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สารจากอธิการบดี

วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นวารสารที่มีคุณภาพด้านวิชาการเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้
ความคิดและพัฒนาการต่างๆที่ได้จ ากการศึก ษาค้นคว้าวิจัยตลอดจนความเคลื่อนไหวในแง่มุม ต่างๆของ
วิทยาการอันหลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคของการเปิดเสรีทางการศึกษาและสามารถเข้าถึงข้อมูลของ
องค์ความรู้อย่างไม่จํากัดนั้นการเผยแพร่บทความทางวิชาการจึงมีความสําคัญมากโดยจะเป็นแหล่งความรู้ที่
ผลักดันให้เกิดการบริการข่าวสารข้อมูลและองค์ความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ
สถาบันวิจัยและพัฒนาในฐานะเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนทางวิชาการได้เล็งเห็นความสําคัญของการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเผยแพร่งานวิชาการจึงได้จัดทําวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนาขึ้นซึ่งถือว่าเป็น
ประโยชน์ต่อวงการศึกษาและเป็นการส่งเสริมศักยภาพของนักวิชาการให้พัฒนายิ่งยิ่งขึ้นไปด้วย
สิ่ง ที่พึง ตระหนัก และพัฒ นาควบคู่ไปกับ วิ ชาการคือความมีศีล ธรรมจรรยาบรรณของความเป็ น
นักวิชาการกล่าวคือต้องมีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลอย่างละเอียดถึงแหล่งปฐมภูมิเคารพกติกาและสิทธิของบุคคล
ที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งรายงานผลการวิจัยหรือผลการศึกษาตามความเป็นจริงในเชิงสร้างสรรค์วิพากษ์วิจารณ์อยู่
บนฐานข้อมูลและหลักแห่งเหตุผลที่สําคัญนักวิชาการต้องสามารถนําความรู้นั้นไปพัฒนาประเทศชาติอย่าง
สร้างสรรค์และเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา)
อธิการบดี

ข

บทบรรณาธิการ
วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา ฉบับนี้เป็น ปีที่ ๑ ฉบับพิเศษ เดือนธันวาคม2559 ทางทีมงานกอง
บรรณาธิการได้จัดพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการ ของนักวิชาการรวมทั้งหมด 8 เรื่อง ตลอดทั้งบท
วิจารณ์หนังสือท้ายเล่ม ซึ่งนักวิชาการแต่ละท่านก็ได้นําเสนอแนวคิด และมุมมองของตนอย่างอิสระ ประกอบ
กับหลักฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือ จึงกล่าวได้ว่าเนื้อหาสาระของวารสารฉบับนี้มีคุณภาพทางวิชาการอันจะนําไปสู่
การสร้างสรรค์องค์ความรู้ให้แก่ผู้อ่านอย่างเพียงพอ ประกอบด้วยนักวิชาการดังต่อไปนี้
นายเฉลิมพล เพชรรักษ์, ดร.อภิชาติ สังข์ทอง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมราเขียวรักษา
ได้นําเสนอบทความเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการทดลองโดยการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดทดลองคลื่น
นิ่ง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5มีเนื้อหาโดยสรุปคือ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อออกแบบ
และสร้างชุดทดลองคลื่นนิ่งในเส้นเชือกให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาความสามารถในการ
ทดลองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยชุดทดลองคลื่นนิ่งในเส้นเชือก 3) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยชุดทดลองคลื่นนิ่งในเส้นเชือก 4) เพื่อศึกษาความ
พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการทดลองคลื่นนิ่งในเส้นเชือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ที่เรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จํานวน 1 ห้องเรียนมีนักเรียน
44 คนโดยการเลือกแบบเจาะจงผลการวิจัยพบว่า1) ประสิทธิภาพของชุดการทดลองคลื่นนิ่งในเส้นเชือกที่
สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพได้ค่าE1/E2 = 79.25/80.0 เป็นไปตามเกณฑ์80/80 2) ความสามารถในการทดลอง
ของนักเรียนค่าเฉลี่ย3.17 จาก4.00 คิดเป็นร้อยละ79.25 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ60 ที่กําหนด(S.D.= 0.75) 3)
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนเรื่องคลื่นนิ่งของนักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย8.0 จากคะแนนเต็ม10.0 คะแนนคิดเป็นร้อยละ
80 สูงกว่าเกณฑ์
นายเอกลักษณ์ คนยังและอาจารย์สุรศักดิ์ ชะมารัมย์ได้นําเสนอบทความเรื่องปัจจัยการบริหารที่
ส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลตําบล ในเขตอําเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ดมีเนื้อหาโดย
สรุปคือการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือเพื่อศึกษาระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เปรียบเทียบการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ปัจ จัยการบริหารที่ส่งผลต่อการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์และข้อเสนอแนะแนวทางในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีกลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรสังกัดเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมยวดีจังหวัดร้อยเอ็ด
จํานวน 152 คนคํานวณจากสูตรทาโร่ยามาเน่ที่ระดับ ความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 เครื่องมือที่ในการวิจัยคือ
แบบสอบถามสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าร้อยละค่าเฉลี่ยค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบค่าทีการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุแบบขั้นตอน
ผลการวิจัยพบว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมยวดีในภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากผลการเปรียบเทียบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมยวดี
จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลมีความแตกต่างกันทุกด้านอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมยวดีได้แก่ปัจจัยด้านบุคลากรปัจจัยด้านระบบการ
ปฏิบัติงานและปัจจัยด้านโครงสร้างองค์การโดยสามารถอธิบายความแปรปรวนรวมกันได้ร้อยละ 47.10 (R2 =
0.471) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และข้อเสนอแนะคือควรสรรหาและเลือกสรรบุคลากรด้วย
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ความโปร่งใสเป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้เพื่อจะให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถตรงตาม
สายงาน
พันตํารวจโทพิชศาล พันธุ์วัฒนา ได้นําเสนอบทความเรื่องความผูกพันกับองค์การของพนักงาน
สอบสวนหญิงในพื้นที่นครบาลมีเนื้อหาโดยสรุปคือบทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการที่จะ
อยู่กับ องค์ก ารการยอมรับ ค่านิยมองค์ก ารและการยินยอมปฏิบัติตามบรรทัดฐานองค์ก ารของพนัก งาน
สอบสวนหญิง ใช้แนวทางการวิจัย 2 ประเภท (1) เชิง ปริม าณเก็บ ข้อมูล ด้วยแบบสอบถามจากพนัก งาน
สอบสวนหญิง จํานวน 73 รายและ (2) เชิ ง คุณภาพใช้ก ารสัม ภาษณ์เ จาะลึ ก กับ พนัก งานสอบสวนหญิ ง
ผู้บังคับบัญชาของพนักงานสอบสวนหญิงเพื่อเสริมข้อมูลจากการศึกษาเชิงปริมาณให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นผล
การศึกษาพบว่าพนักงานสอบสวนหญิงมีความเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งต่อการปรารถนาเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ
การยินยอมทําตามค่านิยมโดยสมัครใจและการตกลงยอมรับการปฏิบัติด้วยความเต็มใจต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับ
เรื่องประสงค์ทํา งานที่องค์ก ารตลอดไปการปฏิบัติตามส่วนใหญ่แม้ไม่ตรงความคิ ดและการปรับ เปลี่ย น
พฤติกรรมให้กลมกลืนที่พนักงานสอบสวนหญิงไม่ค่อยจะเห็นด้วย
อาจารย์วิชชุพงศ์ วรศาสตร์กุล และอาจารย์ณัฐกร หิรัญโทได้นําเสนอบทความเรื่องวิธีการปักผ้า
ของชาวเขาเผ่าม้งบ้านห้วยทรายเหนือ อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลกมีเนื้อหาโดยสรุปคือบทความนี้มุ่ง
ศึกษาวิธีการปักผ้าของชาวเขาเผ่าม้งบ้านห้วยทรายเหนืออําเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกผู้เขียนได้ใช้ทฤษฎี
ชาติพันธุ์วรรณา (Ethnography) มาอธิบายและนําเสนอข้อมูลเชิงพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)
ในการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่นและการวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการศึกษาต่างๆและ
ที่มาของการปักผ้าชาวเขาเผ่าม้งบ้านห้วยทรายเหนือจากการสัมภาษณ์นางหมีแซ่หว้าได้กล่าวว่าชาวเขาเผ่าม้ง
มีวิธีการปักผ้าอยู่ 3 ประเด็นดังนี้ 1)วิธีการปักผ้าเกิดจากแรงบันดาลใจทางด้านศาสนาและประวัติศาสตร์คือ
การปักผ้าที่เกิดมาจากความเชื่อที่ชาวเขาเผ่าม้งนับถือและตํานานทางประวัติศาสตร์ของชนเผ่าตัวเองเช่นลาย
ปักบันไดฟ้าเป็นลายที่ชาวเขาเผ่าม้งเชื่อว่าสื่อถึงวิญญาณบรรพบุรุษที่ตายไปแล้วจากบนฟ้ามาสู่ลูกหลานของ
ตนเองที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นต้น 2)วิธีการปักผ้าเกิดแรงบันดาลใจจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ 3.วิธีการลาย
ปักที่เกิดจากรูปทรงเลขาคณิตคือลายที่เกิดจากรูปทรงเลขาคณิตในลายนี้จะเป็นลายที่เกิดจากธรรมชาติแต่ว่า
เขาแบ่งตามที่เกิดที่มีลักษณะเป็นภูเขาและพื้นที่ที่อาศัยอยู่เช่นลายปักสี่เหลี่ยมคู่เป็นลายที่มีวิธกี ารปักจากพืน้ ที่
และสื่อถึง การครองคู่ชีวิตที่แต่ง งานแล้วให้อยู่จ นแก่ตายหรือเป็นการช่วยกันของคนในหมู่บ้านและคนใน
หมู่บ้านอื่นๆอีกด้วยดังนั้นการปักผ้าถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาวเขาเผ่าม้งที่มีการดูและรักษาสืบ
ทอดและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเหมาะสมเป็นเวลามาช้านานจนถึงปัจจุบันนี้
อาจารย์อารีรัตน์ แก้วประดิษฐ์ และนางสาวพนิตฐา วงษ์เพชรได้นําเสนอบทความเรื่องบทเรียน
มัลติมีเดียรายวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยใช้แนวคิดการจัดการเรียนรู้ของกานเย
มีเนื้อหาโดยสรุปคืองานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)เพื่อพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย วิชาการสื่อสารข้อมูล
และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เรื่องแบบจําลองเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์
สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ โดยใช้การแนวคิดการจัดการเรียนรู้ของกานเย 2)เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เรื่องแบบจําลองเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการ
เชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยใช้การแนวคิดการจัดการเรียนรู้ของกานเย 3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
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นัก ศึก ษาที่มี ต่อ บทเรี ยนมัล ติมี เ ดี ย เรื่ องแบบจํ าลองเครื อข่ ายคอมพิ วเตอร์แ ละการเชื่อ มต่ อเครื อข่ า ย
คอมพิวเตอร์ โดยใช้ก ารแนวคิดการจัดการเรียนรู้ข องกานเย ดําเนินงานวิจัย โดยใช้ ก ลุ่ม ตัวอย่าง ได้แ ก่
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจํานวน 35 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือก
แบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1)บทเรียนมัลติมิเดีย เรื่องแบบจําลองเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
การเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2)แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนมัลติมิเดีย เรื่องแบบจําลอง
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผลการวิจัยพบว่า 1)บทเรียนมัลติมีเดียทีส่ ร้างขึน้
ตามแนวคิดของกานเย สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและมียืดหยุ่นมากกว่าบทเรียนมัล
ติมิเดียแบบปกติ 2)ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ศึก ษาด้วยบทเรียนมัลติมิเดีย เรื่องแบบจําลอง
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3)ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้งานบทเรียนมัลติมิเดีย
เรื่องแบบจําลองเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อยู่ในระดับ “มาก” ซึ่ง มี
ค่าเฉลีย่ (X) เท่ากับ 4.45 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 0.55
นางสาวบังอร เหล่าปิ่นเพชร และ ดร.ปวิช ผลงามได้นําเสนอบทความเรื่องการศึกษาความพึง
พอใจการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย ของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้า พระยามีเ นื้อหาโดยสรุป คือการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึง พอใจการใช้ร ะบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและ
เปรียบเทียบความพึง พอใจการใช้ ร ะบบสารสนเทศเพื่อการบริห ารมหาวิท ยาลัยของนิสิตและบุคลากร
มหาวิท ยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จ เจ้าพระยา โดยมีป ระชากรที่ใช้ในการวิ จัย คือ บุ คลากรและนิ สิต รวม
ทั้ ง สิ้ น 32,115 คน โดยแบ่ ง ตามเพศ สถานภาพ และระบบสารสนเทศที่ ใ ช้ ง าน โดยสุ่ ม กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
ได้ จํานวน 400 คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูล
ทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม และตอนที่ 2 ความพึ ง พอใจการใช้ ร ะบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห าร
มห า วิ ท ย า ลั ย ขอ งนิ สิ ตแล ะ บุ ค ล า กร ม หา วิ ท ยา ลั ย รา ชภั ฏ บ้ า นส ม เ ด็ จ เ จ้ า พ ร ะย า โ ดย แบ่ ง
ออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการใช้บริการระบบสารสนเทศ ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ และ
ด้านการประมวลผลและความปลอดภัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ ย งเบนมาตรฐานผลการวิ จั ย พบว่ า ความพึ ง พอใจการใช้ ร ะบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห าร
มหาวิ ท ยาลั ย สํ าหรั บ บุ ค ลากรส่ว นใหญ่ เ ป็ น เพศหญิ ง ร้ อ ยละ 55.00 มี ส ถานภาพเป็น เจ้ า หน้ า ที่ ร้ อ ย
ละ 48.30 สําหรับนิสิต/นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 63.90 มีสถานภาพเป็นนิสิต (ภาคปกติ) ร้อย
ละ 67.90 เมื่อพิจารณาในทุกด้านของความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อเปรียบเทียบความพึง พอใจการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
มหาวิทยาลัยของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระหว่างเพศ สถานภาพ และ
ระบบสารสนเทศที่เข้าใช้งาน พบว่า มีความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยในแต่
ละด้านไม่แตกต่างกัน
อาจารย์ ดร.กัมปนาท คูศิริรัตน์ และอาจารย์ ดร.นุช รัตน์ นุชประยูรได้นําเสนอบทความเรื่อง
แนวทางการพัฒนาบทเรียนแสวงรู้เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์มีเนื้อหาโดยสรุปคือ บทความวิชาการนี้มี
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วัตถุประสงค์เพื่อนําเสนอแนวทางการพัฒนาบทเรียนแสวงรู้เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยผู้เขียนได้จดั ทํา
การสังเคราะห์วิเ คราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒ นาบทเรียนแสวงรู้และความคิดสร้างสรรค์โ ดยการจัด
สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ของผู้เรียนและกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการแสวงหาความรู้ที่ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นฐานในการปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนบนแหล่งความรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตออกแบบวางแผนการ
เรียนเพื่อให้ผู้เ รียนสามารถนําทักษะการค้นหาสารสนเทศไปใช้ในการค้นหาข้อมูลที่ผู้สอนจัดไว้ให้และมี
กระบวนการขั้นตอนที่ผู้เรียนมีปฎิสัมพันธ์ร่วมเพื่อช่วยส่ง เสริมขั้นคิดวิเคราะห์สังเคราะห์แก้ไขปัญหาของ
ผู้เรียนเพื่อส่งเสริมบทบาทของการรู้สารสนเทศเพื่อเน้นให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์
อาจารย์สุรศักดิ์ ชะมารัมย์ ได้นําเสนอบทความเรื่อง แนวทางในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐเพื่อนําไปสู่การเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงมีเนื้อหาโดยสรุปคือ บทความฉบับนี้ ผู้เขียน
ต้องการชี้ให้เห็นถึงการบริหารงานภาครัฐที่เปลี่ยนแปลงจากการบริหารงานที่เน้นโครงสร้างองค์การในแนวดิ่ง
มาสู่รูปแบบองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงเป็นประการแรก ประการต่อมาได้อธิบายให้เห็นถึง ความหมาย ความ
เป็นมา และองค์ป ระกอบขององค์ก ารที่มีขีดสมรรถนะสูง ตลอดจนแนวทางสําคัญ ในการขับ เคลื่อนการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐสูอ่ งค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง ซึ่งประกอบด้วย 5 ประการคือ ภาวะผู้นําการ
เปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์กรโครงสร้างและระบบองค์กรพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร และการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และคณะทํางานด้านการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐของหน่วยงานภาครัฐสามารถนําไปปรับใช้ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของหน่วยงาน
ตนไปสู่การเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงที่ประสบผลสําเร็จต่อไป
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การพัฒนาความสามารถในการทดลองโดยการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดทดลองคลื่นนิ่ง
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
The Development of the Ability in Science Experiment of 11th Grade
Students by Learning through the Standing Wave Experimental Package
เฉลิมพลเพชรรักษ์1, ดร.อภิชาติสังข์ทอง2,
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. อมราเขียวรักษา3

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์การวิจัย 1) เพื่อออกแบบและสร้างชุดทดลองคลื่นนิ่งในเส้นเชือกให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาความสามารถในการทดลองของนัก เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยชุด
ทดลองคลื่นนิ่งในเส้นเชือก 3) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วย
ชุดทดลองคลื่นนิ่งในเส้นเชือก 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการทดลองคลื่นนิ่งในเส้นเชือก
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2558 จํานวน 1 ห้องเรียนมีนักเรียน 44 คนโดยการเลือกแบบเจาะจง
ผู้วิจัยจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้หน่วยคลื่นกลประกอบด้วย7แผนใช้เวลาทั้งหมด36
ชั่วโมงโดยให้นักเรียนปฏิบัติการทดลองตามชุดทดลองคลื่นนิ่งที่ออกแบบและสร้างขึ้นแล้วรวบรวมรายงานการ
ทดลองประเมินความสามารถในการทดลองของนักเรียนด้วยแบบประเมินความสามารถในการทดลองและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ด้วยแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้นําคะแนนจากการประเมินมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ที่กําหนดคือร้อยละ60 นักเรียนประเมินความพึงพอใจที่มีต่อชุดการทดลองนําผลการประเมินความพึง
พอใจชุดการทดลองคลื่นนิ่งในเส้นเชือกของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างไปวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติเพื่อศึกษา
ความพึงพอใจต่อชุดการทดลองคลื่นนิ่งในเส้นเชือก
ผลการวิจัยพบว่า1) ประสิทธิภาพของชุดการทดลองคลื่นนิ่งในเส้นเชือกที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพได้
ค่าE1/E2 = 79.25/80.0 เป็นไปตามเกณฑ์80/80 2) ความสามารถในการทดลองของนักเรียนค่าเฉลี่ย3.17
จาก4.00 คิดเป็นร้อยละ79.25 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ60 ที่กําหนด(S.D.= 0.75) 3) ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนเรื่อง
คลื่นนิ่งของนักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย8.0 จากคะแนนเต็ม10.0 คะแนนคิดเป็นร้อยละ80 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ60
ที่กําหนด(S.D.=1.16) 4) ความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดการทดลองคลื่นนิ่งที่สร้างขึ้นมีค่าเฉลี่ย4.28 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
การศึก ษาค้นคว้าด้วยวิธีก ารทดลองนั้นมีความจําเป็นในการเรียนวิท ยาศาสตร์ การทดลองทาง
วิทยาศาสตร์ (Science experiment) เป็นกิจกรรมที่ตอบสนองต่อธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กการทดลอง
ทางวิทยาศาสตร์ช่วยสร้างลักษณะนิสัยการเรียนรู้อย่างมีกระบวนการส่งเสริมให้เด็กคิดอย่างมีระบบและศึกษา
สิ่งต่างๆด้วยการนําเอาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้เป็นสิ่งกระตุ้นพัฒนาการเรียนรู้และส่งเสริม
พัฒนาการทุกด้านของเด็ก(นิติธร, 2557 : 3) สอดคล้องกับแนวคิดของ จอห์น ดิวอี้ (John Dewey) ที่กล่าวว่า
ประสบการณ์สําหรับเด็กเกิดขึ้นได้ต้องใช้ความคิดและการลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆการทดลอง และการ
ค้นพบด้วยตนเอง ทักษะการทดลองเป็นความชํานาญในการจัดกระบวนการปฏิบัติกับตัวแปรต่างๆเพือ่ ทดสอบ
สมมติฐ านที่ เ กิด ขึ้ น โดยเฉพาะวิช าฟิสิ ก ส์ซึ่ ง นัก เรีย นส่ว นใหญ่ คิด ว่ าเป็ นวิ ช าที่ ย ากที่ จ ะเรีย นรู้แ ละการ
จินตนาการให้เห็นภาพที่ชัดเจนและจากประสบการณ์ส อนฟิสิก ส์ของผู้วิจัยพบว่านัก เรียนมีความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนในเรื่องของคลื่นนิ่งจากการถามนักเรียนว่าคลื่นนิ่ง(Standing Wave) คืออะไร นักเรียนส่วนใหญ่
จะตอบว่า คลื่นที่อยู่นิ่งๆ ไม่มีการเคลื่อนที่ แต่ความจริงแล้วคลื่นนิ่ง(Standing Wave) คือปรากฏการณ์การ
แทรกสอด(Interference)ของคลื่น ที่มีลัก ษณะเหมือนกันทุ ก ประการทั้ ง ความถี่ ( Frequency)แอมพลิจู ด
(Amplitude) ความยาวคลื่น(Wave Length) และความเร็ว(Speed)เท่ากัน เคลื่อนที่สวนทางกัน ถ้าบริเวณ
หนึ่งคลื่นรวมกันก็จะรวมกันตลอดและถ้าบริเวณหนึ่งคลื่นหักล้างกันก็จะหักล้างกันตลอดทําให้เกิดตําแหน่งปฏิ
บัพ(Anti Node)และบัพ(Node) อยู่ซ้ําที่เดิมตลอดเวลา(ธรรมสถิต, 2557 : 41) จึงพบว่าเป็นการยากที่จะ
อธิบายการเกิดคลื่นนิ่งให้นักเรียนเข้าใจและเห็นภาพชัดเจนเกี่ยวกับเวลาการสั่นของอนุภาคตัวกลางครบรอบ
เท่ากับเวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ครบหนึ่งลูกคลื่นหรือเรียกว่า คาบ(Period) แอมพลิจูดของคลื่นเป็นสองเท่าของ
แอมพลิจูดคลื่นแต่ละขบวนมารวมกัน
ดังนั้นการเรียนการสอนเรื่องคลื่นนิ่งเป็นเรื่องยากจําเป็นต้องใช้ชุดทดลองเพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นและ
ปฏิบัติจริงจึงจะเข้าใจได้ง่ายขึ้น แต่พบว่าชุดทดลองคลื่นนิ่งบนเส้นเชือกที่ขายในประเทศไทยประมาณร้อยละ
90 ขึ้นไปเป็นเครื่องมือที่ไม่สมบูรณ์ ปรับเปลี่ยนความถี่ไม่ได้ ทําให้ผลที่แสดงจากการทดลองไม่ตรงกับทฤษฎี
(ทนง,2555: 3) ดังนั้นจึงมีผู้พยายามสร้างอุปกรณ์และแบบจําลองการศึกษาคลื่นนิ่งในเส้นเชือกที่ผ่านมาเพื่อ
อธิบายการเกิดคลื่นนิ่งในเส้นเชือกตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่ทาง
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ใช้อยู่คอื ชุดสาธิตคลื่นนิ่งในเส้นเชือกรุ่น H00211 จากบริษัทEIS ชุดคลื่นนิ่ง
ในเส้นเชือกนี้ใช้อุปกรณ์ที่ประกอบด้วยเชือกยาวประมาณ 1 เมตรผูกติดกับเครื่องกําเนิดคลื่นความถี่หนึ่ง
ปลายอีกด้านผูกกับตาชั่งสปริงที่ตรึงแน่นไว้กับที่(ใช้ดึงวัดแรงตึงเชือก)และมีเสกลวัดความยาวคลื่น เมื่อเปิด
สวิตซ์เครื่องกําเนิดคลื่น สังเกตคลื่นที่เกิดขึ้น วัดความยาวคลื่นแล้วเปลี่ยนความตึงเชือกโดยการดึงตาชั่ง
สปริงสังเกตผลที่เกิดขึ้น จากอุปกรณ์ชุดนี้นักเรียนจะได้ความรู้ความเข้าใจดีว่าลักษณะคลื่นนิ่งเกิดจากการ
สะท้อนของคลื่นมาแทรกสอดกันจนเกิดเป็นลูป สามารถหาความยาวคลื่นได้ รู้ความสัมพันธ์ระหว่างความตึง
เชือกกับจํานวนลูป ข้อจํากัดคือไม่ส ามารถวัดทัก ษะการทดลองของนัก เรียนได้เนื่องจากเป็นชุดทดลอง
สําเร็จรูปนักเรียนเพียงเสียบปลั๊กเปิดเครื่องเท่านั้นและอุปกรณ์ชํารุดได้ง่าย ขนาดใหญ่น้ําหนักมาก ขนย้ายไม่
สะดวกและราคายังสูง ซึ่ง ทางโรงเรียนต้องใช้งบประมาณจํานวนมากและบางโรงเรียนอาจจะไม่สามารถ
จัดซื้อได้
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จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยเห็นว่าชุดทดลองมีความสําคัญและมีประโยชน์ต่อการศึกษาเรื่องคลื่นนิ่ง
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ แต่ยังพบข้อจํากัดในการคํานวณหา
ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง ราคายังแพงและสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าผู้วิจัยจึงสนใจที่จะทําการศึกษาและออกแบบสร้าง
ชุดทดลองคลื่นนิ่งในเส้นเชือกเพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้เรื่องคลื่นนิ่ง ขึ้น เพื่อนักเรียนจะได้ฝึก
ทักษะกระบวนการทดลอง ได้ทําการทดลองและวิเคราะห์หาความยาวคลื่น ความถี่ ความสัมพันธ์ของแรงตึง
เชือกกับการเกิดคลื่นนิ่งในเส้นเชือก สามารถแสดงให้เห็นแนวบัพและปฏิบัพได้ชัดเจนและสามารถนําผลการ
ทดลองเปรียบเทียบกับทฤษฎี การคํานวณปริมาณต่างๆ ได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนมัธยมศึกษา
ต่างๆ ที่จะสามารถทําอุปกรณ์ชุดนี้ได้เองเพราะมีราคาถูกหรือสามารถประยุกต์อุปกรณ์ที่มีอยู่แล้วในโรงเรียน
มาใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อออกแบบและสร้างชุดทดลองคลื่นนิ่งในเส้นเชือกให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อศึกษาความสามารถในการทดลองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยชุดทดลองคลื่น
นิ่งในเส้นเชือก
3. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยชุดทดลองคลื่นนิ่ง
ในเส้นเชือก
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการทดลองคลืน่ นิ่งในเส้นเชือก

กรอบแนวคิดในการวิจัย
งานวิจัยเรื่องการพัฒ นาความสามารถในการทดลองโดยการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดทดลองคลื่นนิ่ง
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยนํามากําหนด
เป็นกรอบแนวคิดการวิจัย(Conceptual Framework) ประกอบด้วยตัวแปรต้น (Independent Variables)
ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้ดังนี้
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม
1.ประสิทธิภาพของชุดทดลองคลื่นนิง่ ในเส้นเชือก

การจัดการเรียนรู้ด้วยชุด
ทดลองคลื่นนิ่งในเส้นเชือก

2. ความสามารถในการทดลองเรื่องคลื่นนิ่งของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5

ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นเรื่ องคลื่ นนิ่ง ของนั กเรีย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 5
3.

4.ความพึง พอใจของนั ก เรีย นที่ มีต่ อ ชุ ดทดลองคลื่ นนิ่ ง ใน

วิธีการดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

เส้นเชือก
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1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ศึกษาแผนการเรียน
วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงศึกษาธิการ(สสวท)โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการปีการศึกษา
2558 จํานวน 4 ห้อง มีนักเรียนทั้งหมด 178 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอัสสัมชัญ
สมุทรปราการที่เรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2558 จํานวน 1 ห้อง
มีนักเรียน 44 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย แบบประเมินคุณภาพชุดทดลองคลื่นนิ่งในเส้นเชือกโดย
ผู้เชี่ยวชาญ แบบประเมินความสามารถในการทดลองเรื่องคลื่นนิ่ง แบบประเมินความพึงพอใจชุดทดลองคลื่น
นิ่งในเส้นเชือกของนักเรียน แบบทดสอบผลการเรียนรู้เรื่องคลื่นนิ่ง และชุดการทดลองคลื่นนิ่งในเส้นเชือกที่
ออกแบบและสร้างขึ้นอุปกรณ์การทดลองประกอบด้วย
1. เชือกไส้เทียน

2 เมตร

2. เครื่องชั่งน้ําหนักดิจิตอล

1 เครื่อง

3. รอก

1 อัน

4. ตลับเมตร

1 อัน

5.ขาตั้ง

2 อัน

6. ลูกตุ้มน้ําหนักขนาด 30 กรัม

10 ลูก

7. ไม้บรรทัดเหล็ก ขนาด 15 และ 30 เซนติเมตรอย่างละ

1 อัน

8. มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 9 โวลต์ พร้อมแบตเตอรี่

1 อัน

9. กระดาษกาวสองหน้า

1 ม้วน
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ประกอบเป็นชุดทดลองดังรูป
ไม้บรรทัด

มอเตอร์แบบสั่น

เชือก

รอก

แบตเตอรี่ 9 โวลต์

ขาตั้ง

ลูกตุ้ม

3. วิธกี ารดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
3.1 ผู้วิจัยดําเนินการจัดการเรียนรู้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างจํานวน 44 คน ตามแผนจัดการการ
เรียนรู้ที่เน้นกระบวนการทดลองหน่วยคลื่นกลที่ใช้อยู่ในโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ประกอบด้วย 7 แผน
จัดการเรียนรู้แผนละ 4 ชั่วโมงและแผนที่ 7 มี 12 ชั่วโมง ใช้เวลาทั้งหมด 36 ชั่วโมง
3.2 ให้นักเรียนปฏิบัติการทดลองตามชุดการทดลองคลื่นนิ่งแล้วสังเกตและรวบรวมรายงานการ
ทดลองของนักเรียนเพื่อประเมินการทดลองของนักเรียน
3.3 นําคะแนนจากการประเมินในข้อ 3.2 มาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กําหนดคือ ร้อยละ
80 เพื่อใช้วิเคราะห์ประสิทธิภาพของชุดทดลอง
3.4 ผู้วิจัยประเมินความสามารถในการทดลองของนักเรียนด้วยแบบประเมินความสามารถในการ
ทดลองและทดสอบวัดผลการเรียนรู้เรื่องคลื่นนิ่ง
3.5 นําคะแนนจากการประเมินในข้อ 3.4 มาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กําหนดคือ ร้อยละ 60
3.6 ให้นักเรียนประเมินความพึงพอใจต่อชุดการทดลองคลื่นนิ่ง
3.7 นําผลการประเมินความพึงพอใจชุดทดลองคลื่นนิ่งในเส้นเชือกของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างไป
วิเคราะห์เพื่อหาค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กําหนด
4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลดําเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

ปีที่ 1 ฉบับพิเศษเดือนธันวาคม 2559
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4.1 การวิเคราะห์หาคุณภาพชุดทดลองและใบกิจกรรมโดยผู้วิจัย
1) ตรวจสอบคุณภาพของชุดทดลองคลื่นนิ่งในเส้นเชือกที่ส ร้างขึ้น โดยการแบ่งการทดสอบเป็น 4
ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 นําชุดทดลองคลื่นนิ่ง ในเส้นเชือกที่ส ร้างขึ้นมาทําการทดลองตอนที่ 1 แล้วหา
ค่าความถี่ของคลื่นนิ่งในเส้นเชือก
ส่วนที่ 2 นําชุดทดลองคลื่นนิ่ง ในเส้นเชือกที่ส ร้างขึ้นมาทําการทดลองตอนที่ 2 แล้วหา
ค่าความถี่ของคลื่นนิ่งในเส้นเชือก
ส่วนที่ 3 นําผลการทดลองจากทั้งสองส่วนแรกมาเปรียบเทียบกัน โดยผลการเปรียบเทียบ
ต้องมีร้อยละความแตกต่างไม่เกินร้อยละ 5
ส่วนที่ 4 จากผลการทดลองนําข้อมูลมาหาค่าอัตราเร็วคลื่นและความถี่คลื่นบนเส้นเชือกจาก
2 วิธีแล้วนําค่ามาเปรียบเทียบกัน โดยอัตราเร็วและความถี่คลื่นบนเส้นเชือกจากทั้ง 2 วิธีต้องมีค่าใกล้เคียงกัน
4.2 การวิเคราะห์การประเมินคุณภาพชุดทดลองคลื่นนิ่งในเส้นเชือก
1) การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบคุณภาพของชุดทดลองคลื่นนิ่ง ในเส้นเชือกที่สร้างขึ้นทํา
โดยนําคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 3ท่านมาหาค่าเฉลี่ย( ̅ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) การ
คํานวณค่าเฉลี่ยดังกล่าวประเมินจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญใน 4 ด้านโดยความหมายของการประเมิน
คุณภาพที่สอดคล้องกับคะแนนเฉลี่ยเป็นดังนี้
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
หาประสิทธิภาพของชุดการทดลองโดยใช้เกณฑ์ E1/E2 เกณฑ์ที่ใช้คือ 80/80 โดยใช้เกณฑ์
ตามชัยยงค์พรหมวงศ์(2556 : 11) เกณฑ์ประสิทธิภาพของชุดทดลองทีผ่ ลิตได้นั้นกําหนดไว้ 3 ระดับ
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1) สูงกว่าเกณฑ์เมือ่ ประสิทธิภาพของชุดทดลองสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้มีค่าเกินร้อยละ2.5ขึ้นไป
2) เท่ากับเกณฑ์เมื่อประสิทธิภาพของชุดทดลองเท่ากับหรือสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ไม่เกินร้อยละ2.5
3) ต่ํากว่าเกณฑ์เมื่อประสิทธิภาพของชุดทดลองต่ํากว่าเกณฑ์แต่ไม่ต่ํากว่าร้อยละ2.5 ถือว่า
ยังมีประสิทธิภาพที่ยอมรับได้
4.4 การวิเคราะห์การประเมินความสามารถในการทดลองเรื่องคลื่นนิ่ง
1) นําคะแนนการประเมินความสามารถในการทดลองของนักเรียน 44 คน มาหาค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2) นําคะแนนเฉลี่ยมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์โดยกําหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการแปลความหมายของการ
ประเมินความสามารถในการทดลองเรื่องคลื่นนิ่งออกเป็น 4 ระดับ ตามสมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์ แล้วเทียบเป็น
คะแนนร้อยละ ตามเกณฑ์ประเมินของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการโดยนักเรียนต้องได้คะแนนร้อยละ 60
ขึ้นไป หรือคะแนนเฉลี่ย 2.4 ขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 4 คะแนน
4.5 การวิเคราะห์ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
1) หลังจากจัดการเรียนรู้เรื่องคลื่นนิ่งโดยใช้ชุดทดลองที่จัดทําขึ้นแล้วให้นักเรียนทําแบบทดสอบ
วัดผลการเรียนรู้จํานวน 10 ข้อ 10 คะแนน
2) เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนเป็น 100 คะแนน และแปลความหมายการให้ระดับผล
การเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ในการตัดสินเพื่อให้ระดับผลสัมฤทธิ์การเรียน
โดยใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนเป็น 8 ระดับ ดังนี้
ผลสัมฤทธิ์การเรียนต่ํากว่าเกณฑ์ขั้นต่ํา
ผลสัมฤทธิ์การเรียนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ําที่กําหนด
ผลสัมฤทธิ์การเรียนพอใช้
ผลสัมฤทธิ์การเรียนน่าพอใจ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนค่อนข้างดี
ผลสัมฤทธิ์การเรียนดี
ผลสัมฤทธิ์การเรียนดีมาก
ผลสัมฤทธิ์การเรียนดีเยี่ยม

ได้คะแนนต่ํากว่าร้อยละ
ได้คะแนนร้อยละ
ได้คะแนนร้อยละ
ได้คะแนนร้อยละ
ได้คะแนนร้อยละ
ได้คะแนนร้อยละ
ได้คะแนนร้อยละ
ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ

50
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80 ขึ้นไป

4.6 การวิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจชุดทดลองคลื่นนิ่งในเส้นเชือกของนักเรียน
1) นําคะแนนการประเมินความพึงพอใจชุดทดลองคลื่นนิ่งในเส้นเชือกของนักเรียน 44 คน มา
หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน กําหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการแปลความหมายของการประเมินคุณภาพชุด
ทดลองคลื่นนิ่งในเส้นเชือกออกเป็น 5 ระดับตามปรียา อนุพงษ์องอาจ(2554) ดังนี้
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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

ปรับปรุง

คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.49 แสดงว่ามีความพึงพอใจระดับ

ใช้ไม่ได้

4.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
เมื่อรวบรวมข้อมูลจากผลการทดลองและแบบสอบถามมาได้แล้วผู้วิจัยนํามาวิเคราะห์ผลดังนี้
1) ข้อมูลจากแบบประเมินคุณภาพชุดการทดลองนํามาวิเคราะห์ผลวิเคราะห์การประเมิน
คุณภาพของชุดทดลองคลื่นนิ่งในเส้นเชือกจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพทั่วไปลักษณะการใช้
งาน การจัดสร้างการบํารุงรักษาและการซ่อมแซมและความเหมาะสมในการนําไปใช้ประกอบการเรียนการ
สอน จากมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) โดยใช้วิธีหาค่าเฉลี่ย(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)
และสรุปเกณฑ์การให้คะแนนโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS
2) คํานวณหาประสิทธิภาพในการหาประสิทธิภาพของชุด ทดลองโดยใช้เกณฑ์ E1/E2เป็น
วิธีการที่สามารถชี้วัดประสิทธิภาพของชุดทดลองได้โดยใช้สูตรต่อไปนี้

E1 =

โดย

∑X

1

NxA

x100

E1คือ คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละจากการปฏิบัติการทดลองระหว่างเรียน
∑X1คือ คะแนนรวมของผู้เรียนจากการปฏิบัติการทดลองระหว่างเรียน
A คือคะแนนเต็มของการปฏิบัตกิ ารทดลอง
N คือจํานวนผูเ้ รียน
E2 =

∑

X2

NxB

x100
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E2คือ คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละจากการทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้หลัง เรียน
∑X2 คือคะแนนรวมของผู้เรียนจากการทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้
B
N

คือ คะแนนเต็มของการสอบวัดผลการเรียนรู้
คือ จํานวนผู้เรียน

3) ข้อมูลจากแบบประเมินความสามารถในการทดลองนํามาวิเคราะห์ผล วิเคราะห์การ
ประเมินความสามารถในการทดลองเรื่องคลื่นนิ่งของนักเรียนเกี่ยวกับการวางแผนการทดลอง การ
ปฏิบัติการทดลองและการนําเสนอ จากมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) โดยใช้วิธีหาค่าเฉลี่ย
(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) และสรุปเกณฑ์การให้คะแนนเป็นร้อยละโดยใช้โปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS
คะแนนร้อยละ =
โดยที่ ∑
N

∑

× 100

= คะแนนเฉลี่ย
= คะแนนเต็ม

4)ข้อมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจชุดการทดลองคลื่นนิ่งในเส้นเชือกนํามาวิเคราะห์ผล
วิเ คราะห์ก ารประเมิน ความพึง พอใจของชุดทดลองคลื่นนิ่ง ในเส้นเชือกจากนัก เรียนเกี่ยวกับ ลักษณะทาง
กายภาพและการนําไปใช้ จากมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) โดยใช้วิธีหาค่าเฉลี่ย(Mean) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) และสรุปเกณฑ์การให้คะแนนโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS

ผลการวิจัย
1. ประสิทธิภาพของชุดทดลองคลื่นนิ่งในเส้นเชือกที่สร้างขึ้นจากการตรวจสอบประสิทธิภาพของ
ชุดทดลองคลื่นนิ่งในเส้นเชือกที่สร้างขึ้นสรุป ได้ว่าชุดทดลองคลื่นนิ่ง ในเส้นเชือกที่ สร้างขึ้นมีป ระสิทธิภาพ
สามารถใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนคลื่นนิ่งในเส้นเชือกในโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการได้เนื่องจากได้ค่า
E1 = 79.25 ซึ่งต่ํากว่าเกณฑ์ร้อยละ0.75แต่ยังไม่ต่ํากว่าร้อยละ2.5 ถือว่ายังมีประสิทธิภาพที่ยอมรับได้และหา
ค่า E2 = 80.00 ซึ่งเท่ากับเกณฑ์ที่กําหนด ดังนั้นได้ค่า E1/E2 = 79.25/80.00 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80
2. ความสามารถในการทดลองเรื่องคลื่นนิ่งของนักเรียน
ความสามารถในการทดลองเรื่องคลื่นนิ่ง ของนัก เรียนที่เ รียนโดยใช้ชุดการทดลองโดยมีผ ลสรุปคือ
ความสามารถในการทดลองเรื่องคลื่นนิ่งของนัก เรียนทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ด้านการวางแผนการทดลอง การ

ปีที่ 1 ฉบับพิเศษเดือนธันวาคม 2559
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ปฏิบัติการทดลองและการนําเสนอ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 3.17 จาก 4.00 คิดเป็นร้อยละ 79.25 สูงกว่าเกณฑ์
ที่กําหนดไว้ที่ร้อยละ 60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75 ซึ่งอยู่ในระดับดี
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องคลื่นนิ่งของนักเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเรื่องคลื่นนิ่งของนักเรียนหลังจากได้รับการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ชดุ
ทดลองคลื่นนิ่งแล้วเมื่อพิจารณาจากผลการทดสอบวัดผลการเรียนรู้ได้ผลสรุป คือ คะแนนเฉลี่ย 8.00 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 80.00 สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ที่ร้อยละ 60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.16 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับดีมาก
4. ความพึงพอใจต่อชุดการทดลองคลื่นนิ่งในเส้นเชือกที่สร้างขึ้นโดยนักเรียนกลุ่มทดลอง
ความพึงพอใจของนักเรียนที่ใช้ชุดทดลองคลื่นนิ่งในเส้นเชือกที่สร้างขึ้นทั้ง 2 ด้าน ได้แก่ด้านลักษณะ
ทางกายภาพและการนําไปใช้งานโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.28 จาก 5.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54 ซึ่งมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับดี

อภิปรายผล
ผลการวิจัยพัฒนาความสามารถในการทดลองโดยการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดทดลองคลื่น นิ่งสําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท5ี่ สามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ดังนี้
1. ด้านประสิทธิภาพของชุดทดลองคลื่นนิ่งในเส้นเชือก
จากผลการวิจัยเพื่อออกแบบและสร้างชุดทดลองคลื่นนิ่งในเส้นเชือกให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
80/80พบว่าชุดทดลองคลื่นนิ่งในเส้นเชือกที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ เนื่องจากได้ค่า E1/E2 =
79.25/80.00 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ทั้งนี้เพราะว่า ชุดทดลอง สามารถสร้างได้ง่ายโดยนักเรียนเห็นผล
การทดลองที่ชัดเจนสามารถทําให้เกิดคลื่นนิ่งในเส้นเชือกอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ลูป ถึง 6 ลูป การทดลองหาค่า
ต่างๆ ที่ต้องการวัดได้ ผลการวัดมีความถูกต้องเชื่อถือได้สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ทะนง อัครธีรานนท์
(2555 : บทคัดย่อ) ทําวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดทดลองคลื่นนิ่งบนเส้นเชือกประสิทธิภาพสูงสําหรับทําปฏิบัติการ
และการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์เรื่องคลื่นที่สามารถแสดงวงปิดของคลื่นนิ่งบนเส้นเชือกได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่
1วงถึง 8 วง และ ชุดการทดลองที่สร้างขึ้นยังทําให้นักเรียนสามารถออกแบบการทดลองเพื่อหาความสัมพันธ์
ต่างๆ ได้หลากหลายทําให้เข้าใจคลื่นนิ่งยิ่งขึ้นส่งผลให้ทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ได้คะแนนสูงขึ้น
2. ด้านส่งเสริมความสามารถในการทดลองของนักเรียน
จากผลการวิจัยเพื่อศึกษาความสามารถในการทดลองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยชุด
ทดลองคลื่นนิง่ ในเส้นเชือกพบว่าความสามารถในการทดลองของนักเรียนเฉลี่ยร้อยละ 79.25 สูงกว่าเกณฑ์ที่
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กําหนดซึ่งอยู่ในระดับดี สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ทั้งนี้เพราะว่า ชุดทดลองที่สร้างขึ้น ผู้วิจัยได้เลือกใช้ขา
ตั้งซึ่งมีใช้อยู่แล้วในห้องทดลองประกอบเป็นโครงสร้างได้ง่ายจึงทําให้ชุดทดลองสร้างได้ง่ายมาก เครื่องสั่นที่ทํา
จากมอเตอร์แบบสั่นติดกับไม้บรรทัดอลูมิเนียมโดยใช้กระดาษกาวสองหน้า จะเป็นเครื่องสั่นอย่างดีทําได้อย่าง
ง่ายและปรับความถี่การสั่นโดยการเปลี่ยนขนาดความยาวของไม้บรรทัดที่ติดกับมอเตอร์ทําให้นักเรียนสามารถ
สร้างอุปกรณ์การทดลองด้วยตนเอง เป็นการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองทุกขั้นตอนการทดลองและกล้าที่จะใช้
อุปกรณ์การทดลองไม่กลัวความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับ ชุดทดลองเพราะเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นสามารถ
ซ่อมบํารุงได้ง่ายในราคาถูกและหาซื้อได้ทั่วไป
3. ด้านส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูข้ องนักเรียน
จากผลการวิจัยเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยชุด
ทดลองคลื่นนิ่งในเส้นเชือกพบว่าผลการทดสอบวัดผลการเรียนรู้ของนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 8.00 คะแนน สูง
กว่าเกณฑ์ที่กําหนดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีมาก สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ทั้งนี้เพราะว่า การที่
ชุดทดลองคลื่นนิ่งในเส้นเชือกที่สร้างขึ้นได้รับการออกแบบมาสามารถสร้างขึ้นมาอย่างง่ายๆ อุปกรณ์หาได้
ทั่วไปแต่มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับที่ขาย ทําให้ผู้เรียนสามารถใช้งานชุดทดลองคลื่นนิ่งในเส้นเชือกที่สร้างขึ้น
ได้ง่ายและออกแบบและสร้างเองได้ตามที่ตนเองสนใจและออกแบบการทดลองได้ห ลากหลายส่ง เสริ ม
กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนเป็นอย่างดีทําให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับคลื่นนิ่งมากขึ้น ดังนั้นชุด
ทดลองจึงเป็นสื่อที่ส่ง เสริมการเรียนรู้ของผู้เ รียนได้ดีม ากทําให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความสามารถในการ
ทดลองและความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นจึงส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น ดังนั้นสรุปได้ว่า ชุดทดลอง
หรือสื่อการสอนช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนดีขึ้นสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ธวัชชัยสุวรรณวงศ์
(2555 : บทคัดย่อ) ทําการวิจัยเรื่องความสามารถในการสื่อสารและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่อง
ของไหลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้เลิร์นนิงอ็อบเจกต์พบว่า นักเรียนที่ได้รับการเสริมความรู้วิชา
ฟิสิกส์เรื่องของไหลโดยใช้เลิร์นนิงอ็อบเจกต์มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์เรื่องของไหลหลังการ
จัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.01 สายฝนพูลผล(2553 : บทคัดย่อ)
ทําการวิจัยการพัฒนาชุดทดลองเรื่องคลื่นเสียงสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นหลังจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดทดลองเรื่องคลื่นเสียงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
สุรชัยนพรัตน์แจ่มจํารัสและคณะ(2555: บทคัดย่อ)ทําการวิจัยเรื่องการแก้ไขความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในเรื่อง
คลื่นเสียงภายในหลอดกําทอนพบว่า ชุดทดลองเรื่องการกําทอนในหลอดปลายปิดทําให้นักเรียนที่มคี วามเข้าใจ
ที่คลาดเคลื่อนมีจํา นวนลดลงเอกจิต คุ้ม วงศ์ และคณะ(2555: บทคัดย่อ)ทําการวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการ
แก้ปัญหาการเรียนของนักศึกษาเรื่องคลื่นนิ่ง(Standing Wave)ในรายวิชาสนามแม่เหล็กไฟฟ้าสาขาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน นครราชสีมา ผลวิจัยพบว่านักศึกษามีความเข้าใจเรื่องคลื่นนิ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ95
4. ด้านความพึงพอใจต่อชุดทดลองของนักเรียน
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จากผลการวิจัยเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการทดลองคลื่นนิ่งในเส้นเชือกพบว่า
ความพึงพอใจของนักเรียนที่ใช้ชุดทดลองคลื่นนิ่ง ในเส้นเชือกที่ส ร้างขึ้นทั้ง 2 ด้าน ได้แก่ด้านลักษณะทาง
กายภาพและการนํ าไปใช้ง านโดยภาพรวมมีค่ าเฉลี่ย 4.28 จาก 5.00 ซึ่ง มีค วามพึง พอใจอยู่ ในระดับ ดี
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ทั้งนี้เพราะว่า เป็นชุดทดลองที่แปลกใหม่เมื่อนักเรียนได้ใช้ชุดการทดลองคลืน่ นิง่
ในเส้นเชือกนักเรียนมีความกล้าที่จะใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทดลองที่กําหนดให้และมีความสุขในการทดลอง
เพราะไม่ต้องกังวลว่าอุปกรณ์จะชํารุดเนื่องจากเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นสามารถซ่อมบํารุงได้ในราคาถูกและ
หาซื้อได้ทั่วไปส่งผลให้นักเรียนชอบการทดลองมากขึ้นเพราะชุดทดลองสามารถตอบสนองความต้องการของ
นักเรียนได้ ทําให้นักเรียนมีความรู้สึกชอบและให้การยอมรับต่อชุดทดลองสอดคล้องกับแนวคิดของ กชกรเป้า
สุวรรณและคณะ(2550 : 13) ความพึงพอใจเป็นสิ่งที่เป็นไปตามความต้องการอุทัยพรรณสุดใจ(2545 : 7)
ความพึงพอใจ เป็นความรู้สึก รักชอบ ยินดี เต็มใจหรือมีเจตคติที่ดีของบุคคลต่ อสิ่งใดสิ่งหนึ่งBenjamin B.
Wolman. (1973 : 3) ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกมีความสุขเมื่อเราได้รับผลสําเร็จตามจุดมุ่งหมาย (Goal)
ความต้องการ(Wants) และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปรียาอนุพงษ์องอาจ(2554: บทคัดย่อ) ทําการวิจัย
ออกแบบและพัฒนาชุดทดลองเรื่องการกําทอนของคลื่นในท่ออากาศโดยอาศัยหลักการทางฟิสิกส์และทาง
อิเล็กทรอนิกส์พบว่า ระดับความพึงพอใจต่อชุดทดลองเรื่องการกําทอนของคลื่นในท่ออากาศมีค่าเท่ากับ 4.24
ส่วนเบี่ยงเบนมาตฐาน0.719 แสดงว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อการใช้ชุดทดลองนี้อยู่ในระดับพึงพอใจมาก
สายฝนพูล ผล(2553 : บทคัดย่อ ) ทําการวิจัย การพัฒ นาชุดทดลองเรื่องคลื่นเสียงสําหรับ นัก เรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 5พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดการทดลองอยู่ในระดับดี

ข้อเสนอแนะ
จากการทําวิจัยการพัฒนาความสามารถในการทดลองโดยการจัดการเรียนรู้ ด้วยชุดทดลองคลื่นนิ่ง
สําหรับ นัก เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยมีก ารออกแบบและสร้างชุดทดลองคลื่นนิ่ง ในเส้นเชือกได้มี
ข้อเสนอแนะแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ
1. ข้อเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช้
เพื่อให้นําผลการวิจัยครั้งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้เรื่องคลื่นนิ่งควรปฏิบัติดังนี้
1) ประสิทธิภาพของชุดทดลองจะสูงหรือต่ํากว่าเกณฑ์ที่กําหนดไม่ได้ขึ้นอยู่กับชุดทดลองนี้เพียง
อย่างเดียวหากแต่ขึ้นอยู่กับตัวผู้สอนด้วยดังนั้นในกรณีที่ครูผู้สอนจะนําชุดทดลองไปใช้จะต้องเข้าใจเนื้อหา
เกี่ยวกับคลื่นกลและความถี่ธรรมชาติรวมทั้งการเกิดคลื่นนิ่งที่จะทําการสอนเป็นอย่างดีทั้งนี้เพื่อจะอธิบาย
คําถามนักเรียนเมื่อเกิดเห็นผลการทดลองที่ต่างออกไปจะทําให้การสอนเกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น
2) ก่อนใช้ชุดทดลองนีผ้ ู้สอนควรจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับสมบัติของคลื่นกลและทฤษฏี
เบื้องต้น เกี่ยวกับ คลื่ นนิ่ง ก่อนทํา การทดลอง เพื่ อให้ นั ก เรี ยนได้ใช้ ความรู้และความเข้าใจจากการเรีย น
ภาคทฤษฎีมาคิดแก้ปัญหาต่างๆจากใบกิจกรรมการทดลอง
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3) ผู้สอนต้องทําการวางแผนในการใช้ระยะเวลาให้นักเรียนทําการทดลองจากใบกิจกรรมการ
ทดลองให้เหมาะสมเพื่อให้นักเรียนได้ใช้ความรู้และความเข้าใจจากการเรียนภาคทฤษฎีมาคิดแก้ปัญหาต่างๆ
จากใบกิจกรรมการทดลองโดยผู้สอนมีหน้าที่ตรวจสอบและปรับ ความรู้ของนัก เรียนเพื่อให้นัก เรียนบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้เพราะการทดลองแต่ละตอนต้องใช้เวลาอย่างน้อย2 คาบเรียน
4) การสร้างชุดทดลองคลื่นนิ่งในเส้นเชือกนี้ต้องใช้ขาตั้งในการเป็นฐานเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของฐานควรใช้
เทปกาวตรึงขาตั้งไว้ไม่ให้เกิดการสั่นเพราะจะทําให้การทดลองคลาดเคลื่อนได้
2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป
ชุดทดลองคลื่นนิ่งในเส้นเชือกที่สร้างขึ้นครั้งนี้ มีคุณภาพและประสิทธิภาพเท่าเทียมกับชุดทดลองที่
สั่งซื้อจากที่อื่น แต่ชุดทดลองคลื่นนิ่งในเส้นเชือกที่สร้างขึ้นควรได้รับการพัฒนาให้มีความสมบูรณ์มากยิง่ ขึน้ โดย
อาจวิจัยพัฒนาในด้านต่อไปนี้
1) พัฒนาการติดตั้งเครื่องสั่นให้ปรับเปลี่ยนความถี่ได้ง่ายมีความต่อเนื่องและอ่านค่าได้โดยตรงและ
กําจัดความคลาดเคลื่อนในการสั่นของไม้บรรทัดเพื่อให้สามารถทําการทดลองได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น
2) วิจัยและพัฒนาต่อยอดให้สามารถประยุกต์ใช้ชุดการทดลองคลื่นนิ่งได้หลากหลายยิ่งขึ้นเช่น ใช้
ระบบการสั่นไปประกอบเป็นถาดคลื่นเพื่อศึกษาสมบัติของคลื่นผิวน้ําได้
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ปัจจัยการบริหารที่สง่ ผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลตําบล
ในเขตอําเภอเมยวดีจังหวัดร้อยเอ็ด
Administrative Factors Affecting Human Resources Development of
Sub-district Municipalities in Moei Wadi District, Roi Et Province
นายเอกลักษณ์คนยัง,1นายสุรศักดิช์ ะมารัมย์,2

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือเพื่อศึกษาระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เปรียบเทียบการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ปัจ จัยการบริหารที่ส่งผลต่อการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์และข้อเสนอแนะแนวทางในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีกลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรสังกัดเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมยวดีจังหวัดร้อยเอ็ด
จํานวน 152 คนคํานวณจากสูตรทาโร่ยามาเน่ที่ระดับ ความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 เครื่องมือที่ในการวิจัยคือ
แบบสอบถามสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าร้อยละค่าเฉลี่ยค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบค่าทีการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุแบบขั้นตอน
ผลการวิจัยพบว่าการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมยวดีในภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากผลการเปรียบเทียบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมยวดี
จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลมีความแตกต่างกันทุกด้านอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมยวดีได้แก่ปัจจัยด้านบุคลากรปัจจัยด้านระบบการ
ปฏิบัติงานและปัจจัยด้านโครงสร้างองค์การโดยสามารถอธิบายความแปรปรวนรวมกันได้ร้อยละ 47.10 (R2 =
0.471) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และข้อเสนอแนะคือควรสรรหาและเลือกสรรบุคลากรด้วย
ความโปร่งใสเป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้เพื่อจะให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงตาม
สายงาน
คําสําคัญ: ปัจจัยการบริหาร/ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์/ เทศบาลตําบล

1
2

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์คณะนิติรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
อาจารย์ประจําสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์คณะนิติรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
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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
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 ที่ได้มีการบัญญัติให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีอิส ระในการปกครองและการบริหารงานรวมตลอดทั้ง มีก ารถ่ายโอนอํานาจการจัดบริก าร
สาธารณะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันซึ่งประกอบไปด้วยเทศบาล
(เทศบาลตําบลเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร) องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
(อบจ.) กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยามีบทบาทสําคัญ และมีภารกิจมากมายในการพัฒ นาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นในพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบโดยเป็นการดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะ
ในรูป แบบต่างๆอย่างน้อย 6 ด้านอันได้แก่ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านงานส่งเสริม คุณภาพชีวิตด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม
และการท่ อ งเที่ ย วด้ า นการบริ ห ารจั ด การและการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ สิ่ ง แวดล้ อ มและด้ า น
ศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อทําให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีมีสุขภาพดีและมี
ความสุข
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เทศบาลตําบลถือได้ว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสําหรับเมืองขนาดเล็กที่มีความสําคัญมากขึน้ ใน
ปัจจุบัน (วิชชุก รนาคธน, 2550: 159) ซึ่งนอกจากจะมีการดําเนินงานจัดทําบริการสาธารณะในรูป แบบ
ดัง กล่าวข้างต้นแล้วนั้นยัง มีอํานาจหน้าที่ที่ต้องดําเนินงานตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 แก้ไข
เพิ่มเติมพ.ศ. 2543 ได้แก่ 1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 2) ให้มีและบํารุงทางบกและทางน้ํา 3)
รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 4) ป้องกัน
และระงับโรคติดต่อ 5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 7) ส่งเสริมการพัฒนา
สตรีเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและผู้พิการ 8) บํารุงศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่นและ9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาลอีกด้วย
การดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะในรูปแบบดังกล่าวให้บรรลุผลสําเร็จจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่
เทศบาลตําบลจะต้องมุ่งเน้นให้ความสําคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นทรัพยากรทางการบริหารที่มี
ความสําคัญอย่างมากในอันที่จะช่วยให้การดําเนินงานหรือการขับเคลื่อนภารกิจด้านต่างๆบรรลุผลสําเร็จทั้งนี้
เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์มีสภาวะจิตใจสามารถพัฒนาความรู้ทักษะและความสามารถให้มีสมรรถนะสูงอันจะ
ส่งผลให้องค์การประสบผลสําเร็จได้ (สุรศักดิ์ชะมารัมย์, 2558: 36-37)สอดรับกับระวิวรรณสัมฤทธิ์ (2556:
31) ที่ส ะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานที่มีบุคลากรที่ดีมีศัก ยภาพในการปฏิบัติงานสูง จะส่ง ผลต่อการประสบ
ความสําเร็จในการปฏิบัติงานมากนอกจากนี้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะทําให้เกิดการเรียนรู้และสร้างสรรค์
นวัตกรรมองค์การวิธีการปฏิบัติของการบริหารทรัพยากรมนุษย์เช่นการฝึกอบรมการจูงใจและการประเมินผล
และการควบคุมที่มีประสิท ธิผ ลเป็นปัจ จัยที่มีความสําคัญ ต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมเนื่องจากพนั ก งาน
สามารถหาความรู้ใหม่ๆได้อย่างรวดเร็วและสามารถพัฒนาสมรรถนะ
ด้านนวัตกรรมได้มากขึ้น
ผ่ า น ท า ง ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม ( พ ยั ต วุ ฒิ ร ง ค์ ,
2559: 19)
แต่จากผลการศึกษาเกี่ยวกับประเด็นการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในช่วงเวลาที่ผ่านมากลับพบว่าการบริหารทรัพยากรบุคคลยังมีการใช้ระบบอุปถัมภ์อยู่ในบางแห่ง
การจัดหาทรัพยากรบุคคลการให้รางวัลทรัพยากรบุคคลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลการธํารงรักษาและป้องกัน
ทรัพยากรบุคคลยังขาดกลไกและเครื่องมืออย่างดีพอจึงส่งผลให้้บุคลากรมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน
ยังไม่ดีพอและยังไม่สอดคล้องต่อหลักธรรมาภิบาล (Good Governance: GG) (เสน่ห์จุ้ยโต, 2553: 35-36) ใน
ทํานองเดียวกันผลงานวิจัยของบังอรบรรเทา (2558: 284) ก็พบว่าโครงสร้างและระบบการบริหารงานบุคคล
ท้องถิ่นพบปัญหาหลายประการประกอบด้วย 1) โครงสร้างการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นขาดความเป็นเอกภาพ
2) การบริหารงานบุคคลท้องถิ่นให้อํานาจแก่ผู้บริหารท้องถิ่นมากเกินไป 3) กระบวนการบริหารงานบุคคลของ
ท้องถิ่นมีความซับซ้อนและล่าช้า 4) พนักงานท้องถิ่นถูกปิดกั้นความก้าวหน้า 5) การบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่นไม่ส ามารถจูง ใจให้คนเข้ามาทํางานและ 6) ความไม่ชัดเจนของหลัก เกณฑ์เ กี่ยวกับกระบวนการ
บริห ารงานบุคคลท้องถิ่นกล่าวได้ว่าปัญ หาต่างๆข้างต้นนั้นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าประเด็นการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
อย่างไรก็ตามการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลตําบลจะประสบความสําเร็จมากน้อยเพียงใดนัน้
จําเป็นต้องอาศัยปัจจัยการบริหารส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติงานของบุคลากรได้เ ป็นอย่างดีก ล่าวอีก นัยหนึ่ง คือความสําเร็จ หรือความล้มเหลวขององค์ก าร
ย่อมขึ้นอยู่กับ ปัจ จั ยการบริห ารเป็ นสําคัญ เพราะปัจ จัยการบริห ารจะเป็นเครื่องมือสํ าคัญ ในการพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ขององค์การให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพสูงในขณะเดียวกันก็จะส่งผลให้องค์การเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนสอดคล้องกับงานวิจัยของธณัฐพลชอุ่ม (2558: 137) ที่
พบว่าปัจจัยสําคัญที่สามารถอธิบายประสิทธิผลการบริหารจัดการเทศบาลตําบลในเขตภาคกลางของประเทศ
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ไทยจะประกอบด้วยทรัพยากรการบริหารวัฒนธรรมองค์การการมีส่วนร่วมและสมรรถนะ/ความสามารถ
ทางการบริหารอย่างไรก็ตามปัจจัยการบริหารที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะประกอบด้วย
ปัจจัยด้านกลยุทธ์ขององค์การปัจจัยด้านโครงสร้างองค์การปัจจัยด้านระบบการปฏิบัติงานปัจจัยด้านบุคลากร
ปัจจัยด้านทักษะความรู้ความสามารถปัจจัยด้านรูปแบบการบริหารจัดการและปัจจัยด้านค่านิยมร่วม (Peter
& Watermam, 1982: 10)
ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงสนใจที่จะศึกษาถึงปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
เทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมยวดีจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งผลจากการศึกษาครั้งนี้คาดหวังว่าจะเป็นข้อมูลสารสนเทศ
ให้แก่ผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมยวดี
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
จัง หวัดร้อยเอ็ดจํานวน 4 แห่ง คือเทศบาลตําบลเมยวดีเ ทศบาลตําบลชุมพรเทศบาลตําบลชมสะอาดและ
เทศบาลตําบลบุ่งเลิศ (ข้อมูลจากเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมยวดีจังหวัดร้อยเอ็ดณเดือนกรกฎาคม 2558)
โดยมีกลุ่มตัวอย่างจํานวน 152 คนกําหนดขนาดโดยใช้สูตรทาโร่ยามาเน่ (Taro Yamane) (Taro Yamane,
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1973: 125) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และทําการสุ่มตัวอย่างโดยใช้การสุ่มแบบชั้นภูมิอย่างเป็นสัดส่วน
(Proportional Stratified Random Sampling)
2. เครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม (Questionnaires) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สร้างขึ้นจากการ
ประมวลแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อนําไปใช้ในการสอบถามความคิดเห็นของบุคลากร
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยซึ่งแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ตอนคือ
ตอนที่ 1ข้อมูล ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ
(Check-List) มีข้อคําถามจํานวน 6 ข้อ
ตอนที่ 2เป็นข้อคําถามเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมยวดี
จังหวัดร้อยเอ็ดลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับได้แก่มากที่สุด
มากปานกลางน้อยและน้อยที่สุดมีข้อคําถามจํานวน 33 ข้อ
ตอนที่ 3เป็นข้อคําถามเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารที่มีผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาล
ตําบลในเขตอําเภอเมยวดีจังหวัดร้อยเอ็ดลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดับได้แก่มากที่สุดมากปานกลางน้อยและน้อยที่สุดมีข้อคําถามจํานวน 39 ข้อ
ตอนที่ 4เป็นข้อคําถามเกี่ยวกับ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะแนวทางต่อการพัฒ นาทรัพยากร
มนุษย์ของเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมยวดีจังหวัดร้อยเอ็ดลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด (Open
- ended question) มีข้อคําถามจํานวน 2 ข้อ
ทั้งนี้ได้นําแบบสอบถามที่ปรับ ปรุงแก้ไขจากผู้เ ชี่ยวชาญแล้วไปทดลองใช้กับบุคลากรของเทศบาล
ตําบลในเขตอําเภอเมยวดีจังหวัดร้อยเอ็ดที่ไม่ได้เป็นกลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 คนจากนั้นนํามาตรวจให้คะแนน
เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของความเชื่อมั่นตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามตอนที่ 2 และตอนที่ 3 จํานวน 72 ข้อเท่ากับ 0.96
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 2 วิธีดังนี้
3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิมีวิธีดําเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้คือขอหนังสือจากคณะนิติ
รัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูลจากบุคลากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจัดทําหนังสือ
ส่งถึงนายกเทศมนตรีทุกตําบลในเขตอําเภอเมยวดีจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อขออนุญ าตเก็บรวบรวมข้อมูลและแจ้ง
กลุ่มตัวอย่างเพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลกับผู้วิจัยจากนั้นผู้วิจัยดําเนินการลงพื้นที่
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเองและรวบรวมแบบสอบถามที่ผู้ตอบแบบสอบถามกรอกข้อมูลแล้วทั้งหมดจํานวน
152 ชุดทําการตรวจสอบความถูกต้องและนําแบบสอบถามมาลงรหัสเพื่อนําไปสู่การวิเคราะห์และแปลผล
ต่อไป
3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิซึ่งเป็นข้อมูลประเภทแนวคิดและ
ทฤษฎีได้ดําเนินการเก็บข้อมูลดังกล่าวจากเอกสารต่างๆได้แก่หนังสือตํารารายงานการวิจัยและแหล่งรวบรวม
ข้อมูลอื่นๆจากนั้นนําแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาประมวลเพื่อใช้สร้างเป็นเครื่องมือสําหรับการวิจัยและนํา
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยต่างๆไปใช้เ ป็นประเด็นสนับสนุนข้อค้นพบที่ได้จ ากการศึก ษาในการอภิป ราย
ผลการวิจัย
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
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การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณในงานวิจัยนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดย
ใช้สถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติเชิงอนุมานดังนี้
4.1.1 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติเ ชิง พรรณนาเพื่อใช้อธิบ ายข้อมูล เบื้องต้นของกลุ่ม
ตัวอย่างดังนี้คือ (1) การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามใช้การหาค่าความถี่ (Frequency) แล้ว
สรุปมาเป็นค่าร้อยละ (Percentage) (2)การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมยวดีจังหวัดร้อยเอ็ดและความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารจัดที่ส่งผลต่อ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมยวดีจังหวัดร้อยเอ็ดใช้การหาค่าเฉลี่ย (Mean)
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
4.1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมานดําเนินการดังนี้
1) การทดสอบสมมติฐานการวิจัยข้อ 1 “การเปรียบเทียบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมยวดีจังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศอายุสถานภาพ
ระดับการศึกษาหน่วยงานที่สังกัดและประสบการณ์การทํางานมีความแตกต่างกัน”โดยใช้สถิติการทดสอบค่าที
(Independent Sample t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Anova)
2) การทดสอบสมมติฐานการวิจัยข้อ 2 “ปัจจัยด้านกลยุทธ์ขององค์การปัจจัยด้าน
โครงสร้างองค์การปัจจัยด้านระบบการปฏิบัติงานปัจจัยด้านบุคลากรปัจจัยด้านทักษะความรู้ความสามารถ
ปัจ จัยด้านรูป แบบการบริห ารจัดการและปัจ จัยด้านค่ านิยมร่วมอย่างน้อย 1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมยวดีจังหวัดร้อยเอ็ด ”โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ
(Multiple Regression Analysis) แบบขั้นตอน (Stepwise)
4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (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
ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศอายุสถานภาพระดับการศึก ษาหน่วยงานที่สัง กัดและประสบการณ์การทํางานใน
ภาพรวมและรายด้านทุกด้านมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
3. ผลการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลตําบลใน
เขตอําเภอเมยวดีจังหวัดร้อยเอ็ดพบว่ามีปัจจัย 3 ปัจจัยจากจํานวน 7 ปัจจัยที่เป็นปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมยวดีจังหวัดร้อยเอ็ดเรียงตามลําดับจากมากไปหา
น้อยคือปัจจัยด้านบุคลากรปัจจัยด้านระบบการปฏิบัติงานและปัจจัยด้านโครงสร้างขององค์การโดยมีคา่ อํานาจ
ในการพยากรณ์ได้ร้อยละ 47.10 (R2 = 0.471) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังแสดงในตารางที่
1
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ตารางที่ 1 ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ (B) และคะแนนมาตรฐาน (Beta)
ของการทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณและสัมประสิทธิ์การตัดสินใจในพหุคูณ โดย
การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุแบบขั้นตอน(Stepwise Multiple Regression Analysis)
ตัวแปรพยากรณ์

B

Std.
Beta
t
Sig.
Error
ปัจจัยด้านบุคลากร (X4)
0.188 0.072
0.273 2.605 0.000*
ปัจจัยด้านระบบการปฏิบัตงิ าน(X3)
0.135 0.052
0.240 2.606 0.000*
ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์การ(X2)
0.135 0.062
0.239 2.194 0.004*
2
2
a= 20.051, R =0.686, R = 0.471, adj. R = 0.460, F = 43.956, SEest = 0.29405
Sig >0.05*
จากตารางที่ 1 พบว่า ปัจจัยด้านบุคลากรปัจจัยด้านระบบการปฏิบัติงาน และปัจจัยด้านโครงสร้าง
ขององค์การมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ เท่ากับ 0.188, 0.135, 0.135
ตามลําดับ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน เท่ากับ 0.273, 0.240,
0.239 ตามลําดับมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ เท่ากับ 0.686 (R = 0.686) มีค่าอํานาจในการพยากรณ์
ได้ร้อยละ 47.10 (R2 = 0.471)ซึ่งหมายความว่า ปัจจัยทั้ง 3 ปัจจัยคือ ปัจจัยด้านบุคลากรปัจจัยด้านระบบการ
ปฏิบัติงาน และปัจจัยด้านโครงสร้างองค์การสามารถอธิบายความแปรปรวนของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมยวดี จัง หวัดร้อยเอ็ด รวมกันได้ร้อยละ 47.10 มีค่าความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ . 0.29405 (SEest = 0.29405)ค่าคงที่ของสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ
เท่ากับ 20.051 (a = 20.051)การทดสอบนัยสําคัญของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณมีค่าเท่ากับ 43.956
(F = 43.956)ซึ่งสามารถสร้างสมการพยากรณ์ถดถอยในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ดดังนี้
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ
Y'= 20.051+0.188X4 +0.135X3 + 0.135X2
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน
Z'y= 0.273ZX4 + 0.240ZX3 + 0.239ZX2
4. ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมยวดี
จัง หวัดร้อยเอ็ดได้แก่ การสรรหาและเลือกสรรบุคลากรต้องเป็นไปด้วยความโปร่ง ใสเป็นธรรม สามารถ
ตรวจสอบได้ เพื่อจะได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงตามสายงานและต้องขจัดระบบอุปถัมภ์ให้หมดไป
เพื่อไม่ให้เกิดการคอรัปชั่น ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขยายเพดานค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจาก
เดิมไม่เกินร้อยละ40 ให้เป็นไม่เกินร้อยละ50 เพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับลูกจ้าง ในส่วนผู้บริหารต้องสนับสนุน
เรื่องการเจริญเติบโตในสายการปฏิบัติงานโดยส่งบุคลากรให้เข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และ
ผู้บริหารควรตระหนักถึงความสําคัญ และสนับสนุนให้บุคลากรไปศึกษาดูงานเพื่อเป็นการเพิ่มพูนและพัฒนา
ความสามารถของบุคลากร และสมควรมีกฎหมายให้บุคลากรสามารถรวมกลุ่มหรือจัดตั้งสมาคมขึ้นเพื่อเป็น
ศูนย์กลางในการพัฒนาบุคลากรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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อภิปรายผลการวิจัย
1. จากผลการวิจัยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
ที่พบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ดโดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ เนื่องมาจากหน่วยงานมีการเสริมสร้างให้บุคลากรในทุกระดับให้เกิดความมุ่งมั่น
และตั้งใจที่จะปฏิบัติง านให้องค์การอย่างเต็ม ความสามารถด้วยการจัด กิจ กรรมด้านการศึก ษาดูง าน โดย
เล็ง เห็นถึง ความจําเป็นที่ บุคลากรทุก คนในหน่วยงานควรจะได้รับ การศึก ษาดูง านอย่างสม่ําเสมอ เพราะ
การศึก ษาดูง านสามารถก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติง าน อีก ทั้ง ยัง สามารถทําให้บุคลากรมี
ทัศนคติที่ดี และก่อให้เกิดการประสานความสัมพันธ์ ตลอดจนสามารถช่วยลดความขัดแย้งระหว่างบุคลากรกับ
หน่วยงานได้ นอกจากนั้น หน่วยงานยังได้มีการส่งเสริมให้บุคลากรทํากิจกรรมทางสังคมในอันที่จะมีส่วนช่วย
เสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการทํางานเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันการทํากิจกรรมทางสังคมก็มีส่วนช่วยเสริมสร้าง
และก่อให้เกิดแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากรรวมตลอดทั้งยังทําให้บุคลากรมีความเต็มใจที่จะทํางานที่
ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อพัฒนาการทํางาน และความรับผิดชอบงานที่แสดงให้เห็นถึง
การมีความสามารถในการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของสุนันทา
มิ่งเจริญพร (2556: 157)ที่ทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของธนาคารออมสินสํานักงานใหญ่
พบว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของธนาคารออมสินสํานักงานใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง
2.จากผลการเปรียบเทียบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมยวดีจังหวัด
ร้อยเอ็ด ดังนี้คือ
2.1 เพศ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันแต่รายด้านแตกต่างกันจํานวน 1 ด้าน คือ ด้านการฝึกอบรม
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05ซึ่งพบว่าเพศหญิงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
เทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ดมากกว่าเพศชาย โดยเฉพาะในด้านการฝึกอบรม ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะการจัดกิจกรรมด้านการฝึกอบรมของหน่วยงานส่วนใหญ่จัดกิจกรรมที่สามารถตอบสนองและ
สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ดังนั้นจึงทําให้ความคิดเห็นของเพศหญิงมี
ความคิดเห็นแตกต่างจากเพศชาย
2.2 อายุ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความแตกต่างกัน
จํานวน 2 ด้าน คือ ด้านการย้ายหน่วยงาน และด้านการเพิ่มความรับผิดชอบ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05ซึ่งบุคลากรที่มีอายุร ะหว่าง 25-30 ปีกับบุคลากรที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ พัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลตําบลในด้านการย้ายหน่วยงานแตกต่างกัน ทั้งนี้น่าจะเป็นเพราะบุคลากรที่มีอายุ
ระหว่าง 25-30 ปี มีโอกาสย้ายหน่วยงานมากกว่าในการที่จะศึกษาเรียนรู้และประสบการณ์ในการทํางาน
ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะแตกต่างจากบุคลากรที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป ซึ่งถ้าพิจารณาดูแล้วอาจจะเกิดจากการที่มี
อายุมากแล้วมีความมั่นคงของอาชีพแล้ว จึงไม่มีความต้องการที่จะย้ายหน่วยงาน ในส่วนของการเพิ่มความ
รับผิดชอบของบุคลากรที่มีอายุระหว่าง 25-30 ปีแตกต่างกับบุคลากรที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
บุคลากรที่มีอายุระหว่าง 25-30 ปียังมีความต้องการที่จะเรียนรู้งานใหม่ๆและพร้อมที่จะไดรับภาระงานเพิ่มขึน้
ซึ่งต่างกับบุคลากรที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไปที่มองว่าไม่ต้องการรับผิดชอบภาระงานใหม่แล้ว มีประสบการณ์ในการ
ทํางานมากแล้วจึงคิดว่าการเพิ่มความรับผิดชอบงานใหม่ๆนั้นไม่มีความจําเป็น
2.3 สถานภาพ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความแตกต่าง
กัน จํานวน 3 ด้าน คือ ด้านการสอนงาน ด้านการย้ายหน่วยงาน และด้านการทํากิจกรรมทางสังคม อย่างมี
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นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05บุคลากรที่มีส ถานภาพโสดมีความคิดเห็ นต่างกันกับ บุคลากรที่มีสถานภาพ
สมรส ทั้ง นี้ก็น่าจะเป็นเพราะบุคลากรที่โ สดไม่มีพัน ธะจึง ยัง มีความต้องการที่ จ ะได้รับ การสอนงานจาก
หน่วยงาน ส่วนบุคลากรที่สมรสแล้วคาดว่าน่าจะมีประสบการณ์ในการทํางานมากแล้วจึงไม่มีความจําเป็นที่จะ
ได้รับการสอนงานแล้ว ในส่วนการย้ายหน่วยงานพบว่าบุคลากรที่มีสถานภาพหม้าย/แยกทาง/หย่าร้างมีความ
คิดเห็นแตกต่างกับบุคลากรทีมีสถานภาพสมรส ทั้งนี้น่าจะเป็นเพราะผู้ที่สมรสแล้วมีข้อจํากัดในการย้ายที่
ทํางานและไม่สะดวกที่จะต้องห่างไกลกับครอบครัวซึ่งต่างกับผู้ที่หม้าย/แยกทาง/หย่าร้างที่มีความเป็นอิสระ
สามารถไปปฏิบัติงานในสถานที่ต่างๆ ได้อย่างไม่จํากัด
2.4 ระดับการศึกษา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความ
แตกต่างกัน จํานวน 1 ด้าน คือ ด้านการย้ายหน่วยงาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05บุคลากรที่มี
ระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรีมีความคิดเห็นต่างกันกับบุคลากรที่มีระดับการศึกษาที่สูงกว่าปริญญาตรี
ทั้งนี้ก็น่าจะเป็นเพราะบุคลากรที่มีระดับการศึกษาที่สูงกว่าปริญญาตรี มีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าในหน้าทีก่ าร
งานได้มากกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี
2.5 หน่วยงานที่สังกัด โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความ
แตกต่างกัน จํานวน 3 ด้าน คือ ด้านการฝึกอบรม ด้านการศึกษาดูงาน และด้านการทํากิจกรรมทางสังคม
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05ในด้านการฝึกอบรมกองช่างมีความคิดเห็นแตกต่างกันกับกองคลังจาก
โอกาสในการได้เข้ารับการฝึกอบรมน้อยกว่ากองคลัง ทั้งนี้ก็น่าจะเป็นเพราะกองคลังมีงบประมาณในด้านการ
ฝึกอบรมมากกว่ากองช่าง ในส่วนของการทํากิจกรรมทางสังคม พบว่ากองช่างมีความคิดเห็นแตกต่างกันกับ
สํานักปลัด เนื่องมาจากสํานักปลัดมีภารกิจหลักที่จะต้องพบปะกับชาวบ้านและมีโอกาสในการเข้าถึงประชาชน
ในด้านการให้บริการมากกว่ากองช่าง
2.6 ประสบการณ์การทํางาน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มี
ความแตกต่างกัน จํานวน 2 ด้าน คือ ด้านการฝึกอบรม และด้านการย้ายหน่วยงาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05ในด้านการฝึกอบรมบุคลากรที่มีประสบการณ์การทํางานต่ํากว่า 1 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกัน
กับบุคลากรที่มีประสบการณ์การทํางาน 16 ปีขึ้นไป ทั้งนี้ก็น่าจะเป็นเพราะบุคลากรที่มีประสบการณ์การ
ทํางานต่ํากว่า 1 ปี ยังมีความต้องการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เพื่อให้สามารถ
ทํางานได้อย่างถูกต้องตามหลักการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องมากกว่าบุคลากรที่มีประสบการณ์การทํางาน 16
ปีขึ้นไป ซึ่งถือว่ามีประสบการณ์ในการทํางานมากแล้วมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เพียงพอแล้ว ในส่วน
ของการย้ายหน่วยงานพบว่าบุคลากรที่มีป ระสบการณ์ก ารทํางาน 1-5 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกันกับ
บุคลากรที่มีประสบการณ์การทํางาน 16 ปีขึ้นไป ทั้งนี้ก็น่าจะเป็นเพราะบุคลากรที่มีประสบการณ์การทํางาน
1-5 ปี ยังคงต้องการย้ายหน่วยงานเพื่อค้นหาหน่วยงานที่เหมาะสมกับตัวเองเพื่อโอกาสในการเพิ่มพูนและ
พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์การทํางานใหม่ๆ ซึ่งความคิดเห็นนี้มีมากกว่าบุคลากรที่
มีประสบการณ์การทํางาน 16 ปีขึ้นไป 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
อภิปรายผลตามลําดับที่ของสมการถดถอยดังนี้
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3.1 ปัจจัยด้านบุคลากร กรณีที่พบความสัมพันธ์ดังกล่าว เนื่องจากการบริหารทรัพยากรมนุษย์มี
ความสําคัญ และสามารถที่จะเอื้อประโยชน์ให้องค์การดําเนินการต่างๆ ไปสู่เป้าหมายได้อย่างมั่นใจ จะเห็นได้
ว่าทุกองค์การประสงค์ที่จะพัฒนาตนเองไปสู่ความสําเร็จโดยเฉพาะคุณภาพของบุคลากรนับ ได้ว่าเป็นปัจจัย
สําคัญที่จะนําพาองค์การไปสู่เป้าหมายได้ในฐานะเป็นผู้ปฎิบัติที่มีคุณภาพทั้ง นี้เ พราะงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์เป็นงานที่มุ่งเลือกสรรคนดี มีความรู้ ความสามารถ เข้ามาปฏิบัติงาน และเมื่อเราได้คัดสรรให้
บุคลากรเหล่านี้เ ข้ามาอยู่ในองค์ก ารแล้ว งานด้านการบริห ารทรัพยากรมนุษย์ก็ไม่ได้หยุดอยู่เ พียงเท่านี้
หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์จ ะต้องดูแลฝึก อบรมและพัฒ นาให้บุคลากรได้รับ ความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ที่ทันสมัยสอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีที่จ ะเป็นพลัง เสริม ให้บุคลากรปฏิบัติง านได้มีป ระสิท ธิภาพ และพร้อมจะ
ปฏิบัติงานที่ท้าทายความรู้ ความสามารถ สร้างความสํา เร็จให้แก่องค์การมากยิ่งขึ้น (วิลาวรรณ รพีพิศาล:
2554: 1) บุคลากรมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการทํางานให้ประสบความสําเร็จ ดังนั้นหลายองค์การจึงเน้นการ
พัฒนาบุคลากร เพราะถือว่าบุคลากรมีส่วนสําคัญที่ทําให้งานประสบความสําเร็จ จึงทําให้ปัจจัยด้านบุคลากร
ส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของหน่วยงานให้ประสบความสําเร็จ
3.2 ปัจจัยด้านระบบการปฏิบัติงาน กรณีที่พบว่าระบบการปฏิบัติงานสามารถพยากรณ์การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ดเนื่องจากระบบเป็นกลุม่ ของส่วน
ที่เกี่ยวข้องซึ่งกันต้องการบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกัน (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, สมชาย หิรัญกิตติ, สุดา สุวรรณาภิรมย์,
ลัทธิกาล ศรีวะรมย์และชวลิต ประภวานนท์ , 2539:31) หน่วยงานจึง ให้ความสําคัญอย่างยิ่ง ต่อระบบการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จัดสรรงบประมาณไว้อย่างเหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงาน อีกทั้งยังมีระบบการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ชัดเจน จึงทําให้ปัจจัยด้านระบบการปฏิบัติงานส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของหน่วยงานให้ประสบความสําเร็จ
3.3ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์การ กรณีที่พบว่าโครงสร้างองค์การสามารถพยากรณ์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ดทั้งนี้ เนื่องจากการมีองค์การที่ผ่านการ
จัดระบบระเบียบ และโครงสร้างองค์การไว้เป็นอย่างดี มีความสําคัญต่อการบริหารงานเป็นอย่างมาก ทําให้รู้
ว่าใครจะทําอะไรที่ไหน รายงานหรือขึ้นตรงต่อผู้ใดและสรุปเป็นข้อๆเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพโดยรวมในการ
ดําเนินกิจกรรม เพื่อความชัด เจนในการจัดกําหนดขอบเขตของอํานาจหน้าที่ กฎ ระเบียบ เพื่อความเป็น
เอกภาพในการบังคับบัญ ชาและสั่ง การในการทํางาน และเพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนขนาดหรือรูปแบบของ
องค์การให้เหมาะสม (ยุทธกาญจน์ทองรอง, 2553: 15-16)หน่วยงานที่มีการกระจายอํานาจการบังคับบัญชา
ให้แก่บุคลากรเพื่อ ให้บุคลากรมีความรับผิดชอบ มีการจัดโครงสร้างองค์การในแนวระนาบที่สอดคล้องกับ
ภารกิจของหน่วยงาน มีการจัดแบ่งขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบของบุคลากรอย่างเหมาะสม มีการร่วมคิดร่วมทํา
ร่วมแสดงความคิดเห็น ดังนั้นจึงทําให้ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์การส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษ ย์ของ
หน่วยงานให้ประสบความสําเร็จ
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ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
1.1 ข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมยวดี จังหวัด
ร้อยเอ็ด มีดังนี้คือ หน่วยงานควรส่งเสริมให้บุคลากรที่บรรจุใหม่ได้รับการปฐมนิเทศก่อนเข้าทํางาน วิเคราะห์
ความจําเป็นในการฝึกอบรมบุคลากร เพื่อแก้ไขปัญหาการทํางานที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ส่งเสริม
ให้มีระบบการสอนงานเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการทํางานจากหัวหน้างานหรือผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆ
เพื่อให้บุคลากรสามารถทํางานได้อย่างมี ป ระสิทธิภาพ สนับสนุนให้บุคลากรในการย้ายหน่วยงานเพื่อที่จ ะ
สามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่การงานได้ สนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึ้นตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการศึกษาดูงานเพิ่มมาก
ขึ้น มอบหมายงานที่นอกเหนือจากงานในหน้าที่รับผิดชอบเพื่อเป็นการเพิ่มความสามารถให้แก่บุคลากร และ
ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการทํากิจกรรมทางสังคม
1.2 ข้อเสนอแนะด้านปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลตําบล
ในเขตอําเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด มีดังนี้
1) หน่วยงานควรให้ความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มความสามารถในการ
ทํางานอย่างต่อเนื่อง จัดให้มีก ระบวนการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเ หมาะสมกับ ตําแหน่งที่ห น่วยงาน
ต้องการ โดยใช้วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริหารค่าตอบแทน
ตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด รวมถึงมีกระบวนการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมกับตําแหน่งงาน
2) หน่วยงานควรให้ความสําคัญต่อระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จัดสรรงบประมาณไว้
เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงานจัดให้มีระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ชัดเจน นอกจากนี้ก็ควรนําเอา
เครื่องมือและเทคนิคสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้วย
3) หน่วยงานควรมีการกระจายอํานาจการบังคับบัญชาให้แก่บุคลากรมีความรับผิดชอบ จัด
โครงสร้างในแนวระนาบที่ส อดคล้องกับ ภารกิจของหน่วยงาน และจัดแบ่ง ขอบเขตหน้าที่รับ ผิดชอบของ
บุคลากรได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ควรมีการส่งเสริมแลกเปลี่ยนและเพิ่มพูนความรู้ทั้งในสายงานและข้าม
สายงาน เช่น มีระบบการหมุนเวียนงานต่างๆ เป็นต้น
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการขยายขอบเขตของประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้มารับบริการกับทางเทศบาล
ตําบล เพื่อนํามาขยายผลในการศึกษาให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น
2.2 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลตําบลในเขตอําเภออื่นๆ
ในจังหวัดร้อยเอ็ดหรือจังหวัดใกล้เคียง
2.3 ควรศึกษาปัจจัยอื่นๆ ที่น่าจะมีผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลตํา บลในเขต
อําเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
2.4 ควรศึกษาโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพื่อ ให้ได้ข้อมูลที่มีความชัดเจนอย่างเป็น
รูปธรรมมากยิ่งขึ้น
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ความผูกพันกับองค์การของพนักงานสอบสวนหญิงในพืน้ ที่นครบาล
The organizational commitment of inquiry female police officials
in Bangkok metropolis
พันตํารวจโทพิชศาลพันธุ์วัฒนา1

บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการที่จะอยู่กับองค์การการยอมรับค่านิยมองค์การ
และการยินยอมปฏิบัติตามบรรทัดฐานองค์การของพนักงานสอบสวนหญิงใช้แนวทางการวิจัย 2 ประเภท (1)
เชิงปริมาณเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากพนักงานสอบสวนหญิงจํานวน 73 รายและ (2) เชิงคุณภาพใช้การ
สัมภาษณ์เจาะลึกกับพนักงานสอบสวนหญิงผู้บังคับบัญชาของพนัก งานสอบสวนหญิงเพื่อเสริมข้อมูลจาก
การศึกษาเชิงปริมาณให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นผลการศึกษาพบว่าพนักงานสอบสวนหญิงมีความเห็นด้วยเป็น
อย่างยิ่งต่อการปรารถนาเป็นส่วนหนึ่งขององค์การการยินยอมทําตามค่านิยมโดยสมัครใจและการตกลงยอมรับ
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 indepth 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

วารสารสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา

มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้า นสมเด็จเจ้าพระยา

พนักงานสอบสวนหญิงเป็นหนึ่งในผู้ปฏิบัติงานด้านสอบสวนที่มีบทบาทที่สําคัญต่อสังคม เนื่องจาก
ปัจจุบันมีคดีที่เ กิดขึ้นเกี่ยวข้องกับเด็กผู้หญิง และสตรีซึ่งกําหนดให้พนักงานสอบสวนหญิง เป็นผู้รับผิดชอบ
(สํานักงานตํารวจแห่งชาติ, 2555) สํานักงานตํารวจแห่งชาติในฐานะต้นสังกัดของพนักงานสอบสวนหญิงจึง
ควรต้องสร้างความผูกพันอันเป็นแนวทางหนึ่งที่สําคัญในการดํารงรักษาพนักงานสอบสวนหญิงให้เกิดความ
ต้องการที่จะอยู่กับองค์การ ยอมรับค่านิยมองค์การ และยินยอมปฏิบัติตามบรรทัดฐานองค์การด้วยความเต็ม
ใจ ความผูกพันของคนที่มีต่อองค์การเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งในการรักษาคนให้อยู่กับองค์การ เป็นความสัมพันธ์
ที่เกิดขึ้นระหว่างคนกับองค์การ ทําให้คนพร้อมทุ่มเทกําลังกาย กําลังใจในการทํางาน โดยสิ่งที่องค์การต้อ ง
ตระหนักเพื่อให้เกิดประสิท ธิผลบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ องค์การจะใช้ วิธีก ารใดเพื่อจูง ใจและส่งเสริมให้
พนัก งานสอบสวนหญิง เกิดความผูก พันกับ องค์ก าร ยอมรับ เป้าหมายองค์การ อีกทั้ง มีความพร้อมทุ่ม เท
ความสามารถในการปฏิบัติงานในระหว่างที่เป็นสมาชิกขององค์การ (Allen, & Meyer, 1990)
ความผูก พันก่อให้เ กิดความเชื่อและพฤติก รรมที่แสดงออกทางที่ ดีอันเป็นประโยชน์ต่อองค์ ก าร
(Ayaziara, & Guzelb, 2013) หากบุคคลเกิดความผูกพันกับองค์การจะส่งผลดีต่อประสิทธิภาพขององค์การ
เช่นกัน เพราะบุคคลที่มีความรู้สึกผูกพันกับองค์การมีแนวโน้มมีส่วนร่วมกิจกรรมขององค์การในระดับสูง มี
ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่ต้องการอยูก่ ับองค์การและต้องการทํางานเพื่อให้องค์การประสบความสําเร็จ
ซึ่งลักษณะการแสดงออกถึงความผูกพันของบุคคลที่มีต่อองค์การสามารถพิจารณาได้จาก (1) มีความเห็นพ้อง
กับองค์การ (2) มีความเชื่อมั่นในองค์การ (3) เต็มใจและมุ่งมั่นพร้อมทุ่มเทความพยายามในการทํางาน (4) มี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ (5) มีความรู้สึกในเชิงบวกต่องาน (6) มีการแสดงความคิดเห็นที่ห่วงใยองค์การ (7) มี
ความจงรักภักดีกับองค์การ และ (8) มีความรักและพร้อมปกป้ององค์การ (Allen, & Meyer, 1990) ลักษณะ
การแสดงออกด้านพฤติกรรมนี้สอดคล้องกับตัวแปรความผูกพันกับองค์การที่ผู้วิจัยใช้ศึกษาประกอบด้วย (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)
ความต้องการที่จะอยู่องค์การเป็นการแสดงออกของพนักงานสอบสวนหญิงที่มีความผูกพันกับองค์การ
มีความรักต่อองค์การ รักในงานสอบสวน มีความมุ่งมั่นปรารถนาแรงกล้าและภูมิใจที่เป็นสมาชิกในระบบงาน
สอบสวน ไม่ปรารถนาลาออกหรือย้ายถึงแม้ได้รับค่าตอบแทนน้อย เรื่องความต้องการความผูกพันหมายถึงการ
ที่บุคคลต้องการการยอมรับ ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ต้องการมีความสัมพันธ์ และผูกพันกับสมาชิกใน
กลุ่ม มีความเป็นมิตรไมตรี และมีสัมพันธภาพที่ดีต่อบุคคลอื่น มีความปรารถนาให้บุคคลอื่นชอบและยอมรับ
ตนเอง บุคคลที่ต้องการความผูกพันสูงมักมีสิ่งจูงใจด้านความเป็นมิตรและชอบสถานการณ์การร่วมมือมากกว่า
การแข่งขัน ให้น้ําหนักความสําคัญต่อไมตรีจิต และความสัมพันธ์ระหว่างกันโดยหวังได้รับการมีน้ําใจตอบแทน
หรือได้รับความไว้ใจจากคนอื่น (Boon, & Kalshoven, 2014)
การยอมรับค่านิยมองค์การต้องเกิดจากความสมัครใจของบุคคลจึงเป็นการยอมรับที่ถูก ต้องและเกิด
ประโยชน์ต่อองค์การกล่าวคือ บุคคลจะยินยอมพร้อมใจโดยที่ปราศจากการถูกบังคับหรือทําตามกลุม่ ทางสังคม
ปราศจากการต่อรองและเงื่อนไขไม่เต็มใจหรือไม่สมัครใจในการยอมรับ เพราะหากเป็นหรือไม่เป็นไปตาม
พฤติกรรมที่ก ล่าวมาไม่ใช่ความหมายของการยอมรับที่แท้จ ริง เป็นแต่เพียงการยอมรับทางพฤตินัยเท่านั้น
ค่านิยมเป็นหลักในการใช้ชีวติ และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม เป็นมาตรฐานกฎเกณฑ์ที่ตัดสินโดยความคิดของคน
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หมู่มากหรือในบางครั้งเป็นการตัดสินของผู้มีอํานาจในสังคม (Guiso, Sapienza, & Zingales, 2015)เรื่อง
ค่านิยมเป็นความคิดและพฤติกรรมของบุคคลในสังคมที่เห็นว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายอมรับมาปฏิบัติตามและหวง
แหนไว้ระยะหนึ่ง ค่านิยมมักเปลี่ยนแปลงไปตามกาลสมัยและความคิดเห็นของคนในสังคม ค่านิยมจึงเป็น
มาตรฐานการเรียนรู้ การประเมินการเลือกและการตัดสินใจของบุคคลว่าควรทําหรือไม่ควร มีค่าหรือไม่มีค่า
สําคัญหรือไม่สําคัญ
การยินยอมปฏิบัติตามบรรทัดฐานองค์ก ารหมายถึง การที่พนักงานสอบสวนหญิงมีพฤติกรรมที่
แสดงออกดังนี้ (1) ตกลงยอมรับยอมตามพร้อมที่กระทําอย่างเต็มใจ (2) ปรับเปลี่ยนความคิด ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมปรับตัวให้มีความกลมกลืนแนบเนียน และ (3) แก้ไขในสิ่งไม่เป็นไปตามสังคมส่วนรวมปฏิบัติเพื่อให้
เข้ากับวิถีทางที่ปฏิบัติของส่วนรวมและองค์การการยอมปฏิบัติทําตามกฎกติกาขององค์การเป็นการที่บุคคล
ยินยอมตาม โดยคําว่ายินยอมตามมีความหมายแตกต่างกับการเชื่อฟังกล่าวคือ เป็นพฤติกรรมที่รับอิทธิพลจาก
ผู้เท่าเทียมกันและจากความลงรอยกันเป็นพฤติกรรมของส่วนใหญ่ซึ่งการยินยอมทําตามบรรทัดฐานสังคม
บางครั้งเกิดจากที่กลุ่มกดดันสมาชิกของตนให้เปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานของกลุ่ม
ตัวอย่าง (Lumley, Coetzee, Tladinyane, & Ferreira, 2011)ความผูกพันด้านบรรทัดฐาน (Normative
Commitment) ได้รับอิทธิพลจากประสบการณ์ของแต่ละบุคคลเริ่มจากครอบครัว วัฒนธรรมขบวนการหล่อ
หลอมขัดเกลาสังคมขององค์การ (Organizational Socialization) แรกเริ่มเข้าสู่องค์การซึ่งเป็นสิ่งที่พนักงาน
เชื่อถือและฝังใจ (First Impression) หากพนักงานได้รับการปลูกฝังเรื่องความสําคัญของความจงรักภักดี
องค์การแต่แรกมีแนวโน้มว่าเป็นผู้มีความผูกพันองค์การสูง เพราะจากวิถี ปฏิบัติในองค์การตั้งแต่เริ่มแรกได้
ปลูกฝังความเชื่อของพนักงานที่ว่าองค์การคาดหวังให้มีความจงรักภักดีพร้อมและยินยอมทําตามบรรทัดฐาน
ขององค์การให้ได้มากที่สุด ทางตรงข้ามต้องยอมรับว่าการไม่ปฏิบัติตามบรรทัดฐานของพนักงานในองค์การ
อาจมีและเกิดขึ้นได้ตามสัญชาติญาณแต่ละบุคคล(Fischer, & Mansell, 2009)
การริเริ่มตนเองด้วยการยอมทําความเข้าใจเป็นลักษณะพฤติกรรมที่บุคคลไม่ขัดหรือตกลงทําตาม และ
เปิดตาเปิดใจสิ่งที่เข้ามากระทบ ซึ่งเป็นลักษณะอันดีที่ควรพึงมี โดยมีหลักพิจารณาตนเองเริ่มจากเมื่อบุคคลเข้า
มาเป็นส่วนหนึ่งหรือสมาชิกขององค์การควรต้องปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์การเพื่อให้ตนสามารถดํารงอยู่
ได้(Metcalfe, & Dick, 2001)เปรียบดั่งพนักงานสอบสวนหญิงต้องยอมรับและยินยอมบรรทัดฐานองค์การ
เพราะบรรทัดฐานขององค์การคล้ายกับกฎควบคุมพฤติกรรมซึ่งมี 2 รูปแบบได้แก่ (1) แบบเป็นทางการเช่น
กฎหมาย และ (2) แบบไม่เป็นทางการเช่น วิถีประชา จารีต เป็นต้น

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปด้านความผูกพันพนักงานสอบสวนหญิงในเรื่องความต้องการที่จะอยู่กับองค์การ
การยอมรับค่านิยมองค์การ และการยินยอมปฏิบัติตามบรรทัดฐานองค์การ

ระเบียบวิธีการวิจัย
ผู้วิจัยใช้แนวทางการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพร่วมกันเรียกว่าพหุวิธี (Trangulation) (Jick, 2006;
สุชาต ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ และกรรณิการ์ สุขเกษม, 2551) เพื่อให้ได้ข้อค้นพบที่ส่งเสริมกันและกัน (Mutually
Complimentary Methods)
1. แนวทางการวิจัยเชิงปริมาณ
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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) โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสุ่มตัวอย่างเสนอแนะว่าขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับ
หลายปัจจัยเช่น ความคล้ายกันของประชากร เทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์เป็นต้น ซึ่งปัจจัยด้านเทคนิคที่ใช้ใน
การวิเคราะห์มุ่งเน้นที่ความสะดวกและสมัครใจของกลุ่มตัวอย่างในการให้ข้อมูล สอดคล้องกับบริบทเรื่องของ
ผู้วิจัยที่ศึกษากล่าวคือ พนักงานสอบสวนหญิงที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่นครบาลมีไม่มากแต่ทุกคนมีความยินดี
และเต็มใจอย่างมากในการให้ข้อมูลกับผู้วิจัย
1.3การให้น้ําหนักรายการที่ใช้ในการวัดของแต่ละองค์ประกอบตัวแปร:ใช้การวิเคราะห์ปจั จัย
เชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis, CFA) โดยนําค่ารายการที่ใช้วัดองค์ประกอบเดียวกันมารวมโดย
มีการให้น้ําหนักของแต่ละรายการและนํามาคูณกับค่ารายการ หลังจากนั้นเอาผลคูณทัง้ หมดรวมกันจึงได้ค่า
รวมของมาตรวัดที่ถูกต้องทางวิชาการซึง่ ความผูกพันกับองค์การมีตัวแปรได้แก่ ความต้องการทีจ่ ะอยูก่ ับ
องค์การ การยอมรับค่านิยมองค์การ และการยินยอมปฏิบัติตามบรรทัดฐานองค์การประกอบด้วยรายการข้อ
คําถาม 4 ข้อ ปรากฏที่ตาราง 1
ตารางที่ 1 ค่าน้ําหนักของรายการที่ใช้วัดความผูกพันกับองค์การ
รายการที่ใช้วัด
ค่าน้ําหนักรายการ
ความต้องการทีจ่ ะอยูก่ ับองค์การ
การมีความปรารถนาเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ
.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 1ผลที่ได้จ ากการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยืนยันพบว่า ค่าน้ําหนักมาตรวัดความผูกพันกับ
องค์การอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ โดยมาตรวัดความต้องการที่จะอยู่กับองค์การรายการที่มีค่าน้ําหนักสูงสุดได้แก่ การ
ไม่ย้ายงานแม้มีงานอื่นที่ดีกว่าปัจจุบัน (.864) รองลงมาได้แก่ การประสงค์ทํางานที่องค์การตลอดไปการมี
ความปรารถนาเป็นส่วนหนึ่งขององค์การและการตกลงด้วยใจสมัครไม่ถูกบังคับให้อยู่เป็นลําดับท้ายมาตรวัด
การยอมรับค่านิยมองค์การรายการที่ค่าน้ําหนักสูงสุดคือ การยินยอมทําตามค่านิยมด้วยความสมัครใจ(.798)
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รองลงมาได้แก่ การปฏิบัติตามเสียงส่วนใหญ่แม้ไม่ตรงความคิดตน การแก้ไขพฤติกรรมของตนให้เข้ากับคนหมู่
มากและการพร้อมปฏิบัติตามข้อสรุปขององค์ก ารเป็นลําดับ ท้ายส่วนมาตรวัดการปฏิบัติตามบรรทัดฐาน
องค์การรายการที่มีค่าน้ําหนักสูงสุดคือ การแก้ไขในสิ่งไม่เป็นไปตามสังคมส่วนรวมปฏิบัติเพื่อให้เข้ากับวิถีทาง
ที่ปฏิบัติของส่วนรวม (.764) รองลงมาได้แก่ การเปลี่ยนความคิดให้เข้าสังคมส่วนรวมได้อย่างแนบเนียนการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้กลมกลืนกับสังคมส่วนรวม และการตกลงยอมรับวิถีปฏิบัติด้วยความเต็มใจเป็นลําดับท้าย
1.4ความเชื่ อ ถื อ ได้ ข องมาตรวั ด : ทํ า การวั ด เพื่ อ หาค่ า ความสอดคล้ อ งภายใน(Internal
Consistency Method) ค่า สัม ประสิท ธิ์ความเชื่ อถือ ได้ข องแต่ ล ะรายการของมาตรวั ดโดยใช้ก ารหา
ค่าครอนบัคอัลฟา (Cronbach’s Alpha)ภาพรวมมาตรวัดในงานมีความเชื่อถือได้ปานกลาง โดยความต้องการ
ที่จะอยู่กับองค์การมีค่า .675 การยอมรับค่านิยมองค์การมีค่า .552 และการปฏิบัติตามบรรทัดฐานองค์การมี
ค่า .681
1.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล: ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากพนักงานสอบสวนหญิงในกองบัญชาการตํารวจ
นครบาลทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครจํานวน 73 ราย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ข้อคําถามเข้าใจง่ายไม่สลับซับซ้อนเพื่อป้องกันมิให้พนักงานสอบสวนหญิงเกิดข้อสงสัย มีการแบ่งคําถามเป็น
หมวดหมู่ตามตัวแปรที่ใช้ศึกษาเพื่อให้เกิดความสะดวก ครอบคลุมทุกประเด็นการศึกษาตรงตามวัตถุประสงค์
การวิจัย ออกแบบโดยใช้คําถามทั้งสองประเภททั้งคําถามเชิงจิตวิสัยและคําถามเชิงวัตถุวิสัยเพื่อให้ตรงตาม
ความตั้งใจใช้สถิติ มุ่งเน้นแบบสอบถามที่สามารถวัดในสิง่ ที่ต้องการวัดได้มีความคงเส้นคงวาใช้กี่ครั้งผลไม่ต่าง
จากเดิม ซึ่ง ผ่านกระบวนการทดลองใช้แบบสอบถาม (Pretest) เพื่อปรับปรุง รายการต่างๆ ในข้อคําถาม
สําหรับงานวิจัยนี้ใช้การวัดความเชื่อมั่นของความคงตัว (Stability Reliability) โดยใช้แบบสอบถามชุดเดียวกัน
กับพนักงานสอบสวนหญิงภายในระยะเวลาที่ห่างกันหรือที่เรียกว่าวิธีทดสอบซ้ํา (Teat - retest Method)
ตารางที่ 2พื้นที่รับผิดชอบของพนักงานสอบสวนหญิงกองบัญชาการตํารวจนครบาล
กองบังคับการ รายชื่อสถานีตํารวจนครบาล 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.ทุ่งสองห้อง
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.บางยี่ขัน สน.บางเสาธง สน.บางกอกน้อยและสน.
ตลิ่งชัน
บก.น.8
กลุ่มงานสอบสวน สน.บางยี่เรือ สน.ตลิ่งชัน สน.ทุ่งครุ สน.ราษฎร์บูรณะ
สน.ปากคลองสาน และสน.สมเด็จเจ้าพระยา
บก.น.9
กลุ่มงานสอบสวน สน.บางบอน สน.บางขุนเทียน สน.เพชรเกษมและสน.หนองแขม
บก.จร.
กองกํากับการ 3
หมายเหตุ: สํานักงานกําลังพล, 2556
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จากตารางที่ 2 พบว่า พื้นที่ความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวนหญิงในเขตพื้นที่นครบาลแบ่งชื่อ
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: ผู้วิจัยเลือกใช้เ ทคนิคการวิเคราะห์จากโปรแกรมสําเร็จรูป SPSSfor
windows ใช้สถิติพรรณนาเพื่อชี้ให้เห็นลักษณะของตัวแปรทั้งสามที่ใช้ศึกษาครั้งนี้
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: ใช้การสัมภาษณ์เจาะลึกต่อรายบุคคลทั้งสองกลุ่มตั้ง ใจใช้เวลาครั้งละ
ประมาณ 90 นาที แต่ยึดหยุ่ นได้ตามแต่ส ถานการณ์ รายละเอียดของการสัมภาษณ์เจาะลึกประกอบด้วย
คําถามหลัก คําถามซักไซ้ไล่เรียง และคําถามติดตาม ผู้วิจัยปฏิบัติโดยปล่อยตามสภาวะ (Emergent Design)
ไม่กําหนดล่วงหน้ามากนัก (สุชาต ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ และกรรณิการ์ สุขเกษม, 2551)
2.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล: งานวิจัยใช้ทฤษฎีติดพื้นที่ (Grounded Theory) จากการ สัมภาษณ์
เจาะลึก (In-dept Interview) สังเกตแบบมีโครงสร้าง (Structured Observation) การบันทึกสนาม (Field
Notes) และการบันทึกความจํา (Memos) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยตั้งใจใช้
หลากหลายวิธีแบบที่เรียกว่าพหุวิท ยา (Triangulation) เพื่อใช้การยืนยันข้อค้นพบว่ามีความถูกต้องและ
ตรวจสอบความเชื่อถือได้ของข้อมูลและข้อสนเทศที่ได้ภายใต้ความหลากหลายวิธีการจัดเก็บข้อมูล (Multiple
Methods of Data Collection) โดยคํานึงถึง ความสัมพันธ์กับ วัตถุประสงค์ก ารวิจัยเป็นสําคัญ (สุชาต
ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ และกรรณิการ์ สุขเกษม, 2551) การเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มตามข้อ 2.1
2.5 ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ: เรื่องระยะเวลาในการเก็บข้อมูลไม่สามารถกําหนดได้
แน่ชัดผู้วิจัยเก็บข้อมูลจนกว่าข้อมูลที่ได้ไม่มีประเด็นอะไรเพิ่มเติมจากที่มีหรือที่เรียกว่า “เกิดการอิ่มตัวเชิง
ทฤษฎี” (Theoretical Saturation) หมายถึงการเก็บข้อมูลเพิ่มไม่สามารถที่จะเพิ่มเนื้อหาสาระได้อีก
2.6 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ: เริ่มจากการเตรียมแฟ้ม ข้อมูลดิบและศึกษารายละ เอียด
เอกสารข้อความให้เกิดความคุ้นเคยกับข้อมูลเหล่านี้จากนั้นจึงนําไปสู่การแยกประเด็นเนื้อเรื่องต่างๆ เพื่อได้มา
ในข้อค้นพบหรือแบบแผนของความสัมพันธ์ (Patterns of Relationships) ที่ผ่านองค์ประกอบต่างๆ ด้วย
กระบวนการทําซ้ํา (Iterative) การหมุนวน (Cyclical) และเปรีย บเทีย บกรณีมีเ ชิง ลบ (A Constant
Comparative Negative Case)

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยคุณลัก ษณะพื้นฐานของประชากรเป้าหมายปรากฏในตารางที่ 3และความคิดเห็นของ
พนักงานสอบสวนหญิงที่มีต่อประเด็นต่างๆ ปรากฏที่ตาราง 4 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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ตารางที่ 3 คุณลักษณะพื้นฐานของพนักงานสอบสวนหญิง
คุณสมบัติ
สถานภาพ

โสด
สมรส
สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
โรงเรียนนายร้อยตํารวจ
สถาบันการศึกษาของรัฐ
สถาบันการศึกษาของเอกชน
สาขาที่สําเร็จการศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์
นิติศาสตร์
ระดับการศึกษาปริญญาตรี
ปริญญาโท
ค่า
ค่า
ค่า
ค่า
รายการที่ใช้วัด
ต่ํา
สูง
เฉลี่ย เบี่ยงเบน
สุด
สุด
มาตรฐาน
อายุตามบัตรประชาชน
24
48 34.75 6.87
ระยะเวลารับราชการ
2
23
9.36
5.78
อายุงานพนักงานสอบสวน
2
12
6.11
2.96

อัตราส่วนร้อย
67.1
32.9
21.9
24.7
53.4
21.9
78.1
71.2
28.8
ค่า
ค่า
ความ
ความ
เบ้
โด่ง
.33
-.10
.67
-.81
.53
-.70

จากตารางที่ 3 พบว่า พนัก งานสอบสวนหญิง มีอายุเ ฉลี่ย 35 ปี ผ่านการรับ ราชการ 9 ปี ดํารง
ตําแหน่งพนักงานสอบสวนหญิงมา 6 ปี มีสถานภาพโสด สําเร็จการศึกษาคณะนิติศาสตร์จากสถาบันการศึกษา
ของเอกชนในระดับปริญญาตรี
ความผูกพันกับองค์การมี 3 ตัวแปรประกอบด้วย (1) ความต้องการที่จะอยู่กับองค์การ (2) การ
ยอมรับค่านิยมองค์การ และ (3) การยินยอมปฏิบัติตามบรรทัดฐานองค์การ ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ที่ได้จากแบบสอบถาม การสัมภาษณ์เจาะลึก การสังเกต การบันทึกวีดีโอ และการบันทึกสนาม ได้รวบรวมและ
ประมวลผลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS เลือกใช้สถิติพรรณนาอธิบายคุณลักษณะของตัวแปร โดยพิจารณา
จากระดับความคิดเห็นของพนักงานสอบสวนหญิงที่มีต่อประเด็นนั้น ๆ ซึ่งผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลตัว
แปรทั้งสามปรากฏดังตาราง 4
ตารางที่ 4 ความผูกพันกับองค์การของพนักงานสอบสวนหญิง
ไม่
ไม่
ค่อน
เห็น
เห็น
รายการที่ใช้วัด
เห็น
ค่อย
ข้าง
ด้วย
ด้วย
ด้วย
เห็น
เห็น
อย่าง
เลย
ด้วย
ด้วย
ยิ่ง
ความต้องการที่จะอยู่กับองค์การ
ความปรารถนาเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ
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

การยอมรับค่านิยมองค์การ
การยินยอมทําตามค่านิยมโดยสมัครใจ
การปฏิบัติตามแม้ไม่ตรงความคิด
การพร้อมปฏิบัติตามข้อสรุปขององค์การ
การแก้ไขพฤติกรรมตนให้เข้ากับหมู่มาก
การปฏิบัติตามบรรทัดฐานองค์การ
การตกลงยอมรับวิถีปฏิบัตโิ ดยเต็มใจ
การเปลี่ยนความคิดให้เข้าสังคมส่วนรวม
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้กลมกลืน
การแก้ไขสิ่งไม่เป็นไปตามสังคมส่วนรวม
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4.1
-

12.3
26.0
11.0
8.2

43.8
49.3
49.3
41.1

34.2
21.9
32.9
42.5

9.6
2.7
8.8
8.2

6.8
8.2
24.7
16.4

37.0
43.8
47.9
50.7

41.1
39.7
16.4
23.3

15.1
8.2
6.8
9.6

จากตารางที่4 ความผูกพันกับองค์การของพนักงานสอบสวนหญิงในด้านความต้ องการที่จะอยู่กับ
องค์ก ารพบว่า ในภาพรวมพนัก งานสอบสวนหญิงส่วนใหญ่เ ห็นด้วยโดยเรื่องที่เห็นด้วยมากสุดคือ ความ
ปรารถนาเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ รองลงมาได้แก่ การตกลงด้วยใจสมัครไม่ถูกบังคับให้อยู่ การไม่ย้ายงานแม้
มีงานอื่นที่ดีกว่าปัจจุบัน และการประสงค์ทํางานที่องค์ การตลอดไปด้านการยอมรับค่านิยมองค์การพบว่า
พนักงานสอบสวนหญิงส่วนใหญ่เห็นด้วยโดยเรื่องที่เห็นด้วยมากสุดคือ การแก้ไขพฤติกรรมตนให้เข้าคนหมูม่ าก
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 ซึ่ง ทฤษฎีการปรับตัวมี
นักการศึกษาต่างประเทศได้ศึกษาหลายทฤษฎีเช่น งานของรอย โรเจอร์ วิลเลี่ยมสันเป็นต้น ในบริบทที่ศึกษานี้
เกี่ยวเนื่องกับการปรับตัวด้านการพึ่งพาระหว่างกัน (Interdependent Mode) เป็นการปรับตัวเพื่อความ
มั่นคงทางสังคมในด้านความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างบุคคลหรือกลุ่มคนหรือความผูกพันระหว่างกัน โดยมุ่ง
ประเด็นไปที่การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสังคมที่เกี่ยวข้องกับการให้และรับความรัก ความนับถือและการ
ยกย่องซึ่งกันและกันอย่างเต็มใจ ความต้องการพื้นฐานในการปรับตัวด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือความ
ผูกพันระหว่างบุคคลในองค์การมี 3 องค์ประกอบ คือ การได้รับความรักอย่างเพียงพอ การได้รับการเรียนรู้
และการเจริญเติบโตตามพัฒนาการ และการได้รับการตอบสนองความต้องการในเรื่องแหล่งประโยชน์ของ
บุคคลเพื่อจะให้บรรลุถึงความรู้สึกมั่นคงในความสัมพันธ์ระหว่างกัน บุคคลที่สามารถปรับตัวด้านการพึ่งพา
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ระหว่ า งกั น (Interdependence) ได้ อ ย่ า งเหมาะสมต้ อ งมี ค วามสมดุ ล ระหว่ า งการพึ่ ง พาตนเอง
(Independence) และการพึ่ ง พาผู้ อื่ น (Dependence) รวมทั้ ง ต้ อ งมี พ ฤติ ก รรมทั้ ง การเป็ น ผู้ ใ ห้
(Contributive Behaviors) และพฤติกรรมการเป็นผู้รับ (Receiving Behaviors) อย่างเหมาะสม จึงจะทําให้
บุคคลสามารถดํารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ด้วยความรู้สึกมั่นคงและปลอดภัย

ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาความผูกพันกับองค์การของพนักงานสอบสวนหญิงพบว่า เรื่องการประสงค์ทํางานที่
องค์การตลอดไป การปฏิบัติตามส่วนใหญ่แม้ไม่ตรงความคิดของตน และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้กลมกลืน
เป็นรายการมาตรวัดทั้ง 3 เรื่องที่พนักงานสอบสวนหญิงมีความเห็นด้วยน้อยที่สุด ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะต่อ
1) องค์การ 2) ผู้บังคับบัญชาของพนักงานสอบสวนหญิง และ 3) พนักงานสอบสวนหญิง เพื่อให้เกิดความ
ผูกพันระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับองค์การดังต่อไปนี้
องค์การ: สํานักงานตํารวจแห่งชาติควรคัดเลือกบรรจุพนักงานสอบสวนหญิงที่มีแนวคิดและค่านิยม
สอดคล้องกับกลุ่ม งานสอบสวนและต้องสร้างภาพลักษณ์ง านสอบสวนด้วยการประชาสัม พันธ์ตลอดจนให้
ความสําคัญแก่พนักงานสอบสวนหญิงที่ปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบันด้วยการให้รางวัลชมเชยแก่ผู้ปฏิบัติ งานดีเด่น
ปกป้องดูแลพนักงานสอบสวนหญิงเป็นอย่างดี
ผู้บังคับบัญชาของพนักงานสอบสวนหญิง: ผู้บังคับบัญชาควรพัฒนาวัฒนธรรมในกลุ่มงานสอบสวน
สร้างทัศนคติเชิงบวกในการทํางาน จัดกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือร่วมใจภายในกลุ่ม สนับสนุนให้เกิดความ
ร่วมมือระหว่างบุคคลและการทํางานเป็นทีม และพยายามสื่อให้พนักงานสอบสวนหญิงทราบว่าเป็นคนสําคัญ
ของกลุ่มงานสอบสวน
พนักงานสอบสวนหญิง: พนักงานสอบสวนหญิงควรปฏิบัติตนตามระเบียบ กฎเกณฑ์ที่กําหนดไว้อย่าง
เคร่งครัด ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมที่กลุ่มงานสอบสวนจัดขึ้น และมีปฎิสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อน
ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ช่วยเหลือเมื่อบุคคลรอบข้างเดือดร้อน มีความเอื้ออาทรเมื่อบุคคลรอบข้าง
ต้องการกําลังใจพร้อมกับไม่นิ่งดูดายกับปัญหาที่พบเจอในองค์การ
ทั้งนี้รูปแบบที่ควรปรับประยุกต์ใช้ในองค์การได้แก่ 3E ที่ประกอบด้วย (1) E-Engaged (สร้างความ
ผูกพัน) หมายถึงการที่พนักงานมีความผูกพันกับองค์การ เพราะเชื่อในแนวทางและเป้าหมายขององค์การ ทํา
ให้เกิดความภูมิใจที่เ ป็นส่วนหนึ่งและพร้อมจะทํางานหนัก เพื่อองค์ก าร (2) E-Enabled (ขจัดอุปสรรค)
หมายถึงการที่พนักงานผูกพันอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอถ้าองค์ก ารไม่ช่วยขจัดปัญหาอุปสรรคในการทํางาน
ช่วยพัฒนาพนักงานให้มีทักษะและให้เครื่องมือที่เหมาะสมในการทํางานเพื่อให้ทํางานได้ดีโดยไม่เหน็ดเหนื่อย
เกินไปจนท้อ และ (3) E-Energized (สร้างพลัง) หมายถึงองค์การและผู้บังคับบัญชาของพนักงานสอบสวน
หญิงต้องดูแลความเป็นอยู่ของพนักงานสอบสวนหญิงให้ดีด้วยเพื่อให้มีพลังในการทํางาน
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วิธีการปักผ้าของชาวเขาเผ่าม้งบ้านห้วยทรายเหนืออําเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลก
A Study on Hmong Embroidering Methods at HuaySaiNua Village,
Nakhon Thai district, Phitsanulok province
อาจารย์วิชชุพงศ์วรศาสตร์กุล1, อาจารย์ณฐั กรหิรัญโท2

บทคัดย่อ
บทความนี้มุ่ง ศึ ก ษาวิธีก ารปัก ผ้ าของชาวเขาเผ่ าม้ง บ้ านห้ว ยทรายเหนื ออําเภอนครไทยจัง หวั ด
พิษณุโ ลกผู้เ ขียนได้ใช้ท ฤษฎีชาติพันธุ์วรรณา (Ethnography) มาอธิบายและนําเสนอข้อมูล เชิงพรรณนา
วิเคราะห์ (Descriptive Analysis) ในการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่นและการวิเคราะห์
ข้อมูลจากผลการศึกษาต่างๆและที่มาของการปักผ้าชาวเขาเผ่าม้งบ้านห้วยทรายเหนือจากการสัมภาษณ์นาง
หมีแซ่หว้าได้กล่าวว่าชาวเขาเผ่าม้งมีวิธีการปักผ้าอยู่ 3 ประเด็นดังนี้ 1)วิธีการปักผ้าเกิดจากแรงบันดาลใจ
ทางด้านศาสนาและประวัติศาสตร์คือการปักผ้าที่เกิดมาจากความเชื่อที่ชาวเขาเผ่าม้งนับถือและตํานานทาง
ประวัติศาสตร์ของชนเผ่าตัวเองเช่นลายปักบันไดฟ้าเป็นลายที่ชาวเขาเผ่าม้งเชื่อว่าสื่อถึงวิญญาณบรรพบุรุษที่
ตายไปแล้วจากบนฟ้ามาสู่ลูกหลานของตนเองที่ยังมีชีวิตอยู่เ ป็นต้น 2)วิธีการปักผ้าเกิดแรงบันดาลใจจาก
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2.1 ลายปักที่เลียนแบบจากพืชคือในลายนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสําคัญอย่างยิ่งใน
ชีวิตประจําวันของชาวเขาเผ่าม้งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันชาวเขาเผ่าม้งมีความคุ้นเคยกับพืชพรรณต่างๆรอบตัว
เป็นอย่างดีเนื่องจากเขาอาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารนั่นเองเช่นลายปักดอกฟักทองเป็นลายที่มีวิธีการปักมาจาก
ดอกฟักทองและชาวเขาเผ่าม้งเชื่อถือว่าคนที่สวมใส่ลายผ้านี้ไปทําไร่หรือทํางานอื่นๆที่หารายได้มาสู่ครอบครัว
จะมีรายได้ดีหรือสมบูรณ์เป็นต้น 2.2 ลายปักที่เกี่ยวกับสัตว์มักจะเลียนแบบมาจากสัตว์ที่รู้จักกันดีทั้งสัตว์ป่า
และสัตว์เลี้ยงคือลายปูภูเขาเป็นลายที่ชาวเขาเผ่าม้งเชื่อว่าปักเป็นลวดลายผ้าแล้วนํามาสวมใส่จะเป็นคนที่ขยัน
อดทนในการทํามาหากินเลี้ยงชีพในทางที่ชอบและไม่อดอยาก 2.3 ลายปักที่เกี่ยวกับธรรมชาติคือลวดลายที่
เลียนแบบจากธรรมชาติเช่นลายปักขุนเขาถือว่าเป็นลายที่เกิดจากภูเขาที่เป็นธรรมชาติของมันซึง่ ลายนี้ผู้ที่สวม
ใส่ลายปักผ้านั้นจะสื่อไปในทางที่มีวิสัยทัศน์ที่ดีที่มองการณ์ไกลส่วนลายปักสายน้ํานั้นคนที่สวมใส่นี้จะสื่อไป
ในทางที่สุภาพเรียบร้อยไม่แข็งกระด้างอย่างนี้เป็นต้น 2.4 ลายปักที่เกี่ยวกับชีวิตคู่และประเพณีคือลายปักที่
เกิดจากประเพณีต่างๆเช่นลายปักเป้เจาเป็นลายที่สื่อถึงการละเล่นบันเทิงต่างๆส่วนลายคูบ่ า่ วสาวเป็นลายปักที่
สื่อถึงการหาคู่ครองการจีบกันและ 3.วิธีการลายปักที่เกิดจากรูปทรงเลขาคณิตคือลายที่เกิดจากรูปทรงเลขา
คณิตในลายนี้จะเป็นลายที่เกิดจากธรรมชาติแต่ว่าเขาแบ่งตามที่เกิดที่มีลักษณะเป็นภูเขาและพื้นที่ที่อาศัยอยู่
เช่นลายปักสี่เหลี่ยมคู่เป็นลายที่มีวิธีการปักจากพื้นที่และสื่อถึงการครองคู่ชีวิตที่แต่งงานแล้วให้อยู่จนแก่ตาย
หรือเป็นการช่วยกันของคนในหมู่บ้านและคนในหมู่บ้านอื่นๆอีกด้วยดังนั้นการปัก ผ้าถือว่าเป็นมรดกทาง
1
2

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสํานักวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสํานักวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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วัฒนธรรมของกลุ่มชาวเขาเผ่าม้งที่มีการดูและรักษาสืบทอดและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเหมาะสมเป็นเวลามาช้า
นานจนถึงปัจจุบันนี้
คําสําคัญ:ชาวเขาเผ่าม้ง/นครไทย/ชาวเขาเผ่าม้งบ้านห้วยทรายเหนือ/วิธีการปักผ้า

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.
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บทนํา
การศึกษาเรื่องราวของชาวเขาเผ่าม้งในยุคโลกาภิวัตน์นี้ถือว่ายังศึกษาไม่มากเท่าไร ดังนั้นผู้เขียนจึงได้
เขี ย นบทความนี้ เ พื่ อ เป็ น องค์ ค วามรู้ ใ ห้ ผู้ ส นใจได้ อ่ า นและเข้ า ใจในวั ฒ นธรรมของชาวเขาเผ่ า ม้ ง ม้ ง
(Hmong,Hmoob, Hmoong) คือ ชนชาติห นึ่ง ที่มีป ระวัติศาสตร์ยาวนาน และสามารถดํารงชีวิตอยู่ใน
ปัจจุบันนี้ได้อย่างเหมาะสม ถึงแม้ว่าในยุคปัจจุบันจะมีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่างๆ มากมาย และ
มีการขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวาง ชาวเขาเผ่าม้งยังปรับตัวได้อย่างเหมาะสมในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
และก่อนอื่นขอนําเสนอความหมายของคําว่า “ ม้ง ” ให้เข้าใจก่อน ชาวเขาเผ่าม้งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งใน
ประเทศไทย ซึ่งถูกเรียกว่าแม้ว หรือถูกเรียกว่าม้ง บ้าง ต่อมามักจะถูกใช้อย่างสับสนกับ คําว่า แม้ว หรือ
เหมียว ดังนั้นความหมายของคําว่า ม้ง แปลว่า ต้นข้าวอ่อน หน่อและวัชพืชเหมาะสมกับการทําไร่เป็นหลัก
และในเวลาต่อมาผู้คนมักนํามาใช้ในทางที่ดูถูกทางชาติพันธุ์ โดยที่ผู้คนนํามาผูกเข้ากับเสียงร้องของแมว และ
แสดงความเป็นนัยยะของคนที่ป่าเถื่อน ชาวบ้านได้เล่าว่า ชาวเขาเผ่าม้ง ได้อพยพสู่ประเทศไทยนั้นมีสาม
เส้นทาง ซึ่งสอดคล้องกับ ประสิทธิ์ ลีปรีชา. (2548, 9-10) ได้กล่าวว่า มีสามเส้นทางหลักที่บรรพบุรุษชาวเขา
เผ่าม้งอพยพเข้าสู้ดินแดนในปัจจุบัน คือ เส้นทางแรก อยู่บริเวณชายแดนจังหวัดน่ านและพะเยา ซึ่งมีดอย
ภูแวและภูลังกาเป็นหลัก จากนั้นกลุ่มที่เข้ามาทางนี้จึงอพยพโยกยายต่อไปยังดอยขุนสถาน (จังหวัดน่านและ
แพร่) ดอยช้าง ดอยอ่างขาง ภูหินร่องกล้า เขาค้อ และดอยลานสาง หรือดอยระแหง เป็นต้น ส่วน
เส้นทางที่สองนั้นเข้ามาทางเส้นทางผาตั้ง ภูชี้ฟ้า ดอยผาหม่น และที่ราบระหว่างเมืองเชียงของกับเชียงแสน
จากนั้ น ข้า มมาที่ ดอยยาว ดอยช้ างดอยอ้ างขาง ดอยผ้ า ห่ม ปก (Laimphuaspuv) และดอยจั ก ตอก
(Laimcaajtuj) ในบริเวณพม่าปัจจุบัน กับข้ามมาที่ดอยเชียงดาว ดอยสุเทพ ดอยอินทนนท์ ดอยปาอุ๋ง ดอย
หมากพริก เป็นต้น ส่วนเส้นทางที่สามนั้น ข้ามแม่น้ําโขงทางตอนบนบริเวณประเทศลาวและพม่า เหนือท่า
ขี้เหล็ก แล้วจึงลงมาทางขุหัวแม่คํา ซึ่งอยู่ใกล้บ้านหินแตก อําเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยกลุ่มที่
เข้ามาเส้นทางนี้เป็นกลุ่มที่เข้ามาทีหลังสุด ในช่วงประมาณ พ.ศ. 2480
ชาวเขาเผ่าม้งในประเทศมี 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่หนึ่งม้งจั๊วหรือม้งดํา บางทีก็เรียกว่าม้งลาย (Hmoong
Njua) ชอบแต่งกายชุดสีดํามากกว่าสีอื่น ผู้ชายสวมเสื้อเป็ดให้เห็นท้อง ชอบตั้งบ้านเรือนอยู่พรหมแดนไทย
และมีอย่างประปรายในเขตจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ น่าน ส่วนกลุ่มที่ สองม้งเด๊อหรือม้งขาว (Hmoong
Deaw) ทั้งชายหญิงมีแถบผ้าสีขาว ติดตามอยู่ปลายแขนเสื้อ ผู้หญิงสวมกระโปรงสีขาวไม่มีลวดลาย มี
จํานวนมากกว่าม้งดํา (สมาคมสร้างสรรค์และพัฒนาม้งในประเทศไทย, 2548, 40 -41)
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ถ่ายภาพโดย : วิชชุพงศ์ วรศาสตร์กุล,(26 ต.ค. 2559)
ชาวเขาเผ่าม้งถือว่าการผ้าปักเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวเขาเผ่าม้งมายาวนาน มีมาตั้งแต่บรรพ
บุรุษ จากรุ่นสู่รุ่นมาจนถึงปัจจุบันและการเย็บปักถักร้อยเป็นประเพณีวัฒนธรรมของชาวชนเผ่ าม้งที่ผู้หญิงม้
งทุกคนจะต้องฝึกปักให้เป็นตั้งแต่เด็กเพื่อทําใช้ในครอบครัวเพราะสมัยก่อนไม่มีเสื้อผ้าขาย ในสมัยโบราณถือ
ว่าถ้าสตรีที่ปักผ้าไม่เป็นก็จะไม่ได้แต่งงาน เนื่องจากถ้าใครแต่งงานกับผู้หญิงที่ปักผ้าไม่เป็นก็จะเย็บ เสื้อผ้า
ให้กับลูกและสามีสวมใส่ไม่ได้ ฉะนั้นสตรีชาวเขาเผ่าม้งทุกคนจะต้องปักผ้าเพื่อทําเป็นเสื้อผ้าสวมใส่หรือ
ประดิษฐ์เป็นของใช้เ ป็นทุกคนและการปัก ผ้าของชาวเขาเผ่าม้งเป็นวัฒนธรรมที่สืบ ทอดต่อกันมาของสตรี
ชาวเขาเผ่าม้ง ซึ่งในอดีตนั้นชาวเขาเผ่าม้งที่อพยพมาจากประเทศจีนได้นําเอาเมล็ดกัญชงมาปลูกไว้สําหรั บ
นํามาเอาเส้นใยเพื่อถักทอเป็นผ้ามาตัดเสื้อผ้าสวมใส่กัน ซึ่งต่อมาต้นกัญชงได้ถูกทําลายไปมากเนื่องจากมี
ลักษณะเหมือนต้นกัญชา ซึ่งในสมัยก่อน ได้นําเปลือกของกันชงมาตากแดดและฉีกเอาเส้นใยมาต้มและนํามา
ทําเป็นเส้นด้ายซึ่งเส้นใยของกันชงจะมีความทนทานและเหนียวมากซึ่งชาวเขาเผ่าม้งนํามาทอเป็นผ้าและนํามา
ตัดเป็นเสื้อผ้าสวมใส่กัน ต่อไปนี้จะนําเสนอการวิถีชีวิตการปักผ้าของชาวเขาเผ่าม้งบ้านห้วยทรายเหนือดังนี้
1. การปักผ้าของชาวเขาเผ่าม้งบ้านห้วยทรายเหนือ
จากการสัมภาษณ์นางบังอร แซ่ลีเป็นคนรุ่นใหม่ถึงวิธีการปักผ้าของชาวเขาเผ่าม้ง เขาได้กล่าวว่าตั้งแต่
เขาจําความได้ชาวเขาเผ่าม้งก็มีการสืบทอดการปักผ้าในอดีตจนถึงปัจจุบัน การผ้าปักชาวเขาส่วนใหญ่จะใช้ผ้า
ไหมดิบที่ผลิตเองมาปักเป็นลวดลายต่าง ๆ ซึ่งลวดลายเหล่านี้ ชาวเขาเผ่าม้งคิดค้นออกแบบของลวดลายเอง
ปกติแล้วชาวเขาเผ่าม้งจะมีความประณีตในการคิดลวดลายและการปักลวดลายต่างๆ ซึ่งจะเห็นได้จากการ
เสื้อผ้า กระโปรงของชาวเขาเผ่าม้งที่ทําจากผ้าบาติกและผ้าเขียนเทียมกับปักและเมื่อมีการปักลายเรียบร้อย
แล้ว จะนํามาแปรรูปเป็นเสื้อผ้าที่จะส่วนใส่ในเทศกาลปีใหม่หรือในวันสําคัญต่าง ๆ และสามารถที่จะประดิษฐ์
เป็นเครื่องใช้อย่างอื่นได้ เช่น ถุงย่าม กระเป๋าสะพาย กระเป๋าเป้ กระเป๋าใส่สตางค์ ถุงใส่โทรศัพท์มือถือ
เครื่องใช้อื่น ๆ เป็นต้น ซึ่งผ้าปักของชาวเขาเผ่าม้งจะมีลวดลายที่แตกต่างกันไปและมีชื่อเรียกแตกต่างกัน
ดังนั้นในเรื่องของการตกแต่ง การออกแบบ ความสวยงามต่าง ๆ มนุษ ย์ทุกชาติทุกภาษาย่อมรักความสวย
ความงาม ชาวเขาเผ่าม้งก็เข้าใจหลักสัจธรรมในข้อนี้ดี จึงทําให้เขามีวัฒนธรรมที่สวยและดูเรียบง่าย อีกทั้ง
ชาวเขาเผ่าม้งยังมีศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่นที่สุดในด้านวัฒนธรรมไม่แพ้ชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ฉะนั้นมรดกทาง
วัฒนธรรมการแต่งกายที่โดดเด่นและสําคัญที่สุดของชนชาวเขาเผ่าม้งก็คือ การผ้าปักนั่นเอง ในการปักผ้าของ
ชาวเขาเผ่าม้งสตรีม้งจะนั่งร้อยเรียงผลงานด้วยฝีมือของตน เพื่อความประณีตและสวยงามที่สําคัญกว่านัน้ ทีผ่ า้
ปักของชาวเขาเผ่าม้งเป็นตัวบ่งบอกเล่าเรื่องราวของชนเผ่าของตนเองที่น่าติดตามค้นหา เพื่อเป็นการอนุรักษ์
เอาไว้บอกเล่าหรือสืบทอดให้ลูกหลานและคนทั่วไปได้รับรู้รับทราบ เพื่อเป็นการจรรโลงประเพณีวัฒนธรรม
การแต่งกายนี้ไว้ตลอดไป อีกทั้งเพื่อแสดงวิวัฒนาการความเป็นมาของการปักผ้าของคนม้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ที่
ได้ประยุกต์ลวดลายต่างๆ ในอดีตและปัจจุบันมาผสมได้อย่างกลมกลืน สตรีชาวเขาเผ่าม้งม้งยังได้ประยุกต์เอา
ลายดั้งเดิมหรือลายพื้นฐานและลายเฉพาะของงานปักผ้าที่ได้รับการสืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่งมา
จนถึงปัจจุบันนี้
2. ที่มาของการปักผ้าชาวเขาเผ่าม้งบ้านห้วยทรายเหนือ
ที่มาของการปักผ้าชาวเขาเผ่าม้งบ้านห้วยทรายเหนือ จากการสัมภาษณ์นางหมี แซ่หว้าและนางยั้วะ
แซ่ย่า และผู้หญิง ชาวเขาเผ่าม้ง คนอื่นๆ ที่เป็นปราชญ์ชาวบ้านห้วยเหนือ ด้านการปัก ผ้าต่างๆ ได้กล่าวว่า
ชาวเขาเผ่าม้งมีที่มาในการปักผ้าอยู่ 3 ประเด็น ดังนี้
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2.1 ชาวเขาเผ่าม้งบ้านห้วยทรายเหนือปักผ้าเกิดจากแรงบันดาลใจทางด้านศาสนาและประวัติศาสตร์
คือ การปักผ้าที่เกิดมาจากความเชื่อที่ชาวเขาเผ่าม้งนับถือและตํานานทางประวัติศาสตร์ของชนเผ่าตัวเอง เช่น
ลายปักบันไดฟ้า เป็นลายที่ชาวเขาเผ่าม้งเชื่อว่าสื่อถึงวิญญาณบรรพบุรุษที่ตายไปแล้ว จากบนฟ้ามาสู่ลูกหลาน
ของตนเองที่ยังมีชีวิตอยู่ เป็นต้น
2.2 ชาวเขาเผ่าม้งบ้านห้วยทรายเหนือปักผ้าเกิดแรงบันดาลใจจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.1.1 ลัก ษณะลายปักที่เ กี่ยวกับ พืช คือ ในลายนี้ถือว่าเป็นสิ่ง ที่มีความสําคัญ อย่างยิ่ง ใน
ชีวิตประจําวันของชาวเขาเผ่าม้ง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันชาวเขาเผ่าม้งมีความคุ้นเคยกับ พืชพรรณต่าง ๆ
รอบตัวเป็นอย่างดี เนื่องจากเขาอาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารนั่นเอง คือ ลายปักดอกฟัก ทองเป็นลายที่ชาวเขา
เผ่าม้ง เชื่อถือว่าคนที่สวมใส่ลายผ้านี้ไปทําไร่หรือทํางานอื่นๆ ที่หารายได้มาสู่ครอบครัวจะมีรายได้ดีห รือ
สมบูรณ์ เป็นต้น
2.1.2 ลายปักที่เกี่ยวกับสัตว์มักจะเลียนแบบมาจากสัตว์ที่รู้จักกันดีทั้งสัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยง คือ
ลายปูภูเขา เป็นลายที่ชาวเขาเผ่าม้งเชื่อว่าปักเป็นลวดลายผ้าแล้ว นํามาสวมใส่จะเป็นคนที่ขยัน อดทน ในการ
ทํามาหากิน เลี้ยงชีพในทางที่ชอบ และไม่อดอยาก
2.1.3 ลายปักที่เกี่ยวกับธรรมชาติ คือ ลวดลายที่เกิดจากธรรมชาติโดยตรง เช่น ลายปักขุนเขา
ถือว่าเป็นลายที่เ กิดจากภูเ ขาที่เ ป็นธรรมชาติของมัน ซึ่งลายนี้ผู้ที่ส วมใส่ล ายปักผ้านั้นจะสื่อไปในทางที่มี
วิสัยทัศน์ที่ดี ที่มองการณ์ไกล ส่วนลายปักสายน้ํานั้น คนที่สวมใส่นี้จะสื่อไปในทางที่สุภาพเรียบร้อย ไม่แข็ง
กระด้าง อย่างนี้เป็นต้น
2.1.4 ลายปักที่เกี่ยวกับชีวิตคู่และประเพณี คือ ลายปักที่เกิดจากประเพณีต่างๆ เช่น ลายปักเป้
เจา เป็นลายที่สื่อถึงการละเล่นบันเทิงต่าง ๆ ส่วนลายคู่บ่าวสาว เป็นลายปักที่สื่อถึงการหาคู่ครอง การจีบกัน
อย่างเป็นต้น
2.3 ชาวเขาเผ่าม้งบ้านห้วยทรายเหนือลายปักที่เกิดจากรูปทรงเรขาคณิต คือ ลายที่เกิดจากรูปทรง
เรขาคณิตในลายนี้จะมีคล้ายลายที่เกิดจากธรรมชาติ แต่ว่าเขาแบ่งตามที่เกิดที่มีลักษณะทางเรขาคณิต เช่น
ลายปักสี่เหลี่ยมคู่ เป็นลายที่สื่อถึงการครองคู่ชีวิตทีแ่ ต่งงานแล้วให้อยู่จนแก่ตาย หรือเป็นการช่วยกันของคนใน
หมู่บ้าน เป็นต้น
ดังนั้นจากการสัมภาษณ์นางหมี แซ่หว้าและนางยั้วะ แซ่ย่า ได้เล่าว่า การปักผ้าของชาวเขาเผ่าม้งบ้าน
ห้วยทรายเหนือ นอกจากจะมีความวิจิตรงดงามแล้วยังสะท้อนถึงวิถีชีวิต และสถานภาพของวัยผู้ใช้ด้วย เช่น
วัยหนุ่มสาวจะใช้ผ้าที่มีลวดลายสวย มีสีสันสดใส ส่วนวัยผู้สูงอายุจะนิยมใช้ผ้าที่มีลวดลายสีไม่มากนักสีเทาๆ
ไม่ค่อยสดใส ส่วนที่เกี่ยวกับลวดลายผ้าในอดีตไม่มีเขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร แต่ถ่ายทอดกันมาด้วยการ
ทําให้เห็นเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับลาย ในขณะที่ลงมือทําไปด้วย ฉะนั้นการปักผ้าจึงเป็น
มรดกทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาวเขาเผ่าม้งและกลุ่มชาติพันธุ์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเหมาะสมเป็นเวลาช้า
นาน และมีการปรับและเปลี่ยนแปลง ดัดแปลงเนื่องมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกของผู้ปักทําให้การ
ปักนั้นให้พัฒนาอยู่ตลอดเวลาและเป็นการสนองความต้องการของตลาดอีกด้วย
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ภาพที่ 2 หลังจากสัมภาษณ์นางบังอร แซ่ลี คนรุ่นใหม่กบั วิธีการปักผ้า,
ถ่ายภาพโดย : วิชชุพงศ์ วรศาสตร์กลุ , (26 ต.ค. 2559)
3. ส่วนประกอบในการปักผ้า มีดังนี้
3.1 ผ้าฝ้าย 100% หรือผ้าใยกัญชง หรือผ้าดิบ
3.2 เข็ม
3.3 ด้ายหลากสี
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 และจากการสัมภาษณ์นางชี่ แซ่ลี
ซึ่งปราชญ์ชาวบ้านห้วยเหนือ ด้านการปักผ้าต่างๆ ได้ กล่าวว่า ในเวลาต่อมาได้นําผ้าไหมดิบที่กลุ่มชาวเขา
เผ่าม้งทอเองมาเขียนเป็นลวดลายต่าง ๆ เพื่อที่จะได้ผืนผ้า และนํามาใช้ในการปักลวดลายผ้าต่าง ๆ ที่ต้องการ
เช่น ชุดของผู้หญิงม้ง ชุดของผู้ชายม้ง ชุดของเด็กม้ง เป็นต้น
จากการสัมภาษณ์นางเซีย แซ่หว้าได้กล่าวถึงวิธกี ารปักผ้าลวดลายของชาวเขาเผ่าม้ง ซึ่งสอดคล้องกับ
(http://www.hilltribe.org/thai/hmong/hmongembroidery.php, ค้นเมื่อ 27 ตุลาคม 2559 ) ได้กล่าว
ว่า ชาวเขาเผ่าม้งได้นําเส้นผ้าไหมนั้นนํามาจากเปลือกของเส้นใยของต้นกัญชงที่แห้งที่สุด เพื่อจะได้นํามาฉีก
ออกเป็นเส้นเล็ก ๆ พอได้เส้นด้ายที่มีขนาดเล็กเหมาะสมกับการทอผ้า และโดยทั่วไปจะนําเส้นใยกัญชงมา
แบ่งเป็น 4 ส่วน โดยแบ่งออกเป็นอีก 16-20 หรือ 17-20 เส้น หลังจากนั้นชาวเขาเผ่าม้งจะนําเส้นใยกัญชงไป
ตําในครกกระเดื่อง เพื่อให้เปลือกนอกที่หุ้มติดกับเส้นใยหลุดออกไป ให้เหลือแต่เส้นใยแท้ ๆ เท่านั้น เพราะ
เส้นใยกัญชงแท้จะมีความอ่อนตัว และสะดวกแก่การปั่น หลังจากที่มีการตําเส้นใยกัญชงเรียบร้อยแล้วก็จะ
นํามาพันม้วน ๆ เป็นก้อนโดยใช้ตีนดั่ว (ตีนดั่ว เป็นเครื่องมือเฉพาะในการพันเส้นใยกัญชง) ทํามาจากไม้กลม ๆ
เส้นผ่าศูนย์กลางยาวประมาณ 8-10 นิ้ว มีที่ถือทําด้วยหวายถักในขณะที่นํามาพันแกนไม้นั้น จะมีการต่อเส้น
ใยกัญชงแต่ละเส้น โดยใช้นิ้วมือขยี้ส่วนปลายของเส้นใยกัญชงให้แตกออกเป็นสองเส้น จากนั้นก็จะนําอีกเส้น
หนึ่งมาต่อกับเส้นเดิม เมื่อเส้นใยกัญชงเต็มแกนแล้วจะคล้ายกับรองเท้าจีน จากนั้นจึงถอดไม้ออกเก็บม้วนเส้น
ใยไว้ นําไปจุ่มน้ําร้อนให้อ่อนตัว แล้วนําไปตีเป็นเกลียว โดยผ่านการเข้าเครื่องตีเกลียว นั่นคือ ชั้วดั่ว เส้นใยที่
ผ่านการปั่นเป็นเกลียวแล้วจะกรอไว้ในแกนที่เรียกว่า ชาย และเครื่องชั้วดั่วสามารถแบ่งเส้นใยกัญชงได้ครั้งละ
4 - 6 แกน เมื่อเสร็จก็จะเปลี่ยนชุดใหม่ถัดไป
หลังจากนี้ชาวเขาเผ่าม้งไปก็ดึงด้ายออกจากแกนเข้าเครื่องโกลเพื่อเก็บต่อไป และจากการสัมภาษณ์
นางยี่ แซ่ลี ซึ่งเป็นปราชญ์ชาวบ้านห้วยเหนือ ด้านการปักผ้าต่างๆ ได้กล่าวว่าชาวเขาเผ่าม้งก็จะนําด้ายเส้นใย
กัญชงมาฟอกสีและทําให้ด้ายอ่อนตัว และก็นํามาต้มกับน้ําขี้เถ้าประมาณ 4-5 กาละมัง นํามาร่อนเศษขี้เถ้า
และถ่านออกแล้วผสมน้ําใส่ลงในกะทะใบบัวเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3 - 3 1/2 ฟุต เอาเส้นใยกัญชงลงต้ม
จนด้ายนิ่มยกลง และเส้นใยคลุกกับขี้เถ้า แช่ไว้เช่นนั้น เมื่อแห้งสนิทแล้วนําไปต้มกับน้ําขี้เถ้า แช่ไว้ 1 คืน ล้าง
ขี้เถ้าออกให้หมด ตากให้แห้ง ถ้ายังไม่ขาวตามที่ต้องการ เราก็สามารถทําซ้ําเช่นนี้จนกว่าเส้นดายจะขาวและ
สะอาดตามที่เราต้องการได้ แล้วก็นําเส้นด้ายที่ปั่นเรียบร้อยแล้วมาทอเป็นผ้าไหมดิบ เมื่อทอเรียบร้อยแล้ วก็
จะนํามารีดด้วยก้อนหิน ซึ่งก้อนหินนี้ใช้สําหรับในการรีดผ้าไหมดิบเท่านั้น หากว่าไม่รีดให้เรียบแล้ว เวลานําผ้า
ไหมดิบมาเขียนเป็นลวดลายจะไม่สามารถเขียนได้ เนื่องจากมีปมของเส้นด้ายที่ต่อกัน หากไม่เรียบก็จะเขียน
ลวดลายได้ไม่สวยและในปัจจุบันนี้การเผยแพร่ลายปักต่าง ๆ นั้นก็ขึ้นอยู่กับความพอใจของแต่ละคน ใคร
ชอบลายปักไหนก็ขอยืมตัวอย่างจากคนอื่นที่เขามีอยู่มาดูรูปแบบแล้วก็ทําตามนั้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ และใน
ปั จ จุ บั น นี้ จ า ก ก า ร สั ม ภ า ษ ณ์ น า ง ยี่ แ ซ่ ส ง นั้ 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
ชาวเขาเผ่ามีวิธีการปักลายผ้าดังนี้
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4.1 ชาวเขาเผ่ า ม้ ง จะนํ า ขี้ ผึ้ ง มาละลายหรื อ ต้ ม ให้ ร้ อ น โดยวิ ธี ก ารดั ง นี้ นํ า กระป๋ อ งที่ มี ข นาด
เส้นผ่าศูนย์กลางกว้าง 10 เซนติเมตร เจาะฝาข้างหนึ่งออก แล้วไม่ต้องตัดทิ้ง และทําให้ฝาข้างที่เจาะขึ้นนั้นมัน
เรียบร้อย พร้อมกับสามารถที่จะเป็นที่หยดน้ําขี้ผึ้งได้ บริเวณรอบ ๆ ขอบของกระป๋องต้องจัดให้เรียบร้อย โดย
ที่ไม่เป็นอันตรายต่อคนที่ใช้ จากนั้นนําขีผ้ ึ้งใส่ลงไป นํากระป๋องไปอุ่นกับถ่านที่ร้อนจัด จากนั้นขี้ผึ้งก็จะละลาย
รอจนกว่าขีผ้ ึ้งร้อนจัดถึงจะใช้ได้ หรือนําผ้าฝ้ายหรือผ้าใยกัญชงย้อมสีครามโดยการย้อมร้อน ต้มผ้ากับสีคราม
ย้อมและนํามาซักล้างตากแดด และนํามาต้มด้วยน้ําขี้เถ้าเพื่อให้ผ้านิ่มทําตามขั้นตอนนี้จนกว่าจะได้สีของผ้า
ตามต้องการและมั่นใจว่าสีติดผ้าสนิท ไม่หลุดออกเมื่อซักครั้งต่อไป
4.2 นําผ้าไหมที่ท อได้เรียบร้อย มาสร้างตารางสี่เ หลี่ยมจัตุรัส ขนาดของสี่เ หลี่ยมประมาณ 2-3
เซนติเมตร ตารางทุกช่องจะต้องมีขนาดเท่ากัน โดยสร้างตารางให้เต็มผ้าไหมดิบ ต้องใช้ดินสอขีดเส้นตาราง
หรือปากกาน้ําเงินก็ได้ ไม่ควรที่จะใช้ปากกาสีแดง เพราะปากกาสีแดงเมื่อนํามาขีด หรือสร้างตารางแล้วเวลา
ย้อมผ้าไหม จะเห็นเส้นตารางเป็นสีแดงอยู่ทําให้ ผ้าไหมไม่สวย จากนั้นนําปากกาเขียนขี้ผึ้ง โดยนําปากกาไป
จุ่มขีผ้ ึ้ง แล้วนํามาเขียนลวดลายต่าง ๆ บนผ้าไหมดิบ ปากกาเขียนขี้ผึ้งนั้นเรียกว่า ดาต้าะ ซึ่งดาต้าะทําจาก
เหล็กหรือทองเหลือง วิธีก ารทํา คือ นําแผ่นทอง เหลืองหรือแผ่นเหล็ก มาวัดเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีขนาด
ประมาณ 2 เซนติเมตร จากนั้นแล้วนํามาขัดด้านหนึ่งให้เรียบ เหลาไม้ไผ่ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2
เซนติเมตร หรือประมาณ 1 เซนติเมตร นําไม้ไผ่มาผ่าปลายด้านใดด้านหนึ่ง แล้วนําแผ่นเหล็กที่ตัดมาเรียบร้อย
มา สอดใส่ลงไปในช่องรอยผ่าแล้วมัดให้เรียบร้อย หลังจากที่เขียนลวดลายเสร็จ หรือเมื่อได้ผ้าสีตามต้องการ
แล้ว นํามาปักเป็นลวดลายตามต้องการอย่างประณีตและสวยงามโดยใช้เทคนิคการสลับสีให้เกิดลวดลายและ
สีสันที่สวยงามเป็นลวดลายที่เกิดขึ้นตามจินตนาการของชาวเขาเผ่าม้งและเป็นลวดลายดั้งเดิมที่นํามาปักลงบน
ผ้าให้เกิดความสวยงาม และนําผ้าที่ทําเรียบร้อยแล้วมาขึ้นรูปเป็นรูปกระเป๋าสามเหลี่ยมเท่า ๆ กัน และเย็บขึ้น
รูปกระเป๋าเป็นรูปบะจ่างโดยโชว์ลวดลายของผ้าปักอย่างชัดเจนบนตัวกระเป๋า โดยใช้ซิปเป็นตัวบังคับให้เกิด
เกรียวและเกิดทรงสามเหลี่ยมปิระมิด หลังจากขึ้นรูปแล้วก็เย็บเก็บรายละเอียดของกระเป๋าให้ปราณีตและ
สวยงาม
4.3 จะนําผ้าบาติกไปย้อมครามให้ดํา เมื่อย้อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะนําไปล้างสีครามนั้นออกให้
หมดก่อน โดยที่จะล้างสีครามออกได้นั้นจะมีวิธีการดังนี้ คือ ต้มน้ําร้อนให้เดือด จากนั้นก็น้ําผ้าบาติกมาแช่น้ํา
เย็นจากนั้นนําผ้าบาติก ที่แช่น้ําเย็นออกรอให้แห้งก่อน แล้วนําผ้าบาติกมาต้มกับน้ําร้อนในกระทะที่ตงั้ น้ําไว้ รอ
สักประมาณ 3-5 นาที พยายามล้างคราบขึ้ผึ้ง ออกให้หมด นําไปผึ่งแดดให้แห้ง แล้วก็จึงนําผ้าบาติก ไปตัด
ตกแต่งให้สวยงาม โดยที่นําผ้าสีอื่นมาปะชุนให้เรียบร้อยดังนี้ แล้วจึงนํามาจับจีบทั้งหมด
4.4 นําผ้าที่ปักเรียบร้อยมาต่อกับผ้าบาติก แล้วจัดกลีบให้ตรงกัน จากนั้นรอยจีบนั้นจะต้องเอาด้าย
ร้อยไว้แน่น เพื่อให้จีบสามารถอยู่ได้นาน และจัดตัวอยู่ตลอดเวลา เมื่อถึงงานเทศกาลปีใหม่จะสามารถนํามาใช้
ได้เลย เพราะหากว่ากระโปรงนั้นจับจีบไม่สวย ก็ใส่ไม่สวยเหมือนกัน ดังนั้นเมื่อจับจีบเรียบร้อยแล้วจะต้องเก็บ
ประมาณ 1 เดือนเป็นอย่างน้อย เพื่อให้จีบคงทน และสวยงาม สามารถนํามาใช้ได้เลย
5. ชื่อลวดลายปักผ้าชาวเขาเผ่าม้งบ้านห้วยทรายเหนือ
สมัยโบราณนั้นลวดลายปักผ้าม้งไม่มีชื่อที่แน่นอน จากการสัมภาษณ์นางหมาย แซ่ย่า ได้กล่าวว่า
การตั้งชื่อลายปักส่วนมากมาจากสิ่งที่เป็นธรรมชาติเนื่องจากชาวเขาเผ่าม้ง
อยู่ตามภูเขาและธรรมชาตินั่นเอง ฉะนั้นการตั้งชื่อลวดลายก็พยายามจินตนาการตามแต่ละคนก็แตกต่างกันไป
อีก แต่ก็มีชื่อที่คล้ายกันหรือที่เหมือน เช่น ลายดวงดาว (ป้านุก๊า) ลายฟันเลื่อย (เหนียเกอ) ลายดอกพวง (ป้า
เจ๋า) ลายดอกไม้ (ป่าดง) ลายหอยเบี้ย (แย่) ลายดอกจับมือ (ป้าตั๋วเต) ลายตีนหนู (แหนง) ลายดอกเหลียม
(ป้าเจี้ย) ลายก้นห้อย (ก๊ากื้อ) นอกจากนี้ลายปักบางอย่างก็หาชื่อตั้งไม่ได้ เพราะได้มีการเอาลายหลากลาย
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มาผสมกันก็อาจเรียกชื่อในลายปักเดียวกันก็ได้พื้นฐานของผ้าปักชาวเขาเผ่าม้งก็คงคล้ายกับต้นตํารับอื่นๆ ที่มี
การก่อการกําเนิดงานมาจากหัวใจที่มีใจรักในงานปักด้วยการร้อยเรียงเส้นด้ายและผ้าเข้าด้วยกันโดยกลุ่มงาน
ปักของชาวเขาเผ่าม้งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
5.1 กลุ่มปักเส้นด้ายลายสายน้ํา เป็นการปักลายเป็นเส้นยาวจนเต็มช่องยาวกว่าการปักในกลุ่มไก่เหยี
ยม เช่น ลายเข้าหอ ลายหมากรุกสามสี ลายม้งสามเหลี่ยม ลายสีเหลี่ยมตั้งมุม (ไขศรี จิตสําราญ และ
คณะ, 2549, 73)
5.2 กลุ่มที่ปักเส้นดายแบบลายไก่เหยียมที่นิยม เช่น ลายปูภูเขา ลายสี่ทิศ ลายแปดทิศ ลายฝิ่น
แปด ลายฟันปลาเล็ก ลายฝนตก ลายฝนภูเขา ลายเกรสรดอกฝิ่น ลายน้ําเต้า เป็นต้น ลักษณะลายเป็น
เส้นเล็กเหมือนเส้นเนาปักขึ้นรูป ประกอบเป็นรูปร่างต่าง ๆ
5.3 กลุ่มปักเส้นด้ายลายกากบาท การขึ้นลายเส้นวิธีนี้เป็นที่นิยมมากที่สุดมีลายต่าง ๆ ที่มักจะใช้
วิธีการปัก กากบาท เช่น ลายสี่เหลี่ยม ลายนกใหญ่ ลายสายน้ํา ลายขุนเขา ลายม้งสามเหลี่ยม ลาย
แผ่นดินแตก ลายดาวตรั้งคู้ ลายหนังสือม้ง ลายกากบาก ลายภูเขาคู้ ลายจานตานกฮูก ลายเมียน้อยเมีย
หลวง ลายมงกุฎเจ้าสาว ลายดาวพันดวง ลายดวงประทีป
งานปัก ลวดลายด้วยมือนี้ มัก จะสร้างชิ้นงานที่ผ สมผสานกันได้ทั้ง 3 วิธีดัง กล่าว แล้วแต่ใครจะ
สามารถนําเอามาผสมแล้วทําให้เกิดลวดลายใหม่ๆ ที่สวยงามมากกว่าเดิมนั่นแหละก็คือการสร้างลวดลายปัก
ใหม่เกิดขึ้นนั่นเอง ไม่ต่างนักจากนักวิทยาศาสตร์เลยที่พยายามหาทุกวิถีทางให้ได้สิ่งใหม่ๆ ทันสมัยอยู่เสมอการ
ปักผ้าองชาวเขาเผ่าม้งก็เ ช่นกัน และยังมีก ารผสมด้วยการปัก มีจากหมวด 2 และ 3 ทั้ง นี้แล้วแต่การสร้าง
สวรรค์ของแต่ละคนหรือความชอบของแต่ละบุคคล
6. งานปักผ้าด้วยมือชาวเขาเผ่าม้งบ้านห้วยทรายเหนือ
งานปักผ้าด้วยมือนั้นจากการสัมภาษณ์นางจง แซ่หว้า ได้กล่าวว่า การปักผ้าเป็นการสร้างงานในระดับ
ชุมชน โดยการตัดฉีกผ้านํามาขึ้นรูปงานโดยการใช้ด้ายสอยพับเก็บริมไล่ระดับไปตามรูปร่างของสายที่ได้รับ
การสอนสืบต่อกันมา สามารถแบ่งเป็น 2 ประการคือ
6.1 งานปักผ้าเข้ามุมโค้งมีวิธีเทคนิคการตัดผ้าที่ซับซ้อนเป็นเทคนิคโดยเฉพาะและเย็บริมเป็นเส้นโค้ง
ให้เกิดลายขึ้น สตรีชาวเขาเผ่าม้งวัยกลางคนขึ้นไปจึงจะมีฝีมือในการปักผ้า งานชนิดนี้ปักได้สวยงามไม่มีที่ติ
เช่น ลายตานกฮูก ลายก้นหอย เป็นต้น เช่นเดียวกับงานปักผ้าเข้ามุมเหลี่ยมมีการผสมผสานเอาลายเข้ามุง
เหลี่ยมผสมกับลายเข้ามุมโค้งตามลักษณะเฉพาะของลายที่ได้รับการถ่ายทอดต่อมาจนถึงปัจจุบัน
6.2 งานปักผ้าเข้ามุมเหลี่ยม เช่น ลายเขาล้อม ลายเขาเปิด ลายหมู่บ้าน ลายเกี้ยวสาว ลายเกี้ยว
แม่ม่าย ลายหลุ่มเสือตก ลายป่าแดง ลายป่าหลง ลายภูเขาคู่ เป็นต้น โดยส่วนมากลายปักเหล่านี้ ปักรวม
กับรายปักชนิด
นอกจากนี้งานปักผ้าด้วยวัสดุตกแต่ง เป็นการนําวัสดุต่าง ๆ มาตกแต่งลงบนลายที่ ปักด้วยผ้าหรือ
ด้ายแล้วให้มีสีสันสวยงามมากขึ้น เช่น การปักด้วยลูกปัดต่าง ๆ แสดงถึง ความเคารพยําเกรงต่อพิธีกรรม
เช่น การปักเคล็ดปลา การปักขนนก การเพิ่มสีสันในพิธีกรรมเซ่นสังเวยต่าง ๆ วัสดุที่หาได้ เช่น ลูกปัด
เหรียญ เมล็ดพืช ขนนก วัสดุธรรมชาติ เป็นต้น ฉะนั้นลายปักด้วยวัสดุนี้ไม่มีเฉพาะเจาะจง โดยส่วนมากปัก
วัสดุลงไปบนช่องว่าง จากลายปักด้วยผ้าหรือด้ายที่เว้นไว้เป็นการตกแต่งผลิตภัณฑ์หรือชิ้นงานที่นิยมตกแต่ง
ปักด้วยวัสดุอื่น เช่น กระเป๋าสะพายคู่เหยียบรูปอินเดีย กระเป๋าใส่เงิน เสื้อชาย หมวกหญิง หมวกชาย เข็มขัด
สายรัดศีรษะ
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ลายต่าง ๆ ในเบื้องต้นไม่มีการจํากัดว่าจะสร้างหรือปักลายขึ้นมาด้วยวิธีใด เพียงแต่ยกตัวอย่างที่เป็น
ที่นิยมนํามาใช้ในการปัก โดยไม่จํากัดว่าลายนี้ต้องปักด้วยวิธีนี้มีหลายกรณี เช่น ลายปูภูเขาที่ปักด้ว ยด้าย
ลายไก่เหยียบ
ลายสายน้ําลายกากบาทหรือลายเข้าหอเช่นลายเข้าหอสามารถใช้วิธีก ารหรือเทคนิคใดก็ได้ในการ
สร้างรูปงานขึ้นเช่นลายเข้าหอด้วยด้ายลายไก่เหยียบลายเข้าหอด้วยด้ายลายสายน้ําลายเข้าหอด้วยด้ายลาย
กากบาทลายเข้าหอด้วยผ้าลายเข้ามุมเหลี่ยมลายยื่นก็เช่นกันที่สามารถสร้างรูปขึ้นมาด้วยเทคนิคทุกวิธีการ (ไข
ศรีจิตสําราญและคณะ, 2549, 75)
ดังนั้นจากการปักผ้าของชาวเขาเผ่าม้งมีวิธีการปักผ้าที่ไม่เหมือนใครตามข้างต้นที่กล่าวมาแล้วนั้นการ
ปักผ้ายังนิยมปักตามความต้องการของตนที่ต้องการนําไปประดับตามเสื้อผ้าแต่ลายทั้งหลายที่อยู่ในปัจจุบันยัง
อาศัยการปักแบบเดิมตามที่บรรพบุรุษสั่งสอนมาในปัจจุบันนี้ได้มีลายที่ประยุกต์จากลายดั้งเดิมแต่กย็ งั ใช้วธิ กี าร
ปักเลียบแบบเดิมๆหรือต่อปักแบบต่อยอดจากลายเดิมและเลียบแบบจากลายผ้าจากชนเผ่าอื่นๆและก็เลียบ
แบบลายผ้าในเมืองที่ได้พบเห็นดังนั้นไม่ว่าจะเป็นลายเก่าหรือลายใหม่ที่ตลาดนิยมกันซึ่งลายปัจจุบันนีก้ น็ าํ ลาย
ดังเดิมกับลายปัจจุบันมาผสมผสานกันเพื่อให้เกิดลวดลายสวยจะมีการปักมากขึ้นจากการถ่ายทอดความรู้เรื่อง
การปักลายมงคลจันทร์บํารุง (2534 , 29-31) กล่าวว่าการปักลายเมื่อเด็กผู้หญิงอายุได้4-5 ขวบก็เริ่มสนใจ
การปักผ้าโดยช่วยเหลือด้วยการหยิบด้วยเข็มและผ้าอาจค่อยถามบางผู้เป็นมารดาก็สนับสนุนโดยการหาผ้าที่มี
เส้นใหญ่มาให้ทดลองฝึกปักลายผ้าก่อนอาจใช้เศษกระสอบข้าวที่ทิ้งแล้วหรือเศษผ้าเก่าๆก็ได้ก็เรียนรู้การจับ
เข็มและการจับผ้าได้ถูกวิธีแล้วก็เริ่มหัดปักลายโดยหัดปักลายพื้นฐานดังนี้
1. ลายชีฟ้า
2. ลายตะวัน 3. ลายสายน้ํา 4. ลายดอกฟักทอง5. ลายป่าหลงเป็นต้น

ภาพที่ 4 หญิงชาวเขาเผ่ากําลังปักผ้า และสัมภาษณ์ไปด้วย(นางไหม แซ่สง),
ถ่ายภาพโดย : วิชชุพงศ์ วรศาสตร์กุล,(26 ต.ค. 2559)
การถ่ายทอดการปักลายของชาวเขาเผ่าม้งเป็นการถ่ายทอดและการเรียนรู้การปักลายเป็นการหล่อ
หลอมมากกว่าหรือเป็นแบบสอนปากต่อปากซึ่งยังสอดคล้องกับนักวิชาการ พอลกับอีแวล ลุวิส , (2528, 138)
กล่าวไว้ว่า “มารดาจะเป็นผู้ถ่ายทอดฝีมือและวิธีก ารปัก ให้แก่ลูกของตนเด็ก หญิง จะเริ่ม หัดปัก ตั้งแต่อายุ
ประมาณ 5-6ปี โดยเริ่มจากลายมาตรฐานก่อน แล้วจึงแตกแขนงลวดลายออกไปตามลวดลาย” ดั้งนั้นการปัก
ผ้าของชาวเขาเผ่าม้งจึงเป็นการถ่ายทอดจากมารดาสู่บุตร ดั้งนั้นการถ่ายทอดการปักผ้าผู้สอนจะบอกชื่อลาย
แก่ผู้เ รียน แสดงว่าผู้ส อนไม่ได้สอนให้ผู้เรียนปัก เป็นอย่างเดียว ยัง ถ่ายทอดความหมาย ความเป็นมาและ
ลักษณะความสําคัญของแต่ละลายให้กับผู้เรียนอีกด้วยเพราะว่าการปักผ้าของชาวเขาเผ่าม้งไม่มีตําราเขียนไว้

ปีที่ 1 ฉบับพิเศษเดือนธันวาคม 2559

49

วารสารสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา

มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้า นสมเด็จเจ้าพระยา

เป็นลายลักษณะอักษร ฉะนั้นผู้สอนถึงถ่ายทอดความเชื่อแก่ผู้เรียนให้มากที่สุด เพื่อวัตถุประสงค์ในการดํารง
รักษาวิธีการปักผ้าของผู้เรียนในแต่ละลายผู้เรียนจะต้องจดจําชื่อและวิธีการปักการแบบต่าง ๆ พร้อมทั้งความ
เชื่อที่มีอยู่ในแบบนั้น ๆ ไปด้วย ซึ่งผู้สอนเรียกชื่อกลุ่ม ลายที่เ ริ่ม สอนนี้ว่า ลายดั้ง เดิม ต่อมามีก ารพัฒ นา
ลวดลายที่แปลก ๆ ซึ่งมีความทันสมัยและเป็นที่นิยมของผู้สวมใส่ ไม่ว่าจะเป็นชาวเขาเองหรือคนในพื้นราบ
จะชอบซื้อลายที่ประยุกต์และลายเลียบแบบลายดั้งเดิมมากกว่า เพราะว่ามีสีสันมากกว่าสวยกว่า เช่น ลาย
ผีเสื้อ ลายไก่คู่ ลายดอกไม้ และลายระบํา เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องไขศรี จิตสําราญ และคณะ (2549, 8788) ได้กล่าวว่าสีที่ชาวเขาเผ่าม้งนิยมนําผ้าที่นิยมหลายสี เช่น สีชมพู สีเหลือง สีเขียว สีขาว สีน้ําเงิน สีแดง
สีชมพูอ่อน สีเขียวอ่อน ซึ่งล้วนแต่เป็นสีที่ฉูดฉาด สวยงาม ชาวเขาเผ่าม้งบอกว่าเป็นสีที่ให้ความรู้สึกสดชื่น
สบายสวยงามและที่สําคัญประการหนึ่งคือน่าเกรงต่อผู้พบเห็นนั้นเอง
การปักผ้าของชาวเขาเผ่าม้ง ถือว่าเป็นศิลปะหัตกรรมพื้นบ้านประเภทหนึ่งเหมือนกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
(อุทุมพร หมั่นทําการ, 2530, 9) ได้ให้ความหมายว่า การสร้างสรรค์สิ่งใช้สอยด้วยมือของชาวบ้าน หรือ
ประชาชนในท้องถิ่นหรือชมนั้น ๆ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ย่อมมีคุณค่าทางประโยชน์ใช้สอย ใช้สอนทางด้านความ
งามและความสอดคล้องกับภาวะแวดล้อมของท้องถิ่นหรือชมนั้น ๆ และนอกจากนี้ (วิบูลย์ ลี้สุวรรณ, 2527,
6) ได้ให้ความหมายว่า ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน หมายถึงศิลปหัตถกรรมที่เกิดขึ้นจากฝีมือของคนในท้องถิ่น
หนึ่ง การประดิษฐ์สร้างสรรค์เป็นไปตามเทคนิคและรูปแบบที่ถ่ายทอดกันในครอบครัว โดยตรงจากพ่อแม่ ปู่
ย่า ตา ยาย โดยมีจุดประสงค์หลักคือทําขึ้นเพื่อใช้สอยในชีวิตประจําวัน ฉะนั้นจากคํานิยามที่นักวิชาการทาง
ศิลปะพื้นบ้านได้ให้ไว้ดังกล่าวมาแล้วยังสามารถพิจารณาการปักผ้าของชาวเขาเผ่าม้งได้ว่าเป็นศิลปหัตถกรรม
พื้นบ้านที่มองจากแนวทางการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านดังที่ชาวญี่ปุ่นคือ โซเอสี ยา
มากิ (SoetsuYamaki) อ้างใน (วิบูลย์ ลี้สุวรรณ , 2527, 26) ได้เขียนสาระสําคัญของศิลปหัตกรรมพื้นบ้านไว้
ดังนี้
1. สิ่งนั้น (Object) จะต้องเป็นผลงานของช่างนิรนามทําขึ้นเพื่อให้สอยในชีวิตประจําวัน ความงาม
ที่ปรากฏเกิดจากความพยายามของของช่างที่ฝึกฝนและผลิตงานนั้นสืบต่อมาหลายชั่วอายุคน
2. สิ่งนั้นมีรูปแบบง่าย ๆ มีความงามที่เกิดจากวัสดุธรรมชาติและผ่านการใช้สอยมาเป็นเวลานาน
จนถึงปัจจุบัน
3. สิ่งนั้นโดยทั่วไปจะเกิดความงามจากการฝึกฝนและทําซ้ํา ๆ กัน
4. สิ่งนั้นมีความเป็นธรรมชาติปรากฏอยู่มากกว่าความเป็นศิลปะเพื่อศิลปะ
ฉะนั้นจากคํานิยามของนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านทั้งในและต่างประเทศ
พอจะสรุปการผ้าปักของชาวเขาเผ่าม้งว่าแตกต่างไปจากผ้าปักของชาวเขาเผ่าอื่นๆ ซึ่งการปักผ้าของชาวเขา
เผ่าม้งส่วนใหญ่ผ้าปักของผู้มีอายุจะแตกต่างจากหนุ่มสาว สามารถมองรู้โดยสายตาได้สําหรับชาวเขาเผ่าม้ง
ด้วยกัน
ดังนั้นชาวเขาเผ่าม้งก็มีวิวัฒนาการของการย้อมผ้าสีเกิดขึ้นโดยที่ชาวเขาเผ่าม้ง ได้นําสมุนไพร ที่ชื่อว่า
ก้านจั๊วะ ซึ่งเป็นภาษาม้ง ซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นต้นครามนํามาย้อมสีเสื้อผ้าให้เป็นสีครามและปักลวดลาย
ลงในผ้าเพื่อให้เกิดสีสันและลวดลาย โดยลวดลายดังกล่าวนั้นไม่ได้มีการออกแบบมาก่อน เกิดจากจินตนาการ
ของชาวเขาเผ่าม้งที่ปักลงบนผ้าเป็นลวดลายต่าง ๆ ซึ่งในอดีตนั้นได้มีลวดลายเพียง 2 แบบ ที่มักจะนํามาปักลง
บนผ้าเพื่อให้เกิดความสวยงามคือลายก้นหอย และลายตีนช้า ดังนั้นการผ้าปักลายม้งเป็นผ้าที่ชนชาวเขาเผ่าม้
งผูกพันธ์มาหลายสิบปี นับตั้งแต่มีการคิดค้นลวดลายบนผ้าเพื่อให้ตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าสวยใส่ได้สวยงาม สตรี
ชาวเขาเผ่าม้งทุกคนมีความสามารถในการปักผ้าสร้างลวดลายบนผืนผ้าให้สวยงามได้อย่างวิจิตรสืบทอดจากรุน่
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สู่รุ่นนับเวลาเป็นร้อยปี เพราะชาวเขาเผ่าม้งยังคงปักผ้า เย็บผ้าและสร้างตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าสวมใส่เองในปัจจุบนั
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
อาจารย์อารีรัตน์แก้วประดิษฐ์1, นางสาวพนิตฐาวงษ์เพชร2

บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)เพื่อพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ เรื่องแบบจําลองเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สําหรับนักศึกษา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ โดยใช้การแนวคิดการจัดการเรียนรู้ของกานเย 2)เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เรื่องแบบจําลองเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่ อ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยใช้การแนวคิดการจัดการเรียนรู้ของกานเย 3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่มีต่อบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่องแบบจําลองเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยใช้
การแนวคิดการจั ดการเรี ยนรู้ ของกานเย วิธีดํ าเนิ นงานวิจั ย กลุ่ ม ตั วอย่ างที่ ใช้ไ ด้แก่ นัก ศึก ษาชั้น ปีที่ 2
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมโดยกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 35 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือก
แบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1)บทเรียนมัลติมิเดีย เรื่องแบบจําลองเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
การเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2)แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนมัลติมิเดีย เรื่องแบบจําลอง
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผลการวิจัยพบว่า 1)บทเรียนมัลติมีเดียทีส่ ร้างขึน้
ตามแนวคิดของกานเย สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและมียืดหยุ่นมากกว่ าบทเรียนมัล
ติมิเดียแบบปกติ 2)ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ศึก ษาด้วยบทเรียนมัลติมิเดีย เรื่องแบบจําลอง
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3)ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้งานบทเรียนมัลติมิเดีย
เรื่องแบบจําลองเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อยู่ในระดับ “มาก” ซึ่ง มี
ค่าเฉลี่ย (X) เท่ากับ 4.45 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 0.55
คําสําคัญ: การพัฒนาบทเรียนมัล ติมี เดีย/ แนวคิดการจัดการเรียนรู้ของกานเย/ แบบจําลองเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์

1
2

อาจารย์ประจําสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
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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 ที่เกิดขึ้น เพื่อให้สามารถนําเทคโนโลยีนั้นมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน รวมถึงนํามาใช้ในวงการศึกษา
ด้วย ICT เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถนํามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลอย่างยิ่งในการเรียน
การสอน โดยการตั้งจุดมุ่งหมายให้ทั้ง ผู้สอนและผู้เรียนมีสมรรถนะในการใช้ ICT ได้ ในส่วนของการใช้ใน
เนื้อหาบทเรียนและใช้เป็นเครื่องมือการเรียนผนวกกับการใช้เทคโนโลยีใหม่ และลักษณะการเรียนการสอน
รูปแบบต่าง ๆ ที่จะช่วยเสริมสร้างให้การเรียนการสอนด้วย ICT มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น(กิดานันท์ มลิทอง,
2548)
เรื่องที่นํามาทําวิจัยในครั้งนี้สอดคล้องกับการเรียนการสอนในรายวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ผู้วิจัยมีแนวคิดในการใช้บ ทเรียนมัลติมีเดียมาใช้ในการเรียนการสอนแทนการใช้สื่อการสอน
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แบบเดิม ๆ โดยใช้ แนวคิด การจัดการเรีย นรู้ ของกานเย ซึ่ง บทเรีย นมั ล ติมิ เ ดี ยเรื่ องนี้ ส ามารถใช้ง านบน
คอมพิวเตอร์แบบพกพาได้อีกด้วย ทําให้มีความทันสมัยมากขึ้น เหมาะกับยุคแห่งการเรียนรู้ที่เปิดกว้าง
สภาพปั ญ หางานวิ จัย จากการสอบถามอาจารย์ผู้ ส อนและการสัง เกตการสอนของผู้วิจั ยพบว่ า
นักศึกษาขาดความสนใจและความเอาใจใส่ในการเรียน เพราะการใช้สื่อการสอนของอาจารย์ผู้สอนขาดความ
น่าสนใจที่จะช่วยดึงความสนใจของผู้เรียน ผู้วิจัยจึงเห็นว่าการนําบทเรียนมัลติมีเดียเข้ามาใช้ในการเรียนการ
สอนแทนการใช้สื่อการสอนแบบเดิม ๆ จะมีส่วนช่วยให้การเรียนการสอนของผู้สอนประสบผลสําเร็จมากขึ้น
และใช้แนวคิดการจัดการเรียนรู้ของกานเย มาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน น่าจะช่วยให้นักศึกษาเกิดความ
สนใจในกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น มีความสุข สนุก กับ การเรียนบทเรียนมัล ติมีเ ดียนั้นมีลัก ษณะ
คล้ายคลึงกับบทเรียนโปรแกรม แต่บทเรียนมัลติมีเดีย ให้ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนสูงกว่าบทเรียน
โปรแกรมหลายประการ ข้อดีของบทเรียนมัลติมีเดียคือ ผู้เรียนไม่สามารถแอบดูคําตอบหรือเฉลยได้ เนื่องจาก
บทเรียนมัลติมีเดียสามารถซ่อนคําตอบไว้จนกว่าผู้เรียนจะปฏิบัติกิจกรรมเสร็จ และคอมพิวเตอร์ป้อนกลับ
(Feedback) ได้รวดเร็ว ทําให้ผู้เรียนทราบผลการเรียนของตนทันที (นิพนธ์ ศุขปรีด,ี 2531 : 25)
การเรียนการสอนตามรูปแบบ 9 ขั้นของกานเยนั้นได้มนี ักการศึกษาหลายท่านค้นคว้าวิจัยจนสรุปเป็น
ทฤษฎีทางการศึกษาไว้มากมายเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน ผู้สอนควรนําแนวคิดของกานเยมา
ประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนถึงแม้ทฤษฎีนี้จะเกิดขึ้นมานานแล้ว และความเจริญของเทคโนโลยีจะก้าวหน้า
ไปเรื่อยๆ แต่ทฤษฎีนี้ก็ยังสามารถนํามาใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยเช่นกัน ผู้วิจัยขอนําขั้นตอนการสอน 9 ขั้นของกาเย่
ที่จ ะนําไปประยุ ก ต์ใช้ใ นงานวิจั ยนี้ ซึ่ง ยึ ดหลัก การนําเสนอเนื้ อหาและจัด กิจ กรรมการเรียนรู้จ ากการมี
ปฏิสัมพันธ์หลักการสอน 9 ประการ ดังนี้
1. เร่งเร้าความสนใจ (Gain Attention)
2. บอกวัตถุประสงค์ (Specify Objective)
3. ทบทวนความรู้เดิม (Activate Prior Knowledge)
4. นําเสนอเนื้อหาใหม่ (Present New Information)
5. ชี้แนะแนวทางการเรียนรู้ (Guide Learning)
6. กระตุ้นการตอบสนองบทเรียน (Elicit Response)
7. ให้ข้อมูลย้อนกลับ (Provide Feedback)
8. ทดสอบความรู้ใหม่ (Assess Performance)
9. สรุปและนําไปใช้ (Review and Transfer)
ดัง นั้นผู้วิจัยจึง มีความสนใจที่จะสร้างสื่อการเรียนการสอนขึ้น เพื่อพัฒนาบทเรียนมัลติมีเ ดียให้มี
ประสิทธิภาพสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาอื่นๆได้เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการสื่อสาร
ข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ว่าบทเรียนมัลติมิเดียนั้นสามารถทําให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิม่ ขึน้
ได้หรือไม่และผู้เรียนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใดกับการเรียนด้วยบทเรียนมัลติมิเดียที่ผู้วิจัยจัดทําขึ้น
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1) เพื่อพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เรื่องแบบจําลอง
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ โดยใช้
การแนวคิดการจัดการเรียนรู้ของกานเย
2) เพื่ อ ศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิช าการสื่ อ สารข้ อ มูล และเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ เรื่ อ ง
แบบจําลองเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยใช้การแนวคิดการจัดการเรียนรู้
ของกานเย
3) เพื่อ ศึก ษาความพึง พอใจของนัก ศึ ก ษาที่มี ต่อ บทเรีย นมัล ติมี เ ดีย เรื่องแบบจํา ลองเครือ ข่า ย
คอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยใช้การแนวคิดการจัดการเรียนรู้ของกานเย

กรอบแนวคิดของการวิจัย
1) ประชากรและการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนี้ คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จํานวน 35 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง1 หมู่เรียน
จากนักศึกษา 2 หมู่เรียน
2) เทคนิคการเก็บข้อมูล
ผู้วิจัยจะดําเนินการทดลองและเก็บข้อมูลที่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิท ยาลัยราชภัฏนครปฐม อําเภอเมือง จัง หวั ดนครปฐม โดยใช้ส ถานที่ท ดลอง คือ ตึ ก
คอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ห้อง 203 คณะวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิท ยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยผู้วิจัย
ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย ตามขั้นตอน ดังนี้
2.1 ทําหนังสือขออนุญาตใช้ห้องเรียนเพื่อดําเนินการวิจัย
2.2 จัดเตรียมความพร้อมด้านเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 35 เครื่อง ให้อยู่ในสภาพพร้อมทดลอง
รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมในห้องทดลองให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม เช่น การจัดที่นั่ง การควบคุมแสงสว่าง
เป็นต้น
2.3 ดําเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง โดยมีขั้นตอน ดังนี้
- ระยะก่ อ นทดลอง ผู้ วิ จัย ให้ นั ก ศึ ก ษากลุ่ ม ตั ว อย่า งทํ า แบบทดสอบก่ อ นเรี ย น เรื่ อ ง
แบบจําลองคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้วยบทเรียนมัลติมีเดีย เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียน โดยถือเอาคะแนนที่ได้จากการทําแบบทดสอบนั้น เป็นคะแนนก่อนการทดลอง
- ระยะทดลอง ผู้วิจัยให้นักศึกษากลุ่มตัวอย่างเรียนวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ เรื่อง แบบจําลองคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อเครือข่ ายคอมพิวเตอร์ โดยสอนตามแผนการ
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จัดการเรียนรู้ที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ของกานเย โดยใช้บทเรียนมัลติมเี ดีย
ผู้วิจัยเป็นผู้ดูแลและดําเนินการทั้งหมด
- ระยะหลัง การทดลอง ผู้วิจัยทําการทดสอบหลังเรียน โดยให้นักศึก ษากลุ่มตัวอย่างทํา
แบบทดสอบหลัง เรียน เพื่อศึก ษาผลสัม ฤทธิ์ท างการเรียนหลัง เรียน และถือเอาคะแนนที่ได้จ ากการทํ า
แบบทดสอบเป็นคะแนนหลังการทดลอง
2.4 ให้นักศึกษากลุ่มตัวอย่างทําแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนมัลติมเี ดีย
2.5 นําคะแนนจากการทดสอบก่อนเรียน และการทดสอบหลัง เรียน มาเปรียบเทียบโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปในการคํานวณ
2.6 นําคะแนนแบบประเมินความพึงพอใจ มาคํานวณโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป
3) แผนการทดลอง
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ผู้วิจัยได้กําหนดแบบแผนการ
วิจัยโดยใช้แบบแผนการวิจัยแบบ one group pretest-posttest design ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แบบแผนการวิจัย
การทดสอบก่อนเรียน
การสอนด้วยบทเรียน
การทดสอบหลังเรียน
ด้วยบทเรียนมัลติมีเดีย
มัลติมีเดีย
ด้วยบทเรียนมัลติมีเดีย
T1
X
T2
เมื่อ T1 แทน การทดสอบก่อนเรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดีย
T2 แทน การทดสอบหลังเรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดีย
X แทน การสอนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียเรื่อง แบบจําลองเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อเครือข่าย
คอมพิวเตอร์โดยใช้แนวคิดการจัดการเรียนรู้ของกานเย มาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน

ระเบียบวิธีการวิจัย
1) วิธีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1.1 สรุปขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้
- ศึกษาหลักสูตรรายวิชาการสื่อสารข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เรื่อง แบบจําลอง
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์
- ศึกษาวิธีการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ การสอนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียและนําแนวคิด
การจัดการเรียนรู้ของกานเย มาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน
- ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคล้อง
- (หากไม่ผ่าน) ปรับปรุงแก้ไข แล้วนําไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบอีกครั้ง
- ผ่านการตรวจสอบ
- นําไปทดลองใช้กับนักศึกษาที่เป็นกลุ่ม
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2) การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย
บทเรียนมัล ติมีเดียที่ใ ช้ในการวิจัยครั้ง นี้เ ป็นบทเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียน
รายวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เรื่อง แบบจําลองเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ สําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 โดยมีลําดับการสร้างดังนี้
2.1 ศึกษาหลักสูตร เอกสาร ตํารา ขอบข่าย รายวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
2.2 กําหนดวิธีการนําเสนอเนื้อหาบทเรียนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของแต่ละ
หัวข้อเรื่องโดยยึดกรอบคําอธิบายรายวิชาตามหลักสูตรสถานศึกษาที่กําหนดไว้
2.3 ศึกษาทฤษฎี แนวคิดของกานเย เกี่ยวกับการสร้างบทเรียนมัลติมีเดียตามแนวคิดของกานเย
2.4 นําเนื้อหามาเขียนเป็นแผนผัง ความคิด เพื่อกําหนดรูป แบบลําดับ ของการนําเสนอแต่ล ะ
บทเรียน ตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ของกานเย คือ บอกวัตถุประสงค์ของบทเรียน การทดสอบก่อนเรียน
การนําเข้าสู่บทเรียน การนําเสนอเนื้อหาสาระของบทเรียน การเสริมความเข้าใจในบทเรียน การสรุปเนื้อหา
และการทดสอบหลังเรียน
2.5 นําแผนผังความคิดที่เขียน ไปเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม เพื่อ
นําไปปรับปรุงแก้ไขก่อนนําไปสร้างบทเรียน
2.6 เลือกซอฟต์แ วร์ เพื่อใช้ใ นการสร้างบทเรียนสําเร็ จ รูป โดยเลื อกซอฟต์แวร์ ในการสร้า ง
บทเรียน ซอฟต์แวร์ช่วยในการสร้างภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว ซอฟต์แวร์ด้านเสียง โดยผู้วิจัยเลือกใช้
โปรแกรม Adobe Captivate 8
2.7 จัดเตรียมทรัพยากรต่างๆ ที่ต้องการใช้ ได้แก่ ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว วีดีโอ และ
เสียงประกอบต่างๆ เนื้อหา กระบวนการ ภาษาและการวัดประเมินผล จํานวน 3 ท่าน
2.8 ดําเนินการสร้างและปรับปรุงบทเรียนมัลติมีเดีย
2.9 สร้างแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนมัลติมีเดีย
2.10 นําบทเรียนมัลติมีเดียที่สร้างขึ้นเรียบร้อยแล้วเสนออาจารย์ที่ปรึกษาและให้ผู้เชีย่ วชาญทําการ
ประเมินระดับความพึงพอใจ ด้านเนื้อหา ด้านเทคนิค ผู้วิจัยสรุปผลความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญที่มีบทเรียน
มัลติมีเดีย เรื่อง แบบจําลองคอมพิวเตอร์และรูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีร ายละเอียดดัง
ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลประเมินความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญด้านเนือ้ หาและด้านเทคนิค
ผลการประเมิน
ระดับ
รายการประเมิน
คุณภาพ
ค่าเฉลี่ย S.D.
1. ด้านเนื้อหา
4.87 0.41 มากที่สุด
2. ด้านเทคนิค
4.82 0.39 มากที่สุด
ค่าเฉลี่ยรวม
4.80 0.03 มากที่สุด
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จากตารางที่ 2 สรุปได้ว่าระดับความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญที่มีบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง
แบบจําลองคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีค่าเฉลี่ย 4.80ค่า S.D. 0.03อยู่ในระดับ
คุณภาพ มากที่สุด
3) การวิเคราะห์ทางสถิติ
นําข้อมูลที่ได้จากการทดสอบ ไปวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
3.1 สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อ ประสิ ท ธิ ภ าพของบทเรี ย นมั ล ติ มี เ ดี ย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดีย ได้แก่
- หาค่าความเชื่อมั่น โดยใช้สูตร KR-20
- หาค่าความยากง่าย และค่าอํานาจจําแนก
- หาค่าความเที่ยงตรง ประเมินความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยใช้สูตร IOC
3.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยคะแนนก่อนเรียนและหลัง
เรียนของกลุ่มตัวอย่างเดียวกัน โดยใช้วิธีการทดสอบค่า t-test ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย
1) ผลการพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย
ผู้วิจัยได้ดําเนินการพัฒนาบทเรียนมัลติมิเดียโดยยึดหลักการนําเสนอเนื้อหาของบทเรียนมัลติมเี ดีย
และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของกานเย 9 ประการ ดังนี้
- เร่งเร้าความสนใจ โดยผู้วิจัยเลือกใช้ภาพ แสง สี เสียง หรือใช้สื่อประกอบกันหลายๆ อย่าง
โดยสื่อที่สร้างขึ้นมานั้นต้องเกี่ยวข้องกับเนื้อหาและน่าสนใจ
- บอกวัตถุประสงค์ บอกวัตถุประสงค์ของบทเรียน โดยเลือกใช้ประโยคสั้นๆ แต่ได้ใจความ อ่าน
แล้วเข้าใจ ไม่ต้องแปลความอีกครั้ง
- ทบทวนความรู้เดิม ผู้วิจัยเลือกใช้แบบทดสอบก่อนเรียนในการทบทวนความรู้เดิม
- นําเสนอเนื้อหาใหม่ นําเสนอภาพที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาประกอบกับคําอธิบายสั้นๆ ง่าย ๆ แต่ได้
ใจความ การใช้ภาพประกอบ เสียงบรรยาย วีดีโอการสอน
- ชี้แนะแนวทางการเรียนรู้ บทเรียนมัลติมีเดียต้องมีระบบการเสนอเนื้อหาที่ดีและสัมพันธ์กับ
ประสบการณ์เดิม หรือความรู้เดิม ของผู้เรียนผู้เรียนจึงจะสามารถวิเคราะห์และตีความในเนื้อหาใหม่ลงบน
พื้นฐานของความรู้และประสบการณ์เดิม รวมกันเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ ได้ ผู้วิจัยเลือกใช้ เทคนิคการให้
ตัวอย่างจะช่วยทําให้ผู้เรียนแยกแยะความแตกต่างและเข้าใจมโนคติของเนื้อหาต่างๆ ได้ชัดเจนขึ้น
- กระตุ้นการตอบสนองบทเรียน ผู้เรียนสามารถมีกิจกรรมร่วมในบทเรียนได้หลายลักษณะ ไม่ว่า
จะเป็นการตอบคําถาม แสดงความคิดเห็น เลือกกิจกรรม และปฏิสัมพันธ์กับบทเรียน กิจกรรมเหล่านี้จะทําให้
ผู้เรียนไม่รู้สึกเบื่อหน่าย เมื่อมีส่วนร่วม ก็มีส่วนคิดนําหรือติดตามบทเรียน ย่อมมีส่วนผูกประสานให้ความจําดีขึ้น
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- ให้ข้อมูลย้อนกลับ ผู้วิจัยเลือกใช้เกมส์ในการให้ข้อมูลย้อนกลับ ซึ่งสามารถกระตุ้นความสนใจ
จากผู้เรียนได้มากขึ้น
- ทดสอบความรู้ใหม่ ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีทดสอบความรู้ใหม่โดยการให้ผู้เรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน
- สรุปและนําไปใช้ ผู้วิจัยนําเสนอบทเรียนและมีการชี้แนะเนื้อหาที่เกี่ยวข้องหรือให้ข้อมูลอ้างอิง
เพิ่มเติม เพื่อแนะแนวทางให้ผู้เรียนได้ศึกษาต่อในบทเรียนถัดไป หรือนําไปประยุกต์ใช้กับงานอื่นต่อไปได้
จึงสรุปได้ว่า การพัฒนาบทเรียนมัลติมิเดียโดยยึดหลักการนําเสนอเนื้อหาของบทเรียนมัลติมีเดีย
และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของกานเยนั้น แตกต่างจากบทเรียนมัลติมิเดียแบบปกติ เพราะต้อง
ดําเนินการตามหลักและขั้นตอน 9 ประการ ในขณะบทเรียนมัลติมิเ ดียแบบปกติไม่ได้มีหลัก เกณฑ์ตายตัว
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและมียืดหยุ่นมากกว่าจากการสอนของผู้วิจัย พบว่า บทเรียน
มัลติมีเดียที่สร้างขึ้นตามแนวคิดของกานเย สามารถตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษาได้ดี นักศึกษามี
ความสนใจในกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น สนุกกับการเรียนเข้าใจในเนื้อหาของบทเรียนได้ดีขึ้น ไม่เบื่อ
หน่ายในการเรียน
2) บทเรียนมัลติมีเดียที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
ผู้วิจัยศึก ษาผลสัม ฤทธิ์ท างการเรียนระหว่างก่ อนเรี ยนและหลัง เรียน ของนัก ศึก ษาชั้นปีที่ 2
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จํานวน 35 คน
ซึ่งมีผลดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 เปรี ย บเที ยบผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรีย นก่ อ นเรี ย นและหลั ง เรีย น เรื่อ งแบบจํา ลองเครื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์
การทดสอบ จํานวน ค่าเฉลี่ย S.D T-test
ก่อนเรียน
35
7.34 1.47
1.69
หลังเรียน
35
12.77 1.62
จากตารางที่ 3 สรุป ได้ว่าผลสัม ฤทธิ์ท างการเรียนของนัก ศึก ษา ก่อนและหลังการใช้บ ทเรียน
มัลติมีเดีย เรื่องแบบจําลองเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เ รียนด้วย
บทเรียนมัลติมีเดีย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
3) วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้งานบทเรียนมัลติมีเดีย
ผู้วิจัยได้ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้งานบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่องแบบจําลอง
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จากผู้ใช้จํานวน 35 คน ผลปรากฏดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้งานบทเรียนมัลติมเี ดีย เรื่องแบบจําลองเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ผลการประเมิน ระดับความ
รายการประเมิน
ค่าเฉลี่ย S.D. พึงพอใจ
1. ผู้เรียนมีความสนใจเกี่ยวกับการเรียนโดยใช้บทเรียน
4.48 0.50
มาก
มัลติมเี ดีย
2. ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนโดยใช้บทเรียน
4.37 0.54
มาก
มัลติมเี ดีย
3. ผู้เรียนได้รับประโยชน์จากการเรียนโดยใช้บทเรียน
4.48 0.56
มาก
มัลติมเี ดีย
4.34 0.59
มาก
4. ตัวอักษรอ่านง่าย มีความเหมาะสมและเข้าใจง่าย
4.57 0.50 มากที่สุด
5. สื่อมีความสวยงาม ดึงดูดความน่าสนใจ
4.57 0.50 มากที่สุด
6. ภาษาที่ใช้มีความเหมาะสม ชัดเจน ถูกต้อง
7. เนื้อหาในบทเรียนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ใน
4.31 0.63
มาก
ชีวิตประจําวันได้
ค่าเฉลี่ยรวม
4.45 0.55
มาก
จากตารางที่ 4 สรุปได้ว่าผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบทเรียนมัลติมีเดีย โดย
มีคา่ เฉลี่ยรวม (x) เท่ากับ 4.45ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.55 ซึ่งแสดงว่าอยู่ในเกณฑ์ที่มีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก

อภิปรายผล
จากการวิจั ย ครั้ ง นี้เ ป็ น การพัฒ นาบทเรี ย นมั ล ติ มีเ ดี ย รายวิ ชาการสื่ อ สารข้อ มู ล และเครือ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์ เรื่องแบบจําลองเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สําหรับนักศึกษา
ปริญญาบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา โดยใช้แนวคิดการจัดการเรียนรู้ของกานเย เพื่อพัฒนาบทเรียน
มัลติมีเดีย เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปรากฏผลดังนี้ บทเรียนมัลติมีเดียที่
สร้างขึ้น ตามแนวคิ ด ของกานเย สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้เ รีย นและมียื ดหยุ่ นมากกว่ า
บทเรียนมัลติมิเดียแบบปกติ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดีย มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี
ต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของกานเยโดยใช้บทเรียนมัลติมีเดีย มีความพึง พอใจอยู่ในระดับ มาก มี
ค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.45 และมีส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55 จึง สรุป ได้ว่า การพัฒ นาบทเรียน
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มัลติมีเดีย รายวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เรื่องแบบจําลองเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการ
เชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีประสิทธภาพและสามารถช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการสือ่ สาร
ข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม
จากการวิจัยครั้งนี้อภิปรายผลได้ว่า การพัฒ นาบทเรียนมัล ติมีเดีย รายวิชาการสื่อสารข้อมูล และ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เรื่องแบบจําลองเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สําหรับ
นักศึกษาปริญญาบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ โดยใช้แนวคิดการจัดการเรียนรู้ของกานเยปรากฏผลดังนี้
1) บทเรียนมัลติมีเ ดียที่สร้างขึ้น ตามแนวคิด ของกานเย สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้เรียนและมียืดหยุ่นมากกว่าบทเรียนมัลติมิเดียแบบปกติ
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบทเรียนมัลติมีเดียโดยใช้แนวคิดการจัดการเรียนรู้ของกานเย ที่
สร้างขึ้นมีค่าเฉลี่ยรวม (x)เท่ากับ 4.45 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.55 ซึ่งนักศึกษามีความพึง
พอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนมัลติมิเดียที่สร้างขึ้นอยู่ในเกณฑ์ที่มีความพึงพอใจ มาก

ข้อเสนอแนะ
1) ควรสนับสนุนให้มีการใช้บทเรียนมัลติมิเดียเป็นสื่อการเรียนการสอนแทนสื่อการสอนแบบเดิม ๆ
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้ทรัพยากรที่โรงเรียนมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยแบ่งเบาภาระของครู
2) ควรให้การสนับสนุนให้มีก ารสร้างบทเรียนมัลติมิเดียเพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียน เป็นการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และส่งเสริมให้นักเรียนตามความถนัด และความสนใจของนักเรียน
3) ควรนําผลการวิจัยไปเผยแพร่ และนําบทเรียนมัลติมิเดียไปพัฒนาต่อให้อยู่ในระบบออนไลน์ เพื่อ
เป็นการประหยัดทรัพยากร และสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาสรุปให้ได้เนื้อหาหลักจากผลการทําวิจัย อธิบาย
ข้อค้นพบที่ขัดแย้งหรือสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยและหรือผลการทดลองงานวิจัยของผู้อื่นโดยมีเหตุผล
ประกอบ มีการอภิปรายถึงข้อบกพร่อง ข้อจํากัด ข้อดีของการวิจัย และนําไปสู่การให้ข้อเสนอแนะแนวทางใน
การศึกษาวิจัยต่อไป
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การศึกษาความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารมหาวิทยาลัย
ของนิสติ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
The level of satisfaction of the management information system for
students and staffs of Bansomdejchaopraya Rajabhat
นางสาวบังอร เหล่าปิ่นเพชร1
ดร.ปวิช ผลงาม2

บทคัดย่อ
การวิ จัย ครั้ง นี้ มีวัต ถุป ระสงค์ เพื่ อศึก ษาความพึง พอใจการใช้ร ะบบสารสนเทศเพื่อการบริห าร
มหาวิทยาลัยของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและเปรียบเทียบความพึงพอใจ
การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้ าพระยา โดยมี ป ระชากรที่ ใช้ในการวิ จัย คือ บุคลากรและนิสิต รวมทั้ ง สิ้น 32,115 คน โดยแบ่ ง ตาม
เพศ สถานภาพ และระบบสารสนเทศที่ใช้งาน โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างได้ จํานวน 400 คนเครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ มีแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และตอน
ที่ 2 ความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา โดยแบ่ ง ออกเป็ น 3 ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นการใช้ บริ ก ารระบบสารสนเทศ ด้ า น
ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ และด้านการประมวลผลและความปลอดภัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้แก่ 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 เมื่อพิจ ารณาในทุกด้านของความพึง พอใจการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริห ารมหาวิท ยาลัยในภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง และเมื่อเปรียบเทียบความพึง พอใจการใช้ร ะบบ
สารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ของนิ สิ ต และบุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ
เจ้าพระยา ระหว่างเพศ สถานภาพ และระบบสารสนเทศที่เ ข้าใช้ง าน พบว่า มีความพึงพอใจการใช้ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยในแต่ละด้านไม่แตกต่างกัน
คําสําคัญ: ความพึงพอใจ/ ระบบสารสนเทศ/ บุคลากรและนิสิต
----------------------------------------------------------------------------------

1

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สํานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์/อาจารย์ประจํา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2
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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
ระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย (MIS: Management Information System)
เป็ น เครื่ อ งมื อ หนึ่ ง ของการนํ า เสนอสารสนเทศเพื่ อ ใช้ ใ นด้ า นการบริ ห ารจั ด การองค์ ก รทั้ ง ในเชิ ง
กลยุ ท ธ์ เชิ ง กลวิ ธีแ ละเชิง ปฏิ บัติ ก าร โดยมี ก ารปรับ กระบวนการทางธุ ร กิ จ ให้ส อดคล้อ งกั บ เทคโนโลยี
สารสนเทศที่นํ ามาใช้ ทั้ง ในด้ านการบริ ห ารและการควบคุ ม ด้านต่างๆ เพื่ อเพิ่ม ขีดความสามารถในการ
ปฏิ บั ติ ง านตามหน้ า ที่ ง านรั บ ผิ ด ชอบของลู ก จ้ า งแต่ ล ะบุ ค คลภายในองค์ ก ารได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
มีผู้เ ชี่ยวชาญให้ความหมายว่าเป็นระบบที่ใช้ส นับ สนุนการทํางานภายใต้กิจ กรรมต่างๆ ของการบริห าร
ทรัพยากรมนุษย์ อาทิเช่น การนําเสนอข้อมูลของลูกจ้างที่มีความสามารถการจัดเก็บข้อมูลของลูกจ้างทีม่ อี ยูใ่ น
ปัจจุบันและจัดทําแผนเพื่อพัฒนาความสามารถและทักษะของลูกจ้างรายบุคคล เป็นต้น และระบบสารสนเทศ
เพื่ อ การบ ริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษย์ ยั ง หมา ยถึ ง ระบ บที่ ถู ก ออก แบบเพื่ อ ใช้ ส นั บ สนุ นงานด้ า น
ต่างๆ ดังต่อไปนี้ 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) ตั้งแต่ปี 2552 โดยสํานักคอมพิวเตอร์
และคณะกรรมการอํานวยการไอซีที มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ โดย
ที่มีระบบฐานข้อมูลที่สามารถเก็บข้อมูลไว้ร่วมกัน เพื่อป้องกันความซ้ําซ้อนของข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดสรรข้อมูลให้ได้ประโยชน์สูงสุด ได้แก่ ระบบบริการการศึกษาผ่านเว็บไซต์ ระบบฐานข้อมูลหลัก ระบบ
ตารางสอน ระบบลงทะเบียน ระบบประมวลผล ระบบการเงินนิสิตนักศึกษา ระบบงานบริการ ระบบสําเร็จ
การศึก ษา ระบบรับ สมั คร ระบบงานพั ฒ นานิสิ ตนัก ศึก ษา ระบบงานศิ ษย์เ ก่า ระบบวิ เ ทศสัม พันธ์ และ
ภาษา ระบบงานสถิติระบบสําหรับผู้ดูแลระบบ MIS ระบบงบประมาณ ระบบบัญชี ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบ
การเงิน ระบบคลังพัสดุ ระบบบริหารงานบุคลากร ระบบแสดงข้อมูลบุคลากรผ่านอินเทอร์เน็ต ระบบต้นทุน
ต่อหน่วย ระบบข้อมูล สารสนเทศสําหรับงานประกันคุณภาพ ระบบสารบรรณอิเล็ก ทรอนิกส์ และระบบ
สําหรับผู้ดูแลระบบ ERP เป็นต้น โดยได้มีเป้าหมายที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารทรัพยากรองค์กร
ให้ส ามารถเชื่อ มโยงกันเป็นระบบฐานข้อมูล ที่เ ป็นส่วนกลางใช้ในการบริห ารงานของมหาวิท ยาลัยได้ใน
การพัฒนาระบบฯ ซึ่งเริ่มดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2554 โดยทางมหาวิทยาลัยได้ทําการจัด
จ้าง บริษัท วิชั่นเน็ต จํากัด เป็นผู้พัฒนาระบบ มีการพัฒนาระบบและได้ส่งมอบงานให้กับทางมหาวิ ทยาลัย
เรียบร้อยแล้ว และใช้งานมาจนถึงปัจจุบัน
จากความเป็ นมาและความสํา คั ญ ดัง กล่ า ว จึ ง เป็ นเหตุ ใ ห้ผู้ วิ จั ยมี ค วามสนใจที่จ ะศึ ก ษาความ
พึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา

วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยของนิสติ และบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยของนิสิตและ
บุคลากรมหาวิท ยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้แก่ เพศ สถานภาพ และระบบสารสนเทศที่เข้าใช้
งาน กับทุกด้าน

วิธีดําเนินการวิจัย
1. ขอบเขตของเนื้อหา
การวิจัยในครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงสํารวจ เพื่อศึกษาความพึงพอใจการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารมหาวิทยาลัยของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา 2559
ในด้านดังต่อไปนี้
1.1 ด้านการใช้บริการระบบสารสนเทศ
1.2 ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ
1.3 ด้านการประมวลผลและความปลอดภัย
2. ขอบเขตด้านประชากรที่ศึกษา
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ป ร ะ ช า ก ร ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จั ย ใ น ค รั้ ง นี้ คื อ บุ ค ล า ก ร จํ า น ว น 867 ค น ( ข้ อ มู ล จ า ก :
กองบริ ห ารงานบุ ค คล มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา ณ 1 มกราคม 2559) และ
นิสิต จํานวน 31,248 คน (ข้อมูลจาก: ระบบลงทะเบียน มหาวิท ยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ณ 8
มกราคม 2559) รวมทั้งสิ้น 32,115 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จํานวน 400 คน โดยใช้วิธีการของทาโรยามาเน่ ได้กําหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างจากประชากรเป้าหมายทั้งหมด 32,115 คน และผู้วิจัยกําหนดให้ความคลาดเคลื่อนของการสุ่ม
ตัวอย่างมีเชื่อถือได้ ร้อยละ 95 หรือ มีนัยสําคัญที่ 0.05
3. ขอบเขตด้านสถานที่และระยะเวลาที่ศึกษา
เป็ น การศึ ก ษาเฉพาะมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา โดยเก็ บ ข้ อ มู ล จาก
แบบสอบถาม มีระยะเวลาในการวิจัย มีนาคม – ธันวาคม 2559

ผลการวิจัย
1. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สําหรับบุคลากร
ผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 120 คน ส่วนใหญ่เ ป็นเพศหญิง จํานวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ
55.00 และเป็นเพศชาย จํานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 45.00
ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มี ส ถานภาพเป็ น เจ้ า หน้ า ที่ จํ า นวน 62 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ
48.30 และเป็นอาจารย์ จํานวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 48.30
2. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สําหรับนิสิต/นักศึกษา
ผู้ต อบแบบสอบถาม จํ านวน 280 คน ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศหญิ ง จํ า นวน 179 คน คิด เป็ น
ร้อยละ63.90 และเป็นเพศชาย จํานวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 36.10
ผู้ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มี ส ถานภาพเป็นนิ สิต (ภาคปกติ ) จํ านวน 190 คน คิด เป็ น
ร้อยละ 67.90 และเป็นนักศึกษา (กศ.พ.) จํานวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 32.10
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยของนิสิต
และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึง พอใจการใช้ร ะบบสารสนเทศเพื่อการ
บริห ารมหาวิท ยาลัยของนิสิต และบุ คลากรมหาวิท ยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จ เจ้าพระยา ใน
ภาพรวมทุกด้าน
ความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศ
1. ด้านการใช้บริการระบบสารสนเทศ
2. ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ
3. ด้านการประมวลผลและความปลอดภัย
รวม

Χ

3.32
3.46
3.49
3.42

S.D.
0.73
0.79
0.75
0.76

ความหมาย
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 1 พบว่า ความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยของนิสติ และ
บุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา โดยภาพรวมทุ ก ด้ า น มี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ใ นระดั บ

วารสารสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา

มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้า นสมเด็จเจ้าพระยา

66

ปีที่ 1 ฉบับพิเศษ เดือนธันวาคม 2559

ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ด้าน
การประมวลผลและความปลอดภัย รองลงมา คือ ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศและด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ําที่สุด คือ ด้านการใช้บริการระบบสารสนเทศ
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึง พอใจการใช้ร ะบบสารสนเทศเพื่อการ
บริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ของนิ สิ ต และบุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา
ด้านการใช้บริการระบบสารสนเทศ
ด้านการใช้บริการระบบสารสนเทศ
1. หน่วยงานที่รบั ผิดชอบให้คําปรึกษาและแนะนําตอบข้อ
ซักถามได้เป็นอย่างดี
2. เจ้าหน้าที่ให้บริการและดูแลแก้ไขปัญหาผู้ใช้งานระบบ
สารสนเทศ มีความรวดเร็วและทันต่อการใช้งาน
3. มีการประสานงานและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลทีเ่ กิดขึ้นผ่าน
ระบบสารสนเทศ เช่นเว็บไซต์ http://mis.bsru.ac.th และ
อีเมล์
4. เมื่อเกิดข้อผิดพลาดหน่วยงานที่รบั ผิดชอบ สามารถแก้ไข
ปัญหาให้ท่านได้ทันท่วงที
5. ระบบสารสนเทศมีข้อความ คําสั่ง ชัดเจน เหมาะสม ง่ายต่อ
การใช้งาน
6. ข้อมูลในระบบสารสนเทศมีความเป็นปัจจุบันสําหรับนําไปใช้
งานได้ตามต้องการ
7. สามารถนําความรูจ้ ากการแนะนํา อบรม ระบบสารสนเทศที่
ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้
8. ระบบสารสนเทศทํางานและให้ผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือได้
9. การเข้าใช้ระบบสารสนเทศนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
10. ระบบสารสนเทศมีความรวดเร็วตอบสนองตามความ
ต้องการของผู้ใช้ตามหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
รวม

Χ

S.D.

ความหมาย

3.28

0.80

ปานกลาง

3.34

0.74

ปานกลาง

3.21

0.69

ปานกลาง

3.11

0.79

ปานกลาง

3.27

0.70

ปานกลาง

3.38

0.60

ปานกลาง

3.38
3.46
3.37

0.70
0.67
0.85

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.40
3.32

0.67
0.73

ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 2 พบว่า ความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยของนิสติ และ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในด้านการใช้บริการระบบสารสนเทศ อยู่ในระดับปาน
กลาง ที่มีค่าเฉลี่ยสูง ที่สุด คือ ระบบสารสนเทศทํางานและให้ผ ลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือได้ร องลงมา คือ ระบบ
สารสนเทศมี ค วามรวดเร็ ว ตอบสนองตามความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ ต ามหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการ
ปฏิบัติงาน และที่มีค่าเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ เมื่อเกิดข้อผิดพลาดหน่วยงานที่รับผิดชอบ สามารถแก้ไขปัญหาให้ท่าน
ได้ทันท่วงที
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ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึง พอใจการใช้ร ะบบสารสนเทศเพื่อการ
บริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ของนิ สิ ต และบุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา
ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ
ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ
1. เมนูคําสั่งต่างๆ ของหน้าจอในระบบสารสนเทศ สามารถ
เข้าใจได้ง่าย
2. การจัดวางรูปแบบของหน้าจอระบบสารสนเทศ สามารถมอง
หาเมนูคําสั่ง ผลข้อมูล หรือรายการที่ต้องใช้ได้ดี
3. ระบบสารสนเทศมีความสะดวกรวดเร็ว ลดปัญหาความ
ซ้ําซ้อน ข้อมูลมีความถูกต้อง
4. การเข้าถึงข้อมูลในระบบสารสนเทศที่ต้องการ ได้อย่าง
สะดวก รวดเร็วยิง่ ขึ้น
5. การค้นหาข้อมูลหรือสิ่งทีต่ ้องการในระบบสารสนเทศนั้น
สามารถทําได้โดยง่าย
6. ข้อมูลในระบบสารสนเทศที่ได้รบั มีความถูกต้อง ครบถ้วน
สมบูรณ์ตามความต้องการ
7. ระบบสารสนเทศสามารถลดปริมาณการใช้กระดาษและพื้นที่
ในการจัดเก็บเอกสารได้เป็นอย่างดี
8. ระบบสารสนเทศมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนฟังก์ชนั่
ต่างๆ ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานได้
9. ระบบสารสนเทศสามารถทําการปรับเปลี่ยนรูปแบบรายงาน
ได้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานได้
10. ระบบสารสนเทศสามารถทําการการโอนถ่ายข้อมูล
(Export) เพื่อนําไปใช้งานในรูปแบบต่างๆ ได้ เช่น Word
Excel และ PDF เป็นต้น
รวม

Χ

S.D.

ความหมาย

3.59

0.81

มาก

3.43

0.92

ปานกลาง

3.42

0.76

ปานกลาง

3.48

0.77

ปานกลาง

3.52

0.72

มาก

3.43

0.72

ปานกลาง

3.45

0.72

ปานกลาง

3.41

0.79

ปานกลาง

3.44

0.77

ปานกลาง

3.42
3.46

0.86
0.79

ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 3 พบว่า ความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยของนิสติ และ
บุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา ในด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพของระบบสารสนเทศ
อยู่ในระดับปานกลาง ที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ เมนูคําสั่งต่างๆ ของหน้าจอในระบบสารสนเทศ สามารถเข้าใจได้
ง่าย รองลงมา คือ การค้นหาข้อมูลหรือสิ่งที่ต้องการในระบบสารสนเทศนั้น สามารถทําได้โดยง่าย และที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ ระบบสารสนเทศมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนฟังก์ชั่นต่างๆ ให้ตรงกับความต้องการ
ของผู้ใช้งานได้
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ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึง พอใจการใช้ร ะบบสารสนเทศเพื่อการ
บริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ของนิ สิ ต และบุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา
ด้านการประมวลผลและความปลอดภัย
ด้านการประมวลผลและความปลอดภัย
1. การกําหนดสิทธิ์ (Username Account) ในการเข้าใช้งาน
ระบบสารสนเทศ มีความปลอดภัยและเป็นประโยชน์ต่อการใช้
งาน
2. มีการตรวจสอบสิทธิ์ก่อนการเข้าใช้งานของผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศในระดับต่างๆ
3. ข้อมูลในระบบสารสนเทศมีความปลอดภัยค่อนข้างสูง
เนื่องจากมีการกําหนดการเข้าถึงข้อมูลและการเปลี่ยนแปลง
แก้ไขเฉพาะผู้ที่ได้รับสิทธิ์เท่านั้น
4. มีการจัดการระดับความปลอดภัยหรือกําหนดสิทธิ์ในการ
เข้าถึงข้อมูลระบบสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
5. ภาษาที่ใช้ในระบบสารสนเทศตรงและง่ายต่อความเข้าใจของ
ผู้ใช้งาน
6. ผู้ใช้งานสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านกับระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยได้อย่างปลอดภัยและมีความ
น่าเชื่อถือได้
7. หน่วยงานที่รบั ผิดชอบมีอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
(Hardware) และซอฟต์แวร์ (Software) ที่ใช้ในระบบ
สารสนเทศที่มีความทันสมัย
8. หน่วยงานที่รบั ผิดชอบมีทรัพยากรและเครื่องมือที่พร้อมใช้
ให้กับผู้ที่ต้องการใช้งานระบบสารสนเทศ
9. ระบบสารสนเทศที่ใช้อยู่มีความเสถียรภาพสามารถเข้าใช้งาน
ได้ตลอดเวลา
10. ข้อมูลในระบบสารสนเทศที่มีการนําไปเผยแพร่สู่ภายนอกมี
ความเหมาะสม
รวม

Χ

S.D.

ความหมาย

3.61

0.74

มาก

3.65

0.79

มาก

3.48

0.66

ปานกลาง

3.49

0.76

ปานกลาง

3.49

0.72

ปานกลาง

3.44

0.77

ปานกลาง

3.34

0.86

ปานกลาง

3.48

0.64

ปานกลาง

3.44

0.83

ปานกลาง

3.52
3.49

0.69
0.75

มาก
ปานกลาง

จากตารางที่ 4 พบว่า ความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยของนิสติ และ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในด้านการประมวลผลและความปลอดภัย อยู่ในระดับ
ปานกลาง ที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ มีการตรวจสอบสิทธิ์ก่อนการเข้าใช้งานของผู้ใช้ระบบสารสนเทศในระดับ
ต่างๆ รองลงมา คือ การกําหนดสิทธิ์ (Username Account) ในการเข้าใช้ง านระบบสารสนเทศ มีความ
ปลอดภัยและเป็นประโยชน์ต่อการใช้งานและข้อมูลในระบบสารสนเทศที่มีการนําไปเผยแพร่สู่ภายนอกมีความ
เ ห ม า ะ ส ม แล ะ มี ค่ า เ ฉ ลี่ ย ต่ํ า ที่ สุ ด คื อ ห น่ ว ย ง า น ที่ รั บ ผิ ด ชอ บ มี อุ ป ก ร ณ์ ท า ง คอ ม พิ วเ ต อ ร์
ฮาร์ดแวร์ (Hardware) และซอฟต์แวร์ (Software) ที่ใช้ในระบบสารสนเทศที่มีความทันสมัย
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อภิปรายผล
จากการศึก ษาความพึง พอใจการใช้ร ะบบสารสนเทศเพื่อการบริห ารมหาวิทยาลัยของนิสิตและ
บุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา พบว่ า เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า น โดยภาพรวม
ทุก ด้ าน มี ค่า เฉลี่ย อยู่ใ นระดั บ ปานกลาง ได้ แ ก่ ด้า นการประมวลผลและความปลอดภั ย รองลงมา คื อ
ด้านประสิท ธิภ าพของระบบสารสนเทศ และด้านการใช้บ ริ ก ารระบบสารสนเทศสอดคล้ องกับ งานวิจั ย
ของ สิทธิชัย ประชานันท์ ได้ศึกษางานวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบการจัดการ
ความรู้ กรณีศึกษาขององค์กรโทรคมนาคม การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะค้นหาปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อความพึง
พอใจในระบบการจัดการความรู้ของพนักงานในองค์กรซึ่งเป็นผู้ใช้ระบบการจัดการความรู้ เพื่อให้องค์กรนํา
ผลการวิจัยไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการความรู้ให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการ
ของผู้ใ ช้ ง านมากขึ้น โดยปั จ จั ย ที่ ศึก ษา มี ทั้ ง หมด 14 ปั จ จัย แบ่ง เป็ น 3 กลุ่ ม ได้ แก่ ปั จ จั ย ด้า นคุณ ภาพ
ระบบ ปัจจัยด้านคุณภาพข้อมูล และปัจจัยด้านอื่นๆผลการวิจัยพบว่าผู้ใช้งานพึงพอใจในระบบการจัดการ
ความรู้ในระดับมากโดยมีปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้ ระบบการจัดการความรู้นั้นมี 4 ปัจจัย ซึ่ง
สามารถเรียงตามลําดับความสําคัญจากมากไปน้อย ได้ดังนี้ 1) ความสมัครใจในการใช้ระบบ 2) ความถูกต้อง
และน่าเชื่อถือของระบบ3) ความสัมพันธ์ของข้อมูลกับงาน และ 4) ฟังก์ชันการทํางานของระบบ
จากการศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยของนิสติ
และ บุ ค ลาก รม หา วิ ท ย าลั ยร าชภั ฏบ้ าน สมเ ด็ จ เจ้ า พร ะย า ทั้ ง เพ ศชายและ เพ ศหญิ ง พ บว่ า
ความพึ ง พอใจการใช้ ร ะบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารมหาวิ ท ยาลัย ในแต่ ล ะด้ า นไม่ แ ตกต่ า งกั น ดั ง นี้
ด้านการประมวลผลและความปลอดภัย มีการตรวจสอบสิทธิ์ก่อนการเข้าใช้งานของผู้ใช้ระบบสารสนเทศใน
ระดับต่างๆ ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ มีเมนูคําสั่งต่างๆ ของหน้าจอในระบบสารสนเทศสามารถ
เข้าใจได้ง่ายและด้านการใช้บ ริการระบบสารสนเทศมีระบบสารสนเทศที่สามารถทํางานและให้ผ ลลัพธ์ที่
น่าเชื่อถือได้
จากการศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยระหว่าง
สถานภาพ สําหรับบุคลากร พบว่า ความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยในแต่ละ
ด้านไม่แตกต่างกัน ดังนี้ ด้านการประมวลผลและความปลอดภัย มีการตรวจสอบสิทธิ์ก่อนการเข้าใช้งานของ
ผู้ใช้ระบบสารสนเทศในระดับต่างๆ ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศมีระบบสารสนเทศที่สามารถทํา
การการโอนถ่ายข้อมูล (Export) เพื่อนําไปใช้งานในรูปแบบต่างๆ ได้เช่น Word Excel และ PDF เป็นต้น และ
ด้านการใช้บริการระบบสารสนเทศ มีระบบสารสนเทศที่สามารถทํางานและให้ผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือได้
จากการศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยระหว่าง
สถานภาพ สําหรับนิสิต/นักศึกษา พบว่า ความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยใน
แต่ละด้านไม่แตกต่างกัน ดังนี้ ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ มีเมนูคําสั่งต่างๆ ของหน้าจอในระบบ
สารสนเทศ สามารถเข้าใจได้ง่าย ด้านการประมวลผลและความปลอดภัย มีการตรวจสอบสิทธิ์ก่อนการเข้าใช้
งานของผู้ใช้ระบบสารสนเทศในระดับต่างๆ และด้านการใช้บริการระบบสารสนเทศ เป็นระบบสารสนเทศที่มี
ความรวดเร็วตอบสนองตามความต้องการของผู้ใช้ตามหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
จากการศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย (ระบบ
สารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารงาน (MIS) (Back office)) กั บ ระบบสารสนเทศที่ เ ข้ า ใช้ ง าน สํ า หรั บ
บุคลากร พบว่า ความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยในแต่ละด้า นไม่แตกต่าง
กัน มีจํานวน 13 ระบบ เมื่อพิจ ารณาแต่ ล ะระบบในแต่ล ะด้าน มีดัง นี้ 1. ระบบฐานข้ อมูล หลัก ด้านการ
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ประมวลผลและความปลอดภัย 2. ระบบตารางสอน ด้านการประมวลผลและความปลอดภัย 3. ระบบ
ลงทะเบี ย น ด้ า นการประมวลผลและความปลอดภั ย 4. ระบบประมวลผล ด้ า นการใช้ บ ริ ก ารระบบ
สารสนเทศ 5. ระบบการเงินนิสิต/นัก ศึก ษา ด้านการประมวลผลและความปลอดภัย 6. ระบบงานบริก าร
ทั่วไป ด้านการประมวลผลและความปลอดภัย 7. ระบบสําเร็จ การศึก ษา ด้านการประมวลผลและความ
ปลอดภั ย 8. ระบบรั บ สมั คร ด้ านการประมวลผลและความปลอดภั ย 9. ระบบงานศิ ษย์ เ ก่า ด้ านการ
ประมวลผลและความปลอดภั ย 10. ระบบงานพั ฒ นานิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษา ด้ า นการใช้ บ ริ ก ารระบบ
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 มีดังนี้ 1. ส่งข้อมูลผลการเรียน ด้านการประมวลผล
และความปลอดภัย 2. คู่มือการใช้งานระบบ ด้านการประมวลผลและความปลอดภัย3. ภาระการสอน ด้าน
การประมวลผลและความปลอดภั ย 4. ภาระอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา ด้ า นการประมวลผลและความ
ปลอดภัย 5. ตารางสอน ด้านการประมวลผลและความปลอดภัย 6. ตรวจสอบตารางเรียน-ตารางสอบ
(อาจารย์) ด้านการประมวลผลและความปลอดภัย 7. ค้นหาข้อมูลนิสิต/นักศึกษา ด้านการประมวลผลและ
ความปลอดภัย 8. ตรวจสอบรายชื่อนิสิต/นักศึกษา ด้านการประมวลผลและความปลอดภัย 9. ผลการประเมิน
โดย นิสิต/นักศึกษา ด้านการประมวลผลและความปลอดภัย 10. ค้นหาตารางการใช้ห้องด้านการประมวลผล
และความปลอดภัย 11. รายวิชาที่เปิดสอนด้านการประมวลผลและความปลอดภัย 12. บันทึกถึงผู้เรียน ด้าน
การใช้บริการระบบสารสนเทศ13. เสนอความคิดเห็น ด้านการใช้บริการระบบสารสนเทศ 14. หลักสูตรที่เปิด
สอน ด้ านการประมวลผลและความปลอดภั ย 15. ข่ า วประชาสั ม พั นธ์ ด้ า นการประมวลผลและความ
ปลอดภัย 16. ตอบคําถามด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 17. สรุปยอดบัณฑิต ด้านการประมวลผล
และความปลอดภัย18. ปฏิทินการศึกษา ด้านการประมวลผลและความปลอดภัย
จากการศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย(ระบบ
บริการการศึกษาผ่านเว็บไซต์ (MIS)) กับระบบสารสนเทศที่เข้าใช้งาน สําหรับนิสิต/นักศึกษาพบว่า ความพึง
พ อ ใ จ ก า ร ใ ช้ ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศเ พื่ อ ก า ร บ ริ ห า ร ม ห า วิ ท ย า ลั ย ใ น แต่ ล ะ ด้ า น ไม่ แต ก ต่ า ง กั น
มีจํา นวน 17 ระบบ เมื่ อพิ จ ารณาแต่ล ะระบบในแต่ ล ะด้ าน มีดั ง นี้ 1. ตรวจสอบผลการศึก ษา (ดู เ กรด)
ด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพของระบบสารสนเทศ 2. ตรวจสอบตารางเรี ย น ด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพของระบบ
สารสนเทศ 3. ลงทะเบียนเรียน ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 4. ตรวจสอบสถานะคําร้องด้านการ
ประมวลผลและความปลอดภัย 5. ตรวจสอบจบด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ6. ตรวจสอบการชําระ
เงิน ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 7. ตรวจสอบการผ่านกิจ กรรมด้านประสิทธิภาพของระบบ
สารสนเทศ 8. ข้อมูลความประพฤติ ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 9. ประวัตินิสิต/นักศึกษา ด้าน
ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบสารสนเทศ 10. ข้ อ มู ล การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม ด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพของระบบ
สารสนเทศ 11. เสนอความคิ ดเห็ น ด้ านการใช้ บ ริก ารระบบสารสนเทศ 12. ข่ า วประชาสั ม พั น ธ์ ด้ า น
ปร ะ สิ ท ธิ ภา พ ขอ ง ร ะ บ บ ส า ร สน เ ท ศ 13 . ร า ยวิ ชา ที่ เ ปิ ด ส อน ด้ า น ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ขอ ง ร ะ บ บ
สารสนเทศ 14. หลักสูตรที่เปิดสอน ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ15. สรุปยอดบัณฑิต ด้านการใช้
บริการระบบสารสนเทศ 16. ตอบคําถาม ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 17. ปฏิทินการศึกษา ด้าน
ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ
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จากการศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย (ระบบ
รั บ สมั ค รผ่ า นเว็ บ ไซต์ ) กั บ ระบบสารสนเทศที่ เ ข้ า ใช้ ง าน สํ า หรั บ นิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษา พบว่ า ความ
พึ ง พอใ จการใ ช้ ร ะบบ สารส นเทศเ พื่ อ การ บริ ห า รมหาวิ ทยาลั ย ในแต่ ละด้ า น ไม่ แ ตก ต่ า งกั น
มีจํานวน 3 ระบบ เมื่อพิจารณาแต่ละระบบในแต่ละด้าน มีดังนี้ 1. ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ ด้านประสิทธิภาพ
ของระบบสารสนเทศ 2. หลักสูตรที่รับสมัคร ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ3. ข่าวประชาสัมพันธ์ อยู่
ในระดับปานกลาง ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ

ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศให้ตรงตามความต้องการให้รวดเร็วยิ่งขึ้น
2. ระบบสารสนเทศควรมีก ารรองรับ นิสิต /นัก ศึก ษาที่ชําระเงิน ค่าเทอมช้า ซึ่ง ไม่ต้องนําสําเนา
ใบเสร็จรับเงินมายื่นเพื่อปลดล๊อค ควรจะให้ระบบปลดล็อคให้โดยอัตโนมัติ เมื่อนักศึกษาได้มาชําระเงินแล้ว
3. ระบบสารสนเทศควรให้นิสิต/นักศึกษาที่เรียนแล้วได้ผลการเรียน E เมื่อลงทะเบียนเรียนใหม่ซ้ําใน
ระบบด้วยวิชาเดิม เมื่อมีเกรดในรายวิชาที่ลงทะเบียนครั้งที่ 2 แล้ว เกรดควรมีการปรับให้เป็น PS โดยอัตโนมัติ
4. ควรมี ก ารพั ฒ นาระบบเปิ ด ประวั ติ นิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษา ผ่ า นแอพพลิ เ คชั่ น (Application)
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความสะดวกในการตรวจสอบประวั ติ นิ สิ ต หรื อ ตั ด คะแนนความประพฤติ ใ นกรณี ที่ นิ สิ ต
ทําผิดได้
5. ควรมี ก ารพั ฒ นาระบบสารสนเทศต่ า งๆ ที่ ทํ า งานบนสมาร์ ท โฟน (Smartphone) หรื อ
แท็บเล็ต (Tablet) เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน เช่น ตรวจสอบผลการศึกษา (ดูเกรด) ตรวจสอบตาราง
เรี ย น และลงทะเบี ย นเรี ย น ตารางสอน (อาจารย์ ) ภาระอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา ภาระการสอน ปฏิ ทิ น
การศึกษา ตรวจสอบการชําระเงิน
6. ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ทํางานผ่านเว็บไซต์ เพื่อทดแทนการใช้งานบนApplication ที่
ทําให้สามารถช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน เช่น ระบบข่าวประชาสัมพันธ์และหลักสูตรที่รับสมัคร
7. ควรมี ก ารพั ฒ นาระบบสารสนเทศที่ ส ามารถใช้ ง านเป็ น โมบายแอพพลิ เ คชั่ น (Mobile
Application) ได้ เช่น ระบบตารางสอน ระบบสําเร็จการศึกษา และระบบลงทะเบียน
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แนวทางการพัฒนาบทเรียนแสวงรู้เพือ่ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
Guideline for Developing Students‘ means of searching for information
related to their Lesson to Enhance Creative Thinking
อาจารย์ดร.กัมปนาทคูศิริรัตน์1, อาจารย์ดร.นุชรัตน์นชุ ประยูร2

บทคัดย่อ
บทความวิชาการนี้ มีวัตถุ ป ระสงค์เ พื่ อนําเสนอแนวทางการพั ฒ นาบทเรีย นแสวงรู้เ พื่ อส่ ง เสริม ความคิ ด
สร้างสรรค์โดยผู้เขียนได้จัดทําการสัง เคราะห์วิเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียนแสวงรู้และ
ความคิดสร้างสรรค์โดยการจัดสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ของผู้เรียนและกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการ
แสวงหาความรู้ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิสั มพันธ์กับผู้เรียนบนแหล่งความรู้บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตออกแบบวางแผนการเรียนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนําทักษะการค้นหาสารสนเทศไปใช้ในการค้นหา
ข้อมูลที่ผู้สอนจัดไว้ให้และมีกระบวนการขั้นตอนที่ผู้เ รียนมีปฎิสัมพันธ์ร่วมเพื่อช่วยส่งเสริมขั้นคิดวิเ คราะห์
สังเคราะห์แก้ไขปัญ หาของผู้เ รียนเพื่อส่งเสริมบทบาทของการรู้สารสนเทศเพื่อเน้นให้ผู้เรียนเกิดความคิด
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
ความคิดสร้างสรรค์เป็นคุณลักษณะทางการคิดอย่างหนึ่งที่มีความสําคัญต่อเยาวชน เป็นคุณสมบัติที่มี
คุณภาพสูงกว่าความสามารถด้านอื่น ๆ ของมนุษย์ ความคิดสร้างสรรค์เป็นขบวนการคิดแบบอเนกนัย ที่
บูรณาการประสบการณ์ที่มีแล้วสร้างรูปแบบความคิดใหม่หรือผลิตผลใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม เพื่อแก้ไข
ปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง (ชัยวัฒน์ สุท ธิรัตน์, 2553) ความคิดสร้างสรรค์ไม่ส ามารถบังคับให้เกิดขึ้นได้แต่
สามารถส่งเสริมให้เกิดขึ้นและพัฒนาได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ในทางตรงทําได้โดยการสอน ฝึกฝนและอบรม
ส่วนในทางอ้อมทําได้โดยการสร้างบรรยากาศและการจัดสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมความเป็นอิสระในการเรียนรู้
กิจกรรมหรือวิธีการที่ส่งเสริมและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ควรจัดให้ผู้เรียนได้ฝึก โดยต้องทําอย่างต่อเนื่อง
และทําอย่างสม่ําเสมอ ผู้สอนจึงมีบทบาทสําคัญในการจัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศ ที่ก่อให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์และกระตุ้นให้แสดงความคิดช่วยให้ผู้เรียนค้นพบความคิดใหม่และพัฒนาศักยภาพตนเอง มีความ
เป็นอิสระทางจิตใจ เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มพูนความรู้และทักษะการคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน บทความนี้จึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อนําเสนอแนวทางการพัฒนาบทเรียนแสวงรู้เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ โดยผู้เขียนได้
จัดทําการสังเคราะห์ วิเคราะห์ องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียนแสวงรู้และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อ
แนวทางในการพัฒนาบทเรียนแสวงรู้เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ดังนั้นกระบวนการจัดการศึกษาจึงต้องมีวิธีการให้เหมาะสมกับการคิดสร้างสรรค์ ตามกรอบแนวคิด
ดังภาพที่ 1 โดยมุ่งให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้เปลี่ยนจากการเน้นเนื้อหามาสู่วิธีก ารเรียนรู้ด้วยตนเองจากสื่อ
ต่าง ๆ โดยบทบาทของผู้สอนเป็นผู้เอื้ออํานวยความสะดวก เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยมีการจัดกระบวนการ
เรียนแบบแสวงรู้ ผู้เรียนจะต้องศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐานในการปฎิ
สัมพันธ์กับผู้เรียนบนแหล่งต่าง ๆ ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้ที่กําหนดไว้ได้และมีกิจกรรม
ส่งเสริมผู้เรียนในขั้นการคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
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วิธีการ
วิธีการ

ความคิดสร้ างสรรค์
Creative Thinking

วิธีการ

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิด

แนวคิดเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์
ความคิดสร้างสรรค์เป็นกระบวนการคิดของสมองซึ่ง มีความสามารถคิดได้อย่างหลากหลาย คิด
กว้างไกล และแปลกใหม่จากเดิม โดยสามารถนําไปประยุกต์ทฤษฎี หรือหลักการจากประสบการณ์ได้อย่าง
รอบคอบและมีความถูกต้อง จนนําไปสู่การคิดค้นและสร้างสิ่ง ประดิษฐ์ ที่แปลกใหม่หรือรูปแบบความคิดใหม่
ที่เป็นกระบวนการตามแนวคิดของทอร์แรนน์ (Torrance, 1964)สามารถแบ่งออกเป็น 4 ขั้นดังนี้
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1. ขั้นเริ่มคิด คือขั้นพยายามรวบรวมข้อเท็จจริง เรื่องราวและแนวคิดที่มีอยู่เข้าด้วยกันเพื่อหาความ
กระจ่างในปัญหา ซึ่งยังไม่ทราบว่า ผลที่จะเกิดขึ้นนั้นจะเป็นไปในรูปใด และอาจใช้เวลานานจนบางครั้งจะ
เกิดขึ้นโดยไม่รู้สึกตัว
2. ขั้นครุ่นคิด คือขั้นที่ผู้คิดต้องใช้ความคิดอย่างหนักแต่บางครั้งความคิดนี้ อาจหยุดชะงักไปเป็น
เวลานาน บางครั้งก็จะกลับเกิดขึ้นใหม่อีก
3. ขั้นเกิดความคิด คือขั้นที่ผู้คิดจะมองเห็นความสัมพันธ์ของความคิดใหม่ที่ซ้ํา ความคิดเก่าซึ่งมีผู้คิด
มาแล้ว การมองเห็นความสัมพันธ์ในแนวความคิดใหม่นี้ จะเกิดขึ้นใน ทันทีทันใด ผู้คิดไม่ได้นึกฝันว่าจะเกิดขึน้
4. ขั้นปรับปรุง คือขั้นการขัดเกลาความคิดนั้นให้หมดจดเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่ายหรือต่อเติมเสริมแต่ง
ความคิดที่เ กิดขึ้นใหม่นั้นให้รัดกุม และวิวัฒ นาการต่อไป ในบางกรณี อาจมีก ารทดลองเพื่อประเมินการ
แก้ปัญหาสําหรับเลือกความคิดสมบรูณ์ที่สุด ซึ่งความคิดเหล่านี้ ก่อให้เกิดการประดิษฐ์ผลงานใหม่
ออสบอร์น (Osborn,1963) ได้แบ่งกระบวนความคิดสร้างสรรค์ออกเป็น 7 ขั้น คือ 1. ระบุประเด็น
ปัญหาที่ต้องการจะใช้ความคิดสร้างสรรค์แก้ปัญหา 2. การเตรียมและรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา
3. วิเคราะห์ข้อมูลคิดพิจารณาและแจกแจงข้อมูล 4. การใช้ความคิดหรือคัดเลือกเพื่อหาทางเลือก 5. การฟัก
ความคิดและการทําให้กระจ่างทําให้ความคิดนั้นชัดเจนขึ้น 6. การสังเคราะห์และนําส่วนความคิดมาเชื่อมต่อ
กัน 7. การประเมินผลเป็นการคัดเลือกจากคําตอบที่มีประสิทธิภาพที่สุด
ความคิดสร้างสรรค์สามารถพัฒนาขึ้นได้ด้วยการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ทฤษฎีความคิดออต้า
โมเดล (the AUTA Model) ของ Davis และ O’Sullivan ในปี ค.ศ. 1980 เป็นกระบวนการส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนดังนี1้ . การตระหนักถึงความสําคัญในความคิดสร้างสรรค์ (Awareness) 2.
การเข้าใจในธรรมชาติของความคิดสร้างสรรค์ (Understanding) 3. เทคนิคที่ทําให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
(Technique) 4.การเพิ่ ม พู น ศั ก ยภาพหรื อ การนํ า ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ม าประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการทํ า งาน
(Actualization) นอกจากนี้ Wallach and Kogan (1965) ได้กล่าวว่าความคิดสร้างสรรค์ คือความสามารถ
คิดสิ่งที่ต่อเนื่องสัมพันธ์เป็นลูกโซ่ โดยเมื่อระลึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง สิ่งนั้นก็จะเป็นสะพานเชื่อมโยงให้ระลึกถึงสิง่ อืน่
ที่สัมพันธ์กันต่อไป โดยสามารถผูกเรื่องราวต่าง ๆ เป็นการเปิดมุมมองใหม่ที่หลากหลายพร้อมนําออกมาใช้เป็น
ความคิดใหม่ที่สร้างสรรค์
ผู้สอนสามารถส่ง เสริมความคิดสร้างสรรค์นั้นอาจทําได้ทั้ง ทางตรงโดยการสอนและฝึกอบรมและ
ทางอ้อมก็สามารถทําได้ด้วยการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมความเป็นอิสระในการเรียนรู้ ชชนน
ธานีรัตน์ (2012)เช่น การส่งเสริมให้ใช้จิตนาการตนเองส่งเสริมและกระตุ้นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ยอมรับ
ความสามารถและคุณค่าของคนอย่างไม่มีเ งื่อนไข แสดงให้เห็นว่าความคิดของทุกคนมีคุณค่าและนําไปใช้
ประโยชน์ได้ อย่าพยายามกําหนดให้ทุกคนคิดเหมือนกัน ทําเหมือนกัน ควรสนับสนุนผู้คิดค้นผลงานแปลก
ใหม่ได้มีโอกาสนําเสนอ เอาใจใส่ความคิดแปลกๆของคนด้วยใจเป็นกลางและระลึกเสมอว่าการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ต้องค่อยเป็นค่อยไปและใช้เวลา การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของ มล.พนิดา เทวกุล (2552) นั้นมี
เทคนิคที่ใช้กันได้แก่
1. การระดมสมอง (Brainstorming) เป็นเทคนิคเพื่อรวบรวมทางเลือกและการแก้ปัญหา
โดยให้ โ อกาสในการคิ ด อย่ า งอิ ส ระที่ สุ ด และไม่ มี ก ารวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ ใ ดๆระหว่ า งการคิ ด เพราะการ
วิพากษ์วิจารณ์จะเป็นการขัดขวางความคิดสร้างสรรค์
2. การปลูกฝังความกล้าที่จะทําสิ่งสร้างสรรค์ เป็นเทคนิคที่ใช้การตั้งคําถามง่าย ๆ เพื่อให้
คิดโดยจัดให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นที่ยอมรับของผู้อื่น เมื่อฝึกฝนมากเข้าก็จะช่วยในการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ให้มีมากขึ้น
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3. การสร้างความคิดใหม่ เป็นอีกเทคนิคหนึ่งโดยใช้การแจกแจงวิธีการในการแก้ปัญหาใด
ปัญ หาหนึ่งมาให้ได้ 10 วิธีก าร จากนั้นก็แบ่ง 10 วิธีก ารที่ได้ออกเป็นวิธีก ารย่อย ๆ ลงไปอีก เพื่อให้ได้
ทางเลือกหรือคําตอบที่ดีที่สุด
4. การตรวจสอบความคิด เป็นเทคนิคที่ใช้ก ารค้นหาความคิดหรือแนวทางที่ใช้ในการ
แก้ปัญหาต่าง ๆ โดยการตรวจสอบความคิดของผู้ที่เคยทําไว้แล้ว
สรุปได้ว่าแนวคิดการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ประกอบด้วย ขั้นเริ่มต้น (Start) เป็นการ
รวบรวมข้อมูลเตรียมข้อมูลเพื่อแก้ปัญหา ขั้นคิดไตร่ตรอง (Contemplate) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวม
เพื่อหาวิธีการอาจจะได้หลายวิธีการโดยคิดซ้ําไปซ้ํามา ขั้นเข้าใจ (Insight) เป็นการคิดไตร่ตรองจนเข้าใจและ
ได้คําตอบจากการคิดนั้น ขั้นการยืนยัน (Asseveration) เป็นการนําคําตอบที่ได้มาพิสูจน์ซ้ํา เพื่อให้ได้ผ ล
แน่นอนรวมทั้งในแต่ละขั้นต้องมีความสัมพันธ์กันเป็นลูกโซ่ ในการทํากิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ควร
ทําการกระตุ้นผู้เรียน การส่งเสริมผู้เรียน การเตรียมการให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง และยกย่องชมเชยผู้เรียนที่
พยายามเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้สอนลดบทบาทของการเป็นผู้ชี้แนะและลดการอธิบาย เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนริเริ่ม
กิจกกรรมด้วยตนเอง อันเป็นทักษะที่จําเป็นสําหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

แนวทางการพัฒนาบทเรียนแสวงรู้เพือ่ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้วยการสอนมีความเชื่อพื้นฐาน คือ เกิดขึ้นอยู่เสมอ กระบวนการ
คิดสร้างสรรค์ไม่ใช่สิ่ง ลึก ลับ ซับ ซ้อน จําเป็นต้องใช้ก ระบวนการทางสติปัญญาเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้นเรา
สามารถพัฒนาการคิดสร้างสรรค์โดยการฝึกฝนและการเรียนรู้ทางสติปัญญามาเกี่ยวข้อง โดยพัฒนาบทเรียน
บนเว็บ รวมกับ กิจ กรรมการเรียนการสอนที่ผู้ส อนเป็นผู้จัดเตรียมฐานข้อมูล และสารสนเทศที่จําเป็นต่อ
กระบวนการเรียนรู้จากอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ผู้เรียนสามารถค้นคว้า แสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างมีขั้นตอน
และกระบวนการเป้าหมายที่สําคัญในการรู้สารสนเทศคือ ผู้เรียนสามารถกําหนดความต้องการสารสนเทศ
ได้ ผู้เรียนต้องเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้เรียนสามารถประเมิน
สารสนเทศและแหล่งสารสนเทศได้ และนําสารสนเทศที่เลือกไปประยุกต์ใช้กับองค์ความรู้เดิม และผู้เรี ยน
สามารถนําสารสนเทศไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การพัฒนาบทเรียนบนเว็บแบบแสวงรู้จึงเป็นการจัดสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ของผู้เรียน โดย
ต้องมีก ารออกแบบวางแผนการเรียนเพื่อให้ ผู้เ รียนสามารถที่จ ะนําทัก ษะสารสนเทศไปใช้ในการค้นหา
สารสนเทศอั น เป็ น ประโยชน์ มี นั ก วิ ช าการหลายท่ า นได้ เ สนอการพั ฒ นาไว้ ห ลากหลาย แมคมานั ส
(Mcmanus ,1998 อ้างถึงใน Li, 2011 ได้เสนอรูปแบบที่เรียกว่า HDM (Hypermedia Design Model)ดังนี้
1. กําหนดขอบเขตของการเรียนการสอนเป็นการกําหนดขอบเขตและองค์ประกอบของการเรียนรู้
ที่ผู้เรียนควรจะได้รับตามความเหมาะสมกับเวลาเป็นการกําหนดว่าขอบเขตของการเรียนการสอนควรจะมีแค่
ไหนระบบการเรียนการสอนแบบไฮเปอร์มีเดียควรจะเป็นขอบเขตความรู้ที่มีความซับ ซ้อน มีเ ส้นทางการ
เชื่อมโยงองค์ประกอบความรู้ที่ซับซ้อน และซ้ําซ้อนหลายเส้นทาง
2. กําหนดองค์ป ระกอบของกรณีตัวอย่ างที่เ กี่ยวข้องกั บ การเรียนการสอนเป็นการกําหนด
องค์ประกอบย่อยของกรณีตัวอย่างที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนที่จะทําให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน ซึ่งรวมทั้ง
ข้อความ กราฟิก เสียงและวิดีโอ ที่เกี่ยวข้องกับ จุดมุ่งหมายที่สําคัญกรณีตัวอย่างที่ผู้ออกแบบเลือกมาควรจะมี
ความเหมาะสมในทุก ๆด้านของขอบเขตการเรียน
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3. กําหนดหัวข้อและแนวคิดในขั้นนี้จะเป็นการกําหนดเค้าโครงความรู้ กําหนดเป้าหมายการ
ออกแบบเลือกเลือกรูปแบบการเรียนที่เหมาะสมและวิธีการนําเสนอองค์ความรู้แบบการติดต่อที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายของการออกแบบเค้าโครงความรู้ที่จะกําหนดในขั้นตอนนี้เป็นองค์ความรู้ที่ผู้เรียนควรจะได้รับเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนตามขอบเขตไว้ในขั้นตอนการกําหนดขอบเขตของการเรียนการสอน
4. รวบรวมหัวข้อความรู้เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่กรณีตัวอย่างในขั้นตอนนี้จะเป็นการรวบรวมและสร้าง
เส้นทางเพื่อเชื่อมโยงตัวอย่างต่างๆเข้าไว้ด้วยกันซึ่งจะเป็นเส้นทางนําไปสู่ประเด็นความรู้ที่กําหนดไว้ในขอบเขต
ของการเรียนการสอน
5. ให้ผู้เรียนเป็นผู้ควบคุมการเรียนโดยใช้กรณีตัวอย่างการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเป็นผู้ควบคุมการ
เรียนด้วยตนเองผ่านเส้นทางการเรียนรู้จากกรณีตัวอย่างที่กําหนดไว้จะทําให้ผู้เรียนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ของการเรียนที่ตั้งไว้ได้โดยใช้แนวความคิดตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิส (Constructivist) ซึ่งผู้เรียนอาจจะไม่
จําเป็นที่จะต้องเดินตามแนวความคิดที่ผู้สอนวางไว้แต่ผู้เรียนสามารถจะคิดคําสําคัญ (Keyword) ที่ใช้ในการ
ค้นหาด้วยเครื่องมือช่วยค้น (Search Engine) ขึ้นมาเองก็ได้
6. ให้โอกาสผู้เรียนในการตรวจสอบตนเองเป็นขั้นตอนการตรวจสอบตนเองของผู้เรียนในรูปแบบที่
ผู้เรียนจะเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ ผู้เรียนที่จะเลือกกําหนด ค้นหาข้อมูลความรู้ และตอบคําถามที่อยากรู้
ได้ด้วยตนเองผู้เรียนจึงควรมีการตรวจสอบตนเองว่าสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ได้หรือไม่โดยผู้สอน
ควรออกแบบเครื่องมือช่วยในการตรวจสอบตนเองของผู้เรียน
แลมป์ (Lamb,2004 อ้างถึงใน ธิยาภรณ์ ศรีเมือง และธีระศักดิ์ พัชรวิภาส, 2557) ได้เสนอขั้นตอน
การออกแบบบทเรียนแสวงรู้ 6 ขั้นตอนคือ
1. เลือกหัวข้อ ควรเป็นหัวข้อที่มีความเข้าใจและสามารถสร้างและใช้เว็บไซต์ได้ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของคําถาม คือ ผู้สอนต้องการจะสอนอะไร ต้องการข้อมูลภายนอกอะไรบ้าง ต้องการแบ่งปันอะไร ต้องการ
ความคิดอะไรและความยากคืออะไร
2. เลือกการออกแบบ เมื่อได้หัวข้อเนื้อหาหลักสูตรที่ต้องการสอนแล้วก็เข้าสู่การเลือกกลยุทธวิธีที่จะ
ใช้ในการสอน ในการออกแบบต้องให้ผู้เรียนได้รับข้อมูล ความรู้ งานต่าง ๆ นี้มีหลาหลายด้าน
3. การออกแบบการประเมิน ต้องให้เข้ากับวัตถุประสงค์ของเนื้อหา กิจกรรมและการประเมิน ช่วยให้
ผู้เรียนแสดงผลตามสภาพจริง ซึ่งได้ระบุลักษณะที่พึงจะมีให้ผู้เรียนอย่างเป็นขั้น ๆ ไปตามลําดับในการศึกษา
เนื้อหานั้น ๆ ส่วนการประเมินผลผู้สอนจะต้องติดตามสังเกตผู้เรียนอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่ ขั้นเริ่มต้น คือ ผู้เรียน
แสดงออกอย่างไรในขั้นเริ่มต้นบทเรียน ขั้นพัฒนา คือ ผู้เรียนแสดงออกอันจะนําไปสู่ความชํานาญในขณะที่
กําลังศึกษาบทเรียน ขั้นบรรลุผลคือ ผู้เรียนแสดงออกซึ่งแสดงถึงความชํานาญอย่างไรเมื่อบรรลุผลของบทเรียน
และขั้นเป็นแบบอย่างคือผู้เรียนแสดงออกในขั้นสูงสุดอย่างไร
4. พัฒนากระบวนการ เป็นการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบบทเรียนแสวงรู้จะสมบูรณ์ได้ก็
ต่อเมื่อมีผู้ออกแบบที่ดี ผู้เรียนเข้าถึงเนื้อหาได้โดยตรงและชี้นําเป็นกรอบโครงสร้างเนื้อหาการออกแบบนั้น
จําเป็นต้องพิจารณาสองส่วนคือ การเตรียมแหล่งข้อมูลและตัวนําทางแก่นักเรียน
5. รวบรวมนําเสนอ ก่อนจะนําบทเรียนแสวงรู้ไปเผยแพร่จะต้องรวบรวมองค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีอยู่
เข้าด้วยกัน โดยพิจารณาพึงหลักในการออกแบบ ได้แก่ ความยาวของคําในแต่ละบรรทัด ความยาวของย่อหน้า
เลือกใช้ตัวอัก ษรที่อ่านง่าย เลือกตัวอักษรที่ใช้กันทั่วไป ใช้คําหรือประโยคที่มีความเหมาะสมกับ ผู้อ่าน ใช้
ตัวอักษรแบบมีเส้นใต้ เว้นช่องว่างระหว่างภาพกับตัวอักษรให้เหมาะสม เลือกสีของพื้นหลังให้เหมาะสม เลือก
กรอบของตารางให้เหมาะสม จัดภาพและตัวอักษรกลุ่มเดียวกันให้เข้ากลุ่มกัน จัดพื้นหลังของภาพให้ตรงกับ
การใช้งาน และตรวจสอบการเชื่อมโยงว่าใช้ถูกต้อง ประเมินผลบทเรียนแสวงที่สร้าง ก่อนนําบทเรียนแสวงรู้ไป
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ใช้ในการเรียนการสอนจริง ผู้ออกแบบควรนําบทเรียนแสวงรู้ที่สร้างไปทดสอบเพื่อประเมินผลเบื้องต้น โดย
การประเมินบทเรียนแสวงตามหัวข้อดังนี้ ด้านภาพรวมความสวยงามและเหมาะสม ด้านบทเรียน ด้าน
กระบวนการ ด้านแหล่งค้นคว้า
ดังนั้นจากการสังเคราะห์ วิเคราะห์ การพัฒนาบทเรียนแสวงรู้และความคิดสร้างสรรค์ ของผู้เขียน
พบว่าการพัฒนาบทเรียนแสวงรู้จ ะมีองค์ประกอบและขั้นตอนที่ผู้ส อนและผู้พัฒ นาต้องจัดเตรียมเนื้อหา
ทรัพยากรดังภาพที่ 2 ดังนี้
บทนํา(Introduction)
ภาระงาน(Task)

1.
2.
3.
4.

กระบวนการ (Process)
ขันเริ มต้น(Start)
ขันคิดไตร่ ตอรง (Contemplate)
ขันเข้าใจ (Insight)
ขันการยืนยัน (Asseveration)

แหล่งข้อมูล (Resource)

การประเมินผล (Introduction)
สรุ ป(Conclusion)
ภาพที่ 2 แสดงการออกแบบกิ
จกรรมของบทเรียนแสวงรูเ้ พือ่ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

1. จัดหาหัวเรื่องที่เหมาะสมกับการสร้างบทเรียนแสวงรู้โดยจะต้องกําหนดขอบเขตและองค์ประกอบ
กรณีตัวอย่างของการเรียนรู้ที่ผู้เรียนควรจะได้รับตามความเหมาะสมกับเวลา เป็นการกําหนดว่าขอบเขตของ
การเรียนการสอนควรจะมีแค่ไหนรวมทั้ง ข้อความ กราฟิก เสียงวิดีโอ ควรเลือกให้มีความเหมาะสมในทุกด้าน
ของขอบเขตการเรียน รวมทั้งจูง ใจผู้เรียนเพราะบทเรียนแสวงรู้เป็นงานสร้างสรรค์ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ใน
สภาพแวดล้อมใหม่ด้วยการดําเนินกิจกรรมด้วยตนเองเป็นหลัก
2. จัดหาแหล่งสนับสนุนแหล่งการเรียนรู้รวบรวมหัวข้อความรู้เพื่อเชื่อมโยงกับกรณีตัวอย่าง เข้าไว้
ด้วยกันซึง่ จะเป็นเส้นทางนําไปสู่ประเด็นที่กําหนด ทั้งบนเว็บไซต์หรือแหล่งเรียนรู้อื่น แต่ต้องได้รับการจัดหา
คัดสรรและจัดหมวดหมู่ผ่านการกลั่นกรองว่ามีเนื้อหาที่สอดคล้องต่อหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของบทเรียน
รวมทั้งส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์หรือไม่
3. ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนของบทเรียนแสวงรู้เป็นสิ่งที่ควรคํานึงในการเลือกกลยุทธวิธีที่
จะใช้ในการสอนเน้นการใช้กิจกรรมกลุ่มที่ให้ผู้เรียนร่วมกันประกอบกิจกรรมร่วมกันคิดอย่างอิสระ และร่วมกัน
สร้างสรรค์ผลงานออกมารวมทั้งสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียนด้วยการให้ผู้เรียนเข้าไปมีบทบาทในบทเรียน เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนเป็นผู้ควบคุมการเรียนด้วยตนเอง โดยที่จะเลือกกําหนด ค้นหาข้อมูลความรู้ และตอบคําถามที่
อยากรู้ได้ด้วยตนเองในรูปแบบที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยคํานึงถึง 6 ขั้นตอน ดังนี้ คือ
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3.1 บทนํา (Introduction) เป็นบทความสั้น ๆ ที่แนะนําผู้เรียนเกี่ยวกับหัวข้อและบอกถึง
เป้าหมายของบทเรียนว่าต้องการทีจ่ ะอะไร อย่างไร
3.2 ภาระงาน (Task) ในส่วนนี้จะอธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจถึงภาระงานที่ต้องการจะให้ทํา โดย
กําหนดให้ผู้เรียนใช้จินตนาการตนเอง ยอมรับในความสามารถและคุณค่าของคนอย่างไม่มีเงื่อนไข ซึ่งในส่วน
นี้จําเป็นต้องใช้ข้อความที่กระชับ ชัดเจน น่าสนใจ ซึ่งภาระงานนี้ต้องเป็นกระบวนการที่สร้างองค์ความรู้ให้กับ
ผู้เรียน
3.3 กระบวนการ (Process) ในส่วนของกระบวนการนี้จะเป็นรายละเอียดให้ผู้เรียนทราบ
ถึงลําดับขั้นตอนของกิจกรรมหรือภาระงานเพื่อให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ในขั้ นตอนนี้ เราสามารถนํา
กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม ความคิ ด สร้ า งสรรค์ โ ดยการสั ง เคราะห์ ก ระบวนการ ขั้ น ตอนของ ทอร์ แ รนน์
(Torrance:1964) ซิลลิเวน (Davis and O’Sullivan:1980 ) และออสบอร์น (Osborn:1963)ดังนี้
3.3.1 ขั้นเริ่มต้น (Start)เป็นระยะของการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เมื่อพบปัญหาที่
เกิดขึ้นเตรียมข้อมูลเพื่อแก้ปัญหา
3.3.2 ขั้นคิดไตร่ตรอง (Contemplate) เมื่อรวบรวมข้อมูลแล้ว นํามาคิด เพื่อหา
วิธีการอาจจะได้หลายวิธีการ โดยคิดซ้ําไปซ้ํามา
3.3.3 ขั้นเข้าใจ (Insight) เป็นระยะได้ทําการคิดไตร่ตรองหลาย ๆ รอบ จนเข้าใจ
และได้คําตอบจากการคิดนั้น
3.3.4 ขั้นการยืนยัน (Asseveration) เมื่ อคิ ดคํา ตอบออกแล้ว ก็จ ะพิ สูจ น์ซ้ํ า
เพื่อให้ได้ผลแน่นอนที่ได้จากการกระทํา
3.4 แหล่งข้อมูล (Resource) จะต้องเตรียมแหล่งข้อมูลเพื่อให้ผู้เรียนใช้ในการค้นคว้า โดย
เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องหรือแหล่งข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
3.5 การประเมินผล (Evaluation) เป็นส่วนที่จะใช้ในการประเมินผล ซึ่งอาจจะแจ้งให้
ผู้เรียนทราบถึงเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผล โดยประเมินจาก การสังเกตพฤติกกรมของผู้เรียน ประเมินผลจาก
ชิ้นงาน ประเมินผลจากการนําเสนอ
3.6 บทสรุป (Conclusion) ในส่วนนี้เป็นบทความสั้น ๆ เพื่อสรุป ว่าผู้เ รียนได้อะไรหรือ
เรียนรู้อะไรจากบทเรียนแสวงรู้ โดยใช้คําถามที่เน้นเหตุผลในเชิงสร้างสรรค์
4. พัฒนาโปรแกรม สามารถทําได้ทั้งด้วยการเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างเว็บเพจด้วยตนเอง หรือด้วย
การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการพัฒนาหรือหาเว็บไซต์ต้นแบบซึ่งสามารถพัฒนาได้ง่าย ลดปั ญหาด้าน
ความจํากัดเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แต่ต้องคํานึงถึงการเข้าถึงเนื้อหาและแหล่งข้อมูลของ
ผู้เรียน
5. ทดลองใช้และปรับปรุง ก่อนนําบทเรียนแสวงรู้ใช้ควรมีการทดสอบเพื่อประเมินเนื้อหาตรงกับ
วัตถุประสงค์ และกิจกรรม รวมทั้งผู้สอนต้องติดตามสังเกตผู้เรียนอย่างใกล้ชิด โดยพิจารณาจุดเด่น จุดด้อย
ของบทเรียนและทําการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
ลักษณะบทเรียนแสวงรู้ที่ดีควรมีลักษณะคือง่ายต่อความเข้าใจในการใช้งาน แหล่งความรู้ที่เตรียมไว้
เพียงพอ เหมาะสมและมีคุณภาพบทเรียนมีแรงจูงใจ สนุกสนานต่อผู้เรียนขั้นตอนการเรียนชัดเจนไม่ทําให้
สับสน ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รู้จักการสร้างความคิดใหม่ความคิดอิสระ ปลูกฝึงความกล้าที่จะทําสิ่งสร้างสรรค์
และตรวจสอบความคิดของผู้ที่เคยทําไว้แล้ว (อรรณพ ทองธีรกุล, 2555) ระยะเวลาของกิจกรมในบทเรียน
แสวงรู้ต้องใช้เวลาในการทํากิจกรรมมากกว่า 1 สัปดาห์ขึ้นไป โดยให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์ สังเคราะห์และแสดง
ความเข้าใจ เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงสร้างสรรค์ที่มุ่งให้ผู้เรียนได้มองเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงที่ออกมาในรูป
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ของการเปรียบเทียบ เพื่อต่อเติมเสริมแต่งความคิดที่เกิดขึ้นใหม่นั้นให้รัดกุมและวิวัฒนาการต่อไปก่อให้เกิดการ
สิ่งใหม่ขึ้นมาเพื่อนําความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตจริงที่ต้องเผชิญในประจําวันในยุคสังคมสารสนเทศเพื่อสอดรับกับ
ข้อเสนอแนวทางการจัดการศึกษาไทยในยุคประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ที่ยกระดับคุณภาพการศึกษา
สร้างผู้เรียนที่มีสมรรถนะเป็นที่ต้องการ สนับสนุนการคิดนวัตกรรมและการพึ่งตนเองได้ด้วยเทคโนโลยี

สรุป
จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น เป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยผู้สอน
เป็นผู้คอยช่วยเหลือให้คําแนะนําเมื่อมีปัญหา มุ่งเน้นในเรื่องการเรียนรู้โดยอาศัยทรัพยากรเป็นสําคัญ กระตุ้น
ให้เกิดกระบวนการคิดสร้างสรรค์ ทําให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสารสนเทศด้วยความเข้าใจที่ถูก ต้องเกี่ยวกับ
ข้อมูลในรายการทรัพยากรสารสนเทศมุ่งเน้นที่จะให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญ ความ
ต้องการสารสนเทศ สร้างคําถามจากสารสนเทศที่ค้นได้ ตลอดจนสามารถเข้าถึง เลือก และประเมินสารสนเทศ
จากแหล่งต่าง ๆ จึงนําเสนอแนวทางการพัฒนาบทเรียนแสวงรู้เป็นสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ที่นําเทคโนโลยีการ
สื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตเข้าร่วม ทําให้ผู้เรียนมีทัก ษะในการสืบ ค้นข้อมูล ต่าง ๆ ที่มีอยู่บ นระบบเครือข่า ย
อินเทอร์เ น็ต โดยอาศัยกิจ กรรมบนบทเรียนให้ผู้ เ รียนเกิดความใฝ่รู้และการสืบเสาะค้นหาข้อมูลจากการ
เชื่อมโยงยังแหล่งข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนสามารถค้นคว้าต่อเนื่องไปได้ไม่รู้จบ
ตามความสนใจของผู้เรียนแต่ละคน เป็นการเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบเดิมที่ผู้เรียนมีลักษณะเป็นผู้ตามและรับ
สารสนเทศจากผู้สอนไปสู่ผู้เรียนที่มีความกระตือรือร้น และเป็นผู้ควบคุมการเรียนรู้ของตนเองมากขึ้น ช่วยให้
เกิดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสามารถและความสนใจของแต่ละคน ผู้เ รียนมีความรับ ผิดชอบต่อการ
เรียนรู้ของตนเองเมื่อได้รับมอบหมาย เสริมสร้างกระบวนความคิดสร้ างสรรค์ของผู้เ รียน นําไปสู่การสร้าง
ผู้เรียนที่มีคุณลักษณะในศตววรษที่ 21 ที่สามารถแสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยี ส่งผล
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
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แนวทางในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเพื่อนําไปสู่
การเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง
Guidelines in Driving the Performance of Government Agencies into a High
Performance Organization
อาจารย์สุรศักดิ์ชะมารัมย์1

บทคัดย่อ
บทความฉบับนี้ ผู้เขียนต้องการชี้ให้เห็นถึงการบริหารงานภาครัฐที่เปลี่ยนแปลงจากการบริหารงานที่
เน้นโครงสร้างองค์การในแนวดิ่งมาสู่รูปแบบองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงเป็นประการแรก ประการต่อมาได้
อธิบายให้เห็นถึงความหมาย ความเป็นมา และองค์ประกอบขององค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงตลอดจนแนวทาง
สําคัญในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐสู่องค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง ซึ่งประกอบด้วย 5
ประการคือ ภาวะผู้นํา การเปลี่ยนแปลง วัฒ นธรรมองค์ก รโครงสร้างและระบบองค์ก รพฤติก รรมการเป็น
สมาชิก ที่ ดีขององค์ก ร และการพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษย์ เ พื่อเป็นแนวทางให้ ผู้ บ ริห าร ผู้ป ฏิ บัติง าน 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 highperformance 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 เป็นต้นมานั้น ถือเป็นปรากฏการณ์ของความเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญของการ
บริหารงานในหน่วยงานภาครัฐ ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบองค์การที่ในอดีตที่มุ่งเน้นโครงสร้างการทํางาน
ตามสายลําดับบังคับบัญชา ซึ่งเป็นโครงสร้างองค์การในแนวดิ่งมาสู่รูปแบบองค์การสมัยใหม่ที่เน้นการทํางาน
แบบมีส่วนร่วมเป็นทีมในรูปแบบแนวระนาบ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ โครงสร้างขององค์การสมัยใหม่มีจุดสนใจอยู่
ที่ผ ลผลิตและผลลัพธ์ของการดําเนินงาน ทั้ง นี้ โดยมีแนวคิด การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public
Management: NPM) ซึ่งถือได้ว่าเป็นตัวเร่งสําคัญที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนในเรื่องดังกล่าว การจัดการภาครัฐ
แนวใหม่ต้องการสร้างหน่วยงานให้มีการขับเคลื่อนด้วยพันธกิจ มีการกระจายอํานาจ มีลักษณะที่ยืดหยุ่น มี
การเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างหน่วยงานต่างๆ เข้าด้วยกัน ความต้องการที่จะให้หน่วยงานเป็นไปในแนวทาง
ดังกล่าว มีวัตถุป ระสงค์เพื่อต้องการปรับ ปรุง และพัฒนาระบบการบริหารงานให้มีป ระสิทธิภาพ สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในฐานะผู้รับบริการสาธารณะได้อย่างครอบคลุม สะดวกและรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น ทั้งนี้โดยการนําเอาวิธีการหรือเทคนิคต่างๆที่ปฏิบัติกั นอยู่ในภาคธุร กิจ เอกชน เข้ามาปรับใช้ในการ
บริหารงานภาครัฐ อีกทั้งยังได้มุ่งเน้นให้ความสําคัญของประชาชนต่อการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน
ภาครัฐด้วย
การเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจากตัวเร่งที่สําคัญคือ การจัดภาครัฐแนวใหม่ ทํา
ให้การบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐมีแนวโน้มของการพัฒนาระบบการบริหารไปสู่สิ่งที่เรียกกันว่า องค์การ
ที่มีขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organizations: HPOs) ที่ให้ความสนใจต่อการจัดการการ
เปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม เพื่อทําให้การพัฒนาองค์การและการเรียนรู้ขององค์การเกิดขึ้นในระยะยาว (เรือง
วิทย์ เกษสุวรรณ, 2556: 13) โดยองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงเป็นองค์การที่มีความมุ่งมั่นสูงหรือองค์การที่มี
ส่วนร่วมสูงในองค์การ การทํางานที่มีประสิทธิภาพสูง โดยพื้นฐานคือการสร้างสภาพแวดล้อมภายในที่รองรับ
ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า (Gupta, 2011: 221) รวมตลอดถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
ในบริบทสากล กล่าวได้ว่า องค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงเกิดขึ้นประเทศสหรัฐอเมริกาในราวทศวรรษ
1980 จากการที่สหรัฐอเมริกาสูญเสียความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ เนื่องจากคู่แข่งจากประเทศอื่นๆ มี
การพัฒนามาตรฐานและคุณภาพของการบริหารจัดการผ่านกระบวนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี ค.ศ.
1987 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ริเ ริ่มสร้างเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติขึ้น เพื่อส่ง เสริมให้เกิดการบริหาร
จัดการที่ดี และเป็นแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์การของประเทศสหรัฐอเมริกา
โดยให้ชอื่ ว่า Malcolm Baldrige National Quality Award : MBNQA) ซึ่งก่อให้เกิดการปรับปรุงและมุ่งเน้น
คุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการของประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน คุณประโยชน์ที่สําคัญ
อย่างยิ่งของการมี MBNQA คือ การที่มีกรอบการบริหารจัดการที่เป็นกรอบเดียวกัน มีภาษาในการบริหาร
จัดการที่สื่อสารกันได้ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้องค์การต่างๆ มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้และทักษะ เพื่อ
ช่วยเหลือซึ่ง กันและกันให้มีแนวทางการบริห ารจัดการที่ดีขึ้นปัจ จุบัน MBNQA ได้รับการยอมรับ ว่าเป็น
แนวทางในการบริหารองค์การที่มีประสิทธิผลที่สุด(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน
ก.พ.ร.), 2558: 3) อีกทั้งยังเป็นแนวทางให้กับประเทศต่างๆ นําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเป็นเกณฑ์รางวัล
คุณภาพของชาติตนเองดัวยเช่น ประเทศญี่ปุ่นก็ได้มีการพัฒนาเกณฑ์รางวัลคุณภาพที่พัฒนาจาก MBNQA
ภายใต้ชื่อว่า Japan Quality Award หรือ JQA และเริ่มมีการประกาศมอบรางวัลในปี ค.ศ.1995 เป็นต้น
ในส่วนของประเทศไทย โดยทางสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.)
ได้ร่วมกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติได้มีการนําเกณฑ์ Malcolm Baldrige National Quality Award
(MBNQA) มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของการบริหารงานภาครัฐของไทย โดยพัฒนาและจัดทําเกณฑ์ใหม่
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เป็ น เกณฑ์ ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ (Public Sector Management Quality
Award: PMQA) ตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นชุดของคําถามเกี่ยวกับเรื่องสําคัญ 7 ด้าน ในการ
บริ หารและดําเนินงานของส่วนราชการ ได้แก่ 1)การนําองค์การ 2)การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 3)การให้
ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4)การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 5)การมุ่งเน้น
บุคลากร 6)การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ และ7)ผลลัพธ์การดําเนินการ ทั้งนี้ ได้ดําเนินการปรับปรุงเกณฑ์ไปสู่
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ.2555 เป็นต้นมา สํานักงาน ก.พ.ร. ได้จัด
ให้มีรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ สร้างแรงจูงใจ และส่งเสริมให้
เกิดการพัฒนาคุณภาพการบริห ารจัดการภาครัฐของส่วนราชการอย่างต่อเนื่อง และยกระดับมาตรฐานให้
เทียบเท่าสากล (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.), 2557: 5)
ข้อมูล การประกาศผลรางวัล คุณภาพการบริห ารจัดการภาครัฐ (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 ไม่มีหน่วยงานได้รับ รางวัล และหมวด 6 กระบวนการคุณภาพและ
นวั ต กร รม มี ห น่ ว ยงา นได้ รั บ รา งวั ล จํ าน วน 2
หน่ วยง าน คื อ กร มก ารค้ าภายใ น แล ะ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.), 2559: 1)
จากผลรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่า มีหน่วยงาน
ภาครัฐของไทยสามารถผ่านเกณฑ์และได้รับ รางวัล ในปริม าณที่ยัง น้อยอยู่ม ากเมื่อเทียบกับ สัดส่วนของ
หน่วยงานภาครัฐที่มีอยู่จํานวนมากมายหลายหน่วยงาน ประกอบกับแม้ว่าการบริหารงานหน่วยงานภาครัฐจะ
มีหลักเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐที่ชัดเจน แต่ทว่าในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐ
ไปสู่องค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงที่สอดคล้องตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐดังกล่าว
ในทางปฏิบัติยังคงเป็นปัญหาและอุปสรรคสําคัญสําหรับหน่วยงานภาครัฐต่างๆของไทยอยู่ค่อนข้างมาก ทั้งนี้
เนื่องจากการขาดแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจนนั่นเอง
ดัง นั้ น ในบทความนี้ ผู้ เ ขี ยนจะได้ ชี้ ให้ เ ห็ น ถึ ง การบริ ห ารงานภาครั ฐ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงจากการ
บริหารงานที่เน้นโครงสร้างองค์การในแนวดิ่งมาสู่รูปแบบองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงเป็นประการแรก ประการ
ต่อมา ผู้เขียนจะได้อธิบายให้เห็นถึงความหมาย ความเป็นมา และองค์ประกอบขององค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง
ตลอดจนแนวทางสําคัญในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐสู่องค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง
เพื่อเป็นแนวทางให้แก่หน่วยงานภาครัฐสามารถนําไปปรับใช้ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของหน่วยงานไปสู่
การเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงที่ประสบผลสําเร็จต่อไป

การบริหารงานภาครัฐจากโครงสร้างองค์การในแนวดิ่งมาสู่รูปแบบองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง
หากพิจารณาถึงลักษณะของการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ก็จะพบว่า การบริหารงานภาครัฐ
แต่เดิมสนใจและให้ความสําคัญกับโครงสร้างองค์การในแนวดิ่ง หรือที่เรียกกันว่า โครงสร้างขององค์การที่เน้น
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โครงสร้างรูปแบบที่เป็นทางการ หรือที่เรียกว่า ระบบราชการ (Bureaucracy) ซึ่งแนวความคิดเกี่ยวกับระบบ
ราชการเกิดขึ้นในช่วง ค.ศ.1946 (Weber, 2004:50-55) โดยมีพัฒนาการมาจากนัก สังคมวิท ยาและให้
ความสําคัญกับองค์การที่ชื่อว่า Max Weber ซึ่งเป็นนักสังคมวิทยาชาวเยอรมัน ได้เสนอตัวแบบโครงสร้างของ
องค์การที่เน้นโครงสร้างรูปแบบที่เป็นทางการ หรือที่เรียกว่า ระบบราชการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์การแบบราชการในอุดมคติที่ไม่ได้เกิดจากประสบการณ์ในการทํางาน ซึ่งสาระสําคัญของระบบราชการใน
ทัศนะของ Max Weber ที่มองว่าลักษณะข้าราชการสมัยใหม่ในรูปแบบเฉพาะต่อไปนี้ (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 มีความเป็นอันหนึง่ อัน
เดียวกัน และทําให้มีการประสานงานของงานต่างๆได้ดีขึ้น สมาชิกขององค์การก็สามารถดําเนินงานได้ด้วยดี
และมีความมั่นคงหากมีการเปลี่ยนแปลงตัวสมาชิกขององค์การ
3. การจัดโครงสร้างตามสายลําดับชั้นบังคับบัญชา (Hierarchy)ระบบราชการจัดหมวดหมู่ตําแหน่ง
ต่างๆตามลําดับชั้น ข้าราชการในลําดับสูงทําหน้าที่ในการบังคับบัญชาข้าราชการที่อยู่ในตําแหน่งที่ต่ํารองลงมา
4. การเน้นระเบียบแบบแผนเป็นลายลัก ษณ์อักษร (Written Document)ระบบราชการมีการ
ทํางานแบบสํานักงานสมัยใหม่ โดยยึดเอกสารที่มีลายลักษณ์อักษรเป็นสําคัญ
5. การมุ่งเน้นให้มีความเชี่ยวชาญ (Expert) ระบบราชการก่อให้เกิดความยุติธรรมและตรงตามความ
ถนัดหรือความสามารถของบุคคลนั้น ซึ่ง จะทําให้บุคคลที่ป ฏิบัติง านเกิดความชํานาญในงานเฉพาะด้าน
(Specialization) และรั บ ผิด ชอบต่ อ ผลการปฏิ บั ติ ง านได้ อย่ า งมีป ระสิท ธิ ภ าพตามภาระหน้ า ที่ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายให้
6. การมุ่งเน้นการทํางานเต็มความสามารถ (Full Working Capacity)ระบบราชการส่งเสริมให้
ยึดถือหน่วยงาน และการรับราชการเป็นคุณสมบัติทางด้านวิชาชีพ การเลือกบุคคลเข้าทํางาน การได้ความดี
ความชอบ การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพจะต้องพิจารณาจากความรู้
ความสามารถเป็นเกณฑ์
7. เป็นการจ้างงานตลอดชีพ (Lifelong Career)ระบบราชการส่งเสริมให้คนมีความก้าวหน้าใน
ตําแหน่งหน้าที่เป็นลําดับชั้น การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งขึ้นอยู่กับความมีอาวุโสและการประสบความสําเร็จใน
หน้าที่การเงินเป็นสําคัญ การจะไล่ออกจากงานได้ก็ต่อเมื่อมีความผิดที่ชัดเจนเท่านั้น
8. การไม่ยึดตัวบุคคล (Impartiality)ระบบราชการถือว่าความสัมพันธ์ของตัวบุคคลในองค์การต้อง
ไม่มีเรื่องส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้องการปฏิบัติหน้าที่ในองค์การ จะต้องมีลักษณะที่เป็นทางการไม่ยึดถือตัวบุคคล
ไม่มีการให้ผลประโยชน์ที่ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ทางด้านมิตรและความคุ้นเคย
แนวคิดเกี่ยวกับระบบราชการ (Bureaucracy) ของ Max Weber มีข้อดีคือ ดําเนินการในระบบปิด
และควบคุมโดยอํานาจการบริหารงานที่มาจากเหตุผลและกฎหมาย การบริหารงานองค์การที่ใช้ระบบราชการ
จะต้องมีการใช้กฎระเบียบที่เข้มงวด มีการแบ่งงาน การบริหารงานตามลําดับชั้นโดยชัดเจน และการรวมศูนย์
อํานาจเหล่านี้จะทําให้องค์การมีความเป็นทางการโดยไม่มีอารมณ์ของบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องแต่กม็ ขี อ้ เสียหลาย
อย่าง เช่น มีความล่าช้า (Red Tape) ที่มาจากลําดับขั้นบังคับบัญชาที่ยาว การจ้างงานตลอดชีพทําให้คนยึด
ติดกับกฎระเบียบมากเกินไปทําให้เกิดการทํางานผิดหน้าที่เกิดขึ้น โดยไม่ได้มุ่งไปที่ผลลัพธ์หรือเป้าหมาย
กระทั่ ง ในเวลาต่ อ มาเกิ ด ปรากฏการณ์ แ นวคิ ด การจั ด การภาครั ฐ แนวใหม่ (New Public
Management: NPM) ซึ่งเริ่มต้นขึ้นจากความพยายามในการอธิบายปรากฏการณ์ทางการบริหารงานภาครัฐที่

ปีที่ 1 ฉบับพิเศษเดือนธันวาคม 2559

85

วารสารสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา

มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้า นสมเด็จเจ้าพระยา

เกิดขึ้นราวทศวรรษที่ 1980 ในประเทศกลุ่มเวสมินสเตอร์ (Westminster) ซึ่งได้แก่อัง กฤษออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์และแคนาดาประเทศเหล่านี้ได้ดําเนินการปฏิรูประบบการบริหารงานภาครัฐก้าวหน้าไปอย่างมาก
ด้วยจุดประสงค์ที่ต้องการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศแนวทางการบริหารงานภาครัฐ จึง
ต้องมีสมรรถนะในการจัดการที่สูงเพียงพอเพื่อรองรับการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปในจังหวะและในทิศทางที่
พึงประสงค์ซึ่งได้เกิดขึ้นจากแนวโน้มคือ มีการลดขนาดการเติบโตของรัฐ มีการแปรรูปโดยให้ให้เอกชนรับ
ดําเนินการแทน มีการใช้เ ทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาการผลิตสินค้าและบริการสาธารณะ และเป็น
หัวข้อในความร่วมมือระหว่างประเทศในประเด็นการจัดการภาครัฐ การกําหนดนโยบาย และความร่วมมือ
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น จึงเป็นที่มาของหลักนิยมในการจัดการภาครัฐแนวใหม่ ประกอบด้วยหลัก 7 ประการ ดังนี้
(Hood, 1991:3-5)
1. การใช้มืออาชีพดําเนินการในภาครัฐมีอํานาจอิส ระในการจัดการมีก ารตรวจสอบได้ที่มีความ
รับผิดชอบที่ชัดเจน
2. มาตรฐานและการประเมินผลงานมีเป้าหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จเชิงปริมาณ โดยเฉพาะการบริการ
อย่างมืออาชีพมีการตรวจสอบที่มีเป้าหมายที่ชัดเจน ประสิทธิภาพต้องมองที่วัตถุประสงค์
3. มุ่งเน้นผลลัพธ์การจัดสรรทรัพยากรและรางวัลตามผลงาน มุ่งเน้นผลลัพธ์มากกว่าวิธีการทํางาน
4. มุ่งไปยังการทําให้หน่วยงานในภาครัฐเล็กลง แยกหน่วยงานที่เป็นหนึ่งเดียวออกเป็นส่วนต่างๆใน
การกระจายอํานาจเพื่อให้มีความเป็นธรรมจําเป็นต้องสร้างหน่วยงานต่างๆในการจัดการ ให้มีการแยกการ
จัดหาและการผลิตออกจากกัน เพื่อประโยชน์ทางด้านประสิทธิภาพ จากการใช้สัญญาให้ผู้อื่นมาดําเนินการ
แทน
5. มุ่งไปยังการแข่งขันที่มากขึ้นในภาครัฐเป็นวิธีการใช้สัญญาของรัฐการแข่งขันทําให้ลดต้นทุนและมี
มาตรฐานสูงขึ้น
6. เน้นแนวทางบริหารของภาคเอกชนเปลี่ยนจากจริยธรรมการบริการสาธารณะแบบทหาร ให้มีความ
ยืดหยุ่นมากขึ้นในการจ้างและให้รางวัลจําเป็นต้องใช้เครื่องมือการจัดการแบบเอกชนที่พิสูจน์แล้วในภาครัฐ
7. เน้นการใช้หลักการและหลักประหยัดในการใช้ทรัพยากรลดต้นทุนทางตรง มีการสร้างวินัย ต่อต้าน
ความต้องการของสหภาพ และลดต้นทุนที่ปรับตัวเป็นแบบธุรกิจจําเป็นต้องตรวจสอบความต้องการทรัพยากร
ในภาครัฐ และทําให้มากขึ้นแต่จ่ายน้อยลง
แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่เป็นตัวเร่งสําคัญที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการบริหารงาน
ภาครัฐจากโครงสร้างองค์การในแนวดิ่งมาสู่รูปแบบองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงที่ให้ความสนใจต่อการจัดการ
การเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม เพื่อทําให้การพัฒนาองค์การและการเรียนรู้ขององค์การเกิดขึ้ นในระยะยาว
(เรืองวิท ย์ เกษสุวรรณ, 2556: 13) ยิ่ง ไปกว่ านั้น นัก วิชาการบางคน เช่ น Barzelay and Armajani
(2004:537-546)มองว่ า การบริ ห ารงานภาครั ฐ ได้ เ คลื่ อ นตั ว จากกระบวนทั ศ น์ ร ะบบราชการแบบเก่ า
(Bureaucratic Paradigm) ไปสู่กระบวนทัศน์ระบบราชการแบบใหม่ (Post-Bureaucratic Paradigm) โดย
ได้พยายามชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างกระบวนทัศน์ระบบราชการแบบเก่า (Bureaucratic Paradigm)
และกระบวนทัศน์ระบบราชการแบบใหม่ (Post-Bureaucratic Paradigm) ดังนี้
1. กระบวนทัศน์ระบบราชการแบบเก่า (Bureaucratic Paradigm)จะมุ่งเน้นโดยคํานึงถึงประโยชน์
สาธารณะ ให้ความสําคัญกับประสิท ธิภาพ มุ่งเน้นการบริห ารแบบนายสั่ง เน้นการควบคุมสั่ง การ 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 แก้ปัญหาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และการแยกการบริการออกจากการ
ควบคุมการสร้างปทัสถานการเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าสร้างความร่วมมือการให้สิ่งจูงใจการวัดผลงานและ
วิเคราะห์ผลลัพธ์และการรับฟังผลสะท้อนกลับจากผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริการให้มีคุณภาพสูง

ความหมาย ความเป็นมา และองค์ประกอบขององค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง
องค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organizations: HPOs) หมายถึง องค์การที่
ประสบความสําเร็จ อย่างต่อเนื่องมีผ ลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับ ในกลุ่ม องค์ก ารที่มีภารกิจ เดียวกันหรือ
คล้า ยคลึง กั นและผู้ เ กี่ ยวข้ องสามารถส่ง มอบผลผลิ ตและบริก ารให้แ ก่ผู้รั บ บริก ารได้อย่ างมีคุณ ภาพ มี
ประสิทธิภาพในกระบวนงานสร้างความพึงพอใจในการตอบสนองภารกิจได้อย่างยอดเยี่ยม มีการวิเคราะห์
สถานการณ์ที่สามารถกระทบต่อการทํางานจากรอบด้านทุกมุม พร้อมทั้งมีแผนรองรับสถานการณ์ต่างๆ ที่
ชัดเจน และสามารถยืนหยัดท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ได้อย่างมั่นคง (Andre´de Waal., 2012, ศศิรัศมิ์
ประสาทแก้ว, 2556 และดิเรกฤทธิ์เจนครองธรรม, 2558)
จุดเริ่มต้นขององค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงเกิดขึ้นในราวทศวรรษ 1980 จากการที่สหรัฐอเมริก า
สูญเสียความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ เนื่องจากคู่แข่งจากประเทศอื่นๆมีการพัฒนามาตรฐานและ
คุณภาพของการบริห ารจัดการผ่ านกระบวนการปรับ ปรุง อย่ างต่ อเนื่อ ง โดยในปี ค.ศ.1987 ประเทศ
สหรัฐอเมริกาได้ริเริ่มสร้างเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี และเป็น
แนวทางในการเพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่ง ขันขององค์ก ารของประเทศสหรัฐอเมริก าโดยให้ชื่อว่ า
Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) ซึ่งก่อให้เกิดการปรับปรุงและมุ่งเน้นคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์และบริการของประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน คุณประโยชน์ที่สําคัญอย่างยิ่งของ
การมี MBNQA คือ การที่มีกรอบการบริหารจัดการที่เป็นกรอบเดียวกัน มีภาษาในการบริหารจัดการที่สื่อสาร
กันได้ นอกจากนี้ ยังเป็นการกระตุ้นให้องค์การต่างๆ มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้และทักษะ เพื่อช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันให้มีแนวทางการบริหารจัดการที่ดีขึ้นโดยในปัจจุบัน MBNQA ได้รับการยอมรับว่าเป็นแนวทางใน
การบริหารองค์การที่มีประสิทธิผลที่สุด(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานัก งาน ก.พ.ร.,
2557: 3)ส่งผลทําให้ประเทศสหรัฐอเมริกากลายเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจที่มั่นคง และเป็นผู้นําที่ยิ่งใหญ่ในเวที
ตลาดโลกในเวลาต่อมา รวมตลอดทั้ง MBNQA ยังเป็นแนวทางให้กับประเทศต่างๆนําไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาเป็นเกณฑ์รางวัลคุณภาพของชาติอื่นๆอีกด้วย เช่น ในปี ค.ศ. 1984 ประเทศแคนาดาได้มีการพัฒนา
เกณฑ์รางวัลคุณภาพที่พัฒนาจาก MBNQA โดยใช้ชื่อว่า Canada Awards for Excellence หรือ CAE และ
เริ่มมีการมอบรางวัลในปีเดียวกันนี้ ในขณะที่ประเทศญี่ปุ่นก็ได้มีการพัฒนาเกณฑ์รางวัลคุณภาพที่พัฒนาจาก
MBNQA ภายใต้ชื่อว่า Japan Quality Award หรือ JQA และเริ่มมีการประกาศมอบรางวัลในปี ค.ศ.1995
เป็นต้น รวมทั้งยังเป็นต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของหน่วยงานภาครัฐ
ไทยอีกด้วย
ในส่วนของประเทศไทย จากความพยายามในการปฏิรูประบบราชการกระทั่งประสบผลสําเร็จในปี
พ.ศ.2545 รวมตลอดทั้งได้กําหนดให้มีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่

ปีที่ 1 ฉบับพิเศษเดือนธันวาคม 2559

87

วารสารสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา

มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้า นสมเด็จเจ้าพระยา

ดีพ.ศ. 2546 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) ได้ดําเนินการพัฒนาคุณภาพ
การบริห ารจัดการภาครัฐ ซึ่ง ได้นําแนวคิดและโครงสร้างของรางวัล คุณภาพของประเทศสหรัฐอเมริก า
(Malcolm Baldrige National Quality Award: MBNQA) มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของราชการไทย
และพระราชกฤษฎีก าดังกล่าว โดยกําหนดเป็นรางวัล คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector
Management Quality Award: PMQA) ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานภาครัฐที่ดําเนินการพัฒนา
องค์การอย่างต่อเนื่อง และมีผลดําเนินการปรับปรุงองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอย่าง
โดดเด่น (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.), 2557: 4-5) จึงทําให้หน่วยงาน
ราชการต่างๆ มุ่งเน้นการดําเนินงานที่เ ป็นไปอย่างสอดคล้องตามทิศทางการพัฒ นาระบบราชการไทยใน
ปัจจุบันที่ให้ความสําคัญกับการพัฒนาส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐสู่องค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง (High
Performance Organization) อันเป็นการจัดโครงสร้างองค์การที่มีความทันสมัย กะทัดรัด มีรูปแบบเรียบง่าย
(Simplicity) มีระบบการทํางานที่คล่องตัว รวดเร็ว ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการทํางาน เน้นการคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ (Creativity) พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรในองค์การ เน้นการทํางานที่มีประสิทธิภาพ สร้าง
คุณค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานต่างๆ และสร้างความรับผิดชอบต่อ
สังคม รวมตลอดทั้งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ยั่ง ยืนดังที่ป รากฏให้เ ห็นในแผนยุท ธศาสตร์ก ารพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ.2556 - พ.ศ.2561) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงและ
ทันสมัย บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพซึ่งประกอบด้วยประเด็นสําคัญ 4ประการดังนี้ คือ 1)มุ่งพัฒนาหน่วยงาน
ของรัฐให้มีขีดสมรรถนะสูง2) พัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบราชการ3) เพิ่มผลิตภาพในการปฏิบัติราชการ โดยการลดต้นทุน และส่งเสริมนวัตกรรม และ4)สร้าง
ความรับผิดชอบต่อสัง คมและอนุรัก ษ์สิ่งแวดล้อมที่ ยั่งยืน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒ นาระบบราชการ
(สํานักงาน ก.พ.ร.), 2556: 34-38)
สําหรับในประเทศไทย โดยทางสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) ได้
ร่ว มกั บ สถาบัน เพิ่ ม ผลผลิ ตแห่ ง ชาติ จั ด ทํา เกณฑ์ ใ หม่ เ ป็ น เกณฑ์ ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การ
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 แสดงเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(Public Sector Management Quality Award: PMQA)
ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.), 2558: 8)
ดังนั้น เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality
Award: PMQA)ดัง กล่าวนี้ จึง ถือได้ว่าเป็นกรอบแนวทางหรือเครื่องมือที่สําคัญ ในการประเมินผลตนเอง
(Self - Assessment) เพื่อการพัฒนาองค์การ ตลอดจนเป็นบรรทัดฐานในการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน ยิ่งไปกว่านั้น เครื่องมือดังกล่าว ยังจะเป็นการช่วยยกระดับการ
ดําเนินงานตามภารกิจในการจัดทําบริการสาธารณะของหน่วยงานภาครัฐของไทยให้มีคุณภาพและได้ระดับ
มาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

แนวทางสําคัญในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปสู่การเป็นองค์การที่มี
ขีดสมรรถนะสูง
จากการที่การบริหารงานองค์ก ารภาครัฐมีความพยายามในการพัฒนาเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐเพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานของรัฐไปสู่การเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง ซึ่งมี
จุดมุ่งหมายเพื่อให้ส่วนราชการต่างๆสามารถนําไปปรับใช้ได้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทําให้การส่งมอบผลผลิตและ
การบริการดีขึ้นปรับปรุงผลการดําเนินการด้านอื่นๆและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน โดยทําให้เกิดความ
สอดคล้องกันของแผนกระบวนการการตัดสินใจบุคลากรการปฏิบัติการและผลลัพธ์การนําเกณฑ์นี้ไปใช้จะช่วย
ให้ส่วนราชการสามารถประเมินองค์ก ารตนเองได้อย่างรอบด้านว่าขณะนี้สภาพแวดล้อมเป็นอย่างไรและ
ต้องการมุ่งไปทางใด เกณฑ์นี้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบทุกภาคส่วนของระบบบริหารงาน การพัฒนา
ปรับปรุงกระบวนการและผลลัพธ์โดยตระหนักถึงคุณค่าที่ส่งมอบแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.), 2557: 9)อย่างไรก็ตาม ในการขับเคลื่อน
การดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปสู่การเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงอย่างประสบผลสําเร็จนั้น ผู้เขียน
เห็นว่า หน่วยงานภาครัฐจําเป็นต้องอาศัยแนวทางสําคัญอย่างน้อย 5 ประการดัง นี้คือ 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), สุพรรษาเศษแสงศรีและสุรศักดิ์ ชะ
มารัมย์ (2557) และเสน่ห์ จุ้ยโต(2557)มีรายละเอียดในแต่ละด้าน ดังนี้คือ
1.ภาวะผู้นํา การเปลี่ย นแปลง (Transformational Leadership) เป็น พฤติกรรมของผู้นําที่
พยายามจะกระตุ้นและจูง ใจให้ลูก น้องเกิดความปรารถนาหรือเกิดแรงบันดาลใจที่จ ะทํา งานโดยผู้นําจะมี
ลักษณะที่มีบารมี (Charisma) เพื่อสามารถกระตุ้นความรู้สึกด้านอารมณ์ของพนักงานหรือผู้ตามให้เกิดการ
ลอกเลียนแบบผู้ นํา(สุปัญ ญาดา สุนทรนนธ์, 2558:30) และส่วนใหญ่ ได้นําโมเดลภาวะผู้ นําพิสัยสมบูร ณ์
(Model of Full Range of Leadership) ที่นําเสนอโดยบาสและอาโวลิโอ (Bass & Avolio) มาปรับใช้ในงาน
ประกอบด้วยภาวะผู้นํา 3 แบบ (Bass & Avolio, 1994: 19, อ้างถึงในสุปัญญาดา สุนทรนนธ์, 2558:30)
ได้ แ ก่ ภาวะผู้ นํ า การเปลี่ ย นแปลง (Transformational Leadership) ภาวะผู้ นํ า แบบแลกเปลี่ ย น
(Transactional Leadership) และภาวะผูน้ ําแบบปล่อยตามสบาย (Laissez-faire Leadership)โดยผูน้ ําการ
เปลี่ยนแปลงนี้มีลักษณะสําคัญ 4 ประการ (4Is) ได้แก่
1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized Influence: II)คือ พฤติกรรมบ่งชี้ที่แสดงว่าผู้นําเป็น
ผู้นําที่มีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ที่สําคัญ ได้แก่ การที่ผู้ตามเชื่อในความถูกต้องของความคิดของผู้นําผู้ตามมี
ความเชื่อคล้ายกับผูน้ ํา ผู้ตามยอมรับผูน้ ําโดยไม่สงสัย ผู้ตามรักใคร่ผนู้ ํา ผู้ตามเต็มใจเชื่อฟังผู้นํา ผู้ตามมีความ
ผูกพันกับภารกิจขององค์การ ผู้ตามมีเป้าหมายสูง ในการปฏิบัติง าน และผู้ตามเชื่อว่าผู้ นําจะช่วยให้ผู้ตาม
ปฏิบัติงานขององค์การได้สําเร็จ
2) การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation: IM)โดยการสร้างแรงบันดาลใจนี้ มักมีความ
ใกล้ชิดกับการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ เพราะเป็นวิธีการที่ผู้นําสามารถทําให้ผู้ร่วมงานทราบว่าในอนาคต
ถ้าทุกคนมีส่วนร่วมในการทํางานตามที่ผนู้ ําสร้างแรงบันดาลใจไว้ ก็จะสามารถปฏิบัติภารกิจที่ได้รับให้ สําเร็จ
ลุล่วง
3) การกระตุ้นการใช้ปัญญา (Intellectual Stimulation: IS)เป็นพฤติกรรมที่ผู้นําแสดงออกถึงการ
กระตุ้นให้ผู้ตามมีการใช้ปัญญาหรือใช้ความคิดของตน โดยที่ผู้นําจะเปลี่ยนสภาพเป็นผู้สร้างเงื่อนไขและให้ผู้
ตามแก้ไขปัญหานั้นด้วยปัญญา หรืออาจเป็นการกระตุ้นการพัฒนาระบบความคิดของผู้ตาม ซึ่งนับเป็นวิธีการ
แบบใหม่ที่ช่วยให้ผู้ตามเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
4) การคํานึงถึงปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration: IC)เป็นการแสดงพฤติกรรมที่มุ่ง
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีร ะหว่างผู้นํากับ ผู้ตาม โดยจะส่ง ผลถึง ความพอใจของผู้ตามทั้ง ระดับกลุ่ม และเน้น
รายบุคคล
2. วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture) เป็นความเชื่อและค่านิยมพื้นฐานร่วมกันของ
สมาชิกภายในองค์ก ารและกระบวนการถ่ายทอดความคิดความเชื่อจากบุคคลรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง โดย
วัฒนธรรมองค์กร (ดิเรกฤทธิ์เจนครองธรรม, 2558) ประกอบด้วย 4 ข้อตามทฤษฎีวัฒนธรรมองค์การและ
ประสิทธิผล (A Theory of Organization Culture and Effectiveness) ที่เสนอโดย Denison (1990) เป็น
ทฤษฎีที่มุ่งเน้นประเด็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างการที่องค์การพยายามบรรลุการบูรณาการภายในกับการ
ปรับตัวเพื่อรับมือกับสิ่งแวดล้อมภายนอกโดยแบ่งลักษณะวัฒนธรรมองค์การเป็น 4 ลักษณะดังนี้ (Denison,
1990: 14-15)
1)วัฒนธรรมส่วนร่วม (Involvement Culture)เป็นวัฒนธรรมที่องค์การมุ่งเน้นการสร้างพลังอํานาจ
ในการบริหารให้แก่บุคลากรในทุกระดับมีการใช้โครงสร้างที่ไม่เป็นทางการควบคุมการปฏิบัติงานมากกว่าใช้
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โครงสร้างที่เป็นทางการมีการทํางานเป็นทีมโดยเน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกมี การพัฒนาสมรรถภาพของ
บุคลากรอย่างต่อเนื่ององค์ประกอบหลักของวัฒนธรรมส่วนร่วมได้แก่การเสริมสร้างอํานาจ (empowerment)
การทํางานเป็นทีม (Team Orientation) และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากร (Capability development)
2) วัฒนธรรมเอกภาพ (Consistency Culture)เป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงการมีวัฒนธรรมที่
เข้มแข็งซึ่งมีความคงเส้นคงวาสูงและสามารถทํานายได้มีการประสานงานและการบูรณาการที่ดีพฤติกรรมมี
รากฐานจากกลุ่มของค่านิยมแกนกลางผู้นําและผู้ตามมีทักษะในการสร้างการบรรลุถึงข้อตกลงแม้วา่ จะมีทศั นะ
ที่แตกต่างกันองค์ประกอบหลักของวัฒนธรรมเอกภาพได้แก่ค่านิยมแกนกลาง (Core Values) การตกลงร่วม
(Agreement) และความร่วมมือและการประสานบูรณาการ (coordination and integration)
3)วัฒ นธรรมการปรับตัว (Adaptability Culture)เป็นวัฒนธรรมที่การปรับตัวขององค์การถูก
ผลักดันจากผู้รับบริการการเสี่ยงและการเรียนรู้จากความผิดพลาดมีความสามารถและประสบการณ์ในการ
สร้างสรรค์มีการเปลี่ยนแปลงองค์การอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อเป็นการปรับปรุงความสามารถโดยรวม
ในการตอบสนองความต้อ งการของผู้รั บ บริก ารองค์ป ระกอบหลัก ของวัฒ นธรรมนี้ ได้ แก่ ก ารสร้า งการ
เปลี่ยนแปลง (Creating Change)การเน้นผู้รับบริการ (Customer Focus) และการเรียนรู้ขององค์การ
(Organizational Learning)
4)วัฒนธรรมพันธกิจ (Mission Culture)เป็นวัฒนธรรมที่องค์การมีสํานึกชัดเจนเกี่ยวกับเป้าประสงค์
และทิศทางซึ่งนําไปสู่การกําหนดเป้าหมายวัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์รวมทั้งการแสดงวิสัยทั ศน์ที่องค์การ
ต้องการเป็นในอนาคตเมื่อพันธกิจขององค์การเปลี่ยนแปลงจะส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในด้านอืน่ ๆของ
วัฒนธรรมองค์การด้วยองค์ประกอบของวัฒนธรรมพันธกิจได้แก่ทิศทางยุทธศาสตร์และความมุ่งมั่น (Strategic
Direction and Intent) เป้าหมายและวัตถุประสงค์ (Goals and Objectives) และวิสัยทัศน์ (Vision)
3. โครงสร้างและระบบองค์กร (Organizational Structures and Systems)เป็นการแบ่งส่วน
งานการกําหนดงานที่แต่ละส่วนงานต้องรับผิดชอบการกําหนดและอธิบายบทบาทของงาน (Work Roles)
และความสัมพันธ์ระหว่างบทบาททั้งหลายเหล่านั้นทั้งในด้านการบังคับบัญชาและการติดต่อสื่อสารและอํานาจ
การตัดสินใจของผู้บริหารระดับต่างๆในองค์การซึ่งช่วยทําให้สมาชิกขององค์การสามารถดําเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพของงาน (Work Roles) และความสัมพันธ์ระหว่างบทบาททั้งหลายเหล่านั้น
(Robbin, 1990: 82-83) ซึ่ง โครงสร้างและระบบองค์กรจะประกอบด้วย 4 รูป แบบดัง นี้( Aldag and
Stearns,1987: 295-299)
1)แบบหน้าที่เฉพาะ (Functional Design)เป็นองค์การแบบพื้นฐานของการออกแบบองค์การทั่วไป
มีก ารปฏิบัติง านตามหน้าที่เ ฉพาะโดยจะแบ่งบุคลากรเป็นกลุ่มตามลักษณะงานที่คล้ายกันใช้ทัก ษะอย่าง
เดียวกันหรือทํากิจกรรมอย่างเดียวกันการออกแบบองค์ก ารรูปแบบนี้ใช้ได้ทั้ง ในองค์ก ารที่มีขนาดเล็กและ
ขนาดกลางเพราะเป็นแบบที่จะทํางานได้ดีที่สุดเมื่อมีผลผลิตจํานวนไม่มากนักต้องการการแบ่งงานให้แยกย่อย
ไปตามทักษะต่างๆให้มากและมีแนวโน้มที่จะรวมอํานาจการตัดสินใจไปสูผ่ ู้บริหารสูงสุด
2)แบบสาขา (Division Design)เป็นองค์การที่จัดรวมเอากิจกรรมต่างๆในการผลิตสินค้าและบริการ
ประเภทเดียวกันรวมเข้าเป็นหน่วยงานที่บริหารดูแลกิจกรรมของตนเองโดยเน้นการจัดกลุ่มงานหรือกิจกรรม
ตามผลผลิตกลุ่มลูกค้าหรือสถานที่ตั้งมีแนวโน้มที่จะกระจายอํานาจการตัดสินใจไปที่กลุ่มงานเพราะผลผลิต
ของแต่ละกลุ่มจะมีลักษณะเฉพาะช่วงการบังคับบัญชาจะถูกทําให้ลดลงโดยหัวหน้าแผนกมีการประสานงาน
แบบร่วมกัน (Pooled Interdependence)
3)แบบผสม (Hybrid Design) เป็นรูปแบบที่ผสมผสานกันขององค์การแบบหน้าที่เฉพาะกับองค์การ
แบบสาขามีลั ก ษณะที่มีห น่วยงานเป็นสาขาแต่แบ่ง ส่วนงานตามหน้าที่และรวมอํานาจการตัดสินใจไปที่
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สํานักงานใหญ่ในลักษณะของการร่วมมือกันเช่นการกําหนดให้มีหน่วยงานบริหารงานบุคคลร่วมกันองค์การ
แบบผสมนี้ใช้ได้ดีเมื่อสาขาต่างๆมีการจัดแบ่งแผนกงานในลักษณะที่คล้ายกันอาทิเช่นธนาคารเป็นต้น
4)แบบเมทริกซ์ (Matrix Design) เป็นการนําเอาวิธีการของโครงสร้างแบบหน้าที่เฉพาะและแบบ
สาขามาใช้พร้อมกันโดยการดึง เอาบุคลากรที่มีความชํานาญจากหน่วยงานหน้าที่เฉพาะตามที่ต้องการมา
รวมตัวกันเป็นหน่วยโครงการ (Project) โดยผู้บริหารหน่วยงานตามหน้าที่เฉพาะจะรับผิดชอบการปฏิบัติงาน
ส่วนผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานหน้าที่เฉพาะและผู้บริหารหน่วยโครงการจะรับผิดชอบในการรวมเอากิจกรรม
ของผู้เชี่ยวชาญจากแต่ละหน่วยงานเพื่อทําให้โครงการสมบูรณ์
4. พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร (Organizational Citizenship Behavior)เป็น
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การคือพฤติกรรมการทํางานของบุคลากรที่เป็นพิเศษเกินความคาดหมาย
จากหน้าที่ความรับ ผิดชอบในงานของบุคลากรนั้นๆซึ่ง องค์การจะประสบความสําเร็จ ได้นั้นจําเป็นต้องมี
บุคลากรที่มีพฤติกรรมการทํางานเช่นนี้ซึ่งพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การแบ่งออกได้เป็น 5 ด้าน
ดังต่อไปนี้ (Podsakoff, MacKenzie, Moorman & Fetter, 1990, อ้างถึงใน สิริภาพรรณลี้ภัยเจริญ, 2557:
301-302)
1) พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ (Altruism)คือพฤติกรรมของพนักงานที่ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน
เมื่อเผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์การ
2) พฤติกรรมความสํานึกในหน้าที่ (Conscientiousness) คือพฤติกรรมของพนักงานที่ปฏิบัติตนใน
บทบาทที่องค์การต้องการเช่นการให้ความร่วมมือการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเป็นต้น
3) พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น (Sportsmanship)คือพฤติกรรมของพนักงานที่มีความอดทนอด
กลั้นต่อความคับข้องใจโดยไม่ทําการร้องเรียนในเรื่องที่ตนเองไม่พอใจ
4) พฤติกรรมการคํานึงถึงผู้อื่น (Courtesy)คือพฤติกรรมของพนักงานที่คํานึงถึงผู้อื่นเพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดปัญหากระทบกระทั่งซึ่งกันและกัน
5) พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ (Civic Virtue)คือพฤติกรรมของพนักงานที่ให้ความร่วมมือและมี
ส่วนร่วมในการดําเนินงานขององค์การ
5. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human ResourceDevelopment)เป็นการดําเนินการเพื่อให้
เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวบุคลากรทุกระดับตามกรอบที่องค์การได้กําหนดอย่างมีจุดมุ่งหมายชัดเจน
ผลลัพธ์ของการดําเนินส่งผลให้ตัวบุคลากรมีศักยภาพเหมาะสมต่อการประกอบอาชีพและการปฏิบัติงานใน
องค์การ ซึ่ง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การจะก่อให้เ กิดผลดีต่อองค์ก ารหลายประการ เช่น ทําให้
บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และความสามารถที่ดีขึ้น ทําให้สามารถปฏิบัติงานได้ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น อัน
จะส่งผลทําให้องค์ก ารมีความเจริญก้าวหน้าและเติบโตอย่างยั่ง ยืนต่อไปการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มักจะ
ประกอบด้วย 5 กิจกรรมย่อยที่สําคัญ 5 ประการดังนี้(สุปัญญาดา สุนทรนนธ์, 2558:32)
1) กิจกรรมการฝึกอบรม (Training)คือกิจกรรมการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดการปรับปรุงการปฏิบัติงานใน
ปัจจุบันให้ดีขึ้นซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อการปฏิบัติงานในปัจจุบัน
2) กิจกรรมการศึกษา (Education)คือกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับปฏิบัติงาน
ในอนาคตเป็นการเรียนรู้ในลักษณะเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาอย่างเป็นทางการ
3) กิจกรรมการพัฒ นาส่วนบุคคล (Individual Development)คือกิจกรรมที่เป็นการเรียนรู้ที่
เกิดขึ้นตามความต้องการของพนักงานเองเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นการเรียนรู้
ที่หวังผลในระยะยาวซึ่งอาจเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวข้องกับการทํางานในปัจจุบันก็ได้
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4) กิจกรรมการพัฒนาอาชีพ (Career Development)คือกิจกรรมเพื่อนํามาสู่ความก้าวหน้าใน
สาขาวิชาชีพของบุคลากรภายในองค์การ
5) กิจกรรมการพัฒนาองค์การ (Organization Development)คือกิจกรรมที่องค์การมุ่งให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในระยะยาวโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาความรู่ความสามารถแบบองค์รวมให้บุคลากร
จากที่กล่าวมาสามารถสรุปให้เห็นถึงแนวทางสําคัญในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐสูอ่ งค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงปรากฏดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 แสดงแนวทางสําคัญในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐสูอ่ งค์การที่มีขดี สมรรถนะสูง

บทสรุป
การปฏิรูประบบการบริหารจัดการและระบบราชการนํามาซึ่งความเปลี่ยนแปลงในการบริหารงานของ
หน่วยงานภาครัฐที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนจากการบริหารองค์การระบบราชการที่
เน้นปัจจัยนําเข้าและกระบวนการสู่การบริหารองค์การที่เน้นผลลัพธ์ และคุณภาพการบริการ หรือที่เรียกกันว่า
เป็นการพัฒนาไปสู่ การเป็น “องค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง” องค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง จึงได้กลายมาเป็น
ประเด็นสําคัญที่ได้รับความสนใจจากบรรดาองค์การต่างๆ ซึ่งไม่เพียงเฉพาะแต่ในองค์การภาครัฐและองค์การ
ภาคเอกชนเท่านั้น หากรวมถึงองค์การในภาคส่วนอื่นๆ ดังเช่น องค์การที่ไม่แสวงหาผลกําไร (NGOs) เป็นต้น
อีกด้วย จนทําให้กลายเป็นกระแสที่กําลังเติบโตในประเทศต่างๆทั่วโลกในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา โดย
ได้รับอิทธิพลทางความคิดมาจากการจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐมีการบริหารงานที่
เน้นวัตถุประสงค์ หรือผลสัมฤทธิ์ทั้งในแง่ของผลผลิต ความคุ้มค่าของเงิน รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและการ
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สร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการโดยนําเอาเทคนิควิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่เข้ามาใช้และยังมุ่งเน้นให้
ความสําคัญต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการของประชาชนด้วย
โดยคุณลักษณะสําคัญของการเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงคือ เป็นองค์การที่ประสบความสําเร็จ
อย่างต่อเนื่องมีผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับในกลุ่มองค์การที่มีภารกิจเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันและผูเ้ กีย่ วข้อง
สามารถส่งมอบผลผลิตและบริการให้แก่ผู้รับบริการได้อย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพในกระบวนงานสร้าง
ความพึงพอใจในการตอบสนองภารกิจได้อย่างยอดเยี่ยม มีการวิเคราะห์สถานการณ์ที่สามารถกระทบต่อการ
ทํางานจากรอบด้านทุก มุม พร้อมทั้ง มีแผนรองรับ สถานการณ์ ต่างๆที่ชัดเจน ตลอดจนสามารถยืนหยั ด
ท่ามกลางกระแสโลกาภิวั ตน์ที่มีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ดังนั้ น การ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปสู่ ก ารเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงดังกล่าว หน่วยงาน
ภาครัฐจําเป็นที่จะต้องอาศัยแนวทางสําคัญอย่างน้อย 5 ประการอันได้แก่ 1) ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง 2)
วัฒนธรรมองค์กร3) โครงสร้างและระบบองค์กร4) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร และ5) การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้ส ามารถยกระดับ ผลการดําเนินงานตามภารกิจ ในการจัดทําบริการสาธารณะให้มี
คุณภาพและได้ระดับมาตรฐานสากลต่อไป
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และนักกวิชิชาการทั
าการทั่ว่ ไปไปได้ได้เผยแพร่
เผยแพร่บบทความ
ทค ามทาง
ิ ช าการ
ามจากผลงานจัยิ จในศาสตร์
ัย
ยาการด้านวิ
า นทยาศาสตร์
ิ ท ยา า แตร์
แ ละเทคโนโลยี
ทางวิ
ชาการและบทค
และบทความจากผลงานวิ
ทได้
างด้แาก่น สหวิทิ ทยาการด้
ละเทคโนโลยี
และ ทิทยาการด้
ยาการด้าานมนุ
นมนุษยศาสตร์
ย า ตร์แและสั
ละ งังคมศาสตร์
คม า ตร์
และสหวิ
2.2. เพืเพื่อ่ กระตุ
กระตุ้น้นให้
ใ น้นักักศึกึกษาา อาจารย์
าจารย์นักนัวิกจัยิจและนั
ัย และนั
ิชาการทั
ตระกถึนังความจำเป็
กถึงค ามจนาเป็
นในการใช้
กวิชกาการทั
่วไป่ ไป
ตระหนั
ในการใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศเพื
าร นเท เพื่ ่อการ
นคา ้าและวิ
และจัยิจัย
เทคโนโลยี
การศึึกกษาา (E-education)
(Education) ค้นค้คว้
3.3. เพื
เพื่อ่ เป็
เป็นนแหล่
แ ล่งงกลางในการศึ
กลางในการ กึกษาา ค้ค้นนคว้
ค า้า ข้ข้อมูมูลลและแหล่
และแ ล่งงวิทิทยาการความรู
ยาการค ามรู้ต้ต่า่างๆงๆอันันเป็เป็นนการเปิ
การเปิดดโลก
ก ้างทางการเรี
ยนรูย้ นรู
แก่้ แก่
าธารณชนทั
่ ไป่วไป
โลกกว้
างทางการเรี
สาธารณชนทั
คณะกรรมการอานวยการ
1. ผู้ช่ ย า ตราจารย์ ดร.ลินดา
2. ร ง า ตราจารย์ปรียานุช
3. ร ง า ตราจารย์ ดร.พน เนื่ ง
4. ผู้ช่ ย า ตราจารย์ ดร.จินดา
5. ผู้ช่ ย า ตราจารย์เกียรติขร
6. ผู้ช่ ย า ตราจารย์ รรพัชญ์
7. ผู้ช่ ย า ตราจารย์ ดร.ณัฐภา
8. าจารย์ ร ินธุ์
9. าจารย์ชัชนันท์
10. าจารย์ปาริชาติ
11. าจารย์ทัก ิณา
12. ผู้ช่ ย า ตราจารย์นนท์ณธี
13. นาง า จิรภรณ์

เกณฑ์มา
กิจรุ่งโรจน์เจริญ
ุทั น์ ณ ยุธยา
ยืนยงชัย ัฒน์
โ ภณาภรณ์
เจียระนานนท์
นาฏยนา ิน
ฉาย ิน น
ินเ ี่ยม
ม่ ง ิริ
ุขพัทธี
ดุลยท ี ิทธิ์
คล้าย ิจิตร

ที่ปรึก า
ที่ปรึก า
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่ ยเลขานุการ

คณะกรรมการกลั่นกรองบทความ (Peer Review)
คณะกรรมการกลั่นกรองบทความ(ภายนอก)
1. า ตราจารย์(กิตติคุณ) ดร.ปิยนาถ บุนนาค
2. า ตราจารย์(กิตติคุณ) ดร. ุจริต เพียรช บ
3. า ตราจารย์(พิเ ) ดร.ชาญ ิทย์ เก ตร ิริ
4. า ตราจารย์ ดร.ปาริชาต
ถาปิตานนท์
5. า ตราจารย์ ดร.ธเน
าภรณ์ ุ รรณ
6. า ตราจารย์ ดร. มภาร
พรมทา
7. า ตราจารย์ ดร.พิมพ์พรรณ
ิลป ุ รรณ
8. า ตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์
ินลารัตน์
9. า ตราจารย์ พง ์ ิลป์
รุณรัตน์
10. ร ง า ตราจารย์ ดร. มพร กันทรดุ ฎี เตรียมชัย รี
11. ร ง า ตราจารย์ ดร.ทรง รี
รณ ถาพร
12. ร ง า ตราจารย์ ดร. าน ย
เดชชัย รี

ราชบัณฑิตย ถาน
จุ าลงกรณ์ม า ิทยาลัย
ข้าราชการบานาญ
จุ าลงกรณ์ม า ิทยาลัย
ม า ิทยาลัยธรรม า ตร์
จุ าลงกรณ์ม า ิทยาลัย
ม า ิทยาลัยม ิดล
ม า ิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
ม า ิทยาลัย ิลปากร
ม า ิทยาลัยม ิดล
ม า ิทยาลัยม ิดล
ข้าราชการบานาญ

13. ร ง า ตราจารย์ ดร. มบูรณ์
14. ร ง า ตราจารย์ ดร. าภรณ์พันธ์
15. ร ง า ตราจารย์ ดร. มบัติ
16. ร ง า ตราจารย์ ิริจันทร์
17. ร ง า ตราจารย์ ดร.เฉลิม ักดิ์
18. ร ง า ตราจารย์ ดร.พง ์แก้
19. ร ง า ตราจารย์ ดร.มณีรัตน์
20. ร ง า ตราจารย์ ดร. ุชาติ
21. ร ง า ตราจารย์ ดร. นรรฆ
22. ร ง า ตราจารย์ ดร. รนุช
23. ร ง า ตราจารย์ ดร. ม ุข
24. ร ง า ตราจารย์ ดร.จิตราภรณ์
25. ผูช้ ่ ย า ตราจารย์ ดร.เลิ ิริร์
26. ผูช้ ่ ย า ตราจารย์ ดร. นุกร
27. ผูช้ ่ ย า ตราจารย์ ดร.กุล รา
28. ผูช้ ่ ย า ตราจารย์ ดร. รุณรุ่ง
29. ผูช้ ่ ย า ตราจารย์ ดร. รัณย์
30. ผูช้ ่ ย า ตราจารย์ ดร.บัญญัติ
31. ผูช้ ่ ย า ตราจารย์ ดร.กิติชัย
32. ผูช้ ่ ย า ตราจารย์ ดร. ิน
33. าจารย์ ดร.ปฐมพร
34. าจารย์ ดร.ณภัทร
35. าจารย์ ดร.กันต รรณ

ริ ิ รร ิรัญ
ม า ิทยาลัยม ิดล
จันทร์ ่าง
ม า ิทยาลัยธรรม า ตร์
ฑีฆทรัพย์
ข้าราชการบานาญ
ิริปทุมานันท์
ข้าราชการบานาญ
พิกุล รี
ม า ิทยาลัยข นแก่น
ุดม มุทร ิรัญ
ม า ิทยาลัย รีนครินทร ิโรฒ ประ านมิตร
ธีระ ิ ัฒน์
ม า ิทยาลัยม ิดล
แ งท ง
ม า ิทยาลัยราชภัฏนคร รรค์
จรัณยานนท์
ม า ิทยาลัยม ิดล
ภาชื่น
ม า ิทยาลัยธรรม า ตร์
ิน ิมาน
ม า ิทยาลัยธรรม า ตร์
ุทธิ รเ ร ฐ์
ถาบันบัณฑิตพัฒนบริ าร า ตร์
บ รกิตติ
ม า ิทยาลัย รีนครินทร ิโรฒ
ภู่เรื งรัตน์
ม า ิทยาลัย งขลานครินทร์
ุ รรณพิมล
ม า ิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ปภาพ ิ ฐ
ม า ิทยาลัยราชภัฏพระนคร
่ งไ
ม า ิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ร้ ยแ ง
ผู้ทรงคุณ ุฒิ และนัก ิชาการ ิ ระ
รัตนะ
ม า ิทยาลัยเก ตร า ตร์
Textุธตระกูล ม า ิทยาลัยนเร ร
ปัญญา
Text
ินทรางกูText
ร ณ ยุธยา ม า ิทยาลัยธนบุรี
พานิชการ
ม า ิทยาลัยธรรม า ตร์
มี ม าร
นัก ิชาการ ิ ระ

คณะกรรมการกลั่นกรองบทความ(ภายใน)
1. ร ง า ตราจารย์ ดร.ปัญจนาฏ
2. ร ง า ตราจารย์ ดร.พน เนื่ ง
3. ร ง า ตราจารย์ ดร. รรณ ดี
4. ร ง า ตราจารย์ ดร. ิโ ฏฐ์
5. ร ง า ตราจารย์ ดร. าธิต
6. ผู้ช่ ย า ตราจารย์ ดร. ุพัตรา
7. ผู้ช่ ย า ตราจารย์ ดร.กฤ ดา
8. ผู้ช่ ย า ตราจารย์ ดร.กัมพล
9. ผู้ช่ ย า ตราจารย์ ดร.กิจจา
10. ผู้ช่ ย า ตราจารย์ ดร.จันทร์ ิภา
11. ผู้ช่ ย า ตราจารย์ ดร.จินดา
12. ผู้ช่ ย า ตราจารย์ ดร.จิราภรณ์
13. ผู้ช่ ย า ตราจารย์ ดร.นฤมล
14. ผู้ช่ ย า ตราจารย์ ดร.ประไพ
15. ผู้ช่ ย า ตราจารย์ ดร.ปราณีต

ร ัฒนชัย
ุทั น์ ณ ยุธยา
ชัยชาญกุล
ัฒนานิมิตกูล
โก ิท ที
ิไลลัก ณ์
ผ่ งพิทยา
เชื้ แถ
จิตรภิรมย์
ดิลก ัมพันธ์
ยืนยงชัย ัฒน์
นู ั ดิ์
ุ่น ั ดิ์
รีดามา
ม่ งน ล

16. ผู้ช่ ย า ตราจารย์ ดร. ิเชียร
17. ผู้ช่ ย า ตราจารย์ ดร. ิทยา
18. ผู้ช่ ย า ตราจารย์ ดร. ุริยา
19. ผู้ช่ ย า ตราจารย์ ดร.อัค ิทย์
20. ผู้ช่ ย า ตราจารย์เกียรติขร
21. ผู้ช่ ย า ตราจารย์ชลิต
22. ผู้ช่ ย า ตราจารย์พิบูลย์
23. ผู้ช่ ย า ตราจารย์ รรพัชญ์
24. ผู้ช่ ย า ตราจารย์ ิง ์
25. ผู้ช่ ย า ตราจารย์ ดร. ุภาพร
26. อาจารย์ ดร.ธรรณปพร
27. อาจารย์ ดร.มนั ี
28. อาจารย์ ดร.รุ่งลัก ณ์
29. อาจารย์ ดร. ิริกาญจน์
30. อาจารย์ ดร. รายุทธ
31. อาจารย์ ดร.ชยารัตน์
32. Lecturer Ana
บรรณาธิการวารสาร
1. รอง า ตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง
2. ผู้ช่ ย า ตราจารย์นนท์ณธี
กองบรรณาธิการ
1. า ตราจารย์(พิเ ) ดร.ชาญ ิทย์
2. า ตราจารย์(กิตติคุณ) ดร.ปิยนาถ
3. รอง า ตราจารย์ ดร. านติ
4. รอง า ตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง
5. ผู้ช่ ย า ตราจารย์ ดร.อาพล
6. ผู้ช่ ย า ตราจารย์ ดร.จินดา
7. ผู้ช่ ย า ตราจารย์เกียรติขร
8. ผู้ช่ ย า ตราจารย์ธเน
9. ผู้ช่ ย า ตราจารย์นนท์ณธี
10. อาจารย์ ดร.กาธร
11. อาจารย์ ร ินธุ์
12. อาจารย์ รุตม์

อินทร มพันธ์
ิ ูตรเรืองเดช
พันธ์โก ล
เรืองรอง
โ ภณาภรณ์
ณิชยานันต์
ิฑูรย์ปัญญากุล
เจียระนานนท์
ิง ์ขจร
รี ามี
ง ์ทอง
รีราชเลา
แก้ ิเชียร
โพธิ์เขีย
คาน
รี ุนนท์
Camaligan
ทุ ั น์ ณ อยุธยา
ดุลยท ี ิทธิ์
เก ตร ิริ
ข้าราชการบานาญ,นัก ิชาการอิ ระ
บุนนาค
านักราชบัณฑิตย ภา
ภักดีคา
ม า ิทยาลัย รีนครินทร ิโรฒ
ุทั น์ ณ อยุธยา ผู้อาน ยการ ถาบัน ิจัยและพัฒนา
บุดดา าร
ม า ิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ยืนยงชัย ัฒน์ รองผู้อาน ยการ ถาบัน ิจัยและพัฒนา
โ ภณาภรณ์ รองผู้อาน ยการ ถาบัน ิจัยและพัฒนา
ตั้งจิตเจริญเลิ ม า ิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ดุลยท ี ิทธิ์ รองผู้อาน ยการ ถาบัน ิจัยและพัฒนา
จิต ิริ
ม า ิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ฉาย ิน อน รองผู้อาน ยการ ถาบัน ิจัยและพัฒนา
พลอย ยงาม ม า ิทยาลัยราชภัฏบ้าน มเด็จเจ้าพระยา

คำแนะนำกำรตีพิมพ์บทควำม
กองบรรณาธิการ าร าร ถาบัน ิจัยและพัฒนา ม า ิทยาลัยราชภัฏบ้าน มเด็จเจ้าพระยา ได้กา นด
ระเบียบการเขียนต้นฉบับ เพื่อใ ้ผู้เขียนยึดเป็นแน ทางในการดาเนินการ า รับเตรียมต้นฉบับเพื่อขอตีพิมพ์ใน
าร าร ถาบัน ิจัยและพัฒนา ม า ิทยาลัยราชภัฏบ้าน มเด็จเจ้าพระยา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. กำรจัดรูปแบบ
1.1 ขนาดของต้นฉบับ พิมพ์ น้าเดีย บนกระดา ขนาด A4 โดย กา นดค่าค ามก ้าง 15 เซนติเมตร ค าม
ูง 23.7 เซนติเมตร และเ ้นระยะ ่างระ ่างขอบกระดา ด้านบนและซ้ายมือ 3.5 เซนติเมตร ด้านล่างและข ามือ
2.5 เซนติเมตร
1.2 รูปแบบอัก รและการจัด างตาแ น่ง ภา าไทยและภา าอังกฤ ใช้รูปแบบอัก ร TH Sarabun PSK
ทั้งเอก าร พิมพ์ด้ ยโปรแกรมไมโครซอฟท์เ ิร์ด โดยใช้ขนาด ชนิดของตั อัก ร ร มทั้งการจัด าง ตาแ น่งดังนี้
1) ั กระดา ประกอบด้ ย เลข น้า ขนาด 16ชนิดตั ธรรมดา ตาแ น่งกึง่ กลางกระดา
2) ชื่อเรื่องภา าไทย ขนาด 18 และภา าอังกฤ ขนาด 16 ชนิดตั นา ตาแ น่งกึ่งกลาง น้ากระดา
ค ามยา ไม่เกิน 2บรรทัด
3) ชื่อผู้เขียน ภา าไทยขนาด 16 และภา าอังกฤ (ถ้ามี) ขนาด 14 ชนิดตั เอียงธรรมดา ตาแ น่งชิด
ขอบกระดา ด้านข าใต้ชื่อเรื่อง ใ ้ใ ่เครื่อง มายดอกจัน * กา นดเป็นตั ยก กากับท้ายนาม กุล ของผู้ประ านงาน
ลัก
4) น่ ยงาน รือ ังกัดที่ทา ิจัย ภา าไทย ขนาด 14.5 และภา าอังกฤ ขนาด 10.5 ชนิดตั ธรรมดา
ตาแ น่งชิดข าใต้ชื่อผู้เขียน กรณีคณะผู้เขียนมี น่ ยงาน รือ ังกัดที่ต่างกัน ใ ้ใ ่ตั เลข 1 และ 2 กา นดเป็นตั ยก
ตามลาดับกากับท้ายนาม กุล และด้าน น้า น่ ยงาน รือ ังกัด
5) เชิงอรรถ กา นดเชิงอรรถใน น้าแรกของบทค าม ่ นแรกกา นดข้อค าม“ผู้ประ านงาน ลัก
(Corresponding Author)” ภา าไทยขนาด 13 ภา าอังกฤ ขนาด 13 ชนิดตั ธรรมดา ่ นที่ 2 ระบุข้อค าม
“e-mail”ระบุเป็น e-mailของผู้ประ านงาน ลัก ใน ่ น ุดท้ายกา นดข้อค าม “**กิตติกรรมประกา ” (ถ้ามี)
ระบุเฉพาะแ ล่งทุน และ น่ ยงานที่ นับ นุนงบประมาณ เช่น งาน ิจัยเรื่องนี้ ได้รับ นับ นุนทุน ิจัยจาก “ทุน
งบประมาณแผ่นดิน ม า ิทยาลัยราชภัฏบ้าน มเด็จเจ้าพระยา”
6) ั ข้อบทคัดย่อภา าไทยขนาด 18 ชนิดตั นา ตาแ น่งกึ่งกลาง น้ากระดา ด้านซ้ายใต้ที่อยู่ /
น่ ยงาน ังกัดของผู้เขียน เนื้อ าบทคัดย่อไทย 16 ชนิดตั ธรรมดา จัดพิมพ์เป็น 1คอลัมน์ บรรทัดแรกเ ้น 1 Tab
จากขอบกระดา ด้านซ้าย และพิมพ์ใ ้ชิดขอบทั้ง องด้าน
7) ั ข้อคา าคัญภา าไทยขนาด 16 ชนิดตั นา ตาแ น่งชิดขอบกระดา ด้านซ้ายใต้บทคัดย่อ
ภา าไทย เนื้อ าภา าไทยขนาด 16 ชนิดตั ธรรมดา ไม่เกิน 4คา เ ้นระ ่างคาด้ ยเครื่อง มาย “/”
8) ั ข้อบทคัดย่อภา าอังกฤ ขนาด 18 ชนิดตั นา ตาแ น่งกึ่งกลางกระดา ด้านซ้ายใต้ ที่อยู่/
น่ ยงาน ังกัดของผู้เขียน เนื้อ าบทคัดย่อภา าอังกฤ ขนาด 16 ชนิดตั ธรรมดา จัดพิมพ์เป็น 1คอลัมน์ บรรทัด
แรกเ ้น 1 Tab จากขอบกระดา ด้านซ้าย และพิมพ์ใ ้ชิดขอบทั้ง องด้าน
9) ั ข้อคา าคัญภา าอังกฤ ขนาด 16 ชนิดตั นา ตาแ น่งชิดขอบกระดา ด้านซ้ายใต้บทคัดย่อ
ภา าอังกฤ เนื้อ าภา าอังกฤ ขนาด 10 ชนิดตั ธรรมดาไม่เกิน 4 คาเ ้นระ ่างคาด้ ย Slash (/)
10) ั ข้อ ลักภา าไทย 18 อังกฤ ขนาด 18 ชนิดตั นา ตาแ น่งชิดขอบกระดา ด้านซ้าย

11) ั ข้อย่อยภา าไทย 16 ชนิดตั นา อังกฤ ขนาด 16 ชนิดตั ธรรมดา Tab 0.75 เซนติเมตรจาก
อัก รตั แรกของ ั เรื่อง
12) เนื้อ าภา าไทยขนาด 16 อังกฤ ขนาด 16 ชนิดตั ธรรมดา จัดพิมพ์เป็น 1 คอลัมน์ บรรทัดแรก
เ ้น 1 Tab จากขอบกระดา ด้านซ้าย และพิมพ์ใ ้ชิดขอบทั้ง องด้าน
13) อ้างอิง (References) ั ข้อภา าอังกฤ ขนาด 18 ชนิดตั นา ชิดขอบซ้าย เนื้อ าภา าไทย
ขนาด 16 ภา าอังกฤ ขนาด 16ชนิดตั ธรรมดา ตาแ น่งชื่อผู้เขียนชิดขอบซ้าย ากยา เกิน 1 บรรทัดใ ้ Tab 0.75
เซนติเมตร การอ้างอิงเอก ารใ ้เขียนตามแบบ APA (American Psychological Association)
14) ผู้เขียน/คณะผู้เขียน ภา าไทยขนาด 16 ชนิดตั นา ชิดขอบซ้าย เนื้อ าชื่อผู้เขียนขนาด 14
ภา าอังกฤ ขนาด 10 ชนิดตั นา ใ ้ระบุคานา น้าชื่อได้แก่ นาย นาง นาง า และตาแ น่งทาง ิชาการ ตาแ น่ง
ชื่อผู้เขียนชิดขอบซ้าย ากยา เกิน 1บรรทัด ใ ้ Tab 0.75 เซนติเมตร ข้อมูลที่อยู่ที่ติดต่อได้พร้อมร ั ไปร ณีย์ และ
อีเมลล์ ในตาแ น่งชิดขอบซ้าย ากยา เกิน 1 บรรทัด ใ ้ Tab 0.75 เซนติเมตร
1.3 จาน น น้า บทค ามต้นฉบับมีค ามยา ไม่เกิน 15 น้า
2. กำรเขียนอ้ำงอิง
การอ้างอิงเอก ารใ ้เขียนอ้างอิงตามรูปแบบ APA (American Psychological Association) โดยใ ้แปล
รายการอ้างอิงภา าไทยเป็นภา าอังกฤ ทุกรายการ และยังคงรายการอ้างอิงภา าไทยเดิมไ ้ด้ ยเพื่อใ ้กอง
บรรณาธิการตร จ อบค ามถูกต้องในการแปล ามารถดู ลักเกณฑ์การอ้างอิง าร าร ถาบัน ิจัยและพัฒนา
ม า ิทยาลัยราชภัฏบ้าน มเด็จเจ้าพระยาได้ที่ (http://research.bsru.ac.th)
3. ลำดับหัวข้อในกำรเขียนต้นฉบับ
การเขียนต้นฉบับกา นดใ ้ใช้ภา าไทย รือภา าอังกฤ เท่านั้น ในกรณีเขียนเป็นภา าไทย ค รแปล
คา ัพท์ ภา าอังกฤ เป็นภา าไทยใ ้มากที่ ุด ยกเ ้นในกรณีที่คา ัพท์ภา าอังกฤ เป็นคาเฉพาะ ที่แปลไม่ได้ รือ
แปลแล้ ไม่ได้ค าม มายชัดเจนใ ้ใช้คา ัพท์ภา าอังกฤ ได้ และค รใช้ภา าที่ผู้อ่านเข้าใจง่าย ชัดเจน ากใช้คาย่อ
ต้องเขียนคาเต็มไ ้ครั้งแรกก่อน โดยเนื้อ าต้องเรียงลาดับตาม ั ข้อดังนี้
3.1 ชื่อเรื่องค ร ั้น และกะทัดรัด ค ามยา ไม่ค รเกิน 100 ตั อัก ร ชื่อเรื่องต้องมีทั้งภา าไทยและ
ภา าอังกฤ โดยใ ้นาชื่อเรื่องภา าไทยขึ้นก่อน
3.2 ชื่อผู้เขียนเป็นภา าไทย และภา าอังกฤ ากเกิน 6 คน ใ ้เขียนเฉพาะคนแรกแล้ ต่อท้ายด้ ย และ
คณะ
3.3 ชื่อ น่ ยงาน รือ ังกัด ที่ผู้เขียนทางาน ิจัย เป็นภา าไทย และภา าอังกฤ
3.4 บทคัดย่อเขียนทั้งภา าไทย และภา าอังกฤ โดยเขียน รุปเฉพาะ าระ าคัญของเรื่อง อ่านแล้ เข้าใจ
ง่าย ค ามยา ไม่ค รเกิน 300 คา รือ 20 บรรทัด โดยใ ้นาบทคัดย่อภา าอังกฤ (Abstract) ขึ้นก่อน ทั้งนี้
บทคัดย่อภา าไทย กับบทคัดย่อภา าอังกฤ ต้องมีเนื้อ าตรงกัน
3.5 คา าคัญ(Keywords) ใ ้อยู่ในตาแ น่งต่อท้ายบทคัดย่อ และ Abstract ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการ
นาไปใช้ ในการเลือก รือค้น าเอก ารที่มีชื่อเรื่องประเภทเดีย กันกับเรื่องที่ทาการ ิจัย
3.6 บทนาเป็น ่ นของเนื้อ าที่บอกค ามเป็นมา และเ ตุผลนาไป ู่การ ึก า ิจัย และค รอ้างอิงงาน ิจัย
อื่นที่เกี่ย ข้อง
3.7 ัตถุประ งค์ชี้แจงถึงจุดมุ่ง มายของการ ึก า
3.8 กรอบแน คิดชี้แจงค ามเชื่อมโยงตั แปรต้น ตั แปรตาม ในการทาการ ิจัย
3.9 ระเบียบ ิธีการ ิจัย

3.10 ผลการวิจัยเป็นการเ นอ ิ่งที่ได้จากการวิจัยเป็นลาดับ อาจแ ดงด้วยตาราง กราฟ แผนภาพ
ประกอบการอธิบาย ทั้งนี้ถ้าแ ดงด้วยตาราง ควรเป็นตารางแบบไม่มีเ ้นขอบตารางด้านซ้าย และขวา ัวตารางแบบ
ธรรมดาไม่มี ี ตารางควรมีเฉพาะที่จาเป็น ไม่ควรมีเกิน 5 ตาราง า รับรูปภาพประกอบควรเป็นรูปภาพขาว-ดาที่
ชัดเจน และมีคาบรรยายใต้รูป กรณีที่ผู้เขียนต้นฉบับประ งค์จะใช้ภาพ ีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
3.11 อภิปรายผลควรมีการอภิปรายผลการวิจัยว่าเป็นไปตาม มมติฐานที่ตั้งไว้ รือไม่เพียงใด และควรอ้าง
ทฤ ฎี รือเปรียบเทียบการทดลองของผู้อื่นที่เกี่ยวข้องประกอบเพื่อใ ้ผู้อ่านเ ็นด้วยตาม ลักการ รือคัดค้านทฤ ฎีที่
มีอยู่เดิม รวมทั้งแ ดงใ ้เ ็นถึงการนาผลไปใช้ประโยชน์และการใ ้ข้อเ นอแนะ า รับการวิจัยในอนาคต
3.12 ข้อเ นอแนะเกี่ยวกับงานวิจัยควรเป็นข้อเ นอแนะที่ ามารถนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง
3.13 ผู้เขียน รือคณะผู้เขียนใน ่วนท้ายของบทความใ ้เรียงลาดับตามรายชื่อใน ่วน ัวเรื่องของบทความ
โดยระบุตาแ น่งทางวิชาการ ที่อยู่ที่ ามารถติดต่อได้ และ e-mail

