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ความสัมพนัธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ รูปแบบการเรียนรู้ อัตรา 

การเข้าเรียน และขนาดชัน้เรียนกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา 
การวิจัยทางการศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร์  

มหาวทิยาลัยราชภฏัภเูก็ต 
 

The relationship between emotional intelligence, learning style, class 
admission rate and class size with academic achievement in  

Educational Research Course of students in                                     
Faculty of  Education,  

Phuket Rajabhat University 
 

รศ.ดร.ชิรวฒัน์ นิจเนตร1 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์ 3 ประการคือ 1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักศึกษาปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ตที่เรียน
รายวิชาการวิจยัทางการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ระหว่างกลุม่เรียน
ปกติ กบักลุม่เรียนขนาดใหญ่ 2) การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษา
ที่มีความฉลาดทางอารมณ์และรูปแบบการเรียนรู้แตกต่างกนัและ 3) การหาความสมัพนัธ์
เชิงท านายระหว่างขนาดชัน้เรียนอตัราการเข้าเรียน การท างานนอก เวลาเรียน รูปแบบ
การเรียน และความฉลาดทางอารมณ์กบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการวิจยัทาง
การศกึษาของนกัศกึษา 
  กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยนักศึกษา172คน สุ่มจาก 
นกัศกึษาชัน้ปีที่ 4 ที่เรียนรายวิชาในกลุม่วิชาชีพครู 884 คน ในสว่นท่ีเป็นการทดลองได้ 
แบง่กลุม่ตวัอยา่งเป็น 2 กลุม่คือ กลุม่ทดลอง ได้แก่ นกัศกึษาโปรแกรมวชิาคอมพิวเตอร์ 
ค าส าคัญ: การเรียนการสอนกลุม่ใหญ่   รูปแบบการเรียนรู้  ตวัแปรที่ไมใ่ช่พทุธิปัญญา 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 
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ศกึษา  132 คน จดัเป็นห้องเรียนกลุม่ใหญ่ (มีห้องเรียนปกติ 4 ห้อง เรียนร่วมกนั) สุม่
แบบง่ายจากห้องเรียนกลุม่ใหญ่ทัง้หมด 7 กลุม่และนกัศกึษาโปรแกรมวชิาวิทยาศาสตร์
ทัว่ไปจ านวน 40 คนสุม่จากห้องเรียนปกติที่มีทัง้หมด 8 กลุม่  จดัเป็นกลุม่ควบคมุ  แบบ
แผนการทดลองเป็นแบบ pretest-posttest control group design ใช้เวลาใน         
การทดลอง 1 ภาคเรียน เคร่ืองมอืในการวิจยัประกอบด้วยแผนการสอน 16 สปัดาห์และ
แบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการวิจยัทางการศกึษา 1 ฉบบั สว่นการหาคา่
ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร ใช้แบบสอบถามมาตราสว่นประมาณคา่ 2 ฉบบั คือ แบบ
วดัความฉลาดทางอารมณ์ และแบบวดัรูปแบบการเรียนรู้ของนกัศกึษา สถิติทีใ่ช้ใน    
การวเิคราะห์ข้อมลู ได้แก่ การหาคา่เฉลีย่ สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน คา่สมัประสทิธ์ิ
สหสมัพนัธ์ การทดสอบ t-test F-test การวเิคราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA) 
และการถดถอยพหคุณูแบบเพิ่มตวัแปรทีละขัน้ 
 ผลการวิจยั พบวา่  

1) หลงัการทดลอง นกัศึกษาที่เรียนอยูใ่นชัน้เรียนปกติและชัน้เรียนขนาดใหญ่
มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการวิจัยทางการศึกษาไม่แตกต่างกนั โดยทัง้สองกลุม่มี
ผลสมัฤทธ์ิสงูกวา่ก่อนการทดลอง 

2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาท่ีมีวิธีการเรียนรู้เชิงรุกสูงกว่า
ผลสมัฤทธ์ิ ของนกัศกึษาที่เรียนรู้เชิงรับอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 

3) นกัศกึษาท่ีมีความฉลาดทางอารมณ์แตกตา่งกนัมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาการวิจยัทางการศกึษาไมแ่ตกตา่งกนั 

4) จากการวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบเพิ่มตวัแปรทีละขัน้ พบวา่ รูปแบบ
การเรียนรู้ อัตราการเข้าชัน้เรียน และขนาดชัน้เรียนมีความสัมพันธ์เชิงท านายต่อ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการวิจัยทางการศึกษาอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
.001 ตวัแปรทัง้สามตวันีส้ามารถร่วมกนัอธิบายความแปรปรวนของคะแนนผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนได้ร้อยละ 12.1 โดยมีสมการท านายในรูปของคะแนนมาตรฐานดงันี ้

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน (Z) = 0.278 (รูปแบบการเรียนรู้-X1) + 0.178 (อตัรา
การเข้าชัน้เรียน-X2) - 0.155(ขนาดชัน้เรียน-X3)                      
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โดยตัวแปรอิสระทัง้สามตัวนีส้ามารถอธิบายความแปรปรวนของคะแนน
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาได้ร้อยละ 12.1 และจากผลการวิจัยที่พบว่า
รูปแบบการเรียนเป็นตวัแปรส าคญัที่สง่ผลตอ่ความส าเร็จในการเรียนของนกัศกึษา จึงมี
ข้อเสนอแนะให้คณะครุศาสตร์ได้แนะน าวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมให้แก่นกัศึกษาตัง้แต่
กิจกรรมการปฐมนิเทศไปจนถึงการจดัอบรมในวาระโอกาสตา่ง ๆ 
 
Abstract 

The objectives of this research were three folds : 1) to compare 
Educational Research achievement of students in Faculty of Education, Phuket 
Rajabhat University, studying in regular class and large-size class  2) to 
compare academic achievement of the students with different learning style 
and emotional quotient (E.Q.) level  and  3) to study the relationship between 
emotional quotient,  learning style, class attendance rate, and class size with 
Educational Research achievement of students. The sample were 172 the 
fourth year students in Faculty of Education studying Educational Research 
Course in the first semester of 2013 academic year, drawn from 884 students 
enrolled in Pedagogical Courses in the faculty. The experimental group 
consisted of 132 computer science students assigned as a large-size class 
randomly drawn from 7 large-size classes, while the control group consisted of 
40 general science students drawn from 8 regular classes. The experiment 
was conducted through Pretest-Posttest Control Group design within one 
semester. The research instruments were Educational Research test and two 
more rating-scale questionnaires developed to assess E.Q. level and learning 
styles of the students. The collected data were analyzed to assess means, 
S.D. and correlation coefficient. t-test, F-test, ANCOVA and multiple regression 
analysis were administered to test the hypothesis. The findings were as follows : 
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1. The difference in academic achievements between students in 
regular class and large-size class was not found. Both groups performed  
higher level of achievement after one-semester experiment of the same 
learning and teaching method.  

2. The students with active learning style had higher mean scores 
than those with passive style of learning significantly at the .01 level. 

3. There were no significant difference in academic achievements 
between students with different E.Q. level   

4. By mean of Step-Wise Multiple Regression Analysis, learning style, 
class attendance rate and class size were found to significantly predict the 
academic achievement of students at the .001 level as shown in the equation :  

Academic achievement of students (Z) = 0.278 (learning style-X1) + 
0.178 (class attendance rate-X2) - 0.155(class size-X3)                      

These three independent variables could be able to explain  12.1 
percent of variance of the academic achievement of the students. Since the 
factor playing the most important role in academic  achievement was the 
active style of learning, it was therefore recommended that the faculty should 
promote the orientation and training activities of the appropriate style of 
learning for the students enrolled in the faculty. 

 
Key words : large-size class learning,  learning style, non-cognitive variables. 
 

บทน า 
รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 80 (3) บญัญตัิในสว่นท่ี

เก่ียวกับครูว่า รัฐต้องจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
ก้าวหน้า ทันการเปลี่ยนแปลงของสงัคมโลก รวมทัง้ปลกูฝังให้ผู้ เรียนมีจิตส านึกของ
ความเป็นไทย มีระเบียบวินยั ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครอง



วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 2  กรกฎาคม – ธนัวาคม 2557 
 

5 

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่วนพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 มาตรา 52 บัญญัติว่า “ให้กระทรวง(ศึกษาธิการ)  
ส่งเสริมให้มีระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทาง 
การศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชัน้สูง โดย         
การก ากับและประสานให้สถาบันที่ท าหน้าที่ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ รวมทัง้
บคุลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมและความเข้มแข็งในการเตรียมบคุลากรใหม ่
และการพฒันาครูประจ าการอย่างต่อเนื่อง”  ในสว่นของนกัศึกษาครูซึ่งเป็นการเตรียม
บคุลากรใหม ่จึงต้องมีการผลติและพฒันาให้มีสมรรถนะของวิชาชีพครูตามที่ก าหนดไว้
ในมาตรฐานวิชาชีพ 
 นอกจากนี ้ในพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 มาตรา 24 (5) 
บัญญัติเก่ียวกับสถานศึกษา ครู และการวิจัยว่า ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง “ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อ      
การเรียน และอ านวยความสะดวกเพื่อให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทัง้
สามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทัง้นี ้ผู้ สอนและผู้ เรียนอาจ
เรียนรู้ไปพร้อมกนัจากสือ่การเรียนการสอนและแหลง่วิทยาการประเภทตา่ง ๆ” 
 พระราชบญัญัติสภาครูและบคุลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2546  มาตรา  49   
ก าหนดให้มีมาตรฐานวิชาชีพครู 3 ด้าน ตอ่มาครุุสภาซึง่เป็นองค์การวิชาชีพครู ได้น ามา
ก าหนดเ ป็นสาระส าคัญของมาตรฐานวิชา ชีพ  ซึ่ ง ไ ด้ รับความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการครุุสภา  ได้อนมุตัิให้ออกข้อบงัคบัครุุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณ  ของวิชาชีพเมื่อปี พ.ศ. 2548 และมีการปรับปรุงเพิ่มเติมใหมโ่ดยประกาศ
ในราชกิจจานเุบกษาเมื่อวนัที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2556  เรียกว่า ข้อบงัคบัครุุสภาว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 (ราชกิจจานุเบกษา, 2556 : 65-71)  โดยก าหนด
รายละเอียดมาตรฐานวิชาชีพครู ไว้ 3 ด้าน คือมาตรฐานความรู้และประสบการณ์
วิชาชีพ  มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติตน  ซึ่งการวิจัยทาง
การศกึษาเป็นความรู้ด้านหนึง่ใน 11 ด้านท่ีผู้ประกอบวิชาชีพครูต้องเรียนรู้ในข้อบงัคบัฯ 
ฉบับใหม่ไม่ได้ก าหนดขอบข่ายของความรู้เก่ียวกับการวิจัยเอาไว้ แต่ในข้อบังคับฯ  



วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 2  กรกฎาคม – ธนัวาคม 2557 

 

6 

ฉบบัปี 2548 ได้ก าหนดสาระความรู้ที่ครูพึงมีไว้ 11 เร่ืองคือ 1) ทฤษฎีการวิจัย 2) 
รูปแบบการวิจยั 3) การออกแบบการวิจยั 4) กระบวนการวิจยั 5)  สถิติเพื่อการวิจยั 6) 
การวิจยัในชัน้เรียน 7) การฝึกปฏิบตัิการวิจยั 8) การน าเสนอผลงานวิจยั 9) การค้นคว้า 
ศึกษางานวิจยัในการพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้ 10) การใช้กระบวนการวิจยัใน
การแก้ปัญหา และ 11) การเสนอโครงการเพื่อท าวิจยั สว่นในด้านสมรรถนะที่ครูพึงมี 
ได้ก าหนดไว้ 2 ด้าน คือ 1) สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการจดัการเรียนการสอน    
และ 2) สามารถท าวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอนและพฒันาผู้ เรียน  

สว่นมาตรฐานการปฏิบตัิตนหรือจรรยาบรรณวิชาชีพครูซึ่งมี 9 ข้อ ในสว่นที่
เก่ียวกบัการวิจยั ได้ก าหนดไว้ในจรรยาบรรณต่อตนเอง ในข้อ 1 ว่า “ผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศกึษา  ต้องมีวินยัในตนเอง พฒันาตนเองด้านวิชาชีพ บคุลกิภาพ และวิสยัทศัน์ 
ให้ทนัต่อการพฒันาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สงัคม และการเมืองอยู่เสมอ”  เพราะ
ความรู้ความสามารถด้านการวิจยัเป็นสิง่จ าเป็นท่ีครูต้องใช้ในการจดัการเรียนการสอน
และการพฒันาคณุลกัษณะที่พงึประสงค์ของผู้ เรียน 

หลกัสตูรครุศาสตร์บณัฑิตจึงก าหนดให้รายวิชาการวิจยัทางการศึกษา เป็น
รายวิชาบงัคบัในกลุ่มวิชาชีพครูที่นกัศึกษาหลักสตูรครุศาสตร์บณัฑิตทกุสาขาจะต้อง
เรียนเพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับการวิจัยทางการศึกษา และมีเจตคติที่
ดีต่องานวิจยั มองเห็นความส าคญัและประโยชน์ของงานวิจยัที่มีตอ่วิชาชีพครู สามารถ
อธิบายประเภทของการวิจัยทางการศึกษา มีทักษะในการออกแบบงานวิจัยทาง 
การศกึษาให้สอดคล้องกบัปัญหาในการปฏิบตัิงาน และปฏิบตัิงานวิจยัที่ตอบสนองต่อ
งานในหน้าที่ครูได้ สามารถเลือกใช้สถิติ เคร่ืองมือการวิจัย และเทคโนโลยีต่าง ๆ ใน 
การรวบรวมข้อมลู วิเคราะห์ข้อมลู การตีความและแปรผลการวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อตอบ
โจทย์วิจยัที่ต้องการได้อย่างถูกต้อง แม่นตรง สามารถประเมินงานวิจยั และเลือกใช้
ผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้กับงานในหน้าที่ได้ รวมทัง้มีจรรยาบรรณของนกัวิจัยและ
ปฏิบตัิตนสอดคล้องกบัหลกัจรรยาบรรณอยา่งเคร่งครัด 

การเรียนการสอนรายวิชาที่มีนกัศึกษาลงทะเบียนเรียนเป็นจ านวนมาก เช่น 
รายวิชาบงัคบั รายวิชาในกลุม่การศกึษาทัว่ไป ฯ  อาจารย์ผู้สอนมกัจะจดัห้องเรียนเป็น
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กลุม่ใหญ่ขนาด ตัง้แต่ 100 คนขึน้ไป ผู้วิจยัจึงต้องการที่จะศึกษาว่าการเรียนการสอน
กลุม่ใหญ่ (Large –class learning) เมื่อเปรียบเทียบกับการสอนกลุม่ปกติแล้วจะมี
ประสิทธิภาพเท่าเทียมกันหรือไม่ ภายใต้เง่ือนไขใดบ้าง เพราะหากผลปรากฏว่า       
การเรียนการสอนกลุม่ใหญ่มีประสทิธิภาพใกล้เคียงหรือดีกว่าการสอนกลุม่ปกติในบาง
ลักษณะวิชา เช่น วิชาพืน้ฐาน หรือวิชาที่ ใ ช้การสอนแบบบรรยายเป็นหลัก ฯ 
มหาวิทยาลยัหรือคณะอาจจดัให้มีการเรียนการสอนกลุม่ใหญ่เพื่อลดภาระงานสอนของ
อาจารย์ ซึ่งจะต้องไปปฏิบตัิภารกิจด้านอื่น ๆ  เช่น  การวิจัย การบริการวิชาการแก่
สงัคม ฯ เพิ่มขึน้ได้  ผู้วิจยัจึงต้องการศกึษาว่าการจดัชัน้เรียนขนาดต่างกนั จะสง่ผลต่อ
การเรียนของนกัศกึษาหรือไม่ 

อยา่งไรก็ตาม ไมว่า่จะเป็นการสอนในชัน้เรียนขนาดใดก็ตาม ความสนใจและ
ความตัง้ใจเรียนเป็นตวัแปรส าคญัที่มีผลต่อสมัฤทธิผลในการเรียนรู้ การวิจยันี ้จึงเก็บ
ข้อมูลอัตราการมาเรียนของนักศึกษาเพื่อใช้เป็นตัวแปรร่วม (Covariate variable) 
ประกอบการศกึษาในครัง้นีด้้วย เพราะถ้านกัศกึษาไมเ่ข้าชัน้เรียน ผลของการเรียนแบบ
กลุ่มปกติหรือกลุ่มใหญ่ก็คงไม่แตกต่างกัน นอกจากนี  ้ผู้ วิจัยยังพบว่าแต่ละปีมี 
นกัศึกษาออกกลางคนัและเรียนไม่จบเป็นจ านวนมาก เนื่องจากเมื่อเข้ามาเรียนใน
มหาวิทยาลยัแล้ว นกัศึกษาบางคนขาดความรับผิดชอบ บางคนไม่ค่อยเข้าชัน้เรียน 
บางสว่นเกิดความเครียดเพราะไมส่ามารถปรับตวัเข้ากบัการเรียนในระดบัอดุมศกึษาได้ 
หรือมีปัญหาความสัมพันธ์กันในกลุ่มเพื่อน ท างานร่วมกับคนอื่นไม่ได้    ผู้ วิจัยจึง
ต้องการทราบวา่ ภาวะความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional quotient)  มีสว่นส าคญัตอ่
การเรียนของนกัศึกษาหรือไม่ รวมทัง้วิธีการเรียนหรือรูปแบบการเรียนรู้ของนกัศึกษา
เป็นอย่างไร มีผลต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวในการเรียนหรือไม่ ตวัแปรเหล่านี ้
ไม่ใช่ตวัแปรด้านการรู้หรือสติปัญญา (Non-cognitive variables) หากนกัศึกษาขาด
คุณลกัษณะดังกล่าวนี ้แม้ว่าจะมีเชาวน์ปัญญา (Intelligence quotient) สงู หรือ
อาจารย์ผู้ สอนมีวิธีการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผลสูง นักศึกษาก็ไม่สามารถที่จะ
ประสบความส าเร็จในการเรียนได้ หากนกัศึกษาไม่เข้าชัน้เรียน หรือเข้าชัน้เรียนเป็น
ปกติ แตม่ีความฉลาดทางอารมณ์ต ่า และมีรูปแบบการเรียนเชิงรับ (Passive learning) 
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ดังที่ทราเวอร์ส (Travers,1958) ได้กล่าวไว้นานแล้วว่า ตัวแปรที่ไม่ใช่
ความสามารถด้านสติปัญญา เช่น   การปรับตัว  สภาพทางบ้าน  ความสนใจ           
ความมุง่หวงั ทศันคติที่มีตอ่สถาบนั ตอ่วิชาที่เรียน และตอ่อาจารย์ที่สอน ต่างมีอิทธิพล
ตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียน และการท านายผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนถึงแม้จะ
ออกข้อสอบได้ดีเยี่ยมเพียงใด  ค่าสหสมัพนัธ์สูงสุดไม่เกินจะมีค่าไม่เกิน 0.7 ส่วน      
เอ็ดเวิร์ด (Edward, 1965) ได้ศึกษาพบผลเช่นเดียวกบัทราเวอร์ส ว่าสิ่งที่มีอิทธิพลต่อ
การเรียนของนกัเรียน นอกเหนือจากสติปัญญาแล้ว ก็คือ ความสนใจ ปัญหาสว่นตวั 
พืน้ฐานทางครอบครัว ฐานะทางสงัคม สภาพทางบ้าน เป็นต้น เมห์เรนส์และคณะ 
(Mehrens, et.al, 1973) และโบว์แมนกบัริต้า (Bowman & Rita, 1978) ก็อธิบายใน
ลกัษณะคล้ายกนัวา่ นกัเรียนจะเรียนได้ดีเพียงใดนัน้ ไม่ได้ขึน้อยู่กบัความสามารถหรือ
เชาวน์ปัญญาอย่างเดียว องค์ประกอบอ่ืนก็มีอิทธิพลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนได้    
ไม่ว่าจะเป็นวุฒิภาวะ แรงจูงใจ เจตคติของผู้ เรียนที่มีต่อคุณค่าของการศึกษา ต่อ
สถานศกึษา และตอ่วิชาที่เรียน วิธีสอนของอาจารย์ ฯ  

เช่นเดียวกบัแซนฟอร์ด (Sanford, 1965) และอนาสตาซี่ (Anastasi, 1976) 
ได้ระบุว่าผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแม้จะมีความสมัพนัธ์กับเชาวน์ปัญญา แต่เชาวน์
ปัญญาก็ไม่สามารถท านายผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียนได้อย่างสมบูรณ์  ดังที่                
แมคเคลแลนด์ (McClelland, 1969 : 2339-A) พบว่า ค่าสหสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร
ทางด้านที่ไม่ใช่สติปัญญากับผลการเรียนสูงตัง้แต่ 0.30 ถึง 0.56 การศึกษา
องค์ประกอบหรือปัจจัยที่ ไม่ ใช่ ด้านสติ ปัญญาหรือพุทธิพิสัย  (Non-cognitive 
variables) จึงน่าจะช่วยให้การท านายผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนได้สมบูรณ์
มากขึน้ 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการวิจยัทางการศึกษา
ของนกัศกึษาคณะครุศาสตร์ที่เรียนแบบกลุม่ใหญ่กบันกัศกึษาที่เรียนในชัน้เรียนปกติ 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาท่ีมีความฉลาดทาง
อารมณ์แตกตา่งกนั 
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 3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศกึษาท่ีมีรูปแบบการเรียนรู้
ที่แตกตา่งกนั 
 4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดชัน้เรียน   อัตราการเข้าเรียน        
การท างานนอกเวลาเรียน รูปแบบการเรียน และความฉลาดทางอารมณ์กบัผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนรายวิชาการวิจยัทางการศกึษาของนกัศกึษาคณะครุศาสตร์ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจยัครัง้นีท้ดลองกบันกัศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 
ชัน้ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา และสาขา
วิทยาศาสตร์ทัว่ไป จ านวน 5 กลุม่เรียนที่เรียนรายวิชาการวิจยัทางการศกึษา 
 
วิธีการวจิัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้คือนกัศึกษาคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยั 
ราชภฏัภเูก็ต ชัน้ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2556 ที่เรียนรายวิชาในกลุม่วิชาชีพครู 
จ านวน  884 คน  ผู้ วิจัยเลือกมาเป็นกลุ่มตวัอย่าง 180 คน ได้แก่ นกัศึกษาสาขา
คอมพิวเตอร์ศกึษา 4 กลุม่เรียน (รวมเป็นชัน้เรียนขนาดใหญ่จ านวน 140 คน) สุม่แบบ
ง่ายมาจากชัน้เรียนกลุม่ใหญ่ทัง้หมด 7 กลุ่ม และนกัศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป 
จ านวน 1 กลุม่เรียน (จ านวน 40 คน) สุม่มาจากชัน้เรียนกลุม่ปกติทัง้หมด 8 กลุม่ 
 
 วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวจิยัครัง้นี ้ ใช้แบบแผนการทดลอง Pretest-posttest control group 
design โดยจดัให้นกัศกึษาโปรแกรมวชิาคอมพิวเตอร์ศกึษา ชัน้ปีที่ 4 ห้อง คศ.531  
คศ.532  คศ. 533  คศ.534 ซึง่เรียนรวมกนัเป็นกลุม่ใหญ่ 140 คน เป็นกลุม่ทดลอง และ
นกัศกึษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป ห้อง ว.531 ซึง่เรียนแบบกลุม่ปกติเป็นกลุม่
เปรียบเทียบ (Non-equivalent control group posttest design)  
    กลุม่ทดลอง               pre-test (01)     X1         post-test (02)   
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   กลุม่ควบคมุ         pre-test (03)     X0         post-test (04)  
 การทดลองได้ด าเนินการในภาคเรียนที่ 1/2556 ผู้วิจยัได้เข้าชีแ้จงค าอธิบาย
รายวิชา จุดมุ่งหมายของการเรียนรายวิชานี ้ลกัษณะการเรียนการสอน การวดัผลและ
ประเมินผลของรายวิชา แก่นกัศึกษาทัง้ในกลุม่ใหญ่และกลุม่ปกติ แล้วท าการทดสอบ
ก่อนเรียน (Pretest) ในการเข้าสอนครัง้แรก (เดือนมิถนุายน พ.ศ. 2556)  โดยใช้ข้อสอบ
รายวิชาการวิจยัทางการศึกษาจ านวน 120 ข้อที่ผู้วิจยัพฒันาขึน้ ให้เวลานกัศึกษาท า
แบบทดสอบ 1 ชัว่โมง 30 นาที 
 หลงัจากนัน้  ผู้วิจยัได้ท าการสอนและจดักระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองตาม
แผนการจดัการเรียนรู้ในภาคผนวก  โดยการสอนด้วยวิธีการเดียวกนัทัง้นกัศึกษากลุม่
ใหญ่และนกัศึกษาชัน้ปกติ  ใช้เอกสารประกอบการสอนเลม่เดียวกนั  ใช้สื่อการเรียน
การสอน แบบเดียวกัน  และขอให้ฝ่ายจัดตารางสอนจัดให้นกัศึกษากลุ่มใหญ่และ    
กลุม่ปกติ ได้เรียนในช่วงเช้า (8.30–11.30 น.)  เหมือนกนัทัง้สองกลุม่ ผู้วิจยัท าการสอน
เป็นเวลา 15 สปัดาห์ ตัง้แต่เดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 ตามที่
ก าหนดในตารางเรียนประจ าภาคเรียนที่  1/2556 และได้ทดสอบผลสมัฤทธ์ิทาง        
การเรียนหลงัเรียนในสปัดาห์สดุท้าย (สปัดาห์ที่ 16)  โดยการสอนแต่ละครัง้ ผู้ วิจัย      
ได้ตรวจสอบและบนัทึกการเข้าชัน้เรียนของนักศึกษาทุกคน  ในช่วงกลางภาคเรียน 
ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามลกัษณะส่วนบุคคล (เพศ  ศาสนา ที่พกัอาศัย การท างาน  
หารายได้นอกเวลาเรียน) แบบวัดรูปแบบการเรียนรู้ และแบบวัดความฉลาดทาง
อารมณ์ ให้นกัศึกษาที่เป็นกลุ่มตวัอย่างตอบ และเก็บคืนมาตรวจให้คะแนนเพื่อน ามา
วิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานท่ีก าหนดไว้เมื่อเสร็จสิน้การทดลอง 
 
 เคร่ืองมือการวิจัย 

1. ข้อสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการวิจัยทางการศึกษา เป็น
แบบ multiple choices มี 4 ตวัเลอืก คือ ก. ข. ค. และ ง.  มีจ านวน 120 ข้อ ซึง่ผู้วิจยัได้
น าไปหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) ของข้อสอบแต่ละข้อด้วยการหาค่าความ
สอดคล้องระหว่างค าถามแต่ละข้อกับวตัถุประสงค์ของการวดั  (Index of Items-
Objective Congruence : IOC)  และเลือกข้อที่มีค่า  IOC ตัง้แต่ 0.67 ขึน้ไป และหา
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ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) จากการทดสอบ (Try-out) กับนกัศึกษากลุม่อื่นจ านวน    
40 คน โดยใช้สตูรคเูดอร์-ริชาร์ดสนั (KR-20)   ได้คา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั 0.79 
 2. แบบวัดรูปแบบการเรียนรู้ เป็นแบบวดัที่ให้นกัศึกษารายงานพฤติกรรม
ของตนเองว่ามีวิธีการเรียนรู้แบบใดมากกว่ากนัระหว่างการเรียนรู้เชิงรุกซึ่งผู้ เรียนเป็น    
ผู้ ปฏิบัติเองเป็นส่วนใหญ่ เช่น การศึกษาบทเรียนมาล่วงหน้า การร่วมกิจกรรม           
การเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนในกลุม่เรียน การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วย
ตนเอง  การสรุปบทเรียนและจดบนัทึกไว้ทบทวนภายหลงั ฯลฯ กบัการเรียนรู้เชิงรับซึ่ง
ผู้ เรียนจะเป็นฝ่ายนั่งฟังสิ่งที่อาจารย์สอนมากกว่าไปเรียนรู้เอง ไม่ค่อยท ากิจกรรม      
การเรียนรู้  ไมค่อ่ยตอบค าถามของอาจารย์ผู้สอน ไมช่อบท าการบ้านหรือศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติม ฯลฯ  มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั คือ  
ไมจ่ริงเลย ไม่ค่อยจริง ไม่แน่ใจ ค่อนข้างจริง และจริงที่สดุ มีจ านวน 30 ข้อ แต่ละข้อมี 
ค่าความเที่ยงตรง (Validity) จากการตรวจสอบของผู้ เช่ียวชาญ 3 ท่านได้ค่า IOC 
เป็นไปตามเกณฑ์ทกุข้อ ( 0.67 ขึน้ไป) ผู้วิจยัได้น าไปทดลองใช้ (Try-out) กบันกัศึกษา
กลุ่มอื่น จ านวน 28 คน และหาค่าความเช่ือมัน่ด้วยสตูรสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของ 
ครอนบาค   ได้คา่ r เทา่กบั 0.73 

3. แบบวัดความฉลาดทางอารมณ์  เป็นแบบวัดความสามารถใน            
การตระหนกัรู้ถึงความรู้สึกของตนเองและผู้ อื่น เพื่อสร้างแรงจูงใจในตนเอง บริหาร
จดัการอารมณ์ต่าง ๆ ของตนเอง และอารมณ์ที่เกิดจากความสมัพนัธ์ต่าง ๆ เพื่อเป็น
แนวทางในการเรียน การท างาน และการด ารงชีวิตประจ าวนั เป็นแบบสอบถามมาตรา
ส่วนรวมค่า (Summated rating scale) ให้นักศึกษาอ่านข้อความแต่ละข้อ แล้ว
พิจารณาว่าเป็นจริงตามคุณลกัษณะหรือความรู้สึกของแต่ละคนมากน้อยเพียงใด มี     
4 ระดบัคือ จริงที่สดุ ค่อนข้างจริง ไม่ค่อยจริง และไม่จริง  มีจ านวนทัง้หมด  25 ข้อ     
แต่ละข้อมี ค่าความเที่ยงตรง (Validity) จากการตรวจสอบของผู้ เช่ียวชาญ 3 ท่าน      
ได้คา่ IOC เป็นไปตามเกณฑ์ทกุข้อ (ตัง้แต่ 0.67 ขึน้ไป)  ผู้วิจยัได้น าไปทดลองใช้ (Try-
out) กับนักศึกษากลุ่มอื่น จ านวน 28 คน หาค่าความเช่ือมั่นด้วยสูตรสมัประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์ของครอนบาค ได้คา่ r เทา่กบั  0.99 
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 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถติทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ 

1. ทดสอบความแตกต่างของของค่าเฉลี่ยผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและ
หลงัการทดลองด้วยสตูร t-test แบบ Dependent sample และความแตกต่างของของ
ค่าเฉลี่ยผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุม่ควบคุมด้วยสตูร t-test 
แบบ Independent samples  

2. ทดสอบความแปรปรวนแบบสองทาง (Two-way ANOVA) และสามทาง 
(Three-way ANOVA) กรณีเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยผลสมัฤทธ์ิทาง  
การเรียนระหวา่งตวัแปรอิสระ 2-3 ตวัแปร   

3. การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA) กรณีทดสอบความแตกต่าง
ของของค่าเฉลี่ยผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างกลุ่มเรียนปกติและกลุ่มเรียนขนาด
ใหญ่ เมื่อมีอตัราการเข้าเรียนเป็นตวัแปรร่วม (Covariate) 

4. การวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบเพิ่มตวัแปรเป็นขัน้ ๆ (Stepwise Multiple 
Regression Analysis) เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์เชิงท านายระหว่างผลสัมฤทธ์ิทาง         
การเรียนกบัตวัแปรอิสระตา่ง ๆ  

 
ผลการศึกษา 

เมื่อสิน้สดุการทดลอง มีนกัศกึษาออกกลางคนัไปจ านวน 8 ราย ซึง่ทัง้หมดอยู่
ในชัน้เรียนขนาดใหญ่ จึงเหลอืกลุม่ตวัอยา่งที่ได้เรียนครบทกุขัน้ตอน 172 คน สว่นกลุม่
เรียนปกติ มีนกัศกึษาอยูค่รบทัง้ 40 คน 
 กลุม่ตวัอยา่งทัง้ 172 คนเป็นนกัศกึษาชาย  38 คน คิดเป็นร้อยละ 22.10 เป็น
นกัศึกษาหญิง 134 คน คิดเป็นร้อยละ 77.90 นบัถือศาสนาพุทธ 109 คน คิดเป็น           
ร้อยละ 63.40 อิสลาม 61 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5 และนบัถือศาสนาคริสต์เพียง 2 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.20 เป็นนกัศกึษาที่อยูใ่นหอพกัของมหาวิทยาลยั 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 
5.20 นอกนัน้เป็นกลุม่ที่พกัอยู่ภายนอกมหาวิทยาลยัจ านวน 163 ราย คิดเป็นร้อยละ 
94.8 นกัศกึษาที่ท างานพิเศษหารายได้นอกเวลาเรียน เช่น ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ฯ 
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มีจ านวน 28 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.30 กลุม่ที่ไม่ได้ท างานพิเศษมีจ านวน 144 ราย คิดเป็น 
ร้อยละ 83.70 
 ผลการทดลองเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนใน
กลุ่มเรียนที่มีขนาดต่างกัน 
 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการวิจยัทาง
การศึกษาก่อนการทดลอง ปรากฏว่านักศึกษากลุ่มเรียนปกติ สอบได้คะแนนเฉลี่ย
เท่ากบั 46.08 สว่นนกัศึกษากลุม่เรียนขนาดใหญ่ ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 46.74 จาก
การทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยของนกัศึกษาทัง้สองกลุม่ ด้วย t-test แบบ 
Independent groups พบวา่คะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบก่อนเรียนของนกัศกึษาที่เรียน
ในกลุ่มปกติกับนกัศึกษาที่เรียนกลุ่มใหญ่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ แสดงว่านกัศึกษา     
ในกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบมีความรู้ความเข้าใจก่อนเรียนรายวิชานี  ้             
ไมแ่ตกตา่งกนั 
 หลงัการทดลองเมื่อสิน้สดุปลายภาคเรียน ผู้วิจยัได้ท าการทดสอบผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาแต่ละกลุ่ม ด้วย t-test แบบ  
Dependent sample พบว่า คะแนนเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการวิจัยทาง
การศกึษา ก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัศึกษากลุม่เรียนขนาดใหญ่แตกต่างกนัอย่าง  
มีนยัส าคญัที่ระดบั .001 โดยคะแนนเฉลี่ยหลงัเรียนสงูกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน  
ส่วนในกลุ่มเรียนปกติ พบว่าคะแนนเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการวิจัยทาง
การศกึษา ก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัศึกษากลุม่ปกติแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ที่ระดบั.001 โดยคะแนนเฉลี่ยหลงัเรียนสงูกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเช่นเดียวกัน  
แสดงวา่ นกัศกึษาทัง้กลุม่ทดลองและกลุม่เปรียบเทียบมีผลการเรียนสงูขึน้หลงัจากที่ได้
เรียนรายวิชานีไ้ปเป็นเวลา 1 ภาคเรียน  

จากนัน้ ผู้ วิจัยจึงได้ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการวิจัยทางการศึกษา หลงัเรียนของนักศึกษาในชัน้เรียนปกติและชัน้เรียน
ขนาดใหญ่ด้วย t-test แบบ Independent groups พบว่าคะแนนเฉลี่ยของทัง้สองกลุม่
ไม่แตกต่างกนัในทางสถิติ แสดงว่า การสอนในกลุม่เรียนปกติได้ผลใกล้เคียงกนักบั 
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การสอนชัน้เรียนขนาดใหญ่ โดยกลุม่เรียนปกติมีคะแนนเฉลี่ยสงูกว่าเล็กน้อย แต่ไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ 
 สว่นผลการทดสอบว่าเมื่อขจัดอิทธิพลของอตัราการเข้าชัน้เรียนแล้ว ขนาด 
ชัน้เรียนยงัจะมีผลต่อการเรียนรู้ของนกัศึกษาหรือไม่ โดยการวิเคราะห์  ANCOVA ซึ่งมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนเป็นตวัแปรตาม ตวัแปรอิสระคือขนาดชัน้เรียน (กลุม่
ปกติและกลุม่ใหญ่) และอตัราการเข้าเรียนเป็นตวัแปรร่วม (Covariate) พบว่า อตัรา
การเข้าชัน้เ รียนมีผลท าให้คะแนนผลการเรียนของนักศึกษาแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อปรับอิทธิพลของการเข้าชัน้เรียนออกไปแล้ว 
พบว่า ขนาดชัน้เรียนไม่มีผลท าให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของนักศึกษา
แตกตา่งกนัแตอ่ยา่งใด 
 

ผลการวิจัยเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์และรูปแบบการเรียนรู้กับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ผู้วิจยัได้แบง่นกัศกึษาออกเป็น 2 กลุม่โดยใช้คะแนนมธัยฐานความฉลาดทาง
อารมณ์เป็นเกณฑ์ในการแบง่กลุม่ (คา่มธัยฐาน เท่ากบั 55.00) ผู้ที่มีคะแนนสงูกว่า 55 
คะแนน จัดเป็นกลุ่มที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงกว่า ส่วนผู้ ที่ มีคะแนนตัง้แต่ 55 
คะแนนลงมา จัดเป็นกลุ่มที่มีความฉลาดทางอารมณ์ต ่ากว่า  แล้วน าคะแนนเฉลี่ย
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของทัง้สองกลุม่มาเปรียบเทียบกนั โดยการทดสอบด้วย t-test 
แบบ Independent groups พบว่า นกัศึกษาที่มีความฉลาดทางอารมณ์ต่างกันมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนไมแ่ตกตา่งกนัทางสถิติ  
 จากนัน้ ผู้วิจยัได้แบง่นกัศกึษาออกเป็น 2 กลุม่ โดยใช้คะแนนมธัยฐานรูปแบบ
การเรียนรู้ของนกัศึกษา (ค่ามธัยฐานเท่ากบั 103.00) เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุม่ โดย
จดัให้นกัศึกษาที่มีคะแนนสงูกว่า 103 คะแนน จดัเป็นกลุม่ที่มีรูปแบบการเรียนเชิงรุก 
สว่นนกัศกึษาที่มีคะแนนตัง้แต่ 103 คะแนนลงมาจดัเป็นกลุม่ที่มีรูปแบบการเรียนเชิงรับ 
แล้วน าคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนของทัง้สองกลุ่มมาเปรียบเทียบกัน   
การวิเคราะห์ข้อมลูพบวา่ นกัศกึษาท่ีมีรูปแบบการเรียนรู้ต่างกนัมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
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แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 โดยนกัศึกษาที่มีรูปแบบการเรียนรู้
เชิงรุกมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูกวา่นกัศกึษาท่ีมีรูปแบบการเรียนรู้เชิงรับ 
 ผู้วิจยัได้เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาตามตวัแปรอิสระ  
2 ตวัคือ ความฉลาดทางอารมณ์ และรูปแบบการเรียนรู้ เพือ่ทดสอบอิทธิพลของตวัแปร
อิสระแต่ละตวัที่มีต่อตวัแปรตาม (Main effect)  รวมทัง้เพื่อทดสอบปฏิสมัพนัธ์หรือ   
ผลร่วม (Interaction effect) ระหว่างตวัแปรอิสระ 2 ตวั ว่ามีอิทธิพลต่อความส าเร็จใน
การเรียนของนกัศึกษาหรือไม่ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ 2 ทาง 
(Two-way Analysis of Variance) พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ไม่มีผลท าให้
นกัศึกษามีผลการเรียนแตกต่างกนัทางสถิติ (ค่าเฉลี่ยกลุม่ EQ สงู = 55.269 ค่าเฉลี่ย
กลุ่ม EQ ต ่า = 53.774)  แต่นกัศึกษาท่ีมีรูปแบบการเรียนรู้แตกต่างกันมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั .01  นัน่คือนกัศึกษาที่เรียนด้วย
รูปแบบการเรียนเชิงรุกมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูกว่านกัศึกษาท่ีเรียนด้วยรูปแบบ 
การเรียนเชิงรับ (ค่าเฉลี่ยกลุม่เรียนเชิงรุก = 56.856  ค่าเฉลี่ยกลุม่เรียนเชิงรับ = 52.188)  
ทัง้นีต้วัแปรอิสระทัง้ 2 ตวั ไม่มีปฏิสมัพนัธ์หรือผลร่วม (Interaction effect) ต่อความส าเร็จ
ในการเรียนของนกัศกึษาแตอ่ยา่งใด   
 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงท านายระหว่างตวัแปรอิสระต่างๆกบั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแบบเพิ่มตวัแปรทีละขัน้ (Stepwise 
Multiple Regression Analysis) โดยมีตวัแปรตามคือผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชา     
การวิจัยทางการศึกษาของนักศึกษาในกลุ่มรวม (172คน) และมีตัวแปรอิสระ                 
ตวัประกอบด้วย เพศ ศาสนา แหลง่ที่พกัอาศยั การท างานนอกเวลาเรียน อตัราการมา
เรียน ขนาดชัน้เรียน รูปแบบการเรียนรู้ และความฉลาดทางอารมณ์ พบวา่มีตวัแปรที่ถกู
คดัเลอืกเข้าสูส่มการเพียง 3 ตวัแปรคือ รูปแบบการเรียน อตัราการเข้าเรียน และขนาด
ชัน้เรียน พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ (R) มีค่าเท่ากับ 0.348 และค่า
สัมประสิทธ์ิของการพยากรณ์ (R2) มีค่าเท่ากับ 0.121หมายถึง ตัวแปรรูปแบบ         
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การเรียนรู้ร่วมกบัอตัราการเข้าชัน้เรียนและขนาดชัน้เรียนสามารถพยากรณ์ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน ของนกัศกึษาได้ร้อยละ 12.1 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .001 

โดยค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยของตวัพยากรณ์รูปแบบการเรียนรู้ท่ีอยู่ในรูป
ของคะแนนดิบ (b) มีค่าเท่ากับ 0.391 และอยู่ในรูปคะแนนมาตรฐาน (B) มีค่าเท่ากับ 
0.278 และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากบั 0.102 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .001 คา่สมัประสิทธ์ิการถดถอยของตวัพยากรณ์อตัราการเข้าชัน้เรียนในรูปของ
คะแนนดิบ (b) มีค่าเท่ากับ 0.325 และอยู่ในรูปคะแนนมาตรฐาน (B) มีค่าเท่ากับ 
0.178 โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 0.132 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
.05 สว่นคา่สมัประสทิธ์ิการถดถอยของตวัพยากรณ์ขนาดชัน้เรียนท่ีอยูใ่นรูปของคะแนน
ดิบ (b) มีคา่เทา่กบั -3.601 และอยูใ่นรูปคะแนนมาตรฐาน (B) มีคา่เทา่กบั -0.155  โดย
มีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 1.687 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และ
ค่าคงที่ของสมการพยากรณ์ (a) มีค่าเท่ากับ 8.634 ดังนัน้ สามารถเขียนสมการ
พยากรณ์ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศกึษา ในรูปคะแนนดิบ ได้ดงันี ้ 

Y  =  8.634 + 0.391X1 + 0.325X2 – 3.601X3 
และสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน ดงันี ้

Z =  0.278X1 + 0.178X2 - 0.155X3 
โดยค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหุคูณ (R) ของตัวพยากรณ์ทัง้ 3 ตัว มีค่า

เท่ากบั 0.348 และค่าสมัประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R2) มีค่าเท่ากบั 0.121 หรือสามารถ
พยากรณ์ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาได้ร้อยละ 12.1 มีค่าความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานของการพยากรณ์ (Standard error of the estimate) เทา่กบั 9.325 โดยคา่ Z 
มีคา่ B สงูสดุ (0.278) ซึง่มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .001  
 
สรุปและอภปิรายผล 

ผลการวิจัยเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาที่ เรียนใน
กลุ่มเรียนขนาดต่างกัน 

จากผลการวิจยัที่พบว่าคะแนนเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการวิจยัทาง
การศกึษา หลงัเรียนของนกัศกึษาในชัน้เรียนปกติและชัน้เรียนขนาดใหญ่ไมแ่ตกตา่งกนั
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ในทางสถิติ  แสดงให้เห็นวา่ การเรียนการสอนในชัน้เรียนปกติท าให้ผู้ เรียนมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนใกล้เคียงกันหรือไม่มีความแตกต่างกนั ที่เป็นเช่นนีอ้าจเป็นเพราะผู้วิจัย
พยายามจัดสภาพการเรียนการสอนให้ใกล้เคียงกันให้มากที่สดุทัง้เอกสารประกอบ  
การเรียน ต ารา สื่อ วสัดอุปุกรณ์ต่าง ๆ กิจกรรมในชัน้เรียน และงานที่มอบหมายให้ฝึก
ปฏิบตัิ นอกจากนี ้นกัศกึษาทัง้สองกลุม่ก็เป็นนักศึกษาที่เรียนครุศาสตร์เหมือนกนั เป็น
โปรแกรมวิชาในกลุม่สาขาวิทยาศาสตร์เหมือนกนั อย่างไรก็ตาม ผลการวิจยัดงักลา่วนี ้
ต้องน าไปใช้อย่างระมัดระวังและภายใต้เง่ือนไขหลายประการ เช่น ลักษณะหรือ
ธรรมชาติของรายวิชา วิธีการจดัการเรียนการสอน และการวดัผลการเรียน ซึ่งควรจะมี
การทดลองซ า้อีกหลายครัง้ด้วยการควบคุมตวัแปรแทรกซ้อนอย่างเคร่งครัด เพราะ  
การวิจัยที่ ผ่านมาส่วนใหญ่มุ่ ง ไปที่การพัฒนารูปแบบการสอนกลุ่มใหญ่ที่มี
ประสทิธิภาพและผลการเรียนที่ได้รับ แต่การเปรียบเทียบผลการเรียนระหว่างการเรียน
กลุ่มใหญ่และกลุ่มปกติยังมีไม่มาก ข้อเสนอในการน าไปปฏิบัติจึงเก่ียวข้องกับวิธี      
การจดัการเรียนการสอนกลุม่ใหญ่ ดงัเช่น งานของมนตรี ศิริจนัทร์ช่ืน  (2550) ได้ศึกษา
เร่ืองการสอนนกัศึกษากลุม่ใหญ่ในรายวิชารายวิชา Gsoc 2101 ชุมชนกบัการพฒันา
โดยใช้ การสอนแบบ Active learning และการใช้บทเรียนแบบ e-learning เพื่อพฒันา
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในระดบัอุดมศึกษา  การพัฒนาการเรียนรู้ และ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศกึษา  ซึง่พบวา่รูปแบบดงักลา่วได้ผลดี โดยคะแนนของ
นกัศึกษาที่สอบหลงัเรียน มีค่าคะแนนเฉลี่ยสงูกว่าค่าคะแนนของนกัศึกษาที่สอบก่อน
เรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ที ่0.05  

การจัดการเรียนการสอนกลุ่มใหญ่จึงอาจเป็นทางออกอย่างหนึ่งใน           
การแก้ปัญหาการเรียนการสอนในรายวิชาที่มีนกัศกึษาลงทะเบียนเรียนเป็นจ านวนมาก
และมีอาจารย์สอนไม่เพียงพอ เช่น รายวิชาการศึกษาทัว่ไป รายวิชาในกลุม่วิชาชีพครู 
หรือรายวิชาบงัคบัในหลกัสตูรที่นกัศึกษาทุกคนต้องเรียน แต่ต้องใช้รูปแบบการสอนที่
ต่างจากการสอนกลุม่เรียนปกติ นกัวิจยับางท่านก็ได้ใช้วิธีการผสมกลุม่ใหญ่และกลุ่ม
ย่อยเข้าด้วยกันเพื่อแก้ปัญหาการดูแลนักศึกษาไม่ทั่วถึง ดังเช่นงานของสุทธิรัตน์         
รุจิเกียรติก าจรและคณะ (2539) ได้ทดลองการสอนกลุม่ผสมใหญ่ยอ่ยและการสอนท่ีใช้
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กิจกรรมแบบพึ่งพาตนเอง (Self-Access) กับกลุม่ตวัอย่างเป็นนกัศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป 1 ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2535 โดยการจัด 
การเรียนการสอนแบบกลุ่มใหญ่ย่อย เป็นการแก้จุดอ่อนของการสอนแบบกลุ่มใหญ่
อยา่งเดียว โดยเน้นจดุเดน่ของการสอนกลุม่ยอ่ยเข้ามาผสมผสาน ลกัษณะของวิชาเป็น
การสอนโดยใช้ต าราที่เน้นทกัษะการอา่นและมีการฝึกในห้องปฏิบตัิการทางภาษา โดย
มีสดัส่วนของทักษะเป็นการอ่านร้อยละ 65 การฟังร้อยละ 15 การเขียนร้อยละ 10 
จ านวนนกัศึกษาแบบกลุม่ใหญ่ทัง้หมด 86 คน และกลุ่มย่อยจ านวน 25-30 คน โดย
อตัรากลุม่ใหญ่ต่อกลุม่ย่อยเป็น 2 : 1 มีการก าหนดเนือ้หาว่าเนือ้หาประเภทใดใช้สอน
กลุ่มใหญ่ เนือ้หาประเภทใดใช้สอนแบบกลุ่มย่อย  เช่น เนือ้หาที่เป็นการสอนหลกั 
การอา่นและหลกัไวยากรณ์พร้อมแบบฝึก สอนเป็นกลุม่ใหญ่ สว่นแบบฝึกหดัไวยากรณ์ 
การฝึกอา่นในรายละเอียด อา่นแบบฝึก SRA และการเข้าฝึกในห้องปฏิบตัิการภาษา ใช้
กลุม่ย่อยและให้การบ้านเป็นบางสว่น จากการแสดงความคิดเห็นของนกัศึกษาที่มีต่อ
การเรียนการสอนในลกัษณะนี ้ในภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างดี แต่มีอุปสรรคใน
การเรียนมากที่สดุคือ วิธีสอนท่ีใช้สอนเพราะมีอาจารย์สอนหลายคน แตล่ะคนใช้วิธีการ
ที่ตา่งกนั ท าให้นกัศึกษาปรับตวัได้ยาก เอกสารที่ใช้เรียนยงัไม่ได้ปรับปรุงให้เหมาะสม
กบัการสอนลกัษณะนี ้เป็นต้น  

นอกจากนี ้ในการจดัการเรียนการสอนกลุม่ใหญ่ ผู้สอนต้องใช้เทคนิคการสอน
เชิงรุก เช่น การเรียนด้วยการปฏิบตัิจริง การใช้สื่ออีเลคโทรนิคส์ e-learning หรือ การเรียน 
แบบ Active learning รูปแบบอื่น เพราะเมื่อกลุม่เรียนมีขนาดใหญ่ขึน้ ผู้ เรียนก็จะขาด
ความสนใจในการเรียนโดยเฉพาะถ้าเป็นการสอนแบบบรรยาย  

งานวิจยับางเร่ืองพยายามเช่ือมโยงรูปแบบการเรียนกลุม่ใหญ่กบัภมูิหลงัของ
ผู้ เรียนวา่การสอนกลุม่ใหญ่เหมาะกบัผู้ เรียนลกัษณะใด เช่น งานของประภาศรี อศัวกุล 
(2548) ท าการวิจัยเร่ืองการสร้างแบบจ าลองการสอนกลุ่มใหญ่ เพื่อจัดการเรียน      
การสอนวิชาแคลคูลัส 1 ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี  พบว่า  แบบจ าลอง       
การสอนกลุม่ใหญ่ที่สร้างขึน้ จากผลสมัฤทธ์ิในการเรียนรายวิชาแคลคลูสั 1 ของ
นักศึกษาชัน้ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2541 ช่วยให้ผลการเรียนดีขึน้เมื่อเปรียบเทียบกับ
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ผลสมัฤทธ์ิในการเรียนในปีการศึกษา 2540 และ 2539 โดยผลการเรียนระดบั D+  D 
และ F  ลดลงจากร้อยละ 47 และ 53 เหลอืเพียงร้อยละ 27  ผลการเรียนระดบั F ลดลง
จากร้อยละ 18  และ 27  เหลือเพียงร้อยละ 8  และคะแนนเฉลี่ยของนกัศึกษาทัง้กลุม่
เพิ่มขึน้จาก 1.76 และ 1.49  เป็น 2.15 นกัศึกษามีความเห็นว่าสิ่งที่มีประโยชน์มากใน
แบบจ าลองการสอนกลุม่ใหญ่ก็คือ เอกสารประกอบการสอนรายวิชาแคลคูลสั  1 ที่
อาจารย์ก าหนด วีดิทศัน์ประกอบการสอน การเข้าร่วมฟังการติวจากผู้ช่วยสอน การท า
แบบฝึกหดัเป็นกลุ่ม และการจัดห้องให้นกัศึกษาเข้าปรึกษาเมื่อมีปัญหาในการเรียน 
ส าหรับการจัดนักศึกษาเข้ากลุ่มและวิธีการติวของผู้ ช่วยสอนมีความเหมาะสมมาก   
นกัศึกษาที่สอบผ่านและไม่ผ่านการประเมินรายวิชาแคลคลูสั 1  มีความสมัพนัธ์กับ   
ภูมิหลงั พฤติกรรมการเรียน และความคิดเห็นบางด้านอย่างมีนยัส าคญัที่ระดบั .05  
เช่น สมัพันธ์กับคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จ านวนครัง้ใน    
การเข้าชัน้เรียน การปฏิบตัิตามค าแนะน าของอาจารย์  เวลาในการทบทวนเป็นกลุ่ม
ยอ่ย  จ านวนครัง้ในการเข้าร่วมฟังการติวในกลุม่ยอ่ยจากผู้ช่วยสอน  ความสามารถใน
การท าแบบฝึกหดั  จ านวนครัง้ที่เข้าไปปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือจากอาจารย์หรือ
ผู้ช่วยสอน เป็นต้น 

ดงันัน้ จึงสรุปได้วา่ การเรียนการสอนกลุม่ใหญ่ก็สามารถท าให้ผู้ เรียนประสบ
ความส าเร็จในการเรียนได้ ถ้ามีเง่ือนไขและสภาพการณ์ที่เอือ้อ านวย เช่น การจัด     
การเรียนการสอนเชิงรุกหรือ Active learning การใช้สื่ออปุกรณ์อีเล็คโทรนิคส์ สภาพ
ห้องเรียนที่สะดวกสบาย การมีผู้ ช่วยสอนหรือนักศึกษาช่วยงาน บทเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้ เรียน การสอนเสริมและ   
การให้ค าปรึกษาที่สม ่าเสมอ วิธีการวดัผลและประเมินผลที่สอดคล้องกบัเป้าหมายใน
การเรียนรู้ รวมทัง้ภมูิหลงัหรือพืน้ฐานเดิมของนกัศกึษาเอง เป็นต้น 

 
ผลการวิจัยความฉลาดทางอารมณ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
จากการวิจยัพบว่า นกัศึกษาที่มีความฉลาดทางอารมณ์ต่างกนัมีผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนไม่แตกต่างกันทางสถิติ ซึ่งขดัแย้งกับหลกัการและงานวิจัยที่ได้รายงาน
เอาไว้  การที่หน่วยงานต่าง ๆ ให้ความสนใจกับความฉลาดทางอารมณ์ หรือ EQ    



วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 2  กรกฎาคม – ธนัวาคม 2557 

 

20 

มากขึน้ เพราะมีการศกึษาแสดงวา่ความส าเร็จด้านตา่งๆ นัน้เป็นผลมาจากความฉลาด
ทางอารมณ์ถึงร้อยละ 80 ส่วนอีกร้อยละ 20เป็นผลมาจากความฉลาดทางเชาวน์
ปัญญา (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. 2544) หรือผลการศึกษาของ
มหาวิทยาลยัฮาวาร์ดที่ท าการศึกษาย้อนหลงัเก่ียวกบัความส าเร็จในการท างาน  โดย
ศกึษาจากผู้ เรียนจบในทศวรรษ 1940  จ านวน 95 คน  เป็นการศกึษาระยะยาวติดตาม
จนถึงวยักลางคน พบวา่นกัศกึษาเรียนจบและได้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในระดบัสงูมกั
ไม่ใคร่ประสบความส าเร็จเมื่อเทียบกับนกัศึกษาที่ได้คะแนนต ่ากว่าทัง้ในด้านหน้าที่  
การงานและความสขุในชีวิตครอบครัว  แต่ผลการวิจยัเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหว่าง
ความฉลาดทางอารมณ์กบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนยงัไม่สามารถสรุปได้อย่างชัดเจน 
เพราะมีทัง้งานวิจัยที่พบความสมัพันธ์ดังกล่าวและงานวิจัยที่พบว่าความฉลาดทาง
อารมณ์ไม่ได้ท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียนของผู้ เ รียนแตกต่างกันแต่อย่างใด 
ตวัอยา่งเช่น   

แสงหล้า พลนอก เชาวนี ลอ่งชูผล และสวุนีย์ เก่ียวก่ิงแก้ว (2548) ได้วิจยัหา
ความสมัพนัธ์ระหวา่งความฉลาดทางอารมณ์กบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิตคณะ
พยาบาลชัน้ปีที่ 2 มหาวิทยาลยันเรศวรจ านวน 194 คน โดยใช้แบบวดัความฉลาดทาง
อารมณ์ตามแนวคิดของบาร์ออน ซึ่งมี 60 ข้อ สว่นผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนใช้คะแนน
เฉลี่ยสะสมของนิสิต ผลการวิจยัพบว่า นิสิตสว่นใหญ่ร้อยละ 73.71 มีความฉลาดทาง
อารมณ์อยู่ในเกณฑ์ปกติ ส่วนน้อยร้อยละ 12.89 มีความฉลาดทางอารมณ์อยู่ใน 
เกณฑ์สงู และร้อยละ 13.40  มีความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในระดบัปานกลาง และ
พบวา่ความฉลาดทางอารมณ์กบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนไมม่ีความสมัพนัธ์กนัทางสถิติ 
(r = .014, p = .845)  ผลการวิจยัดงักลา่วสอดคล้องกบัการศึกษาความฉลาดทาง
อารมณ์ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลสภา     
กาชาดไทย เมื่อปี 2545 ซึ่งผู้ วิจัยใช้แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของ           
กรมสขุภาพจิต 52 ข้อ ส าหรับประชาชนที่มีอายรุะหว่าง 12-60 ปี ซึ่งแบ่งเป็นด้านดี   
18 ข้อ ด้านเก่ง 18 ข้อ และด้านมีสขุ 16 ข้อ พบว่านกัศึกษามีความฉลาดทางอารมณ์
โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ปกติ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 167.69) ส่วนการศึกษาความสมัพันธ์
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ระหว่างคะแนนความฉลาดทางอารมณ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนพบว่าไม่มี
ความสมัพนัธ์กนัทางสถิติ 
 ส่วนจรูญรัตน์ รอดเนียมและคณะ (มปป.) ได้ศึกษาระดับความฉลาดทาง
อารมณ์ของนกัเรียนวยัรุ่นช่วงอาย ุ12-15 ปี ของโรงเรียนในเขตเทศบาลต าบลน า้น้อย 
อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา จ านวน 198 คน โดยใช้แบบวดัความฉลาดทางอารมณ์
ของกรมสขุภาพจิต ด้านเก่ง ดี มีสขุ จ านวน 52 ข้อ พบว่าวยัรุ่นชายและวยัรุ่นหญิงมี
ความฉลาดทางอารมณ์แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัที่ระดบั .01 โดยวัย รุ่นหญิงมี
ความฉลาดทางอารมณ์สงูกว่าวยัรุ่นชาย และวยัรุ่นท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต่างกนั 
มีความฉลาดทางอารมณ์แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัที่ระดบั .01 สว่นวยัรุ่นที่มีสภาพ
ที่อยูอ่าศยัตา่งกนั สภาพสมรสของบิดามารดาแตกตา่งกนั มีความฉลาดทางอารมณ์ไม่
แตกตา่งกนั เช่นเดียวกนักบั กลุนิดา เต็มชวาลา และสวุรรณี พทุธิศรี (2554) ที่ได้ศกึษา
ความสมัพนัธ์ระหว่างระดบัความฉลาดทางอารมณ์และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระดบั
มธัยมปลาย (คะแนน O-NET และคะแนน กสพท.) ของนกัศึกษาแพทย์ชัน้ปีที่ 1 ของ
โรงเรียนแพทย์แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาแบบภาคตดัขวาง ในกลุ่ม
นกัศกึษาแพทย์ชัน้ปีที่ 1 และใช้แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ส าหรับประชาชน
ไทยอายุระหว่าง 12 - 60 ปีของกรมสขุภาพจิต กระทรวงสาธารณสขุ คะแนนสอบ        
O-NET ของช่วงชัน้ที่ 4 (ม.6) และคะแนนสอบ กสพท. (กลุม่สถาบนัแพทยศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย) ปีการศึกษา 2554 ผลการศึกษา พบว่านกัศึกษาแพทย์มีระดบัความฉลาด
ทางอารมณ์อยู่ในเกณฑ์ปกติเกือบทุกมิติคือด้านการเห็นใจผู้อื่น ด้านความรับผิดชอบ 
ด้านแรงจูงใจ ด้านการตดัสินใจแก้ปัญหา ด้านสมัพนัธภาพ ด้านความภูมิใจตวัเอง 
ด้านความพอใจชีวิต และด้านความสขุสงบทางใจ แตส่ าหรับมิติด้านการควบคมุตวัเอง 
พบวา่อยูใ่นระดบั สงูกวา่ปกติ และระดบัความฉลาดทางอารมณ์ในทกุมิติ มีความสมัพนัธ์
สอดคล้องกันกับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในระดบัมธัยมปลาย (คะแนน O-NET และ
คะแนน กสพท.) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ระดบัความฉลาดทางอารมณ์ในมิติของ
การมีแรงจูงใจ การตดัสินใจแก้ปัญหา การเห็นใจผู้อื่นมีและด้านความรับผิดชอบมี
ความสมัพนัธ์กับผลการเรียนในโรงเรียนระดบัมธัยมปลายโดยมีค่าสมัประสิทธ์ิ
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ความสมัพนัธ์ 0.163, 0.188, 0.256 และ 0.220 ตามล าดบั แต่ไม่พบความสมัพนัธ์
ระหว่างระดับความฉลาดทางอารมณ์กับผลการเรียนในระดับประถมศึกษาและ
มธัยมศกึษาตอนต้น 
 นันทียรัตน์ โชติช่ืน (2547) ศึกษาความฉลาดทางอารมณ์กับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 โรงเรียนพร้าววิทยาคม จงัหวดัเชียงใหม ่
พบว่านกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในระดบัปานกลาง-สงู มีระดบัความฉลาด
ทางอารมณ์ในเกณฑ์ปกติ-สูง ส่วนนักเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่า มีระดับ 
ความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในเกณฑ์ต ่า ซึ่งแสดงว่ามีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของอภิญญา สุวรรณพิมพ์ (2545) ที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ 
ความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กวัยรุ่นตอนต้นของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
สงักัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์       
มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

 จึงอาจกลา่วได้วา่ ความฉลาดทางอารมณ์ เพียงตวัแปรเดียวอาจไม่เก่ียวข้อง
กบัผลการเรียนอย่างชัดเจน ต้องค านึงถึงองค์ประกอบอื่น ๆ ของผู้ เรียนด้วยด้วย เช่น 
ช่วงอายุ  ถ้าผูเ้รียนอยู่ในวยัเยาว์ ความฉลาดทางอารมณ์มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมากกว่าวัยรุ่นตอนปลายหรือผู้ใหญ่ แต่ในกลุ่มวิชาชีพ
บางอย่าง ความฉลาดทางอารมณ์ช่วยให้การประกอบวิชาชีพประสบความส าเร็จได้
ด้วยดี เช่น งานวิจยัของพนมนาถ สมิตานนท์และบญุใจ ศรีสถิตย์นรากูร (2552) ที่ได้
ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ คุณภาพชีวิตการท างาน กับผล 
การปฏิบตัิงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
ความฉลาดทางอารณ์มีความสมัพนัธ์ทางบวกระดบัปานกลางกบัผลการปฏิบตัิงานของ
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

  ผลการวิจัยรูปแบบการเรียนรู้กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ผลการวิจัย พบว่านักศึกษาที่มีรูปแบบการเรียนรู้ต่างกันมีผลสมัฤทธ์ิทาง   
การเรียนแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 โดยนกัศึกษาที่มีรูปแบบ 
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การเรียนรู้เชิงรุกมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูกว่านกัศึกษาท่ีมีรูปแบบการเรียนรู้เชิงรับ 
ที่เป็นเช่นนีเ้พราะผู้ที่มีรูปแบบการเรียนเชิงรุก จะเตรียมการศึกษาบทเรียนลว่งหน้า มี
การก าหนดเป้าหมายการเรียนที่ชดัเจน เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ที่อาจารย์ออกแบบ
หรือมอบหมายให้ปฏิบตัิ เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคนอื่น
ซักถามเมื่อไม่เข้าใจบทเรียน สรุปและบันทึกความรู้ที่ได้เรียนรู้ มีการศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติมนอกชัน้เรียน อยากรู้ผลการเรียนและเทียบเคียงกบัคนอื่น ๆ ฯลฯ  ลกัษณะและ
วิธีการเรียนดงักล่าวจึงมีประสิทธิภาพสงูกว่าผู้ที่เรียนรู้เชิงรับ เนื่องจากเรียนรู้ตามที่
อาจารย์ก าหนด หรือเรียนเท่าที่อาจารย์ได้สอนในชัน้เรียน ไม่ค่อยชอบท ากิจกรรมที่
เก่ียวกับการเรียนรู้เนือ้หาหรือทักษะในบทเรียน  ชอบนั่งหลังห้องเรียน นั่งเฉยเมื่อ
อาจารย์ซกัหรือตอบค าถาม ไมช่อบศกึษาค้นคว้าเพิ่มเติมหรือท างานที่ได้รับมอบหมาย  
ชอบฟังอาจารย์สอนมากกว่าชอบอ่านหนังสือเอง ไม่ชอบท างานร่วมกับคนอื่น ๆ     
ชอบเรียนหรือท างานคนเดียว ฯลฯ  ผลการวิจัยในประเด็นนีส้อดคล้องกับงานของ
นกัวิจยัหลายเร่ือง เช่น    

 ปัญชลี วาสนสมสิทธ์ิ (2542) ได้ศึกษาสไตล์ในการเรียนรู้ (Learning style) 
ของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ วิชา
ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 2 ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2542 โดยแบ่งสไตล์การเรียนรู้เป็น   
6 แบบ ได้แก่ การเรียนรู้โดยใช้สายตา (Visual learning) การเรียนรู้โดยการฟัง 
(Auditory learning) การเรียนรู้โดยการปฏิบตัิตนในสถานการณ์ต่าง ๆ (Kinesthetic 
learning) การเรียนรู้โดยการกระท า (Tactile learning) การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(Individual learning) และการเรียนรู้โดยการท างานร่วมกนัเป็นกลุม่ (Group learning)  
ผลการส ารวจ พบวา่สไตล์การเรียนรู้แบบ Kinesthetic learning เป็นสไตล์ท่ีส าคญัที่สดุ 
รองลงมาคือการเรียนรู้แบบกลุม่(Group learning)  การเรียนรู้โดยการกระท า (Tactile 
learning)  รูปแบบที่นิสิตชอบน้อยที่สุดคือการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นรายบุคคล 
(Individual learning)  และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างการเรียนรู้ด้วยสายตา (การอ่าน) 
กบัการเรียนรู้ด้วยการฟัง นิสติจะชอบเรียนด้วยการฟังมากกวา่ 
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คาร์เตอร์ (Carter, 1961 :51-56) ได้ศึกษานิสยัทางการเรียนของนกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาตอนต้นท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูกว่าและต ่ากว่าระดบัความสามารถ 
กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัเรียนเกรด 7 และเกรด 8 จ านวน 725 คน โดยใช้แบบทดสอบ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ Stanford Achievement Test (SAT) และแบบทดสอบ
ความสามารถทางสมองของเฮนมอนและเนลสนั (The Henmon-Nelson Test of 
Mental Ability) เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่ม และใช้แบบส ารวจวิธีการเรียนของ 
California Study Method Surveys (CSMS) วดันิสยัทางการเรียนของนกัเรียนทัง้สอง
กลุ่ม ผลวิจัยพบว่า นกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูกว่าระดบัความสามารถมี
นิสัยในการเ รียนดีกว่ากลุ่มนักเ รียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียนต ่ากว่าระดับ
ความสามารถ สว่นคาห์น (Kahn, 1969 : 216-221) ได้ศึกษาตวัแปรทางด้านที่ไม่ใช่
สติปัญญา ได้แก่ นิสัยการเรียน ความสนใจในการเรียน ความกังวล แรงจูงใจใน      
การเรียน ทัศนคติต่อครู และองค์ประกอบอื่น ๆ อีก เพื่อหาตัวแปรที่เหมาะสมใน      
การท านายผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระดบัมัธยมศึกษาเกรด 8 จ านวน 
1,038 คน พบว่า นิสยัทางการเรียนของนกัเรียนหญิงมีความสมัพนัธ์ทางบวกกับ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์ มีคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์เท่ากบั 
.186 ส าหรับในประเทศไทย ก็มีผลการวิจ ัยท านองนีม้านานแล้ว เช่น นภาพร  
เมฆรักษาวนิช (2515 : 80-87) ได้ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างนิสยัในการเรียน เจตคติ
ในการเรียนกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้แบบส ารวจนิสยัในการเรียนและเจตคติ
ในการเรียนของบราวน์และโฮลท์แมน กับกลุ่มตวัอย่างที่เป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษา   
ปีที่ 4 ในเขตพระนคร จ านวน 400 คน พบวา่ นิสยัในการเรียนและเจตคติในการเรียนมี
ความสมัพนัธ์กบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 นกัเรียน
ท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงู มีนิสยัในการเรียนและเจตคติในการเรียนดีกวา่นกัเรียนที่
มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่า ต่อมาสวุิมล ว่องวานิช (2522 : 60) ได้ศึกษาสหสมัพนัธ์
พหุคูณระหว่างองค์ประกอบด้านเชาวน์ปัญญา ปัญหาส่วนตวั นิสยัและทัศนคติใน   
การเรียนกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1จ านวน 1,175 คน 
พบวา่ เมื่อใช้เชาวน์ปัญญา ปัญหาสว่นตวั นิสยัและทศันคติในการเรียนเป็นตวัท านาย 
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ค่าสหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างตัวท านายทัง้สามตัวกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมี
นยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั .01 และพบว่านกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนทาง     
การเรียนดี สว่นใหญ่มีนิสยัในการเรียนดี เช่น มีวิธีท างานที่ดี มีการทบทวนบทเรียนที่
เรียนไปแล้วเสมอ มีการจดบนัทึกย่อ หรือส่งงานตามที่ครูมอบหมายตามก าหนด ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจยัก่อนหน้านีแ้ละหลงัจากนัน้ เช่น อ านวย สขุใย (2524 : 74) ได้
วิเคราะห์ความไม่ประสบความส าเร็จในการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัศึกษาผู้ ใหญ่ที่
เรียนการศึกษาผู้ ใหญ่ระดบั 4 ในจงัหวดันครปฐม ปีการศึกษา 2523 จ านวน 85 คน 
พบว่า สาเหตุที่ท าให้การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักศึกษาผู้ ใหญ่ไม่ประสบ
ความส าเร็จนัน้เนื่องมาจากการเรียนของนักศึกษาและการสอนของครู กล่าวคือ 
นักศึกษาท าแบบฝึกหัดไม่ค่อยได้ ไม่มีเวลาท าการบ้าน ไม่มีเวลาดูหนังสือ ไม่กล้า
ซกัถาม ฟังค าอธิบายของครูไม่ทัน ครูไม่ค่อยตรวจแบบฝึกหัด ไม่ค่อยได้วัดผลท้าย
ชั่วโมงที่สอน เป็นต้น กัลยา สกุลแก้ว (2532 : บทคดัย่อ) ได้ศึกษาพบว่าพฤติกรรม   
การเรียนและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสงัคมศกึษาของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2  
ในกรุงเทพฯ จ านวน 840 คน มีความสมัพนัธ์กนัทางบวกอย่างมีนยัส าคญัที่ระดบั .01   
และวีณา สมสุด (2536 : บทคัดย่อ) วิจัยพบว่าตัวพยากรณ์ที่ดีในการพยากรณ์
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยสามภาคเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ
เกษตรศาสตร์บางพระ  สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล จ านวน 128 คน มีเพียงตวัเดียวที่มี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 คือวิธีเรียนของนกัศึกษา เป็นต้น จึงยืนยนัได้ว่ารูปแบบ
การเรียน นิสยัการเรียน พฤติกรรมหรือวิธีการเรียนของผู้ เรียน มีความส าคญัอยา่งยิ่งตอ่
ประสทิธิภาพหรือผลส าเร็จในการเรียนในระดบัตา่ง ๆ และวิชาตา่ง ๆ อยา่งเช่ือถือได้  

 
ผลการวิจัยอัตราการเข้าชัน้เรียนกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
อตัราการเข้าชัน้เรียนเป็นข้อมูลที่แสดงถึงความสนใจและความตัง้ใจหรือ

ความเอาใจใส่ต่อการเรียนของนกัศึกษา ข้อบงัคบัว่าด้วยการวดัผลและประเมินผล
การศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษาสว่นใหญ่จึงก าหนดวา่นกัศกึษาต้องมีเวลาเข้าชัน้เรียน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จึงจะมีสิทธิเข้าสอบปลายภาคหรือได้รับสิทธิอื่น ๆ เช่น          
การประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอน  จากผลการวิจยั พบว่านกัศึกษาที่มีอตัรา
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การเข้าชัน้เรียนสูงกว่ามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่านักศึกษาที่มีอัตราการเข้า      
ชัน้เรียนน้อยกวา่อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติและสามารถอธิบายความแปรปรวนของผล
การเรียนได้ เพราะโดยทั่วไป ผู้ ที่มีความสนใจและตัง้ใจเรียน เข้าชัน้เรียนอย่าง
สม ่าเสมอ ตัง้ใจฟังค าบรรยาย ซกัถามข้อสงสยั และท าแบบฝึกหดัหรือปฏิบตัิกิจกรรม
การเรียนในชัน้เรียนอยา่งครบถ้วน มกัจะประสบความส าเร็จในการเรียน ซึง่มีงานวิจยัที่
เก่ียวข้องยืนยนัไว้หลายกรณีก่อนหน้านี ้เช่น ทวี ทองสว่าง (2526) ได้วิจยัเร่ืองอิทธิพล
ขององค์ประกอบที่มีต่อผลการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง โดย
พิจารณาจากจ านวนหนว่ยกิตที่นกัศึกษาสอบผา่น มีการเปรียบเทียบองค์ประกอบด้าน
เศรษฐกิจและสงัคมของนกัศึกษาแต่ละคณะในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2524 รวม    
7 คณะ จ านวน 5,000 คน พบวา่ปีที่นกัศกึษาเข้าเรียนมีอิทธิพลตอ่ผลการเรียนมากกวา่
ตัวแปรอื่น ๆ รองลงมาคือเวลาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา การใช้เวลา เข้าฟังค า
บรรยาย อาย ุคะแนนที่ได้ก่อนเข้าศึกษา และผู้อปุการะในด้านการเงิน เป็นต้น จะเห็น
ว่าเวลาในการเข้าเรียนมีผลต่อความส าเร็จในการเรียนแม้ว่าจะไม่ใช่ตวัแปรที่ส าคญั
ที่สดุก็ตาม แตอ่าจจะเป็นตวัแปรที่สง่ผลทางอ้อมผ่านตวัแปรอื่น เช่น ทศันคติต่อวิชาที่
เรียน ดงัที่วิฟฟอร์ดและวิลลฟับี ้(Wifford & Willoughby, 1968 อ้างถึงใน ทรงพล            
ภมูิพฒัน์, 2538) ได้ศึกษาเร่ืองทศันคติกบัพฤติกรรมการเรียน พบว่า จ านวนการขาด
เรียนและทัศนคติต่อวิทยาลัยมีความสัมพันธ์กันทางสถิติ  และผลการเรียนมี
ความสมัพนัธ์กบัทศันคติตอ่วิชาที่เรียนและทศันคติทัว่ ๆ ไป 

อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี (2542) ได้วิจัยเร่ืองความสมัพันธ์ระหว่างรูปแบบ    
การเรียนในมหาวิทยาลยัเสมือนท่ีมีต่อสมัฤทธ์ิผลในการเรียนของนิสิตนกัศึกษาระดบั
บณัฑิตศกึษา โดยมุง่ศกึษาความสมัพนัธ์ของรูปแบบการเรียนและพฤติกรรมการเรียนที่
มีต่อสมัฤทธ์ิผลในการเรียนของนิสิตระดบับณัฑิตศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
24 คน และมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่20 คน รวม 44 คน ท่ีเรียนจากเว็บไซต์มหาวิทยาลยั
เสมือนที่ได้พัฒนาขึน้ ประกอบด้วยห้องเรียน ห้องสมุด กระดานข่าว ห้องสนทนา 
ศนูย์การค้า โรงภาพยนต์ ห้องอ่านหนงัสือพิมพ์ และห้องพกัอาจารย์  ศึกษาพฤติกรรม
ด้านความถ่ีในการเข้าเว็บมหาวิทยาลยัเสมือน ระยะเวลาที่อยู่ในมหาวิทยาลยัเสมือน 
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ความถ่ีในการเปิดเว็บที่เก่ียวข้องกบัการเรียน ความถ่ีในการเปิดเว็บที่ไม่เก่ียวข้องกับ
การเรียน ความถ่ีในการเข้าร่วมถามตอบในกระดานข่าว และสถานที่ที่ใช้ในการเข้า
มหาวิทยาลยัเสมือน ผลการวิจยัพบวา่ รูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกนัของผู้ เรียน ไม่มี
ผลต่อผลสมัฤทธ์ิในการเรียน และพฤติกรรมการเรียนในด้านความถ่ีในการเปิดเว็บท่ี
เก่ียวข้องกับการเรียนท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อผลสมัฤทธ์ิในการเรียนอย่างมีนยัส าคัญ 
เช่นเดียวกบัระยะเวลาที่อยูใ่นมหาวิทยาลยัเสมือน และความถ่ีในการเข้าเว็บทีเ่ก่ียวข้อง
กับการเรียน แสดงว่าเวลาที่นักศึกษาใช้ในการเรียนการสอนมีผลต่อความส าเร็จใน  
การเรียน และอาจขึน้อยู่กับรูปแบบในการเรียนรู้อีกด้วย  ถ้าหากเรียนในระบบไม่เข้า 
ชัน้เรียน เช่น เรียนจากเว็บหรือบทเรียนออนไลน์ (On-line) ผู้ เรียนต้องอาศัยรูปแบบ 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง อัตราเวลาเรียนกับรูปแบบการเรียนอาจเป็นตัวแปรที่มี
ความสมัพนัธ์เช่ือมโยงกนั 

 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจยัที่พบในครัง้นี ้ผู้วจิยัมีข้อเสนอแนะ ดงัตอ่ไปนี ้
 1. ในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่แต่ละปีการศึกษา ควรมีการแนะน าวิธี    
การเรียนและการใช้ชีวิตที่เหมาะสมในมหาวิทยาลยัให้แก่นกัศึกษา หรืออาจเปิดเป็น
หลกัสูตรระยะสัน้ในลกัษณะการเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับมหาวิทยาลยั 
(Preparation course) ให้นกัศกึษาลงทะเบียนเรียนโดยไมน่บัหนว่ยกิต 

2. ควรสอดแทรกการฝึกฝนหรือการจัดกิจกรรมส่งเสริมความฉลาดทาง
อารมณ์ให้แก่นักศึกษาในโอกาสต่าง ๆ  เช่น สอดแทรกในการฝึกปฏิบัติในรายวิชาที่
เก่ียวข้อง หรืออาจมีการจดัคา่ย E.Q. ในช่วงปิดภาคเรียน ฯ 

3. อาจารย์ผู้สอนควรปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้น่าสนใจ
และจูงใจให้นกัศึกษาเข้าเรียนในชัน้เรียนมากขึน้ รวมทัง้เข้มงวดในการบนัทึกการมา
เรียนของนกัศึกษาด้วยวิธีการที่นกัศึกษาไม่รู้สึกว่าเป็นการบงัคบั เช่น ให้นกัศึกษาลง
ลายมื่อช่ือในการเข้าเรียนเพื่อฝึกความรับผิดชอบตอ่ตนเอง  

4. ควรมีการออกแบบวิธีการเรียนการสอนกลุม่ใหญ่ ในรายวิชาที่มีนกัศึกษา
ลงทะเบียนเรียนจ านวนมาก เช่น รายวิชาการศึกษาทัว่ไป รายวิชาบงัคบัที่นกัศึกษา  
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ทุกคนต้องเรียน ทัง้ด้านคุณลกัษณะของอาจารย์ผู้ สอน เอกสารประกอบการสอน 
กิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ สื่ออุปกรณ์ส าหรับการสอนกลุ่มใหญ่ 
บทบาทของอาจารย์ช่วยสอน การสอนเสริมกลุ่มย่อย และรูปแบบการวดัผลแประเมิน
ผลการศึกษา ฯ โดยเน้นการปฏิบัติจริงควบคู่ไปกับการสอนหลกัการและทฤษฎีทุก
ขัน้ตอน 

5. การให้ค าแนะน าปรึกษาและก ากบัตรวจสอบการท างานวิจยัของนกัศึกษา
เป็นสิ่งส าคัญ อาจารย์ผู้ สอนวิชาการวิจัยทางการศึกษาควรแจ้งชั่วโมงว่างให้     
นกัศึกษาทราบ เพื่อจะได้มาพบเพื่อขอค าแนะน า หารือและช่วยตรวจสอบการท าวิจัย
ในทกุขัน้ตอน  

6. ควรศึกษาวิจยัเปรียบเทียบผลการเรียนของนกัศึกษาที่เรียนในกลุม่ใหญ่
และกลุม่ปกติในรายวิชาเฉพาะด้านหรือวิชาเอก นอกเหนือจากรายวิชาบงัคบั 
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การเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันที่ประสบความส าเร็จ: หลกัการ และมโนทัศน์ 
 Becoming a Successful Badminton Coach: Principles and Concepts 
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บทคดัย่อ 
 บทความนีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อน าเสนอผลการวิเคราะห์ประเด็นความรู้เก่ียวกบั
หลักการ และมโนทัศน์ เ ก่ียวกับการเ ป็นผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันที่ประสบ     
ความส าเร็จ ที่สรุปได้ว่าการพัฒนานักกีฬาแบดมินตันให้มีความสมบูรณ์ทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สงัคม และจิตวิญญาณคือความส าเร็จที่แท้จริงของการเป็น     
ผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน ส าหรับหลกัการส าคัญที่จะน าไปสู่การเป็นผู้ ฝึกสอนกีฬา
แบดมินตันที่ประสบความส าเร็จมี 5 ประการ ได้แก่ 1)หลักการของการฝึกสอน            
2)หลกัการของพฤติกรรม 3)หลกัการของการสอน 4)หลกัการของการฝึกร่างกาย และ  
5)หลกัการของการจดัการ ในสว่นของมโนทศัน์เก่ียวกบัคณุลกัษณะ และวิธีการส าหรับ
การเป็นผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนัท่ีประสบความส าเร็จ สามารถสรุปได้ 7 ประการ ได้แก่ 
(1)มีวิสัยทัศน์ที่บันดาลให้เกิดความกระตือรือร้น (2)มีปรัชญาของการฝึกสอนที่ดี 
(3)วางแผนอย่างรอบคอบแต่สามารถยืดหยุ่นได้ (4)สนใจที่จะเรียนรู้วิธีการใหม่ๆและ
สามารถน ามาปรับใช้ได้อยา่งเหมาะสม (5)มีองค์ความรู้ที่ลกึซึง้ในกีฬาแบดมินตนั (6)มี
ความสมัพนัธ์ที่ดีกบัเพื่อนร่วมงานและนกักีฬา และ(7)ใสใ่จในรายละเอียดของคูแ่ขง่ขนั 
 
 
ค าส าคัญ: ผู้ ฝึกสอนกีฬา แบดมนิตนั ความส าเร็จ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
2อาจารย์ ภาควิชาพลศกึษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 
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Abstract  
The purpose of this academic article was to propose analyzing result 

of principles and Concepts of successful badminton coaches. It is concluded 
that developing badminton players to a state of complete physical, mental, 
affective, social and spiritual is the real success of badminton coaches. The 
principles of successful badminton coach should consist of 1) Principles of 
coaching 2) Principles of behavior 3) Principles of teaching 4) Principles of 
physical training and 5) Principles of management. The concepts of 
successful badminton coaches’ characteristics and methods should consist of 
(1) Having a vision that makes enthusiastic (2) Having a good training 
philosophy (3) Plan thoroughly but be flexible (4) Be curious to learn new 
knowledge and use appropriate (5) Having an intimate knowledge of 
badminton (6) Having a good relationship with staffs and players and (7) Be 
pay attention to details of opposition. 
 
Keyword: Sport coaches, Badminton, Success 
 
บทน า 
 ปี 2013 เป็นปีที่ทีมกีฬาแบดมินตนัของไทยได้รับการจบัตามองเป็นพิเศษจาก
แฟนกีฬาแบดมินตนัทัง้ชาวไทย และชาวต่างประเทศเนื่องจากมีสองเหตกุารณ์ส าคญั
เกิดขึน้ เหตกุารณ์แรกเป็นเหตกุารณ์ที่ “เอ” มณีพงศ์ จงจิตร และ “อาร์ต” บดินทร์ อิสระ 
ก่อการทะเลาะวิวาทกนัในสนามระหวา่งการแขง่ขนัแบดมินตนัรอบชิงชนะเลิศ รายการ
แคนนาดาโอเพ่น ส่วนเหตุการณ์ที่สองเป็นเหตุการณ์ที่ “น้องเมย์” รัชนก อินทนนท์ 
สามารถคว้าแชมป์แบดมินตัน  ในรายการของสหพันธ์แบดมินตันโลก จากชัยชนะ
ดังกล่าวได้ส่งผลให้น้องเมย์ขยับขึน้มาเป็นมือวางอันดับ 2 ของโลก แน่นอนว่าทัง้
ความส าเร็จ และความล้มเหลวที่เกิดขึน้กบันกักีฬาแบดมินตนัของไทยได้สะท้อนให้เห็น
ถึงประสิทธิภาพ (Efficiency) ในการท างานของทีมกีฬาว่าเป็นอย่างไร มีข้อดี และ
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ข้อบกพร่องในเร่ืองใดบ้างที่ ต้องเ ร่งปรับปรุงแก้ไข ไม่ว่าจะเป็นในปัจจัย หรือ
องค์ประกอบใดใดก็ตาม การที่จะพัฒนานักกีฬาแบดมินตันของไทยให้ก้าวไปสู่
ความส าเร็จในระดบัโลก และสามารถผลตินกักีฬาแบดมินตนัท่ีมีคณุภาพอยา่งตอ่เนื่อง
ได้นัน้ต้องเร่ิมที่การพฒันาผู้ ฝึกสอนเป็นเบือ้งต้นดงัที่ผู้ เขียน (ประพฒัน์ ลกัษณพิสทุธ์ิ 
และณฐัวฒุิ สิทธิชยั, 2556) เคยกลา่วไว้ในบทความเร่ืองการพฒันามาตรฐานวิชาชีพ
ของผู้ ฝึกสอนกีฬา: แบดมินตนัว่า “ผู้ ฝึกสอนเป็นผู้ที่มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อความส าเร็จ 
หรือความล้มเหลวของนักกีฬา  กล่าวคือนักกีฬาที่ได้รับการฝึกฝนจากผู้ ฝึกสอน
แบดมินตนัท่ีมีคณุภาพย่อมมีโอกาสที่จะประสบความส าเร็จในการเลน่กีฬา  และได้รับ
ประสบการณ์ที่มีคุณภาพจากการเข้าร่วมฝึกซ้อม ในขณะเดียวกันนักกีฬาที่ได้รับ     
การฝึกฝนจากผู้ ฝึกสอนแบดมินตันที่ไม่มีคุณภาพย่อมไม่มี โอกาสที่จะประสบ
ความส าเร็จในการเล่นกีฬา และได้รับประสบการณ์ที่ไม่มีคุณภาพ” สอดคล้องกับ        
กูนาลนั (Gunalan, 2006 อ้างถึงใน Sheu, 2011) รองประธานสมาพนัธ์แบดมินตนั
นานาชาติ ที่ได้กล่าวถึงความส าคญัของการมีผู้ ฝึกสอนที่มีมาตรฐานไว้ว่า  หาก
ปราศจากผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนัท่ีดี จะมีนกักีฬาแบดมินตนัท่ีดีได้อยา่งไร เพื่อให้เห็น
ถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของผู้ ฝึกสอนกับผลสัมฤทธ์ิของนักกีฬาโดยใคร่       
ขอน าเสนอเป็นตารางดงันี ้(ประพฒัน์ ลกัษณพิสทุธ์ิ และณฐัวฒุิ สทิธิชยั, 2556) 
 

ผู้ฝึกสอนกีฬาที่มีคุณภาพ ผู้ฝึกสอนกีฬาที่ไม่มีคุณภาพ 
 นกักีฬามีโอกาสที่จะได้รับชยัชนะ

จากการแขง่ขนักีฬา 
 นักกีฬาได้รับความสนุกสนาน

เพลดิเพลนิกบัการเลน่กีฬา 
 นกักีฬามีความสามารถในการใช้

ทกัษะ และ กลยทุธ์ 

 นักกีฬาไม่มีโอกาสที่จะประสบ
ความส าเร็จจากการแขง่ขนักีฬา 

 นกักีฬามีอาการบาดเจ็บเรือ้รัง 
 นกักีฬาเกิดความรู้สึกเบื่อหน่าย

กับการเล่นกีฬาจนอาจน าไปสู่
การเลกิเลน่กีฬากลางคนั 
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ผู้ฝึกสอนกีฬาที่มีคุณภาพ ผู้ฝึกสอนกีฬาที่ไม่มีคุณภาพ 
 นัก กีฬามี ความ เ ข้ า ใจ ในกฎ 

กติกา มารยาท และประเพณีของ
การเลน่กีฬา 

 นกักีฬามีความกระตือรือร้นที่จะ
เลน่กีฬาชีวิต 

 นักกีฬามีความปลอดภัยในการ
เลน่กีฬา 

 นัก กีฬา ไ ด้ รั บการพัฒนาทั ง้
ทางด้านร่างกาย จิตใจ และ
สงัคมไปพร้อมๆกนั 

 นัก กี ฬ า ข าดค ว ามมุ่ ง มั่ น ใ น       
การฝึกซ้อม 

 นกักีฬาขาดความกระตือรือร้น 
 นัก กีฬาขาดความ เ ช่ื อมั่น ใน

ตนเอง 
 นกักีฬาขาดความสนกุสนาน และ

ความพงึพอใจในการเลน่กีฬา 
 บัน่ทอนประสิทธิภาพในการรับรู้

ของนกักีฬา 

 
จากสภาพการณ์ของวงการกีฬาแบดมินตนัในประเทศไทย และความส าคญั

ของผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนัดงัที่กลา่วข้างต้น ได้จดุประกายให้ผู้ เขียนต้องการน าเสนอ
หลกัการ และมโนทศัน์ตา่งๆที่ช่วยให้ผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนัเกิดความเข้าใจที่ถกูต้อง 
และสามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการพฒันาสมรรถนะของตนเองให้ดียิ่งขึน้ ซึ่งมี
ประเด็นที่นา่สนใจดงันี ้
 
ความแตกต่างระหว่างการสอน และการฝึกสอน 
 ทัง้ค าวา่ “การสอน” (Teaching)  และ “การฝึกสอน” (Coaching) คงเป็นค าที่
ผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนั นกักีฬา ตลอดจนผู้ปกครองรู้สกึคุ้นเคยเป็นอย่างดี เนื่องจาก
ค าเหลา่นีเ้ก่ียวข้องกบัการพฒันาสมรรถนะ (Performance) ในการเลน่กีฬาแบดมินตนั
ไม่ว่าจะเป็นด้านทกัษะ (Skills) ด้านเทคนิค (Techniques) ด้านแทคติก (Tactics) 
ตลอดจนด้านสมรรถภาพทางกาย (Physical fitness) หากแตท่า่นจะทราบหรือไมว่า่ค า
ทัง้สองนีม้ีความแตกตา่งกนัอยา่งไร 

พจนานุกรมลองแมน  (Longman Dictionaries, 2012a) ได้อธิบาย
ความหมาย ของค าว่า “Teaching” ซึ่งเป็นค านาม (Noun) ไว้ว่าหมายถึง งาน (Work) 
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หรือ วิชาชีพ (Profession) ของครู (Teacher) ในสว่นของค ากิริยา (Verb) คือค าว่า 
“Teach” พจนานุกรมลองแมน (Longman, 2012b) ได้อธิบายความหมายไว้ว่า
หมายถึง การช่วยเหลือ (Help) ผู้ ใดผู้หนึ่งให้เรียนรู้ (Learn) ในบางสิ่งบางอย่างโดย 
การให้ข้อมูล (Information) สอดคล้องกับพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
(2542ก) ที่ได้อธิบายความหมายของค าวา่ “สอน” ไว้ว่าหมายถึง แสดงให้เข้าใจโดยวิธี
บอกหรือ ท าให้เห็นเป็นตวัอยา่ง ในสว่นของค าวา่ การฝึกสอน (Coaching) สารานกุรม 
วิกิพีเดีย (Wikipedia Encyclopedia, 2013) ได้อธิบายความหมายไว้ว่าหมายถึง    
การสอน (Teaching) การฝึกฝน (Training) หรือ กระบวนการพฒันา (Development 
process) ท่ีเกิดขึน้จากการสนบัสนุนของบคุคลเพ่ือให้เกิดผลสมัฤทธ์ิหรือบรรลตุาม
เป้าหมายที่ต้องการ สอดคล้องกบัพจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2542ข) ที่ได้
อธิบายความหมายของค าว่า “ฝึกสอน” ไว้ว่าหมายถึง สอนให้ท าจนเป็น เมื่อพิจารณา
จากการวิเคราะห์ค าแปล และความหมายของศัพท์ข้างต้นท าให้สามารถสรุป        
ความแตกตา่งระหว่างการสอน และการฝึกสอนได้วา่  การสอนเป็นวิธีการ (Method) ที่
ผู้ ฝึกสอนใช้ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และเทคนิคต่างๆไปสู่นักกีฬา ดังที่  โปรแกรม
การศึกษาด้านกีฬาของสหรัฐอเมริกา (American Sport Education Program-ASEP, 
1996) ได้ให้แนวคิดเก่ียวกบัขัน้ตอน และวิธีการสอนทกัษะกีฬาที่มีประสทิธิภาพ โดยใช้
ช่ือย่อว่า “IDEA” ซึ่งประกอบด้วย  การแนะน าทกัษะ (Introduce the skill) การสาธิต
ทกัษะ (Demonstration the skill) การอธิบายทกัษะ (Explain the skill) และการให้
ความสนใจกบัการปฏิบตัิทกัษะของผู้ เลน่ (Attend to players practicing the skill) 
ในขณะท่ีการฝึกสอนเป็นกระบวนการ (Process) ที่ต้องอาศยัแบบแผน (Pattern) และ
ปฏิบตัิอย่างต่อเนื่อง (Continuous practice) เพื่อให้นกักีฬาเกิดความช านาญ และมี
สมรรถนะท่ีสงูขึน้ ยกตวัอยา่งเช่น ผู้ ฝึกสอนต้องการให้นกักีฬามีความแมน่ย าในการวาง
ลกูหยอดหน้าเน็ท ผู้ ฝึกสอนจะต้องเร่ิมต้นจากการสอนวิธีการจบัไม้ และการเคลื่อนไหว
ร่างกายที่ถูกต้อง จากนัน้จึงให้นักกีฬาฝึกปฏิบัติทักษะที่ถูกต้องซ า้ๆ เพื่อให้เกิด       
ความช านาญ ท้ายที่สดุเมื่อผู้ ฝึกสอนเห็นว่านกักีฬามีความช านาญแล้วจึงให้แบบฝึกที่
เน้นความแมน่ย า นอกจากนี ้นีล (Neal, 1978) ได้ให้แนวคิดเก่ียวกบัความแตกตา่งของ 
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การสอนและการฝึกสอนไว้ว่า การสอนเก่ียวข้องกับสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ที่  
ผ่อนคลาย (Relaxation) แต่การฝึกสอนเก่ียวข้องกับสภาพแวดล้อมของการแข่งขนั 
(Competition) ซึง่ก่อให้เกิดความตงึเครียด (Stress)   
 จากที่กลา่วมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การสอนเป็นวิธีการถ่ายทอดความรู้ 
ทกัษะ และเทคนิคจากผู้ ฝึกสอนไปสู่นกักีฬา โดยมีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อให้นกักีฬา
สามารถปฏิบตัิได้ ดงันัน้สภาพแวดล้อมดงักล่าวจึงค่อนข้างที่จะผ่อนคลาย ในขณะที่
การฝึกสอนเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยแบบแผน และปฏิบัติอย่างต่อเนื่องโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักกีฬาเกิดความช านาญ และมีสมรรถนะที่สูงขึน้ส่งผลให้
สภาพแวดล้อมดังกล่าวค่อนข้างที่จะตึงเครียด อย่างไรก็ตามทัง้การสอน และ           
การฝึกสอนต้องอาศยัทกัษะในการสือ่สาร (Communication skill) ที่มีประสทิธิภาพ 
 
ปรัชญาการฝึกสอนของผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน 

ปรัชญาการฝึกสอน (Coaching philosophy) คือข้อความที่แสดงรายละเอียด
เก่ียวกบัคณุค่า   หลกัปฏิบัติ (Principle) และความเช่ือ (Belief) ที่ผู้ ฝึกสอนได้ก าหนด
ขึน้เพื่อเป็นแนวทางในการตดัสินใจ สอดคล้องกบัฮานสนั (Hanson, 2013) ได้กลา่วไว้
วา่ปรัชญาการฝึกสอนคือ หลกัปฏิบตัิส าคญั และความเช่ือที่เป็นตวัก าหนดการกระท า 
และการปฏิบตัิตวัของผู้ ฝึกสอน เช่นเดียวกบั ไลล์ (Lyle, 1999) ได้ให้ความหมายของ
ปรัชญาการฝึกสอนไว้ว่าหมายถึง ข้อความที่ครอบคลุมเก่ียวกับความเช่ือ และ
พฤติกรรมที่บ่งบอกถึงลกัษณะเด่นในการปฏิบตัิของผู้ ฝึกสอน ปรัชญาการฝึกสอนที่
ดีถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคญัที่จะน าไปสู่การเป็นผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนัที่
ประสบความส าเร็จ ดงัที่มาร์เต็นท์ (Martens, 2012) ได้กล่าวไว้ว่า การมีปรัชญา
การฝึกสอนที่ดีย่อมท าให้ผู้ ฝึกสอนสามารถตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆได้อย่าง
เหมาะสม อีกทัง้ยังเป็นองค์ประกอบส าคัญที่จะน าไปสู่การเป็นผู้ ฝึกสอนที่ประสบ
ความส าเร็จ เช่นเดียวกบั เครชม่า (Kretchmar, 1994) ที่ได้กลา่วไว้ว่า ปรัชญาการฝึกสอน
จะช่วยให้ผู้ ฝึกสอนมีจดุมุง่หมายในการท างานที่ชดัเจน (Clarify motive) และมีทิศทาง
ในการฝึกสอน (Direction) แนวคิดพืน้ฐานของปรัชญาการฝึกสอนของผู้ ฝึกสอนกีฬา
แบดมินตนั คือการค านึงถึงนกักีฬาเป็นส าคญั ดงัคติพจน์ของโปรแกรมการศึกษากีฬา
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ของสหรัฐอเมริกา (American Sport Education Program-ASEP,1981 อ้างถึงใน 
Martens, 2012) ที่ให้ไว้ว่า นกักีฬาเป็นอนัดบัแรกชยัชนะเป็นอนัดบัรอง เช่นเดียวกับ
คณะกรรมการโอลิมปิกสากล (International Olympic Committee-IOC, 2013) ที่ได้
กล่าวไว้ว่า “สิ่งส าคญัที่สุดในชีวิตไม่ใช่ความส าเร็จแต่คือการต่อสู้  สิ่งจ าเป็นจึงไม่ใช่
ชัยชนะแต่คือการต่อสู้อย่างเต็มก าลงั” และลอมบาดี ้(Lombardi, 1960 อ้างถึงใน 
Martens, 2012) ที่ได้กล่าวไว้ว่า “ชัยชนะไม่ได้เป็นทุกสิ่ง แต่สิ่งที่ส าคญัคือความ
พยายามที่จะเอาชนะ” เพื่อหาค าตอบว่าปรัชญาการฝึกสอนที่ดีของผู้ ฝึกสอนกีฬา
แบดมินตันควรจะเป็นอย่างไร ใคร่ขอแบ่งการอภิปรายออกเป็น 2 ส่วนตาม
องค์ประกอบส าคญัของปรัชญา ได้แก่ วตัถปุระสงค์หลกัของการฝึกสอน และแนวคิดที่
น าไปสูก่ารบรรลวุตัถปุระสงค์  

ส่วนแรกวตัถปุระสงค์หลกัของการฝึกสอน คือผลสมัฤทธ์ิท่ีผู้ ฝึกสอนต้องการ
ให้เกิดขึน้กบันกักีฬา  ซึง่วตัถปุระสงค์ของปรัชญาการฝึกสอนที่ดีนัน้ควรให้ความส าคญั
กบัการพฒันานกักีฬาแบบองค์รวม (Holistic development) กลา่วคือ ให้ความส าคญั
กบัการพฒันาทัง้ทางด้านร่างกาย (Physical) ด้านจิตใจ (Psychological) ด้านอารมณ์ 
(Affective) ด้านสงัคม (Social) และจิตวิญญาณ (Spiritual) สอดคล้องกบัปีเก้ (Pyke, 
2013) ที่ได้กลา่วไว้ว่า วตัถปุระสงค์ที่ส าคญัของการฝึกสอนกีฬา คือมุ่งพฒันานกักีฬา
ให้เกิดการพฒันาแบบองค์รวม โดยพิจารณาจากองค์ประกอบที่เรียกว่า “4Cs” ซึ่ง
ประกอบด้วย ด้านสมรรถนะ (Competence) ด้านความเช่ือมัน่ในตนเอง (Confidence) 
ด้านความผูกพัน (Connection) และด้านลักษณะนิสัย และความห่วงใยผู้ อื่น 
(Character and caring) เช่นเดียวกบัมิลเลอร์ และเคอร์ (Miller & Kerr, 2002) ที่ได้
กล่าวไว้ว่า การพฒันานกักีฬาแบบองค์รวมเป็นกระบวนการที่ตอบสนองความส าเร็จ
ของนักกีฬาในระยะยาว ดังนัน้ผลสมัฤทธ์ิของนักกีฬาจึงมิใช่แค่ชัยชนะ แต่รวมถึง  
ความสมบรูณ์ของชีวิต (Well -Being)  

ส่วนทีส่องแนวคิดที่น าไปสู่การบรรลวุตัถปุระสงค์ คือความเช่ือ และหลกัการ
ของผู้ ฝึกสอนที่จะน าไปสูก่ารบรรลวุตัถปุระสงค์ การฝึกสอนที่ยึดนกักีฬาเป็นศนูย์กลาง 
(Athlete centered coaching) เป็นรูปแบบหนึ่งที่สามารถน าไปสูก่ารพฒันานกักีฬา
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แบบองค์รวมได้ กล่าวคือ การที่ผู้ ฝึกสอนสนบัสนุนให้นกักีฬารู้จักคิด วิเคราะห์ และ
ตัดสินใจด้วยตนเอง เป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยให้นักกีฬาเกิดความเช่ือมั่นในตนเอง มี   
ความรับผิดชอบ และยงัก่อให้เกิดทกัษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต สอดคล้องกบัคิดแมน 
และรอมบาโด (Kidman & Lombardo, 2010) ได้กลา่วไว้ว่า รูปแบบการฝึกสอนที่ยึด
นกักีฬาเป็นศูนย์กลางช่วยสนับสนุนให้นักกีฬาเกิดความตระหนักรู้ในตนเอง (Self-
aware) และเรียนรู้ที่จะพึ่งพาตนเอง (Self-reliance) ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ
ส าหรับการพฒันานกักีฬาแบบองค์รวม นอกจากนี ้โปแทรก(Potrac, 2004) ได้กลา่วไว้
ว่า รูปแบบการฝึกสอนที่ยึดนกักีฬาเป็นศนูย์กลางสามารถสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้
แก่นกักีฬา นอกจากนีย้งัช่วยให้นกักีฬาเข้าใจ (Understanding) และสามารถจดจ า 
(Retention) ทกัษะ และเทคนิคตา่งๆได้ดียิ่งขึน้ และอเูซอ่ (Usher, 1997) ได้กลา่วไว้ว่า 
รูปแบบการฝึกสอนที่เน้นนกักีฬาเป็นศนูย์กลางเป็นวิธีการที่ช่วยกระตุ้นให้นกักีฬาเกิด
ความรู้สกึที่ท้าทาย และมีอิสรภาพในการเรียนรู้ 

จากที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ปรัชญาการฝึกสอนคือข้อความที่
แสดงรายละเอียดเก่ียวกับคุณค่า หลกัปฏิบตัิ และความเช่ือที่ผู้ ฝึกสอนได้ก าหนดขึน้
เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจ ปรัชญาการฝึกสอนของผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน
ประกอบด้วย 2 สว่นส าคญั ได้แก่ วตัถปุระสงค์หลกัของการฝึกสอน และแนวทางที่จะ
น าไปสู่การบรรลวุตัถปุระสงค์ ในส่วนของวตัถปุระสงค์หลกัของการฝึกสอนผู้ ฝึกสอน
ควรให้ความส าคญักบัการพฒันาพฒันานกักีฬาแบบองค์รวม และในสว่นของแนวทาง
ที่จะน าไปสูก่ารบรรลวุตัถปุระสงค์ ผู้ ฝึกสอนควรใช้รูปแบบการฝึกสอนที่ยึดนกักีฬาเป็น
ศนูย์กลาง 
 
หลักการ และมโนทัศน์ส าหรับการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันที่ประสบ
ความส าเร็จ  

หากกล่าวถึงความส าเร็จของการเป็นผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันสิ่งหนึ่งที่
สามารถสะท้อนได้ดีที่สุดคือความส าเร็จของนักกีฬา อย่างไรก็ตามความส าเร็จของ
นักกีฬาก็ไม่ได้ประเมินเพียงแค่ชัยชนะเท่านัน้  แต่ยังรวมถึงการพัฒนานักกีฬาให้
นกักีฬามีความสมบูรณ์ทัง้ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสงัคม สอดคล้องกับ 
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มาร์เต็นท์ (Martens, 2012) ที่ได้กลา่วไว้วา่ วตัถปุระสงค์หลกัของการฝึกสอนกีฬาแบ่ง
ออกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ เพื่อชยัชนะ (To win) เพื่อความสนกุสนาน (To fun) และ
เพื่อการพฒันา (To develop) ทางด้านร่างกาย จิตใจ และสงัคม ส าหรับหลกัการ
ส าคญัที่จะน าไปสู่การเป็นผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนัที่ประสบความส าเร็จในที่นีใ้คร่ขอ
น าเสนอหลกัการของมาร์เต็นท์ (Martens, 2012) ที่ได้ให้ไว้ 5 ประการ ได้แก่ หลกัการ
ของการฝึกสอน (Principles of coaching) หลกัการของพฤติกรรม (Principles of 
behavior) หลกัการของการสอน (Principles of teaching) หลกัการของการฝึกร่างกาย 
(Principle of training) และหลกัการของการจดัการ (Principles of management) 
โดยมีรายละเอียดของหลกัการบางประการท่ีนา่สนใจดงันี ้

หลักการของพฤ ติกรรม  การพัฒนาคุณลักษณะที่ ดี ใ ห้กับนัก กีฬา 
(Developing good character)  การพฒันานกักีฬาแบดมินตนัให้เป็นผู้ที่มีคณุลกัษณะ
ที่ดี และมีน า้ใจนกักีฬานัน้ผู้ ฝึกสอนจ าเป็นต้องสอนให้นกักีฬารู้ว่าอะไรคือพฤติกรรมที่
ถูกต้อง และต้องสอนจนกระทัง่เกิดเป็นนิสยัของนกักีฬา  ดงัที่คลิฟฟอร์ด และฟีเซล 
(Clifford & Feezell, 2010) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการมีน า้ใจนักกีฬา 
(Sportsmanship) ไว้ว่า ธรรมชาติของกีฬาต้องการความมีน า้ใจนกักีฬา ถ้าปราศจาก
ความมีน า้ใจนักกีฬา กีฬาก็จะไม่เป็นกีฬาอีกต่อไป เกมก็จะไม่เป็นเกมอีกต่อไป 
นอกจากนีค้วามมีน า้ใจนกักีฬายงัเป็นลกัษณะที่ส าคญัของการเป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์ ซึ่ง
ประกอบด้วย ความกล้าหาญ (Courageous) ความมีวินยั (Discipline) ความยตุิธรรม 
(Fair)  ความซื่อสัตย์  (Honest)  ความรับผิดชอบ (Responsible)  ความถ่อมตัว 
(Humble) และความสุขุม (Wise) โดยมาร์เต็นท์ (Martens, 2012) ได้ให้แนวคิด
เก่ียวกบักระบวนการพฒันาคณุลกัษณะที่ดีของนกักีฬาไว้ 3 ขัน้ตอน ดงัภาพประกอบ 1 
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ภาพ 1 กระบวนการพฒันาทกัษะที่ดีของนกักีฬา 
ที่มา : Martens, 2012 

การระบหุลกัการของคุณลกัษณะ เป็นการระบคุุณค่าของจริยธรรม (Moral 
values) และพฤติกรรมที่น ักกีฬาควรจะต้องปฏิบ ัติ ซึ่งคุณค่าของจริยธรรมมี 6 
ประการ ได้แก่ 1) ความเคารพ (Respectful) 2) ความรับผิดชอบ (Responsible) 
3) ความห่วงใยผู้ อื่น (Caring) 4) ความซื่อสตัย์ (Honest) 5) ความยุติธรรม (Fair) 
และ 6) ความเป็นพลเมืองที่ดี (Good citizen) 

การสอนหลักการของคุณลักษณะ เป็นการถ่ายทอดคุณลักษณะที่ดี ไปสู่
นกักีฬา ซึ่งประกอบด้วยกลยุทธ์ที่ส าคัญ 6 ประการ ได้แก่ 1) สร้างสิ่งแวดล้อมทาง
จริยธรรม 2) ก าหนดกฎเกณฑ์เก่ียวกับการปฏิบตัิตวัที่ดีให้กบันกักีฬา 3) อธิบายและ
แลกเปลีย่นความคิดเห็นในประเด็นจริยธรรม 4) ใช้วิธีการสอนที่สร้างโอกาสให้นกักีฬา
ได้ตัดสินใจในในประเด็นจริยธรรมด้วยตนเอง 5) สร้างแรงจูงใจให้กับนกักีฬา และ       
6) ท าตวัเป็นตวัอยา่งที่ดีให้กบันกักีฬา 

การให้โอกาสในการในการฝึกฝน เป็นการให้โอกาสให้นกักีฬาได้เรียนรู้ และ
ฝึกฝนจนเป็นนิสยัประกอบด้วยกลยทุธ์ที่ส าคญั 2 ประการได้แก่ 1) สร้างวฒันธรรมของ
ทีมที่นกักีฬาจะต้องท าเป็นประจ า เช่น ให้นกักีฬาจบัมือกนัหลงัจากแขง่ขนั หรือฝึกซ้อม
เสร็จ ให้นักกีฬารุ่นพี่ค่อยช่วยเหลือรุ่นน้องในระหว่างการฝึกซ้อม เป็นต้น และ            
2) ให้รางวลักบันกักีฬาที่ปฏิบตัิตวัอยูใ่นคณุลกัษณะที่ดี 

หลกัการของการสอน การสอนทกัษะกลวิธี (Teaching technical skills) 
ทกัษะกลวิธีเป็นพืน้ฐานของนกักีฬาแบดมินตนั และเป็นสิง่ที่จ าเป็นส าหรับความส าเร็จ

1. การระบหุลกัการของคณุลกัษณะ 

2. การสอนหลกัการของคณุลกัษณะ 

3. การให้โอกาสในการในการฝึกฝน 
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ของนกักีฬา ดงัที่มาร์เต็นท์ (Martens, 2012) ได้กลา่วไว้ว่า ทกัษะกลวิธีคือพืน้ฐานที่
ส าคัญของทุกชนิดกีฬาเนื่องจากกีฬาแต่ละชนิดต้องการการทักษะการเคลื่อนไหวที่
เฉพาะเจาะจง (Specific motor skills) โดยมาร์เต็นท์ (Martens, 2012) ได้ให้แนวคิด
เก่ียวกบักระบวนการสอนทกัษะเทคนิคไว้ 4 ขัน้ตอน ดงัภาพประกอบ 2 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

ภาพ 2 กระบวนการสอนทกัษาเทคนิค 
ที่มา : Martens, 2012 

การน าเสนอ เทคนิคในการน าเสนอที่ดีนัน้ผู้ ฝึกสอนจะต้องพูดให้ชัดเจน ใช้
ภาษาที่นักกีฬาสามารถเข้าใจง่าย ใช้เวลาในการน าเสนอไม่ควรเกิน 3 นาที อยู่ใน
ต าแหน่งที่นักกีฬาทุกคนสามารถมองเห็นและได้ยิน และบอกช่ือของและอธิบาย        
ถึงความส าคญัของเทคนิค 

การสาธิต และการอธิบาย เทคนิคในการสาธิต และอธิบายที่มีประสิทธิภาพมี 
3 ขัน้ตอนตามล าดบัดงันี ้1) สาธิต และอธิบาย 2) เช่ือมโยงเทคนิคใหมไ่ปยงัเทคนิคที่ได้
เรียนมาก่อนหน้านี ้และ 3) ตรวจสอบความเข้าใจ 

การให้นกักีฬาได้ฝึกปฏิบตัิ นกักีฬาควรจะเร่ิมต้นปฏิบตัิเทคนิคทนัทีหลงัจากที่
การสาธิต และการอธิบายสิน้สดุลง ซึ่งแนวคิดเก่ียวกับการฝึกปฏิบตัิที่น่าสนใจมีดงันี ้  
1) เทคนิคในการฝึกปฏิบัติที่ดีนัน้ผู้ ฝึกสอนจะต้องใช้แบบฝึกที่มีความสัมพันธ์กับ       
การพฒันาเทคนิค 2) ในช่วงแรกของการสอนเทคนิคใหม่ผู้ ฝึกสอนควรเน้นให้นกักีฬา

1.การน าเสนอ 

2. การสาธิต และอธิบาย 

3.การให้นกักีฬาได้ฝึกปฏิบตัิ 

4. การแก้ไขข้อผิดพลาด 
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ปฏิบตัิบ่อยครัง้ แต่ใช้เวลาไม่นาน และ 3) ท าให้การฝึกปฏิบตัิมีความสนุกสนานโดย
อาจประยกุต์เป็นเกม หรือสร้างเง่ือนไขที่ท าให้นกักีฬาเกิดความท้าทาย 

การแก้ไขข้อผิดพลาด การปฏิบัติเพียงอย่างเดียวไม่สามารถท าให้นักกีฬา
เรียนรู้เทคนิคที่ถูกต้องได้ ดงันัน้ผู้ ฝึกสอนจะต้องมีการให้ข้อมลูเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด 
(Feedback) ซึ่งแนวคิดเก่ียวกับการแก้ไขข้อผิดพลาดน่าสนใจมีดงันี ้1) บนัทึกวีดีโอ
เพื่อน าเสนอข้อผิดพลาดของนกักีฬา 2) ให้ค าชมกับนักกีฬาก่อนที่จะแนะน าวิธีการ
แก้ไขข้อผิดพลาด 

ในส่วนของมโนทัศน์ส าหรับการเป็นผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันที่ประสบ
ความส าเร็จใคร่ขอน าเสนอคณุลกัษณะ และวิธีการของผู้ ฝึกสอนกีฬาตา่งชนิดที่ประสบ
ความส าเร็จ จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ เซอร์ อเล็กซ์ เฟอร์กูสนั (Sir Alex Ferguson)           
จอห์น วูดเด้น (John Wooden) และจอห์น บิวแคนนนั (John Buchanan) โดยมี
รายละเอียดที่นา่สนใจดงัตอ่ไปนี ้

เซอร์ อเลก็ซ์ เฟอร์กสูนั อดีตผู้จดัการทีมสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยไูนเต็ด
ผู้ ซึ่งเคยน าสโมสรฯชนะเลิศในหลายรายการสามารถสรุปมโนทัศน์ส าคัญเก่ียวกับ     
การท าหน้าที่ผู้ ฝึกสอนได้ดงัตอ่ไปนี ้(Ferguson, 1999)  

อาศยัการท าซ า้ (Rely on repetition) เฟอร์กสูนัให้ความส าคญักบัการพฒันา
ทักษะขัน้พืน้ฐาน และเทคนิคขัน้สูงของลูกทีมโดยก าหนดช่วงเวลาของการฝึกฝน       
ให้มากพอที่ลกูทีมของเขาทกุคนจะได้ปฏิบตัิซ า้ๆจนเกิดความช านาญ 

เรียนรู้จากความผิดพลาด (Learn from mistakes) เฟอร์กสูนัได้กลา่ววา่แม้วา่
เขาได้เคยท าบางสิง่ที่ผิดพลาด แตเ่ขาก็ไมเ่คยท าให้ความผิดพลาดเหลา่นัน้เกิดขึน้ซ า้  

การตัดสินใจที่รวดเร็ว (Quick decision marking) เฟอร์กูสนัสามารถ
ตอบสนองต่อค าถามของลูกทีมด้วยการให้ค าตอบที่รวดเร็ว (Quick) และชัดเจน 
(Clear) ซึ่งความชัดเจนในที่นีค้ือ เข้าใจง่าย กระชับ และลูกทีมจะต้องทราบทันที่ว่า
ตวัเองจะต้องท าอะไร 
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การเสริมแรงทางบวก (Positive reinforcement) เฟอร์กูสนัได้กล่าวว่าเมื่อ   
ลกูทีมของเขาได้ใช้ความพยายามอยา่งเต็มที่เขามกัจะกลา่วชมลกูทีมอยู่เสมอว่า “คณุ
ท าได้ดีแล้ว” หรือ “วนันีค้ณุท าได้ยอดเยี่ยมมาก” 

สนับสนุนจินตนาการ (Encourage visualization) เฟอร์กูสันได้กล่าวว่า
จินตนาการเป็นเคร่ืองมือที่ทรงพลงั (Powerful tool) ส าหรับฝังเทคนิคที่ถกูต้องลงไปยงั
ความคิดของผู้ เลน่ 

ปรับปรุงด้านวฒันธรรม (Improve the culture) เฟอร์กูสนัได้กลา่วว่าผู้ เล่น  
ทุกคนที่มาอยู่ในทีมจะต้องปรับตัวให้เขากับวัฒนธรรมของทีม ซึ่งเฟอร์กูสันได้
ยกตัวอย่างว่าลูกทีมของเขาที่มาจากวัฒนธรรมที่ชอบดื่มแอลกอฮอล์มากเกิน        
ความจ าเป็น (Excessive drinking) มกัจะอยูก่บัเขาไมไ่ด้นาน 

ปลกูฝังการเลน่อย่างยตุิธรรม (Foster fair play) บ่อบครัง้ที่เฟอร์กูสนัอบรม 
และตกัเตือนลกูทีมของเขาวา่ให้เลน่ตามกฎกติกา 

เตรียมพร้อมส าหรับความส าเร็จที่ตอ่เนื่อง(Prepare for continued success) 
เฟอร์กูสนัได้กล่าวว่าการที่จะท าให้ทีมประสบความส าเร็จอย่างต่อเนื่องได้นัน้ต้องให้
ความส าคญักบัค้นหานกักีฬารุ่นใหมท่ี่มีพรสวรรค์เข้ามาเสริมในทีม 

พยายามท าอย่างไม่ ท้อถอย  (Be persistent)  เฟอร์กูสันไ ด้กล่าวว่า
ความส าเร็จของทีมเป็นสิ่งที่ต้องอาศยัระยะเวลาที่ยาวนานดังนัน้ผู้ ฝึกสอนจะต้องมี
ความอดทนตอ่ปัญหาตา่งๆที่ต้องเผชิญ และต้องเช่ือมนัวา่ตนเองสามารถน าพาทีมไปสู่
ความส าเร็จได้ 

การสร้างความสมัพนัธ์ (Make connection) เฟอร์กูสนัได้กล่าวว่าการรู้จัก 
และการพูดคุยอย่างเป็นกันเองกับผู้ ร่วมงานทัง้หมดในองค์กรเป็นสิ่งส าคญัที่ช่วยให้  
การท างานของเขาสามารถด าเนินไปได้อยา่งราบร่ืน  

จอห์น วดูเด้น อดีตผู้ ฝึกสอนบาสเกตบอลช่ือดงัของประเทศสหรัฐอเมริกาผู้ซึ่ง
ท าให้ทีมบาสเกตบอลชายของมหาวิทยาลยัแคลฟิอร์เนีย ลอสแอนเจลิส (University of 
California, Los Angeles-UCLA) ได้รับรางวลัชนะเลิศมากที่สดุถึง 11 ครัง้ในรายการ
ขององค์กรกีฬามหาวิทยาลยัแห่งชาติ (National Collegiate Athletic Association- 
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NCAA) โดยสามารถสรุปมโนทศัน์ส าคญัเก่ียวกับการท าหน้าที่ผู้ ฝึกสอนได้ดงัต่อไปนี ้
(Wooden & Jamison, 1997) 

ให้ความส าคัญกับรายละเอียด ความหนกั และการท าซ า้ในแต่ละช่วงของ 
การฝึกฝน (Emphasize attention to detail, intensity, and repetition in each practice) 
บิล วอตนั (Bill Walton) อดีตผู้ เล่นของวูดเด้นได้กล่าวไว้ว่ารูปแบบ การฝึกซ้อมของ
วูดเด้นเป็นการฝึกฝนแบบไมม่ีการหยดุพกั (Non-stop action) และความเอาจริงเอาจงั 
ในการแก้ไขข้อบกพร่องของผู้ เลน่ทกุคน ซึง่ด้วยเหตนุีเ้องที่ท าให้ทกุคนในทีมรู้สกึว่าเกม
ในสนามแขง่ขนัเป็นเกมที่ง่าย และช้ากวา่กวา่การฝึกซ้อม  

วางแผนอย่างครบวงจร (Plan thoroughly) เดนนี่ ครัม (Denny Crum) อดีต
ผู้ช่วยผู้ ฝึกสอนของวดูเด้นได้กลา่ววา่วดูเด้นใช้เวลาในการวางแผนการฝึกซ้อมเกือบจะ
เทา่กบัเวลาที่นกักีฬาใช้ในการฝึกซ้อม และเขามกัก าชบันกักีฬาอยูเ่สมอว่าแผนของเขา
สามารถยืดหยุน่ได้ตามสถานการณ์แตย่งัต้องคงไว้ซึง่แกนหลกัของแผน (Core) 

ก าหนดตวัอยา่ง (Set an example) บิล วอตนัได้กลา่ววา่วดูเด้นเป็นผู้ ฝึกสอน
ที่เขารู้สึกศรัทธาอย่างมาก และเขาได้น าเอาคณุลกัษณะของวดูเด้นมาใช้เป็นต้นแบบ
ในการด าเนินชีวิตเช่น การอทุิศตนในการท างาน (Dedicated) ความจงรักภกัดี (Loyal) 
ความปรารถนาดี  (Concerned)  ความห่วง ใยผู้ อื่ น  (Caring)  ความพิ ถีพิถัน 
(Meticulous) และความกระตือรือร้น (Enthusiastic)   

ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น (Listen to others) วดูเด้นได้กลา่ววา่ผู้น า (Leader) 
ควรมุ่งหาแนวทางที่ดีที่สดุจากความคิดเห็นของคนหลายๆคนมากกว่ายึดถือเพียงแค่
ความคิดของตนเอง 

ไมห่วัน่วิตกตอ่สถานการณ์คบัขนั (Remain cool a crisis) วดูเด้นได้กลา่วว่า
ในสถานการณ์ที่กดดนั หรือก าลงัเป็นฝ่ายเสียเปรียบต้องไม่แสดงอากปักิริยาที่ท าให้
ฝ่ายตรงข้ามรู้ว่าเราก าลงัท้อแท้ ในทางกลบักนัเราต้องแสดงให้ฝ่ายตรงข้ามเห็นว่าเรา
ยงัต้องการท่ีจะชนะ 
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ให้ความสนใจในกระบวนการ (Focus on the process) วดูเด้นได้กลา่วว่าสิ่ง
ส าคญัที่สดุของเกมการแขง่ขนัไมใ่ช่ผลแพ้หรือชนะ แตเ่ป็นช่วงระหวา่งเกมการแข่งขนัที่
จะต้องสงัเกตวา่นกักีฬาได้พยายามแสดงความสามารถออกมาอยา่งเต็มที่แล้วหรือยงั 

เตรียมตวัให้พร้อม (Be prepared) วดูเด้นได้กลา่วว่าการเตรียมตวัที่ดีไม่ใช่
เร่ิมต้นขึน้หลังจากที่ได้รับโอกาส หากแต่ต้องใช้ระยะเวลาก่อนที่โ อกาสจะมาถึง          
มิเช่นนัน้เมื่อโอกาสมาถึงมนัอาจจะสายเกินไปท่ีจะเตรียมตวั 

ปรัชญาที่รอบคอบ (Thoughtful philosophy) วดูเด้นได้กลา่วว่าปรัชญาเป็น
องค์ประกอบที่ส าคญัที่สดุความส าเร็จ (The backbone of success) โดยในระหว่างที่
เขาท าหน้าที่ผู้ ฝึกสอนนัน้เขาได้พฒันาปรัชญาของเขาขึน้จากหลกัการที่ส าคัญของ  
การเป็นผู้ ฝึกสอนผนวกเขากับประสบการณ์ที่ เขาได้รับ และท ารายการส าหรับ
ตรวจสอบองค์ประกอบต่างๆของปรัชญา (Checklist of factors) เพื่อตรวจสอบว่า
ปรัชญาของเขายงัอยูใ่นวิถีทางแหง่ความส าเร็จหรือไม ่ 

จอห์น บิวแคนนัน  อดีตผู้ ฝึกสอนคริกเก็ต (Cricket) ช่ือดังของประเทศ
ออสเตรเลียผู้ ซึ่งท าให้ทีมชาติออสเตรเลียได้รับรางวัลชนะเลิศในรายการคริกเก็ตชิง
แชมป์โลก (Cricket world cup) ติดต่อกันถึงสามครัง้ตัง้แต่ปี 1999 ถึง 2007 โดย
สามารถสรุปมโนทศัน์ส าคญัเก่ียวกบัการท าหน้าที่ผู้ ฝึกสอนได้ดงัต่อไปนี  ้(Buchanan, 
2007) 

มีวิสยัทศัน์ (Have a vision) บิวแคนนนั ได้กลา่วไว้วา่วิสยัทศัน์ของทีมจะต้อง
เป็นสิ่งที่กระตุ้ นให้ทุกคนในทีมเกิดแรงบัลดาลใจ ( Inspiring) เกิดความท้าทาย 
(Challenging) และเกิดความรู้สึกตื่นเต้น (Exciting) เนื่องจากเป็นสิ่งที่ไม่เคยท า       
มาก่อน   

รู้จักตัวตนทัง้หมด (Know the whole person) บิวแคนนัน ได้กล่าวว่า
การศกึษาภมูิหลงัของผู้ เลน่ การรู้วา่อะไรคือแรงจงูใจของผู้ เลน่ หรือสิง่ที่ท าให้ผู้ เลน่รู้สกึ
ไม่สบายใจ และการค้นพบว่าอะไรคือสิ่งที่ผู้ เล่นสนใจ สิ่งต่างๆเหล่านีจ้ะช่วยให้             
ผู้ ฝึกสอนมีความใกล้ชิดกับนักกีฬามากยิ่งขึน้ และสามารถดึงศกัยภาพที่มีอยู่ในตัว
นกักีฬาออกมาใช้ได้อยา่งเต็มที่ 
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สร้างสิง่แวดล้อมที่ไมจ่ าเป็นต้องพึ่งพาผู้ ฝึกสอน (Create an environment in 
which the coach becomes increasingly redundant) บิวแคนนนั ได้กลา่วว่าสิ่ง
ส าคญัที่ท าให้ผู้ เล่นสามารถพฒันาตนเองได้อย่างต่อเนื่องคือการที่พวกเขาสามารถ
วิเคราะห์เกมของพวกเขาได้ด้วยตนเอง  สามารถปรับตวัเพื่อแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ
ในขณะแข่งขนัได้ และสามารถรับรู้ และแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองทัง้ในด้านเทคนิค 
และจิตใจได้ 

ตดัสินใจ และก้าวต่อไป (Decide and then move on) บิวแคนนนั ได้กลา่ว
ว่าชีวิตเป็นสิ่งที่เก่ียวข้องกับการเลือก บางครัง้สิ่งที่คุณเลือกอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่
สมบรูณ์ คณุไมต้่องไปเสยีดายกบัมนัแตข่อให้คณุได้เรียนรู้จากมนั 

วางแผนแต่ยืดหยุ่น (Plan but be flexible) บิวแคนนัน ได้กล่าวว่า             
การวางแผนเป็นสิง่ที่ส าคญัส าหรับการท าหน้าที่ผู้ ฝึกสอน แตใ่นความเป็นจริงแล้วไม่ใช่
ทุกครัง้ที่ทุกอย่างจะเป็นไปตามแผนที่เราก าหนดขึน้  ดังนัน้ในบางสถานการณ์เรา
จ าเป็นต้องเปลี่ยนวิธีการ แต่ยงัคงไว้ซึ่งหลกัการตามแผนที่ได้ก าหนดขึน้ เพื่อให้ทีมยงั
สามารถขบัเคลือ่นไปสูเ่ปา้หมายที่ส าคญั 

สงัเกตการณ์ฝ่ายตรงข้าม (Scout the opposition) บิวแคนนนั ได้กลา่วว่า  
การรู้ข้อมลูของฝ่ายตรงข้ามวา่อะไรคือเทคนิค และอะไรคือกลยทุธ์ที่ฝ่ายตรงข้ามใช้อยู่
เป็นประจ าเป็นสิ่งที่ช่วยให้เขาสามารถก าหนดกลยุทธ์เพื่อใช้ต่อกรกบัฝ่ายตรงข้ามได้
อย่างเหมาะสม นอกจากนีย้ังช่วยให้เขาได้ค้นพบเทคนิค และกลยุทธ์ใหม่ๆที่ฝ่าย      
ตรงข้ามน ามาใช้ 

ค้นหาขอบเขตของความรู้ใหม่ (Seek new horizon) บิวแคนนนั ได้กลา่วว่า
เขาจะมองหาสิง่ที่ดีกวา่อยูเ่ป็นประจ า สว่นหนึ่งของนวตักรรมที่บิวแคนนนั น ามาใช้กบั
ผู้ เล่นคือการน าทักษะจากกีฬาเบสบอลมาใช้ในการพัฒนาทกัษะการวิ่งจับลูกบอล 
(Fielding) ให้กบัผู้ เลน่ของเขา 

สนบัสนนุความสามารถในการปรับตวั (Encourage adaptability) บิวแคนนนั 
ได้กล่าวว่าบางครัง้การที่ผู้ เลน่ใช้ความแข็งแรงเพียงอย่างเดียวเพื่อเอาชนะผู้ เล่นฝ่าย
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ตรงข้ามก็สามารถกลายเป็นจุดอ่อนได้ ซึ่งบิวแคนนนั ได้แนะน าว่าวิธีการที่ดีที่สดุคือ
สอนให้ผู้ เลน่สามารถใช้เทคนิค และกลยทุธ์ที่หลากหลายเพื่อเอาชนะผู้ เลน่ฝ่ายตรงข้าม 

การสื่อสาร (Communicate) บิวแคนนัน ได้กล่าวว่าการที่เขาได้พูดคุยกับ
เพื่อนร่วมงาน และลกูทีมอยู่เป็นประจ าเป็นสิ่งที่ช่วยให้เขาเข้าใจความคิด และเข้าใจ
ความรู้สกึของพวกเขาเหลา่นัน้มากขึน้  

จากที่ได้กลา่วมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าการพฒันานกักีฬาไปสูค่วามเป็น
มนษุย์ที่สมบรูณ์ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สงัคม และจิตวิญญาณคือความส าเร็จ
ที่แท้จริงของการเป็นผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน ส าหรับหลักการส าคัญที่จะน าไปสู ่     
การเป็นผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนัท่ีประสบความส าเร็จมี 5 ประการ ได้แก่ หลกัการของ
การฝึกสอน  หลกัการของพฤติกรรม หลกัการของการสอน หลกัการของการฝึกร่างกาย 
และหลกัการของการจดัการ ในสว่นของแนวคิดเก่ียวกบัคณุลกัษณะ และวิธีการส าหรับ
การเป็นผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนัท่ีประสบความส าเร็จ สามารถสรุปได้ 7 ประการ ได้แก่ 
มีวิสัยทัศน์ที่บันดาลให้เกิดความกระตือรือร้น มีปรัชญาของการฝึกสอนที่ดี  มี            
การวางแผนท่ีรอบคอบแตส่ามารถยืดหยุน่ได้ สนใจที่จะเรียนรู้วิธีการใหม่ๆ และสามารถ
น ามาปรับใช้ได้อยา่งเหมาะสม มีองค์ความรู้ที่ลกึซึง้ในกีฬาแบดมินตนั มีความสมัพนัธ์
ที่ดีกบัเพื่อนร่วมงานและนกักีฬา และใสใ่จในรายละเอียดของคูแ่ขง่ขนั 

 
จรรยาบรรณวิชาชีพของผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน 
 หากท่านได้ติดตามข่าวสารในแวดวงกีฬาแบดมินตันทัง้ในประเทศ และ
ต่างประเทศอยู่เป็นประจ าท่านจะสงัเกตได้ว่าในช่วงสองปีที่ผ่านมาสื่อได้น าเสนอ
ข่าวสารเก่ียวกับพฤติกรรมอนัไม่พึงประสงค์ของนักกีฬาแบดมินตนัอยู่บ่อยครัง้  เช่น 
แยง่กนัแพ้เพื่อท่ีจะเข้ารอบไปเจอกบัคูต่อ่สู้ที่อยู่ในมือวางอนัดบัที่ต ่ากว่า ทะเลาะวิวาท
กนัในสนาม โต้เถียงกบัผู้ตดัสนิ เป็นต้น ซึง่แน่นอนว่าผู้ ที่ต้องรับโทษ และตกเป็นจ าเลย
ของสงัคมก็คือนกักีฬา แต่เมื่อพิจารณาถึงสาเหตุที่แท้จริงแล้วต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่ง
ของพฤติกรรมเหลา่นีเ้กิดจากความบกพร่องในจรรยาบรรณวิชาชีพ (Code of ethics) 
ของผู้ ฝึกสอน กลา่วคือผู้ ฝึกสอนขาดการอบรมสัง่สอนนกักีฬาให้ตระหนกัถึงคณุค่าของ
ความมีน า้ใจนกักีฬา (Sportsmanship)  ดงัที่ สมาคมการฝึกสอนกีฬาแห่งประเทศ 
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แคนนาดา (Coaching Association of Canada-CAC, 2012) ได้ก าหนดมาตรฐาน
เก่ียวกับจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้ ฝึกสอนกีฬาไว้ประการหนึ่งว่า ผู้ ฝึกสอนต้องอบรม  
สั่งสอนให้นักกีฬาตระหนักถึงคุณค่าของการมีน า้ใจนักกีฬา (Sportsmanship) 
เช่นเดียวกบัเบรทวิท (Braithwaite, 2006 อ้างถึงใน Garrett, 2008) ที่ได้กลา่วไว้ว่า 
ความรับผิดชอบประการหนึง่ของผู้ ฝึกสอนคือต้องจดุประกายให้นกักีฬาเห็นคณุค่าของ
ความมีน า้ใจนกักีฬา อย่างไรก็ตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนั 
ยงัมีแนวทางปฏิบตัิอีกหลายประการที่ผู้ ฝึกสอนต้องหนักลบัมาคิดทบทวนว่าสิ่งที่ท่าน
ได้ปฏิบตัิอยู่นัน้มีความถกูต้อง และเหมาะสมหรือไม่ โดยในที่นีใ้คร่ขอน าเสนอแนวคิด
เก่ียวกบัจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้ ฝึกสอนกีฬาที่สมาคมการฝึกสอนกีฬาแห่งประเทศ
แคนนาดาได้ให้ไว้ดงัต่อไปนี ้

สมาคมการฝึกสอนกีฬาแห่งประเทศแคนนาดา (CAC, 2012) ได้ก าหนด
หลกัการท่ีส าคญัส าหรับประยกุต์ใช้ในการพฒันาจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้ ฝึกสอนกีฬา
ไว้ 4 ประการ ได้แก่  

ความเอาใจใส่ต่อผู้ เข้าร่วม (Respect for participants) เป็นหลกัการที่
ต้องการให้ผู้ ฝึกสอนกีฬาประพฤติปฏิบตัิตอ่ผู้ เข้าร่วมอยา่งให้เกียรติ อาทิเช่น ปฏิบตัิต่อ
นกักีฬาทกุคนอย่างเท่าเทียมกัน ให้นกักีฬามีโอกาสแสดงความคิดเห็น หรือตดัสินใจ
ร่วมกนั เป็นต้น 

ความรับผิดชอบในการฝึกสอนกีฬา (Responsible coaching) เป็นหลกัการท่ี
ต้องการให้กิจกรรมของผู้ ฝึกสอนกีฬาจะเกิดประโยชน์ต่อผู้ เข้าร่วม อาทิเช่น ตรวจสอบให้
แนใ่จวา่กิจกรรมที่จะน ามาใช้เหมาะสมกบัเพศ ประสบการณ์ และสมรรถภาพทางกายของ
นกักีฬา ช่วยเสริมสร้างการเห็นคณุคา่ในตนเอง (Self – esteem) ให้กบันกักีฬา เป็นต้น 

ความมัน่คงในความสมัพนัธ์ (Integrity in relationships) เป็นหลกัการที่
ต้องการให้ผู้ ฝึกสอนกีฬาเป็นผู้ที่มีความสมัพนัธ์ที่ซื่อสตัย์ และจริงใจกบับคุคลอื่น อาทิ
เช่น ท าตามสัญญา หรือข้อตกลงที่ให้ไว้กับนักกีฬา ไม่พูดจาในลักษณะที่ เป็น          
การสบประมาท หรือใสร้่ายผู้อื่น เป็นต้น 
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ความเคารพในกีฬา (Honoring sport) เป็นหลกัการที่ต้องการให้ผู้ ฝึกสอนกีฬา
ยอมรับ ปฏิบตัิ และสง่เสริมคณุค่าของกีฬา อาทิเช่น อบรมสัง่สอนให้นกักีฬาตระหนกัถึง
คณุคา่ของความมีน า้ใจนกักีฬา ปฏิบตัิตนเป็นแบบอยา่งที่ดีแก่นกักีฬา เป็นต้น  

จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า จรรยาบรรณวิชาชีพเป็นปัจจยัที่
ส าคญัส าหรับการเป็นผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนัที่ประสบความส าเร็จ ดงันัน้ผู้ ฝึกสอน
ควรที่จะตระหนกัถึงหลกัจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้ ฝึกสอนที่ประกอบด้วย ความเอาใจใส่
ต่อผู้ เข้าร่วม ความรับผิดชอบในการฝึกสอนกีฬา ความมั่นคงในความสมัพนัธ์ และ
ความเคารพในกีฬา 
 
สรุป 

จากที่ได้น าเสนอมาทัง้หมดสามารถสรุปได้ว่า ความส าเร็จที่แท้จริงของ      
การเป็นผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันไม่ได้ขึน้อยู่กับว่าผู้ ฝึกสอนสามารถท าให้นักกีฬา     
ของตนชนะมาแล้วก่ีครัง้ แตอ่ยูท่ี่วา่ผู้ ฝึกสอนสามารถใช้กีฬาแบดมินตนัเป็นเคร่ืองมือใน
การพฒันานกักีฬาของตนให้มีความสมบูรณ์ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สงัคม 
และจิตวิญญาณได้มากน้อยเพียงใด รายละเอียดของเนือ้หาเก่ียวกับหลกัการ และ   
มโนทศัน์ที่ผู้ เขียนได้น าเสนอในบทความนีอ้าจเป็นเพียงสว่นหนึ่งของอีกหลายๆปัจจัย 
หรือองค์ประกอบที่มีส่วนส าคัญต่อความส าเร็จในการเป็นผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน 
อย่างไรก็ตามผู้ เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความนีจ้ะช่วยจุดประกายความคิดของ      
ผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนัให้เกิดความต้องการท่ีจะพฒันาตนเองสูก่ารเป็นผู้ ฝึกสอนกีฬา
แบดมินตนัท่ีประสบความส าเร็จ 
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การพัฒนาหลกัสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ             

 การประเมินโครงการของผู้บริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
The Development of Training Curriculum for Enhancing  

Project Evaluation Competency of Basic School Administrators 
 

ดร. วีระยทุธ  ชาตะกาญจน์1  

Dr. Werayut Chatakarn1 
 

บทคดัย่อ 
 การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) พฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะการประเมินโครงการของผู้บริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 2) หาประสิทธิภาพ
ของหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการประเมินโครงการของผู้ บริหาร
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน โดยใช้กระบวนการวิจยัและพฒันา ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอนคือ 
1) การส ารวจสภาพปัจจุบัน และความต้องการจ าเป็นเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ         
การประเมินโครงการของผู้บริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  2) การศกึษาแนวคิด ทฤษฎีที่
เก่ียวข้อง รวมทัง้ผลการส ารวจ ก าหนดเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย 3) การสร้างและ
ประเมินคุณภาพหลกัสตูรฝึกอบรมโดยผู้ เช่ียวชาญ 4) การหาประสิทธิภาพหลกัสตูร
ฝึกอบรม และ 5) การปรับปรุงและจดัท าหลกัสตูรฝึกอบรมฉบบัสมบรูณ์กลุม่ตวัอย่าง
ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน เคร่ืองมือในการวิจัยได้แก่ หลกัสูตรฝึกอบรม  
แบบส ารวจ  แบบประเมินคณุภาพหลกัสตูรฝึกอบรม  แบบทดสอบ  แบบวดัเจตคติต่อ
การประเมินโครงการ แบบตรวจทกัษะการประเมินโครงการ และแบบวดัความพงึพอใจ 
ค าส าคัญ : การวิจยัและพฒันา การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรม สมรรถนะการประเมิน 
โครงการ 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ประจ าหลกัสตูร ปริญญาโท-เอก สาขาการบริหารการศกึษา คณะครุศาสตร์ 
 มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 
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ตอ่หลกัสตูรฝึกอบรม วิเคราะห์ข้อมลูโดยหาคา่ร้อยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการทดสอบท ี
 ผลการวิจัยพบว่า ได้หลักสูตรฝึกอบรม 7 หน่วยและคู่มือวิทยากร ที่มี
ประสทิธิภาพ (E1/E2) เทา่กบั 83.27/81.20 คา่เฉลีย่ของคะแนนการทดสอบความรู้และ
เจตคติต่อ   การประเมินโครงการก่อนและหลังการฝึกอบรม แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  คา่เฉลีย่ของคะแนนทกัษะการประเมินโครงการแตกตา่ง
กบัเกณฑ์ที่ก าหนดอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ
ตอ่หลกัสตูรฝึกอบรมแตกตา่งกบัเกณฑ์ที่ก าหนดอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  

Abstract 
 The purposes of this research were to develop a training curriculum 
for enhancing project evaluation competency of basic school administrators 
and to find the efficiency of a training curriculum for enhancing project 
evaluation competency of basic school administrators. Research and 
development procedures were processed. The research process was divided 
into five steps including 1) the survey of conditions and needs assessment to 
enhance project evaluation competency of basic school administrators 2) the 
study of conceptual framework for the research  3) the development of the 
training curriculum for enhancing project evaluation competency of basic 
school administrators 4) the verification of the efficiency of the training curriculum 
and 5) the improvement and finalizing the complete training curriculum. The 
research samples were basic school administrators. The instruments were the 
constructed training curriculum, survey test, the training curriculum quality 
assessment, achievement test, attitude test, performance test and satisfaction 
test. The data were analyzed by using  percentage, mean, standard deviation 
and t-test. 
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The results showed that the constructed training curriculum consisted of seven 
units and a lecturer manual. The efficiency of the constructed training 
curriculum was 83.27/81.20. There was a statistically significant difference at 
the level of .05 between the posttest and pretest scores and an average 
scores of  project evaluation attitude , a statistically significant difference at the 
level of .05 between an average scores of  project evaluation skill and the set 
criterion, and a statistically significant difference at the level of .05 between an 
average scores of  the training curriculum satisfaction and the set criterion. 
 
Keywords :    Research and Development,  A Training Curriculum Development,  
Project Evaluation Competency 

บทน า 
 การศึกษาถือเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการพฒันาศกัยภาพของคน และเพื่อให้
การจัดการศึกษาของประเทศเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542  ที่ต้องการให้การจดัการศึกษามีคุณภาพ  เกิดความเป็นธรรมและ  
เสมอภาคกบัทกุคน มีการกระจายอ านาจไปสูร่ะดบัปฏิบตัิการในสถานศึกษาและเขตพืน้ที่
การศึกษา โดยให้สถานศึกษาสามารถบริหารจดัการได้ตามวิธีการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน (School Based Management : SBM)  พร้อมกบัเน้นการตรวจสอบและมี        
สว่นร่วมจากทกุองค์กรของสงัคม ดงันัน้สถานศึกษาจึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดนโยบายและ
การวางแผน การบริหารจัดการ และการประเมินผลการด าเนินงานที่ถูกต้องและมี
ประสทิธิภาพ 
  การจดัโครงการในสถานศึกษาเพื่อพฒันาผู้ เรียน จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้
ความส าคัญกับการประเมินโครงการ ซึ่งจะต้องด าเนินการตามหลักการที่ถูกต้อง 
เพื่อให้ได้ข้อมลูสารสนเทศที่ครบถ้วน ครอบคลมุความต้องการใช้ข้อมลูสารสนเทศ เพื่อ
การตัดสินใจเก่ียวกับโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ บริหารสถานศึกษามีบทบาท
ส าคญัต่อการบริหารสถานศึกษาหลายประการ เช่น บทบาทในการเป็นผู้ประเมินผล 
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(Appraiser) คือ เป็นผู้ ประเมินผลการท างานและโครงการต่างๆ ของสถานศึกษา  
จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในหลกัการประเมินท่ีถกูต้อง มีเทคนิคที่เหมาะสม มีทกัษะ
ในการประเมิน ตลอดทัง้มีความตระหนกัในความส าคญัของการประเมินและการน าผล
การประเมินโครงการไปใช้  ซึ ่งความรู้  ท ักษะ และความตระหน ักด ังกล ่าวนี ้
จ ัดเป็นสมรรถนะที่ส าค ัญที่ผู้บริหารสถานศึกษาควรเสริมสร้างให้ เพิ่มมากขึน้ 
(ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2546 : 16) ซึ่งสอดคล้องกบัข้อมูลผลการส ารวจสภาพและ
ความต้องการที่พบวา่ผู้บริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานสว่นใหญ่ มีเจตคติต่อการประเมิน
โครงการในระดบัมากที่สดุ แต่มีความรู้ และทกัษะในเร่ืองการประเมินโครงการในระดบั
น้อยถึงปานกลาง และมีความต้องการพฒันาในเร่ืองนี ้ 
 การประเมินโครงการเป็นกิจกรรมส าคญัในทกุระยะของการด าเนินโครงการ 
เพื่อให้ได้สารสนเทศที่มีประโยชน์ ครบถ้วน ส าหรับผู้บริหารในการตดัสินใจเก่ียวกับ
โครงการ หรือผู้ เ ก่ียวข้องได้น าสารสนเทศไปใช้ เพื่อให้การด าเนินโครงการมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลสงูสดุ ดงัที่ Alkin (1972 : 115) กล่าวว่า การประเมิน
โครงการเป็นกระบวนการเพื่อช่วยตดัสินใจในการเลือก หาข้อเท็จจริง รวบรวมข้อมูล 
และวิเคราะห์เพื่อท ารายงานสัน้ๆ เฉพาะสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ให้ผู้บริหารเลือก 
ประกอบใน การตัดสินใจ นอกจากนีก้ารประเมินโครงการ ยังเป็นการส่งเสริมขวัญ
ก าลงัใจ แก่ผู้ปฏิบตัิงานโครงการ เนื่องจากได้ศึกษาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงงานและมี
วิธีการใหม่ๆ ในการปฏิบตัิงาน ท าให้ผู้ปฏิบตัิพึงพอใจ และมีความกระตือรือร้นใน 
การปฏิบตัิงานมากขึน้   
 จากการศึกษางานวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาบุคลากรโดยใช้หลกัสตูรฝึกอบรม/ชุด
ฝึกอบรม เช่น งานวิจัยของอรุณ จุติผล (2554) ที่ท าการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมครูเพื่อ
พฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนผ่านสื่อ
สงัคมออนไลน์ พบว่าหลกัสูตรฝึกอบรมที่พัฒนาขึน้มีความเหมาะสมกับการน าไปใช้ใน   
การพฒันาครูให้สามารถออกแบบกิจกรรมและจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ งานวิจัยของศรัณยา แสงหิรัญ 
(2553) ได้ท าการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนเพื่อให้มี
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คุณลักษณะสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ พบว่าหลักสูตรฝึกอบรมท าให้ครูเกิด           
การเรียนรู้ มีความรู้ความสามารถ ทกัษะ และเจตคติสงูขึน้ และผู้ เข้ารับการอบรมมีความ 
พึงพอใจในหลกัสตูรฝึกอบรมอยู่ในระดบัมาก อีกทัง้งานวิจัยอ านาจ  ศรีแสง (2552)      
ที่ ไ ด้ท าการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้ บริหารสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ                      
การปฏิบตัิงานของครูผู้ช่วย สงักัดส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ผลการศึกษา
พบว่า ครูผู้ ช่วยที่ผู้ เข้ารับการอบรมมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานได้สูงขึน้ งานวิจัยของสุเทพ         
หุน่สวสัดิ์ (2540) ที่ได้วิจยัเร่ืองการพฒันาชดุฝึกอบรมเก่ียวกบัการป้องกนัและควบคมุโรคเอดส์
ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในวิทยาลยัเทคนิค พบว่าชุดฝึกอบรม         
ที่สร้างขึน้ สามารถพัฒนาทัง้ความรู้  และจิตส านึกเก่ียวกับการป้องกันและควบคุม     
โรคเอดส์ได้ นอกจากนีง้านวิจยัเพื่อสร้างชดุฝึกอบรมด้วยตนเองเร่ืองการวิจยัในชัน้เรียนส าหรับ
ครูประถมศึกษาของพิมล วิเศษสงัข์ (2542) ซึ่งได้ผลการวิจัยว่า  หลงัการฝึกอบรมด้วย   
ชุดฝึกอบรม ครูมีความรู้  ความสามารถสูงขึน้กว่าก่อนการฝึกอบรม และครูมี          
ความคิดเห็นต่อการใช้ชุดฝึกอบรมในระดบัมากทุกด้าน ยกเว้นด้านความเหมาะสมของ   
การจัดล าดับเนือ้หามีความคิดเห็นในระดับปานกลาง และงานวิจัยของจิตรา พีชะพัฒน์ 
(2548) ที่ได้วิจัยเพื่อพฒันาชุดฝึกอบรม : ประมวลสาระส าคญัด้านการบริหารการเงินและ
สินทรัพย์ส าหรับผู้ บริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานของรัฐ ได้ผลการวิจัยคือ ผลเฉลี่ยจาก         
การทดสอบก่อนและหลงัฝึกอบรมแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจและความเหมาะสมของชุดฝึกอบรมในระดับมาก คือมีค่าเฉลี่ย
มากกว่า 3.50 ทกุประเด็นที่ประเมินเป็นต้น  แสดงว่าโดยสว่นใหญ่การพฒันาบคุลากรโดย
ใช้หลกัสตูรฝึกอบรม/ชดุฝึกอบรมท าให้ผู้ รับการพฒันามีความพงึพอใจต่อหลกัสตูรฝึกอบรม/
ชดุฝึกอบรม และสามารถพฒันาสมรรถนะด้านความรู้ให้สงูขึน้ได้   
 หลกัสตูรฝึกอบรม/ชุดฝึกอบรมเป็นเคร่ืองมือช่วยในการถ่ายทอดเนือ้หา
การฝึกอบรมที่เป็นนามธรรมที่สลบัซับซ้อนซึ่งถ่ายทอดด้วยการบรรยายได้ยาก ให้
สามารถที่จะเข้าใจง่ายขึน้ เป็นการปรับเปลี่ยนวิธีการจากที่ผู้ รับการฝึกอบรม ได้เรียนรู้
จากวิทยากรเป็นส่วนใหญ่ มาเป็นการเรียนรู้จากวิทยากรเพียงประมาณหนึ่งในสาม 
และใช้หลกัสตูรฝึกอบรม/ชดุฝึกอบรมแทน ทัง้ยงัสร้างความมัน่ใจให้วิทยากรได้เปลี่ยน
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บทบาทมาเป็นผู้ ชีแ้นะ เสนอแนวทางแก้ปัญหา แทนที่จะเป็นผู้บรรยาย ซึ่งท าให้ระบบ
การฝึกอบรมมีมาตรฐานมากขึน้ นอกจากนีก้ารสร้างหลกัสตูรฝึกอบรม ผู้สร้างต้อง
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ความต้องการ ความถนดัและความสนใจของ
ผู้ เ รียนเป็นส าคัญ ตามที่แต่ละบุคคลมีความแตกต่างกันในด้านความสามารถ 
สติปัญญา ความต้องการ ความสนใจ เป็นต้น ต้องค านึงถึงปฏิสมัพนัธ์ระหว่างบคุคล 
การใช้สือ่ และการจดัสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการเรียนรู้  ซึ่งสิ่งต่างๆ เหลา่นี ้ท าให้การใช้
หลกัสตูรฝึกอบรมช่วยเร้าความสนใจ ช่วยให้ได้รับประสบการณ์ตรง และอธิบายข้อเท็จจริง
ของเนือ้หา ตลอดถึงก่อให้เกิดความเข้าใจที่ลกึซึง้และป้องกนัการเข้าใจความหมาย
ผิดได้ในขณะเดียวกัน และผู้ รับการฝึกอบรมได้ปฏิบัติกิจกรรมที่ส ่งเสริมให้เกิด
การแสดงออก ได้รับฟังผู้ อื่นให้มากขึน้ การรับทราบผลการปฏิบัติของตน ได้รับ
การเสริมแรงให้เกิดการปฏิบตัิที่ดีซ า้ๆ และให้ได้เรียนรู้ตามขัน้ตอนท่ีตนมีความสามารถ
และสนใจซึง่จะสง่ผลให้ผู้ รับการฝึกอบรมบรรลเุปา้หมายของการเรียนรู้มากขึน้  
 จากความส าคญัของการประเมินโครงการ บทบาทของผู้บริหาร สภาพ
ปัจจบุนัและความต้องการจ าเป็นตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน
เก่ียวกับ ความรู้ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติต่อการประเมินโครงการในสถานศึกษา 
ตลอดถึงผลการวิจัยเก่ียวกับการพฒันาบุคลากรด้วยหลกัสตูรฝึกอบรม/ชุดฝึกอบรม 
ความส าคญั และหลกัการในการสร้างหลกัสตูรฝึกอบรมที่ส่งผลให้ผู้ รับการฝึกอบรม
บรรลุเป้าหมายของการเรียนรู้มากขึน้ ดังกล่าวข้างต้น ผู้ วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการประเมินโครงการของผู้ บริหาร
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

วัตถุประสงค์ 

 1.เพื่อพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการประเมินโครงการของ
ผู้บริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 2.เพื่อหาประสิทธิภาพของหลกัสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้าน 
การประเมินโครงการของผู้บริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
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 ขอบเขตการวิจัย 
 ด้านสมรรถนะการประเมินโครงการ ประกอบด้วยสมรรถนะแตล่ะด้าน   ดงันี ้
 1.  ด้านความรู้ ประกอบด้วย 
           1.1 ความรู้พืน้ฐานในการประเมินโครงการ 
           1.2 ขัน้ตอนการประเมินโครงการ 
                   1.3 รูปแบบการประเมินโครงการ 
                   1.4 กรอบแนวคิดและขอบเขตการประเมินโครงการ 
                   1.5 การสร้างและการหาคณุภาพเคร่ืองมือประเมินโครงการ 
           1.6 การเก็บรวบรวมข้อมลู 
           1.7 การวเิคราะห์ข้อมลู 
           1.8 การเขียนเค้าโครงการประเมินโครงการ       
           1.9 การเขียนรายงานการประเมินโครงการ 
 2.  ด้านทกัษะ ประกอบด้วย 
            2.1 การก าหนดขัน้ตอนการประเมินโครงการ 
            2.2 การเลอืกรูปแบบการประเมินโครงการ 
            2.3 การก าหนดกรอบแนวคดิและขอบเขตการประเมินโครงการ 
            2.4 การเขียนเค้าโครงการประเมินโครงการ 
 3.  ด้านเจตคติตอ่การประเมินโครงการ ประกอบด้วย 
            3.1 การเห็นประโยชน์และความส าคญัจ าเป็นในการประเมินโครงการ 
            3.2 การด าเนินการประเมินโครงการอยา่งเป็นระบบ 
            3.3 การน าผลการประเมินโครงการไปใช้พฒันาการศกึษา 
 ด้านเนือ้หาของหลักสูตรฝึกอบรม ประกอบด้วยเนือ้หาตอ่ไปนี ้
 1. ความรู้พืน้ฐานในการประเมินโครงการ 
 2. ขัน้ตอนการประเมินโครงการ 
 3. รูปแบบการประเมินโครงการ 
 4. กรอบแนวคิดและขอบเขตการประเมินโครงการ 
 5. เคร่ืองมือและการเก็บรวบรวมข้อมลูการประเมินโครงการ 
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 6. การวิเคราะห์ข้อมลูการประเมินโครงการ 
 7. การเขียนเค้าโครงการประเมินโครงการและรายงานการประเมินโครงการ 
 
           ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่างการวิจัยในขัน้ตอนที่ 1 และ 
ขัน้ตอนท่ี 4 ดงันี ้
 1. การส ารวจสภาพปัจจบุนัและความต้องการจ าเป็นเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
การประเมินโครงการของผู้บริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน ได้ใช้ผู้บริหารสถานศึกษา
ขัน้พืน้ฐานในส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
จ านวน 285 คน ซึง่ได้มาโดยการสุม่หลายขัน้ตอน (Multi-stage random sampling) 
 2. กลุม่ตวัอย่างในการทดลองใช้หลกัสตูรฝึกอบรม ได้มาโดยการเลือกแบบ
เจาะจงและสมัครใจ จากผู้ บริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานในส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษานครศรีธรรมราช เขต 2 จ านวน 45 คน เพื่อเป็นกลุม่ตวัอย่างใน
การทดลองใช้หลกัสตูรฝึกอบรมครัง้ที่ 1 2 และครัง้ที่ 3 จ านวน 5 10 และ 30 คน 
ตามล าดบั 
 
วิธีการวจิัย 
 การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยัและพฒันา มี  5 ขัน้ตอน ดงันี ้  
 ขัน้ตอนที่ 1  การส ารวจสภาพปัจจบุนัและความต้องการจ าเป็นเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะการประเมินโครงการของผู้บริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน ในขัน้ตอนนีผู้้วิจัย
ได้สง่แบบส ารวจทางไปรษณีย์ไปยงักลุม่ตวัอย่างที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน
ในส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษานครศรีธรรมราช เขต 2 จ านวน 285 คน 
 ขัน้ตอนที่ 2  การศึกษาเพื่อก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั ผู้วิจยัได้ศึกษา 
ความรู้ แนวคิดที่เก่ียวข้อง ได้แก่ แนวคิดเก่ียวกบัสมรรถนะการประเมินโครงการของ
ผู้บริหาร การฝึกอบรม การสร้างและการหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรฝึกอบรม แนวคิด 
ทฤษฎีเก่ียวกบัการเรียนรู้ และผลการส ารวจจากขัน้ตอนที่ 1 เพื่อสงัเคราะห์เป็นกรอบ
แนวคิดในการวิจยั   
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 ขัน้ตอนที่  3 การสร้างหลักสูตรฝึกอบรม  และประเมินคุณภาพโดย
ผู้ เช่ียวชาญด้านการสร้างหลักสูตรฝึกอบรม  ผู้ วิจัยได้ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจยัที่เก่ียวข้องกบัการฝึกอบรม การสร้างหลกัสตูรฝึกอบรม สมรรถนะของผู้บริหาร
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน การประเมินโครงการ ทฤษฎีการเรียนรู้ และการเรียนรู้ของ
ผู้ ใหญ่  น ามาสงัเคราะห์และสร้างหลกัสตูรฝึกอบรม(ฉบบัร่าง) และประเมินคณุภาพ
หลกัสตูรฝึกอบรมโดยกลุม่ตวัอยา่งผู้ เช่ียวชาญด้านการสร้างหลกัสตูรฝึกอบรม 5 คน  
 ขัน้ตอนที่ 4 การหาประสทิธิภาพหลกัสตูรฝึกอบรม โดยการทดลองใช้ 3 ครัง้ 
ดงันี ้ ครัง้ที่ 1 การทดลองใช้แบบเดี่ยว ผู้ วิจัยได้ด าเนินการฝึกอบรมกับกลุ่มตวัอย่าง
ผู้บริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 5 คนโดยใช้หลกัสตูรฝึกอบรม ตามก าหนดการฝึกอบรมที่
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะและผลการประเมินของผู้ เช่ียวชาญ ครัง้ที่ 2 การทดลองใช้
แบบกลุม่ ผู้วิจัยได้ด าเนินการฝึกอบรมกบักลุม่ตวัอย่างผู้บริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 10 
คน โดยใช้หลกัสตูรฝึกอบรม ตามก าหนดการฝึกอบรมที่ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
จากการทดลองใช้ครัง้ที่ 1 ครัง้ที่ 3 การทดลองใช้ในภาคสนามกบักลุม่ตวัอย่างผู้บริหาร
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 30 คน หลงัจากได้ปรับปรุงหลกัสตูรฝึกอบรมก าหนดการฝึกอบรม
ตามข้อเสนอแนะและผลการทดลองใช้ครัง้ที่ 2 โดยปรับเวลาในบางกิจกรรมของ
การฝึกอบรม ปรับแก้ค า ข้อความ และภาษาให้สือ่ความหมายชดัเจนขึน้  
 ขัน้ตอนที่ 5 การปรับปรุงและจดัท าหลกัสตูรฝึกอบรมฉบบัสมบรูณ์ ในขัน้ตอนนี ้
ผู้ วิจัยได้น าข้อเสนอแนะ และข้อสงัเกตจากสภาพจริงของการทดลองใช้ครัง้ที่ 3 มา
ปรับปรุงหลกัสตูรฝึกอบรมและจดัท าเป็นฉบบัสมบรูณ์ 
 เคร่ืองมือวิจัย 
 ผู้ วิจัยได้สร้างเคร่ืองมือเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยในครัง้นี ้
จ านวน 8 ฉบบั ได้แก่ 
 1. แบบส ารวจสภาพปัจจุบันและความต้องการจ าเป็นเพื่อการเสริมสร้าง
สมรรถนะการประเมินโครงการของผู้ บริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน เป็นแบบมาตร
ประมาณคา่ 5 ระดบั จ านวน 29 ข้อ 
 2. แบบประเมินคุณภาพหลักสูตรฝึกอบรมในภาพรวม เป็นแบบมาตร
ประมาณคา่ 5 ระดบั จ านวน 21 ข้อ 
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 3.  แบบประเมินคณุภาพหลกัสตูรฝึกอบรมรายหนว่ย  เป็นแบบมาตรประมาณคา่  
5 ระดบั  จ านวน  20 ข้อ 
 4.  แบบทดสอบความรู้เร่ืองการประเมินโครงการ เป็นแบบปรนยัชนิดเลอืกตอบ  
5 ตวัเลอืก จ านวน 50 ข้อ 
 5.  แบบวดัความพงึพอใจตอ่หลกัสตูรฝึกอบรมโดยภาพรวม  เป็นแบบมาตรประมาณ
คา่ 5 ระดบั จ านวน  12  ข้อ 
 6.  แบบวดัความพงึพอใจตอ่หลกัสตูรฝึกอบรมรายหนว่ย  เป็นแบบมาตรประมาณ
คา่ 5 ระดบั จ านวน 12 ข้อ 
 7.  แบบวดัเจตคติต่อการประเมินโครงการ  เป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 
ระดบั จ านวน  20 ข้อ 
 8.  แบบตรวจทกัษะการประเมินโครงการ เป็นแบบตรวจสอบรายการ จ านวน 
27  ข้อ 
 การหาคณุภาพของเคร่ืองมือทัง้ 8 ฉบบั ผู้วิจยัได้ด าเนินการดงันี ้
 1. หาค่าความตรง โดยผู้ เช่ียวชาญจ านวน 5 คน ตรวจสอบความสอดคล้อง
ระหวา่งข้อค าถามกบัวตัถปุระสงค์หรือคณุลกัษณะที่ต้องการวดั น ามาหาคา่ IOC ได้คา่
ความตรงรายข้อตัง้แต ่.80 - 1.00 ทกุฉบบั 
 2. ทดลองใช้แบบส ารวจสภาพปัจจุบนั แบบทดสอบ และแบบวดัเจตคติต่อ
การประเมินโครงการกับผู้บริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานในสงักัดส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษานครศรีธรรมราช เขต 2 จ านวน 30 คน ซึ่งไม่ใช่กลุม่ตวัอย่างใน
การทดลองใช้หลกัสตูรฝึกอบรม และน ามาหาคณุภาพ ดงันี ้
    2.1 หาค่าความเที่ยงของแบบส ารวจสภาพปัจจุบนั และแบบวดัเจตคติต่อ
การประเมินโครงการโดยหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- Coefficient)  ของครอนบคั ได้
คา่ความเที่ยง  เทา่กบั  .95 และ .88 ตามล าดบั 
    2.2 หาคา่ความเที่ยงของแบบทดสอบความรู้เร่ืองการประเมินโครงการ โดย
หาค่าความเที่ยงจากสูตร KR-20 ของ Kuder–Richardson  ได้ค่าความเที่ยง       
เทา่กบั  .88 
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    2.3 หาค่าระดบัความยาก (Level of difficulty)  และอ านาจจ าแนก  
(Power of  discrimination)  ของแบบทดสอบ ได้ค่าความยากตัง้แต่ .20 – .80 และ
อ านาจจ าแนกตัง้แต ่.20 – .60   
    2.4 หาคา่อ านาจจ าแนกของแบบวดัเจตคติโดยหาค่าสหสมัพนัธ์รายข้อกบั
คะแนนรวม ได้คา่อ านาจจ าแนกตัง้แต ่.33 – .71 
    2.5 หาค่าความเที่ยงของแบบตรวจทกัษะการประเมินโครงการโดยหาค่า
ดชันีความสอดคล้องระหว่างคะแนนของผู้สงัเกต (Interrater หรือ Interobserver) ได้
คา่ความเที่ยงเทา่กบั  .71 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจยัเก็บรวบรวมข้อมลูการวิจยัในขัน้ตอนท่ี 1 , 3 และ ขัน้ตอนท่ี 4  ดงันี ้
 ขัน้ตอนที่  1 ผู้ วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบส ารวจสภาพปัจจุบนัและ
ความต้องการจ าเป็นเพื่อการเสริมสร้างสมรรถนะการประเมินโครงการที่ได้รับคืนและ
เป็นฉบบัที่สมบูรณ์จากผู้บริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน จ านวน 250 คน เพื่อน ามา
วิเคราะห์ และสรุปผล  
 ขัน้ตอนที่  3 ผู้ วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินคุณภาพหลักสูตร
ฝึกอบรม หลงัจากการสร้างหลกัสตูรฝึกอบรม(ฉบบัร่าง) โดยผู้ เช่ียวชาญ 5 คน เป็น      
ผู้ประเมินโดยใช้แบบประเมินคุณภาพหลกัสูตรฝึกอบรมในภาพรวมและรายหน่วย   
เพื่อวิเคราะห์น าผลที่ได้และข้อเสนอแนะมาปรับปรุงหลกัสตูรฝึกอบรม 
 ขัน้ตอนที่ 4  ผู้วิจยัได้เก็บรวบรวมข้อมลูจากการทดลองใช้หลกัสตูรฝึกอบรม 
3 ครัง้ ดงันี ้
              ครัง้ที่ 1 เก็บรวบรวมข้อมูลจากการทดลองใช้แบบเดี่ยว  โดยเก็บรวบรวม
ข้อมลูกบักลุม่ตวัอยา่งผู้บริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 5 คน  ทัง้ก่อน ระหว่าง และหลงั
การฝึกอบรมด้วยแบบทดสอบความรู้ก่อนและหลงัการฝึกอบรม  แบบประเมินท้าย
กิจกรรมแตล่ะหนว่ย   และแบบวดัความพึงพอใจต่อหลกัสตูรฝึกอบรม  เพื่อน าข้อมลูที่
ได้มาหาประสิทธิภาพของกระบวนการ(E1) และประสิทธิภาพของผลลพัธ์ (E2)  และ 
เก็บข้อมลูเก่ียวกบัคณุภาพของสว่นประกอบตา่งๆ ของหลกัสตูรฝึกอบรม  
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              ครัง้ที่ 2 เก็บรวบรวมข้อมูลจากการทดลองใช้แบบกลุ่ม  โดยเก็บรวบรวม
ข้อมูลกับกลุม่ตวัอย่างผู้บริหาร สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 10  คน  โดยมีวตัถุประสงค์ วิธีการ
และเคร่ืองมือ เช่นเดียวกบัการทดลองใช้ครัง้ที่ 1   
              ครัง้ที่ 3 เก็บรวบรวมข้อมลูจากการทดลองใช้ในภาคสนาม โดยเก็บรวบรวม
ข้อมลูกบักลุม่ตวัอยา่งผู้บริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  30 คน   ก่อนด าเนินการฝึกอบรมโดย
วดัเจตคติต่อการประเมินโครงการและทดสอบความรู้เร่ือง    การประเมินโครงการ 
ระหวา่งการฝึกอบรม เก็บรวบรวมข้อมลูด้วยแบบประเมินท้ายกิจกรรมแตล่ะหนว่ย และ
หลังการฝึกอบรมเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบตรวจทักษะการประเมินโครงการ 
แบบทดสอบความรู้ แบบวดัเจตคติตอ่การประเมินโครงการ  และแบบวดัความพงึพอใจ
ตอ่หลกัสตูรฝึกอบรม เพือ่วิเคราะห์และสรุปผลการพฒันาและประสทิธิภาพหลกัสตูรฝึกอบรม 

 การวิเคราะห์ข้อมูล   
 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ทดสอบทีแบบกลุ่มเดียว (One sample t-test) เพื่อเปรียบเทียบร้อยละของค่าเฉลี่ยของ

คะแนนทักษะการประเมินโครงการกับเกณฑ์ที่ก าหนด ( x =75) และเปรียบเทียบ

คา่เฉลีย่ของความพึงพอใจกบัเกณฑ์ที่ก าหนด ( x =3.50)  และทดสอบทีแบบไม่อิสระ
ต่อกนั (t-test แบบ Dependent) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้เร่ือง 
การประเมินโครงการก่อนกบัหลงัการฝึกอบรม และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของเจตคติต่อ
การประเมินโครงการก่อนกบัหลงัการฝึกอบรม ส าหรับการวิเคราะห์คณุภาพหลกัสตูร
ฝึกอบรม และความพงึพอใจตอ่หลกัสตูรฝึกอบรมของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้วิจยัได้น า
ค่าเฉลี่ยที่ได้มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ดังนี  ้ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มากที่สุด 
3.51-4.50 หมายถึง มาก 2.51-3.50 หมายถึง ปานกลาง 1.51-2.50 หมายถึง น้อย 
1.00-1.50 หมายถึง น้อยที่สดุ (บญุชม ศรีสะอาด, 2535: 100) 
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ผลการศึกษา 
 1. ได้หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการประเมินโครงการของ
ผู้บริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานมีสว่นประกอบ  2 สว่น ดงันี ้
      1.1 หลกัสตูรฝึกอบรม 7 หน่วย ได้แก่ หน่วยที่ 1 ความรู้และแนวคิด
พืน้ฐานในการประเมินโครงการ หน่วยที่ 2  ขัน้ตอนการประเมินโครงการ  หน่วยที่ 3  
รูปแบบการประเมินโครงการ หน่วยที่ 4  กรอบแนวคิดและขอบเขตการประเมิน
โครงการ   หนว่ยที่ 5  เคร่ืองมือและการเก็บรวบรวมข้อมลูการประเมินโครงการ หนว่ยที่ 
6  การวิเคราะห์ข้อมลูการประเมินโครงการ และหน่วยที่ 7  การเขียนเค้าโครงและ
รายงานการประเมินโครงการ แต่ละหน่วยประกอบด้วย วัตถุประสงค์ทั่วไป 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  แนวคิดประจ าหน่วย หัวข้อเนือ้หา ระยะเวลา ขัน้ตอน
กิจกรรม  สือ่/อปุกรณ์ การประเมินผล ใบงาน ใบความรู้ และเอกสารอ้างอิง  
                        1.2 คู่มือวิทยากร ประกอบด้วย ค าแนะน าการใช้หลกัสูตรฝึกอบรม  
ก าหนดการฝึกอบรม ค าแนะน าการด าเนินการจัดกิจกรรมแต่ละหน่วย แบบทดสอบ
ความรู้ก่อนและหลงัการฝึกอบรม  แบบวดัเจตคติก่อนและหลงัการฝึกอบรม  แบบวดั
ทักษะการประเมินโครงการ  แบบตรวจทักษะการประเมินโครงการ  แบบวัดความ     
พึงพอใจต่อหลกัสตูรฝึกอบรม แบบประเมินท้ายกิจกรรมแต่ละหน่วย เฉลยค าตอบใน  
ใบงาน แบบประเมิน และสือ่ประกอบการจดักิจกรรม   
  2. หลกัสูตรฝึกอบรมที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้มีประสิทธิภาพ คือ E1/E2 เท่ากับ  
83.27/81.20  โดยค่าเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบความรู้และเจตคติต่อการประเมิน
โครงการก่อนและหลงัการฝึกอบรมแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  
ค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะการประเมินโครงการแตกต่างกับเกณฑ์ที่ก าหนดอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  และค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจต่อหลกัสตูรฝึกอบรม
แตกตา่งกบัเกณฑ์ที่ก าหนดอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05   
สรุปและอภปิรายผล 
 หลักสูตรฝึกอบรมที่ผู้ วิ จัยสร้างขึ น้ มีประสิทธิภาพคือ  E1/E2 เท่ากับ 
83.27/81.20 นัน่คือมีประสทิธิภาพของกระบวนการ (E1) เทา่กบั 83.27 ซึง่ยอมรับได้ใน
ระดบัสงูกวา่เกณฑ์ประสทิธิภาพ (ร้อยละ 80) ที่ก าหนด และมีประสทิธิภาพของผลลพัธ์ 
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(E2) เท่ากับ 81.20 ซึ่งยอมรับได้ในระดับเท่ากับเกณฑ์ประสิทธิภาพ(ร้อยละ 80)           
ที่ก าหนด (วาโร  เพ็งสวสัดิ์, 2546: 102) และหลกัสตูรฝึกอบรมท าให้ความรู้และเจตคติ
ของผู้บริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานที่รับการฝึกอบรมสูงขึน้ มีทกัษะในการประเมิน
โครงการ และมีความพงึพอใจตอ่หลกัสตูรฝึกอบรม ทัง้นีเ้นื่องจากผู้วิจยัได้สร้างและพฒันา
หลักสูตรฝึกอบรม อย่างมีระบบ มีขัน้ตอนโดยอิงแนวคิด ทฤษฎี ที่ผู้ วิจัยได้ศึกษา และ
สังเคราะห์ ได้แก่ แนวคิดเก่ียวกับสมรรถนะการประเมินโครงการของผู้ บริหาร           
การฝึกอบรม การสร้างและหาประสทิธิภาพหลกัสตูรฝึกอบรม แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ 
และการเรียนรู้ของผู้ ใหญ่ ตลอดทัง้ผลการส ารวจสภาพและความต้องการจ าเป็นของ
ผู้บริหาร โดยผู้วิจยัได้ก าหนดวตัถปุระสงค์และเนือ้หาให้ครอบคลมุทัง้ความรู้ ทกัษะ และเจตคติ 
มีความเฉพาะเจาะจงสนองความต้องการจ าเป็นของผู้ รับการฝึกอบรม  จัดเรียงเนือ้หาไป
ตามล าดับต่อเนื่องกัน  ก าหนดกิจกรรมการฝึกโดยเน้นผู้ รับการฝึกอบรมเป็นศูนย์กลาง  เน้น     
การเรียนรู้แบบกลุม่ ใช้สื่อประกอบการจดักิจกรรม เช่น ใบความรู้ ใบงาน  แบบประเมินต่าง  ๆโดย
วิทยากรเป็นผู้อ านวยความสะดวก กระตุ้นให้ร่วมคิดให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันตามประเด็นที่
ก าหนด   มากกวา่ให้การบรรยาย  แตว่ิทยากรจะให้การเสริมแรงโดยน าอภิปรายสรุปค าตอบให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนและเป็นไปอย่างต่อเนื่องทีละขัน้ในภายหลงั ซึ่งสอดคล้องกับกฎ      
การเรียนรู้ของธอร์นไดค์  ที่กลา่วไว้สรุปได้ว่า การเรียนรู้จะเกิดขึน้ได้ดีเมื่อผู้ เรียนพร้อมทัง้
กายและใจ เมื่อได้ฝึกปฏิบตัิได้กระท าบ่อยๆ เมื่อทราบผล ทราบค าตอบที่ถกูต้องน่าพึง
พอใจย่อมอยากเรียนรู้ต่อไป (Hergenhahn, 1993  : 113 )  และทฤษฎีการเรียนรู้ของ
ผู้ ใหญ่ที่ว่า ผู้ ใหญ่ต้องเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในกิจกรรม ได้ลงมือปฏิบตัิ ดีกว่านัง่ฟัง
บรรยายนานๆ และบรรยากาศการอบรมต้องเป็นกนัเอง มีอิสระ ไม่เป็นทางการ ผู้ ใหญ่
ต้องการค าแนะน า ชมเชย ให้ก าลงัใจ ต้องจดักิจกรรมที่ยัว่ยใุห้อยากเรียนรู้เพิ่ม  ผู้ ใหญ่
จะสามารถเพิ่มพูนความรู้ความคิดใหม่ๆได้ดี เมื่อมีโอกาสศึกษาแบบชีน้ าตนเองได้     
ได้โต้แย้ง ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และได้แสดงสมรรถภาพในการเรียนรู้ (วิจิตร อาวะกุล, 
2540 : 64 ; วิบลูย์  บญุธโรกลุ, 2545: 57 ; สวุฒัน์  วฒันวงศ์, 2547: 74) 
 นอกจากนีห้ลกัสูตรฝึกอบรมได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้ เช่ียวชาญด้าน      
การสร้างหลกัสูตรฝึกอบรมและได้ผ่านการฝึกอบรมเพื่อทดลองใช้ 2 ครัง้ โดยกลุ่มตัวอย่าง
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ผู้บริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  ท าให้ผู้วิจยัได้ข้อมลูทัง้จากการวิเคราะห์ทางสถิติ  ข้อเสนอแนะ
ของผู้ เช่ียวชาญ  ของผู้บริหาร สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน และข้อสงัเกตจากสภาพจริงของ                
การฝึกอบรมทัง้ 2 ครัง้ น ามาปรับปรุงหลกัสตูรฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ก่อนน าไปทดลองใช้     
ครัง้ที่ 3  เพื่อสรุปประสิทธิภาพของหลกัสตูรฝึกอบรมดงัที่ได้น าเสนอไว้ และผู้วิจยัได้น า
ข้อมลู พร้อมทัง้ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานจากการทดลองใช้ครัง้ที่ 3 
มาปรับปรุงเพิ่มเติมและจัดท าเป็นหลกัสูตรฝึกอบรมฉบับสมบูรณ์ ท่ีมีความเหมาะสม 
ครบถ้วน ตรงตามความต้องการของผู้ รับการฝึกอบรมทัง้ในด้านวตัถุประสงค์ เนือ้หาและ
การจดัล าดบัเนือ้หา กิจกรรม สื่อ วิธีประเมินผล และประโยชน์ของหลกัสตูรฝึกอบรม 
ซึ่งสอดคล้องกบัความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานต่อหลกัสตูรฝึกอบรมที่ได้
เพิ่มเติมไว้ว่า หลกัสตูรฝึกอบรมมีรายละเอียดครบถ้วน ใช้เรียนรู้ได้และมีประโยชน์มาก  
ส่วนรายละเอียดในคู่มือวิทยากรผู้ วิจัยได้จัดท าไว้ชัดเจน เป็นแนวทางให้วิทยากรได้
ด าเนินการฝึกอบรมเป็นล าดบัขัน้ตอน ท าให้เกิดความมัน่ใจในการถ่ายทอดความรู้ สง่ผลให้
ผู้ รับการฝึกอบรมเกิดความสนใจในการฝึกอบรม เสริมสร้างให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และมี
ทกัษะในการประเมินโครงการเพิ่มขึน้ได้เช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของชัยยงค์ 
พรหมวงศ์ (2523 : 119) และสภุาณี  เส็งศรี (2546 : 26) ที่ว่าหลกัสตูรฝึกอบรมช่วย
ในการถ่ายทอดเนือ้หาที่ซบัซ้อนได้ดี ช่วยให้วิทยากรด าเนินการอบรมได้อย่างมัน่ใจเป็นไป
ตามเปา้หมาย 
 ผลการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรม และประสิทธิภาพของหลกัสตูรฝึกอบรม 
ที่ได้ สอดคล้องกบังานวิจยัของ  อรุณ จตุิผล (2554) ที่ท าการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมครู
เพื่อพฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน
ผา่นสือ่สงัคมออนไลน์ งานวิจยัของศรัณยา แสงหิรัญ (2553) ได้ท าการพฒันาหลกัสตูร
ฝึกอบรมครูโรงเรียนอาชีวศกึษาเอกชนเพื่อให้มีคณุลกัษณะสูก่ารเป็นองค์การแหง่การเรียนรู้  
อีกทัง้งานวิจยัของอ านาจ ศรีแสง (2552) ที่ได้ท าการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมผู้บริหาร
สถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูผู้ ช่วย สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน และยงัสอดคล้องกบัผลการวิจยัของจิตรา พีชะพฒัน์ 
(2548) ที่ได้วิจัยเพื่อพัฒนาชุดฝึกอบรมประมวลสาระด้านการบริหารการเงินและ
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สินทรัพย์ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานของรัฐ งานวิจยัเพื่อสร้างชุดฝึกอบรม
ด้วยตนเองเร่ืองการวิจยัในชัน้เรียนส าหรับครูประถมศึกษาของพิมล วิเศษสงัข์ (2542) 
อีกทัง้ยงัสอดคล้องกบังานวิจยัของ สเุทพ หุ่นสวสัดิ์ (2540) ที่ได้วิจยัเพื่อพฒันาชุด
ฝึกอบรมเก่ียวกับการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ส าหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัร
วิชาชีพ (ปวช.)ในวิทยาลยัเทคนิค และงานวิจยัของเปรมวดี คฤหเดช (2540) ที่ได้วิจยั
เพื่อสร้างและพฒันาชุดฝึกอบรมเชิงประสบการณ์เพื่อพฒันาความรู้  เจตคติ และ
ทกัษะในการท างานเป็นทีมของนกัศึกษาพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลเกือ้การุณย์    
 
ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. การฝึกอบรมโดยใช้หลกัสตูรฝึกอบรมแต่ละครัง้ ไม่ควรมีกลุ่มเป้าหมาย
มากเกินไป  เนื่องจากกิจกรรมในหลกัสตูรฝึกอบรมเป็นกิจกรรมที่ต้องแบ่งเป็นกลุม่ย่อย 
5 กลุ่ม ที่แต่ละกลุ่มจะได้รับมอบหมายให้เรียนรู้ในประเด็นที่แตกต่างกันกลุ่มละ          
1 ประเด็น  หากผู้ รับการฝึกอบรมมากเกินไป เมื่อแบ่งกลุม่แล้ว จะท าให้มีกลุม่ที่เรียนรู้
ในประเด็นเดียวกนัมากกว่า 1 กลุม่ ซึ่งจะส่งผลไปยงัการน าเสนอผลงานกลุ่มที่จะต้องใช้
เวลามากขึน้ ดังนัน้วิทยากรควรท าความเข้าใจการใช้หลักสูตรฝึกอบรม ลักษณะ
กิจกรรมการฝึกอบรม  การวางแผนแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม  การน าเสนอผลงานกลุ่ม     
การใช้เวลาในแตล่ะกิจกรรม   และควรเตรียมอปุกรณ์ให้พร้อมใช้  เป็นต้น   
 2. ควรเพิ่มระยะเวลาการฝึกอบรมด้วยหลกัสตูรฝึกอบรมเป็น 4 วนั โดย
สอดแทรกกิจกรรมนนัทนาการ เพิ่มเวลาในการซกัถามข้อสงสยัให้มากขึน้โดยเฉพาะ
เมื่อกลุม่เป้าหมายมากขึน้และให้กลุม่เป้าหมายได้ผ่อนคลาย มีเวลาได้ทบทวนเนื อ้หา
สาระซ า้หลงัเสร็จสิน้แตล่ะกิจกรรมหรือก่อนทดสอบหลงัการฝึกอบรม 
 3. ควรจัดหลักสูตรฝึกอบรมแยกเ ป็นหน่วยที่  1–7 และแจกให้ผู้ รั บ
การฝึกอบรมเฉพาะหน่วยที่จะท ากิจกรรม  เพื่อให้สมาชิกกลุ่มได้เรียนรู้พร้อมกัน ให้ 
การเรียนรู้เกิดจากการแลกเปลีย่นซึง่กนัและกนั และการน าประสบการณ์มาแบ่งปันกนั
อย่างแท้จริง และเพื่อเป็นการส่งเสริมบรรยากาศการฝึกอบรมให้น่าสนใจ ผู้ รับ         
การฝึกอบรมไมรู้่สกึเบื่อหนา่ย จากการเรียนรู้ซ า้ในสิง่ที่เรียนรู้มาก่อน   



วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 2  กรกฎาคม – ธนัวาคม 2557 

 

70 

 4. ผู้บริหารหรือผู้น าองค์กรต่างๆ สามารถน าหลกัสตูรฝึกอบรมไปประยกุต์ใช้
ในการพฒันาบุคลากรได้ เนื่องจากเร่ืองการประเมินโครงการเป็นเร่ืองที่เป็นหลกัการ 
ทฤษฎี เป็นหลกัวิชา ท่ีไมเ่ปลีย่นแปลงตามลกัษณะขององค์กร   
 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป 
 1. ควรพัฒนาเป็นหลกัสตูรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการประเมิน
โครงการส าหรับกลุม่เปา้หมายอื่นๆ เช่น หวัหน้าฝ่ายแผนงานของสถานศกึษา  บคุลากร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  หรือครูผู้ รับชอบโครงการ  โดยพฒันาเป็นหลกัสตูร
ฝึกอบรม ชุดย่อยๆ เช่น การสร้างและหาคณุภาพเคร่ืองมือประเมินการเขียนรายงาน
การประเมินโครงการ  เป็นต้น 
 2. ควรพัฒนาเป็นหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการประเมิน
โครงการโดยใช้เทคนิคอื่นๆ เช่น  บทเรียนออนไลน์ หรือสือ่สงัคมออนไลน์ตา่งๆ  เป็นต้น 
 3. ควรพฒันาเป็นหลกัสตูรฝึกอบรมในเร่ืองอื่นๆ เช่น  การวิจยัเชิงปฏิบตัิการ  
การวิจยัสถาบนั เป็นต้น   
 4. ควรพฒันาเป็นชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านอื่นๆ 
เช่น ภาวะผู้ น าการเปลี่ยนแปลง ภาวะผู้ น าเชิงกลยุทธ์ ของผู้ บริหารสถานศึกษา         
ขัน้พืน้ฐานได้ใช้ศกึษาเรียนรู้อยา่งอิสระ ไมม่ีข้อจ ากดัของระยะเวลาในการฝึกอบรม   
 5. ควรท าวิจัยเพื่อศึกษาความคงทนของสมรรถนะด้านความรู้ที่เกิดจาก    
การฝึกอบรมด้วยหลกัสตูรฝึกอบรม 
 6. ควรท าวิจัยเพื่อศึกษาผลการฝึกอบรมด้วยหลักสูตรฝึกอบรมที่ส่งผลต่อ
ประสทิธิภาพการปฏิบตัิงานจริง 
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ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซือ้รถยนต์น่ังประเภทส่วนบุคคล 
ไม่เกิน 1,500 ซี.ซี. ของผู้บริโภคในจังหวดัภเูก็ต1 

Factors Affecting the Decision Making Process of the Consumers in Phuket   
about Purchasing Cars  for Personal Use of  Less  Than 1,500C.C. 1  

 
ณฐัวฒุิ ลอืวานิช2, วิญญ ูวีรยางกรู3,  

หิรัญ ประสารการ4 

Nattavut Luewanich2, Vinyu Veerayangkul3,  
Hirun Prasarnkarn4 

 
บทคัดย่อ 

การวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษา 1) ระดบัสว่นประสมการตลาด และกระบวนการ
ตดัสินใจเลือกซือ้รถยนต์นัง่ประเภทส่วนบุคคลไม่เกิน 1,500 ซี.ซี. ของผู้บริโภคในจังหวัด
ภเูก็ต  2) ปัจจยัสว่นบคุคลและสว่นประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจ
เลอืกซือ้รถยนต์นัง่ประเภทสว่นบคุคลของผู้บริโภคในจงัหวดัภเูก็ต 3) น าเสนอแนวทางปรับปรุง
ส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกซือ้รถยนต์นั่งประเภทส่วน
บคุคลของผู้บริโภคในจงัหวดัภเูก็ต กลุม่ตวัอย่าง คือ ประชาชนในจงัหวดัภเูก็ต 398 คน สุม่
กลุม่ตวัอยา่งแบบบงัเอิญ   โดยก าหนดคณุสมบตัิของกลุม่ตวัอยา่ง คือ ผู้ที่มีอายตุัง้แต ่18 ปี
ขึน้ไป มีใบอนุญาตการขบัขี่รถยนต์จากทางกรมขนส่งทางบก และเป็นผู้ครอบครองรถยนต์นัง่
ส่วนบุคคลไม่เกิน 1,500 ซี.ซี. คันใหม่มาไม่เกิน 3 ปี เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึน้จากการทบทวนวรรณกรรม สถิติที่ใช่ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
ค าหลัก :  ส่วนประสมทางการตลาด  กระบวนการตัดสินใจซือ้ รถยนต์นั่งประเภท
ส่วนบุคคล 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
1วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 
2นกัศกึษาหลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 
3,4อาจารย์มหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 
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ประกอบด้วย  ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย    สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติถดถอยพหคุณูแบบ
ขัน้ตอน และการวิเคราะห์เนือ้หา 
 ผลการศกึษาพบวา่ ส่วนประสมทางการตลาดของรถยนต์นั่งประเภท
ส่วนบุคคลไม่เกิน 1,500 ซี.ซี. ของจังหวดัภูเก็ตในภาพรวมอยู่ในระดบัดี เพื่อพิจารณา
สว่นประสมทางการตลาดรายด้านพบว่าทุกด้านมีการด าเนินงานอยู่ในระดบัมาก โดยด้าน
ที่มีคา่เฉลีย่สงูสดุ คือ ด้านกายภาพ รองลงมา คือ ด้านกระบวนการขาย สว่นด้านท่ีมีคา่เฉลีย่
ต ่าสดุ คือ ด้านราคา กลุม่ตวัอย่างมีกระบวนการตดัสินใจซือ้อยู่ในระดบัมาก โดยด้าน
การตระหนกัรับรู้ถึงปัญหามีค่าเฉลี่ยสงูสดุ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต ่าสดุ คือ ด้านการตดัสินใจซือ้ 
ส าหรับปัจจัยส่วนบุคคลและกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจซือ้รถยนต์นั่งประเภทส่วนบุคคลของผู้ บริโภคในจังหวัดภูเก็ต พบว่า ช่องทาง           
การจ าหน่าย (X15) ปัจจัยด้านกายภาพของรถยนต์ (X19) ราคา (X14)  ผลิตภณัฑ์         
( X13) การศึกษาต ่ากว่ามธัยมศึกษาตอนต้น  (X4 ) บคุลากร (X17) สามารถท านาย
กระบวนการตดัสินใจซือ้รถยนต์นัง่ส่วนบุคคลไม่เกิน 1,500 ซี.ซี.ได้ร้อยละ 44.20 ค่า
อ านาจในการพยากรณ์ R2 ที่ปรับแล้ว =  .443 สามารถสร้างสมการพยากรณ์ได้ดงันี ้
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 

Y = 1.215 + .226 X15 + .240 X19 + .171 X14 + .165 X13 - .098 X4  + 
.097 X17 

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
Z = .284 X15 + .283 X19 + .201 X14 + .157 X13 - .089 X4 + .125 X17 

 ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ
กระบวนการตัดสินใจเลือกซือ้รถยนต์นั่งประเภทส่วนบุคคลของผู้ บริโภคในจังหวัดภูเก็ต ด้าน
ผลิตภัณฑ์สูงสุด คือ  พิจารณาความเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น กะทัดรัด คล่องตัว ความ
ปลอดภัย ความคงทน แข็งแรงของรถยนต์ ด้านราคา ข้อเสนอแนะสูงสุด คือ ราคา
สมเหตสุมผล ด้านช่องทางการจ าหน่าย ข้อเสนอแนะสงูสดุ คือ พิจารณาความสะดวกของสถาน
ที่ตัง้ สามารถเข้า-ออก ได้สะดวก  ใช้บริการได้สะดวก  ด้านการส่งเสริมการตลาด 
ข้อเสนอแนะสูงสุด คือ พิจารณาโปรโมชั่น ส่วนลด ของแถม อัตราดอกเบีย้ ด้าน
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บุคลากร ข้อเสนอแนะสงูสดุ คือ พิจารณาด้านความรู้ ความสามารถใน  การน าเสนอสินค้า   
สาธิตการใช้งาน ความช านาญด้านภาษาองักฤษและภาษาอื่นๆ  สามารถเป็นที่ปรึกษาที่ดี
ให้กับลูกค้า ด้านกระบวนการ ข้อเสนอแนะสูงสุด คือ ขัน้ตอนส่งมอบรถยนต์ชัดเจน     
ตรงเวลา ได้มาตรฐาน แนะน าสิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่ลูกค้า และด้านกายภาพ 
ข้อเสนอแนะสงูสดุ คือ พิจารณาแบบ รุ่น สีรถยนต์ สามารถทดลองขบัได้และมีแคตตาล็อค
น าเสนอให้ลกูค้า 
 
Abstract  
 The purposes of this research were 1) to study a level of marketing 
mix factors and the decision making process of consumers in Phuket 
regarding the purchase of cars for personal use of less than 1,500 C.C., 2) to 
investigate personal factors and marketing mix factors which affected the 
decision making process, and 3) to propose the guidelines to improve the 
private car business in Phuket. The sample for this study consisted of 398 
Phuket drivers whose aged more than 18 years old. The instruments used for 
this research were questionnaires. The statistics employed in analyzing the 
data were frequency, percentage, arithmetic means, standard deviation and 
stepwise multiple regression. 
 The results showed that the marketing mix factors of the car 
companies affected highly on the consumers’ decision making. In considering 
each aspect of the marketing mix factors, it was found that the physical aspect 
was found to be most affective, and the price factor was found to be the least 
affective. In the decision making process, it was found that the consumers’ 
awareness of the problem was at the highest level and the decision making 
was found to be at the lowest level. 
 The result from the stepwise multiple regression analysis showed that 
the distribution channel, physical, price, product, level of education and 
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personnel factors could predict the consumers’ decision making at 44.3 
percent. The general equation and standard equation were: 

Y = 1.215 + .226 X15 + .240 X19 + .171 X14 + .165 X13 - .098 X4 + 
.097 X17 

Z = .284 X15 + .283 X19 + .201 X14 + .157 X13 - .089 X4 + .125 X17 
 Suggestions to improve the marketing mix factors were: product 
factor:  unique, safe, durable, convenient cars; price:  reasonable price based 
on the quality of cars; distribution channel:  good location of the car company; 
promotion:  a discount, gifts, and low interest rates; personnel:  knowledgable, 
experienced, and proficient in foreign languages; process: standardized, fast, 
and punctual; physical:  colours, models, car catalogs, and try before buying.    
 
Key  words : marketing mix  strategy, decision making process, personal cars 
 
บทน า 

ปัจจุบนัยานพาหนะเป็นสิ่งอ านวยความสะดวกในการเดินทางส าหรับมนุษย์ โดยเฉพาะ
ยานพาหนะทางบก เป็นเส้นทางหลกัที่ใช้ในการเดินทางของมนษุย์ ที่เรียกว่า รถยนต์นัง่ประเภท
สว่นบคุคล  ซึ่งเป็นยานพาหนะส าคญัที่สดุในระบบคมนาคม  ประเทศไทย รถยนต์สว่นบคุคล
เป็นรถยนต์ประเภทหลกัที่มีจ าหนา่ยสงูในปัจจบุนั พฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซือ้รถยนต์
เปลี่ยนไปจากในอดีต เดิมผู้ บริโภคนิยมซือ้รถยนต์นัง่เคร่ืองยนต์ขนาดใหญ่ (เกิน1,600      
ซีซี.) เป็นความนิยมตัดสินใจเลือกซือ้รถยนต์นั่งขนาดเล็ก (ไม่เกิน1,500ซีซี.) โดยมี
จดุมุง่หมายหลกัเน้นการประหยดัพลงังาน จากข้อมลูในปี พ.ศ. 2553  ยอดจ าหน่ายรถยนต์นัง่
รวม 346,644คนั (เพิ่มขึน้จากปีพ.ศ. 2552 อยู่ที่ ร้อยละ +50.7) ในปี พ.ศ.2554 ยอด
จ าหน่ายรถยนต์นัง่รวม 360,408คนั (เพิ่มขึน้จากปี พ.ศ. 2553 เพียงเล็กน้อย) (ศนูย์
สารสนเทศยานยนต์ สถาบนัยานยนต์, 2555 ก)  
 เมื่อพิจารณารถยนต์นัง่ โดยเฉพาะรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลนัง่ไม่เกิน 7 คน ซึ่ง
เป็นประเภทรถยนต์ที่มีการยอดขายคอ่นข้างสงูพบว่าในปี พ.ศ. 2554 รถยนต์โตโยต้ามี
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ยอดขายสงูสดุ รองลงมา คือ ฮอนด้า (บริษัทฮอนด้า ออโตโมบิล, 2555) ประกอบกับ
รัฐบาลชุดปัจจุบนัประกาศนโยบายประชานิยม ช่วยลดภาระภาษีให้กับผู้ ต้องการซือ้
รถยนต์คนัแรก 50,000 - 100,000 บาทต่อคนั เพื่อกระตุ้นการบริโภคหรือผลกัดนัเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ โดยรัฐบาลยอมเสียภาษีสรรพสามิตแต่ได้ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 มา
ชดเชยภาษีที่หายไป กลา่วคือ ใช้การบริโภค (Consumption)มาสร้างความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจให้ประเทศ  ส่งผลให้ทุกค่ายรถยนต์มียอดขายรถยนต์ประเภท               
นัง่สว่นบคุคลในปี พ.ศ. 2555 สงูสดุในประวตัิศาสตร์ก็ว่าได้ และคาดการณ์ว่าช่วงคร่ึงปีหลงั
ของ พ.ศ. 2556 ยอดขายจะลดลง  (ชลติ  กิตติญาณทรัพย์, 2555)  
 ภเูก็ตเป็นจงัหวดัหนึง่ทีม่ียอดซือ้รถยนต์นัง่สว่นบคุคลสงู จากการสงัเกตพบวา่ 
บนท้องถนนมีรถยนต์นัง่สว่นบคุคลปา้ยแดงจ านวนมาก สว่นหนึง่นา่จะเป็นผลสบืเนื่อง
จากนโยบายรัฐบาล ดงัสถิตกิารจดทะเบยีนรถยนต์สว่นบคุคลนัง่ไมเ่กิน 7 คน ซึง่เป็น
รถยนต์ใหมป่า้ยแดงของจงัหวดัภเูก็ต ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2551 จ านวน 6,293 คนัเป็น 
14,544 คนัในปี พ.ศ. 2555 สว่นใหญ่เป็นรถรถยนต์นัง่สว่นบคุคลไมเ่กิน 1,500 ซี.ซี. 
(ส านกังานขนสง่จงัหวดัภเูก็ต, 2555) 

ผู้ วิจัยในฐานะปฏิบัติงานด้านการตลาดรถยนต์ จึงมีความสนใจจะศึกษาปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจการเลือกซือ้รถยนต์นั่งประเภทส่วนบุคคลไม่เกิน          
1,500 ซี.ซี. ของผู้ ที่อาศัยในจังหวัดภูเก็ต เพื่อประโยชน์ในการแสวงหากลยุทธ์ทาง
การตลาดตอ่ไป 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อการศึกษาระดบัส่วนประสมการตลาด และกระบวนการตดัสินใจเลือกซือ้
รถยนต์นัง่ประเภทสว่นบคุคลไมเ่กิน 1,500 ซี.ซี. ของผู้บริโภคในจงัหวดั ภเูก็ต 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ
กระบวนการตดัสนิใจเลอืกซือ้รถยนต์นัง่ประเภทสว่นบคุคลของผู้บริโภคในจงัหวดัภเูก็ต 

3. เพื่อน าเสนอแนวทางปรับปรุงส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ
กระบวนการตดัสนิใจเลอืกซือ้รถยนต์นัง่ประเภทสว่นบคุคลของผู้บริโภคในจงัหวดัภเูก็ต 
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วิธีการวจิัย 
 กลุม่ตวัอยา่ง คือ ประชาชนในจงัหวดัภเูก็ต 398 คน สุม่กลุม่ตวัอย่างแบบบงัเอิญ   
โดยก าหนดคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ ที่มีอายุตัง้แต่ 18 ปีขึน้ไป มีใบอนุญาต        
การขบัขี่รถยนต์จากทางกรมขนส่งทางบก และเป็นผู้ครอบครองรถยนต์นัง่สว่นบคุคลไม่เกิน 
1,500 ซี.ซี. คนัใหม่มาไม่เกิน 3 ปี ท าการเก็บข้อมลูระหว่าง สิงหาคม – กนัยายน พ.ศ. 
2556 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้จากการทบทวน
วรรณกรรม ประกอบด้วย 1) แบบสอบถามข้อมลูสว่นบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นข้อมูล
ทัว่ไปด้านประชากรศาสตร์ที่มีลกัษณะเป็นค าถามปลายปิด ประกอบด้วย เพศ อาย ุระดบั
การศึกษา อาชีพ และ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ยี่ห้อรถยนต์นัง่สว่นบคุคล 2) แบบสอบถาม
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้รถยนต์นั่งประเภทส่วนบุคคล มีค่า
สมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาคทัง้ฉบบั .96 ประกอบด้วยค าถาม  52 ข้อ 3) กระบวนการ    
การตัดสินใจซือ้รถยนต์นั่งประเภทส่วนบุคคล มีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของ ครอนบาค         
ทัง้ฉบบั .79 ประกอบด้วยค าถาม 14 ข้อ  แบบสอบถามส่วนที่ 2 และ 3 เป็นมาตรา
ประมาณค่า 5 ระดบั  คือ มีค่าคะแนนจาก 1 ถึง 5 ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนดงันี ้     
มากที่สดุ 5  คะแนน มาก 4  คะแนน ปานกลาง 3 คะแนน น้อย 2 คะแนนและน้อยที่สดุ     
1 คะแนน การศึกษาครัง้แบ่งระดับกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดและกระบวนการ                   
การตดัสนิใจซือ้ตามเกณฑ์การแบง่ของเบส (Best, 1977 : 147) ดงันี ้

คะแนนเฉลีย่   การแปลผล 
1.00 – 2.33   ระดบัน้อย 
2.34 – 3.67            ระดบัปานกลาง 
3.68 – 5.00     ระดบัมาก 

และ 4) ค าถามปลายเปิด ข้อเสนอแนะใน การปรับปรุงส่วนประสมการตลาดให้
เหมาะสมกับผู้ บริโภคในจังหวัดภูเก็ต สถิติที่ใช่ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย  
ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ สถิติถดถอยพหุคูณแบบ
ขัน้ตอน 
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ผลการศึกษา 
 กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 61.06 อายเุฉลีย่ 32.71 ปี
(S.D. = 10.10) ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 61.31 ประกอบอาชีพพนกังาน
บริษัทร้อยละ 30.15 รายได้เฉลีย่ตอ่เดือน 25,725.53 บาท (S.D. = 2248.27) ยี่ห้อรถที่
กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่ใช้ คือ โตโยต้า คิดเป็นร้อยละ 38.69 โดยรุ่นที่มีการใช้มากที่สดุใน
การศกึษาครัง้นี ้คือ วีออส คิดเป็นร้อยละ 22.66 
 สว่นประสมทางการตลาดของรถยนต์นัง่ประเภทส่วนบคุคลไม่เกิน 1,500 ซี.ซี. 
ของจังหวัดภูเก็ตในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เพื่อพิจารณาส่วนประสมทางการตลาด       
รายด้านพบว่าทุกด้านมีการด าเนินงานอยู่ในระดบัดี  โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสงูสดุ คือ 
ด้านกายภาพ รองลงมา คือ ด้านกระบวนการขาย  ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต ่าสุด คือ   
ด้านราคา ดงัตาราง 1  กลุม่ตวัอยา่งมีกระบวนการตดัสนิใจซือ้อยูใ่นระดบัดี (M = 3.89 
S.D. = 0.53) โดยด้านการตระหนกัรับรู้ถึงปัญหามีค่าเฉลี่ยสงูสดุ สว่นด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ต ่าสดุ คือ ด้านการตดัสนิใจซือ้ ดงัตาราง 2  
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ตาราง 1   คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดบัสว่นประสมการตลาดของรถยนต์
นัง่ประเภทสว่นบคุคลไมเ่กิน 1,500 ซี.ซี. 

สว่นประสมทางการตลาด   M  S.D.             ระดบั 

ด้านผลติภณัฑ์   3.90  0.51  มาก 
ด้านราคา   3.73  0.63  มาก 
ด้านช่องทางการจ าหนา่ย  3.83  0.68  มาก 
ด้านการสง่เสริมการตลาด  3.83  0.72  มาก 
ด้านบคุลากร   3.99  0.70  มาก 
ด้านกระบวนการขาย  4.01  0.65  มาก 
ด้านกายภาพ   4.06  0.53  มาก 

ภาพรวม    3.91  0.53  มาก 
  

 
ตาราง 2  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับกระบวนการตัดสินใจเลือกซือ้

รถยนต์นัง่ประเภท สว่นบคุคลไมเ่กิน 1,500 ซี.ซี. 

การตดัสนิใจซือ้   M  S.D.             ระดบั 

ด้านการตระหนกัรับรู้ถงึปัญหา 4.14  .65  มาก 
ด้านการค้นหาข้อมลู  3.87  .71  มาก 
ด้านการประเมินทางเลอืก  3.99  .69  มาก 
ด้านการตดัสนิใจซือ้  3.59  .81  มาก 
ด้านพฤติกรรมหลงัการซือ้  3.94  .68  มาก 

ภาพรวม    3.89  0.53  มาก 
  

 
ส าหรับปัจจัยส่วนบุคคลและส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการ

ตดัสินใจซือ้รถยนต์นัง่ประเภทสว่นบคุคลของผู้บริโภคในจงัหวดัภเูก็ต  พบว่า ช่องทาง           
การจ าหน่าย (X15) มีความสมัพนัธ์กับกระบวนการตดัสินใจซือ้รถยนต์นัง่สว่นบคุคล 
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ไม่เกิน 1,500 ซี.ซี. โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ .564 สามารถท านาย
กระบวนการตดัสินใจซือ้รถยนต์นัง่ส่วนบุคคลไม่เกิน 1,500 ซี.ซี. ได้ร้อยละ 31.90 
เมื่อเพิ่มปัจจยัด้านกายภาพของรถยนต์ (X19) ราคา (X14) ผลติภณัฑ์ (X13) การศกึษา 
ต ่ากว่ามธัยมศึกษาตอนต้น (X4) บุคลากร (X17) เข้าไปในชุดพยากรณ์ พบว่า 
สมัประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณเพ่ิมขึน้เป็น .665 และสามารถท านายกระบวนการ
ตัดสินใจซือ้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 1,500 ซี.ซี.ได้ร้อยละ 44.20 ค่าอ านาจใน     
การพยากรณ์ R2 ที่ปรับแล้ว = .443 ดงัตาราง 3 – 5 

 
ตาราง 3    การวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อทดสอบอ านาจการท านายเชิงเส้นตรง

ของปัจจยัสว่นบคุคล สว่นประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการ
ตดัสินใจเลือกซือ้รถยนต์นัง่ประเภทสว่นบคุคลของผู้บริโภคในจงัหวดัภเูก็ต  

แหลง่ความ
แปรปรวน 

SS df MS F p 

Regression 50.838 6 8.473 51.608 .000** 
Residual 64.194 391 .164   
Total 115.031 397    

** p < .01 
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ตาราง 4     การวิเคราะห์ตวัแบบการพยากรณ์ระหว่างปัจจยัสว่นบคุคล สว่นประสม
ทางการตลาดที ่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกซือ้รถยนต์นัง่
ประเภทสว่นบคุคลของผู้บริโภคในจงัหวดัภเูก็ต 

ตวัแบบพยากรณ์ R R2 Adjusted 
R2 

F p 

X15 .564 .319 .317 185.135 .000** 
X15  X19 .618 .382 .379 121.969 .000** 
X15  X19  X14 .647 .418 .414 94.467 .000** 
X15  X19  X14  X13 .655 .429 .423 73.825 .000** 
X15  X19  X14  X13 X4 .660 .436 .429 60.547 .000** 
X15 X19  X14  X13 X4  X17 .665 .442 .443 51.608 .000** 

 ** p < .01 
สมการถดถอยพหคุณูพยากรณ์ กระบวนการตัดสินใจซือ้รถยนต์นัง่สว่น

บคุคล ไม่เกิน 1,500 ซี.ซี.ของผู้บริโภคในจงัหวดัภเูก็ตในรูปคะแนนดิบและคะแนน
มาตรฐานในการศึกษาครัง้นีด้งัตาราง 5 
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ตาราง 5  ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยพหุคูณท่ีอยู่ในรูปคะแนนดิบ (b) และคะแนน   
มาตรฐาน (Beta) และ ค่าสถิติที่ทดสอบนัยส าคัญของสัมประสิทธ์ิท่ีใช้
พยากรณ์ 

ปัจจยั b Beta t p 
คา่คงที ่ 1.215  7.289 .000** 
ช่องทางการจ าหนา่ย (X15) .226 .284 5.484 .000** 
กายภาพ  (X19) .240 .283 4.800 .000** 
ราคา (X14)  .171 .201 4.024 .000** 
ผลติภณัฑ์ ( X13) .165 .157 2.967 .003** 
ต ่ากวา่มธัยมศกึษาตอนต้น  (X4 ) -.098 -.089 -.2335 .020* 
บคุลากร (X17) .097 .125 .2083 .038* 

*p < .05  **p < .01 
 R = .665   R2 = .442  R2 Adjusted = .405 
สามารถสร้างสมการพยากรณ์ได้ดงันี ้
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
Y = 1.215 + .226 X15 + .240 X19 + .171 X14 + .165 X13 - .098 X4 + 

.097 X17 
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
Z = .284 X15 + .283 X19 + .201 X14 + .157 X13 - .089 X4 + .125 X17 
 

 ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด
ที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกซือ้รถยนต์นัง่ประเภทสว่นบคุคลของผู้บริโภค
ในจงัหวดัภเูก็ต ด้านผลติภณัฑ์สงูสดุ คือ  พิจารณาความเป็นเอกลกัษณ์ที่โดดเด่น กะทดัรัด 
คลอ่งตวั ความปลอดภยั ความคงทน แข็งแรงของรถยนต์ ด้านราคา ข้อเสนอแนะสงูสดุ คือ 
ราคาสมเหตสุมผล ด้านช่องทางการจ าหน่าย ข้อเสนอแนะสงูสดุ คือ พิจารณาความสะดวก
ของสถานที่ตัง้ สามารถเข้า-ออก ได้สะดวก  ใช้บริการได้สะดวก  ด้านการสง่เสริมการตลาด 
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ข้อเสนอแนะสูงสุด คือ พิจารณาโปรโมชั่น ส่วนลด ของแถม อัตราดอกเบีย้ ด้าน
บุคลากร ข้อเสนอแนะสงูสดุ คือ พิจารณาด้านความรู้ ความสามารถใน  การน าเสนอสินค้า   
สาธิตการใช้งาน ความช านาญด้านภาษาองักฤษและภาษาอื่นๆ  สามารถเป็นที่ปรึกษาที่ดี
ให้กับลกูค้า ด้านกระบวนการ ข้อเสนอแนะสงูสดุ คือ ขัน้ตอนส่งมอบรถยนต์ชัดเจน 
ตรงเวลา ได้มาตรฐาน แนะน าสิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่ลูกค้า และด้านกายภาพ 
ข้อเสนอแนะสูงสุด คือ พิจารณาแบบ รุ่น สีรถยนต์ สามารถทดลองขับได้และมี        
แคตตาลอ็คน าเสนอให้ลกูค้า 
 
สรุปและอภปิรายผล 
 1. ระดบักลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด และกระบวนการตดัสินใจเลือกซือ้รถยนต์นัง่
ประเภทสว่นบคุคลไมเ่กิน 1,500 ซี.ซี. ของผู้บริโภคในจงัหวดัภเูก็ต   
     จากการศึกษาพบว่า ระดบักลยทุธ์สว่นประสมทางการตลาดของรถยนต์นัง่
ประเภทส่วนบุคคลไม่เกิน 1,500 ซี.ซี. ของจังหวัดภูเก็ตในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เนื่องจากในการประกอบธุรกิจ การวางกลยุทธ์การตลาดถือเป็นงานขัน้ตอนส าคัญใน
กระบวนการวางแผนการตลาด (การตลาด, 2555) โดยเฉพาะสว่นประสมทางการตลาด     
7 P’s เนื่องจากช่วยในการวิเคราะห์จดุออ่น จดุแข็งของสนิค้าและบริการ  ดงันัน้      ผู้ประกอบ
ธุรกิจยานยนต์จึงให้ความส าคญักบักลยทุธ์สว่นประสมการตลาด เพื่อกระตุ้น สร้างแรงจูงใจ 
เร้าการตดัสนิใจซือ้ของผู้บริโภค (เรวตัร์ ชาตรีวิศิษฏ์, 2553 : 102 – 103) เมื่อพิจารณาสว่น
ประสมทางการตลาดรายด้านพบว่าทุกด้านมีการด าเนินงานอยู่ในระดบัดี โดยด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านกายภาพ  เนื่องจากการตลาดปัจจุบันนิยม ยานยนต์เน้น              
การออกแบบสินค้าที่ดึงดูดให้ลูกค้าจงรักภกัดี โดยอาศัยด้านกายภาพของสินค้าใน    
การเพิ่มภาพลกัษณ์ของสนิค้า เช่นรถยนต์แสดงให้เห็นจริง ณ จดุขายในรุ่นท่ีต้องการซือ้ 
เพื่อผู้บริโภคสมัผสัได้ชัดเจน เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้ทดลองขบัขี่ เพื่อให้ผู้บริโภคง่ายใน
การตดัสินใจซือ้ (Blythe, 2008 : 438)  รองลงมา คือ ด้านกระบวนการ โดยกระบวนการมี
ความส าคญัต่อธุรกิจยานยนต์ เนื่องจากมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีของลกูค้าที่มีต่อสินค้า 
การสร้างระดับการบริการที่เหมาะสมมีประโยชน์ต่อการแข่งขันด้านการขายสินค้า 
(Blythe, 2008 : 437) สอดคล้องกบัการศึกษาของของคณิน ธรรมอิทธิศกัดิ์ (2551 : 49, 53) 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 2  กรกฎาคม – ธนัวาคม 2557 
 

85 

พบวา่ กระบวนการมีความส าคญัตอ่การตดัสนิใจซือ้รถยนต์  สว่นด้านท่ีมีคา่เฉลีย่ต ่าสดุ 
คือ ด้านราคา เนื่องจากราคารถยนต์ถกูก าหนดจากบริษัท  
      กระบวนการตัดสินใจซือ้อยู่ในระดับมาก โดยด้านการตระหนักรับรู้ถึง
ปัญหามีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยกลุ่มตัวอย่างพิจารณาในการตัดสินใจเลือกซือ้รถยนต์ส่วน
บคุคลไม่เกิน 1,500 ซี.ซี. จากความจ าเป็นในการใช้งานเป็นล าดบัแรกและเง่ือนไขทาง
เศรษฐกิจ เนื่องจากกลุม่ตวัอย่างในการศึกษาครัง้นีม้ีอายเุฉลี่ย 32.71 ซึ่งอยู่ในวยัท างาน 
สว่นใหญ่มีอาชีพพนกังานบริษัทร้อยละ 30.15 รองลงมา คือ รับราชการและรัฐวิสาหกิจ 
รายได้เฉลี่ย 25,725.53 บาทต่อเดือน จากระดับรายได้ที่มีอยู่ส่งผลให้กลุ่มตวัอย่าง
สามารถตดัสินใจซือ้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 1,500 ซี.ซี. ได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ
กระบวนการตดัสนิใจซือ้ ขัน้แรก คือ บคุคลจะพิจารณาในการตดัสนิใจซือ้สนิค้า คือ สภาวะ
ที่เกิดขึน้และด ารงอยู่ในปัจจุบนั  (ชูชยั สมิทธิไกร, 2553 : 69; Kotler, 2008 cited in 
Buyer behaviour, 2012)  
 2.  ปัจจยัสว่นบคุคลและกลยทุธ์สว่นประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอ่กระบวนการ
ตดัสนิใจเลอืกซือ้รถยนต์นัง่ประเภทสว่นบคุคลของผู้บริโภคในจงัหวดัภเูก็ต 
       จากการศึกษาพบว่า ช่องทางการจ าหน่าย (X15) มีความสมัพนัธ์กับ
กระบวนการตดัสินใจซือ้รถยนต์นัง่สว่นบคุคลไม่เกิน 1,500 ซี.ซี. โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์เท่ากบั .564 สามารถท านายกระบวนการตดัสินใจซือ้รถยนต์นัง่สว่นบคุคล
ไม่เกิน 1,500 ซี.ซี. ได้ร้อยละ 31.90 (R2 = .319 Beta = .284) ในการศึกษาครัง้นีก้ลุม่
ตวัอยา่งให้ความส าคญักบัการท าเลที่ตัง้ของโชว์รูมง่ายในการเดินทาง มีโชว์รูมหลายสาขา 
สถานบริการมีบริการที่หลากหลาย ครอบคลมุ การให้ข้อมูลทางเว็บไซด์  ดงัข้อเสนอแนะใน
ค าถามปลายเปิดในการปรับปรุงกลยทุธ์สว่นประสมทางการตลาดที่กลุม่ตวัอย่างได้ให้ความคิดเห็น
เก่ียวกับความสะดวกของสถานที่ตัง้ของโชว์รูมและเข้า-ออกได้สะดวก อยู่ในที่สงัเกตได้
ชดัเจน จ านวนสาขามีเพียงพอ ช่องทางติดต่อสะดวก  สอดคล้องกบัการศึกษาของแครียา 
ภู่พฒัน์ (2551 : 90) พบว่า ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครเลือกซือ้รถยนต์นิวโตโยต้าวีออส 
เนื่องจากช่องทางการจ าหน่ายเป็นล าดบัต้นๆ  โดยรถยนต์ โตโยต้ามีโชว์รูมและศูนย์บริการ
หลายสาขาเป็นล าดบัสงูสดุ รองลงมา คือ โชว์รูมและศนูย์บริการอยู่ในท าเลที่สะดวก เดินทาง
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ได้ง่าย และการศึกษาของและการศึกษาของสรุพงษ์ บณัฑิต (2552 : 153) พบว่า ใน
การตดัสนิใจซือ้รถยนต์สีล้่อผู้ซือ้จะพิจารณาจากช่องทางการจ าหนา่ย 

    เมื่อเพิ่มปัจจัยด้านกายภาพ (X19) เข้าสู่สมการ ส่งผลให้มีความสัมพันธ์กับ
กระบวนการตัดสินใจซือ้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 1,500 ซี.ซี. โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์เท่ากับ .618 สามารถท านายกระบวนการตดัสินใจซือ้รถยนต์นัง่ส่วนบุคคล    
ไม่เกิน 1,500 ซี.ซี. ได้ร้อยละ 38.20  (R2 = .382 Beta = .283) โดยอ านาจท านาย
เพิ่มขึน้ร้อยละ 6.30 เนื่องจากบริษัทรถยนต์ส่วนใหญ่มีรถยนต์แสดงให้เห็น ณ จุดขาย 
เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคทดลองขบัขี่ได้ ช่วยให้ผู้บริโภคพิจารณาถึงคุณภาพสินค้าก่อนที่จะ
ตัดสินใจซือ้ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกลยุทธ์ส่วนประสม
การตลาดด้านนี ้ซึ่งเป็นสิ่งเร้าทางการตลาดและมีผลต่อการตัดสินใจซือ้ของผู้บริโภค         
(เรวตัร์ ชาตรีวิศิษฏ์, 2553 : 102 – 103) อีกทัง้โชว์รูมมีความสะดวกสบาย ครบวงจร อยู่ใน
พืน้ที่เข้าถึงได้ง่ายและสะดวก สอดคล้องกับการศึกษาของแครียา ภู่พฒัน์ (2551 : 90) 
พบว่า ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครเลือกซือ้รถยนต์นิวโตโยต้า วีออส เนื่องจากโชว์รูมและ
ศนูย์บริการอยูใ่นท าเลที่สะดวก เดินทางได้ง่าย  

    เมื่อเพิ่มปัจจัยด้านราคา (X14) เข้าสู่สมการ ส่งผลให้มีความสัมพันธ์กับ
กระบวนการตดัสินใจซือ้รถยนต์นัง่สว่นบคุคลไม่เกิน1,500 ซี.ซี. โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์
เทา่กบั .647 สามารถท านายกระบวนการตดัสนิใจซือ้รถยนต์นัง่สว่นบคุคลไม่เกิน 1,500 ซี.ซี. 
ได้ร้อยละ 41.18  (R2 = .418 Beta = .201) โดยอ านาจท านายเพิ่มขึน้ร้อยละ 2.98 
เนื่องจากรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 1,500 ซี.ซี. ราคาสอดคล้องกับรายได้ของกลุ่ม
ตวัอยา่งและวิถีชีวิตของผู้บริโภค  สอดคล้องกบัข้อเสนอแนะในค าถามปลายเปิดในการปรับปรุง
กลยทุธ์สว่นประสมทางการตลาด คือ การก าหนดราคาต้องเหมาะสม ดงันัน้ ราคารถยนต์จึง
เป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อการตดัสินใจซือ้ สอดคล้องกับการศึกษาของของแครียา ภู่พัฒน์ 
(2551 : 85, 89) ศึกษาผู้บริโภคในการซือ้รถยนต์นิวโตโยต้าวีออส พบว่า มีความคุ้มค่าเมื่อ
เทียบกบัคา่ใช้จ่าย โดยมีความเห็นวา่ราคาเหมาะสมกบัคณุภาพ ราคามาตรฐาน มีราคาที่ถกู
เมื่อเทียบกับรถยนต์ยี่ห้ออื่นในกรณีเคร่ืองยนต์ที่ใกล้เคียงกัน การศึกษาของคณิน        
ธรรมอิทธิศกัดิ์ (2551 : 51) พบว่า ปัจจัยด้านราคามีความส าคญัต่อการตดัสินใจซือ้
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รถยนต์ใช้แล้ว 4 ประการแรก คือ ราคาคุ้มกับสภาพตัวรถยนต์  ราคาขายต่ออยู่ใน
เกณฑ์ที่ดี ราคาของอะไหล่อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ และภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ในเกณฑ์ที่
ยอมรับได้ การศึกษาของนภดล ภูเก้าล้วน (2551 : 67) และการศึกษาของสุรพงษ์ 
บณัฑิต (2552 : 153) พบว่า ในการตดัสินใจซือ้รถยนต์สี่ล้อ ผู้ซือ้จะพิจารณาจากราคา
รถยนต์ที่ถกู ช าระเงินดาวน์ต ่าและระยะเวลาในการผ่อนช าระนาน  จึงสรุปได้ว่าราคาเป็น
เกณฑ์ส าคญัในการพิจารณาซือ้สนิค้า ลกูค้ายินดีจ่ายในราคาสงูหากสนิค้านัน้มีช่ือเสียงและ
มีคณุภาพสงู (Aghdaie, Dolatabadi, & Aliabadi, 2012 : 99; Quality greatest factors 
in Americans’ car buying decision, 2010) 

    เมื่อเพิ่มปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ (X13) เข้าสูส่มการ สง่ผลให้มีความสมัพนัธ์กับ
กระบวนการตดัสนิใจซือ้รถยนต์นัง่สว่นบคุคลไม่เกิน 1,500 ซี.ซี. โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์
เทา่กบั สามารถท านายกระบวนการตดัสินใจซือ้รถยนต์นัง่สว่นบคุคลไม่เกิน 1,500 ซี.ซี. ได้
ร้อยละ 42.90  (R2 = .429 Beta = .157) โดยอ านาจท านายเพิ่มขึน้ร้อยละ 1.72 
เนื่องจากผลติภณัฑ์ ประกอบด้วยการออกแบบ คณุภาพ/ตราสินค้าบริการหลงัการขาย
เป็นสิง่เร้าทางการตลาด โดยผู้บริโภคจะพิจารณาถึงรูปลกัษณ์ภายนอกสวยงาม  ยี่ห้อ
รถยนต์มีช่ือเสียงและเป็นที่ยอมรับเป็นอันดับต้น ๆ ตลอดจนความโดดเด่นของ
เคร่ืองยนต์ การประหยดัน า้มนั เป็นต้น ดงัข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกลยทุธ์ส่วนประสม
ทางการตลาดด้านนีใ้นค าถามปลายเปิดที่กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัมากที่สดุในการ
ตดัสนิใจซือ้รถยนต์ คือ ความเป็นเอกลกัษณ์ ท่ีโดเดน่ของรถยนต์ขนาดไมเ่กิน 1,500 ซี.
ซี. กะทดัรัด คล่องตวั มีความปลอดภยั แข็งแรง คงทนสอดคล้องกับการศึกษาของชุง 
(Zhuang, 2007) พบวา่  คณุภาพของรถและการใช้งานของรถมีผลต่อการตดัสินใจซือ้
รถยนต์ในล าดบัต้นๆ  และการศึกษาการศึกษาที่ผ่านมายงัพบว่าผลิตภณัฑ์สินค้ามีผลต่อ 
การตดัสนิใจซือ้และมีความจงรักภกัดีตอ่สนิค้า ประกอบด้วยลกัษณะรูปร่างของสนิค้า การท า
หน้าที่ และผลประโยชน์ที่ได้รับจากการซือ้สินค้านัน้ (Benedetto, 2000 cited in Gul, Jan, 
Baloch, Jan & Jan, 2010 : 63) ความจุ การประหยดัพลงังาน การดแูลหลงัขาย 
ช่ือเสียงของยี่ห้อ ความเช่ือมัน่และคณุค่าของรถยนต์ (Gul, Jan, Baloch, Jan & Jan, 
2010 : 66 - 67) คณุภาพของรถยนต์และความปลอดภยัของรถยนต์ (Quality greatest 
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factors in Americans’ car buying decision, 2010) การประหยดัน า้มนัและสมรรถนะของ
เคร่ืองยนต์ มีความทนทาน อปุกรณ์ด้านความปลอดภยั  (คณิน ธรรมอิทธิศกัดิ์, 2551 : 61; นภดล 
ภเูก้าล้วน, 2551 : 66;  สรุพงษ์ บณัฑิต, 2552 : 153)  

   เมื่อเพิ่มปัจจยัด้านการศกึษาต ่ากวา่มธัยมศกึษาตอนต้น (X4 ) เข้าสูส่มการ  สง่ผล 
ให้มีความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจซือ้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 1,500 ซี.ซี. โดย 
สามารถท านายกระบวนการตดัสินใจซือ้รถยนต์นัง่สว่นบคุคลไม่เกิน 1,500 ซี.ซี. ได้ร้อยละ 
43.60  (R2 = .436 Beta = -.089) โดยอ านาจท านายเพิ่มขึน้ร้อยละ 0.70 แสดงว่า กลุม่
ผู้ บริโภคที่มีการศึกษาต ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้นจะมีกระบวนการตัดสินใจซือ้ต ่า ใน
กระบวนการตัดสินใจซือ้จึงมีความตระหนัก ค้นหาข้อมูลน้อยกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น 
ประเมินทางเลอืก ตลอดจนพฤติกรรมการตดัสนิใจซือ้น้อย สอดคล้องกบัการศึกษาของ
ณรงค์ แซต่ัง้ (2550 : 98) และนภดล ภเูก้าล้วน (2551 : 66) พบวา่ การศกึษาแตกต่างกนั    
การตดัสนิใจซือ้รถยนต์นัง่สว่นบคุคลแตกตา่งกนั  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

   เมื่อเพิ่มปัจจยัด้านบคุลากร (X17) เข้าไปในชุดพยากรณ์ พบว่า สมัประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์พหุคูณเพิ่มขึน้เป็น .665 และสามารถท านายกระบวนการตัดสินใจซือ้
รถยนต์นัง่สว่นบคุคลไมเ่กิน 1,500 ซี.ซี.ได้ร้อยละ 44.20 ค่าอ านาจในการพยากรณ์ R2 
ที่ปรับแล้ว =  .443 เนื่องจากพนกังาน ถือเป็นบุคคลที่มีความส าคญัต่อการเผยแพร่
ข้อมลู คณุสมบตัิของสินค้า โดยเวบสเตอร์ (Webster, 1695 cited in Nasri, 2012 : 168 - 
169) มีความเห็นว่าพนกังานขายมีความส าคญัต่อการจ าหน่ายสินค้า เนื่องจากพนกังาน
ขายใกล้ชิดกับลกูค้า ทราบถึงความต้องการและความจ าเป็นของลกูค้า ลกูค้าสามารถให้
พนกังานขายช่วยแก้ปัญหาเก่ียวกบัสนิค้า ราคาในการให้ข้อมลูขา่วสาร และการจดัหาข้อมลู
ที่ผู้บริโภคต้องการ สอดคล้องกบัข้อเสนอแนะใน   การปรับปรุง คือ ผู้บริโภคให้ความส าคญั
กบัด้านความรู้ ความสามารถในการน าเสนอสินค้า การสาธิต     การใช้งาน ความสามารถ
เป็นที่ปรึกษาที่ดีแก่ผู้ซือ้ สอดคล้องกบัการศึกษาของชาญวฒุิ ตัง้จิระศิลป์ (2551 : 139) 
พบวา่ การพดูจา กิริยามารยาท มีความซื่อสตัย์และจริงใจ แต่งกายสภุาพ มีความรู้เก่ียวกบัสินค้า 
มีความรวดเร็วในการให้บริการ บริการด้วยความเป็นมิตร รถยนต์เรียบร้อยตามที่สญัญาไว้ 
มีความส าคญัต่อการตดัสินใจเลือกซือ้รถยนต์กระบะ การศึกษาของคณิน ธรรมอิทธิศกัดิ์ 
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(2551 : 49, 52) พบว่า พนกังานมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้รถยนต์เป็นล าดบั 3  โดย
ลกัษณะของพ านกังานบริการที่มีผลต่อการตดัสินใจซือ้รถยนต์ 3 อนัดบัแรก คือ พนกังาน
บริการเอาใจใสแ่ละบริการอย่างต่อเนื่อง พนกังานบริการให้ข้อมูลที่เก่ียวข้องอย่างตรงไปตรงมา 
และพนกังานมีกิริยามารยาทและมนษุยสมัพนัธ์ดี และสอดคล้องกบัการศึกษาของณรงค์ 
แซ่ตัง้ (2550 : 99) พบว่า กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดด้วยพนักงานขายมี
ความส าคญัต่อการตดัสินใจซือ้รถยนต์นัง่สว่นบุคคลอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.01 เนื่องจากผู้ซือ้สามารถสอบถามรายละเอียดได้ 

ส าหรับตัวแปรที่ไม่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกซือ้รถยนต์นั่ง
ประเภทสว่นบคุคลของผู้บริโภคในจงัหวดั ภเูก็ต คือ เพศ  อาย ุอาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ด้านการสง่เสริมการตลาด และด้านกระบวนการ เนื่องจากปัจจุบนัเพศชายและ
เพศหญิงตา่งประกอบอาชีพนอกบ้านและมีความจ าเป็นในการใช้รถยนต์เช่นเดียวกนั จึง
สง่ผลให้เพศไม่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกซือ้รถยนต์สอดคล้องกับการศึกษา
ของคณิน ธรรมอิทธิศกัดิ์ (2551 : 62) ที่พบว่า เพศชายและเพศหญิงมีการตดัสินใจซือ้
รถยนต์ไม่แตกต่างกนั  กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาครัง้นีม้ีอายเุฉลี่ย 32.71 ปี (S.D. = 
10.10) ซึง่เป็นวยัท างาน จึงท าให้อายไุมม่ีอิทธิพลตอ่กระบวนการตดัสนิใจเลอืกซือ้รถยนต์
สอดคล้องกบัการศึกษาของแครียา ภู่พฒัน์ (2551 : 94) คณิน   ธรรมอิทธิศกัดิ์ (2551 : 
55) และ กูล เจน บาลอส เจน และเจน (Gul, Jan, Baloch, Jan & Jan, 2012 :  64) 
พบวา่ อายตุา่งกนั การตดัสนิใจซือ้รถยนต์ไมแ่ตกตา่งกนั สว่นอาชีพ พบวา่ กลุม่ตวัอย่าง
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รองลงมา คือ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ดัง  
ตาราง 7 ทัง้ 2 อาชีพนีล้ักษณะการใช้รถยนต์ไม่แตกต่างกัน จึงท าให้การศึกษาครัง้นี ้
อาชีพไม่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกซือ้รถยนต์สอดคล้องกบัการศึกษาของ
แครียา ภู่พัฒน์ (2551 : 105) พบว่า ผู้ บริโภคในกรุงเทพมหานครเลือกซือ้รถยนต์           
นิวโตโยต้าวีออสที่มีอาชีพต่างกันมีพฤติกรรมตดัสนิใจซือ้รถยนต์ไม่แตกต่างกนั รายได้
ต่อเดือนไม่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกซือ้รถยนต์ อาจเนื่องจากการศึกษา    
ครัง้นีก้ าหนดขนาดรถยนต์ไม่เกิน 1,500 ซี.ซี. กลุ่มผู้ ซือ้เป็นกลุ่มที่มีรายได้ใกล้เคียงกัน 
สอดคล้องกบัการศกึษาของแครียา ภูพ่ฒัน์ (2551 : 105) พบวา่ ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
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เลือกซือ้รถยนต์นิวโตโยต้า  วีออสที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีพฤติกรรมตดัสินใจซือ้
รถยนต์โตโยต้าไม่แตกต่างกนั สว่นการสง่เสริมการตลาดและด้านกายภาพไม่มีอิทธิพลต่อ
กระบวนการตดัสินใจเลือกซือ้รถยนต์ อาจเนื่องจากตวัแทนจ าหน่ายรถยนต์ขนาดไม่
เกิน 1,500 ซี.ซี.ในจงัหวดัภเูก็ตมีการสง่เสริมการตลาดที่ใกล้เคียงกนั เนื่องจากตา่งต้องการ
ส่วนแบ่งทางการตลาด โดยทุกบริษัทมีโปรโมชั่นเป็นระยะๆ ทัง้ประกันรถยนต์ชัน้ 1          
การจดัแสดงรถยนต์ ณ สถานที่ตา่งๆ  การตรวจเช็คสภาพรถยนต์ฟรีตามระยะที่ก าหนดและ
ด้านกระบวนการ เช่น  การช าระเงิน การสง่มอบรถยนต์ ในมาตรฐานเดียวกนั 
 
ข้อเสนอแนะ 

     ข้อเสนอแนะทั่วไป 
จากการศึกษา กลุ่มตัวอย่างได้น าเสนอแนวทางในการปรับปรุงกลยุทธ์        

สว่นประสมทางการตลาด สามารถน าไปสูข้่อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดงันี ้
1.ในอนาคตการผลติรถยนต์ขนาดไม่เกิน 1,500 ซี.ซี. ต้องเน้นรูปลกัษณ์

ที่สวยงาม คลอ่งตวั และรองรับพลงังานทางเลือกให้มากขึน้ และสามารถตอบสนองความ
ต้องการของลกูค้าทกุกลุม่ 

2.จากการศกึษาพบวา่ ช่องทางการจ าหน่ายเป็นตวัแปรตวัแรกที่มีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจซือ้ และสามารถท านายกระบวนการตดัสินใจซือ้รถยนต์ได้ร้อยละ 31.90 ดงันัน้ 
บริษัทรถยนต์ต้องเพิ่มความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดด้านนีใ้ ห้มากขึน้ 
โดยเฉพาะหากเปิดสาขาใหม่ ท าเลที่ตัง้จะต้องเขาออกสะดวก อยู่ในที่ๆ สงัเกตได้ง่าย 
โชว์รูมกว้างขวาง จ านวนพนกังานทุกแผนกต้องเพียงพอ ช่องทางการติดต่อนดัหมายต้อง
สะดวก 

3. จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างได้ให้ข้อเสนอแนะในส่วนของ
พนักงานขายว่าจะต้องมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆ ดังนัน้ 
พนกังานขายควรได้รับการอบรมด้านภาษา  เนื่องจากจงัหวดัภเูก็ตมีชาวตา่งชาติอาศยั
อยูเ่ป็นจ านวนมาก อีกทัง้เป็นการต้อนรับประชาคมอาเซียน 

       4. จากการศกึษาพบว่า กลุม่ตวัอย่างให้ความส าคญักบัความสม ่าเสมอ
ในการติดตอ่ลกูค้าของพนกังานขายจนถึงบริการหลงัขาย ดงันัน้ ทางบริษัทต้องปรับระบบ
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การติดตามลกูค้าหลงัซือ้รถยนต์แล้ว เพื่อให้ลกูค้ารู้สกึวา่ได้รับการดแูลตลอดระยะเวลาที่
ใช้รถยนต์ยี่ห้อนัน้ๆ  ตามหลกั CRM 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครัง้ต่อไป 
1. จากผลการศกึษาพบวา่ตวัแปรในการศกึษาสามารถร่วมท านายอิทธิพล

ตอ่การตดัสนิใจซือ้รถยนต์ขนาดไม่เกิน 1,500 ซี.ซี. ได้ร้อยละ 44.30 แสดงว่ายงัมีปัจจยั
อื่นๆ ที่นา่สนใจที่ไมไ่ด้น ามาเป็นตวัแปรในการศกึษาครัง้นี ้ดงันัน้ ควรศกึษาปัจจยัอื่นๆ  

2. ควรศกึษากลยทุธ์ทางการตลาดรถยนต์ขนาดอื่นๆ 
3. ควรศึกษาเชิงคณุภาพกลยทุธ์ทางการตลาดของบริษัทรถยนต์ที่มี

สว่นแบ่งทางการตลาดสงูสดุ เพื ่อศ ึกษากรณีศ ึกษาที ่เป็นเลิศด้านกลยทุธ์ทาง
การตลาดยานยนต์ 
 

เอกสารอ้างองิ 
การตลาด. (2555). การตลาด :  กลยทุธ์การตลาด. [On-line]. Available: marketing
 thai.blogspot.com/.../marketing-strategy.htm... [2556, ตลุาคม 13]. 
ขนสง่จงัหวดัภเูก็ต, ส านกังาน. (2555). สถิตจิ านวนรถใหมป่า้ยแดงที่จดทะเบียน. [On-
 line].Available:http://apps.dlt.go.th/statistics_web/brandcar/car1/1b 
 [2556, มิถนุายน 2]. 
คณิน ธรรมอิทธิศกัดิ.์ (2551). ปัจจัยที่มีผลต่อการตดัสนิใจซือ้รถยนต์ใช้แล้วของ

ผู้บริโภคในจังหวดัสมุทรปราการ. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขา
เทคโนโลยีอตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม. 

แครียา ภูพ่ฒัน์. (2551). ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกซือ้รถยนต์โตโยต้า
นิววีออสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ์ปริญญา
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

ชลิต กิตติญาณทรัพย์. (2555).  ตลาดรถยนต์ปีหน้า. [On-line]. Available : http:// 
www.thanachartbluebook.com/news.asp?P1=4C7F2A0BBAE9D77486A 
6A17C53DAEDD2A2C0A762B8D2C54D66DAE06599F1D5F09. 
[2555, พฤศจิกายน 14]. 

http://apps.dlt.go.th/statistics_web/brandcar/car1/1b


วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 2  กรกฎาคม – ธนัวาคม 2557 

 

92 

ชชูยั สมิทธิไกร. (2553). พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั. 

นภดล ภูเก้าล้วน. (2551). ปัจจัยที่ มีผลต่อการตัดสินใจซือ้รถยนต์ของผู้บริโภค
อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ . วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี. 

บริษัทฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากดั. (2555). ตลาดรถยนต์ทรงตวัปิดยอดปี 
54 ลดลงไม่ถึง 1%. [On-line]. Available: http://www.manager.co.th/ 
Motoring/ViewNows.aspx?NewsID=9550000007124. [2556, มิถนุายน 
13]. 

ณรงค์ แซ่ตัง้ . (2550). กลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดที่ มีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้รถยนต์น่ังส่วนบุคคลของผู้ใช้รถยนต์ใน
กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์หลกัสูตรธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร. 

เรวตัร์ ชาตรีวิศิษฏ์. (2553). HR กบัพฤติกรรมผู้บริโภค. People for quality. 17 (153): 
 100 – 104. 
ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์. (2555). ข้อมูลยอดจ าหน่ายยานยนต์
 ภายในประเทศไทยปี 2011 (มกราคม - พฤศจิกายน).  On-line]. Available : 
 http://www.nstda.or.th/prs/index.php/database-article/298-Database-
 e-e-market-table26?tmpl    [2556, มิถนุายน 2]. 
สรุพงษ์ บณัฑิต. (2552). พฤติกรรมและการตัดสินใจซือ้รถยนต์ขับเคลื่อนสี่ ล้อ

ของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วิทยานิพนธ์หลกัสูตรธุรกิจ
มหาบณัฑิต สาขาการจดัการทัว่ไป มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา. 

Aghdaie, S.F.M., Dolatabadi, H.R., & Aliabadi, V.S. (2012). An analysis of 
impact of brand credibility and perceived quality on consumer’s 
evaluations of brand alliance. International Journal of Marketing 

Studies. 4(2) : 93 – 102. 

http://www.manager.co.th/%20Motoring/ViewNows.aspx?NewsID
http://www.manager.co.th/%20Motoring/ViewNows.aspx?NewsID
http://www.nstda.or.th/prs/index.php/database-article/334-


วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 2  กรกฎาคม – ธนัวาคม 2557 
 

93 

Best, J.W. (1977). Research in education. (3rd ed.). Engle Wood Cliff : N.J.Prentice 
Hall. 

Blythe, J. (2008). Consumer behaviour.  London : Thomson. 
Buyer behaviour. (2012). Buyer behaviour : The consumer decision-making 

process and purchasing a car. [On-line]. Available : http://writepass. 
co.uk/journal/2012/11/buyer-behavior-the consumer-decision-making. 
[2013, June 3].  

Gul, M.S., Jan, F.A., Baloch, Q.B., Jan, .M.F.,  & Jan, M.F. (2010). Brand image 
and brand loyalty. Abasyn Journal of Social Sciences. 3(1) : 55 – 74. 

Nasri, W.(2012). Motivating salespeople to contribute to marketing intelligence 
activities : An expectancy theory approach. International Journal of 

Marketing Studies. 4(1) : 168 - 175. 
Quality greatest factors in Americans’ car buying decision. (2010). [On-line].  

http://www.google.co.th/search?q=factors+influenced+by+car&hl=en
&tbo=d&rlz=1R2RNQN_enTH490&ei=YeUgUf-aGYHKrAfhmIC4CQ& 
start=30&sa=N&biw=1024&bih=463. [2013, February 17]. 

Zhuang, G. (2007). Predicting the rules : Moments of truth in the car buying 
process. [On-line]. jp.nielsen.com/industry/Breakingtherule_China. 
pdf.pdf.  [2555, พฤศจิกายน 14]. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.co.th/search?q=factors+influenced+by+car&hl=en&tbo=d&rlz=1R2RNQN_enTH490&ei=YeUgUf-aGYHKrAfhmIC4CQ&
http://www.google.co.th/search?q=factors+influenced+by+car&hl=en&tbo=d&rlz=1R2RNQN_enTH490&ei=YeUgUf-aGYHKrAfhmIC4CQ&


วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 2  กรกฎาคม – ธนัวาคม 2557 

 

94 

การพัฒนาศักยภาพการจดัการธุรกิจชุมชน  
กรณีศึกษา : ต าบลคลองเคียน อ าเภอตะกั่วทุ่ง จังหวดัพังงา1 

The Development of the Potential of Managing Community Businesses :  
Community Businesses in Klong Kian Sub-District, Phang-nga Province1 

 
 อภิสรา ชุ่มจิตร2 ,นิศา ชชักลุ3 , 

เครือวลัย์ ชชักลุ3 
 Apissara Chumjit2 ,Nisa Chatchakul3 , 

Kruawan Chatchakul3 
 

บทคดัย่อ 
 การวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ศักยภาพการจัดการธุรกิจชุมชน         
2) ปัจจัยที่มีผลต่อการพฒันาศกัยภาพการจดัการธุรกิจชุมชน พืน้ที่ศึกษาในการวิจัย 
คือ กลุ่มธุรกิจชุมชนที่อยู่ในเขตพืน้ที่ต าบลคลองเคียน อ าเภอตะกั่วทุ่ง จังหวดัพงัง า 
จ านวน 3 กลุม่ ดงันี ้1) กลุม่ตลาดกลางสตัว์น า้ตะกัว่ทุง่ (สาขายอ่ยบ้านหินร่ม) 2) กลุม่
ผลติและจ าหนา่ยเคร่ืองแกงบ้านคลองไส และ 3) กลุม่ผลติภณัฑ์ชุมชนและธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมบ้านเจ้าขรัว โดยการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการใช้แบบสมัภาษณ์  
เชิงลึกและการจัดสนทนากลุ่มกับผู้ ให้ข้อมูลหลัก จ านวน 33 คน คือ ผู้ บริหาร 
นกัพฒันาชุมชนขององค์การบริหารสว่นต าบลคลองเคียน สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองเคียน ก านันต าบลคลองเคียน ผู้ ใหญ่บ้านหรือผู้ ช่วยผู้ ใหญ่บ้าน 
คณะกรรมการกลุม่ สมาชิกกลุม่ และประชาชนที่ไมไ่ด้เป็นสมาชิกกลุม่ธุรกิจชมุชน  
ค าส าคัญ  การพฒันาศกัยภาพ การจดัการธุรกิจชมุชน  

  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1วิทยานิพนธ์หลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 2556 
2นกัศกึษาหลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจ กลุม่การจัดการทัว่ไป 
3รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 
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 ผลการวิจยัพบวา่ (1) กลุม่ตลาดกลางสตัว์น า้ตะกัว่ทุง่ (สาขายอ่ยบ้านหินร่ม)  
มีศกัยภาพการจดัการธุรกิจชมุชนอยูใ่นระดบัสงู เพราะมีปัจจยัที่เป็นจดุแข็ง ได้แก่ ด้าน 

แรงงาน วสัดอุปุกรณ์ ผู้น า ซึ่งมีผลต่อการพฒันาศกัยภาพให้กลุม่สามารถเจริญเติบโต
ได้ สว่นจดุออ่น ได้แก่ ด้านเงินลงทนุ การผลิต และคณะกรรมการ ปัจจยัที่เป็นอปุสรรค 
ได้แก่ ด้านสภาพดินฟ้าอากาศ (2) กลุ่มผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองแกงบ้านคลองไส มี
ศักยภาพการจัดการธุรกิจชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนา
ศกัยภาพที่เป็นจุดแข็ง ได้แก่ ด้านแรงงาน การบริหารและการจดัการ ผู้น า การมีสว่น
ร่วมของสมาชิกและสวัสดิการภายในกลุ่ม ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาศักยภาพให้กลุ่ม
สามารถเจริญเติบโตได้ ส่วนจุดอ่อน ได้แก่ ด้านเงินลงทุนวัสดุอุปกรณ์ การผลิต และ
ระเบียบข้อบงัคบัของชุมชน และปัจจัยที่เป็นอุปสรรค ได้แก่ ด้านการตลาด  (3) กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมบ้านเจ้าขรัว มีศักยภาพ           
การจัดการธุรกิจชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งปัจจัยที่ เป็นจุดแข็ง ที่มีผลต่อ           
การพฒันาศักยภาพหากได้รับการส่งเสริมอย่างเต็มที่ ได้แก่ ด้านแรงงาน ผู้น า และ    
การมีสว่นร่วม จดุออ่น ได้แก่ ด้านวสัดอุปุกรณ์ การเงินและการลงทนุ การผลิต ระเบียบ
ข้อบังคับของชุมชน และสวัสดิการภายในกลุ่ม  ปัจจัยที่เป็นอุปสรรค ได้แก่ ด้าน
การตลาด 

จากผลการศกึษา พบวา่ การจดัการธุรกิจชมุชนของต าบลคลองเคียนควร
พฒันาศกัยภาพด้านตา่งๆ โดยใช้ปัจจยัที่เป็นจดุแข็งและใช้โอกาสที่มีอยูใ่นแตล่ะบริบท
ของกลุ่มต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ เช่น โอกาสด้านเงินทุน ที่มีแหล่งเงินทุนจากกองทุน
ต่างๆ ของภาครัฐ ได้แก่ กองทนุตัง้ตวัได้ (Authorized Business Incubator Fund : 
ABI) ซึง่เป็นหนึ่งนโยบายเร่งด่วนทางเศรษฐกิจของรัฐบาล โอกาสด้านการ ตลาด ของ
กลุ่มผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองแกงบ้านคลองไส ที่มีกลุม่ตลาดเป้าหมายใหม่ๆ เพิ่มขึน้ 
โอกาสด้านการสร้างเครือข่ายและความสมัพนัธ์กิจกรรมภายนอก เพื่อเกิดวิสาหกิจ
นวตักรรมใหม ่ขยายความร่วมมือกบัสถาบนัการเงิน สมาคมศิษย์เก่า ผู้ เช่ียวชาญ และ
ผู้น าชมุชน เพื่อพฒันาศกัยภาพการจดัการธุรกิจชมุชน ให้มีความสามารถในการแขง่ขนั
ธุรกิจชมุชนในต าบลคลองเคียน มีความยัง่ยืนตอ่ไปในอนาคต  
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ABSTRACT 
The purposes of this research were to examine the potential of 

managing community businesses at Klong Kian Sub-District, and to study the 
factors affecting the development of community business, and to propose 
guidelines to improve community businesses. The project aimed to study the 
community businesses of three groups in Klong Kian Sub-district as followed: 
1) aquatic animals common market group at Hin Rom Village 2) curry paste 
production group at Klong Sai Village 3) SME group at Jao Krua Village. An in- 
depth interview was used to collect the data. The main informants consisted of 
33 people from various groups:  administrators and community developers, 
members of the Klong Kian Sub-district Administrative Organization, heads of 
villages, members of community business groups, and residents of Klong Kian 
Sub-district. 

The results of the analysis were as follows: 1) The aquatic animals 
common market group at Hin Rom Village had a high potential in managing 
their community business due to the workforce, materials, and leaders. 
However, they had problems in capital, production, the members of the 
business group, and climate. 2) The curry paste production group at Klong Sai 
Village had a moderate potential in managing the community business. Their 
strengths were in their workforce, administration, and management, but their 
disadvantages included capital, materials, production, marketing and 
community regulations 3) The SME group at Jao Krua Village had a moderate 
potential in managing their business. Their strong points were found to be their 
leaders and community participation.  However, they still needed assistance 
with supplies, capital and investment, production, community regulations and 
the members’ social welfare. 
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Suggestions to improve the community businesses of the three 
groups at Klong Kian Sub-district were as follows:  capital and investment: 
these groups should seek assistance from government funds such as the ABI 
Fund (Authorized Business Incubator Fund); marketing : the groups should 
increase their target groups by establishing networks from the outside. They 
should also build their relationship with others such as banks, alumni, experts, 
and community leaders so that they could develop their potential for 
competitiveness in the market.     
 
Key words :  The Development of the Potential, Managing Community 
Businesses,   

บทน า 

การประกอบธุรกิจชมุชน เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึน้ภายในชุมชน 
เป็นทางเลือกหนึ่งของการพึ่งพาตนเองของชุมชน อาศยัความร่วมมือร่วมใจกัน การมี
สว่นร่วมของสมาชิกในชมุชน และกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั ภายใต้การน าทรัพยากรใน
ท้องถ่ินมาแปรสภาพให้เกิดมูลค่า และมีความสอดคล้องกับวฒันธรรม ประเพณี วิถี
ชีวิต ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพื่อประโยชน์ของชุมชนและการพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน         
การประกอบธุรกิจชุมชนเป็นการให้โอกาสคนในชุมชนได้มีอาชีพ มีการจ้างงาน มี
รายได้ และก่อให้เกิดการพฒันาคนผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในการด าเนินงาน 
ช่วยลดปัญหาทางสังคมเพื่อการส ร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งและต้องอาศัย           
การสนบัสนนุจากองค์กรทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน (ธวชัชยั  เพ็งพินิจ, 2551 : 1) ธุรกิจ
ชุมชนเป็นการประกอบการโดยกลุ่มหรือองค์กรธุรกิจชุมชนร่วมเป็นเจ้าของ ร่วม
ด าเนินงาน ร่วมรับผลประโยชน์จากกิจกรรมนัน้ๆ โดยใช้ทรัพยากรในท้องถ่ินเป็นปัจจยั
การผลิต เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน สอดคล้องกับวิถีชีวิตการด าเนิน
ชีวิตของคนในชุมชน ซึ่งภาครัฐและภาคเอกชนได้พยายามให้ชุมชนท าธุรกิจทางด้าน
กลุม่อาชีพแปรรูปผลผลติทางการเกษตรที่มีในท้องถ่ิน (ประเดิม นิลศิริ, 2547 : 3) 
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โครงสร้างทางเศรษฐกิจของต าบลคลองเคียนมีลกัษณะอาชีพทางด้าน
เกษตรกรรมเป็นหลกั เช่น ยางพารา อาชีพประมง ค้าขาย และการเพาะเลีย้งชายฝ่ัง   
ท าสวนผลไม้ เลีย้งสตัว์ ในปัจจบุนัหากมีเวลาวา่งจากการประกอบอาชีพหลกัประชาชน
ในต าบลก็จะรวมกลุม่กนัประกอบธุรกิจชมุชน โดยอาศยัทรัพยากรที่มีอยูใ่นต าบล ได้แก่ 
กลุม่สจัจะออมทรัพย์บ้านคลองเคียน กลุม่รวบรวมผลติภณัฑ์สตัว์น า้และออมทรัพย์เพื่อ
การประมง กลุ่มกองทุนหมุนเวียนแก้ไขปัญหาความยากจน กลุ่มท าผ้าบาติกบ้าน 
คลองเคียน กลุม่แปรรูปอาหารทะเล กลุม่ผลิตน า้ปลาบ้านอ่าวมะขาม กลุม่จ าหน่าย
ข้าวสาร กลุม่ตลาดกลางสตัว์น า้ กลุม่ให้บริการเช่าเต็นท์และเคร่ืองครัว กลุม่จ าหน่าย
แก๊สหงุต้ม กลุม่ตลาดกลางยางพารา กลุม่ผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองแกง กลุม่เลีย้งแพะ 
กลุม่ผลติน า้ดื่ม เป็นต้น (องค์การบริหารสว่นต าบลคลองเคียน, 2556 : 4) 

ผู้ศึกษาได้ส ารวจข้อมูลเบือ้งต้นพบว่า ในการประกอบธุรกิจชุมชนของ
ต าบลคลองเคียน มีธุรกิจชุมชนที่ล้มเหลวขาดศกัยภาพในการจดัการต้องล้มเลิกธุรกิจ
ไปและมีธุรกิจชุมชนที่ประสบความส าเร็จมีศักยภาพทางการจัดการสูงจนสามารถ
ประกอบธุรกิจมาได้จนถึงปัจจุบนั เช่น กลุ่มผลิตผ้าบาติกของบ้านคลองเคียน ที่ต้อง
ล้มเลิกธุรกิจไปเนื่องจากการขาดศักยภาพในการจัดการธุรกิจชุมชน มีสาเหตุมาจาก
การขาดความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการวาดลายบาติก ขาดแรงงานที่มี
ฝีมือและความตัง้ใจอยา่งจริงจงั ขาดการสง่เสริมประกอบอาชีพอย่างถกูวิธี กลุม่ตลาด
กลางสตัว์น า้บ้านคลองเคียนก็ต้องล้มเลิกธุรกิจไป เนื่องจากขาดการรวมกลุ่มกนัอย่าง
เป็นปึกแผ่น ไม่มีตลาดเพื่อกระจายสินค้า และขาดเงินทุนที่เพียงพอ ซึ่งการล้มเลิก
กิจการธุรกิจชุมชนดงัที่กล่าวมาแล้วนัน้ ย่อมเกิดจากการขาดศกัยภาพในการบริหาร
จดัการธุรกิจตามหลกัการบริหารจัดการที่ถูกต้องและไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่
เกิดขึน้ นอกจากนี ้ยงัมีธุรกิจชุมชนในต าบลคลองเคียนที่ประสบความส าเร็จสามารถ
สืบเนื่องยืนหยัดอยู่ได้จนถึงปัจจุบัน เช่น กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์บ้านคลองเคียน 
ปัจจบุนัมีเงินทนุหมนุเวียนส าหรับสมาชิกในกลุม่สามารถกู้ยืมเงินเพื่อน าไปใช้เป็นทนุใน
การประกอบอาชีพ เป็นค่าศึกษาเล่าเรียนของบุตรหลาน และน าไปใช้ในการเพิ่ม
คุณภาพชีวิตแก่คนในชุมชนให้ดีขึน้ กลุ่มผลิตและจ าหน่ายกะปิของบ้านอ่าวมะขาม 
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และบ้านหาดทรายเปลอืกหอย ที่สามารถผลติกะปิเพื่อจ าหนา่ยอยา่งตอ่เนื่อง เนื่องจาก
มีความพร้อมด้านวตัถดุิบในการผลิต คือ กุ้ งฝอย ซึ่งได้มาจากการประกอบอาชีพของ
ชาวประมงอีกทางหนึง่ ประกอบกบัสองชมุชนนีม้ีพืน้ท่ีติดตอ่กบัชายฝ่ังทะเล ท าให้กลุม่
ผลติและจ าหนา่ยกะปิมีวตัถดุิบในการผลติอยา่งเพียงพอ 

นอกจากนี ้ยงัพบว่า การด าเนินงานด้านการจัดการธุรกิจชุมชนในต าบล
คลองเคียนยังไม่มีกระบวนการจัดการธุรกิจชุมชนที่มีประสิทธิภาพ เช่น ยังไม่มี         
การบริหารจัดการด้านบุคลากรที่ รับผิดชอบงานการจัดการธุรกิจชุมชน ด้าน
งบประมาณไมม่ีการบริหารจดัการธุรกิจชมุชนท่ีเพียงพอและทัว่ถึง บคุลากรที่เก่ียวข้อง
ยงัไมเ่คยได้รับการถ่ายทอดความรู้เร่ืองการจดัการธุรกิจชุมชน และไม่มีการติดตามผล 
ประเมินผลการจดัการธุรกิจชมุชนอยา่งเป็นรูปธรรม เป็นต้น 

ดังนัน้  ผู้ ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงการพัฒนาศักยภาพ          
การจัดการธุรกิจชุมชน โดยอาศยัการมีส่วนร่วมของผู้ที่เก่ียวข้องกับการจัดการธุรกิจ
ชมุชนในต าบลคลองเคียนวา่ มีการด าเนินการอยา่งไร และมีปัจจยัอะไรบ้างที่เก่ียวข้อง
กบัการพฒันาศกัยภาพของผู้ที่เก่ียวข้องในการจดัการธุรกิจชุมชน เพื่อน าผลการวิจยัที่
ได้มาเป็นแนวทางในการให้ความรู้ส่งเสริมปรับปรุงและวางแผนเก่ียวกับการจัดการ
ธุรกิจชมุชนให้มีประสทิธิภาพมากขึน้ 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศกึษาศกัยภาพการจดัการธุรกิจชมุชนต าบลคลองเคียน 
2. เพื่อศกึษาปัจจยัทีม่ีผลตอ่การพฒันาศกัยภาพการจดัการธุรกิจชมุชน

ต าบลคลองเคียน 
วิธีการวิจัย 

พืน้ที่ศึกษาและผู้ให้ข้อมูลหลัก 
1. พืน้ที่ที่ศึกษา คือ กลุ่มธุรกิจชุมชนที่อยู่ในเขตพืน้ที่ต าบลคลองเคียน 

อ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา จ านวน 3 กลุ่ม คือ 1) กลุม่ตลาดกลางสตัว์น า้ตะกัว่ทุ่ง 
(สาขาย่อยบ้านหินร่ม) ตัง้อยู่หมู่ที่ 2 บ้านหินร่ม 2) กลุม่ผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองแกง
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บ้านคลองไส ตัง้อยู่หมู่ที่ 6 บ้านคลองไส และ 3) กลุม่ผลิตภณัฑ์ชุมชนและธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่มบ้านเจ้าขรัว ตัง้อยูห่มูท่ี่ 3 บ้านเจ้าขรัว 

2. ผู้ ให้ข้อมลูหลกั ในการวิจัยครัง้นี ้แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะดงัต่อไปนี ้  
1) ผู้ ให้ข้อมูลหลกัในการสมัภาษณ์เชิงลกึ คือ บคุคลภายในต าบลคลองเคียนที่มีส่วน
เก่ียวข้องในการพฒันาศกัยภาพการจดัการธุรกิจชุมชนต าบลคลองเคียน จ านวน 33 
คน ได้แก่ ผู้ บริหารและนักพัฒนาชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเคียน 
สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบลคลองเคียน ก านนัต าบลคลองเคียน ผู้ ใหญ่บ้าน
หรือผู้ ช่วยผู้ ใหญ่บ้าน คณะกรรมการกลุ่ม สมาชิกกลุ่มธุรกิจชุมชน และประชาชนที่
ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุม่ธุรกิจชุมชน ใช้วิธีการสุม่ตวัอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็นแบบ
สะดวก และแบ่งผู้ ให้ข้อมูลหลกัออกเป็น 4 กลุม่ โดยเลือกสุม่ตามลกัษณะต าแหน่ง/
หน้าที่/บทบาทที่แตกต่างกัน 2) ผู้ ให้ข้อมูลในการจัดสนทนากลุ่ม คือ บุคคลภายใน
ต าบลคลองเคียนท่ีมีสว่นเก่ียวข้องในการพฒันาศกัยภาพการจดัการธุรกิจชุมชนต าบล
คลองเคียน จ านวน 15 คน ได้แก่ สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบลคลองเคียน 
ผู้ ใหญ่บ้านหรือผู้ ช่วยผู้ ใหญ่บ้าน คณะกรรมการกลุ่ม สมาชิกกลุ่มธุรกิจชุมชน และ 
ประชาชนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มธุรกิจชุมชน เลือกแบบเฉพาะเจาะจง จ าแนกตาม
ลกัษณะต าแหนง่/หน้าที่/บทบาทที่แตกตา่งกนั   

เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

 1. การสมัภาษณ์เชิงลกึ ใช้แบบสมัภาษณ์เชิงลกึ แบบมีเค้าโครงหรือแบบ
มาตรฐาน ลกัษณะค าถามปลายเปิด ในการวิจยัมีทัง้หมด 4 ชุด ประกอบด้วย ชุดที่ 1 
ส าหรับผู้บริหารและนักพัฒนาชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเคียน และ
ก านนัต าบลคลองเคียน ชุดที่ 2 ส าหรับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลอง
เคียน ผู้ ใหญ่บ้านหรือผู้ช่วยผู้ ใหญ่บ้าน ชุดที่ 3 ส าหรับคณะกรรมการกลุ่มและสมาชิก 
กลุ่มธุรกิจชุมชน และชุดที่ 4 ส าหรับประชาชนที่ไม่ได้เป็นคณะกรรมการกลุ่มและ
สมาชิกกลุม่ธุรกิจชมุชน 

2. การจัดสนทนากลุ่ม ใช้ประเด็นในการสนทนากลุ่ม เพื่อให้ผู้ เข้าร่วม
สนทนาแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองที่สนทนา เพื่อให้ได้ข้อมลูเชิงลกึในแง่มมุตา่ง ๆ 
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การเก็บรวมรวมข้อมูล 

 1. ข้อมลูทตุิยภมูิ เป็นข้อมลูที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารข้อมลู
เก่ียวกบัองค์ประกอบการจดัการธุรกิจชุมชน ศกัยภาพทางการจดัการธุรกิจชุมชน และ
แนวทางในการพฒันาศักยภาพธุรกิจชุมชน จากวารสาร หนงัสือ ต าราทางวิชาการ 
เอกสารทางวิชาการ สือ่อิเลก็ทรอนิกส์ วิทยานิพนธ์ และงานวิจยัต่างๆ ที่มีเนือ้หาหรือมี
แนวคิดเก่ียวข้องกับงานวิจัย และการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารข้อมูลเก่ียวกับกลุ่ม
ธุรกิจชมุชนท่ีใช้การวิจยัครัง้นี ้ 

2. ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์เชิงลึกและการจัด
สนทนากลุม่ จากผู้ ให้ข้อมลูหลกัที่เป็นบคุคลภายในต าบลคลองเคียนที่มีสว่นเก่ียวข้อง
ในการพฒันาศกัยภาพการจดัการธุรกิจชมุชน  

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

การวิจัยครัง้นีส้ร้างกรอบแนวคิดการวิจัยจากการวิเคราะห์ข้อมูลเช่ือมโยง
ความสมัพันธ์ระหว่างกัน  โดยผ่านแนวคิด ทฤษฎี และหลกัการทางวิชาการต่างๆ ที่
เก่ียวข้อง ดังนัน้จึงวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ เป็นส าคัญ โดยข้อมูลที่ได้ใน       
การด าเนินธุรกิจชุมชนของแต่ละกลุ่ม จะแยกวิเคราะห์เพื่อศึกษาเก่ียวกับศักยภาพ    
การจดัการธุรกิจชมุชน และปัจจยัที่มีผลต่อการพฒันาศกัยภาพการจดัการธุรกิจชุมชน 
ของแต่ละกลุ่มโดยการวิเคราะห์เนือ้หา จากนัน้จึงน าผลการวิเคราะห์ทัง้ 3 กลุ่มมา
วิเคราะห์ร่วมกัน เพื่อศึกษาแนวทาง การพัฒนาศักยภาพการจัดการธุรกิจชุมชนใน
ภาพรวมของต าบลคลองเคียน และใช้วิ ธีบรรยายหรือวิธีพรรณนาเป็นหลักใน           
การน าเสนอข้อมลูในรูปความเรียง 
 
ผลการศึกษา 

จากการวิจยัเร่ือง การพฒันาศกัยภาพการจดัการธุรกิจชมุชน กรณีศกึษา : 
ต าบลคลองเคียน อ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา ผู้วิจยัสามารถสรุปผลการศึกษา แยก
ออกเป็น 2 ประเด็น ดงันี ้
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1. ศักยภาพการจดัการธุรกิจชุมชนต าบลคลองเคียน 
1.1 กลุ่มตลาดกลางสัตว์น า้ตะกั่ วทุ่ง (สาขาย่อยบ้านหินร่ม) มี

ศกัยภาพการจัดการธุรกิจชุมชน ได้แก่ (1) การบริหารและการจัดการ มีการก าหนด
วตัถปุระสงค์เพื่อให้ผลตอบแทนหรือผลก าไรสามารถเป็นรายได้หลกัให้แก่คนในชุมชน
ได้ เปา้หมาย คือ ต้องมียอดขายไม่น้อยกว่า 500,000 บาทต่อเดือน (2) การผลิต ไม่มี
ขัน้ตอนการผลิตเพราะเป็นลกัษณะซือ้มา-ขายไป (3) การตลาด มีตลาดรองรับที่
แนน่อน มีอ านาจตอ่รองราคาสงูและสินค้าสามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้า
ได้อย่างต่อเนื่อง ลกูค้าที่ส าคญั คือ พ่อค้าคนกลางจากจงัหวดัสตูล (4) การเงินและ 
การลงทนุ สามารถสร้างรายได้หลกัแก่สมาชิกในกลุม่ แบ่งออกเป็น 1) ผลก าไรเฉลี่ย 
คนละ 18,000 บาทต่อเดือน และ 2) เงินปันผลเฉลี่ยคนละ 15,000 บาทต่อรอบบญัชี    
6 เดือน (5) ผู้น า มีความเสียสละเวลาเพื่อส่วนรวม มีความรับผิดชอบ ซื่อสตัย์สจุริต 
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ และเป็นคนที่สมาชิกและคนในชุมชนให้ความไว้วางใจ 
(6) คณะกรรมการ มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการกลุม่เพื่อเป็นคณะท างานไว้ แตไ่มค่อ่ยให้
ความส าคญักับการแต่งตัง้คณะกรรมการกลุม่มากนกั (7) การมีสว่นร่วมของสมาชิก 
สมาชิกกลุ่มให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในทุกเร่ืองเพราะการท างานทุกอย่างในกลุ่ม
สมาชิกจะรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเพื่อร่วมกันพฒันาศกัยภาพธุรกิจให้เติบโตและ
ยัง่ยืน (8) แรงงาน สมาชิกมีหน้าที่จบัสตัว์น า้มาจ าหน่ายให้แก่กลุม่ ตามก าลงัแรงและ
ความสามารถใช้เคร่ืองมือการท าประมงที่มีอยู่แล้วและใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาศยั
การเรียนรู้ธรรมชาติ ด้วยตนเอง (9) ระเบียบข้อบงัคบัของชุมชน กลุ่มห้ามสมาชิกน า
สตัว์น า้ไปจ าหนา่ยช่องทางอื่น และทกุครัง้ที่น าสตัว์น า้มาจ าหน่ายให้แก่กลุม่ จะถกูหกั
เงินไว้คิดเป็นร้อยละ 3 ของยอดขาย เพื่อน ามาเป็นค่าใช้จ่ายภายในกลุ่มและส าหรับ
จ่ายคืนเงินปันผลทกุๆ 6 เดือน (10) ความสมัพนัธ์กิจกรรมภายนอกมีความสมัพนัธ์กบั
หน่วยงานภายนอก เช่น การมาศึกษาดูงานของนักเรียน นักศึกษาจา กสถาบัน 
การศกึษาตา่งๆ เก่ียวกบัการบริหารจดัการกลุม่ การผลิต รูปแบบการจดัจ าหน่าย  และ
การศึกษาวิจัยของหน่วยงานราชการต่างๆ (11) สวสัดิการภายในกลุม่ คณะกรรมการ
และสมาชิกกลุม่มีความพึงพอใจกบัการจดัสวสัดิการภายในกลุม่ได้แก่ ให้สมาชิกกู้ยืม
เงินแบบปลอดดอกเบีย้ได้ไม่เกิน 4,000 บาท และ (12) การสร้างเครือข่าย กลุ่มให้     
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ความ ส าคัญกับการสร้างเครือข่าย โดยสร้างเครือข่ายกับบุคคลภายนอกได้แก่ กลุ่ม
ตลาดกลางสตัว์น า้กลุม่อื่นๆ ร้านอาหาร และภตัตาคารช่ือดงัในตา่งจงัหวดั 

1.2 กลุ่มผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองแกงบ้านคลองไส มีศักยภาพ 
การจดัการธุรกิจชมุชน ได้แก่ (1) การบริหารและการจดัการ มีการก าหนดวตัถปุระสงค์
เพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริมให้แก่คนในหมู่บ้าน  โดยไม่ได้มุ่งหวังผลก าไรมากนัก 
ร่วมกันผลิตเพื่อจ าหน่ายตามก าลงัความสามารถและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์      
(2) การผลิตกระบวนการผลิตมีขัน้ตอนที่ไม่ซับซ้อนมากนัก ไม่มีการคิดค้นรูปแบบ
ผลิตภณัฑ์ ให้มีความทนัสมยัและแปลกใหม่ สมาชิกมีสว่นร่วมในการตรวจสอบและ
ควบคมุคณุภาพของผลิตภณัฑ์ (3) การตลาด ช่องทางการจดัจ าหน่ายสินค้าของกลุม่  
มี 2 ช่องทาง คือ 1) ขายสง่ตามร้านค้าขายของช า  2) ขายสง่ให้แก่ลกูค้าตามสัง่ซือ้เพื่อ
น าไปใช้ในการจดังานต่างๆ ในท้องถ่ิน ลกูค้ากลุ่มเป้าหมายคือ ผู้บริโภคชาวมสุลิมที่
ต้องการบริโภคสนิค้าตามหลกัศาสนาอิสลาม (4) การเงินและการลงทนุ สามารถสร้าง
รายได้เสริมให้แก่สมาชิกกลุ่มคนละ ประมาณ 2,000 บาทต่อเดือน (5) ผู้ น ามี       
ความเสียสละเวลาเพื่อส่วนรวม มีความรับผิดชอบสงู สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า    
ได้ดีมีอธัยาศยัดีและมีความสามารถในการประสานงานสงู (6) คณะกรรมการกลุ่ม       
มีจ านวนทัง้สิน้ 8 คน ประกอบด้วย ประธาน รองประธานกรรมการ เหรัญญิก และ
ประชาสัมพันธ์ เนื่องจากมีสมาชิกจ านวนน้อยท าให้สมาชิกจึงต้องร่วมกันเป็น
คณะกรรมการด้วย (7) การมีสว่นร่วมของสมาชิก สมาชิกในกลุม่มีการร่วมมือ ร่วมคิด 
ร่วมตดัสินใจและร่วมรับผิดชอบกนัเป็นอย่างดี มีการรวมกลุม่กนัผลิตเคร่ืองแกงขึน้ใน
ทกุๆ สปัดาห์ ในวนัท่ีวา่งเว้นจากการท าสวนยางพารา (8) แรงงาน สมาชิกแบง่หน้าที่ใน
การผลิตตามความถนัด ทุกคนท างานแบบช่วยเหลือเกือ้กูลกัน เพื่อให้การผลิต
เคร่ืองแกงเสร็จสิน้เร็วขึน้ (9) ระเบียบข้อบงัคบัของชุมชน ไม่มีการก าหนดกฎ ระเบียบ
ขึน้มาเพื่อบงัคบัภายในกลุม่เนื่องจากกลุม่มีขนาดเล็ก มีจ านวนสมาชิกน้อยและไม่เคย
ประสบปัญหาอุปสรรคมากนัก (10) ความสัมพันธ์กิจกรรมภายนอกมีกิจกรรม
ความสมัพนัธ์กบัหนว่ยงานภายนอกน้อย เช่น การศกึษาดงูานกลุ่มผลิตเคร่ืองแกงกลุม่
อื่นๆ ทัง้ในท้องถ่ินและต่างจงัหวดั และการเข้าร่วมการแข่งขนัผลิตเคร่ืองแกงของกลุม่
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แม่บ้านสตรีประจ าอ าเภอ (11) สวสัดิการภายในกลุม่ มีการจดัสวสัดิการภายในกลุ่ม 
ได้แก่ การให้สมาชิก กู้ยืมเงินโดยไมค่ิดดอกเบีย้ การจ่ายเงินโบนสัและจดักิจกรรมกลุม่
สมัพันธ์ร่วมกันทุกๆ สิน้ปี และ (12) การสร้างเครือข่าย กลุ่มเล็งเห็นถึงส าคญัของ    
การสร้างเครือขา่ย เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจ าหน่าย เพราะช่องทางหนึ่งที่สามารถ
สร้างยอดขายได้ดี คือ การบอกต่อกนัแบบปากต่อปากของเครือข่าย ได้แก่ ร้านค้าขาย
ของช าในต าบลใกล้เคียง และตา่งจงัหวดั 

1.3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนและธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
บ้านเจ้าขรัว มีศกัยภาพการจดัการธุรกิจชมุชน ได้แก่ (1) การบริหารและการจดัการ มี
การก าหนดวตัถปุระสงค์ เพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริมและเพื่อเป็นการรวมกลุม่อาชีพ
ของคนในชุมชน ผลิตสินค้าโดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความร่วมมือกันของคนใน
ชุมชนและจากการถ่ายทอดวิชาการความรู้ เทคนิคงานฝีมือต่างๆ ของแกนน ากลุ่ม
พฒันาฝีมือ (2) การผลติ สมาชิกจะเป็นผู้ผลติสนิค้าประเภทงานฝีมือ ตามชนิด รูปแบบ 
ขนาด สีสนั และวสัดุในการผลิต ที่แกนน ากลุ่มพฒันาฝีมือก าหนดขึน้ และผลิตตามที่
ลกูค้าสัง่ซือ้ กระบวนการผลิตไม่ซับซ้อนมากนัก แต่ต้องใช้เวลา และความประณีต
เพื่อให้มีความสวยงามมากที่สดุ (3) การตลาด ลกัษณะลกูค้าของกลุม่แบ่งออกเป็น 3 
ประเภท คือ 1) ผลิตตามค าสัง่ซือ้ของลกูค้า 2) ผลิตเพื่อวางจ าหน่ายตามงานเทศกาล
ตา่งๆ 3) ผลติเพื่อฝากขายตามร้านขายของที่ระลกึ  และลกูค้ากลุม่เป้าหมาย คือ กลุม่
แมบ้่านท่ีมีอ านาจในการซือ้สงู (4) การเงินและการลงทนุ สร้างรายได้เสริมแก่สมาชิกได้
คนละประมาณ 4,000 - 5,000 บาทต่อเดือน (5) ผู้น า มีประสบการณ์ด้านงานฝีมือ มี
ความตัง้ใจท างานเพื่อสว่นรวม มีเครือข่ายในการประสานงาน มีความรู้ความสามารถ 
เสียสละเวลาส่วนต ัว และมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที ่ได้รับมอบหมายและมี
ความกระตือรือร้น (6) คณะกรรมการกลุม่มีจ านวนทัง้สิน้ 7 คน ประกอบด้วย ประธาน
กลุ่ม รองประธานกลุม่ กรรมการ เหรัญญิก ประชาสมัพนัธ์ และเลขานกุาร (7) การมี
ส่วนร่วมของสมาชิก สมาชิกในกลุ่มมีการร่วมมือ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจและร่วม
รับผิดชอบกัน    ดีมาก เนื่องจากบ้านเจ้าขรัวเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ท าให้มี
ประชาชนในหมูบ้่านให้ความสนใจขอเข้าร่วมเป็นสมาชิกเพิ่มมากขึน้ (8) แรงงาน แกน
น ากลุม่พฒันาฝีมือทัง้ 5 คนจะท าหน้าที่ถ่ายทอดวิชาความรู้ต่างๆ ฝึกและพฒันาฝีมือ
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แก่สมาชิกในกลุม่ให้มีความถนดั ความช านาญมากที่สดุ การผลติสนิค้าสมาชิกจะผลิต
เองที่บ้านแล้วจึงจะน ามาฝากขายกบักลุม่ (9) ระเบียบข้อบงัคบัของชุมชน ไม่มีการก าหนด
กฎระเบียบหลกัเกณฑ์ที่บงัคบัใช้ภายในกลุม่เป็นลายลกัษณ์อกัษร อย่างเช่นกลุม่ธุรกิจ
ชุมชนอื่นๆ ในต าบลคลองเคียน (10) ความสัมพันธ์กิจกรรมภายนอก มีกิจกรรม
ความสมัพันธ์กับหน่วยงานภายนอกต่างๆ หลายแห่ง เช่น ส านักงานพัฒนาชุมชน 
โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพประจ าต าบล วิทยาลยัชุมชนพงังา ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และส านกังานแรงงานจังหวดัพงังา (11) สวสัดิการ
ภายในกลุม่ ไมม่ีการจดัสวสัดิการภายในกลุม่ เนื่องจากกลุม่ไม่ได้มีการรวบรวมเงินทนุ
หมุนเวียนมาตัง้แต่ก่อตัง้ และ (12) การสร้างเครือข่าย มีการสร้างเครือข่ายภายใน
ต าบลคลองเคียน โดยส่งเสริมให้ประชาชนหมู่บ้านใกล้เคียงสนใจหันมาผลิตสินค้า
ประเภทงานฝีมือมากขึน้ และสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกเพื่อเพิ่มช่อง
ทางการจ าหนา่ย ได้แก่ กลุม่สตรีต าบลกะไหล และกลุม่สตรีจงัหวดัพงังา 

 
2. ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาศักยภาพการจัดการธุรกิจชุมชนต าบล

คลองเคียน 
2.1 กลุ่มตลาดกลางสัตว์น า้ตะกั่ วทุ่ง (สาขาย่อยบ้านหินร่ม) มี

ปัจจยัที่มีผลต่อการพฒันาศกัยภาพการจดัการธุรกิจชุมชน ประกอบด้วย (1) แรงงานคน 
มีแรงงานทัง้หมด 38 คน มีหน้าที่ในการจบัสตัว์น า้ เป็นผู้มีความช านาญและทกัษะใน
การประกอบอาชีพประมงเป็นอย่างดี (2) เงินลงทุน แหล่งเงินทุนมาจากการลงหุ้น
รวบรวมเงินของคนในท้องถ่ิน (3) วสัดอุปุกรณ์ ได้แก่ อปุกรณ์การจบัสตัว์น า้ อปุกรณ์
เก็บรักษาสตัว์น า้ และอปุกรณ์การขาย วตัถดุิบส าคญัคือ กุ้ ง ได้มาจากชายฝ่ังทะเลใน
ท้องถ่ินที่มีความอดุมสมบรูณ์ และมีวตัถดุิบเพียงพอต่อการผลิต และ (4) การจดัการ
และวิธีการ มีวางแผนการท างานและขัน้ตอนกระบวนการเป็นอย่างดี เพื่อลดปัญหา
และไมใ่ห้สง่ผลกระทบแก่ผู้มีสว่นเก่ียวข้อง 

2.2 กลุ่มผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองแกงบ้านคลองไส มีปัจจยัที่มีผล
ตอ่การพฒันาศกัยภาพการจดัการธุรกิจชุมชน ประกอบด้วย (1) แรงงานคน มีแรงงาน
ทัง้หมด 8 คน มีความสัมพันธ์ลักษณะเครือญาติสมาชิกช่วยกันท างานตามหน้าที่    
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ความรับผิดชอบให้ส าเร็จลลุ่วงไปได้ด้วยดี (2) เงินลงทุน แหลง่เงินทุนมาจากเงินทุน
ส่วนตัวของสมาชิกเพื่อน ามาซือ้วัตถุดิบและเงินกู้ ยืมจากงบมิยาซาวาเพื่อน ามาซือ้
เคร่ืองมือการผลิต (3) วสัดุอุปกรณ์ ได้แก่ เคร่ืองบดไฟฟ้า อุปกรณ์การผลิต อุปกรณ์  
การขายและวตัถดุิบในการผลติแหลง่จดัหาวตัถดุิบ มาจากภายในและภายนอกท้องถ่ิน 
และมีปริมาณเพียงพอต่อการผลิต และ (4) การจัดการและวิธีการ มีการวางแผน     
การท างานตามปริมาณการสั่งซือ้ของลูกค้า และสมาชิกมีส่วนร่วมในการวางแผน     
การท างานทกุขัน้ตอน 

2.3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนและธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
บ้านเจ้าขรัว มีปัจจัย  ที่มีผลต่อการพัฒนาศักยภาพการจัดการธุรกิจชุมชน 
ประกอบด้วย (1) แรงงานคน มีแรงงานคนทัง้หมด 30 คน มีความเต็มใจและสมคัรใจที่
จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่ม (2) เงินลงทุน แหล่งเงินทุนในการจัดซือ้วสัดุอุปกรณ์ 
การผลิตได้มาจากเงินทุนส่วนตัว และเงินทุนในการฝึกพัฒนาฝีมืออาชีพได้มาจาก   
การสนบัสนุนของหน่วยงานราชการ (3) วสัดุอุปกรณ์ วสัดุอุปกรณ์ในการผลิตสินค้า
ประเภทงานฝีมือ จดัหาได้ในท้องถ่ินและสัง่ซือ้จากร้านค้าสง่ในกรุงเทพมหานคร และมี
ปริมาณเพียงพอต่อการผลิต และ (4) การจดัการและวิธีการ วางแผนการจัดการตาม
ข้อมูลการสัง่ซือ้ของลูกค้า และกระจายการผลิตให้แก่สมาชิกตามทักษะ ความถนัด 
ความช านาญและฝีมือของแตล่ะคน 

 

สรุปและอภปิรายผล 

กลุ่มตลาดกลางสัตว์น า้ตะกั่วทุ่ง (สาขาย่อยบ้านหินร่ม) มีศกัยภาพ
การจดัการธุรกิจชมุชนอยูใ่นระดบัสงู มีรายละเอียด ดงันี ้

1. ปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง ได้แก่ 1) ด้านแรงงานคน มีความช านาญ และมี
ทกัษะในการประกอบอาชีพประมงเป็นอยา่งดี 2) ด้านวสัดอุปุกรณ์ กลุม่มีสตัว์น า้อาศยั
อยู่ตามชายฝ่ังทะเลที่มีความอดุมสมบูรณ์ ตามธรรมชาติประกอบกับสมาชิกในกลุ่มมี
วสัดอุปุกรณ์ในการประกอบอาชีพประมงเป็นของตนเองอยู่แล้ว 3) ด้านการผลิต กลุม่
ไม่มีขัน้ตอนการผลิตที่ซบัซ้อน เพราะเป็นลกัษณะซื อ้มา-ขายไป 4) ด้านการเงินและ 
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การลงทุน มีการระดมทุนร่วมกันจากคนในท้องถ่ิน 5) ด้านผู้ น า ผู้ น ามีความรู้
ความสามารถ เสียสละเพื่อส่วนรวมมีความรับผิดชอบ ซื่อสตัย์สจุริตและได้รับความ
ไว้วางใจ 6) ด้านการมีสว่นร่วมของสมาชิก สมาชิกให้ความร่วมมือเป็นอยา่งดีในทกุเร่ือง 
ร่วมกันวางแผนงานที่ท าให้กลุม่เป็นไปในทิศทางที่ดีขึน้ 7) ด้านระเบียบข้อบงัคบัของ
ชุมชน มีการก าหนดระเบียบข้อบงัคบัของกลุม่เพื่อให้สมาชิกปฏิบตัิตาม และ 8) ด้าน
สวัสดิการภายในกลุ่ม คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มมีความพึงพอใจกับการจัด
สวสัดิการภายในกลุม่  จากข้อค้นพบ ปัจจยัที่เป็นจุดแข็งของกลุม่นี ้มีความสอดคล้อง
กบัแนวคิดของ   นงลกัษณ์ สทุธิวฒันพนัธ์ (2556 : 1) ที่กลา่วว่าปัจจยัหลกัที่มีผลต่อ
ศกัยภาพองค์กรตามทฤษฎี Mckinsey 7-S Framework (ส านกังานพฒันาธุรกรรมทาง
อิเลก็ทรอนิกส,์ 2556 : 1) ในเร่ืองความสามารถด้านทกัษะ หมายถึง สิ่งที่องค์กรท าได้ดี
เป็นเอกลกัษณ์ที่ได้รับการยอมรับมีศกัยภาพ และสอดคล้องกับแนวคิดของศิริวรรณ 
เจนการและคณะ (2556 : 16) นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบังานวิจยัของนริชา มหาพรหม 
(2553 : 40) ศึกษาเร่ือง การจดัการความรู้กองทุนชุมชนและธุรกิจชุมชนของหมู่บ้าน   
จ ารุง อ าเภอ   แกลง จังหวัดระยอง ที่กล่าวว่า ปัจจัยก าหนดความส าเร็จของธุรกิจ
ชมุชนคือ ปัจจยัผู้น า 

2. ปัจจัยที่เป็นจุดอ่อน ได้แก่ 1) ด้านเงินลงทุน มีจ านวนเงินลงทนุน้อย 
เพราะมาจากการลงหุ้นของคนในหมู่บ้าน 2) ด้านการผลิต ผลิตภณัฑ์หลกัของกลุม่คือ 
อาหารทะเลสด ต้องเก็บรักษาไว้เพื่อให้คงความสดใหม่อยู่เสมอ ท าให้ไม่สามารถเก็บ
รักษาไว้ได้นาน และ 3) ด้านคณะกรรมการ กลุ่มไม่ให้ความ ส าคัญกับการแต่งตัง้
คณะกรรมการมากนกั  

3. ปัจจัยที่เป็นโอกาส ได้แก่ 1) ด้านการตลาดอาหารทะเลเป็นสินค้าที่
ตลาดผู้บริโภคมีความต้องการสงูท าให้กลุม่มีตลาดรองรับสินค้าที่แน่นอนและมีอ านาจ
ต่อรองกับลกูค้าได้ และ 2) ด้านความ สมัพนัธ์กิจกรรมภายนอก กลุ่มมีความสมัพนัธ์
กบัหน่วยงานภายนอกหลายแห่ง เป็นสถานที่ศึกษาดูงาน เป็นโอกาสในการเพิ่มช่อง
ทางการจัดจ าหน่ายได้ จากข้อค้นพบปัจจัยที่เป็นโอกาสของกลุม่นี ้มีความสอดคล้อง
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กับงานวิจัยของนิภาภรณ์ จงวุฒิเวศย์ (2552 : 47) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการด าเนินงานของธุรกิจชมุชนในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอ็ด  

4. ปัจจยัที่เป็นอปุสรรค คือ ด้านสภาพดินฟา้อากาศ เนื่องจากวิถีชีวิตของ
การประกอบอาชีพประมง ขึน้อยู่กบัสภาพดินฟ้าอากาศ หากอยู่ในช่วงที่ฝนตกหนกัมี
พายพุดัแรง ไม่สามารถออกเรือไปจบัสตัว์น า้ได้ จงัหวดัพงังาเป็นจงัหวดัที่มีช่วงฤดฝูน
ตกยาวนาน 

กลุ่มผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองแกงบ้านคลองไส มีศกัยภาพการจดัการ
ธุรกิจชมุชนอยูใ่นระดบัปานกลาง มีรายละเอียด ดงันี ้

1. ปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง ได้แก่ 1) ด้านแรงงาน มีการท างานร่วมกันและ
สามารถท างานแทนกนัได้ 2) ด้านการบริหารและการจดัการ มีการก าหนดวตัถปุระสงค์
ชัดเจนว่า เพื่อเป็นการหารายได้เสริมให้แก่  คนในหมู่บ้าน 3) ด้านการเงินและ         
การลงทนุ กลุม่มีเงินทนุเพียงพอและไม่มีภาระหนีส้ิน 4) ด้านผู้น ามีความเสียสละเวลา
เพื่อสว่นรวม มีความรับผิดชอบ และสมาชิกให้การยอมรับนบัถือ 5) ด้านการมีสว่นร่วม
ของสมาชิก ให้ความร่วมมือ ร่วมคิด ร่วมตดัสินใจและร่วมรับผิดชอบกันเป็นอย่างดี  
และ 6) ด้านสวสัดิการภายในกลุม่ มีการจดัสวสัดิการที่สมาชิกพึงพอใจ จากข้อค้นพบ
ปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง ของกลุ่มนี ้มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของนิพนธ์  จันโทภาส 
(2552 : ก) ศกึษาเร่ือง การบริหารจดัการธุรกิจชมุชน กรณี ศกึษากลุม่โรงสชีมุชน ต าบล
จนัดมุ อ าเภอพลบัพลาชัย จังหวดับุรีรัมย์ พบว่า ลกัษณะของการรวมกลุ่มของคนใน
ชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเครือญาติกนั มีการช่วยเหลือเกือ้กูล และพึ่งพาอาศยักนั และ
สอดคล้องกบังานวิจยัของนิภาภรณ์ จงวฒุิเวศย์ (2552 : 47) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่สง่ผล
ต่อความส าเร็จในการด าเนินงานของธุรกิจชุมชน ในเขตอ าเภอเมือง จังหวดัร้อยเอ็ด 
ที่กลา่ววา่ ปัจจยัก าหนดความส าเร็จของธุรกิจชมุชน ได้แก่ ปัจจยัด้านผู้น า  

2. ปัจจยัที่เป็นจดุออ่น ได้แก่ 1) ด้านเงินลงทนุ มีจ านวนเงินลงทนุน้อยไม่
เพียงพอต่อการพฒันาและขยายธุรกิจ เพราะมาจากการระดมทุนส่วนตวัของสมาชิก
กลุ่ม 2) ด้านวสัดุอปุกรณ์ เคร่ืองมือในการผลิตไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากใช้งานมา
เป็นเวลานาน และต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ่อยครัง้ 3) ด้านการผลิตไม่มี    
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การคิดค้นรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัย แปลกใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่
ผลติภณัฑ์ และไมม่ีสถานท่ีผลติเป็นของกลุม่ต้องอาศยัศาลาอเนกประสงค์ของหมู่บ้าน
เป็นสถานที่ผลิต ท าให้ไม่มีความคล่องตัวในการท างาน 4) ด้านคณะกรรมการ มี
จ านวนสมาชิกและคณะกรรมการกลุ่มจ านวนน้อย และ 5) ด้านระเบียบข้อบงัคบัของ
ชุมชนไม่มี การก าหนดกฎระเบียบขึน้เพื่อบงัคบัใช้อย่างชดัเจน จากข้อค้นพบปัจจยัที่
เป็นจุดอ่อนของกลุม่นี ้มีความสอดคล้องกบังานวิจยัของอภิชยั ศรีเมือง (2555 : 24) 
ที่กลา่วว่า จุดอ่อนของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises 
: SME) คือ หากจ าเป็น ต้องมีการใช้เทคโนโลยีในการผลิตสินค้าจ านวนมากๆ เพื่อลด
ต้นทนุและเป็นเคร่ืองจกัรที่มีคณุภาพแต่หากขาดการสนบัสนนุด้านทนุ  โอกาสที่จะมี
เทคโนโลยีที่มีคุณภาพก็จะเป็นปัญหาเช่นกัน และมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ
นิภาภรณ์ จงวุฒิเวศย์ (2552 : 46) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จใน
การด าเนินงาน ของธุรกิจชุมชน ในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด ที่กล่าวว่า ปัจจัย
ก าหนดความส าเร็จของธุรกิจชุมชน ได้แก่ ปัจจัยด้านการผลิต  

3. ปัจจยัที่เป็นโอกาส ได้แก่ 1) ด้านการตลาดมีช่องทางเพื่อจดัจ าหน่าย
หลากหลายและลกูค้านิยมบริโภคเคร่ืองแกงส าเร็จรูปเพื่อการประกอบอาหารมากขึน้  
2) ด้านการสร้างเครือขา่ย กลุม่ให้ความ ส าคญักบัการสร้างเครือข่าย ท าให้มีโอกาสใน
การเพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้า และ 3) ด้านความสมัพนัธ์กิจกรรมภายนอก  
ท าให้มีแนวคิดใหม่เพื่อน ามาพฒันาศกัยภาพกลุ่มมากขึน้ จากข้อค้นพบปัจจัยที่เป็น
โอกาสของกลุม่นี ้มีความสอดคล้องกบัแนวคิดของธนาวิทย์ บวัฝา้ย (2556 : 1) ที่กลา่ว
วา่ ธุรกิจชมุชนจะต้องทราบวา่ควรขายสนิค้าให้กบัใคร และลกูค้าจะซือ้สนิค้าของเราได้
อยา่งไร   

4. ปัจจยัที่อปุสรรค ได้แก่ ด้านการตลาด มีคู่แข่งขนัเพิ่มมากขึน้ประกอบ
กับกลุ่มของคู่แข่งขันก็มีขนาดใหญ่กว่า  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนิภาภรณ์          
จงวฒุิเวศย์ (2552 : 46) ศกึษาเร่ือง ปัจจยัที่สง่ผลตอ่ความส าเร็จในการด าเนินงานของ
ธุรกิจชุมชนในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอ็ด ที่กลา่วว่า ปัจจยัก าหนดความส าเร็จ
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ของธุรกิจชุมชน ได้แก่ ปัจจยัด้านการตลาด ต้องมีการวางแผนทางด้านการตลาดไว้
อย่างชดัเจน 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนและธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมบ้าน   
เจ้าขรัว มีศกัยภาพการจดัการธุรกิจชมุชนอยูใ่นระดบัปานกลาง มีรายละเอียด ดงันี ้

1. ปัจจยัที่เป็นจดุแข็ง ได้แก่ 1) ด้านแรงงานคน มีแกนน ากลุม่พฒันาฝีมือ
ที่มีความสามารถสงู มีความช านาญ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดค้นรูปแบบผลิตภณัฑ์
ใหม่อยู่เสมอ 2) ด้านการผลิต เน้นงานฝีมือ เน้นความประณีตสวยงามสีสนัสะดุดตา 
แตกตา่งจากผลติภณัฑ์อื่นๆ 3) ด้านผู้น า มีความรู้ ความสามารถหลายด้าน มีประสบการณ์
ด้านงานฝีมือสูงและมีความกระตือรือร้น และ 4) ด้านการมีส่วนร่วม มีการร่วมคิด 
ตดัสินใจและรับผิดชอบร่วมกนั สมาชิกมีความเข้มแข็งและต้องการมีสว่นร่วมมากขึน้ 
จากข้อค้นพบปัจจยัที่เป็นจดุแข็งของกลุม่นี ้มีความสอดคล้องกบัแนวคิดของนงลกัษณ์ 
สทุธิวฒันพนัธ์ (2556 : 1) ที่กลา่วว่าปัจจยัหลกัที่มีผลต่อศกัยภาพองค์กร ตามทฤษฎี 
Mckinsey 7-S Framework (ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์, 2556 : 1) ใน
เร่ืองความสามารถด้านกลยทุธ์สร้างความแตกตา่ง ท าให้เกิดความได้เปรียบตอ่คูแ่ขง่  

2. ปัจจัยที่ เป็นจุดอ่อน ได้แก่ 1) ด้านวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต    
กระเป๋าถกัและผ้าคลมุฮิญาบ ไม่สามารถจัดซือ้ได้ในท้องถ่ิน ต้องสัง่ซือ้จากกรุงเทพฯ 
ท าให้มีต้นทุนการผลิตสูงขึน้ 2) ด้านการเงินและการลงทุน กลุ่มเคยประสบปัญหา   
การทจุริตท าให้ไมม่ีกองทนุหมนุเวียนเพื่อใช้ในการบริหารจดัการกลุม่ 3) ด้านการผลิต
ดอกไม้ประดิษฐ์และฝาชีสานริบบิน้ ไม่มีการรวมกลุ่มผลิต ณ สถานที่แห่งใดแห่งหนึ่ง 
แต่จะผลิตเองที่บ้าน ไม่มีการรวมกลุม่กนัอย่างเป็นรูปธรรม 4) ด้านระเบียบข้อบงัคบั
ของชุมชน ไม่มีการก าหนดกฎ ระเบียบเพื่อบงัคบัใช้ภายในกลุม่อย่างเป็นลายลกัษณ์
อกัษร และ 5) ด้านสวสัดิการภายในกลุ่ม ไม่มีการ จัดสวสัดิการให้แก่สมาชิกในกลุ่ม 
เนื่องจากไมม่ีเงินทนุหมนุเวียน และมีผลประกอบการไม่มากนกั จากข้อค้นพบปัจจยัที่
เป็นจุดอ่อนของกลุม่นี ้ไม่สอดคล้องกบังานวิจยัของนิภาภรณ์ จงวฒุิเวศย์ (2552 : 46) 
ศกึษาเร่ือง ปัจจยัที่สง่ผลตอ่ความส าเร็จในการด าเนินงานของธุรกิจชมุชนในเขตอ าเภอ
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เมือง จงัหวดัร้อยเอ็ด ที่กลา่ววา่ ปัจจยัก าหนดความส าเร็จของธุรกิจชมุชน ได้แก่ ปัจจยั
ด้านสวสัดิการภายในกลุม่ มุง่ให้เกิดการกินดีอยูด่ีของสมาชิกภายในกลุม่  

3. ปัจจัยที่เป็นโอกาส ได้แก่ 1) ด้านเงินทุน ได้รับการสนบัสนุนจากส่วน
ราชการต่างๆ เพื่อน ามา ใช้เป็นทนุในการพัฒนาฝีมืออาชีพ และ 2) ด้านความสมัพนัธ์
กิจกรรมภายนอกมีความสมัพนัธ์กับหน่วยงานต่างๆ ท าให้ได้รับโอกาสในการพฒันา
ศกัยภาพทางด้านการผลติและการตลาด จากข้อค้นพบปัจจยัที่เป็นโอกาสของกลุม่นี ้มี
ความสอดคล้องกบักบังานวิจยัของ นริชา มหาพรหม (2553 : 40 - 41) ศึกษาเร่ือง    
การจดัการความรู้กองทนุชุมชนและธุรกิจชุมชนของหมู่บ้านจ ารุง อ าเภอแกลง จงัหวดั
ระยอง ที่กลา่ววา่ ปัจจยัก าหนดความส าเร็จของธุรกิจชมุชน คือ ปัจจยัด้านการเงิน และ
ปัจจยัด้านปฏิสมัพนัธ์กบัภายนอก  

4. ปัจจยัที่เป็นอปุสรรค คือ ด้านการตลาด เนื่องจากกลุม่ตัง้อยูห่า่งไกลตวั
เมือง หากไมม่ีการประชาสมัพนัธ์เพื่อให้ลกูค้าเข้าถึงแหลง่จ าหน่ายผลิตภณัฑ์ประเภท
งานฝีมือ ก็อาจเป็นอปุสรรคทางด้านการตลาดได้ ซึง่สอดคล้องกบัแนวคิดของธนาวิทย์ 
บวัฝา้ย (2556 : 1) ที่กลา่วว่า การค้นหาความต้องการของตลาดธุรกิจชุมชนจะต้อง
ทราบถึงความต้องการสนิค้าและบริการของตลาด ความได้เปรียบทางด้านการผลติหรือ
การแขง่ขนัเพราะชมุชนแตล่ะพืน้ท่ีมีความได้เปรียบทางด้านทรัพยากรที่แตกตา่งกนั  
 
ข้อเสนอแนะ  

จากการวิจยัเร่ือง การพฒันาศกัยภาพการจดัการธุรกิจชุมชน กรณีศกึษา : 
ต าบลคลองเคียน อ าเภอตะกัว่ทุง่ จงัหวดัพงังา ผู้วิจยัมีแนวคิดและข้อเสนอแนะ ดงันี  ้

ข้อเสนอแนะทั่วไป   
1. กลุม่ตลาดกลางสตัว์น า้ตะกัว่ทุ่ง (สาขาย่อยบ้านหินร่ม) ควรพฒันา

ศกัยภาพด้านแรงงาน  ให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่
ต้องเผชิญได้ เช่น เพิ่มขีดความสามารถให้ท้องถ่ินพฒันาการประกอบอาชีพประมง 
สง่เสริมกระบวนการเรียนรู้ให้แก่แรงงานประมงอยา่งเป็นระบบและตอ่เนื่อง และพฒันา
ทักษะด้านการประกอบอาชีพประมงให้แก่แรงงาน ซึ่งหากกลุ่มสามารถพัฒนา
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ศกัยภาพด้านแรงงานให้มีคณุภาพสงูสดุยอ่มจะน าไปสูก่ารพฒันาที่ยัง่ยืน โดยใช้ปัจจยั
ที่เป็นจดุเดน่และโอกาสที่มีอยูม่าเสริมสร้างให้กลุม่มีศกัยภาพมากขึน้ 

2. กลุม่ผลติและจ าหนา่ยเคร่ืองแกงบ้านคลองไส ควรพัฒนาศกัยภาพด้าน
การผลิตเพื่อให้สินค้ามีความหลากหลายมากขึน้  เช่น พัฒนาการผลิตเป็นแบบ
เคร่ืองแกงส าเร็จรูป เปลีย่นแปลงการบรรจภุณัฑ์จากเดิมชัง่ขายเป็นกิโลกรัม เพื่อเข้าถึง
ตลาดค้าปลกีควรเปลีย่นเป็นใสบ่รรจภุณัฑ์ และเพื่อสร้างกลุม่ลกูค้าที่มีความจงรักภกัดี
ในตราสนิค้า มีความเช่ือถือในผลติภณัฑ์จึงควรมีการติดฉลากตามมาตรฐานผลติภณัฑ์
ส านักมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) รวมทัง้พัฒนาประเภทของเคร่ืองแกงให้มี
ความหลากหลายขึน้ และหากกลุ่มน าเทคโนโลยีมาใช้พฒันาศกัยภาพด้านการผลิต 
วางแผนกลยทุธ์ทางการตลาดในรูปแบบตา่งๆ เพื่อสง่เสริมการขาย ก็ย่อมสง่ผลให้กลุม่
สามารถเข้าถึงลกูค้ากลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ปัจจัยที่เป็นจุดเด่น
และโอกาสที่มีอยูเ่สริมให้กลุม่มีศกัยภาพมากขึน้ 

3. กลุ่มตลาดกลางสตัว์น า้ตะกั่วทุ่ง (สาขาย่อยบ้านหินร่ม) และกลุ่มผลิต
และจ าหน่ายเคร่ืองแกงบ้านคลองไสควรพฒันาศกัยภาพด้านเงินลงทุน โดยการหา
แหลง่เงินทนุจากกองทนุตัง้ตวัได้ (Authorized Business Incubators : ABI) เป็นหนึ่ง
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนส าหรับผู้ประกอบการใช้
ลงทุนในการเร่ิมต้นหรือขยายธุรกิจของตน มุ่งให้เกิดวิสาหกิจนวตักรรมใหม่ที่จะเป็น
กลไกใหม่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ หากกลุ่มธุรกิจชุมชนทัง้สองกลุ่มมีเงินทุน
หมนุเวียนในการประกอบธุรกิจเพียงพอ โดยลดปัจจยัที่เป็นจุดอ่อนและอปุสรรคที่มีอยู่
ก็ยอ่มจะสง่ผลให้มีศกัยภาพในการพฒันาธุรกิจมากยิ่งขึน้ 

4. กลุม่ผลิตภณัฑ์ชุมชนและธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมบ้านเจ้าขรัว 
ควรพัฒนาศักยภาพด้านผู้ น าให้เป็นผู้ ที่มีภาวะความเป็นผู้ น า มีความคิดริเ ร่ิม
สร้างสรรค์ มีการวางแผนเชิงกลยทุธ์ ฯลฯ และเป็นผู้ที่สมาชิกให้การยอมรับนบัถือ หาก
มีผู้น าที่ดีและเก่ง ย่อมส่งผลให้องค์กรมีประสิทธิภาพ มีความ สามารถในการแข่งขนั 
โดยใช้ปัจจยัที่เป็นจดุเดน่และโอกาสที่มีอยูเ่สริมให้กลุม่มีศกัยภาพมากขึน้ 
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5. จากการศึกษาข้อมูลด้านศักยภาพและปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนา
ศักยภาพในการจัดการธุรกิจชุมชน จากกรณีศึกษา พบว่าทัง้ 3 กลุ่มเป็นกลุ่มที่มี
ศกัยภาพในระดบัสงูและปานกลาง จึงควรมีการพฒันาและเพิ่มศกัยภาพของกลุม่ใน
เร่ืองแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจชุมชน ในรูปแบบการสร้างเครือข่าย ซึ่งเป็น
เคร่ืองมือส าคญัในการพฒันาและขบัเคลื่อนการด าเนินงาน ท าให้เกิดประโยชน์ในทาง
ธุรกิจ ทัง้นีเ้ครือขา่ยไมใ่ช่เป็นเพียงการเช่ือมโยงองค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนเท่านัน้ 
แต่ยังสร้างอ านาจและการต่อรองในทางธุรกิจ ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่ง
สามารถท าให้เกิดผลที่ได้รับในลกัษณะของการท างานร่วมกนั (Synergy) แบบทวีคณู 

6. พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 (กรมส่งเสริม
การเกษตร) ให้ความส าคญักบัการสง่เสริมความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนโดยการใช้
กระบวนการเครือขา่ยเป็นเคร่ืองมือหนึง่ในการด าเนินงาน 

7. การบรูณาการร่วมกนัเพื่อพฒันาและเพิ่มศกัยภาพจากจุดแข็งที่มีและ
โอกาสที่เกิดขึน้ ลดจุดอ่อนและอปุสรรคเพื่อการด าเนินงานที่ยัง่ยืน โดยการสนบัสนุน
จากหนว่ยงานทัง้ภาครัฐและเอกชน 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครัง้ต่อไป  
1. การวิจัยครัง้ต่อไปนัน้ ผู้ วิจัยมีความเห็นว่า ควรศึกษาปัจจัยทาง       

การจดัการยคุใหมท่ี่สง่ผล ตอ่การจดัการธุรกิจชุมชนท่ีจะจดัตัง้ใหม ่
2. การวิจัยครัง้ต่อไปนัน้ ผู้ วิจัยมีความเห็นว่า ควรศึกษาพฤติกรรมของ

ผู้บริโภคในการตดัสนิใจเลอืกซือ้ผลติภณัฑ์จากธุรกิจชุมชนต าบลคลองเคียน เพื่อธุรกิจ
ชมุชนจะได้น าข้อมลูมาศกึษาด้านกลยทุธ์การตลาดตอ่ไป 

3. เนื่องจากการวิจัยในครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเก่ียวกับการพฒันาศกัยภาพ
การจัดการธุรกิจชุมชน ซึ่งได้ศึกษาเฉพาะกลุ่มธุรกิจประเภทผลิตเพื่อจ าหน่าย และ
ประเภทซือ้มาขายไป ดังนัน้ ในการวิจัยครัง้ต่อไปควรจะมีการศึกษาการพัฒนา
ศกัยภาพการจัดการธุรกิจชุมชนประเภทอื่นๆ ด้วย เช่น ธุรกิจบริการ ธุรกิจท่องเที่ยว 
เป็นต้น เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจชมุชนให้ประสบความส าเร็จตอ่ไป 
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แบบจ าลองการฝึกอบรมผ่านเครือข่าย ส าหรับครูอาชวีศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชวีศึกษา 

 
Model of Training through Network for Vocational Teachers in the Office of 

Vocational Education Commission1 

         
 วรลกัษณ์ เจียมพจิิตรกลุ1 

Woralak Jiempijitkul1 
 

บทคดัย่อ 
  การวิจัยนีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อ พฒันาแบบจ าลองการฝึกอบรมผ่านเครือข่าย 
ส าหรับครูอาชีวศกึษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นการวิจยัและ
พัฒนา โดยการส ารวจความต้องการในการใช้การฝึกอบรมผ่านเครือข่ายของครู
อาชีวศึกษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา น า ข้อมูลไปพัฒนา เป็น
แบบจ าลองการฝึกอบรมผา่นเครือขา่ยฯ และน าไปวิพากษ์ ด้วยวิธีการสนทนากลุม่  

ผลการวิจัยพบว่า แบบจ าลองการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายฯ ประกอบด้วย
รายละเอียดจ านวน 2 ด้าน ได้แก่ 
  1. องค์ประกอบของแบบจ าลองการฝึกอบรมผา่นเครือขา่ยฯ ประกอบด้วย 

     1.1 องค์ประกอบด้านปัจจัยน าเข้า ได้แก่ (1) วตัถปุระสงค์ของการฝึกอบรม 
(2) คณุลกัษณะของผู้ เข้ารับการฝึกอบรม (3) ผู้ด าเนินการฝึกอบรม (วิทยากร) (4) เจ้าหน้าที่
ฝึกอบรมผ่านเครือข่าย (5) สื่อประกอบการฝึกอบรม (6) วิธีการปฏิสมัพนัธ์ผ่านเครือข่าย 
(7) แนวทางการจดักิจกรรมฝึกอบรม (8) กิจกรรมที่เหมาะสมส าหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(9) สภาพแวดล้อม/เทคโนโลยีสนบัสนนุ 
     1.2 องค์ประกอบด้านกระบวนการ ได้แก่ (1) ลกัษณะของการจดัฝึกอบรม 
(2) ระยะเวลาการจัดฝึกอบรมผ่านเครือข่าย (3) การด าเนินการก่อนการฝึกอบรม 

 

 

2 อาจารย์วิทยาลยัสารพดัช่าง จงัหวดัภเูก็ต 
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(4) การด าเนินการระหว่างการฝึกอบรมผ่านเครือข่าย (5) การด าเนินการหลงัการฝึกอบรม
ผา่นเครือขา่ย 
 1.3 องค์ประกอบด้านผลลพัธ์ ได้แก่ (1) ผลลพัธ์ของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมผ่าน
เครือขาย (2) การประเมินแบบจ าลองการฝึกอบรมผ่านเครือข่าย (3) การปรับปรุง
แบบจ าลอง การฝึกอบรมผา่นเครือขา่ย 
 2.  ขัน้ตอนการฝึกอบรมผา่นเครือขา่ยฯ ได้แก่   
      ขัน้ท่ี 1 ปฐมนิเทศ 
      ขัน้ท่ี 2 น าเข้าสูก่ารฝึกอบรม 
      ขัน้ท่ี 3 ด าเนินการและประกอบกิจกรรมการฝึกอบรม 
      ขัน้ท่ี 4 ขัน้สรุป 
      ขัน้ท่ี 5 ประเมินผลการฝึกอบรม 
ค าส าคญั : แบบจ าลอง, การฝึกอบรม, การฝึกอบรมผา่นเครือขา่ย, ครูอาชีวศกึษา 
 
ABSTRACT 
  The objective of this research was to develop a model for training 
through a network for vocational teachers in the Office of Vocational Education 
Commission . The research for development  was done by explor ing  
the extensive  tra in ing needs through  the vocational teachers network 
in the office, that collected information to develop the model  for  t ra in ing.  
The results were examined by a group. The resul t  showed that t ra in ing 
through the network included the following features: 
 1. The elements of the comprehensive model of training through 
network for vocational teacher in Office of Vocational Education Commission: 
     1.1 The input elements (1) Training objective (2) Qualified trainees 
(3) The tra iner  (Lecturer ) (4) Training staff through the network (5) Media 
training (6) Network interaction (7) Guidelines for training activities (8) Chosen 
activities for learning and (9) The environment and technological  support. 
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     1.2 The process e lements:  (1) The tra in ing qual i t ies  (2) 
The duration of t ra in ing through the network (3) Pre- training procedure (4) 
The procedure used during training through network and (5) Post- training 
procedure through the network. 
     1.3 The results elements: (1) The outcome for t ra inees in the network 
(2) Assessment of  the model  of  t ra in ing through  the network  and 
(3) The improvement of the training model through the network. 
  2. The training through network steps: 
     First step: Orientation  
     Second step: The reach of training 
     Third step:  Training activities 
     Fourth step:  Conclusions 
     Fifth step: Evaluation of the training    
Keywords :  Model, Training, Training  through network,  Vocational  Teachers. 

 
บทน า 
  การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการอาชีวศึกษา  ตามจุดประสง ค์
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  เ ป็นกระบวนการเ รียน รู้ ของผู้ เ รียน
ที่ ต้องสร้างองค์ความรู้โดยผ่านกระบวนการคิด ด้วยตนเองการฝึกทักษะอาชีพ
โดยการแสวงหาประสบการณ์จากสถาน ประกอบการ และการสร้างสรรค์งานอาชีพ
จากเครือข่ายการเรียนรู้อื่น เช่น บ้าน สถานศึกษา  สงัคมโลกปัจจุบนั ซึ่งเป็นผลให้
การเรียนรู้ด้านอาชีวะของผู้ เรียนนัน้ไม่สามารถจ ากดัเฉพาะในห้องเรียนได้ ผู้สอนต้อง
แนะน าให้ผู้ เ รียนให้ รู้จักแสวงหาและต้องเ รียนรู้จากสภาพความเป็นจริง  ทัง้
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ สภาพแวดล้อมทางสงัคม วฒันธรรม ประเพณี รวมทัง้
การเรียนรู้ที่ต้องอาศัยข้อมูล ข่าวสารจากเทคโนโลยีทุก ๆ ประเภทซึ่งภารกิจหลัก     
ของอาชีวศึกษานัน้ เ น้นการผลิตก าลังคนระดับช่า ง ฝีมือ  ระดบัช่างเทคนิค และ 
ระดบัเทคโนโลยี โดยเน้นให้มีทกัษะที่หลากหลายเปลี่ยนแปลงไปสู่สงัคมฐานความรู้ 
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(Social Knowledge Based) เพื่อการพัฒนาประเทศ ตระหนักในความส าคัญ
ของการสร้างคณุภาพ โอกาส ความร่วมมือ  และขับเคลื่อนใ ห้การอาชีวศึกษา
มีความพร้อมรองรับการเปิดเสรีทางการศึกษา  พ.ศ.2558 มุ่งเน้นการผลิตผู้ ส าเร็จ
การศึกษาทัง้ปริมาณ และคุณภาพ มีสมรรถนะ ทักษะฝีมือ  เป็นท่ียอมรับของ
สถานประกอบการ สอดคล้องกับความต้องการก าลงัคนด้านอาชีวศึกษา ทัง้ในระดับพืน้ที่ 
ระดบัประเทศ และระดบันานาชาติ เน้นการศกึษาในระบบ นอกระบบ การศึกษาระบบ
ทวิภาคี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง 
(ปวส.) พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ  ตอบสนอง
ความต้องการก าลังคนในประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประเภทวิชาพาณิชกรรม / 
บริหารธุรกิจ ประเภทวิชาคหกรรม ประเภทวิชาศิลปกรรม ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
ประเภทวิชา ประมง ประเภทวิชาอตุสาหกรรมทอ่งเที่ยว ประเภทวิชาอตุสาหกรรมสิง่ทอ
และประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีรูปแบบเชิงระบบในการจัดการ
อาชีวศกึษาเพื่อพฒันาผู้ เรียน (ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา, 2546 : 16) 
  การฝึกอบรมครูอาชีวศึกษา ให้ความส าคญักบัการด าเนินการ  ตามนโยบาย
ของรัฐบาลในการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ(PMQA) มีการด าเนินการ
พฒันาและฝึกอบรมครูและบคุลากรอาชีวศึกษา ให้สอดคล้อง กบัแผนปฏิบตัิราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2552 ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาในยทุธศาสตร์ 
ที ่3 การพฒันาระบบบริหารจดัการอาชีวศึกษา ในด้านการพฒันาระบบบริหารจดัการ
ตามหลกัเกณฑ์คณุภาพ ส านกังานคณะกรรมการอาชีวศึกษา มีการพฒันาบุคลากร
อาชีวศึกษา และส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษาในด้านการฝึกอบรมครู
อาชีวศึกษา ให้เป็นมืออาชีพและทนัต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เห็นถึง
การน าความรู้และทักษะตามจุดมุ่งหมายของการพัฒนาและฝึกอบรมมาใช้ใน
การปฏิบัติงาน (ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา , 2549 : 31) 

การจัดการศึกษาส าหรับครูอาชีวศึกษานัน้ มุ่ ง ไปที ่ก า รพัฒนาผู้ เ รี ย น     
ใ ห้ มีค ว าม รู้  ท ันต่อ เ ทค โน โลยี  เ พื ่อ ที ่จ ะน า สิ ่ง ที ่ ไ ด้ เ รี ยน รู้ ไ ปพ ัฒนา เ ป็ น
อาชีพเมื่อจบการศกึษาออกไป ดงันัน้ จึงให้ความส าคญัต่อครูผู้สอน ซึ่งเป็นทรัพยากร
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บคุคลเป็นอยา่งมาก เพราะถ้าองค์กรใดมีทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถสงู 
มีคณุธรรม มีจริยธรรม สามารถถ่ายทอดเนือ้หาความรู้ได้ดี ย่อมสามารถ น าพาองค์กร
ไปสู่ความส าเร็จได้ตามเป้าหมายที่ต้องการโดยยั่งยืน ครูจึงเป็นทรัพยากรบุคคล            
ที่วิทยาลยัฯ ให้ความส าคญัและต้องการพฒันาให้เป็นทัง้คนดีและคนเก่งอยูต่ลอดเวลา 
  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงได้จัดการพัฒนาความรู้ให้ครู
อย่างสม ่าเสมอ เพื่อพฒันาศกัยภาพ  โดยมีการฝึกอบรม ซึ่งรูปแบบของการฝึกอบรม   
มีหลายรูปแบบด้วยกัน มีการฝึกอบรมโดยการ เชิญวิทยากรจากบคุคลภายนอก
มาให้ความรู้ ซึ่งการถ่ายทอดความรู้บางครัง้ก็มาจากเอกสาร ต ารา สื่อ และวิธีการที่
น ามาใช้ ก็จะเป็นการบรรยาย ฉายแผ่นใส่ แบ่งกลุ่ม ให้ใบงาน น าประเด็นต่าง ๆ มา
น าเสนอ หรือเป็นการบรรยายประกอบสไลด์คอมพิวเตอร์ หรือการสง่เสริมให้ครูเข้าร่วม
การฝึกอบรมภายนอกวิทยาลยัฯ เพื่อพฒันาความรู้ในด้านตา่ง ๆ เป็นการพฒันาตนเอง
ให้มีศกัยภาพและถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ เรียนได้เกิดประโยชน์สงูสดุ และที่ผ่านมา
การฝึกอบรมให้ครูยงัไมบ่รรลผุลส าเร็จคือ  
 1. ปัญหาที่ค รู ต้องทิ ง้การสอนในชัน้ เ รียน เพื่อรับการฝึกอบรม ท าให้ครู
ไมไ่ด้สอน และให้ความรู้ได้อยา่งเต็มเวลา 
 2. ปัญหาครูไม่มีเวลาในการเข้ารับการฝึกอบรม เพราะบางครัง้ระยะ เวลา
ในการเข้ารับการฝึกอบรมแต่ละโครงการ มีระยะเวลานาน ซึ่งครูบางคนติดภาระงาน
สอน ท าให้ครูต้องเสยีโอกาสในการพฒันาตนเอง 
 3. ปัญหาครูไมเ่ข้าใจในเร่ืองที่เข้ารับการฝึกอบรม เพราะการฝึกอบรมบางครัง้
ใช้เวลาสัน้ ๆ เมื่อครูไม่เข้าใจก็ไม่สามารถทบทวนบทเ รียนใหม่ไ ด้  ซึ่งครูบางคน
อยากที่จะเข้ารับการฝึกอบรมในเร่ืองเดียวกนั หลาย ๆ ครัง้ แตก็่ไมม่ีโอกาส 
 4. ปัญหาของการจดัฝึกอบรมให้ครู ท าได้ไม่ทัว่ถึง การพฒันาบคุลากรไม่ตรง
ตามเปา้หมาย ไมต่รงกบัความต้องการของครู 
 5. ปัญหาของการติดตามผล  เมื่อค รู เ ข้ า รับการ ฝึกอบรมเส ร็จสิ น้  
ไม่มีการติดตามผลการฝึกอบรมของครูว่าเข้าใจเร่ืองที่เข้ารับการฝึกอบรมหรือไม่  
หรือครูได้น าไปใช้มากน้อยเพียงใด และเกิดประโยชน์กบัครูหรือไม่ 
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 จากนโยบายการจัดการศึกษาของอาชีวศกึษา ถือเป็นนโยบายคณุภาพ 
ที่มีการพฒันาครู พฒันาการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้สอน ยงัตระหนกัวา่การจดัการเรียน
ที่มีคณุภาพ นัน่ไมไ่ด้ขึน้อยูก่บัผู้ เรียนเพียงอยา่งเดียว แตข่ึน้อยูก่บัผู้สอนในการที่จะพฒันา
ผู้ เรียนให้มีคณุภาพ ดงันัน้การฝึกอบรมใ ห้ค รู ไ ด้รับความ รู้  ทกัษะ และมีวิธีปฏิบตัิ
ในการถ่ายทอดความรู้ จึงจ าเป็นอย่างยิ่ง ดังนัน้จึงต้องมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับ
แบบจ าลองการฝึกอบรมผ่านเครือข่าย ส าหรับครูอาชีวศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศกึษา เพื่อใช้เป็นข้อมลูส าหรับการพฒันาครูตอ่ไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  เพื่อพฒันาแบบจ าลองการฝึกอบรมผ่านเครือข่าย  ส าหรับครูอาชีวศึกษา 
สงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 
 
วิธีการวิจัย 
 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัและพฒันา (Research and Development : R&D) 
 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย 
  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี  ้ครูที่ปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 1          
ปีการศึกษา 2554 วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จ านวน 102 คน ผู้ เช่ียวชาญ
ด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เก็บข้อมลูโดยสนทนากลุม่ (Focus Group) และ
ตรวจสอบและรับรองต้นแบบจ าลองการฝึกอบรมผ่านเครือข่าย ของครูอาชีวศึกษา 
สงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา ประกอบด้วย ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 9 คน 
โดยมีเกณฑ์การคดัเลอืกผู้ เช่ียวชาญดงันี ้  
  1. มีวฒุิทางการศึกษาไม่ต ่ากว่าปริญญาเอก ทางด้านเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศกึษา 
  2. มีประสบการณ์ในการท างานด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษามาแล้ว
อยา่งน้อย 2 ปี  
 3. เป็นนกัวิชาการที่มีประสบการณ์ในการท างานด้านเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศกึษาเป็นท่ียอมรับในวงการศกึษา 
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  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
  1. แบบสอบถามความต้องการของครูที่ มีต่อการฝึกอบรมผ่านเครือข่าย 
ผู้ วิจัยได้สร้างแบบสอบถามความต้องการต่อการฝึกอบรมผ่านเครือข่าย ของครู
อาชีวศึกษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นแบบสอบถามแบบมาตร
วัดประมาณค่า น าแบบสอบถามตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนือ้หา โดยน าไปให้
ผู้ เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 3 คน หาค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) 
และเลือกข้อค าถามที่มีค่า IOC เท่ากับหรือมากกว่า 0.50 ไปใช้ ส่วนข้อที่มีค่า IOC 
น้อยกว่า 0.50 น าผลการตรวจสอบแบบสอบถาม ข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญมา
พิจารณาปรับปรุงข้อค าถามแล้วน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรับปรุงและพฒันาข้อ
ค าถามให้เหมาะสมถกูต้อง 
 2. ประเด็นค าถามส าหรับการระดมความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้
ผู้ เช่ียวชาญแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับร่างแบบจ าลองศนูย์การฝึกอบรมผ่านเครือข่าย 
ของครูอาชีวศกึษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาผู้วิจยัจึงศึกษาเอกสาร 
ต ารา และการทบทวนวรรณกรรม รายงานการวิจัยที่เก่ียวข้อง เพื่อก าหนดประเด็นข้อ
ค าถามเก่ียวกบัปัจจยัน าเข้า กระบวนการ และผลลพัธ์  
 3. ต้นแบบชิน้งาน  ร่างแบบจ าลองการฝึกอบรมผ่านเครือข่าย ของครู
อาชีวศึกษา สงักัดส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 2 ด้าน คือ 
องค์ประกอบของการฝึกอบรมผา่นเครือขา่ย และขัน้ตอนการฝึกอบรมผา่นเครือขา่ย 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   การเก็บรวบรวมข้อมูลจ าแนกได้เป็น 2 ตอน คือ การรวบรวมข้อมูลที่เป็น
แบบสอบถามความต้องการและความคิดเห็น และการรวบรวมข้อมลูจากการสนทนา
กลุม่ของผู้ เช่ียวชาญ มีรายละเอียด ดงันี ้
 1. การรวบรวมข้อมูลที่เป็นแบบสอบถามความต้องการ ฝึกอบรม
ผ่านเครือข่าย ของครูอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

    ผู้วิจยัเก็บแบบสอบถามจากครู จ านวน 102 ฉบบั ตรวจสอบความถกูต้อง 
เป็นแบบสอบถามที่มีความสมบรูณ์ ทัง้ 102 ฉบบั น าไปวิเคราะห์ตามวิธีการทางสถิติ 
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 2. การรวบรวมข้อมูลจากการสนทนากลุ่มของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณา
ร่างแบบจ าลองการฝึกอบรมผ่านเครือข่าย ของครูอาชีวศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยติดต่อเรียนเชิญผู้ เช่ียวชาญ เพื่อเข้าร่วมการประชุม
กลุม่สนทนา โดยได้สง่เอกสารร่างแบบจ าลองฯ ไปให้ผู้ เช่ียวชาญได้ศึกษาก่อนการประชุม
กลุม่สนทนา  น าเสนอผ่านสไลด์คอมพิวเตอร์ โดยเปิดประเด็นค าถามตามที่ก าหนดไว้ไป
ตามล าดบัทีละองค์ประกอบ เพื่อให้ผู้ เช่ียวชาญร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
ผู้วิจยัสรุปประเด็นที่ส าคญัจากการระดมความคิดเห็นให้ผู้ เช่ียวชาญทราบ น าผลที่ได้จาก
การระดมความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญมาพัฒนาเป็นต้นแบบของแบบจ าลองการผ่าน
เครือข่าย ของครูอาชีวศึกษา สงักัดส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา น าต้นแบบ
ชิน้งานไปให้ผู้ทรงคณุวฒุิ 3 ทา่นพิจารณาและตรวจรับรอง 
  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล 2 ประเด็น ดงันี ้(1) การวิเคราะห์ความต้องการ
ของครูที่มีต่อการฝึกอบรมผ่านเครือข่าย ส าหรับครูอาชีวศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2) การวิเคราะห์ความเหมาะสมของแบบจ าลอง 
การฝึกอบรมผ่านเครือข่าย ส าหรับครูอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมกา ร
การอาชีวศกึษา โดยมีรายละเอียดดงันี ้
  1. การวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของครูที่ มีต่อการฝึกอบรมผ่าน
เครือข่ายฯ การวิเคราะห์ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 
  2. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการระดมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญจาก
การสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยกลุ่มผู้ เช่ียวชาญประกอบด้วย ผู้ เช่ียวชาญด้าน
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จ านวน 9 คน ซึ่งวิเคราะห์ข้อมลู โดยการตีความหมาย
ในรูปของการวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) ในประเด็นขององค์ประกอบของ
แบบจ าลองผา่นเครือขา่ย ของครูอาชีวศกึษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ผู้วิจยัน าผลการวิเคราะห์จากการสนทนากลุม่ของผู้ เช่ียวชาญ มาปรับปรุงต้นแบบชิน้งานให้
มีความสมบรูณ์ยิ่งขึน้ และด าเนินการแก้ไข จึงน าร่างต้นแบบชิน้งานสง่ให้ผู้ทรงคณุวุฒิ
ด้านเทคโนโลยีและสือ่สารการศึกษา ตรวจประเมินรับรองต้นแบบชิน้งาน 
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 3. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินรับรองต้นแบบชิน้งานของ
ทรงคุณวุฒิ โดยการพิจารณาตรวจสอบจากผู้ ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน เป็น
นกัวิชาการ 3 ท่าน จบการศึกษาในระดบัปริญญาเอก ซึ่งประเด็นในการตรวจสอบของ
ผู้ทรงคณุวฒุิ 3 ประเด็น คือ 1) ความเหมาะสมของรูปแบบและองค์ประกอบของรูปแบบ
ที่ผู้วิจยัได้พฒันาขึน้ 2) ความเป็นไปได้ของรูปแบบท่ีได้พฒันา 3) การน าใช้ในปฏิบตัิ 
 
ผลการศึกษา 
  น าผลการวิเคราะห์ความต้องการของครูที่มีต่อการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายฯ 
มาวิเคราะห์โดยแยกเป็น ปัจจยัน าเข้า กระบวนการ และผลลพัธ์ เพื่อน ามาสร้าง
แบบจ าลองการฝึกอบรมผ่านเครือข่าย ส าหรับครูอาชีวศ ึกษา สงักดัส านกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยได้ขัน้ตอนดงัต่อไปนี  ้
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ภาพ 1 แบบจ าลองการฝึกอบรมผ่านเครือข่าย ส าหรับครูอาชีวศึกษา สงักดัส านกังาน

คณะกรรมการการอาชีวศกึษา 
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 แบบจ าลองฝึกอบรมผ่านเครือข่าย ส าหรับครูอาชีวศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศกึษา มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 
ตาราง 1แบบจ าลองฝึกอบรมผ่านเครือข่าย ส าหรับครูอาชีวศึกษา สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

ล าดับ รายละเอียด ผลการเรียนรู้ 
ขัน้ที่ 1 ปฐมนิเทศ 
1 . 1  แ น ะ น า
รูปแบบการฝึก 
อบ รม /  ส า ธิ ต
และ ฝึกปฏิบัติ 
การใช้เครือข่าย 

ในการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายก่อนการเข้ารับการ
ฝึกอบรม ได้มีการแนะน ารูปแบบการฝึกอบรม 
และการสาธิตวิธีการท างานต่าง ๆ ของระบบ ซึ่ง
ในการฝึกอบรมผ่านเครือข่าย ได้มีระบบ LMS มา
ใช้ ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในการบริหารจัดการเรียนรู้
ส าหรับใช้งานในองค์กร ซึ่งระบบจะอ านวย           
ความสะดวกในการสร้างบทเรียน การจัดกลุ่ม
เนือ้หา และกิจกรรมการเรียนรู้ การสื่อสารโต้ตอบ
ระหว่างผู้ ด าเนินการฝึกอบรมกับครูอาชีวศึกษา
ผ่านเครือข่าย รวมทัง้การจดักลุม่ครูอาชีวศึกษาที่
เข้า รับการฝึกอบรมผ่านเครือข่าย การสร้าง
แบบทดสอบ การทดสอบ และการประเมินผล 
การเรียน ระบบ LMS ในปัจจุบันที่น ามาใช้ใน 
การฝึกอบรม ได้แก่  Moodle, ATutor, eFront, 
Claroline, Sakai, OpenLMS, Site@School 

- ครูอาชีวศกึษาได้รับความรู้ 
ความเข้าใจในการใช้งาน
ระบบฝึกอบรมฯ 
 

1.2 กิจกรรมกลุม่ เป็นการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมละลาย
พฤติกรรม กิจกรรมเพื่อประสบการณ์เรียนรู้ 
กิจกรรมนันทนาการ เพื่อให้สร้างความคุ้นเคย 
ความ รู้สึก ความสัมพัน ธ์  ความสนุกสนาน             
ผ่อนคลายความเครียดให้กบัครูอาชีวศกึษาท าให้ 

-ครูอาชีวศกึษาได้รู้จกั               
เพ่ือนผู้ เข้ารับการฝึกอบรม  
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 ครูอาชีวศึกษา เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมี

สมาชิกในกลุ่ม มีส่ วน ร่วมในการวิ เคราะ ห์              
การคิด การแก้ปัญหา และการลงมือกระท า            
ต่อสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ งอย่าง มี
จุดมุ่งหมายแน่นอน ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนา
ตนเองในด้านตา่ง ๆ 

 

1.3 ฝึกทกัษะ             
การ ใช้
คอมพิวเตอร์ 
และอินเทอร์เน็ต 
/E-mail, 
Webboard, 
Chat, Upload-
Download file 

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมชีแ้จงรายละเอียดขัน้ตอนของ
การฝึกทกัษะการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
ให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายเรียนรู้ได้
แบบเผชิญหน้าก่อนเ ข้า ห้องฝึกอบรมผ่าน
เครือข่าย 

- ครูอาชีวศึกษาได้ทักษะ 
การใ ช้คอมพิ ว เตอร์และ
อินเทอร์เน็ต 

1.4  แนะน า
แหลง่ทรัพยากร       
การเรียนรู้ 

ได้แก่ Virtual library, Social Network และ 
Website ที่เก่ียวข้อง) 

- ครูอาชีวศกึษาได้รู้จกัแหล่ง
ทรัพยากรและ web site ที่
เก่ียวข้อง 

ขัน้ที่ 2 น าเข้าสู่การฝึกอบรม 
2.1 ผู้ด าเนินการ
ฝึกอบรมน าเข้า
สูป่ระเด็นและ
แนะน า
รายละเอียด  
ในรายวิชาที่           
จะฝึกอบรม 

อธิบายวิ ชาที่ รั บกา ร ฝึ กอบรม  อ ธิบายถึ ง
ความหมาย ความส าคญั และคณุคา่ในรายวิชาที่
เข้ารับการฝึกอบรม 
 

- ค รูอาชีวศึกษาไ ด้ทราบ
ประเด็น รายละเอียดของ
วิชา 
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2.3 เจ้าหน้าที่
ฝึกอบรมแนะน า
การติดตอ่ สื่อสาร/
ปรึกษา หารือ
ระหวา่งผู้ เข้ารับ                 
การฝึกอบรมผ่าน
เครือข่ายกบั
ผู้ด าเนินการ
ฝึกอบรม 

มี 4 ช่องทาง คือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์             
(E-mail) พูดคุยสนทนากับผู้ เข้าอบรมผ่าน             
เ ว็ บ  (Chat)  ตั ง้ ก ระทู้ ป รึกษา  ตั ง้ค าถาม               
ผ่านเว็บ (Web Board) ถ่ายทอดสด (Web 
Conference) 
 

-ครูอาชีวศกึษารู้จกัชอ่งทาง
ในการติดตอ่สื่อสาร/ปรึกษา 

2.4 เจ้าหน้าที่ฝึก 
อบรมแนะน า         
การท ากิจกลุม่/
การท ารายงานราย 
บคุคลและราย
กลุม่ผ่านเครือข่าย
แนะน า แหลง่
ทรัพยากรเรียนรู้ที่
เก่ียวข้อง 

อธิบายลักษณะการท ากิจกรรมกลุ่ม/การท า
รายงานผ่านเครือข่ายและแนะน าทรัพยากรการ
เรียนรู้บนเครือข่าย 
 

- ครูอาชีวศกึษาท ากิจกรรม
กลุม่ 
- ครูอาชีวศกึษาท ารายงาน
บคุคล/กลุม่ 

2.5 เจ้าหน้าที่
ฝึกอบรมแนะน า
กติกา และ
แนวทางใน           
การประเมิน
กิจกรรม             
การฝึกอบรม  
 

อธิบาย กฎ กติกา และแนวทางประเมินใน             
การด าเนินการฝึกอบรม 
 

- ครูอาชีวศกึษาทราบกติกา  
- ค รู อ า ชี ว ศึ กษ าท ร า บ
แนวทางในการประเมิน 

 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 2  กรกฎาคม – ธนัวาคม 2557 

 

130 

ตาราง 1 (ต่อ) 
 

ล าดับ รายละเอียด ผลการเรียนรู้ 
ขัน้ที่ 3 ขัน้ด าเนินการและกิจกรรมการฝึกอบรม 
3.1 ศกึษาเนือ้หา
ในรายวิชาผา่น
เครือข่าย 

เป็นการศึกษาเนือ้หาการฝึกอบรม โดยให้ครู
อาชีวศกึษามีปฏิสมัพนัธ์ผ่านเครือข่าย 

- ครูอาชีวศกึษาได้รับ
ความรู้เนือ้หาในรายวิชา 

3.2 ท ากิจกรรม
ผ่านเครือข่าย 
 

ฝึกปฏิบัติผ่านเว็บ ส่ง E-mail, พูดคุยผ่านเว็บ 
(Chat) ค้นหา (Search) ตัง้กระทู้  (Web Board) 
รับและส่งข้อมลู (Upload – Download file, 
FTP) 

- ครูอาชีวศกึษา สง่ e-mail/
คยุผ่านเวบ็ (Chat)/ ค้นหา 
(Search) 

3.3 น าเสนอ
ผลงาน 

น าเสนอผลงานในรูปแบบ ข้อความ (Hypertext)  
โปรแกรมน าเสนอ (Power Point) โปรแกรม 
Animation (Flash, Gif) 

- ครูอาชีวศึกษาน าเสนอ
ผลงานในรูปแบบข้อความ/
Power Point/Animation 

ขัน้ที่ 4 ขัน้สรุป    

4.1 แสดงความ 
คิดเก่ียวกบัผล            
การท างาน 
อปุสรรคใน           
การฝึกอบรม 

โดยการตัง้กระทู้  ตัง้ค าถาม และติดต่อสื่อสาร
ผ่านเคร่ืองมือสื่อสารต่าง ๆ ได้แก่ กระดาน
สนทน า  ไ ป รษ ณี ย์ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  แ ล ะ               
การสนทนาออนไลน์ 

- ค รู อ า ชี ว ศึ กษ า แ สด ง          
ความคิดเห็นและอุปสรรค
ในการท างาน 

4.2 ทบทวนเนือ้หา 
ทัง้ด้านทฤษฏีและ
ฝึกปฏิบตั ิ

ครูอาชีวศกึษาด าเนินการทบทวนเนือ้หาที่ศกึษา
ตัง้แตเ่ร่ิมต้นจนถึงขึน้สดุท้ายการฝึกปฏิบตัิ 

- ค รูอาชีวศึกษาทบทวน
เนือ้หาตัง้แต่เ ร่ิมต้นจึงถึง 
ขัน้สรุป 

4.3 ค้นหา
ทรัพยากร ที่
เก่ียวข้องมา
ประกอบการสรุป 

ครูอาชีวศึกษาค้นหาทรัพยากรบนเครือข่ายมา
ประกอบการสรุป  

- ค รู อา ชี ว ศึ กษ า ค้ นหา
ท รัพยากรบนเค รือข่ า ย
มาระกอบการสรุปผล 
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4.4 แลกเปลี่ยน 
ข้อมลูเพ่ือ               
การสรุปผลทัง้
บคุคลและกลุม่ 

ครูอาชีวศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อน ามาท า
รายงานสรุปผลทัง้รายบคุคล และรายกลุม่ 

- มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหวา่งครู
อาชีวศกึษา 

ขัน้ที่ 5 ประเมินผลการฝึกอบรม  
5.1 สิ่งที่ต้อง
ประเมินผลการ
ฝึก อบรม ทัง้ใน
ด้านทฤษฏแีละ
ด้านทกัษะ 

1 )  ก า รป ร ะ เ มิ น ผล กา ร เ ต รี ย มกา ร ฝึ กอบ รม                   
ควรประเมินความพร้อมของการจดัการฝึกอบรม การ
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม การรับสมัคร หรือ
เอกสารคูมื่อของการฝึกอบรม   
2) การประเมินผลการด าเนินการฝึกอบรม ควร
ประเมินผลการด าเนินการฝึกอบรม ว่าการจัดการ
ฝึกอบรมผ่านเครือข่ายมีการด าเนินการฝึกอบรมเป็นที่
พึงพอใจของครูอาชีวะที่ เ ข้า รับการฝึกอบรมผ่าน
เครือข่าย การประเมินผู้ ด าเนินการฝึกอบรม ว่า
ผู้ ด า เ นินการ ฝึกอบรมน า เ ข้ าประ เด็ น  แนะน า
รายละเอียดได้ เข้าใจมากน้อยเพียงใด ประเมิน
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมผ่านเครือข่ายในการสาธิตการเข้า
เค รื อ ข่ า ย  กา ร เ ข้ า ห้ อง ฝึ กอบ รม  ว่ า มีค วาม รู้
ความสามารถเพียงใด   
3) การประเมินผลการน าความรู้ที่ ไ ด้ รับ ไปใช้ใน           
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ควรประเมินผล
การฝึกอบรมผ่านเครือข่าย ว่าครูอาชีวศึกษาสามารถ
น าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายไปใช้
ในการพฒันาการจดัการเรียนการสอนในรายวิชาของ
ตนเองได้มากน้อยแค่ไหน ประเมินโดยให้ผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรมผ่านเครือข่ายสร้างชิน้งานหรือนวัตกรรมใน
รายวิชาที่ฝึกอบรม ให้สอดคล้องกับรายวิชาที่ผู้ เข้ารับ
การฝึกอบรมผ่านเครือข่ายสอนอยู่ 

- ทราบถึงความพร้อม
ของการเตรียมการ
ฝึกอบรม 
 
- ทราบถึงผล           
การประเมิน ใน                
การด าเนินการฝึก 
อบรม 
 
 
 
 
 
 
- ทราบถึงการน า
ความรู้ไปใช้ใน                  
การพฒันาจดั                 
การเรียนการสอน  
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 4) การประเมินผลความเข้าใจ หรือความสามารถที่

ปฏิบัติ ได้ระหว่างการฝึกอบรม ท าให้ทราบว่าครู
อาชีวศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจในรายวิชาที่เข้า
รับการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายสามารถผลิตชิน้งาน 
หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งจะประเมินผลผู้ ด าเนินการ
ฝึกอบรมโดยการทดสอบการให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม
ผ่านเครือข่ายสร้างชิน้งานส่งงานเป็นรายบุคคล
ระหวา่งการฝึกอบรม 
5) การประเมินผลความสามารถในรายวิชาที่เข้ารับ
การฝึกอบรม ท าให้ทราบว่าครูอาชีวศึกษาชอบ           
พงึพอใจ รายวิชา หรือหลกัสตูร หรือไม่ ท าให้ทราบว่า
เนือ้หาที่น ามาจดัการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายง่ายหรือ
ยากเกินไป  ประเมินโดยการทดสอบความรู้                 
ความเข้าใจในรายวิชา หรือหลกัสตูรที่เข้าฝึกอบรม 

- ทราบถึงผลการฝึกอบรม 
ตลอดระยะเวลาการ
ด าเนินการฝึกอบรม 
 
 
 
 
 
- ทราบถึงความสามารถ
ของตนเอง 

5.2 วิธีการใน
การประเมิน
และตดิตามผล
การฝึกอบรม 

1) แบบสอบถาม แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือที่สร้างมา 
เพื่อใช้เก็บรวบรวมข้อเท็จจริง ในด้านต่าง ๆ หรือ
ความรู้สึก ความคิดเห็น ที่ต้องการตามวตัถปุระสงค์ที่
ผู้จดัการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายต้องการ   
2) แบบทดสอบ เป็นแบบค าถาม ที่ถูกสร้างขึน้มา
เพื่อให้ผู้ รับการฝึกอบรมแสดงพฤติกรรมออกมาโดย
การหาค าตอบ ซึ่งสามารถสังเกตและวัดได้ โดยตีค่า
ออกมาเป็นตวัเลขหรือคะแนน ซึง่แบบทดสอบสามารถ
วดัพฤติกรรม ได้ 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ ด้านอารมณ์ 
ด้านการเคลื่อนไหวของร่างกาย   
3) แบบสัมภาษณ์ ครูอาชีวศึกษาจะถูกสอบถาม ครู
อาชีวศึกษาจะต้องเป็นผู้ ตอบ และจะมีการจดบันทึก
ข้อมลู หรือเรคคอร์ดไว้ด้วย 

- เก็บรวบรวมข้อเท็จจริง
ตามวตัถปุระสงค์ของ
ผู้จดัการฝึกอบรม 
 
 
- ท าให้ทราบถึงความรู้ 
ทกัษะ ที่ผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้รับ 
 
 
- ท าให้ทราบถึงความรู้สกึ 
ที่มีตอ่การฝึกอบรมฯ 
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ตาราง 1 (ต่อ) 
 

ล าดับ รายละเอียด ผลการเรียนรู้ 
5.3 ระยะเวลา
ในการประเมิน 
ผลและตดิตาม
การฝึกอบรม 

1)  ประเมินผลและติดตามการฝึกอบรมก่อน
ฝึกอบรม จะท าให้ทราบว่าครูอาชีวศึกษามีความรู้ 
ความเข้าใจในรายวิชาที่จะอบรม ก่อนการอบรม
ผ่านเครือจริง แคไ่หน 
2) ประเมินผลและติดตามการฝึกอบรมในระหว่าง
การฝึกอบรม  เพื่อประเมินและติดตามดูว่าครู
อาชีวศึกษามีปัญหา หรือมีข้อสงสัย หรือเข้าใจใน
การฝึกอบรมหรือไม ่  
3) ประเมินผลและติดตามหลังการฝึกอบรม เพื่อ
ประเมินและติดตามครูอาชีวศึกษาว่าเข้าใจ และ
ได้รับความรู้ครบถ้วนทุกกระบวนการสามารถ
น าไปใช้ได้หรือไมห่ลงัเสร็จสิน้การฝึกอบรม 
4) ประเมินผลและติดตามเป็นระยะ ๆ อย่าง
ต่อเน่ืองทุกช่วงของการฝึกอบรม เพื่อประเมินและ
ติดตามครูอาชีวศึกษาว่ามีการพฒันาการของผู้ เข้า
รับการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายหรือไม ่
5) ควรประเมินและติดตามหลังอบรมเสร็จสิน้ไป
แล้ว 1 และ 3 เดือน เพื่อประเมินและติดตาม
ต้นแบบชิน้งาน หรือนวตักรรมท่ีครูอาชีวศกึษาสร้างขึน้ 

- ทราบความก้าวหน้า
ในการฝึกอบรมว่าได้ผล
หรือไมอ่ยา่งไร 

 
สรุปผลและ อภปิรายผล 

แบบจ าลองการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายฯ ประกอบด้วยรายละเอียดจ านวน     
2 ด้าน ได้แก่ 
  1. องค์ประกอบของแบบจ าลองการฝึกอบรมผา่นเครือขา่ยฯ ประกอบด้วย 

     1.1 องค์ประกอบด้านปัจจยั ประกอบด้วย (1) วตัถปุระสงค์ของการฝึกอบรม 
(2) คุณลกัษณะของผู้ เข้ารับการฝึกอบรม (3) ผู้ ด าเนินการฝึกอบรม (วิทยากร)   
(4)  เจ้าหน้าที่ ฝึกอบรมผ่านเครือข่าย (5) สื่อประกอบการฝึกอบรม (6) วิธีการ
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ปฏิสมัพนัธ์ผา่นเครือขา่ย (7) แนวทางการจดักิจกรรมฝึกอบรม (8) กิจกรรมที่เหมาะสม
ส าหรับการแลกเปลีย่นเรียนรู้ (9) สภาพแวดล้อม/เทคโนโลยีสนบัสนนุ 
     1.2 องค์ประกอบด้านกระบวนการ ประกอบด้วย (1) ลกัษณะของการจัด
ฝึกอบรม  (2) ระยะเวลาการจดัฝึกอบรมผ่านเครือข่าย (3) การด าเนินการก่อนการฝึกอบรม 
(4) การด าเนินการระหว่างการฝึกอบรมผ่านเครือข่าย (5) การด าเนินการหลัง             
การฝึกอบรมผา่นเครือขา่ย 
     1.3 องค์ประกอบด้านผลลพัธ์ ประกอบด้วย (1) ผลลพัธ์ของผู้ เข้ารับ
การฝึกอบรมผ่านเครือขาย (2) การประเมินแบบจ าลองการฝึกอบรมผ่านเครือข่าย 
(3) การปรับปรุงแบบจ าลองการฝึกอบรมผา่นเครือขา่ย 
  2.  ขัน้ตอนการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายฯ ประกอบด้วย ขัน้ที่ 1 ปฐมนิเทศ 
ขัน้ที่ 2 น าเข้าสู่การฝึกอบรม ขัน้ที่ 3 ด าเนินการและประกอบกิจกรรมการ ฝึกอบรม   
ขัน้ท่ี 4 ขัน้สรุป ขัน้ท่ี 5 ประเมินผลการฝึกอบรม 
 
อภปิรายผล 
 องค์ประกอบด้านปัจจัยน าเข้า ได้แก่ 
  1. วตัถปุระสงค์ของการฝึกอบรม  ประกอบด้วยวตัถปุระสงค์ ด้านพุทธพิสยั 
ด้านทักษะพิสัย  ด้านเจตคติ  ในประเด็นนี ส้อดคล้องกับแนวคิด (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน, 2544 : 20) ที่กลา่วว่า การจดัการฝึกอบรมให้กบั
ครูประถมศกึษาหรือบคุลากรทางการศกึษานัน้มุ่งที่จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัง้ใน
ด้านความรู้ ทกัษะและทศันคติ  
 2. สือ่ประกอบการฝึกอบรม พบวา่ สือ่ที่ใช้ประกอบการฝึกอบรมผา่นเครือขา่ย 
ได้แก่ หนงัสือ ต ารา ที่สามารถ download ได้ (E-book) เอกสารประกอบ (ไฟล์ PDF)
ภาพประกอบบทเรียน (Graphic File) เช่น Jpeg Gif ภาพเคลื่อนไหวประกอบบทเรียน 
(Animat ion)  เช่น  Flash Gif  Animat ion  และ Webpage (HTML Hypertext) 
ซึง่การเรียนการสอนท่ีมีสื่อประกอบ จะช่วยให้ผู้ เรียนสนกุกบัการเรียน สนใจติดตาม
การเ รียนรู้  โดยเฉพาะการเรียนการสอนทางไกล สือ่เป็นหวัใจส าคญั มีกระบวนการ
ที่มุง่ให้ผู้ เรียนเป็นส าคญั (ชลทิตย์  เอี่ยมส าอางค์, 2543 : 12) ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิด
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ของดิสคอล (Driscoll, 1999 : 10) ที่ว่าการน าเว็บมาใช้ในการฝึกอบรมประกอบด้วย    
2 ประเภท คือ แบบท่ีเป็นตวัหนงัสอือยา่งเดียวและแบบมลัติมีเดีย โดยการฝึกอบรม
แบบตัวหนังสืออย่างเดียวมีเคร่ืองมือ ได้แก่ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 
กระดานข่าว (Bulletin Boards) การถ่ายโอนโปรแกรม (Software Downing) 
 3. วิธี การปฏิส ัมพัน ธ์ผ่าน เค รือข่าย  พบว่าควรใช้วิธีการต่าง ๆ ได้แก่ 
การสง่ไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์ (E-mail) การพดูคยุสนทนากบัสมาชิกกลุม่เวลาเดียวกนั
ผา่นเว็บ (Chat) การพดูคยุสนทนาผ่านโปรแกรม (เช่น MSN, ICQ, Net meeting) และ
กา รตั ง้ ก ะทู้ ป รึ กษาตั ง้ ค า ถ ามและติดต่อสื ่อ สา รผ่า น เ ว็บ  (Web Board)     
(วิชุดา  รัตนเพียร , 2542 : 25) ที่กลา่วถึงการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายว่า เ ป็นการจัด  
การเรียนการสอนที่น าคุณสมบัติของอินเทอร์เน็ตมาใช้สนับสนุนการเรียนการสอน 
เนื่องจากอินเทอร์เน็ตเป็นเทคโนโลยีที่มีศกัยภาพในการท างานสูง  มีบ ริการ รูปแบบ
ที่หลากหลาย สามารถเอือ้ประโยชน์ในการจัดการเ รียนการสอนได้  นอกจากนี ้
ย ัง สามา รถใ ช้ ช่อ งทา ง ในการติดต่อสื ่อ สา ร  ได้แก่ e-mail Web Board chat 
ลกัษณะการจดัฝึกอบรม พบว่า ศึกษาด้วยตนเองและเป็นกลุม่ย่อย โดยเน้นการศึกษา
แบบร่วมมือกันผ่านเค รือข่าย  ซึ่ง (Hooper, 1992 : 27) การเ รียนแบบร่วมมือ
เป็นวิธีการน าหลกัทฤษฏีการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนเป็นศูนย์กลางการ เ รียน ร่วม 
กับแนวคิดทางจิตวิทยาสงัคมที่เน้นให้เกิดการปฏิสมัพนัธ์โดยการจัดสภาพแวดล้อม
ทางการเรียนให้กับผู้ เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ แต่ละกลุ่มประกอบด้วย
สมาชิกที่มีความรู้ความสามารถต่างกัน แต่ละคนจะต้องมีส่วน ร่วมอย่างแ ท้จ ริ ง  
ในการเรียนรู้และความส าเร็จของกลุม่ (Johnson & Johnson, 1991 : 23) 
                 องค์ประกอบด้านกระบวนการ ล ัก ษณะ ขอ ง ก า ร จ ัด ฝึ ก อบ ร ม     
ผ่านเครือข่าย จากรูปแบบการฝึกอบรมผ่านเครือข่าย พบว่ามีการศึกษาด้วยตนเอง 
และศึกษา เ ป็นกลุ่มย่อย  โดย เ น้นการศึกษาแบบร่วมมื อกันผ่าน เค รือข่าย  
ซึ่ง (Hooper, 1992 : 27) การเรียนแบบร่วมมือเป็นวิธีการที่น าหลกัทฤษฏีการเรียนรู้ที่
มุง่เน้นให้ผู้ เรียนเป็นศนูย์กลางการเรียนร่วมกบัแนวคิดทางจิตวิทยาสงัคมที่เน้นให้เกิด
การปฏิสมัพนัธ์โดยการจดัสภาพแวดล้อมทางการเรียนให้กบัผู้ เรียนได้เรียนรู้ร่วมกนัเป็น
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กลุ่มเล็ก ๆ แต่ละกลุม่ประกอบด้วยสมาชิกที่มีความรู้ความสามารถต่างกัน แต่ละคน
จะ ต้ อ งมีส ่ว น ร่ ว ม อย่า ง แ ท้ จ ริ ง ใ นก า ร เ รี ย น รู้ แล ะค วามส า เ ร็ จ ขอ งกลุ ่ม  
(Johnson & Johnson, 1991 : 52) 
  องค์ประกอบด้านผลลัพธ์ ผลลพัธ์ของผู้ เข้ารับการ ฝึกอบรม  ควรมี   
การติดตามผลการฝึกอบรมในเร่ืองของการน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอน การน าความ รู้ไปประยุกต์ ใ ช้ ในการท างานด้านต่าง  ๆ  ความสามารถ
ในการใช้คอมพิวเตอร์ของผู้ เข้ารับการฝึกอบรม หลงัการอบรม และปัญหาอุปสรรค
ที่เกิดขึน้หลงัจากการน าความรู้ที่ไ ด้ รับจากการฝึกอบรมไปใ ช้งาน โดยมี วิ ธีการ
ในการติดตามผลโดยการใช้แบบสอบถาม และแบบทดสอบ โดยมีการติดตามผล
หลงัการฝึกอบรมทนัที และเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง  การติดตามผลเ ป็นขัน้ตอน
ที่มีความส าคญัมากขัน้ตอนหนึ่งของการฝึกอบรม เนื่องจากผู้จดัท าโครงการฝึกอบรม
จะต้องติดตามผลของการฝึกอบรมวา่ประสบผลส าเ ร็จหรือไม่ เพียงพอประการใด  
ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีการเปลี่ยนแปลงหรือพฒันาจากอดีตอย่างไรบ้าง โดยอาจจะใช้
วิธีการต่าง ๆ ในการประเมิน เช่น ติดตามผลการปฏิบตัิงาน ให้ผู้บังคบับญัชากรอก
แบบสอบถาม  (Quest ionnaire)  ห รือการสัมภาษณ์  เพื่อที่ จะได้น าผลลพัธ์
มาใช้ประกอบการพัฒนาโครงการ ฝึกอบรมและผู้ เ ข้ า รับการ ฝึกอบรมต่อ ไป  
โดยการประ เมินผลอาจท า ไ ด้ ทั ง้ ใน ระยะสัน้  ร ะยะกลาง  และระยะยาว  
ตามความเหมาะสมของแตล่ะโครงการและปัจจยัแวดล้อมอื่น ๆ  
 ขัน้ตอนการฝึกอบรมผ่านเครือข่าย  การประเมินผลการฝึกอบรม พบว่า 
ควรมีการประเมินผลการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายในด้านการ เต รียมการ ฝึกอบรม  
การด าเนินการฝึกอบรม น าความรู้ที่ได้รับใช้ในการจดัการเรียนการสอน การน าความรู้
ไปประยกุต์ใช้ในการท างานต่าง ๆ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ของผู้ เ ข้ารับ
การฝึกอบรมหลงัการฝึกอบรม และความเข้าใจ หรือความสามารถที่ปฏิบ ัติ ไ ด้
ระหวา่งการอบรม (ปทีป เมธาคณุวฒุิ, 2540 : 43) ที่กลา่ววา่ การประเมินผลการเ รียน
ที่มีการเรียนการสอนบนเว็บ สามารถประเมินผลแบบทัว่ไปที่เป็นการประเมินระหว่างเรียน 
(Formative Evaluation) กบัการประเมินรวมหลงัเรียน (Summative Evaluat ion)  
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เป็นวิธีการประเมินผลส าหรับการเรียนการสอนโดยการประเมินระหว่างเรียนสามารถ
ท าได้ตลอดเวลาระหว่างมีการเรียน เพื่อดผูลสะท้อนของผู้ เรียนและผลที่คาดหวัง ไ ว้  
อนัจะน าไปปรับปรุงการสอนอยา่งตอ่เนื่อง ขณะที่การประเมินผลหลัง เ รียนมักใ ช้
การตดัสนิในตอนท้ายของการเรียน โดยการใช้แบบทดสอบเพื่อวดัผลตามวตัถปุระสงค์
ของวิชา สว่นวิธีการประเมินผลการฝึกอบรมผา่นเครือขา่ย  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน ารูปแบบไปใช้ 
 1. การฝึกอบรมผ่านเครือข่าย ควรมีการเตรียมความพร้อมของผู้ เ ข้ า รับ
การฝึกอบรม ผู้ เ ข้า รับการฝึกอบรมควรมีความรู้ความเ ข้าใจเ กี่ยวกับขัน้ตอน
ในการฝึกอบรมผา่นเครือขา่ย เพราะจะท าให้การด าเนินการฝึกอบรมฯ มีประสิทธิภาพ
มากขึน้ 
  2. การฝึกอบรมผ่านเครือข่าย ควรมีความพร้อมด้านสภาพแวดล้อม /
เทคโนโลยีสนบัสนุน ต้องมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานได้ดี และอปุกรณ์ในการสื่อสาร
ผา่นเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต เพราะเป็นสิง่ส าคญัที่ในการจดัการฝึกอบรม 
  ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครัง้ต่อไป 
  1. ควรมีการน าแบบจ าลองการฝึกอบรมผ่านเค รือข่ายน าไปพัฒนา
และทดลองใช้กบัครูอาชี วศึกษา  และมีการประเมินประสิท ธิภาพ  เพื่อน า ไปใ ช้
ในการฝึกอบรมผา่นเครือขา่ยให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 
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หนงัสอืเลม่นีได้แนะนําการทําวิทยานิพนธ์ให้ถกูต้องสมบูรณ์แบบ และรวมไปถึง

การเขียนรายงานการวิจยั ในหนงัสอืมีการยกตัวอย่าง ทําให้เกิดความชัดเจน ตังแต่การใช้

วลี การเลือกใช้คํา การลําดับคํา การใช้ตัวอักษรย่อ รวมถึงรูปแบบของชืองานวิจัย 

นอกจากนัน ก็มีการอธิบายระเบียบวิธีการวิจัย การสร้างเครืองมือการวิจัย ตลอดจน

การเก็บข้อมูล จึงเหมาะอย่างยิงกับนักศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก 

และผู้ทีทําวิจยั  หนงัสอืประกอบด้วยเนือหาสาระรวม 12 บท ดงันี 

บทที 1 รายงานวิจัย ในบทนีผู้ เขียนกล่าวถึงจุดมุ่งหมายและโครงสร้างของ

รายงานวิจัย ประเภทของรายงานวิจัย และโครงสร้างส่วนท้ายของรายงานวิจัย ซงึได้แก่ 

เอกสารอ้างอิง ภาคผนวก และประวติัผู้ วิจยั 



วารสารวชิาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต 

ปีที 10 ฉบับที 2  กรกฎาคม  –  ธันวาคม  2557 

 

140

บทที 2 ชืองานวิจัย ได้กล่าวถึงความสําคัญของชืองานวิจัย องค์ประกอบของ 

ชือเรืองสําหรับแบบแผนงานวิจัยประเภทต่างๆ หลักการตังชืองานวิจัย ซึงผู้ วิจัยควร

คํานึงถึงเรืองดังต่อไปนี เช่น การใช้วลี การเลือกใช้คํา การลําดับคํา การใช้ตัวอักษรย่อ 

และการระบวิุธีการทางสถิติ เป็นต้น โครงสร้างและการลาํดบัถ้อยคําในชืองานวิจยั                

บทที 3 รายงานวิจัย : ส่วนต้น เนืองจากรายงานการวิจัยมีองค์ประกอบ 3 ส่วน 

คือ ส่วนต้น ส่วนเนือหา และส่วนท้าย ในบทนีจึงกล่าวถึงส่วนต้นของรายงานวิจัย ซึง

ประกอบด้วยปก คํานํา บทคดัย่อ คําสาํคญั กิตติกรรมประกาศ สารบัญ สารบัญภาพ และ

สารบญัตาราง ซงึเป็นสว่นทีขาดไม่ได้แม้ว่าจะไม่ใช่เนือหาหลกัของรายงานวิจยั 

บทที 4 บทนํา : สว่นต้น บทนําเป็นบทแรกของเนือหาในรายงานวิจัย ทีจะทําให้

ผู้อ่านเข้าใจความเป็นมาและความสําคัญของงานวิจัย ดังนันในบทนีจึงกล่าวถึง

การเรียบเรียงองค์ประกอบส่วนแรกๆ ของบทนําในรายงานวิจัย เช่น การกล่าวนํา 

ความเป็นมาของปัญหา วตัถปุระสงค์การวิจยั คําถามการวิจยั และสมมติุฐานการวิจยั 

บทที 5 บทนํา : กรอบแนวคิด บทนีกล่าวถึงความหมายของกรอบแนวคิด ความ

แตกต่างระหว่างกรอบแนวคิดกับทฤษฎี ขันตอนการสร้างกรอบแนวคิด องค์ประกอบใน

กรอบแนวคิด รูปแบบของกรอบแนวคิด และตวัอย่างของการสร้างกรอบแนวคิด 

บทที 6 บทนํา : ส่วนท้าย บทนีจะกล่าวถึงองค์ประกอบอืนๆ ทีเหลือในบทนํา

ของรายงานวิจัย ได้แก่ ขอบเขตของการวิจัย ข้อตกลงในการวิจัย นิยามศัพท์ และ

การกลา่วสรุปท้ายบท 

บทที 7 การทบทวนวรรณกรรม  ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของบททีว่าด้วย

วรรณกรรมทีเกียวข้อง โดยหลกัใหญ่ๆ แล้ว จะประกอบด้วย การกล่าวนํา ทฤษฎีและ

งานวิจัยต่างๆ ทีเกียวข้อง และการกล่าวสรุป ผู้ เขียนได้ยกตัวอย่างการย่อความและสรุป

ความทีได้ทบทวนจากวรรณกรรมต่างๆ ควรมีการวิเคราะห์และสงัเคราะห์วรรณกรรม   

บทที 8 ระเบียบวิธีวิจัย ในบทนีจะกล่าวถึงการเรียบเรียงเนือหาในบท

ที เกียวข้องกับการดําเนินการวิจัย ซึงได้แก่ การกล่าวนํา ผู้ เข้าร่วมการวิจัย การเลือก

ตวัอย่าง เครืองมือทีใช้ในการเก็บข้อมลู ขนัตอนการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และ

การกลา่วสรุป 
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บทที 9 ผลการวิจัย (1) บทนีกล่าวถึงองค์ประกอบของบททีว่าด้วยผลการวิจัย 

การกล่าวนํา การรายงานผลการวิจัย ผลการตรวจสอบข้อมูล และผลการตรวจสอบ

เครืองมือ เช่น ความเทียงตรง ความเชือมนั เป็นต้น 

บทที 10 ผลการวิจัย (2) ผลวิเคราะห์หลักของงานวิจัย เป็นผลการทดสอบ

สมมติุฐานในบทนีจะกล่าวถึงการบรรยายกลุ่มตัวอย่าง ผลการเปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่าง 

ผลการทดสอบสมมุติฐาน การลําดับผลการทดสอบ สถิติทีรายงาน ค่าความน่าจะเป็น 

เศษทศนิยม ช่วงความเชือมนั ขนาดอิทธิพล และสญัลกัษณ์แทนสถิติ และการกลา่วสรุป 

บทที 11 ตารางและภาพ บทนีจะกล่าวถึงการแสดงข้อมูลในรูปของตารางและ

ภาพ การกํากับหมายเลข องค์ประกอบของตาราง การตังชือตาราง การออกแบบตาราง 

ตวัอย่างตารางประเภทต่างๆ การใช้ภาพ ประเภทของภาพ และการตงัชือภาพ 

บทที 12 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ เป็นบทสดุท้ายในรายงานวิจัย ซึง

จะทําให้ผู้อ่านได้รู้ว่าผลการวิจัยสําคัญอย่างไร ในบทนีจะกล่าวถึงองค์ประกอบของบท 

การกลา่วนํา คําถามการวิจยัหรือสมมติุฐานวิจัย การอภิปรายผลการวิจัย การเชือมโยงผล

กานวิจยักบังานอืนๆ และทฤษฎี การอธิบายสาเหตุของผลการวิจัย ข้อจํากัดของการวิจัย 

ความแตกต่างระหว่างขอบเขตของงานวิจยักับข้อจํากัดของการวิจัย ข้อเสนอแนะ และ

การกลา่วสรุป 

ดงันนั หนงัสอืเคลด็ลบัการเขียนรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ น่าจะทําให้ผู้อ่าน

ได้ประโยชน์จากการเขียนทีละเอียดครอบคลุมทุกประเด็นสําคัญ จึงเหมาะทีจะใช้เป็น

คู่มือในการทําวิทยานิพนธ์สําหรับทุกคน จุดเด่นอีกอย่างหนึงของหนังสือคือมีขนาดไม่

ใหญ่เกินไป (14.5 x 21 cm) สามารถพกพาได้สะดวกแบบ Pocket book 
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คาํแนะนําในการเตรียมต้นฉบับ 
 

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอเรียนเชิญ

สมาชิกและผู้ทีสนใจทกุท่านสง่บทความวิชาการหรือรายงานการวิจัย เพือพิมพ์เผยแพร่

ในวารสารฯ ทังนีบทความหรือรายงานการวิจัยทีส่งต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารอืนมา

ก่อนหรือไม่อยู่ในระหว่างส่งไปตีพิมพ์ในวารสารฉบับอืน ผู้ เขียนจะได้รับวารสารทีลง

ผลงาน จํานวน 3 เลม่ 

 

การกําหนดวาระการออกวารสาร 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ต โดยกําหนดวาระการออก 2 ฉบับ

ต่อปี สาํหรับฉบบัแรกกําหนดให้ออกเดือนธันวาคม 2548 ทงันีเพือให้วารสารฉบับแรกมี

ความสมบูรณ์มากทีสดุ สําหรับปี 2549 เป็นต้นไป กําหนดออก 2 ฉบับ คือ ฉบับที 1 

เดือนมกราคม – มิถนุายน และฉบบัที 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 

 

การเตรียมต้นฉบับ 

1. ต้นฉบบัต้องพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมไมโครซอฟเวิร์ด วินโดว์ ต้นฉบับ 

ภาษาไทย Cordia New Size 14 ต้นฉบับภาษาอังกฤษ Time New Roman size 12 และ

ใช้กระดาษ เอ 4 เว้นห่างจากขอบ 1 นิวโดยรอบ ความยาวไม่เกิน 10 – 15 หน้า 

2. ชือเรือง (ภาษาไทยและภาษาองักฤษ) พิมพ์ไว้หน้าแรกตรงกลาง ชือผู้ เขียน

พร้อมทังคุณวุฒิอยู่ใต้ชือเรืองเยือไปทางขวามือ ส่วนตําแหน่งทางวิชาการ และสถานที

ทํางานของผู้ เขียนให้พิมพ์ไว้เป็นเชิงอรรถในหน้าแรก 

3. ทงับทความทางวิชาการและรายงานการวิจยัต้องมีบทคดัย่อภาษาไทย พร้อม

ทงัคําสาํคญั (key words) ภาษาไทย 2 - 5 คํา 

4. คําแนะนําในการเขียนบทความ 

4.1 การเขียนบทความวิจยัประกอบด้วย 

1) ชือเรือง ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

2) ผู้แต่ง ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
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3) บทคดัย่อ ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

4) คําสาํคญั ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

5) บทนํา 

6) วตัถปุระสงค์ 

7) วิธีการวิจยั 

8) ผลการศกึษา 

9) สรุปและอภิปรายผล 

10) ข้อเสนอแนะ 

11) เอกสารอ้างอิง 

4.2 การเขียนบทความทวัไป 

1) ชือเรือง ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

2) ผู้แต่ง ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

3) บทคดัย่อ ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

4) คําสาํคญั ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

5) บทนํา 

6) เนือหา 

7) บทสรุป 

8) เอกสารอ้างอิง 

4.3 บทวิจารณ์หนงัสอื 

1) ข้อมลูทางบรรณานกุรม  ของหนงัสอืทีวิจารณ์พร้อมปกหนงัสอื 

2) ชือผู้ วิจารณ์ 

3) บทวิจารณ์ 

5. ตารางหรือไดอะแกรมจะต้องบรรยายและพิมพ์แยกจากเนือหาของบทความ 

6. ภาพประกอบ ถ้าเป็นภาพลายเส้นให้เขียนด้วยหมึกดําบนกระดาษอาร์ต

เส้นขนาดพองาม ถ้าเป็นภาพถ่ายให้ใช้ขนาดโปสการ์ด เขียนหมายเลขลําดับภาพ และ

ลกูศรแสดงด้านบนและด้านลา่งของภาพด้วยดินสอทีหลงัภาพเบาๆ โดยจัดทําเป็นไฟล์

สรุปรูป (กองบรรณาธิการสงวนสทิธิ การเลอืกตีพิมพ์ภาพส)ี 
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การเขียนเอกสารอ้างอิง 

การเขียนเอกสารอ้างอิงใช้ระบบ APA โดยมีรายละเอียดดงัน ี

1. การอ้างอิงในเนือเรือง 

   เมือสินสดุข้อความทีต้องการอ้างอิง ใส่ชือผู้แต่ง ปีทีพิมพ์และเลขหน้า ไว้ใน

วงเลบ็ต่อท้ายข้อความนนั คนอืนๆ ในกรณีทีมีผู้แต่งมากกว่า 6 คนขึนไป ให้เขียนชือผู้แต่ง

คนแรกตามด้วย et al หรือ และคนอืนในการอ้างอิงทกุครัง  เช่น 

1.1  ผู้แต่ง 1 คน 

       -  ภาษาไทย : (สมศกัดิ  ศรีสนัติสขุ, 2544 : 20) 

       -  ภาษาองักฤษ : (Walker, 1992 : 102) 

1.2  ผู้แต่ง 2 คน หรือมากกว่า 

           -  ภาษาไทย : (สมเกียรติ  พงษ์ไพบลูย์, สทิธิศกัดิ จลุศิริพงษ์ 

                                 และสมพงษ์ สงิหะพล, 2542 : 16) 

                      -  ภาษาองักฤษ : (Fitzpatrick, Whall,..., & Avant, 1907 : 50) 

1.3  ผู้แต่งมากกว่า 6 คน 

       -  ภาษาไทย : (จมุพล วนิชกลุ และคนอืนๆ, 2543 : 72) 

       -  ภาษาองักฤษ : (Kneip, et al, 2002 : 2) 

2. การอ้างอิงท้ายบทความ ให้ปฏิบติัดงันี 

2.1  เรียงลาํดบัเอกสารภาษาไทยก่อนภาษาองักฤษ 

2.2  เรียงลาํดบัตามตวัอกัษรชือผู้แต่ง  ถ้าผู้แต่งคนเดียวกันให้เรียงลําดับ

ปีทีพิมพ์  สาํหรับภาษาองักฤษ  ใช้ชือสกลุในการเรียงลาํดบั 
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ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิง 

บทความจากวารสาร 

Kimoski, R., & Palmer, S. (1993).  The ADA and the tiring Process in 

organizations. Consulting Psychology Journal : Practice and 

Research. 45(2) : 10-36. 

บทความในหนังสือพิมพ์ 

ภาคภูมิ ป้องภัย. (2542, กรกฎาคม 3).  มมุทีถูกลืมในพระราชวังบางประอิน. 

มติชน. หน้า 12. 

รายงานการประชุมสัมมนาวิการ 

นิทัศน์ ภัทรโยธิน. (2540).  ตลาดซือขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า.  ในการ

ประชุมนักบัญชีทัวประเทศ ครังที 15 วิสัยทัศน์นักบัญชี

ไทย วันที 27 – 28 มิถนุายน 2540.  หน้า 19 -35.  กรุงเทพฯ : 

สมาคมนกับญัชีและผู้สอบบญัชีรับเงินอนญุาตแห่งประเทศไทย. 

แหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์.  (2542).  ประวัติความเป็นมาของวิชาการ

ความอุดมสมบูรณ์ของดิน.  [On-line]. Available : http://158. 

102.2001/soil/009hom~1/009421/chap1.htm#eral 

[2542,ตลุาคม 25] 

หนังสือ 

ไพรัช  ธัชยพงษ์  และกฤษณะ  ช่างกลอ่ง.  (2541).  การพัฒนาโครงสร้าง 

ขันพืนฐานสารสนเทศแห่งชาติเพือการศึกษา.  กรุงเทพฯ :

สํ านั กง านคณะ กรรมก ารการ ศึกษ าแ ห่ งชา ติ   สํ านั ก

นายกรัฐมนตรี. 
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วิทยานิพนธ์ 

พรพิมล เฉลมิพลานภุาพ.  (2535).  พฤติกรรมการแสวงหาข่าวสารและ

การใช้เทคโนโลยีการสือสาร  ของบริษัทธุรกิจเอกชนทีมี

ต่อยอดขายสูงสุดของประเทศไทย. วิทยานิพนธ์วารสารศาสต

ร ม ห า บั ณ ฑิ ต  ค ณ ะ ว า ร ส า ร ศ า ส ต ร์ แ ล ะ สื อ ม ว ล ช น 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 

 

การส่งต้นฉบับ 

ส า ม า ร ถ ส่ ง ต้ น ฉ บั บ  2 ชุ ด  พ ร้ อ ม  disketle ห รื อ  แ ผ่ น  CD ม า ยั ง                           

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ต สํานักงานบัณฑิตศึกษา  

มหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ต ตําบลรัษฎา  อําเภอเมือง  จงัหวดัภูเก็ต  83000 
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