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ดำาเนินงานที่ส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ 
ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
The opinions of patients with dental service and stakeholders 
towards the process of “ Identity” and “Uniqueness” promotion. 
Faculty of  Dentistry, Khon Kaen University. 
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ยุพิน บุญนาดี (Yupin Boonnadee) 3, กชพรรณ มณีกานนท์ (Kochphan Maneekanon) 4 
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*Correspondent author : somnam@kku.ac.th 

บทคัดย่อ

คณะทนัตแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแกน่ ไดมุ้ง่เนน้พฒันาบณัฑติทนัตแพทยใ์หม้อีตัลกัษณแ์ละเอกลกัษณ์

เป็นที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้ เพื่อสำารวจความคิดเห็นของผู้ป่วยที่รับบริการ 

ทันตกรรมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อการดำาเนินงานส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของคณะทันตแพทยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่มตัวอย่างมีท้ังหมด 305 คน แบ่งได้ 6 กลุ่มต่อไปนี้ (1) บุคลากรสายผู้สอน (2) บุคลากร 

สายสนับสนุน (3) นักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 6 (4) ศิษย์เก่า   (5) ผู้ใช้บัณฑิตทันตแพทย์   และ (6) ผู้ป่วย 

ที่รับบริการทันตกรรม เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ (1) แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล  

(2) แบบสอบถามความคิด เห็นต่อการดำาเนินงานส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของทันตแพทยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านและตรวจสอบความเที่ยง  

(reliability) ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบราค เท่ากับ 0.89 

ผลการศึกษา พบว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เห็นด้วยกับดำาเนินงานส่งเสริมอัตลักษณ์ ในระดับสูง (ค่าเฉลี่ย ±  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 4.03±0.85) (คะแนนเต็ม 5) โดยข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือคณะทันตแพทยศาสตร์ 

มีการจัดหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการรักษาทางทันตกรรม และการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก (ค่าเฉลี่ย ± 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 4.25±0.78) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นด้วยกับดำาเนินงานส่งเสริมเอกลักษณ์ในระดับสูง  

(ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 4.13 ± 0.83) โดยข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
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อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ ของคณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มีโรงพยาบาลทันตกรรม และศูนย์เชี่ยวชาญทางทันตกรรมขั้นสูง ที่เป็นที่ยอมรับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

และเป็นที่พึ่งด้านสุขภาพช่องปากแก่ประชาชน (ค่าเฉลี่ย ± ส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน = 4.2 ± 0.85)

สำาหรับผู้ป่วยที่รับบริการทันตกรรม เห็นด้วยกับดำาเนินงานส่งเสริมอัตลักษณ์ ในระดับสูง (ค่าเฉลี่ย ±  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 4.3±0.73) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือนักศึกษาทันตแพทย์ 

ทำาการรักษาทาง ทนัตกรรมใหก้บัทา่น และมทีกัษะในการรกัษาทางทนัตกรรม สามารถอธบิายอาการปว่ยของผูป้ว่ยได้

อย่างละเอียดชัดเจน และให้ความรู้การส่งเสริมสุขภาพช่องปากได้ (ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 4.28 ± 0.75)  

ผู้ป่วยที่รับบริการทันตกรรม เห็นด้วยกับดำาเนินงานส่งเสริมเอกลักษณ์ในระดับสูง (ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

= 4.54 ± 0.57) โดยข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ผลที่ได้จากการรักษาทันตกรรมตรงตามความต้องการ และได้รับ 

การรักษาทันตกรรมที่คุ้มค่า (ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 4.58 ± 0.52)

สรุปผลโดยรวมพบว่าผู้ป่วยท่ีรับบริการทันตกรรมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเห็นด้วยต่อการดำาเนินงาน 

ส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อยู่ในระดับสูง

คำ�สำ�คัญ : อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ผู้ป่วยที่รับบริการทันตกรรม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

Abstract

Faculty of Dentistry, Khon Kaen university has committed to produce dentist graduates with professional 

identity and uniqueness in response to the desirable characteristics as perceived by the users. The objective of this 

study was to explore the opinions of patients with dental service and stakeholders towards the process of “Identity” 

and   “Uniqueness” promotion, Faculty of   Dentistry, Khon Kaen University. The study samples comprised 305  

participants include 6 groups : 1) teaching personnel 2) supporting personnel 3) 6Th year dental students 4) alumni 5) 

graduate users 6) patients with dental service. Instruments contained 2 parts 1) a demographic questionnaire  

2) the questionnaire about the process of promotion “Identity” and “Uniqueness” in Faculty of Dentistry, Khon Kaen 

university. Content validity was examined by three experts. The reliability of the instrument using Cronbach’s Alpha 

Coefficient was at 0.89. 

The findings revealed that stakeholders agreed the process of identity promotion at high level (mean ± sd. 

= 4.03 ± 0.85, full score = 5). The item with the highest mean scores was “the course for dental students of Faculty 

Dentistry contains skill for dental treatment and oral health promotion” (mean ± sd. = 4.25 ± 0.78). Stakeholders 

agreed the process of uniqueness promotion at high level (mean ± sd. = 4.13 ± 0.83). The item with the highest mean 

scores was “Faculty of Dentistry provides dental hospital and center for advanced dental specialist which are accept-

ed in the Northeast and as a dependency in health” (mean ± sd. = 4.2 ± 0.85).

Patients with dental service agreed the process of identity promotion at high level (mean ± sd. = 4.3 ± 0.73).  

The item with the highest mean scores was “You received dental treatment from dental students and they had skill 

for dental treatment”. And “Dental students could describe the detailed symptoms of the patient clearly and advised 

oral health promotion” (mean ± sd. = 4.28 ± 0.75). Patients with dental service agreed the process of uniqueness 

promotion at high level (mean ± sd. = 4.54 ± 0.57). The item with the highest mean scores was “Resulting from 

dental treatment was good according to your needs and received value for cost of your dental treatment”  

(mean ± sd. = 4.58 ± 0.52).
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In conclusion, this study revealed that patients with dental service and stakeholders agreed the process of 

“Identity” and  “Uniqueness” promotion, Faculty of  Dentistry, Khon Kaen University at high level.

Keyworkds : Identity, Uniqueness, patients with dental service, stakeholders

1. บทนำ� 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2522 มีอายุครบ 35 ปี  

พ.ศ. 2557 คณะฯ จัดตั้งขึ้นโดยมีพระราชกิจจานุเบกษา 

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2522 มีวัตถุประสงค์

ในการก่อตั้งคณะฯ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน

ทันตแพทย์เพิ่มการค้นคว้าวิจัยปัญหาโรคที่เกี่ยวกับ 

ช่องปากและฟัน และให้ความร่วมมือช่วยเหลือทาง

วิชาการแก่นักวิชาการด้านนี้ ตลอดจนให้บริการด้าน

สุขภาพอนามัยในโรคที่เกี่ยวกับช่องปากและฟันแก่

ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพันธกิจสำาคัญ 

4 ด้านได้แก่ ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการแก่สังคม 

และทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม ปัจจุบันได้ผลิตบัณฑิต

ทันตแพทย์เพื่อรับใช้สังคมไปแล้ว 29 รุ่น จำานวน  

1,376 คน 

ในปกีารศกึษา 2552-2554 คณะทนัตแพทยศาสตร ์

ได้มีการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  

พบว่าผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจ ปี 2552 ร้อยละ 84.50  

ปี 2553 ร้อยละ 78.41 ปี 2554 ร้อยละ 86.54 ตามลำาดับ

โดยจุดเด่นของบัณฑิตทันตแพทย์ตามความคิดเห็นของ 

ผู้ใช้บัณฑิต คือ มีความคิดสร้างสรรค์ เชื่อม่ันในตนเอง

ช่วยแหลือผู้อื่นและทำางานกับผู้อ่ืนได้ และจุดท่ีต้อง

พัฒนาของบัณฑิตทันตแพทย์ตามความคิดเห็นของ 

ผู้ใช้บัณฑิต คือ ทันตแพทย์ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปทาง 

การรักษา ควรเน้นการส่งเสริมป้องกันควบคู่ไปด้วยกัน  

และควรทำาความเข้าใจกับแผนงานนโยบายต่าง ๆ  

ดา้นทนัตกรรมชมุชน เปน็ตน้ ในปกีารศกึษา 2555 คณะฯ 

ได้กำาหนดอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ขึ้นมา โดยผ่าน 

กระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรและนักศึกษา 

ทุกระดับ เพื่อสะท้อนจุด เด่นและความโดดเด่น 

ในด้านต่าง ๆ ที่ เป็นบริบทของคณะฯ ต่อสังคม  

ผูใ้ช้บณัฑติและบง่บอกถงึประสทิธิภาพและประสทิธผิล

ของคณะทนัตแพทยศาสตร ์คณะกรรมการประจำาคณะฯ  

จึงมีมติเห็นสมควรให้การกำาหนด อัตลักษณ์ของคณะฯ  

คือ  “บัณฑิตที่มีความรับผิดชอบพร้อมทำ างาน”  

และเอกลักษณ์ของคณะฯ คือ “คณะทันตแพทยศาสตร์ 

แ ห่ ง ภ า ค อี ส า น ที่ เ ช่ี ย ว ช า ญ โ ร ค ช่ อ ง ป า ก ”  ( ม ติ  

คณะกรรมการคณะฯ ครั้งที่  4/2555 เมื่อวันที่  27  

มีนาคม 2555) อีกทั้ง คณะทันตแพทยศาสตร์ได้พัฒนา

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ตามแนวทาง 

การประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ขอนแก่น (1) และ

ปรับปรุงตามผลการประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  

เ พื่ อ ใ ห้ มี ผ ล ก า ร ดำ า เ นิ น ง า น ต า ม เ ป้ า ห ม า ย แ ล ะ

วัตถุประสงค์ ตลอดจนการบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจ

กอปรกบัสำานกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพ

การศึกษา ได้มีมาตรการส่งเสริมด้านอัตลักษณ์และ

เอกลกัษณข์องสถาบนั (2) และมหาวทิยาลยัขอนแกน่ได้

กำาหนดนโยบายให้ทุกคณะฯ ดำาเนินการส่งเสริม 

อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของแต่ละคณะฯ รวมทั้ง 

กำ า ห น ด เ ป็ น ตั ว ช้ี วั ด ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น 

มหาวทิยาลยัขอนแกน่ สำาหรบัดา้นเอกลกัษณ์ของคณะฯ

ที่กำาหนดไว้ว่า “คณะทันตแพทยศาสตร์แห่งภาคอีสาน 

ที่ เชี่ยวชาญโรคช่องปาก” ยังไม่มีการศึกษาผลการ 

ดำาเนินงาน เพื่อน ำาผลการดำาเนินงานไปทบทวนกลยุทธ์ 

และงาน/โครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติราชการ 

ประจำาปี ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น จึงได้ทำาการวิจัยเรื่องนี้
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อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ ของคณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. วัตถุประสงค์ของก�รวิจัย

เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มี 

ส่วนได้ส่วนเสีย ต่อการดำาเนินงานของคณะฯ ที่ส่งเสริม 

อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ คณะทันตแพทยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระหว่าง เดือน เมษายน  

พ.ศ.2556 – กันยายน พ.ศ.2556

3. ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้รับบริการ

และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ 1. บุคลากรสายผู้สอน  

2. บุคลากรสายสนับสนุน 3. นักศึกษาทันตแพทย์ 

ชั้นปีที่ 6 4. ศิษย์เก่า 5. ผู้ใช้บัณฑิตทันตแพทย์ และ  

6. ผู้รับบริการรักษาพยาบาลทาง ทันตกรรม โดย 

กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี มีจำานวน 305 คน 

ได้แบ่งเป็น 6 กลุ่ม กลุ่มท่ี 1-5 เป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสีย ได้กำาหนดตัวอย่างเลือกแบบเจาะจง ดังน้ี  

กลุ่มที่ 1) บุคลากรสายผู้สอนท่ีปฏิบัติงานจริง จำานวน  

75 คน กลุ่มที่  2) บุคลากรสายสนับสนุน ได้แก่  

หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย เลขาภาควิชา และหัวหน้า

คลินิกทันตกรรม จำานวน 41 คน กลุ่มที่ 3) นักศึกษา

ทันตแพทย์ชั้นปีที่  6 (เป็นผู้ เรียนครบทุกรายวิชา 

ของหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต) จำานวน 80 คน  

กลุ่มที่ 4) กลุ่มศิษย์เก่า ได้แก่ บัณฑิตทันตแพทย์ท่ีมา 

รับปริญญาบัตร ปี 2556 จำานวน 70 คน กลุ่มที่ 5)  

ผู้ใช้บัณฑิต ได้แก่ โรงพยาบาลร่วมสอน 7 โรงพยาบาลๆ 

ละ 5 คน (หวัหนา้แผนกทนัตกรรมทนัตแพทย ์และผูช้ว่ย

ทันตแพทย์) จำานวน 35 คน และกลุ่มที่ 6) ผู้รับบริการ

รักษาพยาบาลทางทันตกรรม ท่ีมารักษาท่ีโรงพยาบาล

ทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ผู้วิจัยได้กำาหนด

ตัวอย่าง จากสถิติผู้ป่วยเก่าที่มารักษาต่อเนื่องใน 1 วัน 

(เฉลี่ย จำานวน 121 คนต่อวัน) และคำานวณตามวิธีของ  

Yamane (1967) ได้กลุ่มตัวอย่างจำานวน 93 คน  

ไดเ้กบ็ขอ้มลูระหวา่งเดอืน เมษายน พ.ศ. 2556 - กนัยายน  

พ.ศ.2556 

4. เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล

เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 

จำานวน 2 ชุด ชุดที่ 1 สำาหรับกลุ่มที่ 1-5 และชุดที่ 2 

สำาหรับกลุ่มที่ 6 ประกอบด้วย 3 ตอน ตอนที่ 1 เป็นข้อ

คำาถามสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ตอนที่ 2 เป็นข้อคำาถามความคิดเห็นของผู้รับบริการ 

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกี่ยวกับดำาเนินงานของคณะฯ 

ที่ส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ แบบสอบถาม 

มลีกัษณะเปน็แบบมาตรสว่นประมาณคา่ (Rating Scale) 

5 ระดับ ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

ผ่านการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยหาความตรง 

ของเนือ้หาผา่นผูเ้ชีย่วชาญ 3 คน และหาคา่ความเทีย่งของ

แ บ บ ส อ บ ถ า ม  ไ ด้ ค่ า สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ์ แ อ ล ฟ า ข อ ง 

ครอนบราค = 0.89 หลงัจากนัน้สง่ไปยงัผูป้ว่ยทีร่บับรกิาร

ทนัตกรรม และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ทำาแบบสอบถามและ

นำาแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าร้อยละ  

(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) 

แบบสอบถ�ม เป็นข้อคำาถาม 3 ตอน ดังนี้

ตอนที่  1)  แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานของ

บุคลากร ประกอบด้วยคำาถามเกี่ยวกับ สถานภาพ เพศ 

อายุตัว อายุราชการ 

ตอนที่  2 )  แบบสอบถามความคิด เห็นต่อ 

การดำาเนินงานของคณะที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์  

แ ล ะ เ อ ก ลั ก ษ ณ์ ข อ ง ค ณ ะ ทั น ต แ พ ท ย ศ า ส ต ร์   

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ตอนที่  3 )  เป็นคำ าถามปลาย เ ปิด เ ก่ี ยว กับ 

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์และ 

เอกลกัษณ์ คณะทนัตแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 

4.1 การสร้างเครื่องมือและคุณภาพของเครื่องมือ 

4.1.1 แบบสอบถาม ได้สร้างเครื่องมือ 

(แบบสอบถาม) เพื่อหาความตรงและความเที่ยง โดยมี 

ขั้นตอนดังนี้
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1) ศึกษาหลักการ ทฤษฎี เอกสาร 

ตำารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วนำามาเป็นกรอบ 

แนวคิดในการสร้างแบบสอบถาม

2) กำาหนดกรอบแนวคิดในการ 

สร้างเครื่องมือ

3) เสนอรา่งเครือ่งมอืใหผู้ ้เชีย่วชาญ  

จำานวน 3 คน ตรวจสอบ ความตรงเชิงเนื้อหา รูปแบบ 

(format) ตรวจสอบด้านภาษา (wording) และความ 

เหมาะสมในเรื่องเวลา (timing)

4) ปรบัปรุงเครือ่งมอืตามขอ้เสนอ

แนะของผู้เชี่ยวชาญ

5) นำาแบบสอบถามไปทดลองใช้  

(try out) กับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงาน 

ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างจากคณะหนึ่ง 

ในศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

กลุ่มตัวอย่างจำานวน 30 คน เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม  

และหาความเที่ยงโดยเพื่อหาความเชื่อมั่น (reliability)  

ของแบบสอบถามใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปทางสถิติ   

ใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (α - Coefficient) ได้ค่า 

ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.89 โดยวิธีการของครอนบาค 

(Cronbach) (3)

6) หลังจากทดสอบและแก้ไข 

แล้วนำาไปใช้จริง 

4.2 การรวบรวมข้อมูล ดำาเนินการเก็บรวบรวม

ข้อมูลด้วยตนเอง ดำาเนินงานตามขั้นตอน ดังนี้

1) ทำ า ห นั ง สื อ ข อ ค ว า ม อ นุ เ ค ร า ะ ห์  

จัดเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง  

ได้แก่ บุคลากรสายผู้สอน และบุคลากรสายสนับสนุน 

(หัวหน้าคลินิก และหัวหน้างาน/หัวหน้าหน่วย) 

2) ทำาหนงัสอืภายนอกขอความอนเุคราะห์ 

จัดเ ก็บข้อมูลจากแบบสอบถามไปถึงผู้ ใ ช้บัณฑิต  

ที่โรงพยาบาล 7 แห่ง (สถาบันร่วมสอน) ในภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือ

3) ประสานงานกับงานพัฒนานักศึกษา  

และแจกแบบสอบถามให้บัณฑิตทันตแพทย์ที่มา 

รับปริญญาบัตรในเดือนเมษายน 2556 

4) ป ร ะ ส า น ง า น กั บ หั ว ห น้ า ค ลิ นิ ก 

โรงพยาบาลทันตกรรม เพ่ือแจกแบบสอบถามกับผู้ป่วย  

ที่มารักษาอย่างต่อเนื่อง ณ โรงพยาบาลทันตกรรม  

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในเดือน 

กุมภาพันธ์ - เมษายน 2556

 5) ดำ า เ นิ น ก า ร แ จ ก แ บ บ ส อ บ ถ า ม ใ ห้  

กลุ่มตัวอย่าง เก็บรวบรวมข้อมูลได้มาตรวจสอบ 

ความสมบูรณ์ครบถ้วนของข้อมูล ก่อนบันทึกข้อมูล 

ลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

4.3 การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 

จำานวนผู้ตอบแบบสอบถามแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังแสดง 

ในตารางที่  1 อธิบายลักษณะของตัวแปร โดยใช้  

สถิติพรรณนา

5.ผลก�รศึกษ�

ตารางที่ 1 ผลการเก็บแบบสอบถาม พบว่ากลุ่มที่

ตอบแบบสอบถามได้รับกลับมามากที่สุดคือ กลุ่มผู้ป่วย

ที่ รับบริการทันตกรรม จำานวน 93 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 100 รองลงมาเป็นศิษย์เก่า จำานวน 68 คน  

คิดเป็นร้อยละ 97.14 และกลุ่ม ที่ตอบแบบสอบถาม 

ได้รับกลับมาน้อยที่สุดคือ ผู้ ใช้บัณฑิตทันตแพทย์  

จำานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 37.14 ตามลำาดับ  

และเปรียบเทียบแยกประเภท ดังภาพที่ 1 



168 ความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำาเนินงานที่ส่งเสริม

อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ ของคณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ต�ร�งท่ี 1 จำานวนผูต้อบแบบสอบถามแสดงความคดิเหน็ตอ่การดำาเนนิงานของคณะฯ ทีส่ง่เสรมิอตัลกัษณแ์ละเอกลกัษณ์

กลุ่มตัวอย่�ง จำ�นวนตัวอย�่ง ผู้ตอบบบสอบถ�ม คิดเป็นร้อยละ

1. กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวม 301 212 70.43

   1. บุคลากรสายผู้สอน 75 36 48.00

   2. บุคลากรสายสนับสนุน 41 33 80.49

   3. นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 80 62 75.50

   4. ศิษย์เก่า 70 68 97.14

   5. ผู้ใช้บัณฑิตทันตแพทย์ 35 13 37.14

 2. กลุ่มผู้ป่วยที่รับบริก�รทันตกรรม (กลุ่มที่ 6) รวม 93 93 100.00

 รวมทั้งหมด 394 305 77.41

 
 

              1)  ทาํหนงัสือขอความอนุเคราะห์จดัเกบ็ขอ้มูลจากแบบสอบถามไปยงักลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่  บุคลากรสายผูส้อน 
                    และบุคลากรสายสนบัสนุน (หวัหนา้คลินิก และหวัหนา้งาน/หวัหนา้หน่วย)  
               2)   ทาํหนงัสือภายนอกขอความอนุเคราะห์จดัเกบ็ขอ้มูลจากแบบสอบถามไปถึงผูใ้ชบ้ณัฑิต ท่ีโรงพยาบาล 7  แห่ง                        
                      (สถาบนัร่วมสอน) ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
               3)   ประสานงานกบังานพฒันานกัศึกษา และแจกแบบสอบถามใหบ้ณัฑิตทนัตแพทยท่ี์มารับปริญญาบตัรในเดือน 
                     เมษายน 2  
                4)   ประสานงานกบัหวัหนา้คลินิกโรงพยาบาลทนัตกรรม   เพ่ือแจกแบบสอบถามกบัผูป่้วย ท่ีมารักษาอยา่งต่อเน่ือง   
                    ณ โรงพยาบาลทนัตกรรม  คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ในเดือน กมุภาพนัธ์  -  เมษายน  2 
              5)   ดาํเนินการแจกแบบสอบถามใหก้ลุ่มตวัอยา่ง  เกบ็รวบรวมขอ้มูลไดม้าตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถว้นของขอ้มูล    
                     ก่อนบนัทึกขอ้มูลลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
 

  .   การวเิคราะห์ข้อมูล 
                การวเิคราะห์ขอ้มูล จาํนวนผูต้อบแบบสอบถามแบ่งเป็น  กลุ่ม ดงัแสดงในตารางท่ี  อธิบายลกัษณะของตวัแปร 
โดยใชส้ถิติพรรณนา 
    

5.ผลการศึกษา 
           ตารางท่ี 1  ผลการเกบ็แบบสอบถาม พบวา่กลุ่มท่ีตอบแบบสอบถามไดรั้บกลบัมามากท่ีสุดคือ กลุ่มผูป่้วยท่ีรับบริการ
ทนัตกรรม จาํนวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 1   รองลงมาเป็นศิษยเ์ก่า จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ  97.14  และกลุ่ม   ท่ีตอบ
แบบสอบถามไดรั้บกลบัมานอ้ยท่ีสุดคือ ผูใ้ชบ้ณัฑิตทนัตแพทย ์จาํนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ  37.14 ตามลาํดบั  และ
เปรียบเทียบแยกประเภท  ดงัภาพท่ี 1  

  ตารางที ่   จาํนวนผูต้อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นต่อการดาํเนินงานของคณะฯท่ีส่งเสริมอตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์   
 

กลุ่มตวัอย่าง จํานวนตวัอย่าง ผู้ตอบบบสอบถาม คดิเป็นร้อยละ 
1.กลุ่มผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย                                                           รวม 301 1 70.43 
    . บุคลากรสายผูส้อน 5 6 .00 
    . บุคลากรสายสนบัสนุน   0. 
    . นกัศึกษาทนัตแพทยช์ั้นปีท่ี 6  0 6 5.50 
    . ศิษยเ์ก่า 0 6 . 
    5. ผูใ้ชบ้ณัฑิตทนัตแพทย ์  5  . 
 .กลุ่มผู้ป่วยที่รับบริการทนัตกรรม    (กลุ่มท่ี 6)                       รวม  93 93 100.00 
                                                                                       รวมทั้งหมด 394 305 77.41 

 

   

1. บุคลากรสายผูส้อน
12% 2. บุคลากรสาย

สนบัสนุน
11%

3. นกัศึกษาทนัตแพทย์
ชั้นปีท่ี  

2%4. ศิษยเ์ก่า
22%

. ผูใ้ชบ้ณัฑิตทนัต
แพทย ์ 

4%

. ผูป่่วยท่ีรับบริการทนั
ตกรรม 31%

 1. บุคลากรสายผูส้อน
2. บุคลากรสายสนบัสนุน
3. นกัศึกษาทนัตแพทยช์ั้นปีท่ี  
4. ศิษยเ์ก่า
. ผูใ้ชบ้ณัฑิตทนัตแพทย ์ 

ภ�พที่ 1 เปรียบเทียบจำานวนผู้ตอบแบบสอบถามของผู้ป่วยที่รับบริการทันตกรรมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด

ระดับความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ต่อการดำาเนินงานของคณะฯ มีผู้ตอบแบบสอบถาม 

ให้ความคิดเห็น ดังตารางท่ี 2 ผลการศึกษาภาพรวม  

พบว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เห็นว่าคณะฯมีการดำาเนินงาน 

ที่ส่งเสริม อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ มีค่าเฉลี่ย = 4.08 ± 

0.84 (คะแนนเต็ม 5) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า

ด้านอัตลักษณ์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เห็นว่าคณะฯ  

มีการดำาเนินงานที่ส ่งเสริมอัตลักษณ์มีค ่าเฉลี่ย =  

4.03 ± 0.85 เมื่อจำาแนกเป็นรายข้อพบว่าส่วนใหญ่มี

ระดบัความคดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก และหวัข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่ 

ระดับความคิดเห็นสูงสุด คือ คณะฯ มีการจัดหลักสูตร 

เพื่อให ้นักศึกษาหรือบัณฑิตมีทักษะในการรักษา 

ทางทนัตกรรม และการส่งเสรมิสขุภาพช่องปากมค่ีาเฉลีย่  

= 4.25 ± 0.78 และหัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น 

ตำ่าสุด คือ คณะฯได้มีการจัดกิจกรรม หรือโครงการ 

นอกหลักสูตร ที่ส่งเสริมให้เกิดอัตลักษณ์ (เช่น กิจกรรม

ด้านวิชาการ ด้านบริการแก่สังคม ด้านจิตอาสา และ 

ด้านพุทธศาสนา เป็นต้น) มีค่าเฉลี่ย = 3.77 ± 0.95 

 แสดงดังตารางที่ 2
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ต�ร�งที่ 2 ระดบัความคดิเหน็ของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีตอ่การดำาเนนิงานของคณะทนัตแพทยศาสตรท์ีส่ง่เสรมิอตัลกัษณ ์

 (N = 212)

 ความคิดเห็นต่อการดำาเนินงานของคณะฯ ที่ส่งเสริมด้านอัตลักษณ์
ระดับความคิดเห็น

S.D.

1. คณะฯ มีการจัดหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาหรือบัณฑิต มีทักษะในการรักษาทาง

ทันตกรรม และการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

4.25 0.78

2. คณะฯมีการจัดหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาหรือบัณฑิต มีความ สามารถในการทำางาน

เป็นทีมร่วมกับทันตแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ 

4.03 0.82

3. คณะฯมีการจัดหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาหรือบัณฑิตมีความรับผิดชอบในการทำางาน 

และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

4.16 0.79

4. คณะฯมีการจัดหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษา หรือบัณฑิตสามารถให้คำา ปรึกษา ให้ความรู้

สุขภาพช่องปากแก่ประชาชนได้อย่างเป็นองค์รวม

4.12 0.86

5. คณะฯมีการจัดหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาหรือบัณฑิต มีความสามารถพื้นฐานในการวิจัย

ด้านสุขภาพช่องปาก

4.04 0.82

6. คณะฯมีการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และเน้นให้รู้จักหาคำาตอบ

ผ่านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ แก้ปัญหา และตัดสินใจด้วยตนเอง

3.85 0.91

7. คณะฯ ได้มีการจัดกิจกรรม หรือโครงการนอกหลักสูตรที่ส่งเสริม ให้เกิดอัตลักษณ์ (เช่น 

กิจกรรมด้านวิชาการ ด้านบริการแก่สังคม ด้านจิตอาสา และด้านพุทธศาสนา เป็นต้น)

3.77 0.95

ค่�เฉลี่ยด้�นอัตลักษณ์ 4.03 0.85

ค�่เฉลี่ยรวมด้�นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ 4.08 0.84

ตารางที่ 3 ด้านเอกลักษณ์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

พบว่า คณะฯ มีการดำาเนินงานท่ีส่งเสริมเอกลักษณ์

มีค ่าเฉลี่ย = 4.13 ± 0.83 เมื่อจำาแนกเป็นรายข้อ 

พบว่าส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  

และหัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นสูงสุด คือ 

คณะฯมีโรงพยาบาลทันตกรรม และศูนย์เชี่ยวชาญ 

ท า ง ทั น ต ก ร ร ม ชั้ น สู ง ที่ เ ป ็ น ที่ ย อ ม รั บ ใ น ภ า ค 

ตะวันออกเฉียงเหนือ และเป ็นที่พึ่ งด ้านสุขภาพ 

ช ่องปากแก ่ประชาชนมีค ่า เฉลี่ย  = 4.27± 0.85  

และหัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นตำ่าสุด คือ  

คณะฯมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งสายวิชาการ 

และสายสนับสนุนให้มีความเชี่ยวชาญ มีค ่าเฉลี่ย  

= 4.03±0.85 
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อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ ของคณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ต�ร�งที่ 3 ตารางความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อการดำาเนินงานของคณะฯที่ส่งเสริมเอกลักษณ์ (N = 212)

ความคิดเห็นต่อการดำาเนินงานของคณะฯ ที่ส่งเสริมด้านเอกลักษณ์
ระดับความคิดเห็น

S.D.

1. คณาจารย์ / ทันตแพทย์ของคณะฯที่มีความเชี่ยวชาญ และมีผลงานด้านวิชาการ

และวิจัย เป็นที่ประจักษ์

4.21 0.79

2. คณะฯส่งเสริมให้คณาจารย์ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเผยแพร่ในระดับชาติ และนานาชาติ

และนำาผลงานวิจัยมาใช้แก้ปัญหาสุขภาพช่องปาก

4.08 0.83

3. คณะฯเป็นแหล่งฝึกอบรมและบ่มเพาะความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของภูมิภาค 

(อาทิ เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ป.โท และ ป.เอก และหลักสูตรนานาชาติ)

4.15 0.85

4. คณะฯมีโรงพยาบาลทันตกรรม และศูนย์เชี่ยวชาญทางทันตกรรมชั้นสูงที่เป็นที่ยอมรับ

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นที่พึ่งด้านสุขภาพช่องปากแก่ประชาชน

4.27 0.85

5. คณะฯมีโครงการ/กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ที่ส่งเสริมสุขภาพช่องปากของประชาชน

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4.09 0.84

6. คณะฯมีการจัดกิจกรรมต่างๆ /โครงการบริการวิชาการ/โครงการ วิจัยมีความสอดคล้อง

และส่งเสริมให้เกิดเอกลักษณ์ดังกล่าว

4.05 0.81

7. คณะฯ มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน 

ให้มีความเชี่ยวชาญ

4.03 0.85

ค�่เฉลี่ยด้�นเอกลักษณ์ 4.13 0.83

ตารางที่ 4 แสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสีย (กลุ่มที่ 1-5) ต่อการดำาเนินงา ที่ส่งเสริมด้าน 

อตัลกัษณ ์ของ แตล่ะกลุม่ พบวา่ หวัขอ้ทีม่คีา่เฉลีย่สงูสดุ 

เห็นตรงกัน 2 กลุ่ม ได้แก่ 1. ศิษย์เก่าทันตแพทย์ และ  

2. ผู้ใช้บัณฑิตทันตแพทย์ พบว่า หัวข้อคณะฯ มีการ 

จัดหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาหรือบัณฑิต มีทักษะในการ

รักษาทางทันตกรรมและการส่งเสริมสุขภาพ ช่องปาก 

อยูใ่นระดบัมาก มคีา่เฉลีย่ = 4.40 ± 0.74 และ 4.08 ± 0.49 

ตามลำาดับ 
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ต�ร�งที่ 4 เปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อการดำาเนินงานที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ (N = 212) 

ความคิดเห็นต่อการดำาเนินงาน

ที่ส่งเสริมอัตลักษณ์

บุคลากร

สายผู้สอน

บุคลากร

สายสนับสนุน

นักศึกษา

ทันตแพทย์ 

ชั้นปีที่ 6

ศิษย์เก่า

ทันตแพทย์

ผู้ใช้บัณฑิต

S.D. S.D. S.D. S.D. S.D.

1. คณะฯมีการจัดหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษา

หรือบัณฑิต มีทักษะในการรักษาทาง

ทันตกรรม และการส่งเสริมสุขภาพ

ช่องปาก

4.25 0.77 4.16 0.88 4.18 0.89 4.40 0.74 4.08 0.49

2. คณะฯมีการจัดหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษา

หรือบัณฑิต มีความสามารถในการทำางาน

เป็นทีมร่วมกับทันตแพทย์ และบุคลากร

ทางการแพทย์ 

3.92 0.84 4.03 0.93 3.98 0.79 4.13 0.81 3.92 0.64

3. คณะฯมีการจัดหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษา

หรือบัณฑิตมีความรับผิดชอบในการทำางาน 

และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

3.86 0.96 4.22 0.71 4.16 0.82 4.29 0.71 4.00 0.58

4. คณะฯมีการจัดหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษา 

หรือบัณฑิตสามารถให้คำา ปรึกษา 

ให้ความรู้สุขภาพช่องปากแก่ประชาชน

ได้อย่างเป็นองค์รวม

3.89 0.85 4.09 0.93 4.20 0.79 4.22 0.93 3.92 0.64

5. คณะฯมีการจัดหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษา

หรือบัณฑิต มีความ สามารถพื้นฐาน

ในการวิจัยด้านสุขภาพช่องปาก

4.28 0.78 4.16 0.86 3.97 0.73 4.06 0.79 3.17 0.94

6. คณะฯมีการจัดการเรียนการสอนที่ยึด

ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และเน้นให้รู้จักหา

คำาตอบผ่านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 

สร้าง สรรค์ แก้ปัญหา และตัดสินใจ

ด้วยตนเอง

3.83 0.91 3.97 0.93 3.67 0.87 3.99 0.95 3.62 0.77

7. คณะฯ มีการจัดกิจกรรม หรือโครงการนอก

หลักสูตร ที่ส่งเสริมให้เกิดอัตลักษณ์ ( เช่น 

กิจกรรมด้านวิชาการ ด้านบริการแก่สังคม 

ด้านจิตอาสา และด้านพุทธศาสนา เป็นต้น)

3.53 0.94 4.12 1.02 3.79 0.91 3.88 0.87 3.08 0.86

ค่�เฉลี่ย 3.94 0.86 4.11 0.89 3.99 0.83 4.14 0.83 3.68 0.70
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อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ ของคณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตารางที่ 5 แสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสีย ต่อการดำาเนินงานที่ส่งเสริมด้านเอกลักษณ์ 

เป็น รายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เห็นตรงกัน 4 กลุ่ม ได้แก่  

1. บุคลากรสายผู้สอน 2. นักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 

3. ศิษย์เก่าทันตแพทย์ และ 4. ผู้ใช้บัณฑิต พบว่า หัวข้อ

คณะฯมีโรงพยาบาลทันตกรรม และศูนย์เชี่ยวชาญ 

ทางทันตกรรมช้ันสูงที่เป็นที่ยอมรับในภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ และเป็นที่พึ่งด้านสุขภาพช่องปากแก่

ประชาชน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย = 3.94  ± 1.15, = 

4.35 ± 0.73, = 4.51 ± 0.68 และ 3.92 ± 0.76 ตามลำาดับ

ต�ร�งที่ 5 เปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อการดำาเนินงานที่ส่งเสริมเอกลักษณ์ (N = 212)

ความคิดเห็นต่อการดำาเนินงาน

ที่ส่งเสริมเอกลักษณ์

บุคลากร

สายผู้สอน

บุคลากร

สายสนับสนุน

นักศึกษา

ทันตแพทย์ 

ชั้นปีที่ 6

ศิษย์เก่า

ทันตแพทย์

ผู้ใช้บัณฑิต

S.D. S.D. S.D. S.D. S.D.

1 คณาจารย์ /ทันตแพทย์ของคณะฯ

ที่มีความเชี่ยวชาญ และมีผลงาน

ด้านวิชาการและวิจัย เป็นที่ประจักษ์

3.89 0.71 4.19 0.90 4.24 0.74 4.44 0.76 3.69 0.75

2 คณะฯส่งเสริมให้คณาจารย์ตีพิมพ์

ผลงานวิจัยเผยแพร่ในระดับชาติ 

และนานาชาติและนำาผลงานวิจัยมาใช้

แก้ปัญหาสุขภาพช่องปาก

3.92 0.84 4.00 0.95 4.11 0.81 4.25 0.76 3.62 0.77

3 คณะฯเป็นแหล่งฝึกอบรมและบ่มเพาะ

ความเชี่ยว ชาญเฉพาะทางของภูมิภาค 

(อาทิ เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิต

ศึกษา ป.โท และ ป.เอก และหลักสูตร

นานาชาติ)

3.92 0.91 4.19 0.90 4.26 0.75 4.24 0.87 3.62 0.65

4 คณะฯมีโรงพยาบาลทันตกรรม และ

ศูนย์เชี่ยวชาญทางทันตกรรมชั้นสูงที่เป็น

ที่ยอมรับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

และเป็นที่พึ่งด้านสุขภาพช่องปาก

แก่ประชาชน

3.94 1.15 4.13 0.91 4.35 0.73 4.51 0.68 3.92 0.76

5 คณะฯ มีโครงการ/กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

ที่ส่งเสริมสุขภาพช่องปากของประชาชน

ใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3.81 0.92 4.19 0.74 4.16 0.85 4.24 0.82 3.54 0.52
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ต�ร�งที ่5 เปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของกลุม่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ตอ่การดำาเนนิงานทีส่ง่เสรมิเอกลกัษณ ์(N = 212) (ตอ่)

ความคิดเห็นต่อการดำาเนินงาน

ที่ส่งเสริมเอกลักษณ์

บุคลากร

สายผู้สอน

บุคลากร

สายสนับสนุน

นักศึกษา

ทันตแพทย์ 

ชั้นปีที่ 6

ศิษย์เก่า

ทันตแพทย์

ผู้ใช้บัณฑิต

S.D. S.D. S.D. S.D. S.D.

6 คณะฯมีการจัดกิจกรรมต่างๆ / โครงการ

บริการวิชาการ/ โครงการ วิจัยมีความ

สอดคล้องและส่งเสริมให้เกิดเอกลักษณ์

ดังกล่าว

3.86 0.83 3.97 0.78 4.06 0.87 4.27 0.71 3.46 0.66

7 คณะฯมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนให้มี

ความเชี่ยวชาญ

3.78 0.80 3.68 1.07 4.24 0.74 4.22 0.79 3.62 0.51

ค่�เฉลี่ย 3.88 0.88 4.05 0.89 4.24 0.74 4.31 0.77 3.64 0.66

ตารางที่  6  แสดงความคิดเห็นของผู้ป่วยที่  

รับบริการทันตกรรมในภาพรวม พบว่าคณะฯ มีการ

ดำาเนินงานที่ส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ มีค่าเฉลี่ย 

= 4.42 ± 0.65 (คะแนนเต็ม 5) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน

พบว่า

ด�้นอัตลกัษณ ์ผูป้ว่ยทีร่บับรกิารทนัตกรรม พบวา่ 

คณะฯ มีการดำาเนินงานท่ีส่งเสริมอัตลักษณ์มีค่าเฉลี่ย 

= 4.30 ± 0.73 เมื่อจำาแนกเป็นรายข้อพบว่าส่วนใหญ่ 

มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกข้อ และ

หัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นสูงสุดเท่ากัน 2 ข้อ  

ไดแ้ก ่1. นกัศกึษาทนัตแพทยท์ำาการรักษาทางทนัตกรรม 

ให้กับท่านและมีทักษะในการรักษาทางทันตกรรม  

2. นักศึกษาทันตแพทย์สามารถอธิบายอาการป่วยของ 

ผู้ป่วยได้อย่างละเอียดชัดเจนและให้คำาปรึกษาให้ความรู้ 

การส่งเสริมสุขภาพช่องปากได้ มีค่าเฉลี่ย = 4.28 ± 0.75 

เท่ากัน 

ด�้นเอกลกัษณ ์ผู้ป่วยท่ีรบับรกิารทันตกรรม พบวา่  

คณะฯ มีการดำาเนินงานที่ส่งเสริมเอกลักษณ์ มีค่าเฉลี่ย  

= 4.54 ± 0.57 เมื่อจำาแนกเป็นรายข้อพบว่าส่วนใหญ่มี

ระดบัความคดิเหน็อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุทกุขอ้และหวัขอ้

ที่มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นสูงสุด คือ ผลที่ได้จากการ

รักษาพยาบาลตรงตามความต้องการ (รักษาหายหรือ

อาการเจ็บป่วยดีขึ้น) และได้รับการรักษาที่คุ้มค่า/

ประโยชน์ มีค่าเฉลี่ย = 4.58 ± 0.57 
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อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ ของคณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ต�ร�งที่ 6 แสดงความคิดเห็นเของผู้ป่วยที่รับบริการทันตกรรม ต่อการดำาเนินงานของคณะฯที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ 

 และเอกลักษณ์ (N = 93)

 การดำาเนินงานของคณะฯ ที่ส่งเสริมด้านอัตลักษณ์และด้านเอกลักษณ์
ระดับความคิดเห็น

S.D.

1.  ก�รดำ�เนินง�นของคณะฯ ที่ส่งเสริมด�้นอัตลักษณ์

     1.1 นักศึกษาทันตแพทย์ทำาการรักษาทางทันตกรรมให้กับท่านและมีทักษะในการ

รักษาทางทันตกรรม

4.28 0.75

     1.2 นักศึกษาทันตแพทย์สามารถอธิบายอาการป่วยของผู้ป่วยได้อย่างละเอียดชัดเจน 

และให้คำาปรึกษาให้ความรู้การส่งเสริมสุขภาพช่องปากได้

4.28 0.75

     1.3 ท่านมีความพึงพอใจในภาพรวม ต่อการรักษาของนักศึกษาทันตแพทย์ในระดับใด 4.35 0.69

ค่�เฉลี่ยด้�นอัตลักษณ์ 4.30 0.73

 2.  ก�รดำ�เนินง�นของคณะฯ ที่ส่งเสริมด้�นเอกลักษณ์

      2.1 คณะฯมีโรงพยาบาลทันตกรรม บุคลากรทางการแพทย์ และศูนย์เชี่ยวชาญทาง

ทันตกรรมขั้นสูง เป็นที่ยอมรับใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นที่พึ่งด้าน

สุขภาพช่องปากแก่ประชาชน

4.47 0.62

      2.2 ผลที่ได้จากการรักษาพยาบาลตรงตามความต้องการ (รักษาหายหรืออาการเจ็บ

ป่วยดีขึ้น) และได้รับการรักษาที่คุ้มค่า/ประโยชน์

4.58 0.52

2.3 ความพึงพอใจโดยภาพรวมที่ได้รับจากผลการรักษาพยาบาล 

ณ โรงพยาบาลทันตกรรม

4.58 0.56

ค่�เฉลี่ยด้�นเอกลักษณ์ 4.54 0.57

ค่�เฉลี่ยด้�นอัตลักษณ์และด้�นเอกลักษณ์ 4.42 0.65 

5.1 สรุปผล 
 จากการศึกษา สรุปได้ว่าผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

พบว่า คณะฯมีการดำาเนินงานที่ส ่งเสริมอัตลักษณ์

และเอกลักษณ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ภาพรวมอยู่ใน 

ระดับสูง มีค่าเฉลี่ย = 4.08±0.84 จากคะแนนเต็ม 5  

เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านอัตลักษณ์ มีค่าเฉลี่ย = 

4.03 ± 0.85 และหัวข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น

สูงสุด คือ คณะฯมีการจัดหลักสูตร เพื่อให้นักศึกษาหรือ

บัณฑิตมีทักษะในการรักษาทางทันตกรรม และการ 

ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก มีค่าเฉลี่ย = 4.25 ± 0.78 และ

หัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นตำ่าสุด คือคณะฯ 

ได ้มีการจัดกิจกรรม หรือโครงการนอกหลักสูตร 

ที่ส่งเสริมให้เกิดอัตลักษณ์ (เช่น กิจกรรมด้านวิชาการ 

ด้านบริการแก่สังคม ด้านจิตอาสา และด้านพุทธศาสนา 

เป็นต้น) มีค่าเฉลี่ย = 3.77 ± 0.95  
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ด้านเอกลักษณ์ มีค่าเฉลี่ย = 4.13 ± 0.83 หัวข้อที่มี 

ค ่า เฉลี่ ยระดับความคิดเห็นสูงสุด คือ  คณะฯ มี 

โรงพยาบาลทันตกรรม และศูนย ์ เชี่ ยวชาญทาง 

ทันตกรรมชั้นสูงท่ีเป็นท่ียอมรับในภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ และเป็นท่ีพึ่งด้านสุขภาพ ช่องปากแก่

ประชาชน มีค่าเฉลี่ย = 4.27 ± 0.85 และหัวข้อที่ม ี

ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นตำ่าสุด คือ คณะฯ ได้มีการ 

จัดกิจกรรม หรือโครงการนอกหลักสูตรท่ีส่งเสริม 

ให้เกิดอัตลักษณ์ (เช่น กิจกรรมด้านวิชาการ ด้านบริการ 

แก่สังคม ด้านจิตอาสา และด้านพุทธศาสนา เป็นต้น)  

มีค่าเฉลี่ย = 3.77± 0.95 

อ ย ่ า ง ไ ร ก็ ต า ม ใ น ก า ร ศึ ก ษ า ค รั้ ง นี้  พ บ ว ่ า  

ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อการดำาเนินงาน 

ที่ส่งเสริมด้านอัตลักษณ์ ของแต่ละกลุ ่มเป็นรายข้อ 

มีค่าเฉลี่ยตำ่าสุด เห็นตรงกัน 3 กลุ่ม คือ 1. บุคลากร 

สายผู้สอน 2. ศิษย์เก่าทันตแพทย์ และ 3. ผู้ใช้บัณฑิต 

คือ หัวข้อคณะฯ มีการจัดกิจกรรม หรือโครงการ 

นอกหลักสูตร ที่ส ่ง เสริมให ้ เกิดอัตลักษณ์  ( เช ่น  

กิจกรรมด้านวิชาการ ด้านบริการแก่สังคม ด้านจิตอาสา  

และด้านพุทธศาสนา เป็นต้น) มีค ่าเฉลี่ย = 3.53  

± 0.94, = 3.88 ± 0.49 และ 3.08 ± 0.86 ตามลำาดับ  

และด้านเอกลักษณ์ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ต่อการดำาเนินงานที่ส่งเสริมด้านเอกลักษณ์ ของแต่ละ

กลุ่มเป็นรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยตำ่าสุด เห็นตรงกัน 3 กลุ่ม 

ได้แก่ 1. บุคลากรสายผู้สอน 2. บุคลากรสายสนับสนุน 

และ 3. ศิษย์เก่าทันตแพทย์ หัวข้อมีค่าเฉลี่ยตำ่าสุด คือ 

คณะฯมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้ังสายวิชาการและ

สายสนับสนุนให้มีความเชี่ยวชาญ มีค่าเฉลี่ย = 3.78 ± 

0.80, = 3.68 ± 1.07 และ 4.22± 0.79 ตามลำาดับ 

ในส่วนของผูป่้วยทีร่บับรกิารทนัตกรรม สรปุได้ว่า  

คณะฯ มกีารดำาเนินงานทีส่่งเสรมิอตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์ 

คณะทนัตแพทยศาสตร์ ภาพรวมอยูใ่นระดบัสงู มค่ีาเฉลีย่ 

= 4.42±0.65 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

ด้านอตัลกัษณ์ มค่ีาเฉลีย่ = 4.30 ± 0.73 และหวัข้อทีม่ ี

ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นสูงสุดเท่ากัน 2 ข้อ ได้แก ่

1. นกัศกึษาทนัตแพทย์ทำาการรกัษาทางทนัตกรรมให้กบั 

ท่านและมีทักษะในการรักษาทางทันตกรรม และ  

2. นักศึกษาทันตแพทย์สามารถอธิบายอาการป่วย 

ของผู ้ป่วยได้อย่างละเอียดชัดเจน และให้คำาปรึกษา 

ให้ความรู้การส่งเสริมสุขภาพช่องปากได้ มีค่าเฉลี่ย  

= 4.28 ± 0.75 เท่ากัน 

ด้านเอกลักษณ์ มีค่าเฉลี่ย = 4.54 ± 0.57 และ

หัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นสูงสุด คือ ผลที่ได ้

จากการรกัษา พยาบาลตรงตามความต้องการ (รกัษาหาย 

หรืออาการเจ็บป่วยดีขึ้น) และได้รับการรักษาที่คุ้มค่า 

/ประโยชน์ มีค่าเฉลี่ย = 4.58±0.52 

 สรุป ผลการศึกษาพบว่าผู ้ป ่วยที่รับบริการ 

ทันตกรรม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความเห็นด้วย 

ต่อการดำาเนินงานส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์  

ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

อยู่ในระดับสูง

5.2 อภิปร�ยผล

จากผลการประเมนิเฉล่ียในภาพรวมอยูใ่นระดับสงู  

นัน้ส่วนหนึง่เกดิจาก คณะฯ มกีารระดมความคดิเหน็ของ

บคุลากร และนกัศกึษาได้แสดงความคดิเหน็และกำาหนด

อัตลักษณ์และอัตลักษณ์ของคณะทันตแพทยศาสตร์

ร ่วมกัน หลังจากน้ัน คณะกรรมการประจำาคณะฯ 

ได้พิจารณาเพื่อกำาหนดเป็นนโยบายและกลยุทธ์ในการ

ดำาเนินงาน และได้ถ่ายทอด ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ 

อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ ไปยังบุคลากรคณะ นักศึกษา  

ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และผู้ป่วยที่รับบริการทันตกรรม 

โดยวธีิติดประกาศ เผยแพร่ใน website คณะฯ การประชุม  

การสัมมนาในกระบวนการจัดทำาแผนปฏิบัติราชการ

ประจำาปีในระดับคณะฯ หลังจากน้ันคณะฯ ได้จัดทำา

แผนปฏิบัติราชการประจำาปีและได้ถ่ายทอดประเด็น

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำาเร็จ

ของแต่ละด้าน มีการมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายต่าง ๆ 

หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ หัวหน้างาน/หัวหน้าหน่วย

ดำาเนินการตลอดจนมีการประชุมชี้แจงเป็นกลุ่มย่อย

แต่ละฝ่ายตามลำาดับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู ้เกี่ยวข้องได้

พฒันาโครงการ/กจิกรรมต่าง ๆ  เพือ่ขบัเคลือ่นดำาเนนิงาน

ให้สอดคล้องกบัอตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์ดงักล่าว เพือ่ให้ 

เกิดผลการดำาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำาหนด 
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อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ ของคณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

5.3 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ย และก�รนำ�

ผลก�รวิจัยไปใช้

1. ข้อมูลผลการศึกษาสามารถนำาไปสู่ข้อเสนอ

เชิงนโยบาย กำาหนดกลยุทธ์ในการส่งเสริมอัตลักษณ์

ของผู ้เรียน และกลยุทธ์การส่งเสริมเอกลักษณ์ของ 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้

บรรลุเป้าประสงค์หลักในการจัดตั้งเพื่อแก้ไขปัญหา 

การขาดแคลนทันตแพทย์ ตลอดจนให้บรกิารด้านสขุภาพ

อนามัยในโรคที่เกี่ยวกับช่องปากและฟันแก่ประชาชน 

ในภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ต่อไป 

2. ผลการศึกษาท่ีได ้ เป ็นแนวทางให ้คณะฯ  

พิจารณาปรับเพิ่มงบประมาณด้านการจัดกิจกรรม  

หรือโครงการนอกหลักสูตร ที่ส่ง เสริมให้เกิดอัตลักษณ์  

(เช ่น กิจกรรมด้านวิชาการ ด ้านบริการแก่สังคม  

ด้านจิตอาสา และด้านพุทธศาสนา เป็นต้น) และเพิ่ม 

งบประมาณด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ทั้งสาย

วชิาการ และสายสนบัสนนุให้มคีวามเชีย่วชาญมากยิง่ขึน้ 

ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของคณะฯ ต่อไป

5.4 ข้อเสนอแนะในก�รศึกษ�ครั้งต่อไป

ควรมกีารศกึษาปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อการดำาเนนิ

งานของคณะฯท่ีสอดคล้องและส่งเสริมอัตลักษณ์

และเอกลักษณ์ของคณะฯ และทบทวนปรับข้อคำาถาม 

ให้ชัดเจนมากขึ้น เช่น หัวข้อคำาถามแต่ละข้อไม่ควรมี

หลายประเด็นซ้อนกัน เป็นต้น
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บทคัดย่อ

งานวิจัยเชิงส�ารวจในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส�ารวจความต้องการและลักษณะกิจกรรมหารายได้พิเศษ 

ระหว่างเรียนท่ีเหมาะสมกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อน�าไปสู่ 

การก�าหนดรูปแบบและแนวทางในการส่งเสริมกิจกรรมการหารายได้พิเศษระหว่างเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา 

ในครั้งนี้  เป ็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) ช้ันปีที่  2-3  

ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคต้น ประจ�าปีการศึกษา 2556 จ�านวน 177 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าสูงสุด ต�่าสุด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ 

ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีต่อความต้องการรายได้ระหว่างเรียนของนักศึกษา ด้วยสถิติ Chi-square และ Fisher’s exact 

ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาร้อยละ 90.98 มีความต้องการให้คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมหารายได้

พิเศษระหว่างเรียน และเหตุผลที่นักศึกษาต้องการให้คณะฯ จัดกิจกรรมหารายได้พิเศษระหว่างเรียนมากที่สุด คือ  

สร้างรายได้ระหว่างเรยีน ร้อยละ 48.82 ส่วนประโยชน์ทีไ่ด้รบัจากการท�างานพเิศษในระหว่างเรยีน คอื การได้รบัความรู้  

ความเข้าใจในการท�างานร่วมกันในสังคมและมีระเบียบวินัยต่อตนเองและสังคม ร้อยละ 59.57 ลักษณะกิจกรรม 

หารายได้พเิศษระหว่างเรยีนทีน่กัศกึษาสนใจจะท�า คอื งานห้องสมดุ ร้อยละ 30.65 ส่วนช่วงเวลาทีต้่องการท�างานพเิศษ

ระหว่างเรียน คือ ช่วงปิดภาคเรียน ร้อยละ 40.59 ส่วนใหญ่ เสนอแนะต้องการจัดโครงการสร้างรายได้ให้กับนักศึกษา 

และพบว่า ปัจจัยด้านรายได้ของครอบครัว ค่าใช้จ่ายของนักศึกษา ความเพียงพอของการใช้เงิน และการกู้ยืมเงิน  

ไม่มีผลต่อความต้องการหารายได้พิเศษ 
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นักศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 สรปุ ความต้องการนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรขีองคณะสาธารณสขุศาสตร์ค่อนข้างสงู เพือ่หาประสบการณ์และ

เพิ่มพูนความรู้ และความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคม และพบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กับปัญหาด้านการเงินแต่อย่าง

ใด คณะสาธารณสุขศาสตร์ จึงควรพัฒนาแนวทางในการจัดกิจกรรมการหารายได้พิเศษให้กับนักศึกษาที่สอดคล้องกับ 

ความต้องการและความคาดหวังของนักศึกษา และเสริมการเรียนรู ้ในหมวดที่ 1, 4 และ 5 ของผลการเรียนรู ้

ที่หลักสูตรคาดหวัง

ค�ำส�ำคัญ : ความต้องการของนักศึกษา, กิจกรรมหารายได้พิเศษระหว่างเรียนคณะสาธารณสุขศาสตร์

Abstract

The purpose of this survey research is to survey needs and sort of activities for earning extra money during college 

that suit for undergraduate students, Faculty of Public Health, Khon Kaen University, to lead to set a precedent and a 

means to promote activities for earning extra money during college. The sample group is 177 undergraduate students 

(second-year student and third-year student), Bachelor of Science (Public Health) who registered in the first semester 

in 2013. The tools used in this survey are questionnaires, analyzed by using percentage, maximum score, minimum 

score, mean, standard deviation and factors relations analysis which effect to students’ needs of earning extra money, 

by Chi-square and Fisher’s exact statistics.

 The study shows that 90.98% of students require the Faculty to arrange activities for earning extra money 

during college, 48.82% said they want to earn more money while studying, 59.57% said the benefits from earning 

extra money during college is to attain knowledge and understanding in teamwork and have discipline to themselves 

and society. The most interesting part time job for students is library work (30.65%) when the semester ends (40.59%).

 Summarize from other aspects have been found that the most suggestions and requirements go to an or-

ganizing income structure while family income, student’s expenditure, money sufficiency, borrowing money; these 

factors have no result of needs for earning extra money.

 In conclusion, the needs of undergraduate students, Faculty of Public Health, Khon Kaen University is 

quite high to gain experience, attain knowledge and understanding of living in the society. It is also found that it is 

not related to money problem at all. Therefore, the Faculty should develop activities for earning extra money to meet 

the needs of students and also enhance learning in type 1,4 and 5 of expected learning outcomes.

Key words : Student needs, Activity earning extra money during college, Faculty of Public Health 
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1. บทน�ำ

 มหาวทิยาลยัขอนแก่น มนีโยบายการผลติบณัฑติ

ที่พึงประสงค์เป็นคนเก่ง ดีและมีสุข โดยมีเป้าหมาย

เป็นมหาวิทยาลัยด้านการวิจัย เป็นมหาวิทยาลัยที่มี 

สุขภาวะและจัดองค์กรที่ดี (1) โดยประเด็นยุทธศาสตร์

ด ้ านพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก ่น  

มุ ่งเน้นการสร้างสรรค์และพัฒนานักศึกษา ให้เป็น

ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าต่อสังคม มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  

มีความรู้และประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดี

และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถ

ด�ารงชวีติอยูใ่นสงัคมโลกได้อย่างมคีณุภาพ และคณุธรรม 

(2) นอกจากนี้แล้วยังได้ให้ความส�าคัญการพัฒนา

ศักยภาพและความต้องการของนักศึกษา เพื่อการใช้ชีวิต

ในระหว่างเรียนในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข เกิดการ

พัฒนาศักยภาพตนเองให้พร้อมที่จะส�าเร็จการศึกษาเป็น

บัณฑิตที่พึงประสงค์ (3) ดังจะเห็นได้จากที่มหาวิทยาลัย

มีการสนับสนุนโครงการจ้างงานนอกเวลาเรียน ทั้งนี้ 

เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ในการท�างาน 

และเป็นการสร้างรายได้และช่วยเหลือนักศึกษา ท�าให้

นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจท่ีมีรายได้เป็นของตนเอง 

ในระหว่างเรียน ซึ่งด�าเนินการโดยกองกิจการนักศึกษา 

รับสมัครนักศึกษาทุกคณะเข้าร่วมโครงการดังกล่าว  

ในปี 2555 กองกิจการนักศึกษาได้สรุปผลความพึงพอใจ

เกี่ยวกับโครงการจ้างงานนักศึกษาจากแบบสอบถาม  

พบว่า ร้อยละ 84.50 นกัศึกษามคีวามต้องการจดัโครงการ

จ้างงานนักศึกษา ในครั้งต่อไปมากที่สุด (4) 

ในส่วนของคณะสาธารณสุขศาสตร์ นักศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)  

ปีการศกึษา 2556 มจี�านวน 457 คน (5) ในจ�านวนดงักล่าว 

ได้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เป็น

ผู้กู้รายใหม่ จ�านวน 18 รายหรือคิดเป็นร้อยละ 13.95  

ผู้กู้ต่อเนื่องจากสถาบันอ่ืน จ�านวน 21 รายหรือ คิดเป็น

ร้อยละ 16.28 และผู้กู้ต่อเนื่องของมหาวิทยาลัย จ�านวน 

129 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 28.23 (6) ซึ่งนักศึกษา 

ทั้งที่กู ้ยืมและไม่ได้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ส่วนใหญ่ยังคง 

ต้องพ่ึงพาผู้ปกครองเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตลอด

ระยะเวลาทีศ่กึษาในมหาวทิยาลยั โดยอาจจะยงัไม่เพยีงพอ 

ในการใช้จ่ายส่วนตัวในการด�าเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย 

แต่หากคณะฯ สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการหา 

รายได้พิเศษระหว่างเรียนแก่นักศึกษา นอกจากจะเป็น 

การช่วยเหลือแบ่งเบาภาระจากผู้ปกครองแล้ว ยังท�าให้

นักศึกษารู ้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ส่งเสริม 

ค่านิยมในการท�างาน และยังรวมถึงกลุ ่มนักศึกษา 

ที่ไม่เพียงต้องการหารายได้พิเศษเท่าน้ัน แต่ยังประสงค์

ที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเอง ในการท�างานพิเศษ 

ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่นักศึกษาก�าลังศึกษา และยัง 

เป็นการเสริมสร้างอัตลักษณ์นักศึกษาตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ได้

ก�าหนดเป็นตัวชี้วัดเพิ่มเติมอัตลักษณ์นักศึกษาตาม

มหาวิทยาลัย คือ “พร้อมท�างาน (Ready to Work) ได้แก่ 

1) มีประสบการณ์พร้อมท�างานในวิชาชีพ 2) พร้อมต่อ

การเปลี่ยนแปลง 3) เรียนรู้ตลอดชีวิต” (7) ซึ่งจะท�าให้

นักศึกษาสามารถใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข 

ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาความต้องการ

และลักษณะกิจกรรมหารายได้พิเศษระหว่างเรียนที่

นักศึกษาสนใจ เพื่อน�าผลการศึกษาที่ได้มาก�าหนด 

รูปแบบในการส่งเสริมกิจกรรมการหารายได้พิเศษ

ระหว่างเรยีนทีก่่อประโยชน์ต่อนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรี  

คณะสาธารณสุขศาสตร ์ทั้งคุณลักษณะและความ 

รับผิดชอบในการพึ่งตนเองและเพื่อน�าเสนอผู้บริหาร

คณะสาธารณสุขศาสตร์ในการวางแผนการพัฒนา

กิจกรรมหารายได้พิเศษระหว่างเรียนแก่นักศึกษาต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

1. เพือ่ศกึษาความตอ้งการและลกัษณะกจิกรรม

หารายได้พิเศษระหว่างเรียนที่เหมาะสมกับนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น 

2.  เพื่อศึกษาปัจจัยความสัมพันธ์และความ

ต้องการหารายได้ระหว่างเรียนของนักศึกษา
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นักศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

3.  เพื่อก�าหนดรูปแบบและโครงการ/กิจกรรม 

ในการส่งเสริมกิจกรรมการหารายได้พิเศษระหว่างเรียน

ท่ี เ ห ม า ะ ส ม กั บ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี   

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ผลที่จะได้รับ 

1. ผูบ้รหิารคณะสาธารณสขุศาสตร ์ไดท้ราบผล 

ศึกษาความต้องการและลักษณะกิจกรรมหารายได้พิเศษ

ที่เหมาะสมขณะเรียนของนักศึกษา

 2. ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ทราบ

ปัจจัยความสัมพันธ์และความต้องการหารายได้ระหว่าง

เรียนของนักศึกษา 

 3. ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ทราบ 

รูปแบบและโครงการ/กิจกรรมที่ เหมาะสมต่อการ 

ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมหารายได้พิเศษส�าหรับนักศึกษา 

สมมติฐำนกำรวิจัย

 1) รายไดข้องครอบครวัมผีลตอ่ความตอ้งการหา

รายได้พิเศษระหว่างเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 2) ค่าใช้จ่ายของนักศึกษามีผลต่อความต้องการ

หารายไดพ้เิศษระหวา่งเรยีนของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 3) ความเพียงพอของการใช้เงินมีผลต่อความ

ต้องการหารายได้พิเศษระหว่างเรียนของนักศึกษา

3. วิธีกำรด�ำเนินงำน

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบส�ารวจ (Survey 

Study) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม 

ซึง่จะแบง่ออกเปน็ 3 สว่น คอื สว่นที ่1 แบบลกัษณะทัว่ไป 

ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ชั้นปี สาขาวิชา 

อาชีพผู้ปกครอง ค่าใช้จ่ายตัวเฉลี่ยต่อเดือนของนักศึกษา 

และการกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นต้น 

ส่วนที่ 2 ความต้องการลักษณะกิจกรรมหารายได้พิเศษ

ระหว่างเรียน มีข้อค�าถาม 5 ข้อ ประกอบด้วย สถานที่

ตอ้งการท�างาน ชว่งเวลาทีต่อ้งการท�างาน และประโยชน์

ที่คิดว่าจะได้จากกิจกรรมหารายได้พิเศษของนักศึกษา 

รวมทั้ง ข้อเสนอแนะและความต้องการอ่ืน ๆ ส่วนท่ี 3 

ข้อเสนอแนะและความต้องการอื่นๆ ของนักศึกษาที่

ต้องการให้คณะจัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในด้าน 

รายได้ ทั้งนี้  แบบสอบถาม ได้ผ่านการตรวจสอบ 

เครื่องมือจากผู้เช่ียวชาญ รวม 3 ท่าน ประชากรเป็น

นักศึกษา ชั้นปีที่ 2-3 ทั้งหมดรวม 177 คน (8) ซึ่งก�าหนด

ค่าคะแนนความคิดเห็นเป็น 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท

(Likert) (9) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

โดยท�าหนังสือขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม 

จากนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย มีผู้ช่วยนักวิจัยและนักศึกษา 

ช่วยงานเก็บรวบรวมแบบสอบถาม

กำรวิเครำะห์ข้อมูล

การประมวลผลข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการเก็บ

รวบรวม ท�าการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลโดย

โปรแกรม Stata วิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย  

ใช้ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ค่าสูงสุด ต�่าสุด ค่าเฉลี่ย  

(Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  

Diviation) 

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ ที่มีต่อ

ความต้องการรายได้ระหว่างเรยีนของนกัศกึษา ด้วยสถติิ 

Chi-square และ Fisher’s exact 

ผลกำรวิจัย

1. ผลกำรศึกษำควำมต้องกำรและลักษณะ

กิจกรรมหำรำยได้พิเศษระหว่ำงเรียนของนักศึกษำ

จากการเกบ็รวมรวมข้อมลูจากนกัศกึษาจ�านวน 

177 คน สามารถเก็บข้อมูลได้เพียง 127 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 71.75 เนื่องจากนักศึกษาช้ันปี 2 มีเรียนรายวิชา

ต่างคณะเป็นส่วนใหญ่ จึงไม่สามารถเก็บข้อมูลจาก

นักศึกษาจ�านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 28.25 ปรากฏ

ลักษณะทั่วไป ดังนี้

1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม

ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีจ�านวน  

93 คน คดิเปน็รอ้ยละ 73.23 และเพศชายมจี�านวน 34 คน 

คิดเป็นร้อยละ 26.77 อายุของตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ  

20 ปี คิดเป็นร้อยละ 49.61 และส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ใน 

ชั้นปี 3 โดยมีหลักสูตรส่วนใหญ่เป็นสาขาวิชาเอกคู่ฯ  

คิดเป็นร้อยละ 41.73 ด้านอาชีพของบิดา/มารดา  
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ผู้ปกครองของตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับ

ราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 40.94 ส�าหรับรายได้

ตอ่เดอืนของบิดา/มารดา ผูป้กครองของตวัอยา่งสว่นใหญ่

มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 

40.16 ส่วนค่าใช้จ่ายส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือนของตัวอย่าง

ส่วนใหญ่ อยู่ระหว่างช่วง 5,001-10,000 บาท คิดเป็น 

ร้อยละ 58.40 ทั้งนี้  รายได้ท่ีได้รับจากบิดา/มารดา  

ผู้ปกครอง ตัวอย่างใหญ่ได้รับเพียงพอเป็นบางครั้ง  

คิดเป็นร้อยละ 70.87 ส�าหรับการกู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืม 

เพือ่การศกึษา ตัวอยา่งสว่นใหญ่ไมไ่ดกู้ย้มื คดิเปน็รอ้ยละ 

57.48 ส่วนตัวอย่างที่กู้ยืมนั้น คิดเป็นร้อยละ 42.52  

ส่วนใหญ่กู้ยืมอยู่ในช่วง 50,000 – 60,000 บาท คิดเป็น

ร้อยละ 46.94 และในด้านความต้องการหารายได้ 

ระหว่างเรียน ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความต้องการ คิดเป็น

ร้อยละ 82.54 โดยมีวัตถุประสงค์ในการท�างานคือ 

ต้องการมีรายได้ คิดเป็นร้อยละ 54.02 และต้องการหา

ประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 49.98 ดังรายละเอียด 

ในตารางที่ 1

ตำรำงที่ 1 ลักษณะทั่วไปของนักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง (n=127)

ที่ ข้อมูล จ�านวน(n=127) ร้อยละ

1. เพศ

- ชาย 34 26.77

- หญิง 93 73.23

2. อายุ

- 19 19 14.96

- 20 64 49.61

- 21 44 34.65

- 22 1 0.79

3. ชั้นปี

- ปี 2 59 46.46

- ปี 3 68 53.54

4. หลักสูตร 29 22.84

- วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 45 35.43

- อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 53 41.73

- เอกคู่ฯ

5. อาชีพของบิดามารดา

- รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 52 40.94

- ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว 24 18.90

- เกษตรกรรม 31 24.41

- ท�างานโรงงาน 6 4.72

- รับจ้าง 11 8.66

- พนักงานบริษัท 1 0.79
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นักศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ตำรำงที่ 1 ลักษณะทั่วไปของนักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง (n=127) (ต่อ)

ที่ ข้อมูล จ�านวน(n=127) ร้อยละ

- ลูกจ้างประจ�า 1 0.79

- ไม่มีอาชีพ 1 0.79

6. รายได้ต่อดือนของผู้ปกครอง

- ต�่ากว่า 5,000 บาท 6 4.72

- 5,001 – 10,000 29 22.83

- 10,001 – 15,000 24 18.90

- 15,001 – 20,000 17 13.39

- มากกว่า 20,000 51 40.16

7. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

- 2,500 – 5,000 39 31.20

- 5,001 – 10,000 73 58.40

- มากกว่า 10,000 13 10.40

ค่าเฉลี่ย 6,070.4 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2,480.863

ต�่าสุด 2,500 และ สูงสุด 15,000

8. รายได้ที่นักศึกษาได้รับพอเพียงหรือไม่

- ไม่เพียงพอ 18 14.17

- เพียงพอเป็นบางครั้ง 57 44.88

- เพียงพอเป็นส่วนใหญ่ 33 25.98

- เพียงพอ 19 14.96

9. การกู้ยืมเงิน

- ไม่ได้กู้ 73 57.48

- กู้ยืม 54 42.52

ค่าเฉลี่ย 39,344.9 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 12,444.13

ต�่าสุด 12,000 และ สูงสุด 60,000

10. ความต้องการหารายได้ระหว่างเรียน

- ไม่ต้องการ 22 17.46

- ต้องการ 104 82.54

   วัตถุประสงค์ในการท�างาน

    - ต้องการมีรายได้ คิดเป็น ร้อยละ 54.02

    - หาประสบการณ์ คิดเป็น ร้อยละ 45.98
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1.2 ลักษณะกิจกรรมที่นักศึกษำสนใจจะท�ำ 

และช่วงเวลำที่ต้องกำรท�ำเพื่อหำรำยได้พิเศษ

ลกัษณะกจิกรรมหารายไดพ้เิศษทีน่กัศกึษา 

สนใจจะท�าและช่วงเวลาที่ต้องการเพื่อหารายได้พิเศษ  

พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความสนใจมากท่ีสุด คือ  

งานห้องสมุด จ�านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 30.65  

รองลงมา คอื งานธรุการส�านักงาน จ�านวน 44 คน คดิเปน็

ร้อยละ 22.11 และงานด้านคอมพิวเตอร์ จ�านวน 40 คน 

คิดเป็นร้อยละ 20.10 ส่วนช่วงเวลาที่ต้องการท�านั้น 

ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความต้องการในช่วงปิดภาคเรียน 

มากที่สุด จ�านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 40.59 รองลงมา

คอื ท�างานในวนัหยดุเสาร-์อาทติย ์จ�านวน 65 คน คดิเปน็

ร้อยละ 38.24 และท�าในช่วงเปิดภาคเรียน จ�านวน 24 คน 

โดยท�างานในช่วงเวลา 16.30 น.เปน็ต้นไป จ�านวน 15 คน 

คิดเป็นร้อยละ 11.81 ดังรายละเอียดในตารางที่ 2 

ตำรำงที่ 2 ลักษณะกิจกรรมหารายได้พิเศษที่นักศึกษาสนใจจะท�าและช่วงเวลาที่ต้องการท�าเพื่อหารายได้พิเศษ 

ที่ ข้อมูล จ�านวน (N=127) ร้อยละ

1. ลักษณะงานที่สนใจ

- งานห้องสมุด 61 30.65

- ธุรการส�านักงาน 44 22.11

- คอมพิวเตอร์ 40 20.10

- ผู้ช่วยวิจัย 25 12.56

- สอนพิเศษ 24 12.06

- ร้านอาหาร 4 2.01

- ค้าขาย 1 0.50

2. ช่วงเวลาที่ต้องการท�างาน

- เปิดภาคเรียน 24 14.12

 เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป 15 11.81

 ในเวลาราชการ 1 0.79

-  ปิดภาคเรียน 69 40.59

-  เต็มวัน 3 1.76

-  วันหยุด เสาร์-อาทิตย์ 65 38.24

-  อื่นๆ ได้แก่ 3 1.76

  ช่วงเวลาว่างจากการเรียน หรือท�ากิจกรรม

  ช่วงเวลา หลังเลิกเรียนตอนเย็น
6

3

4.27

2.36

1.3 ควำมต้องกำรของนักศึกษำในกำรให้ 

คณะสำธำรณสุขศำสตร์ จัดกิจกรรมหำรำยได้พิเศษ

ระหว่ำงเรียนและเหตุผลที่นักศึกษำต้องกำรให้คณะฯ  

จัดกิจกรรมหำรำยได้พิเศษระหว่ำงเรียน

ความตอ้งการของนกัศกึษาในการใหค้ณะ

สาธารณสุขศาสตร์  จัดกิจกรรมหารายได้พิ เศษ  

ระหว่างเรียนและเหตุผลที่นักศึกษาต้องการให้คณะฯ  

จัดกิจกรรมหารายได้พิเศษระหว่างเรียน ความต้องการ

ของนักศึกษาในการให้คณะสาธารณสุขศาสตร์   

จัดกิจกรรมหารายได้พิเศษระหว่างเรียน 

พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความต้องการมากที่สุด 

จ�านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 90.98 และเหตุผลที่
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นักศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

นักศึกษาต้องการให้คณะฯ จัดกิจกรรมหารายได้พิเศษ

ระหว่างเรียน มากที่สุด คือ สร้างรายได้ระหว่างเรียน

จ�านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 48.82 รองลงมา คือ เพื่อ

สรา้งประสบการณก์ารท�างานแกน่กัศกึษา จ�านวน 16 คน 

คิดเป็นร้อยละ 12.60 และเป็นการแบ่งเบาภาระของ

ครอบครัว จ�านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 9.45

ดังรายละเอียดในตารางที่ 3

ตำรำงที่ 3 ความต้องการของนักศึกษาในการให้คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมหารายได้พิเศษ

 ระหว่างเรียน และเหตุผลที่นักศึกษาต้องการให้คณะฯ จัดกิจกรรมหารายได้พิเศษระหว่างเรียน

ที่ ข้อมูล จ�านวน 

(N=127)

 ร้อยละ

1. ความต้องการของนักศึกษา ในการให้คณะจัดกิจกรรมหารายได้ระหว่างเรียน

- ไม่ต้องการ 11 9.02

- ต้องการ  111 90.98

2. เหตุผลที่นักศึกษาต้องการให้คณะจัดกิจกรรมหารายได้ระหว่างเรียน 

- สร้างรายได้ระหว่างเรียนให้นักศึกษา 62  48.82

- สร้างประสบการณ์การท�างานแก่นักศึกษา 16  12.60

- แบ่งเบาภาระของครอบครัว 12  9.45

- จะได้ไม่ต้องหางานพิเศษเอง 4  3.15

- เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 4  3.15

- เพิ่มโอกาสในการหางานแก่นักศึกษา 4  3.15

- เป็นการให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 2  1.57

- งานที่คณะจัดหาให้เป็นที่น่าเชื่อถือ 1  0.79

- เพื่อที่จะทราบข่าวได้เร็วขึ้น 1  0.79

1.4 ข้อคิดเห็นอื่น ๆ ในกำรท�ำงำนเพื่อหำ 

รำยได้พิเศษระหว่ำงเรียน

ข้อคิดเห็นอ่ืน ๆ ในการท�างานเพื่อ 

หารายได้พิเศษระหว่างเรียน พบว่า ตัวอย่างได้ให้ 

ข้อเสนอแนะและความต้องการอื่น ๆ มากที่สุด คือ  

จัดโครงการสร้างรายได้ให้กับนักศึกษา จ�านวน 7 คน  

รองลงมา คอื การประชาสมัพนัธเ์กีย่วกบักจิกรรมการหา

รายได้พิเศษ จ�านวน 5 คน และการจัดหางานที่มีความ

หลากหลายให้นักศึกษา จ�านวน 2 คน ดังรายละเอียด 

ในตารางที่ 4

ตำรำงที่ 4 ข้อเสนอแนะความต้องการอื่นๆ ของนักศึกษาที่ต้องการให้คณะจัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาด้านรายได้ 

ที่ ข้อเสนอแนะและควำมต้องกำรอื่น ๆ จ�ำนวน

1. จัดโครงการสร้างรายได้ให้นักศึกษา 7

2. การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมการหารายได้ 5

3. จัดหางานที่มีความหลากหลายให้นักศึกษา 3

4. รับนักศึกษาท�างานเพิ่มมากขึ้น 1
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ตำรำงที ่4 ขอ้เสนอแนะความตอ้งการอืน่ๆ ของนกัศกึษาทีต่อ้งการใหค้ณะจดัขึน้เพือ่ชว่ยเหลอืนกัศกึษาดา้นรายได ้(ตอ่)

ที่ ข้อเสนอแนะและควำมต้องกำรอื่น ๆ จ�ำนวน

5. มีการคัดเลือกนักศึกษาที่มาท�างานให้มีความเหมาะสม 1

6. ให้โครงการช่วยเหลือนักศึกษามีหลากหลาย 1

2. ควำมสัมพันธ์ของปัจจัยควำมสัมพันธ์และ

ควำมต้องกำรหำรำยได้ระหว่ำงเรียนของนักศึกษำ 

 ความสัมพันธ์และความต้องการหารายได้

ระหว่างเรียนของนักศึกษา มีดังนี้

1. รายได้ของครอบครัว

2. ค่าใช้จ่ายของนักศึกษา

3. ความเพียงพอของการใช้เงิน

4. การกู้ยืมเงิน

จากการวเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องปจัจยัตา่ง ๆ   

ที่มีต่อความต้องการรายได้ระหว่างเรียนของนักศึกษา 

ด้วยสถิติ Chi-square และ Fisher’s exact พบว่า

- ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่าง รายได้ของ

ครอบครวันกัศกึษา ตอ่ความตอ้งการรายไดร้ะหวา่งเรยีน

ของนักศึกษา(P-value =0.920)

- ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่าง ค่าใช้จ่ายของ

นักศึกษา ต่อความต้องการรายได้ระหว่างเรียนของ

นักศึกษา (P-value =0.266)

- ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่าง ความเพียงพอ 

ในการใช้เงินของนักศึกษา ต่อความต้องการรายได้

ระหว่างเรียนของนักศึกษา (P-value =1.000)

- ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่าง การกู้ยืมเงิน 

ของนักศึกษา ต่อความต้องการรายได้ระหว่างเรียน 

ของนักศึกษา (P-value =0.940) ดังรายละเอียด 

ในตารางที่ 5

ตำรำงที่ 5 ความสัมพันธ์และความต้องการหารายได้ระหว่างเรียนของนักศึกษาในด้านต่างๆ 

ที่ ปัจจัย ต้องการรายพิเศษ ไม่ต้องการรายได้พิเศษ p-value

n (%) n (%)

1. รายได้ของครอบครัว

- ต�่ากว่า 5000 บาท 6(5.77%) 0(0%) 0.920 *2

- 5001 – 10000 24(23.08%) 5(22.73%)

- 10001 – 15000 19(18.27%) 5(22.73%)

- 15001 – 20000 13(12.50%) 3(13.64%)

- มากกว่า 20000 42(40.38%) 9(40.91%)

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

- 2,500 – 5,000 34(33.33%) 5(22.73%) 0.266*1

- 5,000 – 10,000 60(58.82%) 13(59.09%)

- มากกว่า 10,000 8(7.84%) 4(18.18%)
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นักศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ตำรำงที่ 5 ความสัมพันธ์และความต้องการหารายได้ระหว่างเรียนของนักศึกษาในด้านต่างๆ (ต่อ) 

ที่ ปัจจัย ต้องการรายพิเศษ ไม่ต้องการรายได้พิเศษ p-value

n (%) n (%)

3. ความเพียงพอของการใช้เงิน

- ไม่เพียงพอ 15(14.42%) 3(13.64%) 1.000 *2

- เพียงพอเป็นบางครั้ง 74(71.15%) 16(72.73%)

- เพียงพอ 15(14.42%) 3(13.64%)

4. การกู้ยืมเงิน

- ไม่ได้กู้ 60(57.69%) 13(59.09%) 0.904*1

- กู้ยืม 44(42.31%) 9(40.91%)

*1 p-value จากการวิเคราะห์ด้วยสถิติ Chi-square test  

*2 p-value จากการวิเคราะห์ด้วยสถิติ Fisher’s exact

3. รูปแบบและโครงกำร/กิจกรรมในกำรส่งเสริม

กิจกรรมหำรำยได้พิเศษระหว่ำงเรียนที่เหมำะสม (10)

 1) ลักษณะงานที่จ้าง ควรพิจารณาตามความ

เหมาะสม ดังนี้

1.1) เปน็งานทีน่กัศกึษาเกดิความรู ้ทกัษะ 

ประสบการณ์ เสริมการเรียนการสอน และสามารถใช้

เป็นแนวทางในการประกอบการท�างานในอนาคตได้  

เกิดเจตคติที่ดีต่อการท�างาน เกิดการปลูกฝังเกี่ยวกับ

คุณธรรมความรู้ เพื่อการด�าเนินชีวิต

1.2) เป็นงานที่เกิดการพัฒนาส่งเสริม 

และช่วยเหลือหน่วยงาน สังคมชุมชน และมีความ

ปลอดภัยส�าหรับนักศึกษา 

2) กิจกรรมสนับสนุนการท�างาน ควรเป็น

กิจกรรมเสริมความรู้  ทักษะ ประสบการณ์ และ 

ความบันเทิง ได้แก่ 

2.1) การออกบูธรับสมัครงานภาครัฐและ

เอกชน 

2.2) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการท�างาน

2.3) การจัดแสดงนิทรรศการความรู้  

การท�างาน

2.4) การแสดงบนเวททีีเ่ปน็ความสามารถ

เฉพาะตัว และมีรายได้ระหว่างเรียน

 3) สิ่งที่ควรพิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ 

จ้างงานนักศึกษา (11)

3.1) งานที่ท�าต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อ 

การเรียน เพราะถ้าหากขาดเรียนเพื่อมาท�างานพิเศษ 

จะมีผลกระทบต่อการเวลาเข้าเรียน

3.2)  เปน็การท�างานพเิศษเพือ่วตัถปุระสงค ์

ในการหารายไดม้าชว่ยเสรมิคา่ใชจ้า่ยทางการศกึษา หรอื

ค่าใช้จ่ายที่จ�าเป็นอื่น ๆ ในระหว่างศึกษา

 3.3)  งานทีท่�าตอ้งไมเ่ปน็งานทีผ่ดิกฎหมาย 

หรือศีลธรรม ประเพณีที่ดีงาม

 3.4) จ� านวนช่ัวโมงที่สามารถท� า ได้  

ก�าหนดไว้ไม่เกิน 28 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

 นอกจากนี้ ต้องไม่อนุญาตให้นักศึกษา

ท�างานพเิศษในสถานบนัเทงิ เชน่ ไนตค์ลบั บอ่นการพนนั 

แม้จะท�างานประเภทท�าความสะอาดหรือล้างจานก็ตาม

4. สรุปและอภิปรำยผล

จากการศึกษาความต้องการและลักษณะกิจกรรม

หารายได้พิเศษขณะเรียนที่เหมาะสมกับนักศึกษา ระดับ

ปรญิญาตร ีคณะสาธารณสขุศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น  

พบว่า 
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ความต ้องการของนักศึกษาในการให ้คณะ

สาธารณสุขศาสตร ์  จัดกิจกรรมหารายได ้พิ เศษ 

ระหว่างเรียน พบว่า มีความต้องการมากท่ีสุด และ

เหตุผลที่นักศึกษาต้องการให้คณะฯ จัดกิจกรรมหาราย

ได้พิเศษระหว่างเรียน มากที่สุด 3 อันดับ คือ สร้างรายได้ 

ระหว่างเรียน รองลงมา คือ เพื่อสร้างประสบการณ  ์

การท�างานแก่นักศึกษา และเป็นการแบ่งเบาภาระ 

ของครอบครัว ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง

ศึกษาธิการที่จัดให้มีโครงการส่งเสริมและสนับสนุน 

การมีงานท�าของนักเรียน ให้มีรายได้ระหว่างเรียน  

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2553 โดยส่งเสริม 

ให้นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  

ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีการพัฒนาทักษะ 

ด้านอาชีพ และประสบการณ์ท่ีส่งผลต่อความย่ังยืน 

ในอนาคต นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน เป็นการ 

ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง อีกทั้งยัง

เป็นการเปลี่ยนแปลงค่านิยมในการท�างานที่พึงประสงค์

และพฤติกรรมที่สร้างสรรค์ให้นักเรียน นักศึกษา และ

สอดคล้องกบันโยบายของมหาวทิยาลยัขอนแก่น (2555) 

(2) ซึ่งสนับสนุนให้มีโครงการจ้างงานนอกเวลาเรียน 

แก่นกัศกึษา ตามประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่3 : ด้านการพฒันา

นักศึกษา ที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์และพัฒนานักศึกษา  

ให้เป็นทรพัยากรมนษุย์ทีม่คีณุค่าต่อสงัคม มคีณุภาพชวีติ

ที่ดี มีความรู้และประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดความเข้าใจ 

อันดีและรู ้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม และ

สามารถด�ารงชีวิตอยู ่ในสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพ 

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้าง

ประสบการณ์ในการท�างาน และเป็นการสร้างรายได้ให้

กบันกัศกึษาทกุคณะ ด�าเนินงานโดยกองกจิการนกัศกึษา 

โดยจะรับสมัครนักศึกษาทุกคณะเข้าร่วมโครงการใน

ช่วงปิดภาคเรียน ซึ่งผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจ

ของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า นักศึกษามีความ

ต้องการให้มีการจัดโครงการในครั้งต่อไปมากที่สุด  

โดยคณะที่มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการมากท่ีสุด คือ  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มากท่ีสุด จ�านวน  

25 คน คิดเป็นร้อยละ 22.7 รองลงมาคือ คณะวิทยาการ

จัดการ จ�านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 2.9 และน้อยที่สุด 

คือ คณะเทคโนโลยี  คณะเทคนิคการแพทย์  และ 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จ�านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 

0.9 (4)

จากการหาความสัมพันธ์และความต้องการหา

รายได้พิเศษระหว่างเรียนของนักศึกษา ได้แก่ 1) รายได ้

ของครอบครวั 2) ค่าใช้จ่ายของนกัศกึษา 3) ความเพยีงพอ 

การใช้เงนิของนกัศกึษา และ 4) การกูย้มืเงนิของนกัศกึษา 

ด้วยการวิเคราะห์สถิติ Chi-square และ Fisher’s exact 

ปรากฏว่าทั้ง 4 ปัจจัยไม่มีผลต่อความต้องการหารายได้

ระหว่างเรียนของนักศึกษา ทั้งนี้ จากการศึกษาแนวคิด

ของ วฒุ ิด้านกติติคณุ กล่าวว่าการแข่งขนัในตลาดแรงงาน 

ในสภาวะปัจจุบันซึ่งมีค ่อนข้างสูง ความต้องการ

บัณฑิตย ่อมเปลี่ยนแปลงไปด้วย โดยหากมีทักษะ 

ในการจัดการ การรู้จักพัฒนาตนเอง การรู้จักแก้ปัญหา  

การมีมนุษยสัมพันธ์ ระเบียบวินัย ความมีภาวะผู้น�า  

และทักษะทางอาชีพ ก็จะเป็นที่ต้องการของนายจ้าง  

โดยเฉพาะทักษะในการพัฒนาตนเองซ่ึงเป็นส่ิงที่ส�าคัญ

ไม่ต่างไปจากทกัษะด้านวชิาการ ก่อนการส�าเรจ็การศกึษา 

ควรต้องหาโอกาสฝึกเรียนรู้ที่จะท�างานจริงก่อนที่จะ 

เข้าสู่อาชีพจริง และก�าหนดคุณสมบัติของบัณฑิตไว้ คือ 

1) การมีความรู้ในวิชาชีพตนเอง รู้จักองค์กรที่ตนเอง 

จะต้องร่วมงาน ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ มีการ

พัฒนาตนเองเสมอ 2) การสู้งานหนัก เป็นผู้ที่มีความคิด 

ในทางบวกทั้งในงานและปัญหาของงาน 3) รักองค์กร 

มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและหน่วยงาน มีความสามารถ

ท�างานร่วมกับผู้อื่นเป็นทีม ยอมรับความเปลี่ยนแปลง 

ใจกว้าง รู ้จักมองและคิดส่ิงใหม่ๆ เสมอ (12)  คณะ 

พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ได้ก�าหนดคณุลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงค์และมคีณุภาพ 

ต้องมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะ 

ทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงเทคโนโลยี

สารสนเทศในยุคโลกาภิวัตน์ เช่น การมีทักษะ

บคุคล (Interpersonal skill) ทัง้ด้านการอ่าน พดู ฟัง เขยีน 

วิเคราะห์ตนของบัณฑิต การปฏิบัติตนในสถานการณ์

ความขัดแย้ง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรู ้ 

ในวิชาชีพที่เลือกเป็นอย่างดี เป็นต้น (13)
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นักศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

5. ข้อเสนอแนะจำกผลกำรวิจัย 

จากผลการวิจัย นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

ชั้นปีที่ 2-3 มีความต้องการท�างานเพื่อหารายได้พิเศษ

ระหว่างเรียนเป็นจ�านวนมาก ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงเสนอ

แนวทางในการจัดให้มีโครงการจ้างงานนักศึกษา 

คณะสาธารณสุขศาสตร์  โดยเริ่มในภาคฤดูร้อน  

ปีการศึกษา 2557 เนื่องจากก�าหนดเปิดภาคเรียน 

ประจ�าภาคต้น ปีการศึกษา 2557 ในเดือนสิงหาคม  

และในปกีารศกึษา 2556 นกัศกึษาสว่นใหญย่งัอยูร่ะหวา่ง

ปิดภาคการศึกษา มีเพียงนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 เท่าน้ันท่ีมี 

วิชาบังคับในหลักสูตรท่ีจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาค

ฤดรูอ้น สว่นนกัศกึษาชัน้ปทีี ่2 มลีงทะเบยีนภาคฤดรูอ้น

เพียงบางส่วนเท่านั้น และนักศึกษาชั้นปีที่  3 มีฝึก 

ปฏิบัติงานตามแผนการเรียนในหลักสูตร 

ทั้งนี้ ควรมีการจ้างงานนักศึกษาทุกชั้นปีที่มีเวลา

ว่างจากการเรียนและกิจกรรม เพื่อเป็นการสร้างรายได้

และกระจายรายไดแ้กน่กัศกึษา โดยมลีกัษณะงานทีเ่หมาะ

สมกับนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ดังต่อไปนี้

1) งานจดัหนงัสอืหรอืการใหบ้รกิารของหอ้งสมดุ 

คณะสาธารณสุขศาสตร์

2) งานธรุการส�านกังานคณบด ีไดแ้ก ่งานนโยบาย

และแผน งานบริหารและธุรการ และงานบริการ การ

ศึกษา ซึ่งนักศึกษาสามารถใช้ทักษะการใช้เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์พื้นฐานช่วยในการท�างานธุรการได้

3) ช่วยเก็บข้อมูลหรือบันทึกข้อมูลงานวิจัยของ

อาจารย์ในทุกภาควิชาที่ต้องการผู้ช่วยนักวิจัย ซึ่งช่วยให้

นักศึกษาสามารถน�าความรู้ในวิชาเรียนทางสถิติมาใช้ได้ 

และเป็นการฝึกทักษะเบื้องต้นในการท�างานวิจัย 

 4) งานรับจ้างสอนพิเศษให้กับบุตรหลานของ

บุคลากรสายสนับสนุนและอาจารย์ที่สนใจจะให้

นักศึกษาช่วยสอนพิเศษ เพ่ือให้นักศึกษาใช้โอกาสนี้

ทบทวนการเรียนรายวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

ซึ่งการด�าเนินการโครงการจ้างงานนักศึกษา 

อาจแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ

1) ช่วงปิดภาคการศึกษา 

2) ระหว่างภาคการศึกษา ในวัน-เวลาราชการ  

และวันเสาร์-อาทิตย์ 

6. ข้อเสนอแนะในกำรท�ำวิจัยครั้งต่อไป 

1)  ควรศึกษาความคาดหวังของนักศึกษา 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

ทุกชั้นปี

 7. กิตติกรรมประกำศ

งานวจิยันีส้�าเร็จดว้ยดไีดน้ัน้ คณะผูว้จิยัขอขอบคณุ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกองบริหารงานวิจัย ที่ได้

ให้การสนับสนุนอุดหนุนประเภทอุดหนุนทั่วไป  

ประจ�าปีงบประมาณ 2556 ขอขอบคุณ ผศ.ดร.สมศักดิ์  

พิทักษานุรัตน์ คณบดีที่ให้ความกรุณาการจัดท�างาน 

วิจัยสถาบัน รศ.ดร.เจียมจิต แสงสุวรรณ รองคณบดี 

ฝ่ า ย วิ ช า ก า ร แ ล ะ ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งให้ความกรุณาเป็นอาจารย์ 

ที่ปรึกษา อาจารย์ศักดิช์ัย เจริญศริิพรกุล วิทยาลัยบัณฑิต

ศึกษาการจัดการ อาจารย์ภูมิภักดิ์ พิทักษ์เขื่อนขันธ์  

ผู้อ�านวยการส�านักบริหารงานวิจัย ที่กรุณาให้ค�าแนะน�า

ปรึกษาแก้ไขที่เป็นประโยชน์ในการท�าวิจัย

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ ผู้อ�านวยการกองกิจการ

นักศึกษา เจ้าหน้าที่งานแนะแนวและจัดหางานนักศึกษา 

กองกจิการนกัศกึษา นอ้งๆ งานบรกิารการศกึษา ซึง่ชว่ย

ประสานงานนักศึกษาและโดยเฉพาะอย่างย่ิงนักศึกษา 

ชั้นปีที่  2 -3  ทุกคน ช่วยตอบแบบสอบถามและ 

เก็บรวบรวมแบบสอบถาม และท�าให้ได้ข้อมูลในการ 

ท�าวิจัยจนส�าเร็จลุล่วงด้วยดี 
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับ การวิเคราะห์และการจัดล�าดับความส�าคัญ เปรียบเทียบความคิดเห็น 

และข้อเสนอแนะเกีย่วกบัปัจจยัในการส�าเรจ็การศกึษาล่าช้าของนสิติระดบับณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยัทกัษิณ ทัง้ 6 ด้าน  

ได้แก่ 1) ด้านคุณลักษณะส่วนตัวของนิสิต 2) ด้านการบริหารจัดการของหลักสูตร 3) ด้านความรู้ในการท�าวิจัย  

4) ด้านการบริการแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ 5) ด้านอาจารย์ที่ปรึกษาการท�าวิจัย 6) ด้านขั้นตอน/ระเบียบ/ข้อบังคับ/ 

แนวปฏิบัติ โดยประชากร ได้แก่ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ช้ันปีที่ 4 และ 5 ที่ศึกษาในแผน ก (ท�าวิทยานิพนธ์) และ 

ส�าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2555 จ�านวน 111 คน สุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ยามาเน่ (Yamanae) ได้กลุ่มตัวอย่าง  

ขั้นต�่าจ�านวน 87 คน โดยคณะผู้วิจัยสามารถเก็บตัวอย่างได้จ�านวน 101 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ  

ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ค่าที (t – test) และค่าเอฟ (F – test) 

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

1. ความคิดเห็นของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยในการส�าเร็จการศึกษาล่าช้าของนิสิตระดับ 

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ พบว่า โดยภาพรวมและทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นด้านการบริหารจัดการ

ของหลักสูตรและด้านอาจารย์ที่ปรึกษาการท�าวิจัย มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย

2. การจดัล�าดบัความส�าคญัของปัจจยัในการส�าเร็จการศกึษาล่าช้า พบว่า นสิติมคีวามคดิเหน็และให้ความส�าคัญ

เกี่ยวกับปัจจัยในการส�าเร็จการศึกษาล่าช้า จากปัจจัยทั้ง 6 ด้าน เรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 1) ด้านคุณลักษณะ

ส่วนตวัของนสิิต 2) ด้านความรูใ้นการท�าวจิยั 3) ด้านอาจารย์ทีป่รกึษาการท�าวจิยั 4) ด้านการบรหิารจดัการของหลกัสตูร 

5) ด้านขั้นตอน/ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวปฏิบัติ 6) ด้านการบริการแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ ตามล�าดับ 

3. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณที่มีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยในการ

ส�าเร็จการศึกษาล่าช้าโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านอาจารย์ที่ปรึกษาการท�าวิจัย มีความคิดเห็น 

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนิสิตเพศชายมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นสูงกว่าเพศหญิง 
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4.  นสิติระดบับณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยัทกัษณิ ทีม่อีาย ุสถานภาพการสมรส สถานภาพการท�างาน ประสบการณ์

ท�าวิจัยก่อนเข้าศึกษา และที่พักอาศัยต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยในการส�าเร็จการศึกษาล่าช้าโดยภาพรวมและ

รายด้านไม่แตกต่างกัน 

5. มหาวิทยาลัยควรให้ความส�าคัญเกี่ยวกับการจัดสัมมนาเบื้องต้นแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาก่อนเริ่มเรียน  

เพือ่ให้ตระหนกัและเหน็ความส�าคัญของการท�าวจิยั รวมถงึการจดัอบรมเพือ่เพิม่พนูทกัษะทางการวจิยัให้แก่นสิติ ฯลฯ 

อกีทัง้น�าผลจากการวจิยัครัง้นี ้ใช้เป็นข้อมลูและแนวทางแก่หลกัสตูร สาขาวชิา คณะ ในการวางแผนการควบคมุคณุภาพ

การท�าวจัิยและระยะเวลาการศกึษาของนสิติ โดยอาจออกเป็นกฎระเบยีบ ข้อบงัคบัทีเ่ข้มงวดกบันสิติให้มากขึน้เพือ่นสิติ

ส�าเร็จการศึกษาตามเวลา ไม่มีการพ้นสภาพและก่อให้เกิดการสูญเปล่าทางการศึกษาต่อไป 

คำ�สำ�คัญ : การส�าเร็จการศึกษาล่าช้า, นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา, มหาวิทยาลัยทักษิณ

Abstract

The objective of this research were to study the level, analyse and ranking the factors that related to the late 

finishing study, and also compare the opinion and recommendation for the graduate study of Thaksin University in 

6 aspects were 1. the student’s personal 2. curriculum management the step 3. the knowledge in doing the thesis 4. 

the service of data searching 5. thesis advisor and 6. regulation and rules involved. The research population was the 

graduate student who study in plan A (do the thesis) in the 4th and 5th year who graduate in the 2012 academic year 

totally 111 persons. The sample was 87 student, random by using Yamane formula but the real sample of this research 

was 101 student. The statistic use for data analyzing were percentage, mean, standard deviation, alpha – coefficient, 

t-test and F-test

The research results were as follow : 

1. The opinion of the graduate student about the factors related to the late finishing the study at Thaksin 

University in general and in every aspect were at the moderate level except the aspect of curriculum management 

and the thesis advisor had the opinion at the low level

2. The ranking of an important factors which relateted to the late finishing study in 6 aspects from high to low 

were were 1) the student’s personal factors 2) the knowledge in doing the thesis 3) thesis advisor 4) curriculum 

management 5) the step regulation and rules involved 6) the service of data searching, respectively.

3. The student which different gender had the same opinion in 5 aspects about the factors which related to the 

late study except the aspect about the thesis advisor with statistical difference at .05, the mean value of opinion from 

male student was higher than from the female.

4. The student which different in age, marital status, working status, research experience prior to be graduate 

student and accomodation had the same opinion in general and in each aspect of the factor.

5. Should provide the seminar for all new graduate student to realize an important of doing thesis and also set 

up the workshop to gain knowledge and skill for doing thesis The results of this research should use as the database 

and guideline of the program, department, faculty in planning to maintain the quality of the thesis and the duration 

of graduate student by introducing the mean rules and regulation to let the student graduate in the set period of time 

in order to reduce the retired rate and educational waste of the country.
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1. บทนำ�

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามุ ่งให้ผู ้ เรียนมี 

ความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง และ

น�าเสนอกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบการท�าวิจัยหรือ

วิทยานิพนธ์ ดังนั้นความส�าเร็จของการจัดการศึกษา 

ในระดับนี้นอกจากจะวัดจากความรู้ความสามารถของ 

ผู้เป็นมหาบัณฑิตแล้ว ยังวัดได้จากคุณภาพวิทยานิพนธ์

ของผู ้เป็นมหาบัณฑิตอีกด้วย เพราะงานวิจัยเหล่าน้ี 

นับเป็นจุดเริ่มต้นอันส�าคัญในการสร้างนักวิจัยของ

ประเทศและสามารถน�าไปใช้อ้างอิงได้อย่างกว้างขวาง (1) 

การจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของ

มหาวิทยาลัยทักษิณ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้มหาบัณฑิตที ่

จบออกไปเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ตอบสนอง

ความต้องการของสังคมและประเทศชาติได้อย่างสูงสุด 

ซึง่มปีณธิานในการผลติบณัฑติศกึษาว่าผูส้�าเรจ็การศกึษา

จะต้องเป็นนักวิชาการนักวิชาชีพที่มีจริยธรรม ใฝ่รู้ และ

มีความสามารถในการสร้างงาน สื่อสาร และวิจารณ์ (2) 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ผลิต

บัณฑิตออกไปรับใช้สังคมต่อเนื่องตลอดมา โดยนิสิต 

ทกุคนจะต้องปฏบิตัติามข้อบงัคบัและประกาศทีเ่กีย่วข้อง 

กับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย (3)  

ซึ่งส่วนหนึ่งของข้อบังคับและประกาศน้ันได้ก�าหนด 

ไว้ว่านิสิต หลักสูตรปริญญาโท ให้ใช้เวลาในการศึกษา  

ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา และนิสิตหลักสูตรปริญญาเอก  

ให้ใช้ระยะเวลาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลของบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยทักษิณ ระหว่างปี พ.ศ.2551 - 2555 พบว่า

นสิติระดบับณัฑติศกึษาส่วนใหญ่จะใช้เวลาในการศกึษา

มากเกินจนเกือบพ้นสภาพความเป็นนิสิตหรือใช้เวลา

เท่ากับระยะเวลาสูงสุดที่มหาวิทยาลัยก�าหนดไว้ ท�าให้

เกิดความสูญเปล่าทางการศึกษาอย่างมาก เช่น การสูญ

เปล่าด้านเวลาทีบุ่คลากรจะไปประกอบอาชพี การสญูเสยี 

งบประมาณ การสูญเสียรายได้จากการท�างานที่บุคคล

นั้นควรออกไปประกอบอาชีพ เป็นต้น นอกจากนั้นยังมี 

ผลกระทบต่อสภาพจิตใจ เกิดจากความรู้สึกวิตกกังวล 

และความเครียด เนื่องจากถูกบีบบังคับด้วยเงื่อนไข 

ของเวลาที่เหลือ 

คณะผู ้ วิ จั ย เป ็นบุคลากรที่ปฏิบัติ ง านและ 

รับผิดชอบงานด ้านบัณฑิตศึกษา จึงสนใจศึกษา 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยในการส�าเร็จการศึกษาล่าช้า

ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อ

ให้ได้ข้อมูลและข้อเสนอแนะส�าหรับเป็นแนวทางแก่

หลักสูตร/สาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัยทักษิณ  

ในการวางแผนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้

มีประสิทธิภาพเพ่ือให้นิสิตมีการบริหารจัดการเวลาที่

ดีและส�าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรและ

มหาวิทยาลัยก�าหนด เพ่ือไม่ให้เกิดความสูญเปล่าทาง 

การศกึษา และเป็นการพฒันาศกัยภาพนสิติให้เหมาะสม

และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ของก�รวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของนิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ เกี่ยวกับปัจจัยในการ

ส�าเร็จการศึกษาล่าช้า

2. เพื่อวิเคราะห์และจัดล�าดับความส�าคัญของ

ปัจจัยในการส�าเร็จการศึกษาล่าช้า ตามความคิดเห็นของ

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ

3. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยในการส�าเร็จการศึกษาล่าช้า 

จ�าแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส สถานภาพการ

ท�างาน ประสบการณ์การท�าวจิยัก่อนเข้าศกึษา และแหล่ง

ที่พักอาศัย 

4 เพื่อศึกษาปัจจัยที่ท�าให้ส�าเร็จการศึกษาล่าช้า

ตามตัวแปรสาขาวิชา 

3. วิธีดำ�เนินก�รวิจัย

1. ประช�กร

 ประชากร ได้แก่ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  

ชั้นปีที่ 4 และ 5 ที่ศึกษาในแผน ก (ท�าวิทยานิพนธ์) และ 

ส�าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2555 จ�านวน 111 คน  



KKU Institutional Research 2014; 2(3) 193

สุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ยามาเน่ (4) ได้กลุ่มตัวอย่าง

ขั้นต�่าจ�านวน 87 คน โดยคณะผู้วิจัยสามารถเก็บตัวอย่าง

ได้จ�านวน 101 คน 

2. เครื่องมือที่ใช้ในก�รรวบรวมข้อมูล

 คณะผู ้วิจัยได ้พัฒนาเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมข้อมลู โดยอาศยัแนวคดิจากเอกสารและงานวจิยั

ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเครื่องมือท่ีผู้วิจัยอ่ืน ๆ ได้ท�าไว้แล้ว 

ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง โดยจัดท�าเป็นแบบสอบถามแบ่ง  

เป็น 5 ส่วน ประกอบด้วย ดงันี ้ส่วนที ่1 เป็นแบบสอบถาม

แบบส�ารวจรายการ (Check List) ใช้ส�าหรับรวบรวม

ข้อมูลด้านสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 

เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

Scale) ใช้ส�าหรับสอบถามความคิดเห็นของนิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยในการส�าเร็จการศึกษาล่าช้า 

ตามแบบของลิเคอร์ท (5) ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถาม

แบบปลายเปิดเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความ

คิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับปัจจัยอ่ืน ๆ ในการ 

ส�าเร็จการศึกษาล่าช้าของนิสิต

3. วิธีสร้�งเครื่องมือ 

3.1 ศึกษาแนวคิดและเน้ือหาสาระท่ีเก่ียวกับ

ปัจจยัในการส�าเรจ็การศกึษาล่าช้าของนสิติระดบับณัฑติ

ศึกษา รวมทั้งเครื่องมือที่ผู้วิจัยท่านอื่น ๆ ได้ท�าไว้แล้ว 

ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง แล้วน�ามาประมวลและดัดแปลงเป็น

ข้อค�าถาม ซึ่งครอบคลุมปัจจัยในการส�าเร็จการศึกษา

ล่าช้าของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาใน 6 ปัจจัย ได้จ�านวน 

35 ข้อ ประกอบด้วย 1) ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนตัว

ของนิสิต จ�านวน 6 ข้อ 2) ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ

ของหลักสูตร จ�านวน 4 ข้อ 3) ปัจจัยด้านความรู้ในการ 

ท�าวิจัย จ�านวน 6 ข้อ 4) ปัจจัยด้านการบริการแหล่ง

ค้นคว้าทางวิชาการ จ�านวน 7 ข้อ 5) ปัจจัยด้านอาจารย์ 

ที่ปรึกษาการท�าวิจัย จ�านวน 11 ข้อ และ 6) ปัจจัยด้าน 

ขั้นตอน/ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวปฏิบัติ จ�านวน 4 ข้อ 

3.2 น� า แ บ บ ส อ บ ถ า ม ที่ ส ร ้ า ง ขึ้ น เ ส น อ 

ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ และ

ให้ข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงแก้ไข น�าแบบสอบถาม

ไปทดลองใช้ (Try Out) กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ จ�านวน 30 คน และ

น�าข้อมูลมาหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้สูตร

การหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (6) ได้ค่า

ความเช่ือมั่น 0.9332 ซึ่งแสดงว่าแบบสอบถามทั้งฉบับ

มค่ีาความเช่ือมัน่ในระดบัสงู สามารถน�าไปใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลได้ 

4. วิธีดำ�เนินก�รเก็บรวบรวมข้อมูล 

คณะผู ้วิจัยออกหนังสือขอความร ่วมมือให ้

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่เป็น 

กลุ ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม และให้นิสิตส่งคืน

แบบสอบถามที่ตอบเสร็จสมบูรณ์แล้วไปยังบัณฑิต

วิทยาลัยภายในระยะเวลาที่ก�าหนด

5. ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล 

5.1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 

ที่ ไ ด ้ รั บ คื น ม า ทั้ ง ห ม ด  แ ล ้ ว คั ด เ ลื อ ก เ อ า เ ฉ พ า ะ

แบบสอบถามที่ มีความสมบูรณ์ จัดหมวดหมู ่ตาม

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม และตัวแปร แล้วหา

ค่าร้อยละ (Percentage) ส�าหรับข้อมูลจากแบบสอบถาม

ในส่วนที่ 1 

5.2 ค�านวณหาค่าเฉล่ีย ( ) และค่าความ 

เบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) ส�าหรบัข้อมลูจากแบบสอบถาม 

ในส่วนที่ 2 เพื่อทราบระดับความคิดเห็นของนิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยในการส�าเร็จการศึกษาล่าช้า 

แล้วเทียบค่าเฉลี่ยกับเกณฑ์การประเมินค่าความคิดเห็น 

(Opinionnaire) ตามแนวคิดของเบสต์ (7) 

5.3 ท ด ส อ บ ส ม ม ติ ฐ า น เ พื่ อ เ ป รี ย บ เ ที ย บ 

ความคิดเห็นของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเกี่ยวกับปัจจัย

ในการส�าเร็จการศึกษาล่าช้า จ�าแนกตามตัวแปร โดยใช้

การทดสอบที (t – test) และการทดสอบเอฟ (F – test) 

5.4 น�าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม

จากแบบสอบถามปลายเปิดมาจดัล�าดบัความถีข่องปัจจยั

ในแต่ละด้าน
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6. ผลก�รวิจัยและอภิปร�ยผล

1. สถานภาพของนิสิตผู้ตอบแบบสอบถาม 

ต�ร�งที่ 1 สถานภาพของนิสิตผู้ตอบแบบสอบถาม รายละเอียดเป็นดังนี้

ข้อมูลทั่วไป จำ�นวน (n) ร้อยละ

1. เพศ

 หญิง 79 78.2*

 ชาย 22 21.8

2. อายุ 

 น้อยกว่า 25 ปี 0 0

 25 – 34 ปี 69 68.3*

35 – 44 ปี 24 23.8

45 ปี ขึ้นไป 8 7.9

3. สถานภาพการสมรส

โสด 71 70.3*

สมรส 30 29.7

4. สถานภาพการท�างาน

ยังไม่ท�างาน 15 14.9

ท�างานแล้ว 86 85.1*

5. ประสบการณ์การท�าวิจัยก่อนเข้าศึกษา

มี 42 41.6

ไม่มี 59 58.4*

6. ที่พักอาศัย

ในเขตจังหวัดสงขลา 49 48.5

นอกเขตจังหวัดสงขลา 52 51.5*

7. สาขาวิชาที่ศึกษา

กศ.ม. การบริหารการศึกษา 4 .0

กศ.ม. การวิจัยและประเมิน 18 17.8*

กศ.ม. เคมี 2 2.0

กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 13 12.9

กศ.ม. พลศึกษา 6 5.9

กศ.ม. การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 8 7.9

กศ.ม. ภาษาไทย 8 7.9

กศ.ม. การวัดผลการศึกษา 2 2.0
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ต�ร�งที่ 1 สถานภาพของนิสิตผู้ตอบแบบสอบถาม รายละเอียดเป็นดังนี้ (ต่อ)

ข้อมูลทั่วไป จำ�นวน (n) ร้อยละ

ศ.ม. หลักสูตรและการสอน 15 14.9

บธ.ม. การจัดการธุรกิจ 14 13.9

วท.ม. เคมีประยุกต์ 2 2.3

วท.ม. ชีววิทยา 3 2.0

วท.ม. ฟิสิกส์ 3 3.0

ศศ.ม. ไทยคดีศึกษา 2 2.0

ศศ.ม. ภาษาไทย 1 1.0

จากตารางพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่

เปน็เพศหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 78.2 สว่นใหญอ่ยูใ่นชว่งอาย ุ

25-34 ปี คิดเป็นร้อยละ 68.3 ส่วนใหญ่สถานภาพโสด  

คิดเป็น ร้อยละ 70.3 ส่วนใหญ่ท�างานแล้วคิดเป็นร้อยละ 

85.1 ส่วนใหญย่งัไมม่ปีระสบการณใ์นการท�าวจิยั คดิเปน็

ร้อยละ 58.4 ส่วนใหญ่อาศัยอยู่นอกเขตจังหวัดสงขลา  

คิดเป็นร้อยละ 51.5 และส่วนใหญ่เป็นนิสิตหลักสูตร 

การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน  

คิดเป็นร้อยละ 17.8 

2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยในการส�าเร็จ 

การศกึษาลา่ชา้ของนสิติระดบับณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยั

ทักษิณ พบว่า โดยภาพรวมและทุกด้านอยู่ในระดับ 

ปานกลาง ยกเว้นด้านการบริหารจัดการของหลักสูตร

และด้านอาจารย์ที่ปรึกษาการท�าวิจัย มีความคิดเห็น 

อยู่ในระดับน้อย

การทีผ่ลการวจิยัเปน็เชน่นี ้เปน็เพราะวา่ ทกุปจัจยั

ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนตัวของนิสิต  

ด้านความรู้ในการท�าวิจัย ด้านการบริการแหล่งค้นคว้า

ทางวิชาการ และด้านข้ันตอน/ระเบียบ/ข้อบังคับ/ 

แนวปฏิบัติล้วนมีความส�าคัญและส่งผลต่อการส�าเร็จ 

การศึกษาล่าช้าส�าหรับนิสิต ส่วนด้านการบริหารจัดการ

ของแต่ละหลักสูตรก็มีความครบถ้วนสมบูรณ์และ 

เหมาะสมกับผู้เรียนอยู่แล้วมีผลต่อการส�าเร็จการศึกษา

ล่าช้าเพียงเล็กน้อย เช่นเดียวกับด้านอาจารย์ที่ปรึกษา 

ในการท�าวิจัย ซึ่งอาจารย์ในมหาวิทยาลัยทักษิณทุกท่าน

เอาใจใส่ลูกศิษย์อย่างสม่�าเสมอ พยายามติดต่อเพื่อรับ

ทราบข้อมูลความก้าวหน้าของนิสิตจากบัณฑิตวิทยาลัย

ตลอดเวลา ซ่ึงสอดคล้องกับ อัญชลี อรรจนโรจน์ และ 

คณะ (8) ได้ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาปริญญาตรี

ต่อสาเหตุการส�าเร็จการศึกษาล่าช้า : กรณีศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ พบว่า 

นกัศกึษามคีวามเหน็วา่การเรยีนการสอน สาเหตสุว่นตวั 

และสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการเรียนการสอนและ

อื่นๆ เป็นสาเหตุการส�าเร็จการศึกษาล่าช้าในระดับปาน

กลาง ส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นสาเหตุการส�าเร็จ 

การศึกษาล่าช้าในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็น รายคณะ 

พบว่ า  ค่ า เฉลี่ ยความคิด เห็นของนักศึกษาคณะ

วศิวกรรมศาสตร ์คณะวทิยาศาสตร ์คณะวทิยาการจดัการ 

และคณะทรัพยากรธรรมชาติต่อสาเหตุด้านการเรียน 

การสอนมีคะแนนสูงสุด ในขณะที่ความคิดเห็นของ

นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติต่อสาเหตุการเรียน 

การสอนและด้านส่วนตัวมีคะแนนสูงสุดเท่ากัน และ

นักศึกษาทั้ง 4 คณะ มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของสาเหตุ

ด้านอาจารย์ที่ปรึกษาน้อยที่สุด 

3. การจัดล�าดับความส�าคัญของปัจจัยในการ

ส�าเร็จการศึกษาล่าช้า พบว่า นิสิตมีความคิดเห็นและให้

ความส�าคัญเก่ียวกับปัจจัยในการส�าเร็จการศึกษาล่าช้า 

จากปัจจัยทั้ง 6 ด้าน เรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 

1) ดา้นคณุลกัษณะสว่นตวัของนสิติ 2) ดา้นความรูใ้นการ

ท�าวิจัย 3) ด้านอาจารย์ที่ปรึกษาการท�าวิจัย 4) ด้านการ
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บริหารจัดการของหลักสูตร 5) ด้านข้ันตอน/ระเบียบ/

ข้อบังคับ/แนวปฏิบัติ 6) ด้านการบริการแหล่งค้นคว้า

ทางวิชาการ ตามล�าดับ 

การที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ เป็นเนื่องจากนิสิต

ระดับบัณฑิตศึกษาส่วนใหญ่เป็นนิสิตท่ีท�างานแล้ว 

เมื่อเรียนรายวิชาครบถ้วนตามที่หลักสูตรก�าหนด

ต้องกลับไปปฏิบัติหน้าท่ี จึงท�าให้ไม่สามารถบริหาร

จัดการเวลาได้ รวมถึงนิสิตมีภาระต้องดูแลครอบครัว

ท�าให้ขาดความกระตือรือร้น อีกท้ังในบางคนระยะทาง

ในการเดนิทางมามหาวทิยาลยัคอ่นขา้งไกล ซึง่สอดคลอ้ง

กับงานวิจัยของ จิระศักดิ์ บุษราภรณ์ (9) ได้ศึกษาปัญหา

การท�าวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์

อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิค

ศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

พบว่า นักศึกษาที่เรียนรายวิชาจบแล้วแต่ท�าวิทยานิพนธ์

ยังไม่ส�าเร็จ เมื่อขอลากลับไปท�างาน เกิดปัญหาในการ

บริหารเวลาในการท�าวิทยานิพนธ์และเป็นสาเหตุให้

ส�าเร็จการศึกษาช้า 

4. ปัจจัยในการส�าเร็จการศึกษาล่าช้า ของนิสิต

ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ตามตัวแปรเพศ 

อายุ  สถานภาพการสมรส สถานภาพการท�างาน 

ประสบการณ์ท�าวิจัยก่อนเข้าศึกษา และที่พักอาศัย 

ปรากฏผลดังนี้

ต�ร�งที่ 2 ปัจจัยในการส�าเร็จการศึกษาล่าช้าของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ จ�าแนกตามตัวแปรต่าง ๆ

 

เพศ อ�ยุ สถ�นภ�พ
ก�รสมรส

สถ�นภ�พ
ก�รทำ�ง�น

ประสบก�รณ์
ทำ�วิจัย

ก่อนเข้�ศึกษ�

ที่พัก
อ�ศัย 

โดยภ�พรวม X X X X X X

ร�ยด้�น X X X X X

 ร�ยข้อ  ด้�นคุณลักษณะส่วนตัวของนิสิต

1.ขาดความมุ่งมั่นตั้งใจและความอดทน X X X X

2. ขาดความรับผิดชอบและขาดการวางแผน
การท�าวิจัย

X X X X X X

3. ไม่สามารถบริหารเวลาในการท�าวิจัยได้
อย่างเหมาะสม

X X X X X X

4. มีภาระหน้าที่ต่อครอบครัว/สถานที่ท�างาน X X X X X

5. สุขภาพไม่แข็งแรง X X X X X

6. งบประมาณในการท�าวิจัยไม่เพียงพอ X X X X X X

 ร�ยข้อ  ด้�นก�รบริห�รจัดก�รของหลักสูตร

7. กระบวนวิชาที่จัดไว้ในหลักสูตร
ไม่ครบถ้วนและสอดคล้องกับสาขาวิชา

X X X X X X

8. เนื้อหาวิชาที่ศึกษาไม่สอดคล้องกับ
สภาพสังคมปัจจุบัน

X X X X X X

ปัจจัยในก�รสำ�เร็จก�รศึกษ�ล่�ช้�

 ตัวแปร
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ต�ร�งที่  2 ปัจจัยในการส�าเร็จการศึกษาล่าช้าของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ จ�าแนกตาม

  ตัวแปรต่าง ๆ (ต่อ)

 

เพศ อ�ยุ สถ�นภ�พ

ก�รสมรส

สถ�นภ�พ

ก�รทำ�ง�น

ประสบก�รณ์

ทำ�วิจัย

ก่อนเข้�ศึกษ�

ที่พัก

อ�ศัย 

 ร�ยข้อ  ด้�นก�รบริห�รจัดก�รของหลักสูตร

9. เนื้อหาวิชาในหลักสูตรไม่ได้มีส่วนช่วย

เพิ่มความสามารถในการคิดวิเคราะห์ปัญหา

X X X X X X

10. เนื้อหาวิชาในหลักสูตรไม่ได้มีส่วน

ช่วยเพิ่มความสามารถในการค้นคว้าและวิจัย 

X X X X X X

 ร�ยข้อ  ด้�นคว�มรู้ในก�รทำ�วิจัย

11. ขาดทักษะการใช้ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ

ในการอ่าน เขียน ติดต่อสื่อสารหรือท�าวิจัย 

X X X X X X

12. ไม่สามารถตัดสินใจเลือกหัวข้อและ

วิเคราะห์ปัญหาในการท�าวิจัยได้

X X X X X X

13. ไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือ

และเก็บรวบรวมข้อมูล

X X X X X X

14. ขาดความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิจัย X X X X X X

15. ไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูล สรุปและ

อภิปรายผลการวิจัยได้

X X X X X

16. ขาดทักษะในการเขียนบทความวิจัยเพื่อตี

พิมพ์หรือน�าเสนอผลงาน

X X X X X

 ร�ยข้อ  ด้�นก�รบริก�รแหล่งค้นคว้�ท�งวิช�ก�ร

17. การบริการของส�านักหอสมุด

ไม่สะดวกรวดเร็ว

X X X X X X

18. หนังสือ ต�ารา ในส�านักหอสมุดไม่เพียงพอ

ต่อความต้องการของนิสิต

X X X X X X

19. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ 

อินเตอร์เน็ต ฯลฯ ในส�านักหอสมุดไม่เพียงพอ

ต่อความต้องการของนิสิต 

X X X X X X

20.คณะ/สาขาวิชาไม่ได้จัดเตรียมห้อง

ส�าหรับให้นิสิตสืบค้นข้อมูลนอกเหนือจาก

ที่ส�านักหอสมุด

X X X X X

ปัจจัยในก�รสำ�เร็จก�รศึกษ�ล่�ช้�

 ตัวแปร
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ต�ร�งที่  2 ปัจจัยในการส�าเร็จการศึกษาล่าช้าของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ จ�าแนกตาม

  ตัวแปรต่าง ๆ (ต่อ)

 

เพศ อ�ยุ สถ�นภ�พ

ก�รสมรส

สถ�นภ�พ

ก�รทำ�ง�น

ประสบก�รณ์

ทำ�วิจัย

ก่อนเข้�ศึกษ�

ที่พัก

อ�ศัย 

 ร�ยข้อ  ด้�นอ�จ�รย์ที่ปรึกษ�ก�รทำ�วิจัย

21. ขาดความรับผิดชอบและความเอาใจใส่

ในการให้ค�าปรึกษา

X X X X X X

22. ไม่มีเวลามากพอให้นิสิตเข้าพบหรือ

ขอค�าปรึกษา

X X X X X X

23. ให้ค�าปรึกษาไม่ครบถ้วนทุกขั้นตอน

ของการท�าวิจัย

X X X X X

24. ขาดการให้ข้อเสนอแนะที่ชี้ให้เห็น

แนวทางปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยอย่างชัดเจน

X X X X X X

25. ไม่ให้ความส�าคัญในการให้ก�าลังใจและ

ช่วยเหลือนิสิต

X X X X X X

26. ขาดคุณวุฒิและประสบการณ์ X X X X X X

27. ขาดความรู้ความเชี่ยวชาญในหัวข้อวิจัยที่

นิสิตท�า

X X X X X

28. ขาดความรู้ความสามารถในทุกๆ ขั้นตอน

ของการท�าวิจัย

X X X X X X

29. ตรวจงานวิจัยให้นิสิตล่าช้า X X X X X

30. อาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิต

ขาดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน

X X X X X X

31. ประธานและกรรมการที่ปรึกษา

ขาดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน

X X X X

 ร�ยข้อ ด้�นขั้นตอน/ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวปฏิบัติ

32. ขั้นตอน/ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวปฏิบัติ 

ส�าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ที่ มหาวิทยาลัยก�าหนดยังไม่เหมาะสม

X X X X X X

33. มหาวิทยาลัยขาดการประชาสัมพันธ์

ขั้นตอน/ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวปฏิบัติ 

อย่างทั่วถึง

X X X X X

ปัจจัยในก�รสำ�เร็จก�รศึกษ�ล่�ช้�

 ตัวแปร
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ต�ร�งที่  2 ปัจจัยในการส�าเร็จการศึกษาล่าช้าของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ จ�าแนกตาม

  ตัวแปรต่าง ๆ (ต่อ)

 

เพศ อ�ยุ สถ�นภ�พ

ก�รสมรส

สถ�นภ�พ

ก�รทำ�ง�น

ประสบก�รณ์

ทำ�วิจัย

ก่อนเข้�ศึกษ�

ที่พัก

อ�ศัย 

 ร�ยข้อ ด้�นขั้นตอน/ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวปฏิบัติ

34. นิสิตไม่สนใจและให้ความส�าคัญ

ในขั้นตอน/ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวปฏิบัติ

X X X X X X

35. นิสิตยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน/

ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวปฏิบัติ

X X X X X

ปัจจัยในก�รสำ�เร็จก�รศึกษ�ล่�ช้�

 ตัวแปร

สัญลักษณ์  แทน แตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ .05 

 X แทน ไม่แตกต่าง 

4.1 ด้านเพศ พบว่า นิสิตที่มีเพศแตกต่างกัน 

มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยในการส�าเร็จการศึกษา

ล่าช้าโดยภาพรวมและ รายด้านไม่แตกต่างกัน ยกเว้น

ด ้านอาจารย ์ที่ปรึกษาการท�าวิจัย  มีความคิดเห็น

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทาง สถิติที่ระดับ .05 โดย

ในด้านอาจารย์ที่ปรึกษาการท�าวิจัย เพศชายมีค่าเฉลี่ย

ความคิดเห็นสูงกว่า เพศหญิง แต่เม่ือพิจารณาเป็นราย

ข้อพบว่าด้านคุณลักษณะส่วนตัวของนิสิต (ประเด็น

เรื่องขาดความมุ่งมั่นตั้งใจและความอดทน) ด้านอาจารย์

ที่ปรึกษาการท�าวิจัย (ประเด็นเรื่อง ประธานและ

กรรมการที่ปรึกษาขาดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน) 

ด้านขั้นตอน/ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวปฏิบัติ (ประเด็น

เรื่องมหาวิทยาลัยขาดการประชาสัมพันธ์ข้ันตอน/

ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวปฏิบัติ อย่างทั่วถึง และนิสิต

ยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับข้ันตอน/ระเบียบ/ข้อบังคับ/

แนวปฏบิตั)ิ แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

.05 โดยนสิติเพศชาย มค่ีาเฉลีย่ความคดิเหน็มากกว่านสิติ

เพศหญิงในทุกประเด็น

  การทีผ่ลการวจิยัเป็นเช่นนี ้เป็นเพราะ

ว่านสิิตเพศชายโดยธรรมชาตแิล้วจะมคีวามละเอยีดอ่อน

และความใส่ใจน้อยกว่าเพศหญงิ จงึท�าให้ขาดความมุง่มัน่

ตั้งใจและความอดทน รวมไปถึงการไม่ติดตามเรื่อง

ที่บัณฑิตวิทยาลัยได้ประกาศและประชาสัมพันธ์ไว้ 

และเพศชายมักมีความอดทนต่อความเครียดต�่า (10) 

เมื่อเกิดปัญหาประธานและกรรมการที่ปรึกษาขาด

สัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน ขัดแย้งกันเอง ท�าให้นิสิต

สับสนจนไม่มีแรงจูงใจที่จะท�าวิจัยให้ส�าเร็จ 

4.2 ด้านอายุ พบว่า นิสิต ที่มีอายุต่างกัน มี

ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยในการส�าเร็จการศึกษาล่าช้า 

โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อพบว่าด้านการบริการแหล่งค้นคว้าวิชาการ 

(ประเด็นเรื่องคณะ/สาขาวิชาไม่ได้จัดเตรียมห้องส�าหรับ

ให้นิสิตสืบค้นข้อมูลนอกเหนือจากที่ส�านักหอสมุด) 

ด้านอาจารย์ที่ปรึกษาการท�าวิจัย (ประเด็นเรื่องอาจารย์

ให้ค�าปรึกษาไม่ครบถ้วนทุกขั้นตอนของการท�าวิจัย 

และประเด็นเรื่องประธานและกรรมการที่ปรึกษา

ขาดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน) แตกต่างกันอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงได้น�าประเด็นที่มี

ความคิดเห็น ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ดังกล่าวไปเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยพหุคูณ โดยใช้วิธี LSD 

พบว่า

4.2.1 ด้านการบริการแหล่งค้นคว้า

วิชาการ (ประเด็นเรื่องคณะ/สาขาวิชาไม่ได้จัดเตรียม

ห้องส�าหรับให้นิสิตสืบค้นข้อมูลนอกเหนือจากที่ส�านัก

หอสมุด) นิสิตที่มีอายุ 25 – 34 ปี และ 45 ปีขึ้นไป 

มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
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ที่ระดับ .05 โดยนิสิตที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยของ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยในการส�าเร็จการศึกษาล่าช้า 

มากกว่านิสิตที่มีอายุ 35 – 44 ปี และ อายุ 25 – 34 ปี  

ตามล�าดับ 

4.2.2 ด้านอาจารย์ที่ปรึกษาการท�าวิจัย  

(ประเด็นเ ร่ืองอาจารย ์ ให ้ค� าปรึกษาไม ่ครบถ ้วน 

ทุกขั้นตอนของการท�าวิจัย) นิสิตที่มีอายุ 25 – 34 ปี  

และ 45 ปีขึ้นไป มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่าง 

มีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยนิสิตท่ีมีอายุ 45 ปี

ขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยในการ

ส�าเร็จการศึกษาล่าช้า มากกว่านิสิตท่ีมีอายุ 35 – 44 ปี 

และ อายุ 25 – 34 ปี 

4.2.3 ด ้านอาจารย ์ที่ปรึกษาการท�า

วิจัย (ประเด็นเรื่องประธานและกรรมการท่ีปรึกษาขาด

สัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน) นิสิตท่ีมีอายุ 25 – 34 ปี 

กับอายุ 35 – 44 ปี และกับ 45 ปีข้ึนไป มีความคิดเห็น 

แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยนสิติ

ที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ปัจจัยในการส�าเร็จการศึกษาล่าช้า มากกว่านิสิตที่มีอายุ 

25 – 34 ปี และอายุ 35 – 44 ปี ตามล�าดับ 

 การที่ ผลการวิ จั ย เป ็น เช ่นนี้  

เป็นเพราะว่านิสิตที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป เป็นนิสิตที่มีระดับ

อายทุีค่่อนข้างมาก ความรวดเรว็และการเข้าถงึการสบืค้น

ต�าราใหม่ ๆ โดยอาศัยเทคโนโลยี อาจไม่เท่ากับนิสิต 

ทีม่อีายนุ้อยกว่า และสามารถหางานวจิยัเพือ่มาอ้างองิได้

จากห้องสมุดของมหาวิทยาลัยเท่านั้น ไม่มีความรอบรู้

กว้างขวางเท่ากับนิสิตรุ่นใหม่ ๆ แม้ว่าประสบการณ์ 

จะมากกว ่า  รวมถึงหากอาจารย ์ที่ปรึกษาการท�า

วิทยานิพนธ์ให ้ค�าแนะน�าไม ่ครบถ้วนทุกขั้นตอน  

ความสามารถในการรับรู ้และท�าความเข้าใจอาจไม่ 

เพียงพอต้องใช้เวลานานส่งผลต่อการบั่นทอนก�าลังใจ

ในการท�าวิจัย และหากประธานและกรรมการที่ปรึกษา 

ขาดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน มีความเห็นไม่ตรง

กันยิ่งเพิ่มความสับสนแก่นิสิต และไม่อยากด�าเนิน 

การท�าวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

4.3 ด้านสถานภาพการสมรส พบว่า นิสิต 

ทีม่สีถานภาพสมรสต่างกนั มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัปัจจยั 

ในการส�าเร็จการศึกษาล่าช้า โดยภาพรวม รายด้านและ

รายข้อไม่แตกต่างกัน 

 การที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ เป็นเพราะว่า 

ไม่ว่านิสิตจะมีสภาพโสดหรือสมรสก่อนเข้ามาศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษาทราบด้วยตัวเองแล้วว่าต้องเรียน

และส�าเร็จการศึกษาให้ทันตามก�าหนดระยะเวลาที่

มหาวิทยาลัยก�าหนด สถานภาพสมรสจึงไม่มีผลต่อ 

การส�าเร็จการศึกษาล่าช้า 

4.4 ด้านสถานภาพการท�างาน พบว่า นิสิต  

ที่มีสถานภาพการท�างานต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับ 

ปัจจัยในการส�าเร็จการศึกษาล่าช้า โดยภาพรวมและ

รายด้านไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  

ด้านคุณลักษณะส่วนตัวของนิสิต (ประเด็นเรื่องม ี

ภาระหน้าที่ต่อครอบครัว/สถานที่ท�างาน) ด้านความรู้

ในการท�าวิจัย (ประเด็นเรื่องไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูล  

สรุปและอภิปรายผลการวิจัยได้) ด้านอาจารย์ที่ปรึกษา

การท�าวิจัย (ประเด็นเรื่องขาดความรู้ความเช่ียวชาญ 

ในหัวข้อวิจัยที่นิสิตท�า) มีความคิดเห็นแตกต่างกัน 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยในด้านความรู้ 

ในการท�าวิจัย (ประเด็นเรื่องไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูล  

สรุปและอภิปรายผลการวิจัยได้) และด้านอาจารย  ์

ที่ปรึกษาการท� าวิจั ย  (ประเด็น เรื่ องขาดความรู ้ 

ความเชี่ ยวชาญในหัวข ้อวิจัยที่นิสิตท�า )  โดยผู ้ที่ 

ยังไม่ท�างานมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นสูงกว่าผู้ที่ท�างานแล้ว  

ส่วนในด้านคุณลักษณะส่วนตัวของนิสิต (ประเด็นเรื่อง 

มีภาระหน้าที่ต่อครอบครัว/สถานที่ท�างาน) ผู้ที่ท�างาน

แล้วมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นสูงกว่าผู้ที่ยังไม่ท�างาน

  การที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ น่าจะเป็น 

เพราะว่านิสิตที่ยังไม่ท�างานอาจจะยังไม่มีประสบการณ ์

ในการท�าวิจัยมาก ่อน ต ่างกับนิสิตที่ท� างานแล ้ว 

อาจพอจะเคยมีประสบการณ์ในการท�าวิจัยมาบ้าง 

จากลักษณะงานที่รับผิดชอบในหน้าที่  ท�าให้นิสิต 

ที่ยังไม่ท�างานไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูล สรุปและ 
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อภิปรายผลการวิจัยได้อย่างถูกต้อง ประกอบกับหาก 

อาจารย์ที่ปรึกษาขาดความรู้ความเชี่ยวชาญในหัวข้อ 

วิจัยที่นิสิตท�า ยิ่งท�าให้นิสิตที่ไม่มีประสบการณ์การวิจัย

อยู่แล้วส�าเร็จการศึกษาล่าช้ามากขึ้นไปอีก 

 นอกจากนี้ผลการวิจัยพบว่านิสิตที่  

ท�างานแลว้ จะมภีาระหนา้ทีต่อ่ครอบครวั/สถานทีท่�างาน 

มากกว่าที่นิสิตที่ยังไม่มี งานท�า ท�าให้เป็นประเด็นหลัก

ต่อการส�าเร็จการศึกษาล่าช้า 

4.5 ด ้านประสบการณ์การท�าวิจัยก ่อน 

เข้าศึกษา พบว่า นิสิต ที่มีประสบการณ์การท�าวิจัยก่อน 

เข้าศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยในการ 

ส�า เร็จการศึกษาล ่าช ้ าโดยภาพรวมและรายด ้าน 

ไม ่แตกต ่ างกัน  เมื่ อพิจารณาเป ็นรายข ้อพบว ่ า  

ด้านคุณลักษณะส่วนตัวของนิสิต (ประเด็นเรื่องสุขภาพ 

ไม่แข็งแรง) ด้านความรู้ในการท�าวิจัย (ประเด็นเรื่องขาด 

ทักษะในการเขียนบทความวิจั ย เพื่ อตีพิมพ ์หรือ 

น�าเสนอผลงาน) มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างม ี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยในด้านคุณลักษณะ 

ส่วนตัวของนิสิต (ประเด็นเรื่องสุขภาพไม่แข็งแรง)  

ผู ้ที่มีประสบการณ์ท�าวิจัยก่อนเข้าศึกษา มีค่าเฉลี่ย 

ความคิดเห็นสูงกว่าผู ้ที่ไม่มีประสบการณ์การท�าวิจัย 

ก่อนเข ้าศึกษา ส ่วนในด้านความรู ้ ในการท�าวิจัย  

(ประเด็นเรื่องขาดทักษะในการเขียนบทความวิจัย 

เพื่อตีพิมพ์หรือน�าเสนอผลงาน) ผู้ท่ีไม่มีประสบการณ์ 

การท�าวิจัยก่อนเข้าศึกษา มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นสูงกว่า 

ผู้ที่มีประสบการณ์การท�าวิจัยก่อนเข้าศึกษา

 การที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ เป็นเพราะว่า 

นิสิตที่มีประสบการณ์ท�าวิจัยก่อนเข้าศึกษาส่วนใหญ ่

จะเป็นนิสิตที่ท�างานแล้ว และมีอายุมากกว่านิสิตท่ียัง 

ไม่ท�างานและไม่มีประสบการณ์วิจัย อายุท่ีมากกว่า 

มีผลต่อปัจจัยในด้านของสุขภาพและประสิทธิภาพ 

ในการท�าวิจัยมากกว่า ส่วนนิสิตที่ไม่มีประสบการณ์ 

ท�าวิ จัยก ่อนเข ้ าศึกษาจะขาดทักษะในการเขียน 

บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์หรือน�าเสนอผลงานมากกว่า

นิสิตที่มีประสบการณ์ท�าวิจัยส่งผลให้ส�าเร็จการศึกษา

ล่าช้าเพราะการตพีมิพ์เป็นอกีเงือ่นไขหนึง่ของการส�าเรจ็

การศึกษา

4.6 ที่พักอาศัย พบว่า นิสิต ที่มีที่พักอาศัย

ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยในการส�าเร็จ 

การศึกษาล่าช้าโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ด้านคุณลักษณะส่วน

ตัวของนิสิต (ประเด็นเรื่องขาดความมุ่งม่ันต้ังใจและ 

ความอดทน) ด้านอาจารย์ที่ปรึกษาการท�าวิจัย (ประเด็น

เรื่องตรวจงานวิจัยให ้นิสิตล ่าช ้า) มีความคิดเห็น 

แตกต่างกันอย ่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

โดยในด้านคุณลักษณะส่วนตัวของนิสิต (ประเด็นเรื่อง

ขาดความมุ่งม่ันต้ังใจและความอดทน) ผู ้ที่พักอาศัย 

ในเขตจังหวัดสงขลา มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นสูงกว่า 

ผู้ที่พักอาศัยนอกเขตจังหวัดสงขลา ส่วนในด้านอาจารย์

ทีป่รกึษาการท�าวจิยั (ประเดน็เรือ่งตรวจงานวจิยัให้นสิติ

ล่าช้า) ผู ้ที่พักอาศัยนอกเขตจังหวัดสงขลา มีค่าเฉลี่ย 

ความคิดเห็นสูงกว่าผู้ที่พักอาศัยในเขตจังหวัดสงขลา

 การที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ เป็นเพราะว่า

นิสิตที่พักอาศัยนอกเขตจังหวัดสงขลาจะมีความความ 

มุ่งมั่นตั้งใจและความอดทนน้อยกว่า เนื่องจากระยะทาง 

มีผลต่อก�าลังใจในการมาขอรับค�าแนะน�าจากอาจารย์

ที่ปรึกษาและติดต่อด้านการท�าวิจัยกับบัณฑิตวิทยาลัย 

และหากอาจารย ์ที่ปรึกษาตรวจงานให้นิสิตล ่าช ้า  

นิสิตที่ อยู ่นอกเขตจั งหวัดสงขลาบางครั้ งมาถึ ง

มหาวิทยาลัยแล้วแต่ไม่สามารถรับงานกลับไปแก้ไขได้

ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายสูงในการมาแต่ละครั้งท�าให้

หมดก�าลังใจในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาส่งผล

ให้การท�าวิจัยไม่ต่อเนื่องและส�าเร็จการศึกษาล่าช้า 

5. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัจจัย

ในการส�าเรจ็การศกึษาล่าช้าของนสิติระดบับณัฑติศกึษา 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 3 ล�าดับแรกในแต่ละด้าน (สรุปจาก

แบบสอบถามปลายเปิด) ดังนี้

5.1 ด้านคุณลักษณะส่วนตัวของนิสิต ได้แก่ 

1) นิสิตมีภาระงานประจ�าและต้องดูแลครอบครัว  

2) นิสิตขาดการวางแผนและบริหารจัดการเวลาไม่เป็น 

3) นิสิตขาดความกระตือรือร้นในการท�าวิจัยหากไม่มี 

กฎ ระเบียบมาบังคับ 
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5.2 ปัจจยัด้านการบรหิารจดัการของหลกัสตูร  

ได้แก่ 1) การวางระบบของหลกัสตูร เกีย่วกบักบัขัน้ตอน

การท�าวิจยัของนสิติยงัไม่ชดัเจน 2) ควรมรีะบบเร่งรดัให้

นิสิตจบภายใน 3 ปี 3) ในรายวิชาของหลักสูตรควรเน้น

รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยให้มากขึ้น 

5.3 ปัจจัยด้านความรู้ในการท�าวิจัย ได้แก่  

1) นิสิตยังขาดความรู ้ ในการท�าวิจัยอย ่างแท้จริง  

2) ควรเพิ่มรายวิชาเก่ียวกับการวิจัยและอาจารย์ผู้สอน

ควรเน้นทักษะวิจัยในเชิงปฏิบัติให้มากข้ึน เพราะนิสิต

จะได้น�าความรู้ไปใช้ในการท�าวิจัยได้จริง เช่น การ

อบรมโปรแกรม SPSS และสถิติท่ีจ�าเป็นในการท�าวิจัย 

ของนิสิต ฯลฯ 3) นิสิตไม่มีพ้ืนฐานทักษะกระบวนการ

ลงมือท�าและภาคปฏิบัติ 

5.4 ป ัจจัยด ้านการบริการแหล่งค ้นคว้า

ทางวิชาการ ได้แก่ 1) แหล่งค้นคว้าหาข้อมูล เช่น ต�ารา 

วารสาร น้อยเกินไป ขาดความทันสมัย และเน้ือหา 

ไม่ตรงกับงานวิจัยที่ศึกษา 2) แหล่งให้บริการข้อมูล 

ควรเปิดบริการอย่างสม�่าเสมอ และเพียงพอต่อความ

ต้องการของนิสิต 3) มีแหล่งค้นคว้างานวิจัยแต่เข้าถึง

ได้ยาก ควรให้เพ่ิมจุดให้บริการด้าน Internet ในการ 

หาข้อมูลทางเว็บไซต์

5.5 ปัจจัยด้านอาจารย์ที่ปรึกษาการท�าวิจัย 

ได้แก่ 1) อาจารย์ที่ปรึกษาไม่ค่อยมีเวลาและไม่ได  ้

ตรวจสอบงานให้ละเอียดท�าให้ต้องแก้ไขหลายคร้ัง  

2) อาจารย์ที่ปรึกษามีจ�านวนน้อยเกินไป ไม่เพียงพอกับ

ความต้องการของนิสิต 3) อาจารย์ที่ปรึกษาหนึ่งท่าน 

รับผิดชอบนิสิตหลายคน ท�าให้การตรวจงานล่าช้า 

5.6 ปัจจัยด้านขั้นตอน/ระเบียบ/ข้อบังคับ/ 

แนวปฏิบัติ ได้แก่ 1) ขั้นตอน ระเบียบ ข้อบังคับ  

แนวปฏบิตั ิควรมคีวามชดัเจน 2) นสิติไม่เข้าใจในระเบยีบ

ขั้นตอนอย่างชัดเจน ควรมีการจัดอบรมท�าความเข้าใจ 

ในระเบยีบต่าง ๆ  3) การตรวจรปูแบบควรมคีวามรวดเรว็

และรัดกุมกว่านี้เพราะท�าให้นิสิตล่าช้ามาก และเสีย 

ค่าใช้จ่ายสูงในการเดินทางมารับงานไปแก้ไข 

6. ปัจจัยในการส�าเร็จการศึกษาล่าช้าของนิสิต

ระดบับณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยัทกัษณิ ตามตวัแปรสาขา

วิชา พบว่า รายละเอียดเป็นดังตารางต่อไปนี้

ต�ร�งที่ 3 ปัจจัยหลักในการส�าเร็จการศึกษาล่าช้าที่ส�าคัญที่สุดตามตัวเปรสาขาวิชา ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

 มหาวิทยาลัยทักษิณ

ลำ�ดับ

ที่

หลักสูตร/ส�ข�วิช� ปัจจัยหลักในก�รสำ�เร็จก�รศึกษ�ล่�ช้�ที่สำ�คัญที่สุด 

ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษ� มห�วิทย�ลัยทักษิณ (สูงสุด)

1 กศ.ม. การบริหารการศึกษา ด้านคุณลักษณะส่วนตัวของนิสิต 2.54

2 กศ.ม. การวิจัยและประเมิน ด้านการบริการแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ 2.81

3 กศ.ม. เคมี ด้านคุณลักษณะส่วนตัวของนิสิต 3.00

4 กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ด้านความรู้ในการท�าวิจัย 3.18

5 กศ.ม. พลศึกษา ด้านขั้นตอน/ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวปฏิบัติ 3.33

6 กศ.ม. การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านความรู้ในการท�าวิจัย 3.52

7 กศ.ม. ภาษาไทย ด้านการบริการแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ 2.78

8 กศ.ม. การวัดผลการศึกษา ด้านขั้นตอน/ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวปฏิบัติ 3.62

9 กศ.ม. หลักสูตรและการสอน ด้านคุณลักษณะส่วนตัวของนิสิต 2.55

10 บธ.ม. การจัดการธุรกิจ ด้านความรู้ในการท�าวิจัย 3.10

11 วท.ม. เคมีประยุกต์ ด้านขั้นตอน/ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวปฏิบัติ 2.13
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ต�ร�งที่ 3 ปัจจัยหลักในการส�าเร็จการศึกษาล่าช้าที่ส�าคัญที่สุดตามตัวเปรสาขาวิชา ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

 มหาวิทยาลัยทักษิณ (ต่อ)

ลำ�ดับ

ที่

หลักสูตร/ส�ข�วิช� ปัจจัยหลักในก�รสำ�เร็จก�รศึกษ�ล่�ช้�ที่สำ�คัญที่สุด 

ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษ� มห�วิทย�ลัยทักษิณ (สูงสุด)

12 วท.ม. ชีววิทยา ด้านความรู้ในการท�าวิจัย 2.83

13 วท.ม. ฟิสิกส์ ด้านคุณลักษณะส่วนตัวของนิสิต 2.61

14 ศศ.ม. ไทยคดีศึกษา ด้านการบริการแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ 3.00

15 ศศ.ม. ภาษาไทย ด้านคุณลักษณะส่วนตัวของนิสิต 4.33

คำ�ชี้แจง กรณีข้อเสนอแนะที่ว่ากลุ่มตัวอย่างแต่ละสาขาวิชาไม่เท่ากันจะเปรียบเทียบกันได้หรือไม่ 

ถึ งแม้ ในแต่ละสาขาวิชาจะมีกลุ่มตัวอย่ าง 

ไม่เท่ากันก็ไม่ได้ส่งผลแต่ประการใด เนื่องจากผู้วิจัย 

ไม่ได้ศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่างสาขาวิชา เพียงแค่

เลือกค่า เฉลี่ยสูงสุด ( ) ของปัจจัยที่ส่งผลในแต่ละ 

สาขาวชิาเทา่นัน้ เพือ่เปน็แนวทางใหส้าขาวชิาไดท้ราบวา่

ปัจจัยใดเป็นปัจจัยหลักท่ีส่งผลต่อการส�าเร็จการศึกษา

ล่าช้าของนิสิตค่ะ 

จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านด้านคุณลักษณะ

ส่วนตัวของนิสิตเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการส�าเร็จ 

ก า ร ศึ ก ษ า ล่ า ช้ า ข อ ง นิ สิ ต ร ะ ดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า  

มหาวิทยาลัยทักษิณ เนื่องจากมีถึง 5 สาขาวิชา ได้แก่  

1) กศ.ม. การบริหารการศึกษา 2) กศ.ม. เคมี 3) กศ.ม. 

หลักสูตรและการสอน 4) วท.ม. ฟิสิกส์ 5) ศศ.ม.  

ภาษาไทย เห็นว่าปัจจัยนี้ส่งผลให้ส�าเร็จการศึกษาล่าช้า 

และปัจจัยด้านความรู้ในการท�าวิจัยมีความส�าคัญเป็น

ล�าดับที่ 2 เนื่องจากมีถึง 4 สาขาวิชา ได้แก่ 1) กศ.ม. 

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2) กศ.ม. การศึกษาเพื่อ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3) บธ.ม. การจัดการธุรกิจ  

4) วท.ม. ชวีวทิยา เหน็วา่ปจัจยันีส้ง่ผลใหส้�าเรจ็การศกึษา

ล่าช้า ซึ่งสอดคล้องกับในภาพรวมที่ เห็นว่าปัจจัย 

ทัง้สองดา้นนีส้�าคญัในการส�าเรจ็การศกึษาลา่ชา้ของนสิติ

ระดับบัณฑิตศึกษา

การที่ผลการวิจัยเป็นเช่นน้ี เป็นเพราะว่า นิสิตมี

ภาระงานประจ�าและต้องดูแลครอบครัว นิสิตขาดการ

วางแผนและบริหารจัดการเวลาไม่เป็น นิสิตขาดความ

กระตอืรอืรน้ในการท�าวจิยัหากไมม่ ีกฎ ระเบยีบมาบงัคบั 

นิสิตขาดการศึกษาค้นคว้าและไม่รับผิดชอบเอาใจใส่ 

ในการท�าวิจัย รวมถึงระยะทางในการเดินทางมา

มหาวิทยาลัยค่อนข้างไกล นอกจากนี้นิสิตยังขาดความรู้

ในการท�าวิจัยอย่างแท้จริง และควรเพิ่มรายวิชาเกี่ยวกับ

การวิจัยและอาจารย์ผู้สอนควรเน้นทักษะวิจัยในเชิง

ปฏิบัติให้มากขึ้น เพราะนิสิตจะได้น�าความรู้ไปใช้ในการ

ท�าวิจัยได้จริง เช่น การอบรมโปรแกรม SPSS และสถิติ 

ที่จ�าเป็นในการท�าวิจัยของนิสิต ฯลฯ นิสิตไม่มีพื้นฐาน

ทกัษะกระบวนการลงมอืท�าและภาคปฏิบติัในการท�าวจิยั 

นิสิตขาดความรู้เกี่ยวกับสถิติพื้นฐาน นิสิตขาดการ

วางแผนในการท�าวิจัย ฯลฯ ซ่ึงสอดคล้องกับการวิจัย 

ใน ตอนที่ 3 เกี่ยวกับการจัดล�าดับความส�าคัญของปัจจัย

ในการส�าเร็จการศึกษาล่าช้า ซึ่งผลการวิจัยพบว่า นิสิต

ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ มีความคิดเห็น

และ ใหค้วามส�าคญัเกีย่วกบัปจัจยัในการส�าเรจ็การศกึษา

ล่าช้า จากปัจจัยทั้ง 6 ด้าน เรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย 

ได้แก่ 1) ด้านคุณลักษณะส่วนตัวของนิสิต 2) ด้าน 

ความรู้ในการท�าวิจัย 3) ด้านอาจารย์ที่ปรึกษาการท�าวิจัย 

4) ด้านการบริหารจัดการของหลักสูตร 5) ด้านขั้นตอน/

ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวปฏิบัติ 6) ด้านการบริการแหล่ง

ค้นคว้าทางวิชาการ 
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6. ข้อเสนอแนะ

จากผลการวจิยั ปจัจยัในการส�าเรจ็การศกึษาลา่ชา้

ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ  

คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

6.1 ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัยไปใช้

ประโยชน์ 

1. ความคิดเห็นของนิสิตระดับบัณฑิต

ศกึษาเกีย่วกบัปัจจยัในการส�าเรจ็การศกึษาลา่ชา้ของนสิติ

ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ พบว่ า  

โดยภาพรวมและทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้น

ด้านการบริหารจัดการของหลักสูตรและด้านอาจารย์ 

ที่ปรึกษาการท�าวิจัย มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 

 ซึ่งสอดคล้องกับการจัดล�าดับความส�าคัญของปัจจัย 

ในการส�าเร็จการศึกษาล่าช้า ซ่ึงผลการวิจัยพบว่า นิสิต

ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ มีความคิดเห็น

และให้ความส�าคัญเก่ียวกับปัจจัยในการส�าเร็จการศึกษา

ล่าช้า จากปัจจัยทั้ง 6 ด้าน เรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย 

ได้แก่ 1) ด้านคุณลักษณะส่วนตัวของนิสิต 2) ด้าน 

ความรู้ในการท�าวิจัย 3) ด้านอาจารย์ที่ปรึกษาการท�าวิจัย 

4) ด้านการบริหารจัดการของหลักสูตร 5) ด้านขั้นตอน/

ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวปฏิบัติ 6) ด้านการบริการ 

แหล่งค้นคว้าทางวิชาการ ตามล�าดับ อีกทั้งยังสอดคล้อง

กบัการศกึษาปจัจยัในการส�าเรจ็การศกึษาลา่ชา้ของนสิติ

ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ตามตัวแปร 

สาขาวิชา โดยปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการส�าเร็จการศึกษา

ล่าช้าเป็นสองล�าดับแรกได้แก่ ปัจจัยด้านคุณลักษณะ 

ส่วนตัวของนิสิต ค่าเฉลี่ย 2.68 และปัจจัยด้านความรู้ 

ในการท�าวิจัย ค่าเฉลี่ย 2.71 ซึ่งจัดอยู่ในระดับปานกลาง

มีความส�าคัญใกล้เคียงกันทั้งคู่

 มหาวิทยาลัยจึงควรให้ความส�าคัญ 

เกี่ยวกับการจัดสัมมนาเบ้ืองต้นแก่นิสิตระดับบัณฑิต

ศึกษาทุกคนก่อนเริ่มเรียน เพื่อให้ตระหนักและเห็น 

ความส�าคัญของการท�าวิจัยโดยต้องเสนอแนะให้นิสิต 

รูจ้กับรหิารจดัการเวลาใหเ้ปน็ หากตดัสนิใจเขา้เปน็นสิติ

ระดับบัณฑิตศึกษาแล้วต้องบริหารจัดการเวลาโดยให้ 

ความส�าคัญกับการเรียนและชีวิตส่วนตัวไปพร้อม ๆ กัน  

รวมถงึควรมกีารจดัอบรมเพื่อเพิม่พนูทกัษะทางการวจิยั

ให้แก่นิสิต เช่น การอบรมโปรแกรม SPSS สถิติที่จ�าเป็น

ในการท�าวิจัยของนิสิต และการเพิ่มทักษะพื้นฐานด้าน

กระบวนการลงมือท�าและภาคปฏิบัติในการท�าวิจัย เช่น

การฝึกเขียนเค้าโครงงานวิจัยรวมไปถึงการเพ่ิมรายวิชา

เกี่ยวกับการวิจัยและอาจารย์ผู้สอนควรเน้นทักษะวิจัย 

ในเชิงปฏิบัติให้มากขึ้น

2. ควรน�าผลจากการวจิยัครัง้น้ี ใช้เปน็ขอ้มลู 

และแนวทางแก่หลักสูตร /สาขา วิชา คณะ และ

มหาวิทยาลัยทักษิณ ในการวางแผนการควบคุมคุณภาพ

การท�าวิจัยและระยะเวลาการศึกษาของนิสิต โดยอาจ 

ออกเป็นกฎระเบียบ ข้อบังคับที่ เข้มงวดกับนิสิต 

ให้มากขึ้นเพ่ือนิสิตส�าเร็จการศึกษาตามเวลา ไม่มีการ 

พน้สภาพและกอ่ใหเ้กดิการสญูเปลา่ทางการศกึษาตอ่ไป 

6.2 ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยต่อไป

1. ควรวิจัยเจาะลึกเฉพาะคณะ/สาขาวิชา 

และศกึษาความคดิเหน็จากอาจารยท์ีป่รกึษา ซึง่เกีย่วขอ้ง

สัมพันธ์กับการท�าวิทยานิพนธ์ของนิสิตโดยตรง

2. ควรศึกษาการใช้เวลาในการศึกษาของ

นสิติหลกัสตูร แผน ข เนือ่งจากวจิยัในครัง้นีศ้กึษาเฉพาะ

แผน ก 

3. ควรศึกษาและพัฒนาระบบหรือรูปแบบ

ในการส่งเสริมและสนับสนุนช่วยเหลือให้นิสิตส�าเร็จ 

การศึกษาได้ตามเวลาที่ก�าหนด 

7. กิตติกรรมประก�ศ

ข อ ข อ บ คุ ณ ค ณ บ ดี บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย แ ล ะ 

คณะกรรมการประจ�าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ทักษิณ ที่สนับสนุนและเห็นชอบให้จัดตั้งหน่วยวิจัย

สถาบัน รวมทั้ งสนับสนุนงบประมาณในการท�า 

วิจัยสถาบันผ่านโครงการสนับสนุนและพัฒนาหน่วย 

วิจัยสถาบันซึ่งบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติงานของบัณฑิต

วิทยาลัยเป็นประจ�าทุกปี
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ความคิดเห็นของบุคลากรทางการพยาบาลต่อสภาพและปัญหา
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บทคัดย่อ

การศึกษาสภาพและปัญหาท่ีพักอาศัยของบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีวัตถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรทางการพยาบาลต่อสภาพและปัญหาของที่พักอาศัยประเภทแฟลต ที่พักอาศัย 

ในที่พักกลุ่ม ข คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เท่านั้น โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ พยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล  

ที่สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำานวน 240 คน ซึ่งพักอาศัยในแฟลตต่าง ๆ จำานวน 16 แฟลต และ

พกัอาศยันานมากกวา่ 1 ปขีึน้ไป เกบ็ขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถาม ซึง่แบง่ออกเปน็ 2 ตอน ตอนที ่1 สอบถามเกีย่วกบัขอ้มลู

ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และตอนที่ 2 สอบถามเก่ียวกับสภาพและปัญหาที่พักอาศัยประเภทแฟลตของที่พัก 

กลุ่ม ข คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำานวน 4 ด้าน ดังนี้  1) ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม  

2) ด้านสาธารณูปโภค 3) ด้านความปลอดภัย และ 4) ด้านมนุษยสัมพันธ์ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย  

ค่าร้อยละ

ผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นต่อสภาพและปัญหาของที่พักอาศัยประเภทแฟลตของบุคลากรทางการพยาบาล 

ที่พบมากที่สุด คือ ปัญหาด้านกายภาพและส่ิงแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 29 รองลงมาคือ ปัญหาด้านสาธารณูปโภค  

คิดเป็นร้อยละ 27 ปัญหาด้านความปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 28 และปัญหาด้านมนุษยสัมพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 16  

เมื่อพิจารณารายประเด็นในแต่ละด้าน พบว่า 1) ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม ประเด็นที่พบปัญหามากที่สุดคือ  

ด้านตัวอาคาร คิดเป็นร้อยละ 17 ได้แก่ แฟลตศูนย์แพทย์ 1, 2, 3 และ 9 2) ด้านสาธารณูปโภค ประเด็นที่พบปัญหามาก

ที่สุดคือ ด้านถนนและด้านไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 10 ได้แก่ แฟลตศูนย์แพทย์ 1, 2 และ 9 3) ด้านความปลอดภัยประเด็น

ที่พบปัญหามากที่สุด คือ ด้านขาดความปลอดภัยในทรัพย์สิน คิดเป็นร้อยละ 28 ได้แก่ แฟลตศูนย์แพทย์ 1, 2 และ 9  

และ 4) ด้านมนุษยสัมพันธ์ ประเด็นท่ีพบปัญหามากที่สุดคือ ผู้พักอาศัยในแฟลตส่งเสียงดัง คิดเป็นร้อยละ 16  

ได้แก่ แฟลตศูนย์แพทย์ 9
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จากผลการวจิยัเหน็วา่ คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแกน่ ควรมกีารวางแผน เพือ่แกป้ญัหา พฒันา ปรบัปรงุ 

ที่พักอาศัยของบุคลากรทางการพยาบาล ให้เหมาะสมมีสภาพที่น่าอยู่อาศัย ร่มรื่น สะดวก ปลอดภัย ได้แก่ แฟลตศูนย์

แพทย์ 1, 2, 3 และ 9 ที่มีสภาพอาคารเก่า ตลอดจนสภาพถนน ที่ขรุขระ เป็นหลุมบ่อ อันตรายในการสัญจรไป - มา 

ปรับปรุงระบบประปา ระบบไฟฟ้า รวมถึงการดูแลความปลอดภัยในร่างกายและทรัพย์สินให้แก่บุคลากรทางด้าน 

การพยาบาลที่พักอาศัย ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญและกำาลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มดังกล่าว  

ที่ได้อุทิศตนเสียสละมาทำางานในด้านนี้ต่อไป อีกทั้งกระตุ้นให้ผู้พักอาศัยได้ตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

คำ�สำ�คัญ : บุคลากรทางการพยาบาล, ที่พักอาศัยในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Abstract

Objective : The objectives of this research were to nursing staffs’ opinion on problems of living flats, in the 

Faculty of Medicine, Khon Kaen University, and their suggestions for housing policies.

Method : Descriptive study was applied in this research. The sample size was 350 nursing staffs who were 

living in 16 medical flats. Questionnaires were used as the research tool to collect data. The questionnaire consists 

of 27 questions with reliability index value of 0.856. Data was analyzed by using descriptive statistics.

Results : Two hundred and forty questionnaires were returned (response rate was 68.57%), there were 200 

nurses and 40 nurse assistants. Most of participants were female (87.1%), single (61.3%), aged between 31 and 40 

years (37.5%), held a bachelor’s degree (79.2%), had work experience between 6 and 11 years (30.8%), had one 

family member (36.7%) and earned monthly income between 25,001 and 40,000 baht (52.5%). In one month, it found 

that 19.7% of the participants were on duty in morning, 40.5% were on duty in afternoon and 39.6% were on duty at 

night. The reasons for living in the flats were convenient and easy access to the workplace (31.3%) and have no 

housing units of their own (24.3%). 

The results also indicated problems of unsafe structure of some flats, for example, disruption of the main 

structure of flat No.1, 2, 3, and.9. Poor physical facilities, unsafe environment around the flats, noise nuisance and 

poor relations of people who living in the flats were also reported. 

Moreover, nursing staffs required accommodation especially while they were on duty (45.5%). They also 

required housing loan either by the Faculty (57.2%) or by private sources with low interests (19.2%), as well as  

increases amount of loaning (16.2%). 

Keyword : Nursing staffs’ Opinion, Living of Khonkaen University
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คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1. บทนำ�

คณะแพทยศาสตร์ เป็นคณะสาขาวิชาท่ีสำาคัญ

คณะหนึ่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 

วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2515 (1) ท่ีมีปณิธานเพ่ือผลิต

บัณฑิตสาขาแพทยศาสตร์ โดยเน้นด้านเวชปฏิบัติท่ัวไป

และสขุภาพชมุชน ทัง้นีเ้พือ่แก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์  

โดยเฉพาะอย ่ างยิ่ ง ในภาคตะวันออกเฉียง เหนือ  

ในวันที่ 23 กันยายน 2518 (2) เริ่มเปิดบริการผู้ป่วย

นอกที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ อาคาร

ชัว่คราวบรเิวณสฐีาน ซึง่เป็นอาคารไม้ ต่อมาโรงพยาบาล

ศรีนครินทร์ได้กำาเนิดขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่าง 

รัฐบาลไทยและรัฐบาลนิวซีแลนด์เพ่ือให้ประชาชน 

ในภาคตะวนัออก เฉยีงเหนอืซึง่เป็นภมูภิาคทีม่ปีระชากร

มากทีส่ดุของประเทศไทยได้รบับรกิารจากสถานพยาบาล

ในระดบัมหาวทิยาลยั และเพิม่ศกัยภาพในการผลติแพทย์

และบุคลากรด้านสาธารณสุขทุกประเภทให้มีความ

รู้ ความชำานาญ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จ

พระราชดำาเนินมาทรงวางศลิาฤกษ์ ณ อาคารโรงพยาบาล 

ศรีนครินทร์ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519 (3) และ

มพีระบรมราชโองการพระราชทานนามว่า “โรงพยาบาล

ศรีนครินทร์” ตามพระนามของสมเด็จพระศรีนคริน 

ทราบรมราชชนนี จึงได้ย ้ายหน่วยงานทั้งหมดมาท่ี 

โรงพยาบาลศรนีครนิทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยั

ขอนแก่น ปัจจุบันประกอบด้วยภาควิชา จำานวน 21  

ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ จุลชีววิทยา 

ชีวเคมี ปรสิตวิทยา พยาธิวิทยา เภสัชวิทยา เวชศาสตร์

ชุมชน สรีร วิทยา  กุมาร เวชศาสตร ์  จักษุวิทยา 

จิตเวชศาสตร์ นิติเวชศาสตร์ รังสีวิทยา วิสัญญีวิทยา 

เวชศาสตร์ฉกุเฉนิ เวชศาสตร์ฟ้ืนฟ ูศลัยศาสตร์ สตูศิาสตร์

และนรีเวชวิทยา โสต ศอ นาสิกวิทยา ออร์โธปิดิกส์ และ

อายุรศาสตร์ โดยมีโรงพยาบาลศรีนครินทร์เป็นสถานที่

ฝึกปฏิบัติงาน มีบุคลากรท่ีปฏิบัติงานจำานวนมาก และ

แนวโน้มของบุคลากรทางการแพทย์จะมีจำานวนเพ่ิม

ขึ้น ดังนั้น จากความจำาเป็นในการทำางานของบุคลากร 

ทางด้านการพยาบาล ที่ต้องดูแลรักษาผู้เจ็บป่วยตลอดเวลา 

จนเกิดลักษณะการปฏิบัติงานที่ เป็นผลัดหมุนเวียน 

ตลอด 24 ชั่วโมง บางครั้งต้องเข้าเวรต่อจากเวลาทำางาน

ปกติหรือบางครั้งต ้องเข ้าออกเวรในเวลากลางดึก 

ประกอบกับบุคลากรทางด้านการพยาบาลส่วนใหญ่

ก็เป็นสตรีอาจมีอันตรายระหว่างการเดินทางได้ จึง

จำาเป็นต้องจัดที่พักอาศัยให้ใกล้เคียงกับสถานที่ทำางาน 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้จัดให้มี

สวสัดกิารด้านทีพ่กัอาศยัให้แก่บคุลากรคณะแพทยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2526 เป็นต้น

มา (4) โดยมีที่พักอาศัยที่อยู ่ในความดูแลรับผิดชอบ

และจัดสรรให้แก่บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ประกอบ

ด้วย ที่พักประเภทแฟลต จำานวน 951 หน่วย และที่พัก

ประเภทบ้าน จำานวน 414 หน่วย ซึ่งที่พักประเภทแฟลต

ที่จัดสรรให้แก่ตำาแหน่งพยาบาลเข้าพักมีจำานวน 438 

หน่วย ตำาแหน่งผูช่้วยพยาบาล จำานวน 72 หน่วย ปัจจบุนั

ตำาแหน่งพยาบาลที่รอรับการจัดสรรห้องพักมีจำานวน 

405 คน ตำาแหน่งผู้ช่วยพยาบาล มีจำานวน 144 คน (5) 

เนือ่งจากอาคารทีพ่กัอาศยัของบคุลากรด้านการพยาบาล

ทั้งหมด มีจำานวน 11 อาคาร สภาพทั่วไปของที่พักอาศัย

แต่ละอาคารจะแตกต่างกันออกไปตามความเก่า-ใหม่  

ของอายุอาคาร ซึ่งที่ผ่านมายังไม่เคยมีการสำารวจสภาพ

และปัญหาของที่พักอาศัย

ดงันัน้ คณะผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาสภาพ

และปัญหาที่พักอาศัยต่อความคิดเห็นของบุคลากร

ทางการพยาบาล เพื่อแก้ปัญหา พัฒนา ปรับปรุงและ

บริหารจัดการที่พักอาศัยของบุคลากรทางการพยาบาล 

ให้เหมาะสมมีสภาพที่น่าอยู่อาศัย ร่มรื่น สะดวกสบาย 

ปลอดภัย ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญและกำาลังใจ 

ในการปฏิบติังานของบคุลากรกลุม่ดงักล่าว ทีไ่ด้อทุศิตน

เสียสละมาทำางานในด้านนี้ ต่อไป

2.วัตถุประสงค์ของก�รวิจัย

2.1 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรทางการ

พยาบาลต่อสภาพและปัญหาของที่พักอาศัยประเภท

แฟลต ที่พักอาศัยในที่พัก กลุ่ม ข คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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2.2 เพื่อหาข้อเสนอแนะในการกำาหนดนโยบาย

ทีพ่กัอาศยัประเภทแฟลตสำาหรบับคุลากรด้านการพยาบาล

ที่จะต้องพักอาศัยในที่พักกลุ ่ม ข คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

3. คำ�นิย�มศัพท์เฉพ�ะ

3.1 มห�วทิย�ลยั หมายถงึ มหาวทิยาลยัขอนแก่น

3.2  คณะแพทยศ�สตร์ หมายถงึ คณะแพทยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

3.3 ศนูย์หวัใจสริกิติิฯ์  หมายถงึ ศนูย์หวัใจสริิกติิ์  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3.4 บคุล�กรท�งก�รพย�บ�ล หมายถงึ พยาบาล

และผู้ช่วยพยาบาล

3.5 พย�บ�ล หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน

มหาวิทยาลัย หรือพนักงานราชการ หรือลูกจ้างชั่วคราว 

ตำาแหน่งพยาบาล ซึ่งสังกัดและปฏิบัติราชการ

ประจำาในคณะแพทยศาสตร์ และ/หรือศูนย์หัวใจ

สิริกิติ์ฯ

 3.6 ผูช่้วยพย�บ�ล หมายถึง ข้าราชการ พนกังาน

มหาวิทยาลัย หรือพนักงานราชการ หรือลูกจ้างชั่วคราว 

ตำาแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งสังกัดและปฏิบัติราชการ

ประจำาในคณะแพทยศาสตร์และ/หรอืศนูย์หวัใจสริกิติิ ์ฯ

3.7 ที่พักอ�ศัย หมายถึง เคหสถานที่เป็นสมบัติ 

ของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นท่ีพักอาศัยของข้าราชการ

และลูกจ้าง ตลอดจนผู้ได้รับสิทธิ์ให้เข้าพักอาศัยได้ 

3.7 ที่พักอ�ศัยในมห�วิทย�ลัย หมายถึง ท่ีพัก

อาศัยในมหาวิทยาลัยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่ม ก กลุ่ม

ที่พักอาศัยทั่วๆ ไปในบริเวณมหาวิทยาลัยกลุ่ม ข กลุ่ม

ที่พักอาศัยในศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

4. วิธีดำ�เนินก�รวิจัย

4.1 ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

  ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ พยาบาล

และผู ้ช่วยพยาบาล ที่พักอาศัยในที่พักกลุ ่ม ข คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเภทแฟลต  

ซึ่งพักอาศัยนานมากกว่า 1 ปีขึ้นไป

พยาบาล  จำานวน 504 คน

ผู้ช่วยพยาบาล  จำานวน 100 คน

รวม  จำานวน 604 คน 

 4.2 กลุ ่มตัวอย่�ง  คือ การสุ ่มตัวอย ่างของ

ตำาแหน่งพยาบาลและผู ้ช ่วยพยาบาล ขนาดของ 

กลุ ่มตัวอย่างที่ เหมาะสมในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 

กำาหนดขึ้นโดยใช้ทฤษฏีการสุ่มตัวอย่างของ Yamane  

(6) ในการประมาณค่าพารามเิตอร์ด้วยระดบัความเชือ่มัน่ 

95% โดยทีป่ระมาณค่าความคลาดเคลือ่นจากค่าทีเ่ป็นจรงิ

ไม่เกนิ +, - 5% สำาหรบัประชากรทัง้หมด จำานวน 604 คน 

รวมจำานวน 240 คน  

4.3 เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย คือ แบบสอบถาม 

ที่คณะผู้วิจัยได้สร้างขึ้นจากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัย 

ที่ เ ก่ียวข ้อง และได ้ปรับปรุงแก ้ไขแบบสอบถาม 

ตามคำาแนะนำาของอาจารย์ทีป่รกึษางานวจิยั จากนัน้ได้นำา

แบบสอบถามไปทดลองใช้กบับคุลากรคณะแพทยศาสตร์

ที่พักอาศัยในที่พักกลุ่ม ข ประเภทแฟลต จำานวน 30 คน 

เพื่อหาค่าสัมประสิทธิความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 

และปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้เป็นฉบับสมบูรณ์ 

เพื่อใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจริงกับกลุ ่มตัวอย่าง ซ่ึง

แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้คือ ตอนที่ 1 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพผู ้ตอบแบบสอบถาม  

ตอนที่  2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพและปัญหา 

ที่พักอาศัยประเภทแฟลตของที่พักกลุ ่ม  ข คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น จำานวน 4 ด้าน ดงันี้ 

1) ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม 2) ด้านสาธารณูปโภค  

3) ด้านความปลอดภัย และ 4) ด้านมนุษยสัมพันธ์  

มีข้อคำาถามจำานวน 20 ข้อ แบบสอบถามเป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ชนิด 5 ระดับ  

ของ ลิเคิร์ท สเกล (Likert Scale) (7) กำาหนดค่านำ้าหนัก

ดังนี้ คะแนน 5 หมายถึง มากที่สุด คะแนน 4 หมายถึง 

มาก คะแนน 3 หมายถึง ปานกลาง คะแนน 2 หมายถึง 

เล็กน้อย คะแนน 1 หมายถึง ไม่มี

4.4 ก � ร เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข ้ อ มู ล  ค ณ ะ ผู ้ วิ จั ย

รวบรวมรายชื่อกลุ่มตัวอย่างบุคลากรทางการพยาบาล  
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คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เฉพาะตำาแหน่ง พยาบาล และตำาแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล 

ที่พักอาศัยในที่พักกลุ่ม ข ประเภทแฟลต โดยตัดราย

ชื่อผู ้ที่พักอาศัยน้อยกว่า 1 ปีออก ขออนุญาตทำาวิจัย

ต่อคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ส่งแบบสอบถามไปยังกลุ ่มตัวอย ่าง เก็บรวบรวม

แบบสอบถามคืน พร้อมตรวจสอบความถูกต้องและ

ความสมบูรณ์ของข้อมูล

4.5 ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล ใช้สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่  

ค่าร้อยละ และการนำาเสนอในรูปแบบเชิงพรรณนา  

ตาราง และกราฟ

5. ผลก�รวิจัย

ผลการ วิ จัย  พบว ่ า  ผู ้ ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำานวน 203 คน (ร้อยละ 87.1) 

และเป็นตำาแหน่งพยาบาล จำานวน 208 คน (ร้อยละ 

86.6) สถานภาพโสด จำานวน 147 คน (ร้อยละ 61.3)  

อายุเฉลี่ย 31 – 40 ปี จำานวน 90 คน (ร้อยละ37.5)  

ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีจำานวน 190 คน (ร้อยละ 79.2) 

อายุการทำางานเฉล่ีย 6 - 11 ปี จำานวน 74 คน (ร้อยละ  

30.8) จำานวนสมาชิกในครอบครัวที่พักอาศัยร่วมกัน  

จำานวน 1 คน มีจำานวน 88 คน (ร้อยละ 36.7) รายได้ 

ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 25,001 – 40,000 บาท จำานวน 126 

คน (ร้อยละ 52.5) ในหนึ่งเดือนต้องทำางานในเวรเช้า 

(ร้อยละ 19.7) เวรบ่าย (ร้อยละ 40.5) เวรดึก (ร้อยละ 

39.6) โดยเหตุผลที่บุคลากรทางการพยาบาลเลือกเข้า

พักอาศัยในที่พักกลุ่ม ข เป็นเพราะสะดวกในการเดิน

ทางมาทำางาน จำานวน 229 คน (ร้อยละ 31.3) รองลงมา 

คือ ยังไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง จำานวน 178 คน  

(ร้อยละ 24.3) และอันดับที่ 3 คือ มีค่าใช้จ่ายถูก จำานวน 

145 คน (ร้อยละ 19.8)

ส่วนสภาพและปัญหาของท่ีพักอาศัยประเภท

แฟลตของบุคลากรทางการพยาบาล ที่พักอาศัยในที่พัก  

กลุ ่ม ข คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ผลการวิจัย พบว่า ในรอบปีที่ผ ่านมา บุคลากรทาง 

การพยาบาลเหน็ว่า แฟลตทีพ่กัมปัีญหาในแต่ละด้าน ดงันี้

1. ปัญห�ด้�นตัวอ�ค�ร : แฟลตศูนย์แพทย์ 1, 2, 8, 9 มีปัญหาด้านตัวอาคาร ควรปรับปรุงสภาพอาคาร ในระดับ 

ปานกลางถึงมากที่สุด (ร้อยละ 100) รองลงมาคือแฟลตศูนย์แพทย์ 12 (ร้อยละ 96.2) และแฟลตศูนย์แพทย์ 11  

(ร้อยละ 96.0)  

 
  
 
 
 
 2. ปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มรอบอาคาร :  แฟลตศูนยแ์พทย ์9 มีปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มรอบอาคารไม่มีความร่มร่ืนไม่
เหมาะแก่การพกัอาศยั ในระดบัปานกลางถึงมากท่ีสุด (ร้อยละ 1)  รองลงมาคือแฟลตศูนยแ์พทย ์6  (ร้อยละ 9.)    
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2. ปัญห�ด้�นสิ่งแวดล้อมรอบอ�ค�ร : แฟลตศูนย์แพทย์ 9 มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมรอบอาคารไม่มีความร่มรื่น 

ไม่เหมาะแก่การพักอาศัย ในระดับปานกลางถึงมากที่สุด (ร้อยละ 100) รองลงมาคือแฟลตศูนย์แพทย์ 6 (ร้อยละ 90.0) 

 

 
  
 
 
 
 2. ปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มรอบอาคาร :  แฟลตศูนยแ์พทย ์9 มีปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มรอบอาคารไม่มีความร่มร่ืนไม่
เหมาะแก่การพกัอาศยั ในระดบัปานกลางถึงมากท่ีสุด (ร้อยละ 1)  รองลงมาคือแฟลตศูนยแ์พทย ์6  (ร้อยละ 9.)    
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M = แฟลตศูนยแ์พทย ์
1-2 = หมายเลขแฟลตศูนยแ์พทย ์

 

ร้อ
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M = แฟลตศูนย์แพทย์

1-20 = หมายเลขแฟลตศูนย์แพทย์

3. ปัญห�ด้�นส�ธ�รณูปโภค : ด้านถนน แฟลตศนูย์แพทย์ 1, 2, 9 มปัีญหาด้านถนนขรขุระ เป็นหลมุ บ่อ อนัตรายในการ

สัญจรไป มา ในระดับปานกลางถึงมากที่สุด (ร้อยละ 100) รองลงมาคือแฟลตศูนย์แพทย์ 4 (ร้อยละ 92.3) 

 
 
 
 
 
 . ปัญหาดา้นสาธารณูปโภค  : ดา้นถนน แฟลตศูนยแ์พทย ์1, 2, 9 มีปัญหาดา้นถนนขรุขระ เป็นหลุม บ่อ อนัตราย
ในการสญัจรไป มา ในระดบัปานกลางถึงมากท่ีสุด (ร้อยละ 1)  รองลงมาคือแฟลตศูนยแ์พทย ์4  (ร้อยละ 92.3)    
 

 
 
 
 
 
 
 
 4. ปัญหาดา้นสาธารณูปโภค : ดา้นประปา  แฟลตศูนยแ์พทย ์1, 3, 9 มีปัญหาดา้นระบบประปา ในระดบัปานกลาง
ถึงมากท่ีสุด (ร้อยละ 1)  รองลงมาคือแฟลตศูนยแ์พทย ์12  (ร้อยละ 76.9)    
 

 
 

100.0 100.0 

71.4 

92.3 

57.1 

40.0 35.7

66.7

100.0
88.9

64.0 65.4 57.7 54.2 
54.5

0.0 

100.0 

75.0 

100.0

69.2 71.4 70.0

35.7 40.0

100.0

66.7 60.0

76.9

50.0 50.0 50.0 
100.0

ร้อย
ละ

 

M = แฟลตศูนยแ์พทย ์
1-2 = หมายเลขแฟลตศูนยแ์พทย ์

 

ร้อย
ละ

 

M = แฟลตศูนยแ์พทย ์
1-2 = หมายเลขแฟลตศูนยแ์พทย ์

 

M = แฟลตศูนย์แพทย์
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4. ปัญห�ด้�นส�ธ�รณูปโภค : ด้านประปา แฟลตศูนย์แพทย์ 1, 3, 9 มีปัญหาด้านระบบประปา ในระดับปานกลาง 

ถึงมากที่สุด (ร้อยละ 100) รองลงมาคือแฟลตศูนย์แพทย์ 12 (ร้อยละ 76.9) 

 
 
 
 
 
 . ปัญหาดา้นสาธารณูปโภค  : ดา้นถนน แฟลตศูนยแ์พทย ์1, 2, 9 มีปัญหาดา้นถนนขรุขระ เป็นหลุม บ่อ อนัตราย
ในการสญัจรไป มา ในระดบัปานกลางถึงมากท่ีสุด (ร้อยละ 1)  รองลงมาคือแฟลตศูนยแ์พทย ์4  (ร้อยละ 92.3)    
 

 
 
 
 
 
 
 
 4. ปัญหาดา้นสาธารณูปโภค : ดา้นประปา  แฟลตศูนยแ์พทย ์1, 3, 9 มีปัญหาดา้นระบบประปา ในระดบัปานกลาง
ถึงมากท่ีสุด (ร้อยละ 1)  รองลงมาคือแฟลตศูนยแ์พทย ์12  (ร้อยละ 76.9)    
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 2. ปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มรอบอาคาร :  แฟลตศูนยแ์พทย ์9 มีปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มรอบอาคารไม่มีความร่มร่ืนไม่
เหมาะแก่การพกัอาศยั ในระดบัปานกลางถึงมากท่ีสุด (ร้อยละ 1)  รองลงมาคือแฟลตศูนยแ์พทย ์6  (ร้อยละ 9.)    
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คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

5. ปัญห�ด้�นส�ธ�รณูปโภค : ด้านไฟฟ้า แฟลตศูนย์แพทย์ 1, 2, 9 มีปัญหาด้านระบบไฟฟ้า ในระดับปานกลาง 

ถึงมากที่สุด (ร้อยละ 100) รองลงมาคือแฟลตศูนย์แพทย์ 4 (ร้อยละ 92.3) 

 
 
 
 
 5. ปัญหาดา้นสาธารณูปโภค : ดา้นไฟฟ้า  แฟลตศูนยแ์พทย ์1, 2, 9 มีปัญหาดา้นระบบไฟฟ้า ในระดบัปานกลางถึง
มากท่ีสุด  (ร้อยละ 1)  รองลงมาคือแฟลตศูนยแ์พทย ์4  (ร้อยละ 92.3)    
 

 
 
 
 
 
 
 
 6. ปัญหาดา้นความปลอดภยั :  แฟลตศูนยแ์พทย ์1, 2, 9 มีปัญหาดา้นขาดความปลอดภยัในทรัพยสิ์น ในระดบัปาน
กลางถึงมากท่ีสุด (ร้อยละ 1)  รองลงมาคือแฟลตศูนยแ์พทย ์11 (ร้อยละ 88.)    
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6. ปัญห�ด้�นคว�มปลอดภยั : แฟลตศนูย์แพทย์ 1, 2, 9 มปัีญหาด้านขาดความปลอดภยัในทรพัย์สนิ ในระดบัปานกลาง

ถึงมากที่สุด (ร้อยละ 100) รองลงมาคือแฟลตศูนย์แพทย์ 11 (ร้อยละ 88.0) 

 
 
 
 
 5. ปัญหาดา้นสาธารณูปโภค : ดา้นไฟฟ้า  แฟลตศูนยแ์พทย ์1, 2, 9 มีปัญหาดา้นระบบไฟฟ้า ในระดบัปานกลางถึง
มากท่ีสุด  (ร้อยละ 1)  รองลงมาคือแฟลตศูนยแ์พทย ์4  (ร้อยละ 92.3)    
 

 
 
 
 
 
 
 
 6. ปัญหาดา้นความปลอดภยั :  แฟลตศูนยแ์พทย ์1, 2, 9 มีปัญหาดา้นขาดความปลอดภยัในทรัพยสิ์น ในระดบัปาน
กลางถึงมากท่ีสุด (ร้อยละ 1)  รองลงมาคือแฟลตศูนยแ์พทย ์11 (ร้อยละ 88.)    
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7. ปัญห�ด้�นมนุษยสัมพันธ์ : แฟลตศูนย์แพทย์ 9 มีปัญหาผู้พักอาศัยในแฟลตส่งเสียงดัง ในระดับปานกลาง 

ถึงมากที่สุด (ร้อยละ 100) รองลงมาคือแฟลตศูนย์แพทย์ 3 (ร้อยละ 71.4) 

 
 
 
 
 
 7. ปัญหาดา้นมนุษยสัมพนัธ์ : แฟลตศูนยแ์พทย ์9 มีปัญหาผูพ้กัอาศยัในแฟลตส่งเสียงดงั ในระดบัปานกลางถึง
มากท่ีสุด (ร้อยละ 1)  รองลงมาคือแฟลตศูนยแ์พทย ์3  (ร้อยละ 71.4)    
 

 
 
 
 
6. สรุปและอภปิรายผล 
 ปัจจุบนัท่ีพกัอาศยัของบุคลากรดา้นการพยาบาลท่ีพกัอาศยัในท่ีพกักลุ่ม ข คณะแพทยศาสตร์ มีจาํนวน 16 อาคาร   
ซ่ึงสภาพทัว่ไปของแต่ละอาคารจะแตกต่างกนัออกไปตามสภาพเก่า-ใหม่ของแต่ละอาคาร ในรอบปีท่ีผา่นมา ความคิดเห็น
ของบุคลากรทางการพยาบาลท่ีมีต่อสภาพและปัญหาของท่ีพกัอาศยัประเภทแฟลตในท่ีพกักลุ่ม ข คณะแพทยศาสตร์ 
ประกอบดว้ย  

.   ความคิดเห็นต่อปัญหาดา้นกายภาพและส่ิงแวดลอ้ม เก่ียวกบัดา้นตวัอาคาร พบว่า ควรปรับปรุงตวั
อาคาร โดยเฉพาะแฟลตศูนยแ์พทย ์1, 2, 3 และ 9  ซ่ึงมีปัญหาตวัอาคารร้าว ทรุดตวั ตอ้งดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขโดยด่วน  
นอกจากน้ี แฟลตศูนยแ์พทย ์6 และ 9 ส่ิงแวดลอ้มรอบอาคารไม่ร่มร่ืน ตอ้งปรับปรุงภูมิทศัน์ให้ร่มร่ืนเพื่อให้เหมาะแก่การ
พกัอาศยั 

.   ความคิดเห็นต่อปัญหาดา้นสาธารณูปโภค พบว่า มีปัญหาเก่ียวกบัสภาพถนนขรุขระ เป็นหลุม บ่อ 
อนัตรายในการสัญจรไป-มา ระบบประปา ไม่เพียงพอ ไม่ค่อยไหล หรือแรงดนันํ้ าน้อย ทาํให้แฟลตชั้นสูงนํ้ าไหลน้อย 
รวมถึงระบบบาํบดันํ้ าเสีย ส่งกล่ินเหมน็ และท่อระบายนํ้ าอุดตน้ ส่วนระบบไฟฟ้า แสงสว่าง ไม่เพียงพอ โดยเฉพาะแฟลต
ศูนยแ์พทย ์1, 2, 3, 4, และ 9 

. ความคิดเห็นต่อปัญหาด้านความปลอดภัย พบว่า ทั้ งท่ีพกัประเภทแฟลตโสดและแฟลต
ครอบครัวมีปัญหาดา้นขาดความปลอดภยัในทรัพยสิ์น โดยเฉพาะแฟลตศูนยแ์พทย ์1, 2 และ 9 
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6. สรุปและอภิปร�ยผล

ปัจจุบันที่พักอาศัยของบุคลากรด้านการพยาบาล

ที่พักอาศัยในที่พักกลุ่ม ข คณะแพทยศาสตร์ มีจำานวน  

16 อาคาร ซึ่งสภาพท่ัวไปของแต่ละอาคารจะแตกต่าง

กันออกไปตามสภาพเก่า-ใหม่ของแต่ละอาคาร ในรอบปี 

ที่ผ่านมา ความคิดเห็นของบุคลากรทางการพยาบาล 

ที่มีต่อสภาพและปัญหาของที่พักอาศัยประเภทแฟลต 

ในที่พักกลุ่ม ข คณะแพทยศาสตร์ ประกอบด้วย 

7.1 ความคิดเห็นต่อปัญหาด้านกายภาพและ 

สิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับด้านตัวอาคาร พบว่า ควรปรับปรุง

ตัวอาคาร โดยเฉพาะแฟลตศูนย์แพทย์ 1, 2, 3 และ 9 ซึ่ง

มีปัญหาตัวอาคารร้าว ทรุดตัว ต้องดำาเนินการปรับปรุง

แก้ไขโดยด่วน นอกจากน้ี แฟลตศูนย์แพทย์ 6 และ 9  

สิ่งแวดล้อมรอบอาคารไม่ร่มรื่น ต้องปรับปรุงภูมิทัศน์ 

ให้ร่มรื่นเพื่อให้เหมาะแก่การพักอาศัย

7.2 ความคิดเห็นต่อปัญหาด้านสาธารณูปโภค  

พบว่า มีปัญหาเกี่ยวกับสภาพถนนขรุขระ เป็นหลุมบ่อ 

อันตรายในการสัญจรไป-มา ระบบประปา ไม่เพียงพอ  

ไม่ค่อยไหล หรือแรงดันนำ้าน้อย ทำาให้แฟลตชั้นสูง 

นำ้าไหลน้อย รวมถึงระบบบำาบัดนำ้าเสีย ส่งกลิ่นเหม็น  

และท่อระบายนำ้าอุดต้น ส่วนระบบไฟฟ้า แสงสว่าง  

ไม่เพียงพอ โดยเฉพาะแฟลตศูนย์แพทย์ 1, 2, 3, 4, และ 9

 ความคิดเห็นต่อปัญหาด้านความปลอดภัย 

พบว่า ทั้งที่พักประเภทแฟลตโสดและแฟลตครอบครัว

มีปัญหาด้านขาดความปลอดภัยในทรัพย์สิน โดยเฉพาะ

แฟลตศูนย์แพทย์ 1, 2 และ 9

 ความคิดเห็นต่อปัญหาด้านมนุษยสัมพันธ์  

พบว่า ผู ้พักอาศัยภายในแฟลตส่งเสียงดังรบกวน 

ห้องพักอื่น โดยเฉพาะแฟลตศูนย์แพทย์ 9

7. ข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาวิจั ย ในครั้ งนี้  สามารถสรุป 

ข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในการกำาหนดนโยบายที่พักอาศัย 

ของบุคลากรด้านการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดังนี้ คือ 

1. ที่พักอาศัยกลุ่ม ข คณะแพทยศาสตร์ เป็น

อาคารทีใ่ช้งานมานาน ประมาณ 22-23 ปี ทำาให้เกดิปัญหา

ด้านตัวอาคารอย่างมากต้องเร่งแก้ไขปัญหาอย่างเร่ง

ด่วน คือ แฟลตศูนย์แพทย์ 1, 2, 3 และ 9 รองลงมาที่ต้อง

ดำาเนินการแก้ไข คือ แฟลตศูนย์แพทย์ 4, 10, 11 และ 12  

ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์อาคารดังกล่าวจาก 

งานซ่อมบำารงุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

ได้ตรวจสอบและให้ความเห็นว่า แฟลตศูนย์แพทย์ 1, 2 

และ 3 โครงสร้างคอนกรตีเสรมิเหลก็ของพืน้ คาน บนัได

มีการแตกร้าว และอาคารยังมีการแยกตัวออกจากกัน

อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตของผู้พักอาศัย 

จึงควรระงับการใช้พื้นที่อาคารดังกล่าว 

2. แฟลตท่ีมีปัญหาด้านถนนขรุขระเป็นหลุมบ่อ

ต้องดำาเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน คือ แฟลตศูนย์แพทย์ 4 

และ 9 รองลงมา คือ แฟลตศูนย์แพทย์ 10

3. ควรวางแผนการจัดหาท่ีพักอาศัยสำาหรับ

บุคลากรด้านการพยาบาล เพ่ือรองรับการย้ายผู ้พัก

อาศัยในแฟลต 1, 2, 3 และ 9 และการขยายตัวของ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในอนาคต

8. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจ�กคณะผู้วิจัย

ที่พักอาศัยกลุ ่ม ข คณะแพทยศาสตร์ มีกฎ 

ระเบียบเกี่ยวกับที่พักอาศัยไม่ทันสมัย ทำาให้การบริหาร

จัดการที่พักอาศัยเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ทำาให้บุคลากรด้านการพยาบาลที่พักอาศัย

ภายในทีพ่กัอาศยักลุม่ ข คณะแพทยศาสตร์ ใช้ทีพ่กัอาศยั 

เป็นที่อยู่ถาวร ทั้งที่ส่วนหนึ่งปฏิบัติงานเวรเช้า ดังนั้น  

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ควรปรับปรุง

กฎ ระเบียบเกี่ยวกับที่พักอาศัยให้เป็นปัจจุบันเพื่อให้ 

การบริหารจัดการที่พักอาศัย เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

เช่น ควรจดัให้มห้ีองพกัสำาหรบัอยูเ่วร เพือ่จดัให้บคุลากร 

ด้านการพยาบาลหมุนเวียนเข้าพักอาศัยสำาหรับเวลา 

ที่ปฏิบัติงานในเวลากลางคืนเท ่านั้น ซึ่งจะทำาให ้ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีที่พักอาศัย

ภายในเพือ่รองรบับคุลากรด้านการพยาบาลทีป่ฏบิตังิาน

ในเวลากลางคืนได้ทุกคน



214 ความคิดเห็นของบุคลากรทางการพยาบาลต่อสภาพและปัญหาที่พักอาศัยประเภทแฟลต 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

9. กิตติกรรมประก�ศ

งานวจิยัครัง้นีส้ำาเร็จได้ด้วยดี คณะผู้วจัิยขอขอบคณุ

มหาวิทยาลัยขอนแก่นท่ีได้สนับสนุนทุนโครงการวิจัย

สถาบัน กองบริหารงานวิจัยท่ีอำานวยความสะดวก 

ในการทำาวิจัย  ศาสตราจารย ์สมบูรณ ์  เทียนทอง  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นเรศ วโรภาสตระกูล ท่ีให้ความรู้ 

และแนวทางการศึกษารวมทั้งช่วยเหลือให้คำาแนะนำา 

มาโดยตลอดจนการวิจัยครั้งน้ีสำาเร็จตามวัตถุประสงค์ 

และคณะแพทยศาสตร ์  มหาวิทยาลัยขอนแก ่น  

ที่สนับสนุนให้คณะผู ้วิจัยดำาเนินการวิจัยในเรื่องนี้  

ตลอดจนบคุลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ทุกท่านที่ได้ให้คำาแนะนำาทำาให้การวิจัยครั้งน้ีเรียบร้อย

ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ จึงขอขอบคุณ 

ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

10. เอกส�รอ้�งอิง

(1)  มหาวิทยาลัยขอนแก่นครบรอบ 30 ปี 

(2)  ที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีเปิด โรงพยาบาล

ศรีนครินทร์ 15 ธันวาคม 2526) 

(3)  ที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีเปิด โรงพยาบาล 

ศรีนครินทร์ 15 ธันวาคม 2526 และหนังสือ 

สำานักราชเลขาธิการที่ รล ๐๐๐๒/๑๑๔๔๔ ) 

(4)  ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที ่248) เรือ่ง 

ที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2526

(5)  สรปุข้อมูลจำานวนผูเ้บกิเงนิช่วยเหลอืค่าทีพ่กัของ

หน่วยสวสัดกิารทีพ่กัอาศยั งานบรหิารและธรุการ 

คณะแพทยศาสตร ์  มหาวิทยาลัยขอนแก ่น  

ณ มกราคม 2557

(6)  Yamane, T. 1973. Statistic: An Introductory 

Analysis. 3 rd ed. New York: Harper and Row.

(7)  Likert, Rensis A. (1961). New Patterns of  

Management. New York: McGraw-Hill Book 

Company Inc.
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การพัฒนารูปแบบการบริหารเชิงระบบเพื่อพัฒนาการสอนคิด
ของครูผู้สอนโรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร ตำาบลหนองแดง
อำาเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

ศรายุช เชาว์ชาญ 1*, วิวัฒน์ เพชรศรี 2, สถิตย์ ศิริธรรมจักร 3

1ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร ตำาบลหนองแดง อำาเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 
2ครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โรงเรียนสฤษดิเดช ตำาบลท่าใหม่ อำาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
3นักวิชาการศึกษา ชำานาญการพิเศษ สำานักงานศึกษาธิการภาค 7 อำาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

*Correspondent Author : ndsahamit@gmail.com

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของปัญหาและความต้องการในการพัฒนารูปแบบ 

การบริหารเชิงระบบเพื่อพัฒนาการสอนคิดของครูผู ้สอนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาและโรงเรียน 

บ้านหนองแดงสหมิตร ส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 จังหวัดมหาสารคาม  

2) เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารเชิงระบบเพื่อพัฒนาการสอนคิดของครูผู้สอนโรงเรียนบ้านหนองแดง

สหมิตร 3) เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารเชิงระบบเพื่อพัฒนาการสอนคิดของครูผู้สอนโรงเรียนบ้าน 

หนองแดงสหมิตร 4) เพ่ือประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารเชิงระบบเพื่อพัฒนาการสอนคิดของครูผู ้สอน

โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร กลุ่มตัวอย่างเป็น ผู้บริหาร ครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการ 

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน โรงเรยีน ขยายโอกาสทางการศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม 

เขต 2 จ�านวน 1,489 คน ได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถาม 

สภาพปัจจบุนัของปัญหาการบรหิารเชงิระบบ ประเดน็สนทนากลุม่ แบบบนัทกึเอกสาร หลกัสตูรการฝึก อบรมครผููส้อน 

ด้านพัฒนาการสอนคิดโดยเน้นการวิจัยในชั้นเรียน แบบทดสอบวัดความรู้ก่อนและหลังอบรม แบบทดสอบวัด 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการคิดขั้นพื้นฐาน การคิดขั้นสูง แนวด�าเนินการตามรูปแบบการบริหารเชิงระบบ 

เพื่อพัฒนาการสอนคิดของครูผู้สอน ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้บริหาร ครูผู้สอน นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  

โดยรวม มีสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการการบริหารเชิงระบบเพื่อพัฒนาการสอนคิดของครูผู ้สอน 

อยู่ในระดับมาก ส่วนผู้ปกครองนักเรียนเห็นว่ามีสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ การบริหารเชิงระบบ 

เพือ่พฒันาการสอนคดิของครผููส้อนโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา 

มหาสารคาม เขต 2 โดยรวม อยู ่ในระดับมากท่ีสุด 2) รูปแบบการบริหารเชิงระบบเพื่อพัฒนาการสอนคิด  

ของครูผู้สอนโรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร ต�าบลหนองแดง อ�าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม พิจารณาโดย 

ผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 5 ท่าน มีความคิดเห็นสอดคล้องกันสูง มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเกณฑ์ผู ้เช่ียวชาญ  

3) ผลการประเมินคุณภาพนักเรียนด้านการคิดของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 - ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนน 
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โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร  ต�าบลหนองแดง  อ�าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการคิดหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทุกชั้น  

4) ผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความพึงพอใจต่อการบริหาร 

เชิงระบบเพื่อพัฒนาการสอนคิดของครูผู้สอนโรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนนักเรียน 

มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการบริหารเชิงระบบเพื่อพัฒนาการสอนคิดของครูผู้สอนโรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร

โดยรวม อยู่ในระดับมาก 

ค�ำส�ำคัญ : รูปแบบการบริหารเชิงระบบ, การสอนคิด, ความพึงพอใจ

Abstract

Development of strategic management model system for developmental thinking of teachers  

‘Bannongdaengsahamit school. This research is aimed at the 1) to study the present condition, problems and needs 

in the development of strategic management model system for developmental thinking of teachers and expand  

educational opportunities. 2) to create and develop a strategic management system for teaching and development 

thinking of Bannongdaengsahamit school teachers. 3) to study the effect of strategic management model of evaluation 

system to improve the school teacher’s teaching thought Bannongdaengsahamit school. 4) to evaluate the use of 

strategic management model for development of teaching system for teachers of schools Bannongdaengsahamit 

school. Sample Executive Student teacher. Parents, students, and the Board of education, basic education, expanding 

opportunities for schools affiliated with area offices. Elementary study of Mahasarakham District 2. How many 

people have come from 1,489 to multiple random steps. Tools used in research consist of the current condition and 

query complex management problems, develop a system to teach the idea of teachers from the schools expand  

opportunities, discussion issues, the save document, Teacher training course development, teaching thinking with an 

emphasis on research in the classroom. A test measuring knowledge before and after training quiz measure  

achievement in basic thinking. A guide to system-oriented management model, The results of the rules as follows : 

1) the current situation and study complex management problems, develop a system to teach the idea of teachers, 

schools Bannongdaengsahamit school. I found that the executives. Teachers, students and Education Committee, 

problem is the current condition and requirement-oriented management system to improve teaching level of teacher 

very best parents in most level research hypothesis is met. 2) the current situation and study complex management 

problems, develop a system to teach the idea of teachers, schools Bannongdaeng sahamit school. Found that a  

complex system management patterns to develop teaching of the school teacher Bannongdaengsahamit. Based on the 

expert opinions of people 5 consistent high research hypothesis is met. 3. experimental results follow a strategic 

management system in order to improve teachers ‘ teaching idea of Bannongdaengsahamit school. Find a quality 

assessment of students thinking of students in grade 1 - secondary 3. Having studied at the high school after thinking 

over before studying at 0.05 level floors. research hypothesis is met. 4) assessment model of complex management 

systems to improve teaching of teachers ‘ Bannongdaengsahamit school. found that managers, teachers, students and 

parents. There is satisfaction in the strategic management system to improve teaching of teachers. Overall a very 

level research hypothesis is met.
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1. บทน�ำ

ก า ร ศึ ก ษ า มี ค ว า ม ส� า คั ญ อ ย ่ า ง ยิ่ ง ใ น ก า ร

พัฒนาประเทศ การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพเพื่อ 

การพัฒนาประเทศให้มีความรุ่งเรืองทั้งด้านเศรษฐกิจ 

สังคม การเมือง วัฒนธรรมและเทคโนโลยีน้ันต้อง 

อาศัยครู เพราะครูเป็นผู ้ มีบทบาทส�าคัญในการจัด 

การเรียนรู้และพัฒนาผู้เรยีนในทกุด้าน วชิาชีพครูจงึควร

เป็นวิชาชีพของคนเก่ง คนดีในสังคม ครูควรเป็นต้น

แบบของความดีงาม หน้าที่ของครูจึงมีความส�าคัญ 

และย่ิงใหญ่  ประเทศไทยเป ็นประเทศหนึ่ งที่ ให ้ 

ความส�าคัญต่ออาชีพครู จะเห็นได้จากรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 80  

(3) ที่ให้ความส�าคัญในการพัฒนาครูและบุคลากรทาง 

การศกึษาให้ก้าวหน้าทนัการเปลีย่นแปลงของสงัคมโลก  

(ราชกิจจานุเบกษา) (1)

จากสภาพปัจจุบันและปัญหาการจัดการศึกษา 

ของโรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร ป ีการศึกษา  

2553 จัดการศึกษา 3 ระดับ คือ ระดับปฐมวัย ถึง  

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาส 

ทางการศึกษา พบว่า ผู้บริหารมีปัญหาในการบริหาร 

จัดการศึกษาส่งเสริมให้ครูมีความสามารถในการ 

สอนคิด อยู่ในระดับมาก มีปัญหาในการจัดการเรียน

การสอนที่ส่งเสริม ให้ผู ้เรียนมีความสามารถในการ

คิด อยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุดเช่นกัน สอดคล้องกับ 

ผลการประเมนิคณุภาพภายนอกรอบสอง ของส�านกังาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในมาตรฐาน 

ที่  4 ผู ้ เรียนมีความสามารถด้านการคิดวิ เคราะห์  

การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิด 

สร้างสรรค์  และมีวิสัยทัศน์  มาตรฐานที่  9 ครูม ี

ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี

ประสิทธิภาพ อยู ่ในระดับพอใช้ (ส�านักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา) (2) และ

สอดคล้องกับข้อมูลจากส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 สรุปผลการสังเคราะห์

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองของส�านักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(สมศ.) ระหว่าง ปีการศึกษา 2550 – 2551 ของโรงเรียน 

ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

มหาสารคาม เขต 2 ยังพบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่มี 

ผลการประเมนิตามมาตรฐานที ่4 ผูเ้รยีน มคีวามสามารถ

ด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างมี

วิจารณญาณ การคิดสร้างสรรค์ และมีวิสัยทัศน์ และ

มาตรฐานที่ 9 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียน 

การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับพอใช้ เช่นกัน 

(ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2) (3)

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้น�าเสนอแนวคิดว่าศาสตร์ที่นัก

บริหารการศึกษาในประเทศไทย ใช้กันอยู่ ควรได้รับการ

พัฒนาองค์ความรู้ให้เท่าทันกับปัจจุบัน โดยการน�าเอา

แนวคิดทางการบริหาร ธุรกิจและด้านอุตสาหกรรมที่

ได้รับการยอมรับในเรื่องการบริหารเพื่อคุณภาพโดยเน้น

ที่กระบวนการมาปรับใช้กับการบริหารการศึกษา ซึ่ง

แนวคดิและทฤษฎทีีเ่ป็นทีน่ยิมในปัจจบุนัคอื “การบรหิาร 

เชิงระบบ” (System Approach) คอฟแมน (Kaufman) (4) 

ถือว่าเป็นผู้หน่ึงที่ได้น�าเสนอวิธีการบริหารเชิงคุณภาพ

ในการบริหารการศึกษาโดยใช้วิธีการ “การบริหาร 

เชิงระบบ” เข้ามาใช้ในการจัดการกับปัญหาที่ เกิด 

จากความด้อยประสิทธิภาพของกระบวนการบริหาร 

ที่ใช้ต่อระบบการศึกษาในขณะนั้นเพื่อให้มีคุณภาพ  

ส�าหรบัประเทศไทย หน่วยศกึษานเิทศก์ กรมสามญัศกึษา  

(5) ได้ท�าการศึกษาการบริหารเชิงระบบของคอฟแมน 

เพือ่เป็นแนวทางในการน�ามาประยกุต์ใช้กบักระบวนการ

บริหารการศึกษาของโรงเรียนที่อยู ่ ในสังกัดกรม 

สามัญศึกษา ซ่ึงเม่ือประเมินผลจากโรงเรียนในสังกัด 

กรมสามัญศึกษาที่น�าการบริหารเชิงระบบนี้ไปใช้  

ปรากฏว่าการบริหารของโรงเรียนในสังกัดประสบ 

ความส�าเร็จด้วยเช่นกัน โดยให้แนวคิดว่า โรงเรียน 

เป็นองค์การใหญ่ทีป่ระกอบด้วยระบบย่อยหลาย ๆ  ระบบ  

ซึ่งมีความสัมพันธ์และต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน  

ดงันัน้การศกึษาระบบของโรงเรยีนควรศกึษาในลกัษณะ

ที่เป็นส่วนรวมทั้งหมด โดยการศึกษคาวามสัมพันธ์
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โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร  ต�าบลหนองแดง  อ�าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบ 3 องค์ประกอบ 

ได้แก่ ส่วนที่เป็นองค์ประกอบด้านปัจจัยน�าเข้า (Input) 

ประกอบด้วย ครู ทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน  

ด้านกระบวนการ (Process) จ�าแนกเป็น ปรชัญา เป้าหมาย  

หลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การจัดการบริหาร 

กิจกรรมต่าง ๆ และด้านผลผลิต (Output) ประกอบ

ด้วย นักเรียน ดังนั้น จากพื้นฐานที่โรงเรียนเป็นองค์การ

ที่ เป ็นระบบ กระบวนการบริหารเชิงระบบจึงเป็น 

กระบวนการที่เหมาะสมในการน�ามาใช้ในการบริหาร

เพื่อพัฒนาการสอน สอดคล้องกับผลการทดลอง 

ของเฉลียว พิทักษานุรัตน์ และคณะ (6) สรุปว่า การที่ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการมีคู ่มือ

บริหารเชิงระบบด้านวิชาการสามารถปฏิบัติงานได้ตาม 

ความคาดหวังส่งผลให้ครู - นักเรียนมีงานวิชาการของ

โรงเรยีนมปีระสิทธภิาพสงูขึน้ ศลิปะชยั นลิมณ ีและจ�ารสั 

นวลมา (7) สรุปว่า รูปแบบการบริหารเชิงระบบด้าน 

การสอนคณิตศาสตร์ท�าให ้ เกิด การเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหาร พฤติกรรมการสอน 

ของครู พฤติกรรมการเรียนของนักเรียน ส่งผลให้ผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 5 สูงขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

พนม วิทยานุกรณ์ (8) สรุปว่า โรงเรียนเอกชนท่ีผ่าน 

การรบัรองมาตรฐาน มกีารบรหิารงานเชงิระบบมากกว่า

โรงเรียนเอกชนที่ไม่ได้รับรองมาตรฐานอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ลดา บุตรฉุย และคณะ (9)  

ที่สรุปว่าผู ้บริหารหลังจากทดลองใช้คู ่มือการบริหาร 

เชงิระบบ ผูบ้รหิารพฒันาระบบบรหิารดขีึน้ ท�าให้ระบบ

การบริหารของโรงเรียนมีประสิทธิภาพมากข้ึน และ 

ผู ้สอนหลังจากทดลองใช ้คู ่มือการสอนเชิงระบบ 

ในการสอนอ่านจับใจความโดยใช้กิจกรรมโครงสร้าง

ระดับยอดท�าให ้การเรียนการสอนวิชาภาษาไทย  

มีประสิทธิภาพสูงขึ้น จึงท�าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สูงขึ้น และสิทธิพล อาจอินทร์ (10) สรุปว่า ครูผู้เข้ารับ 

การฝึกอบรมมีเจตคติต่อการน�าความรู ้ไปใช้ในการ

จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา การคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่

ในระดบัมากทีส่ดุ และนกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่พฒันาการ

คิดอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดอย่างม ี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ส่วนปัญหาในระดับ

สถานศกึษาทีส่�าคญัส่วนใหญ่มกัพบปัญหาด้านบคุลากร

และกระบวนการจัดการเรียนรู ้ ครูส่วนใหญ่ยังขาด 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ที่เน้นกระบวนการคิด ยังมีพฤติกรรมการสอนแบบเดิม  

คือการสอนแบบบรรยายตามหนังสือเรียน โดยไม่ใช ้

แผนการจัดการเรียนรู้ ผู้เรียนขาดการลงมือปฏิบัติจริง  

จงึจ�าเป็นอย่างยิง่ทีโ่รงเรยีนจะต้องปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม

การจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดของครูผู้สอน  

ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคัมภีร์ 

สุดแท้ (11) ได้ท�าการวิจัยสร้างและพัฒนารูปแบบ 

การบริหารงานวิชาการส�าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก  

ผลการประเมินความเป็นไปได้ความเหมาะสม และ 

ความมีประโยชน์ของรูปแบบ การพัฒนารูปแบบการ

บรหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานบนพืน้ทีส่งูและทรุกนัดาร 

การบริหารงานวิชาการส�าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก  

โดยรวมและรายด้านทกุด้านอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ เช่นกนั

จากปัญหาและเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู ้วิจัย 

จึงมีความสนใจที่จะน�ารูปแบบการบริหารเชิงระบบ 

ที่มีผลต่อการพัฒนาการสอนคิดของครูผู้สอนโรงเรียน 

บ้านหนองแดงสหมิตรและน�ากระบวนการบริหาร

เชิงระบบ (System Approach) มาใช้ในการบริหาร

โรงเรียน ซึ่งผลของการวิจัยครั้งนี้จะเป็นแนวทางใน

การพัฒนาการบริหารและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

ให้กับผู ้ เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

บ้านหนองแดงสหมิตร และโรงเรียนขยายโอกาส

ทางการศึกษาอื่น ๆ ที่มีบริบทเดียวกัน สามารถน�าไป

ประยกุต์ใช้ในการบรหิารโรงเรยีนของตนอย่างมคีณุภาพ

และได้มาตรฐาน พร้อมรับการตรวจประเมินเพื่อการ

ประกันคุณภาพและการรับรองมาตรฐานการศึกษา 

จากส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ 

การศึกษา (สมศ.) องค์การมหาชน ต่อไป
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2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

การวิจัยการพัฒนารูปแบบการบริหารเชิงระบบ

เพื่อพัฒนาการสอนคิดของครูผู้สอนโรงเรียนบ้านหนอง

แดงสหมิตร ครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายดังนี้

1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของปัญหาและ

ความต ้องการในการพัฒนารูปแบบการบริหาร 

เชิงระบบเพื่อพัฒนาการสอนคิดของครูผู้สอนโรงเรียน

ขยายโอกาสทางการศึกษา และโรงเรียนบ้านหนองแดง

สหมติร สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

มหาสารคาม เขต 2 

2. เพื่อสร ้างและพัฒนารูปแบบการบริหาร

เ ชิ ง ร ะ บ บ เ พ่ื อ พั ฒ น า ก า ร ส อ น คิ ด ข อ ง ค รู ผู ้ ส อ น 

โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร ต�าบลหนองแดง  

อ�าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

3. เพือ่ศกึษาผลการทดลองใช้รปูแบบการบรหิาร 

เ ชิ ง ร ะ บ บ เ พ่ื อ พั ฒ น า ก า ร ส อ น คิ ด ข อ ง ค รู ผู ้ ส อ น 

โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร ต�าบลหนองแดง  

อ�าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

4. เพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหาร 

เ ชิ ง ร ะ บ บ เ พ่ื อ พั ฒ น า ก า ร ส อ น คิ ด ข อ ง ค รู ผู ้ ส อ น 

โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร ต�าบลหนองแดง  

อ�าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

3. สมมติฐำนกำรวิจัย

การวิจัยการพัฒนารูปแบบการบริหารเชิงระบบ

เพื่อพัฒนาการสอนคิดของครูผู้สอนโรงเรียนบ้านหนอง

แดงสหมิตร ผู้วิจัยมีสมมติฐานการวิจัยดังนี้ 

1.  ผูบ้รหิาร ครผููส้อน นกัเรยีน ผูป้กครองนกัเรยีน 

และคณะกรรมการสถานศึกษา ข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียน

ขยายโอกาสทางการศึกษา ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 และโรงเรียนบ้าน 

หนองแดงสหมิตร ต�าบลหนองแดง อ�าเภอนาเชือก 

จังหวัดมหาสารคาม มีสภาพปัญหาในการบริหารเพื่อ

พัฒนาการสอนคิดอยู่ในระดับมาก

2. รูปแบบการบริหารเชิงระบบเพื่อพัฒนา 

การสอนคดิของครผููส้อนโรงเรยีนบ้านหนองแดงสหมติร  

ต�าบลหนองแดง อ�าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม  

มคีณุภาพและประสทิธภิาพตามเกณฑ์ผูเ้ชีย่วชาญ (IOC)

3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียน

บ้านหนองแดงสหมิตร ต�าบลหนองแดง อ�าเภอนาเชือก 

จังหวัดมหาสารคาม หลังการใช้ชุดคู ่มือการบริหาร 

เ ชิ ง ร ะ บ บ เ พื่ อ พั ฒ น า ก า ร ส อ น คิ ด ข อ ง ค รู ผู ้ ส อ น 

หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการใช้ชุดคู่มือการบริหาร

เชิงระบบ เพื่อพัฒนาการสอนคิดของครูผู้สอนอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติ

4. ครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความพึงพอใจ 

ต่อการประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารเชิงระบบ 

เพื่อพัฒนาการสอนคิดของครูผู ้สอนโรงเรียนบ้าน 

หนองแดงสหมิตร ต�าบลหนองแดงอ�าเภอนาเชือก  

จังหวัดมหาสารคามในระดับมาก

4. วิธีกำรวิจัย

4.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงประชำกร

ประชากร ได้แก่ ผูบ้รหิาร ครผููส้อน นกัเรยีน  

ผู ้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

มหาสารคาม เขต 2 จ�านวน 20,776 คน ประกอบด้วย  

ผู้บริหารโรงเรียน จ�านวน 47 คน ครูผู ้สอน จ�านวน  

882 คน นักเรียน จ�านวน 9,700 คน ผู้ปกครองนักเรียน 

จ�านวน 9,700 คน และคณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน จ�านวน 447 คน

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างส�าหรับ 

การวิจัยเชิงส�ารวจ ได้แก่ ผู้บริหาร ครูผู้สอน นักเรียน  

ผู ้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม 

เขต 2 จ�านวน 1,260 คน ได ้มาจากการสุ ่มแบบ 

หลายขั้นตอน (Multiple random sampling) ก�าหนด
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โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร  ต�าบลหนองแดง  อ�าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

ขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางเครจซ่ีและมอร์แกน 

(Krejcie & Morgan) (12) คัดเลือกโดยใช้เทคนิคการ

สุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีการจับฉลาก และกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ 

ในการวิจัยเชิงทดลอง ได ้แก ่  ผู ้บริหาร ครูผู ้สอน 

นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม 

เขต 2 จ�านวน 229 คน ได้มาจาก การสุม่แบบหลายขัน้ตอน 

(Multiple random sampling) ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง

โดยใช้ตาราง เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan)  

คัดเลือกโดยใช้เทคนิคการสุ ่มอย่างง ่ายด้วยวิธีการ 

จับฉลาก รวมกลุ ่มตัวอย ่างท่ีใช ้ในการวิจัยท้ังส้ิน  

1,489 คน

4.2 ตัวแปรที่ศึกษำ

1. ตวัแปรต้น ได้แก่ รปูแบบการบรหิารเชงิ

ระบบเพือ่พฒันาการสอนคดิของครผููส้อน โรงเรยีนบ้าน

หนองแดงสหมิตร 

2. ตัวแปรตาม ได้แก่

2.1 สภาพปัญหาด้านระบบการบรหิาร 

และการสอนคิดของครูผู้สอนโรงเรียนบ้านหนองแดง 

สหมิตร ต�าบลหนองแดง อ�าเภอนาเชือก จังหวัด

มหาสารคาม

2.2 ผลการสร้างและพัฒนารูปแบบ

การบริหารเชิงระบบเพื่อพัฒนาการสอนคิด ของคร ู

ผู้สอนโรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร ต�าบลหนองแดง 

อ�าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

2.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด ้าน 

การคิดของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร 

ต�าบลหนองแดง อ�าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

หลังการใช้ชุดคู่มือการบริหารเชิงระบบ เพื่อพัฒนาการ

สอนคิดของครูผู้สอน

2.4 ความพึ งพอใจของครูผู ้ สอน 

นักเรียน ผู ้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการ 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการใช้รูปแบบการบริหาร

เชิงระบบเพื่อพัฒนาการสอนคิดของครูผู้สอนโรงเรียน

บ้านหนองแดงสหมิตร ต�าบลหนองแดง อ�าเภอนาเชือก 

จังหวัดมหาสารคาม

4.3 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ 

1. แบบสอบถามสภาพปัจจุบันและปัญหา

การบรหิารเชงิระบบเพือ่พฒันาการสอนคดิของครผููส้อน

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา มี 3 ฉบับ ประกอบ

ด้วย ฉบับที่ 1 จ�านวน 96 ข้อ ส�าหรับผู้บริหาร ครูและ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับที่ 2 จ�านวน 

40 ข้อ ส�าหรับผู้ปกครองนักเรียน และฉบับที่ 3 จ�านวน 

30 ข้อ 

2. แบบทดสอบวัดความรู ้ก่อนและหลัง

อบรม จ�านวน 40 ข้อ 

3. แบบสนทนากลุ่ม จ�านวน 4 ประเด็น  

มีค่าความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) เท่ากับ 1.00

4. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน

ด้านการคิดของนักเรียน มีดังนี้ 

ช้ันประถม ศึกษาปีที่ 1 ช้ันประถมศึกษา 

ปีที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

ประถมศกึษาปีที ่5 ช้ันประถมศกึษาปีที ่6 ช้ันมธัยมศกึษา

ปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

5. แบบประเมินรูปแบบการบริหารเชิง

ระบบเพื่อพัฒนาการสอนคิดของครูผู ้สอนโรงเรียน 

ขยายโอกาสทางการศึกษา มี 3 ฉบับ ประกอบด้วย  

ฉบับที่ 1 จ�านวน 96 ข้อ ส�าหรับผู ้บริหาร ครูและ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับที่ 2 จ�านวน 

40 ข้อ ส�าหรับผู้ปกครองนักเรียน และฉบับที่ 3 จ�านวน 

30 ข้อส�าหรับนักเรียน ฉบับที่ 1 

4.4 วิธีกำรทดลอง

1. ท�าการสอบถามสภาพปัจจุบันปัญหา 

และความต้องการพัฒนารูปแบบการบริหารเชิงระบบ 

เพ่ือพัฒนาการสอนคิดของครูผู ้สอนโรงเรียนขยาย

โอกาสทางการศึกษา สังกัดส� านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โดยผู้วิจัย 

ด�าเนินการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเอง

2. ท�าการสอบถามสภาพปัจจุบัน ปัญหา 

และความต้องการพัฒนารูปแบบการบริหารเชิงระบบ 

เพื่อพัฒนาการสอนคิดของครูผู ้สอนโรงเรียนบ้าน 

หนองแดงสหมิตร โดยวิธีการจัดสนทนากลุ่ม (Focus 

Group) ในโรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตรเพื่อรวบรวม
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ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหา การจัดการเรียนรู้ จ�านวน 

3 กลุ ่ม โดยใช้ประเด็นสนทนา แบบสอบถามและ 

แบบสัมภาษณ์ ในการจัดประชุมกลุ่มย่อย

3. ท�าการทดสอบก่อนอบรม (pre-test) 

โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพ่ือ

พัฒนาการสอนคิดโดยใช้การวิจัยในชั้นเรียนเป็นฐาน 

และอบรมพัฒนาการสอนคิดให้แก่ครูผู้สอนโรงเรียน

บ้านหนองแดงสหมิตร โดยนายรัตนะ บุตรสุรินทร์ 

ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ เป็นวิทยากร แล้วท�าการทดสอบ

หลังการอบรม (post-test)

4. ท�าการทดสอบก่อนเรียน (pre-test)  

โดยใช้แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียน ด้านการคดิ  

ด�าเนินการสอนโดยผู ้วิจัยพัฒนาครูผู ้สอนเกี่ยวกับ 

การสอนคิดตามรูปแบบการบริหาร เชิงระบบตามคู่มือ 

แล้วผูว้จิยัให้ครผููส้อนเป็นผูด้�าเนนิการสอน โดยใช้เนือ้หา

การคิดขั้นพื้นฐาน ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ปีที่ 1 – 6 การคิดขั้นสูงส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 1 - 3 ระยะเวลาที่ใช้ในการสอน 1 ภาคเรียนเท่ากัน 

5. เมื่อส้ินสุดการสอนตามก�าหนดแล้ว 

ท�าการทดสอบหลังเรียน (post-test) กับนักเรียน ทั้ง 

9 ห้องเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทาง 

การเรียนด้านการคิด โดยครูผู้สอนแต่ละชั้น รวมจ�านวน 

11 คน พร้อมตรวจสอบรายงานการวิจัยในชั้นเรียน 

ของครูผู้สอนทุกคน

6. ท�าการสอบถามการประเมินรูปแบบ 

การบรหิารเชงิระบบเพือ่พฒันาการสอนคดิของครผููส้อน

โรงเรยีนบ้านหนองแดงสหมติร สงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โดยผู้วิจัย

ด�าเนินการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเอง

4.5 กำรวิเครำะห์ข้อมูล

1. วิ เ ค ร า ะ ห ์ ห า ค ่ า เ ฉ ลี่ ย แ ล ะ ส ่ ว น

เ บ่ี ย ง เ บ น ม า ต ร ฐ า น ส ภ า พ ป ั จ จุ บั น ป ั ญ ห า แ ล ะ 

ความต้องการพัฒนารูปแบบการบริหารเชิงระบบเพื่อ

พัฒนาการสอนคิดของครูผู้สอนโรงเรียนขยายโอกาส 

ทางการศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2

2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ก ่อนและหลังการอบรมของครูผู ้สอน ก ่อนและ

หลั ง เรี ยนของนัก เรี ยนที่ เ รี ยนตามคู ่ มื อรูปแบบ 

การบริหารเชิงระบบเพื่อพัฒนาการสอคิด โดยใช้ t – test  

(Dependent Sample) 

3. การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

ข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่ม

4. วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน 

ม า ต ร ฐ า น  ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ต ่ อ รู ป แ บ บ  

การบรหิารเชงิระบบเพือ่พฒันาการสอนคดิของครผููส้อน

โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร ต�าบลหนองแดง อ�าเภอ

นาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

5. ผลกำรวิจัย

1. ผลการศึกษาสภาพป ัจจุบันและป ัญหา 

การบริหารเชิงระบบเพื่อพัฒนาการสอนคิดของครู 

ผู้สอนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 พบว่า  

ผู ้บริหาร ครูผู ้สอน นักเรียน และคณะกรรมการ 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนขยายโอกาสทาง 

การศึกษา  สั ง กัดส� านักงาน เขตพื้นที่ ก ารศึกษา

มหาสารคาม เขต 2 โดยรวม มีสภาพปัจจุบันปัญหาและ

ความต้องการการบรหิารเชงิระบบเพือ่พฒันาการสอนคดิ

ของครูผู้สอน อยู่ในระดับมาก ส่วนผู้ปกครองนักเรียน

มีสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการการบริหาร 

เชิงระบบ เพื่อพัฒนาการสอนคิดของครูผู้สอนโรงเรียน

ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษามหาสารคาม เขต 2 โดยรวม อยู ่ในระดับ 

มากที่สุด ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย

2. ผลการสร้างและพัฒนารูปแบบการบริหาร

เชิงระบบเพ่ือพัฒนาการสอนคิดของครูผู้สอนโรงเรียน

บ้านหนองแดงสหมิตร พบว่า รูปแบบการบริหารเชิง

ระบบเพื่อพัฒนาการสอนคิดของครูผู ้สอนโรงเรียน 

บ้านหนองแดสหมิตร ผูเ้ชีย่วชาญ จ�านวน 5 ท่าน มีความ

คิดเห็นสอดคล้องกันสูง (IOC = 1.00) มีคุณภาพและ

ประสทิธภิาพตามเกณฑ์ผูเ้ชีย่ว ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิาน

การวิจัย
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โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร  ต�าบลหนองแดง  อ�าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

3. ผลการทดลองปฏิบัติตามรูปแบบการบริหาร 

เชิ งระบบเ พ่ือพัฒนาการสอนคิด ของครูผู ้สอน 

โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร พบว่า ผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียนด ้านการคิด ชั้นประถมศึกษาปี ท่ี  1  

ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทุกชั้น ซึ่งเป็นไป

ตามสมมติฐานการวิจัย 

4. ผลการประเมินรูปแบบการบริหารเชิงระบบ 

เ พ่ื อ พั ฒ น า ก า ร ส อ น คิ ด ข อ ง ค รู ผู ้ ส อ น โ ร ง เ รี ย น 

บ้านหนองแดงสหมิตร พบว่า ผู ้บริหาร ครูผู ้สอน  

ผู ้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน มีความพึงพอใจต่อการบริหารเชิงระบบ 

เพื่อพัฒนาการสอนคิดของครูผู ้สอน โรงเรียนบ้าน 

หนองแดงสหมิตร อยู่ในระดับมาก ส่วนนักเรียนมีความ

พึงพอใจต่อรูปแบบการบริหารเชิงระบบเพ่ือพัฒนาการ

สอนคิดของครูผู้สอนโรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร 

โดยรวม อยู ่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน 

การวิจัย

6. อภิปรำยผล

1. ผลการศึกษาสภาพป ัจจุบันและป ัญหา 

การบริหารเชิงระบบเพื่อพัฒนาการสอนคิดของครู 

ผู้สอนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  

พบว่า ผู้บริหาร ครูผู้สอน นักเรียน และคณะกรรมการ 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนขยายโอกาสทาง 

การศึกษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามหาสารคาม 

เขต 2 โดยรวมมีสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ

การบริหารเชิงระบบเพื่อพัฒนาการสอนคิดของ 

ครูผู ้สอน อยู ่ในระดับมาก ส่วนผู ้ปกครองนักเรียน 

มีสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการการบริหาร

เชิงระบบ เพื่อพัฒนาการสอนคิดของครูผู้สอนโรงเรียน

ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามหาสารคาม เขต 2 โดยรวม อยู ่ในระดับ

มากที่สุด ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้อาจ

เนื่องจากบริบทของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

ที่อยู ่ในเขตพ้ืนที่การศึกษาเดียวกัน (ส�านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2) (3) และสอดคล้อง

กับผลการศึกษาของ สิทธิพล อาจอินทร์ (10) ได้วิจัย 

เรื่องรูปแบบการพัฒนาทักษะการสอนคิดอย ่างมี

วิจารณญาณส�าหรับครูวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา  

พบว่าปัญหาการสอนคิดอย่างมีวิจารณญาณ ส�าหรับ

ครูวิทยาศาสตร์ประถมศึกษายังมีอยู ่มาก เพชรนิล 

สงค์ประเสริฐ (13) ได้ท�าการวิจัย เพ่ือพัฒนารูปแบบ 

การบริหารงานวิชาการโดยยึดหลักการท�างานเป็นทีม 

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่าปัญหาการท�างาน 

เป็นระบบในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานยังมีมาก นิตยา 

สิทธิ (14) ได้วิจัยพัฒนาการคิดวิเคราะห์วิชาภาษาไทย

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า  

สภาพการคิดวิ เคราะห์วิชาภาษาไทยของนักเรียน 

ไม่เป็นไปตามก�าหนดนกัเรยีนบางคนอ่านหนงัสอืยงัไม่ได้  

ผูเ้รยีนมคีวามสามารถด้านการคดิวเิคราะห์ต้องปรบัปรงุ 

2. ผลการสร้างและพัฒนารูปแบบการบริหาร 

เชิงระบบเพ่ือพัฒนาการสอนคิดของครูผู้สอนโรงเรียน 

บ้านหนองแดงสหมิตร พบว่า รูปแบบการบริหาร 

เชิงระบบเพ่ือพัฒนาการสอนคิดของครูผู้สอนโรงเรียน

บ้านหนองแดสหมิตร ผู ้เช่ียวชาญ จ�านวน 5 ท่าน  

มีความคิดเห็นสอดคล้องกันสูง (IOC = 1.00) มีคุณภาพ

และประสิทธิภาพตามเกณฑ์ผู ้ เชี่ยว ซึ่งเป็นไปตาม

สมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการสร้าง

และพัฒนารูปแบบการบริหารเชิงระบบเพ่ือพัฒนา  

การสอนคดิของครผููส้อนโรงเรยีนบ้านหนองแดงสหมติร 

ด�าเนนิการตามทฤษฎกีารบรหิารเชงิระบบของคอฟแมน 

(Kaufman) (4) ทีอ่ธบิายถงึกระบวนการบรหิารเชงิระบบ

ที่เขาได้น�าไปใช้กับการศึกษาว่า เป็นเครื่องมือส�าหรับ

วางแผนที่ครอบคลุมถึงการก�าหนดจุดมุ่งหมายและ 

การวิ เคราะห์  เชิงระบบ เพราะเมื่อมีการก�าหนด 

จุดมุ่งหมายก็จะต้องมีการวิเคราะห์ถึงข้อดีและข้อเสีย 

เพื่อที่จะช่วยบอกได้ว่าปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรและอะไร 

ที่เราควรท�าต่อไปเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน สอดคล้อง

กับผลการศึกษาของคัมภีร์ สุดแท้ (11) ได้ท�าการวิจัย

สร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการส�าหรับ
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โรงเรียนขนาดเล็ก การด�าเนินการวิจัย มี 2 ระยะ แต่ละ

ระยะมี 2 ขั้นตอน ดังนี้ระยะที่ 1  การศึกษาองค์ประกอบ

และสร้างรูปแบบการบริหารงานวิชาการส�าหรับ

โรงเรียนขนาดเล็ก พบว่า ขั้นตอนที่ 2  การสร้างรูปแบบ 

การบริหารงานวิชาการส�าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก  

ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้โดยการ

สัมมนาอิงผู ้เชี่ยวชาญ จัดท�าคู ่มือการด�าเนินการตาม 

รูปแบบ ประเมนิความเหมาะสมของคูม่อื โดยผูเ้ชีย่วชาญ 

จ�านวน 5 คน มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่าง 

0.60 - 1.00 

3. ผลการทดลองปฏิบัติตามรูปแบบการบริหาร 

เชิงระบบเพื่อพัฒนาการสอนคิดของครูผู้สอนโรงเรียน 

โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร พบว่า ผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียนด ้านการคิด ชั้นประถมศึกษาปี ท่ี  1  

ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทุกชั้น ซึ่งเป็น

ไปตามสมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้ เป ็นไปตามทฤษฎี 

การบริหารเชิงระบบของคอฟแมน (Kaufman) (4) ได้

อธิบายถึงกระบวนการบริหารเชิงระบบท่ีเขาได้น�า

ไปใช้กับการศึกษาว่า เป็นเครื่องมือส�าหรับวางแผนท่ี

ครอบคลุมถึงการก�าหนดจุดมุ่งหมายและการวิเคราะห์ 

เชิงระบบ เพราะเมื่อมีการก�าหนดจุดมุ่งหมายก็จะต้อง

มีการวิเคราะห์ถึงข้อดีและข้อเสีย เพื่อที่จะช่วยบอก

ได้ว่าปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรและอะไรท่ีเราควรท�าต่อไป  

สอดคล้องกับผลการศึกษาของเฉลียว พิทักษานุรัตน์  

และคณะ (6) ได ้ท�าการวิจัยเรื่องการทดลองคู ่มือ 

ด�าเนินงานการบริหารเชิงระบบด้านงานวิชาการ พบว่า  

นักเรียนมีความส�าเร็จในการศึกษาเล่าเรียนตามผล 

การเรียนรู้ที่คาดหวัง และส่งผลต่อนักเรียนโดยตรง คือ 

เป็นคนดี คนเก่ง (ผลสัมฤทธ์ิการเรียนดี) มีความสุข 

ในสังคมต่อไป ศิลปะชัย นิลมณี และจ�ารัส นวลมา (7) 

ได้วิจัยเรื่อง การวิจัยและพัฒนาการบริหารเชิงระบบ 

ด้านการสอนวิชาคณิตศาสตร ์  เรื่องรูปเรขาคณิต  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า ด้านการเรียนผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

หลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ 0.05 และสิทธิพล อาจอินทร์ (10) ได้วิจัยเรื่อง

รปูแบบการพฒันาทกัษะการสอนคดิอย่างมวีจิารณญาณ 

ส�าหรับครูวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา พบว่า นักเรียนมี

คะแนนเฉลี่ยพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่า

เกณฑ์ที่ก�าหนดอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001

4. ผลการประเมินรูปแบบการบริหารเชิงระบบ

เพื่อพัฒนาการสอนคิดของครูผู ้สอนโรงเรียนบ้าน

หนองแดงสหมิตร พบว่า ผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้ปกครอง

นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มีความพึงพอใจต่อการบริหารเชิงระบบเพ่ือพัฒนาการ

สอนคิดของครูผู้สอน โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร 

อยู ่ในระดับมาก ส่วนนักเรียนมีความพึงพอใจต่อ 

รูปแบบการบริหารเชิงระบบเพ่ือพัฒนาการสอนคิด

ของครูผู้สอนโรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร โดยรวม  

อยู ่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย 

สอดคล้องกับรุ่งชัชดาพร เวหะชาติ (15) ได้ท�าการวิจัย 

เรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพทั้งองค์การ

ของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ผลการวจิยัพบว่า การวเิคราะห์ 

ข้อมลูจากความคดิเหน็ของผูท้รงคณุวฒุทิีเ่ป็นนกัวชิาการ  

ผู้บริหาร และคณะกรรมการสถานศึกษา ได้รูปแบบ 

การบริหารคุณภาพทั้ งองค ์การของสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐานที่เหมาะสม สุชัญญา วงค์เวสช์ (16) ได้วิจัย 

เรื่องผลการใช้รูปแบบกระบวนการสอนคิดสร้างสรรค์

เพ่ือสอนเขียนนิทานอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่พบว่า  

ผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา มีความ 

พึงพอใจอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับนิตยา สิทธิ (14) 

ได้วิจัยพัฒนาการคิดวิเคราะห์วิชาภาษาไทยของนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ความพึงพอใจที่มีต่อ 

ผลการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ นักเรียนและผู้ปกครอง

มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการพัฒนาและผลของการ

พัฒนาที่ช่วยในการคิดดีขึ้น สิทธิพล อาจอินทร์ (10) ได้

วิจัยเรื่องรูปแบบ การพัฒนาทักษะการสอนคิดอย่างมี

วจิารณญาณส�าหรบัครวูทิยาศาสตร์ประถมศกึษา ทีพ่บว่า  

นักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการพัฒนาทักษะ

การสอนคิดอย่างมีวิจารณญาณ ส�าหรับครูวิทยาศาสตร์

ประถมศึกษา อยู่ในระดับมาก และ แพสซิก (Passig) 
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โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร  ต�าบลหนองแดง  อ�าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

(17) ได้ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาส่ือการเรียนรู้

เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงอนาคต ที่พบว่าผู้บริหาร ครู และ

ผู้เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการพัฒนาสื่อ

การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงอนาคต ในระดับมาก 

สอดคล้องกับดักลาส และคณะ (Douglas, and others) 

(18) การพัฒนารูปแบบการบริหารเพ่ือพัฒนาความคิด

ของนักเรียนที่ส่งผลต่อความพึงพอใจตามประสบการณ์

ของพวกเขา ในด้านการเรยีนทีส่งูขึน้ ทีพ่บว่า ความหมาย 

ทีก่ว้างขึน้คอืการใช้รปูแบบการบรหิาร (CIT) เพือ่พฒันา

ความคิดให้เกิดความพึงพอใจของนักเรียน 

7. ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะส�าหรับการน�าผลการวิจัยไปใช้

1.1 ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา  

ควรน�าผลการวิจัยไปใช ้ในการส่งเสริมสนับสนุน 

การพัฒนาระบบการบริหารให ้สถานศึกษามีการ 

วางแผนงาน/โครงการรองรับการพัฒนาบุคลากร

ตามนโยบายเร ่งด ่วนของหน่วยงานบังคับบัญชา  

เพื่อพัฒนาการสอนคิดในสถานศึกษา

1.2 ครูผู ้สอนควรน�าผลการวิจัยไปใช้ใน

การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ในสถานศึกษา  

ด้านการพัฒนาให้นักเรียนมีความสมารถในการคิด 

อย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได ้

อย่างมีสติสมเหตุผลอย่างต่อเนื่อง

1.3 ศึกษานิเทศก์ควรน�าผลการวิจัยไปใช้ 

ในการนิเทศการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาการ 

สอนคิดของครูให้สามารถพัฒนาความสามารถของ

นกัเรยีนในการคดิอย่างเป็นระบบ คดิสร้างสรรค์ ตดัสนิใจ 

แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล และพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

2. ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยและการศึกษา

ค้นคว้าต่อไป

2.1 ควรวจิยัและพฒันาการบรหิารเชงิระบบ

เพื่อพัฒนาการสอนคิดในสถานศึกษาบริบทอื่น เช่น 

โรงเรยีนประถมศกึษา โรงเรยีนมธัยมศกึษา และโรงเรยีน

เอกชน เป็นต้น

2.2 ควรวจิยัและพฒันาการบรหิารเชงิระบบ

เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษเพื่อ 

การสื่อสาร เป็นต้น
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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาออนโทโลยีในการให้ค�าแนะน�าการเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย เพื่อให้

ได้ข้อมูลการศึกษาต่อที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุด โดยใช้วิธีการสืบค้น

ข้อมูลเชิงความหมาย (Semantic Web) และการค้นหาความคล้ายคลึงกัน (Cosine Similarity) ของค�า นอกจากนี้ผู้วิจัย

ได้น�าทฤษฎีการเลือกอาชีพของจอห์น แอล ฮอลแลนด์ ซ่ึงมีความสอดคล้องกับการเลือกศึกษาต่อ เพ่ือให้เหมาะสม 

กับบุคลิกภาพของแต่ละคน มาเชื่อมโยงความสัมพันธ์ โดยใช้ออนโทโลยี ก�าหนดรูปแบบ (Model) ขอบเขตของ 

องค์ความรู้ เพื่อใช้อธิบายสิ่งที่สนใจ ซึ่งในการสืบค้นข้อมูลจะท�าการค้นหาชื่อกิจกรรมที่ผู้ใช้งานสนใจ เพื่อเป็นการ

สะท้อนถึงบุคลิกภาพของแต่ละบุคคล จากน้ันระบบจะดึงข้อมูลอาชีพที่มีความสัมพันธ์กันภายใต้ขอบเขตของข้อมูล 

การศกึษา ผลการวจิยัพบว่าการพฒันาระบบออนโทโลยใีนการให้ค�าแนะน�าการเข้าศกึษาต่อระดบัมหาวทิยาลยัสามารถ

ดึงข้อมูลที่เกี่ยวกับคณะ สาขา อาชีพ ตามบุคลิกภาพของแต่ละบุคคลได้ ซึ่งผลการประเมินคุณภาพของระบบที่ได้จาก 

การประเมนิของผูเ้ชีย่วชาญ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดมีาก และผลการประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ช้งานระบบ โดยภาพ

รวมอยูใ่นระดบัด ีสามารถทีจ่ะใช้ระบบนีเ้ป็นอกีทางเลอืกหนึง่ในการน�าไปใช้ประกอบในการศกึษาต่อระดบัมหาวทิยาลยั

ค�ำส�ำคัญ : ระบบแนะน�าการศึกษาต่อ ออนโทโลยี ทฤษฎีการเลือกอาชีพ 

Abstract

This research aims to develop ontological system to recommend for Higher Education study.  

A recommender system is a guide and assistance for choosing the appropriate field of study in toward a higher  

education. In this paper a semantic recommender system based on student’s activities and cosine similarity theory 

were used for searching the appropriate field of study in higher education. Moreover, the theory of vocational choice 

of John L. Holland was used for suggesting the careers and vocational choice based on personality types. Finally, the 

developed system was evaluated in two aspects, i.e., the appropriate of system for recommendation by expert in 
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curriculum and the satisfaction of using the system by student. The evaluation results found that the appropriate of 

the system is in excellent level and the user satisfaction is in good level. It can be concluded that the developed sys-

tem can be used for recommendation in toward a higher education. 

Keywords : Educational Recommendation System, Ontology, Theory of Vocational Choice

1. บทน�ำ

การศึกษาเป็นปัจจัยท่ีมีความส�าคัญเพราะท�าให้

มนุษย์สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต และเป็นรากฐาน

ส�าคัญในการสร้างความก้าวหน้าในการด�ารงชีวิต

ให้สามารถอยู ่ในสังคมได้ แต่เนื่องจากสังคมได้มี

การเปลี่ยนแปลง การศึกษาจึงมีการปรับปรุงเพื่อให้

สอดคล้องกับสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงสอดคล้อง

กับกรอบแผนอุดมศึกษา ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551-2565:  

มีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิต

และพัฒนาบุคลากรท่ีมีคุณภาพสามารถปรับตัวส�าหรับ

งานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาใน

การสร้างความรูแ้ละนวตักรรมเพือ่เพิม่ขดีความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศในโลกาภิวัฒน์ สนับสนุน 

การพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย โดยใช้กลไกของ 

ธรรมาภิบาล การเงิน การก�ากับมาตรฐาน และเครือข่าย 

อุดมศึกษา บนพ้ืนฐานของเสรีภาพทางวิชาการ 

ความหลากหลายและเอกภาพเชิงระบบ (1) 

จากข้อมูลของส�านักมาตรฐานและประเมินผล 

อุดมศึกษา(สกอ.) พบว ่าสถาบันการศึกษาระดับ

อุดมศึกษามีประมาณมากกว่า 150 แห่ง โดยแบ่ง

มหาวิทยาลัยออกเป็น 3 ประเภท คือ มหาวิทยาลัย 

ของรัฐ มหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ และสถาบัน

อุดมศึกษาเอกชน (2) ซึ่งมหาวิทยาลัยแต่ละที่ก็ มี 

คณะวิชาที่เปิดสอนแตกต่างกัน และแต่ละคณะวิชาก็มี

หลายสาขาวิชา เพื่อตอบสนองกับความต้องการของ 

ผู้เรียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานก็เป็น

อีกมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐอีกมหาวิทยาลัยหนึ่ง  

ที่มีคณะวิชาที่เปิดสอนถึง 12 คณะ มีสาขาวิชาท้ังหมด  

109 สาขา (3) ท�าให้มีจ�านวนนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาต่อ 

เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทุกปี ถ้าเทียบในปี 2555 กับ 2556  

จะพบว่ามีนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อในปี 2555 จ�านวน 

5,767 คน (4) และในปี 2556 มจี�านวน 9,902 คน (5) ซึง่ม ี

ปริมาณเพิ่มขึ้น 58.24% จะเห็นว่าการที่นักศึกษาสนใจ

เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

เพ่ิมมากขึ้น อาจเกิดจากแรงจูงใจในที่แตกต่างกัน เช่น 

ความต้องการของผู้เรียน ค่านิยม ความต้องการในการ 

ประกอบอาชีพในอนาคต ตามเพื่อน หรือบางครั้ง 

อาจไม่รู้ว่าตนเองอยากเรียนอะไร ดังนั้นการเลือกศึกษา

ต่อมีผลกระทบต่อตัวผู้เรียน เพราะถ้าเลือกเรียนในสิ่ง

ที่ไม่ถนัด หรือตรงกับความสนใจ อาจท�าให้เรียนไม่จบ 

หรือเรียนจบไปแล้ว พบว่าไม่ใช่เป็นสิ่งที่ตนเองชอบ

ท�าให้เสียเวลา และเสียค่าใช้จ่ายในการศึกษาเพื่อแก้ไข 

ปัญหาดังกล่าวจึงมีกระบวนการแนะแนว เพื่อช่วยให้

นักเรียนเลือกวิชาเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อ

ช่วยปรับปรุงบุคลิกภาพให้สามารถเข้ากับสังคม รวมทั้ง 

สามารถเลือกอาชีพ และการด�าเนินชีวิตได้อย่างม ี

ความสุข (6) ดังน้ันการเลือกอาชีพกับแผนการเรียน 

จึงเป็นเรื่องที่สอดคล้องกัน เม่ือนักเรียนมีความต้ังใจ 

ที่จะประกอบอาชีพใดแล้ว นักเรียนก็จะต้องเลือกเรียน

สาขาวิชาที่ตรงกับอาชีพนั้น (7) 

ปัจจุบันมีการพัฒนาระบบเพื่อช่วยแนะแนว

การศึกษาต่อ เช่นระบบช่วยตัดสินใจในการแนะแนว

การศึกษาต่อและอาชีพ (8) แบบวัดความสนใจอาชีพ

ของฮอลแลนด์ (9) และแบบทดสอบความพร้อมทาง

อาชีพ (10) โดยอ้างอิงจากทฤษฎีการจ�าแนกอาชีพตาม

บคุลกิภาพของ จอห์น แอล ฮอลแลนด์ (John L. Holland) 

ซึ่งเป็นนักจิตวิทยาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ระบบ 

จะเป ็นแบบสอบถามเกี่ยวกับกิจกรรมหรือความ

สนใจของผู ้ใช้ แต่เนื่องจากระบบเป็นลักษณะของ

แบบสอบถามจ�านวนหลายข้อ โดยจะต้องตอบค�าถาม 
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ทุกข้อเมื่อท�าเสร็จแล้วจะได้ระดับคะแนนออกมาเพ่ือ

บอกผู้ใช้งานว่าเป็นคนบุคลิกอย่างไร อาชีพที่เหมาะสม

คอือะไร และควรศกึษาคณะ หรอืสาขาอะไร อาจจะท�าให้ 

ผู้ใช้งานต้องเสียเวลานานกว่าจะทราบผลดังกล่าว

จากปัญหาดังกล่าวผู ้วิจัยจึงได้มีแนวความคิด 

ในการพัฒนาระบบในการให้ค�าแนะน�าการเข้าศึกษาต่อ 

ระดับมหาวิทยาลัย ที่สามารถให้ข้อมูลการศึกษาต่อ 

ที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการ

ของผู้ใช้งานมากท่ีสุด โดยใช้วิธีการสืบค้นข้อมูลเชิง 

ความหมาย (Semantic Web) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ใน

การจัดเก็บ และเสนอเนื้อหาแบบมีโครงสร้าง รวมถึง

สามารถวเิคราะห์ จ�าแนก หรอืจดัแบ่งข้อมลูทีป่รากฏว่าม ี

ความสัมพันธ์ กับข้อมูลอ่ืนๆ ในแต่ละระดับอย่างไร 

โดยใช้ออนโทโลยี (Ontology) ก�าหนดรูปแบบ (model) 

ขอบเขตขององค์ความรู ้เพื่ออธบิายสิง่ทีส่นใจ (domain) 

ให้ได้ใจความและถูกต้องมากที่สุด โดยรวมคุณสมบัติ

และความสมัพนัธ์ทีเ่กีย่วข้องของข้อมลูเอาไว้ (11) ท�าให้ 

ผู ้ใช้งานได้ข้อมูลที่สมบูรณ์แบบและตรงตามความ

ต้องการมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ได้น�าทฤษฎีการเลือก

อาชีพของจอห์น แอล ฮอลแลนด์ ซึ่งมีความสอดคล้อง

กับการเลือกศึกษาต่อ เพื่อให้เหมาะสมกับบุคลิกภาพ

ของแต่ละคน ซึ่งในการใช้งานระบบผู้ใช้งานจะท�าการ

สืบค้นกิจกรรมที่ผู้ใช้งานสนใจ เพื่อเป็นการสะท้อนถึง

บุคลิกภาพของแต่ละบุคคล จากนั้นระบบจะดึงข้อมูล

อาชีพที่มีความสัมพันธ์กันภายใต้ขอบเขตของข้อมูล

การศึกษา ท�าให้ผู้ใช้งานระบบทราบข้อมูลในการศึกษา

ต่อระดับมหาวิทยาลัยได้อย่างครบถ้วนและรวดเร็ว 

มากยิ่งขึ้น

2. วิธีวิจัย

ในการพัฒนาออนโทโลยีในการให้ค�าแนะน�า 

การเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย ผู ้วิจัยได้ท�าตาม 

ขัน้ตอนของวงจรการพฒันาระบบ (System Development  

Life Cycle:SDLC) ซึ่งแบ่งขั้นตอนออกเป็นดังนี้

2.1 การศึกษาและรวบรวมข้อมูลของระบบ 

เป็นการค้นหาข้อมูลจากหลายแหล่ง เช่น วารสาร ต�ารา 

งานวิจัย คู่มือหลักสูตร และสอบถามจากผู้เช่ียวชาญ 

เป็นต้น เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาระบบ

2.2 การวิ เคราะห์ระบบ เป ็นการวิ เคราะห  ์

การท�างานของระบบ โดยใช้แผนภาพกระแสข้อมูล 

ระดับสูงสุด (Context Diagram) บอกถึงโครงสร้าง

ภาพรวมของระบบ และแผนภาพกระแสข้อมูลระดับ 

ในระดับหน่ึง บอกถึงรายละเอียดการท�างานของระบบ 

ดังรูปที่ 1-2 

วธีิวจิัย 

ในการพฒันาออนโทโลยใีนการใหค้าํแนะนาํการเขา้ศึกษาต่อระดบัมหาวิทยาลยั ผูว้ิจยัไดท้าํตามขั้นตอนของวงจร
การพฒันาระบบ (System Development Life Cycle:SDLC) ซ่ึงแบ่งขั้นตอนออกเป็นดงัน้ี 

 2.1 การศึกษาและรวบรวมขอ้มูลของระบบ เป็นการคน้หาขอ้มูลจากหลายแหล่ง เช่น วารสาร ตาํรา งานวิจยั 
คู่มือหลกัสูตร และสอบถามจากผูเ้ช่ียวชาญ เป็นตน้ เพื่อหาแนวทางในการพฒันาระบบ 

 2.2 การวิเคราะห์ระบบ เป็นการวิเคราะห์การทาํงานของระบบ โดยใชแ้ผนภาพกระแสขอ้มูลระดบัสูงสุด 
(Context Diagram) บอกถึงโครงสร้างภาพรวมของระบบ และแผนภาพกระแสขอ้มูลระดบัในระดบัหน่ึง บอกถึง
รายละเอียดการทาํงานของระบบ ดงัรูปท่ี 1-2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่1. แผนภาพกระแสขอ้มูลระดบัสูงสุด (Context Diagram) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที ่2. แผนภาพกระแสขอ้มูลระดบัหน่ึง (Data Flow Diagram Level 1) 

 หลงัจากนั้นทาํการออกแบบโครงสร้างฐานขอ้มูลของระบบ โดยการกาํหนดขอบเขตของออนโทโลย ี ซ่ึงจะใช้
โปรแกรม Hozo ดงัรูปท่ี 3  

รูปที่ 1 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับสูงสุด (Context Diagram)
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วธีิวจิัย 

ในการพฒันาออนโทโลยใีนการใหค้าํแนะนาํการเขา้ศึกษาต่อระดบัมหาวิทยาลยั ผูว้ิจยัไดท้าํตามขั้นตอนของวงจร
การพฒันาระบบ (System Development Life Cycle:SDLC) ซ่ึงแบ่งขั้นตอนออกเป็นดงัน้ี 

 2.1 การศึกษาและรวบรวมขอ้มูลของระบบ เป็นการคน้หาขอ้มูลจากหลายแหล่ง เช่น วารสาร ตาํรา งานวิจยั 
คู่มือหลกัสูตร และสอบถามจากผูเ้ช่ียวชาญ เป็นตน้ เพื่อหาแนวทางในการพฒันาระบบ 

 2.2 การวิเคราะห์ระบบ เป็นการวิเคราะห์การทาํงานของระบบ โดยใชแ้ผนภาพกระแสขอ้มูลระดบัสูงสุด 
(Context Diagram) บอกถึงโครงสร้างภาพรวมของระบบ และแผนภาพกระแสขอ้มูลระดบัในระดบัหน่ึง บอกถึง
รายละเอียดการทาํงานของระบบ ดงัรูปท่ี 1-2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่1. แผนภาพกระแสขอ้มูลระดบัสูงสุด (Context Diagram) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที ่2. แผนภาพกระแสขอ้มูลระดบัหน่ึง (Data Flow Diagram Level 1) 

 หลงัจากนั้นทาํการออกแบบโครงสร้างฐานขอ้มูลของระบบ โดยการกาํหนดขอบเขตของออนโทโลย ี ซ่ึงจะใช้
โปรแกรม Hozo ดงัรูปท่ี 3  

รูปที่ 2 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับหนึ่ง (Data Flow Diagram Level 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่3. ภาพรวมของการสร้างฐานความรู้การใหค้าํแนะนาํการเขา้ศึกษาต่อระดบัมหาวิทยาลยั 

 ในการกาํหนดขอบเขตของออนโทโลยีจะประกอบไปดว้ย 9 คลาส คือ activity, personality, career, course, 
faculty, campus, personalities_detail, career_detail และ course_detail ส่วนการออกแบบโครงสร้างฐานขอ้มูลของ
ระบบ (Data Dictionary) มีทั้งหมด 9 ตาราง ประกอบดว้ย ตารางกิจกรรม ตารางบุคลิกภาพ ตารางอาชีพ ตารางหลกัสูตร 
ตารางคณะ ตารางวิทยาเขต ตารางรายละเอียดบุคลิกภาพ ตารางรายละเอียด 

2.3 การออกแบบระบบ เป็นการออกแบบหนา้จอการทาํงาน และผลลพัธ์ท่ีไดข้องระบบ  
 2.4 การพฒันาระบบ เป็นการเขียนโปรแกรม โดยการพฒันาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การสร้าง 

ออนโทโลย ีจะใชโ้ปรแกรม Hozo ซ่ึงเป็นโปรแกรมท่ีมีลกัษณะเป็น GUI เม่ือสร้างออนโทโลยแีลว้ โปรแกรมจะแปลงส่ิงท่ี
สร้างข้ึนใหเ้ป็นภาษา OWL เพื่อนาํไปใชใ้นการคิวรีขอ้มูล ดงัรูปท่ี 4 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที ่4. ขั้นตอนการสร้างออนโทโลย ี

รูปที่ 3 ภาพรวมของการสร้างฐานความรู้การให้ค�าแนะน�าการเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย

หลงัจากน้ันท�าการออกแบบโครงสร้างฐานข้อมลู

ของระบบ โดยการก�าหนดขอบเขตของออนโทโลย ีซึง่จะ

ใช้โปรแกรม Hozo ดังรูปที่ 3 

ในการก�าหนดขอบเขตของออนโทโลยีจะ

ประกอบไปด้วย 9 คลาส คอื activity, personality, career, 

course, faculty, campus, personalities_detail, career_ 

detail และ course_detail ส่วนการออกแบบโครงสร้าง

ฐานข้อมูลของระบบ (Data Dictionary) มีทั้งหมด  

9 ตาราง ประกอบด้วย ตารางกิจกรรม ตารางบุคลิกภาพ 

ตารางอาชพี ตารางหลกัสตูร ตารางคณะ ตารางวทิยาเขต 

ตารางรายละเอียดบุคลิกภาพ ตารางรายละเอียด

2.3 การออกแบบระบบ เป็นการออกแบบหน้าจอ

การท�างาน และผลลัพธ์ที่ได้ของระบบ 

2.4 การพัฒนาระบบ เป็นการเขียนโปรแกรม 

โดยการพัฒนาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การสร้าง 

ออนโทโลยี จะใช้โปรแกรม Hozo ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มี

ลักษณะเป็น GUI เมื่อสร้างออนโทโลยีแล้ว โปรแกรม 

จะแปลงส่ิงที่สร้างขึ้นให้เป็นภาษา OWL เพ่ือน�าไปใช้ 

ในการคิวรีข้อมูล ดังรูปที่ 4
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รูปที ่3. ภาพรวมของการสร้างฐานความรู้การใหค้าํแนะนาํการเขา้ศึกษาต่อระดบัมหาวิทยาลยั 

 ในการกาํหนดขอบเขตของออนโทโลยีจะประกอบไปดว้ย 9 คลาส คือ activity, personality, career, course, 
faculty, campus, personalities_detail, career_detail และ course_detail ส่วนการออกแบบโครงสร้างฐานขอ้มูลของ
ระบบ (Data Dictionary) มีทั้งหมด 9 ตาราง ประกอบดว้ย ตารางกิจกรรม ตารางบุคลิกภาพ ตารางอาชีพ ตารางหลกัสูตร 
ตารางคณะ ตารางวิทยาเขต ตารางรายละเอียดบุคลิกภาพ ตารางรายละเอียด 

2.3 การออกแบบระบบ เป็นการออกแบบหนา้จอการทาํงาน และผลลพัธ์ท่ีไดข้องระบบ  
 2.4 การพฒันาระบบ เป็นการเขียนโปรแกรม โดยการพฒันาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การสร้าง 

ออนโทโลย ีจะใชโ้ปรแกรม Hozo ซ่ึงเป็นโปรแกรมท่ีมีลกัษณะเป็น GUI เม่ือสร้างออนโทโลยแีลว้ โปรแกรมจะแปลงส่ิงท่ี
สร้างข้ึนใหเ้ป็นภาษา OWL เพื่อนาํไปใชใ้นการคิวรีขอ้มูล ดงัรูปท่ี 4 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที ่4. ขั้นตอนการสร้างออนโทโลย ี
รูปที่ 4 ขั้นตอนการสร้างออนโทโลยี

และการพัฒนาหน้าเว็บแอพพลิเคชั่น เพื่อให้ 

ผู ้ใช ้งานทดสอบการท�างานของระบบที่ได ้ท�าการ 

ออกแบบออนโทโลยีไว้ว่าสามารถแสดงความสัมพันธ์

ของข้อมูลได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน โดยให้แสดง

ผลลัพธ์ออกมาในรูปแบบของเว็บแอพพลิเคชั่น เพ่ือให ้

ผู้ใช้งานสามารถทดลองใช้งานได้สะดวก ซึ่งภาษาหลัก

ที่ใช้ในการเขียนเว็บแอพพลิเคชั่นคือ ภาษาพีเอชพี  

ในส่วนของการติดต่อออนโทโลยี ได้ใช้ RAP (RDF 

API for PHP) มาเขียนเพ่ือคิวรีข้อมูลจากออนโทโลยี 

ที่อยู่ในภาษา OWL ส�าหรับข้ันตอนของระบบแนะน�า 

การศึกษาต่อ มีรายละเอียดดังนี้

2.4.1 รูปแบบการค้นหาข้อมูล ใช้วิธีการ

ระบุค�าส�าคัญ (Keyword Search) ในงานวิจัยนี้จะค้นหา

ข้อมูล โดยระบุชื่อกิจกรรมที่ผู้ใช้งานสนใจ 

2.4.2 ขั้นตอนการสืบค้น เม่ือมีการระบุ

กิจกรรมในการค้นหา ระบบจะน�าค�าไปตัดค�าส�าหรับ

ข้อความภาษาไทยโดยใช้พจนานุกรม Lexitron (12) 

และตัดค�าหยุด (Stop Word) (13) จากนั้นจะใช้ RDQL  

ทีเ่ป็นการสบืค้นข้อมลูบนโครงสร้างข้อมลูของ RDF โดย

จะดึงข้อมูลกิจกรรมในไฟล์ XML ต่อมาจะตรวจสอบ 

ว่ามีค�าที่ค ้นหาอยู ่ในไฟล์ XML หรือไม่ ถ้าไม่มีจะ

แสดงข้อความว่าไม่พบรายการที่ค้นหา กรุณาลองใหม่  
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แต่ถ้ามคี�านัน้อยูจ่ะท�าการหาค่าความคล้ายคลงึกนัของค�า  

และจะเรียงล�าดับค่าความคล้ายคลึงกันของข้อมูล  

จากมากไปน้อย

2.4.3 ขั้นตอนการแสดงผลลัพธ์ จะคิวรี

ชื่อกิจกรรมที่ตรงกับค�าส�าคัญที่สืบค้น ซึ่งอาจจะมี 1 

หรือหลายผลลัพธ์ก็ได้ เน่ืองจากค�าอาจมีความหมาย 

คล้ายคลงึกนั เมือ่เลอืกกจิกรรมแล้วจะมข้ีอความเชือ่มโยง 

(Link) เพื่อเลือกอาชีพ และจะแสดงข้อมูลการศึกษาต่อ 

ที่มีความสัมพันธ ์กับกิจกรรมที่ค ้นหาด ้วย ซึ่ งมี 

รายละเอียดการท�างานของระบบ ดังรูปที่ 5

 และการพฒันาหนา้เวบ็แอพพลิเคชัน่ เพื่อให้ผูใ้ชง้านทดสอบการทาํงานของระบบท่ีไดท้าํการออกแบบออน
โทโลยีไวว้่าสามารถแสดงความสัมพนัธ์ของขอ้มูลไดอ้ย่างถูกตอ้งและครบถว้น โดยให้แสดงผลลพัธ์ออกมาในรูปแบบ
ของเวบ็แอพพลิเคชัน่ เพื่อใหผู้ใ้ชง้านสามารถทดลองใชง้านไดส้ะดวก ซ่ึงภาษาหลกัท่ีใชใ้นการเขียนเวบ็แอพพลิเคชัน่คือ 
ภาษาพีเอชพี ในส่วนของการติดต่อออนโทโลย ีไดใ้ช ้RAP (RDF API for PHP) มาเขียนเพื่อคิวรีขอ้มูลจากออนโทโลย ีท่ี
อยูใ่นภาษา OWL สาํหรับขั้นตอนของระบบแนะนาํการศึกษาต่อ มีรายละเอียดดงัน้ี 

  2.4.1 รูปแบบการคน้หาขอ้มูล ใชว้ิธีการระบุคาํสาํคญั (Keyword Search) ในงานวิจยัน้ีจะคน้หาขอ้มูล โดย
ระบุช่ือกิจกรรมท่ีผูใ้ชง้านสนใจ  
  2.4.2 ขั้นตอนการสืบคน้ เม่ือมีการระบุกิจกรรมในการคน้หา ระบบจะนาํคาํไปตดัคาํสําหรับขอ้ความ
ภาษาไทยโดยใชพ้จนานุกรม Lexitron (12)  และตดัคาํหยดุ (Stop Word) (13) จากนั้นจะใช ้RDQL ท่ีเป็นการสืบคน้ขอ้มูล
บนโครงสร้างขอ้มูลของ RDF โดยจะดึงขอ้มูลกิจกรรมในไฟล ์XML ต่อมาจะตรวจสอบว่ามีคาํท่ีคน้หาอยูใ่นไฟล ์XML 

หรือไม่ ถา้ไม่มีจะแสดงขอ้ความว่าไม่พบรายการท่ีคน้หา กรุณาลองใหม่  แต่ถา้มีคาํนั้นอยู่จะทาํการหาค่าความคลา้ยคลึง
กนัของคาํ และจะเรียงลาํดบัค่าความคลา้ยคลึงกนัของขอ้มูล จากมากไปนอ้ย 

  2.4.3 ขั้นตอนการแสดงผลลพัธ์  จะคิวรีช่ือกิจกรรมท่ีตรงกบัคาํสําคญัท่ีสืบคน้ ซ่ึงอาจจะมี 1 หรือหลาย
ผลลพัธ์ก็ได ้เน่ืองจากคาํอาจมีความหมายคลา้ยคลึงกนั เม่ือเลือกกิจกรรมแลว้จะมีขอ้ความเช่ือมโยง (Link) เพื่อเลือกอาชีพ 
และจะแสดงขอ้มูลการศึกษาต่อท่ีมีความสมัพนัธ์กบักิจกรรมท่ีคน้หาดว้ย  ซ่ึงมีรายละเอียดการทาํงานของระบบ ดงัรูปท่ี 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่5. ขั้นตอนการทาํงานของระบบแนะนาํการศึกษาต่อ 

  

 

 

รูปที่ 5 ขั้นตอนการท�างานของระบบแนะน�าการศึกษาต่อ
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ในการพัฒนาหน้าเว็บแอพพลิเคชั่น มีหน้าจอการท�างาน และผลลัพธ์จากระบบ ดังรูปที่ 6-10

 

ในการพฒันาหนา้เวบ็แอพพลิเคชัน่ มีหนา้จอการทาํงาน และผลลพัธ์จากระบบ ดงัรูปท่ี 6-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่6. หนา้จอหลกัของการทาํงานระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่7. ผลการคน้หาขอ้มูลกิจกรรม 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

รูปที ่8. ผลการแสดงขอ้มูลอาชีพ 

รูปที่ 6 หน้าจอหลักของการท�างานระบบ

 

ในการพฒันาหนา้เวบ็แอพพลิเคชัน่ มีหนา้จอการทาํงาน และผลลพัธ์จากระบบ ดงัรูปท่ี 6-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่6. หนา้จอหลกัของการทาํงานระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่7. ผลการคน้หาขอ้มูลกิจกรรม 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

รูปที ่8. ผลการแสดงขอ้มูลอาชีพ 

รูปที่ 7 ผลการค้นหาข้อมูลกิจกรรม

  

 

ในการพฒันาหนา้เวบ็แอพพลิเคชัน่ มีหนา้จอการทาํงาน และผลลพัธ์จากระบบ ดงัรูปท่ี 6-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่6. หนา้จอหลกัของการทาํงานระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่7. ผลการคน้หาขอ้มูลกิจกรรม 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

รูปที ่8. ผลการแสดงขอ้มูลอาชีพ 
รูปที่ 8 ผลการแสดงข้อมูลอาชีพ
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รูปที ่9. ผลการแสดงขอ้มูลหลกัสูตร 

   

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่10.   ผลการแสดงขอ้มูลอาชีพอ่ืน 

 2.5 การประเมินระบบ เป็นการประเมินความพึงพอใจของระบบ โดยแบ่งการประเมินระบบออกเป็น 2 กลุ่มคือ 
ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 คน และผูใ้ชง้านระบบ จาํนวน 386 คน (14) ซ่ึงไดจ้ากการสุ่มตวัอยา่ง Taro Yamane ส่วนเคร่ืองมือท่ี
ใชเ้ป็นแบบสอบถาม โดยจะนาํขอ้มูลดงักล่าวมาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ หาค่าการแจกแจง
ความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 

3. ผลการวจิัยและอภปิราย 

    3.1 ผลการวจิัย   
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รูปที ่10.   ผลการแสดงขอ้มูลอาชีพอ่ืน 

 2.5 การประเมินระบบ เป็นการประเมินความพึงพอใจของระบบ โดยแบ่งการประเมินระบบออกเป็น 2 กลุ่มคือ 
ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 คน และผูใ้ชง้านระบบ จาํนวน 386 คน (14) ซ่ึงไดจ้ากการสุ่มตวัอยา่ง Taro Yamane ส่วนเคร่ืองมือท่ี
ใชเ้ป็นแบบสอบถาม โดยจะนาํขอ้มูลดงักล่าวมาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ หาค่าการแจกแจง
ความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
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    3.1 ผลการวจิัย   

 ผลการวิจยัพบวา่การพฒันาระบบออนโทโลยใีนการใหค้าํแนะนาํการเขา้ศึกษาต่อระดบัมหาวิทยาลยัสามารถดึง
ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัคณะ สาขา อาชีพ ตามบุคลิกภาพของแต่ละบุคคลไดต้รงตามความตอ้งการ  ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการประเมิน
ความพึงพอใจของระบบ พบว่าผูเ้ช่ียวชาญมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของระบบอยู่ในระดบัดีมาก  โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ดา้น คือ ดา้นความสัมพนัธ์ และการแบ่งหมวดหมู่ของขอ้มูล  ดา้นการใชง้าน  และดา้นการแสดงผล ส่วน
ผูใ้ชง้านมีความพึงพอใจต่อระบบ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดี    

    3.2 อภปิรายผล 

รูปที่ 10 ผลการแสดงข้อมูลอาชีพอื่น

2.5 การประ เมินระบบ เป ็นการประ เมิน

ความพึงพอใจของระบบ โดยแบ่งการประเมินระบบ

ออกเป็น 2 กลุม่คอื ผูเ้ชีย่วชาญ จ�านวน 3 คน และผูใ้ช้งาน

ระบบ จ�านวน 386 คน (14) ซึง่ได้จากการสุม่ตวัอย่าง Taro 

Yamane ส่วนเครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม โดยจะน�า

ข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติด้วยโปรแกรม

ส�าเร็จรูปทางสถิติ หาค่าการแจกแจงความถี่ (Frequen-

cy) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3. ผลกำรวิจัยและอภิปรำย

 3.1 ผลกำรวิจัย 

ผ ล ก า ร วิ จั ย พ บ ว ่ า ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ

ออนโทโลยีในการให้ค�าแนะน�าการเข้าศึกษาต่อระดับ

มหาวทิยาลยัสามารถดงึข้อมลูทีเ่กีย่วกบัคณะ สาขา อาชพี 

ตามบคุลกิภาพของแต่ละบคุคลได้ตรงตามความต้องการ 

ซึ่งผลที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจของระบบ 

พบว่าผู้เช่ียวชาญมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของระบบ

อยู่ในระดับดีมาก(  = 4.53)โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน 



234 การพัฒนาออนโทโลยีในการให้ค�าแนะน�าการเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย

คือ  ด ้ านความสัมพันธ ์  และการแบ ่งหมวดหมู ่

ของข้อมูล ด้านการใช้งาน และด้านการแสดงผล  

ส่วนผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อระบบ โดยภาพรวม 

อยู่ในระดับดี (  = 4.12)

 3.2 อภิปรำยผล

จากการพัฒนาระบบออนโทโลยีในการ 

ให้ค�าแนะน�าการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย แล้วน�าไป

ทดลองให้ผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้งานได้ใช้งานจริง ระบบ

สามารถสบืค้นข้อมลูเกีย่วกบัข้อมลูทางการศกึษาได้ตาม

ความต้องการ ผลท่ีได้จากการประเมินคุณภาพระบบ 

อยู่ในระดับดีมาก โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้าน 

ความสัมพันธ ์  และการแบ่งหมวดหมู ่ของข ้อมูล  

ด้านการใช้งาน และด้านการแสดงผล ซ่ึงสอดคล้อง

กับงานวิจัยของวสันต์ ลันลา (2554) (14) และความพึง

พอใจทีม่ต่ีอระบบอยูใ่นระดบัด ีเมือ่พจิารณารายข้อพบว่า 

ความสามารถในการท�างานของระบบมีการเชื่อมโยงกับ

ข้อมูลได้อย่างถูกต้องมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวจิยัของศภุลกัษณ์ ธรรมบตุร(2554) (15) ส่วนปัญหา

ที่พบในการใช้งานระบบ คือ เนื่องจากข้อมูลกิจกรรม

ที่ใช้ค้นหาได้จากข้อมูลจากแบบสอบถามของระบบ 

ที่มีในปัจจุบัน ท�าให้อาจไม่ครอบคลุมกับกิจกรรมที ่

ผู้ใช้งานค้นหาได้ทั้งหมด และงานวิจัยน้ีได้น�าทฤษฎ ี

การเลือกอาชีพมาใช้ ท�าให้ได้ข ้อมูลทางการศึกษา 

เบื้องต้น ผู้ใช้งานอาจจะไม่ได้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร 

ในเชิงลึก แต่โดยรวมระบบสามารถใช้งานได้ดี ดังน้ัน

อาจจะกล่าวได้ว่าระบบสามารถน�าไปใช้งานได้จริง  

ซึ่งผู้ใช้งานสามารถที่จะใช้ระบบน้ีเป็นอีกทางเลือกหน่ึง 

ในการน�าไปใช้ประกอบในการศึกษาต่อระดมัหาวทิยาลยั 

4. สรุป

การวิจัยเรื่องการพัฒนาออนโทโลยีในการให้ 

ค�าแนะน�าการเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย มีขั้นตอน

การท�างานตามวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) ได้แก่  

การศึกษาและรวบรวมข้อมูลของระบบ การวิเคราะห์

ระบบ การออกแบบระบบ การพัฒนาระบบ และ 

การประเมนิระบบ โดยในงานวจิยันีไ้ด้ใช้ทฤษฎกีารเลอืก 

อาชีพของจอห์น แอล ฮอลแลนด์ ซ่ึงมีความสอดคล้อง

กับการเลือกศึกษาต่อ เพื่อให้เหมาะสมกับบุคลิกภาพ

ของแต่ละคน ส่วนขั้นตอนการพัฒนาระบบ ได้แบ่งออก 

เป ็น 2 ส ่วน คือ ส ่วนของการสร ้างออนโทโลยี  

ส่วนของการพัฒนาหน้าเว็บแอพพลิเคชั่น โดยในส่วน 

ของการสร้างออนโทโลยีได้ใช้โปรแกรม Hozo เป็น

เครือ่งมอืในการสร้างองค์ความรูข้องระบบ และส่วนการ 

พัฒนาแอพพลิ เค ช่ัน ได ้ ใช ้ภาษาพี เอชพี  (PHP)  

เป็นภาษาหลักที่ใช้ในการเขียนเว็บแอพพลิเคชั่น ใน

ส่วนของการติดต่อออนโทโลยี ได้ใช้ RAP (RDF API  

for PHP) มาเขียนเพื่อคิวรีข ้อมูลจากออนโทโลยี  

ซ่ึงในส่วนน้ีสร้างขึ้นเพ่ือน�าระบบไปใช้ในการประเมิน 

ความพงึพอใจของระบบ โดยมผีูเ้ชีย่วชาญจ�านวน 3 ท่าน  

และผูใ้ช้งานระบบ จ�านวน 386 คน ซึง่ผลทีไ่ด้การพฒันา 

ระบบออนโทโลยีในการให้ค�าแนะน�าการเข้าศึกษาต่อ

ระดับมหาวิทยาลัยสามารถดึงข้อมูลที่เกี่ยวกับข้อมูล

การศึกษาได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้แต่ละคน  

จากการประเมินความพึงพอใจของระบบพบว ่า  

ผู ้ เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจด้านคุณภาพของระบบ  

ในภาพรวมอยู ่ในระดับดีมาก ส่วนผู ้ใช้งานมีความ 

พึงพอใจต่อระบบ โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี

5. กิตติกรรมประกำศ

งานวจิยัเรือ่งการพฒันาระบบในการให้ค�าแนะน�า 
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ตรวจสอบความถูกต ้องของบทคัดย ่อและคณะ
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วิจัย นอกจากนี้ผู้วิจัยขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสานที่ ให ้ทุนสนับสนุนในการท�า วิจัย 

ในปีงบประมาณ 2556
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ด้วยการจัดกิจกรรม 

การเรยีนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ส�าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ให้มปีระสทิธภิาพตามเกณฑ์ 80/80 และมค่ีาดชันี 

ประสิทธิผลไม่น้อยกว่า 0.5 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการ

เรียนรู้ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 2 และ 3) เพื่อศกึษาความพึงพอใจของนกัเรียนทีม่ีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  

ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 4 (ชุมชนวัดธรรมจักร) อ�าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 

2556 จ�านวน 1 ห้องได้มาโดยการสุม่ตวัอย่างแบบสุม่อย่างง่าย (Sample Random Sampling) หน่วยการสุม่เป็นห้องเรยีน 

รปูแบบของการวจิยัคอื แบบทีม่กีลุม่ทดลองกลุม่เดยีว ทดสอบก่อนและหลงัเรยีน (One-group Pretest-Posttest Design) 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้

ปัญหาเป็นฐาน ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 , แผนการจัดการเรียนรู้ , แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู ้  

เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาป็นฐาน ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ 2 เท่ากับ 86.48 / 84.34 และมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.703 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและ 

หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้ค่าสถิติที (t) เท่ากับ 28.762  

โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ และ3) นักเรียนมีความพึงพอใจ 

ต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจอย่างยิ่ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 

ค�ำส�ำคัญ : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ , การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน , ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
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Abstract

The purpose of this research were as follows:1) to develop the efficient of Instructional Package On  

Pythagoras Theory Based on Problem – Based Learning Model For Mathayomsuksa 2 Students, 2) to compare the 

students’ achievement of prior to and after learning by the instructional package and 3) to study the students’ 

satisfaction towards the instructional package. The sample consisted of 33 subjects (M 2/3) by sample random  

sampling from Mathayomsuksa 2 Students studying in the semester of 2013 academic year at Thammachak  

Municipal School in Mueng district, Phitsanulok province. The pattern of this research is One-group Pretest-Posttest 

Design. The research instruments were Instructional Package On Pythagoras Theory Based on Problem – Based 

Learning Model For Mathayomsuksa 2 Students, lesson plans, an achievement posttest and a satisfaction questionnaire 

for the instructional package. The results of the research were as follows: 1) The efficiency of Instructional Package 

On Pythagoras Theory Based on Problem – Based Learning Model For Mathayomsuksa 2 Students were 86.48 / 84.34 

as the set standard of 80/80 and effectiveness index was 0.703. 2)The stdents who were taught by using  

Instructional Package On Pythagoras Theory Based on Problem – Based Learning Model For Mathayomsuksa  

2 Students increased with a statistical significance level of .01 level. And 3) The students’ satisfaction towards the 

instructional package was at the highest level.

Keywords : Instructional Package , Problem – Based Learning , Pythagoras Theory

1. บทน�ำ

ห ลั ก สู ต ร แ ก น ก ล า ง ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น 

พุทธศักราช 2551 ได้ก�าหนดมาตรฐานการเรียนรู  ้

เพือ่พฒันาผูเ้รยีนให้เกดิความรูต่้าง ๆ  อย่างมคีวามสมดลุ 

โดยก�าหนดให้ผู ้เรียนเรียนรู ้ 8 กลุ ่มสาระการเรียนรู ้  

โดยมกีลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์เป็นกลุม่สาระหลกั 

ที่จ�าเป็นส�าหรับผู ้ เรียนทุกคน โดยมีสาระการเรียน

รู ้ที่ต้องเรียนรู ้ ดังนี้ จ�านวนและการด�าเนินการ การ

วัด เรขาคณิต พีชคณิต การวิเคราะห์ข้อมูลและความ 

น่าจะเป็น และทักษะ/ กระบวนการทางคณิตศาสตร์  

กลุ ่มสาระการเรียนรู ้คณิตศาสตร ์ เป ็นกลุ ่มสาระ 

การเรียนรู ้ที่มีบทบาทส�าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความ

คิดมนุษย์ ท�าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่าง

มีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์

ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้ 

คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และน�าไปใช้ 

ในชีวิตประจ�าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม (1) 

ธรรมชาติของคณิตศาสตร์เป็นศาสตร์ทีม่ลีกัษณะ

เป็นนามธรรม เป็นภาษาสากล เป็นวิชาที่แสดงความ

เป็นเหตุเป็นผลกัน และเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง นอกจาก

นี้โครงสร้างของคณิตศาสตร์ยังประกอบด้วยค�าอนิยาม 

บทนิยาม สัจพจน์ และทฤษฎีบทหรือกฎ โครงสร้างของ

คณิตศาสตร์ในรูปที่สมบูรณ์แล้วนั้นเริ่มจากธรรมชาติ 

โดยพิจารณาจากปัญหาต่าง ๆ ของเนื้อหาทางด้าน

ฟิสิกส์ ชีววิทยา จิตวิทยา เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ แล้วสรุป

ในรูปนามธรรม สร้างแบบจ�าลองทางคณิตศาสตร์ของ

เนื้อหานั้น ๆ จากนั้นจึงใช้ตรรกศาสตร์สรุปออกมาเป็น

ทฤษฎีบทหรือกฎ แล้วน�าทฤษฎีบทเหล่านั้นไปประยุกต์

ในธรรมชาติต่อไป ด้วยวิธีการดังกล่าวท�าให้เราเข้าใจ

ธรรมชาตไิด้ดยีิง่ขึน้ ค้นพบความสมัพนัธ์ใหม่ ๆ  ตลอดจน

การค้นพบวทิยาการใหม่ ๆ  ด้วยธรรมชาตแิละโครงสร้าง

ของคณิตศาสตร์น่ันเองท�าให้คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือ

ในการศกึษาทางด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละศาสตร์

อื่น ๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด�าเนินชีวิต  

ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับ 
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โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผูอ้ืน่ได้อย่างมคีวามสขุ อนัจะน�าพาไปสูก่ารพฒันาทัง้ทาง

ด้านบุคคล สังคมและสิ่งแวดล้อม (2) 

การศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีบทต่าง ๆ ทางด้าน

ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ เป็นการศึกษาเพื่อพิสูจน์ทฤษฎีบท

และเป็นการศึกษาเพื่อน�าทฤษฏีบทเหล่านั้นไปใช้ในการ 

แก้ปัญหา โดยในส่วนของการศกึษาเพือ่พสิจูน์ทฤษฎบีท 

นอกจากเป็นการพสิจูน์เพือ่ให้มคีวามเข้าใจในทฤษฎบีท

อย่างถ่องแท้แล้ว อาจเป็นการศึกษาเพื่อใช้เป็นพื้นฐาน

แนวความคิดเพื่อการค้นพบความสัมพันธ์ใหม่ น�าไปสู่

การสร้างทฤษฏีใหม่ ส่วนการศึกษาเพ่ือน�าทฤษฎีบทไป

ใช้ในการแก้ปัญหา เป็นการศึกษาหลังจากการศึกษาเพื่อ

พิสูจน์ทฤษฎีบทโดยการน�าทฤษฎีบทไปใช้ในการหา 

ค�าตอบ การให้เหตุผล การวิเคราะห์สถานการณ์ โดยอาจ

ใช้ทฤษฎีบทร่วมกับแนวคิดหรือวิธีการอื่นแก้ปัญหา  

จะเห็นได้ว่าการศึกษาเก่ียวกับทฤษฎีบทเป็นการศึกษา 

ที่ต้องอาศัยขั้นตอนการเรียนรู้ท่ีชัดเจน สามารถปฏิบัต ิ

ได้จรงิ และต้องใช้ส่ือทีม่คีวามสอดคล้องกบัเนือ้หา ท�าให้

ผู้เรียนมองเห็นสิ่งที่เป็นนามธรรมกลายเป็นส่ิงท่ีเป็น 

รูปธรรมจับต้องได้ สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการ 

แก้ปัญหาได้ ทฤษฎีบทพีทาโกรัสเป็นทฤษฎีบทที่ม ี

ความส�าคัญบทหนึ่งในเรขาคณิต สาระของบทนี้

นักเรียนจะได้ทราบถึงสมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก 

ตามทฤษฎีบทพีทาโกรัส และบทกลับท้ังในแง่ของ 

ความสัมพันธ์ของความยาวของด้านและพ้ืนท่ีของ 

รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้านทั้งสามของรูปสามเหลี่ยม 

มุมฉาก จึงท�าให้นักเรียนสามารถน�าไปใช้เป็นพ้ืนฐาน 

ทางการเรียนในระดับชั้นท่ีสูงกว่า เช ่น ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 น�าไปใช้ในเรื่องของพื้นที่และปริมาตร 

ระดับชั้นมัธยม ศึกษาตอนปลาย เช่น เรื่องตรีโกณมิติ 

และสามารถน�าไปใช้ในการค�านวณหาความยาวของ

ด้านที่เหลือของรูปสามเหลี่ยมซึ่งเป็นประโยชน์ในด้าน 

การก่อสร้าง การเขียนแบบ การสร้างสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ 

และการค�านวณระยะทางเป็นต้น (3) 

จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาต ิ

ขั้นพื้นฐาน (O – net) ของสถาบันการทดสอบทาง 

การศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ในปีการศึกษา 2555 พบว่า

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 4 (ชุมชน

วัดธรรมจักร) มีคะแนนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์เท่ากับ 26.97 ในขณะที่คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศเท่ากบั 26.95 จะเหน็ว่าคะแนนเฉลีย่ของนกัเรยีน

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 4 (ชุมชนวัด

ธรรมจักร) มีค่าใกล้เคียงกับคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

แต่เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยตามสาระการเรียนรู้ พบว่า

มสีาระการเรยีนรูส้ามสาระการเรยีนรูท้ีม่คีะแนนเฉลีย่ต�า่

กว่าคะแนนเฉลีย่ระดบัประเทศ คอื สาระที ่1 จ�านวนและ

การด�าเนินการ สาระที่ 2 การวัด และสาระที่ 3 เรขาคณิต 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 4 (ชุมชน

วัดธรรมจักร) มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 20.00 , 34.96 และ 

32.93 ในขณะทีค่ะแนนเฉลีย่ระดบัประเทศเท่ากบั 23.49 

, 36.45 และ 33.17 ซึ่งสถาบันการทดสอบทางการศึกษา

แห่งชาติ (สทศ.) ได้เสนอแนะว่าควรเร่งพัฒนาสาระ 

การเรียนรู ้ทั้งสามสาระการเรียนรู ้ดังกล่าวเนื่องจาก

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต�่ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศ (4) นอกจากนีใ้นการประเมนิคณุภาพการศกึษา 

สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม

สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา

ปีที ่2 ในปีการศกึษา 2553 , 2554 และ 2555 พบว่าคะแนน

เฉลี่ยในสาระที่ 3 เรขาคณิต มีคะแนนเฉลี่ยต�่าที่สุดตั้งแต่

ปีการศกึษา 2553 ถงึปีการศกึษา 2555 โดยมคีะแนนเฉลีย่

คิดเป็นร้อยละ 50.42 , ร้อยละ 42.37 และร้อยละ58.77 

ตามล�าดับ 

สาเหตุที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ ่มสาระ

คณิตศาสตร์ในสาระที่ 3 เรขาคณิต ต�่าที่สุดเนื่องมาจาก

สาเหตุหลายประการประกอบกัน สาเหตุประการแรก 

อาจมาจากธรรมชาติของเนื้อหาวิชาที่มีโครงสร้างแสดง

ความเป็นเหตุเป็นผล มีการสื่อสารความหมายโดยใช้

สัญลักษณ์ และมีลักษณะเป็นนามธรรม เป็นการคิด

ค�านวณ ความคดิรวบยอด จงึยากต่อการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน  

ประการที่สองในเรื่องของการน�าไปใช้ซึ่งเป็นการ 

แก้ปัญหาโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ นบัเป็นปัญหาการเรยีน 

การสอนที่ส�าคัญ ผู ้ เรียนส ่วนใหญ่จะพัฒนาได ้ดี 

ในทักษะการคิดค�านวณ แต่เม่ือพบโจทย์ปัญหามักจะ
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มีปัญหาในเรื่องทักษะการอ่าน ท�าความเข้าใจโจทย์  

การวเิคราะห์โจทย์ รวมถงึการหารปูแบบในการแก้ปัญหา 

(3) และสาเหตุประการสุดท้าย ซึ่งเป็นสาเหตุส�าคัญ 

คือ วิธีสอน ผู้สอนส่วนใหญ่ยังใช้วิธีสอนแบบบรรยาย  

ไม่เน้นกระบวนการให้ผู้เรียนได้พัฒนาการคิด วิเคราะห์ 

สังเคราะห์ การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและผู้สอน

ยังใช้ส่ือการเรียนการสอนไม่มากนัก (5) ดังน้ันวิธีสอน

และสื่อการเรียนการสอนท่ีผู้สอนใช้นับว่ามีส่วนส�าคัญ

ที่จะท�าให้ผู ้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู  ้

ที่หลักสูตรก�าหนด

ชุดกิจกรรมการสอน (Instructional Package) 

เป็นสื่อการสอนชนิดหน่ึง ภายในชุดกิจกรรมมีการจัด

กิจรรมให้ผู ้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดศึกษาค้นคว้า  

ได้ลงมือปฏิบัติทดลอง ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง 

ตามความสามารถความสนใจ เพือ่ให้บรรลวุตัถปุระสงค์

ตามที่ก�าหนดไว้ (6) ชุดกิจกรรมเป็นสื่อการสอน 

ที่มีแนวคิดในการสร้างคือยึดผู ้ เรียนเป็นศูนย์กลาง 

การเรียนรู้ โดยครูผู้สอนเป็นผู้ชี้แนะ สร้างแรงจูงใจ และ

ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมปฏิบัติมากที่สุด (7) โดยชุดกิจกรรม

มีแนวคิดพื้นฐานที่น�ามาสร้างชุดกิจกรรมประกอบด้วย

แนวคดิหลกั 5 หลกัการ คอื แนวคดิที ่1 แนวคดิตามหลกั 

จิตวิทยาเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยจัดให ้

ผู ้เรียนมีอิสระตามความสามารถและอัตราการเรียน 

ของแต่ละคน แนวคดิที ่2 แนวคดิทีเ่ปลีย่นการสอนแบบ

ครูเป็นศูนย์กลางมาเป็นผู้เรียนศึกษาด้วยตนเองโดยใช้

สื่อที่ตรงตามเนื้อหา โดยมีครูเป็นผู้แนะน�า แนวคิดที่ 3 

แนวคิดที่จะจัดระบบการผลิต การใช้สื่อการสอนโดย

มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปลี่ยนจากการใช้ส่ือเพ่ือช่วยนักเรียน

ในการเรียนรู้ แนวคิดที่ 4 แนวคิดที่จะสร้างปฏิสัมพันธ์

ระหว่างครแูละนกัเรยีน นกัเรยีนกบันกัเรยีน และนกัเรยีน

กับสภาพแวดล้อม โดยน�าส่ือการสอนมาใช้ร่วมกับ

กระบวนการกลุ่มในการประกอบกิจกรรมการเรียนการ

สอน และแนวคดิที ่5 แนวคดิทีย่ดึหลกัจติวทิยาการเรยีนรู้

มาจดัสภาพการเรยีนการสอน เพือ่ให้เกดิการเรยีนรูอ้ย่างม ี

ประสิทธิภาพ โดยจัดสภาพการณ์ให้ผู้เรียนได้ประกอบ

กิจกรรมด้วยตนเอง และมีผลย้อนกลับทันทีว่าตอบ

ถูกหรือตอบผิด มีการเสริมแรงท�าให้ผู้เรียนเกิดความ 

ภาคภูมิใจและความต้องการที่จะเรียนรู้ต่อไป (8)

การเรยีนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – Based 

Learning) จะมุ่งให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่จากการใช้

ปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริงเป็นบริบทของ

การเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์

และแก้ปัญหารวมทั้งได้ความรู ้ตามศาสตร์ในสาขา 

ที่ศึกษาด้วย การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจึงเป็นผล

มาจากกระบวนการท�างานที่ต้องอาศัยความเข้าใจทักษะ

การแก้ปัญหาเป็นหลัก (9) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น

ฐานมีลักษณะส�าคัญคือ ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการ

เรียนรู ้ เป็นการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู ้เรียนได้เกิด

การเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้ปัญหาเป็นเครื่องกระตุ้น

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความต้องการในการศึกษาค้นคว้าหา 

ความรู ้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง เพือ่ให้ 

ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถภาพตามที่ต้องการ โดยมีผู้สอน

เป็นผู้ให้การสนับสนุนและอ�านวยความสะดวกในการ

เรียนรู้ (10) 

จากเหตุผลและความส�าคัญดังที่กล่าวมาข้างต้น  

ผู ้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาและหาวิธีการแก้ไข

ปัญหาด้วยการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู ้  เรื่อง 

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย

ใช้ปัญหาเป็นฐาน ส�าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  

โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อน�าผลการวิจัยไปใช้พัฒนา

นกัเรยีนให้บรรลถุงึขดีความสามารถสงูสดุตามศกัยภาพ

ของตนตามเจตนารมณ์ที่หลักสูตรก�าหนด 

2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

2.1 เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู ้  เรื่อง 

ทฤษฎีบทพทีาโกรสั ด้วยการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใช้

ปัญหาเป็นฐาน ส�าหรบันกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษาปีที ่2 ให้มี

ประสทิธภิาพตามเกณฑ์ 80/80 และมค่ีาดชันปีระสทิธผิล

ไม่น้อยกว่า 0.5

2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง 

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง 
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โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย

ใช้ปัญหาเป็นฐาน ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

โรงเรียนเทศบาล 4 (ชุมชนวัดธรรมจักร)

 เ พ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนเทศบาล 4 (ชุมชน 

วัดธรรมจักร) ที่มีต่อ

 การเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง 

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย

ใช้ปัญหาเป็นฐาน ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

3. วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

1.1 ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

โรงเรียนเทศบาล 4 (ชุมชนวัดธรรมจักร) อ�าเภอเมือง 

จังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2556 จ�านวน 4 ห้อง 

1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที ่2 โรงเรยีนเทศบาล 4 (ชมุชนวดัธรรมจกัร) อ�าเภอเมอืง 

จังหวัดพิษณุโลก ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2556  

จ�านวน 1 ห้องได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบสุ่มอย่างง่าย 

(Sample Random Sampling) หน่วยการสุม่เป็นห้องเรยีน 

เนื่องจากการจัดนักเรียนเข้าชั้นเรียนเป็นแบบคละ 

ความสามารถของนักเรียนทุกห้อง 

รูปแบบกำรวิจัย

รูปแบบของการวิจัยในครั้งนี้ คือ รูปแบบการวิจัย

ที่มีกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว ทดสอบก่อนและหลังเรียน 

(One-group Pretest-Posttest Design) มีลักษณะดังนี้

T
1
   X   T

2

T
1 
แทน การทดสอบก่อนเรียน (Pretest)

X แทน การจัดการเรียนรู้ด้วยพัฒนาชุดกิจกรรม

การเรยีนรู ้เรือ่ง ทฤษฎบีทพทีาโกรสั ด้วยการจดักจิกรรม

การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ส�าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 2

T
2
 แทน การทดสอบหลังเรียน (Posttest) 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีจ�านวน 4 ชนิด 

ประกอบด้วย

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้  เรื่อง ทฤษฎีบท 

พีทาโกรัส ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา

เป็นฐาน ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีจ�านวน

ทั้งหมด 5 ชุดกิจกรรม ดังนี้

ชุดกิจกรรมที ่ 1 สมบัติของรูปสามเหลี่ยม

  มุมฉาก

ชุดกิจกรรมที ่ 2 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

ชุดกิจกรรมที ่ 3 การน�าทฤษฎีบทพีทาโกรัส

  ไปใช้

ชุดกิจกรรมที ่ 4 บทกลับของทฤษฎี

  บทพีทาโกรัส

ชุดกิจกรรมที ่ 5 การน�าบทกลับของทฤษฎี

  บทพีทาโกรัสไปใช้ 

2. แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 เรื่องทฤษฎี 

บทพีทาโกรัส ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ด้วยการจัดกิจกรรม

การเรียนรู ้โดยใช้ป ัญหาเป็นฐาน ส�าหรับนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ�านวน 13 แผน

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ  

4 ตวัเลอืก จ�านวน 30 ข้อ ซึง่ใช้ทดสอบก่อนและหลงัเรยีน

4. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 

ที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทฤษฎี 

บทพทีาโกรสั ด้วยการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใช้ปัญหา

เป็นฐาน ส�าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซ่ึงเป็น

แบบมาตราส่วน ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 

จ�านวน 17 ข้อ

วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพ

และดัชนีประสิทธิผลชุดกิจกรรมการเรียนรู ้  เรื่อง 

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย

ใช้ปัญหาเป็นฐาน ส�าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ผู้วิจัยได้ด�าเนินการ ดังนี้ 
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1. ผู้วิจัยท�าการทดสอบก่อนการเรียน (Pretest) 

กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ใช้เวลาในการ

ทดสอบจ�านวน 1 ชั่วโมง

2. ด�า เนินการจัดการเรียนการสอนด้วยชุด

กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ด้วยการ

จัดกิจกรรม การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ส�าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ตามแผนจัดการเรียนรู้ 

ทีส่ร้างขึน้จ�านวน 13 แผน ใช้เวลา 13 ชัว่โมง ทัง้นีไ้ม่รวม

เวลาทีใ่ช้ในการทดสอบก่อนเรยีน (Pretest) และทดสอบ

หลังเรียน (Posttest) 

3. หลังเสร็จสิ้นการจัดการเรียนการสอนด้วยชุด

กจิกรรมการเรยีนรู ้เรือ่ง ทฤษฎบีทพทีาโกรสั ด้วยการจดั

กจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ส�าหรบันกัเรยีน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามแผนจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ

การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ผู้วิจัยท�าการทดสอบ 

หลังการเรียน (Posttest) กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างด้วย

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องทฤษฎีบท

พีทาโกรัส 

4. ผู้วิจัยศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ 

การเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทฤษฎีบท 

พีทาโกรัสด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา

เป็นฐาน ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยให้

นักเรียนกลุ ่มตัวอย่างท�าแบบประเมินความพึงพอใจ 

ของนักเรียน หลังจากเสร็จสิ้นการจัดการเรียนการสอน

ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  

ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

4. ผลกำรวิจัย

ตอนที่  1 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของ

นวัตกรรม   

1. ผลการวเิคราะห์ประสทิธภิาพของชดุกจิกรรม

การเรยีนรู ้เรือ่ง ทฤษฎบีทพทีาโกรสั ด้วยการจดักจิกรรม

การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ส�าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้เกณฑ์ 80 / 80 

ตำรำงที่ 1 แสดงผลการวเิคราะห์ประสทิธภิาพของชดุกจิกรรมการเรยีนรู ้เรือ่ง ทฤษฎบีทพทีาโกรสั ด้วยการจดักจิกรรม

 การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

คะแนนแบบทดสอบท้ายชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ผลสอบ

หลังเรียน

(Post test)
ชุดกิจกรรม

ที่ 1

ชุดกิจกรรม

ที่ 2

ชุดกิจกรรม

ที่ 3

ชุดกิจกรรม

ที่ 4

ชุดกิจกรรม

ที่ 5
เฉลี่ยรวม

(คะแนนเต็ม 

10 คะแนน)

(คะแนนเต็ม 

10 คะแนน)

(คะแนนเต็ม 

10 คะแนน)

(คะแนนเต็ม

10 คะแนน)

(คะแนนเต็ม 

10 คะแนน)

(คะแนนเต็ม 

50 คะแนน)

(คะแนนเต็ม 

30 คะแนน)

คะแนนเฉลี่ย 

( )
9.06 8.76 8.24 9.12 8.06 43.24 25.30

ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

( .D.S )

0.43 0.50 0.61 0.42 0.50 1.77 1.38

คะแนนเฉลี่ย

ร้อยละ
30.20 29.19 27.47 30.40 26.87 86.48 84.34
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โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

จากตารางที่ 1 พบว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละจาก

การท�าแบบทดสอบท้ายชุดกิจกรรมหลังเรียนด้วยชุด

กิจกรรมทุกชุดเท่ากับ 86.48 คิดเป็นประสิทธิภาพ

กระบวนการเท่ากับ 86.48 และคะแนนเฉลี่ยจากการ

ทดสอบหลังการใช้ชุดกิจกรรมได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 

25.30 คิดเป็นร้อยละ 84.34 คิดเป็นประสิทธิภาพ

ของผลลัพธ์เท่ากับ 84.34 ดังนั้น ประสิทธิภาพของ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้  เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  

ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 (E
1 

/ E
2
) เท่ากับ 

86.48 / 84.34 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้

2. ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผลของชุด

กจิกรรมการเรยีนรู ้เรือ่ง ทฤษฎบีทพทีาโกรสั ด้วยการจดั

กจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ส�าหรบันกัเรยีน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้สูตรดัชนีประสิทธิผล E.I. 

โดยใช้เกณฑ์ไม่ต�่ากว่า 0.5

จากผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผลของชุด

กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ด้วยการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ส�าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า ค่าดัชนีประสิทธิผล

เท่ากับ 0.703 แสดงว่าผู้เรียนมีความ ก้าวหน้าทางการ

เรียนรู้หลังจากที่ได้เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง 

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย

ใช้ปัญหาเป็นฐาน ส�าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 70.30 

ตอนที่ 2 ผลการใช้นวัตกรรม

1. วิเคราะห์ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้  

เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียน

รู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ส�าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 

ปีที่ 2 โดยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้สถิติทดสอบ t – test

ผู ้วิจัยได ้ท�าการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ของนักเรียนก่อนและหลังการเรียนด้วยชุดกิจกรรม 

การเรยีนรู ้เรือ่ง ทฤษฎบีทพทีาโกรสั ด้วยการจดักจิกรรม

การเรียนรู ้โดยใช้ป ัญหาเป็นฐาน ส�าหรับนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ผลปรากฏดังตารางที่ 3 

ตำรำงที่ 2  ผลการวเิคราะห์ค่าดชันปีระสทิธผิลของชดุกจิกรรมการเรยีนรู ้เรือ่ง ทฤษฎบีทพทีาโกรสั ด้วยการจดักจิกรรม

 การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

จ�านวนนักเรียน

(คน)
คะแนนเต็ม

คะแนนสอบ

ก่อนเรียน

คะแนนสอบ

หลังเรียน

33 30 14.14 25.30

 

E.I.   =   
25.30 - 14.14

30 - 14.14

E.I.   =   0.703
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ตำรำงที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรม

 การเรียนรู้ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ส�าหรับนักเรียน

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ระยะเวลา จ�านวนนักเรียน 

(คน)

คะแนนเต็ม S.D. ค่าที(t) Sig.

ก่อนใช้นวัตกรรม 33 30 14.14 1.74 28.762 0.0000*

หลังใช้นวัตกรรม 33 30 25.30 1.38
*นัยส�าคัญทางสถิติที่ .01 (2.457)

จากตารางที่ 3 พบว่าการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ด้วย

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ส�าหรับ

นักเรียนชั้มัธยมศึกษา ปีท่ี 2 ได้ค่าสถิติทีเท่ากับ 28.762 

ซึง่แตกต่างกันอย่างมนีัยส�าคญัทางสถิต ิที่ระดบั .01 โดย

ผลหลงัการเรยีนด้วยชดุกจิกรรมสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติ 

2. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ 

การเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทฤษฎีบท 

พีทาโกรัส ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา 

เป็นฐาน ส�าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช ้

ค่าเฉลี่ย ( ) ค ่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ 

เปรียบเทียบกับเกณฑ์เฉลี่ย 

ตำรำงที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ส�าหรับนักเรียน

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการหาค่าเฉลี่ย ( ) และความเบี่ยงแบนมาตรฐาน (S.D.) 

รำยกำรประเมิน
ระดับควำมพึงพอใจ

S.D. ระดับ

ด้ำนชุดกิจกรรม 

1. ชุดกิจกรรมมีค�าชี้แจง ข้อแนะน�าที่ชัดเจน เข้าใจง่าย 4.67 0.47 พึงพอใจอย่างยิ่ง

2. ชุดกิจกรรมใช้ขนาดตัวอักษรที่เหมาะสม 4.67 0.47 พึงพอใจอย่างยิ่ง

3. เนื้อหาที่ก�าหนดในชุดกิจกรรมเหมาะสมกับนักเรียน 4.79 0.41 พึงพอใจอย่างยิ่ง

4. เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมแต่ละชุดเพียงพอ เหมาะสม 4.36 0.54 พึงพอใจ

5. วัสดุ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.42 0.49 พึงพอใจ

6. ใบงานในชุดกิจกรรมมีความยากง่ายเหมาะสม 4.73 0.45 พึงพอใจอย่างยิ่ง

7. แบบฝึกในชุดกิจกรรมมีความยากง่ายเหมาะสม 4.70 0.46 พึงพอใจอย่างยิ่ง

8. แบบทดสอบท้ายชุดกิจกรรมมีความยากง่ายเหมาะสม 4.61 0.49 พึงพอใจอย่างยิ่ง

รวมเฉลี่ยรำยด้ำน 4.62 0.49 พึงพอใจอย่ำงยิ่ง

ดำ้นกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้

1. กิจกรรมการเรียนรู้มีความน่าสนใจ 4.70 0.46 พึงพอใจอย่างยิ่ง
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โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ตำรำงที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ส�าหรับนักเรียน

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการหาค่าเฉลี่ย ( ) และความเบี่ยงแบนมาตรฐาน (S.D.) (ต่อ)

รำยกำรประเมิน
ระดับควำมพึงพอใจ

S.D. ระดับ

2. ขั้นตอนของการจัดกิจกรรมเรียงล�าดับจากง่ายไปยาก 4.52 0.50 พึงพอใจอย่างยิ่ง

3. ขั้นตอนของการจัดกิจกรรมสามารถปฏิบัติได้ 4.67 0.47 พึงพอใจอย่างยิ่ง

4. กิจกรรมการเรียนรู้เป็นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักเรียน

และเพื่อน

4.58 0.49 พึงพอใจอย่างยิ่ง

5. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการท�างาน 

 เป็นกลุ่มของนักเรียน

4.64 0.48 พึงพอใจอย่างยิ่ง

6. นักเรียนทราบผลการเรียนรู้ของตนเอง และน�าผลมาปรับปรุง

 พัฒนางานได้ 

4.48 0.50 พึงพอใจ

รวมเฉลี่ยรำยดำ้น 4.60 0.49 พึงพอใจอย่ำงยิ่ง

ดำ้นประโยชน์ของกำรเรียนด้วยชุดกิจกรรม

1. นักเรียนสามารถพัฒนากระบวนการแก้ปัญหาได้

อย่างเป็นระบบ

4.61 0.49 พึงพอใจอย่างยิ่ง

2. นักเรียนสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นได้ 4.61 0.49 พึงพอใจอย่างยิ่ง

3. นักเรียนสามารถน�าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้ 4.73 0.45 พึงพอใจอย่างยิ่ง

รวมเฉลี่ยรำยดำ้น 4.65 0.48 พึงพอใจอย่ำงยิ่ง

รวมเฉลี่ย 4.62 0.49 พึงพอใจอย่ำงยิ่ง

จากตารางที่  4 พบว่านักเรียนท่ีเรียนด้วยชุด

กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ด้วยการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ส�าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีระดับความพึงพอใจ

อย่างยิ่งในทุกด้านท้ังด้านชุดกิจกรรม ด้านกระบวนการ

จัดการเรียนรู้ และด้านประโยชน์ของการเรียนด้วยชุด

กิจกรรม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 , 4.60 และ 4.65  

ตามล�าดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อในด้านชุดกิจกรรม

พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจอย่างย่ิงต่อเรื่องเน้ือหา 

ที่ก�าหนดในชุดกิจกรรมเหมาะสมกับนักเรียน รองลงมา

เป็นเรื่องใบงานในชุดกิจกรรมมีความยากง่ายเหมาะสม 

และเรือ่งแบบฝึกในชุดกจิกรรมมคีวามยากง่ายเหมาะสม  

โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79 , 4.73 และ4.70 ตามล�าดับ  

ในด้านกระบวนการจัดการเรียนรู ้นักเรียนมีความ 

พึงพอใจอย่างยิ่งต่อเรื่องกิจกรรมการเรียนรู ้มีความ 

น่าสนใจ รองลงมาเป็นเรื่องขั้นตอนของการจัดกิจกรรม

สามารถปฏิบัติได้ และเรื่องกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริม

การพัฒนาทักษะการท�างานเป็นกลุ่มของนักเรียน โดยม ี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 , 4.67 และ4.64 ในด้านประโยชน์ 

ของการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมนักเรียนมีความพึงพอใจ 

อย ่างยิ่งต ่อเรื่องนักเรียนสามารถน�าความรู ้ ไปใช ้ 

ในชีวิตประจ�าวันได้มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.73 
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จะเห็นได้ว่านักเรียนมีความพึงพอใจอย่างย่ิงต่อ

การเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทา

โกรัส ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น

ฐาน ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยมีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.62

5. สรุปและอภิปรำยผล

สรุปผล

1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง 

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย

ใช้ปัญหาเป็นฐาน ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

เท่ากับ 86.48 / 84.34 และมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 

0.703 

2. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนก่อนและ 

หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทฤษฎีบท 

พีทาโกรัสด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา 

เป็นฐาน ส�าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 แตกต่างกนั 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยได้ค่าสถิติที (t) 

เท่ากับ 28.762 ทั้งน้ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน 

สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุด

กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ด้วยการ 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ส�าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 โดยรวมอยู ่ในระดับ 

พึงพอใจอย่างยิ่ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62

อภิปรำยผล

จากผลของการพฒันาชดุกจิกรรมการเรยีนรู ้เรือ่ง 

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย

ใช้ปัญหาเป็นฐาน ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ผู้วิจัยได้น�าประเด็นส�าคัญมาอภิปรายตามวัตถุประสงค์

ของการวิจัย ดังนี้

1. การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู ้  เรื่อง 

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย

ใช้ปัญหาเป็นฐาน ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

 ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเท่ากับ 86.48 

/ 84.34 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80 / 80 ท่ีตั้งไว้ มีค่าดัชนี

ประสิทธิผล เท่ากับ 0.703 มีค่าสูงกว่า 0.50 เป็นไป 

ตามเกณฑ์ แสดงให้เห็นว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดย

ใช้ปัญหาเป็นฐานเรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีคุณภาพ

สามารถน�าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับ

นักเรียนได้ เนื่องมาจากชุดกิจกรรมที่สร้างขึ้นได้ผ่าน

ขั้นตอนการสร้างอย่างมีระบบ เริ่มตั้งแต่ผู้วิจัยได้ศึกษา 

ค้นคว้า เอกสาร ต�าราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยเริ่ม

จากการศกึษาหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 

2551 กลุ ่มสาระการเรียนรู ้คณิตศาสตร์ หลักสูตร 

สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 (ชุมชนวัดธรรมจักร) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เทคนิค วิธีการสอน

วิชาคณิตศาสตร์ หลักและวิธีการวัดผลประเมินผลวิชา

คณิตศาสตร์ แนวคิด ทฤษฎี ขั้นตอน หลักการและ 

วิธีการในการสร้างชุดกิจกรรมและการจัดการเรียนรู ้

โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน แล้วจงึด�าเนินการสร้างชดุกจิกรรม

โดยมกีารแก้ไขข้อบกพร่องตามค�าแนะน�าของผูเ้ชีย่วชาญ 

จากนั้นจึงน�าชุดกิจกรรมไปทดลองใช้กับนักเรียน 

ที่ ไม ่ใช ่นักเรียนกลุ ่มตัวอย ่างโดยน�าไปทดลองใช  ้

อย่างเป็นระบบท้ังนี้ได้ท�าการทดลองใช้ 3 ครั้ง และ

ท�าการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมทุกครั้ง เพ่ือ

หาบกพร่องแล้วปรับปรุงแก้ไข ก่อนน�าไปทดลองใช้ 

ในครั้งต่อไป จนกระทั่งได้ชุดกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพ

ตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ แล้วจึงน�ามาใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของฉลองรัตน์ พารีสอนและ

คณะ (7) จึงท�าให้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา

เป็นฐานเรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส กลุ่มสาระการเรียน

รู ้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ 

ตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้

2. การทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ เรื่อง 

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย

ใช้ปัญหาเป็นฐาน ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

 ผลจากการทดลองใช้ชุดกิจกรรมท�าให้ผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุด

กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ด้วยการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ส�าหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างม ี

นัยส�าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน



246 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ที่ตั้งไว้ เนื่องมาจาก ชุดกิจกรรมเป็นส่ือการเรียนรู้ท่ีมี

เนื้อหาสาระในชุดกิจกรรม ได้แก่ เน้ือหาในหน่วยการ

เรียนรู ้เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ซ่ึงได้เรียบเรียงตาม

แนวทางการสอนคณิตศาสตร์ของสถาบันส่งเสริม 

การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท�าให้นักเรียน

ทราบเนื้อหาที่ถูกต้อง ชัดเจน เอื้อต่อการค้นพบค�าตอบ

ของปัญหา ใบงานในชุดกิจกรรมแต่ละชุดออกแบบ

ให้นักเรียนได้ด�าเนินกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา

เป็นฐาน ซึ่งจะมีสถานการณ์ปัญหาเป็นตัวกระตุ ้น

ให้นักเรียนสนใจอยากเรียนรู ้  อันน�าไปสู ่การศึกษา

ค้นคว้า การอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ นักเรียนเห็น 

จุดหมายของการเรียนรู้ในแต่ละเรื่องได้ชัดเจนย่ิงข้ึน  

ส่วนแบบฝึกในชุดกิจกรรมแต่ละชุดเป็นส่วนที่เตรียมไว้

เพื่อให้นักเรียนน�าความรู้ที่ได้จากการฝึกปฏิบัติใบงาน 

มาใช้ในการแก้ปัญหา ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเกิดความ

เข้าใจในเนือ้หาสาระทีเ่รยีนมากขึน้ ลกัษณะของบทเรยีน

ดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา 

เป็นฐานของDelisle(11) ท่ีกล่าวว่า บทเรียนท่ีประกอบ

ด้วยเนื้อหาที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียน นักเรียนได้

เรียนรู้จากเนื้อหาหรือสาระการเรียนรู้ในบทเรียนนั้น 

และนักเรียนมีโอกาสได้เชื่อมโยงหาความสัมพันธ์ของ

เนือ้หาสาระนัน้ตามล�าดบั จะท�าให้นกัเรยีนเกดิการเรยีนรู ้

ได้ดยีิง่ขึน้ ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการวจิยัของBesena, Fries 

& Kilibarda (12) ที่ได้น�ารูปแบบการสอนโดยใช้ปัญหา

เป็นฐานมาใช้กับนักเรียนฝึกหัดครูในระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น ในมหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ จากการวิจัยพบว่า  

จากท่ีนักเ รียนไม ่ชอบวิชาเรขาคณิตตั้ งแต ่ระดับ

มัธยมศึกษา โดยมีแนวคิดว่าทุกค�าถามต้องมีค�าตอบ 

เพียงค�าตอบเดียว แต่เม่ือเรียนเรขาคณิตโดยใช้ปัญหา

เป ็นฐาน นักเรียนจะไม ่ได ้รับการแนะน�าแนวคิด 

การเรยีนเหมอืนเดมิ ท�าให้ต้องหาวธิใีนการแก้ปัญหาเอง  

ซึง่ท�าให้เกดิความคบัข้องใจในระดบัสงูในการหาค�าตอบ 

ของปัญหา แต่ถ้านักเรียนสามารถแก้ปัญหานั้นได้

ส�าเร็จจะท�าให้นักเรียนเกิดการรู้แจ้ง (Epiphany) ซึ่ง

จะเกิดการประสบผลส�าเร็จ การเป็นเจ้าของผลงาน  

(Ownership) และการให้อ�านาจแก่นักเรียนในการเรียน  

เป็นดัชนีบ่งบอกถึงการได้ก�าไรและประโยชน์จาก 

การเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และข้อมูลจากการ

วิจัยยังพบอีกว่านักเรียนได้ปรับเจตคติและความเชื่อ 

เกี่ยวกับเรื่องเรขาคณิต ในทางที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยัง

สอดคล้องกับงานวิจัยของฉลองรัตน์ พารีสอนและ

คณะ (7) ที่ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์

ของนกัเรยีนทีเ่รยีนด้วยชุดกจิกรรมด้วยวธีิการสอนแบบ 

SSCS เรื่องทฤษฏีบทพีทาโกรัส พบว่าผลสัมฤทธ์ิทาง 

การเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 75 อย่างมี 

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียน

ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  

ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

ส�าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 นักเรียนมีความ

พึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง 

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย

ใช้ปัญหาเป็นฐาน ส�าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  

โดยรวมอยู ่ในระดับพึงพอใจอย่างยิ่ง เนื่องมาจาก  

การเรียนด้วยชุดกิจกรรมเป็นการเรียนรู้ที่ตอบสนอง

ความแตกต่างระหว่างบุคคล นักเรียนได้เรียนรู ้ทีละ 

น้อย ๆ ตามล�าดับขั้นตามความสามารถ นักเรียนมี

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน ระหว่างนักเรียน

ด้วยกันเองท�าให ้นักเรียนกล้าคิด กล ้าแสดงออก  

มีกระบวนการท�างานแบบกลุ่มสัมพันธ์ มีการระดม

ความคิดในการแก้ปัญหาและเป็นการขยายความเข้าใจ

ของตนเอง นอกจากน้ีนักเรียนยังทราบผลการเรียนรู ้

เป็นระยะ โดยที่นักเรียนจะทราบผลทันทีว่าตอบถูก

หรือตอบผิด มีการเสริมแรงท�าให้นักเรียนมีความ 

ภาคภูมิใจ และไม่ท้อถอยแม้ในบางครั้งจะตอบผิดก็ตาม 

ซึ่งสอดคล้องกับหลักการและแนวคิดของชุดกิจกรรม 

(8) นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของสิรดา 

เอี่ยมมา (13) ที่พบว่าในภาพรวมนักเรียนมีความพึง

พอใจมากต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 

ร่วมมือ โดยใช้เทคนิค STAD เรื่องทฤษฏีบทพีทาโกรัส  

และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของพัชรินทร์ โลราช (14) 

ที่ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนโดยใช้

ชุดกจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพือ่ส่งเสรมิ 

ความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม ส�าหรับนักเรียน

ช้ันประถมศกึษาปีที ่6 พบว่าในภาพรวมนกัเรยีนมรีะดบั

ความพึงพอใจมากที่สุด 
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บทคัดย่อ

การบริหารสัญญาโครงการก่อสร้าง จะเป็นการบริหารจัดการโครงการก่อสร้างโดยใช้ทรัพยากรต่าง ๆ  

อย่างเหมาะสมเพื่อให้การด�าเนินงานโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 

กระบวนการบรหิารสญัญาโครงการก่อสร้างในมหาวทิยาลยัขอนแก่น พบว่ากระบวนการบรหิารจดัการงานก่อสร้างใน

แต่ละขัน้ตอนจะมคีวามส�าคัญต่อผลส�าเรจ็ของการด�าเนนิงานบรหิารสญัญาโครงการก่อสร้าง โดยมแีนวทางการปฏิบติั

งานการบริหารสัญญาเพื่อให้โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ ประกอบด้วย (1) การบริหารจัดการงานก่อสร้างโดย

อาศัยหลักการจัดการประชุมเพื่อการประสานงานในโครงการ ได้แก่ การประชุมเพื่อเริ่มงานก่อสร้าง (Kick off meet-

ing) การประชุมในหน่วยงานก่อสร้างประจ�าสัปดาห์ (Weekly site meeting) และการประชุมโครงการก่อสร้าง (Project 

meeting) (2) การตรวจงานและการควบคุมโครงการโดยการก�ากับควบคุมการด�าเนินงานด้านเวลาปฏิบัติการ (Work 

schedule control) ด้านคุณภาพงาน (Quality control) และการควบคุมต้นทุน (Cost control) (3) การเปลี่ยนแปลงแก้ไข

งานก่อสร้างและสัญญาจ้างเป็นความจ�าเป็นเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพการก่อสร้างจริง (4) เครื่องมือที่ใช้ส�าหรับการ

ก�ากับควบคุมระยะเวลาการท�างานของโครงการได้แก่แผนงานและการก�าหนดการท�างาน (5) การจัดการข้อโต้แย้งที่

เกิดขึ้นระหว่างคู่สัญญาจะต้องหาวิธียุติข้อโต้แย้งให้ได้โดยเร็วที่สุด 

ค�ำส�ำคัญ : การบริหารสัญญาก่อสร้าง, การจัดการงานก่อสร้าง, สัญญาก่อสร้างและการแก้ไขสัญญา

1. บทน�ำ

ป ั ญ ห า ก า ร ด� า เ นิ น ง า น โ ค ร ง ก า ร ก ่ อ ส ร ้ า ง 

โดยเฉพาะอย่างยิง่โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ โดยทัว่ไป 

จะพบปัญหาค่อนข้างมาก ในการการบริหารจัดการ 

โครงการก่อสร้างจนท�าให้เกิดปัญหาและอุปสรรคข้ึน 

จนท�าให้โครงการก่อสร้างล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนงาน 

ก่อสร้างและอาจท�าให้โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ 

ล่าช ้ากว ่าระยะเวลาที่ก�าหนดตามสัญญาก่อสร้าง  

กรณีผลงานก่อสร้างล่าช้าอาจมีผลกระทบและเกิด 

ความเสียหายกับฝ่ายต่าง ๆ อาทิ เจ้าของโครงการ 

ไม่สามารถเข้าใช้อาคารได้ตามระยะเวลาที่ก�าหนด  

ผู้รับจ้างก่อสร้างคู่สัญญาอาจถูกปรับเนื่องจากผลงาน

ก่อสร้างเสร็จล่าช้า หรือเจ้าของโครงการอาจบอกเลิก

สัญญาและเรียกร้องค่าเสียหาย เป็นต้น

ชุมพล จันทรสม (1) ได้ศึกษากระบวนการ 

บอกเลิกสัญญาของโครงการที่ก่อสร้างในระหว่างปี 

2539-2548 พบว่าการบริหารจัดการสัญญาโครงการ

ก่อสร้างในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ประสบปัญหา

การด�าเนินงานก่อสร ้างจึงจ�าเป ็นจะต้องบอกเลิก

สัญญาโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่จ�านวน 5 โครงการ  

งบประมาณค่าก่อสร้างรวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 1,475 ล้านบาท  
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การบอกเลิกสัญญาก ่อสร ้างได ้ก ่อให ้ เ กิดป ัญหา 

การบริหารจัดการสัญญาและท�าให้เกิดความเสียหาย

ทั้งทางด้านไม่สามารถใช้ประโยชน์ในอาคารได้ตาม

วัตถุประสงค์ในระยะเวลาท่ีก�าหนด ค่างานก่อสร้าง

ส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จจะต้องใช้และจัดหางบประมาณ 

ค่าก่อสร้างเพิม่เตมิมากขึน้ รวมทัง้จะต้องเสยีเวลาในการ

ฟ้องร้องด�าเนนิคดเีพือ่เรยีก ร้องค่าเสยีหายต่าง ๆ  ทีเ่กดิขึน้  

นอกจากนีย้งัก่อให้เกดิปัญหาในกระบวนการด�าเนนิงาน 

เตรยีมการและการด�าเนิน งานภายหลงัการบอกเลกิสญัญา  

อาทิ ป ัญหาการจัดการฐานข้อมูลและสารสนเทศ 

ด้านต่าง ๆ ของโครงการจะมีความส�าคัญต่อการบริหาร

สัญญาเนื่องจากจะใช้เป็นข้อมูลส�าหรับการติดตาม

เร่งรัดการด�าเนินงาน การเตรียมการบอกเลิกสัญญาและ 

การเรียกร้องค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการท�างาน

ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามสัญญา การเตรียมเอกสาร 

หลักฐานต่าง ๆ ส�าหรับการด�าเนินการฟ้องร้องในการ

ด�าเนินคดีเรียกร้องค่าเสียหาย เป็นต้น

ตำรำงท่ี 1 แสดงข้อมลูปัญหาการบรหิารสญัญาโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ในมหาวทิยาลยัขอนแก่นทีท่�าสญัญาก่อสร้าง

 ในระหว่างปี 2548-2550 (2)

 

2 

 
1.  บทนํา 

ปัญหาการดาํเนินงานโครงการก่อสร้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่  โดยทัว่ไปจะพบปัญหา
ค่อนขา้งมาก ในการการบริหารจดัการโครงการก่อสร้างจนทาํใหเ้กิดปัญหาและอุปสรรคข้ึนจนทาํใหโ้ครงการก่อสร้างล่าชา้ ไม่
เป็นไปตามแผนงานก่อสร้างและอาจทาํให้โครงการก่อสร้างแลว้เสร็จล่าชา้กว่าระยะเวลาท่ีกาํหนดตามสัญญาก่อสร้าง  กรณี
ผลงานก่อสร้างล่าชา้อาจมีผลกระทบและเกิดความเสียหายกบัฝ่ายต่าง ๆ อาทิ เจา้ของโครงการไม่สามารถเขา้ใชอ้าคารไดต้าม
ระยะเวลาท่ีกาํหนด ผูรั้บจา้งก่อสร้างคู่สัญญาอาจถูกปรับเน่ืองจากผลงานก่อสร้างเสร็จล่าชา้ หรือเจา้ของโครงการอาจบอกเลิก
สญัญาและเรียกร้องค่าเสียหาย เป็นตน้ 

ชุมพล จนัทรสม (1) ไดศึ้กษากระบวนการบอกเลิกสัญญาของโครงการท่ีก่อสร้างในระหว่างปี 2539-2548  พบว่าการ
บริหารจดัการสัญญาโครงการก่อสร้างในมหาวิทยาลยัขอนแก่น ไดป้ระสบปัญหาการดาํเนินงานก่อสร้างจึงจาํเป็นจะตอ้งบอก
เลิกสัญญาโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่จาํนวน 5 โครงการ งบประมาณค่าก่อสร้างรวมเป็นเงินทั้งส้ิน 1,475 ลา้นบาท การบอก
เลิกสัญญาก่อสร้างไดก่้อให้เกิดปัญหาการบริหารจดัการสัญญาและทาํให้เกิดความเสียหายทั้งทางดา้นไม่สามารถใชป้ระโยชน์
ในอาคารไดต้ามวตัถุประสงคใ์นระยะเวลาท่ีกาํหนด  ค่างานก่อสร้างส่วนท่ียงัไม่แลว้เสร็จจะตอ้งใชแ้ละจดัหางบประมาณค่า
ก่อสร้างเพิ่มเติมมากข้ึน รวมทั้งจะตอ้งเสียเวลาในการฟ้องร้องดาํเนินคดีเพื่อเรียก ร้องค่าเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน นอกจากน้ียงั
ก่อให้เกิดปัญหาในกระบวนการดาํเนินงานเตรียมการและการดาํเนิน งานภายหลงัการบอกเลิกสัญญา อาทิ ปัญหาการจดัการ
ฐานขอ้มูลและสารสนเทศดา้นต่าง ๆ ของโครงการจะมีความสาํคญัต่อการบริหารสัญญาเน่ืองจากจะใชเ้ป็นขอ้มูลสําหรับการ
ติดตามเร่งรัดการดาํเนินงาน  การเตรียมการบอกเลิกสัญญาและการเรียกร้องค่าเสียหายอนัเน่ืองมาจากการทาํงานก่อสร้างไม่
แลว้เสร็จตามสัญญา  การเตรียมเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ  สําหรับการดาํเนินการฟ้องร้องในการดาํเนินคดีเรียกร้องค่าเสียหาย  
เป็นตน้ 

 
ตารางท่ี 1  แสดงขอ้มูลปัญหาการบริหารสัญญาโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ในมหาวิทยาลยัขอนแก่นท่ีทาํสัญญาก่อสร้างใน
ระหวา่งปี 2548-2550  (2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตามตารางที่ 1 ชุมพล และคณะ (2) ได้ศึกษา

ปัญหาการปฏบิตังิานการบรหิารสญัญาโครงการก่อสร้าง 

ขนาดใหญ่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นท่ีท�าสัญญาก่อสร้าง

ในระหว่างปี 2548-2550 มีจ�านวน 8 โครงการ มูลค่า 

งานก่อสร้าง 61.432-454.150 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 

1,439.66 ล้านบาท ในการบริหารสัญญาปกติมีความ

จ�าเป็นต้องแก้ไขสัญญาโดยจะมีรายละเอียดการแก้ไข

ส่วนหนึ่งส่วนใดใน 3 ส่วน ประกอบด้วย การแก้ไข

งานก่อสร้าง การแก้ไขงวดงานและการขยายเวลา  

จากผลการศึกษาตามตารางที่  1 พบว่ามีการเสนอ 

ขออนุมัติแก ้ไขสัญญาของแต่ละโครงการจ�านวน  

1-10 ครั้ง รวม 36 ครั้ง (ค่าเฉลี่ย 4.50 ครั้ง) โดยเป็นการ

แก้ไขงานก่อสร้าง 7 โครงการ จ�านวน 1-9 ครัง้ รวม 27 ครัง้  

(ค่าเฉลี่ย 3.38 ครั้ง) มีค่างานเพิ่ม 1.071-26.803 ล้านบาท  

รวม 78.051 ล้านบาท และค่างานลด 1.066-25.561  

ล้านบาท รวม 75.506 ล้านบาท ค่างานเพิ่มมากกว่า 

ค่างานลด 0.005-1.242 ล้านบาท รวม 2.545 ล้านบาท  

การแก้ไขงวดงานก่อสร้าง 6 โครงการ จ�านวน 1-4 ครั้ง  

รวม 10 ครั้ง (ค่าเฉลี่ย 1.25 ครั้ง) และการขยายเวลา

ก่อสร้าง 3 โครงการ จ�านวน 37-207 วัน (ค่าเฉลี่ย  

140.33 วัน)



250 แนวทางการบริหารสัญญาโครงการก่อสร้างในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. กำรบริหำรสัญญำก่อสร้ำง

ควำมหมำยของกำรบริหำรสัญญำ

การบริหารสัญญา หมายถึงการด�าเนินการใด ๆ 

ทางด้านการบริหารเพื่อให้การด�าเนินงานเป็นไปตาม

เงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ในสัญญา ประกอบด้วย การก�ากับ

ควบคุม ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงาน การเบิก

จ่ายเงินค่าก่อสร้างให้เป็นไปตามเง่ือนไขข้อก�าหนดตาม

สัญญาจ้างก่อสร้าง ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย

การพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมรวมทั้งกฎหมาย

และระเบียบอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ท้ังน้ีเพ่ือให้งานก่อสร้าง

นั้น ๆ แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือ 

ผู้ว่าจ้างหากมีปัญหาหรืออุปสรรคจากการปฏิบัติงาน 

จะต้องหาวิธีแก้ไข การพิจารณาวินิจฉัย หรือการเสนอ

เพื่อขออนุมัติ เป็นต้น

ความหมายของการบริหารสัญญา วิศวกรรม

สถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์และสมาคม

วศิวกรทีป่รกึษาแห่งประเทศไทย (3) ได้ให้ความหมายว่า

เป็นการด�าเนินการต่าง ๆ ด้านบริหารเพื่อให้เป็นไปตาม

เงื่อนไขต่าง ๆ ที่ก�าหนดไว้ในสัญญา โดยมีงานบริหาร

สัญญาที่ส�าคัญจะประกอบด้วย

1. การพิจารณาการขอเบิกค่าใช้จ่ายของวิศวกร 

ที่ปรึกษา ในกรณีที่ เป็นการเบิกจ่ายเงินตามสัญญา 

เป็นแบบจ่ายตามเวลาท�างานของบุคลากรของวิศวกร 

ที่ปรึกษา ในทางปฏิบัติโดยทั่วไปในทุก ๆ เดือนวิศวกรที่

ปรกึษาจะจดัส่งใบเบกิค่าใช้จ่าย (Invoice) พร้อมหลกัฐาน 

ประกอบ เช่น ตารางเวลาท�างาน ใบเสรจ็รบัเงนิค่าใช้จ่าย

ต่าง ๆ ให้ผู้จัดการโครงการตรวจสอบแล้วส่งให้ผู้ว่าจ้าง

หรือคณะกรรมการก�ากับการท�างานและตรวจรับงาน

วิศวกรที่ปรึกษาอนุมัติ 

2. การปรับแปรสัญญา ในระหว่างการด�าเนิน

โครงการอาจมีความจ�าเป็นต้องปรับแปรสัญญาใน 

บางเรือ่งเพือ่ให้การด�าเนนิงานเป็นประโยชน์ต่อโครงการ

มากที่สุด เรื่องที่ขอให้มีการปรับแปรสัญญาอาจได้แก่ 

ขอบเขตการด�าเนินงาน การก�าหนดการใช้บุคลากร 

(Manning schedule) แผนการด�าเนินงาน การเปลี่ยน 

ตัวบุคคลเพื่ อความเหมาะสมหรือ มี เหตุสุดวิสั ย  

การเปลี่ยนแปลงปริมาณแรงงาน การจัดซื้อเครื่องมือ 

เครื่องใช้และอุปกรณ์เพิ่มเติม การต่ออายุสัญญา เป็นต้น

กำรจัดกำรโครงกำรก่อสร้ำง

ในการจัดการโครงการก ่อสร ้างโดยทั่ วไป  

นพพร โทณะวณิก (4) ได้ให้ความส�าคัญต่อกระบวน 

การจัดการค ่อนข ้างสูงมาก โดยกระบวนการจัด 

การโครงการก่อสร้างในปัจจุบันจะมีองค์ประกอบหลัก  

4 ประการ ประกอบด้วย

1. การวางแผน (Planning) หมายถึงการก�าหนด

แนวทางและวิธีการท�างานไว้ล่วงหน้า อาทิ การก�าหนด

ขั้นตอนและวิธีการท�างานในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งจะ

เกีย่วข้องกบันโยบายและวธิกีารด�าเนนิงานของโครงการ

เพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ดังนั้น ในการ

แผนงานก่อสร้างจึงเป็นการก�าหนดกิจกรรมและระยะ

เวลาท�างานไว้ล่วงหน้า โดยก�าหนดขั้นตอนการท�างาน

ของแต่ละกิจกรรมว่ากิจกรรมใดบ้างที่ท�างานก่อน  

ท�างานหลังหรือท�าไปพร้อมกันได้

2. การจัดระบบงาน (Organizing) หมายถึง 

การก�าหนดโครงสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างผูป้ฏบิตังิาน 

ฝ ่ายต ่าง ๆ รวมทั้งความสัมพันธ ์ เกี่ยวกับการใช  ้

เครือ่งจกัรกลส�าหรบัการท�างาน โดยด�าเนนิการประสาน

กจิกรรมและทรพัยากรต่าง ๆ  ในการก่อสร้าง การก�าหนด

บทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ การจดัรวมกลุม่กจิกรรม 

การจัดเตรียมและประสานความสัมพันธ์ของแต่ละส่วน

ในโครงสร้างองค์กร

3. การอ� านวยการ (Direc t ing)  หมายถึง  

การจัดการเกี่ยวกับบุคลากรในองค์กรเพื่อให้ทุ ่มเท 

ต่อการท�างาน เกิดความรักความผูกพันและมีความรู้สึก

เป็นส่วนหน่ึงขององค์กร มีการกระตุ้นและการจูงใจ 

เพื่อให้บุคลากรทุ่มเทต่อการท�างานเพื่อให้ได้ผลงาน 

ตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. ก า ร ค ว บ คุ ม  ( C o n t r o l l i n g )  ห ม า ย ถึ ง

กระบวนการควบคุม ตรวจสอบและประเมินผล 
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การปฏบิตังิานว่าเป็นไปตามวตัถปุระสงค์หรอืมาตรฐาน

ที่ก�าหนดไว้ในแผนงานหรือไม่ โดยจะท�าการก�าหนด 

องค์ประกอบที่จะควบคุมและวิธีการควบคุม ถ้าหาก

ผลการด�าเนินงานไม่เป็นไปตามท่ีก�าหนดในแผนงานก็

จะต้องท�าการปรับปรุงและแก้ไขปัจจัยส�าคัญต่าง ๆ ใน

แต่ละขั้นตอนของแผนงานหรือการปรับแผนงานใหม่ 

ตามปกตกิระบวนการควบคมุจะต้องกระท�าควบคูไ่ปกบั

การวางแผนเสมอ

กำรควบคุมโครงกำร

การควบคุมโครงการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจ

สอบผลส�าเร็จของการด�าเนินงานว่าเป็นไปตามแผน 

การท�างานที่ก�าหนดไว้หรือไม่ หากผลการด�าเนินงาน

แตกต่างไปจากเป้าหมายก็จะต้องท�าการปรับปรุงแก้ไข

แผนงานใหม่ การควบคุมโครงการให้บรรลุผลส�าเร็จ 

ตามเป้าหมายทีต้่องการ จะต้องจดัให้มรีะบบการควบคมุ

องค์ประกอบที่เหมาะสม 3 ประการ ดังต่อไปนี้ (4)

1. การควบคุมระยะเวลาท�างาน (Work schedule 

control) จะใช้แผนงานก่อสร้างหลักเป็นเครื่องมือส�าคัญ

ในการควบคุมระยะเวลาท�างาน โดยแผนงานก่อสร้างนี ้

จะใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินงานบริหารจัดการ

โครงการก่อสร้างตามสัญญา ซึ่งผู้รับผิดชอบการบริหาร

จัดการโครงการจะท�าหน้าท่ีก�ากับและควบคุมการ

ท�างานตามขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหา 

ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์และป้องกัน 

ไม่ให้การท�างานแล้วเสรจ็ล่าช้ากว่าทีก่�าหนด กระบวนการ 

ควบคุมระยะเวลาการท�างานโครงการ ประกอบด้วย  

การรายงานความก้าวหน้าของงานก่อสร ้าง การ

วิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน การปรับปรุง 

แผนงานก่อสร้างในตรงกับสภาพงานก่อสร้างจริง และ

การปรับปรุงและแก้ไขการปฏิบัติงาน

2. การควบคุมคุณภาพ (Quality control)  

โดยทั่วไปสามารถควบคุมคุณภาพโครงการก่อสร้างใน  

2 ขั้นตอน ได้แก่การควบคุมในระหว่างการออกแบบ 

โดยการเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพและการเลือกวิธีการ

ก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพ กับการควบคุมในระหว่าง 

การก่อสร้างโดยการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างให้เป็น

ไปตามแบบรูปและรายการก่อสร้าง

3. การควบคุมต้นทุน (Cost control) กรณี

โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่มีงบประมาณค่าก่อสร้าง

สงูและระยะเวลาก่อสร้างยาวนานนัน้ จากการทีโ่ครงการ

มีรายละเอียดของขั้นตอนการท�างานมากและมีความ

ซับซ้อนมาก การควบคุมโครงการจึงมักจะใช้ทั้งเงื่อนไข

ทางด้านเวลาก่อสร้างและการพิจารณาเกี่ยวกับต้นทุน

ของโครงการควบคู ่กันไป ในการควบคุมต้นทุนที่ดี

และมีประสิทธิภาพนั้นจะท�าให้การจัดการด้านการเงิน

ของโครงการด�าเนินไปอย่างราบรื่นและท�าให้รับทราบ

ระดับต้นทุนของกิจกรรมเมื่อเทียบกับแผนงานก่อสร้าง

ในแต่ละช่วงเวลา ดังนั้น การใช้วิธีการควบคุมต้นทุน 

ที่ เหมาะสมจะท�าให้กิจกรรมต่าง ๆ ด�าเนินงานไป 

อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเป็นไปตามที่ก�าหนด 

ในแผนงาน โดยทัว่ไปจะสามารถแยกพจิารณาเป็น 2 ส่วน 

ได้แก่ การควบคุมต้นทุนโดยฝ่ายเจ้าของโครงการ  

กับการควบคุมต้นทุนโดยฝ่ายผู้ท�าการก่อสร้าง

ควำมยุ่งยำกในกำรบริหำรสัญญำก่อสร้ำง

ความยุ่งยากซับซ้อนของงานก่อสร้างโดยเฉพาะ

การบริหารโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ จะเป็นเหตุ 

ให้เกดิการพฒันาระบบการบรหิารงานก่อสร้างทีน่�ามาใช้

ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโครงการก่อสร้าง 

ปัญหาความยุ่งยากซับซ้อน (Complexity) และขนาด 

ของงานก่อสร้าง (Work load) จึงเป็นตัวบ่งชี้ส�าคัญ 

เกี่ยวกับล�าดับของความต้องการการบริหารงานก่อสร้าง 

ดังนั้น การบริหารงานก่อสร้างจึงนับเป็นหัวใจส�าคัญ

ของการบรหิารโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ โดยสามารถ

พิจารณาความยุ่งยากซับซ้อนของงานก่อสร้างออกเป็น  

2 ส่วน (5) ประกอบด้วย

1. ความยุ ่ งยากซับซ ้อนในตัวของงานเอง  

(Nature of works) พิจารณาจาก

(1) งานก่อสร ้างตามแบบที่ ได ้ออกแบบ 

มาแล้ว (Built) ได้แก่ งานแบบเหมารวม (Lump sum)  

หรืองานแบบวัดปริมาณจ่าย (Unit rate)
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(2) งานออกแบบและก่อสร้าง (Design 

& Built) ได้แก่ งานระบบเดียวโดด ๆ เช่น งานโยธา 

งานเครือ่งกลหรอืงานไฟฟ้า เป็นต้น หรอืงานหลายระบบ

มารวมกัน 

2. ความยุ่งยากซับซ้อนในระบบของการบริหาร

จัดการ พิจารณาจาก

(1) การควบคุมงานและการบริหารงาน

ก่อสร้างของเจ้าของงาน ได้แก่ เจ้าของงานควบคุมเอง

ทั้งหมด หรือเจ้าของงานควบคุมเอง+วิศวกรที่ปรึกษา 

หรือเจ ้าของงาน+ผู ้รับสัมปทาน+วิศวกรที่ปรึกษา

+วิศวกรอิสระ

(2) การควบคุมงานและการบริหารงาน

ก่อสร้างของฝ่ายผู้รับเหมา ได้แก่ เจ้าของงาน+ผู้รับ

สัมปทาน+วิศวกรที่ปรึกษา+วิศวกรอิสระ หรือ ผู้รับ

เหมาหลัก (Main contractor) รายเดียว หรือ ผู้รับเหมา

หลักเป็นกลุ่มเดียว เช่น กลุ่มร่วมค้า (Joint venture) หรือ 

ผู้รับเหมาหลักรวมกลุ่มแต่แบ่งขอบเขตงานกันท�า เช่น 

กลุ่มร่วมท�างาน 

ควำมเสี่ยงของโครงกำรก่อสร้ำง

โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่มีงบประมาณค่า

ก่อสร้างสูงและใช้เวลาก่อสร้างยาวนาน นับเป็นธุรกิจ 

ที่มีอัตราความเสี่ยงค่อนข้างสูง ความเส่ียงระหว่าง 

ด�าเนินงานก ่อสร ้างจะเป ็นความเสี่ยงในข้ันตอน 

การบริหารโครงการภายใต้เงื่อนไขและข้อก�าหนด 

ต่าง ๆ ตามเอกสารสัญญา โดยจะเก่ียวข้องกับเวลา

และปัจจัยภายนอกอ่ืน ๆ ท่ีไม่คาดคิด อาทิ ปัญหาค่า

วัสดุก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มสูงขึ้นในขณะก่อสร้าง 

หรือปัญหาการจัดหาวัสดุที่ต้องน�าเข้าจากต่างประเทศ 

ทีอ่าจส่งผลให้การท�างานก่อสร้างล่าช้าได้ ในการจ�าแนก

ความเสี่ยงของการท�างานก่อสร้างสามารถจ�าแนกได้  

2 ลักษณะ (6) ดังต่อไปนี้

1. ความเสี่ยงทั่วไป หมายถึงความเสี่ยงที่มอง 

ในภาพรวมของโครงการก่อสร้าง มีทั้งหมด 4 ด้าน 

ได้แก่ ความเสี่ยงทางด้านการเงิน ความเสี่ยงทาง 

ด้านเวลา ความเสีย่งทางด้านการออกแบบ และความเสีย่ง

ทางด้านคุณภาพ

2. ความเสี่ยงเฉพาะ หมายถึงความเสี่ยงใน 

รายละเอียดของโครงการก่อสร้าง มีทั้งหมด 6 ด้าน 

ได้แก่ ความเสี่ยงทางด้านการเมืองและสังคม ความเสี่ยง 

ทางด้านเศรษฐกิจ ความเส่ียงทางด้านการจัดการ  

ความเสี่ยงทางด้านสัญญา ความเสี่ยงทางด้านกายภาพ 

และความเสี่ยงทางด้านเทคนิคและการก่อสร้าง 

ปัญหำกำรด�ำเนินงำนก่อสร้ำง

ในระหว่างการด�าเนินงานก่อสร้างโดยทั่วไป  

บ่อยครั้งมักจะพบว่าไม่สามารถท�าการก่อสร้างให้เป็น

ไปแบบรูปและรายการก่อสร้างตามสัญญาได้ จึงจ�าเป็น

จะต้องเสนอขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและ

รายการก่อสร้าง โดยทั่วไปจะเกิดจาก 2 สาเหตุ (7)  

ดังต่อไปนี้ 

1. ป ัญหาจากแบบรูปและรายการก ่อสร ้าง 

ตามสัญญา อาท ิแบบรปูและรายการก่อสร้างคลาดเคลือ่น  

ตกหล่น ไม่ชัดเจน ผิดพลาดและไม่ครบถ้วน จึงจ�าเป็น

จะต้องท�าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้างให  ้

ถูกต้องและชัดเจนยิ่งขึ้น นอกจากนี้อาจเป็นการแก้ไข

แบบรูปและรายการก่อสร้างเพื่อแก้ไขปัญหาความ

ม่ันคงแข็งแรงและเสถียรภาพของอาคาร หรือการแก้ไข 

เพื่อความเหมาะสมตามสภาพการใช้งานจริง 

2. ปัญหาจากเจ้าของอาคารที่ต ้องการแก้ไข 

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายการก่อสร้าง 

หรือต้องการจัดรูปแบบการตกแต่งภายในอาคารใหม่ 

ตลอดจนความต้องการลดหรือเพิ่มคุณลักษณะวัสดุและ

หรือครุภัณฑ์ประกอบอาคารแตกต่างไปจากที่ก�าหนด

ในแบบก่อสร้าง จึงจ�าเป็นต้องท�าการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

รายการก่อสร้างตามที่ก�าหนดไว้ในสัญญาจ้าง 

 ปัญหาการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและ

รายการก่อสร้างแต่ละครั้ง โดยทั่วไปจะมีผลกระทบ 

ต่อค่างานก่อสร้างโดยจะมีค่างานส่วนที่เพิ่มขึ้นกับ 

งานส่วนที่ลดลง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคาค่างาน

ก่อสร้างของโครงการและระยะเวลาก่อสร้างรวม ดังนั้น 

ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้างแต่ละครั้ง 

จึงจ�าเป็นจะต้องพิจารณาถึงผลกระทบต่อภาพรวม 

ของโครงการ



KKU Institutional Research 2014; 2(3) 253

กระบวนกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญำก่อสร้ำง

ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างด�าเนินงานก่อสร้าง

จนเป็นเหตุไม่สามารถท�าการก่อสร้างให้เป็นไปตาม

สัญญาได้จ�าเป ็นจะต้องท�าการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

งานก่อสร้างและสัญญาก่อสร้าง การเสนอขออนุมัติ

แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาก่อสร้าง โดยทั่วไปเกิดจาก 

หลายสาเหตุ อาทิ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยเพิ่มหรือ

ลดงานก่อสร้าง (ทั้งที่เพิ่มหรือไม่เพิ่มวงเงินค่าก่อสร้าง) 

การแก้ไขงวดงานก่อสร้าง และการขยายเวลาก่อสร้าง 

เป็นต้น กระบวนการด�าเนนิการแก้ไขเปลีย่นแปลงสญัญา

ก่อสร้างพิจารณาด�าเนินการได้ดังรายละเอียดตามแสดง

ในรูปที่ 1 (2)

1. กรณท่ีีแบบรปูและรายการก่อสร้างคลาดเคลือ่น  

ตกหล่น ไม่ชัดเจน ผิดพลาดและไม่ครบถ้วน หากการ

วินิจฉัยชี้ขาดของผู ้ออกแบบเป็นการเปลี่ยนแปลง

รายการก่อสร้าง จ�าเป็นจะต้องเสนอขออนุมัติแก้ไข

รายการก่อสร้าง หรือกรณีที่เจ้าของอาคารต้องการแก้ไข

เปลีย่นแปลงการจดัการพืน้ทีภ่ายในอาคาร หรอืการแก้ไข

ดัดแปลงพื้นที่ใช้สอยอาคาร ให้ผู้ออกแบบประสานงาน

กับเจ้าของอาคารและท�าการแก้ไขแบบก่อสร้างใหม่ 

หรืออาจให้ผู้รับจ้างจัดท�าแบบแสดงการก่อสร้าง (Shop 

drawings) เสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างเพือ่พจิารณา

ให้ความเหน็ชอบกบัรายการก่อสร้างทีแ่ก้ไขเปลีย่นแปลง

2. ให้ผูร้บัจ้างจดัท�าแบบแสดงการก่อสร้าง (Shop 

drawings) และประมาณราคาค่างานก่อสร้างส่วนทีแ่ก้ไข

เปลี่ยนแปลง แล้วค�านวณหาค่างานส่วนที่เพิ่มขึ้นและ

ค่างานส่วนที่ลดลง เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้

ความเห็นชอบตามที่ผู้ออกแบบพิจารณาเสนอ

3. กรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้าง  

ที่พิจารณาเห็นว่าอาจส่งผลกระทบและเป็นปัญหา

อุปสรรคต่อระยะ เวลาการท�างานก่อสร้างของโครงการ  

ผู ้ควบคุมงานก่อสร้างอาจสั่งให้หยุดการท�างานงาน

เฉพาะส่วนที่เป็นอุปสรรค์ (ถ้าจ�าเป็น) แล้วรีบรายงาน

คณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อทราบ การพิจารณา 

เก่ียวกับเรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้างน้ัน 

จะต้องมีการพิจารณาเกี่ยวกับเหตุผล ความจ�าเป็นและ

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ 

ดังกล่าว รวมทั้งการพิจารณาค่างานก่อสร้างส่วนที่ 

เพิ่มขึ้นและส่วนที่ลดลง หรือระยะเวลาก ่อสร ้าง 

ที่เปลี่ยนไป 

4. คณะกรรมการตรวจการจ้างจัดท�าเอกสาร 

เพื่อเสนอขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้าง

รวมทั้งการเพ่ิมวงเงินค่าก่อสร้าง การแก้ไขงวดงาน  

และการขยายเวลาก่อสร้าง
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รูปที่ 1 แผนภูมิแสดงขั้นตอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้าง (2)

ปัญหำข้อโต้แย้งในงำนก่อสร้ำง

ปัญหาข้อโต้แย้งในการบริหารสัญญาก่อสร้าง

ระหว่างเจ้าของโครงการกบัผูด้�าเนนิงานก่อสร้างคูส่ญัญา 

มักจะเกิดขึ้นในขณะด�าเนินงานก่อสร้างเสมอ สาเหตุ 

โดยทั่วไปเกิดจากความเข้าใจในเอกสารสัญญาและ

เอกสารแนบท้ายไม่ตรงกัน ตลอดจนการมีความคิดเห็น

ในแนวทางและวิธีการปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกันจึงก่อให้

เกิดข้อโต้แย้งขึ้น (8)

1. ปัญหาข้อโต้แย้งจากความเข้าใจในเอกสาร

สัญญาและเอกสารแนบท้ายไม่ตรงกัน จะเป็นสาเหตุ

ส�าคัญที่ท�าให้เกิดข้อโต้แย้งในงานก่อสร้างมากที่สุด  

ถึงแม้ว่าคู ่สัญญาท้ังสองฝ่ายจะมีเอกสารสัญญาและ

เอกสารแนบท้ายเป็นชุดเดียวกัน สาเหตุของข้อโต้แย้ง

โดยทั่วไปเกิดจากเอกสารสัญญาไม่ชัดเจน แบบรูปและ

รายละเอียดประกอบแบบก่อสร้างคลาดเคลื่อน ตกหล่น 

ผิดพลาด คลุมเครือและการตีความหมายได้เป็นสองนัย 

ดังนั้นในการพิจารณาจ�าเป็นต้องศึกษาและวิเคราะห์

ถึงข้อมูลสาเหตุการเกิดข้อโต้แย้งของแต่ละกรณีนี้  

เพือ่ท�าการแก้ไขปัญหาต่อไป เอกสารสญัญาและเอกสาร

แนบท้ายโดยทั่วไป ประกอบด้วย

(1) หนังสือสัญญาจ้าง (Contract form) 

เป็นเอกสารแสดงรายละเอียดข้อตกลงระหว่าง เจ้าของ

โครงการหรือผู้ว่าจ้างกับผู้ด�าเนินงานก่อสร้างหรือผู้รับ

จ้างก่อสร้าง สัญญาจ้างของหน่วยงานราชการโดยทั่วไป

จะใช้ตามรูป แบบมาตรฐานที่กระทรวงการคลังก�าหนด

(2) แบบก่อสร้าง (Contract drawings)  

เป็นเอกสารที่สถาปนิกและวิศวกรผู้ออกแบบจัดท�าขึ้น 

เพื่อแสดงรายละเอียดของงานก่อสร้างส่วนต่าง ๆ  

ที่ผู้รับจ้างจะต้องด�าเนินงานให้แล้วเสร็จตามสัญญา

(3) ข้อก�าหนดการก่อสร้าง (Specifications) 

เป็นเอกสารที่แสดงรายละเอียดคุณลักษณะและวิธีการ

ติดต้ังของวัสดุ-อุปกรณ์ที่ก�าหนดไว้ส�าหรับงานก่อสร้าง 

รายละเอียดแสดงกระบวนการวิธีปฏิบัติงานก่อสร้าง 

ตามมาตรฐานที่ต้องการของงานประเภทนั้น ๆ
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(4) เอกสารประกอบอื่น ๆ ท่ีเป็นเอกสาร

ส�าคัญแนบท้ายสัญญาจ้าง อาทิ บันทึกการชี้สถานที่และ

การชีแ้จงรายละเอยีดการก่อสร้าง ข้อก�าหนดและเงือ่นไข

การก่อสร้างอื่น ๆ เป็นต้น

2.  ปัญหาข้อโต้แย้งจากความคิดเห็นไม่ตรงกัน  

เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ท�าให้เกิดข้อโต้แย้งขึ้นในงาน

ก่อสร้าง เนือ่งจากความต้องการของแต่ละฝ่ายไม่ตรงกนั 

อาทิ เจ้าของโครงการต้องการงานที่มีคุณภาพสูงราคาต�า่

ส่วนผู้รับจ้างต้องการผลก�าไรตอบแทนสูงสุด เป็นต้น

3. แนวทางการจดัการข้อโต้แย้งท่ีเกดิขึน้ระหว่าง

การก่อสร้าง เป็นปัญหาที่ส�าคัญในกระบวนการบริหาร

จัดการสัญญาก่อสร้าง ปัญหาข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นในงาน

ก่อสร้างถ้าหากมีการวางแนวทางวิธีการแก้ไขปัญหา 

ข้อโต้แย้งไว้ถกูต้องตัง้แต่เริม่แรกแล้ว จะท�าให้การบรหิาร

สัญญาก่อสร้างสามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ  

ที่เกิดขึ้นได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ แนวทาง 

ในการพิจารณาจัดการปัญหาโดยทั่วไป ประกอบด้วย

(1) การท�างานโดยหลีกเลี่ยงข ้อโต ้แย ้ง  

ในระหว ่างการด�าเนินงานก ่อสร ้างหากทุกฝ ่ายม ี

ความสัมพันธ์ที่ดีและมีความจริงใจต่อกัน จะท�าให้

สามารถหลีกเลี่ยงข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นระหว่างกันได้ 

ปัญหาที่เกิดจากความเข้าใจไม่ตรงกันระหว่างผู้ควบคุม

งานก่อสร้างกับผู้ท�าการก่อสร้าง โดยท่ัวไปจะเก่ียวข้อง

กับรายละเอียดของแบบรูป รายการประกอบแบบและ

เทคนิคการก่อสร้าง ซ่ึงบ่อยครั้งมักจะน�าไปสู่การเกิด 

ข้อโต้แย้งขึ้น 

(2) การยุติข้อโต้แย้งท่ีเกิดข้ึนในระหว่าง 

การด�าเนินงานก่อสร้างจ�าเป็นจะต้องหาข้อยุติด้วยวิธี

การที่เหมาะสม วิธีการระงับข้อโต้แย้งที่นิยมปฏิบัติกัน 

ได้แก่วิธีการประนีประนอมและวิธีการระงับข้อพิพาท

ทางเลือก (ซึ่งจะหมายถึงการระงับข้อพิพาทโดยทางอื่น

นอกเหนอืจากการน�าคดีขึน้สูก่ารพจิารณาของศาล) อาทิ 

การเจรจาต่อรอง (Negotiation) การไกล่เกลีย่ (Mediation) 

และการอนุญาโตตุลาการ (Arbitration) เป็นต้น

3. บทสรุป

การบริหารโครงการ จะเป็นการบริหารจัดการ

การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู ่อย่างเหมาะสมและ

สมบูรณ์ที่สุดเพื่อให้การด�าเนินงานของโครงการบรรลุ

วัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ (9) กระบวนการบริหารโครงการ

ก่อสร้างพบว่าโครงการก่อสร้างโดยทัว่ไปได้อาศยัรปูแบบ

การจัดการประชุมเพื่อการประสานงานในการก่อสร้าง 

กระบวนการจัดการประชุมเป็นการรวมศูนย์การสื่อสาร

ภายในหน่วยงานและโครงการก่อสร้างซึ่งเป็นกิจกรรม

ที่ด�าเนินการโดยการรวบรวมรูปแบบของการสื่อสาร

ทั้งหมดไว้ในเวลาเดียวกัน อาทิ การน�าเสนอ การปรึกษา

ด้วยวาจา การสื่อสารโดยใช้ระบบเอกสารส�าคัญอื่น ๆ 

พร้อมทั้งแสดงแบบรูปที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้แทนหรือมี

อ�านาจรับผิดชอบของทุกฝ่ายเข้าประชุมเพื่อรับทราบ

ความก้าวหน้า การตัดสินใจ การแก้ปัญหา การรวบรวม

ข้อมลู การประเมนิผลการปฏบิตังิานก่อสร้าง การก�าหนด

แผนงานและนโยบายรวมทัง้การก�าหนดมาตรการในการ

ท�างานร่วมกนั (10) การจดบนัทกึรายงานการประชมุเรือ่ง

ต่าง ๆ ที่หารือกันและสรุปสาระส�าคัญของมติที่ประชุม

ในเร่ืองต่าง ๆ จะท�าให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายผู้ว่าจ้างและ 

ผูร้บัจ้างได้รบัทราบแนวทางปฏบิตัเิกีย่วการแก้ไขปัญหา

เรื่องต่าง ๆ ของโครงการที่ชัดเจนและตรงกัน แนวทาง

การบริหารจัดการโครงการก่อสร้างในมหาวิทยาลัย

ขอนแก่นนั้นได้พบองค์ประกอบต่าง ๆ และได้แสดง

แนวทางการปฏบิตังิานการบรหิารสญัญาเพือ่ให้โครงการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์โดยก�าหนดการจัดการไว้  

5 เรือ่ง ดงัแสดงในรปูที ่2 ประกอบด้วย การบรหิารจดัการ

งานก่อสร้าง การตรวจงานและการควบคุมคุณภาพ  

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาก่อสร้าง ความคืบหน้า 

และการเร่งรัดงานก่อสร้าง และการจัดการข้อโต้แย้ง 

ในงานก่อสร้าง (2)



256 แนวทางการบริหารสัญญาโครงการก่อสร้างในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

9 

 
3.  บทสรุป 

 การบริหารโครงการ จะเป็นการบริหารจดัการการใชท้รัพยากรต่าง ๆ ท่ีมีอยูอ่ยา่งเหมาะสมและสมบูรณ์ท่ีสุดเพื่อให้
การดาํเนินงานของโครงการบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้(9) กระบวนการบริหารโครงการก่อสร้างพบว่าโครงการก่อสร้าง
โดยทัว่ไปไดอ้าศยัรูปแบบการจดัการประชุมเพื่อการประสานงานในการก่อสร้าง กระบวนการจดัการประชุมเป็นการรวมศูนย์
การส่ือสารภายในหน่วยงานและโครงการก่อสร้างซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีดาํเนินการโดยการรวบรวมรูปแบบของการส่ือสารทั้งหมด
ไวใ้นเวลาเดียวกนั อาทิ การนาํเสนอ การปรึกษาดว้ยวาจา การส่ือสารโดยใชร้ะบบเอกสารสาํคญัอ่ืน ๆ พร้อมทั้งแสดงแบบรูปท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยมีผูแ้ทนหรือมีอาํนาจรับผิดชอบของทุกฝ่ายเขา้ประชุมเพื่อรับทราบความกา้วหนา้ การตดัสินใจ การแกปั้ญหา  
การรวบรวมขอ้มูล  การประเมินผลการปฏิบติังานก่อสร้าง การกาํหนดแผนงานและนโยบายรวมทั้งการกาํหนดมาตรการในการ
ทาํงานร่วมกนั (10)  การจดบนัทึกรายงานการประชุมเร่ืองต่าง ๆ ท่ีหารือกนัและสรุปสาระสาํคญัของมติท่ีประชุมในเร่ืองต่าง ๆ 
จะทาํให้ผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งฝ่ายผูว้่าจา้งและผูรั้บจา้งไดรั้บทราบแนวทางปฏิบติัเก่ียวการแกไ้ขปัญหาเร่ืองต่าง ๆ ของโครงการท่ี
ชดัเจนและตรงกนั  แนวทางการบริหารจดัการโครงการก่อสร้างในมหาวิทยาลยัขอนแก่นนั้นไดพ้บองคป์ระกอบต่าง ๆ และได้
แสดงแนวทางการปฏิบติังานการบริหารสัญญาเพื่อใหโ้ครงการก่อสร้างแลว้เสร็จสมบูรณ์โดยกาํหนดการจดัการไว ้5 เร่ือง ดงั
แสดงในรูปท่ี 2 ประกอบดว้ย การบริหารจดัการงานก่อสร้าง การตรวจงานและการควบคุมคุณภาพ การเปล่ียนแปลงแกไ้ข
สญัญาก่อสร้าง ความคืบหนา้และการเร่งรัดงานก่อสร้าง และการจดัการขอ้โตแ้ยง้ในงานก่อสร้าง (2) 
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บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	 (1)	 เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ 

่านช้อปปิ้งออนไลน์ของซุปเปอร์สโตร์	 (2)	 เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน 

ช้อปปิ้งออนไลน์ของซุปเปอร์สโตร์	 (3)	 เพื่อศึกษาปัจจัยประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่าน 

ช้อปปิ้งออนไลน์ของซุปเปอร์สโตร์	 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบ	วิธีการเลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่างตามสะดวก	

(Convenience	Sampling)	ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและเป็นผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต	

ท่ีเคยตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต	ซึ่งไม่ทราบจำานวนที่แน่นอน	จึงใช้สูตรของ	W.G.Cochran	 (1953)	 จำานวน	 

400	คน	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์	 ได้แก่	 การแจกแจงความถี่	 ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	สถิติ	 t-test	 

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวใช้สถิติ	One-way	ANOVA	และเปรียบเทียบเชิงซ้อนรายคู่ของ	เชฟเฟ่	(Scheffé)	

ในกรณีพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	 ผลการศึกษา	พบว่า	 (1)	ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อการตัดสินใจ 

ซื้อสินค้าผ่านช้อปปิ้งออนไลน์ของซุปเปอร์สโตร์ที่ไม่แตกต่างกัน	ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว	้แต่ในรายด้าน	

คือ	ด้านผลิตภัณฑ์	 ด้านราคา	 ด้านสถานท่ี	และด้านส่งเสริมการขาย	มีความสอดคล้อง	 กับสมมติฐานที่ตั้งไว้อย่างมี 

นยัสำาคญัทางสถติเิปน็รายคู	่คอื	ด้านผลติภณัฑก์บัอายแุละดา้นสถานทีก่บัอาย	ุและสถานภาพ	(2)	พฤตกิรรมของผูบ้รโิภค

มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านช้อปป้ิงออนไลน์ของซุปเปอร์สโตร์ที่ไม่แตกต่างกัน	 ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน 

ทีต่ัง้ไว	้แต่ในรายดา้น	คือ	ดา้นผลติภณัฑ	์ด้านราคา	ด้านสถานที	่และด้านสง่เสรมิการขาย	มคีวามสอดคลอ้ง	กับสมมตฐิาน

ที่ตั้งไว้อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติเป็นรายคู	่ คือ	ด้านผลิตภัณฑ์กับเวลาเฉลี่ยในการเล่นอินเทอร์เน็ต	ช่วงเวลาในการเล่น

อินเทอร์เน็ต	และโปรโมชั่นที่ดึงดูดลูกค้า	ด้านราคากับเว็บไซต์ที่ซื้อสินค้าหรือสนใจสั่งซื้อสินค้า	 เทคโนโลยีที่พัฒนา

รองรับการตลาดออนไลน	์และบุคคลใดมีผลกับการตัดสินใจซื้อสินค้า	ด้านสถานที่กับประเภทของสินค้าที่สั่งซื้อ	หรือ

สนใจสั่งซื้อ	 ช่วงราคาสินค้าท่ีผู้บริโภคซ้ือสินค้า	 เว็บไซต์ที่ซื้อสินค้าหรือสนใจสั่งซื้อสินค้า	 ข้อดีของการซื้อสินค้า

ออนไลน	์และบคุคลใดมผีลกบัการตดัสนิใจซือ้สนิคา้	ด้านสง่เสรมิการขายกบัวตัถปุระสงคใ์นการเลน่อนิเทอรเ์นต็และ

โปรโมชั่นที่ดึงดูดลูกค้า	

คำ�สำ�คัญ : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด,	ช้อปปิ้งออนไลน์,	ซุปเปอร์สโตร์
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Abstract

The	objectives	of	the	research	are	to	study	(1)	to	study	individual	factors	of	consumers	influencing	the	decision	

to	buy	the	product	through	online	shopping	superstore	(2)	to	study	the	behavior	of	consumers	influencing	the	decision	

to	buy	the	product	through	online	shopping	superstore	and	(3)	to	study	the	Marketing	Mix	influencing	the	decision	

to	buy	the	product	through	online	shopping	superstore.	

This	research	is	a	survey-based	research	which	uses	questionnaires	as	research	tools.	The	research	sampling	

consists	of	convenience	sampling.	Sample	of	consumers	live	in	Bangkok	and	is	user	the	internet	makes	a	purchase	

vie	the	Internet.	The	exact	population	is	unknown.	The	study	used	a	formula	of	W.G.Cochran	(1953)	of	400	people.	

Statistical	methods	used	are	frequency,	average,	percentage,	standard	deviation,	t-test,	One-way	ANOVA	and	the	

statistical	caparison	of	multiple	pairs	Scheffé	showed	the	difference	statistically	significant.	The	research	findings	

show	that,	(1)	Individual	factor	of	consumers	effect	to	decision	to	purchase	a	product	through	online	shopping	of	

superstore	is	not	different,	this	finding	does	not	correspond	with	the	assumption.	However,	there	are	some	aspects	

that	significantly	correspond	with	other	assumptions.	For	example,	age	different	of	consumers	affect	to	decision	is	

different,	in	particular:	the	product.	Age	and	status	different	of	consumers	affect	to	decision	is	different,	in	particular:	

the	place	(2)	Behavior	of	consumers	effect	to	decision	to	purchase	a	product	through	online	shopping	of	superstore	

is	 not	 different,	 this	 finding	 does	 not	 correspond	with	 the	 assumption.	However,	 there	 are	 some	 aspects	 that	 

significantly	correspond	with	other	assumptions.	For	example,	the	average	time,	period	of	surf	the	internet,	promotion	

to	attract	different	of	consumers	affect	to	decision	is	different,	in	particular:	the	product.	Website	purchase	a	product	

or	interest	purchase	the	product,	the	technology	developed	for	online	marketing,	individuals	to	influence	the	buying	

different	of	consumers	affect	to	decision	is	different,	in	particular:	the	price.	type	of	product,	prices	consumers	can	

buy,	website	purchase	a	product	or	interest	purchase,	advantages	of	online	shopping,	individuals	to	influence	the	

buying	different	of	consumers	affect	to	decision	is	different,	in	particular:	the	place.	,	the	purpose	of	the	Internet,	

promotion	to	attract	different	of	consumers	affect	to	decision	is	different,	in	particular:	the	promotion.	

Keywords :	Marketing	Mix,	Online	Shopping,	Superstores	

1.บทนำ�

1.1 คว�มเป็นม�และคว�มสำ�คัญของปัญห�

	 ในโลกปัจจุบันการติดต่อส่ือสารมีความ

สะดวกสบายมากขึ้นและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา 

มีบทบาทเป ็นอย ่ างมาก	 โดยเทคโนโลยีที่ ได ้รับ 

ความนิยมมากที่สุด	 คือเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต	 ซึ่งใน

ปัจจบุนัอนิเทอร์เนต็มส่ีวนเกีย่วข้องกบัการใช้ชวีติประจำา

วันของคนเรามากขึน้	ทัง้ในเรือ่งของการศกึษาการปฏบิตัิ

หน้าที่การงานของภาครัฐ	ภาคเอกชน	การดำาเนินธุรกิจ	

รวมทัง้การบนัเทงิและนนัทนาการ	เป็นต้น	การประยกุต์

ใช้อนิเทอร์เนต็ในปัจจบุนัทำาได้หลากหลาย	ซึง่ในปัจจบุนั

อินเทอร์เน็ตก็ได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในทางธุรกิจ	 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส	์ 

(Electronic	Commerce)	 เรียกย่อว่า	 E-commerce	หรือ

ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์	 (E-business)	 เป็นระบบการ

ซื้อสินค้าหรือบริการผ่านอินเทอร์เน็ต	 (1)	 และเป็น

ที่สนใจของผู ้ประกอบการเป็นจำานวนมาก	 และใน

ปัจจุบันพฤติกรรมของคนรุ ่นใหม่ใช้เวลาส่วนใหญ่ 

ไปกับโลกออนไลน์	 และจากการเติบโตอย่างรวดเร็ว 
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ของสมาร์ทโฟนที่ทำาให้ผู้บริโภคใช้สมาร์ทโฟนเข้าถึง

อินเทอร์เน็ตถึงร้อยละ	 77.1	 (2)	 ทั้งยังข้อจำากัดเรื่อง

เวลาของสังคมเมืองที่ต้องเร่งรีบส่งผลให้พฤติกรรม

การซื้อสินค้าผ่านออนไลน์เติบโตข้ึนเป็นเท่าทวีคูณ 

จากการทีเ่ทคโนโลยสีารสนเทศเข้ามามบีทบาทอย่างมาก 

ในชีวิตประจำาวัน	 โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตที่ช่วยทำาให้

การดำาเนนิชวีติง่ายสะดวกสบายยิง่ขึน้	สำาหรบัภาคธรุกจิ

อินเทอร์เน็ตถือเป็นเครื่องมือสำาคัญท่ีช่วยลดต้นทุน

ดำาเนินการจากเดิมที่ต้องใช้เงินลงทุนที่สูงและมีขั้นตอน 

มากมายให้กลายเป็นเรื่องท่ีง่ายข้ึน	 อีกท้ังการส่ังซ้ือ

สนิค้าออนไลน์นัน้อยูท่ีไ่หนเวลาใดกส็ามารถทีจ่ะทำาการ 

สั่งซื้อสินค้าได้	 รวมทั้งความปลอดภัยในการชำาระ 

ค่าสินค้าที่เพิ่มมากขึ้น	และการขนส่งท่ีรวดเร็วสามารถ

รับสินค้าได้ทั้งที่บ ้านหรือนัดรับสินค้าที่จุดบริการ	 

โดยปัจจุบันคนไทยหันมาเลือกซื้อสินค้าผ่านทางระบบ

อินเทอร์เน็ต	 เพราะมีการสั่งซื้อที่ง ่ายสะดวกสบาย	 

ร้อยละ	 76	 (2)	 และมีธุรกิจที่หลากหลายเข้ามาลงทุน 

ในตลาดออนไลน์กันมากขึ้น	 เพราะมีต้นทุนตำ่าและ 

ไม่จำาเป็นต้องหาสถานท่ี	หรือน่ังเฝ้าหน้าร้านตลอดเวลา	 

และยังสามารถเปิดได้ตลอด	 24	 ชั่วโมง	 ไม่เพียงแต่

ผู ้ประกอบการทั่วไปเท่านั้นที่มีการขายสินค้าทาง

อินเทอร์เน็ต	 ปัจจุบันซุปเปอร์สโตร์ในประเทศไทย 

ได้หันมาทำาการตลาดออนไลน์มากข้ึน	 หลังจากเห็น

การทำาการตลาดออนไลน์ของเทสโก้	 โลตัสในเกาหลี	 

จนแพร่หลายไปทั่วโลกมาแล้ว	ซุปเปอร์สโตร์ของไทย	

เทสโก้	 โลตัส	 บ๊ิกซี	 ได้เริ่มเปิดให้บริการ	Virtual	 Store	

(ร้านค้าเสมือนจริง)	 ให้คนไทยช้อปปิ้งผ่านอินเทอร์เน็ต	

รับกับกระแสช้อปปิ้งออนไลน	์และอัตราการเติบโตของ

การตลาดออนไลน์ในไทยมีเพิ่มมากขึ้นโดยคาดว่าใน 

ปี	2557	มลูค่าตลาดจะมากกว่า	100,000	ล้านบาท	เหตผุล

ที่ซุปเปอร์สโตร์ของประเทศไทยเข้าสู่การตลาดแบบ 

ช้อปปิ้งออนไลน์น้ัน	 ทำาให้การขยายสาขาผ่านบริการ 

ร้านเสมือนจริงได้ทันที	 ไม่ต้องติดปัญหาการขยายสาขา

ในเขตเมืองที่ถูกควบคุมด้วยระบบผังเมือง	 การเปิด 

สาขาใหญ่จึงเป็นไปไม่ได	้ทำาได้แค่สาขาขนาดเล็กเท่านั้น	

และการซื้อสินค้าออนไลน์สามารถเลือกซ้ือสินค้าได้

เหมอืนเดนิเลอืกซือ้ทีซ่ปุเปอร์สโตร์	มรีาคาและโปรโมชัน่ 

เหมือนกันทุกอย ่ า ง 	 โดย มีสินค ้ าที่ หลากหลาย	 

มีการจัดส่งฟรีตามพื้นที่ให้บริการใกล้บ้านหรือจะ

เป็นการนัดรับสินค้าที่จุดบริการที่จัดเตรียมไว้เพื่อ 

ความสะดวกในการรับสินค้าตามความต้องการของ 

ผู้บริโภคอีกด้วย	และมีบริการรับประกันคุณภาพสินค้า	

มีการรับ-คืนสินค้าโดยมีการกำาหนดวันรับคืนสินค้า 

ที่ชัดเจนประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

อีกด้วย	

1.2 วัตถุประสงค์ก�รวิจัย 

1.	 เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภค	

ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านช้อปปิ้งออนไลน์

ของซุปเปอร์สโตร์

2.	 เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค	ที่มี

ผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านช้อปปิ้งออนไลน์ของ

ซุปเปอร์สโตร์

3.	 เพ่ือศึกษาปัจจัยประสมทางการตลาด	ที่

มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านช้อปปิ้งออนไลน์ของ

ซุปเปอร์สโตร์

1.3 สมมติฐ�นก�รวิจัย

1.	ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคที่แตกต่าง

กัน	มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านช้อปปิ้งออนไลน์

ของซุปเปอร์สโตร์ที่แตกต่างกัน

2.	 พฤติกรรมของผู ้บริโภคที่แตกต่างกัน	 

มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านช้อปปิ้งออนไลน์ 

ของซุปเปอร์สโตร์ที่แตกต่างกัน

2.วิธีก�รศึกษ�

2.1 ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

1.	ประชากรที่ ใช ้ ในการวิจั ยครั้ งนี้ คือ	 

ผู้บริโภคที่อาศัยอยู ่ในกรุงเทพมหานครและเป็นผู ้ใช ้

บริการอินเทอร ์ เน็ต	 ท่ี เคยตัดสินใจซ้ือสินค้าผ ่าน

อินเทอร์เน็ต	ซึ่งไม่ทราบจำานวนประชากรที่แน่นอน

2.	เนื่องจากไม ่ทราบจำานวนประชากร 

ที่แท้จริงการศึกษาครั้งนี้ผู ้วิจัยจึงใช้สูตรของ	W.G. 

Cochran	 จึงได้กำาหนดสัดส่วนของประชากรที่ต้องการ



KKU Institutional Research 2014; 2(3) 261

จะสุ่ม	50%	หรือ	0.5	มีค่าความเชื่อม่ัน	95%	และยอมให้

คลาดเคลื่อน	 5%	หรือ	 0.05	แต่เน่ืองจากผู้วิจัยต้องการ 

ให้ค่าความเชื่อมั่นไม่ตำ่ากว่าท่ีกำาหนดจึงกำาหนดขนาด

กลุ่มตัวอย่างจำานวน	400	คน

2.2 ตัวแปรที่ใช้ในก�รวิจัย

  ตวัแปรอสิระ	(Independent	Variables)	ได้แก่	

ปัจจัยส่วนบุคคล	พฤติกรรมผู้บริโภค	 และปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาด

		 ตัวแปรตาม	 (Dependent	Variables)	 ได้แก่	

การตัดสินในเลือกซื้อสินค้าผ่านช้อปปิ้งออนไลน์ของ

ซุปเปอร์สโตร์

2.3 เครื่องมือที่ใช้ในก�รทำ�วิจัย

		 เ ค ร่ื องมื อที่ ใ ช ้ ในการวิ จั ยครั้ งนี้ 	 คื อ	

แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ 

ซื้อสินค้าผ่านช้อปปิ ้งออนไลน์ของซุปเปอร์สโตร์	 

ซึ่งผู้วิจัยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น	3	ส่วน	ดังนี้

		 ส ่ วนที่ 	 1 	 เป ็นคำ าถามเกี่ ยวกับป ัจจั ย 

ส่วนบุคคล	 ได้แก่	 เพศ	อายุ	สถานภาพ	ระดับการศึกษา	

รายได้เฉล่ียต่อเดือน	 อาชีพ	 ลักษณะแบบสอบถาม 

เป็นแบบเลือกตอบ(Checklist)	จำานวน	6	ข้อ

		 ส่วนที่	 2	 เป็นคำาถามเก่ียวกับพฤติกรรม 

ผู้บริโภค	ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ

(Checklist)	จำานวน	11	ข้อ

		 ส่วนที่	 3	 เป็นคำาถามเก่ียวกับปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้า

ผ่านช้อปป้ิงออนไลน์ของซปุเปอร์สโตร์	เป็นคำาถามชนดิ

มาตราส่วนแบบประเมินค่า	 (Rating	Scale)	ตามวิธีการ

ของ	Likert	จำานวน	18	ข้อ

2.4 ก�รห�คว�มเที่ยงตรงของเครื่องมือที่ใช ้

ในก�รวิจัย

	1.	 การหาค่าความถกูต้องของแบบสอบถาม	

(Validity)	 ทั้งความถูกต้องของเนื้อหา	 (Content	 

Validity)	 และความถูกต้องด้านโครงสร้าง	 (Structure	

Validity)	 โดยการสร้างแบบสอบถามท่ีมีการศึกษา

เนือ้หาของแต่ละตวัแปรและขอคำาแนะนำาจากผูเ้ชีย่วชาญ	 

เพื่อพิจารณาความสอดคล้อง	และกรอบแนวคิดการวิจัย

ที่แสดงประเด็นหลักและประเด็นย่อย	ว่ามีการควบคู่กับ

ข้อคำาถามของเครื่องมือที่สร้างขึ้นครบถ้วน	ครอบคลุม

เน้ือหาในตัวแปรทั้งหมดหรือไม่	 เพื่อตรวจสอบความ

เหมาะสมในด้านเนื้อหา	การใช้ภาษา	ความครอบคลุม

ในแต่ละข้อคำาถาม

	2.	 การหาค่าความน่าเชื่อถือ	 (Reliability)	

โดยผู้วิจัยได้นำาแบบสอบถามชุดนี้ไปให้ผู ้ เช่ียวชาญ

ตรวจสอบความถูกต้อง	 และปรับให้เหมาะสมแล้วนำา

แบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงไปทำาการทดลอง

ใช้	 (Try	Out)	 กับกลุ่ม	ประชากรจำานวน	 40	 คน	 เพื่อ

ให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาและข้อคำาถาม	 และนำามา

วเิคราะห์เพือ่หาค่าความน่าเชือ่ถอืด้วยโปรแกรมคำานวณ

ทางสถิติ	 ค่า	α	ที่คำานวณได้สูงกว่า	 0.7	จึงถือว่าคำาถาม 

ในแบบสอบถามน้ันมีค่าความเช่ือถือในระดับที่ยอมรับ

ได้แล้ว	 สามารถนำาไปใช้ได้ต่อไป	 จากแบบสอบถาม 

ทีใ่ช้ทำา	Try-Out	พบว่า	ค่าความน่าเช่ือถอืจากการทดสอบ

แบบสอบถามอยู่ในระดับเท่ากับ	0.781	

2.5 ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

		 ผู ้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากกลุ ่มตัวอย่าง 

ในช่วงปี	 2557	 (พฤษภาคม	 2557	ถึง	 มิถุนายน	 2557)	

ได้ดำาเนินการแจกแบบสอบถามไปยังกลุ ่มตัวอย่าง 

ครบทั้งหมด	400	ชุด	และนำาไปวิเคราะห์ข้อมูล	สรุปผล

และอภิปรายผลต่อไป

2.6 วิธีก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

		 เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม

ทัง้หมด	และนำามาตรวจสอบความถกูต้อง	และครบถ้วน

ของข้อมูลแล้ว	 ผู้วิจัยนำาคำาถามที่ได้มาลงรหัส	บันทึก

ข้อมูลและประมวลผลด้วยโปแกรมสำาเร็จรูป	 เพื่อการ

วิเคราะห์ทางสถิติ	และได้ทำาการวิเคราะห์	ดังนี้

1.	 การวิเคราะห์ข้อมูลทีได้จากการตอบ

แบบสอบถามส่วนที	่1	ปัจจัยส่วนบคุคลของกลุม่ตัวอย่าง	

ได้แก่	 เพศ	อายุ	สถานภาพ	ระดับการศึกษา	รายได้เฉลี่ย 

ต่อเดือน	อาชีพ	ใช้วิธีแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ

2.	 การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตอบ

แบบสอบถามส่วนที	่2	พฤติกรรมผูบ้รโิภค	ใช้วธิแีจกแจง

ความถี่	และค่าร้อยละ
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3.	 การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตอบ

แบบสอบถามส่วนที่	3	ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

ที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านช้อปปิ้งออนไลน์

ของซุปเปอร์สโตร์	 วัดแบบมาตราประเมินค่า	 (Rating	

Scale)	การตอบแบบสอบถามน้ีมกีารกำาหนดตวัเลอืกไว้	5	

ระดับ	คือ	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด	ผู้วิจัย

ได้รวบรวมข้อมูลและแจกแจงความถี่ของแบบสอบถาม	

เพือ่หาค่าเฉลีย่	และส่วนเบีย่งเบนมาตฐาน	(SD)	ของกลุ่ม

ตวัอย่าง	การแปลความหมายค่าเฉล่ียของผลการวเิคราะห์

ข้อมูลโดยเกณฑ์การให้คะแนนและการแปลความหมาย

ค่าเฉลี่ย	ซึ่งมีหลักในการพิจารณา	ดังนี้	

	4.21-5.00	 หมายถึง	 ระดับความคิดเห็น 

	 	 อยูใ่นระดบัทีม่ากทีส่ดุ

	3.51-4.50	 หมายถึง	 ระดับความคิดเห็น 

	 	 อยู่ในระดับที่มาก	

	2.51-3.50	 หมายถึง	 ระดับความคิดเห็น 

	 	 อยู่ในระดับปานกลาง	

	1.51-2.50	 หมายถึง	 ระดับความคิดเห็น 

	 	 อยู่ในระดับน้อย	

	1.00-1.50	 หมายถึง	 ระดับความคิดเห็น 

	 	 อยู่ในระดับน้อยที่สุด

4.	 การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตอบ

แบบสอบถามในส่วนที	่1,2	และ	3	ซึง่นำาตวัแปรในแต่ละ

ส่วนหาความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน

5.	 ให ้คะแนนและลงรหัส	 (Coding)	

ให้ข้อมูลอยู ่ในรูปแบบของรหัสคอมพิวเตอร์เพ่ือให้

คอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลทางสถิติได้

3. ผลก�รศึกษ�และอภิปร�ยผล

3.1 ผลก�รศึกษ�

	 จากการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของ 

ผู้ตอบแบบสอบถาม	พบว่า	 ส่วนใหญ่	 เป็นเพศหญิง	 

คดิเป็นร้อยละ	60.0	เป็นพนกับรษิทัเอกชน	คิดเป็นร้อยละ	

54.0	อายุ	20-29	ปี	คิดเป็นร้อยละ	42.5	สถานภาพสมรส	

คิดเป็นร้อยละ	70.5	ระดับการศึกษาปริญญาตรี	คิดเป็น

ร้อยละ	55.0	รายได้เฉลี่ยต่อเดือน	คิดเป็นร้อยละ	45.0

พฤติกรรมของผู้บริโภค	พบว่า	 ระยะเวลาการใช้

บริการอินเทอร์เน็ตมากกว่า	 5	ปี	 คิดเป็นร้อยละ	 77.5	

เวลาเฉลี่ยในการเล่นอินเทอร์เน็ตมากกว่า	 120	 นาที	 

คดิเป็นร้อยละ	70.0	ช่วงเวลาในการเล่นอินเทอร์เนต็เวลา	

18.01	น.	 -	 21.00	น.	คิดเป็นร้อยละ	42.5	วัตถุประสงค์ 

ในการใช้อินเทอร์เน็ต	 เพื่อค้นหาข้อมูล	 คิดเป็นร้อยละ	 

15.3	 ประเภทสินค้าที่สนใจซื้อและต้องการซื้อคือ 

เครื่องใช้ภายในบ้าน	คิดเป็นร้อยละ	 43.2	 เว็บไซต์ที่ซื้อ

สินค้ามากที่สุดคือเทสโก้	 โลตัส	 คิดเป็นร้อยละ	 43.0	 

โปรโมชั่นที่ดึงดูดผู้บริโภคมากที่สุดคือ	 ซ้ือ	 1	 แถม	 1	 

คิดเป็นร้อยละ	 39.0	 ข้อดีของการซื้อสินค้าออนไลน	์

คิดเป็นร้อยละ	 43.2	 ราคาสินค้าที่ผู้บริโภคยอมรับและ

ซื้อสินค้ามากที่สุดอยู ่ที่ช่วงราคา	 1,000-3,000	 บาท	 

คิดเป็นร้อยละ	37.5	ประหยัดค่าใช้จ่าย	ค่านำ้ามัน	ค่ารถ	

ในการเดินทางหนกีารจราจรทีติ่ดขดั	คดิเป็นร้อยละ	30.0	

เทคโนโลยีที่พัฒนารองรับการตลาดออนไลน์คือระบบ

ความปลอดภัยในการชำาระเงินของลูกค้า	 คิดเป็นร้อยละ	

32.5	บคุคลทีม่อีทิธพิลกบัการตดัสนิใจซือ้สนิค้ามากทีส่ดุ	

คือตนเอง	คิดเป็นร้อยละ	40.0

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 

ซ่ึงวิเคราะห์จากปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่

มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านช้อปปิ้งออนไลน์ 

ของซปุเปอร์สโตร์	สามารถแสดงค่าเฉล่ียและค่าเบีย่งเบน

มาตรฐานดังตารางที่	1	ดังนี้
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ต�ร�งที่ 1	 ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตฐานของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิค้าผ่าน 

	 ช้อปปิ้งออนไลน์ของซุปเปอร์สโตร	์

ก�รตัดสินใจซื้อสินค้�ผ่�นช้อปปิ้งออนไลน์ของซุปเปอร์สโตร์ S.D ระดับคว�มคิดเห็น

ปัจจัยส่วนประสมท�งก�รตล�ด

ด้�นผลิตภัณฑ์

มีความหลากหลาย 3.78 .646 มาก

สินค้ามีคุณภาพดี 3.68 .546 มาก

มีการรับคืนหรือเปลี่ยนสินค้า 3.80 .633 มาก

มีการบริการหลังการการขาย 3.62 .674 มาก

มีการออกแบบเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย 3.39 .920 ปานกลาง

ผู้ใช้บริการขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าได้ 3.72 .671 มาก

มีความสะดวกในการค้นหาและเลือกซื้อ 3.89 .626 มาก

รวม 3.71 .657 มาก

ด�้นร�ค�

มีความหลากหลายของวิธีการชำาระเงิน 3.39 .636 ปานกลาง

มีระบบความปลอดภัยในการชำาระเงิน 3.76 .660 มาก

เรียกเก็บเงินตามจำานวนที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ 3.86 .613 มาก

ราคาสินค้าคงที่ 3.69 .839 มาก

รวม 3.65 .668 มาก

ด้�นสถ�นที่

เป็นร้านค้าที่เปิดให้บริการ	24	ชั่วโมง 4.20 .843 มาก

สะดวกในการสั่งซื้อ	ประหยัดเวลา 4.07 .721 มาก

มีบริการส่งสินค้าฟรี 3.77 .758 มาก

ตรงต่อเวลาในการจัดส่งสินค้า 3.82 .834 มาก

รวม 3.92 .814 มาก

ด�้นส่งเสริมก�รข�ย

ใช้สื่อโฆษณา	เช่น	สิงพิมพ	์วิทยุ	สื่อออนลน์ 3.78 .906 มาก

มีการโฆษณาบนอินเทอร์เน็ตที่น่าสนใจ 3.62 .761 มาก

จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย	เช่น	มีการลด	แลก	แจก	แถม	

ชิงโชค	สะสมพ้อย	เป็นต้น
4.13 .839 มาก

รวม 3.86 .843 มาก



264 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านช้อปปิ้งออนไลน์ของซุปเปอร์สโตร์

จากตารางที่ 	 1	 พบว่าปัจจัยส่วนประสมทาง 

การตลาด	คอื	ด้านสถานที	่มีผลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิค้า

มากที่สุด	 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 3.92	 รองลงมา	คือ	ด้าน

การส่งเสริมการขาย	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 3.86	ด้านสินค้า	 

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 3.71	 และด้านราคา	 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 

3.65	 และเมื่อนำาปัจจัยภายนอกมาเปรียบเทียบโดย

แยกเป็นรายข้อในกลุ่มเดียวกัน	 เช่น	 ในด้านสถานท่ี	 

กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า	 สามารถเลือกซ้ือสินค้าได้ตลอด	 

24	 ชั่วโมง	 เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า 

มากที่สุด	คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.20	โดยให้ความสำาคัญ

ในภาพรวมด้านสถานที่คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 3.92	 

ด้านการส่งเสริมการขาย	 กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าการจัด

กิจกรรมส่งเสริมการขาย	 เช่น	มีการลด	แลก	แจก	แถม	

ชิงโชค	สะสมคะแนน	 เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสิน

ใจซื้อสินค้ามากท่ีสุด	 คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 4.13	 

โดยให้ความสำาคัญในภาพรวมด้านการส่งเสริมการขาย	

คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 4.13	 ด้านสินค้า	 กลุ่มตัวอย่าง 

เห็นว่ามีความสะดวกในการค้นหาเลือกหาสินค้าในการ

เลือกซื้อมากที่สุด	 คิดเป็นค่าเฉลี่ย	 3.89	 ให้ความสำาคัญ

ในภาพรวมด้านสินค้า	คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.71	และ

ด้านราคา	กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า	การเรียกเก็บเงินตรงตาม 

ราคาสินค้าที่ระบุไว้ตามหน้าเว็บไซต	์มีผลต่อการตัดสิน

ใจซ้ือสินค้ามากที่สุด	 คิดเป็นค่าเฉลี่ย	 3.86	 โดยให  ้

ความสำาคัญในภาพรวมด้านราคา	คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ	

3.86

การทดสอบสมมติฐานระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล	

พฤติกรรมผู ้บริโภค	 กับการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่าน 

ช้อปปิ้งออนไลน์ของซุปเปอร์สโตร์	สรุปได้	ดังนี้

 สรปุก�รทดสอบสมมตฐิ�นที ่1	ปัจจัยส่วนบคุคล

ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านช้อปปิ้ง

ออนไลน์ของซุปเปอร์สโตร์ที่แตกต่างกัน	ดังนี้

1)	 กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศแตกต่างกัน	มีผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านช้อปปิ้งออนไลน์ไม่แตกต่างกัน	

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทั้ง	4	ด้าน	พบว่าในทุก	ๆ	ด้าน 

มีการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านช้อปปิ ้งออนไลน์ของ

ซุปเปอร์สโตร์ไม่แตกต่างกัน

2)	 กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุแตกต่างกัน	 มีผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านช้อปปิ้งออนไลน์ไม่แตกต่างกัน	 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทั้ง	 4	 ด้าน	 พบว่าในด้าน

ผลิตภัณฑ์	 และด้านสถานที่	 มีการตัดสินใจซื้อสินค้า

ผ่านช้อปปิ้งออนไลน์ของซุปเปอร์สโตร์แตกต่างกัน	โดย

ด้านผลิตภัณฑ	์ เมื่อพิจารณารายคู่พบว่าแตกต่างกัน	2	คู่	

ได้แก่	ตำ่ากว่า	20	ปี	กับ	20-29	ปีและ	30-39ปีด้านสถานที่	 

เมื่อพิจารณารายคู่พบว่าแตกต่างกัน	 2	คู่	 ได้แก่	 ตำ่ากว่า	 

20	ปี	กับ	30-39	ปีและ	40ปีขึ้นไป

3)	 กลุ ่มตัวอย ่างที่มีสถานภาพแตกต ่างกัน	 

มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านช้อปปิ้งออนไลน์ 

ไม่แตกต่างกัน	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทั้ง	4	ด้าน	พบว่า 

ในด้านสถานที่	 มีการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านช้อปปิ้ง

ออนไลน์ของซุปเปอร์สโตร์แตกต่างกัน	 เมื่อพิจารณา

รายคู ่พบว่าแตกต่างกัน	 2	 คู ่	 ได้แก่	 สถานภาพโสด	 

กบัหย่าร้าง/หม้าย/แยกกนัอยู	่สถานภาพสมรส	กบัหย่าร้าง 

/หม้าย/แยกกันอยู่	

4)	 กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน	 

มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านช้อปปิ้งออนไลน์ 

ไม่แตกต่างกัน	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทั้ง	4	ด้าน	พบว่า 

ในทุก	 ๆ	 ด้านมีการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านช้อปปิ ้ง

ออนไลน์ของซุปเปอร์สโตร์ไม่แตกต่างกัน

5)	 กลุ ่ มตั วอย ่ า งที่ มี ร าย ได ้ เฉลี่ ยต ่ อ เดื อน 

แตกต่างกัน	 มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านช้อป

ปิ้งออนไลน์ไม่แตกต่างกัน	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

ทั้ง	 4	ด้าน	พบว่าในทุก	ๆ	ด้านมีการตัดสินใจซื้อสินค้า

ผ่านช้อปปิ้งออนไลน์ของซุปเปอร์สโตร์ไม่แตกต่างกัน

6)	 กลุม่ตวัอย่างทีม่อีาชพีแตกต่างกนั	มผีลต่อการ

ตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านช้อปปิ้งออนไลน์ไม่แตกต่างกัน	

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทั้ง	4	ด้าน	พบว่าในทุก	ๆ	ด้าน 

มีการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านช้อปปิ ้งออนไลน์ของ

ซุปเปอร์สโตร์ไม่แตกต่างกัน

	 สรุปผลการทดสอบความแตกต ่างป ัจจัย 

ส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า

ผ่านช้อปปิ้งออนไลน์ของซุปเปอร์สโตร์ไม่แตกต่างกัน
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 สรุปก�รทดสอบสมมติฐ�นที่ 2	พฤติกรรมของ 

ผูบ้รโิภคทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิค้าผ่าน

ช้อปปิ้งออนไลน์ของซุปเปอร์สโตร์ที่แตกต่างกัน	ดังนี้

1)	 ระยะเวลาการใช้บรกิารอนิเทอร์เนต็ทีแ่ตกต่าง

กัน	มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านช้อปปิ้งออนไลน์

ไม่แตกต่างกัน	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทั้ง	4	ด้าน	พบว่า 

ในทุก	 ๆ	 ด้านมีการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านช้อปปิ ้ง

ออนไลน์ของซุปเปอร์สโตร์ไม่แตกต่างกัน

2)	 เวลาเฉลี่ยในการเล่นอินเทอร์เน็ตที่แตกต่าง

กัน	มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านช้อปปิ้งออนไลน์

ไม่แตกต่างกัน	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทั้ง	4	ด้าน	พบว่า 

ด้านผลิตภัณฑ์มีการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านช้อปปิ ้ง

ออนไลน์ของซปุเปอร์สโตร์แตกต่างกนั	ในด้านผลิตภณัฑ์	

เมื่อพิจารณารายคู่	พบว่า	แตกต่างกัน	2	คู่

3)	 ช่วงเวลาในการเล่นอินเทอร์เน็ตท่ีแตกต่างกัน	 

มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านช้อปปิ้งออนไลน์ 

ไม่แตกต่างกัน	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทั้ง	 4	ด้าน	พบ

ว่า	ด้านผลิตภัณฑ์และด้านสถานที่มีการตัดสินใจซื้อสิน

ค้าผ่านช้อปปิ้งออนไลน์ของซุปเปอร์สโตร์แตกต่างกัน	 

โดยด้านผลิตภัณฑ์	 เมื่อพิจารณารายคู	่พบว่าแตกต่างกัน	

3	คู่	ด้านสถานที่	พบว่าแตกต่างกัน	1	คู่

4)	 วตัถประสงค์ในการใช้อินเทอร์เน็ตท่ีแตกต่างกนั	 

มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านช้อปปิ้งออนไลน์ 

ไม่แตกต่างกัน	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทั้ง	4	ด้าน	พบว่า

ในด้านส่งเสิรมการขายมกีารตดัสนิใจซือ้สนิค้าผ่านช้อป

ปิ้งออนไลน์ของซุปเปอร์สโตร์แตกต่างกัน	 เม่ือพิจารณา

รายคู่	พบว่าแตกต่างกัน	3	คู่

5)	 ประเภทของสินค้าท่ีสนใจซ้ือท่ีแตกต่างกัน	 

มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านช้อปปิ้งออนไลน์ 

ไม่แตกต่างกัน	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทั้ง	4	ด้าน	พบว่า 

ในด้านสถานที่มีการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านช้อปปิ ้ง

ออนไลน์ของซุปเปอร์สโตร์แตกต่างกัน	 เม่ือพิจารณา 

รายคู่	พบว่าแตกต่างกัน	1	คู่

6)	 ช่วงราคาสินค้าท่ีแตกต่างกัน	 มีผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านช้อปปิ้งออนไลน์ไม่แตกต่างกัน	

เม่ือพจิารณาเป็นรายด้านทัง้	4	ด้าน	พบว่าในด้านสถานที่ 

มีการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านช้อปปิ ้งออนไลน์ของ

ซุปเปอร์สโตร์แตกต่างกัน	 เม่ือพิจารณารายคู่	 พบว่า 

แตกต่างกัน	1	คู่

7)	 เว็บไซต์ที่ซื้อสินค้าที่แตกต่างกัน	 มีผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านช้อปปิ้งออนไลน์ไม่แตกต่างกัน	

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทั้ง	 4	ด้าน	พบว่าในด้านราคา

และด้านสถานที่มีการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านช้อปปิ้ง

ออนไลน์ของซุปเปอร์สโตร์แตกต่างกัน	 โดยด้านราคา	 

เมื่อพิจารณารายคู่	 พบว่าแตกต่างกัน	 1	คู่	 ด้านสถานท่ี	 

พบว่าแตกต่างกัน	1	คู่

8)	 โปรโมชั่นดึงดูดลูกค้าที่แตกต่างกัน	 มีผล 

ต ่อการตัดสินใจซ้ือสินค ้าผ ่านช ้อปป ิ ้ งออนไลน ์ 

ไม่แตกต่างกัน	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทั้ง	4	ด้าน	พบว่า

ในด้านผลติภณัฑ์และด้านส่งเสรมิการขายทีม่กีารตดัสนิ

ใจซื้อสินค้าผ่านช้อปปิ้งออนไลน์ของซุปเปอร์สโตร์ 

แตกต่างกัน	 โดยด้านผลิตภัณฑ์	 เมื่อพิจารณารายคู ่	 

พบว่าแตกต่างกัน	 1	 คู่	 ด้านส่งเสริมการขาย	 พบว่า 

แตกต่างกัน	1	คู่

9)	 ข้อดีของการซ้ือสินค้าออนไลน์ที่แตกต่างกัน	 

มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านช้อปปิ้งออนไลน์ 

ไม่แตกต่างกัน	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทั้ง	4	ด้าน	พบว่า 

ในด้านสถานที่มีการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านช้อปปิ ้ง

ออนไลน์ของซุปเปอร์สโตร์แตกต่างกัน	 เม่ือพิจารณา 

รายคู่	พบว่าแตกต่างกัน	1	คู่	

10)	 เทคโนโลยทีีพ่ฒันารองรบัการตลาดออนไลน์

ทีแ่ตกต่างกนั	มีผลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิค้าผ่านช้อปป้ิง

ออนไลน์ไม่แตกต่างกัน	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทั้ง	 4	

ด้าน	พบว่าในด้านราคาที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า 

ผ่านช้อปปิ้งออนไลน์ของซุปเปอร์สโตร์แตกต่างกัน	 

โดยด้านราคา	เมื่อพิจารณารายคู่	พบว่าแตกต่างกัน	1	คู่	

11)	 บุ ค ค ล ที่ มี อิ ท ธิ พ ล กั บ ก า ร ตั ด สิ น ใ จ 

ที่แตกต่างกัน	 มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านช้อป

ปิ้งออนไลน์ไม่แตกต่างกัน	 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 

ทั้ง	 4	 ด ้าน	 พบว่าในด้านราคาและด้านสถานท่ีมี 

การตัดสินใจซื้อสินค ้าผ ่านช ้อปปิ ้งออนไลน์ของ 

ซุปเปอร์สโตร์แตกต่างกัน	 โดยด้านราคา	 เม่ือพิจารณา
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รายคู่	พบว่าแตกต่างกัน	1	คู	่ด้านสถานที	่พบว่าแตกต่าง

กัน	1	คู่

สรุปผลการทดสอบสมมติฐานพฤติกรรมที่

แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านช้อปปิ้ง

ออนไลน์ของซุปเปอร์สโตร์ไม่แตกต่างกัน	

3.2 อภิปร�ยผล

	จากผลการวจิยัมปีระเดน็ทีส่ามารถอภปิราย

ผลการวิจัยได้	ดังต่อไปนี้

	จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล	พบว่า	ส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง	มีอายุระหว่าง	 20-29	ปี	 โดยมีสถานภาพ

สมรส	 70%	 ระดับการศึกษาปริญญาตรี	 55%	 รายได้

เฉลี่ยต่อเดือน	 10,001-20,000บาท	 อาชีพพนักงาน 

บริษัทเอกชน	มีระยะเวลาการใช้บริการอินเทอร์เน็ต 

มามากกว่า	 5	 ปี	 ขึ้นไป	 ใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยครั้งละ 

มากกว่า	 120	นาที	ส่วนใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ตในช่วงเวลา	

18.01-21.00	 ส่วนวัตถุประสงค์ที่ใช้คือค้นหาข้อมูล	

ประเภทสินค้าที่สนใจซ้ือและส่ังซ้ือมากที่ สุดเป ็น 

เครื่องใช้ในภายในบ้าน	 ราคาสินค้าที่สามารถซื้อได้ 

มากที่สุด	 คือ	 ช่วงราคา	 1,000-3,000	 บาท	 เว็บไซต์

ทีท่ำาการซ้ือสินค้ามากทีส่ดุหรอืสนใจซือ้คอืเวบ็ไซต์ของ 

เทสโก้โลตัส	 โปรโมชั่นท่ีดึงดูดลูกค้าได้มากท่ีสุดคือ

ซื้อ	 1	 แถม	 1	ข้อดีของการซ้ือสินค้าออนไลน์ผู้บริโภค

เห็นว่าประหยัดค่าใช้จ่าย	ค่ารถ	ค่านำ้ามัน	หนีการจราจร

วุ่นวาย	 รถติด	 ส่วนเทคโนโลยีท่ีอยากให้พัฒนาเพ่ือ

รองรับการตลาดออนไลน์คือระบบการความปลอดภัย

ในการชำาระเงินของลูกค้า	 โดยผู้บริโภคให้ความสำาคัญ

กับส่วนประสมทางการตลาดทั้ง	4	ด้านอยู่ในระดับมาก	

จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศหญิง	มีระดับการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี	 ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน	 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพิชารักษ์	 มณีเลอเลิศ	 (3)	 

ได้วิจัยเรื่อง	 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้า

ของผู้บริโภคผ่านระบบออนไลน์	 และผู้บริโภคให้ความ

สำาคัญด้านผลิตภัณฑ์	ด้านราคา	ด้านสถานที	่โดยรวมอยู่

ในระดับมาก	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุภาวรรณ	 

ชัยทวีวุฒิกุล	 ได้วิจัยเรื่อง	พฤติกรรมการซ้ือสินค้าและ

บริการออนไลน์แบบร่วมกลุ่มกันซื้อบนเว็บไซต์	Enso-

go	ของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร	 จากการทดสอบ 

สมติฐานโดยรวมพบว่า	

สมมติฐานที่	 1	 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน 

มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านช้อปปิ้งออนไลน์ของ

ซุปเปอร์สโตร์ที่แตกต่างกัน	ดังนี้

สมมติฐานที่ 	 1.1	 เพศที่แตกต่างกันมีผล 

ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านช้อปปิ ้งออนไลน์ของ

ซุปเปอร์สโตร์ที่ไม่แตกต่างกัน

สมมติฐานที่ 	 1.2	 อายุที่แตกต่างกันมีผล 

ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านช้อปปิ ้งออนไลน์ของ

ซุปเปอร์สโตร์ที่ไม่แตกต่างกัน

สมมตฐิานที่	1.3	สถานภาพทีแ่ตกต่างกนัมผีล 

ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านช้อปปิ ้งออนไลน์ของ 

ซุปเปอร์สโตร์ที่ไม่แตกต่างกัน

สมมติฐานที	่1.4	ระดับการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั 

มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านช้อปปิ้งออนไลน์ 

ของซุปเปอร์สโตร์ที่ไม่แตกต่างกัน

สมมติฐานที่ 	 1 .5	 รายได ้ เฉลี่ยต ่อเดือน 

ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านช้อปปิ้ง

ออนไลน์ของซุปเปอร์สโตร์ที่ไม่แตกต่างกัน

สมมติฐานที่	 1.6	 อาชีพที่แตกต่างกันมีผล 

ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านช้อปปิ ้งออนไลน์ของ

ซุปเปอร์สโตร์ที่ไม่แตกต่างกัน

สรุปสมมติฐานที่	 1	ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่าง

กันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านช้อปปิ้งออนไลน์

ของซุปเปอร์สโตร์ที่ไม่แตกต่างกัน

สมมติฐานที่	 2	พฤติกรรมของบริโภคที่แตกต่าง

กันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านช้อปปิ้งออนไลน์

ของซุปเปอร์สโตร์ที่แตกต่างกัน	ดังนี้

สมมติฐานที่	 2.1	 ระยะเวลาการใช้บริการ

อินเทอร์เน็ตที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า

ผ่านช้อปปิ้งออนไลน์ของซุปเปอร์สโตร์ที่ไม่แตกต่างกัน

สมมติฐานที่ 	 2 .2	 เวลาเฉลี่ยในการเล ่น

อินเทอร์เน็ตที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า

ผ่านช้อปปิ้งออนไลน์ของซุปเปอร์สโตร์ที่ไม่แตกต่างกัน

สมมติฐานที่ 	 2 .3 	 ช ่วง เวลาในการเล ่น
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อินเทอร์เน็ตที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า

ผ่านช้อปปิ้งออนไลน์ของซุปเปอร์สโตร์ที่ไม่แตกต่างกัน

สมมติฐานที่ 	 2.4	 วัตถุประสงค์ในการใช้

อินเทอร์เน็ตที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า

ผ่านช้อปปิ้งออนไลน์ของซุปเปอร์สโตร์ที่ไม่แตกต่างกัน

สมมตฐิานที	่2.5	ประเภทของสนิค้าทีน่่าสนใจ 

ซื้อที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่าน 

ช้อปปิ้งออนไลน์ของซุปเปอร์สโตร์ที่ไม่แตกต่างกัน

สมมติฐานท่ี	 2.6	ช่วงราคาสินค้าท่ียอมรับได ้

ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านช้อปปิ้ง

ออนไลน์ของซุปเปอร์สโตร์ที่ไม่แตกต่างกัน

สมมติฐานที่ 	 2.7	 เว็บไซต ์ที่ซื้อสินค ้าที่ 

แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านช้อปปิ้ง

ออนไลน์ของซุปเปอร์สโตร์ที่ไม่แตกต่างกัน

สมมติฐานท่ี	 2.8	 โปรโมชั่นดึงดูดลูกค ้า 

ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านช้อปปิ้ง

ออนไลน์ของซุปเปอร์สโตร์ที่ไม่แตกต่างกัน

สมมติฐานท่ี	 2.9	 ข ้อดีของการซ้ือสินค้า

ออนไลน์ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้า

ผ่านช้อปปิ้งออนไลน์ของซุปเปอร์สโตร์ที่ไม่แตกต่างกัน

สมมติฐานท่ี	 2.10	 เทคโนโลยีท่ีพัฒนารองรับ

การตลาดออนไลน์ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจ 

ซื้อสินค้าผ่านช้อปปิ ้งออนไลน์ของซุปเปอร์สโตร์ 

ที่ไม่แตกต่างกัน

สมมติฐานที่ 	 2.11	 บุคคลที่มีอิทธิพลกับ 

การตัดสินใจซื้อท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจ 

ซื้อสินค้าผ่านช้อปปิ ้งออนไลน์ของซุปเปอร์สโตร์ 

ที่ไม่แตกต่างกัน

สรุปสมมติฐานท่ี	 2	 พฤติกรรมของบริโภคที่

แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านช้อปปิ้ง

ออนไลน์ของซุปเปอร์สโตร์ที่ไม่แตกต่างกัน

4. สรุปผล

จากการศึกษาวิจัยในครั้ งนี 	 ทำาให ้ทราบว ่า	 

ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำาคัญ 

อยู่ในระดับมากคือ	

ด้�นผลิตภัณฑ์	 จะเห็นได้ว่าผู ้บริโภคมีระดับ 

ความคิดเห็นอยู ่ ในระดับมากในเรื่องของมีความ 

หลากหลาย	 สินค้ามีคุณภาพดี	 มีการรับเปลี่ยนสินค้า	 

มีบริการหลังการขาย	 ผู ้ใช้บริการขอข้อมูลเกี่ยวกับ 

สินค้าได	้มีความสะดวกในการค้นหาและเลือกซื้อสินค้า

ด้�นร�ค�	ผู้บรโิภคมรีะดบัความคดิเหน็ระดบัมาก 

ในเรื่อง 	 มีระบบความปลอดภัยในการชำาระเงิน	 

มคีวามหลากหลายของวธิกีารชำาระเงนิ	และเรียกเกบ็ตาม 

จำานวนที่ระบุไว้ในเว็บไซต์

ด้�นสถ�นที่ 	 ผู ้บริโภคมีระดับความคิดเห็น 

อยู่ในระดับมากในเรื่องการเปิดร้านค้าตลอด	24	ชั่วโมง	

สะดวกในการสั่งซื้อ	ประหยัดเวลา	มีบริการส่งสินค้าฟรี	

ตรงต่อเวลาในการจัดส่งสินค้า	

ด้�นส่งเสรมิก�รข�ย	ผู้บรโิภคมรีะดบัความคดิเหน็ 

ในระดับมาก	 ดังนั้นถ้าต้องการให้ผู ้บริโภคมีความ 

ประทับใจ	 และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 

ให้มากยิ่งขึ้น	

4.1 ข้อเสนอแนะ

ด�้นผลิตภัณฑ์	จะเห็นได้ว่าผู้บริโภคมีระดับ

ความคิดเห็นในระดับมากในเรื่องของมีความหลาก

หลาย	สินค้ามีคุณภาพด	ีมีการรับเปลี่ยนสินค้า	มีบริการ 

หลังการขาย	 ผู ้ใช้บริการขอข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าได	้ 

มีความสะดวกในการค้นหาและเลือกซื้อสินค้า	 เพื่อเป็น 

การเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้มีทางเลือกในการตัดสินใจ 

เพิ่มขึ้น	 ผู้จำาหน่ายสินค้าควรให้ข้อมูลที่เป็นจริง	 และ 

นำ า เสนอเ ก่ียว กับรายละ เอี ยดสินค ้ า ให ้ละ เอี ยด	 

สร้างความเข้าใจให้กับลูกค้าให้มากที่สุด	 และนำาเสนอ

ความเป็นจริงน่าเชื่อถือ	 นำาเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ	 

เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ

ด้�นร�ค�	 ผู ้บริโภคมีระดับความคิดเห็น

ระดับมากในเรื่อง	 มีระบบความปลอดภัยในการ 

ชำาระเงิน	 มีความหลากหลายของวิธีการชำาระเงิน	 

และเรียกเก็บตามจำานวนที่ระบุไว้ในเว็บไซต์	 ดังนั้น	 

จึงต้องมีการพัฒนาเรื่องความปลอดภัยและวิธีการ

ชำาระเงินให้ดีอย่างต่อเนื่องและมีความหลากหลายอย่าง 

เพื่อสร้างความประทับใจกับลูกค้าและสร้างความ 
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ไว้วางใจจากลูกค้าเรื่องความปลอดภัยในเรื่องของการ 

ชำาระเงินซื้อสินค้าผ ่านอินเทอร์เน็ต	 เพื่อเป ็นการ

สนับสนุนการซื้อขายสินค้าออนไลน์ให้มากยิ่งขึ้น 

อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้าเห็นว่าการซื้อสินค้าออนไลน์

มีความปลอดภัยและรับชำาระเงินค่าสินค้าตามจำานวน 

ที่ได้ระบุไว้

ด้�นสถ�นที่	 ผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็น

อยู่ในระดับมากในเร่ืองการเปิดร้านค้าตลอด	24	ชั่วโมง	

สะดวกในการสั่งซื้อ	ประหยัดเวลา	มีบริการส่งสินค้าฟร	ี 

ตรงต่อเวลาในการจัดส่งสินค้า	 ควรจะมีการเพ่ิมจุด

บริการรับ-ส่งสินค้าที่ใกล้บ้านให้มากขึ้นเพื่อตอบสนอง 

ความต้องการของลูกค้าด้านการบริการด้านการจัดส่ง 

ให้ตรงต่อเวลาและเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดระหว่าง 

การจัดส่งในเรื่องของระยะทาง

ด้�นส่งเสริมก�รข�ย 	 ผู ้บริโภคมีระดับ 

ความคิดเห็นอยู ่ในระดับมาก	 ดังนั้นถ้าต้องการให้ 

ผู้บริโภคมีความประทับใจ	และตอบสนองความต้องการ

ของผู้บริโภคให้มากย่ิงข้ึน	 ควรมีการเพ่ิมกิจกรรมการ 

ส่งเสริมการขายให้กับผู้บริโภคให้มีความหลากหลาย	 

และสร้างแรงจูงใจให้ผู ้บริโภคได้มีส่วนร่วมในแต่ละ

กิจกรรมเพื่อสร้างความคุ้นเคย	 และมิตรภาพระหว่าง 

ผู้ขายและผู้บริโภคต่อไป

4.2 ข้อเสนอแนะในง�นวิจัยต่อไป

1.	 ค ว รมี ก า รศึ กษ า ในป ั จ จั ย ต ่ า ง 	 ๆ	 

แบบเจาะลึก 	 รายละเอี ยดของประเด็น เพิ่ ม เติม	 

ควรแบ่งเป ็นการตัดสินใจจากปัจจัยภายนอกหรือ 

ปัจจัยภายในเพื่อให้งานวิจัยความชัดเจนมากยิ่งขึ้น	 

และเพื่อให้เกิดประโยชน์ในส่วนผู้ผลิตได้นำาผลดังกล่าว

ไปพัฒนาเพิ่มเติม	และปรับปรุงให้เกิดประโยชน์ต่อไป

2.	 ควร มีการใส ่ข ้ อ เสนอแนะ เข ้ า ไป

ในแบบสอบถามให้เป็นแบบแบ่งข้อเสนอแนะตาม 

ส่วนประสมทางการตลาด	 คือ	 ด้านผลิตภัณฑ์	 ด้าน

ราคา	ด้านช่องทางการจัดจำาหน่าย	และด้านการส่งเสริม 

การตลาด	 เพื่อให้ผู ้ตอบแบบสอบถามได้เสนอแนะ 

ข้อมูลได้อย่างตรงประเด็น

3.	 ในการวิจัยครั้งต่อไปควรจะมีการเพิ่ม

ขนาดกลุ ่มตัวอย่างให้ครอบคลุมในปริมณฑล	 และ 

ต ่างจังหวัด 	 และนำาผลที่ ได ้ ไปปรับใช ้ ได ้ตรงกับ 

ความต้องการของผู้บริโภคต่อไป
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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษามาตรฐานการตรวจสอบ รายการการตรวจสอบทางสิ่งแวดล้อมในการ 

บ่งชี้ถึงสภาพของการจัดการส่ิงแวดล้อมและหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องส�าหรับกระบวนการพ่นสีในอุตสาหกรรม  

กรณีศึกษา กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยใช้วิธีการคัดเลือกแบบบังเอิญ (Accidental Selection) ซึ่งเป็นการคัดเลือก

กลุม่ตวัอย่างโดยบงัเอญิพบหรอืไม่เฉพาะเจาะจง แต่กลุม่ตวัอย่างมลีกัษณะเบือ้งต้นบางประการทีส่อดคล้องกบัลกัษณะ

ที่ก�าหนดไว้ ผลการศึกษาพบว่า ในการปฎิบัติงานจริงยังพบความไม่สอดคล้องกับข้อก�าหนดต่าง ๆ ตามประกาศ 

ของกฎหมาย ซึ่งในบริษัทหรือหน่วยงานของกลุ ่มตัวอย่างมีการตรวจสอบทางส่ิงแวดล้อม อยู ่ร ้อยละ 50  

โดยกลุ่มตัวอย่างโรงงาน เห็นว่าจ�าเป็นต้องมีการตรวจสอบทางส่ิงแวดล้อมลักษณะน้ีในระดับมากที่สุด ซ่ึงการ 

ตรวจสอบนี้ มีความครอบคลุมถึงข้อก�าหนด มาตรการ หรือ กฎหมาย ในระดับมาก จึงมีความเป็นไปได้ว่าสามารถ 

น�าการตรวจสอบทางสิ่งแวดล้อมนี้ไปใช้ในงานได้จริง

คำ�สำ�คัญ : กระบวนการพ่นสี, มาตรความปลอดภัยตามกฎหมาย, กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม, อุตสาหกรรมยานยนต์

Abstract

The objective of this research is to study the law, the list of environmental monitoring in order to indicate  

the state of environmental management and auditing standards that are relevant for the process of painting in the 

industry with a case study of the automotive industrial group which educated by the Selection of the accident  

(Accidental Selection.), this is the selection of a sample by chance or non-specify, but a sample that selected will 

including the basic characteristics that correspond to the characteristics of the sample set. The result of this study 

found that the actual operation according to the law still lack consistency with requirements set, which showed that 
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the company or agency, there are samples of an environmental audit is just 50 percent. Simultaneously, almost  

factories agreed with necessity of environmental audit in this manner. And this environmental check list is covered 

by legal requirements with measures in high level so there is a possibility to adopt the environmental monitoring  

in actual works.
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1.บทนำ�

การพ่นสีในอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าต่าง ๆ 

นัน้มคีวามส�าคญัเป็นอย่างยิง่ เนือ่งจากการพ่นสเีป็นการ

สร้างความน่าสนใจให้กับตัวสินค้า ท�าให้ตัวสินค้ามี

ความสวยงาม และมีเอกลักษณ์ รวมถึงประโยชน์ในด้าน 

ของการช่วยปกป้องให้ตวัสนิค้ามกีารใช้งานทีท่นทานขึน้ 

ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้านั้น ๆ 

กระบวนการพ่นสี ยังเป็นกระบวนการท่ีมีความ

ส�าคัญต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งในขั้นตอนการผลิต

อาจสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมีปัจจัยเสี่ยง 

ต่อความปลอดภัย อุบัติเหตุ และอุบัติภัย เช่น ละออง

งานพ่นสี กลิ่นของไอระเหย น�้าทิ้งจากกระบวนการ 

หรือความปลอดภัยในสถานท่ีท�างาน เป็นต้น ซ่ึงปัจจัย

เสี่ยงเหล่านี้จ�าเป็นต้องมีการพิจารณา การควบคุมและ

ก�าหนดมาตรฐานตามตัวบทกฎหมาย หรือข้อก�าหนด 

ต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข ้อง เช ่น ประกาศจาก กระทรวง

อุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข กรมโรงงาน

อุตสาหกรรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

เป็นต้น

การศึกษาครั้งนี้จึงได ้ท�าการศึกษาแนวทาง 

ตรวจสอบทางสิ่งแวดล้อมกับความสอดคล้องทาง

กฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการพ่นสี โดยเลือกท�าการ

ศึกษาพื้นที่ในจังหวัดสมุทรปราการโดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อศึกษามาตรฐานการตรวจสอบ และหลักกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องส�าหรับกระบวนการพ่นสีในอุตสาหกรรม

ยานยนต์ และรายการการตรวจสอบทางสิ่งแวดล้อม 

ในการบ ่งชี้ถึ งสภาพของการจัดการสิ่ งแวดล ้อม

ส�าหรับกระบวนการพ่นสีในอุตสาหกรรม กรณีศึกษา  

กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติพ.ศ. 

2535 เรื่องก�าหนดให้ท้องที่เขตจังหวัดสมุทรปราการ

เป็นเขตควบคุมมลพิษ (1) ว่าด้วยปัญหามลพิษในท้อง

ที่เขตจังหวัดสมุทรปราการ ไม่ว่าจะเป็นปัญหามลพิษ 

จากน�้าเสียปัญหามลพิษจากอากาศเสีย ปัญหามลพิษ

จากของเสีย และปัญหามลพิษอื่น ๆ ได้ก ่อให้เกิด 

ผลกระทบเสียหายต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมในท้องที่ 

เขตจังหวัดสมุทรปราการเป็นอย่างมาก และมีแนวโน้ม

ว่าจะร้ายแรงถึงขนาดเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย 

ของประชาชนต่อไปในอนาคต ประกอบกบัคณะรฐัมนตร ี

ได้มีมติในคราวการประชุมเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2536  

ให้เร่งด�าเนนิการก�าหนดให้ท้องทีเ่ขตจงัหวดัสมทุรปราการ

เป็นเขตควบคุมมลพิษโดยเร็ว

กระบวนการพ่นสี (2) เริ่มจากน�าชิ้นส่วนโลหะ 

ทีข่ึน้รปูเรยีบร้อยแล้วมาท�าความสะอาดช้ินงานเพือ่ก�าจดั

คราบไขมัน สนิมต่าง ๆ จนสะอาดและตากแห้ง จากนั้น

น�ามาเคลือบฟอสเฟตและเคลือบสีด้วยวิธีการต่าง ๆ คือ 

การพ่นด้วยปืนพ่นสีหรือชุบสี โดยเครื่องชุบอัตโนมัติ 

(เช่น ถังชุบสี, ถังชุบสีแบบฟลูอิดไดซ์เบด (Fluidized 

bed), ถังชุบสีแบบสุญญากาศ เป็นต้น) ขั้นตอนต่อมา 

น�าชิ้นส่วนมาอบแห้ง โดยใช้ความร้อนในเตาอบ 

ที่อุณหภูมิประมาณ 180-250 oC ทิ้งให้เย็นจากนั้นบรรจุ

ช้ินงานและส่งมอบให้ลูกค้าต่อไป ซึ่งในการปฏิบัติ

งานจะมีความเกี่ยวข้องกับสารเคมีที่อันตรายมากมาย 

ถ้าไม่รู้จักวิธีป้องกัน สารเคมีเหล่าน้ันก็จะส่งผลกระทบ 

ต่อร ่างกายทั้งในขณะปฏิบั ติและในอนาคต เช ่น  

การตกแต่งผิวของช้ินงาน ซ่ึงอาจใช้กระดาษทรายขัดถู  

อาจท�าให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่น ซึ่งเป็นอันตราย 
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ต่อปอด หรอืแม้ในขณะพ่นส ีอาจเกดิการฟุง้กระจายของ

สารเคมี จึงควรระวังเรื่องการสัมผัสและสูดดม ดังนั้น 

การป้องกันที่ดีและสามารถท�าได้ก็คือ การปฏิบัติตาม 

ข้อก�าหนดความปลอดภยัของกระบวนการอย่างเคร่งครดั 

และการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน เพื่อป้องกันอันตราย 

หรือภาวะเสี่ยง ซึ่งในงานสีมีอุปกรณ์ความปลอดภัย 

ส่วนบุคคลอยู่หลายอย่าง เช่น แว่นตา หน้ากากป้องกัน

ละอองสี ชุดพ่นสี ถุงมือ เป็นต้น

ในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO ก�าหนด

มาตรฐานในการตรวจประเมินระบบการจัดการ 

สิ่งแวดล้อมขึ้น คือ ISO 14001 โดยมีรายการการตรวจ

สอบ หรือ แบบประเมิน (Check List) เป็นเครื่องมือที่

ใช้ตรวจติดตามระบบการจัดการภายใน (3) โดยศึกษา 

จากข้อก�าหนดของมาตรฐานว่ามใีจความอย่างไร จากนัน้ 

น�ามาระบุเป็นหัวข้อเพื่อใช้ตรวจสอบว่า องค์กรหรือ

โรงงานท�าครบถ้วนหรือไม่ สามารถเพิ่มเติมสิ่งที่ต้อง

ตรวจสอบระบบโดยได้ข้อมูลมาจากระเบียบปฎิบัติ 

(Procedure) ชุดที่จะไปตรวจสอบ ก็คือของฝ่ายท่ีจะ 

ถูกตรวจสอบ ซึ่งจะครอบคลุมถึงปัญหาส่ิงแวดล้อม 

ที่เกิดจากกระบวนการ กิจกรรม ผลิตภัณฑ์ หรือการ

ให้บริการ ขององค์กรโดยตรงและที่องค์กรสามารถ 

มอีทิธพิลต่อการควบคมุประเดน็ปัญหาสิง่แวดล้อมนัน้ ๆ  

การศึกษาวิจัยที่ผ่านมา มีการวิจัยเกี่ยวกับการ

ประเมินสาเหตุที่ไม่ด�าเนินการตามระบบการจัดการ 

สิ่งแวดล้อม (ISO14000) ของโรงงานอุตสาหกรรม 

ในจังหวัดสมุทรปราการ (4) ในด้านความคิดเห็นของ 

ผูบ้รหิารโรงงานอตุสาหกรรมในเขตจงัหวดัสมทุรปราการ 

ต่อการจัดท�าระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม (ISO14000) 

ในแง่ของความต้องการเห็นประโยชน์ และปัญหา

และอุปสรรคที่ท�าให้หน่วยงานยังไม่ย่ืนขอ ISO14000 

นอกจากนี้ยังได ้มีการส�ารวจความพร้อมขององค์

ประกอบในส่วนต่าง ๆ ของโรงงานที่มีผลต่อการ 

จัดท�าระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม (ISO14000) ด้วย  

ซึ่งจากการวิจัยพบว่า โรงงานอุตสาหกรรมในเขต

จังหวัดสมุทรปราการ มีความพร้อมในด้านนโยบาย 

สิง่แวดล้อม การวางแผนด้านสิง่แวดล้อม การน�าไปปฎบิติั  

การตรวจสอบและปฏิบัติการแก้ไขและการทบทวน 

โดยฝ่ายบริหารของโรงงานที่มีผลต่อการจัดท�าระบบ 

การจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14000) ของโรงงาน

อุตสาหกรรมในเขตจังหวัดสมุทรปราการ พบว่ามี 

ความพร้อมอยู่ในระดับที่พอใช้

2. วัตถุประสงค์ของก�รวิจัย

1. เพื่อศึกษามาตรฐานการตรวจสอบ และ

หลักกฎหมายที่เก่ียวข้องส�าหรับกระบวนการพ่นสี 

ในอุตสาหกรรมยานยนต์

2. เ พื่ อ ศึ ก ษ า ร า ย ก า ร ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ท า ง 

สิ่ งแวดล ้อมในการบ ่ งชี้ ถึ งสภาพของการจัดกา 

สิ่งแวดล้อมส�าหรับกระบวนการพ่นสีในอุตสาหกรรม 

ก ร ณี ศึ ก ษ า  ก ลุ ่ ม อุ ต ส า ห ก ร ร ม ย า น ย น ต ์  พื้ น ที ่

จังหวัดสมุทรปราการ

3. วิธีดำ�เนินก�รวิจัย

วิธีด�าเนินการวิจัย เป็นการออกแบบสอบถาม

โดยวิธีการสุ ่มกลุ ่มตัวอย ่าง (5) อาศัยหลักเกณฑ  ์

ตามประเภท แบบการสุ ่มกลุ ่มตัวอย่างที่ไม่ใช้ความ 

น่าจะเป็น (Non-probability Sampling) เนื่องจาก

เป็นการวิจัยที่ศึกษาเฉพาะเจาะจง และเลือกคุณลักษณะ

ที่สอดคล้องกับประเด็นและเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้คือ  

กลุ่มผู้ประกอบการผลิตรถยนต์ รถกระบะและรถเพ่ือ 

การพาณิชย์ในประเทศไทย และกลุ่มผู้จัดจ�าหน่ายช้ิน 

ส่วนรถยนต์ (6) ที่ เ ก่ียวข้องกับกระบวนการพ่นสี 

มากที่สุด ในเขตพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ โดยใช้

วิธีการคัดเลือกแบบบังเอิญ (Accidental Selection)  

ซึ่งเป็นการคัดเลือกกลุ ่มตัวอย่างโดยบังเอิญพบหรือ 

ไม่เฉพาะเจาะจง แต่กลุ ่มตัวอย่างมีลักษณะเบื้องต้น

บางประการที่สอดคล้องกับลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง 

ที่ก�าหนดไว้ โดยเลือกกลุ่มตามคุณสมบัติ และลักษณะ

ในขอบเขตดังนี้ 

1. เป็นกลุ ่มบริษัทอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ม ี

ขั้นตอนของกระบวนการพ่นสีของตัวเอง
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2. ก ลุ ่ ม ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ์ ข อ ง บ ริ ษั ท ที่ ศึ ก ษ า คื อ  

กลุ่มผู ้ประกอบการผลิตรถยนต์ รถกระบะและรถ 

เพือ่การพาณชิย์ในประเทศ และกลุม่ผูจ้ดัจ�าหน่ายชิน้ส่วน

รถยนต์ จากเขตอ�าเภอที่ประกอบอุตสาหกรรมยานยนต์ 

ท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการพ่นสีมากที่สุด ในเขตพื้นท่ี

จังหวัดสมุทรปราการ แสดงดังตารางที่ 1

ต�ร�งที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา

อ�าเภอ จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง

พระประแดง 2 โรงงาน

เมืองสมุทรปราการ 2 โรงงาน

บางเสาธง 2 โรงงาน

4. ผลก�รศึกษ�และอภิปร�ย

4.1 มาตรฐานการตรวจสอบ และหลักกฎหมาย

ท่ีเกี่ยวข้องส�าหรับกระบวนการพ่นสีในอุตสาหกรรม 

ยานยนต์

 จากการศึกษามาตรฐานการตรวจสอบ 

และหลักกฎหมายที่ เกี่ยวข้องส�าหรับกระบวนการ 

พ่นสีในอุตสาหกรรมยานยนต์ได ้ผลการวิเคราะห์  

โดยแบ่งมาตรฐานตามการจัดการมลพิษดังนี้

1. มลพษิทางน�า้ กฎระเบยีบ และข้อก�าหนด

ที่เกี่ยวข้องได้แก่

1) เรื่อง ก�าหนดคุณลักษณะของน�า้ทิ้ง 

ท่ีระบายออกจากโรงงาน ตามประกาศกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม

2) เรื่อง การควบคุมการปล่อยของ

เสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ท่ีมีผลกะทบต่อส่ิงแวดล้อม  

ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

2. มลพษิอากาศ กฎระเบยีบ และข้อก�าหนด

ที่เกี่ยวข้องได้แก่ 

1) เรื่อง ก�าหนดค่าปริมาณของสาร

เจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน ตามประกาศ

กระทรวงอุตสาหกรรม

2) เรื่อง การควบคุมการปล่อยของเสีย  

มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกะทบต่อสิ่งแวดล้อม  

ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

3. ของเสียและวัตถุอันตราย กฎระเบียบ 

และข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้องได้แก่ 

1) เรื่อง ก�าหนดเกณฑ์ วิธีการ และ

มาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพ ตามกฎกระทรวงสาธารณสุข

2) เรื่อง การควบคุมการปล่อยของเสีย  

มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกะทบต่อสิ่งแวดล้อม  

ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

4. สวสัดกิารอาชวีอนามยั และความปลอดภยั  

กฎระเบียบ และข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้องได้แก่

1) เรื่อง ก�าหนดเกณฑ์ วิธีการ และ

มาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพ ตามกฎกระทรวงสาธารณสุข

2) เรื่อง ก�าหนดเกณฑ์และวิธีการ 

เกี่ยวกับการขนส่ง เก็บรักษา เคลื่อนย้าย และการจัด

หีบห่อ ภาชนะบรรจุ หรือวัสดุห่อหุ้มสารเคมีอันตราย 

ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ดังแสดงรายละเอียดมาตรฐานการตรวจสอบ 

ตามข้อก�าหนดในตารางที่ 2
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ต�ร�งที่ 2 ผลการวิเคราะห์มาตรฐานการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ

ม�ตรก�รก�ร

จัดก�ร
ร�ยละเอียดม�ตรฐ�นก�รตรวจสอบ กฎและข้อกำ�หนด แหล่งข้อมูลกฎหม�ย

มลพิษ

ทางอากาศ

ก�าหนดให้มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ

ทั้งภายใน และบริเวณโดยรอบ

เรื่อง ก�าหนดค่าปริมาณของ

สารเจือปนในอากาศที่ระบาย

ออกจากโรงงาน

ประกาศกระทรวง

อุตสาหกรรม, 2549 

(พรบ.โรงงาน พ.ศ. 2535) 

(7)

ต้องจัดให้มีระบบระบายอากาศ และ

ระบบบ�าบัดอากาศ

เรื่อง การควบคุมการปล่อย

ของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ 

ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ประกาศกระทรวง

อุตสาหกรรม , 2554 

(พรบ.โรงงาน พ.ศ. 2535) 

(8)
ด�าเนินการตรวจตราวัสดุดูดซับกลิ่น 

หรือวัสดุกรองฝุ่นละอองสี ในห้องพ่นสี

เป็นประจ�า

มลพิษ

ทางน�้า

พื้นที่ล้างรถ ควรมีความลาดเอียงเพื่อ

ระบายน�า้จากการล้าง

เรื่อง การควบคุมการปล่อย

ของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ 

ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ประกาศกระทรวง

อุตสาหกรรม , 2554 

(พรบ.โรงงาน พ.ศ. 2535) 

(8)

มีรางหรือท่อระบายน�า้ บ่อพัก บ่อดักไข

มัน และการบ�าบัดก่อนปล่อย

เรื่อง ก�าหนดคุณลักษณะของ

น�้าทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน

ประกาศกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม, 2550 (9)

ของเสียและ

วัตถุอันตราย

ถังหรือภาชนะที่ใช้ในการ ควรปิด

เมื่อไม่ได้ใช้เพื่อป้องกันการระเหย

เรื่อง ก�าหนดเกณฑ์ วิธีการ 

และมาตรการในการควบคุม

สถานประกอบกิจการที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพ

กฎกระทรวงสาธารณสุข, 

2545 (พรบ. การ

สาธารณสุข พ.ศ. 2535) 

(10)
ผู้ปฏิบัติงานควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน

อันตรายส่วนบุคคลโดยเฉพาะหน้ากาก

กันสารอินทรีย์ระเหย

จัดให้มีแผนงานในการตรวจสอบและ

ซ่อมบ�ารุงระบบ

ใช้ปืนพ่นสีที่มีประสิทธิภาพ เรื่อง การควบคุมการปล่อย

ของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใดๆ ที่

มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ประกาศกระทรวง

อุตสาหกรรม , 2554 

(พรบ.โรงงาน พ.ศ. 2535) 

(8)

ห้องพ่นสีควรมีต�าแหน่งของระบบ

ระบายอากาศที่เหมาะสมเพื่อให้คนงาน

สัมผัสสารอินทรีย์ระเหยน้อย

หลังการพ่นสีเสร็จควรให้การท�างาน

ของระบบระบายอากาศท�างานต่อไป

ประมาณ 5-10 นาที เพื่อระบายไอระเหย

ที่ตกค้าง
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ม�ตรก�รก�ร

จัดก�ร
ร�ยละเอียดม�ตรฐ�นก�รตรวจสอบ กฎและข้อกำ�หนด แหล่งข้อมูลกฎหม�ย

ปลอดภัย 

และ

สุขอนามัย

ของคนงาน

มาตรการ

การจัดการ

อาชีวอนามัย 

ความ

มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้และ

เครื่องดับเพลิง

เรื่อง ก�าหนดเกณฑ์ 

วิธีการ และมาตรการ

ในการควบคุมสถานประกอบ

กิจการที่เป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ

กฎกระทรวงสาธารณสุข, 

2545 

(พรบ. การสาธารณสุข 

พ.ศ. 2535) (10)
ต้องจัดให้มีที่อาบน�า้ฉุกเฉิน ที่ล้างตา

ฉุกเฉิน ตามความจ�าเป็นและเหมาะสม

ต้องจัดให้มีสถานที่จัดเก็บสารเคมี

ที่ใช้ในการประกอบกิจการ

เรื่อง ก�าหนดเกณฑ์และวิธีการ

เกี่ยวกับการขนส่ง เก็บรักษา 

เคลื่อนย้าย และการจัดหีบห่อ 

ภาชนะบรรจุ หรือวัสดุห่อหุ้ม

สารเคมีอันตราย

ประกาศกรมสวัสดิการ

และคุ้มครองแรงงาน, 

2545 (กระทรวงมหาดไทย 

พ.ศ. 2535) (11)
พื้นที่การท�างานต้องมีความเข้มแสง

สว่างเพียงพอ

จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตราย 

ส่วนบุคคล

4.2 รายการการตรวจสอบทางส่ิงแวดล้อม 

ในการบ่งชี้ถึงสภาพของการจัดการส่ิงแวดล้อมส�าหรับ 

ก ร ะ บ ว น ก า ร พ ่ น สี ใ น อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก ร ณี ศึ ก ษ า  

กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

จากการศึกษาความสอดคล้องของการปฏิบัติ 

ตามข้อก�าหนดของกฎหมายในกระบวนการพ่นสี พบว่า

ขัน้ตอนทีม่คีวามไม่สอดคล้องมากทีส่ดุคอื กระบวนการ

ติดเทป และขั้นตอนที่มีความสอดคล้องมากที่สุดคือ  

การจดัเตรยีมช้ินงาน และการซลีขอบ ซึง่ดงัแสดงผลตาม

ตารางที่ 3 ดังนี้

ต�ร�งที่ 3 การปฏิบัติตามที่สอดคล้องกับกระบวนการการด�าเนินงานตามกฎหมาย

ขั้นตอนก�รทำ�ง�น
เปอร์เซ็นต์คว�มสอดคล้องกระบวนก�ร

ดำ�เนินก�ร ไม่ดำ�เนินก�ร

1. การจัดเตรียมชิ้นงาน 83.33% 16.67%

2. การท�าความสะอาด 80.00% 20.00%

3. การพ่นสี 80.56% 29.17%

4. การซีลขอบ 83.33% 16.67%

5. การกันกระแทกและกันสนิม 80.00% 20.00%

6. การขัดตัว 70.00% 30.00%

7. การเคลือบผิว 70.00% 30.00%

8. การขัดผิว 50.00% 50.00%

9. การเคลือบสี 63.33% 36.67%

10. การติดเทป 37.50% 62.50%

11. การเคลือบเงา และอื่น ๆ 60.00% 40.00%

12. การส่งงาน 80.00% 20.00%

ค�่เฉลี่ยคว�มสอดคล้องกระบวนก�ร 69.84% 30.97%
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เมือ่น�าขัน้ตอนทัง้ 12 ขัน้ตอนของกระบวนการพ่น

สีมาจัดล�าดับความส�าคัญส�าหรับการจัดการสิ่งแวดล้อม 

โดยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการให้ความคิดเห็น และ

เรยีงล�าดบั 5 ขัน้ตอน ขัน้ตอนแรกทีก่ลุม่ตวัอย่างให้ความ

เหน็ว่าต้องให้ความส�าคญัมากทีส่ดุ คอื ขัน้ตอนการพ่นสี 

ดังแสดงผลตามตารางที่ 4 ดังนี้

ต�ร�งที่ 4 การจัดล�าดับความส�าคัญในการบ่งชี้ถึง 

 สภาพของการจัดการสิ่งแวดล้อมส�าหรับ 

 กระบวนการพ่นสี

อันดับ ขั้นตอนก�รทำ�ง�น
เปอร์เซ็นต์

คว�มสำ�คัญ

1 การพ่นสี 27%

2 การจัดเตรียมชิ้นงาน 21%

3 การติดเทป 13%

4 การส่งงาน 11%

5 การท�าความสะอาด 9%

4.3 สรุปผลที่ได้จากการศึกษา

 จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า ค ว า ม ส อ ด ค ล ้ อ ง กั บ

กระบวนการด�าเนินงานตามกฎหมายพบว่า โดยรวม

ของกระบวนการมีความไม่สอดคล้องเกิดขึ้นร้อยละ 

30.97 โดยขั้นตอนที่มีความไม่สอดคล้องมากที่สุด  

คือ ขั้นตอนที่ 10 การติดเทป ร้อยละ 62.50 โดยกลุ่ม

โรงงานตัวอย่างที่ศึกษามีการตรวจสอบสิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 50 ซึ่งเห็นว่าในบริษัทหรือหน่วยงานจ�าเป็น 

ต้องมีการตรวจสอบส่ิงแวดล้อมในระดับมากท่ีสุด 

และการตรวจสอบน้ีมีความครอบคลุมถึงข้อก�าหนด 

มาตรการ หรือ กฎหมาย ในระดับมาก จึงมีความ 

เป็นไปได้ว่าสามารถน�าการตรวจสอบส่ิงแวดล้อมนี้

ไปใช้ในงานได้จริง อีกท้ังการรายงานการตรวจสอบ

สามารถแสดงให้เห็นถึงความตระหนักและเป็นตัวชี้วัด 

กระบวนการเพื่อประเมินตนเองของผู ้ประกอบการ 

ในการวางแผน ตลอดจนแผนการเฝ้าระวังและติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส�าคัญ ท�าให้ทราบ

ประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อมและสามารถจัดล�าดับ 

ความส�าคญัเพือ่ใช้ประกอบการตัดสนิใจในการปรบัปรงุ

กระบวนการผลิต ตลอดจนเลือกใช้เทคโนโลยีและ 

เครื่องมือทางด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ

5. สรุปและข้อเสนอแนะ

ภาพรวมของกระบวนการพ่นสีในอุตสาหกรรม

ยานยนต์มีทั้งหมด 12 กระบวนการ โดยกระบวนการ 

ทีผู่ป้ระกอบการต่างให้ความส�าคญัมากทีส่ดุคอื ขัน้ตอน

การพ่นสี (Painting Process) เนื่องจากเป็นขั้นตอนหลัก

ของกระบวนการ และเป็นขั้นตอนที่มีผลกระทบต่อ 

คนงานและสิ่งแวดล้อมมากที่สุด อย่างไรก็ตามเพื่อ

ให้การตรวจสอบสิ่งแวดล้อมในกระบวนการพ่นส ี

สามารถครอบคลุมทั้งองค ์รวมของอุตสาหกรรม  

ควรศึกษาเพิ่มเติมดังนี้

ควรศึกษาเพิ่มเติมถึงผลกระทบ หรือผลเสีย  

ทีเ่กีย่วข้อง หากพบว่าในกระบวนการมคีวามไม่สอดคล้อง 

เกิดขึ้น รวมถึงแนวทางการจัดการตามมาตรฐาน 

ความปลอดภัยทางสิ่งแวดล้อมส�าหรับผู้ประกอบการ 

หรอืผูป้ฏบิตังิานในการปฏบิตัติามข้อก�าหนดทีก่ฎหมาย

ระบุไว้

ควรศกึษาเพิม่เตมิ หรอืเจาะลกึในอตุสาหรรมกลุม่

บรษิทัผูผ้ลติชิน้ส่วนทีก่ระบวนการผลติมคีวามเกีย่วข้อง

กบัส ีเพือ่ให้ยานยนต์ ตัง้แต่ชิน้ส่วนทีม่าจากผูจ้ดัจ�าหน่าย 

จนถึงผู้ประกอบรถยนต์ 

ควรศึกษาข้อก�าหนดและมาตรฐานเพ่ิมเติม  

เกี่ยวกับงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ เช่น มาตรฐาน

การจัดเก็บสารเคมีในห้องสี การจัดการบ�าบัดน�้าเสีย 

จากกระบวนการผลิต และมาตรฐานของอุปกรณ์ที่ใช้ 

ในกระบวนการ

6. กิตติกรรมประก�ศ

งานวิจัยน้ีส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดีเน่ืองจากความ 

ช ่วยเหลือเป ็นอย ่างดียิ่ งจากผู ้ช ่วยศาสตราจารย ์  

ดร.วรานนท์ คงสง อาจารย์มานิตย์ กู ้ธนพัฒน์ และ  
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ในงานอุตสาหกรรม กรณีศึกษา: กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา พิศลยบุตร ที่กรุณา 

ให้ค�าแนะน�า และความช่วยเหลือตลอดการเรียน 

ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร-มหาบัณฑิต สาขา 

การตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม ตลอดจนอาจารย์

ประจ�าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร-มหาบัณฑิต สาขา 

การตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรมทุกท่าน ท่ีได้

ประสิทธิ์ประสาทความรู ้  และให้ค�าแนะน�าตลอด 

การศกึษา ผูศ้กึษาใคร่ขอกราบพระคณุคณาจารย์ทกุท่าน

เป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้

ส่วนหนึ่งของความส�าเร็จครั้งนี้ ขอขอบพระคุณ

บุคคลในโรงงานของสถานประกอบการตัวอย ่าง  

จังหวัดสมุทรปราการทุกแห่งท่ีให้ความช่วยเหลือ 

สนับสนุนและความร่วมมือในการให้ข้อมูลประกอบ

การศึกษาที่ดียิ่ง

ผู ้ ศึกษาขอมอบคุณความดีหรือประโยชน ์ 

ทั้งหลายทั้งปวงที่มีประโยชน์ในการค้นคว้าอิสระเล่มนี้

ให้บดิามารดา ตลอดจนญาตสินทิมติรสหาย ซึง่ให้ก�าลงัใจ 

ตลอดมา และเป็นผูม้พีระคณุอย่างสงู ผูศ้กึษาหวงัอย่างยิง่

ว่าการศกึษาค้นคว้าอสิระนีจ้ะมปีระโยชน์ต่อผูท้ีต้่องการ

ศึกษาค้นคว้าต่อไป
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ปัญญาฝูงชน (Crowdsourcing) 

โดย ดร.ภิญโญ รัตนาพันธุ์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์กรเชิงบวก (Appreciative Inquiry)

อาจารย์ประจ�าวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่น

www.drpinyo.com

เวลาเราต้องการได้ความรู้ ต้องการสร้างส่ิงประดิษฐ์  

หรือได้มาซึ่งสิ่งใดที่เราไม่มี เรามักเข้าหาผู้เชี่ยวชาญ 

หรือสถาบันต่างๆ เช่นหากขาดความรู้เราต้องไปปรึกษา

ผู้เชี่ยวชาญที่อาจเป็นนักวิจัยในองค์กรต่างๆ หรือไม่ก็

อาจารย์มหาวิทยาลัย หากต้องการเงินเราก็ไปธนาคาร 

หากต้องการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมก็ต้องไปหาวิศวกร 

แต่ปัญหาคือ “ต้นทุน” ในการเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญต่างๆ  

ไม่ว่าจะอยูใ่นรปูของตวัเงนิ หรอืแม้กระทัง่ “โอกาส” จรงิๆ 

ที่จะเข้าถึงคนเหล่านั้น เนื่องจากบุคคลท่ีมีความรู ้ 

กม็อียูอ่ย่างจ�ากดั ในเรือ่งของธนาคารเองหากเราต้องการ

เงินจริงๆ ก็ต้องท�าตามเงื่อนไขที่ธนาคารต้องการ เช่น

ต้องมีทรัพย์สินมาค�้าประกัน แผนธุรกิจที่ชัดเจนที่ผู้กู้ 

จะสามารถใช้คืนธนาคารได้ ซึ่งคนที่คิดสร้างสรรค์  

นักคิด ที่คิดอะไรใหม่ๆ ข้ึนมาได้ อาจถูกตัดโอกาส 

ไปโดยปริยาย 

ปัญหาเหล่านีค้อืความท้าทายทีเ่กดิขึน้ในทกุสงัคม  

เมื่อมีกระแสอินเตอร์เน็ตเกิดขึ้น ก็เริ่มมีการค้นพบว่า 

หลายครัง้ เมือ่คนอยากแก้ปัญหา เมือ่ขอความช่วยเหลอืไป  

กลับได้รับความช่วยเหลือจากคนแปลกหน้าจ�านวนมาก 

ทีน่่าทึง่คอืคนเหล่านัน้ ไม่จ�ากดัอาชพี อาย ุประสบการณ์ 

หลายครั้ งกลับแก ้ป ัญหาที่ เชื่อว ่าจะแก ้ได ้ เฉพาะ 

ผู้เชี่ยวชาญในสถาบันดังๆเท่าน้ัน จึงเกิดแนวคิดใหม่

ที่เรียกว่าปัญญาจากฝูงชน (Crowdsourcing) แนวคิด

มีง่ายๆ คือ อยากแก้ปัญหาอะไร ก็ขอให้ฝูงชนช่วยกัน

แก้ให้ ยิ่งมีอินเตอร์เน็ตเป็นเครื่องมือแนวคิดนี้ก็เลย 

ย่ิงเตบิโตขึน้เรือ่ยๆ ในต่างประเทศม ีKickstarter ทีต่ัง้ขึน้มา 

เพือ่เป็นสือ่กลางระดมทนุจากฝงูชนให้กบัคนทีม่แีนวคดิ

สร้างสรรค์เช่นท�าหนัง หรือเพลงใหม่ๆ แต่ไม่สามารถ

ระดมทุนด้วยช่องทางปกติได้ ซึ่งแนวทางการระดม

ทุนจากฝูงชนโดยตรง โดยไม่ผ่านตัวกลางนี้เรียกว่า 

Crowdfunding ซ่ึงต่อมามีการน�ามาประยุกต์ใช้กับการ

ให้สินเชื่อ ที่ตัดตัวกลางคือธนาคารออกไป เช่น www.

lendingclub.com

Innocentive เป็นบริษัทที่เป็นตัวกลางช่วยแก้

ปัญหาทางวิศวกรรม เช่นคุณต้องการแก้ปัญหาทาง

เทคนิคอะไรก็ตาม ก็ไปที่ Innocentive ก็จะเอาปัญหา

ของคุณก็ตามไปแจ้งให้กลุ่มผู้ลงทะเบียนไว้ทราบ ก็จะมี 

คนมาเสนอตัวแก้ปัญหานั้น ซึ่งหลายครั้งผลออกมา 

กลายเป็นว่าคนที่แก้ปัญหาด้านวิศวกรรมยากๆ ได้กลาย

เป็นครูสอนฟิสิกส์ชั้นม. 4 

นี่ยิ่งเป็นพิสูจน์ความเชื่อว่า จริงๆ แล้วฝูงชน 

มีความรู้ มีความสามารถ มีปัญญาจริงๆ ที่จะช่วยเรา 

แก้ปัญหาที่ยากเพียงใดก็ตาม และน่ีคือความหวังใหม่

ของโลก ขณะนี้แนวคิด Crowdsourcing ได้เข้ามา 

เมืองไทยแล้ว ผู ้ที่อยู ่แถวหน้าคือองค์กรแห่งหนึ่งช่ือ  

เทใจดอทคอม ( https://taejai.com/ ) ทีเ่ข้ามาเป็นสือ่กลาง

ระดมเงินทุนบริจาคให้กับโครงการดีๆ ที่เป็นประโยชน์

ต่อสังคม โครงการที่ท�าส�าเร็จแล้วก็ได้แก่โครงการระดม

ทุนสร้างรองเท้าเพื่อสุขภาพ Hopewear ซึ่งเป็นรองเท้า 

ที่ เหมาะส�าหรับผู ้สูงอายุ  ที่มีรูปเท ้าที่ผิดออกไป  

โครงการน้ีส่งมอบรองเท้า Hopewear ให้กับผู้สูงอายุ 

ที่มีรายได้น้อยกว่า 60 ราย นี่ เป็นเพียงตัวอย่างดีๆ  
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ตัวอย่างเดียว จากนับสิบๆโครงการที่ระดมทุนจาก  

เทใจ เทใจดอทคอม ถอืเป็น Crowdfunding ต้นแบบทเีดยีว  

ส่วนอีกแห่งคือ Ma.D Hub for Social Entrepreneurs  

ที่ตั้งอยู ่เอกมัยซอย 4 เป็นสถานท่ีให้เช่าพ้ืนท่ีท�างาน 

อาจจะเป็นเช่ารายวัน หรือเช่ารายเดือน โดยเจาะ 

กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ประกอบการสังคม โดยเฉพาะ 

กลุ่มบริษัทที่เริ่มต้นใหม่ ซึ่งต้องการพื้นที่ท�างาน ที่ม ี

ราคาถูก แต่ที่มากกว่านั้นคือที่นี่มักมีการจัดเสวนา 

เป็นการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการสังคม หรือผู้สนใจ

ทั่วไปอยู่บ่อยๆ นอกจากนี้ยังเน้นการสร้างบรรยากาศ

การทีเ่ปิดโอกาสให้ผูป้ระกอบการได้มโีอกาสแลกเปลีย่น

เรียนรู ้ ระดมความรู ้กันบ่อยๆ ซึ่งนับได้ว่าที่นี่ก็เน้น 

การใช้ปัญญาฝูงชนอีกรูปแแบบหนึ่ง เทใจดอทคอมและ 

Ma.D Hub for Social Entrepreneurs จึงนับเป็นองค์กร 

Crowdsourcing ทีน่่าจบัตามองของไทย และเชือ่ว่าองค์กร

ลักษณะนี้จะเกิดขึ้นอีกเป็นจ�านวนมากในประเทศไทย 

ซ่ึงจะท�าให้เกิดทางเลือกใหม่ๆ ในการแก้ปัญหาให้กับ

สังคมไทย



รายละเอียดประกอบการจัดส่งบทความวิจัยสถาบัน
สถานที่ส่งบทความ

กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำานักงานอธิการบดี อาคาร 2 ชั้น 2  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร  (043) -  203177 

หรือส่งไฟล์ต้นฉบับ พร้อมทั้งกรอกข้อมูลลงในแบบนำาส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ลงวารสารวิจัยสถาบัน 

มข.  แนบมากับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สมัครได้ที่ www.irj.kku.ac.th

สอบถามเพิ่มเติมที่ : รัชนี  รุ่งวงษ์  โทร.089-7131387, คุณสุณิษา แสงเหลา โทร. 084-6426702 

สามารถดาวน์โหลดแบบนำาส่งบทความได้ที่ http://irj.kku.ac.th (หมวดวารสารวิจัยสถาบัน มข.)

หากบทความของท่านผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) และได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารแล้ว                     

ผู้ส่งบทความจะได้รับเล่มวารสารที่บทความนั้นลงตีพิมพ์ จำานวน 2 เล่ม 

ประเภทของบทความที่รับพิจารณาลงตีพิมพ์

1.  บทความวิจัย ประกอบด้วย บทคัดย่อ บทนำา วัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีดำาเนินการวิจัย ผลการวิจัย            

สรุปและอภิปรายผล กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) และเอกสารอ้างอิง

2.  บทความวิชาการ ประกอบด้วย บทคัดย่อ บทนำา เนื้อหา บทสรุป และเอกสารอ้างอิง

การเตรียมบทความตีพิมพ์วาสารวิจัยสถาบัน มข

1. การจัดพิมพ์ในหน้ากระดาษขนาดเอ 4 หน้าเดียว 1 คอลัมน์ และใส่หมายเลขบรรทัดโดยให้เริ่มต้นใหม่ใน

แต่ละหน้า ความยาวของบทความไม่เกิน 15 หน้า 

2. ระยะขอบของหน้ากระดาษเว้นระยะ หน้า - หลัง 2 ซม. 

3. ตัวอักษรใช้ TH SarabanPSK 15 สำาหรับภาษาไทย และ Times New Roman 10 สำาหรับภาษาอังกฤษ 

4. ชื่อเรื่องภาษาไทย ให้พิมพ์ชิดขอบซ้ายของหน้ากระดาษด้วยอักษรตัวหนาขนาด 17 พอยต์ ชื่อเรื่องภาษา

อังกฤษให้พิมพ์ชิดขอบซ้ายของหน้ากระดาษด้วยอักษรตัวหนาขนาด 12 พอยต์

5. ชื่อผู้นิพนธ์ทุกคน และหน่วยงานที่สังกัด (ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) และอีเมล์ของผู้นิพนธ์ที่นำาส่ง

บทความ

6. บทคัดย่อภาษาไทย และบทคัดย่อภาษาอังกฤษ บรรทัดแรกจัดย่อหน้า และมีความยาวไม่เกิน 18 บรรทัด

7. คำาสำาคัญ เป็นคำาสำาคัญในบทความ ไม่เกิน 5 คำา

8. การเขียนคำาศัพท์ ใช้ศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน

9. กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) เป็นกิตติกรรมประกาศทุนสนับสนุนการวิจัย 

10. ภาพและตาราง  พิมพ์ชิดซ้ายหน้ากระดาษ สำาหรับตาราง ใช้คำาว่าตารางที่ ต่อด้วยหมายเลขตาราง ตามด้วย 

คำาอธิบายตาราง จัดวางอยู่ด้านบนเหนือตาราง ในกรณีที่เป็นการทบทวนวรรณกรรม หรือ บทความวิชาการ 

ให้บอกแหล่งที่มาของตาราง โดยพิมพ์บอกไว้ใต้ตาราง เช่น เดียวกันกับการอธิบายตัวย่อที่ใช้ในตาราง             

ส่วนภาพ ให้ใช้คำาว่าภาพที่ ต่อด้วยหมายเลขภาพ ตามด้วยคำาอธิบายภาพ จัดวางอยู่ด้านล่างใต้ภาพ



11. การอ้างอิงแทรกในเนื้อหาของบทความ ใช้แบบตัวเลข เช่น ญาณี และคณะ (9) ได้เสนอรูปแบบ....... หรือ 

ระบบในการจัดเก็บเอกสาร……………….(1-3, 7, 15) เป็นต้น

12. การเขียนเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ เอกสารอ้างอิงท้ายบทความต้องเป็นเอกสารที่มีการอ้างอิงในเนื้อหา 

ของบทความ โดยจัดพิมพ์ชิดขอบซ้ายของหน้ากระดาษเรียงลำาดับตามลำาดับหมายเลขเอกสารอ้างอิงที่ได้

อ้างอิงในเนื้อหาของบทความ  และใช้รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงเช่นเดียวกันกับ วารสารวิจัย มข.  

http://resjournal.kku.ac.th
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