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 วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนาเปนวารสารที่มีคุณภาพดานวิชาการเปนสื่อกลางในการเผยแพรความรู
ความคิดและพัฒนาการตางๆที่ไดจากการศึกษาคนควาวิจัยตลอดจนความเคลื่อนไหวในแงมุมตางๆของ
วิทยาการอันหลากหลายโดยเฉพาะอยางย่ิงในยุคของการเปดเสรีทางการศึกษาและสามารถเขาถึงขอมูลของ
องคความรูอยางไมจํากัดน้ันการเผยแพรบทความทางวิชาการจึงมีความสําคัญมากโดยจะเปนแหลงความรูที่
ผลักดันใหเกิดการบริการขาวสารขอมูลและองคความรูใหมๆอยูเสมอ 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาในฐานะเปนหนวยงานที่สนับสนุนทางวิชาการไดเล็งเห็นความสําคัญของการ
สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการเผยแพรงานวิชาการจึงไดจัดทําวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนาข้ึนซึ่งถือวาเปน
ประโยชนตอวงการศึกษาและเปนการสงเสริมศักยภาพของนักวิชาการใหพัฒนาย่ิงย่ิงข้ึนไปดวย 

 สิ่งที่พึงตระหนักและพัฒนาควบคูไปกับวิชาการคือความมีศีลธรรมจรรยาบรรณของความเปน
นักวิชาการกลาวคือตองมีการศึกษาคนควาขอมูลอยางละเอียดถึงแหลงปฐมภูมิเคารพกติกาและสิทธิของบคุคล
ที่เกี่ยวของพรอมทั้งรายงานผลการวิจัยหรือผลการศึกษาตามความเปนจริงในเชิงสรางสรรควิพากษวิจารณอยู
บนฐานขอมูลและหลักแหงเหตุผลที่สําคัญนักวิชาการตองสามารถนําความรูน้ันไปพัฒนาประเทศชาติอยาง
สรางสรรคและเทิดทูนไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย 
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บทบรรณาธิการ 

 
 วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – 
ธันวาคม 2560) กองบรรณาธิการได้จัดพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการ ของนักวิจัยและนักวิชาการรวม
ทั้งหมด 8 เรื่อง โดยนักวิชาการแต่ละท่านน าเสนอแนวคิด ตามหลักวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บทความวิจัยและบทความวิชาการ ทางกองบรรณาธิการ จึงหวังว่าผลงานวิชาการ
ที่ได้รวมรวมมาเผยแพร่นี้จะเป็นแหล่งทางการเรียนที่เป็นประโยชน์  ซึ่งวารสารประกอบด้วยนักวิชาการดังต่อไปนี้   
  
 รศ.ดร.พิศิษฐ ตัณฑวณิช ได้น าเสนอบทความเรื่อง การพัฒนา “แบบสอบแนวคิดพื้นฐานการวิเคราะห์
ข้อสอบ” ตามแนวทางทฤษฎี การพัฒนาแบบสอบวินิจฉัยโดยวิธีการทางพุทธิปัญญา (การศึกษาระยะที่ 2) มี
เนื้อหาโดยสรุปคือ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของข้อสอบใน  “แบบ
สอบแนวคิดพ้ืนฐานการวิเคราะห์ข้อสอบ” ที่สร้างขึ้นตามแนวตามแนวทางการพัฒนาแบบสอบวินิจฉัยโดยวิธีการ
ทางพุทธิปัญญา เมื่อวิเคราะห์ในรูปแบบของทฤษฎีดั้งเดิมรูปแบบ The DINA Model  The G-DINA Model และ  
The rRUM Model (2) ศึกษาตัวประกอบ (Factor) ของโอกาสความน่าจะเป็นในการสอบผ่านในแต่ละ
คุณลักษณะย่อยที่ปรากฏในแบบสอบและกับคะแนนเกณฑ์เมื่อวิเคราะห์ในรูปแบบของโมเดลทั้ง  3 แบบ (3)  
วิเคราะห์จ านวนค่าความถ่ีของโอกาสความน่าจะเป็นใน การสอบผ่านและเป็นผู้รอบรู้ในคุณลักษณะย่อยต่างๆ ของ
ผู้สอบในแบบสอบที่ระดับคะแนนรวมจาก ต่ าสุดไปสูงสุด 

 แบบสอบที่พัฒนาขึ้นเป็นแบบสอบแนวคิดพื้นฐานการวิเคราะห์ข้อสอบแบบอิงกลุ่ม  โดยมีลักษณะเป็นแบบ
สอบห้าตัวเลือกมีจ านวน 30 ข้อเป็นแบบสอบที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนตามปกติของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี สาขาการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  เก็บข้อมูลในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
จากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้กับผู้วิจัยรวม  233 คน  และใช้
คะแนนจากแบบสอบปลายภาค  ซึ่งเป็นแบบสอบห้าตัวเลือก จ านวน 64 ข้อ เป็นคะแนนเกณฑ ์

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้ดังนี้  (1) ด้านค่าประจ าข้อสอบพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างชุด
ของค่าความยากของข้อสอบในแนวทฤษฎีดั้งเดิมกับค่าความยากในรูปแบบของโมเดลทั้ง 3 แบบ    และชุดของค่า
อ านาจจ าแนกของข้อสอบในแนวทฤษฎีดั้งเดิมกับค่าอ านาจจ าแนกในรูปแบบของโมเดลทั้ง  3 แบบ มีค่าสูงใน
ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  (2)  การศึกษาตัวประกอบ  พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
โอกาสการเป็นผู้รอบรู้ในคุณลักษณะต่าง ๆ เมื่อวิเคราะห์ในรูปของโมเดลทั้ง 3  แบบและกับคะแนนเกณฑ์ร่วมกัน
วัดองค์ประกอบเดียว (3)  พบว่าผู้สอบที่ได้คะแนนรวมไม่เกินร้อยละ 33.33 มีโอกาสสูงมากที่จะเป็นผู้ไม่รอบรู้ใน
ทุกคุณลักษณะย่อยท่ีปรากฏในแบบสอบ  และผู้สอบที่ได้คะแนนรวมร้อยละ 86.67  ขึ้นไปมีโอกาสสูงมากที่จะเป็น
ผู้รอบรู้ในทุกคุณลักษณะย่อยท่ีปรากฏในแบบสอบ 

 เรือเอกสันติ  งามเสริฐ  ได้น าเสนอบทความเรื่อง การติดตามและประเมินผลนายทหารผู้ส าเร็จการศึกษา
จากโรงเรียนนายเรือ ปีการศึกษา 2556 มีเนื้อหาโดยสรุปคือ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 4 ประการ ได้แก่  1) เพ่ือ
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ประเมินความพึงพอใจในคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา  2) เพ่ือศึกษาการน าความรู้ที่ได้จากหลักสูตรการศึกษา
โรงเรียนนายเรือไปใช้ในการปฏิบัติงาน 3) เพ่ือประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู้ส าเร็จการศึกษา และ 
4) เพ่ือศึกษาแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการ กศึกษาของโรงเรียนนายเรือ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  คือ 
กลุ่มที่ 1 ผู้ตอบแบบสอบถามออนไลน์ (ผู้ส าเร็จการศึกษา และผู้บังคับบัญชา กลุ่มละ 45 นาย) และกลุ่มที่ 2 
ผู้บังคับบัญชาที่เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม จ านวน 22 นาย เครื่องมือวิจัย คือ แบบสอบถาม ชนิดออนไลน์ และแบบ
บันทึกการสนทนากลุ่มสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา สรุปผลการวิจัย ดังนี้   

 1. ผู้บังคับบัญชามีความพึงพอใจในคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และได้รับการ
ประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไปทุกนาย ด้านที่ผู้บังคับบัญชาพึงพอใจสูงสุดคือ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ รองลงมาคือ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม และด้านที่ผู้บังคับบัญชามีความพึงพอใจ
ต่ าสุด คือ ด้านความรู้ 

 2. ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาที่โรงเรียนนายเรือไปใช้ ในการปฏิบัติงานใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรื่องท่ีถูกน าไปใช้สูงสุด คือ การปกครองบังคับบัญชา/ การปลูก ังคุณลักษณะผู้น าทหาร 
รองลงมาคือ วิชาชีพทหารเรือภาคปฏิบัติ และเรื่องที่ถูกน าไปใช้ต่ าสุด คือ ความรู้เกี่ยวกับวิชาการท่ัวไป 

 3. ผู้ส าเร็จการศึกษามีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานภาพรวมอยู่ในระดับมาก ปัญหาและอุปสรรคที่พบใน
ระหว่างการปฏิบัติงาน คือ การอ่านคู่มือปฏิบัติงานที่เป็นภาษาอังกฤษ ความรู้ด้านศูนย์ยุทธการและวิชาทหารราบ
ไม่เพียงพอ 

 4. แนวทางในการพัฒนาการ กศึกษาของโรงเรียนนายเรือ 3 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านวิทยาการระดับอุดมศึกษา : 
ควรพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะค าศัพท์ทางทหาร  2) ด้านวิชาชีพทหารเรือ : ควรพัฒนาความรู้
และทักษะในวิชาชีพตามพรรคเหล่าให้มากขึ้น และ 3) ด้านความเป็นผู้น าทางทหาร คุณธรรมและจริยธรรม : 3.1) 
กทักษะการปกครองบังคับบัญชา การตัดสินใจ ภาวะผู้น า และความรับผิดชอบให้มากขึ้น  3.2) ควรพัฒนา

บุคลิกลักษณะทางทหาร การแสดงออกในสถานการณ์ต่าง ๆ มารยาทการเข้าสังคม การพูดต่อหน้าสาธารณะชนให้
มากขึ้น และ  3.3) ควรปลูก ังความรักในสถาบัน ความรักในอาชีพทหารเรือ  เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจที่ดีต่อ
การปฏิบัติงานในอนาคต 

 ดร.วัฒนชัย  ศิริญาณ และนางสาวทนัศมน กาญจน ักดิ ได้น าเสนอบทความเรื่อง ความพึงพอ จของ
ผู้ ช้บริการงานวิจัยและหนังสืออ้างอิง ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช ั
อุบลราชธานี มีเนื้อหาโดยสรุปคือ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานวิจัย
และหนังสืออ้างอิง ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีและเพ่ือหา
แนวทางการพัฒนาการให้บริการงานวิจัยและหนังสืออ้างอิงของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาที่เรียนภาคปกติระดับปริญญา
ตรี นักศึกษาระดับปริญญาโท (ภาคเสาร์-อาทิตย์) และนักศึกษาระดับปริญญาเอก (ภาคเสาร์-อาทิตย์) ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จ านวน 377 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   



คข 
 

บทบรรณาธิการ 

 
 วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – 
ธันวาคม 2560) กองบรรณาธิการได้จัดพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการ ของนักวิจัยและนักวิชาการรวม
ทั้งหมด 8 เรื่อง โดยนักวิชาการแต่ละท่านน าเสนอแนวคิด ตามหลักวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บทความวิจัยและบทความวิชาการ ทางกองบรรณาธิการ จึงหวังว่าผลงานวิชาการ
ที่ได้รวมรวมมาเผยแพร่นี้จะเป็นแหล่งทางการเรียนที่เป็นประโยชน์  ซึ่งวารสารประกอบด้วยนักวิชาการดังต่อไปนี้   
  
 รศ.ดร.พิศิษฐ ตัณฑวณิช ได้น าเสนอบทความเรื่อง การพัฒนา “แบบสอบแนวคิดพื้นฐานการวิเคราะห์
ข้อสอบ” ตามแนวทางทฤษฎี การพัฒนาแบบสอบวินิจฉัยโดยวิธีการทางพุทธิปัญญา (การศึกษาระยะที่ 2) มี
เนื้อหาโดยสรุปคือ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของข้อสอบใน  “แบบ
สอบแนวคิดพ้ืนฐานการวิเคราะห์ข้อสอบ” ที่สร้างขึ้นตามแนวตามแนวทางการพัฒนาแบบสอบวินิจฉัยโดยวิธีการ
ทางพุทธิปัญญา เมื่อวิเคราะห์ในรูปแบบของทฤษฎีดั้งเดิมรูปแบบ The DINA Model  The G-DINA Model และ  
The rRUM Model (2) ศึกษาตัวประกอบ (Factor) ของโอกาสความน่าจะเป็นในการสอบผ่านในแต่ละ
คุณลักษณะย่อยที่ปรากฏในแบบสอบและกับคะแนนเกณฑ์เมื่อวิเคราะห์ในรูปแบบของโมเดลทั้ง  3 แบบ (3)  
วิเคราะห์จ านวนค่าความถ่ีของโอกาสความน่าจะเป็นใน การสอบผ่านและเป็นผู้รอบรู้ในคุณลักษณะย่อยต่างๆ ของ
ผู้สอบในแบบสอบที่ระดับคะแนนรวมจาก ต่ าสุดไปสูงสุด 

 แบบสอบที่พัฒนาขึ้นเป็นแบบสอบแนวคิดพื้นฐานการวิเคราะห์ข้อสอบแบบอิงกลุ่ม  โดยมีลักษณะเป็นแบบ
สอบห้าตัวเลือกมีจ านวน 30 ข้อเป็นแบบสอบที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนตามปกติของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี สาขาการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  เก็บข้อมูลในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
จากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้กับผู้วิจัยรวม  233 คน  และใช้
คะแนนจากแบบสอบปลายภาค  ซึ่งเป็นแบบสอบห้าตัวเลือก จ านวน 64 ข้อ เป็นคะแนนเกณฑ ์

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้ดังนี้  (1) ด้านค่าประจ าข้อสอบพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างชุด
ของค่าความยากของข้อสอบในแนวทฤษฎีดั้งเดิมกับค่าความยากในรูปแบบของโมเดลทั้ง 3 แบบ    และชุดของค่า
อ านาจจ าแนกของข้อสอบในแนวทฤษฎีดั้งเดิมกับค่าอ านาจจ าแนกในรูปแบบของโมเดลทั้ง  3 แบบ มีค่าสูงใน
ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  (2)  การศึกษาตัวประกอบ  พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
โอกาสการเป็นผู้รอบรู้ในคุณลักษณะต่าง ๆ เมื่อวิเคราะห์ในรูปของโมเดลทั้ง 3  แบบและกับคะแนนเกณฑ์ร่วมกัน
วัดองค์ประกอบเดียว (3)  พบว่าผู้สอบที่ได้คะแนนรวมไม่เกินร้อยละ 33.33 มีโอกาสสูงมากที่จะเป็นผู้ไม่รอบรู้ใน
ทุกคุณลักษณะย่อยท่ีปรากฏในแบบสอบ  และผู้สอบที่ได้คะแนนรวมร้อยละ 86.67  ขึ้นไปมีโอกาสสูงมากที่จะเป็น
ผู้รอบรู้ในทุกคุณลักษณะย่อยท่ีปรากฏในแบบสอบ 

 เรือเอกสันติ  งามเสริฐ  ได้น าเสนอบทความเรื่อง การติดตามและประเมินผลนายทหารผู้ส าเร็จการศึกษา
จากโรงเรียนนายเรือ ปีการศึกษา 2556 มีเนื้อหาโดยสรุปคือ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 4 ประการ ได้แก่  1) เพ่ือ
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ประเมินความพึงพอใจในคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา  2) เพ่ือศึกษาการน าความรู้ที่ได้จากหลักสูตรการศึกษา
โรงเรียนนายเรือไปใช้ในการปฏิบัติงาน 3) เพ่ือประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู้ส าเร็จการศึกษา และ 
4) เพ่ือศึกษาแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการ กศึกษาของโรงเรียนนายเรือ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  คือ 
กลุ่มที่ 1 ผู้ตอบแบบสอบถามออนไลน์ (ผู้ส าเร็จการศึกษา และผู้บังคับบัญชา กลุ่มละ 45 นาย) และกลุ่มที่ 2 
ผู้บังคับบัญชาที่เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม จ านวน 22 นาย เครื่องมือวิจัย คือ แบบสอบถาม ชนิดออนไลน์ และแบบ
บันทึกการสนทนากลุ่มสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา สรุปผลการวิจัย ดังนี้   

 1. ผู้บังคับบัญชามีความพึงพอใจในคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และได้รับการ
ประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไปทุกนาย ด้านที่ผู้บังคับบัญชาพึงพอใจสูงสุดคือ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ รองลงมาคือ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม และด้านที่ผู้บังคับบัญชามีความพึงพอใจ
ต่ าสุด คือ ด้านความรู้ 

 2. ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาที่โรงเรียนนายเรือไปใช้ ในการปฏิบัติงานใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรื่องท่ีถูกน าไปใช้สูงสุด คือ การปกครองบังคับบัญชา/ การปลูก ังคุณลักษณะผู้น าทหาร 
รองลงมาคือ วิชาชีพทหารเรือภาคปฏิบัติ และเรื่องที่ถูกน าไปใช้ต่ าสุด คือ ความรู้เกี่ยวกับวิชาการท่ัวไป 

 3. ผู้ส าเร็จการศึกษามีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานภาพรวมอยู่ในระดับมาก ปัญหาและอุปสรรคที่พบใน
ระหว่างการปฏิบัติงาน คือ การอ่านคู่มือปฏิบัติงานที่เป็นภาษาอังกฤษ ความรู้ด้านศูนย์ยุทธการและวิชาทหารราบ
ไม่เพียงพอ 

 4. แนวทางในการพัฒนาการ กศึกษาของโรงเรียนนายเรือ 3 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านวิทยาการระดับอุดมศึกษา : 
ควรพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะค าศัพท์ทางทหาร  2) ด้านวิชาชีพทหารเรือ : ควรพัฒนาความรู้
และทักษะในวิชาชีพตามพรรคเหล่าให้มากขึ้น และ 3) ด้านความเป็นผู้น าทางทหาร คุณธรรมและจริยธรรม : 3.1) 
กทักษะการปกครองบังคับบัญชา การตัดสินใจ ภาวะผู้น า และความรับผิดชอบให้มากขึ้น  3.2) ควรพัฒนา

บุคลิกลักษณะทางทหาร การแสดงออกในสถานการณ์ต่าง ๆ มารยาทการเข้าสังคม การพูดต่อหน้าสาธารณะชนให้
มากขึ้น และ  3.3) ควรปลูก ังความรักในสถาบัน ความรักในอาชีพทหารเรือ  เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจที่ดีต่อ
การปฏิบัติงานในอนาคต 

 ดร.วัฒนชัย  ศิริญาณ และนางสาวทนัศมน กาญจน ักดิ ได้น าเสนอบทความเรื่อง ความพึงพอ จของ
ผู้ ช้บริการงานวิจัยและหนังสืออ้างอิง ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช ั
อุบลราชธานี มีเนื้อหาโดยสรุปคือ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานวิจัย
และหนังสืออ้างอิง ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีและเพ่ือหา
แนวทางการพัฒนาการให้บริการงานวิจัยและหนังสืออ้างอิงของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาที่เรียนภาคปกติระดับปริญญา
ตรี นักศึกษาระดับปริญญาโท (ภาคเสาร์-อาทิตย์) และนักศึกษาระดับปริญญาเอก (ภาคเสาร์-อาทิตย์) ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จ านวน 377 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   



ง ง 
 

 ผลการวิจัยพบว่า 

 1. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานวิจัยและหนังสืออ้างอิง ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (=3.56) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านอาคารสถานที่ (=3.84) รองลงมา ด้านทรัพยากรสารสนเทศ (=3.76)  ด้านบุคลากร 
(=3.63) และ ด้านครุภัณฑ์ (=3.54) ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการบริการ (=3.03) 
 2. แนวทางการพัฒนาการให้บริการงานวิจัยและหนังสืออ้างอิงของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ด้านบุคลากรควรมีความกระตือรือร้นในการให้บริการแก่ผู้มารับ
บริการให้มากขึ้นด้านทรัพยากรสารสนเทศ ควรจัดเก็บหนังสือ เข้าชั้นให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ง่ายในการค้นหา
และจัดวางให้ถูกหมวดหมู่ ด้านอาคารสถานที่ ควรให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลท าความสะอาดทุกวัน ห้องน้ าต้อง
ปราศจากกลิ่นอับ และเหม็น ด้านครุภัณฑ์ควรมีการจัดให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ในการสืบค้นฐานข้อมูลหรือใช้
อินเตอร์ในชั้นงานบริการงานวิจัยและหนังสืออ้างอิง และในด้านการบริการ ควรมีการเปลี่ยนก าหนดค่าปรับ
หนังสืออ้างอิงให้มีอัตราที่มากกว่าหนังสือปกติ เพ่ือสามารถยืมหนังสืออ้างอิงออกข้างนอกได้ควรปิดตึกให้ตรงเวลา
ให้ผู้ใช้บริการออกจากตึกหมดก่อนจึงท าการปิดประตู   

 อาจารย์ประภวิษณุ์  พนัสทรัพย์สุข ได้น าเสนอบทความเรื่อง การสื่อสารภาวะวิกฤตที่ส่งผลกระทบต่อ
องค์กรและตราสินค้า กรณีศึกษา : แบรนด์หัวเว่ย (HUAWEI) กับการเจตนาใช้ชิ้นส่วนไม่ตรงกับการโฆษณา 
มีเนื้อหาโดยสรุปคือ การสื่อสารภาวะวิกฤตเป็นกระบวนการสื่อสารขององค์กรในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ  การใช้การ
สื่อสารในภาวะวิกฤตจึงต้องมีการวางแผนและก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน   เพ่ือให้เกิดผลเสียกับองค์กรและตรา
สินค้าให้น้อยที่สุด  กรณีศึกษา แบรนด์หัวเว่ยกับการเจตนาใช้ชิ้นส่วนไม่ตรงกับการโฆษณา  มีข้อบกพร่องในการ
สื่อสารภาวะวิกฤต คือ การที่ผู้บริหารระดับสูงท าการสื่อสารในประเด็นวิกฤตด้วยความรวดเร็ว  ส่งผลกระทบต่อ
บริษัท อีกทั้งการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่ผิดพลาด  จึงท าให้จ ากัด
วิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ไม่ได้  ดังนั้น การบริหารการสื่อสารในภาวะวิกฤตที่จะส่งผลดีต่อองค์กร  คือ 1) ศึกษาข้อมูล
ตราสินค้าของตนเองว่าเป็นอย่างไรในการรับรู้ของผู้บริโภค  2) มอบหมายหน่วยงานด้านการสื่อสารองค์การ
รับผิดชอบในการแถลงข่าว  3) ผู้บริหารระดับสูงห้ามชี้แจงเหตุผลผ่านช่องทางการสื่อสารที่ไม่เป็นทางการ        
4) วิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดวิกฤตการณ์และด าเนินการแก้ไข  5) วิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภคใน
วิกฤตการณ์นั้นว่าต้องการอะไร 
 
 ผศ.ดร. อัควิทย์ เรืองรอง และ นายอาทิตย์ นาคจู ได้น าเสนอบทความเรื่อง แนวคิดและกลวิธีการ
สร้างนวนิยายแนวสยองขวัญของภาคินัย กสิรักษ ์มีเนื้อหาโดยสรุปคือ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์
แนวคิดและกลวิธีการสร้างนวนิยายแนวสยองขวัญ   ของภาคินัย กสิรักษ์ จากนวนิยายจ านวน 5 เรื่องที่ได้รับการ
จัดล าดับนวนิยายสยองขวัญที่น่ากลัวที่สุดจากเว็บไซต์ท็อปเท็นไทยแลนด์  (www.toptenthailand.com) เมื่อ
วันที่ 16 พฤษภาคม 2557  ได้แก่ เรื่องนางชฎา เรื่องนางแค้น เรื่องนางคุก เรื่องนางครวญ และเรื่องน้ าสังข์อาบ
ศพ โดยศึกษาองค์ประกอบด้านแนวคิดและกลวิธีในการสร้างเรื่อง ได้แก่ กลวิธีการสร้างโครงเรื่อง กลวิธีการสร้าง
ตัวละคร และกลวิธีการสร้างฉากและบรรยากาศ 

  

จ 
 

 ผลการวิจัยพบว่า 
 
 1. แนวคิด จากการศึกษานวนิยายแนวสยองขวัญของภาคินัย กสิรักษ์ ทั้ง 5 เรื่องนี้ มีการน าเสนอแนวคิด
ผ่านพฤติกรรมและบทสนทนาของตัวละครที่สามารถสะท้อนแนวคิดออกมาได้อย่างชัดเจนซึ่ง พบว่ามีทั้งหมด 4 
แนวคิด คือ แนวคิดเรื่องความรัก แนวคิดเรื่องความพยาบาท ความโกรธแค้น แนวคิดเรื่องความสยองขวัญ และ 
แนวคิดเรื่องคติความเชื่อ 
 2. กลวิธีการสร้างนวนิยายใน 3 ประเด็น พบว่า 
  2.1 กลวิธีการสร้างโครงเรื่อง ผู้แต่งใช้กลวิธีการวางโครงเรื่อง 3 แบบ คือ กลวิธีการเปิดเรื่อง กลวิธีการ
ด าเนินเรื่อง และกลวิธีการปิดเรื่อง 
  2.2 กลวิธีการสร้างตัวละคร ผู้แต่งสร้างตัวละครไว้ 2 ประเภทคือ ตัวละครประเภทมนุษย์ มี 2 ลักษณะ
คือ ตัวละครประเภทมนุษย์ ายดี และตัวละครประเภทมนุษย์ ายร้าย และตัวละครประเภทภูตผี ปศาจ และ
วิญญาณ 
  2.3 กลวิธีการสร้างฉากและบรรยากาศ ผู้แต่งใช้กลวิธีในการสร้างฉากและบรรยากาศใน 2 ลักษณะ คือ 
การสร้างฉากและบรรยากาศท่ีเน้นช่วงเวลากลางคืน การสร้างฉากและบรรยากาศธรรมชาติ โดยแบ่งเป็นฉากและ
บรรยากาศที่ระบุสถานที่จริง และฉากและบรรยากาศท่ีสมมติขึ้นตามท้องเรื่อง  
 
  ผศ.ดร. ิติยา  เนตรวงษ์ ได้น าเสนอบทความเรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทางสะเตม
ศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปญหา: ทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีเนื้อหาโดยสรุปคือ บทความนี้
มีจุดประสงค์เพ่ือน าเสนอความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21    การ
ประยุกต์ใช้สะเต็มศึกษาเพ่ือเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหา การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทาง    สะ
เต็มศึกษา ซึ่งจะเป็นแนวทางการการจัดการเรียนการสอนในการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา เป็นทางเลือกหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างทักษะการ
แก้ปัญหาซึ่งเน้นการท าโครงงานเพ่ือแก้ปัญหา การสร้างนวัตกรรมใหม่  โดยวิธีบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์ เน้นใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือสร้างนวัตกรรม รวมถึงวิธีการที่ใช้ประโยชน์อัน
เป็นการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 7 ขั้นดังนี้ 1) ขั้นเตรียมการและปฐมนิเทศ      2) ขั้นการ
พิจารณาเลือกประเด็นปัญหา 3) ขั้นการรวบรวมประมวลข้อมูล องค์ความรู้ และแนวคิดที่เกี่ยวข้อง    4) ขั้นการ
วางแผนโครงงานพัฒนานวัตกรรมหรือวิธีแก้ปัญหา 5) ขั้นการด าเนินการโครงงาน ทดสอบและตรวจสอบ 6) ขั้น
สรุปประเมินผลลัพธ์ และข้อมูลสะท้อนกลับ 7) ขั้นการออกแบบวิธีน าเสนอและน าเสนอโครงงาน 
 
 อาจารย์สุรัชนา ช่วยรอดหมด ได้น าเสนอบทความเรื่อง  ความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้อย่างมีความสุข
กับผลสัมฤทธิทางการเรียน มีเนื้อหาโดยสรุปคือ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอแนวทางการจัดห้องเรียนที่
เน้นความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้อย่างมีความสุขกับผลสัมฤทธิทางการเรียนของผู้เรียน  เพ่ือเป็นทางเลือก
ส าหรับผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขและผลสัมฤทธิทางการเรียน              
ซึ่งองค์ประกอบของการเรียนรู้อย่างมีความสุขประกอบด้วย 5 ปัจจัย ได้แก่ ด้านผู้เรียน ด้านเนื้อหา ด้านทัศนคติ
ต่อผู้สอน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน ด้านสภาพแวดล้อม 



จง 
 

 ผลการวิจัยพบว่า 

 1. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานวิจัยและหนังสืออ้างอิง ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (=3.56) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านอาคารสถานที่ (=3.84) รองลงมา ด้านทรัพยากรสารสนเทศ (=3.76)  ด้านบุคลากร 
(=3.63) และ ด้านครุภัณฑ์ (=3.54) ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการบริการ (=3.03) 
 2. แนวทางการพัฒนาการให้บริการงานวิจัยและหนังสืออ้างอิงของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ด้านบุคลากรควรมีความกระตือรือร้นในการให้บริการแก่ผู้มารับ
บริการให้มากขึ้นด้านทรัพยากรสารสนเทศ ควรจัดเก็บหนังสือ เข้าชั้นให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ง่ายในการค้นหา
และจัดวางให้ถูกหมวดหมู่ ด้านอาคารสถานที่ ควรให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลท าความสะอาดทุกวัน ห้องน้ าต้อง
ปราศจากกลิ่นอับ และเหม็น ด้านครุภัณฑ์ควรมีการจัดให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ในการสืบค้นฐานข้อมูลหรือใช้
อินเตอร์ในชั้นงานบริการงานวิจัยและหนังสืออ้างอิง และในด้านการบริการ ควรมีการเปลี่ยนก าหนดค่าปรับ
หนังสืออ้างอิงให้มีอัตราที่มากกว่าหนังสือปกติ เพ่ือสามารถยืมหนังสืออ้างอิงออกข้างนอกได้ควรปิดตึกให้ตรงเวลา
ให้ผู้ใช้บริการออกจากตึกหมดก่อนจึงท าการปิดประตู   

 อาจารย์ประภวิษณุ์  พนัสทรัพย์สุข ได้น าเสนอบทความเรื่อง การสื่อสารภาวะวิกฤตที่ส่งผลกระทบต่อ
องค์กรและตราสินค้า กรณีศึกษา : แบรนด์หัวเว่ย (HUAWEI) กับการเจตนาใช้ชิ้นส่วนไม่ตรงกับการโฆษณา 
มีเนื้อหาโดยสรุปคือ การสื่อสารภาวะวิกฤตเป็นกระบวนการสื่อสารขององค์กรในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ  การใช้การ
สื่อสารในภาวะวิกฤตจึงต้องมีการวางแผนและก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน   เพ่ือให้เกิดผลเสียกับองค์กรและตรา
สินค้าให้น้อยที่สุด  กรณีศึกษา แบรนด์หัวเว่ยกับการเจตนาใช้ชิ้นส่วนไม่ตรงกับการโฆษณา  มีข้อบกพร่องในการ
สื่อสารภาวะวิกฤต คือ การที่ผู้บริหารระดับสูงท าการสื่อสารในประเด็นวิกฤตด้วยความรวดเร็ว  ส่งผลกระทบต่อ
บริษัท อีกทั้งการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่ผิดพลาด  จึงท าให้จ ากัด
วิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ไม่ได้  ดังนั้น การบริหารการสื่อสารในภาวะวิกฤตที่จะส่งผลดีต่อองค์กร  คือ 1) ศึกษาข้อมูล
ตราสินค้าของตนเองว่าเป็นอย่างไรในการรับรู้ของผู้บริโภค  2) มอบหมายหน่วยงานด้านการสื่อสารองค์การ
รับผิดชอบในการแถลงข่าว  3) ผู้บริหารระดับสูงห้ามชี้แจงเหตุผลผ่านช่องทางการสื่อสารที่ไม่เป็นทางการ        
4) วิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดวิกฤตการณ์และด าเนินการแก้ไข  5) วิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภคใน
วิกฤตการณ์นั้นว่าต้องการอะไร 
 
 ผศ.ดร. อัควิทย์ เรืองรอง และ นายอาทิตย์ นาคจู ได้น าเสนอบทความเรื่อง แนวคิดและกลวิธีการ
สร้างนวนิยายแนวสยองขวัญของภาคินัย กสิรักษ ์มีเนื้อหาโดยสรุปคือ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์
แนวคิดและกลวิธีการสร้างนวนิยายแนวสยองขวัญ   ของภาคินัย กสิรักษ์ จากนวนิยายจ านวน 5 เรื่องที่ได้รับการ
จัดล าดับนวนิยายสยองขวัญที่น่ากลัวที่สุดจากเว็บไซต์ท็อปเท็นไทยแลนด์  (www.toptenthailand.com) เมื่อ
วันที่ 16 พฤษภาคม 2557  ได้แก่ เรื่องนางชฎา เรื่องนางแค้น เรื่องนางคุก เรื่องนางครวญ และเรื่องน้ าสังข์อาบ
ศพ โดยศึกษาองค์ประกอบด้านแนวคิดและกลวิธีในการสร้างเรื่อง ได้แก่ กลวิธีการสร้างโครงเรื่อง กลวิธีการสร้าง
ตัวละคร และกลวิธีการสร้างฉากและบรรยากาศ 

  

จ 
 

 ผลการวิจัยพบว่า 
 
 1. แนวคิด จากการศึกษานวนิยายแนวสยองขวัญของภาคินัย กสิรักษ์ ทั้ง 5 เรื่องนี้ มีการน าเสนอแนวคิด
ผ่านพฤติกรรมและบทสนทนาของตัวละครที่สามารถสะท้อนแนวคิดออกมาได้อย่างชัดเจนซึ่ง พบว่ามีทั้งหมด 4 
แนวคิด คือ แนวคิดเรื่องความรัก แนวคิดเรื่องความพยาบาท ความโกรธแค้น แนวคิดเรื่องความสยองขวัญ และ 
แนวคิดเรื่องคติความเชื่อ 
 2. กลวิธีการสร้างนวนิยายใน 3 ประเด็น พบว่า 
  2.1 กลวิธีการสร้างโครงเรื่อง ผู้แต่งใช้กลวิธีการวางโครงเรื่อง 3 แบบ คือ กลวิธีการเปิดเรื่อง กลวิธีการ
ด าเนินเรื่อง และกลวิธีการปิดเรื่อง 
  2.2 กลวิธีการสร้างตัวละคร ผู้แต่งสร้างตัวละครไว้ 2 ประเภทคือ ตัวละครประเภทมนุษย์ มี 2 ลักษณะ
คือ ตัวละครประเภทมนุษย์ ายดี และตัวละครประเภทมนุษย์ ายร้าย และตัวละครประเภทภูตผี ปศาจ และ
วิญญาณ 
  2.3 กลวิธีการสร้างฉากและบรรยากาศ ผู้แต่งใช้กลวิธีในการสร้างฉากและบรรยากาศใน 2 ลักษณะ คือ 
การสร้างฉากและบรรยากาศท่ีเน้นช่วงเวลากลางคืน การสร้างฉากและบรรยากาศธรรมชาติ โดยแบ่งเป็นฉากและ
บรรยากาศที่ระบุสถานที่จริง และฉากและบรรยากาศท่ีสมมติขึ้นตามท้องเรื่อง  
 
  ผศ.ดร. ิติยา  เนตรวงษ์ ได้น าเสนอบทความเรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทางสะเตม
ศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปญหา: ทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีเนื้อหาโดยสรุปคือ บทความนี้
มีจุดประสงค์เพ่ือน าเสนอความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21    การ
ประยุกต์ใช้สะเต็มศึกษาเพ่ือเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหา การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทาง    สะ
เต็มศึกษา ซึ่งจะเป็นแนวทางการการจัดการเรียนการสอนในการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา เป็นทางเลือกหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างทักษะการ
แก้ปัญหาซึ่งเน้นการท าโครงงานเพ่ือแก้ปัญหา การสร้างนวัตกรรมใหม่  โดยวิธีบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์ เน้นใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือสร้างนวัตกรรม รวมถึงวิธีการที่ใช้ประโยชน์อัน
เป็นการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 7 ขั้นดังนี้ 1) ขั้นเตรียมการและปฐมนิเทศ      2) ขั้นการ
พิจารณาเลือกประเด็นปัญหา 3) ขั้นการรวบรวมประมวลข้อมูล องค์ความรู้ และแนวคิดที่เกี่ยวข้อง    4) ขั้นการ
วางแผนโครงงานพัฒนานวัตกรรมหรือวิธีแก้ปัญหา 5) ขั้นการด าเนินการโครงงาน ทดสอบและตรวจสอบ 6) ขั้น
สรุปประเมินผลลัพธ์ และข้อมูลสะท้อนกลับ 7) ขั้นการออกแบบวิธีน าเสนอและน าเสนอโครงงาน 
 
 อาจารย์สุรัชนา ช่วยรอดหมด ได้น าเสนอบทความเรื่อง  ความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้อย่างมีความสุข
กับผลสัมฤทธิทางการเรียน มีเนื้อหาโดยสรุปคือ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอแนวทางการจัดห้องเรียนที่
เน้นความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้อย่างมีความสุขกับผลสัมฤทธิทางการเรียนของผู้เรียน  เพ่ือเป็นทางเลือก
ส าหรับผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขและผลสัมฤทธิทางการเรียน              
ซึ่งองค์ประกอบของการเรียนรู้อย่างมีความสุขประกอบด้วย 5 ปัจจัย ได้แก่ ด้านผู้เรียน ด้านเนื้อหา ด้านทัศนคติ
ต่อผู้สอน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน ด้านสภาพแวดล้อม 



จฉ 
 

 รองศาสตราจารย์ก าจร  มุณีแก้ว ได้น าเสนอบทความเรื่อง  จ านวนแบบออยเลอร์ มีเนื้อหาโดยสรุปคือ
บทความนี้ได้น าเสนอถึงจ านวนแบบออยเลอร์ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับอนุกรมเลขคณิต–เรขาคณิต ที่วางนัยทั่วไปซึ่ง
มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการหานิพจน์ของจ านวนแบบออยเลอร์และวิเคราะห์ หาความสัมพันธ์ของจ านวน
แบบออยเลอร์ซึ่งได้เป็นดังนี้ ให้ เป็นจ านวนธรรมชาติและ  เป็นจ านวนแบบออยเลอร์ นิพจน์รูปแบบปิดส าหรับ
จ านวนแบบออยเลอร์ ก าหนดโดยสูตรดังนี้  

 

ให้   เป็นจ านวนธรรมชาติ และ (    )เป็นจ านวนแบบออยเลอร์ 

นิพจน์รูปแบบปิดส าหรับจ านวนแบบออยเลอร์ ก าหนดโดยสูตรดังนี้ 

 
 

เมื่อ 

และ 
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การพัฒนา “แบบสอบแนวคิดพื้นฐานการวิเคราะห๑ข๎อสอบ” ตามแนวทางทฤษฎี 
การพัฒนาแบบสอบวินิจฉัยโดยวิธกีารทางพุทธิปญัญา (การศึกษาระยะที่ 2) 

The Construction of “Basic Concept of Item Analysis” 
by application of Cognitive Diagnostic Model. (Stage 2) 

 
รศ.ดร. พิศิษฐ ตัณฑวณิช1 

 
บทคัดยํอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของข้อสอบใน “แบบสอบ 
แนวคิดพ้ืนฐานการวิเคราะห์ข้อสอบ” ที่สร้างขึ้นตามแนวตามแนวทางการพัฒนาแบบสอบวินิจฉัยโดย
วิธีการทางพุทธิปัญญา เมื่อวิเคราะห์ในรูปแบบของทฤษฎีดั้งเดิม รูปแบบ The DINA Model      
The G-DINA Model และ The rRUM Model (2) ศึกษาตัวประกอบ (Factor) ของโอกาสความ
น่าจะเป็นในการสอบผ่านในแต่ละคุณลักษณะย่อยที่ปรากฏในแบบสอบและกับคะแนนเกณฑ์เมื่อ
วิเคราะห์ในรูปแบบของโมเดลทั้ง 3 แบบ (3) วิเคราะห์จํานวนค่าความถี่ของโอกาสความน่าจะเป็นใน 
การสอบผ่านและเป็นผู้รอบรู้ในคุณลักษณะย่อยต่าง ๆ ของผู้สอบในแบบสอบที่ระดับคะแนนรวมจาก 
ต่ําสุดไปสูงสุด 
 แบบสอบที่พัฒนาขึ้นเป็นแบบสอบแนวคิดพ้ืนฐานการวิเคราะห์ข้อสอบแบบอิงกลุ่ม  โดยมี
ลักษณะเป็นแบบสอบห้าตัวเลือกมีจํานวน 30 ข้อเป็นแบบสอบท่ีใช้ประกอบการเรียนการสอน
ตามปกติของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  
เก็บข้อมูลในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหลักการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้กับผู้วิจัยรวม 233 คน  และใช้คะแนนจากแบบสอบปลายภาค ซึ่งเป็นแบบสอบ
ห้าตัวเลือก จํานวน 64 ข้อ เป็นคะแนนเกณฑ์    
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้ดังนี้  (1) ด้านค่าประจําข้อสอบพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างชุดของค่าความยากของข้อสอบในแนวทฤษฎีดั้งเดิมกับค่าความยากในรูปแบบของ
โมเดลทั้ง 3 แบบ และชุดของค่าอํานาจจําแนกของข้อสอบในแนวทฤษฎีดั้งเดิมกับค่าอํานาจจําแนกใน
รูปแบบของโมเดลทั้ง 3 แบบ มีค่าสูงในทางบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (2) การศึกษา
ตัวประกอบ พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของโอกาสการเป็นผู้รอบรู้ในคุณลักษณะต่าง ๆ เมื่อ
วิเคราะห์ในรูปของโมเดลทั้ง 3 แบบ และกับคะแนนเกณฑ์ร่วมกันวัดองค์ประกอบเดียว (3) พบว่า
ผู้สอบที่ได้คะแนนรวมไม่เกินร้อยละ 33.33  มีโอกาสสูงมากที่จะเป็นผู้ไม่รอบรู้ในทุกคุณลักษณะย่อย
ที่ปรากฏในแบบสอบ และผู้สอบที่ได้คะแนนรวมร้อยละ 86.67 ขึ้นไป มีโอกาสสูงมากที่จะเป็นผู้รอบรู้
ในทุกคุณลักษณะย่อยท่ีปรากฏในแบบสอบ   
 
ค าส าคัญ   การพัฒนาแบบสอบวินิจฉัยโดยวิธีการทางพุทธิปัญญา /  โมเดลการวิเคราะห์ข้อสอบ 
 
 
______________________________ 

1สาขาทดสอบและวิจยัการศึกษา  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภฏัสุรินทร์
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Abstract 
 

 The objectives of this research were (1) to study the correlation coefficients 
of items from “Basic Concept of Item Analysis Test” by applying the Classical Test 
Theory, the DINA Model, The G-DINA Model and The rRUM Model. (2) to study the 
factor from the correlation coefficients amongst the probability of students who had 
passed each attribute required by the items and the correlation coefficients with the 
criterion-score by applying the 3 statistical models and (3) to analyze the frequency 
of attributes passing by test takers in each level of total scores by applying the 3 
statistical models.   
 The test constructed consisted of 30 items of basic concept of item analysis 
using Norm-Referenced Concept. The form of the test was 5-multiple choices item.  
The test was used as classroom formative evaluation for students studying in 
Bachelor degree in Educational Science in Surindra Rajabhat University, second 
semester, 2016 academic year. The final test consisted of 64 items was used as a 
criterion-score for test validation. Samples consisted of 233 students registered to 
study in test construction and evaluation technique course with the researcher as an 
instructor. 
 The analysis revealed the following main results : (1) The correlation coefficients 
amongst item difficulty, and the correlation coefficients amongst item discrimination 
analyzed by the Classical Test Theory, and analyzed by the 3 models were 
statistically significant as 0.01 level. (2) In each statistical model, only one factor was 
found from the correlation coefficients amongst the probability of students who had 
passed each attribute required by the items and the criterion-score. (3) It was also 
found the students who got total score at 33.33 % or lower had high probability of 
failing all attributes required by the test and the students who got total score at 
86.67 % or higher had high probability of passing all attributes required by the test.   
 
Keywords :    Cognitive Diagnostic Assessment / Item Analysis  Models 
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บทน า 

 ปจจบัน หลักวิชาการพัฒนาแบบส บเพ่ การวินิจฉัย ดยวิธีการทา พทธิป า 
(Cognitive Diagnostic Model ัวย  CDA) ด้พัฒนา นมากแล้วทั นสวน หลักท ฎีและ ัว
ปรแกรมค มพิวเ รเพ่ การวิเคราะห ้ มล มี ล านวิจัยที่เกี่ยว ้ กับ ช้ท ฎีดั กลาวเพ่ การ

วิเคราะห ้ มลที่เปน ลการส บระดับ ลกเกิด นหลายชิน (Im& Park 2010, Lee, de la Torre & 
Park 2012, George & Robitzsch 2015) แ บรรยากา ทา วิชาการ นประเท ทย  เทาที่ ด้
ค้นคว้ายั มพบวามีนักวิชาการคน ดที่มีความสน จ นหลักวิชาสวนนี  ้วิจัยจ ด้หันมา ก าหลัก
ท ฎีที่เกี่ยว ้ กับ CDA และเห็นความสาคั ที่จะดาเนินเริ่มการวิจัย ประก บกับพบวารปแบบ
การวิเคราะห ้ มลทา ค ิ าส รเพ่ หาคาประจา ้ ส บ แนวคิดด้าน CDA นันเกิด นมา ยา
หลากหลายมาก (Rupp and Templin, 2008) จนก ห้เกิดประเด็นทา วิชาการ นมาวาแนวคิดการ
วิเคราะห ้ ส บแบบ หม า   เหลานี ห้คาประจา ้ ส บ ะ รที่ หมที่ดีหร แ ก า ปจากการ
วิเคราะห ้ ส บที่มี ยแล้วบ้า  รวมทั ลการวิเคราะห ้ ส บ นแนว หมนียั สามารถ ห้ ้ มล
เกี่ยวกับความสามารถ ้ส บเปนรายบคคล และแยกเปนรายค ลัก ะย ยเพ่ การนา ป ช้ น
การแก้ ้ บกพร ้เรียนเปนรายบคคล  แ น านวิจัย น า ประเท เ ก็ยั มมีการ ก าลก
ปถ ความนาเช่ ถ การ ช้ ล นสวนนี รวมทั นทา ปฏิบั ิการวิเคราะห ลการส บเพ่ การนา
ล ป ช้ นการวินิจฉัยพัฒนา ้เรียนและแจ้ ห้ ้เรียนทราบจะ ้ ทา ยา ทัน เวลา มิฉะนันการ

พัฒนาแก้ ้เรียนก็จะ มสามารถกระทา ด้ ยา จริ จั  จากสภาพความเปนมาและป หาที่ ครร้
ดั กลาว  ้วิจัยจ ้ การที่จะเริ่ม านวิจัยเพ่ หาความร้และสร้า ประสบการ นการวิจัยที่เกี่ยว ้
กับแนวท ฎีด้าน CDA ห้เกิด น นประเท ทย 
 

วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 

 1. เพ่ หาคาสัมประสิทธิสหสัมพันธ คาประจา ้ ส บ น “แบบส บแนวคิดพน านการ
วิเคราะห ้ ส บ” ที่สร้า น ามแนวท ฎี CDA เม่ วิธีวิเคราะห ้ ส บดั กลาว ามแนวท ฎีดั เดิม 
(The Classical Test Theory) The DINA Model, The G-DINA Model และ The rRUM Model  
 2. เพ่ ก า ัวประก บ (Factor) กาสความนาจะเปน นการเปน ้ร บร้ น
ค ลัก ะย ย า   ้ส บ นแบบส บท่ีพัฒนา น และกับคะแนนเก  เม่ วิเคราะห น
รปแบบ มเดลทั  3 แบบ  
 3. เพ่ วิเคราะหคาความถี่ กาสความนาจะเปน นการส บ าน  และเปน ้ร บร้ น
ค ลัก ะย ย า   ้ส บ นที่ระดับคะแนนรวม า   จาก ่าสด ปส สด เม่ วิเคราะห น
รปแบบ มเดลทั  3 แบบ 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

 1. การวิจัยครั นีม ก ากับนัก ก าระดับปริ า รี สายการ ก าที่เรียนรายวิชาการ
วัดและประเมิน ลการเรียนร้ นลัก ะ ลสัม ทธิทา การเรียน นหัว ้  “การวิเคราะห ้ ส บ
แบบ ิ กลม”  
 2. กลม ัว ยา  เปนนัก ก าระดับปริ า รี ชันปีที่ 3 สายคร าส ร มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏสรินทร  ที่เรียนวิชาดั กลาวกับ ้วิจัย นภาคเรียนที่ 2 ปีการ ก า 2559 จานวน 233 คน 
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สมมุติฐานของการวิจัย 

 1. ด้านค่าประจําข้อสอบ ชุดค่าความยากและชุดค่าอํานาจจําแนกของข้อสอบเมื่อวิเคราะห์ 
ตามแนวทฤษฎีดั้งเดิมกับเมื่อวิเคราะห์ตามโมเดลทั้ง 3 แบบ มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิต ิ
 2. ค่าโอกาสในการเป็นผู้รอบรู้ในคุณลักษณะย่อยต่าง ๆ ในแต่ละรูปแบบของการวิเคราะห์
กับคะแนนเกณฑ์เมื่อวิเคราะห์ตามโมเดลทั้ง 3 แบบ แต่ละวิธีการวิเคราะห์ร่วมกันวัดองค์ประกอบ
เพียงองค์ประกอบเดียว     
 3. เมื่อวิเคราะห์ค่าความถ่ีของโอกาสความน่าจะเป็นในการเป็นผู้รอบรู้ที่เกิดจากผู้เรียนแต่ 
ละคนที่สอบผ่านคุณลักษณะย่อย เมื่อวิเคราะห์ตามโมเดลทั้ง 3 แบบ แต่ละวิธีการวิเคราะห์ ณ ที่
ระดับคะแนนรวมจากต่ําสุดไปสูงสุดมีผลดังนี้ 
     -กลุ่มอ่อน  คือกลุ่มท่ีสอบได้คะแนนรวมไม่เกิน 1/3 ของคะแนนจากคะแนนเต็ม ผู้สอบ
จะได้รับการจัดเป็นผู้ไม่รอบรู้ในทุก ๆ คุณลักษณะย่อย 
     -กลุ่มเก่ง  คือกลุ่มท่ีสอบได้คะแนนรวมเกิน 2/3 ของคะแนนจากคะแนนเต็มผู้สอบจะ 
ได้รับการจัดเป็นผู้รอบรู้ในทุก ๆ คุณลักษณะย่อย 
 

นิยามศัพท๑เฉพาะ 

 คุณลักษณะ  หมายถึงสมรรถภาพทางสมองของผู้เรียนที่จําเป็นต้องใช้เพ่ือการหาคําตอบที่
ถูกต้องให้กับข้อสอบแต่ละข้อในแบบสอบหนึ่ง ๆ ตามแนวทฤษฎีการพัฒนาแบบสอบวินิจฉัยโดย
วิธีการทางพุทธิปัญญา 
 โอกาสความนําจะเป็นในการเป็นผู๎รอบรู๎ หมายถึงค่าโอกาสความน่าจะเป็นของผู้สอบที่
ได้รับการตัดสินว่ามีความรอบรู้ในคุณลักษณะหนึ่ง ๆ ที่ปรากฏในแบบสอบ       
 The DINA Model  หมายถึงรูปแบบทางคณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์ข้อสอบซึ่งมุ่งหาค่า
ประจําข้อสอบ 2 ค่า ประกอบด้วยค่าโอกาสความน่าจะเป็นในการตอบข้อสอบข้อหนึ่ง ๆ ผิดของ
ผู้สอบที่รอบรู้ในทุกคุณลักษณะที่ข้อสอบข้อนั้นมุ่งวัด (slip) และค่าโอกาสความน่าจะในการตอบ
ข้อสอบหนึ่ง ๆ ถูกของผู้สอบที่ไม่รอบรู้ในคุณลักษณะที่ข้อสอบข้อนั้นมุ่งวัด (guess)      
 The G-DINA Model  หมายถึงรูปแบบทางคณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์ข้อสอบซึ่งมุ่งหา
ค่าประจําข้อสอบโดยเน้นการหาค่าโอกาสความน่าจะเป็นในการตอบข้อสอบข้อหนึ่ง ๆ ถูกของผู้สอบ
ที่มีระดับความสามารถในด้านระดับการรอบรู้ในคุณลักษณะต่าง ๆ ที่แตกต่างกันออกไปนั้น ค่าโอกาส
ความน่าจะเป็นในการตอบข้อสอบแต่ละข้อถูกของแต่กลุ่มควรมีค่าเป็นเท่าใด  
 The rRumModel  หมายถึงรูปแบบทางคณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์ข้อสอบซึ่งมุ่งหาค่า
โอกาสความน่าจะเป็นในการตอบข้อสอบข้อหนึ่ง ๆ ถูกเมื่อผู้สอบมีความรอบรู้ในทุกคุณลักษณะที่ต้อง
ใช้ในการตอบข้อสอบข้อนั้น (S*) และหาค่าสัดส่วนโอกาสความน่าจะเป็นในการตอบข้อสอบถูกกรณี
ที่ผู้สอบไม่มีความรอบรู้ในคุณลักษณะที่ต้องใช้ในการตอบข้อสอบข้อนั้น ๆ กับโอกาสความน่าจะเป็น
การตอบถูกของผู้สอบที่มีความรอบรู้ในคุณลักษณะต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการตอบข้อสอบข้อนั้น ๆ ในแต่
ละคุณลักษณะ (r*)   
 คะแนนเกณฑ๑ หมายถึงคะแนนจากการสอบปลายภาคในรายวิชา หลักการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้  ของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีที่เรียนรายวิชาหลักการวัดและประเมินผล 
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 3. เมื่อวิเคราะห์ค่าความถ่ีของโอกาสความน่าจะเป็นในการเป็นผู้รอบรู้ที่เกิดจากผู้เรียนแต่ 
ละคนที่สอบผ่านคุณลักษณะย่อย เมื่อวิเคราะห์ตามโมเดลทั้ง 3 แบบ แต่ละวิธีการวิเคราะห์ ณ ที่
ระดับคะแนนรวมจากต่ําสุดไปสูงสุดมีผลดังนี้ 
     -กลุ่มอ่อน  คือกลุ่มท่ีสอบได้คะแนนรวมไม่เกิน 1/3 ของคะแนนจากคะแนนเต็ม ผู้สอบ
จะได้รับการจัดเป็นผู้ไม่รอบรู้ในทุก ๆ คุณลักษณะย่อย 
     -กลุ่มเก่ง  คือกลุ่มท่ีสอบได้คะแนนรวมเกิน 2/3 ของคะแนนจากคะแนนเต็มผู้สอบจะ 
ได้รับการจัดเป็นผู้รอบรู้ในทุก ๆ คุณลักษณะย่อย 
 

นยิามศัพท๑เฉพาะ 

 คุณลักษณะ  หมายถึงสมรรถภาพทางสมองของผู้เรียนที่จําเป็นต้องใช้เพ่ือการหาคําตอบที่
ถูกต้องให้กับข้อสอบแต่ละข้อในแบบสอบหนึ่ง ๆ ตามแนวทฤษฎีการพัฒนาแบบสอบวินิจฉัยโดย
วิธีการทางพุทธิปัญญา 
 โอกาสความนําจะเป็นในการเป็นผู๎รอบรู๎ หมายถึงค่าโอกาสความน่าจะเป็นของผู้สอบที่
ได้รับการตัดสินว่ามีความรอบรู้ในคุณลักษณะหนึ่ง ๆ ที่ปรากฏในแบบสอบ       
 The DINA Model  หมายถึงรูปแบบทางคณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์ข้อสอบซึ่งมุ่งหาค่า
ประจําข้อสอบ 2 ค่า ประกอบด้วยค่าโอกาสความน่าจะเป็นในการตอบข้อสอบข้อหนึ่ง ๆ ผิดของ
ผู้สอบที่รอบรู้ในทุกคุณลักษณะที่ข้อสอบข้อนั้นมุ่งวัด (slip) และค่าโอกาสความน่าจะในการตอบ
ข้อสอบหนึ่ง ๆ ถูกของผู้สอบที่ไม่รอบรู้ในคุณลักษณะที่ข้อสอบข้อนั้นมุ่งวัด (guess)      
 The G-DINA Model  หมายถึงรูปแบบทางคณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์ข้อสอบซึ่งมุ่งหา
ค่าประจําข้อสอบโดยเน้นการหาค่าโอกาสความน่าจะเป็นในการตอบข้อสอบข้อหนึ่ง ๆ ถูกของผู้สอบ
ที่มีระดับความสามารถในด้านระดับการรอบรู้ในคุณลักษณะต่าง ๆ ที่แตกต่างกันออกไปนั้น ค่าโอกาส
ความน่าจะเป็นในการตอบข้อสอบแต่ละข้อถูกของแต่กลุ่มควรมีค่าเป็นเท่าใด  
 The rRumModel  หมายถึงรูปแบบทางคณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์ข้อสอบซึ่งมุ่งหาค่า
โอกาสความน่าจะเป็นในการตอบข้อสอบข้อหนึ่ง ๆ ถูกเมื่อผู้สอบมีความรอบรู้ในทุกคุณลักษณะที่ต้อง
ใช้ในการตอบข้อสอบข้อนั้น (S*) และหาค่าสัดส่วนโอกาสความน่าจะเป็นในการตอบข้อสอบถูกกรณี
ที่ผู้สอบไม่มีความรอบรู้ในคุณลักษณะที่ต้องใช้ในการตอบข้อสอบข้อนั้น ๆ กับโอกาสความน่าจะเป็น
การตอบถูกของผู้สอบที่มีความรอบรู้ในคุณลักษณะต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการตอบข้อสอบข้อนั้น ๆ ในแต่
ละคุณลักษณะ (r*)   
 คะแนนเกณฑ๑ หมายถึงคะแนนจากการสอบปลายภาคในรายวิชา หลักการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้  ของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีที่เรียนรายวิชาหลักการวัดและประเมินผล 
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วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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การเรียนรู้ (1042104) กับผู้วิจัย ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ในภาคเรียนที่ 2   
ปีการศึกษา 2559  ซึ่งมีคะแนนเต็มรวม 64 คะแนน  คะแนนในส่วนนี้ใช้เพ่ือศึกษาความตรงร่วมสมัย
ของผลที่ได้ในส่วนของโอกาสความน่าจะเป็นในการเป็นผู้รอบรู้ 
 

วิ าเนินการวิจัย  

 การพั นาแบบสอบ 
 ขั้นตอนที่สําคัญที่สุดของการวิจัยด้านการพัฒนาแบบสอบในแนว CDA คือการกําหนด
คุณลักษณะที่มุ่งวัด (Trait) ในแบบสอบ  และการกําหนด Q-Matrix  เพ่ือเป็นผังในการสร้างข้อสอบ
(พิศิษ  ตัณฑวณิช 2558)  โดยผู้วิจัยได้กําหนดคุณลักษณะที่มุ่งวัดและ Q-Matrix  เพ่ือเป็นผังในการ
สร้างข้อสอบขึ้นดังตารางท่ี 1 ต่อไปนี้ 
 
ตารางท 1  แสดงลักษณะของ Q Matrix ที่กําหนดขึ้นเพ่ือเป็นผังในการสร้างข้อสอบในงานวิจัย 

ข้อที่ 
คุณลักษณะที่มุ่งวัด 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 
1 – 3 /         
4 – 5  /        
6 – 8   /       
9 – 11     /      
12 – 14     /     
15  - 17       /    
18  - 20        /   
21 – 24         /  
25 – 27         / 

28 /  /  /  /   
29  /  /  /  /  
30     /  /  / 

คุณลักษณะที่มุ่งวัด 9  ประการ มีดังนี ้
 A1  การคํานวณค่าความยากของตัวเลือกท่ีเป็นตัวถูก 
 A2  การคํานวณค่าความยากของตัวเลือกท่ีเป็นตัวลวง 
 A3  การคํานวณค่าอํานาจจําแนกของตัวเลือกที่เป็นตัวถูก 
 A4  การคํานวณค่าอํานาจจําแนกของตัวเลือกที่เป็นตัวลวง 
 A5  การแปลความหมายของค่าความยากของตัวเลือกท่ีเป็นตัวถูก 
 A6  การแปลความหมายของค่าความยากของตัวเลือกท่ีเป็นตัวลวง 
 A7  การแปลความหมายของค่าอํานาจจําแนกของตัวเลือกท่ีเป็นตัวถูก 
 A8  การแปลความหมายของค่าอํานาจจําแนกของตัวเลือกท่ีเป็นตัวลวง 
 A9การแปลความหมายของค่าความยากและค่าอํานาจจําแนกของตัวถูกที่ปรากฏตําแหน่ง
ในแผนภูม ิ
จากตารางที่ 1  มีความหมายว่า ข้อสอบที่สร้างขึ้น มุ่งวัดคุณลักษณะทั้งหมด 9 ประการ  
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วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 

ข้อสอบข้อ 1 – 27 กระจายวัดในคุณลักษณะต่าง ๆ ข้อละ 1 คุณลักษณะ โดยผู้วิจัยได้ออกแบบ
เฉพาะให้ข้อสอบข้อที่ 28  มุ่งวัดคุณลักษณะที่ 1 3 5 และ 7  ข้อสอบข้อที่ 29 มุ่งวัดคุณลักษณะที่ 2 
4 6 และ 8  และข้อสอบข้อที่ 30  มุ่งวัดในคุณลักษณะที่  5 7 และ 9 ข้อสอบทั้งหมดผู้วิจัยเป็น
ผู้สร้างคําถามขึ้นด้วยตนเอง  การสร้างข้อคําถามที่ร่วมกันวัดในคุณลักษณะหนึ่ง ๆ ได้ใช้การกําหนด
ลักษณะโครงสร้างประจําข้อสอบ (Item Specification) เป็นแนวในการสร้าง  
 
 กลุํมตัวอยําง 
 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สายครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้กับผู้วิจัย ในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2559 รวม 233 คน ซึ่งมาจากนักศึกษาท่ีมีรายวิชาเอกหลากหลายดังนี้ภาษาไทย 39 คน 
ภาษาอังกฤษ 32 คนดนตรีศึกษา 1 คน สังคมศึกษา 17 คน คณิตศาสตร์ 33 คน  เคมี 28 คน  
ชีววิทยา  20 คน ฟิสิกส์ 2 คน คอมพิวเตอร์ศึกษา 31 คน  เกษตรศาสตร์ 12 คน ปฐมวัย 16 คน 
และวิทยาศาสตร์ 2 คน     
 
 การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
 การเก็บข้อมูล เป็นการเก็บข้อมูลจากการทดสอบระหว่างกิจกรรมการเรียนการสอนใน
หัวข้อ  “การวิเคราะห์ข้อสอบ” โดยใช้แบบสอบตามแนวการพัฒนาแบบสอบ CDA  ที่ได้พัฒนาขึ้น
ดังกล่าวกับกลุ่มตัวอย่างข้างต้น  เมื่อนําข้อมูลมาวิเคราะห์ตามแนวการวิเคราะห์ข้อสอบแบบอิงกลุ่ม  
พบว่า ผลการสอบมีคะแนนเฉลี่ยเป็น 22.77  มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 7.05  มีค่าความยาก
เฉลี่ยเป็น 0.76  โดยค่าความยากกระจายอยู่ในช่วง 0.36-0.90  ข้อสอบทุกข้อมีค่าอํานาจจําแนกสูง
กว่าระดับ   0.20  มีค่าความเชื่อมั่นคํานวณโดยใช้สูตร KR20 เป็น 0.93  สําหรับคะแนนเกณฑ์ที่ใช้
ร่วมในการวิเคราะห์หาตัวประกอบนั้น เป็นคะแนนจากการสอบปลายภาค จากแบบสอบ  5 ตัวเลือก 
จํานวน 64 ข้อ มีค่าคะแนนเฉลี่ยจากการสอบเป็น 42.41  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 9.75  มีค่า
ความยากอยู่ในช่วง 0.10 – 0.94  โดยมีข้อสอบที่มีค่าความยากอยู่นอกช่วง 0.20 – 0.80 อยู่  17 ข้อ   
มีค่าอํานาจจําแนกอยู่ในช่วง 0.03 -  0.57   โดยมีข้อสอบที่มีค่าอํานาจจําแนกต่ํากว่าระดับ 0.20 อยู่ 
9 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นคํานวณโดยใช้สูตร KR20 เป็น 0.88 
 
 การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
 การวิเคราะห์หาค่าประจําข้อสอบตามแนวทฤษฎีดั้งเดิม ในด้านการหาค่าความยากใช้สูตร
ทั่วไปในการคํานวณ  การหาค่าอํานาจจําแนกใช้วิธีการหาค่า Point Biserial Correlation การ
วิเคราะห์หาค่าประจําข้อสอบตามแนว The DINA Model คือค่า slip และค่า guess  การวิเคราะห์
หาค่าโอกาสความน่าที่ผู้สอบซึ่งเป็นผู้รอบรู้ในทุกคุณลักษณะจะตอบข้อสอบถูก และโอกาสความ
น่าจะเป็นที่ผู้สอบซึ่งไม่มีความรู้ในคุณลักษณะที่ข้อสอบข้อนั้นมุ่งวัดในแนว The G-DINA Model  
วิเคราะห์โดยใช้ Package CDM ซึ่งทํางานบนโปรแกรมหลักคือโปรแกรม R  ผู้พัฒนา Package     
ดังกล่าวคือ Robitzsch, Alexander  และคณะ (2016)  การหาค่าประจําข้อสอบในแนว The rRUM 
Model  ซึ่งได้แก่ค่าโอกาสความน่าจะเป็นในการตอบข้อสอบข้อหนึ่ง ๆ ได้ถูกต้องเมื่อผู้สอบมีความ
รอบรู้ในทุกคุณลักษณะที่ต้องใช้ในการตอบข้อสอบข้อนั้น ๆ (หมายถึงค่า  π*)  และค่าสัดส่วน
ระหว่างโอกาสความน่าจะเป็นในการตอบถูกกรณีที่ผู้สอบไม่มีความรอบรู้ในคุณลักษณะที่ต้องใช้ใน
การตอบข้อสอบข้อนั้น ๆ กับโอกาสความน่าจะเป็นในการตอบถูกของผู้สอบที่มีความรอบรู้ในทุก
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ข้อสอบข้อ 1 – 27 กระจายวัดในคุณลักษณะต่าง ๆ ข้อละ 1 คุณลักษณะ โดยผู้วิจัยได้ออกแบบ
เฉพาะให้ข้อสอบข้อที่ 28  มุ่งวัดคุณลักษณะที่ 1 3 5 และ 7  ข้อสอบข้อที่ 29 มุ่งวัดคุณลักษณะที่ 2 
4 6 และ 8  และข้อสอบข้อที่ 30  มุ่งวัดในคุณลักษณะที่  5 7 และ 9 ข้อสอบทั้งหมดผู้วิจัยเป็น
ผู้สร้างคําถามขึ้นด้วยตนเอง  การสร้างข้อคําถามที่ร่วมกันวัดในคุณลักษณะหนึ่ง ๆ ได้ใช้การกําหนด
ลักษณะโครงสร้างประจําข้อสอบ (Item Specification) เป็นแนวในการสร้าง  
 
 กลุํมตัวอยําง 
 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สายครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้กับผู้วิจัย ในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2559 รวม 233 คน ซึ่งมาจากนักศึกษาที่มีรายวิชาเอกหลากหลายดังนี้ภาษาไทย 39 คน 
ภาษาอังกฤษ 32 คนดนตรีศึกษา 1 คน สังคมศึกษา 17 คน คณิตศาสตร์ 33 คน  เคมี 28 คน  
ชีววิทยา  20 คน ฟิสิกส์ 2 คน คอมพิวเตอร์ศึกษา 31 คน  เกษตรศาสตร์ 12 คน ปฐมวัย 16 คน 
และวิทยาศาสตร์ 2 คน     
 
 การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
 การเก็บข้อมูล เป็นการเก็บข้อมูลจากการทดสอบระหว่างกิจกรรมการเรียนการสอนใน
หัวข้อ  “การวิเคราะห์ข้อสอบ” โดยใช้แบบสอบตามแนวการพัฒนาแบบสอบ CDA  ที่ได้พัฒนาขึ้น
ดังกล่าวกับกลุ่มตัวอย่างข้างต้น  เมื่อนําข้อมูลมาวิเคราะห์ตามแนวการวิเคราะห์ข้อสอบแบบอิงกลุ่ม  
พบว่า ผลการสอบมีคะแนนเฉลี่ยเป็น 22.77  มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 7.05  มีค่าความยาก
เฉลี่ยเป็น 0.76  โดยค่าความยากกระจายอยู่ในช่วง 0.36-0.90  ข้อสอบทุกข้อมีค่าอํานาจจําแนกสูง
กว่าระดับ   0.20  มีค่าความเชื่อมั่นคํานวณโดยใช้สูตร KR20 เป็น 0.93  สําหรับคะแนนเกณฑ์ที่ใช้
ร่วมในการวิเคราะห์หาตัวประกอบนั้น เป็นคะแนนจากการสอบปลายภาค จากแบบสอบ  5 ตัวเลือก 
จํานวน 64 ข้อ มีค่าคะแนนเฉลี่ยจากการสอบเป็น 42.41  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 9.75  มีค่า
ความยากอยู่ในช่วง 0.10 – 0.94  โดยมีข้อสอบที่มีค่าความยากอยู่นอกช่วง 0.20 – 0.80 อยู่  17 ข้อ   
มีค่าอํานาจจําแนกอยู่ในช่วง 0.03 -  0.57   โดยมีข้อสอบที่มีค่าอํานาจจําแนกต่ํากว่าระดับ 0.20 อยู่ 
9 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นคํานวณโดยใช้สูตร KR20 เป็น 0.88 
 
 การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
 การวิเคราะห์หาค่าประจําข้อสอบตามแนวทฤษฎีดั้งเดิม ในด้านการหาค่าความยากใช้สูตร
ทั่วไปในการคํานวณ  การหาค่าอํานาจจําแนกใช้วิธีการหาค่า Point Biserial Correlation การ
วิเคราะห์หาค่าประจําข้อสอบตามแนว The DINA Model คือค่า slip และค่า guess  การวิเคราะห์
หาค่าโอกาสความน่าที่ผู้สอบซึ่งเป็นผู้รอบรู้ในทุกคุณลักษณะจะตอบข้อสอบถูก และโอกาสความ
น่าจะเป็นที่ผู้สอบซึ่งไม่มีความรู้ในคุณลักษณะที่ข้อสอบข้อนั้นมุ่งวัดในแนว The G-DINA Model  
วิเคราะห์โดยใช้ Package CDM ซึ่งทํางานบนโปรแกรมหลักคือโปรแกรม R  ผู้พัฒนา Package     
ดังกล่าวคือ Robitzsch, Alexander  และคณะ (2016)  การหาค่าประจําข้อสอบในแนว The rRUM 
Model  ซึ่งได้แก่ค่าโอกาสความน่าจะเป็นในการตอบข้อสอบข้อหนึ่ง ๆ ได้ถูกต้องเมื่อผู้สอบมีความ
รอบรู้ในทุกคุณลักษณะที่ต้องใช้ในการตอบข้อสอบข้อนั้น ๆ (หมายถึงค่า  π*)  และค่าสัดส่วน
ระหว่างโอกาสความน่าจะเป็นในการตอบถูกกรณีที่ผู้สอบไม่มีความรอบรู้ในคุณลักษณะที่ต้องใช้ใน
การตอบข้อสอบข้อนั้น ๆ กับโอกาสความน่าจะเป็นในการตอบถูกของผู้สอบที่มีความรอบรู้ในทุก
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คุณลักษณะ (r*)  ใช้การวิเคราะห์จากโปรแกรม Arpeggio ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย Dibello และคณะ 
(2010) การวิเคราะห์ตัวประกอบใช้วิธีการ Principal Axis Factoring การวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์
ข้อ 3 ใช้วิธีการแจงนับความถี่จํานวนผู้สอบผ่านเกณฑ์ที่ร้อยละ 50 ขึ้นไป เมื่อพิจารณาจากโอกาส
ความน่าจะเป็นในการเป็นผู้รอบรู้   ณ ที่ระดับคะแนนรวมจากต่ําสุดไปสูงสุด     
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยปรากฏผลดังรายละเอียดในตารางที่  
2 –4 ต่อไปนี้ 
 
ตาราง 2 แสดงค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่างค่าประจําข้อสอบเมื่อวิเคราะห์ข้อสอบโดยแนว  
ทฤษฎีดั้งเดิม  การวิเคราะห์โดย The DINA Model  The G-DINA Model  และThe rRUM Model 
 
ตัวแปร “p” “r” guess 1-slip� G Gp11 DIF� S* 
“r” 0.03        
“guess
” 

0.61** -0.54**       

1- slip 0.82** 0.32 0.30      

G -0.16 0.73** -0.85** 0.25     

“gp11” 0.81** 0.34 0.27 0.99** 0.28    
DIF -0.29 0.74** -0.90** 0.07 0.95** 0.10   

S* 0.78** 0.37* 0.22 0.97** 0.31 0.98** .14  

dia -0.34 0.66** -0.85** -0.01 0.86** 0.02 0.90** 0.06 
หมายเหตุ guess หมายถึงค่าการเดา ค่า 1 – slip  gp11 S* หมายถึงค่าโอกาสความน่าจะเป็นของผู้
คุณลักษณะที่ข้อสอบมุ่งวัดที่จะตอบข้อสอบข้อหนึ่ง ๆ ถูก ในแนว The DINA Model  The G-DINA 

Model  และ The rRUM Model  ค่า GDIF และ dia หมายถึงค่าอํานาจจําแนกของข้อสอบในแนว   
The DINA Model   The G-DINA Model  และ The rRUM Model ตามลําดับ 
 จากข้อมูลในตารางที่ 2 ข้อค้นพบที่สําคัญดังนี้ 
 ก. กลุ่มค่าความยากของข้อสอบพบว่า  ค่าความยากของข้อสอบในแนวทฤษฎีดั้งเดิม ค่า  
1- slip  ในแนว The DINA Model  ค่าโอกาสตอบถูกของผู้ที่รอบรู้ในทุกคุณลักษณะในแนว   
The G-DINA Model และค่าโอกาสในการตอบถูกของผู้รอบรู้ใน The rRUM Model มีค่า
สัมประสิทธิสหสัมพันธ์ที่มีค่าสูงในทางบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 ข. กลุ่มค่าอํานาจจําแนก พบว่า ค่าอํานาจจําแนกของข้อสอบในแนวทฤษฎีดั้งเดิม ค่า
อํานาจจําแนกในแนว The DINA Model (G = 1 – s - g)  ค่าอํานาจจําแนกในแนว The G-DINA 
Model (DIF = gp11 – gp00) และค่าอํานาจจําแนกในแนว The rRUM Model (dia) มีค่า
สัมประสิทธิสหสมพันธ์ที่มีค่าสูงในทางบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01   
 พร้อมทั้งมีข้อน่าสังเกตว่า ค่าการเดาในแนวThe DINA Model ของข้อสอบมีความสัมพันธ์
ในทางลบกับค่าอํานาจจําแนกในแนว The DINA Model (G)   The G-DINA Model (DIF)  และ 
The rRUMModel  (dia)  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01   อีกด้วย 
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ตารางที่  3  ค่าไอเกน ร้อยละความแปรปรวนที่สกัดได้  ค่า Communality  และค่าน้ําหนัก ตัว
ประกอบของค่าโอกาสความน่าจะเป็นในการเป็นผู้รอบรู้ในคุณลักษณะต่าง ๆ  และกับคะแนนเกณฑ์
ของข้อสอบในแบบสอบแนวคิดพ้ืนฐานการวิเคราะห์ข้อสอบ              
 

ค่าสถิติ 
The DINA Model THE G-DINA Model THE rRUM Model 
O1� O2� O1� O2� O1� O2 

O 5.89 0.81 6.34 0.84 6.07 0.85 
%  ความ
แปรปรวน 

58.93 8.07 63.39 8.41 60.70 8.46 

ค่าสถิติ Commu 
nality 

Factor 
Loading 

Commu 
nality 

Factor 
Loading 

Commu 
nality 

Factor 
Loading 

A1 0.42 0.65 0.48 0.69 0.45 0.70 
A2 0.47 0.69 0.53 0.73 0.80 0.89 
A3 0.59 0.77 0.60 0.78 0.55 0.74 
A4 0.66 0.81 0.68 0.82 0.50 0.71 
A5 0.35 0.59 0.42 0.64 0.37 0.61 
A6 0.62 0.79 0.64 0.80 0.63 0.80 
A7 0.67 0.82 0.84 0.92 0.68 0.82 
A8 0.72 0.85 0.76 0.87 0.77 0.88 
A9 0.44 0.66 0.47 0.69 0.41 0.64 
Cri 0.53 0.73 0.54 0.74 0.52 0.72 

 
                    A1 – A9   หมายถึงคุณลักษณะที่มุ่งศึกษาทั้ง 9 ประการ (ดูตารางที่ 1)  
                        Cri      หมายถึงคะแนนเกณฑ์ 
 
จากตารางที่ 3  พบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของโอกาสการเป็นผู้รอบรู้ในคุณลักษณะต่าง ๆ และ
กับคะแนนเกณฑ์ เมื่อวิเคราะห์โดย The DINA Model   The G-DINA Model   และ The 

rRUMModel  มีค่าO  ที่เกิน 1 เพียง 1 ตัว แสดงว่า ตัวแปรทั้งหมดร่วมกันวัดองค์ประกอบเพียง
องค์ประกอบเดียว  โดยมีค่าความแปรปรวนที่สกัดได้อยู่ในช่วงร้อยละ 58.93  -  63.39   มีค่า
น้ําหนักตัวประกอบกระจายอยู่ในช่วง  0.59  - 0.92 
 



8 
 
วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 

ตารางที่  3  ค่าไอเกน ร้อยละความแปรปรวนที่สกัดได้  ค่า Communality  และค่าน้ําหนัก ตัว
ประกอบของค่าโอกาสความน่าจะเป็นในการเป็นผู้รอบรู้ในคุณลักษณะต่าง ๆ  และกับคะแนนเกณฑ์
ของข้อสอบในแบบสอบแนวคิดพ้ืนฐานการวิเคราะห์ข้อสอบ              
 

ค่าสถิติ 
The DINA Model THE G-DINA Model THE rRUM Model 
O1� O2� O1� O2� O1� O2 

O 5.89 0.81 6.34 0.84 6.07 0.85 
%  ความ
แปรปรวน 

58.93 8.07 63.39 8.41 60.70 8.46 

ค่าสถิติ Commu 
nality 

Factor 
Loading 

Commu 
nality 

Factor 
Loading 

Commu 
nality 

Factor 
Loading 

A1 0.42 0.65 0.48 0.69 0.45 0.70 
A2 0.47 0.69 0.53 0.73 0.80 0.89 
A3 0.59 0.77 0.60 0.78 0.55 0.74 
A4 0.66 0.81 0.68 0.82 0.50 0.71 
A5 0.35 0.59 0.42 0.64 0.37 0.61 
A6 0.62 0.79 0.64 0.80 0.63 0.80 
A7 0.67 0.82 0.84 0.92 0.68 0.82 
A8 0.72 0.85 0.76 0.87 0.77 0.88 
A9 0.44 0.66 0.47 0.69 0.41 0.64 
Cri 0.53 0.73 0.54 0.74 0.52 0.72 

 
                    A1 – A9   หมายถึงคุณลักษณะที่มุ่งศึกษาทั้ง 9 ประการ (ดูตารางที่ 1)  
                        Cri      หมายถึงคะแนนเกณฑ์ 
 
จากตารางที่ 3  พบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของโอกาสการเป็นผู้รอบรู้ในคุณลักษณะต่าง ๆ และ
กับคะแนนเกณฑ์ เมื่อวิเคราะห์โดย The DINA Model   The G-DINA Model   และ The 

rRUMModel  มีค่าO  ที่เกิน 1 เพียง 1 ตัว แสดงว่า ตัวแปรทั้งหมดร่วมกันวัดองค์ประกอบเพียง
องค์ประกอบเดียว  โดยมีค่าความแปรปรวนที่สกัดได้อยู่ในช่วงร้อยละ 58.93  -  63.39   มีค่า
น้ําหนักตัวประกอบกระจายอยู่ในช่วง  0.59  - 0.92 
 

9 

 
วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 

ตารางท่ี   4  แสดงจํานวนคุณลักษณะต่า  – ง  ที่ผู้สอบได้รับการตัดสินว่าเป็นผู้รอบรู้ ึ่ง สอบ
ได้  คะแนนรวมในระดับต่าง ๆ เมื่อวิเคราะห์โดย The DINA Model  The G-DINA  Model   และ   
The rRUM  Modelของแบบสอบแนวคิดพ้ืนฐานการวิเคราะห์ข้อสอบ 
 

 
คะแนน

รวม 

จํานวน
คน 

จํานวนคุณลักษณะที่ผ่าน(ต่ําสุด-สูงสุด) 
The DINA Model The G-DINA Model The rRUM Model 

5 1 0-0 0-0 0-0 
6 1 0-0 0-0 0-0 
7 3 0-1 0-1 0-2 
8 4 0-1 1-1 0-1 
9 3 0-2 0-1 1-2 
10 2 0-2 0-1 1-2 
11 10 0-3 0-2 1-4 

12...........24 (ละข้อมูลไว้บางส่วน ความสําคั ของข้อค้นพบยังคงครบถ้วน) 
25 11 7-9 6-8 8-9 
26 15 7-9 7-9 8-9 
27 17 8-9 8-9 8-9 
28 29 9-9 7-9 9-9 
29 22 9-9 9-9 9-9 
30 37 9-9 9-9 9-9 

 
 จากตารางที่ 4 แสดงว่า เมื่อพิจารณาจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากทั้ง The DINA Model   
The G-DINA Model และ The rRUM Model พบว่า ผู้สอบที่สอบได้คะแนนรวมไม่เกิน 10 คะแนน  
(ร้อยละ 33.33) มีโอกาสความน่าจะเป็นในการเป็นผู้รอบรู้ในคุณลักษณะต่าง ๆ ไม่เกิน 2 คุณลักษณะ 
จากคุณลักษณะทั้งหมด 9 คุณลักษณะ  ผู้สอบที่สอบได้คะแนนรวม 26 คะแนนขึ้นไป (ร้อยละ 
86.67)  มีโอกาสความน่าจะเป็นในการเป็นผู้รอบรู้ในคุณลักษณะต่าง ไม่ต่ํากว่า 7 คุณลักษณะ ผู้สอบ
ที่สอบได้คะแนนในช่วง 11 – 25 คะแนน  โดยภาพรวมจะมีลักษณะคือผู้สอบที่สอบได้คะแนนรวมสูง
จะมีจํานวนคุณลักษณะที่มีโอกาสความน่าจะเป็นในการเป็นผู้รอบรู้สูงตามไปด้วย   
 

รา าร   

จากผลการวิจัยมีประเด็นที่ควรอภิปรายแยกเป็น  ประเด็นหลักดังนี้ 
 1.จากผลการศึกษาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของค่าประจําข้อสอบประจําข้อสอบรายข้อ 
ึ่งพบว่ากลุ่มค่าความยากในแนวท ษฎีดั้งเดิมและค่าความยากในการวิเคราะห์โดยโมเดลทั้ง 3 แบบ      

และกลุ่มค่าอํานาจจําแนกในแนวท ษฎีดั้งเดิมและค่าอํานาจจําแนกในการวิเคราะห์โดยโมเดลทั้ง   
แบบ  มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคั ทางสถิติที่ระดับ 0.01   ข้อค้นพบดังกล่าวจากงานวิจัยครั้งนี้ 
สอดคล้องสอดคล้องกับงานวิจัยในต่างประเทศของ Lee, de la Torre, & Park (2012)  ผลการวิจัย
ดังกล่าวก็จะทําให้นักวิชาการมีความมั่นใจและเห็นว่าแนวทางการวิเคราะห์ข้อสอบแบบใหม่   ผลที่ได้
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ก็มิได้ผิดแผกแตกต่างไปจากวิธีการเดิมอย่างมากมายนัก รวมทั้งโมเดลการวิเคราะห์ข้อสอบทั้ง 3 
โมเดล ต่างก็ให้ผลการวิเคราะห์เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งสิ้นซึ่งน่าจะช่วยให้ผู้ใช้เกิดความรู้สึกเป็น
มิตรที่ดีกับหลักวิชาการวิเคราะห์ข้อสอบที่มีการพัฒนาขึ้นมาใหม่  ทําให้มีโอกาสความเป็นไปได้สูงที่
จะมีการนําหลักวิชาการวิเคราะห์พัฒนาการทดสอบในแนวดังกล่าวมาใช้จริงในอนาคต 
  นอกจากนี้  ในการวิเคราะห์ข้อสอบโดยแนวคิดของ The DINA Model ซึ่งได้มีการ
วิเคราะห์ค่าการเดาตอบถูกของข้อสอบแต่ละข้อมาด้วย  ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้ ให้ข้อค้นพบใหม่ที่
ข้อมูลเพ่ิมเติมจากการวิเคราะห์ข้อสอบแบบเดิมกล่าวคือ พบว่า ค่าการเดาของข้อสอบในแนว The 
DINA Model  มีความสัมพันธ์ในทางลบกับค่าอํานาจจําแนกของข้อสอบเมื่อวิเคราะห์โดยแนวทฤษฎี
ดั้งเดิม และเมื่อวิเคราะห์ในแนว THE G-DINA MODEL และ THE rRUM MODEL ข๎อค๎นพบ
ดังกลําวยิ่งจะเป็นสิ่งย้ าเตือนให๎เห็นความส าคัญของคําอ านาจจ าแนกมากขึ้นในลักษณะที่ วํา  
หากต๎องการให๎มีคําโอกาสในการเดาตอบข๎อสอบถูกมีคําต่ าจะต๎องเลือกใช๎ข๎อสอบข๎อที่มีคําอ านาจ
จ าแนกสูง (ท้ังนี้เมื่อพิจารณาผลค่าการเดาลงไปในรายละเอียดระดับรายข้อ  ผู้วิจัยพบว่าข้อสอบบาง
ข้อมีค่าการเดาตอบถูกสูงถึงระดับ 0.50 หรือมากกว่า)  
  2. จากการศึกษาตัวประกอบของโอกาสความน่าจะเป็นในการเป็นผู้รอบรู้ในคุณลักษณะ
ย่อย  ต่าง ๆ ในแบบสอบที่พัฒนาขึ้นและกับคะแนนเกณฑ์ เมื่อวิเคราะห์ในรูปแบบของโมเดลทั้ง 3 
แบบ  ซึ่งพบว่า ตัวแปรทั้งหมดร่วมกันวัดองค์ประกอบเพียงองค์ประกอบเดียวในโมเดลทุกรูปแบบที่
นํามาใช้วเิคราะห์  ข้อค้นพบในส่วนนี้ให้ข้อชี้แนะประเด็นสําคัญทางวิชาการ 2 ข้อย่อย คือ 
 2.1 การค้นพบดังกล่าว ก่อให้เกิดความมั่นใจในด้านความตรงของผลที่ได้ในการตัดสิน
ระดับการรอบรู้รายบุคคลจากโปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูล  กล่าวคือเมื่อเอาคะแนนเกณฑ์ซึ่งเป็น
คะแนนภายนอกเข้าไปร่วมพิจารณาผลที่ได้ยืนยันว่าค่าสถิติทั้งหมดร่วมกันวัดองค์ประกอบเพียง
องค์ประกอบเดียว ทําให้เกิดความน่าเชื่อถือได้สูงในการตัดสินบุคคลตามระดับการรอบรู้ใน
คุณลักษณะย่อยต่าง ๆ ที่ปรากฏในข้อสอบ ทั้งนี้ จากการสืบค้นรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องผู้วิจัยยังไม่
พบรายงานการวิจัยชิ้นใดที่ศึกษาให้ลึกไปถึงความสัมพันธ์ของโอกาสความน่าจะเป็นในการเป็นผู้รอบรู้
รายบุคคลกับคะแนนเกณฑ์ภายนอกมาก่อน ทั้งที่แท้จริงแล้วควรจะต้องมีการตรวจสอบยืนยันความ
ตรงของผลที่ได้ 
 2.2 อย่างไรก็ตาม ข้อค้นพบการเป็นองค์ประกอบเดียวดังกล่าว ก็ยังอาจมีข้อโต้แย้งใน
ประเด็นทางวิชาการที่ว่า  ข้อค้นพบที่กล่าวมาอาจจะนําไปใช้เป็นกรณีทั่วไปกับแบบสอบที่สร้างตาม
แนวทฤษฎีพุทธิปัญญาฉบับอ่ืนๆในทันทียังคงไม่ได้  โดยมีประเด็นปัญหามีควรจะต้องพิจารณา
ประกอบคือการกําหนดความใหญ่เล็กของคุณลักษณะใน Q-Matrix ด้วยในการวิจัยครั้งนี้ขอบเขต
เนื้อหาสาระที่ใช้เป็นกรอบในการสร้างข้อสอบเป็นกรอบเนื้อหาที่ค่อนข้างแคบ  ซึ่งอาจมีผลทําให้
ผลการวิจัยปรากฏผล ดังข้างต้นคือ ค่าโอกาสความน่าจะเป็นในแต่ละคุณลักษณะและกับตัวแปร
เกณฑ์รวมตัวกันเกิดเป็นองค์ประกอบเพียง  โดยมีประเด็นน่าสงสัยทางวิชาการว่า หากในขอบเขต
ของเนื้อหาที่ค่อนข้างกว้างมากขึ้น  คุณลักษณะต่าง ๆ ที่มุ่งวัดอาจมีการกระจายตัวมากกว่าและ
แตกต่างกันมากกว่า  ผลการวิจัยที่ได้ก็อาจจะแตกต่างกันออกไปได้ แท้จริงแล้วสาระข้างต้นคือ
ประเด็นที่มีชื่อทางวิชาการโดยเฉพาะว่า “ภาวะของสภาพ Granularity” (Griel& Leighton in 
Leighton and Griel, 2007 : 345 )  หรือหมายถึงภาวะที่มีลักษณะขอบเขตของความหยาบหรือ
ละเอียดของเนื้อหาที่ใช้ในการกําหนดคุณลักษณะที่ต่างกันออกไปอาจจะส่งผลกระทบต่อค่าประจํา
ข้อสอบต่าง ๆ ได้ โดยในภาวะปัจจุบันการวิจัยในลักษณะดังกล่าวนี้ยังคงอยู่ในระยะของการเริ่มต้น  
ยังคงต้องรอคอยการวิจัยเพื่อพัฒนาในระยะต่อไป 
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ก็มิได้ผิดแผกแตกต่างไปจากวิธีการเดิมอย่างมากมายนัก รวมทั้งโมเดลการวิเคราะห์ข้อสอบทั้ง 3 
โมเดล ต่างก็ให้ผลการวิเคราะห์เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งสิ้นซึ่งน่าจะช่วยให้ผู้ใช้เกิดความรู้สึกเป็น
มิตรที่ดีกับหลักวิชาการวิเคราะห์ข้อสอบที่มีการพัฒนาขึ้นมาใหม่  ทําให้มีโอกาสความเป็นไปได้สูงที่
จะมีการนําหลักวิชาการวิเคราะห์พัฒนาการทดสอบในแนวดังกล่าวมาใช้จริงในอนาคต 
  นอกจากนี้  ในการวิเคราะห์ข้อสอบโดยแนวคิดของ The DINA Model ซึ่งได้มีการ
วิเคราะห์ค่าการเดาตอบถูกของข้อสอบแต่ละข้อมาด้วย  ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้ ให้ข้อค้นพบใหม่ที่
ข้อมูลเพ่ิมเติมจากการวิเคราะห์ข้อสอบแบบเดิมกล่าวคือ พบว่า ค่าการเดาของข้อสอบในแนว The 
DINA Model  มีความสัมพันธ์ในทางลบกับค่าอํานาจจําแนกของข้อสอบเมื่อวิเคราะห์โดยแนวทฤษฎี
ดั้งเดิม และเมื่อวิเคราะห์ในแนว THE G-DINA MODEL และ THE rRUM MODEL ข๎อค๎นพบ
ดังกลําวยิ่งจะเป็นสิ่งย้ าเตือนให๎เห็นความส าคัญของคําอ านาจจ าแนกมากขึ้นในลักษณะที่ วํา  
หากต๎องการให๎มีคําโอกาสในการเดาตอบข๎อสอบถูกมีคําต่ าจะต๎องเลือกใช๎ข๎อสอบข๎อที่มีคําอ านาจ
จ าแนกสูง (ท้ังนี้เมื่อพิจารณาผลค่าการเดาลงไปในรายละเอียดระดับรายข้อ  ผู้วิจัยพบว่าข้อสอบบาง
ข้อมีค่าการเดาตอบถูกสูงถึงระดับ 0.50 หรือมากกว่า)  
  2. จากการศึกษาตัวประกอบของโอกาสความน่าจะเป็นในการเป็นผู้รอบรู้ในคุณลักษณะ
ย่อย  ต่าง ๆ ในแบบสอบที่พัฒนาขึ้นและกับคะแนนเกณฑ์ เมื่อวิเคราะห์ในรูปแบบของโมเดลทั้ง 3 
แบบ  ซึ่งพบว่า ตัวแปรทั้งหมดร่วมกันวัดองค์ประกอบเพียงองค์ประกอบเดียวในโมเดลทุกรูปแบบที่
นํามาใช้วิเคราะห์  ข้อค้นพบในส่วนนี้ให้ข้อชี้แนะประเด็นสําคัญทางวิชาการ 2 ข้อย่อย คือ 
 2.1 การค้นพบดังกล่าว ก่อให้เกิดความมั่นใจในด้านความตรงของผลที่ได้ในการตัดสิน
ระดับการรอบรู้รายบุคคลจากโปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูล  กล่าวคือเมื่อเอาคะแนนเกณฑ์ซึ่งเป็น
คะแนนภายนอกเข้าไปร่วมพิจารณาผลที่ได้ยืนยันว่าค่าสถิติทั้งหมดร่วมกันวัดองค์ประกอบเพียง
องค์ประกอบเดียว ทําให้เกิดความน่าเชื่อถือได้สูงในการตัดสินบุคคลตามระดับการรอบรู้ใน
คุณลักษณะย่อยต่าง ๆ ที่ปรากฏในข้อสอบ ทั้งนี้ จากการสืบค้นรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องผู้วิจัยยังไม่
พบรายงานการวิจัยชิ้นใดที่ศึกษาให้ลึกไปถึงความสัมพันธ์ของโอกาสความน่าจะเป็นในการเป็นผู้รอบรู้
รายบุคคลกับคะแนนเกณฑ์ภายนอกมาก่อน ทั้งที่แท้จริงแล้วควรจะต้องมีการตรวจสอบยืนยันความ
ตรงของผลที่ได้ 
 2.2 อย่างไรก็ตาม ข้อค้นพบการเป็นองค์ประกอบเดียวดังกล่าว ก็ยังอาจมีข้อโต้แย้งใน
ประเด็นทางวิชาการที่ว่า  ข้อค้นพบที่กล่าวมาอาจจะนําไปใช้เป็นกรณีทั่วไปกับแบบสอบที่สร้างตาม
แนวทฤษฎีพุทธิปัญญาฉบับอ่ืนๆในทันทียังคงไม่ได้  โดยมีประเด็นปัญหามีควรจะต้องพิจารณา
ประกอบคือการกําหนดความใหญ่เล็กของคุณลักษณะใน Q-Matrix ด้วยในการวิจัยครั้งนี้ขอบเขต
เนื้อหาสาระที่ใช้เป็นกรอบในการสร้างข้อสอบเป็นกรอบเนื้อหาที่ค่อนข้างแคบ  ซึ่งอาจมีผลทําให้
ผลการวิจัยปรากฏผล ดังข้างต้นคือ ค่าโอกาสความน่าจะเป็นในแต่ละคุณลักษณะและกับตัวแปร
เกณฑ์รวมตัวกันเกิดเป็นองค์ประกอบเพียง  โดยมีประเด็นน่าสงสัยทางวิชาการว่า หากในขอบเขต
ของเนื้อหาที่ค่อนข้างกว้างมากขึ้น  คุณลักษณะต่าง ๆ ที่มุ่งวัดอาจมีการกระจายตัวมากกว่าและ
แตกต่างกันมากกว่า  ผลการวิจัยที่ได้ก็อาจจะแตกต่างกันออกไปได้ แท้จริงแล้วสาระข้างต้นคือ
ประเด็นที่มีชื่อทางวิชาการโดยเฉพาะว่า “ภาวะของสภาพ Granularity” (Griel& Leighton in 
Leighton and Griel, 2007 : 345 )  หรือหมายถึงภาวะที่มีลักษณะขอบเขตของความหยาบหรือ
ละเอียดของเนื้อหาที่ใช้ในการกําหนดคุณลักษณะที่ต่างกันออกไปอาจจะส่งผลกระทบต่อค่าประจํา
ข้อสอบต่าง ๆ ได้ โดยในภาวะปัจจุบันการวิจัยในลักษณะดังกล่าวนี้ยังคงอยู่ในระยะของการเริ่มต้น  
ยังคงต้องรอคอยการวิจัยเพื่อพัฒนาในระยะต่อไป 
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เป็นการนําเอาผลการสอบที่มีอยู่แล้วมากําหนดคุณลักษณะที่มุ่งวัดขึ้น  แล้ววิเคราะห์ข้อสอบการวิจัย
ที่ควรจะมุ่งเน้นดําเนินการในอนาคต  คือการวิจัยที่มุ่งดําเนินการไปข้างหน้า คือสร้างข้อสอบตาม
แนวทางของการวินิจฉัยโดยวิธีการทางพุทธิปัญญาขึ้นมาก่อน  นําไปสอบ  วิเคราะห์ผล  ทราบ
คุณลักษณะของผู้เรียนรายบุคคล  นําไปใช้ปรับปรุงแก้ไขในการเรียนการสอนตามผลที่ได้จากการ
วิเคราะห์   ซึ่งงานวิจัยของ Tatsuoka & Tatsuoka (1992)  ในอดีตก็ได้พยามยามดําเนินการลึก
จนถึงขั้นนี้  แต่งานวิจัยในต่างประเทศระยะต่อมา การวิจัยแทบทั้งหมดจะมุ่งเน้นหนักไปในทางการ
พัฒนาตัวโมเดลทางคณิตศาสตร์เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลเสียมากกว่า 
  2.2 การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแนวคิดการพัฒนาแบบสอบวินิจฉัยโดยวิธีการทาง
พุทธิปัญญาเป็นศาสตร์ใหม่  การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ควรเป็นผู้นําและต้นแบบการวิจัยในสาขานี้
ในระยะต่อไป 
 2.3 การวิจัยระดับชาติ วงวิชาการของไทยควรจะศึกษาหันมาศึกษาแนวคิดของทฤษฎี
การพัฒนาแบบสอบวินิจฉัยโดยวิธีการทางพุทธิปัญญา  และนําเอาหลักการทางทฤษฎีมาสร้างแบบ
สอบ  วิเคราะห์และนําผลที่ได้มาใช้ประโยชน์ให้เกิดขึ้นในระบบการจัดการศึกษาในประเทศไทย    
เช่น นําผลการสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติในรายวิชา และระดับชั้ นเรียนต่าง ๆ   
มาวิเคราะห์ย้อนหลังตามแนวทฤษฎี CDA  เพ่ือล่วงรู้ถึงจุดดี และประเด็นควรพัฒนาในกรณีของ
นักเรียนไทย เพ่ือการนําผลมาใช้ในการพัฒนาการศึกษาต่อไป 
  2.4 การเข้าไปมีส่วนร่วมร่วมงานวิจัยระดับนานาชาติของนักวิชาการในประเทศไทย   
ในอนาคตอันใกล้ ควรที่จะต้องมีการนําเอาผลการสอบของนักเรียนไทยในโครงการระดับประเทศเช่น  
TIMSS หรือในโครงการ PISA มาวิเคราะห์ย้อนหลัง เพ่ือล่วงรู้ถึงจุดดี และประเด็นควรพัฒนาในกรณี
ของนักเรียนไทย  และอาจจะดําเนินการเลยไปถึงขั้นการเปรียบเทียบผลของนักเรียนไทยกับนักเรียน
ชาติอ่ืน ๆ ซึ่งอยู่ในระดับที่ควรจะเทียบเคียงกันได้  โดยมีประเทศไทยควรเป็นผู้นําในงานวิจัยด้านนี ้
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เรือเอกสันติ  งามเสริฐ1 

บทคัดยํอ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 4 ประการ ได้แก่  1) เพ่ือประเมินความพึงพอใจในคุณภาพ
ผู้สําเร็จการศึกษา  2) เพ่ือศึกษาการนําความรู้ที่ได้จากหลักสูตรการศึกษาโรงเรียนนายเรือไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน 3) เพ่ือประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู้สําเร็จการศึกษา และ 4) เพ่ือ
ศึกษาแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการฝึกศึกษาของโรงเรียนนายเรือ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  
คือ กลุ่มที่ 1 ผู้ตอบแบบสอบถามออนไลน์ (ผู้สําเร็จการศึกษา และผู้บังคับบัญชา กลุ่มละ 45 นาย) 
และกลุ่มที่  2 ผู้บังคับบัญชาที่ เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม จํานวน 22 นาย เครื่องมือวิจัย คือ 
แบบสอบถามชนิดออนไลน์ และแบบบันทึกการสนทนากลุ่มสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา สรุป
ผลการวิจัย ดังนี้   
 1. ผู้บังคับบัญชามีความพึงพอใจในคุณภาพผู้สําเร็จการศึกษาฯ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
และได้รับการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไปทุกนาย ด้านที่ผู้บังคับบัญชาพึงพอใจสูงสุดคือ 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ รองลงมาคือ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม และ
ด้านที่ผู้บังคับบัญชามีความพึงพอใจต่ําสุด คือ ด้านความรู้    
 2. ผู้สําเร็จการศึกษาสามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาท่ีโรงเรียนนายเรือไปใช้ ในการ
ปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรื่องที่ถูกนําไปใช้สูงสุด คือ การปกครองบังคับบัญชา/ การ
ปลูกฝังคุณลักษณะผู้นําทหาร รองลงมาคือ วิชาชีพทหารเรือภาคปฏิบัติ และเรื่องที่ถูกนําไปใช้ต่ําสุด 
คือ ความรู้เกี่ยวกับวิชาการท่ัวไป 
 3. ผู้สําเร็จการศึกษามีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานภาพรวมอยู่ในระดับมาก ปัญหาและ
อุปสรรคที่พบในระหว่างการปฏิบัติงาน คือ การอ่านคู่มือปฏิบัติงานที่เป็นภาษาอังกฤษ ความรู้ด้าน
ศูนย์ยุทธการและวิชาทหารราบไม่เพียงพอ   
 4. แนวทางในการพัฒนาการฝึกศึกษาของโรงเรียนนายเรือ 3 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านวิทยาการ
ระดับอุดมศึกษา : ควรพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะคําศัพท์ทางทหาร  2) ด้านวิชาชีพ
ทหารเรือ : ควรพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพตามพรรคเหล่าให้มากขึ้น และ 3) ด้านความเป็น
ผู้นําทางทหาร คุณธรรมและจริยธรรม : 3.1) ฝึกทักษะการปกครองบังคับบัญชา การตัดสินใจ ภาวะ
ผู้นําและ ความรับผิดชอบให้มากขึ้น  3.2) ควรพัฒนาบุคลิกลักษณะทางทหาร การแสดงออกใน
สถานการณ์ต่าง ๆ มารยาทการเข้าสังคม การพูดต่อหน้าสาธารณะชนให้มากขึ้น และ 3.3) ควร
ปลูกฝังความรักในสถาบัน ความรักในอาชีพทหารเรือ  เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจที่ดีต่อการ
ปฏิบัติงานในอนาคต  
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Abstract 

  The purpose of this research are 1) to evaluate commanders’ satisfaction in 
the quality of junior officers who graduated from the Royal Thai Naval Academy in 
2013 2) to examine how well the RTNA curriculum prepare junior officers for their 
jobs. 3) To evaluate these officers’ satisfaction of their own performance. and 4) to 
find the guidelines for future improvement of the RTNA’s education and training 
system. The population is composed of 2 groups, first group were individuals who 
gave data on online questionnaire (45 persons from junior officers and from their 
commanders). The second group were 22 junior officer’s commanders who joined 
the focus group discussion. Data was collected by using two online questionnaires 
and one focus group record form. The data were analyzed by using descriptive 
statistics, frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation and content 
analysis. The major findings of the study were:    
 1. Commanders were highly satisfied with the junior officers’ overall 
performance. Each individual junior officer’s competency level was evaluated as 
“good” or “higher” by his commander. The interpersonal skills and responsibility 
component was scored “highest” satisfied by their commanders, next was ethics and 
moral and the lowest score was their knowledge component. 
 2. In general, the officers indicated that they were able to apply their 
knowledge gained from the RTNA curriculum to their work at the high level, 
commander and leadership training were used in the highest, next was practical of 
naval skills and general knowledge were used in the lowest.  
 3. In general, the officers had high satisfaction of their own performance.  
However, the top three issues, the reading of practical English manual, insufficient of 
knowledge about Combat Information Center, and Infantry Tactical Doctrine.  
 4. The commanders and junior officers offered the following suggestions for 
future improvement: 
  4.1 Higher Education skills; should develop Naval Cadets’s English 
skills, especially military vocabulary. 
  4.2 Naval Skills; emphasize training that develop specific naval 
professional skills in each job.     
  4.3 Leadership, Ethics and Moral Skills are as followed: 1) emphasize 
training that develops their ability on commandership, decision-making, leadership 
and responsibility. 2) To develop their characteristics of military personal, social 
relationship, and their ability on public speaking. And 3) to train on the topic of 
institution, especially of the Navy, loyalty in order to develop their positive thinking 
for job in the future.  
 

Keywords : The Follow-up Evaluation/ Junior Officers  
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ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 

 

บทน า 
 โรงเรียนนายเรือเป็นแหล่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพเรือ มีบทบาทสําคัญในการ
ให้ความรู้ทางวิชาการระดับอุดมศึกษาสาขาต่าง ๆ ท้ังด้านวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ตาม
ความต้องการของกองทัพเรือ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ    
5 ข้อ ได้แก่ 1) มีความรู้ทางวิชาการระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาต่าง ๆ ตามมาตรฐานสภาการศึกษา
วิชาการทหารและสอดคล้องกับมาตรฐานอุดมศึกษาของชาติ และสามารถใช้ความรู้ในการคิด
วิเคราะห์ทําความเข้าใจ และแก้ปัญหาในเรื่องต่าง ๆ ได้ 2) มีความรู้ความสามารถในการเรือและการ
เดินเรือระดับสากล ตลอดจนมีความรู้พ้ืนฐานในวิชาชีพทหารเรืออย่างเพียงพอ 3) มีสุขภาพกายที่
แข็งแรงและมีลักษณะทหารที่ดี สร้างความศรัทธาเชื่อมั่นให้แก่ผู้อ่ืน และมีจิตใจที่มั่นคงเข้มแข็ง 4) มี
ความเป็นผู้นําทางทหาร มีความกล้าหาญ อดทน มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  และ 5) 
มีความมานะอุตสาหะมีความซื่อสัตย์สุจริต มีความยุติธรรม รวมทั้งมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์ (โรงเรียนนายเรือ, 2558) ดังนั้น สถาบันการศึกษาจะต้องดําเนินการติดตาม
ผลผลิตของตนเองเพ่ือเป็นการตรวจสอบว่าสถาบันการศึกษาสามารถผลิตผู้สําเร็จการศึกษาได้ตรง
ตามสมรรถนะท่ีต้องการหรือไม่ หน่วยผู้ใช้ผลผลิตมีความพึงพอใจในคุณภาพมากน้อยเพียงใด  
  การติดตามและประเมินผลนายทหารผู้สําเร็จการศึกษา คือ กระบวนการที่จะให้ข้อมูล
ย้อนกลับมาสู่สถาบันการศึกษาว่าคุณภาพของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาออกไปทํางานนั้นดีเพียงใด 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพ ข้อบกพร่องของผู้สําเร็จการศึกษาในด้านต่าง ๆ เป็นสิ่งยืนยันว่า
คุณภาพผู้สําเร็จการศึกษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และเป็นที่พึงพอใจของหน่วยผู้ใช้
ผลผลิตหรือไม่ เพ่ือให้ได้แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินการจัดการศึกษาของสถาบัน
อย่างเป็นรูปธรรม  การติดตามและประเมินผลดังกล่าว ถือว่าเป็นตัวชี้วัดคุณภาพที่สําคัญในระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิชาการปูองกันประเทศ กองบัญชาการ
กองทัพไทย ได้กํ าหนดตัวบ่ งชี้ ในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบันการศึกษาของกองทัพ  ระดับปริญญาตรีขึ้นไปรอบ4 (พ.ศ.2559 - 2563) จํานวนทั้งสิ้น 10 
มาตรฐาน 32 ตัวบ่งชี้ โดยมาตรฐานด้านคุณภาพศิษย์ ตัวบ่งชี้ที่ 2 คือ ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ
ตามหลักสูตร มีเกณฑ์การประเมิน ตัวบ่งชี้ จํานวน 5 ข้อ โดยเนื้อหาในข้อที่ 5 คือ ผลการประเมิน
คุณภาพผู้สําเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งวิธีการวัดตัวบ่งชี้ที่ 
2 เกณฑ์การพิจารณาข้อ 5 นี้ สถาบันวิชาการปูองกันประเทศฯ ได้กําหนดให้ผู้ที่มีผลการประเมิน
คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จากหน่วยผู้ใช้งานในระดับดีขึ้ นไปนั้น
จะต้องมีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 5(สถาบันวิชาการปูองกันประเทศ กองบัญชาการ
กองทัพไทย, 2558)   โรงเรียนนายเรือดําเนินการติดตามและประเมินผลนายทหารผู้สําเร็จการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง    
  ในปีการศึกษา 2556 ผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผล คือ 1) ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ   5)ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552) และด้านทักษะทางวิชาชีพทหารเรือและ
ภาวะผู้นําอีก 1 ด้านเพ่ือให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของโรงเรียนนายเรือ คือ “สุภาพบุรุษ ผู้นํา 
เชี่ยวชาญวิชาชีพทหารเรือ” และวิสัยทัศน์ของโรงเรียนนายเรือ คือ “โรงเรียนนายเรือจะเป็นสถาบัน
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บทน า 
 โรงเรียนนายเรือเป็นแหล่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพเรือ มีบทบาทสําคัญในการ
ให้ความรู้ทางวิชาการระดับอุดมศึกษาสาขาต่าง ๆ ท้ังด้านวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ตาม
ความต้องการของกองทัพเรือ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ    
5 ข้อ ได้แก่ 1) มีความรู้ทางวิชาการระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาต่าง ๆ ตามมาตรฐานสภาการศึกษา
วิชาการทหารและสอดคล้องกับมาตรฐานอุดมศึกษาของชาติ และสามารถใช้ความรู้ในการคิด
วิเคราะห์ทําความเข้าใจ และแก้ปัญหาในเรื่องต่าง ๆ ได้ 2) มีความรู้ความสามารถในการเรือและการ
เดินเรือระดับสากล ตลอดจนมีความรู้พ้ืนฐานในวิชาชีพทหารเรืออย่างเพียงพอ 3) มีสุขภาพกายที่
แข็งแรงและมีลักษณะทหารที่ดี สร้างความศรัทธาเชื่อมั่นให้แก่ผู้อ่ืน และมีจิตใจที่มั่นคงเข้มแข็ง 4) มี
ความเป็นผู้นําทางทหาร มีความกล้าหาญ อดทน มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  และ 5) 
มีความมานะอุตสาหะมีความซื่อสัตย์สุจริต มีความยุติธรรม รวมทั้งมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์ (โรงเรียนนายเรือ, 2558) ดังนั้น สถาบันการศึกษาจะต้องดําเนินการติดตาม
ผลผลิตของตนเองเพ่ือเป็นการตรวจสอบว่าสถาบันการศึกษาสามารถผลิตผู้สําเร็จการศึกษาได้ตรง
ตามสมรรถนะท่ีต้องการหรือไม่ หน่วยผู้ใช้ผลผลิตมีความพึงพอใจในคุณภาพมากน้อยเพียงใด  
  การติดตามและประเมินผลนายทหารผู้สําเร็จการศึกษา คือ กระบวนการที่จะให้ข้อมูล
ย้อนกลับมาสู่สถาบันการศึกษาว่าคุณภาพของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาออกไปทํางานนั้นดีเพียงใด 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพ ข้อบกพร่องของผู้สําเร็จการศึกษาในด้านต่าง ๆ เป็นสิ่งยืนยันว่า
คุณภาพผู้สําเร็จการศึกษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และเป็นที่พึงพอใจของหน่วยผู้ใช้
ผลผลิตหรือไม่ เพ่ือให้ได้แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินการจัดการศึกษาของสถาบัน
อย่างเป็นรูปธรรม  การติดตามและประเมินผลดังกล่าว ถือว่าเป็นตัวชี้วัดคุณภาพที่สําคัญในระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิชาการปูองกันประเทศ กองบัญชาการ
กองทัพไทย ได้กํ าหนดตัวบ่ งชี้ ในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบันการศึกษาของกองทัพ  ระดับปริญญาตรีขึ้นไปรอบ4 (พ.ศ.2559 - 2563) จํานวนทั้งสิ้น 10 
มาตรฐาน 32 ตัวบ่งชี้ โดยมาตรฐานด้านคุณภาพศิษย์ ตัวบ่งชี้ที่ 2 คือ ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ
ตามหลักสูตร มีเกณฑ์การประเมิน ตัวบ่งชี้ จํานวน 5 ข้อ โดยเนื้อหาในข้อที่ 5 คือ ผลการประเมิน
คุณภาพผู้สําเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งวิธีการวัดตัวบ่งชี้ที่ 
2 เกณฑ์การพิจารณาข้อ 5 นี้ สถาบันวิชาการปูองกันประเทศฯ ได้กําหนดให้ผู้ที่มีผลการประเมิน
คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จากหน่วยผู้ใช้งานในระดับดีขึ้ นไปนั้น
จะต้องมีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 5(สถาบันวิชาการปูองกันประเทศ กองบัญชาการ
กองทัพไทย, 2558)   โรงเรียนนายเรือดําเนินการติดตามและประเมินผลนายทหารผู้สําเร็จการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง    
  ในปีการศึกษา 2556 ผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผล คือ 1) ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ   5)ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552) และด้านทักษะทางวิชาชีพทหารเรือและ
ภาวะผู้นําอีก 1 ด้านเพ่ือให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของโรงเรียนนายเรือ คือ “สุภาพบุรุษ ผู้นํา 
เชี่ยวชาญวิชาชีพทหารเรือ” และวิสัยทัศน์ของโรงเรียนนายเรือ คือ “โรงเรียนนายเรือจะเป็นสถาบัน
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ผลิตนายทหารเรือท่ีเป็นเลิศ ในภูมิภาคอาเซียน” (โรงเรียนนายเรือ, 2558) เพ่ือเป็นข้อมูลแก่โรงเรียน
นายเรือในด้านการบริหารงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) หมวดที่ 3 การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2557) นอกจากนี้การติดตามและประเมินผลนายทหารผู้สําเร็จ
การศึกษาฯ ยังตอบโจทย์ด้าน การประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาของโรงเรียน
นายเรือ และที่สําคัญผลการวิจัยที่ได้จะเป็นประโยชน์สําหรับผู้บริหาร ครูอาจารย์ในการกําหนดแนว
ทางการจัดการเรียนการสอน การปรับปรุงและพัฒนาการ กศึกษาของโรงเรียนนายเรือให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ได้ผลผลิตซึ่งเป็นนายทหารสัญญาบัตรที่มีคุณภาพและสมรรถนะตรงตาม
วัตถุประสงค์ของโรงเรียนนายเรือ ตอบสนองความต้องการของกองทัพเรือและหน่วยผู้ใช้ผลผลิตต่อไป 
  
2. า  
 1. เพ่ือประเมินความพึงพอใจในคุณภาพนายทหารผู้สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ  
 2. เพ่ือศึกษาการนําความรู้ที่ได้ จากหลักสูตรการศึกษา โรงเรียนนายเรือไปใช้ ในการ
ปฏิบัติงาน    
 3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของนายทหารผู้สําเร็จการศึกษา จาก
โรงเรียนนายเรือ       
 4. เพ่ือศึกษาแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการ กศึกษาของโรงเรียนนายเรือ  
 
3. บ น น า  
  การกําหนดตัวแปรในการวิจัยโดยคํานึงถึงคุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานขององค์กรวิชาชีพต่าง ๆ ความต้องการของหน่วยผู้ใช้ผลผลิต โดยเฉพาะสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
จํานวน 5 ด้าน และอัตลักษณ์ของโรงเรียนนายเรืออีก 1 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม        
2.ด้านความรู้  3.ด้านทักษะทางปัญญา 4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ       
5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 6.ทักษะทาง
วิชาชีพทหารเรือและภาวะผู้นํา จากนั้นกําหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังแผนภาพที่ 1  
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ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 1 : แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
4. ระเบียบวิธีวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research)    
  กลุ่มตัวอย่าง  
  ผู้วิจัยดําเนินการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ดังนี้  
  กลุ่มที่ 1 กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามออนไลน์ ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาและนายทหาร
ผู้สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ ปีการศึกษา 2556 ใช้วิธีการศึกษากับประชากร  
  กลุ่มที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม คือ ผู้บังคับบัญชาของนายทหาร
ผู้สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ ปีการศึกษา 2556 จํานวน 20 นาย คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วย
วิธีการเลือกแบบเจาะจง จากหน่วยผู้ใช้ผลผลิตจากโรงเรียนนายเรือ ได้แก่ กองเรือยุทธการ และ
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน 
 
เครื่องมือวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย จํานวน 3 ฉบับ ได้แก่  
  ฉบับที่ 1 และ 2 แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลนายทหารผู้สําเร็จ
การศึกษาจากโรงเรียนนายเรือสําหรับผู้บังคับบัญชาและนายทหารผู้สําเร็จการศึกษา กลุ่มละ 1 ฉบับ  
     ฉบับที่ 3 แบบบันทึกการสนทนากลุ่มผู้ใช้ผลผลิตของหลักสูตร   
  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
  ผู้วิจัยดําเนินการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยด้วยการวิเคราะห์ความเป็นปรนัย 
(Objectivity) และความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ด้วยการวิเคราะห์ค่าดัชนีความ
สอดคล้องความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ (Index of Objective Congruence; IOC) พบว่า ค่า IOC 
อยู่ระหว่าง .80 – 1.00  
 
การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
        ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี ้
 ข้อมูลเชิงปริมาณ   

คุณภาพผู้สําเร็จ
การศึกษาจาก

โรงเรียนนายเรือ 
ปีการศึกษา 2556 

1. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
2. ด้านความรู ้
3. ด้านทักษะทางปัญญา 
4. ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 
5. ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร   
  และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  
6. ด้านทักษะทางวิชาชีพทหารเรือและภาวะผู้นํา 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

19 
 

วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 

  1. จัดส่งหนังสือราชการไปยังหน่วยงานที่มีผู้สําเร็จการศึกษา  ปฏิบัติงานอยู่ใน
ขณะนั้นในวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2559 เพ่ือขอความร่วมมือผู้บังคับบัญชาและผู้สําเร็จการศึกษาใน
การตอบแบบสอบถามออนไลน์ผ่านทางเว็บไ ต์ของโรงเรียนนายเรือ   
  2. ผู้วิจัยตรวจสอบจํานวนข้อมูลการตอบกลับและประสานงานทางโทรศัพท์ไปยัง
หน่วยต่าง   ในกองทัพเรือที่ยังไม่ตอบแบบสอบถามหรือตอบแบบสอบถามยังไม่ครบ จากข้อมูล ณ 
วันที่ 9 มีนาคม 2559 พบว่า สามารถรวบรวมข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามออนไลน์ในส่วนของ
ผู้บังคับบัญชาได้จํานวนทั้งสิ้น 31 คน คิดเป็นร้อยละ 68.89 ส่วนนายทหารผู้สําเร็จการศึกษา  พบว่า 
สามารถเก็บรวบรวมได้จํานวน 43 นาย คิดเป็นร้อยละ 95.56 
 
ข๎อมูลเ ิงค ภาพ 
  1.จัดการสนทนากลุ่มผู้บังคับบัญชาของนายทหารผู้สําเร็จการศึกษาที่สังกัดกองเรือ
ยุทธการ จํานวน 9 นาย ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.  
  2.จัดการสนทนากลุ่มผู้บังคับบัญชาของนายทหารผู้สําเร็จการศึกษาที่สังกัด                  
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จํานวน 11 นาย ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. 
 
การวิเคราะ ข๎อมูล 
 ผู้วิจัยดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยจําแนกเป็น 2 ส่วน ดงันี้   
 

1. ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ ได้แก่ 
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตร าน โดยมีเกณ ์ในการแปล
ความหมาย ดังนี้ (วิเชียร เกตุสิงห์, 2543)  
   = 4.50 - 5.00 หมายความว่า มีความพึงพอใจคุณภาพผู้สําเร็จการศึกษา มีระดับการ
นําไปใช้ในการปฏิบัติงาน  พึงพอใจในการ ปฏิบัติงานในระดับมากท่ีสุด 
   = 3.50 - 4.49 หมายความว่า มีความพึงพอใจคุณภาพผู้สําเร็จการศึกษา มีระดับการ
นําไปใช้ในการปฏิบัติงาน  พึงพอใจในการ ปฏิบัติงานในระดับมาก 
   = 2.50 - 3.49 หมายความว่า มีความพึงพอใจคุณภาพผู้สําเร็จการศึกษา  มีระดับการ
นําไปใช้ในการปฏิบัติงาน  พึงพอใจในการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง 
   = 1.50 - 2.49 หมายความว่า มีความพึงพอใจคุณภาพผู้สําเร็จการศึกษา มีระดับการ
นําไปใช้ในการปฏิบัติงาน  พึงพอใจในการปฏิบัติงานในระดับน้อย 
   = 1.00 - 1.49 หมายความว่า มีความพึงพอใจคุณภาพผู้สําเร็จการศึกษา มีระดับการ
นําไปใช้ในการปฏิบัติงาน  พึงพอใจในการปฏิบัติงานในระดับน้อยที่สุด  
 - คุณภาพผู้สําเร็จการศึกษาตามเกณ ์ที่สถาบันวิชาการปองกันประเทศ  กําหนด       
(สถาบันวิชาการปองกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย, 2559)    
   = 4.51 - 5.00 หมายความว่า มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 
   = 3.51 - 4.50 หมายความว่า มีคุณภาพอยู่ในระดับดี 
   = 2.51 - 3.50 หมายความว่า มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ 
   = 1.51 - 2.50 หมายความว่า มีคุณภาพอยู่ในระดับควรปรับปรุง 
   = 1.00 - 1.50 หมายความว่า มีคุณภาพอยู่ในระดับต้องปรับปรุง 
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ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 

 2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา โดยตรวจสอบความถูกต้องและความ
น่าเชื่อถือของข้อมูล ด้วยวิธีการตรวจสอบแบบสามเส้า   
 
5. ผลการวิจัย 
 5.1 ความพึงพอใจคุณภาพนายทหารผู้สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ   
  1) ผู้บังคับบัญชามีความพึงพอใจในคุณภาพผู้สําเร็จการศึกษาฯ ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิฯ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.45, S.D.=0.32) โดยผู้บังคับบัญชามีความพึงพอใจใน
ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับมากถึงมากที่สุด ( X = 4.29 – 4.59) โดยด้านที่ผู้บังคับบัญชามีความพึง
พอใจสูงสุด คือ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบอยู่ในระดับมากที่สุด  (X = 
4.59, S.D.=0.37) รองลงมาคือ ด้านคุณธรรมและจริยธรรมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.57, 

S.D.=0.35) และมีความพึงพอใจต่ําสุดในด้านความรู้อยู่ในระดับมาก (X = 4.29, S.D.=0.37)   
  2) ผู้สําเร็จการศึกษาฯ มีความพึงพอใจในคุณภาพตนเองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ฯในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.37, S.D.=0.32) โดยมีความพึงพอใจในคุณภาพตนเองในระดับ
มากถึงมากที่สุด ( X =4.15 – 4.53) มีความพึงพอใจในคุณภาพตนเองสูงสุดในด้านทักษะทางวิชาชีพ
ทหารเรือและภาวะผู้นําอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.53, S.D.=0.41) รองลงมาคือ ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.51, S.D.=0.36) และมีความพึงพอใจในคุณภาพตนเองต่ําสุด   
ในด้านความรู้อยู่ในระดับมาก (X  = 4.15, S.D.=0.48) รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 1   
 
ตารางท่ี 1 : แสดงความพึงพอใจในคุณภาพนายทหารผู้สําเร็จการศึกษาฯ จําแนกตามกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 

รายการประเมิน  

ความพึงพอใจในคุณภาพนายทหารผู๎ส าเร็จการศึกษา 

จ าแนกตามความคิดเห็นของผู๎ให๎ข๎อมูล 
ผู๎บังคับบัญชา(n = 31 นาย) ตนเอง(n = 43 นาย) 

X  S.D. การแปล
ผล X  S.D. การแปล

ผล 
1. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 4.57 0.35 มากที่สุด 4.51 0.36 มากที่สุด 

2. ด้านความรู้  4.29 0.37 มาก 4.15 0.48 มาก 

3. ด้านทักษะทางปัญญา  4.38 0.44 มาก 4.42 0.41 มาก 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 4.59 0.37 มากที่สุด 4.44 0.36 มาก 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข       
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4.32 0.35 มาก 4.19 0.41 มาก 

6. ด้านทักษะทางวิชาชีพทหารเรือและ
ภาวะผู้นํา  4.55 0.42 มากที่สุด 4.53 0.41 มากที่สุด 

ในภาพรวม 4.45 0.32 มาก 4.37 0.32 มาก 
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 2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา โดยตรวจสอบความถูกต้องและความ
น่าเชื่อถือของข้อมูล ด้วยวิธีการตรวจสอบแบบสามเส้า   
 
5. ผลการวิจัย 
 5.1 ความพึงพอใจคุณภาพนายทหารผู้สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ   
  1) ผู้บังคับบัญชามีความพึงพอใจในคุณภาพผู้สําเร็จการศึกษาฯ ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิฯ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.45, S.D.=0.32) โดยผู้บังคับบัญชามีความพึงพอใจใน
ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับมากถึงมากที่สุด ( X = 4.29 – 4.59) โดยด้านที่ผู้บังคับบัญชามีความพึง
พอใจสูงสุด คือ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบอยู่ในระดับมากที่สุด  (X = 
4.59, S.D.=0.37) รองลงมาคือ ด้านคุณธรรมและจริยธรรมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.57, 

S.D.=0.35) และมีความพึงพอใจต่ําสุดในด้านความรู้อยู่ในระดับมาก (X = 4.29, S.D.=0.37)   
  2) ผู้สําเร็จการศึกษาฯ มีความพึงพอใจในคุณภาพตนเองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ฯในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.37, S.D.=0.32) โดยมีความพึงพอใจในคุณภาพตนเองในระดับ
มากถึงมากที่สุด ( X =4.15 – 4.53) มีความพึงพอใจในคุณภาพตนเองสูงสุดในด้านทักษะทางวิชาชีพ
ทหารเรือและภาวะผู้นําอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.53, S.D.=0.41) รองลงมาคือ ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.51, S.D.=0.36) และมีความพึงพอใจในคุณภาพตนเองต่ําสุด   
ในด้านความรู้อยู่ในระดับมาก (X  = 4.15, S.D.=0.48) รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 1   
 
ตารางท่ี 1 : แสดงความพึงพอใจในคุณภาพนายทหารผู้สําเร็จการศึกษาฯ จําแนกตามกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 

รายการประเมิน  

ความพึงพอใจในคุณภาพนายทหารผู๎ส าเร็จการศึกษา 

จ าแนกตามความคิดเห็นของผู๎ให๎ข๎อมูล 
ผู๎บังคับบัญชา(n = 31 นาย) ตนเอง(n = 43 นาย) 

X  S.D. การแปล
ผล X  S.D. การแปล

ผล 
1. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 4.57 0.35 มากที่สุด 4.51 0.36 มากที่สุด 

2. ด้านความรู้  4.29 0.37 มาก 4.15 0.48 มาก 

3. ด้านทักษะทางปัญญา  4.38 0.44 มาก 4.42 0.41 มาก 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 4.59 0.37 มากที่สุด 4.44 0.36 มาก 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข       
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4.32 0.35 มาก 4.19 0.41 มาก 

6. ด้านทักษะทางวิชาชีพทหารเรือและ
ภาวะผู้นํา  4.55 0.42 มากที่สุด 4.53 0.41 มากที่สุด 

ในภาพรวม 4.45 0.32 มาก 4.37 0.32 มาก 
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  3) นายทหารผู้สําเร็จการศึกษา ฯ ทุกนาย ด้รับการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดี
ขึ้น ปทุกนาย (ร้อยละ 100) โดยมีผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดีและดีมาก (ร้อยละ 45.16, 
54.84 ตามลําดับ   
 5.2 การนําความรู้และทักษะที่ ด้รับจากการศึกษาตามหลักสูตร ฯ ปใช้ในการปฏิบัติงาน  
 นายทหารผู้สําเร็จการศึกษาฯ แสดงความคิดเห็นว่าตนเองสามารถนําความรู้ที่ ด้รับ           
จากการ กศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาโรงเรียนนายเรือ ปใช้ในการปฏิบัติงานในภาพรวม              
อยู่ในระดับมาก ( X =4.04, S.D.=0.57) เรื่องที่สามารถนํา ปใช้ ด้สูงสุด คือ การปกครองบังคับ
บัญชา  การปลูก ังคุณลักษณะผู้นําทหารอยู่ในระดับมาก ( X  =4.49, S.D.=0.59) รองลงมาคือ 
วิชาชีพทหารเรือภาคปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( X =4.05, S.D.=0.95) และเรื่องที่นํา ปใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่ําสุด คือ ความรู้เกี่ยวกับวิชาการทั่ว ปอยู่ในระดับมาก ( X =3.81, S.D.=0.85) 
รายละเอียดปรากฏ ดังตารางที่ 2      
 
ตารางที่ 2: แสดงระดับการนําความรู้และทักษะที่ ด้รับจากหลักสูตรการศึกษาโรงเรียนนายเรือ พ.ศ
2554 ปใช้ในการปฏิบัติงาน (n = 43 นาย  

หลักสูตรการศึกษา รงเรียนนายเรอ พ.ศ.2554 
ระดับการน า ปใช๎ในการป บิัติงาน 

X  S.D. การแปล
ผล 

1. ด้านการปกครองบังคับบัญชา  การปลูก ังคุณลักษณะผู้นํา
ทหาร 

4.4  .5  มาก 

2. ด้านวิชาชีพทหารเรือภาคปฏิบัติ 4. 5 . 5 มาก 

3. ด้านกิจกรรมทางทหาร กิจกรรมกี า  กิจกรรมพิเศษเสริม
หลักสูตร  4.  .  มาก 

4. ด้านสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ  3. 5 .  มาก 

5. ด้านวิชาชีพทหารเรือภาคท ษฎี   3. 3 . 6 มาก 

6. ด้านวิชาการท่ัว ป  3. 1 . 5 มาก 

ในภาพรวม 4.04 0.57 มาก 

 
 5.3 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของนายทหารผู้สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ 
นายทหารผู้สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือฯ มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของตนเอง ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.18, S.D.=0.49) เรื่องที่ผู้สําเร็จการศึกษามีความพึงพอใจสูงสุดอยู่     
ในระดับมาก ด้แก่ เรื่องตําแหน่งหน้าที่การงานในปัจจุบัน และเรื่องผู้บังคับบัญชา  หัวหน้างาน        
(X =4.44, S.D.=0.63) รองลงมาคือ เรื่องเพ่ือนร่วมงานอยู่ในระดับมาก ( X =4.40, S.D.=0.58) และ 
มีความพึงพอใจต่ําสุด คือ เรื่องค่าตอบแทนที่ ด้รับ (เงินเดือน เงินเพ่ิมพิเศษอ่ืน  อยู่ในระดับมาก    
(X =3.74, S.D.=1.00) โดยพบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 3 เรื่อง ด้แก่ 1) การอ่านตํารา
หรือคู่มือการปฏิบัติงานที่เปนภาษาอังก ษ 2) คูม่ือการใช้อุปกรณ์ประจําเรือมีสภาพค่อนข้างเก่า และ 
3) ความรู้เกี่ยวกับศูนย์ยุทธการ การอาวุธ และวิชาชีพของทหารนาวิกโยธินยัง ม่เพียงพอ  
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ตารางท่ี 3 : แสดงความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของนายทหารผู้สําเร็จการศึกษาฯ (n = 43 นาย)  
รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
  

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงาน 
X  S.D. การแปลผล 

1. ตําแหน่งหน้าที่การงานในปัจจุบัน    4.44 0.63 มาก 
2. ผู้บังคับบัญชา/ หัวหน้างาน 4.44 0.63 มาก 

3. เพ่ือนร่วมงาน 4.40 0.58 มาก 

4. งานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 4.37 0.58 มาก 

5. ความน่าสนใจของงานที่ได้รับมอบหมาย 4.37 0.69 มาก 

6. ได้ใช้ความรู้ ความสามารถตามศักยภาพที่มี 4.33 0.61 มาก 

7. ผลงานได้รับการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน 4.30 0.56 มาก 

8. หน่วยงานเปิดโอกาสหรือส่งเสริมให้ได้มีการพัฒนาความรู้ของ
ตนเอง 

4.16 0.75 มาก 

9. สภาพแวดล้อมในท่ีทํางาน 4.14 0.60 มาก 

10. ความก้าวหน้าในชีวิตรับราชการ 4.07 0.88 มาก 

11. หน่วยงานได้เปิดโอกาสให้นําเสนอหรือแสดงผลงานทาง
วิชาการ 

3.98 0.74 มาก 

12. ได้ใช้ความรู้ ความสามารถตามสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา  3.95 1.02 มาก 

13. สวัสดิการต่าง ๆ ที่ได้รับจากหน่วยงาน  3.81 0.79 มาก 

14. ค่าตอบแทนที่ได้รับ (เงินเดือน+เงินเพ่ิมพิเศษอ่ืน ๆ)   3.74 1.00 มาก 

ในภาพรวม 4.18 0.49 มาก 
 
 5.4 แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการฝึกศึกษาของโรงเรียนนายเรือ  
   สรุปแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการฝึกศึกษาของโรงเรียนนายเรือ ดังนี้  
  5.4.1 คุณสมบัติ/คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาฯ ที่หน่วยผู้ใช้ต้องการ  
   - ความรู้ด้านวิทยาการระดับอุดมศึกษา   
    1) ความรู้ตามสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา      
   2) การใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร  
    3) การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการปฏิบัติงาน 
    4) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน 
   - ความรู้ด้านวิชาชีพทหารเรือ 
 ความรู้และทักษะในวิชาชีพตามพรรคเหล่า เช่น ความรู้พ้ืนฐานในวิชาชีพของทหารนาวิก
โยธิน ศูนย์ยุทธการ การอาวุธ ขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ กฎหมายที่ให้อํานาจทหารเรือ
ปราบปรามการกระทําผิด เป็นต้น    
   - ความเป็นผู้นําทางทหาร คุณธรรมและจริยธรรม    
   1) ความซื่อสัตย์สุจริต 
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ตารางท่ี 3 : แสดงความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของนายทหารผู้สําเร็จการศึกษาฯ (n = 43 นาย)  
รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
  

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงาน 
X  S.D. การแปลผล 

1. ตําแหน่งหน้าที่การงานในปัจจุบัน    4.44 0.63 มาก 
2. ผู้บังคับบัญชา/ หัวหน้างาน 4.44 0.63 มาก 

3. เพ่ือนร่วมงาน 4.40 0.58 มาก 

4. งานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 4.37 0.58 มาก 

5. ความน่าสนใจของงานที่ได้รับมอบหมาย 4.37 0.69 มาก 

6. ได้ใช้ความรู้ ความสามารถตามศักยภาพที่มี 4.33 0.61 มาก 

7. ผลงานได้รับการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน 4.30 0.56 มาก 

8. หน่วยงานเปิดโอกาสหรือส่งเสริมให้ได้มีการพัฒนาความรู้ของ
ตนเอง 

4.16 0.75 มาก 

9. สภาพแวดล้อมในท่ีทํางาน 4.14 0.60 มาก 

10. ความก้าวหน้าในชีวิตรับราชการ 4.07 0.88 มาก 

11. หน่วยงานได้เปิดโอกาสให้นําเสนอหรือแสดงผลงานทาง
วิชาการ 

3.98 0.74 มาก 

12. ได้ใช้ความรู้ ความสามารถตามสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา  3.95 1.02 มาก 

13. สวัสดิการต่าง ๆ ที่ได้รับจากหน่วยงาน  3.81 0.79 มาก 

14. ค่าตอบแทนที่ได้รับ (เงินเดือน+เงินเพ่ิมพิเศษอ่ืน ๆ)   3.74 1.00 มาก 

ในภาพรวม 4.18 0.49 มาก 
 
 5.4 แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการฝึกศึกษาของโรงเรียนนายเรือ  
   สรุปแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการฝึกศึกษาของโรงเรียนนายเรือ ดังนี้  
  5.4.1 คุณสมบัติ/คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาฯ ที่หน่วยผู้ใช้ต้องการ  
   - ความรู้ด้านวิทยาการระดับอุดมศึกษา   
    1) ความรู้ตามสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา      
   2) การใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร  
    3) การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการปฏิบัติงาน 
    4) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน 
   - ความรู้ด้านวิชาชีพทหารเรือ 
 ความรู้และทักษะในวิชาชีพตามพรรคเหล่า เช่น ความรู้พ้ืนฐานในวิชาชีพของทหารนาวิก
โยธิน ศูนย์ยุทธการ การอาวุธ ขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ กฎหมายที่ให้อํานาจทหารเรือ
ปราบปรามการกระทําผิด เป็นต้น    
   - ความเป็นผู้นําทางทหาร คุณธรรมและจริยธรรม    
   1) ความซื่อสัตย์สุจริต 
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   2) ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และบทบาทของตนเอง 
   3) ความมีวินัยและตรงต่อเวลา 
   4) คุณลักษณะทางทหารที่ดีและความเป็นผู้นําทางทหาร  
   5) ความมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
   6) ความมีระเบียบวินัย การวางตัวที่เหมาะสม และการรู้จักกาลเทศะ 
   7) ความขยันและความอดทนในการปฏิบัติงาน 
  5.4.2 แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการฝึกศึกษาของโรงเรียนนายเรือ    
  - ด้านวิทยาการระดับอุดมศึกษา    
 เสริมความรู้และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะคําศัพท์ทางทหาร และทักษะ
ในการสนทนา    
  - ด้านวิชาชีพทหารเรือ 
   1) เน้นการฝึกวิชาชีพทหารเรือตามพรรค-เหล่าในช่วงที่เป็นนักเรียนนายเรือ 
ชั้นปีที่ 5 เช่น ทักษะการนําเรือและการเดินเรือ เสริมความรู้ด้านศูนย์ยุทธการ ยุทธวิธีการรบในแต่ละ
สาขา การอาวุธ ความรู้พ้ืนฐานในวิชาชีพเฉพาะของทหารนาวิกโยธิน และความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่
เกี่ยวขอ้งกับภารกิจของทหารเรือ    
   2) จัดให้นักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 5 ศึกษาดูงานตามหน่วยงานต่าง ๆ ของ
กองทัพเรือ ซึ่งเป็นสถานที่ที่นายทหารผู้สําเร็จการศึกษาจะต้องไปปฏิบัติงานในอนาคต    
   3) ควรเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณในหลักสูตรการศึกษาของ
โรงเรียนนายเรือหรือจัดอบรมเพ่ิมเติมภายหลังสําเร็จการศึกษาก่อนส่งมอบผลผลิตให้กับหน่วยผู้ใช้ 
  - การพัฒนาภาวะผู้นํา คุณธรรม และจริยธรรม   
   1) ให้นักเรียนนายเรือชั้นสูงมีโอกาสปกครองบังคับบัญชานักเรียนนายเรือ
ชั้นต่ํามากขึ้นเพ่ือเป็นการฝึกทักษะการปกครองบังคับบัญชา การตัดสินใจ ภาวะผู้นํา และความ
รับผิดชอบ ต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย   
  2) ควรพัฒนาบุคลิกลักษณะทางทหาร การแสดงในสถานการณ์ต่าง ๆ 
มารยาทการเข้าสังคม (วางตัวให้เหมาะสมและการรู้จักกาลเทศะ) ตลอดจนทักษะในการพูดต่อหน้า
สาธารณะชน/หน้าแถวทหารให้มากข้ึน  
   3) เพ่ิมการปลูกฝังความรักในสถาบัน ความรักในอาชีพทหารเรือ เพ่ือเป็น
การสร้างแรงจูงใจที่ดีต่อการปฏิบัติงานในอนาคตของผู้สําเร็จการศึกษา  

 
6. การอภิปรายผลการวิจัย 
 6.1 ผลการประเมินคุณภาพผู้สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ ปีการศึกษา 2556 
พบว่านายทหารผู้สําเร็จการศึกษาทุกนายมีผลการประเมินคุณภาพโดยผู้บังคับบัญชาอยู่ในระดับดีขึ้น
ไป ทุกนาย (คิดเป็นร้อยละ 100) สอดคล้องกับผลการวิจัยการติดตามและประเมินผลนายทหาร
ผู้สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ 2 ปีที่ผ่านมา ที่พบว่าผู้สําเร็จการศึกษาทุกนายมีผลการ
ประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไปทุกนายเช่นกัน (โรงเรียนนายเรือ, 2558-2559) แสดงให้ถึงความ
คงเส้นคงวาของโรงเรียนนายเรือในภารกิจการผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักของกองทัพเรือที่มี
คุณภาพได้มาตรฐาน หน่วยผู้ใช้ผลผลิตมีความพึงพอใจต่อคุณภาพนายทหารผู้สําเร็จการศึกษา และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ที่ใช้เป็น
กรอบในการสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจและความมั่นใจในกลุ่มผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ใช้ผลผลิตในเรื่อง
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ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะการปฏิบัติงาน รวมทั้งสมรรถนะอ่ืน ๆ ที่บัณฑิตพึงมี (สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552) โดยคํานึงถึงความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อไป 
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2557)   
  

6.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจคุณภาพผู้สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ ปีการศึกษา 
2556 พบว่า ในภาพรวมหน่วยผู้ใช้หรือผู้บังคับบัญชามีความพึงพอใจในคุณภาพผู้สําเร็จการศึกษาอยู่
ในระดับมาก (= 4.45) มีค่าสูงกว่าความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาของผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 
2555 เล็กน้อย (= 4.41) โดยในปีการศึกษา 2556 ผู้บังคับบัญชามีความพึงพอใจในตัวผู้สําเร็จการศึกษา 
สูงกว่าตัวนายทหารประเมินตนเองทุกด้านยกเว้นด้านทักษะทางปัญญาที่ตัวนายทหารเองประเมินค่า
ตนเองสูงกว่าค่าการประเมินโดยผู้บังคับบัญชา (ผู้สําเร็จการศึกษา= 4.42, ผู้บังคับบัญชา = 4.38) ซึ่ง
ก็คือความสามารถในการคิดวิเคราะห์สถานการณ์และใช้ความรู้ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ 
ทฤษฎี และกระบวนการต่าง ๆ มาใช้ในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์
ใหม่ ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน อาจเป็นไปได้ว่านายทหารผู้สําเร็จการศึกษานั้นสําเร็จการศึกษาประมาณ 
3 ปี จึงส่งผลให้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานค่อนข้างน้อย การเผชิญกับสถานการณ์ที่ต้องใช้
ทักษะทางปัญญาในการแก้ไขปัญหาด้วยตนเองค่อนข้างน้อย ผู้บังคับบัญชาบางส่วนจึงมองว่าผู้สําเร็จ
การศึกษา ยังขาดในทักษะในด้านนี้ อย่างไรก็ตามผลการประเมินคุณภาพด้านทักษะทางปัญญาของ
นายทหารผู้สําเร็จการศึกษาโดยผู้บังคับบัญชาก็ยังอยู่ในระดับมาก  
  

6.3 ผลการประเมินผลนายทหารผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556 นั้น ผู้บังคับบัญชามี
ความพึงพอใจสูงสุด 3 ลําดับแรก ได้แก่ ลําดับที่ 1 ความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน ได้เป็น
อย่างดี/ การทํางานเป็นทีม การมีอุดมการณ์จงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ
การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และความซื่อสัตย์สุจริตต่อ
ตนเองและผู้อ่ืน ลําดับที่ 2 คือ ความมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร  การ
ไม่กล่าวคําเท็จหรือกล่าวให้ร้ายผู้อ่ืน ความเป็นสุภาพบุรุษ การธํารงไว้ซึ่งเกียรติยศและศักดิ์ศรีของ
ทหารเรือ และ ลําดับที่ 3 คือ การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน และการยึดมั่นและปฏิบัติ
ในขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ สอดคล้องกับศึกษาของ Williams, T. (2016) ที่กล่าวว่า
สมรรถนะที่สําคัญประการหนึ่งสําหรับการเตรียมความพร้อมในการทํางาน คือ การร่วมมือและการ
ทํางานเป็นทีม และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Mike Young and Victor Dulewicz (2005) เรื่อง
โมเดลสมรรถนะความเป็นผู้บังคับบัญชา ความเป็นผู้นําและความสามารถในการจัดการของ
กองทัพเรืออังกฤษ ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะ  ที่สําคัญประการหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับ
สมรรถนะด้านการบังคับบัญชา ความเป็นผู้นํา และการจัดการของกองทัพเรืออังกฤษ คือ การมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนร่วมงาน ผลการวิจัยดังที่กล่าวมาข้างต้น   ยังสอดคล้องกับข้อมูลที่ศูนย์การ
ประเมินทักษะชีวิตออนไลน์ (2017) ที่ให้ความสําคัญกับคุณสมบัติในการคัดเลือกพนักงานเข้า
ปฏิบัติงาน คือ ทักษะการติดต่อสื่อสารและการทํางานเป็นทีม แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนนายเรือ
สามารถผลิตบุคลากรที่ตอบสนองคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
ได้อย่างตรงจุด อีกทั้งยังสอดคล้องกับคุณสมบัติของนายทหารเรือไทย 5 ประการ ได้แก่  มีความรู้ 
ความเป็นผู้นําทางทหาร ความซื่อสัตย์สุจริต ความเป็นสุภาพบุรุษ และความละเอียดรอบคอบไม่
ประมาท (กรมยุทธศึกษาทหารเรือ, ม.ป.ป.) อย่างไรก็ตาม ผู้บังคับบัญชาส่วนหนึ่งทั้งจากกองเรือ
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ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะการปฏิบัติงาน รวมทั้งสมรรถนะอ่ืน ๆ ที่บัณฑิตพึงมี (สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552) โดยคํานึงถึงความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อไป 
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2557)   
  

6.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจคุณภาพผู้สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ ปีการศึกษา 
2556 พบว่า ในภาพรวมหน่วยผู้ใช้หรือผู้บังคับบัญชามีความพึงพอใจในคุณภาพผู้สําเร็จการศึกษาอยู่
ในระดับมาก (= 4.45) มีค่าสูงกว่าความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาของผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 
2555 เล็กน้อย (= 4.41) โดยในปีการศึกษา 2556 ผู้บังคับบัญชามีความพึงพอใจในตัวผู้สําเร็จการศึกษา 
สูงกว่าตัวนายทหารประเมินตนเองทุกด้านยกเว้นด้านทักษะทางปัญญาที่ตัวนายทหารเองประเมินค่า
ตนเองสูงกว่าค่าการประเมินโดยผู้บังคับบัญชา (ผู้สําเร็จการศึกษา= 4.42, ผู้บังคับบัญชา = 4.38) ซึ่ง
ก็คือความสามารถในการคิดวิเคราะห์สถานการณ์และใช้ความรู้ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ 
ทฤษฎี และกระบวนการต่าง ๆ มาใช้ในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์
ใหม่ ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน อาจเป็นไปได้ว่านายทหารผู้สําเร็จการศึกษานั้นสําเร็จการศึกษาประมาณ 
3 ปี จึงส่งผลให้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานค่อนข้างน้อย การเผชิญกับสถานการณ์ที่ต้องใช้
ทักษะทางปัญญาในการแก้ไขปัญหาด้วยตนเองค่อนข้างน้อย ผู้บังคับบัญชาบางส่วนจึงมองว่าผู้สําเร็จ
การศึกษา ยังขาดในทักษะในด้านนี้ อย่างไรก็ตามผลการประเมินคุณภาพด้านทักษะทางปัญญาของ
นายทหารผู้สําเร็จการศึกษาโดยผู้บังคับบัญชาก็ยังอยู่ในระดับมาก  
  

6.3 ผลการประเมินผลนายทหารผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556 นั้น ผู้บังคับบัญชามี
ความพึงพอใจสูงสุด 3 ลําดับแรก ได้แก่ ลําดับที่ 1 ความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน ได้เป็น
อย่างดี/ การทํางานเป็นทีม การมีอุดมการณ์จงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ
การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และความซื่อสัตย์สุจริตต่อ
ตนเองและผู้อ่ืน ลําดับที่ 2 คือ ความมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร  การ
ไม่กล่าวคําเท็จหรือกล่าวให้ร้ายผู้อ่ืน ความเป็นสุภาพบุรุษ การธํารงไว้ซึ่งเกียรติยศและศักดิ์ศรีของ
ทหารเรือ และ ลําดับที่ 3 คือ การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน และการยึดมั่นและปฏิบัติ
ในขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ สอดคล้องกับศึกษาของ Williams, T. (2016) ที่กล่าวว่า
สมรรถนะที่สําคัญประการหนึ่งสําหรับการเตรียมความพร้อมในการทํางาน คือ การร่วมมือและการ
ทํางานเป็นทีม และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Mike Young and Victor Dulewicz (2005) เรื่อง
โมเดลสมรรถนะความเป็นผู้บังคับบัญชา ความเป็นผู้นําและความสามารถในการจัดการของ
กองทัพเรืออังกฤษ ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะ  ที่สําคัญประการหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับ
สมรรถนะด้านการบังคับบัญชา ความเป็นผู้นํา และการจัดการของกองทัพเรืออังกฤษ คือ การมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนร่วมงาน ผลการวิจัยดังที่กล่าวมาข้างต้น   ยังสอดคล้องกับข้อมูลที่ศูนย์การ
ประเมินทักษะชีวิตออนไลน์ (2017) ที่ให้ความสําคัญกับคุณสมบัติในการคัดเลือกพนักงานเข้า
ปฏิบัติงาน คือ ทักษะการติดต่อสื่อสารและการทํางานเป็นทีม แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนนายเรือ
สามารถผลิตบุคลากรที่ตอบสนองคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
ได้อย่างตรงจุด อีกทั้งยังสอดคล้องกับคุณสมบัติของนายทหารเรือไทย 5 ประการ ได้แก่  มีความรู้ 
ความเป็นผู้นําทางทหาร ความซื่อสัตย์สุจริต ความเป็นสุภาพบุรุษ และความละเอียดรอบคอบไม่
ประมาท (กรมยุทธศึกษาทหารเรือ, ม.ป.ป.) อย่างไรก็ตาม ผู้บังคับบัญชาส่วนหนึ่งทั้งจากกองเรือ
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ยุทธการ และหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินได้สะท้อนข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับพฤติกรรมของนายทหาร
ผู้สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ ปีการศึกษา 2556 ว่านายทหารผู้สําเร็จการศึกษา  บางส่วนมี
ความเป็นส่วนตัวค่อนข้างสูง มีความมั่นใจในตนเองมากเกินไป และการมีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน   
ไม่ดี ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ถึงแม้ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นพฤติกรรมจากผู้สําเร็จการศึกษาเพียงส่วน
น้อย  แต่ก็อาจจะส่งผลทางลบต่อการปฏิบัติงานในภาพรวมของกองทัพเรือในอนาคตก็เป็นได้ ดังนั้น 
โรงเรียนนายเรือซึ่งเป็นหน่วยงานหลักและมีความสําคัญในกระบวนการหล่อหลอม ให้การอบรมสั่ง
สอนนายทหารผู้สําเร็จการศึกษาเหล่านั้นก่อนที่จะส่งมอบให้แก่หน่วยผู้ใช้ในกองทัพเรือ จะต้องมีส่วน
รับผิดชอบในการปลูก ังคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่นักเรียนนายเรือ โดยเฉพาะในเรื่องการมี
ปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานทั้งใน านะผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดต่อ  การปฏิบัติงานในอนาคต     
  

6.4 ศูนย์การประเมินทักษะชีวิตออนไลน์ (2017) ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสําคัญ
ในกระบวนการคัดเลือกพนักงานเข้าปฏิบัติงาน คือปัจจัยความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional 
Intelligence) ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่จะช่วยให้บุคคลสามารถปฏิบัติงานกับเพ่ือนร่วมงานที่แตกต่างกัน  
ด้านพฤติกรรม วัยวุฒิ และการปฏิสัมพันธ์ต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีข้อขัดแย้งระหว่าง
เพ่ือนร่วมงาน และยังเป็นคุณสมบัติที่มีความสําคัญต่อความเป็นผู้นํา (Leadership) และประสิทธิภาพ 
การทํางานเป็นทีม (Teamwork) ตามที่ Daisy Grewal and Heather A. Davidson (2008) ได้
กล่าวถึงความฉลาดทางอารมณ์ว่า บุคคลจะเป็นผู้ที่มีความฉลาดทางอารมณ์ได้นั้นจะต้อง
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ การรับรู้อารมณ์ของตนเอง (Perceiving Emotions) การรู้จักใช้
อารมณ์ของตนเอง (Using Emotions) ความเข้าใจอารมณ์ของตนเอง (Understanding Emotions) 
และการจัดการอารมณ์ของตนเอง (Management Emotions) วิธีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
ของตนเองที่สําคัญท่ีสุด คือ การเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) กับคนอื่น ๆ อย่างสม่ําเสมอ ดังนั้น
โรงเรียนนายเรือจะต้องปลูก ังและชี้แนะการปฏิบัติตัวแก่นักเรียนนายเรือเกี่ยวกับมารยาททางสังคม
และการวางตัวที่เหมาะสม ก่อนที่พวกเขาเหล่านั้นจะสําเร็จการศึกษาและไปปฏิบัติหน้าที่ตามหน่วย   
ต่าง ๆ ของกองทัพเรือ เพ่ือเป็นการลดช่องว่างและแก้ไขปัญหาดังที่กล่าวมาข้างต้น ดังนั้น จึงเป็น
หน้าที่ของหน่วยผู้ใช้ผลผลิตด้วยเช่นกันที่จะต้องกําหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมในการ
ปกครองบังคับบัญชานายทหารเหล่านั้น เพ่ือให้พวกเขาสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้อย่าง
สมบูรณ์แบบ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อกองทัพเรือต่อไป  
  

6.5 ผู้บังคับบัญชามีความพึงพอใจในคุณภาพผู้สําเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา 2556 ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม และด้านทักษะ
ทางวิชาชีพทหารเรือและภาวะผู้นําอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับผลการประเมินตนเองใน
ภาพรวมของผู้สําเร็จการศึกษา  ที่พบว่าผู้สําเร็จการศึกษามีความพึงพอใจในคุณภาพตนเองด้าน
ทักษะทางวิชาชีพทหารเรือและภาวะผู้นํา และด้านคุณธรรมและจริยธรรมอยู่ในระดับมากที่สุด
เช่นเดียวกัน แสดงให้เห็นถึงความสําเร็จของโรงเรียนนายเรือในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่
นักเรียนนายเรือได้ตามความมุ่งหวังของหลักสูตรการศึกษาโรงเรียนนายเรือ ที่ต้องการให้ผู้สําเร็จ
การศึกษามีความสามารถด้านทักษะวิชาชีพทหารเรือและด้านคุณลักษณะผู้นํา  สามารถสะท้อน    
อัตลักษณ์ของนักเรียนนายเรือ คือ สุภาพบุรุษ ผู้นํา เชี่ยวชาญวิชาชีพทหารเรือ และเอกลักษณ์ของ
โรงเรียนนายเรือ คือ สถาบันผลิตนายทหารสัญญาบัตรให้มีความเป็นผู้นําและเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
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ทหารเรือได้เป็นอย่างดี (โรงเรียนนายเรือ, 2558) อีกทั้งยังสอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้สําเร็จการศึกษาที่โรงเรียนนายเรือ  ที่ต้องการให้นายทหารที่สําเร็จการศึกษานั้นมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ได้แก่ ความรู้ทางวิชาการระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา ความรู้
ความสามารถในการเรือ การเดินเรือ และวิชาชีพทหารเรือ ความเป็นผู้นําทางทหาร ความมานะ
อุตสาหะ ความซื่อสัตย์สุจริต ความยุติธรรม รวมทั้ง มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ (โรงเรียนนายเรือ, 2554) ผลการวิจัย  ยังสอดคล้องกับสมรรถนะหลักของนายทหาร
เรือสหรัฐอเมริกาที่กําหนดสมรรถนะ 6 ประการ  ของนายทหารเรือสหรัฐอเมริกา ได้แก่ 1) การรู้จัก
บริบทและวัฒนธรรมของทหารเรือ 2) ความเป็นผู้นําและจริยธรรม 3) การรู้จักประวัติศาสตร์ทางเรือ
และอํานาจทางทะเล 4) ความรู้เกี่ยวโครงการและนโยบาย 5) ความรู้เกี่ยวกับหลักการพ้ืนฐานการรบ
ทางเรือ และ 6) ความเป็นชาวเรือและการนําเรือ (United States Naval Academy, 2016) และยัง
พบว่าทั้งหน่วยผู้ใช้ผลผลิตและผู้สําเร็จการศึกษาเอง  ต่างก็มีความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า 
สมรรถนะของผู้สําเร็จการศึกษาท่ีได้รับความพึงพอใจ 3  ลําดับสุดท้าย คือ ความสามารถในการเขียน
งานหนังสือราชการ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และความรู้ในวิชาชีพของตนเองตามพรรค -เหล่า แต่
ผลการประเมินทั้ง 3 สมรรถนะดังกล่าวโดยผู้บังคับบัญชาและนายทหารผู้สําเร็จการศึกษาเองก็มีค่า
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก อย่างไรก็ตามโรงเรียนนายเรือ ยังคงต้องให้ความสําคัญกับข้อมูล
สะท้อนกลับทั้ง 3 เรื่องดังกล่าว โดยเฉพาะสมรรถนะด้านวิชาชีพทหารเรือตามพรรค-เหล่า ของ
ผู้สําเร็จการศึกษาเพ่ือให้สามารถสะท้อนปรัชญาและวิสัยทัศน์ของโรงเรียนนายเรือที่ว่า “แหล่งผลิต
นายทหารเรืออันเป็นรากแก้วของกองทัพเรือ และโรงเรียนนายเรือ จะเป็นสถาบันผลิตนายทหารเรือที่
เป็นเลิศในภูมิภาคอาเซียน” ได้อย่างแท้จริง (โรงเรียนนายเรือ, 2558)  
  

6.6 คุณสมบัติของนายทหารผู้สําเร็จการศึกษาที่หน่วยผู้ใช้ต้องการในลําดับต้น ๆ คือ ความ
รอบรู้ด้านวิชาการท่ัวไปและวิชาชีพทหารเรือ โดยเฉพาะทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน 
ความรู้พื้นฐานในวิชาชีพของตนเอง ได้แก่ ความรู้พื้นฐานของทหารนาวิกโยธิน (การวางแผน การออก
คําสั่ง)  ความรู้เกี่ยวกับศูนย์ยุทธการ การอาวุธ และขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ คุณสมบัติ
ดังกล่าวสอดคล้องกับสมรรถนะหลักของนายทหารเรือสหรัฐอเมริกาที่ United States Naval 
Academy (2016) กําหนดไว้ว่านายทหารเรือจะต้องรู้จักบริบทและวัฒนธรรมของทหารเรือ รู้จัก
ประวัติศาสตร์ทางเรือและอํานาจทางทะเลความรู้เกี่ยวกับหลักการพ้ืนฐานการรบทางเรือ และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยการติดตามและประเมินผลนายทหารผู้สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ    
ปีการศึกษา 2555 ที่ผลการวิจัยพบว่า คุณสมบัติของผู้สําเร็จการศึกษาฯ ที่หน่วยผู้ใช้ต้องการ         
5 ลําดับแรก คือ ความรู้ทางวิชาการ/วิชาชีพทหารเรือ ความเป็นผู้นําทางทหาร/คุณลักษณะทาง
ทหารที่ดี ความรับผิดชอบ ความเคารพในระบบอาวุโส การรู้จักกาลเทศะ และระบบเกียรติศักดิ์ และ
ความขยันหมั่นเพียรและใฝุรู้ (โรงเรียนนายเรือ, 2559) และยังเป็นคุณสมบัติสําคัญที่กองเรือยุทธการ 
และหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินได้ให้ข้อมูลปูอนกลับแก่โรงเรียนนายเรือในระหว่างการเก็บข้อมูลด้วย
วิธีการสนทนากลุ่ม ความว่า “นายทหารผู้สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือพรรคนาวินมีความรู้
ด้านการเรือและเดินเรือดี แต่ยังต้องเพ่ิมเติมความรู้ในเรื่องศูนย์ยุทธการ และการอาวุธ ในส่วนของ
ผู้สําเร็จการศึกษาในพรรคนาวิกโยธินนั้นมีบุคลิกลักษณะทางทหารและภาวะผู้นําดีแต่ยังต้องเพ่ิมเติม
ในเรื่องความรู้และทักษะพ้ืนฐานในวิชาชีพของทหารนาวิกโยธิน” ซึ่งข้อมูลจากหน่วยผู้ใช้ดังกล่าวยัง
สอดคล้องกับข้อมูลที่ผู้สําเร็จการศึกษาพรรคนาวิกโยธินส่วนหนึ่งได้ให้ข้อเสนอแนะแก่ โรงเรียนนาย
เรือ คือ “ควรมุ่งเน้นไปที่การฝึกศึกษาวิชาชีพเฉพาะเหล่าให้มากที่สุด เนื่องจากการเรียน 4 ปี ทําให้มี
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ทหารเรือได้เป็นอย่างดี (โรงเรียนนายเรือ, 2558) อีกทั้งยังสอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้สําเร็จการศึกษาที่โรงเรียนนายเรือ  ที่ต้องการให้นายทหารที่สําเร็จการศึกษานั้นมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ได้แก่ ความรู้ทางวิชาการระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา ความรู้
ความสามารถในการเรือ การเดินเรือ และวิชาชีพทหารเรือ ความเป็นผู้นําทางทหาร ความมานะ
อุตสาหะ ความซื่อสัตย์สุจริต ความยุติธรรม รวมทั้ง มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ (โรงเรียนนายเรือ, 2554) ผลการวิจัย  ยังสอดคล้องกับสมรรถนะหลักของนายทหาร
เรือสหรัฐอเมริกาที่กําหนดสมรรถนะ 6 ประการ  ของนายทหารเรือสหรัฐอเมริกา ได้แก่ 1) การรู้จัก
บริบทและวัฒนธรรมของทหารเรือ 2) ความเป็นผู้นําและจริยธรรม 3) การรู้จักประวัติศาสตร์ทางเรือ
และอํานาจทางทะเล 4) ความรู้เกี่ยวโครงการและนโยบาย 5) ความรู้เกี่ยวกับหลักการพ้ืนฐานการรบ
ทางเรือ และ 6) ความเป็นชาวเรือและการนําเรือ (United States Naval Academy, 2016) และยัง
พบว่าทั้งหน่วยผู้ใช้ผลผลิตและผู้สําเร็จการศึกษาเอง  ต่างก็มีความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า 
สมรรถนะของผู้สําเร็จการศึกษาท่ีได้รับความพึงพอใจ 3  ลําดับสุดท้าย คือ ความสามารถในการเขียน
งานหนังสือราชการ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และความรู้ในวิชาชีพของตนเองตามพรรค -เหล่า แต่
ผลการประเมินทั้ง 3 สมรรถนะดังกล่าวโดยผู้บังคับบัญชาและนายทหารผู้สําเร็จการศึกษาเองก็มีค่า
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก อย่างไรก็ตามโรงเรียนนายเรือ ยังคงต้องให้ความสําคัญกับข้อมูล
สะท้อนกลับทั้ง 3 เรื่องดังกล่าว โดยเฉพาะสมรรถนะด้านวิชาชีพทหารเรือตามพรรค-เหล่า ของ
ผู้สําเร็จการศึกษาเพ่ือให้สามารถสะท้อนปรัชญาและวิสัยทัศน์ของโรงเรียนนายเรือที่ว่า “แหล่งผลิต
นายทหารเรืออันเป็นรากแก้วของกองทัพเรือ และโรงเรียนนายเรือ จะเป็นสถาบันผลิตนายทหารเรือที่
เป็นเลิศในภูมิภาคอาเซียน” ได้อย่างแท้จริง (โรงเรียนนายเรือ, 2558)  
  

6.6 คุณสมบัติของนายทหารผู้สําเร็จการศึกษาที่หน่วยผู้ใช้ต้องการในลําดับต้น ๆ คือ ความ
รอบรู้ด้านวิชาการทั่วไปและวิชาชีพทหารเรือ โดยเฉพาะทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน 
ความรู้พื้นฐานในวิชาชีพของตนเอง ได้แก่ ความรู้พื้นฐานของทหารนาวิกโยธิน (การวางแผน การออก
คําสั่ง)  ความรู้เกี่ยวกับศูนย์ยุทธการ การอาวุธ และขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ คุณสมบัติ
ดังกล่าวสอดคล้องกับสมรรถนะหลักของนายทหารเรือสหรัฐอเมริกาที่ United States Naval 
Academy (2016) กําหนดไว้ว่านายทหารเรือจะต้องรู้จักบริบทและวัฒนธรรมของทหารเรือ รู้จัก
ประวัติศาสตร์ทางเรือและอํานาจทางทะเลความรู้เกี่ยวกับหลักการพ้ืนฐานการรบทางเรือ และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยการติดตามและประเมินผลนายทหารผู้สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ    
ปีการศึกษา 2555 ที่ผลการวิจัยพบว่า คุณสมบัติของผู้สําเร็จการศึกษาฯ ที่หน่วยผู้ใช้ต้องการ         
5 ลําดับแรก คือ ความรู้ทางวิชาการ/วิชาชีพทหารเรือ ความเป็นผู้นําทางทหาร/คุณลักษณะทาง
ทหารที่ดี ความรับผิดชอบ ความเคารพในระบบอาวุโส การรู้จักกาลเทศะ และระบบเกียรติศักดิ์ และ
ความขยันหมั่นเพียรและใฝุรู้ (โรงเรียนนายเรือ, 2559) และยังเป็นคุณสมบัติสําคัญที่กองเรือยุทธการ 
และหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินได้ให้ข้อมูลปูอนกลับแก่โรงเรียนนายเรือในระหว่างการเก็บข้อมูลด้วย
วิธีการสนทนากลุ่ม ความว่า “นายทหารผู้สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือพรรคนาวินมีความรู้
ด้านการเรือและเดินเรือดี แต่ยังต้องเพ่ิมเติมความรู้ในเรื่องศูนย์ยุทธการ และการอาวุธ ในส่วนของ
ผู้สําเร็จการศึกษาในพรรคนาวิกโยธินนั้นมีบุคลิกลักษณะทางทหารและภาวะผู้นําดีแต่ยังต้องเพ่ิมเติม
ในเรื่องความรู้และทักษะพ้ืนฐานในวิชาชีพของทหารนาวิกโยธิน” ซึ่งข้อมูลจากหน่วยผู้ใช้ดังกล่าวยัง
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เวลาในการศึกษาวิชาเฉพาะของ พรรค -เหล่า น้อยมาก โดยเฉพาะพรรคนาวิกโยธิน จาก
ประสบการณ์ที่ผ่านมา พบว่า นายทหารที่จบการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือและเข้ารับการศึกษาใน
หลักสูตรชั้นนายเรือพรรคนาวิกโยธิน ไม่มีพ้ืนฐานในวิชาเฉพาะของทหารนาวิกโยธินเลย” เป็นไปได้ว่า
ในระหว่างการฝึกศึกษาที่โรงเรียนนายเรือนั้น นักเรียนนายเรือพรรคนาวิกโยธินได้รับการฝึกศึกษา
เกี่ยวกับวิชาชีพเฉพาะของทหารนาวิกโยธิน  ค่อนข้างน้อย กระบวนการฝึกศึกษาไม่สามารถแบ่งแยก
ความเป็นเฉพาะทางของทหารนาวิกโยธิน  ได้อย่างชัดเจน และการฝึกภาคปฏิบัติในวิชาชีพทหารเรือ
นั้นจะมุ่งเน้นการฝึกในเรื่องการนําเรือและเดินเรือเหมือนนักเรียนนายเรือพรรคนาวิน ดังนั้นผู้วิจัยมี
ข้อคิดเห็นว่า โรงเรียนนายเรือควรให้ความสําคัญในการปรับปรุ งกระบวนการฝึกและศึกษาของ
นักเรียนนายเรือพรรคนาวิกโยธินให้มีความเหมาะสม มีความเป็นเฉพาะทางของทหารนาวิกโยธินมาก
ขึ้น เพ่ือให้นายทหารผู้สําเร็จการศึกษา ในพรรคนาวิกโยธินมีความรู้ในวิชาทหารนาวิกโยธิน มี
บุคลิกภาพลักษณะท่าทางทหารที่ดี มีสมรรถนะขีดความสามารถเป็นผู้บังคับในหมวดปนเล็กได้อย่าง
สมบูรณ์แบบ 
 
7. ประโยชน๑ที่คาดวําจะได๎รับ 
 7.1 ผลการวิจัยที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนนายเรือ และเป็นแนวทางในการปรับปรุง 
กระบวนการเรียนการสอน การพัฒนาภาวะผู้นํา คุณธรรมจริยธรรม เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ    
ตามมาตรฐานของแต่ละสาขาวิชา ได้นายทหารสัญญาบัตรท่ีมีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
ทหารเรือ มคีวามเป็นผู้นํา มีความเข็มแข็งท้ังด้านร่างกายและจิตใจ ตรงตามวัตถุประสงค์การผลิตของ
โรงเรียนนายเรือ และตรงตามความต้องการของหน่วยผู้ใช้งานทั้งในและนอกกองทัพเรือ   
 7.2 ผลการวิจัยที่ได้เอ้ือประโยชน์แก่โรงเรียนนายเรือในด้านกลไกการประกันคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา  
 7.3 เป็นกรอบหรือช่องทางในการสื่อสาร การสร้างความเข้าใจและความมั่นใจในกลุ่มผู้ที่
เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องคุณภาพและสมรรถนะของนายทหารผู้สําเร็จการศึกษาจาก
โรงเรียนนายเรือตามมาตรฐานการศึกษาในแต่ละสาขาวิชา   
 7.4 ข้อมูลและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู้บังคับบัญชาจะเป็นประโยชน์ต่อนายทหารผู้สําเร็จ
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สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยผู้ใช้ผลผลิตต่อไป 
 
8. ข๎อเสนอแนะ 
 8.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้   

8.1.1 ด้านวิทยาการระดับอุดมศึกษา   
          โรงเรียนนายเรือควรเสริมความรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่ผู้สําเร็จ
การศึกษาแต่ละนายให้มีมาตรฐานที่ใกล้เคียงกัน โดยเฉพาะทักษะด้านการสื่อสาร ซึ่งผู้สําเร็จ
การศึกษาจากโรงเรียนนายเรือมีโอกาสค่อนข้างสูงที่จะต้องได้รับการมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้
ไปปฏิบัติหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษ เช่น ฝึกปฏิบัติการร่วมกับกองทัพต่างชาติ เป็นต้น  

8.1.2 ด้านวิชาชีพทหารเรือ  
   1) ควรวางแผนการฝึกศึกษาของนักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 5 ให้มีความเหมาะสม 
มากขึ้น เพ่ือให้นักเรียนนายเรือได้รับการฝึกวิชาชีพทหารเรือเฉพาะตามพรรค-เหล่าให้มากขึ้น เพ่ิม
การฝึกทักษะและการศึกษาดูงานวิชาชีพตามพรรคเหล่าของตนเอง โดยหัวข้อเรื่องที่โรงเรียนนายเรือ
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ควรให้ความสําคัญ ได้แก่ ศูนย์ยุทธการ ยุทธวิธีการรบในแต่ละสาขา การอาวุธ ความรู้พ้ืนฐานใน
วิชาชีพ ของทหารนาวิกโยธิน และความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ให้อํานาจทหารเรือในการปราบปราม
การกระทําผิด ยุทธศาสตร์เกี่ยวกับผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล เป็นต้น   
   2) เพ่ิมเนื้อหาเกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ (การเขียนหนังสือราชการ) 
ในหลักสูตรการศึกษาโรงเรียนนายเรือ หรือจัดอบรมเพ่ิมเติมภายหลังสําเร็จการศึกษา (ก่อนส่งมอบ
ผลผลิตให้กับหน่วยผู้ใช้) เพ่ือให้นายทหารผู้สําเร็จการศึกษามีความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณเบื้องต้น          

8.1.3 ด้านภาวะผู้นํา คุณธรรมและจริยธรรม   
   1)เน้นการพัฒนาทักษะด้านการปกครองบังคับบัญชาโดยการฝึกให้นักเรียน
นายเรือชั้นสูงมีโอกาสในการปกครองบังคับบัญชานักเรียนนายเรือชั้นต่ํามากขึ้น มีอํานาจตัดสินใจ
ด้านการปกครองบังคับบัญชา เพ่ือเป็นการฝึกทักษะการตัดสินใจ ฝึกภาวะผู้นําและความรับผิดชอบ 
ตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนนายเรือสําเร็จการศึกษาเป็นนายทหาร
สัญญาบัตรที่กล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าปฏิบัติ และกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องมากข้ึน    
    2) ปลูกฝังมารยาทในการเข้าสังคม การวางตัวที่เหมาะสมในฐานะการเป็น
ผู้นําและ ผู้ตามที่ดีในฐานะนายทหารสัญญาบัตรชั้นผู้น้อย โดยเฉพาะในเรื่องการมีนิสัยความเป็น
ส่วนตัวที่ค่อนสูง   
    3) เน้นการปลูกฝังความรักในสถาบันกองทัพเรือ อาชีพทหารเรือ โดยการ
ปลูกฝังให้นักเรียนนายเรือมีความเข้าใจในประวัติศาสตร์ทหารเรืออย่างลึกซึ้ง เพ่ือเป็นการเพ่ิมความ
รักและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการสร้างอุดมการณ์และทัศนคติที่ดีต่อการ
ปฏิบัติงาน   
    4) เน้นการปลูกฝังความรับผิดชอบและความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงาน 
การกํากับติดตามงาน รวมทั้งการรายงานผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ 
    5) เน้นการสร้างและพัฒนาบุคลิกลักษณะผู้นําทางทหารของนักเรียนนาย
เรือ โดยโรงเรียนนายเรือจะต้องให้ความสําคัญในการเคร่งครัดในการกํากับดูแลการปฏิบัติตนให้
ถูกต้อง  ตามระเบียบวินัยทหารของข้าราชการที่สังกัดโรงเรียนนายเรือ เพ่ือการเป็นแบบอย่างที่ดีแก่  
นักเรียนนายเรือต่อไป 
 8.2 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
  8.2.1) ควรเพ่ิมจํานวนกลุ่มตัวอย่างในขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพให้
ครอบคลุมหน่วยงานในกองทัพเรือที่มีผู้สําเร็จการศึกษาไปประจําการและเพ่ิมวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก
เข้าไป อีกข้ันตอนหนึ่งเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุม ชัดเจน และมีความน่าเชื่อมากขึ้น   
  8.2.2) ควรเพ่ิมการศึกษากับตัวแปรการวิจัยอ่ืน ๆ เพ่ือให้ได้ผลการวิจัย ที่หลากหลาย
มากขึ้น 
  8.2.3) ควรมีการเปรียบเทียบคุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษาโดยการจําแนกตาม
พรรคเหล่าต่าง ๆ เพ่ือให้ได้ผลการวิจัยที่หลากหลายมากขึ้น   
 
9. เอกสารอ๎างอิง 
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ, ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ. (ม.ป.ป.). คุณสมบัติของทหารเรือไทย. 

(ออนไลน์). สืบค้นจาก: http://www.tnssc.org/main/index.php/2016-02-20-02-40-11 
[12 มกราคม 2560] 
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บทคัดยํอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานวิจัยและหนังสือ
อ้างอิง ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีและเพ่ือหา
แนวทางการพัฒนาการให้บริการงานวิจัยและหนังสืออ้างอิงของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาที่
เรียนภาคปกติระดับปริญญาตรี นักศึกษาระดับปริญญาโท (ภาคเสาร์-อาทิตย์) และนักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก (ภาคเสาร์-อาทิตย์) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จํานวน 377 คน เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน   
 
ผลการวิจัยพบวํา 
 1. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานวิจัยและหนังสืออ้างอิง สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (=3.56) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านอาคารสถานที่ (=3.84) รองลงมา ด้าน
ทรัพยากรสารสนเทศ (=3.76) ด้านบุคลากร (=3.63) และ ด้านครุภัณฑ์(=3.54) ตามลําดับ ส่วนด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด คือ ด้านการบริการ (=3.03) 
          2. แนวทางการพัฒนาการให้บริการงานวิจัยและหนังสืออ้างอิงของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ด้านบุคลากรควรมีความกระตือรือร้นในการ
ให้บริการแก่ผู้มารับบริการให้มากขึ้นด้านทรัพยากรสารสนเทศ ควรจัดเก็บหนังสือ เข้าชั้นให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย ง่ายในการค้นหาและจัดวางให้ถูกหมวดหมู่ ด้านอาคารสถานที่ ควรให้เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบดูแลทําความสะอาดทุกวัน ห้องน้ําต้องปราศจากกลิ่นอับ และเหม็น ด้านครุภัณฑ์ควรมีการ
จัดให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ในการสืบค้นฐานข้อมูลหรือใช้อินเตอร์ในชั้นงานบริการงานวิจัยและหนังสือ
อ้างอิง และในด้านการบริการ ควรมีการเปลี่ยนกําหนดค่าปรับหนังสืออ้างอิงให้มีอัตราที่มากกว่า
หนังสือปกติ เพ่ือสามารถยืมหนังสืออ้างอิงออกข้างนอกได้ควรปิดตึกให้ตรงเวลาให้ผู้ใช้บริการออก
จากตึกหมดก่อนจึงทําการปิดประตู   
                  

ค าส าคัญ : ความพึงพอใจ; งานวิจัย; หนังสืออ้างอิง 

                                                   
1 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 
2 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 
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Abstract 

              This research aims to study the satisfaction of users of research services 
and reference books. Of the Office of Academic Resources and Information 
Technology Ubon Ratchathani Rajabhat University and to find ways to develop 
research services and reference books of Ubon Ratchathani Rajabhat University. The 
samples used in this study were students enrolled in the normal undergraduate 
level. Master student (Saturday - Sunday) and doctoral students (Saturday - Sunday) 
377 Ubon Ratchathani Rajabhat University. The instruments used in the research 
were statistical questionnaires used for data analysis, ie percentage, mean and 
standard deviation. 
              The research founding were as follows 
              1. Satisfaction of Research Users and Reference Books Office of Academic 
Resources and Information Technology Ubon Ratchathani Rajabhat University was at 
a high level (=3.56) On the other hand, it was found that the highest mean was the 
building side (= 3.84) Second, information resources (= 3.76) Personnel (= 3.63) And 
the equipment (= 3.54) Respectively, with the lowest mean of service (= 3.03) 
              2. Development Guidelines for Research Services and Reference Books of 
Ubon Ratchathani Rajabhat University Personnel should be more enthusiastic in 
providing services to the people in the field of information resources. Should store 
books arrange to order. Easy to find and organize Building site should be responsible 
for daily cleaning staff. The bathroom must be free of stale odors and should be 
equipped with a computer to search the database or use the internet in the research 
and reference books. And in service the reference fee should be changed to a rate 
higher than the regular book. In order to borrow a reference book, it is advisable to 
close the building on time to let the user leave the building before closing the door. 

Keywords : Satisfaction/ Research/ Reference Books 
 

บทน า 

              พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ให้
ความหมายไว้ว่า “การศึกษา” หมายความถึงกระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคล
และสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้การ กอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโ ลง
ความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้
และปจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (กรมวิชาการ, 2545 : 4)  
              การศึกษาจึงเน้นหนักไปในทางพัฒนาความเจริญของแต่ละบุคคลตามความสนใจ ความ
ถนดัและความต้อง เพื่อความเจริญก้าวหน้าของแต่ละบุคคล อุปกรณ์สําคัญที่จะช่วยพัฒนาการศึกษา
และการเรียนการสอน เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์แก่บุคคลอย่างสมบูรณ์ คือ สํานักวิทยบริการ      
และเทคโนโลยีสารสนเทศหรือที่เรียกว่าห้องสมุดเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีภารกิจสําคัญในมหาวิทยาลัย
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ราชภัฏ คือ เป็นแหล่งจัดหา จัดเก็บและรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ในสาขาวิชาที่
จัดให้มีการเรียนการสอนและการศึกษาวิจัยในมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบและเพ่ือให้บริการแก่
นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ รวมทั้งบุคคลทั่วไป เนื่องจากสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศมีบทบาทในการสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยดังกล่าวแล้ว และปัจจุบันมี
สื่อต่าง ๆ เป็นจํานวนมาก ประกอบด้วยสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังนั้นห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ยังมีบทบาทสําคัญอันที่จะส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจหลักที่สําคัญ ทั้ง 4 ประการของมหาวิทยาลัย 
คือ การเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการชุมชน และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เนื่องจาก
ห้องสมุดเป็นแหล่งจัดหาและรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบเข้ามาให้บริการให้ทันสมัยและ
ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ ตลอดจนการจัดการบริหารและดําเนินงานในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
งานด้านการบริหาร งานเทคนิคและงานบริการ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และหลักสูตรการเรียน
การสอน การวิจัยและกิจกรรมอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัย (ไพฑูรย์   สินลารัตน์, 2543 : 7) 
                 งานวิจัยและหนังสืออ้างอิงสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี มีการให้บริการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ มีทั้งงานวิจัยระดับปริญญาตรี 
ปริญญาโท และปริญญาเอก และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นการให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ ในรูป
รูปแบบสืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full text) และให้บริการทางเทคโนโลยีการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษา
อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยโดยเริ่มใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 จนถึงปัจจุบัน 
การให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ของงานวิจัยนั้นเป็นการให้บริการตามโครงการบริการฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการสืบค้น ซึ่งเป็นกิจกรรมการให้บริการหนึ่งภายใต้โครงการ ThaiLIS ซึ่งเป็น
เครือข่ายความร่วมมือพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยและเป็นความร่วมมือระหว่าง 
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย / สถาบันอุดมศึกษาทั้ง 24 แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แห่งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง มหาวิทยาลัยสงฆ์ 2 แห่ง และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเพ่ือให้มีการใช้
ฐานข้อมูลออนไลน์ร่วมกัน และยังเป็นการประหยัดงบประมาณ และก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยจะต้องเสนอรายชื่อฐานข้อมูลมาไว้ให้บริการ ใน
ส่วนหนังสืออ้างอิงของสํานักวิทยบริการฯ มีหนังสืออ้างอิงที่เป็นทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยและรวมไป
ถึงพจนานุกรมต่างทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและสารานุกรม (ข้อมูลจาก : สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2556 : 1) 
              ดังนั้นจึงทําให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานวิจัยและ
หนังสืออ้างอิง ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  
โดยศึกษากลุ่มผู้ใช้นักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาระดับปริญญาโท และนักศึกษาระดับปริญญา
เอก ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความต้องการสารสนเทศที่มีความทันสมัยถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในการศึกษาค้นคว้าและการทําวิจัย ซึ่งผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
ใด ผลที่ได้รับจากการวิจัยนี้จะใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของงานวิจัย
และหนังสืออ้างอิง ในด้านต่าง ๆ ให้ดีขึ้นเพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกรวดเร็วในการมาใช้
บริการ ของงานวิจัยและหนังสืออ้างอิงและเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจในงานวิจัยและหนังสืออ้างอิง 
สํานักวิทยบริการฯ มากที่สุด รวมถึงเพ่ือให้งานวิจัยและหนังสืออ้างอิงเป็นศูนย์กลางในการศึกษา
ค้นคว้าของผู้ใช้บริการอย่างแท้จริง 
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ราชภัฏ คือ เป็นแหล่งจัดหา จัดเก็บและรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ในสาขาวิชาที่
จัดให้มีการเรียนการสอนและการศึกษาวิจัยในมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบและเพ่ือให้บริการแก่
นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ รวมทั้งบุคคลทั่วไป เนื่องจากสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศมีบทบาทในการสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยดังกล่าวแล้ว และปัจจุบันมี
สื่อต่าง ๆ เป็นจํานวนมาก ประกอบด้วยสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังนั้นห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ยังมีบทบาทสําคัญอันที่จะส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจหลักที่สําคัญ ทั้ง 4 ประการของมหาวิทยาลัย 
คือ การเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการชุมชน และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เนื่องจาก
ห้องสมุดเป็นแหล่งจัดหาและรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบเข้ามาให้บริการให้ทันสมัยและ
ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ ตลอดจนการจัดการบริหารและดําเนินงานในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
งานด้านการบริหาร งานเทคนิคและงานบริการ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และหลักสูตรการเรียน
การสอน การวิจัยและกิจกรรมอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัย (ไพฑูรย์   สินลารัตน์, 2543 : 7) 
                 งานวิจัยและหนังสืออ้างอิงสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี มีการให้บริการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ มีทั้งงานวิจัยระดับปริญญาตรี 
ปริญญาโท และปริญญาเอก และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นการให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ ในรูป
รูปแบบสืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full text) และให้บริการทางเทคโนโลยีการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษา
อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยโดยเริ่มใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 จนถึงปัจจุบัน 
การให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ของงานวิจัยนั้นเป็นการให้บริการตามโครงการบริการฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการสืบค้น ซึ่งเป็นกิจกรรมการให้บริการหนึ่งภายใต้โครงการ ThaiLIS ซึ่งเป็น
เครือข่ายความร่วมมือพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยและเป็นความร่วมมือระหว่าง 
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย / สถาบันอุดมศึกษาทั้ง 24 แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แห่งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง มหาวิทยาลัยสงฆ์ 2 แห่ง และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเพ่ือให้มีการใช้
ฐานข้อมูลออนไลน์ร่วมกัน และยังเป็นการประหยัดงบประมาณ และก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยจะต้องเสนอรายชื่อฐานข้อมูลมาไว้ให้บริการ ใน
ส่วนหนังสืออ้างอิงของสํานักวิทยบริการฯ มีหนังสืออ้างอิงที่เป็นทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยและรวมไป
ถึงพจนานุกรมต่างทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและสารานุกรม (ข้อมูลจาก : สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2556 : 1) 
              ดังนั้นจึงทําให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานวิจัยและ
หนังสืออ้างอิง ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  
โดยศึกษากลุ่มผู้ใช้นักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาระดับปริญญาโท และนักศึกษาระดับปริญญา
เอก ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความต้องการสารสนเทศที่มีความทันสมัยถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในการศึกษาค้นคว้าและการทําวิจัย ซึ่งผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
ใด ผลที่ได้รับจากการวิจัยนี้จะใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของงานวิจัย
และหนังสืออ้างอิง ในด้านต่าง ๆ ให้ดีขึ้นเพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกรวดเร็วในการมาใช้
บริการ ของงานวิจัยและหนังสืออ้างอิงและเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจในงานวิจัยและหนังสืออ้างอิง 
สํานักวิทยบริการฯ มากที่สุด รวมถึงเพ่ือให้งานวิจัยและหนังสืออ้างอิงเป็นศูนย์กลางในการศึกษา
ค้นคว้าของผู้ใช้บริการอย่างแท้จริง 
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วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 

 
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานวิจัยและหนังสืออ้างอิง ของสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 2. เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาการให้บริการงานวิจัยและหนังสืออ้างอิงของสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานวิจัยและหนังสืออ้างอิง ของ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
             ประชากร 
             ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาที่เรียนภาคปกติระดับปริญญาตรี จํานวน 
18 891 คน  นักศึกษาระดับปริญญาโท (ภาคเสาร์-อาทิตย์) จํานวน  2 150 คนและนักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก (ภาคเสาร์-อาทิตย์) จํานวน 650 คน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รวมทั้งสิ้น 
จํานวน  21 661 คน  (ข้อมูลจาก : สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556)  
 
กลุํมตัวอยําง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาที่เรียนภาคปกติระดับปริญญาตรี นักศึกษา
ระดับปริญญาโท (ภาคเสาร์-อาทิตย์) และนักศึกษาปริญญาเอก (ภาคเสาร์-อาทิตย์) ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี จํานวน 377 คน กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ Krejcie and 
Morgan และใช้วิธีสุ่มแบบบังเอิญ 
 
ขอบเขตด๎านเนื้อหา 
  ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานวิจัยและหนังสืออ้างอิง 
ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ตามแนวคิดของ
ประทีป จรัสรุ่งรวีวร (2542: 12-19) ใน 5 ด้าน ดังนี้ 
              1. ด้านบุคลากร 
              2. ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 
              3. ด้านอาคารสถานที่ 
              4. ด้านครุภัณฑ์ 
              5. ด้านการบริการ 
              ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 
              ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี 
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วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 

นิยามศัพท๑เฉพาะ 
  เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันและตรงตามจุดมุ่งหมายของการวิจัยในครั้งนี้ จึงได้นิยาม 
คําศัพท์ ดังนี้คือ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หมายถึง มหาวิทยาลัยของรัฐในสังกัด สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  
  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง หน่วยงานที่เทียบเท่าคณะมีหน้าที่
ให้บริการสื่อสารสนเทศและระบบเครือข่าย ในการส่งเสริมบริการทางวิชาการที่สอดคล้องกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย ตามหลักสูตรที่เปิดสอน ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
  ความพึงพอใจของผู๎ใช๎บริการงานวิจัยและหนังสืออ๎างอิง  หมายถึง ความรู้สึกของ
ผู้ใช้บริการที่มีต่อผู้ให้บริการหนังสือวิจัยและหนังสืออ้างอิง ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในการใช้บริการต่าง ๆ ของงานวิจัยและหนังสืออ้างอิง 
  ผู๎ใช๎บริการ หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรีของ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
  นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาที่เรียนภาคปกติระดับปริญญาตรี นักศึกษาระดับปริญญาโท 
(ภาคเสาร์-อาทิตย์) และนักศึกษาปริญญาเอก (ภาคเสาร์ -อาทิตย์) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี 
  บุคลากร หมายถึง ผู้ที่ทําหน้าที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการงานวิจัยและหนังสืออ้างอิง เป็นผู้
ที่มีความรู้ความสามารถมีทักษะในการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ และเป็นบุคลากรของสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
  ทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง สื่อความรู้ที่ห้องสมุดจัดหามา เพ่ือช่วยเสริมการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ประกอบด้วยวัสดุตีพิมพ์ ได้แก่ หนังสืออ้างอิง วารสารวิชาการ ปริญญานิพนธ์ /วิทยานิพนธ์ 
ดุษฎีนิพนธ์ บทความวิชาการ เป็นต้น และวัสดุไม่ตีพิมพ์ ได้แก่ โสตทัศนวัสดุ ฐานข้อมูลออนไลน์ 
ฐานข้อมูลซีดีรอม เป็นต้น ที่จัดไว้บริการสําหรับผู้ใช้บริการ และเป็นทรัพยากรสารสนเทศของสานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
  อาคารสถานที่ หมายถึง สถานที่ตั้งอยู่ในที่ปราศจากเสียงรบกวนต่างๆ อากาศและแสง
สว่างเพียงพอ ลักษณะอาคารคํานึงถึงประโยชน์ใช้สอย ความปลอดภัย ความสะดวกสบายความ
สวยงาม ความสะอาดเรียบร้อย รวมทั้งมีการตกแต่งเพ่ือสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้มีความร่มรื่นทั้ง
บริเวณภายในและบริเวณภายนอกรอบ ๆ และเป็นอาคารของ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
  ครุภัณฑ๑ หมายถึง เครื่องประกอบที่จําเป็นในการอานวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ 
ได้แก่ ชั้นหนังสือ ชั้นวาง เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ โต๊ะ เก้าอ้ี และเป็นครุภัณฑ์ของสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
  บริการ หมายถึง สิ่งที่สํานักวิทยบริการฯจัดไว้เพ่ือให้บริการ สนองความต้องการของ
ผู้ใช้บริการในด้านหนังสืองานวิจัย หนังสืออ้างอง และ สิ่งพิมพ์และวัสดุอ่ืนๆ ที่สํานักฯได้เก็บรวบรวม
ไว้ ตลอดจนการอํานวยความสะดวก  การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ใช้เข้าใช้บริการ และเป็น
การสร้างนิสัยรักการอ่าน  
  แนวทางการพัฒนา หมายถึง  แนวทางการพัฒนาการให้บริการงานวิจัยและหนังสืออ้างอิง
ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน 5 ด้าน ได้แก่  1) ด้านบุคลากร 2) ด้านทรัพยากร
สารสนเทศ 3) ด้านอาคารสถานที่ 4) ด้านครุภัณฑ์ และ5) ด้านบริการ 
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วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 

นิยามศัพท๑เฉพาะ 
  เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันและตรงตามจุดมุ่งหมายของการวิจัยในครั้งนี้ จึงได้นิยาม 
คําศัพท์ ดังนี้คือ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หมายถึง มหาวิทยาลัยของรัฐในสังกัด สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  
  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง หน่วยงานที่เทียบเท่าคณะมีหน้าที่
ให้บริการสื่อสารสนเทศและระบบเครือข่าย ในการส่งเสริมบริการทางวิชาการที่สอดคล้องกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย ตามหลักสูตรที่เปิดสอน ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
  ความพึงพอใจของผู๎ใช๎บริการงานวิจัยและหนังสืออ๎างอิง  หมายถึง ความรู้สึกของ
ผู้ใช้บริการที่มีต่อผู้ให้บริการหนังสือวิจัยและหนังสืออ้างอิง ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในการใช้บริการต่าง ๆ ของงานวิจัยและหนังสืออ้างอิง 
  ผู๎ใช๎บริการ หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรีของ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
  นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาที่เรียนภาคปกติระดับปริญญาตรี นักศึกษาระดับปริญญาโท 
(ภาคเสาร์-อาทิตย์) และนักศึกษาปริญญาเอก (ภาคเสาร์ -อาทิตย์) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี 
  บุคลากร หมายถึง ผู้ที่ทําหน้าที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการงานวิจัยและหนังสืออ้างอิง เป็นผู้
ที่มีความรู้ความสามารถมีทักษะในการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ และเป็นบุคลากรของสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
  ทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง สื่อความรู้ที่ห้องสมุดจัดหามา เพ่ือช่วยเสริมการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ประกอบด้วยวัสดุตีพิมพ์ ได้แก่ หนังสืออ้างอิง วารสารวิชาการ ปริญญานิพนธ์ /วิทยานิพนธ์ 
ดุษฎีนิพนธ์ บทความวิชาการ เป็นต้น และวัสดุไม่ตีพิมพ์ ได้แก่ โสตทัศนวัสดุ ฐานข้อมูลออนไลน์ 
ฐานข้อมูลซีดีรอม เป็นต้น ที่จัดไว้บริการสําหรับผู้ใช้บริการ และเป็นทรัพยากรสารสนเทศของสานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
  อาคารสถานที่ หมายถึง สถานที่ตั้งอยู่ในที่ปราศจากเสียงรบกวนต่างๆ อากาศและแสง
สว่างเพียงพอ ลักษณะอาคารคํานึงถึงประโยชน์ใช้สอย ความปลอดภัย ความสะดวกสบายความ
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 เครื่องมือที่ใช๎ในการเกบรวบรวมข๎อมูล 
           1)  แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานวิจัยและหนังสืออ้างอิง ของ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี แบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
ดังนี้ 
                  ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
                  ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานวิจัยและหนังสือ
อ้างอิง ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จํานวน  
ข้อ ลักษณะของแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ  
   5 หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
   4 หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
   3 หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
   2   หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
   1   หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
โดยความหมายของค่าคะแนนใช้เกณฑ์ (บุญชุม  ศรีสะอาด, 2545  1 2-1 3) ดังนี้ 
        
  4 51 – 5  หมายถึง  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
  3 51 – 4 5  หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก  
  2 51 – 3 5  หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
  1 51 – 2 5  หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อย 
  1  – 1 5  หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
                  ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการ
ให้บริการงานวิจัยและหนังสืออ้างอิงของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี 
 การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของงานวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัย            
สร้างข้ึน โดยดําเนินการสร้างตามข้ันตอน ดังนี้ 
 1.การสร้างแบบสอบถาม  มีขั้นตอนการสร้าง  ดังนี้ 
                     1 1 ศึกษาท ษฎี เอกสาร ตาราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ ที่มีต่อสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                     1 2 สร้างแบบสอบถามตามกรอบที่กําหนด โดยกําหนดรูปแบบของแบบสอบถาม 
ให้ตรงตามกรอบแนวคิดและวัตถุประสงค์ของงานวิจัยสร้างแบบสอบถามแล้วนําเสนอ คณะกรรมการ
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของข้อคําถามในการให้ข้อเสนอแนะและสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไข 
  1 3 จากนั้นนําแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยมีผู้เชี่ยวชาญ 
 2  นําเครื่องมือที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม (Content 
Validity) โดยการคํานวณหาค่าความสอดคล้องของข้อคําถาม ( IOC) และเลือกข้อที่มีค่าได้ค่า IOC 
ตั้งแต่ 5  ขึ้นไป ถือว่าเป็นข้อคําถามท่ีใช้ได้ 
 3  แบบสอบถามที่ได้จากการปรับปรุงแก้ไขของผู้เชี่ยวชาญเสนอคณะกรรมการควบคุมการ
ค้นคว้าอิสระตรวจสอบ แล้วนําไปทดลองใช้ (Try out) กับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ระดับ
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ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 

ปริญญาโท และระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 30 คน 
จากนั้นนํามาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ ด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Alpha Coefficient) ตามวิธีของ Cronbach ได้คา่ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เท่ากับ 0.96 
 4. หลังจากการตรวจสอบและทดลองใช้เครื่องมือในการวิจัยแล้ว นํามาปรับปรุง แก้ไข จึง
จัดพิมพ์เป็นแบบสอบถามที่สมบูรณ์เพ่ือนําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างเพ่ือทําการ
วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป    
 
การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
 ผู้ศึกษามีข้ันตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
                   1. ผู้วิจัยและคณะผู้จัดทําขอหนังสือจากสํานักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี เ พ่ือขออนุญาตและขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลการวิจัย เสนออธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
                   2. ผู้วิจัยและคณะผู้จัดทําได้นําแบบสอบถาม ไปเก็บข้อมูลด้วยตนเองโดย ผู้ศึกษา
ติดตามขอรับแบบสอบถามด้วยตนเอง 
                   3. ผู้วิจัยและคณะผู้จัดทําตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแล้วนําข้อมูลที่ได้
ไปวิเคราะห์ด้วยวิธี การทางสถิติ 
 
การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการ
งานวิจัยและหนังสืออ้างอิงของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี  โดยใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1.1  ร้อยละ (Percentage) ใช้สูตรดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด 2545 : 101) 
 

            p   =   n
f

x  100 
 
        เมื่อ  p แทน ค่าร้อยละ 

   f  แทน ความถี่ท่ีต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ 
   n     แทน  จํานวนกลุ่มตัวอย่าง  
 
  1.2  ค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้สูตรดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด 2545 : 102) 
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   n  แทน      จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 
  1.3  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้สูตรดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด 2545 : 10 ) 
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    n  แทน จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 
 
ร ลการวิ  

 การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานวิจัยและหนังสืออ้างอิง ของสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สรุปได้ดังนี้ 
  1. ผู้ใช้บริการงานวิจัยและหนังสืออ้างอิงของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จํานวน 3  คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 236 คน   
มีอายุระหว่าง 21–25 ปี จํานวน 132 คน มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 329 คน   และกําลัง
ศึกษาในคณะครุศาสตร์ จํานวน 66 คน   

  2. ข้อมูลความถี่การใช้บริการงานวิจัยและหนังสืออ้างอิงของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พบว่า ส่วนใหญ่ใช้บริการงานวิจัยและ
หนังสืออ้างอิง 1 วัน ส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาเฉลี่ยการเข้าใช้บริการ 1-2 ชั่วโมง ส่วนใหญ่ใช้บริการช่วง
เช้า (0 .30– 12.00) ส่วนใหญ่เป็นสถานที่บริการใช้อินเตอร์เน็ต และ ส่วนใหญ่เข้าใช้บริการหมวด 
500  
           3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานวิจัยและหนังสืออ้างอิง ของสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นรายข้อรายด้าน ภาพรวม
ทุกด้าน มีดังนี ้
                  3.1 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานวิจัยและหนังสืออ้างอิง โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก ( 3.56) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านอาคารสถานที่( X

3. 4) รองลงมา ด้านทรัพยากรสารสนเทศ ( X  3. 6) ด้านบุคลากร ( X 3.63) และ ด้าน
ครุภัณ ์ ( X  3.54) ตามลําดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด คือ ด้านการบริการ ( X 3.03) 
                  3.2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานวิจัยและหนังสืออ้างอิง ของสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ด้านบุคลากร โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ( X 3.63) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ แต่งกายสุภาพ
เรียบร้อยมีความเหมาะสม ( X 3. 3) รองลงมา พูดจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส ( X  3. ) และ
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สามารถให้คําแนะนําเกี่ยวกับการใช้บริการได้อย่างถูกต้อง ( X =3.73 ) ตามลําดับ  ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ําสุด ได้แก่ เอาใจใส่และเต็มใจในการให้บริการเอาใจใส่และเต็มใจในการให้บริการ            
( X  =3.15)  
  3.3 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานวิจัยและหนังสืออ้างอิง ของสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ด้านทรัพยากรสารสนเทศ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ( X =3.76) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด มีจํานวนวัสดุ
ตีพิมพ์ตรงกับความต้องการ เช่น หนังสือ ตํารา งานวิจัย วิทยานิพนธ์ และหนังสืออ้างอิง เป็นต้น       
( X =4.38) รองลงมา มีทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยู่ตรงกับความต้องการ ( X =4.23) และมีความ
หลากหลายและความทันสมัยของทรัพยากรสารสนเทศ เช่ น หนังสือวิจัยและหนังสืออ้างอิง            
( X =4.17) ตามลําดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด ได้แก่ ระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจาก
ฐานข้อมูลที่เพียงพอและสะดวกต่อการเข้าถึงการใช้บริการ ( X =3.21) 
                   3.4 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานวิจัยและหนังสืออ้างอิง ของสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ด้านอาคารสถานที่โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( X  =3.84) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ตั้งอยู่ใน
พ้ืนที่ที่สะดวกในการไปใช้บริการ ( X =4.47) รองลงมา ความเงียบสงบ ปราศจากเสียงรบกวนภายใน
และความเหมาะสมของอุณหภูมิภายใน ( X =4.44) และความเพียงพอของแสงสว่างภายในและการ
จัดพื้นที่บริการให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ( X  =4.39 ) ตามลําดับ  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ําสุด ได้แก่ ความสะอาดของห้องน้ําภายใน ( X  =2.31 )  
                   3.5 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานวิจัยและหนังสืออ้างอิง ของสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ด้านครุภัณฑ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ( X  =3.54) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความเพียงพอของ
โต๊ะ-เก้าอ้ี สาหรับนั่งอ่านหนังสือและค้นคว้าเดี่ยว ( X =4.48) รองลงมา มีโต๊ะ- เก้าอ้ีอยู่ในสภาพที่ใช้
งานได้แบบคงทน ( X =4.46) และความเพียงพอของโต๊ะ-เก้าอ้ี สาหรับนั่งอ่านหนังสือและค้นคว้าเป็น
กลุ่ม  ( X =4.37 ) ตามลําดับ  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด ได้แก่ การจัดให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ในการ
ใช้บริการอินเทอร์เน็ต ( X  =1.47 ) 
                   3.6 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานวิจัยแลหนังสืออ้างอิง ของสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัอุบลราชธานี ด้านการบริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( X =3.03) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การยืมหนังสือ
วิจัยมีความสะดวกรวดเร็ว ( X  =4.32) รองลงมา การให้บริการข้อมูล/ฐานข้อมูลออนไลน์ สะดวก 
รวดเร็ว ( X =3.96) และความเหมาะสมของอัตราค่าปรับของหนังสือที่เกินกําหนดเวลา  ( X =3.43 )  
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด ได้แก่ การยืมหนังสืออ้างอิง ( X =1.43 )  
              2. แนวทางการพัฒนาการให้บริการงานวิจัยและหนังสืออ้างอิงของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สรปุผลได้ดังนี้ 
  2.1 ด้านบุคลากร ควรพัฒนาดังนี้ 1) ควรเอาใจใส่และให้คําปรึกษาผู้ใช้บริการให้มากขึ้น 
และ 2) ควรมีความกระตือรือร้นในการให้บริการแก่ผู้มารับบริการให้มากขึ้น   ในด้านทรัพยากร
สารสนเทศ ควรพัฒนาดังนี้ 1) หนังสือที่อยู่บนชั้นวางมีการสลับเลขหมวดหมู่ ทําให้ผู้ใช้บริการค้นหา
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สามารถให้คําแนะนําเกี่ยวกับการใช้บริการได้อย่างถูกต้อง ( X =3.73 ) ตามลําดับ  ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ําสุด ได้แก่ เอาใจใส่และเต็มใจในการให้บริการเอาใจใส่และเต็มใจในการให้บริการ            
( X  =3.15)  
  3.3 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานวิจัยและหนังสืออ้างอิง ของสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ด้านทรัพยากรสารสนเทศ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ( X =3.76) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด มีจํานวนวัสดุ
ตีพิมพ์ตรงกับความต้องการ เช่น หนังสือ ตํารา งานวิจัย วิทยานิพนธ์ และหนังสืออ้างอิง เป็นต้น       
( X =4.38) รองลงมา มีทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยู่ตรงกับความต้องการ ( X =4.23) และมีความ
หลากหลายและความทันสมัยของทรัพยากรสารสนเทศ เช่ น หนังสือวิจัยและหนังสืออ้างอิง            
( X =4.17) ตามลําดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด ได้แก่ ระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจาก
ฐานข้อมูลที่เพียงพอและสะดวกต่อการเข้าถึงการใช้บริการ ( X =3.21) 
                   3.4 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานวิจัยและหนังสืออ้างอิง ของสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ด้านอาคารสถานที่โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( X  =3.84) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ตั้งอยู่ใน
พ้ืนที่ที่สะดวกในการไปใช้บริการ ( X =4.47) รองลงมา ความเงียบสงบ ปราศจากเสียงรบกวนภายใน
และความเหมาะสมของอุณหภูมิภายใน ( X =4.44) และความเพียงพอของแสงสว่างภายในและการ
จัดพื้นที่บริการให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ( X  =4.39 ) ตามลําดับ  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ําสุด ได้แก่ ความสะอาดของห้องน้ําภายใน ( X  =2.31 )  
                   3.5 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานวิจัยและหนังสืออ้างอิง ของสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ด้านครุภัณฑ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ( X  =3.54) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความเพียงพอของ
โต๊ะ-เก้าอ้ี สาหรับนั่งอ่านหนังสือและค้นคว้าเดี่ยว ( X =4.48) รองลงมา มีโต๊ะ- เก้าอ้ีอยู่ในสภาพที่ใช้
งานได้แบบคงทน ( X =4.46) และความเพียงพอของโต๊ะ-เก้าอ้ี สาหรับนั่งอ่านหนังสือและค้นคว้าเป็น
กลุ่ม  ( X =4.37 ) ตามลําดับ  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด ได้แก่ การจัดให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ในการ
ใช้บริการอินเทอร์เน็ต ( X  =1.47 ) 
                   3.6 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานวิจัยแลหนังสืออ้างอิง ของสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัอุบลราชธานี ด้านการบริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( X =3.03) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การยืมหนังสือ
วิจัยมีความสะดวกรวดเร็ว ( X  =4.32) รองลงมา การให้บริการข้อมูล/ฐานข้อมูลออนไลน์ สะดวก 
รวดเร็ว ( X =3.96) และความเหมาะสมของอัตราค่าปรับของหนังสือที่เกินกําหนดเวลา  ( X =3.43 )  
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด ได้แก่ การยืมหนังสืออ้างอิง ( X =1.43 )  
              2. แนวทางการพัฒนาการให้บริการงานวิจัยและหนังสืออ้างอิงของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สรปุผลได้ดังนี้ 
  2.1 ด้านบุคลากร ควรพัฒนาดังนี้ 1) ควรเอาใจใส่และให้คําปรึกษาผู้ใช้บริการให้มากขึ้น 
และ 2) ควรมีความกระตือรือร้นในการให้บริการแก่ผู้มารับบริการให้มากขึ้น   ในด้านทรัพยากร
สารสนเทศ ควรพัฒนาดังนี้ 1) หนังสือที่อยู่บนชั้นวางมีการสลับเลขหมวดหมู่ ทําให้ผู้ใช้บริการค้นหา
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ไม่เจอตามชั้น ดังนั้น ควรจะต้องมีการจัดเก็บหนังสือ เข้าชั้นให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ง่ายในการ
ค้นหาและจัดวางให้ถูกหมวดหมู่ และ 2) ควรมีการจัดหาหนังสือใหม่  บริการอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือ
ดึงดูดความสนใจของผู้ใช้บริการ  
  2.2 ด้านอาคารสถานที่ ควรพัฒนาดังนี้ 1) ห้องน้ําภายในอาคารมีความสกปรก และมีกลิ่น
อับ ดังนั้นควรให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลทําความสะอาดทุกวัน ห้องน้ําต้องปราศจากกลิ่นอับ และ
เหม็นและ 2) การจัดพ้ืนที่สําหรับจัดเก็บสัมภาระของผู้ใช้บริการไม่มีความปลอดภัย ดังนั้นควรมีปาย
บอกผู้ใช้บริการให้ระวังสิ่งของที่มีค่าให้เก็บไว้กับตัวเอง   
  2.3 ด้านครุภัณฑ์ ควรพัฒนาดังนี้ 1) จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ ในการสืบค้นข้อมูล มี
จํานวนน้อย ดังนั้นควรมีการจัดให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ในการสืบค้นฐานข้อมูลสารสนเทศในชั้นเพ่ิม
มากขึ้น  2) สั าณ Wi-Fi ขาด  หาย  หรือไม่มีการเชื่อมต่อในบางจุด ที่อยู่ในห้องสมุด ดังนั้น 
ควรมีการติดตั้งสายสั าณบริการ Wi-Fi ภายในห้องสมุดเป็นไปอย่างอย่างทั่วถึงและเพียงพอ มีการ
ปล่อยสั าณ Wi-Fi อย่างทั่วถึง ในบริเวณสํานักวิทยบริการ  เพ่ือการให้ผู้ใช้บริการได้เข้าถึงข้อมูล
สารสนเทศ และ 3) การจัดให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตไม่มีในชั้น ดังนั้นควรมี
เครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้บริการอินเตอร์ ในส่วนที่เป็นของการบริการงานหนังสือวิจัยและหนังสือ
อ้างอิง เพ่ือดึงดูดผู้ใช้บริการมาใช้บริการให้มากข้ึน  
  2.4 ด้านการบริการ ควรพัฒนาดังนี้ 1) หนังสืออ้างอิงไม่สามารถยืมได้ ดังนั้นควรมีการ
เปลี่ยนกําหนดค่าปรับหนังสืออ้างอิงให้มีอัตราที่มากกว่าหนังสือปกติ เพ่ือสามารถยืมหนังสืออ้างอิง
ออกข้างนอกได้  2) อัตราค่าปรับหนังสือต่อเล่ม ที่ส่งช้า หรือเกินกําหนดยืม ดังนั้นควรมีการทําความ
เข้ากับผู้ใช้บริการ โดยยึดหลักปฏิบัติตามกฎระเบียบ โดยที่ผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่มีความเข้าใจ
ตรงกัน  3) ความเหมาะสมของกําหนดเวลา เปด-ปด ในการให้บริการ ดังนั้นควรปดตึกให้ตรงเวลาให้
ผู้ใช้บริการออกจากตึกหมดก่อนจึงทําการปดประตู  
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานวิจัยและหนังสืออ้างอิง ของสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 
              1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานวิจัยและหนังสืออ้างอิง ของ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นรายข้อรายด้าน 
ภาพรวมทุกด้าน ปรากฏผลดังนี้ 
                    1.1 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานวิจัยและหนังสืออ้างอิง โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับมากทั้งนี้เนื่องจากว่ามีหนังสือวิจัยและหนังสืออ้างอิงหลากหลายและมีครบตามที่ผู้ใช้บริการที่
เป็นนักศึกษาระดับปริ าตรี ปริ าโท และปริ าเอก ที่ต้องการศึกษาค้นคว้าเพ่ือใช้ในการเรียน
ใช้ในการทําวิจัย  ใช้ในการทําวิทยานิพนธ์และใช้เป็นหนังสืออ้างอิง ึ่งได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ   
ยุภาพร ทองน้อย (2548  บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นประจําปีการศึกษา 2548 ผลการวิจัยพบว่า ความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการดําเนินงานของห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านอาคารสถานที่ ทั้งนี้เนื่องจากว่า 
สถานที่ของสํานักวิทยบริการเป็นสถานที่ อยู่กลางใจเมืองไปมาสะดวกสบาย และอีกอย่างการบริการ
งานวิจัยและหนังสืออ้างอิงยังแยกเป็นสัดส่วน ไม่ปะปนกับสารสนเทศหมวดอ่ืน  ง่ายในการสืบค้น 
และเหมาะสําหรับค้นคว้า ึ่งได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ กา จนา จันทร์สิงห์ และรุ่งรุจี ศรีดาเดช 
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(2553 : 48) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการของสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจคิดเป็น
ร้อยละ 96.40 โดยภาพรวมผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับมาก เมื่อจําแนกตามรายด้าน พบว่า 
ด้านสถานที่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด คือ ด้านการบริการ ทั้งนี้
เนื่องจากหนังสืองานวิจัยและหนังสืออ้างอิงมีจํานวนมาก และตู้จัดเก็บไม่พอกับการจัดวางทําให้
หนังสือกระจัดกระจายและหนังสือในชั้นบางเลขหมู่ก็ไม่ตรงตามชั้นหนังสือ ทําให้ผู้ใช้บริการค้นหาไม่
เจอ อาจส่งผลให้ผู้ใช้บริการเกิดความไม่พึงพอใจเท่าที่ควร ซึ่งได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ วงเดือน 
เจริญ (2553 : 100-101) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บริการที่มีต่อ
บริการสารสนเทศ ของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ผลการวิจัยพบว่า 1.ความพึงพอใจและ
ความคาดหวังของผู้ใช้บริการต่อบริการสารสนเทศ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาโดยรวม มีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
                    1.2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานวิจัยและหนังสืออ้างอิงของสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ด้านบุคลากร โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ทั้งนี่เนื่องจาก บุคลากรในฝุายงานวิจัยและหนังสืออ้างอิง ให้ความสําคัญการให้บริการแก่ผู้ใช้
ห้องสมุดในส่วนของงานวิจัยและหนังสืออ้างอิงเป็นอย่างดี อย่างไรก็ดียังมีหลายปัจจัยที่จะต้อง
ปรับปรุงแก้ไขให้การบริการแก่บุคคลเกิดผลมากที่สุด เช่น ความกระตือรือร้น ความเสียสละ ความใส่
ใจ ซึ่งได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ กาญจนา จันทร์สิงห์ และรุ่งรุจี ศรีดาเดช (2553 : 48) ได้
ศึกษาวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.40 
ด้านบุคลากร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ แต่งกายสุภาพเรียบร้อยมีความเหมาะสม ทั้งนี้เนื่องจาก การแต่งกายของบุคลากรมีการแต่งกาย 
สุภาพเรียบร้อย และมีความเหมาะสม รองลงมา พูดจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส ทั้งนี้เนื่องจากการ
สื่อสารขอบุคลากรงานของงานวิจัยและหนังสืออ้างอิง ของสํานักวิทยบริการ เป็นสิ่งที่ผู้ ใช้บริการให้
ความสําคัญ หากพูดจาไพเราะสื่อสารเข้าใจง่ายผู้ใช้บริการก็จะเกิดความชื่นชมและยินดีที่จะเข้ามาใช้
บริการงานวิจัยและหนังสืออ้างอิงมากยิ่งขึ้น  อีกทั้งและสามารถให้คําแนะนําเกี่ยวกับการใช้บริการได้
อย่างถูกต้อง  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด ได้แก่ เอาใจใส่และเต็มใจในการให้บริการ ทั้งนี้เนื่องจาก 
ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาที่กําลังศึกษามีวัยวุฒิคุณวุฒิที่แตกต่างกันเพราะมีทั้ งระดับปริญญา
ตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ที่เข้ามาใช้บริการหาข้อมูลเกี่ยวกับการบริการงานวิจัยและหนังสือ
อ้างอิง อาจมีผลต่อการให้บริการด้วย ซึ่งได้สอดคล้องกับงานวิจัยของอาภากร ธาตุโลหะและคนอ่ืน ๆ 
(2553 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจต่อการให้บริการของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัย
บูรพา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2552 ผลการวิจัยพบว่า จากการศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้บริการ
ของสํานักหอสมุดทั้ง 5 ด้าน ของผู้ใช้บริการ พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
                    1.3 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานวิจัยและหนังสืออ้างอิง ของสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ด้านทรัพยากรสารสนเทศ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากมีทรัพยากรที่จําเป็นสําหรับนักศึกษาที่มาใช้บริการเพียงพอกับความ
ต้องการและมีทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย เช่น มีหนังสืองานวิจัยและหนังสืออ้างอิงที่ทันสมัย
ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจ ซึ่งได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ รุจิรา เหลืองอุบล และน้ําลิน เทียมแก้ว 
(2554 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของสํานักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปีการศึกษา 2554 ผลการวิจัยพบว่า ด้านที่ 1 ทรัพยากรห้องสมุด 
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(2553 : 48) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการของสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจคิดเป็น
ร้อยละ 96.40 โดยภาพรวมผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับมาก เมื่อจําแนกตามรายด้าน พบว่า 
ด้านสถานที่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด คือ ด้านการบริการ ทั้งนี้
เนื่องจากหนังสืองานวิจัยและหนังสืออ้างอิงมีจํานวนมาก และตู้จัดเก็บไม่พอกับการจัดวางทําให้
หนังสือกระจัดกระจายและหนังสือในชั้นบางเลขหมู่ก็ไม่ตรงตามชั้นหนังสือ ทําให้ผู้ใช้บริการค้นหาไม่
เจอ อาจส่งผลให้ผู้ใช้บริการเกิดความไม่พึงพอใจเท่าที่ควร ซึ่งได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ วงเดือน 
เจริญ (2553 : 100-101) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บริการที่มีต่อ
บริการสารสนเทศ ของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ผลการวิจัยพบว่า 1.ความพึงพอใจและ
ความคาดหวังของผู้ใช้บริการต่อบริการสารสนเทศ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาโดยรวม มีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
                    1.2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานวิจัยและหนังสืออ้างอิงของสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ด้านบุคลากร โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ทั้งนี่เนื่องจาก บุคลากรในฝุายงานวิจัยและหนังสืออ้างอิง ให้ความสําคัญการให้บริการแก่ผู้ใช้
ห้องสมุดในส่วนของงานวิจัยและหนังสืออ้างอิงเป็นอย่างดี อย่างไรก็ดียังมีหลายปัจจัยที่จะต้อง
ปรับปรุงแก้ไขให้การบริการแก่บุคคลเกิดผลมากที่สุด เช่น ความกระตือรือร้น ความเสียสละ ความใส่
ใจ ซึ่งได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ กาญจนา จันทร์สิงห์ และรุ่งรุจี ศรีดาเดช (2553 : 48) ได้
ศึกษาวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.40 
ด้านบุคลากร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ แต่งกายสุภาพเรียบร้อยมีความเหมาะสม ทั้งนี้เนื่องจาก การแต่งกายของบุคลากรมีการแต่งกาย 
สุภาพเรียบร้อย และมีความเหมาะสม รองลงมา พูดจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส ทั้งนี้เนื่องจากการ
สื่อสารขอบุคลากรงานของงานวิจัยและหนังสืออ้างอิง ของสํานักวิทยบริการ เป็นสิ่งที่ผู้ ใช้บริการให้
ความสําคัญ หากพูดจาไพเราะสื่อสารเข้าใจง่ายผู้ใช้บริการก็จะเกิดความชื่นชมและยินดีที่จะเข้ามาใช้
บริการงานวิจัยและหนังสืออ้างอิงมากยิ่งขึ้น  อีกทั้งและสามารถให้คําแนะนําเกี่ยวกับการใช้บริการได้
อย่างถูกต้อง  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด ได้แก่ เอาใจใส่และเต็มใจในการให้บริการ ทั้งนี้เนื่องจาก 
ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาที่กําลังศึกษามีวัยวุฒิคุณวุฒิที่แตกต่างกันเพราะมีทั้ งระดับปริญญา
ตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ที่เข้ามาใช้บริการหาข้อมูลเกี่ยวกับการบริการงานวิจัยและหนังสือ
อ้างอิง อาจมีผลต่อการให้บริการด้วย ซึ่งได้สอดคล้องกับงานวิจัยของอาภากร ธาตุโลหะและคนอ่ืน ๆ 
(2553 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจต่อการให้บริการของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัย
บูรพา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2552 ผลการวิจัยพบว่า จากการศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้บริการ
ของสํานักหอสมุดทั้ง 5 ด้าน ของผู้ใช้บริการ พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
                    1.3 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานวิจัยและหนังสืออ้างอิง ของสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ด้านทรัพยากรสารสนเทศ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากมีทรัพยากรที่จําเป็นสําหรับนักศึกษาที่มาใช้บริการเพียงพอกับความ
ต้องการและมีทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย เช่น มีหนังสืองานวิจัยและหนังสืออ้างอิงที่ทันสมัย
ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจ ซึ่งได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ รุจิรา เหลืองอุบล และน้ําลิน เทียมแก้ว 
(2554 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของสํานักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปีการศึกษา 2554 ผลการวิจัยพบว่า ด้านที่ 1 ทรัพยากรห้องสมุด 
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ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด คือ วารสารและหนังสือพิมพ์
ที่บอกรับครอบคลุมกับความต้องการ สื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมกับความต้องการ 
หนังสือ ตํารา ผลงานทางวิชาการครอบคลุมกับความต้องการ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด มีจํานวนวัสดุตีพิมพ์ตรงกับความต้องการ เช่น หนังสือ ตํารา งานวิจัย วิทยานิพนธ์ 
และหนังสืออ้างอิง ทั้งนี้เนื่องจาก ปัจจุบันงานวิจัยและหนังสืออ้างอิงมีการนําเอาหนังสือ และงานวิจัย
ต่าง ๆ รวมทั้งเอกสารอ้างอิง เข้ามามากขึ้น เพ่ือให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกและสืบค้นข้อมูลได้อย่าง
ทั่วถึง ทั้งในรูปของ านข้อมูลออนไลน์ ซึ่งได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ  กาญจนา จันทร์สิงห์ และรุ่ง
รุจี ศรีดาเดช (2553 : 48) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการของ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.40 โดยภาครวมผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับมาก เมื่อจําแนก
ตามรายด้าน พบว่า ด้านทรัพยากรสารสนเทศโดยรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด ได้แก่ 
ระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจาก านข้อมูลที่เพียงพอและสะดวกต่อการเข้าถึงการใช้บริการ 
ทั้งนี้เนื่องจาก เครื่องคอมพิวเตอร์ในส่วนของการบริการงานวิจัยและหนังสืออ้างอิงมีจํานวนน้อย คือ 
จํานวน 2 เครื่อง อาจไม่เพียงพอต่อการสืบค้นข้อมูลของผู้มาใช้บริการ เพราะบางครั้งผู้ใช้บริการมา
ครั้งละจํานวนมาก ๆ ซึ่งได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุภาพร ทองน้อย (2548 : บทคัดย่อ) ได้
ศึ กษาวิ จั ย เรื่ อง  การสํ ารวจความพึงพอใจของผู้ ใช้บริ การห้องส มุดคณะแพทยศาส ตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีการศึกษา 2548 ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มี
ต่อการดําเนินงานของห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด ความทันสมัยของ
โสตทัศนวัสดุ ซึ่งได้แก่ วีดิทัศน์ สไลด์ เทปบันทึกเสียง แผนที่ โปสเตอร์  
                    1.4 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานวิจัยและหนังสืออ้างอิง ของสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ด้านอาคารสถานที่ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ทั้งนี้เนื่องจากการปด-เปด เร็วกว่าเวลาที่กําหนดหรือเร็วกว่าเวลาราชการทําให้
ผู้ใช้บริการกังวลและกลัวติดอยู่ภายในตึก และงานบริการงานวิจัยและหนังสืออ้างอิงอยู่ชั้นสูงบางครั้ง
ทําให้ผู้ใช้บริการไม่สะดวกในการยืมหนังสือ เพราะระบบการยืมปดก่อนเวลาประมาณ 15 นาที และ
ในส่วนของการบริการน้ําดื่มในชั้นการบริการงานวิจัยและหนังสืออ้างอิงไม่มีถังน้ําดื่มเพ่ือบริการ ทําให้
ผู้ใช้บริการไม่เกิดความพึงพอใจเท่าที่ควร ซึ่งได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ น้ําลิน เทียมแก้ว  (2555 : 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสํานักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปีการศึกษา 2555 ผลการวิจัยพบว่า ด้านสถานที่และสิ่งอํานวย
ความสะดวก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก คือ มีแผ่นปายบอกประเภทสิ่งพิมพ์ และหมวดหมู่ที่ชั้น
หนังสืออย่างชัดเจน รองลงมาได้แก่ สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในสะอาดเป็นระเบียบและมีจุด
ให้บริการน้ําดื่มที่เพียงพอ  และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ตั้งอยู่ในพ้ืนที่
ที่สะดวกในการไปใช้บริการ ทั้งนี้เนื่องจากว่า งานวิจัยและหนังสืออ้างอิง ตั้งอยู่ในที่สะดวกในการ
เดินทาง ปราศจากเสียงรบกวนต่าง ๆ อากาศและแสงสว่างเพียงพอ สามารถขยายห้องสมุดออกไปได้
ในภายหน้ารองลงมา ความเงียบสงบ ปราศจากเสียงรบกวนภายในและความเหมาะสมของอุณหภูมิ
ภายใน และความเพียงพอของแสงสว่างภายในและการจัดพ้ืนที่บริการให้มีความสะอาด เป็นระเบียบ
เรียบร้อย ซึ่งได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ รุจิรา เหลืองอุบล และน้ําลิน เทียมแก้ว (2554 : บทคัดย่อ) 
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ประจําปีการศึกษา 2554 ผลการวิจัยพบว่า สถานท่ี  สิ่งอํานวยความสะดวก 
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คือ มีแผ่นปายบอกหมวดหมู่ที่ชั้นหนังสือสะดวกต่อ
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การค้นหา มีที่นั่งจัดไว้อย่างเป็นระเบียบ เพียงพอ และพร้อมใช้บริการ และมีแผ่นปูายบอกประเภท
ของสิ่งพิมพ์ที่ชัดเจน เป็นระเบียบ  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด ได้แก่ ความสะอาดของห้องน้ําภายใน 
ทั้งนี้เนื่องจากการดูแลและการทําความสะอาดของแม่บ้านอาจยังดูแลไม่ดีเท่าที่ควรจึงทําให้ห้องน้ํามี
กลิ่นเหม็น และพ้ืนห้องน้ํายังสกปรก ไม่สะอาดเท่าท่ีควร จึงทําให้ผู้ใช้บริการไม่พึงพอใจส่งผลให้ความ
สะอาดของห้องน้ําภายในมีค่าเฉลี่ยต่ําสุด ดังนั้นควรให้เจ้าหน้าที่หรือแม่บ้านที่รับผิดชอบควรเอาใจใส่
ในเรื่องความสะอาดภายในห้องน้ําให้มากข้ึน  
   1.5 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานวิจัยและหนังสืออ้างอิง ของสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ด้านครุภัณฑ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ทั้งนี้เพราะ ครุภัณฑ์เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับเก็บทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด อํานวยความสะดวก
แก่ผู้ใช้และการทํางานของเจ้าหน้าที่ ครุภัณฑ์ต้องมีคุณภาพ คือต้องมีลักษณะทนทาน สะดวกต่อการ
เคลื่อนย้าย และง่ายต่อการรักษาความสะอาด มีขนาดและสัดส่วนเหมาะสมกับการใช้สอย ซึ่งได้
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กาญจนา จันทร์สิงห์ และรุ่งรุจี ศรีดาเดช (2553 : 48) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง 
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏกําแพงเพชรผลการวิจัยพบว่า ด้านทรัพยากรสารสนเทศโดยรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก ่
จํานวนและความทันสมัยของเนื้อหา คือ หนังสือ รองลงมาคือวารสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และด้าน
ขั้นตอนและคุณภาพการให้บริการสารสนเทศ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความเพียงพอของโต๊ะ-เก้าอ้ี สาหรับนั่งอ่านหนังสือและค้นคว้าเดี่ยว 
และ มีโต๊ะ-เก้าอ้ีอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้แบบคงทน รวม ความเพียงพอของโต๊ะ-เก้าอ้ี สาหรับนั่งอ่าน
หนังสือและค้นคว้าเป็นกลุ่ม  ทั้งนี้เนื่องจากว่า โต๊ะและเก้าอ้ี ถือว่ามีความสําคัญในการให้บริการแก่
ผู้ใช้บริการ ดังนั้น จําเป็นอย่างยิ่งที่ โต๊ะ เก้าอ้ี จะต้องมีสภาพที่แข็งแรงคงทน และมีจํานวนเพียงพอ
ต่อการใช้บริการ ไม่มากหรือน้อยเกินไป ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่งานบริการงานวิจัยและหนังสือ
อ้างอิง ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด ได้แก่ การจัดให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ในการใช้บริการอินเทอร์เน็ต 
ทั้งนี้เนื่องจากว่า จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ในงานบริการงานวิจัยและหนังสืออ้างอิงไม่มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ใช้สืบค้นอินเตอร์เน็ตได้ยกเว้นเครื่องของเจ้าหน้าที่ทําให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถที่จะ
สืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ได้ในขณะอยู่บนชั้นได้จึงทําให้ข้อนี้มีค่าเฉลี่ยต่ําสุดดังนั้นควรเพ่ิมจํานวน
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถสืบค้นอินเตอร์เน็ตได้ เพ่ือง่ายในการให้คําแนะนําของเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ 
                    1.6 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานวิจัยแลหนังสืออ้างอิง ของสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ด้านการบริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ทั้งนี้เนื่องจากผู้ใช้บริการที่มาใช้งานบริการงานวิจัยและหนังสืออ้างอิงมีหลายอายุที่
แตกต่างกันเพราะมีทั้งนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก การบริการอาจบริการ
ไม่ทั่วถึงทุกคน จึงส่งผลให้ด้านการบริการโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งได้สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ  อาภากร ธาตุโลหะ สายสุณีฤทธิรงค์ และอุฬาริน เฉยศิริ (2553 :  บทคัดย่อ) ได้
ศึกษาวิจัย เรื่องความพึงพอใจต่อการให้บริการของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ภาคปลาย ปี
การศึกษา 2552 ผลการวิจัยพบว่า จากการศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้บริการของสํานักหอสมุดทั้ง 
5 ด้าน ของผู้ใช้บริการ พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การยืมหนังสือวิจัยมีความสะดวกรวดเร็ว เนื่องจากปัจจุบัน มีการนําระบบ
คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการบริการยืม-คืนหนังสือวิจัยและหนังสืออ้างอิง ทําให้ระบบสามารถเข้าถึง
ข้อมูลของงานวิจัยและหนังสืออ้างอิงได้อย่างถูก และอีกทั้ง การให้บริการข้อมูล/ฐานข้อมูลออนไลน์ 
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การค้นหา มีที่นั่งจัดไว้อย่างเป็นระเบียบ เพียงพอ และพร้อมใช้บริการ และมีแผ่นปูายบอกประเภท
ของสิ่งพิมพ์ที่ชัดเจน เป็นระเบียบ  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด ได้แก่ ความสะอาดของห้องน้ําภายใน 
ทั้งนี้เนื่องจากการดูแลและการทําความสะอาดของแม่บ้านอาจยังดูแลไม่ดีเท่าที่ควรจึงทําให้ห้องน้ํามี
กลิ่นเหม็น และพ้ืนห้องน้ํายังสกปรก ไม่สะอาดเท่าท่ีควร จึงทําให้ผู้ใช้บริการไม่พึงพอใจส่งผลให้ความ
สะอาดของห้องน้ําภายในมีค่าเฉลี่ยต่ําสุด ดังนั้นควรให้เจ้าหน้าที่หรือแม่บ้านที่รับผิดชอบควรเอาใจใส่
ในเรื่องความสะอาดภายในห้องน้ําให้มากข้ึน  
   1.5 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานวิจัยและหนังสืออ้างอิง ของสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ด้านครุภัณฑ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ทั้งนี้เพราะ ครุภัณฑ์เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับเก็บทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด อํานวยความสะดวก
แก่ผู้ใช้และการทํางานของเจ้าหน้าที่ ครุภัณฑ์ต้องมีคุณภาพ คือต้องมีลักษณะทนทาน สะดวกต่อการ
เคลื่อนย้าย และง่ายต่อการรักษาความสะอาด มีขนาดและสัดส่วนเหมาะสมกับการใช้สอย ซึ่งได้
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กาญจนา จันทร์สิงห์ และรุ่งรุจี ศรีดาเดช (2553 : 48) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง 
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏกําแพงเพชรผลการวิจัยพบว่า ด้านทรัพยากรสารสนเทศโดยรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก ่
จํานวนและความทันสมัยของเนื้อหา คือ หนังสือ รองลงมาคือวารสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และด้าน
ขั้นตอนและคุณภาพการให้บริการสารสนเทศ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความเพียงพอของโต๊ะ-เก้าอ้ี สาหรับนั่งอ่านหนังสือและค้นคว้าเดี่ยว 
และ มีโต๊ะ-เก้าอ้ีอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้แบบคงทน รวม ความเพียงพอของโต๊ะ-เก้าอ้ี สาหรับนั่งอ่าน
หนังสือและค้นคว้าเป็นกลุ่ม  ทั้งนี้เนื่องจากว่า โต๊ะและเก้าอ้ี ถือว่ามีความสําคัญในการให้บริการแก่
ผู้ใช้บริการ ดังนั้น จําเป็นอย่างยิ่งที่ โต๊ะ เก้าอ้ี จะต้องมีสภาพที่แข็งแรงคงทน และมีจํานวนเพียงพอ
ต่อการใช้บริการ ไม่มากหรือน้อยเกินไป ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่งานบริการงานวิจัยและหนังสือ
อ้างอิง ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด ได้แก่ การจัดให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ในการใช้บริการอินเทอร์เน็ต 
ทั้งนี้เนื่องจากว่า จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ในงานบริการงานวิจัยและหนังสืออ้างอิงไม่มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ใช้สืบค้นอินเตอร์เน็ตได้ยกเว้นเครื่องของเจ้าหน้าที่ทําให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถที่จะ
สืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ได้ในขณะอยู่บนชั้นได้จึงทําให้ข้อนี้มีค่าเฉลี่ยต่ําสุดดังนั้นควรเพ่ิมจํานวน
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถสืบค้นอินเตอร์เน็ตได้ เพ่ือง่ายในการให้คําแนะนําของเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ 
                    1.6 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานวิจัยแลหนังสืออ้างอิง ของสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ด้านการบริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ทั้งนี้เนื่องจากผู้ใช้บริการที่มาใช้งานบริการงานวิจัยและหนังสืออ้างอิงมีหลายอายุที่
แตกต่างกันเพราะมีทั้งนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก การบริการอาจบริการ
ไม่ทั่วถึงทุกคน จึงส่งผลให้ด้านการบริการโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งได้สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ  อาภากร ธาตุโลหะ สายสุณีฤทธิรงค์ และอุฬาริน เฉยศิริ (2553 :  บทคัดย่อ) ได้
ศึกษาวิจัย เรื่องความพึงพอใจต่อการให้บริการของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ภาคปลาย ปี
การศึกษา 2552 ผลการวิจัยพบว่า จากการศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้บริการของสํานักหอสมุดทั้ง 
5 ด้าน ของผู้ใช้บริการ พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การยืมหนังสือวิจัยมีความสะดวกรวดเร็ว เนื่องจากปัจจุบัน มีการนําระบบ
คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการบริการยืม-คืนหนังสือวิจัยและหนังสืออ้างอิง ทําให้ระบบสามารถเข้าถึง
ข้อมูลของงานวิจัยและหนังสืออ้างอิงได้อย่างถูก และอีกทั้ง การให้บริการข้อมูล/ฐานข้อมูลออนไลน์ 
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สะดวก รวดเร็ว ซึ่งได้สอดคล้องกับงายวิจัยของ น้ําลิน เทียมแก้ว  (2555 : บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาวิจัย 
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ข๎อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช้ผลที่ได้จากการวิจัย มีข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ในภาพรวม 
ดังต่อไปนี้ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 

              1. ควรจัดกิจกรรมเสริมอ่ืน ๆ ที่จะทําให้บุคลากรเกิดความกระตือรือร้นต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ให้มากขึ้น เช่น การให้รางวัลสําหรับบุคลากรที่ไม่เคยมาปฏิบัติงานสาย ลาหยุดหรือหยุดงาน
เลย เป็นต้น 
              2. ควรเพ่ิมจํานวนหนังสือวิจัยและหนังสืออ้างอิง ให้เหมาะสมต่อการศึกษา ค้นคว้า ให้
ทันสมัยมากยิ่งข้ึน 
              3. ควรเพ่ิมจํานวนบอร์ด ปูายนิเทศ ปูายประชาสัมพันธ์ ตามบริเวณต่าง ๆ ภายในสํานัก
วิทยบริการฯ เช่น บริเวณด้านหน้า ประตูทางเข้า และบริเวณจุดบริการ เป็นต้น 
              4. ควรเพ่ิมจํานวนจุดบริการ Wi-Fi ให้ทั่วถึงภายในอาคารหรืออาจจัดบริเวณพ้ืนที่ ที่
ให้บริการ Wi-Fi โดยเฉพาะ  
              5. ควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการสั่งซื้อหนังสือเข้าสํานักวิทยบริการฯ 
เพ่ือให้ตรงตามความต้องการของนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชา 
              6. ควรจัดให้มีการแนะนําหนังสือใหม่อย่างสม่ําเสมอเป็นปัจจุบัน เพ่ือให้นักศึกษาที่เข้ามา
ใช้บริการได้รับทราบ  
 
ข๎อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งตํอไป 
    1. ควรศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานวิจัยและหนังสืออ้างอิง สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งอีสานเหนือ
และอีสานใต ้
              2. ควรศึกษาความต้องการของผู้ใช้บริการต่อการพัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
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บทคัดยํอ 

 การสื่อสารภาวะวิกฤตเป็นกระบวนการสื่อสารขององค์กรในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ  การใช้
การสื่อสารในภาวะวิกฤตจึงต้องมีการวางแผนและกําหนดเปูาหมายที่ชัดเจน  เพ่ือให้เกิดผลเสียกับ
องค์กรและตราสินค้าให้น้อยที่สุด  กรณีศึกษา แบรนด์หัวเว่ยกับการเจตนาใช้ชิ้นส่วนไม่ตรงกับการ
โฆษณา  มีข้อบกพร่องในการสื่อสารภาวะวิกฤต คือ การที่ผู้บริหารระดับสูงทําการสื่อสารในประเด็น
วิกฤตด้วยความรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อบริษัท อีกทั้งการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่ผิดพลาด จึงทําให้จํากัดวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ไม่ได้  ดังนั้น การบริหารการ
สื่อสารในภาวะวิกฤตที่จะส่งผลดีต่อองค์กร  คือ 1) ศึกษาข้อมูลตราสินค้าของตนเองว่าเป็นอย่างไรใน
การรับรู้ของผู้บริโภค  2) มอบหมายหน่วยงานด้านการสื่อสารองค์การรับผิดชอบในการแถลงข่าว     
3) ผู้บริหารระดับสูงห้ามชี้แจงเหตุผลผ่านช่องทางการสื่อสารที่ไม่เป็นทางการ  4) วิเคราะห์ปัจจัยที่
ก่อให้เกิดวิกฤตการณ์และดําเนินการแก้ไข  5) วิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภคในวิกฤตการณ์นั้น
ว่าต้องการอะไร 
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Abstract 

 The crisis communication is a process of corporate communication during 
unusual situations. To prevent the negative impacts on both the organization and 
brand, the planning and clear objectives are highly required. A case study of Huawei 
Brand and its intension to apply different components from advertising messages had 
represented two errors of crisis communication. Firstly, the chief executive officers 
had communicated crisis so quickly that it affected the corporate. Secondly, there 
were mistakes found in the analysis of people affected by Huawei’s action. 
Consequently, Huawei couldn’t control this crisis.  In this regard, the ways to manage 
communications during crisis were: 1) to study consumers’ perception of the brand, 
2) to assign organizations involved with corporate communication to arrange official 
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press conference, 3) not to clarify the situations using unofficial channels, 4) to 
analyze critical factors of the crisis and solve them and 5) to analyze needs of 
consumers involved in the situations. 
 
Keywords: Crisis Communication/ Brand Communication/ Corporate Communication 
 

บทน า 

 แบรนด์สินค้าหัวเว่ย  เป็นแบรนด์สินค้าจากประเทศจีน ึ่งผลิตสินค้ากลุ่มเทคโนโลยีจํานวน
มาก  โดยในส่วนของโทรศัพท์มือถือนั้น  ได้เปดตัวผลิตภัณ ์แรกในป 2 4  ณ เมืองคานส์ ประเทศ
รั่งเศสและพั นาผลิตภัณ ์โทรศัพท์มือถือและสมาร์ทโ นมาอย่างต่อเน่ือง  โดยนับจากป  2  - 

ปัจจุบัน  ได้รางวัลจากผลิตภัณ ์ต่าง   จํานวนมาก   
 เมื่อวันที่  2   เมษายน  2   ทางบริษัทผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือหัวเว่ย  ได้มีการออก
หนังสือยอมรับการใช้ชิ้นส่วนในหน่วยความจําที่ไม่ตรงกับที่โฆษณาไว้ในโทรศัพท์มือถือสองรุ่น  ได้แก่  
Huawei Mate 9 Series และHuawei P1  Series  ึ่งส่งผลกระทบต่อแบรนด์หรือตราสินค้าหัวเว่ย  
โดยลูกค้าหรือผู้บริโภค ได้มีปฏิกิริยาต่อต้านอย่างรุนแรงในโลกออนไลน์  Social Media)  และ
รวมกลุ่ม ูองร้องต่อสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สคบ )  เพ่ือให้มีการดําเนินการทาง
ก หมาย 
 โดยผลิตภัณ ์ทั้งสองรุ่นที่พบปั หาจากการผลิต  เป็นรุ่นที่มีตราสินค้า 2 ตราคือ หัวเว่ย 
Huawei) และไลก้า Leica) ึ่งไลก้าเป็นตราสินค้าท่ีเน้นการผลิตและพั นานวัตกรรมการถ่ายภาพ
ตั้งแต่ป ค ศ  1 13  เป็นผู้นําด้านภารผลิตกล้องถ่ายภาพ ึ่งมีมูลค่าผลิตภัณ ์สูงกว่าคู่แข่งในตลาด  
และได้รับการยอมรับในมาตร านระดับโลก ไลก้าและหัวเว่ย เริ่มต้นการพั นาผลิตภัณ ์สมาร์ทโ น
ในป 2 1  ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน 
 ดังนั้น ลูกค้าหรือผู้บริโภคท่ี ื้อผลิตภัณ ์รุ่น Huawei Mate 9 Series  และ Huawei  P1  
Series  เป็นกลุ่มที่ยอมรับในตราสินค้าทั้ง 2 หรือยอมรับเพียง 1 ตรา  กล่าวคือ ื้อผลิตภัณ ์เพราะ
ตราสินค้าไลก้า ที่อยู่ในผลิตภัณ ์ของหัวเว่ย เป็นต้น 
 สําหรับปั หาที่เกิดขึ้นในเรื่องของการใช้ชิ้นส่วนในการผลิตไม่ตรงกับโฆษณานั้น  ส่งผลถึง
ความเชื่อม่ันในมาตร านของตราสินค้า ึ่งปัจจัยที่จะช่วยให้เกิดปั หาน้อยที่สุดคือ  การสื่อสารใน
ภาวะวิกฤตที่เหมาะสมจากผู้บริหารระดับสูงของตราสินค้านั้นสําหรับในประเทศไทยบริษัทผู้ผลิต
โทรศัพท์มือถือหัวเว่ยอยู่ในความดูแลของบริษัท หัวเว่ย คอน ูมเมอร์ บิสสิเนส กรุป ประเทศไทย 
 
การสื่อสารในภาวะวิกฤตที่สร๎างผลกระทบให๎กับองค๑กรและตราสินค๎าหัวเวํย 
 การสื่อสารในภาวะวิกฤต  หมายถึง  การดําเนินการสื่อสารขณะเกิดวิกฤตการณ์ขององค์กร  
โดยยึดหลักของการระดมทรัพยากรบุคคล การใช้สื่อ การใช้รูปแบบสื่อมวลชนสัมพันธ์  การแถลง
ข้อมูลข่าวสาร  และการติดต่อกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ 
 ในการสื่อสารองค์กรของบริษัทผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือหัวเว่ย  ต่อวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้น  คือ  
การที่ผู้บริหารระดับสูง  นายริชาร์ท ยู  Richard Yu) ได้เผยแพร่ข้อความสู่สาธารณชนสรุปใจความ
ได้ว่า  “ทางบริษัทประสบปั หาหน่วยความจํา UFS ที่มีความเร็วในการอ่านและเขียนมากกว่านั้น
หมด  จึงทําให้ต้องนําเอาหน่วย ความจําชนิด eMMC มาใช้ในการผลิต P1  / P1  Plus เพ่ือจะได้



48 
 

วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 

ผลิตทันตามความต้องการของตลาด และยืนยันจากประสบการณ์ตรงของตัวเองว่าเขาได้ทดสอบใช้ 
P10 Plusที่มีหน่วยความจําแบบ eMMC พร้อมๆ กับ Mate 9 ที่ที่มีหน่วยความจําแบบ UFS นั้น
พบว่าทั้ง 2 รุ่นมีการทํางานที่ลื่นไหลใช้งานได้ดีไม่แตกต่างกัน เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่า
ประสิทธิภาพของตัวเครื่องจะลดลง”   
 จากการชี้แจงดังกล่าว  เมื่อพิจารณาตามแนวทางการบริหารการสื่อสารในภาวะวิกฤตที่
จะต้องมีวัตถุประสงค์สําคัญคือ 
  - จํากัดวิกฤตการณ์ให้แคบลง 
 - บรรเทาความรุนแรง  และหาช่องทางให้วิกฤตนั้นสิ้นสุดลง 
 - วิกฤตการณ์นั้นเกี่ยวข้องกับกลุ่มคน  ต้องมีกลยุทธ์ให้กลุ่มคนนี้สงบลง 
  ซึ่งการบริหารการสื่อสารในส่วนนี้จึงไม่ควรใช้การสื่อสารในรูปแบบเดียวกับการสื่อสารใน
ภาวะปกติ ควรต้องมีการวางแผนรับมือกับเหตุการณ์ ซึ่งการวางแผนควรพิจารณาตามขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 
  1.  ตระหนักว่าการสื่อสารเป็นส่วนหนึ่งของความเสี่ยงในแผนโครงการ  ซึ่งแผนโครงการนี้
อยู่บนฐานทางการเมือง  อํานาจและประเด็นข้อขัดแย้ง 
  2.  วางกลยุทธ์การบริหารการสื่อสารเชิงรุก  โดยเตรียมคนฝึกอบรมให้สามารถปฏิบัติงาน
กับผู้สื่อข่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.  หาผู้ เชี่ยวชาญ โฆษก (Spokesman)จากบุคคลภายนอกที่น่าเชื่อถือ ในการเป็น
แหล่งข่าวให้แก่สื่อมวลชน 
  4.  เตรียมข้อมูลให้ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร แจ้งข่าวให้แก่สื่อมวลชนในฐานะ
ผู้รับผิดชอบ 
  5.  ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนส่งถึงมือผู้บริหาร 
  6.  ศึกษาวิจัยการรับรู้ภาพลักษณ์ขององค์กรจากกระแสสื่อมวลชน สาธารณชน เพ่ือเรียก
ความน่าเชื่อถือให้กับผู้บริหารหรือองค์กร ก่อนส่งข้อมูลทั้งหมดให้แก่ผู้บริหาร 
  7.  เข้าใจกลุ่มเปูาหมายและเข้าใจชัดว่าสื่อมวลชนใดสามารถช่วยสื่อสารกับกลุ่มเปูาหมาย
ในการให้ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ 
 จากหลักการดังกล่าว  สิ่งที่บริษัทผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือหัวเว่ยควรกระทําเป็นประจําคือ  
การศึกษาวิจัยภาพลักษณ์ขององค์กรและตราสินค้าหัวเว่ยอย่างสม่ําเสมอ  เนื่องจากหัวเว่ยเป็ นตรา
สินค้าที่มีต้นกําเนิดจากประเทศจีนแต่สามารถคว้ารางวัลต่างๆ  ได้ในระดับยุโรปและสหรัฐอเมริกา 
โดยที่กลุ่มลูกค้าหรือผู้บริโภคในขณะนั้นขาดความเชื่อมั่นในมาตรฐานสินค้าจากประเทศจีนเป็นอย่าง
มาก  ดังนั้น การศึกษาภาพลักษณ์องค์กรและตราสินค้าที่กลุ่มลูกค้าหรือผู้บริโภครับรู้ จะช่วยให้
กําหนดแผนสําหรับการรับมือในการสื่อสารเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ขึ้นกับองค์กรได้ดี และจากหลักการที่
กล่าวข้างต้น เปรียบเทียบกับเหตุการณ์นี้  บริษัทผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือหัวเว่ยมีการดําเนินการดังนี้ 

1.  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหรือหน่วยงานผู้รับผิดชอบ  เช่น  งานประชาสัมพันธ์  หรืองานสื่อสาร
ภาพลักษณ์องค์กร  ทําหน้าที่เป็นโฆษก (Spokesman) ซึ่งสําหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับบริษัทผู้ผลิต
โทรศัพท์มือถือหัวเว่ย  องค์กรมีนายริชาร์ท  ยู  ผู้บริหารระดับสูงทําหน้าที่เป็นแหล่งข่าวให้สื่อมวลชน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สําหรับประเทศไทยนั้นบริษัท หัวเว่ย คอนซูมเมอร์ บิสสิเนส กรุ๊ป  
ประเทศไทย  ทําหน้าที่ชี้แจงกับสื่อมวลชนและลูกค้าอย่างเป็นทางการ  ภายใต้ข้อมูลและทิศทางการ
สื่อสารเดียวกัน 
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ผลิตทันตามความต้องการของตลาด และยืนยันจากประสบการณ์ตรงของตัวเองว่าเขาได้ทดสอบใช้ 
P10 Plusที่มีหน่วยความจําแบบ eMMC พร้อมๆ กับ Mate 9 ที่ที่มีหน่วยความจําแบบ UFS นั้น
พบว่าทั้ง 2 รุ่นมีการทํางานที่ลื่นไหลใช้งานได้ดีไม่แตกต่างกัน เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่า
ประสิทธิภาพของตัวเครื่องจะลดลง”   
 จากการชี้แจงดังกล่าว  เมื่อพิจารณาตามแนวทางการบริหารการสื่อสารในภาวะวิกฤตที่
จะต้องมีวัตถุประสงค์สําคัญคือ 
  - จํากัดวิกฤตการณ์ให้แคบลง 
 - บรรเทาความรุนแรง  และหาช่องทางให้วิกฤตนั้นสิ้นสุดลง 
 - วิกฤตการณ์นั้นเกี่ยวข้องกับกลุ่มคน  ต้องมีกลยุทธ์ให้กลุ่มคนนี้สงบลง 
  ซึ่งการบริหารการสื่อสารในส่วนนี้จึงไม่ควรใช้การสื่อสารในรูปแบบเดียวกับการสื่อสารใน
ภาวะปกติ ควรต้องมีการวางแผนรับมือกับเหตุการณ์ ซึ่งการวางแผนควรพิจารณาตามขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 
  1.  ตระหนักว่าการสื่อสารเป็นส่วนหนึ่งของความเสี่ยงในแผนโครงการ  ซึ่งแผนโครงการนี้
อยู่บนฐานทางการเมือง  อํานาจและประเด็นข้อขัดแย้ง 
  2.  วางกลยุทธ์การบริหารการสื่อสารเชิงรุก  โดยเตรียมคนฝึกอบรมให้สามารถปฏิบัติงาน
กับผู้สื่อข่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.  หาผู้ เชี่ยวชาญ โฆษก (Spokesman)จากบุคคลภายนอกที่น่าเชื่อถือ ในการเป็น
แหล่งข่าวให้แก่สื่อมวลชน 
  4.  เตรียมข้อมูลให้ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร แจ้งข่าวให้แก่สื่อมวลชนในฐานะ
ผู้รับผิดชอบ 
  5.  ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนส่งถึงมือผู้บริหาร 
  6.  ศึกษาวิจัยการรับรู้ภาพลักษณ์ขององค์กรจากกระแสสื่อมวลชน สาธารณชน เพ่ือเรียก
ความน่าเชื่อถือให้กับผู้บริหารหรือองค์กร ก่อนส่งข้อมูลทั้งหมดให้แก่ผู้บริหาร 
  7.  เข้าใจกลุ่มเปูาหมายและเข้าใจชัดว่าสื่อมวลชนใดสามารถช่วยสื่อสารกับกลุ่มเปูาหมาย
ในการให้ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ 
 จากหลักการดังกล่าว  สิ่งที่บริษัทผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือหัวเว่ยควรกระทําเป็นประจําคือ  
การศึกษาวิจัยภาพลักษณ์ขององค์กรและตราสินค้าหัวเว่ยอย่างสม่ําเสมอ  เนื่องจากหัวเว่ยเป็ นตรา
สินค้าที่มีต้นกําเนิดจากประเทศจีนแต่สามารถคว้ารางวัลต่างๆ  ได้ในระดับยุโรปและสหรัฐอเมริกา 
โดยที่กลุ่มลูกค้าหรือผู้บริโภคในขณะนั้นขาดความเชื่อมั่นในมาตรฐานสินค้าจากประเทศจีนเป็นอย่าง
มาก  ดังนั้น การศึกษาภาพลักษณ์องค์กรและตราสินค้าที่กลุ่มลูกค้าหรือผู้บริโภครับรู้ จะช่วยให้
กําหนดแผนสําหรับการรับมือในการสื่อสารเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ขึ้นกับองค์กรได้ดี และจากหลักการที่
กล่าวข้างต้น เปรียบเทียบกับเหตุการณ์นี้  บริษัทผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือหัวเว่ยมีการดําเนินการดังนี้ 

1.  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหรือหน่วยงานผู้รับผิดชอบ  เช่น  งานประชาสัมพันธ์  หรืองานสื่อสาร
ภาพลักษณ์องค์กร  ทําหน้าที่เป็นโฆษก (Spokesman) ซึ่งสําหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับบริษัทผู้ผลิต
โทรศัพท์มือถือหัวเว่ย  องค์กรมีนายริชาร์ท  ยู  ผู้บริหารระดับสูงทําหน้าที่เป็นแหล่งข่าวให้สื่อมวลชน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สําหรับประเทศไทยนั้นบริษัท หัวเว่ย คอนซูมเมอร์ บิสสิเนส กรุ๊ป  
ประเทศไทย  ทําหน้าที่ชี้แจงกับสื่อมวลชนและลูกค้าอย่างเป็นทางการ  ภายใต้ข้อมูลและทิศทางการ
สื่อสารเดียวกัน 
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2.  บริษัทผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือหัวเว่ย  ควรศึกษาปญหาที่เกิดขึ้น  ตรวจสอบข้อมูลและให้
ข้อมูลแก่โฆษกสําหรับชี้แจงกับสื่อมวลชน  ซึ่งประเด็นนี้องค์กรมีความพยายามดําเนินการ  ดังเห็นได้
จากโฆษกได้ชี้แจงในลักษณะว่า ได้มีการทดลองใช้ผลิตภัณ ์ที่มีชิ้นส่วนที่แตกต่างกัน แต่ไม่พบปญหา
ในการทํางานของผลิตภัณ ์  และในนามขององค์กร  ได้มีหนังสือชี้แจงส่งไปยังสื่อมวลชนต่างๆ  โดย
มีทิศทางเดียวกันคือ  ชิ้นส่วนที่ไม่ตรงคุณสมบัตินั้นไม่มีผลกระทบต่อผลิตภัณ ์ 
 3.  การวิเคราะห์กลุ่มเปูาหมายและวิเคราะห์สื่อมวลชนที่จะเป็นตัวกลางในการสื่อสารไปยัง
กลุ่มเปูาหมาย ในส่วนนี้องค์กรเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารมวลชนเป็นหลัก 
 จากกรณีศึกษา  การชี้แจงต่อปญหาที่เกิดขึ้นของผู้บริหาร มีปจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ
บริษัทผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือหัวเว่ย  อีกทั้งขัดต่อวัตถุประสงค์ของการบริหารการสื่อสารในภาวะวิกฤต  
คือ  
 1. การชี้แจงของผู้บริหารระดับสูง  และจากบริษัทผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือหัวเว่ยนั้น เป็นการ
สร้างคําถามเพ่ิมเติมให้แก่กลุ่มลูกค้า ผู้บริโภคและผู้ที่ได้รับผลกระทบ จึงไม่ถือเป็นการจํากัด
วิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นให้แคบลงในทางกลับกันเป็นการขยายผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ให้กว้างขึ้น  ส่งผล
เสียต่อความเชื่อมั่นของตราสินค้าและมาตรฐานของผลิตภัณ ์ 
 2. สําหรับกรณีศึกษานี้  บริษัทผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือหัวเว่ยได้มีการชี้แจงกับหน่วยงานรัฐที่มี
หน้าที่รับผิดชอบ  แต่ขาดการชี้แจงที่เป็นการแสดงความรับผิดชอบที่มีต่อลูกค้า ผู้บริโภคหรือผู้ได้รับ
ผลกระทบ และให้ศูนย์กลางของการตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณ ์นี้ อยู่ เฉพาะภายใน
กรุงเทพมหานคร  ขณะที่ผลิตภัณ ์ได้จําหน่ายทั่วประเทศ การบริหารจัดการในประเด็นนี้ ไม่ถือเป็น
การบรรเทาความรุนแรงและไม่เหมาะสมกับการใช้เป็นแนวทางให้วิกฤตที่เกิดขึ้นนี้ยุติลง 
 3. การเลือกสื่อมวลชนเป็นช่องทางหลักในการชี้แจงและสื่อสารกับกลุ่มลูกค้า  ผู้บริโภค
หรือผู้ได้รับผลกระทบ จัดเป็นการแก้ปญหาที่ปลายเหตุไม่สามารถยุติวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นกับบุคคล
กลุ่มนี้ได้  ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือหัวเว่ยขาดกลยุทธ์ในการจัดการการสื่อสาร
ในภาวะวิกฤตนี้ 
 อัลเมอร์ เซลนาว  และซีเกอร์ (Ulmer, Sellnow & Seeger) (อ้างถึงใน ธนบดี ครองยุติ, 
2555  37   อธิบายถึงลักษณะของการสื่อสารภาวะวิกฤต  ดังนี้ 
 1. การจัดการกับความไม่แน่นอน 
  1   การให้ข้อมูลอย่างสม่ําเสมอ 
  2   การระบุถึงสาเหตุของปญหาที่เกิดข้ึน 
  3)  ติดต่อสื่อสารกับบุคคลที่ได้รับผลกระทบ 
  4   ประเมินสถานการณ์ปจจุบันและความเสี่ยงในอนาคต 
  จากกรณีศึกษา  พบว่าองค์กรขาดการสื่อสารกับบุคคลที่ได้รับผลกระทบอย่างจริงจัง  
และประเมินความเสี่ยงรวมถึงผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคลาดเคลื่อน  แม้ว่าจะมีการระบุถึงสาเหตุ
ของปญหาและการชี้แจงข้อมูลต่างๆแล้วก็ตาม  วิกฤตที่เกิดขึ้นยังส่งผลเสียต่อองค์กรและตราสินค้า 
 2.  การตอบสนองกับวิกฤตท่ีเกิดข้ึน 
  1   การลดภาวะความไม่แน่นอน 
  2   การสร้างความร่วมมือในการดําเนินการ 
  3   การกระจายข้อมูลข่าวสารแก่บุคคลทั่วไป 
  เมื่อเกิดวิกฤตในเหตุการณ์นี้  องค์กรไม่สามารถจํากัดวิกฤตให้คงที่ได้ อีกทั้งไม่พบ
การขอความร่วมมือกับสื่อมวลชน หรือกลุ่มสื่อสังคมออนไลน์ ในการชี้แจงถึงปญหาดังกล่าว  
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เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหานั้น แม้ว่าจะมีการโฆษณาผ่านสื่อมวลชนแต่ขณะเดียวกันก็มีการทํา
การตลาดผ่านสื่อออนไลน์ที่มีผู้เข้าถึงจํานวนมากเช่นกัน  ซึ่งองค์กรสามารถส่งข้อมูลของตนเองและ
ขอความร่วมมือในการแก้วิกฤตที่เกิดขึ้นให้กับตราสินค้าไปในทางบวกได้ 
 3.  การแก้ไขวิกฤต 
  1)  การชดเชยความเสียหายให้กับผู้ได้รับความเสียหาย 
  2)  การสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรขึ้นมาใหม่ 
  3)  แสดงความเข้าใจ  ความเห็นใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน 
  ปัญหาอันเกิดจากกระบวนการหรือขั้นตอนการผลิตนี้  ไม่ใช่กรณีแรกที่เกิดขึ้นกับ
องค์กรระดับโลก  ในอดีตที่ผ่านมามีกรณีศึกษาจํานวนมากจากบริษัทอ่ืนเช่น ซัมซุง กรณีการจัดการ
กับผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาจากชิ้นส่วนที่ผลิตขึ้นเอง  ซึ่งได้มีการเรียกสินค้ากลับเพ่ือปรับปรุงใหม่ทั้งหมด
และภายหลังได้เรียกสินค้าคืนพร้อมยุติการจําหน่าย  เป็นต้น  ซึ่งสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรได้
ในระดับหนึ่ง  แต่สําหรับกรณีศึกษานี้ แม้ว่าเป็นตราสินค้าที่มีชื่อเสียงระดับโลก  แต่ไม่พบว่ามีการ
ชดเชยความเสียหายให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการใช้ชิ้นส่วนที่ไม่ตรงกับการโฆษณา  ซึ่งเป็น
ปัจจัยหลักในการแก้ไขวิกฤตการณ์นี้  และส่งผลเสียต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและตราสินค้า 
 4.  การเรียนรู้บทเรียนจากเหตุการณ์วิกฤต 
  1)  เพ่ิมระบบความปลอดภัย  และการปูองกัน 
  2)  ทบทวนมาตรฐานของภาคอุตสาหกรรมนั้นๆ 
  3)  ส่งเสริมการสื่อสารในชุมชน 
  จากกรณีศึกษานี้  สิ่งที่บริษัทผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือหัวเว่ยควรทําคือการทบทวน
มาตรฐานและกระบวนการผลิต  เนื่องจากวิกฤตที่เกิดขึ้นเกิดจากการที่ชิ้นส่วนหลักผลิตไม่ทัน  ส่งผล
ให้กระทบต่อกําลังการผลิต  ดังนั้น การทบทวนมาตรฐานและกระบวนการผลิต อีกทั้งมาตรการ
รองรับหากพบว่าชิ้นส่วนหลักผลิตไม่ทัน จะดําเนินการแก้ไขอย่างไร เพ่ือเป็นการปูองกันไม่ให้
วิกฤตการณ์นี้เกิดข้ึนซ้ําอีก 
 
การสื่อสารในภาวะวิกฤตอย่างมีประสิทธิภาพ 
 จากกรณีศึกษา  การสร้างกลไกในการสื่อสารในภาวะวิกฤตมีความจําเป็นอย่างมากต่อ
องค์กร เพราะการแก้ปัญหาต่างๆ นั้นสะท้อนถึงคุณภาพการบริหารและภาพลักษณ์องค์กรโดยตรง  
ดังนั้น  ต้องมีการจัดการที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสารเมื่อเกิดวิกฤตการณ์  ดังนี้ 
 1. การกําหนดเปูาหมายของการสื่อสาร 
  การกําหนดเปูาหมายของการสื่อสารแต่ละครั้ง จะช่วยในการตัดสินใจขององค์กรใน
การดําเนินการต่าง  ซึ่งเปูาหมายของการสื่อสารเพ่ือลดผลกระทบของวิกฤตที่จะเกิดขึ้นกับผู้ที่ได้รับ
ความเสียหาย  นอกจากนี้ควรพิจารณาถึงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลังการสื่อสาร  โดยต้องมีการ
จัดลําดับและพิจารณาว่าอุปสรรคใดมีผลกระทบมากที่สุด เพ่ือให้การสื่อสารนั้นมีประสิทธิภาพและมี
ประโยชน์ต่อองค์กร  สําหรับกรณีศึกษานี้  เปูาหมายที่องค์กรควรกําหนดคือ 
  1) แก้ปัญหากับผู้ที่ได้รับผลกระทบ  โดยองค์กรสามารถเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับ
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ พร้อมทั้งยื่นข้อเสนอพิเศษให้เพ่ือลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับภาพลักษณ์องค์กร
และตราสินค้า 
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เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหานั้น แม้ว่าจะมีการโฆษณาผ่านสื่อมวลชนแต่ขณะเดียวกันก็มีการทํา
การตลาดผ่านสื่อออนไลน์ที่มีผู้เข้าถึงจํานวนมากเช่นกัน  ซึ่งองค์กรสามารถส่งข้อมูลของตนเองและ
ขอความร่วมมือในการแก้วิกฤตที่เกิดขึ้นให้กับตราสินค้าไปในทางบวกได้ 
 3.  การแก้ไขวิกฤต 
  1)  การชดเชยความเสียหายให้กับผู้ได้รับความเสียหาย 
  2)  การสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรขึ้นมาใหม่ 
  3)  แสดงความเข้าใจ  ความเห็นใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน 
  ปัญหาอันเกิดจากกระบวนการหรือขั้นตอนการผลิตนี้  ไม่ใช่กรณีแรกที่เกิดขึ้นกับ
องค์กรระดับโลก  ในอดีตที่ผ่านมามีกรณีศึกษาจํานวนมากจากบริษัทอ่ืนเช่น ซัมซุง กรณีการจัดการ
กับผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาจากชิ้นส่วนที่ผลิตขึ้นเอง  ซึ่งได้มีการเรียกสินค้ากลับเพ่ือปรับปรุงใหม่ทั้งหมด
และภายหลังได้เรียกสินค้าคืนพร้อมยุติการจําหน่าย  เป็นต้น  ซึ่งสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรได้
ในระดับหนึ่ง  แต่สําหรับกรณีศึกษานี้ แม้ว่าเป็นตราสินค้าที่มีชื่อเสียงระดับโลก  แต่ไม่พบว่ามีการ
ชดเชยความเสียหายให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการใช้ชิ้นส่วนที่ไม่ตรงกับการโฆษณา  ซึ่งเป็น
ปัจจัยหลักในการแก้ไขวิกฤตการณ์นี้  และส่งผลเสียต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและตราสินค้า 
 4.  การเรียนรู้บทเรียนจากเหตุการณ์วิกฤต 
  1)  เพ่ิมระบบความปลอดภัย  และการปูองกัน 
  2)  ทบทวนมาตรฐานของภาคอุตสาหกรรมนั้นๆ 
  3)  ส่งเสริมการสื่อสารในชุมชน 
  จากกรณีศึกษานี้  สิ่งที่บริษัทผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือหัวเว่ยควรทําคือการทบทวน
มาตรฐานและกระบวนการผลิต  เนื่องจากวิกฤตที่เกิดขึ้นเกิดจากการที่ชิ้นส่วนหลักผลิตไม่ทัน  ส่งผล
ให้กระทบต่อกําลังการผลิต  ดังนั้น การทบทวนมาตรฐานและกระบวนการผลิต อีกทั้งมาตรการ
รองรับหากพบว่าชิ้นส่วนหลักผลิตไม่ทัน จะดําเนินการแก้ไขอย่างไร เพ่ือเป็นการปูองกันไม่ให้
วิกฤตการณ์นี้เกิดข้ึนซ้ําอีก 
 
การสื่อสารในภาวะวิกฤตอย่างมีประสิทธิภาพ 
 จากกรณีศึกษา  การสร้างกลไกในการสื่อสารในภาวะวิกฤตมีความจําเป็นอย่างมากต่อ
องค์กร เพราะการแก้ปัญหาต่างๆ นั้นสะท้อนถึงคุณภาพการบริหารและภาพลักษณ์องค์กรโดยตรง  
ดังนั้น  ต้องมีการจัดการที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสารเมื่อเกิดวิกฤตการณ์  ดังนี้ 
 1. การกําหนดเปูาหมายของการสื่อสาร 
  การกําหนดเปูาหมายของการสื่อสารแต่ละครั้ง จะช่วยในการตัดสินใจขององค์กรใน
การดําเนินการต่าง  ซึ่งเปูาหมายของการสื่อสารเพ่ือลดผลกระทบของวิกฤตที่จะเกิดขึ้นกับผู้ที่ได้รับ
ความเสียหาย  นอกจากนี้ควรพิจารณาถึงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลังการสื่อสาร  โดยต้องมีการ
จัดลําดับและพิจารณาว่าอุปสรรคใดมีผลกระทบมากที่สุด เพ่ือให้การสื่อสารนั้นมีประสิทธิภาพและมี
ประโยชน์ต่อองค์กร  สําหรับกรณีศึกษานี้  เปูาหมายที่องค์กรควรกําหนดคือ 
  1) แก้ปัญหากับผู้ที่ได้รับผลกระทบ  โดยองค์กรสามารถเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับ
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ พร้อมทั้งยื่นข้อเสนอพิเศษให้เพ่ือลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับภาพลักษณ์องค์กร
และตราสินค้า 
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  2) ควรต้องประมาณการผู้ที่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่จะ
กระทบต่อผลประกอบการขององค์กร  ทั้งนี้ ต้องมีการเปรียบเทียบมูลค่าความเสียหายในผล
ประกอบการกับมูลค่าความเสียหายที่เกิดกับภาพลักษณ์และตราสินค้าด้วย 
   
  2. การร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  การสื่อสารในภาวะวิกฤตจําเป็นต้องมีบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
พิจารณาปัญหาร่วมกันอย่างเปดเผยเพ่ือการประสานความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหานั้น 
  จากกรณีศึกษานี้ บริษัทผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือหัวเว่ยควรร่วมมือกับสํานักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สคบ.)  ในการประสานงานกับผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือผู้เสียหาย  
เพ่ือดําเนินการรับผิดชอบต่อวิกฤตที่เกิดขึ้น นอกจากนี้สามารถอาศัยช่องทางของการสื่อสาร
การตลาด (Marketing Communications) ในการเผยแพร่ข้อมูลกรอบความรับผิดชอบต่างๆ เพ่ือให้
เข้าถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบให้มากที่สุดอีกทั้งเพ่ือให้กลุ่มลูกค้าหรือผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในองค์กร
ต่อการแก้วิกฤตการณ์นี้  
 3. การทําความเข้าใจกับความหลากหลายของผู้รับสาร 
  การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพจะต้องแบ่งประเภทของผู้รับสารที่เกี่ ยวข้องใน
วิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้น ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับลักษณะขององค์กรโดยผู้ที่เกี่ยวข้องต่างมีความกังวลและความคิด
ที่แตกต่างกันออกไป การจัดกลุม่ผู้เกี่ยวข้องแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท  คือ 
   1) กลุ่มทีม่ีอิทธิพลและผลกระทบต่อการดําเนินงานและความสําเร็จขององค์กรเป็นหลัก 
   2) กลุ่มที่ไม่ได้มีบทบาทหลักต่อการดําเนินงานขององค์กร  แต่มีส่วนทําให้องค์กร
ไปสู่ความสําเร็จ 
  หลังจากที่มีการแยกกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง ก็จะสามารถแยกแนวคิดที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
ข้อความที่จะสื่อสารกับผู้ ังแต่ละกลุ่ม  โดยต้องมีการสร้างข้อความที่แตกต่างกันสําหรับแต่ละกลุ่ม  
โดยข้อความที่ต่างกันนั้นต้องสอดคล้องกัน  ทั้งนี้  เราสามารถกําหนดกลยุทธ์การสื่อสาร  คือ  การ
เลือกใช้สื่อที่เกิดประโยชน์สูงสุดในการสื่อสารข้อความไปยังกลุ่มผู้ ังที่ต้องการสื่อสารด้วย 
  ในกรณีศึกษานี้ กลุ่มที่มีอิทธิพลและผลกระทบต่อองค์กร  คือ กลุ่มลูกค้า ผู้บริโภค  
ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ขององค์กร  เมื่อกลุ่มนี้เปลี่ยนสภาพเป็นผู้ได้รับความเสียหาย  องค์กร
ควรมีการวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารที่เน้นการแก้ไขวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้น  รวมถึงการแสดงความ
เข้าใจในปัญหาที่เกิดขึ้น  โดยสะท้อนผ่านนโยบายความรับผิดชอบขององค์กรที่ส่งไปยังกลุ่ มลูกค้า
หรือผู้บริโภคให้รับทราบการดําเนินการในลักษณะนี้ เป็นการรักษาภาพลักษณ์ขององค์กรและตรา
สินค้าให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดได้ทางหนึ่ง 
  สําหรับกลุ่มที่มีบทบาทต่อการดําเนินงานขององค์กร ในกรณีนี้เป็นกลุ่มเปูาหมายที่
ลูกค้าหรือผู้บริโภค  ใช้ในการรับรู้ข้อมูลหรือข่าวสารผลิตภัณฑ์หรือตราสินค้า  คือ  สื่อที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัทผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือหัวเว่ย  ได้แก่ สื่อมวลชนและกลุ่มสื่อออนไลน์ที่ทําหน้าที่โปรโมท
ผลิตภัณฑ์ Reviewer) ซึ่งกลุ่มลูกค้าหรือผู้บริโภค ใช้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อกลุ่มนี้ในการพิจารณา
ความน่าเชื่อถือขององค์กรและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้น กลยุทธ์ที่องค์กรใช้
สื่อสารกับสื่อกลุ่มนี้ คือ การให้ข้อมูลเชิงลึกแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างละเอียด และการ
ขอความร่วมมือในการช่วยให้ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ผ่านไปได้  ถ้ามีการกําหนดกลยุทธ์และนโยบายที่ดี  
การจัดการกับวิกฤตการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยอาศัยกลยุทธ์การสื่อสารนี้จะส่งผลดีกับองค์กรและตรา
สินค้าได้มาก 
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ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 

  4. การรับฟังผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์วิกฤต 
  การสื่อสารที่ดีคือการสื่อสารแบบสองทาง (Two-way communication)  ดังนั้น  
การที่องค์กรรับฟังความคิดเห็นจากทางผู้ได้รับผลกระทบ ลูกค้าหรือผู้บริโภค รวมถึงกลุ่มที่มีบทบาท
ต่อความสําเร็จขององค์กรจึงมีความสําคัญ  เพราะช่วยให้กําหนดแนวทางการแก้ไขวิกฤตการณ์ที่
เกิดขึ้นได้อย่างตรงจุด และจะเป็นปัจจัยสําคัญให้สามารถจํากัดวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นให้อยู่ในความ
ควบคุมได้เร็วขึ้น 
 5.  ลักษณะข้อมูลข่าวสารที่ผู้เกี่ยวข้องต้องการภายหลังเกิดวิกฤตการณ์  แบ่งได้เป็น 
  1)  สื่อสารอย่างรวดเร็วและบ่อยครั้ง  ทั้งในรูปแบบการสื่อสารภายในองค์กรและ
การสื่อสารภายนอกองค์กร  เพราะการสื่อสารเบื้องต้นในขณะเกิดวิกฤตการณ์  คือ การชี้แจงถึง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้ที่เกี่ยวข้อง  โดยในกรณีศึกษานี้ การสื่อสารภายในองค์กรมีความสําคัญมาก  
เนื่องจากพนักงานในองค์กรทุกคนมีโอกาสเป็นแหล่งข่าวให้กับสื่อ  และกลุ่มลูกค้าหรือผู้บริโภคได้
ทั้งสิ้น  ในขณะที่การสื่อสารภายนอกองค์กร จะเป็นการสื่อสารเพ่ือชี้แจงถึงสาเหตุของวิกฤตการณ์
เบื้องต้นที่เกิดข้ึนเพ่ือรักษาความเชื่อมั่นในองค์การและตราสินค้าให้ได้มากท่ีสุด 
  2)  การระบุถึงสาเหตุของการเกิดวิกฤตการณ์  การวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาที่
เกิดขึ้นเป็นกระบวนการในการสร้างความชัดเจนในสาเหตุของวิกฤตการณ์ เมื่อมีการสื่อสารไปว่า
สามารถหาสาเหตุของวิกฤตการณ์ได้แล้วนั้น  จะช่วยให้องค์กรมีความแน่นอนในการดําเนินการแก้ไข
และลดความกังวลต่อองค์กรและตราสินค้าของกลุ่มลูกค้าหรือผู้บริโภคลงได้ 
  3)  การติดต่อกับทุกส่วนที่ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มลูกค้าหรือ
ผู้บริโภค  รวมถึงหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่ในการดูแลมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ซ่ึงองค์กรจะต้องมีแนวทาง
เบื้องต้นในการแก้ไขวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนการสื่อสารกับส่วนต่างๆ  
 6.  ไม่ควรชี้แจงหรือแถลงข่าวถึงปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยความแน่นอนและรวดเร็วจนเกินไป  
เนื่องจากจะทําให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์  เพราะข้อมูลต่างๆ  ที่เผยแพร่ออกไปจะถูกบันทึ กและนํา
กลับมาโจมตีองค์กรได้  ดังเช่น  การที่นายริชาร์ท ยู  ผู้บริหารระดับสูงของหัวเว่ย  ได้ออกมาชี้แจง
ผ่านช่องทางส่วนตัวในลักษณะของการยืนยันการใช้ชิ้นส่วนที่ไม่ตรงคุณสมบัติที่โฆษณาอย่างแน่นอน  
ส่งผลให้กลุ่มลูกค้า  ผู้บริโภคและสื่อต่างๆ ใช้ในการโจมตีองค์กร  อีกทั้งทําให้ยากต่อการแก้
วิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้น เนื่องจากที่มาของข้อมูลมากจากบุคคลระดับสูงขององค์กร  มีความน่าเชื่อถือสูง  
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงกว้างและจํากัดให้อยู่ในความควบคุมได้ยาก 
 
สรุป 
 วิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นกับองค์กรด้านเทคโนโลยีระดับโลกอย่างหัวเว่ย (Huawei)  ต่อกรณี
การใช้ชิ้นส่วนในการผลิตไม่ตรงกับที่ระบุในการโฆษณา  ภายใต้การบริหารการสื่อสารในภาวะวิกฤตที่
ไม่เหมาะสมส่งผลต่อภาพลักษณ์และตราสินค้าหัวเว่ย (Huawei)  นั้นเกิดจากปัจจัย  ดังนี้ 
 สื่อบุคคลที่มีความนําเชื่อถือชี้แจงถึงวิกฤตการณ๑ที่เกิดขึ้นเร็วเกินไป  ตามที่กล่าวมา
ข้างต้น  นายริชาร์ท ยู (Richard Yu)  ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือหัวเว่ย  ชี้แจง
ผ่านโซเชียลมีเดียของประเทศจีน  ซึ่งถือเป็นการสื่อสารอย่างไม่เป็นทางการและเกิดขึ้นภายหลังข่าว
การใช้ชิ้นส่วนไม่ตรงกับคุณสมบัติที่โฆษณานี้เกิดขึ้นไม่นาน ส่งผลให้ลูกค้าขององค์กรเกิดคําถาม
เพ่ิมเติมถึงมาตรฐานการผลิตและความรับผิดชอบขององค์กรต่อวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ทันทีและทําให้
การจํากัดวิกฤตการณ์ไม่ให้ลุกลามทําได้ยากขึ้น 
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ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 

  4. การรับฟังผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์วิกฤต 
  การสื่อสารที่ดีคือการสื่อสารแบบสองทาง (Two-way communication)  ดังนั้น  
การที่องค์กรรับฟังความคิดเห็นจากทางผู้ได้รับผลกระทบ ลูกค้าหรือผู้บริโภค รวมถึงกลุ่มที่มีบทบาท
ต่อความสําเร็จขององค์กรจึงมีความสําคัญ  เพราะช่วยให้กําหนดแนวทางการแก้ไขวิกฤตการณ์ที่
เกิดขึ้นได้อย่างตรงจุด และจะเป็นปัจจัยสําคัญให้สามารถจํากัดวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นให้อยู่ในความ
ควบคุมได้เร็วขึ้น 
 5.  ลักษณะข้อมูลข่าวสารที่ผู้เกี่ยวข้องต้องการภายหลังเกิดวิกฤตการณ์  แบ่งได้เป็น 
  1)  สื่อสารอย่างรวดเร็วและบ่อยครั้ง  ทั้งในรูปแบบการสื่อสารภายในองค์กรและ
การสื่อสารภายนอกองค์กร  เพราะการสื่อสารเบื้องต้นในขณะเกิดวิกฤตการณ์  คือ การชี้แจงถึง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้ที่เกี่ยวข้อง  โดยในกรณีศึกษานี้ การสื่อสารภายในองค์กรมีความสําคัญมาก  
เนื่องจากพนักงานในองค์กรทุกคนมีโอกาสเป็นแหล่งข่าวให้กับสื่อ  และกลุ่มลูกค้าหรือผู้บริโภคได้
ทั้งสิ้น  ในขณะที่การสื่อสารภายนอกองค์กร จะเป็นการสื่อสารเพ่ือชี้แจงถึงสาเหตุของวิกฤตการณ์
เบื้องต้นที่เกิดข้ึนเพ่ือรักษาความเชื่อมั่นในองค์การและตราสินค้าให้ได้มากท่ีสุด 
  2)  การระบุถึงสาเหตุของการเกิดวิกฤตการณ์  การวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาที่
เกิดขึ้นเป็นกระบวนการในการสร้างความชัดเจนในสาเหตุของวิกฤตการณ์ เมื่อมีการสื่อสารไปว่า
สามารถหาสาเหตุของวิกฤตการณ์ได้แล้วนั้น  จะช่วยให้องค์กรมีความแน่นอนในการดําเนินการแก้ไข
และลดความกังวลต่อองค์กรและตราสินค้าของกลุ่มลูกค้าหรือผู้บริโภคลงได้ 
  3)  การติดต่อกับทุกส่วนที่ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มลูกค้าหรือ
ผู้บริโภค  รวมถึงหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่ในการดูแลมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ซ่ึงองค์กรจะต้องมีแนวทาง
เบื้องต้นในการแก้ไขวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนการสื่อสารกับส่วนต่างๆ  
 6.  ไม่ควรชี้แจงหรือแถลงข่าวถึงปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยความแน่นอนและรวดเร็วจนเกินไป  
เนื่องจากจะทําให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์  เพราะข้อมูลต่างๆ  ที่เผยแพร่ออกไปจะถูกบันทึ กและนํา
กลับมาโจมตีองค์กรได้  ดังเช่น  การที่นายริชาร์ท ยู  ผู้บริหารระดับสูงของหัวเว่ย  ได้ออกมาชี้แจง
ผ่านช่องทางส่วนตัวในลักษณะของการยืนยันการใช้ชิ้นส่วนที่ไม่ตรงคุณสมบัติที่โฆษณาอย่างแน่นอน  
ส่งผลให้กลุ่มลูกค้า  ผู้บริโภคและสื่อต่างๆ ใช้ในการโจมตีองค์กร  อีกทั้งทําให้ยากต่อการแก้
วิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้น เนื่องจากที่มาของข้อมูลมากจากบุคคลระดับสูงขององค์กร  มีความน่าเชื่อถือสูง  
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงกว้างและจํากัดให้อยู่ในความควบคุมได้ยาก 
 
สรุป 
 วิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นกับองค์กรด้านเทคโนโลยีระดับโลกอย่างหัวเว่ย (Huawei)  ต่อกรณี
การใช้ชิ้นส่วนในการผลิตไม่ตรงกับที่ระบุในการโฆษณา  ภายใต้การบริหารการสื่อสารในภาวะวิกฤตที่
ไม่เหมาะสมส่งผลต่อภาพลักษณ์และตราสินค้าหัวเว่ย (Huawei)  นั้นเกิดจากปัจจัย  ดังนี้ 
 สื่อบุคคลที่มีความนําเชื่อถือชี้แจงถึงวิกฤตการณ๑ที่เกิดขึ้นเร็วเกินไป  ตามที่กล่าวมา
ข้างต้น  นายริชาร์ท ยู (Richard Yu)  ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือหัวเว่ย  ชี้แจง
ผ่านโซเชียลมีเดียของประเทศจีน  ซึ่งถือเป็นการสื่อสารอย่างไม่เป็นทางการและเกิดขึ้นภายหลังข่าว
การใช้ชิ้นส่วนไม่ตรงกับคุณสมบัติที่โฆษณานี้เกิดขึ้นไม่นาน ส่งผลให้ลูกค้าขององค์กรเกิดคําถาม
เพ่ิมเติมถึงมาตรฐานการผลิตและความรับผิดชอบขององค์กรต่อวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ทันทีและทําให้
การจํากัดวิกฤตการณ์ไม่ให้ลุกลามทําได้ยากขึ้น 
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คําชี้แจงของนายริชาร์ท  ยู  Richard Yu)  ผ่าน Weibo 
สื่อสังคมออนไลน์ของประเทศจีนต่อวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้น 

ที่มา   www.droidsands.com   เผยแพร่เมื่อ  2  เมษายน 256  

 
 ความรบ ิดชอบของบริ ท ลิต ทร ท๑มือถือ วเวํ ตํอ ที่ไดรบ ลร ทบ น
วิกฤตการณ๑ที่เกิดขึ้นนี้ขาดความชดเจน เมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรคู่แข่งอย่างซัมซุง Samsung)  
ในการแก้ปัญหาสมาร์ทโฟนรุ่นหนึ่งระเบิด  โดยการเรียกสินค้าคืนและยุติการจําหน่ายทั่วโลก กับสิ่งที่
บริษัทผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือหัวเว่ยดําเนินการกับลูกค้าหรือผู้บริโภคของตนนั้นมีความแตกต่างกันอย่าง
มาก  การไม่แสดงความรับผิดชอบและแนวทางการแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ที่ชัดเจนนี้  ส่งผลเสียต่อ
บริษัทผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือหัวเว่ยในด้านของการบริหารและความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค  อีกทั้งส่งผล
กระทบต่อตราสินค้าหัวเว่ย  ซึ่งเป็นตราสินค้าจากจีนโดยภาพลักษณ์ของตราสินค้าจีนนั้นอยู่ในทางลบ
ของผู้บริโภคอยู่ก่อนแล้ว   
 สิ่งที่บริษัทผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือหัวเว่ย  ควรดําเนินการในวิกฤตการณ์นอกเหนือจากการ
ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น  คือ  การแสดงความรับผิดชอบต่อลูกค้าที่ได้ผลิตภัณฑ์ไม่ตรงคุณสมบัติที่โฆษณา
ไว้  โดยการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่  หรือชดใช้ค่าเสียหายเต็มจํานวนของมูลค่าผลิตภัณฑ์  รวมทั้งการ
เรียกคืนผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้ชิ้นส่วนไม่ตรงกับคุณสมบัติที่โฆษณาไว้กลับเข้าโรงงาน  ซึ่งการดําเนินการ
ในลักษณะนี้จะสอดคล้องกับทางบริษัทซัมซุง ที่ได้ดําเนินการแก้ปัญหาของตนเองในวิกฤตการณ์ก่อน
หน้านี้  ถึงแม้ว่าจะกระทบต่อภาพลักษณ์และตราสินค้า แต่ก็เป็นช่วงระยะเวลาอันสั้นเท่านั้น โดยใน
ระหว่างการดําเนินการเรียกคืนสินค้า บริษัทผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือหัวเว่ยสามารถใช้กลยุทธ์การสื่อสาร
การตลาด  ใช้ผลิตภัณฑ์อ่ืนในการทําการตลาดเพ่ือลดกระแสข่าวของผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาอยู่ลง  ซึ่ง
จะส่งผลดีต่อองค์กรและตราสินค้ามากกว่าที่ดําเนินการอยู่ในปัจจุบัน  
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ค ำชี้แจงผ่ำนโซเชียลมีเดียของ  Huawei Mobile  ต่อวกิฤตกำรณ์ที่เกิดขึ้น  พรอ้มแนวทำงกำรแกป้ัญหำ 
 

 
 

(ที่มำ  :  เพจเฟสบุ๊ค  Huawei Mobile สืบค้นเมื่อ  12 พฤษภำคม 2560) 
 
 นอกจากนี้  ความคลาดเคลื่อนของการวิเคราะห์ความต้องการข่าวสาร และความต้องการที่
แท้จริงของกลุ่มที่มีอิทธิพลกับองค์กร ซึ่งเป็นกลุ่มสําคัญที่สนับสนุนองค์กรและตราสินค้าของหัวเว่ย  
ส่งผลให้กําหนดกลยุทธ์การสื่อสารในภาวะวิกฤตนี้ผิดพลาด อีกทั้งขาดการสร้างความร่วมมือกับ
องค์กรภายนอกต่อการแสดงความรับผิดชอบที่เกิดขึ้น  เช่น อาศัยนักโปรโมทสินค้า  (Reviewer)  ใน
การสื่อสารชี้แจงข้อมูลในทางบวกให้กับองค์กร เป็นต้น แต่ทั้งนี้กลยุทธ์นี้จะใช้ได้ต่อเมื่อมีแนวทางการ
แก้ไขวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นสอดคล้องและตรงกับความต้องการของผู้ที่ได้รับผลกระทบเท่านั้น  กลยุทธ์
การสื่อสารนี้จึงจะส่งผลดีต่อองค์กรและตราสินค้า 
   ดังนั้น  การบริหารจัดการการสื่อสารในภาวะวิกฤตที่จะส่งผลกระทบต่อองค์กรและตรา
สินค้าน้อยที่สุด คือ 
 1.  ศึกษาข้อมูลตราสินค้าของตนเองว่าเป็นอย่างไรในการรับรู้ของผู้บริโภค (Consumer)   
 2.  มอบหมายโฆษก  หรือหน่วยงานด้านการสื่อสารองค์การรับผิดชอบในการแถลงข่าว 
 3.  ผู้บริหารระดับสูง  ห้ามชี้แจงเหตุผลใดๆ  ผ่านช่องทางการสื่อสารที่ไม่เป็นทางการ  
 4.  วิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดวิกฤตการณ์  และดําเนินการแก้ไข 
 5.  วิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าหรือผู้บริโภคในวิกฤตการณ์นั้นว่าต้องการอะไร  
พร้อมทั้งวิเคราะห์ประเมินถึงผลดีและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความต้องการเหล่านั้น  และดําเนินตาม
ความต้องการนั้นให้ได้มากที่สุด  จะช่วยลดวิกฤตการณ์ให้เบาลงได้ซึ่งในส่วนนี้ต้องอาศัยการสื่อสาร
แบบสองทาง (Two-way Communication)  เป็นหลักสําคัญของการสื่อสารเพ่ือแก้ปัญหานี้ 
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แนวคิดและกลวิธีการสร๎างนวนิยายแนวสยองขวัญของภาคินัย กสิรักษ๑ 
Concept and Techniques of Phakhinay Kasiruks’ Horror Novel Creation. 

 
ผศ.ดร. อัควิทย์ เรืองรอง1 

นายอาทิตย์ นาคจู2 
 

บทคัดยํอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์แนวคิดและกลวิธีการสร้างนวนิยายแนวสยอง
ขวัญ  ของภาคินัย กสิรักษ์ จากนวนิยายจํานวน 5 เรื่องที่ได้รับการจัดลําดับนวนิยายสยองขวัญที่น่า
กลัวที่สุดจากเว็บไซต์ท็อปเท็นไทยแลนด์ (www.toptenthailand.com) เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 
2557  ได้แก่ เรื่องนางชฎา เรื่องนางแค้น เรื่องนางคุก เรื่องนางครวญ และเรื่องน้ําสังข์อาบศพ โดย
ศึกษาองค์ประกอบด้านแนวคิดและกลวิธีในการสร้างเรื่อง ได้แก่ กลวิธีการสร้างโครงเรื่อง กลวิธีการ
สร้างตัวละคร และกลวิธีการสร้างฉากและบรรยากาศ 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. แนวคิด จากการศึกษานวนิยายแนวสยองขวัญของภาคินัย กสิรักษ์ ทั้ง 5 เรื่องนี้ มีการ
นําเสนอแนวคิดผ่านพฤติกรรมและบทสนทนาของตัวละครที่สามารถสะท้อนแนวคิดออกมาได้     
อย่างชัดเจนซึ่ง พบว่ามีทั้งหมด 4 แนวคิด คือ แนวคิดเรื่องความรัก แนวคิดเรื่องความพยาบาท   
ความโกรธแค้น แนวคิดเรื่องความสยองขวัญ และ แนวคิดเรื่องคติความเชื่อ 
 2. กลวิธีการสร้างนวนิยายใน 3 ประเด็น พบว่า 
  2.1 กลวิธีการสร้างโครงเรื่อง ผู้แต่งใช้กลวิธีการวางโครงเรื่อง 3 แบบ คือ กลวิธี  
การเปิดเรื่อง กลวิธีการดําเนินเรื่อง และกลวิธีการปิดเรื่อง 
  2.2 กลวิธีการสร้างตัวละคร ผู้แต่งสร้างตัวละครไว้ 2 ประเภทคือ  ตัวละครประเภท
มนุษย์ มี 2 ลักษณะคือ ตัวละครประเภทมนุษย์ฝุายดี และตัวละครประเภทมนุษย์ฝุายร้าย และตัว
ละครประเภทภูตผี ปีศาจ และวิญญาณ 
  2.3 กลวิธีการสร้างฉากและบรรยากาศ ผู้แต่งใช้กลวิธีในการสร้างฉากและ
บรรยากาศใน 2 ลักษณะ คือ การสร้างฉากและบรรยากาศที่เน้นช่วงเวลากลางคืน การสร้างฉากและ
บรรยากาศธรรมชาติ โดยแบ่งเป็นฉากและบรรยากาศที่ระบุสถานที่จริง และฉากและบรรยากาศที่
สมมติขึ้นตามท้องเรื่อง  
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บทคัดยํอ 
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การเปิดเรื่อง กลวิธีการดําเนินเรื่อง และกลวิธีการปิดเรื่อง 
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วารสารสถาบันวิจัยและพั นา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 

Abstract 

 The purposes of this research was to study analysis concepts and 
techniques  of Phakhinay Kasirak’s Horror Novels created from 5 ones which has 
been rated as the scariest horror novels from www.Toptenthailand.com on 16 May 
2014 regarding  Nangchada, Nangkhan, Nangkuk,  Nangkruan and Namsangaapsob by 
literary elements as the core  of a study analysis including: Techniques for creating a 
storyline, Techniques character creation, Techniques creating a scene and 
atmosphere. 
 The research found that: 
 1. Concepts from 5 Phakhinay Kasirak’s Horror Novels presented behaviors 
and  the characters’ dialogue that can reflect a total of four concepts of love,                  
thinking about revenge, the anger concept of horrors and beliefs. 
 2. Techniques of novels created of  third point found that 
  2.1 Techniques for creating a storyline, it appears that the author used 
techniques for creating a storyline. A third techniques is to launch  techniques 
implementation to close the matter. 
  2.2 Techniques character, characters created by the author which can 
be divided into two categories: The character of human nature in general there are 
two types of human character; a good general manager. The bad side of human 
character in general and the characters, ghosts and spirits. 
  2.3 Techniques creating a scene and atmosphere. From the study, 
there are two types: Techniques creating a scene and atmosphere focusing on the 
duration of the night techniques creating a natural scene and atmosphere. It appears 
that a scene and atmosphere of this type can be divided into 2 characteristics:  the 
scene and the real atmosphere  and the atmosphere of the fictitious story. 
 
Keywords: Concepts /Techniques / Horror Novels 
 

บทน า 

 เรื่องราวอันน่าหวาดกลัวเกี่ยวกับภูต ผี ปีศาจดํารงอยู่กับมนุษย์มาอย่างยาวนาน               
เป็นส่วนประกอบหนึ่งที่สําคัญของวั นธรรม ดังจะเห็นได้จากที่ทุก สังคม ทุก วั นธรรมล้วนแต่มี
เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งเหนือธรรมชาติอันลึกลับ น่าสะพรึงกลัวและเป็นภัยคุกคามต่อชีวิตปรากฏอยู่
ด้วยกันทั้งสิ้น ซึ่งจากจุดร่วมทางวั นธรรมนี้ อาจถือได้ว่าเรื่องราวเกี่ยวกับภูต ผี ปีศาจเป็น
องค์ประกอบทางวั นธรรมที่เป็นสากลของมนุษย์ แม้ว่าเมื่อพิจารณาจากรายละเอียดที่ปรากฏใน  
การแสดงออกแต่ละวั นธรรมแล้ว เรื่องราวเหล่านี้จะมีความแตกต่างกันออกไปมากน้อยตามแต่ที่
วั นธรรมต่าง จะพึงสร้างขึ้นตามเงื่อนไขของวิถีชีวิต สภาพแวดล้อมทั้งทางสังคมและทางภูมิศาสตร์
ที่แตกต่างกันออกไป 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 

 อย่างไรก็ตาม ทุกสังคมวัฒนธรรมก็ยังมีจุดร่วมที่ไม่แตกต่างกันในเรื่องราวเกี่ยวกับภูตผี
ปิศาจที่ดํารงอยู่อย่างแปลกแยกไปจากกฎเกณฑ์ทางธรรมชาติที่มนุษย์รู้จัก โดยหากสืบสาวไปถึง              
ต้นกําเนิดที่มาของเรื่องราวเหล่านี้อาจพบว่ามันมีอยู่มาอย่างยาวนานนับตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์
ในรูปของความเชื่อแบบวิญญาณนิยม (Animism)  ความเชื่อแบบวิญญาณนิยม  คือ ระบบความเชื่อ
ที่เชื่อว่ามีวิญญาณสถิตอยู่ในสัตว์ พืช และสรรพสิ่งต่างๆ รวมทั้งในมนุษย์ นอกจากนั้นความเชื่อ    
แบบวิญญาณนิยมยังเชื่อว่ามีวิญญาณอยู่ในปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ในสิ่งแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ 
ในวัตถุทุกๆ อย่าง และแม้แต่ในสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์ด้วย ดังปรากฏในจารึกพ่อขุนรามคําแหง ดังนี้ 
  “เบื้องตีนนอนเมืองสุโขทัยมีตลาดปสาน มีพระอัจนะ มีปราสาท มีปุาหมากพร้าวปุา
หมากลาง มีไร่มีนา มีถิ่นถ้าน มีบ้านใหญ่บ้านเล็ก เบื้องหัวนอนเมืองสุโขทัยนี้มีกูฏีพีหารปูุ ครูอยู่ มี 
สรีดภงส มีปุาพร้าว  ปุาลาง มีปุาม่วงปุาขามมีน้ําโคก มีพระขพุง ผีเทพดาในเขาอันนั้นเป็นใหญ่กว่า
ทุกผีในเมืองนี้ ขุนผู้ใดถือเมืองสุโขทัยนี้แล้ ไหว้ดีพลีถูก เมืองนี้เที่ยง เมืองนี้ดี ผี้ไหว้บ่ดีพลีบ่ถูก ผีในเขา
อันนั้นบ่คู้มบ่เกรง เมืองนี้หาย” (ศิลาจารึกพ่อขุนรามคําแหง ด้านที่ 3 โดย พ่อขุนรามคําแหงมหาราช) 
 จากข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีวัฒนธรรมความเชื่อเรื่องผีมาตั้งแต่ครั้ง
สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี คนไทยแต่เดิมเชื่อว่าการนับถือบูชาผีจะนําความสุขความเจริญมาให้แก่
ตน แต่หากใครดูถูกหรือลบหลู่ก็จะต้องพบกับความหายนะ ทั้งนี้เพราะคนไทยมองว่าผีเป็นสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ที่มีอิทธิฤทธิ์เหนือกว่ามนุษย์ สามารถบันดาลให้เกิดสิ่งต่าง ๆ ได้ตามใจชอบ 
 บรรยงค์ บุญฤทธิ์ ( ม.ป.ป. : 52 ) กล่าวว่าเรื่องราวเกี่ยวกับภูตผีปีศาจเป็นปรากฏการณ์
ของโลกท่ียังคงเป็นปริศนาเร้นลับเพราะเรื่องเหล่านี้เป็นเพียงเรื่องราวกล่าวขาน วิพากษ์วิจารณ์เล่าสืบ
ทอดกันมาเป็นตํานานบอกเล่านิทานหรือวรรณคดี ชาวอียิปต์เป็นชนชาติดึกดําบรรพ์ที่มีความเชื่อใน
เรื่องภูตผี และดวงวิญญาณ เช่น เทพโอซิริส (Osiris) จะถูกกําหนดให้เป็นผู้ตัดสินดวงวิญญาณของ
มนุษย์ที่ตายซึ่งความเชื่อในเรื่องดวงวิญญาณและความตายจะปรากฏอยู่ในจารึกของอียิปต์หลายฉบับ 
เช่น“The book of Dead”(ประจักษ์ สายแสง 2522 : 221-222) ซึ่ง ธวัช ปุณโณทก(2527:55) 
กล่าวเช่นเดียวกันว่า วรรณกรรมประเภทนี้มีอยู่ในทุกชาติทุกศาสนา แม้ว่าปัจจุบันจะมีการพัฒนาทาง
เทคโนโลยีมากขึ้น แต่เรื่องราวลี้ลับก็ยังคงมีอิทธิพลเหนือจิตใจมนุษย์ทัง้ด้านความคิดความเป็นอยู่ 
 คอสมอส (นามแฝง), 2541 : 71) กล่าวว่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับความตาย ความน่ากลัว น่า
สยดสยอง เรื่องน่าอัศจรรย์ ชวนขนลุก และเหตุการณ์เกิดขึ้นในบรรยากาศที่มีปราสาทมืด ๆ หรือใน
ปุาช้าเหนือหลุมฝังศพเรียกว่านวนิยายสยองขวัญ (Horror Novel) เช่นเดียวกับกุหลาบ มัลลิกะมาส   
( 2522 : 39 ) ให้คําจํากัดความนวนิยายสยองขวัญ ว่า มักเป็นเรื่องผี เรื่องมหัศจรรย์ของวิญญาณ 
อํานาจลึกลับน่าสะพรึงกลัว ปราสาทร้าง เทวรูปศักดิ์สิทธิ์ ลางบอกเหตุร้าย ความฝันและภาพหลอน 
 ความเชื่อเรื่องภูตผีวิญญาณก็ได้แตกหน่อแพร่หลายออกไปอย่างมาก ทําให้ลักษณะของผี
ไม่ได้ถูกจํากัดว่าต้องมีรูปร่างหน้าตาและอุปนิสัยที่เหมือนมนุษย์เจ้าของร่างเดิมเสมอไป ดังจะเห็นได้
ว่าผีตามความเชื่อและวัฒนธรรมต่าง ๆ นั้นมีหลากหลายและแตกต่างออกไปในทุกท้องถิ่น ผีบาง
จําพวกเป็นผีดี บางจําพวกเป็นผีร้าย บางจําพวกมีอยู่เฉพาะท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่ง บางจําพวกก็เป็นที่
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ประเภท และด้วยความที่ประเทศไทยมีความเชื่อเรื่องผีที่หลายหลากนี้เอง คติความเชื่อเรื่องผีจึงได้รับ
การสืบทอดต่อๆ กันมาในสังคม ทั้งในรูปแบบการเล่าปากต่อปากและการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร 
ทําให้คนรุ่นหลังยังคงมีความเชื่อในเรื่องผีอยู่ไม่ต่างจากคนรุ่นก่อน 
 จนกระทั่งความเจริญของสื่อเริ่มเข้ามามีบทบาทกับชีวิตของคนในสังคม วัฒนธรรมความ
เชื่อต่าง ๆ ก็ได้รับการถ่ายทอดอย่างเป็นระบบมากขึ้นเช่นเดียวกัน ในการนี้รวมถึงความเชื่อเรื่องผี
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 อย่างไรก็ตาม ทุกสังคมวัฒนธรรมก็ยังมีจุดร่วมที่ไม่แตกต่างกันในเรื่องราวเกี่ยวกับภูตผี
ปิศาจที่ดํารงอยู่อย่างแปลกแยกไปจากกฎเกณฑ์ทางธรรมชาติที่มนุษย์รู้จัก โดยหากสืบสาวไปถึง              
ต้นกําเนิดที่มาของเรื่องราวเหล่านี้อาจพบว่ามันมีอยู่มาอย่างยาวนานนับตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์
ในรูปของความเชื่อแบบวิญญาณนิยม (Animism)  ความเชื่อแบบวิญญาณนิยม  คือ ระบบความเชื่อ
ที่เชื่อว่ามีวิญญาณสถิตอยู่ในสัตว์ พืช และสรรพสิ่งต่างๆ รวมทั้งในมนุษย์ นอกจากนั้นความเชื่อ    
แบบวิญญาณนิยมยังเชื่อว่ามีวิญญาณอยู่ในปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ในสิ่งแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ 
ในวัตถุทุกๆ อย่าง และแม้แต่ในสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์ด้วย ดังปรากฏในจารึกพ่อขุนรามคําแหง ดังนี้ 
  “เบื้องตีนนอนเมืองสุโขทัยมีตลาดปสาน มีพระอัจนะ มีปราสาท มีปุาหมากพร้าวปุา
หมากลาง มีไร่มีนา มีถิ่นถ้าน มีบ้านใหญ่บ้านเล็ก เบื้องหัวนอนเมืองสุโขทัยนี้มีกูฏีพีหารปูุ ครูอยู่ มี 
สรีดภงส มีปุาพร้าว  ปุาลาง มีปุาม่วงปุาขามมีน้ําโคก มีพระขพุง ผีเทพดาในเขาอันนั้นเป็นใหญ่กว่า
ทุกผีในเมืองนี้ ขุนผู้ใดถือเมืองสุโขทัยนี้แล้ ไหว้ดีพลีถูก เมืองนี้เที่ยง เมืองนี้ดี ผี้ไหว้บ่ดีพลีบ่ถูก ผีในเขา
อันนั้นบ่คู้มบ่เกรง เมืองนี้หาย” (ศิลาจารึกพ่อขุนรามคําแหง ด้านที่ 3 โดย พ่อขุนรามคําแหงมหาราช) 
 จากข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีวัฒนธรรมความเชื่อเรื่องผีมาตั้งแต่ครั้ง
สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี คนไทยแต่เดิมเชื่อว่าการนับถือบูชาผีจะนําความสุขความเจริญมาให้แก่
ตน แต่หากใครดูถูกหรือลบหลู่ก็จะต้องพบกับความหายนะ ทั้งนี้เพราะคนไทยมองว่าผีเป็นสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ที่มีอิทธิฤทธิ์เหนือกว่ามนุษย์ สามารถบันดาลให้เกิดสิ่งต่าง ๆ ได้ตามใจชอบ 
 บรรยงค์ บุญฤทธิ์ ( ม.ป.ป. : 52 ) กล่าวว่าเรื่องราวเกี่ยวกับภูตผีปีศาจเป็นปรากฏการณ์
ของโลกท่ียังคงเป็นปริศนาเร้นลับเพราะเรื่องเหล่านี้เป็นเพียงเรื่องราวกล่าวขาน วิพากษ์วิจารณ์เล่าสืบ
ทอดกันมาเป็นตํานานบอกเล่านิทานหรือวรรณคดี ชาวอียิปต์เป็นชนชาติดึกดําบรรพ์ที่มีความเชื่อใน
เรื่องภูตผี และดวงวิญญาณ เช่น เทพโอซิริส (Osiris) จะถูกกําหนดให้เป็นผู้ตัดสินดวงวิญญาณของ
มนุษย์ที่ตายซึ่งความเชื่อในเรื่องดวงวิญญาณและความตายจะปรากฏอยู่ในจารึกของอียิปต์หลายฉบับ 
เช่น“The book of Dead”(ประจักษ์ สายแสง 2522 : 221-222) ซึ่ง ธวัช ปุณโณทก(2527:55) 
กล่าวเช่นเดียวกันว่า วรรณกรรมประเภทนี้มีอยู่ในทุกชาติทุกศาสนา แม้ว่าปัจจุบันจะมีการพัฒนาทาง
เทคโนโลยีมากขึ้น แต่เรื่องราวลี้ลับก็ยังคงมีอิทธิพลเหนือจิตใจมนุษย์ทัง้ด้านความคิดความเป็นอยู่ 
 คอสมอส (นามแฝง), 2541 : 71) กล่าวว่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับความตาย ความน่ากลัว น่า
สยดสยอง เรื่องน่าอัศจรรย์ ชวนขนลุก และเหตุการณ์เกิดขึ้นในบรรยากาศที่มีปราสาทมืด ๆ หรือใน
ปุาช้าเหนือหลุมฝังศพเรียกว่านวนิยายสยองขวัญ (Horror Novel) เช่นเดียวกับกุหลาบ มัลลิกะมาส   
( 2522 : 39 ) ให้คําจํากัดความนวนิยายสยองขวัญ ว่า มักเป็นเรื่องผี เรื่องมหัศจรรย์ของวิญญาณ 
อํานาจลึกลับน่าสะพรึงกลัว ปราสาทร้าง เทวรูปศักดิ์สิทธิ์ ลางบอกเหตุร้าย ความฝันและภาพหลอน 
 ความเชื่อเรื่องภูตผีวิญญาณก็ได้แตกหน่อแพร่หลายออกไปอย่างมาก ทําให้ลักษณะของผี
ไม่ได้ถูกจํากัดว่าต้องมีรูปร่างหน้าตาและอุปนิสัยที่เหมือนมนุษย์เจ้าของร่างเดิมเสมอไป ดังจะเห็นได้
ว่าผีตามความเชื่อและวัฒนธรรมต่าง ๆ นั้นมีหลากหลายและแตกต่างออกไปในทุกท้องถิ่น ผีบาง
จําพวกเป็นผีดี บางจําพวกเป็นผีร้าย บางจําพวกมีอยู่เฉพาะท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่ง บางจําพวกก็เป็นที่
รู้จักโดยทั่วไป นั่นหมายความว่าผีในทัศนะของคนไทยไม่ได้มีเพียงตนเดียว แต่มีจํานวนนับสิบนับร้อย
ประเภท และด้วยความที่ประเทศไทยมีความเชื่อเรื่องผีที่หลายหลากนี้เอง คติความเชื่อเรื่องผีจึงได้รับ
การสืบทอดต่อๆ กันมาในสังคม ทั้งในรูปแบบการเล่าปากต่อปากและการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร 
ทําให้คนรุ่นหลังยังคงมีความเชื่อในเรื่องผีอยู่ไม่ต่างจากคนรุ่นก่อน 
 จนกระทั่งความเจริญของสื่อเริ่มเข้ามามีบทบาทกับชีวิตของคนในสังคม วัฒนธรรมความ
เชื่อต่าง ๆ ก็ได้รับการถ่ายทอดอย่างเป็นระบบมากขึ้นเช่นเดียวกัน ในการนี้รวมถึงความเชื่อเรื่องผี

59 
 

วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 

จากเดิมที่เป็นเพียงแค่เรื่องเล่าธรรมดา ๆ ก็พัฒนาขึ้นมาอยู่ในรูปของวรรณกรรมทั้งเชิงสารคดีและ
บันเทิงคดี มีการนําความเชื่อดั้งเดิมมาผูกเป็นเค้าโครงเรื่องเพ่ือความเพลิดเพลินใจแก่ผู้อ่าน ส่งผลให้
เกิดวรรณกรรมประเภทสยองขวัญขึ้น ในสั งคมไทย ทฤษฎี  เสมา (2541 :  3 )  กล่ าวว่ า                        
นวนิยายแนวสยองขวัญจัดได้ว่าเป็นวรรณกรรมที่ใช้สื่ออารมณ์ประเภทหนึ่งที่รู้จักกันดีในหมู่นักอ่าน
เพราะเป็นเรื่องที่แสดงถึงจินตนาการของผู้แต่งในลักษณะฝันเ องที่ เกี่ยวกับภูตผี ปีศาจ วิญญาณ  
เวทมนตร์คาถา และสิ่งลึกลับที่พิสูจน์ไม่ได้จุดเด่นทางวรรณกรรมแนวสยองขวัญที่สามารถสื่ออารมณ์
ผู้อ่านให้เกดิความสนใจ ได้แก่ กลวิธีการเขียน โดยเฉพาะกลวิธีการสร้างโครงเรื่องไม่ว่าจะเป็นการเปิด
เรื่องท่ีนําเรื่องราวแห่งความระทึกใจอีกห้วงมิติหนึ่งมาสั่นสะเทือนอารมณ์สร้างความใคร่รู้ให้แก่ผู้อ่าน
มีการดําเนินเรื่องด้วยความสนุกสนาน ตื่นเต้นอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดความน่าสนใจอยู่ตลอดเวลา 
พร้อมทั้งสอดแทรกความลึกลับที่สะทกสะท้านและมักปิดเรื่องที่ท้าทายให้ผู้อ่านเกิดความสงสัย 
 นอกจากน้ีกลวิธีการสร้างฉาก บรรยากาศและกลวิธีการสร้างตัวละครผู้ประพันธ์จะต้อง
สร้างสรรค์ตัวละครให้มีลักษณะน่าเกลียดน่ากลัว น่าตื่นเต้นตามลักษณะตัวละครประเภทภูตผีและ
วิญญาณ (ไพโรจน์ นรชาติธํารงวิทย์ 2533 : 75-81) สัญลักษณ์ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้บรรยากาศ
เรื่องสยองขวัญ น่ากลัวมากยิ่งขึ้น เช่น ในตอนกลางคืนหรือแม้แต่เวลากลางวันท่ีเงียบสงบ (สุธารัตน์ 
พงษ์แก้ว 2535 : 165)  
 ด้วยความที่วรรณกรรมสยองขวัญในรูปแบบนวนิยายมีแนวโน้มที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
และได้รับความนิยมจากกลุ่มผู้อ่านผู้ซึ่งที่มีความสนใจในเรื่องราวอันน่าสยดสยองสิ่งลี้ลับ เรื่องราวหลัง
ความตาย โดยเฉพาะงานเขียนของคุณภาคินัย กสิรักษ์ นักเขียนมือสยองขวัญคนดังแห่งยุค มีผลงาน
มาแล้วมากมาย ผลงานของคุณภาคินัย กสิรักษ์ ได้รับการจัดลําดับนวนิยายสยองขวัญที่น่ากลัวที่สุด
จาก www.toptenthailand.com และยังได้รับการบรรจุชื่ออยู่ในทําเนียบนักประพันธ์ของ
สํานักพิมพ์ประพันธ์สาส์น อีกท้ังยังมีสื่อโทรทัศน์นํานวนิยายของเขามาสร้างเป็นละครโทรทัศน์ ผู้วิจัย
จึงมีความเห็นว่าควรจะศึกษาถึงแนวคิดและกลวิธีการสร้างนวนิยายแนวสยองขวัญของภาคินัย      
กสิรักษ์ ว่ามีแนวคิดและกลวิธีการสร้างนวนิยายแนวสยองขวัญประการใดและด้วยวิธีการ อย่างไรบ้าง 

 
วัตถุประสงค๑ 
  เพ่ือวิเคราะห์แนวคิดและกลวิธีการสร้างนวนิยายแนวสยองขวัญของ ภาคินัย กสิรักษ์  

 
ขอบเขตการวิจัย 
 งานวิจัยชิ้นนี้  ผู้วิจัยได้กําหนดขอบเขตของงานวิจัย คือ นวนิยายแนวสยองขวัญ                       
ข อ ง ภ า คิ นั ย  ก สิ รั ก ษ์  ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร จั ด ลํ า ดั บ น ว นิ ย า ย ส ย อ ง ข วั ญ ที่ น่ า ก ลั ว ที่ สุ ด                                      
จากเว็บไซต์ท็อปเท็นไทยแลนด์ (www.Toptenthailand.com) เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557               
จํ านวน 5 เ รื่ องได้แก่  เรื่ องนางชฎา เรื่ องนางแค้น เรื่ องนางครวญ เรื่ องนางคุก และ                    
เรื่องน้ําสังข์อาบศพ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. รวบรวมข้อมูลโดยเก็บจากตัวนวนิยายของภาคินัย กสิรักษ์ จํานวน 5 เรื่อง ได้แก่        
นางชฎา นางแค้น นางครวญ นางคุก น้ําสังข์อาบศพ 
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 2.นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์แนวคิดและกลวิธีการสร้างนวนิยายแนวสยองขวัญ โดยอาศัย
แนวคิดและทฤษฎีองค์ประกอบทางวรรณกรรม ได้แก่ แนวคิด โครงเรื่อง ตัวละคร ฉากและ
บรรยากาศ 
 3. เรียบเรียงข้อมูลที่วิเคราะห์ให้เป็นระบบ 
 4. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
ผลการศึกษา 
 งานการวิจัยเรื่อง แนวคิดและกลวิธีการสร้างนวนิยายแนวสยองขวัญของภาคินัย กสิรักษ์ 
เป็นงานวิจัยที่ต้องการศึกษาวิเคราะห์ถึงแนวคิดและกลวิธีการสร้างนวนิยายแนวสยองขวัญของ      
ภาคินัย กสิรักษ์  จากนวนิยายจํานวน 5 เรื่อง ซึ่งได้จากการเรียงลําดับนวนิยายสยองขวัญที่น่ากลัว
ที่สุดจาก www.Toptenthailand.com ดังนี้ เรื่องนางชฎา เรื่องนางแค้น เรื่องนางคุก เรื่องนาง
ครวญ และเรื่องน้ําสังข์อาบศพ โดยศึกษาองค์ประกอบทางวรรณกรรมมาเป็นหลักในการศึกษา
วิเคราะห์ ได้แก่ แนวคิด กลวิธีการสร้างโครงเรื่อง กลวิธีการสร้างตัวละคร และกลวิธีการสร้างฉาก
และบรรยากาศ 
 จากการศึกษาแนวคิดและกลวิธีการสร้างนวนิยายแนวสยองขวัญของภาคินัย กสิรักษ์  
จํานวน 5 เรื่อง สามารถสรุปผลงานวิจัยได้ตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
 1. แนวคิดท่ีปรากฏในนวนิยายแนวสยองขวัญของภาคินัย กสิรักษ์ 
 จากการศึกษานวนิยายแนวสยองขวัญของภาคินัย กสิรักษ์ ทั้ง 5 เรื่องนี้ มีการนําเสนอ
แนวคิดอย่างชัดเจนทั้งหมด 4 แนวคิดหลักคือ แนวคิดเรื่องความรัก แนวคิดเรื่องความพยาบาท   
ความโกรธแค้น แนวคิดเรื่องความสยองขวัญ และแนวคิดเรื่องคติความเชื่อ 
 1.1 แนวคิดเรื่องความรัก 
 แนวคิดเรื่องความรัก คือ แนวคิดที่แสดงทัศนะของผู้เขียนที่มีต่อมนุษย์ในเรื่องของความรัก  
ความรัก หมายถึง ความรู้สึก สภาพและเจตคติต่าง ๆ ซึ่งมีตั้งแต่ความชอบระหว่างบุคคล ไปถึง    
ความพึงพอใจ อาจหมายถึง อารมณ์การดึงดูดและความผูกพันส่วนบุ คคลอย่างแรงกล้า                    
(ดนัย ไชโยธา 2546 : 1)   คําว่า รัก สามารถหมายความถึงความรู้สึก สภาพทางอารมณ์และ  เจตคติ
ต่าง ๆ ซึ่งอาจมีตั้งแต่ความพอใจทั่วไปจนถึงความดึงดูดระหว่างบุคคลอย่างรุนแรง แต่โดยเจาะจงแล้ว 
ความรักสามารถหมายถึงความต้องการอย่างเสน่หาและความสัมพันธ์ทางเพศ ซึ่งเป็นความหมายของ
ความรักแบบโรแมนติก ความรักท่ีมีเพศเข้ามาเก่ียวข้อง ความใกล้ชิดทางอารมณ์   ซึ่งเป็นความหมาย
ของความรักกับบุคคลในครอบครัว หรือรักบริสุทธิ์ที่นิยามมิตรภาพ หรือความรักแบบอุทิศตัวแบบ
ในทางศาสนาความหลากหลายของการใช้และความหมายของคําว่ารักนี้ ประกอบกับความรู้สึกอัน
ซับซ้อนที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ทําให้เป็นการยากที่จะนิยามความรักให้แน่นอน แม้จะเทียบกับสภาพ
อารมณ์อ่ืน ๆ แล้วก็ตาม โดยแบ่งประเภทของความรักเป็นความรักต่อบิดา มารดา ความรักต่อเพ่ือน 
ความรักแบบหนุ่มสาว และความรักแบบสามีภรรยา 
 จากการศึกษาพบว่า แนวคิดเรื่องความรักนี้ ปรากฏอยู่ในนวนิยายแนวสยองขวัญของ       
ภาคินัย กสิรักษ์ ทั้งหมด 5 เรื่องได้แก่ เรื่องนางชฎา เรื่องนางแค้น เรื่องนางคุก เรื่องนางครวญ และ
เรื่องน้ําสังข์อาบศพ 
ตัวอย่าง: ความรักแบบหนุ่มสาวจากเรื่องนางชฎา 
 ผู้เขียนเสนอแนวคิดเกี่ยวกับความรักของเตชิตที่มีต่อชมพู โดยการลงมือทําอาหารเอง 
เนื่องจากรักและสงสารชมพูในขณะนั้นชมพูเองก็มีอาการที่ไม่ดีขึ้นเลยจากการถูกวิญญาณของริลณี
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 2.นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์แนวคิดและกลวิธีการสร้างนวนิยายแนวสยองขวัญ โดยอาศัย
แนวคิดและทฤษฎีองค์ประกอบทางวรรณกรรม ได้แก่ แนวคิด โครงเรื่อง ตัวละคร ฉากและ
บรรยากาศ 
 3. เรียบเรียงข้อมูลที่วิเคราะห์ให้เป็นระบบ 
 4. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
ผลการศึกษา 
 งานการวิจัยเรื่อง แนวคิดและกลวิธีการสร้างนวนิยายแนวสยองขวัญของภาคินัย กสิรักษ์ 
เป็นงานวิจัยที่ต้องการศึกษาวิเคราะห์ถึงแนวคิดและกลวิธีการสร้างนวนิยายแนวสยองขวัญของ      
ภาคินัย กสิรักษ์  จากนวนิยายจํานวน 5 เรื่อง ซึ่งได้จากการเรียงลําดับนวนิยายสยองขวัญที่น่ากลัว
ที่สุดจาก www.Toptenthailand.com ดังนี้ เรื่องนางชฎา เรื่องนางแค้น เรื่องนางคุก เรื่องนาง
ครวญ และเรื่องน้ําสังข์อาบศพ โดยศึกษาองค์ประกอบทางวรรณกรรมมาเป็นหลักในการศึกษา
วิเคราะห์ ได้แก่ แนวคิด กลวิธีการสร้างโครงเรื่อง กลวิธีการสร้างตัวละคร และกลวิธีการสร้างฉาก
และบรรยากาศ 
 จากการศึกษาแนวคิดและกลวิธีการสร้างนวนิยายแนวสยองขวัญของภาคินัย กสิรักษ์  
จํานวน 5 เรื่อง สามารถสรุปผลงานวิจัยได้ตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
 1. แนวคิดท่ีปรากฏในนวนิยายแนวสยองขวัญของภาคินัย กสิรักษ์ 
 จากการศึกษานวนิยายแนวสยองขวัญของภาคินัย กสิรักษ์ ทั้ง 5 เรื่องนี้ มีการนําเสนอ
แนวคิดอย่างชัดเจนทั้งหมด 4 แนวคิดหลักคือ แนวคิดเรื่องความรัก แนวคิดเรื่องความพยาบาท   
ความโกรธแค้น แนวคิดเรื่องความสยองขวัญ และแนวคิดเรื่องคติความเชื่อ 
 1.1 แนวคิดเรื่องความรัก 
 แนวคิดเรื่องความรัก คือ แนวคิดที่แสดงทัศนะของผู้เขียนที่มีต่อมนุษย์ในเรื่องของความรัก  
ความรัก หมายถึง ความรู้สึก สภาพและเจตคติต่าง ๆ ซึ่งมีตั้งแต่ความชอบระหว่างบุคคล ไปถึง    
ความพึงพอใจ อาจหมายถึง อารมณ์การดึงดูดและความผูกพันส่วนบุ คคลอย่างแรงกล้า                    
(ดนัย ไชโยธา 2546 : 1)   คําว่า รัก สามารถหมายความถึงความรู้สึก สภาพทางอารมณ์และ  เจตคติ
ต่าง ๆ ซึ่งอาจมีตั้งแต่ความพอใจทั่วไปจนถึงความดึงดูดระหว่างบุคคลอย่างรุนแรง แต่โดยเจาะจงแล้ว 
ความรักสามารถหมายถึงความต้องการอย่างเสน่หาและความสัมพันธ์ทางเพศ ซึ่งเป็นความหมายของ
ความรักแบบโรแมนติก ความรักท่ีมีเพศเข้ามาเก่ียวข้อง ความใกล้ชิดทางอารมณ์   ซึ่งเป็นความหมาย
ของความรักกับบุคคลในครอบครัว หรือรักบริสุทธิ์ที่นิยามมิตรภาพ หรือความรักแบบอุทิศตัวแบบ
ในทางศาสนาความหลากหลายของการใช้และความหมายของคําว่ารักนี้ ประกอบกับความรู้สึกอัน
ซับซ้อนที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ทําให้เป็นการยากที่จะนิยามความรักให้แน่นอน แม้จะเทียบกับสภาพ
อารมณ์อ่ืน ๆ แล้วก็ตาม โดยแบ่งประเภทของความรักเป็นความรักต่อบิดา มารดา ความรักต่อเพ่ือน 
ความรักแบบหนุ่มสาว และความรักแบบสามีภรรยา 
 จากการศึกษาพบว่า แนวคิดเรื่องความรักนี้ ปรากฏอยู่ในนวนิยายแนวสยองขวัญของ       
ภาคินัย กสิรักษ์ ทั้งหมด 5 เรื่องได้แก่ เรื่องนางชฎา เรื่องนางแค้น เรื่องนางคุก เรื่องนางครวญ และ
เรื่องน้ําสังข์อาบศพ 
ตัวอย่าง: ความรักแบบหนุ่มสาวจากเรื่องนางชฎา 
 ผู้เขียนเสนอแนวคิดเกี่ยวกับความรักของเตชิตที่มีต่อชมพู โดยการลงมือทําอาหารเอง 
เนื่องจากรักและสงสารชมพูในขณะนั้นชมพูเองก็มีอาการที่ไม่ดีขึ้นเลยจากการถูกวิญญาณของริลณี
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ตามหลอกหลอนอาหารเช้าแบบอเมริกันถูกเสิร์ บนโตะรับประทานอาหารตัวยาว เตชิตลงมือทําเอง
ในวันนี้เนื่องจากเห็นอาการของชมพูไม่ดีนัก  หญิงสาวนั่งหน้าซีด สายตาเหม่อลอย ไม่คิดจะแตะต้อง
อาหารเลยสักนิด ภาพของผีนางชฎายังหลอกหลอนเธอไม่ไปไหน “ทานเลยสิครับชมพู ผมทําสุด ีมือ
เลยนะ” ชายหนุ่มพูดเอาใจชมพูด้วยการใช้มีดหั่น อทดอกให้หญิงสาว 

( า า 46) 
 

 1.2 แนวคิดเรื่องความพยาบาท ความโกรธแค้น 
 แนวคิดเรื่องความพยาบาท ความโกรธแค้น คือ แนวคิดที่แสดงทัศนะของผู้เขียนที่มีต่อ
มนุษย์ในเรื่องของความพยาบาท ความโกรธแค้น ความพยาบาท หมายถึง ความโกรธเคือง แค้นใจ 
ผูกใจเจ็บ ผู้ผูกพยาบาทก็เหมือนคนเป็นโรค จะทํากิจอะไรก็ทําไม่ได้ แม้ความพยาบาทที่เกิดขึ้นย่อม
ปดกั้นความดีของตัวเอง ทั้งยังปดกั้นให้ไม่สามารถรับความดีจากผู้อ่ืน  อัจฉรา สกุนตนิยม 2545 : 
36) สาเหตุของความพยาบาท เกิดจากการกระทบกระทั่งที่เกิดขึ้นในจิต แล้วจึงขยายตัวเป็นความ
โกรธ เป็นความคิดประทุษร้าย แล้วจึงถึงข้ันผูกใจเจ็บ หรือผูกพยาบาทนั่นเอง 
 จากการศึกษาพบว่า แนวคิดเรื่องความพยาบาท ความโกรธแค้นนี้ ปรากฏอยู่ในนวนิยาย   
แนวสยองขวัญของภาคินัย กสิรักษ์  ทั้งหมด 5 เรื่องได้แก่ เรื่องนางชฎา เรื่องนางแค้น เรื่องนางคุก       
เรื่องนางครวญ และเรื่องน้ําสังข์อาบศพ 
ตัวอย่าง: ความพยาบาท ความโกรธค้นจากเรื่องนางคุก 
 ผู้เขียนเสนอแนวคิดเกี่ยวกับความพยาบาทและความโกรธแค้นที่วิญญาณของสาริยามีต่อ  
เวนนาที่ในชาตินี้เกิดเป็นสงกรานต์ มันเป็นความแค้น ความพยาบาทตั้งแต่ชาติปางก่อน เนื่องจาก
ชาติที่แล้วเวนนาเป็นลูกของหัวหน้ากองทัพทหารที่ทําลายชนเผ่ามูรายา สาริยาตามแก้แค้นและหวัง
จะ ่าเวนนาด้วยน้ํามือของเธอเอง แต่เวนนากลับ ่าตัวเองตายเสียก่อน สาริยาจึงรอเวลาแห่งการแก้
แค้นนั่นคือการ ่าเวนนาด้วยมือของเธอเอง 
 “นี่คือสิ่งที่คุณรอคอยใช่ไหม รอคอยที่จะแก้แค้นผม ผมที่คือเวนนาในอดีตชาติ” 
  “ใช่...ฉันรอมาเนิ่นนาน และแล้ววันนี้มันก็จะมาถึงจุดสิ้นสุดเสียที ” 
 “ได้ ผมยอมให้คุณแก้แค้นผม แต่ขอให้ทุกอย่างจบกันในชาตินี้อย่าได้จองเวรกันอีกต่อไป
เลยในชาติหน้า เรื่องทุกอย่างควรยุติเสียที การจองเวรจองกรรมกันต่อไปไม่ใช่สิ่งที่ดีเลย มันบาป...
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 ขออโหสิกรรมด้วย...อโหสิกรรมให้ผมกับคุณเวนนาด้วย” 

( า ก 303-304) 
 

 1.3 แนวคิดเรื่องความสยองขวัญ 
 คือ แนวคิดที่แสดงทัศนะของผู้เขียนที่มีต่อเรื่องราวลึกลับเหนือธรรมชาติเกี่ยวกับภูตผี 
ปีศาจและวิญญาณ ที่มุ่งเสนอภาพอันน่าเกลียดน่ากลัว น่าขยะแขยง และพฤติกรรมที่สยองขวัญสั่น
ประสาทของภูตผี  ปีศาจ ทําให้ผู้ อ่านกลัวขนลุกขนพองเสียวสยอง กอบกุล อิงคทานนท์                        
ม.ป.ป.  41-42) เนื่องจากวรรณกรรมสยองขวัญ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับภูตผี และนํามาสอดแทรกใน
งานของตน 
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 จากการศึกษาพบว่า แนวคิดเรื่องความสยองขวัญนี้ ปรากฏอยู่ในนวนิยายแนวสยองขวัญ
ของภาคินัย กสิรักษ์  ทั้งหมด 5 เรื่องได้แก่ เรื่องนางชฎา เรื่องนางแค้น เรื่องนางคุก เรื่องนางครวญ                 
และเรื่องน้ําสังข์อาบศพ 
ตัวอย่าง: ความสยองขวัญจากเรื่องน้ําสังข์อาบศพ 
  ผู้เขียนเสนอแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องความสยองขวัญในตอนที่พชรอรต้องพบเจอ
วิญญาณของธีรรัตน์กลางดึกที่บ้านของตนเอง 
“แกเป็นใคร ?ต้องการอะไรจากฉัน ?” 
“ฉันต้องการของของฉันคืน!” สิ้นเสียงของอีกฝุาย ร่างอันน่าสะพรึงก็ปรากฏขึ้นตรงบานประตูบานนั้น 
   
ใช่จริง ๆ ด้วย...มันเป็นร่างของผู้หญิงในชุดแต่งงานสีขาวซึ่งเปรอะเปื้อนไปด้วยเลือด มีผ้าลูกไม้บาง ๆ 
ปิดบังใบหน้าแต่ไม่อาจบดบังความน่ากลัวของดวงตาอันแดงกํ่าคู่นั้นได้เลย... 

(น้ าสังข๑อาบศพ : 13) 
 
 1.4 แนวคิดเรื่องคติความเชื่อ 
 แนวคิดเรื่องคติความเชื่อ คือแนวคิดที่แสดงทัศนะของผู้เขียนที่มีต่อคติความเชื่อ ความเชื่อ
เป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับมนุษย์และถือว่าเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์อย่างหนึ่ง การดํารงชีวิตของ
มนุษย์ในสมัยโบราณที่มีความเจริญทางด้านวิชาการน้อย ความเชื่อจึงเกิดจากการเกิดขึ้นและ         
การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่มนุษย์เชื่อว่าเป็นการบันดาลให้เกิดขึ้นจากอํานาจของเทวดา พระเจ้า 
หรือภูตผีปีศาจ ดังนั้นเมื่อเกิดปรากฏการณ์ต่างๆขึ้น เช่น ฝนตก ฟูาร้อง ฟูาผ่า แผ่นดินไหว ภูเขาไฟ
ระเบิด อุทกภัย และวาตภัย ต่างๆ ขึ้น ล้วนเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อชีวิตหรือความเป็นอยู่ของมนุษย์ ซึ่ง
ยากท่ีจะปูองกันหรือแก้ไขได้ด้วยตัวเอง บางอย่างเป็นเหตุการณ์ที่อํานวยประโยชน์ แต่บางเหตุการณ์
ก็เป็นอันตรายต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์ ธวัช ปุณโณทก (2528 : 350-351) มนุษย์จึง
พยายามที่จะคิดหาวิธีการที่จะก่อให้เกิดผลในทางที่ดี และเกิดความสุขให้กับตนเอง เพ่ือกระทําต่อสิ่ง
ที่มีอํานาจเหนือธรรมชาติเหล่านั้น ทําให้เกิดเป็นแนวทางปฏิบัติที่เป็นพิธีกรรม หรือศาสนาเกิดข้ึน 
 จากการศึกษาพบว่า แนวคิดเรื่องคติความเชื่อนี้ ปรากฏอยู่ในนวนิยายแนวสยองขวัญของ
ภาคินัย กสิรักษ์ จํานวนเพียง 2 เรื่องได้แก่ เรื่องนางแค้น และเรื่องนางคุก 
ตัวอย่าง : คติความเชื่อจากเรื่องนางแค้น 
 ผู้เขียนเสนอแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องคติความเชื่อในตอนที่เจ๊มดแดงมีความคิดว่าคุณภาวัช
อาจจะไม่ได้ปุวยแบบปกติ กล่าวคือ รักษาหมอไหน ๆก็ไม่หาย จึงแนะนําให้พาคุณภาวัชไปรักษาด้วย
การทํา “พิธีมะตือรี” เผื่ออาการจะดีขึ้นหรือหายเป็นปกติได้ ตอนแรกคุณแพรวานั้นมีท่าทีลังเล แต่
ต้องยอมเสี่ยงเพียงเพราะต้องการให้ภาวัชผู้เป็นสามีหายจากอาการดังกล่าว 
 “บางทีเจ๊ว่าคุณภาวัชอาจไปได้ปุวยแบบปกติก็ได้นะคะ” เจ๊มดแดงสันนิษฐาน 
  “หมายความว่ายังไง ?” คุณแพรวาหันไปเอ่ยถาม 
“ถ้าไม่ได้ปุวยแบบปกติ ก็อาจปุวยด้วยเรื่องไม่ปกติ เจ๊เคยเห็นคนแถวบ้านอาการแบบนี้ รักษากี่หมอกี่
หมอก็ไม่หาย ต้องพาไปทําพิธีมะตือรี  ปรากฏว่ามีผีตามมาจะเอาชีวิต ทําพิธีสามวันสามคืนกลับมา
เดินปร๋อเลยค่ะคุณ      แพรวา” เจ๊มดแดงจีบปากจีบคอเล่า 
 “ฉันอยู่ภูเก็ตมาจะสิบปีแล้ว ไม่เห็นเคยได้ยิน” คุณแพรวาย่นคิ้วบอก 
“มันเป็นพิธีกรรมของแถวบ้านเจ๊ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส  แต่แถว ๆ ถลางนี่ก็มีหมอทําพิธีมะตือรีอยู่ 
ถ้าคุณแพรวาสนใจ เดี๋ยวเจ๊ติดต่อให้ แซงคิวได้เลย แต่อาจต้องใช้เงินมากกว่าปกติสักนิดนึงนะคะ” 
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ตัวอย่าง: ความสยองขวัญจากเรื่องน้ําสังข์อาบศพ 
  ผู้เขียนเสนอแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องความสยองขวัญในตอนที่พชรอรต้องพบเจอ
วิญญาณของธีรรัตน์กลางดึกที่บ้านของตนเอง 
“แกเป็นใคร ?ต้องการอะไรจากฉัน ?” 
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(น้ าสังข๑อาบศพ : 13) 
 
 1.4 แนวคิดเรื่องคติความเชื่อ 
 แนวคิดเรื่องคติความเชื่อ คือแนวคิดที่แสดงทัศนะของผู้เขียนที่มีต่อคติความเชื่อ ความเชื่อ
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พยายามที่จะคิดหาวิธีการที่จะก่อให้เกิดผลในทางที่ดี และเกิดความสุขให้กับตนเอง เพ่ือกระทําต่อสิ่ง
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 ผู้เขียนเสนอแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องคติความเชื่อในตอนที่เจ๊มดแดงมีความคิดว่าคุณภาวัช
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(นาง น : 157-158) 
   
 2. กลวิธีการสร้างนวนิยายแนวสยองขวัญของภาคินัย กสิรักษ์ จากการศึกษากลวิธี          
การสร้างนวนิยายแนวสยองขวัญของภาคินัย กสิรักษ์ โดยพินิจด้านองค์ประกอบของวรรณกรรมใน
ด้านการสร้างโครงเรื่อง การสร้างตัวละคร และการสร้างฉากและบรรยากาศ ซึ่งพบกลวิธีตามประเด็น
ดังนี ้
  2.1 กลวิธีการสร้างโครงเรื่อง 
  กลวิธีการวางโครงเรื่องในนวนิยายแนวสยองขวัญของภาคินัย กสิรักษ์ จํานวน 5 
เรื่อง ได้แก่ เรื่องนางชฎา เรื่องนางแค้น เรื่องนางคุก เรื่องนางครวญ และเรื่องน้ําสังข์อาบศพ  
  จากการศึกษา ปรากฏว่าผู้แต่งใช้กลวิธีการสร้างโครงเรื่อง 3 แบบ คือ กลวิธีการเปิด
เรื่อง กลวิธีการดําเนินเรื่อง และกลวิธีการปิดเรื่อง 
   2.1.1 กลวิธีการเปิดเรื่อง จากการศึกษานวนิยายแนวสยองขวัญทั้ง           
5 เรื่อง ปรากฏว่า ผู้แต่งใช้กลวิธีการเปิดเรื่องแบบบรรยาย การเปิดเรื่องแบบบรรยาย ผู้แต่งนิยมใช้
มากที่สุดคือ การบรรยายฉากและบรรยากาศในเรื่อง  
ตัวอย่าง : กลวิธีการเปิดเรื่องแบบบรรยายฉากและบรรยากาศเรื่องนางแค้น 
  ผู้แต่งใช้กลวิธีการเปิดเรื่องแบบบรรยายฉากและบรรยากาศ โดยกล่าวถึงบรรยากาศ      
ภายในโรงละครของคณะคาบาเรต์เพลินพิมานที่ก่อนหน้านี้เพิ่งเกิดเหตุการณ์อันสยองขวัญนั่นคือ การ
าตกรรมนางโชว์อันดับหนึ่งของคณะที่ชื่อว่าซินดี้ สร้างความหวาดกลัวและการกล่าวขวัญถึงความ

เ ี้ยนของเธอ ดังที่ปรากฏในตอนต้นของเรื่องดังนี้ 
  “ภายในโรงละครของคณะคาบาเรต์เพลินพิมานเงียบกริบ หลังจากปิดฉากการแสดง
ไปเมื่อสองชั่วโมงก่อน ผ้าม่านกํามะหยี่สีแดงถูกรูดปิดฉากทางด้านหลังเวทีไว้อย่างที่เคยทําทุกครั้ง 
แสงไฟสีส้มนวลถูกเปิดทิ้งไว้เพียงไม่กี่ดวงสําหรับให้แม่บ้านเข้ามาทําความสะอาด ตั้งแต่เกิดเหตุ
าตกรรมเมื่อหลายวันก่อน แม่บ้านต่างพากันกลัววิญญาณของดาวคณะคาบาเรต์ที่ตกเป็นเหยื่อ
าตกรรม เสียงลือเสียงเล่าอ้างของแม่บ้านหลายคนถูกถ่ายทอดจากปากต่อปาก เรื่องราวถูกแต่งเติม

เสียมากมายจนทําให้ชาวคณะเพลินพิมานต่างพากันหวาดกลัว ในยามค่ําคืนหากไม่มีความจําเป็นจะ
ไม่มีใครย่างกรายเข้ามาในโรงละครเลยนอกเสียจากแม่บ้านที่ต้องเข้ามาจัดการความเรียบร้อยแต่ถึง
จะต้องเข้ามาพวกเธอก็ไม่ยอมมาเยือนแต่เพียงลําพัง หากแต่นําเพ่ือนร่วมอาชีพเข้ามาอยู่เป็นเพ่ือน
ด้วยแม้ว่ารายได้จะต้องถูกหารสองก็ตาม”  

(นาง น : 8) 
 

   2.1.2 กลวิธีการดําเนินเรื่อง จากนวนิยายแนวสยองขวัญ จํานวน 5 เรื่อง ผู้
แต่งใช้กลวิธีการสร้างความขัดแย้งเป็นวิธีการสําคัญ โดยแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ ความขัดแย้งระหว่าง
ตัวละครมนุษย์กับมนุษย์ กลวิธีการสร้างความขัดแย้งลักษณะนี้ ปรากฏว่ามีในทั้ง 5 เรื่อง และความ
ขัดแย้งระหว่างตัวละครมนุษย์กับตัวละครที่เป็นภูตผี ปีศาจ และวิญญาณ กลวิธีการสร้างความขัดแย้ง
ลักษณะนี้ ปรากฏว่ามีจํานวน 3 เรื่อง คือ เรื่องนางชฎา เรื่องนางแค้น และเรื่อง  นางครวญ 
 
ตัวอย่าง: ความขัดแย้งระหว่างตัวละครมนุษย์กับมนุษย์จากเรื่องน้ําสังข์อาบศพ 
  ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น เป็นความขัดแย้งระหว่างพชรอรกับธีรรัตน์ ซึ่งธีรรัตน์ออกมา
เปิดโปงเรื่องผู้ชายที่พชรอรกําลังจะร่วมวิวาห์ด้วย นั่นคือ ศิลาว่าเธอเป็นภรรยาของศิลามาก่อน 
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ท่ามกลางผู้คนมากหน้าหลายตา ทั้งสื่อมวลชน รวมไปถึงแฟนคลับของพชรอร ดังที่ปรากฏในเนื้อเรื่อง
ดังนี้ 
 “คงไม่ใช่เรื่องบังเอิญมั้งคะที่แหวนของดิฉันจะเหมือนกันกับแหวนของคุณพัช นอกเสียจาก
...คนให้คือคนเดียวกัน!” รอยยิ้มอันแสนน่าเกลียดของหญิงนิรนามคล้ายกับกําลังเย้ยหยันในสิ่งที่พชร
อรกําลังเผชิญอยู่ สื่อมวลชนต่างพากันร้องฮือขึ้นมาอีกครั้ง เสียงชัตเตอร์กดรัวอย่างไม่ลืมหู ลืมตา เจ๊
เกรวี่อึ้งไปสองวินาทีแล้วรีบตั้งสติก่อนจะเถียงแทนพชรอรทันที 

(น้ าสังข๑อาบศพ : 21) 
 
   2.1.3 กลวิธีการปิดเรื่องจากการศึกษานวนิยายแนวสยองขวัญทั้ง            
5 เรื่อง ปรากฏว่า ผู้แต่งใช้กลวิธีการปิดเรื่อง 2 แบบ คือ ปิดเรื่องแบบเศร้าหรือโศกนาฏกรรม มี
จํานวน 4 เรื่อง ได้แก่ เรื่องนางชฎา เรื่องนางแค้น เรื่องนางคุก และเรื่องน้ําสังข์อาบศพ ส่วนการปิด
เรื่องที่ผู้แต่งใช้อีกแบบหนึ่ง คือ ปิดเรื่องแบบทิ้งท้ายให้ผู้อ่านได้คิด มีเพียงหนึ่งเรื่อง คือ เรื่อง          
นางครวญ 
ตัวอย่าง: ปิดเรื่องแบบทิ้งท้ายให้ผู้อ่านได้คิดจากเรื่องนางครวญ 
  ตอนท้ายของเรื่องนางครวญ ปิดเรื่องด้วยการทําให้ครูวีระได้พบกับเมล็ดพันธุ์ และเมล็ด
พันธุ์นั้นก็เติบโตด้วยความบังเอิญ วีระจะต้องประสบพบเจอเรื่องราวเหมือนกับที่ครูรณภพเจอหรือไม่ 
ผู้แต่งมิได้กล่าวไว้แต่อย่างใดและต้องการให้ผู้อ่านได้คิดต่อเอง ดังที่ปรากฏในตอนท้ายของเรื่องดังนี้ 
  ในขณะที่ชายหนุ่มโยนกางเกงลงในกะละมังแล้วเริ่มซักผ้าพลางร้องเพลงอย่างสบายใจนั้น... 
เมล็ดพันธ์นางครวญเมื่อได้สัมผัสพ้ืนดินและความชื้นจากสายน้ําที่ครูวีระซักผ้า ก็เริ่มขยับเขยื้ อนได้
ราวกับว่ามันมีชีวิต รากค่อย ๆ แทงตัวออกมาจากเมล็ดพันธุ์ ชอนไชสู่ผืนดินอย่างรวดเร็ว ราวกับ
พร้อมที่จะประกาศตัวว่าเมล็ดพันธุ์นางครวญกําลังจะเติบโตอีกครั้ง 
ความรักข้ามสายพันธุ์กําลังจะเบ่งบานอีกครา อีกไม่นาน...อีกไม่นาน! 

(นางครวญ : 259-260) 
 

  2.2 กลวิธีการสร้างตัวละคร จากการศึกษาพบว่า ผู้แต่งสร้างตัวละครไว้โดย 
สามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ ตัวละครประเภทมนุษย์ และตัวละครประเภทภูตผี ปีศาจ และ
วิญญาณ 
   2.2.1 ตัวละครประเภทมนุษย์ทั่วไป สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ   
ตั วละครประเภทมนุษย์ฝุ า ยดี  จากการศึกษาตั วละครประเภทนี้ ปรากฏอยู่ ในนวนิยาย                  
แนวสยองขวัญ จํานวน 4 เรื่อง คือ ริลณี จากเรื่องนางชฎา สารวัตรบุลิน จากเรื่องนางแค้น นายหัว
เซน จากเรื่องนางคุก และรณภพ จากเรื่องนางครวญ ส่วนตัวละครอีกประเภทหนึ่งที่ผู้แต่งสร้างขึ้น
ในนวนิยายแนวสยองขวัญ คือ ตัวละครประเภทมนุษย์ฝุายร้าย จากการศึกษาตัวละครประเภทนี้ 
ปรากฏอยู่ในนวนิยายแนวสยองขวัญ จํานวน 4 เรื่อง คือ เตชิต และเอกราช จากเรื่องนางชฎา       
โกกิและหมวดเภาพันธุ์ จากเรื่องนางแค้น  ครูแยม จากเรื่องนางครวญ  และธีรรัตน์ จากเรื่องน้ําสังข์
อาบศพ 
ตัวอย่าง : ตัวละครประเภทมนุษย์ฝุายดี 
 สารวัตรบุลิน 
 สารวัตรบุลิน เป็นตัวละครประเภทมนุษย์ฝุายดีที่มีบทบาทสําคัญในเรื่องนางแค้น สารวัตร    
บุลิน เป็นตํารวจหนุ่มที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลคดีฆาตกรรมนางโชว์สาวประเภทสองของ             
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ท่ามกลางผู้คนมากหน้าหลายตา ทั้งสื่อมวลชน รวมไปถึงแฟนคลับของพชรอร ดังที่ปรากฏในเนื้อเรื่อง
ดังนี้ 
 “คงไม่ใช่เรื่องบังเอิญมั้งคะที่แหวนของดิฉันจะเหมือนกันกับแหวนของคุณพัช นอกเสียจาก
...คนให้คือคนเดียวกัน!” รอยยิ้มอันแสนน่าเกลียดของหญิงนิรนามคล้ายกับกําลังเย้ยหยันในสิ่งที่พชร
อรกําลังเผชิญอยู่ สื่อมวลชนต่างพากันร้องฮือขึ้นมาอีกครั้ง เสียงชัตเตอร์กดรัวอย่างไม่ลืมหู ลืมตา เจ๊
เกรวี่อึ้งไปสองวินาทีแล้วรีบตั้งสติก่อนจะเถียงแทนพชรอรทันที 

(น้ าสังข๑อาบศพ : 21) 
 
   2.1.3 กลวิธีการปิดเรื่องจากการศึกษานวนิยายแนวสยองขวัญทั้ง            
5 เรื่อง ปรากฏว่า ผู้แต่งใช้กลวิธีการปิดเรื่อง 2 แบบ คือ ปิดเรื่องแบบเศร้าหรือโศกนาฏกรรม มี
จํานวน 4 เรื่อง ได้แก่ เรื่องนางชฎา เรื่องนางแค้น เรื่องนางคุก และเรื่องน้ําสังข์อาบศพ ส่วนการปิด
เรื่องที่ผู้แต่งใช้อีกแบบหนึ่ง คือ ปิดเรื่องแบบทิ้งท้ายให้ผู้อ่านได้คิด มีเพียงหนึ่งเรื่อง คือ เรื่อง          
นางครวญ 
ตัวอย่าง: ปิดเรื่องแบบทิ้งท้ายให้ผู้อ่านได้คิดจากเรื่องนางครวญ 
  ตอนท้ายของเรื่องนางครวญ ปิดเรื่องด้วยการทําให้ครูวีระได้พบกับเมล็ดพันธุ์ และเมล็ด
พันธุ์นั้นก็เติบโตด้วยความบังเอิญ วีระจะต้องประสบพบเจอเรื่องราวเหมือนกับที่ครูรณภพเจอหรือไม่ 
ผู้แต่งมิได้กล่าวไว้แต่อย่างใดและต้องการให้ผู้อ่านได้คิดต่อเอง ดังที่ปรากฏในตอนท้ายของเรื่องดังนี้ 
  ในขณะที่ชายหนุ่มโยนกางเกงลงในกะละมังแล้วเริ่มซักผ้าพลางร้องเพลงอย่างสบายใจนั้น... 
เมล็ดพันธ์นางครวญเมื่อได้สัมผัสพ้ืนดินและความชื้นจากสายน้ําที่ครูวีระซักผ้า ก็เริ่มขยับเขยื้ อนได้
ราวกับว่ามันมีชีวิต รากค่อย ๆ แทงตัวออกมาจากเมล็ดพันธุ์ ชอนไชสู่ผืนดินอย่างรวดเร็ว ราวกับ
พร้อมที่จะประกาศตัวว่าเมล็ดพันธุ์นางครวญกําลังจะเติบโตอีกครั้ง 
ความรักข้ามสายพันธุ์กําลังจะเบ่งบานอีกครา อีกไม่นาน...อีกไม่นาน! 

(นางครวญ : 259-260) 
 

  2.2 กลวิธีการสร้างตัวละคร จากการศึกษาพบว่า ผู้แต่งสร้างตัวละครไว้โดย 
สามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ ตัวละครประเภทมนุษย์ และตัวละครประเภทภูตผี ปีศาจ และ
วิญญาณ 
   2.2.1 ตัวละครประเภทมนุษย์ทั่วไป สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ   
ตั วละครประเภทมนุษย์ฝุ า ยดี  จากการศึกษาตั วละครประเภทนี้ ปรากฏอยู่ ในนวนิยาย                  
แนวสยองขวัญ จํานวน 4 เรื่อง คือ ริลณี จากเรื่องนางชฎา สารวัตรบุลิน จากเรื่องนางแค้น นายหัว
เซน จากเรื่องนางคุก และรณภพ จากเรื่องนางครวญ ส่วนตัวละครอีกประเภทหนึ่งที่ผู้แต่งสร้างขึ้น
ในนวนิยายแนวสยองขวัญ คือ ตัวละครประเภทมนุษย์ฝุายร้าย จากการศึกษาตัวละครประเภทนี้ 
ปรากฏอยู่ในนวนิยายแนวสยองขวัญ จํานวน 4 เรื่อง คือ เตชิต และเอกราช จากเรื่องนางชฎา       
โกกิและหมวดเภาพันธุ์ จากเรื่องนางแค้น  ครูแยม จากเรื่องนางครวญ  และธีรรัตน์ จากเรื่องน้ําสังข์
อาบศพ 
ตัวอย่าง : ตัวละครประเภทมนุษย์ฝุายดี 
 สารวัตรบุลิน 
 สารวัตรบุลิน เป็นตัวละครประเภทมนุษย์ฝุายดีที่มีบทบาทสําคัญในเรื่องนางแค้น สารวัตร    
บุลิน เป็นตํารวจหนุ่มที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลคดีฆาตกรรมนางโชว์สาวประเภทสองของ             
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คณะคาบาเรต์เพลินพิมาน นามว่าซินดี้ รวมทั้งสืบหาผู้ต้องสงสัยและฆาตกรตัวจริงที่เป็นผู้ปลิดชีวิต
ของซินดี้ สารวัตรบุลินทุ่มเททุกอย่างให้กับคดีนี้มาก ในชีวิตของเขาที่รับราชการตํารวจมา การสืบหา
ฆาตกรที่ฆ่าซินดี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่ง่ายสําหรับสารวัตรบุลินเลยสักนิด ด้วยผู้ต้องสงสัยนั้นมีมากมาย ทั้งยังมี
แรงจูงใจที่จะฆ่าซินดี้กันทั้งสิ้น 
 รูปลักษณ์ ชายหนุ่มวัยกลางคน รูปร่างสูง หน้าตาดี เข้มครึมดูดีมี านะสมกับเป็นสารวัตรที่
ทุกคนให้ความเคารพนับถือและน่าเกรงขาม  
  ลักษณะนิสัย เป็นคนที่มีความเป็นสุภาพบุรุษมาก รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเป็น
อย่างดีรวมทั้งทํางานด้วยความตั้งใจ รักและเทิดทูนในอาชีพตํารวจ 
ตัวอย่าง: ตัวละครประเภทมนุษย์ฝุายร้าย  
 ธีรรัตน์ 
 ธีรรัตน์ เป็นตัวละครประเภทมนุษย์ฝุายร้ายที่มีบทบาทสําคัญในเรื่องน้ําสังข์อาบศพ  เธอ
เป็นภรรยาเก่าของศิลา ชายที่พชรอรกําลังจะเข้าพิธีวิวาห์ด้วย ธีรรัตน์คอยหาวิธีกลั่นแกล้งและตาม
ราวีพชรอรตลอดเวลา เพื่อทําให้พชรอรไม่ได้พบกับความสุขกับชีวิตคู่หลังแต่งงานอย่างที่พชรอรวาด
ฝนไว้ 
  รูปลักษณ์ หญิงสาวรุ่นราวคราวเดียวกับพชรอร ใบหน้าสวยงาม ทาลิปสติกสีฉูดฉาด 
ดูสง่างามและมี านะ 
  ลักษณะนิสัย เป็นผู้หญิงที่มีความเด็ดเดี่ยว มั่นใจ ไม่สนใจใคร และรักสามีมากรัก
แบบว่าใครก็มายุ่งกับสามีเธอไม่ได้ มีนิสัยอวดดีทะเยอทะยาน 
   2.2.2 ตัวละครประเภทภูตผี ปีศาจ และวิญญาณ จากการศึกษาวิเคราะห์
นวนิยายแนวสยองขวัญของภาคินัย กสิรักษ์  จํานวนทั้ง 5 เรื่อง พบว่ามีตัวละครที่เป็นภูตผี ปีศาจ 
และวิญญาณ ปรากฏอยู่ ทุ ก เรื่ อง  คื อ ผีนางชฎา จากเรื่ องนางชฎา วิญญาณของซินดี้                 
จากเรื่อง นางแค้น  วิญญาณสาริยา จากเรื่องนางคุก  นารี จากเรื่องนางครวญ  และ พชรอร                           
จากเรื่องน้ําสังข์อาบศพ 
ตัวอย่าง: ตัวละครประเภทภูตผี ปีศาจ และวิญญาณ 
 นารี 
 นารี เป็นตัวละครเอกในเรื่องนางครวญ เป็นตัวละครประเภทภูตผี ปีศาจ และวิญญาณ เธอ
เป็นมักกะลีผลสาวที่กําเนิดขึ้นมาเป็นหญิงสาวที่เต็มไปด้วยเสน่ห์เย้ายวนใจชาย ฝุายรณภพก็จําต้องให้
เธออยู่ร่วมชายคาเดียวกันในช่วงเวลาเพียงเจ็ดวันเท่านั้น ทว่าการที่หญิงชายอยู่ร่วมบ้านเดียวกันเพียง
สองคน ก็ไม่ยากเลยที่รณภพจะลุ่มหลงนารีจนถอนตัวไม่ขึ้น อีกทั้งนารีก็พยายามออกหลอกหลอนครู
แยม และในที่สุดนารีก็สบโอกาส เมื่อครูแยมมาที่บ้านของรณภพ นารีจึงจับครูแยมควักดวงตาและ
นํามากินอย่างเอร็ดอร่อยเพื่อเป็นการสั่งสอนและแก้แค้นที่ครูแยมมายุ่งเกี่ยวเรื่องของเธอกับรณภพ 
 รูปลักษณ์ เธอขนาดสัดส่วนเท่ากับหญิงสาวอายุราวสิบหกปี ใบหน้ารูปไข่ได้ทรงงดงาม มี
เส้นผมยาวสยาย จมูกโด่งเข้ากับรูปหน้าทรงไข่พอดี  
 ลักษณะนิสัย เป็นหญิงอ่อนหวานนุ่มนวลชวนใฝุฝน พูดจาไพเราะมักจะใช้คําสัมผัสคล้อง
จองในการเจรจา เมื่อโกรธนิสัยของเธอจะตรงข้ามกับสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นอย่างสิ้นเชิง 
 
  2.3 กลวิธีการสร้างฉากและบรรยากาศ จากการศึกษานวนิยายแนวสยองขวัญของ
ภาคินัย กสิรักษ์ จํานวนทั้ง 5 เรื่อง ปรากฏว่า ผู้แต่งใช้กลวิธีในการสร้างฉากและบรรยากาศมีอยู่
ด้วยกัน 2 ลักษณะ คือ กลวิธีการสร้างฉากและบรรยากาศที่เน้นช่วงเวลา ช่วงเวลาที่ปรากฏใน       
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นวนิยายทั้ง 5 เรื่อง คือช่วงเวลากลางคืน เน่ืองจากช่วงเวลากลางคืน เป็นช่วงเวลาท่ีช่วยเสริมสร้าง
ความตื่นเต้น ความน่ากลัว สยองขวัญมากยิ่งขึ้น และอีกกลวิธีหนึ่งนั่นคือ กลวิธีการสร้างฉากและ
บรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ ปรากฏว่าผู้แต่งได้สร้างฉากและบรรยากาศประเภทนี้ สามารถแบ่งได้  2 
ลักษณะคือ ลักษณะแรกคือ ฉากและบรรยากาศที่ระบุสถานที่จริง จากการศึกษานวนิยาย แนวสยอง
ขวัญ พบว่า มี 2 เรื่อง คือ เรื่องนางแค้น และเรื่องนางครวญ ลักษณะที่สองคือ ฉากและบรรยากาศที่
สมมติขึ้นตามท้องเรื่อง จากการศึกษานวนิยายผีแนวสยองขวัญของ พบว่า มีเพียงหนึ่งเรื่องคือ เรื่อง
นางคุก 
ตัวอย่าง : การสร้างฉากและบรรยากาศที่เน้นช่วงเวลากลางคืนจากเรื่องนางแค้น 
 เรื่องนางแค้น กล่าวถึงฉากและบรรยากาศที่เป็นช่วงเวลากลางคืน ผู้แต่งได้สร้างฉากและ
บรรยากาศในช่วงเวลากลางคืนเพราะมักจะสร้างน่ากลัว ตื่นเต้น รวมไปถึงเพ่ือเร้าอารมณ์ผู้อ่านอย่าง
มาก ดังตัวอย่างจากเรื่องดังนี้ 
  ลมเย็นยะเยือกพัดผ่านร่างของหรั่งจนเขาสะดุ้ง ถึงกับต้องลูบแขนตัวเองเบา ๆ ด้วย
ความรู้สึกขนลุก เมื่อมองรอบข้างแล้วยามที่สายลมพัดกอหญ้าคาที่ปลิวไสวนั้น คล้ายเห็นเงาของใคร
บางคนกําลังแอบซ่อนเพื่อเฝูามองเขาอยู่ ชายหนุ่มสะบัดความกลัวของตัวเองออก...ผีไม่มีจริง มันเป็น
สิ่งที่มนุษย์จินตนาการขึ้นมาเองทั้งนั้น 

(นางแค๎น : 195) 
 

ตัวอย่าง : การสร้างฉากและบรรยากาศที่ระบุสถานที่จริงจากเรื่องนางครวญ 
 เรื่องนางแค้น เป็นฉากและบรรยากาศที่ระบุสถานที่จริง โดยกล่าวถึงจังหวัดภูเก็ต ซึ่ง
จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทย ผู้แต่งเลือกจังหวัดนี้คงเป็นเพราะจังหวัด
ภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ติดอันดับโลก เป็นเหตุทําให้การบรรยายฉากและบรรยากาศมีความ
สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง และสร้างความตื่นเต้นให้กับผู้อ่าน ดังที่ปรากฏในเนื้อเรื่องดังนี้ 
 

ภูเก็ตในยามค่ําคืนนั้นเต็มไปด้วยสีสันแห่งความรื่นเริงสมกับเป็นเมืองท่องเที่ยวติดอันดับโลก 
ริมถนนหาดปุาตองนั้นเต็มไปด้วยร้านอาหาร ผับและบาร์มากมายเรียงรายให้เลือกสรรกันตามพึงใจ 
สารวัตรบุลินนั่งจิบเบียร์อยู่ที่ร้านแห่งหนึ่งในชุดลําลองธรรมดา เ พ่ือปูองกันผู้ต้องสงสัยตื่นตระหนก
เสียก่อนหากเจอตัว สายตาของเขาจ้องมองตรงไปยังผับชื่อดังตามพิกัดที่คุณภาวัชระบุไว้ว่าหรั่ง
ทํางานอยู่ที่นี ่

(นางแค๎น : 138) 
 

ตัวอย่าง: การสร้างฉากและบรรยากาศที่สมมติข้ึนตามท้องเรื่องจากเรื่องนางคุก 
 เรื่องนางคุก เป็นฉากและบรรยากาศที่สมมติขึ้นตามท้องเรื่อง โดยผู้แต่งได้สมมติสถานที่ที่
หนึ่งซึ่งตัวละครจะต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานที่นี้ นั่นคือ BLOCK 14 อุดรปุระ สถานที่ดังกล่าวถูก
สมมติขึ้นมาเพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของตัวละคร รวมไปถึงลักษณะของเรื่องนั้น 
ๆ ด้วย ดังที่ปรากฏในเนื้อเรื่องดังนี้ 
“ที่ไหนครับพ่ี?” ชายหนุ่มเอ่ยถาม ไม่อยากจะเดาให้เสียเวลา พ่ีหนวดมองหน้าลูกน้องอย่างยิ้ม ๆ 
ก่อนจะบอกเปูาหมายที่สงกรานต์จะต้องเดินทางไปถ่ายภาพทําสกู๊ปในอีกไม่กี่วันข้างหน้า 
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นวนิยายทั้ง 5 เรื่อง คือช่วงเวลากลางคืน เน่ืองจากช่วงเวลากลางคืน เป็นช่วงเวลาท่ีช่วยเสริมสร้าง
ความตื่นเต้น ความน่ากลัว สยองขวัญมากยิ่งขึ้น และอีกกลวิธีหนึ่งนั่นคือ กลวิธีการสร้างฉากและ
บรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ ปรากฏว่าผู้แต่งได้สร้างฉากและบรรยากาศประเภทนี้ สามารถแบ่งได้  2 
ลักษณะคือ ลักษณะแรกคือ ฉากและบรรยากาศที่ระบุสถานที่จริง จากการศึกษานวนิยาย แนวสยอง
ขวัญ พบว่า มี 2 เรื่อง คือ เรื่องนางแค้น และเรื่องนางครวญ ลักษณะที่สองคือ ฉากและบรรยากาศที่
สมมติขึ้นตามท้องเรื่อง จากการศึกษานวนิยายผีแนวสยองขวัญของ พบว่า มีเพียงหนึ่งเรื่องคือ เรื่อง
นางคุก 
ตัวอย่าง : การสร้างฉากและบรรยากาศที่เน้นช่วงเวลากลางคืนจากเรื่องนางแค้น 
 เรื่องนางแค้น กล่าวถึงฉากและบรรยากาศที่เป็นช่วงเวลากลางคืน ผู้แต่งได้สร้างฉากและ
บรรยากาศในช่วงเวลากลางคืนเพราะมักจะสร้างน่ากลัว ตื่นเต้น รวมไปถึงเพ่ือเร้าอารมณ์ผู้อ่านอย่าง
มาก ดังตัวอย่างจากเรื่องดังนี้ 
  ลมเย็นยะเยือกพัดผ่านร่างของหรั่งจนเขาสะดุ้ง ถึงกับต้องลูบแขนตัวเองเบา ๆ ด้วย
ความรู้สึกขนลุก เมื่อมองรอบข้างแล้วยามที่สายลมพัดกอหญ้าคาที่ปลิวไสวนั้น คล้ายเห็นเงาของใคร
บางคนกําลังแอบซ่อนเพื่อเฝูามองเขาอยู่ ชายหนุ่มสะบัดความกลัวของตัวเองออก...ผีไม่มีจริง มันเป็น
สิ่งที่มนุษย์จินตนาการขึ้นมาเองทั้งนั้น 

(นางแค๎น : 195) 
 

ตัวอย่าง : การสร้างฉากและบรรยากาศที่ระบุสถานที่จริงจากเรื่องนางครวญ 
 เรื่องนางแค้น เป็นฉากและบรรยากาศที่ระบุสถานที่จริง โดยกล่าวถึงจังหวัดภูเก็ต ซึ่ง
จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทย ผู้แต่งเลือกจังหวัดนี้คงเป็นเพราะจังหวัด
ภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ติดอันดับโลก เป็นเหตุทําให้การบรรยายฉากและบรรยากาศมีความ
สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง และสร้างความตื่นเต้นให้กับผู้อ่าน ดังที่ปรากฏในเนื้อเรื่องดังนี้ 
 

ภูเก็ตในยามค่ําคืนนั้นเต็มไปด้วยสีสันแห่งความรื่นเริงสมกับเป็นเมืองท่องเที่ยวติดอันดับโลก 
ริมถนนหาดปุาตองนั้นเต็มไปด้วยร้านอาหาร ผับและบาร์มากมายเรียงรายให้เลือกสรรกันตามพึงใจ 
สารวัตรบุลินนั่งจิบเบียร์อยู่ที่ร้านแห่งหนึ่งในชุดลําลองธรรมดา เ พ่ือปูองกันผู้ต้องสงสัยตื่นตระหนก
เสียก่อนหากเจอตัว สายตาของเขาจ้องมองตรงไปยังผับชื่อดังตามพิกัดที่คุณภาวัชระบุไว้ว่าหรั่ง
ทํางานอยู่ที่นี ่

(นางแค๎น : 138) 
 

ตัวอย่าง: การสร้างฉากและบรรยากาศที่สมมติข้ึนตามท้องเรื่องจากเรื่องนางคุก 
 เรื่องนางคุก เป็นฉากและบรรยากาศที่สมมติขึ้นตามท้องเรื่อง โดยผู้แต่งได้สมมติสถานที่ที่
หนึ่งซึ่งตัวละครจะต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานที่นี้ นั่นคือ BLOCK 14 อุดรปุระ สถานที่ดังกล่าวถูก
สมมติขึ้นมาเพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของตัวละคร รวมไปถึงลักษณะของเรื่องนั้น 
ๆ ด้วย ดังที่ปรากฏในเนื้อเรื่องดังนี้ 
“ที่ไหนครับพ่ี?” ชายหนุ่มเอ่ยถาม ไม่อยากจะเดาให้เสียเวลา พ่ีหนวดมองหน้าลูกน้องอย่างยิ้ม ๆ 
ก่อนจะบอกเปูาหมายที่สงกรานต์จะต้องเดินทางไปถ่ายภาพทําสกู๊ปในอีกไม่กี่วันข้างหน้า 
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“BLOCK 14 อุดรปุระ” ทันทีที่พ่ีหนวดบอกเปูาหมาย คน งถึงกับลุกผึงขึ้นจากม้าหินอ่อนตัวที่กําลัง
นั่งอยู่ กลืนน้ําลายลงในลําคอที่แห้งผากท้ัง ๆ ที่เพิ่งจะจิบเบียร์เย็น ๆ ไปเมื่อสักครู่ สงกรานต์มองหน้า
บรรณาธิการใหญ่อีกครั้งแล้วเอ่ยถามเพ่ือความแน่ชัดว่าเขาไม่ได้ งผิด 
“BLOCK 14 อุดรปุระ เหรอครับพ่ีหนวด”  
“ใช่ แก งไม่ผิดหรอกไอ้สงกรานต์” 

(นางค  : 13) 
 

 ฉากและบรรยากาศนับเป็นองค์ประกอบสําคัญอย่างมาก ที่สามารถช่วยเสริมให้ผู้อ่านเกิด
ความรู้สึกสะเทือนอารมณ์ ตื่นเต้น พิศวง ขยะแขยง สยดสยอง และตื่นตาตื่นใจ ในความแปลก
ประหลาดน่าสะพรึงกลัวกับพ ติกรรมของตัวละครตามเหตุการณ์ในเรื่อง อีกทั้งความสลดหดหู่ สังเวช
ใจในเรื่องราวที่เกิดขึ้น 
 

แ ๎ น แน  
  จากแนวคิดที่ปรากฏในนวนิยายแนวสยองขวัญของ ภาคินัย กสิรักษ์ ทั้ง 4 แนวคิด คือ 
แนวคิดเรื่องความรัก แนวคิดเรื่องความพยาบาท ความโกรธแค้น แนวคิดเรื่องความสยองขวัญและ
แนวคิดเรื่องคติ ความเชื่อ แนวคิดต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นทัศนะหรือความคิดของผู้เขียนที่มุ่งเสนอต่อ
ผู้อ่านนวนิยายแนวสยองขวัญ จึงทําให้เห็นว่านวนิยายแนวสยองขวัญของ ภาคินัย กสิรักษ์ ไม่ได้เป็น
เพียงเรื่องที่แสดงถึงจินตนาการของผู้แต่งในลักษณะฝนเ องที่เกี่ยวกับภูตผี ปีศาจ วิญญาณ        
เวทมนตร์คาถา และสิ่งลึกลับที่พิสูจน์ไม่ได้แต่เพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ยังสอดแทรกแนวคิดเรื่อง
ความรัก แนวคิดเรื่องความพยาบาท ความโกรธแค้น แนวคิดเรื่องคติ ความเชื่อต่าง ๆ ที่เพ่ิมเข้าสร้าง
ความเพลิดเพลิน สนุกสนานและน่าติดตาม จนทําให้กลายเป็นจุดเด่นทางวรรณกรรมแนวสยองขวัญที่
สามารถสื่ออารมณ์ผู้อ่านให้เกิดความสนใจ ได้แก่ แนวคิด กลวิธีการเขียน โดยเฉพาะกลวิธีการสร้าง
โครงเรื่องไม่ว่าจะเป็นการเปดเรื่องที่น่าเรื่องราวแห่งความระทึกใจอีกห้วงมิติหนึ่งมาสั่นสะเทือน
อารมณ์สร้างความใคร่รู้อีกด้วย 
 จากการศึกษากลวิธีการสร้างนวนิยายแนวสยองขวัญของภาคินัย กสิรักษ์  ด้านกลวิธี การ
สร้างโครงเรื่อง ผู้แต่งใช้กลวิธีการสร้างโครงเรื่อง 3 แบบ คือ กลวิธีการเปดเรื่อง ผู้แต่งใช้กลวิธีการ
เปดเรื่องแบบบรรยายและนิยมใช้การบรรยายฉากและบรรยากาศ กลวิธีการดําเนินเรื่อง ผู้แต่งใช้
กลวิธีการสร้างความขัดแย้งเป็นวิธีการสําคัญ โดยแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ ความขัดแย้งระหว่างตัว
ละครมนุษย์กับมนุษย์ และความขัดแย้งระหว่างตัวละครมนุษย์กับตัวละครที่เป็นภูตผี ปีศาจ และ
วิญญาณ  และกลวิธีการปดเรื่อง ผู้แต่งนิยมใช้กลวิธีการปดเรื่องแบบเศร้าหรือโศกนาฏกรรมและ  
การปดเรื่องแบบทิ้งท้ายให้ผู้อ่านได้คิด ด้านกลวิธีการสร้างตัวละคร ผู้แต่งได้สร้างตัวละครประเภท
มนุษย์ธรรมดาทั้งฝุายดีและฝุายร้าย ส่วนตัวละครอีกประเภทหนึ่งที่ผู้แต่งสร้างขึ้นมาคือ ตัวละคร
ประเภทภูตผี  ปีศาจและวิญญาณ ซึ่ งการสร้างตัวละครเช่นนี้ทําให้ เรื่ องแต่ละเรื่องล้วนมี             
ความน่าสนใจ นอกจากนี้ยังสามารถทําให้เรื่องราวในนวนิยายน่าติดตามอ่านต่อจนจบเรื่อง         
ด้านกลวิธีการสร้างฉากและบรรยากาศ ผู้แต่งใช้กลวิธีในการสร้างฉากและบรรยากาศมีอยู่ด้วยกัน    
2 ลักษณะ คือ กลวิธีการสร้างฉากและบรรยากาศที่เน้นช่วงเวลา และอีกกลวิธีหนึ่ง นั่นคือ กลวิธีการ
สร้างฉากและบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ สามารถแบ่งออกเป็นฉากและบรรยากาศที่ระบุสถานที่ จริง 
และฉากและบรรยากาศท่ีสมมติขึ้นตามท้องเรื่อง  
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ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 

 จากทั้งหมดที่กล่าวมานี้ เป็นกลวิธีการสร้างนวนิยายแนวสยองขวัญของภาคินัย กสิรักษ์      
ที่สามารถสร้างความเพลิดเพลิน สร้างความสนุกสนานและน่าติดตาม จนทําให้กลายเป็นจุดเด่นทาง
วรรณกรรมแนวสยองขวัญที่สามารถสื่ออารมณ์ผู้อ่านให้เกิดความสนใจในเรื่องราวแห่งความระทึกใจ
ซึ่งเป็นอีกห้วงมิติหนึ่ง มาสั่นสะเทือนอารมณ์ของผู้อ่านและผู้ที่หลงใหลในวรรณกรรมสยองขวัญ   
 
ข๎อเสนอแนะ 
 1. ควรนํานวนิยายแนวสยองขวัญของภาคินัย กสิรักษ์  ที่ถูกนําไปสร้างเป็นบทละคร
โทรทัศน์ เพ่ือศึกษาในด้านการแปรรูป เนื่องจากจะทําให้ผู้ศึกษาทราบถึงการสืบสานและการ
สร้างสรรค์จาก  นวนิยายสู่บทละครโทรทัศน์ 
 2. ควรนําชื่อตอนในแต่ละตอนของนวนิยายแนวสยองขวัญของภาคินัย กสิรักษ์  มาศึกษา
ด้านกลวิธีการตั้งชื่อตอนในนวนิยาย 
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การจัดการเรียนร๎ูแบบบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพ่ือเสริมสร๎าง 
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Problem Solving Skill : 21st Century Skill 
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บทคัดยํอ 

 บทความนี้มีจุดประสงค์เพ่ือนําเสนอความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา ทักษะที่
จําเป็นในศตวรรษที่ 21 การประยุกต์ใช้สะเต็มศึกษาเพ่ือเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหา การจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา ซึ่งจะเป็นแนวทางการการจัดการเรียนการสอนในการ
พัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา เป็น
ทางเลือกหน่ึงในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาซึ่งเน้นการทําโครงงาน
เพ่ือแก้ปัญหา การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ โดยวิธีบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
เน้นใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือสร้างนวัตกรรม รวมถึงวิธีการที่ใช้ประโยชน์อันเป็นการ
พัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 7 ขั้นดังนี้ 1) ขั้นเตรียมการและปฐมนิเทศ  2) ขั้นการ
พิจารณาเลือกประเด็นปัญหา  3) ขั้นการรวบรวมประมวลข้อมูล องค์ความรู้ และแนวคิดที่ เกี่ยวข้อง  
4) ขั้นการวางแผนโครงงานพัฒนานวัตกรรมหรือวิธีแก้ปัญหา  5) ขั้นการดําเนินการโครงงาน ทดสอบ
และตรวจสอบ  6) ขั้นสรุปประเมินผลลัพธ์ และข้อมูลสะท้อนกลับ  7) ขั้นการออกแบบวิธีนําเสนอ
และนําเสนอโครงงาน 
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Abstract 

 The objectives of this article are to present the understanding and 
knowledge about STEM education, the essential skill in the 21st century. To show 
the application to STEM education enhances problem solving skills and integration 
learning following STEM education. That is direction to instruct for develop learner in 
the 21st century. It is alternative instruction to enhance problem solving skill utilize 
project base to solving problem and create innovation. STEM education integration 
knowledge about science, mathematics, engineering knowledge and technology to 
create innovation and procedure to be helpful learner in the 21st century. STEM 
education to enhance problem solving skills consists of seven steps: 1) preliminary 

                                                   
1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 



การจัดการเรียนร๎ูแบบบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพ่ือเสริมสร๎าง 
ทักษะการแก๎ปัญหา: ทักษะแหํงการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 

Integration Learning Following  STEM Education to Enhance 
Problem Solving Skill : 21st Century Skill 

 
ผศ.ดร.ฐิติยา  เนตรวงษ์1 

 

บทคัดยํอ 

 บทความนี้มีจุดประสงค์เพ่ือนําเสนอความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา ทักษะที่
จําเป็นในศตวรรษที่ 21 การประยุกต์ใช้สะเต็มศึกษาเพ่ือเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหา การจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา ซึ่งจะเป็นแนวทางการการจัดการเรียนการสอนในการ
พัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา เป็น
ทางเลือกหน่ึงในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาซึ่งเน้นการทําโครงงาน
เพ่ือแก้ปัญหา การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ โดยวิธีบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
เน้นใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือสร้างนวัตกรรม รวมถึงวิธีการที่ใช้ประโยชน์อันเป็นการ
พัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 7 ขั้นดังนี้ 1) ขั้นเตรียมการและปฐมนิเทศ  2) ขั้นการ
พิจารณาเลือกประเด็นปัญหา  3) ขั้นการรวบรวมประมวลข้อมูล องค์ความรู้ และแนวคิดที่ เกี่ยวข้อง  
4) ขั้นการวางแผนโครงงานพัฒนานวัตกรรมหรือวิธีแก้ปัญหา  5) ขั้นการดําเนินการโครงงาน ทดสอบ
และตรวจสอบ  6) ขั้นสรุปประเมินผลลัพธ์ และข้อมูลสะท้อนกลับ  7) ขั้นการออกแบบวิธีนําเสนอ
และนําเสนอโครงงาน 
 
ค าส าคัญ : สะเต็มศึกษา/ ทักษะการแก้ปัญหา/ทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 

 

Abstract 

 The objectives of this article are to present the understanding and 
knowledge about STEM education, the essential skill in the 21st century. To show 
the application to STEM education enhances problem solving skills and integration 
learning following STEM education. That is direction to instruct for develop learner in 
the 21st century. It is alternative instruction to enhance problem solving skill utilize 
project base to solving problem and create innovation. STEM education integration 
knowledge about science, mathematics, engineering knowledge and technology to 
create innovation and procedure to be helpful learner in the 21st century. STEM 
education to enhance problem solving skills consists of seven steps: 1) preliminary 

                                                   
1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

71 
 

วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราช ั บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปท่ี 2 บับท่ี 2 กรก าคม-ธันวาคม 2560 

and orientation, 2) consider the issues, 3) the collection of data and knowledge, 4) 
project planning and develop innovation or solving problem, 5) the implementation 
of the project, test and to verify, 6) summary, evaluation and feedback, and 7) design 
presentation and present the project.  
 
Keywords : STEM Education / Problem Solving Skill / 21st Century Skill 
 

บทน า 

ในปัจจุบันการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา ด้รับความสนใจในการ
จัดการศึกษาทุก าคส่วน รวมถึงครูและบุคลากรทางการศึกษา กอปรกับการจัดการเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ และทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21  จึงต้องมีการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียน ด้เตรียม
ตัวเพ่ือใช้ชีวิตในโลกที่เป็นจริง เน้นการศึกษาตลอดชีวิต ด้วยวิธีการที่มีความยืดหยุ่น มีการกระตุ้น
และจูงใจให้ผู้เรียน ด้ กคิด และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี หรือ สสวท  2557) ด้ระบุว่าการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เป็นแนวทางที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แก่ผู้เรียน ด้ ซึ่งมี 3 องค์ประกอบที่สําคัญคือ 1) ความรู้ ในเนื้อหา 
มี 2 ส่วนสําคัญคือ ความรู้ความเข้าใจในสาระวิชาหลัก และความรู้เชิงบูรณาการ 2) ทักษะ 
ประกอบด้วย ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมซึ่งต้องมีความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงวิพากษ์ในการ
แก้ปัญหา มีการสื่อสารและการร่วมมือทักษะชีวิตและการทํางานและทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและ
เทคโนโลยี และองค์ประกอบที่ 3) คุณลักษณะ ประกอบด้วย คุณลักษณะด้านการทํางานในการ
ปรับตัว มีความเป็นผู้นํา คุณลักษณะด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องสามารถชี้นําตนเอง และสามารถ
ตรวจสอบการเรียนรู้ ด้ และคุณลักษณะด้านศีลธรรมต้องมีความซื่อสัตย์ มีความเคารพผู้อ่ื น และ
ความเป็นพลเมือง  วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง และอธิป จิตต กษ์, 2554; วิจารณ์  พานิช, 2555; มนตรี  
จุ าวัฒนทล, 2556 ) 
 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา เป็นทางเลือกหนึ่งในการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม โดยสามารถการแก้ปัญหาและสร้าง
นวัตกรรม ด้ ซึ่งแนวทางดังกล่าวเน้นการทําโครงงานเพ่ือแก้ปัญหา การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ โดยวิธี
บูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เน้นใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ
สร้างนวัตกรรมรวมถึงวิธีการที่ใช้ประโยชน์ อันเป็นการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  
 
สะเต็มศึกษา 

สะเต็มศึกษา STEM Education) มาจากคําว่า Science, Technology, Engineering and 
Mathematics Education: STEM Education เป็นวิธีการจัดการเรียนการสอน ที่บูรณาการ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการสร้างองค์ความรู้เพ่ือใช้ในการ
แก้ปัญหา รวมทั้งเน้นการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิต และ
สร้างนวัตกรรมในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งแนวทางสะเต็มศึกษา ด้ให้ความสําคัญ
กับกระบวนการในการนําความรู้เหล่านี้มาใช้ประกอบการคิด ค้นหา และคัดเลือกวิธีการที่เหมาะสม
ที่สุดในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิตและการทํางานอีกด้วยในบริบทของประเทศ ทยใน
ปัจจุบัน พบว่าการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาเป็นเรื่องใหม่ที่ผู้สอนจําเป็นที่จะต้อง ด้รับการ
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ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 

ฝึกอบรม เพื่อพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา
ที่ถูกต้อง (จํารัส อินทลาภาพร และคณะ, 2558) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
(สสวท.) ก็ได้ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาให้เกิดขึ้นในทุกระดับชั้นเพ่ือให้
เยาวชนไทยได้พัฒนาทักษะ กระบวนการคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็น
ความสําคัญของการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ 
เพ่ือขับเคลื่อนนวัตกรรมการเรียนรู้ดังกล่าว ดังจะเห็นได้จาก สสวท. ได้จัดตั้งเครือข่ายสะเต็มศึกษา
ประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษาในโรงเรียนทั่วประเทศโดยมี ศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติ ที่ สสวท. เป็นศูนย์กลาง
ในการบริหารจัดการและประสานงานกับศูนย์การศึกษาสะเต็มศึกษาภาคจํานวน 13 ศูนย์ ซึ่งอยู่ใน 
12 จังหวัดทั่วประเทศคือ เชียงใหม่  พิษณุโลก  อุดรธานี  ขอนแก่น  นครราชสีมา  อุบลราชธานี  
ชลบุรี  นนทบุรี  นครปฐม  กรุงเทพฯ  นครศรีธรรมราช และสงขลา พร้อมท้ังดําเนินการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเต็ม
ศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา จะเน้นการทําโครงการ
แก้ปัญหา หรือสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ โดยวิธีบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
ก่อให้เกิดเทคโนโลยีที่ใช้ประโยชน์ ส่วนวิศวกรรมในสะเต็มศึกษาหมายถึง การสร้าง การดัดแปลง การ
ทําต้นแบบ รวมถึงการออกแบบกระบวนการผลิตหรือการบริการโดยการประยุกต์ความรู้วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งแตกต่างจากการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการท่ัวไปที่จะมุ่งเน้นการ
เชื่อมโยงองค์ความรู้ของศาสตร์ต่างๆ แต่สะเต็มศึกษาจะมีจุดเด่นที่เน้นให้มีการนําความรู้ทาง
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ แต่ในประเทศไทยไม่ได้มีวิชาที่เรียนเกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร์ใน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนั้นจึงเป็นการนํากระบวนการทางวิศวกรรมมาใช้ในการแก้ปัญหา
มากกว่าการเรียนแบบวิศวกรรมศาสตร์อย่างเต็มรูปแบบ (มนตรี  จุฬาวัฒนทล , 2556; ฤทัย  เพลง
วัฒนา, 2556) ทั้งนี้แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาสอดคล้องกับการพัฒนาคนไทยใน
ศตวรรษท่ี 21 ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) ที่ต้องการส่งเสริมคนไทย 4.0 โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเยาวชน 4.0 ให้มีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 
 
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

ศตวรรษที่ 21 เป็นยุคแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเป็นไปในลักษณะการสื่อสารอย่าง
รวดเร็ว และอยู่ในลักษณะเครือข่ายสังคมออนไลน์ ไม่ว่าภาคส่วนใดทั้งในด้านการศึกษา อาชีพ 
เศรษฐกิจ ต่างมีการแข่งขันกันสูง ดังนั้นการเตรียมคนรุ่นใหม่ให้มีทักษะที่จําเป็นเพ่ือให้ดํารงชีวิตใน
สังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่ง 
 ทักษะที่ควรคํานึงถึงคือ ทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของ
คนในประเทศ และการดํารงชีวิตอยู่ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สุพรรณี ชาญประเสริฐ 
(2556) ได้นําเสนอเกี่ยวกับทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 มีอยู่ 3 ด้านหลักๆ คือ ทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรม ทักษะชีวิตและการทํางาน และทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ดังนี้ 
 1) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
  1.1) ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
  1.2) การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา 
  1.3) การสื่อสารและการร่วมมือ 
 2) ทักษะชีวิตและการทํางาน 
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ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 

ฝึกอบรม เพื่อพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา
ที่ถูกต้อง (จํารัส อินทลาภาพร และคณะ, 2558) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
(สสวท.) ก็ได้ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาให้เกิดขึ้นในทุกระดับชั้นเพ่ือให้
เยาวชนไทยได้พัฒนาทักษะ กระบวนการคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็น
ความสําคัญของการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ 
เพ่ือขับเคลื่อนนวัตกรรมการเรียนรู้ดังกล่าว ดังจะเห็นได้จาก สสวท. ได้จัดตั้งเครือข่ายสะเต็มศึกษา
ประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษาในโรงเรียนทั่วประเทศโดยมี ศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติ ที่ สสวท. เป็นศูนย์กลาง
ในการบริหารจัดการและประสานงานกับศูนย์การศึกษาสะเต็มศึกษาภาคจํานวน 13 ศูนย์ ซึ่งอยู่ใน 
12 จังหวัดทั่วประเทศคือ เชียงใหม่  พิษณุโลก  อุดรธานี  ขอนแก่น  นครราชสีมา  อุบลราชธานี  
ชลบุรี  นนทบุรี  นครปฐม  กรุงเทพฯ  นครศรีธรรมราช และสงขลา พร้อมท้ังดําเนินการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเต็ม
ศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา จะเน้นการทําโครงการ
แก้ปัญหา หรือสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ โดยวิธีบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
ก่อให้เกิดเทคโนโลยีที่ใช้ประโยชน์ ส่วนวิศวกรรมในสะเต็มศึกษาหมายถึง การสร้าง การดัดแปลง การ
ทําต้นแบบ รวมถึงการออกแบบกระบวนการผลิตหรือการบริการโดยการประยุกต์ความรู้วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งแตกต่างจากการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการท่ัวไปที่จะมุ่งเน้นการ
เชื่อมโยงองค์ความรู้ของศาสตร์ต่างๆ แต่สะเต็มศึกษาจะมีจุดเด่นที่เน้นให้มีการนําความรู้ทาง
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ แต่ในประเทศไทยไม่ได้มีวิชาที่เรียนเกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร์ใน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนั้นจึงเป็นการนํากระบวนการทางวิศวกรรมมาใช้ในการแก้ปัญหา
มากกว่าการเรียนแบบวิศวกรรมศาสตร์อย่างเต็มรูปแบบ (มนตรี  จุฬาวัฒนทล , 2556; ฤทัย  เพลง
วัฒนา, 2556) ทั้งนี้แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาสอดคล้องกับการพัฒนาคนไทยใน
ศตวรรษท่ี 21 ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) ที่ต้องการส่งเสริมคนไทย 4.0 โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเยาวชน 4.0 ให้มีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 
 
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

ศตวรรษที่ 21 เป็นยุคแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเป็นไปในลักษณะการสื่อสารอย่าง
รวดเร็ว และอยู่ในลักษณะเครือข่ายสังคมออนไลน์ ไม่ว่าภาคส่วนใดทั้งในด้านการศึกษา อาชีพ 
เศรษฐกิจ ต่างมีการแข่งขันกันสูง ดังนั้นการเตรียมคนรุ่นใหม่ให้มีทักษะที่จําเป็นเพ่ือให้ดํารงชีวิตใน
สังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่ง 
 ทักษะที่ควรคํานึงถึงคือ ทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของ
คนในประเทศ และการดํารงชีวิตอยู่ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สุพรรณี ชาญประเสริฐ 
(2556) ได้นําเสนอเกี่ยวกับทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 มีอยู่ 3 ด้านหลักๆ คือ ทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรม ทักษะชีวิตและการทํางาน และทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ดังนี้ 
 1) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
  1.1) ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
  1.2) การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา 
  1.3) การสื่อสารและการร่วมมือ 
 2) ทักษะชีวิตและการทํางาน 
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  2.1) ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว 
  2.2) ความคิดริเริ่มและการชี้นําตนเอง 
  2.3) ทักษะทางสังคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม 
  2.4) การเพ่ิมผลผลิตและความรู้รับผิด 
  2.5) ความเป็นผู้นําและความรับผิดชอบ 
 3) ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี 
  3.1) พ้ืนฐานด้านสารสนเทศ 
  3.2) พ้ืนฐานด้านสื่อ 
  3.3) พ้ืนฐานด้านไอซีที 
 จากทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 กล่าวได้ว่าทักษะการแก้ปัญหาเป็นส่วนหนึ่งของทักษะ
การเรียนรู้และนวัตกรรม ซึ่งถือว่าเป็นทักษะที่สําคัญในการใช้ประสบการณ์กําหนดทางเลือกเพ่ือ
จัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันหรือในสังคมชุมชน ให้ได้อย่างเป็นระบบและเหมาะสมกับ
ตนเองและในบริบทของสังคมหรือชุมชนนั้น โดยองค์ประกอบของความสามารถในการแก้ปัญหา
ประกอบด้วย ความสามารถในการระบุปัญหา ความสามารถในการบอกสาเหตุของปัญหาจาก
สถานการณ์ที่กําหนด ความสามารถในการคิดวิธีแก้ปัญหาให้ตรงกับสาเหตุของปัญหาหรือสร้าง
ทางเลือกใหม่ในการแก้ปัญหา และความสามารถในการตรวจสอบผลลัพธ์ อันจะส่งผลต่อผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่สูงขึ้นของผู้เรียน (Trilling and Fadel, 2009) ในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะดังกล่าว 
แนวคิดในการจัดการศึกษาคือสะเต็มศึกษา  ซึ่งเป็นแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการความรู้ใน
ศาสตร์ต่างๆ 4 สาขา ดังที่กล่าวมาแล้วในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวสะเต็มศึกษามี
ความสําคัญต่อผู้เรียนคือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์และสร้างนวัตกรรมที่ใช้ความรู้ใน
วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม ผู้เรียนเข้าใจสาระ
และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มากขึ้น ทําให้ผู้เรียนเกิดการถ่ายโอนการเรียนรู้ 
ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างความคิดรวบยอดในศาสตร์ต่างๆ ทําให้เกิดการเรียนรู้ที่
มีความหมายต่อผู้เรียน ผู้เรียนเห็นความสัมพันธ์และคุณค่าของสิ่งที่เรียน สามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เรียน
เข้ากับชีวิตจริง (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2557; จํารัส อินทลาภาพร และ
คณะ, 2558) 
 ดังนั้นการปฏิรูปการศึกษาไทย จําเป็นต้องมีการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 
แต่จําเป็นต้องมีความพร้อมในหลายๆ ด้านเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน สู่ทักษะในศตวรรษที่ 21 
ด้วยการประยุกต์ใช้สะเต็มศึกษาเพ่ือเสริมสร้างทักษะดังกล่าวแก่ผู้เรียน 
 
การประ กตใ ะเต ศกษาเ ่ เ ร รา ทักษะการ กป า 

การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเป็นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหรือโครงงานที่    
บูรณาการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ผนวกกับแนวคิดการออกแบบเชิง
วิศวกรรม โดยผู้เรียนจะได้ทํากิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้ ความเข้าใจและฝึกทักษะด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และได้นําความรู้มาออกแบบชิ้นงานหรือวิธีการ เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการหรือแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันเพ่ือให้ได้เทคโนโลยีซึ่งเป็นผลผลิตจากกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม 
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กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเป็นขั้นตอนของการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ ซึ่ง
มีได้หลายรูปแบบ แต่มีขั้นตอนหลักๆ ดังนี้ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 
2557) 
  1) การระบุปัญหา (Identify a Challenge) เป็นขั้นตอนท่ีผู้แก้ปัญหาทําความเข้าใจในสิ่งที่
เป็นปัญหาในชีวิตประจําวัน และจําเป็นต้องหาวิธีการหรือสร้างสิ่งประดิษฐ์ ( Innovation) เพ่ือแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว 
  2) การค้นหาแนวคิดที่เกี่ยวข้อง (Explore Ideas) คือ การรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่
เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาและประเมินความเป็นไปได้ ความคุ้มทุน ข้อดีข้อด้อย และความเหมาะสม 
เพ่ือเลือกแนวคิดหรือวิธีการที่เหมาะสมที่สุด 
  3) การวางแผนและพัฒนา (Plan and Develop) ผู้แก้ปัญหาต้องกําหนดขั้นตอนย่อยใน
การทํางาน รวมทั้งกําหนดเปูาหมายและระยะเวลาในการดําเนินการให้ชัดเจน รวมถึงออกแบบและ
พัฒนาต้นแบบ (Prototype) ของผลผลิต เพื่อใช้ในการทดสอบแนวคิดที่ใช้ในการแก้ปัญหา 
  4) การทดสอบและประเมินผล (Test and Evaluate) เป็นขั้นตอนทดสอบและประเมิน
การใช้งานต้นแบบ เพ่ือแก้ปัญหาโดยผลที่ได้อาจถูกนํามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาผลลัพธ์ให้มี
ประสิทธิภาพในการแก้ปัญหามากขึ้น 
  5) การนําเสนอผลลัพธ์ (Present the Solution) หลังการพัฒนา ปรับปรุงทดสอบและ
ประเมินวิธีการแก้ปัญหาหรือผลลัพธ์จนมีประสิทธิภาพตามที่ต้องการแล้ว  ผู้แก้ปัญหาต้องนําเสนอ
ผลลัพธ์ โดยออกแบบวิธีการนําเสนอข้อมูลที่เข้าใจง่ายและน่าสนใจ 
 การประยุกต์ใช้สะเต็มศึกษาเพ่ือเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ 
บูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา สามารถแสดงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ดังภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 การ 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 1 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

การจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการ
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

ภาพที่ 1 การ

วิทยาศาสตร๑ 

วิศวกรรมศาสตร๑ 
เทคโนโลยี 

1) กระบวนการแก๎ปัญหาทางวิทยาศาสตร๑ 
2)ข๎อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร๑ 
3)องค๑ความรูท๎างวิทยาศาสตร๑ 

1)การประเมินคํา การตีความ 

 

1)การระบุปัญหา 

2)การค๎นหาแนวคิดท่ี
เกี่ยวข๎อง 

3)การวางแผนและพัฒนา 
4)การทดสอบและ
ประเมินผล

  1)การประเมินคํา การตีความ 5)การน าเสนอผลลัพธ๑ 

1)การสืบค๎นข๎อมูลจาก
แหลํงสารสนเทศ 

2)การใช๎ฮาร๑ดแวร๑และ
ซอฟต๑แวร๑ท่ีเกี่ยวข๎อง 

3)การออกแบบสื่อ การ
น าเสนอผลลัพธ๑ด๎วย
เทคโนโลย ี

คณิตศาสตร๑ 
1)การประเมินคํา การตีความ 
2)สถิติทดสอบ 
3)การค านวณทางคณิตศาสตร๑ 
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กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเป็นขั้นตอนของการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ ซึ่ง
มีได้หลายรูปแบบ แต่มีขั้นตอนหลักๆ ดังนี้ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 
2557) 
  1) การระบุปัญหา (Identify a Challenge) เป็นขั้นตอนท่ีผู้แก้ปัญหาทําความเข้าใจในสิ่งที่
เป็นปัญหาในชีวิตประจําวัน และจําเป็นต้องหาวิธีการหรือสร้างสิ่งประดิษฐ์ ( Innovation) เพ่ือแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว 
  2) การค้นหาแนวคิดที่เกี่ยวข้อง (Explore Ideas) คือ การรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่
เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาและประเมินความเป็นไปได้ ความคุ้มทุน ข้อดีข้อด้อย และความเหมาะสม 
เพ่ือเลือกแนวคิดหรือวิธีการที่เหมาะสมที่สุด 
  3) การวางแผนและพัฒนา (Plan and Develop) ผู้แก้ปัญหาต้องกําหนดขั้นตอนย่อยใน
การทํางาน รวมทั้งกําหนดเปูาหมายและระยะเวลาในการดําเนินการให้ชัดเจน รวมถึงออกแบบและ
พัฒนาต้นแบบ (Prototype) ของผลผลิต เพื่อใช้ในการทดสอบแนวคิดที่ใช้ในการแก้ปัญหา 
  4) การทดสอบและประเมินผล (Test and Evaluate) เป็นขั้นตอนทดสอบและประเมิน
การใช้งานต้นแบบ เพ่ือแก้ปัญหาโดยผลที่ได้อาจถูกนํามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาผลลัพธ์ให้มี
ประสิทธิภาพในการแก้ปัญหามากขึ้น 
  5) การนําเสนอผลลัพธ์ (Present the Solution) หลังการพัฒนา ปรับปรุงทดสอบและ
ประเมินวิธีการแก้ปัญหาหรือผลลัพธ์จนมีประสิทธิภาพตามที่ต้องการแล้ว  ผู้แก้ปัญหาต้องนําเสนอ
ผลลัพธ์ โดยออกแบบวิธีการนําเสนอข้อมูลที่เข้าใจง่ายและน่าสนใจ 
 การประยุกต์ใช้สะเต็มศึกษาเพ่ือเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ 
บูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา สามารถแสดงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ดังภาพที่ 1 
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1)การประเมินคํา การตีความ 

 

1)การระบุปัญหา 

2)การค๎นหาแนวคิดท่ี
เกี่ยวข๎อง 

3)การวางแผนและพัฒนา 
4)การทดสอบและ
ประเมินผล

  1)การประเมินคํา การตีความ 5)การน าเสนอผลลัพธ๑ 

1)การสืบค๎นข๎อมูลจาก
แหลํงสารสนเทศ 

2)การใช๎ฮาร๑ดแวร๑และ
ซอฟต๑แวร๑ท่ีเกี่ยวข๎อง 

3)การออกแบบสื่อ การ
น าเสนอผลลัพธ๑ด๎วย
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ภาพที่  1 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษาประกอบด้วย 
วิทยาศาสตร์ โดยกระบวนแก้ปัญหา ข้อเท็จจริง และองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการดําเนิน
กิจกรรม ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีเช่น การสืบค้นข้อมูล การใช้ าร์ดแวร์และซอ ต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง
กับการดําเนินกิจกรรม รวมถึงการใช้เทคโนโลยีเพ่ือเผยแพร่การดําเนินกิจกรรม ส่วนวิศวกรรมศาสตร์
เป็นการระบุปัญหาที่จะนําวิธีการ นวัตกรรมเข้ามาช่วยแก้ปัญหา การวางแผนและพัฒนาแนวคิดเพ่ือ
การแก้ปัญหา การทดสอบและประเมินผลวิธีการ และนวัตกรรม โดยใช้คณิตศาสตร์มาช่วยในการ
คํานวณทางคณิตศาสตร์ การใช้สถิติทดสอบ และประเมินค่า  
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา เป็นทางเลือกหนึ่งในการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาได้เน้นการทําโครงงานเพ่ือแก้ปัญหา หรือสร้าง
นวัตกรรมใหม่ๆ โดยวิธีบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เน้นใช้ความรู้ด้าน
วิศวกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือสร้างนวัตกรรมหรือวิธีการที่ใช้ประโยชน์อันเป็นการพัฒนาผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 ในที่นี้จึงขอนําเสนอข้ันตอนการเรียน 7 ขั้น ดังนี้ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี, 2557; สุพรรณี  ชาญประเสริฐ, 2556; วรรณภา  เหล่าไพศาลพงษ์, 2554)  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 2 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

(1) ขันเตรียมการและป มนิเทศ 
แบ่งกลุ่มผู้เรียน 5-7 คน ระบุเกณ ์มาตรฐานการจัดทําโครงงานและการใช้ปัญหาเป็นหลักกําหนดบทบาทหน้าที่ กฎ กติกา 

เกณ ์การเรียน แนะแหล่งสารสนเทศเพื่อสืบคน้ข้อมูล 

(2) ขันการพิจารณาเลือกประเด็นปัญหา 
กระตุ้นผู้เรียนให้ตระหนักรู้ในประเด็นปัญหา สิ่งที่เป็นปัญหาในชีวิตประจําวัน ปัญหาของสังคมหรือชุมชน สืบค้นข้อมูล ข้อเท็จจริงจาก

แหล่งสารสนเทศ  เพื่อหาวิธีการหรือสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหา 

(3) ขันการรวบรวมประมวลข๎อมูลองค๑ความรู๎ ค๎นหาแนวคิดทีเ่กี่ยวข๎อง 
วางแนวทางการจัดทําโครงงานเพื่อแก้ปัญหาเป็นหลัก  ผู้เรียนตัดสินใจเลือกประเด็นปัญหาบนพื้นฐานการตีความข้อมูลและสารสนเทศ 

ทวนสอบข้อมูลรวมถึงประเมินความเป็นไปได้ของการดําเนินโครงงานเพื่อแก้ปัญหา 

(4) ขันวางแผนโครงงานพัฒนานวัตกรรม 
วางแผนโครงงานพัฒนานวัตกรรมหรือวิธีการแก้ปัญหา ทบทวนความรู้ ตรวจสอบข้อมูล 

(6) ขันสรุปประเมินผลลัพธ๑ 
สรุปประเมินผลลัพธ์ อภิปราย และเขียนรายงานรวมถึงการให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อทบทวน 

(5) ขันการด าเนินการโครงงาน 
ดําเนินการโครงงานปฏิบัติจริงตามลําดับข้ันตอนและวิธีการดําเนินงานที่วางไว้รวมถึงทดสอบและตรวจสอบผลและประเมินผลระหว่าง

ดําเนินการ 

(7) ขันออกแบบวิธีการน าเสนอและน าเสนอโครงงาน 
ออกแบบวิธีการนําเสนอและนําเสนอโครงงานโดยใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อให้ข้อมูลที่เข้าใจง่าย น่าสนใจ และเข้าถึงได้ง่าย 
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วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 

จากภาพที่ 2 สรุปได้ว่าการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา มี 7 
ขั้นตอน โดยบูรณาการศาสตร์ทั้ง 4 ศาสตร์ ตามแนวทางสะเต็มดังนี้  1) ขั้นเตรียมการและปฐมนิเทศ 
ต้องมีการบูรณาการเนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มา
แก้ปัญหาด้วยโดยแนะแหล่งสารสนเทศเพ่ือสืบค้นข้อมูล  2) ขั้นการพิจารณาเลือกประเด็นปัญหา 
โดยอาศัยเทคโนโลยีการสืบค้นข้อมูล สารสนเทศ เพ่ือหาวิธีการหรือสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์เพ่ือ
แก้ปัญหา โดยอาศัยศาสตร์ทางวิศวกรรมในการค้นหาแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือเป็นแนวทางการวางแผน
และพัฒนานวัตกรรม  3) ขั้นการรวบรวมประมวลข้อมูล องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ค้นหาแนวคิดที่
เกี่ยวข้อง  4) ขั้นวางแผนโครงงานพัฒนานวัตกรรมหรือวิธีการแก้ปัญหา ทบทวนความรู้ ตรวจสอบ
ข้อมูล โดยอาศัยศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ในกระบวนการแก้ปัญหา การใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่
เกี่ยวข้องในการพัฒนานวัตกรรม การประเมินค่า 5) ขั้นการดําเนินการโครงงาน ทดสอบและ
ตรวจสอบผล และประเมินผลตามหลักวิศวกรรมศาสตร์  6) ขั้นสรุปประเมินผลลัพธ์ อภิปราย และ
เขียนรายงาน โดยอาศัยข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ การทดสอบและนําเสนอผลลัพธ์ตามศาสตร์ทาง
วิศวกรรม และการประเมินค่าตีความการคํานวณทางคณิตศาสตร์ และ 7) ขั้นออกแบบวิธีการ
นําเสนอและนําเสนอโครงงานโดยอาศัยเทคโนโลยี 
 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา 
ได้นํามาใช้กับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จํานวน 33 คน ซึ่ง
ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โดยผู้เขียนดําเนินการจัดการเรียนการสอน ใน
รายวิชาการจัดการสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ มีรายละเอียดดังนี้ 
 สัปดาห๑ที่ 1 ขั้นเตรียมการและสร้างความพร้อมของผู้เรียน แบ่งกลุ่มผู้เรียน 4-5 คน ระบุ
เกณฑ์มาตรฐานการจัดทําโครงงานโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก กําหนดบทบาทหน้าที่ กฎ กติกาเกณฑ์การ
เรียน แนะแหล่งสารสนเทศเพ่ือสืบค้นข้อมูล ระบุเว็บไซต์ประจํารายวิชาการจัดการสารสนเทศเชิงกล
ยุทธ์ โดยใช้ WBSC-LMS ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพ่ือประกอบการดําเนินกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
บูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา รวมถึงช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เรียนและผู้สอน สาธิต
การใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการดําเนินกิจกรรม 
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ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 

จากภาพที่ 2 สรุปได้ว่าการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา มี 7 
ขั้นตอน โดยบูรณาการศาสตร์ทั้ง 4 ศาสตร์ ตามแนวทางสะเต็มดังนี้  1) ขั้นเตรียมการและปฐมนิเทศ 
ต้องมีการบูรณาการเนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มา
แก้ปัญหาด้วยโดยแนะแหล่งสารสนเทศเพ่ือสืบค้นข้อมูล  2) ขั้นการพิจารณาเลือกประเด็นปัญหา 
โดยอาศัยเทคโนโลยีการสืบค้นข้อมูล สารสนเทศ เพ่ือหาวิธีการหรือสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์เพ่ือ
แก้ปัญหา โดยอาศัยศาสตร์ทางวิศวกรรมในการค้นหาแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือเป็นแนวทางการวางแผน
และพัฒนานวัตกรรม  3) ขั้นการรวบรวมประมวลข้อมูล องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ค้นหาแนวคิดที่
เกี่ยวข้อง  4) ขั้นวางแผนโครงงานพัฒนานวัตกรรมหรือวิธีการแก้ปัญหา ทบทวนความรู้ ตรวจสอบ
ข้อมูล โดยอาศัยศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ในกระบวนการแก้ปัญหา การใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่
เกี่ยวข้องในการพัฒนานวัตกรรม การประเมินค่า 5) ขั้นการดําเนินการโครงงาน ทดสอบและ
ตรวจสอบผล และประเมินผลตามหลักวิศวกรรมศาสตร์  6) ขั้นสรุปประเมินผลลัพธ์ อภิปราย และ
เขียนรายงาน โดยอาศัยข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ การทดสอบและนําเสนอผลลัพธ์ตามศาสตร์ทาง
วิศวกรรม และการประเมินค่าตีความการคํานวณทางคณิตศาสตร์ และ 7) ขั้นออกแบบวิธีการ
นําเสนอและนําเสนอโครงงานโดยอาศัยเทคโนโลยี 
 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา 
ได้นํามาใช้กับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จํานวน 33 คน ซึ่ง
ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โดยผู้เขียนดําเนินการจัดการเรียนการสอน ใน
รายวิชาการจัดการสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ มีรายละเอียดดังนี้ 
 สัปดาห๑ที่ 1 ขั้นเตรียมการและสร้างความพร้อมของผู้เรียน แบ่งกลุ่มผู้เรียน 4-5 คน ระบุ
เกณฑ์มาตรฐานการจัดทําโครงงานโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก กําหนดบทบาทหน้าที่ กฎ กติกาเกณฑ์การ
เรียน แนะแหล่งสารสนเทศเพ่ือสืบค้นข้อมูล ระบุเว็บไซต์ประจํารายวิชาการจัดการสารสนเทศเชิงกล
ยุทธ์ โดยใช้ WBSC-LMS ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพ่ือประกอบการดําเนินกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
บูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา รวมถึงช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เรียนและผู้สอน สาธิต
การใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการดําเนินกิจกรรม 
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า ที่ 3เว็บไซต์ประจํารายวิชาการจัดการสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 สัปดาห๑ที่ 2-3 ขั้นการพิจารณาเลือกประเด็นปัญหา กระตุ้นผู้เรียนให้ตระหนักรู้ในประเด็น
ปัญหา สิ่งที่เป็นปัญหาในชีวิตประจําวัน ปัญหาของสังคมหรือชุมชน สืบค้นข้อมูล ข้อเท็จจริงจาก
แหล่งเรียนรู้ที่ได้สาธิตแล้ว โดยอาศัยเทคโนโลยีการสืบค้นข้อมูล สารสนเทศ  เพ่ือหาวิธีการหรือสร้าง
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์เพ่ือแก้ปัญหา โดยอาศัยศาสตร์ทางวิศวกรรมในการค้นหาแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือเป็นแนวทางการวางแผนและพัฒนานวัตกรรม บนพื้นฐานความเป็นไปได้ด้านวิทยาศาสตร์ 

 

 
า ที่ 4 การสืบค้นข้อมูลและการประชุมของผู้เรียนเพื่อเลือกประเด็นปัญหา 
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ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 

สัปดาห๑ที่ 4-5 ขั้นการรวบรวมประมวลข้อมูล องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ค้นหาแนวคิดที่
เกี่ยวข้อง วางแนวทางการจัดทําโครงงานเพ่ือแก้ปัญหาเป็นหลัก  โดยผู้สอนกําหนดให้ผู้เรียนลงพ้ืนที่
ชุมชน/องค์กรเพ่ือเลือกประเด็นปัญหาที่สนใจ 2-3 ปัญหา แล้วให้ผู้เรียนเลือกประเด็นปัญหาที่สนใจ
และต้องการแก้ปัญหาเพียง 1 ประเด็นให้กับชุมชน/องค์กร ซึ่งผู้เรียนต้องตัดสินใจเลือกประเด็น
ปัญหาบนพ้ืนฐานการตีความข้อมูลและสารสนเทศ ทวนสอบข้อมูลรวมถึงประเมินความเป็นไปได้ของ
การดําเนินโครงงานเพ่ือแก้ปัญหา 

 

 
การพัฒนาฐานข้อมูลศูนย์ข้อมูลสมาคมนักข่ายนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 

 
 

การทําเว็บไซต์ e-Commerce ของร้านค้า 
ภาพที่ 5 ผู้เรียนลงพ้ืนที่เพ่ือเลือกประเด็นปัญหาของชุมชน/องค์กร 

 
  สัปดาห๑ที่ 6  ขั้นวางแผนโครงงานพัฒนานวัตกรรม รวมถึงวิธีการแก้ปัญหา ทบทวน
ความรู้ ตรวจสอบข้อมูล โดยอาศัยศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ในกระบวนการแก้ปัญหา การใช้ฮาร์ดแวร์
และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง การพัฒนานวัตกรรม การประเมินค่า ผู้เรียนดําเนินการร่างตัวแบบ
นวัตกรรมที่ใช้ในการดําเนินโครงงาน 
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สัปดาห๑ที่ 4-5 ขั้นการรวบรวมประมวลข้อมูล องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ค้นหาแนวคิดที่
เกี่ยวข้อง วางแนวทางการจัดทําโครงงานเพ่ือแก้ปัญหาเป็นหลัก  โดยผู้สอนกําหนดให้ผู้เรียนลงพ้ืนที่
ชุมชน/องค์กรเพ่ือเลือกประเด็นปัญหาที่สนใจ 2-3 ปัญหา แล้วให้ผู้เรียนเลือกประเด็นปัญหาที่สนใจ
และต้องการแก้ปัญหาเพียง 1 ประเด็นให้กับชุมชน/องค์กร ซึ่งผู้เรียนต้องตัดสินใจเลือกประเด็น
ปัญหาบนพ้ืนฐานการตีความข้อมูลและสารสนเทศ ทวนสอบข้อมูลรวมถึงประเมินความเป็นไปได้ของ
การดําเนินโครงงานเพ่ือแก้ปัญหา 

 

 
การพัฒนาฐานข้อมูลศูนย์ข้อมูลสมาคมนักข่ายนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 

 
 

การทําเว็บไซต์ e-Commerce ของร้านค้า 
ภาพที่ 5 ผู้เรียนลงพ้ืนที่เพ่ือเลือกประเด็นปัญหาของชุมชน/องค์กร 

 
  สัปดาห๑ที่ 6  ขั้นวางแผนโครงงานพัฒนานวัตกรรม รวมถึงวิธีการแก้ปัญหา ทบทวน
ความรู้ ตรวจสอบข้อมูล โดยอาศัยศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ในกระบวนการแก้ปัญหา การใช้ฮาร์ดแวร์
และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง การพัฒนานวัตกรรม การประเมินค่า ผู้เรียนดําเนินการร่างตัวแบบ
นวัตกรรมที่ใช้ในการดําเนินโครงงาน 
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ภาพที่ 6  ตัวอย่างร่างการออกแบบฐานข้อมูลแก่องค์กรของผู้เรียน 

 
 สัปดาห๑ที่ 7-8 ขั้นการดําเนินการโครงงาน ปฏิบัติจริงตามลําดับขั้นตอนและวิธีการ
ดําเนินงานที่วางไว้ รวมถึงทดสอบและตรวจสอบผล และประเมินผลระหว่างดําเนินการด้วย โดยมี
การดําเนินกิจกรรมโครงงานพัฒนานวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาองค์กรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 8 
โครงงานดังนี ้
 1) e-Commerce ร้าน Manita Bikini 
 2) ฐานข้อมูลสต็อกสินค้าร้าน Hoshi Japanese Bakery  
 3) เว็บไซต์และฐานข้อมูลโรงเรียนทวีวัฒนา 
 4) ระบบสารสนเทศลูกค้าสัมพันธ์ร้านโฮราเบเกอรี่ 
 5) VTR รู้เท่าทันสื่อโซเชียลมีเดียสําหรับศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดราชาธิวาส) 
 6) เว็บไซต์ร้านมนตรี ไบค์ ช็อป 
 7) แฟนเพจเฟสบุคและเว็บไซต์ร้าน Morning Milk 
 8)  VTR ประชาสัมพันธ์ร้านตั้งเต้า 
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ภาพที่ 7 ตัวอย่างโครงงาน e-Commerce ร้าน Manita Bikini 
  

สัปดาห๑ที่ 9-10 ขั้นสรุปประเมินผลลัพธ์ อภิปราย และเขียนรายงาน โดยอาศัยข้อเท็จจริง
ทางวิทยาศาสตร์ การทดสอบและนําเสนอผลลัพธ์ตามศาสตร์ทางวิศวกรรม และการประเมินค่า
ตีความการคํานวณทางคณิตศาสตร์ รวมถึงการให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือทบทวน จากการประเมิน
ความพึงพอใจของชุมชน/องค์กร 
 สัปดาห๑ที่ 11-12 ขั้นออกแบบวิธีการนําเสนอและนําเสนอโครงงานโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก
เพ่ือให้ข้อมูลที่เข้าใจง่าย น่าสนใจ และเข้าถึงได้ง่าย โดยอาศัยเทคโนโลยีการออกแบบสื่อ และ
นําเสนอผลลัพธ์ด้วยเทคโนโลยี  

 
 

ภาพที่ 8 ตัวอย่างการนําเสนอโครงงานด้วยเทคโนโลยี 
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ภาพที่ 7 ตัวอย่างโครงงาน e-Commerce ร้าน Manita Bikini 
  

สัปดาห๑ที่ 9-10 ขั้นสรุปประเมินผลลัพธ์ อภิปราย และเขียนรายงาน โดยอาศัยข้อเท็จจริง
ทางวิทยาศาสตร์ การทดสอบและนําเสนอผลลัพธ์ตามศาสตร์ทางวิศวกรรม และการประเมินค่า
ตีความการคํานวณทางคณิตศาสตร์ รวมถึงการให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือทบทวน จากการประเมิน
ความพึงพอใจของชุมชน/องค์กร 
 สัปดาห๑ที่ 11-12 ขั้นออกแบบวิธีการนําเสนอและนําเสนอโครงงานโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก
เพ่ือให้ข้อมูลที่เข้าใจง่าย น่าสนใจ และเข้าถึงได้ง่าย โดยอาศัยเทคโนโลยีการออกแบบสื่อ และ
นําเสนอผลลัพธ์ด้วยเทคโนโลยี  

 
 

ภาพที่ 8 ตัวอย่างการนําเสนอโครงงานด้วยเทคโนโลยี 
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ทส ป 
 รูปแบบการสอนควรมุ่งเน้นการสร้างผู้เรียนในศตวรร ที่ 21 ให้ผู้เรียนเน้นการทํางานเป็น
ทีม ได้ลงมือปฏิบัติ เพ่ือนําไปสู่เปาหมายการเรียนคือ ความรู้ ทัก ะ และคุณลัก ณะที่พึงประสงค์ 
การเรียนรู้แบบสะเต็มศึก า จะช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทัก ะการคิด ทัก ะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ทัก ะการแก้ปัญหา และทัก ะการสื่อสาร ึ่งทัก ะดังกล่าวนี้เป็นทัก ะการเรียนรู้ใน
ศตวรร ที่ 21 ที่ผู้เรียนพึงมี นอกจากนี้ผู้เรียนยังได้ความรู้แบบองค์รวมที่สามารถนําไปเชื่อมโยงหรือ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ ึ่งทัก ะการแก้ปัญหาจัดได้ว่าเป็นทัก ะที่สําคัญที่สุดอย่างหนึ่ง
สําหรับมนุ ย์ เพราะมนุ ย์ต้องเจอกับปัญหาทุกวัน ในการคิดแก้ปัญหามิใช่เพียงแต่การรู้จักคิดและ
รู้จักการใช้สมองหรือเป็นทัก ะที่มุ่งพัฒนาสติปัญญาเพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นทัก ะที่สามารถพัฒนา
ทัศนคติ วิธีคิด ค่านิยม ความรู้ ความเข้าใจในสภาพการณ์ของสังคมได้ดีอีกด้วย ดังนั้นแนวคิดดังกล่าว
เป็นทางเลือกหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างทัก ะการแก้ปัญหาได้เน้นการทํา
โครงงานเพ่ือแก้ปัญหา หรือสร้างนวัตกรรมใหม่  โดยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทาง
สะเต็มศึก าเพ่ือพัฒนาทัก ะการแก้ปัญหา จากการบูรณาการความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ เน้นใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือสร้างนวัตกรรมรวมถึงวิธีการที่ใช้
ประโยชน์ ึ่งน่าจะเป็นแนวทางสําหรับการไปประยุกต์ในรายวิชาอ่ืน และเหมาะสมกับผู้เรียนต่อไป 
ส่วนนวัตกรรมที่ได้จากการดําเนินกิจกรรมตามแนวทางสะเต็มศึก า ผลจากการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือ
แก้ปัญหาองค์กรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรนําไปใช้แก้ปัญหาในชุมชนหรือองค์กรได้จริง และ
สามารถต่อยอดไปใช้ในสถานการณ์หรือองค์กรอ่ืน  ได้ 
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วามสัม ัน ๑ระ วา การเรียนร๎ู ยา มี วามส กั ลสัม ท ิทา การเรียน 
The relationship between happiness learning and academic achievement. 

 
อาจารย์สุรัชนา ช่วยรอดหมด1 

 

ท ัดย  

 บทความนีมีวัตถุประสงค์เพ่อนาเสนอแนวทางการจัดห้องเรียนที่เน้นความสัมพันธ์ระหว่าง
การเรียนร้อย่างมีความสุ กับ ลสัม ทธิทางการเรียน อง ้เรียน เพ่อเปนทางเลอกสาหรับ ้สอน น
การจัดการเรียนการสอน ห้เกิดการเรียนร้อย่างมีความสุ และ ลสัม ทธิทางการเรียน ่ง
องค์ประกอบ องการเรียนร้อย่างมีความสุ ประกอบด้วย  ปจจัย ด้แก่ ด้าน ้เรียน ด้านเนอหา ด้าน
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Abstract 

 The objectives of this article are to present happiness classroom 
management to focus on the relationship between happiness learning and academic 
achievement of learners. And the happiness classroom management are an 
alternative for instructors. The elements of happiness learning include factors ; the 
learner, the content, An attitudes toward instructor, the relationship between the 
learners, the environment. 
 
Keywords: Happiness Learning / Academic Achievement / Happiness Classroom. 
 

ทน า 

กระทรวงศก าธิการ ด้กาหนดแนวนโยบาย นการปฏิรปการศก า (พ.ศ. - ) เพ่อ
ับเคล่อนยกระดับมาตรฐานระบบการศก า ห้คน ทย ด้เรียนร้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดย

เปาหมายหลักคอพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศก าและการเรียนร้ เพ่ิมโอกาสทางการศก า ห้
สามารถเรียนร้อย่างท่ัวถงและมีคุณภาพ พร้อมทังส่งเสริมการมีส่วนร่วม องทุกภาคส่วน นการบริหาร
จัดการศก า นอกจากนี พระราชบัญญัติการศก าแห่งชาติ พ.ศ.  ด้ ห้ความสาคัญกับการเรียน
การสอนที่เน้น ้เรียนเปนสาคัญ โดยการจัดการศก าต้องยดหลัก ้เรียนทุกคนสามารถเรียนร้และ
พัฒนาตนเอง ด้ กระบวนการเรียนการสอนต้องส่งเสริม ห้ ้เรียนสามารถพัฒนาศักยภาพ องตนเอง 
้สอนจงควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น ้เรียนเปนสาคัญ เพ่อ ห้สอดคล้องกับแนวทางการ

                                                   
1 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 

ปฏิรูปการศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2558) นอกจากนี้ ในการศึกษาวิจัย
พบว่าการเรียนรู้อย่างมีความสุขมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ศศิธร สิทธิพรหม และ
นีออน พิณประดิษฐ์, 2548, หน้า 113) ดังนั้น ผู้สอนจึงควรพิจารณาแนวทางการจัดห้องเรียนที่เน้น
การเรียนรู้อย่างมีความสุขของผู้เรียน 
 
แนวคิดการเรียนรู๎อยํางมีความสุข 

แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรู้อย่างมีความสุข โดยใช้พื้นฐานสมมติฐานความสัมพันธ์ของสารเคมี
ในสมอง สามารถอธิบายได้ว่า การเรียนรู้อย่างมีความสุขโดยการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสําคัญที่สุด 
ได้แก่ จัดการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจเกิดความรักในสิ่งที่กําลังเรียนรู้  จัดการเรียนรู้ที่สนุก 
ประทับใจผู้เรียน มีเรื่องอารมณ์เข้ามาเก่ียวข้อง จัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด การลงมือกระทํา
กิจกรรมจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการเชื่อมโยงเรื่องราวและแนวคิดของสิ่งที่เรียนรู้ในห้องเรียนกับความ
เป็นจริงของชีวิต รวมทั้งนําการเคลื่อนไหว การออกกําลังกาย ดนตรี ศิลปะ เข้ามาผสมผสานการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความสุข ส่งผลให้สมองหลั่งสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับความสุข เช่น โดปามีน นอร์
เอพิเนฟริน และเอนดอร์ฟิน และสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับสติปัญญาและการเรียนรู้ เช่น อะเซทิลโคลิน 
และเซโรโตนิน มีผลต่ออารมณ์ให้เกิดความสุขในการเรียนรู้ สมองตื่นตัวที่จะเรียนรู้ ก่อให้มีผลต่อ
พฤติกรรมเกิดความอยากรู้ กระตือรือร้น สนใจไขว่คว้าอยากที่จะรู้ สนุกที่จะได้เรียนรู้ เกิดพลังที่จะ
ทําสิ่งต่างๆ เรียนรู้สิ่งต่างๆ และจําได้ในสิ่งที่เรียนรู้ เป็นต้น นั่นคือประสิทธิภาพในการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น 
ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างในการดําเนินชีวิตที่มีผลต่อการปรับเปลี่ยนสารเคมีบางอย่าง
ในสมอง เช่น การฝึกสมาธิ การทําในสิ่งที่ทําให้ตัวเองสบาย ไม่เครียด รับประทานอาหารให้ได้สมดุล 
รับอากาศบริสุทธิ์ ออกกําลังกายให้สม่ําเสมอ เป็นต้น จะทําให้มีความสุขเพ่ิมขึ้นและลดความเครียด
ในชีวิตลงได้ สรุปได้ว่าสารเคมีในสมองมีบทบาทสําคัญที่เกี่ยวข้องกับความสุข ความเศร้าในชีวิต 
สติปัญญา ความจําและการเรียนรู้ ดังนั้น การจัดการเรียนรู้ที่ทําให้เด็กมีความสุข จะเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการเรียนรู้ให้มากขึ้น ซึ่งในการจัดการเรียนรู้ที่ทําให้ผู้เรียนมีความสุข จะต้องคํานึงถึงสิ่งสําคัญคือ  
5 ประเด็น ดังนี้ (ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์, 2544, หน้า 25-31)  
  (1) สุขภาพร่างกายและความปลอดภัยจากยาเสพติด ถ้าหากว่าเด็กมีสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บก็จะทําให้มีความสุข นอกจากนั้นสิ่งที่ต้องคํานึงถึงร่วมด้วย คือ ความ
ปลอดภัยจากยาเสพติด เพราะมีงานวิจัยที่ยืนยันว่ายาเสพติดสามารถ ที่จะทําลายระบบการทํางานที่
ซับซ้อนของสมองที่ส่งผลกระทบต่อภาวะทางจิตใจและสติปัญญาอย่างมาก ทําลายสมองอย่างถาวร 
รวมทั้งมีผลต่อสารเคมีในสมองที่ทําให้เกิดการเสพติด ซึ่งครูและพ่อแม่มีบทบาทสําคัญอย่างมาก ใน
การดูแลและปูองกันการติดยาเสพติดของเด็ก มีงานวิจัย พบว่า เด็กที่มีความสัมพันธ์ที่ดีมีความใกล้ชิด
กับพ่อแม่และครู โอกาสที่จะติดยาเสพติดมีน้อยกว่าเด็กที่มีปัญหาความสัมพันธ์กับพ่อแม่และครู ทั้งนี้
เพราะความสัมพันธ์ที่ดีจะทําให้เด็กมีความสุข เด็กจึงไม่จําเป็น ต้องไปแสวงหาความสุขจากยาเสพติด 
ดังนั้น พ่อแม่และครูจะต้องให้ความรัก ความเข้าใจ ความใส่ใจ และความเอ้ืออาทรกับเด็ก สิ่งเหล่านี้
เป็นการเพ่ิมความสุขลดความทุกข์ในชีวิตเด็ก 
  (2) ภาวะทางจิตใจ ความรู้สึกนึกคิด อารมณ์การที่เด็กจะเรียนอย่างมีความสุขได้นั้น เขา
จะต้องไม่เกิดความเบื่อหน่ายไม่รู้สึกว่าเป็นความจําเป็นที่จะต้องเรียน หรือถูกบังคับให้เรียน หน้าที่
สําคัญของครูและผู้ปกครองก็คือพยายามให้เด็กเกิดความสนใจ เกิดความรู้สึกว่าสิ่งที่กําลังเรียนรู้เป็น
สิ่งที่มีคุณค่า เรียนแล้วรู้ว่าจะนําไปใช้ประโยชน์อะไร นอกจากนี้การพัฒนาอารมณ์หรือการสร้าง
อารมณ์ท่ีเป็นสุขหรือเรียกว่า อีคิว ก็เป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้เรียนรู้อย่างมีความสุข ทําให้เกิดการศึกษา
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เพราะความสัมพันธ์ที่ดีจะทําให้เด็กมีความสุข เด็กจึงไม่จําเป็น ต้องไปแสวงหาความสุขจากยาเสพติด 
ดังนั้น พ่อแม่และครูจะต้องให้ความรัก ความเข้าใจ ความใส่ใจ และความเอ้ืออาทรกับเด็ก สิ่งเหล่านี้
เป็นการเพ่ิมความสุขลดความทุกข์ในชีวิตเด็ก 
  (2) ภาวะทางจิตใจ ความรู้สึกนึกคิด อารมณ์การที่เด็กจะเรียนอย่างมีความสุขได้นั้น เขา
จะต้องไม่เกิดความเบื่อหน่ายไม่รู้สึกว่าเป็นความจําเป็นที่จะต้องเรียน หรือถูกบังคับให้เรียน หน้าที่
สําคัญของครูและผู้ปกครองก็คือพยายามให้เด็กเกิดความสนใจ เกิดความรู้สึกว่าสิ่งที่กําลังเรียนรู้เป็น
สิ่งที่มีคุณค่า เรียนแล้วรู้ว่าจะนําไปใช้ประโยชน์อะไร นอกจากนี้การพัฒนาอารมณ์หรือการสร้าง
อารมณ์ท่ีเป็นสุขหรือเรียกว่า อีคิว ก็เป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้เรียนรู้อย่างมีความสุข ทําให้เกิดการศึกษา
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ที่มีความสุข การสร้างอีคิวหรือการพัฒนาอารมณ์ท่ีเป็นสุขของเด็ก ต้องเกิดขึ้นทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน 
ที่บ้านพ่อแม่ต้องมีหลักการในการเลี้ยงดูลูกให้มีการพัฒนาทางอารมณ์ของเด็กได้เช่นกัน การที่ครูให้
กําลังใจเด็กในสิ่งที่เขาทําได้ ทําถูกต้อง การที่ครูให้เด็กเรียนรู้ที่จะกล่าวคําขอบคุณและขอโทษ การที่
ครูให้เด็กเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นสิ่งที่จะหล่อหลอมบุคลิกภาพและอารมณ์ที่เป็นสุข
ให้กับเด็ก 
  (3) กระบวนการการศึกษาโดยเฉพาะการประเมินผล ควรมีการประเมินความสามารถใน
การเรียนรู้ของเด็กในส่วนเนื้อหาและกระบวนการที่ควรจะเป็นตามระดับชั้นเรียนและความสอดคล้อง
กับอายุเพ่ือจะได้รู้ว่าเด็กจะต้องได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมมากน้อยเพียงไรจึงจะทําให้เขา
ทําได้เต็มศักยภาพ มากกว่าที่จะมีการประเมินผลและนําผลมาเปรียบเทียบและจัดอันดับให้กับเด็ก ซึ่ง
จะทําให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดี ไม่ได้เป็นการพัฒนาให้เกิดความสุขในตัวเด็กและไม่ได้ทําให้เกิดความสุข
ในชั้นเรียนเลย จริงอยู่การแข่งขันก็เป็นสิ่งสําคัญ แต่การจัดให้มีการแข่งขันควรจะต้องคํานึงถึงปัจจัย
ต่างๆ และควรมีโครงสร้างและรูปแบบที่ไม่ทําให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี นอกจากนี้การจัดการศึกษา
ควรมีการปลูกฝังให้เด็กรู้จักต่อสู้ฟันฝาอุปสรรคในชีวิตซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญมาก เพราะชีวิตของมนุษย์ไม่
ว่าจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่ หรือผู้สูงอายุต่างก็ต้องมีอุปสรรคในชีวิตทั้งสิ้นไม่มากก็น้อย 
  (4) ครูและผู้บริหารโรงเรียน การเรียนรู้ที่มีความสุขส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับตัวบุคคลโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคือครู เด็กสนใจเรียนวิชานั้นๆเพราะว่ารักครู เมื่อเด็กชอบครูรักครู เด็กก็อยากทําตัวเป็นคนดี 
อยากทําทุกสิ่งทุกอย่างเพ่ือที่ครูจะได้ชื่นชม การที่ครูรักและเข้าใจเด็ก ไม่ได้หมายความว่าครูต้อง
ตามใจเด็กทุกอย่าง เด็กอยากจะทําอะไรได้โดยไม่มีระเบียบวินัย ครูคนที่เด็กรักไม่ใช่ครูที่ตามใจเด็ก 
แต่เป็นครูที่ทราบว่าเวลาไหนควรจะเข้มงวด เวลาไหนควรจะโอนอ่อน และที่สําคัญคือเป็นครูที่ไม่ได้
สั่งเด็กตลอดเวลา ไม่ได้ดุด่าเด็ก และไม่ได้ทําให้เด็กรู้สึกว่าตนเองไม่มีคุณค่า ไม่มีความสามารถ ไม่มี
ความถนัด แต่เป็นครูที่ทําให้เด็กรู้สึกว่าถึงแม้งานของเขาจะยังทําไม่สําเร็จ ยังมีข้อบกพร่อง แต่ก็เป็น
ความสามารถระดับหนึ่ง และให้กําลังใจว่าเขามีความสามารถที่จะทําต่อไปได้ นอกจากนี้ผู้บริหาร
โรงเรียนก็เป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้การเรียนรู้อย่างมีความสุขเกิดขึ้นได้ในโรงเรียน โดยการสนับสนุน 
ให้กําลังใจครูและอํานวยความสะดวกทุกทางในการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนมีความสุข 
  (5) พ่อแม่ผู้ปกครองต้องเข้าใจระบบการศึกษาว่าเด็กจะเรียนรู้ได้ดีถ้ามีความสุข ดังนั้นพ่อ
แม่ผู้ปกครองต้องเข้าใจศักยภาพของเด็กและส่งเสริมตามความสามารถที่เด็กมี ต้องเข้าใจว่าเด็กแต่ละ
คนมีความแตกต่างกัน จึงควรมีความคาดหวังในตัวลูกตามความเป็นจริง คาดหวังให้เขาพยายามเต็มที่
และยอมรับในความสามารถเท่าท่ีทําได้ ไม่ควรคาดหวังและเคี่ยวเข็ญให้เด็กทําในสิ่งที่เขาทําไม่ได้และ
ไม่อยากจะทํา 
 สามารถสรุปได้ว่า การเรียนรู้ที่ทําให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุขจะต้องคํานึงถึงสิ่งสําคัญคือ 
ด้านตัวผู้เรียนที่จะต้องมี สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์และภาวะทางจิตใจ ความรู้สึกนึ กคิด 
อารมณ์ท่ีพร้อมในการเรียนรู้ รวมทั้งด้านปัจจัยอื่นได้แก่ กระบวนการศึกษาโดยเฉพาะการประเมินผล 
ครูและผู้บริหารโรงเรียน พ่อแม่ผู้ปกครองมีส่วนต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุขของผู้เรียนนอกจากนี้ ใน
การเรียนรู้อย่างมีความสุขนั้น มีองค์ประกอบที่สําคัญ ได้แก่ (กิติยวดี บุญซื่อ และคณะ, 2558)ผู้เรียน 
มีลักษณะแต่บุคคลที่แตกต่างกัน มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความคิดความสนใจในสิ่งต่าง ๆ และไม่ใช่ที่
รองรับอารมณ์ของใคร ควรได้รับสิทธิ์ในการเลือกเรียนและดําเนินชีวิตในรูปแบบที่ตนเองถนัดครู มี
เมตตา จริงใจ และอ่อนโยนต่อผู้เรียนทุกคนโดยทั่วถึง มีความเข้าใจทฤษฎีแห่งการพัฒนาการตาม
ธรรมชาติของผู้เรียนทุกคน เข้าถึงความรู้สึกละเอียดอ่อน ความคิดอันไร้ขอบเขตและความฝันอันกว้าง
ใหญ่ของผู้เรียนผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน ภาคภูมิใจในตนเอง ปรับตัวได้ และเห็นคุณค่า
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ของชีวิต ยอมรับทั้งจุดดีและจุดด้อยของตนเอง คิดหาวิธีปรับปรุงแก้ไข เรียนรู้วิธีปรับตัวให้อยู่ใน
สภาพแวดล้อมนั้นๆได้โดยไม่เสียสุขภาพจิตผู้เรียนแต่ละคนมีโอกาสในการเลือกเรียนตามความถนัด
และสนใจ เพ่ือได้ค้นพบความสามารถของตนเองที่ซ่อนเร้นรอการพัฒนา เรียนรู้จนเข้าใจวิธีคิดและ
ปฏิบัติของคนในอาชีพนั้นๆเสมือนอยู่ในอาชีพนั้นจริงๆบทเรียนสนุก แปลกใหม่ จูงใจให้ติดตามและ
เร้าใจให้อยากค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองในสิ่งที่สนใจ รู้จักคิดและพัฒนาความคิดจากความรู้
ที่ได้รับขยายวงกว้างไปสู่ความรู้ใหม่ เห็นประโยชน์ของการเรียนที่ไม่จํากัดแต่ในห้องเรียนสิ่งที่เรียนรู้
สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ ไม่จํากัดอยู่เฉพาะบทเรียนแต่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ใน
สภาพความเป็นจริง เกิดประโยชน์และมีความหมายต่อผู้เรียน รู้วิธีดําเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าและ
สามารถให้ความช่วยเหลือและแนะนําผู้ อ่ืนได้ดังนั้น องค์ประกอบของการเรียนรู้อย่างมีความสุข 
สามารถสรุปได้เป็น 5 ปัจจัย ได้แก่ ด้านผู้เรียน ด้านเนื้อหา ด้านทัศนคติต่อผู้สอน ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างผู้เรียน ด้านสภาพแวดล้อม 
 
แนวคิดการจัดการห๎องเรียน 

การจัดการห้องเรียน หมายถึง การปฏิบัติและกลยุทธ์ที่ใช้เพ่ือจัดระเบียบในห้องเรียน โดย
จะต้องเริ่มตั้งแต่การเตรียมความพร้อม การวางแผนการจัดการกับผู้เรียนที่อาจมีความแตกต่างกัน 
และการดําเนินการในชั้นเรียน ให้เกิดความร่วมมือ เสริมแรงพฤติกรรมที่เหมาะสม เพ่ือให้สามารถ
ดําเนินการเรียนการสอนตามแผน (อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง, 2545, หน้า 9-10) 
 ส่วนเปูาหมายการจัดการห้องเรียนนั้น จะจัดการห้องเรียนที่เอ้ือประโยชน์ให้กับผู้เรียน 
เพ่ือให้ผู้เรียนแต่ละคนได้เรียนรวมกับคนอ่ืนๆในห้องเรียนได้อย่างมีความสุข โดยที่การดําเนินงานจัด
กระบวนการเรียนการสอนเป็นไปอย่างราบรื่นได้นั้น คุณครูจะต้องพัฒนาเด็กให้มีพฤติกรรมเปูาหมาย 
ซ่ึงเป็นผลผลิตของการจัดการห้องเรียนแห่งความสุข ดังต่อไปนี้ (ฆนัท ธาตุทอง, 2552, หน้า 87) 
(1)ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ที่จะควบคุมตัวเองได้มากขึ้น เช่น เวลาต้องการสิ่งใด จะอดทนรอได้ แสดงกิริยา
ตอบโต้ด้วยอารมณ์ท่ีสมเหตุสมผล ลดปฏิกิริยาตอบโต้ที่รุนแรง ลดการกระทําตามใจตัวเอง 
(2)ให้ผู้เรียนเข้าใจและยอมรับผลการกระทําของตัวเอง รู้ว่าตัวเองกระทําผิดเช่นนั้นแล้ว จะเกิดผล
ตามมาอย่างไร เช่น การลุกจากท่ีนั่งบ่อยๆ การพูดจาไม่สุภาพ 
(3)ให้รับผิดชอบตนเอง และพ่ึงพาคนอ่ืนตามความจําเป็นได้อย่างเหมาะสม ผู้เรียนที่มีความต้องการ
พิเศษอาจมีสิ่งที่ต้องพ่ึงพิง หรือขอให้คนอ่ืนช่วยในหลายกรณี เช่น ผู้ที่สายตาสั้น อาจจะให้เพ่ือนบอก
สิ่งที่อาจมองเห็นไม่ชัด 
นอกจากนี้ การจัดการห้องเรียน ยังมีเปูาหมายเพ่ือเป็นการสนับสนุนและกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจการ
เรียน และการสอนการเพ่ิมบรรยากาศมีลักษณะของการมอบหมายงานที่ ไม่ทําให้ผู้เรียนเคร่งเครียด
เกินไป มีความเป็นระเบียบของห้องเรียน ผู้สอนและผู้ เรียนจะต้องมีความเคารพไว้วางใจ มี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน รวมทั้งสภาพบรรยากาศช่วยสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน และ
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย 
 
บทบาทผู๎เรียน 

มกราพันธุ์ จูฑะรสก ได้กล่าวเกี่ยวกับบทบาทผู้เรียนที่พึงปรารถนาตามรูปแบบการเรียนการ
สอน สรุปได้ดังนี้ (มกราพันธุ์ จูฑะรสก, 2556, หน้า 78-79)  
 (1) ผู้เรียนต้องจัดเตรียมวิธีการเรียนรู้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบโดยการฝึกทักษะ
พ้ืนฐานของการคิดที่เกี่ยวข้องกับการฟัง การพูด การตั้งคําถาม การบันทึกพร้อมทั้งสร้างความ
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ของชีวิต ยอมรับทั้งจุดดีและจุดด้อยของตนเอง คิดหาวิธีปรับปรุงแก้ไข เรียนรู้วิธีปรับตัวให้อยู่ใน
สภาพแวดล้อมนั้นๆได้โดยไม่เสียสุขภาพจิตผู้เรียนแต่ละคนมีโอกาสในการเลือกเรียนตามความถนัด
และสนใจ เพ่ือได้ค้นพบความสามารถของตนเองที่ซ่อนเร้นรอการพัฒนา เรียนรู้จนเข้าใจวิธีคิดและ
ปฏิบัติของคนในอาชีพนั้นๆเสมือนอยู่ในอาชีพนั้นจริงๆบทเรียนสนุก แปลกใหม่ จูงใจให้ติดตามและ
เร้าใจให้อยากค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองในสิ่งที่สนใจ รู้จักคิดและพัฒนาความคิดจากความรู้
ที่ได้รับขยายวงกว้างไปสู่ความรู้ใหม่ เห็นประโยชน์ของการเรียนที่ไม่จํากัดแต่ในห้องเรียนสิ่งที่เรียนรู้
สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ ไม่จํากัดอยู่เฉพาะบทเรียนแต่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ใน
สภาพความเป็นจริง เกิดประโยชน์และมีความหมายต่อผู้เรียน รู้วิธีดําเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าและ
สามารถให้ความช่วยเหลือและแนะนําผู้ อ่ืนได้ดังนั้น องค์ประกอบของการเรียนรู้อย่างมีความสุข 
สามารถสรุปได้เป็น 5 ปัจจัย ได้แก่ ด้านผู้เรียน ด้านเนื้อหา ด้านทัศนคติต่อผู้สอน ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างผู้เรียน ด้านสภาพแวดล้อม 
 
แนวคิดการจัดการห๎องเรียน 

การจัดการห้องเรียน หมายถึง การปฏิบัติและกลยุทธ์ที่ใช้เพ่ือจัดระเบียบในห้องเรียน โดย
จะต้องเริ่มตั้งแต่การเตรียมความพร้อม การวางแผนการจัดการกับผู้เรียนที่อาจมีความแตกต่างกัน 
และการดําเนินการในชั้นเรียน ให้เกิดความร่วมมือ เสริมแรงพฤติกรรมที่เหมาะสม เพ่ือให้สามารถ
ดําเนินการเรียนการสอนตามแผน (อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง, 2545, หน้า 9-10) 
 ส่วนเปูาหมายการจัดการห้องเรียนนั้น จะจัดการห้องเรียนที่เอ้ือประโยชน์ให้กับผู้เรียน 
เพ่ือให้ผู้เรียนแต่ละคนได้เรียนรวมกับคนอ่ืนๆในห้องเรียนได้อย่างมีความสุข โดยที่การดําเนินงานจัด
กระบวนการเรียนการสอนเป็นไปอย่างราบรื่นได้นั้น คุณครูจะต้องพัฒนาเด็กให้มีพฤติกรรมเปูาหมาย 
ซ่ึงเป็นผลผลิตของการจัดการห้องเรียนแห่งความสุข ดังต่อไปนี้ (ฆนัท ธาตุทอง, 2552, หน้า 87) 
(1)ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ที่จะควบคุมตัวเองได้มากขึ้น เช่น เวลาต้องการสิ่งใด จะอดทนรอได้ แสดงกิริยา
ตอบโต้ด้วยอารมณ์ท่ีสมเหตุสมผล ลดปฏิกิริยาตอบโต้ที่รุนแรง ลดการกระทําตามใจตัวเอง 
(2)ให้ผู้เรียนเข้าใจและยอมรับผลการกระทําของตัวเอง รู้ว่าตัวเองกระทําผิดเช่นนั้นแล้ว จะเกิดผล
ตามมาอย่างไร เช่น การลุกจากท่ีนั่งบ่อยๆ การพูดจาไม่สุภาพ 
(3)ให้รับผิดชอบตนเอง และพ่ึงพาคนอ่ืนตามความจําเป็นได้อย่างเหมาะสม ผู้เรียนที่มีความต้องการ
พิเศษอาจมีสิ่งที่ต้องพ่ึงพิง หรือขอให้คนอ่ืนช่วยในหลายกรณี เช่น ผู้ที่สายตาสั้น อาจจะให้เพ่ือนบอก
สิ่งที่อาจมองเห็นไม่ชัด 
นอกจากนี้ การจัดการห้องเรียน ยังมีเปูาหมายเพ่ือเป็นการสนับสนุนและกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจการ
เรียน และการสอนการเพ่ิมบรรยากาศมีลักษณะของการมอบหมายงานที่ ไม่ทําให้ผู้เรียนเคร่งเครียด
เกินไป มีความเป็นระเบียบของห้องเรียน ผู้สอนและผู้ เรียนจะต้องมีความเคารพไว้วางใจ มี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน รวมทั้งสภาพบรรยากาศช่วยสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน และ
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย 
 
บทบาทผู๎เรียน 

มกราพันธุ์ จูฑะรสก ได้กล่าวเกี่ยวกับบทบาทผู้เรียนที่พึงปรารถนาตามรูปแบบการเรียนการ
สอน สรุปได้ดังนี้ (มกราพันธุ์ จูฑะรสก, 2556, หน้า 78-79)  
 (1) ผู้เรียนต้องจัดเตรียมวิธีการเรียนรู้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบโดยการฝึกทักษะ
พ้ืนฐานของการคิดที่เกี่ยวข้องกับการฟัง การพูด การตั้งคําถาม การบันทึกพร้อมทั้งสร้างความ
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ตระหนักในคุณค่าของการคิดที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคม เป็นพ้ืนฐานของการสร้างความ
สมานฉันทท์างความคิดแก่สังคมโลก เพ่ือให้ผู้เรียนอยากจะเรียนรู้เปดมุมมองในการคิดได้หลากหลาย 
เป็นการสร้างแรงจูงใจและความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้กระบวนการคิดอย่างแท้จริง ทําให้เกิดการใฝรู้ 
แสวงหาข้อมูลที่ถูกต้องและหลากหลายมาใช้ในการเรียนรู้ 
 (2) สร้างความมีวินัยในตนเองในตัวผู้เรียน ฝึกการควบคุมตนเอง นั่นคือผู้เรียนจะต้องมีการ
ฝึกสติ คือ การระลึกรู้ว่าตนเป็นใครกําลังทําอะไรอยู่ ทําเพ่ืออะไรเป็นการรู้ตัวทั่วไปพร้อมกับการฝึก
กระบวนการคิดนั้น หากผู้เรียนพัฒนาสติอยู่เสมอจะทําให้การกระทํากิจกรรมฝึกฝนและพัฒนาการคิด
ด้วยตนเองได้ผล ผู้สอนควรบอกกับผู้เรียนเสมอว่า การเรียนรู้กระบวนการคิดไม่มีใครเรียนรู้แทนใครได้ 
 (3) ผู้เรียนต้องพยายามที่จะปรับปรุงและพัฒนาตนเองตลอดเวลาเพ่ือจะเรียนรู้ร่วมกับ
เพ่ือน การปรับตัวเพ่ือให้สามารถแลกเปลี่ยนทางความคิดที่แตกต่างและหลากหลาย วางใจให้เป็น
กลาง ฟังให้มาก พิจารณาด้วยเหตุและผล เชื่องโยงสัมพันธ์กันอย่างมีขั้นตอน คิดให้กว้าง รอบและลึก
ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ดีของผู้ที่ติดเป็นระบบ 
 (4) ผู้เรียนต้องเป็นผู้ไวในการสังเกต พิจารณาความแตกต่างทางความคิดระหว่างตนกับ
เปูาหมายของเพ่ือนที่ร่วมเรียนรู้ในสถานการณ์ปั หาหรือกรณีศึกษาที่ผู้สอนเสนอพิจารณาให้เห็น
ความเหมือนหรือความต่างระหว่างผลงานทางการคิดของตนเองกับผลงานทางความคิดของผู้เรียนคน
อ่ืนๆ ใช้ความพยายามเพ่ือหาข้อสรุปให้ได้จากสิ่งที่สังเกตนั้น 
 (5) ผู้เรียนต้องฝึกตนเองให้มองสิ่งที่อยู่รอบข้างด้วยความรู้สึกที่เป็นบวก การฝึกมองสิ่ง
ต่างๆเป็นบวกจะทําให้ผู้เรียนสามารถเปดมุมมองจากความคิดเดิมได้ง่ายขึ้น ความคิดเป็นบวกจะทําให้
ผู้เรียนง่ายต่อการเรียนรู้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ เพราะการคิดอย่างเป็นระบบเป็นการมอง
แบบองค์รวม คิดว่าเราล้วนมีความสัมพันธ์กับทุกสรรพสิ่ง ดังนั้นผู้เรียนจะมีความรับผิ ดชอบกับ
ปรากฏการณ์ปั หาที่เกิดข้ึน เพ่ือแก้ไขส่วนที่ตนเองจะทําได้จะทําให้ปั หาลดลง ไม่เพ่ิมปั หา 
 สรุปได้ว่า บทบาทผู้เรียนที่พึงปรารถนาตามรูปแบบการเรียนการสอนนั้น ผู้เรียนต้อง
จัดเตรียมวิธีการเรียนรู้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ มีวินัยในตนเอง ปรับปรุงและพัฒนาตนเอง 
อยู่เสมอ ฝึกการสังเกตและมองสิ่งที่อยู่รอบข้างด้วยความรู้สึกที่เป็นบวกเพ่ือเปดมุมมองความคิดใหม่ 
 
บทบาท องผู๎ อน 

ผู้สอนมีบทบาทที่สําคั ในการจูงใจผู้เรียนให้เกิดความอยากรู้อยากเห็น และทําให้ผู้เรียน  มี
ความสนใจ เทคนิคที่ใช้ต้องเป็นเทคนิคที่ทําให้ผู้เรียนเกิดความต้องการขึ้นในตัวเอง ได้แก่ ต้องการรู้ 
หรือต้องการสนองความอยากรู้อยากเห็นของตัวเอง ผู้สอนต้องใช้วิธีการต่างๆ อย่างผสมผสาน 
โดยเฉพาะตอนเริ่มต้นบทเรียน วิธีการเหล่านี้จะมีประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับการนําเสนอเนื้อหาใหม่  
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ (อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง, 2545, หน้า 7 -74) 
  (1) ใช้เวลาทําความเข้าใจกับสิ่งที่ผู้เรียนเห็นว่าสําคั  และน่าสนใจ ผู้สอนอาจจะบอกว่าจะ
สอนอะไรและจะให้ทํากิจกรรมอะไร แล้วให้ผู้เรียนบอกหัวข้อหรือกิจกรรมที่พวกเขาสนใจ ให้โอกาส
ผู้เรียนเสนอแนะเท่าท่ีเขาต้องการ ผู้สอนต้องมีการพูดคุยที่เป็นกันเองมากท่ีสุด   
  (2) เลือกหัวข้อและงานที่ผู้เรียนสนใจ ถ้าเป็นไปได้ทุกครั้งให้ผู้สอนประมวลเนื้อหาที่ผู้เรียน
เรียนอย่างสนุกสนานและตื่นเต้นไว้ในบทเรียน นําเหตุการณ์ปัจจุบันมาใช้ให้เป็นประโยชน์ ทําให้
ผู้เรียนสนใจ ให้ผู้เรียนสามารถค้นคว้าตามความเข้าใจ เพราะจะทําให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของ
บทเรียน 
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  (3) บอกขั้นตอนของกิจกรรมตั้งแต่เริ่มบทเรียน ผู้สอนสามารถบอกให้ผู้เรียนรู้ว่าจะต้องทํา
อะไรบ้าง ซึ่งการรู้ขั้นตอนจะทําให้ผู้เรียนอยากรู้อยากเห็นมากยิ่งขึ้น 
  (4) บอกวัตถุประสงค์การเรียนและสิ่งที่คาดหวังตั้งแต่ต้นบทเรียน ผู้เรียนต้องรู้ว่าตนเองทํา
อะไรบ้างอย่างละเอียด และต้องรู้ว่าถูกวัดและประเมินอย่างไร เมื่อทําสําเร็จจะเป็นอย่างไร ผู้สอน
ต้องไม่ทําให้ผู้เรียนสับสน 
  (5) ใช้คําถามและกิจกรรมที่ทําให้ผู้เรียนสนใจเนื้อหาบทเรียน ผู้สอนต้องทําให้ผู้เรียนอยาก
รู้อยากเห็นด้วยการถามหรือให้ปัญหาขบคิด โดยทําให้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องช่วยการเรียนรู้อย่างมี
ความหมาย ผู้เรียนจะรู้สึกว่าตนเองต้องมีข้อมูลมากขึ้นเพ่ือจะได้หายสงสัย 
  (6) สอนรายวิชาหรือหัวข้อต่างๆให้น่าสนใจ มีสาระและท้าทาย ผู้สอนต้องให้ความสําคัญ
กับการให้ผู้เรียนทํางานสําเร็จ ต้องกระตุ้นความสนใจ ท้าทายความคิดและมุมมอง และบอกใบ้ให้
ผู้เรียนบ้างในบางโอกาส 
 
  นอกจากนี้ มกราพันธุ์ จูฑะรสก (2556) ได้กล่าวเกี่ยวกับบทบาทผู้สอนที่พึงปรารถนาตาม
รูปแบบการเรียนการสอน สรุปได้ดังนี้  
  (1) บทบาทแรกที่ผู้สอนจะต้องกระทําคือ เตรียมตนเองให้มีคุณลักษณะส่วนบุคคลให้เป็นผู้
ที่มีลักษณะการคิดอย่างเป็นระบบ เพ่ือที่จะได้เป็นต้นแบบทางความคิด ซึ่งบทบาทนี้คือ เป็นผู้จัด
สภาพแวดล้อมทางการเรียน แล้วนําเสนอสถานการณ์หรือกรณีศึกษาหรือโจทย์การเรียนรู้แก่ผู้เรียน 
ซ่ึงผู้สอนจะต้องคัดเลือก/สร้างสถานการณ์ปัญหาที่ใกล้ตัวผู้เรียนมากที่สุด เพ่ือเป็นสิ่งเร้า กระตุ้นให้
ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้น เกิดความขัดแย้ง เกิดความไม่สมดุลทางความคิด 
  (2) บทบาทในการเป็นผู้อํานวยความสะดวก ผู้สอนจะต้องเรียนรู้ความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของผู้เรียน โดยเฉพาะความแตกต่างทางความคิดเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการประเมินพัฒนาการทาง
ความคิดของผู้เรียนแต่ละคนในสภาพจริงระหว่างกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนสามารถฝึกฝน
กระบวนการคิดด้วยตนเองตามศักยภาพสูงสุดที่เขามีในช่วงแรกหลังจากนั้นต้องช่วยอํานวย 
ความสะดวกในการเรียนรู้ร่วมกันของผู้เรียนภายในกลุ่มย่อย ช่วยจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียน ทั้ง
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ทางสังคมและสภาพแวดล้อมทางเจตคติเพ่ือให้บรรยากาศเป็นธรรมชาติ 
ผ่อนคลาย ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  (3) บทบาทเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีพรหมวิหาร 4 คือ มีเมตตา  กรุณา มุทิตา และ
อุเบกขา การเรียนรู้กระบวนการคิดจะไม่ประสบผลสําเร็จเลยหากบรรยากาศการเรียนรู้ไม่มีความเป็น
กัลยาณมิตร ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน บรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีจะช่วยให้ผู้เรียนผ่อนคลาย ระลึกรู้
ความคิดของตนเองอย่างมีสติตลอดเวลา เนื่องจากความคิดเป็นนามธรรมหากผู้เรียนผ่อนคลายเขาจะ
ไม่กังวลว่าความคิดของเขาจะผิดหรือถูกและจะกล้าที่จะแสดงความคิดของตนที่มีออกมาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับผู้อื่น ผู้เขียนมักจะใช้คําพูดนี้ในการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ คําพูดของทุกคนล้วนมีคุณค่า 
การให้คําตอบในแต่ละมุมมองไม่มีผิดมีถูก เพียงแต่ต้องอธิบายความเชื่อมโยงให้ได้สมเหตุสมผล
เท่านั้น ดังนั้น ในสถานการณ์ต่างๆในการเรียนรู้คําตอบที่ถูกต้องที่สุดมิใช่มีเพียงคําตอบเดียว การ
เสริมแรงแก่ผู้เรียนเป็นสิ่งสําคัญในความคิดดีๆ ที่เขาแสดงออก แต่ต้องระวังอย่าให้ผู้เรียนรู้สึกเสียหน้า 
หากคําตอบของเขายังไม่สมบูรณ์เพียงพอ ผู้สอนต้องสะท้อนกลับเพื่อให้ผู้เรียนได้ทบทวนความคิดของ
ตนใหม่ (Refection) โดยให้ข้อมูลเพ่ิมขึ้นหรือใช้ประโยคคําถามที่ให้ผู้เรียนได้ฉุกคิดอีกครั้งหนึ่งเพ่ือ
ทบทวนคําตอบ การเสริมแรงไม่ว่าจะเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มล้วนมีความจําเป็นในการพัฒนา
กระบวนการคิด ซึ่งบรรยากาศจะช่วยสร้างความมั่นใจ อบอุ่นและกล้าที่จะแสดงผลงานการคิดได้
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  (3) บอกขั้นตอนของกิจกรรมตั้งแต่เริ่มบทเรียน ผู้สอนสามารถบอกให้ผู้เรียนรู้ว่าจะต้องทํา
อะไรบ้าง ซึ่งการรู้ขั้นตอนจะทําให้ผู้เรียนอยากรู้อยากเห็นมากยิ่งขึ้น 
  (4) บอกวัตถุประสงค์การเรียนและสิ่งที่คาดหวังตั้งแต่ต้นบทเรียน ผู้เรียนต้องรู้ว่าตนเองทํา
อะไรบ้างอย่างละเอียด และต้องรู้ว่าถูกวัดและประเมินอย่างไร เมื่อทําสําเร็จจะเป็นอย่างไร ผู้สอน
ต้องไม่ทําให้ผู้เรียนสับสน 
  (5) ใช้คําถามและกิจกรรมที่ทําให้ผู้เรียนสนใจเนื้อหาบทเรียน ผู้สอนต้องทําให้ผู้เรียนอยาก
รู้อยากเห็นด้วยการถามหรือให้ปัญหาขบคิด โดยทําให้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องช่วยการเรียนรู้อย่างมี
ความหมาย ผู้เรียนจะรู้สึกว่าตนเองต้องมีข้อมูลมากขึ้นเพ่ือจะได้หายสงสัย 
  (6) สอนรายวิชาหรือหัวข้อต่างๆให้น่าสนใจ มีสาระและท้าทาย ผู้สอนต้องให้ความสําคัญ
กับการให้ผู้เรียนทํางานสําเร็จ ต้องกระตุ้นความสนใจ ท้าทายความคิดและมุมมอง และบอกใบ้ให้
ผู้เรียนบ้างในบางโอกาส 
 
  นอกจากนี้ มกราพันธุ์ จูฑะรสก (2556) ได้กล่าวเกี่ยวกับบทบาทผู้สอนที่พึงปรารถนาตาม
รูปแบบการเรียนการสอน สรุปได้ดังนี้  
  (1) บทบาทแรกที่ผู้สอนจะต้องกระทําคือ เตรียมตนเองให้มีคุณลักษณะส่วนบุคคลให้เป็นผู้
ที่มีลักษณะการคิดอย่างเป็นระบบ เพ่ือที่จะได้เป็นต้นแบบทางความคิด ซึ่งบทบาทนี้คือ เป็นผู้จัด
สภาพแวดล้อมทางการเรียน แล้วนําเสนอสถานการณ์หรือกรณีศึกษาหรือโจทย์การเรียนรู้แก่ผู้เรียน 
ซ่ึงผู้สอนจะต้องคัดเลือก/สร้างสถานการณ์ปัญหาที่ใกล้ตัวผู้เรียนมากที่สุด เพ่ือเป็นสิ่งเร้า กระตุ้นให้
ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้น เกิดความขัดแย้ง เกิดความไม่สมดุลทางความคิด 
  (2) บทบาทในการเป็นผู้อํานวยความสะดวก ผู้สอนจะต้องเรียนรู้ความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของผู้เรียน โดยเฉพาะความแตกต่างทางความคิดเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการประเมินพัฒนาการทาง
ความคิดของผู้เรียนแต่ละคนในสภาพจริงระหว่างกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนสามารถฝึกฝน
กระบวนการคิดด้วยตนเองตามศักยภาพสูงสุดที่เขามีในช่วงแรกหลังจากนั้นต้องช่วยอํานวย 
ความสะดวกในการเรียนรู้ร่วมกันของผู้เรียนภายในกลุ่มย่อย ช่วยจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียน ทั้ง
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ทางสังคมและสภาพแวดล้อมทางเจตคติเพ่ือให้บรรยากาศเป็นธรรมชาติ 
ผ่อนคลาย ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  (3) บทบาทเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีพรหมวิหาร 4 คือ มีเมตตา  กรุณา มุทิตา และ
อุเบกขา การเรียนรู้กระบวนการคิดจะไม่ประสบผลสําเร็จเลยหากบรรยากาศการเรียนรู้ไม่มีความเป็น
กัลยาณมิตร ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน บรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีจะช่วยให้ผู้เรียนผ่อนคลาย ระลึกรู้
ความคิดของตนเองอย่างมีสติตลอดเวลา เนื่องจากความคิดเป็นนามธรรมหากผู้เรียนผ่อนคลายเขาจะ
ไม่กังวลว่าความคิดของเขาจะผิดหรือถูกและจะกล้าที่จะแสดงความคิดของตนที่มีออกมาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับผู้อื่น ผู้เขียนมักจะใช้คําพูดนี้ในการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ คําพูดของทุกคนล้วนมีคุณค่า 
การให้คําตอบในแต่ละมุมมองไม่มีผิดมีถูก เพียงแต่ต้องอธิบายความเชื่อมโยงให้ได้สมเหตุสมผล
เท่านั้น ดังนั้น ในสถานการณ์ต่างๆในการเรียนรู้คําตอบที่ถูกต้องที่สุดมิใช่มีเพียงคําตอบเดียว การ
เสริมแรงแก่ผู้เรียนเป็นสิ่งสําคัญในความคิดดีๆ ที่เขาแสดงออก แต่ต้องระวังอย่าให้ผู้เรียนรู้สึกเสียหน้า 
หากคําตอบของเขายังไม่สมบูรณ์เพียงพอ ผู้สอนต้องสะท้อนกลับเพื่อให้ผู้เรียนได้ทบทวนความคิดของ
ตนใหม่ (Refection) โดยให้ข้อมูลเพ่ิมขึ้นหรือใช้ประโยคคําถามที่ให้ผู้เรียนได้ฉุกคิดอีกครั้งหนึ่งเพ่ือ
ทบทวนคําตอบ การเสริมแรงไม่ว่าจะเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มล้วนมีความจําเป็นในการพัฒนา
กระบวนการคิด ซึ่งบรรยากาศจะช่วยสร้างความมั่นใจ อบอุ่นและกล้าที่จะแสดงผลงานการคิดได้
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อย่างมั่นใจแล้วนํามาเสนอ (Advocacy) เปดเผยความคิด อธิบายความคิดหรือระบบซับซ้อนให้ผู้อ่ืน
เข้าใจ 
 สรุปได้ว่า บทบาทผู้สอนมีความสําคัญในการจูงใจให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็นและมี
ความสนใจในการเรียนรู้ รวมทั้งเป็นผู้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้สอนต้องเป็นผู้ที่มีมนุษย์สัมพันธ์
ที่ดี เข้าใจความแตกต่างของผู้เรียน มีการคิดอย่างเป็นระบบเพ่ือจัดการเรียนการสอนส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้เกิดกระบวนการคิด และกล้าแสดงออก 
 
สภาพแวดล๎อมทางการเรียน 
 ความหมายของสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ คือ องค์ประกอบต่างๆที่อยู่ในสภาพการเรียนรู้ 
อันจะส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในทุกๆด้าน (ประยุทธ ไทยธานี , 2550, หน้า 
153 - 5 ) มีรายละเอียดดังนี้  
สภาพแวดล้อมด้านกายภาพ ได้แก่ สภาพที่เกี่ยวกับอาคารสถานที่ภายในสถานศึกษา รวมถึง สิ่ง
อํานวยความสะดวกต่างๆ โดยลักษณะของสภาพแวดล้อมด้านกายภาพที่ดี พิจารณาจาก 
 ( ) ความพอเพียง กล่าวคือ มีพ้ืนที่ อาคาร ห้องเรียน และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆอย่างเพียงพอ  
 (2) ความเหมาะสมในการเลือกทําเลที่ตั้งของโรงเรียน อาคารเรียน และการจัดห้องเรียน 
 (3) ความปลอดภัยของห้องเรียน การปองกันมิให้เกิดอุบัติเหตุ หรืออันตรายต่างๆ 
ทั้งนี้ สภาพแวดล้อมทางกายภาพเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้สอนอย่างมากคือห้องเรียน เนื่องจากเป็น
สถานที่การจัดการเรียนการสอนโดยตรง ซึ่งมีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังนั้น ผู้สอนควรจัดสภาพ
ห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนการสอน โดยใช้หลักเกณฑ์การจัดห้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
 ( ) การจัดสภาพห้องเรียน ควรคํานึงถึงลักษณะการเรียนการสอน วิธีการสอน บรรยากาศ
ในการเรียน และวัตถุประสงค์ของการใช้ เช่น ใช้เพ่ือบรรยายกลุ่มใหญ่ หรือสอนกลุ่มย่อย หรือ
ต้องการให้ผู้เรียนอภิปรายโดยทั่วถึง นอกจากนี้ ควรคํานึงถึงความสะดวก ความยืดหยุ่นในการใช้งาน 
 (2) โตะ เก้าอ้ี ควรมีน้ําหนักเบา ไม่เทอะทะ สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายหรือปรับลักษณะ
ภายในห้องเรียน การจัดเก้าอ้ีนั่งเรียนไม่ให้บังกัน ควรให้ผู้เรียนทุกคนมองเห็นผู้สอน และกระดาน
อย่างชัดเจน 
 (3) เสียง หากเป็นห้องขนาดใหญ่ ต้องมีเครื่องขยายเสียงเพ่ือให้ได้ยินอย่างทั่วถึง 
 (4) ไ าและแสงสว่าง ภายในห้องเรียนควรมีแสงสว่างจากธรรมชาติและแสงจากหลอดไ  
อย่างเหมาะสม เช่น บริเวณหน้าต่าง ควรมีม่านกั้นแสง ไม่ให้แสงจากภายนอกที่อาจสว่างเกินไปส่อง
มากระทบ สําหรับแสงจากหลอดไ ควรติดหลอดไ ในตําแหน่งที่สามารถให้แสงสว่างได้ทั่วห้อง และมี
ปลักไ ในตําแหน่งที่เหมาะสม สามารถใช้ได้สะดวก 
 (5) การระบายอากาศในห้องเรียน ควรมีการถ่ายเทอากาศด้วยการติดตั้งหน้าต่างให้ถูก
ทิศทางลม อันจะทําให้อากาศหมุนเวียน 
 (6) อุปกรณ์โสตทัศนศึกษา การเลือกใช้และติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนศึกษาต้องเป็นไปอย่าง
เหมาะสม เช่น การติดตั้งจอฉายภาพในห้องเรียน ควรเลือกตั้งในตําแหน่งที่สามารถให้ผู้เรียนทุกคน
มองเห็นได ้

สรุปได้ว่า สภาพแวดล้อมทางการเรียนด้านกายภาพเป็นองค์ประกอบให้เกิดการเรียนรู้ จึง
ควรจัดให้มีความพอเพียง เหมาะสม และปลอดภัยสําหรับผู้เรียน โดยการใช้เกณฑ์การจัดห้องเรียนที่
มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
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ความสัมพันธ๑ระหวํางการเรียนรู๎อยํางมีความสุขกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ได้มีการวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้อย่างมีความสุขกับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน ดังที่จะกล่าวต่อไปนี้ วราศิริ วงศ์สุนทร ศึกษาเรื่องการเรียนรู้อย่างมีความสุข : การวิจัยรายกรณี 
ครูต้นแบบด้านการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้ นประถมศึกษา พบว่า ครูต้นแบบมี
คุณลักษณะทั้งภายในและภายนอก ที่เหมาะสมต่อการได้รับรางวัลและมีรูปแบบการสอนที่บูรณาการ 
มาจากทฤษฎีการเรียนรู้หลายๆ ทฤษฎีแล้วนํามาปรับใช้เป็นของตนเอง โดยมีรูปแบบและพฤติกรรม
การสอนดังนี้คือ 1) ครูมีจิตวิญญาณของความเป็นครู ทุ่มเทให้กับงาน และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ
นักเรียน ในการประพฤติปฏิบัติตน 2) ครูมีความเข้าใจในพฤติกรรมและธรรมชาติของเด็กแต่ละบุคคล 
3) ครูมีความรอบรู้ในเนื้อหาที่สอน มีการวางแผนและเตรียมการสอนล่วงหน้า 4) ครูจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่หลากหลาย เพื่อเร้าความสนใจของนักเรียน 5) ครูมีสื่อการสอนที่หลากหลายทําง่ายๆ 
และสอดคล้องกับบทเรียน 6) ครูจัดบรรยากาศและจัดสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 7) ครูใช้วิธีการ
วัดและประเมินผลนักเรียนอย่างหลากหลาย และเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมิน จาก
รูปแบบและพฤติกรรมการสอนของครู สะท้อนออกมาเป็นพฤติกรรมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของ
นักเรียน คือ นักเรียนเกิดความปิติจากการได้เรียน และเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนอันเนื่องมาจาก 
1) นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการฝึกปฏิบัติ มีประสบการณ์ตรงที่สัมพันธ์และนําไปใช้ได้ใน
ชีวิตประจําวัน 2) นักเรียนได้เลือกทํากิจกรรมตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจ (3) 
นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นและมีโอกาสแสดงความสามารถให้ปรากฏ 4) นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล เกิดความภูมิใจ ชื่นชม และยอมรับในผลงานทั้งของตนเองและผู้อ่ืน (วราศิริ วงศ์สุนทร , 
2543)  

ส่วนศศิธร สิทธิพรหม และนีออน พิณประดิษฐ์ ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้
อย่างมีความสุขกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่าด้านผู้เรียน มีลักษณะคือร่าเริง แจ่มใส นําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน
ได้ ด้านหลักสูตร มีลักษณะคือเนื้อหาสาระสอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา จัดกิจกรรม
ส่งเสริมให้มีการคิดวิเคราะห์ และจัดกิจกรรมเสริมเหมาะสม ด้านทัศนคติที่ผู้เรียนมีต่ออาจารย์ มี
ลักษณะคืออาจารย์มีความรู้เป็นอย่างดีในเนื้อหาที่สอน กระตือรือร้น แนะนําแหล่งค้นคว้าให้กับ
นักศึกษา ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือน มีลักษณะคือ นักศึกษารู้จักเพ่ือนทุกคนในชั้นเรียน มีการให้
กําลังใจแก่กัน มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ มีลักษณะคือสภาพ
ห้องเรียนไม่มีเสียงรบกวน มีโสตทัศนูปกรณ์ที่เหมาะสม อุปกรณ์การเรียนทันสมัย  

นอกจากนี้ พบว่า การเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (ศศิธร สิทธิพรหม และนีออน พิณ
ประดิษฐ์, 2548)นอกจากนี้ สายทิพย์ แก้วอินทร์ ศึกษาเรื่อง การเรียนรู้อย่างมีความสุขกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า การ
เปรียบเทียบการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียน โดยจําแนกตามเพศ ระดับชั้นและกลุ่มอายุ พบว่า 
การเรียนรู้อย่างมีความสุขระหว่างเพศ และระดับชั้น ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ส่วนการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนระดับประถมศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อจําแนกตามองค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบ
ด้านผู้เรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากที่สุด อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้อย่างมีความสุขกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เมื่อ
จําแนกตามองค์ประกอบ เพศ ระดับชั้น และกลุ่มอายุ พบว่า องค์ประกอบด้านผู้เรียนในกลุ่มเพศ
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ครูต้นแบบด้านการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้ นประถมศึกษา พบว่า ครูต้นแบบมี
คุณลักษณะทั้งภายในและภายนอก ที่เหมาะสมต่อการได้รับรางวัลและมีรูปแบบการสอนที่บูรณาการ 
มาจากทฤษฎีการเรียนรู้หลายๆ ทฤษฎีแล้วนํามาปรับใช้เป็นของตนเอง โดยมีรูปแบบและพฤติกรรม
การสอนดังนี้คือ 1) ครูมีจิตวิญญาณของความเป็นครู ทุ่มเทให้กับงาน และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ
นักเรียน ในการประพฤติปฏิบัติตน 2) ครูมีความเข้าใจในพฤติกรรมและธรรมชาติของเด็กแต่ละบุคคล 
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วัดและประเมินผลนักเรียนอย่างหลากหลาย และเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมิน จาก
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นักเรียน คือ นักเรียนเกิดความปิติจากการได้เรียน และเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนอันเนื่องมาจาก 
1) นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการฝึกปฏิบัติ มีประสบการณ์ตรงที่สัมพันธ์และนําไปใช้ได้ใน
ชีวิตประจําวัน 2) นักเรียนได้เลือกทํากิจกรรมตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจ (3) 
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ประเมินผล เกิดความภูมิใจ ชื่นชม และยอมรับในผลงานทั้งของตนเองและผู้อ่ืน (วราศิริ วงศ์สุนทร , 
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ส่วนศศิธร สิทธิพรหม และนีออน พิณประดิษฐ์ ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้
อย่างมีความสุขกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่าด้านผู้เรียน มีลักษณะคือร่าเริง แจ่มใส นําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน
ได้ ด้านหลักสูตร มีลักษณะคือเนื้อหาสาระสอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา จัดกิจกรรม
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ลักษณะคืออาจารย์มีความรู้เป็นอย่างดีในเนื้อหาที่สอน กระตือรือร้น แนะนําแหล่งค้นคว้าให้กับ
นักศึกษา ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือน มีลักษณะคือ นักศึกษารู้จักเพ่ือนทุกคนในชั้นเรียน มีการให้
กําลังใจแก่กัน มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ มีลักษณะคือสภาพ
ห้องเรียนไม่มีเสียงรบกวน มีโสตทัศนูปกรณ์ที่เหมาะสม อุปกรณ์การเรียนทันสมัย  

นอกจากนี้ พบว่า การเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (ศศิธร สิทธิพรหม และนีออน พิณ
ประดิษฐ์, 2548)นอกจากนี้ สายทิพย์ แก้วอินทร์ ศึกษาเรื่อง การเรียนรู้อย่างมีความสุขกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า การ
เปรียบเทียบการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียน โดยจําแนกตามเพศ ระดับชั้นและกลุ่มอายุ พบว่า 
การเรียนรู้อย่างมีความสุขระหว่างเพศ และระดับชั้น ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ส่วนการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนระดับประถมศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อจําแนกตามองค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบ
ด้านผู้เรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากที่สุด อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้อย่างมีความสุขกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เมื่อ
จําแนกตามองค์ประกอบ เพศ ระดับชั้น และกลุ่มอายุ พบว่า องค์ประกอบด้านผู้เรียนในกลุ่มเพศ
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หญิงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากที่สุด อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดั บ 
.01องค์ประกอบด้านผู้สอนในกลุ่มอายุ 12 ปี มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาก
ที่สุด อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 องค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมในโรงเรียนในกลุ่มเพศ
หญิง มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากที่สุด อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 องค์ประกอบด้านสัมพันธภาพกับผู้อ่ืนในกลุ่มอายุ 12 ปี มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนมากที่สุด อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนกลุ่มย่อยอ่ืนไม่มีความสัมพันธ์กับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (สายทิพย์ แก้วอินทร์, 2548) O'Rourke, John; 
Cooper, Martin (2010) ได้ศึกษาเรื่อง โชคดีที่จะมีความสุข: การศึกษาความสุขในนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาของออสเตรเลีย (Lucky to Be Happy: A Study of Happiness in Australian 
Primary Students) กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือนักเรียนระดับประถมศึกษาจํานวน 312 คน 
โดยการใช้เครื่องมือที่หลากหลายในการเก็บรวบรวมข้อมูล และข้อมูลจากผู้ปกครองของพวกเขา 
พบว่า ความรู้สึกของมิตรภาพ การครอบครอง และการมองในแง่ดีเป็นตัวชี้วัดที่สําคัญของความสุข
เด็ก ๆจากงานวิจัยเหล่านี้บ่งชี้ให้เห็นว่า เมื่อผู้เรียนได้รับการเติมเต็มของความรู้สึก มีความสุขและ
พร้อมสําหรับการเรียน จะทําให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเชิงบวก โดยผู้สอนต้องมีจิตวิญญาณของ
ความเป็นครู ทุ่มเทให้กับงาน และเป็นแบบอย่างที่ดีเข้าใจในพฤติกรรมและธรรมชาติของเด็กแต่ละ
บุคคล รอบรู้ในเนื้อหา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย รวมทั้งบรรยากาศและจัด
สิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  
 
บทสรุ  

การเรียนรู้อย่างมีความสุขของผู้เรียนมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
ึ่งองค์ประกอบของการเรียนรู้อย่างมีความสุขประกอบด้วย 5 ปจจัย ได้แก่ ด้านผู้เรียน ด้านเนื้ อหา 

ด้านทัศนคติต่อผู้สอน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน ด้านสภาพแวดล้อม สามารถนําไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
เป็นคนดี คนเก่ง สามารถทํางานและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
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จานวนแบบออยเลอร 

Eulerian  Numbers 
 

รองศาสตราจารย์ก าจร  มุณีแก้ว1 
 

บทคัดยํอ 

 บทความนี้ ด้นําเสนอถึงจํานวนแบบออยเลอร์ ึ่งมีความเกี่ยวข้องกับอนุกรมเลขคณิต–
เรขาคณิต ที่วางนัยทั่ว ป ึง่มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการหานิพจน์ของจํานวนแบบออยเลอร์และ
วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจํานวนแบบออยเลอร์ ึ่ง ด้เปนดังนี้ 

ห้     เปนจํานวนธรรมชาติและ  (    ) เปนจํานวนแบบออยเลอร์ 
นิพจน์รูปแบบปดสําหรับจํานวนแบบออยเลอร์ กําหนด ดยสูตรดังนี้  

 (    )  ∑(  ) (    ) (     ) 
 

   
                 

เมื่อ (    )    (      )     
และ (    )  (   ) (        )  (   ) (      )                   

 

คาสาคัญ : จํานวนแบบออยเลอร์ 
 

Abstract 

 This article presents the Eulerian numbers, which is associated with the sum 
of generalized arithmetic – geometric series. The aim was to study the expression   
ofthe Eulerian numbers and analyzethe Eulerian numbers of relation which is as 
follows: 
 Let      be  a  natural  number  and  (    ) are the  Eulerian  numbers. 
Closed form expression of the Eulerian numbers are given by the formula 

 (    )  ∑(  ) (    ) (     ) 
 

   
                 

when  (    )    (      )     
and  (    )  (   ) (        )  (   ) (      )                     
 

Keyword : Eulerian Numbers 
 
 
 
____________________________ 
1อาจารย์ประจําสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทค น ลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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บทน า 
 กําหนดอนุกรมอนันต์ที่เป็นอนุกรมเรขาคณิต 
        
 
 
 เมื่อ เป็นจํานวนเชิงซ้อน 
  

 ดังนั้น  
  
 และถ้ากําหนดอนุกรมอนันต์ที่เป็นอนุกรมเลขคณิต – เรขาคณิต ดังนี้ 
 
 
 
 เริ่มต้นจึงขออธิบายถึงกระบวนการหาคําตอบให้เป็นที่เข้าใจกันก่อนดังกรณีตัวอย่างต่อไปนี้   
เมื่อ       
 
 จะได้ 
 
 
 
 
 
 
 ดังนั้น                                                                     ………....(1)  
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พิจารณา 
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วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 

บทน า 
 กําหนดอนุกรมอนันต์ที่เป็นอนุกรมเรขาคณิต 
        
 
 
 เมื่อ เป็นจํานวนเชิงซ้อน 
  

 ดังนั้น  
  
 และถ้ากําหนดอนุกรมอนันต์ที่เป็นอนุกรมเลขคณิต – เรขาคณิต ดังนี้ 
 
 
 
 เริ่มต้นจึงขออธิบายถึงกระบวนการหาคําตอบให้เป็นที่เข้าใจกันก่อนดังกรณีตัวอย่างต่อไปนี้   
เมื่อ       
 
 จะได้ 
 
 
 
 
 
 
 ดังนั้น                                                                     ………....(1)  

 
เมื่อ        
 
พิจารณา 
 
 
 
 
 
  

∑       
   

 

   
          | |    

∑               
 

   
  

∑                      
 

   
    

∑(       )      
 

   

 (                )   
  

∑                             
 

   
 

∑                  
 

   
  

  ∑                  
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  ∑                  
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∑        
(   ) 
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วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดังนั้น         ………....(2) 
 
 
เมื่อ       
 
 
 
พิจารณา 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
          
 
 
 
 
 
ดังนั้น         ………....(3)
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วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 

เมื่อ       
 
พิจารณา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ดังนั้น          ………....(4) 
 
 
จาก(1)  (4) จึงได้ว่า                                                                      ………....(5) 
 
โดยที่ n เป็นจํานวนธรรมชาติ และ ck เป็นค่าสัมประสิทธิ์ของ zk 

  
เนื้อหา 
 จํานวนแบบออยเลอร์เป็นจํานวนหนึ่งที่มีความสําคัญต่ออนุกรมเลขคณิต – เรขาคณิต ซึ่งมี
ประเด็นที่น่าศึกษาดังนี้ 
1. นิพจน๑รูปแบบปิดส าหรับจ านวนแบบออยเลอร๑ 

 
ทฤษฎีบท ให้   เป็นจํานวนธรรมชาติและจํานวนแบบออยเลอร์ (    )กําหนดโดยสูตร 

 
 
  
สําหรับ   จะได้ 
 
และ     จะได้ 
  

∑      
 

   

 
(   )   ∑  

   

   
   

∑                         
 

   
    

∑(               )     
 

   

 (                   )   
  

∑(   )                      
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วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 

เมื่อ       
 
พิจารณา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ดังนั้น          ………....(4) 
 
 
จาก(1)  (4) จึงได้ว่า                                                                      ………....(5) 
 
โดยที่ n เป็นจํานวนธรรมชาติ และ ck เป็นค่าสัมประสิทธิ์ของ zk 

  
เนื้อหา 
 จํานวนแบบออยเลอร์เป็นจํานวนหนึ่งที่มีความสําคัญต่ออนุกรมเลขคณิต – เรขาคณิต ซึ่งมี
ประเด็นที่น่าศึกษาดังนี้ 
1. นิพจน๑รูปแบบปิดส าหรับจ านวนแบบออยเลอร๑ 

 
ทฤษฎีบท ให้   เป็นจํานวนธรรมชาติและจํานวนแบบออยเลอร์ (    )กําหนดโดยสูตร 

 
 
  
สําหรับ   จะได้ 
 
และ     จะได้ 
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วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 

พิสูจน๑     จากความสัมพันธ์ (5) จึงกําหนดได้ในรูปแบบใหม่ เป็นดังนี้ 
 
 
 
 
 
         ………....(6) 
 
 
 
กําหนด  
 
และ    
 
จากข้อกําหนดข้างต้นจึงได้ความสัมพันธ์ (6) เป็นดังนี้   
 
 
       
 

 
นั่นคือ   
 
 
 
 
 
 
เพราะฉะนั้นเราจึงกําหนดckได้เป็นดังนี้ 
 
 
จากข้อกําหนด kและ kเราจึงได้สูตรจํานวนแบบออยเลอร์ (    )เป็นดังนี้ 
 
 
  
สําหรับ   จะได้ 
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(   )   ∑        
 

   
∑  
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วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 

 
และ     จะได้ 
 
ต่อไปจะแสดงจํานวนแบบออยเลอร์ไว้เป็นตัวอย่าง ดังตารางที่ 1 ดังนี้ 
 
  ตารางที่ 1  แสดงตัวอย่างจํานวนแบบออยเลอร์  (    ) 

k 
n 

0 1 2 3 4 5 6 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
  

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
   

 
จากตารางที่ 1 เราพบว่า (    )   และ (      )    
ดังนั้น (    )    (      )                  

∑(  ) (    ) (     )    
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วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 

 
และ     จะได้ 
 
ต่อไปจะแสดงจํานวนแบบออยเลอร์ไว้เป็นตัวอย่าง ดังตารางที่ 1 ดังนี้ 
 
  ตารางที่ 1  แสดงตัวอย่างจํานวนแบบออยเลอร์  (    ) 

k 
n 

0 1 2 3 4 5 6 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
  

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
   

 
จากตารางที่ 1 เราพบว่า (    )   และ (      )    
ดังนั้น (    )    (      )                  

∑(  ) (    ) (     )    
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วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 

2. ความสัมพันธ๑ของจ านวนแบบออยเลอร๑ 
 
จาก    
เม่อแทนnด้วยn   จะได้ว่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (    )  ∑(  ) (    ) (     ) 
 

   
                    

 

 (      ) 
 

  (   ) (   ) (   )  (   ) (   )  (   ) (    ) (   )  
 
    (  ) (   ) (    )   (    )  (      )  
 

 (    ) (   )   (   ) (    )    (   ) (    )     (    )    
 

 (   ) (    ) (   )   (    ) (   )  (   ) (    ) (   )  
 

 ( )(   )  ∑(  ) (    ) (     ) 
 

  
 

 (    ) (   )  ∑(  ) (    ) (     ) 
 

  
 

 

 (    ) (   )  ∑(  ) (    )  (      ) (     )
 

 

  
 

 

 (    ) (   )  (    )  (    )    (    )  (    ) (   )  
 

 ∑(  ) (    ) (     ) 
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วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 [(   ) (    ) (   )   (    ) (   )  (   ) (    ) (   ) ] 
 

 [ (   ) (    ) (   )  (   ) (    ) (   )  (   ) (    ) (   ) ] 
 

    (  ) [(   ) (    )  (     ) (      )  (
   
   )] 

 

 (    ) (   )    [ (   ) (    )    (     ) (    )   ] 
 

 [(   ) (    ) (   )  (     ) (    ) (   ) ] 
 
 [ (   ) (    ) (   )  (     ) (    ) (   ) ] 
 

    (  ) [(   ) (    )  (     ) (      )] 
 

 (   ) (    ) (   )  (   ) (    )    (   ) (    ) (   )  
 

  (   ) (    ) (   )     (  ) (   ) (    ) 

  (     ) (    )    (     ) (    ) (   )  
 

 (    ) (   )     (  ) (    )] 
 
  (     ) [(    )    (    ) (   )  (    ) (   )     (  )   (      )] 
 
 
  (   )∑(  ) (    ) (     )  
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 (   )∑(  ) (    ) (     )  
 

   
(     )∑(  ) (    ) [(   )     ] 

   

   
 

  (   ) (    )  (     ) (      ) 
 

  (     ) (    ) (   )     (  )   (     ) (      ) 
 

 (   ) [(    ) (   )  (    )    (    ) (   )  
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วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 [(   ) (    ) (   )   (    ) (   )  (   ) (    ) (   ) ] 
 

 [ (   ) (    ) (   )  (   ) (    ) (   )  (   ) (    ) (   ) ] 
 

    (  ) [(   ) (    )  (     ) (      )  (
   
   )] 

 

 (    ) (   )    [ (   ) (    )    (     ) (    )   ] 
 

 [(   ) (    ) (   )  (     ) (    ) (   ) ] 
 
 [ (   ) (    ) (   )  (     ) (    ) (   ) ] 
 

    (  ) [(   ) (    )  (     ) (      )] 
 

 (   ) (    ) (   )  (   ) (    )    (   ) (    ) (   )  
 

  (   ) (    ) (   )     (  ) (   ) (    ) 

  (     ) (    )    (     ) (    ) (   )  
 

 (    ) (   )     (  ) (    )] 
 
  (     ) [(    )    (    ) (   )  (    ) (   )     (  )   (      )] 
 
 
  (   )∑(  ) (    ) (     )  

 

   
(     )∑(  ) (    ) (   ) 

   

   
 

 

 (   )∑(  ) (    ) (     )  
 

   
(     )∑(  ) (    ) [(   )     ] 

   

   
 

  (   ) (    )  (     ) (      ) 
 

  (     ) (    ) (   )     (  )   (     ) (      ) 
 

 (   ) [(    ) (   )  (    )    (    ) (   )  
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วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 

 
นั่นค               
 
เม่ แทน ด้วย  นความสัมพันธ ้า ้นจ ด้วา 
 
 
ดั นัน   

 
ัว ยา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (    )  (   ) (        )  (   ) (      )                  
 

 (    )    (    )    (    )   ( )   ( )          
 
 (    )    (    )    (    )   ( )   ( )            
 

 (    )   (   )     (    )  ( )   (  )         
 
 (    )    (    )    (    )   (  )   (  )      
 
 (    )    (    )   (    )   (  )  ( )         
 

 (    )  (   ) (      )  (   ) (        ) 
 

 (      )  (   ) (    )  (     ) (      )                  
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วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 

ต่อไปเราจะนําความสัมพันธ์ของจํานวนแบบออยเลอร์มาสร้างแผนผังให้เห็นเป็นตัวอย่างดังนี้ 
 

n = 1  ;       1       
n = 2  ;      1  1      
n = 3  ;     1  4  1     
n = 4  ;    1  11  11  1    
n = 5  ;   1  26  66  26  1   
n = 6  ;  1  57  302  302  57  1  
n = 7  ; 1  120  1191  2416  1191  120  1 
…….. …………………………………………………………………………………………………………........ 

 

สรุป 
 

ให้   เป็นจํานวนธรรมชาติ และ (    )เป็นจํานวนแบบออยเลอร์ 
นิพจน์รูปแบบปิดสําหรับจํานวนแบบออยเลอร์ กําหนดโดยสูตรดังนี้  
 
 
 
 
เมื่อ   
และ 
 
เอกสารอ๎างอิง 
 

C ̂rnu, M.I. (2009). Eulerian numbers and generalized arithmetic – geometricseries. 
 U.P.B.  Scientific  Bulletin, 71(2), 25 – 30.  
Stalley, R. (1949). A generalization of the geometric series.American  Mathematical 
 Monthly, 56(5), 325 – 327. 

  

 
 

6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 

4 3 5 2 3 4 2 5 
4 2 3 3 2 4 

3 2 2 3 
2 2 

 (    )    (      )    
 
 (    )  (   ) (        )  (   ) (      )                    
 

 (    )  ∑(  ) (    ) (     ) 
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วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 

ต่อไปเราจะนําความสัมพันธ์ของจํานวนแบบออยเลอร์มาสร้างแผนผังให้เห็นเป็นตัวอย่างดังนี้ 
 

n = 1  ;       1       
n = 2  ;      1  1      
n = 3  ;     1  4  1     
n = 4  ;    1  11  11  1    
n = 5  ;   1  26  66  26  1   
n = 6  ;  1  57  302  302  57  1  
n = 7  ; 1  120  1191  2416  1191  120  1 
…….. …………………………………………………………………………………………………………........ 

 

สรุป 
 

ให้   เป็นจํานวนธรรมชาติ และ (    )เป็นจํานวนแบบออยเลอร์ 
นิพจน์รูปแบบปิดสําหรับจํานวนแบบออยเลอร์ กําหนดโดยสูตรดังนี้  
 
 
 
 
เมื่อ   
และ 
 
เอกสารอ๎างอิง 
 

C ̂rnu, M.I. (2009). Eulerian numbers and generalized arithmetic – geometricseries. 
 U.P.B.  Scientific  Bulletin, 71(2), 25 – 30.  
Stalley, R. (1949). A generalization of the geometric series.American  Mathematical 
 Monthly, 56(5), 325 – 327. 

  

 
 

6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 

4 3 5 2 3 4 2 5 
4 2 3 3 2 4 

3 2 2 3 
2 2 

 (    )    (      )    
 
 (    )  (   ) (        )  (   ) (      )                    
 

 (    )  ∑(  ) (    ) (     ) 
 

   
                 

 

วารสารสถาบันวจิัยและพัฒนา 
 
วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ให้นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการทั่วไป ได้เผยแพร่บทความทาง
วิชาการ และบทความจากผลงานวิจัย ในศาสตร์ทางด้าน สหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  2. เพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการท่ัวไป ตระหนักถึงความจ าเป็นในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา (E-education) ค้นคว้า และวิจัย 
  3. เพ่ือเป็นแหล่งกลางในการศึกษา ค้นคว้า ข้อมูลและแหล่งวิทยาการความรู้ต่างๆ อันเป็นการเปิดโลก
กว้างทางการเรียนรู้ แก่สาธารณชนทั่วไป 
 
คณะกรรมการอ านวยการ 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ที่ปรึกษา  
 2. รองศาสตราจารย์ปรียานุช  กิจรุ่งโรจน์เจริญ ที่ปรึกษา 
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ประธานกรรมการ 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา ยืนยงชัยวัฒน ์ กรรมการ 
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติขร โสภณาภรณ์ กรรมการ 
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรพัชญ์ เจียระนานนท์ กรรมการ 
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐัภา นาฏยนาวิน กรรมการ 
 8. อาจารย์สรสินธุ์ ฉายสินสอน กรรมการ 
 9. อาจารย์ชัชนันท์ อินเอี่ยม กรรมการ 
 10. อาจารย์ปาริชาติ ม่วงศิริ กรรมการ 
 11. อาจารย์ทักษิณา สุขพัทธี กรรมการ 
 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นนท์ณธี   ดุลยทวีสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการ 
 13. นางสาวจิรภรณ์ คล้ายวิจิตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
คณะกรรมการกลั่นกรองบทความ (Peer Review) 
 
 คณะกรรมการกลั่นกรองบทความ(ภายนอก) 
 1. ศาสตราจารย์(กิตติคุณ) ดร.ปิยนาถ บุนนาค ราชบัณฑิตยสถาน 
 2. ศาสตราจารย์(กิตติคุณ) ดร.สุจริต เพียรชอบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 3. ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ข้าราชการบ านาญ 
 4. ศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต  สถาปิตานนท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 5. ศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 6. ศาสตราจารย์ ดร.สมภาร พรมทา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 7. ศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 8. ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์  สินลารัตน์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 
 9. ศาสตราจารย์ พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 10. รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร  กันทรดุษฎี  เตรียมชัยศรี มหาวิทยาลัยมหิดล 
 11. รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศรี สรณสถาพร มหาวิทยาลัยมหิดล 
 12. รองศาสตราจารย์ ดร.อ านวย เดชชัยศรี ข้าราชการบ านาญ 



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



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

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



 

 

ค ำแนะน ำกำรตีพิมพ์บทควำม 
 

 
กองบรรณาธิการวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ก าหนด

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



 

 

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

 

 

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

 




