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สารจากอธกิารบด ี

 
 

 
 วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นวารสารที่มีคุณภาพด้านวิชาการเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้
ความคิดและพัฒนาการต่างๆที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าวิจัยตลอดจนความเคลื่อนไหวในแง่มุมต่างๆของ
วิทยาการอันหลากหลายโดยเฉพาะอย่างย่ิงในยุคของการเปิดเสรีทางการศึกษาและสามารถเข้าถึงข้อมูลของ
องค์ความรู้อย่างไม่จํากัดน้ันการเผยแพร่บทความทางวิชาการจึงมีความสําคัญมากโดยจะเป็นแหล่งความรู้ที่
ผลักดันให้เกิดการบริการข่าวสารข้อมูลและองค์ความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาในฐานะเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนทางวิชาการได้เล็งเห็นความสําคัญของการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเผยแพร่งานวิชาการจึงได้จัดทําวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนาข้ึนซึ่งถือว่าเป็น
ประโยชน์ต่อวงการศึกษาและเป็นการส่งเสริมศักยภาพของนักวิชาการให้พัฒนาย่ิงย่ิงข้ึนไปด้วย 

 สิ่งที่พึงตระหนักและพัฒนาควบคู่ไปกับวิชาการคือความมีศีลธรรมจรรยาบรรณของความเป็น
นักวิชาการกล่าวคือต้องมีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลอย่างละเอียดถึงแหล่งปฐมภูมิเคารพกติกาและสิทธิของบคุคล
ที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งรายงานผลการวิจัยหรือผลการศึกษาตามความเป็นจริงในเชิงสร้างสรรค์วิพากษ์วิจารณ์อยู่
บนฐานข้อมูลและหลักแห่งเหตุผลที่สําคัญนักวิชาการต้องสามารถนําความรู้น้ันไปพัฒนาประเทศชาติอย่าง
สร้างสรรค์และเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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บทบรรณาธิการ 

 

 วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา ฉบับน้ีเป็น ปีที่ ๑ ฉบับพิเศษ เดือนธันวาคม2559 ทางทีมงานกอง
บรรณาธิการได้จัดพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการ ของนักวิชาการรวมทั้งหมด 8 เรื่อง ตลอดทั้งบท
วิจารณ์หนังสือท้ายเล่ม ซึ่งนักวิชาการแต่ละท่านก็ได้นําเสนอแนวคิด และมุมมองของตนอย่างอิสระ ประกอบ
กับหลักฐานข้อมูลที่น่าเช่ือถือ จึงกล่าวได้ว่าเน้ือหาสาระของวารสารฉบับน้ีมีคุณภาพทางวิชาการอันจะนําไปสู่
การสร้างสรรค์องค์ความรู้ให้แก่ผู้อ่านอย่างเพียงพอ  ประกอบด้วยนักวิชาการดังต่อไปน้ี 

 นายเฉลิมพล  เพชรรักษ์, ดร.อภิชาติ  สังข์ทอง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมราเขียวรักษา
ได้นําเสนอบทความเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการทดลองโดยการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดทดลองคลื่น
น่ิง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5มีเน้ือหาโดยสรุปคือ งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อออกแบบ
และสร้างชุดทดลองคลื่นน่ิงในเส้นเชือกให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาความสามารถในการ
ทดลองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยชุดทดลองคลื่นน่ิงในเส้นเชือก 3) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยชุดทดลองคลื่นน่ิงในเส้นเชือก 4) เพื่อศึกษาความ
พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการทดลองคลื่นน่ิงในเส้นเชือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ที่เรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2558 จํานวน 1 ห้องเรียนมีนักเรียน 
44 คนโดยการเลือกแบบเจาะจงผลการวิจัยพบว่า1) ประสิทธิภาพของชุดการทดลองคลื่นน่ิงในเส้นเชือกที่
สร้างข้ึนมีประสิทธิภาพได้ค่าE1/E2 = 79.25/80.0 เป็นไปตามเกณฑ์80/80 2) ความสามารถในการทดลอง
ของนักเรียนค่าเฉลี่ย3.17 จาก4.00 คิดเป็นร้อยละ79.25 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ60 ที่กําหนด(S.D.= 0.75)  3) 
ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนเรื่องคลื่นน่ิงของนักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย8.0 จากคะแนนเต็ม10.0 คะแนนคิดเป็นร้อยละ
80 สูงกว่าเกณฑ์ 
 
 นายเอกลักษณ์ คนยังและอาจารย์สุรศักด์ิ ชะมารัมย์ได้นําเสนอบทความเรื่องปัจจัยการบริหารท่ี
ส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลตําบล ในเขตอําเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ดมีเน้ือหาโดย
สรุปคือการวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์คือเพื่อศึกษาระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เปรียบเทียบการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และข้อเสนอแนะแนวทางในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีกลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรสังกัดเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมยวดีจังหวัดร้อยเอ็ด
จํานวน 152 คนคํานวณจากสูตรทาโร่ยามาเน่ที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 เครื่องมือที่ในการวิจัยคือ
แบบสอบถามสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าร้อยละค่าเฉลี่ยค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบค่าทีการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุแบบข้ันตอน 
 ผลการวิจัยพบว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมยวดีในภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากผลการเปรียบเทียบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมยวดี
จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลมีความแตกต่างกันทุกด้านอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมยวดีได้แก่ปัจจัยด้านบุคลากรปัจจัยด้านระบบการ
ปฏิบัติงานและปัจจัยด้านโครงสร้างองค์การโดยสามารถอธิบายความแปรปรวนรวมกันได้ร้อยละ 47.10 (R2 = 
0.471) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และข้อเสนอแนะคือควรสรรหาและเลือกสรรบุคลากรด้วย
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ความโปร่งใสเป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้เพื่อจะให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงตาม
สายงาน 

 
พันตํารวจโทพิชศาล พันธุ์วัฒนา ได้นําเสนอบทความเรื่องความผูกพันกับองค์การของพนักงาน

สอบสวนหญิงในพ้ืนท่ีนครบาลมีเน้ือหาโดยสรุปคือบทความวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการที่จะ
อยู่กับองค์การการยอมรับค่านิยมองค์การและการยินยอมปฏิบัติตามบรรทัดฐานองค์การของพนักงาน
สอบสวนหญิงใช้แนวทางการวิจัย 2 ประเภท (1) เชิงปริมาณเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากพนักงาน
สอบสวนหญิงจํานวน 73 รายและ (2) เชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์เจาะลึกกับพนักงานสอบสวนหญิง
ผู้บังคับบัญชาของพนักงานสอบสวนหญิงเพื่อเสริมข้อมูลจากการศึกษาเชิงปริมาณให้มีความสมบูรณ์ย่ิงข้ึนผล
การศึกษาพบว่าพนักงานสอบสวนหญิงมีความเห็นด้วยเป็นอย่างย่ิงต่อการปรารถนาเป็นส่วนหน่ึงขององค์การ
การยินยอมทําตามค่านิยมโดยสมัครใจและการตกลงยอมรับการปฏิบัติด้วยความเต็มใจต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับ
เรื่องประสงค์ทํางานที่องค์การตลอดไปการปฏิบัติตามส่วนใหญ่แม้ไม่ตรงความคิดและการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมให้กลมกลืนที่พนักงานสอบสวนหญิงไม่ค่อยจะเห็นด้วย 

 
อาจารย์วิชชุพงศ์  วรศาสตร์กุล และอาจารย์ณัฐกร  หิรัญโทได้นําเสนอบทความเรื่องวิธีการปักผ้า

ของชาวเขาเผ่าม้งบ้านห้วยทรายเหนือ อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลกมีเน้ือหาโดยสรุปคือบทความน้ีมุ่ง
ศึกษาวิธีการปักผ้าของชาวเขาเผ่าม้งบ้านห้วยทรายเหนืออําเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกผู้เขียนได้ใช้ทฤษฎี
ชาติพันธ์ุวรรณา (Ethnography) มาอธิบายและนําเสนอข้อมูลเชิงพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)  
ในการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญในท้องถ่ินและการวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการศึกษาต่างๆและ
ที่มาของการปักผ้าชาวเขาเผ่าม้งบ้านห้วยทรายเหนือจากการสัมภาษณ์นางหมีแซ่หว้าได้กล่าวว่าชาวเขาเผ่าม้ง
มีวิธีการปักผ้าอยู่ 3 ประเด็นดังน้ี 1)วิธีการปักผ้าเกิดจากแรงบันดาลใจทางด้านศาสนาและประวัติศาสตร์คือ
การปักผ้าที่เกิดมาจากความเช่ือที่ชาวเขาเผ่าม้งนับถือและตํานานทางประวัติศาสตร์ของชนเผ่าตัวเองเช่นลาย
ปักบันไดฟ้าเป็นลายที่ชาวเขาเผ่าม้งเช่ือว่าสื่อถึงวิญญาณบรรพบุรุษที่ตายไปแล้วจากบนฟ้ามาสู่ลูกหลานของ
ตนเองที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นต้น  2)วิธีการปักผ้าเกิดแรงบันดาลใจจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ 3.วิธีการลาย
ปักที่เกิดจากรูปทรงเลขาคณิตคือลายที่เกิดจากรูปทรงเลขาคณิตในลายน้ีจะเป็นลายที่เกิดจากธรรมชาติแต่ว่า
เขาแบ่งตามที่เกิดที่มีลักษณะเป็นภูเขาและพื้นที่ที่อาศัยอยู่เช่นลายปักสี่เหลี่ยมคู่เป็นลายที่มีวิธีการปกัจากพืน้ที่
และสื่อถึงการครองคู่ชีวิตที่แต่งงานแล้วให้อยู่จนแก่ตายหรือเป็นการช่วยกันของคนในหมู่บ้านและคนใน
หมู่บ้านอื่นๆอีกด้วยดังน้ันการปักผ้าถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาวเขาเผ่าม้งที่มีการดูและรกัษาสบื
ทอดและพัฒนาอย่างต่อเน่ืองเหมาะสมเป็นเวลามาช้านานจนถึงปัจจุบันน้ี 

 
 อาจารย์อารีรัตน์ แก้วประดิษฐ์ และนางสาวพนิตฐา วงษ์เพชรได้นําเสนอบทความเรื่องบทเรียน

มัลติมีเดียรายวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยใช้แนวคิดการจัดการเรียนรู้ของกานเย
มีเน้ือหาโดยสรุปคืองานวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)เพื่อพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย วิชาการสื่อสารข้อมูล
และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เรื่องแบบจําลองเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการเช่ือมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ โดยใช้การแนวคิดการจัดการเรียนรู้ของกานเย 2)เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เรื่องแบบจําลองเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการ
เช่ือมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยใช้การแนวคิดการจัดการเรียนรู้ของกานเย 3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
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นักศึกษาที่มีต่อบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่องแบบจําลองเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการเช่ือมต่อเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ โดยใช้การแนวคิดการจัดการเรียนรู้ของกานเย ดําเนินงานวิจัย โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
นักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจํานวน 35 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือก
แบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1)บทเรียนมัลติมิเดีย เรื่องแบบจําลองเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
การเช่ือมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2)แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนมัลติมิเดีย เรื่องแบบจําลอง
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการเช่ือมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผลการวิจัยพบว่า 1)บทเรียนมัลติมีเดียทีส่รา้งข้ึน
ตามแนวคิดของกานเย สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและมียืดหยุ่นมากกว่าบทเรียนมัล
ติมิเดียแบบปกติ 2)ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาที่ศึกษาด้วยบทเรียนมัลติมิเดีย เรื่องแบบจําลอง
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการเช่ือมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3)ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้งานบทเรียนมัลติมิเดีย 
เรื่องแบบจําลองเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการเช่ือมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อยู่ในระดับ “มาก” ซึ่งมี
ค่าเฉลีย่ (X)  เท่ากับ 4.45 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 0.55 

 นางสาวบังอร เหล่าป่ินเพชร และ ดร.ปวิช ผลงามได้นําเสนอบทความเรื่องการศึกษาความพึง
พอใจการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารมหาวิทยาลัย ของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยามีเน้ือหาโดยสรุปคือการวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจการใช้ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและ
เปรียบเทียบความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยของนิสิตและบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ บุคลากรและนิสิต รวม
ทั้งสิ้น 32,115 คน โดยแบ่งตามเพศ สถานภาพ และระบบสารสนเทศที่ใช้งาน โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
ได้ จํานวน 400 คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี มีแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูล
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และตอนที่ 2 ความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
มห า วิทย าลั ย ขอ ง นิ สิ ตแล ะบุ คล ากร มหา วิทยาลั ย ร าช ภัฏบ้ านส ม เ ด็จ เ จ้ าพ ร ะย า  โ ดยแบ่ ง
ออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการใช้บริการระบบสารสนเทศ ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ และ
ด้านการประมวลผลและความปลอดภัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก ่การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ ยง เบนมาตรฐานผลการ วิจัย  พบว่า ความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศเพื่ อการบริหาร
มหาวิทยาลัย สําหรับบุคลากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 55.00 มีสถานภาพเป็นเจ้าหน้าที่  ร้อย
ละ 48.30 สําหรับนิสิต/นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 63.90 มีสถานภาพเป็นนิสิต (ภาคปกติ) ร้อย
ละ 67.90 เมื่อพิจารณาในทุกด้านของความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
มหาวิทยาลัยของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระหว่างเพศ สถานภาพ และ
ระบบสารสนเทศที่เข้าใช้งาน พบว่า มีความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยในแต่
ละด้านไม่แตกต่างกัน 

 

 อาจารย์ ดร.กัมปนาท  คูศิริรัตน์ และอาจารย์ ดร.นุชรัตน์  นุชประยูรได้นําเสนอบทความเรื่อง 
แนวทางการพัฒนาบทเรียนแสวงรู้เพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์มีเน้ือหาโดยสรุปคือ บทความวิชาการน้ีมี
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วัตถุประสงค์เพื่อนําเสนอแนวทางการพัฒนาบทเรียนแสวงรู้เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยผู้เขียนได้จดัทาํ
การสังเคราะห์วิเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียนแสวงรู้และความคิดสร้างสรรค์โดยการจัด
สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ของผู้เรียนและกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการแสวงหาความรู้ที่ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นฐานในการปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนบนแหล่งความรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตออกแบบวางแผนการ
เรียนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนําทักษะการค้นหาสารสนเทศไปใช้ในการค้นหาข้อมูลที่ผู้สอนจัดไว้ให้และมี
กระบวนการข้ันตอนที่ผู้เรียนมีปฎิสัมพันธ์ร่วมเพื่อช่วยส่งเสริมข้ันคิดวิเคราะห์สังเคราะห์แก้ไขปัญหาของ
ผู้เรียนเพื่อส่งเสริมบทบาทของการรู้สารสนเทศเพื่อเน้นให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ 
 

อาจารย์สุรศักด์ิ ชะมารัมย์   ได้นําเสนอบทความเรื่อง แนวทางในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐเพ่ือนําไปสู่การเป็นองค์การท่ีมีขีดสมรรถนะสูงมีเน้ือหาโดยสรุปคือ บทความฉบับน้ี ผู้เขียน
ต้องการช้ีให้เห็นถึงการบริหารงานภาครัฐที่เปลี่ยนแปลงจากการบริหารงานที่เน้นโครงสร้างองค์การในแนวด่ิง
มาสู่รูปแบบองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงเป็นประการแรก ประการต่อมาได้อธิบายให้เห็นถึงความหมาย ความ
เป็นมา และองค์ประกอบขององค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงตลอดจนแนวทางสําคัญในการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐสูอ่งค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง ซึ่งประกอบด้วย 5 ประการคือ ภาวะผู้นําการ
เปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์กรโครงสร้างและระบบองค์กรพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร และการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และคณะทํางานด้านการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐของหน่วยงานภาครัฐสามารถนําไปปรับใช้ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของหน่วยงาน
ตนไปสู่การเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงที่ประสบผลสําเร็จต่อไป 
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The Development of the Ability in Science Experiment of 11th Grade 
Students by Learning through the Standing Wave Experimental Package 
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บทคัดยอ่ 
 

 วัตถุประสงค์การวิจัย 1) เพื่อออกแบบและสร้างชุดทดลองคลื่นน่ิงในเส้นเชือกให้มีประสิทธิภาพตาม

เกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาความสามารถในการทดลองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยชุด

ทดลองคลื่นน่ิงในเส้นเชือก 3) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วย

ชุดทดลองคลื่นน่ิงในเส้นเชือก 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการทดลองคลื่นน่ิงในเส้นเชือก

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาคเรียนที่ 1 

ปีการศึกษา 2558 จํานวน 1 ห้องเรียนมีนักเรียน 44 คนโดยการเลือกแบบเจาะจง 

 ผู้วิจัยจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้หน่วยคลื่นกลประกอบด้วย7แผนใช้เวลาทั้งหมด36 

ช่ัวโมงโดยให้นักเรียนปฏิบัติการทดลองตามชุดทดลองคลื่นน่ิงที่ออกแบบและสร้างข้ึนแล้วรวบรวมรายงานการ

ทดลองประเมินความสามารถในการทดลองของนักเรียนด้วยแบบประเมินความสามารถในการทดลองและ

ประเมินผลสัมฤทธ์ิด้วยแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้นําคะแนนจากการประเมินมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับ

เกณฑ์ที่กําหนดคือร้อยละ60 นักเรียนประเมินความพึงพอใจที่มีต่อชุดการทดลองนําผลการประเมินความพึง

พอใจชุดการทดลองคลื่นน่ิงในเส้นเชือกของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างไปวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติเพื่อศึกษา

ความพึงพอใจต่อชุดการทดลองคลื่นน่ิงในเส้นเชือก 

 ผลการวิจัยพบว่า1) ประสิทธิภาพของชุดการทดลองคลื่นน่ิงในเส้นเชือกที่สร้างข้ึนมีประสิทธิภาพได้

ค่าE1/E2 = 79.25/80.0 เป็นไปตามเกณฑ์80/80 2) ความสามารถในการทดลองของนักเรียนค่าเฉลี่ย3.17 

จาก4.00 คิดเป็นร้อยละ79.25 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ60 ที่กําหนด(S.D.= 0.75)  3) ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนเรื่อง

คลื่นน่ิงของนักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย8.0 จากคะแนนเต็ม10.0 คะแนนคิดเป็นร้อยละ80 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ60 

ที่กําหนด(S.D.=1.16)  4) ความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดการทดลองคลื่นน่ิงที่สร้างข้ึนมีค่าเฉลี่ย4.28  จาก

5.00  ซึ่งมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 
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Abstract 
 

The research’ objectives are: 1) To design and build the Standing Wave Experimental 

Package Performance criteria 80/80 2) To conduct a study and develop 11th Grade 

Students’ ability in Science Experiment by learning through the Standing Wave Experimental 

Package 3) To analyze the results of 11th Grade Students who undergone learning through 

the Standing Wave Experimental Package 4) To analyze the satisfaction level of students 

with the Standing Wave Experimental Package. The respondents for the research were 

determined through purposive sampling. They were 44 students in the 11th Grade at 

Assumption Samutprakarn School taking up Science and Math on the 1st Semester academic 

year 2558. 

The research was conducted with 44 students learning from a lesson plan conducted 

to orient students to an experiment of mechanical waves it consisted of 7 lesson plans. It 

took 36 hours in total. It consisted of letting students do trial experiments on the 

mechanical waves   designed and built for the purpose of the research. After which, 

experiments were compiled and a report was formed for the purpose of doing a trial 

evaluation by assessing the ability of the students in the experiments.  The results of the 

tests were then assessed. The scores from the assessment were analyzed and compared 

with the criteria of 60%. The students’ satisfaction level was then assessed and evaluated 

through statistical analysis. 

The results showed that 1) The performance of the Standing Waves Experimental 
Package has an acceptable performance, wherein the E1/ E2 = 79.30/80.00 criteria 80/80 2) 
The ability in Science Experiment of students consisted of 3 factors: planning, experimenting, 
and presentation. Overall, the average was 3.17 from 4.00 or 79.25% higher than the 
threshold set at 60% (S.D. =0.75) 3) The tests of 11th Grade Students who learned through 
the Standing Wave Experimental Package resulted to an average score of 8.0 points out of a 
full 10 points or 80 % higher than the threshold set at 60% (S.D.=1.16) 4) The satisfaction 
level of students with the Standing Wave Experimental Package consisted of two aspects: 
the physical characteristics and applications. Overall, satisfaction level resulted in an average 
of 4.28 out of 5.00, which translated to the set verbal interpretation of “Good”. 
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บทนํา 

การศึกษาค้นคว้าด้วยวิธีการทดลองน้ันมีความจําเป็นในการเรียนวิทยาศาสตร์ การทดลองทาง
วิทยาศาสตร์ (Science experiment) เป็นกิจกรรมที่ตอบสนองต่อธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กการทดลอง
ทางวิทยาศาสตร์ช่วยสร้างลักษณะนิสัยการเรียนรู้อย่างมีกระบวนการส่งเสริมให้เด็กคิดอย่างมีระบบและศึกษา
สิ่งต่างๆด้วยการนําเอาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้เป็นสิ่งกระตุ้นพัฒนาการเรียนรู้และส่งเสริม
พัฒนาการทุกด้านของเด็ก(นิติธร, 2557 : 3) สอดคล้องกับแนวคิดของ จอห์น ดิวอี้ (John Dewey) ที่กล่าวว่า
ประสบการณ์สําหรับเด็กเกิดข้ึนได้ต้องใช้ความคิดและการลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆการทดลอง และการ
ค้นพบด้วยตนเอง ทักษะการทดลองเป็นความชํานาญในการจัดกระบวนการปฏิบัติกับตัวแปรต่างๆเพือ่ทดสอบ
สมมติฐานที่เกิดข้ึนโดยเฉพาะวิชาฟิสิกส์ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่คิดว่าเป็นวิชาที่ยากที่จะเรียนรู้และการ
จินตนาการให้เห็นภาพที่ชัดเจนและจากประสบการณ์สอนฟิสิกส์ของผู้วิจัยพบว่านักเรียนมีความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนในเรื่องของคลื่นน่ิงจากการถามนักเรียนว่าคลื่นน่ิง(Standing  Wave) คืออะไร นักเรียนส่วนใหญ่
จะตอบว่า คลื่นที่อยู่น่ิงๆ ไม่มีการเคลื่อนที่ แต่ความจริงแล้วคลื่นน่ิง(Standing  Wave) คือปรากฏการณ์การ
แทรกสอด(Interference)ของคลื่นที่มีลักษณะเหมือนกันทุกประการทั้งความถ่ี(Frequency)แอมพลิจูด
(Amplitude) ความยาวคลื่น(Wave Length) และความเร็ว(Speed)เท่ากัน เคลื่อนที่สวนทางกัน ถ้าบริเวณ
หน่ึงคลื่นรวมกันก็จะรวมกันตลอดและถ้าบริเวณหน่ึงคลื่นหักล้างกันก็จะหักล้างกันตลอดทําให้เกิดตําแหน่งปฏิ
บัพ(Anti Node)และบัพ(Node) อยู่ซ้ําที่เดิมตลอดเวลา(ธรรมสถิต, 2557 : 41) จึงพบว่าเป็นการยากที่จะ
อธิบายการเกิดคลื่นน่ิงให้นักเรียนเข้าใจและเห็นภาพชัดเจนเกี่ยวกับเวลาการสั่นของอนุภาคตัวกลางครบรอบ
เท่ากับเวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ครบหน่ึงลูกคลื่นหรือเรียกว่า คาบ(Period) แอมพลิจูดของคลื่นเป็นสองเท่าของ
แอมพลิจูดคลื่นแต่ละขบวนมารวมกัน 

 
 ดังน้ันการเรียนการสอนเรื่องคลื่นน่ิงเป็นเรื่องยากจําเป็นต้องใช้ชุดทดลองเพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นและ
ปฏิบัติจริงจึงจะเข้าใจได้ง่ายข้ึน แต่พบว่าชุดทดลองคลื่นน่ิงบนเส้นเชือกที่ขายในประเทศไทยประมาณร้อยละ 
90 ข้ึนไปเป็นเครื่องมือที่ไม่สมบูรณ์ ปรับเปลี่ยนความถ่ีไม่ได้ ทําให้ผลที่แสดงจากการทดลองไม่ตรงกับทฤษฎี
(ทนง,2555: 3)  ดังน้ันจึงมีผู้พยายามสร้างอุปกรณ์และแบบจําลองการศึกษาคลื่นน่ิงในเส้นเชือกที่ผ่านมาเพื่อ
อธิบายการเกิดคลื่นน่ิงในเส้นเชือกตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551  ที่ทาง
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ใช้อยู่คือ ชุดสาธิตคลื่นน่ิงในเส้นเชือกรุ่น H00211 จากบริษัทEIS ชุดคลื่นน่ิง
ในเส้นเชือกน้ีใช้อุปกรณ์ที่ประกอบด้วยเชือกยาวประมาณ 1 เมตรผูกติดกับเครื่องกําเนิดคลื่นความถ่ีหน่ึง
ปลายอีกด้านผูกกับตาช่ังสปริงที่ตรึงแน่นไว้กับที่(ใช้ดึงวัดแรงตึงเชือก)และมีเสกลวัดความยาวคลื่น เมื่อเปิด
สวิตซ์เครื่องกําเนิดคลื่น  สังเกตคลื่นที่เกิดข้ึน วัดความยาวคลื่นแล้วเปลี่ยนความตึงเชือกโดยการดึงตาชั่ง
สปริงสังเกตผลที่เกิดข้ึน จากอุปกรณ์ชุดน้ีนักเรียนจะได้ความรู้ความเข้าใจดีว่าลักษณะคลื่นน่ิงเกิดจากการ
สะท้อนของคลื่นมาแทรกสอดกันจนเกิดเป็นลูป สามารถหาความยาวคลื่นได้ รู้ความสัมพันธ์ระหว่างความตึง
เชือกกับจํานวนลูป ข้อจํากัดคือไม่สามารถวัดทักษะการทดลองของนักเรียนได้เน่ืองจากเป็นชุดทดลอง
สําเร็จรูปนักเรียนเพียงเสียบปลั๊กเปิดเครื่องเท่าน้ันและอุปกรณ์ชํารุดได้ง่าย ขนาดใหญ่นํ้าหนักมาก ขนย้ายไม่
สะดวกและราคายังสูง ซึ่งทางโรงเรียนต้องใช้งบประมาณจํานวนมากและบางโรงเรียนอาจจะไม่สามารถ
จัดซื้อได้ 



วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา  4 ปีที่ 1 ฉบับพิเศษ เดือนธันวาคม 2559 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยเห็นว่าชุดทดลองมีความสําคัญและมีประโยชน์ต่อการศึกษาเรื่องคลื่นน่ิง
ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ แต่ยังพบข้อจํากัดในการคํานวณหา
ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง ราคายังแพงและสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าผู้วิจัยจึงสนใจที่จะทําการศึกษาและออกแบบสร้าง
ชุดทดลองคลื่นน่ิงในเส้นเชือกเพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้เรื่องคลื่นน่ิงข้ึน เพื่อนักเรียนจะได้ฝึก
ทักษะกระบวนการทดลอง ได้ทําการทดลองและวิเคราะห์หาความยาวคลื่น ความถ่ี ความสัมพันธ์ของแรงตึง
เชือกกับการเกิดคลื่นน่ิงในเส้นเชือก สามารถแสดงให้เห็นแนวบัพและปฏิบัพได้ชัดเจนและสามารถนําผลการ
ทดลองเปรียบเทียบกับทฤษฎี การคํานวณปริมาณต่างๆ ได้ ทั้งน้ีเพื่อเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนมัธยมศึกษา
ต่างๆ ที่จะสามารถทําอุปกรณ์ชุดน้ีได้เองเพราะมีราคาถูกหรือสามารถประยุกต์อุปกรณ์ที่มีอยู่แล้วในโรงเรียน
มาใช้ให้เกิดประโยชน์มากข้ึน 
  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

     1. เพื่อออกแบบและสร้างชุดทดลองคลื่นน่ิงในเส้นเชือกให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

     2. เพื่อศึกษาความสามารถในการทดลองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยชุดทดลองคลื่น
น่ิงในเส้นเชือก 

     3. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยชุดทดลองคลื่นน่ิง
ในเส้นเชือก 

4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการทดลองคลืน่น่ิงในเส้นเชือก 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 งานวิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถในการทดลองโดยการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดทดลองคลื่นน่ิง

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยนํามากําหนด

เป็นกรอบแนวคิดการวิจัย(Conceptual Framework) ประกอบด้วยตัวแปรต้น (Independent Variables) 

ตัวแปรตาม  (Dependent Variables) ได้ดังน้ี 

ตัวแปรตน้    ตัวแปรตาม 

 

   

 

 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.ประสิทธิภาพของชุดทดลองคล่ืนน่ิงในเส้นเชือก 

2. ความสามารถในการทดลองเรื่องคล่ืนน่ิงของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 

3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องคล่ืนน่ิงของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5  

4.ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดทดลองคล่ืนน่ิงใน
เส้นเชือก 

 

การจัดการเรียนรู้ด้วยชุด

ทดลองคล่ืนน่ิงในเส้นเชือก 



ปีที่ 1 ฉบับพิเศษเดือนธันวาคม 2559 5 วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

 

  1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีคือนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ศึกษาแผนการเรียน

วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช  2551 สถาบันส่งเสริมการ

สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงศึกษาธิการ(สสวท)โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการปีการศึกษา 

2558 จํานวน 4 ห้อง มีนักเรียนทั้งหมด 178  คน 

    1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีคือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอัสสัมชัญ

สมุทรปราการที่เรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตรภ์าคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2558  จํานวน 1 ห้อง 

มีนักเรียน 44 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง 

2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย    

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีประกอบด้วย แบบประเมินคุณภาพชุดทดลองคลื่นน่ิงในเส้นเชือกโดย

ผู้เช่ียวชาญ  แบบประเมินความสามารถในการทดลองเรื่องคลื่นน่ิง แบบประเมินความพึงพอใจชุดทดลองคลื่น

น่ิงในเส้นเชือกของนักเรียน  แบบทดสอบผลการเรียนรู้เรื่องคลื่นน่ิงและชุดการทดลองคลื่นน่ิงในเส้นเชือกที่

ออกแบบและสร้างข้ึนอุปกรณ์การทดลองประกอบด้วย 

     1. เชือกไส้เทียน      2  เมตร    

     2. เครื่องช่ังนํ้าหนักดิจิตอล     1 เครื่อง 

     3. รอก       1  อัน 

     4. ตลับเมตร       1  อัน 

     5.ขาต้ัง       2  อัน 

     6. ลูกตุ้มนํ้าหนักขนาด   30  กรัม    10  ลูก 

     7. ไม้บรรทัดเหล็ก ขนาด 15  และ  30  เซนติเมตรอย่างละ  1  อัน 

     8. มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 9 โวลต์ พร้อมแบตเตอรี ่  1  อัน 

     9. กระดาษกาวสองหน้า     1  ม้วน 



วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา  6 ปีที่ 1 ฉบับพิเศษ เดือนธันวาคม 2559 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ประกอบเป็นชุดทดลองดังรปู 

 

3. วิธกีารดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 

   การเก็บรวบรวมข้อมลูดําเนินการตามข้ันตอนดังน้ี 

3.1 ผู้วิจัยดําเนินการจัดการเรียนรู้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างจํานวน 44 คน ตามแผนจัดการการ

เรียนรู้ที่เน้นกระบวนการทดลองหน่วยคลื่นกลที่ใช้อยู่ในโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ประกอบด้วย 7 แผน

จัดการเรียนรู้แผนละ 4 ช่ัวโมงและแผนที่ 7 มี 12 ช่ัวโมง ใช้เวลาทั้งหมด 36 ช่ัวโมง 

3.2 ให้นักเรียนปฏิบัติการทดลองตามชุดการทดลองคลื่นน่ิงแล้วสังเกตและรวบรวมรายงานการ

ทดลองของนักเรียนเพื่อประเมินการทดลองของนักเรียน 

3.3 นําคะแนนจากการประเมินในข้อ 3.2 มาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กําหนดคือ ร้อยละ 

80 เพื่อใช้วิเคราะห์ประสิทธิภาพของชุดทดลอง 

3.4 ผู้วิจัยประเมินความสามารถในการทดลองของนักเรียนด้วยแบบประเมินความสามารถในการ

ทดลองและทดสอบวัดผลการเรียนรู้เรื่องคลื่นน่ิง 

3.5 นําคะแนนจากการประเมินในข้อ 3.4 มาวิเคราะหเ์ปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กําหนดคือ ร้อยละ 60 

3.6 ให้นักเรียนประเมินความพึงพอใจต่อชุดการทดลองคลื่นน่ิง 

3.7 นําผลการประเมินความพึงพอใจชุดทดลองคลื่นน่ิงในเส้นเชือกของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างไป

วิเคราะห์เพื่อหาค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กําหนด 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

   การวิเคราะห์ข้อมูลดําเนินการตามข้ันตอนต่อไปน้ี 

รอก 

ไม้บรรทัด 

ขาตั้ง 

แบตเตอร่ี 9 โวลต ์

มอเตอร์แบบสั่น 

เชือก 

ลูกตุ้ม 



ปีที่ 1 ฉบับพิเศษเดือนธันวาคม 2559 7 วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

 

   4.1 การวิเคราะห์หาคุณภาพชุดทดลองและใบกิจกรรมโดยผู้วิจัย 

 1) ตรวจสอบคุณภาพของชุดทดลองคลื่นน่ิงในเส้นเชือกที่สร้างข้ึน โดยการแบ่งการทดสอบเป็น 4 

ส่วน คือ  

  ส่วนที่ 1 นําชุดทดลองคลื่นน่ิงในเส้นเชือกที่สร้างข้ึนมาทําการทดลองตอนที่ 1 แล้วหา

ค่าความถ่ีของคลื่นน่ิงในเส้นเชือก 

  ส่วนที่ 2 นําชุดทดลองคลื่นน่ิงในเส้นเชือกที่สร้างข้ึนมาทําการทดลองตอนที่ 2 แล้วหา

ค่าความถ่ีของคลื่นน่ิงในเส้นเชือก 

  ส่วนที่ 3 นําผลการทดลองจากทั้งสองส่วนแรกมาเปรียบเทียบกัน โดยผลการเปรียบเทียบ

ต้องมรี้อยละความแตกต่างไม่เกินร้อยละ 5  

  ส่วนที่ 4 จากผลการทดลองนําข้อมูลมาหาค่าอัตราเร็วคลื่นและความถ่ีคลื่นบนเส้นเชือกจาก 

2 วิธีแล้วนําค่ามาเปรียบเทียบกัน โดยอัตราเร็วและความถ่ีคลื่นบนเส้นเชือกจากทั้ง 2 วิธีต้องมีค่าใกล้เคียงกัน 

4.2 การวิเคราะห์การประเมินคุณภาพชุดทดลองคลื่นน่ิงในเส้นเชือก 

  1) การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบคุณภาพของชุดทดลองคลื่นน่ิงในเส้นเชือกที่สร้างข้ึนทํา

โดยนําคะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 3ท่านมาหาค่าเฉลี่ย(푥̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) การ

คํานวณค่าเฉลี่ยดังกล่าวประเมินจากความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญใน 4 ด้านโดยความหมายของการประเมิน

คุณภาพที่สอดคล้องกับคะแนนเฉลี่ยเป็นดังน้ี 

คะแนนเฉลี่ย 0.00 – 0.50 การประเมินคุณภาพอยู่ในระดับใช้ไม่ได้ 

คะแนนเฉลี่ย 0.51 – 1.50 การประเมินคุณภาพอยู่ในระดับต้องปรับปรุง 

คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 การประเมินคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ 

คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 การประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดี 

คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.00 การประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 

     4.3 การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดทดลอง 

 หาประสทิธิภาพของชุดการทดลองโดยใช้เกณฑ ์E1/E2  เกณฑ์ที่ใช้คือ 80/80 โดยใช้เกณฑ์

ตามชัยยงค์พรหมวงศ์(2556 : 11) เกณฑ์ประสิทธิภาพของชุดทดลองทีผ่ลิตได้น้ันกําหนดไว้ 3 ระดับ 

 



วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา  8 ปีที่ 1 ฉบับพิเศษ เดือนธันวาคม 2559 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

1) สูงกว่าเกณฑ์เมือ่ประสทิธิภาพของชุดทดลองสงูกว่าเกณฑ์ที่ต้ังไว้มีค่าเกินร้อยละ2.5ข้ึนไป 

2) เท่ากับเกณฑ์เมื่อประสิทธิภาพของชุดทดลองเท่ากับหรือสูงกว่าเกณฑ์ที่ต้ังไว้ไม่เกินร้อยละ2.5 

3) ตํ่ากว่าเกณฑ์เมื่อประสทิธิภาพของชุดทดลองตํ่ากว่าเกณฑ์แต่ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ2.5 ถือว่า

ยังมีประสิทธิภาพที่ยอมรับได้  

     4.4 การวิเคราะห์การประเมินความสามารถในการทดลองเรื่องคลื่นน่ิง 

         1) นําคะแนนการประเมินความสามารถในการทดลองของนักเรียน 44 คน มาหาค่าเฉลี่ยและ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 2) นําคะแนนเฉลี่ยมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์โดยกําหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการแปลความหมายของการ

ประเมินความสามารถในการทดลองเรื่องคลื่นน่ิงออกเป็น 4 ระดับ ตามสมศักด์ิ ภู่วิภาดาวรรธน์ แล้วเทียบเปน็

คะแนนร้อยละ ตามเกณฑ์ประเมินของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการโดยนักเรียนต้องได้คะแนนร้อยละ 60 

ข้ึนไป หรือคะแนนเฉลี่ย 2.4 ข้ึนไป จากคะแนนเต็ม 4 คะแนน  

4.5 การวิเคราะห์ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

1) หลังจากจัดการเรียนรู้เรื่องคลื่นน่ิงโดยใช้ชุดทดลองที่จัดทําข้ึนแล้วให้นักเรียนทําแบบทดสอบ
วัดผลการเรียนรู้จํานวน 10 ข้อ 10 คะแนน  

2) เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนเป็น 100 คะแนน  และแปลความหมายการให้ระดับผล

การเรียนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ในการตัดสินเพื่อให้ระดับผลสัมฤทธ์ิการเรียน

โดยใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนเป็น 8 ระดับ ดังน้ี 

ผลสัมฤทธ์ิการเรียนตํ่ากว่าเกณฑ์ข้ันตํ่า       ได้คะแนนตํ่ากว่าร้อยละ   50    

ผลสัมฤทธ์ิการเรียนผ่านเกณฑ์ข้ันตํ่าที่กําหนด  ได้คะแนนร้อยละ     50-54    

ผลสัมฤทธ์ิการเรียนพอใช้                         ได้คะแนนร้อยละ     55-59    

ผลสัมฤทธ์ิการเรียนน่าพอใจ                     ได้คะแนนร้อยละ     60-64    

ผลสัมฤทธ์ิการเรียนค่อนข้างดี                     ได้คะแนนร้อยละ     65-69    

ผลสัมฤทธ์ิการเรียนดี                               ได้คะแนนร้อยละ     70-74    

ผลสัมฤทธ์ิการเรียนดีมาก                          ได้คะแนนร้อยละ     75-79    

ผลสัมฤทธ์ิการเรียนดีเย่ียม                         ได้คะแนนต้ังแต่ร้อยละ    80   ข้ึนไป 

4.6 การวิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจชุดทดลองคลื่นน่ิงในเส้นเชือกของนักเรียน 

         1) นําคะแนนการประเมินความพึงพอใจชุดทดลองคลื่นน่ิงในเส้นเชือกของนักเรียน 44 คน มา

หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน กําหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการแปลความหมายของการประเมินคุณภาพชุด

ทดลองคลื่นน่ิงในเส้นเชือกออกเป็น 5 ระดับตามปรียา อนุพงษ์องอาจ(2554)   ดังน้ี 



ปีที่ 1 ฉบับพิเศษเดือนธันวาคม 2559 9 วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

 

คะแนนเฉลี่ย 4.50 - 5.00 แสดงว่ามีความพึงพอใจระดับ  ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.50 - 4.49 แสดงว่าคุณภาพระดับ     ดี 

คะแนนเฉลี่ย 2.50 - 3.49 แสดงว่ามีความพึงพอใจระดับ  พอใช้ 

คะแนนเฉลี่ย 1.50 - 2.49 แสดงว่ามีความพึงพอใจระดับ ปรับปรงุ 

คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.49 แสดงว่ามีความพึงพอใจระดับ ใช้ไม่ได้ 

 

   4.6 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

เมื่อรวบรวมข้อมูลจากผลการทดลองและแบบสอบถามมาได้แล้วผู้วิจัยนํามาวิเคราะห์ผลดังน้ี 

 1) ข้อมูลจากแบบประเมินคุณภาพชุดการทดลองนํามาวิเคราะห์ผลวิเคราะห์การประเมิน

คุณภาพของชุดทดลองคลื่นน่ิงในเส้นเชือกจากผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพทั่วไปลักษณะการใช้

งาน การจัดสร้างการบํารุงรักษาและการซ่อมแซมและความเหมาะสมในการนําไปใช้ประกอบการเรียนการ

สอน จากมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) โดยใช้วิธีหาค่าเฉลี่ย(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) 

และสรุปเกณฑ์การให้คะแนนโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 

 2) คํานวณหาประสิทธิภาพในการหาประสิทธิภาพของชุดทดลองโดยใช้เกณฑ์ E1/E2เป็น

วิธีการที่สามารถช้ีวัดประสิทธิภาพของชุดทดลองได้โดยใช้สูตรต่อไปน้ี 

 

                              

 

โดย     E1คือ คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละจากการปฏิบัติการทดลองระหว่างเรียน 

                      ∑X1คือ คะแนนรวมของผู้เรียนจากการปฏิบัติการทดลองระหว่างเรียน 

                      A    คือคะแนนเต็มของการปฏิบัติการทดลอง 

                      N    คือจํานวนผูเ้รียน 

                                                              

 

1001
1 x

NxA
X

E ∑=

1002
2 x

NxB
X

E ∑=



วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา  10 ปีที่ 1 ฉบับพิเศษ เดือนธันวาคม 2559 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

โดยที่   E2คือ คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละจากการทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้หลังเรียน 

                      ∑X2  คือคะแนนรวมของผู้เรียนจากการทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู ้           

B     คือ คะแนนเต็มของการสอบวัดผลการเรียนรู ้

N คือ จํานวนผู้เรียน 

         

 3) ข้อมูลจากแบบประเมินความสามารถในการทดลองนํามาวิเคราะห์ผล วิเคราะห์การ

ประเมินความสามารถในการทดลองเรื่องคลื่นน่ิงของนักเรียนเกี่ยวกับการวางแผนการทดลอง การ

ปฏิบัติการทดลองและการนําเสนอ จากมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) โดยใช้วิธีหาค่าเฉลี่ย

(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) และสรุปเกณฑ์การให้คะแนนเป็นร้อยละโดยใช้โปรแกรม

สําเร็จรูป SPSS 

 

คะแนนร้อยละ    =  
∑ 	 × 100 

โดยที่  ∑푥    =    คะแนนเฉลี่ย 

                                                          N        =    คะแนนเต็ม 

 4)ข้อมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจชุดการทดลองคลื่นน่ิงในเส้นเชือกนํามาวิเคราะห์ผล 

วิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจของชุดทดลองคลื่นน่ิงในเส้นเชือกจากนักเรียนเกี่ยวกับลักษณะทาง

กายภาพและการนําไปใช้ จากมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) โดยใช้วิธีหาค่าเฉลี่ย(Mean) ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) และสรุปเกณฑ์การให้คะแนนโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 

 

ผลการวิจัย  

1. ประสิทธิภาพของชุดทดลองคลื่นน่ิงในเส้นเชือกท่ีสร้างขึ้นจากการตรวจสอบประสิทธิภาพของ

ชุดทดลองคลื่นน่ิงในเส้นเชือกที่สร้างข้ึนสรุปได้ว่าชุดทดลองคลื่นน่ิงในเส้นเชือกที่สร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ

สามารถใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนคลื่นน่ิงในเส้นเชือกในโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการได้เน่ืองจากได้ค่า 

E1 = 79.25 ซึ่งตํ่ากว่าเกณฑร์้อยละ0.75แต่ยังไม่ตํ่ากว่าร้อยละ2.5 ถือว่ายังมีประสิทธิภาพที่ยอมรับได้และหา

ค่า E2  = 80.00 ซึ่งเท่ากับเกณฑ์ที่กําหนด ดังน้ันได้ค่า E1/E2 = 79.25/80.00  เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 

2. ความสามารถในการทดลองเรื่องคลื่นน่ิงของนักเรียน 

ความสามารถในการทดลองเรื่องคลื่นน่ิงของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการทดลองโดยมีผลสรุปคือ 

ความสามารถในการทดลองเรื่องคลื่นน่ิงของนักเรียนทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ด้านการวางแผนการทดลอง การ



ปีที่ 1 ฉบับพิเศษเดือนธันวาคม 2559 11 วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

 

ปฏิบัติการทดลองและการนําเสนอ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 3.17 จาก 4.00 คิดเป็นร้อยละ 79.25 สูงกว่าเกณฑ์

ที่กําหนดไว้ที่ร้อยละ 60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75 ซึ่งอยู่ในระดับดี  

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องคลื่นน่ิงของนักเรียน 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนเรื่องคลื่นน่ิงของนักเรียนหลังจากได้รับการจัดการเรยีนรูโ้ดยใช้ชุด

ทดลองคลื่นน่ิงแล้วเมื่อพิจารณาจากผลการทดสอบวัดผลการเรียนรู้ได้ผลสรุป คือ คะแนนเฉลี่ย 8.00 คะแนน 

คิดเป็นร้อยละ 80.00 สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ที่ร้อยละ 60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.16 มีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนระดับดีมาก  

4. ความพึงพอใจต่อชุดการทดลองคลื่นน่ิงในเส้นเชือกท่ีสร้างขึ้นโดยนักเรียนกลุ่มทดลอง 

  ความพึงพอใจของนักเรียนที่ใช้ชุดทดลองคลื่นน่ิงในเส้นเชือกที่สร้างข้ึนทั้ง 2 ด้าน ได้แก่ด้านลักษณะ

ทางกายภาพและการนําไปใช้งานโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.28 จาก 5.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54 ซึ่งมี

ความพึงพอใจอยู่ในระดับดี  

 

อภิปรายผล 

ผลการวิจัยพัฒนาความสามารถในการทดลองโดยการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดทดลองคลื่นน่ิงสําหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที5่ สามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ดังน้ี 

1. ด้านประสิทธิภาพของชุดทดลองคลื่นน่ิงในเส้นเชือก 

จากผลการวิจัยเพื่อออกแบบและสร้างชุดทดลองคลื่นน่ิงในเส้นเชือกให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 

80/80พบว่าชุดทดลองคลื่นน่ิงในเส้นเชือกที่สร้างข้ึนมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ เน่ืองจากได้ค่า E1/E2 = 

79.25/80.00 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ทั้งน้ีเพราะว่า ชุดทดลอง สามารถสร้างได้ง่ายโดยนักเรียนเห็นผล

การทดลองที่ชัดเจนสามารถทําให้เกิดคลื่นน่ิงในเส้นเชือกอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ 1 ลูป ถึง 6 ลูป การทดลองหาค่า

ต่างๆ ที่ต้องการวัดได้ ผลการวัดมีความถูกต้องเช่ือถือได้สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ทะนง  อัครธีรานนท์

(2555 : บทคัดย่อ) ทําวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดทดลองคลื่นน่ิงบนเส้นเชือกประสิทธิภาพสูงสําหรับทําปฏิบัติการ

และการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์เรื่องคลื่นที่สามารถแสดงวงปิดของคลื่นน่ิงบนเส้นเชือกได้อย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ 

1วงถึง 8 วง และ ชุดการทดลองที่สร้างข้ึนยังทําให้นักเรียนสามารถออกแบบการทดลองเพื่อหาความสัมพันธ์

ต่างๆ ได้หลากหลายทําให้เข้าใจคลื่นน่ิงย่ิงข้ึนส่งผลให้ทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ได้คะแนนสูงข้ึน 

2. ด้านส่งเสริมความสามารถในการทดลองของนักเรียน 

จากผลการวิจัยเพื่อศึกษาความสามารถในการทดลองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยชุด

ทดลองคลื่นน่ิงในเส้นเชือกพบว่าความสามารถในการทดลองของนักเรียนเฉลี่ยร้อยละ 79.25 สูงกว่าเกณฑ์ที่



วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา  12 ปีที่ 1 ฉบับพิเศษ เดือนธันวาคม 2559 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

กําหนดซึ่งอยู่ในระดับดี สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ทั้งน้ีเพราะว่า ชุดทดลองที่สร้างข้ึน ผู้วิจัยได้เลือกใช้ขา

ต้ังซึ่งมีใช้อยู่แล้วในห้องทดลองประกอบเป็นโครงสร้างได้ง่ายจึงทําให้ชุดทดลองสร้างได้ง่ายมาก เครื่องสั่นที่ทํา

จากมอเตอร์แบบสั่นติดกับไม้บรรทัดอลูมิเนียมโดยใช้กระดาษกาวสองหน้า  จะเป็นเครื่องสั่นอย่างดีทําได้อย่าง

ง่ายและปรับความถ่ีการสั่นโดยการเปลี่ยนขนาดความยาวของไม้บรรทัดที่ติดกับมอเตอร์ทําให้นักเรียนสามารถ

สร้างอุปกรณ์การทดลองด้วยตนเอง เป็นการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองทุกข้ันตอนการทดลองและกล้าที่จะใช้

อุปกรณ์การทดลองไม่กลัวความเสียหายที่จะเกิดข้ึนกับ  ชุดทดลองเพราะเมื่อมีความเสียหายเกิดข้ึนสามารถ

ซ่อมบํารุงได้ง่ายในราคาถูกและหาซื้อได้ทั่วไป 

3. ด้านส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูข้องนักเรียน 

 จากผลการวิจัยเพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยชุด

ทดลองคลื่นน่ิงในเส้นเชือกพบว่าผลการทดสอบวัดผลการเรียนรู้ของนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย  8.00 คะแนน สูง

กว่าเกณฑ์ที่กําหนดมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับดีมาก สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ทั้งน้ีเพราะว่า การที่

ชุดทดลองคลื่นน่ิงในเส้นเชือกที่สร้างข้ึนได้รับการออกแบบมาสามารถสร้างข้ึนมาอย่างง่ายๆ อุปกรณ์หาได้

ทั่วไปแต่มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับที่ขาย ทําให้ผู้เรียนสามารถใช้งานชุดทดลองคลื่นน่ิงในเส้นเชือกที่สร้างข้ึน

ได้ง่ายและออกแบบและสร้างเองได้ตามที่ตนเองสนใจและออกแบบการทดลองได้หลากหลายส่งเสริม

กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนเป็นอย่างดีทําให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับคลื่นน่ิงมากข้ึน ดังน้ันชุด

ทดลองจึงเป็นสื่อที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ดีมากทําให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความสามารถในการ

ทดลองและความคิดสร้างสรรค์มากข้ึนจึงส่งผลให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน ดังน้ันสรุปได้ว่า ชุดทดลอง

หรือสื่อการสอนช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิในการเรียนดีข้ึนสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ธวัชชัยสุวรรณวงศ์

(2555 : บทคัดย่อ) ทําการวิจัยเรื่องความสามารถในการสื่อสารและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่อง

ของไหลของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้เลิร์นนิงอ็อบเจกต์พบว่า นักเรียนที่ได้รับการเสริมความรู้วิชา

ฟิสิกส์เรื่องของไหลโดยใช้เลิร์นนิงอ็อบเจกต์มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสิกส์เรื่องของไหลหลังการ

จัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.01  สายฝนพูลผล(2553 : บทคัดย่อ) 

ทําการวิจัยการพัฒนาชุดทดลองเรื่องคลื่นเสียงสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนสูงข้ึนหลังจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดทดลองเรื่องคลื่นเสียงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

สุรชัยนพรัตน์แจ่มจํารัสและคณะ(2555: บทคัดย่อ)ทําการวิจัยเรื่องการแกไ้ขความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในเรื่อง

คลื่นเสียงภายในหลอดกําทอนพบว่า ชุดทดลองเรื่องการกําทอนในหลอดปลายปิดทําให้นักเรียนที่มคีวามเข้าใจ

ที่คลาดเคลื่อนมีจํานวนลดลงเอกจิตคุ้มวงศ์ และคณะ(2555: บทคัดย่อ)ทําการวิจัยในช้ันเรียนเรื่องการ

แก้ปัญหาการเรียนของนักศึกษาเรื่องคลื่นน่ิง(Standing Wave)ในรายวิชาสนามแม่เหล็กไฟฟ้าสาขาวิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลอีสาน นครราชสีมา ผลวิจัยพบว่านักศึกษามีความเข้าใจเรื่องคลื่นน่ิงเพิ่มข้ึนร้อยละ95 

4. ด้านความพึงพอใจต่อชุดทดลองของนักเรียน 



ปีที่ 1 ฉบับพิเศษเดือนธันวาคม 2559 13 วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

 

จากผลการวิจัยเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการทดลองคลื่นน่ิงในเส้นเชือกพบว่า 

ความพึงพอใจของนักเรียนที่ใช้ชุดทดลองคลื่นน่ิงในเส้นเชือกที่สร้างข้ึนทั้ง 2 ด้าน ได้แก่ด้านลักษณะทาง

กายภาพและการนําไปใช้งานโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.28 จาก 5.00 ซึ่งมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 

สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ทั้งน้ีเพราะว่า เป็นชุดทดลองที่แปลกใหม่เมื่อนักเรียนได้ใช้ชุดการทดลองคลืน่น่ิง

ในเส้นเชือกนักเรียนมีความกล้าที่จะใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทดลองที่กําหนดให้และมีความสุขในการทดลอง

เพราะไม่ต้องกังวลว่าอุปกรณ์จะชํารุดเน่ืองจากเมื่อมีความเสียหายเกิดข้ึนสามารถซ่อมบํารุงได้ในราคาถูกและ

หาซื้อได้ทั่วไปส่งผลให้นักเรียนชอบการทดลองมากข้ึนเพราะชุดทดลองสามารถตอบสนองความต้องการของ

นักเรียนได้ ทําให้นักเรียนมีความรู้สึกชอบและให้การยอมรับต่อชุดทดลองสอดคล้องกับแนวคิดของ กชกรเป้า

สุวรรณและคณะ(2550 : 13) ความพึงพอใจเป็นสิ่งที่เป็นไปตามความต้องการอุทัยพรรณสุดใจ(2545 : 7) 

ความพึงพอใจ เป็นความรู้สึก รักชอบ ยินดี เต็มใจหรือมีเจตคติที่ดีของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึงBenjamin B. 

Wolman. (1973 : 3) ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกมีความสุขเมื่อเราได้รับผลสําเร็จตามจุดมุ่งหมาย (Goal) 

ความต้องการ(Wants) และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปรียาอนุพงษ์องอาจ(2554: บทคัดย่อ) ทําการวิจัย

ออกแบบและพัฒนาชุดทดลองเรื่องการกําทอนของคลื่นในท่ออากาศโดยอาศัยหลักการทางฟิสิกส์และทาง

อิเล็กทรอนิกส์พบว่า ระดับความพึงพอใจต่อชุดทดลองเรื่องการกําทอนของคลื่นในท่ออากาศมีค่าเท่ากับ 4.24

ส่วนเบี่ยงเบนมาตฐาน0.719 แสดงว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อการใช้ชุดทดลองน้ีอยู่ในระดับพึงพอใจมาก

สายฝนพูลผล(2553 : บทคัดย่อ) ทําการวิจัยการพัฒนาชุดทดลองเรื่องคลื่นเสียงสําหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที ่5พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดการทดลองอยู่ในระดับดี 

 

ข้อเสนอแนะ 

จากการทําวิจัยการพัฒนาความสามารถในการทดลองโดยการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดทดลองคลื่นน่ิง
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  5 โดยมีการออกแบบและสร้างชุดทดลองคลื่นน่ิงในเส้นเชือกได้มี
ข้อเสนอแนะแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ 

1. ข้อเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช ้

เพื่อให้นําผลการวิจัยครั้งน้ีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้เรื่องคลื่นน่ิงควรปฏิบัติดังน้ี 

   1) ประสิทธิภาพของชุดทดลองจะสูงหรือตํ่ากว่าเกณฑ์ที่กําหนดไม่ได้ข้ึนอยู่กับชุดทดลองน้ีเพียง
อย่างเดียวหากแต่ข้ึนอยู่กับตัวผู้สอนด้วยดังน้ันในกรณีที่ครูผู้สอนจะนําชุดทดลองไปใช้จะต้องเข้าใจเน้ือหา
เกี่ยวกับคลื่นกลและความถ่ีธรรมชาติรวมทั้งการเกิดคลื่นน่ิงที่จะทําการสอนเป็นอย่างดีทั้งน้ีเพื่อจะอธิบาย
คําถามนักเรียนเมื่อเกิดเห็นผลการทดลองที่ต่างออกไปจะทําให้การสอนเกิดประสิทธิภาพสูงข้ึน 

2) ก่อนใช้ชุดทดลองน้ีผู้สอนควรจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับสมบัติของคลื่นกลและทฤษฏี 

เบื้องต้นเกี่ยวกับคลื่นน่ิงก่อนทําการทดลอง เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ความรู้และความเข้าใจจากการเรียน

ภาคทฤษฎีมาคิดแก้ปัญหาต่างๆจากใบกิจกรรมการทดลอง 



วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา  14 ปีที่ 1 ฉบับพิเศษ เดือนธันวาคม 2559 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

               3) ผู้สอนต้องทําการวางแผนในการใช้ระยะเวลาให้นักเรียนทําการทดลองจากใบกิจกรรมการ

ทดลองให้เหมาะสมเพื่อให้นักเรียนได้ใช้ความรู้และความเข้าใจจากการเรียนภาคทฤษฎีมาคิดแก้ปัญหาต่างๆ

จากใบกิจกรรมการทดลองโดยผู้สอนมีหน้าที่ตรวจสอบและปรับความรู้ของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนบรรลุ

วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้เพราะการทดลองแต่ละตอนต้องใช้เวลาอย่างน้อย2 คาบเรียน 

4) การสร้างชุดทดลองคลื่นน่ิงในเส้นเชือกน้ีต้องใช้ขาต้ังในการเป็นฐานเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของฐานควรใช้

เทปกาวตรึงขาต้ังไว้ไม่ให้เกิดการสั่นเพราะจะทําให้การทดลองคลาดเคลื่อนได้ 

          2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 

ชุดทดลองคลื่นน่ิงในเส้นเชือกที่สร้างข้ึนครั้งน้ี มีคุณภาพและประสิทธิภาพเท่าเทียมกับชุดทดลองที่
สั่งซื้อจากที่อื่น แต่ชุดทดลองคลื่นน่ิงในเส้นเชือกที่สร้างข้ึนควรได้รับการพัฒนาให้มีความสมบูรณ์มากย่ิงข้ึนโดย
อาจวิจัยพัฒนาในด้านต่อไปน้ี 

1) พัฒนาการติดต้ังเครื่องสั่นให้ปรับเปลี่ยนความถ่ีได้ง่ายมีความต่อเน่ืองและอ่านค่าได้โดยตรงและ

กําจัดความคลาดเคลื่อนในการสั่นของไม้บรรทัดเพื่อให้สามารถทําการทดลองได้อย่างสะดวกย่ิงข้ึน 

 2) วิจัยและพัฒนาต่อยอดให้สามารถประยุกต์ใช้ชุดการทดลองคลื่นน่ิงได้หลากหลายย่ิงข้ึนเช่น ใช้

ระบบการสั่นไปประกอบเป็นถาดคลื่นเพื่อศึกษาสมบัติของคลื่นผิวนํ้าได้ 

 

เอกสารอ้างอิง 

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. (2551).การจัดสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์ ตาม
 หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว. 
ขัติยา  จันสังสา.(2555).ผลการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการ
 คิดข้ันสูงสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนปรินส์
 รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(วิทยาศาสตรศึกษา). 
 เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม.่ ถ่ายเอกสาร. 
ชัยยงค์พรหมวงศ์.(2556). การทดสอบประสิทธิภาพสื่อหรือชุดการสอน, วารสารศิลปากร ศึกษาศาสตร์ วิจัย, 
 5(1), 7-19. 
ทะนง  อัครธีรานนท.์ (2555). การพัฒนาชุดทดลองคลื่นน่ิงบนเส้นเชือกประสิทธิภาพสูงสําหรับทําปฏิบัติการ
 และการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์เรื่องคลื่น.กรุงเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
 โรฒ. 
เทวินทร์  นิลกลัด. (2549).ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนช่วงช้ันที่ 4 โดยการจัด 

กิจกรรมการเรียนรู้ที่ เสริมภูมิปัญญาชาวไทยภูเขา. วิทยานิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต.   
เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม.่ ถ่ายเอกสาร. 

ธรรมสถิตทองเงินเจือธรรม. (2547). คู่มือเตรียมสอบฟิสิกส์ ฉบับรวม ม.4-5-6. กรุงเทพฯ:  
ภูมิบัณฑิตการพิมพ์. 

ธวัชชัยสุวรรณวงศ์. (2555).ความสามารถในการสื่อสารและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร ์
เรื่องของไหลของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้เลิร์นนิงอ็อบเจกต์. วิทยานิพนธ์ 
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. เชียงใหม่ :บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ถ่ายเอกสาร. 



ปีที่ 1 ฉบับพิเศษเดือนธันวาคม 2559 15 วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

 

ปาริชาติราษแก้ว. (2556).ผลการจัดการเรียนรู้แบบเอสเอสซีเอสต่อความสามารถในการแก้ปัญหา 
และการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ในวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย. วิทยานิพนธ์ 
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. เชียงใหม่ :บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม.่ ถ่ายเอกสาร. 

ปราณี  กองจินดา. (2549). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์และทักษะการคิดเลขในใจ
ของนักเรียนที่ได้รับการสอนตามรูปแบบซิปปาโดยใช้แบบฝึกหัดที่เน้นทักษะการคิดเลขในใจกับ
นักเรียนที่ ได้รับการสอนโดยใช้คู่มือครู . วิทยานิพนธ์ ค .ม .(หลักสูตรและการสอน) . 
พระนครศรีอยุธยา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. 

ปรียา อนุพงษ์องอาจ.(2554). การพัฒนาชุดทดลองเรื่องการกําทอนของคลื่นในท่ออากาศ.วารสารพัฒนาการ
เรียนการสอนมหาวิทยาลัยรังสิต, 5(2), 7-12. 

ราชบัญฑิตยสถาน.(2546). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน. กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คพับลิเคชันส์.เลิศ
 อานันทนะ. (2557).ศิลปะในโรงเรียน.กรุงเทพฯ : กราฟฟิคอาร์ต. 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ.(2554).ฟิสิกส์ เล่ม 4. กรุงเทพฯ : 
 สกสค.ลาดพร้าว. 
สายฝนพูลผล. (2554). การพัฒนาชุดทดลองเรื่องคลื่นเสียงสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5. [ออนไลน์]. 
 สืบค้นข้อมูลวันที่  28 มิถุนายน  2558. จาก http://www.scied.sci.ubu.ac.th/index.php. 
สุรชัย ทรัพย์เพิ่ม และคณะ. (2555). การศึกษาการทดลองการทําความเย็นด้วยคลื่นเสียง.สภาคณบดีบัณฑิต
 วิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
สุรชัย นพรัตน์แจ่มจํารัส และคณะ. ( 2555). รายงานการวิจัยเรื่องการแก้ไขความเข้าใจทีค่ลาดเคลื่อนในเรื่อง
 คลื่นเสียงภายในหลอดกําทอน. กรุงเทพฯ 
อิศเรศ ธุชกัลยา. (2555).การศึกษาทดลองเครื่องยนต์เทอร์โมอะคูสติกแบบคลื่นน่ิง.วารสารวิจัยและพัฒนา
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 35(3), 7-9. 
อุมาพร คนธรักษ์. (2554).คลื่นน่ิงของเสียงในภาชนะขวดแก้วรูปทรงกลม.รายงานการวิจัยมหาวิทยาลัยวลัย
 ลักษณ์, 3(1), 3-5. 
เอกจิต คุ้มวงศ์ และคณะ. (2555). การแก้ปัญหาการเรียนของนักศึกษาเรื่องคลื่นน่ิงในรายวิชาสนามไฟฟ้า.
 รายงานวิจัยในช้ันเรียน, 1(2), 3-4. 
Dewey . J . (1975). How We Thinking . Science Education . 49 ( March ) : 39 
McCormick, E. J. & Daniel, L. R. (1965). Industrial Psychology. (7th ed.). Englewood   Cliffs, NJ: 
 Prentice - Hall. 
McGregor, Douglas. (1969).The Human Side of Enterprise. Now York : McGraw – Hill  Book 
 Company. 
Piaget, Jean. (1960). The Moral Judgment of the Child. Illinoid : The Free Pree. 
Wolman Benjamin B.(1973). Dictionary of Behavioral Science. New York : Van Nostrand Reinhold. 
 



วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา  16 ปีที่ 1 ฉบับพิเศษ เดือนธันวาคม 2559 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ปัจจัยการบริหารที่สง่ผลตอ่การพฒันาทรพัยากรมนุษย์ของเทศบาลตําบล 
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บทคัดยอ่ 
 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์คือเพื่อศึกษาระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เปรียบเทียบการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และข้อเสนอแนะแนวทางในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีกลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรสังกัดเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมยวดีจังหวัดร้อยเอ็ด
จํานวน 152 คนคํานวณจากสูตรทาโร่ยามาเน่ที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 เครื่องมือที่ในการวิจัยคือ
แบบสอบถามสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าร้อยละค่าเฉลี่ยค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบค่าทีการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุแบบข้ันตอน 
 ผลการวิจัยพบว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมยวดีในภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากผลการเปรียบเทียบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมยวดี
จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลมีความแตกต่างกันทุกด้านอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมยวดีได้แก่ปัจจัยด้านบุคลากรปัจจัยด้านระบบการ
ปฏิบัติงานและปัจจัยด้านโครงสร้างองค์การโดยสามารถอธิบายความแปรปรวนรวมกันได้ร้อยละ 47.10 (R2 = 
0.471) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และข้อเสนอแนะคือควรสรรหาและเลือกสรรบุคลากรด้วย
ความโปร่งใสเป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้เพื่อจะให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงตาม
สายงาน 
 
คําสําคัญ: ปัจจัยการบริหาร/ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์/ เทศบาลตําบล 
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Abstract 
 
 The purposes of this research were to conduct a study on the level of human 
resources development, compare the human resources development based on the factors 
affecting human resources development, and make recommendations to improve the 
human resources development of sub-district municipalities in Moei Wadi District, Roe Et 
Province. The samples were 152 officials of sub-district municipalities in Moei Wadi district, 
Roi Et province, calculated by Taro Yamane’s formula at the confident level of 95%. The 
research instrument was a questionnaire. Statistical tools used to analyze data were 
percentage, mean, standard deviation, t-test, One-way ANOVA, and stepwise multiple 
regression. 
 The main findings of the research revealed that;  the human resources development 
of sub-district municipalities in Moei  Wadi district is at a high level, the comparison of the 
human resources development was based on factors affecting human resources 
development, classified by personal factors, there is a significant difference at 0.05 level, 
three factors consisted of Staff, System, and Structure affected the human resources 
development of sub-district municipalities in Moei  Wadi district, which could totally explain 
the dependent variables at 47.10 (R2 = 0.471) with .05 level of statistical significance. The 
recommendations mainly included; personnel recruitment and selection should be fair, 
transparent and verifiable in order to obtain personnel with the ability. 
 
Keywords: Administrative Factor/ Human Resources Development/ Sub-district Municipality 
 

บทนํา 
ภายหลังจากที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับพ.ศ.2540 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ

ข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพ.ศ. 2542 ที่ได้มีการบัญญัติให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินมีอิสระในการปกครองและการบริหารงานรวมตลอดทั้งมีการถ่ายโอนอํานาจการจัดบริการ
สาธารณะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอันซึ่งประกอบไปด้วยเทศบาล 
(เทศบาลตําบลเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร) องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(อบจ.) กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยามีบทบาทสําคัญและมีภารกิจมากมายในการพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถ่ินในพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบโดยเป็นการดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะ
ในรูปแบบต่างๆอย่างน้อย 6 ด้านอันได้แก่ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม
และการท่องเที่ยวด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและด้าน
ศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ินเพื่อทําให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีมีสุขภาพดีและมี
ความสุข 
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เทศบาลตําบลถือได้ว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสําหรับเมืองขนาดเล็กที่มีความสําคัญมากข้ึนใน
ปัจจุบัน (วิชชุกรนาคธน, 2550: 159) ซึ่งนอกจากจะมีการดําเนินงานจัดทําบริการสาธารณะในรูปแบบ
ดังกล่าวข้างต้นแล้วน้ันยังมีอํานาจหน้าที่ที่ต้องดําเนินงานตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 แก้ไข
เพิ่มเติมพ.ศ. 2543 ได้แก ่1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 2) ให้มีและบํารุงทางบกและทางนํ้า 3) 
รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 4) ป้องกัน
และระงับโรคติดต่อ 5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 7) ส่งเสริมการพัฒนา
สตรีเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและผู้พิการ 8) บํารุงศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถ่ินและ9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาลอีกด้วย 
 การดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะในรูปแบบดังกล่าวให้บรรลุผลสําเร็จจึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงที่
เทศบาลตําบลจะต้องมุ่งเน้นให้ความสําคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นทรัพยากรทางการบริหารที่มี
ความสําคัญอย่างมากในอันที่จะช่วยให้การดําเนินงานหรือการขับเคลื่อนภารกิจด้านต่างๆบรรลุผลสําเร็จทั้งนี้
เน่ืองจากทรัพยากรมนุษย์มีสภาวะจิตใจสามารถพัฒนาความรู้ทักษะและความสามารถให้มีสมรรถนะสูงอันจะ
ส่งผลให้องค์การประสบผลสําเร็จได้ (สุรศักด์ิชะมารัมย์, 2558: 36-37)สอดรับกับระวิวรรณสัมฤทธ์ิ (2556: 
31) ที่สะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานที่มีบุคลากรที่ดีมีศักยภาพในการปฏิบัติงานสูงจะส่งผลต่อการประสบ
ความสําเร็จในการปฏิบัติงานมากนอกจากน้ีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะทําให้เกิดการเรียนรู้และสร้างสรรค์
นวัตกรรมองค์การวิธีการปฏิบัติของการบริหารทรัพยากรมนุษย์เช่นการฝึกอบรมการจูงใจและการประเมินผล
และการควบคุมที่มีประสิทธิผลเป็นปัจจัยที่มีความสําคัญต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมเน่ืองจากพนักงาน
สามารถหาความรู้ใหม่ๆได้อย่างรวดเร็วและสามารถพัฒนาสมรรถนะ                   ด้านนวัตกรรมได้มากข้ึน
ผ่ า น ท า ง ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม ( พ ยั ต วุ ฒิ ร ง ค์ , 2 5 5 9 :  1 9 ) 
 แต่จากผลการศึกษาเกี่ยวกับประเด็นการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในช่วงเวลาที่ผ่านมากลับพบว่าการบริหารทรัพยากรบุคคลยังมีการใช้ระบบอุปถัมภ์อยู่ในบางแห่ง
การจัดหาทรัพยากรบุคคลการให้รางวัลทรัพยากรบุคคลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลการธํารงรักษาและป้องกัน
ทรัพยากรบุคคลยังขาดกลไกและเครื่องมืออย่างดีพอจึงส่งผลให้้บุคลากรมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน
ยังไม่ดีพอและยังไม่สอดคล้องต่อหลักธรรมาภิบาล (Good Governance: GG) (เสน่ห์จุ้ยโต, 2553: 35-36) ใน
ทํานองเดียวกันผลงานวิจัยของบังอรบรรเทา (2558: 284) ก็พบว่าโครงสร้างและระบบการบริหารงานบุคคล
ท้องถ่ินพบปัญหาหลายประการประกอบด้วย 1) โครงสร้างการบริหารงานบุคคลท้องถ่ินขาดความเป็นเอกภาพ 
2) การบริหารงานบุคคลท้องถ่ินให้อํานาจแก่ผู้บริหารท้องถ่ินมากเกินไป 3) กระบวนการบริหารงานบุคคลของ
ท้องถ่ินมีความซับซ้อนและล่าช้า 4) พนักงานท้องถ่ินถูกปิดกั้นความก้าวหน้า 5) การบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถ่ินไม่สามารถจูงใจให้คนเข้ามาทํางานและ 6) ความไม่ชัดเจนของหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกระบวนการ
บริหารงานบุคคลท้องถ่ินกล่าวได้ว่าปัญหาต่างๆข้างต้นน้ันแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าประเด็นการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
 อย่างไรก็ตามการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลตําบลจะประสบความสําเร็จมากน้อยเพยีงใดน้ัน
จําเป็นต้องอาศัยปัจจัยการบริหารส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติงานของบุคลากรได้เป็นอย่างดีกล่าวอีกนัยหน่ึงคือความสําเร็จหรือความล้มเหลวขององค์การ
ย่อมข้ึนอยู่กับปัจจัยการบริหารเป็นสําคัญเพราะปัจจัยการบริหารจะเป็นเครื่องมือสําคัญในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ขององค์การให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพสูงในขณะเดียวกันก็จะส่งผลให้องค์การเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเน่ืองและย่ังยืนสอดคล้องกับงานวิจัยของธณัฐพลชอุ่ม (2558: 137) ที่
พบว่าปัจจัยสําคัญที่สามารถอธิบายประสิทธิผลการบริหารจัดการเทศบาลตําบลในเขตภาคกลางของประเทศ
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ไทยจะประกอบด้วยทรัพยากรการบริหารวัฒนธรรมองค์การการมีส่วนร่วมและสมรรถนะ/ความสามารถ
ทางการบริหารอย่างไรก็ตามปัจจัยการบริหารที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะประกอบด้วย
ปัจจัยด้านกลยุทธ์ขององค์การปัจจัยด้านโครงสร้างองค์การปัจจัยด้านระบบการปฏิบัติงานปัจจัยด้านบุคลากร
ปัจจัยด้านทักษะความรู้ความสามารถปัจจัยด้านรูปแบบการบริหารจัดการและปัจจัยด้านค่านิยมร่วม (Peter 
& Watermam, 1982: 10) 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงสนใจที่จะศึกษาถึงปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
เทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมยวดีจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งผลจากการศึกษาครั้งน้ีคาดหวังว่าจะเป็นข้อมูลสารสนเทศ
ให้แก่ผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมยวดี
จังหวัดร้อยเอ็ดการนําไปใช้ประกอบการวางยุทธศาสตร์การพัฒนาของหน่วยงานอย่างเป็นระบบและประสบ
ผลสําเร็จต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมยวดีจังหวัดร้อยเอ็ด 

 2. เพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมยวดีจังหวัดร้อยเอ็ด
จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศอายุสถานภาพระดับการศึกษาหน่วยงานที่สังกัดและประสบการณ์การ
ทํางานมีความแตกต่างกัน 

 3. เพื่อศึกษาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลตําบลในเขตอําเภอ
เมยวดีจังหวัดร้อยเอ็ด 

 4. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมย
วดีจังหวัดร้อยเอ็ด 

สมมติฐานการวิจัย 

 1. การเปรียบเทียบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมยวดีจังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศอายุสถานภาพระดับการศึกษาหน่วยงานที่สังกัดและประสบการณ์
การทํางานมีความแตกต่างกัน 

 2. ปัจจัยด้านกลยุทธ์ขององค์การปัจจัยด้านโครงสร้างองค์การปัจจัยด้านระบบการปฏิบัติงานปัจจัย
ด้านบุคลากรปัจจัยด้านทักษะความรู้ความสามารถปัจจัยด้านรูปแบบการบริหารจัดการและปัจจัยด้านค่านิยม
ร่วมอย่างน้อย 1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมยวดีจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นบุคลากรทั้งหมดจํานวน 244 คนของเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมยวดี
จังหวัดร้อยเอ็ดจํานวน 4 แห่งคือเทศบาลตําบลเมยวดีเทศบาลตําบลชุมพรเทศบาลตําบลชมสะอาดและ
เทศบาลตําบลบุ่งเลิศ (ข้อมูลจากเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมยวดีจังหวัดร้อยเอ็ดณเดือนกรกฎาคม 2558) 
โดยมีกลุ่มตัวอย่างจํานวน 152 คนกําหนดขนาดโดยใช้สูตรทาโร่ยามาเน่ (Taro Yamane) (Taro Yamane, 
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1973: 125) ที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 และทําการสุ่มตัวอย่างโดยใช้การสุ่มแบบช้ันภูมิอย่างเป็นสัดส่วน 
(Proportional Stratified  Random  Sampling)  
 2. เครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม (Questionnaires) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สร้างข้ึนจากการ
ประมวลแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อนําไปใช้ในการสอบถามความคิดเห็นของบุคลากร
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยซึ่งแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ตอนคือ 
 ตอนท่ี 1ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check-List) มีข้อคําถามจํานวน 6 ข้อ 
 ตอนท่ี 2เป็นข้อคําถามเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมยวดี
จังหวัดร้อยเอ็ดลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับได้แก่มากที่สุด
มากปานกลางน้อยและน้อยที่สุดมีข้อคําถามจํานวน 33 ข้อ 
 ตอนท่ี 3เป็นข้อคําถามเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารที่มีผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาล
ตําบลในเขตอําเภอเมยวดีจังหวัดร้อยเอ็ดลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดับได้แก่มากที่สุดมากปานกลางน้อยและน้อยที่สุดมีข้อคําถามจํานวน 39 ข้อ 
 ตอนท่ี 4เป็นข้อคําถามเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะแนวทางต่อการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมยวดีจังหวัดร้อยเอ็ดลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด (Open 
- ended question) มีข้อคําถามจํานวน 2 ข้อ 
 ทั้งน้ีได้นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขจากผู้เช่ียวชาญแล้วไปทดลองใช้กับบุคลากรของเทศบาล
ตําบลในเขตอําเภอเมยวดีจังหวัดร้อยเอ็ดที่ไม่ได้เป็นกลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 คนจากน้ันนํามาตรวจให้คะแนน
เพื่อหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของความเช่ือมั่นตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถามตอนที่ 2 และตอนที ่3 จํานวน 72 ข้อเท่ากับ 0.96 

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 2 วิธีดังน้ี 
 3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิมีวิธีดําเนินการตามข้ันตอนดังต่อไปน้ีคือขอหนังสือจากคณะนิติ
รัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูลจากบุคลากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจัดทําหนังสือ
ส่งถึงนายกเทศมนตรีทุกตําบลในเขตอําเภอเมยวดีจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลและแจ้ง
กลุ่มตัวอย่างเพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลกับผู้วิจัยจากน้ันผู้วิจัยดําเนินการลงพื้นที่
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเองและรวบรวมแบบสอบถามที่ผู้ตอบแบบสอบถามกรอกข้อมูลแล้วทั้งหมดจํานวน 
152 ชุดทําการตรวจสอบความถูกต้องและนําแบบสอบถามมาลงรหัสเพื่อนําไปสู่การวิเคราะห์และแปลผล
ต่อไป 
 3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิซึ่งเป็นข้อมูลประเภทแนวคิดและ
ทฤษฎีได้ดําเนินการเก็บข้อมูลดังกล่าวจากเอกสารต่างๆได้แก่หนังสือตํารารายงานการวิจัยและแหล่งรวบรวม
ข้อมูลอื่นๆจากน้ันนําแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาประมวลเพื่อใช้สร้างเป็นเครื่องมือสําหรับการวิจัยและนํา
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยต่างๆไปใช้เป็นประเด็นสนับสนุนข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษาในการอภิปราย
ผลการวิจัย 

 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
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 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณในงานวิจัยน้ีแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดย
ใช้สถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติเชิงอนุมานดังน้ี 
  4.1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาเพื่อใช้อธิบายข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่ม
ตัวอย่างดังน้ีคือ (1) การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามใช้การหาค่าความถ่ี (Frequency) แล้ว
สรุปมาเป็นค่าร้อยละ (Percentage) (2)การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมยวดีจังหวัดร้อยเอ็ดและความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารจัดที่ส่งผลต่อ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมยวดีจังหวัดร้อยเอ็ดใช้การหาค่าเฉลี่ย (Mean) 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
  4.1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมานดําเนินการดังน้ี 
   1) การทดสอบสมมติฐานการวิจัยข้อ 1 “การเปรียบเทียบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมยวดีจังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศอายุสถานภาพ
ระดับการศึกษาหน่วยงานที่สังกัดและประสบการณ์การทํางานมีความแตกต่างกัน”โดยใช้สถิติการทดสอบค่าท ี
(Independent Sample t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Anova)  
   2) การทดสอบสมมติฐานการวิจัยข้อ 2 “ปัจจัยด้านกลยุทธ์ขององค์การปัจจัยด้าน
โครงสร้างองค์การปัจจัยด้านระบบการปฏิบัติงานปัจจัยด้านบุคลากรปัจจัยด้านทักษะความรู้ความสามารถ
ปัจจัยด้านรูปแบบการบริหารจัดการและปัจจัยด้านค่านิยมร่วมอย่างน้อย 1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมยวดีจังหวัดร้อยเอ็ด”โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ 
(Multiple Regression Analysis) แบบข้ันตอน (Stepwise)  
 4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 

 
ผลการวิจัย 
 1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมยวดีจังหวัดร้อยเอ็ดโดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =3.66, S.D.=0.40) และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
ได้แก่ด้านการศึกษาดูงานซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( =3.98, S.D.=0.61) รองลงมาได้แก่ด้านการทํากิจกรรมทาง
สังคม ( =3.87, S.D.=0.47) ด้านการเพิ่มความรับผิดชอบ ( =3.67, S.D.=0.46) ด้านการให้การเรียนรู้ (=3.64, 
S.D.=0.68) ด้านการสอนงาน ( =3.58, S.D.=0.63) ด้านการปฐมนิเทศบุคลากร ( =3.55, S.D.=0.75) ด้าน
การฝึกอบรม ( =3.52, S.D.=0.57) และด้านการย้ายหน่วยงาน ( =3.51, S.D.=0.66) ตามลําดับ 
 2. ผลการเปรียบเทียบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมยวดีจําแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศอายุสถานภาพระดับการศึกษาหน่วยงานที่สังกัดและประสบการณ์การทํางานใน
ภาพรวมและรายด้านทุกด้านมคีวามแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที ่0.05  
 3. ผลการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลตําบลใน
เขตอําเภอเมยวดีจังหวัดร้อยเอ็ดพบว่ามีปัจจัย 3 ปัจจัยจากจํานวน 7 ปัจจัยที่เป็นปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมยวดีจังหวัดร้อยเอ็ดเรียงตามลําดับจากมากไปหา
น้อยคือปัจจัยด้านบุคลากรปัจจัยด้านระบบการปฏิบัติงานและปัจจัยด้านโครงสร้างขององค์การโดยมค่ีาอาํนาจ
ในการพยากรณ์ได้ร้อยละ 47.10    (R2 = 0.471) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังแสดงในตารางที่ 
1 
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ตารางท่ี 1 ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของตัวพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ (B) และคะแนนมาตรฐาน (Beta) 
ของการทดสอบสมัประสทิธ์ิสหสมัพันธ์พหุคูณและสัมประสทิธ์ิการตัดสินใจในพหุคูณ โดย 
การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุแบบข้ันตอน(Stepwise Multiple Regression Analysis) 

 
ตัวแปรพยากรณ์ B Std. 

Error 
Beta t Sig. 

ปัจจัยด้านบุคลากร (X4) 0.188 0.072 0.273 2.605 0.000* 
ปัจจัยด้านระบบการปฏิบัติงาน(X3) 0.135 0.052 0.240 2.606 0.000* 
ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์การ(X2) 0.135 0.062 0.239 2.194 0.004* 
a= 20.051, R =0.686, R2 = 0.471, adj. R2 = 0.460, F = 43.956, SEest = 0.29405  

 Sig >0.05*  
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ปัจจัยด้านบุคลากรปัจจัยด้านระบบการปฏิบัติงาน และปัจจัยด้านโครงสร้าง
ขององค์การมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของตัวแปรพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ เท่ากับ 0.188, 0.135, 0.135 
ตามลําดับ มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของตัวแปรพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน เท่ากับ 0.273, 0.240, 
0.239 ตามลําดับมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ เท่ากับ 0.686 (R = 0.686) มีค่าอํานาจในการพยากรณ์
ได้ร้อยละ 47.10 (R2 = 0.471)ซึ่งหมายความว่า ปัจจัยทั้ง 3 ปัจจัยคือ ปัจจัยด้านบุคลากรปัจจัยด้านระบบการ
ปฏิบัติงาน  และปัจจัยด้านโครงสร้างองค์การสามารถอธิบายความแปรปรวนของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด รวมกันได้ร้อยละ 47.10 มีค่าความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ . 0.29405 (SEest = 0.29405)ค่าคงที่ของสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
เท่ากับ 20.051 (a = 20.051)การทดสอบนัยสําคัญของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณมีค่าเท่ากับ 43.956 
(F = 43.956)ซึ่งสามารถสร้างสมการพยากรณ์ถดถอยในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ดดังน้ี 
   สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
   Y'= 20.051+0.188X4 +0.135X3 + 0.135X2 
   สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
    Z'y= 0.273ZX4 + 0.240ZX3 + 0.239ZX2 
 
 4. ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมยวดี 
จังหวัดร้อยเอ็ดได้แก่ การสรรหาและเลือกสรรบุคลากรต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม สามารถ
ตรวจสอบได้ เพื่อจะได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงตามสายงานและต้องขจัดระบบอุปถัมภ์ให้หมดไป
เพื่อไม่ให้เกิดการคอรัปช่ัน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขยายเพดานค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจาก
เดิมไม่เกินร้อยละ40 ให้เป็นไม่เกินร้อยละ50 เพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับลูกจ้าง ในส่วนผู้บริหารต้องสนับสนุน
เรื่องการเจริญเติบโตในสายการปฏิบัติงานโดยส่งบุคลากรให้เข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเน่ือง และ
ผู้บริหารควรตระหนักถึงความสําคัญ และสนับสนุนให้บุคลากรไปศึกษาดูงานเพื่อเป็นการเพิ่มพูนและพัฒนา
ความสามารถของบุคลากร และสมควรมีกฎหมายให้บุคลากรสามารถรวมกลุ่มหรือจัดต้ังสมาคมข้ึนเพื่อเป็น
ศูนย์กลางในการพัฒนาบุคลากรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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อภิปรายผลการวิจัย 

 1. จากผลการวิจัยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอด็
ที่พบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ดโดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ี เน่ืองมาจากหน่วยงานมีการเสริมสร้างให้บุคลากรในทุกระดับให้เกิดความมุ่งมั่น
และต้ังใจที่จะปฏิบัติงานให้องค์การอย่างเต็มความสามารถด้วยการจัดกิจกรรมด้านการศึกษาดูงาน โดย
เล็งเห็นถึงความจําเป็นที่บุคลากรทุกคนในหน่วยงานควรจะได้รับการศึกษาดูงานอย่างสม่ําเสมอ เพราะ
การศึกษาดูงานสามารถก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังสามารถทําให้บุคลากรมี
ทัศนคติที่ดี และก่อให้เกิดการประสานความสัมพันธ์ ตลอดจนสามารถช่วยลดความขัดแย้งระหว่างบุคลากรกับ
หน่วยงานได้ นอกจากน้ัน หน่วยงานยังได้มีการส่งเสริมให้บุคลากรทํากิจกรรมทางสังคมในอันที่จะมีส่วนช่วย
เสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการทํางานเพิ่มข้ึน ในขณะเดียวกันการทํากิจกรรมทางสังคมก็มีส่วนช่วยเสริมสร้าง
และก่อให้เกิดแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากรรวมตลอดทั้งยังทําให้บุคลากรมีความเต็มใจที่จะทํางานที่
ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานที่เพิ่มมากข้ึนเพื่อพัฒนาการทํางาน และความรับผิดชอบงานที่แสดงให้เห็นถึง
การมีความสามารถในการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผลการวิจัยครั้งน้ีสอดคล้องกับงานวิจัยของสุนันทา
มิ่งเจริญพร (2556: 157)ที่ทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของธนาคารออมสินสํานักงานใหญ่
พบว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของธนาคารออมสินสํานักงานใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง 

 2.จากผลการเปรียบเทียบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมยวดีจังหวัด
ร้อยเอ็ด ดังน้ีคือ 
 2.1 เพศ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันแต่รายด้านแตกต่างกันจํานวน 1 ด้าน คือ ด้านการฝึกอบรม 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05ซึ่งพบว่าเพศหญิงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
เทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ดมากกว่าเพศชาย โดยเฉพาะในด้านการฝึกอบรม ทั้งน้ีอาจ
เป็นเพราะการจัดกิจกรรมด้านการฝึกอบรมของหน่วยงานส่วนใหญ่จัดกิจกรรมที่สามารถตอบสนองและ
สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ดังน้ันจึงทําให้ความคิดเห็นของเพศหญิงมี
ความคิดเห็นแตกต่างจากเพศชาย 
 2.2 อายุ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความแตกต่างกัน 
จํานวน 2 ด้าน คือ ด้านการย้ายหน่วยงาน และด้านการเพิ่มความรับผิดชอบ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05ซึ่งบุคลากรที่มีอายุระหว่าง 25-30 ปีกับบุคลากรที่มีอายุ 40 ปีข้ึนไป มีความคิดเห็นเกี่ยวกับพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลตําบลในด้านการย้ายหน่วยงานแตกต่างกัน ทั้งน้ีน่าจะเป็นเพราะบุคลากรที่มีอายุ
ระหว่าง 25-30 ปี มีโอกาสย้ายหน่วยงานมากกว่าในการที่จะศึกษาเรียนรู้และประสบการณ์ในการทํางาน
ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะแตกต่างจากบุคลากรที่มีอายุ 40 ปีข้ึนไป ซึ่งถ้าพิจารณาดูแล้วอาจจะเกิดจากการที่มี
อายุมากแล้วมีความมั่นคงของอาชีพแล้ว จึงไม่มีความต้องการที่จะย้ายหน่วยงาน ในส่วนของการเพิ่มความ
รับผิดชอบของบุคลากรที่มีอายุระหว่าง 25-30 ปีแตกต่างกับบุคลากรที่มีอายุ 40 ปีข้ึนไป ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก
บุคลากรที่มีอายุระหว่าง 25-30 ปียังมีความต้องการที่จะเรียนรู้งานใหม่ๆและพร้อมที่จะไดรับภาระงานเพิ่มข้ึน 
ซึ่งต่างกับบุคลากรที่มีอายุ 40 ปีข้ึนไปที่มองว่าไม่ต้องการรับผิดชอบภาระงานใหม่แล้ว มีประสบการณ์ในการ
ทํางานมากแล้วจึงคิดว่าการเพิ่มความรับผิดชอบงานใหม่ๆ น้ันไม่มีความจําเป็น 
 2.3 สถานภาพ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความแตกต่าง
กัน จํานวน 3 ด้าน คือ ด้านการสอนงาน ด้านการย้ายหน่วยงาน และด้านการทํากิจกรรมทางสังคม อย่างมี



วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา  24 ปีที่ 1 ฉบับพิเศษ เดือนธันวาคม 2559 
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นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05บุคลากรที่มีสถานภาพโสดมีความคิดเห็นต่างกันกับบุคลากรที่มีสถานภาพ
สมรส ทั้งน้ีก็น่าจะเป็นเพราะบุคลากรที่โสดไม่มีพันธะจึงยังมีความต้องการที่จะได้รับการสอนงานจาก
หน่วยงาน ส่วนบุคลากรที่สมรสแล้วคาดว่าน่าจะมีประสบการณ์ในการทํางานมากแล้วจึงไม่มีความจําเป็นที่จะ
ได้รับการสอนงานแล้ว ในส่วนการย้ายหน่วยงานพบว่าบุคลากรที่มีสถานภาพหม้าย/แยกทาง/หย่าร้างมีความ
คิดเห็นแตกต่างกับบุคลากรทีมีสถานภาพสมรส ทั้งน้ีน่าจะเป็นเพราะผู้ที่สมรสแล้วมีข้อจํากัดในการย้ายที่
ทํางานและไม่สะดวกที่จะต้องห่างไกลกับครอบครัวซึ่งต่างกับผู้ที่หม้าย/แยกทาง/หย่าร้างที่มีความเป็นอิสระ
สามารถไปปฏิบัติงานในสถานที่ต่างๆ ได้อย่างไม่จํากัด 
 2.4 ระดับการศึกษา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความ
แตกต่างกัน จํานวน 1 ด้าน คือ ด้านการย้ายหน่วยงาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05บุคลากรที่มี
ระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรีมีความคิดเห็นต่างกันกับบุคลากรที่มีระดับการศึกษาที่สูงกว่าปริญญาตรี 
ทั้งน้ีก็น่าจะเป็นเพราะบุคลากรที่มีระดับการศึกษาที่สูงกว่าปริญญาตรี มีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าในหน้าทีก่าร
งานได้มากกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตร ี
 2.5 หน่วยงานที่สังกัด โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความ
แตกต่างกัน จํานวน 3 ด้าน คือ ด้านการฝึกอบรม ด้านการศึกษาดูงาน และด้านการทํากิจกรรมทางสังคม 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05ในด้านการฝึกอบรมกองช่างมีความคิดเห็นแตกต่างกันกับกองคลังจาก
โอกาสในการได้เข้ารับการฝึกอบรมน้อยกว่ากองคลัง ทั้งน้ีก็น่าจะเป็นเพราะกองคลังมีงบประมาณในด้านการ
ฝึกอบรมมากกว่ากองช่าง ในส่วนของการทํากิจกรรมทางสังคม พบว่ากองช่างมีความคิดเห็นแตกต่างกันกับ
สํานักปลัด เน่ืองมาจากสํานักปลัดมีภารกิจหลักที่จะต้องพบปะกับชาวบ้านและมีโอกาสในการเข้าถึงประชาชน
ในด้านการให้บริการมากกว่ากองช่าง 
 2.6 ประสบการณ์การทํางาน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มี
ความแตกต่างกัน จํานวน 2 ด้าน คือ ด้านการฝึกอบรม และด้านการย้ายหน่วยงาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05ในด้านการฝึกอบรมบุคลากรที่มีประสบการณ์การทํางานตํ่ากว่า 1 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกัน
กับบุคลากรที่มีประสบการณ์การทํางาน 16 ปีข้ึนไป ทั้งน้ีก็น่าจะเป็นเพราะบุคลากรที่มีประสบการณ์การ
ทํางานตํ่ากว่า 1 ปี ยังมีความต้องการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เพื่อให้สามารถ
ทํางานได้อย่างถูกต้องตามหลักการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องมากกว่าบุคลากรที่มีประสบการณ์การทํางาน 16 
ปีข้ึนไป ซึ่งถือว่ามีประสบการณ์ในการทํางานมากแล้วมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เพียงพอแล้ว ในส่วน
ของการย้ายหน่วยงานพบว่าบุคลากรที่มีประสบการณ์การทํางาน 1-5 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกันกับ
บุคลากรที่มีประสบการณ์การทํางาน 16 ปีข้ึนไป ทั้งน้ีก็น่าจะเป็นเพราะบุคลากรที่มีประสบการณ์การทํางาน 
1-5 ปี ยังคงต้องการย้ายหน่วยงานเพื่อค้นหาหน่วยงานที่เหมาะสมกับตัวเองเพื่อโอกาสในการเพิ่มพูนและ
พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์การทํางานใหม่ๆ ซึ่งความคิดเห็นน้ีมีมากกว่าบุคลากรที่
มีประสบการณ์การทํางาน 16 ปีข้ึนไป ซึ่งไม่มีความต้องการย้ายหน่วยงานเพราะไม่อยากที่จะเริ่มต้นใหม่กับ
หน่วยงานหรือที่ทํางานใหม่ 

 3. จากผลการวิจัยปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลตําบลในเขต
อําเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ดพบว่า มีปัจจัย 3 ปัจจัย จากจํานวน 7 ปัจจัยที่เป็นปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด เรียงตามลําดับจากมากไป
หาน้อยคือ ปัจจัยด้านบุคลากรปัจจัยด้านระบบการปฏิบัติงาน และปัจจัยด้านโครงสร้างขององค์การ โดยมีค่า
อํานาจในการพยากรณ์ได้ร้อยละ 47.10 (R2 = 0.471) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สามารถ
อภิปรายผลตามลําดับที่ของสมการถดถอยดังน้ี 



ปีที่ 1 ฉบับพิเศษเดือนธันวาคม 2559 25 วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

 

 3.1 ปัจจัยด้านบุคลากร กรณีที่พบความสัมพันธ์ดังกล่าว เน่ืองจากการบริหารทรัพยากรมนุษย์มี
ความสําคัญ และสามารถที่จะเอื้อประโยชน์ให้องค์การดําเนินการต่างๆ ไปสู่เป้าหมายได้อย่างมั่นใจ จะเห็นได้
ว่าทุกองค์การประสงค์ที่จะพัฒนาตนเองไปสู่ความสําเร็จโดยเฉพาะคุณภาพของบุคลากรนับได้ว่าเป็นปัจจัย
สําคัญที่จะนําพาองค์การไปสู่เป้าหมายได้ในฐานะเป็นผู้ปฎิบัติที่มีคุณภาพทั้งน้ีเพราะงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์เป็นงานที่มุ่งเลือกสรรคนดี มีความรู้ ความสามารถ เข้ามาปฏิบัติงาน และเมื่อเราได้คัดสรรให้
บุคลากรเหล่าน้ีเข้ามาอยู่ในองค์การแล้ว งานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ก็ไม่ได้หยุดอยู่เพียงเท่าน้ี 
หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์จะต้องดูแลฝึกอบรมและพัฒนาให้บุคลากรได้รับความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ที่ทันสมัยสอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะ
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีที่จะเป็นพลังเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพ และพร้อมจะ
ปฏิบัติงานที่ท้าทายความรู้ ความสามารถ สร้างความสําเร็จให้แก่องค์การมากย่ิงข้ึน (วิลาวรรณ รพีพิศาล: 
2554: 1) บุคลากรมีความสําคัญอย่างย่ิงต่อการทํางานให้ประสบความสําเร็จ ดังน้ันหลายองค์การจึงเน้นการ
พัฒนาบุคลากร เพราะถือว่าบุคลากรมีส่วนสําคัญที่ทําให้งานประสบความสําเร็จ จึงทําให้ปัจจัยด้านบุคลากร
ส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของหน่วยงานให้ประสบความสําเร็จ  
 3.2 ปัจจัยด้านระบบการปฏิบัติงาน กรณีที่พบว่าระบบการปฏิบัติงานสามารถพยากรณ์การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ดเน่ืองจากระบบเป็นกลุม่ของสว่น
ที่เกี่ยวข้องซึ่งกันต้องการบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกัน (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, สมชาย หิรัญกิตติ, สุดา สุวรรณาภิรมย์, 
ลัทธิกาล ศรีวะรมย์และชวลิต ประภวานนท์, 2539:31) หน่วยงานจึงให้ความสําคัญอย่างย่ิงต่อระบบการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จัดสรรงบประมาณไว้อย่างเหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงาน อีกทั้งยังมีระบบการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ชัดเจน จึงทําให้ปัจจัยด้านระบบการปฏิบัติงานส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของหน่วยงานให้ประสบความสําเร็จ 
 3.3ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์การ กรณีที่พบว่าโครงสร้างองค์การสามารถพยากรณ์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ดทั้งน้ี เน่ืองจากการมีองค์การที่ผ่านการ
จัดระบบระเบียบ และโครงสร้างองค์การไว้เป็นอย่างดี มีความสําคัญต่อการบริหารงานเป็นอย่างมาก ทําให้รู้
ว่าใครจะทําอะไรที่ไหน รายงานหรือข้ึนตรงต่อผู้ใดและสรุปเป็นข้อๆเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพโดยรวมในการ
ดําเนินกิจกรรม  เพื่อความชัดเจนในการจัดกําหนดขอบเขตของอํานาจหน้าที่ กฎ ระเบียบ เพื่อความเป็น
เอกภาพในการบังคับบัญชาและสั่งการในการทํางาน และเพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนขนาดหรือรูปแบบของ
องค์การให้เหมาะสม (ยุทธกาญจน์ทองรอง, 2553: 15-16)หน่วยงานที่มีการกระจายอํานาจการบังคับบัญชา
ให้แก่บุคลากรเพื่อให้บุคลากรมีความรับผิดชอบ มีการจัดโครงสร้างองค์การในแนวระนาบที่สอดคล้องกับ
ภารกิจของหน่วยงาน มีการจัดแบ่งขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบของบุคลากรอย่างเหมาะสม มีการร่วมคิดร่วมทํา
ร่วมแสดงความคิดเห็น ดังน้ันจึงทําให้ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์การส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
หน่วยงานให้ประสบความสําเร็จ 
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ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

 1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

  1.1 ข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมยวดี จังหวัด
ร้อยเอ็ด มีดังน้ีคือ หน่วยงานควรส่งเสริมให้บุคลากรที่บรรจุใหม่ได้รับการปฐมนิเทศก่อนเข้าทํางาน วิเคราะห์
ความจําเป็นในการฝึกอบรมบุคลากร เพื่อแก้ไขปัญหาการทํางานที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน สง่เสรมิ
ให้มีระบบการสอนงานเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการทํางานจากหัวหน้างานหรือผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องน้ันๆ
เพื่อให้บุคลากรสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้บุคลากรในการย้ายหน่วยงานเพื่อที่จะ
สามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่การงานได้ สนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงข้ึนตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการศึกษาดูงานเพิ่มมาก
ข้ึน มอบหมายงานที่นอกเหนือจากงานในหน้าที่รับผิดชอบเพื่อเป็นการเพิ่มความสามารถให้แก่บุคลากร และ
ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการทํากิจกรรมทางสังคม 
  1.2 ข้อเสนอแนะด้านปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลตําบล
ในเขตอําเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด มีดังน้ี 
  1) หน่วยงานควรให้ความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มความสามารถในการ
ทํางานอย่างต่อเน่ือง จัดให้มีกระบวนการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตําแหน่งที่หน่วยงาน
ต้องการ โดยใช้วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริหารค่าตอบแทน
ตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด รวมถึงมีกระบวนการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมกับตําแหน่งงาน 
  2) หน่วยงานควรให้ความสําคัญต่อระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จัดสรรงบประมาณไว้
เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงานจัดให้มีระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ชัดเจน นอกจากน้ีก็ควรนําเอา
เครื่องมือและเทคนิคสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้วย 
  3) หน่วยงานควรมีการกระจายอํานาจการบังคับบัญชาให้แก่บุคลากรมีความรับผิดชอบ จัด
โครงสร้างในแนวระนาบที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน และจัดแบ่งขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบของ
บุคลากรได้อย่างเหมาะสม นอกจากน้ีควรมีการส่งเสริมแลกเปลี่ยนและเพิ่มพูนความรู้ทั้งในสายงานและข้าม
สายงาน เช่น มีระบบการหมุนเวียนงานต่างๆ เป็นต้น 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรมีการขยายขอบเขตของประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้มารับบริการกับทางเทศบาล
ตําบล เพื่อนํามาขยายผลในการศึกษาให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมย่ิงข้ึน 
  2.2 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลตําบลในเขตอําเภออื่นๆ 
ในจังหวัดร้อยเอ็ดหรือจังหวัดใกล้เคียง  
  2.3 ควรศึกษาปัจจัยอื่นๆ ที่น่าจะมีผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลตําบลในเขต
อําเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 
  2.4 ควรศึกษาโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความชัดเจนอย่างเป็น
รูปธรรมมากย่ิงข้ึน 
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ความผกูพนักับองค์การของพนกังานสอบสวนหญิงในพืน้ที่นครบาล 
The organizational commitment of inquiry female police officials 

in Bangkok metropolis 

 
พันตํารวจโทพิชศาลพันธุ์วัฒนา1 

 

บทคัดยอ่ 
 

บทความวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการที่จะอยู่กับองค์การการยอมรับค่านิยมองค์การ
และการยินยอมปฏิบัติตามบรรทัดฐานองค์การของพนักงานสอบสวนหญิงใช้แนวทางการวิจัย 2 ประเภท (1) 
เชิงปริมาณเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากพนักงานสอบสวนหญิงจํานวน 73 รายและ (2) เชิงคุณภาพใช้การ
สัมภาษณ์เจาะลึกกับพนักงานสอบสวนหญิงผู้บังคับบัญชาของพนักงานสอบสวนหญิงเพื่อเสริมข้อมูลจาก
การศึกษาเชิงปริมาณให้มีความสมบูรณ์ย่ิงข้ึนผลการศึกษาพบว่าพนักงานสอบสวนหญิงมีความเห็นด้วยเป็น
อย่างย่ิงต่อการปรารถนาเป็นส่วนหน่ึงขององค์การการยินยอมทําตามค่านิยมโดยสมัครใจและการตกลงยอมรบั
การปฏิบัติด้วยความเต็มใจต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับเรื่องประสงค์ทํางานที่องค์การตลอดไปการปฏิบัติตามส่วน
ใหญ่แม้ไม่ตรงความคิดและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้กลมกลืนที่พนักงานสอบสวนหญิงไม่ค่อยจะเห็นด้วย 
 
คําสําคัญ:ความผูกพันกับองค์การ / พนักงานสอบสวนหญิง 
 
 

Abstract 
 

 The research aimed at studying the organizational commitment of inquiry female 
police officials in Bangkok metropolis. Both quantitative and qualitative approached were 
used to collect data from 73 inquiry female police officials in Bangkok metropolis, using in-
depth interviews. The study showed that inquiry female police officials have the most 
favorable desire to be part of the organization, consent values were followed voluntarily 
and they willingly enforce the accepted practices. On the other hand, inquiry female police 
officials were not willing to work in the organization for long, compliance with the majority 
do not even think straight and want to adopt changes in their behavior. 
 
Keywords:The organizational commitment/ inquiry female police official 

 

บทนํา 

                                                             
1
คณะตํารวจศาสตร์โรงเรียนนายร้อยตํารวจ 



ปีที่ 1 ฉบับพิเศษเดือนธันวาคม 2559 29 วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

 

พนักงานสอบสวนหญิงเป็นหน่ึงในผู้ปฏิบัติงานด้านสอบสวนที่มีบทบาทที่สําคัญต่อสังคม เน่ืองจาก
ปัจจุบันมีคดีที่เกิดข้ึนเกี่ยวข้องกับเด็กผู้หญิงและสตรีซึ่งกําหนดให้พนักงานสอบสวนหญิงเป็นผู้รับผิดชอบ 
(สํานักงานตํารวจแห่งชาติ, 2555) สํานักงานตํารวจแห่งชาติในฐานะต้นสังกัดของพนักงานสอบสวนหญิงจึง
ควรต้องสร้างความผูกพันอันเป็นแนวทางหน่ึงที่สําคัญในการดํารงรักษาพนักงานสอบสวนหญิงให้เกิดความ
ต้องการที่จะอยู่กับองค์การ ยอมรับค่านิยมองค์การ และยินยอมปฏิบัติตามบรรทัดฐานองค์การด้วยความเต็ม
ใจ ความผูกพันของคนที่มีต่อองค์การเป็นสิ่งสําคัญอย่างย่ิงในการรักษาคนให้อยู่กับองค์การ เป็นความสัมพันธ์
ที่เกิดข้ึนระหว่างคนกับองค์การ ทําให้คนพร้อมทุ่มเทกําลังกาย กําลังใจในการทํางาน โดยสิ่งที่องค์การต้อง
ตระหนักเพื่อให้เกิดประสิทธิผลบรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว้คือ องค์การจะใช้วิธีการใดเพื่อจูงใจและส่งเสริมให้
พนักงานสอบสวนหญิงเกิดความผูกพันกับองค์การ ยอมรับเป้าหมายองค์การ อีกทั้งมีความพร้อมทุ่มเท
ความสามารถในการปฏิบัติงานในระหว่างที่เป็นสมาชิกขององค์การ (Allen, & Meyer, 1990) 

ความผูกพันก่อให้เกิดความเช่ือและพฤติกรรมที่แสดงออกทางที่ดีอันเป็นประโยชน์ต่อองค์การ 
(Ayaziara, & Guzelb, 2013) หากบุคคลเกิดความผูกพนักับองค์การจะส่งผลดีต่อประสิทธิภาพขององค์การ
เช่นกัน เพราะบุคคลที่มีความรู้สึกผูกพันกับองค์การมีแนวโน้มมีส่วนร่วมกิจกรรมขององค์การในระดับสูง มี
ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่ต้องการอยู่กับองค์การและต้องการทํางานเพื่อให้องค์การประสบความสําเร็จ 
ซึ่งลักษณะการแสดงออกถึงความผูกพันของบุคคลที่มีต่อองค์การสามารถพิจารณาได้จาก (1) มีความเห็นพ้อง
กับองค์การ (2) มีความเช่ือมั่นในองค์การ (3) เต็มใจและมุ่งมั่นพร้อมทุ่มเทความพยายามในการทํางาน (4) มี
ส่วนรว่มในการตัดสินใจ (5) มีความรู้สึกในเชิงบวกต่องาน (6) มีการแสดงความคิดเห็นที่ห่วงใยองค์การ (7) มี
ความจงรักภักดีกับองค์การ และ (8) มีความรักและพร้อมปกป้ององค์การ (Allen, & Meyer, 1990) ลักษณะ
การแสดงออกด้านพฤติกรรมน้ีสอดคล้องกับตัวแปรความผูกพันกับองค์การที่ผู้วิจัยใช้ศึกษาประกอบด้วย (1) 
ความต้องการที่จะอยู่กับองค์การ (Haftkhavania, Faghiharamb, & Araghieh, 2012; Dude, 2012; 
Porter, Mowday, & Steers, 2000) (2) การยอมรับค่านิยมองค์การ (สํานักงานยุทธศาสตร์ตํารวจ, 2555; 
Ghazanfar, Chuanmin, Khan, & Bashir, 2011;Sortheix, Dietrich, Chow, & Salmela-Aro, 2013) 
และ (3) การยินยอมปฏิบัติตามบรรทัดฐานองค์การ (Fischer, & Mansell, 2009; Thaksin Shinawatra, & 
Pongsapat Pongcharoen, 2006) 

ความต้องการที่จะอยู่องค์การเป็นการแสดงออกของพนักงานสอบสวนหญิงที่มีความผกูพนักบัองค์การ 
มีความรักต่อองค์การ รักในงานสอบสวน มีความมุ่งมั่นปรารถนาแรงกล้าและภูมิใจที่เป็นสมาชิกในระบบงาน
สอบสวน ไม่ปรารถนาลาออกหรือย้ายถึงแม้ได้รับค่าตอบแทนน้อย เรื่องความต้องการความผูกพันหมายถึงการ
ที่บุคคลต้องการการยอมรับ ต้องการเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม ต้องการมีความสัมพันธ์และผูกพันกับสมาชิกใน
กลุ่ม มีความเป็นมิตรไมตรี และมีสัมพันธภาพที่ดีต่อบุคคลอื่น มีความปรารถนาให้บุคคลอื่นชอบและยอมรับ
ตนเอง บุคคลที่ต้องการความผูกพันสูงมักมีสิ่งจูงใจด้านความเป็นมิตรและชอบสถานการณ์การร่วมมือมากกว่า
การแข่งขัน ให้นํ้าหนักความสําคัญต่อไมตรีจิต และความสัมพันธ์ระหว่างกันโดยหวังได้รับการมีนํ้าใจตอบแทน
หรือได้รับความไว้ใจจากคนอื่น (Boon, & Kalshoven, 2014)  

 การยอมรับค่านิยมองค์การต้องเกิดจากความสมัครใจของบุคคลจึงเป็นการยอมรับที่ถูก ต้องและเกิด
ประโยชน์ต่อองค์การกล่าวคือ บุคคลจะยินยอมพร้อมใจโดยที่ปราศจากการถูกบังคับหรือทําตามกลุม่ทางสงัคม 
ปราศจากการต่อรองและเงื่อนไขไม่เต็มใจหรือไม่สมัครใจในการยอมรับ เพราะหากเป็นหรือไม่เป็นไปตาม
พฤติกรรมที่กล่าวมาไม่ใช่ความหมายของการยอมรับที่แท้จริง เป็นแต่เพียงการยอมรับทางพฤตินัยเท่าน้ัน
ค่านิยมเป็นหลักในการใช้ชีวิตและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม เป็นมาตรฐานกฎเกณฑ์ที่ตัดสินโดยความคิดของคน



วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา  30 ปีที่ 1 ฉบับพิเศษ เดือนธันวาคม 2559 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

หมู่มากหรือในบางครั้งเป็นการตัดสินของผู้มีอํานาจในสังคม (Guiso, Sapienza, & Zingales, 2015)เรื่อง
ค่านิยมเป็นความคิดและพฤติกรรมของบุคคลในสังคมที่เห็นว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายอมรับมาปฏิบัติตามและหวง
แหนไว้ระยะหน่ึง ค่านิยมมักเปลี่ยนแปลงไปตามกาลสมัยและความคิดเห็นของคนในสังคม ค่านิยมจึงเป็น
มาตรฐานการเรียนรู้ การประเมินการเลือกและการตัดสินใจของบุคคลว่าควรทําหรือไม่ควร มีค่าหรือไม่มีค่า 
สําคัญหรือไม่สําคัญ 

การยินยอมปฏิบัติตามบรรทัดฐานองค์การหมายถึง การที่พนักงานสอบสวนหญิงมีพฤติกรรมที่
แสดงออกดังน้ี (1) ตกลงยอมรับยอมตามพร้อมที่กระทําอย่างเต็มใจ (2) ปรับเปลี่ยนความคิด ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมปรับตัวให้มีความกลมกลืนแนบเนียน และ (3) แก้ไขในสิ่งไม่เป็นไปตามสังคมส่วนรวมปฏิบัติเพื่อให้
เข้ากับวิถีทางที่ปฏิบัติของส่วนรวมและองค์การการยอมปฏิบัติทําตามกฎกติกาขององค์การเป็นการที่บุคคล
ยินยอมตาม โดยคําว่ายินยอมตามมีความหมายแตกต่างกับการเช่ือฟังกล่าวคือ เป็นพฤติกรรมที่รับอิทธิพลจาก
ผู้เท่าเทียมกันและจากความลงรอยกันเป็นพฤติกรรมของส่วนใหญ่ซึ่งการยินยอมทําตามบรรทัดฐานสังคม
บางครั้งเกิดจากที่กลุ่มกดดันสมาชิกของตนให้เปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานของกลุ่ม
ตัวอย่าง (Lumley, Coetzee, Tladinyane, & Ferreira, 2011)ความผูกพันด้านบรรทัดฐาน (Normative 
Commitment) ได้รับอิทธิพลจากประสบการณ์ของแต่ละบุคคลเริ่มจากครอบครัว วัฒนธรรมขบวนการหล่อ
หลอมขัดเกลาสังคมขององค์การ (Organizational Socialization) แรกเริ่มเข้าสู่องค์การซึ่งเป็นสิ่งที่พนักงาน
เช่ือถือและฝังใจ (First Impression) หากพนักงานได้รับการปลูกฝังเรื่องความสําคัญของความจงรักภักดี
องค์การแต่แรกมีแนวโน้มว่าเป็นผู้มีความผูกพันองค์การสูง เพราะจากวิถีปฏิบัติในองค์การต้ังแต่เริ่มแรกได้
ปลูกฝังความเช่ือของพนักงานที่ว่าองค์การคาดหวังให้มีความจงรักภักดีพร้อมและยินยอมทําตามบรรทัดฐาน
ขององค์การให้ได้มากที่สุด ทางตรงข้ามต้องยอมรับว่าการไม่ปฏิบัติตามบรรทัดฐานของพนักงานในองค์การ
อาจมีและเกิดข้ึนได้ตามสัญชาติญาณแต่ละบุคคล(Fischer, & Mansell, 2009) 

การริเริ่มตนเองด้วยการยอมทําความเข้าใจเป็นลักษณะพฤติกรรมที่บุคคลไม่ขัดหรือตกลงทําตาม และ
เปิดตาเปิดใจสิ่งที่เข้ามากระทบ ซึ่งเป็นลักษณะอันดีที่ควรพึงมี โดยมีหลักพิจารณาตนเองเริ่มจากเมื่อบคุคลเข้า
มาเป็นส่วนหน่ึงหรือสมาชิกขององค์การควรต้องปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์การเพื่อให้ตนสามารถดํารงอยู่
ได้(Metcalfe, & Dick, 2001)เปรียบด่ังพนักงานสอบสวนหญิงต้องยอมรับและยินยอมบรรทัดฐานองค์การ 
เพราะบรรทัดฐานขององค์การคล้ายกับกฎควบคุมพฤติกรรมซึ่งมี 2 รูปแบบได้แก่ (1) แบบเป็นทางการเช่น 
กฎหมาย และ (2) แบบไม่เป็นทางการเช่น วิถีประชา จารีต เป็นต้น 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปด้านความผูกพันพนักงานสอบสวนหญิงในเรื่องความต้องการที่จะอยู่กับองค์การ
การยอมรับค่านิยมองค์การ และการยินยอมปฏิบัติตามบรรทัดฐานองค์การ 

 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

ผู้วิจัยใช้แนวทางการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพร่วมกันเรียกว่าพหุวิธี (Trangulation) (Jick, 2006; 
สุชาต ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ และกรรณิการ์ สุขเกษม, 2551) เพื่อให้ได้ข้อค้นพบที่ส่งเสริมกันและกัน (Mutually 
Complimentary Methods)  

1. แนวทางการวิจัยเชิงปริมาณ 



ปีที่ 1 ฉบับพิเศษเดือนธันวาคม 2559 31 วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

 

1.1  กลุ่มตัวอย่าง: งานวิจัยใช้หน่วยวิเคราะห์ (units of analysis) ที่มีคุณสมบัติของหน่วยใน
ระดับบุคคลได้แก่พนักงานสอบสวนหญิง (กรุงเทพฯ)จํานวน 73 ราย 

1.2. การสุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณ: ผู้วิจัยเลือกการสุ่มตัวอย่างจากการใช้ตารางสําเร็จรูปของเคอซี่
และมอแกน (Krejcie, & Morgan, 1970) จํานวนทั้งสิ้น 73 ราย ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Samping) โดยผู้เช่ียวชาญด้านการสุ่มตัวอย่างเสนอแนะว่าขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมข้ึนอยู่กับ
หลายปัจจัยเช่น ความคล้ายกันของประชากร เทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์เป็นต้น ซึ่งปัจจัยด้านเทคนิคที่ใช้ใน
การวิเคราะห์มุ่งเน้นที่ความสะดวกและสมัครใจของกลุ่มตัวอย่างในการให้ข้อมูล สอดคล้องกับบริบทเรื่องของ
ผู้วิจัยที่ศึกษากล่าวคือ พนักงานสอบสวนหญิงที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่นครบาลมีไม่มากแต่ทุกคนมีความยินดี
และเต็มใจอย่างมากในการให้ข้อมูลกับผู้วิจัย 

1.3การให้นํ้าหนักรายการท่ีใช้ในการวัดของแต่ละองค์ประกอบตัวแปร:ใช้การวิเคราะห์ปจัจัย
เชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis, CFA) โดยนําค่ารายการที่ใช้วัดองค์ประกอบเดียวกันมารวมโดย
มีการให้นํ้าหนักของแต่ละรายการและนํามาคูณกบัค่ารายการ หลงัจากน้ันเอาผลคูณทัง้หมดรวมกันจึงได้ค่า
รวมของมาตรวัดที่ถูกต้องทางวิชาการซึง่ความผูกพันกับองค์การมีตัวแปรได้แก่ ความต้องการทีจ่ะอยู่กับ
องค์การ การยอมรับค่านิยมองค์การ และการยินยอมปฏิบัติตามบรรทัดฐานองค์การประกอบด้วยรายการข้อ
คําถาม 4 ข้อ ปรากฏที่ตาราง 1 

ตารางที่ 1 ค่านํ้าหนักของรายการที่ใช้วัดความผูกพนักับองค์การ 
รายการที่ใช้วัด   ค่านํ้าหนักรายการ 
ความต้องการทีจ่ะอยู่กับองค์การ   

การมีความปรารถนาเป็นส่วนหน่ึงขององค์การ  .778 
การประสงค์ทํางานที่องค์การตลอดไป  .782 
การตกลงด้วยใจสมัครไม่ถูกบังคับให้อยู่  .597 
การไม่ย้ายงานแม้มีงานอื่นที่ดีกว่าปัจจุบนั  .864 

การยอมรับค่านิยมองค์การ   
การยินยอมทําตามค่านิยมด้วยความสมัครใจ  .798 
การปฏิบัติตามเสียงส่วนใหญ่แม้ไม่ตรงความคิดตน  .709 
การพร้อมปฏิบัติตามข้อสรุปขององค์การ  .375 
การแก้ไขพฤติกรรมของตนให้เข้ากับคนหมู่มาก  .683 

การปฏิบัติตามบรรทัดฐานองค์การ   
การตกลงยอมรับวิถีปฏิบัติด้วยความเต็มใจ  .675 
การเปลี่ยนความคิดให้เข้าสังคมส่วนรวมได้อย่างแนบเนียน  .718 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้กลมกลืนกับสังคมส่วนรวม  .705 
การแก้ไขในสิ่งไม่เป็นไปตามสังคมส่วนรวมปฏิบัติ  .764 

 
จากตารางที่ 1ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยืนยันพบว่า ค่านํ้าหนักมาตรวัดความผูกพันกับ

องค์การอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้  โดยมาตรวัดความต้องการที่จะอยู่กับองค์การรายการที่มีค่านํ้าหนักสูงสุดได้แก่ การ
ไม่ย้ายงานแม้มีงานอื่นที่ดีกว่าปัจจุบัน (.864) รองลงมาได้แก่ การประสงค์ทํางานที่องค์การตลอดไปการมี
ความปรารถนาเป็นส่วนหน่ึงขององค์การและการตกลงด้วยใจสมัครไม่ถูกบังคับให้อยู่เป็นลําดับท้ายมาตรวัด
การยอมรับค่านิยมองค์การรายการที่ค่านํ้าหนักสูงสุดคือ การยินยอมทําตามค่านิยมด้วยความสมัครใจ(.798)
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รองลงมาได้แก่ การปฏิบัติตามเสียงส่วนใหญ่แม้ไม่ตรงความคิดตน การแก้ไขพฤติกรรมของตนให้เข้ากับคนหมู่
มากและการพร้อมปฏิบัติตามข้อสรุปขององค์การเป็นลําดับท้ายส่วนมาตรวัดการปฏิบัติตามบรรทัดฐาน
องค์การรายการที่มีค่านํ้าหนักสูงสุดคือ การแก้ไขในสิ่งไม่เป็นไปตามสังคมส่วนรวมปฏิบัติเพื่อให้เข้ากับวิถีทาง
ที่ปฏิบัติของส่วนรวม (.764) รองลงมาได้แก่ การเปลี่ยนความคิดให้เข้าสังคมส่วนรวมได้อย่างแนบเนียนการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้กลมกลืนกับสังคมส่วนรวม และการตกลงยอมรับวิถีปฏิบัติด้วยความเต็มใจเปน็ลาํดับทา้ย 

1.4ความเ ช่ือถือได้ของมาตรวัด: ทําการวัดเพื่อหาค่าความสอดคล้องภายใน(Internal 
Consistency Method) ค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือถือได้ของแต่ละรายการของมาตรวัดโดยใช้การหา
ค่าครอนบัคอัลฟา (Cronbach’s Alpha)ภาพรวมมาตรวัดในงานมีความเช่ือถือได้ปานกลาง โดยความต้องการ
ที่จะอยู่กับองค์การมีค่า .675 การยอมรับค่านิยมองค์การมีค่า .552 และการปฏิบัติตามบรรทัดฐานองค์การมี
ค่า .681 

1.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล: ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากพนักงานสอบสวนหญิงในกองบัญชาการตํารวจ
นครบาลทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครจํานวน 73 ราย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ข้อคําถามเข้าใจง่ายไม่สลับซับซ้อนเพื่อป้องกันมิให้พนักงานสอบสวนหญิงเกิดข้อสงสัย มีการแบ่งคําถามเป็น
หมวดหมู่ตามตัวแปรที่ใช้ศึกษาเพื่อให้เกิดความสะดวก ครอบคลุมทุกประเด็นการศึกษาตรงตามวัตถุประสงค์
การวิจัย ออกแบบโดยใช้คําถามทั้งสองประเภททั้งคําถามเชิงจิตวิสัยและคําถามเชิงวัตถุวิสัยเพื่อให้ตรงตาม
ความต้ังใจใช้สถิติ มุ่งเน้นแบบสอบถามที่สามารถวัดในสิง่ที่ต้องการวัดได้มีความคงเส้นคงวาใช้กี่ครั้งผลไม่ต่าง
จากเดิมซึ่งผ่านกระบวนการทดลองใช้แบบสอบถาม (Pretest) เพื่อปรับปรุงรายการต่างๆ ในข้อคําถาม 
สําหรับงานวิจัยน้ีใช้การวัดความเช่ือมั่นของความคงตัว (Stability Reliability) โดยใช้แบบสอบถามชุดเดียวกัน
กับพนักงานสอบสวนหญิงภายในระยะเวลาที่ห่างกันหรือที่เรียกว่าวิธีทดสอบซ้ํา (Teat - retest Method) 

ตารางท่ี 2พื้นที่รับผิดชอบของพนักงานสอบสวนหญิงกองบญัชาการตํารวจนครบาล 
กองบังคับการ รายช่ือสถานีตํารวจนครบาล กลุ่มงานสอบสวน และกองกํากับการ 
บก.น.1 กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการอํานวยการ สน.ห้วยขวาง สน.มักกะสัน 

สน.ชนะสงคราม และสน.สามเสน 
บก.น.2 กลุ่มงานสอบสวน สน.สุทธิสาร สน.บางซื่อ สน.เตาปูน สน.ทุ่งสองหอ้ง 

สน.ดอนเมือง และสน.คันนายาว 
บก.น.3 กลุ่มงานสอบสวนและสน.มีนบุรี 
บก.น.4 กลุ่มงานสอบสวน สน.หัวหมาก สน.ลาดพร้าว และสน.วังทองหลาง 
บก.น.5 กลุ่มงานสอบสวน สน.คลองตัน สน.ท่าเรือ สน.ทองหล่อ สน.วัดพระยาไกร และสน.

บางนา 
บก.น.6 กลุ่มงานสอบสวน สน.พลับพลาไชย 1 และสน.พลับพลาไชย 2 
บก.น.7 กลุ่มงานสอบสวน สน.บางพลัด สน.บางย่ีขัน สน.บางเสาธง สน.บางกอกน้อยและสน.

ตลิ่งชัน 
บก.น.8 กลุ่มงานสอบสวน สน.บางย่ีเรอื สน.ตลิ่งชัน สน.ทุ่งครุ สน.ราษฎร์บูรณะ 

สน.ปากคลองสาน และสน.สมเด็จเจ้าพระยา 
บก.น.9 กลุ่มงานสอบสวน สน.บางบอน สน.บางขุนเทียน สน.เพชรเกษมและสน.หนองแขม 
บก.จร. กองกํากบัการ 3 
หมายเหตุ: สํานักงานกําลังพล, 2556 
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จากตารางที่ 2 พบว่า พื้นที่ความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวนหญิงในเขตพื้นที่นครบาลแบ่งช่ือ
เรียกเป็น 3 แบบได้แก่ ระดับสถานีตํารวจ ระดับกลุ่มงานสอบสวน และระดับกองกํากับการ ซึ่งพบว่าระดับ
สถานีตํารวจมีพนักงานสอบสวนหญิงปฏิบัติงานประจําจํานวนมากที่สุด รองลง มาคือ กลุ่มงานสอบสวน และ
กองกํากับการเป็นลําดับท้าย หากพิจารณาเรื่องจํานวนของ บก. ที่พนักงานสอบสวนหญิงประจําอยู่พบว่า 
บก.น.2 และ บก.น.8 มีมากที่สุด ส่วนที่มีพนักงานสอบสวนหญิงปฏิบัติงานประจําน้อยที่สุดคือ บก.จร. 

1.6 การวิเคราะห์ข้อมูล: ผู้วิจัยเลือกใช้เทคนิคการวิเคราะห์จากโปรแกรมสําเร็จรูป SPSSfor 
windows ใช้สถิติพรรณนาเพื่อช้ีให้เห็นลักษณะของตัวแปรทั้งสามที่ใช้ศึกษาครั้งน้ี 

2. แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ 
2.1 ประชากรเป้าหมาย: ประชากรประกอบด้วย 2 กลุ่ม ได้แก่ พนักงานสอบสวนหญิงจํานวน 73 

คน และผู้บังคับบัญชาของพนักงานสอบสวนหญิงจํานวน 11 คน 
2.2  การสุ่มตัวอย่าง: ประชากรที่ใช้สําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการเจาะ จงด้วย

การสุ่มตัวอย่างเชิงทฤษฎี (theoretical sampling) โดยแบ่งกลุ่มประชากรออกเป็น 2 กลุ่มตามข้อ 2.1  
2.3 การดําเนินการวิจัย: ใช้การสัมภาษณ์เจาะลึกต่อรายบุคคลทั้งสองกลุ่มต้ังใจใช้เวลาครั้งละ

ประมาณ 90 นาที แต่ยึดหยุ่นได้ตามแต่สถานการณ์ รายละเอียดของการสัมภาษณ์เจาะลึกประกอบด้วย
คําถามหลัก คําถามซักไซ้ไล่เรียง และคําถามติดตาม ผู้วิจัยปฏิบัติโดยปล่อยตามสภาวะ (Emergent Design) 
ไม่กําหนดล่วงหน้ามากนัก (สุชาต ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ และกรรณิการ์ สุขเกษม, 2551) 

2.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล: งานวิจัยใช้ทฤษฎีติดพื้นที่ (Grounded Theory) จากการ สัมภาษณ์
เจาะลึก (In-dept Interview) สังเกตแบบมีโครงสร้าง (Structured Observation) การบันทึกสนาม (Field 
Notes) และการบันทึกความจํา (Memos) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยต้ังใจใช้
หลากหลายวิธีแบบที่เรียกว่าพหุวิทยา (Triangulation) เพื่อใช้การยืนยันข้อค้นพบว่ามีความถูกต้องและ
ตรวจสอบความเช่ือถือได้ของข้อมูลและข้อสนเทศที่ได้ภายใต้ความหลากหลายวิธีการจัดเก็บข้อมูล (Multiple 
Methods of Data Collection) โดยคํานึงถึงความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์การวิจัยเป็นสําคัญ (สุชาต 
ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ และกรรณิการ์ สุขเกษม, 2551) การเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มตามข้อ 2.1 

2.5  ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ: เรื่องระยะเวลาในการเก็บข้อมูลไม่สามารถกําหนดได้
แน่ชัดผู้วิจัยเก็บข้อมูลจนกว่าข้อมูลที่ได้ไม่มีประเด็นอะไรเพิ่มเติมจากที่มีหรือที่เรียกว่า “เกิดการอิ่มตัวเชิง
ทฤษฎี” (Theoretical Saturation) หมายถึงการเก็บข้อมูลเพิ่มไม่สามารถที่จะเพิ่มเน้ือหาสาระได้อีก 

2.6  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ: เริ่มจากการเตรียมแฟ้มข้อมูลดิบและศึกษารายละ เอียด
เอกสารข้อความให้เกิดความคุ้นเคยกับข้อมูลเหล่าน้ีจากน้ันจึงนําไปสู่การแยกประเด็นเน้ือเรื่องต่างๆ เพื่อได้มา
ในข้อค้นพบหรือแบบแผนของความสัมพันธ์ (Patterns of Relationships) ที่ผ่านองค์ประกอบต่างๆ ด้วย
กระบวนการทําซ้ํา (Iterative) การหมุนวน (Cyclical) และเปรียบเทียบกรณีมีเชิงลบ (A Constant 
Comparative Negative Case) 

 

ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยคุณลักษณะพื้นฐานของประชากรเป้าหมายปรากฏในตารางที่ 3และความคิดเห็นของ
พนักงานสอบสวนหญิงที่มีต่อประเด็นต่างๆ ปรากฏที่ตาราง 4 ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 3 คุณลักษณะพื้นฐานของพนักงานสอบสวนหญิง 

              คุณสมบัติ อัตราส่วนรอ้ย 
สถานภาพ                               โสด 67.1 
                                            สมรส 32.9 
สถาบันที่สําเร็จการศึกษา              โรงเรียนนายร้อยตํารวจ 21.9 

สถาบันการศึกษาของรัฐ 24.7 
สถาบันการศึกษาของเอกชน 53.4 

สาขาที่สําเร็จการศึกษา รัฐประศาสนศาสตร ์ 21.9 
นิติศาสตร ์ 78.1 

ระดับการศึกษาปริญญาตรี 71.2 
ปริญญาโท 28.8 

 
   รายการที่ใช้วัด 
 

ค่า 
ตํ่า 
สุด 

ค่า 
สูง 
สุด 

ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ค่า 
ความ 
เบ ้

ค่า 
ความ 
โด่ง 

อายุตามบัตรประชาชน 24 48 34.75 6.87 .33 -.10 
ระยะเวลารับราชการ 2 23 9.36 5.78 .67 -.81 
อายุงานพนักงานสอบสวน 2 12 6.11 2.96 .53 -.70 
 

จากตารางที่ 3 พบว่า พนักงานสอบสวนหญิงมีอายุเฉลี่ย 35 ปี ผ่านการรับราชการ 9 ปี ดํารง
ตําแหน่งพนักงานสอบสวนหญิงมา 6 ปี มีสถานภาพโสด สําเร็จการศึกษาคณะนิติศาสตร์จากสถาบันการศึกษา
ของเอกชนในระดับปริญญาตรี 

ความผูกพันกับองค์การมี 3 ตัวแปรประกอบด้วย (1) ความต้องการที่จะอยู่กับองค์การ (2) การ
ยอมรับค่านิยมองค์การ และ (3) การยินยอมปฏิบัติตามบรรทัดฐานองค์การ ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ที่ได้จากแบบสอบถาม การสัมภาษณ์เจาะลึก การสงัเกต การบันทึกวีดีโอ และการบันทึกสนาม ได้รวบรวมและ
ประมวลผลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS เลือกใช้สถิติพรรณนาอธิบายคุณลักษณะของตัวแปร โดยพิจารณา
จากระดับความคิดเห็นของพนักงานสอบสวนหญิงที่มีต่อประเด็นน้ัน ๆ  ซึ่งผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลตัว
แปรทั้งสามปรากฏดังตาราง 4 

ตารางที่ 4 ความผูกพันกบัองค์การของพนักงานสอบสวนหญิง 
 
       รายการที่ใช้วัด 
 

ไม ่
เห็น
ด้วย 
เลย 

ไม ่
ค่อย 
เห็น
ด้วย 

ค่อน 
ข้าง 
เห็น
ด้วย 

เห็น 
ด้วย 

เห็น 
ด้วย 
อย่าง
ย่ิง 

ความต้องการท่ีจะอยู่กับองค์การ      
ความปรารถนาเป็นส่วนหน่ึงขององค์การ - 5.5 38.4 43.8 12.3 
การประสงค์ทํางานที่องค์การตลอดไป - 24.7 52.1 19.2 4.1 
การตกลงด้วยใจสมัครไม่ถูกบังคับให้อยู่ - 8.2 49.3 34.2 8.2 
การไม่ย้ายงานแม้มีงานอื่นที่ดีกว่าปัจจุบัน - 15.1 43.8 35.6 5.5 



ปีที่ 1 ฉบับพิเศษเดือนธันวาคม 2559 35 วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

 

การยอมรับค่านิยมองค์การ      
การยินยอมทําตามค่านิยมโดยสมัครใจ - 12.3 43.8 34.2 9.6 
การปฏิบัติตามแม้ไม่ตรงความคิด - 26.0 49.3 21.9 2.7 
การพร้อมปฏิบัติตามข้อสรุปขององค์การ - 11.0 49.3 32.9 8.8 
การแก้ไขพฤติกรรมตนให้เข้ากับหมู่มาก - 8.2 41.1 42.5 8.2 

การปฏิบัติตามบรรทัดฐานองค์การ      
การตกลงยอมรบัวิถีปฏิบัติโดยเต็มใจ - 6.8 37.0 41.1 15.1 
การเปลี่ยนความคิดใหเ้ข้าสังคมส่วนรวม - 8.2 43.8 39.7 8.2 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้กลมกลืน 4.1 24.7 47.9 16.4 6.8 
การแก้ไขสิ่งไม่เป็นไปตามสงัคมส่วนรวม - 16.4 50.7 23.3 9.6 

 
จากตารางที่4 ความผูกพันกับองค์การของพนักงานสอบสวนหญิงในด้านความต้องการที่จะอยู่กับ

องค์การพบว่า ในภาพรวมพนักงานสอบสวนหญิงส่วนใหญ่เห็นด้วยโดยเรื่องที่เห็นด้วยมากสุดคือ ความ
ปรารถนาเป็นส่วนหน่ึงขององค์การ รองลงมาได้แก่ การตกลงด้วยใจสมัครไม่ถูกบังคับให้อยู่ การไม่ย้ายงานแม้
มีงานอื่นที่ดีกว่าปัจจุบัน และการประสงค์ทํางานที่องค์การตลอดไปด้านการยอมรับค่านิยมองค์การพบว่า 
พนักงานสอบสวนหญิงส่วนใหญ่เห็นด้วยโดยเรื่องที่เห็นด้วยมากสุดคือ การแก้ไขพฤติกรรมตนให้เข้าคนหมูม่าก 
รองลงมาได้แก่ การยินยอมทําตามค่านิยมโดยสมัครใจ การพร้อมปฏิบัติตามข้อสรุปขององค์การ และการ
ปฏิบัติตามส่วนใหญ่แม้ไม่ตรงความคิดเป็นลําดับท้าย ส่วนด้านการการปฏิบัติตามบรรทัดฐานองค์การพบว่า 
พนักงานสอบสวนหญิงส่วนใหญ่เห็นด้วยโดยเรื่องที่เห็นด้วยมากสุดคือ การตกลงยอมรับวิถีปฏิบัติด้วยความ
เต็มใจ รองลงมาได้แก่ การเปลี่ยนความคิดให้เข้าสังคมส่วนรวม การแก้ไขสิ่งไม่เป็นไปตามส่วนรวม และการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้กลมกลืนเป็นลําดับท้าย 

 

อภิปรายผล 

เป็นที่สังเกตว่าความคิดเห็นของพนักงานสอบสวนหญิงส่วนใหญ่ค่อนข้างเห็นด้วยกับทุกรายการของ
มาตรวัด จะมีเพียงเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้กลมกลืนเข้ากับสังคมหมู่มากเพียงเรื่องเดียวที่มีมุมมอง
เชิงบวกไม่มากนัก การปรับตัวเป็นการแก้ไขปรับปรุงความคับข้องใจ ด้วยการแสวงหาวิถีทางในการตอบสนอง
ความต้องการของตนเองทั้งการปรับตัวทางภายนอกและภายในร่างกาย ให้สามารถปรับตัวได้ดีต่อสภาวะ
แวดล้อมในชีวิต รวมทั้งการตอบสนองความต้องการทั้งทางร่างกาย จิตใจและสังคม ซึ่งทฤษฎีการปรับตัวมี
นักการศึกษาต่างประเทศได้ศึกษาหลายทฤษฎีเช่น งานของรอย โรเจอร์ วิลเลี่ยมสันเป็นต้น ในบริบทที่ศึกษาน้ี
เกี่ยวเน่ืองกับการปรับตัวด้านการพึ่งพาระหว่างกัน (Interdependent Mode) เป็นการปรับตัวเพื่อความ
มั่นคงทางสังคมในด้านความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างบุคคลหรือกลุ่มคนหรือความผูกพันระหว่างกัน โดยมุ่ง
ประเด็นไปที่การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสังคมที่เกี่ยวข้องกับการให้และรับความรัก ความนับถือและการ
ยกย่องซึ่งกันและกันอย่างเต็มใจ ความต้องการพื้นฐานในการปรับตัวด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือความ
ผูกพันระหว่างบุคคลในองค์การมี 3 องค์ประกอบ คือ การได้รับความรักอย่างเพียงพอ การได้รับการเรียนรู้
และการเจริญเติบโตตามพัฒนาการ และการได้รับการตอบสนองความต้องการในเรื่องแหล่งประโยชน์ของ
บุคคลเพื่อจะให้บรรลุถึงความรู้สึกมั่นคงในความสัมพันธ์ระหว่างกัน บุคคลที่สามารถปรับตัวด้านการพึ่งพา
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ระหว่างกัน ( Interdependence) ได้อย่างเหมาะสมต้องมีความสมดุลระหว่างการพึ่ งพาตนเอง 
(Independence) และการพึ่งพาผู้อื่น (Dependence) รวมทั้ ง ต้องมีพฤติกรรมทั้ งการเป็นผู้ ให้ 
(Contributive Behaviors) และพฤติกรรมการเป็นผู้รับ (Receiving Behaviors) อย่างเหมาะสม จึงจะทําให้
บุคคลสามารถดํารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ด้วยความรู้สึกมั่นคงและปลอดภัย  

 

ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาความผูกพันกับองค์การของพนักงานสอบสวนหญิงพบว่า เรื่องการประสงค์ทํางานที่
องค์การตลอดไป การปฏิบัติตามส่วนใหญ่แม้ไม่ตรงความคิดของตน และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้กลมกลนื 
เป็นรายการมาตรวัดทั้ง 3 เรื่องที่พนักงานสอบสวนหญิงมีความเห็นด้วยน้อยที่สุด ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะต่อ 
1) องค์การ 2) ผู้บังคับบัญชาของพนักงานสอบสวนหญิง และ 3) พนักงานสอบสวนหญิง เพื่อให้เกิดความ
ผูกพันระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับองค์การดังต่อไปน้ี 

องค์การ: สํานักงานตํารวจแห่งชาติควรคัดเลือกบรรจุพนักงานสอบสวนหญิงที่มีแนวคิดและค่านิยม
สอดคล้องกับกลุ่มงานสอบสวนและต้องสร้างภาพลักษณ์งานสอบสวนด้วยการประชาสัมพันธ์ตลอดจนให้
ความสําคัญแก่พนักงานสอบสวนหญิงที่ปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบันด้วยการให้รางวัลชมเชยแก่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น 
ปกป้องดูแลพนักงานสอบสวนหญิงเป็นอย่างดี 

ผู้บังคับบัญชาของพนักงานสอบสวนหญิง: ผู้บังคับบัญชาควรพัฒนาวัฒนธรรมในกลุ่มงานสอบสวน 
สร้างทัศนคติเชิงบวกในการทํางาน จัดกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือร่วมใจภายในกลุ่ม สนับสนุนให้เกิดความ
ร่วมมือระหว่างบุคคลและการทํางานเป็นทีม และพยายามสื่อให้พนักงานสอบสวนหญิงทราบว่าเป็นคนสําคัญ
ของกลุ่มงานสอบสวน 

พนักงานสอบสวนหญิง: พนักงานสอบสวนหญิงควรปฏิบัติตนตามระเบียบ กฎเกณฑ์ที่กําหนดไว้อย่าง
เคร่งครัด ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมที่กลุ่มงานสอบสวนจัดข้ึน และมีปฎิสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อน
ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ช่วยเหลือเมื่อบุคคลรอบข้างเดือดร้อน มีความเอื้ออาทรเมื่อบุคคลรอบข้าง
ต้องการกําลังใจพร้อมกับไม่น่ิงดูดายกับปัญหาที่พบเจอในองค์การ 

ทั้งน้ีรูปแบบที่ควรปรับประยุกต์ใช้ในองค์การได้แก่ 3E ที่ประกอบด้วย (1) E-Engaged (สร้างความ
ผูกพัน) หมายถึงการที่พนักงานมีความผูกพันกับองค์การ เพราะเช่ือในแนวทางและเป้าหมายขององค์การ ทํา
ให้เกิดความภูมิใจที่เป็นส่วนหน่ึงและพร้อมจะทํางานหนักเพื่อองค์การ (2) E-Enabled (ขจัดอุปสรรค) 
หมายถึงการที่พนักงานผูกพันอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอถ้าองค์การไม่ช่วยขจัดปัญหาอุปสรรคในการทํางาน 
ช่วยพัฒนาพนักงานให้มีทักษะและให้เครื่องมือที่เหมาะสมในการทํางานเพื่อให้ทํางานได้ดีโดยไม่เหน็ดเหน่ือย
เกินไปจนท้อ และ (3) E-Energized (สร้างพลัง) หมายถึงองค์การและผู้บังคับบัญชาของพนักงานสอบสวน
หญิงต้องดูแลความเป็นอยู่ของพนักงานสอบสวนหญิงให้ดีด้วยเพื่อให้มีพลังในการทํางาน  
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วิธีการปกัผ้าของชาวเขาเผ่าม้งบ้านห้วยทรายเหนอือําเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลก 
A Study on Hmong  Embroidering Methods at HuaySaiNua Village, 

Nakhon Thai district, Phitsanulok province 

 
อาจารยวิ์ชชุพงศ์วรศาสตร์กุล1, อาจารยณ์ฐักรหิรัญโท2 

 

บทคัดยอ่ 
 

บทความน้ีมุ่งศึกษาวิธีการปักผ้าของชาวเขาเผ่าม้งบ้านห้วยทรายเหนืออําเภอนครไทยจังหวัด

พิษณุโลกผู้เขียนได้ใช้ทฤษฎีชาติพันธ์ุวรรณา (Ethnography) มาอธิบายและนําเสนอข้อมูลเชิงพรรณนา

วิเคราะห์ (Descriptive Analysis)  ในการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญในท้องถ่ินและการวิเคราะห์

ข้อมูลจากผลการศึกษาต่างๆและที่มาของการปักผ้าชาวเขาเผ่าม้งบ้านห้วยทรายเหนือจากการสัมภาษณ์นาง

หมีแซ่หว้าได้กล่าวว่าชาวเขาเผ่าม้งมีวิธีการปักผ้าอยู่ 3 ประเด็นดังน้ี 1)วิธีการปักผ้าเกิดจากแรงบันดาลใจ

ทางด้านศาสนาและประวัติศาสตร์คือการปักผ้าที่เกิดมาจากความเช่ือที่ชาวเขาเผ่าม้งนับถือและตํานานทาง

ประวัติศาสตร์ของชนเผ่าตัวเองเช่นลายปักบันไดฟ้าเป็นลายที่ชาวเขาเผ่าม้งเช่ือว่าสื่อถึงวิญญาณบรรพบุรุษที่

ตายไปแล้วจากบนฟ้ามาสู่ลูกหลานของตนเองที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นต้น  2)วิธีการปักผ้าเกิดแรงบันดาลใจจาก

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  2.1 ลายปักที่เลียนแบบจากพืชคือในลายน้ีถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสําคัญอย่างย่ิงใน

ชีวิตประจําวันของชาวเขาเผ่าม้งต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันชาวเขาเผ่าม้งมีความคุ้นเคยกับพืชพรรณต่างๆรอบตัว

เป็นอย่างดีเน่ืองจากเขาอาศัยอยู่ในถ่ินทุรกันดารน่ันเองเช่นลายปักดอกฟักทองเป็นลายที่มีวิธีการปักมาจาก

ดอกฟักทองและชาวเขาเผ่าม้งเช่ือถือว่าคนที่สวมใส่ลายผ้าน้ีไปทําไร่หรือทํางานอื่นๆที่หารายได้มาสู่ครอบครัว

จะมีรายได้ดีหรือสมบูรณ์เป็นต้น 2.2 ลายปักที่เกี่ยวกับสัตว์มักจะเลียนแบบมาจากสัตว์ที่รู้จักกันดีทั้งสัตว์ป่า

และสัตว์เลี้ยงคือลายปูภูเขาเป็นลายที่ชาวเขาเผ่าม้งเช่ือว่าปักเป็นลวดลายผ้าแล้วนํามาสวมใส่จะเป็นคนที่ขยัน

อดทนในการทํามาหากินเลี้ยงชีพในทางที่ชอบและไม่อดอยาก  2.3 ลายปักที่เกี่ยวกับธรรมชาติคือลวดลายที่

เลียนแบบจากธรรมชาติเช่นลายปักขุนเขาถือว่าเป็นลายที่เกิดจากภูเขาที่เป็นธรรมชาติของมันซึง่ลายน้ีผู้ที่สวม

ใส่ลายปักผ้าน้ันจะสื่อไปในทางที่มีวิสัยทัศน์ที่ดีที่มองการณ์ไกลส่วนลายปักสายนํ้าน้ันคนที่สวมใส่น้ีจะสื่อไป

ในทางที่สุภาพเรียบร้อยไม่แข็งกระด้างอย่างน้ีเป็นต้น 2.4 ลายปักที่เกี่ยวกับชีวิตคู่และประเพณีคือลายปักที่

เกิดจากประเพณีต่างๆเช่นลายปักเป้เจาเป็นลายที่สื่อถึงการละเล่นบันเทิงต่างๆส่วนลายคู่บา่วสาวเปน็ลายปกัที่

สื่อถึงการหาคู่ครองการจีบกันและ 3.วิธีการลายปักที่เกิดจากรูปทรงเลขาคณิตคือลายที่เกิดจากรูปทรงเลขา

คณิตในลายน้ีจะเป็นลายที่เกิดจากธรรมชาติแต่ว่าเขาแบ่งตามที่เกิดที่มีลักษณะเป็นภูเขาและพื้นที่ที่อาศัยอยู่

เช่นลายปักสี่เหลี่ยมคู่เป็นลายที่มีวิธีการปักจากพื้นที่และสื่อถึงการครองคู่ชีวิตที่แต่งงานแล้วให้อยู่จนแก่ตาย

หรือเป็นการช่วยกันของคนในหมู่บ้านและคนในหมู่บ้านอื่นๆอีกด้วยดังน้ันการปักผ้าถือว่าเป็นมรดกทาง
                                                             
1สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารสํานักวิชาศึกษาท่ัวไปมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
2สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารสํานักวิชาศึกษาท่ัวไปมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
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Abstract 

 
 This article aims to conduct a study on Methods of Hmong embroidering at 
HuaySaiNua Village, Nakhon Thai district, Phitsanulok province. The author used ethnography 
theory to explain and present Descriptive Analysis information. For collecting data, it was 
done by interviewing local experts and analyses of data were based from various studies 
and sources of Hmong embroidery from HuaySaiNua Village. From the interview, Mrs. 
MeeSaewa said that there are 3 issues for the Hmong to do embroidery. Namely: 1.The 
method of embroidery was inspired by religion and history (the Hmong belief and historical 
Mythology) such as embroidered stairs from the sky which reflect ancestral spirits come from 
the sky to visit their living children; 2.The embroidery method was inspired by nature and 
the environment. 2.1 Embroidered pattern that mimics plants, this pattern is particularly 
important in the daily lives of the Hmong from past to present time. The Hmong are very 
familiar with the vegetation around them because they lived in wilderness.  Pumpkin flower 
Embroidered pattern is the pattern that the Hmong consider as a good luck pattern. 
Whosoever wear cloth with this pattern, when doing farming or any kind of work, it would 
bring them wealth and abundance. 2.2 Animals embroidered pattern are often imitations of 
well-known animal as wildlife and pets which is hairy leg mountain crab pattern. Hmong 
believe that whoever wears this pattern are those who work hard, earn for a living and do 
not starve. 2.3 Natural embroidery patterns are the patters that mimic nature such as 
Mountain pattern which shows the natural beauty of mountains. This pattern is representing 
a good vision, so whoever wears this pattern would tend to have a good vision. Water 
embroidered pattern is representing softness or polite. Therefore, people who wear this 
pattern would tend to be polite. 2.4 Married life and traditions patterns. This pattern was 
from traditions, such as Hmong New Year pattern. It is representing different kind of 
entertainments and games. And for wedding couple pattern is representing finding a life 
partner, flirting etc. and 3.Embroidered patterns that from Geometric, this patterns occur 
similar to the pattern from nature but it was classified by the origin of the pattern which 
look like geometric shapes such as squares pair pattern which represents a married couple 
who stay together until death or represent help of the people in the village and other 
villages. In summary, the embroidery methods are considered as the cultural heritage of the 
Hmong which was observed, conserved, inherited, and even developed continuously for a 
long period of time until this very day. 

  



ปีที่ 1 ฉบับพิเศษเดือนธันวาคม 2559 41 วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

 

Keywords: Hmong/ NakhonThai/ The Hmong hill tribes, Ban Huay Sai Neua/ Embroider method 

บทนํา 
 การศึกษาเรื่องราวของชาวเขาเผ่าม้งในยุคโลกาภิวัตน์น้ีถือว่ายังศึกษาไม่มากเท่าไร  ดังน้ันผู้เขียนจึงได้
เขียนบทความน้ีเพื่อเป็นองค์ความรู้ให้ผู้สนใจได้อ่านและเข้าใจในวัฒนธรรมของชาวเขาเผ่าม้งม้ง 
(Hmong,Hmoob, Hmoong)  คือ ชนชาติหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน และสามารถดํารงชีวิตอยู่ใน
ปัจจุบันน้ีได้อย่างเหมาะสม ถึงแม้ว่าในยุคปัจจุบันจะมีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่างๆ  มากมาย  และ
มีการขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวาง  ชาวเขาเผ่าม้งยังปรับตัวได้อย่างเหมาะสมในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
และก่อนอื่นขอนําเสนอความหมายของคําว่า “ ม้ง ” ให้เข้าใจก่อน  ชาวเขาเผ่าม้งเป็นกลุ่มชาติพันธ์ุหน่ึงใน
ประเทศไทย ซึ่งถูกเรียกว่าแม้ว  หรือถูกเรียกว่าม้ง บ้าง  ต่อมามักจะถูกใช้อย่างสับสนกับ คําว่า แม้ว หรือ 
เหมียว  ดังน้ันความหมายของคําว่า ม้ง  แปลว่า  ต้นข้าวอ่อน  หน่อและวัชพืชเหมาะสมกับการทําไร่เป็นหลัก  
และในเวลาต่อมาผู้คนมักนํามาใช้ในทางที่ดูถูกทางชาติพันธ์ุ  โดยที่ผู้คนนํามาผูกเข้ากับเสียงร้องของแมว และ
แสดงความเป็นนัยยะของคนที่ป่าเถ่ือน  ชาวบ้านได้เล่าว่า  ชาวเขาเผ่าม้งได้อพยพสู่ประเทศไทยน้ันมีสาม
เส้นทาง ซึ่งสอดคล้องกับ ประสิทธ์ิ   ลีปรีชา. (2548, 9-10) ได้กล่าวว่า มีสามเส้นทางหลักที่บรรพบุรุษชาวเขา
เผ่าม้งอพยพเข้าสู้ดินแดนในปัจจุบัน คือ เส้นทางแรก  อยู่บริเวณชายแดนจังหวัดน่านและพะเยา  ซึ่งมีดอย
ภูแวและภูลังกาเป็นหลัก  จากน้ันกลุ่มที่เข้ามาทางน้ีจึงอพยพโยกยายต่อไปยังดอยขุนสถาน (จังหวัดน่านและ
แพร่)  ดอยช้าง  ดอยอ่างขาง  ภูหินร่องกล้า  เขาค้อ  และดอยลานสาง  หรือดอยระแหง เป็นต้น  ส่วน
เส้นทางที่สองน้ันเข้ามาทางเส้นทางผาต้ัง  ภูช้ีฟ้า  ดอยผาหม่น  และที่ราบระหว่างเมืองเชียงของกับเชียงแสน  
จากน้ันข้ามมาที่ดอยยาว  ดอยช้างดอยอ้างขาง ดอยผ้าห่มปก (Laimphuaspuv) และดอยจักตอก 
(Laimcaajtuj) ในบริเวณพม่าปัจจุบัน  กับข้ามมาที่ดอยเชียงดาว  ดอยสุเทพ ดอยอินทนนท์  ดอยปาอุ๋ง  ดอย
หมากพริก เป็นต้น ส่วนเส้นทางที่สามน้ัน  ข้ามแม่นํ้าโขงทางตอนบนบริเวณประเทศลาวและพม่า  เหนือท่า
ข้ีเหล็ก  แล้วจึงลงมาทางขุหัวแม่คํา ซึ่งอยู่ใกล้บ้านหินแตก   อําเภอแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย โดยกลุ่มที่
เข้ามาเส้นทางน้ีเป็นกลุ่มที่เข้ามาทีหลังสุด ในช่วงประมาณ พ.ศ. 2480  

ชาวเขาเผา่ม้งในประเทศมี 2 กลุ่ม คือ  กลุ่มที่หน่ึงม้งจั๊วหรือม้งดํา  บางทีก็เรียกว่าม้งลาย (Hmoong 
Njua)  ชอบแต่งกายชุดสีดํามากกว่าสีอื่น  ผู้ชายสวมเสื้อเป็ดให้เห็นท้อง  ชอบต้ังบ้านเรือนอยู่พรหมแดนไทย
และมีอย่างประปรายในเขตจังหวัดเชียงราย  เชียงใหม่  น่าน  ส่วนกลุ่มที่สองม้งเด๊อหรือม้งขาว (Hmoong 
Deaw)  ทั้งชายหญิงมีแถบผ้าสีขาว  ติดตามอยู่ปลายแขนเสื้อ ผู้หญิงสวมกระโปรงสีขาวไม่มีลวดลาย  มี
จํานวนมากกว่าม้งดํา  (สมาคมสร้างสรรค์และพัฒนาม้งในประเทศไทย, 2548, 40 -41) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 หลงัสมัภาษณ์นางย้ัวะ แซ่ย่า ปราชญ์ชาวบ้านห้วยเหนือ ด้านวิธีการปกัผ้า,  
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ถ่ายภาพโดย : วิชชุพงศ์ วรศาสตร์กุล,(26 ต.ค. 2559) 
 

 ชาวเขาเผ่าม้งถือว่าการผ้าปักเป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินของชาวเขาเผ่าม้งมายาวนาน มีมาต้ังแต่บรรพ
บุรุษ จากรุ่นสู่รุ่นมาจนถึงปัจจุบันและการเย็บปักถักร้อยเป็นประเพณีวัฒนธรรมของชาวชนเผ่าม้งที่ผู้หญิงม้
งทุกคนจะต้องฝึกปักให้เป็นต้ังแต่เด็กเพื่อทําใช้ในครอบครัวเพราะสมัยก่อนไม่มีเสื้อผ้าขาย   ในสมัยโบราณถือ
ว่าถ้าสตรีที่ปักผ้าไม่เป็นก็จะไม่ได้แต่งงาน เน่ืองจากถ้าใครแต่งงานกับผู้หญิงที่ปักผ้าไม่เป็นก็จะเย็บเสื้อผ้า
ให้กับลูกและสามีสวมใส่ไม่ได้    ฉะน้ันสตรีชาวเขาเผ่าม้งทุกคนจะต้องปักผ้าเพื่อทําเป็นเสื้อผ้าสวมใส่หรือ
ประดิษฐ์เป็นของใช้เป็นทุกคนและการปักผ้าของชาวเขาเผ่าม้งเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมาของสตรี
ชาวเขาเผ่าม้ง  ซึ่งในอดีตน้ันชาวเขาเผ่าม้งที่อพยพมาจากประเทศจีนได้นําเอาเมล็ดกัญชงมาปลูกไว้สําหรับ
นํามาเอาเส้นใยเพื่อถักทอเป็นผ้ามาตัดเสื้อผ้าสวมใส่กัน ซึ่งต่อมาต้นกัญชงได้ถูกทําลายไปมากเน่ืองจากมี
ลักษณะเหมือนต้นกัญชา ซึ่งในสมัยก่อน ได้นําเปลือกของกันชงมาตากแดดและฉีกเอาเส้นใยมาต้มและนํามา
ทําเป็นเส้นด้ายซึ่งเส้นใยของกันชงจะมีความทนทานและเหนียวมากซึ่งชาวเขาเผ่าม้งนํามาทอเป็นผ้าและนํามา
ตัดเป็นเสื้อผ้าสวมใส่กัน ต่อไปน้ีจะนําเสนอการวิถีชีวิตการปักผ้าของชาวเขาเผ่าม้งบ้านห้วยทรายเหนือดังน้ี 
 
1. การปักผ้าของชาวเขาเผ่าม้งบ้านห้วยทรายเหนือ 

จากการสัมภาษณ์นางบังอร แซ่ลีเป็นคนรุ่นใหม่ถึงวิธีการปักผ้าของชาวเขาเผ่าม้ง เขาได้กล่าวว่าต้ังแต่
เขาจําความได้ชาวเขาเผ่าม้งก็มีการสืบทอดการปักผ้าในอดีตจนถึงปัจจุบัน  การผ้าปักชาวเขาส่วนใหญ่จะใช้ผ้า
ไหมดิบที่ผลิตเองมาปักเป็นลวดลายต่าง ๆ  ซึ่งลวดลายเหล่าน้ี ชาวเขาเผ่าม้งคิดค้นออกแบบของลวดลายเอง  
ปกติแล้วชาวเขาเผ่าม้งจะมีความประณีตในการคิดลวดลายและการปักลวดลายต่างๆ  ซึ่งจะเห็นได้จากการ
เสื้อผ้า  กระโปรงของชาวเขาเผ่าม้งที่ทําจากผ้าบาติกและผ้าเขียนเทียมกับปักและเมื่อมีการปักลายเรียบร้อย
แล้ว จะนํามาแปรรูปเป็นเสื้อผ้าที่จะส่วนใส่ในเทศกาลปีใหม่หรือในวันสําคัญต่าง ๆ   และสามารถที่จะประดิษฐ์
เป็นเครื่องใช้อย่างอื่นได้  เช่น ถุงย่าม กระเป๋าสะพาย  กระเป๋าเป้  กระเป๋าใส่สตางค์  ถุงใส่โทรศัพท์มือถือ
เครื่องใช้อื่น ๆ เป็นต้น ซึ่งผ้าปักของชาวเขาเผ่าม้งจะมีลวดลายที่แตกต่างกันไปและมีช่ือเรียกแตกต่างกัน   
ดังน้ันในเรื่องของการตกแต่ง  การออกแบบ ความสวยงามต่าง ๆ มนุษย์ทุกชาติทุกภาษาย่อมรักความสวย
ความงาม  ชาวเขาเผ่าม้งก็เข้าใจหลักสัจธรรมในข้อน้ีดี จึงทําให้เขามีวัฒนธรรมที่สวยและดูเรียบง่าย  อีกทั้ง
ชาวเขาเผ่าม้งยังมีศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่นที่สุดในด้านวัฒนธรรมไม่แพ้ชาวเขาเผ่าต่าง ๆ  ฉะน้ันมรดกทาง
วัฒนธรรมการแต่งกายที่โดดเด่นและสําคัญที่สุดของชนชาวเขาเผ่าม้งก็คือ การผ้าปักน่ันเอง  ในการปักผ้าของ
ชาวเขาเผ่าม้งสตรีม้งจะน่ังร้อยเรียงผลงานด้วยฝีมือของตน  เพื่อความประณีตและสวยงามที่สําคัญกว่าน้ันทีผ่า้
ปักของชาวเขาเผ่าม้งเป็นตัวบ่งบอกเล่าเรื่องราวของชนเผ่าของตนเองที่น่าติดตามค้นหา  เพื่อเป็นการอนุรักษ์
เอาไว้บอกเล่าหรือสืบทอดให้ลูกหลานและคนทั่วไปได้รับรู้รับทราบ  เพื่อเป็นการจรรโลงประเพณีวัฒนธรรม
การแต่งกายน้ีไว้ตลอดไป  อีกทั้งเพื่อแสดงวิวัฒนาการความเป็นมาของการปักผ้าของคนม้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ที่
ได้ประยุกต์ลวดลายต่างๆ  ในอดีตและปัจจุบันมาผสมได้อย่างกลมกลืน สตรีชาวเขาเผ่าม้งม้งยังได้ประยุกต์เอา
ลายด้ังเดิมหรือลายพื้นฐานและลายเฉพาะของงานปักผ้าที่ได้รับการสืบทอดจากคนรุ่นหน่ึงสู่คนอีกรุ่นหน่ึงมา
จนถึงปัจจุบันน้ี 
 

2. ท่ีมาของการปักผ้าชาวเขาเผ่าม้งบ้านห้วยทรายเหนือ 
 ที่มาของการปักผ้าชาวเขาเผ่ามง้บ้านห้วยทรายเหนือ  จากการสัมภาษณ์นางหมี แซ่หว้าและนางย้ัวะ 
แซ่ย่า และผู้หญิงชาวเขาเผ่าม้งคนอื่นๆ ที่เป็นปราชญ์ชาวบ้านห้วยเหนือ ด้านการปักผ้าต่างๆ ได้กล่าวว่า
ชาวเขาเผ่าม้งมีที่มาในการปักผ้าอยู่  3  ประเด็น ดังน้ี 



ปีที่ 1 ฉบับพิเศษเดือนธันวาคม 2559 43 วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

 

 2.1 ชาวเขาเผ่าม้งบ้านห้วยทรายเหนือปักผ้าเกิดจากแรงบันดาลใจทางด้านศาสนาและประวัติศาสตร์ 
คือ การปักผ้าที่เกิดมาจากความเช่ือที่ชาวเขาเผ่าม้งนับถือและตํานานทางประวัติศาสตร์ของชนเผ่าตัวเอง เช่น 
ลายปักบันไดฟ้า เป็นลายที่ชาวเขาเผ่าม้งเช่ือว่าสื่อถึงวิญญาณบรรพบุรุษที่ตายไปแล้ว จากบนฟ้ามาสู่ลูกหลาน
ของตนเองที่ยังมีชีวิตอยู่ เป็นต้น  

2.2 ชาวเขาเผ่าม้งบ้านห้วยทรายเหนือปักผ้าเกิดแรงบันดาลใจจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2.1.1  ลักษณะลายปักที่เกี่ยวกับพืช  คือ  ในลายน้ีถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสําคัญอย่างย่ิงใน
ชีวิตประจําวันของชาวเขาเผ่าม้งต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันชาวเขาเผ่าม้งมีความคุ้นเคยกับพืชพรรณต่าง ๆ  
รอบตัวเป็นอย่างดี เน่ืองจากเขาอาศัยอยู่ในถ่ินทุรกันดารน่ันเอง คือ ลายปักดอกฟักทองเป็นลายที่ชาวเขา
เผ่าม้งเช่ือถือว่าคนที่สวมใส่ลายผ้าน้ีไปทําไร่หรือทํางานอื่นๆ ที่หารายได้มาสู่ครอบครัวจะมีรายได้ดีหร ือ
สมบูรณ์ เป็นต้น 
 2.1.2  ลายปักที่เกี่ยวกับสัตว์มักจะเลียนแบบมาจากสัตว์ที่รู้จักกันดีทั้งสัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยง  คือ  
ลายปูภูเขา  เป็นลายที่ชาวเขาเผ่าม้งเช่ือว่าปักเป็นลวดลายผ้าแล้ว นํามาสวมใส่จะเป็นคนที่ขยัน อดทน ในการ
ทํามาหากิน เลี้ยงชีพในทางที่ชอบ และไม่อดอยาก 
 2.1.3  ลายปักที่เกี่ยวกับธรรมชาติ  คือ ลวดลายที่เกิดจากธรรมชาติโดยตรง  เช่น ลายปักขุนเขา  
ถือว่าเป็นลายที่เกิดจากภูเขาที่เป็นธรรมชาติของมัน  ซึ่งลายน้ีผู้ที่สวมใส่ลายปักผ้าน้ันจะสื่อไปในทางที่มี
วิสัยทัศน์ที่ดี ที่มองการณ์ไกล  ส่วนลายปักสายนํ้าน้ัน คนที่สวมใส่น้ีจะสื่อไปในทางที่สุภาพเรียบร้อย ไม่แข็ง
กระด้าง อย่างน้ีเป็นต้น 
 2.1.4  ลายปักที่เกี่ยวกับชีวิตคู่และประเพณี  คือ ลายปักที่เกิดจากประเพณีต่างๆ เช่น ลายปักเป้
เจา เป็นลายที่สื่อถึงการละเล่นบันเทิงต่าง ๆ  ส่วนลายคู่บ่าวสาว เป็นลายปักที่สื่อถึงการหาคู่ครอง การจีบกัน 
อย่างเป็นต้น   
  2.3  ชาวเขาเผ่าม้งบ้านห้วยทรายเหนือลายปักที่เกิดจากรูปทรงเรขาคณิต  คือ  ลายที่เกิดจากรูปทรง
เรขาคณิตในลายน้ีจะมีคล้ายลายที่เกิดจากธรรมชาติ แต่ว่าเขาแบ่งตามที่เกิดที่มีลักษณะทางเรขาคณิต เช่น  
ลายปักสี่เหลี่ยมคู่ เป็นลายที่สื่อถึงการครองคู่ชีวิตทีแ่ต่งงานแล้วให้อยู่จนแก่ตาย หรือเป็นการช่วยกันของคนใน
หมู่บ้าน เป็นต้น   
 ดังน้ันจากการสัมภาษณ์นางหมี แซ่หว้าและนางย้ัวะ แซ่ย่า ได้เล่าว่า การปักผ้าของชาวเขาเผ่าม้งบ้าน
ห้วยทรายเหนือ  นอกจากจะมีความวิจิตรงดงามแล้วยังสะท้อนถึงวิถีชีวิต และสถานภาพของวัยผู้ใช้ด้วย เช่น 
วัยหนุ่มสาวจะใช้ผ้าที่มีลวดลายสวย มีสีสันสดใส  ส่วนวัยผู้สูงอายุจะนิยมใช้ผ้าที่มีลวดลายสีไม่มากนักสีเทาๆ 
ไม่ค่อยสดใส  ส่วนที่เกี่ยวกับลวดลายผ้าในอดีตไม่มีเขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร   แต่ถ่ายทอดกันมาด้วยการ
ทําให้เห็นเป็นรูปธรรม  พร้อมทั้งเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับลาย  ในขณะที่ลงมือทําไปด้วย  ฉะน้ันการปักผ้าจึงเป็น
มรดกทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาวเขาเผ่าม้งและกลุ่มชาติพันธ์ุมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองเหมาะสมเป็นเวลาช้า
นาน  และมีการปรับและเปลี่ยนแปลง  ดัดแปลงเน่ืองมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกของผู้ปักทําให้การ
ปักน้ันให้พัฒนาอยู่ตลอดเวลาและเป็นการสนองความต้องการของตลาดอีกด้วย 
  



วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา  44 ปีที่ 1 ฉบับพิเศษ เดือนธันวาคม 2559 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 หลงัจากสัมภาษณ์นางบังอร แซ่ลี คนรุ่นใหม่กบัวิธีการปักผ้า,   
ถ่ายภาพโดย : วิชชุพงศ์  วรศาสตร์กลุ,  (26 ต.ค. 2559) 

 

 
3. ส่วนประกอบในการปักผ้า มีดังน้ี 

 3.1 ผ้าฝ้าย 100% หรือผ้าใยกัญชง หรือผ้าดิบ  
3.2 เข็ม 
3.3 ด้ายหลากส ี
3.4 เศษผ้าสีต่าง ๆ 
3.5 สีครามสําหรับย้อม 
3.6 ซิป 
3.7 กระพรวน 
3.8 กรรไกรตัดผ้า 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3  ถ่ายประกอบบทความ 
ถ่ายภาพโดย : วิชชุพงศ์  วรศาสตร์กลุ,(26 ต.ค. 2559) 
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4. วิธีการปักผ้าลวดลายของชาวเขาเผ่าม้งบ้านห้วยทรายเหนือ  
 ในอดีตที่มาผ่านชาวเขาเผ่าม้งได้มีวิธีการปักผ้าลวดลายต่าง ๆ มากมาย  การดูตัวอย่างจากธรรมชาติ  
นํามาปักโดยการลองผิดลองถูกให้เหมือนหรือคล้ายกับธรรมชาติมากที่สุด  และจากการสัมภาษณ์นางช่ี แซ่ลี 
ซึ่งปราชญ์ชาวบ้านห้วยเหนือ ด้านการปักผ้าต่างๆ  ได้กล่าวว่า ในเวลาต่อมาได้นําผ้าไหมดิบที่กลุ่มชาวเขา
เผ่าม้งทอเองมาเขียนเป็นลวดลายต่าง ๆ  เพื่อที่จะได้ผืนผ้า และนํามาใช้ในการปักลวดลายผ้าต่าง ๆ ที่ต้องการ 
เช่น  ชุดของผู้หญิงม้ง ชุดของผู้ชายม้ง ชุดของเด็กม้ง เป็นต้น   

จากการสัมภาษณ์นางเซีย แซ่หว้าได้กล่าวถึงวิธีการปักผ้าลวดลายของชาวเขาเผ่าม้ง ซึ่งสอดคล้องกับ 

(http://www.hilltribe.org/thai/hmong/hmongembroidery.php, ค้นเมื่อ 27 ตุลาคม 2559 )  ได้กล่าว

ว่า ชาวเขาเผ่าม้งได้นําเส้นผ้าไหมน้ันนํามาจากเปลือกของเส้นใยของต้นกัญชงที่แห้งที่สุด เพื่อจะได้นํามาฉีก

ออกเป็นเส้นเล็ก ๆ  พอได้เส้นด้ายที่มีขนาดเล็กเหมาะสมกับการทอผ้า และโดยทั่วไปจะนําเส้นใยกัญชงมา

แบ่งเป็น 4 ส่วน  โดยแบ่งออกเป็นอีก 16-20 หรือ 17-20 เส้น หลังจากน้ันชาวเขาเผ่าม้งจะนําเส้นใยกัญชงไป

ตําในครกกระเด่ือง เพื่อให้เปลือกนอกที่หุ้มติดกับเส้นใยหลุดออกไป ให้เหลือแต่เส้นใยแท้ ๆ เท่าน้ัน  เพราะ

เส้นใยกัญชงแท้จะมีความอ่อนตัว และสะดวกแก่การปั่น  หลังจากที่มีการตําเส้นใยกัญชงเรียบร้อยแล้วก็จะ

นํามาพันม้วน ๆ เป็นก้อนโดยใช้ตีนด่ัว (ตีนด่ัว เป็นเครื่องมือเฉพาะในการพันเส้นใยกัญชง) ทํามาจากไม้กลม ๆ 

เส้นผ่าศูนย์กลางยาวประมาณ 8-10 น้ิว  มทีี่ถือทําด้วยหวายถักในขณะที่นํามาพันแกนไม้น้ัน จะมีการต่อเส้น

ใยกัญชงแต่ละเส้น โดยใช้น้ิวมือขย้ีส่วนปลายของเส้นใยกัญชงให้แตกออกเป็นสองเส้น  จากน้ันก็จะนําอีกเส้น

หน่ึงมาต่อกับเส้นเดิม เมื่อเส้นใยกัญชงเต็มแกนแล้วจะคล้ายกับรองเท้าจีน  จากน้ันจึงถอดไม้ออกเก็บม้วนเส้น

ใยไว้ นําไปจุ่มนํ้าร้อนให้อ่อนตัว แล้วนําไปตีเป็นเกลียว โดยผ่านการเข้าเครื่องตีเกลียว น่ันคือ ช้ัวด่ัว เส้นใยที่

ผ่านการปั่นเป็นเกลียวแล้วจะกรอไว้ในแกนที่เรียกว่า  ชาย และเครื่องช้ัวด่ัวสามารถแบ่งเส้นใยกัญชงได้ครั้งละ 

4 - 6 แกน เมื่อเสร็จก็จะเปลี่ยนชุดใหม่ถัดไป 

หลังจากน้ีชาวเขาเผ่าม้งไปก็ดึงด้ายออกจากแกนเข้าเครื่องโกลเพื่อเก็บต่อไป และจากการสัมภาษณ์
นางย่ี แซ่ลี ซึ่งเป็นปราชญ์ชาวบ้านห้วยเหนือ ด้านการปักผ้าต่างๆ ได้กล่าวว่าชาวเขาเผ่าม้งก็จะนําด้ายเส้นใย
กัญชงมาฟอกสีและทําให้ด้ายอ่อนตัว และก็นํามาต้มกับนํ้าข้ีเถ้าประมาณ 4-5 กาละมัง นํามาร่อนเศษข้ีเถ้า
และถ่านออกแล้วผสมนํ้าใส่ลงในกะทะใบบัวเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3 - 3 1/2 ฟุต เอาเส้นใยกัญชงลงต้ม
จนด้ายน่ิมยกลง และเส้นใยคลุกกับข้ีเถ้า แช่ไว้เช่นน้ัน เมื่อแห้งสนิทแล้วนําไปต้มกับนํ้าข้ีเถ้า แช่ไว้ 1 คืน ล้าง
ข้ีเถ้าออกให้หมด ตากให้แห้ง ถ้ายังไม่ขาวตามที่ต้องการ เราก็สามารถทําซ้ําเช่นน้ีจนกว่าเส้นดายจะขาวและ
สะอาดตามที่เราต้องการได้  แล้วก็นําเส้นด้ายที่ปั่นเรียบร้อยแล้วมาทอเป็นผ้าไหมดิบ เมื่อทอเรียบร้อยแล้วก็
จะนํามารีดด้วยก้อนหิน ซึ่งก้อนหินน้ีใช้สําหรับในการรีดผ้าไหมดิบเท่าน้ัน หากว่าไม่รีดให้เรียบแล้ว เวลานําผ้า
ไหมดิบมาเขียนเป็นลวดลายจะไม่สามารถเขียนได้ เน่ืองจากมีปมของเส้นด้ายที่ต่อกัน หากไม่เรียบก็จะเขียน
ลวดลายได้ไม่สวยและในปัจจุบันน้ีการเผยแพร่ลายปักต่าง ๆ  น้ันก็ข้ึนอยู่กับความพอใจของแต่ละคน  ใคร
ชอบลายปักไหนก็ขอยืมตัวอย่างจากคนอื่นที่เขามีอยู่มาดูรูปแบบแล้วก็ทําตามน้ันมาจนถึงปัจจุบันน้ี และใน
ปั จ จุ บั น น้ี จ า ก ก า ร สั ม ภ า ษ ณ์ น า ง ย่ี  แ ซ่ ส ง  น้ั น  ยั ง ส อ ด ค ล้ อ ง จ า ก เ ว็ บ 
(http://www.hilltribe.org/thai/hmong/hmongembroidery.php, ค้นเมื่อ 27 ตุลาคม 2559) ได้กล่าว
ชาวเขาเผ่ามีวิธีการปักลายผ้าดังน้ี 



วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา  46 ปีที่ 1 ฉบับพิเศษ เดือนธันวาคม 2559 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 4.1 ชาวเขาเผ่าม้งจะนําข้ีผึ้งมาละลายหรือต้มให้ร้อน โดยวิธีการดังน้ี นํากระป๋องที่มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางกว้าง 10 เซนติเมตร เจาะฝาข้างหน่ึงออก แล้วไม่ต้องตัดทิ้ง และทําให้ฝาข้างที่เจาะข้ึนน้ันมัน
เรียบร้อย พร้อมกับสามารถที่จะเป็นที่หยดนํ้าข้ีผึ้งได้ บริเวณรอบ ๆ ขอบของกระป๋องต้องจัดให้เรียบร้อย โดย
ที่ไม่เป็นอันตรายต่อคนที่ใช้ จากน้ันนําข้ีผึ้งใส่ลงไป นํากระป๋องไปอุ่นกับถ่านที่ร้อนจัด จากน้ันข้ีผึ้งก็จะละลาย 
รอจนกว่าข้ีผึ้งร้อนจัดถึงจะใช้ได้ หรือนําผ้าฝ้ายหรือผ้าใยกัญชงย้อมสีครามโดยการย้อมร้อน ต้มผ้ากับสีคราม
ย้อมและนํามาซักลา้งตากแดด และนํามาต้มด้วยนํ้าข้ีเถ้าเพื่อให้ผ้าน่ิมทําตามข้ันตอนน้ีจนกว่าจะได้สีของผ้า
ตามต้องการและมั่นใจว่าสีติดผ้าสนิท ไม่หลุดออกเมื่อซักครั้งต่อไป 

4.2 นําผ้าไหมที่ทอได้เรียบร้อย มาสร้างตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดของสี่เหลี่ยมประมาณ 2-3 
เซนติเมตร ตารางทุกช่องจะต้องมีขนาดเท่ากัน โดยสร้างตารางให้เต็มผ้าไหมดิบ ต้องใช้ดินสอขีดเส้นตาราง 
หรือปากกานํ้าเงินก็ได้ ไม่ควรที่จะใช้ปากกาสีแดง เพราะปากกาสีแดงเมื่อนํามาขีด หรือสร้างตารางแล้วเวลา
ย้อมผ้าไหม จะเห็นเส้นตารางเป็นสีแดงอยู่ทําให้ ผ้าไหมไม่สวย จากน้ันนําปากกาเขียนข้ีผึ้ง โดยนําปากกาไป
จุ่มข้ีผึ้ง แล้วนํามาเขียนลวดลายต่าง ๆ บนผ้าไหมดิบ ปากกาเขียนข้ีผึ้งน้ันเรียกว่า ดาต้าะ ซึ่งดาต้าะทําจาก
เหล็กหรือทองเหลือง วิธีการทํา คือ นําแผ่นทอง เหลืองหรือแผ่นเหล็กมาวัดเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีขนาด
ประมาณ 2 เซนติเมตร จากน้ันแล้วนํามาขัดด้านหน่ึงให้เรียบ เหลาไม้ไผ่ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 
เซนติเมตร หรือประมาณ 1 เซนติเมตร นําไม้ไผ่มาผ่าปลายด้านใดด้านหน่ึง แล้วนําแผ่นเหล็กที่ตัดมาเรียบร้อย
มา สอดใส่ลงไปในช่องรอยผ่าแล้วมัดให้เรียบร้อย หลังจากที่เขียนลวดลายเสร็จ  หรือเมื่อได้ผ้าสีตามต้องการ
แล้ว นํามาปักเป็นลวดลายตามต้องการอย่างประณีตและสวยงามโดยใช้เทคนิคการสลับสีให้เกิดลวดลายและ
สีสันที่สวยงามเป็นลวดลายที่เกิดข้ึนตามจินตนาการของชาวเขาเผ่าม้งและเป็นลวดลายด้ังเดิมที่นํามาปักลงบน
ผ้าให้เกิดความสวยงาม และนําผ้าที่ทําเรียบร้อยแล้วมาข้ึนรูปเป็นรูปกระเป๋าสามเหลี่ยมเท่า ๆ กัน และเย็บข้ึน
รูปกระเป๋าเป็นรูปบะจ่างโดยโชว์ลวดลายของผ้าปักอย่างชัดเจนบนตัวกระเป๋า โดยใช้ซิปเป็นตัวบังคับให้เกิด
เกรียวและเกิดทรงสามเหลี่ยมปิระมิด หลังจากข้ึนรูปแล้วก็เย็บเก็บรายละเอียดของกระเป๋าให้ปราณีตและ
สวยงาม 
 4.3 จะนําผ้าบาติกไปย้อมครามให้ดํา เมื่อย้อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะนําไปล้างสีครามน้ันออกให้
หมดก่อน โดยที่จะล้างสีครามออกได้น้ันจะมีวิธีการดังน้ี คือ ต้มนํ้าร้อนให้เดือด จากน้ันก็นํ้าผ้าบาติกมาแช่นํ้า
เย็นจากน้ันนําผ้าบาติก ที่แช่นํ้าเย็นออกรอให้แห้งก่อน แล้วนําผ้าบาติกมาต้มกับนํ้าร้อนในกระทะที่ต้ังนํ้าไว้ รอ
สักประมาณ 3-5 นาที พยายามล้างคราบข้ึผึ้งออกให้หมด นําไปผึ่งแดดให้แห้ง แล้วก็จึงนําผ้าบาติกไปตัด
ตกแต่งให้สวยงาม โดยที่นําผ้าสีอื่นมาปะชุนให้เรียบร้อยดังน้ี แล้วจึงนํามาจับจีบทั้งหมด  
 4.4 นําผ้าที่ปักเรียบร้อยมาต่อกับผ้าบาติก แล้วจัดกลีบให้ตรงกัน จากน้ันรอยจีบน้ันจะต้องเอาด้าย
ร้อยไว้แน่น เพื่อให้จีบสามารถอยู่ได้นาน และจัดตัวอยู่ตลอดเวลา เมื่อถึงงานเทศกาลปีใหม่จะสามารถนํามาใช้
ได้เลย เพราะหากว่ากระโปรงน้ันจับจีบไม่สวย ก็ใส่ไม่สวยเหมือนกัน ดังน้ันเมื่อจับจีบเรียบร้อยแล้วจะต้องเก็บ
ประมาณ 1 เดือนเป็นอย่างน้อย เพื่อให้จีบคงทน และสวยงาม สามารถนํามาใช้ได้เลย 
 

5. ชื่อลวดลายปักผ้าชาวเขาเผ่าม้งบ้านห้วยทรายเหนือ 
 สมัยโบราณน้ันลวดลายปักผ้าม้งไม่มีช่ือที่แน่นอน   จากการสัมภาษณ์นางหมาย  แซ่ย่า  ได้กล่าวว่า
การต้ังช่ือลายปักส่วนมากมาจากสิ่งที่เป็นธรรมชาติเน่ืองจากชาวเขาเผ่าม้ง 
อยู่ตามภูเขาและธรรมชาติน่ันเอง  ฉะน้ันการต้ังช่ือลวดลายก็พยายามจินตนาการตามแต่ละคนก็แตกต่างกันไป
อีก แต่ก็มีช่ือที่คล้ายกันหรือที่เหมือน เช่น ลายดวงดาว (ป้านุก๊า) ลายฟันเลื่อย (เหนียเกอ) ลายดอกพวง (ป้า
เจ๋า)  ลายดอกไม้ (ป่าดง)  ลายหอยเบี้ย (แย่)  ลายดอกจับมือ (ป้าต๋ัวเต)  ลายตีนหนู (แหนง)  ลายดอกเหลียม 
(ป้าเจี้ย)  ลายก้นห้อย (ก๊ากื้อ)  นอกจากน้ีลายปักบางอย่างก็หาช่ือต้ังไม่ได้  เพราะได้มีการเอาลายหลากลาย



ปีที่ 1 ฉบับพิเศษเดือนธันวาคม 2559 47 วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

 

มาผสมกันก็อาจเรียกช่ือในลายปักเดียวกันก็ได้พื้นฐานของผ้าปักชาวเขาเผ่าม้งก็คงคล้ายกับต้นตํารับอื่นๆ ที่มี
การก่อการกําเนิดงานมาจากหัวใจที่มีใจรักในงานปักด้วยการร้อยเรียงเส้นด้ายและผ้าเข้าด้วยกันโดยกลุ่มงาน
ปักของชาวเขาเผ่าม้งแบ่งออกเป็น  3  กลุ่ม คือ 
 5.1 กลุ่มปักเส้นด้ายลายสายนํ้า เป็นการปักลายเป็นเส้นยาวจนเต็มช่องยาวกว่าการปักในกลุ่มไก่เหยี
ยม  เช่น  ลายเข้าหอ  ลายหมากรุกสามสี  ลายม้งสามเหลี่ยม  ลายสีเหลี่ยมต้ังมุม (ไขศรี  จิตสําราญ  และ
คณะ, 2549,  73) 
 5.2 กลุ่มที่ปักเส้นดายแบบลายไก่เหยียมที่นิยม  เช่น  ลายปูภูเขา  ลายสี่ทิศ  ลายแปดทิศ  ลายฝิ่น
แปด  ลายฟันปลาเล็ก  ลายฝนตก  ลายฝนภูเขา  ลายเกรสรดอกฝิ่น ลายนํ้าเต้า  เป็นต้น  ลักษณะลายเป็น
เส้นเล็กเหมือนเส้นเนาปักข้ึนรูป  ประกอบเป็นรูปร่างต่าง ๆ 
 5.3 กลุ่มปักเส้นด้ายลายกากบาท  การข้ึนลายเส้นวิธีน้ีเป็นที่นิยมมากที่สุดมีลายต่าง ๆ ที่มักจะใช้
วิธีการปักกากบาท  เช่น  ลายสี่เหลี่ยม  ลายนกใหญ่  ลายสายนํ้า ลายขุนเขา  ลายม้งสามเหลี่ยม  ลาย
แผ่นดินแตก  ลายดาวตรั้งคู้  ลายหนังสือม้ง  ลายกากบาก  ลายภูเขาคู้  ลายจานตานกฮูก  ลายเมียน้อยเมีย
หลวง  ลายมงกุฎเจ้าสาว  ลายดาวพันดวง  ลายดวงประทีป 
 งานปักลวดลายด้วยมือน้ี  มักจะสร้างช้ินงานที่ผสมผสานกันได้ทั้ง 3 วิธีดังกล่าว แล้วแต่ใครจะ
สามารถนําเอามาผสมแล้วทําให้เกิดลวดลายใหม่ๆ ที่สวยงามมากกว่าเดิมน่ันแหละก็คือการสร้างลวดลายปัก
ใหม่เกิดข้ึนน่ันเอง ไม่ต่างนักจากนักวิทยาศาสตร์เลยที่พยายามหาทุกวิถีทางให้ได้สิ่งใหม่ๆ ทันสมัยอยู่เสมอการ
ปักผ้าองชาวเขาเผ่าม้งก็เช่นกัน  และยังมีการผสมด้วยการปักมีจากหมวด 2 และ 3 ทั้งน้ีแล้วแต่การสร้าง
สวรรค์ของแต่ละคนหรือความชอบของแต่ละบุคคล 
 

6. งานปักผ้าด้วยมือชาวเขาเผ่าม้งบ้านห้วยทรายเหนือ 
 งานปักผ้าด้วยมือน้ันจากการสัมภาษณ์นางจง แซ่หว้า ได้กล่าวว่า การปักผ้าเป็นการสร้างงานในระดับ
ชุมชน  โดยการตัดฉีกผ้านํามาข้ึนรูปงานโดยการใช้ด้ายสอยพับเก็บริมไล่ระดับไปตามรูปร่างของสายที่ได้รับ
การสอนสืบต่อกันมา สามารถแบ่งเป็น  2  ประการคือ 
 6.1 งานปักผ้าเข้ามุมโค้งมีวิธีเทคนิคการตัดผ้าที่ซับซ้อนเป็นเทคนิคโดยเฉพาะและเย็บริมเป็นเส้นโค้ง
ให้เกิดลายข้ึน  สตรีชาวเขาเผ่าม้งวัยกลางคนข้ึนไปจึงจะมีฝีมือในการปักผ้า งานชนิดน้ีปักได้สวยงามไม่มีที่ติ  
เช่น ลายตานกฮูก  ลายก้นหอย  เป็นต้น  เช่นเดียวกับงานปักผ้าเข้ามุมเหลี่ยมมีการผสมผสานเอาลายเข้ามุง
เหลี่ยมผสมกับลายเข้ามุมโค้งตามลักษณะเฉพาะของลายที่ได้รับการถ่ายทอดต่อมาจนถึงปัจจุบัน 
 6.2 งานปักผ้าเข้ามุมเหลี่ยม  เช่น ลายเขาล้อม  ลายเขาเปิด ลายหมู่บ้าน ลายเกี้ยวสาว ลายเกี้ยว
แม่ม่าย ลายหลุ่มเสือตก  ลายป่าแดง  ลายป่าหลง  ลายภูเขาคู่  เป็นต้น  โดยส่วนมากลายปักเหล่าน้ี  ปักรวม
กับรายปักชนิด  
 นอกจากน้ีงานปักผ้าด้วยวัสดุตกแต่ง  เป็นการนําวัสดุต่าง ๆ  มาตกแต่งลงบนลายที่ปักด้วยผ้าหรือ
ด้ายแล้วให้มีสีสันสวยงามมากข้ึน  เช่น การปักด้วยลูกปัดต่าง ๆ  แสดงถึงความเคารพยําเกรงต่อพิธีกรรม  
เช่น  การปักเคล็ดปลา  การปักขนนก  การเพิ่มสีสันในพิธีกรรมเซ่นสังเวยต่าง ๆ วัสดุที่หาได้  เช่น ลูกปัด 
เหรียญ เมล็ดพืช ขนนก วัสดุธรรมชาติ เป็นต้น  ฉะน้ันลายปักด้วยวัสดุน้ีไม่มีเฉพาะเจาะจง โดยส่วนมากปัก
วัสดุลงไปบนช่องว่าง   จากลายปักด้วยผ้าหรือด้ายที่เว้นไว้เป็นการตกแต่งผลิตภัณฑ์หรือช้ินงานที่นิยมตกแต่ง
ปักด้วยวัสดุอื่น  เช่น กระเป๋าสะพายคู่เหยียบรูปอินเดีย กระเป๋าใส่เงิน เสื้อชาย หมวกหญิง หมวกชาย เข็มขัด 
สายรัดศีรษะ 
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ลายต่าง ๆ  ในเบื้องต้นไม่มีการจํากัดว่าจะสร้างหรือปักลายข้ึนมาด้วยวิธีใด เพียงแต่ยกตัวอย่างที่เป็น
ที่นิยมนํามาใช้ในการปัก โดยไม่จํากัดว่าลายน้ีต้องปักด้วยวิธีน้ีมีหลายกรณี  เช่น  ลายปูภูเขาที่ปักด้วยด้าย  
ลายไก่เหยียบ 

ลายสายนํ้าลายกากบาทหรือลายเข้าหอเช่นลายเข้าหอสามารถใช้วิธีการหรือเทคนิคใดก็ได้ในการ
สร้างรูปงานข้ึนเช่นลายเข้าหอด้วยด้ายลายไก่เหยียบลายเข้าหอด้วยด้ายลายสายนํ้าลายเข้าหอด้วยด้ายลาย
กากบาทลายเข้าหอด้วยผ้าลายเข้ามุมเหลี่ยมลายย่ืนก็เช่นกันที่สามารถสร้างรูปข้ึนมาด้วยเทคนิคทุกวิธีการ (ไข
ศรจีิตสําราญและคณะ, 2549, 75) 

ดังน้ันจากการปักผ้าของชาวเขาเผ่าม้งมีวิธีการปักผ้าที่ไม่เหมือนใครตามข้างต้นที่กล่าวมาแล้วน้ันการ
ปักผ้ายังนิยมปักตามความต้องการของตนที่ต้องการนําไปประดับตามเสื้อผ้าแต่ลายทั้งหลายที่อยู่ในปัจจุบันยัง
อาศัยการปักแบบเดิมตามที่บรรพบุรุษสั่งสอนมาในปัจจุบันน้ีได้มีลายที่ประยุกต์จากลายด้ังเดิมแต่กยั็งใช้วิธีการ
ปักเลียบแบบเดิมๆหรือต่อปักแบบต่อยอดจากลายเดิมและเลียบแบบจากลายผ้าจากชนเผ่าอื่นๆและก็เลียบ
แบบลายผ้าในเมืองที่ได้พบเห็นดังน้ันไม่ว่าจะเป็นลายเก่าหรือลายใหม่ที่ตลาดนิยมกันซึ่งลายปัจจุบันน้ีกนํ็าลาย
ดังเดิมกับลายปัจจุบันมาผสมผสานกันเพื่อให้เกิดลวดลายสวยจะมีการปักมากข้ึนจากการถ่ายทอดความรู้เรื่อง
การปักลายมงคลจันทร์บํารุง (2534 , 29-31)  กล่าวว่าการปักลายเมื่อเด็กผู้หญิงอายุได้4-5 ขวบก็เริ่มสนใจ
การปักผ้าโดยช่วยเหลือด้วยการหยิบด้วยเข็มและผ้าอาจค่อยถามบางผู้เป็นมารดาก็สนับสนุนโดยการหาผ้าที่มี
เส้นใหญ่มาให้ทดลองฝึกปักลายผ้าก่อนอาจใช้เศษกระสอบข้าวที่ทิ้งแล้วหรือเศษผ้าเก่าๆก็ได้ก็เรียนรู้การจับ
เข็มและการจับผ้าได้ถูกวิธีแล้วก็เริ่มหัดปักลายโดยหัดปักลายพื้นฐานดังน้ี 
1. ลายชีฟ้า 2. ลายตะวัน 3. ลายสายนํ้า 4. ลายดอกฟักทอง5. ลายป่าหลงเป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 หญงิชาวเขาเผ่ากําลังปักผ้า และสมัภาษณ์ไปด้วย(นางไหม แซ่สง),  
ถ่ายภาพโดย : วิชชุพงศ์ วรศาสตร์กุล,(26 ต.ค. 2559) 

 

การถ่ายทอดการปักลายของชาวเขาเผ่าม้งเป็นการถ่ายทอดและการเรียนรู้การปักลายเป็นการหล่อ
หลอมมากกว่าหรือเป็นแบบสอนปากต่อปากซึ่งยังสอดคล้องกับนักวิชาการ พอลกับอีแวล ลุวิส, (2528, 138) 
กล่าวไว้ว่า “มารดาจะเป็นผู้ถ่ายทอดฝีมือและวิธีการปักให้แก่ลูกของตนเด็กหญิงจะเริ่มหัดปักต้ังแต่อายุ
ประมาณ 5-6ปี โดยเริ่มจากลายมาตรฐานก่อน  แล้วจึงแตกแขนงลวดลายออกไปตามลวดลาย” ด้ังน้ันการปัก
ผ้าของชาวเขาเผ่าม้งจึงเป็นการถ่ายทอดจากมารดาสู่บุตร ด้ังน้ันการถ่ายทอดการปักผ้าผู้สอนจะบอกช่ือลาย
แก่ผู้เรียน แสดงว่าผู้สอนไม่ได้สอนให้ผู้เรียนปักเป็นอย่างเดียว ยังถ่ายทอดความหมาย ความเป็นมาและ
ลักษณะความสําคัญของแต่ละลายให้กับผู้เรียนอีกด้วยเพราะว่าการปักผ้าของชาวเขาเผ่าม้งไม่มีตําราเขียนไว้
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เป็นลายลักษณะอักษร ฉะน้ันผู้สอนถึงถ่ายทอดความเช่ือแก่ผู้เรียนให้มากที่สุด เพื่อวัตถุประสงค์ในการดํารง
รักษาวิธีการปักผ้าของผู้เรียนในแต่ละลายผู้เรียนจะต้องจดจําช่ือและวิธีการปักการแบบต่าง ๆ  พร้อมทั้งความ
เช่ือที่มีอยู่ในแบบน้ัน ๆ ไปด้วย ซึ่งผู้สอนเรียกช่ือกลุ่มลายที่เริ่มสอนน้ีว่า ลายด้ังเดิม  ต่อมามีการพัฒนา
ลวดลายที่แปลก ๆ  ซึ่งมีความทันสมัยและเป็นที่นิยมของผู้สวมใส่  ไม่ว่าจะเป็นชาวเขาเองหรือคนในพื้นราบ 
จะชอบซื้อลายที่ประยุกต์และลายเลียบแบบลายด้ังเดิมมากกว่า  เพราะว่ามีสีสันมากกว่าสวยกว่า เช่น ลาย
ผีเสื้อ  ลายไก่คู่  ลายดอกไม้  และลายระบํา  เป็นต้น  ซึ่งสอดคล้องไขศรี จิตสําราญ  และคณะ (2549, 87-
88) ได้กล่าวว่าสีที่ชาวเขาเผ่าม้งนิยมนําผ้าที่นิยมหลายสี เช่น สีชมพู สีเหลือง  สีเขียว  สีขาว  สีนํ้าเงิน  สีแดง 
สีชมพูอ่อน สีเขียวอ่อน ซึ่งล้วนแต่เป็นสีที่ฉูดฉาด สวยงาม  ชาวเขาเผ่าม้งบอกว่าเป็นสีที่ให้ความรู้สึกสดช่ืน
สบายสวยงามและที่สําคัญประการหน่ึงคือน่าเกรงต่อผู้พบเห็นน้ันเอง   
 การปักผ้าของชาวเขาเผ่าม้ง ถือว่าเป็นศิลปะหัตกรรมพื้นบ้านประเภทหน่ึงเหมือนกัน ซึ่งสอดคลอ้งกบั 
(อุทุมพร  หมั่นทําการ, 2530, 9) ได้ให้ความหมายว่า การสร้างสรรค์สิ่งใช้สอยด้วยมือของชาวบ้าน  หรือ
ประชาชนในท้องถ่ินหรือชมน้ัน ๆ  ผลิตภัณฑ์เหล่าน้ีย่อมมีคุณค่าทางประโยชน์ใช้สอย ใช้สอนทางด้านความ
งามและความสอดคล้องกับภาวะแวดล้อมของท้องถ่ินหรือชมน้ัน ๆ  และนอกจากน้ี (วิบูลย์  ลี้สุวรรณ, 2527, 
6)  ได้ให้ความหมายว่า  ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน  หมายถึงศิลปหัตถกรรมที่เกิดข้ึนจากฝีมือของคนในท้องถ่ิน
หน่ึง การประดิษฐ์สร้างสรรค์เป็นไปตามเทคนิคและรูปแบบที่ถ่ายทอดกันในครอบครัว โดยตรงจากพ่อแม่ ปู่ 
ย่า ตา ยาย โดยมีจุดประสงค์หลักคือทําข้ึนเพื่อใช้สอยในชีวิตประจําวัน ฉะน้ันจากคํานิยามที่นักวิชาการทาง
ศิลปะพื้นบ้านได้ให้ไว้ดังกล่าวมาแล้วยังสามารถพิจารณาการปักผ้าของชาวเขาเผ่าม้งได้ว่าเป็นศิลปหัตถกรรม
พื้นบ้านที่มองจากแนวทางการพิจารณาของผู้เช่ียวชาญด้านศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านดังที่ชาวญี่ปุ่นคือ โซเอสี ยา
มากิ (SoetsuYamaki)  อ้างใน (วิบูลย์ ลี้สุวรรณ , 2527, 26) ได้เขียนสาระสําคัญของศิลปหัตกรรมพื้นบ้านไว้
ดังน้ี 
 1. สิ่งน้ัน  (Object)  จะต้องเป็นผลงานของช่างนิรนามทําข้ึนเพื่อให้สอยในชีวิตประจําวัน  ความงาม
ที่ปรากฏเกิดจากความพยายามของของช่างที่ฝึกฝนและผลิตงานน้ันสืบต่อมาหลายช่ัวอายุคน 
 2. สิ่งน้ันมีรูปแบบง่าย ๆ  มีความงามที่เกิดจากวัสดุธรรมชาติและผ่านการใช้สอยมาเป็นเวลานาน
จนถึงปัจจุบัน 
 3. สิ่งน้ันโดยทั่วไปจะเกิดความงามจากการฝึกฝนและทําซ้ํา ๆ กัน 
 4. สิ่งน้ันมีความเป็นธรรมชาติปรากฏอยู่มากกว่าความเป็นศิลปะเพื่อศิลปะ 

ฉะน้ันจากคํานิยามของนักวิชาการและผู้เช่ียวชาญด้านศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านทั้งในและต่างประเทศ
พอจะสรุปการผ้าปักของชาวเขาเผ่าม้งว่าแตกต่างไปจากผ้าปักของชาวเขาเผ่าอื่นๆ  ซึ่งการปักผ้าของชาวเขา
เผ่าม้งส่วนใหญ่ผ้าปักของผู้มีอายุจะแตกต่างจากหนุ่มสาว   สามารถมองรู้โดยสายตาได้สําหรับชาวเขาเผ่าม้ง
ด้วยกัน 

ดังน้ันชาวเขาเผ่าม้งก็มีวิวัฒนาการของการย้อมผ้าสีเกิดข้ึนโดยที่ชาวเขาเผ่าม้ง ได้นําสมุนไพร ที่ช่ือว่า 
ก้านจั๊วะ ซึ่งเป็นภาษาม้ง ซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นต้นครามนํามาย้อมสีเสื้อผ้าให้เป็นสีครามและปักลวดลาย
ลงในผ้าเพื่อให้เกิดสีสันและลวดลาย โดยลวดลายดังกล่าวน้ันไม่ได้มีการออกแบบมาก่อน เกิดจากจินตนาการ
ของชาวเขาเผ่าม้งที่ปักลงบนผ้าเป็นลวดลายต่าง ๆ ซึ่งในอดีตน้ันได้มีลวดลายเพียง 2 แบบ ที่มักจะนํามาปักลง
บนผ้าเพื่อให้เกิดความสวยงามคือลายก้นหอย และลายตีนช้า ดังน้ันการผ้าปักลายม้งเป็นผ้าที่ชนชาวเขาเผ่าม้
งผูกพันธ์มาหลายสิบปี นับต้ังแต่มีการคิดค้นลวดลายบนผ้าเพื่อให้ตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าสวยใส่ได้สวยงาม  สตรี
ชาวเขาเผ่าม้งทุกคนมีความสามารถในการปักผ้าสร้างลวดลายบนผืนผ้าให้สวยงามได้อย่างวิจิตรสบืทอดจากรุน่
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สู่รุ่นนับเวลาเป็นร้อยปี เพราะชาวเขาเผ่าม้งยังคงปักผ้า เย็บผ้าและสร้างตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าสวมใสเ่องในปจัจบุนั
ร้อยละ 98 มีความสามารถในการปักผ้าอย่างวิจิตรงดงาม และสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ได้อย่างดี  
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บทเรียนมัลติมีเดียรายวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยใช้แนวคิดการ
จัดการเรียนรู้ของกานเย 

The multimedia instruction course of data communications and computer 
networks. The model of computer network and accessing computer network. 

The concept of learning of Gagne’s theory 
 

อาจารยอ์ารีรัตน์แก้วประดิษฐ์1, นางสาวพนิตฐาวงษ์เพชร2 
 

บทคัดยอ่ 
 

 งานวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)เพื่อพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ เรื่องแบบจําลองเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการเช่ือมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สําหรับนักศึกษา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ โดยใช้การแนวคิดการจัดการเรียนรู้ของกานเย 2)เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เรื่องแบบจําลองเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการเช่ือมต่อ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยใช้การแนวคิดการจัดการเรียนรู้ของกานเย 3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่มีต่อบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่องแบบจําลองเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการเช่ือมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยใช้
การแนวคิดการจัดการเรียนรู้ของกานเย วิธีดําเนินงานวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ได้แก่ นักศึกษาช้ันปีที่ 2 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมโดยกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 35 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือก
แบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1)บทเรียนมัลติมิเดีย เรื่องแบบจําลองเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
การเช่ือมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2)แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนมัลติมิเดีย เรื่องแบบจําลอง
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการเช่ือมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผลการวิจัยพบว่า 1)บทเรียนมัลติมีเดียทีส่รา้งข้ึน
ตามแนวคิดของกานเย สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและมียืดหยุ่นมากกว่าบทเรียนมัล
ติมิเดียแบบปกติ 2)ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาที่ศึกษาด้วยบทเรียนมัลติมิเดีย เรื่องแบบจําลอง
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการเช่ือมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3)ความพงึพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้งานบทเรียนมัลติมิเดีย 
เรื่องแบบจําลองเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการเช่ือมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อยู่ในระดับ “มาก” ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ย (X)  เท่ากับ 4.45 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 0.55 
 

คําสําคัญ: การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย/ แนวคิดการจัดการเรียนรู้ของกานเย/ แบบจําลองเครือข่าย

คอมพิวเตอร์และการเช่ือมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร ์

 
 
 

                                                             
1อาจารย์ประจําสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 
2นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 
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Abstract 
 

 The research aimed; 1) the development of multimedia instruction Course data 
communications and computer networks. It aimed to develop the model of a computer 
network and access computer network for computer education program graduate students. 
It was aimed to utilize the concept of learning of Gagne’s theory and 2) find out the learning 
achievement after a study in the model of computer network and accessing computer 
network, Data communication and Computer network subject and 3) find out students’ 
satisfaction towards multimedia instruction on the model of computer network and 
accessing computer network relevant to the concept learning of Gagne’s theory. Under 
Research methodology, the population was students of Computer Education Program, 
NakhonPathom Rajabhat University. The samples are 35 students taken by purposive 
sampling. The instruments used are 1) multimedia lesson on the model of a computer 
network and accessing a computer network. 2) questionnaire on the satisfaction of students 
about the model of a computer network and accessing a computer network. The results 
found that 1) the multimedia lesson built on Gagne's theory, can respond to the needs of 
learners and are more flexible than traditional multimedia lessons; 2) the learning 
achievement of students using multimedia instruction on the model of a computer network 
and accessing computer network was higher than their pre-learning results; 3) differences are 
statistically significant at 0.5. 4) The students’ satisfactions towards using multimedia 
instruction on the model of a computer network and accessing computer network were 
good, by the average value X ̅ is 4.45 and the standard deviation (S.D) is 0.55. 
 

Keywords: The development of multimedia instruction/ the concept learning of Gagne’s 
theory/ the model of computer network and accessing computer network 

 
บทนํา 

ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบันจําเป็นที่เราต้องเรียนรู้และก้าวทันกับความเปลี่ยนแปลง

ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน เพื่อให้สามารถนําเทคโนโลยีน้ันมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน รวมถึงนํามาใช้ในวงการศึกษา

ด้วย ICT เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถนํามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลอย่างย่ิงในการเรียน

การสอน โดยการต้ังจุดมุ่งหมายให้ทั้งผู้สอนและผู้เรียนมีสมรรถนะในการใช้ ICT ได้ ในส่วนของการใช้ใน

เน้ือหาบทเรียนและใช้เป็นเครื่องมือการเรียนผนวกกับการใช้เทคโนโลยีใหม่ และลักษณะการเรียนการสอน

รูปแบบต่าง ๆ ที่จะช่วยเสริมสร้างให้การเรียนการสอนด้วย ICT มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน(กิดานันท์ มลิทอง, 

2548) 

เรื่องที่นํามาทําวิจัยในครั้งน้ีสอดคล้องกับการเรียนการสอนในรายวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ ผู้วิจัยมีแนวคิดในการใช้บทเรียนมัลติมีเดียมาใช้ในการเรียนการสอนแทนการใช้สื่อการสอน
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แบบเดิมๆ โดยใช้แนวคิดการจัดการเรียนรู้ของกานเย ซึ่งบทเรียนมัลติมิเดียเรื่องน้ีสามารถใช้งานบน

คอมพิวเตอร์แบบพกพาได้อีกด้วย ทําให้มีความทันสมัยมากข้ึน เหมาะกับยุคแห่งการเรียนรู้ที่เปิดกว้าง 

สภาพปัญหางานวิจัยจากการสอบถามอาจารย์ผู้สอนและการสังเกตการสอนของผู้วิจัยพบว่า 

นักศึกษาขาดความสนใจและความเอาใจใส่ในการเรียน เพราะการใช้สื่อการสอนของอาจารย์ผู้สอนขาดความ

น่าสนใจที่จะช่วยดึงความสนใจของผู้เรียน ผู้วิจัยจึงเห็นว่าการนําบทเรียนมัลติมีเดียเข้ามาใช้ในการเรียนการ

สอนแทนการใช้สื่อการสอนแบบเดิม ๆ จะมีส่วนช่วยให้การเรียนการสอนของผู้สอนประสบผลสําเร็จมากข้ึน 

และใช้แนวคิดการจัดการเรียนรู้ของกานเย มาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน น่าจะช่วยให้นักศึกษาเกิดความ

สนใจในกิจกรรมการเรียนการสอนมากข้ึน มีความสุข สนุกกับการเรียนบทเรียนมัลติมีเดียน้ันมีลักษณะ

คล้ายคลึงกับบทเรียนโปรแกรม แต่บทเรียนมัลติมีเดียให้ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนสูงกว่าบทเรียน

โปรแกรมหลายประการ ข้อดีของบทเรียนมัลติมีเดียคือ ผู้เรียนไม่สามารถแอบดูคําตอบหรือเฉลยได้ เน่ืองจาก

บทเรียนมัลติมีเดียสามารถซ่อนคําตอบไว้จนกว่าผู้เรียนจะปฏิบัติกิจกรรมเสร็จ และคอมพิวเตอร์ป้อนกลับ 

(Feedback) ได้รวดเร็ว ทําให้ผู้เรียนทราบผลการเรียนของตนทันที (นิพนธ์ ศุขปรีดี, 2531 : 25) 

การเรียนการสอนตามรูปแบบ 9 ข้ันของกานเยน้ันได้มนัีกการศึกษาหลายท่านค้นคว้าวิจัยจนสรุปเป็น

ทฤษฎีทางการศึกษาไว้มากมายเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน ผู้สอนควรนําแนวคิดของกานเยมา

ประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนถึงแม้ทฤษฎีน้ีจะเกิดข้ึนมานานแล้ว และความเจริญของเทคโนโลยีจะก้าวหน้า

ไปเรื่อยๆ แต่ทฤษฎีน้ีก็ยังสามารถนํามาใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยเช่นกัน ผู้วิจัยขอนําข้ันตอนการสอน 9 ข้ันของกาเย่

ที่จะนําไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยน้ีซึ่งยึดหลักการนําเสนอเน้ือหาและจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากการมี

ปฏิสัมพันธ์หลักการสอน  9  ประการ ดังน้ี    

1. เร่งเร้าความสนใจ  (Gain Attention)    

2. บอกวัตถุประสงค์ (Specify Objective)    

3. ทบทวนความรู้เดิม (Activate Prior Knowledge)   

4. นําเสนอเน้ือหาใหม่ (Present New Information)   

5. ช้ีแนะแนวทางการเรียนรู ้(Guide Learning)    

6. กระตุ้นการตอบสนองบทเรียน (Elicit Response)    

7. ให้ข้อมูลย้อนกลับ (Provide Feedback)    

8. ทดสอบความรู้ใหม่ (Assess Performance)    

9. สรุปและนําไปใช้ (Review and Transfer)  

  

ดังน้ันผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะสร้างสื่อการเรียนการสอนข้ึน เพื่อพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียให้มี

ประสิทธิภาพสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาอื่นๆได้เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการสื่อสาร

ข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ว่าบทเรียนมัลติมิเดียน้ันสามารถทําให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิม่ข้ึน

ได้หรือไม่และผู้เรียนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใดกับการเรียนด้วยบทเรียนมัลติมิเดียที่ผู้วิจัยจัดทําข้ึน 

 



วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา  54 ปีที่ 1 ฉบับพิเศษ เดือนธันวาคม 2559 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1) เพื่อพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เรื่องแบบจําลอง
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการเช่ือมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ โดยใช้
การแนวคิดการจัดการเรียนรู้ของกานเย 

2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เรื่อง
แบบจําลองเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการเช่ือมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยใช้การแนวคิดการจัดการเรียนรู้
ของกานเย 

3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่องแบบจําลองเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และการเช่ือมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยใช้การแนวคิดการจัดการเรียนรู้ของกานเย 
 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 
1) ประชากรและการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยน้ี คือ นักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จํานวน 35 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง1 หมู่เรียน 

จากนักศึกษา 2 หมู่เรียน 

 

2) เทคนิคการเก็บข้อมูล 

ผู้วิจัยจะดําเนินการทดลองและเก็บข้อมูลที่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  โดยใช้สถานที่ทดลอง คือ ตึก

คอมพิวเตอร์ ช้ัน 2 ห้อง 203 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยผู้วิจัย

ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย ตามข้ันตอน ดังน้ี 

2.1 ทําหนังสือขออนุญาตใช้ห้องเรียนเพื่อดําเนินการวิจัย 

2.2 จัดเตรียมความพร้อมด้านเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 35 เครื่อง ให้อยู่ในสภาพพร้อมทดลอง 
รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมในห้องทดลองให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม เช่น การจัดที่น่ัง การควบคุมแสงสว่าง 
เป็นต้น 

2.3  ดําเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง โดยมีข้ันตอน ดังน้ี 

- ระยะก่อนทดลอง ผู้ วิจัยให้นักศึกษากลุ่มตัวอย่างทําแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง 
แบบจําลองคอมพิวเตอร์และการเช่ือมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้วยบทเรียนมัลติมีเดีย เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนก่อนเรียน โดยถือเอาคะแนนที่ได้จากการทําแบบทดสอบน้ัน เป็นคะแนนก่อนการทดลอง 

- ระยะทดลอง ผู้วิจัยให้นักศึกษากลุ่มตัวอย่างเรียนวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ เรื่อง แบบจําลองคอมพิวเตอร์และการเช่ือมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยสอนตามแผนการ
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จัดการเรียนรู้ที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ของกานเย โดยใช้บทเรียนมลัติมเีดีย 

ผู้วิจัยเป็นผู้ดูแลและดําเนินการทั้งหมด 
- ระยะหลังการทดลอง ผู้วิจัยทําการทดสอบหลังเรียน โดยให้นักศึกษากลุ่มตัวอย่างทํา

แบบทดสอบหลังเรียน เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน และถือเอาคะแนนที่ได้จากการทํา

แบบทดสอบเป็นคะแนนหลังการทดลอง 
2.4  ให้นักศึกษากลุ่มตัวอย่างทําแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรยีนมลัติมเีดีย 
2.5 นําคะแนนจากการทดสอบก่อนเรียน และการทดสอบหลังเรียน มาเปรียบเทียบโดยใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปในการคํานวณ 

2.6 นําคะแนนแบบประเมินความพึงพอใจ มาคํานวณโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป 
 

3) แผนการทดลอง 
การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ผู้วิจัยได้กําหนดแบบแผนการ

วิจัยโดยใช้แบบแผนการวิจัยแบบ one group pretest-posttest design ดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 แบบแผนการวิจัย 

การทดสอบก่อนเรียน 
ด้วยบทเรียนมัลติมีเดีย 

การสอนด้วยบทเรียน
มัลติมีเดีย 

การทดสอบหลังเรียน 
ด้วยบทเรียนมัลติมีเดีย 

T1 X T2 
 

เมื่อ T1 แทน การทดสอบก่อนเรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดีย   

T2 แทน การทดสอบหลังเรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดีย   

X แทน การสอนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียเรื่อง แบบจําลองเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการเช่ือมต่อเครือข่าย

คอมพิวเตอร์โดยใช้แนวคิดการจัดการเรียนรู้ของกานเย มาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
1) วิธีการสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

1.1 สรุปข้ันตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 
- ศึกษาหลักสูตรรายวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เรื่อง แบบจําลอง

เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการเช่ือมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร ์

- ศึกษาวิธีการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ การสอนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียและนําแนวคิด
การจัดการเรียนรู้ของกานเย มาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน 

- ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความสอดคล้อง 
- (หากไม่ผ่าน) ปรับปรุงแก้ไข แล้วนําไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบอีกครั้ง 

- ผ่านการตรวจสอบ 
- นําไปทดลองใช้กับนักศึกษาที่เป็นกลุ่ม 
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2) การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย 
บทเรียนมัลติมีเดียที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นบทเรียนที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนเพื่อใช้ประกอบการเรียน 

รายวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เรื่อง แบบจําลองเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการเช่ือมต่อ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ สําหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 2 โดยมีลําดับการสร้างดังน้ี 

2.1 ศึกษาหลักสูตร เอกสาร ตํารา ขอบข่าย รายวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 

2.2 กําหนดวิธีการนําเสนอเน้ือหาบทเรียนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของแต่ละ
หัวข้อเรื่องโดยยึดกรอบคําอธิบายรายวิชาตามหลักสูตรสถานศึกษาที่กําหนดไว้ 

2.3 ศึกษาทฤษฎี แนวคิดของกานเย เกี่ยวกับการสร้างบทเรียนมัลติมีเดียตามแนวคิดของกานเย 
2.4 นําเน้ือหามาเขียนเป็นแผนผังความคิด เพื่อกําหนดรูปแบบลําดับของการนําเสนอแต่ละ

บทเรียน ตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ของกานเย คือ บอกวัตถุประสงค์ของบทเรียน การทดสอบก่อนเรียน 
การนําเข้าสู่บทเรียน การนําเสนอเน้ือหาสาระของบทเรียน การเสริมความเข้าใจในบทเรียน การสรุปเน้ือหา 
และการทดสอบหลังเรียน 

2.5 นําแผนผังความคิดที่เขียน ไปเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม เพื่อ
นําไปปรับปรุงแก้ไขก่อนนําไปสร้างบทเรียน 

2.6 เลือกซอฟต์แวร์ เพื่อใช้ในการสร้างบทเรียนสําเร็จรูป โดยเลือกซอฟต์แวร์ในการสร้าง
บทเรียน ซอฟต์แวร์ช่วยในการสร้างภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว ซอฟต์แวร์ด้านเสียง โดยผู้วิจัยเลือกใช้

โปรแกรม Adobe Captivate 8 
2.7 จัดเตรียมทรัพยากรต่างๆ ที่ต้องการใช้ ได้แก่ ข้อความ ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว วีดีโอ และ

เสียงประกอบต่างๆ เน้ือหา กระบวนการ ภาษาและการวัดประเมินผล จํานวน 3 ท่าน 

2.8 ดําเนินการสร้างและปรับปรุงบทเรียนมัลติมีเดีย 
2.9 สร้างแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนมัลติมีเดีย 
2.10 นําบทเรียนมัลติมีเดียที่สร้างข้ึนเรียบร้อยแล้วเสนออาจารย์ที่ปรึกษาและให้ผู้เช่ียวชาญทาํการ

ประเมินระดับความพึงพอใจ ด้านเน้ือหา ด้านเทคนิค ผู้วิจัยสรุปผลความพึงพอใจของผู้เช่ียวชาญที่มีบทเรียน
มัลติมีเดีย เรื่อง แบบจําลองคอมพิวเตอร์และรูปแบบการเช่ือมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีรายละเอียดดัง
ตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 ผลประเมินความพงึพอใจของผู้เช่ียวชาญด้านเน้ือหาและด้านเทคนิค 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน ระดับ 

คุณภาพ ค่าเฉลี่ย S.D. 
.1  ด้านเน้ือหา 4.87 0.41 มากที่สุด 
.2  ด้านเทคนิค 4.82 0.39 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.80 0.03 มากท่ีสุด 
 



ปีที่ 1 ฉบับพิเศษเดือนธันวาคม 2559 57 วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

 

จากตารางที่ 2 สรุปได้ว่าระดับความพึงพอใจของผู้เช่ียวชาญที่มีบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง 

แบบจําลองคอมพิวเตอร์และการเช่ือมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีค่าเฉลี่ย 4.80ค่า S.D. 0.03อยู่ในระดับ

คุณภาพ มากที่สุด 

 

3) การวิเคราะห์ทางสถิติ 
นําข้อมูลที่ได้จากการทดสอบ ไปวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 

3.1 สถิติที่ ใ ช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมี เ ดีย 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดีย ได้แก ่

- หาค่าความเช่ือมั่น โดยใช้สูตร KR-20 

- หาค่าความยากง่าย และค่าอํานาจจําแนก 
- หาค่าความเที่ยงตรง ประเมินความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยใช้สูตร IOC 

3.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยคะแนนก่อนเรียนและหลัง

เรียนของกลุ่มตัวอย่างเดียวกัน โดยใช้วิธีการทดสอบค่า t-test ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

ผลการวิจัย 
1) ผลการพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย 

ผู้วิจัยได้ดําเนินการพัฒนาบทเรียนมัลติมิเดียโดยยึดหลักการนําเสนอเน้ือหาของบทเรียนมัลติมเีดีย

และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของกานเย 9 ประการ ดังน้ี 

- เร่งเร้าความสนใจ โดยผู้วิจัยเลือกใช้ภาพ แสง สี เสียง หรือใช้สื่อประกอบกันหลายๆ อย่าง 
โดยสื่อที่สร้างข้ึนมาน้ันต้องเกี่ยวข้องกับเน้ือหาและน่าสนใจ 

- บอกวัตถุประสงค์ บอกวัตถุประสงค์ของบทเรียน โดยเลือกใช้ประโยคสั้นๆ แต่ได้ใจความ อ่าน

แล้วเข้าใจ ไม่ต้องแปลความอีกครั้ง 
- ทบทวนความรู้เดิม ผู้วิจัยเลือกใช้แบบทดสอบก่อนเรียนในการทบทวนความรู้เดิม 
- นําเสนอเน้ือหาใหม่ นําเสนอภาพที่เกี่ยวข้องกับเน้ือหาประกอบกับคําอธิบายสั้นๆ ง่าย ๆ แต่ได้

ใจความ การใช้ภาพประกอบ เสียงบรรยาย วีดีโอการสอน 
- ช้ีแนะแนวทางการเรียนรู้ บทเรียนมัลติมีเดียต้องมีระบบการเสนอเน้ือหาที่ดีและสัมพันธ์กับ

ประสบการณ์เดิมหรือความรู้เดิมของผู้เรียนผู้เรียนจึงจะสามารถวิเคราะห์และตีความในเน้ือหาใหม่ลงบน

พื้นฐานของความรู้และประสบการณ์เดิม รวมกันเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ได้ ผู้วิจัยเลือกใช้ เทคนิคการให้
ตัวอย่างจะช่วยทําให้ผู้เรียนแยกแยะความแตกต่างและเข้าใจมโนคติของเน้ือหาต่างๆ ได้ชัดเจนข้ึน 

- กระตุ้นการตอบสนองบทเรียน ผู้เรียนสามารถมีกิจกรรมร่วมในบทเรียนได้หลายลักษณะ ไม่ว่า
จะเป็นการตอบคําถาม แสดงความคิดเห็น เลือกกิจกรรม และปฏิสัมพันธ์กับบทเรียน กิจกรรมเหล่าน้ีจะทําให้

ผู้เรียนไมรู่้สึกเบื่อหน่าย เมื่อมีส่วนร่วม ก็มีส่วนคิดนําหรือติดตามบทเรียน ย่อมมีส่วนผูกประสานให้ความจําดีข้ึน 



วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา  58 ปีที่ 1 ฉบับพิเศษ เดือนธันวาคม 2559 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

- ให้ข้อมูลย้อนกลับ ผู้วิจัยเลือกใช้เกมส์ในการให้ข้อมูลย้อนกลับ ซึ่งสามารถกระตุ้นความสนใจ

จากผู้เรียนได้มากข้ึน 
- ทดสอบความรู้ใหม่ ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีทดสอบความรู้ใหม่โดยการให้ผู้เรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน 
- สรุปและนําไปใช้ ผู้วิจัยนําเสนอบทเรียนและมีการช้ีแนะเน้ือหาที่เกี่ยวข้องหรือให้ข้อมูลอ้างอิง

เพิ่มเติม เพื่อแนะแนวทางให้ผู้เรียนได้ศึกษาต่อในบทเรียนถัดไป หรือนําไปประยุกต์ใช้กับงานอื่นต่อไปได้ 
จึงสรุปได้ว่า การพัฒนาบทเรียนมัลติมิเดียโดยยึดหลักการนําเสนอเน้ือหาของบทเรียนมัลติมีเดีย

และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของกานเยน้ัน แตกต่างจากบทเรียนมัลติมิเดียแบบปกติ เพราะต้อง

ดําเนินการตามหลักและข้ันตอน 9 ประการ ในขณะบทเรียนมัลติมิเดียแบบปกติไม่ได้มีหลักเกณฑ์ตายตัว 

สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและมียืดหยุ่นมากกว่าจากการสอนของผู้วิจัย พบว่า บทเรียน

มัลติมีเดียที่สร้างข้ึนตามแนวคิดของกานเย สามารถตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษาได้ดี นักศึกษามี

ความสนใจในกิจกรรมการเรียนการสอนมากข้ึน สนุกกับการเรียนเข้าใจในเน้ือหาของบทเรียนได้ดีข้ึน ไม่เบื่อ

หน่ายในการเรียน 

 

2) บทเรียนมัลติมีเดียท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 
ผู้วิจัยศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักศึกษาช้ันปีที่ 2 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จํานวน 35 คน 

ซึ่งมีผลดังตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่องแบบจําลองเครือข่าย

คอมพิวเตอร์และการเช่ือมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร ์

การทดสอบ จํานวน ค่าเฉลี่ย S.D T-test 

ก่อนเรียน 35 7.34 1.47 
1.69 

หลังเรียน 35 12.77 1.62 

 

จากตารางที่ 3 สรุปได้ว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา ก่อนและหลังการใช้บทเรียน

มัลติมีเดีย เรื่องแบบจําลองเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการเช่ือมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยหลังเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนด้วย

บทเรียนมัลติมีเดีย มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

 

3) วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการใช้งานบทเรียนมัลติมีเดีย 
ผู้วิจัยได้ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้งานบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่องแบบจําลอง

เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการเช่ือมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จากผู้ใช้จํานวน 35 คน ผลปรากฏดังตารางที่ 4

  

 



ปีที่ 1 ฉบับพิเศษเดือนธันวาคม 2559 59 วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

 

ตารางที่ 4ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้งานบทเรยีนมัลติมเีดีย เรื่องแบบจําลองเครือข่าย

คอมพิวเตอร์และการเช่ือมต่อเครอืข่ายคอมพิวเตอร ์

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน ระดับความ 

ค่าเฉลี่ย S.D. พึงพอใจ 

1. ผู้เรียนมีความสนใจเกี่ยวกบัการเรียนโดยใช้บทเรียน

มัลติมเีดีย 
4.48 0.50 มาก 

2. ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนโดยใช้บทเรียน

มัลติมเีดีย 
4.37 0.54 มาก 

3. ผู้เรียนได้รับประโยชน์จากการเรียนโดยใช้บทเรียน

มัลติมเีดีย 
4.48 0.56 มาก 

4. ตัวอักษรอ่านง่าย มีความเหมาะสมและเข้าใจง่าย 4.34 0.59 มาก 

5. สื่อมีความสวยงาม ดึงดูดความน่าสนใจ 4.57 0.50 มากที่สุด 

6. ภาษาที่ใช้มีความเหมาะสม ชัดเจน ถูกต้อง 4.57 0.50 มากที่สุด 

7. เน้ือหาในบทเรียนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ใน

ชีวิตประจําวันได้ 
4.31 0.63 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.45 0.55 มาก 

 

จากตารางที่ 4 สรุปได้ว่าผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบทเรียนมัลติมีเดีย โดย

มีค่าเฉลี่ยรวม (x) เท่ากับ 4.45ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.55 ซึ่งแสดงว่าอยู่ในเกณฑ์ที่มีความ

พึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

 

อภิปรายผล 
จากการวิจัยครั้งน้ีเป็นการพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย รายวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ เรื่องแบบจําลองเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการเช่ือมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สําหรับนักศึกษา

ปริญญาบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา โดยใช้แนวคิดการจัดการเรียนรู้ของกานเย เพื่อพัฒนาบทเรียน

มัลติมีเดีย เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา

ช้ันปีที่ 2  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปรากฏผลดังน้ี บทเรียนมัลติมีเดียที่

สร้างข้ึนตามแนวคิดของกานเย สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและมียืดหยุ่นมากกว่า

บทเรียนมัลติมิเดียแบบปกติ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดีย มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี

ต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของกานเยโดยใช้บทเรียนมัลติมีเดีย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก มี

ค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.45 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55  จึงสรุปได้ว่า การพัฒนาบทเรียน
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มัลติมีเดีย รายวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เรื่องแบบจําลองเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการ

เช่ือมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีประสิทธภาพและสามารถช่วยเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการสือ่สาร

ข้อมลูและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาช้ันปีที่ 2  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม 

จากการวิจัยครั้งน้ีอภิปรายผลได้ว่า การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย รายวิชาการสื่อสารข้อมูลและ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เรื่องแบบจําลองเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการเช่ือมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สําหรับ

นักศึกษาปริญญาบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ โดยใช้แนวคิดการจัดการเรียนรู้ของกานเยปรากฏผลดังน้ี 

1) บทเรียนมัลติมีเดียที่สร้างข้ึนตามแนวคิดของกานเย สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้เรียนและมียืดหยุ่นมากกว่าบทเรียนมัลติมิเดียแบบปกติ 

2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบทเรียนมัลติมีเดียโดยใช้แนวคิดการจัดการเรียนรู้ของกานเย ที่
สร้างข้ึนมีค่าเฉลี่ยรวม (x)เท่ากับ 4.45  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.55  ซึ่งนักศึกษามีความพึง
พอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนมัลติมิเดียที่สร้างข้ึนอยู่ในเกณฑ์ที่มีความพึงพอใจ มาก 

 

ข้อเสนอแนะ 

1) ควรสนับสนุนให้มีการใช้บทเรียนมัลติมิเดียเป็นสื่อการเรียนการสอนแทนสื่อการสอนแบบเดิม ๆ 
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้ทรัพยากรที่โรงเรียนมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยแบ่งเบาภาระของครู 

2) ควรให้การสนับสนุนให้มีการสร้างบทเรียนมัลติมิเดียเพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียน เป็นการ

พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และส่งเสริมให้นักเรียนตามความถนัด และความสนใจของนักเรียน 
3) ควรนําผลการวิจัยไปเผยแพร่ และนําบทเรียนมัลติมิเดียไปพัฒนาต่อให้อยู่ในระบบออนไลน์ เพื่อ

เป็นการประหยัดทรัพยากร และสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาสรุปให้ได้เน้ือหาหลักจากผลการทําวิจัย อธิบาย
ข้อค้นพบที่ขัดแย้งหรือสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยและหรือผลการทดลองงานวิจัยของผู้อื่นโดยมีเหตุผล

ประกอบ มีการอภิปรายถึงข้อบกพร่อง ข้อจํากัด ข้อดีของการวิจัย และนําไปสู่การให้ข้อเสนอแนะแนวทางใน
การศึกษาวิจัยต่อไป 
 

  



ปีที่ 1 ฉบับพิเศษเดือนธันวาคม 2559 61 วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

 

 

เอกสารอ้างอิง 

กิตติชัย ชาวกัณหา,ผกากาญจน์ ศรีอ่อน, จรัสลักษณ์ เล็บสังวาล และจารุรักษ์ โมงขุนทด. (2554).อุปกรณ์

 เ ค รื อ ข่ า ย ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ .  ค้ น เ มื่ อ  3 ม ก ร า ค ม  2559, จ า ก

 https://www.youtube.com/watch?v=k2lrp_FrdJI 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร เรืองรอง. (2557). บทความวิชาการเรื่องการประยุกต์ใช้บทเรียน WBI กับ

 ข้ันตอนการสอน 9 ข้ันของกาเย่. 

วาสนา โมกขพันธ์ุ. (2552). ผลการเรียนรู้ด้วยบทเรียนช่วยสอนแบบร่วมมือ ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

 และการทํางานร่วมกัน เรื่องการสื่อสารข้อมูลของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา. 

 วิทยานิพนธ์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, นครปฐม. 

วินัย เพ็งภิญโญ. (มิถุนายน 2557). เอกสารประกอบการสอน การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์, 

 นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 

ศุภฤกษ์ เมฆแสน. (2557).ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร LAN MAN WAN. ค้นเมื่อ 3 มกราคม 2559,จาก

 https://www.youtube.com/watch?v=5-tXyBiHkkQ 

สิริกัลยา. (2557). ทฤษฎีการเรียนรู้ 8 ข้ัน ของกาเย่ (Gagne). ค้นเมื่อ 3 มกราคม2559, จาก 

https://sirikanya926.wordpress.com/2014/01/28/ทฤษฎีการเรียนรู-้8-ข้ัน 

สุรศักด์ิ ดาวเรือง. (2555).สถาปัตยกรรมเครือข่ายแบบ OSI. ค้นเมื่อ 3 มกราคม2559, จาก

 https://www.youtube.com/watch?v=miZ7-SUN5q8 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา  62 ปีที่ 1 ฉบับพิเศษ เดือนธันวาคม 2559 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

การศึกษาความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารมหาวิทยาลัย 
ของนิสติและบคุลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

The level of satisfaction of the management information system for  

students and staffs of Bansomdejchaopraya Rajabhat 

 
นางสาวบังอร  เหล่าปิ่นเพชร1 

ดร.ปวิช  ผลงาม2 
 

บทคัดยอ่ 
 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
มหาวิทยาลัยของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและเปรียบเทียบความพึงพอใจ
การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา โดยมีประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ บุคลากรและนิสิต รวมทั้งสิ้น 32,115 คน โดยแบ่งตาม
เพศ สถานภาพ และระบบสารสนเทศที่ใช้งาน โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างได้ จํานวน 400 คนเครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งน้ี มีแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และตอน
ที่ 2 ความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลยัราช
ภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการใช้บริการระบบสารสนเทศ ด้าน
ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ และด้านการประมวลผลและความปลอดภัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้แก ่การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจการใช้ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย สําหรับบุคลากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 55.00 มีสถานภาพ
เป็นเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 48.30 สําหรับนิสิต/นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 63.90 มีสถานภาพเป็น
นิสิต (ภาคปกติ) ร้อยละ 67.90 เมื่อพิจารณาในทุกด้านของความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารมหาวิทยาลัยในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจการใช้ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลั ยของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ระหว่างเพศ สถานภาพ และระบบสารสนเทศที่เข้าใช้งาน พบว่า มีความพึงพอใจการใช้ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยในแต่ละด้านไม่แตกต่างกัน 
 
คําสําคัญ: ความพึงพอใจ/ ระบบสารสนเทศ/ บุคลากรและนิสิต 
 
---------------------------------------------------------------------------------- 
 
1นักวิชาการคอมพิวเตอร์  สํานักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
2ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์/อาจารย์ประจํา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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Abstract 
 

The objective of the research was to conduct a study on the level of satisfaction of 
the management information system for students and staffs of Bansomdejchaopraya 
Rajabhat University and to compare the level of satisfaction of the management information 
system for students and staffs of Bansomdejchaopraya Rajabhat University. The population 
in this research was 32,115 students and staff at Bansomdejchaopraya Rajabhat University. 
The population was classified to what kind of fields they are in and the results of the 
random sample of 400 individuals were used. The tool used was a questionnaire which has 
2 sections about respondents’ general answers and satisfaction level on the management 
information system for students and staffs of Bansomdejchaopraya Rajabhat University. It 
consisted of questions on the Service information system, Efficiency of an information 
system, processing and security. The statistics used for analyzing information were 
percentage, mean, and standard deviation. The results were as follows: on Level of 
satisfaction on the management information system, Staff, a majority are female (55%), a 
majority of personnel level of satisfaction were positive at 48.30 %, students, a majority are 
female (63.90%) and level of satisfaction was positive at 67.90%. Considering all aspects of 
Satisfaction of the management information system, overall, were at the average level there 
was no significant difference between a level of satisfaction of staff and students with their 
gender, status and information system access. Lastly, the comparison between the level of 
satisfaction between staff and students has no significant difference. 
 

Keywords:  Satisfaction/ Information Systems/ Students and Staffs  
 

บทนํา 
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย (MIS: Management Information System) 

เป็นเครื่องมือหน่ึงของการนําเสนอสารสนเทศเพื่อใช้ในด้านการบริหารจัดการอง ค์กรทั้ ง ในเชิง 
กลยุทธ์ เชิงกลวิธีและเชิงปฏิบัติการ โดยมีการปรับกระบวนการทางธุรกิจให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี
สารสนเทศที่นํามาใช้ทั้งในด้านการบริหารและการควบคุมด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ งานรับผิดชอบของลูกจ้างแต่ละบุคคลภายในองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มีผู้เช่ียวชาญให้ความหมายว่าเป็นระบบที่ใช้สนับสนุนการทํางานภายใต้กิจกรรมต่างๆ ของการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ อาทิเช่น การนําเสนอข้อมูลของลูกจ้างที่มีความสามารถการจัดเก็บข้อมูลของลูกจ้างทีม่อียู่ใน
ปัจจุบันและจัดทําแผนเพื่อพัฒนาความสามารถและทักษะของลูกจ้างรายบุคคล เป็นต้น และระบบสารสนเทศ
เพื่ อการบ ริห ารทรัพ ยากรม นุษ ย์ ยั งหมาย ถึง  ระบ บที่ ถู กออกแบบ เพื่ อ ใ ช้ส นับส นุนงาน ด้า น
ต่างๆ ดังต่อไปน้ี 1) การวางแผนความต้องการด้านทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจ 2) การพัฒนาลูกจ้างให้สามารถ
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ทํางานได้อย่างเต็มศักยภาพ 3) การควบคุมนโยบายตลอดจนการวางแผนด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ
ธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดําเนินการจัดทําโครงการจัดหาและพัฒนาระบบเพื่อ
การบริหารมหาวิทยาลัย (MIS: Management Information System) และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ทรัพยากรองค์กร (ERP:Enterprise Resource Resource Planning) ต้ังแต่ปี 2552 โดยสํานักคอมพิวเตอร์
และคณะกรรมการอํานวยการไอซีท ีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ โดย
ที่มีระบบฐานข้อมูลที่สามารถเก็บข้อมูลไว้ร่วมกัน เพื่อป้องกันความซ้ําซ้อนของข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดสรรข้อมูลให้ได้ประโยชน์สูงสุด ได้แก ่ระบบบริการการศึกษาผ่านเว็บไซต์ ระบบฐานข้อมูลหลัก ระบบ
ตารางสอน ระบบลงทะเบียน ระบบประมวลผล ระบบการเงินนิสิตนักศึกษา ระบบงานบริการ ระบบสําเร็จ
การศึกษา ระบบรับสมัคร ระบบงานพัฒนานิสิตนักศึกษา ระบบงานศิษย์เก่า ระบบวิเทศสัมพันธ์และ
ภาษา ระบบงานสถิติระบบสําหรับผู้ดูแลระบบ MIS ระบบงบประมาณ ระบบบัญชี ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบ
การเงิน ระบบคลังพัสดุ ระบบบริหารงานบุคลากร ระบบแสดงข้อมูลบุคลากรผ่านอินเทอร์เน็ต ระบบต้นทุน
ต่อหน่วย ระบบข้อมูลสารสนเทศสําหรับงานประกันคุณภาพ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และระบบ
สําหรับผู้ดูแลระบบ ERP เป็นต้น โดยได้มีเป้าหมายที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารทรัพยากรองค์กร
ให้สามารถเช่ือมโยงกันเป็นระบบฐานข้อมูลที่เป็นส่วนกลางใช้ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยได้ใน 
การพัฒนาระบบฯ ซึ่งเริ่มดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2554 โดยทางมหาวิทยาลัยได้ทําการจัด
จ้าง บริษัท วิช่ันเน็ต จํากัด เป็นผู้พัฒนาระบบ มีการพัฒนาระบบและได้ส่งมอบงานให้กับทางมหาวิทยาลัย
เรียบร้อยแล้ว และใช้งานมาจนถึงปัจจุบัน 

จากความเป็นมาและความสําคัญ ดังกล่าว จึงเป็นเหตุให้ผู้ วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาความ 
พึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยของนิสติและบคุลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยของนิสิตและ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้แก่ เพศ สถานภาพ และระบบสารสนเทศที่เข้าใช้
งาน กับทุกด้าน 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ขอบเขตของเน้ือหา  

 การวิจัยในครั้งน้ีเป็นงานวิจัยเชิงสํารวจ เพื่อศึกษาความพึงพอใจการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารมหาวิทยาลัยของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา 2559 
ในด้านดังต่อไปน้ี 

1.1 ด้านการใช้บริการระบบสารสนเทศ 
1.2 ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 
1.3 ด้านการประมวลผลและความปลอดภัย 

2. ขอบเขตด้านประชากรที่ศึกษา 



ปีที่ 1 ฉบับพิเศษเดือนธันวาคม 2559 65 วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

 

 ป ร ะ ช า ก ร ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จั ย ใ น ค รั้ ง น้ี  คื อ  บุ ค ล า ก ร  จํ า น ว น  867 ค น  ( ข้ อ มู ล จ า ก : 
กองบริหารงานบุ คคล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเ ด็จ เจ้ าพระยา  ณ 1 มกราคม 2559)  และ
นิสิต จํานวน 31,248 คน (ข้อมูลจาก: ระบบลงทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ณ 8 
มกราคม 2559) รวมทั้งสิ้น 32,115 คน 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จํานวน 400 คน โดยใช้วิธีการของทาโรยามาเน่ ได้กําหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างจากประชากรเป้าหมายทั้งหมด 32,115 คน และผู้วิจัยกําหนดให้ความคลาดเคลื่อนของการสุ่ม
ตัวอย่างมีเช่ือถือได้ ร้อยละ 95 หรือ มีนัยสําคัญที ่0.05   

3. ขอบเขตด้านสถานที่และระยะเวลาที่ศึกษา 
 เป็นการศึกษาเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเ ด็จ เจ้าพระยา โดยเก็บ ข้อมูลจาก

แบบสอบถาม มีระยะเวลาในการวิจัย มีนาคม – ธันวาคม 2559 
 

ผลการวิจัย 
1. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สําหรับบุคลากร 

  ผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 120 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 
55.00 และเป็นเพศชาย จํานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 45.00    
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นเจ้าหน้าที่  จํานวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 
48.30 และเป็นอาจารย์ จํานวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 48.30 

2. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สําหรับนิสิต/นักศึกษา 
 ผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 280 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 179 คน คิดเป็น 

ร้อยละ63.90 และเป็นเพศชาย จํานวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 36.10  
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นนิสิต (ภาคปกติ) จํานวน 190 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 67.90 และเป็นนักศึกษา (กศ.พ.) จํานวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 32.10 
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยของนิสิต

และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ตารางท่ี  1 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารมหาวิทยาลัยของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ใน
ภาพรวมทุกด้าน 

 
ความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศ Χ  S.D. ความหมาย 

1. ด้านการใช้บริการระบบสารสนเทศ 3.32 0.73 ปานกลาง 
2. ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 3.46 0.79 ปานกลาง 
3. ด้านการประมวลผลและความปลอดภัย 3.49 0.75 ปานกลาง 

รวม 3.42 0.76 ปานกลาง 
 

จากตารางที ่1 พบว่า ความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลยัของนิสติและ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยภาพรวมทุกด้าน มี ค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับ 



วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา  66 ปีที่ 1 ฉบับพิเศษ เดือนธันวาคม 2559 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ด้าน
การประมวลผลและความปลอดภัย รองลงมา คือ ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศและด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ตํ่าที่สุด คือ ด้านการใช้บริการระบบสารสนเทศ  

 
ตารางท่ี  2 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารมหาวิทยาลัยของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ด้านการใช้บริการระบบสารสนเทศ 

 
ด้านการใช้บริการระบบสารสนเทศ Χ  S.D. ความหมาย 

1. หน่วยงานที่รบัผิดชอบให้คําปรึกษาและแนะนําตอบข้อ
ซักถามได้เป็นอย่างดี 3.28 0.80 ปานกลาง 
2. เจ้าหน้าที่ให้บริการและดูแลแก้ไขปัญหาผู้ใช้งานระบบ
สารสนเทศ มีความรวดเร็วและทันต่อการใช้งาน 3.34 0.74 ปานกลาง 
3. มีการประสานงานและการประชาสัมพันธ์ข้อมลูทีเ่กิดข้ึนผ่าน
ระบบสารสนเทศ เช่นเว็บไซต์ http://mis.bsru.ac.th และ
อีเมล ์ 3.21 0.69 ปานกลาง 
4. เมื่อเกิดข้อผิดพลาดหน่วยงานที่รบัผิดชอบ สามารถแก้ไข
ปัญหาให้ท่านได้ทันท่วงท ี 3.11 0.79 ปานกลาง 
5. ระบบสารสนเทศมีข้อความ คําสั่ง ชัดเจน เหมาะสม ง่ายต่อ
การใช้งาน 3.27 0.70 ปานกลาง 
6. ข้อมูลในระบบสารสนเทศมีความเป็นปจัจบุันสําหรบันําไปใช้
งานได้ตามต้องการ 3.38 0.60 ปานกลาง 
7. สามารถนําความรูจ้ากการแนะนํา อบรม ระบบสารสนเทศที่
ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้ 3.38 0.70 ปานกลาง 
8. ระบบสารสนเทศทํางานและใหผ้ลลัพธ์ที่น่าเช่ือถือได้ 3.46 0.67 ปานกลาง 
9. การเข้าใช้ระบบสารสนเทศน้ันเป็นสิ่งที่ไม่ยุ่งยากซับซอ้น 3.37 0.85 ปานกลาง 
10. ระบบสารสนเทศมีความรวดเร็วตอบสนองตามความ
ต้องการของผู้ใช้ตามหน้าที่ความรบัผิดชอบในการปฏิบัติงาน 3.40 0.67 ปานกลาง 

รวม 3.32 0.73 ปานกลาง 
 

 จากตารางที ่2 พบว่า ความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลยัของนิสติและ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในด้านการใช้บริการระบบสารสนเทศ อยู่ในระดับปาน
กลาง ที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ระบบสารสนเทศทํางานและให้ผลลัพธ์ที่น่าเช่ือถือได้รองลงมา คือ ระบบ
สารสนเทศมีความรวดเร็วตอบสนองตามความต้องการของผู้ ใช้ตามหน้าที่ความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน และที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ เมื่อเกิดข้อผิดพลาดหน่วยงานที่รับผิดชอบ สามารถแก้ไขปัญหาให้ท่าน
ได้ทันท่วงที  
 



ปีที่ 1 ฉบับพิเศษเดือนธันวาคม 2559 67 วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

 

ตารางท่ี  3 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารมหาวิทยาลัยของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 

 

ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ Χ  S.D. ความหมาย 
1. เมนูคําสั่งต่างๆ ของหน้าจอในระบบสารสนเทศ สามารถ
เข้าใจได้ง่าย 3.59 0.81 มาก 
2. การจัดวางรปูแบบของหน้าจอระบบสารสนเทศ สามารถมอง
หาเมนูคําสั่ง ผลข้อมลู หรอืรายการที่ต้องใช้ได้ดี 3.43 0.92 ปานกลาง 
3. ระบบสารสนเทศมีความสะดวกรวดเร็ว ลดปัญหาความ
ซ้ําซ้อน ข้อมลูมีความถูกต้อง 3.42 0.76 ปานกลาง 
4. การเข้าถึงข้อมลูในระบบสารสนเทศที่ต้องการ ได้อย่าง
สะดวก รวดเร็วย่ิงข้ึน 3.48 0.77 ปานกลาง 
5. การค้นหาข้อมลูหรือสิ่งทีต้่องการในระบบสารสนเทศน้ัน 
สามารถทําได้โดยง่าย 3.52 0.72 มาก 
6. ข้อมูลในระบบสารสนเทศที่ได้รบัมีความถูกต้อง ครบถ้วน
สมบรูณ์ตามความต้องการ 3.43 0.72 ปานกลาง 
7. ระบบสารสนเทศสามารถลดปรมิาณการใช้กระดาษและพื้นที่
ในการจัดเก็บเอกสารได้เป็นอย่างดี 3.45 0.72 ปานกลาง 
8. ระบบสารสนเทศมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนฟังก์ช่ัน
ต่างๆ ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานได้ 3.41 0.79 ปานกลาง 
9. ระบบสารสนเทศสามารถทําการปรับเปลี่ยนรปูแบบรายงาน
ได้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานได้ 3.44 0.77 ปานกลาง 
10. ระบบสารสนเทศสามารถทําการการโอนถ่ายข้อมลู 
(Export) เพื่อนําไปใช้งานในรปูแบบต่างๆ ได้ เช่น  Word  
Excel และ PDF เป็นต้น 3.42 0.86 ปานกลาง 

รวม 3.46 0.79 ปานกลาง 
 

จากตารางที ่3 พบว่า ความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลยัของนิสติและ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยา  ในด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 
อยู่ในระดับปานกลาง ที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ เมนูคําสั่งต่างๆ ของหน้าจอในระบบสารสนเทศ สามารถเข้าใจได้
ง่าย รองลงมา คือ การค้นหาข้อมูลหรือสิ่งที่ต้องการในระบบสารสนเทศน้ัน สามารถทําได้โดยง่าย และที่มี
ค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ ระบบสารสนเทศมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนฟังก์ช่ันต่างๆ ให้ตรงกับความต้องการ
ของผู้ใช้งานได้  
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ตารางท่ี  4 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารมหาวิทยาลัยของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ด้านการประมวลผลและความปลอดภัย 

 
ด้านการประมวลผลและความปลอดภัย Χ  S.D. ความหมาย 

1. การกําหนดสิทธ์ิ (Username Account) ในการเข้าใช้งาน
ระบบสารสนเทศ มีความปลอดภัยและเป็นประโยชน์ต่อการใช้
งาน 3.61 0.74 มาก 
2. มีการตรวจสอบสทิธ์ิก่อนการเข้าใช้งานของผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศในระดับต่างๆ 3.65 0.79 มาก 
3. ข้อมูลในระบบสารสนเทศมีความปลอดภัยค่อนข้างสงู 
เน่ืองจากมีการกําหนดการเข้าถึงข้อมลูและการเปลี่ยนแปลง
แก้ไขเฉพาะผู้ที่ได้รับสิทธ์ิเท่าน้ัน 3.48 0.66 ปานกลาง 
4. มีการจัดการระดับความปลอดภัยหรือกําหนดสทิธ์ิในการ
เข้าถึงข้อมูลระบบสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 3.49 0.76 ปานกลาง 
5. ภาษาที่ใช้ในระบบสารสนเทศตรงและง่ายต่อความเข้าใจของ
ผู้ใช้งาน 3.49 0.72 ปานกลาง 
6. ผู้ใช้งานสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านกับระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยได้อย่างปลอดภัยและมีความ
น่าเช่ือถือได้ 3.44 0.77 ปานกลาง 
7. หน่วยงานที่รบัผิดชอบมีอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 
(Hardware) และซอฟต์แวร์ (Software) ที่ใช้ในระบบ
สารสนเทศที่มีความทันสมัย 3.34 0.86 ปานกลาง 
8. หน่วยงานที่รบัผิดชอบมีทรัพยากรและเครื่องมือที่พรอ้มใช้
ให้กับผู้ที่ต้องการใช้งานระบบสารสนเทศ 3.48 0.64 ปานกลาง 
9. ระบบสารสนเทศที่ใช้อยู่มีความเสถียรภาพสามารถเข้าใช้งาน
ได้ตลอดเวลา 3.44 0.83 ปานกลาง 
10. ข้อมูลในระบบสารสนเทศที่มีการนําไปเผยแพร่สู่ภายนอกมี
ความเหมาะสม 3.52 0.69 มาก 

รวม 3.49 0.75 ปานกลาง 
 

จากตารางที ่4 พบว่า ความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลยัของนิสติและ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในด้านการประมวลผลและความปลอดภัย อยู่ในระดับ
ปานกลาง ที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ มีการตรวจสอบสิทธ์ิก่อนการเข้าใช้งานของผู้ใช้ระบบสารสนเทศในระดับ
ต่างๆ รองลงมา คือ การกําหนดสิทธ์ิ (Username Account) ในการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ มีความ
ปลอดภัยและเป็นประโยชน์ต่อการใช้งานและข้อมูลในระบบสารสนเทศที่มีการนําไปเผยแพร่สู่ภายนอกมคีวาม
เ ห ม าะส ม  แล ะมี ค่ า เ ฉ ลี่ ย ตํ่ าที่ สุ ด  คื อ  ห น่ ว ย ง า นที่ รั บ ผิ ด ชอบ มี อุ ป ก ร ณ์ ท า ง คอม พิ ว เ ตอ ร์
ฮาร์ดแวร ์(Hardware) และซอฟต์แวร์ (Software) ที่ใช้ในระบบสารสนเทศที่มีความทันสมัย  



ปีที่ 1 ฉบับพิเศษเดือนธันวาคม 2559 69 วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

 

อภิปรายผล 
จากการศึกษาความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยของนิสิตและ

บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พบว่า เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยภาพรวม 
ทุกด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านการประมวลผลและความปลอดภัยรองลงมา คือ 
ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ และด้านการใช้บริการระบบสารสนเทศสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สิทธิชัย ประชานันท์ ได้ศึกษางานวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบการจัดการ
ความรู ้กรณีศึกษาขององค์กรโทรคมนาคม การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ที่จะค้นหาปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อความพึง
พอใจในระบบการจัดการความรู้ของพนักงานในองค์กรซึ่งเป็นผู้ใช้ระบบการจัดการความรู้ เพื่อให้องค์กรนํา
ผลการวิจัยไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการความรู้ให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการ
ของผู้ใช้งานมากข้ึน โดยปัจจัยที่ ศึกษา มีทั้งหมด 14 ปัจจัยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ปัจจัยด้านคุณภาพ
ระบบ ปัจจัยด้านคุณภาพข้อมูลและปัจจัยด้านอื่นๆผลการวิจัยพบว่าผู้ใช้งานพึงพอใจในระบบการจัดการ
ความรู้ในระดับมากโดยมีปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบการจัดการความรู้น้ันมี 4 ปัจจัย ซึ่ง
สามารถเรียงตามลําดับความสําคัญจากมากไปน้อย ได้ดังน้ี 1) ความสมัครใจในการใช้ระบบ 2) ความถูกต้อง
และน่าเช่ือถือของระบบ3) ความสัมพันธ์ของข้อมูลกับงาน และ 4) ฟังก์ชันการทํางานของระบบ 
 จากการศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลยัของนิสติ
และบุ คลาก รมหา วิทย าลั ยร าชภัฏบ้ านสม เ ด็จ เ จ้ าพร ะย า  ทั้ ง เพศชายและ เพศหญิ ง  พบ ว่ า 
ความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยในแต่ละด้านไม่แตกต่างกัน  ดังน้ี 
ด้านการประมวลผลและความปลอดภัย มีการตรวจสอบสิทธ์ิก่อนการเข้าใช้งานของผู้ใช้ระบบสารสนเทศใน
ระดับต่างๆ ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ มีเมนูคําสั่งต่างๆ ของหน้าจอในระบบสารสนเทศสามารถ
เข้าใจได้ง่ายและด้านการใช้บริการระบบสารสนเทศมีระบบสารสนเทศที่สามารถทํางานและให้ผลลัพธ์ที่
น่าเช่ือถือได้  

จากการศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยระหว่าง
สถานภาพ สําหรับบุคลากร พบว่า ความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยในแต่ละ
ด้านไม่แตกต่างกัน ดังน้ี ด้านการประมวลผลและความปลอดภัย มีการตรวจสอบสิทธ์ิก่อนการเข้าใช้งานของ
ผู้ใช้ระบบสารสนเทศในระดับต่างๆ ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศมีระบบสารสนเทศที่สามารถทํา
การการโอนถ่ายข้อมูล (Export) เพื่อนําไปใช้งานในรูปแบบต่างๆ ได้เช่น Word Excel และ PDF เป็นต้น และ
ด้านการใช้บริการระบบสารสนเทศ มีระบบสารสนเทศที่สามารถทํางานและให้ผลลัพธ์ที่น่าเช่ือถือได้  

จากการศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยระหว่าง
สถานภาพ สําหรับนิสิต/นักศึกษา พบว่า ความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลยัใน
แต่ละด้านไม่แตกต่างกัน ดังน้ี ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ มีเมนูคําสั่งต่างๆ ของหน้าจอในระบบ
สารสนเทศ สามารถเข้าใจได้ง่าย ด้านการประมวลผลและความปลอดภัย มีการตรวจสอบสิทธ์ิก่อนการเข้าใช้
งานของผู้ใช้ระบบสารสนเทศในระดับต่างๆ และด้านการใช้บริการระบบสารสนเทศ เป็นระบบสารสนเทศที่มี
ความรวดเร็วตอบสนองตามความต้องการของผู้ใช้ตามหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  

จากการศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย(ระบบ
สารสนเทศเพื่ อการบริหารงาน (MIS)  (Back office) )  กับระบบสารสนเทศที่ เ ข้าใ ช้งาน สํ าหรั บ
บุคลากร พบว่า ความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยในแต่ละด้านไม่แตกต่าง
กัน มีจํานวน 13 ระบบ เมื่อพิจารณาแต่ละระบบในแต่ละด้าน มีดังน้ี 1. ระบบฐานข้อมูลหลักด้านการ
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ประมวลผลและความปลอดภัย 2. ระบบตารางสอน ด้านการประมวลผลและความปลอดภัย 3. ระบบ
ลงทะเบียน ด้านการประมวลผลและความปลอดภัย 4. ระบบประมวลผล ด้านการใช้บริการระบบ
สารสนเทศ 5. ระบบการเงินนิสิต/นักศึกษา ด้านการประมวลผลและความปลอดภัย6. ระบบงานบริการ
ทั่วไป ด้านการประมวลผลและความปลอดภัย 7. ระบบสําเร็จการศึกษา ด้านการประมวลผลและความ
ปลอดภัย 8. ระบบรับสมัคร ด้านการประมวลผลและความปลอดภัย 9. ระบบงานศิษย์เก่า ด้านการ
ประมวลผลและความปลอดภัย 10.  ระบบงานพัฒนานิสิต/ นักศึกษา ด้านการใช้บริการระบบ
สารสนเทศ 11. ระบบวิเทศสัมพันธ์และภาษา ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ12. ระบบงานสถิติ ด้าน
การประมวลผลและความปลอดภัย 13. ระบบสําหรับผู้ดูแลระบบ MIS ด้านการใช้บริการระบบสารสนเทศ 
 จากการศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย(ระบบ
บริการการศึกษาผ่านเว็บไซต์ (MIS)) กับระบบสารสนเทศที่เข้าใช้งาน สําหรับบุคลากร พบว่าความพึงพอใจ
ก า ร ใ ช้ ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ เ พื่ อ ก า ร บ ริ ห า ร ม ห า วิ ท ย า ลั ย ใ น แ ต่ ล ะ ด้ า น ไ ม่ แ ต ก ต่ า ง กั น 
มีจํานวน 18 ระบบ เมื่อพิจารณาแต่ละระบบในแต่ละด้าน มีดังน้ี 1. ส่งข้อมูลผลการเรียน ด้านการประมวลผล
และความปลอดภัย 2. คู่มือการใช้งานระบบ ด้านการประมวลผลและความปลอดภัย3. ภาระการสอน ด้าน
การประมวลผลและความปลอดภัย  4. ภาระอาจาร ย์ที่ปรึกษา ด้านการประมวลผลและความ
ปลอดภัย 5. ตารางสอน ด้านการประมวลผลและความปลอดภัย 6. ตรวจสอบตารางเรียน-ตารางสอบ
(อาจารย์) ด้านการประมวลผลและความปลอดภัย 7. ค้นหาข้อมูลนิสิต/นักศึกษา ด้านการประมวลผลและ
ความปลอดภัย 8. ตรวจสอบรายช่ือนิสิต/นักศึกษา ด้านการประมวลผลและความปลอดภัย 9. ผลการประเมนิ
โดย นิสิต/นักศึกษา ด้านการประมวลผลและความปลอดภัย 10. ค้นหาตารางการใช้ห้องด้านการประมวลผล
และความปลอดภัย 11. รายวิชาที่เปิดสอนด้านการประมวลผลและความปลอดภัย 12. บันทึกถึงผู้เรียน ด้าน
การใช้บริการระบบสารสนเทศ13. เสนอความคิดเห็น ด้านการใช้บริการระบบสารสนเทศ 14. หลักสูตรที่เปิด
สอน ด้านการประมวลผลและความปลอดภัย15. ข่าวประชาสัมพันธ์ ด้านการประมวลผลและความ
ปลอดภัย 16. ตอบคําถามด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 17. สรุปยอดบัณฑิต ด้านการประมวลผล
และความปลอดภัย18. ปฏิทินการศึกษา ด้านการประมวลผลและความปลอดภัย 

จากการศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย(ระบบ
บริการการศึกษาผ่านเว็บไซต์ (MIS)) กับระบบสารสนเทศที่เข้าใช้งาน สําหรับนิสิต/นักศึกษาพบว่า ความพึง
พอ ใ จ ก า ร ใ ช้ ร ะบ บ ส า ร ส น เ ทศ เ พื่ อ ก า ร บ ริ ห า ร มห า วิท ย าลั ย ในแ ต่ ล ะ ด้ าน ไม่ แตก ต่ า ง กั น 
มีจํานวน 17 ระบบ เมื่อพิจารณาแต่ละระบบในแต่ละด้าน มีดังน้ี 1. ตรวจสอบผลการศึกษา (ดูเกรด) 
ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 2.  ตรวจสอบตาราง เรียน ด้านประสิทธิภาพของระบบ
สารสนเทศ 3. ลงทะเบียนเรียน ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 4. ตรวจสอบสถานะคําร้องด้านการ
ประมวลผลและความปลอดภัย 5. ตรวจสอบจบด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ6. ตรวจสอบการชําระ
เงิน ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 7. ตรวจสอบการผ่านกิจกรรมด้านประสิทธิภาพของระบบ
สารสนเทศ 8. ข้อมูลความประพฤติ ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 9. ประวัตินิสิต/นักศึกษา ด้าน
ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 10. ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม ด้านประสิทธิภาพของระบบ
สารสนเทศ 11. เสนอความคิดเห็น ด้านการใช้บริการระบบสารสนเทศ 12. ข่าวประชาสัมพันธ์ ด้าน
ปร ะสิ ท ธิภาพขอ ง ร ะบ บ ส าร สน เ ทศ  13 .  ร า ย วิ ช าที่ เ ปิ ด ส อน ด้ านป ร ะสิ ท ธิภาพขอ ง ร ะบ บ
สารสนเทศ 14. หลักสูตรที่เปิดสอน ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ15. สรุปยอดบัณฑิต ด้านการใช้
บริการระบบสารสนเทศ 16. ตอบคําถาม ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 17. ปฏิทินการศึกษา ด้าน
ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 
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จากการศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย(ระบบ
รับสมั ครผ่ านเ ว็บไซต์ )  กับ ระบบสารสนเทศที่ เ ข้ าใ ช้ งาน สํ าหรับ นิสิต / นักศึกษา  พบว่า  ความ 
พึ งพอใ จการ ใ ช้ระบบ สารส นเทศเ พื่ อการ บริห า รมหา วิทยาลั ย ในแ ต่ ละ ด้าน ไม่ แตก ต่างกั น 
มีจํานวน 3 ระบบ เมื่อพิจารณาแต่ละระบบในแต่ละด้าน มีดังน้ี 1. ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ ด้านประสิทธิภาพ
ของระบบสารสนเทศ 2. หลักสูตรที่รับสมัคร ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ3. ข่าวประชาสัมพนัธ์ อยู่
ในระดับปานกลาง ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศให้ตรงตามความต้องการให้รวดเร็วย่ิงข้ึน 
2. ระบบสารสนเทศควรมีการรองรับนิสิต/นักศึกษาที่ชําระเงินค่าเทอมช้า ซึ่งไม่ต้องนําสําเนา

ใบเสร็จรับเงินมาย่ืนเพื่อปลดล๊อค ควรจะให้ระบบปลดล็อคให้โดยอัตโนมัติ เมื่อนักศึกษาได้มาชําระเงินแล้ว 
3. ระบบสารสนเทศควรให้นิสิต/นักศึกษาที่เรียนแล้วได้ผลการเรียน E เมื่อลงทะเบียนเรียนใหม่ซ้ําใน

ระบบด้วยวิชาเดิม เมื่อมีเกรดในรายวิชาที่ลงทะเบียนครั้งที่ 2 แล้ว เกรดควรมีการปรับให้เป็น PS โดยอัตโนมติั 
4. ควรมี การพัฒนาระบบ เปิ ดประ วัติ นิสิต / นักศึกษา ผ่ านแอพพลิ เค ช่ัน  (Application) 

เพื่อให้ เกิดความสะดวกในการตรวจสอบประวัตินิสิตหรือตัดคะแนนความประพฤติในกรณีที่นิสิต 
ทําผิดได้ 
 5. ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศต่างๆ ที่ทํางานบนสมาร์ทโฟน (Smartphone)  หรือ 
แท็บเล็ต (Tablet) เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน เช่น ตรวจสอบผลการศึกษา (ดูเกรด) ตรวจสอบตาราง
เรียน และลงทะเบียนเรียน ตารางสอน (อาจารย์) ภาระอาจารย์ที่ปรึกษา ภาระการสอน ปฏิทิน
การศึกษา ตรวจสอบการชําระเงิน 
 6. ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ทํางานผ่านเว็บไซต์ เพื่อทดแทนการใช้งานบนApplication ที่
ทําให้สามารถช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน เช่น ระบบข่าวประชาสัมพันธ์และหลักสูตรที่รับสมัคร 

7. ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ สามารถใช้งานเป็นโมบายแอพพลิ เคช่ัน  (Mobile 
Application) ได้ เช่น ระบบตารางสอน ระบบสําเร็จการศึกษา และระบบลงทะเบียน 
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บทคัดยอ่ 
 
บทความวิชาการน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อนําเสนอแนวทางการพัฒนาบทเรียนแสวงรู้เพื่อส่ งเสริมความคิด
สร้างสรรค์โดยผู้เขียนได้จัดทําการสังเคราะห์วิเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียนแสวงรู้และ
ความคิดสร้างสรรค์โดยการจัดสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ของผู้เรียนและกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการ
แสวงหาความรู้ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนบนแหล่งความรู้บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตออกแบบวางแผนการเรียนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนําทักษะการค้นหาสารสนเทศไปใช้ในการค้นหา
ข้อมูลที่ผู้สอนจัดไว้ให้และมีกระบวนการข้ันตอนที่ผู้เรียนมีปฎิสัมพันธ์ร่วมเพื่อช่วยส่งเสริมข้ันคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์แก้ไขปัญหาของผู้เรียนเพื่อส่งเสริมบทบาทของการรู้สารสนเทศเพื่อเน้นให้ผู้เรียนเกิดความคิด
สร้างสรรค์ 
 
คําสําคัญ: บทเรียนแสวงรู/้ความคิดสร้างสรรค์/การรู้สารสนเทศ 
 

    Abstract 

 The objective of this article was to present the guideline for developing student’s 

means of searching for information related to their lesson to enhance their creative thinking. 

The researcher synthesized and analyzed the students’ state of knowledge about a lesson 

search and how it will enhance their creative thinking. A lesson was organized through the 

students’ learning environment. It included learning activities which are technology based; 

wherein students interact through the internet. The activities were designed so students can 

learn from utilizing their information search skills to run a search for the information 

provided by the instructor. In addition, there was an interaction process between teacher 

and students; which aimed to enhance analysis and synthesis, and to solve the students’ 

problems as wells promote their role in providing information and encourage their creativity. 

Keywords: Lesson search for information/ Creative Thinking/Information Literacy 
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บทนํา 

ความคิดสร้างสรรค์เป็นคุณลักษณะทางการคิดอย่างหน่ึงที่มีความสําคัญต่อเยาวชน เป็นคุณสมบัติที่มี
คุณภาพสูงกว่าความสามารถด้านอื่น ๆ ของมนุษย์  ความคิดสร้างสรรค์เป็นขบวนการคิดแบบอเนกนัย ที่
บูรณาการประสบการณ์ที่มีแล้วสร้างรูปแบบความคิดใหม่หรือผลิตผลใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม เพื่อแก้ไข
ปัญหาเรื่องใดเรื่องหน่ึง (ชัยวัฒน์  สุทธิรัตน์, 2553) ความคิดสร้างสรรค์ไม่สามารถบังคับให้เกิดข้ึนได้แต่
สามารถส่งเสริมให้เกิดข้ึนและพัฒนาได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ในทางตรงทําได้โดยการสอน ฝึกฝนและอบรม 
ส่วนในทางอ้อมทําได้โดยการสร้างบรรยากาศและการจัดสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมความเป็นอิสระในการเรียนรู้ 
กิจกรรมหรือวิธีการที่ส่งเสริมและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ควรจัดให้ผู้เรียนได้ฝึก โดยต้องทําอย่างต่อเน่ือง
และทําอย่างสม่ําเสมอ ผู้สอนจึงมีบทบาทสําคัญในการจัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศ ที่ก่อให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์และกระตุ้นให้แสดงความคิดช่วยให้ผู้เรียนค้นพบความคิดใหม่และพัฒนาศักยภาพตนเอง มีความ
เป็นอิสระทางจิตใจ เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มพูนความรู้และทักษะการคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน บทความน้ีจึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อนําเสนอแนวทางการพัฒนาบทเรียนแสวงรู้เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ โดยผู้เขียนได้
จัดทําการสังเคราะห์ วิเคราะห์ องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียนแสวงรู้และความคิดสร้างสรรค์  เพื่อ
แนวทางในการพัฒนาบทเรียนแสวงรู้เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 

 ดังน้ันกระบวนการจัดการศึกษาจึงต้องมีวิธีการให้เหมาะสมกับการคิดสร้างสรรค์ ตามกรอบแนวคิด
ดังภาพที่ 1 โดยมุ่งให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้เปลี่ยนจากการเน้นเน้ือหามาสู่วิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองจากสื่อ    
ต่าง ๆ โดยบทบาทของผู้สอนเป็นผู้เอื้ออํานวยความสะดวก เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยมีการจัดกระบวนการ
เรียนแบบแสวงรู้ ผู้เรียนจะต้องศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐานในการปฎิ
สัมพันธ์กับผู้เรียนบนแหล่งต่าง  ๆ  ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้ที่กําหนดไว้ได้และมีกิจกรรม
ส่งเสริมผู้เรียนในข้ันการคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเน่ือง เพื่อเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

ภาพท่ี 1  แสดงกรอบแนวคิด 
 

แนวคดิเกี่ยวกบัความคิดสร้างสรรค ์
ความคิดสร้างสรรค์เป็นกระบวนการคิดของสมองซึ่งมีความสามารถคิดได้อย่างหลากหลาย คิด

กว้างไกล และแปลกใหม่จากเดิม โดยสามารถนําไปประยุกต์ทฤษฎี หรือหลักการจากประสบการณ์ได้อย่าง
รอบคอบและมีความถูกต้อง จนนําไปสู่การคิดค้นและสร้างสิ่ง ประดิษฐ์ ที่แปลกใหม่หรือรูปแบบความคิดใหม่
ที่เป็นกระบวนการตามแนวคิดของทอร์แรนน์ (Torrance, 1964)สามารถแบ่งออกเป็น 4 ข้ันดังน้ี 
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วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา  74 ปีที่ 1 ฉบับพิเศษ เดือนธันวาคม 2559 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

1.  ข้ันเริ่มคิด คือข้ันพยายามรวบรวมข้อเท็จจริง เรื่องราวและแนวคิดที่มีอยู่เข้าด้วยกันเพื่อหาความ
กระจ่างในปัญหา ซึ่งยังไม่ทราบว่า ผลที่จะเกิดข้ึนน้ันจะเป็นไปในรูปใด และอาจใช้เวลานานจนบางครั้งจะ
เกิดข้ึนโดยไม่รู้สึกตัว          

2.  ข้ันครุ่นคิด คือข้ันที่ผู้คิดต้องใช้ความคิดอย่างหนักแต่บางครั้งความคิดน้ี อาจหยุดชะงักไปเป็น
เวลานาน บางครั้งก็จะกลับเกิดข้ึนใหม่อีก           

3.  ข้ันเกิดความคิด คือข้ันที่ผู้คิดจะมองเห็นความสัมพันธ์ของความคิดใหม่ที่ซ้ํา ความคิดเก่าซึ่งมีผู้คิด
มาแล้ว การมองเห็นความสัมพันธ์ในแนวความคิดใหม่น้ี จะเกิดข้ึนใน ทันทีทันใด ผู้คิดไม่ได้นึกฝันว่าจะเกิดข้ึน  

4.  ข้ันปรับปรุง คือข้ันการขัดเกลาความคิดน้ันให้หมดจดเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่ายหรือต่อเติมเสริมแต่ง
ความคิดที่เกิดข้ึนใหม่น้ันให้รัดกุมและวิวัฒนาการต่อไป ในบางกรณี อาจมีการทดลองเพื่อประเมินการ
แก้ปัญหาสําหรับเลือกความคิดสมบรูณ์ที่สุด ซึ่งความคิดเหล่าน้ี ก่อให้เกิดการประดิษฐ์ผลงานใหม่ 

ออสบอร์น (Osborn,1963) ได้แบ่งกระบวนความคิดสร้างสรรค์ออกเป็น 7 ข้ัน คือ  1. ระบุประเด็น
ปัญหาที่ต้องการจะใช้ความคิดสร้างสรรค์แก้ปัญหา  2. การเตรียมและรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา   
3. วิเคราะห์ข้อมูลคิดพิจารณาและแจกแจงข้อมูล  4. การใช้ความคิดหรือคัดเลือกเพื่อหาทางเลือก 5. การฟัก
ความคิดและการทําให้กระจ่างทําให้ความคิดน้ันชัดเจนข้ึน  6. การสังเคราะห์และนําส่วนความคิดมาเช่ือมต่อ
กัน  7. การประเมินผลเป็นการคัดเลือกจากคําตอบที่มีประสิทธิภาพที่สุด 

ความคิดสร้างสรรค์สามารถพัฒนาข้ึนได้ด้วยการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ทฤษฎีความคิดออต้า
โมเดล (the AUTA Model) ของ  Davis และ O’Sullivan ในปี ค.ศ. 1980 เป็นกระบวนการส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ ประกอบด้วย 4 ข้ันตอนดังน้ี1. การตระหนักถึงความสําคัญในความคิดสร้างสรรค์ (Awareness) 2. 
การเข้าใจในธรรมชาติของความคิดสร้างสรรค์ (Understanding) 3. เทคนิคที่ทําให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ 
(Technique) 4.การเพิ่มพูนศักยภาพหรือการนําความคิดสร้ างสรรค์มาประยุกต์ใช้ในการทํางาน
(Actualization)  นอกจากน้ี Wallach and Kogan  (1965) ได้กล่าวว่าความคิดสร้างสรรค์ คือความสามารถ
คิดสิ่งที่ต่อเน่ืองสัมพันธ์เป็นลูกโซ่ โดยเมื่อระลึกถึงสิ่งใดสิ่งหน่ึง สิ่งน้ันก็จะเป็นสะพานเช่ือมโยงใหร้ะลกึถึงสิง่อืน่
ที่สัมพันธ์กันต่อไป โดยสามารถผูกเรื่องราวต่าง ๆ  เป็นการเปิดมุมมองใหม่ที่หลากหลายพร้อมนําออกมาใช้เป็น
ความคิดใหม่ที่สร้างสรรค์ 

ผู้สอนสามารถส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์น้ันอาจทําได้ทั้งทางตรงโดยการสอนและฝึกอบรมและ
ทางอ้อมก็สามารถทําได้ด้วยการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมความเป็นอิสระในการเรียนรู้ ชชนน 
ธานีรัตน์ (2012)เช่น การส่งเสริมให้ใช้จิตนาการตนเองส่งเสริมและกระตุ้นการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง  ยอมรับ
ความสามารถและคุณค่าของคนอย่างไม่มีเงื่อนไข  แสดงให้เห็นว่าความคิดของทุกคนมีคุณค่าและนําไปใช้
ประโยชน์ได้  อย่าพยายามกําหนดให้ทุกคนคิดเหมือนกัน ทําเหมือนกัน  ควรสนับสนุนผู้คิดค้นผลงานแปลก
ใหม่ได้มีโอกาสนําเสนอ เอาใจใส่ความคิดแปลกๆของคนด้วยใจเป็นกลางและระลึกเสมอว่าการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ต้องค่อยเป็นค่อยไปและใช้เวลา การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของ มล.พนิดา เทวกุล (2552) น้ันมี
เทคนิคที่ใช้กันได้แก ่

1. การระดมสมอง (Brainstorming) เป็นเทคนิคเพื่อรวบรวมทางเลือกและการแก้ปัญหา
โดยให้โอกาสในการคิดอย่างอิสระที่สุดและไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์ใดๆระหว่างการคิด เพราะการ
วิพากษ์วิจารณ์จะเป็นการขัดขวางความคิดสร้างสรรค์ 

2. การปลูกฝังความกล้าท่ีจะทําสิ่งสร้างสรรค์ เป็นเทคนิคที่ใช้การต้ังคําถามง่าย ๆ เพื่อให้
คิดโดยจัดให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นที่ยอมรับของผู้อื่น เมื่อฝึกฝนมากเข้าก็จะช่วยในการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ให้มีมากข้ึน 



ปีที่ 1 ฉบับพิเศษเดือนธันวาคม 2559 75 วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

 

3. การสร้างความคิดใหม่ เป็นอีกเทคนิคหน่ึงโดยใช้การแจกแจงวิธีการในการแก้ปัญหาใด
ปัญหาหน่ึงมาให้ได้ 10 วิธีการ จากน้ันก็แบ่ง 10 วิธีการที่ได้ออกเป็นวิธีการย่อย ๆ ลงไปอีก เพื่อให้ได้
ทางเลือกหรือคําตอบที่ดีที่สุด 

4. การตรวจสอบความคิด เป็นเทคนิคที่ใช้การค้นหาความคิดหรือแนวทางที่ใช้ในการ
แก้ปัญหาต่าง ๆ โดยการตรวจสอบความคิดของผู้ที่เคยทําไว้แล้ว 

  สรุปได้ว่าแนวคิดการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ประกอบด้วย ข้ันเริ่มต้น (Start)  เป็นการ
รวบรวมข้อมูลเตรียมข้อมูลเพื่อแก้ปัญหา  ข้ันคิดไตร่ตรอง (Contemplate) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวม
เพื่อหาวิธีการอาจจะได้หลายวิธีการโดยคิดซ้ําไปซ้ํามา  ข้ันเข้าใจ (Insight) เป็นการคิดไตร่ตรองจนเข้าใจและ
ได้คําตอบจากการคิดน้ัน  ข้ันการยืนยัน (Asseveration) เป็นการนําคําตอบที่ได้มาพิสูจน์ซ้ํา เพื่อให้ได้ผล
แน่นอนรวมทั้งในแต่ละข้ันต้องมีความสัมพันธ์กันเป็นลูกโซ่   ในการทํากิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ควร
ทําการกระตุ้นผู้เรียน การส่งเสริมผู้เรียน การเตรียมการให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง และยกย่องชมเชยผู้เรียนที่
พยายามเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้สอนลดบทบาทของการเป็นผู้ช้ีแนะและลดการอธิบาย เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนริเริ่ม
กิจกกรรมด้วยตนเอง  อันเป็นทักษะที่จําเป็นสําหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  
  

แนวทางการพฒันาบทเรียนแสวงรู้เพือ่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์
 การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้วยการสอนมีความเช่ือพื้นฐาน คือ เกิดข้ึนอยู่เสมอ  กระบวนการ
คิดสร้างสรรค์ไม่ใช่สิ่งลึกลับซับซ้อน จําเป็นต้องใช้กระบวนการทางสติปัญญาเข้ามาเกี่ยวข้อง  ดังน้ันเรา
สามารถพัฒนาการคิดสร้างสรรค์โดยการฝึกฝนและการเรียนรู้ทางสติปัญญามาเกี่ยวข้อง  โดยพัฒนาบทเรียน
บนเว็บรวมกับกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้สอนเป็นผู้จัดเตรียมฐานข้อมูลและสารสนเทศที่จําเป็นต่อ
กระบวนการเรียนรู้จากอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ผู้เรียนสามารถค้นคว้า แสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างมีข้ันตอน
และกระบวนการเป้าหมายที่สําคัญในการรู้สารสนเทศคือ ผู้เรียนสามารถกําหนดความต้องการสารสนเทศ
ได้  ผู้เรียนต้องเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้เรียนสามารถประเมิน
สารสนเทศและแหล่งสารสนเทศได้ และนําสารสนเทศที่เลือกไปประยุกต์ใช้กับองค์ความรู้เดิม และผู้เรียน
สามารถนําสารสนเทศไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 การพัฒนาบทเรียนบนเว็บแบบแสวงรู้จึงเป็นการจัดสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ของผู้เรียน โดย
ต้องมีการออกแบบวางแผนการเรียนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถที่จะนําทักษะสารสนเทศไปใช้ในการค้นหา 
สารสนเทศอันเป็นประโยชน์  มีนักวิชาการหลายท่านได้เสนอการพัฒนาไว้หลากหลาย แมคมานัส    
(Mcmanus ,1998 อ้างถึงใน Li, 2011 ได้เสนอรูปแบบที่เรียกว่า HDM (Hypermedia Design Model)ดังน้ี 
 1. กําหนดขอบเขตของการเรียนการสอนเป็นการกําหนดขอบเขตและองค์ประกอบของการเรียนรู้
ที่ผู้เรียนควรจะได้รับตามความเหมาะสมกับเวลาเป็นการกําหนดว่าขอบเขตของการเรียนการสอนควรจะมีแค่
ไหนระบบการเรียนการสอนแบบไฮเปอร์มีเดียควรจะเป็นขอบเขตความรู้ที่มีความซับซ้อน มีเส้นทางการ
เช่ือมโยงองค์ประกอบความรู้ที่ซับซ้อน และซ้ําซ้อนหลายเส้นทาง 
 2. กําหนดองค์ประกอบของกรณีตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนเป็นการกําหนด
องค์ประกอบย่อยของกรณีตัวอย่างที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนที่จะทําให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน ซึ่งรวมทั้ง 
ข้อความ กราฟิก เสียงและวิดีโอ ที่เกี่ยวข้องกับ จุดมุ่งหมายที่สําคัญกรณีตัวอย่างที่ผู้ออกแบบเลือกมาควรจะมี
ความเหมาะสมในทุก ๆด้านของขอบเขตการเรียน 
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 3. กําหนดหัวข้อและแนวคิดในข้ันน้ีจะเป็นการกําหนดเค้าโครงความรู้ กําหนดเป้าหมายการ
ออกแบบเลือกเลือกรูปแบบการเรียนที่เหมาะสมและวิธีการนําเสนอองค์ความรู้แบบการติดต่อที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายของการออกแบบเค้าโครงความรู้ที่จะกําหนดในข้ันตอนน้ีเป็นองค์ความรู้ที่ผู้เรียนควรจะได้รับเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนตามขอบเขตไว้ในข้ันตอนการกําหนดขอบเขตของการเรียนการสอน 
 4. รวบรวมหัวข้อความรู้เพื่อเช่ือมโยงเข้าสู่กรณีตัวอย่างในข้ันตอนน้ีจะเป็นการรวบรวมและสร้าง
เส้นทางเพื่อเช่ือมโยงตัวอย่างต่างๆเข้าไว้ด้วยกันซึ่งจะเป็นเส้นทางนําไปสู่ประเด็นความรู้ที่กําหนดไว้ในขอบเขต
ของการเรียนการสอน 
 5. ให้ผู้เรียนเป็นผู้ควบคุมการเรียนโดยใช้กรณีตัวอย่างการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเป็นผู้ควบคุมการ
เรียนด้วยตนเองผ่านเส้นทางการเรียนรู้จากกรณีตัวอย่างที่กําหนดไว้จะทําให้ผู้เรียนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ของการเรียนที่ต้ังไว้ได้โดยใช้แนวความคิดตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิส (Constructivist) ซึ่งผู้เรียนอาจจะไม่
จําเป็นที่จะต้องเดินตามแนวความคิดที่ผู้สอนวางไว้แต่ผู้เรียนสามารถจะคิดคําสําคัญ (Keyword) ที่ใช้ในการ
ค้นหาด้วยเครื่องมือช่วยค้น (Search Engine) ข้ึนมาเองก็ได้ 
 6. ให้โอกาสผู้เรียนในการตรวจสอบตนเองเป็นข้ันตอนการตรวจสอบตนเองของผู้เรียนในรปูแบบที่
ผู้เรียนจะเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ ผู้เรียนที่จะเลือกกําหนด ค้นหาข้อมูลความรู้ และตอบคําถามที่อยากรู้
ได้ด้วยตนเองผู้เรียนจึงควรมีการตรวจสอบตนเองว่าสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้ังไว้ได้หรือไม่โดยผู้สอน
ควรออกแบบเครื่องมือช่วยในการตรวจสอบตนเองของผู้เรียน 
 แลมป์ (Lamb,2004 อ้างถึงใน ธิยาภรณ์ ศรีเมือง และธีระศักด์ิ พัชรวิภาส, 2557) ได้เสนอข้ันตอน
การออกแบบบทเรียนแสวงรู้ 6 ข้ันตอนคือ  
 1.  เลือกหัวข้อ ควรเป็นหัวข้อที่มีความเข้าใจและสามารถสร้างและใช้เว็บไซต์ได้ โดยต้ังอยู่บนพื้นฐาน
ของคําถาม คือ ผู้สอนต้องการจะสอนอะไร ต้องการข้อมูลภายนอกอะไรบ้าง ต้องการแบ่งปันอะไร ต้องการ
ความคิดอะไรและความยากคืออะไร   
 2.  เลือกการออกแบบ เมื่อได้หัวข้อเน้ือหาหลักสูตรที่ต้องการสอนแล้วก็เข้าสู่การเลือกกลยุทธวิธีที่จะ
ใช้ในการสอน ในการออกแบบต้องให้ผู้เรียนได้รับข้อมูล ความรู้ งานต่าง ๆ น้ีมีหลาหลายด้าน   

3. การออกแบบการประเมิน  ต้องให้เข้ากับวัตถุประสงค์ของเน้ือหา กิจกรรมและการประเมิน ช่วยให้
ผู้เรียนแสดงผลตามสภาพจริง ซึ่งได้ระบุลักษณะที่พึงจะมีให้ผู้เรียนอย่างเป็นข้ัน ๆ ไปตามลําดับในการศึกษา
เน้ือหาน้ัน ๆ  ส่วนการประเมินผลผู้สอนจะต้องติดตามสังเกตผู้เรียนอย่างใกล้ชิด ต้ังแต่ ข้ันเริ่มต้น คือผู้เรียน
แสดงออกอย่างไรในข้ันเริ่มต้นบทเรียน ข้ันพัฒนา  คือ ผู้เรียนแสดงออกอันจะนําไปสู่ความชํานาญในขณะที่
กําลังศึกษาบทเรียน ข้ันบรรลุผลคือ ผู้เรียนแสดงออกซึ่งแสดงถึงความชํานาญอย่างไรเมื่อบรรลุผลของบทเรยีน 
และข้ันเป็นแบบอย่างคือผู้เรียนแสดงออกในข้ันสูงสุดอย่างไร 

4. พัฒนากระบวนการ เป็นการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบบทเรียนแสวงรู้จะสมบูรณ์ได้ก็
ต่อเมื่อมีผู้ออกแบบที่ดี ผู้เรียนเข้าถึงเน้ือหาได้โดยตรงและช้ีนําเป็นกรอบโครงสร้างเน้ือหาการออกแบบน้ัน
จําเป็นต้องพิจารณาสองส่วนคือ การเตรียมแหล่งข้อมูลและตัวนําทางแก่นักเรียน 

5. รวบรวมนําเสนอ ก่อนจะนําบทเรียนแสวงรู้ไปเผยแพร่จะต้องรวบรวมองค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีอยู่
เข้าด้วยกัน โดยพิจารณาพึงหลักในการออกแบบ ได้แก่ ความยาวของคําในแต่ละบรรทัด ความยาวของย่อหน้า 
เลือกใช้ตัวอักษรที่อ่านง่าย เลือกตัวอักษรที่ใช้กันทั่วไป ใช้คําหรือประโยคที่มีความเหมาะสมกับผู้อ่าน ใช้
ตัวอักษรแบบมีเส้นใต้ เว้นช่องว่างระหว่างภาพกับตัวอักษรให้เหมาะสม เลือกสีของพื้นหลังให้เหมาะสม เลือก
กรอบของตารางให้เหมาะสม จัดภาพและตัวอักษรกลุ่มเดียวกันให้เข้ากลุ่มกัน จัดพื้นหลังของภาพให้ตรงกับ
การใช้งาน และตรวจสอบการเช่ือมโยงว่าใช้ถูกต้อง ประเมินผลบทเรียนแสวงที่สร้าง ก่อนนําบทเรียนแสวงรู้ไป
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ใช้ในการเรียนการสอนจริง ผู้ออกแบบควรนําบทเรียนแสวงรู้ที่สร้างไปทดสอบเพื่อประเมินผลเบื้องต้น โดย
การประเมินบทเรียนแสวงตามหัวข้อดังน้ี ด้านภาพรวมความสวยงามและเหมาะสม  ด้านบทเรียน ด้าน
กระบวนการ  ด้านแหล่งค้นคว้า   
 ดังน้ันจากการสังเคราะห์ วิเคราะห์ การพัฒนาบทเรียนแสวงรู้และความคิดสร้างสรรค์ ของผู้เขียน
พบว่าการพัฒนาบทเรียนแสวงรู้จะมีองค์ประกอบและข้ันตอนที่ผู้สอนและผู้พัฒนาต้องจัดเตรียมเน้ือหา
ทรัพยากรดังภาพที่ 2 ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2 แสดงการออกแบบกิจกรรมของบทเรียนแสวงรูเ้พือ่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 

 
  
 1. จัดหาหัวเรื่องที่เหมาะสมกับการสร้างบทเรียนแสวงรู้โดยจะต้องกําหนดขอบเขตและองค์ประกอบ 
กรณีตัวอย่างของการเรียนรู้ที่ผู้เรียนควรจะได้รับตามความเหมาะสมกับเวลา เป็นการกําหนดว่าขอบเขตของ
การเรียนการสอนควรจะมีแค่ไหนรวมทั้ง ข้อความ กราฟิก เสียงวิดีโอ ควรเลือกให้มีความเหมาะสมในทุกด้าน
ของขอบเขตการเรียน รวมทั้งจูงใจผู้เรียนเพราะบทเรียนแสวงรู้เป็นงานสร้างสรรค์ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ใน
สภาพแวดล้อมใหม่ด้วยการดําเนินกิจกรรมด้วยตนเองเป็นหลัก 
 2.  จัดหาแหล่งสนับสนุนแหล่งการเรียนรู้รวบรวมหัวข้อความรู้เพื่อเช่ือมโยงกับกรณีตัวอย่าง เข้าไว้
ด้วยกันซึง่จะเป็นเส้นทางนําไปสู่ประเด็นที่กําหนด ทั้งบนเว็บไซต์หรือแหล่งเรียนรู้อื่น แต่ต้องได้รับการจัดหา 
คัดสรรและจัดหมวดหมู่ผ่านการกลั่นกรองว่ามีเน้ือหาที่สอดคล้องต่อหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของบทเรียน 
รวมทั้งส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์หรือไม่ 
 3.  ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนของบทเรียนแสวงรู้เป็นสิ่งที่ควรคํานึงในการเลือกกลยุทธวิธีที่
จะใช้ในการสอนเน้นการใช้กิจกรรมกลุ่มที่ให้ผู้เรียนร่วมกันประกอบกิจกรรมร่วมกันคิดอย่างอิสระ และรว่มกนั
สร้างสรรค์ผลงานออกมารวมทั้งสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียนด้วยการให้ผู้เรียนเข้าไปมีบทบาทในบทเรียน เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนเป็นผู้ควบคุมการเรียนด้วยตนเอง โดยที่จะเลือกกําหนด ค้นหาข้อมูลความรู้ และตอบคําถามที่
อยากรู้ได้ด้วยตนเองในรูปแบบที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยคํานึงถึง 6 ข้ันตอน ดังน้ี คือ  

บทนาํ(Introduction) 

ภาระงาน(Task) 

กระบวนการ (Process) 

1.  ขนัเริมตน้(Start) 

2.  ขนัคิดไตร่ตอรง  (Contemplate) 

3. ขนัเขา้ใจ  (Insight) 

4. ขนัการยนืยนั  (Asseveration) 

แหล่งขอ้มูล  (Resource) 

การประเมินผล (Introduction) 

สรุป(Conclusion) 
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  3.1 บทนํา (Introduction) เป็นบทความสั้น ๆ ที่แนะนําผู้เรียนเกี่ยวกบัหัวข้อและบอกถึง
เป้าหมายของบทเรียนว่าต้องการทีจ่ะอะไร อย่างไร 
  3.2 ภาระงาน (Task) ในส่วนน้ีจะอธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจถึงภาระงานที่ต้องการจะให้ทํา โดย
กําหนดให้ผู้เรียนใช้จินตนาการตนเอง  ยอมรับในความสามารถและคุณค่าของคนอย่างไม่มีเงื่อนไข ซึ่งในส่วน
น้ีจําเป็นต้องใช้ข้อความที่กระชับ ชัดเจน น่าสนใจ ซึ่งภาระงานน้ีต้องเป็นกระบวนการที่สร้างองค์ความรู้ให้กับ
ผู้เรียน 
  3.3 กระบวนการ (Process) ในส่วนของกระบวนการน้ีจะเป็นรายละเอียดให้ผู้เรียนทราบ
ถึงลําดับข้ันตอนของกิจกรรมหรือภาระงานเพื่อให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ในข้ันตอนน้ี เราสามารถนํา
กิจกรรมที่ ส่ง เสริมความคิดสร้างสรร ค์โดยการสัง เคราะห์กระบวนการ ข้ันตอนของ ทอร์แรนน์ 
(Torrance:1964) ซิลลิเวน (Davis and O’Sullivan:1980 ) และออสบอร์น (Osborn:1963)ดังน้ี 

3.3.1 ขั้นเริ่มต้น (Start)เป็นระยะของการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เมื่อพบปัญหาที่
เกิดข้ึนเตรียมข้อมูลเพื่อแก้ปัญหา 

3.3.2 ขั้นคิดไตร่ตรอง (Contemplate) เมื่อรวบรวมข้อมูลแล้ว นํามาคิด เพื่อหา
วิธีการอาจจะได้หลายวิธีการ โดยคิดซ้ําไปซ้ํามา 

3.3.3 ขั้นเข้าใจ (Insight) เป็นระยะได้ทําการคิดไตร่ตรองหลาย ๆ รอบ จนเข้าใจ
และได้คําตอบจากการคิดน้ัน  

3.3.4 ขั้นการยืนยัน (Asseveration) เมื่อคิดคําตอบออกแล้วก็จะพิสูจน์ซ้ํา 
เพื่อให้ได้ผลแน่นอนที่ได้จากการกระทํา 
  3.4 แหล่งข้อมูล (Resource) จะต้องเตรียมแหล่งข้อมูลเพื่อให้ผู้เรียนใช้ในการค้นคว้า โดย
เช่ือมโยงไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องหรือแหล่งข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  3.5 การประเมินผล (Evaluation) เป็นส่วนที่จะใช้ในการประเมินผล ซึ่งอาจจะแจ้งให้
ผู้เรียนทราบถึงเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผล โดยประเมินจาก การสังเกตพฤติกกรมของผู้เรียน ประเมินผลจาก
ช้ินงาน  ประเมินผลจากการนําเสนอ 
  3.6 บทสรุป (Conclusion) ในส่วนน้ีเป็นบทความสั้น ๆ เพื่อสรุปว่าผู้เรียนได้อะไรหรือ
เรียนรู้อะไรจากบทเรียนแสวงรู้  โดยใช้คําถามที่เน้นเหตุผลในเชิงสร้างสรรค์ 
 4.  พัฒนาโปรแกรม สามารถทําได้ทั้งด้วยการเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างเว็บเพจด้วยตนเอง หรือด้วย
การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการพัฒนาหรือหาเว็บไซต์ต้นแบบซึ่งสามารถพัฒนาได้ง่าย ลดปัญหาด้าน
ความจํากัดเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แต่ต้องคํานึงถึงการเข้าถึงเน้ือหาและแหล่งข้อมูลของ
ผู้เรียน 
 5. ทดลองใช้และปรับปรุง ก่อนนําบทเรียนแสวงรู้ใช้ควรมีการทดสอบเพื่อประเมินเน้ือหาตรงกับ
วัตถุประสงค์ และกิจกรรม รวมทั้งผู้สอนต้องติดตามสังเกตผู้เรียนอย่างใกล้ชิด โดยพิจารณาจุดเด่น จุดด้อย
ของบทเรียนและทําการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน  
 ลักษณะบทเรียนแสวงรู้ที่ดีควรมีลักษณะคือง่ายต่อความเข้าใจในการใช้งาน  แหล่งความรู้ที่เตรียมไว้
เพียงพอ เหมาะสมและมีคุณภาพบทเรียนมีแรงจูงใจ สนุกสนานต่อผู้เรียนข้ันตอนการเรียนชัดเจนไม่ทําให้
สับสน  ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รู้จักการสร้างความคิดใหม่ความคิดอิสระ ปลูกฝึงความกล้าที่จะทําสิ่งสร้างสรรค์ 
และตรวจสอบความคิดของผู้ที่เคยทําไว้แล้ว  (อรรณพ  ทองธีรกุล, 2555) ระยะเวลาของกิจกรมในบทเรียน
แสวงรู้ต้องใช้เวลาในการทํากิจกรรมมากกว่า 1 สัปดาห์ข้ึนไป โดยให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์ สังเคราะห์และแสดง
ความเข้าใจ เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงสร้างสรรค์ท่ีมุ่งให้ผู้เรียนได้มองเห็นความสัมพันธ์เช่ือมโยงที่ออกมาในรูป
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ของการเปรียบเทียบ เพื่อต่อเติมเสริมแต่งความคิดที่เกิดข้ึนใหม่น้ันให้รัดกุมและวิวัฒนาการต่อไปก่อใหเ้กดิการ
สิ่งใหม่ข้ึนมาเพื่อนําความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตจริงที่ต้องเผชิญในประจําวันในยุคสังคมสารสนเทศเพ่ือสอดรับกับ
ข้อเสนอแนวทางการจัดการศึกษาไทยในยุคประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ที่ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
สร้างผู้เรียนที่มีสมรรถนะเป็นที่ต้องการ สนับสนุนการคิดนวัตกรรมและการพึ่งตนเองได้ด้วยเทคโนโลยี 
 

สรุป 
 จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น เป็นแนวทางหน่ึงที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยผู้สอน
เป็นผู้คอยช่วยเหลือให้คําแนะนําเมื่อมีปัญหา  มุ่งเน้นในเรื่องการเรียนรู้โดยอาศัยทรัพยากรเป็นสําคัญ กระตุ้น
ให้เกิดกระบวนการคิดสร้างสรรค์ ทําให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสารสนเทศด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
ข้อมูลในรายการทรัพยากรสารสนเทศมุ่งเน้นที่จะให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญ ความ
ต้องการสารสนเทศ สร้างคําถามจากสารสนเทศที่ค้นได้ ตลอดจนสามารถเข้าถึง เลือก และประเมินสารสนเทศ
จากแหล่งต่าง ๆ   จึงนําเสนอแนวทางการพัฒนาบทเรียนแสวงรู้เป็นสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ที่นําเทคโนโลยีการ
สื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตเข้าร่วม ทําให้ผู้เรียนมีทักษะในการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ที่มีอยู่บนระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต โดยอาศัยกิจกรรมบนบทเรียนให้ผู้ เรียนเกิดความใฝ่รู้และการสืบเสาะค้นหาข้อมูลจากการ
เช่ือมโยงยังแหล่งข้อมูลความรู้ต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับเน้ือหาเพื่อให้ผู้เรียนสามารถค้นคว้าต่อเน่ืองไปได้ไม่รู้จบ 
ตามความสนใจของผู้เรียนแต่ละคน เป็นการเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบเดิมที่ผู้เรียนมีลักษณะเป็นผู้ตามและรับ
สารสนเทศจากผู้สอนไปสู่ผู้เรียนที่มีความกระตือรือร้น และเป็นผู้ควบคุมการเรียนรู้ของตนเองมากข้ึน ช่วยให้
เกิดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสามารถและความสนใจของแต่ละคน ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อการ
เรียนรู้ของตนเองเมื่อได้รับมอบหมาย เสริมสร้างกระบวนความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน นําไปสู่การสร้าง
ผู้เรียนที่มีคุณลักษณะในศตววรษที่ 21 ที่สามารถแสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยี ส่งผล
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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แนวทางในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเพื่อนําไปสู ่
การเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง 

Guidelines in Driving the Performance of Government Agencies into a High 
Performance Organization 

 
 อาจารยส์ุรศักด์ิชะมารัมย์1 

 
บทคัดยอ่ 

 บทความฉบับน้ี ผู้เขียนต้องการช้ีให้เห็นถึงการบริหารงานภาครัฐที่เปลี่ยนแปลงจากการบริหารงานที่
เน้นโครงสร้างองค์การในแนวด่ิงมาสู่รูปแบบองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงเป็นประการแรก ประการต่อมาได้
อธิบายให้เห็นถึงความหมาย ความเป็นมา และองค์ประกอบขององค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงตลอดจนแนวทาง
สําคัญในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐสู่องค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง ซึ่งประกอบด้วย 5 
ประการคือ ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์กรโครงสร้างและระบบองค์กรพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ ดีขององค์กร และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และ
คณะทํางานด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของหน่วยงานภาครัฐสามารถนําไปปรับใช้ในการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานของหน่วยงานตนไปสู่การเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงที่ประสบผลสําเร็จต่อไป 
 

คําสําคัญ:แนวทางในการขับเคลื่อน/ หน่วยงานภาครัฐ/ องค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง 

 

Abstract 

 In this article, the researcher tried to point out the public administration changing 
from a vertical focused organization structure into a high-performance organization. 
Secondly, the researcher explained the meaning, the origin and the components of a high-
performance organization. And thirdly, the researcher explained an important guideline to 
drive the performance of government agencies to a high performance organization which 
consists of five components, namely; transformational leadership, organizational culture, 
organizational structures and systems, organizational citizenship behavior, and human 
resource development as a guideline for administrators, officers, and PMQA committee of 
any government agencies to be adapted to drive their agency into a successful high 
performance organization. 
 

Keywords:Guidelines for Performance Driving/ Government Agencies/ High Performance 

Organization 
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บทนํา 
 ในช่วงทศวรรษ 1980 เป็นต้นมาน้ัน ถือเป็นปรากฏการณ์ของความเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญของการ
บริหารงานในหน่วยงานภาครัฐ ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบองค์การที่ในอดีตที่มุ่งเน้นโครงสร้างการทํางาน
ตามสายลําดับบังคับบัญชา ซึ่งเป็นโครงสร้างองค์การในแนวด่ิงมาสู่รูปแบบองค์การสมัยใหม่ที่เน้นการทํางาน
แบบมีส่วนร่วมเป็นทีมในรูปแบบแนวระนาบ กล่าวอีกนัยหน่ึงคือ โครงสร้างขององค์การสมัยใหม่มีจุดสนใจอยู่
ที่ผลผลิตและผลลัพธ์ของการดําเนินงาน ทั้งน้ี โดยมีแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public 
Management: NPM) ซึ่งถือได้ว่าเป็นตัวเร่งสําคัญที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนในเรื่องดังกล่าว การจัดการภาครัฐ
แนวใหม่ต้องการสร้างหน่วยงานให้มีการขับเคลื่อนด้วยพันธกิจ มีการกระจายอํานาจ มีลักษณะที่ยืดหยุ่น มี
การเช่ือมโยงเครือข่ายระหว่างหน่วยงานต่างๆ เข้าด้วยกัน ความต้องการที่จะให้หน่วยงานเป็นไปในแนวทาง
ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในฐานะผู้รับบริการสาธารณะได้อย่างครอบคลุม สะดวกและรวดเร็ว
ย่ิงข้ึน ทั้งน้ีโดยการนําเอาวิธีการหรือเทคนิคต่างๆที่ปฏิบัติกันอยู่ในภาคธุรกิจเอกชน เข้ามาปรับใช้ในการ
บริหารงานภาครัฐ อีกทั้งยังได้มุ่งเน้นให้ความสําคัญของประชาชนต่อการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน
ภาครัฐด้วย 
 การเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว อันเน่ืองมาจากตัวเร่งที่สําคัญคือ การจัดภาครัฐแนวใหม่ ทํา
ให้การบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐมีแนวโน้มของการพัฒนาระบบการบริหารไปสู่สิ่งที่เรียกกันว่า องค์การ
ที่มีขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organizations: HPOs) ที่ให้ความสนใจต่อการจัดการการ
เปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม เพื่อทําให้การพัฒนาองค์การและการเรียนรู้ขององค์การเกิดข้ึนในระยะยาว (เรือง
วิทย์ เกษสุวรรณ, 2556: 13) โดยองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงเป็นองค์การที่มีความมุ่งมั่นสูงหรือองค์การที่มี
ส่วนร่วมสูงในองค์การ การทํางานที่มีประสิทธิภาพสูง โดยพื้นฐานคือการสร้างสภาพแวดล้อมภายในที่รองรับ
ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า (Gupta, 2011: 221) รวมตลอดถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
 ในบริบทสากล กล่าวได้ว่า องค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงเกิดข้ึนประเทศสหรัฐอเมริกาในราวทศวรรษ 
1980 จากการที่สหรัฐอเมริกาสูญเสียความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ เน่ืองจากคู่แข่งจากประเทศอื่นๆ มี
การพัฒนามาตรฐานและคุณภาพของการบริหารจัดการผ่านกระบวนการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง โดยในปี ค.ศ.
1987 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ริเริ่มสร้างเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติข้ึน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบริหาร
จัดการที่ดี และเป็นแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์การของประเทศสหรัฐอเมริกา
โดยให้ช่ือว่า Malcolm Baldrige National Quality Award : MBNQA) ซึ่งก่อให้เกิดการปรับปรุงและมุ่งเน้น
คุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการของประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน คุณประโยชน์ที่สําคัญ
อย่างย่ิงของการมี MBNQA คือ การที่มีกรอบการบริหารจัดการที่เป็นกรอบเดียวกัน มีภาษาในการบริหาร
จัดการที่สื่อสารกันได้ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้องค์การต่างๆ มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้และทักษะ เพื่อ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้มีแนวทางการบริหารจัดการที่ดีข้ึนปัจจุบัน MBNQA ได้รับการยอมรับว่าเป็น
แนวทางในการบริหารองค์การที่มีประสิทธิผลที่สุด(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน 
ก.พ.ร.), 2558: 3) อีกทั้งยังเป็นแนวทางให้กับประเทศต่างๆ นําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเป็นเกณฑ์รางวัล
คุณภาพของชาติตนเองดัวยเช่น ประเทศญี่ปุ่นก็ได้มีการพัฒนาเกณฑ์รางวัลคุณภาพที่พัฒนาจาก MBNQA 
ภายใต้ช่ือว่า Japan Quality Award หรือ JQA และเริ่มมีการประกาศมอบรางวัลในปี ค.ศ.1995 เป็นต้น 
 ในส่วนของประเทศไทย โดยทางสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) 
ได้ร่วมกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติได้มีการนําเกณฑ์ Malcolm Baldrige National Quality Award 
(MBNQA) มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของการบริหารงานภาครัฐของไทย โดยพัฒนาและจัดทําเกณฑใ์หม่
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เป็นเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  (Public Sector Management Quality 
Award: PMQA) ต้ังแต่ในปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นชุดของคําถามเกี่ยวกับเรื่องสําคัญ 7 ด้าน ในการ
บริหารและดําเนินงานของส่วนราชการ ได้แก่ 1)การนําองค์การ 2)การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 3)การให้
ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4)การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 5)การมุ่งเน้น
บุคลากร 6)การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ และ7)ผลลัพธ์การดําเนินการ ทั้งน้ี ได้ดําเนินการปรับปรุงเกณฑ์ไปสู่
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอย่างต่อเน่ือง โดยในปี พ.ศ.2555 เป็นต้นมา สํานักงาน ก.พ.ร. ได้จัด
ให้มีรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ สร้างแรงจูงใจ และส่งเสริมให้
เกิดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส่วนราชการอย่างต่อเน่ือง และยกระดับมาตรฐานให้
เทียบเท่าสากล (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.), 2557: 5) 
 ข้อมูลการประกาศผลรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ล่าสุดในปี พ.ศ. 2559 
ปรากฏว่า มีหน่วยงานที่สามารถขับเคลื่อนไปสู่การเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง จํานวนเพียง 18 หน่วยงาน 
ได้แก่ หมวด 1 การนําองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม มีหน่วยงานได้รับรางวัล จํานวน 7 หน่วยงานคือ
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยสํานักงานลัดกระทรวงสาธารณสุขกรมอนามัยกรมธนารักษ์กรมสรรพสามิต
กรมส่งเสริมสหกรณ์และจังหวัดตรัง หมวด 2 การวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนําไปสู่การปฏิบัติ มี
หน่วยงานได้รับรางวัล จํานวน 3 หน่วยงานคือ กรมสรรพากรจังหวัดสกลนครและจังหวัดอํานาจเจริญ หมวด 
3 การมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีหน่วยงานได้รับรางวัล จํานวน 4 หน่วยงานคือกรมควบคุม
โรคกรมทางหลวงชนบทกรมสุขภาพจิตและจังหวัดพังงาหมวด 4 การวิเคราะห์ผลการดําเนินงานขององค์การ
และการจัดการความรู้มีหน่วยงานได้รับรางวัล จํานวน 2 หน่วยงานคือกรมชลประทาน และกรมพัฒนาที่ดิน 
หมวด 5 การบริหารทรัพยากรบุคคล ไม่มีหน่วยงานได้รับรางวัล และหมวด 6 กระบวนการคุณภาพและ
น วัตกร รม  มีห น่วยงานไ ด้ รั บ ร า ง วั ล  จํ าน วน 2 ห น่ วยง าน คือ  กร มก าร ค้ าภายใน  แล ะ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.), 2559: 1) 
 จากผลรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่า มีหน่วยงาน
ภาครัฐของไทยสามารถผ่านเกณฑ์และได้รับรางวัลในปริมาณที่ยังน้อยอยู่มากเมื่อเทียบกับสัดส่วนของ
หน่วยงานภาครัฐที่มีอยู่จํานวนมากมายหลายหน่วยงาน ประกอบกับแม้ว่าการบริหารงานหน่วยงานภาครัฐจะ
มีหลักเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐที่ชัดเจน แต่ทว่าในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐ
ไปสู่องค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงที่สอดคล้องตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐดังกล่าว 
ในทางปฏิบัติยังคงเป็นปัญหาและอุปสรรคสําคัญสําหรับหน่วยงานภาครัฐต่างๆของไทยอยู่ค่อนข้างมาก ทั้งน้ี 
เน่ืองจากการขาดแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจนน่ันเอง 
 ดังน้ัน ในบทความน้ี ผู้ เ ขียนจะได้ช้ีให้เห็นถึงการบริหารงานภาครัฐที่ เปลี่ยนแปลงจากการ
บริหารงานที่เน้นโครงสร้างองค์การในแนวด่ิงมาสู่รูปแบบองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงเป็นประการแรก ประการ
ต่อมา ผู้เขียนจะได้อธิบายให้เห็นถึงความหมาย ความเป็นมา และองค์ประกอบขององค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง
ตลอดจนแนวทางสําคัญในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐสู่องค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง 
เพื่อเป็นแนวทางให้แก่หน่วยงานภาครัฐสามารถนําไปปรับใช้ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของหน่วยงานไปสู่
การเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงที่ประสบผลสําเร็จต่อไป 

การบริหารงานภาครัฐจากโครงสร้างองค์การในแนวดิ่งมาสู่รูปแบบองค์การที่มีขีดสมรรถนะสงู 

 หากพิจารณาถึงลักษณะของการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ก็จะพบว่า การบริหารงานภาครัฐ
แต่เดิมสนใจและให้ความสําคัญกับโครงสร้างองค์การในแนวด่ิง หรือที่เรียกกันว่า โครงสร้างขององค์การที่เน้น
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โครงสร้างรูปแบบที่เป็นทางการ หรือที่เรียกว่า ระบบราชการ (Bureaucracy) ซึ่งแนวความคิดเกี่ยวกับระบบ
ราชการเกิดข้ึนในช่วง ค.ศ.1946 (Weber, 2004:50-55) โดยมีพัฒนาการมาจากนักสังคมวิทยาและให้
ความสําคัญกับองค์การที่ช่ือว่า Max Weber ซึ่งเป็นนักสังคมวิทยาชาวเยอรมัน ได้เสนอตัวแบบโครงสร้างของ
องค์การที่เน้นโครงสร้างรูปแบบที่เป็นทางการ หรือที่เรียกว่า ระบบราชการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์การแบบราชการในอุดมคติที่ไม่ได้เกิดจากประสบการณ์ในการทํางาน ซึ่งสาระสําคัญของระบบราชการใน
ทัศนะของ Max Weber ที่มองว่าลักษณะข้าราชการสมัยใหม่ในรูปแบบเฉพาะต่อไปน้ี (Weber, 2004: 50-55) 
 1. หลักการเรื่องขอบเขตอํานาจตามกฎหมายที่ตายตัวและเป็นทางการ(Principle of Fixed and 
Official Jurisdictional Areas)ซึ่งถูกสั่งตามกฎ ได้แก่ โดยกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ทางการบริหาร  
 2. การมีกฎระเบียบหรือข้อบังคับทางการบริหาร (Rules or Administrative Regulation) ระบบ
ราชการเป็นแบบแผนที่ส่งเสริมให้มีการทํางานอย่างเป็นระบบ มีมาตรฐานในการทํางาน มีความเปน็อนัหน่ึงอนั
เดียวกัน และทําให้มีการประสานงานของงานต่างๆได้ดีข้ึน สมาชิกขององค์การก็สามารถดําเนินงานได้ด้วยดี 
และมคีวามมั่นคงหากมีการเปลี่ยนแปลงตัวสมาชิกขององค์การ 
 3. การจัดโครงสร้างตามสายลําดับช้ันบังคับบัญชา (Hierarchy)ระบบราชการจัดหมวดหมู่ตําแหน่ง
ต่างๆตามลําดับช้ัน ข้าราชการในลําดับสูงทําหน้าที่ในการบังคับบัญชาข้าราชการที่อยู่ในตําแหน่งที่ตํ่ารองลงมา 
 4. การเน้นระเบียบแบบแผนเป็นลายลักษณ์อักษร (Written Document)ระบบราชการมีการ
ทํางานแบบสํานักงานสมัยใหม่ โดยยึดเอกสารที่มีลายลักษณ์อักษรเป็นสําคัญ 
 5. การมุ่งเน้นให้มีความเช่ียวชาญ (Expert) ระบบราชการก่อให้เกิดความยุติธรรมและตรงตามความ
ถนัดหรือความสามารถของบุคคลน้ัน ซึ่งจะทําให้บุคคลที่ปฏิบัติงานเกิดความชํานาญในงานเฉพาะด้าน 
(Specialization) และรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายให้ 
 6. การมุ่งเน้นการทํางานเต็มความสามารถ (Full Working Capacity)ระบบราชการส่งเสริมให้
ยึดถือหน่วยงาน และการรับราชการเป็นคุณสมบัติทางด้านวิชาชีพ การเลือกบุคคลเข้าทํางาน การได้ความดี
ความชอบ การเลื่อนข้ันเลื่อนตําแหน่งหรือความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพจะต้องพิจารณาจากความรู้
ความสามารถเป็นเกณฑ์ 
 7. เป็นการจ้างงานตลอดชีพ (Lifelong Career)ระบบราชการส่งเสริมให้คนมีความก้าวหน้าใน
ตําแหน่งหน้าที่เป็นลําดับช้ัน การเลื่อนข้ันเลื่อนตําแหน่งข้ึนอยู่กับความมีอาวุโสและการประสบความสําเร็จใน
หน้าที่การเงินเป็นสําคัญ การจะไล่ออกจากงานได้ก็ต่อเมื่อมีความผิดที่ชัดเจนเท่าน้ัน 
 8. การไม่ยึดตัวบุคคล (Impartiality)ระบบราชการถือว่าความสัมพันธ์ของตัวบุคคลในองค์การต้อง
ไม่มีเรื่องส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้องการปฏิบัติหน้าที่ในองค์การ จะต้องมีลักษณะที่เป็นทางการไม่ยึดถือตัวบุคคล 
ไม่มีการให้ผลประโยชน์ที่ข้ึนอยู่กับความสัมพันธ์ทางด้านมิตรและความคุ้นเคย 
 แนวคิดเกี่ยวกับระบบราชการ (Bureaucracy) ของ Max Weber มีข้อดีคือ ดําเนินการในระบบปิด
และควบคุมโดยอํานาจการบริหารงานที่มาจากเหตุผลและกฎหมาย การบริหารงานองค์การที่ใช้ระบบราชการ
จะต้องมีการใช้กฎระเบียบที่เข้มงวด มีการแบ่งงาน การบริหารงานตามลําดับช้ันโดยชัดเจน และการรวมศูนย์
อํานาจเหล่าน้ีจะทําให้องค์การมีความเป็นทางการโดยไม่มีอารมณ์ของบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องแต่กม็ข้ีอเสยีหลาย
อย่าง เช่น มีความล่าช้า (Red Tape) ที่มาจากลําดับข้ันบังคับบัญชาที่ยาว การจ้างงานตลอดชีพทําให้คนยึด
ติดกับกฎระเบียบมากเกินไปทําให้เกิดการทํางานผิดหน้าที่เกิดข้ึน โดยไม่ได้มุ่งไปที่ผลลัพธ์หรือเป้าหมาย  
 กระทั่งในเวลาต่อมาเกิดปรากฏการณ์แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public 
Management: NPM) ซึ่งเริ่มต้นข้ึนจากความพยายามในการอธิบายปรากฏการณ์ทางการบริหารงานภาครัฐที่
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เกิดข้ึนราวทศวรรษที่ 1980 ในประเทศกลุ่มเวสมินสเตอร์ (Westminster) ซึ่งได้แก่อังกฤษออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์และแคนาดาประเทศเหล่าน้ีได้ดําเนินการปฏิรูประบบการบริหารงานภาครัฐก้าวหน้าไปอย่างมาก
ด้วยจุดประสงค์ที่ต้องการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศแนวทางการบริหารงานภาครัฐ จึง
ต้องมีสมรรถนะในการจัดการที่สูงเพียงพอเพื่อรองรับการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปในจงัหวะและในทศิทางที่
พึงประสงค์ซึ่งได้เกิดข้ึนจากแนวโน้มคือ มีการลดขนาดการเติบโตของรัฐ มีการแปรรูปโดยให้ให้เอกชนรับ
ดําเนินการแทน มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาการผลิตสินค้าและบริการสาธารณะ และเป็น
หัวข้อในความร่วมมือระหว่างประเทศในประเด็นการจัดการภาครัฐ การกําหนดนโยบาย และความร่วมมือ
ต่างๆ ที่เกิดข้ึน จึงเป็นที่มาของหลักนิยมในการจัดการภาครัฐแนวใหม่ ประกอบด้วยหลัก 7 ประการ ดังน้ี 
(Hood, 1991:3-5) 
 1. การใช้มืออาชีพดําเนินการในภาครัฐมีอํานาจอิสระในการจัดการมีการตรวจสอบได้ที่มีความ
รับผิดชอบที่ชัดเจน 
 2. มาตรฐานและการประเมินผลงานมีเป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จเชิงปริมาณ โดยเฉพาะการบริการ
อย่างมืออาชีพมีการตรวจสอบที่มีเป้าหมายที่ชัดเจน ประสิทธิภาพต้องมองที่วัตถุประสงค์ 
 3. มุ่งเน้นผลลัพธ์การจัดสรรทรัพยากรและรางวัลตามผลงาน มุ่งเน้นผลลัพธ์มากกว่าวิธีการทํางาน 
 4. มุ่งไปยังการทําให้หน่วยงานในภาครัฐเล็กลง แยกหน่วยงานที่เป็นหน่ึงเดียวออกเป็นส่วนต่างๆใน
การกระจายอํานาจเพื่อให้มีความเป็นธรรมจําเป็นต้องสร้างหน่วยงานต่างๆในการจัดการ ให้มีการแยกการ
จัดหาและการผลิตออกจากกัน เพื่อประโยชน์ทางด้านประสิทธิภาพ จากการใช้สัญญาให้ผู้อื่นมาดําเนินการ
แทน 
 5. มุ่งไปยังการแข่งขันที่มากข้ึนในภาครัฐเป็นวิธีการใช้สัญญาของรัฐการแข่งขันทําให้ลดต้นทุนและมี
มาตรฐานสูงข้ึน 
 6. เน้นแนวทางบริหารของภาคเอกชนเปลี่ยนจากจริยธรรมการบริการสาธารณะแบบทหาร ให้มีความ
ยืดหยุ่นมากข้ึนในการจ้างและให้รางวัลจําเป็นต้องใช้เครื่องมือการจัดการแบบเอกชนที่พิสูจน์แล้วในภาครัฐ 
 7. เน้นการใช้หลักการและหลักประหยัดในการใช้ทรัพยากรลดต้นทุนทางตรง มีการสร้างวินัย ต่อต้าน
ความต้องการของสหภาพ และลดต้นทุนที่ปรับตัวเป็นแบบธุรกิจจําเป็นต้องตรวจสอบความต้องการทรัพยากร
ในภาครัฐ และทําให้มากข้ึนแต่จ่ายน้อยลง 
 แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่เป็นตัวเร่งสําคัญที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการบริหารงาน
ภาครัฐจากโครงสร้างองค์การในแนวด่ิงมาสู่รูปแบบองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงที่ให้ความสนใจต่อการจัดการ
การเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม เพื่อทําให้การพัฒนาองค์การและการเรียนรู้ขององค์การเกิดข้ึนในระยะยาว 
(เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, 2556: 13) ย่ิงไปกว่าน้ัน นักวิชาการบางคน เช่น Barzelay and Armajani 
(2004:537-546)มองว่าการบริหารงานภาครัฐได้เคลื่อนตัวจากกระบวนทัศน์ระบบราชการแบบเก่า 
(Bureaucratic Paradigm) ไปสู่กระบวนทัศน์ระบบราชการแบบใหม่ (Post-Bureaucratic Paradigm) โดย
ได้พยายามช้ีให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างกระบวนทัศน์ระบบราชการแบบเก่า (Bureaucratic Paradigm) 
และกระบวนทัศน์ระบบราชการแบบใหม่ (Post-Bureaucratic Paradigm) ดังน้ี  

1. กระบวนทัศน์ระบบราชการแบบเก่า (Bureaucratic Paradigm)จะมุ่งเน้นโดยคํานึงถึงประโยชน์
สาธารณะ ให้ความสําคัญกับประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการบริหารแบบนายสั่ง เน้นการควบคุมสั่งการ กําหนด
โครงสร้างอํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน คํานึงถึงต้นทุน ตระหนักถึงความรับผิดชอบ การ
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และกระบวนการทํางาน และการปฏิบัติตามระบบการบริหาร  
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2. กระบวนทัศน์ระบบราชการแบบใหม่ (Post-Bureaucratic Paradigm) จะมุ่งเน้นให้ประชาชน
ได้รับสิ่งที่มีคุณค่า ให้ความสําคัญกับคุณภาพและสิ่งที่มีคุณค่า เน้นการเพิ่มผลผลิตหรือมุ่งเน้นงาน การยึดมั่น
ในปทัสถาน กําหนดภารกิจที่ชัดเจน ปรับปรุงบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเน้นผลลัพธ์ 
การส่งมอบสิ่งที่มีคุณค่า การสร้างระบบตรวจสอบและเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการทํางานที่แข็งแกร่ง สร้าง
ความเข้าใจในปทัสถาน หาวิธีการ แก้ปัญหาและปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง และการแยกการบริการออกจากการ
ควบคุมการสร้างปทัสถานการเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าสร้างความร่วมมือการให้สิ่งจูงใจการวัดผลงานและ
วิเคราะห์ผลลัพธ์และการรับฟังผลสะท้อนกลับจากผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริการให้มีคุณภาพสูง  

 

ความหมาย ความเป็นมา และองคป์ระกอบขององค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง 

 องค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organizations: HPOs) หมายถึงองค์การที่
ประสบความสําเร็จอย่างต่อเน่ืองมีผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับในกลุ่มองค์การที่มีภารกิจเดียวกันหรือ
คล้ายคลึงกันและผู้เกี่ยวข้องสามารถส่งมอบผลผลิตและบริการให้แก่ผู้รับบริการได้อย่างมีคุณภาพ มี
ประสิทธิภาพในกระบวนงานสร้างความพึงพอใจในการตอบสนองภารกิจได้อย่างยอดเย่ียม มีการวิเคราะห์
สถานการณ์ที่สามารถกระทบต่อการทํางานจากรอบด้านทุกมุม พร้อมทั้งมีแผนรองรับสถานการณ์ต่างๆ ที่
ชัดเจน และสามารถยืนหยัดท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ได้อย่างมั่นคง (Andre´de Waal., 2012, ศศิรัศมิ์
ประสาทแก้ว, 2556 และดิเรกฤทธ์ิเจนครองธรรม, 2558) 
 จุดเริ่มต้นขององค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงเกิดข้ึนในราวทศวรรษ 1980 จากการที่สหรัฐอเมริกา
สูญเสียความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ เน่ืองจากคู่แข่งจากประเทศอื่นๆมีการพัฒนามาตรฐานและ
คุณภาพของการบริหารจัดการผ่านกระบวนการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง โดยในปี ค.ศ.1987 ประเทศ
สหรัฐอเมริกาได้ริเริ่มสร้างเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติข้ึน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี และเป็น
แนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์การของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยให้ช่ือว่า 
Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) ซึ่งก่อให้เกิดการปรับปรุงและมุ่งเน้นคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์และบริการของประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน คุณประโยชน์ที่สําคัญอย่างย่ิงของ
การมี MBNQA คือ การที่มีกรอบการบริหารจัดการที่เป็นกรอบเดียวกัน มีภาษาในการบริหารจัดการที่สื่อสาร
กันได้ นอกจากน้ี ยังเป็นการกระตุ้นให้องค์การต่างๆ มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้และทักษะ เพื่อช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันให้มีแนวทางการบริหารจัดการที่ดีข้ึนโดยในปัจจุบัน MBNQA ได้รับการยอมรับว่าเป็นแนวทางใน
การบริหารองค์การที่มีประสิทธิผลที่สุด(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร., 
2557: 3)ส่งผลทําให้ประเทศสหรัฐอเมริกากลายเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจที่มั่นคง และเป็นผู้นําที่ย่ิงใหญใ่นเวที
ตลาดโลกในเวลาต่อมา รวมตลอดทั้ง MBNQA ยังเป็นแนวทางให้กับประเทศต่างๆนําไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาเป็นเกณฑ์รางวัลคุณภาพของชาติอื่นๆอีกด้วย เช่น ในปี ค.ศ. 1984 ประเทศแคนาดาได้มีการพัฒนา
เกณฑ์รางวัลคุณภาพที่พัฒนาจาก MBNQA โดยใช้ช่ือว่า Canada Awards for Excellence หรือ CAE และ
เริ่มมีการมอบรางวัลในปีเดียวกันน้ี ในขณะที่ประเทศญี่ปุ่นก็ได้มีการพัฒนาเกณฑ์รางวัลคุณภาพที่พัฒนาจาก 
MBNQA ภายใต้ช่ือว่า Japan Quality Award หรือ JQA และเริ่มมีการประกาศมอบรางวัลในปี ค.ศ.1995 
เป็นต้น รวมทั้งยังเป็นต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของหน่วยงานภาครัฐ
ไทยอีกด้วย 
 ในส่วนของประเทศไทย จากความพยายามในการปฏิรูประบบราชการกระทั่งประสบผลสําเร็จในปี 
พ.ศ.2545 รวมตลอดทั้งได้กําหนดให้มีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
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ดีพ.ศ. 2546 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) ได้ดําเนินการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งได้นําแนวคิดและโครงสร้างของรางวัลคุณภาพของประเทศสหรัฐอเมริกา 
(Malcolm Baldrige National Quality Award: MBNQA) มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของราชการไทย
และพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว โดยกําหนดเป็นรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector 
Management Quality Award: PMQA) ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานภาครัฐที่ดําเนินการพัฒนา
องค์การอย่างต่อเน่ือง และมีผลดําเนินการปรับปรุงองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอย่าง
โดดเด่น (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.), 2557: 4-5) จึงทําให้หน่วยงาน
ราชการต่างๆ มุ่งเน้นการดําเนินงานที่เป็นไปอย่างสอดคล้องตามทิศทางการพัฒนาระบบราชการไทยใน
ปัจจุบันที่ให้ความสําคัญกับการพัฒนาส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐสู่องค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง (High 
Performance Organization) อันเป็นการจัดโครงสร้างองค์การที่มีความทันสมัย กะทัดรัด มีรูปแบบเรียบง่าย 
(Simplicity) มีระบบการทํางานที่คล่องตัว รวดเร็ว ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการทํางาน เน้นการคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ (Creativity) พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรในองค์การ เน้นการทํางานที่มีประสิทธิภาพ สร้าง
คุณค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานต่างๆ และสร้างความรับผิดชอบต่อ
สังคม รวมตลอดทั้งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืนดังที่ปรากฏให้เห็นในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ.2556 - พ.ศ.2561) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงและ
ทันสมัย บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพซึ่งประกอบด้วยประเด็นสําคัญ 4ประการดังน้ี คือ 1)มุ่งพัฒนาหน่วยงาน
ของรัฐให้มีขีดสมรรถนะสูง2) พัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบราชการ3) เพิ่มผลิตภาพในการปฏิบัติราชการ โดยการลดต้นทุน และส่งเสริมนวัตกรรม และ4)สร้าง
ความรับผิดชอบต่อสังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ ย่ังยืน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(สํานักงาน ก.พ.ร.), 2556: 34-38) 
 สําหรับในประเทศไทย โดยทางสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) ได้
ร่วมกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติจัดทําเกณฑ์ใหม่เป็นเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award: PMQA) เป็นชุดของคําถามเกี่ยวกับเรื่องสําคัญ 7 
ด้าน ในการบริหารและดําเนินงานของส่วนราชการ ได้แก่ 1)การนําองค์การ 2)การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 3)
การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4)การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 5)การ
มุ่งเน้นบุคลากร 6)การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ และ7)ผลลัพธ์การดําเนินการ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.), 2557: 9)ดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 แสดงเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ  
(Public Sector Management Quality Award: PMQA) 

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.), 2558: 8) 
 
 ดังน้ัน เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality 
Award: PMQA)ดังกล่าวน้ี จึงถือได้ว่าเป็นกรอบแนวทางหรือเครื่องมือที่สําคัญในการประเมินผลตนเอง 
(Self - Assessment) เพื่อการพัฒนาองค์การ ตลอดจนเป็นบรรทัดฐานในการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน ย่ิงไปกว่าน้ัน เครื่องมือดังกล่าว ยังจะเป็นการช่วยยกระดับการ
ดําเนินงานตามภารกิจในการจัดทําบริการสาธารณะของหน่วยงานภาครัฐของไทยให้มีคุณภาพและได้ระดับ
มาตรฐานสากลมากย่ิงข้ึนอีกด้วย 
 

แนวทางสําคัญในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปสู่การเป็นองค์การที่มี
ขีดสมรรถนะสูง 

 จากการที่การบริหารงานองค์การภาครัฐมีความพยายามในการพัฒนาเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐเพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานของรัฐไปสู่การเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง ซึ่งมี
จุดมุ่งหมายเพื่อให้ส่วนราชการต่างๆสามารถนําไปปรับใช้ได้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทําใหก้ารสง่มอบผลผลติและ
การบริการดีข้ึนปรับปรุงผลการดําเนินการด้านอื่นๆและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน โดยทําให้เกิดความ
สอดคลอ้งกันของแผนกระบวนการการตัดสนิใจบุคลากรการปฏิบัติการและผลลัพธ์การนําเกณฑ์น้ีไปใช้จะช่วย
ให้ส่วนราชการสามารถประเมินองค์การตนเองได้อย่างรอบด้านว่าขณะน้ีสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไรและ
ต้องการมุ่งไปทางใด เกณฑ์น้ีเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบทุกภาคส่วนของระบบบริหารงาน การพัฒนา
ปรับปรุงกระบวนการและผลลัพธ์โดยตระหนักถึงคุณค่าที่ส่งมอบแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.), 2557: 9)อย่างไรก็ตาม ในการขับเคลื่อน
การดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปสู่การเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงอย่างประสบผลสําเร็จน้ัน ผู้เขียน
เห็นว่า หน่วยงานภาครัฐจําเป็นต้องอาศัยแนวทางสําคัญอย่างน้อย 5 ประการดังน้ีคือ 1) ภาวะผู้นําการ
เปลี่ยนแปลง 2) วัฒนธรรมองค์กร3) โครงสร้างและระบบองค์กร4) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร
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และ5) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์(Prasit Sangomek and Somchai Ratanakomut (2010), ภาคภูมิ 
ฤกขะเมธ(2554), Vipin Gupta (2011), Klint Walter Willert (2012), สุพรรษาเศษแสงศรีและสุรศักด์ิ ชะ
มารัมย์ (2557) และเสน่ห์ จุ้ยโต(2557)มีรายละเอียดในแต่ละด้าน ดังน้ีคือ 
 1.ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) เป็นพฤติกรรมของผู้นําที่
พยายามจะกระตุ้นและจูงใจให้ลูกน้องเกิดความปรารถนาหรือเกิดแรงบันดาลใจที่จะทํางานโดยผู้นําจะมี
ลักษณะที่มีบารมี (Charisma) เพื่อสามารถกระตุ้นความรู้สึกด้านอารมณ์ของพนักงานหรือผู้ตามให้เกิดการ
ลอกเลียนแบบผู้นํา(สุปัญญาดา สุนทรนนธ์, 2558:30) และส่วนใหญ่ได้นําโมเดลภาวะผู้นําพิสัยสมบูรณ์ 
(Model of Full Range of Leadership) ที่นําเสนอโดยบาสและอาโวลิโอ (Bass & Avolio) มาปรับใช้ในงาน
ประกอบด้วยภาวะผู้นํา 3 แบบ (Bass & Avolio, 1994: 19, อ้างถึงในสุปัญญาดา สุนทรนนธ์, 2558:30) 
ได้แก่ ภาวะผู้ นําการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) ภาวะผู้นําแบบแลกเปลี่ยน 
(Transactional Leadership) และภาวะผูนํ้าแบบปล่อยตามสบาย (Laissez-faire Leadership)โดยผูนํ้าการ
เปลี่ยนแปลงน้ีมีลักษณะสําคัญ 4 ประการ (4Is) ได้แก ่
  1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized Influence: II)คือ พฤติกรรมบ่งช้ีที่แสดงว่าผู้นําเป็น
ผู้นําที่มีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ที่สําคัญ ได้แก่ การที่ผู้ตามเช่ือในความถูกต้องของความคิดของผู้นําผู้ตามมี
ความเช่ือคล้ายกับผูนํ้า ผู้ตามยอมรับผูนํ้าโดยไม่สงสัย ผู้ตามรักใคร่ผูนํ้า ผู้ตามเต็มใจเช่ือฟังผู้นํา ผู้ตามมีความ
ผูกพันกับภารกิจขององค์การ ผู้ตามมีเป้าหมายสูงในการปฏิบัติงาน และผู้ตามเช่ือว่าผู้ นําจะช่วยให้ผู้ตาม
ปฏิบัติงานขององค์การได้สําเร็จ 
  2) การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation: IM)โดยการสร้างแรงบันดาลใจน้ี มักมีความ
ใกล้ชิดกับการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ เพราะเป็นวิธีการที่ผู้นําสามารถทําให้ผู้ร่วมงานทราบว่าในอนาคต 
ถ้าทุกคนมีส่วนร่วมในการทํางานตามที่ผูนํ้าสร้างแรงบันดาลใจไว้ ก็จะสามารถปฏิบัติภารกิจที่ได้รับให้สําเร็จ
ลุล่วง 
  3) การกระตุ้นการใช้ปัญญา (Intellectual Stimulation: IS)เป็นพฤติกรรมที่ผู้นําแสดงออกถึงการ
กระตุ้นให้ผู้ตามมีการใช้ปัญญาหรือใช้ความคิดของตน โดยที่ผู้นําจะเปลี่ยนสภาพเป็นผู้สร้างเงื่อนไขและให้ผู้
ตามแก้ไขปัญหาน้ันด้วยปัญญา หรืออาจเป็นการกระตุ้นการพัฒนาระบบความคิดของผู้ตาม ซึ่งนับเป็นวิธีการ
แบบใหม่ที่ช่วยให้ผู้ตามเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
  4) การคํานึงถึงปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration: IC)เป็นการแสดงพฤติกรรมที่มุ่ง
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้นํากับผู้ตาม โดยจะส่งผลถึงความพอใจของผู้ตามทั้งระดับกลุ่ม และเน้น
รายบุคคล 
 2. วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture) เป็นความเช่ือและค่านิยมพื้นฐานร่วมกันของ
สมาชิกภายในองค์การและกระบวนการถ่ายทอดความคิดความเช่ือจากบุคคลรุ่นหน่ึงไปยังอีกรุ่นหน่ึง โดย
วัฒนธรรมองค์กร (ดิเรกฤทธ์ิเจนครองธรรม, 2558) ประกอบด้วย 4 ข้อตามทฤษฎีวัฒนธรรมองค์การและ
ประสิทธิผล (A Theory of Organization Culture and Effectiveness) ที่เสนอโดย Denison (1990) เป็น
ทฤษฎีที่มุ่งเน้นประเด็นความขัดแย้งที่เกิดข้ึนระหว่างการที่องค์การพยายามบรรลุการบูรณาการภายในกับการ
ปรับตัวเพื่อรับมือกับสิ่งแวดล้อมภายนอกโดยแบ่งลักษณะวัฒนธรรมองค์การเป็น 4 ลักษณะดังน้ี (Denison, 
1990: 14-15)   
 1)วัฒนธรรมส่วนร่วม (Involvement Culture)เป็นวัฒนธรรมที่องค์การมุ่งเน้นการสร้างพลังอํานาจ
ในการบริหารให้แก่บุคลากรในทุกระดับมีการใช้โครงสร้างที่ไม่เป็นทางการควบคุมการปฏิบัติงานมากกว่าใช้
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โครงสร้างที่เป็นทางการมีการทํางานเป็นทีมโดยเน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกมีการพัฒนาสมรรถภาพของ
บุคลากรอย่างต่อเน่ืององค์ประกอบหลักของวัฒนธรรมส่วนร่วมได้แก่การเสริมสร้างอํานาจ (empowerment) 
การทํางานเป็นทีม (Team Orientation) และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากร (Capability development) 
 2) วัฒนธรรมเอกภาพ (Consistency Culture)เป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงการมีวัฒนธรรมที่
เข้มแข็งซึ่งมีความคงเส้นคงวาสูงและสามารถทํานายได้มีการประสานงานและการบูรณาการที่ดีพฤติกรรมมี
รากฐานจากกลุ่มของค่านิยมแกนกลางผู้นําและผู้ตามมีทักษะในการสร้างการบรรลุถึงข้อตกลงแม้ว่าจะมทีศันะ
ที่แตกต่างกันองค์ประกอบหลักของวัฒนธรรมเอกภาพได้แก่ค่านิยมแกนกลาง (Core Values) การตกลงร่วม 
(Agreement) และความร่วมมือและการประสานบูรณาการ (coordination and integration) 
 3)วัฒนธรรมการปรับตัว (Adaptability Culture)เป็นวัฒนธรรมที่การปรับตัวขององค์การถูก
ผลักดันจากผู้รับบริการการเสี่ยงและการเรียนรู้จากความผิดพลาดมีความสามารถและประสบการณ์ในการ
สร้างสรรค์มีการเปลี่ยนแปลงองค์การอย่างเป็นระบบและต่อเน่ืองเพื่อเป็นการปรับปรุงความสามารถโดยรวม
ในการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการองค์ประกอบหลักของวัฒนธรรมน้ีได้แก่การสร้างการ
เปลี่ยนแปลง (Creating Change)การเน้นผู้รับบริการ (Customer Focus) และการเรียนรู้ขององค์การ 
(Organizational Learning) 
 4)วัฒนธรรมพันธกิจ (Mission Culture)เป็นวัฒนธรรมที่องค์การมีสํานึกชัดเจนเกี่ยวกับเป้าประสงค์
และทิศทางซึ่งนําไปสู่การกําหนดเป้าหมายวัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์รวมทั้งการแสดงวิสัยทัศน์ที่องค์การ
ต้องการเป็นในอนาคตเมื่อพันธกิจขององค์การเปลี่ยนแปลงจะส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนในด้านอืน่ๆของ
วัฒนธรรมองค์การด้วยองค์ประกอบของวัฒนธรรมพันธกิจได้แก่ทิศทางยุทธศาสตร์และความมุ่งมั่น (Strategic 
Direction and Intent) เป้าหมายและวัตถุประสงค์ (Goals and Objectives) และวิสัยทัศน์ (Vision) 

 3. โครงสร้างและระบบองค์กร (Organizational Structures and Systems)เป็นการแบ่งส่วน
งานการกําหนดงานที่แต่ละส่วนงานต้องรับผิดชอบการกําหนดและอธิบายบทบาทของงาน (Work Roles) 
และความสัมพันธ์ระหว่างบทบาททั้งหลายเหล่าน้ันทั้งในด้านการบังคับบัญชาและการติดต่อสื่อสารและอาํนาจ
การตัดสินใจของผู้บริหารระดับต่างๆในองค์การซึ่งช่วยทําให้สมาชิกขององค์การสามารถดําเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพของงาน (Work Roles) และความสัมพันธ์ระหว่างบทบาททั้งหลายเหล่าน้ัน 
(Robbin, 1990: 82-83) ซึ่งโครงสร้างและระบบองค์กรจะประกอบด้วย 4 รูปแบบดังน้ี(Aldag and 
Stearns,1987: 295-299) 
 1)แบบหน้าที่เฉพาะ (Functional Design)เป็นองค์การแบบพื้นฐานของการออกแบบองค์การทั่วไป
มีการปฏิบัติงานตามหน้าที่เฉพาะโดยจะแบ่งบุคลากรเป็นกลุ่มตามลักษณะงานที่คล้ายกันใช้ทักษะอย่าง
เดียวกันหรือทํากิจกรรมอย่างเดียวกันการออกแบบองค์การรูปแบบน้ีใช้ได้ทั้งในองค์การที่มีขนาดเล็กและ
ขนาดกลางเพราะเป็นแบบที่จะทํางานได้ดีที่สุดเมื่อมีผลผลิตจํานวนไม่มากนักต้องการการแบ่งงานให้แยกย่อย
ไปตามทักษะต่างๆให้มากและมีแนวโน้มที่จะรวมอํานาจการตัดสินใจไปสูผู่้บริหารสูงสุด 
 2)แบบสาขา (Division Design)เป็นองค์การที่จัดรวมเอากิจกรรมต่างๆในการผลิตสินค้าและบริการ
ประเภทเดียวกันรวมเข้าเป็นหน่วยงานที่บริหารดูแลกิจกรรมของตนเองโดยเน้นการจัดกลุ่มงานหรือกิจกรรม
ตามผลผลิตกลุ่มลูกค้าหรือสถานที่ต้ังมีแนวโน้มที่จะกระจายอํานาจการตัดสินใจไปที่กลุ่มงานเพราะผลผลิต
ของแต่ละกลุ่มจะมีลักษณะเฉพาะช่วงการบังคับบัญชาจะถูกทําให้ลดลงโดยหัวหน้าแผนกมีการประสานงาน
แบบร่วมกัน (Pooled Interdependence)  
 3)แบบผสม (Hybrid Design) เป็นรูปแบบที่ผสมผสานกันขององค์การแบบหน้าที่เฉพาะกับองค์การ
แบบสาขามีลักษณะที่มีหน่วยงานเป็นสาขาแต่แบ่งส่วนงานตามหน้าที่และรวมอํานาจการตัดสินใจไปที่
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สํานักงานใหญ่ในลักษณะของการร่วมมือกันเช่นการกําหนดให้มีหน่วยงานบริหารงานบุคคลร่วมกันองค์การ
แบบผสมน้ีใช้ได้ดีเมื่อสาขาต่างๆมีการจัดแบ่งแผนกงานในลักษณะที่คล้ายกันอาทิเช่นธนาคารเป็นต้น 
 4)แบบเมทริกซ์ (Matrix Design) เป็นการนําเอาวิธีการของโครงสร้างแบบหน้าที่เฉพาะและแบบ
สาขามาใช้พร้อมกันโดยการดึงเอาบุคลากรที่มีความชํานาญจากหน่วยงานหน้าที่เฉพาะตามที่ต้องการมา
รวมตัวกันเป็นหน่วยโครงการ (Project) โดยผู้บริหารหน่วยงานตามหน้าที่เฉพาะจะรับผิดชอบการปฏิบัติงาน
ส่วนผู้เช่ียวชาญจากหน่วยงานหน้าที่เฉพาะและผู้บริหารหน่วยโครงการจะรับผิดชอบในการรวมเอากิจกรรม
ของผู้เช่ียวชาญจากแต่ละหน่วยงานเพื่อทําให้โครงการสมบูรณ์ 

 4. พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร (Organizational Citizenship Behavior)เป็น
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การคือพฤติกรรมการทํางานของบุคลากรที่เป็นพิเศษเกินความคาดหมาย
จากหน้าที่ความรับผิดชอบในงานของบุคลากรน้ันๆซึ่งองค์การจะประสบความสําเร็จได้น้ันจําเป็นต้องมี
บุคลากรที่มีพฤติกรรมการทํางานเช่นน้ีซึ่งพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การแบ่งออกได้เป็น 5 ด้าน
ดังต่อไปน้ี (Podsakoff, MacKenzie, Moorman & Fetter, 1990, อ้างถึงใน สิริภาพรรณลี้ภัยเจริญ, 2557: 
301-302)  

 1) พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ (Altruism)คือพฤติกรรมของพนักงานที่ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน
เมื่อเผชิญกับปัญหาที่เกิดข้ึนในองค์การ 
 2) พฤติกรรมความสํานึกในหน้าที่ (Conscientiousness) คือพฤติกรรมของพนักงานที่ปฏิบัติตนใน
บทบาทที่องค์การต้องการเช่นการให้ความร่วมมือการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเป็นต้น 
 3) พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น (Sportsmanship)คือพฤติกรรมของพนักงานที่มีความอดทนอด
กลั้นต่อความคับข้องใจโดยไมท่ําการร้องเรียนในเรื่องที่ตนเองไม่พอใจ 
 4) พฤติกรรมการคํานึงถึงผู้อื่น (Courtesy)คือพฤติกรรมของพนักงานที่คํานึงถึงผู้อื่นเพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดปัญหากระทบกระทั่งซึ่งกันและกัน 
 5) พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ (Civic Virtue)คือพฤติกรรมของพนักงานที่ให้ความร่วมมือและมี
ส่วนร่วมในการดําเนินงานขององค์การ 

 5. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human ResourceDevelopment)เป็นการดําเนินการเพื่อให้
เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวบุคลากรทุกระดับตามกรอบที่องค์การได้กําหนดอย่างมีจุดมุ่งหมายชัดเจน 
ผลลัพธ์ของการดําเนินส่งผลให้ตัวบุคลากรมีศักยภาพเหมาะสมต่อการประกอบอาชีพและการปฏิบัติงานใน
องค์การ ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การจะก่อให้เกิดผลดีต่อองค์การหลายประการ เช่น ทําให้
บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และความสามารถที่ดีข้ึน ทําให้สามารถปฏิบัติงานได้ดีและมีประสิทธิภาพมากข้ึน อัน
จะส่งผลทําให้องค์การมีความเจริญก้าวหน้าและเติบโตอย่างย่ังยืนต่อไปการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มักจะ
ประกอบด้วย 5 กิจกรรมย่อยที่สําคัญ 5 ประการดังน้ี(สุปัญญาดา สุนทรนนธ์, 2558:32) 

1) กิจกรรมการฝึกอบรม (Training)คือกิจกรรมการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดการปรับปรุงการปฏิบัติงานใน
ปัจจุบันให้ดีข้ึนซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อการปฏิบัติงานในปัจจุบัน 
 2) กิจกรรมการศึกษา (Education)คือกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับปฏิบัติงาน
ในอนาคตเป็นการเรียนรู้ในลักษณะเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาอย่างเป็นทางการ 
 3) กิจกรรมการพัฒนาส่วนบุคคล (Individual Development)คือกิจกรรมที่เป็นการเรียนรู้ที่
เกิดข้ึนตามความต้องการของพนักงานเองเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคตเป็นการเรยีนรู้
ที่หวังผลในระยะยาวซึ่งอาจเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวข้องกับการทํางานในปัจจุบันก็ได้ 
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 4) กิจกรรมการพัฒนาอาชีพ (Career Development)คือกิจกรรมเพื่อนํามาสู่ความก้าวหน้าใน
สาขาวิชาชีพของบุคลากรภายในองค์การ 
 5) กิจกรรมการพัฒนาองค์การ (Organization Development)คือกิจกรรมที่องค์การมุ่งให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในระยะยาวโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาความรู่ความสามารถแบบองค์รวมให้บุคลากร 
 จากที่กล่าวมาสามารถสรุปให้เห็นถึงแนวทางสําคัญในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐสูอ่งค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงปรากฏดังภาพที่ 2 
 

 
 

ภาพที่ 2 แสดงแนวทางสําคัญในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของหน่วยงานภาครฐัสูอ่งค์การที่มีขีดสมรรถนะสงู 

 
บทสรปุ 

 การปฏิรูประบบการบริหารจัดการและระบบราชการนํามาซึ่งความเปลี่ยนแปลงในการบรหิารงานของ
หน่วยงานภาครัฐที่เกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนจากการบริหารองค์การระบบราชการที่
เน้นปัจจัยนําเข้าและกระบวนการสู่การบริหารองค์การที่เน้นผลลัพธ์ และคุณภาพการบริการ หรือที่เรียกกันว่า
เป็นการพัฒนาไปสู่การเป็น “องค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง” องค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงจึงได้กลายมาเป็น
ประเด็นสําคัญที่ได้รับความสนใจจากบรรดาองค์การต่างๆ ซึ่งไม่เพียงเฉพาะแต่ในองค์การภาครัฐและองค์การ
ภาคเอกชนเท่าน้ัน หากรวมถึงองค์การในภาคส่วนอื่นๆ ดังเช่น องค์การที่ไม่แสวงหาผลกําไร (NGOs) เป็นต้น 
อีกด้วย จนทําให้กลายเป็นกระแสที่กําลังเติบโตในประเทศต่างๆทั่วโลกในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา โดย
ได้รับอิทธิพลทางความคิดมาจากการจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐมีการบริหารงานที่
เน้นวัตถุประสงค์ หรือผลสัมฤทธ์ิทั้งในแง่ของผลผลิต ความคุ้มค่าของเงิน รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและการ
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สร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการโดยนําเอาเทคนิควิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่เข้ามาใช้และยังมุ่งเน้นให้
ความสําคัญต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการของประชาชนด้วย 

โดยคุณลักษณะสําคัญของการเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงคือ เป็นองค์การที่ประสบความสําเร็จ
อย่างต่อเน่ืองมีผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับในกลุ่มองค์การที่มีภารกิจเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันและผูเ้กีย่วข้อง
สามารถส่งมอบผลผลิตและบริการให้แก่ผู้รับบริการได้อย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพในกระบวนงานสร้าง
ความพึงพอใจในการตอบสนองภารกิจได้อย่างยอดเย่ียม มีการวิเคราะห์สถานการณ์ที่สามารถกระทบต่อการ
ทํางานจากรอบด้านทุกมุม พร้อมทั้งมีแผนรองรับสถานการณ์ต่างๆที่ชัดเจน ตลอดจนสามารถยืนหยัด
ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ที่มีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้อย่างมั่นคงและย่ังยืน ดังน้ัน การ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปสู่การเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงดังกล่าว หน่วยงาน
ภาครัฐจําเป็นที่จะต้องอาศัยแนวทางสําคัญอย่างน้อย 5 ประการอันได้แก่ 1) ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง 2) 
วัฒนธรรมองค์กร3) โครงสร้างและระบบองค์กร4) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร และ5) การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้สามารถยกระดับผลการดําเนินงานตามภารกิจในการจัดทําบริการสาธารณะให้มี
คุณภาพและได้ระดับมาตรฐานสากลต่อไป 
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 9. ศาสตราจารย์ พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 10. รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร  กันทรดุษฎี  เตรียมชัยศรี มหาวิทยาลัยมหิดล 
 11. รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศรี สรณสถาพร มหาวิทยาลัยมหิดล 
 12. รองศาสตราจารย์ ดร.อ านวย เดชชัยศรี ข้าราชการบ านาญ 

              1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการทั่วไป ได้เผยแพร่บทความ                    
   ทางวิชาการ และบทความจากผลงานวิจัยในศาสตร์ทางด้าน สหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
              2. เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการทั่วไป ตระหนักถึงความจำเป็นในการใช้
   เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการศึกษา (Education) ค้นคว้า และวิจัย
              3. เพื่อเป็นแหล่งกลางในการศึกษา ค้นคว้า ข้อมูลและแหล่งวิทยาการความรู้ต่างๆ อันเป็นการเปิด
   โลกกว้างทางการเรียนรู้ แก่สาธารณชนทั่วไป



 13. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 14. รองศาสตราจารย์ ดร.อาภรณ์พันธ์ จันทร์สว่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 15. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  ฑีฆทรัพย์ ข้าราชการบ านาญ 
 16. รองศาสตราจารย์ ศิริจันทร์  ศิริปทุมานันท์ ข้าราชการบ านาญ 
 17. รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 18. รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์แก้ว อุดมสมุทรหิรัญ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
 19. รองศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน ์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 20. รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แสงทอง  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 21. รองศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆ จรัณยานนท์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 22. รองศาสตราจารย์ ดร.อรนุช ภาชื่น  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 23. รองศาสตราจารย์ ดร. สมสุข  หินวิมาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 24. รองศาสตราจารย์ ดร.จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 25. ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศศิริร์ บวรกิตต ิ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 26. ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุกร ภู่เรืองรัตน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 27. ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลวรา สุวรรณพิมล มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
 28. ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณรุ่ง  ปภาพสิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 29. ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์  ว่องไว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 30. ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.บญัญัติ  สร้อยแสง ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการอิสระ 
 31. ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติชัย  รัตนะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 32. ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน  ปัญญาวุธตระกูล มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 33. อาจารย์ ดร.ปฐมพร อินทรางกูร ณ อยุธยา มหาวิทยาลัยธนบุรี 
 34. อาจารย์ ดร.ณภัทร พานิชการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 35. อาจารย์ ดร.กันตวรรณ มีสมสาร นักวิชาการอิสระ 
 
 คณะกรรมการกลั่นกรองบทความ(ภายใน) 
 1.  รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญจนาฏ วรวัฒนชัย 
 2.  รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา 
 3.  รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี ชัยชาญกุล 
 4.  รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล 
 5.  รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต โกวิทวที 
 6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ 
 7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา ผ่องพิทยา 
 8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมพล เชื้อแถว 
 9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิจจา จิตรภิรมย์ 
 10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทรว์ิภา ดิลกสัมพันธ์ 
 11.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา ยืนยงชัยวัฒน ์
 12.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ หนูสวัสดิ ์
 13.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สุ่นสวัสดิ ์
 14.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประไพ ศรีดามา 
 15.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณีต ม่วงนวล 









 16.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ 
 17.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา วิสูตรเรืองเดช 
 18.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา พันธ์โกศล 
 19.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัควิทย์ เรืองรอง 
 20.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติขร โสภณาภรณ์ 
 21.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต วณิชยานันต์ 
 22.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล 
 23.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรพัชญ์ เจียระนานนท์ 
 24.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิงห์ สิงห์ขจร 
 25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ศรีหามี 
 26.  อาจารย์ ดร.ธรรณปพร หงษ์ทอง 
 27.  อาจารย์ ดร.มนัสวี ศรีราชเลา 
 28.  อาจารย์ ดร.รุ่งลักษณ์  แก้ววิเชียร 
 29.  อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว 
 30. อาจารย์ ดร.สรายุทธ คาน 
 31.  อาจารย์ ดร.ชยารัตน์ ศรีสุนนท์ 
 32.  Lecturer Ana  Camaligan 
 
บรรณาธิการวารสาร 
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธิ์ 
  
กองบรรณาธิการ 
 1.  ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ข้าราชการบ านาญ,นักวิชาการอิสระ 
 2.  ศาสตราจารย์(กิตติคุณ) ดร.ปิยนาถ บุนนาค ส านักราชบัณฑิตยสภา 
 3.  รองศาสตราจารย์ ดร.ศานติ ภักดีค า      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 4.  รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ าพล บุดดาสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา ยืนยงชัยวัฒน ์ รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติขร โสภณาภรณ์ รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธเนศ ตั้งจิตเจริญเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธิ์ รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 10. อาจารย์ ดร.ก าธร จิตศิริ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 11. อาจารย์สรสินธุ์ ฉายสินสอน รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 12.  อาจารย์วรุตม์ พลอยสวยงาม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 



 

 

ค ำแนะน ำกำรตีพิมพ์บทควำม 
 

 
กองบรรณาธิการวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ก าหนด

ระเบียบการเขียนต้นฉบับ เพ่ือให้ผู้เขียนยึดเป็นแนวทางในการด าเนินการ ส าหรับเตรียมต้นฉบับเพ่ือขอตีพิมพ์ใน
วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
1. กำรจัดรูปแบบ 
 1.1 ขนาดของต้นฉบับ พิมพ์หน้าเดียวบนกระดาษขนาด A4 โดย ก าหนดค่าความกว้าง 15 เซนติเมตร ความ
สูง 23.7 เซนติเมตร และเว้นระยะห่างระหว่างขอบกระดาษด้านบนและซ้ายมือ 3.5 เซนติเมตร ด้านล่างและขวามือ 
2.5 เซนติเมตร 
 1.2 รูปแบบอักษรและการจัดวางต าแหน่ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้รูปแบบอักษร TH Sarabun PSK 
ทั้งเอกสาร พิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด โดยใช้ขนาด ชนิดของตัวอักษร รวมทั้งการจัดวาง ต าแหน่งดังนี้ 
       1) หัวกระดาษ ประกอบด้วย เลขหน้า ขนาด 16ชนิดตัวธรรมดา ต าแหน่งกึง่กลางกระดาษ 
       2) ชื่อเรื่องภาษาไทย ขนาด 18 และภาษาอังกฤษ ขนาด 16 ชนิดตัวหนา ต าแหน่งกึ่งกลางหน้ากระดาษ 
ความยาวไม่เกิน 2บรรทัด 
       3) ชื่อผู้เขียน ภาษาไทยขนาด 16 และภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) ขนาด 14 ชนิดตัวเอียงธรรมดา ต าแหน่งชิด
ขอบกระดาษด้านขวาใต้ชื่อเรื่อง ให้ใส่เครื่องหมายดอกจัน * ก าหนดเป็นตัวยก ก ากับท้ายนามสกุล ของผู้ประสานงาน
หลัก 
       4) หน่วยงานหรือสังกัดที่ท าวิจัย ภาษาไทย ขนาด 14.5 และภาษาอังกฤษ ขนาด 10.5 ชนิดตัวธรรมดา 
ต าแหน่งชิดขวาใต้ชื่อผู้เขียน กรณีคณะผู้เขียนมีหน่วยงานหรือสังกัดที่ต่างกัน ให้ใส่ตัวเลข 1 และ 2  ก าหนดเป็นตัวยก
ตามล าดับก ากับท้ายนามสกุล และด้านหน้าหน่วยงานหรือสังกัด 
       5) เชิงอรรถ ก าหนดเชิงอรรถในหน้าแรกของบทความ ส่วนแรกก าหนดข้อความ“ผู้ประสานงานหลัก 
(Corresponding Author)” ภาษาไทยขนาด 13 ภาษาอังกฤษขนาด 13 ชนิดตัวธรรมดา ส่วนที่ 2 ระบุข้อความ   
“e-mail”ระบุเป็น e-mailของผู้ประสานงานหลัก ในส่วนสุดท้ายก าหนดข้อความ “**กิตติกรรมประกาศ” (ถ้ามี) 
ระบุเฉพาะแหล่งทุน และหน่วยงานที่สนับสนุนงบประมาณ เช่น งานวิจัยเรื่องนี้ ได้รับสนับสนุนทุนวิจัยจาก “ทุน
งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” 
       6) หัวข้อบทคัดย่อภาษาไทยขนาด 18 ชนิดตัวหนา ต าแหน่งกึ่งกลางหน้ากระดาษด้านซ้ายใต้ที่อยู่/
หน่วยงานสังกัดของผู้เขียน เนื้อหาบทคัดย่อไทย 16 ชนิดตัวธรรมดา จัดพิมพ์เป็น 1คอลัมน์ บรรทัดแรกเว้น 1 Tab 
จากขอบกระดาษด้านซ้าย และพิมพ์ให้ชิดขอบทั้งสองด้าน 
       7) หัวข้อค าส าคัญภาษาไทยขนาด 16 ชนิดตัวหนา ต าแหน่งชิดขอบกระดาษด้านซ้ายใต้บทคัดย่อ
ภาษาไทย เนื้อหาภาษาไทยขนาด 16 ชนิดตัวธรรมดา ไม่เกิน 4ค า เว้นระหว่างค าด้วยเครื่องหมาย “/” 
       8) หัวข้อบทคัดย่อภาษาอังกฤษขนาด 18 ชนิดตัวหนา ต าแหน่งกึ่งกลางกระดาษด้านซ้ายใต้ที่อยู่/
หน่วยงานสังกัดของผู้เขียน เนื้อหาบทคัดย่อภาษาอังกฤษขนาด 16 ชนิดตัวธรรมดา จัดพิมพ์เป็น 1คอลัมน์ บรรทัด
แรกเว้น 1 Tab จากขอบกระดาษด้านซ้าย และพิมพ์ให้ชิดขอบทั้งสองด้าน 
       9) หัวข้อค าส าคัญภาษาอังกฤษขนาด 16 ชนิดตัวหนา ต าแหน่งชิดขอบกระดาษด้านซ้ายใต้บทคัดย่อ
ภาษาอังกฤษเนื้อหาภาษาอังกฤษขนาด 10 ชนิดตัวธรรมดาไม่เกิน 4 ค าเว้นระหว่างค าด้วย Slash (/) 
      10) หัวข้อหลักภาษาไทย 18 อังกฤษขนาด 18 ชนิดตัวหนา ต าแหน่งชิดขอบกระดาษด้านซ้าย 



 

 

      11) หัวข้อย่อยภาษาไทย 16 ชนิดตัวหนา อังกฤษขนาด 16 ชนิดตัวธรรมดา Tab 0.75 เซนติเมตรจาก
อักษรตัวแรกของหัวเรื่อง  
      12) เนื้อหาภาษาไทยขนาด 16 อังกฤษขนาด 16 ชนิดตัวธรรมดา จัดพิมพ์เป็น 1 คอลัมน์ บรรทัดแรก
เว้น 1 Tab จากขอบกระดาษด้านซ้าย และพิมพ์ให้ชิดขอบทั้งสองด้าน 
      13) อ้างอิง (References) หัวข้อภาษาอังกฤษขนาด 18 ชนิดตัวหนา ชิดขอบซ้าย เนื้อหาภาษาไทย
ขนาด 16 ภาษาอังกฤษขนาด 16ชนิดตัวธรรมดา ต าแหน่งชื่อผู้เขียนชิดขอบซ้ายหากยาวเกิน 1 บรรทัดให้ Tab 0.75
เซนติเมตร การอ้างอิงเอกสารให้เขียนตามแบบ APA (American Psychological Association) 
      14) ผู้เขียน/คณะผู้เขียน ภาษาไทยขนาด 16 ชนิดตัวหนา ชิดขอบซ้าย เนื้อหาชื่อผู้เขียนขนาด 14
ภาษาอังกฤษขนาด 10 ชนิดตัวหนา ให้ระบุค าน าหน้าชื่อได้แก่ นาย นาง นางสาว และต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่ง
ชื่อผู้เขียนชิดขอบซ้ายหากยาวเกิน 1บรรทัด ให้ Tab 0.75 เซนติเมตร ข้อมูลที่อยู่ที่ติดต่อได้พร้อมรหัสไปรษณีย์ และ
อีเมลล์ ในต าแหน่งชิดขอบซ้ายหากยาวเกิน 1 บรรทัด ให้ Tab 0.75 เซนติเมตร 
 1.3 จ านวนหน้า บทความต้นฉบับมีความยาวไม่เกิน 15 หน้า 
 
2. กำรเขียนอ้ำงอิง 
 การอ้างอิงเอกสารให้เขียนอ้างอิงตามรูปแบบ APA (American Psychological Association) โดยให้แปล 
รายการอ้างอิงภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษทุกรายการ  และยังคงรายการอ้างอิงภาษาไทยเดิมไว้ด้วยเพ่ือให้กอง
บรรณาธิการตรวจสอบความถูกต้องในการแปล สามารถดูหลักเกณฑ์การอ้างอิงวารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ท่ี  (http://research.bsru.ac.th) 
 
3. ล ำดับหัวข้อในกำรเขียนต้นฉบับ 
 การเขียนต้นฉบับก าหนดให้ใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น ในกรณีเขียนเป็นภาษาไทย ควรแปล
ค าศัพท์ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยให้มากที่สุด ยกเว้นในกรณีที่ค าศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นค าเฉพาะ ที่แปลไม่ได้หรือ
แปลแล้วไม่ได้ความหมายชัดเจนให้ใช้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษได้ และควรใช้ภาษาที่ผู้อ่านเข้าใจง่าย ชัดเจน หากใช้ค าย่อ
ต้องเขียนค าเต็มไว้ครั้งแรกก่อน โดยเนื้อหาต้องเรียงล าดับตามหัวข้อดังนี้ 
 3.1 ชื่อเรื่องควรสั้น และกะทัดรัด ความยาวไม่ควรเกิน 100 ตัวอักษร ชื่อเรื่องต้องมีทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ โดยให้น าชื่อเรื่องภาษาไทยขึ้นก่อน 
 3.2 ชื่อผู้เขียนเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ หากเกิน 6 คน ให้เขียนเฉพาะคนแรกแล้วต่อท้ายด้วย และ
คณะ 
 3.3 ชื่อหน่วยงานหรือสังกัด ที่ผู้เขียนท างานวิจัย เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
 3.4 บทคัดย่อเขียนทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยเขียนสรุปเฉพาะสาระส าคัญของเรื่อง อ่านแล้วเข้าใจ
ง่าย ความยาวไม่ควรเกิน 300 ค า หรือ 20 บรรทัด โดยให้น าบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) ขึ้นก่อน ทั้งนี้ 
บทคัดย่อภาษาไทย กับบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ต้องมีเนื้อหาตรงกัน 
 3.5 ค าส าคัญ(Keywords) ให้อยู่ในต าแหน่งต่อท้ายบทคัดย่อ และ Abstract ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการ
น าไปใช้ ในการเลือกหรือค้นหาเอกสารที่มีชื่อเรื่องประเภทเดียวกันกับเรื่องที่ท าการวิจัย 
 3.6 บทน าเป็นส่วนของเนื้อหาที่บอกความเป็นมา และเหตุผลน าไปสู่การศึกษาวิจัย และควรอ้างอิงงานวิจัย
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 3.7 วัตถุประสงค์ชี้แจงถึงจุดมุ่งหมายของการศึกษา 
 3.8 กรอบแนวคิดชี้แจงความเชื่อมโยงตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ในการท าการวิจัย 
 3.9 ระเบียบวิธีการวิจัย 



 

 

 3.10 ผลการวิจัยเป็นการเสนอสิ่งที่ได้จากการวิจัยเป็นล าดับ  อาจแสดงด้วยตาราง กราฟ แผนภาพ
ประกอบการอธิบาย ทั้งนี้ถ้าแสดงด้วยตาราง ควรเป็นตารางแบบไม่มีเส้นขอบตารางด้านซ้าย และขวา หัวตารางแบบ
ธรรมดาไม่มีสี ตารางควรมีเฉพาะที่จ าเป็น ไม่ควรมีเกิน 5 ตาราง ส าหรับรูปภาพประกอบควรเป็นรูปภาพขาว-ด าที่
ชัดเจน และมีค าบรรยายใต้รูป กรณีท่ีผู้เขียนต้นฉบับประสงค์จะใช้ภาพสีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว 
 3.11 อภิปรายผลควรมีการอภิปรายผลการวิจัยว่าเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้หรือไม่เพียงใด  และควรอ้าง
ทฤษฎีหรือเปรียบเทียบการทดลองของผู้อื่นที่เก่ียวข้องประกอบเพื่อให้ผู้อ่านเห็นด้วยตามหลักการหรือคัดค้านทฤษฎีที่
มีอยู่เดิม รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงการน าผลไปใช้ประโยชน์และการให้ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในอนาคต 
 3.12 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานวิจัยควรเป็นข้อเสนอแนะที่สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
 3.13 ผู้เขียน หรือคณะผู้เขียนในส่วนท้ายของบทความให้เรียงล าดับตามรายชื่อในส่วนหัวเรื่องของบทความ  
โดยระบุต าแหน่งทางวิชาการ ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ และ e-mail 
 

 




