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 บทความทุกบทความไดร้บัการตรวจความถูกตอ้งทางวชิาการโดยผูท้รงคุณวุฒ ิ(peer review) 
 มผีูท้รงคุณวุฒจิากภายนอกประจ ากองบรรณาธกิารมากกว่ารอ้ยละ 50 
 มบีทความจากนกัวชิาการภายนอกลงตพีมิพ์ไมน้่อยกว่า 25% ทุกฉบบั 
 ขอ้ความและบทความในวารสารวจิยัรามค าแหงเป็นแนวคดิของผู้เขยีน การตีพิมพ์บทความซ ้าเป็นความรบัผดิชอบของผู้เขยีน   

ไมใ่ช่ความคดิเหน็และความรบัผดิชอบของคณะผูจ้ดัท า บรรณาธกิาร กองบรรณาธกิารและมหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 กองบรรณาธกิารไมส่งวนสทิธิก์ารคดัลอก แต่ควรอา้งองิแสดงทีม่า 



วารสารวิจยัรามค าแหง 
ฉบบัมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

 
 
 

บทบรรณาธิการ 
  

วารสารวจิยัรามค าแหง ฉบบันี้ เป็นวารสารวจิยัของมหาวิทยาลยัรามค าแหง โดยสถาบนัวิจยัและพฒันา  
ซึ่งได้ก้าวเขา้สู่ปีที่ 19 ฉบบัที่ 1 มกราคม  –  มถุินายน 2559 ซึ่งผ่านการประเมินคุณภาพวารสารวชิาการที่อยู่ใน
ฐานขอ้มลู TCI (รอบที ่3) ถูกจดัอยู่ในกลุ่มที ่2   

สถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันเข้าสู่ช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่าน อันเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่ส าคัญของ
สงัคมไทย ทุกภาคส่วนของสงัคมก าลังเข้ามามีบทบาทในการน าเสนอปรชัญา แนวคิด วิธีการในการขบั เคลื่อน
กระบวนการทางสงัคม การเมอืง และเศรษฐกจิของประเทศใหเ้ดนิต่อไปตามครรลอง อยู่บนวถิแีห่งความหลากหลาย
และความแตกต่างกนัทางความคิด ความขดัแย้งทางการเมืองและสถานการณ์ที่เลวร้ายต่าง ๆ จะวนเวยีนกลบัมา
เกดิขึน้ใหม่ตามกงลอ้ประวตัศิาสตรอ์กีหรอืไม่นัน้ ขึน้อยู่กบัความมากน้อยของส านึกรบัผดิชอบต่อแผ่นดนิถิน่เกดิของ
คนไทยหรอืผูท้ีอ่าศยัแผ่นดนิไทยทุกคน รวมถงึทางภาคสว่นของนกัวชิาการทีม่บีทบาทส าคญัในการเสนอแนะแนวทาง
ที่ถูกต้อง ผ่านทางการน าเสนอผลงานในรูปแบบต่าง ๆ อนัเป็นแหล่งความรู้พื้นฐานในการตดัสนิใจอยู่บน ฐานทาง
ความคดิทางวชิาการทีน่่าเชื่อถอื แนวและทิศทางของการวิจยัของชาติก าลงัมุ่งสู่การน าองคค์วามรู้ทีมี่สะสมมา
จากอดีตมาประยุกตใ์ช้ประโยชน์ น าผลการวิจยัจาก "ห้ิงสู่ห้าง" ขบัเคลือ่นประเทศไทยโดยการใช้งานวิจยัให้
สามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย ์อนัเป็นหนทางหนึง่ทีท่ าให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ทีดี่กว่าเดิมทัง้แนวคิด
ทางสงัคมและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 

กองบรรณาธกิารและฝ่ายจดัท าขอขอบพระคุณ ศูนย์ดชันีการอ้างองิวารสารไทย (TCI) กบัความพยายาม
ในการรกัษามาตรฐานวารสารในประเทศไทยใหค้งอยู่ในระดบันานาชาต ิอนัเป็นความกา้วหน้าทางวชิาการทีส่ าคญัของ
ประเทศไทย และขอขอบคุณนักวชิาการ นักวจิยั ที่ให้เกยีรติ ให้ความสนใจและน าบทความอนัทรงคุณค่าของท่าน
มาตพีมิพใ์นวารสารวจิยัรามค าแหง และหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าจะไดร้บัความไวว้างใจเช่นนี้ตลอดไป 
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วารสารวิจัยรามคําแหง (มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) ปที่ 19  ฉบับที่ 1  มกราคม - มิถุนายน  2559 

 

1 

การศึกษากลไกและมาตรการในการสงเสริมและคุมครองสิทธิเด็กภายใตกรอบ
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
 A Study on the Mechanisms and Measurements for Children’s Rights Promotion 
and Protection under the Framework of ASEAN Socio-Cultural Community 
 
 
 
 
ศศิวิมล สูวรฤทธิ ์1 

 
บทคดัย่อ 

 
 การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากลไกและมาตรการของการสงเสริมและคุมครองสิทธิเด็กในประเทศไทย 
ภายใตกรอบประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ศึกษาผลกระทบที่เปนไปไดของประชาคมอาเซียน ที่มีตอการคุมครอง
สิทธิเด็ก เสนอแนะเชิงนโยบายดานการสงเสริมและคุมครองสิทธิเด็กภายใตกรอบประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน ผูศึกษาไดเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร และบุคคลผูใหขอมูลที่สําคัญจากทางภาครัฐ และภาคเอกชน จํานวน 
14 คน โดยใชวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณเชิงลึกเปนหลัก ผลการศึกษาพบวา ในสวนของกลไกทางดาน
กฎหมาย หน วยงานภาครั ฐ ได มี การจั ดเตรี ยมไว แล ว  ดังนี้  1)  กระทรวงพัฒนาสั งคมและความมั่ นคง 
ของมนุษย ไดแก ไดมีคณะทํางานเพื่อจัดรายงานตามพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาฯ เรื่องการคาเด็ก การคาประเวณี
เด็กและสื่อลามกที่เก่ียวกับเด็ก เรื่องความเก่ียวกันของเด็กในความขัดแยงกันดวยอาวุธ และเรื่องคุณลักษณะเด็กและ
เยาวชนไทยที่พึงประสงค 2) กระทรวงยุติธรรม ไดแก การดําเนินโครงการวาดวยการมีชีวิตรอดของเด็ก พัฒนาการ
และปกปองเด็กโดยใหสอดคลองกับอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก และกฎหมายของทุกประเทศที่กําหนดใหมีการปฏิบัติ
ตอเด็กและเยาวชน ตางจากผูใหญ โดยไดแบงตามขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม 3) กระทรวงศึกษาธิการ ไดแก การจัดทํา
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยหลักฐานในการรับนักเรียน ในสถานศึกษา พ.ศ.2548 และในสวนของกลไก 
ทางดานสถาบันมีการกําหนดกลไกทั้งในระดับชาติทั้งภายในประเทศไทย ภายในประเทศอาเซียน การกําหนด และการผสาน
การทํางาน ทั้งในระดับจังหวัด ระดับทองถิ่น หนวยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการเขามามีสวนรวม 
และในสวนของมาตรการ หนวยงานราชการที่มีสวนเก่ียวของในการรับผิดชอบดานความยุติธรรมและสิทธิของเด็ก 
ไดมีการจัดทํามาตรการการเตรียมความพรอมเขาสูอาเซียนในเรื่องการสงเสริมและคุมครองสิทธิเด็กไวเปนอยางดีแลว 
ยกเวนสํานักงานตํารวจแหงชาติ ซึ่งยังไมไดมีการกําหนดกลไกและมาตรการในดานนี้ไวโดยเฉพาะ แตมีการจัดทํา 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ จัดทําแผนพิทักษเด็ก สตรี ครอบครัว และปองกันปราบปรามการคามนุษย (พดส.ตร.551) 
มาใชในการปกปองคุมครองเด็ก และควรเพิ่มเติมในสวนของการสงเสริม ใหผูที่มีหนาที่ในการรับผิดชอบเกิดความรู
ความเขาใจในแผนงานที่ตนรับผิดชอบ ผลกระทบจากการเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน เด็กไทยเสียเปรียบทางดาน
ภาษา เพราะไมเห็นความสําคัญในการใชภาษาอังกฤษและขาดทักษะการนําไปใช การแสวงหาโอกาสที่ดีกวาใน
ประเทศอื่น ทําใหเกิดการเคลื่อนยายขามชาติ อาชญากรรมขามชาติ การสื่อสารอยางไรพรมแดน สงผลใหเด็กตกเปนเหยื่อ
ของผูที่แสวงหาผลประโยชนจากเด็ก เด็กถูกละเมิดสิทธิจากสถานการณการชุมนุมทางการเมือง ทั้งทางรางกายและ
                                                        
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสตูรการบริหารการพัฒนาสังคม คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
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จิตใจ ขอเสนอแนะที่ไดจากการศึกษา 1) ควรสงเสริมบทบาทภาคีเครือขายในการเขามามีสวนรวมในการจัดมาตรการ 
แกไขปญหา 2) ปรับปรุงการปฏิบัติตอเด็กที่กระทําผิดอยางเหมาะสม 3) สงเสริมใหภาครัฐ มีการผสานงานทางดาน
กฎหมายกับประเทศในกลุมอาเซียน 4) ภาครัฐ ควรสนับสนุนงบประมาณที่เหมาะสมในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ  
5) ดานการศึกษา ควรใหภาคีเครือขาย ทั้งภายใน และภายนอกประเทศ เขามาจัดหลักสูตรการศึกษารวมกัน 6) สงเสริม 
ใหผูปกครองพัฒนาความรู ปรับทัศนคติในการเลี้ยงดูเด็กอยางเหมาะสม 7) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของ
หนวยงานที่เก่ียวของ  

 
คาํสาํคญั : ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน สิทธิเด็ก การสงเสริมและคุมครองสิทธิเด็ก 
 

ABSTRACT 
 

 The purpose of this study is to appraise the level of governance and promotion for children rights in 
Thailand under the provision of ASCC. This paper explored the impact of the establishment of ASEAN on 
children’s Rights Promotion and Protection. Moreover, the recommendations were made on the 
enhancements of the programme under ASEAN. Key data were gathered from various trustworthy sources, 
for example, the subject matter experts and relevant government personnel (14 participants) in both verbal 
interview format and credible documentation. The applied research methodology is predominantly Qualitative 
Analysis. This study found that from the legal and control perspectives, all relevant government bodies have 
put in place sufficient measures for the programme and they are ready to enter into ASCC except The Royal 
Thai Police. An ongoing promotion programme is needed to educate public personnel on the importance of 
their role and responsibility. Thai children are at a disadvantage on their ability and willingness to 
communicate in other languages for job prospects outside the border of Thailand and most importantly this 
can be a problem as children can be exploited to cross-border crimes. Lastly, children are physical, mentally 
and emotionally abused from adult-related issues including national politics. The followings are 
recommendations to consider 1) Ongoing support programmes targeting private and public bodies to create 
synergy and to resolve issues 2) Improve how children that offence are being treated 3) The collaboration 
among the relevant government bodies in ASEAN 4) A budget should be available for promotion to drive 
awareness 5) Encouraging more research on the topic at the international and national levels 6) Educational 
programmes for adults to improve and change the way the raise children, and 7) Continuous efforts to review 
the success and failure of the programme. 
 
Keywords : ASEAN Socio-Cultural Community, Children’s rights, Promotion and Protection for Children’s 

rights 
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บทนํา 
ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งที่ไดเขารวมในการ

กอตั้ง “สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต” 
(The Association of Southeast Asian Nations: ASEAN) 
หรือ ที่รูจักในนาม “อาเซียน” ไดจัดตั้งขึ้นเพื่อเปนสมาคม 
ความรวมมือในระดับภูมิภาคของประเทศตางๆ ในเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต โดยมีเปาหมายและวัตถุประสงค
เพื่อความรวมมือในเรื่องการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ความกาวหนาทางสังคม การพัฒนาวัฒนธรรมในภูมิภาค 
และการสงเสริมสันติภาพ เสถียรภาพในภูมิภาค โดยการ
เคารพหลักความยุติธรรมและหลักนิตธิรรมในการดําเนิน
ความสัมพันธระหวางประเทศในภูมิภาคตลอดจนยึดมั่น
ในหลักการแหงกฎบัตรสหประชาชาติ โดยการสนับสนุน
ใหอาเซียนรวมตัวกันเปนประชาคมเดียวและความรวมมือ
รอบดาน ประกอบดวย ความรวมมือทางการเมืองและ
ความมั่นคง ความรวมมือทางดานเศรษฐกิจและความ
รวมมือทางสังคมและวัฒนธรรม ในการประชุมสุดยอด
ผูนําอาเซียนจึงไดเห็นชอบที่จะใหเรงรัดการรวมตัวเปน
ประชาคมอาเซียนใหแลวเสร็จภายในป พ.ศ.2558 
เนื่องจากเห็นวาสถานการณโลกปจจุบันมีความเปน
พลวัตหรือเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว มีการแขงขันที่
รุนแรงขึ้น และไดจัดใหมีการลงนามในปฏิญญาเซบูซึ่ง
เปนหลักการราง “กฎบัตรอาเซียน” (ASEAN Charter) 
ที่จะทําหนาที่เปน “ธรรมนูญ” การบริหารปกครองกลุม
ประเทศอาเซียน (ทีมนักวิชาการอาเซียน, 2555) สําหรับ
เสาหลักดานสังคมวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio- 
Cultural Community: ASCC) ตามที่ปรากฏในแผนงาน 
การตั้งประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน ค.ศ.2009-
2015 ไดกําหนดคุณลักษณะของเสาหลัก ASCC วา
ประกอบดวย 6 เรื่องสําคัญ โดยมีเปาหมาย คือ ตองมี
วัฒนธรรมที่ยืดหยุน ยึดมั่นในหลักการ มีความรวมมือ 
มีความรับผิดชอบรวมกันเพื่อสงเสริมการพัฒนามนุษย
และสังคม เคารพในเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ความเทาเทียม
ทางเพศ การสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน และ
สงเสริมความยุติธรรมทางสังคม ในแผนงานประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน กลาววาอาเซียนมีพันธกรณี 
ในการสงเสริมความยุติธรรม ปกปองผลประโยชน สิทธิ 

รวมทั้งสงเสริมโอกาสอยางเทาเทียม และยกระดับ
คุณภาพชีวิตมาตรฐานการดํารงชีพสําหรับสตรี เด็ก 
เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ (วิทย, 2554) 

สํานักงานสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและคุณภาพ 
เยาวชน ไดรายงานสถานการณความเหลื่อมล้ําทางสังคม 
ในป พ.ศ.2553 ดวยการรวบรวมขอมูลเด็กดอยโอกาส
และเด็กนอกระบบการศึกษา สามารถจําแนกไดเปน 14 
กลุม โดยพบวา มีจํานวนทั้งสิ้นประมาณ 5 ลานคน ซึ่ง
เปนเด็กและเยาวชนที่ตองการความคุมครองเปนพิเศษ 
(สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน 
ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ, 2556) จากรายงานสถานการณ 
แสดงใหเห็นถึงสถานการณความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายใน 
ประเทศในปญหาเรื่องเด็ก วาเปนเรื่องที่นากังวลมากขึ้น 
เรื่อยๆ ในการแกไขปญหาเหลานี้ภาครัฐเปนสวนหนึ่งที่
มีความสําคัญจะตองดําเนินการในการแกไขปญหาใน
ปจจุบันที่ยังคงมีแนวโนมเพิ่มขึ้น ใหมีปริมาณลดลงให
ได เพราะเมื่อมีการเปดเปนประชาคมอาเซียนในป พ.ศ.
2558 จะมีเด็กเดินทางเขามาในประเทศอีกเปนจํานวน
มากซึ่งหากประเทศเราสามารถจัดการกับปญหาภายใน 
ประเทศสําเร็จ และมีการเตรียมความพรอมที่จะรับมือ
กับสถานการณปญหาที่คาดวาจะเกิดขึ้นไดแลวเมื่อมี
ปญหาในรูปแบบใหมๆ ที่จะตามมาภายหลังจากการเปด
เปนประชาคมอาเซียนเกิดขึ้น ก็จะมีแนวทางในการขจัด
ปญหา และสามารถผสานความรวมมือในการแกไขปญหา
กับประเทศอื่นภายในกลุมอาเซียนไดตอไป ผูวิจัยจึงสนใจ
ที่จะศึกษาเก่ียวกับกลไกและมาตรการขององคกรภาครัฐ
ภายในประเทศไทยที่มีความเก่ียวของกับการสงเสริม
และคุมครองสิทธิเด็กภายใตกรอบประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน วาไดมีการวางแผนการเตรียมความ
พรอมในเรื่องนี้อยางไรบาง เพื่อที่จะทราบถึงผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในเรื่องการสงเสริมและคุมครอง
สิทธิเด็ก จากการเขาสูการเปดเปนประชาคมอาเซียน 
และนําผลที่ไดจากการศึกษามาเสนอแนะแนวทางนโยบาย
เพื่อการพัฒนา แกไข ปรับปรุง สิ่งที่รัฐบาลไดดําเนินการ
อยูใหมีคุณภาพและตรงกับความตองการใหมากที่สุด 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้  ใช วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ  

โดยการสัมภาษณผูใหขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก 
(In-Depth Interview) จากผูมีสวนเก่ียวของ ที่มีบทบาท
โดยตรงตอการรับผิดชอบแผนประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมที่เก่ียวของกับเรื่องการสงเสริมและคุมครอง
สิทธิเด็ก จากผูใหขอมูลที่สําคัญ จํานวน 14 คน ประกอบ 
ดวย หนวยงานภาครัฐ รวม 11 คน ไดแก กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 3 คน กระทรวง
ยุติธรรม 3 คน สํานักงานตํารวจแหงชาติ 3 คน และ
กระทรวงศึกษาธิการ 2 คน หนวยงานภาคเอกชน รวม  
3 คน ไดแก มูลนิธิสรางสรรคเด็ก มูลนิธิศูนยพิทักษสิทธิ
เด็ก ทีมงานองคการสหประชาชาติประจําประเทศไทย 

ตามกรอบแนวคิดในการศึกษา (ดูภาพที่ 1) เพื่อใหได
ขอมูลในรายละเอียดกับผูที่ ใหขอมูลประเด็นคําถามได
กําหนดตามขอบเขตเนื้อหาการศึกษา ไดทําการตรวจสอบ
คุณภาพของขอมูลเพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองตรงกัน
ครอบคลุมและเพียงพอที่จะตอบวัตถุประสงคแตละขอโดย
ใชหลักของการตรวจสอบแบบสามเสา (Triangulation) 
และไดนําขอมูลที่ไดจากการเก็บขอมูลทุติยภูมิจากเอกสาร 
และขอมูลปฐมภูมิจากการจัดเก็บภาคสนามทําการวิเคราะห 
หาขอสรุปดวยการนําขอมูลมาจัดใหเปนหมวดหมูแยกแยะ 
ตามองคประกอบตางๆ หาความหมายและหาความสัมพันธ 
เช่ือมโยงในแตละประเด็นและความสัมพันธกับบริบทที่
ศึกษาเพื่อตอบวัตถุประสงคของการวิจัยแลวนําเสนอใน
รูปแบบของความเรียงเชิงบรรยาย 

 

 
 

ภาพท่ี 1  แนวคิดในการศึกษากลไกและมาตรการในการสงเสริมและคุมครองสิทธิเด็กภายใตกรอบประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
ผลการวิจัย 
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ผลการวิจัย 
ประเด็นที่หนึ่ง การศึกษากลไกและมาตรการของ 

การสงเสริม และคุมครองสิทธิเด็กในประเทศไทยภายใต
กรอบประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ผลการศึกษา 
พบวา ประเทศไทยไดรวมลงนามในอนุสัญญาวาดวย
สิทธิเด็ก ค.ศ.1989 โดยการภาคยานุวัติสารเขาเปนภาคี 
และนําเขามาใชภายในประเทศ เพื่อเปนการแสดงให
ประเทศอื่นเห็นวาประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งที่รับ
แนวคิดความเปนสากลเขามาปรับเปลี่ยน และพัฒนา
กฎหมาย วิธีคิด กรอบแนวทางในการดําเนินงานดาน
เด็ก ตามกรอบอนุสัญญาฯ แลว โดยอนุสัญญาฯ มีเนื้อหา 
สาระที่สําคัญคือ หลักการไมเลือกปฏิบัติตอเด็ก และ
การคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของเด็กเปนสําคัญ โดยไม
จํากัดถึงเช้ือชาติ อายุ เพศ ศาสนา ความคิดทางการเมือง 
หรือความแตกตางบางประการของเด็ก  

สถานการณการเปลี่ยนแปลงทางสังคมปจจุบัน 
ทั้งภายในและกระแสสากลทําใหเด็กและเยาวชนที่เปน
พลังสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การปกครอง 
ตองเผชิญกับความทาทายใหมๆ อันเปนอุปสรรคและ
เปนอันตรายตอการดําเนินชีวิต สวนปญหาที่มีอยูแลวก็
มีแนวโนมที่จะทวีความรุนแรง และมีความซับซอนมาก
ยิ่งขึ้น การสงเสริมและคุมครองสิทธิเด็ก เปนหัวขอหนึ่ง
ที่อยูภายใตขอบเขตของกรอบประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community: 
ASCC) ดานความยุติธรรมและสิทธิ ประเทศไทย ตาม
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ไดมีการ
จัดทําตารางการดําเนินมาตรการภายใตแผนงานการจัดตั้ง 
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ของหนวยงาน
ราชการที่ดูแลดานสังคมและวัฒนธรรม โดยกําหนดให
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และ
กระทรวงยุติธรรม เปนหนวยงานหลักในการดําเนินการ
ในดานความยุติธรรมและสิทธิ  

กฎบัตรอาเซียน ขอ14 ระบุใหมีการจัดตั้งองคกร
สิทธิมนุษยชนอาเซียน เพื่อใหสอดคลองกับหลักการและ 
วัตถุประสงคหลักของกฎบัตรในเรื่องการสงเสริมคุมครอง 
และเสรีภาพขั้นพื้นฐาน จึงไดมีการจัดตั้ง กลไกพิเศษ
ดานสิทธิมนุษยชน ขึ้น ประกอบดวยผูแทนประเทศละ 

1 คน และภายใตแผนการจัดตั้ง ASCC ในเปาหมาย
ความยุติธรรมและสิทธิ ระบุใหมีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการ 
อาเซียนดานการคุมครองสิทธิสตรี และสิทธิเด็ก (ASEAN 
Commission on the Promotion and Protection of the 
right of Women of Children: ACWC) ผูแทนจาก
ประเทศไทยดานสิทธิเด็ก พ.ศ. 2557 ไดแก นางสายสุรี 
จุติกุล มีอํานาจหนาที่ในการสงเสริมการดําเนินงานตาม
ตราสารตางๆ ที่เก่ียวของกับสิทธิเด็ก กําหนดนโยบาย 
แผนงาน และยุทธศาสตรเชิงนวัตกรรม เพื่อสงเสริมและ
คุมครองสิทธิเด็กที่เอื้อประโยชนตอการสรางประชาคม
อาเซียน สงเสริมใหสาธารณชนมีความตระหนักและมี
ความรู เก่ียวกับสิทธิเด็ก พรอมทั้งเปนปากเสียงแทน 
ชวยเหลือ (เมื่อไดรับการรองขอ) ในการเตรียมรายงาน
อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีใน 
ทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All 
Forms of Discrimination against Women: CEDAW)  
2) อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights 
of the Child: CRC) และการดําเนินงานตามขอสังเกต
ของคณะกรรมการฯ และกระตุนใหประเทศสมาชิก
ประมวลงานดานกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบาย และ
การปฏิบัติเพื่อเด็ก 

หนวยงานราชการที่มีสวนเก่ียวของและความ
รับผิดชอบ เรื่องการสงเสริมและคุมครองสิทธิเด็กมีอยู
หลายหนวยงาน ซึ่งในแตละหนวยงานตางก็มีอํานาจหนาที ่
พันธกิจ ที่แตกตางกัน ดังนั้น เมื่อมีการประกาศใชแผน
ยุทธศาสตรระดับประเทศทําให มีประเด็นยุทธศาสตร
ออกมามากมาย หนวยงานใดที่มีอํานาจหนาที่ครอบคลมุ 
ในยุทธศาสตรใด ก็มีหนาที่ที่จะตองนําไปปฏิบัติ ดังนั้น
การศึกษาครั้งนี้ จึงไดทําการเลือกเก็บขอมูล หนวยงาน
ภาครัฐจํานวน 4 หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่มีสวนเก่ียวของ 
ในความรับผิดชอบในเรื่องการสงเสริมและคุมครองสิทธิ
เด็ก ไดแก 1) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย (1) สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ
เด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ 2) กระทรวงยุติธรรม 
(1) กรมพินิจและคุมครองเด็ก (2) กรมคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพ 3) กระทรวงศึกษาธิการ (1) ศูนยเฉพาะกิจ
คุ มครองและช วย เหลือ เ ด็กนั ก เรี ยน  สํ านักงาน
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คณะกรรมการขั้นพื้นฐาน และ 4) สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
(1) ศูนยพิทักษสิทธิเด็ก สตรี ครอบครัว และปองกัน
ปราบปรามการคามนุษย ซึ่งทุกหนวยงานไดมีการจัดทํา 
แผนงาน สําหรับเด็ก เพื่อการนําไปใชปฏิบัติภายใน
หนวยงานของตนขึ้นแลว สวนแผนงานในการเตรียม
ความพรอมเขาสูอาเซียนในเรื่องการสงเสริมและคุมครอง 
สิทธิเด็ก กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
ที่เปนหนวยประสานงานหลักที่ไดรับมอบหมาย ตามมติ
คณะรัฐมนตรี วันที่ 12 ตุลาคม 2553 ใหเปนหนวยงาน
รับผิดชอบ เสาประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
ดานความยุติธรรมและสทิธริวมกันกับ กระทรวงยุติธรรม 
ที่ไดรับมอบหมายจากรัฐบาลใหเปนเจาภาพหลัก ใน
การจัดทําขอเสนอในการปรับปรุงกฎหมายเพื่อเสริมสราง 
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ รวมถึงการบังคับ 
ใชกฎหมายที่เปนธรรม มีเสถียรภาพ และคาดหมายได 
สรางความเช่ือมั่นตอกระบวนการยุติธรรมของประเทศ 
รวมทั้ง การคุมครองและสวัสดิการสังคม ความยุติธรรม
และสิทธิ และกระทรวงศึกษาธิการที่มีสวนสําคัญในการ
จัดการศึกษาภายในประเทศใหกับเด็ก ไดมีการจัดทํา และ 
ไดมีการนําแผนไปปฏิบัติแลว แตในสวนของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติยังไมมีการทําแผนงานในเรื่องนี้ขึ้นมา
โดยเฉพาะ แตไดมีการจัดทําแผนพิทักษ เด็ก สตรี 
ครอบครัว และปองกันปราบปรามการคามนุษย สํานักงาน 
ตํารวจแหงชาติ (พดส.ตร.551) เปนแผนปฏิบัติการที่ให
เจาหนาที่ตํารวจ และหนวยงานภาคีที่มีสวนเก่ียวของ จะ 
ตองนําไปปฏิบัติตามอยางเครงครัด เพื่อการลด และ
แกปญหาที่เกิดขึ้น 

ประเด็นที่สองผลกระทบที่เปนไปไดของประชาคม 
อาเซียน ที่มีตอการคุมครองสิทธิเด็กภายในประเทศไทย 
เมื่อมีการเปดเปนประชาคมอาเซียน ในป พ.ศ.2558 ซึ่ง
เปนการกาวเขาสูเวทีการแขงขันระดับโลกซึ่งจะตองอาศัย 
ความพรอมของทรัพยากรบุคคลที่เปนปจจัยสําคัญใน
การนําประเทศไปสูความสําเร็จ แตขอเสียเปรียบของ
คนไทยในการแขงขันกับประเทศอื่นที่มีอยูในเรื่องของ 
การที่คนไทยขาดความรับผิดชอบตอหนาที่ ขาดจิตสํานึก 
ตอสังคมสวนรวม ไมมีการวางแผนการใชชีวิตและการ
ทํางาน ขาดทักษะการทํางานเปนทีม และที่สําคัญ  

คนไทยขาดความสามารถในการใชภาษาอื่นที่นอกจาก
ภาษาของตน จากผลการศึกษาพบวา ผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นในประเทศไทยตอการสงเสริมและคุมครองสิทธิ
เด็ก มีดวยกันหลายประการ ดังนี้ 

1) การศึกษา การสื่อสารดวยภาษาที่สามารถใช 
ไดในประชาคม ภาษาอังกฤษ/ภาษาอาเซียน ปญหาที่
เด็กไทยไมเห็นความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษ และ 
ภาษาเพื่อนบาน ซึ่งจะสงผลกระทบตอโอกาสในการทํางาน 
เนื่องจาก ประเทศเพื่อนบานมีทักษะการใชภาษาอังกฤษ 
เปนอยางดี และยังสามารถพูดภาษาของประเทศตนได
อีก จึงไดเปรียบในการเขามาทํางานภายในประเทศมาก 
กวาเด็กไทย สงผลกระทบใหเกิดภาวะการวางงาน ใน
ปจจุบันระบบการศึกษาไทยไมวาจะเปนโรงเรียนภาครัฐ 
หรือภาคเอกชน ไดวาจางครูชาวตางชาติเขามาทําการ
สอนภาษาอังกฤษใหกับเด็กมากขึ้นเพื่อใหเด็กไดฝกทักษะ 
ในการฟง พูด อาน เขียน กับเจาของภาษา และในระดับ 
มหาวิทยาลัยก็ไดมีการจัดหลักสูตรการศึกษาภาษา
ประเทศเพื่อนบานอาเซียนเพิ่มขึ้น เพื่อเปนทางเลือก
ใหกับเด็กที่มีความสนใจในภาษาประเทศเพื่อนบานมี
โอกาสไดรับการศึกษา อีกทั้งยังมีการสอบวัดมาตรฐาน
ระดับความสามารถทางการใชภาษาของเด็กดวย 

รูเขารูเรา ปรับความเขาใจ ปรับทัศนคติ เพื่อลด
ขอขัดแยง ความพรอมของเด็กไทยเพื่อรองรับอาเซียน
ของประเทศไทยนั้นยังมีนอย เมื่อเทียบกับประเทศ
เพื่อนบาน เชน ในเรื่องการศึกษาประวัติศาสตร สถานการณ 
ภายในประเทศ และของประเทศเพื่อนบาน ที่ยังรูจักเขา
ไมดีพอ เนื่องมาจากการที่คนไทยมีความภูมิใจในชาติ
ของตนวาไมเคยตกเปนอาณานิคมของชาติอื่น สวน
ประเทศเพื่อนบานตางตกเปนอาณานิคมของชาติตะวันตก 
กันหมด อีกทั้งคนในประเทศไทยเห็นวามีแรงงานจาก
ประเทศเพื่อนบานเขามาทํางานรับจางในประเทศไทย จึง 
ทําใหคนไทยเกิดความคิดดูถูกประเทศเพื่อนบาน อีกทั้ง
ในการเรียนวิชาประวัติศาสตรของคนไทย ยังใชวิธีสอน
ใหเด็กทองจํา แทนที่จะสอนใหเด็กไดวิเคราะหเหตุการณ 
ในอดีตในหลากหลายแงมุมอยางเปนเหตุเปนผล การที่
คนไทยมีทัศนคติที่ไมดีตอประเทศเพื่อนบาน ดูถูก
ประเทศเพื่อนบาน เปนการปดโอกาสทางความคิดของ
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เด็ก เด็กควรที่จะไดเรียนรูเรื่องราวความเปนไปของ
ประเทศเพื่อนบานวาในตอนนี้เขาพัฒนา เปลี่ยนแปลง
ประเทศของเขาไปถึงไหนแลว เมื่อเทียบกับประเทศเรา 
เพื่อจะไดเปนการแขงขันกันภายในประเทศอาเซียน และ 
การผสานความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานในการแขงขัน 
กับระดับสากลได เพราะในการรวมตัวเปนประชาคม
อาเซียนนั้นทุกประเทศในประชาคมจะตองมีการปรับ
แนวคิด ทัศนคติ ตอประเทศเพื่อนบานอยางเปนกลาง 
เพื่อการผสานความรวมมือในการพัฒนาในเรื่องตางๆ 
ที่จะเกิดขึ้นอีกมากมายใหเกิดผลสําเร็จ 

โอกาสทางการศึกษาของเด็กเคลื่อนยาย ปญหา
ในเรื่องนี้เปนปญหาที่เกิดมานานแลว และเมื่อมีการเปด
ประเทศปญหาก็ยอมจะทวีความรุนแรกมากขึ้น เพราะ
แนนอนวาจะตองมีแรงงานจากประเทศเพื่อนบานเคลื่อน 
ยายเขามาอีกมาก เขามาแบบถูกกฎหมายก็จะประสบ
ปญหานอยลง แตถาเขามาแบบผิดกฎหมายก็จะสงผล
กระทบทางดานลบใหมีเพิ่มมากขึ้น แตในเรื่องนี้ทาง 
ดานกระทรวงศึกษาธิการก็ไดมีการจัดทํา รางระเบียบ
กระทรวงการศึกษาธิการวาดวยหลักฐาน วัน เดือน ป
เกิด ในการรับนักเรียนเขาเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 
2548 (การจัดการศึกษาแกบุคคลที่ไมมีหลักฐานทะเบียน 
ราษฎรหรือไมมีสัญชาติไทย) นับเปนการสงเสริมใหเด็ก
ไดเขารับการศึกษาขั้นพื้นฐานไดอยางเทาเทียมกัน ตาม 
อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กในสวนของหลักการหามไมให
มีการเลือกปฏิบัติ และการคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของ
เด็กเปนสําคัญ โดยไมคํานึงถึงสัญชาติ เช้ือชาติ อายุ 
เพศ ศาสนา ความคิดทางการเมือง หรือความแตกตาง
ประการอื่นใดของเด็ก 

เด็กภายในประเทศไทยไมไดรับการศึกษาอยาง
เทาเทียม เกิดมาจากสถานภาพทางสังคม เศรษฐกิจ
ภายในประเทศของไทย ที่สงผลใหเด็กไมไดรับความ
เทาเทียมในเรื่องการศึกษา ถึงจะมีการออกนโยบาย
เรียนฟรีของรัฐบาลชุดตางๆ ออกมาก็ตาม แตในความ
เปนจริง เด็กก็จะตองมีคาใชจายที่นอกเหนือจากที่รัฐ
จายใหอีกหลายอยาง ซึ่งสภาพฐานะทางครอบครัวของ
เด็กจึงเปนเหตุผลหลักในการศึกษาของเด็ก เมื่อมีการ
รวมตัวเปนประชาคมอาเซียน ก็ทําใหเกิด การแขงขัน

ในการทํางานซึ่งสงผลกระทบตอสถานสภาพทางการเงิน 
ของประเทศ และสงผลกระทบดานอื่นตอเนื่องกันเปน
ทอดๆ จนไปถึงความไมเทาเทียมทางการศึกษาของเด็ก 

2) การเคลื่อนยายขามชาติ เมื่อเปดประชาคม
อาเซียน จะมีการเคลื่อนยายแรงงานเสรี จะสงผลดีตอ
ตลาดแรงงาน การเขามาของแรงงานภายนอกประเทศ
จะชวยใหนายจางมีทางเลือกมากขึ้น จํานวนเด็กเคลื่อน 
ยาย (Children on the move) จะมีมากขึ้น การเขามา
ของเด็กเคลื่อนยาย มี 2 ทาง คือ การที่เด็กเขามากับ
ผูปกครองที่เขามาทํางาน ซึ่งเปนการเขามาแบบถูก
กฎหมาย แลวพาลูกเขามาดวย และการที่ผูปกครอง
ลักลอบเขามา หรือเปนการเขามาแบบผิดกฎหมาย 
แลวมามีลูกเกิดขึ้นภายในประเทศไทย เด็กตางดาวที่
เกิดในประเทศไทย ตามกฎหมายของไทยกําหนดไว
ชัดเจนวาเด็กทุกคนที่เกิดในประเทศไทยมีสิทธิที่จะไดรับ 
การจดทะเบียนเกิดและไดรับการจดทะเบียนเกิดและไดรับ 
สูติบัตร แมวาพอแมของเขาจะไมใชคนไทยหรือไมมี
สถานะทางกฎหมายที่ถูกตองก็ตาม การไมมีสูติบัตร
อาจทําใหเด็กไมไดรับสิทธิตางๆ ที่พึงจะไดรับ โดยเฉพาะ 
มีเปนอุปสรรคในการไดรับสวัสดิการสังคมจากรัฐ และ
ยังเปนอุปสรรคในการประกอบอาชีพ และอาจตกเปน
เหยื่อของการถูกละเมิดสิทธิในดานการแสวงหาผลประโยชน 
ทางดานตางๆ การคามนุษย และยากตอการขอความ-
เปนธรรมในการดําเนินคดี 

อาชญากรรมขามชาติจะมีแนวโนมสูงขึ้น เนื่องจาก 
ประเทศไทยเปนประเทศที่ไดรับผลกระทบทั้งทางตรง
และทางออมจากปญหาอาชญากรรมขามชาติ และเปน
ประเทศที่เปดเสรีในการเดินทางเขาออก ประเทศไทย
จึงใหความสําคัญ ในการตอตานอาชญากรรมขามชาติ 
ดวยการผลักดันในระดับนโยบายในการประชุมสุดยอด
อาเซียน ในเรื่องสนธิสัญญาวาดวยความชวยเหลือ ซึ่ง
กันและกันในเรื่องอาญาของภูมิภาคอาเซียน เพราะเมื่อ
ผูกระทําผิดเดินทางขามพนประเทศที่ตนทําผิดไวไดแลว 
กระบวนการยุติธรรมของประเทศตนทางก็ไมสามารถ
ดําเนินคดีกับผูกระทําผิดตอได จนกวาผูกระทําผิดจะกอ
คดีซ้ํา หรือเดินทางกลับเขามาภายในประเทศอีกครั้ง 
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ปญหาการคาเด็ก การที่แรงงานเด็กจากประเทศ
เพื่อนบานเดินทางเขามาแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่
ดีกวา โดยการเขามาแบบผิดกฎหมาย ทําใหเด็กตกเปน 
เหยื่อของกระบวนการการคามนุษย โดยเฉพาะธุรกิจ
ทางเพศ ประเทศไทยมีการประกาศใชพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ.2551 เปน
มาตรการสําคัญในการแกไขปญหา อีกทั้งยังมีการจัดทํา
มาตรการระดับประเทศ และมีการตั้งกลไกบูรณาการ
การทํางานระหวางองคกร ทั้งภายในประเทศและ
ระหวางประเทศ 

พอแมไทยจะหลั่งไหลไปทํางานนอกถิ่นฐานหรือ
ขามชาติมากขึ้น ทําใหเด็กถูกทอดทิ้งและเลี้ยงดูโดยมิชอบ 
มากยิ่งขึ้น เมื่อมีแรงงานจากประเทศเพื่อนบานเขามา
ทํางานภายในประเทศมากขึ้น คนไทยจึงมีขอเปรียบเทียบ 
ในการทํางานไมวาจะเปนในเรื่องคุณสมบัติ อีกทั้งคนไทย 
ก็มีความคิดตองการแสวงหาโอกาสที่ดีขึ้นใหกับตัวเอง 
พอแม จึงเลือกที่จะฝากลูกไวกับปู ยา ตา ยาย แลวตน
ก็ไปทํางานตางประเทศ การที่เด็กตองอยูในความดูแล
ของ ปู ยา ตา ยาย สงผลใหเกิดชองวางระหวางวัย และ
เกิดปญหาสังคมขึ้น 

3) การใชสื่อ การขยายตัวของสื่อในการเขาถึง
ประชาชน สงผลตอเด็กไมวาจะเปน ทางดานคานิยม 
สุขภาพรางกาย จิตใจ ไปจนถึงอันตรายที่มาจากสังคม
ออนไลน ไมวาจะเปนการถูกลอลวงจากมิจฉาชีพที่แอบ
แฝงมาในวงสนทนา และเว็บไซตที่เต็มไปดวยเรื่องลามก 
ความรุนแรงตางๆ ที่ยากตอการควบคุมตรวจสอบได 
ผูปกครองจึงมีหนาที่ตองคอยดูแลสอดสองและใหความรู 
กับเด็กในเรื่องการใชอินเทอรเน็ต ภาครัฐก็มีหนาที่ตอง
คอยติดตามพฤติกรรม วางมาตรการในการปองกัน 
ปราบปราม อาชญากรทางเทคโนโลยี และใหความรูกับ
เด็กในเรื่องการใชสื่ออยางรูเทาทัน ประเทศไทยไดมี
การรางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุ 
พฤติกรรมอันตราย ขึ้นเพื่อใชเปนขอบังคับ เปนแนวทาง 
ในการดําเนินการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น และทางภาครัฐ
ก็ไดมีมาตรการในการจํากัดชวงอายุในการเสพสื่อตางๆ 
และไดจัดใหมีโครงการในการประกวดการผลิตสื่อเพื่อ
เด็กมากขึ้น แตการที่จะแกไขปญหาไดอยางยั่งยืนนั้น

จะตองเริ่มจากการเสริมสรางทัศนคติแนวความคิดใหม
ใหประชาชนเกิดความตระหนักในสิทธิที่ตนเองควรจะ
ไดรับ และจะตองไมละเมิดสิทธิของผูอื่นดวย แมวาผูอื่น
นั้นจะเปนเด็กก็ตาม ดังนั้นเมื่อมีการเปดเปนประชาคม
อาเซียนที่จะทําใหการติดตอสื่อสาร การเดินทางเปนไป
อยางเสรี ซึ่งจะทําใหการเดินทางเขา-ออกระหวางประเทศ 
ของอาชญากรเปนไปไดงายขึ้น ประเทศไทยจึงจะตอง
เตรียมความพรอมทั้งทางหนวยงานภาครัฐบาล หนวยงาน 
ที่เปนภาคี ภาคประชาชน และที่สําคัญคือตัวเด็กเอง ให
พรอมรับมือกับผูแสวงหาผลประโยชนกับเด็กผานทาง
สื่อในรูปแบบตางๆ 

4) การชุมนุมทางการเมือง ทําใหเด็กไทยซึมซับ 
ความรุนแรง และนําไปเปนตัวอยางในการดําเนินชีวิต 
ผลกระทบทางดานจิตใจของเด็กที่ไปมีสวนรวมในการ
ชุมนุม แลวถูกเพื่อน ผูใหญ กลุมหนึ่ง ตําหนิ ตอตาน 
ไมคบคาสมาคมดวย ปญหาเด็กถูกลูกหลง ปญหาเด็ก
หาย ปญหาเด็กถูกลวงละเมิดทางเพศ ผูปกครองและ
สมาชิกภายในครอบครัว ซึ่งเปนสวนที่สําคัญที่สุดที่จะ
ชวยแนะนําเด็ก วาสิ่งที่สื่อไดนําเสนอ และการแสดงออก 
ทางการเมืองเหลานั้น ถาหากเด็กทําตามแลวจะไดรับ
ผลกระทบตามมาอยางไร เปนการสงเสริมใหเด็กไดคิด 
วิเคราะหและตัดสินใจไดดวยตนเอง วาสิ่งที่ตนกําลังเสพ 
อยูนั้น หากตนเองไดทําตาม ผลที่ตามมาภายหลังที่ตน
จะไดรับนั้น ตนจะสามารถรับไดมากนอยเพียงใด และ
จะสามารถแกไขสถานการณปญหาที่ตามมาอยางไร ที่
สําคัญผูปกครองควรใชความคิด ประสบการณทางการเมือง 
ของตนในการคิดปองกันเพื่อเปนการคุมครองสิทธิให
บุตรหลานของตนเอง 

จากผลการศึกษาเรื่อง การศึกษากลไกมาตรการ
ในการสงเสริมและคุมครองสิทธิเด็กภายใตกรอบประชาคม 
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ผูวิจัยขอเสนอขอเสนอแนะ 
เชิงนโยบายตอการสงเสริมและคุมครองสิทธิเด็กใน
ประเทศไทย ดังนี้ 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย กฎหมาย กลไก และ
มาตรการ 

สงเสริมบทบาทภาคีเครือขายในการเขามามี
สวนรวมในการจัดมาตรการแกไขปญหาที่มีอยูในปจจุบัน 
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และหาแนวทางในการรับมือกับปญหาที่มีแนวโนมวาจะ
เกิดขึ้นอีกภายหลังจากการเปดประชาคมอาเซียน ในป 
พ.ศ.2558 เพราะการสงเสริมและคุมครองสิทธิเด็กเปน
หนาที่ของทุกภาคสวนในสังคม ไมวาจะเปนหนวยงาน
ภาครัฐ องคกรภาคเอกชน ชุมชน หรือครอบครัว จึงควร 
มีมาตรการสงเสริมใหทุกภาคสวนตระหนัก และเพิ่ม
บทบาทของตัวเองในเรื่องนี้ มาตรการที่อาจทํา การ
สนับสนุนใหมีอาสาสมัครภายในชุมชนมีบทบาทตอการ
สงเสริมและคุมครองเด็กในพื้นที่ และสงเสริมใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีฝายงานดานการคุมครองเด็ก
โดยเฉพาะ 

ปรับปรุงการปฏิบัติตอเด็กที่กระทําผิดอยาง
เหมาะสม รัฐควรออกมาตรการในการปฏิบัติตอเด็กอยาง 
เหมาะสมตามพฤติกรรมการกระทําผิด จะตองจัดใหมี
ระบบการจําแนกความผิด พฤติกรรมอาชญากร เพราะ
หากเด็กไมไดรับการปฏิบัติที่เหมาะสมแลว เด็กที่กระทํา 
ผิดจะไมมีความเกรงกลัวตอโทษที่จะไดรับ และยังคงมี
การกระทําผิดเรื่อยๆ อยางตอเนื่อง ซึ่งอาจพัฒนาจน
กลายเปนอาชญากรรายสําคัญตอไป 

สงเสริมใหภาครัฐ มีการผสานงานทางดาน
กฎหมายกับประเทศในกลุมอาเซียน เพื่อการจัดทํา
แผนการดําเนินการใหมีความสอดผสานกัน เนื่องจาก
การที่กฎหมายของแตละประเทศมีการบังคับใชที่
แตกตางกัน บางประเทศก็มีความเขมงวดมาก บาง
ประเทศก็ไมเขมงวด สงผลใหการดําเนินคดีบางคดี
เปนไปอยางลาชา ควรมีการผสานงานกันจัดทําฐานขอมูล 
ในรูปแบบ online ที่มีความเปนปจจุบันและสามารถ
เช่ือมตอกันไดทั้งหมดทั่วโลก เพื่อการตรวจสอบคน 
เขา - ออก ภายใน - ภายนอก ประเทศอยางเขมงวด 

ภาครัฐ ควรสนับสนุนงบประมาณที่เหมาะสมใน
การจัดทําสื่อประชาสัมพันธใหแตละกระทรวง เพื่อให
เด็กทุกคนภายในประเทศไทย ไดทราบถึงสิทธิที่ตนพึง
จะไดรับวามีสิทธิทางดานใดบาง นอกจากการจัดทําสื่อ
ที่เปนภาษาไทย และภาษาอังกฤษแลว ควรที่จะตองมี
การพัฒนาในการจัดทําสื่อใหครบทุกภาษาในภูมิภาค
อาเซียน 

ดานการศึกษา ควรใหภาคีเครอืขาย ภาคประชา- 
สังคมทั้งภายในประเทศ และภายนอกประเทศ เขามา
จัดหลักสูตรการศึกษารวมกับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให 
การจัดหลักสูตรการศึกษาเปนไปอยางมีคุณภาพและ
สอดคลองกับความตองการของผูเรียน รวมทั้งจะตอง
เพิ่มโอกาสทางการศึกษาของเด็กที่ยากจนหรือดอยโอกาส 
ดวยมาตรฐานที่หลากหลาย เพิ่มหลักสูตรการศึกษาทาง 
เลือกภาษาอาเซียน เพื่อเปนทางเลือกของเด็ก และการ
จัดมาตรการการศึกษาอยางเทาเทียมใหกับเด็กตางดาว
ที่เขามาอาศัยอยูในประเทศไทย 

สงเสริมสถาบันครอบครัว โดยการสงเสริมให
ผูปกครองพัฒนาความรู ปรับทัศนคติในการเลี้ยงดูเด็ก
อยางเหมาะสม มีคุณธรรม จริยธรรม รูจักการคิดอยาง
มีเหตุมีผล เคารพสิทธิของผูอื่น มีความพอเพียง รูจัก
การเอาตัวรอดในการดําเนินชีวิตไดอยางปลอดภัย ที่
สําคัญจะตองใหปลูกฝงใหเด็กมีทัศนคติที่ดีตอประเทศ
เพื่อนบาน  

ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน 
ที่เก่ียวของ ควรมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
ตามมาตรการที่ไดตกลงกันอยางตอเนื่องเปนระยะ โดย
รายงานผลการประเมินอยางนอยปละครั้งในรายงานเด็ก 
ของทุกป เพื่อจะไดทราบถึงผลการดําเนินงานของแตละ
หนวยงานเพื่อนําผลที่ไดมารวมกันกําหนดมาตรการ
แกไข พัฒนา และรับมือ กับปญหาที่เกิดขึ้น 
 
สรุปและวิจารณผล 

ประเด็นที่หนึ่ง การศึกษากลไกและมาตรการของ 
การสงเสริม และคุมครองสิทธิเด็กภายใตกรอบประชาคม- 
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ประเทศไทย และทุกประเทศ 
ใน ASEAN ไดมีการรับเอา หลักการของอนุสัญญาวาดวย 
สิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child: CRC) 
ไวปรับใชภายในประเทศแลว ประเทศไทยไดเขารวม 
ลงนามรับรองอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก และไดนําหลักการ 
ของอนุสัญญาดังกลาวมาบัญญัติเปนกฎหมายเพื่อบังคับ 
ใชภายในประเทศ เพื่อเปนการแสดงใหชาติมหาอํานาจ
เห็นวาประเทศไทยไดรับเอาแนวคิดที่เปนสากลเขามา
ปรับเปลี่ยน และพัฒนากฎหมาย วิธีคิด กรอบแนวทาง
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ในการดําเนินงานดานเด็กอยางจริงจัง ซึ่งหลักการสําคัญ 
ของอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก คือ “หลักการไมเลือก
ปฏิบัติ และการคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของเด็กเปนสําคัญ 
โดยไมจํากัดสัญชาติ เช้ือชาติ อายุ เพศ ศาสนา ความคิด 
ทางการเมือง หรือความแตกตางประการอื่นใดของเด็ก” 
เนื้อหาของสิทธิตามอนุสัญญาไมใชเปนเพียงกฎหมายที่
มุงตอการคุมครองสิทธิของเด็กเพียงอยางเดียว แตเปน
กฎหมายที่มุงใหเด็กไดรับการพัฒนาตั้งแตเกิด ซึ่งหลักการ 
เหลานี้มีความสําคัญตอการนําไปปรับใชใหเกิดผลในทาง 
ปฏิบัติไดกับทุกประเทศ ซึ่งจะเปนการชวยเสริมสราง
มาตรการทางกฎหมายของการคุมครองสิทธิเด็กใหดําเนิน 
ไปไดอยางมีประสิทธิภาพ สาระของแผนงานการจัดตั้ง
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC Blueprint) 
พบวา เปาหมายของการจัดตั้งประชาคม-สังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน มีความมุงหวังประการหนึ่งใหเกิด
การเคารพเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ความเทาเทียมทางเพศ 
และการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนประกอบกับ
ความยุติธรรมทางสังคม ซึ่งในการศึกษาเรื่องกลไก
มาตรการในการสงเสริมและคุมครองสิทธิเด็กไดทํา 
การศึกษาในสวนของ เรื่องความยุติธรรมและสิทธิ (Social 
Justice and Rights) ซึ่งตาม ASCC Blueprint ไดกลาวถึง 
ความยุติธรรมและสิทธิไววา “อาเซียนมีพันธกรณีใน
การสงเสริมความยุติธรรม โดยใหสิทธิสะทอนอยูใน
นโยบายและทุกวิถีชีวิตของประชาชน โดยเนนการ
ปกปองผลประโยชนสิทธิ รวมทั้งสงเสริมสิทธิ สวัสดิการ 
โอกาสอยางเทาเทียม และยกระดับคุณภาพชีวิต มาตรฐาน 
การดํารงชีวิต สําหรับกลุมคนดอยโอกาสและกลุมคนที่
ออนแอ สตรี เยาวชน ผูสูงอายุ คนพิการ และแรงงาน
โยกยายถิ่นฐาน”  

จากผลการศึกษาพบวา “การศึกษากลไกและ
มาตรการในการสงเสริมและคุมครองสิทธิเด็กในประเทศ 
ไทยภายใตกรอบประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน” 
มีหนวยงานราชการที่มีสวนเก่ียวของในความรับผิดชอบ 
ในเรื่องการสงเสริมและคุมครองสิทธิเด็กอยูหลายหนวยงาน 
ซึ่งในแตละหนวยตางก็มีอํานาจหนาที่  พันธกิจ ที่
แตกตางกัน ดังนั้น เมื่อมีการออกแผนยุทธศาสตรระดับ 
ประเทศออกมา ก็จะมีประเด็นยุทธศาสตรออกมามากมาย 

หากหนวยงานใดที่มีอํานาจหนาที่ครอบคลุมในยุทธศาสตร 
นั้น ก็จะตองนําไปปฏิบัติ ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ไดทํา
การเลือกเก็บขอมูล หนวยงานภาครัฐจํานวน 4 หนวยงาน 
ไดแก กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
ไดรับมอบหมายใหเปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อน
การเปนประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ในเรื่อง
ยุติธรรมและสิทธิ รวมกับกระทรวงยุติธรรม กระทรวง-
ศึกษาธิการ ที่มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบในการสงเสริม
ใหเด็กไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง และสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ ที่มีอํานาจหนาที่ในการคุมครองประชาชนภายใน 
ประเทศไทยใหไดรับความปลอดภัย 

ประเด็นที่สอง ศึกษาผลกระทบที่เปนไปไดของ
ประชาคมอาเซียน ที่มีตอการคุมครองสิทธิเด็ก สามารถ
สรุปสาเหตุของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปนประชาคม- 
อาเซียนได 4 สาเหตุหลักๆ คือ สาเหตุจากการศึกษา 
ประกอบดวย ปญหาการสื่อสารดวยภาษาที่สามารถ
ใชไดในประชาคม ภาษาอังกฤษ/ภาษาอาเซียน ปญหา
เรื่องรูเขารูเรา ปรับความเขาใจ ปรับทัศนคติ เพื่อลดขอ
ขัดแยง ปญหาโอกาสทางการศึกษาของเด็กเคลื่อนยาย 
และปญหาเด็กภายในประเทศไทยไมไดรับการศึกษา
อยางเทาเทียม สาเหตุจากการเคลื่อนยายขามชาติ 
ประกอบดวย ปญหาจํานวนเด็กเคลื่อนยาย (Children 
on the move) จะมีมากขึ้น ปญหาอาชญากรรมขามชาติ
จะมีแนวโนมสูงขึ้น ปญหาการคาเด็ก และปญหาพอแม
ไทยจะหลั่งไหลไปทํางานนอกถิ่นฐานหรือขามชาติมาก
ขึ้น ทําใหเด็กถูกทอดทิ้งและเลี้ยงดูโดยมิชอบมากยิ่งขึ้น 
สาเหตุจากการใชสื่อ และสาเหตุเรื่องการชุมนุมทาง
การเมือง  

ประเด็นที่สาม ผลจากการวิเคราะหขอมูลจาก
การศึกษาเอกสาร ขอกฎหมาย และการเก็บขอมูลจาก
การสัมภาษณเชิงลึก จึงขอเสนอขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ตอการสงเสริมและคุมครองสิทธิเด็กภายในประเทศไทย
ที่สําคัญ ดังนี้ 1) สงเสริมบทบาทภาคีเครือขายในการ
เขามามีสวนรวมในการจัดมาตรการแกไขปญหาที่มีอยู
ในปจจุบัน และหาแนวทางในการรับมือกับปญหาที่มี
แนวโนมวาจะเกิดขึ้นอีกภายหลังจากการเปดประชาคม-
อาเซียน ในป พ.ศ.2558 2) ปรับปรุงการปฏิบัติตอเด็ก
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ที่กระทําผิดอยางเหมาะสม 3) มีการผสานงานทางดาน
กฎหมายกับประเทศในกลุมอาเซียน เพื่อการจัดทํา
แผนการดําเนินการใหมีความสอดผสานกัน 4) ภาครัฐ 
ควรสนับสนุนงบประมาณที่เหมาะสมในการจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธใหแตละกระทรวง 5) ดานการศึกษา ควร
ใหภาคีเครือขาย ภาคประชาสังคมทั้งภายในประเทศ 
และภายนอกประเทศ เขามาจัดหลักสูตรการศึกษา
รวมกับกระทรวงศึกษาธิการ 6) สงเสริมสถาบันครอบครัว 
โดยการสงเสริมใหผูปกครองพัฒนาความรู ปรับทัศนคติ
ในการเลี้ยงดูเด็กอยางเหมาะสม และ 7) ติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานที่เก่ียวของ 

การศึกษากลไกและมาตรการในการสงเสริมและ
คุมครองสิทธิเด็กภายใตกรอบประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน ในสวนของประเทศไทย เรื่องการ
สงเสริมและคุมครองสิทธิเด็ก ไดมีการเตรียมการ จัดทํา
แนวทางการดําเนินการ มาในระดับหนึ่งแลว และไดมี
การแกไข ปรับปรุง  อยูตลอดเวลา เพื่อใหทันตอ
สถานการณโลกปจจุบันที่มีลักษณะเปนพลวัตร หาก
พิจารณาจากกรอบยุทธศาสตร  นโยบาย และขอ
กฎหมายตางๆ ที่เก่ียวของกับการทํางานดานสิทธิเด็ก 
จะเห็นไดวา ประเทศไทยมีกลไกตางๆ ที่คอนขาง
ครอบคลุมอยูแลว แมวายังไมมีการเขาสูการเปน
ประชาคมอาเซียนประเทศไทยก็จะยังคงทํางาน
ทางดานการสงเสริมและคุมครองสิทธิเด็กกันไดอยางมี
ประสิทธิภาพและตอเนื่อง อยางไรก็ตามแมวาจะมีการ
แกไขผลและตรากฎหมายที่คุมครองสิทธิเด็กขึ้นใหม
หลายฉบับแลวก็ตาม ประเทศไทยยังคงประสบปญหา
สําคัญในการบังคับใชกฎหมายใหเปนผลอยางจริงจัง 
ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ อิงอร (2541) ที่กลาววา 
แมอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กนี้ไดมีเนือ้หาและโครงสราง
ประกอบกับกลไกทางกฎหมายที่เอื้อประโยชนตอการ
คุมครองสิทธิเด็กเปนอยางยิ่ง แตจําเปนตองมีบุคลากร
ที่มีความตั้งใจและมุงมั่นที่จะนําเอาอนุสัญญาดังกลาวไป 
บังคับใชใหเกิดประสิทธิผลตามเจตนารมณของอนุสัญญา 
จึงจะทําใหบรรดาเด็กๆไดรับการคุมครองสิทธิอยาง
แทจริง อีกทั้งประเทศไทยยังไมมีกลไกของรัฐบาลที่มี
อํานาจหนาที่ในการติดตามประเมินผลอยางจริงจัง และ

ไมมีมาตรการลงโทษแกหนวยงานที่ละเลยไมดําเนินการ 
สงผลใหแผนที่กําหนดขึ้นมาขาดการนําไปปฏิบัติอยาง
จริงจังโดยหนวยงานตางๆ ดังนั้นรัฐบาลจะตองแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้นโดยการจัดตั้งหนวยงานหนึ่งขึ้นเพื่อเปน
สถานที่ในการรวบรวมเอาคณะผูทํางานที่เก่ียวของใน
เรื่องการสงเสริมและคุมครองสิทธิเด็กในทุกๆ ดานมาไว
ในหนวยนี้ เมื่อมีเหตุรายเกิดขึ้นหนึ่งเหตุจะไดมีผูทํางาน 
ในทุกๆ ดานมารวมกันคิดตัดสินใจในการดําเนินการ
แกไขเหตุนั้นไดอยางทันทวงที 

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ไมวาจะเปนในทางบวก 
หรือทางลบ เกิดขึ้นมาจากการที่ประเทศไทยจะเขาสู
การเปนประชาคมอาเซียน ทําใหประเทศไทยจะตอง
เตรียมการดําเนินการเพื่อที่จะรับมือกับปญหาที่จะ
เกิดขึ้นภายหลังจาการเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน 
ซึ่งการดําเนินการก็ตองเกิดมาจากการเก็บขอมูลในเรื่อง
ปญหาที่เกิดขึ้นในตอนนี้ ซึ่งหลักๆ ปญหาการไมเทา
เทียมกันในการศึกษา ซึ่งในประเด็นนี้จากผลการศึกษา
ไดมีความสอดคลองกับนโยบายของรัฐทีส่ํานักเลขาธิการ 
สภาการศึกษา ไดเสนอใหขยายโอกาสทางการศึกษาไป
ใหเด็กไรสัญชาติ และเด็กตางดาว ทุกคนที่อาศัยอยูใน
ประเทศไทยตองสามารถเขารับการศึกษา แตความเปน
จริงที่เกิดขึ้นก็ยังคงมีปญหาวาเมื่อเด็กเขาไปเรียนใน
โรง เรี ยนร วม กัน กับเ ด็กไทย ก็ เ กิดเหตุการณที่
ผูปกครองเด็กไทยหามไมใหลูกไปยุงเก่ียวกับเด็ก 
ตางดาว และการที่ครูใหการดูแลเด็กไมเทาเทียมกัน 
พฤติกรรมนี้เปนปญหาหลักที่จะตองใหการแกไขในเรื่อง
การปรับทัศนคติของผูใหญภายในประเทศไทยตอคน
ตางดาว เพราะเมื่อผูใหญมีทัศนคติที่ดี เห็นเด็กทุกชาติ 
ศาสนา วามีความเทาเทียมกันแลว ก็จะสามารถไปสั่ง
สอนลูกหลานใหมีทัศนคติที่ดีตามไปดวย ปญหาการ
เคลื่อนยายขามชาติก็เปนปญหาใหญอีกปญหาหนึ่งซึ่ง
จะเขาสูพฤติกรรมดานความรุนแรง มีรายงานในเรื่อง
การใชความรุนแรงการลวงละเมิดตอเด็กเพิ่มมากขึ้น 
ซึ่งปญหานี้รัฐไดมีการปรับปรุงแกไขกฎหมาย ไมวาจะ
เปน พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 และ
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย 
พ.ศ. 2551 และไดตั้งกองบังคับการปราบปรามการ
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กระทําผิดตอเด็ก เยาวชนและสตรี สํานักงานตํารวจ
แหงชาติมีความเช่ียวชาญเฉพาะดานในการสืบสวนและ
ดําเนินการตอปญหาการใชความรุนแรงตอผูหญิงและ
เด็ก แตหนวยงานนี้ก็มีเพียงหนวยใหญหนวยเดียวใน 
กรุงเทพมหานคร แมวาจะมีคําสั่งใหจัดตั้งในทุกพื้นที่ทั่ว
ประเทศแลวก็ตาม แตในแตละพื้นที่ก็มีตํารวจผูเช่ียวชาญ 
อยูเพียงไม ก่ีคนซึ่งไมเพียงพอเมื่อมีคดีเกิดขึ้น และ
ปญหาที่เด็กไดรับผลกระทบจากการใชสื่อ การเขาสูยุค
เทคโนโลยีไรพรมแดน ระบบการเรียนการสอนเนนให
เด็กเปนศูนยกลางในการศึกษา ซึ่งสื่อก็เปนทางเลือกที่
สําคัญในการที่เด็กจะนํามาเปนตัวอยางในการดําเนิน
ชีวิต เพราะคิดวาเปนประโยชนและมีการปรับปรุงใหทัน
ตอเหตุการณอยูตลอดเวลา ตองการที่จะรูอะไรก็สามารถ 
สืบคนไดเลย จึงทําใหเด็กคิดวาเปนสิ่งที่นาเช่ือถือมาก
ที่สุดในตอนนี้  แตในทางกลับกันผูใหญก็ลืมคิดไปวา
ผลเสียที่มาจากสื่อนั้นก็มีความรายแรงเทาๆ กันกับ
คุณประโยชนของมัน ไมวาจะเปนการโฆษณาชวนเช่ือ 
อาชญากรที่แอบแฝงมาเพื่อหวังผลประโยชนในทางการ
ลอลวงจากลูกหลานของทานมากมาย ซึ่งทางภาครัฐก็
ไดจัดตั้งหนวยงานตางๆ ขึ้นมาเพื่อปราบปราม แตก็ยัง
ไมสามารถดูแลติดตามไดอยางทั่วถึง  

ขอเสนอเชิงนโยบายดานการสงเสริมและคุมครอง 
สิทธิเด็ก ภายใตกรอบประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียนไดมาจากการวิเคราะหขอมูลทั้งจากทางเอกสาร 
และการเก็บขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก ไดแก การ
สงเสริมบทบาทภาคีเครือขายใหเขามามีสวนรวมในการ
จัดมาตรการแกไขปญหาที่มีอยูในปจจุบัน และหาแนวทาง 
ในการรับมือกับปญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เนื่องจาก
งานเรื่องการสงเสริมและคุมครองสิทธิเด็กเปนงานที่มี
ความครอบคลุมหลายหนวยงาน หลายสถาบัน ซึ่งแตละ
ที่ก็มีจุดประสงคในการเขามาใหการชวยเหลือในเนื้องาน
ที่มีความแตกตางกัน แตจุดประสงคหลักเดียวกันคือ
การชวยเหลือเด็กทุกคนใหไดรับสิทธิตรงตามอนุสัญญา
วาดวยสิทธิเด็ก ซึ่งการที่จะดําเนินงานในการแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้นใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพนั้น จึง
จะตองใชความรวมมือกันจากทุกภาคสวน ซึ่งในตอนนี้ 
หนวยงานตางๆ ภายในประเทศไทยก็ไดมีการผสาน

งานกันเปนภาคีเครือขายแลว แตในการปฏิบัติงานก็ยัง
มีบางหนวยงานที่เปนหลักสําคัญยังไมไดเขามาใหความ
รวมมืออยางเต็มที่ จึงตองขอความรวมมือในการเขา
รวมเพื่อการแกไขปญหา และวางแนวทางในการรับมือ
กับปญหาที่มีแนวโนมวาจะเกิดขึ้นภายหลังจากการเขา
สูการเปนประชาคมอาเซียน แตละหนวยงานเองก็ตอง
ใหความสําคัญในการพัฒนางานในสวนของที่หนวยงาน
ของตนไดรับมอบหมายใหเทาทันกับปญหาที่เกิดขึ้นอยู
สม่ําเสมอ ใหงบประมาณในการออกศึกษางานจาก
ประเทศที่เปนตัวอยางและนําเอาตัวอยางงานที่เปน
สากลจากภายนอกประเทศเขามาปรับใชภายในประเทศ 
และประเทศไทยยังขาดการทําการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอยางตอเนื่องจึงทําใหไมมีขอมูลที่จะนําไปใช
ในการวางแผนงาน จัดทํามาตรการตางๆ ฉะนั้นในการ
ดําเนินงานทกุงานควรจะตองมีการติดตามและประเมินผล 
การดําเนินงานอยางตอเนื่องเปนระยะ โดยจะตองมีการ
รายงานผลใหหนวยงาน และประชาชนทั่วไปไดทราบ
ถึงผลการดําเนินงานดวย เพื่อจะไดนําผลที่ไดมารวมกัน 
กําหนดมาตรการแกไข พัฒนา และรับมือ กับปญหาที่
เกิดขึ้นตอไป สอดคลองกับ จํานรรจ (2534) ที่กลาววา 
การเสนอเนื้อหาดานสิทธิเด็กในหนังสือพิมพนั้น มักจะ
มีการเสนอชวงที่มีเหตุการณความเคลื่อนไหวที่เก่ียวกับ
สิทธิและสวัสดิภาพความปลอดภัยของเด็กเทานั้น แต
ในเวลาเดียวกันหนวยงานพัฒนาเด็กมีความคาดหวังวา
หนังสือจะมีบทบาทในการนําเสนอเนื้อหาดานสิทธิเด็ก
อยางมีปริมาณมากกวาที่เปนอยู และมีความตอเนื่อง
มากกวานี้ เพื่อใหประชาชนไดรับรูขอมูลที่เกิดขึ้นจริง 
และไดเกิดความตระหนักกับปญหาที่เกิดขึ้นและนําไป
เปนสวนหนึ่งในการรับมือกับปญหาที่เกิดขึ้นกับเด็ก 
ดังนั้น ขอเสนอแนะทั้งหมดจึงเปนแนวทางในการปฏิบัติ
ที่ผูเขียนเสนอใหหนวยงานภาครัฐที่มีสวนเก่ียวของใน
การจัดการเรื่องนี้นําไปปรับใชในหนวยงานของตน โดยมี
ความคาดหวังวาขอเสนอแนะเหลานี้จะชวยบรรเทาปญหา 
ที่เกิดขึ้นได และเพื่อเปนการเตรียมความพรอมของ
ประเทศไทยเมื่อเขาสูการเปนประชาคมอาเซียนใน
อนาคตอันใกลนี้ 
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การเขาสูการเปนประชาคมอาเซียนในอนาคต
อันใกลนั้น ผูเขียนเห็นวานอกจากการที่ภายในประเทศ
จะตองวางกลไก มาตรการ ใหพรอมใหกับคนภายใน 
ประเทศและรับมือกับปญหาที่จะเกิดขึ้นจากคนภายนอก 
ประเทศที่จะหลั่งไหลเขามาแลว ปญหาที่สําคัญระหวาง
ประเทศอาเซียน ในเรื่องทัศนคติที่เก่ียวกับเรื่องการ
สงเสริมและคุมสิทธิเด็ก ของแตละประเทศสมาชิกใน
อาเซียนมีความแตกตางกันออกไปแมวาทุกประเทศจะ
รับเอาอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กเขามาปรับใชภายใน 
ประเทศแลวก็ตาม สอดคลองกับที่นริสา (2544) ได
กลาววา กลไกของอาเซียนยังขาดความชัดเจนและ
รูปแบบที่แนนอน กลไกที่มีอยูยังไมมีความเหมาะสม 
และไมมีเพียงพอ ทั้งนี้ก็เพราะความคิดเห็นหรือทรรศนะ 
เก่ียวกับสิทธิมนุษยชนที่แตกตางกันออกไป ของประเทศ 
สมาชิกในอาเซียน ซึ่งทําใหเปนอุปสรรคตอการจัดตั้ง
กลไกการคุมครองสิทธิมนุษยชนในอาเซียนเปนอยาง
มาก การเขาสูเปนประชาคมอาเซียนจะตองมีการทํา
ขอตกลงที่เปนกลางที่ทุกประเทศใหการยอมรับและ
สามารถนําไปเปนขอปฏิบัติที่เปนอันเดียวกันอยางเรงดวน 
เพื่อไมใหเกิดผลกระทบกับประเทศปลายทางทุกประเทศ 
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ผลการเรียนรูในการใชอุปกรณการทดลองทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 5 
The Learning Outcome in Using Science Laboratory Equipment of 5th Grade 
Students  
 
 
 
นํ้าฝน คูเจริญไพศาล1 สิริรัตน ภูจาพล2 เบญญาดา สุทธิบุตร2  
และพลอยไพลิน นาโพธิ์ตอง2 

 
บทคดัย่อ 

 
 การวิจัยนี้มี วัตถุประสงคเพื่อสรางคูมือการใชอุปกรณการทดลองทางวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 และประเมินคุณภาพโดยผูเช่ียวชาญ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนและ
หลังเรียนโดยใชคูมือการใชอุปกรณการทดลองทางวิทยาศาสตรฯ และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอคูมือการ
ใชอุปกรณการทดลองทางวิทยาศาสตรฯ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ของโรงเรียน
ดวงกมล จังหวัดปทุมธานี จํานวน 1 หองเรียน มีนักเรียนจํานวน 39 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก  
1) คูมือการใชอุปกรณการทดลองทางวิทยาศาสตรฯ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการใชอุปกรณการ
ทดลองทางวิทยาศาสตรฯ และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอคูมือการใชอุปกรณการทดลองทาง
วิทยาศาสตรฯ การวิจัยนี้ใชแบบแผนการวิจัยกลุมเดียวที่มีการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน (One Group Pretest-
Posttest Design) ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 1) ผลการประเมินคุณภาพคูมือการใชอุปกรณการทดลองทางวิทยาศาสตรฯ 
โดยผูเช่ียวชาญ มีคุณภาพในระดับมากที่สุด ( = 4.56, S.D. = 0.53) 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการ
ทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียนโดยแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 3) ผลการประเมินความพึง
พอใจของนักเรียนที่มีตอคูมือฯ อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด ( = 4.58, S.D. = 0.64)  

 
คาํสาํคญั : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การใชอุปกรณวิทยาศาสตร การทดลองทางวิทยาศาสตร 
 

ABSTRACT 
 

 The purposes of this study were to develop the science laboratory handbook for 5th-grade students. 
Moreover, the student was done to assess the quality of the handbook by experts to compare students’ 
learning achievement about science laboratory equipment both before and after learning with the science 
laboratory handbook. Furthermore, to study the students’ satisfaction toward the science laboratory 
handbook. The sample group of this study was one classroom of 5th-grade students, consisting of 39 
                                                        
1 รองศาสตราจารย ดร. ภาควิชาวิทยาศาสตรทั่วไป คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2 ระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 4 หลักสูตร กศ.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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students, in Duangkamol School, Pathumthani province. The research tools consisted of: 1) the science 
laboratory handbook, 2) the learning achievement test in the science laboratory and 3) the students’ 
satisfaction questionnaire toward the science laboratory handbook. The research design of One Group 
Pretest-Posttest Design was used in this study. The result indicated that: 1) the quality of the science 
laboratory handbook assessed by the experts were at a level of very good ( = 4.56, S.D. = 0.53) 2) the 
mean scores of learning achievement of posttest were higher than those of pre-test at the statistically 
significant 0.05 level. 3) the students’ satisfaction toward the science laboratory handbook was at a very good 
level of satisfaction. ( = 4.58, S.D. = 0.64). 
 
Keywords : learning achievement, science laboratory, using science equipment 
 
บทนํา 

สิ่งสําคัญอยางยิ่งในปจจุบันของการจัดการเรียน
การสอนวิทยาศาสตรคือการพัฒนาทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร ให กับผู เรียน การเรียนการสอน
วิทยาศาสตรนั้น ครูผูสอนไมควรเนนที่การถายทอด
เนื้อหาความรูแตเพียงอยางเดียว ควรจัดประสบการณ
การเรียนรู  จัดกิจกรรมใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมทางวิทยาศาสตรดวย ปญหาที่สําคัญประการ
หนึ่งของนักเรียนในปจจุบันคือนักเรียนไมสามารถใช
อุปกรณการทดลองทางวิทยาศาสตรไดอยางถูกตอง 
นักเรียนขาดทักษะการใช เครื่องมือ อุปกรณทาง
วิทยาศาสตร เนื่องดวยปญหาที่ครูมักจะสอนเนื้อหา
แบบบรรยายมากกวาใหนักเรียนปฏิบัติการทดลอง 
ผูวิจัยจึงเห็นวาควรมีการจัดกิจกรรมการทดลองทาง
วิทยาศาสตรเพื่อชวยพัฒนาความสามารถในการใช
อุปกรณการทดลองทางวิทยาศาสตรใหแกนักเรียน 
โดยเฉพาะนักเรียนช้ันประถมศึกษา ซึ่งในรายวิชา
วิทยาศาสตรจะมีการทดลองทางวิทยาศาสตรที่ตองมี
การใชอุปกรณหลายๆ อีกทั้งยังชวยใหผูเรียนมีความคิด
สรางสรรคและกระตือรือรนในการเรียน เพื่อใหนักเรียน 
มคีวามรูความเขาใจที่ถูกตองในการใชอุปกรณการทดลอง 
วิทยาศาสตร เพื่อใหนักเรียนสามารถนําความรูไปประยุกต 
ใชกับการเรียนรูดานอื่น ๆ ไดดวย แรมสมร (2541) 
กลาววา การจัดการเรียนการสอนทางดานวิทยาศาสตร
เปนสิ่งสําคัญที่จะชวยใหเด็กไดพัฒนาวิธีคิดทั้งความคิด
เปนเหตุเปนผล คิดสรางสรรค คิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณ 

เพื่อใหนักเรียนมีทักษะสําคัญในการคนควาหาความรู  
มีความสามารถในการแกปญหาอยาง เปนระบบ 
สามารถตัดสินใจโดยใชขอมูลที่หลากหลายและมี
ประจักษพยานที่ตรวจสอบได ตามทีก่ระทรวงศึกษาธิการ 
(2551) ไดระบุวาเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตรมุงเนนที่จะสอน
ใหนักเรียนมีประสบการณตรง คนพบความรูดวยตนเอง 
รูจักการสังเกต คนควา ทดลอง อภิปราย สรุปผล  

จากการศึกษางานวิจัยเก่ียวกับปญหาการจัด
กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร พบวามีปญหาที่ควร
ไดรับการแกไข ไดแก 1) ปญหาดานความพรอมของ
นักเรียน 2) ปญหาดานวัสดุอุปกรณการทดลอง และ  
3) ปญหาดานการเตรียมการทดลอง (ผดุงยศ, 2543) 
สอดคลองกับงานวิจัยของธนาลักษณ (2556) ที่พบวา
นักเรียนยังขาดทักษะการใชอุปกรณการทดลองทาง
วิทยาศาสตร ไมสามารถปฏิบัติการทดลองไดอยางมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งผลการทดลองทางวิทยาศาสตรที่
ออกมาเปนขอมูลที่ไดจากการทดลองยังมีขอมูลที่
ผิดพลาด เปนเหตุใหเกิดความคลาดเคลื่อนของขอมูล
และไมถูกตองตรงตามทฤษฎี เชน การใชเทอรโมมิเตอร 
ไมถูกวิธีทําใหอานคาอุณหภูมิไมถูกตอง การใชบีกเกอร
จะตองวัดใหระดับของของเหลวอยูในระดับสายตา โดย
ที่วางบีกเกอรไวกับที่ แตนักเรียนสวนใหญมักจะยก 
บีกเกอรขึ้นมาเพื่อวัดระดับของของเหลว การใชแทง
แกวคนสาร ตองคนสารโดยไมใหแทงแกวกระทบกับ 
บีกเกอร  แตนักเรียนมักจะคนสารโดยใหแทงแกว
กระทบกับผิวของบีกเกอร ซึ่งอาจทําใหแทงแกวคนสาร
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แตกหัก หรือเกิดความเสียหายได โดยปญหาเหลานี้จะ
ทําใหความเขาใจในเนื้อหาบทเรียนของนักเรียนไม
สัมฤทธิ์ผล ซึ่งปญหาดังกลาวอาจเกิดขึ้นมาจากนักเรียน 
ไมมีประสบการณและไมไดรับการฝกฝนการใชอุปกรณ
วิทยาศาสตรมาโดยตรง จากปญหาที่กลาวมา จะเห็นวา 
นักเรียนยังขาดความรูความเขาใจ และทักษะการใช
อุปกรณการทดลองทางวิทยาศาสตร ซึ่งในการทดลอง
ทางวิทยาศาสตรการฝกใชเครื่องมือหรืออุปกรณทาง
วิทยาศาสตรเปนสิ่งสําคัญที่ครูผูสอนควรจะใหนักเรียน
ไดทําความคุนเคยกับเครื่องมือหรืออุปกรณ รวมทั้งตอง
มีการแนะนําวิธีการใชอยางถูกตองและปลอดภัย (ประดิษฐ 
และณัฐภัสสร, 2555) 

จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญ
ของการพัฒนาความรูความสามารถของนักเรียน
ระดับช้ันประถมศึกษาในการใชอุปกรณการทดลองทาง
วิทยาศาสตร จึงไดพัฒนาคูมือการใชอุปกรณการ
ทดลองทางวิทยาศาสตรเพื่อฝกทักษะการใชอุปกรณ
ใหกับนักเรียน ซึ่งคูมือการใชอุปกรณการทดลองทาง
วิทยาศาสตรนี้จะเปนสื่อการเรียนรูที่ชวยทําใหนักเรียน
สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได  
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. สรางคูมือการใชอุปกรณการทดลองทาง
วิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 และ
ประเมินคุณภาพโดยผูเช่ียวชาญ 

2.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนกอนและหลังเรียนโดยใชคูมือการใชอุปกรณ
การทดลองทางวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที ่5 

3.  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอคูมือ
การใชอุปกรณการทดลองทางวิทยาศาสตรสําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 
ขอบเขตของการวิจัย 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก นักเรียน
ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนดวงกมล จังหวัด
ปทุมธานี ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2557 นักเรียนจํานวน 39 คน ซึ่งเลือกมาโดยวิธีการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 

 

ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา 
ตัวแปร อิส ร ะ  ได แก  คู มือการใช อุปกรณ 

การทดลองทางวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 5 

ตัวแปรตาม ไดแก 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนหลังเรียนโดยใชคูมือการใชอุปกรณการ
ทดลองทางวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
ปที่ 5 และ 2) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอคูมือ
การใชอุปกรณการทดลองทางวิทยาศาสตรสําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5   
เนื้อหาท่ีใชในการวิจัย 

เนื้อหาที่ใชในการวิจัย เปนเรื่องการใชอุปกรณ
การทดลองทางวิทยาศาสตร โดยใชบริบทของเนื้อหา
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ที่สอดคลองกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 โดยแบงเนื้อหาในคูมือการใชอุปกรณการทดลอง
ทางวิทยาศาสตรฯ ออกเปน 3 หัวขอหลัก ไดแก 1) ขอ
ควรปฏิบัติในการใชหองปฏิบัติการ 2) การปฏิบัติตัว
เบ้ืองตนเมื่อเกิดอุบัติเหตุ และ 3) การใชอุปกรณการ
ทดลองทางวิทยาศาสตร ซึ่งประกอบดวยวิธีการใช
อุปกรณ 15 ชนิด ไดแก 1. บีกเกอร 2. แทงแกวคนสาร 
3. ชอนตักสาร 4. ขวดฉีดน้ํากลั่น 5. กระบอกตวง  
6.  หลอดหยดสาร 7.  ถวยยูรีกา 8.  ขวดรูปชมพู  
9.  กระดาษลิตมัส 10. กระบอกฉีดยา 11.  ขาตั้ ง  
12.  หลอดทดลอง 13.ตะแกรงวางหลอดทดลอง  
14. ตะเกียงแอลกอฮอล และ 15. จานหลุมโลหะ  
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

1. คูมือการใชอุปกรณการทดลองทางวิทยาศาสตร 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5  

2. แบบประเมินคุณภาพของคูมือการใชอุปกรณ 
การทดลองทางวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนช้ันประถม-
ศึกษาปที่ 5 โดยผูเช่ียวชาญ  

3. แบบตรวจสอบความสอดคลองระหวาง
จุดประสงคการเรียนรูกับเนื้อหาในคูมือการใชอุปกรณ
การทดลองทางวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนช้ันประถม-
ศึกษาปที่ 5 โดยผูเช่ียวชาญ 
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4.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง
การใชอุปกรณการทดลองทางวิทยาศาสตรสําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 

5.  แบบตรวจสอบความสอดคลองระหวางขอ
คําถามกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรมที่ตองการวัดเปน
รายขอของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย
ผูเช่ียวชาญ  

6.  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ตอคูมือการใชอุปกรณการทดลองทางวิทยาศาสตร
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 
สมมติฐานของการวิจัย 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรเรื่องการใช
อุปกรณการทดลองทางวิทยาศาสตรของนักเรียนหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียน  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาขอมูลพ้ืนฐานจากเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

ศึกษาขอมูลพื้นฐานเอกสารและงานวิจัยที่
เก่ียวของเชนวิเคราะหเนื้อหาวิทยาศาสตรระดับช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 5 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของสํานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการและหนังสือเรียนวิชา
วิทยาศาสตร ระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลายของกลุม
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของสถาบัน
สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 
ในสาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว 8.1 ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการ
สืบเสาะหาความรู การแกปญหา รูวาปรากฏการณทาง
ธรรมชาติที่เกิดขึ้นสวนใหญมีรูปแบบที่แนนอน สามารถ
อธิบายและตรวจสอบได ภายใตขอมูลและเครื่องมือที่มี
อยูในชวงเวลานั้นๆ เขาใจวาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
สังคม และสิ่งแวดลอมมีความเก่ียวของสัมพันธกัน ซึ่ง
ตรงกับตัวช้ีวัดขอที่ 3 เลือกอุปกรณและวิธีการสํารวจ
ตรวจสอบที่ถูกตองเหมาะสมใหไดผลที่ครอบคลุมและ

เช่ือถือได พบวาทักษะการใชอุปกรณการทดลองทาง
วิทยาศาสตรเปนเรื่องที่สําคัญที่ควรสงเสริมใหนักเรียน
ในระดับช้ันประถมศึกษาไดพัฒนาอยางเต็มที่ ดังนั้น 
ผู วิจัยจึงสรางคูมือการใชอุปกรณการทดลองทาง
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาความสามารถของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่  5 โดยไดศึกษาขอมูลพื้นฐานจาก
หนังสือเรียนวิทยาศาสตรระดับประถมศึกษาวา มี
อุปกรณ เครื่องมือ อะไรบางที่จําเปนที่นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 5 จําเปนตองใช เพื่อนํามาออกแบบ
คูมือ รวมทั้งศึกษาคนควาทฤษฎีหรือเอกสารงานวิจัยที่
เก่ียวของกับประเด็นสําคัญของการวิจัย เชน 1) ศึกษา
เอกสารเก่ียวกับกลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร  
2) ศึกษาเอกสารที่เก่ียวของกับการสรางคูมือ 3) ศึกษา
เอกสารเก่ียวกับอุปกรณการทดลองทางวิทยาศาสตร 
เทคนิคในการใชอุปกรณการทดลองทางวิทยาศาสตร 
และความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ 4) ศึกษาเอกสาร
เก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และ 5) ศึกษาเอกสารเก่ียวกับการสราง
แบบวัดความพึงพอใจ และวิธีการวัดความพึงพอใจ 
ตลอดจน ศึกษาการสรางแบบประเมินคุณภาพเครื่องมือ  
ขั้นตอนท่ี 2 ออกแบบและสรางคูมือการใชอุปกรณ
สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 พรอม
ท้ังเครื่องมืออ่ืนๆ ท่ีใชในการวิจัย  

คูมือการใชอุปกรณการทดลองทางวิทยาศาสตรฯ 
ที่สรางมีลักษณะเปนเลมหนังสือขนาดหนากระดาษ A 5 
(5.83 x 8.27 cm.) มีจํานวน 46 หนา รวมปกหนา ปกหลัง 
องคประกอบของคูมือ ประกอบดวย คํานํา สารบัญ 
จุดประสงคการเรียนรู คําช้ีแจงในการใชคูมือ เนื้อหา
ภายในเลมคูมือ แบงเปน 3 หัวขอใหญ ดังนี้ 1. ขอควร
ปฏิบัติในการใชหองปฏิบัติการ เนื้อหาภายในเปนการ
อธิบายวิธีการปฏิบัติตัวที่ถูกตองกอนเขาหองปฏิบัติการ 
ขณะปฏิบัติการ และกอนออกจากหองปฏิบัติการ  
2. การปฏิบัติตัวเบ้ืองตนเมื่อเกิดอุบัติเหตุ  เนื้อหา
ภายในเปนวิธีการปฏิบัติตัวเบ้ืองตนในขณะทําการ
ทดลองหากเกิดอุบัติเหตุขึ้น ประกอบดวยวิธีการปฏิบัติ
ตัวเบ้ืองตนเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 8 เหตุการณ คือ ไฟไหม 
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เสื้อผาติดไฟ ถูกไฟไหมหรือน้ํารอนลวก ถูกแกว หรือ
ของมีคมบาด สูดดมไอระเหยของสารเคมี สารกระเด็น
เขาตา ผิวหนังถูกสารที่เปนอันตราย และสารเคมีเขาสู
รางกายทางปาก และ 3. การใชอุปกรณการทดลองทาง
วิทยาศาสตร เนื้อหาภายในเปนการอธิบายเก่ียวกับการ
ใชอุปกรณการทดลองทางวิทยาศาสตร  15 ชนิด 
ประกอบดวย บีกเกอร แทงแกวคนสาร ชอนตักสาร 
ขวดฉีดน้ํากลั่น กระบอกตวง หลอดหยดสาร ถวยยูรีกา 
ขวดรูปชมพู  กระดาษลิตมัส กระบอกฉีดยา ขาตั้ ง 
หลอดทดลอง ตะแกรงวางหลอดทดลอง ตะเกียง
แอลกอฮอล และจานหลุมโลหะ ตามลําดับ โดยอุปกรณ
แตละชนิดจะประกอบดวย ช่ืออุปกรณ องคประกอบ 
ภาพอุปกรณ ขอมูลทั่วไป วิธีใชพรอมภาพประกอบ 
และขอควรระวังในการใช ซึ่งลักษณะเดนของคูมือเลมนี้ 
คือจะใชภาพประกอบแสดงขั้นตอนการใชอุปกรณให
เห็นชัดเจน เพื่อทําใหนักเรียนเขาใจไดงายขึ้นและเปน
การสรางความนาสนใจใหกับคูมือ 

สําหรับเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล มี
รายละเอียด ดังนี้ 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการ
ใชอุปกรณการทดลองทางวิทยาศาสตรฯ ผูวิจัยศึกษา
เอกสารและงานวิจัยเก่ียวกับการวัดผลและประเมินผล
เพื่อสรางแบบทดสอบโดยทําการวิเคราะหจุดประสงค
การเรียนรู  และเนื้อหาของคูมือการใชอุปกรณการ
ทดลองทางวิทยาศาสตรฯ แลวสรางแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการใชอุปกรณการทดลอง
ทางวิทยาศาสตรฯ ซึ่งมีลักษณะเปนแบบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ ใหครอบคลุมและ
สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู เนื้อหา และพฤติกรรม 
ของนักเรียนที่ตองการวัด ซึ่งประกอบดวย ขอสอบดาน
ความรูความจํา 6 ขอ (30%) ดานความเขาใจ 6 ขอ 
(30%) และดานการนําไปใช 8 ขอ (40%) สําหรับเกณฑ
การใหคะแนน คือ ขอที่ตอบถูกให 1 คะแนน ขอที่ตอบ
ผิด หรือไมไดตอบ หรือตอบเกิน 1 คําตอบ ให 0 
คะแนน  

แบบประเมินคุณภาพของคูมือการใชอุปกรณ
การทดลองทางวิทยาศาสตรฯ โดยผูเช่ียวชาญ แบงเปน 

2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูประเมิน และ
ตอนที่ 2 แบบประเมินคุณภาพของคูมือการใชอุปกรณ
การทดลองทางวิทยาศาสตรฯ โดยแบบประเมินมี
ลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 
Scale) แบงเปน 5 ระดับ คือ 5 4 3 2 และ 1 ซึ่ง
หมายถึง มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก ดี ปานกลาง 
พอใช และควรปรับปรุงตามลําดับ  

แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ
คูมือการใชอุปกรณการทดลองทางวิทยาศาสตรฯ มี
ลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 
Scale) ตามวิธีของลิเคอรท (Likert) แบงเปน 5 ระดับ 
คือ 5 4 3 2 และ 1 ซึ่งหมายถึง พึงพอใจมากที่สุด  
พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจนอย และ 
พึงพอใจนอยที่สุด  

คูมือการใชอุปกรณการทดลองทางวิทยาศาสตร
ที่สรางมีลักษณะเดนคือ แสดงขั้นตอนการใชอุปกรณ
อยางเปนระบบ เปนลําดับตอเนื่อง ชัดเจน และมี
ภาพประกอบ บางอุปกรณใชภาพถายจริง บางอุปกรณ
เปนภาพวาด และจัดวางองคประกอบของรูปเลมใหอาน
งาย ไมใสตัวหนังสือเยอะเกินไป จะสรุปเปนสาระสําคัญ 
ใชภาษาที่อานเขาใจงาย เหมาะสําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 5 และในการใชอุปกรณแตละชนิดจะมี
ขอควรระวังในการใช  เพื่อใหนักเรียนตระหนักถึง
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นและรูวิธีปองกัน 
ขั้นตอนท่ี 3 ตร วจส อบความส อดคลอง  และ
ประเมินคุณภาพเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย โดย
ผูเชี่ยวชาญ 

นําคูมือการใชอุปกรณการทดลองทางวิทยาศาสตรฯ 
และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการใช
อุปกรณการทดลองทางวิทยาศาสตรฯ ไปใหผูเช่ียวชาญ
จํานวน 5 ทานประเมินคุณภาพ โดยผูเช่ียวชาญทานที่ 1 
และ 2 เปนอาจารยในมหาวิทยาลัย ที่มีความเช่ียวชาญ
ดานการวัดผลการศึกษาและวิจัยทางการศึกษา ผูเช่ียวชาญ 
ทานที่ 3และ 4 เปนครูจากโรงเรียนที่มีความเช่ียวชาญ
ดานการสอนวิชาวิทยาศาสตรระดับช้ันประถมศึกษา
ตอนปลาย และผู เ ช่ียวชาญทานที่  5 คืออาจารย
มหาวิทยาลัยจากคณะวิทยาศาสตร ที่มีความเช่ียวชาญ
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ดานวิทยาศาสตรเคมีและการใชอุปกรณการทดลองทาง
วิทยาศาสตร ผูวิจัยนําคูมือฯ ที่สรางพรอมแบบประเมิน
คุณภาพ แบบตรวจสอบความสอดคลองระหวาง
จุดประสงคการเรียนรูกับเนื้อหาในคูมือการใชอุปกรณ
การทดลองทางวิทยาศาสตรฯ และแบบตรวจสอบความ
สอดคลองของขอคําถามกับจุดประสงคการเรียนรูรายขอ
ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แลวนํา
ขอมูลที่ไดจากผูเช่ียวชาญมาวิเคราะหผล และปรับปรุง
แกไขเครื่องมือตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ 
ขั้นตอนท่ี 4 ทดลองใชคูมือกับกลุมตัวอยาง และ
เก็บรวบรวมขอมูล 

การวิจัยนี้ ใชแบบแผนการทดลองแบบ One 
Group Pretest Posttest Design (Cambell and Stanley,  
1963) ซึ่งมีกลุมทดลองจํานวนหนึ่งกลุม และเปรียบเทียบ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน
ของนักเรียนที่เรียนโดยใชคูมือการใชอุปกรณการทดลอง
ทางวิทยาศาสตร ดังแสดงในตารางที่ 1 

 
ตารางท่ี 1  แบบแผนการทดลองแบบ One Group 

Pretest-Posttest Design 
สอบกอนเรียน ทดลอง สอบหลังเรียน 

T1 X T2 

  
เมื่อ  T1  แทน การทดสอบกอนเรียน 

 T2  แทน การทดสอบหลังเรียน 
 X  แทน การจัดกิจกรรมการเรียนโดยใช

คูมือการใชอุปกรณการทดลองทาง 
 

ดําเนินการทดลอง ดังนี้ 
ติดตอและประสานงานกับผูบริหารโรงเรียนดวงกมล 

จังหวัดปทุมธานี เพื่อขอความรวมมือในการทําวิจัย 
และขอใชกลุมตัวอยาง คือ นักเรียนประถมศึกษาปที่ 5 
ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 โดย
เลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เนื่องจากทาง
โรงเรียนไดกําหนดนักเรียนมาให จํานวน 1 หองเรียน 
ซึ่งเปนหองเรียนที่มีลักษณะทั่วไปเหมือนกับหองอื่นๆ 
แตมีเวลาเรียนเพียงพอที่จะใหผูวิจัยไดทดลองใชคูมือฯ 

โดยนักเรียนกลุมตัวอยางหองนี้มีจํานวน 39 คน ผูวิจัย
จัดเตรียมเอกสารคูมือใหเพียงพอกับจํานวนนักเรียน 
โดยแจกนักเรียนคนละเลม และจัดเตรียมแบบทดสอบ
และแบบสอบถามความพึงพอใจเพื่อใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยไดช้ีแจงวัตถุประสงคของการเรียน และ
แนะนําขอมูลเบ้ืองตนใหนักเรียนทราบ เชน ระยะเวลา
ในการเรียน การทํากิจกรรมตางๆ การใชคูมือฯ จากนั้น
ใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนดวยแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการใชอุปกรณการ
ทดลองทางวิทยาศาสตรฯ ซึ่งเปนแบบทดสอบปรนัย 4 
ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ เวลา 1 ช่ัวโมง แลวนําขอมูลที่
ไดไปวิเคราะหหาคาเฉลี่ยของคะแนนสอบกอนเรียน 

ทําการทดลองใชคูมือการใชอุปกรณการทดลอง
ทางวิทยาศาสตรฯ เปนเวลา 3 วัน วันละ 2 ช่ัวโมง รวม 
เปนเวลา 6 ช่ัวโมง โดยใหนักเรียนแบงกลุม กลุมละ  
5 คน แลวใหสมาชิกในกลุมแบงหนาที่ เชน แตงตั้ง
หัวหนากลุมและรองหัวหนากลุม เพื่ออํานวยความ
สะดวกในการจัดกิจกรรม ซึ่งการจัดกลุมนักเรียนมี
ขอจํากัดเก่ียวกับพื้นที่ในการจัดกิจกรรม และจํานวน
อุปกรณการทดลองแตละชนิดที่จัดเตรียมไปมีจํานวนไม
มากพอสําหรับนักเรียนทุกคน และใหนักเรียนศึกษา
จุดประสงคการเรียนรู  คําช้ีแจงในการใชคูมือ และ
ขั้นตอนที่ระบุไวในภายในเลมคูมือการใชอุปกรณการ
ทดลองทางวิทยาศาสตร แลวใหนักเรียนศึกษาและ
ปฏิบัติกิจกรรมตามหัวขอที่กําหนดไวในคูมือ ตั้งแตขอ
ควรปฏิบัติ ในการใชหองปฏิบัติการ การปฏิบัติตัว
เบ้ืองตนเมื่อเกิดอุบัติเหตุ และการใชอุปกรณการทดลอง
ทางวิทยาศาสตรทั้ง 15 ชนิด โดยเริ่มจากบีกเกอร แทง
แกวคนสาร ชอนตักสาร ขวดฉีดน้ํากลั่น กระบอกตวง 
หลอดหยดสาร ถวยยูรีกา ขวดรูปชมพู กระดาษลิตมัส 
กระบอกฉีดยา ขาตั้ง หลอดทดลอง ตะแกรงวางหลอด
ทดลอง ตะเกียงแอลกอฮอล  และจานหลุมโลหะ 
ตามลําดับ โดยอุปกรณแตละชนิดนักเรียนจะตองศึกษา
เก่ียวกับ ช่ืออุปกรณ ขอมูลทั่วไป องคประกอบและ
ลักษณะอุปกรณ รวมไปถึงวิธีการใชอุปกรณ และขอ
ควรระวังในการใช ซึ่งในการศึกษาและปฏิบัติกิจกรรม
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การทดลองผูวิจัยจะทําหนาที่ เปนผู ดําเนินกิจกรรม 
อธิบายและสาธิตวิธีการใชอุปกรณแตละชนิดควบคูกับ
การศึกษาจากคูมือการใชอุปกรณการทดลองทาง
วิทยาศาสตรฯ ของนักเรียน โดยจะสาธิตวิธีการใช
อุปกรณทีละช้ินไปพรอมกับใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรม
การทดลอง และใหนักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนกลุมละ 
1-2 คน ออกมาทดลองใชอุปกรณการทดลองทาง
วิทยาศาสตรแตละชนิด ซึ่งการสงตัวแทนของแตละกลุม
จะตองไมซ้ําคนเดิม ตองมีการสลับหมุนเวียนกันไปให
สมาชิกทุกคนในกลุมไดออกมาทําการทดลองอยางทั่ว
กัน มีการเปดโอกาสใหนักเรียนคนอื่นๆ ที่มีความสนใจ
ออกมาทดลองใชอุปกรณนั้นๆ ดวย และในระหวางการ
ปฏิบัติกิจกรรมมีการใชคําถามแทรกในทุกกิจกรรมการ
ทดลองเพื่อกระตุนการเรียนรู และใหนักเรียนในแตละ
กลุ มร วม กันระดมความคิดเห็น เพื่ อตอบคําถาม 
นอกจากนี้ผูวิจัยจะตองใหคําปรึกษา และคําแนะนํา
เพิ่มเติมในการทําการทดลอง รวมถึงควบคุมดูแลการ
ทําการทดลองใหปลอดภัย ระหวางดําเนินการทดลอง
ผูวิจัยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการใชอุปกรณ
การทดลองและการใช คู มือ เพื่อนําขอมูลที่ ไดไป
วิเคราะห และอภิปรายผล เมื่อนักเรียนศึกษาและปฏิบัติ
กิจกรรมตามคูมื อการใชอุปกรณการทดลองทาง
วิทยาศาสตร ครบถวนแลวจึง ใหนักเรียนทดสอบ
ความรูหลังเรียนดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเรื่องการใชอุปกรณการทดลองทางวิทยาศาสตร
ฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบกอนเรียน และเมื่ อ
นัก เ รี ยนทํ าแบบทดสอบ เสร็ จจึ ง ให นัก เรี ย นทํ า
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอคูมือการ
ใชอุปกรณการทดลองทางวิทยาศาสตร  
 
 

ขั้นตอนท่ี 5 วิเคราะหผล และสรุปผลการวิจยั 
ดําเนินการจัดกระทําและวิเคราะหขอมูล ซึ่ง

ประกอบดวย  
1.  วิเคราะหคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการใช
อุปกรณการทดลองทางวิทยาศาสตรฯ กอนเรียนและ
หลังเรียนนํามาคํานวณหาคาเฉลี่ย ( ) สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และตรวจสอบสมมติฐานขอที่ 1 โดย
ใช t-test for dependent samples ซึ่งไดจากการ
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS Statistics 
17.0 

2.  วิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ
คูมือการใชอุปกรณการทดลองทางวิทยาศาสตรฯ ที่ได
จากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ
คูมือการใชอุปกรณการทดลองทางวิทยาศาสตรฯ โดย
นําขอมูลมาคํานวณหาคาเฉลี่ย ( ) และสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) โดยมีการแปลความหมายของคาเฉลี่ย 
ดังนี้ (ราตรี, 2556) คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มี
ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 3.51-4.50 หมายถึง มี
ความพึงพอใจในระดับมาก 2.51-3.50 หมายถึง มีความ
พึงพอใจในระดับปานกลาง 1.51-2.50 หมายถึง มีความ
พึงพอใจในระดับนอย และ 1.00-1.50 หมายถึง มีความ
พึงพอใจในระดับนอยที่สุด 
 
ผลการวิจัย 

1.  ผลการประเมินคุณภาพของคูมือการใช
อุปกร ณการ ทดลองทาง วิทย าศาส ตรสํ าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 โดยผูเชี่ยวชาญ 

ผลการประเมินคุณภาพของคูมือการใชอุปกรณ
การทดลองทางวิทยาศาสตรโดยผู เช่ียวชาญจํานวน  
5 ทาน ไดผลดังตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2  ผลการประเมินคุณภาพคูมือการใชอุปกรณการทดลองทางวิทยาศาสตรฯ โดยผูเช่ียวชาญ  
ท่ี รายการประเมิน  S.D. ผลการประเมิน 

1. ดานลักษณะรูปเลมคูมือ 
1.1 รูปเลมมีความสวยงามนาสนใจ 4.60 0.55 มากที่สุด 
1.2 คูมือมีขนาดพอเหมาะ 4.40 0.55 มาก 
1.3 การเขาเลมเปดอานไดสะดวก คงทน 4.60 0.55 มากที่สุด 
1.4 การจัดหนาสวยงาม 4.80 0.45 มากที่สุด 

คาเฉล่ียดานที่ 1 ดานลักษณะรูปเลมคูมือ  4.60 0.53 มากที่สุด 
2. ดานเนื้อหาสาระของคูมือ 
2.1 เน้ือหามีความถูกตองตามหลักวิชาการ 4.40 0.55 มาก 
2.2 เน้ือหามีความตอเน่ืองเปนลําดับ 4.80 0.45 มากที่สุด 
2.3 เน้ือหาเขียนไดชัดเจนมีรายละเอียด เพียงพอ 4.20 0.45 มาก 
2.4 เน้ือหามีความยากงายเหมาะสมกับระดับของนักเรียน 4.20 0.45 มาก 
2.5 ภาพประกอบเน้ือหามีขนาดเหมาะสมและชัดเจน  4.60 0.55 มาก 

คาเฉล่ียดานที่ 2 ดานเน้ือหาสาระของคูมือ 4.44 0.49 มาก 
3. ดานการใชภาษา 

3.1 อานเขาใจงาย ไมกํากวม 4.40 0.55 มาก 
3.2 เหมาะสมกับระดับผูเรียน 4.60 0.55 มากที่สุด 
3.3 ถูกตองชัดเจน 4.20 0.83 มาก 

 คาเฉล่ียดานที ่3 ดานการใชภาษา  4.40 0.64 มาก 
4. ดานคุณคาและประโยชนท่ีไดรับ 

4.1 คูมือสามารถใชควบคูในการทําการทดลองในหองปฏิบัติการได 4.80 0.45 มากที่สุด 
4.2 คูมือทําใหเขาใจวิธีใชอุปกรณการทดลองทางวิทยาศาสตรมากข้ึน 4.80 0.45 มากที่สุด 
4.3 คูมือสงเสริมใหนักเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองได 4.80 0.45 มากที่สุด 

คาเฉล่ียดานที่ 4 ดานคุณคาและประโยชนที่ไดรับ 4.80 0.45 มากที่สุด 
 คาเฉล่ียทุกรายการ 4.56 0.53 มากที่สุด 

 
จากตารางที่  2 พบวาผลการประเมินคุณภาพ

ของคูมือการใชอุปกรณการทดลองทางวิทยาศาสตร อยู
ในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.56 และสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.53 โดยพบวาดานที่ 1 ลักษณะ
รูปเลมคูมือ และดานที่ 4 ดานคุณคาและประโยชนที่
ไดรับ มีคุณภาพอยูในระดับมากที่สุด สวนดานที่ 2 
เนื้อหาสาระของคูมือ และดานที่ 3 การใชภาษา มี
คุณภาพอยูในระดับมาก 

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนกอนและหลังเรียนโดยใชคูมือการ
ใชอุปกรณการทดลองทางวิทยาศาสตร 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการใชอุปกรณการ
ทดลองทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 
5 จํานวน 39 คน ไดผลแสดงดังตารางที่ 3 
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ตารางท่ี 3  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังเรียนโดยใชคูมือการใชอุปกรณการ
ทดลองทางวิทยาศาสตร (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

การทดสอบ N  S.D. t Sig. 
กอนเรียน 39 7.77 2.54 

10.19* .000 หลังเรียน 39 12.74 3.36 

* มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 

 
จากตารางที่ 3 พบวานักเรียนที่เรียนโดยใชคูมือ

การใชอุปกรณการทดลองทางวิทยาศาสตร มีผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนจากการทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว 

เมื่อนําคะแนนสอบของนักเรียนแตละคนมาวิเคราะหผล
โดยคิดคะแนนเปนรอยละ จากจํานวนนักเรียนทั้งหมด 
39 คน เพื่อนําเสนอจํานวนนักเรียนที่สอบกอนเรียนและ
หลังเรียนไดคะแนนในระดับตางๆ ไดขอมูล แสดงดัง
ตารางที่ 4 

 
ตารางท่ี 4  จํานวนนักเรียนที่มีคะแนนการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนคิดเปนรอยละ 

คะแนนสอบ (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) จํานวนนักเรียนสอบกอนเรียน จํานวนนักเรียนสอบหลังเรียน 
คะแนนที่ได รอยละ จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ 

16-20 80-100 - - 9 23.08 
14-15 70-79 - - 7 17.95 
12-13 60-69 3 7.69 10 25.64 
10-11 50-59 8 20.51 7 17.95 
0-9 0-49 28 71.79 6 15.38 

 
จากตารางที่ 4 พบวา จํานวนนักเรียนที่สอบ

หลังเรียนไดคะแนนมากกวารอยละ 70 ขึ้นไปมีจํานวน 
16 คน คิดเปนรอยละ 41.03 นักเรียนสวนใหญได
คะแนนตั้งแตรอยละ 50-69 จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 
43.59 และมีนักเรียนจํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 
15.38 ที่สอบไดคะแนนต่ํากวารอยละ 50 
 

3.  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 
ท่ี มี ต อ คู มื อ ก า ร ใ ช อุ ป ก ร ณ ก า ร ท ด ล อ ง ท า ง
วิทยาศาสตร  

ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ
การใชคูมือการใชอุปกรณการทดลองทางวิทยาศาสตร 
แสดงดังตารางที ่5 
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ตารางท่ี 5  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอคูมือการใชอุปกรณการทดลองทางวิทยาศาสตร 
ขอ รายการประเมิน  S.D. ผลการประเมิน 

ความพึงพอใจ 
 1. ลักษณะรูปเลมคูมือ 
1.1  คูมือมีความสวยงาม นาสนใจ  4.60 0.70  พึงพอใจมากที่สุด 
1.2  คูมือมีขนาดพอเหมาะ  4.40 0.54  พึงพอใจมาก 
1.3  การเขาเลมเปดอานไดสะดวก คงทน  4.60 0.63  พึงพอใจมากที่สุด 
1.4  คูมือสามารถเปดอานไดสะดวก   4.80 0.86  พึงพอใจมากที่สุด 

คาเฉล่ียดานท่ี 1  4.60 0.68  พึงพอใจมากที่สุด 
 2. เนื้อหาสาระของคูมือ 
2.1 คําชี้แจงในการใชคูมือมีความชัดเจนและสามารถปฏิบัติตามได   4.40 0.63  พึงพอใจมาก 
2.2  เน้ือหาเขียนไดชัดเจน มีรายละเอียดเพียงพอ  4.60 0.87  พึงพอใจมากที่สุด 
2.3  เน้ือหามีความตอเน่ือง เปนลําดับ  4.60 0.69  พึงพอใจมากที่สุด 
2.4  ภาพประกอบมีขนาดเหมาะสม และสวยงาม  4.20 0.76  พึงพอใจมาก 
2.5  ภาพประกอบมีความชัดเจน ตรงตามเน้ือหา และ สามารถเขาใจไดงาย  4.40 0.72  พึงพอใจมาก 

 คาเฉล่ียดานท่ี 2  4.44 0.73  พึงพอใจมาก 
 3. การใชภาษา 
3.1  อานเขาใจงาย ไมกํากวม  4.40 0.43  พึงพอใจมาก 
3.2  เหมาะสมกับระดับผูเรียน  4.60 0.46  พึงพอใจมากที่สุด 
3.3  สะกดคําไดถูกตอง  4.40 0.64  พึงพอใจมาก 

คาเฉล่ียดานท่ี 3  4.47 0.51  พึงพอใจมาก 
 4. คุณคาและประโยชนท่ีไดรับ 
4.1 สามารถใชควบคูในการทําการทดลองในหองปฏิบัติการได  4.80 0.39  พึงพอใจมากที่สุด 
4.2 เขาใจวิธีใชอุปกรณการทดลองทางวิทยาศาสตรมากข้ึน  4.80 0.84 พึงพอใจมากที่สุด 
4.3 สามารถศึกษาไดดวยตนเอง  4.80 0.70 พึงพอใจมากที่สุด 

คาเฉล่ียดานท่ี 4 4.80 0.64 พึงพอใจมากที่สุด 
คาเฉล่ียของคะแนนท้ังหมด 4.58 0.64 พึงพอใจมากที่สุด 

 
จากตารางที่  5 พบวาผลการประเมินความ- 

พึงพอใจของนักเรียนที่มีตอคูมือการใชอุปกรณการ
ทดลองทางวิทยาศาสตร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.58 อยูใน
ระดับพึงพอใจมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา
อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด 2 ดาน ไดแก ดานที่  1 
ลักษณะรูปเลมคูมือ และ ดานที่ 4 คุณคาและประโยชน
ที่ไดรับ สวนดานที ่2 เนื้อหาสาระของคูมือ และดานที่ 3 
การใชภาษา อยูในระดับความพึงพอใจมาก  

จากการรวบรวมขอมูลที่นักเรียนตอบแบบสอบถาม 
ความพึงพอใจ ในสวนที่ 2 ซึ่งใหนักเรียนเขียนขอเสนอแนะ 
และความคิดเห็นเพิ่มเติมอยางอิสระ ผูวิจัยวิเคราะห
เนื้อหาพบวานักเรียนสวนใหญไดความรูจากการใช
อุปกรณในหองปฏิบัติการ เชน บีกเกอร และกระบอก

ตวง มีวิธีการใชอยางไร เปนตน รูปเลมคูมือมีหนาปกที่
สวยงาม ลักษณะมั่นคง แข็งแรง และนาสนใจอานเขาใจ
งาย เนื้อหาสรุปไดดี เมื่ออานแลวสามารถทําการทดลอง
ไดตามขั้นตอนดวยตนเอง มีการสาธิตการใชอุปกรณ
การทดลองกอนการทดลอง และมีการกระตุนความสนใจ
โดยการใชคําถามสนุกๆ เพื่อเก็บคะแนน นักเรียนชอบ
กับการทําการทดลองและไดมีสวนรวมในกิจกรรม ทําให
การทดลองสนุก ไมนาเบ่ือ สามารถนําไปใชไดในอนาคต 
ทําใหเริ่มสนใจในอุปกรณการทดลองทางวิทยาศาสตร 
และนักเรียนมีขอเสนอแนะวา ตองการใหทําคูมือเปน
ภาพสี เพราะอุปกรณบางอยางมีสีจะไดดึงดูดความ
นาสนใจมากกวานี้ อยากใหแทรกเนื้อหาในเรื่องที่เรียน
เขาไป และสุดทายควรมีการเพิ่มการทดลองมากยิ่งขึ้น 
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สรุปและวิจารณผล 
สรุปผลการวิจัย 
1)  ผลการประเมินคุณภาพคูมือการใชอุปกรณ

การทดลองทางวิทยาศาสตรฯ โดยผูเช่ียวชาญ มีคุณภาพ 
ในระดับมากที่สุด 

2)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจาก
การทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  

3)  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่
มีตอคูมือฯ อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด  

อภิปรายผลการวิจัย 
1)  ผลการประเมินคุณภาพคูมือการใชอุปกรณ

การทดลองทางวิทยาศาสตรฯ โดยผู เ ช่ียวชาญ มี
คุณภาพในระดับมากที่สุด ( = 4.56, S.D. = 0.53) 
ทั้งนี้อาจเนื่องจากคูมือการใชอุปกรณการทดลองทาง
วิทยาศาสตรฯ ไดสรางโดยคํานึงถึงหลักการสรางคูมือ 
และองคประกอบที่สําคัญของคูมือ โดยสรางอยางเปน
ระบบ คํานึงถึงผูเรียนเปนสําคัญ วิเคราะหเนื้อหาสาระ 
อุปกรณการทดลองทาง วิทยาศาสตรที่ นั ก เรี ยน 
ช้ันประถมศึกษาปที่  5 ตองเรียน จากหนังสือเรียน
วิทยาศาสตรช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ของสถาบันสงเสริม
การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2556) และมีการ
ออกแบบเนื้อหา ใหมีลําดับตอเนื่องที่เหมาะสม ลําดับ
การใชอุปกรณ  มีก ารใชภาพแสดงขั้ นตอนการ
ปฏิบัติงาน การใชอุปกรณอยางเหมาะสม มีการใช
ภาษาที่เหมาะสมกับนักเรียน และสรุปใจความสําคัญ
ของเนื้อหา ดวยเหตุนี้จึงทําใหผลการประเมินคุณภาพ
อยูในระดับมากที่สุด และสามารถนําไปใชได 

2)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจาก
การทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเนื่องจากนักเรียนได
ศึกษาดวยตนเอง มีสวนรวมในการเรียน และไดปฏิบัติ
ทําการทดลองทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดดีขึ้น และ
เกิดทักษะในการปฏิบัติการทดลอง สอดคลองกับทฤษฎี
การเรียนรูของ จอรน ดิวอี้ (พัชรพร, 2553) ที่กลาววา
การเรียนรูจะเกิดไดดี ตองเปนการเรียนรูที่เกิดจากการ
ปฏิบัติ และเรียนรูจากประสบการณจริง นอกจากนี้ใน
ระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรูไดมีการสอดแทรก

คําถามเพื่อกระตุนการเรียนรูของนักเรียน โดยนักเรียน
ไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น และลงความเห็น
ตอบคําถาม เปนการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน 
การใหนักเรียนรูสึกมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการ
สอน โดยมีการโตตอบระหวางครูกับนักเรียน เปน
องคประกอบที่สํ าคัญที่ทํ าใหการ เรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรมี
สวนกระตุนใหผูเรียนรูจักแสดงความคิดเห็นอยูเสมอ 
ผูเรียนที่ไดมีโอกาสฝกฝนการคิดมากจะพัฒนาสติปญญา 
มากกวาผูเรียนที่มีโอกาสนอยกวา ครูผูสอนจึงมีบทบาท 
สําคัญมากในการสงเสริมการพัฒนาการคิดและสติปญญา 
ของผูเรียน และเครื่องมือสําคัญที่ครูมักใชเสมอคือ
คําถาม การตั้งคําถามเปนเรื่องที่สําคัญอยางยิ่งที่จะชวย
ใหการเรียนการสอนนั้นดําเนินไปสูเปาหมายที่ตองการ
ได เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจที่ถูกตองเก่ียวกับ
วิทยาศาสตร นอกจากนี้อาจเปนผลมาจากการทดสอบ
กอนเรียน นักเรียนยังขาดความรู ความเขาใจในการใช
อุปกรณการทดลองทางวิทยาศาสตร ทําใหนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนที่ต่ํา หลังจากที่
นักเรียนไดศึกษาคูมือและฝกใชอุปกรณการทดลองทาง
วิทยาศาสตรแลว นักเรียนมีความรู ความเขาใจในการ
ใชอุปกรณการทดลองทางวิทยาศาสตรมากขึ้น จึงทําให
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนที่สูงขึ้น 
แสดงวากอนเรียนนักเรียนบางคนมีพื้นฐานความรู
เก่ียวกับใชอุปกรณการทดลองทางวิทยาศาสตรอยูบาง 
และเมื่อวิเคราะหคะแนนสอบหลังเรียนพบวาคะแนน
ต่ําสุดที่นักเรียนทําได คือ 5 คะแนน คิดเปนรอยละ 25 
จากคะแนนเต็ม แสดงใหเห็นวาหลังเรียนนักเรียนบาง
คนยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ต่ํา ซึ่งจากการสังเกต
ขณะทําแบบทดสอบ พบวามีนักเรียนบางคนที่อาน
หนังสือไมคอยได จึงทําใหไมสามารถเขาใจขอคําถาม
ในแบบทดสอบ ซึ่งคาดวานาจะเปนผลมาจากสาเหตุนี้
ทําใหหลังเรียนนักเรียนบางคนยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่ต่ํา  

3)  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่
มีตอคูมือฯ อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด ( = 4.58,  
S.D. = 0.64) ทั้งนี้อาจเนื่องจากคูมือการใชอุปกรณการ
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ทดลองทางวิทยาศาสตรฯ ที่พัฒนาขึ้นไดผานการประเมิน
คุณภ าพ จา กผู เ ช่ี ย วช าญ แล ะต ร วจ สอ บแ ก ไ ข  
มเีนื้อหาความรูที่นอกเหนือจากหนังสือเรียน มีภาพประกอบ
คําอธิบาย ทําใหนักเรียนสามารถอานเขาใจไดงาย และ
เกิดความสนใจในการเรียนรู อีกทั้งนักเรียนยังมีโอกาส
ไดทดลองลงมือปฏิบัติดวยตนเอง เกิดความสนุกสนาน 
และมีความสนใจกระตือรือรนในการเรียนรู สอดคลอง
กับที่  สถาบันสง เสริมการสอนวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยี (2556) ที่กลาววาการเรียนการสอน
วิทยาศาสตรควรพัฒนานักเรี ยนทั้ งด านความรู 
กระบวนการ และเจตคติ นักเรียนทุกคนควรไดรับการ
กระตุนสงเสริมใหสนใจและกระตือรือรนที่จะเรียนรู
วิทยาศาสตร มีความสงสัยเกิดคําถามในสิ่งตางๆ ที่
เก่ียวกับโลกธรรมชาติรอบตัว ดังนั้น ผลความพึงพอใจ
ของนักเรียนจึงแสดงคามากที่สุด เพราะนักเรียนได
เรียนดวยการลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง ได
ทํางานเปนกลุม ไดอภิปรายและสื่อสารความคิดระหวาง
เพื่อน ทําใหนักเรียนไมเบ่ือหนายตอการเรียน และได
ฝกการคิดแกปญหาในการใชอุปกรณการทดลองทาง
วิทยาศาสตร นอกจากนี้ยังสอดคลองกับสุกาญจนา 
(2554 )  ที่ ไดกล าวว าความพึ งพอใจ  เปนสภาพ
ความรูสึกของผูเรียน ความสนใจ ความรูสึกที่ดีตอสิ่ง
หนึ่ง รูสึกมีความสุขเมื่อไดทํากิจกรรม นอกจากนี้จาก
นักเรียนยังไดใหความคิดเห็นวารูปเลมคูมือมีรูปแบบที่
นาสนใจ มีรูปประกอบสวยงาม และนาสนใจ เนื้อหา
อานเขาใจงาย เนื้อหาสรุปไดดี ทําใหนักเรียนรูสึกชอบ 
และพึงพอใจกับการเรียนดวยคูมือการใชอุปกรณการ
ทดลองทางวิทยาศาสตร  

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 
1.  ระหวางการศึกษาและลงมือปฏิบัติ ครูผูสอน

ควรดูแลและใหคําแนะนํา โดยสังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียนวามีความเขาใจและปฏิบัติไดถูกตอง 

2.  เวลาที่ใชในการศึกษาคูมือฯ และทํากิจกรรม 
ครูผูสอนสามารถยืดหยุนเวลาไดตามความเหมาะสม  

3.  ในการจัดกิจกรรมการทดลองครูควรเตรียม
อุปกรณใหพรอม และกอนทํากิจกรรมควรมีการอธิบาย
ใหนักเรียนมีความเขาใจกอนเริ่มลงมือทํา 

4.  การนําคูมือฯ ไปใช ในการจัดกิจกรรมการ
ทดลองครูผูสอนควรจัดแบงนักเรียนเปนกลุม เพื่อ
สะดวกตอการจัดกิจกรรม และเพื่อใหนักเรียนได
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน และเรียนรูการทํางานแบบกลุม 
เพื่อฝกทักษะการสื่อสาร 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
1.  ควรพัฒนาคูมือการใชอุปกรณการทดลอง

ทางวิทยาศาสตร ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกสตางๆ 
เชน หนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-Books) เปนตน 

2.  ควรมีการพัฒนาชุดกิจกรรมสงเสริมการ
ทดลองวิทยาศาสตร และใชคูมือการใชอุปกรณการ
ทดลองทางวิทยาศาสตรประกอบควบคูกับชุดกิจกรรม
นั้นดวย 

3.  ควรมีการศึกษาตัวแปรตามดานอื่นๆ เชน 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร การคิดแกปญหา 
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ความสัมพันธระหวางภาวะผู นําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับ
ประสิทธิภาพการสอนของคร ูสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
สุราษฎรธานี เขต 1 
The Relationships between Transformation Leadership of Administrators with 
Teaching Efficency of Teachers under The office of Suratthani Primary 
Educational Service Area Office 1 
 
 
 
 
อารีรัตน แกวนวล1 

 
บทคดัย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาประสิทธิภาพ 

การสอนของครูและความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพการสอน
ของครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือ ครูผูสอนใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 โดยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง  
ครู จํานวน 303 คน โดยใชแบบสอบถามที่มีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.97 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาเฉลี่ย 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน 
 ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับมากทุกดาน โดยภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาดานการสรางแรง
บันดาลใจ มีคาเฉลี่ยสูงสุดและภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา ดานการกระตุนทางปญญามี
คาเฉลี่ยต่ําสุด ประสิทธิภาพการสอนของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 อยูใน
ระดับมากทุกดาน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ประสิทธิภาพการสอนของครูดานการสรางความสัมพันธระหวางครู
กับนักเรียน มีคาเฉลี่ยสูงสุดและประสิทธิภาพการสอนของครูดาน การจัดกระบวนการเรียนการสอนของครูมีคาเฉลี่ย
ต่ําสุด ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพการสอนของครู สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 โดยรวมอยูในระดับต่ํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 
ระดับ 0.01 และเมื่อพิจารณารายดานพบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธกับ
ประสิทธิภาพการสอนของครูดานการสรางความสัมพันธระหวางครูกับนักเรียนและดานการจัดกระบวนการเรียนการ
สอนของครูสูงสุดและภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการสอนของ
ครูดานการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนต่ําสุด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

 
คาํสาํคญั : ผูบริหารสถานศึกษา ประสิทธิภาพการสอนของครู ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

                                                        
1 นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
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ABSTRACT 
 
The research purpose was to study and explore the transformation leadership of administrators and 

the relationship between transformation leadership of administrators with teaching efficiency of teachers 
under The office of Suratthani Primary Educational Service Area Office 1.  The research population was 
focused on the teachers from the school under the office of Suratthani primary education Service Area Office 
1 by data collection. The questionnaire reliability was at 0.97. The statistics used to analyse the data were 
the tests of mean,standard deviation and Pearson correlation.  
 From the analysis, the results could be found that the transformation leadership under The office of 
Suratthani Primary Educational Service Area Office 1 was overall in the high level . When each aspect was 
considered separately, the transformation leadership of administrators was in the high level for every aspect. 
The highest average stated was the transformation leadership of the administrators inspirational motivation 
and the transformation leadership of administrators intellectual stimulation was the least average. The 
teaching efficiency of teachers under The office of Suratthani administrators Educational Service Area Office 
1 was overall in the high level . When each aspect was considered separately, the highest average was in 
the aspect of building relationships between teachers and student and the management of the teaching 
process was the least average. The relationships between transformation leadership of administrators with 
teaching efficiency of teachers under The office of Suratthani administrators Educational Service Area Office 
1 were overall in the neutral level in a statistical significant of 0.01, and when each aspect was considered 
separately, the aspect of building relationships between teachers and student together with the management 
of the teaching process was rated highly and the transformation leadership of administrators together with the 
measurement and evaluation of teachers was rated lowly in a statistical significant of 0.01. 
 
Keywords : Administrators Teaching, Efficency of Teachers, Transformation Leadership 
 
บทนํา 

สภาพสังคมโลกในปจจุบันนี้ไดมีการเปลี่ยนแปลง 
ไปตามกระแสแหงโลกาภิวัฒน มีการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ ความกาวหนาทางเทคโนโลยี เปนสังคมแหง
ขอมูลขาวสารที่ไรพรมแดน มีการเผชิญสภาวะการ
แขงขันสูงและตองเรงพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมี
คุณภาพ มีคุณคาในการที่มีความรู เทาทันตอความ
เจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การ
พัฒนาคนใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกนั้นจึง
ตองอาศัยการศึกษามาชวยพัฒนาคนใหมีความสามารถ
อยางรอบดาน แนวโนมแหงการเปลี่ยนแปลงนั้นจึง
สงผลใหเ กิดการปฏิรูปการศึกษาของไทย รวมทั้ ง

ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหทัดเทียมสากล แตทั้งนี้
หัวใจของการปฏิรูปการศึกษาสวนหนึ่งที่สําคัญยิ่ง คือ 
ผูนํา ซึ่ง สมถวิล (2550)ไดกลาววา ผูบริหารมีบทบาท
สําคัญในการบริหารและการจัดการศึกษามีคุณลักษณะ
ที่สําคัญทั้งในดานวิชาชีพและดานสวนตัว เพื่อจัดการ
ดําเนินการใหสําเร็จบรรลุเปาหมายและจุดมุงหมายของ
การศึกษา การบริหารที่มีคุณภาพจําเปนตองอาศัย
ผูบริหารมืออาชีพ ทั้งนี้เพราะการเปลี่ยนแปลงดาน
เศรษฐกิจ สังคมและความกาวหนาทางเทคโนโลยี
เปนไปอยางรวดเร็วและไรพรมแดน เมื่อสามารถบริหาร
องคการที่มี การ เปลี่ยนแปลง สามารถทํางานให
สอดคลองเขากับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงใหมๆ อยูเสมอ 
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นักบริหารจึงตองพัฒนาตนเองใหเปนคนที่มีคุณสมบัติ
มากกวาผูบริหารธรรมดา (Manager) ที่เกง บริหารงาน
หรือจัดการทรัพยากรตาง  ๆภายในองคการเพียงอยางเดียว
เทานั้น แตจะตองพัฒนาตนเองใหเปนนักบริหาร
สูอนาคต โดยเฉพาะอยางยิ่ง บุคลากรทางการศึกษาที่
เปนผูบริหารในแตละระดับเปนผูหนึ่งที่มีความสําคัญใน
การที่จะขับเคลื่อน ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสูการ
ปฏิรูปอยางแทจริง ผูบริหารจึงจําเปนตองเปนผูนําการ
เปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพ 

ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า เ ป น ก ร ะ บ ว น ก า ร ที่ มี
องคประกอบหลายประการ เพื่อนําไปสูการพัฒนา
คุณภาพมนุษย ดังนั้น ทุกประเทศจึงจัดการศึกษาเพื่อ
ยกระดับคุณภาพประชากรและเพิ่มความสามารถใน
การแขงขันระหวางประเทศ แตการศึกษาในยุคปจจุบัน
ยังมีปญหาในเชิงคุณภาพการศึกษาและกระบวนการ
เรียนรูที่ตองพัฒนาอยางเรงดวน ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของสถาบันการวิจัยของสถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่วา ปญหาการจัด
การศึกษาของไทยมุงเนนการทองจํามากเกินไป ทําให
นักเรียนไทยไมมีทักษะการคิดริเริ่มสรางสรรค และการ
คิดวิเคราะหดวยเหตุดวยผล จึงทําใหเกิดการปฏิรูป
การศึกษาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติพุทธศักราช 2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ซึ่งมี
จุดมุงหมายเพื่อสรางคนไทยใหเปนคนดี มีปญญา มี
ความสุข มีศักยภาพพรอมที่จะแขงขันอยางสรางสรรค
บนเวทีโลก (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน, 2551) 

กระบวนการจัดการเรียนการสอน ประสิทธิภาพ
ของครูผูสอนของครูเปนเรื่องที่สําคัญมาก เพราะจะมีผล
ตอคุณภาพของนักเรียนที่สถาบันการศึกษาผลิตออกไป 
ซึ่ งจะมีผลกระทบโดยตรงตอสังคมและประเทศชาติ 
การสอนที่มีคุณภาพยังทําใหผูเรียนเกิดทัศนคติที่ดีตอ
วิชาที่ผูเรียนกําลังเรียนอยูดวย และการพิจารณาเฉพาะ
การสอนในช้ันเรียนอยางเดียวไมเพียงพอ เพราะ
ประสิทธิภาพการสอนของครูมีความสัมพันธกับตัวแปร
หลายดานดวยกันที่สงเสริมใหครูมีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานอันจะมีผลตอการจัดการเรียนการสอนใหมี

คุณภาพและบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไวจําเปนตอง
พิจารณาจากความสัมพันธระหวางพฤติกรรมของครู
และสิ่ งแวดลอมที่ เ ก่ียวของกับครูจึงจะทําใหการ
พิจารณาประสิทธิภาพการสอนของครูเปนไปอยาง
ครอบคลุม (ศิริญญา, 2549) 

จากความสําคัญของผูบริหารโรงเรียน จะเห็นได
วา ผูบริหารโรงเรียนจะตองใชศาสตรและศิลปในการ
บริหารงาน เพราะผูบริหารงาน ถือเปนผูนําหลักของ
โรงเรียนในยุคปฏิรูปการศึกษาที่จะสงผลใหองคการ
ประสบความสํา เ ร็ จ  ผู บริหารตองรู จั กวิธี การ ดึง
ผูรวมงานเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติงาน ผูนําตอง
เปนผูมีวิสัยทัศน คือ สามารถกําหนดหรือสรางภาพ
ความสําเร็จขององคการในอนาคตสามารถสื่อความหมาย 
ของวิสัยทัศน ใหผูรวมงานเขาใจในองคการเขาใจ
ตรงกัน โดยการโนมนาวใจใหบุคลากรทุกคนในองคการ
หรือสถานศึกษายอมรับวิสัยทัศนหรือภาพความสําเร็จ
นั้น เกิดจากความคิดของทุกคน ไมใชเกิดจากผูนําหรือ
ผูบริหารสถานศึกษาแตเพียงฝายเดียว แตจะตองเกิด
จากความรวมมือของทุกฝายในโรงเรียนที่มีภาระผูกพัน
และตองมีความมุงมั่น ไมยอทอตออุปสรรคที่จะขัดขวาง
ตอความพยายาม หรือตอการดําเนินงาน เพื่อให
บรรลุผลสําเร็จตามวิสัยทัศนที่กําหนด  

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารมีสวน
สําคัญในการสรางความพึงพอใจใหครูปฏิบัติงานและ 
มีผลกระทบตอประสิทธิภาพขององคกร สามารถนําพา
องคกรสูความสําเร็จไดเปนอยางดี ผูนําที่มีประสิทธิภาพ 
สามารถสรางสรรคความเช่ือ คานิยมรวมและความ
คาดหวังใหรวมเกิดขึ้นในองคการและในสังคมและยัง
สามารถเขาใจประเด็นและเหตุการณของผูตามได 

จากที่กลาวมา จะเห็นไดวา ภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาและประสิทธิภาพ
ในการสอนของครู ตางก็เปนตัวแปรสําคัญที่สงผลตอ
ประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ยุคปฏิรูปการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ถือเปนบุคคล
สําคัญอยางยิ่งที่จะเปนแบบอยางการเปนผูนําและ 
ผูประสานงานในการบริหาร ทั้งนี้การมีภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาจะสงผลให
บุคลากรปฏิบัติงาน ยอมอุทิศตนเพื่อการปฏิบัติงาน 
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เกิดความรูสึกและเจตคติที่ ดีตองานที่ทํา มีความ-
กระตือรือรน มีความสุขในการทํางาน และยอมอุทิศตน
เพื่อความสําเร็จของงาน 

การจัดการศึกษาในยุคปจจุบันยังมีปญหาหลาย
ดาน โดยเฉพาะการประสิทธิภาพของการจัดการเรียน
การสอนที่ส งผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ของผู เรียน 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี
เขต 1 มีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจํานวน 126 โรงเรียน  
มีบุคลากรครูรวม 1,416 คน จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ใหกับนักเรียนระดับประถมศึกษาในปการศึกษา 2556 
ที่ผานมา ประสบปญหา คือ ดานความสามารถผลิต
นักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ปรากฏวา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน มีผลการทดสอบ
ระดับชาติระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ที่ต่ํากวาเกณฑ
ในหลายวิชาหลัก ไดแก ภาษาไทย ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 
45.45 สังคมศึกษา 37.37 ภาษาอังกฤษ 30.85 
คณิตศาสตร 41.01 และวิทยาศาสตร 36.78 ซึ่งแตละ
รายวิชามีผลคะแนนต่ํากวารอยละ 50 ทุกรายวิชา 
(สถาบันทดสอบการศึกษาแหงชาติ, 2557) นอกจากนี้ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี
เขต 1 ยังมีพันธกิจในการบริหารจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานใหแกประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับการพัฒนา
ใหเปนบุคคลที่มีความรู ความสามารถและคุณลักษณะ
ตามมาตรฐานการศึกษา ซึ่งนั่นหมายถึง การที่ผูเรียน
จะมีความรู ความสามารถ และ คุณลักษณะตาม
มาตรฐานการศึกษา ปจจัยที่จะสงผลตอผูเรียน คือ 
ประสิทธิภาพการสอนของครู ซึ่งองคประกอบที่จะทําให
การสอนของครูมีประสิทธิภาพ คือ ครูตองมีความสามารถ 
ในการสอน มีการสรางความสัมพันธกับนักเรียน มีการ
จัดกระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ มีการใช
จิตวิทยาของครู และมีการวัดผลประเมินผลการเรียน
การสอน (จีรนันท, 2552)  

จากการวิเคราะหภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบริหารสถานศึกษาและประสิทธิภาพการสอนของครู 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี
เขต 1 ผูบริหารสถานศึกษาควรมีภาวะผูนําในการ
บริหารเปนอยางดี ซึ่งจะสงผลโดยตรงกับประสิทธิภาพ
การสอนของครูผูสอน จากเหตุผลดังกลาว ทําใหผูวิจัย

มีความสนใจที่จะศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบริหารสถานศึกษาและประสิทธิภาพการสอนของครู 
วามีความสัมพันธกันหรือไมและเปนแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพผูบริหารสถานศึกษาและประสิทธิภาพ
การสอนของครูผูสอนตอไป 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาเก่ียวกับความสัมพันธ
ระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับ
ประสิทธิภาพการสอนของครูในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การประถมศึกษาสุราษฎรธานี  เขต 1 กลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ครูผูสอนในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การประถมศึกษาสุราษฎรธานีเขต 1 จํานวน 303 
คน  

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม 
แบงเปน 3 ตอน 

ตอนที่ 1 เปนแบบตรวจสอบรายการเก่ียวกับ
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ 
อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณการสอน และขนาด
ของโรงเรียน 

ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี
เขต 1 ไดแบงแบบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบริหารออกเปน 4 ดาน ไดแก การมีอิทธิพลอยางมี
อุดมการณ การสรางแรงบันดาลใจ การกระตุนทาง
ปญญา และการ คํานึ งถึ งความเปนปจ เจกบุคคล 
ลักษณะเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 
(rating scale) 5 ระดับ มีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.97 

ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิภาพ 
การสอนของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ไดจําแนกไดเปน 5 
องคประกอบ ไดแก การสรางความสัมพันธระหวางครู
กับนักเรียน การจัดกระบวนการเรียนการสอนของครู 
การใชจิตวิทยาสําหรับครู การวัดผลและประเมินผลการ
เรียนการสอน เปนแบบสอบถามมาตรสวนประมาณคา 
(rating scale) 5 ระดับ มีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.97 
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การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการแจก
แบบสอบถาม และเก็บดวยตนเองจากสถานศึกษาที่
เปนกลุมตัวอยางตามกําหนดเวลาที่นัดหมายไว โดยได
แบบสอบถามสมบูรณกลับคืน 303 ชุด จากครูจํานวน 
303 คน คิดเปนรอยละ 100  

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก ไดแก 
คาเฉลี่ย สวนคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธแบบเพียรสัน และมีการแปลคาคะแนนเฉลี่ย 
ไดแก คาเฉลี่ยระหวาง 1.00-1.50 หมายถึง ระดับความ
คิดเห็นนอยที่สุด คาเฉลี่ยระหวาง 1.51-2.50 หมายถึง 
ระดับความคิดเห็นนอย คาเฉลี่ยระหวาง 2.51-3.50 
หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง คาเฉลี่ยระหวาง 
3.50-4.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก คาเฉลี่ย
ระหวาง 4.51-5.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก
ที่สุด  
 
ผลการวิจัยและอภิปราย 

1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา 
สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 74.90 อายุ 41 ป 
ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 54.80 มีวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
ระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 85.10 มีประสบการณ
ในการสอน 11 ป ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 53.80 และ
ขนาดของโรงเรียนของผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญ
ปฏิบัติงานอยูในโรงเรียนขนาดกลาง คิดเปนรอยละ 
56.80  

2. ความเห็นเก่ียวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 
ของผูบริหารสถานศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก 
( =4.42, S.D.=0.62) เมื่อพิจารณารายดานพบวา 
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 
โดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยจากมากไปนอย พบวา อยู
ในระดับมากทุกดาน ไดแก ดานการสรางแรงบันดาลใจ 
( =4.45, S.D.= 0.64) การคํานึงถึงความเปนปจเจก
บุคคล ( =4.42, S.D.=0.57) การมีอิทธิพลอยางมี
อุดมการณ ( =4.41, S.D.=0.65) และดานการกระตุน
ทางปญญา ( =4.39, S.D.= 0.62)  

3. ความเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพการสอนของ
ครู โดยรวมอยูในระดับมาก ( =4.31, S.D.=0.60) 

เมื่อพิจารณารายดานพบวา ประสิทธิภาพการสอนของ
ครู โดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยจากมากไปนอย พบวา 
อยูในระดับมากทุกดาน ไดแก การสรางความสัมพันธ
ระหวางครูกับนักเรียน ( =4.44, S.D.=0.55 ) การใช
จิตวิทยาของครู ( =4.31, S.D.=0.56) การวัดผลและ
ประ เมินผลการ เรี ยนการสอนของครู  ( =4.27, 
S.D.=0.69) และการจัดกระบวนการเรียนการสอนของ
ครู ( =4.20, S.D.=0.58)  

4. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางภาวะผูนํา
การ เปลี่ ย นแปลงของผู บ ริ ห า รสถาน ศึกษา กับ
ประสิทธิภาพการสอนของครู พบวา คาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพการสอนของครู 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎรธานี เขต 1 โดยรวมอยูในระดับต่ํา (r=0.298) 
อย างมีนั ยสํ า คัญทางสถิติที่ ร ะ ดับ 0.01 และ เมื่ อ
เรียงลําดับการหาคาความสัมพันธพบวา ความสัมพันธ
ระหวางภาวะผู นําการเปลี่ ยนแปลงของผูบริหาร
สถานศึกษากับประสิทธิภาพการสอนของครู  มี
ความสัมพันธระดับต่ํา ดังนี้ คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ระหวางภาวะผู นําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร
สถานศึกษากับประสิทธิภาพการสอนของครู ดานการ
สรางความสัมพันธระหวางครูกับนักเรียนอยูในระดับต่ํา 
(r=0.283) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดาน
การจัดกระบวนการเรียนการสอนของครูอยูในระดับต่ํา
(r=0.283) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดาน
การใชจิตวิทยาของครู อยูในระดับต่ํา (r=223) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และดานการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนการสอนของครู อยูในระดับต่ํา
(r=0.178) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
สรุปและวิจารณผล  

จากผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 
ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 พบวา 
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบว า ภาวะผู นําการเปลี่ยนแปลงของผู บริหาร
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สถานศึกษา อยูในระดับมากทุกดาน โดยภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา ดานการสราง
แรงบันดาลใจ มีคาเฉลี่ยสูงสุด และ ภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา ดานการกระตุน
ทางปญญา มีคาเฉลี่ยต่ําสุด สอดคลองกับผลการวิจัย
ของพิพิธ (2553) ไดวิจัยเรื่อง ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 
ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 พบวา ภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารดานการสรางแรงบันดาลใจ 
มีผลการประเมินอยูในระดับมาก โดยผูบริหารตั้ ง
มาตรฐานในการทํางานไวสูงเพื่อกระตุนความสามารถ
ของผูรวมงานและผูบริหารมีความมุงมั่นที่จะทํางานให
บรรลุเปาหมาย สวนผูบริหารใหขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอมีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด 
สรินทรรัตน (2551) ไดศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 
ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามการรับรูของครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
พบวาดานการสรางแรงบันดาลใจ ความเปนผูนําการ
เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของ
ครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
โดยภาพรวมอยูใน เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาทุก
ดานอยูในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจาก แรงบันดาลใจเปน
พลังเสริมในการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายแบบยั่งยืน 
ผูบริหารมีการสรางแรงบันดาลใจในการทํางานใหกับ
เพื่อนรวมงาน มีความตั้งใจ อยางแนวแนที่จะปฏิบัติงาน 
ใหสําเร็จตามที่ กําหนดอุทิศตนในการทํางานเปน
ตัวอยางที่ดีใหแกผูรวมงาน แสดงถึงความกระตือรือรน
โดยการสรางเจตคติที่ดีในการทํางานดานบวก มีการให
ขวัญและกําลังใจผูรวมงานในการปฏิบัติงานอยาง
ตอเนื่องและสม่ําเสมอ ช้ีใหเห็นวา ภาวะผู นําการ
เปลี่ยนแปลงของผูบริหารดานการสรางแรงบันดาลใจอยู
ในระดับมาก ขวัญชัย (2551) ไดศึกษาเรื่องความสัมพันธ 
ระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา 
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา
ดานภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการสรางแรง
บันดาลใจอยูในระดับมาก ทั้งนี้แรงบันดาลใจเปนพลัง

เสริมในการปฏิบัตงิานใหบรรลุเปาหมายแบบยั่งยืน ทําให
มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่องและ
สม่ําเสมอ นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการ (2551) ได
ศึกษาภาวะผูนําสัมพันธกับประสิทธิผลของงาน และ
ภาวะผูนํา มีความสัมพันธกับประสิทธิผลขององคกร 
เนื่องจากผูนํามีความสําคัญ และขวัญชัย (2548) ได
ศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน
ในอําเภอบานโพธิ์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 พบวา ภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนดานการสรางแรง
บันดาลใจโดยรวมอยูในระดับมาก 

ผลการวิจัยเปนเชนนี้อาจเปนเพราะ ผูบริหาร
เปนบุคคลที่มีหนาที่เปนผูนําพาองคกรสูความสําเร็จ 
จําเปนตองมีการวางแผนการดําเนินงาน มีภาวะผูนําซึ่ง
เปนกระบวนการที่ผูนํามีอิทธิพลตอผูรวมงานและผูตาม
โดยเปลี่ยนแปลงความคิดของผูรวมงาน ใหมีความ-
สามารถในการพัฒนาความสามารถของผูรวมงานและ 
ผูตามไปสูระดับที่สูงขึ้น ทําใหเกิดการตระหนักรู ใน
ภารกิจและวิสัยทัศนของทีมและองคการ จูงใจให
ผูรวมงานเห็นผลประโยชนของกลุม หรือองคการสังคม 
การกระตุนใหผูรวมงาน ตระหนักและเห็นคุณคาของ
งาน แสดงใหผูรวมงานเห็นถึงความตั้งใจมุงมั่นอยาง
แนวแนที่จะปฏิบัติงานใหบรรลุตามเปาหมาย มีการให
กําลังใจและเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติงานแก
ผูรวมงาน ทําใหผูรวมงานปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ
และไมเห็นแกประโยชนสวนตน จึงทําใหผูบริหารมี
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับมาก โดยผูบริหาร 
สถานศึกษา สัง กัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ไดเห็นความสําคัญ
และความจําเปนที่จะตองมีภาวะผูนําที่จะเปลี่ยนแปลง 
ในการสรางความพึงพอใจใหครูปฏิบัติงานและมี
ผลกระทบตอประสิทธิภาพขององคกร สามารถนําพา
องคกรสูความสําเร็จไดเปนอยางดี ผูนําที่มีประสิทธิภาพ 
สามารถสรางสรรคความเช่ือ คานิยมรวมและความ-
คาดหวังใหรวมเกิดขึ้นในองคการและในสังคมและยัง
สามารถเขาใจประเด็นและเหตุการณของผูตามได ซึ่ง
สอดคลองกับ สิทธิพล (2552) ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอ
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ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 3 
พบว า ภาวะผู นําการเปลี่ยนแปลงของผู บริหาร
สถานศึกษา สัง กัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ขอนแกน เขต 3 โดยภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน 
เรียงตามลําดับการปฏิบัติงานจากมากไปนอย ไดแก 
การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล การมีอิทธิพลอยาง
มีอุดมการณ การสรางแรงบันดาลใจ และการกระตุน
ทางปญญา ส วนปจจั ยที่ส งผลตอภาวะผู นําการ
เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 3 มีความสัมพันธกับ
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมากทุกปจจัย โดยเฉพาะ
ปจจัยที่เปนตัวพยากรณภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบริหารสถานศึกษา คือ ปจจัยดานการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง ปจจัยดานการบริหารแบบมีสวนรวม 
ปจจัยดานการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ ปจจัยดาน
การกําหนดวิสัยทัศนและปจจัยดานการใชหลักกระจาย
อํานาจตามลําดับ ผูบริหารสถานศึกษาจึงจําเปนตองมี
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ในการนําพาองคกรใหบรรลุ
ตามจุดมุงหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิภาพการสอนของครู สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 
โดยรวมประสิทธิภาพการสอนของครูอยูในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ประสิทธิภาพการสอน
ของครู  ดานการสรางความสัมพันธระหวางครูกับ
นักเรียนมีคาเฉลี่ยสูงสุดและประสิทธิภาพการสอนของ
ครูดานการจัดกระบวนการเรียนการสอนของครูมี
คาเฉลี่ยต่ําสุด สอดคลองกับ กอบศักด์ิ (2554) ไดทํา
การวิจัยเรื่องภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร
โรงเรียนกับประสิทธิภาพการสอนของครู  สัง กัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต 1 พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารมี
ความสัมพันธกับประสิทธิภาพการสอนของครู ซึ่ ง
ประสิทธิภาพการสอนของครู โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาจําแนกรายดาน พบวา อยูในระดับ
มากทุกดาน โดยเรียงตามลําดับคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดาน
การสรางความชัดเจนในบทเรียน ดานการใชกิจกรรม

การเรียนการสอนที่หลากหลาย ดานการแสดงความเอา
ใจใสงานการสอน ดานการทําใหกระบวนการเรียนรูของ
นักเรียนมีประสิทธิภาพ และดานการสงเสริมใหนักเรียน
ประสบความสําเร็จ ครูผูสอนในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 มีการ
สรางความสัมพันธระหวางครูกับนักเรียนสูงสุด มีการใช
จิตวิทยา มีการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน
ของครู มีและมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนของครู
ต่ําสุด ตามลําดับ ทั้งนี้อาจเนื่องจาก ครูมีความรับผิดชอบ 
ในหนาที่การทํางานอยูแลว มุงเนนการนําพระราชบัญญัต ิ
การศึกษาการศึกษา พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา มาตรฐานและวิชาชีพครู มาใชในการ
ปฏิบัติหนาที่ในการสอนใหประสบความสําเร็จ ประสิทธิภาพ 
การสอนของครูอยูในระดับมากทุกดาน และในปจจุบันนี้
สถาบันพัฒนาวิชาชีพครูไดมีการพัฒนาและสงเสริมครู
และบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความรูความสามารถใน
การประกอบอาชีพ บรรลุตามเปาหมายของการจัด
การศึกษา 

ขอเสนอแนะ เพื่อพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 
ของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพการสอนของ
ครู ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา
มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการสอนของครูใน
ทางบวกทุกดาน แตมีความสัมพันธกันในระดับต่ํา ซึ่ง
แสดงวา ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 มี
ภาวะผู นําการเปลี่ยนแปลงคอนขางนอย ทําใหมี
ความสัมพันธกับประสิทธิภาพการสอนของครูคอนขางนอย 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี 
เขต1 จึงควรมีการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาภาวะ
ผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาและ
ประสิทธิภาพการสอนของครูตอไป สถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี 
เขต 1 มีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงทั้ง 4 ดาน คือ การมี
อิทธิพลอยางมีอุดมการณ การสรางแรงบันดาลใจ การ
กระตุนทางปญญาและการคํานึงถึงความเปนปจเจก
บุคคล อยูในระดับมาก ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษา จึง
ควรนําภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงทั้ง 4 ดาน มาบูรณา
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การ ปรับใชใหสอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของ
การศึกษาที่เปลี่ยนไปใหมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง การ
กระตุนทางปญญา ซึ่งมีผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงต่ําสุด จึงควรใหผูบริหารไดใชภาวะ
ผูนําดานการกระตุนทางปญญา มาใชในการบริหารงาน 
โดยการใหครู บุคลากรที่เก่ียวของ มีสวนรวมในการวาง
แผนการดําเนินงานของสถานศึกษา รวมกันปฏิบัติงาน 
ปฏิบัติงานรวมกัน และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ร วม กัน  ผู บ ริ ห า รส ถาน ศึก ษามี ภ าวะผู นํ ากา ร
เปลี่ยนแปลงในการบริหารใหประสบความสําเร็จ มี
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการสรางแรงบันดาลใจ 
การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล การมีอิทธิพลอยาง
มีอุดมการณ และมีการกระตุนทางปญญา โดยผูบริหาร
ควรใหผูรวมงานเห็นถึงความสามารถในการเปนผูนํา 
ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีเปนที่เคารพนับถือแก
ผูรวมงาน มีการอุทิศตนและเวลาเพื่อใหการปฏิบัติงาน
บรรลุตามเปาหมาย สงเสริมใหผูรวมงาน คิดแกปญหา 
การปฏิบัติงานอยางเปนระบบ และแสดงความช่ืนชม
และยกยอ ง ในการป ฏิ บัติ ง านของผู ร วมง านต อ
สาธารณชน ประสิทธิภาพการสอนของครู สัง กัด
สํ า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า 
สุราษฎรธานี เขต 1 ดานการวัดผลและประเมินผลการ
เรียนการสอนของครู ต่ําสุด โดยเฉพาะการที่ครูให
นักเรียนมีสวนรวมในการสรางเกณฑและประเมินผล
งานตนเอง การทดสอบกอนเรียนเพื่อประเมินความรู
พื้นฐานของนักเรียน ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาจึงควร
นําภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมาใชในการวางแผนใน
การบริหารการศึกษา รวมทั้งการใชหลักการบริหาร
อื่นๆ มาใชในการบริหารงาน เพราะถือวาผูบริหารเปน
ผูนําหลักของโรงเรียนในยุคปฏิรูปการศึกษาที่จะสงผล
ใหองคการประสบความสําเร็จ ผูบริหารตองรูจักวิธีการ
ดึงผูรวมงานเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติงาน ผูนํา
ตองเปนผูมีวิสัยทัศน สามารถกําหนดหรือสรางภาพ
ความสําเร็จขององคการในอนาคตสามารถสื่อความหมาย 
ของวิสัยทัศน ใหผูรวมงานเขาใจในองคการเขาใจตรงกัน 
เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
สูงสุด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรมีการจัดการ

อบรม พัฒนาคุณภาพผูบริหารสถานศึกษา ครูและ
บุคลากรทางการ ศึกษา เ ก่ียว กับภาวะผู นํ าการ
เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประสิทธิภาพการสอนของ
ครู ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อสามารถนําไป
สงเสริม พัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอไป 

การนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

สุราษฎรธานี เขต 1 ควรมีนโยบายเก่ียวกับการพัฒนา
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา  
มีการสงเสริมและพัฒนาหลักการบริหารของผูบริหาร
สถานศึกษามาใชในการพัฒนาประสิทธิภาพการสอน
ของครู ใหประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาตอไป 

2. ผูบริหารสถานศึกษา ควรมีการศึกษาเก่ียวกับ 
การภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง เพื่อนํามาพัฒนา สงเสริม 
ครูในการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพตอไป 

3. ครูผูสอน ควรมีการศึกษาเก่ียวกับประสิทธิภาพ 
การสอนของครู เพื่อนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน 
ใหมปีระสิทธิภาพมากขึ้นกวาเดิม 
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บทบาทของมหาวิทยาลัยรามคําแหงตอการชี้นําสังคมสูการเตรียมความพรอมใน
การเขารวมประชาคมอาเซียน 
The Role of Ramkhamhaeng University in Social Instruction on Preparation 
towards the ASEAN Community 
 
 
 
 
วันชัย ปานจันทร1 

 
บทคดัย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาบทบาทของมหาวิทยาลัยรามคําแหงตอการช้ีนําสังคมสูการเตรียม

ความพรอมในการเขารวมประชาคมอาเซียน เพื่อเปรียบเทียบบทบาทของมหาวิทยาลัยรามคําแหงตอการช้ีนําสังคมสู
การเตรียมความพรอมในการเขารวมประชาคมอาเซียน และศึกษาขอเสนอแนะสําหรับการปฏิบัติตามบทบาทของ
มหาวิทยาลัยรามคําแหงตอการช้ีนําสังคมสูการเตรียมความพรอมในการเขารวมประชาคมอาเซียน ประชากรและกลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัย
รามคําแหงทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค จํานวน 47,168 คน กลุมละ 400 คน รวม 2 กลุม ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 
800 คน (Yamane, 1960) สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
t-test และ one-way ANOVA ผลการวิจัย พบวา (1) มหาวิทยาลัยรามคําแหงมีบทบาทในการช้ีนําสังคมสูการเตรียม
ความพรอมในการเขารวมประชาคมอาเซียนโดยภาพรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับมาก (2) ผลการเปรียบเทียบ
บทบาทของมหาวิทยาลัยรามคําแหงตอการช้ีนําสังคมสูการเตรียมความพรอมในการเขารวมประชาคมอาเซียน พบวา 
ชวงอายุ อาชีพ และสถานที่ศึกษา มีบทบาทในการช้ีนําสังคม โดยภาพรวมตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 สวนเพศ มีบทบาทในการช้ีนําสังคม โดยภาพรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 
คาํสาํคญั : การเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน บทบาทมหาวิทยาลัยรามคําแหง  
 

ABSTRACT 
 
This research aims were to study the role of Ramkhamhaeng University in social instruction on the 

preparation towards ASEAN Community and comparing the role of Ramkhamhaeng University in social 
instruction on the preparation towards ASEAN Community, and to study the suggestion in following the role 
of Ramkhamhaeng University in social instruction on preparation towards ASEAN Community. The population 
and sample used in this research were 47,168 graduate students who are studying in the Master Degree at 
Ramkhamhaeng University, both in the Central Region and Provincial Region, each group for 400 persons, in 
                                                        
1 อาจารยประจํา คณะพฒันาทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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the total of 2 groups, altogether there were 800 samples (Yamane, 1960). Statistics used in analyzing data 
were frequency, percentage, means, standard deviation, t-test, and One-Way ANOVA. The results were as 
follows: (1) Overall and all aspect, the role of Ramkhamhaeng University in social instruction on preparation 
towards ASEAN Community were found at a high level, (2) In the comparison of graduate students’ opinions 
about the role of Ramkhamhaeng University in social instruction on preparation towards ASEAN Community, 
the opinions of graduate students who differed in ages, careers, and region were found different at the 
statistically significant level of 0.05; the opinions of graduate students who differed in genders were found 
differently at the statistically significant level of 0.05. 
 
Keywords : preparation towards ASEAN community, role of Ramkhamhaeng University  
 
บทนํา 

สถาบันอุดมศึกษามีบทบาทที่สําคัญในการพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษยของประเทศใหมีความรูและคุณธรรม
เพื่อเปนพลังขับเคลื่อนสังคมใหเจริญรุดหนาไปไดอยาง
มีดุลยภาพ ตามภารกิจหรือบทบาทของความเปน
สถาบันอุดมศึกษาที่มุงพัฒนาศักยภาพของคนไทยให
เปนผูที่พรอมรับผิดชอบตอการดําเนินชีวิตในสังคม
สมัยใหมอยางมีคุณภาพ และกอใหเกิดการเรียนรูใน
ชุมชนและทองถิ่น พรอมทั้งมีบทบาทในการแกปญหา 
ของสังคม ประเทศ ภูมิภาคและโลก ตลอดจนชวยพัฒนา 
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ปญญา และจริยธรรมของ
บุคคลและสังคมเพื่อนําไปสูสันติสุข เสรีภาพ การยอมรับ 
นับถือ สิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย และเพื่อให
สถาบันการศึกษาตาง ๆ ทั้งในระบบ นอกระบบ และ
ตามอัธยาศัย ดําเนินการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
จึงตองมีหนาที่และบทบาทครอบคลุมภารกิจทั้ง 6 ดาน 
ซึ่งไดแก 1) การวิจัยเพื่อพัฒนาและสรางองคความรู  
2) จัดการเรียนการสอนและการฝกอบรม 3) รับผิดชอบ
ดูแลแกปญหา รวมมือและสงเสริมใหความเขมแข็งของ
ชุมชนและอนุรักษสิ่งแวดลอม 4) ธํารงรักษา สืบสาน 
รังสรรค  เผยแพร วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย  
5) สนับสนุนการเรียนรูช้ันสูง และการศึกษาตลอดชีวิต 
และ 6)  การใหความชวยเหลือและรวมมือกันจัด
การศึกษาทุกระดับช้ัน (พรชุลี, 2543) เพื่อใหการจัด
การศึกษามี คุณภาพและประสิทธิภาพ ซึ่ ง ในการ
ขับเคลื่อนความรวมมือดานการศึกษาในกรอบอาเซียน 

ไดระบุไวในแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน ประกอบดวย การจัดการศึกษา
อยางทั่วถึงและมีคุณภาพ การสงเสริมทุนอาเซียนและ
เครือขายการศึกษา การสงเสริมความเขาใจอันดี
ระหวางกัน และการพัฒนาเยาวชนอาเซียน มีความ
ชัดเจนในเปาหมายของการใหประชากรอาเซียนไดรับ
การศึกษาอยางทั่วถึงในป พ.ศ.2558 การแลกเปลี่ยน
การเรียนในสถาบันอุดมศึกษาของนักศึกษาในกลุม
อาเซียนเปนเวลา 1 ภาคเรียน หรือ 1 ป การสงเสริม
ความรวมมือ และการดําเนินงานเครือขายรูปแบบตาง ๆ 
รวมทั้งการสงเสริมการวิจัยระหวางสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การจัดทํา
หลักสูตรอาเซียนศึกษาที่จะรองรับซึ่งกันและกัน ในขณะที ่
ปจจุบันบทบาทของความเปนสถาบันอุดมศึกษาได
กําหนดใหสถานศึกษามีภารกิจที่สําคัญในการปฏิบัติ
หนาที่ของความเปนสถาบันการศึกษาซึ่งครอบคลุมทั้ง 
4 ดาน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) ดังนี้ 1) ดานการ
ผลิตบัณฑิต 2) ดานการวิจัย 3) ดานการใหบริการทาง
วิชาการแกสังคม และ 4) ดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  

นอกจากนี้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรอุดมศึกษาไทยใน 
การเตรียมความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียนในป 
พ.ศ.2558 เพื่อเปนแนวทางใหสถาบันอุดมศึกษาใช
วางแผนยุทธศาสตรและนโยบายตอไป ซึ่งสถาบันอุดมศึกษา 
ตองมีการวางแผนในสวนของสถาบันอุดมศึกษาทั้งใน
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ระยะสั้นและระยะยาวเพื่อรองรับการเปนประชาคม-
อาเซียนและเปดเสรีการคาบริการดานการอุดมศึกษาใน
ป พ.ศ.2558 ซึ่งจะสงผลใหบัณฑิตในอนาคตมีคุณภาพ
ระดับสากล และนานาประเทศใหมีความสามารถในการ
แขงขันได โดยสรางความรวมมือกับประเทศสมาชิก
อาเซียนในการเคลื่อนยายนักศึกษาและบุคลากรไปยัง
ประเทศเพื่อนบานในระยะเริ่มตน และขยายวงใหกวางขึ้น 
รวมทั้งสงเสริมใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษา
ในกลุมประเทศเพื่อนบาน ตลอดจนพัฒนาศูนยขอมูล
เก่ียวกับสถาบันอุดมศึกษาในอาเซียน ทั้งนี้ สกอ. ไดจัดทํา 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 
เพื่อเปนกรอบมาตรฐานใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปน
แนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
ใหสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพครอบคลุมอยางนอย 
5 ดาน คือ ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรูความ-
สามารถทางวิชาการ ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบและ
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเพื่อประโยชนตอการ
รับรองมาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษา และเอื้อ
ประโยชนสําคัญกับผูสอนใหมีคุณภาพ ความรู ความ-
เขาใจ และสมรรถนะ ดานศาสตรการสอน ความ-
เช่ียวชาญในศาสตรสาขาวิชาชีพ รวมทั้งมีสมรรถนะใน
การทําวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหมและการตอยอดองค
ความรู ตลอดจนมีสมรรถนะดานการบริการใหความรู
หรือประยุกตใชความรูเพื่อประโยชนแกสังคมและชุมชน 
ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการสรางความพรอมในการเขาสู
ประชาคมอาเซียนสําหรับประเทศไทย (เปรื่อง, 2555) 
ทั้งนี้เพราะประเทศที่มีการเจริญเติบโตหรือที่เรียกวา
เปนประเทศที่พัฒนาแลวลวนแลวแตใหความสําคัญกับ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ซึ่งมนุษยที่ไดรับการพัฒนา
อยางถูกตองและเหมาะสมแลวจะเปนกําลังที่สําคัญที่สุด
ในการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาในที่สุด 

มหาวิทยาลัยรามคําแหงเปนสถาบันอุดมศึกษา
ภายใตการกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) จึงตองปฏิบัติตามนโยบายและแผน

ยุทธศาสตรที่หนวยงานตนสังกัดไดกําหนดไวซึ่งมี
ดวยกัน 3 ยุทธศาสตรหลัก คือ ยุทธศาสตรที่ 1 การ
เพิ่มขีดความสามารถของบัณฑิตใหมีคุณภาพมาตรฐาน
ในระดับสากล ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาความเขมแข็ง
ของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาประชาคมอาเซียน 
และยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมบทบาทของอุดมศึกษา
ไทยในประชาคมอาเซียน ซึ่งยุทธศาสตรหลักทั้ง 3 
ยุทธศาสตรเปนการเตรียมความพรอมใหกับพลเมือง
ของประเทศเพื่อรองรับการแขงขันในทุกมิติกับประเทศ
สมาชิก ถาหากไมมีการเตรียมความพรอมโอกาสและ
ภาวการณแขงขันประเทศก็ไมสามารถจะแขงขันในเวที
สากลได ซึ่งจากที่กลาวมาขางตนทําใหเห็นถึงความสําคัญ 
และที่มาของปญหา ซึ่งสะทอนถึงการตื่นตัวในทาง
สังคมที่หนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได
ตั้งความหวังในการผลิตทรัพยากรมนุษยและการผลิต
บัณฑิตใหตรงกับความตองการของหนวยงาน เพื่อเปน
การสรางมูลคาเพิ่มใหกับองคกรที่จะไดจากกําลังและขีด
ความสามารถเมื่อตองมีการแขงขันกันที่คุณภาพของ
สินคาและบริการอันเกิดจากบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญ
และชํานาญการเฉพาะทาง ดังนั้นโอกาสและหรือผลกระทบ 
ที่เกิดจากการรวมกลุมประชาคมอาเซียนที่ทําใหเกิด
การแขงขันที่เสรียิ่งขึ้น การแขงขันและทางเลือกยอมมี
สูงขึ้นดวยเชนกัน อํานาจการซื้อหรือการใหบริการอยูที่
ผูซื้อ  ซึ่ งแนนอนวาตองเลื อกซื้อของที่ ดีที่ สุด  ใน
ขณะเดียวกันในสวนของบุคคลนั้นอํานาจการจางงาน
อยูที่ผูประกอบการที่จะเลือกบุคคลที่ เหมาะสมที่สุด
สําหรับองคกร จึงเปนความทาทายของสถาบันอุดมศึกษา 
ของแตละประเทศที่จะตั้งเปาหมายในการพัฒนาขีด
ความสามารถใหกับบุคลากรของประเทศไดมากนอย
เพียงไรที่จะรองรับความตองการที่เปลี่ยนแปลงไปโดย
การเคลื่อนย ายแรงงานเปนไปอยาง เสรี  เปนตน 
สถาบันอุดมศึกษาจึงเปนคําตอบที่สําคัญที่สุดในการ
เพิ่มศักยภาพใหกับพลเมืองของประเทศ ซึ่งในสวนของ
ประเทศไทยไดมีการตั้งคําถามถึงบทบาทของสถาบัน-
อุดมศึกษาวาไดเตรียมบทบาทไวพรอมหรือยังที่จะช้ีนํา
สังคมตอการเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคม
อาเซียน เพื่อใหองคกรทั้งภาครัฐและเอกชนมีความรู
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ความเขาใจ และตระหนักถึงความสําคัญของการเปน
พลเมืองของอาเซียนที่จะตองขับเคลื่อนประชาคมไป
ดวยกันเพื่อใหเกิดความมั่นคงในอนาคตรวมกัน  

ดังนั้นการเปดเสรีอาเซียนไมเพียงกอใหเกิด
ความเปลี่ยนแปลงในมิติทางเศรษฐกิจการคาเทานั้น  
แตจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมตามมาดวย 
การเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนจึงไมควร
จํากัดเพียงเรื่องการคาเพียงอยางเดียว ตองใหความสําคัญ 
กับการเตรียมการและรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมเชนกันซึ่งมีผลกระทบกับคนโดยตรง ดังนั้นเพื่อ
เปนการลดผลกระทบในขั้นตนนั้นมีหนวยงานที่ได
ศึกษาวิจัยและมีขอเสนอแนะดานนโยบายทางสังคมใน
ดานการพัฒนาคนนั้นประกอบดวย (สถาบันวิจัยเพื่อ
การพัฒนาประเทศไทยหรือทีดีอารไอ, 2556) 1) ควรเรง 
ความรวมมือตามกรอบ ASCC (ASEAN Social and 
Culture Community) 2) สราง ASCC scorecard เพื่อ
เรงการพัฒนาดานสังคมในประเทศอาเซียนภายใต 
ASCC และ 3) ควรพัฒนาคนอยางเรงดวนและจริงจัง
โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการศึกษา เพราะการศึกษาจะ
ทําใหประชาชนเขาใจภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงและ
การปรับตัวของมนุษยไดงายขึ้น ฉะนั้นมหาวิทยาลัย
รามคําแหงจึงมีบทบาทที่สําคัญในฐานะเปนสถาบันการศึกษา 
ที่มีภาระกิจหลักดานหนึ่งคือการถายทอดความรูและช้ีนํา 
ในทางวิชาการใหกับนักศึกษาซึ่งเปนพลเมอืงของประเทศ 
ไดเกิดการรับรูและมีความเขาใจตอสถานการณความ-
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นซึ่งสงผลกระทบตอประเทศโดย
ภาพรวม  

จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาใน
การเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน จึงทําให
ผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาบทบาทของมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ซึ่งเปนสถาบันอุดมศึกษาที่มีบทบาทสําคัญในการช้ีนํา
สังคมสูการเตรียมความพรอมสําหรับการเขารวม
ประชาคมอาเซียนใน 4 ดานดวยกันคือ ดานเศรษฐกิจ 
ดานการเมือง ดานสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงดาน
การศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยนอกเหนือจาก 
บทบาทตามพันธกิจที่สถาบันอุดมศึกษาตองดําเนินการ
ใน 4 ดานตามปกติคือ 1) การจัดการเรียนการสอน  

2) การวิจัย 3) การใหบริการทางวิชาการ และ 4) การ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้ในสวนของบทบาทใน
การช้ีนําสังคมในการเขารวมประชาคมอาเซียนของ
มหาวิทยาลัยรามคําแหงนั้นมุงใหเห็นชัดถึงบริบทของ
ความเปนอาเซียนที่ 10 ประเทศตกลงรวมกันโดยยึด
หลักทางแนวทางของ 3 เสาหลักคือ 1) เสาหลักดาน
การเมืองและความมั่นคง 2) เสาหลักดานเศรษฐกิจ และ 
3) เสาหลักดานสังคมและวัฒนธรรม และผู วิจัยได
เพิ่มเติมในสวนของบทบาทของความเปนสถาบันอุดมศึกษา 
ที่ตองใหการศึกษาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษยอัน
เปนบทบาทขอที่ 4 ซึ่งทั้ง 4 ดานนี้ลวนแลวแตเปนสวน
สําคัญที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในดานบวกและ
ดานลบกับประเทศไทยทั้งสิ้น ทั้งนี้หากมีการศึกษาและ
มีการสรางความตระหนักรูใหกับประชาชนในสังคม
เพื่อใหเกิดการเตรียมความพรอมในการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ยอมทําใหมีการกําหนดแนวทาง
ในการแกปญหารวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถ
ใหกับพลเมืองเพื่อเตรียมรองรับการแขงขันโดยเฉพาะ
มิติทางสังคม คือดานเศรษฐกิจและสังคมซึ่งจะนําไปสู
การพัฒนาประเทศใหมีความเจริญและมั่นคงตอไป 
วัตถุประสงคของการดําเนินการวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค 
3 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาบทบาทของมหาวิทยาลัย
รามคําแหงตอการช้ีนําสังคมสูการเตรียมความพรอมใน
การเขารวมประชาคมอาเซียน 2) เพื่อเปรียบเทียบ
บทบาทของมหาวิทยาลัยรามคําแหงตอการช้ีนําสังคมสู
การเตรียมความพรอมในการเขารวมประชาคมอาเซียน 
3) เพื่อศึกษาขอเสนอแนะตอการปฏิบัติตามบทบาท
ของมหาวิทยาลัยรามคําแหงตอการช้ีนําสังคมสูการ
เตรียมความพรอมในการเขารวมประชาคมอาเซียน 

นิยามศัพทเฉพาะ 
บทบาทการช้ีนําสังคม หมายถึง บทบาทของ

มหาวิทยาลัยรามคําแหงในการช้ีนําสังคมเพื่อใหการศึกษา 
อันเปนการสรางความรูความเขาใจใหกับประชาชนเพื่อ
รองรับและเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคม
อาเซียนใน 4 สวนหลักดังตอไปนี้ 

 1. ดานเศรษฐกิจและการลงทุน หมายถึง บทบาท 
ของมหาวิทยาลัยรามคําแหงในการช้ีนําสังคมสูการ
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เตรียมความพรอมในดานเศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อ
รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนโดยจดัใหมีการอํานวย 
ความสะดวกในดานขอมูลขาวสารและความรูที่เก่ียวของ 
กับการลงทุนใหกับประชาชนและผูประกอบการได
ทราบทิศทางการลงทุนและการเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ 
มีการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการทางดานเศรษฐกิจ
และการลงทุนใหกับนักลงทุนและผูที่สนใจทั่วไปได 
เขารวม รวมถึงมีการจัดหลักสูตรตางๆ ที่เก่ียวของกับ
เศรษฐกิจและการลงทุน เปนตน 

2. ดานการเมืองและความมั่นคง หมายถึง บทบาท 
ของมหาวิทยาลัยรามคําแหงในการช้ีนําสังคมสูการเตรียม 
ความพรอมในดานการเมืองและความมั่นคงใหกับ
ประชาชนไดมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการเมืองและ
หลักการปกครองในสภาพปจจุบันและแนวโนมใน
อนาคตที่มีการสงเสริมในดานประชาธิปไตยและการมี
สวนรวมในการแสดงออกตามสิทธิตามขอบเขตหนาที่
ของความเปนพลเมืองเพื่อใหเกิดความเปนธรรมและ
ความเสมอภาคกันในทางการเมือง 

3. ดานสังคมและวัฒนธรรม หมายถึง บทบาท
ของมหาวิทยาลัยรามคําแหงในการช้ีนําสังคมสูการ
เตรียมความพรอมในดานสังคมและวัฒนธรรมใหกับ
ประชาชนไดตระหนักและเห็นความสําคัญของวัฒนธรรม 
ประเพณีที่ควรแกการอนุรักษใหคงอยูคูกับสังคมไทย 
รวมถึงเขาใจในวิถีชีวิตความเปนอยูของคนในสังคม
เพื่อใหเกิดการยอมรับตอกัน มีการเคารพและแลกเปลี่ยน 
ความรูทางสังคมและวัฒนธรรม 

4. ดานการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
หมายถึง บทบาทของมหาวิทยาลัยรามคําแหงในการช้ีนํา 
สังคมสูการเตรียมความพรอมในดานการศึกษาและการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยใหกับประชาชนอันเปนพลเมือง
ซึ่งถือไดวาเปนทรัพยากรที่มีคุณคามากที่สุดที่ควร
ไดรับการพัฒนาศักยภาพใหมีขีดความสามารถในการ
แขงขันกับประเทศสมาชิกในกลุมอาเซียน โดยการ
อบรมและใหความรูดานทักษะที่จําเปนแกบุคลากรทั้ง
ภาครัฐและเอกชนที่จะเปนการเพิ่มโอกาสในการเขาถึง
อาชีพและการแขงขันได รวมถึงสรางการยอมรับของ
สังคมในระดับกวางถึงความสามารถในการปฏิบัติงาน

ไดหลากหลายและสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพ
สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไดอยางมั่นคง 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 
Research) ซึ่งใชวิธีเก็บขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative) 
โดยการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางซึ่งเปนนักศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาโท
ของมหาวิทยาลัยรามคําแหงทั้งที่ศึกษาในสวนกลาง
และสวนภูมิภาค ที่จะไดรับผลกระทบจากการเขารวม
ประชาคมอาเซียน โดยในการดําเนินการวิจัยนั้นมีขั้นตอน 
ในการดําเนินการดังนี้ 

1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัย
ครั้งนี้ คือ นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่กําลังศึกษา
อยูในระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยรามคําแหงทั้งที่
ศึกษาในสวนกลางและสวนภูมิภาค จํานวน 47,168 คน 
(ฐานขอมูลบุคคลดานการศึกษาของมหาวิทยาลัย
รามคําแหง ภาคการศึกษา 2/2555) โดยกลุมตัวอยางที่
ไดจากประชากรแยกตามสถานที่เรียนคือสวนกลางและ
สวนภูมิภาค ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% และยอมใหเกิด
ความคลาดเคลื่อน 5% ไดกลุมละ 400 คน รวม 2 กลุม
จะไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 800 คน จากการเปดตาราง
สําเร็จรูปในการคํานวณกลุมตัวอยางของ Yamane (1960) 
และไดกําหนดกลุมตัวอยางสําหรับการเก็บขอมูลโดย
การสุมแบบโควตาอยางไมเปนสัดสวนจากสวนกลาง 
400 คน และสวนภูมิภาค 400 คน โดยแยกเปน  
1) ภาคเหนือ 100 คน 2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
100 คน 3) ภาคกลาง 100 คน และ 4) ภาคใต 100 คน 
ซึ่งเปนกลุมตัวอยางแบบอังเอิญโดยไมไดเฉพาะเจาะจง
นักศึกษากลุมใดกลุมหนึ่งที่เขามาศึกษาในชวงเวลาที่
เก็บรวบรวมขอมูล 

2.  เครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื 
ที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) 
สําหรับเก็บรวบรวมขอมูลจากนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
ซึ่งแบงออกเปน 3 ตอน คือ 1) ขอมูลทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถาม 2) ความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทของ
มหาวิทยาลัยรามคําแหงในการช้ีนําสังคมตอการเขา
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รวมประชาคมอาเซียน 3) คําถามปลายเปดใหแสดง
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ ตอบทบาทของ
มหาวิทยาลัยรามคําแหงตอการช้ีนําสังคมในการเขารวม 
ประชาคมอาเซียน ผูวิจัยไดดําเนินการตรวจสอบคุณภาพ 
ของเครื่องมือกอนนําไปใชในการศึกษาจริง ทั้ง 2 ประเภท 
ไดแก  

 2.1  การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ดานความตรง (validity) ผูวิจัยไดเลือกตรวจสอบคุณภาพ 
ของเครื่องมือโดยการหาความสอดคลอง (Item Objective 
Congruence index--IOC) ของแบบสอบถามกับเนื้อหา
ที่จะทําการศึกษา โดยใหผูทรงคุณวุฒิใหคะแนนความ-
สอดคลอง มีวิธีคํานวณดวยการใหคาความสอดคลอง
ของเนื้อหาในแบบสอบถาม (Mehrens and Lehmann, 
1991) ดังตอไปนี้ 

 +1 หมายถึง  เมื่อแน ใจวาขอความนั้น
สอดคลองกับเนื้อหา 

 0 หมายถึง เมื่อไมแนใจวาขอความนั้น
สอดคลองกับเนื้อหา 

 -1  หมายถึง  เมื่อแนใจวาขอความนั้นไม
ตรงตามเนื้อหา 

 2.2 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ดานความเที่ยง (reliability) หลังจากที่มีการตรวจสอบ
เครื่องมือโดยผูทรงคุณวุฒิแลว ผูวิจัยไดดําเนินการ
ปรับปรุงและแกไขตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ 
แลวนําแบบสอบถามไปทดลองใช (try out) กับกลุม
ตัวอยาง เพื่อหาความเที่ยง (reliability) ซึ่งก็คือความ
คงที่ของผลที่ไดจากการวัดดวยเครื่องมือชุดเดียวกันกับ
กลุมเดียวกัน ในเวลาที่ตางกัน (Guilford, 1978) โดยใช
วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา (coefficient-α) ของ Cronbach 
กับกลุ มเปาหมายจํานวน 30 คน ซึ่ งผลจากการ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือเพื่อหาคาความเช่ือมั่นจาก
เครื่องมือทั้งฉบับไดระดับคาความเช่ือมั่นอยูที่ 0.96 ซึ่ง
แสดงวาเครื่องมือฉบับนี้สามารถนําไปใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลตอไปได 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล  โดยในการเก็บ
รวบรวมขอมูลนั้นผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุม
ตัวอยางที่ดําเนินการแจกแบบสอบถามในระยะเวลาที่

เหมาะสม และตรวจนับจํานวนเพื่อใหไดตามจํานวนที่
กําหนดไวตามขนาดของการวิจัยคือ 80% ขึ้นไป และ
ดําเนินการติดตามขอมูลจากกลุมตัวอยางตามระยะเวลา 
ที่เหมาะสมเพื่อใหไดขอมูลที่ครบหรือเปนไปตามเกณฑ
ที่กําหนดไว ซึ่งผลการติดตามและเก็บรวบรวมขอมูล
จากกลุมตัวอยางในครั้งนี้แยกเปนสวนกลาง 400 คน 
สวนภูมิภาค 400 คน รวมเปน 800 คน โดยสามารถ
ติดตามไดจํานวน 797 ฉบับ คิดเปนรอยละ 99.62 %  

4. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช โดยผูวิจัย
นําแบบสอบถามที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลมา
ดําเนินการตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม 
และนํามาวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูปทางสถิติซึ่งประกอบดวยสถิติดังนี้คือ คารอยละ 
คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คา t-test, F-test 
นอกจากนี้ในการพิจารณาวิเคราะหคาเฉลี่ยเพื่อแปล
ความหมาย ผูวิจัยใชเกณฑตามคะแนนเฉลี่ย ประเมินคา 
โดยกําหนดชวงคะแนน (class internal) เปน 5 ระดับ 
ดังนี้ 

 คะแนนเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง มีบทบาท 
ในการช้ีนํามากที่สุด 

 คะแนนเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง มีบทบาท 
ในการช้ีนํามาก 

 คะแนนเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง มีบทบาท 
ในการช้ีนําปานกลาง 

 คะแนนเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง มีบทบาท 
ในการช้ีนํานอย 

 คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง มีบทบาท 
ในการช้ีนํานอยที่สุด 

5. สถิติที่ใชในการวิจัย ซึ่งสถิติที่ใชในการวิจัย
ครั้งนี้ ประกอบดวยสถิติดังตอไปนี้คือ 1) ความถี่ อันเปน 
คาจํานวนนับของขอมูล 2) คํานวณคารอยละ เปนคาที่
คํานวณไดจากจํานวนของขอมูลทั้งหมด 3) คาเฉลี่ย 
(mean) เปนคาที่คํานวณไดจากการหาผลรวมของคา
ขอมูลทุกชุดที่เก็บรวบรวมมาได 4) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(standard deviation) เปนคาวัดความกระจายของขอมูล 
โดยการหาจากขอมูลทุกคาที่มีการกระจายรอบ ๆ  คาเฉลี่ย 
5) การเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเก่ียวกับ 
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บทบาทของมหาวิทยาลัยรามคําแหงตอการช้ีนําสังคม
ในการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนซึ่งใชสถิติ
ในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

 5.1 กรณีเปนการเปรียบเทียบตัวแปร 2 กลุม 
ใช t-test ในการวิเคราะหขอมูล 

 5.2 กรณีเปนการเปรียบเทียบตัวแปรที่
มากกวา 2 กลุม ใชสถิติ One-Way ANOVA ในการ
วิเคราะหขอมูล ถาพบความแตกตางเฉลี่ยความคิดเห็น
เก่ียวกับบทบาทของมหาวิทยาลัยรามคําแหงตอการ
ช้ีนําสังคมในการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติจะนําไปเปรียบเทียบเปนรายคู
ดวยวิธีการของ Scheffe’ 
 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยที่ไดจากกระบวนการวิจัยเก่ียวกับ
บทบาทของมหาวิทยาลัยรามคําแหงตอการช้ีนําสังคมสู

การเตรียมความพรอมในการเขารวมประชาคมอาเซียน 
สรุปผลตามประเด็นหลักได 3 สวนสําคัญและสอดคลอง
กับวัตถุประสงคดังนี้ คือ 

1. ผลการศึกษาบทบาทของมหาวิทยาลัย
รามคําแหงตอการช้ีนําสังคมสูการเตรียมความพรอมใน
การเขารวมประชาคมอาเซียน บทบาทของมหาวิทยาลัย 
รามคําแหงตอการช้ีนําสังคมสูการเตรียมความพรอมใน
การเขารวมประชาคมอาเซียนโดยภาพรวมทั้ง 4 ดาน 
ไดแก 1) ดานเศรษฐกิจและการลงทุน 2) ดานการเมือง
และความมั่นคง 3) ดานสังคมและวัฒนธรรม และ  
4) ดานการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ซึ่งผล
การศึกษาสามารถนําเสนอไดดังตาราง 1 ดังนี้ 
 
 
 

 
ตารางท่ี 1 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับบทบาทของมหาวิทยาลัยรามคําแหงในการช้ีนําสังคมตามความ

คิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยรามคําแหง
โดยภาพรวม 

บทบาทของมหาวิทยาลัยรามคําแหงตอการชี้นําสังคม . . S.D. ระดับบทบาทในการชี้นํา 

1. ดานเศรษฐกิจและการลงทุน 3.52 0.59 มาก 
2. ดานการเมืองและความมั่นคง 3.59 0.61 มาก 
3. ดานสังคมและวัฒนธรรม 3.51 0.62 มาก 
4. ดานการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 3.64 0.62 มาก 

รวม 3.57 0.55 มาก 

 
จ า ก ต า ร า ง ที่  1  พ บ ว า  นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ

บัณฑิตศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาโทของ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง เห็นว า  มหาวิทยาลัย
รามคําแหงมีบทบาทในการช้ีนําสังคม โดยภาพรวมและ
รายดานทุกดานอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับ ดังนี้ 
ดานการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ดาน
การเมืองและความมั่นคง ดานเศรษฐกิจและการลงทุน 
และดานสังคมและวัฒนธรรม  

2.  ผลการเปรียบเทียบบทบาทของมหาวิทยาลัย 
รามคําแหงตอการชี้นําสังคมสูการเตรียมความพรอม 
ในการเขารวมประชาคมอาเซียน 

 2.1 ผล การ เปรี ยบ เที ยบบทบาทของ
มหาวิทยาลัยรามคําแหงตอการช้ีนําสังคมสูการเตรียม
ความพรอมในการเขารวมประชาคมอาเซียน จําแนก
ตามเพศ 
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ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบบทบาทของมหาวิทยาลัยรามคําแหงในการช้ีนําสังคมตามความคิดเห็นของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยรามคําแหง จําแนกตามเพศ 

บทบาทของมหาวิทยาลัยรามคําแหงตอการชี้นําสังคม เพศ t 
ชาย หญิง 

 S.D.  S.D. 

1. ดานเศรษฐกิจและการลงทุน 3.56 0.60 3.49 0.57 1.744 
2. ดานการเมืองและความมั่นคง 3.61 0.62 3.57 0.60 .915 
3. ดานสังคมและวัฒนธรรม 3.55 0.65 3.48 0.60 1.567 
4. ดานการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 3.70 0.62 3.59 0.62 2.343* 

รวม 3.61 0.56 3.54 0.54 1.874 

*p < 0.05 
จ า ก ต า ร า ง ที่  2  พ บ ว า  นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ

บัณฑิตศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาโทของ
มหาวิทยาลัยรามคําแหงที่มี เพศตางกัน  เห็นว า 
มหาวิทยาลัยรามคําแหงมีบทบาทในการช้ีนําสังคม โดย
ภาพรวมและรายดาน 3 ดาน ไดแก ดานเศรษฐกิจและ
การลงทุน ดานการเมืองและความมั่นคง และดานสังคม
และวัฒนธรรม ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ ระดับ 0. 05 ส วนด านการศึกษาและการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยรามคําแหงมีบทบาทใน
การช้ีนําสังคม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 

 2.2 ผล การ เปรี ยบ เที ยบบทบาทของ
มหาวิทยาลัยรามคําแหงตอการช้ีนําสังคมสูการเตรียม
ความพรอมในการเขารวมประชาคมอาเซียน จําแนก
ตามชวงอาย ุ
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ตารางท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบบทบาทของมหาวิทยาลัยรามคําแหงในการช้ีนําสังคมตามความคิดเห็นของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยรามคําแหง จําแนกตามชวงอายุ 

บทบาทของมหาวิทยาลัยรามคําแหงตอการชี้นําสังคม SS df MS F 
ดานเศรษฐกิจและการลงทุน     

ระหวางกลุม 13.838 3 4.613 14.136* 
ภายในกลุม 258.764 793 .326  
รวม 272.602 796   

ดานการเมืองและความมั่นคง     
ระหวางกลุม 11.257 3 3.752 10.530* 
ภายในกลุม 282.594 793 .356  
รวม 293.851 796   

ดานสังคมและวัฒนธรรม     
ระหวางกลุม 20.664 3 6.888 18.915* 
ภายในกลุม 288.786 793 .364  
รวม 309.450 796   

ดานการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย     
ระหวางกลุม 22.973 3 7.658 21.119* 
ภายในกลุม 287.532 793 .363  
รวม 310.505 796   

รวม     
ระหวางกลุม 17.009 3 5.670 20.081* 
ภายในกลุม 223.899 793 .282  
รวม 240.909 796   

*p < 0.05 
จ า ก ต า ร า ง ที่  3  พ บ ว า  นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ

บัณฑิตศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาโทของ
มหาวิทยาลัยรามคําแหงที่มีชวงอายุตางกัน เห็นวา 
มหาวิทยาลัยรามคําแหงมีบทบาทในการช้ีนําสังคม โดย
ภาพรวมและรายดานทุกดาน ไดแก ดานเศรษฐกิจและ
การลงทุน ดานการเมืองและความมั่นคง ดานสังคมและ
วัฒนธรรม และดานการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05  

 2.3 ผล การ เปรี ยบ เที ยบบทบาทของ
มหาวิทยาลัยรามคําแหงตอการช้ีนําสังคมสูการเตรียม
ความพรอมในการเขารวมประชาคมอาเซียน จําแนกตาม 
อาชีพ 
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ตารางท่ี 4 ผลการเปรียบเทียบบทบาทของมหาวิทยาลัยรามคําแหงในการช้ีนําสังคมตามความคิดเห็นของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยรามคําแหง จําแนกตามอาชีพ 

บทบาทของมหาวิทยาลัยรามคําแหงตอการชี้นําสังคม SS df MS F 
ดานเศรษฐกิจและการลงทุน     

ระหวางกลุม .628 2 .314 .917 
ภายในกลุม 271.974 794 .343  
รวม 272.602 796   

ดานการเมืองและความมั่นคง     
ระหวางกลุม 10.716 2 5.358 15.025* 
ภายในกลุม 283.135 794 .357  
รวม 293.851 796   

ดานสังคมและวัฒนธรรม     
ระหวางกลุม 11.678 2 5.839 15.570* 
ภายในกลุม 297.772 794 .375  
รวม 309.450 796   

ดานการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย     
ระหวางกลุม 21.963 2 10.982 30.219* 
ภายในกลุม 288.541 794 .363  
รวม 310.505 796   

รวม     
ระหวางกลุม 9.662 2 4.831 16.588* 
ภายในกลุม 231.246 794 .291  
รวม 240.909 796   

*p < 0.05 
จากตารางที่ 4 พบวา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ที่กําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัย
รามคําแหงที่มีอาชีพตางกัน เห็นวา มหาวิทยาลัย
รามคําแหงมีบทบาทในการช้ีนําสังคม โดยภาพรวมและ
รายดาน 3 ดาน ไดแก ดานการเมืองและความมั่นคง 
ดานสังคมและวัฒนธรรม และดานการศึกษาและการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนดานเศรษฐกิจและการลงทุน 

มีบทบาทในการช้ีนําสังคมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 2.4 ผล การ เปรี ยบ เที ยบบทบาทของ
มหาวิทยาลัยรามคําแหงตอการช้ีนําสังคมสูการเตรียม
ความพรอมในการเขารวมประชาคมอาเซียน จําแนก
ตามสถานที่ศึกษา 
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ตารางท่ี 5 ผลการเปรียบเทียบบทบาทของมหาวิทยาลัยรามคําแหงในการช้ีนําสังคมตามความคิดเห็นของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยรามคําแหง จําแนกตามสถานที่
ศึกษา 

บทบาทของมหาวิทยาลัยรามคําแหงตอการชี้นํา
สังคม 

สถานท่ีศึกษา t 
สวนกลาง ภูมิภาค 

 S.D.  S.D. 

1. ดานเศรษฐกิจและการลงทุน 3.36 0.33 3.68 0.72 -8.172* 
2. ดานการเมืองและความมั่นคง 3.32 0.35 3.85 0.69 -13.492* 
3. ดานสังคมและวัฒนธรรม 3.20 0.39 3.83 0.65 -16.541* 
4. ดานการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 3.29 0.38 3.99 0.63 -18.958* 

รวม 3.29 0.29 3.85 0.61 -16.408* 

*p < 0.05 
จ า ก ต า ร า ง ที่  5  พ บ ว า  นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ

บัณฑิตศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาโทของ
มหาวิทยาลัยรามคําแหงที่มีสถานที่ศึกษาตางกัน เห็นวา 
มหาวิทยาลัยรามคําแหงมีบทบาทในการช้ีนําสังคม โดย
ภาพรวมและรายดานทุกดาน ไดแก ดานเศรษฐกิจและ
การลงทุน ดานการเมืองและความมั่นคง ดานสังคมและ
วัฒนธรรม และดานการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05  

3. ผลการศึกษาขอเสนอแนะตอการปฏิบัติ
ตามบทบาทของมหาวิทยาลัยรามคําแหงตอการ
ชี้นําสังคมสูการเตรียมความพรอมในการเขารวม
ประชาคมอาเซียน 

 ผลการศึกษาขอเสนอแนะตอการปฏิบัติตาม
บทบาทของมหาวิทยาลัยรามคําแหงตอการช้ีนําสังคม 
สูการเตรียมความพรอมในการเขารวมประชาคมอาเซียน 

โดยภาพรวม คือ 1) ดานเศรษฐกิจและการลงทุน 2) ดาน 
การเมืองและความมั่นคง 3) ดานสังคมและวัฒนธรรม 
4) ดานการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และ 
5) ขอเสนอแนะดาน อื่นๆ เพิ่มเติม สามารถนําเสนอได
ดังตารางที่ 6 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 6 จํานวนและความถี่ของขอเสนอแนะตอการปฏิบัติตามบทบาทของมหาวิทยาลัยรามคําแหงตอการช้ีนําสังคมสู
การเตรียมความพรอมในการเขารวมประชาคมอาเซียนดานเศรษฐกิจและการลงทุน 

ลําดบั ขอเสนอแนะ ความถ่ี 
ดานเศรษฐกิจและการลงทุน 

1. ควรจัดประชุมใหความรูแกผูประกอบการรายยอยในจังหวัด รวมถึงกฎหมายและขอดีขอเสียของการเปด
เสรีอาเซียน 

24 
 

2. ควรมีการสงเสริมและการแนะนําเพิ่มเติมเกี่ยวกับเศรษฐกิจและการลงทุนระหวางประเทศ 20 
3. ควรมีการเผยแพรชองทางการลงทุนใหประชาชนไดรับทราบขอมูล 19 
4. ควรจัดอบรมอาชพีที่สรางความมั่นคงใหกับประชาชน มีการติดตอคาขายกบัตางประเทศเพื่อความมั่นคง

ทางธุรกิจ 
15 
 

5. ควรจัดใหมีเอกสารเผยแพรใหความรูตอประชาชนทั่วไปในการเขารวมประชาคมอาเซียน 12 
6. ควรจัดหาวิทยากรที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจมาอบรมและใหความรูแกผูประกอบการและ

ประชาชนทั่วไป 
8 
 

7. ควรใหความรูสําหรับจัดใหมีระบบในการควบคมุการคาและการลงทุนใหเขมงวดเพื่อเปนการรักษาตลาด
สินคาและการลงทุนของประเทศไทย 

7 
 

8. ควรสงเสริมใหมีการแขงขันทางธุรกิจอยางเสรีและมีการกําหนดกฎเกณฑที่ชัดเจน 7 
9. ควรจัดใหความรูเกี่ยวกับการลงทุนเพิ่มมากข้ึน 6 
10. สงเสริมการจัดทําวิจัยดานการลงทุนเพิ่มข้ึนที่จะเปนประโยชนตอการตัดสินใจลงทุน 4 
11. จัดอบรมและพัฒนาดานภาษาใหกับประชาชน 3 
12. ควรสงเสริมระบบเศรษฐกจิชุมชนใหมีความมั่นคงย่ิงข้ึน 2 

 

จากตารางที่ 6 สามารถสรุปผลการศึกษาโดย
สรุป ดังนี้ 

1. ดานเศรษฐกิจและการลงทุน พบวา ขอเสนอแนะ 
ตอการปฏิบัติตามบทบาทของมหาวิทยาลัยรามคําแหง
ตอการช้ีนําสังคมสูการเตรียมความพรอมในการเขารวม
ประชาคมอาเซียนดานเศรษฐกิจและการลงทุน สวนใหญ 
มีขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยรามคําแหงควรจัดประชุม
ใหความรูแกผูประกอบการรายยอยในจังหวัด รวมถึง
กฎหมายและขอดีขอเสียของการเปดเสรีอาเซียน 
รองลงมามีขอเสนอแนะวาควรมีการสงเสริมและการ
แนะนําเพิ่มเติมเก่ียวกับเศรษฐกิจและการลงทุนระหวาง
ประเทศ และเห็นวาควรมีการเผยแพรชองทางการ
ลงทุนใหประชาชนไดรับทราบขอมูลเพิ่มเติม  

2. ดานการเมืองและความมั่นคง พบวา ขอเสนอแนะ 
ตอการปฏิบัติตามบทบาทของมหาวิทยาลัยรามคําแหง
ตอการช้ีนําสังคมสูการเตรียมความพรอมในการเขารวม
ประชาคมอาเซียนดานการเมืองและความมั่นคง สวนใหญ
มีขอเสนอใหมหาวิทยาลัยรามคําแหงสงเสริมการสราง
ความรักความสามัคคีของคนในชาติใหเกิดขึ้น รองลงมา

มีขอเสนอแนะวาควรรณรงคสงเสริมและใหความรู
เก่ียวกับสิทธิและหนาที่ของความเปนพลเมืองที่ถูกตอง
เหมาะสม และเห็นวาควรนําเสนอขอมูลที่เปนความจริง
เพื่อประโยชนอยางแทจริงของประชาชน  

3. ดานสังคมและวัฒนธรรม พบวา ขอเสนอแนะ 
ตอการปฏิบัติตามบทบาทของมหาวิทยาลัยรามคําแหง
ตอการช้ีนําสังคมสูการเตรียมความพรอมในการเขารวม
ประชาคมอาเซียนดานสังคมและวัฒนธรรมสวนใหญมี
ขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยรามคําแหงแสดงบทบาท
ในการรักษาไวซึ่งวัฒนธรรมเปนเอกลักษณประจําชาติ 
เพื่อจะไดเปนสื่อใหเห็นถึงความเปนไทย รวมถึงความ
เปนอยูของสังคมไทย รองลงมามีขอเสนอแนะวาควร
สงเสริมและปลูกฝงใหประชาชนรักษาประเพณีและ
วัฒนธรรมของไทยใหคงอยู  และเห็นวาควรมีการ
สงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมการใชภาษาไทยซึ่งเปน
เอกลักษณของชาติและควรใชภาษาใหถูกตอง  

4. ดานการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย พบวา ขอเสนอแนะตอการปฏิบัติตามบทบาท
ของมหาวิทยาลัยรามคําแหงตอการช้ีนําสังคมสูการ
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เตรียมความพรอมในการเขารวมประชาคมอาเซียนดาน
การศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยสวนใหญมี
ขอเสนอใหมหาวิทยาลัยรามคําแหงจัดใหบริการดาน
ความรูดานการเตรียมความพรอมการเขาสูประชาคม
อาเซียนใหกับประชาชนเพิ่มขึ้น รองลงมามีขอเสนอแนะ 
วาควรสรางหลักสูตรใหมีเนื้อหาที่ เ ก่ียวของกับการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณตาง ๆ เพื่อใหสามารถพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชนอยางจริงจัง และเห็นวาควรขยายหลักสูตร
ภาษากลุมประเทศอาเซียนเพื่อใหประชาชนมีความรูใน
การติดตอสัมพันธไดมากยิ่งขึ้น  

5.  ขอเสนอแนะดานอื่น ๆ เพิ่มเติม พบวา 
ขอเสนอแนะตอการปฏิบัติตามบทบาทของมหาวิทยาลัย 
รามคําแหงตอการช้ีนําสังคมสูการเตรียมความพรอมใน
การเขารวมประชาคมอาเซียนดานอื่น ๆ เพิ่มเติม สวนใหญ
มีขอเสนอวาควรสงเสริมใหมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
มุงเนนการศึกษาทางดานภาษา ใหนําไปใชใหเกิดผล
อยางจริงจัง รองลงมามีขอเสนอแนะวาควรสงเสริมให
ประชาชนตื่นตัวในการเตรียมความพรอมตอการเขา
รวมประชาคมอาเซียน และเห็นวาควรช้ีนําสังคมให
รองรับการเขารวมประชาคมอาเซียนอยางจริงจัง 

 
สรุปและวิจารณผล  

การอภิปรายผลการวิจัยบทบาทของมหาวิทยาลัย 
รามคําแหงตอการช้ีนําสังคมสูการเตรียมความพรอมใน
การเขารวมประชาคมอาเซียนแยกเปนรายดาน 4 ดาน 
ไดแก 1) ดานเศรษฐกิจและการลงทุน 2) ดานการเมือง
และความมั่นคง 3) ดานสังคมและวัฒนธรรม และ  
4) ดานการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ซึ่งมี
รายละเอียดของการอภิปรายผลดังตอไปนี้  

1. ดานเศรษฐกิจและการลงทุน พบวา นักศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาโท
ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง เห็นวา มหาวิทยาลัย
รามคําแหงมีบทบาทในการช้ีนําสังคม ดานเศรษฐกิจ
และการลงทุน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา 
เปนรายขอ พบวา บทบาทในการช้ีนํามากที่สุด 3 อันดับแรก 
ไดแก มกีารเผยแพรขอมูลขาวสารที่เก่ียวของกับอาเซียน 
ในดานเศรษฐกิจและการลงทุนผานชองทางตาง ๆ ให
นักศึกษาและผูสนใจทั่วไปไดเขาถึงอยางสะดวก จัดให

มีการอํานวยความสะดวกในดานขอมูลทางเศรษฐกิจ
และการลงทุนใหกับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปไดรับรู 
และจัดใหมีการปรับปรุงหลักสูตรใหมที่สามารถเช่ือมโยง 
กับการเปนสมาชิกเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อเตรียมความ
พรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้น
ในการใหขอมูลความเคลื่อนไหวตาง ๆ ที่เก่ียวของกับ
เศรษฐกิจและการลงทุนของประชาคมอาเซียนจะชวยให
นักธุรกิจและผูลงทุนสามารถใชเปนขอมูลประกอบใน
การตัดสินใจ สําหรับการลงทุนไดชัดเจนเพิ่มขึ้นซึ่ง
สอดคลองกับขอเสนอแนะบางประการในการเตรียม
ความพรอมของไทยในดานเศรษฐกิจและการลงทุน
สําหรับประเทศไทยในอาเซียนของ ธิดารัตน (2553) 
เก่ียวกับแนวทางการรองรับผลกระทบจากการดําเนินงาน 
ตาม AEC Blueprint ไดแก การประชาสัมพันธและเผยแพร 
ขอมูลขาวสารอยางตอเนื่อง การจัดตั้งกองทุนเพื่อการ
ปรับตัวของภาคการผลิตและบริการที่ไดรับผลกระทบ
จากการเปดเสรีทางการคา รวมถึงจัดทํากฎหมายวา
ดวยมาตรการปกปองจากการนําเขาสินคาที่เพิ่มขึ้นเพื่อ
เปนมาตรการรองรับใหกับผูประกอบการในประเทศใน
กรณีที่ไดรับผลกระทบจากการเปนเสรีทางการคา 
ประเด็นเหลานี้ลวนเปนขอมูลที่ช้ีใหเห็นถึงการเตรียม
ความพรอมและการปรับตัวสําหรับการลงทุนทางเศรษฐกิจ 
ที่สถาบันอุดมศึกษาจะตองแสดงบทบาทในการเปน
ศูนยกลางของขอมูลใหกับภาคธุรกิจไดมีความรูความ
เขาใจ  

ดังนั้นบทบาทที่สําคัญในฐานะของความเปนคลัง
ความรูใหกับสังคมของสถาบันการศึกษาที่โดยเฉพาะ
มหาวิทยาลัยรามคําแหงไดมุงผลิตบัณฑิตตามความ
ตองการของตลาดการจางงานและสอดคลองกับสถานการณ 
ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาและใหเปนไป
ตามยุทธศาสตรหลักในขอที่ 3 ในเรื่องของการสงเสริม
บทบาทของอุดศึกษาไทยในประชาคมอาเซียน ที่จะทํา
หนาที่ในการใหความรูแกผูประกอบการหรือนักลงทุน 
รวมถึงการทําหนาที่เปนผูอํานวยความสะดวกในการจัด
เวทีสําหรับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอมูลใน
สวนของการลงทุนใหกับประเทศไทย ซึ่งจะทําใหเกิด
การลงทุนภายในประเทศไดเพิ่มขึ้นเปนอยางมาก รวมถึง 
การขยายการลงทุนไปยังตางประเทศดวย โดยเฉพาะ
การลงทุนทางตรงที่ประเทศตาง ๆ สนใจมาลงทุนใน
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ภูมิภาคอาเซียนจะทําใหเศรษฐกิจและการลงทุนเกิด
การเจริญเติบโตและมั่นคงอยางมาก ซึ่งสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ นัฐยา (2542) ทีไ่ดทําวิจัยเรื่อง การศึกษา 
ผลกระทบของการจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) 
ตอปริมาณการลงทุนทางตรงจากตางประเทศ (FDI) ใน
อาเซียน ซึ่งผลการวิจัยสวนหนึ่งพบวา การลงทุนทาง 
ตรงจากตางประเทศ (FDI) ที่เขามาในอาเซียน มีบทบาท 
สําคัญในการพัฒนาทางเศรษฐกิจของแตละประเทศใน
อาเซียนอยางมาก ไมวาจะเปนในการปรับปรุงโครงสราง 
พื้นฐาน การพัฒนาแหลงทรัพยากรการผลิต การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย การสรางงาน ตลอดจนการสงเสริม
การสงออก สําหรับสาเหตุสําคัญที่ทําใหอาเซียนประสบ
ความสําเร็จก็คือ การที่อาเซียนเปนแหลงปจจัยการผลิต
ที่มีราคาถูก ไมวาจะเปนในดานวัตถุดิบ หรือแรงงาน 
ประกอบกับการที่ทุกประเทศในอาเซียนลวนใชนโยบาย
ที่คอนขางเปดเสรีตอการลงทุนจากตางประเทศ ยิ่ง
สงเสริมใหอาเซียนมีความนาลงทุนเพิ่มขึ้นและทําให
เศรษฐกิจอาเซียนเติบโตขึ้นเชนกันจึงตองสรางความ
เปนปกแผนที่สามารถผนึกกําลังในการรวมกลุมในดาน
การลงทุนรวมกันโดยเฉพาะในแงของโครงสรางในการ
บริหารภายในประเทศสมาชิกอาเซียนที่จะทําใหเกิดการ
ลงทุนรวมกันมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัย
ของ นิมิต (2552) ที่ไดทําวิจัยเรื่อง บทบาทของอาเซียน 
ตอการรวมกลุมทางเศรษฐกิจของประชาคมเศรษฐกิจ
เอเซียตะวันออกที่ช้ีใหเห็นถึงบทบาทของอาเซียนตอ
การรวมกลุมทางเศรษฐกิจของประชาคมเอเซียตะวันออก 
วาควรจะตองพัฒนาโครงสรางของระบบบริหารที่เปน 
อยูไปสูโครงสรางที่เปนทางการใหมากขึ้น ดังนั้น กลุม
ประเทศอาเซียนจึงจําเปนตองสรางกรอบทางเศรษฐกิจ
ที่มีความเขมแข็งกวาเดิม แลวนํามาเช่ือมโยงกับการ
รวมกลุมทางเศรษฐกิจที่ใหญขึ้นในลักษณะของกอน
หิมะ  

2. ดานการเมืองและความมั่นคง พบวา นักศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาโท
ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง เห็นวา มหาวิทยาลัย
รามคําแหงมีบทบาทในการช้ีนําสังคม ดานการเมือง
และความมั่นคง โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา มีบทบาทในการช้ีนําอยูใน
ระดับมากทุกขอ โดยขอที่มีระดับบทบาทในการช้ีนํา

มากที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก มีการสงเสริมและสนับสนุน 
การมีสวนรวมในการแสดงออกที่ถูกตองเหมาะสมตาม
หลักการประชาธิปไตย ทําหนาที่ในการใหความรูความ
เขาใจเก่ียวกับการเมืองและนโยบายภาครัฐที่เก่ียวกับ
การอยูรวมกันในสังคมอยางสันติ และมีการจัดใหมีเวที
สําหรับการแสดงออกทางความคิดเห็นในทางการเมือง
ที่สะทอนใหเห็นถึงความดีงานและความคิดสรางสรรค
เพื่อการพัฒนาที่จะใหสังคมไทยสามารถอยูรวมกับ
สังคมอื่นไดอยางปกติสุข ซึ่งสวนหนึ่งตองมาจากกฎเกณฑ 
กติกาหรือขอตกลงที่จะสรางความมั่นคงใหเกิดขึ้นภายใน 
กลุมประเทศสมาชิกอาเซียน ดังนั้นประเด็นสําคัญใน
การแสดงออกถึงบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการ
สรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการเมืองและความมั่นคง 
นั้นตองมุงทําความเขาในแงของกฎหมายของแตละ
ประเทศ รวมถึงกฎหมายของประเทศไทยที่สงผลตอ
การเขารวมประชาคมอาเซียนที่เก่ียวกับความผูกพันตอ
กันซึ่งจะทําใหเสถียรภาพในดานของการเมืองและความ
มั่นคงมีความเขมแข็งมากยิ่ งขึ้น ซึ่ งมหาวิทยาลัย
รามคําแหงสามารถผลิตนักรัฐศาสตรหรือดานการเมือง
การปกครองและความมั่นคงใหกับหนวยงานโดยเฉพาะ
หนวยงานภาครัฐในแตละปเปนจํานวนมากที่จะไดนํา
องคความรูไปปรับใชในการปฏิบัติหนาที่เพื่อดูแลและ
เตรียมความพรอมในการเขารวมประชาคมอาเซียน
ไดมากยิ่งขึ้น  

ผลจากการศึกษาวิจัยเ ก่ียวกับบทบาทดาน
การเมืองและความมั่งคงที่สถาบันอุดมศึกษาสามารถมี
สวนรวมในการใหความรูและสรางความเขาใจโดยเฉพาะ 
ในสวนที่เปนบทบาทที่สําคัญซึ่งอยูในระดับมากนั้น
ไดแกการสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมในการ
แสดงออกที่ถูกตองเหมาะสมตามหลักการประชาธิปไตย 
ทําหนาที่ในการใหความรูความเขาใจเก่ียวกับการเมือง
และนโยบายภาครัฐที่เก่ียวกับการอยูรวมกันในสังคม
อยางสันติ กฎหมายและหลักการปกครองที่มีสวนเก่ียวพัน 
กับประเทศสมาชิกนั้นจึงควรปรับปรุงใหมีความทันสมัย
เหมาะกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งในสวนของ
กฎหมายปกครอง กฎหมายแพงและพาณิชย รวมถึง
กฎหมายอาญา ที่จะตองกลับมาทบทวนเพื่อไมใหเกิด
ปญหาเมื่อมีการกระทําความผิดระหวางประเทศเกิดขึ้น 
ดังนั้นกฎหมายจึงตองมีความทันสมัยอันเปนบทบาทที่
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สําคัญของสถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการ
สอนดานกฎหมาย ซึ่งมหาวิทยาลัยรามคําแหงถือวา
เปนสถาบันอุดมศึกษาหลักที่มีความเขมแข็งดานการ
สอนกฎหมาย จึงควรแสดงบทบาทในการนําเพื่อการ
พัฒนากฎหมายใหเหมาะกับสภาพปจจุบันเพราะมีผล
ตอความรวมมือระหวางประเทศในอนาคตอยางยิ่ง ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของเกรียงศักด์ิ (2550) ซึ่งไดทํา
วิจัยเรื่อง ความรวมมือระหวางประเทศในเรื่องทางอาญา 
ของประเทศไทย ศึกษาเฉพาะสนธิสัญญาวาดวยความ
ชวยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องทางอาญาของภูมิภาค
อาเซียน ซึ่งจากการศึกษาพบวา พระราชบัญญัติความ
รวมมือระหวางประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. 2535  
มีหลายมาตราที่ไมสอดคลองกับสนธิสัญญาวาดวย
ความชวยเหลือซึ่งกันและกันในทางอาญาของภูมิภาค
อาเซียน (Mutual Legal Assistance in Criminal Matters 
Treaty of ASEAN-MLAT ASEAN) อันจะมีผลทําให
เกิดผลกระทบตอประสิทธิภาพในดานการปองกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมระหวางประเทศในภูมิภาค
อาเซียน  

นอกจากในแงของกฎหมายแลวความมั่นคงยัง
รวมถึงสิทธิความเปนมนุษยที่จะตองไดรับความคุมครอง 
อยางเทาเทียมกันในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งตองอาศัยกลไก 
ทางดานกฎหมายที่จะเปนหลักประกันความคุมครอง
เพื่อใหเกิดความมั่นคงระหวางกันของประเทศสมาชิก
อาเซียน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ นริสา (2545) 
ซึ่งไดทําวิจัยเรื่องกลไกการคุมครองสิทธิมนุษยชนใน
อาเซียน ซึ่งผลการวิจัยช้ีใหเห็นถึงการจัดตั้งกลไกการ
คุมครองสิทธิมนุษยชนในอาเซียนที่เหมาะสม ควรจะ
แบงเปนกลไกทางดานกฎหมายและกลไกทางดาน
สถาบัน โดย 1) กลไกทางดานกฎหมาย อาเซียนควรจะ
จัดทําหรือรับรองตราสารสิทธิมนุษยชนสําหรับการ
คุมครองสิทธิ เชน อนุสัญญาวาดวยสิทธิมนุษยชน หรือ
อาจจัดทําตราสารสิทธิมนุษยชนทั่วไปที่ครอบคลุมสิทธิ
มนุษยชน คือ สิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมไวดวยกัน โดย
สิทธินั้น ๆ ควรจะเปนสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่ประเทศ
สมาชิกแตละประเทศไดรับรองไวแลวโดยกฎหมาย
ภายในเหมือนกัน หรือที่เรียกวาเปนจุดรวมกันของแตละ
ประเทศสมาชิก เชน สิทธิหนาที่ตามรัฐธรรมนูญของแต

ละประเทศซึ่งเปนสิทธิขั้นพื้นฐาน เปนตน แลวจึง
เพิ่มเติมสิทธิอื่น ๆ เขาไปภายหลัง 2) กลไกทางดาน
สถาบัน ควรเปนสถาบันระดับรัฐบาลที่มีหนาที่ใน “การ
สงเสริม” ใหเกิดความรูความเขาใจกอนเปนอันดับแรก 
โดยอาจจะกอตั้งสถาบันที่มีลักษณะเปน “ก่ึงตุลาการ” มี
อํานาจในการพิจารณาสงเสริมสิทธิมนุษยชนหรือมี
อํานาจในการตัดสินคํารองเรียนดวยพรอมกัน เชน 
คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนอาเซียนมีหนาที่ในการ
ปกปองความเปนสมาชิกใหไดรับความเปนธรรม ทํา
หนาที่เปน “ตุลาการ” ที่สามารถรับคํารองเรียนซึ่งอาจ
กําหนดเฉพาะใหรัฐสมาชิกหรือองคกรของอาเซียนเปน
ผูรองเรียนแลวขยายขอบเขตใหเอกชนเปนผูรองเรียน
ไดในภายหลัง ซึ่งประเด็นเหลานี้ลวนแลวแตเปนการ
สรางความมั่นคงใหเกิดขึ้นในทางการเมืองและความ
มั่นคงในภูมิภาคอาเซียน 

3.  ดานสังคมและวัฒนธรรม พบวา นักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาโท
ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง เห็นวา มหาวิทยาลัย
รามคําแหงมีบทบาทในการช้ีนําสังคม ดานสังคมและ
วัฒนธรรม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวา บทบาทในการช้ีนํามากที่สุด 3 อันดับ 
แรก ไดแก ในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ มี
การสอดแทรกคุณคาในทางสังคมและวัฒนธรรมใหกับ
นักศึกษาและบุคคลทั่วไปไดเห็นคุณคาของการอยู
รวมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทางสังคมและ
วัฒนธรรม ไดทําหนาที่ในการช้ีนําสังคมเพื่อใหเกิด
ความรักความสามัคคีในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน 
การใหความสําคัญตอการพัฒนาสังคมหรือเปนสวนหนึ่ง
ของการพัฒนาสังคมและการดํารงไวซึ่งวัฒนธรรมอันดีงาม
ของชาติถือเปนบทบาทที่สําคัญของสถาบันการศึกษา 
ซึ่งสอดคลองกับพันธกิจหลักในการบริหารและการจัด 
การสถานศึกษาที่กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจ
หลักในสวนของสังคมและวัฒนธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2545) ดังนี้ 1) ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 
ซึ่งสถาบันอุดมศึกษามีการใหบริการทางวิชาการที่
ครอบคลุมกลุมเปาหมาย ทั้งในวงกวางและกลุมเปาหมาย 
ที่เฉพาะเจาะจงทั้งในและตางประเทศ ซึ่งอาจใหบริการ
โดยการใชทรัพยากรรวมกันทั้งในระดับสถาบันและ
ระดับบุคคลไดในหลายลักษณะ อาทิ การใหคําปรึกษา 
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การศึกษาวิจัย การคนควาเพื่อแสวงหาคําตอบใหกับ
สังคม การใหบริการฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้นตาง ๆ 
การจัดใหมีการศึกษาตอเนื่องบริการแกประชาชนทั่วไป 
การใหบริการทางวิชาการนี้ สามารถจัดในรูปแบบของ
การใหบริการแบบใหเปลาหรือเปนการใหบริการเชิง
พาณิชยที่ใหผลตอบแทนเปนรายไดหรือเปนขอมูล
ยอนกลับมาพัฒนาและปรับปรุงเพื่อใหเกิดองคความรู
ใหม และ 2) ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
โดยสถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมของชาติทั้งในระดับหนวยงานและระดับ
สถาบัน มีระบบและกลไกในการสงเสริมและสนับสนุน
ใหศิลปะและวัฒนธรรมเปนสวนหนึ่งของการจัดการ
เรียนการสอนโดยตรงหรือโดยออม เพื่อใหผูเรียนและ
บุคลากรของสถาบันไดรับการปลูกฝงใหมีความรู ตระหนัก 
ถึงคุณคา เกิดความซาบซึ้งและมีสุนทรียะตอศิลปะและ
วัฒนธรรมของชาติ สามารถนําไปใชเปนเครื่องจรรโลง
ความดีงามในการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพ มีวิถี
ชีวิตที่ปรารถนาและเรียนรูวิธีการจัดการวัฒนธรรมและ
วิถีชีวิตที่ไมพึงปรารถนาได สถาบันมีการควบคุมการ
ดําเนินงานดานนี้อยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพตาม
เปาหมายของแผนยุทธศาสตรการดําเนินงานดานการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของสถาบัน 

การสรางความตระหนักรูในเรื่องของสังคมและ
วัฒนธรรมเปนการแสดงออกถึงบทบาทดานการอนุรักษ
และการสืบสานใหวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามคงอยูคูกับ
สังคมไทย และเผยแพรสูประเทศเพื่อนบาน ซึ่งจากผล
การศึกษาดานสังคมและวัฒนธรรมนั้นเปนบทบาทที่มี
ความสําคัญอยูในระดับมากโดยเฉพาะประเด็นการจัด
การศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ มีการสอดแทรกคุณคา
ในทางสังคมและวัฒนธรรมใหกับนักศึกษาและบุคคล
ทั่วไปไดเห็นคุณคาของการอยูรวมกันในสังคมที่มีความ
หลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม อันเปนคานิยมที่ดี
และเปนที่ยอมรับในระดับสากลที่สถาบันอุดมศึกษาตอง
เรงสงเสริมใหมีการรักษาไวซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามซึ่ง
สอดคลองกับผลการวิจัยของ ชุมศักด์ิ และออมใจ 
(2549) ซึ่งไดทําวิจัย เรื่อง บทบาทของสถาบันอุดมศึกษา 
ที่สงผลตอการพัฒนาวัฒนธรรม และคานิยมของเยาวชน 
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 

1) บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการสงเสริมวัฒนธรรม 
และคานิยมมีสี่ดานคือ ดานการจัดหลักสูตรและการสอน 
ดานการวิจัย ดานการบริการวิชาการแกชุมชน และดาน 
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อาจารยและนักศึกษาเห็นดวย
วาสถาบันอุดมศึกษาปฏิบัติทั้งโดย ภาพรวมและราย
ดานอยูในระดับปานกลาง ยกเวนดานการจัดหลักสูตร
และการสอนอยูใน ระดับมาก 2) การสงเสริมกิจกรรม
ทางวัฒนธรรมประกอบดวย 4 ดาน ไดแก ดานสหธรรม 
ดานเนติธรรม ดานคติธรรม และดานวัตถุธรรม ทําให
นักศึกษาเกิดคุณคาทางวัฒนธรรมทั้งโดย ภาพรวมและ
รายดาน อยูในระดับมาก ยกเวนดานวัตถุธรรมอยูใน
ระดับปานกลาง และ 3) การสงเสริมคานิยมประกอบดวย 
3 ดาน ไดแก คานิยมเก่ียวกับชาติ คานิยมเก่ียวกับ 
สังคม และคานิยมเก่ียวกับตนเอง ทั้งโดยภาพรวมและ
รายดานอยูในระดับมากตามลําดับ ในขณะเดียวกัน
มหาวิทยาลัยรามคําแหงไดตระหนักถึงบทบาทและ
ความสําคัญของการเสริมสรางและรักษาดานสังคมและ
วัฒนธรรมที่สะทอนถึงเปนเอกลักษณของชาติและของ
ภูมิภาคอาเซียน จึงไดจัดตั้งหนวยงานหลักที่มีหนาที่
รับผิดชอบโดยตรงคือสถาบันศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย 
รามคําแหง ที่สามารถเสริมสรางความรูความเขาใจใน
ดานสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งในแตละปจะมีการจัดกิจกรรม 
ที่เปนการแสดงออกถึงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม 
ทั้งของประเทศไทยและของตางประเทศในภูมิภาค
อาเซียนดวย อันเปนบทบาทที่สําคัญของมหาวิทยาลัย
รามคําแหง ซึ่งทําใหนักศึกษามีความรูความเขาใจและ
เห็นถึงความสําคัญของศิลปและวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น  

4. ดานการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
พบวา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่กําลังศึกษาอยูใน
ระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยรามคําแหง เห็นวา 
มหาวิทยาลัยรามคําแหงมีบทบาทในการช้ีนําสังคม 
ดานการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยภาพ
รวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มี
บทบาทในการช้ีนําอยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่มี
ระดับบทบาทในการช้ีนํามากที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก 
กระตุนใหมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในการเพิ่มขีด
ความสามารถใหสูงขึ้นเพื่อรองรับการแขงขันกับประเทศ 
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ในภูมิภาคอาเซียนได ไดทําหนาที่ในการขยายโอกาส
ทางการศึกษาใหกับพลเมืองในการเขาถึงการศึกษา
สําหรับการพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติ และมี
การพัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ
เพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหกับพลเมืองที่จะสามารถ 
แขงขันกับประเทศสมาชิกในกลุมอาเซียน ดังนั้น ใน
การกระตุนใหมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในการเพิ่ม
ขีดความสามารถใหสูงขึ้นซึ่งก็คือการพัฒนาสมรรถนะ
ของบุคลากรใหมีความพรอมในการเขาสูการประกอบ
อาชีพและการทํางานบนพื้นฐานของความหลากหลาย
หรือการทํางานขามวัฒนธรรม ซึ่งสอดคลองกับผลการ 
วิจัยของ ภาสกรและคณะ (2556) ที่ไดทําวิจัยเรื่อง
สมรรถนะดานการประกอบอาชีพและการทํางาน 
ขามวัฒนธรรมของบัณฑิตไทยสูประชาคมอาเซียน  
ผลวิจัยพบวา 1) บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
ของประเทศไทย เห็นดวยกับสมรรถนะในการประกอบ
อาชีพและการทํางานขามวัฒนธรรมของบัณฑิตไทยสู
ประชาคมอาเซียน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา เห็นดวยในระดับมากทุก
ดาน เรียงตามลําดับ ดังนี้ ทักษะดานความรับผิดชอบ 
ทักษะดานองคความรูตามศาสตรสาขาวิชา ทักษะทาง 
ดานสังคม ทักษะดานการปฏิบัติงาน ทักษะดานการใช
เทคโนโลยี และทักษะดานภาษาและการสื่อสาร 2) ผล
การศึกษาปจจัยที่เอื้อตอการพัฒนาสมรรถนะในการ
ประกอบอาชีพและการทํางานขามวัฒนธรรมของบัณฑิต 
ไทย บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของ
ประเทศไทย เห็นดวยกับปจจัยที่เอื้อตอการพัฒนา
สมรรถนะในการประกอบอาชีพและการทํางานขาม
วัฒนธรรมของบัณฑิตไทยสูประชาคมอาเซียน โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา เห็นดวยในระดับมากทุกดาน เรียงตามลําดับ 
ดังนี้  ดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและวัฒนธรรม ดาน
การศึกษา และดานการเมือง  

สมรรถนะในการประกอบอาชีพจึงเปนสวน
สําคัญในการพิจารณาถึงความสําเร็จขององคกรในทุก
องคกรและทุกระดับตําแหนง ผูที่มีหนาที่รับผิดชอบใน
การเพิ่มขีดความสามารถใหกับการปฏิบัติงานของ

ทรัพยากรมนุษยใหมีสมรรถนะที่สูงขึ้นโดยเฉพาะ
สมรรถนะหลักถือไดวาเปนหัวใจสําคัญในการสราง
มูลคาเพิ่มใหกับองคกร จึงไดมีความพยายามพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ใหมีสมรรถนะหลักตามที่องคกร
ตองการ เพราะสมรรถนะหลักมีความสําคัญอยางมาก
ตอการปฏิบัติหนาที่ของบุคลากร ซึ่งสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ พิสิฏฐ (2555) ไดทําวิจัยเรื่องแนว
ทางการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรระดับหัวหนางาน
และผูบริหารระดับกลางของกิจกรรมโลจิสติกสดาน
คลังสินคาในเขตทาเรือแหลมฉบังเพื่อรองรับการแขงขัน
ในการเปดการคาเสรีอาเซียน กรณีศึกษาบริษัทโลจิสติกส
แหงหนึ่ง ซึ่งผลการวิจัยพบวา สมรรถหลัก 4 ดาน คือ 
จิตสํานึกในการใหบริการ การมุงเนนความสําเร็จ การทํางาน
เปนทีม การปรับปรุงอยางตอเนื่อง มีระดับความสําคัญ
อยูในระดับมากที่สุด และสมรรถนะในสายงาน 5 ดาน 
คือ ความรูในดานการจัดการคลังสินคา การสอนงาน
และพัฒนาผู อื่น ความรับผิดชอบในงาน มีระดับ
ความสําคัญอยูในระดับมากที่สุด และการมอบหมาย
งาน การบริหารจัดการงาน มีระดับความสําคัญอยูใน
ระดับมาก ดังนั้นเพื่อใหการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
สอดคลองกับบริบทที่ เปลี่ ยนแปลงไปจึ งต อง ให
ความสําคัญกับการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยเพื่อใหทรัพยากรมนุษยมีความพรอมในการ
เผชิญกับความเปลี่ยนแปลง ซึ่งในการเตรียมความ
พร อม จึ ง เป นป จ จั ยที่ สํ า คัญ ใ นการ รอ ง รั บกา ร
เปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้น บทบาทที่สําคัญ
ของสถาบันการศึกษาจึงตองสรางความตระหนักในการ
เตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาและประชาชนได
ปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสอดคลองกับผล
การศึกษาของ อรวรรณ (2554) ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง 
ความพรอมของนักศึกษาของคณะสังคมสงเคราะหศาสตร
กับการเขาสูตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน ผล
การศึกษาพบวาคาเฉลี่ยรวมของทัศนะเก่ียวกับการปรับตัว
และการเตรียมความพรอมของกลุมตัวอยางอยูในระดับ
มากในดาน คือ ดานความเปลี่ยนแปลงของระบบงาน 
ดานเวลาทํางาน ดานรายไดและดานความหลากหลาย
ของแรงงานที่จะอพยพเขาประเทศ และไดเสนอแนะใน
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การเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงวา 
มหาวิทยาลัยควรใหความสําคัญกับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมในระดับอาเซียน สงเสริมและสนับสนุนใหมี
การศึกษาเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อเตรียมตัว
นักศึกษาอยางชัดเจนและจริงจัง เพื่อนักศึกษาที่จะกาว
มาเปนผูนําของสังคมในอนาคตจะไดมีความพรอมรับ
ทั้งที่ เปนผลดีและเปนผลเสียที่จะเกิดขึ้นไดอยาง
เหมาะสม 

นอกจากนี้สถาบันอุดมศึกษายังเปนสวนสําคัญ
อยางยิ่งในการเตรียมความพรอมใหกับบัณฑิตในการ
เขาสูอาชีพ ซึ่งจากผลการศึกษาเก่ียวกับการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในสวนของการพัฒนา
ศักยภาพในการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพเพื่อเปนการ
เตรียมความพรอมใหกับพลเมืองที่จะสามารถแขงขัน
กับประเทศสมาชิกในกลุมอาเซียนนั้นอยูในระดับมาก
เชนกัน เนื่องจากเปนสวนหนึ่งในการเขาสูอาชีพใหกับ
พลเมืองใหมีความพรอม ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัย
ของ สุบิน (2554) ซึ่งไดจัดทําวิจัยเรื่องความพรอมใน
การพัฒนาบัณฑิตอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทยเพื่อ
รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยผลการวิจัย 
พบวา อาชีพที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนคาดหวังมี 
16 สาขาอาชีพ สวนคุณลักษณะของบัณฑิตที่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนคาดหวังมีจํานวน 3 ดาน 26 คุณลักษณะ 
ไดแก (1)  ดานพุทธิพิสัย จํานวน 12 คุณลักษณะ  
(2) ดานจิตพิสัย จํานวน 8 คุณลักษณะ และ (3) ดาน
ทักษะพิสัย จํานวน 6 คุณลักษณะ ในสวนของความ
ตองการจําเปนในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตมี 3 ดาน 
โดยเรียงตามลําดับความสําคัญจากมากไปหานอย 
ไดแก (1) ความตองการจําเปนดานอาชีพ (2) ความ
ตองการจําเปนดานกิจกรรมการผลิตและพัฒนาคุณภาพ 
บัณฑิต และ (3) ความตองการจําเปนดานคุณลักษณะ
ของบัณฑิต  

ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
ผลการศึกษาขอเสนอแนะตอการปฏิบัติตาม

บทบาทของมหาวิทยาลัยรามคําแหงตอการช้ีนําสังคมสู
การเตรียมความพรอมในการเขารวมประชาคมอาเซียน
โดยภาพรวมสรุปไดดังนี ้

1. ดานเศรษฐกิจและการลงทุน พบวา มหาวิทยาลัย 
รามคําแหงควรมีบทบาทในการอํานวยความสะดวกโดย
มีการจัดประชุม/สัมมนาทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนา
ดานเศรษฐกิจและการลงทุนอยางสม่ําเสมอ เพื่อให
สามารถแขงขันกับประเทศในภูมิภาคไดอยางมั่นคงและ
เขมแข็ง  

2. ด านการ เมือ งและความมั่ น คง  พบว า 
มหาวิทยาลัยรามคําแหงควรเรงดําเนินการสงเสริมการ
สรางความรักความสามัคคีของคนในชาติใหเกิดขึ้น 
รองลงมามีขอเสนอแนะวาควรรณรงคสงเสริมและให
ความรูเก่ียวกับสิทธิและหนาที่ของความเปนพลเมืองที่
ถูกตองเหมาะสม และเห็นวาควรนําเสนอขอมูลที่เปน
ความจริงเพื่อประโยชนอยางแทจริงของประชาชน  

3. ดานสังคมและวัฒนธรรม พบวา มหาวิทยาลัย 
รามคําแหงควรจัดใหมีการเผยแพรความรูทางสังคมและ
วัฒนธรรมของประเทศสมาชิกในกลุมอาเซียนเพื่อให
เกิดการรับรูและมีความเขาใจถึงวัฒนธรรมของประเทศ
ตาง ๆ โดยแสดงบทบาทในการรักษาไวซึ่งวัฒนธรรม
เปนเอกลักษณประจําชาติ เพื่อจะไดเปนสื่อใหเห็นถึง
ความเปนไทย รวมถึงความเปนอยูของสังคมไทย  

4. ดานการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย พบวา มหาวิทยาลัยรามคําแหงควรจัดใหมีการ
อบรมและใหความรู ในดานทักษะที่จํ าเปนสําหรับ
บุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อเปนการเพิ่มโอกาส
ใหกับบุคลากรของประเทศในการเขาสูตําแหนงงาน 
และควรจัดหลักสูตรพิเศษตามความตองการขององคกร
และหนวยงานตางๆ เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
การปฏิบัติงานใหกับบุคลากรที่จะสรางการยอมรับใน
การจางงานในอนาคต และควรสรางหลักสูตรใหมีเนื้อหา 
ที่เก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณตาง ๆ 
เพื่อใหสามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษยไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนอยางจริงจัง และเห็นวา
ควรขยายหลักสูตรภาษากลุมประเทศอาเซียนเพื่อให
ประชาชนมีความรูในการติดตอสัมพันธไดมากยิ่งขึ้น 
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กิตติกรรมประกาศ 
ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาที่ใหการสงเสริมและสนับสนนุ 
ทุนอุดหนุนในการทําวิจัยครั้งนี้ ขอกราบขอบพระคุณ
ผูเช่ียวชาญที่ใหความอนุเคราะหการตรวจสอบเครื่องมือ 
ทํา ให เครื่ อ งมื อมี คุณภาพและน า เ ช่ือถือมากขึ้ น 
ขอขอบพระคุณผูบังคับบัญชาโดยมีทานคณบดีคณะพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย รองศาสตราจารย ดร.โฆษิต อินทวงศ 
และรองคณบดีฯ ทุก ๆ ทานที่เปดโอกาสและใหการ
สนับสนุนการจัดทําวิจัยในครั้งนี้  ขอบคุณนักศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคําแหงทุกคน
ที่เสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามและใหความ
รวมมือในการเสนอแนะเพื่อใหการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยรามคําแหงมีคุณภาพสูงขึ้น พรอมทั้งได
แสดงใหเห็นถึงบทบาทของความเปนสถาบันอุดมศึกษา
ที่จะตองทําหนาที่ในการช้ีนําสังคมสําหรับการเตรียม
ความพรอมสูประชาคมอาเซียนให กับบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยรามคําแหงตอไป คุณความดีอันพึงเกิด
จากงานวิจัยช้ินนี้ ผูวิจัยขอมอบเปนการบูชาพระคุณ
บิดามารดาและพระคุณครูบาอาจารยที่ประสิทธิ์ประสาท 
ความรูใหกับผูวิจัยดวยความเมตตาเสมอมา 
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การสรางบทเรียนวีดิทัศนเรื่อง การฝกปฏิบัติการควบคุมการบันทึกเสียง  สําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
The Production of Instructional Digital DVD on Recording Control Practice Courses, 
for Undergraduate Students of Faculty of Education, Ramkhamhaeng University  
 
 
 
 
กนกวรรณ จันทรมา1 

 
บทคดัย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางบทเรียนวีดิทัศนเรื่อง การฝกปฏิบัติการควบคุมการบันทึกเสียงใหมี

ประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด 80/80 ศึกษาเรื่อง การฝกปฏิบัติการควบคุมการบันทึกเสียงของนักศึกษากอนและ
หลังเรียน เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยวีดิทัศนและการสอนแบบปกติ ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่
เรียนโดยใชวีดิทัศน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา 
ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเทคโนโลยีเสียง-เบ้ืองตน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2556 จํานวน 40 คนแบง เปนกลุมทดลองที่เรียนดวยวีดิทัศน จํานวน 20 คน และกลุมควบคุมเรียนแบบปกติ 
จํานวน 20 คน สถิติ ที่ใช ไดแก หาคาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และการ
ทดสอบที (t-test) ผลการวิจัยพบวา (1) บทเรียนวีดิทัศนเรื่อง การฝกปฏิบัติการควบคุมการบันทึกเสียงมีประสิทธิภาพ
เทากับ 83.64/85.33 (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนสูงกวากอนเรียน (3) ผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียน
กลุมที่ใชบทเรียนวีดิทัศนสูงกวากลุมที่เรียนปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ (4) นักศึกษาที่เรียนโดยใช
วีดิทัศนโดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  

 
คาํสาํคญั : บทเรียนวีดิทัศนการสอนแบบสาธิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 

ABSTRACT 
 
The purposes of this study were : to produce an Instructional Digital DVD on Recording Control 

Practice meeting the standardized efficiency criterion of 80/80; to test this DVD production on selected 
undergraduate students by using a pre-test and a post-test; to compare the academic achievement of the 
students on Instructional Digital DVD traditional methods; and the levels of satisfaction rated by the students 
upon finishing the DVD Courses. The research population consisted of 40 undergraduate students from the 
Faculty of Education, Ramkhamhaeng University who were enrolled in the second semester of the academic 
year 2013. The results were analyzed by descriptive statistics including mean, standard deviation, the 
difficulty parameter (p), discriminatory and t-test analysis. power (r) in which were performed by using a 
                                                        
1 อาจารยภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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computer program. The results have shown that: (1) The DVD on Recording Control Practice Courses had 
satisfied efficiency meeting the criterion at 83.64/85.33. (2) The post-test scores for both groups of students 
displayed means at a higher level than the pre-test. (3) by comparing the experimental group of using this 
produced DVD, academic achievement of the experimental group higher than that of the control group using 
traditional methods, at the statistically significant level of 0.05; and (4) Overall, the degree of satisfaction in 
the experimental students using the produced DVD was at the good level. 
 
Keywords : Demonstration Method, Ramkhamhaeng 
 
บทนํา 

มหาวิทยาลัยรามคําแหงเปนสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของรัฐ จัดขึ้นตามพระราชบัญญัติ -
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2514 นับจากวันกอตั้งจนถึงปจจุบัน 
มหาวิทยาลัยรามคําแหงมี ช่ือเสียงโดดเดน และเปน
มหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญที่สุดของประเทศ มหาวิทยาลัย- 
รามคําแหงไดผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต 
รวมแลวแปดแสนกวาคน ไดออกไปรับใชสังคมและ
ประเทศชาติ สิ่งสําคัญหรือหัวใจที่นําไปสูความสําเร็จ
ของมหาวิทยาลัยรามคําแหงที่กลาวมาแลวขางตนนั้น 
ผูบริหารมหาวิทยาลัยรามคําแหงไดใหความสําคัญใน
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อประกอบการเรียน
การสอนที่ทันสมัยมาประยุกตใชในการศึกษาและการ
บริหารจัดการศึกษาอยางเปนระบบ นับไดวาเปนหัวใจ
สําคัญที่มหาวิทยาลัยรามคําแหงไดใหบริการแกนักศึกษา 
อยางตอเนื่องสืบตอกันมาเปนเวลานานแลว เริ่มจาก
การผลิตสื่อแถบเสียง (cassette tape) ใหบริการแก
นักศึกษา ตอมาไดพัฒนาการมาเปนเทปวีดิทัศน ซึ่งมี
ลักษณะเปนมวน มีทั้งภาพและเสียงจากการบรรยายใน
ช้ันเรียนเพื่อใหบริการนักศึกษาไดยืมหรือสําเนาสื่อได
ฟรี ตอมาเมื่อเทคโนโลยีไดมีการพัฒนารูปแบบสื่อใหม 
เขามาจึงทําใหมหาวิทยาลัยรามคําแหงตองปรับเปลี่ยน 
รูปแบบการผลิตและการใชสื่อตาง ๆ ทําใหเทปวีดิทัศน
พัฒนามาเปนแผนวีดิทัศนและแผนดีวีดีซึ่งเปนที่นิยมใน
ปจจุบัน โดยสํานักเทคโนโลยีการศึกษาเปนผูดําเนินการ 
ผลิตและใหบริการ แผนวีดิทัศนหรือแผนดีวีดีเปนสื่อวัสดุ 
ที่ราคาถูก หาซื้องายในทองตลาด สามารถใชไดกับ
อุปกรณหรือเครื่องเลนที่หาไดงาย เชน เครื่องเลนวิดีโอ
ซีดี เครื่องเลน DVD เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องเลนแบบ
อื่นซึ่งสามารถพกพาได  

จริยา (2535) นักเทคโนโลยีการศึกษา ไดกลาวถึง 
เทคโนโลยีการศึกษาไววา เปนการประยุกตเอาเทคนิค 
วิธีการ แนวคิด วัสดุ อุปกรณ และสิ่งตาง ๆ อันสืบเนื่องมา 
จากการนําเทคโนโลยีมาใชในวงการศึกษา ทั้งในปจจุบันนี ้
มีสื่อตาง ๆ มากมายไดนํามาประยุกตใชในการเรียน
การสอน ซึ่งสามารถทําใหการเรียนงายขึ้น ประหยัดเวลา 
สื่อการสอนชวยถายทอดความรูสึก ความคิดเห็นระหวาง 
ครูและนักเรียน ชวยสรางความเขาใจในเรื่องราวที่ครูสอน 
ไดรวดเร็ว และจําไดอยางถาวร สามารถเรียนรูไดมากขึ้น 
นอกจากนี้ Lancien (1986) ไดใหขอคิดเห็นอีกวา สื่อ
การเรียนการสอนวีดิทัศนเปนสื่อที่มีชีวิตชีวา ทั้งนี้ เพราะ 
วีดิทัศนสามารถที่จะทําใหผูเรียนไดรับสื่อที่เปนทั้งภาพ
และเสียงจะชวยใหผูเรียนเรียนรูไดเร็ว และเขาใจใน
บทเรียนไดงายกวาสื่ออื่นๆ รวมทั้งชวยแกไขปญหาตาง  ๆ
ของผูสอนได เชน ไมมีทักษะการสอนที่ดี ขาดความรอบรู 
และความเหมาะสม จะเห็นไดวา สื่อวีดิทัศนนั้นเปนสื่อ
ที่ใหทั้งภาพและเสียงสมจริงสามารถที่จะใหความรูทุก
รูปแบบ ตัง้แตความรูเบ้ืองตนจนถึงขบวนการที่ซับซอน 
ในปจจุบันแผน DVD ยังเปนสื่อวีดิทัศนที่นิยม เนื่องจาก 
เปนวัสดุที่หาซื้องาย ราคาถูก สะดวกในการพกพา 
โดยเฉพาะบทเรียนวีดิทัศนเรื่อง การฝกปฏิบัติ การ
ควบคุมการบันทึกเสียงที่จะสรางขึ้น มีทั้งภาพและเสียง
ประกอบการบรรยายแบบสาธิต เปนขั้นเปนตอนตั้งแต
ตนจนจบ สามารถนําไปใชกับเครื่องเลน DVD ที่มีใช
ตามบาน หรือคอมพิวเตอรทั่วไป หากนักศึกษาดูแลว
ไมเขาใจ ยังสามารถหยุดดูภาพนิ่งบางจุด ดูซ้ํา หรือดู
ภาพชา ดูยอนหลัง หรือเลือกดูบางชวงบางตอน ไดตาม
ความตองการของนักศึกษา ซึ่งเหมาะตอการฝกทักษะ 
และวีดิทัศนนี้สามารถนํามาดูซ้ํา ทําสําเนาไดดวย
คอมพิวเตอรทั่วไป อีกทั้งแผน DVD ราคาถูกหาซื้องาย
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ในทองตลาด ทําใหประหยัดทั้งเวลาและงบประมาณใน
การผลิต  

ดังนั้นผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญในการสรางบทเรียน 
วีดิทัศนเรื่อง การฝกปฏิบัติการควบคุมการบันทึกเสียง 
ซึ่งสอดคลองกับ กิดานันท (2543) ไดกลาวถึงคุณคา
ของบทเรียนวีดิทัศน พอสรุปไดวา การผลิตสื่อวีดิทัศน
ที่มีคุณภาพดีนั้น เมื่อนําไปใชในการเรียนการสอนจะมี
อิทธิพลตอจิตใจผูเรียนอีกทั้งเปนการชวยสงเสริมการ
เรียนรูใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และผูวิจัยเองก็มีแนวคิด
ในทิศทางเดียวกันโดยการสรางบทเรียนวีดิทัศนเรื่อง 
การฝกปฏิบัติการควบคุมการบันทึกเสียงในครั้งนี้เพื่อ
นําไปใชใหเกิดประโยชนตอนักศึกษา และชวยแกปญหา 
ทางการศึกษา เชน ชวยนักศึกษาที่ทํางานแลวไมมีเวลา
มาฝกปฏิบัติดวยตนเอง สามารถนําบทเรียนวีดิทัศนไป
เรียนรูไดดวยตนเอง และบทเรียนวีดิทัศนที่จะสรางขึ้นนี้
ยังสามารถนําไปประกอบการสอนในช้ันเรียน จะชวย
ปรับพื้นฐานและสงเสริมใหนักศึกษาที่ไมเคยใชวัสดุ
อุปกรณหรือเรียนรูเรื่อง การฝกปฏิบัติการควบคุมการ
บันทึกเสียงในหองบันทึกเสียงมากอน จะชวยใหนักศึกษา 
เขาใจและเรียนรูขั้นตอนตาง ๆ ไดเร็วขึ้น ทําใหประหยัด 
เวลาทั้งผูเรียนและผูสอนไดเปนอยางดี ผูวิจัยมีแนวทาง 
การวิจัยดวยการหาประสิทธิภาพของบทเรียนวีดิทัศนที่
ผลิตขึ้นเพื่อใหไดมาตรฐานกอใหเกิดประโยชนในการเรียน
การสอน และเปนแนวทางในการสรางบทเรียนวีดิทัศน 
สําหรับวิชาอื่น ๆ ตอไป 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การดําเนินการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง 
(experimental research) ขอมูลการวิจัยไดมาจากกลุม
ตัวอยางเปนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556 
ไดมาโดยการสุมอยางงาย ไดกลุมตัวอยางมา จํานวน 
40 คน จากนั้นจับฉลากแบงเปนกลุม โดยใหกลุม
ทดลองเรียนดวยบทเรียนวีดิทัศน จํานวน 20 คน และ

กลุมควบคุมดวยการเรียนแบบปกติ จํานวน 20 คน 
ผูวิจัยกําหนดเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ดังนี้ 

1. การสรางบทเรียนวีดิทัศนเรื่อง การฝกปฏิบัติ 
การควบคุมการบันทึกเสียง สรางเครื่องมือโดยนําบทเรียน 
วีดีทัศนที่ผลิตไปใหที่ปรึกษาโครงการวิจัย และผูเช่ียวชาญ 
ตรวจสอบความถูกตอง โดยใชแบบประเมินสื่อแบบ
มาตราสวนประเมินคา (rating scale) ผลการประเมินของ 
ผูเช่ียวชาญพบวา บทเรียนวีดิทัศนเรื่อง การฝกปฏิบัติ 
การควบคุมการบันทึกเสียงในดานเนื้อหา ดานเทคนิค
และการผลิต โดยรวมมีคุณภาพดีมาก ไดผลของคะแนน 
เฉลี่ยรวมมีคา 4.36 จากนั้นนําบทเรียนวีดิทัศนที่ผาน
การประเมินคุณภาพแลว มาแกไขขอบกพรองตาม
ขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญและนําบทเรียนวีดิทัศนที่
ปรับปรุงแกไขแลวไปหาประสิทธิภาพกับนักศึกษาที่
ไมใชกลุมตัวอยาง เพื่อใหไดตามเกณฑ 80/80 ตาม
ขั้นตอน ดังนี้ (ชัยยงค และคณะ, 2520)  

ขั้นทดลองแบบเด่ียว (one-by-one testing) ไป
ทดลองกับนักศึกษาจํานวน 3 คน ที่ไมใชกลุมตัวอยาง 
ไดคาประสิทธิภาพเทากับ 75.00/76.01 จากนั้นไดทดลอง 
แบบกลุม (small group testing) นําบทเรียนวีดิทัศนที่
แกไขแลวจากการทดลองแบบเด่ียว ไปทดลองใชกับ
นักศึกษากลุมที่ไมใชกลุมตัวอยางดําเนินการทดลอง 
จํานวน 10 คน ใหเรียนดวยบทเรียนวีดิทัศนหองเรียน 
2-3 ครั้งพรอมกัน ใหนักศึกษาทําแบบฝกหัดระหวาง
เรียนแตละตอนไดคาประสิทธิภาพเทากับ 80.63/81.67 
ขั้นทดลองภาคสนาม (field testing) ผูวิจัยนําบทเรียน
วีดิทัศนเรื่อง การฝกปฏิบัติการควบคุมการบันทึกเสียง 
ที่ทําการปรับปรุงแกไขจากการทดลองกลุมยอย ไป
ทดลองใชกับนักศึกษาที่ไมใชกลุมตัวอยางดําเนินการ
ทดลอง จํานวน 30 คน ใชวิธีเดียวขั้นทดลองภาคสนาม 
นําผลทดลองไปวิเคราะหตามวิธีการทางสถิติไดคา
ประสิทธิภาพเทากับ 83.64/85.33 จะเห็นไดวา ผลการ
หาประสิทธิภาพของบทเรียนวีดิทัศนที่มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑที่กําหนดสามารถนําไปใชกับกลุมทดลองที่
เลือกไว 
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ตารางท่ี 1 การหาประสิทธิภาพของบทเรียนวีดิทัศนเรื่อง การฝกปฏิบัติการควบคุมการบันทึกเสียง ทั้ง 3 ขั้นตอน  
คาประสิทธิภาพ 

ผลรวม 
แบบฝกหัด แบบทดสอบ 

จํานวน 
( นักศึกษา) 

รอยละ จํานวน 
(นักศึกษา) 

รอยละ 

ข้ันทดลองแบบเดี่ยว 3 คน 75.00 3 คน 76.01 
ข้ันทดลองแบบกลุม  10 คน 80.63 10 คน 81.67 
ข้ันทดลองภาคสนาม  30 คน 83.64 30 คน 85.33 

 
จากตาราง ในการดําเนินการหาประสิทธิภาพของ 

บทเรียนวีดิทัศนในแตละขั้นตอน ผูวิจัยไดจดบันทึก 
ขอบกพรอง และสอบถามนักศึกษาที่หลังการทดลอง
เพื่อนําไปแกขอบกพรองบทเรียนวีดิทัศน จึงทําใหบทเรียน 
วีดิทัศนไดคารอยละสูงมากขึ้นตามลําดับ บทเรียนวีดิทัศน 
จึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด  

2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
การสรางแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนแบบปรนัย 
4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ โดยออกขอสอบใหครอบคลุม
เนื้อหาตามจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมที่กําหนดไว นําเสนอ 
คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการและใหผูเ ช่ียวชาญ 
จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (content 
validity) โดยใชดัชนีความสอดคลอง (IOC) เลือกขอความ 
ที่มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.5 ไวได จํานวน 35 คน 
นําแบบทดสอบไปทดลองใชกับนักศึกษาหลักสูตรศึกษา- 
ศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน นําแบบทดสอบมา
ตรวจ โดยใหคะแนนตอบถูก 1 คะแนน ใหคะแนนตอบ
ผิด 0 นําแบบทดสอบ จํานวน 35 ขอ มาวิเคราะหหา
ความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) คัดเลือก
ขอสอบที่มีคาความยากงายอยูระหวาง 0.20-0.80 สวน
คาอํานาจจําแนกเลือกขอสอบที่มีคาตั้งแต 0.20 ขึ้นไป 
คัดเลือกขอสอบที่ผานเกณฑออกมาได จํานวน 30 ขอ 
วิเคราะหความเช่ือมั่น (reliability) ของแบบทดสอบ 
คํานวณโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (alpha coefficient) 
ของ Cronbach ไดคาความเช่ือมั่นทั้งฉบับ เทากับ 0.94  

3.  แบบประเมินคุณภาพสื่อวีดิทัศน นําบทเรียน
วีดีทัศนที่ผลิตแลวไปใหที่ปรึกษาโครงการวิจัย และ
ผูเช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตอง โดยใชแบบประเมิน
สื่อแบบมาตราสวนประเมินคา (rating scale) ถือเกณฑ

การใหคะแนนประมาณคาแบงเปน 5 ระดับ ดังนี้ (ประคอง, 
2538)  

ผลการประเมินของผูเช่ียวชาญพบวา บทเรียน
วีดิทัศนเรื่อง การฝกปฏิบัติการควบคุมการบันทึกเสียง
ในดานเนื้อหา ดานเทคนิคและการผลิต โดยรวมมีคุณภาพ 
ดีมาก ไดผลของคะแนนเฉลี่ยโดยรวมมีเฉลี่ยคาเทากับ 
4.36  

4. สรางแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา 
โดยสรางแบบประเมินความพึงพอใจนําเสนอที่ปรึกษา 
โครงการวิจัยและผูเช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบความ-
เหมาะสม ความชัดเจนของขอคําถาม ใหครอบคลุมดาน
รูปแบบและวิธีสอน ดานคุณภาพของภาพ ดานคุณภาพ
เทคนิคการนําเสนอ และดานคุณภาพเสียงของบทเรียน
วีดิทัศน จากนั้นปรับปรุงแบบประเมินตามคําแนะนํา
ของคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการวิจัยและผูเช่ียวชาญ 
ไดแบบประเมินความพึงพอใจเพื่อนําไปใชในการวิจัย
ตอไป  
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

ผลการวิจัยเรื่อง การสรางบทเรียนวีดิทัศนเรื่อง 
การฝกปฏิบัติการควบคุมการบันทึกเสียง ดังนี้ 

1.  ประสิทธิภาพของบทเรียนวีดิทัศนเรื่อง การ
ฝกปฏิบัติการควบคุมการบันทึกเสียงมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑที่กําหนด 80/80 โดยไดคาเทากับ 83.64/85.33 
เปนไปตามเกณฑที่ตั้งไว 

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษากลุม
ทดลองที่เรียนดวยบทเรียนวีดิทัศนและนักศึกษากลุม
ควบคุมที่เรียนแบบปกติ ไดผลคะแนนหลังเรียนคาเฉลี่ย 
สูงกวากอนเรียนทั้งสองกลุม 
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3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมทดลองที่เรียน
ดวยบทเรียนวีดิทัศน ไดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา
กลุมควบคุมที่สอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05  

4.  นักศึกษากลุมที่เรียนดวยวีดิทัศนมีความ- 
พึงพอใจทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานรูปแบบและวิธีการสอน
ดานคุณภาพของภาพ ดานเทคนิคการนําเสนอ และ
ดานคุณภาพของเสียง มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  
 
สรุปและวิจารณผล 

1. บทเรียนวีดิทัศนเรื่อง การฝกปฏิบัติการควบคุม 
การบันทึกเสียง มีประสิทธิภาพเทากับ83.64/85.33 
เปนไปตามเกณฑที่ตั้งไว เนื่องจากการผลิตบทวีดิทัศน
ไดดําเนินการตามขั้นตอนของการผลิต สื่อวีดิทัศน โดย
ผูวิจัยไดรวบรวมเนื้อหาจากตํารา ทฤษฎี และเอกสาร
ตาง ๆ นําเนื้อหาที่ไดมาเรียบเรียง พรอมทั้งจัดแบงและ
ลําดับเนื้อหาตามขั้นตอน นําบทวีดิทัศนไปใหที่ปรึกษา
โครงการวิจัย แลวดําเนินการผลิตตามบทวีดิทัศนที่
เขียนไว ทําไตเติ้ล ซอนภาพ ซอนตัวอักษร ตัดตอ
ลําดับภาพ และบันทึกเสียงประกอบคําบรรยายตามบท
วีดิทัศน จากนั้นนําบทเรียนวีดีทัศนที่ผลิตเสร็จแลวให
ผูเช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตอง โดยใชแบบประเมิน
สื่อแบบมาตราสวนประเมินคา (rating scale) ผูเช่ียวชาญ 
ประเมินผลไดภาพรวมในระดับดี โดยไดคาเฉลี่ยเทากับ 
4.36 แสดงใหเห็นวา การผลิตบทเรียนวีดิทัศนโดยมี
ผูสอนการสอนแบบสาธิตไดบทเรียนวีดิทัศนที่มีคุณภาพ 
สอดคลองกับผลการวิจัยของ นฤดม (2550) ศึกษาเรื่อง 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชบทเรียนวีดิทัศนเรื่อง 
การบริหารงานวิทยุโทรทัศน สําหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร ช้ันปที่ 3 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบวา บทเรียนวีดิทัศน
เรื่อง การบริหารงานวิทยุโทรทัศน มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ 80.11/85.11 และนักศึกษาที่ชมวีดิทัศนมีความรู
เรื่องการบริหารงานวิทยุโทรทัศนสูงกวานักศึกษาที่
ไดรับการสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ดังนั้น บทเรียนวีดิทัศนเรื่อง การฝกปฏิบัติ 
การควบคุมการบันทึกเสียงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ
สามารถนําไปใชไดจริง 

2.  จากการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์การเรียนเรื่อง 
การฝกปฏิบัติการควบคุมการบันทึกเสียงของนักศึกษา
กอนและหลังเรียน ไดนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนไปใหคาคะแนน เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน หรือวัดระดับความรูของนักศึกษาทั้งสองกลุม 
ผลการวิจัยพบวา นักศึกษากลุมทดลองซึ่งเรียนดวย
บทเรียนวีดิทัศนไดคะแนนจากแบบทดสอบกอนเรียน
คะแนนเต็ม 30 ไดคาเฉลี่ยเทากับ 20.35 หลังเรียนได
คาเฉลี่ยเทากับ 28.40 สําหรับนักศึกษากลุมควบคุมที่
เรียนแบบปกติคะแนนเต็ม 30 ไดคะแนนกอนเรียน 
คาเฉลี่ยเทากับ 18.45 หลังเรียนไดคาเฉลี่ยเทากับ 
24.10  

จะเห็นไดวา ผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนของนักศึกษาไดคาเฉลี่ยโดยรวมหลังเรียน 
สูงกวากอนเรียนทั้งสองกลุม เนื่องจากการเรียนจาก 
วีดิทัศนเปนลักษณะการเรียนแบบสาธิตใหดูภาพของ
จริง ไดเห็นภาพพรอมกับเสียงบรรยาย ขณะเรียน
สามารถจดบันทึก สามารถดูซ้ําได เมื่อไมเขาใจสามารถ
หยุดวีดิทัศนหรือยอนกลับไปซ้ําไดหลายครั้ง จึงทําให
นักศึกษาสามารถเรียนรูดวยการจดจําขั้นตอนไดดีกวา 
การเรียนแบบปกติ สอดคลองกับแนวคิดของ วสันต 
(2526) ไดกลาวถึงจุดเดนของวีดิทัศนที่ใหคุณคาในดาน
การศึกษาและการเรยีนการสอนไววาเปนสื่อกลางระหวาง 
ผูสอนไดอยางดี ชวยใหผูเรียนเห็นเหตุการณตาง ๆ ได
อยางชัดเจน วีดิทัศนเปนสื่อที่ใชในการสรางคานิยม 
ทัศนคติไดเปนอยางดี ทั้งภาพ เสียง และการแสดงที่
ออกมายอมเขาถึงใจคนไดงายกวาสื่ออยางอื่น จึงทําให
นักศึกษาที่เรียนดวยบทเรียนวีดิทัศนไดคะแนนหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียน 

3. จากการวิเคราะหผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนของกลุมทดลองที่ใชบทเรียนวีดิทัศนสูงกวา 
กลุมที่เรียนจากการสอนแบบปกติ คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนของกลุมทดลอง ( ) ที่เรียนจากบทเรียน
วีดิทัศนเรื่อง การฝกปฏิบัติการควบคุมการบันทึกเสียง
เทากับ 28.40 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 
2.11 และกลุมควบคุม (  ) ที่เรียนจากการเรียนปกติ
เทากับ 24.10 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 
3.43 แตเมื่อเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยโดยการ
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ทดสอบที (t-test) เทากับ 4.772 มีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.000 แสดงใหเห็นวา ผลตางของทั้งสองกลุมนี้มี
คาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
แสดงใหเห็นวา บทเรียนวีดิทัศนเรื่อง การฝกปฏิบัติการ
ควบคุมการบันทึกเสียงมีคุณภาพ นักศึกษาไดเห็น
ภาพรวมจากการใชเครื่องผสมสัญญาณอนาล็อก ซึ่ง
อุปกรณเปนของจริง รวมทั้งการสอนแบบสาธิตอยาง
เปนขั้นเปนตอนตั้งแตตนจนจบ ทําใหนักศึกษามีความรู
ความเขาใจงายตอการจดจําในบทเรียนวีดิทัศนเรื่อง 
การฝกปฏิบัติการควบคุมการบันทึกเสียง สอดคลองกับ
การศึกษาของ ชรินทร (2550) ศึกษาเรื่อง ผลของ
บทเรียนวีดิทัศนตามประสงคเรื่อง หลักการใชสื่อการ
สอน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย-
สงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ผลการวิจัยพบวา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียน
วีดิทัศนตามประสงคเรื่อง หลักการใชสื่อการสอน หลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 สรุปไดวา กลุมทดลองที่เรียนโดยใชบทเรียน 
วีดิทัศนเรื่อง การฝกปฏิบัติการควบคุมการบันทึกเสียง
มีพัฒนาการทางการเรียน ดีกวากลุมควบคุมที่ไดรับการ
สอนโดยวิธีปกติ ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว  

4.  ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่เรียนเรื่อง การฝกปฏิบัติการควบคุมการบันทึกเสียง
ดวยบทเรียนวีดิทัศน โดยผลการประเมินดานรูปแบบ
และวิธีการสอนพบวา นักศึกษามีความพึงพอใจมากที่สุด 
ในขอความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหาโดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.50 เพราะบทเรียนวีดิทัศนแสดงขั้นตอนโดย
ใชภาพเคลื่อนไหวที่ชัดเจนและมีเสียงบรรยายประกอบ 
ทําใหทราบขั้นตอนการใชเครื่องผสมสัญญาณอนาล็อก
ไดงายขึ้น และมีความพึงพอใจมาก รองลงมา คือ ขอความ 
ถูกตองของเนื้อหา การจัดลําดับเนื้อหาเหมาะสม เนื้อหา 
เหมาะสมกับระดับผูเรียน สวนการประเมินดานคุณภาพ
ของภาพพบวา นักศึกษามีความพึงพอใจมากที่สุด ใน
ขอภาพที่นําเสนอตรงตามเนื้อหา โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.65 เพราะบทเรียนวีดิทัศนแสดงขั้นตอนการฝกปฏิบัติ
โดยใชภาพเคลื่อนไหวที่มีภาพประกอบทั้งภาพนิ่งและ
ภาพเคลื่อนไหวพรอมเสียงบรรยาย อีกทั้งยังใชเทคนิค

ซอน ตัวอักษร ขอความระบุชัดเจน ผลการประเมินดาน
คุณภาพเทคนิคการนําเสนอ พบวา นักศึกษามีความ-
พึงพอใจมากในหัวขอเทคนิคการใชคอมพิวเตอรกราฟก  
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.25 เพราะบทเรียนวีดิทัศนแสดง
ขั้นตอนโดยใชเทคนิคการตัดตอภาพเคลื่อนไหว โดยใส
เทคนิคพิเศษเพิ่มความหลากหลาย และความนาสนใจ
ใหกับบทเรียนวีดีทัศนเปนอยางมาก ผลการประเมิน
ดานคุณภาพของเสียงพบวา นักศึกษามีความพึงพอใจ
มากในขอความถูกตองของภาษา โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.40 เพราะบทเรียนวีดิทัศนมีเสียงบรรยายประกอบที่
ชัดเจน และสอดคลองกับภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 
ทําใหเขาใจในเนื้อหางาย และมีความพึงพอใจมาก 
รองลงมา คือ ขอความถูกตองของภาษา ความชัดเจน 
ของเสียงบรรยาย ความสัมพันธระหวางภาพกับเสียง
บรรยาย และความเหมาะสมของเสียงดนตรี ผลการ
ประเมินคุณภาพสื่อทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานรูปแบบและ
วิธีการสอน ดานคุณภาพของภาพ ดานคุณภาพเทคนิค 
การนําเสนอ และดานคุณภาพของเสียง อยูในระดับมี
ความพึงพอใจมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.26 แสดงให
เห็นวา บทเรียนวีดิทัศนเรื่อง การฝกปฏิบัติการควบคุม
การบันทึกเสียงทีส่รางขึ้นมีคุณภาพดี ทั้งเนื้อหามีทั้งภาพ 
และเสียงบรรยายประกอบกัน ทําใหผู เรียนมีความ- 
พึงพอใจกับการเรียนรูเรื่อง การฝกปฏิบัติการควบคุม
การบันทึกเสียง และสามารถนําบทเรียนวีดิทัศนศึกษา
ดวยตนเองได สอดคลองกับผลการวิจัยของ นิภาพร 
(2554) ศึกษาเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
พลศาสตรดวยวิธีการสอนแบบสื่อวีดิทัศนของนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง มีวัตถุประสงค 
เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสํารวจความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่เรียนดวยสื่อวีดิทัศน ผลการวิจัยพบวา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังการเรียนรูดวย 
สื่อวีดิทัศนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 สวนระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี
ตอสื่อวีดิทัศนอยูในระดับมาก 

จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีความตั้งใจที่จะ
คนควาขอมูล รวมทั้งศึกษาเทคนิคดานตาง ๆ ในการ 
นํามาพัฒนาสื่อบทเรียนวีดิทัศน เพื่อใหสามารถนํามา
ประกอบการเรียนการสอนในช้ันเรียน และเพื่อชวยให
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นักศึกษาไดมีโอกาสศึกษาจากบทเรียน เนื่องจากเครื่อง
ผสมสัญญาณอนาล็อกเปนอุปกรณประกอบการทํางาน 
ที่เก่ียวของกับวิชาพื้นฐานของสาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษา ที่นักศึกษาทุกคนจะตองศึกษา ทั้งนี้ เครื่อง
ผสมสัญญาณเปนอุปกรณที่มีราคาสูงมาก การสราง
บทเรียนวีดิทัศนจึงมีความเหมาะสมในการประกอบการ
เรียนการสอนเปนอยางยิ่ง  

ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย 
1. การสรางบทเรียนวีดิทัศนตองมีความรูเรื่อง

การเขียนบท มุมกลอง การถายทํา การลําดับภาพ การ
ตัดตอภาพ และการตอเสียง ผูวิจัยตองศึกษาทําความ
เขาใจ จึงจะไดบทเรียนวีดิทัศนที่มีประสิทธิภาพ  

2.  การสรางบทเรียนวีดิทัศน ตองเตรียมสถานที่ 
จัดเตรียมอุปกรณตาง ๆ ที่ใชประกอบการสอนแบบสาธิต 
รวมทั้งซักซอมความเขาใจระหวางชางภาพ ผูสอนแบบ
สาธติ กอนลงมือถายทําจริง 

3.  บทเรียนวีดิทัศนที่เปนการสอนแบบสาธิต 
ควรเนนเสียงบรรยายและทําภาพซ้ํา หรือถายภาพ
ขยายเห็นภาพมีขนาดใหญใหภาพชัดเจน เพื่อคนดู
เขาใจไดงายขึ้น 

4. บทเรียนวีดิทัศนสามารถนําไปใชเปนเครื่องมือ 
ประกอบการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
สามารถทําสําเนาไดจํานวนมาก ใหผูเรียนนําไปศึกษา
ดวยตนเอง สามารถเลนไดในเครื่องคอมพิวเตอร และ
เครื่องเลนแผนวีดิทัศน 

ขอเสนอแนะในการวิจัยตอไป 
1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบสื่อบทเรียน 

วีดิทัศนกับสื่อการสอนแบบอื่น ๆ เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาการสรางสื่อและการใชบทเรียนวีดิทัศน ให
เหมาะสมตอไป 

2. ควรศึกษาบทเรียนวีดิทัศนในรูปแบบตาง ๆ 
ใหมีความทันสมัยขึ้น เชน เพื่อสอนผานระบบทางไกล 
โดยการอัพโหลดวีดิทัศนใหผูสนใจสามารถศึกษาได
ผานทางโซเชียลเน็ตเวิรค อาทิ Youtube, Facebook, 
Skype, Socialcam, Camfrog หรือสรางเนื้อหาผานทีวี
ดิจิตอล ซึ่งกําลังเปนที่นิยมในขณะนี้ เพื่อเปนแนวทาง
ในการพัฒนาเนื้อหาใหมีความทันสมัยตอเหตุการณ
ปจจุบัน 

3. ควรศึกษาและวิจัยเปรียบเทียบบทเรียน 
วีดิทัศนในเนื้อหาอื่น ๆ ตอไป 
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การศึกษาความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
A Study of Self-Directed Learning Readiness of Ramkhamhaeng University 
Students 
 
 
 
 
วรนุช แหยมแสง1 

 
บทคดัย่อ 

 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง (SDLR) ของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง จํานวน 7 คณะคือ นิติศาสตร บริหารธุรกิจ มนุษยศาสตร ศึกษาศาสตร วิทยาศาสตร รัฐศาสตร 
และเศรษฐศาสตร โดยเปรียบเทียบกับเกณฑเฉลี่ย 4.00 จากคะแนนเต็ม 5.00 เปรียบเทียบ SDLR ในระหวางกลุม
นักศึกษาที่มีเพศ รหัสตางกัน การทํางานระหวางเรียน เกรดเฉลี่ยสะสมตางกัน และเรียนในคณะตางกัน การวิจัยในครั้งนี้ 
ศึกษาเฉพาะนักศึกษาที่มีรหัสขึ้นตนดวย 53 และ 54 ที่เรียนในคณะดังกลาว 7 คณะ ซึ่งสุมตัวอยางตามสัดสวนของแตละ 
คณะและช้ันปไดขนาดกลุมตัวอยางช้ันปละ 1,570 คน รวมเปน 3,140 คน เครื่องมือที่ใชไดแก แบบวัดความพรอมใน
การเรียนรูดวยการนําตนเองที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นจากงานวิจัยครั้งกอน มีคาอํานาจจําแนกรายขอตั้งแต 0.276 ถึง 0.688 
และมีคาความเที่ยงเทากับ 0.952 การเก็บขอมูลในครั้งนี้ไดแบบสอบถามกลับคืนและสมบูรณจํานวน 3,060 คน คิดเปน
ขอมูลกลับคืนรอยละ 97.45 การวิเคราะหขอมูล สถิติที่ใชไดแก สถิติทดสอบนัยสําคัญ t-one sample test, t-independent 
sample t และ F-test ผลการวิจัยสรุปไดวา (1) นักศึกษาทั้ง 7 คณะ มีคาเฉลี่ย SDLR 3.819 เมื่อเทียบกับเกณฑเฉลี่ย 
4.00 แลว ต่ํากวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตเมื่อวิเคราะหแยกเปนรายดาน พบวานักศึกษารวมทั้ง 7 คณะ มี
ดานมีปณิธานตนเองและดานรักการเรียนรูตลอดชีวิตสูงกวาเกณฑเฉลี่ยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และเมื่อแยก
วิเคราะหตามคณะ ก็พบวา ทุกคณะมีคาเฉลี่ยใน 2 ดานนี้สูงกวาเกณฑหรือเทากับเกณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
(2) เมื่อเปรียบเทียบ SDLR ระหวางเพศชายกับเพศหญิง แมวาโดยภาพรวมจะไมแตกตางกัน แตเมื่อวิเคราะหเปนราย
ดานแลว พบวานักศึกษาเพศหญิงมีปณิธานตนเองสูงกวาเพศชาย แตดานใฝการเรียนรูสิ่งใหมๆ ดานมีทักษะในการ
แสวงหาความรู และดานเปนคนชางสังเกต นักศึกษาชายจะมีคาเฉลี่ยสูงกวานักศึกษาหญิงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(3) เมื่อเปรียบเทียบ SDLR โดยภาพรวมระหวางนักศึกษารหัส 53 และนักศึกษารหัส 54 พบวา ไมแตกตางกัน แตเมื่อ
วิเคราะห SDLR แยกรายดาน พบวามีเพียงดานเดียวคือ ดานวางแผนการเรียนนักศึกษารหัส 54 จะสูงกวานักศึกษา
รหัส 53 และแยกศึกษาตามคณะก็พบวา SDLR โดยภาพรวมและรายดานของนักศึกษาระหวางรหัส 53 และรหัส 54 
ของทุกคณะไมแตกตางกัน ยกเวนคณะวิทยาศาสตรนักศึกษารหัส 53 มีคาเฉลี่ยดานตั้งใจเรียนเต็มเวลามากกวา
นักศึกษารหัส 54 (4) เมื่อเปรียบเทียบ SDLR ระหวางนักศึกษาที่ทํางานระหวางเรียนและไมทํางานระหวางเรียน พบวา
คาเฉลี่ย SDLR โดยภาพรวมของนักศึกษารวมทั้ง 7 คณะที่ทํางานระหวางเรียนและไมทํางานระหวางเรียนไมแตกตางกัน 
แมวาจะศึกษาแยกรายคณะก็พบนักศึกษาทุกคณะทั้งที่ทํางานระหวางเรียนกับไมทํางานระหวางเรียนก็มีคาเฉลี่ย 
                                                        
1 รองศาสตราจารย ดร. คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 



 
วารสารวิจัยรามคําแหง (มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) ปที่ 19  ฉบับที่ 1  มกราคม - มิถุนายน  2559 

 

 57

SDLR ไมมีความแตกตางกัน และเมื่อแยกวิเคราะห SDLR เปนรายดาน พบวา ในรายดานสวนมากนักศึกษาที่ไม
ทํางานระหวางเรียนมีคาเฉลี่ยSDLR ในดานนั้นสูงกวานักศึกษาที่ทํางานระหวางเรียน (5) เมื่อเปรียบเทียบ SDLR โดย
ภาพรวมและรายดานระหวางกลุมนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ย (GPA) แตกตางกัน (สูง, ปานกลาง, ต่ํา) พบวา มีคาเฉลี่ย
ของ SDLR แตกตางกันทั้งโดยภาพรวมและรายดานทุกดาน โดยกลุมนักศึกษา GPA สูงกวาจะคามี SDLR โดยรวม
และรายดานสูงกวาลุมนักศึกษา GPA ต่ํากวา (6) เมื่อเปรียบเทียบ SDLR ระหวางนักศึกษาตางกัน 4 กลุมคณะ คือ 1) 
กลุมคณะนิติศาสตร 2) กลุมคณะรัฐศาสตร 3) กลุมคณะสังคมศาสตรและวิทยาศาสตร และ 4) กลุมคณะดานธุรกิจและ
การเงิน พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แตเนื่องจากการเปรียบเทียบกลุมคณะ 4 กลุม 
ใหความชัดเจนไดไมพอ จึงมีการเปรียบเทียบ SDLR ของนักศึกษาระหวางคณะ 7 คณะ ซึ่งก็พบวา SDLR ของนักศึกษา 
ที่สังกัดคณะตางกัน 7 คณะมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญเชนเดียวกัน โดยนักศึกษาคณะศึกษาศาสตรมีคาเฉลี่ย 
SDLR สูงที่สุด โดยคณะศึกษาศาสตรจะมีนักศึกษาที่มี SDLR โดยภาพรวมสูงกวานักศึกษาคณะรัฐศาสตร คณะมนุษยศาสตร 
และคณะบริหารธุรกิจ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

 
คาํสาํคญั : ความพรอมการเรียนรูดวยการนําตนเอง นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 

ABSTRACT 
 
The main objective of this study was to survey the Self-Directed Learning Readiness (SDLR) levels 

exhibited by Ramkhamhaeng University students studying in seven faculties, namely, Faculty of Laws, 
Faculty of Business Administration, Faculty of Humanities, Faculty of Education, Faculty of Science, Faculty 
of Political Science and Faculty of Economics. It also aimed to compare: the students’ SDLR mean with the 
criterion mean of 4.00 (from the full score of 5.00) and the students’ SDLR as distinguished by gender, 
admission year (or ID Code), having or not having a part-time job during a study, GPA and faculty. The 
population of this study was students studying in the seven faculties and being admitted in B.E. 2553 (ID 
Code 2553) and in B.E. 2554 (ID Code 54). Using ratio sampling, students from each faculty and each year 
were selected. The sample size for each year was 1,570 and the total sample size was 3,140 students. 
Returned and completed questionnaires were 3,060 or 97.45 percent. The instrument of this study was the 
measurement of Self-Directed Learning Readiness (SDLR). In which was developed by the researcher, from 
the earlier research. The item analysis showed that the discriminant of an item has value during 0.276 to 
0.688. The Reliability of the instrument was 0.962. The analysis of data was used the inferential statistics, 
there were one sample test, t-independent sample-t and analysis of variance (ANOVA). Findings of the 
research were as follows : (1) Students’ SDLR mean was compared to the criterion mean of 4.00, they were 
statistically significantly less than the criterion of mean. However, when they were analyzed separately 
according to each factor, students’ SDLR mean in all faculties were statistically significantly higher than or 
equal to the criterion mean of 4.00 in two factors-SD and LE. When being analyzed by the factor, every 
faculty showed that means of these two factors were statistically significantly higher than or equal to the 
criterion mean. (2) When male and female students’ SDLR were compared, even though the overall means 
were not different, analyses of the individual factors revealed that females had a statistically significantly 
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higher SD than males, whereas males were higher in the following factors: DK KS OK. (3) ID Code 53 and 
ID Code 54 students’ SDLR means were not found to be statistically significantly different. However, when 
they were compared by the factor, ID Code 54 students’ SDLR mean was significantly higher than ID Code 
53’s in only one factor, namely, PL. When SDLR were compared by faculty, the overall and individual SDLR 
means of ID Code 53 and ID Code 54 students in all faculties were not found to be different, except for ID 
Code 53 Science students who had a higher mean in WF than ID Code 54 students. (4) Overall SDLR 
means between students having and having no part-time job in all faculties were not different. Even when 
they were compared to faculty, they still showed no difference. (5) Students with different levels of GPA 
(high, medium and low) were statistically significantly different in overall SDLR mean, and in all factors. 
Students with high GPA had a higher overall and individual SDLR means than those with lower GPA. (6) 
When students’ SDLR in four faculty groups-Law, Political Science, Social Science, and Science, and 
Business Administration-were compared, they were found to be statistically significantly different at the 0.05 
level. Since the comparison among the four faculty groups did not reveal sufficient specific details, another 
comparison of SDLR among the seven faculties were made. It was founded that they were statistically 
significantly different, with the Faculty of Education students showing the highest SDLR mean. The posthoc 
tests conducted revealed that. The Faculty of Education students had a statistically significantly higher overall 
SDLR mean than students from the Faculties of Political Science, Humanities and Business Administration. 
 
Keywords : SDL, SDLR, self-directed learning, self-directed learning readiness student of Ramkhamhaeng 

University 
 
บทนํา 

แมวาการเรียนรูดวยการนําตนเอง (Self-Directed 
Learning : SDL) จะมีประวัติมายาวนานถึง 150 ป ใน
อเมริกามาแลวก็ตาม ทุกวันนี้ในวงการศึกษาโดยเฉพาะ
ระดับวัยผูใหญก็ยังเห็นความสําคัญของคุณลักษณะนี้ 
(Hiematra, 1994) การอุดมศึกษาในประเทศไทยได
มองเห็นความสําคัญของ SDL มาตั้งแตกอนป 2532  
(นรินทร, 2532) ปจจุบันนี้สถาบันการอุดมศึกษาหลาย
แหงไดนําคุณลักษณะ SDL มาเปนมาตรฐานและตัวช้ีวัด 
คุณภาพผูเรียนและสนใจศึกษา SDL กันมากขึ้น (นภา 
และอานุภาพ, 2550) ; (รุงฟา, 2552) ; (เรวดี และอนุ, 
2550) ; (สุวัฒน, 2546) ; (ศิวะพร, 2548)  

มหาวิทยาลัยรามคําแหงซึ่งเปนมหาวิทยาลัย
ตลาดวิชาไดมีการจัดการเรียนการสอนที่ผูเรียนตองมี
คุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองสูง จึงจะผาน
รายกระบวนวิชาที่ลงเรียน มหาวิทยาลัยรามคําแหง

โดยวรนุช (2554) ไดทําการวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องมือวัด
ความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง (SDLR) ของ 
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ทําใหนํามาถึงการวิจัย 
ตอเนื่องในการวิจัยครั้งนี้ ซึ่งไดใชเครื่องมือ SDLR ที่
พัฒนาขึ้นมาศึกษา SDLR ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามคําแหงที่มีรหัสขึ้นตนดวย 53 และ 54 จํานวน 7 คณะ 
คือ คณะนิติศาสตร คณะรัฐศาสตร คณะศึกษาศาสตร 
คณะวิทยาศาสตร คณะมนุษยศาสตร คณะบริหารธุรกิจ 
และคณะเศรษฐศาสตร โดยมีความเช่ือวาสารสนเทศที่
ไดจากการวิจัยในครั้งนี้จะสะทอนคุณลักษณะบางอยาง
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงในแตละคณะเพื่อ
ประโยชนตอการพัฒนานักศึกษาไดอยางมีทิศทางและ
อาจจะนํามาซึ่งการแกปญหาการสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรของแตละคณะของมหาวิทยาลัยที่มีอัตราการ
จบรอยละตอปนอยมาก วัตถุประสงคของการวิจัยใน
ครั้งนี้ คือ 1. เพื่อสํารวจคาเฉลี่ย SDLR โดยภาพรวม
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และรายดานของนักศึกษา 7 คณะกับเกณฑเฉลี่ย 4.00 
จากคะแนนเต็ม 5.00 2. เพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ 
SDLR ในระหวางกลุมตัวแปรอิสระตางๆ ที่เปนภูมิหลัง
ของนักศึกษาอันไดแก เพศ รหัส การทํางานระหวางเรียน 
และเกรดเฉลี่ยที่สะสมแตกตางกัน 3. เพื่อเปรียบเทียบ
ความแตกตางของ SDLR โดยภาพรวมและรายดานใน
ระหวางกลุมนักศึกษาคณะตางกัน 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ครั้งนี้ ไดแก นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงที่มีรหัส
ขึ้นตนดวย 53 และ 54 ของคณะตาง ๆ 7 คณะ คือ 
คณะนิติศาสตร คณะรัฐศาสตร คณะศึกษาศาสตร  
คณะวิทยาศาสตร คณะมนุษยศาสตร คณะบริหารธุรกิจ 
และคณะเศรษฐศาสตร ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 147,226 คน 
กําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามสัดสวนของนักศึกษาใน
แตละคณะไดกลุมตัวอยางจํานวน 3,140 คน ไดขอมูล
กลับคืนที่เปนฉบับสมบูรณ 3,060 คน คิดเปนขอมูล
กลับคืนรอยละ 97.45  

2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบวัดความ- 
พรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองที่วรนุช (2554) 
ไดทําวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องมือนี้  สวนประกอบของ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยนี้ประกอบดวย 2 สวน คือ สวนที่ 1 
เปนสวนของขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศของนักศึกษา 
รหัสขึ้นตน 53 หรือ 54 จํานวนหนวยกิตสะสมเฉลี่ย คณะ 
ที่ศึกษา และทํางานระหวางเรียนหรือไมไดทํางาน สวนที่ 2 
เปนสวนของการวัด SDLR วัดระดับของความเปนจริง 
5 ระดับ จํานวน 58 ขอ มีคาอํานาจจําแนกรายขอตั้งแต 
0.276 ถึง 0.688 และมีคาความเที่ยง (reliability) ทั้งฉบับ 
เปน 0.952 สวนของเครื่องมือวัด SDLR นี้ วิเคราะห
องคประกอบได 11 องคประกอบ ดังนี้  

 1) ดานรูจักตนเอง (Self-Perception : SP)  
 2) ดานการวางแผนการเรียน (Planning to 

Learn : PL) 
 3) ดานการมีปณิธานตนเอง (Having Self-

Determination : SD) 

 4) ด านมี วุฒิ ภาวะทางอารมณ  (Having 
Emotional Maturity : EM) 

 5) ดานใฝเรียนรูสิ่งใหมๆ (Having the Desire 
to Learn New Knowledge : DK) 

 6) ดานรักการเรียนรูตลอดชีวิต (Loving 
Long-live Educations : LE) 

 7) ดานเก็บรวบรวมขอมูลและสื่อสารไดดี 
(Willing to study Full-time : WF) 

 8)  ดานมีทักษะในการแสวงหาความรู (Colling 
Data and Good Communication : CC) 

 9)  ดานมีความอดทนตอความยากลําบาก 
(Having Knowledge-Searching Skill : 
KS) 

 10)  ดานเปนคนชางสังเกต (Having Tolerance 
for Difficulty Situeation : TD) 

 11) ดานตั้ ง ใจเรียน เต็มเวลา (Having 
Observation Skill : OS) 

3. การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติ ดังนี้ 
  3.1 คาเฉลี่ย ความพรอมในการเรียนรูดวย

การนําตนเอง 
  3.2 ทดสอบสมมติฐานของคาเฉลี่ยเทียบกับ

เกณฑดวยสถิติ t-one sample test 
  3.3 ทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทียบ

คาเฉลี่ยความพรอมในการเรียนรูดวย
การนําตนเองของนักศึกษาระหวางกลุม 
2 กลุม ดวยสถิติ t-independent 

  3.4 ทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทียบ
คาเฉลี่ยความพรอมในการเรียนรูดวย
การนําตนเองของนักศึกษาระหวางกลุม
มากกวา 2 กลุมขึ้นไปดวยสถิติ F-test 

 
ผลการวิจัย 

1. ความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง (SDLR) โดย
ภาพรวมของนักศึกษาทั้ง 7 คณะ มีคาไมถึงเกณฑ 
4.00 แตเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา นักศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคําแหงทุกคณะจะมี SDLR ดานมี
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ปณิธานตนเอง และดานรักการเรียนรูตลอดชีวิตไม
แตกตางจากเกณฑหรือไมก็สูงกวาเกณฑ เชนเดียวกับ
การไมจําแนกคณะ คณะเศรษฐศาสตรมีดานของ SDLR 
ที่มีคาเฉลี่ยไมแตกตางจากเกณฑ 4.00 ถึง 6 ดาน 
ไดแกดาน 

 1.1 ดานการมีปณิธานตนเอง  (Having 
Self-Determination : SD) 

  1.2 ดานรักการเรียนรูตลอดชีวิต (Loving 
Long- live Educations : LE) 

  1.3 ดานมีความอดทนตอความยากลําบาก 
(Having Knowledge-Searching Skill: 
KS) 

 1.4 ดานเปนคนชางสังเกต (Having Tolerance 
for Difficulty Situeation : TD) 

 1.5 ดานตั้งใจเรียนเต็มเวลา (Having 
Observation Skill : OS) 

  1.6 ดานมีทักษะในการแสวงหาความรู (Colling 
Data and Good Communication : CC) 

ในขณะที่คณะวิทยาศาสตรมี 5 ดาน ไดแก  
 1.1 ดานการมีปณิธานตนเอง  (Having 

Self-Determination : SD) 
  1.2  ดานมีวุฒิภาวะทางอารมณ (Having 

Emotional Maturity : EM) 
 1.3 ดานรักการเรียนรูตลอดชีวิต (Loving 

Long- live Educations : LE) 
 1.4 ดานมีความอดทนตอความยากลําบาก 

(Having Knowledge-Searching Skill 
: KS) 

 1.5 ดานตั้งใจเรียนเต็มเวลา (Having 
Observation Skill : OS) 

สวนคณะศึกษาศาสตร มี 5 ดาน ไดแก 
  1.1  ดานรูจักตนเอง (Self-Perception : SP)  
 1.2 ดานการมีปณิธานตนเอง  (Having 

Self-Determination : SD) 
  1.3  ดานมีวุฒิภาวะทางอารมณ (Having 

Emotional Maturity : EM) 

 1.4 ดานรักการเรียนรูตลอดชีวิต (Loving 
Long- live Educations : LE) 

 1.5 ดานมีความอดทนตอความยากลําบาก 
(Having Knowledge-Searching Skill 
: KS) 

2. การเปรียบเทียบคาเฉลี่ย SDLR โดยภาพรวม 
และรายดานระหวางนักศึกษาชายกับนักศึกษาหญิง 
ไมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวามี
เพียง 8 ดานของ SDLR ที่มีคาเฉลี่ยระหวางกลุม
นักศึกษาชายและกลุมนักศึกษาหญิงที่แตกตางกัน โดย
นักศึกษาชายจะมีคาเฉลี่ยสูงกวา ยกเวนดานมีปณิธาน
ตนเองที่นักศึกษาหญิงจะมีคาเฉลี่ยสูงกวานักศึกษาชาย 
นอกนั้นไมพบความแตกตางระหวางนักศึกษาชายและ
นักศึกษาหญิง 

3. เปรียบเทียบคาเฉลี่ย SDLR โดยภาพรวม
และรายดานระหวางนักศึกษารหัส 53 และรหัส 54 
พบวา ไมแตกตางกัน 

4. เปรียบเทียบคาเฉลี่ย SDLR โดยภาพรวม
และรายดานระหวางทํางานและไมทํางานระหวางเรียน 
พบคาเฉลี่ยที่แตกตางกัน ดังนี้ 

เมื่อไมจําแนกคณะกลุมนักศึกษาที่ไมทํางาน
ระหวางเรียน จะมีคาเฉลี่ยสูงกวาอยู 5 ดาน ไดแก  

1. ดานการวางแผนการเรียน (Planning to 
Learn : PL) 

2. ดานการมีปณิธานตนเอง (Having Self-
Determination : SD) 

3. ดานเก็บรวบรวมขอมูลและสื่อสารไดดี (Willing 
to study Full-time : WF) 

4. ดานมีทักษะในการแสวงหาความรู (Colling 
Data and Good Communication : CC) 

5. ดานตั้งใจเรียนเต็มเวลา (Having Observation 
Skill : OS) 

แตกลุมนักศึกษาที่ทํางานระหวางเรียนจะมีคาเฉลี่ย 
สูงกวาอยูเพียง 2 ดาน ไดแก 

1. ดานรักการเรียนรูตลอดชีวิต (Loving Long- 
live Educations : LE) 
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2.  ดานมีความอดทนตอความยากลําบาก (Having 
Knowledge-Searching Skill : KS) 

และเมื่อจําแนกคณะจะพบวากลุมนักศึกษาที่ไม
ทํางานระหวางเรียนจะมีคาเฉลี่ยสูงกวาเปนสวนใหญ 
สวนคณะนิติศาสตรและเศรษฐศาสตร ไมพบความ
แตกตาง 

5. เปรียบเทียบคาเฉลี่ย SDLR โดยภาพรวม
และรายดานระหวางเกรดเฉลี่ย (GPA) ตางกัน 3 กลุม 

 เมื่อไมจําแนกคณะ พบวา เกรดเฉลี่ยตางกัน
คาเฉลี่ยของ SDLR ทั้งโดยรวมและรายดานมีความ
แตกตางกัน เมื่อทดสอบเปนรายคู กลุมที่มี GPA สูง จะ
มีคาเฉลี่ย SDLR โดยภาพรวมสูงกวากลุม GPA ปาน
กลางและกลุม GPA ต่ํา และทดสอบรายคูก็จะพบวาทุก
ดานกลุมที่มี GPA สูงกวาจะมีคาเฉลี่ยดานนั้นสูงกวา
กลุม GPA ต่ํา เมื่อจําแนกตามคณะ พบวา SDLR โดย
ภาพรวมและรายดานที่พบความแตกตางในระหวาง
กลุมนักศึกษาที่ม ีGPA แตกตางกันนั้น กลุมนักศึกษาที่
มี GPA สูงจะมีคาเฉลี่ย SDLR โดยภาพรวมและราย
ดานสูงดวย 

6. เปรียบเทียบ SDLR โดยภาพรวมและราย
ดานระหวางนักศึกษาที่เรียนในคณะตางกัน 

 6.1 เปรียบเทียบ SDLR โดยภาพรวมและ
รายดานในระหวางกลุมนักศึกษา 4 กลุมคณะไดผลดังนี้ 

  1. SDLR โดยภาพรวมของกลุมคณะ
นิติศาสตรมี  x  มากกวากลุมคณะรัฐศาสตร  และ 
กลุมคณะวิทยาศาสตร และสังคมศาสตร 

  2. SDLR ดานการวางแผนการเรียน
ของกลุมคณะนิติศาสตรมี  x  มากกว ากลุมคณะ
บริหารธุรกิจและการเงิน  

  3. SDLR ดานมีทักษะในการแสวงหา
ความรูของกลุมคณะรัฐศาสตรมี x  นอยกวา 3 กลุม 

  4. SDLR ดานมีความอดทนตอความ
ยากลําบากของกลุมคณะรัฐศาสตรมี x  นอยกวากลุม
คณะนิติศาสตร กลุมคณะรัฐศาสตร และกลุมคณะ
วิทยาศาสตร และสังคมศาสตร 

 6.2 เปรียบเทียบ SDLR โดยภาพรวมและ
รายดานในระหวางนักศึกษา 7 คณะไดผลดังนี้ 

  1. SDLR โด ยภ าพร วม ของ คณ ะ
ศึกษาศาสตรมี  x  มากกวาคณะรัฐศาสตร  คณะ
มนุษยศาสตร และคณะบริหารธุรกิจ 

  2. SDLR ดานการวางแผนการเรียน
ของคณะศึกษาศาสตรมี x  มากกวาคณะนิติศาสตร 
คณะรัฐศาสตร คณะมนุษยศาสตร และคณะบริหารธุรกิจ 

  3. SDLR ดานการวางแผนการเรียน 
   -  คณะศึกษาศาสตรมี x มากกวา

คณะรัฐศาสตร คณะมนุษยศาสตร และคณบริหารธุรกิจ  
    -  คณะนิติศาสตรมี  x  มากกวา

คณะรัฐศาสตร คณะมนุษยศาสตร และคณะบริหารธุรกิจ 
   4. SDLR ดานการมีปณิธานตนเอง 

   - คณะนิติศาสตรมี  x  มากกวา
คณะรัฐศาสตร 

    - คณะศึกษาศาสตรมี x  มากกวา
คณะรัฐศาสตร คณะมนุษยศาสตร และคณะบริหารธุรกิจ 

  5. SDLR ดานมีความอดทนตอความ
ยากลําบาก 

   - คณะศึกษาศาสตรมี x  มากกวา
คณะรัฐศาสตร คณะบริหารธุรกิจ 

    - คณะนิติศาสตรมี  x  มากกวา
คณะรัฐศาสตร 

   6. SDLR ดานมีทักษะในการแสวงหา
ความรูคณะศึกษาศาสตรมี x  มากกวาคณะรัฐศาสตร 
คณะมนุษยศาสตร และคณะบริหารธุรกิจ 

   7. SDLR ดานเก็บรวบรวมขอมูลและ
สื่อสารไดดี 

    - คณะศึกษาศาสตรมี x  มากกวา
คณะรัฐศาสตร คณะมนุษยศาสตร 

    - คณะนิติศาสตรมี  x  มากกวา
คณะรัฐศาสตร 

 
สรุปและวิจารณผล  

1.  แมวาคาเฉลี่ย SDLR โดยภาพรวมของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยรามคําแหงเมื่อไมจําแนกดาน จะพบวา  
มีคาเฉลี่ยต่ํากวาเกณฑ (4.00) อยางมีนัยสําคัญก็ตาม 
แตเมื่อพิจารณาเปนรายดานของ SDLR โดยจําแนก
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เปนคณะแลวก็จะพบวา ทุกคณะจะมีคาเฉลี่ย SDLR 
ดานการมีปณิธานตนเองและดานรักการเรียนรูตลอด
ชีวิต ไมแตกตางจากเกณฑหรือไมก็สูงกวาเกณฑ จึง
ช้ีใหเห็นวานักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงทุกคณะ
สวนมากมามุงเรียนใหจบหลักสูตรและไดงานทํา เรียน
เพื่อครอบครัว มีความตระหนักอยูเสมอวาตองพึ่งพา
ตนเอง มีเปาหมายที่ชัดเจน มองโลกในแงดีและยังรูสึก
วาตนเองมีความรูนอย เห็นความจําเปนของการศึกษา
ตลอดชีวิต เห็นปญหาเปนสิ่งทาทาย ยอมรับความ
ผิดพลาดของตนเอง และเขาใจนิสัยการเรียนรูของ
ตนเอง ซึ่งคุณลักษณะเหลานี้เปนผลที่ไดมาจากการ
วิเคราะหองคประกอบ ในขั้นสรางเครื่องมือวัดความ
พรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง (วรนุช, 2554) สวนในดานอื่น ๆ 
ที่พบวามีคาเฉลี่ยไมแตกตางจากเกณฑหรือไมก็สูงกวา
เกณฑในเกือบทุกคณะ คือดานความอดทนตอความ
ยากลําบาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ธงชัย (2551) 
ที่ศึกษาเรื่องอัตลักษณ “เด็กราม” ไดพบวา “เด็กราม” 
เปนผูมีความขยัน มีความพยายามอดทน ตั้งใจเรียน
อยางจริงจัง 

งานวิจัยในครั้งนี้ตั้งเกณฑเฉลี่ย SDLR ไวสูงคือ 
4.00 จากคะแนนเต็ม 5.00 ทําใหผลการวิจัยไมบรรลุ
เปาหมายทั้งที่คาเฉลี่ย SDLR1 โดยภาพรวมที่รวมทุก
คณะแลวเปน 3.819 เทียบไดกับระดับปานกลาง
คอนขางมากของเกณฑเฉลี่ยโดยทั่วไป นอกจากนี้หาก
พิจารณารวมรายดานแลว พบวา มีคาเฉลี่ยระหวาง 
3.517 ถึง 4.108 ซึ่งก็เปรียบเทียบกับคาเฉลี่ย SDLR 
โดยภาพรวมและรายดานของนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามคําแหงเมื่อ 25 ปที่แลวที่ศึกษาโดยนรินทร (2532) 
ซึ่งมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากถึงปานกลาง ( x = 3.32 ถึง 
x = 4.19) เชนกัน 

2. นักศึกษาที่ เปนกลุมตัวอยางมีรหัสขึ้นตน
ดวย 53 และ 54 ซึ่งก็คือนักศึกษาช้ันปที่ 3 และปที่ 4 
พบวา ในทุกคณะยังตองไดรับการพัฒนาอยู  2 ดาน 
ดานการวางแผนและดานการเก็บรวบรวมขอมูลและ
สื่อสารไดดี ซึ่งรายละเอียดของ 2 ดานนี้วาดวยการรูจัก
แบงเวลา มีการจัดลําดับการอานหนังสือ เลือกเรียนวิชา

ที่งาย การจดบันทึกการทําโนตยอทุกวิชา ความสามารถ 
ในการสื่อสาร รูจักคิดวิเคราะหในขณะที่นักศึกษาดังกลาว 
ทุกคณะมี SDLR ดานมีปณิธานตนเองและดานการ
เรียนรูตลอดชีวิต ดังที่ไดอภิปรายแลวในขอ 1 ทําให
อธิบายไดวานักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงรักที่จะ
เรียน แตยังไมรูวิธีการเรียน จดโนตยอไมได และยังไม
คอยรูจักคิดวิเคราะหซึ่งสภาพการเชนนี้ ครูผูสอนทุก
กระบวนวิชาสามารถสอดแทรกวิธีการเหลานี้ใหนักศึกษาได 
ซึ่งในการทํา มคอ.3 ของอาจารยผูสอนทุกวิชา จะตอง
เขียนกลยุทธในการพัฒนานักศึกษาในดานเหลานี้อยู
แลวในกรอบมาตรฐานวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
(คณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติ, 2552) 

3. การที่คาเฉลี่ย SDLR โดยภาพรวมรายดาน
ระหวางนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง สวนมากไม
แตกตางกันนั้น ที่ เปนเพราะวานักศึกษาชายและ
นักศึกษาหญิงสวนมากจะมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ
ของมหาวิทยาลัยไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัย
ของกัลปจรัญ (2555) และยังสอดคลองกับการวิจัย
เก่ียวกับ SDLR ของมหาวิทยาลัยปดคือคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปกร ที่พบวาตัวแปรเพศที่แตกตางกันมี 
SDLR ไมแตกตางกัน (Paiwilhaysiritham, 2013) เชนกัน 

4. การที่นักศึกษารหัส 53 (ช้ันปที่ 3) กับนักศึกษา 
รหัส 54 ( ช้ันปที่  4) คาเฉลี่ย SDLR โดยภาพรวม 
ไมแตกตางกันทั้งนี้เปนเพราะประสบการณที่เรียนอยูใน
มหาวิทยาลัยรามคําแหงตางกัน 1 ป ไมไดมีอิทธิพลที่
จะทําใหมี SDLR แตกตางกัน 

5. การที่นักศึกษาที่ไมทํางานระหวางเรียน มี
คาเฉลี่ย SDLR โดยรวมไมแตกตางกับนักศึกษากลุมที่
ทํางานระหวางเรียน และเมื่อพิจารณาเปนรายดานแลว 
นักศึกษาที่ไมทํางานระหวางเรียนมีคาเฉลี่ยรายดาน
สวนใหญมีคาเฉลี่ยสูงกวานักศึกษาที่ทํางานระหวาง
เรียนนั้น ช้ีใหเห็นวาการมุงความสนใจในการเรียนอยาง
เดียว จะมีโอกาสสําเร็จการศึกษาไดสูงกวา เพราะมี
งานวิจัยหลายเรื่องที่พบวาความสําเร็จขึ้นอยูกับ SDLR 
(Stewart, 2007 ; Hsu and Shiue, 2005 ; Oganzon, 
1995 ; Morris, 1995 ; ศิวะพร, 2548) อยางไรก็ดีเมื่อ
วิเคราะหจําแนกคณะก็จะพบวามีคณะนิติศาสตรกับ
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เศรษฐศาสตร การทํางานระหวางเรียนและไมทํางาน
ระหวางเรียนไมมีผลตอ SDLR ทั้งโดยรวมและรายดาน 
ที่เปนเชนนี้ก็เพราะคณะทั้ง 2 นี้มีผูใหญที่ทํางานแลวมา
เรียนและลักษณะวิชาสามารถศึกษาไดดวยตนเอง ซึ่ง
ตรงขามกับคณะวิทยาศาสตรและคณะศึกษาศาสตรที่มี
วิชาวาดวยการปฏิบัติซึ่งจําเปนตองมีเวลามาฝกปฏิบัติ
จึงจะสําเร็จในการเรียน 

6 การที่เกือบทุกคณะ (ยกเวนคณะเศรษฐศาสตร) 
ที่กลุมนักศึกษาที่มี GPA สูงจะมีคาเฉลี่ย SDLR โดย
ภาพรวมและรายดานสูงดวยก็เนื่องจากนักศึกษาที่มี
คุณลักษณะของ SDLR จะสงผลตอผลการเรียนและโยง
มาถึงความสําเร็จในการเรียนดวย ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยตาง ๆ ที่กลาวมาแลวในขอที่  5 สวนคณะ
เศรษฐศาสตรที่ไมพบความแตกตางของคาเฉลี่ย SDLR 
และรายดานในระหวางกลุมนักศึกษาที่มี GPA แตกตางกัน 
3 ระดับ (สูง ปานกลาง ต่ํา) อาจเปนเพราะวากลุม
ตัวอยางนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตรมีจํานวนนอยคือ
เพียง 29 คน ดังนั้นการแบงกลุมเปน 3 กลุม ตามกลุม 
GPA สูง กลาง ต่ํานั้น ไดกลุมละประมาณ 7-9 คน จึง
ยังไมอาจเปนตัวแทนมาสรุปผลการวิเคราะหได 

7. การเปรียบเทียบคาเฉลี่ย SDLR และรายดาน 
ในระหวางกลุมคณะ 4 กลุม คณะมีความแตกตางกัน
เชนเดียวกับการเปรียบเทียบระหวางคณะ 7 คณะ ซึ่ง
ใหรายละเอียดมากกวาและก็พบวาคาเฉลี่ย SDLR โดย
ภาพรวมและรายดานทุกดานสูงกวาคณะอื่น ๆ แตการ
ตรวจสอบความแตกตางเปนรายคูจะพบวาคณะนิติศาสตร 
ที่มีคาเฉลี่ย SDLR โดยรวมและรายดานเกือบทุกดาน
สูงเปนอันดับที่สองตอจากคณะศึกษาศาสตร พบวา  
2 คณะนี้ไมมีคาเฉลี่ย SDLR โดยภาพรวมและรายดาน
แตกตางกัน แตจะพบความแตกตางเปนรายคู คือ คณะ
ศึกษาศาสตรมีคาเฉลี่ย SDLR โดยภาพรวมสูงกวาคณะ
รัฐศาสตร คณะมนุษยศาสตรและคณะบริหารธุรกิจ 
แมวาในชวง 7-10 ปที่ผานมา คณะรัฐศาสตรและคณะ
มนุษยศาสตรจะมียอดนักศึกษาที่เรียนสําเร็จตามหลักสูตร 
สูงกวาคณะศึกษาศาสตรก็ตาม แตสารสนเทศที่ไดจาก
การวิจัยในครั้งนี้เปนการวัด SDLR ในปการศึกษา 2556 
ซึ่งจะตองเฝาดูอัตรารอยละของความสําเร็จตามหลักสูตรใน 

4-5 ปขางหนา นอกจากนี้ยังพบวาคณะศึกษาศาสตรมี
ยอดนักศึกษาสมัครเขาใหมเพิ่มขึ้นตั้งแตป 2548 ถึง 
2555 เปนดังนี ้

ปการศึกษา 2548 มีนักศึกษาใหมคณะศึกษาศาสตร 
เขาลงทะเบียน 2,930 

ปการศึกษา 2549 มีนักศึกษาใหมคณะศึกษาศาสตร 
เขาลงทะเบียน 2,521 

ปการศึกษา 2550 มีนักศึกษาใหมคณะศึกษาศาสตร 
เขาลงทะเบียน 2,828 

ปการศึกษา 2551 มีนักศึกษาใหมคณะศึกษาศาสตร 
เขาลงทะเบียน 3,244 

ปการศึกษา 2552 มีนักศึกษาใหมคณะศึกษาศาสตร 
เขาลงทะเบียน 5,073 

ปการศึกษา 2553 มีนักศึกษาใหมคณะศึกษาศาสตร 
เขาลงทะเบียน 5,716 

ปการศึกษา 2554 มีนักศึกษาใหมคณะศึกษาศาสตร 
เขาลงทะเบียน 7,111 

ปการศึกษา 2555 มีนักศึกษาใหมคณะศึกษาศาสตร 
เขาลงทะเบียน 6,900 

ประกอบกับมาตรฐานคุรุสภามีบทบาทเขามา
ตรวจสอบมาตรฐานของคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตร 
ทั่วประเทศ ทําใหอาจารยผูสอนคณะศึกษาศาสตร ตอง
มีความเขมงวดกับนักศึกษาเรื่องการเขาช้ันเรียน การ
ฝกปฏิบัติในระหวางเรียน ประกอบกับการขยายเวลา
เรียนจาก 4 ป เปน 5 ป นักศึกษาที่เขามาเรียนสวนมาก 
จึงเปนผูที่มีความตั้งใจที่จะเปนครูซึ่งคุณสมบัติของครู
จะตองใฝเรียนรู รูจักตนเอง มีปณิธานของตนเอง รัก
การเรียนรูตลอดชีวิต มีความอดทนตอความยากลําบาก 
ซึ่งเหลานี้เปนองคประกอบของการเรียนรูดวยการนํา
ตนเอง  

ขอคิดจากการวิจัยในครั้งนี้ยังเช่ือวาอัตรารอยละ
การสําเร็จตามหลักสูตรของคณะตาง ๆ นาจะสอดรับ
กับคา SDLR ของนักศึกษาคณะนั้น ๆ ซึ่งนาจะทําการ
วิจัยติดตามผลตอไป 

การวิจัยในครั้งนี้ ไดขอคิดและขอความรูมากมาย 
ที่จะเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยรามคําแหง ดังนี้ 
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 1. นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงมี SDLR 
เมื่ออยูในระดับช้ันป 3 และ ป 4 ซึ่งถือวามีชาเกินไป 
นักศึกษาบางคนเขาเรียนมาถึง 3 ถึง 4 ป (6-8 ภาค
การศึกษา) แลวหนวยกิตที่ผานรวมแลวยังอยูในระดับ 
ช้ันป 1 ถึงป 2 เทานั้น ทําใหมหาวิทยาลัยมีนักศึกษา
ตกคางที่ยังไมสําเร็จอีกมาก จึงคิดวามหาวิทยาลัยควรมี
นโยบายใหครูผูสอนทุกวิชาไดมีการสอดแทรกถึงการมี
คุณลักษณะของการเรียนรูดวยการนําตนเองตั้งแตช้ัน 
ปที่ 1 เพราะขณะนี้การเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา 
ของตางประเทศ เชนในประเทศสหรัฐอเมริกาไดเห็น
ความสําคัญของการเรียนรูดวยการนําตนเองของ
นักเรียนแลว 

2. งานวิจัยในครั้งนี้ควรไดสะทอนใหเห็นถึง
ลักษณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงแตละ
คณะภายใตบริบททั่วไปของมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ดังนั้น จึงใครเสนอแนะนักศึกษาบางคณะ เชน คณะ
เศรษฐศาสตร คณะมนุษยศาสตร คณะรัฐศาสตร และ
คณะบริหารธุรกิจ ใหเนนการพัฒนานักศึกษา ตามกรอบ 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ในหมวดที่ 4 
(ของ มคอ.3) การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 
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การศึกษามาตรวัดความเชื่อถือไดในการตอบและมาตรวัดทางคลินิกของ
แบบทดสอบ เอ็มเอ็มพีไอ (มินนิโซตา มัลติเฟสิก เพอซะแนลลิที อินเวนทอร)ี ในคนไทย 
A Study of MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) Validity Scale 
and Clinical Scale in Thai  
 
 
 
 
 
ฐิรชัย หงษยันตรชัย1 

 
บทคดัย่อ 

 
เอ็มเอ็มพีไอ (มินนิโซตา มัลติเฟสิก เพอซะแนลลิที อินเวนทอรี) เปนแบบทดสอบมาตรฐานสําหรับใชทดสอบ

บุคลิกภาพ จิตพยาธิและสุขภาพจิตในผูใหญที่ไดรับความนิยมใชกันอยางแพรหลายและมีการศึกษาวิจัยมากที่สุด 
นักจิตวิทยาคลินิกใชแบบทดสอบเอ็มเอ็มพีไอในการชวยวินิจฉัยแยกโรคในผูปวยจิตเวชและใชในการคัดเลือกบุคคล
ปกตติามวัตถุประสงคตางๆ แบบทดสอบเอ็มเอ็มพีไอไดรับการแปลและใชในประเทศไทยมาเปนเวลานาน นักจิตวิทยา
คลินิกไทยแปลผลการทดสอบเอ็มเอ็มพีไอโดยใชเกณฑปกติของตางประเทศซึ่งมักจะมีคําถามเก่ียวกับความเหมาะสม
ที่จะใชกับคนไทย วัตถุประสงคในการวิจัยครั้งนี้คือศึกษาการประยุกตใชเกณฑปกติของตางประเทศในมาตรวัดความ
เช่ือถือไดในการตอบและมาตรวัดทางคลินิกในการแปลผลแบบทดสอบเอ็มเอ็มพีไอในคนไทย กลุมตัวอยางไดรับ 
การคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงจากบุคคลทั่วไปที่ไดรับการทดสอบดวยแบบทดสอบเอ็มเอ็มพีไอที่ภาควิชาจิตวิทยา 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง ในชวง ป พ.ศ. 2550-2556 กลุมตัวอยางทั้งสิ้น 602 คน ประกอบดวยกลุม
ตัวอยางผูหญิงจํานวน 325 คนและกลุมตัวอยางผูชายจํานวน 227 คน วิเคราะหขอมูลดวยคะแนนเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐานของคะแนนดิบ คะแนนที และนําเสนอดวยตารางและภาพโปรไฟล คะแนนทีมีเกณฑปกติอยูระหวาง 40-70 
ผลการศึกษาในมาตรวัดดานความนาเช่ือถือในการตอบในกลุมผูชายและกลุมผูหญิงมีรูปแบบเหมือนกันคือคะแนนทีใน
มาตรวัดเอฟ อยูในชวงของคะแนนทีปกติในขณะที่คะแนนทีในมาตรวัดแอลและมาตรวัดเคอยูในชวงคะแนนทีสูง การที่
มาตรวัดแอลกับเคมีคะแนนทีสูงอาจสะทอนใหเห็นถึงรูปแบบของการแกลงตอบใหดูดี สวนมาตรวัดดานคลินิกพบวาใน
กลุมผูหญิงมี 9 มาตรวัดทางคลินิกที่มีคะแนนทีอยูในชวงของคะแนนทีปกติในขณะที่กลุมผูชายมี 7 มาตรวัดทางคลินิก
ที่มีคะแนนทีอยูในชวงของคะแนนทีปกติ  

 
คาํสาํคญั : เกณฑปกต ิจิตพยาธิ บุคลิกภาพ แบบทดสอบเอ็มเอ็มพีไอ สุขภาพจิต 
 
 
 

                                                        
1 รองศาสตราจารย รอยโท ภาควิชาจติวิทยา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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ABSTRACT 
 
The research was done to study on the MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) which is 

the most widely used and researched standardized psychometric test of adult personality psychopathology 
and mental health. A clinical psychologist uses MMPI to assist differential diagnosis in psychiatric patients 
and screen normal candidates in any purposes. MMPI was translated and have been used in Thailand for a 
certain period of time. Thai clinical psychologists interpreted MMPI by using American’s norms which usually 
have some questions about the appropriateness to apply in Thai subjects. The objective of this research is to 
study the application of American’s norms in both validity and clinical scale to interpret MMPI in Thai. The 
sample group was selected by purposive sampling method from people who were examined by MMPI at the 
Department of Psychology, Faculty of Education, Ramkhamhaeng University during the years of 2007-2013. 
A total number of 602 samples consisted of 325 women and 277 men. The data were analyzed with the 
mean and standard deviation of the raw score and T score and presented with tables and profiles. The 
normal range T score is between 40-70. Study results in validity scale of both women and men are the same 
pattern: T-score in F scale is in the range of normal T score while T score in L scale and K scale are in the 
range of high T-score. The high T-score in L and K likely reflected a pattern of faking good. The study results 
in clinical scale showed that T score in 9 clinical scales in women are in the range of normal T score while T 
score in 7 clinical scales in men is in the range of normal T-score. 
 
Keywords : mental health, MMPI, norms, personality, psychopathology 
 
บทนํา 

MMPI (Minnesota Multiphasic Personality 
Inventory) เปนแบบทดสอบทางจิตวิทยาคลินิกที่นิยม
ใชมากในการตรวจวัดบุคลิกภาพ จิตพยาธิและสุขภาพจิต 
เพราะมีวิธีการดําเนินการทดสอบ (Test Administration) 
ที่ไมยุงยาก สามารถทําเปนรายบุคคลหรือทําเปนกลุมก็
ได นอกจากนี้แบบทดสอบ MMPI ยังเปนเครื่องมือที่
สรางขึ้นมาจากพื้นฐานของการวิจัยจึงมีความนาเช่ือถือ
สูง ดร. Starke Hathaway และนายแพทย J. Charnley 
McKinley เริ่มพัฒนาแบบทดสอบ MMPI ตั้งแตป ค.ศ. 
1930 และนําออกใชเปนครั้งแรกในป ค.ศ. 1943 โดย
ทั้งสองทานทํางานอยูในโรงพยาบาลแหงมหาวิทยาลัย
มินนโิซตา (University of Minnesota Hospitals) โดยมี
จุดประสงคในการพัฒนาแบบทดสอบ MMPI ขึ้นมาเพื่อ
ชวยในการวินิจฉัยอาการเจ็บปวยทางจิตใจของคนไข
จิตเวชที่มารับบริการรักษาที่โรงพยาบาลซึ่งแตเดิม
จิตแพทยหรือนักจิตวิทยาจะตองคุย สัมภาษณ ตรวจ
สภาพจิตหรือทําแบบทดสอบทางจิตวิทยาคลินิกทีละคน

จึงจะทราบไดวาผูมารับบริการมีปญหาอะไรหรือปวย
เปนโรคทางจิตเวชโรคใดเพื่อใหการชวยเหลือที่ถูกตอง
ซึ่งใชเวลาคอนขางมาก ประกอบกับคนไขมีจํานวนมาก
แตบุคลากรมนีอย ดังนั้นถาทางหนวยงานมีแบบทดสอบ 
ที่สามารถใหผูมารับการรักษาทําดวยตนเองโดยทําเปน
กลุม ทําพรอมกันหลายๆ คนในรูปแบบที่ผูรับบริการใช
ดินสอระบายคําตอบดวยตนเองในกระดาษคําตอบ (paper- 
and-pencil inventory) และทําใหผูรักษาทราบผลการ
วินิจฉัยไดวาผูมารับบริการมีปญหาสุขภาพจิตดานใดก็
จะประหยัดเวลาไปมากและยอมจะทําใหบุคลากรทราบ
การวินิจฉัยของผูมารับบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
(Graham,1979)  

แบบทดสอบ MMPI ในปจจุบันเปนแบบทดสอบ
ที่ไดรับการควบคุมการใชโดยคณะกรรมการวิชาชีพ
สาขาจิตวิทยาคลินิกที่อนุญาตใหใชไดเฉพาะนักจิตวิทยา 
คลินิกที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะเทานั้น นักจิตวิทยา 
คลินิกจะใชแบบทดสอบ MMPI เปนเครื่องมือในการ
ทดสอบเพื่อประกอบการวินิจฉัยโรคทางจิตเวช ทดสอบ
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เพื่อทราบลักษณะบุคลิกภาพของผูปวยจิตเวช หรือ
ทดสอบบุคคลปกติเพื่อการคัดเลือกบุคคลเขาทํางานใน
องคกร คัดเลือกบุคคลเพื่อเขารับการอบรมหลักสูตร
ตาง  ๆคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษาตอภายในประเทศ 
หรือตางประเทศและคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบัน- 
การศึกษาอยางเชน นักเรียนที่สอบคัดเลือกเขาศึกษา
ตอในหลักสูตรแพทยศาสตรศิริราช คณะแพทยศาสตร 
ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล ตองไดรับการทดสอบดวย
แบบทดสอบ MMPI เพื่อประเมินปญหาดานบุคลิกภาพ 
จิตพยาธิและสุขภาพจิตเปนการปองกันการสูญเสียดาน
การเรียนการสอน (กนกรัตน และคณะ,2549) ในการ
ประชุมแพทยศาสตรศึกษาของชาติครั้งที่ 5 ใหความสําคัญ 
กับการคัดเลือกนักศึกษาแพทยที่ตองประเมินคุณลักษณะ 
หลายประการประกอบกันและคุณลักษณะอยางหนึ่งที่
จะตองประเมินคือเรื่องสุขภาพจิตและวุฒิภาวะ จากการ
ทบทวนเอกสารเก่ียวกับเกณฑการคัดเลือกบุคคลเขา
เรียนแพทยในสถาบันตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ 
พบวามีลักษณะคลายกันคือมีการประเมินดานบุคลิกภาพ 
ดวยแบบทดสอบตางๆ และแบบทดสอบ MMPI ก็เปน
แบบทดสอบหนึ่งที่นิยมใชในการประเมินบุคลิกภาพ
เชนกัน (กนกรัตน และคณะ,2549) สําหรับที่ภาควิชา
จิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง มี
การใชแบบทดสอบ MMPI เพื่อทดสอบผูที่มีปญหาทาง
จิตใจและมาขอรับบริการปรึกษาที่ภาควิชาจิตวิทยา 
ทดสอบบุคคลที่ไมใชผูปวยทางจิตเวช เชน การทดสอบ
นักศึกษาที่มีความประสงคจะเขาเรียนวิชาเอกจิตวิทยา
คลินิกและชุมชนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทเพื่อ
ประเมินเรื่องบุคลิกภาพและสุขภาพจิตเพื่อความเหมาะสม 
ในการเรียนสาขาจิตวิทยาคลินิกและชุมชนและใช
ทดสอบบุคคลเพื่อบรรจุเขารับราชการ เชน การคัดเลือก 
อาจารยใหมที่ภาควิชาจิตวิทยาและอาจารยใหมในคณะ
อื่นของมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

แมแบบทดสอบ MMPI จะไดพัฒนาและแปลมา
เปนภาษาไทยเพื่อใชในประเทศมาเปนเวลานานและ
แมวาจะไดมีการพัฒนาแบบทดสอบ MMPI รุนที่ 2 
(MMPI-2) ออกมาใชแลวก็ตาม แตหนวยงานทาง
จิตวิทยาคลินิกและกลุมงานจิตเวชตามโรงพยาบาล
ตางๆ สวนใหญก็ยังคงใชแบบทดสอบ MMPI นี้อยู
อยางแพรหลาย อยางไรก็ตามการใชทดสอบของ 

MMPI ในประเทศไทยตลอดเวลาที่ผานมานักจิตวิทยา
แปลผลการทดสอบโดยใชเกณฑปกติ (Norms) ของ
ตางประเทศ ตามคูมือของแบบทดสอบโดยอนุโลมเอา
วาเกณฑปกติดังกลาวนาจะใกลเคียงกับเกณฑปกติของ
คนไทยและใชในคนไทยได ทั้งนี้ยังไมมีการศึกษาวิจัยที่
ยืนยันไดวาเกณฑปกติดังกลาวมีความเหมาะสมที่จะใช
ในกลุมคนไทยหรือไม ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความตองการจะ
ศึกษาผลการทดสอบลักษณะบุคลิกภาพและสุขภาพจิต
ดวยแบบทดสอบ MMPI ในคนไทยเพื่อตรวจสอบความ
เหมาะสมในการใชเกณฑปกติของตางประเทศในการ
แปลผลการทดสอบวาเกณฑปกติที่ใชอยูในปจจุบันมี
ความเหมาะสมที่จะใชทดสอบบุคลิกภาพและสุขภาพจิต
ในกลุมคนไทยหรือไมอยางไร และจะเปนขอมูลเบ้ืองตน
ในการหาเกณฑปกติ (Norms) ในกลุมเปาหมาย เพื่อให
มีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้นในโอกาสตอไป 
ลักษณะท่ัวไปของแบบทดสอบ MMPI 

แบบทดสอบ MMPI ใชไดกับบุคคลอายุตั้งแต 
16 ปขึ้นไป จบการศึกษาอยางต่ําประถม 6 ตองอาน
ออกเขียนไดดีพอสมควร ลักษณะแบบทดสอบเปนขอ
ทดสอบซึ่งเปนขอความสั้นๆ จํานวน 566 ขอสําหรับ
ฉบับเต็มและ 399 ขอ สําหรับฉบับสั้น ขอทดสอบจะ
จัดทําอยูในรูปเลมซึ่งจะมีคําอธิบายและขอทดสอบเรียง
ติดตอกันจากขอ 1 ไปจนถึงขอสุดทาย มีกระดาษคําตอบ 
แยกตางหากใหผูรับการทดสอบระบายคําตอบลงไป ผูรับ 
การทดสอบจะไดรับคําอธิบายจากนักจิตวิทยาใหอาน
ขอคําถามแตละขอแลวพิจารณาดูวา ขอความนั้นตรง
กับตัวเขาหรือไม ถาตรงหรือสวนใหญตรงใหระบาย
คําตอบลงในชอง T (True) ถาอานแลวขอความนั้นไม
ตรงหรือสวนใหญไมตรงก็ใหระบายคําตอบลงในชอง F 
(False) แตถาอานแลวคิดวาขอความนั้นไมเก่ียวกับตัว
เขาหรือไมทราบจริงๆ ก็ใหเวนไวไมตองตอบ ในการ
ทดสอบทั่วๆ ไปจะกําหนดเวลาไวประมาณ 1-2 ช่ัวโมง 
ในการทําแบบทดสอบ MMPI จะทําเปนรายบุคคลหรือ
เปนกลุมก็ได เมื่อผูรับการทดสอบทําเสร็จแลวนักจิตวิทยา 
ก็จะนํากระดาษคําตอบมาตรวจนับคะแนน โดยจะตรวจ
นับดวยมือ (Hand Scoring) หรือจะตรวจโดยเครื่อง-
คอมพิวเตอร (Computer Scoring) ก็ได (Butcher et al., 
2001) ภาควิชาจิตวิทยาไดพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร 
แบบทดสอบ MMPI ภาษาไทย สามารถใหผูรับการ
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ทดสอบทําการทดสอบที่หนาจอคอมพิวเตอรไดหรือถา
ไมสะดวกที่จะทําที่หนาจอคอมพิวเตอรก็สามารถทําใน
กระดาษคําตอบแลวนักจิตวิทยาจะปอนคําตอบเขาใน
คอมพิวเตอรในภายหลังเพื่อตรวจนับคะแนนแลวพิมพ
ผลลัพธออกทางเครื่องพิมพ  
มาตรวัดในแบบทดสอบ MMPI 

ในแบบทดสอบ MMPI ไดแบงมาตรวัดออกเปน 
2 สวน คือ มาตรวัดความเช่ือถือไดในการตอบ (Validity 
Scales) และมาตรวัดทางคลินิก (Clinical Scales) โดย
มีรายละเอียดของมาตรวัดแตละสวน ดังนี้  

(1) มาตรวัดความเช่ือถือไดในการตอบแบบทดสอบ 
(Validity Scales) 

มาตรวัดความเช่ือถือไดในการตอบแบบทดสอบ
จะเปนมาตรวัดที่ใชในการประเมินคําตอบของผูรับการ
ทดสอบวามีความเช่ือถือไดมากนอยเพียงใด ในสวนนี้
จะประกอบดวย 4 มาตรวัด  

มาตรวัดที่ 1 คือ มาตรวัดการไมตอบ (Cannot 
Say Scale - ? ) ถาผูรับการทดสอบเวนวางไมตอบและ
มีจํานวนขอทดสอบที่วางเวนมากเกินไป (เกินจํานวน
ขอที่คูมือการทดสอบกําหนด) จะถือวาไมมีความนาเช่ือถือ 
(Invalid) และจะไมแปลผลการทดสอบนั้น  

มาตรวัดที่ 2 คือ L Scale เปนมาตรวัดที่ตรวจจบั 
ลักษณะการตอบที่พยายามจะตอบใหตัวเองมีลักษณะที่ 
พึงประสงค ดูเปนคนดี คนที่ตอบไดคะแนนสูงในมาตร
วัดนี้มีแนวโนมของคนที่ไมยอมรับความผิดพลาดหรือ
ขอบกพรองแมแตในเรื่องเล็กๆ นอยๆ ของตนเอง  

มาตรวัดที่ 3 คือ F Scale เปนมาตรวัดที่ใชตรวจดู 
การตอบที่ตั้งใจแสดงภาพทางไมดีหรือภาพทางลบ เปน
การแกลงตอบใหดูไมดี (Faking Bad) เปนการประเมิน
บุคคลที่ไมไดมีปญหาสุขภาพจิตแตแกลงตอบใหเห็นวา
ปวยทางจิตเพื่อหวังผลอะไรบางอยางหรือไมก็เปนการ
ตอบแบบเดาสุม  

มาตรวัดที่ 4 คือ K Scale เปนมาตรวัดที่ประเมิน 
เรื่องของการตอบไมตรงความจริงในลักษณะการปกปอง 
ตนเอง (Defensiveness) ซึ่ ง เปนการปฏิเสธปญหา  
ไมยอมรับวาตนเองมีปญหา เปนการทํางานของจิตใจใน
ระดับจิตใตสํานึก  

(2) มาตรวัดทางคลินิก (Clinical Scales) 

มาตรวัดทางคลินิก เปนมาตรวัดที่ทดสอบดาน
บุคลิกภาพและจิตพยาธิ มี 10 มาตรวัดดวยกัน ดังนี ้

1.  Hypochondriasis (Hs) คนที่ไดคะแนนสูงใน
มาตรวัดนี้จะเปนคนที่หมกมุนกับสุขภาพรางกายของ
ตนเอง จะครุนคิดอยูตลอดเวลาวาตนเองปวยเปนโรค
นั้นโรคนี้ มักเปนคนที่สนใจแตเรื่องของตัวเอง เห็นแกตัว 
ยึดตนเองเปนศูนยกลาง รักตัวเอง มองโลกในแงราย 
จิตใจแคบ ด้ือดึง ไมพึงพอใจสิ่งที่อยูรอบๆ ตัว ไมมี
ความสุขและทําใหคนที่อยูรอบขางไมมีความสุขดวย ขี้บน 
บนอูอี้ บนพึมพํา เรียกรองความสนใจจากคนอื่น ชางติ 
ชางวิพากษวิจารณในสิ่งที่คนอื่นทํา มักแสดงความกาวราว 
แตไมแสดงออกตรงๆ มักไมแสดงวามีอาการวิตกกังวล 
เปนคนทีมีประสิทธิภาพในระดับต่ํา 

2. Depression (D) เปนมาตรวัดที่ทดสอบ
เก่ียวกับอารมณซึมเศรา ซึ่งมีลักษณะสําคัญ คือ ไมมี
กําลังใจ สิ้นหวัง ไมพึงพอใจในชีวิตของตนเอง มองโลก
ในแงราย ไมมีความสุข ไมเห็นในคุณคาของตนเอง 
เคลื่อนไหวชา พูดชา คิดชา แยกตัวเอง รูสึกผิด ตําหนิ
ตนเอง ขาดความสนใจในสิ่งรอบตัว กังวล เครียด คนที่
ไดคะแนนสูงมากๆ แสดงถึงอาการโรคซึมเศรา  

3.  Hysteria (Hy) คนที่ไดคะแนนสูงในมาตรวัด
นี้ เปนคนที่ชอบแสดงออก ชอบการเขาสังคม คบคน
แบบผิวเผิน ยึดตนเองเปนศูนยกลาง ปฏิเสธปญหาทาง
จิตใจ ชอบที่จะมองโลกในดานดีของชีวิตไมชอบคิดถึง
เรื่องที่นําความทุกขมาให คนที่ไดคะแนนสูงมากจะเปน
คนที่ถูกชักจูงงาย ไมสามารถจะเขาใจอยางแทจริง
เก่ียวกับสาเหตุแหงพฤติกรรมของตนเองและของคนอื่น 
เวลาที่เครียดจะแสดงอาการทางกายที่เฉพาะเจาะจง
บางอยาง ชอบใช วิธีการแกปญหาแบบงายๆ ไม
ซับซอน การบําบัดทางจิตจะไมคอยไดผลในคนกลุมนี้
แมวาในระยะเริ่มแรกของการรักษาจะดูดี  

4. Psychopathic Deviate (Pd) มาตรวัด ที่ 4 
สรางขึ้นเพื่อ วัดบุคลิกภาพแบบตอตานสังคม หรือ
อันธพาล บุคคลที่มีคะแนนในมาตรวัดนี้สูง จะแสดงถึง
ลักษณะของคนที่มีปญหาเก่ียวกับการปรับตัวเขากับ
สังคม เขาจะไมปฏิบัติตามกฎเกณฑของสังคม มีปญหา
กับกฎระเบียบของโรงเรียน ชุมชน หรือกฎหมายบานเมือง 
ไมยอมรับกฎกติกา ไมยอมรับและตอตานผูมีอํานาจ 
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เชน หัวหนา เจานาย ครู พอแม สวนคนที่ไดคะแนนต่ํา
จะแสดงถึง ความเปนคนหัวออน คลอยตาม ยอมจํานน 

5. Masculinity-Femininity (Mf) ผูชายถาได
คะแนนสูงในมาตรวัดนี้จะแสดงลักษณะของคนที่สนใจ
ในความสวยความงาม ชอบศิลปะ มีความละเอียดออน 
อารมณออนไหว ชอบเขาครัวทําอาหาร ทํางานบาน 
สวนผูหญิงที่ไดคะแนนสูงในมาตรวัดนี้จะแสดงถึง
ผูหญิงที่ปฏิเสธการแสดงบทบาทของผูหญิงแบบด้ังเดิม
โบราณที่ตองอยูแตหลังบาน คอยรับใชผูชาย เปนชาง
เทาหลัง ชอบในกิจกรรมตางๆ ที่ผูชายทํากัน ประกอบ
อาชีพที่เปนอาชีพของผูชาย เปนคนกระฉับกระเฉง 
กลาแสดงออก ชอบแขงขัน 

6.  Paranoia (Pa) มาตรวัดนี้มีจุดประสงคใน
การวัดเรื่อง อาการหวาดระแวง คนที่มีคะแนนสูงใน
มาตรวัดนี้จะเปนคนที่ขี้สงสัย ความรูสึกไวมาก ยึดติด
ในความคิดเห็นของตนเอง รูสึกวาตัวเองไมไดรับความ
ยุติธรรมจากชีวิต หาเหตุผลเขาขางตนเอง เวลามีปญหา 
เกิดขึ้นก็มักจะโทษวาเปนความผิดของคนอื่น เปนคนที่
ระแวดระวัง คอยปองกันตัวเอง กาวราว มักมีการโตเถียง 
กับคนอื่นเปนประจํา 

7.  Psychasthenia (Pt) มาตรวัดนี้ใชวัดลักษณะ 
อาการย้ําคิดย้ําทํา คนที่ไดคะแนนสูงจะแสดงถึงลักษณะ 
คนที่ตัดสินใจไมไดอยางมาก คิดซ้ําๆ ทําซ้ําๆ มีความ
กลัวที่ไมสมเหตุสมผล วิตกกังวล ตึงเครียด จิตใจปนปวน 
ตําหนิตัวเอง สมาธิไมดี เปนคนตรงตอเวลามาก จะกังวล 
มากถาไปไมทันเวลานัด รักษาความสะอาดอยางมาก 
กลัวสกปรก กลัวเช้ือโรค ทํางานแบบสมบูรณแบบ 

8. Schizophrenia (Sc) มาตรวัดนี้ใชในการ
ตรวจวัดอาการของโรคจิตเภท ซึ่งเปนโรคจิตที่พบได
บอยมาก อาการสําคัญของโรคจิตเภท คือ หลงผิด 
ประสาทหลอน โดยเฉพาะ หูแวว บางรายก็จะอาจจะมี
อาการตัวแข็งทื่อ สําหรับคนที่ไดคะแนนสูงในมาตรวัดนี้ 
จะมีลักษณะของคนที่ มีความคิดเห็นไมคอยเหมือนคน
อื่นๆ อาจเปนเพราะมีความคิดสรางสรรค หรือคิดเห็น
แปลกประหลาด ไมคอยชอบการเผชิญกับความจริง แต
ชอบการเพอฝนหรือฝนกลางวัน อาจรูสึกแปลกแยก 
แยกตัวจากสังคมคนรอบขาง คิดไมคอยเปนเหตุเปนผล 
สมาธิไมคอยดี มีการแสดงโตตอบตอสถานการณไม
คอยเหมาะสม  

9.  Hypomania (Ma) คนที่ไดคะแนนสูงในมาตร 
วัดนี้ จะมีลักษณะอารมณดีมากผิดปกติ พูดมาก อยูไมนิ่ง 
กระปรี้กระเปรามาก ชอบเขาสังคม ติดตอผูคน ชอบอยู
ในที่ที่เต็มไปดวยผูคน มักเปนคนที่สามารถสรางความ
ประทับใจในครั้งในที่พบ คนอื่นที่พบครั้งแรกจะรูสึกวา
เขาหรือเธอเปนมิตร ราเริง กระตือรือรน มีความเช่ือมั่น
ในตนเองแตในความเปนจริงเขาหรือเธอจะคบกับคนอื่น
แบบผิวเผิน เมื่อคบไปนานๆ จะรูวาเขาเปนคนชอบบง
การคนอื่น เจาเลหเพทุบาย และเช่ือถือไมได  

10. Social Introversion (Si) มาตรวัดสุดทายนี้
วัดเก่ียวกับการเขาสังคม คนที่ไดคะแนนสูงแสดงถึงคน
ที่ชอบอยูตามลําพังคนเดียว หรืออยูในกลุมเพื่อนกลุม
เล็กๆ เขามีความสามารถที่จะติดตอสัมพันธกับคนอื่น
แตชอบที่จะอยูตามลําพังมากกวา มีลักษณะขี้อาย 
สงวนทาที พูดนอย ไมคอยแสดงออก ขาดความมั่นใจ 
ไมคอยรวมงานกิจกรรมทางสังคม และจะรูสึกไมสบาย
โดยเฉพาะในเวลาที่อยูในกลุมเพื่อนตางเพศ  
การคิดคะแนนและการแปลผลการทดสอบ MMPI 

การคิดคะแนนของแบบทดสอบ MMPI ในการ
วิจัยครั้งนี้ใชโปแกรมคอมพิวเตอร MMPI ที่ผูวิจัยสราง
ขึ้นเองในการตรวจนับคะแนน ปรับแตงคะแนน (บวก
คะแนน K ตามสัดสวนที่ระบุในคูมือในบางมาตรวัด) และ 
รวมคะแนนแตละมาตรวัดตามหลักเกณฑการรวมและ
คิดคะแนนในคูมือแบบทดสอบจากกระดาษคําตอบของ
กลุมตัวอยางทั้งสิ้น 602 ราย เกณฑการแปลผลแบบทดสอบ 
MMPI ในแตละมาตรวัด (Scale) สําหรับมาตรวัดทาง
คลินิกใชหลักเกณฑการแปลผลทั่วไปซึ่ งแบงเปน  
3 กลุม คือ กลุมคะแนนต่ํา กลุมคะแนนปกติ และกลุม
คะแนนสูง โดยดูจากคะแนน T (T Score) “กลุมคะแนน
ต่ํา” คือ กลุมที่ไดคะแนน T ต่ํากวา 40 คะแนน “กลุม
คะแนนปกติ” คือ กลุมที่ไดคะแนน T ระหวาง 40-70 
และ “กลุมคะแนนสูง” คือกลุมที่คะแนน T สูงกวา 70 
(Graham,1990) ซึ่งเปนเกณฑการแปลผลทั่วๆไป ในทาง 
ปฏิบัติจริง แตละมาตรวัดก็อาจจะมีเกณฑปกติของตัวเอง 
เปนการเฉพาะ 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ไดรับการคัดเลือก 

แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จากบุคคล
ทั่วไปที่มีความประสงคจะเขารับการอบรมหรือเขาทํางาน 
ในองคกรตางๆ และไดรับการทดสอบดวยแบบทดสอบ 
MMPI โดยภาควิชาจิต วิทยา คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ในชวง ป พ.ศ. 2550-2556 
จํานวนทั้งสิ้น 602 คน ประกอบดวยกลุมตัวอยางผูหญิง
จํานวน 325 คนและกลุมตัวอยางผูชายจํานวน 277 คน 
ตัวอยางทุกรายไดรับการประเมินวามีความนาเช่ือถือใน
การตอบแบบทดสอบ (Valid cases) กลาวคือจะตอง
เปนตัวอยางที่ทําแบบทดสอบโดยมีขอทดสอบที่เวนวาง
ไมตอบ (Cannot Say Scale) ไมเกินมาตรฐานที่
กําหนดไว  

เครื่องมือที่ใช ในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ  
แบบทดสอบมาตรฐาน MMPI (Minnesota Multiphasic 
Personality Inventory) พัฒนาแบบทดสอบ โดย ดร. Starke 
Hathaway และนายแพทย J. Charnley McKinley แปล
เปนภาษาไทย โดย รศ.พ.อ.หญิง ละออ พงษพานิช 
และ ดร. James N. Butcher และแบบทดสอบที่ใชใน
การศึกษาครั้งนี้เปนฉบับสั้น (Short Forms) มีขอทดสอบ 
จํานวน 399 ขอ (Graham,1979) และตรวจนับคะแนน
โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร  

วิเคราะหขอมูลดวยคะแนนเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐานของคะแนนดิบ คะแนน T และนําเสนอดวย
ตารางและภาพ Profile 

 
ผลการวิจัย 

ผลการศึกษาในสวนของกลุมตัวอยางผูหญิงตาม
ตารางที่ 1 พบวา มาตรวัดความเช่ือถือไดในการตอบ 
(Validity Scale) F Scale มีคะแนน T อยูในชวงของ

คะแนน T ปกติ ขณะที่ L Scale และ K Scale มีคะแนน T 
สูงกวาเกณฑปกติ สวนมาตรวัดทางคลินิก (Clinical 
Scale) มี 9 จากทั้งหมด 10 มาตรวัด คือ Hs D Hy Pd Mf 
Pa Pt Sc และ Si มีคะแนน T อยู ในชวงของคะแนน T 
ปกติ และมีเพียงมาตรวัดเดียว คือ Ma Scale ที่มี
คะแนน T สูงกวาเกณฑปกติ เมื่อดูจากจาก Profile ใน
ภาพที่ 1 จะเห็นวา คะแนนเฉลี่ยในทุกมาตรวัด (Scale) 
ไมวาจะเปน Validity Scales หรือ Clinical Scales ของ
กลุมตัวอยางผูหญิงที่ไดรับการทดสอบดวยแบบทดสอบ 
MMPI อยูในชวงคะแนน T 40-70 โดยมาตรวัดที่มีคะแนน T 
สูงสุด คือมาตรวัดที่ 9 (Ma Scale) ไดคะแนน T = 65 
คะแนนและเปนมาตรวัดเดียวที่คะแนน T สูงกวาเกณฑ
ปกติ สวนมาตรวัดที่สูงรองลงมาคือ มาตรวัดที่ 6 (Pa 
Scale) และมาตรวัดที่ 8 (Sc Scale) ซึ่งไดคะแนน T 
เทากันคือ 59 คะแนน 

กลุมตัวอยางผูชายตามตารางที่ 2 พบวา ในสวน
ของมาตรวัดความนาเช่ือถือไดในการตอบ (Validity 
Scale) มีลักกษณะเชนเดียวกับในกลุมตัวอยางผูหญิง 
กลาวคือ F Scale มีคะแนน T อยู ในชวงของคะแนน T 
ปกติ ขณะที่ L Scale และ K Scale มีคะแนน T สูงกวา
เกณฑปกติ สวนมาตรวัดทางคลินิก (Clinical Scales) 
ในกลุมตัวอยางผูชายจะแตกตางจากกลุมตัวอยางผูหญิง 
เล็กนอยกลาวคือในกลุมตัวอยางผูชาย มี 7 จากทั้งหมด 
10 มาตรวัด คือ Hs Hy Pd Mf Pa Pt และ Si ที่มี
คะแนน T อยูในชวงของคะแนน T ปกติและมี 3 มาตร
วัด คือ D Sc และ Ma ที่มีคะแนน T สูงกวาเกณฑปกติ 
และเมื่อดูจากจาก Profile ในภาพที่ 2 จะเห็นวาคะแนน
เฉลี่ยในทุกมาตรวัด (Scale) ไมวาจะเปน Validity 
Scales หรือ Clinical Scales ของกลุมตัวอยางผูชาย ที่
ไดรับการทดสอบดวยแบบทดสอบ MMPI 
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ตารางท่ี 1 คะแนนเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของคะแนนดิบและคะแนน T ในแตละมาตรวัด (Scale) ของกลุม
ตัวอยางผูหญิง  

  คาคะแนน T ในตาราง เปนคะแนน T โดยประมาณ 
  * คะแนน T อยูในชวงคะแนนของเกณฑปกติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ภาพท่ี 1   ภาพ Profile แสดงลักษณะบุคลิกภาพและสุขภาพจิต ของกลุมตัวอยางผูหญิง 
 
 

มาตรวัด 
(Scale) 

คะแนนในกลุมตัวอยางผูหญิง 
n คะแนนดิบ 

(Raw Score) 
คะแนน T  

(T Score) 
เกณฑปกติ 
(คะแนน T) 

Mean S.D. 
L 
F 
K 

325 
 325 

325 

7.10 
6.26 
17.46 

2.50 
3.52 
4.45 

60  
58* 
60 

44-53 
50-60 
46-55 

Hs+.5K (1) 
D (2) 
Hy (3) 
Pd+.4K (4) 
Mf (5) 
Pa (6) 
Pt+1K (7) 
Sc+1K (8) 
Ma+.2K (9) 
Si (0) 

325 
325 
325 
325 
325 
325 
325 
325 
325 
325 

14.97 
22.57 
20.92 
20.76 
33.18 
10.85 
26.69 
28.65 
22.79 
25.78 

3.28 
4.00 
3.88 
3.15 
3.85 
2.86 
4.06 
4.80 
3.39 
5.76 

54* 
56* 
54* 
54* 
56* 
59* 
52* 
59* 
65 
51* 

41-59 
41-59 
41-59 
41-59 
45-59 
41-59 
41-59 
41-59 
41-59 
41-59 

. 
90 
85 
80 
75 
70 
65 
60 
55 
50 
45 
40 
35 
30 
. 

             . 
90 
85 
80 
75 
70 
65 
60 
55 
50 
45 
40 
35 
30 
. 

T L F K Hs+.5K 
1 

D 
2 

Hy 
3 

Pd+.4K 
4 

Mf 
5 

Pa 
6 

Pt+1K 
7 

Sc+1K 
8 

Ma+.2K 
9 

Si 
0 

T 

Female 
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ตารางท่ี 2  ตารางแสดงคะแนนเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของคะแนนดิบและคะแนน T ในแตละมาตรวัด (Scale) 
ของกลุมตัวอยางผูชาย 

  คาคะแนน T ในตาราง เปนคะแนน T โดยประมาณ 
  * คะแนน T อยูในชวงคะแนนของเกณฑปกติ 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2  ภาพ Profile แสดงลักษณะบุคลิกภาพและสุขภาพจิต ของกลุมตัวอยางผูชาย 

 

มาตรวัด 
(Scale) 

คะแนนในกลุมตัวอยางผูชาย 
n คะแนนดิบ  

(Raw Score) 
คะแนน T  

(T Score) 
เกณฑปกติ 
(คะแนน T) 

Mean SD 
L 
F 
K 

277 
277 
277 

7.17 
6.67 
17.96 

2.49 
4.68 
4.34 

60 
59* 
61 

44-53 
50-60 
46-55 

Hs+.5K (1) 
D (2) 
Hy (3) 
Pd+.4K (4) 
Mf (5) 
Pa (6) 
Pt+1K (7) 
Sc+1K (8) 
Ma+.2K (9) 
Si (0) 

277 
277 
277 
277 
277 
277 
277 
277 
277 
277 

14.76 
21.8 
21.07 
20.92 
25.11 
10.81 
26.61 
29.41 
22.66 
24.55 

3.29 
4.04 
4.16 
3.05 
3.81 
2.91 
3.96 
5.73 
3.81 
5.54 

58* 
62 
58* 
54* 
59* 
59* 
57* 
64 
64 
50* 

41-59 
41-59 
41-59 
41-59 
41-59 
41-59 
41-59 
41-59 
41-59 
41-59 

. 
90 
85 
80 
75 
70 
65 
60 
55 
50 
45 
40 
35 
30 
. 

             . 
90 
85 
80 
75 
70 
65 
60 
55 
50 
45 
40 
35 
30 
. 

T L F K Hs+.5K 
1 

D 
2 

Hy 
3 

Pd+.4K 
4 

Mf 
5 

Pa 
6 

Pt+1K 
7 

Sc+1K 
8 

Ma+.2K 
9 

Si 
0 

T 

Male 
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อยูในชวงคะแนน T 40-70 เชนเดียวกับผลการ
ทดสอบในกลุมตัวอยางผูหญิง โดยมาตรวัดที่มีคะแนน 
T สูงสุดมี 2 มาตรวัด คือ มาตรวัดที่ 8 (Sc Scale) และ 
9 (Ma Scale) ซึ่งไดคะแนน T เทากัน คือ 64 คะแนน 
มาตรวัดที่สูงรองลงมา คือ มาตรวัดที่ 2 (D Scale) ซึ่ง
ไดคะแนน T = 62 คะแนน และ 3 มาตรวัดนี้มีคะแนน T 
สูงกวาเกณฑปกต ิ
 
สรุปและวิจารณผล 

จากผลการศึกษาที่พบวามาตรวัดความนาเช่ือถือ 
ไดในการตอบ (Validity Scale) ในกลุมตัวอยางทั้งสอง
กลุมมีคะแนน T ใน F Scale อยู ในชวงของคะแนน T 
ปกติ แตคะแนน T ใน L Scale และ K Scale สูงกวา
เกณฑปกติทั้งนี้อาจเปนเพราะวา L Scale เปนมาตรวัด
ที่ตรวจจับลักษณะการตอบที่พยายามจะตอบใหตัวเองมี
ลักษณะที่พึงประสงค ดูเปนคนดี สวน K Scale ก็เปน
มาตรวัดที่ประเมินเรื่องของการตอบไมตรงความจริงใน
ลักษณะการปกปองตนเอง (Defensiveness) ประกอบ
กับกลุมตัวอยางที่ใชศึกษาในครั้งนี้เปนบุคคลที่เขารับ
การทดสอบเพื่อรับการคัดเลือกดังนั้นกลุมตัวอยางสวน
ใหญจึงมีแนวโนมการตอบที่ตอบขอคําถามในแบบทดสอบ 
MMPI ในสองมาตรวัดนี้ไปในทิศทางบวกหรือแกลง
ตอบใหดูดี (faking good) เพื่อหวังใหตนเองไดรับการ
คัดเลือกจึงเปนสาเหตุที่ทําใหคะแนน T ใน L Scale 
และ K Scale สูงกวาเกณฑปกติ ซึ่งผลการทดสอบ
ดังกลาวสอดคลองตรงกับผลงานวิจัยของ กนกรัตน 
และคณะ (2549)  

สวนในมาตรวัดทางคลินิก (Clinical Scales) ผล
จากการวิจัยที่ไดสวนใหญสอดคลองกับงานวิจัยของ 
กนกรัตน และคณะ (2549) เชนกัน กลาวคือในกลุม
ตัวอยางผูหญิงมี Ma Scale เพียงมาตรวัดเดียวที่มี
คะแนน T สูงกวาเกณฑปกติ ในขณะที่กลุมตัวอยาง
ผูชายม ี3 มาตรวัด คือ D Sc และ Ma ที่มีคะแนน T สูง
กวาเกณฑปกติ ซึ่งเปนการยืนยันวารูปแบบคะแนนของ
แบบทดสอบ MMPI ในคนไทยวานาจะเปนดังผลการวิจัย 
ที่ศึกษาพบในครั้งนี้  สวนของผลการวิจัยที่แตกตาง
เล็กนอย คือ กลุมตัวอยางผูชายในงานวิจัยของ กนกรัตน 
และคณะ (2549) มีอีก 2 มาตรวัดที่สูงกวาเกณฑปกติ
คือ Mf Scale (Mean = 62.01) และ Pt Scale (Mean=59.82) 

ทั้งนี้สาเหตุที่ทําใหผลการวิจัยแตกตางจากงานวิจัยใน
ครั้งนี้ในสวนของ Mf Scale ที่สูงกวาเกณฑปกติอาจ
เนื่องมาจากกลุมตัวอยางของงานวิจัยของ กนกรัตน 
และคณะ (2549) เปนนักเรียนยังเปนเด็กวัยรุนจึง
อาจจะมีเด็กนักเรียนชายสวนหนึ่งที่มีความสนใจและ
พฤติกรรมที่เอนเอียงไปในทางเพศหญิงมากหนอยตาม
ลักษณะของเด็กวัยรุนชายไทยในปจจุบัน ในสวนของ 
Pt Scale ที่สูงกวาเกณฑปกติอาจเนื่องมาจากกลุม
ตัวอยางของงานวิจัยของ กนกรัตน และคณะ(2549) 
เปนนักเรียนที่กําลังอยูระหวางการสอบเขาเรียนคณะ
แพทยศาสตรศิริราชซึ่งนาจะมีความวิตกกังวลและความ
ตึงเครียดสูงแตก็ยังเปนที่นาศึกษาตอวาทําไมคะแนนใน
มาตรวัด Pt ถึงสูงเฉพาะในกลุมผูชายเทานั้น  

สวนมาตรวัด Ma Scale ที่พบวาเปนมาตรวัด
เดียวที่มีคะแนน T สูงกวาเกณฑปกติในกลุมตัวอยางทั้ง 
2 กลุม คือกลุมตัวอยางผูหญิงและกลุมตัวอยางผูชาย
และสอดคลองของกับงานวิจัยของ กนกรัตน และคณะ 
(2549) อยางชัดเจนนั้นนาจะมีสาเหตุเนื่องมาจาก
วัฒนธรรมของคนไทยที่มีการวิจัยกอนหนานี้ที่พบวา 
คนไทยเปนคนที่มีอุปนิสัยเนนความสนุกสนานและความสุข 
(Fun-Pleasure Orientation) เพลิดเพลินกับความสุข
เปนประจําทุกวันของชีวิตโดยขาดความระมัดระวัง 
(Komin,1990) เพลิดเพลินกับชีวิต รักสนุก ชอบการมี
ปฏิสัมพันธสังสรรค ชอบรวมงานเทศกาลและงานพิธี
ทางศาสนาตางๆ (Nicola,2009) ซึ่งเปนลักษณะบุคลิกภาพ 
ตรงตามมาตรวัด Ma Scale 

จากผลการวิจัยครั้งนี้ที่กลุมตัวอยางทั้งสองกลุม
มีคะแนน T ของมาตรวัดสวนใหญอยูในชวงคะแนน T 
ปกติ โดยกลุมตัวอยางผูหญิงมี 9 จากทั้งหมด 10 มาตร
วัดและในกลุมตัวอยางผูชายมี 7 จากทั้งหมด 10 มาตร
วัดที่มีคะแนน T อยูในชวงของคะแนน T ปกติ ซึ่งแสดง
วา เกณฑปกติของแบบทดสอบ MMPI ตามคูมือของ
ตางประเทศสามารถประยุกตใชกับการทดสอบและแปล
ผลการทดสอบในคนไทยได เพียงแตนักจิตวิทยาคลินิก
ไทยที่ใชและแปลผลแบบทดสอบ MMPI อาจจะตองพึง
ระมัดระวังในการแปลผลในมาตรวัดที่แตกตางจากเกณฑ 
ปกติไปบาง เชน มาตรวัด Ma Scale ในกลุมตัวอยาง
ทั้งสองกลุม หรือ มาตรวัด D Scale กับ Sc Scale ใน
กลุมตัวอยางผูชาย นักจิตวิทยาจะตองแปลผลการทดสอบ 
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โดยคํานึงถึงความแตกตางตรงนี้รวมดวย ดังนั้นในผูรับ
การทดสอบคนไทยถามีคะแนน T ใน Ma Scale สูงกวา
คะแนน T เกณฑปกติ (41-59)ไปเล็กนอยก็อาจจะแปล
ผลลักษณะบุคลิกภาพไปตามเกณฑปกติ สวนผูที่สนใจ
จะทําการศึกษาวิจัยเก่ียวแบบทดสอบที่มีมาตรวัดความ
เช่ือถือไดในการตอบเชนมาตรวัด L Scale และ K 
Scale ใน MMPI และตองการศึกษาเรื่องเกณฑปกติ 
ผูวิจัยควรเลือกเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางทั่วไปที่ไมใช
กลุมตัวอยางที่เขารับการคัดเลือกอยางใดอยางหนึ่ง
เพราะจะทําใหคะแนนในมาตรวัดดังกลาวสูงกวาที่ควร
จะเปน 
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ความตองการสวนประสมทางการตลาดตอธุรกิจวายนํ้าสําหรับเด็กเล็ก 
ในกรุงเทพมหานคร 
Marketing Mix Needs of Toddler Swimming Business in Bangkok  
 
 
 
 
คัคนางค ประไพทรัพย1 

 
บทคดัย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความตองการสวนประสมทางการตลาดตอธุรกิจวายน้ําสําหรับเด็กเล็ก

ในกรุงเทพมหานคร และเปรียบเทียบความตองการสวนประสมทางการตลาด จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน โดยมีวิธีดําเนินการวิจัยนั้นใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูล โดยมีกลุมตัวอยางจํานวน 
390 คน นําผลที่ไดมาวิเคราะหคาทางสถิติโดยหาคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบคา “ที” และวิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียว โดยการทดสอบคา “เอฟ” กรณีพบความแตกตาง ใชวิธีการเปรียบเทียบรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ 
(Scheffe Method) โดยมีผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชาย 192 คน เพศหญิง 198 คน ซึ่งสวนใหญ มีอายุ 30-40 ป มีระดับ
การศึกษาในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานและลูกจางบริษัทเอกชน มีรายไดครอบครัวเฉลี่ย มากกวา 
50,001 บาท ผูใชบริการสวนใหญเปนพอแมของเด็กเล็ก ที่มีอายุ 13-24 เดือน มาใชบริการชวงวันเสาร-อาทิตย เวลา 11.01-13.00 น. 
ใชบริการเดือนละ 3-4 ครั้ง ใชเวลาเดินทาง 15-30 นาที มาใชบริการโดยรถยนตสวนบุคคลเสียคาใชจายแตละครั้ง นอยกวา 
300 บาท ผลการวิจัย พบวา 1) ผูใชบริการมีความตองการสวนประสมทางการตลาดโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อ
วิเคราะหเปนรายดานพบวาทุกดานอยูในระดับมากที่สุด 2) ผลการเปรียบเทียบความตองการสวนประสมทางการตลาด
จําแนกตามเพศ โดยการทดสอบคา “ที” พบวา ในรายขอ ดานราคาและดานการสงเสริมตลาด พบวา มีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) ผลการเปรียบเทียบความตองการสวนประสมทางการตลาดโดยรวมจําแนก
ตามอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน ดวยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว พบวา 
แตละดาน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กลาวโดยสรุปวา ความตองการสวนประสมทาง
การตลาดตอธุรกิจวายน้ําสําหรับเด็กเล็กในกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานที่
ใหบริการ ดานการเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานกระบวนการใหบริการ และดานลักษณะทางกายภาพ  

 
คาํสาํคญั : ความตองการสวนประสมทางการตลาด ธุรกิจวายน้ําสําหรับเด็กเล็ก 
 
 

                                                        
1  นิสิตปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา แขนงวิชาการจัดการการกีฬา คณะวิทยาศาสตรการกีฬา  
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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ABSTRACT 
 
This research aims to study the marketing mix needs of toddler swimming business in Bangkok 

comparing with a marketing mix need classified by gender, age, education, occupation and household 
income. A total of 390 samples answered the questionnaires which were used as a survey tool. The data 
were analyzed statistically using mean, standard deviation, t-test and One-way ANOVA (F-test). Then the 
differences of results were analyzed in pairs by using Scheffe Method. The samples were 192 males and 198 
females aged from 30 to 40 years old. The highest education level was Bachelor Degree. The parent’s 
occupation mainly was the officer with their income more than 50,001 Baht. The toddlers aged between 13-
24 months old and normally came to attend the class during 11.01 – 13.00 on the weekend for 3 to 4 times 
per months and spending less than 300 Thai Baht each time.  The results have shown that 1. Marketing mix 
needs of toddler swimming business in Bangkok overall in were in highest level : product, price, place, 
promotion, people, process and physical evidence and presentation. 2. result from comparing the marketing 
mix needs of toddler swimming business in Bangkok classified by gender using t-test were significantly 
different at 0.05 level. 3. The result from comparing the marketing mix needs of toddler swimming business in 
Bangkok classified by age, education, occupation and income using One-way ANOVA (F-test) were 
significantly different at 0.05 level.  According to the results, marketing mix needs of toddler swimming 
business in Bangkok were comprised of the product, price, place, promotion, people, process and physical of 
evidence.  
 
Keywords : marketing mix needs, toddler swimming business 
 
บทนํา 

ผูปกครอง มีบทบาทสําคัญในการเลือกสรรสิ่งที่ดี
ที่สุด หรือสิ่งที่เปนประโยชนใหแกบุตรหลานของตนเอง 
ในขณะเดียวกันกิจกรรมหรือสิ่งที่ชวยกระตุนพัฒนาการ
ของเด็กเล็กก็ไดถูกพัฒนามาหลายรูปแบบ ทั้งการสราง
เสริมพัฒนาการกอนวัยเรียน โดยใชการเลน การรองเพลง 
โดยใหผูปกครองเปนคนกระตุนใหเด็กเกิดการเรียนรู 
ในปจจุ บัน ผูปกครองใหความสนใจและสง เสริม
พัฒนาการใหบุตรหลานในดานตางๆ กันมากขึ้น มีการ
คนคว าหาขอมู ลที่ จ ะห าวิ ธีช ว ย บุตรหลานให มี
พัฒนาการที่ดี โดยวิธีหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพไดเปน
อย า ง ดี  คื อการว ายน้ํ า  จากการสํ าร วจพื้ นที่ ใ น
กรุงเทพมหานครของผูวิจัย พบวา ปจจุบันมีธุรกิจสอน
วายน้ําสําหรับเด็กเล็ก หรือสถาบันสอนวายน้ําสําหรับ
เด็กทารกที่ไดรับรองมาตรฐานหลักสูตรจากตางประเทศ 
โดยสถาบันจะมีเ ด็กเล็กมาเรียน เฉลี่ยสถาบันละ
ประมาณ 500-700 คน โดยแตละสถาบันจะแบงการเรียน

การสอนเปนคอรส คอรสละ 10-12 ครั้ง เปดบริการ 6 วัน 
ตอสัปดาห โดยมีคาใชจายหรืออัตราการใหบริการ
แตกตางกันไปตามที่ที่แตละสถาบันไดกําหนดขึ้น ผูวิจัย
ไดทําการศึกษาและพบวา สวนประสมทางการตลาด
เปนองคประกอบสําคัญของการตลาดที่สามารถควบคุม
ไดสามารถใชเปนเครื่องมือในการควบคุมในการบริการ
แกผูบริโภคได ผูวิจัยจึงเปรียบเทียบธุรกิจสอนวายน้ํา
สําหรับเด็กเล็ก เปนการบริการ และมีผูปกครองของเด็กเล็ก
เปนผูมาใชบริการ ถือเปนกลุมผูบริโภค ผูวิจัย จึงมี
หนาที่ทําความเขาใจ วิเคราะหขอมูล และหาวิธีการทําให
กลุมเปาหมายเหลานี้ ไดรับความพึงพอใจ รวมถึงให
ความสนใจกับการเลื อกสินคาและบริการ  ดังนั้ น 
ผูดําเนินการวิจัยจึงไดนําเอาสวนประสมทางการตลาด
ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ (product) ดานราคา 
(price) ดานสถานที่ใหบริการ (place) ดานการสงเสริม
การตลาด (promotion) ดานบุคคล (people) ดานกระบวนการ
ใหบริการ (process) และดานลักษณะทางกายภาพ 



 
วารสารวิจัยรามคําแหง (มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) ปที่ 19  ฉบับที่ 1  มกราคม - มิถุนายน  2559 

 

 86

(physical evidence) (Kotler, 2003) ใหมีบทบาทดาน
การตลาด ซึ่งสวนประสมทางการตลาดเปนเครื่องมือ
ทางการตลาดที่สามารถควบคุมได โดยการวิจัยครั้งนี้ 
ผูวิจัยตองการทราบวา การแบงสวนตลาดเชิงประชากร 
ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ย 
(ศุภชาต, 2557) สงผลตอความตองการสวนประสมทาง
การตลาดมากนอยเพียงใด  
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.เพื่อ ศึกษาความตองการสวนประสมทาง
การตลาด (Marketing mix, 7P’s) ที่มีผลตอธุรกิจวายน้ํา
สําหรับเด็กเล็ก  

2.เพื่อเปรียบเทียบความตองการสวนประสมทาง
การตลาดของผูปกครองเด็กเล็กในกรุงเทพมหานคร 
จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายไดตอเดือน 
สมมติฐานของการวิจัย  

ผูปกครองของเด็กเล็กในกรุงเทพมหานครที่มี เพศ 
อายุ  ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเ ดือน 
แตกตางกัน จะมีความตองการสวนประสมการตลาดที่
แตกตางกัน 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูปกครอง 
ที่ เข ามาใชบริการธุ ร กิจว ายน้ํ าสํ าหรับเด็กเล็กใน
กรุงเทพมหานคร กําหนดกลุมตัวอยางในกรณีที่ไม
สามารถทราบจํานวนประชากรที่แนนอน (กัลยา, 2549) 
โดยใชสูตรของ Cochran (1977) ทําการสุมตัวอยางดวย
วิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบงาย (Simple random 
sampling) เลือกกลุมตัวอยางตามสัดสวนองคประกอบ
ของประชากร และแบงสัดสวนตามจํานวนสถานที่ โดยมี
การกําหนดเวลาในการเก็บแบบสอบถาม 1 ชุด ทุก 20 นาท ี
เลือกประชากรจนครบตามจํานวนที่ผูวิจัยตองการ โดยจะสุม
จากผูปกครอง ทั้งเพศชายและหญิง ที่ใชบริการสถาน
ประกอบการธุรกิจวายน้ําสําหรับเด็กเล็กในกรุงเทพมหานคร 
แตในการเก็บขอมูลครั้งนี้ จะใชกลุมตัวอยาง จากสถานที่
จํานวน 6 แหง ไดแก Aqua Baby, Baby Pool, 
Swimming Kids Thailand, Bangkok Dolphin, Bangkok 

Kids และ Little Whale แหงละ 65 คน (ชาย 32 คน หญิง 
33 คน) รวมเปนจํานวน 390 คน 

เครื่องมือวิจัยใชแบบสอบถามผูปกครอง ที่เขามา
ใชบริการธุรกิจวายน้ําสําหรับเด็กเล็กในกรุงเทพมหานคร 
แบงออกเปน 4 ตอน ไดแก 

1. ขอมูลทั่วไป สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  
2. ลักษณะพฤติกรรมโดยทั่วไปเก่ียวกับกับการใช

บริการธุรกิจวายน้ําเด็กเล็ก  
3. แบบสอบถามความคิดเห็นของผูปกครอง ที่เขามา

ใชบริการธุรกิจเก่ียวกับความตองการสวนประสมทาง
การตลาดต อธุ ร กิ จว ายน้ํ าสํ าหรั บ เ ด็กเล็ ก  โดย
แบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 
(rating scale)  

ชนิด 4 ระดับ คือ มากที่สุด มาก นอย นอยที่สุด 
โดยมีเนื้อหาครอบคลุมความตองการสวนประสมทาง
การตลาด 7 ดาน  

คะแนนคาเฉลี่ยระหวาง 3.51 – 4.00 
หมายถึง ระดับความตองการ มากที่สุด 
คะแนนคาเฉลี่ยระหวาง 2.51 – 3.50 
หมายถึง ระดับความตองการ มาก 
คะแนนคาเฉลี่ยระหวาง 1.51 – 2.50  
หมายถึง ระดับความตองการ นอย 
คะแนนคาเฉลี่ยระหวาง 1.00 – 1.50 
หมายถึง ระดับความตองการ นอยที่สุด 
4. ความคิดเห็นสวนตัวและขอเสนอแนะอื่นๆ 

จากนั้น ทดลองสรางแบบสอบถามใหครอบคลุมเนื้อหา
ทางการวิจัยเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาด โดยใช
ความรู ความเขาใจที่ไดศึกษาจากขอมูล เอกสาร ตํารา 
และงานวิจัยที่เก่ียวของ และขอคําแนะนําอาจารยที่
ปรึกษาเพื่อการตรวจสอบและแกไขอีกครั้ง ตอมา ให
ผูทรงคุณวุฒิและผูเช่ียวชาญที่เก่ียวของ จํานวน 5 ทาน 
ทําการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) 
เพื่อหาความสอดคลองระหวางประเด็นคําถามกับ
วัตถุประสงคของการวิจัย โดยมีคาดัชนีความสอดคลอง 
(Index of Item Objective Congruence) เทากับ 0.996 
นําแบบสอบถามไปทดลองใช (try out) เพื่อหาคุณภาพ 
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กับกลุมที่ไมใชกลุมตัวอยาง เพื่อตรวจสอบความเที่ยง 
(reliability) จํานวน 30 คน โดยหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) คาดัชนี
ความสอดคลองไวตั้งแต 0.70 ขึ้นไป ซึ่งเครื่องมือมีคา
สัมประสิทธิ์ เทากับ 0.878 จากนั้น ทําการเก็บขอมูล
รวบรวมแบบสอบถามดวยตนเองโดยการใชแบบสอบถาม 
และนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหคาทางสถิติและรายงานผลวิจัย 
การวิเคราะหขอมูล 

ขอมูลที่ ได จ ากการทําแบบสอบถามจะถูก
รวบรวมและนํามาวิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูปทางสถิติ แบงเปนสัดสวน เพื่อหาคาทางสถิติ
ตางๆ 

สวนที่ 1 เปนแบบสอบถาม ตอนที่ 1 และ 2 คือ 
ขอมูลทั่ว ไป สถานภาพ และลักษณะพฤติกรรม
โดยทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบ
สํารวจรายการ (check List) นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห
โดยการแจกแจงความถี่ของแตละคําตอบ คิดเปนรอยละ 
และนําเสนอในรูปแบบตารางกับความเรียง 

สวนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นที่เก่ียวกับ
ความต อ งการส วนปร ะสมทางการตล าด  โดย
แบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 
(rating Scale) ชนิด 4 ระดับ คือ มากที่สุด มาก นอย 
นอยที่สุด นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเปนคาเฉลี่ย และสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน จากนั้น ทดสอบเพื่อเปรียบเทียบ
ความตองการสวนประสมทางการตลาดตอธุรกิจวายน้ํา
เด็กทารกของผูปกครองในกรุงเทพมหานคร จําแนก
ตามเพศ  ใชคา “ที” (t-test) ในการทดสอบ จําแนกตาม
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได ใชคา (One – 
way ANOVA)  ในการวิเคราะหความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว เปนการศึกษาระหวางการแบงสวนตลาดเชิง
ประชากรกับความตองการสวนประสมทางการตลาด ใช
การทดสอบคา “เอฟ” (F-test) กรณีที่พบความแตกตาง 
ใชวิเคราะหรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe Method) 

 
 
 
 

ผลการวิจัย 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป สถานภาพ และลักษณะ
พฤติกรรมโดยท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

กลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม เปนเพศหญิง 
จํานวน 198 คน และเพศชาย จํานวน 192 สวนใหญอยู
ในชวงอายุ 30-40 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพ
พนักงานหรือลูกจางบริษัทเอกชน มีรายไดครอบครัว
เฉลี่ยตอเดือน 50,001 บาทขึ้นไป ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญเปน พอ แม มีบุตร หลาน อายุ 13-24 เดือน 
รูจักกับธุรกิจวายน้ําสําหรับเด็กเล็กผานทาง Website 
และ Facebook มีความตองการใหบุตร หลาน ไดรับ
ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
มาใชบริการเปนคอรสแรก มาใชบริการในวันเสาร 
อาทิตย มาใชบริการในเวลา 11.01-13.00 น. ใชบริการ 
3-4 ครั้งตอเดือน ใชเวลาเดินทาง 15-30 นาที เดินทาง
มาใชบริการดวยรถยนตสวนบุคคล มีคาใชจายในการเดินทาง
มาใชบริการแตละครั้งนอยกวา 300 บาท 
สวนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีเก่ียวกับ
ความตองการสวนประสมทางการตลาด 

1. ความตองการสวนประสมทางการตลาด
ของผูใชบริการธุรกิจวายน้ําสําหรับเด็กเล็กใน
กรุงเทพมหานคร ดังแสดงในตารางที่ 1 

ความตองการสวนประสมทางการตลาดของ
ผูใชบริการโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ยเทากับ 
3.68 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ไดแก  ดานบุคคลใน
ระดับมากที่สุด คาเฉลี่ยเทากับ 3.81 ดานกระบวนการ
ใหบริการในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ยเทากับ 3.73 ดาน
ลักษณะทางกายภาพในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ยเทากับ 
3.70 ด านสถานที่ ใหบริการอยู ในระดับมากที่สุ ด 
คาเฉลี่ยเทากับ 3.66 ดานราคาอยูในระดับมากที่สุด 
คาเฉลี่ยเทากับ 3.65 ดานผลิตภัณฑอยูในระดับมาก
ที่สุด คาเฉลี่ย เทากับ 3.64 และดานการสง เสริม
การตลาดในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ยเทากับ 3.57 
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ตารางท่ี 1 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความตองการสวนประสมทางการตลาด ของผูใชบริการธุรกิจ 
 วายน้ําสําหรับเด็กเล็กในกรุงเทพมหานคร (n = 390) 

ความตองการสวนประสมทางการตลาด  S.D. ระดับความตองการ 
1. ดานผลิตภัณฑ 3.64 0.49 มากที่สุด 
2. ดานราคา 3.65 0.52 มากที่สุด 
3. ดานสถานที่ใหบริการ 3.66 0.50 มากที่สุด 
4. ดานการสงเสริมการตลาด 3.57 0.62 มากที่สุด 
5. ดานบุคคล 3.81 0.38 มากที่สุด 
6. ดานกระบวนการใหบริการ 3.73 0.45 มากที่สุด 
7. ดานลักษณะทางกายภาพ 3.70 0.49 มากที่สุด 

โดยรวม 3.68 0.49 มากท่ีสุด 
 
2. ผลการเปรียบเทียบความตองการสวนประสม
ทางการตลาดของผูใชบริการธุรกิจวายน้ําสําหรับ
เด็กเล็กในกรุงเทพมหานคร 
 2.1 ผลการเปรียบเทียบความตองการ  
สวนประสมทางการตลาดของผูใชบริการธุรกิจวายน้ํา 
สําหรับเด็กเล็กในกรุงเทพมหานคร จําแนกตามเพศ 
ดังตารางที่ 2 
 ผลการวิจัยพบวา ผูใชบริการธุรกิจวายน้ํา
สําหรับเด็กเล็กในกรุงเทพมหานคร เพศชายและหญิง 

ดังรายขอในตาราง มีความตองการสวนประสมทาง
การตลาด แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 
 
 
 
 
 

 
ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบความตองการสวนประสมทางการตลาดของผูใชบริการธุรกิจวายน้ําสําหรับเด็กเล็ก 
 ในกรุงเทพมหานคร จําแนกตามเพศ 
 

ความตองการสวนประสมทางการตลาด เพศ t p 
ชาย (n = 192) หญิง (n = 198) 

 S.D.  S.D. 
1. ดานราคา ขอราคาอาหารและเคร่ืองดื่มมีความเหมาะสม 3.46 0.61 3.60 0.56 -2.405 .017* 
2. ดานการสงเสริมการตลาด ขอมีสิทธิพิเศษใหกับสมาชิก 3.45 0.70 3.60 0.64 -2.188 .029* 
3. ดานการสงเสริมการตลาด ขอมีการจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนแก

ผูใชบริการ 
3.43 0.71 3.61 0.62 -2.668 .008* 

4. ดานลักษณะทางกายภาพ ขอสถานที่ใหบริการมีการตกแตงอยาง
เหมาะสม 

3.57 0.51 3.68 0.49 -2.161 .031* 

*p < 0.05  
2.2 ผลการเปรียบเทียบความตองการสวน

ประสมทางการตลาดของผูใชบริการธุรกิจวายน้ํา
สําหรับเด็กเล็กในกรุงเทพมหานคร จําแนกตาม
อายุ ดังตารางที่ 3 
 ผลการวิจัยพบวา ผูใชบริการธุรกิจวายน้ํา
สําหรับเด็กเล็กในกรุงเทพมหานคร จําแนกตามอายุ  

ในดานการสงเสริมการตลาด มีความตองการสวนประสม
ทางการตลาด แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 3  ผลการเปรียบเทียบความตองการสวนประสมทางการตลาดของผูใชบริการธุรกิจวายน้ําสําหรับ 
เด็กเล็กในกรุงเทพมหานคร จําแนกตามอายุ 

 

ความตองการ 
สวนประสมทางการตลาด 

1 
ตํ่ากวา 30 ป 

(n = 97) 

2 
30 – 40 ป 
(n = 192) 

3 
41 ปข้ึนไป 
(n = 101) 

F p 

เป
รีย

บเ
ทีย

บ
รา

ยค
ู 

 S.D.  S.D.  S.D. 
1. ดานผลิตภัณฑ 3.69 0.45 3.63 0.50 3.60 0.51 1.521 .546 - 
2. ดานราคา 3.78 0.43 3.63 0.52 3.63 0.54 4.719 .009* (1-2), 

(1-3) 
3. ดานสถานที่ใหบริการ 3.67 0.49 3.64 0.50 3.66 0.49 0.536 .687 - 
4. ดานการสงเสริมการตลาด 3.71 0.50 3.50 0.61 3.56 0.64 4.790 .009* (1-2) 
5. ดานบุคคล 3.85 0.35 3.79 0.39 3.80 0.38 1.485 .340 - 
6. ดานกระบวนการใหบริการ 3.81 0.39 3.70 0.48 3.72 0.46 2.618 .219 - 
7. ดานลักษณะทางกายภาพ 3.81 0.40 3.65 0.52 3.70 0.50 3.723 .029* (1-2) 

โดยรวม 3.76 0.43 3.65 0.50 3.67 0.50 2.770 .263 - 
*p < 0.05  

 

2.3 ผลการเปรียบเทียบความตองการสวน
ประสมทางการตลาดของผูใชบริการธุรกิจวายน้ํา
สําหรับเด็กเล็กในกรุงเทพมหานคร จําแนกตาม
ระดับการศึกษา ดังตารางที่ 4 
 ผลการวิจัยพบวา ผู ใชบริการธุรกิจวายน้ํา
สําหรับเด็กเล็กในกรุงเทพมหานคร จําแนกตามระดับ

การศึกษา ในดานกระบวนการใหบริการ มีความตองการ
สวนประสมทางการตลาด แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

 
ตารางท่ี 4  ผลการเปรียบเทียบความตองการสวนประสมทางการตลาดของผูใชบริการธุรกิจวายน้ําสําหรับ 

เด็กเล็กในกรุงเทพมหานคร จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ความตองการ 
สวนประสมทางการตลาด 

1 
ตํ่ากวาปริญญาตร ี

(n = 38) 

2 
ปริญญาตร ี
(n = 220) 

3 
สูงกวาปริญญาตร ี

(n = 132) 

F p 
เป

รีย
บเ

ทีย
บ

รา
ยค

ู 

 S.D.  S.D.  S.D. 
1. ดานผลิตภัณฑ 3.61 0.50 3.64 0.49 3.63 0.50 0.645 .545 - 
2. ดานราคา 3.61 0.50 3.65 0.52 3.66 0.53 0.968 .384 - 
3. ดานสถานที่ใหบริการ 3.60 0.53 3.66 0.48 3.66 0.51 1.274 .370 - 
4. ดานการสงเสริมการตลาด 3.57 0.54 3.57 0.62 3.57 0.60 2.188 .257 - 
5. ดานบุคคล 3.71 0.44 3.81 0.38 3.83 0.35 2.176 .266 - 
6. ดานกระบวนการใหบริการ 3.55 0.52 3.73 0.45 3.77 0.42 4.409 .014* (1-2), 

(1-3) 
7. ดานลักษณะทางกายภาพ 3.60 0.51 3.73 0.48 3.68 0.51 2.182 .282 - 

โดยรวม 3.61 0.51 3.68 0.49 3.69 0.49 1.977 .308 - 
*p < 0.05  
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 2.4 ผลการเปรียบเทียบความตองการสวนประสม
ทางการตลาดของผูใชบริการธุรกิจวายน้ําสําหรับ
เด็กเล็กในกรุงเทพมหานคร จําแนกตามอาชีพ ดัง
ตารางที่ 5 

ผลการวิจัยพบวา ผู ใชบริการธุร กิจวายน้ํ า
สําหรับเด็กเล็กในกรุงเทพมหานคร จําแนกตามอาชีพ 

ในดานการสงเสริมการตลาด มีความตองการสวนประสม
ทางการตลาด แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 

 
 

 

ตารางท่ี 5  ผลการเปรียบเทียบความตองการสวนประสมทางการตลาดของผูใชบริการธุรกิจวายน้ําสําหรับเด็กเล็ก 
 ในกรุงเทพมหานคร จําแนกตามอาชีพ 
 

ความตองการ 
สวนประสมทางการตลาด 

1 
ขาราชการ/
พนักงาน

รัฐวิสาหกจิ 
(n = 50) 

2 
พนักงาน/ 

ลูกจาง
บริษัทเอกชน 

(n = 133) 

3 
ประกอบ 

ธุรกิจสวนตัว 
 

(n = 128) 

4 
อื่นๆ 

 
 

(n = 79) 

F p 

เป
รีย

บเ
ทีย

บร
าย

คู 

 S.D.  S.D.  S.D.  S.D. 
1. ดานผลิตภัณฑ 3.66 0.48 3.64 0.50 3.63 0.43 3.62 0.49 0.870 0.51 - 
2. ดานราคา 3.63 0.49 3.66 0.54 3.66 0.51 3.63 0.52 0.276 .837 - 
3. ดานสถานที่ใหบริการ 3.68 0.47 3.68 0.49 3.67 0.49 3.58 0.53 1.139 .408 - 
4. ดานการสงเสริมการตลาด 3.39 0.67 3.59 0.61 3.62 0.58 3.55 0.60 3.754 .030* (1-3) 
5. ดานบุคคล 3.81 0.38 3.83 0.37 3.82 0.37 3.76 0.40 0.919 .616 - 
6. ดานกระบวนการใหบริการ 3.72 0.46 3.77 0.43 3.75 0.44 3.64 0.50 1.984 .200 - 
7. ดานลักษณะทางกายภาพ 3.64 0.53 3.72 0.48 3.74 0.48 3.66 0.50 1.528 .494 - 

โดยรวม 3.65 0.50 3.70 0.49 3.70 0.47 3.63 0.51 1.496 .440 - 
*p < 0.05   
  

2.5 ผลการเปรียบเทียบความตองการสวน
ประสมทางการตลาดของผูใชบริการธุรกิจวายน้ํา
สําหรับเด็กเล็กในกรุงเทพมหานคร จําแนกตาม
รายไดครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน ดังตารางที่ 6 
 ผลการวิจัยพบวา ผูใชบริการธุรกิจวายน้ํา
สําหรับเด็กเล็กในกรุงเทพมหานคร จําแนกตามรายได

ครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน ดังรายขอในตาราง มีความตองการ
สวนประสมทางการตลาด แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 6  ผลการเปรียบเทียบความตองการสวนประสมทางการตลาดของผูใชบริการธุรกิจวายน้ําสําหรับเด็กเล็ก 
 ในกรุงเทพมหานคร จําแนกตามรายไดครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน 
 

ความตองการ 
สวนประสมทางการตลาด 

1 
ตํ่ากวา 

30,000 บาท 
(n = 10) 

2 
30,000 – 

50,000 บาท 
(n = 85) 

3 
50,001 บาท 

ข้ึนไป 
(n = 295) 

F p 

เป
รีย

บเ
ทีย

บร
าย

คู 

 S.D.  S.D.  S.D. 
1. ดานราคา ขอราคาของสินคา 
และอุปกรณ มีความคุมคาคุมราคา 

4.00 0.00 3.56 0.50 3.65 0.54 3.249 .040* (1-2) 

2. ดานราคา ขอราคาอาหาร 
และเคร่ืองดื่ม มีความเหมาะสม 

4.00 0.00 3.59 0.52 3.50 0.59 4.084 .018* (1-3) 

*p < 0.05  
 

สรุปและวิจารณผล 
1. ความตองการสวนประสมทางการตลาดตอธุรกิจ
วายน้ําสําหรับเด็กเล็กในกรุงเทพมหานคร 

จากผลการวิจัยพบวา ผูใชบริการมีความตองการ
การสวนประสมทางการตลาด โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด  

1.1 ความตองการสวนประสมทางการตลาด
ดานผลิตภัณฑตอธุรกิจวายน้ําสําหรับเด็กเล็กใน
กรุงเทพมหานคร 

ผูใชบริการมีความตองการสวนประสมทาง
การตลาด โดยรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสิ่งที่ผูใชบริการมี
ความตองการมากที่สุด คือ มีสระวายน้ําที่ไดมาตรฐาน 
มีกา รต รวจ วัดค าน้ํ าที่ ไดม าต รฐ าน  อ าจ เพ ราะ 
ผลิตภัณฑที่ดี มีมาตรฐานที่ดี จะทําใหผูบริโภคเกิด
ความพึงพอใจและเลือกซื้อผลิตภัณฑ สอดคลองกับ
งานวิจัยของ นิธินันต (2553) ที่ศึกษาเรื่อง “แนวทาง 
การพัฒนาสวนประสมทางการตลาดของศูนยกีฬาทาง
น้ําบึงหนองบอน กรุงเทพมหานคร” พบวา ดานผลิตภัณฑ 
ศูนยกีฬาฯ ควรจะมีการรักษาความเปนมาตรฐานของ
สนามกีฬาทางน้ําอยูเสมอ 

1.2 ความตองการสวนประสมทางการตลาด
ดานร าคาต อธุรกิ จว ายน้ํ าสํ าหรับเด็กเล็กใ น
กรุงเทพมหานคร 

ผู ใชบริการมีความตองการสวนประสมทาง
การตลาด โดยรวมอยู ในระดับมากที่ สุด  ซึ่ งสิ่ งที่
ผูใชบริการมีความตองการมากที่สุด คือ มีราคาคาบริการ
ตอคอรสมีความเหมาะสม ราคาอาหารและเครื่องด่ืมมี
ความเหมาะสม ราคาของสินคาและอุปกรณมีความคุมคา

คุมราคา อาจเพราะ ราคาที่เหมาะสม คุมคากับผลิตภัณฑ
หรือบริการที่ผูบริ โภคจะไดรับ เปนปจจัยที่จะทําให
ผูบริโภคนั้นพิจารณาเปนอันดับแรก และราคานั้นก็ขึ้นอยูกับ
การกําหนดราคาของผูประกอบการ ซึ่งจะตองมีการวาง
กลยุทธทางดานราคาที่ดี สอดคลองกับผลการวิจัยของ 
ณุรวี (2555) ที่ศึกษาเรื่อง “ความตองการสวนประสมทาง
การตล าดของผู ใ ช บ ริ ก า รสถาน โบว ลิ่ ง ใน เขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล” พบวา ปจจัยดานราคาที่
ผูใชบริการมีความตองการในระดับมากที่สุด  

1.3 ความตองการสวนประสมทางการตลาด
ดานสถานท่ีใหบริการตอธุรกิจวายน้ําสําหรับเด็กเล็ก
ในกรุงเทพมหานคร 

ผู ใชบริการมีความตองการสวนประสมทาง
การตลาด โดยรวมอยู ในระดับมากที่ สุ ด ซึ่ งสิ่ งที่
ผูใชบริการมีความตองการมากที่สุด คือ มีสถานที่มีการ
รักษาความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน อาจเพราะ 
ความปลอดภัยเปนความตองการขั้นพื้นฐานของมนุษย 
สอดคลองกับ ทฤษฎีของ Maslow (1943) คือ ลําดับขั้น
ของความตองการ ความตองการความปลอดภัย (Safety 
Needs) ความตองการความปลอดภัยจะเปนความ
ตองการเก่ียวกับการปองกันอันตรายตางๆ ที่อาจเกิด
ขึ้นกับชีวิต รางกาย ความเจ็บปวย ทรัพยสิน และการ
สูญเสียทางดานเศรษฐกิจ  
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1.4 ความตองการสวนประสมทางการตลาด
ดานการสงเสริมการตลาดตอธุรกิจวายน้ําสําหรับ
เด็กเล็กในกรุงเทพมหานคร 

ผู ใชบริการมีความตองการสวนประสมทาง
การตลาด โดยรวมอยู ในระดับมากที่ สุ ด ซึ่ งสิ่ งที่
ผูใชบริการมีความตองการมากที่สุด คือ มีสิทธิพิเศษ
ใหกับสมาชิก อาจเพราะ เปนเรื่องของการสงเสริม
การตลาดเนนความจงรักภักดีของผูบริโภค และเมื่อ
ผูบริโภคสมัครสมาชิกกับธุรกิจบริการใดๆ ก็หวังใหมี
สิทธิพิเศษที่ผูบริโภคควรจะไดรับจากธุรกิจบริการนั้นๆ 
เชน การไดรับการสมัครคอรสใหมกอน มีที่จอดรถสําหรับ
สมาชิก หรืออาจจะไดราคาที่ถูกกวาผูที่ไมไดสมัครเปน
สมาชิก ในการสมัครเปนสมาชิก ผูบริโภคอาจจะตองเสีย
เงินเพื่อสมัครดวย สอดคลองกับ ศิริวรรณ (2548) ที่
กลาววา การสมัครสมาชิกนั้น เกิดขึ้นเมื่อผูบริโภคมีการ
รับขาวสารตลอดเวลา ทําใหอาจจะไปทดลองใชบริการ
ของคูแขงไดและในที่สุดธุรกิจอาจสูญเสียผูบริโภคไป ทําให
การสมัครสมาชิกเปนการผูกมัดและสรางความสัมพันธ
กับผูบริโภคไมใหหนีไปไหน แตสิ่งที่ตองทํา คือ จะตอง
สรางความแตกตางของสิทธิประโยชนของผูบริโภคที่เปน
สมาชิกกับบุคคลทั่วไปอยาง 

1.5 ความตองการสวนประสมทางการตลาด
ดานบุคคลตอธุรกิจว ายน้ํ าสําหรับเด็กเล็กใน
กรุงเทพมหานคร 

ผู ใชบริการมีความตองการสวนประสมทาง
การตลาด โดยรวมอยู ในระดับมากที่ สุด  ซึ่ งสิ่ งที่
ผูใชบริการมีความตองการมากที่สุด คือ ผูใหบริการมี
จํานวนเพียงพอ มีความเอาใจใส เต็มใจใหบริการ มี
บุคลิกภาพดี กิริยามารยาทดี สุภาพ เรียบรอยเปนกันเอง 
ยิ้มแยมแจมใส มคีวามรูความเขาใจ สามารถใหคําแนะนํา
แกผูใชบริการได อาจเพราะ ผูใหบริการเปนสิ่งสําคัญใน
การขับเคลื่อนธุรกิจการบริการ เพราะผูใหบริการจะเปน
ดานแรกที่ผูบริโภคจะตองเจอ ทําใหธุรกิจจะตองมีการ
จัดการดานบุคคลที่ดี ผูใหบริการตองมีความเพียงพอตอ
การใหบริการ ผูใหบริการตองมีบุคลิกภาพที่ดี มีความรู
ความเขาใจในงานของตนเอง สอดคลองกับผลการวิจัย
ของ ปรานม (2541) ที่พบวา กลุมตัวอยางตองการบุคคล
ที่รับผิดชอบเพียงพอกับการดําเนินการจัดบริการมี
ความรูความเขาใจในการจัดบริการ บุคคลผูใหบริการ มี

บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ สนใจ เอาใจใส ผูมาใชบริการ
ในระดับมากที่สุด  

1.6 ความตองการสวนประสมทางการตลาด
ดานกระบวนการใหบริการตอธุรกิจวายน้ําสําหรับ
เด็กเล็กในกรุงเทพมหานคร 

ผู ใชบริการมีความตองการสวนประสมทาง
การตลาด โดยรวมอยู ในระดับมากที่ สุ ด ซึ่ งสิ่ งที่
ผูใชบริการมีความตองการมากที่สุด คือ มีแผนสํารองเมื่อ
เกิดกรณีฉุกเฉิน มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี การ
ใหบริการมีความรวดเร็ว สะดวกสบาย มีระบบในการ
จัดการใหบริการที่ดี อาจเพราะ การวางแผนที่เปนสิ่งที่
สําคัญ ในการทํากิจกรรมหรือทําธุรกิจใดๆ ตองมีการ
วางแผนเมื่อเกิดเรื่องฉุกเฉินขึ้น และตองมีระบบรักษา
ความปลอดภัยที่ ดี  ผู ใชบริการยั งมีความตองการ
ใหบริการมีความรวดเร็ว สะดวกสบาย มีระบบในการ
จัดการใหบริการที่ดีอีกดวย สอดคลองกับ Parasuraman, 
Berry and Zeithaml (1990) ที่กลาววา ผูใชบริการตัดสิน
คุณภาพของการบริการดานที่เก่ียวของกับกระบวนการ
ใหบริการ คือ ดานการเขาถึงการบริการ (Access) 
หมายถึง ความสะดวกในการติดตอสื่อสาร เชน สามารถ
โทรศัพทติดตอไดตลอดเวลา การบริการที่มอบแก
ผูใชบริการตองอํานวยความสะดวกในดานเวลา และ
สถานที่ไมผูใชบริการตองคอยนาน ตองมีความเหมาะสม 
สะดวกสบายในการเดินทาง  

1.7 ความตองการสวนประสมทางการตลาด
ดานลักษณะทางกายภาพตอธุรกิจวายน้ําสําหรับ
เด็กเล็กในกรุงเทพมหานคร 

ผู ใชบริการมีความตองการสวนประสมทาง
การตลาด โดยรวมอยู ในระดับมากที่ สุ ด ซึ่ งสิ่ งที่
ผูใชบริการมีความตองการมากที่สุด คือ มีระบบความ
ปลอดภัยของเด็กเล็ก สถานที่ใหบริการมีความปลอดโปรง
ไมแออัด ผูใหบริการมีเครื่องแบบชัดเจนสามารถสังเกต
ไดงาย อาจเพราะ ลักษณะทางกายภาพหรือสิ่งแวดลอม
ภายนอก ไมวาจะเปนบริ เวณรอบขางของสถานที่
ใหบริการ หรือสิ่งอํานวยความสะดวกนอกเหนือจาก
ตัวบริการ ก็เปนสิ่งสําคัญอีกสิ่งที่จะทําใหผลิตภัณฑหรือ
บริการดูดีขึ้น สอดคลองกับ ผลการวิจัยของ ณุรวี (2555) 
ที่ศึกษาเรื่อง “ความตองการสวนประสมทางการตลาด
ของผูใชบริการสถานโบวลิ่งในเขตกรุงเทพมหานครและ
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ปริมณฑล” พบวา ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพมี
ความตองการอยูในระดับมากที่สุด 
2. ผลการเปรียบเทียบความตองการสวนประสมทาง
การตลาดของผูใชบริการธุรกิจวายน้ําสําหรับเด็ก
เล็กในกรุงเทพมหานคร จําแนกตามเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายไดครอบครัวเฉลี่ย 

2.1 ผลการเปรียบเทียบความตองการสวนประสม
ทางการตลาดของผูใชบริการธุรกิจวายน้ําสําหรับเด็กเล็ก
ในกรุงเทพมหานคร จําแนกตามเพศ 

จากผลการวิจัยพบวา ผูใชบริการเพศชายและ
หญิง มีความตองการสวนประสมทางการตลาดแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูใชบริการ
เพศหญิงความตองการสวนประสมทางการตลาดมากกวา
เพศชาย ซึ่งผูวิจัยเห็นวา ความแตกตางทางเพศมีผลทํา
ใหความตองการสวนประสมทางการตลาดแตกตางกัน 
สอดคลองกับผลการวิจัยของ ชนุดร (2554) ที่ศึกษาเรื่อง 
“ความตองการสวนประสมทางการตลาดของผูใชบริการ
ทางการกีฬาและการออกกําลังกายในสนามกีฬา
แหงชาต”ิ ที่กลาววา เพศหญิงมีความตองการสวนประสม
ทางการตลาดมากกวาเพศชาย ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูหญิง
มีความออนไหวตอความตองการตางๆ มากกวาผูชาย  

2.2 ผลการเปรียบเทียบความตองการสวน
ประสมทางการตลาดของผูใชบริการธุรกิจวายน้ํา
สําหรับเด็กเล็กในกรุงเทพมหานคร จําแนกตามอาย ุ

จากผลการวิจัยพบวา ผูใชบริการมีความตองการ
สวนประสมทางการตลาดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เพราะอายุเปนปจจัยหนึ่งที่ทําให
คนมีความเหมือนหรือแตกตางกันในเรื่องของความคิด
หรือพฤติกรรม นอกจากความแตกตางในเรื่องความคิด
แลว อายุยังเปนสิ่งที่กําหนดความแตกตางในเรื่องของ
ความยากงายในการชักจูงใจดวย การวิจัยทางจิตวิทยา
พบวา คนที่มีวัยตางกันมีวุฒิภาวะที่ตางกัน มักจะมีความ
ตองการในสิ่งตางๆ แตกตางกันไปดวย (ปรมะ, 2541) 

2.3 ผลการเปรียบเทียบความตองการสวน
ประสมทางการตลาดของผูใชบริการธุรกิจวายน้ํา
สําหรับเด็กเล็กในกรุงเทพมหานคร จําแนกตาม
ระดับการศึกษา 

จากผลการวิจัย พบวา ผูใชบริการ มีความตองการ
สวนประสมทางการตลาดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เพราะระดับการศึกษาสงผลตอการ
ตัดสินใจซื้อของบุคคล ผูที่มีการศึกษาสูง มีแนวโนมจะ
บริโภคผลิตภัณฑที่มีคุณภาพดีมากกวาผูที่มีการศึกษาต่ํา 
รวมอยูในขอปจจัยสวนบุคคล (Kotler, 2003)  

2.4 ผลการเปรียบเทียบความตองการสวนประสม
ทางการตลาดของผูใชบริการธุรกิจวายน้ําสําหรับ
เด็กเล็กในกรุงเทพมหานคร จําแนกตามอาชีพ 

จากผลการวิจัย พบวา ผูใชบริการมีความตองการ
สวนประสมทางการตลาดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เพราะ อาชีพสงผลตอการตัดสินใจ
ซื้อของบุคคล ผูที่ประกอบอาชีพที่ตางกันจะนําไปสู
ความตองการและความจําเปนที่แตกตางกัน รวมอยูในขอ
ปจจัยสวนบุคคล ซึ่งเปนกระบวนการการตัดสินใจของ
ผูซื้อที่ไดรับอิทธิพลจากลักษณะสวนบุคคลดานตางๆ 
เชน อายุ วงจรครอบครัว การศึกษา รายได คานิยม 
(Kotler, 2003)  

2.5 ผลการเปรียบเทียบความตองการสวนประสม
ทางการตลาดของผูใชบริการธุรกิจวายน้ําสําหรับ
เด็กเล็กในกรุงเทพมหานคร จําแนกตามรายได
ครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน 

จากผลการวิจัย พบวา ผูใชบริการมีความตองการ
สวนประสมทางการตลาดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เพราะ ระดับรายได เปนตัวแปล
เชิงประชากรที่บงบอกใหเห็นถึงความสามารถในการ
จับจายใชสอยของผูบริโภค สินคาตางๆ ที่ผูบริโภค
เลือกสรรตามความพึงพอใจมักจะอาศัยระดับราคา
ในการตัดสินใจควบคูไปกับคุณคาของสินคา แตผูบริโภค
ไมอาจเลือกสนิคาคุณภาพดีหรือสินคาที่มีคุณคาสูงสุดได
เทาเทียมกัน เพราะขอจํากัดดานรายได รายไดก็เปน
หัวใจอีกประการหนึ่งที่ กําหนดวา ผูบริโภคควรจะซื้อ
หรือไมซื้อบริการนั้นๆ มาก (ศุภชาต, 2557) 

จากผลการวิจัย กลาวโดยสรุปไดวา ความตองการ
สวนประสมทางการตลาดตอธุรกิจวายน้ําสําหรับเด็กเล็ก
ในกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดาน
ราคา ดานสถานที่ใหบริการ ดานการเสริมการตลาด ดาน
บุคคล ดานกระบวนการใหบริการ และดานลักษณะทาง
กายภาพ 
 
 



 
วารสารวิจัยรามคําแหง (มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) ปที่ 19  ฉบับที่ 1  มกราคม - มิถุนายน  2559 

 

 94

ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
1. ควรมีการศึกษาและคนควาเรื่องแนวทางการ

ประชาสัมพันธธุรกิจวายน้ําสําหรับเด็กเล็ก 
2. ควรมีการศึกษาและคนควาเรื่องความพึงพอใจ

ตอธุรกิจวายน้ําสําหรับเด็กเล็ก 
3. ควรมีการศึกษาและคนควาเรื่องความคาดหวัง

และความคุมคาของผูประกอบการธุรกิจวายน้ําสําหรับ
เด็กเล็ก 

4. ควรมีการศึกษาและคนควาเรื่องความตองการ
สวนประสมทางการตลาดในธุรกิจอื่นๆ ที่กําลังอยูใน
กระแส 
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 ขอขอบคุณอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
คณาจารยทุกทาน บิดา มารดา และบุคคลที่มีสวนทําให
งานวิจัยนี้สําเร็จลุลวงได 
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�น�����  ��จ�ดพ�มพ�ปน 1 ค�ล�มน ���ข���ญ �ชต����ก�รขน�ด 16 ต���น�  ���ข�ย�ย �ชต����ก�รขน�ด 14 ต���น� 

จ�ดช�ดซ�ยค�ล�มน �น���ค��ม�ชต����ก�รขน�ด 14 ต��ปกต�  �ดย��บรรท�ด�รกข�งท�กย��น��ย���ง 0.5 น��� ข�งบรรท�ดถ�ด�ป �ดย�ร�ยง

���ข�ต�มล��ด�บด�งน�� บทน�� ��ธ�ด���น�นก�ร��จ�ย ผลก�ร��จ�ย �ร�ป�ล���จ�รณผล ก�ตต�กรรมปร�ก�� �ล���ก��ร��ง��ง 

ร�ปภ�พ  จ�ด��ช�ดซ�ยข�งค�ล�มน  ค��มล����ยดข�งร�ปภ�พ�มน�ยก�� 600x600 dpi ค��บรรย�ยร�ปภ�พ��พ�มพ���ตร�ปภ�พ 

���ชต����ก�รขน�ด 12 ต��ปกต� �ดย���นบ�ฟลร�ปภ�พท��ปร�ก�บ�น�น����ร���งม�ต�ง��ก จ�ก�ฟล��ก��รปกต� 

ต�ร�ง  จ�ด��ช�ดซ�ยข�งค�ล�มน ร�ป�บบข�งต�ร�ง���ช�บบ Table classic I ค��บรรย�ยต�ร�ง��จ�ดพ�มพ��ด�นบนข�ง

���ข�ต�ร�ง �ล��ชต����ก�รขน�ด 12 ต��ปกต�  
�ม�ย��ต�    ตนฉบ�บบทค��มท��น���งจ�ต�งถ�กต�งต�ม�ล�ก�กณฑก�ร�ข�ยนท��ก���นด�ท�น��น จ�งจ��ดร�บก�รพ�จ�รณ�

ด���น�นก�รปร��ม�นบทค��มก�นต�พ�มพ 
 



ก�ร��ง��ง�ล�ก�ร�ข�ยน��ก��ร��ง��ง 

� ก�ร��ง��ง�น�น����ร���ง 

���ง�ล�บช���ผ��ตง (ภ����ทย)  ช����ก�ลผ��ตง (ภ���ต�งปร��ท�)  �ล�ปท��พ�มพข�ง��ก��รท����งถ�ง ต�ท�ยข�ค��มท��ต�งก�ร

��ง ต���ย�ง 

........................................................ (มณ� �ล�คณ�, 2550) �ร�� ........................................... (Archawaranon et al., 2003) 
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