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บทบรรณาธิการ 
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (Journal of Graduate Studies 

Bansomdejchaopraya Rajabhat University) ฉบับนี้ เป็นปีที่ 1 ฉบับที่ 2  (เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 
พ.ศ.2559) บัณฑิตวิทยาลัย จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ด้านการศึกษา และมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่อาจารย์ นักศึกษา สมาชิก และผู้สนใจ โดยทุกบทความได้ผ่านการ
พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง จากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องกลั่นกรองบทความ อย่างน้อยบทความ
ละ 2 ท่าน ก่อนการตีพิมพ์ เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานที่วารสารก าหนด 

กองบรรณาธิการ ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความทุกท่านที่ได้ให้ข้อเสนอแนะ
เชิงวิชาการแก่ผู้เขียนเป็นอย่างดียิ่ง และขอขอบคุณผู้เขียนซึ่งเป็นเจ้าของบทความทุกท่านที่ได้สร้างสรรค์ สกัด 
เรียบเรียงงานวิชาการ และผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ เผยแพร่ในวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ฉบับนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านในการส่งบทความวิชาการ
และบทความวิจัยที่มีคุณภาพอีกในโอกาสต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 
ผู้บริหารสถานศึกษาและ/หรือผู้บริหารการศึกษาเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาขององค์กรทั้งในด้านของการบริหาร

จัดการบุคลากรงบประมาณและอื่น ๆ ควรที่จะต้องมีความรู้ความสามารถในการบูรณาการความรู้จากงานวิจัยจากที่อื่น ๆ มี
วิจารณญาณในการคัดเลือกและปฏิบัติตามผลงานวิจัยที่อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องและสามารถค้นคว้างานวิจัยได้เอง
อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับองค์กรได้ รวมทั้งเข้าใจถึงการบริหารการศึกษากับบทบาทของ
การวิจัย งานการบริหารการศึกษากับการท างานวิจัย กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา ขอบข่ายของการวิจัย
เพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา บทบาทผู้บริหารในการวิจัยเพื่อการพัฒนาการบริหารการศึกษา และจุดอ่อนของผู้บริหาร
เกี่ยวกับการวิจัย 

 

ค าส าคัญ: ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา การพัฒนาองค์กร งานวิจัย การบริหารองค์กร การบริหารการศึกษา   
 บทบาทผู้บริหารในการวิจัย องค์กรประสิทธิภาพ 
 

Abstract 
 

School administrators and / or Educational administrator are influencing the development of the 
organization in terms of management human resource, budget, and so on. That one should be capable 
of integrating knowledge from many sources of researches to implement based on accurate research and 
the research itself properly effective. It should be applied to the organization including a better understanding 
of the educational administrator and the role of research. Administration, education and research. Research 
for the Development of Education Scope of Research for Development Administration. Executive roles in 
research, development, education administration. And the weakness of leaders on the research. 
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* ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชด าเนิน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 
** รองคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
*** ที่ปรึกษาโรงเรียนอนันตรักษก์ารบรบิาลหัวหิน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 



Journal of Graduate Studies Bansomdejchaopraya Rajabhat University 

 2  Vol.1 No.2 July-December 2016                                                  
 

 

 

                                                                    บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

บทน า 
การวิจัยเป็นการได้มาซึ่งองค์ความรู้ในสิ่งที่เราต้องการศึกษาอย่างถูกต้องตามหลักวิชา เป็นการแสวงหาความรู้ 

ที่เป็นระบบ นับเป็นกิจกรรมทางวิชาการที่มีความน่าเชื่อถือ เพราะกระบวนการวิจัยจะมีการด าเนินงานอย่างเป็นขั้นตอนและ 
เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งในปัจจุบันการวิจัยมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน จะเห็นได้จาก 
มีการน ากระบวนการวิจัยไปใช้กับการบริหารงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ มากขึ้น ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ สามารถน ามาใช้ในการแก้ปัญหา ก าหนดนโยบาย พัฒนานวัตกรรมและสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
จึงถือว่าการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของทุกศาสตร์ เป็นกระบวนการที่ได้มาซึ่งความรู้ที่มีคุณค่ายิ่ง แต่เดิมคนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่า
การวิจัยเป็นเรื่องของนักวิชาการและนักวิทยาศาสตร์ ในการใช้เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ คิดค้นสิ่งใหม่ ๆ แต่ในบริบทของ
การวิจัยในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไป เพราะการวิจัยถือเป็นกิจกรรมหรือกระบวนการทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์
ทุกแขนง และเมื่อน ากระบวนการวิจัยไปใช้กับงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ อย่างถูกต้อง ก็จะท าให้เกิดประโยชน์อย่างมาก ทั้งนี้ 
ผู้บริหารสถานศึกษาและหรือผู้บริหารการศึกษามีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการจัดการศึกษา และหากกิจกรรมใดของกา ร
บริหารการศึกษาไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุเป้าประสงค์ได้ ผู้ท าหน้าที่ในการบริหารการศึกษาในทุกระดับต้องแสดง
ความสามารถในการแก้ไขปัญหานั้นให้ลุลว่งไปด้วยด ีอีกทั้งเสนอแนวทางการแก้ไขท่ีถูกต้องให้ผู้ปฏิบัติอย่างทันท่วงที และการ
วิจัยถือเป็นหนึ่งในกระบวนการส าคัญที่จะช่วยแก้ไขปัญหา ปรับปรุง และพัฒนางานต่าง ๆ ได้ อย่างไรก็ดี ผู้บริหาร
สถานศึกษาจะต้องมีความรู้ความสามารถด้านการวิจัยหรอืมีภาวะผู้น าด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษาซึ่งจะส่งผล
ต่อการพัฒนาสถานศึกษาตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ซึ่งจะเสนอในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง
ถึงความส าคัญของผู้บริหารสถานศึกษาและภาวะความเป็นผู้น าในด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษาดังนี ้

 
การบริหารการศึกษากับบทบาทของการวิจัย  

การวิจัยเข้ามามีบทบาทอย่างมากมายในสังคมปัจจุบัน เพราะได้รับการยอมรับว่ากระบวนการ วิจัยท าให้ได้
ผลการวิจัยมีความน่าเช่ือถือ และสามารถน าผลการวิจัยมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมาเรียม นิลพันธุ์ 
(2557, น. 10) ได้กล่าวถึง บทบาทของการวิจัย ไว้ดังน้ี  

1. การวิจัยสร้างความรู้ เป็นเป้าหมายเบื้องต้นของการวิจัยที่มีผลผลิตเป็นความรู้ใหม่ อันจะเป็นประโยชน์เพื่อ
ประกอบเป็นฐานความรู้ หรือใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหา หรือการพัฒนา หรือเป็นบันไดไปสู่การสร้างนวัตกรรม 

2. การวิจัยสร้างคุณลักษณะของคน เช่น วิจารณญาณ การใช้เหตุผล นวัตกรรม ความซื่อสัตย์สุจริต รับฟังผู้อื่นและ
ปรับเปลี่ยนได้ การสื่อสารทางวิชาการตลอดจนจรรยาบรรณทางวิชาการ 

3. การวิจัยสร้างความสามารถจัดการความรู ้การวิจัยเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงความรู้ สามารถค้นคว้าเอกสารจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ แล้วน ามาจัดการกับความรู้ที่มีมาก สามารถปรับให้เหมาะสม ซึ่งต้องอาศัยกระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือ 
เพราะความน่าเช่ือถือของข้อมูลที่ได้จากการวิจัยขึ้นอยู่กับความถูกต้องตามวิธีวิทยาการวิจัยของวิธีและกระบวนการวิจัยที่
สร้างข้อมูล อีกท้ัง การปรับความรู้เพื่อน ามาใช้ต้องอยู่ภายในขอบเขตของความถูกต้องของการวิจัยด้วย 

4. การวิจัยเป็นเครื่องมือในการสร้างพลัง (Empowerment) ผู้ที่รู้จักตนเอง และสามารถจัดการกับตนเองและ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้อง ย่อมมีพลังสามารถยืนหยัดด้วยตนเองได้อย่างเป็นอิสระ การวิจัยเป็นกระบวนการที่ผู้วิจัยต้องคิด 
กระท า และสื่อสารอย่างเป็นระบบโดยใช้ปัญญาเป็นฐาน เป็นการสร้างคุณลักษณะความเป็นนักวิชาการ 
 จากบทบาทของการวิจัยดังกล่าว จะเห็นว่า การวิจัยมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาองค์กรในทุก  ๆ ด้าน ซึ่งหาก
ผู้บริหารสถานศึกษาและ/หรือผู้บริหารการศึกษา สามารถน ากระบวนการวิจัยไปใช้กับงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
ก็จะท าให้เกิดประโยชน์และคุณค่ายิ่ง อย่างไรก็ดี ปัญหาที่เกิดขึ้นในหน่วยงานทางการศึกษาหรือสถาบันการศึกษาที่เป็น
หน่วยงานในการจัดการศึกษามีอยู่จ านวนมากหลากหลายปัญหา ดังนั้น การแก้ปัญหาของผู้รับผิดชอบทางการศึกษาหรือผู้น า
ทางการศึกษาอาจจะปฏิบัติได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งจากวิธีการวิจัยหรือไม่ใช่ก็ได้เป็นไปตามเหตุผลทางวิชาการและการ
ปฏิบัติงานการวิจัยนั้น ๆ  
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งานการบริหารการศึกษากับการท างานวิจัย 
 งานการบริหารการศึกษา คือ การบริหารจัดการในงานการศึกษาให้ประสบความส าเร็จโดยอาศัยผู้อื่น ซึ่งโดย
สถานการณ์ตามธรรมชาติแล้วพบว่า งานการบริหารการศึกษานั้นมีปัญหา (Problem) อยู่เป็นจ านวนมากที่ต้องรอคอยการ
ตอบปัญหาที่มีความน่าเชื่อถือได้ พร้อมน าไปสู่การปฏิบัติก่อให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ดี งานการบริหาร
การศึกษากับการท างานวิจัยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังต่อไปนี้ (สันติ บุญภิรมย์. 2557, น. 124)  

1. ปัญหาการศึกษา (Educational Problems)ปัญหาการศึกษาท่ีปรากฏอยู่ท่ัวไปในทางการวิจัย เรียกว่า “ปัญหา
ทั่วไป” ซึ่งต้องเป็นปัญหาในเชิงสาธารณะเป็นปัญหาที่มีมาจากแหล่งอ้างอิง อาจมาจากรายงานการประชุม รายงานประจ าปี 
การประชุมสัมมนาทางการศึกษาและจากแหล่งอ่ืน ๆ 

2. การใช้ทฤษฎี (Uses of theory) หรือการทดสอบทฤษฎี (Testing Theory) เป็นการน าทฤษฎีทางการบริหารที่
มีอยู่เป็นจ านวนมากในต าราทางการบริหารโดยผู้บริหารการศึกษาน ามาใช้ในการตอบปัญหาที่ก าลังเกิดขึ้นให้ได้ค าตอบเป็นที่
น่าเชื่อถือได้ พร้อมท้ังน าไปสู่การแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ทุกคนมีความพึงพอใจในระดับสูง  

3. การวิจัยทางการบริหารการศึกษา กล่าวคือ เมื่อพบว่ามีปัญหาทางการศึกษาที่เป็นปัญหาทั่วไปแล้ว ผู้วิจัย
ทางการบริหารการศึกษาจะน าทฤษฎีทางการบริหารมาใช้เพื่อทดสอบกับปัญหาทั่วไปที่ก าลังเกิดขึ้นอยู่ว่า ทฤษฎีนี้ที่ผู้วิจัย
คาดเดาไว้สามารถตอบปัญหาได้หรือไม่ อย่างไร เมื่อผู้วิจัยมีความเช่ือมั่นแล้วจึงไปก าหนดเป็นปัญหาการวิจัย เมื่อทฤษฎี
ทางการบริหารใช้เป็นประเด็นหลกัในการก าหนดปัญหาการวิจัยเสรจ็แล้ว ส าหรับในข้ันตอนต่อไปเป็นการก าหนดวัตถุประสงค์
ของการวิจัย และจัดให้มีการด าเนินงานการท างานวิจัยให้เป็นไปตามล าดับทุกขั้นตอนของการท างานวิจัยอย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ต่อไป 
 
กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา 

 กระบวนการวิจัยสามารถน ามาใช้เป็นกระบวนการวิจัยทางการบริหารการศึกษาที่มีหลากหลายรูปแบบเพื่อให้เกิด
ความถูกต้อง ผลการวิจัยมีความน่าเช่ือถือ และเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง ผู้วิจัยจะต้องมีระบบและระเบียบของการวิจัยที่
ถูกต้องตามกระบวนการวิจัย ดังที่ฮัสซีย์ และฮัสซีย์ (Hussey & Hussey, 1997, p.9) ได้เสนอคุณลักษณะของการวิจัยที่ดีว่า
ขึ้นอยู่กับการใช้วิธีการวิจัยที่เป็นระบบและมีระเบียบ วิธีการวิจัยชัดเจนเหมาะสม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักการและ
ทฤษฎีโดยตลอด รวมทั้งมีการศึกษาและประยุกต์ระบบและระเบียบวิธีการวิจัยอย่างระเอียด ระมัดระวัง และถูกต้องชัดเจน 
คุณลักษณะของการวิจัยดังกล่าว มิได้หมายความว่าจะเป็นกระบวนการที่ท าให้การค้นพบความรู้และสิ่งใหม่ ๆ เป็นสิ่งที่เป็นไป
ไม่ได้ เพราะการวิจัยที่มีระเบียบวิธีการวิจัยที่ถูกต้องชัดเจนจะเป็นสิ่งที่ท าให้งานวิจัยมีความคล่องตัว และสามารถค้นพบ
ความรู้และสิ่งใหม่ ๆ ได้ ดังนั้นงานวิจัยท่ีดีจึงควรเป็นงานวิจัยที่มีระบบและวิธีการวิจัยที่เป็นระบบและขั้นตอนชัดเจนถูกต้อง
ตามหลักและกระบวนการวิจัย ซึ่งลักษณะของงานวิจัยมีทั้งงานวิจัยที่ดีจะต้องมีการรวบรวมและวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องดี เป็นงานวิจัยที่มีการศึกษาขั้นต้น มีโครงสร้างวิจัยที่เป็นระบบ มีการวิเคราะห์ดี มีการบูรณาการทฤษฎีมาใช้ใน
งานวิจัย มีกรอบแนวคิดการวิจัยดี มีการบูรณาการระหว่างระเบียบวิธีการวิจัยเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการ
วิเคราะห์และการสรุปเป็นต้น 

ทั้งนี้ คุณสมบัติของนักวิจัยก็ถือว่าเป็นส่วนประกอบท่ีส าคัญในการสร้างความน่าเชื่อถือว่าผลงานวิจัยมคีุณภาพเป็นที่
ยอมรับ ซึ่งอีสเตอร์บาย-สมิธ ธอร์ปี และโลวี (Easterby-Smith, Thorpe & Lowe, 1991, p.17) ได้เสนอคุณลักษณะของ
นักวิจัยที่มีความสามารถ (Competent researchers) ต้องประกอบด้วย ความรู้ ทักษะ และคุณสมบัติส่วนตัว คือ                 
ด้านความรู้ ประกอบด้วย รอบรู้เกี่ยวกับโลก รอบรู้เกี่ยวกับวิธีการรวบรวมข้อมูล รอบรู้ เกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิจัยอย่าง
หลากหลาย มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่ท าวิจัยอย่างดี มีความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาวิชาและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ในเครือข่าย
และแนวทางติดต่อของสาขาวิชาที่ศึกษาวิจัยและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ด้านทักษะ ประกอบด้วย มีความสามารถในการ
วางแผน จัดระบบ และบริหารเวลา มีความสามารถในการค้นหาเอกสารในห้องสมุดและระหว่างข้อมูลอื่น ๆ มีความสามารถท่ี
จะได้รับการสนับสนุนและร่วมมือจากผู้อื่น มีความสามารถในการเขียนรายงาน มีความสามารถพูดป้องกันและโต้แย้ง
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ความคิดเห็น มีความสามารถในการเรียนรู้จากประสบการณ์ และด้านคุณสมบัติส่วนตัว ประกอบด้วย รู้จุดแข็ง จุดอ่อน และ
คุณค่าของตนมีความคิดชัดเจน มีความรู้สึกไวต่อเหตุการณ์และอารมณ์ มีอารมณ์รื่นเริง ยืดหยุ่น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
ทั้งนี้ คุณลักษณะของนักวิจัยที่มีความสามารถนี้ คุณลักษณะด้านความรู้นั้นสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยการอ่านและการสนทนา 
หรือการเรียนหลักสูตร วิชาต่างๆ ส่วนคุณลักษณะด้านทักษะนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยการฝึกปฏิบัติทั้งในสภาพจ าลองมาหรือ
ในสภาพแวดล้อมที่เป็นจริง และคุณลักษณะด้านส่วนตัวนั้นแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่จัดท าได้ล าบากก็ตาม แต่ก็อาจเกิดขึ้นได้ จาก
ประสบการณ์ชีวิตหรือประสบการณ์การศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของมาเรียม นิลพันธุ์ (2557, น.11) ที่ได้กล่าวถึง
คุณสมบัติที่พึงประสงค์ส าหรับนักวิจัย ว่าจะต้องเป็นผู้ชอบสงสัย ไม่เช่ือง่าย เป็นผู้มีวิจารณญาณ สามารถเลือกเช่ือได้อย่าง
ถูกต้อง เป็นผู้มีใจกว้าง สามารถรับฟังข้อมูลและเหตุผลใหม่ ยอมเปลี่ยนความคิด ความเช่ือได้ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต ทั้งใน
การสังเกต การบันทึก การบอกเล่า สื่อสาร และการคิด และเป็นผู้มีความสุขจากการได้ค้นพบ  
 
ขอบข่ายของการวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา 

 ผู้ปฏิบัติงานเพื่อการบริหารการศึกษา อาทิ ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา ได้แก่ ผู้อ านวยการ
โรงเรียน/สถานศึกษา รองผู้อ านวยการโรงเรียน/สถานศึกษา ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา อธิการบดี รวมทั้งผู้บริหารการศึกษาระดับสูงของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
ผู้บริหารเหล่านี้ท าหน้าที่บริหารจัดการในแต่ละสถาบันการศึกษาระดับต่าง ๆ นับตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา 
ซึ่งในการบริหารผู้บริหารย่อมปฏิบัติภารกิจทางการบริหารตามกระบวนการบริหารที่เหมาะสม  (วีระยุทธ ชาตะกาญจน์, 
2557, น. 9) ซึ่งภารกิจในการบริหารของสถานศึกษามีงานส าคัญอยู่ 4 ประเภท คือ งานบริหารวิชาการ งานบริหารบุคคล 
งานบริหารงบประมาณ และงานบริหารทั่วไป และในการบริหารการศึกษายุคใหม่มุ่งเน้นการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน ดังนั้น ผู้บริหารโรงเรียนจึงจ าเป็นที่จะต้องศึกษาและท าความเข้าใจในความต้องการของชุมชนเป็นอย่างดี 
เพื่อท่ีจะสามารถน าข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนมาใช้เป็นประโยชน์เพื่อการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการศึกษาให้สอดคล้อง
ต่อความต้องการของชุมชน วิธีการหนึ่งที่จะท าให้ได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนอย่างละเอียดถูกต้อง ก็คือ การวิจัยอย่างเป็นระบบ 
ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีความสามารถในการใช้งานวิจัยเพื่อการบริหาร
การศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและขอบเขตการวิจัยเพื่อการบริหารการศึกษา 
ประเภทกระบวนการวิจัยทางการบริหารการศึกษา การสังเคราะห์วรรณกรรมเพื่อการวิจัย การวิเคราะห์และแปรผลข้อมูล
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การวิจัยสถานศึกษา การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การประเมินโครงการ รายละเอียด
และเนื้อหาของการวิจัย เพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา เป็นต้น ในการบริหารการศึกษา ฮอย และมิสเกล 
(Hoy & Miskel, 2008) ได้สรุปลักษณะงานบริหารการศึกษากับทฤษฎีหรือหลักการบริหารที่ใช้ท าให้เกิดแนวทางการวิจัยการ
บริหารการศึกษา ประกอบด้วย งานวิจัยเกี่ยวกับโรงเรียน งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ และการสอนงานวิจัยเกี่ยวกับ
โครงสร้างของโรงเรียน งานวิจัยเกี่ยวกับแรงจูงใจ งานวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมและบรรยากาศของโรงเรียน งานวิจัยเกี่ยวกับ
อ านาจและการเมืองในโรงเรียน งานวิจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียน งานวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิผลความ
รับผิดชอบ และการพัฒนาปรับปรุงของโรงเรียน งานวิจัยเกี่ยวกับการตัดสินใจในโรงเรียน งานวิจัยเกี่ยวกับการเสริมพลัง
อ านาจครู งานวิจัยเกี่ยวกับการสื่อสาร งานวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้น า ซึ่งในงานวิจัยดังกล่าวจะมีขอบข่ายของการวิจัยและการใช้
ทฤษฎี/ตัวแบบในการวิจัยที่แตกต่างกันไป เช่น ขอบข่ายด้านภาวะผู้น า ทฤษฎีหรือหลักการบริหารที่ใช้ในการวิจัย จะประกอบด้วย 
ทฤษฎีคุณลักษณะและทักษะผู้น า ทฤษฎีพฤติกรรมผู้น า ทฤษฎีผู้น าตามสถานการณ์ ทฤษฎีภาวะผู้น าเพื่อการเปลี่ยนแปลง 
เป็นต้น 
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บทบาทผู้บริหารในการวิจัยเพื่อการพัฒนาการบริหารการศึกษา 
 นักบริหารการศึกษาหรือผู้บริหารการศึกษา จะต้องค านึงถึงอยู่เสมอว่าการบริหารและการตัดสินใจจะต้องตั้งอยู่

บนพื้นฐานของหลักฐานข้อเท็จจริงที่สามารถยืนยันและสนับสนุนการตัดสินใจของตน ซึ่งจะต้องอาศัยข้อมูลสารสนเทศและ
การวิจัยสนับสนุน และในการวิจัยควรวิจัยในสิ่งที่เป็นปัญหาทางการศึกษาหรือปัญหาขององค์การหรื อสถานศึกษาที่
รับผิดชอบ เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นข้อเท็จจริงมาสนับสนุนการบริหารและการตัดสินใจ รวมถึงการวิจัยที่เกี่ยวกับ
ชุมชนที่เกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อการบริหารการศึกษาของตน เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ และสิ่งที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการบริหารคือ นโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะนโยบายการศึกษาและนโยบาย
ด้านอื่น ๆ ผู้บริหารจึงควรเป็นต้นแบบในการน ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการบริหาร กระตุ้นและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
อบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการท าการวิจัยเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ มีการใช้
กระบวนการวิจัยและผลงานวิจัยมาสนับสนุนการบริหารจนบรรลุผลส าเร็จและเป็นที่ยอมรับ เป็นแบบอย่างในการพัฒนา
ตนเองด้านการวิจัยเพื่อน าผลการวิจัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมทั้งในระดับสังคมโลก สังคมระดับประเทศ ระดับท้องถิ่นและชุมชนที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
ซึ่งในการพัฒนางานวิจัยในองค์การนั้นผู้บริหารจะต้องบริหารให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปและตัดสินใจโดยใช้
ข้อมูลที่มีความน่าเช่ือถือ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้องตามหลักการวิจัย เพื่อให้สามารถน าข้อมูลมาใช้ในการตัดสิน
ปัญหาและตัดสินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในกระบวนการวิจัยสิ่งที่ผู้บริหารจะต้องค านึงถึงการน าผลการวิจัยมาใช้คือ 
ผู้บริหารจึงจ าเป็นที่จะต้องอาศัยการวิเคราะห์และพิจารณาข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการแก้ปัญหาและการ
ตัดสินใจ 
 
จุดอ่อนของผู้บริหารเกี่ยวกับการวิจัย 

 การบริหารงานด้านการศึกษาในแต่ระดับล้วนมีความแตกต่างกันตามบริบทของสถานศึกษา แต่ถ้าจะกล่าวถึงการ  
ที่ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารการศึกษามีทักษะเกี่ยวกับกระบวนการวิจัย โดยมุ่งเน้นที่จะน าผลการวิจัยไปใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานในองค์การที่ตนบริหารอยู่นั้น จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ซึ่งวีระยุทธ ชาตะกาญจน์ 
(2557, น. 30) ได้ให้ความคิดเห็นไว้ว่า ในการบริหารองค์กรการศึกษาในทุกระดับของไทยในปัจจุบัน มีจุดอ่อนในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัย สามารถกล่าวเป็นประเด็นได้ดังนี้ 

1. ความเชื่อของผู้บริหาร ว่าการวิจัยและงานวิจัยเป็นงานยาก ทั้งการจัดท าเองและการศึกษาตัวงานวิจัย ด้านการ
วิจัยมักเห็นว่าการวิจัยมีกระบวนการยุ่งยากและใช้เวลามาก ทั้งยังเป็นงานที่ต้องอาศัยระเบียบวิธีการทางสถิติที่ยุ่งยากสับสน
จึงไม่สนใจที่จะท าวิจัย รวมถึงการอ่านรายงานการวิจัยมีทั้งตารางสถิติและผลการตีความข้อมูลที่ยากต่อการท าความเข้าใจยิ่ง
ท าให้ไม่ให้ความสนใจท าหรืออ่านงานวิจัยซึ่งจริงๆแล้วเป็นสิ่งท่ีส าคัญ ซึ่งอาจจะเริ่มจากการอ่านวิจัยเรื่องต่าง ๆ ขององค์การ
หรือสถานศึกษา หรือน างานวิจัยมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายสถานศึกษาในการให้ครูท าวิจัยช้ันเรียน โดยเริ่มจากการ
สังเกตและบันทึกเหตุการณ์ พฤติกรรม ปัญหาต่าง ๆ ตัวนักเรียน กิจกรรมการสอน เป็นต้น ซึ่งจะท าให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่
เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาเพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาและแก้ปัญหาของสถานศึกษาต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ขาดผู้รู้และผู้ที่มีความสามารถในการท าวิจัย ซึ่งองค์กรการศึกษาทุกระดับมักจะสนใจปฏิบัติภารกิจหลักของ
องค์กรที่เป็นงานประจ า ถ้าเป็นสถานศึกษาด้วยแล้วภารกิจหลักของครูคือการสอนและกิจกรรมต่างๆของหลักสูตร และ
แผนงานต่าง ๆ ตามนโยบายที่ได้ก าหนดไว้ในแต่ละปีการศึกษา ท าให้เกิดผลกระทบต่อเวลาที่จะน าไปใช้ในการด าเนินการวิจัย
ท าให้ขาดทักษะและประสบการณ์ในการวิจัยส่งผลถึงท าให้ขาดผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการวิจัยที่จะมาเป็นทีมงานหรือ
ผู้ช่วยผู้บริหารในการท าวิจัย  
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3. ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับขาดการพัฒนาความคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการต้ัง
ค าถาม ซึ่งเป็นผลมาจากระบบเลี้ยงดู การท างาน การด าเนินชีวิต เริ่มตั้งแต่ครอบครัว สังคมและระบบการศึกษา ที่ไม่ได้สร้าง
บรรยากาศในการกระตุ้นให้เกิดทักษะการคิดด้านต่าง ๆ จึงส่งผลให้การบริหารงานของผู้บริหารและบุคลากรขาดทักษะในการ
ตั้งค าถาม กระบวนการค้นหาค าตอบ ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุและผลที่จ าเป็นส าหรับการบริหารให้บรรลุ
ตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 จุดอ่อนของผู้บริหารเกี่ยวกับการวิจัยดังกล่าวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีแนวทางในการส่งเสริมการท างานวิจัยของ
ผู้บริหารเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้บริหารเกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งการพัฒนาองค์การหรือสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพได้นั้น ภาครัฐจะต้องกระตุ้นและสนับสนุนการจัดการศึกษา จัดอบรมผู้บริหาร ครูผู้สอน ตลอดจนบุคลากร
ทางการศึกษาในทุกระดับอย่างแท้จริงเพื่อให้เกิดทักษะ ความรู้ความสามารถในการท าการวิจัยเพื่อน ามาใช้ในการพัฒนา
การศึกษาได้อย่างแท้จริง ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาจะตอ้งค านึงถึงการบริหารและการจัดการเรียนการสอนแนวใหม่ 
มีความเป็นผู้บริหารและครูมืออาชีพ ปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาและรวดเร็ว ทั้งในระดับ
สังคมโลก ระดับประเทศ ระดับชุมชนท้องถิ่น ซึ่งในสภาวการณ์ปัจจุบันจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการด าเนินการวิจัยให้ได้มาซึ่ง
ข้อมูลที่จะต้องน ามาใช้ในการปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยจะต้องพัฒนาตนเองโดย
การศึกษาและมีส่วนร่วมในการกระบวนการวิจัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาจะต้องมีเจตคติที่ดีต่อกระบวนการวิจัยเพื่อน าข้อมูลมาใช้พัฒนาการจัดการศึกษาให้ทัน
เหตุการณ์และสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป สนใจที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีความสามารถในเชิงการวิจัย 
เพื่อให้สามารถน าข้อมูลมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อการจัดการศึกษา และสิ่งส าคัญ จะต้องเข้าใจและ
ยอมรับว่างานวิจัยแต่ละเรื่องไมส่ามารถจะตอบปัญหาที่เราต้องการหาค าตอบไดทุ้กเรื่อง จึงจ าเป็นท่ีจะต้องอาศัยการวิเคราะห์
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย และข้อมูลที่น ามาพิจารณาจะต้องเป็นที่ยอมรับและมีความน่าเช่ือถือซึ่งในการใช้
ผลงานวิจัยเพื่อการบริหารการศึกษา ผู้บริหารควรจะต้องอ่านงานวิจัยด้วยความระมัดระวัง ไม่ด่วนสรุปและน าไปใช้ก่อนที่จะ
น างานวิจัยไปใช้ผู้บริหารควรที่จะศึกษางานวิจัยนั้นให้เข้าใจก่อนว่างานวิจัยนั้นมีจุดอ่อนอะไรบ้าง เช่น ขอบเขตการวิจัย
กว้างขวางเพียงใด การเลือกกลุ่มตัวอย่างจัดท าอย่างไร กระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลและข้อสรุปผลการวิจัยได้มาอย่างไ ร 
จุดอ่อนต่าง ๆ เหล่านี้ซึ่งหากรีบสรุปผลการวิจัยและน าไปใช้อาจจะก่อให้เกิดปัญหาตามมาได้ และการน าผลการวิจัยไปใช้ 
ผู้บริหารควรมีความรู้เชิงสถิติ เพื่อให้ทราบว่าการน าสถิติมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลถูกต้องหรือไม่ การตั้งสมมติฐานถูกต้องหรือไม่ 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัยถูกต้องหรือไม่ เพราะการน าผลการวิจัยที่มีการด าเนินการไม่ถูกต้องมาใช้ย่อมท าให้
การบริหารและการตัดสินใจมีความเสี่ยงต่อความไม่ถูกต้องด้วย ทั้งนี้การได้มาซึ่งข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลที่ปรากฏนั้นเป็น
ข้อมูลดิบ ซึ่งผู้บริหารจะต้องตรวจสอบการได้มาซึ่งข้อมูลก่อนว่า ผู้ให้ข้อมูลเป็นใครเกี่ยวข้องกับข้อมูลมากน้อยเพียงใด เป็นผู้ที่มี
ประโยชน์เกี่ยวข้องหรือขัดแย้งกับข้อมูลนั้นอย่างไรหรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อให้ข้อมูลที่ได้มานั้นสามารถน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้จริง 

จะเห็นได้ว่า การวิจัยเพื่อการบริหารการศึกษาเป็นกระบวนการที่ส าคัญในการแสวงหาความรู้ ความจริงเกี่ยวกับ
เนื้อหาสาระทางการบริหารการศึกษา โดยอาศัยวิธีการที่มีระบบ แบบแผน ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่เป็นแนวคิด 
หลักการ กฎ ทฤษฎี หรือวิธีการต่าง ๆ เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของสถานศึกษาหรือหน่วยงานทาง
การศึกษา ให้สามารถด าเนินภารกิจได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาสามารถท า
การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา โดยใช้ระดับการศึกษา ภารกิจทางการบริหาร และกระบวนการวิจัย เป็นกรอบ
แนวคิดส าหรับการเลือกประเด็นปัญหาวิจัยได้ ส่วนกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษานั้นก็มีรูปแบบและ
กระบวนการเหมือนกับการวิจัยทั่วไป แต่มีจุดเน้นที่แตกต่างกันคือ การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษามีเป้าหมายเพื่อ
การน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาระบบบริหารจัดการ ดังนั้น การท าวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษาจึงถือได้ว่า เป็นภารกิจที่
ส าคัญของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาในการพัฒนาวิชาชีพในศาสตร์ของตนเองและจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี
ภาวะผู้น าด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา กล่าวคือ มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนวิจัย สามารถท าความเข้าใจ
ในภาพรวมของลักษณะการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการบริหารที่จะต้องอาศัยวิธีการวิจัยที่หลากหลาย ซึ่งผู้บริหาร
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สถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาที่จะต้องเป็นผู้วิจัยจะต้องรู้จักประยุกต์และเลือกใช้วิธีวิทยาการวิจัยต่าง ๆ ให้มีความสอดคล้อง 
เหมาะสมกับประเด็นปัญหาและวัตถุประสงค์ของการวิจัยนั้น ๆ เช่น วิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) การวิจัย
คุณภาพ (Qualitative Research) การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) การวิจัยเชิงนโยบาย (Policy Research) 
การวิจัยเชิงอนาคต (Future Research) การวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R&D) การประเมินโครงการ 
(Project  Evaluation) และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม(Participatory Action Research : PAR) เป็นต้น 
 
บทสรุป 

 ความรู้และเข้าใจถึงกระบวนการวิจัยอย่างถูกวิธี และการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้มีความรู้ความเข้าใจ
ในการประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยรวมถึงสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อใช้ประโยชน์ภายในองค์กรทางการศึกษาเป็นเรื่องส าคัญ
อย่างยิ่งของผู้บริหารองค์กรยุคใหม่เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความทันสมัยในยุคของโลกไร้สายแบบ
ปัจจุบัน เพราะงานวิจัยเป็นหนึ่งในกระบวนทางวิทยาศาสตร์ที่มีการด าเนินงานอย่างเป็นขั้นตอน สามารถเช่ือถือได้และมีการ
วิจัยอยูม่ากมายทั่วโลก ซึ่งสามารถน าใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่หากมมีความเข้าใจในการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติหรืออ้างอิง
ผู้บริหารยุคใหม่จึงควรเข้าใจถึงความส าคัญและบทบาทของงานวิจัย การบริหารการศึกษากับบทบาทของการวิจัยงานการ
บริหารการศึกษากับการท างานวิจัยกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษาขอบข่ายของการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
บริหารการศึกษาบทบาทผู้บริหารในการวิจัยเพื่อการพัฒนาการบริหารการศึกษา และจุดอ่อนของผู้บริหารเกี่ยวกับการวิจัย 
อันเป็นองค์ประกอบช่วยให้ผู้บริหารสถานศึกษาและ/หรือผู้บริหารการศึกษายุคใหม่มีความเป็นผู้น าในด้านของข้อมูลที่มีความ
น่าเชื่อถือ รวมถึงสนับสนุนการใช้งานวิจัยและพัฒนางานวิจัยในหัวข้อที่สนใจทั้งกับตนเองและบุคลากรในสังกัด และสามารถ
ใช้ในการพัฒนาองค์กรตนเองและผู้อื่นอย่างมีหลักการอ้างอิงได้ โดยอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง ความชัดเจนของข้อมูล 
กระบวนการวิจัย และวิธีการประยุกต์ใช้ ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์แก่องค์กรตนเองแล้ว ยังน าประโยชน์ให้แก่ผู้สนใจอื่น ๆ
อีกด้วย 
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การประเมินผลการอ่านบทร้อยกรองด้วยวิธีการประเมินตามสภาพจริง 
Evaluation of reading the verse with the authentic assessment 

 

ภูริชชญา ภูแช่มโชติ* และนันทวฒัน์  ภัทรกรนันท์** 
 

บทคัดย่อ 
 

 จากประสบการณ์การเรียนรู้ในวิชาภาษาไทยท่ีผ่านมาของผู้เขียนพบว่าผู้เรียนส่วนมากประสบปัญหาในการอ่านบท
ร้อยกรองซึ่งเกิดจากการอ่านไม่ถูกต้องตามอักขรวิธี กล่าวคือผู้เรียนอ่านไม่ถูกต้องตามวรรคตอน หรือแม้แต่การอ่านค าควบกล้ า 
ที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้นผู้เขียนจึงสนใจศึกษาการประเมินผลการอ่านบทร้อยกรองเพื่อให้ผู้เรียนสามารถอ่านบทร้อยกรองที่ถูกต้อง
ตามหลักการอ่าน จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อน าเสนอการประเมินผลการอ่านบทร้อยกรองโดยใช้วิธีการประเมินตามสภาพจริง 
โดยผู้สอนจะใช้วิธีการประเมินตามสภาพจริงเนื่องจากการประเมินตามสภาพจริงเป็นวิธีการประเมินเพื่อตรวจสอบคุณภาพ
การอ่านบทร้อยกรองของผู้เรียนและมีประสิทธิภาพโดยสามารถใช้เทคนิคการประเมินที่หลากหลาย ในที่นี้ผู้เขียนเลือกใช้
วิธีการประเมินที่เหมาะสมและสอดคล้องในการน ามาใช้ในการประเมินผลการอ่านบทร้อยกรองสองวิธี วิธีแรกคือการสาธิต   
ซึ่งการสาธิตในที่นี้คือ ผู้สอนอ่านบทร้อยกรอง โคลงโลกนิติ โดยผู้เรียนจะเรียนรู้การอ่านอย่างถูกต้องของผู้สอนและปฏิบัติ
ตาม และวิธีท่ีสองคือการสังเกตซึ่งการสังเกตจะใช้เครื่องมือแบบประเมินทักษะการอ่านบทร้อยกรองแบบมาตรประเมินค่าที่มี
การก าหนดเกณฑ์การประเมินไว้อย่างชัดเจน ดังนั้นในการใช้วิธีการสาธิตและวิธีการสังเกตถือเป็นวิธีการประเมินตามสภาพ
จริงที่มปีระสิทธิภาพเพื่อประเมินการอ่านบทร้อยกรองของผู้เรียนให้มีความถูกต้องในการอ่านต่อไป 
 

ค าส าคัญ: การประเมินผล การอ่านบทร้อยกรอง การประเมินตามสภาพจริง 
 

Abstract 
 

 Learning from the experience of Thai language in the past, the authors found that most students 
have trouble reading the verse, which is due to be read by orthography. That is to say, students read 
incorrect punctuation. Or even reading diphthongs wrong. The author is interested in the evaluation of 
the students read a verse to verse can be read by the reader. The present article is intended to present 
an evaluation of reading verse by means of authentic assessment. The instructor will use authentic 
assessment because authentic assessment is to determine how to assess the quality of the students read 
a verse and performance by using a variety of assessment techniques. In this author's choice of 
assessment methods are appropriate and consistent implementation of the assessment, read the verse in 
two ways. The first method is demonstrated in the demo, which is taught to read verse by verse, the 
forensics, the students will learn to read properly and follow its teachings. And the second way is to 
observe the observation skills assessment tool is used to read a verse Gauges are clearly defined 
evaluation criteria. Therefore, by means of demonstration and observation is how authentic assessment 
to evaluate the performance of the students read the poem to be read next. 
 

Keywords: Evaluation, Read a verse, Authentic assessment 
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บทน า 
จากประสบการณ์การเรียนรู้ในวิชาภาษาไทยที่ผ่านมาของผู้เขียนพบว่าผู้เรียนส่วนมากมีปัญหาในการอ่านบทร้อยกรอง

โดยเกิดจากอ่านไม่ถูกต้องตามอักขรวิธีกล่าวคือผู้เรียนอ่านไม่ถูกต้องตามวรรคตอน หรือแม้แต่การอ่านค าควบกล้ าไม่ถูกต้อง 
ดังนั้นผู้เขียนจึงสนใจศึกษาการประเมินผลการอ่านบทร้อยกรองเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถอ่านบทร้อยกรองที่ถูกต้องตามหลักการ
อ่านโดยผู้สอนจะใช้วิธีการประเมินตามสภาพจริง เพราะการประเมินตามสภาพจริงเป็นวิธีการประเมินเพื่อตรวจสอบคุณภาพ
การอ่านบทร้อยกรองของผู้เรียน เพราะเห็นว่าการประเมินตามสภาพจริงสามารถประเมินผลการอ่านบทร้อยกรองได้อย่าง
ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพโดยสามารถใช้เทคนิคการประเมินที่หลากหลาย ในที่นี้ผู้ เขียนเลือกใช้วิธีการประเมินที่คิดว่า
เหมาะสมและสอดคล้องในการน ามาใช้ในการประเมินผลการอ่านบทร้อยกรองสองวิธี วิธีแรก คือ การสาธิต ซึ่งการสาธิตเป็น
วิธีที่ผู้สอนจะปฏิบัติให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วจึงให้ผู้เรียนปฏิบัติตาม และวิธีท่ีสอง คือ การสังเกต ซึ่งเป็นวิธีการประเมินหลังจาก
ที่ผู้สอนได้สาธิตและให้ผู้เรียนปฏิบัติตามผู้สอน จากน้ันผู้สอนจะประเมินโดยการสังเกตการอ่านบทร้อยกรองของผู้เรียนโดยใช้
เครื่องมือแบบประเมินทักษะการอ่านบทร้อยกรอง แบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) ดังนั้นการประเมินทักษะการอ่าน
บทร้อยกรองโดยใช้การประเมินตามสภาพจริง จึงเป็นวิธีท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการประเมินผล 
 

ความหมายของการประเมินผล 
  พเยาว์ เนตรประชา อ้างถึงใน ชวาล แพรัตกุล  (2516, น. 140) กล่าวว่า การประเมินผล หมายถึง กระบวนการที่
ครูน าทุก ๆ รายการที่ทราบจากการวัดไปใช้โดยครูน าผลต่าง ๆ จากการวัดผลเหล่านั้นมารวมมาช่ัง มาผสมเพื่อน าไปใช้ในการ
วินิจฉัย ตีราคาคุณค่าและช้ีขาดลงเป็นผลสรุปว่า เด็กคนนั้นมีคุณภาพสูงหรือต่ า ควรให้เป็นประเภทสอบได้หรือสอบตก  
เป็นต้น ซึ่งการประเมินผลที่ดีต้องตั้งอยู่บนรากฐานของการวัดที่ดี  

พเยาว์ เนตรประชา (ม.ป.ป., ออนไลน์) กล่าวว่า การประเมินผล หมายถึง กระบวนการตัดสินคุณค่าของสิ่งของหรือ
การกระท าใด ๆ โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน   

ล้วน  สายยศ (2527, น. 2) กล่าวว่า การประเมินผล หมายถึง กระบวนการพิจารณาตัดสินที่เป็นระบบ ครอบคลุม
ถึงจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้  

อีเบล และฟริสบาย (Ebel & Frisbie, 1986, p. 13) กล่าวว่า การประเมินผล หมายถึงการตัดสินเกี่ยวกับคุณภาพ
หรือคุณค่าของสิ่งต่าง ๆ ซึ่งบางครั้งอาจพิจารณาจากผลที่ได้จากการวัดเท่านั้นแต่ส่วนมากจะตัดสินคุณค่าของสิ่งต่าง ๆ โดย
พิจารณาจากผลที่ได้จากการวัดด้านต่าง ๆ ประกอบกับหลักฐานด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการใช้วิจารณญาณและความรู้สึก
นึกคิดของผู้ประเมินมาประกอบในการตัดสินใจด้วย (พเยาว์ เนตรประชา, ม.ป.ป., ออนไลน์)  

กรอนลันด์ (Gronlund, 1976, p. 6) กล่าวว่า การประเมินผล หมายถึง กระบวนการอย่างมีระบบ (Systematic 
Process) ที่อธิบายสิ่งท่ีต้องการประเมินท้ังในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ โดยประกอบกับการตัดสินคุณค่าให้กับสิ่งนั้น ซึ่งใช้
การเปรียบเทียบกับเกณฑ์ หรือมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง  

จากความหมายของการประเมินผลผู้เขียน สรุปว่า การประเมินผล คือ กระบวนการในการตัดสินใจของผู้ประเมิน 
เพื่อจะตีค่า ตีราคา หรือให้คุณค่าแก่คุณลักษณะของคน สัตว์ สิ่งของ และสิ่งที่เป็นนามธรรม โดยข้อมูลที่ได้จากการวัดผล เป็น
ส่วนประกอบในการตัดสิน เปรียบเทียบกับเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างมีหลักเกณฑ์และอาศัยการตัดสินท่ีมีคุณธรรม 
 
ความหมายของการอ่านบทร้อยกรอง 

การอ่านบทร้อยกรอง หมายถึง การอ่านถ้อยค าที่เรียบเรียงให้เป็นระเบียบตามบัญญัติแห่งฉันทลักษณ์โดยมีก าหนด
ข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความครึกครื้น และมีความไพเราะแตกต่างไปจากถ้อยค าธรรมดา ในการอ่านบทร้อยกรองนั้น        
เราเรียกว่า “การอ่านท านองเสนาะ” (วิทยา ผิวงาม, 2543, ออนไลน์) 
  การอ่านบทร้อยกรองเป็นการอ่านที่มุ่งให้เกิดความเพลิดเพลิน  และซาบซึ้งในค าประพันธ์แต่ละชนิด การอ่าน        
บทร้อยกรองอ่านได้ 2 แบบ คือ อ่านออกเสียงธรรมดา และการอ่านเป็นท านองเสนาะ (กรเอก เผื่อนผัน, 2554, ออนไลน์) 
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สุพรรษา  โประธา (ม.ป.ป., ออนไลน์) กล่าวว่า การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองมี 2 วิธี คือ อ่านอย่างเสียงพูด
ธรรมดา และอ่านอย่างท านองเสนาะ การอ่านอย่างเสียงพูดมีวิธีการอ่านเช่นเดียวกับการอ่านร้อยแก้ว แต่เพิ่มจังหวะวรรคตอน
เน้นสัมผัส และเอื้อนเสียงตามสมควรแก่ชนิดของค าประพันธ์ 

ผู้เขียนสรุปได้ว่า การอ่านบทร้อยกรองมี 2 วิธี คือ การอ่านออกเสียงธรรมดา และการอ่านท านองเสนาะ ซึ่งการ
อ่านบทร้อยกรองท้ังสองมุ่งให้เกิดความสนุกสนานและเพลิดเพลิน 

จากความหมายข้างต้นพอสรุปได้ว่าการประเมินผลการอ่านบทร้อยกรอง หมายถึงการประเมินผลเพื่อประเมินการ
อ่านบทร้อยกรองของผู้เรียนให้มีความถูกต้อง ถูกอักขรวิธีตามหลักการอ่านโดยผู้สอนประเมินจากการปฏิบัติจริงของผู้เรียน
โดยการให้อ่านบทร้อยกรอง 
 

วิธีการอ่านบทร้อยกรอง              
การอ่านบทร้อยกรองเป็นการอ่านที่มุ่งให้เกิดความเพลิดเพลิน  และซาบซึ้งในค าประพันธ์แต่ละชนิด  การอ่านบท

ร้อยกรองอ่านได้ 2 แบบ ดังนี ้(กรเอก เผื่อนผัน, 2554, ออนไลน์) 
1. อ่านออกเสียงธรรมดา เป็นการอ่านออกเสียงตามปกติเหมือนการอ่านร้อยแก้ว แต่มีจังหวะ วรรคตอน และการ

เน้นสัมผัสตามลักษณะบังคับของค าประพันธ์แต่ละชนิด              
2. อ่านเป็นท านองเสนาะ การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองชนิดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามท่วงท านองหรือลีลา ซึ่งเป็นที่

นิยมกันว่าถูกต้องในท านองนั้น ๆ ให้เกิดความไพเราะ มีเสียงเสนาะ ก่อให้เกิดความซาบซึ้ง มองเห็นภาพและเกิดความรู้สึก
คล้อยตามไปด้วยเป็นการอ่านที่มีเสยีงสูง ต่ า หนัก เบา ยาว สั้น เป็นท านองเหมือนเสียงดนตรี มีการเอื้อนเสียง เน้นสัมผัสตาม
จังหวะ ลีลา และท่วงท านองที่แตกต่างไปตามฉันทลักษณ์หรือลักษณะบังคับของค าประพันธ์ชนิดต่าง ๆ ให้ชัดเจน  ไพเราะ
เหมาะสมท าให้ผู้ฟังเกิดอารมณ์คล้อยตามท านองเสียงน้ัน 
 จะเห็นได้ว่าวิธีการอ่านมี 2 แบบ แต่ผู้เขียนเลือกวิธีการอ่านแบบท านองเสนาะเพราะในการอ่านบทร้อยกรอง
ส่วนมากครูผู้สอนจะให้อ่านเป็นท านองเสนาะซึ่งการอ่านบทร้อยกรองโดยวิธีนี้จะท าให้ผู้เรียนได้ฝึกการออกเสียง การเอื้อนค า
ให้อ่านเป็นท านองเสนาะ และท าให้ผู้เรียนเกิดอรรถรสในการอ่านบทร้อยกรองมากขึ้น รวมถึงได้รับความสนุกสนาน
เพลิดเพลินในการอ่าน 

ในการประเมินผลการอ่านบทร้อยกรองผู้สอนสามารถใช้วิธีการประเมินตามสภาพจริงมาประเมินผู้เรียนเพราะ
สามารถประเมินการปฏิบัติจริงโดยการให้ผู้เรียนอ่านบทร้อยกรองได้และการประเมินโดยวิธีน้ีมีความเหมาะสมที่จะน ามาใช้ใน
การประเมินและมีเทคนิคและเครื่องมือท่ีหลากหลายเข้ามาช่วยให้การประเมินผลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งในการประเมิน
นี้จะใช้เทคนิคการสาธิตและการสังเกตเข้ามาประเมินผล ในหัวข้อต่อไปจะกล่าวถึงความหมาย   หลักการพื้นฐานของวิธีการ
ประเมินตามสภาพจริง 

 

ความหมายการประเมินตามสภาพจริง 
การประเมินตามสภาพจริงมีทั้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและนักการศึกษาได้ให้ความหมายไว้ดังน้ี 
กรมวิชาการ (ม.ป.ป., น.6) ให้ความหมายการประเมินตามสภาพจริงว่าเป็นกระบวนการสังเกตการบันทึกและการ

รวบรวมข้อมูลจากงานและวิธีการที่ผู้เรียนท าซึ่งไม่เน้นเฉพาะทักษะพื้นฐานแต่จะเน้นการประเมินทักษะที่ซับซ้อนในการ
ท างานของผู้เรียนความสามารถในการแก้ปัญหาและการแสดงออกท่ีเกิดจากการปฏิบัติในสภาพจริง  

ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (ม.ป.ป., น.2) ให้ความหมายการประเมินตามสภาพจริงว่าเป็นการวัดและประเมินผลที่แท้จริง
ของผู้เรียนที่อยู่บนพ้ืนฐานของเหตุการณ์จริงในชีวิตจริงโดยยึดการปฏิบัติเป็นส าคัญมีความสัมพันธ์กับการเรียนการสอนเน้น
พัฒนาการที่ปรากฏให้เห็นทั้งในและนอกห้องเรียนมีผู้เกี่ยวข้องในการประเมินหลายฝ่ายและเกิดขึ้นได้ในทุกบริบทเท่าที่จะ
เป็นไปได้และเป็นการประเมินท่ีมีลักษณะแบบไม่เป็นทางการ  
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ส.วาสนา  ประวาลพฤกษ์ (2539, น.50) ให้ความหมายการประเมินตามสภาพจริงว่าเป็นการวัดโดยเน้นให้ผู้เรียนได้
น าความรู้แนวคิดในวิชาต่าง ๆ ที่เรียนเพื่อน ามาแก้ปัญหาโดยใช้ทักษะการคิดที่ซับซ้อน (Complex Thinking) มากกว่าที่จะ
ถามความสามารถขั้นต้นหรือความสามารถย่อยๆเป็นการวัดผู้เรียนโดยรวมทั้งด้านความคิดเจตคติและการกระท าไปพร้อม ๆ กัน 

จากความหมายข้างต้นผู้เขียนสรุปได้ว่าการประเมินตามสภาพจริงเป็นการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ใช้
วิธีการที่หลากหลายเน้นการประเมินทักษะการคิดที่ซับซ้อนทักษะการท างานความสามารถในการแก้ปัญหาและการแสดงออก
ที่เกิดจากการปฏิบัติในสภาพจริงอยู่บนพื้นฐานของเหตุการณ์จริงในชีวิตจริงเน้นพัฒนาการที่ปรากฏให้เห็นทั้งในและ
นอกห้องเรียนโดยมีผู้เกี่ยวข้องในการประเมินหลายฝ่าย 
 

หลักการพื้นฐานของการประเมินตามสภาพจริง 
การประเมินตามสภาพจริง เกิดขึ้นเพื่อขจัดจุดอ่อนบางประการของการประเมินผลแบบเดิม โดยมีหลักการหรือ

แนวคิดส าคัญของนกัการศึกษา ดังนี้ (สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์, 2544, น. 98) 
1. การประเมินแนวใหม่มุ่งเน้นว่าความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ที่มีความหมายได้หลากหลาย มิได้มีความหมายเดียว

ส าหรับทุกคนในทุกโอกาส  
2. การเรียนรู้เป็นเรื่องของกระบวนการที่เป็นธรรมชาติ มีบูรณาการ และเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต มิใช่เป็นเรื่องของ

การหยิบยื่นหรือยัดให้เรียนรู้ ผู้เรียนต้องกระตือรือร้นที่จะค้นคว้าเพื่อหาความหมายของสิ่งที่เรียน การเรียนรู้จึงเป็นผลจาก
การปฏิบัติจริงมากกว่าการท าซ้ า หรือท าตามค าบอกเล่าเท่านั้น  

3. การประเมินแนวใหม่มุ่งเน้นกระบวนการ (Process) และผลผลิต (Product) ที่เกิดขึ้น กระบวนการมีความส าคัญ
เช่นเดียวกับผลผลิตจากการกระท า มุ่งเน้นการพิจารณาว่าผู้เรียนได้รู้อะไร เรียนรู้ได้อย่างไร และท าไมจึงเรียนรู้เช่นนั้น 
การประเมินแนวใหม่มีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้น และอ านวยความสะดวกต่อการเรียนรู้ของผู้เรี ยน นอกจากนี้จุดมุ่งหมายของ
การประเมินจึงไม่ได้อยู่ที่มีการจัดล าดับหรือจัดประเภทของผู้เรียนแต่อย่างใด 

4. การประเมินแนวใหม่ เน้นการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยผู้สอนควรร่วมมือกับผู้เรียนในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
สิ่งที่เรียนและร่วมกันตรวจสอบว่าได้เรียนรู้มากน้อยเพียงใด ซึ่งนับเป็นกระบวนการตัดสินใจเชิงประชาธิปไตย ผู้สอนและ
ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นในการเลือกวิธีการเรียนรู้และการประเมินผล 

5. การประเมินแนวใหม่เช่ือว่า การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่เกิดจากความร่วมมือ (Collaborative Process) 
กล่าวคือ ผู้เรียนและผู้สอนถือเป็นผู้เรียนที่ต้องร่วมมือกัน มีอิสระที่จะแสดงออกทางความคิดและทดสอบความคิดซึ่งกันและ
กัน ทั้งผู้เรียนและผู้สอนต้องมีความรับผิดชอบทางปัญญาต่อกัน เพื่อสร้างหลักสูตรที่ใช้ในช้ันเรียน  

หลักการพื้นฐานของการประเมินตามสภาพจริงที่อธิบายไปแล้วข้างต้นผู้เขียนสรุปได้ว่าเป็นการประเมินแนวใหม่ที่มี
ความหลากหลายซึ่งการประเมินแนวใหม่มุ่งเน้นกระบวนการและผลผลิตที่เกิดขึ้นผลผลิตในที่นี้ก็คือผู้เรียนสามารถอ่าน
บทร้อยกรองได้อย่างถูกต้องตามหลักการอ่าน นอกจากนี้การประเมินแนวใหม่มีจุดหมายเพื่อกระตุ้นและอ านวยความสะดวก
ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและมีการป้อนข้อมูลย้อนกลับให้แก่ผู้เรียนให้ได้รับแนวทางใหม่ๆ อีกทั้งยังมีการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจระหว่างผู้สอนและผู้เรียนอีกด้วย 
 

ลักษณะของการประเมินตามสภาพจริง 
การประเมินตามสภาพจริง มีคุณลักษณะต่อไปนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2548, น. 12) 
1. การปฏิบัติตามสภาพจริง การประเมินนี้ผู้สอนต้องจัดให้ผู้เรียนได้แสดงออกในการปฏิบัติจริง การคิดสร้างสรรค์ 

การผลิตผลงาน ได้แสดงออกในการปฏิบัติจริง การสร้างสรรค์ การผลิตผลงาน การกระท ากิจกรรมที่สัมพันธ์กับสิ่งท่ีเรียน  
2. การกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการคิดในระดับสูง การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนท ามีความสัมพันธ์กับชีวิตจริง ที่ท้าทายการใช้

สติปัญญาของผู้เรียนบนพ้ืนฐานของความแตกต่างระหว่างบุคคล ท้ังด้านการเรียนความถนัด และความสนใจ 
3. เกณฑ์การประเมิน เป็นการใช้เกณฑ์การประเมินที่เกิดจากวัตถุประสงค์ที่ครูและผู้เรียนร่วมกันก าหนดขึ้น 

มิใช่เกณฑ์มาตรฐานที่ผู้หนึ่งผู้ใดก าหนด ฉะนั้นเกณฑ์ที่ใช้ประเมินจึงมีลักษณะเปิดเผยและรับรู้ได้ 
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4. เป็นการประเมินตนเอง (Self-Assessment) การประเมินตนเองเป็นส่วนส าคัญต่อการปฏิบัติภารกิจในชีวิตจริง 
ด้วยเหตุผลคือ 

4.1 ช่วยเห็นความสามารถของตนเมื่อเทียบกับมาตรฐานท่ัวไปในสังคม 
4.2 เพื่อพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนทิศทางในการด าเนินงาน 
4.3 เพื่อริเริ่มการตรวจสอบความก้าวหน้าของตนเองด้วยรูปแบบต่าง ๆ 

การประเมินตนเอง เป็นลักษณะการประเมินแบบมีส่วนร่วมของผู้เรียนเพราะเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้เห็น
ความก้าวหน้าของตนเอง รับรู้ค ายกย่องชมเชยเพื่อน าไปพัฒนาให้ดียิ่งข้ึน อันเป็นธรรมชาติในโลกของความเป็นจริง 

5. การประเมินตามสภาพจริง ท าให้ผู้สอนต้องเปลี่ยนบทบาทจากการยึดครูเป็นศูนย์กลางมาเป็นยึดผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง 

6. การน าเสนอผลงาน การประเมินตามสภาพจริงเปิดโอกาสให้ผู้เรียนน าเสนอผลงานของตนต่อสาธารณชน ท าให้
มองเห็นความสามารถท่ีแท้จริงของผู้เรียนเพราะการน าเสนอนั้นกลั่นกรองมาจากการปฏิบัติจริง มั่นใจได้ว่าเกิดจากการเรียนรู้
ตามศักยภาพและความต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริง 

จากที่กล่าวไปแล้วข้างต้น ลักษณะของการประเมินตามสภาพจริงควรได้ปฏิบัติตามสภาพจริง ผู้สอนให้ผู้เรียนไ ด้
ผลิตผลงานในการปฏิบัติจริง ผู้สอนมีการกกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการคิดในระดับสูง เช่น การจัดกิจกรรมการอ่านบทร้อยกรอง
ให้แก่ผู้เรียน จากนั้นควรมีการก าหนดเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจนโดยผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันก าหนดขึ้น และควรให้ผู้เรียนมี
การประเมินตนเองซึ่งถือเป็นสิ่งส าคัญในการวัดความก้าวหน้าของผู้เรียน สุดท้ายมีการน าเสนอผลงาน การประเมินตามสภาพ
จริงเปิดโอกาสให้ผู้เรียนน าเสนอผลงานต่อสาธารณชนเพื่อส่งเสริมศักยภาพและความต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริง 
 

เทคนิควิธีการประเมินตามสภาพจริงโดยใช้การสาธิตและการสังเกต  (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 
2549, น. 6) 

1. ประเมินจากการสาธิต (Demonstration) เป็นความสามารถของผู้เรียนที่ท าตามค าสั่ง ในการใช้ความรู้และ
ทักษะต่าง ๆ ปฏิบัติภาระงานหรือช้ินงานท่ีสลับซับซ้อน การแสดงมิต้องใช้เวลานานหรือความสลับซับซ้อนเหมือนกับโครงงาน
ต่าง ๆ การแสดงเป็นภาระงานที่แสดงออกโดยก าหนดจ ากัดขอบเขต ถ้าเราจะใช้การสาธิต การแสดงเพื่อเป็นเป้าหมายการ
ประเมิน เราควรจะก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้อย่างรอบคอบและก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนที่มีความสอดคล้องและ
เหมาะสม (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2549, น. 6)  
 ในที่น้ีผู้สอนจะสาธิตการอ่านบทร้อยกรองให้ผู้เรียนฟังและดูเป็นตัวอย่างจากนั้นจะให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงโดย
การอ่านบทร้อยกรองที่ผู้สอนก าหนดซึ่งตัวอย่างบทร้อยกรองที่ยกมาให้ผู้เรียนอ่านคือโคลงโลกนิติของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
กรมพระยาเดชาดิศรซึ่งผู้สอนจะสาธิตการอ่านบทร้อยกรองดังต่อไปนี้ 

พระนิพนธ์ของสมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร 
โคลงโลกนิต ิ
ครรโลงโคลงโลกนติินี ้
มีแต่โบราณกาล 
เป็นสุภาษติสาร 
กลดั่งสร้อยสอดคล้อง 

 

นมนาน 
เก่าพร้อง 
สอนจิต 
เวี่ยไว้ในกรรณ 

ทศนัขนอบน้อมมิ่ง 
ไตรรัตน์จดัเบญจางค ์
จักพร้องโลกนิติปาง 
อรรถอ่ืนอ้างเลศล้อม 

 

อุตมางค ์
แจ่มพร้อม 
สดับแต่ เดิมพ่อ 
ต่างต้องคัมภีร ์

ถวายกรกรรพุม่เพี้ยง 
 
บวรมาลย์มิ่งแฮ 



วารสารบัณฑติศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

   ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559   13 
 

 

 

                                                                     

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ไตรรัตน์เรียบไตรทวาร 
โลกนิตสิืบสาร 
เตือนจิตสาธุชนเช้า 

เวียดเกล้า 
ของเก่า 
ค่ าค้ าชูใจ 

โลกนิติในโลกล้วน 
คือบิดามารดาอาจารย ์
เชาเจ้าจ่อมใจบาณ 
เบิกศิลปปรีชาแท้ 

 

แก่นสาร 
เจี่ยวแล ้
ทิตร่ า เรยีนแฮ 
เลิศแล้วเมธ ี

ที่มา : สุวิทย์ มูลค า 
จากการสาธิตการอ่านบทร้อยกรองของผู้เขียนสามารถสรุปได้ว่า การสาธิต หมายถึง วิธีสอนที่ครูมีหน้าที่ในการวาง

แผนการเรียนการสอนเป็นส่วนใหญ่ โดยมีการแสดงหรือการกระท าให้ดูเป็นตัวอย่าง ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้จากการสังเกต 
การฟัง การกระท าหรือการแสดง ซึ่งการสาธิตในที่นี้คือการสาธิตการอ่านบทร้อยกลองโคลงโลกนิติโดยผู้เรียนจะเรียนรู้การ
อ่านบทร้อยกรอง จากการสาธิตของผู้สอนทั้งการออกเสียงค าควบกล้ า การอ่านเว้นวรรคตอนที่ถูกต้องเพื่อให้อ่านถูกต้องตาม
หลักการอ่านบทร้อยกรอง 

2. ประเมินจากการสังเกต (Observation) เป็นเครื่องมือวัดผลชนิดหนึ่งที่ผู้ท าหน้าท่ีในการวัดใช้ประสาทสัมผัสเป็น
เครื่องมือ ในการเรียนการสอนสิ่งที่ครูจะสังเกตผู้เรียนคือผลงาน และพฤติกรรมของผู้เรียนเช่น สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนใน
ขณะที่เรียนว่ามีความสนใจในบทเรียนเพียงไร มีความขยันหมั่นเพียรหรือไม่ ให้ความร่วมมือในการท างานกลุ่มมากน้อยแค่ไหน
เป็นต้น (มลิวัลย์ ผิวคราม, ม.ป.ป., ออนไลน์) 
 
ประเภทของการสังเกต  

การสังเกต มีการแบ่งประเภทออกเป็นหลายอย่าง โดยยดึเกณฑ์หรือลักษณะที่ใช้แบ่งดังนี ้
1. แบ่งตามการเข้าร่วมในการสังเกต สามารถแบ่งการสังเกตออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่                 
 1.1 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การสังเกตที่ผู้สังเกตเข้าไปอยู่ร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งจะท าให้ได้

รายละเอียดหรือข้อมูลที่แน่นอน ถูกต้อง ชัดเจน                 
 1.2 การสังเกตแบบไม่มีสว่นร่วม หมายถึง การสังเกตที่ผู้สังเกตไม่ได้เข้าไปร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ แต่คอยเฝ้าดูอยู่
ห่าง ๆ สามารถท่ีจะจดบันทึกรายละเอียดของสิ่งที่ต้องการสังเกตได้              
 2. แบ่งตามการวางโครงสร้างการสังเกต แบ่งได้ 2 ประเภท คือ                 
 2.1 การสังเกตแบบไม่มีโครงสร้างล่วงหน้า (Unstructured Observation) เป็นการสังเกตที่ไม่มีการก าหนด
เรื่องราว หรือพฤติกรรมใดไว้ล่วงหน้า เป็นการสังเกตอิสระไม่มีการควบคุมเครื่องมือเครื่องใช้ 
                 2.2 การสังเกตแบบมีโครงสร้างล่วงหน้า (Structured Observation) เป็นการก าหนดเรื่องราว หรือขอบเขต
ของพฤติกรรมใดไว้ล่วงหน้าผู้สังเกตจะก าหนดสถานการณ์ในการสังเกตให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทุกคนท่ีถูกสังเกตจะถูกจัดให้
อยู่ในสถานการณ์แบบเดียวกัน  
  

องค์ประกอบของการสังเกต  
การสังเกตจะได้ผลดีหรือไม่  ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบเหล่านี้คือ  

 1. ความตั้งใจ (Attention) การสังเกตจะได้ผลดีถ้าผู้สังเกตมีความตั้งใจจริงและสนใจเฉพาะเรื่องที่ก าลัง
สังเกต รวมทั้งพยายามตัดอคติหรือความล าเอียงต่าง ๆ ออกไป  
 2. ประสาทสัมผัส (Sensation) ได้แก่ประสิทธิภาพและความเฉียบคมของประสาทสัมผัส การสังเกตควรสังเกตใน
ขณะที่สภาพประสาทสัมผัสของผู้สังเกตดีพอ   
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 3. การรับรู้ (Perception) การรับรู้ของผู้สังเกตขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถของผู้สังเกต  ผู้ที่มี
ประสบการณ์และมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่สังเกตย่อมจะรับรู้และสามารถท าความเข้าใจกับเรื่องที่สังเกตได้ดี              
               

หลักการสังเกต  
การสังเกตเป็นวิธีการที่จะช่วยให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวบุคคลที่เช่ือถือได้นั้น ต้องมีกระบวนการในกาด าเนินการ โดย

ยึดหลักดังน้ี 
1. มีจุดมุ่งหมาย ผู้สังเกตต้องทราบว่าจะสังเกตพฤติกรรมในเรื่องใด  พร้อมทั้งต้องแจกแจงการแสดงออกของ

พฤติกรรมนั้นให้ละเอียดครอบคลุมทุกแง่มุม  
2. การรับรู้รวดเร็ว ผู้สังเกตสามารถมองเห็นพฤติกรรม หรืออาการที่เด็กแสดงออกมาได้อย่างรวดเร็ว   
3. สังเกตหลายคนหรือหลายครั้ง จะท าให้ผลการสังเกตที่ได้เช่ือถือได้สูง 
4. สังเกตให้ตรงความจริง คือพยายามสังเกตให้ได้พฤติกรรมการแสดงออกที่เป็นธรรมชาติแท้จริงให้มากที่สุด   

           5. มีการบันทึกผล เพื่อจะท าให้ข้อมูลไม่ผิดพลาดคลาดเคลื่อน วิธีบันทึกผลการสังเกตอาจมีสัญลักษณ์แทนข้อความยาว ๆ  
ดังนั้นสรุปได้ว่าการใช้เทคนิคการสังเกตผู้สอนจะให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติการอ่านบทร้อยกรองแล้วสังเกตพฤติกรรมการ

อ่านบทร้อยกรองของผู้เรียนโดยให้ผู้เรียนอ่านบทร้อยกรองทีละคน และสังเกตการอ่านว่าผู้เรียนอ่านบทร้อยกรองได้ถูกต้อง
ตามหลักการอ่านหรือไม่โดยมีเกณฑ์การประเมินที่วางไว้อย่างชัดเจน ซึ่งในการใช้เทคนิคการสังเกตมาใช้ในการประเมินจะใช้
เครื่องมือที่ท าให้วิธีการประเมินตามสภาพจริงมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นคือจะใช้แบบประเมินทักษะการอ่านบทร้อยกรองที่
เป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) ดังต่อไปนี้ 

 
 

เคร่ืองมือท่ีจะใช้ประกอบการสังเกตการอ่านบทร้อยกรอง 
แบบมาตรประเมินค่า (Rating Scale) 

 

   แบบประเมินทักษะการอ่านบทร้อยกรองของผู้เรียน 
 

   ช่ือ-สกุล......................................................ชั้น............. เลขท่ี....... วันท่ีปฏิบัติ........................ 
 

 
รายการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม  

5 คะแนน 
ดีมาก  

4 คะแนน 
ดี  

3 คะแนน 
พอใช้  

2 คะแนน 
ปรับปรุง  
1 คะแนน 

1. อ่านสะกดค า อ่านค าตัว ร ล และค าควบกล้ าถูกต้อง      
2. อ่านถูกต้องตามจังหวะและท่วงท านอง      
3. น้ าเสียงไพเราะและเสียงดังฟังชัด      
4. เปล่งน้ าเสยีงได้เหมาะสมกับอารมณ์ของบทร้อยกรอง 
ที่อ่าน 

     

5. มีความมั่นใจ อ่านได้อย่างคล่องแคล่ว ไม่ตะกุกตะกัก 
ไม่อ่านตกหล่นหรือเพิ่มเติมค า 

     

หมายเหตุ : วิธีคิดคะแนนคือ รวมคะแนนท่ีได้ทั้งหมด หารด้วย 5  
คะแนนเตม็ 25 คะแนน คะแนนท่ีได้ = ………      ระดับคณุภาพ = …….. 
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   เกณฑ์ระดับคุณภาพ 
ล าดับ คะแนน ระดับคุณภาพ 

1. 1-5 คะแนน ปรับปรุง 
2. 6-10 คะแนน พอใช้ 
3. 11-15 คะแนน ด ี
4. 16-20 คะแนน ดีมาก 
5. 21-25 คะแนน ดีเยี่ยม 

    (ที่มา: สวิง หน่อแก้ว, ออนไลน)์ 
 
จากท่ีกล่าวไปแล้วข้างต้นผู้เขียนสรุปการใช้เทคนิคการสังเกตในการประเมินการอ่านบทร้อยกรองของผู้เรียนได้ว่า

ผู้สอนจะใช้การสังเกตเป็นเครื่องมือในการประเมินโดยมีเกณฑ์การประเมินที่ได้ก าหนดไว้อย่างครอบคลุมคือ สังเกตจากอ่าน
สะกดค า อ่านค าตัว ร ล และค าควบกล้ าถูกต้อง อ่านถูกต้องตามจังหวะและท่วงท านอง น้ าเสียงไพเราะและเสียงดังฟังชัด
เปล่งน้ าเสียงได้เหมาะสมกับอารมณ์ของบทร้อยกรองท่ีอ่าน และมีความมั่นใจ อ่านได้อย่างคล่องแคล่ว ไม่ตะกุกตะกัก ไม่อ่าน
ตกหล่นหรือเพิ่มเติมค า และเกณฑ์การประเมินที่ได้ตั้งไว้มีมาตรฐานของการให้คะแนนถ้าผู้เรียนสงสัยในเกณฑ์การประเมินก็
สามารถตรวจสอบโดยดูจากรายการประเมินที่กล่าวไปแล้วข้างต้นและเกณฑ์ระดับคุณภาพ 
 
บทสรุป 

การประเมินผลการอ่านบทร้อยกรองเป็นการประเมินผลเพื่อประเมินการอ่านบทร้อยกรองของผู้เรียนให้มีความถูกต้อง 
ถูกอักขรวิธีตามหลักการอ่าน โดยผู้สอนประเมินจากการปฏิบัติจริงของผู้เรียนเป็นการให้อ่านบทร้อยกรองโดยใช้วิธีการ
ประเมินตามสภาพจริงมาประเมินผู้เรียนเพราะสามารถประเมินการปฏิบัติจริงโดยการให้ผู้เรียนอ่านบทร้อยกรองได้และการ
ประเมินโดยวิธีนี้มีความเหมาะสมที่จะน ามาใช้ในการประเมินซึ่งมีเทคนิคและเครื่องมือที่หลากหลายเข้ามาช่วยให้การ
ประเมินผลมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซึ่งในการประเมินนี้จะใช้เทคนิคการสาธิตและการสังเกตเข้ามาประเมินผล ซึ่งการสาธิต
ในที่นี้คือ การสาธิตการอ่านบทร้อยกรองโคลงโลกนิติ โดยผู้เรียนจะเรียนรู้การอ่านบทร้อยกรองจากการสาธิตของผู้สอนทั้ง
การออกเสียงค าควบกล้ า การอ่านเว้นวรรคตอนท่ีถูกต้องเพื่อให้อ่านถูกต้องตามหลักการอ่านบทร้อยกรองและมีการใช้เทคนิค
การสังเกต กล่าวคือ ผู้สอนจะให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติการอ่านบทร้อยกรองแล้วสังเกตพฤติกรรมการอ่านบทร้อยกรองของผู้เรียน
โดยให้ผู้เรียนอ่านบทร้อยกรองทีละคน และสังเกตการอ่านว่าผู้เรียนอ่านบทร้อยกรองได้ถูกต้องตามหลักการอ่านหรือไม่ โดยมี
เกณฑ์การประเมินที่วางไว้อย่างชัดเจน ซึ่งในการใช้เทคนิคการสังเกตมาใช้ในการประเมินจะใช้เครื่องมือท่ีท าให้วิธีการประเมิน
ตามสภาพจริงมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อประเมินการอ่านของผู้เรียนให้เกิดการพัฒนาไปในทางที่ดียิ่งขึ้นคือจะใช้แบบ
ประเมินทักษะการอ่านบทร้อยกรองท่ีเป็นแบบมาตรประมาณค่าที่มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมในการประเมินผล 
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ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการดูแลผู้ป่วยไตเร้ือรัง 
ในโรงพยาบาลบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

The effectiveness of health program in self-care of chronic kidney disease 
(CKD) among chronic kidney disease Patients at Bangnamprieo Hospital , 

Chachoengsao Province 
 

ชิสาพัชร์  วงษ์จินดา* 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยนี้เป็นวิจัยกึ่งทดลอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการดูแลผู้ป่วยไต
เรื้อรังในโรงพยาบาลบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา และเปรียบเทียบการรับรู้เรื่องโรคไต การรับรู้ความสามารถแห่งตน 
พฤติกรรมการปฏิบัติตัวเพื่อชะลอไตเสื่อม และค่าอัตราการกรองของไตก่อนและหลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่างได้รับการ
คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงจากผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ระยะที่ 3-4 จ านวน 38 คน รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกต่างของ
คะแนนเฉลี่ยด้วยสถิติทดสอบที (paired t-test)  
 ผลการวิจัยพบว่า หลังการทดลองกลุ่มตัวอย่าง มีการรับรู้เรื่องโรคไตเรือ้รัง การรับรู้ความสามารถแห่งตนในการดูแล
ผู้ป่วยไต และพฤติกรรมการปฏิบัติตัวเพื่อชะลอไตเสื่อมและค่าอัตราการกรองของไต เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ         
(p < .01) ยกเว้นการรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคไตเรื้อรังก่อนและหลังการทดลองไม่แตกต่างกัน 
(p=.125) 
 

ค าส าคัญ: โปรแกรมสุขศึกษา การรับรู้ความสามารถแห่งตน พฤติกรรมการดูแลตนเอง ผู้ป่วยไตเรื้อรัง  
 

Abstract 
 

 The objective of this quasi-experimental research was to study the effectiveness of health 
program in self-care of chronic kidney disease (CKD) among chronic kidney disease Patients at 
Bangnamprieo Hospital , Chachoengsao Province. The purposive sampling method was used to recruit 38 
subjects diagnosed with CKD Stage 3-4. The questionnaires developed by the researcher and clinical 
parameters record were used for data collection before and after the intervention .frequency, 
percentage, means, standard deviation, paired t-test were applied for data analysis. 

The result of this study revealed that after the intervention, the samplings had better 
knowledge in chronic kidney disease (CKD), self-efficacy, health behaviors and eGFR than before the 
intervention at a .01 level, excepted self-efficacy of opportunities risk of complications.  
 

Keywords: Health Education, Self- efficacy, Health Behaviors, CKD Patients 
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บทน า 
ปัจจุบันโรคไตเรื้อรังนับเป็นปัญหาส าคัญของระบบสาธารณสุขทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย  โดยทั่วโลกพบความชุก

ของโรคไตเรื้อรังในกลุ่มประชากรที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไปร้อยละ 7.2 และในประชากรที่มีอายุ 64 ปีขึ้นไปร้อยละ23.4-35.8 
(Cores, et.al., 2003, p.1-12)  ส่วนในประเทศไทย จากการศึกษา Thai SEEK Study โดยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยใน
ปี พ.ศ. 2550 พบว่า ในประชากร จ านวน 3,459 ราย อายุเฉลี่ย 45.2 ปี มีผู้ป่วยไตเรื้อรัง จ านวน 626 ราย คิดเป็น
อุบัติการณ์ของโรคไตเรื้อรัง ร้อยละ 17.5 โดยแบ่งเป็นโรคไต ระยะที่ 1, 2, 3 และ4 เท่ากับร้อยละ 3.3, 5.6, 7.5 และ 1.1 
ตามล าดับ อายุ เพศ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงโรคเก๊าท์ การมีประวัติเป็นนิ่วในไต การใช้สมุนไพร และยาแก้ปวด
กลุ่ม NSAIDS สัมพันธ์กับการเกิดโรคไตเรื้อรัง (Ingsathit, et. al., 2010, p. 1567-1575) ส าหรับผู้ป่วยเบาหวาน พบความชุกของ
โรคไตวายเรื้อรัง ประมาณ 40% ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตวายเรื้อรัง ตั้งแต่ระยะที่  
3 ขึ้นไปประมาณ 1.9 และ 1.6 เท่า ตามล าดับ (Ong-Ajyoot, et. al, 2009, p. 35) และมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในแต่ละปีเกือบ
หมื่นราย ซึ่งรัฐต้องสูญเสียทรัพยากรจ านวนมากในการดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้ โดยปัจจัยที่ส าคัญของการที่พบผู้ป่วยไตวาย
เรื้อรังระยะสุดท้ายมากขึ้น คือ ผู้ป่วยไม่รู้ว่าป่วยเป็นโรคไตระยะเริ่มแรกที่พอรักษาได้ และผู้ป่วยท่ีมีโรคเดิมอยู่แล้วดูแลตนเอง
ไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะผู้ป่วยท่ีควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดและความดันโลหิตไม่ได้ตามเป้าหมายหรือได้รับการดูแลรักษาที่ไม่
เหมาะสม การเกิดภาวะไตเรื้อรัง จะท าให้เกิดการสูญเสียหน้าที่ของไต ในการรักษาความสมดุลของเกลือแร่และกรดด่าง ซึ่งมี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านจิตใจ อารมณ์ และสังคมของผู้ป่วยอย่างมาก การชะลอการเสื่อมหน้าที่ของไตไม่ให้
กลายเป็นไตเรื้อรังระยะสุดท้ายป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นได้ ถ้าผู้ป่วยได้รับทราบและเห็นความส าคัญและอันตราย
ของโรคไตเสื่อมเรื้อรังและไตวาย อาจท าให้ผู้ป่วยได้ดูแลตนเองได้ดีขึ้น โดยต้องมีบุคลากรสาธารณสุขให้ความรู้ ให้ก าลังใ จ
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งถ้าผู้ป่วยเข้าสู่ระยะไตวาย ผู้ป่วยจะเสียชีวิตในระยะเวลาอันสั้น ดังนั้นการดูแลผู้ป่วยจึงมุ่งที่ชะลอภาวะไต
เสื่อม และประคับประคองให้สามารถควบคุมอาการได้ เมื่อเข้าสู่ระยะสุดท้ายที่ต้องการบ าบัดทดแทนไต ก็ควรได้รับการดูแล
รักษาที่เหมาะสม เพราะถ้าผู้ป่วยไตวายจะท าให้เกิดผลกระทบกับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม
เป็นอย่างมาก 
 สถิติผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังและไตวาย อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว ในปี 2557 -2558 พบว่า ยังไม่สามารถควบคุมได้อัตรา
ภาวะแทรกซ้อนทางไต และภาวะไตวายยังมีแนวโน้มสูงขึ้น พบว่าปี 2557 มีไตเสื่อมระยะที่ 3, 4 และ5 ร้อยละ 27.1, 4.08 
และ 3.03 ตามล าดับ ในปี 2558 มีไตเสื่อม ระยะที่ 3, 4 และ 5 ร้อยละ 38.58, 6.46 และ 2.55 ตามล าดับ พบว่า ไตเสื่อม
ระยะที่ 3-4 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ดังนั้นการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตัวเองของผู้ป่วยให้ถูกต้อง  โดยการให้ความรู้ที่จะปรับ
พฤติกรรมและความสามารถแห่งตนเพื่อป้องกันและชะลอการด าเนินของโรคเข้าสู่ภาวะไตเรื้อรังระยะสุดท้าย จะช่วยให้ผู้ป่วย
มีคุณภาพชีวิตที่ดีและลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยและของรัฐได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาประสิทธิผลของ
โปรแกรมสุขศึกษาในการดูแลผู้ป่วยไตเรื้อรัง เพื่อให้ผู้ป่วยมีการรับรู้เรื่องโรคไตเสื่อม การรับรู้ความสามารถแห่งตนของผู้ป่วยไต
เรื้อรังและมีพฤติกรรมการปฏิบัตติัวเพื่อชะลอไตเสื่อมได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วย ญาติและบุคลากร
สาธารณสุขในการปรับใช้ต่อไป 
  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อเปรียบเทียบการรับรู้เรื่องโรคไตเรื้อรังของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังไดร้ับความรู้ตามโปรแกรมสุขศึกษาใน

การดูแลผู้ป่วยไตเรื้อรัง  
2. เพื่อเปรียบเทียบการรับรู้ความสามารถแห่งตนในการดูแลตนเองของผู้ป่วยไตเรื้อรังของกลุ่มตัวอย่าง ก่อนและ

หลังไดร้ับความรู้ตามโปรแกรมสุขศึกษาในการดูแลผู้ป่วยไตเรื้อรัง  
3. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการปฏิบัติตัวเพื่อชะลอไตเสื่อม ของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังไดร้ับความรู้ตาม

โปรแกรมสุขศึกษาในการดูแลผู้ป่วยไตเรื้อรัง 
4. เพื่อเปรียบเทียบคา่อัตรากรองของไต (eGFR : estimated glomerular filtration rate) ของกลุ่มตัวอย่าง ก่อน

และหลังไดร้ับความรู้ตามโปรแกรมสุขศึกษาในการดูแลผู้ป่วยไตเรื้อรัง  
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สมมติฐานการวิจัย 
1. หลังได้รับความรูต้ามโปรแกรมสุขศึกษาในการดูแลผู้ป่วยไตเรื้อรงักลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยของคะแนนการรับรูเ้รื่อง

โรคไตสงูกว่าก่อนการทดลอง 
2. หลังได้รับความรูต้ามโปรแกรมสุขศึกษาในการดูแลผู้ป่วยไตเรื้อรงักลุ่มตัวอย่างมีมีค่าเฉลี่ยของคะแนนการรับรู้

ความสามารถแห่งตนในการดูแลตนเองของผู้ป่วยไตเรื้อรังสูงกว่าก่อนการทดลอง 
3. หลังได้รับความรูต้ามโปรแกรมสุขศึกษาในการดูแลผู้ป่วยไตเรื้อรงักลุ่มตัวอย่างมีมคี่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรม

การปฏิบัตติัวเพื่อชะลอไตเสื่อมสูงกว่าก่อนการทดลอง 
4. หลังได้รับความรูต้ามโปรแกรมสุขศึกษาในการดูแลผู้ป่วยไตเรื้อรงักลุ่มตัวอย่างมีค่าอตัราการกรองของไต 

(eGFR : estimated glomerular filtration rate) สูงกว่าก่อนการทดลอง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการวิจัยนี้มุ่งศึกษาศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมสขุศึกษาในการดแูลผู้ป่วยไตเรื้อรังในโรงพยาบาลบางน้ าเปรี้ยว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา และเปรียบเทียบการรับรู้เรื่องโรคไต การรับรู้ความสามารถแห่งตน พฤติกรรมการปฏิบัติตัวเพื่อชะลอไตเสื่อม 
และค่าอัตราการกรองของไตก่อนและหลังการทดลอง โดยจะน าเสนอวิธีด าเนินการวิจัย ตามล าดับดังนี้ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ศึกษาเป็นผู้ป่วยไตเรื้อรังที่มารับบริการที่คลินิกโรคไตเรื้อรัง โรงพยาบาลบางน้ าเปรี้ยว ในช่วงเดือน 
ตุลาคม 2558 ถึงเดือนมีนาคม 2559 จ านวน 365 คน  

กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นผู้ป่วยไตเรื้อรังที่มารับบริการที่คลินิกโรคไตเรื้อรัง โรงพยาบาลบางน้ าเปรี้ยว ในช่วงเดือน 
ตุลาคม 2558 ถึงเดือนมีนาคม 2559 จ านวน 38 คน ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive  
Sampling) โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ เป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานหรือเบาหวานร่วมความดันโลหิตสูงที่มีภาวะไตเรื้อรังระยะที่ 3 -4 
และได้รับการวินิจฉัยจากอายุรแพทย์ โรงพยาบาลบางน้ าเปรี้ยว ท่ีมารับบริการที่คลินิกโรคไตเรื้อรัง โรงพยาบาลบางน้ าเปรี้ยว 
ในช่วงเดือน มีนาคม 2559–กันยายน 2559 ไม่มีประวัติเป็นโรคเกาท์ ไม่มีภาวะผิดปกติของไตด้วยสาเหตุอื่น เช่น นิ่ว ถุงน้ าที่
ไต หรือไตเล็กผิดปกติ มีอายุอยู่ในช่วง 50-70 ปี และสมัครใจเข้าร่วมการวิจัย  
 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 ตัวแปรอิสระ คือ โปรแกรมสุขศึกษาในการดูแลผู้ป่วยไตเรื้อรัง ซึ่งเป็นกิจกรรมให้ความรู้แบบจัดการรายกรณี และ
บรรยายโดยใช้สื่อสุขศึกษาประกอบด้วย โมเดลอาหาร คู่มือการดูแลอย่างไรเมื่อไตเสื่อม การเยี่ยมบ้านและการติดตามทาง
โทรศัพท ์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และอภิปรายกลุ่ม 

ตัวแปรตาม ได้แก่  
1. การรับรู้เรื่องโรคไตเรื้อรัง  
2. การรับรู้ความสามารถแห่งตนในการดูแลตนเองของผู้ป่วยไตเรื้อรงั  ได้แก่  

2.1 การรับรูโ้อกาสเสี่ยงของการเกดิภาวะแทรกซ้อน 
2.2 การรับรูค้วามรุนแรงของภาวะแทรกซ้อนของโรคไตเสื่อม 
2.3 การรับรูป้ระโยชน์ของการปฏิบัตติวัเพื่อชะลอไตเสื่อม 
2.4 การรับรู้อุปสรรคในการปฏิบัตติัวเพื่อชะลอไตเสื่อม 
2.5 การรับรูค้วามสามารถตนเองในการปฏิบัตติัวเพื่อชะลอไตเสื่อม 

3. พฤติกรรมการปฏิบัตติัวเพื่อชะลอไตเสื่อม 
4. ค่าอัตราการกรองของไต (eGFR : estimated glomerular filtration rate)  
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แบบแผนการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental research) แบบกลุ่มเดียว วัดก่อน-หลังการวิจัย (One group 

Pretest-Posttest  Design) (Fitz-Gibbon & Carol Taylor, 1987, p.113) โดยท าการศึกษาแบบภาคตัดขวางในช่วงเวลาที่
ก าหนดคือเดือนมีนาคม 2559 – กันยายน 2559 แบบแผนการวิจัย ดังตารางที่ 1  
 

ตารางที่ 1  แบบแผนการวิจัย   
 
 
 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบแผนการวิจยั 
  T1 หมายถึง   การเก็บข้อมูลก่อนไดร้บัโปรแกรมสุขศึกษาในการดูแลผูป้่วยไตเรื้อรัง 
  X หมายถึง   การไดร้ับโปรแกรมสุขศึกษาในการดูแลผู้ป่วยไตเรื้อรัง 
  T2 หมายถึง   การเก็บข้อมูลหลังได้รบัโปรแกรมสุขศึกษาในการดูแลผูป้่วยไตเรื้อรัง 

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ประกอบด้วยเครื่องมือ 2 ชุด คือ  
1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ โปรแกรมสุขศึกษาในการดูแลผู้ป่วยไตเรื้อรัง โดยประยุกต์แนวคิดการรับรู้

ความสามารถแห่งตน (Bandura, 1997) ซึ่งประกอบด้วย 1) แผนการสอนเรื่องการรับรู้เรื่องโรคไตเรื้อรัง ภาวะแทรกซ้อน   
การจัดการตนเองเรื่องอาหาร ยา การออกก าลังกาย และการผ่อนคลายอารมณ์ โดยใช้การบรรยายร่วมกับการจัดการรายกรณี 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และอภิปรายกลุ่ม 2) การใช้คู่มือการดูแลอย่างไรเมื่อไตเสื่อมประกอบด้วยเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับ
โรคไตอาหารเกี่ยวกับโรคไต การใช้ยา และการออกก าลังกายโดยผู้วิจัยได้ดัดแปลงมาจากหนังสือ กินอย่างไรเมื่อไตเสื่อม 
(อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์ และคณะ, ม.ป.ท., น.1-31 และ สมชาย ลี่ทอง, 2548, น.5, 14-28) ใช้เป็นเอกสารประกอบการให้ความรู้
และแจกให้ผู้ป่วยหลังให้ความรู้เพื่อน าไปทบทวนและศึกษาด้วยตนเองขณะปฏิบัติการดูแลตนเองที่บ้าน   

2. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย  
        2.1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองจ านวน 5 ข้อ แบบสอบถามการรับรู้เรื่องโรคไต  การรับรู้
ความสามารถแห่งตนในการดูแลตนเองของผู้ป่วยไตเรื้อรัง  และพฤติกรรมการปฏิบัติตัวเพื่อชะลอไตเสื่อม พัฒนามาจาก
การศึกษาของปิ่นแก้ว กล้ายประยงค์ (2551, น. 156-168) ใช้ประเมินการรับรู้เรื่องโรคไตเสื่อม การรับรู้ความสามารถแห่งตน
ในการดูแลตนเองของผู้ป่วยไตเรื้อรัง  และพฤติกรรมการปฏิบัติตัวเพื่อชะลอไตเสื่อม โดยแบบวัดการรับรู้เรื่องโรคไตเสื่อม 
จ านวน 10 ข้อเป็นแบบวัดการรับรู้มีมาตรวัด 4 ระดับ มีระดับคะแนนที่มากบ่งช้ีถึงการมีการรับรู้ที่ถูกต้องมาก แบบวัดการ
รับรู้ความสามารถแห่งตนในการดูแลตนเองของผู้ป่วยไตเรื้อรัง  มีจ านวน 50 ข้อ มีมาตรวัด 4 ระดับ ระดับคะแนนที่มากบ่งช้ี
ถึงการมีการรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดภาวะแทรกซ้อน การรับรู้ความรุนแรงของภาวะแทรกซ้อนของโรคไตเสื่อม  การรับรู้
ประโยชน์ของการปฏิบัติตัวเพื่อชะลอไตเสื่อม การรับรู้อุปสรรคในการปฏิบัติตัวเพื่อชะลอไตเสื่อม การรับรู้ความสามารถ
ตนเองในการปฏิบัติตัวเพื่อชะลอไตเสื่อมท่ีถูกต้องมาก พฤติกรรมการปฏิบัติตัวเพื่อชะลอไตเสื่อม มีจ านวน 22 ข้อ มีมาตรวัด 
4 ระดับคะแนนท่ีมากบ่งช้ีถึงการมีพฤติกรรมการปฏิบัติตัวเพื่อชะลอไตเสื่อมท่ีดีมาก  
 2.2 การทดสอบทางห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจระดับซีรัม่ครีเอตินินในเลือดและการค านวณอตัราการกรองของไต  

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
การตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหา (Content Validity) ของเครื่องมือที่ใช้ในการทดลองเป็นโปรแกรมสุขศึกษาใน

การดูแลผู้ป่วยไตเรื้อรังที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ประกอบด้วย แผนการสอนเรื่องความรู้เรื่องโรคไตเรื้อรัง ภาวะแทรกซ้ อน การ
จัดการตนเองเรื่องอาหาร ยา การออกก าลังกาย และการผ่อนคลายอารมณ์ โดยใช้การบรรยายร่วมกับการจัดการรายกรณี  
แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถแห่งตนในการดูแลตนเองของผู้ป่วยไตเรื้อรัง และพฤติกรรมการปฏิบัติตัวเพื่อชะลอไตเสื่อม 

ก่อนการทดลอง ทดลอง หลังการทดลอง 
T1 X T2 
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โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 คน ประกอบด้วยอายุรแพทย์ผู้มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง จ านวน 1 คน 
อาจารย์ผู้เช่ียวชาญด้านพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะไตเสื่อมเรื้อรัง จ านวน 1 คน และพยาบาลผู้เช่ียวชาญด้านการดูแลผู้ป่วย
ไตเสื่อมจากโรคเรื้อรังจ านวน 1 คน จากการตรวจสอบดัชนีความตรงเนื้อหาของเครื่องมือทั้งชุด (S-CVI) จากผู้ทรงคุณวุฒิ
จ านวน 3 คน ในครั้งนี้มีค่าเท่ากับ .91 การตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องมือ (Reliability) ของแบบสอบถามการรับรู้เรื่อง
โรคไต แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถแห่งตนในการดูแลตนเองของผู้ป่วยไตเรือ้รัง และพฤติกรรมการปฏิบัติตัวเพื่อชะลอ
ไตเสื่อม โดยการหาค่าสอดคล้องภายใน (Internal Consistency) โดยการค านวณหาค่าสัมประสิทธิอัลฟ่าของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) จากผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ระยะที่ 3-4 จ านวน 10 คน ได้ค่าสัมประสิทธิอัลฟ่าของครอนบาค 
เท่ากับ .76 ส่วนการตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องมือการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจระดับซีรัม่ครเีอตินินในเลือด โดย
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลบางน้ าเปรี้ยวท าการควบคุมคุณภาพด้วยการตั้งค่ามาตรฐาน  (Calibration) ทุกครั้ง
ก่อนการตรวจหาผลลัพท์ทางคลินิก เพื่อให้สอดคล้องกับการตรวจสอบค่ามาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิต ส่วนการค านวณอัตรา
การกรองของไต (eGFR : estimated glomerular filtration rate) ใช้สูตร CKD-EPI ตามที่สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
ก าหนด โดยมีการแบ่งค่าอัตราการกรองของไตเป็น 5 ระยะ (eGFR) ระยะที่ 1 ค่า eGFR มากกว่า 90 mL/min/1.73 m2  
ระยะที่ 2 ค่า eGFR อยู่ในช่วง 60-89 mL/min/1.73 m2  ระยะที่ 3 ค่า eGFR อยู่ในช่วง 30-59 mL/min/1.73 m2 ระยะที่ 4 
ค่า eGFR อยู่ในช่วง 15-29 mL/min/1.73 m2  และระยะที่ 5 ค่า eGFR  น้อยกว่า 15 mL/min/1.73 m2      

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
1. ผู้วิจัยท าหนังสือขออนุญาตผู้อ านวยการโรงพยาบาลโดยผ่านคณะกรรมการจริยธรรมของโรงพยาบาลบางน้ าเปรี้ยว 

เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในคลินิกโรคไตเรื้อรัง โรงพยาบาลบางน้ าเปรี้ยว  
2. คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามคุณสมบัติที่ก าหนด ด าเนินการพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่างตามที่ก าหนดไว้ เมื่อผู้ป่วย

โรคไตเรื้อรังยินยอมเข้าร่วมในการท าวิจัย ให้ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังลงนามยินยอมในใบพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง 
3. เก็บรวบรวมข้อมลูก่อนการทดลอง (Pre-test) ประกอบด้วย  

 3.1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน 5 ข้อ 
3.2 แบบสอบถามการรับรู้เรื่องโรคไตเสื่อม จ านวน 10 ข้อ 

 3.3 แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถแห่งตนในการดูแลตนเองของผู้ป่วยไตเรื้อรัง ได้แก่ การรับรู้โอกาสเสี่ยง
ของการเกิดภาวะแทรกซ้อน การรับรู้ความรุนแรงของภาวะแทรกซ้อนของโรคไตเสื่อม การรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติตัว
เพื่อชะลอไตเสื่อม การรับรู้อุปสรรคในการปฏิบัติตัวเพื่อชะลอไตเสื่อม การรับรู้ความสามารถตนเองในการปฏิบัติตัวเพื่อชะลอ
ไตเสื่อม จ านวน 50 ข้อ  
 3.4 พฤติกรรมการปฏิบัติตัวเพื่อชะลอไตเสื่อม จ านวน 22 ข้อ  
 3.5 เจาะเลือดเพื่อหาค่าซีรั่มครีเอตินิน และค านวณค่า eGFR 

4. ผู้วิจัยด าเนินกิจกรรมตามโปรแกรมที่ก าหนดไว้ ดังนี้ สัปดาห์ที่ 1 ให้ความรู้เรื่องโรคไตเสื่อม และเป้าหมายการให้
ความรู้ตามโปรแกรมสุขศึกษาในการดูแลผู้ป่วยไตเรื้อรัง สัปดาห์ที่ 2 เยี่ยมบ้านและประเมินปัญหาโดยการจัดการรายกรณี 
ด าเนินการส่งเสริมให้ความรู้ เรื่องอาหาร ยา การออกก าลังกายและการจัดการทางอารมณ์ พร้อมทั้งแจกคู่มือการดูแลอย่างไร
เมื่อไตเสื่อม สัปดาห์ที่ 3 และ 4 กระตุ้นเตือนทางโทรศัพท์ สัปดาห์ที่ 5 -7 ให้ผู้ป่วยด าเนินการดูแลตนเองตามที่ผู้วิจัยสอน  
สัปดาห์ที่ 8 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และอภิปรายกลุ่ม สัปดาห์ที่ 9-10 ให้ผู้ป่วยด าเนินการดูแลตนเองตามที่ผู้วิจัยสอน สัปดาห์ที่ 
11-12 กระตุ้นเตือนทางโทรศัพท์ให้ผู้ป่วยด าเนินการดูแลตนเองตามที่ผู้วิจัยสอน  สอบถามปัญหาพร้อมให้ค าแนะน าและ
นัดวันเวลาในการประเมินผล 

5. เก็บรวบรวมข้อมูลหลังการทดลอง (Post-test) ประกอบด้วย  
 5.1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน 5 ข้อ 
 5.2  แบบสอบถามการรับรู้เรื่องโรคไตเสื่อม จ านวน 10 ข้อ 
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5.3 แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถแห่งตนในการดูแลตนเองของผู้ป่วยไตเรื้อรัง ได้แก่ การรับรู้โอกาสเสี่ยง
ของการเกิดภาวะแทรกซ้อน การรับรู้ความรุนแรงของภาวะแทรกซ้อนของโรคไตเสื่อม การรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติตัว
เพื่อชะลอไตเสื่อม การรับรู้อุปสรรคในการปฏิบัติตวัเพื่อชะลอไตเสือ่ม  การรับรู้ความสามารถตนเองในการปฏิบัตติัวเพื่อชะลอ
ไตเสื่อม จ านวน 50 ข้อ  
 5.4 พฤติกรรมการปฏิบัตติัวเพื่อชะลอไตเสื่อม จ านวน 22 ข้อ  
 5.5 เจาะเลือดเพื่อหาค่าซรีั่มครีเอตินิน และค านวณค่า eGFR 

6. น าแบบสอบถามจากกิจกรรมมาทตรวจสอบความถูกต้องและความสมบรูณเ์พื่อน ามาวิเคราะห์ตามขั้นตอนต่อไป  
การวิเคราะห์ข้อมูล  
1. ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลเกีย่วกับสภาวะสุขภาพของกลุ่มตัวอยา่ง วิเคราะห์แจกแจงความถี่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตารางที่ 2  
 

ตารางที่ 2 ข้อมูลส่วนบุคคลและภาวะสุขภาพของผู้ป่วยไตเรื้อรัง 
 

                                ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
     เพศ    

 ชาย 32 84.2 

 หญิง 6 15.8 

     อายุ    

 50-60 ปี 15 39.5 

 
61-70 ปี 23 60.5 

     ศาสนา 
   

 

พุทธ 27 71.1 

 
อิสลาม 11 28.9 

    ด้านสวัสดิการสิทธิการรักษา 
  

 
บัตรประกันสุขภาพ 35 92.1 

 
ข้าราชการ 1 2.6 

 
ประกันสังคม 2 5.3 

     การวินจิฉัย 
  

 
เบาหวาน 9 23.7 

  เบาหวานร่วมความดันโลหติสูง 29 76.3 
 

จากตารางที่ 2 กลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยไตเรื้อรัง จ านวน 38 ราย ที่เข้าร่วมการวิจัย ส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 84.2 
เป็นเพศหญิง ร้อยละ 15.8  ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 61-70 ปี ร้อยละ 60.5 นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 71.1 ด้านสวัสดิการ
สิทธิการรักษา ส่วนใหญ่ใช้บัตรประกันสุขภาพ ร้อยละ 92.1 และมีประวัติเป็นเบาหวานร่วมความดันโลหิตสูง ร้อยละ 76.3  
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2. ข้อมูลการรับรู้เรื่องโรคไตเสือ่ม การรับรู้ความสามารถแห่งตนในการดูแลตนเองของผู้ป่วยไตเรื้อรัง และพฤติกรรม
การปฏิบัติตัวเพื่อชะลอไตเสื่อม และค่า eGFR วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแตกต่างของคะแนน
เฉลี่ยด้วย paired t-test ดังตารางที ่3   
 
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบการรบัรู้เรื่องโรคไตเรื้อรัง การรับรู้ความสามารถแห่งตนในการดูแลตนเองของผู้ป่วยไตเรื้อรัง    

พฤติกรรมการปฏิบตัิตัวเพื่อชะลอไตเสื่อมและค่าอัตราการกรองของไต (eGFR) ก่อนและหลังการทดลอง  
(n= 38 ) 

ตัวแปร 
Pre-test Post-test 

t p-value 
M SD M SD 

ด้านการรับรู้เรื่องโรคไตเรื้อรัง 6.89 0.51 9.74 0.89 32.06** .000 

ด้านการรับรู้ความสามารถแห่งตนในการดูแลตนเองของ
ผู้ป่วยไตเรื้อรังโดยรวม 

131.18 7.42 145.47 6.02 12.26** .000 

     - การรับรู้โอกาสเส่ียงของการเกิดภาวะแทรกซ้อน 29.16 3.27 30.32 3.00 1.57 .125 

     - การรับรู้ความรุนแรงของภาวะแทรกซ้อนของโรคไตเสื่อม 25.74 2.96 29.42 3.25 5.02** .000 

     - การรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติตัวเพื่อชะลอไตเสื่อม 27.58 0.92 29.87 0.66 9.27** .000 

     - การรับรู้อุปสรรคในการปฏิบัติตัวเพื่อชะลอไตเสื่อม 24.74 2.96 28.85 1.79 8.79** .000 

     - การรับรู้ความสามารถตนเองในการปฏิบัติตัวเพื่อชะลอ 
ไตเสื่อม 

22.97 1.20 26.00 4.67 3.76** .001 

ด้านพฤติกรรมการปฏิบัติตัวเพื่อชะลอไตเสื่อม 42.68 0.96 47.00 4.05 6.39** .000 

ค่าอัตราการกรองของไต (eGFR) 47.36 17.33 54.17 8.94 2.98** .005 

** p < .01 
 

จากตารางที่ 3 ด้านการรับรู้เรื่องโรคไตเรื้อรังของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยของคะแนนการรับรู้เรื่อง
โรคไตหลังการทดลอง (M=9.74, SD=0.89) สูงกว่าก่อนการทดลอง (M= 6.89, SD=0.51) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  แสดงว่า หลังได้รับความรู้ตามโปรแกรมสุขศึกษาในการดูแลผู้ป่วยไตเรื้อรัง กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้เรื่องโรคไต
เรื้อรังเพิ่มขึ้น  

ด้านการรับรู้ความสามารถแห่งตนในการดูแลตนเองของผู้ป่วยไตเรื้อรัง  พบว่า หลังการทดลองกลุ่มตัวอย่างมี
ค่าเฉลี่ยของคะแนนการรับรู้ความสามารถแห่งตนในการดูแลตนเองของผู้ป่วยไตเรื้อรัง (M=145.47, SD=6.02) สูงกว่าก่อน
การทดลอง (M=131.18, SD=7.42) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า การรับรู้เกี่ยวกับโรคไตเรื้อรังและการ
ส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมคือการเยี่ยมบ้าน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ผู้ป่วยมี
ความรู้และมั่นใจในการดูแลตนเอง เมื่อพิจารณาเป็นด้านย่อย ๆ ได้ข้อค้นพบดังนี ้

 การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคไตเสื่อมของกลุ่มตัวอย่างพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยของ
คะแนนการรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคไตเสื่อมก่อนการทดลอง (M=29.16, SD=3.27) และหลังการ
ทดลองไม่แตกต่าง (M=30.32, SD=3.00) แสดงว่า การให้ความรู้ตามโปรแกรมสุขศึกษาในการดูแลผู้ป่วยไตเรื้อรังในเรื่องการ
รับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดภาวะแทรกซอ้นของโรคไตเสือ่ม ยังไม่สามารถดึงดูดความสนใจให้กลุ่มตัวอย่างเกิดความต้องการที่
จะตอบสนองต่อสิ่งเร้า หรือเนื้อหาความรู้ที่น าเสนอยังไม่เหมาะสม   
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การรับรู้ความรุนแรงของภาวะแทรกซ้อนของโรคไตเสื่อม พบว่า หลังการทดลองกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยของคะแนน
การรับรู้ความรุนแรงของภาวะแทรกซ้อนของโรคไตเสื่อม (M=29.42 , SD=3.25) สูงกว่าก่อนการทดลอง(M=25.74, SD=2.96) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่าจากการบรรยายและไดพู้ดคุยกับผูป้่วยรายบุคคลโดยใช้หลักการจดัการรายกรณี
ท าผู้ป่วยเปิดใจ ยอมรับปัญหา เห็นปัญหาและความรุนแรงของภาวะไตเสื่อม  

การรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติตัวเพื่อชะลอไตเสื่อมพบว่าหลังการทดลองกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยของคะแนนการ
รับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติตัวเพื่อชะลอไตเสื่อม (M=29.87, SD=0.66) สูงกว่าก่อนการทดลอง (M=27.58, SD=0.92) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า การรับรู้เรื่องโรคไตเรือ้รัง และการรับรู้ความรนุแรงของภาวะแทรกซอ้นของโรค
ไตเสื่อมท าให้ป่วยไตเรื้อรังมีการรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติตัวเพื่อชะลอไตเสื่อมเพิ่มขึ้นด้วย 

การรับรู้อุปสรรคในการปฏิบัติตัวเพื่อชะลอไตเสื่อมพบว่าหลังการทดลองกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยของคะแนนการรับรู้
อุปสรรคในการปฏิบัติตัวเพื่อชะลอไตเสื่อม (M=28.85, SD=1.79) สูงกว่าก่อนการทดลอง (M=24.74 , SD=2.96) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า ผู้ป่วยรับรู้ เข้าใจ อุปสรรคในการปฏิบัติตวัเพื่อชะลอไตเสื่อมเพิ่มมากขึ้นหลังมีการรับรู้
เกี่ยวกับโรค ความรุนแรงของภาวะแทรกซ้อนของโรคไตเสื่อมและยังได้รับการติดตามเยี่ยมบ้าน ให้ค าปรึกษารายบุคคลโดย
การจัดการรายกรณีรวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มผู้ป่วยไตเรื้อรังด้วยกัน 

การรับรู้ความสามารถตนเองในการปฏิบัติตัวเพื่อชะลอไตเสื่อมพบว่าหลังการทดลองกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยของ
คะแนนการรับรู้ความสามารถตนเองในการปฏิบัติตัวเพื่อชะลอไตเสื่อม (M=26.00, SD=4.67) สูงกว่าก่อนการทดลอง 
(M=22.97, SD=0.96) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า ผู้ป่วยไตเรื้อรังหลังจากได้รับความรู้เฉพาะเกี่ยวกับโรค 
และระดับความรุนแรงของโรค และการได้รับค าปรึกษาแนะน าและการติดตามจากเจ้าหน้าที่สุขภาพช่วยให้การจัดการตนเอง
ของผู้ป่วยประสบความส าเร็จ  

ด้านพฤติกรรมการปฏิบัติตัวเพื่อชะลอไตเสื่อมพบว่าหลังการทดลองกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรม
การปฏิบัติตัวเพื่อชะลอไตเสื่อม(M=47.00 , SD=4.05) สูงกว่าก่อนการทดลอง (M=42.68, SD=0.96) อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า การรับรู้เกี่ยวกับโรคไตเรื้อรัง การรับรู้ความสามารถแห่งตนในการดูแลตนเองของผู้ป่วยไตเรื้อรัง 
จากโปรแกรมสุขศึกษาในการดูแลผู้ป่วยไตเรื้อรงั ซึ่งมีท้ังการบรรยายให้ความรู้ การจัดการรายกรณี การเยี่ยมบ้าน การติดตาม
ทางโทรศัพท์รวมทั้งการอภิปรายกลุ่มส่งผลให้ผู้ป่วยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในด้านพฤติกรรมการปฏิบัติตัวเพื่อชะลอไตเสื่อม
สูงขึ้น 

การเปรียบเทียบค่าอัตราการกรองของไต (eGFR) พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยอัตราการกรองของไต (eGFR) ก่อน
การทดลอง (M=47.36, SD=17.33 ) หลังการทดลองสูงขึ้น(M=54.17, SD=8.94 ) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
แสดงว่าเมื่อผู้ป่วยไตเรือ้รังมีการรบัรู้เรื่องโรคไตดีขึ้น และสามารถน าไปปฏิบัติตัวเพื่อดูแลตนเองส่งผลให้ค่าอัตราการกรองของ
ไตสูงขึ้น 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
การรับรู้เรื่องโรคไตเรื้อรังกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากการได้รับการส่งเสริมความรู้เรื่องโรคไตเสื่อม

ตามโปรแกรมสุขศึกษาในการดูแลผู้ป่วยไตเรื้อรัง โดยเฉพาะโดยใช้การบรรยายร่วมกับการจัดการรายกรณี กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และอภิปรายกลุ่ม และการรับรู้ว่าการมีพฤติกรรมในการชะลอความก้าวหน้าของโรคไตเรื้อรังเป็นสิ่งที่มี
ประโยชน ์ต่อตนเอง เป็นสิ่งที่ท าได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก และคุ้มค่าที่จะท า (จินตนา หามาลี, 2557, น. 80) จึงท าให้ผู้ป่วยมีการรับรู้เรื่อง
โรคไตสูงขึ้น ผลการวิจัยจะได้อภิปรายผลรายด้าน ดังนี ้ 

ด้านการรับรู้เรื่องโรคไตเรื้อรังภายหลังการทดลองกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนการรับรู้เรื่องโรคไตเรื้อรังมากกว่า
ก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า หลังได้รับความรู้ตามโปรแกรมสุขศึกษาในการดูแลผู้ป่วยไต
เรื้อรัง กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้เรื่องโรคไตเรื้อรังเพิ่มขึ้น ทั้งนี้อาจเนื่องจาก ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการให้สุขศึกษาเรื่องความรู้เป็นพื้นฐาน
ในการจัดการเรียนรู้ ให้ค าแนะน า ตามแผนการสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาอย่างครอบคลุมเนื้อหาในเรื่องความรู้เรื่องโรคไตเรื้อรัง  
ภาวะแทรกซ้อน การจัดการตนเองเรื่องอาหาร ยา การออกก าลังกาย และการผ่อนคลายอารมณ์ โดยใช้การบรรยายร่วมกับ



วารสารบัณฑติศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

   ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559   25 
 

 

 

                                                                     

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

การจัดการรายกรณีและมีการให้คู่มือการดูแลอย่างไรเมื่อไตเสื่อมเพื่อให้ผู้ป่วยได้น าไปศึกษาด้วยตนเองที่บ้าน มีการเยี่ยมบ้าน
และโทรศัพท์ติดตามเพื่อกระตุ้นเตือนและให้ความรู้เพิ่มเติมในส่วนที่ผู้ป่วยสงสัย และทบทวนการปฏิบัติตัวซึ่งสอดคล้องกับ  
ปิ่นแก้ว กล้ายประยงค ์(2551, น. 55) ที่ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการสรา้งเสรมิพฤติกรรมการปฏิบัตติัวเพื่อ
ชะลอการเสื่อมของไตสู่ภาวะไตเรื้อรังระยะสุดท้ายของผู้ป่วยไตเรื้อรัง ระยะที่ 3 และ 4 ที่แผนกผู้ป่วยนอกอายุรกรรมโรคไต 
โรงพยาบาลรามาธิบดี พบว่า หลังการทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้สูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .001 
แต่ไม่สอดคล้องกับศิริลักษณ์ มหาลี (2559, น. 102) ที่ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการดูแลผู้ป่วยไตเรื้อรังใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล อ าเภอน้ ายืน จังหวัดอุบลราชธานี ที่พบว่า กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีคะแนนความรู้
ของผู้ป่วยไตเรื้อรังเกี่ยวกับโรคไตเรื้อรัง แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  

ด้านการรับรู้ความสามารถแห่งตนในการดูแลตนเองของผู้ป่วยไตเรื้อรัง  พบว่า หลังการทดลองกลุ่มตัวอย่างมี
ค่าเฉลี่ยของคะแนนการรับรู้ความสามารถแห่งตนในการดแูลตนเองของผู้ป่วยไตเรือ้รัง สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า การรับรู้เกี่ยวกับโรคไตเรื้อรังและการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมคือ
การเยี่ยมบ้าน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ผู้ป่วยมีความรู้และมั่นใจในการดูแลตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของเพ็ญศรี จิตต์จันทร์ (2554, น. 94) ที่พบว่าปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัว ภาพสะท้อนทาง
ความคิดต่อการเจ็บป่วย ส่งเสริมให้เกิดการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการจัดการตนเอง แต่เมื่อแยกเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคไตเสื่อมกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้  โอกาสเสี่ยงของการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนของโรคไตเสื่อมก่อนและหลังการทดลองไม่แตกต่าง ส่วนการศึกษาของณิภารัตน์ บุญกุล และรุจิรา ดวงสงค์ 
(2555, น. 370) พบว่า หลังการทดลองกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนด้านการรับรู้โอกาสเสี่ยงความรุนแรงของการมี
ภาวะแทรกซ้อนเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนพฤติกรรมการป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .001 อาจเนื่องจากการให้ความรู้ตามโปรแกรมสุขศึกษาในการดูแลผู้ป่วยไตเรื้อรัง ยังไม่สามารถดึงดูดความ
สนใจให้กลุ่มตัวอย่างเกิดความต้องการที่จะตอบสนองต่อสิ่งเร้า หรือเนื้อหาความรู้ที่น าเสนอ เช่น การเกิดภาวะน้ าเกิน หรือ
ภาวะไตวายเรื้อรังที่ต้องเข้าสู่ภาวะล้างไต การสื่อสารให้เห็นถึงภาวะคุกคามต่อสุขภาพหรืออาจคุกคามถึงชีวิต จะสามารถท า
ให้กลุ่มตัวอย่างเช่ือว่าตนเองก าลังตกอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคสูงขึ้น  จะมีผลต่อความตั้งใจของ
บุคคลในการปฏิบัติตนเพื่อลดภาวะแทรกซ้อน ด้านการรับรู้ความรุนแรงของภาวะแทรกซ้อนของโรคไตเสื่อม  

ด้านพฤติกรรมการปฏิบัติตัวเพื่อชะลอไตเสื่อมพบว่าหลังการทดลองกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรม
การปฏิบัติตัวเพื่อชะลอไตเสื่อมสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า การรับรู้เกี่ยวกับโรคไต
เรื้อรัง การรับรู้ความสามารถแห่งตนในการดูแลตนเองของผู้ป่วยไตเรื้อรัง จากโปรแกรมสุขศึกษาในการดูแลผู้ป่วยไตเรื้อรัง ซึ่ง
มีทั้งการบรรยายให้ความรู้ การจัดการรายกรณี การเยี่ยมบ้าน การติดตามทางโทรศัพท์รวมทั้งการอภิปรายกลุ่มส่งผลให้ผู้ป่วย
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในด้านพฤติกรรมการปฏิบัติตัวเพื่อชะลอไตเสื่อมสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของปิ่นแก้ว               
กล้ายประยงค ์(2551, น. 49) ที่ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการสร้างเสริมพฤติกรรมการปฏิบัติตัวเพื่อชะลอ
การเสื่อมของไตสู่ภาวะไตเรื้อรังระยะสุดท้ายของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ระยะที่ 3 และ 4 ที่แผนกผู้ป่วยนอก อายุรกรรมโรคไต
โรงพยาบาลรามาธิบดี พบว่าหลังการทดลองกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการปฏิบัติตัวเพื่อชะลอไตเสื่อม
ดีกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับโปรแกรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ซึ่งผู้ป่วยไตเรื้อรังได้รับความรู้ มีการรับรู้ความสามารถใน
การดูแลตนเอง เมื่อน าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีขึ้น และน าไปสู่ความคาดหวังในการชะลอการเกิดภาวะแทรกซ้อนท าให้เกิดการ
ตัดสินใจที่จะกระท าอย่างต่อเนื่องท าให้พัฒนาพฤติกรรมการดูแลตนเองในภาพรวมด้านความรู้ เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร 
การผ่อนคลายอารมณ์และการออกก าลังกายเพิ่มขึ้นจากก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  (เบญจมาส เรืองดิษฐ์, 
2559, น. 202) 

การเปรียบเทียบค่าอัตราการกรองของไต (eGFR) ของกลุ่มตัวอย่างพบว่าหลังการทดลองกลุ่มตัวอย่างมีค่าอัตราการ
กรองของไต (eGFR) เพิ่มขึ้นกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า เมื่อผู้ป่วยไตเรื้อรังมีการรับรู้
เรื่องโรคไตดีขึ้น และสามารถน าไปปฏิบัติตัวเพื่อดูแลตนเองส่งผลให้ค่าอัตราการกรองของไตสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
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ของเบญจมาส เรืองดิษฐ์ (2559, น. 204) ที่ศึกษาการพัฒนาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่มารับการรักษา
ในเครือข่ายบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิโรงพยาบาลสงขลา พบว่า ระดับ Serum Creatinine ของผู้ป่วยไตเรื้อรังหลังการ
ได้รับการพัฒนาพฤติกรรมการดูแลตนเองมีค่าลดลง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จะเห็นว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และวิถีชีวิตในด้านการรับประทานอาหารและการออกก าลังกาย เป็นระยะเวลา 6 เดือน นอกจากจะสามารถท าให้พฤติกรรม
ด้านส่งเสริมสุขภาพดีขึ้นแล้ว ยังส่งผลท าให้ตัวช้ีวัดสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคไต ได้แก่ Serum Creatinine ลดลงอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การพัฒนาพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังส่งผลดีต่อภาวะสุขภาพทั้งด้าน
พฤติกรรมสุขภาพและด้านคลินิก 

 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

พยาบาลผู้เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ปว่ยโรคไตเรื้อรังสามารถน าผลการวิจัยไปปรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการดูแล
ผู้ป่วยไตเรื้อรังต่อไป ซึ่งควรศึกษาระยะเวลาที่เป็นโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวานหรือความดันโลหติสูง ระยะเวลาที่เป็นโรคไต
เรื้อรัง ให้ใกล้เคียงกัน 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาตัวแปรผลลัพธ์ด้านคลินิกอื่น ๆ ที่สัมพันธ์กับการเกิดโรคไตเรื้อรัง เช่น ค่าระดับน้ าตาลสะสม 

(HbA1C) ค่าความดันโลหิต ระดับโปตัสเซี่ยม แคลเซี่ยม และฟอสเฟตในเลือด เพื่อทดสอบโปรแกรมสุขศึกษาในการดูแล
ผู้ป่วยไตเรื้อรัง ต่อการท าหน้าท่ีของไต 

2. การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยท าการทดลองโดยใช้ระยะเวลา 12 สัปดาห์ และประเมินผลหลังการทดลองเสร็จสิ้นทันที ใน
การวิจัยครั้งต่อไป ควรมีศึกษาโดยการติดตามผลเป็นระยะเพื่อประเมินความคงอยู่ของพฤติกรรมการชะลอความก้าวหน้าของ
โรคไตเรื้อรัง 
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตวิชาภาษาไทย  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  

โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
The Development of Computer-assisted Instruction on the 
Internet for Thai Subject of Prathomsuksa 5 Students at 

Primary Demonstration School of Bansomdejchaopraya Rajabhat University 
 

บุรินทร์  อรรถกรปญัญา* รองศาสตราจารย์พเิศษ ดร.อ านวย  เดชชัยศรี** และอาจารย์วรุตม์  พลอยสวยงาม*** 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต วิชาภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา                    
2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จ านวน 30 คน 
โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และ 
4) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที 
 ผลการวิจัยพบว่า 

1.ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาภาษาไทยมีค่าเท่ากับ 80.11/90.33  
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว ้
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 

ค าส าคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 

Abstract 
 

 The purposes of this research were 1) to develop and find the efficiency of the computer-assisted 
instruction (CAI) on the Internet for Thai Subject of Prathomsuksa 5 students at Primary Demonstration School 
of Bansomdejchaopraya Rajabhat University 2) to compare students’ learning achievement between before 
and after the experiment and 3) to study the students’ satisfaction towards learning through the developed 
CAI. The sample included thirty Prathomsuksa 5 students obtained through simple random sampling method. 
The research instruments involved 1) computer-assisted instruction (CAI) on the Internet 2) achievement test  
3) CAI quality assessment on the Internet and 4) a set of satisfaction questionnaire. Data were statistically 
analyzed in mean, standard deviation, and t-test. 
 
* นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
** อาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
*** อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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 The findings revealed as follows : 
 1. The efficiency of the developed CAI on The Internet measured 80.11/90.33, which was higher 
than the set criteria 80/80. 
 2. The students’ learning achievement after learning through the developed CAI on the Internet   
was higher than that before the experiment at significance level .05. 
 3. The students’ satisfaction towards learning through the developed CAI on the Internet was 
generally found at the high level. 
 

Keywords: Computer-assisted Instruction, the Internet 
 

บทน า 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวดแนว การจัดการศึกษา การจัดการ
ศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรยีนรูแ้ละพัฒนาตนเองได ้และถือว่าผูเ้รียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการ
จัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน 
โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวย
ความสะดวก เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอน 
และแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545, น. 7-8) ในหมวดเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รัฐต้องส่งเสริม
และสนับสนุนให้มีการผลิต และพัฒนาแบบเรียน ต ารา หนังสือทางวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์อื่น วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาอื่น โดยเร่งรัดพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต จัดให้มีเงินสนับสนุนการผลิต และมีการให้แรงจูงใจแก่ผู้ผลิตและ
พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านผู้ผลิตและผู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้มีความรู้ 
ความสามารถและทักษะในการผลิต รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ผู้เรียนมีสิทธิได้รับ 
การพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ท าได้ เพื่อให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545, น. 18-19) 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ในข้อที่ 3 เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม
ของสังคมเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาคนและสร้างสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ มีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ านวยต่อ
การพัฒนาคนอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ และได้ก าหนดนโยบาย 
การพัฒนาและน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพ เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีกรอบ 
การด าเนินงาน คือ เร่งรัดพัฒนาเครือข่ายและเช่ือมโยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาที่เข้าถึงง่าย 
ประหยัด และสะดวกต่อการใช้ส าหรับผู้เรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป  และส่งเสริมสนับสนุนอย่างจริงจังในการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนาประสิทธิภาพการสอนของครูให้เป็นไปอย่าง
ทั่วถึงทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยพัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถในการผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีในการเรียน  
การสอน (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553, น. 19) 
 ด้านการผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ ให้มีความรู้ ความสามารถ และมีปริมาณเพียงพอ จากที่ผ่านมาพบว่า นโยบาย
จ ากัดอัตราก าลังคนภาครัฐ ผนวกกับการใช้มาตรการจูงใจให้ครูออกก่อนเกษียณ ตั้งแต่ปี 2543-2549 ท าให้ต้องสูญเสียอัตราครู 
ไปจ านวน 53,948 อัตรา (ครูเกษียณ 74,784 อัตรา ได้อัตราคืนเพียง 20,836 อัตรา) อีกท้ังบัณฑิตครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์ 
บางส่วนจบแล้วไม่ได้เป็นครู อาจารย์ มีปัญหาครูสอนไม่ตรงวุฒิ และขาดแคลนครูในบางพื้นที่ ท าให้มีการ ขาดแคลนครูโดยรวม 
ในเชิงปริมาณและคุณภาพ ท้ังระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการอาชีวศึกษา รวมทั้งอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพการศึกษา ประกอบกับในอนาคตประมาณ 5-10 ปี จะมีครูประจ าการเกษียณอายุจ านวนมากกว่าร้อยละ 50 ซึ่งต้อง
เตรียมการเพื่อรองรับปัญหาด้านการคัดเลือกบุคคลเข้าสู่วิชาชีพครูพบว่า มีผู้เลือกคณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์เป็นอันดับท้าย ๆ 
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เข้ามาเรียนเป็นจ านวนมาก เนื่องจากเข้าเรียนสาขาอ่ืนไม่ได้ จึงท าให้ไม่ได้คนเก่งและมีใจรักเข้ามาเป็นครู นอกจากนี้ด้านการ
พัฒนาครู พบว่า ขาดระบบการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพต่อเนื่อง และขาดการดูแลเอาใจใส่อย่างจริงจัง ท าให้ครูไม่ได้รับการพัฒนา
อย่างเป็นระบบเพียงพอ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553, น. 8) 
 การผลิตและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา จึงมีความส าคัญและมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง 
อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาผลการด าเนินงาน 9 ปี ของการปฏิรูปการศึกษา พ.ศ.2542-2551 ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ พบว่า มีปัญหาที่ต้องเร่งปรับปรุงแก้ไข พัฒนา และสานต่อในหลายด้าน โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา พบว่า ปัญหาในการด าเนินงาน ขาดการพัฒนาเนื้อหาผ่านสื่อที่มีคุณภาพ รวมทั้งด้านการเรียนการสอนและการพัฒนา
ผู้สอน ครูและนักเรียนน าความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเองน้อย 
สถานศึกษามีจ านวนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ไม่เพียงพอ ล้าสมัย (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553, น. 9) 
 ปัจจุบันบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อการเรียนการสอนที่เป็นที่นิยมอย่าง
แพร่หลาย มีลักษณะการท างานในรูปแบบของสื่อประสม (Multimedia) คือ ใช้สื่อร่วมกันมากกว่า 1 ชนิด เช่น ตัวอักษร ภาพ 
เสียง ภาพเคลื่อนไหว ที่ส าคัญคือ สามารถโต้ตอบระหว่างผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์ มีการประเมินผลเพื่อสนองตอบให้กับผู้เรียน
อย่างรวดเร็ว จึงไม่แปลกใจที่ท าไมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จึงเป็นที่นิยมอย่างรวดเร็ว  
ในยุคการศึกษาไร้พรหมแดน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หมายถึง การน าเสนอบทเรียนด้วยคอมพิวเตอร์
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยการน าบทเรียนที่เตรียมไว้อย่างเป็นระบบ มาน าเสนอตามล าดับขั้นตอน มีการโต้ตอบ ชมเชย 
หรือมีการย้อนกลับไปทบทวนได้ เพื่อกระตุ้นความสนใจ โดยคอมพิวเตอร์จะช่วยสอนเนื้อหาวิชาอาจเป็นตัวหนังสือและ
กราฟิก การถามค าถาม การรับค าตอบ ตรวจค าตอบ และแสดงผลการเรียนให้ผู้เรียนได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังสามารถใช้
ร่วมกับอุปกรณ์อื่นได้ เช่น เครื่องบันทึกเสียง วีดีทัศน์ เป็นต้น (สวงค์ พุทธิเนตร, 2554) 
 วิชาภาษาไทย เป็นวิชาหนึ่งในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพื่อน าไปใช้
ตัดสินใจแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่านและ มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  
การเปลี่ยนแปลงและพลังของภาษาภูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ ได้ก าหนดตัวช้ีวัดช้ันปีของ
ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 คือ นักเรียนต้องอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะได้ถูกต้อง อธิบาย
ความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัยของค า ประโยค ข้อความ ส านวนโวหาร จากเรื่องที่อ่าน เข้าใจค าแนะน า  
ค าอธิบายในคู่มือต่างๆ  แยกแยะข้อคิดเห็นและข้อเท็จจริง รวมทั้งจับใจความส าคัญของเรื่องที่อ่านและน าความรูค้วามคิดจาก
เรื่ องที่ อ่ านไปตัดสินใจแก้ปัญหาในการด า เนิน ชีวิต ได้  มีมารยาทและมีนิสัยรักการอ่ านและเห็นคุณค่ าสิ่ งที่ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น. 216-217) ซึ่งเนื้อหาวิชาภาษาไทยส่วนใหญ่เป็นความรู้เกี่ยวกับทฤษฎี จึงท าให้การจัดการ
เรียนการสอนในห้องเรียนมักพบปัญหาเกี่ยวกับผูเ้รียนท่ีมีความรู้พื้นฐานต่างกันมีความเข้าใจในบทเรียนไม่พร้อมกัน ผู้เรียนที่มี
ความรู้มากกว่าจะเข้าใจในบทเรียนได้เร็ว แต่ก็ต้องรอเพื่อน ๆ ที่ยังเรียนไม่เข้าใจ ท าให้เกิดความเบื่อหน่ายหรือขาดความสนใจ 
ดังนั้นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ สามารถสนองความต้องการ
การเรียนรู้ที่ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ดี และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนได้ด้วยตนเองตามเวลาที่สะดวก 
ตามความสนใจของผู้เรียน สิ่งส าคัญที่สุดคือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีการประเมินผลในตนเอง ผู้เรียนสามารถเห็น
ผลส าเร็จของตนในการเรียนรู้ นอกจากน้ี ยังสามารถช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนผู้สอนได้ด้วย เพราะสามารถใช้สอนแทนครู
และสอนผู้เรียนได้จ านวนมาก ๆ ในเวลาเดียวกัน 
 การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พบว่า ปัญหาพื้นฐาน
การเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคนไม่เท่ากัน ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนในแต่ละวิชาของครูผู้สอน และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โดยธรรมชาติของผู้เรียนจะให้ความสนใจการสอนที่ใช้สื่อมากกว่าการบรรยาย
หน้าช้ันเรียน โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จ าเป็นต้องใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเข้ามาช่วย ให้การสอน  
มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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 จากเหตุผลและความส าคัญของบริบทดังกล่าวข้างต้น การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนประถมสาธิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปัญหาพื้นฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคนไม่เท่ากัน วิจัยจึงมีความต้องการวิจัย
เรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนประถม
สาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นอกจากนี้ยังเป็นสื่อที่สามารถสร้างความสนใจแก่ผู้เรียน ผู้เรียนเกิด
ปฏิสัมพันธ์กับบทเรียน สามารถให้ผู้เรียนทบทวนบทเรียนใหม่ได้เมื่อ ไม่เข้าใจและไม่จ ากัดเวลาในการเรียนรู้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์ เน็ต วิชาภาษาไทย  
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต วิชาภาษาไทย  
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตวิชาภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
ประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาภาษาไทย สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.5 
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
วิชาภาษาไทย อยู่ในระดับมากขึ้นไป 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการวิจัยนี้มุ่งศึกษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาภาษาไทย   
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยจะน าเสนอ
วิธีด าเนินการวิจัย ตามล าดับดังนี้ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่
ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 13 ห้อง รวมทั้งสิ้น 422 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 1 ห้อง นักเรียน 30 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple 
Random Sampling)  

ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรอิสระ ได้แก ่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 5 โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตัวแปรตาม ได้แก่   
 - ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 5 โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
วิชาภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

- ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาภาษาไทย              
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาภาษาไทย ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์ เน็ต 

วิชาภาษาไทย ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  
3. แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาภาษาไทย ระดับช้ันประถมศึกษา 

ปีท่ี 5  
4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชา

ภาษาไทย ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือและการหาคณุภาพของเครื่องมือ 

 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอรเ์น็ตวิชาภาษาไทย 
  1.1 ศึกษาเนื้อหาวิชาภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 ซึ่งเป็นหนังสือที่วิชาภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาใช้ใน
การประกอบการเรียนการสอน โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 หน่วยการเรียนรู้ ดังนี ้

  มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ  แก้ปัญหาในการ
ด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน      
 มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทยการเปลี่ยนแปลงและพลังของภาษา ภูมิปัญญา
ทางภาษาและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
  1.2 วิเคราะห์เนื้อหา และท าการก าหนดจุดประสงค์ให้สอดคล้องและครอบคลุมเนื้อหาวิชา และน าเนื้อหาวิชา
มาสร้างความสัมพันธ์ โดยใช้วิธีแบบแผนภูมิปะการัง (Coral Pattern)  
  1.3 การออกแบบเนื้อหามีขั้นตอนในการด าเนินการ ดังน้ี 
   1) น าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เนื้อหามาประเมินความส าคัญของเนื้อหาโดยใช้แบบฟอร์มการประเมิน
ความส าคัญของหัวข้อเนื้อหา (Topic Evaluation Sheet) เพื่อพิจารณาตัดสินใจยอมรับหรือตัดทิ้งหัวเรื่องเป็นรายข้อ 
   2) ท าการจัดล าดับความส าคัญของเนื้อหา (Network Diagram) เพื่อแสดงล าดับความต่อเนื่องและ
ความสัมพันธ์ของเนื้อหาและความสัมพันธ์ของเนื้อหาแต่ละส่วน 
   3) ท าการวิเคราะห์วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ลงในแบบฟอร์มวิเคราะห์จุดประสงค์ (Objective Analysis 
Listing Form) เพื่อจ าแนกระดับของวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมทั้ง 3 ด้าน  
   4) น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบ และน ามาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง เหมาะสมก่อนน าไปสร้าง
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
  1.4 สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีขั้นตอน ดังนี้ 
   1) ออกแบบเค้าโครงร่างของหน้าจอภาพของบทเรียน  
   2) ออกแบบผังงานของบทเรียน (Flowchart) 
   3) เขียนบทด าเนินเรื่อง (Story board) ในการท าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยจัดท าเป็น
รายละเอียดเป็นสคริปต์เนื้อหา ตามหัวข้อท่ีก าหนดของหน่วยการเรียนรู้ 
 1.5 น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบ และน ามาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง เหมาะสม 
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  1.6 น าเสนอผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและด้านเทคนิค และน ามาปรับแก้ไขให้ถูกต้องเหมาะสม 
                  1.7 น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะเพื่อหาประสิทธิภาพต่อไป
โดยท าการทดลอง 3 ครั้งช่วงเวลา ธันวาคม 2557 - มกราคม 2558 มีการทดลอง 3 รอบ ก่อนน าไปใช้ 

1) การทดลองครั้งที่ 1 รายบุคคล จ านวน 3 คน (เก่ง ปานกลาง อ่อน อย่างละ 1 คน)  
2) การทดลองครั้งท่ี 2 กลุ่มย่อย  จ านวน 15 คน (เก่ง ปานกลาง อ่อน อย่างละ 5 คน)  
3) การทดลองครั้งท่ี 3 ภาคสนาม จ านวน 30 คน (ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง) 

 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
  2.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและก าหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ประเภท
พุทธิพิสัย ทักษะพิสัย หรือจิตพิสัย 
  2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฉบับร่าง เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 
  2.3 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับร่างเสนอผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหาเพื่อประเมินความ
สอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้และน ามาหาความเที่ยงตรงของเนื้อหา โดยใช้สูตรหาค่าความสอดคล้อง 
IOC ซึ่งต้องมีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปกรณีที่แบบทดสอบ บางข้อมีค่าต่ าว่า 0.5 จะท าการปรับเปลี่ยนตามข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญโดยใช้เกณฑ์คัดเลือกตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ก าหนดค่าคะแนนให้ผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 ท่านดังนี้  
   +1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อสอบวัดได้ตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
    0 หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าข้อสอบวัดได้ตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
   -1 หมายถึง  แน่ใจว่าข้อสอบวัดได้ไม่ตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  2.4 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีผ่านการประเมิน โดยผู้เช่ียวชาญ ไปทดลองใช้ (Try-out) กับ
นักเรียนที่เคยเรียนวิชาภาษาไทย  
  2.5 น าผลการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาวิเคราะห์หาค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนก 
แล้วคัดเลือกข้อสอบที่มีระดับค่าความยากง่าย 0.20-0.80 และค่าอ านาจจ าแนก ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป จ านวน 30 ข้อ จากการ
วิเคราะห์พบว่า แบบทดสอบมีค่าความยากง่ายอยู่ในช่วง 0.54-0.69 และมีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ในช่วง 0.38-069  
  2.6 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ได้ไปค านวณหาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบโดยใช้สูตร 
KR-20 ของ Kuder – Richardson จากการวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น จ านวน 30 ข้อ มีค่าเท่ากับ 0.90 แสดงว่าคะแนนที่
ได้จากแบบทดสอบนี้เช่ือถือได้  
  2.7 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ใช้ได้ ไปใช้ในเครื่องมือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่สร้างขึ้น เพื่อใช้ทดสอบหาประสิทธิภาพของเครื่องมือต่อไป 
 3. แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตวิชาภาษาไทย 
  3.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อก าหนดเป็นแนวทางในการสร้างแบบประเมินคุณภาพบทเรียน ก าหนดรูปแบบ
ของแบบประเมินเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตามแบบของลิเคอร์ท (Likert) (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์  
และคณะ, 2541, น.167) มีเกณฑ์ดังนี ้
    ระดับ 5  หมายถึง  คุณภาพดีมาก 
    ระดับ 4 หมายถึง  คุณภาพดี 
    ระดับ 3  หมายถึง  คุณภาพปานกลาง 
    ระดับ 2  หมายถึง  คุณภาพน้อย 
    ระดับ 1  หมายถึง  คุณภาพน้อยที่สุด 
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  การวิเคราะห์ของค่าเฉลี่ยเทียบกับเกณฑ์การประเมินที่ได้จากแบบประเมินคุณภาพบทเรียนของผู้เช่ียวชาญ 
ตามแบบของบุญชม ศรีสะอาด (2535, น.162) มีเกณฑ์ดังนี้ 
    4.51 – 5.00 หมายถึง คุณภาพดีมาก 
    3.51 – 4.50 หมายถึง คุณภาพดี 
    2.51 – 3.50 หมายถึง คุณภาพปานกลาง 
    1.51 – 2.50  หมายถึง คุณภาพน้อย 
    1.00 – 1.50 หมายถึง คุณภาพน้อยที่สุด 
  3.2 ร่างแบบประเมินคุณภาพบทเรียนของผู้เช่ียวชาญ ดังนี ้
   3.2.1 ร่างแบบประเมินคุณภาพบทเรียนของผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหามีเกณฑ์การประเมินออกเป็น 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านเนื้อหาวิชา ด้านการด าเนินเรื่อง ด้านการใช้ภาษา และด้านแบบทดสอบ  
   3.2.2 ร่างแบบประเมินคุณภาพบทเรียนของผู้เช่ียวชาญด้านเทคนิค มีเกณฑ์การประเมิน 5 ด้าน ได้แก่ 
ด้านเนื้อหา และการด าเนินเรื่อง ด้านภาพ ภาษา และเสียง ด้านตัวอักษร และสี ด้านแบบทดสอบ และด้านการจัดการ
บทเรียน 
  3.3 น าแบบประเมินคุณภาพบทเรียนปรึกษาผู้เช่ียวชาญ โดยพิจารณาความเหมาะสมของการเขียนข้อค าถาม
ความครอบคลุมของเนื้อหา สิ่งที่ต้องการวัด ใช้ แล้วน าไปแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องตามที่ได้รับค าแนะน า 
  3.4 พิมพ์แบบประเมินคุณภาพบทเรียนฉบับสมบูรณ์เพื่อน าไปใช้ประเมินคุณภาพบทเรียนส าหรับผู้เช่ียวชาญ
ด้านเนื้อหา ผู้เช่ียวชาญด้านเทคนิค 
 4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาภาษาไทย 
  4.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อก าหนดเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจก าหนดรูปแบบ
ของแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตามแบบของลิเคอร์ท (Likert) มีเกณฑ์ดังนี้ 
    ระดับ 5 หมายถึง  พึงพอใจมากท่ีสุด 
    ระดับ 4 หมายถึง  พึงพอใจมาก 
    ระดับ 3 หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง 
    ระดับ 2 หมายถึง  พึงพอใจน้อย 
    ระดับ 1 หมายถึง  พึงพอใจน้อยท่ีสุด 
    การวิเคราะห์ของค่าเฉลี่ยเทียบกับเกณฑ์การประเมินที่ได้จากแบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียน ตามแบบของบุญชม ศรีสะอาด (2535, น.162) มีเกณฑ์ดังนี้ 
    4.51 – 5.00 หมายถึง พึงพอใจมากท่ีสุด 
    3.51 – 4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก 
    2.51 – 3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
    1.51 – 2.50 หมายถึง พึงพอใจน้อย 
    1.00 – 1.50 หมายถึง พึงพอใจน้อยท่ีสุด 
  4.2 ร่างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน โดยมีเกณฑ์การประเมิน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหาและการด าเนิน
เรื่อง ด้านภาพ ภาษา และเสียง ด้านตัวอักษรและสี ด้านแบบทดสอบ และด้านการจัดการบทเรียน  
  4.3 น าแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ปรึกษาผู้เช่ียวชาญ โดยพิจารณาความเหมาะสมของการเขียน
ข้อค าถาม ความครอบคลุมของเนื้อหา สิ่งที่ต้องการวัด ใช้ แล้วน าไปแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องตามที่ได้รับค าแนะน า 
  4.4 พิมพ์แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนฉบับสมบูรณ์เพื่อน าไปใช้สอบถามความพึงพอใจส าหรับ
นักเรียน  
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แบบแผนการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบกลุ่มเดียววัดก่อน-หลังการวิจัย (One Group 
Pretest-posttest Design) แบบแผบการวิจัย ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 แบบแผนการวิจัย  
 

การทดสอบก่อนเรียน (Pretest) การทดลอง การทดสอบหลังเรียน (Posttest) 

T1 X T2 

ที่มา: มนต์ชัย เทียนทอง (2545, น.15) 
 

 ความหมายสัญลักษณ์ของแบบแผนการวิจัย 
  X คือ การสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
  T1 คือ การทดสอบก่อนเรียน (Pretest) 
  T2 คือ การทดสอบหลังเรียน (Posttest) 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาภาษาไทย 
กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
30 คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 30 ช้ัน 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน 
2557– เมษายน 2558 โดยมีขั้นตอนเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี ้
 1. ติดตั้งบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  วิชาภาษาไทย ที่สร้างขึ้นไว้บนเว็บไซต์ของ
คณะครุศาสตร์ 
 2. แจ้งกลุ่มตัวอย่างทราบเกี่ยวกับช่วงเวลาการและแผนการด าเนินงานล่วงหน้าก่อนการทดลอง 
 3. จัดเตรียมห้องทดลอง โดยใช้คอมพิวเตอร์ 30 เครื่อง  
 4. ผู้วิจัยแนะน าการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาภาษาไทย และวิธีการการเริ่ม
เรียนบทเรียน วิธีการเรียน การควบคุมบทเรียน ลักษณะของการปฏิสัมพันธ์กับบทเรียน การน าเข้ าสู่เนื้อหาย่อย วิธีการท า
แบบทดสอบ และการคิดคะแนน 
 5. ผู้วิจัยด าเนินการทดลองเครื่องมือกับกลุ่มตัวอย่าง โดยให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนจากนั้นเริ่มเรียน
บทเรียน เมื่อเรียนจบแต่ละบทเรียนนักเรียนต้องท าแบบทดสอบก่อนเรียน จนครบทั้ง 2 มาตรฐาน ต่อจากนั้นนักเรียนท า
แบบทดสอบหลังเรียน  
 6. การเก็บข้อมูลความพึงพอใจ ผู้วิจัยด าเนินการภายหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการของการเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว โดยการแจกแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ
เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาภาษาไทย 
 7. ผู้วิจัยน าคะแนนท่ีได้จากการท าแบบทดสอบระหว่างเรียนท้ายบททุกหน่วยการเรียนรู้และแบบทดสอบหลังเรียน
มาวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาไทย โดยใช้สูตร E1/E2 
 8. ผู้วิจัยน าคะแนนท่ีได้จากการท าแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) และคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบหลัง
เรียน (Post-test) มาวิเคราะห์หาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้สูตร t-test 
  2.9 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต วิชาภาษาไทย มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) 
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การวิเคราะห์ข้อมูล  
 1. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาภาษาไทย ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โดยน าคะแนนเฉลี่ยจากคะแนนสอบระหว่างเรียน และคะแนนสอบหลังเรียนมาค านวณหาค่าร้อยละ 
ผลการวิเคราะห์ปรากฏดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาภาษาไทย   
 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
 

การทดสอบ คะแนนเต็ม คะแนนรวม X  SD. ประสิทธภิาพ 
ระหว่างเรยีน (E1) 30 721 24.03 2.03 80.11 

หลังเรียน (E2) 30 813 27.10 2.16 90.33 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีประสิทธิภาพ (E1) เท่ากับ 80.11 
และบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีประสิทธิภาพ (E2) เท่ากับ 90.33 แสดงให้เห็นว่า บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาภาษาไทย ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ คือ 80/80 ที่ก าหนดไว้
และสามารถน าไปใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนได้  

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนกับหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต วิชาภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัยน าคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียน มาวิเคราะห์
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้สถิติทดสอบท ี(t-test for dependent) ผลการวิเคราะห์ปรากฏดังตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
     บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  
 

การทดสอบ จ านวนนักเรียน X  SD.      t p 

ก่อนเรียน 30 13.53 2.43 
22.00* .01 หลังเรียน 30 27.80 1.92 

              *P<.05 

 จากตารางที่ 3 พบว่า หลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาภาษาไทย ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยก่อนเรียนนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 13.53 หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 27.80 แสดงว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กระตุ้น
ให้นักเรียนสนใจการเรียนในเนื้อหาและส่งผลให้มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น 
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3. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาภาษาไทย  ผู้วิจัยได้ท าการประเมินความพึงพอใจหลังจากทีน่ักเรียนได้ท าการศึกษาจนครบทุกบทเรียน
เรียบร้อยแล้ว โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิเคราะห์ปรากฏดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย 
              อินเทอร์เน็ต วิชาภาษาไทย    
 

รายการ X  S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1.  เนื้อหาและการด าเนินเร่ือง 4.23 0.07 มาก 
 1.1 ปริมาณของเนื้อหา 4.27 0.52 มาก 
 1.2 ความชัดเจนในการอธิบายเนือ้หา 4.20 0.66 มาก 
 1.3 การจดัล าดับขั้นน าเสนอเนื้อหา 4.17 0.53 มาก 
 1.4 เนื้อหาเหมาะสมกับระดับความรู้ของนักเรียน 4.27 0.52 มาก 
2.  ภาพ ภาษา และเสียง  4.21 0.06 มาก 
 2.1 ขนาดของภาพที่ใช้ประกอบบทเรียน 4.13 0.68 มาก 
 2.2 รูปภาพท่ีใช้ประกอบบทเรียน 4.33 0.61 มาก 
 2.3 ภาพเคลื่อนไหวท่ีใช้ประกอบบทเรียน 4.10 0.66 มาก 
 2.4 ความตรงตามเนื้อหาของภาพที่น าเสนอ 4.27 0.74 มาก 
 2.5 ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาท่ีใช้ในบทเรียน 4.07 0.69 มาก 
 2.6 การเร้าความสนใจด้วยเสยีงประกอบบทเรยีน 4.07 0.78 มาก 

3.  ตัวอักษร และส ี 4.18 0.05 มาก 
 3.1 รูปแบบของตัวอักษรที่ใช้น าเสนอเนื้อหา 4.13 0.68 มาก 
 3.2 ขนาดของตัวอักษรในการน าเสนอเนื้อหา 4.30 0.60 มาก 
 3.3 ความชัดเจนของสีของตัวอักษร 4.07 0.69 มาก 
 3.4 ความเหมาะสมสีของพื้นหลัง และภาพ 4.23 0.63 มาก 
4.  แบบทดสอบ 4.08 0.09 มาก 
 4.1 ความน่าสนใจเกี่ยวกับวิธีการตอบโต ้ 4.00 0.59 มาก 
 4.2 จ านวนข้อของแบบทดสอบ 4.10 0.76 มาก 
 4.3 การรายงานผลคะแนน 4.13 0.73 มาก 
 4.4 ความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับเนื้อหา 4.23 0.50 มาก 
5. การจัดการบทเรียน 4.13 0.07 มาก 
 5.1 ความสะดวกในการใช้บทเรยีน 4.23 0.63 มาก 
 5.2 ความชัดเจนของค าสั่งการใช้งานบทเรียน 4.07 0.74 มาก 
 5.3 ความน่าสนใจของหน้าจอภาพโดยภาพรวม 4.13 0.73 มาก 
 5.4 ปฏิสมัพันธ์กับบทเรียนมีความเหมาะสม 4.03 0.67 มาก 
 5.5 ความน่าสนใจชวนให้ติดตามบทเรียน 4.20 0.81 มาก 
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 จากตารางที่ 4  พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน  โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านเนื้อหาและการด าเนินเรื่อง รองลงมาคือ ด้านภาพ ภาษาและ
เสียง ด้านตัวอักษรและสี ด้านการจัดการบทเรียน และด้านแบบทดสอบ ตามล าดับ และเมื่อพิจารณาตามรายการ 
พบว่า  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อยู่ในระดับมากทุกรายการ 

 
สรุปผลและอภิปรายผล 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 
5 โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  สามารถน ามาสรุปและอภิปรายผลการวิจัยตาม
วัตถุประสงค์การวิจัย ได้ดังต่อไปนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาภาษาไทย ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โดยน าคะแนนเฉลี่ยจากคะแนนสอบระหว่างเรียน และคะแนนสอบหลังเรียนมาค านวณหาค่า
ร้อยละ พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีประสิทธิภาพ (E1) เท่ากับ 80.11 และบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีประสิทธิภาพ (E2) เท่ากับ 90.33 แสดงให้เห็นว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาภาษาไทย ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ คือ 80/80 ที่ก าหนดไว้และสามารถ
น าไปใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนได้ อาจเป็นเพราะการด าเนินการพัฒนาและการประเมินได้เป็นไปตามขั้นตอน ตั้งแต่การ
วิเคราะห์เนื้อหา การสร้างแบบทดสอบ การออกแบบบทเรียนโดยมีผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา และด้านเทคนิคและวิธีการ ตรวจสอบ
ทุกข้ันตอน และจากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนยังพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชา
ภาษาไทย มีกิจกรรมที่มีส่วนกระตุ้นให้นักเรียนมีความตั้งใจและสนใจเรียน โดยในการจัดบทเรียนจะเน้นจุดส าคัญที่การน าเสนอ
เนื้อหา ข้อความ เสียง รูปภาพ และภาพเคลื่อนไหว ช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียนมากขึ้น ที่ส าคัญคือ ผู้นักเรียน
สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนในกลุ่มด้วยการใช้กระดานสนทนากลุ่ม 
(Chartroom) พร้อมท้ังผู้สอนสามารถเข้าสนทนากับนักเรียนในแต่ละกลุ่ม ซึ่งเป็นสิ่งที่ท าให้นักเรียนสามารถสอบถามปัญหา
เกี่ยวกับการเรียนกับผู้สอนได้ทันที สอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐพล สว่างจิตต์ (2551) ได้ท าการวิจัยเรื่องการสร้างบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียเน้นปฏิสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาการถ่ายภาพ โดยใช้เทคโนโลยีเว็บ 3 มิติ 
ผลการวิจัยปรากฏว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 82.96/80.63 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ 80/80 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ วราภรณ์ ศรีแสงฉาย (2556) ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนนาคประสิทธิ์  เน้นการสร้างสื่อ วิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ผลการวิจัยปรากฏว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น  มีประสิทธิภาพของบทเรียน 83.85/88.21 สูงกว่า
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80 

 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนกับหลังเรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา พบว่า หลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาภาษาไทย ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยก่อนเรียนนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 13.53 
หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 27.80 แสดงว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กระตุ้นให้นักเรียน
สนใจการเรียนในเนื้อหาและส่งผลให้มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น จากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน พบว่า นักเรียนตั้งใจ
เรียนรู้จากเนื้อหาตลอดเวลา เพราะมีกิจกรรมที่ก าหนดให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียน ส่วนการน าเสนอเนื้อหาข้อความ เสียง 
รูปภาพ และภาพเคลื่อนไหว ที่มีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียน ซึ่งสื่อต่าง ๆ ในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส่งเสริมให้นักเรียนมี
ปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนและนักเรียนมีกิจกรรมร่วมระหว่างการเรียนตลอดเวลา ช่วยให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น อีกท้ัง
นักเรียนสามารถทบทวนเนื้อหาได้บ่อยครั้งตามความต้องการสอดคล้องกับงานวิจัยของสถาพร อยู่สมบูรณ์ (2550)  ได้ท าการวิจัย
เรื่องการพัฒนาบทเรียน Web Based Instruction แบบปฏิสัมพันธ์ วิชาคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี 2 ส าหรับนักศึกษาระดับ
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ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือผลการวิจัยปรากฏว่า
ผลการวิจัยพบว่า บทเรียน Web Based Instruction แบบปฏิสัมพันธ์ วิชาคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี 2 ที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ 
83.29/80.79  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ เมื่อน าคะแนนเฉลี่ยการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมาเปรียบเทียบด้วยการ
ทดสอบ t-test สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของเฉลิมชัย ตาระกา (2552) ได้ท า
การวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายแบบปรับเปลี่ยนเนื้อหาโดยน าเสนอรูปแบบการ์ตูน 2 มิติ วิชา 
คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ผลการวิจัยปรากฏว่าผลการวิจัยพบว่า บทเรียนดังกล่าวมีประสิทธิภาพ 86.12/80.15 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 
80/80 ที่ตั้งสมมติฐานไว้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยบทเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  
 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาภาษาไทย ผู้วิจัยได้ท าการประเมินความพึงพอใจหลังจากที่นักเรียนได้ท าการศึกษาจนครบทุกบทเรียน
เรียบร้อยแล้ว พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านเนื้อหาและการ
ด าเนินเรื่อง รองลงมาคือ ด้านภาพ ภาษาและเสียง ด้านตัวอักษรและสี ด้านการจัดการบทเรียน และด้านแบบทดสอบ 
ตามล าดับ เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาภาษาไทย เป็นการใช้สื่อเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
ในการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัยมากขึ้น เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจ ท าให้นักเรียนไม่รู้สึกเบื่อหน่ายและ
นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบระหว่างนักเรียนกับบทเรียน รวมทั้งสามารถทบทวนเนื้อหาได้
บ่อยครั้งตามความต้องการจึงท าให้มีความเข้าใจในเนื้อหาได้ดีขึ้น ท าให้ความพึงพอใจของนักเรียนอยู่ในระดับมาก สอดคล้อง
กับงานวิจัยของวิชุณี สารสุวรรณ (2551) ได้ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตด้วยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือรูปแบบทีมแข่งขัน (TGT) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ผลการวิจัยปรากฏว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนด้วยบทเรียนที่ผู้วิจัย พัฒนาขึ้นในระดับมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. การจัดเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ ที่ใช้ในการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

วิชาภาษาไทย จะต้องมีการเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่เพียงพอกับจ านวนนักเรียน 
 2. การน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาภาษาไทย จ าเป็นจะต้องมีการอธิบาย
วิธีการใช้ให้กับนักเรียนก่อน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาภาษาไทย ได้
อย่างถูกต้อง 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตกับรายวิชาอื่น เพื่อใช้เป็นสื่อท่ีช่วยให้นักเรียน
เกิดความเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งข้ึน 
 2. ควรมีการสร้างหรือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีทางเลือกหลาย ๆ ทางเพื่อให้
นักเรียนได้เรียนรูปแบบที่ตัวเองต้องการได้ เช่น รูปแบบมัลติมีเดีย รูปแบบที่เน้นข้อความและรูปภาพประกอบแบบบรรยายสด 
เกมหรือการ์ตูนบรรยาย เนื่องจากนักเรียนมีความแตกต่างกัน 

3. ควรมีการวัดประเมินผลให้หลากหลาย เช่น การจับคู่ การตอบค าถาม เติมค าในช่องว่าง เพื่อท าให้นักเรียนเกิด
ความกระตือรือร้นในการเรียนรู้มากข้ึน 
 4. ควรพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ให้มีรูปแบบของปัญญาประดิษฐ์ โดยสร้างให้
ตัวบทเรียนสามารถปรับเปลี่ยนระดบัความยากง่ายของเนื้อหาให้   เข้ากับนักเรียนแต่ละคนได ้ซึ่งจะสามารถท าให้การเรยีนรูม้ี
ประสิทธิภาพ 
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บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ บนเครือข่าย
อินทราเน็ต ของส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่พัฒนาขึ้นเพื่อหาความเหมาะสมใน 3 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ด้านการวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล ด้านการใช้งานของแอพพลิเคชัน และ 
2) ประเมินประสิทธิผลของระบบ ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความต้องการของผู้ใช้ระบบ ด้านการท างานได้ตามฟังก์ช่ันงานของ
ระบบ ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจั ย ได้แก่ 
บุคลากรของส านักคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบพัสดุ จ านวน 48 คน โดยวิธีคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่
ใช้ในวิจัย ได้แก่ แบบประเมินประสิทธิภาพและแบบประเมินประสิทธิผลของระบบ ชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1) การพัฒนาระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ บนเครือข่ายอินทราเน็ต ของส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประสิทธิภาพของระบบในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการ
วิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ ด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบ และด้านการใช้งานแอพ
พลิเคชันมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  
 2) ประสิทธิผลของระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ บนเครือข่ายอินทราเน็ต ของส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จากการทดลองใช้งานโดยบุคลากรส านักคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบพัสดุที่มีต่อระบบ พบว่า
อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
รองลงมาคือด้านความต้องการของผู้ใช้ระบบ ด้านการท างานได้ตามฟังก์ช่ันงานของระบบและด้านความง่ายต่อการใช้งาน
ระบบ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
 

ค าส าคัญ: ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ บนเครือข่ายอินทราเน็ต 
 

Abstract 
 
 The purposes of this research were 1) to develop and study the efficiency of asset management 
system via Intranet of Computer Office at Bansomdejchaopraya Rajabhat University in three aspects: 1) 
analysis and design of system 2) analysis and design of database and 3) use of application, and 2) to 
assess the effectiveness of the system in four aspects: 1) users’ need 2) system operation based on its  
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function 3) ease of system using and 4) data security. The sample included the forty-eight of Computer 
Office staff and asset checking staff obtained through purposive random sampling. The research instrument 
involved 5-point rating scale questionnaire and checklist, and were statistically analyzed in mean and 
standard deviation. 
 The findings revealed as follows: 
 1. The efficiency of asset management system via Intranet of Computer Office at Bansomdejchaopraya 
Rajabhat University was generally found at the highest level. After item analysis, analysis and design of 
database was rated at the highest mean followed by analysis and design of system and use of 
application. 
 2. The effectiveness of the system was generally rated at the highest level. After item analysis, 
data security was rated at the highest mean followed by users’ need, system operation based on its 
function, and ease of system using. 
 

Keywords: Asset Management, System via Intranet 
 
บทน า 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นสถาบันอุดมศึกษาระดับท้องถิ่น โดยมีนโยบายการบริหาร และ
พัฒนามหาวิทยาลัย ยึดหลักการในทางปฏิบัติ PPPO จุดมุ่งหมาย (Purpose) หลักการ (Principle) การมีส่วนร่วม 
(Participation) ส่งผลต่อการสร้างระบบงานและองค์กร (Organization) เป็นจุดมุ่งหมายในการด าเนินการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ตามกฎหมาย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นกฎหมายปฏิรูปการศึกษา แบ่งเป็น 9 หมวด
(ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2558) ทุกหมวดจะชี้น าการปฏิบัติ ปฏิรูปของทุกสถานศึกษา
โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏ กล่าวเป็นข้อ ๆ คือ 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏจะปฏิรูปตนเอง 2) โอกาสทางการศึกษาแก่
ประชาชน 3) ระบบการศึกษาในแนวปฏิรูป 4) แนวการจัดการศึกษา 5.การบริหารและการจัดการศึกษาในพระราชบัญญัติ
การศึกษา 6) มาตรฐานและการประกันคุณภาพ 7) คุณภาพของครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 8) ความมีอิสระใน
การหาและการใช้เงิน และ 9) สิ่งอ านวยความสะดวกในการสอนการศึกษา การบริหาร การบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ใน
ด้านการจัดการเรียนการสอน และการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน จึงมีความจ าเป็นท่ีต้องจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวก
เพื่อใช้ในการบริหารงาน และการจัดการเรียนการสอน  
 ปัจจุบัน การจัดหาครุภัณฑ์ของส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แต่ละปีมีการเพิ่ม
จ านวนมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะครุภัณฑ์ทางคอมพิวเตอร์ ในปัจจุบันที่มีขนาดเล็กลง ซึ่งเคลื่อนย้ายสะดวกและมี
ประสิทธิภาพเหมาะแก่การน าไปใช้เป็นเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนเป็นอย่างดี โดยตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ก าหนดไวว้่า หลังจากมีการด าเนินการจัดหา และได้รับมอบสิ่งของแล้ว จะต้องท าการลงบัญชี
หรือทะเบียนควบคุม และเก็บรักษาให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย ปลอดภัย ครบถ้วนถูกต้องตรงตามบัญชี หรือทะเบียน และ
ในช่วงของทุกสิ้นปีงบประมาณ จะต้องท าการส ารวจครุภัณฑ์ ว่าการรับจ่ายถูกต้อง คงเหลืออยู่ตรงตามทะเบียนหรือไม่ และมี
สภาพเป็นอย่างไร เช่น พร้อมใช้งาน ช ารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญหาย เพราะเหตุใด และเสนอต่อหน่วยงานต ามล าดับชั้น 
แต่เนื่องจากครุภณัฑ์เหล่านี้ต้องมีการส ารวจข้อมูลอยู่เป็นประจ าทุกปี โดยในการส ารวจแต่ละครั้งจะตอ้งใช้เวลาในการติดตาม 
ตรวจสอบเป็นเวลานาน อีกทั้งยังต้องใช้ก าลังคนจ านวนมากเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนมากที่สุด และไม่สามารถ
ทราบได้ว่าครุภัณฑ์แตล่ะช้ินนั้นสิ้นสภาพการใช้งานหรือยัง มีการเคลื่อนย้ายที่ตั้ง หรือมีการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบถือครองหรอืไม่
จากความจ าเป็นดังกล่าว ครุภัณฑ์ถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการบริหารงาน และการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น
การบริหารจัดการใช้ครุภัณฑ์ที่ดี ย่อมน าไปสู่การใช้เงินงบประมาณอย่างประหยัด คุ้มค่า ถ้าพิจารณาจากปัญหาที่ส านัก
คอมพิวเตอร์พบอยู่ก็คือ ทะเบียนครุภัณฑ์จะอยู่ในรูปของกระดาษ ซึ่งปัญหาของการด าเนินการดังกล่าวมีดังต่อไปนี้ 1) การจัด
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สถานที่เก็บเอกสาร 2) ปริมาณกระดาษที่เพิ่มจ านวนมากขึ้นเกิดการสิ้นเปลืองทรัพยากร 3) การเพิ่ม แก้ไข บันทึกและการ
สืบค้นเอกสารท าได้ยาก 4) การออกรายงานท าได้ยาก และ 5) การกลั่นกรองข้อมูลออกมาเป็นสารสนเทศเพื่อน าไปใช้งานท าได้ช้า 
เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ และลดปัญหาที่เกิดจากการท างาน ดังปัญหาที่กล่าวแล้วข้างต้น การพัฒนาระบบตรวจสอบ
สถานะครุภัณฑ์ บนเครือข่ายอินทราเน็ต จะเป็นวิธีที่จะช่วยบริหารจัดการ และลดปัญหาการการติดตามตรวจสอบครุภัณฑ์ 
งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์พัฒนา เพื่อตรวจสอบสถานะครุภัณฑ์ และสามารถบันทึกข้อมูลและเก็บรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อให้มี
ความสะดวกรวดเร็ว ข้อมูลที่มีความน่าเช่ือถือ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการจัดซื้อ การซ่อมบ ารุง และการจ าหน่ายครุภัณฑ์
ที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน และรายงานผลการส ารวจครุภัณฑ์ประจ าปีต่อไป   
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ บนเครือข่ายอินทราเน็ต ของส านักคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

2. เพื่อประเมินประสิทธิผลของระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ บนเครือข่ายอินทราเน็ต ของส านักคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจากการทดลองใช้โดยบุคลากรส านักคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบพัสดุ 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

1. ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ บนเครือข่ายอินทราเน็ต ของส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา มีประสิทธิภาพในระดับดี 

2. ประสิทธิผลของระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ บนเครือข่ายอินทราเน็ต ของส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จากการทดลองใช้โดยบุคลากรส านักคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบพัสดุอยู่ในระดับดีมาก 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการวิจัยนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา มุ่งศึกษาการพัฒนาระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ บนเครือข่ายอินทราเน็ต ของ
ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยจะน าเสนอวิธีด าเนินการวิจัย ตามล าดับดังนี้ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย เป็นบุคลากรส านักคอมพิวเตอร์ จ านวน 14 คน และเจ้าหน้าที่ส ารวจพัสดุประจ าปี 

จ านวน 200 คน รวมประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ีทั้งสิ้น 214 คน 
กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นบุคลากรส านักคอมพิวเตอร์ จ านวน 14 คน และเจ้าหน้าที่ส ารวจพัสดุประจ าปี 

จ านวน 34 คน รวมกลุ่มตัวอย่าง จ านวนทั้งสิ้น 48 คน โดยคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ บนเครือข่ายอินทราเน็ต ของส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ บนเครือข่ายอินทราเน็ตของส านักคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และประสิทธิผลของระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ บนเครือข่ายอินทราเน็ต ของส านัก
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  จากการทดลองใช้โดยบุคลากรส านักคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบพัสดุ 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

1. แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ 
2. แบบประเมินประสิทธิผลของระบบโดยบุคลากรส านักคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบพัสดุ 
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ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์บนเครือข่ายอินทราเน็ต พร้อมด าเนินการเป็นไป

ตามล าดับขั้นตอน โดยแบ่งออกเป็นออกเป็น 2 ข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนาระบบ 
ผู้วิจัยด าเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์บนเครือข่ายอินทราเน็ตของส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยเริ่มจากการวิเคราะห์ปัญหา ศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาระบบ วิเคราะห์ข้อมูลของ
ระบบ และผลลัพธ์ที่ได้จากระบบน ามาออกแบบฐานข้อมูล โดยออกแบบหน้าจอ และพัฒนาระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ บน
เครือข่ายอินทราเน็ต โดยในขั้นตอนนี้จะน าโปรแกรมที่พัฒนาน ามาให้ผู้เช่ียวชาญทางด้านเทคนิค พิจารณาถึงความถูกต้อง 
เหมาะสมตามหลักการท างานของระบบสารสนเทศ เมื่อพัฒนาเสร็จสิ้นจึงจัดท าเป็นคู่มือการใช้งานระบบ จากนั้นจึงน าระบบ
ไปใช้ในการประเมินประสิทธิผล ของบุคลากรส านักคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบพัสดุที่มีต่อระบบ  

การศึกษาการด าเนินงานและปัญหาการบริหารจัดการข้อมูลครุภัณฑ์ ของส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

1. การศึกษาระบบงานเดิม หลังจากท่ีหน่วยงานได้ด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์ และท าการตรวจรับโดยคณะกรรมการ
ตรวจรับครุภัณฑ์ แล้วหน่วยงานจะมีการด าเนินการ ดังน้ี 

 1.1 ส านักคอมพิวเตอร์จะท ารายการเบิกครุภัณฑ์จากคลังพัสดุมหาวิทยาลัย โดยตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ก าหนดว่า หลังจากมีการด าเนินการจัดหา และได้รับมอบสิ่งของแล้ว จะต้องท าการลงบัญชี
หรือทะเบียนควบคุม และเก็บรักษาให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย ปลอดภัย ครบถ้วนถูกต้องตรงตามบัญชี หรือทะเบียน และ
ในช่วงของทุกสิ้นปีงบประมาณ จะต้องท าการส ารวจครุภัณฑ์ ว่าการรับจ่ายถูกต้อง คงเหลืออยู่ตรงตามทะเบียนหรือไม่และมี
สภาพเป็นอย่างไร เช่น พร้อมใช้งาน ช ารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญหาย เพราะเหตุใด และเสนอต่อหน่วยงานตามล าดับชั้น  

 1.2 เจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องท าการเขียนหมายเลขก ากับท่ีตัวครุภัณฑ์เพื่อใช้อ้างอิงในการตรวจสอบสถานะ 
 1.3 จัดเก็บใบเบิกครุภัณฑ์เข้าแฟ้มเพื่อเก็บเป็นข้อมูลประวัติ และส าเนาเอกสารมอบให้กับผู้เบิกครุภัณฑ์     

อย่างน้อย 1 ชุด 
 1.4 สิ้นปีงบประมาณ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุจะท าการส ารวจครุภัณฑ์ทั้งหมดเพื่อรายงานต่อมหาวิทยาลัย 
จากการศึกษาระบบงานเดิมของส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จะพบปัญหา ในการ

จัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ ไม่มีการน าระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการบันทึกข้อมูล ยังท างานในรูปแบบของเอกสาร จึงส่งผลให้
เกิดความสิ้นเปลืองในการใช้กระดาษ สถานที่จัดเก็บเอกสาร การเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูล  และการสืบค้นเอกสารท าได้ยาก       
ใช้เวลานาน สถานะของครุภัณฑ์ที่เปลี่ยนไปไม่มีการบันทึกให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน ได้แก่ การช ารุดเสียหาย การเปลี่ยนสถานที่
จัดเก็บหรือติดตั้ง การเปลี่ยนมือผู้ถือครอง ส่งผลให้การส ารวจครุภัณฑ์ประจ าปีต้องใช้เวลาเป็นอย่างมาก  

2. การวิเคราะห์ระบบงานใหม่ 
จากการวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลจากระบบงานเดิม ท าให้ผู้วิจัยได้แนวคิดในการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ครุภัณฑ์ บนเครือข่ายอินทราเน็ตของส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่ออ านวยความให้กับ
บุคลากรของส านักคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่ส ารวจพัสดุประจ าปี ภาพรวมของระบบงานใหม่ทั้งหมดในรูปของผังบริบ ท 
(Context Diagram) การจ าลองขั้นตอนการท างานของการพัฒนาระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ โดยใช้ผังกระแสข้อมูล    
(Data Flow Diagram) การแสดงการจัดความสัมพันธ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ โดยใช้ผัง
ความสัมพันธ์ของข้อมูล (Entity Relationship Model) การแสดงการจัดความสัมพันธ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการครุภัณฑ์ โดยใช้ผังความสัมพันธ์ของข้อมูล (Relationship Model) 
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3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและทดสอบ 
ขั้นตอนนี้เป็นการประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการครภุัณฑ์ จากข้อมูลที่ได้ท าการวิเคราะห์และออกแบบไว้ 

ซึ่งผู้วิจัยเลือกติดตั้งระบบ Internet Web Browser ในการติดต่อการใช้งาน โดยใช้ระบบ Apache ท าหน้าที่ให้บริการข้อมูล
ผ่านระบบเครือข่าย ติดตั้งระบบ PHP เป็นระบบที่ใช้ในการพัฒนา ระบบฐานข้อมูลเป็น MySQL และการเข้าสู่ระบบด้วยการ
ก าหนดช่ือผู้ใช้และรหัสผ่าน สามารถท างานบนระบบเครือข่ายอินทราเน็ต ของส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา เมื่อพัฒนาระบบเสร็จแล้วได้จัดท าคู่มือระบบส าหรับผู้ใช้งานระบบ User Manual 

ขั้นตอนที่ 2 การสร้างแบบสอบถามที่น ามาใช้ประเมินประสิทธิภาพ ของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ และแบบสอบถาม
ที่น ามาใช้ประเมินประสิทธิผล ของบุคลากรส านักคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบพัสดุ  

ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่น ามาใช้ประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เช่ียวชาญ และแบบสอบถาม ที่น ามาใช้ประเมินประสิทธิผล ของบุคลากรส านักคอมพิวเตอร์ 
และเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบพัสดุที่มีต่อระบบตามล าดับดังนี้ 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง น ามาก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย และก าหนดนิยามศัพท์เกี่ยวกับการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ บนระบบเครือข่ายอินทราเน็ตของ ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

2. ก าหนดประเด็น โครงสร้างของเครื่องมือ และขอบเขตเนื้อหาตามกรอบแนวคิดของการวิจัยที่ได้ศึกษา และร่าง
ข้อค าถามให้มีเนื้อหาสาระสอดคล้องกับจุดประสงค์ และนิยามศัพท์เฉพาะและประเด็นส าคัญ เพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางในการ
สร้างข้อค าถาม 

3. ศึกษาวิธีสร้างแบบสอบถามจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องต่าง ๆ โดยเขียนข้อค าถามให้ครอบคลุมเนื้อหาใน
แต่ละด้านหรือแต่ละตัวแปรที่จะท าการศึกษา เพื่อให้น ามาเป็นแนวทางในการออกแบบสอบถามการประเมินความเหมาะสม 
ที่จะน าไปใช้ในการตรวจสอบการพัฒนาระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ บนระบบเครือข่ายอินทราเน็ต ของส านักคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

4. สร้างแบบสอบถามที่น าไปใช้ประเมินประสิทธิภาพ และประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ครุภัณฑ์ บนระบบเครือข่ายอินทราเน็ต ของส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบถามมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากที่สุด มาก ปานกลาง 
น้อย และน้อยที่สุด แล้วน าแบบสอบถามเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม 

5. น าแบบสอบถามที่น ามาประเมินประสิทธิภาพที่แก้ไขแล้ว เสนอผู้เชี่ยวชาญ เพื่อขอความเห็นชอบและตรวจสอบ
ความถูกต้องตามโครงสร้างเนื้อหา การใช้ภาษา และให้ค าแนะน าในการแก้ไขปรับปรุงแบบสอบถามให้ถูกต้องมีความชัดเจน 
และสมบูรณ์ขึ้น 

6. เมื่อปรับปรุงแบบสอบถามที่น ามาประเมินประสิทธิภาพตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง
ตามเนื้อหา (Content validity) โดยพิจารณานิยามของตัวแปร ขอบเขต และองค์ประกอบของเนื้อหาท่ีจะท าการวัด โดยการ
หาค่าดัชนีความสอดคล้องแบบ IOC (Item – Objective Congruence Index : IOC) ในทุกข้อค าถามนั้นเท่ากับ 1.00 หาก
ข้อค าถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 – 1.00 จัดท าการคัดเลือกไว้ และถ้าข้อค าถามที่มีค่า IOC ต่ ากว่า 0.50 จะต้องท าการ
พิจารณาปรับปรุงหรือไม่คัดเลือกไว้ (ยุทธไกยวรรณ์ และกุสุมา ผลาพร่ม, 2553, น.181) 

7. น าแบบสอบถามที่ได้จากการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญมาแก้ไขปรับปรุงเป็นฉบับท่ีมีความเที่ยงตรง 
8. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วให้คณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ์พิจารณาแล้วน าไปจัดพิมพ์เป็นแบบสอบถาม

ฉบับสมบูรณ์ เพื่อน าไปให้ผู้เช่ียวชาญทางด้านเทคนิค จ านวน 3 คนบุคลากรส านักคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่ส ารวจพัสดุ 
จ านวน 48 คน ตอบแบบสอบถามเพื่อตรวจสอบความน่าเช่ือถือได้ของเครื่องมือที่พัฒนาขึ้น แล้วน ามาวิเคราะห์ความเช่ือถือ 
(Reliability) ของแบบสอบถามเป็นรายด้านและโดยรวม 
 



วารสารบัณฑติศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ บนเครือข่ายอินทราเน็ต ของส านักคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรส านักคอมพิวเตอร์ และ
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบพัสดุ  โดยมีขั้นตอนเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี ้

1. ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยน าระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ บนเครือข่ายอินทราเน็ต ของส า นัก
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าพบผู้เช่ียวชาญทางด้านเทคนิคเพื่อประเมินผลการทดลอง และ
ตอบแบบประเมินประเมินประสิทธิภาพ ต่อจากนั้นให้บุคลากรส านักคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่ส ารวจพัสดุประจ าปีได้
ทดลองใช้ และตอบแบบประเมินประสิทธิผล 

2. ผู้วจิัยเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นระยะเวลา 60 วัน   
3. ตรวจแบบประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เช่ียวชาญ และแบบประเมินประสิทธิผลในการใช้งานระบบ

บริหารจัดการครุภัณฑ์ บนระบบเครือข่ายอินทราเน็ต ของส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
4. วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานและประมาณค่าสถิติจากคะแนนจากแบบประเมินประสิทธิภาพของระบบโดย

ผู้เชี่ยวชาญ และแบบประเมินประสิทธิผลในการใช้งานระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ บนระบบเครือข่ายอินทราเน็ต ของส านัก
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์บนเครือข่ายอินทราเน็ต ของส านักคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประเมินโดยผู้เช่ียวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์ 3 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์บนเครือข่ายอินทราเน็ต โดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด ( X = 4.69, S.D. = 0.03) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล 
( X = 4.87, S.D. = 0.32) รองลงมาคือ ด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ( X = 4.64, S.D. = 0.35) และด้านการใช้งาน
แอพพลิเคช่ัน ( X = 4.57, S.D. = 0.28) ตามล าดับ รายละเอียการวิเคราะห์รายด้านปรากฏผลดังตารางที่ 1-3 
  
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์บนเครือข่ายอินทราเน็ต ด้านการวิเคราะห์และ

ออกแบบฐานข้อมูล 
 

รายการประเมิน X  SD. ระดับ 
1. ความเหมาะสมในการเลือกใช้แบบจ าลองฐานข้อมูล 5.00 0.00 มากที่สุด 
2. ความถูกต้องในการสร้างแผนภาพแสดงความ สมัพันธ์ระหว่างข้อมูล (ER Diagram) 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
3. ความเหมาะสมของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง แฟ้มข้อมูล 4.67 0.58 มากที่สุด 
4. ความถูกต้องของการลดปัญหาความซ้ าซ้อนของข้อมูล (Normalization) 4.67 0.58 มากที่สุด 
5. ความถูกต้องในการวิเคราะห์คยี์หลัก และคีย์รอง 5.00 0.00 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.87 0.32 มากที่สุด 
 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์บนเครือข่ายอินทราเน็ต  ด้านการวิเคราะห์
และออกแบบฐานข้อมูล ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.87, SD.=0.32) เมื่อพิจารณาตามรายงารประเมิน พบว่า 
อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกรายการ ( X = 4.67–5.00)   
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ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์บนเครือข่ายอินทราเน็ต ด้านการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ 

 

รายการประเมิน X  SD. ระดับ 
ด้านการศึกษาความเป็นไปได้    
  1. ความถูกต้องในการวิเคราะหก์ารศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิค 4.67 0.58 มากที่สุด 
  2. ความถูกต้องในการวิเคราะหก์ารศึกษาความเป็นไปได้ ทางด้านการปฏิบัติงาน 5.00 0.00 มากที่สุด 
  3. ความเหมาะสมในการเลือกแนวทางในการพัฒนาระบบ 4.67 0.58 มากที่สุด 
ด้านการเขียนแผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram)    
  4. ความถูกต้องของการวิเคราะห์กระบวนการท างาน  (process) ของระบบ 5.00 0.00 มากที่สุด 
  5. ความถูกต้องของการเขียนแผนภาพกระแสข้อมูล 4.67 0.58 มากที่สุด 
  6. ความสอดคล้องระหว่างกระบวนการท างานของระบบ กับแผนภาพกระแสข้อมูล 4.67 0.58 มากที่สุด 
ด้านการออกแบบการส่งออกของข้อมูล (Output)    
  7. ความเหมาะสมของข้อมูลที่แสดงในสารสนเทศ 4.67 0.58 มากที่สุด 
  8. ความเหมาะสมของการออกแบบสารสนเทศ 4.33 1.15 มาก 
  9. ความสอดคล้องของสารสนเทศกับผู้ใช้ 4.67 0.58 มากที่สุด 
ด้านการออกแบบการน าเข้าข้อมลู (Input)    
  10. ความเหมาะสมของรูปแบบการบันทึกข้อมูล 4.67 0.58 มากที่สุด 
  11. การควบคุมความถูกต้องของข้อมูลในระดับการบันทึกข้อมูลดบิ 4.00 0.00 มาก 

ภาพรวม 4.64 0.35 มากที่สุด 
 

 จากตารางที่ 2 พบว่า ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์บนเครือข่ายอินทราเน็ต ด้านการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.64, SD.=0.35) เมื่อพิจารณาตามรายการประเมิน พบว่า ด้านการศึกษา
ความเป็นไปได้ และด้านการเขียนแผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ ( X = 4.67–5.00)   
 
ตารางที่  3 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบบริหารจดัการครุภณัฑ์บนเครือข่ายอินทราเนต็ ด้านการใช้งานแอพพลิเคชั่น 
 

รายการประเมิน X  S.D. ระดับ 
1. รูปแบบตัวอักษรง่ายต่อการอ่าน 4.67 0.58 มากที่สุด 
2. ขนาดตัวอักษรมีความเหมาะสมกับหน้าจอ 4.67 0.58 มากที่สุด 
3. สีของตัวอักษรเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม 4.67 0.58 มากที่สุด 
4. สีพื้นหลังมีความเหมาะสมกับหน้าจอ 5.00 0.00 มากที่สุด 
5. ความเหมาะสมในการจัดวางองค์ประกอบภายใน หน้าจอ 4.00 0.00 มาก 
6. ความเหมาะสมของส่วนต่อประสานระหว่างแอพพลิเคชั่นกับผู้ใช้ระบบ 4.33 0.58 มาก 
7. แอพพลิเคชั่นท่ีพัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลใน ขั้นการออกแบบ 4.67 0.58 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.57 0.28 มากที่สุด 
  

 จากตารางที่ 3  พบว่า ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการครภุัณฑ์บนเครือข่ายอินทราเน็ต ดา้นการใช้งาน
แอพพลิเคชั่น ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสดุ ( X = 4.57, SD.=0.28) เมื่อพิจารณาตามรายการประเมนิ พบว่า ส่วนใหญ่ 
อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.67–5.00)   
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2. ผลการประเมินประสิทธิผลของระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ บนเครือข่ายอินทราเน็ต ของส านักคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประเมินโดยบุคลากรส านักคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุที่ได้ทดลองใช้
ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ บนเครือข่ายอินทราเน็ตแล้ว ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการ
วิเคราะห์ปรากฏดังตารางที่ 4-7 

 
ตารางที่ 4 ประสิทธิผลของระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ บนเครือข่ายอินทราเน็ต ด้านความต้องการของผู้ใช้ระบบ  
 

รายการประเมิน X  SD. ระดับ 
1. การท ารายการเพิ่มข้อมลูครภุณัฑ ์ 4.77 0.42 มากที่สุด 
2. การลบข้อมูลครุภณัฑ ์ 4.71 0.46 มากที่สุด 
3. การท ารายการแก้ไขข้อมลูครภุณัฑ ์ 4.69 0.47 มากที่สุด 
4. การค้นหาข้อมูลครุภณัฑ ์ 4.77 0.42 มากที่สุด 
5. การปรับสถานะการตรวจสอบครุภณัฑ์ 4.83 0.38 มากที่สุด 
6. การแสดงข้อมูลครุภณัฑ ์ 4.63 0.49 มากที่สุด 
7. ผลลัพธ์สามารถน าไปใช้ในระบบงานอ่ืน ๆ ได ้ 4.44 0.50 มาก 

ภาพรวม 4.69 0.04 มากที่สุด 
 
 จากตารางที่ 4  พบว่า ประสิทธิผลของระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ บนเครือข่ายอินทราเน็ต ด้านความต้องการของ
ผู้ใช้ระบบ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.69, SD.=0.04) เมื่อพิจารณาตามรายการประเมิน พบว่า ส่วนใหญ่ อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ( X = 4.63–4.83)   
 
ตารางที่ 5 ประสิทธิผลของระบบบริหารจดัการครุภณัฑ์ บนเครือขา่ยอินทราเน็ต ด้านการท างานได้ตามฟังก์ช่ันงานของระบบ  
 

รายการประเมิน X  SD. ระดับ 
1. การเพิ่มข้อมูลครุภณัฑ ์ 4.88 0.33 มากที่สุด 
2. การแก้ไขข้อมูลครุภณัฑ์ภายในระบบ 4.71 0.46 มากที่สุด 
3. การลบข้อมูลครุภณัฑภ์ายในระบบ 4.54 0.50 มากที่สุด 
4. การค้นหาข้อมูลครุภณัฑ ์ 4.79 0.41 มากที่สุด 
5. ความรวดเร็วในการประมวลผลของระบบ 4.52 0.50 มากที่สุด 
6. ความน่าเช่ือถือได้ของระบบ 4.52 0.50 มากที่สุด 
7. ความถูกต้องในการจัดเก็บข้อมลูลงฐานข้อมลู 4.69 0.47 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.66 0.06 มากที่สุด 
 
 จากตารางที่ 5 พบว่า ประสิทธิผลของระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ บนเครือข่ายอินทราเน็ต ด้านการท างานได้ตาม
ฟังก์ช่ันงานของระบบ  ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.66, SD.=0.06) เมื่อพิจารณาตามรายการประเมิน พบว่า อยู่
ในระดับมากท่ีสุดทุกรายการ ( X = 4.52–4.88) 
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ตารางที่ 6 ประสิทธิผลของระบบบริหารจดัการครุภณัฑ์ บนเครือขา่ยอินทราเน็ต ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ  
 

รายการประเมิน X  SD. ระดับ 
1. ความง่ายต่อการใช้งานระบบ 4.63 0.61 มากที่สุด 
2. ความเหมาะสมในการเลือกใช้ชนิด และขนาดตัวอักษรบนจอภาพ 4.29 0.58 มาก 
3. ความเหมาะสมในการใช้สีของตัวอักษรบนจอภาพ 4.35 0.48 มาก 
4. ความเป็นมาตรฐานเดียวกันเดยีวกันในการออกแบบหน้าจอภาพ 4.48 0.62 มาก 
5. ความเหมาะสมของต าแหน่งช่องกรอกข้อมูล 4.54 0.62 มากที่สุด 
6. ความเหมาะสมของปรมิาณข้อมูลที่น าเสนอในแต่ละหน้าจอ 4.54 0.62 มากที่สุด 
7. การใช้ถ้อยค าบนจอภาพสามารถสื่อสารเข้าใจง่าย 4.69 0.47 มากที่สุด 
8. ความเหมาะสมของโปรแกรมโดยภาพรวม 4.83 0.38 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.54 0.09 มากที่สุด 
 
 จากตารางที่ 6  พบว่า ประสิทธิผลของระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ บนเครือข่ายอินทราเน็ต ด้านความง่ายต่อการ
ใช้งานระบบ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.54, SD.=0.09) เมื่อพิจารณาตามรายการประเมิน พบว่า ส่วนใหญ่   
อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.54-4.83)  
 
ตารางที่ 7 ประสิทธิผลของระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ บนเครือข่ายอินทราเน็ต ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 
    ในระบบ  
 

รายการประเมิน X  SD. ระดับ 
1. ความเหมาะสมของการก าหนดกลุ่มผู้ใช้ระบบ 4.77 0.42 มากที่สุด 
2. ความเหมาะสมการก าหนดรหสัผู้ใช้งาน และรหสัผ่านในการตรวจสอบ 
   ผู้เข้าใช้งานระบบ 

4.75 0.44 มากที่สุด 

3. ความเหมาะสมของระบบรักษาความปลอดภัย 4.83 0.38 มากที่สุด 
ภาพรวม 4.78 0.03 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 7 พบว่า ประสิทธิผลของระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ บนเครือข่ายอินทราเน็ต ด้านการรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูลในระบบ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.78, SD.=0.03) เมื่อพิจารณาตามรายการประเมิน พบว่า อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุดทุกรายการ ( X = 4.75–4.83) 
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สรุปผลและอภิปรายผล 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของระบบ และเพื่อประเมินประสิทธิผลจากบุคลากรส านัก

คอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ ที่มีต่อระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ บนเครือข่ายอินทราเน็ต ของส านัก
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สามารถน ามาสรุปและอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัย 
ได้ดังต่อไปนี้ 
 1. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์บนเครือข่ายอินทราเน็ต ของส านักคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์ 3 คน ทั้งนี้ เนื่องมาจากกระบวนการ
ที่น ามาพัฒนาระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ บนระบบเครือข่ายอินทราเน็ต ของส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา ผ่านขั้นตอนการด าเนินการหลายขั้นตอน โดยเริ่มตั้งแต่การรวบรวมความต้องการและศึกษาความเป็นไปได้ 
ศึกษาปัญหาของระบบ เสนอแนวทางและประเมินแนวทางการแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความเหมาะสมด้านเทคโนโลยี 
ความเหมาะสมทางด้านปฏิบัติการ ความเหมาะสมด้านการลงทุน จากนั้นจึงเลือกแนวทางที่เหมาะสมที่สุด การวิเคราะห์
ระบบงานเดิม การวิเคราะห์ระบบงานใหม่ ศึกษาความเหมาะสมด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ศึกษาความเหมาะสม
ด้านการวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล ศึกษาความเหมาะสมด้านการใช้งานแอพพลิเคช่ัน  ขั้นตอนการออกแบบระบบ
ฐานข้อมูล พัฒนาระบบให้มีความเหมาะสมกับความต้องการใช้งาน และประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เช่ียวชาญ 
จากนั้นจึงน าไปทดลองบุคลากรส านักคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่ส ารวจพัสดุประจ าปี ซึ่งผลการวิจัยมีความสอดคล้องกับ
งานวิจัยหลายท่าน เช่น ตะวัน จันทร์เจริญ พลวัฒน์  วุฒิไกรมงคล (2550, น.64) อัจฉรา ศิลปะอนันต์ (2546, น.65) อ านาจวิทย์  
หมู่ศิลป์ (2555, น.50) มีการศึกษาระบบงานเดิม ความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษาเอกสารรายงานที่เกี่ยวข้อง และน าผล       
มาประกอบการวิเคราะห์ระบบใหม่ โดยใช้แผนผังการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram) เป็นเครื่องมือในการออกแบบ
ระบบงาน สร้างแผนผังความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นทิตี้ (ER-Diagram) เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตาราง ใช้ภาษา PHP ใน
การพัฒนาระบบ โดยเช่ือมต่อฐานข้อมูล MySQL ปรากฏว่าสามารถช่วยลดเวลา ลดขั้นตอน และเอกสาร ได้มีประสิทธิภาพที่ดี 
  นอกจากน้ียังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ธนวัฒน์  จงอุษากุล (2553, น.90) ได้ท าวิจัยเรื่อง ระบบสารสนเทศการ
บริหารจัดการฐานข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยสนับสนุนการใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์ฝ่ายการศึกษา คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยท าการพัฒนาระบบ ตามกระบวนการพัฒนาระบบ SDLC (System Development Life Cycle) 6 ขั้นตอน 
ศึกษาระบบฐานข้อมูล (Database System) กิตติศักดิ์  ศรีบุตตะ หทัยรัตน์  พงษ์ศิริศักดิ์ (2551, น.93-94) ได้ท าวิจัยเรื่อง 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ กรณีศึกษา บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จ ากัด มีการศึกษาระบบงานเดิม รวบรวม
ความต้องการของผู้ใช้งาน ออกแบบระบบงานใหม่โดยใช้แผนผังการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram) เป็นเครื่องมือใน
การออกแบบระบบงาน สร้างแผนผังความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นทิตี้ (ER-Diagram) และใช้ภาษา PHP ในการพัฒนาระบบ โดย
เชื่อมต่อฐานข้อมูล MySQL ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ดี 

 2. ผลการประเมินประสิทธิผลของระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ บนเครือข่ายอินทราเน็ต ของส านักคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประเมินโดยบุคลากรส านักคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุที่ได้ทดลองใช้
ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ บนเครือข่ายอินทราเน็ตแล้ว พบว่า  มีประสิทธิผลอยู่ในระดับมากที่สุด แสดงว่าผู้ที่ได้ท าการ
ทดลองใช้งานเห็นว่าระบบสามารถท างานได้ตรงตามความต้องการใช้งาน และน าไปใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดจากการท างานได้  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศิกานต์ ประถมบูรณ์ (2549, น. 89-90) ระบบสารสนเทศที่พัฒนาได้ตรงความต้องการใช้งาน 
สามารถท างานร่วมกันผ่านระบบได้ทันที จะมีประสิทธิผลอยู่ในระดับดีมาก ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ครุภัณฑ์ ของส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ให้มีความน่าสนใจในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
    2.1 บุคลากรส านักคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าท่ีส ารวจพัสดุประจ าปี ที่มีหน้าท่ีในการรับผิดชอบส ารวจครุภัณฑ์ 
สามารถใช้ระบบดังกล่าวในการส ารวจหรือค้นหาครุภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยระบบสามารถท างานบนระบบ
อินทราเน็ต ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (PC) คอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Note 
Book) หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Device) ที่มีการเช่ือมต่อระบบเครือข่ายจะสามารถใช้งานระบบดังกล่าวได้ตามสิทธิ        
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การเข้าถึงระบบ และสามารถท าการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูล ได้แก่ สถานะครุภัณฑ์ สถานที่จัดเก็บ การเบิก-ยืม เป็นต้น   
ให้ข้อมูลมีความถูกต้องให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
   2.2 ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ ของส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ถูกออกแบบ
การใช้งานให้สามารถรองรับการท างานแบบร่วมกัน (Multi User) ในการปรับปรุงข้อมูลครุภัณฑ์ การตรวจสอบ และค้นหา
ข้อมูลครุภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี 
   2.3 ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ ของส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สามารถ
น าข้อมูลจากระบบมาจัดท ารายงานส าหรับผู้บริหาร ได้แก่ รายงานครุภัณฑ์คงคลัง จ าแนกตามรายละเอียดครุภัณฑ์ จ าแนก
ตามกลุ่มครุภัณฑ์ จ าแนกตามประเภทครุภัณฑ์  สถานะการใช้งาน เป็นต้น สามารถใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจได้  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. การบันทึกข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เป็นกระบวนการท างานใหม่ที่แทนท่ีจากการเก็บเอกสารเพียงอย่างเดียว 
ท าให้ผู้ปฏิบัติงานบางคนต้องใช้เวลาในการพิมพ์ และยังไม่เข้าใจในขั้นตอนการท างาน ก่อนน าไปใช้ควรจัดให้มีการฝึกอบรม
และท าความเข้าใจในคู่มือการใช้งานประกอบเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการท างานมากยิ่งข้ึน 
 2. ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ ของส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ควรค านึงถึง
ระบบส ารองข้อมูล เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และเป็นการป้องกันการสูญหายของข้อมูลที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์
ที่ไม่คาดคิด 
  3. หลังจากระบบมีการใช้งานไประยะหนึ่ง ผู้ดูแลระบบควรมีการส ารวจปัญหา หรือความต้องการใช้งานที่เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการปรับปรุงระบบ หรือการวางแผนการบ ารุงรักษาระบบต่อไปในอนาคต 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาผลการใช้โปรแกรมที่ช่วยในการออกรายงานท่ีมีการจัดเรยีงข้อมูลที่มีความสวยงามมากยิ่งขึ้น และ
สามารถรายงานได้ในรูปแบบกราฟต่าง ๆ 
 2. ควรมีการศึกษาฟังก์ช่ันการท างานเพิม่เติมเพื่ออ านวยความสะดวกในการค้นหา หรือตรวจสอบครุภัณฑ์ที่มีความ
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ได้แก่ การใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ เช่น เครื่องอ่านบาร์โค๊ต แบบสองมิติ สามมิติ หรือเทคโนโลยี
อาร์เอฟไอดี (Radio Frequency identification) 
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การประเมินการบริหารเวลาของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของบุคลากร 
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

Evaluation Time Management of School Administrators:  
According to a Review of Bangkaewprachason School Personnel under 

Secondary Education Service Area 6 
 

ศิระลักษณ์ เล็กเจริญ* และรองศาสตราจารยห์รรษา ศิวรักษ์** 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) ศึกษาความเหมาะสมในการบริหารเวลาของผู้บริหารตามความคิดเห็นของ
บุคลากรโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ และ2) ศึกษาปัญหาการบริหารเวลาของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของ
บุคลากรโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บุคลากรในโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ จ านวน 74 
คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามมาตรประมาณค่า 5 ระดับ และแบบตรวจสอบรายการ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว่า 
1) ความเหมาะสมการบริหารเวลาของผู้บริหารตามความคิดเห็นของบุคลากรโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ โดยรวม

อยู่ในระดับมาก 
2) ปัญหาการบริหารเวลาของผู้บริหารโรงเรียน เรื่องนโยบายโครงการพิเศษที่หน่วยงานระดับสูงสั่งการมีปัญหาอยู่

ในระดับปานกลาง 
 

ค าส าคัญ: การบริหารเวลา ผู้บริหารโรงเรียน 
 

Abstract 
 

The purposes of this research were 1) to study the proper of time management of 
Bangkaewprachason School administrators and 2) to study the problems of time management of school 
administrators according to a review of Bangkaewprachason school personnel.  The sample group 
included 74 personals. Data were collected using  5- point rating scale questionnaire and checklist an d 
were statistically analyzed in percentage, arithmetic mean, and standard deviation.  

The findings revealed as follow:  
            1) The proper of time management of Bangkaewprachason School administrators was generally 
found at high level. 
            2) The problems of time management of school administrators were generally found at 
moderate level. 
 

Keywords: Time Management, School Administrators 
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บทน า 
ภารกิจของผู้บริหารโรงเรียน หากจะพิจารณาให้ครอบคลุมทุกด้านมีขอบเขตกว้างมาก พระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 แบ่งภาระงานการศึกษาออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ 
ด้านงบประมาณ ด้านงานบริหารบุคคล และด้านงานบริหารทั่วไป (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2547, น. 25) 
โดยในกลไกการบริหารงานทั้ง 4 ด้านนั้น มีขอบข่ายงานทั้งหมด 8 งาน ได้แก่ 1) งานแผนงานและประกันคุณภาพ      
2) งานวิชาการ 3) งานกิจการนักเรียน 4) งานบุคคล 5) งานธุรการ 6) งานการเงิน และพัสดุ 7) งานบริการอาคารสถานที่ 
และสภาพแวดล้อม 8) งานชุมชน และภาคีเครือข่าย (ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย, 2552, น. 1-2) 

เนื่องจากภารกิจของผู้บริหารโรงเรียนมีขอบเขตที่กว้างขวาง และครอบคลุมงานในทุกด้านของโรงเรียน แต่มีเวลาใน
การปฏิบัติงานเท่าเทียมกับคนอื่น ดังนั้นความส าเร็จ หรือความล้มเหลวในการปฏิบัติงานตามภารกิจของผู้บริหารโรงเรียน             
จึงอยู่ที่การรู้จักใช้เวลาที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์มากที่สุด การจะปฏิบั ติภารกิจให้บรรลุ
เป้าหมายอย่างมีคุณภาพในระยะเวลาที่จ ากัด ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องให้ความส าคัญ และตระหนักในเรื่องของเวลาที่ใช้ใน
การปฏิบัติภารกิจต่างๆ จ าเป็นต้องอาศัยหลักการบริหารทรัพยากรเวลา ตัวอย่างเช่น มีการวางแผนการใช้เวลา มีการจัดล าดบั
ความส าคัญของงานท่ีจะท า มีการจัดสรรเวลาในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการเรียงล าดับความส าคัญก่อนหลังของ
ภารกิจท่ีต้องท า และประเมินผล ปรับปรุงแผนการใช้เวลาอยู่เสมอ เพราะในการบริหารโรงเรียนนั้น นอกจากที่จะต้องอาศัย
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์แล้ว สิ่งส าคัญอีกอย่างคือการรู้จักใช้เวลา 

การบริหารเวลาเป็นเรือ่งของการใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อควบคุม และจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด ซึ่ง
ก็คือเวลานั้นเอง และส าหรับในการทางานโดยทั่วไปแล้ว เวลาและความรวดเร็วในการท างานเป็นสิ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง 
โดยชีวิตของผู้บริหาร ผู้เชีย่วชาญ และผู้ที่เป็นหัวหน้างานมีความจ าเป็นในการเร่งท างาน การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิผล
นั้น มีประโยชน์อยู่หลายประการ อาทิ ลดการใช้เวลาอย่างสูญเปล่า และช่วยลดภาระที่มีงานในปริมาณที่มากเกินไป พร้อมทั้ง
ช่วยเพิ่มผลิตภาพส่วนตัวให้สูงขึ้น ดังนั้นการบริหารเวลาจะช่วยให้สามารถท างานที่ส าคัญให้เสร็จเรียบร้อยได้ (สุรีพร            
พึ่งพุทธคุณ, 2549, น. 10) 

เวลาจึงนับว่าเป็นทรัพย์สินท่ีคงคุณค่าสูงสุดเมื่อเทียบกับสิ่งอ่ืนๆ เป็นทรัพยากรที่หมดสิ้นไปไม่สามารถหากลับคืนมา
ได้ การปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนในเรื่องเวลามีความส าคัญ โดยเฉพาะการบริหารเวลาในการบริหารโรงเรียน เวลาจึงมี
ส่วนส าคัญอย่างยิ่งส าหรับผู้บริหารในการบริหารโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนต้องจัดสรรเวลา รู้จักใช้เวลาในการปฏิบัติภารกิจ
ต่างๆ  ของโรงเรียนอย่างถูกต้องเหมาะสมกับงานในด้านต่าง ๆ จะเกิดประโยชน์สูงสุดกับงานแต่ละด้านตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
(ประภาพร กิติ, 2546, น. 1) ปัจจัยด้านการบริหารเวลาจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนคุณลักษณะ และพฤติกรรมของ
ผู้บริหารโรงเรียนที่มุ่งคุณภาพ ท าให้ผู้บริหารมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ และเพิ่มพูนประสบการณ์ในการบริหาร 
อีกทั้งสามารถวางแผนแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันยังส่งเสริมให้ผู้บริหารสามารถใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า 
และเป็นประโยชน์ต่อการบริหารในภาพรวม (สมชาย เทพแสง, 2548, น. 11) การบริหารเวลาจึงเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการ
บริหารโรงเรียน งานใดมีความส าคัญมากควรจัดสรร และใช้เวลาในการปฏิบัติมาก งานใดมีความส าคัญรองลงมาควรจัดสรร
เวลา และใช้เวลาในการปฏิบัติลดหลั่นลงมาตามล าดับ จึงต้องเรียนรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ท าให้เสียเวลา และหาทางท าให้ลดลงหรือ
หลีกเลี่ยงสิ่งน้ัน ซึ่งจะส่งผลให้ประสบผลส าเร็จในการจัดการศึกษาตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เพราะหากผู้บริหารโรงเรียนใช้
เวลาในการบริหารงานไม่เหมาะสม ทั้งนี้เพราะเวลามีจ ากัด ยิ่งผู้บริหารโรงเรียนที่อยู่ในโรงเรียนขนาดใหญ่ ความต้องการเวลา
ในการบริหารยิ่งมากขึ้นสิ่งที่ท าให้สูญเสียเวลาก็มีมาก ส่วนผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งมีจ านวนมาก ต้องบริหารโรงเรียน 
และยังเป็นครูผู้สอน เป็นครูประจ าช้ันเนื่องจากครูไม่เพียงพอ จึงท าให้งานที่ต้องปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น ฉะนั้นการปฏิบัติภารงาน
ของผู้บริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ นอกจากจะใช้ความรู้ ความสามารถทักษะด้านต่างๆ ตลอดถึงการใช้ประสบการณ์แล้ว 
จะต้องค านึงถึงเวลาด้วย ว่าจะจัดสรรเวลา และใช้เวลาอย่างไรจึงจะเหมาะสม สามารถปฏิบัติงานให้ส าเร็จลุล่วงได้ตาม
เป้าหมาย ถ้าหากผู้บริหารโรงเรียนจัดสรรเวลา และใช้เวลาอย่างจากัดในการปฏิบัติภารงานได้อย่างเหมาะสมแล้ว การปฏิบัติ
ภาระงานจึงจะมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล (บรรจง ค าหล้า, 2555, น. 3) 
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จากความส าคัญดังกล่าว ควรศึกษาการประเมินการบริหารเวลาของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของบุคลากร
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ เพื่อให้ทราบถึงระดับความเหมาะสมในการบริหารเวลา และปัญหาการบริหารเวลาของผู้บรหิาร
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ตามความคิดเห็นของบุคลากรในโรงเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา และปรับปรุงการบริหาร
เวลาของผู้บริหารโรงเรียนต่อไป 

 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับความเหมาะสมในการบริหารเวลาของผู้บริหารโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
 2. เพื่อศึกษาปัญหาในการบริหารเวลาของผู้บริหารโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการวิจัยนี้มุ่งศึกษาความเหมาะสมในการบริหารเวลาของผู้บริหาร และศึกษาปัญหาการบริหารเวลาของผู้บริหาร
โรงเรียน ตามความคิดเห็นของบุคลากรโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค ์ โดยจะน าเสนอวิธีด าเนินการวิจัย ตามล าดับดังนี้ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยนี้ ได้แก่ บุคลากรในโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ที่ปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2556 
ประกอบด้วย ครู ครูอัตราจ้าง พนักงานราชการ และลูกจ้างที่ปฏิบัติงานประจ าในโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ จ านวน  92  คน 

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้ ได้แก่ บุคลากรในโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ที่ปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2556 
ประกอบด้วย ครู ครูอัตราจ้าง พนักงานราชการ และลูกจ้างที่ปฏิบัติงานประจ าในโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ จ านวน 74 คน 
ได้มาจากตารางการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, p.607-610) โดยใช้วิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)   
 ตัวแปรที่ศึกษา  

ตัวแปรต้น คือ งานบริหารโรงเรียน ประกอบด้วย งานแผนงานและประกันคุณภาพ งานวิชาการ งานกิจการนักเรียน
งานบุคคล งานธุรการ งานการเงิน และพัสดุ งานบริการอาคารสถานท่ี และสภาพแวดล้อม งานชุมชน และภาคีเครือข่าย 

ตัวแปรตาม คือ ความคิดเห็นของบุคลากรโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ และปัญหาในการบริหารเวลาของผู้บริหาร
โรงเรียน 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยแจกแบบสอบถามส าหรับบุคคลากรจ านวน 74 คน เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 
2557 และนัดวันเก็บแบบสอบถามคืน ในวันท่ี 26 มีนาคม 2557 ได้รับแบบสอบถามคืนและมีความสมบูรณ์จ านวน 74 ฉบับ 
คิดเป็นร้อยละ 100 
 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. แบบสอบถามส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยหา
ค่าความถี่ และหาค่าร้อยละ  
 2. แบบสอบถามส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความเหมาะสมในการบริหารเวลาของผู้บริหาร วิเคราะห์โดยค่าเฉลี่ย 
( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) ของระดับความเหมาะสมจากมาตรวัดเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 
แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert’s Scale) และสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากค่าเฉลี่ยใช้เกณฑ์คะแนนเฉลีย่ในแต่ละ
ระดับ โดยใช้สูตรค านวณหาช่วงกว้างของช้ัน 
 3. แบบสอบถามส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามปัญหาในการบริหารเวลาของผู้บริหารทั้ง 8 งาน วิเคราะห์โดยน าข้อมูล
มาแจกแจงความถี่ หาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) ของระดับปัญหาในการบริหารเวลาของผู้บริหาร จาก
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มาตรวัดเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert’s Scale) และสรุปผล
การวิเคราะห์ข้อมูลจากค่าเฉลี่ยใช้เกณฑ์คะแนนเฉลี่ยในแต่ละระดับ โดยใช้สูตรค านวณหาช่วงกว้างของช้ัน 

 
ผลการวิจัย 

1. ความเหมาะสมในการบริหารเวลาของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของบุคลากรโรงเรียนบางแก้วประชา
สรรค์ ทั้ง 8 ด้านมีความเหมาะสมในการใช้เวลาในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก แยกเป็นรายด้านเรียงตามระดับความ
เหมาะสมได้ดังนี้ 

 1.1 งานกิจการนักเรียน พบว่า การส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรมมีคะแนนเฉลี่ยความ
เหมาะสมในการใช้เวลาสูงที่สุด รองลงมาคือการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการด าเนินการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน ส่วนการบริหารกิจการนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความเหมาะสมในล าดับสุดท้าย  

 1.2 งานบุคคล พบว่า การบริหารงานบุคคลมีคะแนนเฉลี่ยความเหมาะสมในการใช้เวลาสูงที่สุด รองลงมาคือ
การบริหารงานทะเบียน และสถิติข้าราชการครู ลูกจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา ส่วนการประเมินผลการด าเนินงานบุคคล 
มีคะแนนเฉลี่ยความเหมาะสมในล าดับสุดท้าย  

 1.3 งานการเงินและพัสดุ พบว่า การบริหารการเงินมีคะแนนเฉลี่ยความเหมาะสมในการใช้เวลาสูงที่สุด 
รองลงมาคือการบริหารการเงินและบัญชี และการบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ ส่วนการประเมินผลการด าเนินงานการเงิน
และพัสดุมีคะแนนเฉลี่ยความเหมาะสมในล าดับสุดท้าย 

 1.4 งานธุรการ พบว่า การบริหารงานธุรการมีคะแนนเฉลี่ยความเหมาะสมในการใช้เวลาสูงที่สุ ด ส่วนการ
วางแผนงานธุรการ การบริหารงานสารบรรณ และการประเมินผลการด าเนินงานธุรการมีคะแนนเฉลีย่ความเหมาะสมในล าดับ
สุดท้าย 

 1.5 งานชุมชน และภาคีเครือข่าย พบว่า การให้บริการชุมชนมีคะแนนเฉลี่ยความเหมาะสมในการใช้เวลาสูงทีส่ดุ 
รองลงมาคือการได้รับการสนับสนุนจากชุมชน ส่วนการประเมินผลการด าเนินงานชุมชนและภาคีเครือข่ายมคีะแนนเฉลีย่ความ
เหมาะสมในในล าดับสุดท้าย 

 1.6 งานวิชาการ พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีคะแนนเฉลี่ยความเหมาะสมในการใช้เวลาสูงที่สุด 
รองลงมาคือการวัดผลและประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน และการแนะแนวการศึกษา ส่วนการวางแผนงาน
วิชาการ มีคะแนนเฉลี่ยความเหมาะสมในล าดับสุดท้าย 

 1.7 งานบริการอาคารสถานท่ี และสภาพแวดล้อม พบว่า การบริการอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมมีคะแนน
เฉลี่ยความเหมาะสมในการใช้เวลาสูงที่สุด รองลงมาคือการบริการห้องเรียน และการบริการอาคารเรียน ส่วนการประเมินผล
การด าเนินงานบริการและอาคารสถานท่ีมีคะแนนเฉลี่ยความเหมาะสมในล าดับสุดท้าย  

 1.8 งานแผนงานและประกันคุณภาพ พบว่า มีการประเมินผลการด าเนินงานแผนงานและประกันคุณภาพมี
คะแนนเฉลี่ยความเหมาะสมในการใช้เวลาสูงที่สุด รองลงมาคือการวางแผนพัฒนาโรงเรียน และการจัดระบบการประกัน
คุณภาพภายใน ส่วนการค านวณต้นทุนผลผลิตมีคะแนนเฉลี่ยความเหมาะสมในล าดับสุดท้าย 

2. ปัญหาในการบริหารเวลาของผู้บริหาร 
 2.1 ปัญหาที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาในแต่ละรายข้อพบว่ามีปัญหา

อยู่ในระดับน้อยที่สุดและน้อย ยกเว้นเรื่องนโยบาย โครงการพิเศษที่หน่วยงานระดับสูงสั่งการมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง 
( X =2.63) เพียงรายข้อเดียว 

 2.2 ปัญหาที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายในในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ( X =1.70) เมื่อพิจารณาในแต่ละรายข้อ 
พบว่ามีปัญหาอยู่ในระดับน้อยที่สุดและน้อย เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าการไม่ตัดสินใจ ความไม่มั่นใจ และการอยากได้ข้อมูลที่
เกี่ยวกันครบทุกสิ่งทุกอย่างมีคะแนนเฉลี่ยน้อยท่ีสุด ( X =1.51) 
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อภิปรายผล 
 ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นการศึกษาความเหมาะสมในการบริหารเวลาของผู้บริหารตามความคิดเห็นของบุคลากรโรงเรียน
บางแก้วประชาสรรค์ และศึกษาปัญหาการบริหารเวลาของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของบุคลากรโรงเรียนบางแก้ว 
ประชาสรรค ์ ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถอภิปรายผลตามล าดับของวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังต่อไปนี ้

ผลการศึกษาความเหมาะสมในการใช้เวลา ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 พบว่ามีความเหมาะสมในการใช้เวลาในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน เป็นเพราะการบริหารการศึกษาในปัจจุบัน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดให้มีการปฏิรูปการศึกษาในหลายเรื่อง เช่น การปฏิรูประบบจัดการเรียนการสอน การปฏิรูป
หลักสูตรมีการก าหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจาก
ส านักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ทุกโรงเรียน  และในส่วนการปฏิรูปโครงสร้างการ
บริหารงาน โดยเฉพาะการบริหารงานบุคคลที่ก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพบริหารสถานศึกษา จะต้องมีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพบริหารสถานศึกษา ซึ่งถือได้ว่าเป็นเหตุผลส าคัญที่ท าให้ผู้บริหารสถานศึกษาต้องปฏิบัติงานให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ผู้บริหารสถานศึกษา และระดับคุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษาของคุรุสภา พ.ศ. 2540 ซึ่งก าหนดไว้ 20 มาตรฐาน ดังนั้น  
จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารสถานศึกษาในยุคปัจจุบันต้องบริหารเวลามีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อให้การศึกษามีคุณภาพตาม
เกณฑ์การประเมินมาตรฐานสถานศึกษาทั้งการประเมินภายใน และการประเมินภายนอก สอดคล้องกับเสนัด อุดมทรัพย์ 
(2548) ได้ศึกษาการบริหารเวลาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด ที่พบว่าการ
บริหารเวลาของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมากทุกด้าน เช่นเดียวกับเริ่ม เหลาสิทธิ์ (2549) ได้ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างลักษณะองค์การกับ การบริหารเวลาของผู้บริหารโรงเรียนที่มีผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาจังหวัดสกลนคร พบว่า การใช้เวลาบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก และวิเชียร นิลเศษ 
(2555) ได้ศึกษา แนวทางการพัฒนาการบริหารเวลาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาก าแพงเพชร 
เขต 2 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารเวลาในภาพรวมอยู่ในระดับมากเช่นกัน   

ผลการศึกษาปัญหาในการบริหารเวลาของผู้บริหาร โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ พบว่ามีปัญหาในภาพรวมอยู่ใน
ระดับน้อย สอดคล้องกับวิเชียร นิลเศษ (2555) ได้ศึกษาแนวทางพัฒนาการบริหารเวลาของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 พบว่า มีปัญหาการบริหารเวลาในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ประดิษฐ์ ศรีไกรศักดิ์ 
(2542) ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารเวลาของผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาในอ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า มีปัจจัย
ที่ท าให้ผู้บริหารสูญเสียเวลาอยู่ในระดับน้อยเช่นกัน  

ผลการศึกษาปัญหาในการบริหารเวลาของผู้บรหิารโรงเรยีนบางแก้วประชาสรรค ์เมื่อพิจารณาปัญหารายดา้น พบว่า 
เรื่องนโยบายโครงการพิเศษที่หน่วยงานระดับสูงสั่งการมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ในขณะที่ปัญหาในด้านอื่น ๆ อยู่ในระดับน้อย 
เนื่องจากผู้บริหารได้มีการจัดสรรเวลา และวางแผนในการปฏิบัติงานในด้านอื่น ๆ ล่วงหน้า ในขณะที่นโยบาย โครงการพิเศษ
ที่หน่วยงานระดับสูงสั่งการนั้น เป็นโครงการเร่งด่วนหรือโครงการพิเศษท่ีหน่วยงานระดับสูงสั่งการลงมาให้โรงเรยีนปฏิบัต ิเช่น 
การปรับเปลี่ยนคณะกรรมการศึกษาของโรงเรียน หรือสั่งให้เข้ารับการอบรม ประชุมด่วน หรือแจ้งให้ทราบในระยะเวลา
กระช้ันชิด ท าให้ผู้บริหารโรงเรียนต้องปรับเปลี่ยนเวลา หรือปรับแผนงานใหม่ ท าให้ต้องสูญเสียเวลาไม่น้อย 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. ผู้บริหารโรงเรียน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถน าสารสนเทศท่ีได้จากการวิจัยไปวางแผนในการจัดสรรเวลา และการ

ท างานบริหารงานในด้านต่างๆ ของโรงเรียนให้มีความเหมาะสมต่อไป 
2. การแก้ปัญหาการสูญเสียเวลาในการท างาน ผู้บริหารโรงเรียนควรมีแผนส ารองไว้แก้ปัญหา เช่น กรณีมีนโยบาย

เร่งด่วน หรือโครงการพิเศษท่ีหน่วยงานระดับสูงสั่งการ แม้ว่าผู้บริหารโรงเรียนจะเตรยีมการอย่างใดอย่างหน่ึงไว้แล้ว แต่หากมี
การวางแผนส ารองอื่น ๆ ไว้ก็จะสามารถแก้ หรือลดปัญหาการสูญเสียเวลาได้ 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
ควรศึกษาและเปรียบเทียบระดับความเหมาะสมในการบริหารเวลาของผู้บริหารโรงเรียนต่างสังกัด เพื่อให้เห็นภาพ

ของการบริหารเวลาในการท างานของผู้บริหารโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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การใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนของครูผู้สอนในโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์  
(อนุบาลเมืองสมทุรปราการ) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 

Using Computers for Teaching of the Teachers in Aemsuree School  
(Muangsamutprakarn Kindergarden School)  

Samutprakarn Educational Service Area Office 1  
 

พิมพนิต เอกพรประสิทธ์ิ* และรองศาสตราจารยห์รรษา ศิวรักษ์** 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความต้องการและสภาพการใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนของครูผู้สอน
ในโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ 2) เปรียบเทียบความต้องการและสภาพการใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนของครูจ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคลของครูผู้สอนในโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ และ 3) ศึกษาปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนของครูผู้สอนใน
โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูผู้สอนในโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ จ านวน 36 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ แบบสอบถามมาตรประมาณค่า 5 ระดับ และแบบตรวจสอบรายการ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบท ีและการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว 

 ผลการวิจัยพบว่า 
 1) ความต้องการใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านการใช้คอมพิวเตอร์ในการ

สร้างสื่อการเรียนการสอนมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด  รองลงมาคือด้านการใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ และ
น้อยที่สุดคือ ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศ และสภาพการใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  โดยด้านการใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ
ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศ และน้อยที่สุดคือ ด้านการใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อการเรียนการสอน   

 2) การเปรียบเทียบความต้องการ และสภาพการใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน พบว่า เพศ อายุ และอายุงาน
ในสายผู้สอนของครูผู้สอนส่งผลต่อความต้องการ และสภาพการใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนแตกต่างกัน ส่วนวุฒิ
การศึกษา และประสบการณ์ในการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์พบว่าส่งผลต่อความต้องการ และสภาพการใช้คอมพิวเตอร์ในการ
เรียนการสอนไม่แตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบความต้องการและสภาพการใช้คอมพิวเตอร์โดยรวมแล้วพบว่าครูมีความต้องการ
ใช้คอมพิวเตอร์ในระดับมาก ในขณะที่สภาพการใช้คอมพิวเตอร์อยู่ในระดับปานกลาง 

 3) ปัญหาด้านขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ อยู่ในระดับมาก  
 

ค าส าคัญ : การใช้คอมพิวเตอร์ การจัดการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
* นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
** อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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Abstract 
 

The purposes of this research were 1) to study the requirements and conditions of using computers 
for teaching by the teachers in Aemsuree School 2) to compare the requirements and conditions of using 
computers in teaching of the teachers classified by personal factors; and 3) to study the problems of 
using computers for teaching by the teachers in Aemsuree School. The sample group included 36 
teachers. Data were collected using 5-point rating scale questionnaire and checklist and were statistically 
analyzed in percentage, arithmetic mean, standard deviation T-test and Analysis of Variance (ANOVA). 

The findings revealed as follow:  
1) The requirements of using computers for teaching by the teachers in Aemsuree School was 

generally found at high level. After item analysis, all of them could be rated by mean score in 
descending order as follows: the use of computers to create instructional materials, the use of computers 
to store information and the use of computers in education and research information. The conditions of 
using computers for teaching by the teachers in Aemsuree School was generally found at moderate level. 
After item analysis, all of them could be rated by mean score in descending order as follows: the use of 
computers to store information, the use of computers in education and research information and the use 
of computer as a media instruction. 

2) The comparison of the requirements and conditions of using computers for teaching had 
shown that gender, age and the duration of employment of the teachers effected the requirements and 
the using conditions for teaching were different. Educational background and experiences in computer 
training courses showed that the effects of the requirements and using condition were not different. For 
overall comparison, it showed that the teachers want to use the computers at high level, while the using 
conditions were at moderate level. 

3) The teachers had the problems of insufficient personnel who were capable in computer 
maintenance at high level. 

 

Keywords: Using Computers, Teaching Management 
 

บทน า 
ในยุคของข้อมูลข่าวสารที่สามารถส่งถึงกันอย่างรวดเร็วทั้งข้อมูลที่เป็นตัวเลข ตัวอักษร เสียง และรู ปภาพ โดย

สามารถส่งได้ในระยะไกลและกว้างขวาง จนอาจเรียกได้ว่าการส่งข้อมูลข่าวสารดังกล่าวนี้ ครอบคลุมเกือบทุกพื้นที่ของโลก 
อุปกรณ์ที่ส าคัญและช่วยให้การสื่อสารนี้ เป็นไปอย่างราบรื่นและง่ายดายเช่นนี้ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สื่อสาร
เป็นหลักส าคัญที่จะท างานร่วมกับมนุษย์ เพื่อการได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ และน าไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนามนุษย์ 
เสริมสร้างความสะดวกรวดเร็วท่ีเพิ่มประสิทธิภาพของการท างาน และการบริหารงาน เพื่อเพิ่มคุณภาพของชีวิตมนุษย์ได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ (ครรชิต มาลัยวงศ์, 2554, น. 16) ได้กล่าวว่า ไม่เพียงแต่มนุษย์จะสามารถขยายขอบเขตของการ
เก็บความทรงจ าในปริมาณที่ไม่จ ากัดได้ มนุษย์ยังสามารถใช้ชีวิตและน ามันกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วย โดยอาศัยการท างานของ
คอมพิวเตอร์ท าให้ความทรงจ าของมนุษย์ ก้าวรุดหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง โดยมนุษย์สามารถถามและสั่งให้คอมพิวเตอร์ท าในสิ่ง
ที่ไม่เคยมีใครคิดมาก่อน จึงท าให้เกิดทฤษฎีใหม่ ความคิดใหม่ อุดมการณ์ใหม่ ตลอดจนความก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นศิลปะและเทคโนโลยีหรือการเมือง 
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คอมพิวเตอร์ได้ถูกน ามาใช้ในงานด้านต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ได้แก่ ใช้ในการพิมพ์เอกสารรายงานต่าง ๆ ใช้ในการ
บันทึก เก็บข้อมูล ใช้จัดท างบประมาณและบัญชี ใช้ในงานประมวลผล สถิติและงานค านวณ ใช้ช่วยงานให้บริการด้านต่าง  ๆ 
ให้รวดเร็วขึ้น ใช้ในงานจัดท าแผนที่ใช้ในด้านการศึกษาและฝึกอบรม ใช้ในงานส านักงานอัตโนมัติ ใช้ในการบริหารงาน
โรงเรียน เช่น การคอมพิวเตอร์เป็นสื่อ ใช้ในการสร้างสื่อ ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล และใช้ในการค้นคว้าข้อมูล เป็นต้น (ครรชิต 
มาลัยวงศ์, 2554, น. 21-37) ดังนั้น ในสถานศึกษาจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่อการบริหารงาน และ
จัดการเรียนการสอน เพื่อเช่ือมโยงเครือข่าย อันจะเป็นข้อมูลข่าวสารในการใช้พัฒนาบุคลากรและระบบบริหาร การจัดการเรียน
การสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ (ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ, 2558, น. 15) 

 จากประเด็นดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเรียนการสอนในด้านการคอมพิวเตอร์เป็น
สื่อ ด้านการสร้างสื่อ ด้านการจัดเก็บข้อมูล และด้านการค้นคว้าข้อมูล มีความส าคัญต่อครูผู้สอนและตัวนักเรียน เพราะท าให้
นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียน กระตุ้นใหน้ักเรียนเกิดการเรียนรู้ รวมถึงการประหยัดเวลา ประหยัดแรงงานของครูผู้สอน 
จึงท าให้ผู้วิจัยต้องการจะศึกษา ความต้องการ สภาพการใช้และปัญหา ในการใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนของครูใน
โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) เพื่อให้ได้ข้อมูลน าไปสู่แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการใช้คอมพิวเตอร์ใน
การเรียนการสอนของครูในโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) ให้มีประสิทธิภาพ และยังสามารถใช้ข้อมูลน าไป
ประกอบพิจารณางบประมาณสนับสนุนการใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนของโรงเรียนอีกด้วย 

 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความต้องการและสภาพการใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน ของครูในโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมือง
สมุทรปราการ) 

2. เพื่อเปรียบเทียบความต้องการและสภาพการใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนของครูจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
ของผู้สอน 

3. เพื่อศึกษาปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยนี้มุ่งศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนของครูผู้สอนในโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมือง

สมุทรปราการ) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1  โดยจะน าเสนอวิธีด าเนินการวิจัย ตามล าดับ
ดังนี ้

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร เป็นครูผู้สอนในโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จ านวน 40 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง เป็นครูผู้สอนในโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จ านวน 36 คน ที่ได้จากตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ตามตารางของเครจ์ซีและมอร์แกน 
(Krejcie & Morgan, 1970, p.607-610) โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Sample Random Sampling)   

 ตัวแปรที่ศึกษา  
ตัวแปรต้น คือ 1) ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการฝึกอบรม

คอมพิวเตอร์ และอายุงานในสายผู้สอน 2) การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนในโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ 
(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) ใน 4 ด้าน ประกอบด้วย เป็นสื่อการเรียนการสอน สร้างสื่อการเรียนการสอน จัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศ และค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศ 
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ตัวแปรตาม คือ 1) สภาพการใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน และความต้องการในการใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียน
การสอน ของครูผู้สอนในโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) 2) ปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน 
ของครูผู้สอนในโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยใช้เครื่องมือแบบสอบถาม ในช่วงเดือนกันยายน -ตุลาคม 2558 จ านวน 
36 ฉบับ และได้แบบสอบถามคืนมาทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งในโรงเรียนครูผู้สอนมีคอมพิวเตอร์ใช้สายช้ันละ 6 เครื่อง 
ส่วนนักเรียนมีใช้ 40 เครื่อง ซึ่งแบ่งออกเป็นสองห้อง ห้องละ 20 เครื่อง 
 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. แบบสอบถามส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ                     
วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ และอายุงานในสายผู้สอน มาแจกแจงเป็นความถี่ และค่าร้อยละ 
(Percentage)  

2. แบบสอบถามส่วนท่ี 2  เป็นแบบสอบถามความต้องการและสภาพการใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนของครู
ในโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) 4 ด้าน คือ การใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อการเรียนการสอน การใช้
คอมพิวเตอร์ในการสร้างสื่อการเรียนการสอน การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ และการใช้คอมพิวเตอร์
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) ของระดับความต้องการ 
จากมาตรวัดเป็นแบบ Select Category Scale 5 ระดับ  

ลักษณะแบบสอบถามส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบ Likert’s 
Scale 5 อันดับ โดยก าหนดระดับการแปลผล ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 

3. เปรียบเทียบความแตกต่างของความต้องการและสภาพาการใช้คอมพิวเตอร์ของครูในโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาล
เมืองสมุทรปราการ) ตามลักษณะประชากร โดยใช้ค่าสถิติที (t-test) ในการเปรียบเทียบตามเพศ และวุฒิการศึกษา ส าหรับ
คุณลักษณะด้าน อายุ ประสบการณ์ และ อายุงาน วิเคราะห์ด้วยการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) 
เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 จะท าการทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’ Method) 
(Chauvel, 2012, p.266) โดยแบ่งการวิเคราะห์เป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

 3.1 เปรียบเทียบความแตกต่างของความต้องการในการใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนของครูในโรงเรียน
เอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) แยกตามลักษณะส่วนบุคคล 

 3.2 เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการใช้งานคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนเอี่ยม
สุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) แยกตามลักษณะส่วนบุคคล 
  4. เปรียบเทียบระดับความต้องการใช้คอมพิวเตอร์กับสภาพการใช้คอมพิวเตอร์ในภาพรวม รายด้านและแต่ละราย
ข้อโดยใช้ค่าสถิติที (t-test) 
  5. สรุปปัญหาและอุปสรรคของการใช้งานคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนของ โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมือง
สมุทรปราการ) จากค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) ของความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง 
  6. สรุปข้อเสนอแนะในการใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมือง
สมุทรปราการ) จากแบบสอบถามปลายเปิด 
 
ผลการวิจัย 

จากการศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนของครูผู้สอนในโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมือง
สมุทรปราการ) สามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 

1. จากการศึกษาความต้องการและสภาพการใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อการเรียนการสอนสามารถสรุปได้ว่า 
ความต้องการใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก จากผลการวิจัยพบว่า ครูผู้สอนมี
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ความต้องการสร้างสื่อการเรียนการสอนมากที่สุด ในเรื่องการผลิตเอกสารประกอบการเรียน การสร้างแบบฝึกซ่อม -เสริม 
รายวิชาต่าง ๆ และสร้างแบบทดสอบของบทเรียน รองลงมาคือ ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศใน
เรื่อง การบริการสืบค้นข้อมูลทั่วไป การจัดเก็บสถิติผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ และบันทึกข้อมูล
นักเรียน และด้านการใช้คอมพิวเตอร์ในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศ ตามล าดับ อยู่ในระดับมากในเรื่องการค้นคว้า
ข้อมูลจากเว็บไซต์ต่าง ๆ สืบค้นข้อมูลสารสนเทศ ผ่านระบบเครือข่ายเท่ากับน าข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตมายังเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และส าหรับความต้องการใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนด้านการใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อการเรียนการสอน 
ล าดับสุดท้าย อยู่ในระดับมากในเรื่องเป็นแหล่งให้นักเรียนค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศ เพื่อวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ประกอบการเรียนรู้รายวิชาต่าง ๆ และน าเข้าสู่บทเรียนและสอนแทนครูในบางครั้ง 

ส่วนสภาพการใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนโดยภาพรวม และรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง จากผลการวิจัย
พบว่า ครูผู้สอนมีสภาพการใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศมากท่ีสุด อยู่ในระดับปานกลางในเรื่องบันทึกข้อมูล
นักเรียน จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ และใช้เพื่อจัดเก็บสถิติผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รองลงมาคือ ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ใน
การศึกษาค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศ อยู่ในระดับปานกลาง ในเรื่องเพื่อสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ เพื่อศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ต่าง ๆ  
และใช้เพื่อน าข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตมายังเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างสื่อการเรียนการสอน  
ตามล าดับ อยู่ในระดับปานกลางในเรื่องเพื่อสร้างแบบทดสอบของบทเรียน เพื่อผลิตเอกสารประกอบการเรียน และใช้เพื่อ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และส่วนด้านที่มีสภาพน้อยที่สุด คือ ด้านการใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อการเรียนการสอน อยู่ใน
ระดับปานกลางในเรื่องวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแหล่งให้นักเรียนค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศ และใช้เพื่อ
ประกอบการเรียนรู้รายวิชาต่าง ๆ 

2. เมื่อเปรียบเทียบความต้องการ และสภาพการใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน  สามารถสรุปได้ว่า   
สมมติฐานที่ 1 เพศที่แตกต่างกันของครูผู้สอนส่งผลต่อความต้องการ และสภาพการใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน

ของครูผู้สอนในโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) แตกต่างกัน ในสภาพการใช้งานด้านการสร้างสื่อการเรียนการสอน 
สมมติฐานที่ 2 อายุที่แตกต่างกันของครูผู้สอนส่งผลต่อความต้องการ และสภาพการใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน

ของครูผู้สอนในโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) แตกต่างกัน ในความต้องการด้านการสร้างสื่อการเรียนการสอน 
สมมติฐานที่ 3 วุฒิการศึกษา ที่แตกต่างกันของครูผู้สอนส่งผลต่อความต้องการ และสภาพการใช้คอมพิวเตอร์ในการ

เรียนการสอนของครูผู้สอนในโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) ไม่แตกต่างกัน 
สมมติฐานที่ 4 ประสบการณ์ในการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันของครูผู้สอนส่งผลต่อความต้องการ และ

สภาพการใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนของครูผู้สอนในโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) ไม่แตกต่างกัน  
สมมติฐานที่ 5 อายุงานในสายผู้สอนที่แตกต่างกันของครูผู้สอนส่งผลต่อความต้องการ และสภาพการใช้

คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนของครูผู้สอนในโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) แตกต่างกัน ในสภาพการใช้
งานด้านการใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อการเรียนการสอน และ สภาพการใช้งานด้านการค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศ 

3. ครูผู้สอนมีปัญหาด้านขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นอย่างมาก 
รองลงมาคือ มีไวรัสอยู่ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ และจ านวนเครื่องไม่เพียงพอกับความต้องการ 
 
อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพ ความต้องการ ปัญหาและอุปสรรคการใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอน  
ของครูโรงเรียนเอี่ยมสรุีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) สามารถอภิปรายผลการวิจยัตามสมมติฐานได้ ดังนี ้

จากการศึกษาสมมติฐานที่ 1 พบว่า เพศที่แตกต่างกันของครูผู้สอนส่งผลต่อความต้องการ และสภาพการใช้คอมพิวเตอร์
ในการเรียนการสอนของครูผู้สอนในโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) แตกต่างกัน ในสภาพการใช้งานด้านการสร้าง
สื่อการเรียนการสอน อาจเป็นเพราะครูผู้หญิง กับครูผู้ชายนั้นใช้คอมพิวเตอร์ต่างกัน เช่น ครูผู้หญิงอาจสอนสื่อจากอินเตอร์เน็ต
คอมพิวเตอร์ที่ใช้อาจไม่ต้องมีสเป็คหรือกราฟิคสูงมาก เพียงแค่พอใช้งานได้ ก็สามารถสร้างสื่อการเรียนการสอนได้ ส่วน
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ครูเพศชายนั้นอาจจะสร้างสื่อการ์ตูนท าให้เด็กนักเรียนสนใจมากขึ้น ซึ่งการสร้างการ์ตูนนั้นต้องใช้โปรแกรมที่มีสเป็คหรือ 
กราฟิคสูง คอมพิวเตอร์ที่ใช้สร้างสื่อนั้นจึงต้องรอบรับการท างานของครูได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วฤดีภรณ์ ค าสุข (2552) 
จากการศึกษาเรื่อง การพฒันาชุดฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เรื่อง การใช้ Microsoft Word & Microsoft Excel ส าหรับข้าราชการและ
ลูกจ้างที่ว่าการอ าเภอวารินช าราบ สังกัดจังหวัดอุบลราชธานี ได้กล่าวว่า การใช้งานคอมพิวเตอร์ของข้าราชการและลูกจ้างแต่ละ
คนจะแตกต่างกันออกไปตามประสบการณ์ที่ได้ศึกษามา นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ เชอรี (Cheryl, 2013) ได้ส ารวจ
การใช้คอมพิวเตอร์ของครูในโรงเรียนประถมศึกษาและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้คอมพิวเตอร์ ในรัฐโตรอนโต้ ประเทศแคนนาดา  
ได้กล่าวว่า ครูส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าคอมพิวเตอร์มีส่วนช่วยในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างมากซึ่งการใช้งานแต่ละเพศก็
แตกต่างกันไป 

จากการศึกษาสมมติฐานที่ 2 พบว่า อายุที่แตกต่างกันของครูผู้สอนส่งผลต่อความต้องการ และสภาพการใช้
คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนของครูผู้สอนในโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) แตกต่างกัน ในความต้องการ
ด้านการสร้างสื่อการเรียนการสอน อาจเป็นเพราะสภาพการเป็นอยู่ และความคิดของครูผู้สอนแตกต่างกันการสร้างสื่อการเรียน
การสอนของครูที่มีอายุมากอาจจะไม่จ าเป็นท่ีจะต้องใช้คอมพิวเตอร์มากนัก เนื่องจากครูผู้สอนไม่ถนัดในการใช้เท่าที่ควร ส่วน
ครูผู้สอนที่มีอายุน้อยลงมานั้นจะใช้คอมพิวเตอร์เป็นประจ าความช านาญในการสร้างสื่อคอมพิวเตอร์ย่อมมีมากกว่า สภาพการใช้
คอมพิวเตอร์แต่ละอายุจึงต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเสถียร  หอศิลาชัย (2552) จากการศึกษาเรื่อง การพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสาระดนตรี ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ได้กล่าวว่า ครูที่มีอายุต่างกัน มีการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อใช้
สร้างสื่อการสอนที่แตกต่างกันอีกด้วย ท าให้เรียนเข้าใจได้ง่ายขึ้น นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ เชอรี (Cheryl, 2013) 
ได้ส ารวจการใช้คอมพิวเตอร์ของครูในโรงเรียนประถมศึกษาและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้คอมพิวเตอร์ ในรัฐโตรอนโต้ ประเทศ
แคนนาดา ได้กล่าวว่า ครูส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าคอมพิวเตอร์มีส่วนช่วยในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างมากซึ่งการใช้งานแต่
ละอายุของครูก็แตกต่างกันไป 

จากการศึกษาสมมติฐานที่ 3 พบว่า วุฒิการศึกษา ที่แตกต่างกันของครูผู้สอนส่งผลต่อความต้องการ และสภาพการใช้
คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) ไม่แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะปัจจุบัน
ครูต้องใช้คอมพิวเตอร์เพื่อสร้างสื่อการเรียนการสอนเกือบทั้งสิ้น ดังนั้นไม่ว่าครูจะมีวุฒิการศึกษาก็ต้องมีความจ าเป็นใช้
คอมพิวเตอร์ความต้องการและสภาพการใช้งานคอมพิวเตอร์จึงไม่ต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ เชอรี (Cheryl, 2013) ได้ส ารวจการใช้คอมพิวเตอร์ของครูในโรงเรียนประถมศึกษาและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้
คอมพิวเตอร์ ในรัฐโตรอนโต้ ประเทศแคนนาดา  ได้กล่าวว่า ครูส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าคอมพิวเตอร์มีส่วนช่วยในการเรียนการ
สอนได้เป็นอย่างมากซึ่งการใช้งานแต่ละวุฒิการศึกษาที่จบมาของของครูก็แตกต่างกันไป อย่างเห็นได้ชัด อีกทั้งยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ คมธัช  รัตนคช (2552) จากการศึกษาเรื่อง ด้านการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ได้กล่าวว่า ครูทุกคนต้อง
ใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน ดังนั้น สถาพการใช้งานและความต้องการจึงไม่ต่างกัน 

จากการศึกษาสมมติฐานที่ 4 พบว่า ประสบการณ์ในการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันของครูผู้สอนส่งผลต่อ
ความต้องการ และสภาพการใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) 
ไม่แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะครูส ่วนใหญ่ได้ร ับการฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ ดังนั ้นประสบการณ์ในการใช้
คอมพิวเตอร์จึงไม่ต่างกัน เชอรี (Cheryl, 2003) ได้ส ารวจการใช้คอมพิวเตอร์ของครูในโรงเรียนประถมศึกษาและปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการใช้คอมพิวเตอร์ ในรัฐโตรอนโต้ ประเทศแคนนาดา ได้กล่าวว่า ครูที่ได้รับการรับกรอบรมแล้ว มีความคิดเห็นว่า
คอมพิวเตอร์มีส่วนช่วยในการเรียนการสอน เพราะช่วยใหน้ักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ได้ นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของอัญชลี วิวัฒนเจริญ (2550) จากการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความวิตกกังวลในการใช้คอมพิวเตอร์ของ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในภาคเหนือ ได้กล่าวว่า การฝึกอบรมในเรื่องคอมพิวเตอร์ให้ครู ท าให้ครูมีสภาพการใช้งานไม่ต่างกัน  

จากการศึกษาสมมติฐานที่ 5 พบว่า อายุงานในสายผู้สอนที่แตกต่างกันของครูผู้สอนส่งผลต่อความต้องการ และสภาพ
การใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) แตกต่างกัน ในสภาพการใช้งาน
ด้านการใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อการเรียนการสอน และ สภาพการใช้งานด้านการค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศ อาจเป็นเพราะอายุงาน
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ของครูผู้สอนนั้นต่างกัน ท าให้ทราบว่าการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่ออย่างไรจึงเหมาะสมกับนักเรียน ดังนั้นครูสายผู้สอนจึงมี
ความช านาญในการหาแหล่งข้อมูลสารสนเทศในการสร้างสื่อเป็นอย่างดี ความต้องการและสภาพการใช้งานของครูจึงต่างกับ 
ครูสายอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เชอรี (Cheryl, 2013) ได้ส ารวจการใช้คอมพิวเตอร์ของ
ครูในโรงเรียนประถมศึกษาและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้คอมพิวเตอร์ ในรัฐโตรอนโต้ ประเทศแคนนาดา ได้กล่าวว่า ครูส่วนใหญ่
มีความคิดเห็นว่าคอมพิวเตอร์มีส่วนช่วยในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างมากซึ่งการใช้งานแต่ละอายุงานการสอนของครูก็
แตกต่างกันไป นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับงานวจิัยของสมชาย เมืองมูล (2556) จากการศึกษาเรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอน
รายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาด้วยการเรียนรู้โดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์บนเว็บไซต์ Edmodo ได้กล่าวว่า ครูสายสอนจะมี
ความรู้การสร้างสื่อและการหาข้อมูลสารสนเทศมากกว่าสายอื่น 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายในการพัฒนาครู  สามารถน าสารสนเทศที่ได้จากการวิจัย เป็น

แนวทางในการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับเปลี่ยนนโยบายการเรียนการสอน โดยใช้คอมพิวเตอร์ของครูโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์  
(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ)  ให้ดียิ่งข้ึน 

2. ผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดสรรงบประมาณ ในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอกับความต้องการของครู 
รวมทั้งสนับสนุนโปรแกรมส าเร็จรูปที่เหมาะสมกับแต่ละงาน หรือสื่อมัลติมีเดีย ที่ครูสามารถน ามาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ควรพัฒนาศักยภาพการใช้คอมพิวเตอร์ของ ให้ครูมีสามารถสร้างสื่อการเรียนการสอนจากคอมพิวเตอร์ได้ด้วย
ตนเอง เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดเรียนการสอน 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรท าวิจัยประเมินความจ าเป็นในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ของครู เพื่อหาประเด็นส าคัญและ

แนวทางในการพัฒนาครู เพื่อเป็นสารสนเทศส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา ในการตัดสินใจเชิงนโยบายต่อไปในอนาคต 
2. ควรท าการศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการเพิ่มศักยภาพของครู เช่น ประเด็นความรู้ในการใช้งาน

คอมพิวเตอร์ของครูผู้สอน เป็นต้น หรือระบบช่วยเหลือครูในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้คอมพิวเตอร์ของสถานศึกษาเพื่อ
การพัฒนาครู และการเรียนการสอนของครูที่มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
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การมีส่วนร่วมพิธีกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาของนักศึกษา: การศึกษาเปรียบเทียบ
ระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุขและ 

นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
The Students’ Involvement in Religious Days’ Rituals: A Comparative Study 

between Students from Rajamangala Ratanakosin Technology University 
Bopitpimuk Campus and Pathumwan Institute of Technology 

 
พระมหาไพโรจน์  เพ็งศรีทอง*  ดร.สรุศักดิ์  โตประสี** และดร.ศรณัย์  ฐิตารยี์***  

. 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาระดับปัจจัยการมีส่วนร่วมพิธีกรรมและการมีส่วนร่วมพิธีกรรมในวันส าคัญ

ทางพระพุทธศาสนาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข และนักศึกษาสถาบัน
เทคโนโลยีปทุมวัน 2) เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมพิธีกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาของนักศึกษา  จ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล 3) ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยการมีส่วนร่วมพิธีกรรมกับการมีส่วนร่วมพิธีกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  สถิติทดสอบค่าที สถิติทดสอบค่าเอฟ และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

ผลการวิจัยพบว่า  
1. ระดับปัจจัยการมีส่วนร่วมพิธีกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุขกับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยภาพรวม พบว่า เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก 
การมีส่วนร่วมพิธีกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขต
บพิตรพิมุข กับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยภาพรวม พบว่า มีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง  

2. นักศึกษาที่มีเพศ สถาบันการศึกษาแตกต่างกัน มีส่วนร่วมพิธีกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

3. ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมพิธีกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาอยู่ใน
ระดับต่ า ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01 ส่วนด้านรูปแบบพิธีกรรม ด้านความเช่ือและด้านความต้องการมีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับการมีส่วนร่วมพิธีกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาอยู่ในระดับปานกลาง ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01 

 

ค าส าคัญ: การมีส่วนร่วมพิธีกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
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Abstract 
 

 The purposes of this research were 1) to study the factors affecting the involvement in religious 
days’ rituals of the students from Rajamangala Ratanakosin Technology University Bopitpimuk Campus 
and Pathumwan Institute of Technology 2) to compare their involvement in religious days’ rituals of the 
students on basis of personal factors and 3) to study the relationship between the factors and the 
involvement in religious days’ rituals of the students. The sample included 1,400 students. Data was 
collected using 5-point rating scale questionnaire and checklist and was statistically analyzed in 
percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test, and Pearson’s Correlation Coefficient. 
 The findings revealed as follows: 
 1. The factors affecting the involvement in religious days’ rituals of the students were generally 
found at the high level, and their involvement in religious days’ rituals of the students were generally 
found at the moderate level 
 2. The students with different sex and institutions had the different involvement in religious days’ 
rituals significantly at .05 level. 
 3. The factors of ritual patterns, beliefs, and needs were positively related to the involvement in 
religious days’ rituals of the students at significance at .01 level. 
 

Keyword: Involvement in Religious Days Rituals 
 

บทน า 
 ในปัจจุบันสังคมและวัฒนธรรมไทยได้เปลี่ยนแปลงและพัฒนา ไปตามอิทธิพลของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การไหลเข้ามาของวัฒนธรรมต่างชาติและการสื่อสารโทรคมนาคมทันสมัย ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงต่อแบบแผนพฤติกรรม ค่านิยมและทัศนคติของพุทธศาสนิกชนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกับนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษาเป็นอย่างมาก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่านิยมทางวัฒนธรรมไทย  นักศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งอยู่ในวัยเรียนและ
เป็นวัยที่มีอิสระในการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร  ได้ซึมซับเอาค่านิยมและวัฒนธรรมตะวันตกที่ไม่เหมาะสม ซึ่งท าให้เกิดปัญหา
สังคมมากมาย  เช่น การสูบบุหรี่ การดื่มของมึนเมา การใช้สารเสพติด การอดอาหารเพื่อลดน้ าหนัก การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย
อันควร  รักร่วมเพศ การมั่วสุมเสพยาเสพติด  การขายตัวของนักศึกษาเพื่อหาเงินเที่ยวเตร่และนิยมซื้อของใช้ราคาแพงเป็นต้น  
ประกอบกับสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันไม่เอื้ออ านวย ท าให้พ่อแม่ไม่มีเวลาให้แก่ลูก ท าให้ลูกขาดความรักขาดความอบอุ่น  
จึงต้องหันหน้าไปหาคนอื่น เช่นเพื่อน เป็นที่พึ่งซึ่งอาจจะชักจูงไปในทางเสื่อมเสียพ่อแม่บางคนประพฤติตนไม่ดี เช่นเป็น
นักการพนัน นักเลงสุรา ไม่สนใจเรื่องศาสนาไม่ประพฤติตนตามหลักธรรมของศาสนา พ่อแม่เหล่านี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่ลูก
และเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดปัญหา ท าให้ขาดที่ยึดเหนี่ยว ก่อให้เกิดการห่างเหินทางศาสนาประพฤติตนไม่เหมาะสม               
มีสุขภาพจิตที่ไม่ดี บกพร่องในศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงาม นอกจากนี้ความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและสังคม ท าให้
บทบาทของวัดและพระสงฆ์ที่มีต่อสังคมลดลง ในอดีตโรงเรียนกับวัดอยู่ในสถานที่เดียวกัน พระสงฆ์มีส่วนช่วยอบรมให้เด็ก
เป็นผู้ที่มีความประพฤติที่ดีงามอยู่ในศีลธรรม ควบคู่กับการศึกษาวิชาความรู้วิทยาการต่างๆ ทางโลกด้วย แต่ในปัจจุบัน
สถานศึกษาส่วนมากได้ออกจากวัด พระสงฆ์ไม่มีโอกาสได้สั่งสอนอบรมเด็กในวัยนี้เหมือนเช่นแต่ก่อน ท าให้ห่างเหินจากวัด
และศาสนา เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ความประพฤติและจิตใจของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา มีความประพฤติและสภาพจิตใจที่
แย่ลง 
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ปัญหาของการเข้าร่วมพิธีกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาของนักศึกษา โดยส่วนใหญ่นักศึกษาไม่ได้มาด้วยใจ
ศรัทธาแต่มาด้วยเป็นกิจกรรมที่ต้องเข้าร่วม จึงเป็นเหตุท าให้นักศึกษาไม่สามารถเปิดใจรับเอาธรรมะที่เกิดจากการเข้าร่วม
กิจกรรมไปใช้ในการฝึกใจตนเองได้  

จากสภาวการณ์ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจท าการศึกษาการมีส่วนร่วมพิธีกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา
ของนักศึกษา เพื่อจะได้ทราบว่านักศึกษามีความคิดต่อการเข้าร่วมในพิธีกรรมและมีการปฏิบัติตนในวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาอย่างไรและมากน้อยเพียงใด ผลการศึกษาจะเป็นแนวทางในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและรณรงค์ให้
นักศึกษาระดับอุดมศึกษาเข้าร่วมในพิธีกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาให้มากยิ่งข้ึน อันจะเป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษา
อย่างยิ่ง เมื่อคนเหล่านี้เข้าใจในแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมและหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาอย่างถ่องแท้ ท้ัง
ยังเป็นประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติในอนาคตด้วยเช่นกัน เพราะคนเหล่านี้ต้องเติบโตไปเป็นผู้น าต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพื่อศึกษาระดับปัจจัยการมีส่วนร่วมพิธีกรรมและการมีส่วนร่วมพิธีกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข และนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 

2. เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมพิธีกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข และนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยการมีส่วนร่วมพิธีกรรมกับการมีส่วนร่วมพิธีกรรมในวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข และนักศึกษาสถาบัน
เทคโนโลยีปทุมวัน 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

1. นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข และนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยี
ปทุมวัน ที่มีเพศ ระดับช้ันปีที่ศึกษาอยู่  สถาบันที่ศึกษาและสถานที่ตั้งของที่อยู่อาศัยต่างกัน มีส่วนร่วมพิธีกรรมในวันส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

2. ปัจจัยด้านสภาพสิ่งแวดล้อม ด้านรูปแบบพิธีกรรม ด้านความเช่ือและด้านความต้องการ มีความสัมพันธ์กันกับ
การมีส่วนร่วมพิธีกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขต
บพิตรพิมุขและนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการวิจัยนี้มุ่งศึกษาการมีส่วนร่วมพิธีกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาของนักศึกษา: การศึกษาเปรียบเทียบ
ระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข และนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุม
วัน โดยจะน าเสนอวิธีด าเนินการวิจัย ตามล าดับดังนี้ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง      
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาระดับช้ันปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  

วิทยาเขตบพิตรพิมุข แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร จ านวน 700 คนและนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ถนนพระรามที่1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร จ านวน 700 คน  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ นักศกึษาระดับช้ันปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยา
เขตบพิตรพิมุข แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร จ านวน 700  คน และนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบัน
เทคโนโลยีปทุมวัน ถนนพระรามที่1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร จ านวน 700 คน ซึ่ง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบง่าย (Simple Random Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่าง 400  คน  แล้วสุ่มแบบตามประเภทสถาบันที่ศึกษาอีกครั้งหนึ่ง  
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โดยใช้วิธีก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ค านวณจากสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane,1973 อ้างถึงในประคอง  กรรณสูต, 
2538, น. 10-11)  ซึง่ผู้วิจัยได้ก าหนดให้เป็นประชากรกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 
  สูตร                        N 

              1 + N (e) 2 
  แทนค่า                            1,400       
             1 + [ 1,400  x ( 0.05 )2 ] 

              
จ านวนของกลุ่มตัวอย่าง  =  399.71 ปัดขึ้นเป็น 400 ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 จ านวนนักศึกษาและขนาดตัวอย่างท่ีศึกษาอยู่ในระดับชั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์  วิทยาเขตบพติรพิมขุกับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยปีทุมวัน  

 
ประเภทสถาบัน ประชากรทั้งหมด(คน) กลุ่มตัวอย่าง(คน) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข 
สถาบันเทคโนโลยีปทมุวัน              

700 
 

700 

200 
 

200 
รวม 1,400 400 

 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งนี้   มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) 

ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  โดยมีขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ ดังนี ้
1.  ศึกษานิยามศัพท์ ทฤษฎี เอกสาร ต าราและผลงานการวิจัยที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมพิธีกรรมในวันส าคัญทาง

พระพุทธศาสนา 
 2.  ก าหนดกรอบโครงสร้างเนื้อหาของแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดและวัตถุประสงค์ของการวิจัยแล้วน ามาสร้าง
แบบสอบถาม  โดยแบ่งออกเป็น  3  ตอน  ดังนี ้

ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจรายการ ( Check–List ) ได้แก่ เพศ 
อายุ สถาบันที่ศึกษาอยู่ รายได้ของครอบครัว/เดือน ของผู้ตอบแบบสอบถาม   

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับปัจจัยการมีส่วนร่วมพิธีกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า  (Rating  Scale)  5  ระดับ จ านวน 4 ด้าน ๆ ละ 5 ข้อ  รวม 20 ข้อ ประกอบด้วย 
ปัจจัยด้านสภาพสิ่งแวดล้อม ปัจจัยด้านรูปแบบของพิธีกรรม  ปัจจัยด้านความเชื่อ และปัจจัยด้านความต้องการ  

การให้คะแนนมีความหมาย ดังนี้ 
  5  คะแนน  หมายถึง  เห็นด้วยมากที่สุด 
  4  คะแนน  หมายถึง  เห็นด้วยมาก 
  3  คะแนน  หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง 
  2  คะแนน  หมายถึง  เห็นด้วยน้อย 

1   คะแนน  หมายถึง  เห็นด้วยน้อยที่สุด  

n = 

n = 
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 ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมพิธีกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา ลักษณะของแบบสอบถาม
เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า  (Rating  Scale) 5  ระดับ จ านวน 4 ด้าน ๆ ละ 5 ข้อ รวม 20 ข้อ ประกอบด้วย ด้านการ
วางแผน  ด้านการปฏิบัติ ด้านรับผลประโยชน์  และด้านการติดตามและประเมินผล 
  การให้คะแนนมีความหมาย ดังนี้ 
  5  คะแนน  หมายถึง  มีส่วนร่วมมากที่สุด 
  4  คะแนน  หมายถึง  มีส่วนร่วมมาก 
  3  คะแนน  หมายถึง  มีส่วนร่วมปานกลาง 
  2  คะแนน  หมายถึง  มีส่วนร่วมน้อย 

1 คะแนน  หมายถึง  มีส่วนร่วมน้อยที่สุด  
การก าหนดระดับการแปลความหมายค่าเฉลี่ยของแบบสอบถาม ตอนที่ 2 และตอนที่ 3 โดยใช้เกณฑ์ของเบสต์ (Best, 

1981 p. 182) ดังนี ้
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50-5.00  หมายถึง มากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50-4.49  หมายถึง มาก 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50-3.49  หมายถึง ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50-2.47  หมายถึง น้อย 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.49  หมายถึง น้อยท่ีสุด 

3. น าแบบสอบถามเสนอประธานและคณะกรรมการ ควบคุมสารนิพนธ์ เพื่อตรวจสอเนื้อหา ภาษา ส านวนที่ใช้ใน
แบบสอบถาม 

4. การหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  (Content  Validity) โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน  3  ท่าน ที่มีความเช่ียวชาญในสาขา
ที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบเนื้อหา ภาษาที่ใช้ในการวิจัย จากนั้น น าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ ไปหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC : Index  of  Congruence ) ของข้อความหรือข้อค าถามแต่ละข้อ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจว่าจะคง
ข้อความหรือค าถามนั้นไว้หรือจะตัดออกข้อความหรือค าถามนั้นออก โดยค่าดัชนีความสอดคล้องที่น าไปใช้ได้ไม่ต่ ากว่า 0.50 
(ประคอง  กรรณสูต 2543.น.37) ผลการวิเคราะห์ไดค้่า IOC= 1.00 ทุกข้อ จึงน าไปทดลองใช้เพื่อหาคุณภาพด้านความเชื่อมัน่
ในขั้นตอนต่อไป 

5.  น าแบบสอบถามไปทดลองใช้  (Try out) กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขต
เพาะช่าง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จ านวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  และน าผลการทดลองใช้
เครื่องมือมาหาค่าความเชื่อมั ่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient) 
ของครอนบาค (Cronbach) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540, น. 12) ได้ค่าสัมประสิทธิความเช่ือมั่นของแบบสอบถามฉบับนี้ 
เท่ากับ .94 

6. จัดท าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์  เพื่อน าไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการวิจัยนี้ ผู้วิจัยก าหนดวิธีในการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้  ดังนี้ 
1. ติดต่อส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อท าหนังสือขอความร่วมมือ

ไปถึงรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข และอธิการบดี สถาบัน
เทคโนโลยีปทุมวัน เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย   

2. ด าเนินการแจกและเก็บแบบสอบถามด้วยตัวเองทั้งหมด โดยการเก็บข้อมูลเป็นรายบุคคล  ได้รับกลับคืนมา 
จ านวน 399 คน (คิดเป็นร้อยละ 99.75) 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ผลการศึกษาระดับปัจจัยการมีส่วนร่วมพิธีกรรมและการมีส่วนร่วมพิธีกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข  และนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน           
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลรายด้านด้วยค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิเคราะห์ปรากฏดังตารางที่ 2-3 
 
ตารางที่ 2 ระดับปัจจัยการมีส่วนร่วมพิธีกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข และนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยภาพรวม 
 

ปัจจัยการมสี่วนร่วมพิธีกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข 

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 

 S.D. ระดับ  SD. ระดับ 
1. ด้านสภาพสิ่งแวดล้อม 
2. ด้านรูปแบบพิธีกรรม 
3. ด้านความเชื่อ 
4. ด้านความต้องการ 

4.27 
4.13 
4.27 
4.08 

0.74 
0.77 
0.77 
0.81 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

3.63 
3.43 
3.71 
3.50 

0.96 
0.98 
0.95 
1.00 

มาก 
ปานกลาง 

มาก 
มาก 

รวมเฉลี่ย 4.19 0.78 มาก 3.56 0.98 มาก 
  

จากตารางที่ 2 พบว่า  นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข และนักศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการมีส่วนร่วมพิธีกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก  ( X  = 4.19 และ 3.56)  เมื่อพิจารณารายด้าน  พบว่า ความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ปัจจัยด้านสภาพสิ่งแวดล้อม กับปัจจัยด้านความเช่ือ รองลงมา คือ ปัจจัย
ด้านรูปแบบพิธีกรรม ตามล าดับ ส่วนด้านที่มคี่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ปัจจัยด้านความต้องการ   

ส่วนความคิดเห็นของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีจ านวน 3 ด้าน เห็นด้วยอยู่
ในระดับมาก โดยด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ปัจจัยด้านความเช่ือ รองลงมา คือ ปัจจัยด้านสภาพสิ่งแวดล้อม และปัจจัยด้าน
ความต้องการ ตามล าดับ ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ปัจจัยด้านรูปแบบพิธีกรรม เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง  

 
ตารางที่ 3 การมีส่วนร่วมพิธีกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

วิทยาเขตบพิตรพิมุข กับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยภาพรวม 
 

การมีส่วนร่วมพิธีกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข 

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 

 SD. ระดับ  SD. ระดับ 
1. ด้านการวางแผน 
2. ด้านการด าเนินงาน 
3. ด้านการรับผลประโยชน์ 
4. ด้านการติดตามประเมินผล 

2.87 
2.71 
3.86 
2.96 

1.10 
1.16 
0.90 
1.26 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

มาก 
ปานกลาง 

2.24 
2.15 
3.46 
2.29 

0.93 
0.91 
1.05 
0.93 

น้อย 
น้อย 

ปานกลาง 
น้อย 

รวมเฉลี่ย 3.10 1.20 ปานกลาง 2.53 1.10 ปานกลาง 
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 จากตารางที่ 3 พบว่า  นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข และนักศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมพิธีกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง  ( X  = 3.10 และ 2.53)  เมื่อพิจารณารายด้าน  พบว่า  นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
วิทยาเขตบพิตรพิมุข มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมพิธีกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา อยู่ในระดับมากเพียงด้าน
เดียวคือ ด้านการรับผลประโยชน์ ส่วนอีก 3 ด้านท่ีเหลือ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง  

ส่วนความคิดเห็นของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมพิธีกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา อยู่ในระดับปานกลางเพียงด้านเดียวคือ ด้านการรับผลประโยชน์ ส่วนอีก 3 
ด้านที่เหลือ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย  

 
2. ผลเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมพิธีกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข และนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  ผู้วิจัยวิเคราะห์
ข้อมูลรายด้านด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน ผลการวิเคราะห์ปรากฏดังตารางที่ 4-7 

 
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมพิธีกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช 
 มงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข กับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ n  SD. df t p-value 

      ชาย 
      หญิง 

222 
177 

52.98 
60.45 

11.0454 
16.759 

397 
298.527 

 

-5.274* 
 

 

.000 

*p ≤ .05 
 จากตารางที่ 4 พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข กับ
นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันที่มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมพิธีกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตารางที่ 5 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมพิธีกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข กับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยี
ปทุมวัน จ าแนกตามระดับช้ันปีท่ีศึกษา 

 
แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p-value 

ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

1426.673 
82490.429 
83917.103 

3 
395 
398 

475.558 
208.837 

 

2.277 
 

.079 

 
 จากตารางที่ 5 พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข กับนักศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันที่มรีะดับช้ันปีที่ศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมพิธีกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาแตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
 





วารสารบัณฑติศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

   ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559   75 
 

 

 

                                                                     

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมพิธีกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
 ราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข กับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จ าแนกตามสถาบันที่ศึกษา 
 

สถาบันที่ศึกษา n  SD. df t p-value 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
สถาบันเทคโนโลยีปทมุวัน 

200 
199 

61.97 
50.60 

16.218 
  9.714 

 

397 
 

8.488* 
 

.000 

*p ≤ .05 
 จากตารางที่ 6 พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข กับนักศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันที่มีสถาบันที่ศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมพิธีกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตารางที่ 7 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมพิธีกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
 ราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข กับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จ าแนกตามสถานที่ตั้งของที่อยู่

อาศัย 
 

สถานที่ต้ังของที่อยู่อาศัย    n  SD. df t p-value 

อยู่ในชุมชนที่ใกล้วัด 
อยู่ในชุมชนที่ไกลจากวัด 

213 
186 

56.44 
56.13 

14.854 
14.167 

397 
393.909 

 

.215 
 

 

.494 

*p ≤ .05 
 จากตารางที่ 7 พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข กับนักศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันที่มสีถานท่ีตั้งของที่อยู่อาศัยต่างกัน มีส่วนร่วมพิธีกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

3. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยการมีส่วนร่วมพิธีกรรมกับการมีส่วนร่วมพิธีกรรมในวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข กับนักศึกษาสถาบัน
เทคโนโลยีปทุมวัน ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
อิสระกับตัวแปรตาม โดย 
  Y = การมีส่วนร่วมพิธีกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
  X1 = ด้านสภาพสิ่งแวดล้อม 
  X2 = ด้านรูปแบบพิธีกรรม 
  X3 = ด้านความเช่ือ 
  X4 = ด้านความต้องการ 
  Xรวม = ผลรวมของตัวแปรอิสระ 
 

ผลการวิเคราะห์ปรากฏดังตารางที่ 8-10 
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ตารางที่ 8 ผลการทดสอบสหสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระที่มีต่อการมีส่วนร่วมพิธีกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข 

 

ตัวแปร 

ค่าสหสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมพิธีกรรมในวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข (Y) 

ความสัมพันธ์ 

ด้านรูปแบบพิธีกรรม(X2) Pearson Correlation r =.192** ระดับต่ า 

ด้านความเช่ือ(X3) Pearson Correlation r =.215** ระดับต่ า 

ด้านความต้องการ(X4) Pearson Correlation r =.287** ระดับต่ า 

ผลรวมตัวแปรอิสระ(Xรวม) Pearson Correlation r =.237** ระดับต่ า 

** นัยส าคัญทางสถิติ .01 
 
   จากตารางที่ 8 พบว่า ผลการตรวจสอบสหสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระกับการมีส่วนร่วมพิธีกรรมในวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข มีดังนี้  
 ด้านรูปแบบพิธีกรรม มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมพิธีกรรมในวันส าคญัทางพระพุทธศาสนาของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข อยู่ในระดับต่ า (r =.192**) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01 
 ด้านความเช่ือ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมพิธีกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาของนั กศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข อยู่ในระดับต่ า (r =.215**) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01 
 ด้านความต้องการ  มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมพิธีกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข อยู่ในระดับต่ า (r =.287**) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01 
 ผลรวมของตัวแปรอิสระ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมพิธีกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข อยู่ในระดับต่ า (r =.237**) ที่ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ .01    
 
ตารางที่ 9 ผลการทดสอบสหสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระที่มีต่อการมีส่วนร่วมพิธีกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
 ของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
 

ตัวแปร 
ค่าสหสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมพิธีกรรมในวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (Y) ความสัมพันธ์ 

ด้านสิ่งแวดล้อม(X1) Pearson Correlation r =.203** ระดับต่ า 

ด้านรูปแบบพิธีกรรม(X2) Pearson Correlation r =.285** ระดับต่ า 

ด้านความเช่ือ(X3) Pearson Correlation r =.299** ระดับต่ า 

ด้านความต้องการ(X4) Pearson Correlation r =.372** ระดับปานกลาง 

ผลรวมตัวแปรอิสระ(Xรวม) Pearson Correlation r =.385** ระดับปานกลาง 

** ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01 



วารสารบัณฑติศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

   ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559   77 
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 จากตารางที่ 9 พบว่า ผลการตรวจสอบสหสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระกับการมีส่วนร่วมพิธีกรรมในวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มีดังน้ี  
 ด้านสิ่งแวดล้อม มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมพิธีกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาของนักศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน อยู่ในระดับต่ า (r =.203**) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01 
 ด้านรูปแบบพิธีกรรม มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมพิธีกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาของ
นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน อยู่ในระดับต่ า (r =.285**) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01 
           ด้านความเช่ือ มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมพิธีกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาของนักศึกษาสถาบัน
เทคโนโลยีปทุมวัน อยู่ในระดับต่ า (r =.299**) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01 
 ด้านความต้องการ  มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมพิธีกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาของนักศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน อยู่ในระดับปานกลาง (r =.372**) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01 
 ผลรวมของตัวแปรอิสระ  มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมพิธีกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาของ
นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน อยู่ในระดับปานกลาง (r =.358**) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01   
  
ตารางที่ 10  ผลการทดสอบสหสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระที่มีต่อการมีส่วนร่วมพิธีกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข กับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยี
ปทุมวัน 

 

ตัวแปร 

ค่าสหสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมพิธีกรรมในวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุขและ
นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (Y) 

ความสัมพันธ์ 

ด้านสิ่งแวดล้อม(X1) Pearson Correlation r =.274** ระดับต่ า 

ด้านรูปแบบพิธีกรรม(X2) Pearson Correlation r =.359** ระดับปานกลาง 

ด้านความเช่ือ(X3) Pearson Correlation r =.3.67** ระดับปานกลาง 

ด้านความต้องการ(X4) Pearson Correlation r =.414** ระดับปานกลาง 

ผลรวมตัวแปรอิสระ(Xรวม) Pearson Correlation r =.417** ระดับปานกลาง 

** นัยส าคัญทางสถิติ 0.01 
 

จากตารางที่ 10 พบว่า ผลการตรวจสอบสหสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระกับการมีส่วนร่วมพิธีกรรมในวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข  กับนักศึกษาสถาบัน
เทคโนโลยีปทุมวัน มีดังน้ี  
 ด้านสิ่งแวดล้อม มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมพิธีกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข กับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน อยู่ในระดับ
ต่ า (r =.274**) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01 
 ด้านรูปแบบพิธีกรรม มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมพิธีกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข กับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน อยู่ใน
ระดับปานกลาง (r =.359**) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01 
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           ด้านความเช่ือ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมพิธีกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข กับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน อยู่ในระดับปานกลาง 
(r =.367**) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01 
 ด้านความต้องการ  มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมพิธีกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข กับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน อยู่ในระดับปานกลาง 
(r =.414**) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01 
 ผลรวมของตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมพิธีกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข กับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน อยู่ใน
ระดับปานกลาง (r =.417**) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01 
 
สรุปผลและอภิปรายผล 
 1. ปัจจัยการมีส่วนร่วมพิธีกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข โดยภาพรวม พบว่า เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก  ส่วนนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
โดยภาพรวม พบว่า เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยด้านสภาพสิ่งแวดล้อม ด้านรูปแบบพิธีกรรม ด้านความเช่ือ
และด้านความต้องการ เป็นปัจจัยที่ท าให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขต
บพิตรพิมุขกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันมีส่วนร่วมพิธีกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระใบฎีกาวินัย ปสนฺโน (2554) เรื่อง ระดับปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าร่วมพิธีกรรมในวันส าคัญทาง
พุทธศาสนาของนักศึกษา : กรณีศึกษา นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพอ าเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในประเด็นที่ว่า 
ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าร่วมพิธีกรรมในวันส าคัญทางพุทธศาสนานักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพอ าเภอมหาราช ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ สุเมธ  เมธาวิทยกุล (2532) ในประเด็นที่ว่า นักการศาสนาต้องหาวิธีการให้
พุทธศาสนิกชนเข้าใจหลักธรรมด้วยวิธีการต่าง ๆ นานาวิธีการอันหนึ่งก็คือการสอดแทรกหลักธรรมไว้ในพิธีกรรมต่างๆ เพราะ
คนเราบางคนไม่ชอบฟังการสั่งสอน  แต่ชอบพิธีกรรมติดพิธีกรรม  ท่านจึงใช้กุศโลบายให้คนเราศึกษาธรรมจากพิธีก รรม
เช่นเดียวกับหลอกเด็กให้กินยาขมในขนมหวาน ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าพิธีกรรมเป็นเทคนิควิธีการสอนศาสนาชนิดหนึ่ง  
เปรียบเสมือนคอกท่ีล้อมคนในสังคมให้เข้ามารวมกันไว้เป็นหมู่เป็นพวก เพื่อไม่ให้กระจัดกระจายกันไป ต่างคนต่างท ากิจกรรม
กันคนละทิศคนละทาง ไม่อาจจะร่วมกันเป็นปึกแผ่นสามัคคีกันได้ คนประเภทที่ฉลาดน้อยจ าเป็นต้องเอาประเพณีพิธีกรรมเข้า
ล้อมพวกเข้าไว้ก่อน ในวันข้างหน้าถ้าพวกเขามีสติปัญญาสูงขึ้นก็จะสามารถเข้าใจและค่อยๆ ข้ามรั้วคอกคือประเพณีพิธีกรรม
ออกมาเอง 

2. การมีส่วนร่วมพิธีกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาของนักศึกษาระ ดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุขกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน แบ่งเป็น 
4 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผน  ด้านการด าเนินงาน  ด้านการรับผลประโยชน์และด้านการติดตามประเมินผล ความคิดเห็น
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมพิธีกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
วิทยาเขตบพิตรพิมุข โดยภาพรวมมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยภาพรวมมี
ส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากปัจจัยคือตัวแปรทั้ง 4ด้านนั้น นึกศึกษาหรือประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมคิด 
ร่วมตัดสินใจ รับผลประโยชน์และร่วมติดตามประเมินผลกับทางวัดน้อย ซึ่งการจ าท ากิจกรรมที่ได้ผลดีนั้น ผู้เข้าร่วมต้องมี
ส่วนในกิจกรรมสอดคล้องกับแนวคิดของ โคเฮนและอัพฮอฟ (Cohen & Uphoff, 1980, p.213 -218) อ้างถึงใน ปาริชาติ 
วลัยเสถียร และคณะ (2552, น. 200) ซึ่งได้แบ่งกระบวนการการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 แบบ คือ 1) การมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจประกอบด้วยการริเริ่มตัดสินใจ ด าเนินการตัดสินใจ และตัดสินใจปฏิบัติการ 2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ
ประกอบด้วยการสนับสนุนด้านทรัพยากร การบริหารและการประสานขอความร่วมมือ 3) การมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ ประกอบด้วยผลประโยชน์ทางด้านวัสดุ ด้านสังคมและส่วนบุคคล 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
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3.  การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมพิธีกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข กับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จ าแนกตามเพศ ระดับช้ันปีที่ศึกษา  
สถาบันที่ศึกษา และสถานท่ีตั้งของที่อยู่อาศัย สามารถสรุปและอภิปรายผล ได้ดังนี้ 

3.1 เพศของนักศึกษา พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข กับ
นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันที่มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมพิธีกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากในปัจจุบันประชากรเพศหญิงมีมากกว่าเพศชาย และเพศหญิงก็มีศักยภาพในการ
ด าเนินชีวิต และมีความกล้าคิดกล้าตัดสินใจที่เท่าเทียมกัน (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552) จึง
ท าให้ผู้หญิงและผู้ชายเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพุทธศาสนาอย่างทัดเทียมผู้ชาย ดังจะเห็นได้จากการที่เพศหญิงเริ่มเข้า
มามีบทบาทในการบริหารประเทศมากขึ้น ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ไม่จ าเป็นที่จะต้องเป็นเพศชาย เหมือนใน
อดีต ดังนั้นเพศหญิงสามารถเข้ามามีส่วนร่วมต่อกิจกรรมทางพุทธศาสนามากกว่าเพศชาย ส่วนเพศชายน าจะมีส่วนร่วมโดย
ทางอ้อมมากกว่าจะเข้าไปมีส่วนร่วมโดยทางตรง สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระไพฑูรย์ อารัมภรัตน์ (2556) เรื่อง การมีส่วน
ร่วมของประชาชนต่อกิจกรรมทางพุทธศาสนากรณีศึกษาเขตทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ในประเด็นที่ว่า ประชาชน
เพศหญิงจะมีระดับการมีส่วนร่วมต่อกิจกรรมทางพุทธศาสนามากกว่าประชาชนเพศชาย พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศหญิง เข้ามา
มีส่วนร่วมต่อกิจกรรมทางพุทธศาสนาในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 39.53 ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างเพศชาย เข้ามามีส่วนร่วมใน
ระดับมาก เพียงร้อยละ 14.14 

3.2 นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข และนักศึกษาสถาบัน
เทคโนโลยีปทุมวัน ที่มีระดับช้ันปีที่ศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมพิธีกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เพราะว่ากิจกรรมที่นักศึกษามีโอกาสได้เข้าร่วมโดยส่วนมากน้ัน เกิดจากการที่ทางมหาวิทยาลัย
ได้ประสานงานกับทางวัดในการจัดหานักศึกษาเข้าร่วมเป็นส่วนมาก ซึ่งการจัดหานั้นเป็นการก าหนดให้นักศึกษาทุกช้ันปีเข้าร่วม 
ดังนั้นนักศึกษาท่ีมีระดับช้ันปีท่ีศึกษาแตกต่างกันจึงไม่มีผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรม สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระใบฎีกาวินัย 
ปสนฺโน (2554) เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าร่วมพิธีกรรมในวันส าคัญทางพุทธศาสนาของนักศึกษา : กรณีศึกษา นักศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพอ าเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในประเด็นที่ว่า นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพอ าเภอมหาราช 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล พบว่า นักศึกษาที่มีอายุต่างกัน นักศึกษาที่ระดับช้ันต่างกันมี
ความคิดเห็นต่อปัจจัยการเข้าร่วมพิธีกรรมในวันส าคัญทางพุทธศาสนาของนักศึกษาไม่แตกต่างกัน    

3.3 นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข กับนักศึกษาสถาบัน
เทคโนโลยีปทุมวัน ที่มีสถาบันที่ศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมพิธีกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุขนั้นมีสถานที่ตั้งอยู่
ติดกับวัดบพิตรพิมุขวรวิหาร เหตุผลนี้อาจเป็นปัจจัยท าให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยา
เขตบพิตรพิมุข มีส่วนร่วมมากกว่านักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ กตัญญู แก้วหานาม 
(2553) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล:ศึกษาเปรียบเทียบเทศบาลนครขอนแก่นกับเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ ในประเด็นท่ีว่า ศึกษาเปรียบเทียบการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล ระหว่าง
เทศบาลเมืองกับเทศบาลนคร ผลการวิจัยพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลนคร
ขอนแก่น มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลมากกว่าประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

3.4 นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข กับนักศึกษาสถาบัน
เทคโนโลยีปทุมวันที่มีสถานท่ีตั้งของที่อยู่อาศัยต่างกัน มีส่วนร่วมพิธีกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาแตกต่างกันอย่างไม่
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจเนื่องมาจากการมีส่วนร่วมพิธีกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาเกิดจากตัวบุคคลเป็น
ส าคัญ ไม่ได้อยู่ที่สถานที่อยู่ของคนที่จะเข้าร่วม เพราะคนที่จะเข้าร่วมพิธีกรรมนั้นแม้ว่าจะมีที่อยู่ที่ห่างไกลแต่เมื่อมีความศรัทธา
แล้วระยะทางไม่ใช่ปัญหา ในทางกลับกัน คนท่ีอยู่ใกล้วัดแต่ไม่มีความศรัทธาเขาก็ไม่เข้าร่วมพิธีกรรม จึงเป็นปัจจัยช้ีให้เห็นว่า 
การมีส่วนร่วมในพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนานั้น เป็นเรื่องของความศรัทธาเป็นหลัก สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระไพฑูรย์ 
อารัมภรัตน์ (2556) ได้วิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อกิจกรรมทางพุทธศาสนากรณีศึกษาเขตทวีวัฒนา จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ในประเด็นที่ว่า ประชาชนท่ีมีระยะเวลาพักอาศัยในชุมชนมากเข้ามามีส่วนร่วมต่อกิจกรรมทางพุทธศาสนา
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ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 35.07 ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่มีระยะเวลาพักอาศัยในชุมชนน้อยเข้ามามีส่วนร่วมในระดับมาก
เพียงร้อยละ 18.59 สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนที่เป็นคนในท้องถิ่นและพักอาศัยอยู่ในชุมชนเป็นระยะเวลานาน ย่อมมีความ
เข้าใจสภาพแวดล้อมและสังคมภายในชุมชนอย่างดี รวมทั้งมีความรักในท้องถิ่นที่ตนอาศัยอยู่ ตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์กับคนใน
ชุมชน จึงมีโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรม หรือเป็นผู้ชักจูงผู้อื่นเข้าร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนาและสังคมมากข้ึน  

4. ผลการตรวจสอบสหสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระกับการมีส่วนร่วมพิธีกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข กับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยรวม
ทั้งสองมหาวิทยาลัย มีดังนี้ ด้านสิ่งแวดล้อม มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ า ด้านรูปแบบพิธีกรรม มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับ
ปานกลาง ด้านความเช่ือ มีความสัมพันธ์อยู่ ในระดับปานกลาง ด้านความต้องการ มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง 
ผลรวมของตัวแปรอิสระ มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01 ทั้งนี้อาจเนื่องจากที่ตัวแปรอิสระ
ทั้ง 4 ตัว มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมพิธีกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข อยู่ในระดับน้อย อาจเป็นเพราะตัวแปรอิสระที่ผู้วิจัยใช้เป็นตัวแปรในการวิจัยนั้นเป็น
ตัวแปรเฉพาะด้านของพิธีกรรมที่เป็นองค์ประกอบของพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาเท่านั้น อาจกล่าวได้ว่าเป็นตัวแปรที่ยังไม่
เป็นสากลและเท่าที่ผู้วิจัยได้สืบค้นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรอิสระที่ผู้วิจัยได้น ามาเป็นตัวแปรในการท าวิจัยนี้ พบเพียง
งานวิจัยเล่มเดียว ยังไม่มีนักวิจัยโดยทั่วไปน ามาใช้เป็นตัวแปรในการวิจัย จึงเป็นเหตุผลที่ดีที่จะได้น ามาใช้ทดสอบเพื่อที่จะได้
ยืนยันว่า ตัวแปรดังกล่าวนั้นเป็นตัวแปรที่มีผลจริงและใช้ได้จริงกับงานวิจัย และยังมีปัจจัยที่สามารถน ามาใช้กับงานวิจัย
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาอื่นๆอีก เช่น ปัจจัยด้านการรับรู้ข่าวสาร ปัจจัยด้านความศรัทธา เพราะ
เมื่อนึกศึกษาหรือประชาชนได้รับรู้ข่าวสารที่ท่ัวถึงในเรื่องการจัดกิจกรรมหรือพิธีกรรมและมีความศรัทธาอยู่แล้วก็จะสามารถ
เข้าร่วมกิจกรรมได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระไพฑูรย์ อารัมภรัตน์ (2556) เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อกิจกรรม
ทางพุทธศาสนากรณีศึกษาเขตทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ในประเด็นท่ีว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีสว่นร่วมของ
ประชาชนต่อกิจกรรม ทางพุทธศาสนา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ การศึกษา 
และรายได้ ปัจจัยด้านสังคม คือ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและระยะเวลาพักอาศัยในชุมชน 
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เครื่องบดเปลือกหอยแครง  
Cokle Shell Grinder 

 
ชลธิชา บุญเฉย* ภูวดล พานทรัพย*์* อนุวัฒน ์มณีไชย*** อาจารย์สุระศักดิ์ ศรีปาน**** และ ดร.หทัยชนก โทสินธิติ***** 

 

บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือ่งบดเปลอืกหอยแครง และหาประสิทธิภาพเครื่องบดเปลือกหอยแครง ส าหรับ
น าไปเป็นส่วนผสมกับปูนซีเมนต์ และทราย ในการท าอิฐบล็อกปูสนามหญ้า โดยเครื่องบดที่จัดสร้างประกอบด้วยส่วนส าคัญ 
คือมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 2 แรงม้า 220 โวลล์ เป็นตัวต้นก าลังไปยังชุดใบมีด ลูกกลิ้งบด และสายพานล าเลียงในการ
ทดสอบเครื ่องบดเปลือกหอยแครงใช้เวลา 60 นาที ผลเฉลี่ยที่บดได้ 60.7 กิโลกรัม ใช้พลังงานไฟฟ้า 1.19 หน่วย 
แรงเคลื่อนไฟฟ้า 231.3 โวลล์ กระแสไฟฟ้า 5.31 แอมป์  

ผลการทดลอง พบว่า ขนาดของเปลือกหอยแครงที่บดได้เล็กกว่า 5 มิลลิเมตร โดยมีค่าใช้จ่ายไฟฟ้าในการผลิต 
ระยะเวลา 60 นาที คิดเป็นค่าใช้จ่าย 3.57 บาท 1 วัน (8 ช่ัวโมง) คิดเป็นค่าใช้จ่าย 28.48 บาท และ 1 เดือน (30 วัน) คิดเป็น
ค่าใช้จ่าย 854.40 บาท จากนั้นผลการคืนทุนการผลิตเครื่องบดเปลือกหอยแครง โดยการเปรียบเทียบกับแรงงานคนที่          
บดเปลือกหอยแครงได้ 60 กิโลกรัมต่อวัน โดยใช้แรงงาน 2 คน มีค่าใช้จ่าย 600 บาทต่อวัน เมื่อคิดเปรียบเทียบจากต้นทุนการ
สร้างเครื่องบดเปลือกหอยแครง โดยมีค่าใช้จ่าย 19,905 บาท จะสามารถคืนต้นทุนได้ในระยะเวลาประมาณ 1 เดือน 8 วัน 
การหาประสิทธิภาพเครื่องบดเปลือกหอยแครง มีประสิทธิภาพในการบดที่ดีมาก สามารถบดเปลือกหอยแครงได้ 99.50 
เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่หายไป 0.50 เปอร์เซ็นต์ เกิดจากการกระเด็นออกขณะเครื่องบดท างาน ผลของการสร้างเครื่องบดเปลือก
หอยแครง ขนาดที่บดได้สามารถน าไปเป็นส่วนผสมเพื่อผลิตอิฐบล็อกปูสนามหญ้า ท่ีมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับท่ีมีขายในปัจจุบัน 

 

ค าส าคัญ: เครื่องบดเปลือกหอยแครง ประสิทธิภาพเครื่องบดเปลือกหอยแครง 
 

ABSTRACT 
 

This research aims to build the mill shell clams. A powerful grinder and cockle shells. Be mixed 
with cement and sand to make bricks, blocks, crab grass. The building consists of a grinder. 2 hp motor is 
220 v ac power source to a knife roller and conveyor. Test grinder escalope takes 60 minutes Electric 
Power 1.19 unit Electromotive force 231.3 v Electric current 5.31 amp.  

The results of the experiment were 1) The size of the escalope on crushed smaller than 5 mm, 
with power costs in production period of 60 minutes is spending 3.57 baht one day (8 hours), representing cost 
28.48 baht and 1 month (30 day), representing cost 854.40 baht, then the payback production grinder 
cockle shells. By comparison with workers who crushed  escalope was 60 kg per day laborer two people 
cost 600 baht per day, then a comparison of the cost-cutting machine has cost 19,905 baht will be able to 
recover costs. In approximately 1 month, 8 days. 2) Powerful grinder cockle shells. Crushing efficiency is 
very good. Can crushed scallop shells were 99.50% and 0.50% lost due to splash out while grinding work. 
The effect of creating a grinder escalope. The grind size can be mixed to produce a brick paved courtyard. 
With features similar to those available today. 

 

Keywords: Cokle Shell Grinder, Efficiency of Cokle Shell Grinder 
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บทน า 
การพัฒนาวัสดุก่อสร้างในประเทศไทยยังมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ถึงแม้ว่าจะเป็นวัสดุเหล็กและไม้ และปูนซีเมนต์

ยังคงเป็นวัสดุหลักที่จ าเป็นอย่างยิ่ง การมองหาหรือค้นหาวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ จากวัสดุที่หาได้จากท้องถิ่น โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง
วัสดุเหลือใช้จากเกษตรกรสามารถน ามาผลิตเป็นวัสดุก่อสร้างแทนปูนซีเมนต์ได้ ท าให้ราคาค่าก่อสร้างลดลงและยังเป็นการ
พัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นอีกด้วย (พิภพ สุนทรสมัย, 2530, น.6) 

หอยแครงเป็นสัตว์ที่อาศัยตามพื้นท่ีชายฝั่งทะเล มีลักษณะเป็นหอยสองฝามีลักษณะค่อนข้างกลมหอยแครงก็เป็น
อาหารทะเลชนิดหนึ่งที่นิยมรับประทาน ไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนร้านอาหาร และใน อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารเพื่อการถนอม
อาหาร ซึ่งสิ่งท่ีเหลือจากการรับประทาน และกระบวนการผลติ ในอุตสาหกรรม คือ เปลือกหอยแครง ดังนั้น เปลือกหอยแครง
จึงเป็นของเสียชนิดหนึ่ง เมื่อน ามาทิ้งแล้วเกิดการย่อยสลายตามธรรมชาติ และใช้เวลาในการก าจัดเปลือกหอยแครงใน
ประเทศไทยได้มีการน าเปลือกหอยแครงมาใช้ประโยชน์ต่าง ๆ เช่นการน าเปลือกหอยแครงมาท าปูนขาว ท ายิปซัมและใช้ใน
การบ าบัดน้ าเสีย เป็นต้น แต่ปริมาณหอยแครงที่มีอยู่ในปัจจุบันยังมีปริมาณมากอยู่ ดังนั้นเพื่อเพิ่มมูลค่าของของเสีย และ
ประโยชน์ของเปลือกหอยแครงผู้ด าเนินงานเห็นประโยชน์ของเปลือกหอยแครงสามารถน ามาเป็นส่วนผสมในการท าอิฐบล็อก
จากเปลือกหอยแครง  

ข้อมูลจากงานวิจัยที่ผ่านมาในการผลิตบล็อกปูสนามหญ้าจากเปลือกหอยแครง (วรางคณา จูจะนะ และสุริยะ ทองแก้ว, 
2551, น.33) พบว่า ความหนาแน่นของเปลือกหอยแครงที่น ามาใช้ในการผลิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อขนาดของเปลือกหอยแครง
เพิ่มขึ้นค่าการดูดซับน้ ามีแนวโน้มลดลงเมื่อขนาดของเปลือกหอยแครงเพิ่มขึ้น และค่าความแข็งแรงจะเพิ่มขึ้นเมื่อขนาดของ
เปลือกหอยแครงเพิ่มขึ้น การใช้เปลือกหอยแครงจ านวนมาก ท าให้ลดค่าใช้จ่ายในการผลิตลงได้มาก และการผสมทรายลงใน
บล็อกไม่ช่วยให้ความแข็งแรงเพิ่มขึ้น รวมถึงการใช้ทรายเพียงอย่างเดียวผสมกับปูนซีเมนต์ก็ให้ความแข็งแรงน้อยกว่าการใช้
เปลือกหอยแครงในสัดส่วนท่ีเท่ากัน บล็อกปูสนามหญ้าที่ผลิตได้การใช้เปลือกหอยแครงมีสมบัติใกล้เคียงกับบล็อกปูสนาม
หญ้าที่มีขายในปัจจุบัน ถึงแม้การใช้เปลือกหอยแครงเป็นส่วนผสมจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายไดม้าก แต่ก็พบปัญหา การบด
หอยแครงเป็นเรื่องท่ียากและอันตรายเนื่องจากเปลือกหอยแครงมีความคม 

ผู้วิจัยจึงได้การสร้างเครื่องบดเปลือกหอยแครง เพื่อน าเปลือกหอยแครงที่บดได้ไปเป็นส่วนผสมของปูนซีเมนต์
และทราย และน าไปเป็นส่วนผสมในการผลติอิฐบลอ็ก ผู้จัดท าจึงสร้างเครื่องบดเปลอืกหอยแครงขึ้น และเกษตรกรสามารถน า   
ไปใช้เป็นอาชีพในท้องถิ่นได้ 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อสร้างเครื่องบดเปลือกหอยแครงส าหรับน าไปเป็นส่วนผสมในการผลิตอิฐบล็อก 
2. เพื่อหาประสิทธิภาพเครื่องบดเปลือกหอยแครง 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงทดลองมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังภาพที่ 1 
 

 
 

ภาพที ่1 ขั้นตอนการสร้างเครื่องบดเปลือกหอยแครง 
 
ผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยน าเสนอเป็น 3 ส่วน คือ 
ส่วนท่ี 1 การออกแบบเครื่องบดหอยแครง 
ส่วนท่ี 2 การสร้างเครื่องบดเปลือกหอยแครง 
ส่วนท่ี 3 การทดลองใช้เครื่องบดเปลือกหอยแครงเพื่อหาประสิทธิภาพ 
 
ส่วนที่ 1 การออกแบบเคร่ืองบดเปลือกหอยแครง 
การหาความเร็วรอบใบมีด โดยมีพู่เล่ขับขนาด 3 นิ้ว พู่เล่ตามขนาด 10 นิ้ว และความเร็วรอบ ของมอเตอร์ 1400 

รอบ/นาที ใช้สมการในการค านวณดังนี้ 

ด าเนินการสร้าง 

ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน 

สิ้นสุด 

สรุปผลการทดลอง 

ทดสอบการท างาน 

วางแผนออกแบบโครงสร้างเครื่องบดเปลือกหอยแครง 

เริ่มต้น 

ไม่ผา่น 

ผ่าน 
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การค านวณหาความเร็วรอบใบมดี 
 ความเร็วรอบใบมีด =     × V 
 

 D1 = เส้นผา่นศูนย์กลางพู่เล่ขับ 
 D2 = เส้นผา่นศูนย์กลางพู่เล่ตาม 
 V = ความเร็ว 
 × 1400 = 420 รอบ/นาท ี

 ใบมีดบดเปลือกหอยแครงมีความเร็วรอบ 420 รอบ/นาท ี
 
การหาความเร็วรอบสายพานล าเลียง โดยมีพู่เล่ขับขนาด 3 นิ้ว พู่เล่ตามขนาด 4.5 นิ้ว และความเร็วรอบของมอเตอร์ 

1400 รอบ/นาที ใช้สมการในการค านวณดังนี้ 
 การค านวณหาความเร็วรอบสายพานล าเลียง 
 ความเร็วรอบสายพานล าเลียง =       × V 
 
 × 1400 = 933 รอบ/นาที 

 สายพานล าเลียงมีความเร็วรอบ 933 รอบ/นาที 
 
การหาอัตราทดรอบสายพานล าเลียง โดยมีพู่เล่ขับขนาด 4.5 นิ้ว พู่เล่ตามขนาด 11 นิ้ว และความเร็วรอบของ

มอเตอร์ 1400 รอบ/นาที ใช้สมการในการค านวณดังนี้ 
การค านวณหาอัตราทดสายพานล าเลียง 

 อัตราทดสายพานล าเลยีง =        × ความเร็วรอบสายพานล าเลียง 
 

  × 933 = 382 รอบ/นาที 
 อัตราทดสายพานล าเลียงมีความเร็วรอบ 382 รอบ/นาที 
 
ส่วนที่ 2 การสร้างเคร่ืองบดเปลือกหอยแครง 
ขั้นตอนที่ 1 ท าโครงสร้างของการวางเครื่องบดเปลือกหอยแครง โดยตัดเหล็กแผ่น  ขนาด 50 เซนติเมตร 

จ านวน 1 แผ่น เหล็กฉาก ขนาดยาว 95 เซนติเมตร จ านวน 2 ท่อน เหล็กกล่อง 3 × 3 ขนาดยาว 40 เซนติเมตร จ านวน 10 
ท่อน และ 3.5 × 7 เซนติเมตร ขนาดยาว 91 เซนติเมตร จ านวน 4 ท่อนเพื่อเช่ือมท าโครงสร้างขึ้นโครงสร้างตามแบบขนาด 
50 × 91 เซนติเมตรการเจียระไนสะเก็ดรอยเช่ือม เก็บรายละเอียดหลังจากท าการเช่ือมโครงเหล็กการเจาะรูยึดอุปกรณ์ต่าง ๆ 
และการพ่นสีโครงสร้าง 

 

     
 

ภาพที่ 2 การท าโครงสร้าง 

4.5 
11 

D1 
D2 

D1 
D2 

 3 
4.5 

D1 
D2 

 3 
10 
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ขั้นตอนท่ี 2 การตดิตั้งเพลาใบมีดขนาด 
59 เซนติเมตร จ านวนฟัน 54 ฟัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              ภาพที่ 3 การติดตั้งเพลาใบมีด 
 

ขั้นตอนท่ี 3 การตดิตั้งพู่เล่ขับใบมดีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 11 นิ้ว และการตดิตั้งมอเตอร์ไฟฟ้ากระสลับ 2 
แรงม้า 220 โวลล์ 50 เฮิร์ท ความเร็วรอบ 1400 รอบต่อนาที 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 การติดตั้งล้อสายพานและการตดิตั้งมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลับ 

 

 

 

 

 

   

ขั้นตอนท่ี 4 การประกอบฝาครอบใบมีด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 การประกอบฝาครอบใบมีด 
 

 

ขั้นตอนท่ี 5 การประกอบสายพานเบอร์ 45 จ านวน 
2 เส้น และเบอร์ 35 จ านวน 1 เส้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 การประกอบสายพาน 
 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 6 การประกอบสายล าเลียง
ขนาด 35 × 175 เซนติเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 7 การประกอบสายพานล าเลียง 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ภาพที่ 8 เครื่องบดเปลือกหอยแครงเสรจ็สมบูรณ ์
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ส่วนที่ 3การทดลองใช้เครื่องบดเปลือกหอยแครงเพื่อหาประสิทธิภาพ 
ขั้นเตรียม การทดลองวัดการบดสูงสุดหลังจากการตรวจสอบสภาพและอุปกรณ์ต่าง  ๆ ของเครื่องบดเปลือก

หอยแครงให้อยู่ในสภาพพร้อมการทดลอง 
ขั้นทดลอง น าเปลือกหอยแครงใสถ่าดเพื่อให้สายล าเลียงขับเปลือกหอยแครงเข้าเครื่องบด 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 9 การน าเปลือกหอยแครงใส่ถาดเพื่อให้สายล าเลียงขับเปลือกหอยแครงเข้าเครื่อง 
 

ผลการทดลอง ชั่งน้ าหนักเปลือกหอยแครงและตรวจสอบขนาดของเปลือกหอยแครงท่ีบดได้ ดังภาพที่ 10 และ
ผลการทดลองตามช่วงเวลาที่แตกต่างกันแสดง ดังตารางที่ 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 10 น้ าหนักและขนาดของเปลือกหอยแครงที่บดได ้
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ตารางที่ 1 การบันทึกผลการทดลอง 
 

ช่วงเวลา 
(นาที) 

น้ าหนักที่บดได้ 
(กิโลกรัม) 

พลังงานไฟฟ้า 
(โวลล์) 

กระแสไฟฟ้า 
(แอมป์) 

10 9.8 228.4 4.02 
20 18.3 231.8 4.76 
30 29.3 230.6 4.85 
40 37.4 229.4 5.40 
50 48.2 230.5 5.51 
60 60.7 231.3 5.31 

ผลที่ได้ (1 ช่ัวโมง) 60.7 231.3 5.31 

 
สรุปผลการทดลอง 

1. การใช้กระแสไฟฟ้าเริ่มต้นเปิดเครื่องใช้พลังงานไฟฟ้า 234.5 โวลล์ และกระแสไฟฟ้า 3.82 แอมป์ 
2. ผลเฉลี่ยการบดเปลือกหอยแครงในเวลา 60 นาที น้ าหนักท่ีบดได้ 60.7 กิโลกรัม ใช้พลังงานไฟฟ้า 231.3 โวลล์ 

กระแสไฟฟ้า 5.31 แอมป์ ขนาดที่บดได้เล็กกว่า 5 มิลลิเมตร 
3. ค่าใช้จ่ายการผลิตใน 1 ช่ัวโมง มีค่าใช้จ่าย 3.57 บาท 1 วัน (8 ช่ัวโมง) มีค่าใช้จ่าย 28.48 บาท และ 1 เดือน (30 วัน) 

มีค่าใช้จ่าย 854.40 บาท 
4. ผลการคืนทุนการผลิตเครื่องบดเปลือกหอยแครงสามารถคืนทุนได้ในระยะเวลาประมาณ 1 เดือน 8 วัน 
5. การหาประสิทธิภาพเครื่องบดเปลือกหอยแครงมีประสิทธิภาพในการบดที่ดีมาก จะมีเปลือกหอยแครงที่บดได้ 

99.50 เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่หายไป 0.50 เปอร์เซ็นต์ เกิดจากการกระเด็นออกขณะเครื่องบดท างาน 
6. ผลการจัดสร้างเครื่องบดเปลือกหอยแครง ขนาดที่บดได้ความละเอียด 5 มิลลิเมตรสามารถน าไปผสมกับปูนซีเมนต์

เพื่อผลิตอิฐบล็อกที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับอิฐบล็อกปูสนามหญ้าที่มีขายในปัจจุบัน 
 
อภิปรายผล   

การท าเครื่องบดเปลือกหอยแครงครั้งนี้ ได้ศึกษาโดยใช้ผลการวิจัยของ วรางคณา จูจะนะ และสุริยะ ทองแก้ว. 2551  
ซึ่งได้ผลิตบล็อกปูสนามหญ้าจากเปลือกหอยแครง โดยสัดส่วนของเปลือกหอยแครงต่อปูนซีเมนต์ เท่ากับ 5:5 ศึกษาขนาดของ
เปลือกหอยแครงที่เหมาะสม 3 ขนาด คือ 0.42, 1.42 และ 3.37 มิลลิเมตร ผลที่ได้ คือ ความหนาแน่นรวม และความ
หนาแน่นจริงมีค่าเท่ากับ 2.22-2.34 กรัมต่อตารางเซนติเมตรและ 1.91-2.23 กรัมต่อตารางเซนติเมตร ตามล าดับ พบว่า ความ
หนาแน่นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อขนาดของเปลือกหอยแครงเพิ่มขึ้นค่าการดูดซับน้ ามีค่าระหว่าง 3.99-7.95 เปอร์เซ็นต์ โดยค่า
การดูดซับน้ ามีแนวโน้มลดลงเมื่อขนาดของเปลือกหอยแครงเพิ่มขึ้น และค่าความแข็งแรงมีค่าเท่ากับ 74,233 – 180,833  นิวตัน              
ซึ่งความแข็งแรงจะเพิ่มขึ้นเมื่อขนาดของเปลือกหอยแครงเพิ่มขึ้น เพราะเปลือกหอยแครงขนาดใหญ่มีความแข็งแรงมากกว่า
เปลือกหอยแครงขนาดเล็กจากผลการทดลองที่ได้ว่า ขนาดของเปลือกหอยแครงที่เหมาะสมในการผลิตบล็อกปูสนามหญ้าคือ
ขนาด3.37 มิลลิเมตร เนื่องจากมีความแข็งแรงมากที่สุด (180,833 นิวตัน) และมีค่าการดูดซับน้ าน้อยที่สุด (3.99 เปอร์เซ็นต์) โดย
มีค่าความหนาแน่นจริงเท่ากับ 2.34 กรัม ต่อตารางเซนติเมตร และค่าความหนาแน่นรวมเท่ากับ 2.23 กรัมต่อตาราง
เซนติเมตร โดยใช้สัดส่วนของเปลือกหอยแครงต่อปูนซีเมนต์เท่ากับ 7:3 สัดส่วนของแข็งต่อน้ าเท่ากับ 5:1 ซึ่งให้ความแข็งแรงสูง
พอสมควร แต่ใช้เปลือกหอยแครงจ านวนมาก ท าให้ลดค่าใช้จ่ายในการผลิตลงได้มาก และการผสมทรายลงในบล็อกไม่ช่วยให้ความ
แข็งแรงเพิ่มขึ้น รวมถึงการใช้ทรายเพียงอย่างเดียวผสมกับปูนซีเมนต์ก็ให้ความแข็งแรงน้อยกว่าการใช้เปลือกหอยแครงใน
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สัดส่วนที่เท่ากัน บล็อกปูสนามหญ้าที่ผลิตได้มีสมบัติใกล้เคียงกับบล็อกปูสนามหญ้าที่มีขายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นความ
หนาแน่นหรือการดูดซับน้ า แต่จะมีความแข็งแรงน้อยกว่า  

ผลการศึกษาดังกล่าว พบปัญหา การบดเปลือกหอยแครงเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในการท าวัสดุก่อสร้าง ซึ่งนอกจากจะ
ช่วยลดปริมาณขยะที่เกิดจากเปลือกหอยแครงซึ่งนอกจากจะช่วยเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังมีประโยชน์ต่อการพัฒนาวัสดุ
ก่อสร้างให้ประชาชนไทยได้ใช้วัสดุก่อสร้างที่คงทนในราคาประหยัด  
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. ควรใส่เปลือกหอยแครงในปริมาณที่เหมาะสม 
2. ท าความสะอาดเปลือกหอยแครง ให้มีเศษดินน้อยที่สดุก่อนน ามาเข้าเครื่องบด 
3. ควรน าพลาสติกมาติดบริเวณ ฝาครอบเครื่องบดเปลือกหอยแครง และถาดรองเปลือก หอยแครงที่บดได้ เพื่อ

ป้องกันเปลือกหอยแครงกระเด็นออก 
ข้อเสนอแนะส าหรับวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษาแนวทางการส่งเสริมการน าเปลือกหอยแครงเป็นส่วนผลมในวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ เช่น ท ารั้ว ท าโต๊ะเก้าอี้ 

ในสวน เป็นต้น  
2. ควรส่งเสริมการใช้เปลือกหอยชนิดอื่น ๆ มาศึกษาการท าส่วนผสมที่เหมาะสมในการท าวัสดุก่อสร้าง 
3. ควรส่งเสริมการน าเปลือกหอยแครงมีแปรรูปเพื่อสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น 
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การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อก าหนดแนวทางพัฒนาวินัยของนักศึกษา 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

The Knowledge Exchange Guidelines to Define and Develop Students 
Discipline of Faculty Technical Education Rajamangala University of 

Technology Krungthep 
 

ดร.เพชรา พิพัฒนส์ันตกิุล* ดร.สราณีย์ สุทธิศรีปก** อาจารย์ดสุิต สงิห์พรหมมาศ*** และอาจารย์ปรยีาภรณ์  มัชฌิกะ**** 
 

บทคัดย่อ 
 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางพัฒนาวินัยนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลกรุงเทพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการพัฒนาวินัยนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ และก าหนดแนวทางในการพัฒนาวินัยของนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ  ด าเนินการโดย ศึกษาสภาพการพัฒนาวินัยนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมโดย สัมภาษณ์คณาจารย์
ในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมที่มีประสบการณ์ในการสอน 5 ปีขึ้นไป จ านวน 26 คน จากอาจารย์ทั้งหมด 35 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 74.3 การสัมภาษณ์คณาจารย์นอกคณะเพิ่มเติมจากการแนะน าของคณาจารย์ในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
(Snowball Technique) จ านวน 6 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  หลังจากนั้น คณะผู้วิจัยได้จัดประชุมวิทยา
พิจารณ์ผลการวิจัยเพื่อก าหนดแนวทางในการพัฒนาวินัยของนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ มีผู้เข้าร่วมประชุม คือ ผู้บริหารของคณะ และผู้ร่วมให้ข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะ จ านวน 17 คน  

 ผลการวิจัย พบว่า คณาจารย์ส่วนใหญ่ใช้ประสบการณ์ที่สั่งสมมาในการพัฒนาวินัยนักศึกษาภายใต้กฎระเบียบที่ใช้
กันอยู่ เพื่อหล่อหลอมให้นักศึกษาเป็นคนดีของสังคมในลักษณะของการด ารงตนเป็นแบบอย่าง การให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  การก าหนดข้อตกลงในการด าเนินการ การเสริมแรงและการลงโทษ รวมทั้งการก ากับติดตามการ
พัฒนาวินัยนักศึกษาอย่างเหมาะสม เรื่องที่เน้นในการพัฒนาวินัย คือ การเข้าเรียนตรงเวลา  การแต่งกาย ความรับผิดชอบต่อ
งานท่ีได้รับมอบหมาย การเคารพต่อกฎระเบียบของห้องเรียน  ความเอาใจใส่ และแสดงความใฝ่รู้ ให้ความร่วมมือกับอาจารย์
ผู้สอน และเพื่อน ๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การก าหนดแนวทางพัฒนาวินัยของนักศึกษาของคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เริ่มจากการให้ความรู้ และเฝ้าเตือนและฝึกนักศึกษาให้มีวินัยอยู่เสนอ 
สร้างระบบให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาวินัยในกลุ่มนักศึกษาเอง รวมทั้ง สร้างระบบสื่อสารหลายทางกับนักศึกษา และ
พ่อแม่ผู้ปกครอง เพื่อช่วยกันดูแลเอาใจใส่ให้นักศึกษามีความพร้อมในการเป็นคนดี มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และต่อสังคม
ต่อไป 

 

ค าส าคัญ: การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การพัฒนาวินัยนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
*, **, ***, **** อาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
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Abstract 
 

 The Knowledge Exchange Guidelines to Define and Develop Students’ Disciplines of the Faculty 
of Technical Education, Rajamangala University of Technology Krungthep aimed to study the conditions 
and to specify the guidelines of students’ disciplines development carried on by interviewing 26 
instructors with over 5 year teaching in the Faculty of Technical Education from the total of 35, that was 
74.3%. In addition, 6 other instructors outside the faculty with Snowball Technique were interviewed by 
using structured selection interview pattern. After that, all the researchers held the criticism meeting to 
define the guidelines of the Faculty of Technical Education students’ disciplines development. The 
participants of the meeting were the faculty executives and 17 experts summarizing all the information 
derived from the study.  

The results of the research revealed that most instructors utilized their own experiences in 
developing students’ disciplines to refine all students to be as model responsible citizens, giving the 
students’ knowledge of specifying all the agreement, reinforcement, penalty and proper students’ 
disciplines supervision emphasis on punctuality, dressing, responsibility, classes’ rules and regulations 
abiding, students’ intention and their yearning to know and their cooperation with instructors and friends 
in teaching and learning activities. The guidelines of the Faculty of Technical Education students’ 
disciplines development specification was initiated with giving students knowledge, warning and training 
to always be well disciplined, establishing systems for students’ participation in their own groups’ 
disciplines development and constructing a variety of methods between students and their parents to 
provide them to be good citizens for their future self and social responsibility. 

 

keywords: Knowledge management, Students’ disciplines development 
 
บทน า 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ที่จัดตั้งขึ้นมาตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพ เช่ียวชาญด้าน
การศึกษาและเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรม มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเอง ไปสู่การเป็นคณะที่มีคุณภาพ โดยมีวิสัยทัศน์ใ น
การเป็นผู้น า ในการจัดการ ศึกษาวิชาชีพครูและวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนา
ก าลังคนให้เป็นนักปฏิบัติที่มีความรู้ คู่คุณธรรม ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา การจัดการศึกษาบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและประเทศชาติ ให้การด าเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุด คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมองเห็นถึงความส าคัญในการปรับเปลี่ยน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและแนวทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยส่งผลให้คณาจารย์
ที่จัดการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยไทยในยุคปัจจุบันจะต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนา
อาจารย์ ต้องเสริมสร้างทัศนคติและกระตุ้นให้อาจารย์เห็นคุณค่าเกิดการยอมรับและเห็นความส าคัญของการปรับปรุงและ
พัฒนาตนเองอยู่เสมอ อันจะท าให้การเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

อาจารย์ใหม่ควรได้รับการเพิ่มพูนความรู้ และทักษะการสอน เพื่อให้เป็นผู้สอนที่มีคุณภาพ จะส่งผลให้นักศึกษา
ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในเนื้อหาที่จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพตามไปด้วย จากการจัดการประชุมเพื่อแลกเปลี่ ยน
เรียนรู้ในโครงการพัฒนาทักษะการสอนส าหรับอาจารย์ใหม่ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จ านวน 7 คน ซึ่งพบปัญหาการ
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จัดการเรียนการสอนร่วมกัน คือ การที่นักศึกษาไม่เข้าเรียน  เข้าเรียนไม่ตรงเวลา และส่งงานล่าช้าไม่เป็นไปตามเวลาที่ก าหนด  
จึงร่วมกันคิดแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อจะได้มีโอกาสศึกษาแนวปฏิบัติของอาจารย์ที่มีประสบการณ์  มาสร้าง
แนวทางในการด าเนินการเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น คือ การสร้างวินัยให้นักศึกษา โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยน
ความรู้ โดยรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้ เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในสถาบันสามารถเข้าถึง
ความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ใน
องค์กรต่อไป 

 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษาสภาพการพัฒนาวินัยนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
2. เพื่อก าหนดแนวทางในการพัฒนาวินัยของนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   

ราชมงคลกรุงเทพ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ใช้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการสัมภาษณ์และจัดท าวิทยาพิจารณ์ประชากร คือ คณาจารย์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ท่ียังปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2556 และเข้าท างานก่อนปีการศึกษา 2555  จ านวน 35 คน และ
คณาจารย์ภายนอกคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมที่ได้รับการแนะน า จ านวน 6 คน ระยะเวลาในการด าเนินงานวิจัย 4 เดือน 
(กุมภาพันธ-์พฤษภาคม 2557)  กลุ่มตัวอย่าง ได้สัมภาษณ์อาจารย์ในคณะ 26 คน จากอาจารย์ทั้งหมด 35 คนคิดเป็น ร้อยละ 
74.3 การสัมภาษณ์คณาจารย์นอกคณะเพิ่มเติมจากการแนะน าของคณาจารย์ในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  (Snowball 
Technique) จ านวน 6 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง ผู้ท าการสัมภาษณ์ คือ อาจารย์ใหม่ ที่เข้า
ท างานในปี พ.ศ. 2555-2557 จ านวน 7 คน ใช้เวลาในการด าเนินการ 4 เดือน (มีนาคม – มิถุนายน 2557) วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ตามประเด็นที่สัมภาษณ์ คือ การพัฒนาวินัยของนักศึกษาที่สอน มีประเด็น
ย่อย 5 ประเด็น ได้แก่ การเข้าเรียนตรงเวลา การแต่งกายความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายการเคารพต่อกฎระเบียบ
ของห้องเรียนความเอาใจใส่ และแสดงความใฝ่รู้ ให้ความร่วมมือกับอาจารย์ผู้สอน และเพื่อน ๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนจากนั้น น าผลการสัมภาษณ์มาก าหนดแนวทางในการพัฒนาวินัยของนักศึกษาของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพและจัดประชุมวิทยาพิจารณ์ผลการวิจัย โดยผู้บริหารของคณะ และผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกคณะ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 17 คน 
 
ผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยน าเสนอเป็น 2 ประเด็นตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังน้ี 
ประเด็นที่ 1 ผลการศึกษาสภาพการพัฒนาวินัยนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลกรุงเทพ ของอาจารย์ในคณะที่มีประสบการณใ์นการสอนและพัฒนาวินัยนักศึกษา พบว่า การที่คณาจารย์แต่ละท่าน
ได้สั่งสมประสบการณ์ ซึ่งได้มีวิธีการในการพัฒนาวินัยนักศึกษาของตนเองภายใต้กฎระเบียบที่ใช้กันอยู่ เพื่อหล่อหลอมให้
นักศึกษาเป็นคนดีของสังคม ทั้งการเข้าเรียนตรงเวลา การแต่งกาย ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย การเคารพ
กฎระเบียบและความมมีารยาทในห้องเรียน ความเอาใจใส่ และแสดงความใฝ่รู้ ให้ความร่วมมือกับอาจารย์ผู้สอน และเพื่อน ๆ 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะของการด ารงตนเป็นแบบอย่าง การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
การก าหนดข้อตกลง  การด าเนินการ การเสริมแรงและการลงโทษ รวมทั้งการก ากับติดตามการพัฒนาวินัยนักศึกษาอย่าง
เหมาะสม จ าแนกเป็นประเด็นย่อย 5 ประเด็น ดังนี้ 
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1. การพัฒนาวินัยของนักศึกษาด้านการเข้าเรียนตรงเวลา  พบว่า คณาจารย์ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี โดยเข้า
สอนตรงเวลาหรือก่อนเวลา ก าหนดกติกาตามระเบียบหรือมีข้อตกลงที่ยอมรับรว่มกัน เอาจริงเอาจังและเอาใจใส่อย่างเข้มงวด
ตามข้อตกลง มีการลงโทษและเสริมแรงอย่างเหมาะสม และให้ความรู้โดยการสอดแทรกความส าคัญของวินัยด้านการตรงต่อ
เวลาของนักศึกษา 

2. การพัฒนาวินัยของนักศึกษาด้านการแต่งกาย พบว่า คณาจารย์ให้ความรู้แก่นักศึกษาว่าด้วยระเบียบการแต่งกาย 
ที่ส าคัญอาจารย์ต้องแต่งกายเรียบร้อยเป็นแบบอย่าง มีการก าหนดแนวปฏิบัติให้เป็นข้อตกลงร่วมกัน และมีการก ากับติดตาม
ตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัด โดยมีการชมเชยและลงโทษอย่างเหมาะสม 

3. การพัฒนาวินัยของนักศึกษาด้านความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย พบว่ าคณาจารย์ได้ก าหนด
ข้อตกลงให้มีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย โดยใช้คะแนนเป็นแรงขับเคลื่อน หมั่นติดตาม หาวิธีต่าง ๆ กระตุ้น ให้
นักศึกษาตระหนักถึงความส าคัญ หาช่องทางต่าง ๆ ในการสื่อสาร และการส่งงานตามก าหนดเวลา รวมทั้ง ก ากับติดตามและ
ประเมินผลงาน ให้ข้อมูลสะท้อนกลับในคุณภาพของผลงานเสมอ 

4. การพัฒนาวินัยของนักศึกษาด้านการเคารพต่อกฎระเบียบของห้องเรียน พบว่า คณาจารย์ให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฎระเบียบของห้องเรียน ก าหนดข้อตกลงกติการ่วมกัน ทั้งความสะอาดของห้องเรียน การไม่น าอาหารมารับประทานใน
ห้องเรียน การพูดจาสุภาพ ที่ส าคัญ คือ อาจารย์ต้องท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี  มีการด าเนินการตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัด 
และที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง คือการก ากับติดตาม และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

5. การพัฒนาวินัยของนักศึกษาด้านความเอาใจใส่ และแสดงความใฝ่รู้ ให้ความร่วมมือกับอาจารย์ผู้สอน และ
เพ่ือน ๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่า คณาจารย์ได้พัฒนาการสอนให้เหมาะสมกับเนื้อหา ใช้วิธีการสอนที่
หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนสนใจและสนุกสนานกับการเรียน ขณะเดียวกัน คณาจารย์ใช้การเสริมแรงและการลงโทษอย่าง
เหมาะสม 

ประเด็นที่ 2 การก าหนดแนวทางในการพัฒนาวินัยของนักศึกษาของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของอาจารย์ใหม่และอาจารย์ที่มีประสบการณ์แล้ว พบว่า การพัฒนา
วินัยนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีแนวทางจากการให้ความรู้ และเฝ้าเตือน
และฝึกนักศึกษาให้มีวินัยอยู่เสนอ สร้างระบบให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาวินัยในกลุ่มนักศึกษาเอง รวมทั้งสร้าง
ระบบสื่อสารหลายทางกับนักศึกษา และพ่อแม่-ผู้ปกครอง เพื่อช่วยกันดูแลเอาใจใส่ให้นักศึกษามีความพร้อมในการเป็นคนดี  
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และต่อสังคม แนวทางพัฒนาวินัยนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม แนวทางที่ก าหนด มีดังนี้ 

1. คณะควรมีการเผยแพร่กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวินัยนักศึกษาหลากหลายช่องทางให้เข้าถึง
คณาจารย์ นักศึกษา และผู้ปกครอง และหาแนวทางในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎระเบียบ อยู่เสมอ เพื่อเป็น
การกระตุ้นให้นักศึกษาตะหนักในการสร้างวินัยด้วยตนเอง 

2. คณะควรน ากฎ ระเบียบมีก าหนดไว้อยู่แล้ว มาก าหนดเป็นมาตรการหรือแนวในการปฏิบัติ วินัยในห้องเรียนมี
ระเบียบก าหนดให้อาจารย์ใช้ตกลงกับนักศึกษา แต่กรณีของวินัยนอกห้องเรียนให้นักศึกษาที่เป็นแกนน าได้รับการอบรมสั่ง
สอนจากรุ่นพี่เรื่องการแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ควรมอบให้อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษาที่เป็นแกนน า 
ร่วมกันด าเนินการ ท้ังนี้ ควรมีกิจกรรมเสริมให้นักศึกษามาท างานร่วมกันด้านพัฒนาวินัย 

3. คณะควรประชุมคณาจารย์และนักศึกษาเพื่อระดมความคิด และน าเสนอวิธีการในการฝึกปฏิบัติ ให้นักศึกษามี
วินัยและความรับผิดชอบ ตามแนวปฏิบัติที่ได้ศึกษามาต่อไปนี้ ให้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาที่สอน เช่น  

 - มาตรการในการพัฒนาวินัยควรให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรการด้วย ถือเป็นข้อตกลง
ร่วมกันหาจุดที่เหมาะสมที่ทุกฝ่ายรับได้ ในปีแรก มาตรการอาจไม่เคร่งครัดมาก แต่นักศึกษาทุกคนท าได้ ปีต่อไปค่ อยปรับ
มาตรการให้เคร่งครัดมากขึ้น แต่นักศึกษาจะไม่รู้สึกว่าถูกบังคับมากเกินไปและจัดท าเป็นคู่มือวินัยนักศึกษาคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม รวมถึงให้คณบดีประกาศใช้ข้อตกลงนี้ 
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 - หมั่นตรวจตราความเรียบร้อยอย่าในมีช่องว่างในการกระท าผิดตั้งศูนย์เฝ้าระวัง เพื่อติดตามความประพฤติของ
นักศึกษาแต่งตั้งกรรมการพัฒนาวินัย รวมทั้ง อาจารย์ในคณะฯ ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีอาจารย์ควรประชุมพร้อมกันใช้
มาตรการเดียวกันทั้งหมดเพื่อให้การน ามาตรการมาใช้ท าได้อย่างเท่าเทียมกัน บางคนก็ไม่อยากท า อาจารย์ควรใช้ภาษา
เดียวกันทั้งหมดเพื่อไม่ให้เกิดความแตกต่างให้อาจารย์ผู้สอนจริงจัง เด็ดขาด เช่นไม่ให้ความช่วยเหลือกันนักศึกษาที่แต่งกาย
ไม่เรียบร้อย ไม่รับติดต่อราชการ ท าแบบน้ีกันทุกคนนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ก็จะมีระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น 

 - งานจัดการศึกษาจะส าเร็จได้ต้องได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stake Holder) ในที่นี้ได้แก่
อาจารย์ (ผู้บริหารอาจารย์ผู้สอนเจ้าหน้าที่) / นักศึกษา / ผู้ปกครอง / ศิษย์เก่าโดยติดต่อสื่อสารผ่าน Social Network เพื่อ
การแลกเปลี่ยนข้อมูล (Two way Communication)  

 - จัดอบรมนักศึกษาก่อนสอน 5-10 นาทีทุกครั้งสร้างกิจกรรม และแรงจูงใจในการขับเคลื่อนการสร้างจิตส านึก
รับผิดชอบ และจิตสาธารณะ  รวมทั้ง ให้มีการอบรมเจริญธรรมแก่นักศึกษาทุก ๆ สัปดาห์ 

 - ต้องมีการบังคับและชักชวนในการประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบของคณะและมหาวิทยาลัย มีการลงโทษ
อย่างจริงจัง หรือ ลงโทษขั้นเด็ดขาดหากพบว่าท าผิดจริง เช่น การแต่งกายที่ผิดระเบียบใช้วิธีการเป็นขั้นตอน เริ่มจากการ
ตักเตือนท าทานบน ตัดคะแนน จนกระทั่งไม่ให้เข้าช้ันเรียนกลุ่มที่ยังมีความประพฤติไม่เหมาะสม ไม่ค่อยเรียบร้อย แนวทางแก้ไข 
ถ้าเป็นเรื่องเล็ก ๆ ก็ท าหนังสือเตือน แต่ถ้ามีความผิดมาก ก็ให้ด าเนินการแจ้งผู้ปกครองให้ทราบ และร่วมประชุมเพื่อ
แก้ปัญหาต่อไป 

 - นักศึกษาต้องการแบบอย่าง การเขียนมาตรการบนกระดาษไม่ได้ช่วยอะไร ครูต้องท าให้ดู ต้องเรียกมาอธิบาย
เมื่อนักศึกษาท าผิด ต้องท าบ่อย ๆ สม่ าเสมอให้นักศึกษาจ าได้และมีแบบอย่างที่อาจารย์ท าให้เห็นเป็นตัวอย่าง อย่าให้หลุ ด
กรอบ ซึ่งเสนอว่าต้องเริ่มจากตัวครู เน้นครูเป็นส าคัญ เป็นแบบอย่างท่ีดี การประเมินครู ต้องประเมินท่ีการเป็นแบบอย่างและ
เอาใจใส่นักศึกษา ที่ส าคัญครูต้องทันสมัยใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมเสมอจะได้สร้างศรัทธาให้นักศึกษาได้ เมื่อครูสร้างศรัทธาต่อ
นักศึกษาได้ จะขออะไรนักศึกษาก็ให้ครูได้เช่นเดียวกัน  หรือเชิญศิษย์เก่าท่ีท างานมาบรรยายพิเศษให้นักศึกษาฟัง 

 - นักศึกษาระดับปริญญาตรีบางครั้งดูเหมือนเป็นผู้ใหญ่แต่จากประสบการณ์ที่ผ่านมาความประพฤติของ
นักศึกษาในทางที่ดีและไม่ดีผู้ปกครองไม่เคยรับทราบเลยอีกทั้งยังโดนอิทธิพลจากรุ่นพี่ หรือศิษย์เก่าที่แนะน าแนวทางการ
ปฏิบัติตนในทางที่ผิดระเบียบฯ จนถูกตัดคะแนนความประพฤติ พักการเรียน ไม่จบตามระยะเวลาของหลักสูตร ต้องโทษคดี
ต่าง ๆ หรือเสียชีวิต 

 - ฝึกนิสัยนักศึกษาให้มีความรับผิดชอบ ให้มีจิตส านึกที่ดี มีความศรัทธาในวิชาชีพ และพร้อมที่จะให้ความ
ร่วมมือในการพัฒนานักศึกษาควรมีบุคลิกภาพท่ีดี ชัดเจนในความเป็นมนุษย์นักศึกษาควรมีแนวทางชัดเจนว่าเรียนแล้วจบไป
ประกอบอาชีพอะไร ท าอะไร ท าได้ หรือไม่ เด็กต่อต้านสังคม แก้ไขได้ รู้ดีช่ัวถูกผิด แต่ที่แสดงออกตรงข้าม เพราะเจตคติไม่ดี  
แต่ที่ส าคัญ คือ ไม่โกง คือสอนให้ ไม่โกง ท าไม ไม่เห็นความส าคัญในข้อน้ี ไม่มีค าถาม 

 - ควรมีมาตรการเรื่องการแต่งกายโดยท าการเชิญชวนหรือจัดการประกวดเพื่อท าการสร้างส านึกให้นักศึกษา
อยากท าอย่างมีความสุข 

 - ก าหนดบทลงโทษท่ีเหมาะสมกับ ความผิดทางด้านวินัยของนักศึกษาเพื่อเป็นการสร้างความส าคัญและการเอา
ใจใส่ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุก ๆ ฝ่าย เช่นนักศึกษา ครูอาจารย์ และผู้ปกครอง เป็นต้น 

 - ควรประชุมนักศึกษาเพื่อขอประชามติในการพัฒนาวินัยตนเองในการพัฒนาวินัยส่วนใหญ่นักศึกษามีความคิด
อยู่แล้ว เพียงแค่เขายังไม่รู้บทบาท และหน้าที่ ดังนั้นควรมอบหมายให้นักศึกษาแต่ละคน หรือแต่ละกลุ่ม เพื่อที่จะตรวจสอบ
และติดตามได้ตรงตัว ควรน านักศึกษาทุกช้ันปีมาร่วมประชุมโดยให้ อาจารย์ฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎระเบียบจากทางมหาวิทยาลัยฯเอง และในส่วนของคณะฯ  เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องและตรงกัน    

 - ควรศึกษาข้อมูลย้อนหลังเกี่ยวกับการท าผิดวินัยของนักศึกษาของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เพื่อน ามาเป็น
แนวทางในการพัฒนาวินัย  

 - มาตรการในการพัฒนาวินัย ควรมีนโยบายที่ชัดเจน เหมือนกันทั้งหมด ทั้งมหาวิทยาลัย เพื่อไม่ให้ตัวนักศึกษา
เกิดค าถาม ว่าท าไมนักศึกษาอีกกลุ่มหนึ่งถึงปฏิบัติแตกต่างกันได้ 
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อภิปรายผล 
เนื่องจาก มหาวิทยาลัยได้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษา

พ.ศ.2555 และระเบียบว่าด้วยวินัยศึกษาและผู้มารับบริการทางวิชาการจากมหาวิทยาลัย พ .ศ. 2555  ซึ่งได้เผยแพร่ใน
เอกสารคู่มือนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบโดยทั่วกัน ในส่วนของการปฏิบัติ ไม่ท าให้แน่ใจว่า นักศึกษาได้อ่านระเบียบหรอื
รับทราบระเบียบดังกล่าวหรือไม่ เท่าท่ีสอบถามก็มักจะได้ค าตอบว่า รุ่นพี่บอกต่อกันมา อาจารย์บางท่านมีการให้ข้อมูลเรื่องนี้
กับนักศึกษาบ้าง แต่ส่วนใหญ่จะเป็นการก าหนดข้อตกลงที่ใช้คะแนนเป็นตัวขับเคลื่อน อาจท าได้กับนักศึกษาบางส่วนที่กังวล
กับการถูกหักคะแนนหรือไม่ได้เข้าสอบ แต่ยังไม่มีข้อมูลเชิงประจักษ์ว่านักศึกษามีวินัยในตนเองในเรื่องการเข้าเรียนตรงเวลา 
การแต่งกาย การท างานท่ีได้รับมอบหมาย แต่หากขึ้นกับความเข้มงวดกวดขันของอาจารย์ผู้สอนแต่ละท่านท่ีจะก าหนดวิธีการ
ให้นักศึกษาท าตามข้อก าหนดที่ตกลงกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของสุวิมลว่องวาณิชและนงลักษณ์วิรัชชัย  (2552) ได้ศึกษา
ปัจจัยและกระบวนการที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรมระดับบุคคลเพื่อมุ่งความส าเร็จของส่วนรวมของนักศึกษามหาวิทยาลัย
พบว่า ระดับคุณธรรมของนิสิตนักศึกษาจากความคิดเห็นของอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างต่ าและ
คุณธรรมที่นิสิตนักศึกษาที่ควรได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วนที่สุดคือด้านการมีวินัยความรับผิดชอบความสามารถในการ
พึ่งตนเองและสัจจะ (ความตั้งใจจริงต่อการท างาน) โดยเฉพาะคุณธรรมด้านการมีวินัยต้องพัฒนาโดยด่วนท่ีสุด 

อาจารย์ใหม่จะได้รับการอบรมเรื่องการจัดการเรียนการสอนเป็นหลัก ในส่วนของระเบียบว่าด้วยการควบคุมดูแล
วินัยนักศึกษานั้นเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง การก าหนดข้อตกลงในการสร้างวินัยในห้องเรียนจะสอบถามจาก
อาจารย์ที่สอนมาก่อน หรือ ตกลงร่วมกับนักเรียน เป็นผลให้อาจารย์แต่ละท่านมีมาตรการในการควบคุมวินัยนักศึกษาใน
ห้องเรียนแตกต่างกันสอดคล้องกับงานวิจัยของสมบูรณ์ สิงห์คาป้อง (2542) ศึกษาปัญหาการส่งเสริมวินัยนักเรียนตามทัศนะ
ของผู้บริหารและครูในโรงเรียนเอกชนสังกัดกองการศึกษามูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศผลการศึกษาพบปัญหาในด้าน
ความประพฤติคือการส่งเสริมให้นักศึกษาไม่สูบบุหรี่หรือสิ่งเสพติดอื่นๆและการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนและมี
สัมมาคารวะและด้านความรับผิดชอบคือการส่งเสริมให้ดูแลรักษาความสะอาดของโรงเรียนและการส่งเสริมให้นักเรียนทางาน
ตามหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมายจากครูอย่างจริงจัง 

การพัฒนาวินัยนักศึกษาเป็นงานที่อาจารย์ทุกคนต้องร่วมมือกันนับตั้งแต่อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน หัวหน้า
สาขา หัวหน้าภาค และผู้บริหารระดับคณะ และกลุ่มนักศึกษาเอง เพื่อให้มีการหล่อหลอมการพัฒนานักศึกษาให้มีวินัยและ
ความรับผิดชอบ อันเป็นคุณสมบัติเบื้องต้นที่ส าคัญของการเป็นมนุษย์ สอดคล้องกับงานวิจัยของกฤษจา   ดอนทอง (2549) 
ศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับวินัยของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนครปฐมจ านวน 350 คน ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยด้าน
ครูผู้สอน ปัจจัยด้านนักเรียนนักศึกษามีความสัมพันธ์กับวินัยของนักเรียนนักศึกษา ส่วนปัจจัยด้านครอบครัวและปัจจัยด้าน
สถานศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับวินัยของนักเรียนนักศึกษาและงานวิจัยของพรสิริ  มั่นคง (2549) ศึกษาองค์ประกอบที่มี
อิทธิพลต่อวินัยในตนเองของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพช้ันปีที่ 1 โรงเรียนเทคโนโลยีกรุงเทพผลการศึกษาพบว่า
องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อวินัยในตนเอง ของนักเรียนโดยเรียงจากมากไปหาน้อยได้แก่สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับ
อาจารย์สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อนสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับผู้ปกครองและงานวิจัยของฉัตรชัยสนธิรัตน์ 
(2552) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการกับความมีวินัยในตนเองของนิสิตระดับปริญญาตรีหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิตคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒผลการศึกษาพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความ
รับผิดชอบความเชื่อมั่นในตนเองความอดทนสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนอิทธิพลของตัวแบบสัญลักษณ์แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และ
บุคลิกภาพความเป็นผู้น าส่งผลต่อความมีวินัยในตนเองของนักศึกษา 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ควรก าหนดมาตรการให้ครูเป็นแบบอย่างและสร้าง
ความศรัทธาแก่นักศึกษา โดยครูต้องใส่ใจ มีเวลาให้นักศึกษามีการท างานร่วมกันหรือท ากิจกรรมร่วมกัน เช่น พานักศึกษาไป
วัด ของบประมาณจากศิษย์เก่า หรืออาจพาท างานจิตอาสาให้มหาวิทยาลัย ให้ชุมชนโดยรอบ หรือให้วัด หน่วยงานสาธารณ
กุศล เพื่อหล่อหลอมให้นักศึกษาเสียสละ ท างานให้ผู้อื่น หรืออาจน าศิษย์เก่าที่ดีและประสบความส าเร็จมาเล่าเรื่องราวการใช้
ชีวิตให้นักศึกษาฟัง เป็นต้น   

2. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ควรน ามาตรการที่เสนอเป็นทางเลือกที่หลากหลายให้
คณาจารย์ทดลองใช้และประเมินความส าเร็จในการดูแลเอาใจใส่ให้นักศึกษามีความพร้อมในการเป็นคนดี มีความรับผิดชอบ
ทั้งต่อตนเอง และต่อสังคมต่อไป 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. การศึกษาวิจัยผลการน าแนวทางการพัฒนาวินัยของนักศึกษาของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพมาด าเนินการ 

2. การศึกษาวิจยัพฤติกรรมด้านวินัยของนักศึกษาที่เป็นผลจากการเปลี่ยนของสภาพสังคม การติดต่อสื่อสาร การใช้สื่อ
ในการเรียนการสอนมีความสะดวกมากขึ้น 

3. การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนากฎระเบียบที่เหมาะสมในการส่งเสริมการพัฒนาวินัยนักศึกษา และก าหนดบทลงโทษ
นักศึกษาท่ีเหมาะสม  
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รูปแบบเสนอขอส่งบทความเพื่อการตีพิมพ์ 
 

การเตรียมต้นฉบับ 
 ต้นฉบับต้องมีเนื้อเรื่องสมบูรณ์ครบถ้วนตามหัวข้อในฉบับ ตัวอักษรชนิด TH SarabunPSK ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พิมพ์ต้นฉบับด้วยกระดาษขนาด A4 หัวข้อหลักตัวอักษรขนาด 16 หนา หัวข้อรอง
และเนื้อหา ตัวอักษรขนาด 14 ตั้งค่าหน้ากระดาษขอบบน (top) 1.5 นิ้ว ขอบล่าง (bottom) 1 นิ้ว ขอบซ้าย 
(left) 1.5 นิ้ว ขอบขวา (right) 1 นิ้ว รวมบรรณานุกรมแล้ว มีความยาวไม่เกิน 10 หน้า (ใส่เลขหน้าทุกหน้า) 
ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้ 

1. ชื่อเรื่อง มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 18 ตัวหนา 
2. ชื่อเจ้าของบทความ (ล าดับตามความส าคัญ) ภาษาไทย ขนาด 14 ตัวหนา โดยระบุต าแหน่งและสังกัด 

ไว้เชิงอรรถด้านล่างหน้าแรกด้วย 
3. บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Abstract) หัวข้อขนาด 16 ตัวหนา เนื้อหาขนาด 14 เขียนสรุป

สาระส าคัญของเรื่องใช้ภาษากระชับรัดกุม และควรกล่าวถึงวัตถุประสงค์ กลุ่มตัวอย่าง ชนิดของเครื่องมือ 
คุณภาพของเครื่องมือ สถิติวิเคราะห์ข้อมูล และข้อค้นพบที่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ ความยาวไม่เกิน 300 ค า  

4. ค าส าคัญ  ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 5 ค า 
5. บทน า  เป็นส่วนของความส าคัญที่น าไปสู่ปัญหาวิจัย โดยสรุปความเป็นมาให้เห็นความส าคัญของปัญหา      

มีการอ้างอิงเนื้อหาสนับสนุนความส าคัญ และเช่ือมโยงให้สอดคล้องกับสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
และไม่ควรใส่ตารางหรือรูปภาพ  

6. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
7. สมมติฐานของการวิจัย (ถ้ามี) 
8. วิธีด าเนินการวิจัย ระบุถึงประชากร และกลุ่มตัวอย่าง (วิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่าง) แบบแผนการวิจัย (กรณีเป็นวิจัยเชิง

ทดลอง) เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  การเก็บรวบรวมข้อมูล (อธิบาย
ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย) และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

9. การวิเคราะห์ข้อมูล (น าเสนอข้อมูลตามวัตถุประสงค์ ในรูปตารางหรือแผนภูมิ พร้อมแปลความหมาย     
ใต้ตารางหรือแผนภูมิ)  

10. สรุปและอภิปรายผล เน้นสรุปและอภิปรายผลให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ 
11. ข้อเสนอแนะ น าเสนอ 2 ส่วน คือ 1) ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ 2) ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 
12. บรรณานุกรม ให้อ้างอิงตามหลักเกณฑ์ระบบ APA (American Psychological Association) 
13. ส่งไฟล์เอกสาร .DOC พร้อมทั้งกรอกข้อมูลลงในแบบส่งบทความลงตีพิมพ์ มาที่กองบรรณาธิการ
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แบบส่งบทความลงตีพิมพ์ 
(โปรดใช้วิธีการพิมพ์หรือเขียนให้อ่านง่าย) 
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