทาง
ศิลปะเด็กของ Victor Lowenfeld ร่วมกับทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของ Sigmund Freud และ
ศึกษาผลงานศิลปะของเด็ก เพื่อน ามาสร้างสรรค์ศิลปะสื่อประสม โดยจากการสังเคราะห์
ข้อมูล พบว่า ศิลปะเด็กจะใช้รูปทรงเรขาคณิตที่เรียบง่ายและสัมพันธ์กับสิ ่งแวดล้อม
ประกอบกับการใช้จินตนาการจากจิตไร้ส านึกในการแสดงออก ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้เป็นการ
สร้างสรรค์ของผู้วิจัยที่ทดลองท า เพ่ือหากรรมวิธีการสร้างสรรค์แล มุมมองใหม่ ๆ ด้วยการ
ใช้ลักษณะของศิลปะเด็ก เช่น ลักษณะการออกแบบรูปทรง การจัดวางองค์ประกอบ และ

                                                           
*นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

* * อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปะนิพนธ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 



 

  

   วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 2 
 

 

40 

การจินตนาการ รวมถึงอารมณ์ความรู้สึก น ามาเป็นแรงบันดาลใจ น ามาประยุกต์และปรับ
ใช้ในการสร้างสรรค์ศิลปะสื่อประสม ด้วยวัสดุปะติด ซึ่งเป็นเทคนิคที่ง่ายและเหมาะสมกับ
ธรรมชาติของงานศิลปะเด็ก โดยผลงานสร้างสรรค์จากการวิจัยจะมีรูปทรงที่เรียบง่าย        
มีโครงสร้างไม่ซับซ้อน และเต็มไปด้วยจินตนาการของเรื่องราวในวัยเด็กที่มาจากจิตไร้
ส านึก เป็นการสร้างสรรค์ที่มิได้ค านึงถึงหลักเกณฑ์ความถูกต้องตามหลักทางศิลปะมากนัก 
จึงส่งผลดีในด้านความมีอิสระเสรีในการท างานที่เป็นไปตามสัญชาตญาณ ซึ่งผู้วิจัยเชื่อว่า
ผู้ชมจะเกิดการรับรู้ด้านสุนทรียภาพและการรับรู้ด้านอารมณ์ถึงความสุข ความเบิกบานใจ 
พร้อมกับระลึกถึงวัยเด็กไปพร้อมกัน จึงจัดเป็นการยกระดับทางจิตใจของมนุษย์ได้ในอีก
แง่มุมหนึ่ง 
 
ค าส าคัญ: ศิลปะเด็ก จิตรกรรม สื่อผสม 
 

Abstract 
Everyone during childhood had experienced a world of dreams and 

imagination. This child’s nature enables them to be free in thought and action 
and expresses themselves through art works. This displays the fantasies of 
the unconscious mind that children communicate, which are innocent and 
honest. These artworks are characterized by the use of quick lines that 
conform to the natural behavior of children. They also use bright colors which 
disregard the realistic color and create composition without rules and 
boundaries. These children's paintings are considered ‘pure art’ inspiring 
many famous artists and some people who are into arts to create artworks 
using the children’s artwork uniqueness and identity. Therefore, the objective 
of this research is to study the theory, document, and information about 
children’s art. The researchers study the theory of children's art development 
by Victor Lowenfeld, Psychoanalytic Theory of Sigmund Freud and children's 
artistic works. From the synthesis of the data, it was found that children’s 
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artworks use simple geometric shapes that relate to the environment, as well 
as the use of imagination from the unconscious mind to express themselves. 
This research experiments on finding creative methods and new perspectives 
inspired from the characteristics of children's art such as shape, design layout, 
composition and imagination including emotion to be inspirations in making 
a mixed media artwork with collage technique that suits children’s nature. 
The creative work from the research has a simple shape, not complicated 
structure, full of imagination of childhood stories that come from an 
unconscious mind. It is a creation that does not consider too many rules 
resulting to freedom in the work that follows instinct in which the researchers 
believe that the audience will gain aesthetic and emotional perceptions of 
happiness and fulfillment while reminiscing their own childhood, therefore, 
the artwork can help elevate the human mind. 
 
Keywords: children art, painting, mixed media. 
 
บทน า 

ศิลปะเป็นสื่อความหมายร่วมกันของมนุษย์ที่เป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานให้เป็นเครื่อง
เร้าให้ผู้พบเห็นเกิดความประทับใจเมื่อได้พบเห็น สัมผัส ท าให้เกิดความคิดเช่นเดียวกับ
ความหมายที่ต้องการ สามารถยกระดับอารมณ์ และจิตใจ จะเห็นว่าศิลปะเป็นส่วนหนึ่ง
ของชีวิต มีความผูกพันกับชีวิตประจ าวัน การที่มนุษย์เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ จากสิ่งแวดล้อมรอบ 
ๆ ตัวแล้วมีปฏิกิริยาตอบสนองจากการรับรู้นั้น เช่น ตอบสนองต่อรูปร่าง รูปทรง ระนาบผิว 
ความหนักแน่น ทึบตัน บริเวณว่าง การเคลื่อนไหวแสง สี เสียง หรือลักษณะที่ปรากฏให้
เห็นของสิ่งต่าง ๆ เกิดความประทับใจ แล้วถ่ายทอดออกไป เราเรียกกระบวนการนี้ว่า 
“การรับรู้น าไปสู่การถ่ายทอด” 

การรับรู ้น  าไปสู ่การถ่ายทอด มนุษย์ร ับรู ้ส ิ ่งต่าง  ๆ จากโลกภายนอก จาก
สิ่งแวดล้อมผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 เข้าสู่เส้นประสาทแล้วน าเข้าสู่ระบบสมอง เกิดเป็นการ
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แปลความตัดสินประเมินค่า ถ้าสิ่งนั้นดีเก็บไว้เป็นความทรงจ า ถ้าผู้นั้นเป็นศิลปินจะไม่เก็บ
ความดีงาม ความประทับใจไว้แต่เพียงผู้เดียว แต่จะถ่ายทอดเป็นงานศิลปะตามที่ตนถนัด
เพื่อเผื่อแผ่ความดีงาม การรับรู้และการถ่ายทอดจากการมองเห็น ศิลปินรับรู้เรื่องราว    
ต่าง ๆ จากสังคม สิ่งแวดล้อม แล้วต้องการจะถ่ายทอดหรือแสดงออกเป็นงานศิลปะตามที่
ตนถนัดหรือมีประสบการณ์ จึงท าให้เกิดรูปแบบการถ่ายทอดต่างกันมากมาย 

ในที่นี้ผู้วิจัยมีความประทับใจในศิลปะเด็กที่แสดงถึงลักษณะการใช้เส้น สี รูปทรง
ลักษณะต่าง ๆ ที่เด็กน ามาสร้างสรรค์อย่างอิสระเสรี มีความฉับไวและฉับพลันปราศจาก
หลักเกณฑ์ใด ๆ มาก าหนดรวมทั้งเป็นศิลปะที่เต็มไปด้วยจินตนาการที่กว้างไกลอย่างไร้
ขีดจ ากัด เป็นจินตนาการที่มาจากจิตไร้ส านึกโดยแท้เพราะวัยเด็กเป็นวัยที่มีความบริสุทธิ์
ทั้งการกระท าและความคิด ยังมิได้รับอิทธิพลของวัตถุและอยู่ในโลกความจริง หรือโลกของ
เหตุผลมากนัก เด็กมักชอบอยู่ในโลกของความคิดฝันและจินตนาการเพราะท าให้มีความสุข 
ศิลปะเด็กเป็นการแสดงออกที่ซื่อ บริสุทธิ์ เรียบง่าย ไร้จริตมารยา มีแต่ความสวยสดงดงาม 
ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้ท าให้ศิลปะเด็กมีเสน่ห์ โดยเฉพาะศิลปะทีเกิดจากจินตนาการของเด็ก
เอง ดังนั้น การแสดงออกในผลงานศิลปะจึงเป็นความเบิกบานใจและความสนุกสนานและ
ระลึกถึงวัยเด็กไปพร้อม ๆ กัน และมีลักษณะเฉพาะทั้งในด้านรูปทรงและเนื้อหา อันเป็น
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของศิลปะเด็ก โดยลักษณะการถ่ายทอดนั้นจะเป็นรูปแบบของ
จินตนาการทั้งที่มีอยู่จริงและไม่มีอยู่จริงรวมทั้ งการก้าวข้ามเหนือโลกแห่งความเป็นจริง 
ด้วยความที่เป็นเด็กอาจยังไม่สามารถควบคุมการใช้มือและทักษะที่จะถ่ายทอดได้ดีเท่า
ผู้ใหญ่ ศิลปะเด็กโดยมากจึงถูกแสดงออกทางลักษณะของการตัดทอน มีความเรียบง่าย 
สื่อสารแบบตรงไปตรงมา 

ดังนั้นผู้วิจัยมองเห็นประโยชน์และข้อดีของศิลปะเด็กมาเป็นแรงบันดาลใจในการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ่านกระบวนการทางทัศนศิลป์ในชุด “ศิลปะสื่อประสม (Mixed 
Media Art)” น าเสนอมุมมองโลกแห่งความฝัน จิตนการ ความทรงจ าในวัยเยาว์ที่ใสซื่อ
บริสุทธิ์ อันเป็นอรรถรสทางสุนทรีย์ที่ต้องการถ่ายทอดต่อผู้ชมงานศิลปะ 

ปัจจุบันค าว่า สื่อประสม ได้น ามาใช้กันอย่างกว้างขวาง และมีการให้นิยามตรงกับ
ค าในภาษาอังกฤษว่า Mixed Media ซึ่งในพจนานุกรมภาษาอังกฤษได้ใช้ค าจ ากัดความ
ของค าว่า Media นั้น สามารถแยกออกเป็น 2 ความหมายคือ วัสดุที่เป็นสื่อความหมายใน
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การแสดงออกในงานศิลปะ และอีกความหมายก็คือ กรรมวิธีหรือวิธีการในการสร้างสรรค์ที่
รวมถึงวิธีการสื่อสมัยใหม่ที่อาจเป็นเสียง แสง และภาพ จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมี
บทบาทในยุคปัจจุบัน ดังนั้นความหมายของค าว่า “Mixed Media” คือ การใช้วัสดุ ผสม 
หรือการใช้กรรมวิธีหรือวิธีการในการสร้างสรรค์ในลักษณะผสม สื่อประสม ในแง่ของการใช้
วัสดุเป็นส่วน ในการแสดงออกของศิลปินนั้น ชนิดของวัสดุจะไม่มีข้อก าหนดที่ตายตัว วัสดุ
ที่ศิลปินน ามาใช้ผสมผสานกันในงาน อาจเป็นได้ทั้งวัสดุที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติหรือวัสดุซึ่ง
เป็นผลผลิตของมนุษย์ ส าหรับสื่อประสมที่เน้นในด้านกรรมวิธี หรือวิธีการในการแสดงออก
ของศิลปินก็เป็นสื่อที่ไร้ขอบเขตอันจ ากัด ศิลปินจะใช้กรรมวิธีการทางจิตรกรรมประกอบ
กับว ิธ ีการทางประต ิมากรรม ภาพถ่ายผสมกับจ ิตรกรรมหร ือเส ียงประกอบกับ 
ประติมากรรมก็ได้ อย่างไรก็ตามค าว่าสื่อประสมนั้นได้ถูกน ามาใช้กับวงการศิลปะซีกโลก
ตะวันตกในศตวรรษที่ 20 

ในการสร้างสรรค์ศิลปะสื่อประสมครั้งนี้ ผู ้วิจัยได้รับแรงบันดาลใจจากผลงาน
ศิลปะเด็ก เนื่องมาจาก ผู้วิจัยมีการเปิดสอนการเรียนเสริมศิลปะเด็ก อายุ 4 – 5 ปี และได้
สังเกตพัฒนาการขีดเขียนทางศิลปะอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ ่มจับดินสอขีดเขียนเป็นเส้น      
ยุ่งเหยิง ปราศจากการควบคุม และพัฒนาไปจนขีดเขียนโดยมีการควบคุม เป็นรูปร่าง    
เป็นเรื่องราวได้ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาศิลปะเด็ก  เด็กเล็ก ๆ ส่วนใหญ่จะมี
จินตนาการอย่างไร้ขีดจ ากัด สามารถคิดฝัน ต่อเติม เสริมแต่งได้ตามใจปรารถนา เพราะ
ปราศจาก พันธนาการใด ๆ มาเหนี่ยวรั้ง ต่อเมื่อเด็กเริ่มเติบโตขึ้นและเด็กก้าวเข้าสู่โลก  
แห่งความจริงมากยิ่งขึ้น จึงท าให้เด็กรู้จักเหตุและผล รู้ว่าสิ่งใดจริงสิ่งใดไม่จริง และเด็กจะ
อยู่กับวัตถุมากขึ้นด้วย ดังนั้นการเขียนภาพของเขาก็จะไม่อิสระเท่ากับในวัยเด็กเล็กที่มี
อิสระทางความคิด ซึ่งความพิเศษที่ซ่อนอยู่ในการแสดงออกผ่านงานศิลปะ 

ในการวิจัยเรื่องนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาผลงานศิลปะเด็ก โดยใช้วิธีการสุ่มผลงานจากกลุ่ม
ตัวอย่างนักเรียนชั ้นอนุบาล 2 อายุ 4 - 5 ปี โรงเรียนวังตาลวิทยาคม จ านวน 8 คน        
โดยวิธีการรวบรวมข้อมูลคือการจัดกิจกรรมทางศิลปะเพื่อเก็บผลงานศิลปะเด็ก ได้จ านวน 
80 ภาพ โดยผู้วิจัยได้ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยคัดเลือกภาพตัวแทนบางส่วน เพื่อใช้เป็น
แนวคิดในการสร้างสรรค์งานศิลปะสื่อประสม 
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นักจิตวิทยาการศึกษาได้ท าการศึกษาค้นคว้างานทางด้านศิลปะของเด็ก  และการ
คิดสร้างสรรค์จากงานทางศิลปะ โดยให้เด็กแสดงออกทุกอย่าง ๆ อิสระเขาทดลองกับเด็กท่ี
มีฐานะทางเศรษฐกิจปานกลาง อายุตั้งแต่ 2 ปีครึ่งขึ้นไปให้เด็กวาดภาพด้วยสีเทียน จะสี
อะไรก็ได้ พบว่าเด็กมีพัฒนาการในการวาดขีดเขียนเป็น 4 ขั้นด้วยกันคือ 

1. ขั้นขีดเขี่ย (Scribbling Stage) ประมาณอายุระหว่าง 2 - 4 ปี 
2. ขั้นเริ่มขีดเขียน (Pre-Schematic Stage) (4 - 7 ปี) 
3. ขั้นขีดเขียน (Schematic Stage) (7 - 9 ปี) 
4. ขั้นวาดภาพของจริง (The Drawing Realism) (9 - 11 ปี) 
ในการวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ใช้ผลงานศิลปะเด็กอายุ 4 – 5 ปีมาเป็นแรงบันดาลใจในการ

สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ซึ่งเด็กอยู่ในวัยขั้นเริ่มขีดเขียน เป็นระยะเริ่มต้นการขีดเขียนภาพ
อย่างมีความหมาย การขีดเขียนจะปรากฏเป็นรูปร่างขึ้น สัมพันธ์กับความจริงของโลก
ภายนอกมากขึ้น มีความหมายกับเด็กมากข้ึน ซึ่งจะสังเกตได้จาก 

ก. รูปที่วาดอาจเป็น พ่อ แม่ พ่ี น้อง ตุ๊กตาที่รัก ฯลฯ 
ข. ชอบใช้สีที่สะดุดตาไม่ค านึงถึงความเป็นจริงตามธรรมชาติการแล้วแต่สีไหน

ประทับใจ 
ค. ช่องไฟ (Space) ภายในภาพยังไม่เป็นระเบียบสิ่งที่เขียนมักกระจัดกระจาย 
ง. การออกแบบ (Design) ไม่ค่อยมีหรือไม่มีเลย แล้วแต่จะนึกคิดหรือคิดว่าเป็น

อย่างนั้นอย่างนี ้
การวิจัยเรื่องสื่อประสมสร้างสรรค์จากผลงานศิลปะเด็ก ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูล

เบื้องต้นจากแหล่งข้อมูล ดังนี้ 
1. การศึกษาผลงานศิลปะของศิลปินที่น าศิลปะเด็กมาพัฒนาเป็นงานศิลปะของ

ตนเอง 
2. การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับศิลปะสื่อผสม 
3. การแสวงหาความรู ้จากการทดลองลงมือท า ทดลองในการใช้ว ั สดุต่าง ๆ          

ที่หลากหลาย 
โดยมีวิธีการด าเนินการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล ตาม

ขั้นตอนดังนี้ 
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ในผลงานศิลปะของเด็กช่วงอายุประมาณ 3 ขวบ ขึ้นไปเด็กจะสามารถวาดเป็น
รูปร่างเป็นเรื่องราว และเริ่มออกแบบได้แล้ว จากการศึกษาทฤษฎีพัฒนาการทางศิลปะเด็ก 
(Developmental Theory) ของ Victor Lowenfeld พบว่า เด็กที ่สามารถเขียนเป็น
รูปร่างเรื่องราวได้นี้จะอยู่ในช่วงอายุ ประมาณ 3 - 5 ขวบ เริ่มรู้จักออกแบบโครงร่างอย่าง
ง่าย ๆ การออกแบบของเด็กเกิดจากทั้งจินตนาการและผนวกกับสิ่งที่ได้พบเห็นรอบ ๆ ตัว 
และจะเพิ่มรายละเอียดในรูปยิ่งกว่าระยะแรก ๆ ช่วงอายุ 4 - 5 ขวบ เด็กเริ่มเขียนภาพคน 
ช่วงอายุ 4 - 6 ขวบ เด็กระยะนี้เริ่มเขียนภาพที่ดูแล้วเห็นเป็นเรื่องเป็นราวได้ เช่น สัตว์ที่ยืน
ด้วยขา 2 ขา มีใบหูอยู่บนหัว บ้านที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส สี่เหลี่ยมผืนผ้า ภาพสัตว์ปนกับ
ภาพคน ดังนั้นลักษณะการแสดงออกของเด็กจะมีรูปแบบคล้ายกับการสร้างงานแบบ       
กึ่งนามธรรม ( Semi- Abstract Art ) ตรงที่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับจิตใจ แสดงความรู้สึก
ของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม แล้วถ่ายทอดออกมาเป็นรูปภาพ ลักษณะจะเป็นการเข้าใจ แล้ว
เลือกที่จะดึง ตัดทอน คัดเลือกสิ่งที่เด่น ๆ หรือสิ่งที่ส าคัญ ๆ จากวัตถุที่เห็นได้หรือสัมผัสได้
จากความรู ้ส ึก ( Extracted Form ) เพื ่อน ามาแสดงออกเป็นสื ่อร่วมกันในการแสดง
ความรู้สึก เป็นการมองรูปร่างต่าง ๆ ของสิ่งแวดล้อมให้เป็นรูปทรงง่าย  ๆ เป็นรูปทรง
เรขาคณิตแต่ยังมีเค้าโครงของความเป็นจริงปรากฏให้เห็น ดังนั้น ในการสร้างสรรค์ศิลปะ
สื่อประสมครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงใช้การแสดงออกแบบกึ่งนามธรรม ซึ่งการตัดทอนเอามาเฉพาะ
ส่วนส าคัญนั้นจะต้องรู้จักคัดเลือก ตามความเข้าใจและความรู้สึก เพ่ือน ารูปทรงนั้นมาสร้าง
เป็นภาพให้ได้ตามความรู้สึกของตน แล้วสอดแทรกจินตนาการ และเติมความคิดสร้างสรรค์
ลงไปด้วย ประกอบกับการรู้จักปรับเปลี่ยน ดัดแปลง ส่วนประกอบต่าง ๆ เพื่อจัดการภาพ
ซึ่งความพยายามที่เด็กหรือศิลปินจะถ่ายทอดความรู้สึกและประสบการณ์ของตนต่อโลก
ภายนอกถือว่าเป็นพลังส าคัญที่จะก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 

กรอบการสร้างสรรค์สื่อประสมครั้งนี้ จึงใช้การแสดงออกในแนวทางของศิลปะเด็ก 
คือ การมองสิ ่งแวดล้อม โดยภาพรวมหรือโครงสร้างใหญ่เป็นรูปทรงเรขาคณิตและใช้
ลักษณะการตัดทอน เน้นสิ่งที่ส าคัญแล้วเติมจินตนาการความฝันแบบวิธีการของศิลปะเด็ก 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาข้อมูลเอกสาร ทฤษฎีต ารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับศิลปะสื่อประสม

และผลงานศิลปะเด็ก 
2. เพื่อน าข้อมูลจากการศึกษาผลงานศิลปะเด็กมาพัฒนาสร้างสรรค์ศิลปะสื่อ

ประสม 
3. เพ่ือน าไปบูรณาการต่อยอดส าหรับการเรียนการสอนได้ 

 
ความส าคัญของการวิจัย 

1. เพื่อเรียนรู้ผลงานศิลปะเด็กจากเรื่องราวและบริบทต่างๆรวมถึงการบูรณาการ
ความคิดมาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะสื่อประสม 

2. ท าให้ทราบถึงกลวิธีต่าง ๆ ซึ่งน ามาใช้เป็นเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน 
3. เป็นประโยชนต่อการเรียนการสอน สามารถน าไปบูรณาการเข้ากับรายวิชา

ศิลปะชั้นระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ในการวิจัยเรื่องนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาผลงานศิลปะเด็ก โดยใช้วิธีการสุ่มผลงานจาก
กลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้น อนุบาล 2 อายุ 4 - 5 ขวบ โรงเรียนวังตาลวิทยาคม จ านวน 8 คน 
โดยวิธีการรวบรวมข้อมูล คือ การจัดกิจกรรมทางศิลปะเพ่ือเก็บผลงานศิลปะเด็ก ได้จ านวน
80 ภาพ โดยผู้วิจัยได้ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยคัดเลือกภาพตัวแทนบางส่วน เพื่อใช้เป็น
แนวคิดในการสร้างสรรค์งานศิลปะสื่อประสม 

2. กลวิธีสร้างสรรค์ในหัวข้อต่อไปนี้ 
    2.1 การบูรณาการกลวิธี 
    2.2 โครงสร้างของภาพ 
    2.3 การใช้สี 
    2.4 การใช้สื่อวัสดุ 
3. ผู้วิจัยจะน าผลการวิจัยที่ได้มาพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบสื่อ

ประสมเพ่ือสะท้อนความคิดและจินตนาการของเด็กในช่วงวัยนั้น ๆ 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. ศิลปะสื่อประสม (mixed media) เป็นศิลปะในการน าสื่อมากกว่าสองสื่อ หรือ

ศิลปะมากกว่าสองแขนงมารวมกันขึ ้นไปมาสร้างเป็นงานชิ้นเดียวกัน โดยนิยมใช้สื ่อที่
แตกต่างกัน มาน าจุดเด่นของแต่ละสื่อมาใช้ร่วมกันเช่น การสร้างภาพชุดชีวิตของนักบุญ 
ฟรังซิสแห่งอัสซีซีตามโบสถ์น้อยต่าง ๆ ที่ภูเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งพีดมอนต์และลอมบาร์ดีทาง
ตอนเหนือของประเทศอิตาลีที่ใช้ทั้งประติมากรรมและจิตรกรรมมาผสมผสานเข้าเป็นการ
งานชิ้นเดียวกันที่ท าให้เป็นงานที่มีลักษณะเป็นสามมิติ 

2. ศิลปะกึ่งนามธรรม (Semi Abstract Art) เป็นการแสดงออกที่ให้ความส าคัญ
กับรูปแบบของธรรมชาติน้อยลงและให้ความส าคัญกับความรู้สึกนึกคิดของผู้สร้างสรรค์มาก
ขึ้น โดยการแสดงออกนั้นจะเห็นได้จากรูปแบบของธรรมชาติที่ใช้เป็นสื่อถูกลดตัดทอนลง 
การจัดรูปแบบก็ไม่ได้ค านึงถึงความเป็นจริงตามธรรมชาติทั้งหมด โดยเลือกตัดทอนรูปแบบ
จากความเป็นจริงเฉพาะลักษณะเด่น ๆ ที่แสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ในช่วงนั้น
หรือขณะนั้น 

3. นาอีฟ (Naïve Art) อ่านว่า นาอีฟ เป็นค าภาษาฝรั่งเศส หมายถึง เป็นธรรมชาติ 
บริสุทธิ์ ไร้เดียงสา Naïve Art หรือศิลปะนาอีฟ คือ ศิลปะที่สร้างสรรค์โดยคนที่ไม่ได้เรียน
ทางด้านศิลปะมาโดยเฉพาะ ไม่ได้รับการฝึกฝนอย่างเป็นแบบแผนตามทฤษฎีศิลปะที่ศิลปิน
ส่วนใหญ่ปฏิบัติกัน เช่น การจัดองค์ประกอบภาพ การจัดมุมมองภาพหรือทัศนมิติ 
(Perspective) การเลือกใช้สี ขนาด และการแสดงรายละเอียดของ Object ตามระยะภาพ 
เป็นต้น ผลงานที่ได้จึงผิดสัดส่วนบิดเบี้ยวแต่เป็นธรรมชาติและจริงใจ ส าหรับเนื้อหาในตัว
งานมักเป็นเรื่องสบาย ๆ สดใส ๆ เสมือนผลงานของเด็กน้อยที่อยากวาดภาพ ค าว่า Naïve 
Art เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อประมาณ ปี ค.ศ. 1890 โดยใช้อธิบายศิลปะและลักษณะนิสัยของ 
อองรี รุสโซ (Henri Rousseau) จิตรกรชาวฝรั่งเศส ซึ่งเป็นคนแรกที่จัดแสดงนิทรรศการ
สไตล์นาอีฟของเขา และได้รับการชื่นชมจากเพื่อนศิลปินเลื่องชื่ออย่าง ปิกัสโซ่ (Picasso) 
มาทิส (Matisse) และโกแก็ง (Gaugin) 
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แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
จากการศึกษาทฤษฎีจิตวิเคราะห์ (Psychoanalysis Theory) ของ Sigmund 

Freud พบว่า เมื่อเด็กเล็ก ๆ เริ่มหัดพูด และเรียนวิธีที ่จะปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมนั้น  
เด็กมีความคิดแบบ Primary Process ซึ่งเต็มไปด้วยความคิดที ่เป็น Magical ความคิด 
ความปรารถนานี ้ ท าให้เด็กมีจินตนาการต่าง ๆ (Fantasies) ซึ ่งส าหรับเด็กเล็กแล้ว         
จะถือเอาว่าจินตนาการเป็นของที่มีอยู่จริง Fantasy ที่เด็กเชื่อว่า ของทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมี
ชีวิตจิตใจ ซึ่งจินตนาการเหล่านี้มาจากความปรารถนาในวัยเด็ก และเมื่อเราโตขึ้นมาเป็น
ผู้ใหญ่ สิ่งเหล่านี้จะคงอยู่ในระดับจิตไร้ส านึก (ปราโมทย์ เชาวศิลป์, 2526, หน้า 135-136) 
Primary Process หมายถึงการท างานของโครงสร้างทางจิตใจในระยะเริ่มแรกคือแรกเกิด 
ซึ่งเต็มไปด้วยพลังงานของ Id (ปราโมทย์  เชาวศิลป์, 2526, หน้า 27) ซึ่งความคิดและ
จินตนาการนี้โดยธรรมชาติของเด็กเล็ก ๆ ทุกคนจะมีความฝัน ความคิดเป็นภาพในสมอง 
(นามธรรม) แล้วถ่ายทอดออกมาเป็นรูปภาพผลงาน (รูปธรรม) ที่เรา สามารถมองเห็นได้ 
ศิลปะเด็กมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของความฝันและจินตนาการ อันเป็นภาวะของจิตไร้ส านึก 
ที่แสดงออกผ่านงานศิลปะอย่างปราศจากการควบคุมโดยเหตุผลหรือหลักสุนทรียภาพ   
เป็นการผสมผสานระหว่างความจริง (Realistic) และไม่จริง (Unreal) หรือเหนือจริง 
(Surrealistic) เข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งพลังของจิต ไร้ส านึกเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์
งานศิลปะต่าง ๆ ดังนั้น จากการศึกษาทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของซิก มันด์ฟรอยด์ ที่กล่าวมา
ข้างต้น ผู้วิจัยจึงสร้างสรรค์ศิลปะภาพพิมพ์โดยใช้จิตส านึก และส่วนหนึ่งใช้จินตนาการ      
ที่เป็นความปรารถนาในระดับจิตไร้ส านึก อันเป็นจินตนาการที่เรียกว่า Fantasies ของ    
จิตไร้ส านึกในวัยเด็ก ซึ่งเป็นผลมาจากความคิดและความปรารถนา ถ่ายทอดออกมาผ่าน
งานศิลปะสื่อประสม การแสดงออกถึงจินตนาการรวมถึงรูปแบบลักษณะการน าเสนออัน
เรียบง่ายที่ปรากฏในผลงาน ศิลปะของเด็ก เป็นสิ่งงดงามและมีเสน่ห์ที่พิเศษ ท าให้ศิลปิน
บางท่านมองเห็นคุณค่าน ามาใช้ในการสร้างสรรค์ ผลงาน ตัวอย่างศิลปินเช่น พอล คลี 
(Paul Klee) 
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ภาพที่ 1 Paul Klee, Senecio, 1922 
พอล คลี เป็นศิลปินผู้หนึ่งที่มีรูปแบบและแนวความคิดที่ส าคัญต่อศิลปะสมัยใหม่

ในคตินิยมศิลปะนามธรรม ทางด้านการแสดงอก มีแนวโน้มไปในลักษณะของกลุ ่ม          
ไร้เดียงสา (Naive) แต่ทว่าไม่เหมือนเลย ทีเดียว เพราะว่ามีเทคนิคมีฝีมือที่ช านาญและมี
ความคิดลึกซ้ึงกว่า ส่วนที่คล้ายก็ตรงที่มีการแสดงออก อย่างสบาย ไร้มายา และง่ายบริสุทธิ์ 
(ก าจร  สุนพงษ์ศรี,2558, หน้า 321) 

คลีเป็นช่างสเก็ตช์ภาพที่ยอดเยี่ยมที่หาตัวจับยากคนหนึ่ง ดังนั้นงานจ านวนมาก
ของเขาจึงเป็นภาพวัตถุที่ร่างลายเส้นที่ดูเหมือนฟุ้งออกมาจากความฝัน คลีอธิบายเทคนิค
การร่างภาพแบบนี้ว่าเป็นการคุยด้วยลายเส้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 Paul Klee: Painting "Houses on the Sea" (1914) 
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ซึ่งในจุดนี้ผู้วิจัยมีความสนใจในการใช้สีและลายเส้นที่ดูเรียบง่ายมีความคล้ายคลึง
กับศิลปะเด็กผู้วิจัยจึงน าแรงบัลดาลใจในส่วนนี้มาปรับใช้ในชิ้นงานของผู้วิจัยต่อไป 

ในด้านผลงานของศิลปินกลุ่มนาอีฟ (Naive) ลักษณะงานของจิตรกรกลุ่มนาอีฟ
ส่วนมากจะมีเส้นที่วาดขึ้นอย่างระมัดระวัง เส้นรอบนอกของรูปจะดูแข็งกระด้าง ขอบท า
เส้นระดับสายตาชัดเจน ชอบมีรายละเอียดในการวาดมากมาย สีที่ใช้จะรุนแรงสดใส ไม่
ค่อยประสานสัมพันธ์กัน ทางด้านเรื่องราวส่วนมาก นิยมวาดภาพทิวทัศน์ ใบหน้าคน และ
ฉากของชีวิตประจ าวัน (ก าจร สุนทรพงษ์ศรี, 2558, หน้า 207) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 Henri Matisse,Exotic Landscape.(1895 -1910) 
การแสดงออกของศิลปินนาอีฟมาจากความปรารถนาที่จะแสดงอารมณ์ความรู้สึก

ต่อสิ่งแวดล้อม สามารถแสดงอารมณ์และความรู้สึกในภาพได้ด้วยการเขียนแบบง่าย ๆ แต่
ในด้านรูปแบบการแสดงออกจะเป็นไปอย่างระมัดระวัง เส้นรอบนอกแข็งกระด้าง ซึ่ง
แตกต่างจากศิลปะเด็กตรงที่เด็กจะขีดเขียนอย่างฉับไว เป็นไปตามสัญชาตญาณ เส้นจึงมี
ความอิสระและมั่นใจ การแสดงออกเป็นไปอย่างเสรี แต่มีความเหมือนกับการวาดภาพของ
เด็กตรงที่พยายามถ่ายทอดความรู้สึกต่อสิ่งแวดล้อม ผู้วิจัยจึงอยากน าแรงบัลดาลใจในส่วน
นี้ไปเป็นส่วนผสมในการสร้างสรรค์ผลงานต่อไป 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง สื่อประสมสร้างสรรค์จากผลงานศิลปะเด็ก ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น

จากแหล่งข้อมูล ดังนี้ 
1. การศึกษาผลงานศิลปะของศิลปินที่น าศิลปะเด็กมาพัฒนาเป็นงานศิลปะของตนเอง 
2. การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับศิลปะสื่อผสม 
3. การแสวงหาความร ู ้จากการทดลองลงมือท า ทดลองในการใช ้ว ัสด ุต ่าง  ๆ                

ที่หลากหลาย  
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

1. ก าหนดกรอบแนวคิดด้านการวิจัย 
2. ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับศิลปะเด็กด้านเอกสารจากทฤษฎี ต ารา ผลงานวิจัย

ต่าง ๆ 
3. ศึกษาผลงานศิลปะของเด็กในด้านแนวคิด จินตนาการ วิธีการสร้างสรรค์ 
4. ศึกษาผลงานศิลปะของศิลปินที่เกี่ยวข้อง 
5. วิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษา แล้วท าการสังเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด เพ่ือน ามาใช้

ก าหนดกรอบความคิดในการสร้างสรรค์ศิลปะสื่อประสมสร้างสรรค์จากผลงานศิลปะเด็ก 
6. ก าหนดรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสื่อประสม 
7. สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสื่อประสม 

 
กระบวนการสร้างสรรค์ 

1. ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับศิลปะเด็กท้ังหมด โดยศึกษาจากทั้งภาคเอกสาร และ
ภาคผลงานจริง 

2. วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล 
3. ก าหนดกรอบแนวคิดการสร้างสรรค์ 
4. ร่างแบบและวางองค์ประกอบคร่าว ๆ 
5. ลงมือปฏิบัติงานสร้างสรรค์ศิลปะสื ่อประสมโดยใช้วิธีสร้างด้วยการปะติด 

(Collage) ด้วยการใช้เศษวัสดุต่าง ๆ เช่น กระดาษแข็ง กระดาษสี เศษผ้า เชือก ไม้ เป็นต้น 
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เพื่อสร้างสรรค์ศิลปะสื่อประสมเทคนิควัสดุปะติด (Collage) กรรมวิธีนี้ปลอดภัยและยังคง
ให้ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน เหมาะกับธรรมชาติของเด็ก 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัยแบบสร้างสรรค์ 

1. ศึกษาข้อมูลสนับสนุนแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 
2. ศึกษากระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะสื่อประสม 
3. พัฒนาผลงานสร้างสรรค์ 
4. วิเคราะห์และอภิปรายผลงานสร้างสรรค์ 
5. สรุปผลการด าเนินงานวิจัยแบบสร้างสรรค 

 
วิเคราะห์กลุ่มตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4  - 5 งานศิลปะของเด็กวัย 4 – 5 ขวบ 

จากภาพที่ 4 และรูปที่ 5 เป็นผลงานศิลปะของเด็กวัย 4 และ 5 ขวบ แสดงการ
วาดที่เริ่มมีจินตนาการและการออกแบบด้วยโครงสร้างรวม ๆ ง่าย ๆ โดยมีพื้นฐานมาจาก
รูปทรงเรขาคณิต การดัดแปลงรูป คนเป็นรูปสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ เช่น สัตว์ บ้าน ภาพสัตว์
ผสมกับภาพคน เป็นต้น ซึ่งรูปทรงมีท้ังคล้ายของจริงและเหนือจริง 
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ภาพที่ 6 – 7 รูปร่างของบ้าน และโทนสีของบ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 8 รูปร่างของบ้าน และโทนสีของบ้าน 

ภาพที่ 6 – 8 มีการดึงเอารูปทรงที่เป็นรูปธรรมมาใช้ เช่นรูปร่างของบ้าน และโทน
สีของบ้าน น ามาสร้างสรรค์ใหม่ในรูปแบบศิลปะสื่อประสม  โดยการแยกแยะรูปร่างของ
บ้านแต่ละหลังออกเป็นรูปเรขาคณิต และน ามาสร้างสรรค์ 
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ภาพที่ 9 – 10 รูปร่างของคน สัตว์ สิ่งของ ธรรมชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 11 – 12 รูปร่างของคน สัตว์ สิ่งของ ธรรมชาติ 

ภาพที่ 9 - 12 รูปร่างของคน สัตว์ สิ่งของ ธรรมชาติ น ามาสร้างสรรค์ในผลงานสื่อ
ประสม 
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อ Theory 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัยอย่างสร้างสารรค์ 

กรอบแนวคิดในการวิจัยอย่างสร้างสารรค์ 

ศึกษาข้อมูลที่มาและความส าคัญ 
(แนวความคิด) 

กระบวนการสร้างสรรค์ 
ศิลปะสื่อประสม 

- ศิลปะเด็ก 
- แนวคิดของเด็ก 
- จิตนาการ 

ศึกษาค้นคว้ากรรมวิธีเทคนิค 
เพ่ือการสร้างสรรค์ 

- ทฤษฎีพัฒนาการทางศิลปะเด็ก 
(Developmental Theory) 
ของ Victor Lowenfeld 
- ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ 
(Psychoanalysis Theory) 
ของ Sigmund Freud 
- ผลงานศิลปะท่ีเกี่ยวข้อง 

- วิเคราะห์ 
- สังเคราะห์ 
- ร่างแบบ 
- พัฒนาต้นแบบ 

รูปแบบกลวิธีกระบวนการ
สร้างสรรค์ศิลปะ สร้างสรรค์ผลงาน 

ผลงานวิจัยสร้างสรรค์ 
สื่อประสมสร้างสรรค์จากผลงานศิลปะเด็ก 
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ผลการวิจัย 
การสร้างสรรค์ศิลปะสื่อประสมจากผลงานศิลปะเด็กในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธี  

วิจัยแบบ Research and Development คือ ศึกษาข้อมูลเอกสารที่เกี ่ยวข้องกับศิลปะ
เด็ก และศึกษาผลงานศิลปะของศิลปินที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะเด็ก แล้วท าการสังเคราะห์
ข้อมูล เพื่อน ามาสร้างสรรค์ผลงานในการสร้างสรรค์ภาพพิมพ์ชุดนี้ ผู้วิจัยน าเสนอเรื่องราว
ที่มีเนื้อหาถึงความสุข ความสนุกสนาน ความคิดฝัน และจินตนาการของวัยเด็ก รวมถึง
แสดงให้เห็นความสุข ตลอดจนในเรื่องราวที่น าเสนอยังถ่ายทอดวิถีชีวิตเรื ่องราวความ   
ทรงจ าของสังคมในวัยเด็ก แสดงออกทางเส้นและรูปทรงที่ใช้มีลักษณะที่เรียบง่าย เป็นการ
ตัดทอนรูปทรงตามลักษณะของงานศิลปะเด็กที่มักจะจดจ าได้แต่รูปทรงหลัก ๆ สีหลัก ๆ 
รายละเอียดส่วนที่ไม่จ าเป็นหรือไม่ส าคัญทิ้งไป จนมีลักษณะรูปแบบจะคล้ายศิลปะแบบ  
กึ่งนามธรรม ( Semi- Abstract Art ) และมีการใช้สัญลักษณ์แบบเด็กแสดงถึงเรื ่องราว    
ที่ต้องการสื่อสารถ่ายทอดรูปร่าง (shape) และรูปทรง (Form) ที่ปรากฏในภาพ สร้างสรรค์
มาจากจินตนาการ ความฝันของวัยเด็ก ออกแบบมาจากสิ่งที่อยู่ในใจและมุมมองของเด็ก 
จึงอาจมีอยู่จริงหรือเหนือจริงบนโลก 

การจัดวางองค์ประกอบเป็นแบบอิสระเสรี คือ เป็นไปตามความชอบ ความ
เพลิดเพลิน และความฉับพลัน ที่มิได้ค านึงถึงหลักเกณฑ์ใด ๆ ทั้งสิ้น เป็นการจัดวางที่ดู
คล้ายไร้จุดมุ่งหมายผสมผสานกับความลงตัวของต าแหน่งรูปทรง รวมทั้งความอิสระและ
การแสดงออกอย่างฉับพลันดั่งเช่นพฤติกรรมของเด็ก ส่งผลที่ดีให้มีการจัดวาง ต าแหน่งเพ่ือ
แก้ปัญหาขององค์ประกอบในภาพให้สวยงามลงตัว แสดงให้เห็นดุลยภาพของรูปทรง   
ขนาดเล็กที่ถ่วงดุลกับรูปทรงขนาดใหญ่ มีส่วนเด่นของภาพและส่วนรองสนับสนุน ท าให้มี
เอกภาพของการแสดงออกในด้านรูปทรง การออกแบบจะใช้โครงร่างที่เรียบง่าย ไม่ซับซ้อน 
เพื ่อแสดงแก่นแท้ มีการออกแบบในส่วนรายละเอียดย่อยของภาพเพิ ่มเติมลงไปใน
โครงสร้างเรียบง่ายที่แสดงแก่นสารที่สมบูรณ์แล้ว โดยใช้แบบอย่างจากศิลปะเด็ก 
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ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะสื่อประสมจากผลงานศิลปะเด็ก 
ผลงานระยะที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 13 ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะสื่อประสมจากผลงานศิลปะเด็ก ระยะที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 14 ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะสื่อประสมจากผลงานศิลปะเด็ก ระยะที่ 1 
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ภาพที่ 15 ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะสื่อประสมจากผลงานศิลปะเด็ก ระยะที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 16 ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะสื่อประสมจากผลงานศิลปะเด็ก ระยะที่ 1 

ผลงานในระยะที่1 เป็นผลงานขนาดไม่เกินขนาด A2 เพื ่อทดลองหารูปแบบ    
เพื ่อหาแนวคิดและรูปแบบที ่จะท าต่อเป็นการคัดผลงานศิลปะเด็กมาท าเป็นศิลปะ          
สื่อประสมโดยใช้วัสดุจากของเหลือใช้ต่าง ๆ ทดลองการใช้วัสดุและหารูปแบบ หาสี การใช้
สี ดังนั้นจึงทดลองท าหลาย ๆ แบบ หลาย ๆวั สดุ ซึ่งผลงานยังไม่ไปในทิศทางเดียวกัน 
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ผลงานระยะที2่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 17 ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะสื่อประสมจากผลงานศิลปะเด็ก ระยะที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 18 ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะสื่อประสมจากผลงานศิลปะเด็ก ระยะที่ 2 

ผลงานระยะที่2 ผลงานมีขนาดใหญ่ขึ้นเป็นขนาด A1-A0 ได้น าส่วนประกอบส่วน
ต่าง ๆ ของผลงานในระยะที่ 1 มาผสมกันและขยายให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อให้มีพื้นที่ในการ
สร้างสรรค์มากขึ้น ยังมีการทดลองเปลี่ยนวัสดุในชิ้นงาน ปรับทั้งแนวคิด รูปแบบ วัสดุ    
และสี โดยวางแนวคิดเป็นความทรงจ าในวัยเด็กของตนเองโดยน ารูปแบบของศิลปะเด็กมา
ผนวกเข้าด้วยกัน มีการน าวัสดุของเล่นจริงสมัยเด็กที่เคยเล่นมาปะติด และจากการปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์ได้ให้ข้อคิดเห็นว่าให้ใช้ศิลปะเด็กเป็นหลักก่อน รายละเอียด
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กระจัดกระจายจนเกินไป และวัสดุที่ใช้ดูไม่กลมกลืนกับชิ้นงานและไม่มีความคงทน ท าให้
ข้าพเจ้ากลับมาเปลี่ยนรูปแบบใหม่ทั้งหมดโดยย้อนไปหาผลงานชิ้นที่ 1 ใช้รูปทรงของศิลปะ
เด็กเป็นแกนหลักเพ่ือพัฒนาชิ้นงานชิ้นต่อไป 
ผลงานระยะที่3 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 19 Title: Childhood imagination NO.1 
    Technique: Mixed media and Painting 

ผลงานในระยะที่ 3 เป็นผลงานที่ออกแบบใหม่ทั้งหมด ทั้งรูปแบบ สี วัสดุ โดยใช้
ผลงานศิลปะเด็กเป็นแกนหลักในการสร้างสรรค์ ทั้งรูปแบบและโครงสี ส่วนวัสดุได้เลือกใช้
ไม้เป็นวัสดุหลักและผ้าที่คละลาย ขั้นตอน คือ ดึงรูปทรงของศิลปะเด็กมา หลัก ๆ จะมีบ้าน 
ต้นไม้ ของเล่น ขนม โดยพื้นหลังเป็นรูปรถของเล่นคันใหญ่ โดยน ามาวางจัดองค์ประกอบ
ให้ผสานสอดคล้องไปกับรูปทรงของรถซึ่งเป็นรูปทรงหลัก การตัดไม้เป็นรูปทรงต่าง  ๆ มี
การระบายสีลวดลายและใช้วัสดุผ้าลายต่าง ๆ ในการปะติดสร้างทัศนธาตุเพื่อผลทาง
องค์ประกอบ การเจาะไม้และใช้ไม้ท าโมเดลค ้าให้ได้ระยะมิติความลึกในตัวชื้นงาน ส่วนสีใช้
โทนสีที่ดึงมาจากผลงานศิลปะเด็กแต่ทุกๆสีผู้ท าจะใช้สีขาวเบรกสีทุกสีเพื่อโทนสีจะได้ไม่
แรงเกินไปและเพ่ือนความกลมกลืนในชิ้นงาน 
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ภาพที่ 20 Title: Childhood imagination NO.2 

    Technique: Mixed media and Painting 
ผลงาน Childhood imagination NO.2 จากการใช้สีและวัสดุมีความคล้ายคลึง

กับชิ้นที่ Childhood imagination NO.1 ต่างกันที่แนวคิดงานซึ่งชิ้นนี้ออกแบบพื้นหลัง
ปรับเปลี่ยนเป็นรถรับส่งนักเรียนที่เคยนั่งตอนเด็ก ๆ เพือ่ระลึกถึงความทรงจ าในวัยปฐมวัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 21 Title: Childhood imagination NO.3 

    Technique: Mixed media and Painting 
ผลงานชิ้นที่ Childhood imagination NO.3 ถูกออกแบบเป็นรถสามล้อเด็ก 

ใช้วัสดุใกล้ตัวน ามาสร้างสรรค์งานเฉกเช่นเดียวกันกับการสร้างงานประดิษฐ์ของเด็ก  ๆ 
กล่าวคือ การน าลูกกลิ้งทาสีมาท าเป็นแฮนด์ การแยกชิ้นส่วนของคอรถสามล้อเด็ก เพื่อใส่
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บานพับประตูด้านหลังเพ่ือให้คอรถหมุนได้อันเป็นเอกลักษณ์ชองรถถีบเด็ก โดยมีตัวหุ่นเด็ก
ยืนมองตรงไปด้านหน้าเปรียบเสมือนการขี่รถเล่นอย่างรื่นเริง ความหมายของการระบายสี
ดอกทิวลิปทับลงบนตัวหุ่นเป็นสัญลักษณ์สื่อถึง จินตนาการ ความใฝ่ฝันและการใช้ชีวิต
อย่างเต็มที ่

กรรมวิธีเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานผู้วิจัยใช้เทคนิควัสดุปะติด (Collagraph) 
เพราะเป็นเทคนิคที่ง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน สามารถใช้วัสดุสร้างได้หลากหลายและหาได้ใกล้ตัว 
เป็นกรรมวิธ ีที ่ปลดปล่อยจินตนาการได้ดี เหมาะกับธรรมชาติของเด็กที ่ชอบความ
สนุกสนานตื่นเต้นและท้าทาย โดยวัสดุที่น ามาปะติด เช่น ลังกระดาษ เศษผ้า เชือก ฯลฯ 
จะสร้างค่าน ้าหนักได้หลากหลายขึ้นอยู่กับความหนา-บาง ความละเอียดและความซับซ้อน
ของตัววัสดุ ซึ่งผู้วิจัยเชื่อว่าการรับรู้ของผู้ชมที่ได้รับชมผลงานศิลปะสื่อประสมชุดนี้ จะเกิด
ความสุขและความเบิกบานใจ และสามารถรับรู้ในสุนทรียภาพ รวมทั้งระลึกถึงวัยเด็กไป
พร้อม ๆ กัน 
 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยสร้างสรรค์เรื่อง "สื่อประสมสร้างสรรค์จากผลงานศิลปะเด็ก" ใน ครั้งนี้ 
ผู้วิจัยได้ค้นคว้า ศึกษาศิลปะเด็กจากทั้งภาคเอกสาร ต ารา งานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกั บ
ศิลปะเด็ก และ ภาคผลงานจริงของศิลปะเด็ก รวบรวมท าการวิเคราะห์แล้วสังเคราะห์ 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งแนวความคิดการ สร้างสรรค์ รวมทั้งได้ศึกษาผลงานศิลปะที่มีการแสดงออก
คล้ายศิลปะเด็กด้วย จากการศึกษาข้อมูลดังกล่าว แล้วสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการ
สร้างสรรค์ผลงานครั ้งนี ้ ผู ้ว ิจ ัยได้ศึกษาทฤษฎีที ่เกี ่ยวข้องคือ ทฤษฎีจ ิตวิเคราะห์ 
(Psychoanalysis Theory) ของ Sigmund Freud น  ามา เป ็นกรอบแนวค ิด ในการ
สร้างสรรค์ ซึ่งพบว่าการ แสดงออกของเด็กช่วงอายุ 4 - 7 ขวบ อยู่ในขั้นเริ่มมีการออกแบบ 
โดยใช้ร ูปทรงเรขาคณิตที ่ง ่าย ๆ มาประกอบกันสร้างภาพที ่เป็นเรื ่องเป็นราวและมี
ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ซึ่งการออกแบบจะใช้วิธีการตัดทอนส่วนที่ไม่ส าคัญทิ้งไป และ
มีการใช้จินตนาการในการแสดงออกทางศิลปะ ซึ่งจินตนาการส่วนหนึ่งมาจากความคิด 
ความฝันจากจิตไร้ส านึก และจากการศึกษาผลงานศิลปะของเด็กพบว่า การแสดงออกของ
เด็กจะใช้เส้นที่ฉับไว มีรูปทรงที่เรียบง่าย ออกแบบเป็นโครงสร้างรวม ๆ ซึ่งมีความสัมพันธ์
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กับสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว เป็นการแสดงออก ถึงความรู้สึกและความคิดเห็นส่วนตัว ให้ผู้อื่น
เข้าใจ ผ่านผลงานศิลปะในด้านศิลปินที่มีการแสดงออกคล้ายศิลปะเด็ก เช่น พอล คลี จะมี
การแสดงออกอย่างสบาย ไร้มายา มีแนวโน้มแบบศิลปะนาอีฟ แต่มีกลวิธีที่เหนือกว่า ส่วน
ในด้านศิลปะนาอีฟได้ใช้วิธีการวาดที่เรียบง่าย ไร้มายา แต่ลักษณะการวาดจะมีความ
ระมัดระวัง เส้นรอบนอกแข็งกระด้าง 

จากการสังเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้น ามาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสื่อประสมครั้งนี้ 
คือ การใช้รูปทรงบริสุทธิ์ที่เรียบง่าย เพื่อแสดงแก่นแท้สาระที่แท้จริง ด้วยการตัดทอนส่วน
ที ่ไม่ส าคัญออกไป จนเหลือแต่โครงสร้างเรียบง่าย แต่ยังแฝงไว้ซึ ่งการแสดงอารมณ์
ความรู้สึกของเนื้อหาที่ต้องการสื่อสาร เป็นการแสดงออกด้วยวิธีแบบเด็กที่เป็นไปตาม
สัญชาตญาณ การออกแบบจะไม่ซับซ้อน เพื่อแสดงถึงรูปทรงธรรมชาติที่แท้จริง แต่มีการ
เพิ่มเติมส่วนรายละเอียดลงไปในโครงสร้างเรียบง่ายนั้น เพื่อเติมเต็มจินตนาการของวัยเด็ก 
ด้านเนื้อหาและเรื่องราวเป็นไปตามจินตนาการกว้างไกลของวัยเด็กที่มีแต่ความสวยสด
งดงาม มีความสุขสนุกสนาน และแสดงความผูกพันความอบอุ่น ดังนั้น การวิจัยสร้างสรรค์
ครั้งนี้เป็นการน าข้อมูลที่ศึกษามาสังเคราะห์แล้วน ามาประยุกต์ใช้กับการสร้างสรรค์ศิลปะ
สื่อประสมเพื่อให้เกิดวิธีการและมุมมองใหม่แสดงออก ผ่านทางผลงานศิลปะ และเป็นการ
ทดลองกรรมวิธีในการสร้างสรรค์ ดังนั้น การสร้างสรรค์ศิลปะสื่อประสมชุดนี้จึงเป็นการ 
รวมตัวกันของโครงสร้าง รูปทรง เนื้อหา จินตนาการ และการแสดงออกที่เป็นเอกภาพของ
งานศิลปะ ที ่สามารถแสดงอารมณ์และความต้องการของศิลปินได้ตรงชัด ซึ ่งผลงา น
สร้างสรรค์ในด้านลักษณะการคิดจะเป็นการผสมผสานความฝันและจินตนาการกับเรื่องจริง
ในชีวิตประจ าวัน ส่วนในด้านรูปทรงจะตัดทอนให้เรียบง่ายแล้วถ่ายทอดออกมาเป็น
รูปธรรม เป็นผลงานศิลปะที่มีอารมณ์มีจินตนาการ 
 
ข้อเสนอแนะ 

วัสดุต่าง ๆ ที ่ได้น ามาใช้ในการท าศิลปะสื ่อผสมสามารถน าไปพัฒนาได้ตาม
ความคิดสร้างสรรค์และแนวทางของผู้สนใจต่อไป  หรือสามารถปรับเปลี่ยนวัสดุได้ตาม
ต้องการ ในส่วนของผลงานศิลปะเด็กที่ได้น ามาสามารถน าไปต่อยอดเป็นศิลปะแขนงอื่น ๆ
ได้อีก เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม หรือภาพพิมพ์ 
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ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความส าเร็จในการใช้งบประมาณในการจัดโครงการ 
ของคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

Factors Related to the Success of Budget Using for the Faculty of 
Physical Education Projects at Srinakharinwirot University 

 
จินดา ไตรเวช* 

จาริวรรณ ปานประเสริฐ* 

นิตยา เวฬุวนารักษ์* 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความส าเร็จในการ

ใช้งบประมาณในการจัดโครงการ กลุ ่มตัวอย่างคือ บุคลากรคณะพลศึกษาที ่มีหน้าที่
รับผิดชอบในการด าเนินโครงการของคณะพลศึกษา ปีงบประมาณ 2558 - 2560 จ านวน 
3 ปีงบประมาณ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติ
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปร โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 

ผลการวิจัยพบว่า 
โครงการในปีงบประมาณ 2558 - 2560 มีทั้งหมด 197 โครงการ มีการจัดกิจกรรม

ตามแผน จ านวน 188 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 95.43 และมีการเปลี่ยนแปลง จ านวน 9 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.77 จ าแนกการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการ พบว่า เบิกจ่ายภายใน 
15 วัน จ านวน 87 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 44.16 เบิกจ่ายมากกว่า 30 วัน จ านวน 58 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 29.44 และ เบิกจ่ายภายใน 30 วัน จ านวน 52 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 26.40 

                                                           
* นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

* นักวิชาการศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

* นักวิชาการเงินและบัญชี คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความส าเร็จในการใช้งบประมาณในการจัด
โครงการของคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก เมื ่อพิจารณารายด้านพบว่า มีความคิดเห็นอยู ่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่      
ด้านความรู้ความเข้าใจในระเบียบพัสดุและการเงิน ข้อที่บุคลากรมีความคิดเห็นสูงสุด 
ได้แก่ ระเบียบ กฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่ก าหนดชัดเจน ท าให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
คล่องตัวและรวดเร็วด้านการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

ปัจจัยที ่เกี ่ยวข้องกับความส าเร็จในการใช้งบประมาณในการจัดโครงการของ      
คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในด้านรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกใน
ระดับสูงกับการจัดกิจกรรมตามแผน ด้านความรู้ความเข้าใจในระเบียบพัสดุและการเงิน    
มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับการจัดกิจกรรมตามแผน และด้านการด าเนินงาน
ตามวงจรคุณภาพ (PDCA) มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับการจัดกิจกรรม
ตามแผน 

ปัจจัยที ่เกี ่ยวข้องกับความส าเร็จในการใช้งบประมาณในการจัดโครงการของ       
คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในด้านรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับ
ปานกลางกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการ ด้านความรู ้ความเข้าใจในระเบียบพัสดุ      
และการเงิน มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต ่ากับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการ และด้าน
การด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับ
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการ 
 
ค าส าคัญ: ความส าเร็จ การใช้งบประมาณ 
 

Abstract 
The purpose of this research were to study factors of success using 

project budget of faculty of physical education Srinakharinwirot university. 
The sample was staffs in faculty of physical education who were responsibility 
in projects during years 2015 -  2017. The instrument was questionnaire.  The 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%20(PDCA)
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%20(PDCA)
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%20(PDCA)
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data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation and 
means of Pearson Product Moment Correlation. 

The research revealed as follows: 
There were 197 projects during 2015 - 2017. There were 188 projects 

that followed the schedule (95. 43%)  and 9 projects was changed (4. 77%) . 
Disbursing of each project found that disbursed within 15 days in 87 projects 
(44. 16%) , above 30 days in 58 projects (29. 44%)  and within 30 days in 52 
projects (26.40%). 

The whole opinions factors of success using project budget of faculty 
of physical education Srinakharinwirot university was high level. In each item 
for whole items were high level such as understanding in rules of parcel and 
financial. The most level of opinions of staffs were rules laws and conditions 
that was easy and fast for working as PDCA. 

Whole factors of success in project budget correlated positively with 
disburse of project at high level, the understanding of rules in parcel and 
financial correlated positively with disburse of project at low level and PDCA 
process correlated positively with disburse of project at moderate level. 

Whole factors of success in project budget correlated positively with 
disburse of project at moderate level, the understanding of rules in parcel 
and financial correlated positively with disburse of project at low level and 
PDCA process correlated positively with disburse of project at moderate level.  
 
Keywords: Success, Budget Using  
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บทน า 
งบประมาณเป็นปัจจัยส าคัญในการบริหารองค์กรหรือกิจกรรมต่าง ๆ ให้ส าเร็จ

ตามเป้าหมาย (Goals) หรือวัตถุประสงค์ (Objective) รวมทั้งการใช้จ่ายงบประมาณ
แผ่นดินที ่มีอยู ่ให้บรรลุเป้าหมายทั ้งในระยะสั ้นและระยะยาวในการพัฒนาประเทศ         
ให้สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการบริหาร
จัดการงบประมาณดังกล่าวต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบ (บุญเสริม วิมุกตะนันทน์: 2534 
100 - 121) 

ระบบงบประมาณ คือ กระบวนการวางแผนเกี่ยวกับตัวเลขทางการเงินอย่างมี
ระเบียบในระยะเวลาหนึ่งโดยจะต้องค านึงถึงทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดเพื่อให้องค์กร
ได้รับผลตอบแทนกลับคืนมาตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้และได้เริ่มน ามาใช้เป็นครั้งแรกที่
ประเทศอังกฤษ ซึ่งหมายถึง ถุงคลังหรือกระเป๋าของรัฐบาลใช้บรรจุเอกสารต่าง ๆ ที่แสดง
ถึงความต้องการของประเทศและทรัพยากรที่มีอยู่ (ณรงค์ สัจพันโรจน์ 2536: 1) 

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีงบประมาณ
ให้ที่จัดสรรแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ เงินหมวดอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล มหาวิทยาลัยสามารถ
จัดระบบบริหารการเงินและก าหนดวิธีการจัดสรรงบประมาณ และงบรายจ่ายจากรายได้
ของมหาวิทยาลัย โดยมีนโยบายในการจัดสรรเงินงบประมาณให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อ
ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้บรรลุภารกิจด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้
หน่วยงานต้องจัดท าตามระเบียบของทางราชการและหน่วยงาน 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีพันธกิจ คือ เป็นองค์กรชั้นน าแห่งการเรียนรู้และ
วิจัยบนฐานการศึกษา คุณธรรม และการรับใช้สังคม มุ ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สากล        
ซึ่งคณะพลศึกษาเป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มีการบริหารและ
การด าเนินการด้วยวิสัยทัศน์ นโยบาย เป้าหมาย และพันธกิจที่สอดคคล้องกับมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ซึ ่งมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศ 

คณะพลศึกษา มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินและการจัดสรรทรัพยากรด้านการเงินที่
สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านการผลิตบัณฑิต งานวิจัย    
การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยได้ด าเนินการจัดท างบประมาณ
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รายจ่ายประจ าปี ที่มีเป้าหมายการให้บริการที่ชัดเจน รวมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
จัดสรรงบประมาณของชาติที่มีการด าเนินการจัดโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ในแต่ละ
ปีงบประมาณมีการจัดโครงการในด้านการพัฒนาวิชาการ การพัฒนานิสิตและบัณฑิต 
งานวิจัย งานประกันคุณภาพ การเจรจาความร่วมมือ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   
ซึ ่งมีการด าเนินการจัดโครงการไม่น ้อยกว่า 40 โครงการ แต่ละโครงการมีการใช้
งบประมาณส าหรับการด าเนินการโครงการเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าวัสดุหรืออุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ เป็นต้น งานคลังและพัสดุเป็น
หน่วยงานหนึ่งของคณะพลศึกษา ที ่ช่วยในการขับเคลื ่อนภารกิจและการบริหารด้าน
การเงินและบัญชีในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ ่งขึ ้น อีกทั ้งมีหน้าที ่ในการ
สนับสนุนงานของฝ่ายต่าง ๆ ให้สามารถด าเนินไปได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง ผู้วิจัย
เป็นเจ้าหน้าที่การเงินมีหน้าที่ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการด าเนินงานโครงการ ได้แก่ 
เอกสารค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าใช้จ ่ายเดินทางไปราชการ และเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายอื่น ๆ เป็นต้น ซึ่งมีรายละเอียดมากต้องใช้เวลาและความรอบคอบใน
การจัดท าเอกสารในแต่ละครั้ง และจากการตรวจสอบเอกสารที่ผ่านมาพบข้อผิดพลาด
บ่อยครั้ง ส่งผลท าให้เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่ายท าให้ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน ผ ู ้ว ิจ ัยในฐานะผู ้ร ับผิดชอบในการเบิกจ ่ายเง ินงบประมาณเงินรายได ้               
คณะพลศึกษา เห็นความส าคัญของการวิจัยเพื่อน าข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการของหน่วยงาน จึงสนใจท าการวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความส าเร็จใน
การใช้งบประมาณในการจัดโครงการของคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานด้านการเงินและบัญชีเพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื ่อศึกษาความคิดเห็นปัจจัยที ่มีความสัมพันธ์กับความส าเร็จในการใช้
งบประมาณในการจัดโครงการของคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความส าเร็จในการใช้งบประมาณในการจัด
โครงการของคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
การว ิจ ัยคร ั ้งน ี ้ศ ึกษาจากข้อมูลโครงการ และกลุ ่มที ่ศ ึกษาคือ บ ุคลากร              

คณะพลศึกษา ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินโครงการของคณะพลศึกษา ปีงบประมาณ 
2558 - 2560 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติ
ค่าความถี ่ ร ้อยละ และค่าเฉลี ่ย  การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยใช้
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

สถิติที ่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย(Mean) 
ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson 
product moment correlation coefficient) 

ข้อมูลทั่วไป 
จ านวนโครงการในปีงบประมาณ 2558 - 2560 มีทั้งหมด 197 โครงการ มีการจัด

กิจกรรมตามแผนเป็นไปตามก าหนด จ านวน 188 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 95.43 และมี
การเปลี่ยนแปลง จ านวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.77 จ าแนกการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
โครงการ พบว่า เบิกจ่ายภายใน 15 วัน จ านวน 87 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 44.16 
เบิกจ่ายมากกว่า 30 วัน จ านวน 58 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 29.44 และ เบิกจ่ายภายใน 
30 วัน จ านวน 52 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 26.40 
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ตารางท่ี 1 ค่าความถ่ีและร้อยละของข้อมูลการจัดโครงการของคณะพลศึกษา  
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ 2558-2560 

(n=197) 

รายการ จ านวน 
(โครงการ) 

ร้อยละ 

1 การจัดกิจกรรมตามแผน   
ตามก าหนด 9.00 4.57 
มีการเปลี่ยนแปลง 188.00 95.43 

รวม 197.00 100.00 

2 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการ   
3 ภายใน 15 วัน 87.00 44.16 
4 ภายใน 30 วัน 52.00 26.40 
5 มากกว่า 30 วัน 58.00 29.44 

รวม 197.00 100.00 

ความความคิดเห็นเกี ่ยวข้องกับความส าเร็จในการใช้งบประมาณในการจัด
โครงการของคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความส าเร็จในการใช้งบประมาณในการ
จัดโครงการของคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในภาพรวมมีความคิดเห็น

อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (x̄ = 3.92, S.D. = 0.63) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ความเข้าใจในระเบียบพัสดุและ

การเงิน (x̄ = 4.12 , S.D. = 0.72) ด้านการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) (x̄ = 
3.72 , S.D. = 0.69) 
 
 
 
 
 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%20(PDCA)
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การวิเคราะห์ค ่าสัมประสิทธิ ์ส ัมพันธ์อย่างง่าย (Correlation) ระหว่างต ัวแปร
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยลักษณะงานด้านต่าง ๆ ได้แก่ ปัจจัยลักษณะงาน ปัจจัย
ลักษณะองค์กร และปัจจัยประสบการณ์ในการท างาน กับความผูกพันต่อองค์กร 
ตาราง 2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ 

 ความส าเร็จในการใช้งบประมาณในการจัดโครงการด้านความรู้ความเข้าใจ 
 ในระเบียบพัสดุและการเงิน และด้านการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA 
 กับการจัดกิจกรรมตามแผน  

การจัดกิจกรรมตามแผน n r p แปลผล 

ด้านความรู้ความเข้าใจในระเบียบ
พัสดุและการเงิน 

197 .728* .000 มีความสัมพันธ์
ระดับสูง 

ด้านการด าเนินงานตามวงจร
คุณภาพ (PDCA) 

197 .515* .000 มีความสัมพันธ์
ระดับปานกลาง 

รวม 197 .696* .000 มีความสัมพันธ์
ระดับสูง 

มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความส าเร็จในการใช้งบประมาณในการ

จัดโครงการของคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในด้านรวม มีความสัมพันธ์
ทางบวกในระดับสูงกับการจัดกิจกรรมตามแผน (r=0.696, p=0.000) ด้านความรู้ความ
เข้าใจในระเบียบพัสดุและการเงิน มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับการจัดกิจกรรม
ตามแผน  (r=0.728, p=0.000) และด้านการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ  (PDCA)         
มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับการจัดกิจกรรมตามแผน ( r=0.515, 
p=0.000) 
 
 
 
 
 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%20(PDCA)
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%20(PDCA)
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%20(PDCA)
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%20(PDCA)
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%20(PDCA)
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ตาราง 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ 
 ความส าเร็จในการใช้งบประมาณในการจัดโครงการของคณะพลศึกษา 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒด้านความรู้ความเข้าใจในระเบียบพัสดุและการเงิน 
 และด้านการด าเนินงานตามการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการ  

การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการ n r p แปลผล 

ด้านความรู้ความเข้าใจในระเบียบ
พัสดุและการเงิน 

197 .266* .000 มีความสัมพันธ์
ระดับต ่า 

ด้านการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ 
(PDCA) 

197 .498* .000 มีความสัมพันธ์
ระดับปานกลาง 

รวม 197 .424* .000 มีความสัมพันธ์
ระดับปานกลาง 

มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความส าเร็จในการใช้งบประมาณในการ

จัดโครงการของคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในด้านรวมมีความสัมพันธ์
ทางบวกในระดับปานกลางกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการ ( r=0.424, p=0.000)      
ด้านความรู้ความเข้าใจในระเบียบพัสดุและการเงิน มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต ่ากับ
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการ (r=0.266, p=0.000) และด้านการด าเนินงานตามวงจร
คุณภาพ (PDCA) มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
โครงการ (r=0.498, p=0.000) 
 
อภิปรายผล 

จากการวิจ ัยครั ้งนี ้ท าให้ทราบปัจจัยที ่ เกี ่ยวข้องกับความส าเร็จในการใช้
งบประมาณในการจัดโครงการของคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สามารถ
อภิปรายผลได้ดังนี้ 

คณะพลศึกษามีการด าเนินโครงการส่วนมากมีการจัดกิจกรรมตามแผนเป็นไปตาม
ก าหนด และมีการเบิกจ่ายมากกว่า 30 วัน จ านวนหลายโครงการ 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%20(PDCA)
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%20(PDCA)
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%20(PDCA)
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%20(PDCA)
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%20(PDCA)
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความส าเร็จในการใช้งบประมาณในการ
จัดโครงการของคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้านความรู้ความเข้าใจใน
ระเบียบพัสดุและการเงินในภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ข้อที่บุคลากร
มีความคิดเห็นสูงสุด ได้แก่ ข้อระเบียบ กฎหมาย และหลักเกณฑ์ ที่ก าหนดชัดเจน ท าให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัวและรวดเร็ว คณะพลศึกษาให้ความส าคัญในด้านความรู้
ความเข้าใจในระเบียบพัสดุและการเงิน โดยงานคลังและพัสดุมีการด าเนินกิจกรรมการ
จัดการความรู้ของส านักงานคณบดี คณะพลศึกษา รวมทั้งการจัดท าคู่มือการเบิกจ่ายเงิน
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพ่ือใช้ประกอบการด าเนินงานโครงการ และจากข้อเสนอแนะควร
มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับระเบียบพัสดุและการเงินแก่อาจารย์รุ่นใหม่
ให้มีความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง ข้อที่บุคลากรมีความเห็นต ่าสุด ได้แก่ ข้อท่านได้รับรู้ ระเบียบ 
กฎหมายและ หลักเกณฑ์ต ่าง ๆ ที ่ม ีการปร ับปร ุงแก้ไข ที ่ เป ็นปัจจ ุบ ันอยู ่ เสมอ               
คณะพลศึกษาควรเพิ ่มช ่องทางเผยแพร่ข ้อมูลข่าวสารการระเบียบ กฎหมายและ 
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่มีการปรับปรุงแก้ไข ที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ รวมทั้งการประชุมแจ้งให้
ทราบเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มีเปลี่ยนแปลงทุกครั้งเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพและคุณภาพด้านด าเนินโครงการ สอดคล้องกับเรืองเดช ศิลมี (2555) ที่ได้
ท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงบประมาณของเจ้าหน้าที่
งบประมาณ ส่วนราชการกองทัพอากาศ จากการศึกษาพบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการ
บริหารงบประมาณของเจ้าหน้าที่งบประมาณส่วนราชการกองทัพอากาศ คือ ด้านความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายการเงิน การคลัง และงบประมาณ ด้านระบบสารสนเทศด้านงบประมาณ 
อยู่ในระดับมาก 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความส าเร็จในการใช้งบประมาณในการ
จัดโครงการของคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการด าเนินงานตาม
วงจรคุณภาพ (PDCA) ในภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ข้อที่บุคลากรมี
ความคิดเห็นสูงสุดด้านการวางแผน ได้แก่ การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณสอดคล้องกับแผน/พันธกิจของคณะ โดยในการด าเนินงานโครงการของ     
คณะพลศึกษาก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบโครงการปฏิบัติตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณท่ี
สอดคล้องกับแผน/พันธกิจของคณะ ข้อที่บุคลากรมีความเห็นต ่าสุดด้านการวางแผน ได้แก่ 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%20(PDCA)
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การเสนอเพื่อขออนุมัติก่อนด าเนินการล่วงหน้า 1 เดือน ซึ่งในการด าเนินงานโครงการ  
คณะพลศึกษาก าหนดให้ผู ้รับผิดชอบต้องเสนอเพื่อขออนุมัติก่อนด าเนินการล่วงหน้ า 1 
เดือน แต่มีบางโครงการไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องมีการเปลี่ยนแปลงในโครงการฯ เช่น 
เปลี่ยนแปลงวิทยากร งบประมาณ การประสานงานบุคลากรฝ่ายงานอื่น  ๆ ใช้เวลามาก 
เป็นต้น 

ข้อที่บุคลากรมีความคิดเห็นสูงสุดด้านการปฏิบัติตามแผน ได้แก่ มีการก าหนด
ขั้นตอนหรือวิธีการด าเนินการ โดยในการด าเนินงานโครงการของคณะพลศึกษาก าหนดให้
มีการก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการด าเนินการเป็นส่วนประกอบในการเขียนโครงการ ข้อที่
บุคลากรมีความเห็นต ่าสุดด้านการปฏิบัติตามแผน ได้แก่ สามารถด าเนินการตามระยะเวลา
ที่ก าหนด บางโครงการไม่สามารถด าเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติ มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย 
ควรมีการประชุมหาข้อสรุปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้เพื่อให้ปฏิบัติตามแผนหรือการติดตาม
การด าเนินการตามแผน 

ข้อที่บุคลากรมีความคิดเห็นสูงสุดด้านการตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน ได้แก่  
ผลของการประเมินตรงกับวัตถุประสงค์ที่วางไว้ คณะพลศึกษามีการตรวจสอบผลของการ
ประเมินตรงกับวัตถุประสงค์ที่วางไว้ในแต่ละโครงการ ข้อที่บุคลากรมีความเห็นต ่าสุดด้าน
การตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน ได้แก่ มีข้อดี/จุดแข็ง ของการด าเนินการ หลังจากเสร็จ
สิ ้นการด าเนินโครงการควรมีการประชุมสรุปผลการด าเนินงานทุกโครงการและน า
ข้อเสนอแนะมาแก้ไขในการด าเนินงานครั้งต่อไป 

ข้อที่บุคลากรมีความคิดเห็นสูงสุดด้านการปรับปรุงแก้ไข ได้แก่ ก าหนดกลยุทธ์ใน
การจัดท าแผนครั้งต่อไป คณะพลศึกษามีทบทวนและก าหนดกลยุทธ์ในการจัดท าแผนครั้ง
ต่อไป ข้อที่บุคลากรมีความเห็นต ่าสุดด้านการปรับปรุงแก้ไข ได้แก่ มีการระดมสมองเพื่อ
หาทางเสริมข้อดี/จุดแข็งเพิ่มขึ้น หลังจากเสร็จสิ้นการด าเนินโครงการควรมีการประชุม
สรุปผลการด าเนินงานทุกโครงการและน าข้อเสนอแนะมาแก้ไขในการด าเนินงานครั้งต่อไป 
การน าข้อมูลปรับปรุงแก้ไขมาพิจารณาทบทวนโครงการใดไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุได้ 
หรือไม่คุ้มค่า ไม่มีความจ าเป็นน่าจะมีการปรับลด 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความส าเร็จในการใช้งบประมาณในการ
จัดโครงการของคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในด้านรวมมีความสัมพันธ์
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ทางบวกในระดับสูงกับการจัดกิจกรรมตามแผน ด้านความรู้ความเข้าใจในระเบียบพัสดุ
และการเงิน มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับการจัดกิจกรรมตามแผน และด้านการ
ด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ  (PDCA) มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับการ
จัดกิจกรรมตามแผน อาจจะเป็นเพราะคณะพลศึกษาให้ความส าคัญในด้านความรู้ความ
เข้าใจในระเบียบพัสดุและการเงิน โดยมีการด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู ้ของ
ส านักงานคณบดี คณะพลศึกษา ด้านความรู้ความเข้าใจในระเบียบพัสดุและการเงิน รวมทั้ง
การจัดท าคู่มือการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เพ่ือใช้ประกอบการด าเนินงาน 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความส าเร็จในการใช้งบประมาณในการ
จัดโครงการของคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในด้านรวมมีความสัมพันธ์
ทางบวกในระดับปานกลางกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการ ด้านความรู้ความเข้าใจใน
ระเบียบพัสดุและการเงิน มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต ่ากับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
โครงการ อาจะเป็นเพราะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีการเปลี่ยนแปลงจากการออก
นอกระบบของมหาวิทยาลัย อาจส่งผลต่อการด าเนินงานโครงการ ประกอบกับปัจจุบัน
คณะพลศึกษามีคณาจารย์รุ่นใหม่เพิ่มขึ้นซึ่งไม่มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบพัสดุและ
การเงิน ควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับระเบียบพัสดุและการเงินแก่
อาจารย์รุ่นใหม่ให้มีความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง ควรเพิ่มช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการ
ระเบียบ กฎหมายและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่มีการปรับปรุงแก้ไข ที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
รวมทั้งการประชุมแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที ่มี
เปลี่ยนแปลงทุกครั้งเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพด้านด าเนินโครงการ และด้านการ
ด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. จากการศึกษา พบว่า ทราบปัจจัยที ่ เก ี ่ยวข้องกับความส าเร ็จในการใช้
งบประมาณในการจัดโครงการของคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวม
และทั้งสองด้านอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ดังนั้น ผู้บริหารควรให้ความส าคัญกับการบริหาร
จัดการในทุก ๆ ด้านโดยเฉพาะด้านการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) เพื่อสร้าง

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%20(PDCA)
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%20(PDCA)
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%20(PDCA)
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ความเข้าใจและให้บุคลากรมีความเข้าใจ เห็นความส าคัญและมีทัศนคติที ่ดีต่อการ
ด าเนินงาน เพ่ือก่อให้เกิดความร่วมมือและการสนับสนุนการด าเนินภายในหน่วยงาน 

2. ควรส่งเสริมเจ้าหน้าที่งบประมาณ ให้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ 
สมรรถนะการท างาน ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบงานด้านการเงิน การคลัง 
และงบประมาณ ของส่วนราชการและการใช้งานในระบบสารสนเทศด้านงบประมาณเพื่อ
พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของเจ้าหน้าที่งบประมาณ 

3. ในรอบปีงบประมาณ 2558 - 2560 ที ่ผ ่านมาการด าเนินโครงการของ         
คณะพลศึกษา ไม่สามารถด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีได้ทั้งหมดทุกโครงการ ซึ่ง
มีหลายสาเหตุ เช่น การเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ช่วงระยะเวลาด าเนินโครงการ วิทยากร 
ทั้งนี้ ท าให้การด าเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ตั้งไว้ ท าให้เกิดผล
กระทบเก่ียวกับการบริหารจัดการทางการการเงินและงบประมาณ 

4. การด าเนินโครงการของคณะพลศึกษา ควรมีการตรวจสอบการตั้งงบประมาณ
บางโครงการมีงบประมาณมากเกินความจ าเป็น ในขณะที่บางโครงการมีงบประมาณไม่
เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในโครงการ และบางโครงการมีความซ ้าซ้อนกัน 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรศึกษาปัจจัยอื่นที่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานโครงการ ท าให้การใช้
งบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงานและการเบิกจ่ายที่อาจล่าช้า 

2. ควรศึกษาปัญหา และอุปสรรคที่ท าให้การด าเนินงานโครงการไม่เป็นไปตาม
แผนการด าเนินงานและการเบิกจ่ายที่อาจล่าช้า เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ละเอียดมากยิ่งขึ้น 
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การประชุมแห่งเวียนนากับความพยายามครั้งสุดท้ายในการฟื้นฟูระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ 

Congress of Vienna and The Last Endeavour to Restore of Absolute 
Monarchy. 

 
ธิติพงศ์ มีทอง*† 

 
บทคัดย่อ 

บทความวิชาการเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาสถานภาพของทวีปยุโรปหลัง
สงครามนโปเลียนสิ้นสุดลงใน ค.ศ. 1815 ผลจากการศึกษาพบว่าหลังสงครามนโปเลียน
สิ้นสุดลง ยุโรปได้เกิดการเปลี่ยนดุลยภาพอ านาจครั้งใหญ่ โดยเฉพาะในหลายประเทศที่
เป็นฝ่ายปราชัยต่อจักรพรรดินโปเลียนนับตั้งแต่ปรัสเซีย ออสเตรียรวมทั้งดินแดนในนครรัฐ
ต่าง ๆ ทั้งในเยอรมนีและคาบสมุทรอิตาลี ผลของการพ่ายแพ้ของหลายประเทศได้ท าให้
สถานภาพกษัตริย์เกิดการสั่นคลอนเป็นอย่างมากอันเป็นผลมาจากลัทธิชาตินิยมที่นโปเลียน
ได้จุดกระแสขึ้น ทว่าหลังจากจักรพรรดินโปเลียนพ่ายแพ้ลง มหาอ านาจในหลายชาติต่าง
มาประชุมกันที่เวียนนา นครหลวงของออสเตรียเพื่อก าหนดทิศทางในการบริหารจัดการ
ดินแดนที ่เก ิดขึ ้นใหม่ รวมทั ้งพยายามที ่จะรื ้อฟื ้นและประดิษฐานอ านาจระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์อีกครั ้ง การประชุมดังกล่าวจึงเป็นความพยายามครั้งส าคัญที่
ต้องการจะฟ้ืนคืนระบอบดังกล่าวขึ้นท่ามกลางกระแสแนวคิดการเมืองใหม่ที่ถามโถมเข้ามา
อย่างต่อเนื่องและนับเป็นการท้าทายอ านาจของสถาบันกษัตริย์ในช่วงเวลานั้น 
 
ค าส าคัญ: การประชุมแห่งเวียน ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช เม็ทเทอนิช 
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Abstract 
This academic article aims to study the status of Europe after the 

Napoleonic War ended in 1815 .  The results of the study showed that after 
the Napoleonic War ended Europe underwent a massive shift in power 
equilibrium, especially in many countries that defeated Napoleon such as 
Prussia Austria as well as territories in various city-states in Germany and the 
Italian peninsula. As a result of the defeat of many countries, the monarchy 
was greatly disrupted as a result of the nationalism that Napoleon had 
created. But after Napoleon was defeated the powers of many nations have 
met in Vienna, the Austrian capital to set  a direction for the management of 
the emerging territories. As well as it tried to restore and re-establish absolute 
monarchy power. The meeting was therefore a major effort to revive the 
regime amid a constant influx of new political ideas and challenge the power 
of the monarchy at the time. 
 
Keyword: Congress of Vienna, absolute monarchy, Metternich. 
 
บทน า 

ก า ร ป ร ะ ช ุ ม แ ห ่ ง เ ว ี ย น น า  ( congress of Vienna)  [Wiener Kongress 
ภาษาเยอรมัน] เป็นการประชุมของชาติต่าง ๆ ในยุโรปซึ่งมีออสเตรียเป็นประธาน การ
ประชุมดังกล่าวมีผู้น าส าคัญคือเมทเทอร์นิช (Klemens Wenzel von Metternich ค.ศ. 
1773–1859) ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการรักษาระบอบอนุรักษ์นิยม รวมทั้งการทาน
กระแสคลื่นพลังแห่งชาตินิยมที่ก าลังถาโถมเข้ามาในดินแดนนครรัฐเยอรมันซึ่งเป็นดินแดน
ใต้การปกครองของออสเตรีย การประชุมดังกล่าวเกิดขึ้นที่กรุงเวียนนาเมืองหลวงของ
จักรวรรดิออสเตรีย โดยการประชุมเริ่มขึ้นนับตั้งแต่เดือนกันยายน ค.ศ. 1814 และหยุด
ประชุมลงชั่วคราวอันเนื่องมาจากจักรพรรดินโปเลียนทรงหลบหนีออกจากเกาะเอลบ้า 
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ภายหลังสงครามนโปเลียนสิ้นสุดลงจึงได้มีการจัดประชุมขึ ้นอีกครั ้งในเดือน
มิถุนายน ค.ศ. 1815 (Branning, 2002: 159) วัตถุประสงค์หลักของการประชุมดังกล่าว 
คือ การหาข้อยุติอันสืบเนื่องมานับตั้งแต่สมัยการปฏิวัติฝรั่งเศส ผลกระทบของสงครามนโป
เลียน รวมทั้งการยุบจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ของจักรพรรดินโปเลียน นอกจากนี้การ
ประชุมดังกล่าวยังเป็นการร่วมมือเพื่อคงไว้ซึ่งการรักษาดุลยอ านาจทางการเมืองและการ
รักษาสันติภาพในยุโรปหลังมหาสงครามครั้งใหญ่ได้สิ้นสุดลง การประชุมยังมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อเป็นปราการสกัดกั้นแนวความคิดเสรีนิยม (liberalism) ที่ก าลังก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว
ในช่วงสมัยสงครามนโปเลียน อีกทั้งเหล่ามหาอ านาจต้องการปราบปรามลัทธิเสรีนิยมให้
หมดสิ้นไป รวมถึงยับยั้งการเคลื่อนไหวขบวนการชาตินิยมในพื้นที่ต่าง ๆ ตลอดจนน าชาติ
ต่าง ๆ ในยุโรปกลับคืนสู ่สถานะเดิมก่อนการปฏิวัติครั ้งใหญ่เพื ่อธ ารงไว้ซึ ่งระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ 
การประชุมแห่งเวียนนา: เส้นทางการเจรจาทางการทูต 

หลังจากสงครามนโปเลียนสิ้นสุดลงเมื่อ ค.ศ. 1815 ชัยชนะของชาติพันธมิตรน า
ความปรีดามาสู่ชาวยุโรปเป็นอย่างยิ่ง หลังจากที่ต้องตกอยู่ใต้ห้วงเวลาแห่งความหวาดกลัว
เป็นยาวนานกว่า 15 ปี แต่อย่างไรก็ดี ผลของสงครามนโปเลียนก็น ามาสู่การเปลี่ยนแปลง
ในหลาย ๆ ด้านเช่นกัน ในต้นศตวรรษที่ 19 แนวคิดทางด้านเสรีนิยม (liberalism) และ
ลัทธิชาตินิยม (nationalism) ได้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วยุโรป (Branning, 2002: 26-28)  
อีกทั้งหลายชาติยังมีความพยายามที่จะฟื้นฟูระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ให้กลับมามี
สถานะเหมือนเดิมอีกครั้ง หลายชาติที่เคยตกอยู่ใต้การปกครองของจักรพรรดินโปเลียน   
ยังรับอิทธิพลเรื่องกฎหมายนโปเลียนอันเป็นกฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคของประชาชน  
นอกจากนี้ผลของการปฏิวัติฝรั่งเศสยังก่อให้ เกิดแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งยุโรป ความรุนแรง
จากการปฏิวัติท าให้หลายชาติเกิดความหวั ่นวิตกเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะดินแดนที่
ปกครองด้วยระบอบสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยเหตุนี้มหาอ านาจทั้งสี่ชาติจึงได้เรียกร้อง
ให้บรรดาชาติต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบการสงครามนโปเลียนเข้าร่วมประชุมที่กรุงเวียนนา
เพื่อหาข้อยุติ ตลอดจนการแบ่งสรรดินแดนที่อดีตจักรพรรดินโปเลียนยึดครองไปเมื่อครั้ง
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สงครามกลับคืนและการเจรจาทางการทูตเพื่อป้องกันภัยสงคราม การประชุมครั้งนี้ยังมี
จุดมุ่งหมายในการปรับตัวของสถาบันกษัตริย์ที่ได้รับการท้าทายมากยิ่งข้ึน 

การประชุมแห่งเวียนนายังถือเป็นการประชุมระดับนานาชาติที่ประชุมกันอย่าง
ยาวนาน อีกทั้งยังได้ชื ่อว่าเป็น “วงบรรเลงดุริยางค์แห่ง
ยุโรป” (concert of Europe) หรือความร่วมมือระหว่าง
ประชาชาติของยุโรปด้วยเช่นกัน ซึ่งเป็นความพยายามที่
จะสร้างความร่วมมือและความสามัคคีระหว่างเหล่ า
มหาอ านาจและชาติต่าง ๆ ในยุโรป แนวคิดดังกล่าวนี้ได้
ถูกน ามาเป็นพื้นฐานของรูปแบบการจัดตั้งเป็นองค์การ
สันนิบาตแห่งชาติ (League of Nations) และองค์การ
สหประชาชาติ (United Nations) ขึ ้นในเวลาต่อมา    
วงดุริยางค์แห่งยุโรปหรือการประชุมแห่งเวียนนาเป็น
การร ่วมมือของเหล่ามหาอ านาจทั ้งส ี ่ชาต ิหลักคือ 
อังกฤษ ปรัสเซีย รัสเซีย และออสเตรียซึ่งเป็นผลจากการที่มหาอ านาจทั้งสี่ชาติได้ร่วมลง
นามความเข้าใจในวันที ่ 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 1815 หลังสงครามนโปเลียนสิ ้นสุดลง  
มหาอ านาจเหล่านี้ได้รวมตัวจัดตั้งกลุ่ม “จตุรมิตร” (quadruple alliance) ขึ้น เพื่อท า
หน้าที่รักษาสันติภาพแห่งยุโรป รวมทั้งยังท าหน้าที่เป็นผู้แก้ปัญหาความขัดแย้งของชาติ
สมาชิกดว้ยการใช้หลักการเจรจาแบบสันติวิธี 

ผู้ที่มีบทบาทส าคัญมากที่สุดและเป็นฟันเฟืองส าคัญในการประชุมเจรจาสันติภาพ
ดังกล่าว คือ เมทเทอร์นิชซึ่งเป็นบุคคลส าคัญที่ท าให้จักรวรรดิออสเตรียกลับมาผงาดเป็น
ผู้น าอีกครั้งในยุโรปหลังต้องสูญเสียเกียรติภูมิไปในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา ในการ
ประชุมที่เกิดขึ้นครั้งนี้ทั ้งปรัสเซีย ออสเตรียและรัสเซียยังได้ร่วมลงนามกันที่กรุงปารีส     
เมื ่อวันที ่ 26 กันยายน ค.ศ. 1815 เพื ่อรวมตัวจัดตั ้งเป็นกลุ ่มพันธมิตรอันศักดิ ์ส ิทธิ ์        
(holy alliance) โดยม ี จ ุ ดม ุ ่ ง หมาย เ พ ื ่ อ ร ั กษาจ ุ ดย ื นขนบธรรม เน ี ยมระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์เอาไว้ด้วยเช่นกัน  ในการประชุมเกือบทุกครั้งนั้นออสเตรียนับเป็น
ชาติที่มีบทบาทส าคัญในการร่วมตัดสินใจก าหนดชะตากรรมของชาวยุโรปในช่วงศตวรรษนี้  
ด ้วยเหตุนี ้น ักประวัต ิศาสตร์จ ึงได้ขนานนามยุคนี ้ว ่าย ุคแห่งเมทเทอร์น ิช ( age of 

ภาพที่ 1: เจ้าเมทเทอร์นิชผู้น าส าคัญของ                  
การประชุมแห่งเวยีนนา                 
ที่มา: 
https://www.wikiwand.com/en/Klem
ens_von_Metternich 
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Metternich) (King, 2008: 314) การรวมตัวของกลุ ่มพันธมิตรครั ้งนี ้ย ังส่งผลให้เกิด     
พลังอ านาจที่ยิ่งใหญ่ทางทหารเป็นอย่างมาก แต่อย่างไรก็ดี การรวมตัวดังกล่าวก็ส่งผลให้   
คู่ขัดแย้งของการท าสงครามขยายตัวมากข้ึนเช่นกันและยังท าให้การท าสงครามเป็นไปอย่าง
หนักและรุนแรงมากขึ้น ระบบพันธมิตรจึงเป็นเสมือนการบังคับมิให้ชาติใดคิดที่ จะท า
สงครามเหมือนเช่นจักรพรรดินโปเลียน 

ภายหลังจากการลงนามในสนธิสัญญาปารีสฉบับที่ 1 (first treaty of Paris) เมื่อ
วันที่ 30 พฤษภาคม ค.ศ. 1814 ระหว่างฝรั่งเศสกับสัมพันธมิตร ผลของสนธิสัญญาฉบับ
ดังกล่าวนี้ท าให้จักรพรรดินโปเลียนต้องสละราชบัลลังก์ แต่กระนั้นก็ตาม พระองค์ก็ยังคงไว้
ซึ ่งพระราชอิสริยายศดังเดิมทุกประการและยังได้เป็นเจ้าผู้ปกครองเกาะเอลบ้าทั้งหมด
รวมทั้งยังทรงได้รับเบี้ยรายปี ขณะที่พระนางมาเรีย หลุยส์พระชายาทรงได้รับดัชชี่ปิอาเซ็น
ซา (duchy of Piacenza) กับดัชชี่กวสทัลล่า (duchy of Guastalla) ซึ่งดินแดนดังกล่าว
ยังสามารถตกทอดไปยังพระราชโอรสได้    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2: การประชุมแห่งเวียนนานับเป็นจุดเริ่มต้นของการประชุมด้วยการใช้สันติภาพ 
ที่มา: https://www.wikiwand.com/en/Klemens_von_Metternich 

ภายใต้เง ื ่อนไขของสนธิส ัญญาปาร ีสฉบับที ่หนึ ่งนั ้นเหล ่าสัมพันธมิตรอัน
ประกอบด้วยอังกฤษ ออสเตรีย รัสเซีย และปรัสเซียยังลงนามร่วมกันเพื่อฟื้นฟูราชวงศ์     
บูร์บงขึ ้นใหม่อีกครั ้ง รวมทั้งยังเจรจาเรื ่องเส้นพรมแดนและร่วมกันท าสัตยาบรรณให้
ฝรั่งเศสกลับไปมีสถานะดินแดนดังเดิมใน ค.ศ. 1792 ทั้งนี้ฝ่ายสัมพันธมิตรยังคงให้ฝรั่งเศส

https://www.wikiwand.com/en/Klemens_von_Metternich
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ยังคงสถานะดินแดนสมัยการปฏิวัติฝรั ่งเศสไว้ได้  (King, 2008: 6-7) นอกจากนี้ฝรั่งเศส     
ยังได้สิทธิการครอบครองอาณานิคมโพ้นทะเลเอาไว้ตามเดิม เว้นแต่เพียงโทบาโกกับเซ็นต์ลู
เซียในหมู่เกาะอินเดียตะวันตกและเกาะมอริเชียสในมหาสมุทรอินเดียที ่ต้องยกให้กับ
อังกฤษ นอกจากนี้มหาอ านาจทั้งสี่ชาติยังให้สัญญาว่าจะร่วมกันด ารงความเป็นพันธมิตร
และรักษาความสงบในยุโรปยาวนานถึง 20 ปี 

การประชุมแห่งเวียนนาครั ้งแรกมีสมาชิกยุโรปหลายชาติที ่เข้าร่วมในครั ้งนี ้         
ในสมัยการประชุมยังมีการหารือระหว่างกันอย่างไม่เป็นทางการและการเจรจาแบบทวิภาคี  
แต่อย่างไรก็ดี อ านาจส าคัญของสมาชิกที่ประชุมจ ากัดอยู่เพียงมหาอ านาจเพี ยงสี่ชาติ
เท่านั้นคือ ออสเตรีย อังกฤษ รัสเซีย รวมทั้ง ปรัสเซีย นอกจากนี้บางรัฐก็ไม่ได้เข้าร่วม
ประชุมหรือแม้แต่ส่งผู้แทนสังเกตการณ์เข้าร่วมแต่อย่างใด แต่ในอีกแง่มุมหนึ่งการประชุม
แห่งเวียนนาถือเป็นการเปิดโอกาสส าคัญในทางประวัติศาสตร์ที่ตัวแทนในแว่นแคว้นต่าง ๆ 
มารวมตัวกันเพื่อหารือและแก้ไขสนธิสัญญาบางประการที่ได้ลงนามเอาไว้ก่อนหน้านี้แทน
การส่งสาสน์ไปยังรัฐต่าง ๆ โดยตรงเหมือนที่เคยปฏิบัติมา 

เมื่อจักรพรรดินโปเลียนทรงพ่ายแพ้สงครามและทรงถูกเนรเทศไปยังเกาะเอลบ้า
แล้ว เหล่าสัมพันธมิตรมีด าริที่จะฟ้ืนฟูระบอบสถาบันกษัตริย์ขึ้นใหม่ในฝรั่งเศส แต่อย่างไรก็
ดี เค้าลางแห่งความขัดแย้งก็เกิดขึ้นระหว่างมหาอ านาจเนื่องจากต่างฝ่ายมีความเห็นที่
แตกต่างกันในเรื่องการสืบทอดราชบัลลังก์ต่อจากกษัตริย์องค์เก่าคือพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ซึ่ง
ถูกส าเร็จโทษไปก่อนหน้านี้ อังกฤษสนับสนุนพระอนุชาของพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 แต่ทว่า
ออสเตรียกลับสนับสนุนพระราชโอรสของอดีตจักรพรรดินโปเลียนขึ้นเป็นกษัตริย์ แต่ใน
ที่สุดตัลเลย์รองด์รัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสในขณะนั้นกับพระเจ้าซาร์แห่งรัสเซียทรงให้
การสนับสนุนและทรงเห็นชอบเหมือนอังกฤษ ท าให้ในที่สุดเค๊าท์แห่งโปรวองซ์พระอนุชา
ของพระเจ้าหลุยส์ทรงด ารงต าแหน่งเป็นพระเจ้าหลุยส์ที่ 18 กษัตริย์องค์ใหม่แห่งราชวงศ์
บูร์บง 

ในการประชุมครั้งนี้ตัลเลย์รองด์มีบทบาทส าคัญในการรักษาเกียรติภูมิและท าให้
ฝรั ่งเศสได้ดินแดนเพิ ่มเติมกลับคืนมาบ้าง เขามีส่วนช่วยให้ฝรั ่งเศสไม่ต้องจ่ายค่า
ปฏิกรรมสงครามรวมทั้งการถูกปลดอาวุธจากกองทัพสัมพันธมิตร นอกจากนี้เขายังท าให้
ฝรั่งเศสกลายเป็นชาติมหาอ านาจที่ห้าที่สอดแทรกขึ้นท่ามกลางมหาอ านาจทั้งสี่ชาติในเวลา
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ต่อมาอีกเช่นกัน ปัญหาที่ส าคัญต่อมาคือดินแดนที่อดีตจักรพรรดินโปเลียนทรงยึดมานั้น
ต้องคืนกลับไปสู่สถานภาพดังเดิมซึ่งเป็นปัญหาที่ส าคัญอย่างมากระหว่างเหล่ามหาอ านาจ
ในการจัดสรรดินแดนใหม่เหล่านี้ แต่ในท้ายที่สุดเหล่ามหาอ านาจมีฉันทามติว่าจะต้อง
จัดการประชุมรอบใหม่ขึ้นที่กรุงเวียนนาอีกครั้งหนึ่งโดยให้แต่ละชาติส่งผู้แทนการเจรจา
รอบหน้า ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าการประชุมเวียนนาครั้งที่หนึ่งจึงนับเป็นจุดเริ ่มต้นของ
ประวัติศาสตร์การทูตของอารยธรรมยุโรปสมัยใหม่ 
การประชุมเวียนนาครั้งที่สองกับการสร้างแผนที่ยุโรปใหม่ 

ในการประชุมแห่งเวียนนาครั้งที่สองเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1815 การ
ประชุมครั้งดังกล่าวเกิดขึ้นหลังสงครามนโปเลียนสิ้นสุดลงอย่างเบ็ดเสร็จอีกครั้ ง พร้อมกับ
จักรพรรดินโปเลียนทรงถูกเนรเทศไปยังเกาะเซ็นต์เฮเลนาซึ ่งตั ้งอยู่ใจกลางมหาสมุทร
แอตแลนติก ต่อมาเหล่ามหาอ านาจทั้งสี่ชาติคือ ออสเตรีย อังกฤษ ปรัสเซีย และรัสเซีย
ได้มาประชุมรอบใหม่อีกครั้ง โดยการประชุมครั้งนี้มีการลงนามในสนธิสัญญาปารีสฉบับที่ 2 
(second treaty of Paris) ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1815 สาระส าคัญของสนธิสัญญา
ฉบับนี้เข้มงวดกว่าสนธิสัญญาฉบับแรกเป็นอย่างมาก เหล่าพันธมิตรไม่ยอมผ่อนปรนข้อ
เรียกร้องให้กับฝรั่งเศสเหมือนกับสนธิสัญญาปารีสฉบับแรก  ท าให้ฝรั่งเศสต้องสูญเสีย
ดินแดนให้กับมหาอ านาจรอบข้างโดยเฉพาะแคว้นอัลซาส-ลอเร็นซ์ (Alsace-Lawrence)  
การจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามเป็นจ านวนถึงเจ็ดร้อยล้านฟรังก์ รวมทั้งกองก าลังทหาร
พันธมิตรที่ต้องตรึงกองก าลังทัพในฝรั่งเศสเป็นจ านวนกว่าหนึ่งแสนห้าหมื่นนายเป็นเวลา 3-
5 ป ี

ฝรั่งเศสยังต้องคืนศิลปวัตถุอันมีค่าที่อดีตจักรพรรดินโปเลียนทรงยึดมาให้กับ
เจ้าของประเทศดังเดิม(Nicolson, 1946: 220-224) ขณะเดียวกันพระองค์ยังทรงถูกถอด
พระอิสริยายศลงและมีสถานะเป็นเชลยศักดิ์คนหนึ่งเท่านั้นที่ต้องใช้ชีวิตอย่างเคว้งคว้างที่
เกาะเซ็นต์เฮเลนา ในการประชุมแห่งเวียนนาครั้งนี้ยังมีการร่างแผนที่ทางรัฐศาสตร์ขึ้นใหม่ 
โดยมีการขีดเส้นแนวพรมแดนที่ชัดเจนหลายแห่งทั้งในฝรั่งเศส ดัชชี่วอร์ซอ เนเธอร์แลนด์ 
รวมทั้งบรรดานครรัฐในลุ่มแม่น ้าไรน์ของเยอรมันตลอดจนดินแดนน้อยใหญ่ในคาบสมุทร
อิตาลี สมัยการประชุมใหญ่ที่กรุงเวียนนาครั้งที่สองใน ค.ศ. 1815 มีชาติสมาชิกส าคัญที่เข้า
ร่วม ได้แก่ 



 

  

   วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 2 
 

 

86 

- ออสเตรียส่งเจ้าเมทเทอร์นิชเสนาบดีการต่างประเทศ รวมทั้งบารอนโยฮันน์ 
ฟอน เวสเส็นบูร์ก (Baron Johann von Wessenberg) 

- อังกฤษ ในช่วงแรกมีวิสเคาท์คาสเซิลเรห์ (viscount Castlereagh) รัฐมนตรีการ
ต่างประเทศ ต่อมาเมื่อคาสเซิลเรย์ท าอัตวินิบาตกรรม ท าให้ดยุคแห่งเวลลิงตัน (duke of 
Wellington) เป็นตัวแทนของการประชุมแทน 

- รัสเซียส่งเค๊าท์คาร์ล โรเบิร์ต เนสเซลร็อด (count Karl Robert Nesselrode) 
เสนาบดีการต่างประเทศ รวมทั้งพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1 ซึ่งเสด็จมาด้วยพระองค์เอง 

- ปรัสเซียส่งเจ้าคาร์ล ออกัส ฟอน ฮาร์เด็นแบร์ก (prince Karl August von 
Hardenberg) อัครเสนาบดีและวิลเฮล์ม ฟอน ฮัมบอล์ดฺท์ (Wilhelm von Humboldt) 
นักการทูตปรัสเซีย รวมทั้งพระเจ้าเฟรเดอริก วิลเลี่ยมที่ 3 ที่เสด็จมาด้วยพระองค์เอง 

อย่างไรก็ดี ในการประชุมครั้งนี้ตัวแทนส าคัญของฝรั่งเศสคือตัลเลย์รองด์เสนาบดี
การต่างประเทศฝรั่งเศสพยายามสอดแทรกเป็นมหาอ านาจชาติที่ห้าเหมือนเมื่อครั้งก่อน 
แต่ทว่าเหล่ามหาอ านาจอีกสี่ชาติกลับไม่ยอมให้ฝรั่งเศสมีสถานะทัดเทียมเทียบเท่ากับชาติ
ของพวกตน นอกจากนี้ยังมีเสนาบดีผู้มีอ านาจเต็มอีกคนคือดยุคแห่งดัลแบร์ก (duke of 
Dalberg) อย่างไรก็ตาม พระเจ้าหลุยส์ที ่ 18 ก็มิได้ทรงไว้วางพระทัยต่อตัลเลย์รองด์
นับตั้งแต่การที่เขาได้ลงนามในสนธิสัญญาปารีสฉบับที่หนึ่งเมื่อ ค.ศ. 1814 อีกทั้งพระองค์
ยังทรงเกรงว่าฝรั่งเศสอาจสูญเสียผลประโยชน์ให้กับเหล่ามหาอ านาจ ดังนั้น พระองค์จึง
ทรงติดต่อกับเจ้าเมทเทอร์นิชด้วยพระราชหัตเลขาส่วนพระองค์อย่างลับ ๆ เพ่ือต่อรองและ
รักษาผลประโยชน์ของฝรั่งเศสบางด้านเอาไว้ในการประชุมเวียนนาครั้งที่สองนี้ยังมียุโรปอีก
หลายชาติที่เคยร่วมลงนามเอาไว้ก่อนหน้านี้ในสนธิสัญญาปารีสฉบับที่หนึ่งเมื่อ ค.ศ. 1814 
กับเหล่ามหาอ านาจทั้งสี่ ต่อมาแต่ละชาติต่างก็ได้ส่งผู้แทนในการเข้าร่วมเจรจารอบใหม่ที่
กรุงเวียนนาอีกครั้งใน ค.ศ. 1815  ด้วยเช่นกัน อาทิ 

- สเปนส่งผู้เข้าร่วมประชุมคือ มากีสเปโดร เกเมซ เดอ ลาบราดอร์ (marquis 
Pedro Gemez de Labrador) 

- โปรตุเกสส่งผู้เข้าร่วมประชุมคือ เค๊าท์เปปโดร เดอ ซูซา ฮอฟสไตฟ์ (count 
Pedro de Sousa Holsteifn)  
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- สวีเดนกับนอร์เวย์ส่งผู้เข้าร่วมประชุมคือเค๊าท์คาร์ล โลเว็นไฮม์  (count Carl 
Lowenhielm) 

- สาธารณรัฐเจนัวส่งผู้เข้าร่วมประชุมคือมากีสอกอสทิโน ปาเรโต (marquise 
Agostino Pareto 

- เดนมาร์กส่งผู ้เข้าร่วมประชุมคือ เค๊าท์นีลส์ โรเซนครานทฺซ์เสนาบดีการ
ต่างประเทศกับพระเจ้าเฟรเดอริกที่ 6 ที่เสด็จเข้าร่วมด้วยพระองค์เอง 

- เนเธอร์แลนด์ส่งผู้เข้าร่วมประชุมคือ เอิร์ลแห่งแคลนคาร์ตี (Earl of Clancarty) 
- สวิสเซอร์แลนด์ส่งผู้แทนของแต่ละแคนตอน (canton) ในสมาพันธรัฐสวิสเข้า

ร่วม แต่อย่างไรก็ดี ผู้น าส าคัญสูงสุดคือแคนตอนแห่งเจนีวาซึ่งมีชาร์ล พิคเทท์ เดอ รอเชอ
มองค์ (Charles Pictet de Rochemont) 

- นครรัฐวาติกันส่งผู้เข้าร่วมประชุมคือ คาร์ดินัลเออกอล คอนซาลวี  (Ercole 
Consalvi) 

- นครรัฐในดินแดนเยอรมันที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย 
  - แคว้นบาวาเรีย ได้แก่ แม็กซิมิลเลียน ฟอน มอนท์กิลาส (Maximilian von 

Montgelas) 
  - แคว ้นเว ิร ์ตเทมเบิร ์ก ได ้แก่ จอร ์จ  ฟอน ว ินท์ซ ินกรอด (Georg  von 

Wintzingrode) 
  - แคว้นฮันโนเวอร์ ได้แก่ จอร์จ ซู มุนสเตอร์ (Georg  zu Munster) 
  - แคว้นเม็คเลนเบิร์ก-ชวึริน ได้แก่ เลโอปอลด์ ฟอน เพลสทัน (Leopold von 

Plessen) 
กล่าวได้ว่าแทบทุกรัฐในยุโรปต่างส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมใหญ่ที่กรุงเวียนนาครั้ง

นี้แทบทั้งสิ้น ขณะเดียวกันยังมีนครรัฐอีกกว่า 200 แห่งที่เข้าร่วมการประชุมแห่งนี้ด้วย
เช่นกัน รวมทั้งบรรดาเจ้าในราชวงศ์ต่าง ๆ ที่เสด็จมาเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง  
นอกจากนี้ยังมีตัวแทนของเมืองส าคัญต่าง ๆ  องค์กร เถระนครรัฐซึ่งเป็นเขตปกครองพิเศษ
ของนักบวช กลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ  เช่น สมาคมหนังสือพิมพ์ในเยอรมัน สมาคมสันนิบาต
การค้า เป็นต้น 
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การประชุมครั้งนี้ยังมีจุดมุ่งหมายหลักเหมือนเช่นการประชุมครั้งก่อน โดยเหล่า
มหาอ านาจมีด าริประสานความร่วมมือระหว่างกันเพื่อป้องกันมิให้เกิดสงครามขึ้นอีกครั้งใน
ยุโรป ทั้งยังเป็นการร่วมมือเพื่อปรามมิให้ผู้ปกครองชาติใดคิดใช้ก าลังทหารในการเข้าท า
สงครามรุกรานเพื่อนบ้าน แต่ทว่าผลของสงครามนโปเลียนครั้งนี้ได้ก่อให้เกิดผลกระทบใน
วงกว้างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังชาตินิยมที่ทวีความรุนแรงและเติบโตมากขึ้นในท้องที่
ต่าง ๆ ดินแดนบางส่วนที่มหาอ านาจยึดครองกลายเป็นปัญหาส าคัญยิ่งเนื่องจากเกิดกระแส
พลังชาตินิยมในหลายท้องที่ เช่น กรณีการผนวกโปแลนด์ของรัสเซีย หรือกระท่ังแคว้นลอม
บาร์ดีและเวนีเทียที่ออสเตรียได้ผนวกเข้ามาทั้ง ๆ ที่ประชาชนเหล่านั้นล้วนมีส านึกของชาติ
ตนเองด้วยกันทั ้งสิ ้น ดังนั้น การประชุมแห่งเวียนนาครั ้งที ่สองจึงมีเป้าหมายหลักคือ
นอกจากเป็นการด ารงรักษาระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์แล้วยังต้องต้านทานกระแสพลัง
ชาตินิยมที่ก าลังลุกโหมขึ้นโดยเฉพาะในดินแดนการปกครองของชาติมหาอ านาจเอง 

ช ่ ว ง แ รกขอ งก า รประช ุ มน ั ้ น ต ั ว แทน
มหาอ านาจทั้งสี่ได้รวมตัวขึ้นเป็นกลุ่มจตุรมิตรและยัง
พยายามกีดกันฝรั่งเศสออกจากการเข้าร่วมประชุมของ
เหล่าชาติมหาอ านาจ แต่ต่อมาตัลเลย์รองด์กลับใช้
ความสามารถทางด้านทูตช่วยให้ฝรั่งเศสยังคงสถานะ
ความเป็นผู้น าและน าพาฝรั่งเศสเข้าร่วมการประชุมกับ
เหล่ามหาอ านาจได้อย่างทัดเทียม ตัลเลย์รองด์ยังได้ผูก
มิตรกับคณะกรรมาธิการทั้งแปดชาติ (committee of 
eight) ซึ ่งมีอ านาจรองจากมหาอ านาจทั ้งสี ่เพื ่อให้
ฝรั่งเศสมีส่วนร่วมในการเจรจาและแสดงความคิดเห็น
ในการประชุมได้อย่างเต ็มที ่ จวบจน ค.ศ. 1818 
ฝรั่งเศสจึงสามารถเข้าร่วมเป็นมหาอ านาจชาติที่ห้าได้

ส าเร็จ ท าให้ที่ประชุมเปลี่ยนสถานะของเหล่ามหาอ านาจเป็นกลุ่มปัญจมิตร (quintuple 
alliance) ท้ายที่สุดที่ประชุมแห่งเวียนนารอบสองมีมติก าหนดการแบ่งสรรดินแดนใหม่
ดังต่อไปนี้ 

ภาพที่ 3: ตัลเลย์รองด์เป็นผู้มีบทบาทส าคัญ
ในการกู้เกียรตภิูมิของฝรั่งเศสกลับคืนมา 
ที่มา: 
https://www.wikiwand.com/en/Kleme
ns_von_Metternich 
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- อังกฤษเสนอให้เนเธอร์แลนด์รวบรวมพื ้นที ่ จ ัดตั ้งเป็นสหมณฑล (United 
Provinces) อันประกอบด้วยเนเธอร์แลนด์แห่งออสเตรีย แกรนด์ดัชชี่ลักเซมเบิร์กและ
เนเธอร์แลนด์ทางตอนใต้ (เบลเยี่ยมปัจจุบัน) และให้พระเจ้าวิลเลียมที่ 1 แห่งราชวงศ์ออ
เรนจ์-นาสเซา (house of Orange-Nassau) ปกครองดินแดนดังกล่าว ทั้งนี้เพราะอังกฤษ
ไม่ต้องการให้ฝรั่งเศสขยายอิทธิพลมาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนืออันเป็นการประชิด
อังกฤษมากจนเกินไป 

- อังกฤษยังได้ครอบครองพื้นที่จุดยุทธศาสตร์ที่เกาะมอลต้าในทะเลเมดิเตอร์เร
เนียน เคปโคโลนีในแอฟริกาใต้ หมู่เกาะโทบาโก เกาะศรีลังกา รวมทั้งอาณานิคมต่าง ๆ ทั้ง
ในทวีปเอเชียกับอัฟริกา อังกฤษยังได้ครอบครองอาณานิคมโพ้นทะเลบางส่วนและยังคงมี
สถานะเป็นผู ้น าของโลก ขณะที่อาณานิคมแห่งอื ่น ๆ ของมหาอ านาจยังตกเป็นของ
มหาอ านาจชาติต่าง ๆ ตามเดิมไม่เปลี่ยนแปลง 

-  รัสเซียได้รับดัชชี ่วอร์ซอตะวันออกและยังได้ควบคุมฟินแลนด์แห่งสวีเดน 
ตลอดจนเบสซาราเบีย (Bessarabia) จากจักรวรรดิอ็อตโตมาน 

- ปรัสเซียได้รับดินแดนราวสองในห้าของอาณาจักรแซกโซนี บางส่วนของดัชชี่
วอร์ซอตะวันตกซึ่งต่อมาดินแดนดังกล่าวถูกจัดตั้งเป็นแกรนด์ดัชชี่ปอเซิน (grand duchy 
of Posen)  นอกจากนี้ยังได้รับดานซิกกับเวสฟาเลียเพิ ่มเติม  ส่วนแคว้นปอมเมอร์เร
เนียแห่งสวีเดน (Swedish Pomerania) ซึ่งเป็นดินแดนของเดนมาร์กถูกยกให้กับปรัสเซีย 

- สมาพันธรัฐแห่งลุ่มแม่น ้าไรน์หรือกลุ่มนครรัฐเยอรมันอันประกอบด้วยนครรัฐใน
ดินแดนเยอรมันสามสิบแปดแห่งอยู่ภายใต้การควบคุมของจักรวรรดิออสเตรียโดยตรงอีก
ครั้ง แต่อย่างไรก็ดี เยอรมันยังคงแตกแยกออกเป็นหลายนครรัฐ อีกทั้งแต่ละรัฐยังมีอิสระใน
การปกครองตนเอง ท าให้เยอรมันยังคงเป็นดินแดนที ่ไร ้เสถียรภาพทางการเมือง  
ขณะเดียวกันปรัสเซียเองก็พยายามแทรกแซงอิทธิพลในดินแดนเยอรมันทางตอนเหนือเพื่อ
สร้างดุลยอ านาจของตนขึ้นเพ่ือแข่งกับออสเตรีย 

- ฝรั่งเศสได้รับหมู่เกาะกัวดีลูป (Guadeloupe) ในทะเลแคริบเบียนกลับคืนจาก
สวีเดน 

- สวิตเซอร์แลนด์ถูกค ้าประกันในความเป็นกลาง 
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- ดัชชี่ฮันโนเวอร์ต้องยกดัชชี่โลเอ็นบูร์ก (duchy of Lauenburg) ให้กับอาณาจักร
เดนมาร์ก อย่างไรก็ดี ฮันโนเวอร์ก็ได้รับดินแดนเพิ ่ม เติมจากเถระนครรัฐมุนสเตอร์ 
(bishopric principality of Münster) รวมทั ้งดัชชี ่ฟรีเซียในฝั ่งตะวันออก (duchy of 
Frisia) ส ่งผลให้ด ัชชี ่ฮ ันโนเวอร ์สามารถจัดตั ้งอาณาจักรฮันโนเวอร์ ( kingdom of 
Hannover) ได้ในที่สุด ดินแดนส่วนที่เหลือในเยอรมัน เช่น ดัชชี่บาวาเรียมีอิทธิพลควบคุม
ดินแดนพาลาทิเนทแห่งลุ ่มแม่น ้าไรน์ รวมทั้งบางส่วนของดัชชี ่เวิร์ซบูร์ก ( duchy of 
Würzburg) ในเวลานี้ดินแดนเยอรมันได้เกิดการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองอีกหลายนครรัฐ 
เช่น แกรนด์ดัชชี่แฟรงเฟิร์ต ดัชชี่เวิร์ตเท็มเบิร์ก ดัชชี่บาเด็น และดัชชี่เฮส-ดาร์มสตัดท์ 
(duchy of Hess-darmstadt) ซึ่งมีการเปลี่ยนสถานะของเจ้าผู้ปกครองในแต่ละราชรัฐ 
(mediatisation) ดัชชี่เฮสส์-ดาร์มสตัดท์สูญเสียดัชชี่เวสฟาเลียให้แก่ปรัสเซียแต่ก็ยังได้รับ
ดินแดนเฮสแห่งไรน์ (Rhenish Hesse) กลับคืนรวมทั้งเมืองเมนซ์ (Mainz) ซึ่งเป็นเมือง
หลวงส าคัญของแคว้น 

- ออสเตรียได้รับดัชชี่ไทรอล (duchy of Tyrol) กับซาลซ์บูร์ก (Salzburg) รวมทั้ง
มณฑลอิลล ี เร ีย ( Illyrian Province) นอกจากน ี ้ออสเตร ียย ังได ้แคว ้นทาร ์โนพอล 
(Tarnopol) [โปแลนด์ปัจจุบัน] จากรัสเซีย ลอมบาร์ดีกับเวนีเทียจากอิตาลี ออสเตรียยังได้
เมืองรากูซา (Ragusa) ในแคว้นดัลเมเทีย ขณะเดียวกันพระญาติในราชวงศ์ฮับส์บูร์กยังได้
ปกครองแกรนด์ดัชชี่ทัสคานี่และดัชชี่โมดีน่าในคาบสมุทรอิตาลีด้วยเช่นกัน ออสเตรียยังได้
สิทธิเป็นผู้ดูแลแว่นแคว้นต่าง ๆ ในอิตาลีทางตอนเหนือรวมทั้งกลุ่มนครรัฐเยอรมันทางตอน
ใต ้

- นครรัฐวาติกันอยู่ใต้การปกครองของสันตะปาปาตามเดิม ยกเว้นเมืองดินแดน 
อาวิญง (Avignon) กับกงตาท์ เวเนแซง (Comtat Venaissin) ซึ่งต้องโอนกลับไปเป็นของ
ฝรั่งเศสตามเดิม 

- กษัตริย์แห่งอาณาจักรซาร์ดิเนียทรงมีอ านาจควบคุมแคว้นปิเอ็ดมองต์ เมืองนีซ
และซาวอย รวมทั้งพระองค์ยังมีพระราชอ านาจควบคุมเจนัว ซึ่งนับเป็นการยุติระบบ
สาธารณรัฐเจนัวลงอย่างสิ้นเชิง 
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- ดัชชี่ปาร์มากับดัชชี่ปิอาเซ็นซาถูกยกให้กับพระนางมารี หลุยส์พระชายาของอดีต
จักรพรรดินโปเลียน ขณะเดียวกันพระราชโอรสของพระนางยังทรงมีกรรมสิทธิ์ครอบครอง
แคว้นดังกล่าวด้วย 

- ดัชชี่ลุคกา (Duchy of Lucca) ได้ถือก าเนิดขึ้นในคาบสมุทรอิตาลีและตกเป็น
ดินแดนวาสเซิลของราชวงศ์บูร์บง-ปาร์มา (House of Bourbon-Parma) ซึ่งเป็นสายของ
พระนางมารี หลุยส์โดยตรง แต่อย่างไรก็ดี ที่ประชุมแห่งเวียนนาได้ก าหนดว่าหากพระนาง
สิ ้นพระชนม์ลง ดัชชี ่ดังกล่าวจะต้องตกเป็นกรรมสิทธิ ์ของดัชชี ่ปาร์มาตามเดิมโดยที่
พระโอรสของพระนางไม่มีสิทธิครอบครองแต่อย่างใด 

- ภายหลังจากเหล่ามหาอ านาจปลดพระเจ้าจัวคิม มูราท์ซึ ่งอดีตจักรพรรดิ        
นโปเลียนได้แต่งตั้งขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองอาณาจักรเนเปิลส์แล้ว ที่ประชุมแห่งเวียนนาจึง
ได้มีการทูลเชิญพระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่ 4 แห่งอาณาจักรซิซิลีทรงปกครองเนเปิลส์อีกแห่งซึ่ง
ต่อมาดินแดนดังกล่าวได้มีสถานะเป็นอาณาจักรเนเปิลส์-ซิซิลี (kingdom of Naples and 
Sicily 

- ที่ประชุมแห่งเวียนนาประกาศให้ยกเลิกการค้าทาส รวมทั้งให้มีการเดินเรือได้
อย่างเสรีในแม่น ้าไรน์กับแม่น ้าดานูบซึ่งที่ประชุมให้ถือเป็นแม่น ้านานาชาติของสมาชิกชาว
ยุโรป 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4: แผนที่แสดงอาณาเขตของราชรัฐต่าง ๆ ภายหลังการประชุมเวียนนาครั้งที่สอง 
ที่มา : https://www.wikiwand.com/en/Klemens_von_Metternich 
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ภายหลังจากที่ประชุมใหญ่ได้ท าการแบ่งดินแดนดังกล่าวแล้ว ทว่าหลายชาติต่างมี
ความรู้สึกไม่พอใจเนื่องจากการแบ่งดินแดนเป็นไปตามการตัดสินของเหล่ามหาอ านาจ
เท่านั ้น การแบ่งดินแดนในบางแห่งก็ไม่ได้ค านึงถึงหลักการความเป็นจริงแต่อย่างใด  
ยกตัวอย่างเช ่น กรณีการรวมนอร์เวย์ เข ้ากับสวีเดน หรือการรวมเบลเยี ่ ยมเข้ากับ
เนเธอร์แลนด์ เป็นต้น ด้วยเหตุนี้หลายชาติจึงมองว่าการแบ่งดินแดนครั้งนี้เพราะเหล่า
มหาอ านาจต้องการให้ดินแดนเหล่านั้นเป็นเขตแนวป้องกันข้าศึกและเป็นรัฐกันชน (buffer 
state) ให้แก่ชาติของตนเองมากกว่าที่จะค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของบรรดาสมาชิก
ของยุโรป 
วิกฤติการณ์โปแลนด์-แซกซอน 

นอกจากความไม่พอใจของหลายชาติในการประชุมเวียนนาครั้งที่สองแล้ว ในสมัย
ของการประชุมนั้นเหล่ามหาอ านาจก็เกิดการโต้แย้งโดยเฉพาะกรณีพิพาทดินแดนโปแลนด์-
แซกซอนซึ่งเป็นปัญหาที่สร้างความคุกรุ่นของเหล่ามหาอ านาจ ทางรัสเซียกับปรัสเซียเสนอ
แนวทางการแก้ปัญหาโดยปรัสเซียยินยอมร่วมมือกับรัสเซียเพื่อแบ่งดินแดนส่วนหนึ่งของ
โปแลนด์ให้แก่รัสเซีย และยกสถานะดินแดนดังกล่าวขึ้นเป็นอาณาจักรโปแลนด์ขึ้นโดยให้
กษัตริย์รัสเซียมีสถานะเป็นเจ้าเหนือหัว อีกทั้งมีอ านาจในการเข้าแทรกแซงกิจการภายใน
ของโปแลนด์ ขณะที่ปรัสเซียจะได้รับแคว้นแซกโซนีเป็นการตอบแทน 

แต่อย่างไรก็ดี ออสเตรีย อังกฤษ และฝรั่งเศสต่างปฏิเสธไม่ยอมรับข้อเสนอของ 
ปรัสเซียและรัสเซีย ท าให้ตัลเลย์รองด์รัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสฉวยวิกฤตโอกาสความ
ขัดแย้งนี้ชิงท าสนธิสัญญาความร่วมมืออย่างลับ ๆ กับออสเตรียและอังกฤษ รวมทั้งตกลง
เป็นพันธมิตรหากเกิดสงครามขึ้น สนธิสัญญาฉบับลับของทั้งสามชาตินี้ยังเป็นการคาน
อ านาจเพื ่อป้องกันไม่ให้ร ัสเซียกับปรัสเซียฉวยโอกาสยึดครองโปแลนด์ -แซกซอนไว้
ครอบครองตามล าพัง (King, 2008: 318). ท าให้ ณ เวลานี้มหาอ านาจแบ่งออกเป็นสอง
ฝ่ายอย่างชัดเจนและเกิดความอึมครึมขึ้นในยุโรป ทว่าในเวลาต่อมาทั้งสองฝ่ายต่างหันหน้า
มาประนีประนอมและตกลงเจรจาร่วมกันใหม่อีกครั้งโดยรัสเซียจะได้รับดัชชี่วอร์ซอซึ่งเป็น
ดินแดนจัดตั้งของอดีตจักรพรรดินโปเลียนไว้ดูแล แต่ให้คงสถานะเป็นอาณาจักรโปแลนด์ไว้
ดังเดิม ขณะที่แกรนด์ดัชชี่ปอเซินถูกยกให้กับปรัสเซียและเมืองคราโคว (Krakow) ก็ถูกยก
สถานะเป็นเมืองเสรีรัฐนคร (free city) ดังนั้น ปรัสเซียจึงได้รับดินแดนใหม่เพิ่มเติมเกือบ
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ครึ ่งหนึ ่งของแคว้นแซกโซนีซึ ่งต่อมาดินแดนดังกล่าวนี ้ถ ูกเร ียกว่ามณฑลแซกโซนี 
(province of Saxony)  ขณะที่ดินแดนส่วนที่เหลือนั้นต้องคืนให้กับพระเจ้าเฟรเดอริก 
ออกัสตัสที่ 1 (Frederick Augustus I) ซึ่งทรงด ารงต าแหน่งเป็นกษัตริย์พระองค์ใหม่ของ
อาณาจักรแซกโซนี 

ผลของการประชุมนอกจากจะเป็นการแบ่งสรรดินแดนใหม่แล้ว ที่ประชุมยังเสนอ
ให้มีการเปลี่ยนแปลงสนธิสัญญาเงื่อนไขบางประการ ทั้งนี้บรรดาตัวแทนในที่ประชุมเห็น
พ้องให้มีการเปลี่ยนแปลงดินแดนอีกหลายแห่ง เช่น ในเงื่อนไขของสนธิสัญญาคีล ( treaty 
of Kiel) ซึ่งท าไว้นับตั้งแต่ ค.ศ 1814 ที่ระบุว่านอร์เวย์ซึ่งถูกเดนมาร์กครอบครองนั้นต้อง
ถูกเวนคืนให้กับสวีเดน การกระท าดังกล่าวได้ก่อให้เกิดขบวนการชาตินิยมและน าไปสู่การ
จัดตั้งอาณาจักรนอร์เวย์ในเวลาต่อมา นอกจากนี้ในสมัยการประชุมแห่งเวียนนาครั้งนี้    
พระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1 ทรงออกแถลงการณ์การจัดตั้ง “พันธมิตรอันศักดิ์สิทธิ์” 
(holy alliance) ซึ่งมีสาระส าคัญว่ากษัตริย์ทุกพระองค์ในดินแดนต่าง ๆ ทั่วยุโรปต่าง
ผูกพันกันด้วยสายใยแห่งคริสต์ศาสนา ดังนั้น พระองค์จึงทรงพยายามโน้มน้าวให้บรรดา
ชาติต่าง ๆ ร่วมลงนามในสนธิสัญญาการจัดตั้งกลุ่มพันธมิตรอันศักดิ์สิทธิ์ขึ้น แต่อย่างไรก็ดี 
อังกฤษกลับไม่ยินยอมลงนามเนื่องจากมองว่าเป็นการผูกมัดตนเองในเงื่อนไขของสัญญา
มากเกินไป อีกทั ้งข้อบังคับบางเรื ่องภายใต้เงื ่อนไขของสนธิสัญญายังเป็นการละเมิด
อธิปไตยผู้ปกครองประเทศของแต่ละประเทศนั้น ๆ ด้วย 
การประชุมในวาระหลังสมัยเวียนนา 

การประชุมแห่งเวียนนาถือเป็นการประชุมที่ต่อเนื่อง ทั้งนี้เนื ่องจากมีการจั ด
ประชุมขึ้นด้วยกันอีกหลายครั้ง การจัดการประชุมครั้งส าคัญหลังการประชุมแห่งเวียนนามี
ด้วยกันถึง 4 ครั้ง ได้แก่ การประชุมที่เมืองเอ็ก-ลา-ชาแปลล์ (Aix–la-Chappelle ค.ศ.
1818) เมืองคาร์ลบัด (Carlsbad ค.ศ.1819) เมืองทร็อพเพา (Troppau ค.ศ.1820) และ
เมืองไลบัช (Palmer and Joel Colton, 1995: 447) (Laibach ค.ศ.1821) ตามล าดับ 
ต่อมาจึงมีการจัดประชุมขึ้นอีกเป็นระยะ ๆ เช่น การประชุมที่เมืองเวโรน่า (Verona ค.ศ. 
1822) กรุงลอนดอน (London ค.ศ. 1832) และกรุงเบอร์ลิน (Berlin ค.ศ. 1878) เป็นต้น 

ครั้งแรกคือการประชุมที่เมืองเอ็ก-ลา-ชาแปลล์เกิดขึ้นที่อาณาจักรปรัสเซียในฤดู
ใบไม ้ ร ่วงใน ค.ศ.  1818 สาระส  าค ัญของการประช ุมค ือฝร ั ่ ง เศสต ้องช  าระค ่า
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ปฏิกรรมสงครามตามเดิมที่ได้ลงนามเอาไว้นับแต่สมัยการลงนามในสนธิสัญญาปารีสฉบับที่
สองเม่ือ ค.ศ. 1815 รวมทั้งการควบคุมตัวอดีตจักรพรรดินโปเลียนส่งไปที่เกาะเซ็นต์เฮเลนา  
ตัวแทนที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 1 แห่งรัสเซีย พระ
เจ้าฟรานซิสที่ 1 แห่งออสเตรีย พระเจ้าเฟรเดอริก วิลเลียมที่ 3 แห่งปรัสเซีย ลอร์ดคาสเซิล
เรห์แห่งอังกฤษ และตัลเลย์รองด์ของฝรั ่งเศส เป็นต้น อย่างไรก็ดี ในการประชุมรอบ
นี้ตัลเลย์รองด์ยังคงใช้ความสามารถทางการทูตเพื่อเจรจากับมหาอ านาจทั้งสี่เป็นผลส าเร็จ 
โดยที่เขาสามารถร้องขอให้เหล่าพันธมิตรถอนก าลังทหารออกจากฝรั่งเศสจนที่ประชุมได้
ทยอยถอนก าลังทหารออกจากฝรั่งเศสในเวลาต่อมาจนหมด ตัลเลย์รองด์ยังมีบทบาท     
ในการสร้างเกียรติภูมิให้ฝรั่งเศสกลับมาผงาดเป็นชาติมหาอ านาจได้อีกครั้งหลังจากที่เขา
พยายามอยู่หลายครั้ง ที่ประชุมแห่งเอ็ก-ลา-ชาแปลล์ยอมรับฝรั่งเศสเข้าเป็นมหาอ านาจ
และยอมรับให้ฝรั่งเศสมีศักดิ์และสิทธิที่ทัดเทียมร่วมกับมหาอ านาจอีกสี่ชาติที่เหลือจน
ส าเร็จ 

ที่ประชุมแห่งเอ็ก-ลา-ชาแปลล์ยังได้ตระหนักถึงปัญหาเกี่ยวกับเส้นพรมแดนในบาง
พื้นที่ที ่ยังไม่ได้ข้อยุติซึ ่งสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยการประชุมแห่งเวียนนาเมื ่อ ค.ศ. 1815         
ที่ประชุมครั้งนี้ยังได้พิจารณาปัญหาการปราบปรามการค้าทาสรวมทั้งปัญหาเรื่องโจรสลัด  
แต่ทว่าการประชุมครั้งนี้มีเพียงบางประเด็นซึ่งส่วนมากเป็นประเด็นเล็กน้อยและไม่ส าคัญ
เท่านั้นที่สามารถหาข้อยุติได้ ทว่าประเด็นใหญ่และส าคัญกลับยังคงไม่ได้ข้อยุติ เช่น กรณีที่
อังกฤษไม่ต้องการให้รัสเซียคงกองทัพเรือในน่านน ้าทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เงื ่อนไขของ
สนธิสัญญาบางข้อที่กษัตริย์เดนมาร์กทรงต้องการเปลี่ยนแปลงซึ่งได้ทรงลงนามไว้ตั้งแต่
สนธิสัญญาคีล นอกจากนี้ยังมีกรณีเจ้าอิเล็กเตอร์แห่งเฮสส์ (elector of Hesse) ที่ต้องการ
ยกสถานะตนขึ้นเป็นกษัตริย์เช่นกัน แต่ถูกปฏิเสธจากเหล่ามหาอ านาจ และประเด็นสุดท้าย
คือ กรณีปัญหาการสืบทอดบัลลังก์ในดัชชี่บาเด็นที่ถูกเลื่อนออกไปพิจารณาในวาระหน้า 

ในการประชุมที่เอ็ก-ลา-ชาแปลล์นั้นพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1 แห่งรัสเซีย
ทรงร้องขอให้กษัตริย์ทุกพระองค์ลงนามในสนธิสัญญาพันธมิตรอันศักดิ์สิทธิ์ ขณะเดียวกัน
เหล่าพันธมิตรยังขอความร่วมมือระหว่างชาติมหาอ านาจในการปราบปรามคณะปฏิวัติและ
ขบวนการเสรีนิยม โดยเฉพาะกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองของฝรั่งเศสซึ่งอาจเผยแพร่
ความคิดและอุดมการณ์การปฏิวัติไปยังดินแดนต่าง ๆ ทั่วยุโรป เหล่ามหาอ านาจยังมีมติที่
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จะส่งกองทัพไปช่วยสเปนปราบกบฏในอาณานิคม แต่อย่างไรก็ดี ทั้งออสเตรียและอังกฤษ
ต่างปฏิเสธเพราะไม่ต้องการพัวพันการท าสงคราม เมื่อมหาอ านาจทั้งห้าได้รวมตัวขึ้นเป็น
กลุ่มปัญจมิตร ท าให้มหาอ านาจทั้งห้าชาติมีจุดมุ่งหมายไว้ซึ่งการรักษาสันติภาพอันถาวร
และพยายามไม่แทรกแซงอ านาจอธิปไตยของนานาชาติ แต่อย่างไรก็ตาม ในวาระการ
ประชุมก็เกิดความขัดแย้งขึ้นเป็นระยะ ๆ โดยเฉพาะอังกฤษกับรัสเซีย ทั้งนี้อังกฤษมองว่า
รัสเซียมักวางอ านาจในการตัดสินใจเรื่องส าคัญอยู่เสมอ นอกจากนี้ในสมัยการประชุมก็ยัง
เกิดปัญหาข้อพิพาทส าคัญ ๆ ทั้งในสเปน เนเปิลส์ และกรีซตามล าดับ 

เหตุการณ์ครั้งส าคัญเกิดขึ้นใน ค.ศ. 1820 เมื่อผู้น ากองทัพสเปนท าการก่อกบฏ
โดยบังคับให้พระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่ 7 กษัตริย์ของสเปนทรงยอมรับหลักการระบอบการ
ปกครองภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ท าให้พระองค์จ าต้องทรงยินยอมตามเงื่อนไขของ 
คณะปฏิวัติ แต่ทว่าพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1 แห่งรัสเซียทรงหวั่นเกรงว่าการยินยอม
ของกษัตริย์สเปนอาจท าให้เกิดการสั่นสะเทือนและยังเป็นการคุกคามโครงสร้างระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ในชาติอื่น ๆ  ดังนั้น พระองค์จึงทรงโน้มน้าวให้นานาชาติเล็งเห็นถึง
ภัยที่ก าลังคุกคามจากการปฏิวัติครั้งนี้ แต่อย่างไรก็ดี มีเพียงคาสเซิลเรห์ของอังกฤษเท่านั้น
ที่ปฏิเสธข้อเสนอของรัสเซียเนื่องจากมองว่าเป็นการแทรกแซงกิจการภายในประเทศ 

นับแต่การประชุมก่อนหน้านี้ที่เมืองเอ็ก-ลา-ชาแปลล์ อังกฤษเริ่มมีปฏิกิริยาต่อ
เหล่ามหาอ านาจโดยเฉพาะเรื่องการเข้าแทรกแซงกิจการภายในของกลุ่มก่อการปฏิวัติที่
เกิดขึ้นเป็นระยะ ๆ ในยุโรปซึ่งอังกฤษถือว่าเป็นการละเมิดอธิปไตยโดยตรง ขณะเดียวกัน
ในช่วงเวลาดังกล่าวคณะปฏิว ัต ิฝ ่ายเสรีน ิยมหลายชาติก็ต ้องการที ่จะล้มล้างและ
เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบเก่ามาสู่ระบอบสมัยใหม่เช่นเดียวกับสเปน ท าให้เวลา
ต่อมาไม่นานเปลวไฟแห่งการปฏิวัติได้เกิดขึ ้นอีกครั ้งใน ค.ศ. 1820 ที่โปรตุเกสซึ ่งมี
พรมแดนติดกับสเปน นอกจากนี ้ยังเกิดการปฏิวัติขึ ้นในหลาย ๆ แห่งทั ้งอาณาจักร            
ปิเอ็ดมองต์กับอาณาจักรเนเปิลส์ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1820 อันเป็นผลมาจากลัทธิเสรี
นิยมที ่เติบโตขึ ้นอย่างรวดเร็ว ขบวนการดังกล่าวได้สั ่นคลอนอ านาจการปกครองของ
จักรวรรดิออสเตรียเป็นอย่างมาก อีกทั้งผลของการปฏิวัติที่เกิดขึ้นในครั้ งนี้ยังส่งผลคุกคาม
ต่อดินแดนที่ออสเตรียปกครองอยู่โดยตรง 
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ผลจากการปฏิวัติในดินแดนต่าง ๆ ทั่วยุโรป ท าให้พระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1 
ทรงเรียกประชุมระหว่างเหล่ามหาอ านาจขึ้นเป็นครั้งที่สองที่เมืองทร็อพเพาในแคว้นไซ
ลีเซียของออสเตรียในวันที ่ 23 ตุลาคม ค.ศ. 1820  มหาอ านาจทั้งห้าชาติต่างเข้าร่วม
ประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง เจ้าเมทเทอร์นิชแห่งออสเตรียยังคงเป็นผู้มีบทบาทส าคัญใน
การประชุมเหมือนเมื่อครั้งก่อน ขณะเดียวกันเขายังมีท่าทีสนับสนุนพระเจ้าซาร์อเล็กซาน
เดอร์ในการปราบกบฏของคณะปฏิวัติในท้องที่ต่าง ๆ ในการประชุมครั้งนี้ เจ้าเมทเทอร์นิช
ยังได้เสนอให้มีการลงนามในพิธีสารแห่งทร็อพเพา (protocol of Troppau) ขึ้น โดยให้
มหาอ านาจทุกชาติแสดงการไม่ยอมรับอ านาจการบริหารของคณะปฏิวัติที่ท าการล้มล้าง
อ านาจเจ้าผู้ครองนคร ดังนั้น รัฐบาลใดก็ตามที่มาจากคณะปฏิวัติซึ ่งได้ท าการล้มล้าง
ระบอบกษัตริย์ถือเป็นรัฐบาลที่ไม่ชอบธรรมและต้องถูกขับออกจากการเป็นสมาชิกภาพ  
นอกจากนี้เหล่ามหาอ านาจจะต้องช่วยกันปราบกบฏในดินแดนเหล่านั้นเพ่ือคงไว้ซึ่งระบอบ
อนุรักษ์นิยม(King, 2008: 318) ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าทั้งรัสเซีย ออสเตรียและปรัสเซียต่าง
พยายามดิ้นรนเพื่อรักษาไว้ซึ่งการปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์แห่งมวลมหา
กษัตริย์ยุโรปเอาไว้ มีเพียงคาสเซิลเรห์ของอังกฤษกับตัลเลย์รองด์แห่งฝรั่งเศสเท่านั้นที่
แสดงมติคัดค้านพิธีสารดังกล่าวเนื่องจากพวกเขามองว่าขาดความชอบธรรม ทั้งยังเป็นการ
ละเมิดอ านาจอธิปไตยของดินแดนนั้น ๆ 

การประชุมในครั้งที่สามจัดขึ้นที่เมืองไลบัค (Laibach) [ปัจจุบันคือเมืองลูบลิยาน่า 
(Ljubljana) ในสโลวีเนีย] ในดัชชี่คานีโอลาของจักรวรรดิออสเตรียเมื่อ ค.ศ.1821 ทั้งนี้ก่อน
หน้าที่จะมีการปิดสมัยการประชุมที่เมืองทร็อพเพา ที่ประชุมของมหาอ านาจเสนอให้มีการ
เลื่อนประชุมออกไปรวมทั้งทูลเชิญพระเจ้าเฟอร์ดินานด์กษัตริย์แห่งเนเปิลส์และดยุคแห่ง  
โมดีนาเข้าร่วมประชุมด้วยเช่นกัน ซึ่งที่ประชุมเสนอให้เลือกเมืองไลบัคเป็นที่ประชุมในครั้ง
หน้า 

ในการประชุมครั้งนี้พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ยังทรงยืนกรานที่จะให้เหล่ามหาอ านาจ
ลงนามในสนธิสัญญาพันธมิตรอันศักดิ ์สิทธิ์ที ่พระองค์ทรงมีด าริขึ ้นก่อนหน้านี ้  ดังนั้น 
พระองค์จึงทรงมีพระราชหัตถเลขาเวียนไปถึงมหาอ านาจทุกชาติเพ่ือให้ลงนามรับรองในสัต
ยาบรรณ แต่อย่างไรก็ดี ในช่วงเวลานี้ได้เกิดการปฏิวัติล้มล้างสถาบันกษัตริย์ขึ้นในดินแดน
หลายแห่ง โดยเฉพาะในคาบสมุทรอิตาลีที่ เกิดการปฏิวัติขึ้นในหลายนครรัฐ แต่กระนั้นก็
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ตาม การประชุมครั้งนี้อังกฤษยังคงยืนกรานในหลักการของการเคารพอ านาจอธิปไตยในแต่
ละชาติ ด้วยเหตุนี้อังกฤษจึงไม่แสดงความเห็นในที่ประชุมเกี่ยวกับการปฏิวัติในอิตาลี  
ลอร์ดสจ็วตซึ่งเป็นทูตอังกฤษประจ ากรุงเวียนนาจึงท าหน้าที่ เพียงเฝ้าสังเกตการประชุม
เท่านั้น ท าให้ปรัสเซีย รัสเซียและออสเตรียต่างรู้สึกผิดหวังกับอังกฤษอย่างมากเนื่องจาก
เห็นว่าอังกฤษพยายามด าเนินแนวทางวิเทโศบายที่ต่างไปจากมหาอ านาจอื่นที่เหลือ ในปี
เดียวกันเจ้าเมทเทอร์นิชจึงด าเนินการปราบปรามกลุ่มคณะปฏิวัติในอาณาจักรปิ เอ็ดมองต์
และเนเปิลส์ รวมทั้งยังฟื้นฟูระบอบกษัตริย์กลับมาดังเดิม แต่อย่างไรก็ดี ผลของการปราบ
คณะปฏิวัติโดยกองก าลังทหารออสเตรียครั้งนี้ยิ่งท าให้เกิดขบวนการชาตินิยมใต้ดินในอิตาลี
ทวีความรุนแรงมากขึ้น 

การประชุมแห่งไลบัคนั้นเต็มไปด้วยความขัดแย้งอย่างหนัก เนื่องจากลอร์ดคาส
เซิลเรห์ซึ ่งเข้าร่วมโต๊ะเจรจาการประชุมนั้นไม่เห็นด้วยกับมหาอ านาจที่เหลือในหลาย
ประเด็นด้วยกัน การประชุมหลายเรื่องจึงยังไม่ได้ข้อยุติส่งผลให้เหล่ามหาอ านาจเสนอให้มี
การเลื ่อนประชุมออกไปก่อน ขณะที ่เจ้าเมทเทอร์นิชเองก็ร ู ้ส ึกกังวลเป็นอย่างมาก 
โดยเฉพาะความเป็นเอกภาพระหว่างเหล่าสมาชิกมหาอ านาจทั้งห้า เนื่องจากเขาต้องการ
การสนับสนุนอย่างฉันทามติจากเหล่ามหาอ านาจที่จะให้ออสเตรียคงไว้ซึ่งความชอบธรรม
ในการปราบปรามคณะปฏิวัติในเนเปิลส์ซึ่งเขาปรารถนาให้อังกฤษเห็นชอบกับการกระท า
ดังกล่าว แต่ในท้ายที่สุด ข้อเสนอของพันธมิตรที่มีต่ออังกฤษกลับล้มเหลวลงอย่างสิ้นเชิง 
อังกฤษยังคงยืนกรานแนวทางของตนในการไม่แทรกแซงกิจการภายในนับตั้งแต่สมัยการ
ประชุมที่ทร็อพเพา ด้วยเหตุนี้เหล่าพันธมิตรที่เหลือจึงรู้สึกขุ่นเคืองอังกฤษอย่างมากและ
พยายามกีดกันอังกฤษออกจากท่ีประชุมเนื่องจากพฤติกรรมที่แปลกแยก 

อย่างไรก็ดี อังกฤษเองนั้นก็มีทีท่าที่จะถอนตัวออกจากการประชุมนับตั้งแต่สมัย
การประชุมแห่งทร็อพเพาแล้ว ด้วยเหตุนี้มหาอ านาจทั้งสามชาติอันได้แก่ รัสเซีย ออสเตรีย 
และปรัสเซียจึงเวียนสาร์นโดยมีใจความว่าทั้งสามชาติจะยังคงไว้ซึ่งหลักการแห่งปฏิญญา
แห่งทร็อพเพาที่ได้ร่วมลงนามไว้ก่อนหน้า โดยยังคงเน้นย ้าในหลักการถึงสิทธิและหน้าที่
ของเหล่ามหาอ านาจในการธ ารงรักษาสันติภาพของยุโรปและเพื่อยับยั้งขบวนการการ
ปฏิวัติที ่ก าลังลุกลามขึ้น มีเพียงอังกฤษกับฝรั่งเศสเพียงสองชาติเท่านั้นที่ไม่สนับสนุน
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แนวคิดของมหาอ านาจอีกสามชาติ ท าให้ ณ เวลานี้ มหาอ านาจของยุโรปจึงเกิดการแบ่งขั้ว
อ านาจออกเป็นสองฝ่ายอย่างชัดเจน 

การประชุมครั้งสุดท้ายที่เวโรนาเกิดขึ้นในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1822 การประชุมครั้ง
นี้นับเป็นการประชุมต่อเนื่องในครั้งก่อน สมาชิกที่ประชุมประกอบไปด้วยรัสเซีย ออสเตรีย 
ปรัสเซีย ฝรั่งเศส และอังกฤษ เหล่ามหาอ านาจยังคงเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง 
เว้นแต่ผู้แทนอังกฤษที่เกิดปัญหาขึ้นเนื่องจากลอร์ดคาสเซิลเรห์รัฐมนตรีการต่างประเทศ
ของอังกฤษได้กระท าอัตวินิบาตกรรม ท าให้อาเธอร์ เวลเลสลีย์ (Arthur Wellesley) ดยุ
คแห่งเวลลิงตันเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมแทน ในช่วงเวลานี้เหตุการณ์ความไม่สงบในสเปน
ยังคงเกิดขึ้นเป็นระยะอันเนื่องจากคณะปฏิวัติที่ท าการก่อรัฐประหารล้มล้างอ านาจการ
ปกครองของสถาบันกษัตริย์ นอกจากนี้ที่คาบสมุทรบอลข่านซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ชาวกรีซตกอยู่ใต้
การปกครองของจักรวรรดิอ็อตโตมานได้ท าการก่อกบฏเพื่อปลดแอกจากผู้ปกครองชาว
มุสลิม ท าให้ที่ประชุมมีความคิดเห็นขัดแย้งกันระหว่างสมาชิกในเรื่องของการแทรกแซง
กิจการภายในของจักรวรรดิอ็อตโตมาน ในที่ประชุมเรื่องนี้รัสเซียนั้นยังมีวัตถุประสงค์ที่จะ
ปลดปล่อยกรีซซึ่งเป็นชาวสลาฟออกจากการควบคุมของมุสลิมทั้งยังต้องการปลดปล่อย
ชาวกรีซท่ีนับถือคริสต์นิกายออร์ธอดอกซ์จากศาสนาอิสลามด้วยเช่นเดียวกัน 

ดังนั ้น วาระในการประชุมจึงมีอยู่สองเรื ่องหลักที่ส าคัญคือกรณีสเปนกับกรีซ     
ทั ้งรัสเซียกับออสเตรียต้องการให้ฝรั ่งเศสน ากองทัพเข้าปราบปรามความไม่สงบจาก     
คณะปฏิวัติในสเปน แต่อย่างไรก็ดี ดยุคแห่งเวลลิงตันก็มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกับ
ลอร์ดคาสเซิลเรห์ที ่ไม่ต้องการแทรกแซงอธิปไตยของสเปน ในที่สุดความขัดแย้งทาง
ความคิดที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่สมัยการประชุมที่ทร็อพเพา ท าให้อังกฤษตัดสินใจถอนตัวออก
จากที่ประชุม ที่ประชุมแห่งเวโรนาให้สิทธิแก่ฝรั่งเศสสามารถแทรกแซงกิจการภายในของ
สเปนได้ ท าให้พระเจ้าหลุยส์ที่ 18 ทรงส่งกองทัพไปรักษาราชบัลลังก์ของพระเจ้าเฟอร์ดิ
นานด์ที่ 7 ไว้ กองทัพฝรั่งเศสสามารถปราบกบฏคณะปฏิวัติในสเปนเป็นผลส าเร็จและถวาย
อ านาจคืนให้กับพระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่ 7 ของสเปนได้ดังเดิม ขณะที่อังกฤษซึ่งถอนตัวออก
จากที่ประชุมยังคงยืนยันหลักการไม่เข้าแทรกแซงอธิปไตยและต่อมาอังกฤษได้ร่วมลงนาม
กับสหรัฐอเมริกาในการออกหลักการแห่งมอนโร (Monroe doctrine) เมื่อ ค.ศ. 1823 ใน
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สมัยประธานาธิบดีเจมส์ มอนโร ทั้งนี้เพื่อมิให้มหาอ านาจตะวันตกที่เหลือเข้าแทรกแซง
กิจการภายในอาณานิคมเก่าของสเปนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออาณานิคมของอังกฤษ 

ด้วยเหตุนี้มหาอ านาจที่เหลือจึงไม่กล้าก้าวก่ายอาณานิคมของสเปน ต่อมาเมื่อพระ
เจ้าซาร์ อเล็กซานเดอร์ที่ 1 แห่งรัสเซียทรงต้องการแทรกแซงกิจการภายในของจักรวรรดิ
อ็อตโตมานเพื่อช่วยปลดปล่อยชาวกรีซ รวมทั้งต้องการแผ่อิทธิพลของรัสเซียมายังยุโรป
ตะวันตก ท าให้ที่ประชุมเกิดความตึงเครียดขึ้นอีกครั้ง ออสเตรียซึ่งเป็นพันธมิตรกับรัสเซีย
มองว่ารัสเซียพยายามที่จะมีบทบาทและเป็นผู้ชี ้น าในการประชุมทุกครั้งมากจนเกินไป  
นอกจากนี้ออสเตรียเองก็ต้องการที่จะปิดกั้นอิทธิพลของรัสเซียไม่ให้แทรกแซงกิจการ
ภายในของกรีซ รวมทั ้งพื ้นที ่บริเวณคาบสมุทรบอลข่านซึ ่งออสเตรียหมายมั ่นที ่จะ
ครอบครองเช่นกัน 
การล่มสลายของวงบรรเลงดุริยางค์แห่งยุโรป 

แม้ว่าในช่วงแรกวงดุร ิยางค์แห่งยุโรปหรือความร่วมมือแห่งยุโรปจะประสบ
ความส าเร็จหลายด้านในการประสานความร่วมมือระหว่างกัน แต่อย่างไรก็ดี ในเวลาต่อมา
ความร่วมมือเพื่อรักษาผลประโยชน์ระหว่างกันก็ค่อย ๆ เลือนรางลงตามล าดับ เนื่องจาก
การแข่งขันกันเองระหว่างเหล่ามหาอ านาจทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่ต่างฝ่าย
ต่างปรารถนาจะเป็นผู ้น าสูงสุดในยุโรป ด้วยเหตุนี ้จึงท าให้การร่วมมือระหว่าง เหล่า
มหาอ านาจมีอันต้องสิ้นสุดลง สาเหตุหลักส าคัญส่วนหนึ่งเป็นเพราะเหล่ามหาอ านาจเข้า
แทรกแซงกิจการภายในของชาติสมาชิกมากจนเกินไป นอกจากนี้อังกฤษซึ่งเป็นมหาอ านาจ
อีกชาติก็ไม่ประสงค์เข้าร่วมประชุมเพราะขัดแย้งทางความคิดกับชาติมหาอ านาจที่เหลือ 
อีกทั้งอังกฤษยังมีระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย (Nicolson, 1946: 259-262) 
ในขณะที่มหาอ านาจทั้งสี ่ชาติยังคงปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ สาเหตุ
ส าคัญอีกประการยังมาจากการที่เหล่ามหาอ านาจมักตัดสินใจกันเองโดยที่ชาติเล็ก ๆ ไม่มี
สิทธิแสดงความคิดหรือคัดค้านในเรื่องส าคัญ ๆ ได้ ท าให้หลายชาติมองว่าตนเองเป็นเพียง
ไม้ประดับในที่ประชุมเท่านั้น 

นอกเหนือจากนี้เค้าลางแห่งการล่มสลายเริ่มปรากฏขึ้นในช่วงสมัยปีแห่งการปฏิวัติ 
ค.ศ. 1848 รวมทั ้งหลายชาติ เร ียกร ้องให ้ม ีการพิจารณาด ินแดนขึ ้นใหม่อ ีกคร ั ้ ง  
ขณะเดียวกันในช่วงหลังเหล่ามหาอ านาจได้กลายเป็นคู่ปฏิปักษ์ต่อกันโดยเฉพาะในสมัย
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สงครามไครเมีย สงครามออสเตรีย-ปรัสเซีย และสงครามฝรั่งเศส–ปรัสเซียตามล าดับ      
ในปลายศตวรรษที่ 19 เหล่ามหาอ านาจได้แบ่งออกเป็นสองขั้วอ านาจเพื่อรวมตัวกันทาง
ก าลังทหารระหว่างกลุ่มไตรพันธมิตร (triple alliance) ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของปรัสเซีย 
ออสเตรียและอิตาลีกับกลุ่มไตรภาคี (triple entente) ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของอังกฤษ 
ฝรั่งเศส และรัสเซีย การรวมกลุ่มทางกองทัพของเหล่ามหาอ านาจในครั้งนี้จึงท าให้เกิด
ความหวาดกลัวในด้านสงครามที่ก าลังจะเกิดขึ้นเนื่องจากเป็นเสมือนมหาสงครามขนาด
ใหญ่ ทั้งยังเป็นการเปลี่ยนคู่ขัดแย้งจากคู่สงคราม (bilateralism war) มาสู่กลุ่มสงคราม 
(multilateral war) ดังเช่น กรณีสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่เกิดขึ้นในศตวรรษต่อมา 
 
สรุป 

ตลอดระยะเวลาที่จักรพรรดินโปเลียนทรงปกครองฝรั่งเศส พระองค์ทรงท าให้
หลายชาติในยุโรปต้องเข้ามาพัวพันในการท าศึกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ มหาสงครามยุโรปที่
เกิดขึ ้นได้สร้างการเปลี ่ยนแปลงต่าง ๆ อย่างมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ ่งอุดมการณ์
ชาตินิยมที่มีรากฐานมาจากยุคภูมิธรรมของฝรั่งเศส ขณะเดียวกันความพินาศของการท า
สงครามในยุโรปครั้งดังกล่าวนี้ก็ท าให้เหล่ามหาอ านาจในยุโรปต้องใช้เวทีการประชุมเพื่อ
เป็นโต๊ะเจรจาและเป็นพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างกันต่อประเทศสมาชิก ทั้งนี้ เพื่อ
ไม่ให้เกิดโศกนาฎกรรมของสงครามขึ ้นอีกครั ้ง  ดังนั ้น การประชุมแห่งเวียนนาจึง
เปรียบเสมือนเวทีที่สร้างความเข้าใจระหว่างกัน โดยใช้การทูตเป็นเครื่องมือเพื่ อสร้าง
ข้อตกลงและก าหนดกติกาข้ึน ขณะเดียวกันการประชุมแห่งเวียนนายังเป็นแนวทางส าคัญที่
ก่อให้เกิดสันนิบาตชาติและองค์การสหประชาชาติขึ้นเพื่อใช้เป็นเวทีการเจรจาระดับโลก
ของทุกชาติในการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดความขัดแย้งของบรรดาชาติสมาชิกเพื่อไม่ให้น าไปสู่
ชนวนการเกิดสงครามอันเป็นการท าลายล้างชีวิตผู้คนขึ้นด้วย 
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ความพึงพอใจของประชาชนต่อนโยบายการพัฒนาของเทศบาลต าบลคลองจิก 
อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

People’s Satisfaction of the Development Policy of Klongjig Sub-District 
Municipality, Bang Pa-In District, Ayutthaya Province 

 
กัณฑ์ธิมา นลิทองค า* 

ยุวธิดา นิยมญาต*ิ * 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อ
นโยบายการพัฒนาของเทศบาลต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
2) เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อนโยบายการพัฒนาของเทศบาล
ต าบลคลองจิก ตามคุณลักษณะส่วนบุคคล  ประชากรที ่ใช ้ในการวิจัยครั ้งนี ้ ได้แก่  
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มี
อายุ 18 ปีขึ้นไปซึ่งมีประชากรทั้งหมด 8 หมู่บ้าน จ านวน 6,813 คน  ผู้วิจัยก าหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่น 
95% ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวนทั้งสิ้น 376 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ
แบบสอบถาม สถิติที ่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อนโยบายการพัฒนาของเทศบาลต าบล

คลองจิก อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

                                                           
* อาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

* * นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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2. ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อนโยบายการพัฒนา
ของเทศบาลต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามเพศ 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ต่อเดือน ดังนี้  

 2.1 ความพึงพอใจของประชาชนต ่อนโยบายการพัฒนาของเทศบาล        
ต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีเพศต่างกัน รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อนโยบายการพัฒนาของเทศบาลต าบลคลองจิก 
อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไม่แตกต่างกัน 

 2.2 ความพึงพอใจของประชาชนต่อนโยบายการพัฒนาของเทศบาลต าบล
คลองจิก อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อ
นโยบายการพัฒนาของเทศบาลต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โดยรวมไม่แตกต่างกัน 

 2.3 ความพึงพอใจของประชาชนต่อนโยบายการพัฒนาของเทศบาลต าบล
คลองจิก อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความ
พ ึงพอใจต ่อนโยบายการพ ัฒนาของเทศบาลต  าบล คลองจ ิก  อ  าเภอบางปะอ ิน            
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยรวมไม่แตกต่างกัน 

 2.4 ความพึงพอใจของประชาชนต่อนโยบายการพัฒนาของเทศบาลต าบล
คลองจิก อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อ
นโยบายการพัฒนาของเทศบาลต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
 
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจของประชาชน เทศบาลต าบลคลองจิก 
 

ABSTRACT 
The objectives of this study were: 1) to investigate a degree of 

people’s satisfaction of the development policy made by Klongjig Sub-District 
Municipality, Bang Pa-In District, Ayutthaya province, 2) to compare the levels 
of people’s satisfaction of the development policy made by Klongjig Sub-
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District Municipality based on personal background. The people used in this 
study were those aged 18 or over, who resided in the Klongjig Sub-District 
Municipality, Bang Pa-In District, Ayutthaya province, comprising 8 villages with 
a total population of 6,812 . The author determined the sample size using 
Taro Yamane’s table with a degree of 95% level of confidence and it obtained 
a sample of 376  in total. The tool used to collect data was a questionnaire.  
Statistics used to analyze data were percentage, mean, standard deviation, t-
test, and one-way ANOVA (F-test) 

The findings were as follows: 
1. The level of people’s satisfaction as a whole of the development 

policy made by Klongjig Sub-District Municipality, Bang Pa-In District, 
Ayutthaya province was at the medium level. 

2. Results of the comparison between the levels of people’s 
satisfaction of the development policy made by Klongjig Sub-District 
Municipality, Bang Pa-In District, Ayutthaya province as classified by sex, age, 
educational attainment, occupation and income per month were as follows: 

 2.1 People of different sexes and incomes per month were not 
found different in their satisfaction of the development policy made by 
Klongjig Sub-District Municipality, Bang Pa-In District, Ayutthaya province. 

 2.2 People of different ages were not found different in their 
overall satisfaction of the development policy made by Klongjig Sub-District 
Municipality, Bang Pa-In District, Ayutthaya province. 

 2.3 People of different educational attainments were not found 
different in their overall satisfaction of the development policy made by 
Klongjig Sub-District Municipality, Bang Pa-In District, Ayutthaya province. 
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 2.4 People of different occupations were not found different in 
their overall satisfaction of the development policy made by Klongjig Sub-
District Municipality, Bang Pa-In District, Ayutthaya province. 
 
Keyword: People’s Satisfaction, Klongjig Sub-District Municipality 
 
บทน า 
 การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานปกครองที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด
รูปแบบหนึ่ง โดยปกติการปกครองส่วนท้องถิ่นจะเปิดโอกาสให้ประชาชนในเขตท้องถิ่น    
นั้น ๆ เลือกตั้งผู ้แทนของตนเข้าไปท าหน้าที่เป็นผู้บริหารท้องถิ่น หรือเป็นสมาชิกสภา
ท้องถิ่นเพื่อเลือกผู้บริหารท้องถิ่นอีกทีหนึ่ง (เรียกว่าการเลือกตั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม
ตามล าดับ) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจอิสระ (autonomy) ในการบริหารจาก
รัฐได้ในระดับหนึ่งตามขอบเขตที่กฎหมายก าหนด นับได้ว่าเป็นการกระจายอ านาจการ
ปกครองซึ่งรัฐได้มอบหมายให้ท้องถิ่นท ากันเองเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ ่นได้มีโอกาส
ปกครองและบริหารงานของท้องถิ่นด้วยตนเอง เพื่อสนองความต้องการการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในท้องถิ่นนั้น ให้งานด าเนินไปอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตรงกับ
ความประสงค์ของประชาชน โดยเหตุที่ว่าประชาชนในแต่ละท้องถิ่นย่อมจะทราบความ
ต้องการของท้องถิ่นนั้น ๆ ยิ่งกว่าผู้อ่ืน โดยมีเจ้าหน้าที่ซึ่งราษฎร์ในท้องถิ่นได้เลือกตั้งขึ้นมา
ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนมาบริหารราชการในท้องถิ่นนั้น มีงบประมาณของตนเอง และมี
อิสระบริหารงานพอสมควร (ไพรัช ตระการศิรินันท์, 2548, หน้า 298) 

เทศบาลต าบล เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส าหรับเมืองขนาดเล็ก โดยทั่วไป
เทศบาลต าบลมีฐานะเดิมเป็นสุขาภิบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) การจัดตั้ง
เทศบาลต าบลกระท าโดยประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะท้องถิ่นขึ้นเป็นเทศบาล
ต าบลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 เทศบาลต าบลมีนายกเทศมนตรีคนหนึ่งท า
หน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารและสภาเทศบาลซึ่งประกอบด้วยสมาชิกจ านวน 12 คนที่ราษฎร
ในเขตเทศบาลเลือกตั้งมาท าหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงของราษฎรเขตเทศบาล มีหน้าที ่ร ักษาความสงบเรียบร้อยและความสะอาด      
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สร้างและบ ารุงถนนและท่าเรือ ดับเพลิงและกู้ภัย จัดการศึกษา ให้บริการสาธารณสุข 
สังคมสงเคราะห์ และรักษาว ัฒนธรรมอันดีในท้องถิ ่น นอกจากนี ้ย ังอาจจัดให ้มี
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการอ่ืน ๆ ได้ตามสมควร 

ในปัจจุบันการบริหารงานเทศบาลยังประสบปัญหานานัปการ นับตั้งแต่ปัญหาด้าน
โครงสร้างและหน้าที่ของเทศบาลที่ไม่เหมาะสม ปัญหาที่เกี่ยวกับสถานภาพและความเป็น
อิสระของเทศบาล ปัญหาด้านการคลัง โดยเฉพาะการควบคุมด้านการเงินและการจัดเก็บ
รายได้ ปัญหาด้านสมรรถนะและประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเทศบาล  
ปัญหาความขัดแย้งหรือการเมืองภายในเทศบาล และปัญหาการประสานงานทั้งกับ
หน่วยงานภายในและภายนอกเทศบาล ปัญหาเหล่านี ้ส่งผลต่อการพัฒนาตัวเองของ
เทศบาลที่จะให้เป็นสถาบันการปกครองที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น การจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาลอาจเป็นแนวทางหนึ่งเพื่อแก้ปัญหาข้างต้น เพื่อให้การด าเนินงานของเทศบาล
ต าบลมีทิศทางได้ด าเนินนโยบายการพัฒนาในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ  
ด้านการพัฒนาสังคม ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการพัฒนาการเมืองและการ
บริหารการจัดการ ด้านการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้
ประสบผลส าเร็จ 

จากที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชน
ต่อนโยบายการพัฒนาของเทศบาลต าบลต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ว่าเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด เกิดปัญหาอุปสรรคอย่างไร เพื่อเสนอ
ข้อมูลที่ศึกษาเป็นแนวทางในการพัฒนาตามนโยบายของเทศบาลต าบลให้ชัดเจนยิ่งขึ้นและ
เป็นไปตามความต้องการของประชาชน อันจะสนองเจตนารมณ์ของการปกครองท้องถิ่นให้
ประสบความส าเร็จดีและมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดความมุ่งหมายของการวิจัย ไว้ดังนี้ 
1. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อนโยบายการพัฒนาของเทศบาล

ต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อนโยบายการพัฒนาของ
เทศบาลต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตาม
คุณลักษณะส่วนบุคคล 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อนโยบายการพัฒนา
ของเทศบาลต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย 5  
ด้าน (แผนพัฒนาเทศบาลสามปี. 2555 – 2557 หน้า อัดส าเนา) สรุปกรอบแนวคิดของการ
วิจัย ดังภาพที่ 1 
               ตัวแปรอิสระ          ตัวแปรตาม 
     (Independent Variables)                           (Dependent Variables) 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต าบล
คลองจิก อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไปซึ่งมี
ทั ้งหมด 8 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งหมดจ านวน 6,8138 คน (แผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-
2565), หน้า 5) 

คุณลักษณะส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อาย ุ

- ระดับการศึกษา 

- อาชีพ 

- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

 

ความพึงพอใจของประชาชนต่อนโยบายการ
พัฒนาของเทศบาลต าบลคลองจกิ 

อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
5 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 

2. ด้านการพัฒนาสังคม 

3. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

4. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการ   
5. ด้านการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
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2. กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ จ านวน 376 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างจากประชากร
ในเขตเทศบาลต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช้ตาราง
ส าเร็จรูปก าหนดขนาดกลุ ่มตัวอย่างของ ทาโร ยามาเน่ ที ่ระดับความเชื ่อมั ่น 95%        
(พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2548, หน้า 73) 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ในการศึกษาค้นคว้านี ้ เครื ่องมือที ่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู ้ว ิจ ัยได้ใช้
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อบทบาทตามนโยบายการพัฒนาของเทศบาล
ต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เพื่อให้ผลการวิจัยครั้งนี้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ในทางวิชาการ ผู้วิจัยจึงได้ท า
การทดสอบความตรงตามเนื้อหาและความเที่ยง ดังนี้ 

1. สร้างแบบสอบถามโดยการศึกษาจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ เพื่อน ามาก าหนดกรอบการสร้างแบบสอบถามตลอดจนแนว
ทางการออกแบบสอบถามให้ครอบคลุมนิยามศัพท์และตัวแปรที่ก าหนดไว้ 

2. น าแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาแก้ไขข้อบกพร่องให้มี
ความถูกต้อง สมบูรณ์ พร้อมทั้งตรวจส านวนภาษาท่ีใช้ในแบบสอบถาม 

3. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปหาคุณภาพของเครื่องมือ เพื่อหาความเที่ยงตรง 
(Validity) โดยผู้ว ิจัยได้น าแบบสอบถามไปให้ผู ้เชี ่ยวชาญตรวจสอบความเที ่ยงตรงเชิง
เน ื ้อหา (Content Validity) การใช้ภาษา (Wording) โครงสร้างของแบบสอบถาม  
(Structure and Format) และน าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี ่ยวชาญมา
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ แล้วให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง 
 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติพ้ืนฐาน 
 1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) 
 1.2  ค่าเฉลี่ย ( X ) 
 1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 



 

  

   วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 2 
 

 

110 

2. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน 
 2.1 วิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติ

ค่าร้อยละ (Percentage) 
 2.2 วิเคราะห์ข้อมูลระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อนโยบายการพัฒนา

ของเทศบาลต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช้ค่าเฉลี่ย  
(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) 

 2.3  วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อนโยบายการพัฒนาของเทศบาลต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยจ าแนกตามเพศ โดยใช้การทดสอบค่าที (t – test) 

 2.4 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อนโยบายการพัฒนาของเทศบาลต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามอายุ ระดับวุฒิการศึกษา และอาชีพ โดยใช้การทดสอบค่า
เอฟ (F – test) ชนิดการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) กรณี
พบความแตกต่างกันระหว่างค่าเฉลี่ยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จะท าการทดสอบราย
คู่ ด้วยวิธีของ (Scheffe) 
 
ผลการวิจัย 

1. กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาทั้งหมด จ านวน 376 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ    
41 - 50 ปีจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง และมี
รายได ้5,001 – 10,000 บาท 

2. ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อนโยบายการพัฒนาของเทศบาลต าบล
คลองจิก อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมอยู ่ในระดับปานกลาง          
(= 3.35) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

 2.1 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.33) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ได้แก่ การส่งเสริม
ความสามารถในการพัฒนาอาชีพของประชาชนเพื ่อสร้างรายได้ต่อครัวเรือนเพิ ่มขึ ้น            
( = 3.36) การพัฒนาแหล่งน ้าเพื ่อการเกษตรและแหล่งน ้าเพื ่อการอุปโภคบริโภค            
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(= 4.31) และการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร ด้วยการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบรรจุภัณฑ์ (= 3.7) ตามล าดับ 

 2.2 ด้านการพัฒนาสังคม โดยรวมอยู ่ในระดับปานกลาง ( = 3.42)  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ เรียงล าดับค่าเฉลี่ย จากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ได้แก่ การ
ส่งเสริมและสนับสนุน การสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา        
ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส (= 3.58) การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ
แก่ประชาชนรวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ การออกก าลังกาย การกีฬา (= 3.46) และ
การจัดการบริการด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน   
(= 3.48) ตามล าดับ 

 2.3 ด้านการพัฒนาโครงสร ้างพื ้นฐาน โดยรวมอยู ่ ในระดับปานกลาง                 
(= 3.48) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก  
การพัฒนาระบบประปาเพ่ือจัดหาน ้าสะอาดและปลอดภัยต่อผู้บริโภคในชุมชน ( = 3.46) 
การสร้างถนนคอนกรีตเชื่อมระหว่างหมู่บ้านให้ครบทุกหมู่บ้าน (= 3.56) และการจัดให้มี
และการบ ารุงไฟฟ้า หรือแสงสว่างในชุมชน เพ่ือความสะดวกปลอดภัยในชุมชน (= 3.42)   
ตามล าดับ 

 2.4 ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหารจัดการโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง   
(= 3.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก  
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ ่น ( = 3.51) การพัฒนา
บุคลากรทั้งพนักงานส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้บริหาร ผู้น าชุมชน 
ผู้น ากลุ่มต่าง ๆ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ข้าราชการในพื้นที่ให้มีความรู้ และศักยภาพในการท างาน 
(= 3.44) และการปรับปรุงและพัฒนาเทศบาลต าบล เพื ่อสนองตอบต่อภารกิจของ
เทศบาลต าบลตามท่ีกฎหมายก าหนด(= 3.42) ตามล าดับ 

 2.5 ด้านการพัฒนาการจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง (= 3.21) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 
ล าดับแรก การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของถนน ทางเดิน ทางน ้า  
(= 3.33) การส่งเสริมการสร้างจิตส านึก ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและร่วมในการ
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แก้ไขปัญหาและดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( = 3.24) และการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (= 3.20) ตามล าดับ 

3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อนโยบาย
การพัฒนาของเทศบาลต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ต่อเดือน ดังนี้ 

 3.1 ความพึงพอใจของประชาชนต่อนโยบายการพัฒนาของเทศบาลต าบล
คลองจิก อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีเพศต่างกัน มีระดับความพึงพอใจ
ต่อนโยบายการพัฒนา ไม่แตกต่างกัน 

 3.2 ความพึงพอใจของประชาชนต่อนโยบายการพัฒนาของเทศบาลต าบล
คลองจิก อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อ
นโยบายการพัฒนา โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื ้นฐานและด้านการพัฒนาการเมืองการบริหารจัดการแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 3.3 ความพึงพอใจของประชาชนต่อนโยบายการพัฒนาของเทศบาลต าบล
คลองจิก อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความ
พึงพอใจต่อนโยบายการพัฒนา โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้าน
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 3.4 ความพึงพอใจของประชาชนต่อนโยบายการพัฒนาของเทศบาลต าบล
คลองจิก อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อ
นโยบายการพัฒนาของเทศบาลต าบล โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และด้านการพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 3.5 ความพึงพอใจของประชาชนต่อนโยบายการพัฒนาของเทศบาลต าบล
คลองจิก อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน        
มีความพึงพอใจต่อนโยบายการพัฒนาของเทศบาลต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
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อภิปรายผล 
ความพึงพอใจของประชาชนต่อนโยบายการพัฒนาของเทศบาลต าบลคลองจิก 

อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมอยู ่ในระดับปานกลาง  ทั ้งนี ้            
อาจเนื่องมาจากการด าเนินงานตามนโยบายของเทศบาลยังไม่ชัดเจนและขาดความต่อเนื่อง 
จึงท าให้ประชาชนยังไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างครอบคลุม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
จุฑามณีประสานตรี ผศ.ดร.ทัศนาประสานตรี และดร.มนตรี อนันตรักษ์(2556, หน้า 93) 
ศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อนโยบายการพัฒนา ของ
เทศบาลเมืองนครพนมจังหวัดนครพนม ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจ ของประชาชน
จ าแนกตามอายุและอาชีพ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 3)  ผลการเปรียบเทียบความ
คาดหวังของประชาชน จ าแนกตาม อายุและอาชีพ โดยรวมอายุแตกต่างกันมีความหวังที่
แตกต่างกัน และอาชีพแตกต่างกันมีความคาดหวังที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่
ระดับ .05 4) ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนจ าแนกตามอายุ และ
อาชีพ โดยรวมอายุแตกต่างกัน และ อาชีพแตกต่างมีความพึงพอใจที่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 5) ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวัง กับ
ความพึงพอใจของประชาชน พบว่ามีความสัมพันธ์ในเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 
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รายละเอียดการจัดเตรียมบทความเพื่อส่งตีพิมพ์ 
 
 วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครปฐม เป็นวารสารที่เกิดขึ้นเพ่ือรองรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ และองค์ความรู้จากท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน 
ปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ส าคัญต่อการขับเคลื่อนงานพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้นจึง
ขอให้ผู้เขียนจัดเตรียมบทความฉบับเต็มตามรูปแบบและข้อก าหนดในการส่ง ดังนี้  
 
บทความท่ีรับตีพิมพ์ 
 1. บทความที่รับตีพิมพ์ ได้แก่ บทความวิชาการ และบทความวิจัยจากงานวิจัย
หรือวิทยานิพนธ์  
 2. เป็นผลงานใหม่ที่ไม่เคยผ่านการพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน และต้องไม่อยู่ใน
ระหว่างการพิจารณาของวารสารอ่ืน 
 3. ความยาวไม่เกิน 15 หน้า 
 
การส่งบทความ 
 1. ส่งไฟล์ต้นฉบับ พร้อมไฟล์ภาพประกอบ และแบบฟอร์มขอส่งบทความเพ่ือ
ตีพิมพ์ทาง e-mail ที่ hufproject@hotmail.com  
 2. เมื่อได้รับบทความแล้ว บรรณาธิการจะแจ้งกลับไปยังผู้เขียนบทความให้ทราบ 
 3. บทความที่ส่งตีพิมพ์จะต้องผ่านการกลั่นกรองจากกองบรรณาธิการ และผ่าน
การประเมินผลจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์ ทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 2 ท่าน 
 4. หากมีการแก้ไขบทความ บรรณาธิการจะแจ้งกลับไปยังผู้เขียนบทความให้ทราบ 
เพ่ือแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
 5. ผู้เขียนบทความจะต้องจัดเตรียมต้นฉบับเต็ม ตามรูปแบบและข้อก าหนดของ
วารสารอย่างเคร่งครัด 
 
การเตรียมต้นฉบับ 
 1. จัดพิมพ์ด้วย Microsoft Word for Windows ขนาดกระดาษ A4  
 2. ระยะห่างของกระดาษจากขอบบนและซ้าย เท่ากับ 1.25 นิ้ว จากขอบล่างและ
ขวา เท่ากับ 1 นิ้ว 
 

mailto:hufproject@hotmail.com
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 3. ตัวอักษรที่ใช้ในการพิมพ์ คือ TH Sarabun New  
  3.1 ชื่อเรื่อง ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ขนาด 16 พอยท์ กลางหน้า ตัวหนา 
  3.2 ชื่อผู้เขียน ภาษาไทย ขนาด 14 พอยท์ ชิดขอบขวา และใส่เครื่องหมาย * 
มุมขวาเหนือนามสกุล และบอกรายละเอียดของผู้เขียนบทความไว้ด้านล่างของกระดาษใน
หน้าแรก โดยขีดเส้นใต้จากขอบซ้าย ยาว 5 เซนติเมตร ส่วนข้อความใส่เครื่องหมาย * 
เหนือข้อความด้านซ้าย ขนาด 10 พอยท์ ดังตัวอย่าง 
 
   นุชรี บุญศรีงาม* 
   ผศ. ดร. กัณฑ์ธิมา นิลทองค า** 
 
   * นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
   ** อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 
 หรือ  ผศ. นุชรี บุญศรีงาม* 
   อาจารย์นิพา ผลสงเคราะห์* 
     
  * อาจารย์ประจ าหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 
  3.3 บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยค าว่า บทคัดย่อ และ Abstract 
ขนาด 16 พอยท์ กลางหน้า ตัวหนา ส่วนข้อความในบทคัดย่อ ขนาด 16 พอยท์ ชิดขอบ
ซ้าย-ขวา ตัวธรรมดา 
  3.4 ค าส าคัญภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยค าว่า ค าส าคัญ และ Keyword 
ขึ้นบรรทัดใหม่ และข้อความของค าส าคัญ ขนาด 16 พอยท์ ชิดขอบซ้าย ตัวเอน  
  3.5 เนื้อหาของผลงาน ประกอบด้วย 
   3.5.1 บทความวิชาการ ประกอบด้วย บทน า บทสรุป ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
และเอกสารอ้างอิง พิมพ์ขนาด 16 พอยท์ ชิดขอบซ้าย ตัวหนา ส่วนข้อความ ชิดขอบซ้าย-
ขวา ตัวธรรมดา 
   3.5.2 บทความวิจัย ประกอบด้วย บทน า วัตถุประสงค์การวิจัย สมมติฐาน
การวิจัย (ถ้ามี) ขอบเขตการวิจัย กรอบแนวคิดการวิจัย นิยามศัพท์เฉพาะ แนวคิดและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง วิธีด าเนินการวิจัย สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และ
เอกสารอ้างอิง พิมพ์ขนาด 16 พอยท์ ชิดขอบซ้าย ตัวหนา ส่วนข้อความ ชิดขอบซ้าย-ขวา 
ตัวธรรมดา 
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การอ้างอิง 
 1. การอ้างอิงในเนื้อหา มีโครงสร้าง 2 วิธี คือ ชื่อผู้แต่งวางไว้ในวงเล็บ และชื่อผู้
แต่งวางไว้นอกวงเล็บ   
  1.1 การอ้างอิงแบบนามปี วิธีที่  1 ชื่อผู้แต่งวางไว้ในวงเล็บ ใช้ในกรณีที่มี
ข้อความที่อ้างถึงก่อนบอกแหล่งที่มาไว้ในวงเล็บ ข้อความในวงเล็บต้องระบุชื่อผู้แต่ง ปีที่
พิมพ์ เลขหน้าที่อ้าง 
ตัวอย่างเช่น  (ประไพ  อุดมทัศนีย์, 2530: 20) 
   (Taylor, 1968: 181-182) 
  1.2 การอ้างอิงแบบนามปี วิธีที่ 2 ชื่อผู้แต่งวางไว้นอกวงเล็บ ใช้ในกรณีระบุ
แหล่งที่มาไว้ก่อนข้อความที่อ้างถึง ส าหรับรายการในวงเล็บต้องระบุปีที่พิมพ์และหมายเลข
หน้าที่อ้าง 
ตัวอย่างเช่น ประไพ  อุดมทัศนีย์  (2530: 20)  
   Taylor (1968: 181-182)  
 หากเอกสารที่น ามาอ้างที่มีผู้แต่งหลายคน กรณี 2 คน ให้ใส่ผู้แต่งทั้ง 2 คน  มีค า
ว่า “และ” คั่นระหว่างคนที่ 1 และคนที่ 2 เช่น 
   (ชุติมา สัจจานันท์ และนันทิพา มีแต้ม, 2530: 17-25)  
  ถ้าเป็นชาวต่างชาติจะใส่เฉพาะนามสกุลเท่านั้น  ใช้เครื่องหมาย & คั่นระหว่าง
นามสกุลผู้แต่ง  เช่น 
   (Marks & Neilwson, 1991: 26-29)  
  กรณีมีผู้แต่ง 3  คน ให้ใส่ผู้แต่งทุกคน โดยใช้เครื่องหมายจุลภาค ( ,) คั่น ผู้แต่ง
ทุกคน ยกเว้นสองคนสุดท้าย  ใช้ค าว่า “และ” ในภาษาไทย และใช้เครื่องหมาย “&” ใน
ภาษาอังกฤษ  เช่น 
   (เจือ  สตะเวทิน, ฐะปะนีย์ นาครทรรพ และประภาศรี สีหอ าไพ, 2519: 
98-100) 
   (Hockmuth, Franklin & Clawson, 1992: 24)    
  กรณีมีผู้แต่งมากกว่า 3 คน ใส่เฉพาะชื่อคนแรก ตามด้วยค าว่า “และคณะ” ถ้า
เป็นชาวต่างชาติใส่เฉพาะนามสกุลคนแรก และตามด้วยค าว่า “et al.”  เช่น 
   (กอบแก้ว โชติกุญชร และคณะ, 2540: 42) 
   (Sarton, et al., 1982: 67)  
 หากเอกสารที่น ามาอ้างเป็นการสรุปความทั้งเล่ม ไม่ต้องระบุเลขหน้า เช่น 
   (นุชรี บุญศรีงาม, 2561) 
   (Kotler, 1997) 
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 หากเอกสารที่น ามาอ้างเป็นสื่ออินเทอร์เน็ต ให้ใส่ค าว่า ออนไลน์ หรือ online 
แทนเลขหน้า เช่น 
   (ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2552: ออนไลน์) 
   (International Organization for Standardization, 2006: online) 
 กรณีท่ีเอกสารที่น ามาอ้างนั้นไม่ปรากฏผู้แต่ง ให้ใส่ชื่อเรื่องหรือชื่อบทความ เช่น 
   (สตรีไทยในปี 2000, 2530: 35)  
   (Webster’s new world dictionary of American English, 1994).   
   (แก้วเจ้าจอม, 2545: ออนไลน์) 
 
 2. การอ้างอิงท้ายบทความ (เอกสารอ้างอิง) ให้ใช้รูปแบบการเขียนแบบ APA 
(American Psychological Association) ดังต่อไปนี้ 
  2.1 หนังสือทั่วไป 
ผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อหนังสือ/(พิมพ์ครั้งที่).//สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์. 
กุหลาบ  รัตนสัจธรรม. (2532). การสาธารณสุขมูลฐาน (พิมพ์ครั้งที่ 2). ชลบุร:ี   

ภาควิชาพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
บางแสน.  

เทพนารินทร์  ประพันธ์พัฒน์.  (2548). วิศวกรรมเครื่องมือ (Tool engineering).   
กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 

สตรีไทยในปี 2000.  (2530).  กรุงเทพมหานคร: คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิภาพสตรี 
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย.  

Borkowski, M. V.  (1975).  Library  technical assistant’s  handbook.   
Philadelphia: Durance. 

Burris, M. & Conic, C.  (1975).  Theatres  and auditoriums  (2nd ed.).   
New York: Robert E. Krieger.   

 
 2. หนังสือรวมเรื่อง 
ผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อบทความ.//ใน/ชื่อผู้รวบรวมหรือบรรณาธิการ(ถ้ามี).//ชื่อหนังสือ/ 

(พิมพ์ครั้งที่).//(หน้า/หมายเลขหน้าบทความ).//สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์. 
สุปราณี  แจ้งบ ารุง.  (2546). ปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจ าวัน. ใน สุปราณี   

แจ้งบ ารุง และคณะ, บรรณาธิการ. ปริมาณสารอาหารอ้างอิงท่ีควรได้รับ
ประจ าวันส าหรับคนไทย พ.ศ. 2546 (พิมพ์ครั้งที่ 3).  (หน้า 21-26). กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (รสพ). 
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Cleverdon, R. W.  (1978).  User  evaluation of information retrieval systems.   
In Donald W. King, Ed.  Key papers in the design and evaluation of  
information  systems. (pp. 154-165).  New York: Knowledge Industry. 

 
 3. หนังสือแปล  
ผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อหนังสือแปล.//แปลจาก/ชื่อหนังสือต้นฉบับ.//โดย/ชื่อผู้แปล.// 

(พิมพ์ครั้งที่).//สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์.  
ไพค์, ดักลาส.  (2528). เวียดกง. แปลจาก Vietnamese. โดย ฉลวย พิชัยศรทัต.  

(พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 
สุเทพ จันทรสมศักดิ์, ผู้แปล. (2529). อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์. แปลจาก The method  

of mathematical intuition.  กรุงเทพฯ: ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ. 
Naumov, N. P. (1989). The ecology of animal. Translated by Frederick K.  

Plous. Champaign:  University of Illinois Press. 
 
 4. วิทยานิพนธ์ 
ผู้วิจัย.//(ปีที่วิจัยส าเร็จ).//ชื่อวิทยานิพนธ์.//ระดับวิทยานิพนธ์/ชื่อสาขาวิชา/สังกัดของ 

สาขาวิชา/มหาวิทยาลัย. 
เข็มทอง  ศิริแสงเลิศ.  (2540). การวิเคราะห์ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ 

โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร. ดุษฎีนิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  

ฐิดาภรณ์  เพ็งหนู.  (2543). พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารสตรีที่ส่งผลต่อ 
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.  

Angelova, A. N. (2004). Data pruning. Master's thesis. California Institute of  
Technology, Pasadena, CA. 

Caprette, C. L.  (2005). Conquering the cold shudder: The origin and  
Evolution of snake eyes. Doctoral dissertation.  Ohio State University, 
Columbus, OH. 

 
 
 



 

  

   วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 2 
 

 

120 

 5. รายงานการวิจัย 
ผู้วิจัย.//(ปีที่พิมพ์).//รายงานการวิจัย เรื่อง…//สถานที่พิมพ์:/ผู้จัดพิมพ์. 
เบญจรัตน์ สีทองสุก, และคณะ. (2547). รายงานวิจัยเรื่อง ห้องสมุดมีชีวิต  

ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม . นครปฐม: โปรแกรมวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.  

Suntornpithug, N. (1979). Research report: A study of the evolution of  
teacher training  in Thailand: Toward a model for development.  
Bangkok: Department of Teacher Education. 

 
 6. วารสาร 
ผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์,/เดือน).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร,/ปีท่ี/(ฉบับที่),/เลขหน้าบทความ. 
ประหยัด หงษ์ทองค า. (2544, เมษายน). อ านาจหน้าที่ของรัฐสภาตามบทบัญญัติ 

รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540. รัฐสภาสาร, 49 (4), 1-16. 
Rochester, M. & Vakkari, P. (1998, December). International LIS research: A  

comparison of national trends. IFLA Journal, 24 (12), 166-175. 
 
 7. หนังสือพิมพ์ 
ผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์,/เดือน/วันที่).//ชื่อบทความ.//ชื่อหนังสือพิมพ์,/เลขหน้าบทความ. 
ศิริรัตน์ สาโพธิ์สิงห์. (2543, เมษายน 15). สุขภาพหน้าร้อน ปัญหาที่ป้องกันได้.  

เดลินิวส,์ 5. 
Goodman, D. (1997, March 20). Pavilians of Sanam Chan Palace.  

The Sunday Post, 25-26. 
 
 8. เอกสารประกอบการประชุม อบรม สัมมนา 
ผู้เขียน.//(ปีที่สัมมนา).//ชื่อบทความ.//ใน/ชื่อเรื่องรายงานการประชุม อบรม สัมมนา/ 

(วันที่/เดือน/หน้า/หมายเลขหน้าบทความ).// สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์. 
ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา. (2544). การจัดการเชิงกลยุทธ์. ใน หลักสูตรนักบริหาร 

สถาบันราชภัฏ นบร. รุ่นที่ 4, 5 และ 6  (6-11 พฤษภาคม หน้า 9-22).  
นครปฐม: สถาบันราชภัฏนครปฐม. 
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วิบูลย์  ลี้สวุรรณ.*  (2542). งานฝีมือ ภูมิปัญญาชาวบ้านในทศวรรษหน้า. ใน   
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เทียบ เผ่าด้วง, ผู้ครอบครองหนังสือสมุดไทยขาวเส้นหมึก “สมุดตีรักสา”. (2526).   
 สัมภาษณ์. 26 พฤศจิกายน. 
 
 10. ราชกิจจานุเบกษา 
ชื่อประกาศ หรือแถลงการณ์ หรือพระราชบัญญัติ พระราชก าหนด ข้อบังคับ.// 
 (ปีที่ประกาศ).// ราชกิจจานุเบกษา//(เล่มที่/).//ตอนที่/หน้า/(วันที่/เดือน) 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542. (2542). ราชกิจจานุเบกษา (เล่มที่ 6).   
 ตอนที่ 74 ก (19 สิงหาคม) 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547. (2547).  
 ราชกิจจานุเบกษา (เล่มที่ 121). ตอนพิเศษ 70 ก (12 พฤศจิกายน) 
 
 11. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
  11.1 อินเทอร์เน็ต 
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