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วตัถปุระสงค ์

 1. เป็นแหล่งแลกเปลีย่นความรูใ้นสาขาวชิาครุศาสตร/์ศกึษาศาสตร ์จติวทิยา มนุษยศาสตร ์สงัคมศาสตร ์
และสาขาอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง   
 2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้นิสติ คณาจารย์ นักวจิยั และนักวิชาการ ได้เผยแพร่บทความทาง
วชิาการ และบทความจากผลงานวจิยัในสาขาวชิาต่างๆ ที่เกีย่วขอ้ง  
 3. เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่และยกระดบัคุณภาพผลงานวจิยัของนิสติระดบับณัฑิตศึกษา 
คณาจารย ์นกัวจิยั และนกัวชิาการ ไปสูร่ะดบัชาตแิละนานาชาติ 
 
ประเภทของบทความ 

 เป็นบทความวชิาการ บทความวจิยั บทความปรทิศัน์ หรอืบทแนะน าหนังสอื ทีเ่กีย่วขอ้ง ครอบคลุม 
ในประเดน็การศกึษา อาท ิ

 การจดัการเรยีนรู ้หลกัสตูร จติวทิยาการเรยีนการสอน จติวทิยาการปรกึษานวตักรรมและเทคโนโลยี
การศึกษา การวดัและประเมนิผลทางการศึกษา วจิยัทางการศกึษา การประกนัคุณภาพการศึกษา 
และการบรหิารการศกึษา ทัง้ในระดบัอุดมศกึษา อาชวีศกึษา การศกึษาขัน้พืน้ฐานรวมทัง้ปฐมวยัและ
การศกึษาตลอดชวีติ 

 นโยบายการศกึษา การก าหนดนโยบาย พฒันาการ แนวโน้ม การเคลื่อนไหวของ โลกาภิวตัน์ และ 
การเปลีย่นแปลง ในดา้นการศกึษา และการพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละชุมชน 

 ผลกระทบของความเป็นสากล/โลกาภวิตัน์ ในดา้นการศกึษา และการพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละชุมชน  
 สหวทิยาการดา้นมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์
 การศกึษากบัการพฒันาสงัคม การศกึษาพเิศษ การพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละชุมชน การสอน และ

การฝึกอบรม 
 อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในครุศาสตร/์ศกึษาศาสตร ์จติวทิยา มนุษยศาสตร ์สงัคมศาสตร์  
 

ก าหนดจดัพิมพแ์ละเผยแพร ่

ปีละ 2 ฉบบั 
ฉบบัที ่1 มกราคม-มถุินายน  

 ฉบบัที ่2 กรกฎาคม-ธนัวาคม 
 
ท่ีปรกึษา 

 คณบด ีคณะศกึษาศาสตรแ์ละพฒันศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตก าแพงแสน 
 หวัหน้าภาควชิาครุศกึษา 
 หวัหน้าภาควชิาการพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละชมุชน 
 หวัหน้าภาควชิาพลศกึษาและกฬีา 
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การพฒันาความรู้และความตระหนักในการจดัการขยะส าหรบันักเรียน 
ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนอนุบาลก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม 
ผา่นการมีส่วนร่วมระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลยั โรงเรียน และชมุชน 

Development of Knowledge and Awareness in Garbage Management 
for Fifth Grade Students of AnubanKamphaengsaen School, 

Nakhonprathom ProvincethroughParticipation between  
University, Local School and Community Network 

 
สนัต ิ ศรสีวนแตง(1) ประสงค ์ ตนัพชิยั(1) อภชิาต  ใจอารยี(์1) นิรนัดร ์ ยิง่ยวด(1) จุฑาทพิย ์ ถาวรรตัน์(1) 

ณภทัร  ทองมัง่(1) และนนัทนา  จติรแกว้(1) 
Sunti  Srisuantang(1) Prasong  Tanpichai(1) Apichat  Jai-aree(1) Nirun  Ying-Yuad(1)  

Chutatip  Tawornratana(1) Napat  Tongmung(1) and NantanaJitkaew(1) 
 

บทคดัยอ่ 
การวจิยัเชงิปฏบิตักิารนี้มเีป้าหมายเพื่อพฒันาความรูแ้ละความตระหนักในการจดัการขยะผ่านการมี

สว่นร่วมระหว่างเครอืข่าย มหาวทิยาลยั โรงเรยีน และชุมชน กระบวนการวจิยัม ี3 ระยะ ไดแ้ก่ 1) ระยะเตรยีม
ความพรอ้ม  ท าการศกึษาบรบิทเกีย่วกบัการจดัการขยะของครวัเรอืนนกัเรยีน 2) ระยะออกแบบและด าเนินการ 
นักวิจัย ครู และผู้บริหารโรงเรียนร่วมกันออกแบบและด าเนินการจัดกิจกรรม 3) ระยะสรุปและสะท้อนผล 
ด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม แบบทดสอบก่อนและหลงัการจดักจิกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
ไดแ้ก่ นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนอนุบาลก าแพงแสน ปีการศกึษา 2559 จ านวน 205 คน หลงัเสรจ็
สิ้นกิจกรรมด าเนินการสรุปและสะท้อนผลโดยการสนทนากลุ่ม  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ได้แก่ ร้อยละ 
ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน และการวเิคราะหเ์น้ือหา 

ผลการวจิยั พบว่า ครวัเรอืนของนักเรยีนไม่ได้ท าการคดัแยกขยะก่อนน าไปทิ้งถงัขยะในชุมชนมไีม่
พอเพียง  และคนในชุมชนไม่ทิ้งขยะตามจุดที่มภีาชนะรองรบัการออกแบบกจิกรรมพฒันาความรู้และความ
ตระหนักในการจดัการขยะจดัในลกัษณะของฐานการเรียนรู้จ านวน 5 ฐาน ได้แก่ 1) แหล่งที่มาของขยะ 2) 
ประเภทและการคดัแยกขยะ 3) สญัลกัษณ์เกีย่วกบัขยะ 4) หลกัการจดัการขยะ และ 5) ขยะในชวีติประจ าวนัผล
การจดักิจกรรมพบว่า ความรู้เกี่ยวกบัการจดัการขยะของนักเรยีนหลงัเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อนเขา้ร่วม
กจิกรรมความตระหนักเกี่ยวกบัการจดัการขยะก่อนและหลงัเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดบัมากเท่ากนัผลการ
สะทอ้นคดิเกีย่วกบัการพฒันาผูม้สีว่นร่วมเหน็ว่าเป็นกจิกรรมทีด่ชี่วยลดขยะจากบา้นเรอืนได ้และเหน็ว่าควรมี
การเพิม่จ านวนผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมใหม้ากขึน้ 
 
ค าส าคญั: เกษตรและสิง่แวดลอ้มศกึษา, การพฒันาแบบมสีว่นร่วม, การจดัการขยะ 

1ภาควชิาการพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละชมุชน  คณะศกึษาศาสตรแ์ละพฒันศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ 
วทิยาเขตก าแพงแสนจงัหวดันครปฐม 73140 satsts@ku.ac.th 

1Department of Human and Community Resource Development, Faculty of Education and Development Sciences, 
Kamphaengsaen Campus, Nakhonprathom Province 73140satsts@ku.ac.th  
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Abstract 
This action research aimed to enhance knowledge and awareness for garbage 

managementthroughparticipation between network of university, local school and community. Three 
stages of the research process   were 1) preparatory phase. Context study on garbage management 
of students household, 2)Design and Implementation phase. Researchers joined with teachers and 
administrator designed the activities plan and Implementation together. 3) Conclusion and reflection 
phase. Conduct data collection using questionnaires, tests, before and after the activities for the 250 
fifth grade students of AnubanKamphaengsaenschoolwho registered in the first semester 2016.  This 
project concluded with focus group discussion. Data were analyzed using descriptive statistics include 
percentage, mean, standard deviation and content analysis. 

The conclusions were as follows. Student householdsdo not separatewaste disposal. 
Community prepares trash not sufficient and householdsdo not leave garbage on the preparing 
containers. With regards to thedevelopment, research team corporative with the local school team 
designed 5 learning centers in garbage management 1) the source of the waste 2) type and separate 
of garbage 3) symbol of waste 4) the waste management and 5) waste management in everyday life. 
It was found that knowledge in garbage management of the students after joined the activitieswere 
higher than before. Awareness on waste management of students beforeand after joined the 
activitiesimproved at a high level as well. From the concluding discussion and reflection accounts, the 
participant reported thatwas a great activity to reduce waste from the household.  There should be 
increases the number of participant. 
 
Key words: agricultural and environmental education,participatory development, garbage management 

e-mail address:  satsts@ku.ac.th  
 
บทน า 

ส านักงานคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิไดก้ล่าวไวว้่า ชุมชนเป็นแหล่งก าเนิดขยะทีส่ าคญัที่สุด
โดยเฉพาะขยะที่เกิดจากบ้านเรือนที่อยู่อาศยั (ส านักงานคณะกรรมการสิง่แวดล้อม , 2533 อ้างใน จนัทรา  
สขุเฟ่ืองฟู, 2547) ปรมิาณของขยะจะขึน้อยู่กบัจ านวนประชากรและงบประมาณดา้นการจดัการขยะเป็นส าคญั 
ซึง่ประเทศไทยมกีารจดัการขยะอย่างไม่เป็นทางการโดยมกีารจดัเกบ็ขยะเฉพาะขยะทีม่าจากบ้านเรอืนที่ไม่มี
การคดัแยกขยะอย่างจรงิจงั แต่จะมบีุคคลบางกลุ่มทีม่กีารคดัแยกขยะจากกองขยะรวมน าขยะทีส่ามารถคดัแยก
ได้ไปขาย เช่น กระดาษ ขวดพลาสติก ยางรถยนต์ เป็นต้น ส าหรบัในบางประเทศจะมกีารจดัการขยะที่เป็น
ระบบโดยมหีลากหลายวธิกีาร เช่น การรณรงค์ การออกกฎหมายมาตรการต่างๆ และภาษี เป็นต้น (บญัชา 
สวุรรณสทิธิ ์, 2550)   

ภาควชิาการพฒันาทรพัยากรมนุษย์และชุมชน คณะศกึษาศาสตร์และพัฒนศาสตร ์ได้มกีารด าเนิน
โครงการร่วมกบัโรงเรยีนเครอืข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยการ 
บูรณาการการพฒันาร่วมกนัระหว่างชุมชน มหาวทิยาลยั และโรงเรยีน เช่น การพฒันาเครอืข่ายความร่วมมอื
ระหว่างมหาวทิยาลยักบัโรงเรยีนเพื่อจดัการเรยีนรูด้้าน เกษตรและสิง่แวดลอ้มศกึษา โครงการการเชื่อมโยง
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เครือข่ายและพัฒนาฐานการเรียนรู้เพื่อการผลิตเห็ด แนวคิดของ การด าเนินงานได้น าศักยภาพของ
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรม์าใชใ้นการถ่ายทอดและบรกิารวิชาการสู่ชุมชนโดยใชโ้รงเรยีนเป็นฐานปฏบิตักิาร
ในชุมชน และได้มีการขยายเครือข่ายการเรียนรู้ที่น าชุมชนเป็นฐานผ่ านการเรียนรู้เข้าสู่โรงเรียนภายใต ้
โครงการการจดัการเรยีนรูบ้า้นสูโ่รงเรยีน  

จากที่กล่าวมาเหน็ไดช้ดัว่าบา้นเรอืนเป็นแหล่งก าเนิดขยะหากมกีารจดัการขยะทีม่าจากต้นทางโดย
อาศัยการจดัการแบบมีส่วนร่วมกันระหว่างชุมชน โรงเรียน และมหาวิทยาลยัโดยอาศยัโรงเรียนเป็นฐาน
ปฏบิตักิารในการพฒันาใหค้วามรูแ้ละศูนย์กลางของการจดัการขยะจากบ้านของนักเรยีนเพื่อส่งต่อไปจดัการ
อย่างเหมาะสมต่อไปด้วยพื้นฐานการด าเนินการของภาควชิาการพฒันาทรพัยากรมนุษย์และชุมชนที่มีการ 
บูรณาการการพฒันาเป็นทุนทางสงัคมเดมิอยู่แลว้ประกอบกบัการจดัการเรยีนการสอนด้านสิง่แวดล้อมศกึษา  
ทางผู้วจิยัจงึได้มุ่งพัฒนาความรู้ และความตระหนักในการจดัการขยะผ่านการมีส่วนร่วมระหว่างเครอืข่าย
มหาวทิยาลยั โรงเรยีน และชุมชน โดยมุ่งหวงัให้เกดิความรู้และความตระหนักในการจดัการขยะน าไปสู่การ
แกปั้ญหาการจดัการขยะจากบา้นเรอืนไดอ้ย่างยัง่ยนื 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อออกแบบกิจกรรมพัฒนาความรู้และความตระหนักในการจัดการขยะส าหรับนักเรียน 
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนอนุบาบาลก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม ภายใต้การมสีว่นร่วมระหว่าง มหาวทิยาลยั 
โรงเรยีน และชุมชน 
 2. เพื่อสะท้อนผลการด าเนินกิจกรรมพัฒนาความรู้ และความตระหนักในการจัดการขยะของ
นักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรยีนอนุบาลก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม ภายใต้การมีส่วนร่วมระหว่าง
มหาวทิยาลยั โรงเรยีน และชุมชน 

 
วิธีการวิจยั 

การวจิยันี้เป็นการวจิยัเชงิปฏบิตักิารผูม้สี่วนร่วมในการวจิยัครัง้นี้ประกอบดว้ย 3 ภาคส่วน ไดแ้ก่  1) 
มหาวทิยาลยั ไดแ้ก่ อาจารยส์งักดัภาควชิาการพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละชุมชน มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์มี
บทบาทในฐานะนกัวจิยัขบัเคลื่อนการพฒันาจ านวน 5 คน 2) โรงเรยีน ไดแ้ก่ ผูบ้รหิาร และครูโรงเรยีนอนุบาล
ก าแพงแสน จ านวน 4 คน มบีทบาทเป็นผู้ปฏบิตัิการ  และ 3) ชุมชน ได้แก่ นักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรยีนอนุบาลก าแพงแสน จ านวน 205 คนและผูป้กครองของนักเรยีน มบีทบาทเป็นกลุ่มเป้าหมายในการเขา้
ร่วมกจิกรรม 

กระบวนการวจิยัแบ่งเป็น 3ขัน้ตอนตามวงจรของการวจิยัเชงิปฏบิตักิาร ดงันี้  
1. ขัน้ศึกษาบริบทการจดัการขยะของครวัเรือนนักเรียน เก็บข้อมูลจากจากผู้ปกครองของ

นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนอนุบาลก าแพงแสนจ านวน 205 คนโดยใชแ้บบสอบถามชนิดตรวจสอบ
รายการ เกี่ยวกบัสภาพการจดัการขยะภายในครวัเรอืนและ ค่าความเทีย่งตรงของแบบสอบถามเท่ากบั 0.77 
ไดแ้บบสอบถามฉบบัสมบรูณ์กลบัมา 163 ฉบบั คดิเป็นรอ้ยละ 79.51 

2. ขัน้วางแผน ผูม้สี่วนร่วมในขัน้นี้ไดแ้ก่ คณะผูว้จิยั ผูบ้รหิาร และคณาจารย ์ ไดร้่วมกนัออกแบบ
กจิกรรมพฒันาความรูแ้ละความตระหนักในการจดัการขยะโดยการสนทนากลุ่ม เพื่อพฒันาแผนการจดักจิกรรม 
และสรา้งเครื่องมอืในการศกึษาผลการจดักจิกรรม ดงันี้ 
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 แบบสอบถามความตระหนักในการจดัการขยะ ส าหรบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีน
อนุบาลก าแพงแสน  มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จ านวน 20 ข้อ  
ค่าความเทีย่งตรงของแบบสอบถาม เท่ากบั 0.82 ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากบั 0.867 

 แบบวดัความรูเ้รื่องการจดัการขยะ ส าหรบัเกบ็ขอ้มลูจากนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีน
อนุบาล ก าแพงแสนเป็นแบบวดัความรู้แบบคู่ขนานก่อน และหลงั แต่ละชุดมีข้อสอบ จ านวน 15 ข้อ ค่าความ
เทีย่งตรงของแบบวดัความรูเ้ท่ากบั 0.96 ค่าความยากง่ายระหว่าง 0.25-0.75 และอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.33-0.75  

3. ขัน้ด าเนินงานสรปุและสะท้อนผล 
 คณะผู้วจิยั ผูบ้รหิารและคณาจารยใ์นโรงเรยีน ด าเนินงานตามแผนที่พฒันาขึน้  โดยมนีักเรยีนที่

เขา้ร่วมกจิกรรมจ านวน 160 คน จากจ านวน 205 คน คดิเป็นรอ้ยละ 78.05 สรุปและสะทอ้นผลการจดักจิกรรม
โดยการสนทนากลุ่มร่วมกนัระหว่างคณะผูว้จิยั  ผูบ้รหิาร คร ูตวัแทนนกัเรยีน และผูป้กครอง  
 
การวิเคราะหข์้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจยัน าแบบสอบถามที่ได้รบักลบัคืนมาท าการวิเคราะห์ โดยใช้สถิติดงันี้ 
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลความหมายขอ้มูลการประมาณค่า 5 ระดบั โดยใช้
ค่าเฉลีย่ของผลคะแนนเป็นตวัชีว้ดัตามเกณฑใ์นการวเิคราะห ์ตามแนวคดิของ Best W. John. (1997) 

 
ผลการวิจยั 

สภาพการจดัการขยะในครวัเรอืนและชุมชนของนักเรียน 
 จากการศกึษาสภาพการจดัการขยะในครวัเรอืนของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนอนุบาล
ก าแพงแสนพบว่า ครวัเรอืนประมาณสองในสาม (รอ้ยละ 62.6) ทิง้ขยะทุกวนั โดยครวัเรอืนประมาณกว่าครึ่ง
(รอ้ยละ 59.5) ไม่มกีารคดัแยกขยะก่อนน าไปทิง้ และส่วนใหญ่(รอ้ยละ 77.3)ไม่มกีารน าขยะทีส่ามารถใชซ้ ้าได้
กลบัมาใชใ้หม่ ความคดิเหน็ส่วนใหญ่ของครวัเรอืน (รอ้ยละ 81.6) เหน็ว่าภาชนะส าหรบัรองรบัขยะในชุมชนไม่
พอเพยีง แต่มกีารจดัภาชนะใส่ขยะแบบแยกประเภท (ร้อยละ 75.5) ครวัเรอืนกว่าครึ่ง (ร้อยละ 55.4)เห็นว่า
ปัญหาขยะคอืคนในชุมชนไม่ทิง้ขยะตามจุดทีจ่ดัให ้ดงัตารางที ่1 
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ตารางท่ี 1 สภาพการจดัการขยะภายในครวัเรอืนนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 
 

สภาพการจดัการขยะภายในครวัเรอืน จ านวน รอ้ยละ 
ความถ่ีในการท้ิงขยะในครวัเรอืน   

ทุกวนั 102 62.6 
สปัดาหล์ะ 1 ครัง้ 22 13.5 
สปัดาหล์ะ 2 ครัง้ 24 14.7 
ทุก 2-3 วนั 14 8.6 
อื่นๆ 1 0.6 

การคดัแยกขยะก่อนท้ิง   
คดัแยก 66 40.5 
ไม่คดัแยก 97 59.5 

การน าขยะกลบัมาใช้ใหม ่   
ปฏบิตั ิ 37 22.7 
ไม่ปฏบิตั ิ 126 77.3 

ความพอเพียงของภาชนะรบัขยะในชุมชน   
เพยีงพอ 30 18.4 
ไม่เพยีงพอ 133 81.6 

การแยกประเภทของภาชนะใส่ขยะ   
ม ี 123 75.5 
ไม่ม ี 40 24.5 

สภาพการจดัการขยะในชมุชน   
ขยะลน้ถงั 73 44.7 
มคีวามสะอาดเรยีบรอ้ย 33 20.2 
ขยะเกลื่อนกลาดอยู่นอกภาชนะใสข่ยะ 30 18.4 
ขยะถูกกองทิง้ไวน้านท าใหเ้กดิกลิน่เหมน็ 18 4.9 
ขยะเกลื่อนกลาดตามถนน/ลอยตามแหล่งน ้าในชมุชน 14 8.6 

ปัญหาขยะในชมุชน   
คนในชมุชนไม่ทิง้ขยะตามจุดทีจ่ดัให ้ 87 53.3 
ภาชนะใสข่ยะมไีม่เพยีงพอ 41 25.1 
ช่วงเวลาในการเกบ็ขยะของเทศบาลไม่เหมาะสม 29 17.8 

 
การออกแบบกิจกรรมการจดัการขยะส าหรบันักเรียน 

จากขอ้มูลการส ารวจการจดัการขยะในครวัเรอืนของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5โรงเรยีนอนุบาล
ก าแพงแสน ผูว้จิยั ผูบ้รหิารโรงเรยีน และคร ูไดร้่วมกนัหาแนวทางด าเนินงานและก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการ
จดักจิกรรม ผลการออกแบบกิจกรรมเห็นว่าแนวทางที่เหมาะสมกบัการจดัการขยะส าหรบันักเรยีนคือ การ
เสรมิสรา้งความรูแ้ละความตระหนักเกีย่วกบัการจดัการขยะใหแ้ก่นกัเรยีน โดยมุ่งเน้นความรูใ้นการคดัแยกขยะ
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และการน าขยะกลบัมาใช้ให้สอดคล้องกบัชีวิตประจ าวนั โดย จดักิจกรรมเป็นฐานความรู้ ดงัความคิดเห็น
ต่อไปนี้ 

“ควรให้ความรูค้วามเข้าใจและเขา(นกัเรยีน)กน็ าไปปฏิบติัได ้เช่น ขยะนอกจากทีส่ามารถน าไปขาย
ไดแ้ลว้ เราสามารถน ามาสรา้งมลูค่าไดอ้กี เช่น การน าขยะมา Recycle Reuse เอามาท าเป็นอุปกรณ์ต่างๆ ได”้ 

“ส่วนใหญ่แล้วคนจะขาดความรู้เกีย่วกบัการคดัแยกขยะ และจะท าให้กจิกรรมการคดัแยกขยะไม่
ประสบผลส าเรจ็” 

ทัง้นี้ในการด าเนินการจดักจิกรรมเสรมิสรา้งความรูแ้ละความตระหนกัเกีย่วกบัการจดัการขยะในชุมชน 
ได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมกิจกรรม เป็นนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาล
ก าแพงแสน จ านวน 205 คน โดยแนวทางในการด าเนินงานคอืการจดัค่ายกจิกรรมเสรมิสรา้งความรูแ้ละความ
ตระหนักเกีย่วกบัการจดัการขยะ ใชเ้วลาในการจดัค่ายกจิกรรมการจดัการขยะเป็นเวลา  1 วนั โดยด าเนินการ
จดักิจกรรมร่วมกับนิสิตสาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา และคณาจารย์ประจ าภาควิชาการพัฒนา
ทรพัยากรมนุษยแ์ละชุมชน มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตก าแพงแสน โดยแผนกจิกรรมการจดัการขยะ 
จะแบ่งเป็นฐานกจิกรรมจ านวน 5 ฐาน ฐานละประมาณ 50 นาท ีซึง่นักเรยีนจะแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม เพื่อ
เขา้ร่วมกจิกรรมตามฐานและเมื่อจบกจิกรรมที ่1 กจ็ะยา้ยไปเขา้ร่วมกจิกรรมถดัไป เป็นลกัษณะหมุนเวยีนฐาน
ไปจนครบทัง้ 5 ฐาน ขึน้อยู่กบัว่าแต่ละกลุ่มนัน้เริม่ต้นที่ฐานกจิกรรมใดก่อน โดยแผนกจิกรรมการจดัการขยะ  
ดงัภาพที ่1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 แผนการจดักจิกรรมการจดัการขยะส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 
 
ผลการด าเนินกิจกรรมพฒันาความรูแ้ละความตระหนักเก่ียวกบัการจดัการขยะ 

จากการจดักจิกรรมพฒันาความรูแ้ละความตระหนักในการจดัการขยะตามแผนกจิกรรมที่ออกแบบ
ร่วมกนัระหว่างเครอืขา่ยมหาวทิยาลยั โรงเรยีน และชุมชน มผีลดงันี้ 

 
 

ฐานเรียนรูท่ี้ 1 

แหล่งท่ีมาของขยะ 

ฐานเรียนรูท่ี้ 2 

ประเภทและการคดั
แยกขยะ 

ฐานเรียนรูท่ี้ 3 
สญัลกัษณ์เก่ียวกบั

ขยะ ขยะ 

ฐานเรียนรูท่ี้ 4 
หลกัการจดัการขยะ 

ฐานเรียนรูท่ี้ 5 
ขยะใน

ชีวิตประจ าวนัขยะ 

กิจกรรมเสริมสรา้ง
ความรูแ้ละความ

ตระหนักเก่ียวกบัการ 

จดัการขยะ 
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ความรูเ้ก่ียวกบัการจดัการขยะ 
 ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมคะแนนความรู้เกี่ยวกบัการจัดการขยะก่อนจัดกิจกรรม เท่ากับ  
( X̅ 6.16, S.D. = 2.54) โดยคะแนนสงูสดุของนกัเรยีนเท่ากบั 13 คะแนน และคะแนนต ่าสดุของนักเรยีนเท่ากบั 
1 คะแนน นักเรยีนร้อยละ 50.6 มีคะแนนอยู่ในช่วง 6-10 คะแนน รองลงมา คือ 1-5 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 
44.4 และมเีพยีงรอ้ยละ 5 ทีม่คีะแนนอยู่ในช่วง 11-15 คะแนน 
 หลังการจัดกิจกรรมคะแนนความรู้เกี่ยวกับการจดัการขยะหลังจัดกิจกรรม เท่ากับ ( X̅= 10.49,  
S.D. = 2.80) โดยคะแนนสงูสดุของนกัเรยีนเท่ากบั 15 คะแนน และคะแนนต ่าสดุของนกัเรยีนเท่ากบั 2 คะแนน 
นกัเรยีนรอ้ยละ 56.9 มคีะแนนอยู่ในช่วง 11-15 คะแนน รองลงมา คอื 6-10 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 35.6 และมี
เพยีงรอ้ยละ 7.5 ทีม่คีะแนนอยู่ในช่วง 1-5 คะแนนดงัตารางที ่2 
 
ตารางท่ี 2 ความรูเ้กีย่วกบัการจดัการขยะ 
 

ช่วงคะแนน จ านวน รอ้ยละ 
ก่อนจดักิจกรรม   

1 – 5 คะแนน 71 44.4 
6 – 10 คะแนน 81 50.6 
11 – 15 คะแนน 8 5.0 
รวม 160 100.0 

X= 6.16, S.D. = 2.54, max = 13, min= 1 
หลงัจดักิจกรรม   

1 – 5 คะแนน 12 7.5 
6 – 10 คะแนน 57 35.6 
11 – 15 คะแนน 91 56.9 
รวม 160 100 

X= 10.49, S.D. = 2.80, Max = 15, Min= 2 
 
ความตระหนักเก่ียวกบัการจดัการขยะ 
 จากการศกึษาพบว่าความตระหนักเกี่ยวกบัการจดัการขยะของนักเรยีนก่อนเขา้ร่วมกจิกรรม อยู่ใน
ระดบัมาก ( X= 3.93, S.D. = 0.71) และหลงัเขา้ร่วมกจิกรรม อยู่ในระดบัมาก ( X= 3.91, S.D. = 0.75) เมื่อ
พจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ฉันรู้สกึสบายใจหากเหน็ว่าไม่มเีศษขยะลอยอยู่ในแม่น ้าล าคลอง อยู่ในระดบัมาก  
( X= 4.30, S.D. = 1.09)  ถึงแม้ว่าฉันจะอยู่นอกชุมชนที่อยู่อาศยั ฉันกจ็ะไม่ทิ้งขยะเกลื่อนกลาด อยู่ในระดบั
มาก ( X= 4.16, S.D. = 1.15) และความกงัวลว่าปรมิาณขยะทีเ่พิม่ขึน้และไมไ่ดร้บัการจดัการทีด่จีะสง่ผลใหเ้กดิ
ความเสื่อมโทรมของสิง่แวดลอ้ม ถงึแมว้่าฉันจะอยู่นอกชุมชนทีอ่ยู่อาศยั ฉันกจ็ะไม่ทิง้ขยะเกลื่อนกลาด อยู่ใน
ระดับมาก ( X= 4.13, S.D. = 1.11) ส่วนข้อที่ได้คะแนนน้อยที่สุดคือ พยายามใช้วัสดุอย่างอื่นทดแทน
ถุงพลาสตกิเวลาบรรจุผลติภณัฑต่์างๆ อยู่ในระดบัมาก ( X= 3.68, S.D. = 1.27) ดงัตารางที ่3 
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ตารางท่ี 3 ความตระหนกัเกีย่วกบัการจดัการขยะ       
N=160 

ด้านความตระหนัก 
ก่อนจดักิจกรรม หลงัจดักิจกรรม 

X S.D. 
แปล
ผล X S.D. 

แปล
ผล 

1. ฉนักงัวลว่าปรมิาณขยะทีเ่พิม่ขึน้และไม่ได้
 รบัการจดัการทีด่จีะสง่ผลใหเ้กดิความเสือ่ม
 โทรมของสิง่แวดลอ้ม 

4.13 1.11 มาก 4.10 1.10 มาก 

2. ฉนัคดิว่าตวัเองเป็นสว่นหนึ่งทีค่วรแสดง
 ความรบัผดิชอบต่อความสะอาดในชมุชน 

4.01 1.23 มาก 4.00 1.13 มาก 

3. ฉนัพยายามท าการคดัแยกประเภทของขยะ
 ก่อนน าไปทิง้ทุกครัง้ 

4.03 1.17 มาก 3.88 1.21 มาก 

4. ฉนัจะเป็นสว่นหนึ่งของชุมชนในการใหค้วาม
 ร่วมมอืเพื่อหาแนวทางจดัการขยะ 

3.87 1.17 มาก 3.89 1.13 มาก 

5. ถงึแมใ้นชุมชนจะไมม่กีารจดัการขยะทีด่แีต่
 ฉนัพยายามคดัแยกขยะก่อนน าไปทิง้อยู่
 เสมอ 

3.88 1.17 มาก 3.72 1.20 มาก 

6. ฉนักงัวลเกีย่วกบัเรื่องมลพษิเมือ่เหน็เศษ
 ขยะอยูใ่นแม่น ้าล าคลอง 

3.91 1.27 มาก 3.97 1.12 มาก 

7. ฉนัพยายามสรา้งระเบยีบวนิยัในการทิง้ขยะ
 ใหต้นเองอยู่เสมอ 

3.81 1.19 มาก 3.85 1.14 มาก 

8. ฉนัพยายามศกึษาหาความรูเ้กีย่วกบัการคดั
 แยกขยะและน าเศษขยะไปใชป้ระโยชน์เสมอ 

3.76 1.19 มาก 3.99 1.11 มาก 

9. ฉนัจะช่วยรณรงคใ์หค้นในชมุชนน าขยะไป
 สรา้งมลูค่าเพิม่ 

3.75 1.31 มาก 3.71 1.25 มาก 

10. ฉนัรูส้กึสบายใจเมื่อเหน็ว่าคนในชุมชนมี
 ความรบัผดิชอบต่อการทิง้ขยะในพืน้ที่
 สาธารณะ 

3.83 1.36 มาก 4.07 1.21 มาก 

11. ฉนัรูส้กึสบายใจหากเหน็ว่าไมม่เีศษขยะลอย
 อยู่ในแม่น ้าล าคลอง 

4.21 1.23 มาก 4.30 1.09 มาก 

12. ถงึแมเ้ราไม่ไดอ้ยู่ทีบ่รเิวณบา้นของตนเอง 
 ฉนัคดิว่าเรากค็วรจะมคีวามรบัผดิชอบต่อ
 ความสะอาดของชมุชนอื่นดว้ยเช่นกนั 

4.02 1.15 มาก 3.91 1.12 มาก 

13. ถงึแมว้่าฉนัจะอยู่นอกชุมชนทีอ่ยู่อาศยั ฉนัก็
 จะไมท่ิง้ขยะเกลื่อนกลาด 

4.16 1.15 มาก 3.97 1.13 มาก 

14. ถงึแมว้่าฉนัจะไม่ไดอ้ยูใ่นชมุชนของตนเอง 
 ฉนักจ็ะรกัษาระเบยีบวนิยัในการทิง้ขยะ 

3.99 1.15 มาก 3.84 1.15 มาก 
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ตารางท่ี 3 ความตระหนกัเกีย่วกบัการจดัการขยะ (ต่อ) 
N=160 

ด้านความตระหนัก 
ก่อนจดักิจกรรม หลงัจดักิจกรรม 

X S.D. 
แปล
ผล X S.D. 

แปล
ผล 

15. ฉนัพยายามลดปรมิาณขยะในครวัเรอืน โดย
 การน าของทีใ่ชใ้หม่ไดก้ลบัไปใชซ้ ้า 

3.77 1.20 มาก 3.86 1.16 มาก 

16. ฉนัพยายามใชว้สัดุอย่างอื่นทดแทน
 ถุงพลาสตกิเวลาบรรจุผลติภณัฑต่์างๆ 

3.68 1.27 มาก 3.77 1.16 มาก 

17. ฉนัรูส้กึเตม็ใจทีจ่ะชว่ยเกบ็เศษขยะทีอ่ยู่ตาม
 ถนน 

3.96 1.21 มาก 3.88 1.13 มาก 

18. ฉนัรูส้กึเตม็ใจทีจ่ะชว่ยเกบ็เศษขยะทีอ่ยู่
 รมิน ้าแม่ล าคลอง 

3.90 1.18 มาก 3.86 1.12 มาก 

19. ฉนัคดิว่าการไดเ้ป็นสว่นหนึ่งในการช่วยลด
 ปัญหาการจดัการขยะคอืสิง่ทีน่่าภาคภูมใิจ 

3.91 1.24 มาก 4.04 1.07 มาก 

20. ฉนัมคีวามสขุเมื่อไดแ้สดงความรบัผดิชอบ
 ต่อสงัคมในการรกัษาความสะอาดในชุมชน 

4.00 1.18 มาก 3.84 1.31 มาก 

รวม 3.93 0.71 มาก 3.91 0.75 มาก 
 
สรปุและอภิปรายผล 
สภาพการจดัการขยะภายในครวัเรอืนและชุมชน 
 จากการศกึษาพบว่า ครวัเรอืนกว่าครึง่มกีารน าขยะไปทิง้ทุกวนั แต่มกัจะไม่ไดท้ าการคดัแยกขยะก่อน
น าไปทิ้ง และส่วนใหญ่ก็ไม่ได้น าขยะที่สามารถใช้ซ ้าได้กลับมาใช้ใหม่ ในด้านการจัดการขยะของชุมชน
ครวัเรอืนส่วนใหญ่มองว่า ภาชนะส าหรบัรองรบัขยะในชุมชนไม่พอเพยีง แต่มีการจดัภาชนะใส่ขยะแบบแยก
ประเภท ซึ่งสอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ กรรณิการ ์ชูขนัธ ์(2554) ซึง่ไดท้ าการศกึษาเรื่อง การศกึษาระบบ
การจดัการขยะมูลฝอย เทศบาลนครปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ีกล่าวว่า ด้านการเกดิขยะมูลฝอย ปัญหาทีพ่บ 
คอื ขยะมูลฝอยมปีรมิาณมากขึน้ ท าใหภ้าชนะรองรบัมจี านวนไม่เพยีงพอ สง่ผลใหม้ขียะมลูฝอยตกคา้งบรเิวณ
จุดรวมขยะมูลฝอยและบรเิวณบนสะพานลอย และประชาชนไม่มกีารคดัแยกประเภทขยะมูลฝอยก่อนทิง้ ท าให้
เป็นภาระในการเกบ็ขน ดา้นการเกบ็ขนขยะมูลฝอย รวมไปถึงการที่ประชาชนไม่น าถุงขยะมูลฝอยไปวางไวท้ี่
จุดรวมขยะมูลฝอย ซึ่งยากต่อการเกบ็ขนขยะมูลฝอย ด้านการขนถ่ายขยะมูลฝอย นอกจากนัน้สภาพรถเกบ็
ขยะช ารุดและมกีารรัว่ซมึ ท าใหน้ ้าชะขยะมลูฝอยไหลออกจากรถสง่กลิน่เหมน็ไปทัว่บรเิวณถนน ดา้นการแปลง
รูปและการน าขยะมูลฝอยกลบัมาใช้ใหม่ ปัญหาทีพ่บ คอื เทศบาลไม่มกีารส่งเสรมิโครงการขยะรไีซเคลิอย่าง
ต่อเนื่อง และดา้นการก าจดัขยะมลูฝอย ปัญหาทีพ่บ คอื ขยะมลูฝอยทีน่ ามาก าจดั ไม่มกีารคดัแยกก่อนน ามาทิง้ 
ท าใหบ้่อฝังกลบขยะมูลฝอยเต็มอย่างรวดเรว็และสอดคล้องกบัผลการศกึษาบางส่วนกบั ปภาวนิ  เหดิขุนทด 
(2554) ได้ท าการศกึษาเรื่อง พฤตกิรรมของประชาชนในการจดัการขยะมูลฝอยในชุมชนขององค์การบรหิาร
ส่วนต าบลส านักตะครอ้ อ าเภอเทพารกัษ์ จงัหวดันครราชสมีา ซึ่งสรุปไว้ว่าโดยทัว่ไปแลว้ประชาชนมกีารคดั
แยกขยะก่อนทิง้ ยกเวน้ขยะประเภทแบตเตอรีโ่ทรศพัท ์ 
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ผลการพฒันากิจกรรมการจดัการขยะส าหรบันักเรียนผา่นเครอืข่ายมหาวิทยาลยั โรงเรียน และชุมชน 
การมสีว่นร่วมกนัระหว่างเครอืขา่ยมหาวทิยาลยั โรงเรยีน และชุมชนในการพฒันากจิกรรมเพื่อพฒันา

ความรูแ้ละความตระหนักในการจดัการขยะส าหรบันักเรยีน โดยออกแบบกจิกรรมในลกัษณะฐานการเรยีนรู้
จ านวน 5 ฐานไดแ้ก่ แหล่งทีม่าของขยะ ประเภทของขยะ สญัลกัษณ์ขยะ การจดัการขยะ และการน าไปใช ้ซึง่
สอดคลอ้งกบั ปภาวนิ  เหดิขุนทด (2554) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง พฤตกิรรมของประชาชนในการจดัการขยะมูล
ฝอยในชุมชนขององค์การบรหิารส่วนต าบลส านักตะคร้อ อ าเภอเทพารกัษ์ จงัหวดันครราชสมีา ซึ่งสรุปไวว้่า
ควรจดัการอบรมประชาชนในพืน้ทีเ่กีย่วกบัการคดัแยกขยะก่อนทิง้ ดา้นการคดัแยกมลูฝอยของประชาชน และ
สอดคลอ้งในบางสว่นกบั จริะพชัร ์คเูลศิตระกลู (2552) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง ความเขม้แขง็ของประชาชนในการ
จดัการขยะมูลฝอยชุมชน เทศบาลต าบลลูกแก อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุร ีกล่าวว่า ผูว้จิยัไดเ้สนอแนะ
แนวทางในการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของประชาชนในการจดัการขยะมูลฝอยชุมชน ไดแ้ก่ชุมชนควรส่งเสรมิ
การถ่ายทอดความรู้และทักษะด้านการจัดการขยะมูลฝอยอย่างสม ่าเสมอ ชุมชนสถาบันการศึกษา และ
หน่วยงานต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง ควรส่งเสรมิ/ สนับสนุนการวจิยัและพฒันาดา้นการใชเ้ทคโนโลย ีเพื่อการคดัแยก 
และใชป้ระโยชน์จากขยะ มูลฝอย และการจดัการขยะอนัตรายหรอืขยะทีเ่ป็นพิษต่อสิง่มชีวีติและสิง่แวดลอ้มใน
ระดบัชุมชน, ควรจดัหาถงัคดัแยกขยะและรถจดัเกบ็ขยะมูลฝอยใหเ้พยีงพอ และ สนับสนุนการด าเนินงานของ 
ผู้คดัแยกขยะมูลฝอยรายย่อย และร้านรบัซื้อของเก่า เพื่อเสรมิสร้างประสทิธภิาพในการจดัการขยะมูลฝอย
ชุมชน และชุมชนควรรเิริม่จดัโครงการหรอืกจิกรรมดา้นการจดัการขยะมลูฝอยชมุชนต่างๆ ดว้ยตนเอง และควร
สรา้งบรรยากาศใหป้ระชาชนเกดิความร่วมมอืร่วมใจอย่างสม ่าเสมอ 

จากการศึกษาผลการเปรยีบเทียบความรู้พบว่าหลงัการกิจกรรมนักเรยีนมีความรู้สูงกว่าก่อนร่วม
กจิกรรม แต่พบว่าความตระหนกัก่อนและหลงัเขา้ค่ายกจิกรรมอยู่ในระดบัมากเท่ากนั ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวคดิ
สิง่แวดลอ้มศกึษา ทีก่ล่าวว่า การจดักจิกรรมทางดา้นสิง่แวดลอ้ม ต้องสามารถพฒันาความรูแ้ละยกระดบัความ
ตระหนักดา้นสิง่แวดลอ้มได ้(อภชิาต ิ ใจอารยี,์ 2555) และสอดคลอ้งในบางส่วนกบัผลการศกึษาของ จริะพชัร ์ 
คเูลศิตระกลู (2552) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง ความเขม้แขง็ของประชาชนในการจดัการขยะมลูฝอยชุมชน เทศบาล
ต าบลลกูแก อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุร ีทีผู่ว้จิยัไดเ้สนอแนะแนวทางในการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของ
ประชาชนในการจดัการขยะมูลฝอยชุมชน ได้แก่ ชุมชนควรส่งเสรมิการถ่ายทอดความรู้และทกัษะด้านการ
จดัการขยะมูลฝอยอย่างสม ่าเสมอ และชุมชนควรรเิริม่จดัโครงการหรอืกจิกรรมด้านการจดัการขยะมูลฝอย
ชุมชนต่างๆ ดว้ยตนเอง และควรสรา้งบรรยากาศใหป้ระชาชนเกดิความร่วมมอืร่วมใจอย่างสม ่าเสมอ 

 
ข้อเสนอแนะ 
 การจดัการขยะโดยการมสี่วนร่วมระหว่างเครอืข่าย มหาวทิยาลยั โรงเรยีน และชุมชน เป็นแนวทาง
หนึ่งทีพ่บว่าสามารถพฒันาความรูข้องนกัเรยีนไดด้ขีึน้จงึควรน าไปขยายผลกบัโรงเรยีนอื่นๆในพืน้ทีบ่รกิารของ
มหาวทิยาลยัต่อไป ทัง้นี้การจดัการขยะตอ้งไดร้บัการร่วมมอืจากหลายฝ่ายจงึควรท าการวจิยันี้ต่อไปโดยเพิม่ผู้
มสี่วนร่วม เช่น องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ผูน้ าชุมชนอื่นๆ และนักเรยีนในระดบัอื่นต่อไป โดยค านึงถงึการ
สรา้งความตระหนกัร่วมดว้ย 
 
 
 
 
 
 



 
วารสารศาสตรก์ารศกึษาและการพฒันามนุษย ์
ปีที ่1 ฉบบัที ่1 เดอืนมกราคม – มถิุนายน 2560 

 
Journal of Education and Human Development Sciences 

Vol. 1 No. 1 January-June 2017 
ISSN 2539-7249 

-11- 
 

 

เอกสารอ้างอิง 
 

Best, John W. (1997). Research in Education. 3rd .ed.  Englewood Cliffs, New Jersey:  
Prentice – Hell, lnc. 

Chukan, K. (2011). The study of solid waste management systems, Pakkret city Municipality, 
Nonthaburi province. (Unpublished master’s thesis). Silapakorn University, Bangkok. 

Herdkhunthod, P. (2011).People behavior in solid waste management in public in Samnaktakhor 
administrative organization, Thpaharak district, Nakhon Ratchasima. (Unpublished master’s 
independent study). Technology RatchasimaUniversity, Ratchasima. 

Jai-aree, A. (2012). Environmental management in community.Nakhonprathom: Department of Human 
and community resource development, faculty of education and development sciences, 
Kasetsart University, Kampheangsaen campus. 

Koolerttrkul, J. (2009).A people empowerment of community solid waste mangement of tambon Luk Kae 
municipality, amphoe Tha Maka, Kanchanaburi province.(Unpublished master’s thesis).  
Silapakorn University, Bangkok. 

Sukfuangfoo, J.  (2004).  Economic worthiness in recycling plant establishment: A case study of 
phetchaburi municipality. (Unpublished master’s thesis).  Kasetsart University, Bangkok. 

Suwannasit, B. (2007).  Management at the original site of San sai luang municipality, San sai district, 
Chiang Mai Province.(Unpublished master’s independent study). Chiang mai University, 
Chiang Mai. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
วารสารศาสตรก์ารศกึษาและการพฒันามนุษย ์
ปีที ่1 ฉบบัที ่1 เดอืนมกราคม – มถิุนายน 2560 

 
Journal of Education and Human Development Sciences 

Vol. 1 No. 1 January-June 2017 
ISSN 2539-7249 

-12- 
 

 



 
วารสารศาสตรก์ารศกึษาและการพฒันามนุษย ์
ปีที ่1 ฉบบัที ่1 เดอืนมกราคม – มถิุนายน 2560 

 
Journal of Education and Human Development Sciences 

Vol. 1 No. 1 January-June 2017 
ISSN 2539-7249 

-13- 
 

การพฒันาชดุการเรียนรู้การออกแบบโปรแกรมด้วยผงังานโปรแกรม 
แบบจ าลองสถานการณ์ ในรายวิชาการโปรแกรมเบือ้งต้น 

ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5 
Development of Program Designing Learning Package through  

Program Flowchart Simulation in Introduction to Programming Course  
for Eleventh Grade Students 

 
ธรีะ วรรณเกตุศริ1ิ 

Theera Wannagatesiri1 
 

บทคดัย่อ123 
 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งและหาประสทิธภิาพชุดการเรยีนรูก้ารออกแบบโปรแกรมดว้ย 
ผงังานโปรแกรมแบบจ าลองสถานการณ์ ในรายวชิาการโปรแกรมเบื้องต้นของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5  
และเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเรื่องการออกแบบโปรแกรมภาษาซ ีระหว่างก่อนเรยีนและหลงัเรยีน
ดว้ยชุดการเรยีนรู ้ฯ และศกึษาความพงึพอใจของนักเรยีนทีม่ต่ีอชุดการเรยีนรูฯ้  กลุ่มเป้าหมายของการวจิยัคอื 
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5  ในรายวชิา การโปรแกรมเบือ้งตน้ จ านวนทัง้สิน้ 161 คน จาก 4 หอ้งเรยีน ไดม้า
โดยการเลอืกแบบเจาะจง เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย  1) ชุดการเรยีนรูก้ารออกแบบโปรแกรมดว้ย
ผงังานโปรแกรมแบบจ าลองสถานการณ์จ านวน 6 ชุด  2) แบบทดสอบเรื่องการออกแบบโปรแกรมภาษาซ ีแบบ
ปรนัยชนิดเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก จ านวน 30 ขอ้ และ  3) แบบสอบถามความพงึพอใจของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษา 
ปีที ่5 ต่อชุดการเรยีนรู ้แบบมาตราสว่นประมาณค่า จ านวน 12 ขอ้  โดยเกณฑป์ระสทิธภิาพของชุดการเรยีนรู้
ก าหนดไว้ที่ 80/80 และการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนเรยีนและหลงัเรยีนจาก
แบบทดสอบวเิคราะห์โดยใช้สถิติ t-test แบบ dependent sample  ผลการวจิยัพบว่า 1) ชุดการเรยีนรู้ฯ มี
ประสิทธิภาพ 82.07/81.14  สูงกว่าเกณฑ์ 80/80  ที่ก าหนดไว้ 2) ค่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนเรื่องการ
ออกแบบโปรแกรมภาษาซหีลงัการใช้ชุดการเรยีนรูสู้งกว่าก่อนการใช้ชุดการเรยีนรู้อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ   
(t (160) = 61.96, p<.001) และ 3) นักเรยีนมีความพึงพอใจต่อการใช้ชุดการเรยีนรู้ฯอยู่ในระดบัมาก ( Χ

4.25; SD 0.60) 
 
ค าส าคญั: การออกแบบโปรแกรมโปรแกรมแบบจ าลองสถานการณ์ นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 
 
  

                                                 
1โรงเรยีนศรวีชิยั  ต าบลวงัตะก ูอ าเภอเมอืง จงัหวดันครปฐม 73140 และ  w.theera@hotmail.com 
 
1Sriwichai School,  Wanggood, Nakhon Pathom, 73140 and w.theera@hotmail.com 



 
วารสารศาสตรก์ารศกึษาและการพฒันามนุษย ์
ปีที ่1 ฉบบัที ่1 เดอืนมกราคม –มถิุนายน 2560 

 
Journal of Education and Human Development Sciences 

Vol. 1 No. 1 January-June 2017 
ISSN 2539-7249 

-14- 
 

 

Abstract 
 This research aimed to develop and validate efficiency of a program designing learning 
package through program flowchart simulation in Introduction to Programming Course for eleventh 
grade students, to compare between pre-test and post-test average scores, and to study students’ 
satisfactions after implementation of the learning package. Research target group was 161 eleventh 
grade students from 4 classrooms; who took the Introduction to Programming Course duringthe first 
semester of 2012 academic year. They were purposively selected. The research instruments consisted 
of 1) six units of program designinglearning package through program flowchart simulation , 2) C 
language program designing test; 30  four-response multiple choice questions , and 3) student 
satisfaction questionnaire; 10  Likert scale questions. The efficiency of the learning package was set 
at criterion 80/80 and the comparison of the students’ learning achievement between pre-test and 
post-test average scores was analyzed using dependent sample t-test. Research results revealed that 
1) the efficiency of the learning package is 82.07/81.14  which was higher than the criterion 80/80, 2) 
the students’ post-test average score was higher that pre-test average score significantly (t (160)= 
61.96, p<.001), and 3) students’ satisfaction after implementation of the learning packagewas at high 
level ( Χ 4.25; SD 0.60). 
 
Keywords:  program designing, simulation program, and eleventh grade students 
 
บทน า 
 การจดัการศกึษานัน้ยดึตามพระราชบญัญตัิการศกึษาแห่งชาตพิ .ศ. 2542 ฉบบัเพิม่เติม พ.ศ. 2545 
ต้องยึดหลกัว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรยีนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคญัที่สุด
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  
(ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ, 2545) ดงันัน้ การจดัการเรยีนรูต้ามแนวทางการปฏริูปการศกึษา
ทีเ่น้นผู้เรยีนเป็นส าคญัครูผูส้อนจะต้องพฒันากระบวนการจดัการเรยีนรูจ้ากเดมิเน้นการเรยีนแบบท่องจ ามา
เป็นการส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูโ้ดยการคดิและปฏบิตัจิรงิเพื่อใหผู้เ้รยีนสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเองครจูะตอ้ง
เตรยีมสถานการณ์ทีเ่ดก็สนใจกระตุน้จงูใจใหเ้ดก็อยากเรยีนรู ้บทบาทของครจูงึตอ้งเปลีย่นไปจากผูบ้อกความรู้
ไปเป็นผู้ประสานใหเ้กดิความรูเ้ป็นสะพานเชื่อมโยงใหผู้เ้รยีนประสบความส าเรจ็ครูใชว้ธิสีอนแบบเดมิๆท าให้
เดก็รูส้กึเบื่อหน่ายครูตอ้งปรบัเปลีย่นกลวธิกีารสอนเพื่อใหเ้ดก็สนุกกบัการเรยีนโดยสง่เสรมิและกระตุ้นใหเ้ดก็มี
สว่นร่วมในกจิกรรมการเรยีนการสอน เน้นการฝึกคน้ควา้เรยีนรูปั้ญหาและแกปั้ญหาดว้ยตนเอง 

ในส่วนของการพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาการโปรแกรมเบื้องต้น ซึ่งบรรจุเป็นหลกัสูตร
เพิม่เตมิสถานศกึษาส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 5 มุ่งสรา้งแนวคดิและความเขา้ใจพืน้ฐานของการเขยีน
โปรแกรมภาษาซีทัง้ในส่วนของความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัการเขยีนโปรแกรมและผู้ที่สนใจศึกษาต่อในอนาคต 
ปัจจุบนัการจดัการเรยีนการสอนในรายวชิานี้มกีารจดัการเรยีนการสอนทัง้ในดา้นทฤษฎแีละการปฏบิตัโิดยการ
น าเสนอเนื้อหาและแนวคิดหลักโดยตรง  พบว่าการเรียนการสอนในรายวิชาน้ีมีผลสมัฤทธิค่์อนข้างต ่ า   
เนื่องจากความยากและซบัซอ้นของเนื้อหา  เช่น การใชค้ าสัง่โปรแกรม การเขยีนรหสัตน้ฉบบั การวเิคราะหโ์จทย์
ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือฐานข้อมูล เพื่อน าไปสู่การแก้ปัญหาและแสดงผลด้วยโปรแกรมภาษาซี เป็นต้น  
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เพื่อแกไ้ขปัญหานี้ ผูว้จิยัไดศ้กึษาแนวคดิการจดัการเรยีนการสอนทีช่่วยปรบัเปลีย่นเนื้อหาทีเ่ป็นนามธรรมไป
เป็นรูปธรรมใหม้ากขึน้ ไม่ว่าจะเป็นการใชเ้กมประกอบการสอนการใชส้ื่อจ าลองสถานการณ์  เพื่อช่วยพฒันา
ผลสมัฤทธิเ์รื่องการออกแบบโปรแกรมภาษาซใีหด้ขี ึน้ในดา้นความเขา้ใจและการน าไปใช ้เราควรจะต้องมกีาร
น าสื่อต่างๆ มาประกอบการเรยีน เพื่อสรา้งใหเ้กดิปฏสิมัพนัธก์นัระหว่างนักเรยีนกบัคอมพวิเตอรน์ักเรยีนและ
ครูผู้สอนมากยิง่ขึน้  (กิตติจุ้ยก าจร, 2552; จรญั แสนราช และณัฐพล ฮวดสุนทร, 2553; ทดันิดา คุณสนอง, 
2553)  จากประเดน็ดงักล่าวท าใหผู้ว้จิยัเหน็ความส าคญัในการเลอืกสรา้งชุดการเรยีนรูก้ารออกแบบโปรแกรม
ดว้ยผงังานโปรแกรมแบบจ าลองสถานการณ์ ในรายวชิาการโปรแกรมเบือ้งต้น ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 ซึง่จะเน้น
การสรา้งสื่อทีช่่วยใหน้ักเรยีนเกดิแนวคดิทีเ่ป็นรูปธรรม สรา้งความเขา้ใจในการออกแบบโปรแกรมทีเ่หมาะกับ
วยัและสอดคลอ้งกบัลลีาการเรยีนรูข้องนักเรยีนไทยในปัจจุบนั เพื่อน าไปสูก่ารพฒันาการจดัการเรยีนการสอน
อย่างเป็นรปูธรรมต่อไป 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั   

1. เพื่อสร้างและหาประสทิธิภาพของชุดการเรยีนรู้การออกแบบโปรแกรมด้วยผงังานโปรแกรม
แบบจ าลองสถานการณ์ ในรายวชิาการโปรแกรมเบือ้งต้น ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5  ทีม่ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ์
80/80 

2. เพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เรื่อง การออกแบบโปรแกรมภาษาซ ีของนักเรยีนก่อน
และหลงัการใชด้ว้ยชุดการเรยีนรูฯ้  

3. เพื่อศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนต่อการจดัการเรยีนดว้ยชุดการเรยีนรูฯ้  
 
ขอบเขตของการวิจยั 

1. ขอบเขตของเนื้อหาการวิจัยครัง้นี้มุ่งพัฒนาชุดการเรยีนรู้การออกแบบโปรแกรมด้วยผงังาน
โปรแกรมแบบจ าลองสถานการณ์ ในรายวชิาการโปรแกรมเบือ้งต้น ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5  ในเนื้อหาเรื่อง การ
ออกแบบโปรแกรมภาษาซ ีได้แก่ (1) การโปรแกรมแบบเรยีงล าดบั  (2) การโปรแกรมแบบเลอืกท า (3) การ
โปรแกรมแบบท าซ ้า for (4) การโปรแกรมแบบท าซ ้า while (5) การโปรแกรมแบบท าซ ้า do-while  และ (6)  
การโปรแกรมคละแบบ 

2. กลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5โรงเรยีนมธัยมศกึษาขนาดใหญ่ในรายวชิาการ
โปรแกรมเบื้องต้น  นักเรยีนจ านวนทัง้หมด 4ห้องเรยีน ที่ต้องเรยีนในรายวชิานี้ตามที่หลกัสูตรสถานศกึษา
ก าหนด จ านวนทัง้สิน้ 161 คน 
  
วิธีการด าเนินการวิจยั  

1. รปูแบบการวจิยั เป็นแบบการวจิยัก่อนมกีารวจิยัเชงิทดลอง (pre-experimental research) แบบ
กลุ่มเดยีววดัผลก่อนและหลงั (one group pre-post test design)  

2. เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย 
2.1 ชุดการเรยีนรูก้ารออกแบบโปรแกรมดว้ยผงังานโปรแกรมแบบจ าลองสถานการณ์สร้างขึ้น

เพื่อใชป้ระกอบการจดัการเรยีนรายวชิาการโปรแกรมเบือ้งตน้ ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 โดยเน้ือหาทีส่รา้งขึน้
ครอบคลุมตามหนังสอืเรียนสาระหลกัสูตรเพิ่มเติม เรื่องการออกแบบโปรแกรมภาษาซี จดัท าโดยสถาบัน
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สง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(สสวท.) ซึง่สอดคลอ้งกบัหลกัสตูรของสถานศกึษา ประกอบดว้ย
ชุดการเรยีนรูย้่อย 6 ชุด ไดแ้ก่ 

 1) การโปรแกรมแบบเรยีงล าดบั  
 2) การโปรแกรมแบบเลอืกท า  
 3) การโปรแกรมแบบท าซ ้า for 
 4) การโปรแกรมแบบท าซ ้า while  
 5) การโปรแกรมแบบท าซ ้า do-while 
 6) การโปรแกรมคละแบบ 
โดยชุดการเรียนที่อยู่ในรูปของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ใบงาน ใบกิจกรรมใบความรู ้

โปรแกรมสื่อคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์ โปรแกรมจ าลองแบบฝึกการออกแบบโปรแกรมภาษาซี ได้
รวบรวมอยู่ในระบบการจดัการเรยีนรู ้ Moodle  เพื่อใหน้กัเรยีนสามารถเขา้ใชง้านไดอ้ย่างสะดวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1  ระบบการจดัการเรยีนรู้  Moodle ของชุดการเรยีนรู้การออกแบบโปรแกรมด้วยผงังานโปรแกรม 

แบบจ าลองสถานการณ์ตวัอย่างสือ่คอมพวิเตอรจ์ าลองสถานการณ์  
 

สื่อการเรยีนรูแ้บบจ าลองสถานการณ์ทีอ่ยู่ในชุดการเรยีนรูแ้ต่ละชุดจะมุ่งให้นักเรยีนสามารถปฏสิมัพนัธ์
กบัสื่อการเรยีนรูแ้บบจ าลองสถานการณ์ โดยการ ป้อนค่าตามความสนใจ เช่น นักเรยีนสามารถก าหนดรศัมขีอง
วงกลม แลว้สื่อจะแสดงภาพของวงกลมนัน้ๆ ตามค่าทีน่ักเรยีนป้อน โดยแสดงผลเป็นภาพเคลื่อนไหว และตวัเลข
สมัพนัธก์บัค่าที่จะปรากฏในหน้าจอแสดงผล การสรา้งภาพเคลื่อนไหว และการลงมอืปฏิบตัิเหล่านี้พฒันาขึน้ดงั
แสดงในภาพที ่2  นอกจากนี้ชุดการเรยีนรูแ้ต่ละชุดจะมแีบบฝึกทกัษะการสรา้งผงังานโปรแกรม และการสรา้งรหสั
ตน้ฉบบัภาษาซแีทรกอยู่ เพื่อใหผู้เ้รยีนฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหา และการค านวณ เพื่อใหผู้เ้รยีนประเมนิตนเอง
ถึงความเข้าใจ ความสามารถในการสร้างผังงานโปรแกรม และรหัสต้นฉบับภาษาซีในสถานการณ์ต่างๆ โดย

3 
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ก าหนดใหน้ักเรยีนฝึกปฏบิตัสิรา้งผงังานโปรแกรม และรหสัต้นฉบบัภาษาซตีามโจทยท์ี่ก าหนดให ้โดยแบบฝึกจะ
ก าหนดตวัเลอืกที่ถูกต้องและตวัลวง เพื่อให้นักเรยีนวเิคราะห์โจทย์  แลว้จงึลากตวัเลอืกที่ก าหนดไว้ให้ไปวางใน 
ผงังาน หรอืในรหสัต้นฉบบัไดอ้ย่างถูกต้องและรวดเรว็ โดยโปรแกรมที่พฒันาขึน้นี้จะจบัเวลาและตรวจสอบความ
ถูกต้องและรายงานผลอย่างเป็นปัจจุบนั จงึช่วยให้ผู้เรยีนสามารถเริม่ต้นเรยีนรู้และแก้ไขได้ในทนัที ดงัแสดงใน
ภาพที่ 3 ทัง้สื่อการเรยีนรูแ้บบจ าลองสถานการณ์และแบบฝึกพฒันาขึน้โดยใช้โปรแกรม Adobe flash playerซึ่ง
นับเป็นโปรแกรมพื้นฐานทีต่ิดตัง้อยู่ในเครื่องคอมพวิเตอรท์ัว่ไป ไฟล์งานมขีนาดเลก็ มคีวามสะดวกในการส าเนา 
และใชง้าน นกัเรยีนสามารถใชง้านโดยทีไ่ม่ตอ้งมคีวามรูใ้นการใชง้านโปรแกรมมาก่อน 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2 ตวัอย่างสือ่คอมพวิเตอรจ์ าลองสถานการณ์ ในชุดการเรยีนรู ้เรื่องการโปรแกรมแบบเลอืกท า 



 
วารสารศาสตรก์ารศกึษาและการพฒันามนุษย ์
ปีที ่1 ฉบบัที ่1 เดอืนมกราคม –มถิุนายน 2560 

 
Journal of Education and Human Development Sciences 

Vol. 1 No. 1 January-June 2017 
ISSN 2539-7249 

-18- 
 

 
 
   

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 

ภาพที ่3 ตวัอย่างแบบฝึกสรา้งรหสัตน้ฉบบัภาษาซจีากผงังานโปรแกรม  
 ในชุดการเรยีนรู ้เรื่อง การโปรแกรมแบบเรยีงล าดบั 

 
 การเรยีนรูโ้ดยใชชุ้ดการเรยีนรูน้ี้จะเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนสามารถเรยีนรูด้ว้ยตนเองตามความถนดั ใน
ขณะเดยีวกนัสามารถน าไปใชป้ระกอบการจดัการเรยีนรูใ้นชัน้เรยีนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพเช่นเดยีวกนั ดงันัน้ 
ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการเรียนรู้การออกแบบโปรแกรมด้วยผังงานโปรแกรมแบบจ าลอง
สถานการณ์ในชัน้เรยีน ครูผู้สอนสามารถใช้ล าดบัขัน้ตอนการสอนสอดแทรกในกระบวนการจดัการเรยีนรู ้
ดงัต่อไปนี้  
 ขัน้ท่ี 1:  กระตุ้นความสนใจของผู้เรียน โดยการใช้ค าถามหรอืตัง้สถานการณ์ต่างๆ ที่สามารถใช้
โปรแกรมภาษาซใีนแบบทีจ่ะเรยีนรูใ้นแต่ละครัง้โดยเน้นการระดมความคดิ (brainstorming) 
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 ขัน้ท่ี 2:  คน้หาความสมัพนัธร์ะหว่างโจทยปั์ญหา ผงังานโปรแกรม และรหสัตน้ฉบบัของการ
โปรแกรมในแบบทีจ่ะเรยีนรูใ้นแต่ละครัง้ โดยการใชส้ือ่คอมพวิเตอรจ์ าลองสถานการณ์ (individual thinking) 
 ขัน้ท่ี 3:  ฝึกสรา้งผงังานโปรแกรม โดยใชโ้ปรแกรมแบบฝึกออกแบบผงังานโปรแกรมเน้นการคดิ
เดีย่วแลว้แลกเปลีย่นความคดิเป็นคู่ (pair working) ภายหลงั 
 ขัน้ท่ี 4:  ฝึกออกแบบรหสัตน้ฉบบัโปรแกรมภาษาซ ีโดยใชโ้ปรแกรมแบบฝึกรหสัตน้ฉบบัโปรแกรม
ภาษาซเีน้นการช่วยเหลอืกนัภายในกลุ่ม และการแขง่ขนัระหว่างกลุ่ม (group working or team game 
tournament) 
 ขัน้ท่ี 5:  ฝึกออกแบบผงังานโปรแกรมและเขยีนรหสัค าสัง่จากโจทยท์ีก่ าหนดใหแ้ละโจทยอ์ื่นๆ ตาม
ความสนใจของแต่ละคน (individual practicing) 
  2.2 แบบทดสอบเรื่องการออกแบบโปรแกรมภาษาซี ในรายวิชาการโปรแกรมเบื้องต้น ชัน้
มธัยมศึกษาปีที่ 5เป็นแบบทดสอบที่ผู้วิจยัสร้างขึ้น ครอบคลุมเนื้อหาการออกแบบโปรแกรมภาษาซีของ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 เป็นแบบ 4 ตวัเลอืก จ านวน 30 ขอ้ ส าหรบัวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนเรยีน
และหลงัเรยีนด้วยชุดการเรยีนรู ้ฯ โดยผลการประเมนิคุณภาพโดยผูเ้ชีย่วชาญ  5 ท่าน ไดค้่า IOC อยู่ในช่วง 
0.8-1.0 และผลการทดลองใชแ้บบทดสอบนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 จ านวน 50 คน  พบว่าขอ้สอบรายขอ้ที่
มีดัชนีความยากง่ายระหว่าง 0.2 – 0.8 และค่าดัชนีอ านาจจ าแนกตัง้แต่ 0.6 ขึ้นไป และค่าความเชื่อมัน่ 
(reliability) ของแบบทดสอบทัง้ฉบบัโดยใชส้ตูร KR-20 ของ Kuder-Richardson เท่ากบั .882  
  2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรยีนต่อการจดัการเรยีนรู้ด้วยชุดการเรยีนรู้ฯ  เป็น
แบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดบั จ านวน 12 ขอ้  โดยผลการประเมนิคุณภาพโดยผูเ้ชีย่วชาญ  5 ท่าน ไดค้่า 
IOC อยู่ในช่วง 0.8-1.0 และผลการทดลองใชแ้บบทดสอบพบว่าค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ดว้ยวธิหีาสมัประ
สทิธแ์อลฟาของครอนบารค์ (Cronbach’s alpha coefficient) พบว่ามคี่าเท่ากบั 0.715    
 3. กระบวนการเกบ็รวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลู  ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ดงันี้ 

3.1 วดัผลจากแบบทดสอบเรื่องการออกแบบโปรแกรมภาษาซ ีก่อนเรยีนดว้ยชุดการเรยีนรู ้ฯ 
3.2 จดัการเรยีนรู้ด้วยชุดการเรยีนรู้วชิาการโปรแกรมเบื้องต้น เรื่องการออกแบบโปรแกรม

ภาษาซี ใช้เวลาในการสอนทัง้สิ้น 22 ชัว่โมง โดยท าการจดัการเรยีนสปัดาห์ละ 2 คาบเรยีน เป็นเวลา 11
สปัดาห ์

3.3 วดัผลจากแบบทดสอบการออกแบบโปรแกรมภาษาซีหลงัเรียนด้วยชุดการเรียน ด้วย
แบบทดสอบชุดเดยีวกบัแบบทดสอบก่อนเรยีน 

3.4 ส ารวจความพงึพอใจของนกัเรยีนเกีย่วกบัการจดัการเรยีนรูด้ว้ยชุดการเรยีนรู ้ 
3.5 เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยแบบฝึกปฏิบตัิระหว่างเรยีนและคะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบ

เรื่องการออกแบบโปรแกรมภาษาซเีทยีบสว่นรอ้ยละ เพื่อหาประสทิธภิาพของชุดการเรยีนรู ้ 
3.6 เปรยีบเทยีบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลีย่ของแบบทดสอบเรื่องการออกแบบโปรแกรม

ภาษาซ ีจากการทดสอบก่อนและหลงัการใชชุ้ดการเรยีนรู ้โดยใชส้ถติวิเิคราะหก์ารทดสอบท ี แบบ dependent 
sample t –test 

3.7 ศกึษาความพงึพอใจของนักเรยีนทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนรูด้ว้ยชุดการเรยีนรู ้ น าขอ้มูลทีไ่ด้
จากแบบสอบถามความพึงพอใจ มาเทียบค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ ดังนี้ เห็นด้วยมากที่สุด (5 คะแนน) เห็นด้วย
ค่อนขา้งมาก (4 คะแนน) เหน็ด้วยปานกลาง  (3 คะแนน) เห็นด้วยค่อนขา้งน้อย (2 คะแนน)  เหน็ด้วยน้อยที่สุด  
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(1 คะแนน)  จากนัน้น ามาวเิคราะหเ์พื่อหาค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard deviation) โดย
ท าการวเิคราะหเ์ป็นรายขอ้ และภาพรวม หลงัจากนัน้น าค่าเฉลีย่ทีไ่ดม้าแปลความหมายตามเกณฑ์ 

 
ผลการวิจยั  

1. ผลการวเิคราะห์หาประสทิธภิาพของชุดการเรยีนรูก้ารออกแบบโปรแกรมดว้ยผงังานโปรแกรม
แบบจ าลองสถานการณ์ ในรายวชิาการโปรแกรมเบือ้งตน้ ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5  

 ชุดการเรยีนรูก้ารออกแบบโปรแกรมดว้ยผงังานโปรแกรมแบบจ าลองสถานการณ์ มปีระสทิธภิาพ 
82.07/81.14  เป็นไปตามเกณฑท์ีผู่ว้จิยัตัง้ไว ้80/80 ตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัขอ้ที ่1 ดงัแสดงในตารางที ่1 
 

ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของชุดการเรยีนรูฯ้ (จ านวนนกัเรยีน 161 คน)  
 

จ านวน
นกัเรยีน 

คะแนนระหว่างเรยีน คะแนนวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีน 

คะแนนเตม็ คะแนนเฉลีย่ 
1E  คะแนนเตม็ คะแนนเฉลีย่ 

2E  
161 60 49.24 82.07 30 24.34 81.14 
 

2. ผลการวิเคราะห์เปรยีบเทียบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเรื่องการออกแบบโปรแกรมภาษาซขีอง
นักเรยีน  ก่อนและหลงัการเรยีนด้วยชุดการเรยีนรู้การออกแบบโปรแกรมด้วยผงังานโปรแกรมแบบจ าลอง
สถานการณ์ ในรายวชิาการโปรแกรมเบือ้งตน้ ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 

 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนหลงัเรยีนดว้ยชุดการเรยีนรู ้ฯ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปี
ที ่5 มคี่าคะแนนเฉลีย่  =24.34 และ S.D.=2.00 สูงกว่าคะแนนเฉลีย่ก่อนเรยีน มคี่าคะแนนเฉลี่ย  = 7.00 
และS.D.= 2.92  จากการวเิคราะหพ์บว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนหลงัเรยีนดว้ยชุดการเรยีนรูฯ้ สงู
กว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั .01ดงัแสดงในตารางที ่2 
 
ตารางท่ี 2 ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเรื่องการออกแบบโปรแกรมภาษาซขีอง

นกัเรยีนก่อนและหลงัการเรยีนดว้ยชุดการเรยีนรู ้ฯ (จ านวนนกัเรยีน 161 คน) 
 

คะแนน N    S.D. t  p  
ก่อนการใชชุ้ดการเรยีนรูฯ้ 161 7.00 2.92  

61.96 
 

.000* 
หลงัการใชชุ้ดการเรยีนรูฯ้ 161 24.34 2.00 

*p > 0.01 
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 3. การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจดัการเรยีนรู้ด้วยชุดการเรยีนรู้การออกแบบ
โปรแกรมดว้ยผงังานโปรแกรมแบบจ าลองสถานการณ์ ในรายวชิาการโปรแกรมเบือ้งตน้ ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5  
 ค่ารวมเฉลี่ยความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจดัการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้การออกแบบ
โปรแกรมดว้ยผงังานโปรแกรมแบบจ าลองสถานการณ์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5เท่ากบั  = 4.25 และ 
S.D.= 0.60  ซึง่อยู่ในระดบัมากดงัแสดงในตารางที ่3  
 

ตารางท่ี 3 ความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนรูด้ว้ยชดุการเรยีนรูฯ้ (จ านวนนกัเรยีน 161 คน)  

ข้อ รายการประเมิน   S.D.  ความหมาย 

1.  การเรยีนดว้ยชุดการเรยีนรูช้่วยใหเ้ขา้ใจเน้ือหาทีเ่รยีนมากยิง่ขึน้ 4.06 0.68 มาก 
2.  มกีารชีแ้จงจุดประสงคก์ารเรยีนแต่ละหน่วยท าใหม้เีป้าหมาย 

ในการเรยีนทีช่ดัเจน 
4.09 0.65 มาก 

3.  การจดัแบ่งเน้ือหาเป็นล าดบัต่อเนื่อง ช่วยใหเ้ขา้ใจไดง้่าย 3.91 0.68 มาก 
4.  กจิกรรมการเรยีนสนุก น่าสนใจ ช่วยใหอ้ยากเรยีนรู ้ 4.41 0.56 มาก 
5.  สือ่ทีใ่ช ้เหมาะสมกบัเนื้อเรื่อง ท าใหเ้ขา้ใจเน้ือหาไดด้ยีิง่ขึน้ 4.24 0.64 มาก 
6.  มกีจิกรรมการเรยีนทีห่ลากหลาย ไม่น่าเบื่อ 4.36 0.58 มาก 
7.  สือ่ทีใ่ชน่้าสนใจ ท าใหอ้ยากเรยีนรู ้ 4.26 0.57 มาก 
8.  เปิดโอกาสใหม้สีว่นร่วมในกจิกรรมการเรยีนรู ้ 4.31 0.63 มาก 
9.  การจดัการเรยีนรูช้่วยกระตุน้ใหอ้ยากเรยีน 4.44 0.53 มาก 

10.  แบบฝึกหดั และ กจิกรรม ช่วยใหเ้ขา้ใจเน้ือหาไดด้ยีิง่ขึน้ 4.32 0.59 มาก 
11.  การวดัและประเมนิผลหลากหลาย ไม่เครยีด 3.93 0.70 มาก 
12.  อยากใหม้กีารเรยีนจากชุดการเรยีนรูใ้นเนื้อหาเรื่องอื่นๆ อกี 4.62 0.39 มากทีส่ดุ 
 รวมเฉล่ีย 4.25 0.60 มาก 

 
สรปุและอภิปรายผล 
 ชุดการเรยีนรู้ชุดการเรยีนรู้การออกแบบโปรแกรมด้วยผงังานโปรแกรมแบบจ าลองสถานการณ์ ใน
รายวชิาการโปรแกรมเบือ้งตน้ ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 ทีผู่ว้จิยัจดัท าขึน้นัน้มปีระสทิธภิาพ 82.07/81.14  เป็นไป
ตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัที่ตัง้ไว ้ซึง่แสดงให้เหน็ว่าชุดการเรยีนรูท้ีเ่น้นการใชส้ื่อคอมพวิเตอรแ์บบจ าลอง
สถานการณ์ทีเ่ป็นรปูธรรมและเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนเรยีนรูอ้ย่างอย่างมกีระบวนการ สง่เสรมิใหน้กัเรยีนเกดิการ
เรยีนรูด้ว้ยตนเองมคีวามรบัผดิชอบและมุ่งมัน่ต่อการเรยีนเมื่อเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของชุดการเรยีนรูท้ีเ่น้น
สื่อคอมพวิเตอรแ์บบจ าลองสถานการณ์นี้ผลการวจิยัอื่นๆ เช่น พมิพพ์ชัร  พรสวรรค ์(2553) ไดพ้ฒันาสื่อการ
เรยีนรูเ้ชงิวตัถุรูปแบบจ าลองสถานการณ์ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 ที่มปีระสทิธภิาพ 84.40/83.13 
แต่ในส่วนผลการวจิยัของ กิตติจุ้ยก าจร (2552) ซึ่งได้พฒันาบทเรยีนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเตอร์เน็ต
แบบจ าลองสถานการณ์ทีม่ปีระสทิธภิาพ 76.57/84.50 ทีไ่ม่เป็นไปตามเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้อนัเนื่องมาจากความ
ยากและซบัซอ้นของเนื้อหาของการออกแบบโปรแกรมภาษาซ ีเพื่อแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้ ชุดการเรยีนรูท้ี่พฒันาขึน้  
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ในครัง้นี้จงึเน้นการจดัเรยีงล าดบัโจทยปั์ญหาทีม่รีะดบัจากง่ายไปสู่โจทยท์ีม่คีวามซบัซอ้นอย่างมลี าดบั เพื่อให้
นกัเรยีนเริม่ตน้เรยีนรูใ้นการออกแบบโปรแกรมภาษาซดีว้ยค าสัง่ต่างๆ อย่างมขี ัน้ตอน 
 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเรื่องการออกแบบโปรแกรมภาษาซก่ีอนการใชช้ดุการเรยีนรูแ้ละหลงัการใชชุ้ด
การเร ียนรู้แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที ่ระดบั .05 โดยหลงัการใช้ชุดการเรียนรู้ ผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนเรื่องการออกแบบโปรแกรมภาษาซเีพิม่ขึน้ ซึง่เปรยีบเทยีบจากค่าคะแนนเฉลีย่ผลสมัฤทธิก่์อนการ
ใช้ชุดการเรียนรู้ ( = 7.00 และ S.D.= 2.92) และหลังการใช้ชุดการเรียนรู้ ( =24.34และ S.D.=2.00) 
สอดคล้องกบัผลการวจิยัของสริพิร  บุญพา (2547) ประภสัสร  ศรเีวยีงธวชั (2550) และ ตรพีล  สกักะวานิช 
(2551) ที่พบว่าผลสมัฤทธิท์างการเรียนในวิชาหลักการเขียนโปรแกรมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยการใชบ้ทเรยีนคอมพวิเตอรอ์อนไลน์บนเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตทีเ่น้นการเปิด
โอกาสให้นักเรยีนแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ฐานข้อมูลต่างๆ ร่วมกนั นอกจากนี้ผลการวิจยัครัง้นี้สนับสนุน
ผลการวิจยัของ ทัดนิดา  คุณสนอง (2553) ในการใช้ได้เกมคอมพิวเตอร์ประกอบการสอนเรื่องการเขียน
โปรแกรมภาษาซสีามารถช่วยใหผ้ลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีนหลงัเรยีนขึน้ ฝนงงานวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัพบว่า
ศกัยภาพการออกแบบโปรแกรมภาษาซขีองนกัเรยีนเกดิการพฒันาขึน้ได ้เมื่อกจิกรรมการเรยีนทีใ่ชส้ามารถเรา้
ความสนใจของนักเรยีนดว้ยกจิกรรมหรอืประสบการณ์ทีส่อดคลอ้งกบัระดบัพฒันาการทางสตปัิญญาการเรยีนรู้
และสื่อที่เป็นรูปธรรมมบีทบาทในการกระตุ้นให้เกดิมโนทศัน์ที่ถูกต้องในการเขยีนผงังานและค าสัง่โปรแกรม
นอกจากนี้กจิกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรยีนไดห้าค าตอบโดยอสิระการทีน่ักเรยีนไดม้เีสรภีาพในการปฏบิตัิและ
การเรยีนรูด้ว้ยตนเองไปทลีะขัน้ตอนอย่างมรีะบบนัน้จะสง่ผลใหน้ักเรยีนเกดิการเรยีนรูแ้ละเขา้ใจเน้ือหาทีเ่รยีน
มากขึน้การเรยีนรูไ้ดด้แีละเกดิความเขา้ใจในการออกแบบโปรแกรมซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎกีารเรยีนรูแ้บบคอน
สตรกัชนันิซมึทีเ่ชื่อว่า การเรยีนรูจ้ะเกดิไดด้ตี้องเป็นการเรยีนรู้ทีเ่กดิจากการปฏบิตักิารเรยีนที่จดักจิกรรมให้
นกัเรยีนไดป้ฏบิตัดิว้ยตนเองและแลกเปลีย่นเรยีนรูร้่วมกบัผูอ้ื่น หากพจิารณาร่วมกบังานวจิยัต่างประเทศซึง่มี
การพฒันาสื่อคอมพวิเตอรจ์ าลองสถานการณ์ เพื่อกระตุน้ความสนใจพฒันาทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาดว้ยการ
ออกแบบโปรแกรมเบือ้งตน้ในหลายประเทศ เช่น งานวจิยัของ Yuen (2006)  ในประเทศฮ่องกง Han-Chin Liu 
and I-Hsien Su. (2011) ในประเทศไตห้วนัและ Foster (2011) ในประเทศสหรฐัอเมรกิาซึง่พบว่า ในการใชส้ื่อ
กระตุ้นให้นักเรยีนเกดิการเรยีนรูจ้ากการลองผดิ-ลองถูก เปิดโอกาสให้นักเรยีนมปีฏสิมัพนัธ์กบัคอมพิวเตอร์
มากขึน้ รวมถึงการออกแบบโปรแกรมตามชิ้นงานที่ได้รบัมอบหมายโดยมกีารก าหนดขัน้ตอนในการจดัการ
เรยีนรู้อย่างเป็นระบบตัง้แต่ชื่อกิจกรรมค าชี้แจงจุดมุ่งหมายแนวคิดเวลาที่ใช้วิธีด าเนินกิจกรรมการวดัและ
ประเมนิผลซึง่นกัเรยีนสามารถทราบค าตอบในการท ากจิกรรมไดท้นัททีีท่ ากจิกรรมเสรจ็ 
 นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจต่อการจดัการเรยีนรูด้ว้ยชุดการเรยีนรูอ้ยู่ในระดบัมาก ทัง้นี้เน่ืองจากชุดการ
เรยีนรูก้ารออกแบบโปรแกรมดว้ยผงังานโปรแกรมแบบจ าลองสถานการณ์ ในรายวชิาการโปรแกรมเบือ้งตน้ ชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่5ที่ผูว้จิยัจดัท าขึน้ทัง้ 6 ชุดนัน้เปิดโอกาสใหน้ักเรยีนร่วมท ากจิกรรมการเรยีนโดยไม่รูส้กึเบื่อ 
กลา้ทีแ่สดงออก สง่เสรมิใหน้ักเรยีนไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ  มสีว่นร่วมในการประเมนิผลงานของตน มี
การสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองระหว่างครูและนักเรยีน การเปิดโอกาสให้นักเรียนท างานเป็นกลุ่ม ท าให้
นกัเรยีนมคีวามสนุกสนานในการเรยีนและตัง้ใจเรยีน ซึง่สอดคลอ้งกบัรายงานวจิยัอื่น เช่น จนัทมิา  ภริมยไ์กร
ภกัดิ ์(2552) และ ทดันิดา  คุณสนอง (2553) ที่พบว่าความพงึพอใจของนักเรยีนที่มีต่อการเรยีนโดยใช้เกม
คอมพิวเตอร์ประกอบการสอนอยู่ในระดบัมากและมากที่สุดตามล าดับ เช่นเดียวกับผลการวิจยัของ Yuen 
(2006) พบว่า ในการใชส้ื่อกระตุ้นให้นักเรยีนเกดิการเรยีนรูจ้ากการลองผดิ -ลองถูก และสรา้งเสรมิใหน้ักเรยีน
เกดิเจตคตทิีด่ต่ีอการเรยีนและการออกแบบโปรแกรมตามชิน้งานทีไ่ดร้บัมอบหมาย  งานวจิยันี้แสดงใหเ้หน็ว่า 
การเรยีนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรยีนศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง แลกเปลีย่นความคดิเห็น ใช้สื่อคอมพิวเตอรจ์ าลอง
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สถานการณ์ที่มคีวามเป็นรูปธรรมจะสามารถส่งผลในการยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเรื่องการออกแบบ
โปรแกรมภาษาซขีองนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 ได ้  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการศึกษาโดยใช้แนวทางการสร้างชุดการเรียนรู้การออกแบบโปรแกรมด้วยผังงาน
โปรแกรมแบบจ าลองสถานการณ์ ในรายวชิาการโปรแกรมเบือ้งตน้ ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 เพื่อเน้นการออกแบบ
โปรแกรมขัน้สงูในระดบัอื่น ๆ ต่อไป   

2. ควรมกีารพฒันาสือ่ส าหรบัการเรยีนรูใ้นทีม่ลีกัษณะบรูณาการในเนื้อหาวชิาหรอืสอดคลอ้งกบัการใช้
งานในชวีติประจ าวนัมากยิง่ขึน้  เพื่อจะช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูใ้นเกีย่วกบัการโปรแกรมเบือ้งตน้ไดอ้ย่างมี
ความหมาย 
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การพฒันารปูแบบการจดัการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถ 

ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตรข์องนักเรียนขัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 
The Development of an Instructional Model to Enhance  

Mathematics Problem-Solving Competency of Mathayomsuksa 3 Students 
 

ธรีธ์วชั  ป่ินทมุมา1 และ กนิษฐา  เชาวว์ฒันกุล2 

Theethawat  Pintumma1 and Kanitha  Chaowatthanakun2 

 

บทคดัย่อ1 2 3 
 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) พฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อส่งเสรมิความสามารถในการ
แกปั้ญหาทางคณิตศาสตร ์ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3  2) เปรยีบเทยีบความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร ์ก่อนและหลงัเรยีนดว้ยรูปแบบการจดัการเรยีนรูท้ีพ่ฒันาขึน้  3) ศกึษาความพงึพอใจต่อการเรยีนวชิา
คณิตศาสตร ์ดว้ยรปูแบบการจดัการเรยีนรูท้ีพ่ฒันาขึน้  ประชากร คอื  นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 โรงเรยีนบาง
หลวงวทิยา จงัหวดันครปฐม ปีการศกึษา 2557 จ านวน 74 คน กลุ่มตวัอย่าง คอื นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3/1 
โรงเรยีนบางหลวงวทิยา จงัหวดันครปฐม ปีการศกึษา 2557 จ านวน 35 คน เครื่องมอืทีใ่ชเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูไดแ้ก่ 
1) แผนการจดัการเรยีนรู้ 2) แบบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  3) แบบสอบถามความพึง
พอใจวเิคราะห์โดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน T-Test แบบ dependent sample ผลการวจิยัพบว่า
รปูแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อสง่เสรมิความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร ์ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ 
คอื 1) หลกัการ 2) วตัถุประสงค ์3) ขัน้ตอน/กระบวนการจดัการเรยีนรูม้ ี6 ขัน้ตอนย่อย คอื 3.1) ขัน้ท าความเขา้ใจ 
3.2) ขัน้วางแผนแก้ปัญหา 3.3) ขัน้แปลงขอ้มูลที่มใีนโจทย์ 3.4) ขัน้ด าเนินการตามแผน 3.5) ขัน้ตรวจสอบความ
ถูกต้องและความรู ้ 3.6) ขัน้แลกเปลีย่นความคดิเหน็ 4) ระบบสนับสนุน และ 5) การวดัและประเมนิผล ผลการใช้
รปูแบบทีพ่ฒันาขึน้  พบว่า 1) ความสามารถในการแกปั้ญหา ทางคณิตศาสตร ์เรื่อง ความน่าจะเป็น หลงัเรยีนสูง
กว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส าคญัที ่0.05 2) ความพงึพอใจต่อการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์ดว้ยรปูแบบการจดัการเรยีนรู้
ทีพ่ฒันาขึน้ อยู่ในระดบัมาก 
 
ค าส าคญั : การพฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรู,้ ความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร ์
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Abstract 
The purposes of this research were to 1) develop an instructional model to enhance 

mathematics problem-solving competency of Mathayomsuksa 3 students 2) compare students’ 
mathematics problem-solving competency before and after the implementation of the model and  
3) study satisfaction of students on learning by the model. The sample of this research consisted of 35 
Mathayomsuksa 3/1 students studying in the academic year 2014 in BangLuang School, 
Nakornpathom Province. The instruments employed to collect data were:1) lesson plans 2) problem-
solving mathematics competency tests 3) satisfaction tests. The collected data was analyzed by mean, 
standard deviation, and t-test dependent. The research results Instructional Model to enhance 
mathematics problem-solving competency consisted of 5 components: 1) principles component  
2) objectives component 3) process component including 3.1) Understanding 3.2) Planning 3. 
3) Transforming 3.4) Implementation 3.5) Recheck knowledge and 3.6) Reflection 4) support system 
component 5) evaluating component. The results showed that 1) after the implementation of the 
model, students’ problem-solving mathematics competency was higher than before and significantly at 
the level of .05. and 2) students were satisfied with learning with the model at the high level. 
 
Keywords: The Development of an Instructional  Model , Mathematics Problem-Solving Competency 
 
บทน า  
 คณิตศาสตร์มบีทบาทส าคญัยิง่ต่อการพฒันาความคดิมนุษย์ ท าให้มนุษย์มคีวามคดิสรา้งสรรค์ คดิ
อย่างมเีหตุผล เป็นระบบ มแีบบแผน สามารถวเิคราะหแ์กปั้ญหาหรอืสถานการณ์ไดอ้ย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วย
ในการคาดการณ์ วางแผน ตดัสนิใจ แกปั้ญหา และน าไปใชป้ระโยชน์ในชวีติประจ าวนัไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ผู้สอนต้องสอดแทรกทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์เขา้กบัการเรยีนการสอนด้านเนื้อหาโดยให้นักเรยีนไดเ้รยีนรูผ้่านการแก้ปัญหา 
เพื่อให้คิดเป็น ท าเป็น และน าไปใช้ในการแก้ปัญหาสิง่ต่างๆ ในชีวิตประจ าวนัได้ โดยหลักสูตรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 ก าหนดใหน้ักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ใชว้ธิกีารทีห่ลากหลายแกปั้ญหา ใช้
ความรู้ ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม สามารถทีจ่ะน าความรูไ้ปประยุกตใ์ชใ้นการเรยีนรูส้ ิง่ต่างๆ เพื่อใหไ้ดม้าซึง่ความรู้ และประยุกตใ์ชใ้น
ชวีติประจ าวนัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
 จากการจดัการเรยีนการสอนวชิาคณิตศาสตร์ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 โรงเรยีนบางหลวง
วทิยา พบว่าจากการทดสอบกลางภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2557 นักเรยีนไม่สามารถแสดงวธิที าในการท า
แบบทดสอบทีเ่ป็นอตันัยไดร้้อยละ 81.08 ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่านักเรยีนมปัีญหาเกีย่วกบัการแกโ้จทย์ปัญหาทาง
คณิตศาสตร ์เนื่องจากนักเรยีนไม่สามารถวเิคราะห ์ตคีวาม แปลความหมายของโจทยไ์ด ้นักเรยีนไม่สามารถ
อธบิายกระบวนการในการแสดงวธิที าได้ การแสดงวธิที าไม่เป็นระบบและไม่เป็นขัน้ตอนจงึท าให้นักเรยีนไม่
สามารถท าขอ้สอบทีเ่ป็นโจทยปั์ญหาได ้และไม่สามารถท าขอ้สอบทีเ่ป็นการแสดงวธิที าได ้สง่ผลใหน้กัเรยีนคดิ
ว่าวชิาคณิตศาสตรเ์ป็นวชิาทีย่ากและไม่ชอบเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์ท าใหไ้ม่มแีรงจงูใจในการเรยีนคณิตศาสตร ์ 
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ประกอบกบัเทคนิคการสอนของครูส่วนใหญ่มกัใชว้ธิกีารสอนแบบบรรยาย และสอนตามรูปแบบหนังสอืของ
ส านักพิมพ์ต่าง และยกตวัอย่างแบบฝึกหดับนกระดานแล้วให้นักเรยีนจดตามซึ่งบางวธิอีาจไม่เหมาะสมกบั
เน้ือหาวชิา จงึไม่สามารถตอบสนองความสามารถในการเรยีนรูข้องนกัเรยีนไดช้ดัเจน 
 จากสภาพปัญหาดงักล่าว จงึมคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ที่จะส่งเสรมิความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตรข์องนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ซึง่รูปแบบการจดัการเรยีนรู/้เทคนิค/วธิกีารสอนทางคณิตศาสตร์
ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาในปัจจุบนั เช่น รูปแบบการสอนแบบ SSCS รูปแบบการสอนตาม
แนวคดิของโพลยา รปูแบบการสอนแบบ KWDL และกลวธิ ีSTAR เป็นตน้ จากการศกึษาคน้ควา้งานวจิยัต่างๆ 
พบว่า มนีักการศกึษาหลายท่านไดพ้ยายามท าการศกึษาเกีย่วกบัการส่งเสรมิความสามารถในการแกปั้ญหา
ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ดังเช่น ยงยุทธ ทองจ ารูญ (2553) ศึกษาการส่งเสริมความสามารถในการ
แกปั้ญหาคณิตศาสตรโ์ดยใชรู้ปแบบ เอส ซ ีเอส เอส ส าหรบันักเรยีนทีม่คีวามสามารถพเิศษดา้นคณิตศาสตร์
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1  นิยม เกยีท่าทราย (2548) พฒันาผลการเรยีนรูว้ชิาคณิตศาสตร ์เรื่องโจทยปั์ญหาพืน้ที่
ผวิและปรมิาตร ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 โดยการจดัการเรยีนรูด้ว้ยเทคนิค KWDL ณัฐพร นวนสาย 
(2554) ศึกษาการพัฒนากระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา 
ส าหรบันักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 ปาจรีย์ เยาด า (2552) พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาโดยใช้
กระบวนการ STAR ทัง้นี้จากการศกึษาของนักการศกึษาต่างๆ จะเหน็ไดว้่ามวีธิกีารทีห่ลากหลายที่ใชส้ าหรบั
การพฒันาความสามารถในการแกปั้ญหาของผูเ้รยีน ซึง่แต่ละวธิกีารหรอืรปูแบบการจดัการเรยีนรูม้กัพบว่าจะ
เหมาะสมกบัผูเ้รยีนในบรบิททีแ่ตกต่างกนั 
 การพฒันารูปแบบการจดัการเรยีนรู ้เป็นกระบวนการที่ต้องผ่านการวเิคราะห์บรบิทที่ เหมาะสมก่อน
การวางแผนรปูแบบการจดัการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบับรบิทนัน้ ซึง่รปูแบบการจดัการเรยีนรูเ้ป็นกระบวนการเชงิ
ระบบในการจดัการเรยีนการสอนที่ประสบความส าเรจ็ ดงัที่ ทศินา  แขมมณี (2550) กล่าวว่า ระบบการเรยีน
การสอน เป็นองคป์ระกอบส าคญั ๆ ของการเรยีนการสอนในภาพรวม และนิยมใชค้ าว่า “รูปแบบ” กบัระบบที่
ย่อยกว่า โดยเฉพาะกบั“วธิสีอน” ซึง่เป็นองคป์ระกอบย่อยทีส่ าคญัของระบบการเรยีนการสอน ดงันัน้การน าวธิี
สอนใด ๆ มาจดัท าอย่างเป็นระบบตามหลกัและวธิกีารจดัระบบแลว้ วธิสีอนนัน้กจ็ะกลายเป็น “ระบบวธิสีอน” 
หรือที่นิยมเรียกว่า “รูปแบบการเรียนการสอน” ซึ่งกระบวนการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เป็นสิ่งที่
ครผููส้อนควรศกึษาและท าความเขา้ใจเพื่อการพฒันาต่อยอดรูปแบบการจดัการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมกบัผูเ้รยีนของ
ตนเอง 
 จากเหตุผลขา้งตน้ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษา การพฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรูท้ี่เหมาะสมกบั
นกัเรยีน และส่งเสรมิการจดักจิกรรมการเรยีนรูว้ชิาคณิตศาสตรใ์หบ้รรลุเป้าหมายเพื่อสง่เสรมิความสามารถใน
การแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร ์และความพงึพอใจต่อการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั   
 1. เพื่อพฒันารูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อส่งเสรมิความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์
ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 
 2. เพื่อเปรยีบเทยีบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์ก่อนเรยีน และหลงัเรยีน ด้วย
รปูแบบการจดัการเรยีนรูท้ีพ่ฒันาขึน้ 
 3. เพื่อศกึษาความพงึพอใจต่อการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์ดว้ยรปูแบบการจดัการเรยีนรูท้ีพ่ฒันาขึน้ 
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ขอบเขตของการวิจยั 
 1. การวจิยัครัง้นี้มุ่งศกึษาหลกัการ แนวคดิทฤษฎ ีรูปแบบการจดัการเรยีนรู ้วธิกีารสอน ทีเ่กี่ยวกบั
พฒันาความความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 ประกอบด้วย 
รปูแบบการสอนคณิตศาสตรต์ามแนวคดิของโพลยา รปูแบบการเรยีนการสอนแบบ SSCS รปูแบบการสอนแบบ 
KWDL 
 2. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง คอื  นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 โรงเรยีนบางหลวงวทิยา จงัหวดั
นครปฐม ปีการศกึษา 2557 จ านวน 74 คน กลุ่มตวัอย่าง คอื นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3/1 โรงเรยีนบาง
หลวงวทิยา จงัหวดันครปฐม ปีการศกึษา 2557 จ านวน 35 คน ซึ่งมรีะดบัความสามารถใกลเ้คยีงกนั โดยการ
เลอืกแบบเจาะจง(Purposive sampling)ซึง่เป็นหอ้งทีม่คีวามสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตรต์ ่า 
 3. ตัวแปรต้น ได้แก่ รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 และตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร ์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 และความพงึพอใจต่อการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์ของนกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่3 
 4. ขอบเขตเนื้อหาของงานวจิยัในครัง้นี้ ผู้วจิยัได้พฒันารูปแบบการจดัการเรยีนรู้ใน เรื่อง ความ
น่าจะเป็น ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 
 
สมมติฐานของการวิจยั 
 1. รปูแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อสง่เสรมิความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร ์ของนกัเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ทีพ่ฒันาขึน้มคีวามเหมาะสม 
 2. ความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร ์ของนักเรยีนทีเ่รยีนดว้ยรปูแบบการจดัการเรยีนรู้
เพื่อสง่เสรมิความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร ์ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 หลงัเรยีนสงูกว่า
ก่อนเรยีน  
 3. ความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ด้วยรูปแบบการจัดการเรีย นรู้เพื่ อส่งเสริม
ความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร ์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 อยู่ในระดบัด ี
 
วิธีการด าเนินการวิจยั  

1. ศกึษาวเิคราะหข์อ้มลูพืน้ฐาน (Analysis: Research1 (R1)) เป็นการวเิคราะหข์อ้มลูพืน้ฐานส าหรบั
การพฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรู ้ไดแ้ก่ 

 1.1 ศกึษาความต้องการความจ าเป็นและปัญหาการพฒันาความสามารถในการแกปั้ญหาทาง
คณิตศาสตร ์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 

 1.2 ศกึษาหลกัการ แนวคดิทฤษฎ ีรปูแบบการจดัการเรยีนรู ้วธิกีารสอน ทีเ่กีย่วกบัพฒันาความ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ประกอบดว้ย รูปแบบการ
สอนคณิตศาสตรต์ามแนวคดิของโพลยา รปูแบบการเรยีนการสอนแบบ SSCS รปูแบบการสอนแบบ KWDL  

  เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการศกึษา 
  เครื่องมอืที่ใช้ในการศกึษาขอ้มูลพื้นฐานเกีย่วกบัการพฒันารูปแบบการจดัการเรยีนรู้เพื่อ

สง่เสรมิความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร ์เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 
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ได้แก่ 1) แบบสมัภาษณ์ครูผู้สอน เรื่องปัญหาของการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ซึ่งมีดัชนีความ
สอดคลอ้ง 1.00 ทุกขอ้ 2) แบบวเิคราะหเ์อกสารทีเ่กีย่วขอ้ง คณิตศาสตร ์ซึง่มดีชันีความสอดคลอ้ง 1.00 ทุกขอ้ 

2. การออกแบบและพฒันา (Design and Development: Development1 (D1)) เป็นการออกแบบและหา
ประสทิธภิาพของรปูแบบการจดัการเรยีนรู ้ไดแ้ก่ 

 2.1 พฒันาร่างรปูแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อสง่เสรมิความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ 
 2.2 น าร่างรปูแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อสง่เสรมิความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์

ที่พฒันาขึน้ เสนอผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจความเหมาะสมเชิงทฤษฎี และความสอดคล้องของ
รปูแบบการจดัการเรยีนรู ้ 

 2.3 ปรบัปรุงแก้ไขรูปแบบการจดัการเรยีนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์  ที่พัฒนาขึ้นตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ  เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร ์ 

 2.4 พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบวัด
ความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร ์เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 และ
แบบสอบถามความพงึพอใจต่อการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์

  เครื่องมอืที่ใชใ้นการศกึษา แบบตรวจสอบความเหมาะสมเชงิทฤษฎี และความสอดคลอ้ง
ของรปูแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อสง่เสรมิความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร ์ส าหรบัผูเ้ชีย่วชาญ ซึง่
ค่าดชันีความสมเหตุสมผล 0.67-1.00 และค่าดชันีความเป็นไปได ้1.00 ทุกขอ้ 

3. การทดลองใช้ (Implementation: Research2 (R2)) เป็นการทดลองใช้รูปแบบการเรยีนการสอน
เพื่อหาประสทิธภิาพเชงิประจกัษ์ของรปูแบบการจดัการเรยีนรูท้ีพ่ฒันาขึน้ ผูว้จิยัไดน้ ารูปแบบการจดัการเรยีนรู้
เพื่อสง่เสรมิความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร ์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ทีพ่ฒันาขึน้ไปใช้
กบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3/1 ซึง่เป็นกลุ่มทีศ่กึษา โดยมวีธิกีารดงันี้ 

 3.1 น าแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของ
นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 โดยใชแ้บทดสอบอตันัยจ านวน 4 ขอ้ที่ผูว้จิยัสรา้งขึน้ ใชเ้วลา 30 นาท ีทดสอบ
นักเรยีนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่างก่อนเรยีนดว้ยรูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อส่งเสรมิความสามารถในการแกปั้ญหา
ทางคณิตศาสตร ์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ทีพ่ฒันาขึน้ 

 3.2 ด าเนินการทดลองสอนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ทีพ่ฒันาขึน้ โดยใชเ้นื้อหา เรื่อง ความน่าจะเป็น
กบันกัเรยีนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่าง โดยใชเ้วลาสปัดาหล์ะ 3 คาบ จ านวน 4 สปัดาห ์รวม 12 คาบ 

 3.3 น าแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 โดยใชแ้บบทดสอบอตันัยจ านวน 4 ขอ้ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ ใชเ้วลา 30 นาท ีทดสอบ
นักเรยีนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่างหลงัเรยีนดว้ยรูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร ์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ทีพ่ฒันาขึน้ 

 3.4 ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนวิชา
คณิตศาสตร ์ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 โดยใชข้อ้ค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 
ระดบั จ านวน 10 ขอ้ ซึง่ประกอบดว้ยความคดิเหน็เกีย่วกบัการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้สือ่และอุปกรณ์การเรยีนรู ้
การวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้ความเหมาะสมทัง้ทางด้านเนื้อหาและเวลา และภาพรวมของการเรยีนด้วย
แผนการจดัการเรยีนรูต้ามรูปแบบการจดัการเรยีนรูท้ีส่รา้งขึน้ สอบถามนักเรยีนที่เป็นกลุ่มตวัอย่างก่อนเรยีน
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ด้วยรูปแบบการจดัการเรียนรู้เพื่อส่งเสรมิความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่3 ทีพ่ฒันาขึน้ 

 เครื่องมือที่ใช้ในการศกึษา ได้แก่ 1) แผนการจดัการเรยีนรู้ด้วยรูปแบบการจดัการเรยีนรู้เพื่อ
สง่เสรมิความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร ์เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 
ทีพ่ฒันาขึน้ คณิตศาสตร ์ซึง่มดีชันีความสอดคลอ้ง 1.00 ทุกขอ้ 2) แบบวดัความสามารถในการแกปั้ญหาทาง
คณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 4 ข้อ พร้อมเกณฑ์ในการวัด
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์คณิตศาสตร ์ซึง่มดีชันีความสอดคลอ้ง 1.00 ทุกขอ้ ค่าดชันีความ
ยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.42 - 0.72 ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.32 – 0.84 3) แบบสอบถามความพงึพอใจต่อการ
เรยีนวชิาคณิตศาสตร ์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 คณิตศาสตร ์ซึง่มดีชันีความสอดคลอ้ง 1.00 ทุกขอ้ 

4. การปรบัปรุงรูปแบบ (Evaluation: Development2 (D2)) เป็นการตรวจสอบความเป็นไปได้จาก
การน ารูปแบบการจดัการเรยีนรูไ้ปใชก้่อนการจดัท ารูปแบบการจดัการเรยีนรูฉ้บบัสมบูรณ์  ผูว้จิยัทบทวนและ
ปรบัปรุงร่างรูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อส่งเสรมิความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์เรื่อง ความ
น่าจะเป็น ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ทัง้ระบบ 
 
ผลการวิจยั  
 ผลการวจิยั น าเสนอเป็น 3 สว่น ดงันี้ 

1. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร ์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 

 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร ์ของนกัเรยีนขัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ผูว้จิยัไดน้ าเสนอผลเป็น 2 สว่น คอื กระบวนการพฒันารูปแบบ
การจดัการเรยีนรู้ และองค์ประกอบของรูปแบบการจดัการเรยีนรูท้ี่พฒันาขึน้ กระบวนการพฒันารูปแบบการ
จดัการเรยีนรูด้งันี้ 

 
 1.1 กระบวนการพฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรู ้  
  การออกแบบและพฒันา (Design and Development: Development1 (D1)) การด าเนินการ

ในขัน้ตอนนี้มวีตัถุประสงค์เพื่อน าร่างรูปแบบการจดัการเรยีนรูไ้ปตรวจสอบร่างรูปแบบการจดัการเรยีนรูแ้ละ
แก้ไขปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ให้มีความเหมาะสมและสามารถน าไปใช้ได้จริง มีข ัน้ตอนการ
ด าเนินการโดยสรุปดงันี้ 

  1.1.1 ออกแบบองค์ประกอบของรูปแบบการสอนตามแนวคดิ รูปแบบการจดัการเรยีน
การสอนรวมถงึเทคนิคต่างๆ ทีส่ง่เสรมิสง่เสรมิความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร ์ ซึง่ประกอบดว้ย  
ทีม่า หลกัการ  วตัถุประสงค ์กระบวนการเรยีนการสอน ระบบสนบัสนุน และการวดัประเมนิผล  

  1.1.2 ตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชงิทฤษฎี ความเป็นไปได้และความสอดคล้องของ
รปูแบบการเรยีนการจดัการเรยีนรูเ้พื่อส่งเสรมิความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร ์ของนักเรยีนขัน้
มธัยมศกึษาปีที ่3 โดยผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 3 ท่าน และตรวจสอบประสทิธภิาพของเครื่องมอืประกอบรปูแบบโดย
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านโดยวธิีการค านวณค่าดชันีความสอดคล้อง ( IOC) ซึ่งมีผลการตรวจสอบ พบว่า ความ
สมเหตุสมผลเชงิทฤษฎี ผลการตรวจสอบพบว่า ค่าดชันีความสอดคลอ้ง รายขอ้มคี่าระหว่าง 0.67-1.00 และ
ความเป็นไปไดข้องรูปแบบการเรยีนการสอน ผลการตรวจสอบพบว่าค่าดชันีความสอดคลอ้งรายขอ้มคี่า 1.00 
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ทุกขอ้ นอกจากนี้มขีอ้เสนอแนะเพิม่เตมิจากผูเ้ชีย่วชาญคอืใหเ้พิม่เตมิระบบสนบัสนุนใหช้ดัเจนยิง่ขึน้ และปรบั
ส านวนภาษาในการเขยีนอธบิายองค์ประกอบต่างๆของรูปแบบการเรยีนการสอนให้สื่อความหมายถึงการ
น าไปสูก่ารปฏบิตัทิีช่ดัเจน 

 1.2 องคป์ระกอบของรปูแบบการจดัการเรยีนรู ้ 
  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทาง

คณิตศาสตร์ ของนักเรียนขัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 จากการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 5 
องค์ประกอบ ได้แก่ หลกัการ วตัถุประสงค์ ขัน้ตอน/กระบวนการเรยีนรู้ และระบบสนับสนุน และการวดัและ
ประเมนิผล ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 

  1.2.1 หลกัการ 
   กระบวนการพฒันาทกัษะการแก้โจทยปั์ญหา เป็นกระบวนการเชงิระบบที่ช่วยให้

นักเรยีนจดัระบบความคดิที่สมบูรณ์ เน้นให้นักเรยีนมทีกัษะกระบวนการคดิวเิคราะห์การแก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบ เพื่อน าไปสูก่ารใชท้กัษะการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตรไ์ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

  1.2.2 วตัถุประสงค ์
   เพื่อช่วยใหน้กัเรยีนเกดิความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร ์ 
 1.3 ขัน้ตอน/กระบวนการจดัการเรยีนรู ้ประกอบดว้ย 6 ขัน้ตอน คอื 
  1.3.1 ขัน้ท าความเขา้ใจ 
   ผูส้อนเริม่ต้นจากการฝึกให้นักเรยีนอ่านโจทย์ใหถู้กต้อง แบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง

เพื่อใหค้วามหมายของโจทยปั์ญหาถูกตอ้ง จากนัน้ครตูัง้ค าถามใหน้กัเรยีนคดิและพจิารณาดงันี้ 
   1.3.1.1 สิง่ทีโ่จทยก์ าหนดใหม้อีะไรบา้ง 
   1.3.1.2 โจทยต์อ้งการทราบอะไรบา้ง 
  1.3.2 ขัน้วางแผนแกปั้ญหา 
   ขัน้ตอนนี้เป็นการเชื่อมโยงความรูเ้ดมิทีผู่้เรยีนมอียู่กบัสิง่ทีโ่จทย์ก าหนดให้ ครูจงึ

ตอ้งชีแ้นะแนวทางเพื่อใหน้กัเรยีนเลอืกแนวทางวธิกีารในการแกปั้ญหาไดอ้ย่างเหมาะสม ไดแ้ก่ การคน้หาแบบ
รูป การสร้างตาราง การเขยีนภาพหรอืแผนภาพ การแจงกรณีที่เป็นไปไดท้ัง้หมด การคาดเดาและตรวจสอบ 
การท างานแบบย้อนกลบั การเขยีนสมการ การเปลี่ยนมุมมอง การแบ่งเป็นปัญหาย่อย  การให้เหตุผลทาง
ตรรกศาสตร ์การใหเ้หตุผลทางออ้ม 

  1.3.3 ขัน้แปลงขอ้มลูทีม่ใีนโจทย ์
   ขัน้ตอนน้ีเป็นขัน้ตอนทีใ่หน้กัเรยีนเชื่อมโยงขอ้มลูทีม่ใีนโจทยแ์ลว้น าขอ้มลูเหล่านัน้

มาแปลงขอ้มลูเพื่อใหง้่ายต่อการแสดงวธิที าในขัน้ต่อไป แบ่งออกเป็น 2 ประเภทดงันี้ 
   ประเภทที ่1 การแปลงขอ้มลูทีม่ใีนโจทยใ์นรปูแบบรปูภาพ เป็นการเชื่อมโยงขอ้มูล

ทีม่อียู่ในรปูแบบของรปูภาพ 
   ประเภทที ่2 การแปลงขอ้มูลทีม่ใีนโจทยใ์นรปูแบบสญัลกัษณ์ เป็นการแปลงขอ้มูล

จากโจทยใ์นรปูแบบของการเขยีนประโยคสญัลกัษณ์ 
  1.3.4 ขัน้ด าเนินการตามแผน 
   ขัน้ตอนนี้เป็นการด าเนินการตามขัน้ตอนการวางแผนโดยการน าขอ้มูลที่ได้จาก

แปลงขอ้มลูทีม่ใีนโจทยม์าใชด้ าเนินการดว้ย 
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  1.3.5 ขัน้ตรวจสอบความถูกตอ้งและสรุปความรู ้
   ขัน้ตอนนี้เป็นการน าค าตอบที่ได้จากขัน้ด าเนินการตามแผนไปแทนค่าในโจทย์

ปัญหาเพื่อใหไ้ดข้องค าตอบ หรอืการตรวจค าตอบโดยการด าเนินการตามขัน้ที ่1-4 ใหม่อกีครัง้ 
  1.3.6 ขัน้แลกเปลีย่นความคดิเหน็ 
   ขัน้ตอนนี้เป็นการการแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบั การแสดงวธิที า และค าตอบที่ได ้

โดยครใูหน้กัเรยีนปรกึษาหารอืกบัเพื่อนถงึขัน้ตอนในการไดม้าซึง่ค าตอบ 
 1.4 ระบบสนบัสนุน 
  1.4.1 ความรู้พื้นฐานของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาทาง

คณิตศาสตร ์
  1.4.2 ครจูะตอ้งใหน้กัเรยีนทราบแนวทางหรอืยุทธวธิใีนการแกปั้ญหาทีห่ลากหลาย 
 1.5 การวดัและประเมนิผล 

 

ตารางท่ี 1 เกณฑก์ารใหค้ะแนนตามรปูแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อสง่เสรมิความสามารถในการแกปั้ญหา
 คณิตศาสตร ์
 

ขัน้ตอนการสอน 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

ดมีาก 
(2 คะแนน) 

พอใช ้
(1 คะแนน) 

ปรบัปรุง 
(0 คะแนน) 

1. ขัน้ท าความ
 เขา้ใจ 

สามารถจบัใจความ ตคีวาม 
วเิคราะหโ์จทยปั์ญหาได้
ถูกตอ้ง สามารถบอกสิง่ที่
โจทยใ์หม้า และสิง่ทีโ่จทย์
ตอ้งการไดถู้กตอ้ง 

สารมารถจบัใจความ ตคีวาม 
วเิคราะหโ์จทยปั์ญหาได้
ถูกตอ้ง สามารถบอกสิง่ที่
โจทยใ์หม้า และสิง่ทีโ่จทย์
ตอ้งการไดถู้กตอ้งบางสว่น 

ไม่สามารถจบัใจความ 
ตคีวาม วเิคราะหโ์จทย์
ปัญหาได ้ไม่สามารถบอก
สิง่ทีโ่จทยใ์หม้า และสิง่ที่
โจทยต์อ้งการได ้

2. ขัน้วางแผน
 แกปั้ญหา 

สามารถ เลือกวิธีก ารแก้
โจทยปั์ญหาไดเ้หมาะสม วธิี
ทีเ่ลอืกไม่ซบัซอ้น 

สามารถเลอืกวธิกีารแก้โจทย์
ปัญหาไดแ้ต่วธิทีีเ่ลอืกมคีวาม
ซบัซอ้น 

ไม่สามารถเลอืกวธิกีารแก้
โจทยปั์ญหาได ้

3. ขัน้แปลง
 ขอ้มลู 
 ทีม่ใีนโจทย ์

เลือกวิธีในการแปลงข้อมูล
ได้ถูกต้องเหมาะสมต่อการ
น าไปใชแ้สดงวธิที า 
และแปลงขอ้มูลที่มใีนโจทย์
ไดถู้กตอ้ง 

เลอืกวธิใีนการแปลงขอ้มูลได้
ถู ก ต้ อ ง เห ม าะสม ต่ อการ
น าไปใชแ้สดงวธิที า 
แต่แปลงขอ้มูลทีม่ใีนโจทยไ์ม่
ถูกตอ้ง 

ไม่สามารถเลอืกวธิใีนการ
แปลงขอ้มลูไดถู้กตอ้ง 

4. ขัน้ด าเนินการ
 ตามแผน 

การแสดงวธิที าถูกตอ้ง คดิ
ค านวณและหาค าตอบของ
โจทยปั์ญหาไดถู้กตอ้ง 

การแสดงวธิที าถูกตอ้ง คดิ
ค านวณและหาค าตอบของ
โจทยปั์ญหาไดถู้กตอ้ง
บางสว่นเท่านัน้ 

การแสดงวธิที า การคดิ
ค านวณและหาค าตอบ
ของโจทยปั์ญหาไม่
ถูกตอ้ง 
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ตารางท่ี 1 เกณฑก์ารใหค้ะแนนตามรปูแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อสง่เสรมิความสามารถในการแกปั้ญหา
 คณิตศาสตร ์(ต่อ) 
 

ขัน้ตอนการสอน 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

ดมีาก 
(2 คะแนน) 

พอใช ้
(1 คะแนน) 

ปรบัปรุง 
(0 คะแนน) 

5. ขัน้ตรวจสอบ
 ความถูกตอ้ง
 และสรุปความรู ้

ตรวจค าตอบและสรุป
ความรูไ้ดถู้กตอ้งตาม
กระบวนการ 

ตรวจค าตอบและสรุปความรูไ้ด้
ถูกตอ้งบางสว่น 

ไม่สามารถตรวจค าตอบ
และสรุปความรูไ้ด ้

6. ขัน้แลกเปลีย่น
 ความคดิ 

สามารถน าการแสดงวธิที า
ไปแลกเปลีย่นความรูก้บั
เพื่อนได ้สามารถอธบิาย
ขัน้ตอนการแสดงวธิที าให้
เพื่อนไดอ้ย่างถูกตอ้ง
ชดัเจน 

สามารถน าการแสดงวธิที าไป
แลกเปลีย่นความรูก้บัเพื่อนได ้
สามารถอธบิายขัน้ตอนการ
แสดงวธิที าใหเ้พื่อนไดอ้ย่าง
ถูกตอ้งแต่ขาดความชดัเจน
ของเน้ือหาในบางสว่น 

ไม่สามารถน าการแสดง
วธิที าไปแลกเปลีย่น
ความรูก้บัเพื่อนได ้ไม่
สามารถอธบิายขัน้ตอน
การแสดงวธิที าใหเ้พื่อน
ฟังได ้

 หมายเหตุ ความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ก าหนดระดับคะแนนเต็มข้อละ 12 คะแนน 
จ านวน 4 ขอ้ คดิเป็นคะแนนเตม็รวม 48 คะแนน แต่เนื่องจากผูว้จิยัไดก้ าหนดสดัส่วนคะแนนสอบของนักเรยีน
ในเรื่อง ความน่าจะเป็น ไว ้24 คะแนน จงึได้รายงานผลความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตรข์อง
นกัเรยีนทีค่ะแนนเตม็ 24 คะแนน 

 
2. ผลการเปรยีบเทยีบความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตรก์่อนและหลงัเรยีนดว้ย

แบบทดสอบทีพ่ฒันาขึน้ 
 

ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังเรียนด้วย
 แบบทดสอบทีพ่ฒันาขึน้ 
 

กลุ่มทดลอง จ านวนคน คะแนนเตม็   S.D. T Sig 

ก่อนเรยีน 35 24 6.97 3.312 
18.198 0.00 

หลงัเรยีน 35 24 15.49 3.584 
* Sig < .05 

จากตาราง 2  พบว่าค่าเฉลีย่ของความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์ เรื่อง ความน่าจะ
เป็น ดว้ยกระบวนการสอนตามรปูแบบการจดัการเรยีนรูท้ีพ่ฒันาขึน้  หลงัเรยีน ( =15.49 , S.D. =3.584)  สงู
กว่าก่อนเรยีน   ( = 6.97, S.D. = 3.312)   อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

3. ผลศกึษาความพงึพอใจต่อการเรยีนวชิาคณิตศาสตร์ ด้วยรูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อส่งเสรมิ
ความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร ์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 
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ตารางท่ี 3 ผลศกึษาความพงึพอใจต่อการเรยีนวชิาคณิตศาสตร์ ด้วยรูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อส่งเสริม
 ความสามารถในการแกปั้ญหาคณิตศาสตร ์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา ปีที ่3 
 

ขอ้ รายการประเมนิ 
  S.D.  

แปล
ความหมาย 

1.  ขา้พเจา้คดิว่าวธิกีารสอนของครมูคีวามน่าสนใจ 4.00 0.21 มาก 
2.  การจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ าใหข้า้พเจา้สนุกสนาน 3.71 0.44 ปานกลาง 
3.  การจดักจิกรรมการเรยีนรูช้ว่ยใหข้า้พเจา้แกปั้ญหาทาง

คณิตศาสตรไ์ดง้่ายขึน้ 
4.29 0.56 มาก 

4.  ขา้พเจา้ชอบท ากจิกรรมทางคณติศาสตร ์ 3.80 0.43 ปานกลาง 
5.  เน้ือหาในการสอนมคีวามเหมาะสมเขา้ใจง่าย 4.57 0.28 มาก 
6.  การจดักจิกรรมช่วยใหข้า้พเจา้เขา้ใจในเนื้อหาสาระไดด้ขีึน้ 4.00 0.39 มาก 
7.  ขา้พเจา้รูส้กึสบายใจเมื่อไดเ้รยีนวชิาคณิตศาสตร ์ 4.09 0.75 มาก 
8.  ขา้พเจา้มคีวามสขุเมื่อไดเ้รยีนวชิาคณิตศาสตร ์ 4.20 0.28 มาก 
9.  ระยะเวลาในการจดัการเรยีนรูม้คีวามเหมาะสม 3.41 0.39 ปานกลาง 

10.  วธิกีารสอนของครมูคีวามเหมาะสมเขา้ใจง่าย ไม่ซบัซอ้น 4.46 0.43 มาก 
 รวมเฉลีย่ 4.06 0.44 มาก 

 
จากตาราง 3  พบว่า ค่าความพงึพอใจต่อการเรยีนวชิาคณิตศาสตร์ ดว้ยรปูแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อ

ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น อยู่ในระดบั  มาก ระดบัความพึงพอใจ
เกีย่วกบั เนื้อหาในการสอนมคีวามเหมาะสมเขา้ใจง่าย อยู่ในระดบั  มาก  เป็นอนัดบัสูงสุด   = 4.57 , S.D. =  
0.28 ระดบัความพงึพอใจเกีย่วกบั ระยะเวลาในการจดัการเรยีนรูม้คีวามเหมาะสม อยู่ในระดบั ปานกลาง  เป็น
อนัดบัต ่าสดุ  = 3.41, S.D. = 0.39 
 
สรปุและอภิปรายผล 

การวิจยัเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจดัการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร ์ของนกัเรยีนขัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 

สรุปผลการวจิยั 
1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่ อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์

ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ  1) หลกัการ 2) วตัถุประสงค์ 3) ขัน้ตอน/กระบวนการจดัการเรียนรู้มี 6 
ขัน้ตอน คือ  3.1) ขัน้ท าความเข้าใจ 3.2) ขัน้วางแผนแก้ปัญหา 3.3) ขัน้แปลงข้อมูลที่มีในโจทย์ 3.4) ขัน้
ด าเนินการตามแผน  3.5) ขัน้ตรวจสอบความถูกต้องและความรู้ 3.6) ขัน้แลกเปลี่ยนความคดิเหน็ 4 ) ระบบ
สนบัสนุน และ  5) การวดัและประเมนิผล 

 ผลการตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชงิทฤษฎ ีความเป็นไปได ้ของรปูแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อ
ส่งเสรมิความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร ์ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ส าหรบัผูเ้ชีย่วชาญ  
ความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎีมคี่าดชันีรายข้อระหว่าง 0.67 -1.00 และความเป็นไปได้มคี่าดชันีรายขอ้ 1.00 
แสดงใหเ้หน็ว่ารปูแบบดงักล่าวมคีวามสมเหตุสมผลเชงิทฤษฎ ีความเป็นไปไดส้ามารถน าไปใชไ้ด้ 
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2. ผลเปรยีบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ก่อนเรยีน และหลงัเรยีน ด้วย
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่3  พบว่าค่าเฉลีย่ของความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น ดว้ย
กระบวนการสอนตามรูปแบบการจดัการเรยีนรูท้ี่พฒันาขึน้  หลงัเรยีนสูงกว่ าก่อนเรยีน อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05  

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ด้วยรูปแบบการจดัการเรยีนรู้เพื่อ
สง่เสรมิความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร ์ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3  พบว่า ค่าเฉลีย่ของ
คะแนนศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตรท์ีพ่ฒันาขึน้ อยู่ในระดบัมาก 

 อภปิรายผลการวจิยั 
 รปูแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อส่งเสรมิความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตรท์ีพ่ฒันาขึน้ 

ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ คอื  1) หลกัการ 2) วตัถุประสงค ์3) ขัน้ตอน/กระบวนการจดัการเรยีนรูม้ ี6 ขัน้ตอน 
คอื 3.1) ขัน้ท าความเขา้ใจ 3.2) ขัน้วางแผนแกปั้ญหา 3.3) ขัน้แปลงขอ้มลูทีม่ใีนโจทย ์3.4) ขัน้ด าเนินการตามแผน 
3.5) ขัน้ตรวจสอบความถูกต้องและความรู ้ 3.6) ขัน้แลกเปลีย่นความคดิเหน็  4) ระบบสนบัสนุน และ5) การวดัและ
ประเมินผล  ผลการตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความเป็นไปได้ ของรูปแบบการจดัการเรยีนรู้เพื่อ
ส่งเสรมิความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 ส าหรบัผู้เชี่ยวชาญ  
ความสมเหตุสมผลเชงิทฤษฎมีคี่าดชันีรายขอ้ระหว่าง 0.67-1.00 และความเป็นไปได้มคี่าดชันีรายขอ้ 1.00 แสดง
ให้เห็นว่ารูปแบบดงักล่าวมีความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความเป็นไปได้สามารถน าไปใช้ได้ ผลเปรียบเทียบ
ความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร ์ก่อนเรยีน และหลงัเรยีน ดว้ยรปูแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อส่งเสรมิ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3  พบว่าค่าเฉลี่ยของ
ความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร ์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ดว้ยกระบวนการสอนตามรูปแบบการจดัการ
เรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น  หลงัเรยีน สูงกว่าก่อนเรยีน ทัง้นี้อาจเป็นเพราะเน่ืองมาจากรูปแบบการจดัการเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนขัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่พัฒนาขึ้นนี้ 
ผูว้จิยัพฒันาตามกระบวนการออกแบบเชงิระบบจาก แนวคดิการแกปั้ญหาของโพลยา รปูแบบการสอนแบบ KWDL 
รูปแบบการสอนแบบ SSCS และกลวธิ ีSTAR ซึ่งต่างเป็นรูปแบบการจดัการเรยีนรู้ที่ส่งเสรมิความสามารถการ
แกปั้ญหาทางคณิตศาสตรท์ัง้สิน้  ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ ยงยุทธ ทองจ ารูญ (2553) กล่าวว่า การส่งเสรมิ
ความสามารถในการแกปั้ญหาคณิตศาสตรโ์ดยใชรู้ปแบบ เอส เอส ซ ีเอส ส าหรบันักเรยีนทีม่คีวามสามารถพเิศษ
ดา้นคณิตศาสตรช์ัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 พบว่า นักเรยีนมคีวามสามารถในการแกปั้ญหาคณิตศาสตรท์ุกขัน้ตอนของ
รูปแบบเอส เอส ซี เอส อยู่ในระดับดีมาก  นิยม เกรียท่าทราย (2548) กล่าวว่า การพัฒนาผลการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ เรื่องโจทย์ปัญหาพื้นที่ผิวและปริมาตร ของนักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยจดัการเรยีนรู้ด้วย
เทคนิค KWDL ผลการวจิยัพบว่า ผลการเรยีนรู้โดยจดัการเรยีนรู้ด้วยเทคนิค KWDLหลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีน  
ณัฐพร นวนสาย (2554) กล่าวว่า การพฒันากระบวนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร ์โดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหา
ของโพลยา ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 พบว่า ผลการเรยีนรูด้้านทกัษะกระบวนการแกปั้ญหาทางคณิต
สาสตร์ หลงัเรยีนเฉลีย่สูงกว่าก่อนเรยีน มากกว่ารอ้ยละ 30 ปาจรยี์ เยาด า (2552) การศกึษาผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนวชิาคณิตศาสตร ์เรื่อง "การประยุกต์ของสมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว" โดยการใชก้ลวธิ ีSTAR ของนกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่2พบว่า นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตรห์ลงัการเรยีนสงูกว่าก่อนการเรยีนและ

http://202.28.199.3/tdc/basic.php?query=%B3%D1%B0%BE%C3%20%B9%C7%B9%CA%D2%C2&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตรห์ลงัการเรยีนสงูกว่าเกณฑ ์60% และนกัเรยีนสว่นใหญ่เหน็ดว้ยกบัการจดั
กจิกรรมการเรยีนรูว้่ามคีวามเหมาะสม 
 
ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะส าหรบัการน าผลวิจยัไปใช้ 
1. การน ารูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อสง่เสรมิความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ ไปใช้

ควรศกึษาขัน้ตอนของการจดัการเรยีนรูเ้รยีนรูอ้ย่างละเอยีดในแต่ละองคป์ระกอบ เพื่อใหน้ าไปใชอ้ย่างถูกต้อง
และเกดิประโยชน์ตามทีมุ่่งหวงั 

2. ผูส้อนควรน ารปูแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อส่งเสรมิความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร ์
ในการเรยีนรูใ้หเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัเหตุการณ์ปัจจุบนั 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
1. ควรน ารูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พื่อส่งเสรมิความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตรไ์ป

ศกึษากบันกัเรยีนในระดบัชัน้อื่นๆ ต่อไป 
2. ควรมีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทาง

คณิตศาสตรใ์นทีม่ลีกัษณะบูรณาการในเน้ือหาวชิาหรอืสอดคลอ้งกบัการใชง้านในชวีติประจ าวนัมากยิง่ขึน้ เพื่อ
จะช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูอ้ย่างมคีวามหมาย 
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Development and Efficiency Evaluation of Experiment Set for Automotive 
Air ConditioningSystem based on Lighting Simulation Conditions 
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บทคดัย่อ123 
 งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาชุดประลองการท างานของระบบปรบัอากาศรถยนตโ์ดยการจ าลอง
สถานการณ์แสงหาคุณภาพและประสทิธภิาพของชุดประลอง และท าการทดลองเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนของนักเรยีนกลุ่มตวัอย่างทีเ่รยีนดว้ยชุดประลองทีพ่ฒันาขึน้กบันักเรยีนกลุ่มควบคุมทีเ่รยีนแบบปกตโิดย
ชุดประลองประกอบด้วยระบบปรบัอากาศจ าลองและเอกสารประกอบการสอนได้แก่ ใบเนื้อหา ใบงาน ใบ
ประลอง แบบฝึกหดัและแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ระเบยีบวธิวีจิยัไดก้ าหนดใหใ้ชแ้บบสอบถาม
ชนิดมาตรวดัชนิด 5 ระดบั เพื่อสอบถามความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 10 ท่าน ทีม่ต่ีอคุณภาพของชุด
ประลองและน าชุดประลองไปหาประสทิธภิาพจากกลุ่มตวัอย่างของนกัเรยีนกลุ่มทดลอง 15 คน ผลการประเมนิ
ด้านคุณภาพ   ในภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.60 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.49 ผลการหาประสทิธภิาพพบว่า ค่าเฉลี่ยประสทิธขิองกระบวนการ (E1) คดิเป็นร้อยละ 
82.98 และค่าเฉลี่ยประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) คดิรอ้ยละ 80.51 ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนแบบทดสอบ
พบว่ากลุ่มทดลองที่เรยีนด้วยชุดประลองมีค่าผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่เรยีนด้วยวธิปีกติ
อย่างมนีัยส าคญัที่ระดบั 0.05 คุณภาพและประสทิธภิาพของชุดประลองที่สรา้งขึน้มคี่าสูงกว่าสมมติฐานของ
งานวจิยัทีต่ัง้ไว ้ดงันัน้ชุดประลองทีส่รา้งขึน้สามารถน าไปใชใ้นการเรยีนการสอนไดจ้รงิ 

 
ค าส าคญั: การสรา้งชุดประลอง   ระบบปรบัอากาศรถยนต ์  ประสทิธภิาพเครื่องปรบัอากาศ 
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Abstract 
 This research aimed to developthe automotive air conditioning system based on lighting 
conditions experiment set, to determine quality and efficiency of a developed experiment set.This work 
also compared student learning outcome between control group which learned with conventional 
method and sampling group that learned with developed experiment set.The developed experiment 
set consist of automotive air condition system simulator and document set includinginformation sheet, 
work sheet, laboratory sheet, exercise sheet and examination sheet.The research methodology 
assigned the five levels questionnaire to investigate 10 experts opinion for quality of developed 
experiment set. The efficiency evaluation performed the experiment with 15 students of sampling 
group. The quality evaluation results shows that the overall quality was in highest quality level with 
average score 4.60 (SD = 0.49).The efficiency analysis reveals that the process efficiency (E1) and 
outcome efficiency (E2) was 82.98% and 80.51%, respectively. The comparison examination score of 
sampling group and control group shows that the sampling group was the learning outcome higher 
that the control group with significant level 0.05. Thequality and efficiency of experiment set was 
higher than the research hypothesis. Therefore, the developed experiment set can effectively use in 
the classroom.  
  
Keywords:  Experiment set construction, Automotive air conditioning system, Air conditioning efficiency 
 
บทน า 
 ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษาไดพ้ฒันาหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชพี พุทธศกัราช 2556 
ใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิและรองรบัการเขา้สูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 
เน้นการประกอบอาชพีอสิระ มคีวามยดืหยุ่นเปิดโอกาสใหส้ถานศกึษาสามารถปรบัใหส้อดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์
ของประเทศ และตามความต้องการของสถานประกอบการ (หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศกัราช 
2556)การเรยีนการสอน รายวชิา 2101-2103 งานปรบัอากาศรถยนต์ หลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชพี สาขา
งานยานยนต์เป็นวชิาที่ผู้เรยีน สามารถน าความรูค้วามเขา้ใจในการคดิวเิคราะห์ปัญหาต่างๆ และทกัษะการ
ปฏบิตังิานทีไ่ดร้บัจากการเรยีนการสอน ไปประกอบอาชพีไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และจากทีม่ผีูว้จิยัไดส้รา้งและ
พฒันาชุดประลองระบบปรบัอากาศ นอกจากจะท าให้ผู้เรยีนได้รบัความรู้ความเขา้ใจในหลกัการท างานของ
อุปกรณ์ต่างๆ และสามารถตดิตัง้ระบบปรบัอากาศรถยนต์ไดแ้ลว้ ยงัสามารถท าให้ผู้เรยีนอธบิายความเขา้ใจ
และสามารถสงัเกตสถานะของสารท าความเยน็ในระบบไดร้วมถงึค่าความดนัและอุณหภูมทิีไ่หลผ่านอุปกรณ์
ต่าง ๆของระบบปรบัอากาศรถยนต์ (ปกาศิต ภัทรรงัสี, 2546 และ ประสาท เจาะบ ารุง, 2546) แต่สภาพ
สถานการณ์จรงินัน้หอ้งโดยสารของรถยนต์มกีารตดิตัง้ฟิลม์กรองแสงทีช่่วยลดความรอ้นจากแสงแดดทีส่อ่งเขา้
หอ้งโดยสารและรถยนต์มกีารเคลื่อนทีไ่ปในสภาพอากาศทีแ่ตกต่างกนัซึง่มผีลต่อประสทิธภิาพการท างานของ
ระบบปรบัอากาศของรถยนต ์(ธนาคม สนุทรชยันาคแสง, 2543 และ บรษิทั โซล่าร ์การด์ มารเ์กตติง้ จ ากดัและ 
นิรนาม, 2553)  จากการส ารวจความคิดเหน็สภาพปัญหาการจดัการเรยีนการสอนรายวชิา 2101-2103 งาน
ปรบัอากาศรถยนต์ ตามโครงสรา้งรายวชิาและหน่วยการเรยีนรูข้องหลกัสูตร โดยมคีรูผู้สอนจากวทิยาลยัใน
สงักดัส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจ านวน  15 วทิยาลยั โดยแบ่งตามภูมภิาค ดงันี้ ภาคกลาง 9 
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วทิยาลยั ภาคตะวนัออก 2 วทิยาลยั ภาคเหนือ 3 วทิยาลยัและภาคใต้ 1 วทิยาลยั พบว่าสภาพการสอนจรงิไม่
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการฝึกภาคปฏิบัติให้นักศึกษาเกิดทักษะได้ตรงกับลกัษณะงานจริงและ
นกัศกึษาไม่สามารถอธบิายสถานการณ์จรงิไดต้ามการเปลีย่นแปลงสภาพอากาศและการตดิฟิลม์กรองแสงได ้มี
ผลท าใหผ้ลลพัธแ์ละผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของไม่เป็นไปตามมาตรฐานรายวชิาทีก่ าหนดไว ้เพื่อเสรมิสรา้งการ
เรยีนรู้ของนักศึกษาให้ตรงกบัเงื่อนไขหรือสถานการณ์จรงิจึงจ าเป็นต้องมีการพฒันาชุดประลองระบบปรบั
อากาศรถยนต์ใหส้อดคลอ้งกบัปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้จรงิในชวีติประจ าวนั เพื่อใหผู้เ้รยีนสามารถการเชื่อมโยง
จากทฤษฎไีปสูส่ภาวะจรงิทีเ่กดิขึน้ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและตรงตามผลสมัฤทธิข์องหลกัสตูรทีค่าดหวงั 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั   
 1. เพื่อพฒันาชุดประลองการท างานของระบบปรบัอากาศรถยนตโ์ดยการจ าลองสถานการณ์แสง 
 2. เพื่อหาคุณภาพชุดประลองการท างานของระบบปรบัอากาศรถยนต์โดยการจ าลองสถานการณ์
แสงจากการประเมนิโดยผูเ้ชีย่วชาญ 
 3. เพื่อหาประสิทธิภาพชุดประลองการท างานของระบบปรับอากาศรถยนต์โดยการจ าลอง
สถานการณ์แสงจากการทดลองใชส้อนกบักลุ่มทดลอง 
 4. เพื่อเปรยีบเทียบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยชุดประลองการ
ท างานของระบบปรบัอากาศรถยนตโ์ดยการจ าลองสถานการณ์แสงกบันกัเรยีนกลุ่มควบคุมทีเ่รยีนแบบปกติ 
 
ขอบเขตของการวิจยั  
 1. ขอบเขตของเนื้อหาการวจิยัครัง้นี้มุ่งศกึษาประสทิธภิาพการเรยีนการสอนจากชุดประลองการ
ท างานของระบบปรบัอากาศรถยนตโ์ดยการจ าลองสถานการณ์แสงและน าผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเปรยีบเทยีบ
กบัวธิกีารเรยีนแบบปกต ิ
 2. ประชากรและกลุ่มตวัอย่างงานวิจยันี้ก าหนดให้ประชากรเป็นนักเรยีนระดบั ปวช. ที่ต้องเรยีน
รายวชิา 2101-2103  งานปรบัอากาศรถยนต์ สงักดัส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา และกลุ่มตวัอย่าง
เป็นนกัเรยีนระดบั ปวช. จากวทิยาลยัเทคนิคกาญจนบุร ี
 3. ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูลปีการศกึษา 2557 โดยเลือกใช้วทิยาลยัเทคนิคกาญจนบุรเีป็น
สถานทีเ่กบ็ขอ้มลูเพื่อท าการวเิคราะหผ์ล  
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั  
 การสรา้งชุดประลองการท างานของระบบปรบัอากาศรถยนต์โดยจ าลองสถานการณ์แสง ผูว้จิยัมกีรอบ
แนวคดิในการวจิยัดงัแสดงในภาพที่ 1 โดยก าหนดใหก้ารจ าลองสถานการณ์ด้วยแสงเพื่อให้เกดิการเปลีย่นแปลง 
ของระบบปรบัอากาสรถยนต์เป็นตวัแปรต้น และให้ตวัแปรตามเป็นผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักศกึษาที่เรยีน
ดว้ยชุดประลองทีส่รา้งขึน้จากงานวจิยันี้ 

 
 
 
 

ภาพประกอบที ่1  กรอบแนวคดิในการวจิยั 

การจ าลองสถานการณ์ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
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สมมติฐานของการวิจยั  

1. คุณภาพของชุดทดลองการท างานของระบบปรบัอากาศรถยนต์โดยการจ าลองสถานการณ์แสง 
จะตอ้งมรีะดบัคุณภาพไม่ต ่ากว่าระดบัมาก เกณฑค์่าเฉลีย่ไม่ต ่ากว่า 3.51 โดยการประเมนิจากผูเ้ชีย่วชาญ 

2. ชุดทดลองการท างานของระบบปรบัอากาศรถยนต์โดยการจ าลองสถานการณ์แสงที่สร้างขึน้มี
ประสทิธภิาพตามเกณฑไ์ม่ต ่ากว่าเกณฑท์ีก่ าหนด 80/80 

3. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีนที่ใชส้ื่อการสอนชุดประลองการท างานของระบบปรบัอากาศ
รถยนต์โดยการจ าลองสถานการณ์แสง ที่พฒันาขึน้จะต้องมรีะดบัคะแนนเฉลีย่แบบทดสอบหลงัเรยีนสูงกว่า
นกัเรยีนทีเ่รยีนวธิกีารแบบปกตทิีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 

 
วิธีการด าเนินการวิจยั  
 การก าหนดผูเ้ช่ียวชาญและกลุ่มตวัอย่างในการวิจยั 
 การก าหนดผูเ้ชีย่วชาญทีป่ระเมนิตอ้งเป็นผูท้ีม่คีวามเชีย่วชาญในเรื่องของงานปรบัอากาศรถยนตห์รอื
ผู้ที่สอนวิชางานปรับอากาศรถยนต์ จ านวน 10 ท่านสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามี
ประสบการณ์สอนไม่น้อยกว่า 10 ปี หรอืเป็นผูด้ ารงต าแหน่งไม่ต ่ากว่า คศ. 3  
 ประชากรตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้นักเรยีนในระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี (ปวช.) สาขางานยานยนต ์
สงักดัส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คนแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือกลุ่มควบคุม
จ านวน 15 คนเรยีนแบบปกตแิละกลุ่มทดลองจ านวน 15 คนเรยีนดว้ยชุดประลองการท างานของระบบปรบัอากาศ
รถยนต์โดยการจ าลองสถานการณ์แสงและเอกสารประกอบการเรยีนการสอนที่ผูว้จิยัพฒันาขึน้โดยเลอืกใชว้ธิกีาร
เลอืกแบบเจาะจงจากนักศกึษาที่ลงทะเบียนเรยีนรายวชิา 2101-2103  งานปรบัอากาศรถยนต์ภาคเรยีนที่ 2 ปี
การศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรีโดยการทดลองในงานวิจัยนี้ ใช้แผนการทดลองจริง  (True 
Experimental Design) ชนิด Posttest only control group design (ประสาท เนืองเฉลมิ, 2556) 

การสรา้งเครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
ในงานวจิยันี้ไดท้ าการสรา้งเครื่องมอืวจิยัซึง่มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้  
1. ชุดประลองการท างานของระบบปรบัอากาศรถยนตโ์ดยจ าลองสถานการณ์แสง ผูว้จิยัไดอ้อกแบบ

และด าเนินการสรา้งชุดประลองการท างานของระบบปรบัอากาศรถยนต์โดยจ าลองสถานการณ์แสงใหเ้สมอืน
หรอืใกล้เคียงกบัรถยนต์จรงิให้มากที่สุดโดยท าห้องโดยสารจ าลองรถยนต์นัง่ขนาดเล็กและติดตัง้ระบบปรบั
อากาศรถยนตโ์ดยใชช้ิน้สว่นของระบบจรงิจากรถยนตใ์ชต้น้ก าลงัขบัเป็นมอเตอรไ์ฟฟ้าแทนเครื่องยนตต์น้ก าลงั 
ผนงัหอ้งโดยสารสามารถท าการปรบัเปลีย่นความเขม้ของฟิล์มกรองแสงได ้2 ระดบั คอื 40% และ 80% โดยใช้
แสงไฟเป็นแหล่งก าเนิดแสงเพื่อให้ความรอ้นที่แพร่ไปยงัห้องโดยสาร ซึ่งถูกจดัวางห่างจากผนังห้องโดยสาร
ระยะ 1 เมตร เพื่อจ าลองสถานการณ์ใหใ้กลเ้คยีงกบัสภาวะอากาศจรงิ  

2. เอกสารประกอบการเรยีนการสอนจะประกอบดว้ยใบเนื้อหา  ใบแบบฝึกหดั ใบประลองใบงาน ใบ
เฉลยแบบฝึกหดั  คู่มือการใช้งานและแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนจากการวิเคราะห์หัวข้อเรื่อง
สามารถก าหนดหวัขอ้เรื่องได้จ านวน 4 เรื่อง ส าหรบัวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรมจ านวน 7 ข้อ แบ่งเป็นด้าน 
พุทธพิสิยั 6 ขอ้ และทกัษะพสิยั 1 ขอ้ เพื่อใชก้บัการทดลองของนกัศกึษาจ านวน 3การทดลอง ไดแ้ก่  
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 1) การทดลองเมื่อใช้ความเรว็รอบคอมเพรสเซอร์แตกต่างกนั 3 ระดบั ได้แก่ 800, 1,800 และ 
2,200 rpm 

 2) การทดลองเมื่อก าหนดอุณหภูมนิอกห้องโดยสาร 2 ระดบั คือ อุณหภูมิปกติ และอุณหภูมิ 37-
40C   

 3) การทดลองเมื่อใชค้วามเขม้ของฟิลม์กรองแสงแตกต่างกนั 2ระดบั ไดแ้ก่ 40% และ 80% 
3. แบบประเมินคุณภาพของชุดประลองการท างานของระบบปรับอากาศรถยนต์โดยจ าลอง

สถานการณ์แสงแบบสอบถามประเภทมาตรวดั5ระดบัเพื่อใหผู้เ้ชีย่วชาญทางดา้นงานปรบัอากาศรถยนต์หรอื 
ผูท้ีส่อนวชิางานปรบัอากาศรถยนต์ ประเมนิระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัคุณภาพของชุดทดลองแบ่งออกเป็น3
ด้านได้แก่ 1) ด้านการออกแบบ 2) ด้านใบงาน ใบประลอง แบบฝึกหดั และ 3) ด้านใบเนื้อหารวมจ านวนขอ้
ค าถามในแบบประเมนิคุณภาพทัง้หมด 17 ขอ้  

4. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเป็นแบบเลอืกตอบมีจ านวนทัง้หมด 13ขอ้เป็นขอ้สอบ
แบบเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก โดยสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรมดา้นพุทธพิสิยัทัง้ 6 ขอ้ 

การทดลองใช้เครือ่งมือและการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1. การทดลองหาความคลา้ยคลงึสภาวะการท างานของชุดประลองกบัสภาวะอากาศจรงิ ทดสอบโดย

การน ารถยนตจ์รงิจอดไวก้ลางแจง้เพื่อท าการวดัอุณหภูม ิณ เวลาต่างๆ ตัง้แต่ 06.00 –12.00 น. และความเขม้
แสงต ่าสุด เพื่อน าค่าทีไ่ดม้าท าการสรา้งสภาวะจ าลองใหก้บัระบบปรบัอากาศรถยนต์ จากนัน้จงึท าการทดลอง
สภาวะการท างานของชุดประลองทีส่รา้งขึน้เทยีบกบัสภาวะอากาศจรงิทีไ่ดจ้ากการทดสอบกบัรถยนต์ และท า
การเทยีบค่าประสทิธภิาพการท างานของระบบปรบัอากาศ (COP) รถยนตก์บักราฟประสทิธภิาพของระบบปรบั
อากาศรถยนต์ (มณีรตัน์ ยอดโต, 2556)  โดยการวดัค่าความชืน้สมัพทัธ ์ค่าอุณหภูมกิระเปาะแหง้ของอากาศ
เขา้และลมเยน็ออก ความดนัดา้นสงูและต ่าของระบบปรบัอากาศรถยนต ์ 

2. การเกบ็รวบรวมขอ้มูลค่าความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหาของแบบประเมนิคุณภาพของชุดทดลองโดย
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เป็นผู้ประเมิน โดยข้อแบบประเมินทัง้ฉบับมีค่า IOC เฉลี่ย 0.92 โดยแต่ละข้อ
ค าถามมีค่า IOC มากกว่า 0.5 จึงยอมรบัได้ว่าแบบสอบถามมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาสามารถน าไปใช้
แบบสอบถามเพื่อประเมนิคุณภาพของชุดทดลองได ้

3. การเกบ็รวบรวมขอ้มลูแบบประเมนิคุณภาพของชุดทดลองโดยด าเนินการสาธติชุดทดลองตามใบ
ขัน้ตอนการปฏบิตัแิละใบงาน จากนัน้ใหผู้เ้ชีย่วชาญจ านวน 10 ท่าน ท าการประเมนิคุณภาพชุดทดลองโดยใช้
แบบประเมนิคุณภาพที่ได้ผ่านการหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาแล้ว  ขอ้มูลที่ได้จากการประเมนิจะน าไป
ค านวณหาค่าเฉลีย่เพื่อเปรยีบเทยีบระดบัคุณภาพของชุดทดลองกบัเกณฑค์ุณภาพ 5 ระดบัทีก่ าหนดไว ้

4. การเกบ็รวบรวมขอ้มูลค่าความเที่ยงตรงเชงิเน้ือหาของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
โดยผูเ้ชีย่วชาญ5ท่านโดยขอ้สอบทัง้ฉบบัมคี่า IOC เฉลีย่เท่ากบั 0.84 โดยทุกขอ้มคี่า IOC มากกว่า 0.5 จงึถอื
ไดว้่าขอ้สอบนัน้มคีุณภาพสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรมทีไ่ดก้ าหนดไว ้จงึท าใหไ้ดแ้บบทดสอบวดัผล
สมัฤทธิเ์พื่อน าไปใชก้บันักศกึษากลุ่ม Try-out จ านวน 15 คน พบว่าค่าความยากง่ายเท่ากบั 0.60 อยู่ในเกณฑ์
ค่อนขา้งง่าย (ด)ี ค่าอ านาจจ าแนกเท่ากบั 0.38 อยู่ในเกณฑด์ ีและค่าความเชื่อมัน่ของขอ้สอบเท่ากบั 0.70 อยู่
ในเกณฑเ์ชื่อถอืได ้ 

5. การเกบ็รวบรวมขอ้มูลเพื่อหาประสทิธภิาพชุดประลองโดยการทดลองใชส้อนกบักลุ่มทดลองจ านวน 
15 คนและน าค่าคะแนนการท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิเ์พื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักศกึษา
กลุ่มควบคุมทีเ่รยีนดว้ยวธิปีกต ิดว้ยการทดสอบทางสถติ ิt-Test ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 
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การวิเคราะหข์้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิจยั 
1. วเิคราะหข์อ้มลูจากกลุ่มผูเ้ชีย่วชาญทีท่ าการประเมนิชุดทดลองตามแบบประเมนิคุณภาพโดยการ

หาค่าเฉลีย่เป็นรายขอ้โดยแบ่งชัน้ความคดิเหน็ออกเป็นตวัเลข 5 ระดบัความคดิเหน็ และท าการแปลผลระดบั
คุณภาพออกเป็น 5 ระดบั อา้งองิจาก ธานินทร ์ศลิป์จารุ (2555) 

2. สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูประกอบดว้ย 
 2.1 การหาค่าเฉลีย่อา้งองิจาก พชิติ ฤทธิจ์รญู (2557) 
 2.2 การหาค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานอา้งองิจาก พชิติ ฤทธิจ์รญู (2557) 
 2.3 การหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) อา้งองิจาก พชิติ ฤทธิจ์รญู (2557) 
 2.4 การหาค่าระดบัความยากของแบบทดสอบ อา้งองิจาก ประสาท เนืองเฉลมิ (2556) 
 2.5 การหาค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบอา้งองิจาก ประสาท เนืองเฉลมิ (2556) 
 2.6 การหาค่าความเชื่อมัน่ KR-20 อา้งองิจาก ประสาท เนืองเฉลมิ (2556) 
 2.7 การทดสอบค่าเฉลีย่ดว้ยสถติ ิt-Test อา้งองิจาก ประสาท เนืองเฉลมิ (2556) 
3. การหาประสิทธิภาพชุดทดลองแบ่งเป็นการหาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และ

ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) อา้งองิจาก ชยัยงค ์พรหมวงศ ์(2556) และ ประสาท เนืองเฉลมิ (2556) 
 
ผลการวิจยั  
การพฒันาของชุดประลองการท างานของระบบปรบัอากาศรถยนต์โดยการจ าลองสถานการณ์

แสง 
ชุดประลองการท างานของระบบปรบัอากาศรถยนต์โดยการจ าลองสถานการณ์แสงที่ถูกพฒันาขึ้น

แสดงดงัในภาพที่ 2 โดยมอีุปกรณ์หลกัทัง้หมด 7 ชิน้ส่วน และในขณะท าการทดลองจะต้องติดตัง้สปอตไลท์
ขนาด 1,500 W ไวท้ีด่า้นหน้าของฟิลม์กรองแสงมรีะยะตดิตัง้ 1 เมตร เพื่อใหแ้สงส่องผ่านและสร้างความรอ้น
ภายในหอ้งโดยสารดงัแสดงในภาพที ่3 
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ภาพประกอบที ่2 สว่นประกอบของระบบปรบัอากาศรถยนตโ์ดยการจ าลองสถานการณ์แสง 

 
ภาพประกอบที ่3  การตดิตัง้สปอตไลทก์บัชดุทดลองเพือ่จ าลองสถานการณ์แสง 

 
จากผลการทดลองหาความคลา้ยคลงึสภาวะการท างานของชดุประลองกบัสภาวะอากาศจรงิ ใน

ตารางที ่1 พบว่าแสงอาทติยช์ว่งเวลา 06.00 - 07.00 น. คา่ความเขม้แสงต ่าสุดมคี่าเทา่กบั 27,781 Lux 
ซึ่งใกล้เคยีงกบัค่าความเขม้ของแสงของไฟสปอร์ตไลท์ขนาด 1,500 w มคี่าเท่ากบั 23,853 Lux ถงึแม้ความ
เขม้แสงไฟสปอรต์ไลทจ์ะมคี่าต ่ากว่าแสงจากดวงอาทติยเ์พยีงเลก็น้อยแต่สามารถท าใหห้อ้งโดยสารมอีุณหภูม ิ
55 ºC ได้ภายในเวลาเพียง 15 นาที เมื่อเปรียบเทียบกับอุณหภูมิในห้องโดยสารรถยนต์จริงที่รบัแสงแดด
กลางแจง้มอีุณหภูมใินช่วง 30 – 58 ºC จงึถอืไดว้่าแสงไฟสปอรต์ไลทท์ีส่อ่งไปยงัผนงัหอ้งโดยสารจ าลองของชุด
ประลองทีส่รา้งขึน้สามารถท าการจ าลองสถาณการณ์ความรอ้นไดเ้ท่ากบัสภาพหอ้งโดยสารจรงิ  

 

 

 

 

 

 

 

 

เทอรโ์มมเิตอรว์ดัอุณหภูมทิางเขา้ 
สวติชค์วบคุมการท างานของระบบ 
 มอเตอรส์ง่ก าลงัของคอมเพรสเซอร์ 
เทอรโ์มมเิตอรว์ดัอุณหภูมทิางออก 
อนิเวอรเ์ตอรค์วบคุมมอเตอร ์
ฟิลม์กรองแสง 
หอ้งโดยสารจ าลอง 

สปอตไลทข์นาด 1,500 w 

1 เมตร 
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ตารางที ่1 การวดัค่าความเขม้ของแสงและอุณหภูมทิีว่ดัจากหอ้งโดยสารของแสงอาทติยเ์ปรยีบเทยีบกบัแสง
 ไฟสปอรต์ไลท ์
 

ประเภทแสง 
ความเขม้แสงต า่สุด 

(Lux) 
เวลา 

(นาฬิกา) 
อณุหภมิูในห้องโดยสาร 

(ºC) 

แสงอาทติย ์ 27,781 

06.00 – 07.00  30 
07.00 – 08.00  33 
09.00 – 10.00  45 
10.00 – 12.00  58 

แสงไฟสปอรต์ไลท ์ 23,853 - 55 
 
ตารางที ่2 ผลการทดสอบสมรรถนะของระบบปรบัอากาศจากความชืน้และอุณหภูมกิระเปราะแหง้  
 
ความช้ืนสมัพทัธใ์นห้อง

โดยสาร (%) 
อณุหภมิูกระเปาะแห้ง 

อากาศเขา้ห้องโดยสาร(ºC) ลมเยน็ออกจากพดัลม(ºC) 
73 21 11 

  
ตารางที ่2  แสดงผลการทดสอบสมรรถนะของระบบปรบัอากาศจากความชืน้และอุณหภูมกิระเปราะ

แหง้ทีว่ดัจากอากาศเขา้หอ้งโดยสารและลมเยน็ออกจากพดัลมหน้าเครื่องปรบัอากาศ พบว่ามอีุณหภูมอิากาศ
เขา้ห้องโดยสาร 21ºC และระบบสามารถสร้างอากาศเยน็ออกจากพดัลมหน้าเครื่องปรบัอากาศได้อุณหภูม ิ11 ºC 
ท าใหม้คีวามชืน้สมัพทัธใ์นหอ้งโดยสารเท่ากบั 73 % เมื่อเทยีบกบัค่ามาตรฐานจะตอ้งมคีวามชืน้สมัพทัธเ์ท่ากบั 
10.8% คดิเป็นความคลาดเคลื่อนของระบบปรบัอากาศทีจ่ าลองกบัค่ามาตรฐานไดเ้ท่ากบั 1.85 %   
 
ตารางที ่3 ผลการทดสอบสมรรถนะของระบบปรบัอากาศจากความชืน้สมัพนัธแ์ละอุณหภมูอิากาศภายนอก
 กบัความดนัดา้นสงู (Discharge side)และความดนัดา้นต ่า(Suction side)ของระบบปรบัอากาศ 
 

สภาพอากาศภายนอก ความดนัดา้นสูง 
 (kg/cm2) 

ความดนัดา้นต า่ 
 (kg/cm2) ความช้ืนสมัพทัธ(์%) อณุหภมิูอากาศ(ºC) 

88 35 14.8 1.92 
 
จากผลการทดลองในตารางที่ 3 ที่อากาศภายนอกห้องโดยสารวดัค่าความชื้นสมัพทัธไ์ด้ 88 % และ

อุณหภูมอิากาศ 35 ๐C ผลทีไ่ดจ้ากการวดัความดนัเกจดา้นสงูและความดนัเกจดา้นต ่าเท่ากบั 14.8 kg/cm2และ 
1.92 kg/cm2ตามล าดบั และจากการค านวณหาค่าสมรรถนะการท าความเยน็ (COP) ของระบบมีค่าเท่ากบั 
4.73  เมื่อน าไปค านวณหาค่าประสทิธภิาพของก าลงัไฟฟ้า (EER) มคี่าเท่ากบั 14.86 ซึง่มคี่าประสทิธภิาพอยู่
ในระดบั 5 เทียบเท่ากบัระดบัประสทิธภิาพดี จึงสามารถกล่าวได้ว่าระบบปรบัอากาศที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นชุด
ประลองนี้เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานของระบบปรบัอากาศและมาตรฐานการใชไ้ฟฟ้า 
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ผลการหาคุณภาพของชุดประลองการท างานของระบบปรบัอากาศรถยนต์โดยการจ าลอง
สถานการณ์แสง 

 
ตารางที ่4 ผลการประเมนิคุณภาพของชุดประลอง ฯ ดา้นการออกแบบ 
 
ข้อท่ี รายการประเมิน x  SD แปลผล 
1 มขีนาดและน ้าหนกัทีส่ามารถเคลื่อนทีไ่ดโ้ดยผูใ้ช ้ 4.50 0.53 มากทีส่ดุ 
2 วสัดุทีใ่ชม้คีวามแขง็แรง คงทนต่อการใชง้าน 4.80 0.42 มากทีส่ดุ 
3 การจดัวางต าแหน่งอุปกรณ์สามารถท าการทดสอบไดส้ะดวก 4.40 0.52 มาก 
4 รปูร่าง และสกี่อใหเ้กดิแรงจงูใจในการเรยีน 4.30 0.67 มาก 
5 มอีุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการทดลองหาซือ้ไดง้่าย 4.60 0.52 มากทีส่ดุ 
6 ความสะดวกในการใชป้ระกอบการเรยีนการสอน 4.50 0.53 มาก 
7 มคีวามปลอดภยัในการใชง้าน 4.80 0.42 มากทีส่ดุ 
8 ง่ายต่อการบ ารุงรกัษาและซ่อมแซม 4.60 0.52 มากทีส่ดุ 
9 สามารถน าไปใชใ้นการเรยีนการสอน 4.80 0.42 มากทีส่ดุ 

เฉล่ีย 4.50 0.50 มาก 
 
 จากตารางที่ 4 ผลจากการประเมนิโดยผู้เชีย่วชาญจ านวน 10 คนซึ่งแสดงเป็นค่าเฉลี่ยการประเมนิ       
ดา้นการออกแบบโดยมคี าถาม 9 ขอ้ มคี่าเฉลีย่ระหว่าง 4.30 – 4.80 ซึง่สามารถแปลผลการประเมนิคุณภาพได้
ระดบัมากถงึมากทีสุ่ด และค่าเฉลีย่รวมมคี่าเท่ากบั 4.50 แปลผลไดว้่าคุณภาพโดยรวมด้านการออกแบบอยู่ใน
เกณฑร์ะดบัมาก 
 
ตารางที ่5 ผลการประเมนิคุณภาพของชุดประลอง ดา้นใบงานใบประลองและแบบฝึกหดั 

 จากตารางที่ 5 ผลจากการประเมนิด้านใบงานใบประลองแบบฝึกหดัโดยมคี าถาม 4 ขอ้ มคี่าเฉลี่ย
ระหว่าง 4.50– 4.90 ซึง่สามารถแปลผลไดว้่ามคีุณภาพอยู่ในระดบัมากถงึมากทีส่ดุ และค่าเฉลีย่รวมมคี่าเท่ากบั 
4.70 สามารถแปลผลไดว้่าคุณภาพโดยรวมอยู่ในเกณฑร์ะดบัมากทีส่ดุ 
 
 

ข้อท่ี รายการประเมิน x  SD แปลผล 
10 มคีวามสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท์ีต่ัง้ไว ้ 4.90 0.32 มากทีส่ดุ 
11 มลี าดบัขัน้ตอนการปฏบิตังิานถกูตอ้งตามคู่มอืของอุปกรณ์ 4.70 0.48 มากทีส่ดุ 
12 การจดัวางรปูภาพ ภาษาและตวัอกัษรเป็นระเบยีบและเขา้ใจ

ง่าย 
4.50 0.53 มาก 

13 มกีารก าหนดกจิกรรมก่อใหเ้กดิทกัษะพสิยัตรงตามมาตรฐาน 4.80 0.42 มากทีส่ดุ 
เฉล่ีย 4.70 0.44 มากทีส่ดุ 
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ตารางที ่6 ผลการประเมนิคุณภาพของชุดประลอง ฯ ดา้นใบเนื้อหา 

 
จากตารางที่ 6 ผลจากการประเมนิด้านใบเนื้อหาโดยมคี าถาม 4 ขอ้ มคี่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50– 4.80          

แปลผลได้ว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดโดยรวมค่าเฉลี่ยรวมมีค่าเท่ากับ  4.60 แปลผลได้ว่ามี
คุณภาพดา้นน้ีอยู่ในเกณฑร์ะดบัมากทีส่ดุ 

ผลจากการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 10 คนซึ่งแสดงเป็นค่าเฉลี่ยการประเมินแต่ละด้านซึ่ง
ประกอบดว้ยดา้นการออกแบบดา้นใบงานใบประลองแบบฝึกหดัและดา้นใบเนื้อหาค่าเฉลีย่รวมมคี่าเท่ากบั 4.60 
อยู่ในเกณฑค์ุณภาพระดบัมากทีสุ่ดแสดงใหเ้หน็ว่าการวเิคราะหผ์ลของการแสดงความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ
ทัง้ 10 คนยอมรับชุดประลองการท างานของระบบปรบัอากาศรถยนต์โดยการจ าลองสถานการณ์แสงที่
ผูว้จิยัพฒันาขึน้ดา้นการออกแบบอยู่ในเกณฑม์าก ดา้นใบงานใบประลองแบบฝึกหดัอยู่ในเกณฑค์ุณภาพระดบั
มากที่สุด และด้านใบเนื้อหาอยู่ในเกณฑ์คุณภาพระดบัมากที่สุดดงันัน้ชุดประลองการท างานของระบบปรบั
อากาศรถยนต์โดยการจ าลองสถานการณ์แสงทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้สามารถน าไปใชใ้นการเรยีนการสอนในรายวชิา 
2101-2103 งานปรบัอากาศรถยนตเ์รื่องงานหาประสทิธภิาพของเครื่องปรบัอากาศรถยนตไ์ด้ 

 
ผลการหาประสิทธิภาพของชุดประลองการท างานของระบบปรบัอากาศรถยนต์โดยการ

จ าลองสถานการณ์แสง 
 

ตารางที ่7 ผลการวิเคราะห์หาประสทิธภิาพชุดประลองการท างานของระบบปรบัอากาศรถยนต์โดยการ
 จ าลองสถานการณ์แสง 
 

รายการคะแนน N คะแนนเตม็ ∑x ∑y รอ้ยละ 
คะแนนแบบฝึกหดั และใบงาน (E1) 15 47 578 - 81.98 
คะแนนแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์(E2) 15 13 - 157 80.51 
 
 จากตารางที่ 7 แสดงให้เหน็ว่านักศกึษาที8เป็นกลุ่มตวัอย่างในการทดลองจ านวน 15 คนท าคะแนนใบ
งานและแบบฝึกหัดได้ถูกต้องเฉลี่ยร้อยละ 81.98 ของคะแนนรวมทัง้หมดซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 ของ
ประสทิธภิาพของกระบวนการทีต่ัง้ไวแ้ละท าคะแนนแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิไ์ดถู้กต้องเฉลีย่รอ้ยละ 80.51 ซึง่สงู

ข้อท่ี รายการประเมิน x  SD แปลผล 
14 เน้ือหามคีวามสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ 4.80 0.42 มากทีส่ดุ 
15 ใชภ้าษาถูกตอ้งและเขา้ใจง่าย 4.60 0.52 มากทีส่ดุ 
16 เรยีงล าดบัจากง่ายไปหายาก มคีวามละเอยีดและชดัเจน 4.60 0.52 มากทีส่ดุ 
17 มกีารก าหนดกจิกรรมก่อใหเ้กดิทกัษะพสิยัสอดคลอ้งกบัทฤษฎทีี่

เกีย่วขอ้ง 
4.50 0.53 มาก 

เฉล่ีย 4.60 0.50 มากทีส่ดุ 
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กว่าเกณฑ์รอ้ยละ 80 ของประสทิธภิาพของผลลพัธท์ีต่ ัง้ไวซ้ึง่แสดงว่าชุดประลองการท างานของระบบปรบัอากาศ
รถยนตโ์ดยการจ าลองสถานการณ์แสงทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้มปีระสทิธภิาพเป็นไปตามเกณฑท์ีก่ าหนดไว้ 80/80  

ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนทีเ่รยีนดว้ยชุดประลองการท างานของระบบ
ปรบัอากาศรถยนตโ์ดยการจ าลองสถานการณ์แสงกบันกัเรยีนทีเ่รยีนแบบปกติ 
 
ตารางที ่8 ผลการวเิคราะหห์าเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง 
 

ประเภท N คะแนนเตม็ x  SD คะแนนรวม รอ้ยละ 

กลุ่มควบคมุ 15 13 9.26 1.03 139 71.28 
กลุ่มทดลอง  15 13 10.46 1.60 157 80.51 

 
 จากตารางที ่8 แสดงใหเ้หน็ว่านกัศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มทดลองจ านวน 15 คนท าคะแนนแบบทดสอบวดัผล
สมัฤทธิถ์ูกต้องเฉลี่ยร้อยละ 80.51 ของคะแนนรวมทัง้หมดและนักศกึษาที่เป็นกลุ่มควบคุมจ านวน 15 คนท า
คะแนนแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิถ์ูกตอ้งเฉลีย่รอ้ยละ 71.28 ของคะแนนรวมทัง้หมดซึง่แสดงไดว้่ากลุ่มทดลอง
ทีเ่รยีนดว้ยชุดประลองการท างานของระบบปรบัอากาศรถยนตโ์ดยการจ าลองสถานการณ์แสงทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้
มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูกว่าหรอืดกีว่ากลุ่มควบคุมทีเ่รยีนดว้ยวธิกีารแบบปกตซิึง่ตรงตามวตัถุประสงคแ์ละ
สมมติฐานของการวจิยั  ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิด์้วยสถิติ t-test พบว่าค่า t ค านวณเท่ากบั 2.44 มคี่า
มากกว่าค่า t วกิฤติ 1.701  จงึปฏเิสธ H0 ยอมรบั H1 ดงันัน้ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนขอ้สอบวดัผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนของกลุ่มทดลองมผีลสมัฤทธิม์ากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
สรปุและอภิปรายผล  
 จากการพฒันาชุดประลองการท างานของระบบปรบัอากาศรถยนต์โดยการจ าลองสถานการณ์แสง ใน
ดา้นการทดสอบสมรรถนะของระบบปรบัอากาศรถยนตซ์ึง่ผลเป็นไปตามทฤษฎ ี เน่ืองจากผลการทดลองวดัค่า
แรงดนัของสารท าความเยน็ในระบบวดัค่าแรงดนัต ่าได ้1.92 kg/cm2 และค่าแรงดนัสงูได ้14.8 kg/cm2 รวมถึง
อุณหภูมอิากาศทางเขา้โบลเวอร์วดัได้ 21๐C  และทางออกของลมแอร์วดัได้ 11๐C  ท าให้สรุปได้ว่า ผลการ
ทดสอบสมรรถนะชุดประลองฯมคีวามใกลเ้คยีงและอยู่ในเกณฑม์าตรฐาน ตามทีก่ าหนดในค่าตารางมาตรฐาน 
และไฟสปอรต์ไลท์ ขนาด 1,500 W  ที่น ามาใช้ในการประลองลองหาประสทิธภิาพการท างานของระบบปรบั
อากาศรถยนตน์ัน้ ทีว่ดัอุณหภูมไิด ้55๐C สามารถใชจ้ าลองความรอ้นจากแสงอาทติยท์ีเ่กดิขึน้ช่วงเวลา 10.00– 
12.00 น. ไดอุ้ณหภูม ิ58๐C  ซึ่งมคีวามแตกต่างอุณหภูม ิ3๐C  แต่อย่างไรหากใชเ้วลาในการส่องแสงเขา้หอ้ง
โดยสารนานมากกว่า 15 นาทจีะท าใหม้คีวามรอ้นสะสมมากขึน้  จากการเทยีบค่าประสทิธภิาพของระบบปรบั
อากาศกบัค่ามาตราฐาน ค่า COP และ EER พบว่าระบบปรบัอากาศของชุดประลองเป็นไปตามมาตรฐาน
ก าหนด ดงันัน้ชุดประลองทีส่รา้งขึน้สามารถใชต้วัแทนของแสงอาทติยแ์ละการหาประสทิธภิาพการท างานของ
ระบบปรบัอากาศรถยนตภ์ายในหอ้งโดยสารรถยนตไ์ดต้ามเงื่อนไขการท างานจรงิของรถยนต์ 
 ผลการวจิยัการหาคุณภาพของชุดประลองพบว่าคุณภาพโดยรวมของชุดทดลองที่สรา้งขึน้มคีุณภาพ
อยู่ในเกณฑร์ะดบัมากทีส่ดุ แต่อย่างไรกต็ามดา้นการออกแบบมคีุณภาพอยู่ในเกณฑร์ะดบัมากซึง่อาจจะตอ้งท า
การปรับปรุงรูปแบบให้ห้องโดยสารมีความคล้ายคลึงกับห้องโดยสารจริงให้มากที่สุด ส าหรบัผลการหา
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ประสทิธภิาพของชุดประลองฯ พบว่ามปีระสทิธภิาพของกระบวนการและประสทิธภิาพของผลลพัธ์มากกว่า
เกณฑ์ 80/80 ผลการวิจยันี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจยัของ อุบล  ฟูค ามี (2554) ซึ่งท าการวิจยัชุดจ าลอง
สถานการณ์ปัญหาระบบปรบัอากาศรถยนต ์ไดน้ าชุดประลองไปหาคุณภาพจากผูเ้ชีย่วชาญซึง่มคีุณภาพไม่ต ่า
กว่าเกณฑ์ 3.51  และประสิทธิภาพของชุดประลองวัดจากคะแนนการท าแบบทดสอบ หลังเรียน ซึ่งมี
ประสทิธภิาพทางการเรยีนสงูกว่าเกณฑท์ีก่ าหนด 80/80โดยจะเหน็ไดว้่าการเรยีนการสอนทางช่างอุตสาหกรรม
หากไดม้กีารใชก้ารจ าลองสถานการณ์ของชุดประลองนัน้ๆ ไดต้รงกบัสภาพจรงิจะช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิความรูแ้ละ
ความเข้าใจได้มากกว่าการจินตนาการจากค าบรรยายด้วยรูปแบบการสอนแบบปกติเพียงอย่างเดียว ซึ่ง
สามารถทราบได้จากผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยมคี่าคะแนนเฉลีย่ของกลุ่ม
ทดลองมคี่าสงูกว่ากลุ่มควบคุม 

ดงันัน้จงึสามารถสรุปไดว้่าชุดประลองฯทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้สามารถน าไปใชใ้นการเรยีนการสอนรายวชิา 
2101-2103 งานปรบัอากาศรถยนต์ได้อย่างมปีระสทิธภิาพและท าให้ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักศกึษามี
คะแนนมากกว่าการเรยีนการสอนแบบปกต ิ
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะส าหรบัการน าผลวิจยัไปใช้ 
 ชุดประลองฯทีผู่ว้จิยัไดส้รา้งขึน้สามารถน าไปใชเ้ป็นเครื่องมอืในการสอนไดท้ัง้ภาคทฤษฎแีละปฏบิตัใิน
รายวชิาตามมาตรฐานการเรยีนรูข้องหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชพี สาขางานยานยนต์ ซึ่งจะท าให้ผูเ้รยีน
สามารถเรยีนรูไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ โดยจกัต้องควบคุมนักศกึษาใหป้ฏบิตังิานทดลองไดอ้ย่างปลอดภยัดว้ย
การสวมชุดฝึกงานทีถู่กต้องเนื่องจากมบีางส่วนของระบบปรบัอากาศรถยนต์ทีต่อ้งการแสดงใหเ้หน็การท างาน
จรงิ  การสวมชุดฝึกงานทีไ่ม่ถูกตอ้งอาจจะท าใหบ้างสว่นของชุดฝึกเขา้ไปพนักบัชิน้สว่นหมนุหรอืเคลื่อนทีต่่างๆ  
รวมถงึการปฏบิตังิานตามใบขัน้ตอนการปฏบิตังิานอย่างเคร่งครดัเนื่องจากในระบบปรบัอากาศมแีรงดนัสงูหาก
ปฏบิตังิานไม่ถูกขัน้ตอนอาจจะท าใหช้ิน้สว่นทีม่แีรงดนัหลุดออกจากตวัยดึได ้ซึง่อาจท าใหผู้เ้รยีนไดร้บัอนัตราย 
 
 ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 จากชุดประลองฯที่ผูว้จิยัไดพ้ฒันาขึน้ สามารถน าไปติดตัง้กบัเครื่องยนต์จรงิ เพื่อท าการทดลองหรอื
วจิยัเกีย่วกบัเงื่อนไขการท างานของระบบปรบัอากาศในสภาวะต่างๆ ทีม่ผีลต่อการสิน้เปลอืงพลงังานเชือ้เพลงิ
ของรถยนต ์เพื่อหาค่าการควบคุมเครื่องปรบัอากาศทีเ่หมาะสมในสภาวะแตกต่างกนั และประเดน็อื่นทีน่่าสนใจ 
เช่น ควรศกึษาค้นควา้เกี่ยวกบัความเรว็ลมที่เคลื่อนที่ผ่านแผงคอนเดนเซอร ์และพจิารณาทดลองที่ความเรว็
รอบคอมเพรสเซอรส์งูกว่า 2,200rpm และนอกจากนี้อาจจะต้องพจิารณาการเพิม่หรอืลดระดบัค่าความเรว็รอบ
ของคอมเพรสเซอรท์ีม่ผีลต่อประสทิธภิาพการท างานของระบบปรบัอากาศรถยนต ์ค่า COP และ ERR 
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ความสมัพนัธร์ะหว่างการประยกุตห์ลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงกบัคณุภาพ
ชีวิตของนักเรียน โรงเรียนสวนผึง้วิทยา จงัหวดัราชบรีุ 

The Relation between Sufficiency Economy and Quality of Life of Students 
at Suan Phung Wittaya School, Ratchaburi Province 

 
วรเศรษฐ ์วงศอ์ารยี ์จฑุาทพิย ์ถาวรรตัน์ อภชิาต ิใจอารยี ์

Woraseth Wongaree1 Chutathip Thawornratana2 and Apichart Jai-aree3 
 

 
บทคดัยอ่ 
 การวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศกึษาการประยุกต์หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 2) ศกึษาคุณภาพ
ชีวติ และ 3) ศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างการประยุกต์หลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงกบัคุณภาพชีวติของ
นักเรยีน โรงเรยีนสวนผึง้วทิยา จงัหวดัราชบุร ีเป็นการวจิยัเชงิสหสมัพนัธ ์กลุ่มตวัอย่าง คอื นักเรยีนโรงเรยีน
สวนผึง้วทิยา จ านวนทัง้สิน้ 181 คน เครื่องมอืวจิยั คอื แบบสอบถาม วเิคราะหข์อ้มูลดว้ยสถติพิรรณนา ไดแ้ก่ 
ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ค่าสมัประสิทธิส์หสมัพันธ์ของ Pearson (Pearson’s 
Product Moment Correlation Coefficient) 

ผลการวิจยั พบว่า การประยุกต์หลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความพอประมาณ และด้านความมีเหตุผล อยู่ในระดับมาก ด้านการมี
ภูมคิุม้กนัอยู่ในระดบัปานกลาง สว่นคุณภาพชวีติของนกัเรยีนโรงเรยีนสวนผึง้วทิยา จงัหวดัราชบุรี โดยภาพรวม
อยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า คุณภาพชวีติด้านร่างกาย ด้านความสมัพนัธท์างสงัคม ด้าน
สิง่แวดลอ้มอยู่ในระดบัมาก และคุณภาพชวีติดา้นจติใจอยู่ในระดบัปานกลาง ตามล าดบั ความสมัพนัธร์ะหว่าง
การประยุกต์หลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณภาพชีวติของนักเรยีน พบว่า การประยุกต์หลกัปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพยีงโดยภาพรวมมคีวามสมัพนัธ์ทางบวกในระดบัต ่ากบัคุณภาพชวีติโดยภาพรวมของนักเรยีน
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
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Abstract 
The purposes of the research were to 1) study the applied sufficiency economy 2) study the 

quality of life and 3) study the relation between sufficiency economy and quality of life of students at 
Suan Phung Wittaya School, Ratchaburi Province. It was a correlational research, the sample were 
181 students. The instrument was a questionnaire. The data was analyzed by using frequency, 
percentage, mean, standard deviation and correlation coefficient. 
 The results showed that, the overall of applied sufficiency economy was high level: 1) 
moderation was high level, 2) reasonableness was high level, and 3) the need self-immunity was 
medium level. The overall of quality of life was high level: 1) physical domain was high level, 2) 
psychological domain was medium level, 3) social relationship was high level, and 4) environment was 
high level. The relation between supplied sufficiency economy and quality of life has a positive 
correlation with statistical significance at .01. 
 
บทน า 

กระแสการเปลีย่นแปลงของโลกและประเทศไทยจากระบบเศรษฐกจิโลกแบบทุนนิยม อุตสาหกรรม 
เสรนีิยม วตัถุนิยม และการบรโิภคนิยม ไดเ้ขา้มามอีทิธพิลต่อแนวคดิดา้นเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง วฒันธรรม
และการศึกษาเรียนรู้ ท าให้เกิดการบรโิภคอย่างฟุ่มเฟือย ประชาชนส่วนใหญ่ประสบปัญหาความยากจน 
ครอบครวั สุขภาพ อาชญากรรม คุณธรรมจริยธรรม รวมทัง้ปัญหาการท าลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
รายงานของสหประชาชาต ิปี พ.ศ. 2550 พบว่า ประเทศไทยประสบปัญหาเรื่องสิง่แวดล้อม การกระจายรายได้
ทีก่ระจุกตวั การพฒันาระหว่างเมอืงและชนบท และปัญหาทีส่ าคญัทีส่ดุ คอื ปัญหาทางดา้นค่านิยมและศลีธรรม
ทีเ่สือ่มลง ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพตดิ หนี้สนิ คอรปัชัน่ ปัญหาเหล่านี้มแีนวโน้มทวคีวามรุนแรงยิง่ขึน้ ซึง่ถ้า
สามารถท าให้คนได้เรยีนรูป้รชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงได้ซึมซบั ศรทัธา และมกีารปฏบิตัิตามปรชัญาของ
เศรษฐกจิพอเพียงน่าจะมผีลในการแก้ปัญหาได้มากที่สุด สหประชาชาติได้เสนอไว้ว่าสิง่ที่จะสามารถแก้ไข
ปัญหาค่านิยมและศลีธรรม อาชญากรรม ยาเสพตดิ และปัญหาอื่น ๆ ได ้จะตอ้งเปลีย่นจติวญิญาณ (mind set) 
ให้เป็นคนที่มอีุปสนิัยด ีซึ่งจะต้องขบัเคลื่อนปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงในโรงเรยีนโดยเริม่ตัง้แต่อนุบาลจนถึง
มธัยมศกึษาปีที ่6 หากไปเริม่ทีร่ะดบัอุดมศกึษากอ็าจจะไม่สามารถเปลีย่นจติวญิญาณ ได ้(มูลนิธสิยามกมัมา
จล, 2554) แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่11 (พ.ศ.2555-2559) ไดต้ระหนกัถงึสถานการณ์และ
ความเสีย่งที่เกดิขึน้จากการเปลี่ยนแปลงในระดบัโลกและภายในประเทศ โดยเฉพาะภาวะผนัผวนด้านเศรษฐกจิ 
พลงังาน และภูมอิากาศทีเ่ป็นไปอย่างรวดเรว็ และส่งผลกระทบอย่างชดัเจนต่อประเทศไทยทัง้เชงิบวกและเชงิลบ 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติจึงได้อญัเชิญกระแสพระราชด ารสัในเรื่อง
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาเป็นปรชัญาน าทางในการจดัท าแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่9 
และต่อเนื่องมาจนถึงฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) โดยมุ่งพฒันาศกัยภาพของคนเป็นส าคญัเพื่อเป็นการ
เตรยีมความพรอ้มของคนและระบบ ให้สามารถปรบัตวัเผชญิกบัการเปลีย่นแปลงในอนาคต ให้รูจ้กัแสวงหา
ประโยชน์อย่างรู้เท่าทนักบัการเคลื่อนไหวของโลกไรพ้รมแดนและสรา้งภูมคิุ้มกนัใหก้บัทุกภาคส่วนตามหลัก
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

ดงันัน้ ทิศทางการบรหิารจดัการประเทศภายใต้หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงเพื่อรองรบัการ
เปลี่ยนแปลงดงักล่าว จึงเป็นการใช้จุดแขง็และศกัยภาพที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาประเทศ เพื่อ



 
วารสารศาสตรก์ารศกึษาและการพฒันามนุษย์ 
ปีที ่1 ฉบบัที ่1 เดอืนมกราคม – มถิุนายน 2560 

 
Journal of Education and Human Development Sciences 

Vol. 1 No. 1 January-June 2017 
 

ISSN 2539-7249 

-53- 
 

เสรมิสร้างความเขม็แขง็และรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกจิของประเทศ การเปลี่ยนแปลงขา้งต้นท าให้การ
เตรยีมนักเรียนอนัเป็นเยาวชนเพื่อให้เป็น ทรพัยากรบุคคลที่มีความส าคัญต่อการสร้างสรรค์สงัคม  น าพา
ประเทศชาตไิปสู่ความผาสุกไดเ้ปลี่ยนไปจากเดมิค่อนขา้งมาก (ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแห่งชาติ, 2550) ถงึแม้ในแทบทุกภาคส่วนจะตื่นตวัขานรบัและมคีวามสนใจในการประยุกต์ปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพยีงกนัอย่างกวา้งขวางในหลายระดบัและหลายลกัษณะ แต่เป็นทีน่่าเสยีดายว่าความเขา้ใจจรงิและ
ความตัง้ใจจรงิในการปฏบิตัยิงัมคี่อนขา้งจะจ ากดั (อภชิยั  พนัธเสน, 2549) สว่นในสถานศกึษานัน้ ทศินา แขมมณี 
(2555) กล่าวว่า ครูมกีารจดักจิกรรมส่งเสรมิเศรษฐกิจพอเพียงจ านวนมากแต่อาจไม่ครอบคลุมปรชัญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง ซึง่เป็นกระบวนการคดิ การวดัและประเมนิผล ส่วนใหญ่ครูมกัจะมุ่งเน้นทีก่ารท ากจิกรรม ถ้า
จะใหส้มบรูณ์ตอ้งดวู่าผูเ้รยีนไดม้กีระบวนการคดิตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงหรอืไม่ ตอ้งดวูธิกีารคดิ
ของเดก็ในการท ากิจกรรมทัง้หลายว่ามทีี่มาของความคดิอย่างไรในการท ากจิกรรมนัน้ๆ ท ากจิกรรมโดยใช้
ความรู ้ความรอบคอบ ระมดัระวงัหรอืไม่ (มลูนิธสิยามกมัมาจล, 2554) 

ประเทศไทยก าลังประสบวิกฤติทางสังคม การเมืองและเศรษฐกิจ ดังที่ปรากฏเป็นข่าวตามสื่อมวลชน 
นักวชิาการ นักการศึกษา นักคดิ นักเขยีน และนักพฒันาที่มองการณ์ไกล จงึได้ทบทวนและหาทางเยยีวยา
แกไ้ข แนวทางประการหนึ่งทีเ่หน็ว่าส าคญัคอื การพฒันาคนในชาตใิหม้คีุณภาพดว้ยการก าหนดนโยบาย แนว
ทางการจดัการศกึษา ที่ให้ความส าคญัในการพฒันาทรพัยากรบุคคลของชาติให้มคีุณภาพ คุณธรรม คุณค่า 
และคุณภาพชวีติทีด่ ี(ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต,ิ 2550) องคก์ารอนามยั
โลกได้กล่าวถึงความส าคญัของคุณภาพชีวติว่า คุณภาพชีวติที่ดนีับเป็นสิง่ส าคญัและเป็นจุดหมายปลายทางของ
บุคคล ชุมชนและประเทศชาติ ประเทศใดหากประชากรในชาติโดยส่วนรวมด้อยคุณภาพ แม้ว่าประเทศนัน้จะมี
ทรพัยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์เพียงใด ก็ไม่อาจท าให้ประเทศนัน้เจรญิและพฒันา ให้ทนัหรอืเท่าเทียมกบั
ประเทศทีม่ปีระชากรทีม่คีุณภาพได ้ คุณภาพของประชากรจงึเป็นปัจจยัทีส่ าคญัและชีว้่า การพฒันาเศรษฐกิจ
และสงัคมของประเทศใดจะเจรญิกา้วหน้ากว่าอกีประเทศ ตวัอย่างเช่น ประเทศญี่ปุ่ นหลงัสงครามโลกครัง้ที ่2 
สภาพบา้นเมอืงไดร้บัผลของสงคราม แต่ดว้ยการสง่เสรมิและพฒันาคุณภาพของคนญี่ปุ่ น ทัง้ทางร่างกาย จติใจ
และสติปัญญา ท าใหป้ระเทศญี่ปุ่ นยกฐานะมาเป็นประเทศมหาอ านาจทางเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรมได้
อย่างรวดเรว็ จะเหน็ว่า คุณภาพชวีติมคีวามส าคญัต่อตนเอง ครอบครวั ชุมชนและประเทศชาต ิทุกคนจงึควรรูจ้กั 
และเขา้ใจในเรื่องต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัคุณภาพชวีติใหถู้กตอ้งและช่วยกนัพฒันาปรบัปรุงตนเอง ครอบครวั ชุมชน 
ประเทศชาติและสิง่แวดล้อมให้ดขีึน้ ซึ่งจะน าไปสู่การมคีุณภาพที่ดรี่วมกนัได้ในที่สุด (สุวฒัน์  มหตันิรนัดรก์ุล, 
2540) 

จากความเป็นมาดงักล่าว แสดงใหเ้หน็ว่า สงัคมไทยจ าเป็นตอ้งไดร้บัการพฒันาคุณภาพ โดยผูว้จิยัได้
ตระหนักถึงความส าคญัของปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงว่า เป็นแนวคิดที่ครอบคลุมหลายมิติของชีวิต และ
ครอบคลุมถงึบรบิทโรงเรยีนสวนผึง้วทิยาทีว่่า โรงเรยีนจดัการศกึษาใหน้ักเรยีนมคีุณธรรม รกัษ์ศลิปวฒันธรรม
และสิง่แวดล้อม มีคุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาขัน้พื้นฐานสู่ประชาคมอาเซยีน ภายใต้แนวปรชัญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง แต่เนื่องจากในปัจจุบนั สิง่ที่ผู้วจิยัสงัเกตดว้ยตนเองจากในชัน้เรยีนและบรรยากาศภายใน
โรงเรียน นักเรียนส่วนใหญ่ยังคงมีวิถีชีวิตที่ ฟุ่มเฟือยตามกระแสนิยม การเลือกใช้สิ่งของที่เกินตัว ขาด
ภูมิคุ้มกันในการใช้ชีวิต ดังนัน้ ผู้วิจ ัยจึงสนใจศึกษาการการประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
ชวีติประจ าวนั เพื่อพฒันาคุณภาพชวีติของนักเรยีนโรงเรยีนสวนผึ้งวทิยา อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุร ีซึ่ง
ผลการวจิยัจะเป็นประโยชน์ต่อสถานศกึษา ครูอาจารย ์และนักเรยีน ในดา้นการจดัการเรยีนการสอนและการ
ด าเนินชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงต่อไป 
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วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
1. เพื่อศกึษาการประยุกตห์ลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงของนักเรยีนโรงเรยีนสวนผึง้วทิยา จงัหวดั

ราชบุร ี
2. เพื่อศกึษาคุณภาพชวีติของนกัเรยีน โรงเรยีนสวนผึง้วทิยา จงัหวดัราชบุร ี
3. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างการประยุกต์หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงกบัคุณภาพชวีติของ

นกัเรยีน โรงเรยีนสวนผึง้วทิยา จงัหวดัราชบุร ี
 

ขอบเขตการวิจยั 
 การวจิยัครัง้นี้มุ่งศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างการประยุกต์หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงกบัคุณภาพ
ชวีติของนกัเรยีน โรงเรยีนสวนผึง้วทิยา จงัหวดัราชบุร ีโดยมเีน้ือหาการประยุกตห์ลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง
ประกอบด้วย ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกนัที่ดี  เนื้อหาคุณภาพชีวิตประกอบด้วย 
ประกอบดว้ย ดา้นร่างกาย ดา้นจติใจ ดา้นความสมัพนัธท์างสงัคม และดา้นสิง่แวดลอ้ม 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 

การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิสหสมัพนัธ ์(Correlational Research) ประกอบดว้ยวธิดี าเนินการวจิยัดงันี้ 
1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร คอื นกัเรยีนโรงเรยีนสวนผึง้วทิยา อ าเภอสวนผึง้ จงัหวดัราชบุร ีจ านวน 948 คน 
 กลุ่มตวัอย่าง คอื นักเรยีนโรงเรยีนสวนผึง้วทิยา จ านวน 181 คน ด้วยการเปิดตารางเครจซี่ และ

มอรแ์กน (Krejcie and Morgan) แลว้ค านวณขนาดตวัอย่างตามสดัสว่นประชากรของนกัเรยีนแต่ละระดบัชัน้ และ
ใชว้ธิกีารสุม่กลุ่มอย่างง่ายดว้ยการจบัฉลากรายชื่อนกัเรยีน 

2.  เครือ่งมือวิจยัและคณุภาพเครือ่งมือวิจยั 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ 1) ข้อมูลทัว่ไป เป็น

ค าถามแบบใหเ้ลอืกตอบ 2) การประยุกตห์ลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงของนกัเรยีน เป็นค าถามแบบประมาณ
ค่า 5 ระดบั และ 3) คุณภาพชวีติของนกัเรยีน เป็นค าถามแบบประมาณค่า 5 ระดบั เครื่องมอืวจิยัมคี่าความตรง 
(Validity) ระหว่าง 0.67-1.00 การประยุกต์หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงและคุณภาพชวีติของนักเรยีน มคี่า
ความเชื่อมัน่ (Reliability) เท่ากบั .984 และ .946 ตามล าดบั และมเีกณฑก์ารแปลความหมายดงันี้ 

 ค่าเฉลีย่ 4.20 – 5.00  หมายถงึ  การประยุกตเ์ศรษฐกจิพอเพยีง/ คุณภาพชวีติ ระดบัมากทีส่ดุ 
 ค่าเฉลีย่ 3.40 – 4.19  หมายถงึ  การประยุกตเ์ศรษฐกจิพอเพยีง/ คุณภาพชวีติ ระดบัมาก 
 ค่าเฉลีย่ 2.60 – 3.39  หมายถงึ  การประยุกตเ์ศรษฐกจิพอเพยีง/ คุณภาพชวีติ ระดบัปานกลาง   
 ค่าเฉลีย่ 1.80 – 2.59  หมายถงึ  การประยุกตเ์ศรษฐกจิพอเพยีง/ คุณภาพชวีติ ระดบัน้อย 
 ค่าเฉลีย่ 1.00 – 1.79  หมายถงึ  การประยุกตเ์ศรษฐกจิพอเพยีง/ คุณภาพชวีติ ระดบัน้อยทีส่ดุ 

 3. การวิเคราะหข์้อมูล 
  วเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปด้วยค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน วเิคราะห์การ
ประยุกต์หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงและคุณภาพชวีติดว้ยค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน และวเิคราะห์
ความสมัพันธ์ระหว่างการประยุกต์ใช้หลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงกบัคุณภาพชีวิตของนักเรยีน  ด้วยค่า
สมัประสิทธิส์หสมัพันธ์ของ Pearson (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) โดยใช้เกณฑ์
ของ Davis (ผ่องพรรณ  ตรยัมงคลกลู และสภุาพ  ฉตัราภรณ์, 2555) ดงันี้ 
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ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์  ค าบรรยาย 
 0.70 หรอืสงูกว่า   มคีวามสมัพนัธส์งูมาก 
 0.50 – 0.69   มคีวามสมัพนัธส์งู 
 0.30 – 0.49   มคีวามสมัพนัธป์านกลาง 
 0.10 – 0.29   มคีวามสมัพนัธต์ ่า 
 0.01 – 0.09   มคีวามสมัพนัธต์ ่ามากหรอืแทบจะไม่มคีวามสมัพนัธ์ 

 
ผลการวิจยั 
 การศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างการประยุกต์หลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงกบัคุณภาพชีวิตของ
นกัเรยีน โรงเรยีนสวนผึง้วทิยา จงัหวดัราชบุร ีมผีลการวจิยัดงันี้ 
 1.  ข้อมูลทัว่ไป พบว่า นักเรยีนที่ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง รอ้ยละ 53.60 เป็นชาย รอ้ยละ 
46.40 ผูป้กครองของนกัเรยีนมอีาชพีรบัจา้งทัว่ไป รอ้ยละ 40.90 รบัราชการและประกอบธุรกจิส่วนตวัมจี านวน
เท่ากนั ร้อยละ 18.20 และเกษตรกร ร้อยละ 17.10 นักเรียนได้รบัเงนิจากผู้ปกครองสูงสุดวนัละ 200 บาท 
ต ่าสดุ 40 บาท และมรีายจ่ายสงูสดุวนัละ 100 บาท ต ่าสดุ 40 บาท โดยรายการใชจ้่ายของนกัเรยีนในรอบ 1 วนั 
เป็นค่าอาหาร รอ้ยละ 44.50 ค่าเดนิทาง รอ้ยละ 41.50 และเครื่องเขยีน รอ้ยละ 14.00 ตามล าดบั นกัเรยีนสว่น
ใหญ่ไม่มรีายไดท้ีน่อกเหนือจากรายรบัปกต ิรอ้ยละ 85.10 สว่นทีม่รีายไดท้ีน่อกเหนือมเีพยีงรอ้ยละ 14.90 
 2.  การประยุกตห์ลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน พบว่านกัเรยีนทีต่อบแบบสอบถาม

มกีารประยุกตห์ลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( x = 3.84, S.D.= 0.18) เมื่อพจิารณารายดา้น 

พบว่า ด้านความพอประมาณ อยู่ในระดบัมาก ( x = 4.16, S.D.= 0.33) ดา้นความมเีหตุผล อยู่ในระดบัมาก ( x = 

4.17, S.D.= 0.34) สว่นดา้นการมภีูมคิุม้กนั อยู่ในระดบัปานกลาง ( x = 3.19, S.D.= 0.41) ดงัตารางที ่1 
 
ตารางท่ี 1 การประยุกตห์ลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงของนกัเรยีน โรงเรยีนสวนผึง้วทิยา จงัหวดัราชบุร ี 

                                                                                                        (n = 181) 
   การประยุกตห์ลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง x  S.D. ระดบั 
   ความพอประมาณ 4.16 0.33 มาก 
   ความมเีหตุผล 4.17 0.34 มาก 
   การมภีูมคิุม้กนัทีด่ ี 3.19 0.41 ปานกลาง 

รวม 3.84 0.18 มาก 
  
 3.  คณุภาพชีวิตของนักเรียน พบว่า นักเรยีนทีต่อบแบบสอบถามมคีุณภาพชวีติโดยรวมอยู่ในระดบั
มาก ( x = 3.94, S.D.= 0.23)  เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นสิง่แวดลอ้ม ( x = 4.25 , S.D.= 0.29) และ

ดา้นความสมัพนัธท์างสงัคม ( x = 4.23 , S.D.= 0.33) อยู่ในระดบัมากทีส่ดุ ดา้นร่างกาย อยู่ในระดบัมาก ( x = 

4.01, S.D.= 0.44) และดา้นจติใจ อยู่ในระดบัปานกลาง ( x = 3.26, S.D.= 0.46) ตามล าดบั ดงัตารางที ่2 
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ตารางท่ี 2  คุณภาพชวีติของนกัเรยีนโรงเรยีนสวนผึง้วทิยา จงัหวดัราชบุร ี 
                                                                                                        (n = 181) 

   คณุภาพชีวิตของนักเรียน x  S.D. ระดบั 
   คุณภาพชวีติดา้นร่างกาย 4.01 0.44 มาก 
   คุณภาพชวีติดา้นจติใจ 3.26 0.46 ปานกลาง 
   คุณภาพชวีติดา้นความสมัพนัธท์างสงัคม 4.23 0.33 มากทีส่ดุ 
   คุณภาพชวีติดา้นสิง่แวดลอ้ม 4.25 0.29 มากทีส่ดุ 

รวม 3.94 0.23 มาก 
 
 4. ความสมัพนัธ์ระหว่างการประยุกต์หลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณภาพชีวิตของ
นักเรียน  พบว่า การประยุกต์หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงโดยภาพรวมมคีวามสมัพนัธท์างบวกในระดบัต ่า
กบัคุณภาพชวีติโดยภาพรวมของนกัเรยีนอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 (r = .155, p = .000) ดงัตาราง
ที ่3 
 
ตารางท่ี 3 ความสมัพนัธร์ะหว่างการประยุกตห์ลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงกบัคุณภาพชวีติของนกัเรยีน 

    โรงเรยีนสวนผึง้วทิยา จงัหวดัราชบุร ี
                                                                                                                 (n = 181) 

ตวัแปร 

ด้า
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วม
 (Y

to
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ความพอประมาณ (X1) .143** .157** .119** .126** .109** 

ความมีเหตผุล (X2) .010 .247** .051 .004 .042 

การมีภมิูคุ้มกนัท่ีดี (X3) -.031 .008 .028 -.024 .005 

ภาพรวม  (Xtot) .262** .236** -.027 .002 .155** 
**มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 
สรปุและอภิปรายผล 
 การศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างการประยุกต์หลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงกบัคุณภาพชีวิตของ
นกัเรยีน โรงเรยีนสวนผึง้วทิยา จงัหวดัราชบุร ีสามารถสรุปผลการวจิยัและอภปิรายผลไดด้งันี้ 

1. สรปุผลการวิจยั 

 นกัเรยีนทีต่อบแบบสอบถามเป็นเพศหญงิมากกว่าเพศชาย ผูป้กครองของนกัเรยีน
ส่วนใหญ่มอีาชพีรบัจา้งทัว่ไป รบัราชการ ประกอบธุรกจิส่วนตวั และเป็นเกษตรกร นกัเรยีนไดร้บั
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เงนิจากผูป้กครองวนัละ 40-200 บาท และมรีายจา่ยวนัละ 40-100 บาท โดยรายจ่ายใน 1 วนั 
ของนกัเรยีนส่วนใหญ่เป็นค่าอาหาร ค่าเดนิทาง ค่าเครื่องเขยีน และนกัเรยีนส่วนใหญ่ไมม่รีายได้
ทีน่อกเหนือจากรายรบัปกต ิ 

2. อภิปรายผล 
  นักเรยีนโรงเรยีนสวนผึ้งวทิยามกีารประยุกต์หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ทัง้นี้เป็นเพราะโรงเรยีนสวนผึง้วทิยา จงัหวดัราชบุรเีป็นโรงเรยีนทีน้่อมน าหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง
มาใชใ้นการจดัการเรยีนการสอน และกจิกรรมต่างๆ ของโรงเรยีน มกีารจดัสิง่แวดล้อมรอบๆ โรงเรยีนให้เป็น
แหล่งเรยีนรูแ้ก่นักเรยีน จนท าใหน้กัเรยีนไดร้บัความรูแ้ละซมึซบัหลกัการ และแนวทางการประยุกตใ์ชป้รชัญา
เศรษฐกจิพอเพียงในชวีติประจ าวนัได้เป็นอย่างด ีซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของ สุดธดิา  นิยมวงษ์ (2556) ที่
กล่าวว่า การน าเอาหลกัเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชวีิตประจ าวนัของตนเอง  ควรเริม่ต้นจากการ
เสรมิสรา้งคนใหม้กีารเรยีนรู ้วชิาการและทกัษะต่างๆ ทีจ่ าเป็น เพื่อใหส้ามารถรูเ้ท่าทนัการเปลีย่นแปลงในดา้น
ต่างๆ พรอ้มทัง้เสรมิสรา้งคุณธรรม จนมคีวามเขา้ใจและตระหนักถงึคุณค่าของการอยู่ร่วมกนัของคนในสงัคม 
และอยู่ร่วมกบัระบบนิเวศวทิยาอย่างสมดุล จนกระทัง่เกดิเป็นภูมคิุม้กนัทีด่ใีนการด ารงชวีติ โดยสามารถคดิและ
กระท าบนพืน้ฐานของความมเีหตุมผีล พอเหมาะ พอประมาณกบัสถานภาพ บทบาทและหน้าทีข่องแต่ละบุคคล 
จนตนสามารถท าตนใหเ้ป็นพึง่ของตนเองได ้และเป็นทีพ่ึง่ของผูอ้ื่นไดใ้นทีส่ดุ  
 คุณภาพชวีติของนักเรยีนโรงเรยีนสวนผึ้งวทิยา จงัหวดัราชบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ทัง้นี้เป็น
เพราะนักเรยีนส่วนใหญ่อาศยัอยู่กบับดิา มารดา และเครอืญาตใินพื้นทีค่่อนขา้งเป็นชนบททีย่ ังไม่มคีวามเป็น
เมือง จึงท าให้มีคนดูแลเอาใจใส่ใกล้ชิด และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ไม่มีมลพิษ รวมทัง้การใช้ชวีิตอย่างมี
ความสุขในระหว่างการศกึษาอยู่ซึ่งยงัไม่ต้องรบัผดิชอบด้านเศรษฐกจิของครอบครวัมากนัก จงึท าให้รูส้กึพงึ
พอใจต่อการด าเนินชีวิตโดยผ่านการรบัรู้และประเมินด้วยตนเอง สอดคล้องกบัแนวคิดของ Hendershott, 
Wright and Henderson (1992: 11-19) กล่าวว่า การทีบุ่คคลจะมคีุณภาพชวีติทีด่นีัน้ บุคคลนัน้ต้องมคีวามพงึ
พอใจในสิง่ทีเ่กดิขึน้กบัตวัเองซึง่เป็นสิง่ทีท่ าใหบุ้คคลนัน้ ๆ มคีวามสขุในการด าเนินชวีติ อนัประกอบดว้ย ชวีติ
การเรยีน ชวีติสงัคม ทีอ่ยู่อาศยั ความสมัพนัธก์บัเพื่อน  

การวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างการประยุกต์หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงและคุณภาพชวีติของ
นักเรยีน  พบว่า การประยุกต์หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงโดยภาพรวมมคีวามสมัพนัธก์บัคุณภาพชวีติโดย
ภาพรวมของนักเรียน ทัง้นี้เนื่องมาจากนักเรียนโรงเรียนสวนผึ้งวิทยามีการน้อมน าหลกัปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพยีงไปประยุกต์ใชใ้นชวีติประจ าวนัในระดบัมาก โดยไดร้บัการสนับสนุนจากทัง้โรงเรยีนและครอบครวั จงึ
สง่ผลใหคุ้ณภาพชวีติของนักเรยีนดตีามไปดว้ย โดยเฉพาะคุณภาพชวีติดา้นร่างกาย และจติใจของนกัเรยีน คอื 
นกัเรยีนสามารถไดร้บั และรูจ้กัการเลอืกอาหารทีม่ปีระโยชน์ต่อตนเองในปรมิาณทีเ่หมาะสม และการทีโ่รงเรยีน
และครอบครวัใหค้วามส าคญักบัการประยุกตใ์ชห้ลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงทีม่กีารบรูณาการกบักจิกรรมการ
เรยีนการสอนอย่างเป็นระบบ ส่งผลใหน้ักเรยีนมคีวามภาคภูมใิจ และมคีวามสุขจงึมคีุณภาพชวีติดา้นจติใจทีด่ี
ตามไปดว้ย ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวทางพฒันาของส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ
(2550) ทีก่ล่าวว่า การพฒันาทีต่ัง้อยู่บนฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยค านึงถงึความพอประมาณ 
ความมีเหตุผลการสร้างภูมิคุ้มกนัในตัว ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิต การ
ป้องกนัให้รอดพ้นจากวกิฤต และให้สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมัน่คงยัง่ยนืภายใต้กระแสโลกาภิวตัน์และความ
เปลีย่นแปลงต่างๆ   

http://www.thaigoodview.com/node/42915
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การประยุกตห์ลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงดา้นความพอประมาณมคีวามสมัพนัธก์บัคุณภาพชวีติโดย
ภาพรวม และรายด้านของนักเรยีน ซึ่งความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ที่ไม่น้อยเกนิไปและไม่มาก
เกนิไป โดยไม่เบยีดเบยีนตนเองและผูอ้ื่น เช่น การผลติและการบรโิภคทีอ่ยู่ในระดบัพอประมาณ การทีน่กัเรยีน
โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาได้รบัการพัฒนาทัง้ด้านความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการประยุกต์หลักปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านความพอประมาณจากทางโรงเรียนอย่างต่อเน่ือง จนนักเรียนมีระดับการประยุกต์หลักปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียงด้านความพอประมาณอยู่ในระดับมาก จึงส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นตามไปด้วย 
สอดคล้องกับแนวคิดของสุขุม  มัน่คง (2555) ที่กล่าวว่า ความพอประมาณ ได้แก่ การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย 
ประหยดั การท าอะไรทีพ่อเหมาะพอควร สมดุลกบัอตัภาพ ศกัยภาพของตนและสภาวะแวดลอ้มตามความสามารถ
ของแต่ละคน พอประมาณกบัภูมสิงัคม สิง่แวดลอ้ม สถานการณ์ การท างานทุกอย่างต้องเรยีบง่าย ประหยดั อย่า
ท างานให้ยุ่ง ท าให้ง่ายต่อการเข้าใจ มีก าหนดการท างานตามล าดบัขัน้ตอนและมีการปฏิบตัิอย่างชดัเจน และ
สอดคล้องกับการศึกษาของกนัตะยา  มานะกุล (2550) ที่ศึกษาเรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยยึดปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษาชุมชนบ้านจอมจนัทร์ พบว่า การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยยึดปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพยีงสง่เสรมิใหค้นในชุมชนมคีุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ โดยคนในชุมชนจะมคีวามรูค้วามเขา้ใจ และมคีวามตระหนัก
ถงึความส าคญัของความพอประมาณในการด าเนินชวีติ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากขอ้คน้พบการวจิยั การอภปิรายผล ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะทัว่ไปและขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยัครัง้ต่อไป 
ดงันี้ 

1. ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
  เพื่อเป็นการน้อมน าปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาประยุกต์ใช้ในชวีติประจ าวนันัน้จะช่วยส่งเสรมิให้
นกัเรยีนมคีุณภาพชวีติทีด่ ี สถานศกึษาควรก าหนดกลยุทธใ์หบุ้คลากรทุกระดบั ตลอดจน นักเรยีน ผูป้กครอง และ
ชุมชนไดน้้อมน าปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงไปใชใ้นชวีติประจ าวนั ตลอดจนส่งเสรมิกจิกรรมทีเ่ป็นแบบอย่างให้แก่
ชุมชนได ้
 2. ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 
  ตามที่ผูว้จิยัได้มขีอ้เสนอแนะของการวจิยัดงักล่าวขา้งต้น เพื่อประโยชน์ในการศกึษาคน้ควา้
ขอ้มูลของผูบ้รกิาร นักวชิาการ และผูส้นใจทัว่ไป จงึขอเสนอแนะเพื่อการวจิยัครัง้ต่อไป ดงันี้ 
  2.1 ควรศกึษาการน าปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาประยุกต์ใชใ้นชวีติประจ าวนักบัคุณภาพชวีติ
ของคร ูผูป้กครอง  
  2.2 ควรศกึษาแนวทางการจดัการเรยีนตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงของโรงเรยีน เพื่อส่งเสรมิ
การประยุกต์ใชใ้นชวีติประจ าวนักบัพฒันาคุณภาพชวีติของนักเรยีน ในลกัษณะของการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมี
สว่นร่วมระหว่างโรงเรยีน ผูป้กครอง และชุมชน 
  2.3 ควรเพิม่การศกึษาปัจจยัที่มีความสมัพนัธ์กบัการประยุกต์ใช้ในชีวติประจ าวนักบัพฒันา
คุณภาพชีวิตของนักเรียน และศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการน าปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน
ชวีติประจ าวนัดา้นอื่นๆ เช่น ทศันคต ิความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง เป็นต้น 
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แนวทางการสร้างศกัยภาพการวิจยัของครใูนชมุชนวิชาชีพ 
เครือข่ายครวิูทยาศาสตร ์

Guidelines of Teacher Research Capacity Building 
in Science Teacher Network Professional Community 

 
วราภรณ์  แยม้ทมิ 1 
VarapornYamtim1 

 

บทคดัย่อ 
การสรา้งศกัยภาพการวจิยั เป็นความพยายามที่จะยกระดบัความเชี่ยวชาญดา้นการวจิยัของบุคคล

และกลุ่มบุคคล เพื่อช่วยให้สามารถปรบัปรุงพัฒนาการวิจยัทางการศึกษาทัง้ในด้านคุณภาพและปริมาณ
งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค ์2 ประการคอื 1) เพื่อศกึษาทศันะของครใูนชุมชนวชิาชพีเครอืขา่ยครวูทิยาศาสตรท์ีม่ ี
ต่อการวจิยัเพื่อพฒันาการเรยีนรูข้องผู้เรยีน และ 2) เพื่อพฒันาแนวทางการสรา้งศกัยภาพการวจิยัของครูใน
ชุมชนวชิาชพีเครอืข่ายครูวทิยาศาสตร ์ผูเ้ขา้ร่วมการวจิยัเป็นสมาชกิของเครอืข่ายครูวทิยาศาสตรจ์ านวน 12 
คน ประกอบดว้ย ศกึษานิเทศกจ์ านวน  1 คน ผู้บรหิารสถานศกึษาจ านวน 1 คน และครูวทิยาศาสตร์จ านวน 
10 คน เกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยการสนทนากลุ่มและวเิคราะห์ขอ้มูลด้วยการวเิคราะห์เนื้อหาผลการวจิยัมดีงันี้  
1) ทศันะของครทูีม่ต่ีอการวจิยัเพื่อพฒันาการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนพบว่าครสูว่นใหญ่เชื่อว่า การวจิยัของครสูามารถ
ช่วยพฒันาการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนไดเ้นื่องจากการวจิยัจะท าใหค้รูแกปั้ญหาการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนไดต้รงประเดน็ 
ส่วนสภาพการท าวิจยัของครูในชุมชนวิชาชีพเครอืข่ายครูวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้อย่างจรงิจงัมี
ค่อนขา้งน้อยและไม่ต่อเนื่อง โดยมสีาเหตุจากครูขาดความรู้ความเขา้ใจในการท าวจิยัที่ถูกต้อง รวมทัง้ครูมี
ภาระงานทีต่อ้งรบัผดิชอบจ านวนมากท าใหไ้ม่มเีวลาเพยีงพอทีจ่ะด าเนินการวจิยั 2) แนวทางการสรา้งศกัยภาพ
การวจิยัของครูทีพ่ฒันาขึน้ ประกอบดว้ย 7 แนวทาง ไดแ้ก่ 1) การก าหนดแผนและโครงการเกีย่วกบัการสรา้ง
เสริมศกัยภาพการวิจยัของครู 2) การเรยีนรู้จากการลงมือปฏิบตัิจรงิเพื่อส่งเสริมความรู้ ทักษะ และความ
เชื่อมัน่ในการวจิยัของคร ูโดยเน้นการวจิยัจากปัญหาการจดัการเรยีนรูจ้รงิ 3) การสง่เสรมิการแลกเปลีย่นเรยีนรู้
ประสบการณ์ในการท าวจิยัของคร ู4) การสรา้งเครอืขา่ยความร่วมมอืกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้หน่วยงานต้น
สงักดั และมหาวทิยาลยัที่มบีทบาทในการพฒันาครู 5) การนิเทศก ากบัติดตามงานวจิยัเป็นระยะ ๆ เพื่อให้
ค าแนะน าช่วยเหลือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ในระหว่างด าเนินการวิจยั 6) การเผยแพร่ผลการวิจยัด้วยวิธี การ
หลากหลาย และ 7) การยกย่องเชดิชคูรทูีม่ผีลงานวจิยัเป็นทีป่ระจกัษ์ 
 
  

                                                           
1ภาควชิาการพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละชุมชน คณะศกึษาศาสตรแ์ละพฒันศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขต
ก าแพงแสน 
1Lecturer at Department of Human and Community Resource Development, Faculty of Education and Development 
Science, Kasetsart University Kamphaengsaen Campus. E-mail: yamtimv@gmail.com 
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Abstract 
Research capacity building is an attempt to elevate the research expertise of individuals and 

groups of individuals, to help improve the development of educational research both qualitative and 
quantitative. The objectives of this research were 1) to study the attitudes of teachers in Science 
Teacher Network on research to develop learner cognition, and 2) to develop guidelines of teacher 
research capacity building in Science Teacher Network professional community. The participants were 
12 Science Teacher Network members, consisting 1 educational supervisor, 1 school administrator, 
and 10 science teachers. Data were collected by focus group and analyzed by content analysis. The 
research findings are as follows: a) the teacher perceptions on research to improve the learning of the 
students, it was found that most teachers believe that the researches by teachers can help students 
develop their cognition because it allows teachers to solve students learning problems right to the 
point. The condition of the teacher seriously doing research in Science Teacher Network to develop 
cognition, there are quite still few and far in between due to the lack of accurate knowledge and 
understanding in conducting research, teachers having significant amount of workload resulting in not 
having enough time to conduct researches. b) there are 7 guidelines for teacher research capacity 
building; 1) setting the plans and project on teacher research capacity building, 2) practical study to 
promote teacher knowledge, skills and confidence in conducting the research by focusing the research 
on the real problems of learning, 3) to promote the exchange of teacher research experiences, 4) 
creating cooperation networks of the relevant authorities both the original affiliation and the universities 
that play a role in teacher development, 5) periodically supervise and monitor research to provide 
guidance to help resolve problems in the process of research, 6) diverse form of  research findings 
publication, and 7) honor teachers whose research is apparent. 

 
Keywords: Teacher Research Capacity Building, Community-Based Participatory Research, 

Development of Guidelines, Professional Community, Science Teacher Network 
 
บทน า 

การพฒันาความรูท้างวชิาชพีของครูอย่างต่อเนื่องถอืเป็นสิง่ส าคญัในการปรบัปรุงคุณภาพการศกึษา 
(Commission of the European Communities, 2007; Darling-Hammond, Chung Wei, Alethea, 
Richardson, &Orphanos, 2009; Schwille, Dembélé, & Schubert, 2007) งานวจิยัที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่า 
การพฒันาวชิาชพีครูทีม่คีุณภาพจะช่วยใหค้รเูปลีย่นแปลงวธิกีารปฏบิตังิานและส่งผลต่อการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน
ในทางบวก (Borko, 2004) การพฒันาวชิาชพีครจูะมปีระสทิธผิลมากยิง่ขึน้เมื่อใหค้รจูากโรงเรยีนเดยีวกนั กลุ่ม
สาระวชิาเดียวกนั หรอืระดบัชัน้เดียวกัน มีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ (RAND Corporation, 2012) 
มุ่งเน้นการสร้างชุมชนการเรยีนรู้ ให้สมาชิกผูกพนัอยู่กบักจิกรรมที่มคีวามหมายร่วมกับเพื่อนร่วมงาน เพื่อ
ร่วมกันสร้างความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรู้ (Darling-Hammond & Bransford, 2005; Shulman & 
Shulman, 2004) โดยกจิกรรมส าคญัส าหรบัการพฒันาวชิาชพีครซูึง่เป็นทีย่อมรบัของนักวชิาการโดยทัว่ไปคอื 
การวจิยัทีอ่งิการปฏบิตังิาน (practice-based research) หรอืทีเ่รยีกว่า การวจิยัของครูผูป้ฏบิตังิาน ซึง่สามารถ
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ด าเนินการไดห้ลายรปูแบบ เช่น การวจิยัเชงิปฏบิตักิาร (action research) การวจิยัทีอ่งิการออกแบบ (design-
basedresearch) การศึกษาวิจัยด้วยตนเอง (self-study) หรือการวิจัยแบบเล่าเรื่อง  (narrative inquiry) 
(Cochran-Smith & Lytle, 2009) 

แมว้่าพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 จะส่งเสรมิสนับสนุนใหค้รทู าวจิยัเพื่อพฒันาการ
เรยีนรูใ้หเ้หมาะสมกบัผูเ้รยีน และสามารถใชก้ารวจิยัเป็นสว่นหนึ่งของกระบวนการเรยีนรูก้ต็าม แต่งานวจิยัของ 
ยุทธพงษ์ อายุสุข (2549) ชีใ้หเ้หน็ว่า ครยูงัมคีวามต้องการจ าเป็นในการท าวจิยัปฏบิตักิารในชัน้เรยีนในแต่ละ
ขัน้ตอน โดยสาเหตุส าคญัประการหนึ่งที่ครูยงัคงมคีวามต้องการจ าเป็นในการท าวจิยัปฏบิตักิารในชัน้เรยีนคอื 
การขาดความรูแ้ละทกัษะในการวจิยั รวมทัง้ขาดความร่วมมอืในการวจิยัจากบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้ง ดงันัน้เพื่อใหค้รู
สามารถท าวจิยัเพื่อพฒันาการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนไดอ้ย่างเหมาะสมจงึจ าเป็นต้องพฒันาขดีความสามารถในการ
วิจัยหรือศักยภาพการวิจัยให้แก่ครู ซึ่ง Christie & Menter (2009) กล่าวว่า การสร้างศักยภาพการวิจัย 
(research capacity building) เป็นความพยายามทีจ่ะยกระดบัความเชีย่วชาญดา้นการวจิยัของบุคคลและกลุ่ม
บุคคล เพื่อช่วยให้สามารถปรบัปรุงพฒันาการวจิยัทางการศกึษาทัง้ในด้านคุณภาพและปรมิาณ โดยวธิกีาร
ร่วมมอืรวมพลงัซึ่งเป็นรูปแบบของการปฏิบตัิการทางสงัคมที่แตกต่างไปจากวธิกีารที่ใช้กบัรายบุคคล เช่น 
หลกัสตูรการฝึกอบรมทีมุ่่งใหค้วามรูท้กัษะการวจิยัโดยไม่เกีย่วขอ้งกบับรบิท ทัง้นี้ Cooke (2005) ไดน้ าเสนอ
หลกัการสร้างศักยภาพการวิจยั6 ประการได้แก่ 1) การสร้างทักษะและความเชื่อมัน่ 2) การพัฒนาความ
เชื่อมโยงและความเป็นหุน้ส่วน 3) การท าใหม้ัน่ใจว่าการวจิยัเป็นสิง่ที่ใกล้ชดิกบัการปฏบิตั ิ4) การพฒันาการ
เผยแพร่ทีเ่หมาะสม 5) การลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐาน และ 6) การสรา้งองคป์ระกอบของความยัง่ยนืและความ
ต่อเนื่อง  

การสรา้งศกัยภาพการวจิยัใหแ้ก่ครจู าเป็นตอ้งพฒันาบนฐานของความร่วมมอืรวมพลงัจากผูเ้กีย่วขอ้ง
ภายใต้บรบิทการท างานของครทูีเ่ป็นชุมชนวชิาชพี สอดคลอ้งกบัการวจิยัแบบมสี่วนร่วมโดยใชชุ้มชนเป็นฐาน 
(community-based participatory research) ซึ่งมกีารบูรณาการระหว่างการให้ความรูแ้ละการปฏบิตัิการทาง
สงัคม เป็นวธิกีารวจิยัที่เน้นการร่วมมอืรวมพลงั และความเป็นหุ้นส่วนในกระบวนการวจิยัอย่างเท่าเทียมกนั 
และยอมรบัจุดแขง็ทีเ่ป็นลกัษณะเฉพาะทีแ่ต่ละคนมอียู ่โดยมจีุดมุ่งหมายในการผสมผสานความรูแ้ละการปฏบิตัิ
เพื่อการเปลีย่นแปลงทางสงัคม (Minkler & Wallerstein, 2003, cited in Wallerstein & Duran, 2006) การวจิยั
แบบมสีว่นร่วมโดยใชชุ้มชนเป็นฐานมหีลกัการส าคญั 9 ประการ ไดแ้ก่หลกัการที ่1ตระหนกัว่าชุมชนเป็นหน่วย
ของอตัลกัษณ์หลกัการที ่2เสรมิสร้างความเข้มแขง็และทรพัยากรในชุมชนหลกัการที ่3เอื้อให้เกดิความเป็น
หุน้ส่วนทีเ่ท่าเทยีมกนั ร่วมมอืรวมพลงักนัในทุกขัน้ตอนการวจิยั และมสี่วนร่วมในกระบวนการเสรมิพลงั และ
กระบวนการมอี านาจร่วมกนัทีใ่หค้วามส าคญักบัความไม่เท่าเทยีมกนัทางสงัคมหลกัการที ่4ส่งเสรมิการเรยีนรู้
ร่วมกนั และการสรา้งศกัยภาพระหว่างหุน้ส่วนทุกคนหลกัการที ่5บูรณาการและท าใหเ้กดิความสมดุลระหว่าง
การวจิยัและการปฏบิตัิเพื่อประโยชน์ร่วมกนัของหุ้นส่วนทัง้หมด หลกัการที ่6เน้นปัญหาทีเ่กี่ยวขอ้งในชุมชน
และมุมมองเกีย่วกบัความสมัพนัธร์ะหว่างคนและสิง่แวดลอ้มหลกัการที ่7มสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัการพฒันาระบบ
ผ่านกระบวนการทีเ่ป็นวงจรซ ้า ๆ หลกัการที ่8เผยแพร่ผลการวจิยัและความรูท้ีไ่ดร้บัใหแ้ก่หุน้สว่นทุกคนและให้
มสี่วนร่วมในกระบวนการเผยแพร่และ หลกัการที ่9 มุ่งเน้นกระบวนการและความมุ่งมัน่ในระยะยาวเพื่อความ
ยัง่ยนื (Ritchie et al., 2013) 

เครอืข่ายครวูทิยาศาสตร ์เป็นชุมชนวชิาชพีภายนอกโรงเรยีน (out-of school professional community) 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสุพรรณบุร ีเขต 2 มภีารกจิส าคญัประการหนึ่งคอื การพฒันา
เครอืข่าย โดยสมาชกิในเครอืข่ายร่วมกนัวางแผนและด าเนินกจิกรรมเพื่อพฒันาเครอืข่าย ซึ่งเป็นกจิกรรมที่



 
วารสารศาสตรก์ารศกึษาและการพฒันามนุษย ์
ปีที ่1 ฉบบัที ่1 เดอืนมกราคม – มถิุนายน 2560 

 
Journal of Education and Human Development Sciences 

Vol. 1 No. 1 January-June 2017 
ISSN 2539-7249 

-64- 
 

เกีย่วขอ้งกบัการพฒันาคุณภาพการจดัการเรยีนรูใ้นกลุ่มสาระการเรยีนรูข้องตนเอง ตามขอบข่ายเน้ือหาสาระ
เกีย่วกบัการพฒันาและปรบัปรุงหลกัสตูร การจดักระบวนการเรยีนรูก้ารพฒันาสื่อ นวตักรรม แหล่งการเรยีนรู ้
การวดัและประเมนิผลและการวจิยัในชัน้เรยีน แต่ทีผ่่านมายงัไม่ไดม้กีารส่งเสรมิเรื่องการวจิยัในชัน้เรยีนอย่าง
จรงิจงั ซึง่ถอืเป็นกจิกรรมส าคญัในการพฒันาวชิาชพีครูดงันัน้ ผูว้จิยัจงึสนใจพฒันาแนวทางการสรา้งศกัยภาพ
การวจิยัของครูในชุมชนวชิาชีพเครอืข่ายครูวทิยาศาสตร ์โดยน าแนวคดิการสรา้งศกัยภาพการวจิยัร่วมกบั
หลกัการวจิยัแบบมสี่วนร่วมทีใ่ชชุ้มชนเป็นฐานมาประยุกตใ์ช ้ซึง่จะท าใหไ้ดแ้นวทางทีช่่วยพฒันาศกัยภาพการ
วจิยัของครูบนฐานของความร่วมมอืรวมพลงัภายใต้บรบิทการท างานที่เป็นชุมชนวชิาชพี อนัจะส่งผลให้ครูมี
พลงัทีจ่ะด าเนินการวจิยัเพื่อพฒันาวชิาชพี และสามารถพฒันาองคค์วามรูท้ีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตังิานได้
อย่างมคีุณภาพและเกดิความยัง่ยนืต่อไป 
 
วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์2 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาทัศนะของครูในชุมชนวิชาชีพเครือข่ายครู
วทิยาศาสตรท์ีม่ต่ีอการวจิยัเพื่อพฒันาการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน และ 2) เพื่อพฒันาแนวทางการสรา้งศกัยภาพการ
วจิยัของครใูนชุมชนวชิาชพีเครอืขา่ยครวูทิยาศาสตร ์ 

 
วิธีด าเนินการวิจยั 

ผูเ้ขา้ร่วมการวจิยัเป็นสมาชกิของเครอืขา่ยครวูทิยาศาสตร์ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
สุพรรณบุร ีเขต 2 ที่สมคัรใจเขา้ร่วมโครงการวจิยั จ านวน 12 คน ประกอบด้วย ศกึษานิเทศกจ์ านวน  1 คน 
ผูบ้รหิารสถานศกึษาจ านวน 1 คน และครูวทิยาศาสตรจ์ านวน 10 คน ขัน้ตอนการวจิยัแบ่งเป็น 2 ขัน้ตอน คอื 
1) การศกึษาทศันะของครูในชุมชนวชิาชพีเครอืข่ายครูวทิยาศาสตร์ที่มต่ีอการวจิยัเพื่อพฒันาการเรยีนรูข้อง
ผูเ้รยีน เกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยวธิกีารสนทนากลุ่มโดยยดึหลกัการวจิยัแบบมสีว่นร่วมโดยใชชุ้มชนเป็นฐาน และ
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช้การวเิคราะห์เนื้อหา 2) การพฒันาแนวทางการสร้างศกัยภาพการวจิยัของครูในชุมชน
วชิาชพีเครอืข่ายครูวทิยาศาสตร์ โดยการสงัเคราะห์แนวคดิการสรา้งศกัยภาพการวจิยัร่วมกบัขอ้มูลจากการ
สนทนากลุ่ม 

 
ผลการวิจยั 

1. ทัศนะของครูในชุมชนวิชาชีพเครือข่ายครูวิทยาศาสตรท่ี์มีต่อการวิจยัเพื่อพฒันาการ
เรียนรูข้องผูเ้รียน 

 ผูใ้หข้อ้มูลส่วนใหญ่เชื่อว่า การวจิยัของครูสามารถช่วยพฒันาการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนไดเ้นื่องจาก
การวิจยัจะท าให้ครูแก้ปัญหาการเรยีนรู้ของผู้เรยีนได้ตรงประเด็นทัง้ปัญหาด้านการ เรียนรู้และปัญหาด้าน
พฤตกิรรมของผูเ้รยีน 

 “กค็อื เมือ่ครทูราบว่านกัเรยีนมปัีญหาการเรยีนรูด้า้นใด ครกูท็ าการหาวธิแีกปั้ญหาของนกัเรยีน
ในเรือ่งนัน้ ๆ ท าใหน้กัเรยีนไดม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งทีม่ปัีญหานัน้มากขึน้ จนเขา้ใจอย่างกระจ่างแจง้”
(สมาชกิ1) 

“...ท าใหท้ราบสาเหตุของปัญหา ทีม่าของปัญหา จะท าใหม้แีนวทางแกปั้ญหาไดต้รงจุดของ
ปัญหา”(สมาชกิ3) 

“...เพราะจะแกไ้ขปัญหาในการเรยีนรูข้องนกัเรยีน และแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ของผูเ้รยีนทางดา้น
พฤตกิรรม”(สมาชกิ 12) 
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นอกจากนี้ผูใ้หข้อ้มูลบางส่วนไดก้ล่าวถงึสภาพการท าวจิยัของครูในชุมชนวชิาชพีของตนเองว่า การ

ท าวจิยัเพื่อพฒันาการเรยีนรูอ้ย่างจรงิจงัมคี่อนขา้งน้อยและไม่ต่อเนื่อง โดยครูทีท่ าวจิยักค็อืครูทีต่้องการเลื่อน
วทิยฐานะซึง่ไม่ไดช้่วยแกปั้ญหาการเรยีนรูห้รอืพฒันาการเรยีนรูไ้ดจ้รงิ เพราะกระบวนการท าวจิยัไม่ถูกตอ้ง 

 
“ครทูีจ่ะท าวจิยั กเ็ป็นครทูีต่อ้งการวทิยฐานะ พวกครเูหล่านัน้กจ็ะหาแนวทาง หาความรูเ้อง ส่วน

ครทูีไ่มไ่ดต้อ้งการท ากเ็ฉย ๆ”(สมาชกิ4) 
“การวจิยัในรปูแบบทฤษฏ ีและถา้ครทู าตามมนักด็มีปีระโยชน์ แต่มคีนบางกลุ่มท าวจิยัสวยหร ู

แต่แค่กระดาษ ในทางปฏบิตัไิมไ่ดท้ าตามวธิรีะเบยีบวจิยั เกบ็ขอ้มลูโดยใชก้าร make ขอ้มลู มนัเลย
กลายเป็นขยะ”(สมาชกิ8) 

“มกีารท าการวจิยัค่อนขา้งน้อย  ส่วนใหญ่จะท าในตอนส่งผลงานทางวชิาการ  เพือ่เลือ่น
วทิยะฐานะ  การท าวจิยัเพือ่พฒันาการเรยีนการสอนจรงิ ๆ มน้ีอยมาก”(สมาชกิ9) 

 
ทัง้นี้ผู้ใหข้อ้มูลมองว่า สาเหตุทที าให้ครูไม่ได้ด าเนินการวจิยัอย่างจรงิจงัเป็นเพราะครูยงัขาดความรู้

ความเข้าใจในการท าวจิยัที่ถูกต้อง รวมทัง้ครูมีภาระงานที่ต้องรบัผิดชอบจ านวนมากท าให้ไม่มีเวลาเพียง
พอทีจ่ะด าเนินการวจิยั 

 
“คดิว่ายงัไมเ่ขา้ใจวธิกีารอย่างแจ่มแจง้ รวมทัง้การสรา้งนวตักรรมในการวจิยัดว้ย และรวมถงึ

คณะครใูนโรงเรยีนกจ็ะคลา้ย ๆ กนั เพราะว่าเรายงัศกึษาดา้นนี้น้อยไมล่กึ”(สมาชกิ2) 
“ครขูาดความเขา้ใจวธิกีารวจิยั นวตักรรมทีเ่หมาะสมกบัเดก็ และครขูาดความรูค้วามสามารถใน

การผลตินวตักรรมทีเ่หมาะสม”(สมาชกิ5) 
“ยงัขาดความรูแ้ละความเขา้ใจในการท าวจิยั และจบัจุดปัญหาในการท า รวมถงึการด าเนินการ

ยงัไมถู่กตอ้ง”(สมาชกิ8) 
“การทีต่อ้งรบัภาระงานสอนประจ าชัน้และตอ้งรบัผดิชอบกจิกรรมหรอืโครงการต่าง ๆ ของ

โรงเรยีนหลายโครงการ ท าใหไ้มม่เีวลามากนกัทีจ่ะมาท าวจิยัได้”(สมาชกิ11) 
 
นอกจากนี้ ผู้ให้ขอ้มูลสะท้อนถึงแนวทางการสรา้งศกัยภาพการวจิยัจากประสบการณ์ของตนเองว่า 

สว่นใหญ่จะเป็นการจดัอบรมแบบรวบรดัในเวลาทีจ่ ากดั และมบีา้งทีศ่กึษาดว้ยตนเองจากตวัอย่างงานวจิยั แต่ก็
ไม่สามารถท าใหค้รเูขา้ใจอย่างถ่องแท ้และไม่มกีารฝึกปฏบิตัจิรงิท าใหไ้ม่สามารถด าเนินการวจิยัไดอ้ย่างมัน่ใจ  

 
“อบรมที ่สพป. จดัให ้เป็นบางครัง้ ระยะเวลาทีอ่บรมกน้็อย เร่งรบี และมหีน่วยงานอืน่ทีจ่ดัอบรม

กม็ ีแต่ครกูไ็มม่เีวลาทีจ่ะไปเขา้ร่วมไดอ้ย่างเตม็ที ่เพราะตดิสอน และเขากใ็ชเ้วลารวบรดัเหมอืนกนั”
(สมาชกิ 9) 

“มกีารอบรมที ่สพป. จดัขึน้ และสถาบนัอืน่ ๆ รว่มจดั แต่กร็่วมอบรมน้อย และระยะเวลาทีจ่ดัก็
น้อย ท าเป็นแบบรวบรดั กท็ าใหก้ารวจิยัไมเ่ป็นไปตามขัน้ตอนทีถู่กตอ้ง และผลทีไ่ดก้อ็าจคลาดเคลือ่นจาก
ความเป็นจรงิ และครกูไ็มเ่ขา้ใจวธิกีารท านวตักรรมทีส่่งเสรมิการวจิยันัน้”(สมาชกิ 10) 

“ครขูาดความรูค้วามเขา้ใจในหลกัและวธิกีารท าวจิยัไมม่ตีวัอย่าง ไมม่กีารฝึกท าจรงิ”(สมาชกิ 12) 
 
2. แนวทางการสรา้งศกัยภาพการวิจยัของครใูนชมุชนวิชาชีพเครอืข่ายครวิูทยาศาสตร ์
 ผูใ้หข้อ้มลูแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัแนวทางการสรา้งศกัยภาพการวจิยัทีเ่หมาะสมส าหรบัครใูน

ชุมชนวชิาชพีเครอืขา่ยครวูทิยาศาสตร์ตามหลกัการสรา้งศกัยภาพการวจิยั6 ประการไดแ้ก่ 1) การสรา้งทกัษะ
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และความเชื่อมัน่ 2) การพฒันาความเชื่อมโยงและความเป็นหุน้สว่น 3) การท าใหม้ัน่ใจว่าการวจิยัผกูตดิกบัการ
ปฏิบัติงาน 4) การพัฒนาการเผยแพร่ที่เหมาะสม 5) การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน และ 6) การสร้าง
องคป์ระกอบของความสามารถทีย่ ัง่ยนืและความต่อเนื่อง รายละเอยีดแสดงในตาราง 1 

 
ตาราง 1  แนวทางการสรา้งศกัยภาพการวจิยัของครใูนชมุชนวชิาชพีเครอืขา่ยครวูทิยาศาสตร ์
 

หลกัการสร้าง
ศกัยภาพ 

ความคิดเหน็ของผูใ้ห้ข้อมูล แนวทางการสร้างศกัยภาพ
การวิจยั 

ท่ีเหมาะสม 
1. การสรา้ง

ทกัษะและ
ความเชือ่ม ัน่ 

“จดัการประชุม อบรม สมัมนา ศกึษาคน้ควา้จากงานวจิยัทีส่นใจ” (สมาชกิ 
1) 
“จดัการอบรมวธิกีารและแนวทางในการท าวจิยัใหก้บัคร ูเช่น เชญิวทิยากร 
ผูม้คีวามรูม้าเป็นผูแ้นะน าวธิกีาร ใหค้วามรู ้และลงมอืปฏบิตัจิรงิ”(สมาชกิ
6) 
“ควรกระตุน้สรา้งแรงบวกจากวธิกีารง่ายไปหายาก น าฝึกลงมอืท าจรงิ 
ทดลองใชจ้รงิ ใหเ้หน็ความส าคญัของการท าวจิยั”(สมาชกิ 8) 
“ควรมกีารแลกเปลีย่นความรูใ้นการท าวจิยัของคร ูท าใหค้รมูปีระสบการณ์
กวา้งไกลขึน้ และมแีนวทางในการท าการวจิยั”(สมาชกิ 10) 

- จดัประชุม อบรม สมัมนา
โดยเน้นการลงมอืปฏบิตัิ
จรงิ จากเรือ่งง่าย ๆ ไปสู่
เรือ่งทีซ่บัซอ้นขึน้ 

- จดัเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรู้
ประสบการณ์ในการท า
วจิยั 

2. การพฒันา
ความ
เชือ่มโยงและ
ความเป็น
หุน้ส่วน 

“สรา้งเครอืขา่ยยอ่ยระดบัอ าเภอ หรอืกลุ่มโรงเรยีน จดัท าปฏทินิกจิกรรม 
ร่วมพบปะแลกเปลีย่นเรยีนรู ้เพือ่พฒันางานวจิยั เป็นระยะ ๆ จนส าเรจ็”
(สมาชกิ 2) 
“มกีารสนบัสนุนจากหน่วยงานอืน่ โดยจดัผูท้ีม่คีวามรูค้วามสามารถมาให้
ความรู ้และใหง้บประมาณสนบัสนุน การด าเนินงานวจิยัของครจูะเป็นไป
ดว้ยด ีและประสบความส าเรจ็”(สมาชกิ5) 

- สรา้งเครอืขา่ยความ
ร่วมมอืกบัหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง 

- ก าหนดปฏทินิตดิตาม
งานวจิยัเป็นระยะ 

3. การท าให้
ม ัน่ใจว่าการ
วจิยัผกูตดิ
กบัการ
ปฏบิตังิาน 

“สรา้งขอ้ตกลงร่วมกนัในสมาชกิเครอืขา่ย ใหท้ าวจิยัในชัน้เรยีนปี
การศกึษาละ 1 เรือ่ง”(สมาชกิ 4) 
“ส่งเสรมิการจดัตัง้กลุ่มวจิยัย่อย ๆ ในเครอืขา่ยตามเรือ่งทีเ่ป็นปัญหาจาก
การเรยีนการสอน หรอื O-Net”(สมาชกิ6) 
“ส่งเสรมิใหส้มาชกิเครอืขา่ย จดัการเรยีนรูโ้ดยใหน้กัเรยีนใช้
กระบวนการวจิยั  รวมทัง้เชญิชวนผูบ้รหิารสถานศกึษาใชก้ระบวนการวจิยั
ในการบรหิาร และศกึษานิเทศกเ์ป็นแกนน า”(สมาชกิ 12) 

- การจดัสรรเวลาใหค้รเูพือ่
ด าเนินการวจิยั 

- ส่งเสรมิการวจิยัจาก
ปัญหาการจดัการเรยีนรู้
จรงิ 

- จดัตัง้แกนน าส่งเสรมิใหใ้ช้
กระบวนการวจิยัในการ
ปฏบิตังิาน 

4. การ
พฒันาการ
เผยแพร่ที่
เหมาะสม 

“จดัเวทนี าเสนอผลงานวจิยั แลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นระดบัเขตพื้นที ่จดัพมิพ์
หรอืซดีเีผยแพรผ่ลงาน และพบปะแลกเปลีย่นกบัเครอืขา่ยใน Facebook 
ของเครอืขา่ย”(สมาชกิ 3) 
“ใหค้รนู าเสนอแก่เพือ่นคร ูโดยวธิกีารจดัประชุมเชงิปฏบิตักิารในโรงเรยีน”
(สมาชกิ 11) 

- จดัเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรู้
ผลงานวจิยั 

- เพิม่ช่องทางในการ
เผยแพร่ผลงานวจิยัให้
หลากหลาย 

5. การลงทุนใน
โครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

“โรงเรยีนจดัท าโครงการเพือ่พฒันาการเรยีนการสอนดว้ยการท าวจิยัเพือ่
จะไดม้เีงนิงบประมาณในการด าเนินการ” (สมาชกิ 2) 
“ ไมย่ดึตดิกบัเงนิงบประมาณเขตพื้นทีท่ ัง้หมด  หาแหล่งทรพัยากร
ภายนอกสนบัสนุน ทัง้งบประมาณและวทิยากร เช่น  สกว.” (สมาชกิ 8) 

- จดัท าโครงการทีส่่งเสรมิ
ใหค้รทู าวจิยั 

- จดัหาแหล่งทุนจาก
ภายนอก 
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ตาราง 1  (ต่อ) 

 
หลกัการสร้าง
ศกัยภาพ 

ความคิดเหน็ของผูใ้ห้ข้อมูล แนวทางการสร้างศกัยภาพ
การวิจยั 

ท่ีเหมาะสม 
6. การสรา้ง

องคป์ระกอบ
ของ
ความสามาร
ถทีย่ ัง่ยนืและ
ความ
ต่อเนื่อง 

“ยกย่อง ใหร้างวลั กบัผูท้ีม่งีานวจิยัตามขอ้ตกลง”(สมาชกิ1) 
“ผูบ้รหิารและเพือ่นครพูดูแนะน า ส่งเสรมิ กระตุน้ซึง่กนัและกนั”(สมาชกิ 6) 
“ส่งผลงานวจิยัของสมาชกิเครอืขา่ย เขา้ร่วมแสดงในงานระดบัภมูภิาค 
และระดบัชาต”ิ(สมาชกิ 7) 
“จดัท าปฏทินิพบปะแลกเปลีย่นเรยีนรูท้ ัง้เครอืขา่ยระดบัเขตพื้นที ่และ
เครอืขา่ยย่อย ทัง้เป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ ไมเ่ฉพาะงานวจิยั เรือ่ง
เปลีย่นไปตามความสนใจ หรอืปัญหาเร่งด่วน”(สมาชกิ 11) 

- ยกย่องเชดิชผููท้ ีม่ ี
ผลงานวจิยัตามเกณฑ ์

- สรา้งบรรยากาศทีเ่อื้อต่อ
การท าวจิยั 

- ส่งผลงานวจิยัเขา้ร่วม
น าเสนอในเวทต่ีาง ๆ 

- จดัเวทแีลกเปลีย่นเรนีรูใ้น
ระหว่างสมาชกิในและ
นอกชุมชนวชิาชพี
เดยีวกนั  

 
ผลการสงัเคราะหค์วามคดิเหน็ของผูใ้หข้อ้มูลเกีย่วกบัแนวทางการสรา้งศกัยภาพการวจิยัทีเ่หมาะสม

ส าหรบัครใูนชุมชนวชิาชพีเครอืขา่ยครวูทิยาศาสตรแ์ละแนวคดิสรา้งศกัยภาพการวจิยั พบว่า แนวทางการสรา้ง
ศกัยภาพการวจิยัของครูประกอบด้วย 7 แนวทาง ได้แก่ 1) การก าหนดแผนและโครงการเกี่ยวกบัการสร้าง
เสริมศกัยภาพการวิจยัของครู 2) การเรยีนรู้จากการลงมือปฏิบตัิจรงิเพื่อส่งเสริมความรู้ ทักษะ แล ะความ
เชื่อมัน่ในการวจิยัของคร ูโดยเน้นการวจิยัจากปัญหาการจดัการเรยีนรูจ้รงิ 3) การสง่เสรมิการแลกเปลีย่นเรยีนรู้
ประสบการณ์ในการท าวจิยัของคร ู4) การสรา้งเครอืขา่ยความร่วมมอืกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้หน่วยงานต้น
สงักดั และมหาวทิยาลยัที่มบีทบาทในการพฒันาครู 5) การนิเทศก ากบัติดตามงานวจิยัเป็นระยะ ๆ เพื่อให้
ค าแนะน าช่วยเหลือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ในระหว่างด าเนินการวิจยั 6) การเผยแพร่ผลการวิจยัด้วยวิธกีาร
หลากหลาย และ 7) การยกย่องเชดิชคูรทูีม่ผีลงานวจิยัเป็นทีป่ระจกัษ์ 

 
อภิปรายผลการวิจยั 

แนวทางการสร้างศกัยภาพการวจิยัของครูที่พฒันาขึ้น 7 แนวทาง ได้แก่  1) การก าหนดแผนและ
โครงการเกี่ยวกบัการสร้างเสรมิศกัยภาพการวจิยัของครู 2) การเรยีนรู้จากการลงมอืปฏบิตัิจรงิเพื่อส่งเสรมิ
ความรู ้ทกัษะ และความเชื่อมัน่ในการวจิยัของครู โดยเน้นการวจิยัจากปัญหาการจัดการเรยีนรู้จรงิ 3) การ
ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการท าวิจัยของครู 4) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้หน่วยงานต้นสงักดั และมหาวทิยาลยัทีม่บีทบาทในการพฒันาครู 5) การนิเทศก ากบั
ตดิตามงานวจิยัเป็นระยะ ๆ เพื่อใหค้ าแนะน าช่วยเหลอืแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้ในระหว่างด าเนินการวจิยั 6) การ
เผยแพร่ผลการวจิยัดว้ยวธิกีารหลากหลาย และ 7) การยกย่องเชดิชคูรทูีม่ผีลงานวจิยัเป็นทีป่ระจกัษ์ สอดคลอ้ง
แนวคดิการสรา้งศกัยภาพการวจิยัซึง่ Cooke (2005)เสนอหลกัการสรา้งศกัยภาพการวจิยั6 ประการได้แก่ 1) 
การสรา้งทกัษะและความเชื่อมัน่ 2) การพฒันาความเชื่อมโยงและความเป็นหุน้ส่วน 3) การท าใหม้ัน่ใจว่าการ
วจิยัเป็นสิง่ทีใ่กลช้ดิกบัการปฏบิตั ิ4) การพฒันาการเผยแพร่ทีเ่หมาะสม 5) การลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐาน และ 
6) การสรา้งองคป์ระกอบของความยัง่ยนืและความต่อเนื่องและสอดคลอ้งกบับรบิทของการวจิยัเพื่อการพฒันา
ตามที่ Pound& Adolph (2005) เสนอว่า ศกัยภาพการวจิยัเกี่ยวข้องกบัระบบ สิง่อ านวยความสะดวก และ
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ทรพัยากรในการปฏบิตังิานกบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อระบุและนิยามขอบเขตปัญหาทีส่ามารถวจิยัได้
ตรงประเด็น พัฒนาและธ ารงรักษาความเป็นหุ้นส่วนและเครือข่ายการวิจยั วางแผนและด าเนินการภาระ
งานวจิยั (research tasks) มสี่วนร่วมและใชป้ระโยชน์จากงานวจิยั ประเมนิ คดัสรร และปรบัขอ้คน้พบจากการ
วจิยัใหเ้หมาะ และตพีมิพ ์เผยแพร่ และประยุกตใ์ชผ้ลการวจิยั 
 
ข้อเสนอแนะ 

1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของครู ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา และสถานศกึษา ควรน าผลการวจิยัไปใชเ้ป็นแนวทางใน
การวางแผน ด าเนินงานขบัเคลื่อน และประเมนิผลการสรา้งศกัยภาพการวจิยัปฏบิตักิารในชัน้เรยีนใหแ้ก่ครูทัง้
ระบบ 

2) ควรมกีารวจิยัเพื่อขยายผลการสรา้งศกัยภาพการวจิยัปฏบิตักิารในชัน้เรยีน เนื่องจากการวจิยัใน
ครัง้นี้ใช้ข้อมูลเชิงประจกัษ์จากครูในชุมชนวชิาชีพตามกลุ่มสาระการเรยีนรู้วทิยาศาสตร์ ซึ่งมคีวามต่างจาก
ชุมชนวชิาชพีครทูีอ่ยู่ในโรงเรยีนเดยีวกนัแต่ครสูอนต่างวชิากนั จงึควรมกีารวจิยัขยายผลไปยงัชุมชนวชิาชพีครู
ภายในโรงเรยีนเดยีวกนัซึง่บรบิทแตกต่างไปจากงานวจิยันี้ 
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ปัญหาและกลวิธีการแปลบทความทางการศึกษาจากภาษาองักฤษเป็นไทย 
ของนิสิตสาขาภาษาองักฤษศึกษา 

Problems of Translation and Strategies for English into Thai Academic Text 
Translation of Students Majoring in English Education 

 
สพุรรณี อาศยัราช1, ทศันีย ์จนัตยิะ2, จริาภรณ์ กาแกว้2 

Suphannee Arsairach1, Tassanee Juntiya2,  Jiraporn Kakaew2 
 

บทคดัยอ่ 
 การวจิยันี้มจีุดประสงค์ ไดแ้ก่1) เพื่อศกึษาปัญหาการแปลบทความทางการศกึษาจากภาษาองักฤษ
เป็นไทยของนิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา2) เพื่อศึกษากลวิธีการแปลบทความทางการศึกษาจาก
ภาษาองักฤษเป็นไทยของนิสติสาขาวชิาภาษาองักฤษศกึษา คณะศกึษาศาสตรแ์ละพฒันศาสตร ์มหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร ์วทิยาเขตก าแพงแสน  ผูว้จิยัวเิคราะห์บทแปลของบทความทางการศกึษาเกีย่วกบัการเรยีนการสอน 
ระดบัปฐมวยัจ านวน 11 เรื่อง โดยเก็บขอ้มูลจากการวเิคราะห์เอกสารเทียบเคยีงระหว่างภาษาองักฤษและ
ภาษาไทย และวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ค่ารอ้ยละและความถี่ ผูว้จิยัพบกลวธิกีารแปลแบ่งออกเป็น 2 ระดบั คอื 
ระดบัค าและระดบัโครงสรา้ง กลวธิแีปลในระดบัค าที่ผูแ้ปลใช้มากทีสุ่ด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ การเติมค าอธบิาย 
(ร้อยละ 28.57) การเลือกใช้ค าตามบรบิท (ร้อยละ 21.43) และการตัดค าหรอืส านวนทิ้งไป (ร้อยละ 17.86) 
ตามล าดบั ส าหรบักลวธิกีารแปลในระดบัโครงสร้าง กลวธิทีี่พบมากที่สุด ได้แก่ การเปลี่ยนโครงสร้างของค า 
(รอ้ยละ 21.79) ล าดบัต่อมาคอื การทบัศพัท ์(รอ้ยละ 17.95) และการปรบัระเบยีบวธิเีรยีงค าในประโยคหรอืวล ี
(รอ้ยละ 14.10) ส่วนปัญหาในการแปล ผู้วจิยัสมัภาษณ์ผู้แปลจ านวน 4 คน และล าดบัความถี่ปัญหาที่ผู้แปล
ประสบจากมากไปน้อยพบว่า ปัญหาคอื การขาดความรูท้างด้านโครงสรา้งและไวยากรณ์ภาษาองักฤษการ
เลอืกใชค้ า การขาดความรูท้างดา้นวฒันธรรมเจา้ของภาษาหรอืความรูเ้ฉพาะทาง อกีทัง้เวลาในการแปลยงัเป็น
ขอ้จ ากดั สง่ผลใหเ้กดิการแปลขาด แปลคลาดเคลื่อน และแปลเกนิ ซึง่ท าใหค้วามหมายผดิเพีย้น 
 
ค าส าคญั:  ปัญหาการแปล, กลวธิกีารแปล,  การแปลบทความทางการศกึษา  
 
 
 
 
 
______________________________________ 
1 ศนูยภ์าษา มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
Language Center, ValayaAlongkornRajabhat University under the Patronage 
E-mail : namoysuphannee@yahoo.com 

2 คณะศกึษาศาสตรแ์ละพฒันศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ 
Faculty of Education and Development Sciences, Kasetsart University 



 
วารสารศาสตรก์ารศกึษาและการพฒันามนุษย ์
ปีที ่1 ฉบบัที ่1 เดอืนมกราคม – มถิุนายน 2560 

 
Journal of Education and Human Development Sciences 

Vol. 1 No. 1 January-June 2017 
 

 

ISSN 2539-7249 

-72- 

 

 

Abstract 
 The research aimed to 1) investigate the students’ problems while translating; and 2) analyze 
the translation strategies for translating academic texts of students majoring in English Education , 
Faculty of Education and Development Sciences, Kasetsart University KampeangSaen Campus. 
Eleven academic texts in the area of early childhood education were selected as the sample. The 
research collected the data by analyzing equivalences between original language and target language. 
The analyzed data was presented by percentages and frequency. At the lexical level, the result shown 
that the top-three strategies found to be used most frequently were giving the short explanation (28.57 
%), word selection in context (21.43%) and words or idiom omission (17.86%). Furthermore, at the 
structure level, the three strategies appeared most frequently were changing word structure (21.79%), 
transcription (17.95% ) and rearranging word order in phrases or sentences (14.10% ). According to 
interviewing to 4 translators, the researcher sorted this data based on frequency in descending 
order.The problems of translation were revealed that some statements were omitted without 
translation; moreover, meanings of the texts were inaccurate or error. Causes of these ineffective 
translated texts consisted of translators’ lacks of English structures and background knowledge on 
culture and specific terms, as well as, lack of time for considering the grammar and searching for the 
information needed to. 
 
Keywords:  Problems of Translation, Strategies for Translation, Academic Text Translation 
 
บทน า 
 การแปลเป็นเรื่องของการถ่ายทอดความหมายและรปูแบบของการเสนอความหมาย ดงันัน้การแปลจงึ
สมัพนัธก์บัภาษาอย่างใกลช้ดิในการน าภาษามาใช้เป็นเครื่องมอื เพื่อใหถ่้ายทอดความหมายและรูปแบบของ
ความหมายประสบผลส าเรจ็ การแปลเปรยีบเสมอืนสื่อหลกัทีม่บีทบาทในการถ่ายทอดขอ้มูลความรู้ระหว่างชน
ชาติที่ใช้ภาษาต่างกนั และเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวขอ้งกบัศาสตร์อื่นๆ อย่างมาก เช่น การแปลกบัภาษาศาสตร์
เปรยีบเทยีบ การแปลกบัภาษาศาสตร์เชงิสงัคม การแปลกบัการเรยีนการสอนภาษาต่างประเทศ นอกจากนี้   
การแปลยังเป็นวิธีหนึ่งที่ใช้ในการวัดความรู้ทางภาษาของผู้เรียนภาษาต่างประเทศด้วยเพราะบทแปล
จ าเป็นต้องไดร้บัการประเมนิผลเพื่อวดัความถูกต้องของความหมายและการถ่ายทอด ซึง่คุณภาพของบทแปล
จะสะทอ้นความสามารถทางภาษาของผูแ้ปล (กาญจนา นาคสกุล 2541; สญัฉว ีสายบวั, 2550; House, 2011; 
Dungan, 2011; Gewertz, 2012) ด้วยเหตุนี้การแปลจงึมบีทบาทส าคญัอย่างยิง่ในการเรยีนการสอนในสาขา
ภาษาองักฤษศกึษา เพราะนอกจากจะสามารถสะทอ้นความรูข้องผูเ้รยีนในฐานะผูแ้ปลแลว้ ผูเ้รยีนยงัจ าเป็นตอ้ง
คน้ควา้หาความรูบ้ทความทางการศกึษา งานวจิยั หรอืต าราภาษาองักฤษทีเ่กีย่วขอ้งกบัสาขาทีต่นเองศกึษาอยู่ 
ซึ่งเอกสารทางวิชาการเหล่านี้มีผู้แปลออกเป็นภาษาไทยและตีพิมพ์เป็นจ านวนน้อยมาก บ่อยครัง้ผู้สอน
จ าเป็นต้องใหผู้เ้รยีนแปลเอกสารเหล่านัน้ออกมาดว้ยตนเอง และน ามารวบรวมเป็นเล่มเพื่อน ามาใชเ้ป็นเอกสาร
ประกอบการเรยีนต่อไป (เพยีงจนัทร ์ โมฟเฟ็ทท,์ 2558) 
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 การแปลเอกสารทางวชิาการนอกจากจะเป็นทกัษะที่ส าคญัต่อผูเ้รยีนสาขาภาษาองักฤษศกึษาเพราะ
ต้องใช้เพื่อวดัระดบัความรู้ของตนเอง ผู้เรยีนยงัต้องน าทกัษะการแปลไปใช้ในการสอนหรือค้นคว้าขอ้มูลที่
สอดคลอ้งกบัวชิาชพีของตนเองเพิม่เตมิอกีดว้ย อย่างไรกต็าม กระบวนการแปลถอืเป็นเพยีงหมวดวชิาย่อยใน
หลกัสตูรสาขาภาษาองักฤษศกึษา คณะศกึษาศาสตรแ์ละพฒันศาสตร ์ของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรเ์ท่านัน้ 
ท าให้ผู้เรียนไม่ได้ฝึกฝนซ ้าๆ เท่าที่ควร จึงการขาดโอกาสน าความรู้ด้านภาษาของตนเองมาใช้ในการฝึก
ปฏบิตักิารแปลจรงิเป็นประจ า ผูว้จิยัต้องการศกึษาปัญหาและกลวธิกีารแปลเอกสารทางวชิาการด้านการเรยีน
การสอนภาษาองักฤษของนิสติสาขาภาษาองักฤษศกึษา เนื่องจากเอกสารดงักล่าวมปีระโยชน์ต่อการพฒันา
ความรู้ด้านวชิาชพีของผู้เรยีน หากผู้เรยีนประสบปัญหาการแปล และไม่สามารถแก้ปัญหาได้ อาจส่งผลต่อ
การศกึษาค้นคว้าความรู้ของตนเองต่อไปในอนาคต ดงันัน้ผู้วจิยัจงึเลอืกศกึษาปัญหาขา้งต้น เพื่อค้นหาและ
น าเสนอวิธีสอนเพื่อแก้ปัญหาได้ในล าดับถัดไปอันจะส่งผลให้การเรียน การศึกษาค้นคว้าของผู้เรียนมี
ประสทิธภิาพยิง่ขึน้ อกีทัง้ยงัสามารถน าขอ้แกไ้ขนี้ไปประยุกตใ์นการถ่ายทอดความรูแ้ละการฝึกสอนของตนเอง
ไดอ้กีดว้ย 
 ลกัษณะที่ส าคญัของเอกสารทางวชิาการคอื ต้องน าเสนอความจรงิที่ชดัเจน ซึ่งผู้อ่านหรอืผู้ใชง้านมี
จุดประสงค์อ่านเพื่อน าความรู ้ขอ้เทจ็จรงิ ขอ้มูลและอื่นๆ ไปใช้ประโยชน์โดยตรง เช่น วทิยาการสาขาต่าง ๆ 
เอกสารทางกฎหมาย ซึ่งอาจอยู่ในรูปของต าราวชิาการ หนังสอื งานวจิยั รายงานการประชุมทางวชิาการ จงึ
ต้องเลอืกใช้วธิกีารแปลโดยค านึงถึงการเรยีบเรยีงถ้อยค าให้สอดคลอ้งกบัภาษาต้นฉบบั และบางครัง้ต้องการ
อธบิายเพิม่เตมิและเพื่อความเขา้ใจยงัต้องท าเชงิอรรถดว้ย ซึง่ลกัษณะภาษาการแปลเอกสารวชิาการสามารถ
สรุปออกมาได ้ 4 ประการดงันี้ (ทพิา เทพอคัรพงศ,์ 2547; สพุรรณี  ป่ินมณี, 2549) 
 1. มคีวามกระชบั ไม่ใช้ค าที่ไม่จ าเป็น รูปประโยคสัน้ๆ ใชข้อ้ความที่แสดงความคดิเหน็ชดัเจน ไม่
ก ากวม หรอืตคีวามหมายไดห้ลายแง่มุม 
 2. ใชค้ าศพัทเ์ทคนิค (technical terms) หรอืค าศพัทเ์ฉพาะดา้น ทบัศพัทห์ากไมม่ศีพัทบ์ญัญตั ิ
 3. ใชภ้าษาเรยีบงา่ย ไม่ใชส้ านวนโวหาร และตอ้งตรงตามตน้ฉบบั 
 4. มคีวามสมเหตุสมผล เทยีบเคยีงกบัภาษาตน้ฉบบั (equivalence) 
 จากข้างต้นจะเห็นได้ว่า การแปลเอกสารทางวิชาการเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก ผู้แปลต้องเ ลือกใช้
โครงสรา้งของประโยคใหเ้หมาะสมกบัผูร้บัสารในภาษาของตน ไม่สามารถแปลค าต่อค าได ้มฉิะนัน้การแปลจะ
ไม่สือ่ความหมายทีแ่ทจ้รงิออกมาอย่างมปีระสทิธภิาพ 

ไนดา (Nida, 1982) ผู้เชี่ยวชาญด้านทฤษฎีการแปลชาวอเมรกิากล่าวว่า การแปลเป็นเรื่องของการ
ถ่ายทอดความหมาย (meaning) และการถ่ายทอดรูปแบบ (form) ของขอ้ความจากภาษาหนึ่งไปยงัอีกภาษา
หนึ่ง รูปแบบของการถ่ายทอดความหมายหมายถึงการใช้เสียง ค า วลี หรือประโยค และข้อความ อัน
ประกอบดว้ยหลายๆ ประโยค ดงันัน้การเลอืกใชค้ า การจดัเรยีงองคป์ระกอบต่างๆ ลลีาของภาษาหรอืท านอง
การเขยีนจงึมสีว่นส าคญัในการถ่ายทอดจากตน้ฉบบัสูภ่าษาแปล นอกเหนือจากความถูกตอ้ง ภาษาแปลยงัตอ้ง
เป็นธรรมชาติ คงอรรถรส และสามารถสร้างอารมณ์ร่วมหรอืปฏิกิริยาตอบกลบัของผู้อ่านได้เทียบเท่าหรือ
ใกล้เคียงกบัต้นฉบับเดิมด้วย ซึ่งผู้แปลจ าเป็นต้องด าเนินกระบวนการแปลตามขัน้ตอนดงัแผนภาพเพื่อให ้    
บทแปลสามารถเทยีบเคยีงกบัตน้ฉบบัได ้ไนดาและเทเบอร ์(Nida and Taber, 1974) ไดส้รุปกระบวนการแปล
ดงัแผนภาพต่อไปนี้ 
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แผนภาพที1่ กระบวนการแปล (Nida and Taber, 1974) 
 
กระบวนการในการแปลถอืเป็นขัน้ตอนส าคญั เพราะผูแ้ปลจะถ่ายโอนภาษาตน้ฉบบัมาเป็นภาษาฉบบั

แปลหรอืภาษาปลายทาง หรอืเรยีกได้ว่าเป็นขัน้ตอนที่น าภาษาปลายทางเขา้ไปแทนที่ภาษาต้นฉบบั เพื่อให้
ผู้รบัสารรบัรู้และเขา้ใจในขอ้ความหรอืสาสน์จากต้นฉบบัผ่านภาษาแปลกระบวนการแปลไว้เป็น 3 ขัน้ตอน
ได้แก่  1)การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นขัน้ตอนการวิเคราะห์ความหมายและไวยากรณ์ของภาษาต้นฉบับ 
จุดมุ่งหมายของผูเ้ขยีนก่อนการแปล 2)การถ่ายทอด (Transfer) หลงัผ่านการวเิคราะหแ์ลว้ผูแ้ปลต้องถ่ายทอด
สาระส าคญัจากภาษาต้นฉบบัสู่ภาษาแปลและ 3)การเขยีนโครงสรา้งใหม่ (Restructuring) ขัน้ตอนนี้ผูแ้ปลต้อง
ใช้ความสามารถทางด้านภาษา เลอืกค าแปล โครงสร้างในภาษาปลายทางที่เหมาะสมเพื่อให้ไดภ้าษาแปลที่
เทยีบเท่าตน้ฉบบั และตอบสนองผูร้บัสารไดอ้ย่างเทยีบเคยีงตน้ฉบบั 
 จะเหน็ไดว้่า แนวคดิและกระบวนการแปลของไนดามุ่งความส าคญัที่การแปลแบบรกัษาความหมาย 
(non-literal translation, meaning-based translation, idiomatic translation) มากกว่าการแปลแบบค าต่อค า 
(word for word)  ดงันัน้ผูแ้ปลจ าเป็นตอ้งถ่ายทอดความคดิจากตน้ฉบบัมาเป็นภาษาแปลไดอ้ย่างถูกตอ้ง ไม่ผดิ
ความหมายเดมิ ผู้แปลยงัต้องสามารถเลอืกใช้ค า ส านวนภาษาที่เหมาะสม สละสลวย เป็นธรรมชาติ เพื่อให้
ภาษาแปลสามารถถ่ายทอดออกมาไดเ้ทยีบเคยีงกบัภาษาตน้ฉบบัซึง่สญัฉว ีสายบวั (2550)ไดน้ าแนวคดิของไน
ดามาประยุกต์ไปสู่กระบวนการปรบับทแปลในบรบิทไทยซึง่แบ่งออกเป็น 2 ระดบั ได้แก่ ระดบัค า และระดบั
โครงสร้าง เนื่องจากแนวคิดทฤษฎีการแปลของไนดาสอดคล้องกบัประเภทของเอกสารที่เป็นบทความทาง
การศึกษา อีกทัง้กระบวนการปรบับทแปลได้สร้างขึ้นเพื่อใช้ในบริบทการแปลในภาษาไทยที่เป็นภาษา
ปลายทางโดยเฉพาะ ด้วยเหตุนี้ผู้วจิยัใช้แนวคิดทฤษฎีข้างต้นในการวเิคราะห์กลวิธกีารแปลบทความทาง
การศกึษาจากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยของนิสติสาขาภาษาองักฤษศกึษา 

ในระดบัค า กลวธิกีารแปลที่ใช้ศกึษาครัง้นี้ ได้แก่ 1)การเติมค าอธบิาย โดยผู้แปลต้องการให้ขอ้มูล
สัน้ๆ หรอืลกัษณะนามเพื่อให้ผู้อ่านเขา้ใจยิง่ขึน้ในลกัษณะที่ส ัน้กระชบั ไม่ต้องการใส่ขอ้มูลจ านวนมากแบบ
เชงิอรรถ เพราะจะขดัจงัหวะการด าเนินเรื่องของผูอ้่าน 2) การเลอืกใชค้ าตามบรบิท โดยเฉพาะในกรณีทีค่ าใน
ตน้ฉบบัมมีากกว่าหนึ่งความหมายหรอืค าที่มคีวามหมายอา้งองิหลายนัย 3) การตดัค าหรอืส านวนทิง้ไป ซึง่ค า
หรอืส านวนที่ตดัทิ้งไปต้องเป็นค าที่ความหมายอ้างอิงไม่ปรากฏในภาษาปลายทาง ต้องไม่ใช่ความหมายที่
ส าคญันัก และไม่ท าให้ความหมายของต้นฉบบัผดิเพี้ยน 4) การใชค้ าอ้างองิเพื่อหลกีเลี่ยงการใช้ค าฟุ่มเฟือย
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หรือใช้ค าซ ้า การใช้ค าอ้างอิงจึงเป็นสิง่ที่ส าคัญเพื่อให้ภาษาปลายทางสละสลวย 5) การใช้ค าที่อ้างอิงถึง
ความหมายที่กว้างขึ้นแทนค าที่อ้างอิงถึงสิ่งที่เฉพาะกว่าเนื่องจากในแต่ละภาษามีความแตกต่างกันทาง
วฒันธรรม ท าใหบ้่อยครัง้ค าบางค าในภาษาตน้ฉบบัยากจะถ่ายทอดออกมาเป็นภาษาปลายทาง หรอืไม่สามารถ
ใหภ้าพไดช้ดัเจนเทยีบเคยีงกบัภาษาต้นฉบบั เช่นค าว่า “แกงเขยีวหวาน” ไม่มคี าในภาษาองักฤษ จงึแปลเพยีง 
“curry” ซึง่เป็นค าทีก่วา้งกว่า 6) การเตมิตวัเชื่อมระหว่างกลุ่มความคดิต่างๆ7) การแทนทีท่างวฒันธรรมผูแ้ปล
อาจปรบับทแปลใหอ้ยู่ในบรบิทไทยเพื่อใหผู้้อ่านเขา้ใจและเหน็ภาพที่ผูเ้ขยีนต้องการสื่อมากกว่าดว้ยการแปล
ตรงตวั และ8) การใชว้ลหีรอืประโยคแทนค า 

ในระดับโครงสร้าง กลวิธีการแปลที่ใช้ศึกษา1) การเปลี่ยนโครงสร้างของค า เน่ืองจากธรรมชาติของ
ภาษาองักฤษและภาษาไทยในแง่มุมดา้นความหมายของค านัน้สามารถเทยีบเคยีงกนัได ้อาจกล่าวไดว้่า        ใน
งานแปลเชิงวิชาการ ค าในภาษาองักฤษสามารถให้ความหมายเทียบเคียงได้กบัค าในภาษาไทย (ศรนัญา  ผัง
สวุรรณด ารง, 2556) แต่ปัญหาคอื แมว้่าค าจะมคีวามหมายเทยีบเคยีงกนั แต่ดว้ยลกัษณะโครงสรา้งทางไวยากรณ์
ของภาษาองักฤษและภาษาไทยมคีวามแตกต่างกนัอย่างมากทัง้ด้านคุณสมบตัแิละการท างานของค าตามหน้าที่
ทางไวยากรณ์ในประโยค ท าให้ผู้แปลจ าเป็นต้องเปลีย่นโครงสรา้งของค าบ่อยครัง้ 2) การทบัศพัท์  เป็นการปรบั
บทแปลระดบัเสยีง ผู้แปลจะใช้กลวิธีนี้ในกรณีที่เป็นชื่อเฉพาะ เช่น ชื่อคน หรือสถานที่ 3) การปรบัระเบียบวิธี
เรยีงค าในประโยคหรอืวล ีดงัทีก่ล่าวมาขา้งต้น เนื่องจากโครงสรา้งทางไวยากรณ์ในภาษาองักฤษและภาษาไทยมี
ความแตกต่างกนัอย่างมากท าใหก้ารถ่ายทอดจากภาษาต้นฉบบัไปสูภ่าษาแปลจ าเป็นต้องมกีารปรบัโครงสรา้งเพื่อ
ความหมาย และความสละสลวยอ่านแลว้เป็นธรรมชาตใินภาษาปลายทาง ดงันัน้จงึอาจต้องเรยีงสลบัทีค่ าใหม่ จาก
หวัไปทา้ยหรอืจากทา้ยมาหวัเพื่อใหเ้ป็นไปตามโครงสรา้งภาษาไทย (สุพรรณี ป่ินมณี, 2549 ; สพุรรณี  อาศยัราช, 
2555) 4) การเพิ่มและละค าในประโยค 5) การปรบัใช้ Passive voice และ Active voice  การปรบัโครงสร้างใน
ระดบัทีส่งูกว่าประโยคอาจปรบัระดบัขอ้ความ เพื่อใหก้ารน าเสนอบทแปลสามารถสือ่ความเทยีบเคยีงกบัตน้ฉบบัได ้
7) การแปลแบบเอาความและ 8) การเปลีย่นประโยคเป็นวลหีรอืวลเีป็นประโยค 

โดยสรุป กระบวนการแปลมีขัน้ตอนที่เป็นระบบและซับซ้อน ต้องอาศยัความรู้ทางภาษาต้นฉบบัและ
ภาษาปลายทางของผู้แปลเพื่อให้สามารถถ่ายทอดความหมายที่ผูเ้ขยีนต้องการสื่อความออกมาไดเ้ทยีบเคยีงกบั
ต้นฉบบัมากทีสุ่ด การแปลถอืเป็นทกัษะหนึ่งที่ใชท้ดสอบความรูท้างภาษาของผู้เรยีนภาษาต่างประเทศนัน้ๆ และ
ยงัเป็นวธิกีารหนึ่งในการสอนภาษาต่างประเทศด้วย อนึ่ง นิสติสาขาภาษาองักฤษศกึษามคีวามเกี่ยวขอ้งกบัการ
เรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษโดยตรง จุดประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ของตนเองและจ าเป็นต้องใช้
ภาษาองักฤษถ่ายทอดความรู้ของตนเองในด้านวชิาชพีครู อกีทัง้ยงัใช้ทกัษะการแปลค้นคว้าข้อมูลเอกสารทาง
วชิาการต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งเพื่อพฒันาความรูด้้านวชิาชพีของตนเอง จะเหน็ได้ว่า การแปลเป็นทกัษะที่ส าคญัและ
สง่ผลต่อผูเ้รยีนสาขาภาษาองักฤษศกึษาอย่างมาก ดว้ยเหตุนี้ทกัษะการแปลจงึเป็นทกัษะหนึ่งทีน่ิสติตอ้งไดร้บัการ
สร้างเสริมควบคู่กับความรู้ภาษาอังกฤษและวิชาชีพครู นอกจากเหนือจากความเกี่ยวข้องระหว่างความรู้
ภาษาองักฤษกบัผูเ้รยีนแลว้ ยงัมผีลต่อการพฒันาดา้นวชิาชพีและถ่ายทอดความรูน้ัน้แก่นักเรยีนระดบัชัน้อื่นๆ ที่
นิสติต้องออกไปฝึกสอนในล าดบัต่อไป อย่างไรกต็ามแมท้กัษะการแปลจะส าคญัต่อผูเ้รยีนสาขาภาษาองักฤษศกึษา
ดงัขา้งต้น แต่จากการศกึษาขอ้มูล พบว่า ในประเทศไทยงานวจิยัที่ศกึษาเกี่ยวกบัปัญหาและกลวธิกีารแปลของ
นิสติสาขาภาษาองักฤษศกึษามจี านวนน้อยมาก และแทบไม่พบการศกึษาที่เจาะจงเฉพาะการแปลบทความทาง
การศกึษาเลย ดงันัน้ผู้วจิยัจงึต้องการศกึษาประเดน็ดงักล่าวเพื่อน าผลการศกึษาเป็นขอ้มูลในการปรบัปรุงแก้ไข
ปัญหา คน้ควา้วธิกีารพฒันาการเรยีนการสอนภาษาองักฤษและการแปลแก่นิสติสาขาภาษาองักฤษศกึษาต่อไป 
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วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาปัญหาการแปลบทความทางการศกึษาจากภาษาองักฤษเป็นไทยของนิสติสาขาวชิา
ภาษาองักฤษศกึษา 
 2. เพื่อศกึษากลวธิกีารแปลบทความทางการศึกษาจากภาษาองักฤษเป็นไทยของนิสติสาขาวชิา
ภาษาองักฤษศกึษา 
 
วิธีการวิจยั 
 การศกึษานี้เป็นการวจิยัเชงิวเิคราะหเ์นื้อหา (content analysis) ผูว้จิยัเกบ็ขอ้มูล 2 แหล่งคอื 1) โดย
ศึกษาจากต้นฉบับบทความทางการศึกษาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเรียนการสอนระดับปฐมวัยและบท
แปลภาษาไทยของนิสติสาขาภาษาองักฤษศกึษาชัน้ปีที่ 4 คณะศกึษาศาสตร์และพฒันศาสตร ์มหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร ์วทิยาเขตก าแพงแสน จ านวน 11 เรื่อง โดยคดัเลอืกมาจากทัง้หมด 34 เรื่อง ซึง่งานจ านวน 11 
เรื่องนี้ แปลโดยนิสติจ านวน 11 คน ผูว้จิยัคดัเลอืกงานแปลโดยยดึตามเกณฑง์านแปลของไนดา (Nida, 1982) 
และสญัฉว ีสายบวั (2550) คอื เป็นการแปล มใิช่การสรุปความหรอืเรยีบเรยีงเอกสาร และผูแ้ปลไม่ใช้โปรแกรม
คอมพวิเตอรท์ีส่รา้งขึน้เพื่อแปลเอกสารโดยเฉพาะ บทแปลขา้งต้นน ามาจากงานทีน่ิสติไดร้บัมอบหมายใหแ้ปล
ตลอดหนึ่งภาคการศึกษา อันเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในรายวิชา การจัดการเรียนการสอน
ภาษาองักฤษส าหรบัผูเ้รยีนชัน้ปฐมวยั และ 2) โดยศกึษาจากการสมัภาษณ์แบบมโีครงสรา้ง ใช้เพื่อสอบถาม
เกีย่วกบัปัญหาในการแปลและวธิแีกไ้ขระหว่างท าการแปลบทความ ผูว้จิยัคดัเลอืกผูแ้ปลบทความขา้งต้นแบบ
เจาะจงจ านวน4 คนทีส่มคัรใจในการให้สมัภาษณ์เกีย่วกบัปัญหาการแปลโดยผู้วจิยัท าการสรุปขอ้มูลจากการ
สมัภาษณ์และจดบนัทกึแยกออกมาเป็นประเดน็ส าคญั ไดแ้ก่ ปัญหาการแปลขณะทีผู่แ้ปลท าการแปลขอ้ความ 
ตวัอย่างบทแปล กลวธิกีารแปล วธิกีารแกปั้ญหา 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัม ี2 ชนิด ไดแ้ก่ 1) ตารางบนัทกึขอ้มลูวเิคราะหก์ลวธิกีารแปล โดยวเิคราะห์
ระดบัค าและระดบัโครงสรา้งตามแนวคดิทฤษฎขีองสญัฉว ีสายบวั (2550)ใชเ้มื่อผูว้จิยัท าการวเิคราะหก์ลวธิกีาร
แปลจากบทแปลของนิสติสาขาภาษาองักฤษศกึษา 2) แบบสมัภาษณ์แบบมโีครงสรา้งซึง่ได้รบัการตรวจสอบ
ความตรงเชงิเนื้อหาจากผูเ้ชีย่วชาญทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแปลและภาษาองักฤษศกึษาจ านวน 3 คน ไดแ้ก่ นกัแปล
อาชพี อาจารย์สอนวชิาการแปล และอาจารย์สาขาภาษาองักฤษศกึษา หลงัจากวเิคราะห์กลวธิกีารแปลและ
สมัภาษณ์ผูแ้ปลแลว้ ผูว้จิยัวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยการใชส้ถติคิ่ารอ้ยละและค่าความถีต่ามล าดบั 

 
ผลการวิจยั 
 ผูว้จิยัน าเสนอผลการวจิยัออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ 1) ปัญหาในการแปลและความหมายที่ผดิเพี้ยนกบั
ต้นฉบบั ซึ่งไดม้าจากการวเิคราะห์บทแปลและการสมัภาษณ์ พรอ้มทัง้กล่าวถึงสาเหตุที่ก่อให้เกดิปัญหาการ
แปล และ 2) กลวิธกีารแปลบทความทางการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น กลวิธกีารแปลในระดบัค า และระดบั
โครงสรา้ง ผลการวจิยัมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 

1. ปัญหาในการแปลและความหมายท่ีผิดเพี้ยนกบัต้นฉบบั 
 ผูว้จิยัน าเสนอผลวเิคราะหก์ารแปลทีท่ าให้ความหมายผดิเพี้ยนไปจากต้นฉบบัโดยผลทีแ่สดงใน

ตารางที ่1 เป็นขอ้มูลมาจากการวเิคราะหบ์ทแปลเท่านัน้ ซึ่งน าเสนอเป็นจ านวนความถี่ของขอ้ความที่ปรากฏ
และค่ารอ้ยละ 
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ตารางท่ี 1 จ านวนขอ้ความและค่ารอ้ยละของการแปลทีท่ าใหค้วามหมายผดิเพีย้นไปจากตน้ฉบบั 
 

การแปลท่ีท าให้ความหมายผิดเพ้ียนไป 
จากต้นฉบบั 

จ านวนขอ้ความ 
(ความถ่ี) 

รอ้ยละ ล าดบัท่ี 

1. แปลขาด/ ไม่ไดแ้ปล 86 56.95 1 
2. แปลผดิความ/ แปลคลาดเคลื่อน 62 41.06 2 
3. แปลเกนิ 3 1.99 3 

รวม 151 100.00  
 

จากตารางที ่1  แสดงใหเ้หน็ว่า การแปลทีท่ าใหค้วามหมายผดิเพีย้นไปจากต้นฉบบัเกดิจากการแปล

ขาดหรอืไม่ไดแ้ปลมากทีสุ่ด และเมื่อน าผลจากตารางมาวเิคราะหร์่วมกบัการศกึษาปัญหาในการแปลผ่านการ

สมัภาษณ์ผูว้จิยัพบความสอดคลอ้งระหว่างขอ้มูลที่ไดจ้ากการสมัภาษณ์และการวเิคราะห์บทแปลภาษาไทยที่

สะทอ้นปัญหาออกมาอย่างเด่นชดัผูว้จิยัน าเสนอผลและวจิารณ์ปัญหาการแปลทีพ่บในการวเิคราะหบ์ทแปลมา

สนบัสนุนดงันี้ 

 1.1 การไม่เขา้ใจโครงสรา้งภาษาองักฤษอย่างแทจ้รงิถอืเป็นปัญหาที่สรา้งผลกระทบต่อผูแ้ปล
มากทีส่ดุ เน่ืองจากบางประโยคมคีวามยาวเพราะมสี่วนขยายหลายสว่นซอ้นกนั ท าใหอ้่านไม่เขา้ใจความหมาย
หรือบางครัง้อ่านเข้าใจความหมาย แต่ไม่สามารถแปลออกมาได้อย่างชัดเจน สละสลวยตามธรรมชาติใน
ภาษาไทยได ้ขอ้ความบางส่วนจงึก ากวม ไม่สามารถสรา้งกระจ่างแก่ผูอ้่านได ้ซึง่ปัญหานี้น าไปสู่การแปลขาด
หรอืไม่ไดแ้ปล ดงัตวัอย่าง 
  ตัวอย่างที่  1 : Despite huge cognitive gains in the preschool years, however, they 
are not little adults and still display many cognitive limitations. แปลว่า แม้จะได้รบัองค์ความรู้และความ
เขา้ใจแต่พวกเขากย็งัมขีอ้จ ากดัในหลาย ๆ ดา้น” (ผูแ้ปล E : เอกสารชิน้ที ่5)  

  ค าอธบิาย : เนื่องจากต้นฉบบัต้องการสื่อความว่า แมเ้ดก็ก่อนวยัเรยีนจะไดร้บัองคค์วามรู้
และความเข้าใจมากมายแต่พวกเขาก็ยงัมีข้อจ ากดัในหลายๆ ด้าน จงึจ าเป็นต้องแปลค าว่า huge และ the 
preschool yearsแต่ในฉบบัแปลขาดขอ้ความที่ต้องการสื่อความหมายนี้  นอกจากนี้ ผูแ้ปลยงัไม่ไดแ้ปล they 
are not little adults ตัวอย่างนี้ถือเป็นการแปลขาด เนื่องจากผู้แปลเลือกที่จะไม่แปลบางข้อความซึ่งท าให้
ใจความส าคญัในตน้ฉบบัขาดหายไป  

 1.2 ผู้แปลเลอืกความหมายของค าที่มคีวามหมายอ้างองิหลายนัยผดิ จงึท าให้ความหมายใน
ภาษาปลายทางผดิเพีย้นจากตน้ฉบบั ดงัตวัอย่าง 

  ตวัอย่างที ่2 : Children require multiple exposures to words in order to develop a rich 
understanding of their meaning and use. แปลว่า เดก็ๆ จ าเป็นต้องได้เรยีนรูค้ าศพัท์ต่างๆ ในการเรยีงล าดบัค า 
เพื่อพฒันาความเขา้ใจความหมายและการใชค้ าเหล่านัน้(ผูแ้ปล A : เอกสารชิน้ที ่1) 

  ค าอธบิาย : ผูแ้ปลไม่รูว้่า in order to (อนุสนัธาน) แปลว่า เพื่อทีจ่ะ จงึเลอืกความหมายผดิ
ของค าว่า order เป็น “ในการเรยีงล าดบัค า” ซึง่สง่ผลใหค้วามหมายในฉบบัแปลผดิกบัตน้ฉบบัมาก  
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 1.3 เมื่อผูแ้ปลขาดความรูเ้รื่องวฒันธรรมในภาษาต้นฉบบั ไดแ้ก่ ลกัษณะของกจิกรรม สถานที ่
หรอืวถิีชวีติความเป็นอยู่ในสงัคมของผู้เขยีน ท าให้ผูแ้ปลเลอืกแปลตรงตวัหรอืเดาความหมายดว้ยตนเอง จน
สง่ผลใหเ้กดิความหมายคลาดเคลื่อนในภาษาปลายทาง ดงัตวัอย่าง 

  ตวัอย่างที ่3 :  Make-believe playแปลว่า ท าใหเ้ชื่อจรงิว่า 
 ค าอธิบาย : ผู้แปลขาดความรู้เรื่องวัฒนธรรม จึงท าให้แปลผิด ทัง้ที่ในความเป็นจริง Make-

believe playคือ การเล่นบทบาทสมมติ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างสถานการณ์ให้เด็กเล่นในรูปแบบที่แตกต่าง
ออกไปจากปกต ิเช่น สวมบทบาทเป็นสตัวแพทย ์หรอืนกับนิวางแผนการเดนิทาง  

 1.4 หลายคนมกัเขา้ใจผดิว่า เวลาไม่เกีย่วขอ้งกบัการแปลโดยตรงเพราะถอืเป็นปัจจยัภายนอก 
แต่ในความเป็นจรงิเวลาถอืเป็นส่วนส าคญัต่อคุณภาพงานแปลอย่างยิง่ เน่ืองจากผูแ้ปลจ าเป็นต้องใชเ้วลาเพื่อ
หาขอ้มูลอ่านวเิคราะห์โครงสรา้งทางภาษาได้อย่างถูกต้อง หรอืค้นคว้าหาขอ้มูลต่างๆ เช่น เกม วธิกีารสอน 
หรอืขอ้มูลเฉพาะดา้นอื่นๆ ทีต่นเองไม่รู ้หรอืแมก้ระทัง่ตอ้งการเวลาทบทวนเพื่อแกไ้ขงานซ ้าหลายครัง้แต่นิสติ
มตีารางเรยีนและงานที่ได้รบัมอบหมายในรายวชิาอื่นเช่นกนั จงึท าให้เวลาในการแปลมจี ากดั และส่งผลต่อ
คุณภาพของงานแปล 
 2. กลวิธีการแปลบทความทางการศึกษา 
  ผูว้จิยัน าเสนอวเิคราะห์กลวธิกีารแปลบทความทางการศกึษาโดยแบ่งเป็นกลวธิกีารแปลเป็น 2 
ระดบัคอื ระดบัค า และระดบัโครงสรา้ง ซึง่ในตารางที ่2และ 3น าเสนอจ านวนความถี่ของขอ้ความทีป่รากฏและ
ค่ารอ้ยละเมื่อศกึษากลวธิใีนระดบัระดบัค า และระดบัโครงสรา้งตามล าดบั  
 
ตารางท่ี 2  จ านวนขอ้ความและค่ารอ้ยละของกลวธิกีารแปลบทความทางการศกึษาในระดบัค า 
 

กลวิธีการแปล 
(ในระดบัค า) 

จ านวนขอ้ความ 
(ความถ่ี) 

รอ้ยละ ล าดบัท่ี 

1. การเตมิค าอธบิาย 
 1.1 การเตมิขอ้ความสัน้ๆ 
 1. 2 การเตมิลกัษณะนาม 

 
7 

 
25.00 

 
 
1 
 1 3.57 

2. การเลอืกใชค้ าตามบรบิท 6 21.43 2 
3. การตดัค าหรอืส านวนทิง้ไป 5 17.86 3 
4. การใชค้ าอา้งองิ 4 14.29 4 
5. การใชค้ าทีอ่า้งองิถงึความหมายทีก่วา้งขึน้
แทนค าทีอ่า้งองิถงึสิง่ทีเ่ฉพาะกว่า 

3 10.72 5 

6. การเตมิตวัเชื่อมระหว่างกลุ่มความคดิต่างๆ 1 3.57 6 
7. การแทนทีท่างวฒันธรรม 1 3.57 6 
8. การใชว้ลหีรอืประโยคแทนค า 0 0.00 7 

รวม 86 100.00  
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2.1 กลวิธีการแปลในระดบัค า 
  จากตารางที่ 2  ผู้วจิยัน าเสนอจ านวนขอ้ความและรอ้ยละของกลวธิกีารแปลในระดบัค าที่

พบในบทแปลจ านวน 11 เรื่อง ผู้แปลขอน าเสนอตวัอย่างขอ้ความที่พบจากวเิคราะห์บทแปล โดยน าเสนอ 3 
อนัดบัแรกทีพ่บไดบ้่อยทีส่ดุ ดงัต่อไปนี้ 

 2.1.1 การเตมิค าอธบิาย ดงัตวัอย่าง  
  ตัวอย่างที่ 4: self-directed activities แปลว่า กิจกรรมที่แสดงให้รู้ถึงตัวตนและ

ความสามารถของตนเอง (ผูแ้ปล A : เอกสารชิน้ที ่1) 
  ค าอธิบาย : ผู้แปลเพิ่มขอ้ความอธบิายสัน้ๆ ถึงลกัษณะของกิจกรรมเพื่อให้ผู้อ่าน

เขา้ใจยิง่ขึน้ 
 2.1.2 การเลอืกใชค้ าตามบรบิท ดงัตวัอย่าง 
  ตั ว อ ย่ า ง ที่  5 : Viewed nationwide, if all families were able to enroll their 

children in pre-school programs at the same rate as high-income families do now, แปลว่า เมื่อพจิารณา
ทัว่ทัง้ประเทศ หากทุกครอบครวัสามารถส่งบุตรหลานของตนเองเขา้เรยีนในหลกัสตูรปฐมวยัที่มคี่าใชจ้่ายสูง
เหมอืนกบัครอบครวัทีร่ ่ารวยจ่ายได ้(ผูแ้ปล B : เอกสารชิน้ที ่2)  

  ค าอธบิาย : ค าว่า enroll มคีวามหมายมากกว่าหนึ่ง ไดแ้ก่1) officially register as a 
member of an institution or a student on a course. 2) enter (a deed or other document) among the 
rolls of a court of justice. (Oxford dictionary online) ในกรณีนี้ต้นฉบบั ผู้แปลเลอืกใช้ค าในความหมายที่ 1 
แปลว่า เขา้เรยีน ซึง่สอดคล้องกบับรบิท ท าใหบ้ทแปลสามารถสื่อความไดอ้ย่างถูกต้อง ในขณะทีบ่างกรณีที่ผู้
แปลเลอืกค าใชผ้ดิ จนน าไปสูปั่ญหาการแปลคลาดเคลื่อนดว้ย 

 2.1.3 การตดัค าหรอืส านวนทิง้ไป ดงัตวัอย่าง  
  ตวัอย่างที่ 6For instance, after reading such books as Byron Barton’s “Building 

a House.  แปลว่า ตวัอย่างเช่น หลงัจากอ่านหนงัสอืเรื่อง “Building a House”(ผูแ้ปล C : เอกสารชิน้ที ่3) 
  ค าอธบิาย: ผูแ้ปลสามารถตดั Byron Barton’sออกไดเ้พราะไม่ไดส้ง่ผลต่อความหมาย

ในต้นฉบบั จากการวเิคราะหพ์บว่า ผู้แปลเลอืกตดัค าหรอืส านวนทีเ่ป็นสิง่เฉพาะ ซึ่งไม่ปรากฏในภาษาปลายทาง 
แต่ความหมายทีผู่เ้ขยีนตอ้งสือ่ยงัยงัครบถว้นอยู่ 

จากขา้งต้นพบว่า การงานแปลบทความทางการศกึษา กลวธิใีนการแปลในระดบัค าที่ใช้กนัมากคือ 
การเตมิค าอธบิาย อาจเน่ืองดว้ยมผีูแ้ปลอาจพจิารณาเหน็แลว้ว่า มคี าจ านวนมากทีค่วรต้องใหข้อ้ความอธบิาย
สัน้ๆ เพื่อใหผู้อ้่านเขา้ใจชดัเจนยิง่ขึน้ โดยค าส่วนใหญ่ทีผู่แ้ปลใชก้ลวธินีี้คอื ค าทีเ่ป็นชื่อเฉพาะ หรือกจิกรรมที่
ชื่อเพยีงอย่างเดยีวไม่สามารถอธบิายความไดอ้ย่างชดัเจน จงึจ าเป็นตอ้งใหข้อ้มลูสัน้ๆ เพิม่เตมิ  
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ตารางท่ี 3 จ านวนขอ้ความและค่ารอ้ยละของกลวธิกีารแปลบทความทางการศกึษาในระดบัโครงสรา้ง 
 

กลวิธีการแปล 
(ในระดบัโครงสรา้ง) 

จ านวนขอ้ความ 
(ความถ่ี) 

รอ้ยละ ล าดบัท่ี 

1. การเปลีย่นโครงสรา้งของค า 17 21.79 1 
2. การทบัศพัท ์ 14 17.95 2 
3. การปรบัระเบยีบวธิเีรยีงค าในประโยคหรอืวล ี 11 14.10 3 
4. การเพิม่ค าในประโยค 10 12.82 4 
5.  การปรบัใช ้Passive voice และ Active voice 8 10.25 5 
6. การปรบัโครงสรา้งในระดบัทีส่งูกว่าประโยค 6 7.69 6 
7. การแปลแบบเอาความ 6 7.69 7 
8. การละค าในประโยค 5 6.41 8 
9. การปรบัการใชป้ฏเิสธ 1 1.30 9 
10. การเปลีย่นประโยคเป็นวล ีหรอืวลเีป็นประโยค 0 0.00 10 

รวม 78 100.00  
 

2.2 กลวิธีการแปลในระดบัโครงสรา้ง 
  จากตารางที3่ผูว้จิยัน าเสนอจ านวนขอ้ความและรอ้ยละของกลวธิกีารแปลในระดบัโครงสรา้ง

ทีพ่บในบทแปลจ านวน 11 เรื่อง ผูแ้ปลขอน าเสนอตวัอย่างขอ้ความทีพ่บจากวเิคราะหบ์ทแปล โดยน าเสนอ 3 
อนัดบัแรกทีพ่บไดบ้่อยทีส่ดุ ดงัต่อไปนี้ 

 2.2.1 การเปลีย่นโครงสรา้งของค า เป็นกลวธิใีนการแปลระดบัโครงสรา้งทีผู่แ้ปลเลอืกใช้
มากทีส่ดุ ดงัตวัอย่าง 

  ตัวอย่างที่  7 : Encourage parents to talk and read to their children in their 
home language as a way of strengthening children's L1 language skills.แปลว่า การกระตุ้นพ่อแม่ให้
พดูคุยหรอือ่านใหลู้กฟังดว้ยภาษาแม่เป็นวธิกีารหนึ่งทีจ่ะช่วยเสรมิสรา้งภาษาแม่ของเดก็ใหแ้ขง็แรงขึน้(ผูแ้ปล 
A : เอกสารชิน้ที ่1) 

  ค าอธบิาย : จะเห็นได้ว่า ผู้แปลเปลี่ยนโครงสร้างของค าด้วยการเปลี่ยนประเภท 
จากค าว่าEncourage(กรยิา) เป็น การกระตุ้น (นาม) และ strengthening(นาม) เป็น เสรมิสรา้งให้แขง็แรงขึน้ 
(กรยิา)เพื่อใหบ้ทแปลเป็นธรรมชาตใินภาษาไทย 

 2.2.2 การทบัศพัท ์เป็นการปรบับทแปลระดบัเสยีง ดงัตวัอย่าง 
  ตวัอย่างที ่8: MARY N. WONDERLICKแปลว่า แมรี ่เอน็ วนัเดอรล์คิ(ผูแ้ปล B :

เอกสารชิน้ที2่) 
  ตวัอย่างที่ 9: Carol Ann Tomlinson แปลว่าแครอล แอน ทอมลนิสนั(ผู้แปล D : 

เอกสารชิน้ที ่4) 
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  ค าอธบิาย : ผูแ้ปลจะใชก้ลวธิกีารทบัศพัทใ์นกรณีทีเ่ป็นชื่อเฉพาะ เช่น ชื่อคน หรอื
สถานที ่จากการสงัเกตพบว่าผูแ้ปลไม่ไดใ้ชก้ฎเกณฑต์ายตวัของราชบณัฑติยสถานมาใชใ้นการทบัศพัท ์แต่จะ
ใชก้ารทบัศพัทต์ามการออกเสยีงของเจา้ของภาษาทีต่นเองคุน้ชนิมากกว่า 

 2.2.3 การปรบัระเบยีบวธิเีรยีงค าในประโยคหรอืวล ีดงัตวัอย่าง  
  ตัวอย่างที่ 10 : essential foundational skills  แปลว่า ทักษะพื้นฐานที่จ าเป็น(ผู้

แปล A:  เอกสารชิน้ที ่1) 
  ตวัอย่างที ่11 :  the power of purposeful preschool environments แปลว่า พลงั

ของสิง่แวดลอ้มต่อการเรยีนรูข้องเดก็ก่อนวยัเรยีน (ผูแ้ปล E : เอกสารชิน้ที ่5) 
  ค าอธบิาย :จะเห็นได้ว่า ผู้แปลปรบัวิธีเรียงค าในวลีให้เป็นไปตามกฎโครงสร้าง

ไวยากรณ์ไทย ซึง่อ่านแลว้เป็นธรรมชาต ิ
  เน่ืองจากโครงสรา้งภาษาไทยและภาษาองักฤษมคีวามแตกต่างระหว่างโครงสรา้ง

กนัมาก ผูแ้ปลจงึตอ้งปรบับทแปลเพื่อใหเ้ป็นไปตามไวยากรณ์ภาษาไทย ซึง่สามารถท าไดย้ากกว่าในระดบัค า 
อย่างไรกต็าม แม้จะเป็นการปรบัแปลในระดบัโครงสรา้ง พบว่าผูแ้ปลเลอืกใชก้ารปรบัระดบัโครงสรา้งของค า
บ่อยทีส่ดุคดิเป็นรอ้ยละ21.79 เพื่อใหบ้ทแปลของตนมคีวามหมายเทยีบเคยีงกบัภาษาองักฤษ 
 
อภิปรายผลและสรปุ 

1. ปัญหาท่ีพบในการแปลและความหมายท่ีผิดเพี้ยนกบัต้นฉบบั 
 แมว้่าผูแ้ปลไดท้ าการวเิคราะหต์น้ฉบบั และท าการปรบับทแปลดว้ยกลวธิต่ีางๆแต่ยงัพบการแปล

ขาด หรอืแปลผดิความหมายซึง่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพงานแปลบางส่วนทีส่ าคญั ปัญหาเหล่านี้เกดิจากปัจจยั 
2 ชนิด ได้แก่ 1) ปัจจัยภายในของผู้แปล คือ การขาดความรู้ด้านภาษา ประสบการณ์เดิม (background 
knowledge) ความรู้ด้านภาษาเป็นสิ่งจ าเป็นในการแปลเนื่ องจากภาษาอังกฤษมีความหลากหลายด้าน
ความหมายของค า อกีทัง้โครงสรา้งไวยากรณ์ยงัแตกต่างจากภาษาไทย ถา้ผูแ้ปลไม่ช านาญดา้นภาษาเพยีงพอ
จะท าให้บทแปลคลาดเคลื่อน ประสบการณ์เดิมนับเป็นสิ่งจ าเป็นอีกข้อของการแปลได้อย่างถูกต้อง 
ประสบการณ์เดมิอาจหมายรวมถงึความรูด้า้นวฒันธรรม สงัคม เพศ นัยยะของขอ้ความในต้นฉบบัของผูเ้ขยีน 
ซึ่งผู้แปลจ าเป็นต้องเขา้ใจจงึจะสามารถถ่ายทอดออกมาเป็นภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง (ประเพศ ไกรจนัทร์, 
2553; Munday, 2001) เหน็ไดช้ดัจากการแปลผดิเกีย่วกบัเกม ขอ้ก าหนด หรอืกจิกรรมตนเองไม่รูจ้กั ผูแ้ปลมกั
แปลทีละค าและตรงตัวตามความหมายในพจนานุกรม ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเกมที่ผู้เขียนน าเสนอ เช่น          
Make-believe คอื การเล่นบทบาทสมมติ แต่ผู้แปลขาดไม่ทราบจงึแปลว่า “ท าให้เชื่อ”ซึง่ผดิความโดยสิน้เชงิ
และ2) ปัจจยัภายนอก คอื เวลานับเป็นอุปสรรคหนึ่งของผู้แปลด้วยเช่นกนั เพราะงานแปลที่มคีุณภาพตาม
หลกัการประเมนิงานแปล 3 ประการคอื ความถูกต้อง ชดัเจน และเป็นธรรมชาต ิ(Nida, 1982; Larson, 1998; 
สญัฉว ีสายบวั, 2550)การถูกจ ากดัดว้ยเวลาจงึสง่ผลต่อคุณภาพของงานแปลอย่างไม่สามารถหลกีเลีย่งได ้

2. กลวิธีการแปลบทความทางการศึกษา 
 ผูแ้ปลใช้กลวธิกีารแปล 2 ระดบั ไดแ้ก่ 1)ระดบัค า 2)ระดบัโครงสรา้ง ซึ่งในระดบัโครงสรา้งแบ่ง

ออกเป็น 4 ระดบัย่อย ไดแ้ก่ ระดบัเสยีง ระดบัโครงสรา้งของค า ระดบัประโยค และระดบัสงูกว่าประโยค  
2.1 กลวธิใีนการแปลระดบัค า 
 กลวิธีในการแปลระดับค าที่พบบ่อยที่สุด คือ การเติมค าอธิบาย โดยแบ่งเป็นการเติม

ขอ้ความสัน้ๆ และการเตมิลกัษณะนามทัง้นี้อาจเพราะในบทความมคี าจ านวนมาก เช่น ค าทีเ่ป็นชื่อเฉพาะ หรอื
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กจิกรรมที่ชื่อ  เพียงอย่างเดยีวไม่สามารถอธบิายความได้อย่างชดัเจน จงึจ าเป็นต้องให้ขอ้มูลสัน้ๆ เพิม่เติม
แบบกะทดัรดั ไดแ้ก่ ขอ้ความอธบิายสัน้ๆ ถงึลกัษณะของกจิกรรมเพื่อให้ผู้อ่านเขา้ใจยิง่ขึน้ แต่ไม่ต้องการใส่
ขอ้มูลจ านวนมากแบบเชงิอรรถ ซึ่งสอดคล้องกบัสญัฉว ีสายบวั (2550) ที่กล่าวว่า การใส่เชงิอรรถในบทแปล
มากเกนิไปจะสรา้งความเบื่อหน่ายแก่ผู้อ่านเพราะเป็นการขดัจงัหวะความต่อเนื่องในการอ่าน ดงันัน้การเติม
ค าอธบิายจงึเป็นกลวธิใีนการเพิม่เตมิขอ้มูลแก่ผู้อ่านทีด่กีว่าอย่างไรกต็าม เป็นที่น่าสงัเกตว่า ผูแ้ปลเลอืกเติม
ขอ้ความสัน้ๆ มากกว่าการเติมลกัษณะนาม อาจเพราะผูแ้ปลเชื่อว่า ผูอ้่านมคีวามรู้เดมิอยู่แล้วจงึน่าจะเขา้ใจ
เพราะสงัคมไทยเปิดรบัวฒันธรรมจากตะวนัตก ท าใหส้ามารถเขา้ใจและใชค้ ายมืหรอืค าทบัศพัทไ์ดง้่าย (อมรา 
ประสทิธิร์ฐัสนิธุ,์ 2547)เช่น ผูแ้ปลเลอืกเพยีงการทบัศพัทข์องค าว่า แคลฟิอรเ์นีย แทนการใสล่กัษณะนามเพิม่
เป็นมลรฐัแคลฟิอรเ์นีย 

กลวิธีการแปลในระดับค าที่พบบ่อยเป็นล าดับสองคือ การเลือกใช้ค าตามบริบท ซึ่งกลวิธีนี้มี
ความส าคญัมาก สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของหนึ่งฤทยั ลาท ี(2556) พบว่า กลวธิกีารเลอืกค าใหเ้หมาะสมกับ
บรบิทเป็นกลวธิทีี่นักแปลอาชพีเลอืกเป็นล าดบัต้นๆ โดยเฉพาะเมื่อค าในต้นฉบบัมมีากกว่าหนึ่งความหมาย
หรอืเป็นค าทีม่คีวามหมายอา้งองิหลายนัย จากบทแปลของนิสติสาขาภาษาองักฤษศกึษาพบว่า การเลอืกใชค้ า
ปรากฏอยู่ในหลายกรณี ตัวอย่างเช่นค าว่า enroll และcry ผู้แปลเลือกสามารถเลือกความหมายของ enroll 
แปลว่า เขา้โรงเรยีน ได้อย่างถูกต้อง แต่ในกรณีของค าว่า cry ผู้แปลกลบัเลอืกใช้ความหมายผิดคอื แปลว่า 
รอ้งไห ้ทัง้ทีใ่นบรบิทนัน้หมายถงึ ตะโกนท าใหค้วามหมายในบทแปลคลาดเคลื่อนไปจากต้นฉบบั การเลอืกใช้
ค าไม่เหมาะสมกบับรบิทของผู้แปล สนันิษฐานว่าน่าจะเกดิขึน้เพราะมกันิยมยดึเอาความหมายแรก (primary 
meaning)ตามพจนานุกรมมากกวา่การพจิารณาบรบิทแลว้ค่อยเลอืกค าแปลทีเ่หมาะสม ซึง่การกระท าลกัษณะน้ี
ส่งผลต่อบทแปลอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เช่นเดียวกบัไนดา (Nida, 1982) และเบเกอร์ (Baker, 2006)พบ
ปัญหาดงักล่าวจากผูแ้ปลทีพ่วกเขาศกึษา ดงันัน้ทัง้สองจงึมคีวามคดิเหน็สอดคลอ้งกนัว่า ผูแ้ปลจ าเป็นต้องให้
ความส าคญักบัการพจิารณาบรบิทประกอบมากกว่าการเปิดพจนานุกรมเพื่อดคูวามหมายอย่างเดยีว ซึง่ไม่ช่วย
ใหจ้บัความหมายทีแ่ทจ้รงิของตน้ฉบบัได ้  

กลวิธีการแปลในระดับค าที่พบบ่อยที่สุดเป็นล าดับสามคือ การตัดค าหรือส านวนทิ้งไปจากการ
วเิคราะหพ์บว่า ผูแ้ปลเลอืกตดัค าหรอืส านวนทีเ่ป็นสิง่เฉพาะ เช่น ชื่อหนงัสอื หรอืชื่อเรยีกสิง่ของ ซึง่ไม่ปรากฏ
ในภาษาปลายทางแต่ความหมายที่ผู้เขยีนต้องสื่อยงัครบถ้วนอยู่ อย่างไรกต็ามค าหรอืส านวนที่ตดัทิ้งนี้ต้อง
ไม่ใช่ความหมายที่ส าคัญมาก และไม่ท าให้ความหมายของต้นฉบับผิดเพี้ยน ผู้แปลจึงจ าเป็นต้องท าการ
วิเคราะห์ต้นฉบับให้เข้าใจถ่องแท้ก่อนซึ่งสอดคล้องกับวาร์ตัน (Wharton, 2011) ที่สนับสนุนแนวคิดการ
วเิคราะห์ต้นฉบบัโดยเชื่อมโยงระหว่างภาษาและการศกึษาวฒันธรรมก่อนการแปลหรอืการปรบับทแปลเพื่อ
ไม่ใหค้วามหมายเดมิผดิเพีย้น 

2.2 กลวธิกีารแปลในระดบัโครงสรา้ง 
  กลวธิใีนการแปลระดบัโครงสรา้งทีผู่แ้ปลเลอืกใชม้ากที่สุดคอื การเปลีย่นโครงสรา้งของค า

ในประโยค แม้ว่าค าในภาษาองักฤษสามารถให้ความหมายเทียบเคียงได้กับค าในภาษาไทยได้ (ศรนัญา  
ผงัสวุรรณด ารง, 2556) แต่ลกัษณะโครงสรา้งทางไวยากรณ์ของภาษาองักฤษและภาษาไทยมคีวามแตกต่างกนั
อย่างมากทัง้ดา้นคุณสมบตัแิละการท างานของค าตามหน้าทีท่างไวยากรณ์ในประโยค (สญัฉว ีสายบวั, 2550) 
ก่อให้เกิดปัญหาแก่นิสติที่เป็นผู้แปล ท าให้จ าเป็นต้องเปลี่ยนโครงสร้างของค าบ่อยครัง้ ซึ่งอาจเปลี่ยนจาก
ค านามเป็นค ากรยิา จากค าคุณศพัทเ์ป็นกรยิาหรอืค านาม ฯลฯ จุดประสงคข์องผูแ้ปลในการเปลีย่นโครงสรา้ง
ของค าดว้ยการเปลีย่นประเภทของค าคอื เพื่อใหส้ามารถถ่ายทอดออกมาเป็นบทแปลทีเ่ทยีบเคยีงกบัต้นฉบบั 
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ซึง่สอดคลอ้งกบัขอ้สนันิษฐานขององัคณา เทพแปง (2555) ว่า สว่นหนึ่งอาจเพราะวากยสมัพนัธภ์าษาไทยทีม่ี
ลกัษณะเฉพาะทีแ่ตกต่างจากภาษาองักฤษ และภาษาไทยเป็นภาษาทีใ่หค้วามส าคญักบัใจความมากกว่าชนิด
ของค าท าใหผู้แ้ปลเลอืกใชก้ลวิธนีี้บ่อยทีสุ่ด กลวธิกีารเปลีย่นโครงสรา้งของค าเน่ืองจากความแตกต่างระหว่าง
โครงสรา้งภาษาตน้ฉบบัและภาษาปลายทางนี้สามารถเรยีกอกีอย่างว่า transposition (Pym, 2010) เป็นกลวธิหีนึ่ง 
ทีเ่บเกอร(์Baker, 2006) แนะน าในกระบวนการปรบับทแปลและพบวา่วธิกีารนี้สง่ผลดต่ีองานแปลของนิสติสาขา
ภาษาองักฤษศกึษา  

กลวธิใีนการแปลระดบัโครงสรา้งล าดบัต่อมาคอื การทบัศพัทซ์ึง่เป็นการปรบับทแปลระดบัเสยีง ผูแ้ปล
จะใช้กลวธินีี้ในกรณีที่เป็นชื่อเฉพาะ เช่น ชื่อคน หรอืสถานที่ จากการสงัเกตพบว่า ผู้แปลไม่ได้ใช้กฎเกณฑ์
ตายตวัของราชบณัฑติยสถานมาใชใ้นการทบัศพัท ์แต่จะใชก้ารทบัศพัทต์ามการออกเสยีงของเจา้ของภาษาที่
ตนเองคุ้นชนิมากกว่า เช่น แมรี่ เอ็น วนัเดอร์ลคิ(MARY N. WONDERLICK) เช่นเดียวกบัผลวิจยัของ   แก
สตนั (Gaston, 2011) และปัทมา  สมัพนัธมติร (2558) ทีพ่บว่า การแปลเฉพาะชื่อ (proper nouns)อย่างอาหาร
ไทยและการแปลพาดหวัข่าวกฬีา มกัใช้กลวธิกีารแปลระดบัเสยีงตามความคุน้ชนิโดยไม่ยดึตามหลกัการทบั
ศพัทข์องราชบณัฑติสถาน  

กลวธิกีารแปลในระดบัโครงสรา้งที่พบบ่อยเป็นล าดบัสามคอื การปรบัระเบยีบวธิเีรยีงค าในประโยค
หรอืวล ีจากการศกึษาพบว่า ผูแ้ปลมกีารปรบัโครงสรา้ง โดยอาจเรยีงสลบัการล าดบัค าในประโยค หรอืปรบัวธิี
เรยีงค าในวลใีหเ้ป็นไปตามกฎโครงสรา้งไวยากรณ์ไทยซึ่งอ่านแลว้เป็นธรรมชาติ กลวธินีี้ใชเ้พื่อแกปั้ญหาการ
ถ่ายทอดจากต้นฉบบัภาษาองักฤษเป็นบทแปลภาษาไทยทีม่คีวามหมายถูกต้อง สละสลวยเป็นธรรมชาติ ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสุพรรณี  ป่ินมณี (2549) และสุพรรณี  อาศยัราช (2555) ทีพ่บว่า การปรบัระเบยีบวธิเีรยีงค าใน
ประโยคหรือวลีช่วยท าให้ภาษาแปลมีความลื่นไหล ชดัเจน และช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายขึ้นและได้อรรถรส
เทยีบเคยีงกบัตน้ฉบบัได ้

โดยสรุป นิสติสาขาภาษาองักฤษใชก้ลวธิกีารปรบับทแปลทัง้ 2 ระดบัคอื ระดบัค าและระดบัโครงสรา้ง 
ซึง่การปรบับทแปลในระดบัค าสามารถพบไดบ้่อยกว่าและท าไดง้่ายกว่าระดบัโครงสรา้ง สง่ผลใหค้ าในบทแปล
สามารถเทยีบเคยีงต้นฉบบัไดอ้ย่างราบรื่นซึง่กลวธิรีะดบัค าทีใ่ชบ้่อยทีสุ่ดคอื การเตมิค าอธบิายสัน้ๆ ใหข้อ้มูล
เพิม่เติมแก่ผู้อ่าน อย่างไรกต็าม ผู้วจิยัพบขอ้สงัเกตว่า แม้เป็นกลวธิกีารแปลในระดบัโครงสรา้ง แต่กลวธิทีี่ผู้
แปลใช้มากที่สุดยงัคงมคีวามเกีย่วขอ้งกบัค า ในระดบัโครงสร้างนี้ ผู้แปลใชก้ลวธิีปรบัระดบัโครงสร้างของค า
บ่อยทีส่ดุทัง้นี้อาจเพราะหน่วยค าเป็นสิง่ทีส่ามารถสือ่สารกบัผูอ้่านไดอ้ย่างมคีวามหมายก่อนหน่วยอื่น (ศรนัญา 
ผงัสุวรรณด ารง, 2556)และหน่วยค าในภาษาไทยยงัสามารถใหค้วามหมายทีเ่ทยีบเคยีงกบัค าในภาษาองักฤษ
ได้ดีอกีด้วย ความแตกต่างระหว่างโครงสร้างของสองภาษาเป็นเหตุท าให้ผู้แปลต้องปรบัโครงสรา้งระดบัค า
เพื่อใหเ้ป็นไปตามไวยากรณ์ภาษาไทยบทแปลจะสละสลวยและเป็นธรรมชาต ิ

 
ข้อเสนอแนะ 

จากปัญหาการแปลที่พบขา้งต้น นับเป็นขอ้มูลที่มปีระโยชน์แก่ครูผูส้อน นิสติและผู้เกีย่วขอ้ง ดงันัน้
ควรมีการส่งเสรมิ ค้นคว้า เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ทางภาษาของนิสติเพิ่มมากขึน้จากกิจกรรมการแปลที่
หลากหลาย วิธกีารสอนภาษาองักฤษที่เข้มขึน้ยิ่งขึน้อนัจะน าไปสู่หนทางการพฒันาทางภาษาของนิสติที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุด  การพัฒนาทักษะทางภาษาผ่านการแปลของผู้เรียน เป็นวิธีการหนึ่ งซึ่งมีผลต่อ
ความก้าวหน้าของความส าเรจ็และผลสมัฤทธิท์างภาษาของผู้เรยีน (Gewertz, 2012) ผู้วจิยัขอเสนอแนะการ
เรยีนการสอนไวยากรณ์อย่างมบีรบิท (Grammar in contexts) จากสื่อจรงิ (authentic materials) โดยสอนใน
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รายวชิาภาษาองักฤษทัว่ไป เพราะเป็นรายวชิาพื้นฐานทีช่่วยสรา้งเสรมิทกัษะทางภาษาองักฤษให้แก่นิสติซึ่ง
โดยปกติในรายวชิาดงักล่าวมกัใช้สื่อการสอนที่สรา้งส าหรบัการฝึกภาษาองักฤษโดยเฉพาะ ดงันัน้ไวยากรณ์ 
บทอ่าน หรอืค าศพัทต่์างๆ อาจถูกน าเสนอแบบแยกส่วนหรอืไม่เป็นธรรมชาตนิักเพื่อให้ผูเ้รยีนเขา้ใจง่าย แต่
ผู้เรียนจะประสบปัญหาเมื่อต้องใช้ทักษะภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง (Nunan, 1998)ดังนัน้ครูจึงควร
สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนเรยีนไวยากรณ์จากสือ่จรงิ เน่ืองจากเป็นการเรยีนไวยากรณ์แบบไม่แยกสว่นและสอดแทรกมา
ในบทอ่านอย่างเป็นธรรมชาต ิผูเ้รยีนสามารถเรยีนรูแ้ละเขา้ใจกฎเกณฑแ์ละการใชไ้วยากรณ์หรอืโครงสรา้งทาง
ภาษาอย่างมคีวามหมายในบรบิทจรงิ จะช่วยใหผู้เ้รยีนอ่านบทความต่างๆ ไดด้ขีึน้ตามไปดว้ย นอกเหนือจาก
พฒันาความรูภ้าษาองักฤษและทกัษะการแปล ยงัเป็นการพฒันาทกัษะการอ่านเพื่อความเขา้ใจของผูเ้รยีนใน
เวลาเดยีวกนั  

นอกจากสื่อจรงิสามารถช่วยให้ผู้เรยีนเขา้ใจไวยากรณ์อย่างมีบรบิทและอย่างเป็นธรรมชาติแล้วยงั
สามารถช่วยแกปั้ญหาการแปลระดบัค า อนัเนื่องมาจากการเลอืกใชค้วามหมายของค าผดิบรบิท การขาดความรู้
เดมิหรอืความไม่รูข้อ้มูลเฉพาะทางของผูแ้ปลตวัอย่างเช่น รายวชิาเกีย่วกบัการสรา้งหลกัสตูรวชิาภาษาองักฤษ 
ครูควรใช้บทอ่านหรอืงานวจิยัที่เกี่ยวข้องกบัเรื่องดงักล่าวมาอธบิายหรอืจดักิจกรรมให้ผู้เรยีนค้นคว้าขอ้มูล
เพิม่เตมิเพื่อช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิความเขา้ใจค าศพัทเ์ฉพาะ หรอืความหมายของค าทีแ่ทจ้รงิในบรบิทซึง่จะช่วยให้
ผูเ้รยีนสามารถเพิม่พูนความรูด้้านวชิาชพีและทกัษะทางภาษาองักฤษของตนผ่านการแปลและการใช้สื่อจรงิ
พรอ้มกนัอกีทัง้สามารถซมึซบัรปูแบบภาษาองักฤษทีห่ลากหลายในสถานการณ์จรงิจากบรบิททีแ่ตกต่างกนั อนั
จะน าไปสูก่ารอ่านต้นฉบบัไดอ้ย่างเขา้ใจอย่างถ่องแท ้ตคีวามภาษาต้นฉบบัและแปลเป็นภาษาปลายทางอย่าง
ถูกตอ้งตามทีผู่เ้ขยีนตอ้งการสือ่ ในทา้ยทีส่ดุ ผูเ้รยีนจะเกดิการเรยีนรูภ้าษาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพสงูสดุ 
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The Changes of Factors Affecting the Demand for Higher Education from 
2000 to 2010: Evidence from the Population and Housing Census in 

Thailand 

Pimprapa  Yodtomorn1 

 
Abstract 
 The purpose of this paper is to study the changes of factors affecting provincial disparities 
regarding the demand for higher education in Thailand using quantitative analysis. In this research, 
the model was estimated with cross-sectional data from the Population and Housing Censusin 2000 
and 2010 considering a wide range of economic, social and educational independent variables. The 
result shows that, firstly, the average monthly household income positively affects the demand for 
higher education for both 2000 and 2010. Secondly, the educational facilities factors such as 
university proximity (university access) are positive significant association with the number of university 
students per 10,000. Thirdly, the influence of parent educational background has a positive effect the 
demand for higher education in 2000 but not in 2010.Therefore, it could be explained that, in 2010, 
other factors might have a higher impact on the level of educational demand compared to parent 
educational background. Finally, we derive some conclusions about determinants of the demand for 
higher education in Thailand, and propose some remarks for future research. 
 
Keyword:  higher education, disparities, population and housing census 
 
1. Introduction 
 Over the last three decades, the number of Thai students pursuing a four-year university 
education have significantly increased. According to the information provided in the UNESCO Institute 
for Statistics (UIS), the gross enrolment rate of higher education had jumped from about 21.2 percent 
in 1998 to 50 percent in 2010. Owing to free tuition for 12 years basic education in the 1999 National 
Education Act., the number of high school students had increased.  
However, the statistical record data from the Population and Housing Census between 2000 and 2010 
shows that the demand for higher education among the provinces had increased. Figure 1 shows an 
increasing number of university students per 10,000 persons aged 18-21. The number of university 
students increased from 1.44 million to 1.55 million between 2000 and 2010. However, the number of 
university students are different among the provinces. Bangkok and surrounding provinces, which 
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have a high-income levels, have a higher number of university students per 10,000. On the other 
hand, Sakon Nakhon, Mae Hong Son, Nakhon Phanom, which have a low-income levels, have a 
lower number of university students per 10,000. 
 

 
Source: the Population and Housing Census (2000 and 2010) 
 

Figure1The number of university studentsper 10,000 persons aged 18-21 by province 
 
 The decision to enroll in the higher education is important because a bachelor’s degree or 
higher is one of the important requirements to find work in Thai community. The more education a 
person receives, the greater income they get. However, the difference of percentage of students 
enrolling in higher education institutions shows an unequal opportunity among students. To reduce 
these disparities, this study explains the factors that affect the demand for higher education among 
provincial context. 
 
Research Objective 

The objective of this research is to compare the factors that affect the demand for higher 
education from the viewpoint of regional disparities between 76 provinces in Thailand between 2000 
and 2010.  
 
Scope of this research 

The scope of this research focused on university students’ age (18-21 years old) who were 
studying in 4 years program in 2000 and 2010. The Population and Housing Census in 2010 covered 
77 provinces including Bangkok. The statistical data of Amnat Charoen province is not available in 
2000 because Amnat Charoen province was separated from UbonRatchathani province in 1993. This 
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study included Amnat Charoen province into UbonRatchathani province to compare the changes of 
demand for higher education between those 2 years. 

In addition, students who are attending the university aged over 21 or under 18 are excluded. 
As a result, the estimated values are underestimated compared to the real number of students who 
are studying in the universities. 
 
Literature review 

The literature review provides an understanding of the regional differences in the entrance 
behavior and analytical methods. Many researches on higher education enrolment are founded upon 
the factors of regional disparities of the entry behavior by using provincial data. The literature reviews 
are discussed below. 

Arai (1995) explained abo individual decisions on higher education in men and women’s 
university entrance behavior, and women’s college entrance behavior by using prefecture-level data in 
Japan. Independent variables are household income, proximity to a higher education institution, 
vocational school, father’s educational attainment, mother’s educational attainment, parents’ 
occupations, proportion of self-employed rate, big cities dummy. The empirical findings confirmed that 
father’s educational level, income, and occupation have an influence on university entrance behavior 
of men and women but have no influence on women’s college entrance behavior. However, the 
proximity to a higher educational institution has an influence only on women’s college entrance 
behavior. 

Ishikawa (2006) finds that large companies ratio, university capacity, the average salary of a 
high school graduated have an effect on university enrolment rate by using the internal rate of return 
approach in Japan. 

Tukhtamizaeva and Gamou(2014) presented the factors affecting enrolment in primary 
education, secondary education and higher education in Uzbekistan. As compared with primary 
education, GDP per capita has an effect on the enrolment rate in secondary education, and the 
average age of first marriage for women has an effect on the enrolment rate in higher education. 

Wongbhuddha (1971) examined the factors influencingchoice of work or post-compulsory 
level education of young people in rural areas by using provincial level data in Thailand. According to 
the result of factors analysis, household income, father’s occupation, the number of siblings have an 
effect on enrolment decision. 
 
Methodology 

A. Data collection 
We employ a mainly four data sources: (a) Population and Housing Census carried out by 

National Statistical Office (NSO); (b) Household socio-economic survey carried out by NSO, (c) 
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Commission on Higher Education carried out by Ministry of Education (MOE); (d) Labor force survey 
carried out by NSO, which provide information in both 2000 and 2010. Table 1 shows the definition, 
source and acronym of all variables. 
 

Table 1 Variable Definitions and Sources 

 
Dependent 

variable 
Acronym Definitions Unit Source 

The number of 
university 

students per 
10,000 

UER Numerical value obtained by 
dividing the number of 
university students of 4 year 
program per 10,000 people in 
the university-age 
population(18-21) 

person Population and 
Housing Census 
(2000,2010) 

Independent 
variable 

Acronym Definitions Unit Source 

Income INC The average income per 
household (monthly) 

baht The household socio- 
economic 
survey(2000,2010) 

School access SPA Number of High school per 10 
km2 

school/a
rea 

Commission on 
Higher Education 
(2000,2010) 

University access UNA Number of national and private 
universities per 100 km2 

school/a
rea 

Commission on 
Higher Education 
(2000,2010) 

Rajabhat 
university dummy 

RAJ Rajabhat university in each 
province (Yes=1, No=0) 

- Commission on 
Higher Education, 
MOE (2000,2010) 

Parents education EDH average years of education of 
40-59 year-olds population 

year Labor force survey 
(2004,2010) 

Number of 
students per 
teacher 

NST Number of students per 
classroom 

person Commission on 
Higher Education 
(2000,2010) 

Tutoring center 
dummy 

TTC tutoring center in each 
province (Yes=1, No=0) 

- Wannasorn 
website(2000,2010) 

Unemployment 
rate 

UNE the percentage of the 
unemployed in the labor force 

% Labor force survey 
(2000,2010) 
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B. Model 
The various statistical data have been applied to accomplish the objectives of this research. 

By using various variables as mentioned above, we examined the relevance of the number of 
university students per 10,000 in each province and other variables by using cross-sectional data 
analysis (2000 and 2010). 

First, a standard cross-section model is used to examine the relationship between the number 
of university students per 10,000 and others variable in each year: 
 

Yi = α + β1INC1i + β2𝑆𝑃𝐴2i + β3UNA3i + β4RAJ4i + β5EDH4i 
+β6NST5i + β7TTC6i + β8𝑈𝑁𝐸8i+εi 

 
whereYi is the natural logarithm of the real value of the number of university students per 

10,000 for the ith (i=1,…,n). The term of 𝜀𝑖 is the error term.We estimated the variances of OLS 
estimators by using robust standard error (heteroscedasticity). 

The expected signs of the coefficients are as follows. 
(1) Economic factors 
 a) Income 
  Household income might matter for university enrollment decision because of credit 

constraints. Children of higher income parents are more likely attend the higher education than 
children of lower parents (Arai1995; Wongbuddha 1971). Poor students are more likely to have to 
work or care for their family members. On the other hand, not only students from socio-economically 
advantaged families don’t have to worry about their financial status, but also they can attend other 
activities such as language, computer classes and tutoring center outside of school. Therefore, we 
predicted that household income may have a positive effect on the demand for higher education. 

 b) Unemployment rate 
  We can expect that the sign of Unemployment rate coefficient will be plus because 

high unemployment rate means that the excess supply occur in the labor market. Therefore, students 
choose to go to higher education institutions instead of working (Yano, 2006). 

(2) Educational facilities factors 
 a) Number of students per teacher 
  Much of the previous research stated that the number of teacher or the class size 

could affect the student’s achievement. This research used the student/teacher ratio as the class size. 
If we assume that that the number of teacher or the class size could affect the student’s achievement, 
the lower student/teacher ratio or the smaller size of class affect the student’s ability, we will be 
expected that number of students per classroom has an impact on demand for higher education. 
However, educational facilities such as school building area per student, class size had no effect on 
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enrollment rate for medical school in Japan (Seno, 2003). In other word, the demand of medical 
education depends on other factors such as student’s performance or parents. 

 b) School access and University access 
  Arai (1995) reports that the proximity to college campus has positive effect on a 

student’s decision to attend college. However, it’s just only college attendance decision of women who 
are affected, but not for university attendance decision of men and women. Also, students who live ata 
house near the university, not only can reduce transportation cost but also have a more chance to 
understand the environment of university. Likewise, the more high school number has, the more 
demand of high school students who want to go to university raise. For this reason, university access, 
school access or the number of educational institution may have a positive effect on the demand of 
higher education. 

 c) Rajabhat university dummy 
  In Thailand, forty of sixty-four universities that offer education programs are 

Rajabhat universities (which used to be teacher college) (Atagi, 2011). Rajabhat dummy variable tend 
to have a positive sign like university access variable. After Rajabhat universities were upgraded from 
institute to university status in 2004, the number of students who can go to the higher education has 
increased. 

 d) Tutoring school dummy 
  We predicted that Tutoring school dummy have a positive sign in estimation result. 

Province which has a lot of tutor school is expected to have a high demand of higher education. The 
concept is the higher income parents earn, the more children have chance to study in tutor school. 
Moreover, the more children study in tutor school, the more knowledge they get (Konakayama and 
Matsui, 2008).If high school student need to study at tutor school in order to prepare for University 
entrance exam, the province which has a lot of tutor school shows a lot of student have desire to 
entrance the University. 

(3) Others 
 Many studies such as Arai (1995), Wongbuddha (1971) and Baharan (2006) conducted 

that the influence of parents on their children was important factor. We predicted that parents with 
higher education not only tend to have a higher earnings but also give an advice or recommendation 
for their children as well. 
 C. Data analysis 

The descriptive analysis has been done to know the proportional distribution among 
demographic variables. In order to identify the relationships between all 8 factors (independent 
variables) and the number of university students per 10,000 (dependent variable), multiple regression 
analysis were performed. From the sample 76 provinces, the research finding were concluded and 
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categorized into 2 parts; 1. Descriptive statistics of all variables which are shown in table 2; 2. Cross-
section analyses which were shown in table 3. 

 
Results 

Table 2 shows descriptive statistics on the cross-sectional data that presented in a previous 
section with 76 provincial observations. The mean value of the number of university students is 669 
persons in 2000 and 1941 persons in 2010. The mean value of the average monthly income per 
household is 10627.33 baths in 2000 and 20845.95 baht in 2010. 

 

Table 2  Descriptive Statistics for cross-sectional variables (2000 and 2010) 
 

Variable 2000 2010 
mean sd min max mean sd min max 

The number of 
university 

students per 
10,000 

668.60 553.40 152.29 3514.35 1940.71 1157.80 334.25 5034.87 

income 10627.33 4035.32 4826 26909 20845.95 6212.79 9024 48951 
School access 0.96 0.07 0.18 4.08 0.96 0.82 0.18 6.11 

University 
access 

0.28 0.16 0.001 13.39 0.33 1.84 0.001 15.93 

Rajabhat 
university 
dummy 

0.43 0.50 0 1 0.46 0.50 0 1 

Parent’s 
education 

7.03 0.80 5.43 10.58 7.21 1.09 5.20 11.44 

Number of 
students per 

teacher 

20.61 2.67 15 27 20.73 4.97 12 42 

Tutoring center 
dummy 

0.09 0.29 0 1 0.29 0.46 0 1 

Unemployment 
rate 

1.72 0.75 0.50 3.80 0.75 0.48 0.10 2.20 

ln(The number 
of university 
students per 

10,000) 

6.30 0.60 5.02 8.16 7.42 0.69 5.81 8.52 
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Table 2  (continue) 

Variable 2000 2010 
mean sd min max mean sd min max 

ln(income) 9.21 0.34 8.48 10.2 9.91 0.27 9.11 10.80 
ln(School 
access) 

-0.23 0.58 -1.70 1.41 -0.25 0.61 -1.72 1.81 

ln(University 
access) 

-5.31 2.61 -6.91 2.59 -5.21 2.7 -6.91 2.77 

Rajabhat 
university 
dummy 

0.43 0.50 0 1 0.46 0.50 0 1 

ln(Parent’s 
education) 

1.94 0.11 1.69 2.36 1.96 0.14 1.65 2.44 

ln(Number of 
students per 

teacher 

3.02 0.13 2.71 3.30 3.01 0.23 2.48 3.74 

Tutoring center 
dummy 

0.09 0.29 0 1 0.29 0.46 0 1 

ln(Unemployment 
rate) 

0.45 0.46 -0.69 1.34 -0.46 0.61 -2.30 0.79 

The number of 
observations 

76 76 

 
Table 3 shows the regression analysis results in which all 8 factors were regressed with the 

dependent variable of the number of university students per 10,000.Income per household has found 
to be the positive influential factor in determining the number of university students per 10,000 in both 
2000 and 2010. It means a ten percent increase in average income per household correlates with 7.7 
percentage point and 5.1 percentage point increase in the probability of the number university 
students in 2000 and 2010 respectively. University access has a significant positive on the demand for 
higher education in 2000 and 2010. Parent’s education is statistically significant factors in only the 
year of 2000.On the other hand, Tutoring center dummy were found significantly influence the demand 
for higher education in only the year of 2010. The positive coefficient on tutoring center dummy means 
the probability that a province which has a tutoring center is 45 percentages point greater than a 
provinces which has not a tutoring center. Although in 2010 the coefficient of the average income per 
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household has decreased, we found that educational facilities factors (university access, tutoring 
center dummy) have a higher impact on the demand of higher education compared to 2000. 
 
Table 3  cross-section estimation 
 

Variable 2000 2010 
coefficient p value coefficient p value 

Income 0.773*** 0.001 0.510* 0.056 
School access 0.093 0.206 -0.117 0.277 

University access 0.286* 0.059 0.339** 0.017 
Rajabhat university 

dummy 
-0.072 0.701 0.069 0.480 

Parent’s education 0.405* 0.087 0.575 0.304 
Number of students per 

teacher 
-0.289 0.941 -0.444 0.173 

Tutoring center dummy 0.243 0.311 0.446** 0.021 
Unemployment rate -0.180 0.085 -0.098 0.356 

Constant term -2.577 0.093 1.856 0.400 
Adj. R2 0.626 0.636 

***P<.01, **P<.05, *P<0.1 
 
Discussion 

Our study, based on the Population and Housing Census data, investigates those factors that 
affect the number of university students per 10,000 to improving our understanding of the changes in 
the demand for higher education in 10 years. After analyzing the explanatory variables, among its 
findings are the following: 

First, as previously researched by Arai (1995) and Wongbhuddha (1971),the average of 
monthly income per household factors, this paper found that given the increase in the demand for 
higher education. The income of parents rises, the chance of their children to get higher education 
increases. However, the importance of average of income per household leads to decrease the 
demand for higher education in 2010. It can suggest that in 2010. Other factors, such as an expansion 
of higher education institution, become important. 

Second, almost educational facilities factors are positive significant for the number of 
university students per 10,000, but only university access has an effect on increasing the number of 
university student in both of those two years. This result confirmed that the location of the university 
near home is important criteria for student’s enrollment decision, as explained by Arai (1995) and 
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Farhan et al. (2012). Moreover, this paper found that tutoring center dummy has an influence on the 
number of university students per 10,000. Thus supporting the finding of Konakayama and Matsui 
(2008).The provinces which have a tutoring centers have a higher number of university students. 
Perhaps, the other tutoring centers also opened following the famous tutoring center. In addition,the 
number of students who attend the tutoring centre increased from 403,846 students in 2009 to 
572,131 students in 2011 (Educational Statistic in Brief 2009, 2011).Thirty percent of the number of 
university students had attended the tutoring centre. 

The third important factor is the parent’s education. They also play an important part in 
determining children’s decision. Generally, parents’ good or bad word of mouth could make it very 
worthwhile for any student decision (Farhan et al., 2012). So, it can be assumed that parents who 
graduated from the university tend to share their experience about university life more than parents 
who didn’t graduate from the university. As a result, the students who have received information about 
higher education tend to have higher motivations to go to the university more than the students who 
didn’t received information. In addition, not only an average year of education year of parents but also 
the types of occupations have an effect on their children decision (Wongbhuddha, 1971). However, an 
average year of education of parents is increasingly assigned to the demand for higher education in 
only 2000. It can be assumed that other factors, especially educational facilities factors, become more 
important than parents education. 

This study concludes that there are multiple factors that are affecting the demand for higher 
education. The objective of the study is not only to explore the factors affecting the demand for higher 
education, but also to investigate the changes of those factors during 10 years by applying cross-
sectional analysis to find out the relation among them. 
 
Future research 

It is necessary to remark that the result of this research is difficult to understand in individual 
enrolment decision because this research used macro data. To understand people’s decision making 
we need to consider the micro prospective such as student or teacher’s opinion by using 
questionnaires or interviewed. Moreover, several data constraints and limitations are worth mentioning. 
An analysis of this paper is scoped in 2000 and 2010, it was carried out only individual effect but time 
effect was ignored. However, it is possible to say that people’s preference or taste can be changed by 
changing in the economic structure at various times. Therefore, we should construct the model that 
includes time effect dummy in the future. 
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Downsizing and the Psychological Contract: A Study of The Ghanaian 
Insurance Industry 

 
Anastas Kabral Nyamikeh1 

 
Abstract 
 The downsizing of employees has been ubiquitous in many industries in recent years with the 
aim of operating leanly. Management of organizations may be oblivious of the potential effects of this 
action on the morale of remaining workers. The research sought to ascertain the effect of downsizing 
on the morale of remaining employees. Using unstructured interview with line managers, human 
resources managers and union executives and focused interview with employees in various 
departments of ten insurance companies in the Ghanaian insurance industry, and found that 
downsizing is tantamount to a breach of the psychological contract employees have with management. 
Again, it results in a loss of employee trust in management, reduced employee morale, increased 
labour turnover and absenteeism, loss of job satisfaction and worsening employee performance. 
These findings contrast existing literature proclaiming that remnant employees display highness of 
morale  
 
Key words: Downsizing, psychological contract, employee morale, insurance industry. 
 
Introduction 
 The Insurance industry in Ghana has had a chequered history. It began in the colonial era- 
1924, with the establishment of the Royal Guardian Enterprise now known as the Enterprise Insurance 
Company Ltd. The first indigenous private insurance company, the Gold Coast Insurance Company 
Ltd, was established in 1955. In 1962, the State Insurance Corporation was established. Eleven more 
were established in 1971 (Tsen, 1982:23) and five years later in 1976, seven more companies were 
established and one reinsurance company and insurance brokerage firm were established. The 1989 
Insurance Law (PNDC Law 229) and the Insurance Act of 2006, Act 724 provides the statutory 
framework currently for the regulation of insurance business in Ghana. To date, there are 40 
insurance companies, 20 brokerage firms, two firms of loss adjusters, two actuarial firms, four 
reinsurance firms and over 4000 insurance agents operating in the country. 
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 The performance of an insurance industry is assessed on the basis of two results- the 
technical result or profit which shows the balance between products sold (principally premiums) and 
expenses directly associated with insurance per se principally claims and administrative expenses; 
and financial result which represent the income generated by the investment of the collected insurance 
premium. Importantly, the time lag between the collection of insurance premium and the payment of 
claims gives rise to investment opportunities (Brilys and Varenne, 2001:2). A financially viable 
insurance company requires not only that overall profits be positive enough to allow for a fair risk-
adjusted return on investment but also by implication, that both the underwriting and financial results 
should be separately profitable on a stand- alone basis (Brilys and Varenne,2001.  
 A critical component in the determinant of profitability in all industries (the insurance industry 
inclusive) is overhead costs of which employees’ salaries constitute a major part. It is therefore not 
unexpected that in recent years firms are downsizing their employees in order to operate leanly, 
reduce labour costs and declare profits at all costs. 
The employer-employee relationship is generally expressed in a contract of employment, the essence 
of which is considered as promises made by each party, (the employer and the employee) a promise 
to work in return for which payment is made (Rollinson, , Broadfield and Edwards 1998). This implies 
that the relationship between an organization and its employees can be congealed into an legal 
contract the terms of which may be explicitly expressed. However, this relationship is not a rigid one 
but one that evolves over time after the consummation of the initial contract of employment. This 
evolution makes the employer-employee relationship a complex one. A framework that captures some 
of the complexities is Homans (1961) and Blau (1964) social exchange theory. The concept of 
Psychological contract clearly expresses this view of the employer-employee relationship (Schein, 
1980) as one of the three types of contract in an employment relationship in addition to formal and 
informal contracts. 
 In actuality, there are three types of contract in an employment relationship (Schein, 1980), 
the formal contract that reflects the economic aspects of the exchange and finds expression in the 
legal conception of a contract of employment, the informal contract, some of the components of which 
are derived from wider social norms about how people should treat each other and the psychological 
contract which largely consists of unvoiced expectations and obligations (Rollinson et al, 1998:701).  
 Defined as a theory that views all relationships as an exchange of social performances and 
acknowledges that the basic motivation for entering into a relationship with someone else is the 
expectation of obtaining rewards of some sort(Rollison et al, 1998), social exchange theory considers 
all relationships as an exchange of social performances, and admits that the that the process of social 
exchange is replete with unspecified expectations and obligations. Thus, for the relationship to be 
meaningful, each party must be prepared to provide a quid pro quo of value, meaning that both 
benefits and costs need be incurred by each party. Trust, which is the central oil of all ongoing 
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relationships including the employer-employee relationship, is of the essence here requiring both the 
employer and the employee to trust each other to play fair now and in the future. 
 Cost-benefits ratio computations constitute critical components in the evaluation of social 
exchange theory. The normal criteria parties apply is that their costs are balanced by the receipt of 
benefits. A corollary of this is that the social exchange process is replete with equivocal expectations 
and obligations. The continuity in the receipt of benefits after the consummation of a social 
relationship hinges on the initial belief or expectation that the exchange will continue to be fair. Thus, if 
the relationship is to continue, trust is of most importance. The hitch is that if the trusting person has 
no control over the behaviour of the trusted person, she or he is placed in a highly vulnerable position 
(Zand, 1972, Rollinson et al, 1998). Handy(1993) has argued that the mainstay of delegation is in the 
trust-control dilemma- that is an increase in control by the person in charge  reduces the degree to 
which a subordinate is likely to perceive that he or she is trusted, whereas an increased degree of 
trust by the superior is usually accompanied by a reduction in control. Handy(1993) acknowledges that 
the dilemma is that control costs money, trust is cheap and breeds responsibility but it is risky. This 
underscores the essence of trust in all continual relationships. Both parties need to trust each other to 
be fair in the future and this trustworthiness is patently demonstrated by adhering to the rules that 
regulate how the parties have to behave toward each other. Thus, the employer and employee’s 
perception of one another’s adherence to the psychological contract, managers’ behavioral adherence 
to espoused values, mission statements and other short and long-term commitments to employees 
cement employee trust in management. 
 Seen as the willingness of a party to be vulnerable to the actions of another party based on 
the expectations that the other will perform a particular action important to the trustor, irrespective of 
the ability to monitor or control the other party’( Rousseau et al, 1998), the reliance upon voluntarily 
accepted duty by a person to recognize and protect the rights and interests of all others engaged in 
an  economic exchange’( Hosmer,1995:393),trust is weakened or even sloughed when there is a 
misalignment between a person’s words and deeds.  
 Lewicki and Bunker(1996) offer a longitudinal perspective for the role of behavioral integrity in 
the establishment of trust. They indicate that the calculus-based trust depends on the fact that the 
promisor will do exactly as promised and reneging on that promise prevents advancement to the next 
level of trust. When employees realize that their managers do not trust them, they tend in turn to 
mistrust those managers and reciprocity of mistrust emerges from an employee’s inference from 
management’s demonstration of mistrust that management must hold goals or values that are 
incompatible with those of the employee (Fox, 1974). 
 Psychological contract is an expression of permutations of convictions held by an employee 
and by his/her employer about what they expect from one another. It is concerned with assumptions, 
expectations, promises and mutual obligations (Guest, 1996:605). Differing from a legalistic oriented 
employment contract by virtue of an employment contract spawning from mistrusts of one another and 
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thus having to have the employment relationship written down in clear unambiguous language, the 
psychological contract does not have to be written down and there are no witnessed signatures.  
 There are differing views in literature as to whether the new psychological contract is 
replacing the old one. Whilst Coyle- Shapiro and Kessler(2000) note  that there is reduced employee 
loyalty in the new psychological contract, Guest and Kessler(20001) have indicated that while some 
change has occurred in the public sector, perceptions closer to the old psychological contract remain 
a great deal more common than those associated with the new approach.  The old psychological 
contract is characterized by employee promise of hard work and loyalty towards the employer in return 
for job security and opportunities for development and promotion, in contradistinction to the new one 
in which the employee promises to provide work effort and creativity in return for a remuneration 
commensurate with contribution and market worth, the employee promising to remain in so long as he 
or she receives developmental opportunities( Torrington, Hall and Taylor, 2005) Guest and Conway 
(2001) have indicated that ‘while some change has occurred in the public sector, perceptions closer to 
the old psychological contract remain a great deal more common than those associated with the new 
approach’.  
 The new psychological contract offers a conceptual framework for this research as it specifies 
the theory used as a basis for this study, citing critical characteristics such as employee obligation of 
work effort and creativity in return for appropriate remuneration commensurate with employee 
contribution and market worth and developmental opportunities for career growth within a possibly 
short-term employment relationship. The employer, within this framework, is at liberty to downsize 
dammed the consequences in so long as it serves whatever purpose management may have. This 
research unearths the effect of this intervention on the trust employees have for management, their 
sense of job security, productivity, work attitude, job satisfaction, labour turnover as well as 
organizational commitment they may exhibit in the aftermath of a downsizing exercise. 
 The psychological contract has latent contents consisting of unvoiced expectations and 
obligations, Schein(1980). The term refers to an individual’s beliefs regarding the terms and conditions 
of a reciprocal exchange agreement between that person and another party (Rousseau and Parks, 
1993). Psychological contracts differ from general employee expectations in that psychological 
contracts must emerge from perceived explicit or implicit promises (Robinson, 1996). Typical 
employee expectations include pleasant working conditions, receipt of courteous and fair treatment, 
interesting and satisfying jobs, involvement and consultation in decisions that affect them, fair and 
equitable remuneration and benefits, equality of opportunity and fairness in selection and promotion 
and reasonable effort to provide job security ( Rollinson et al, 1998). The employer’s unvoiced 
expectations include acceptance of the main values of the organization by employees, trustworthiness 
and honesty, loyalty and willingness to tolerate a degree of personal inconvenience for the good of the 
organization (Rollinson et al. 1998). The psychological contract is the most important in the 
employment relationship in terms of integrating these reciprocal, unvoiced expectations and obligations 
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within the organization. It is linked to trust, its discussion often throwing up the issue of trust 
(Robinson,1996).  
 Torrington et al (2005:18) identify the shift from an old Psychological contract   that entails 
unvoiced employee obligation of hard work and loyalty in return for job security and opportunities for 
development and promotion to a new psychological contract characterized by employee obligation of 
work effort and creativity in return for appropriate remuneration commensurate with employee 
contribution and market worth and developmental opportunities for career growth within a possibly 
short-term employment relationship. This shift involves employers giving less job security and 
receiving less loyalty from employees in return, Torrington et al (2005). 
 Research supports the mutually beneficial nature of the new psychological contract to 
employers and employees with employees providing high productivity and total commitment and 
employers providing enhanced employability rather than long term employment. The provision of 
employability to employees enables them to develop skills that are in demand and allows them the 
opportunities to practice these and be abreast with changes. This prepares them for other appropriate 
jobs elsewhere when they are no longer needed by their current employers (Waterman et al, 1994).  
 
Purpose of the study 
 In their feverish desires to improve upon their financial performance, employers are 
increasingly devising ways of reducing their operational costs through inter alia, downsizing their 
workforce perhaps without regard to the potential impacts on their employees’ morale and 
performance. Employers may be oblivious of the effects of a downsizing programme on employees 
who may be fortunate to survive the downsizing programme. Would the morale and performance of 
these employees sink because they may consider themselves insecure, having witnessed the exit of 
their colleagues or would their motivations soar on account of they having been retained as core staff 
with perhaps increased remunerations, flexibility in work methods and working hours and multi-skilling 
or job enrichment programs? These are the critical issues that will inform this research ‘ Thus, the 
general purpose of the study was to discover the strength of motivation and morale of remaining or 
surviving employees from a cross-section of insurance companies operating in the Ghanaian 
insurance industry after a downsizing exercise.  Downsizing, a purposeful human resource intervention 
of reducing the number of people employed in organizations to create businesses that are lean, fit and 
flexible (Torrington et al,1998) has been a common business practice with financial imperative in the 
twenty-first century. Specific and derivative objectives from the general objective of this study were, to: 

  Ascertain the effects of downsizing on employee morale. 
 Establish whether job satisfaction (their turnover, absenteeism, productivity) will change 

on the part of employees who survive a downsizing program. 



 
วารสารศาสตรก์ารศกึษาและการพฒันามนุษย ์
ปีที ่1 ฉบบัที ่1 เดอืนมกราคม – มถิุนายน 2560 

 
Journal of Education and Human Development Sciences 

Vol. 1 No. 1 January-June 2017 
 

 

ISSN 2539-7249 

-104- 

 

  Find out whether downsizing affects employees’ perceptions of job security and 
commitment to the organization (that is their acceptance of the goals and values of the organization, 
their willingness to exert effort on behalf of the organization and intention to stay with the 
organization). 
 
Method 
 The researcher deemed it necessary in a project of this nature to talk to employees, local 
union officials and managers to obtain data on measures of morale, job satisfaction, organizational 
commitment and effectiveness before, during and after a downsizing exercise though semi-structured 
interviews with managers in human resources, underwriting, claims and marketing departments and 
focused interviews with employees in these departments of the ten insurance companies that have 
downsized over the past twenty-four months.  The researcher is mindful of the fact that periodic 
personal interview is the best way to collect primary data in a study of this nature seeking investigate 
the influence of downsizing on the subjective variables employee morale, job satisfaction and 
organizational citizenship (or psychological contract) prior to, during and in the aftermath of  the 
downsizing. In a semi-structured interview, the researcher has a list of questions on fairly specific 
topics to be covered, often referred to as an interview guide, but the interviewee has considerable 
latitude in how to reply (Bryman and Bell, 2007:474). Questions may not follow on exactly in the way 
outlined on the schedule questions that are not included in the guide and may be asked as the 
interviewer picks up on things said by the interviewee. All questions will eventually be asked, though. 
The focus group method, on the other hand, is a form of group interview in which there are several 
participants in addition to the moderator/facilitator. The emphasis in the questioning is on a particular 
fairly tightly defined topic and the accent is upon interactions within the group and the joint 
construction of meaning. Thus, the focus group contains elements of two methods, the group interview 
in which several people discuss a number of topics and focused interview in which interviewees are 
selected because they are known to have been involved in a particular situation (Merton et al, 1956) 
and are asked about that involvement. 
 An investigative research design was used in carrying out the research. This method was 
used since the collection of data could not be directly observed. They were based on respondents’ 
opinions on how downsizing influences the psychological contact in the Ghanaian insurance industry. 
 In all, a total of forty(40) human resources, underwriting, claims and marketing managers  
together with six local union representatives were interviewed using semi-structured since it was 
deemed flexible and offered opportunities for exploring any ideas which came up in the course of the 
investigation. These participants were from the ten companies purposively selected from the forty 
insurance companies in the industry which had downsized over the past two years. Apart from 
underwriting managers which each of the ten companies had, this was not the case with the other 
categories of participants.  These interviews (which preceded the focus group discussion with 
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employees) covered issues such as the impact of downsizing on employees, reactions of survivors, 
survivors’ expectation, survivors’ attitudes and reasons for downsizing. The interview questions were 
carefully crafted in order to reduce boredom and fatigue on the target participants so that they did not 
exhaust their energy and time in answering the questions. The researcher believed that this approach 
elicited the best responses from the participants in terms of frankness, pointedness on key issues, 
originality and promptness of response. Each interview lasted fifteen minutes; the questions were 
mostly open-ended ones to allow for opinions from the respondents to enable the researcher obtain 
sincere information meant for proper analysis. Responses were tape-recorded and later transcribed for 
analysis. 
 
Table 1 Distribution of respondents 
 

Department Number of managers 
interviewed 

# of surviving employees 
talked to 

 Human resources 7 23 
 Underwriting 10 54 
 Claims 8 47 
 Marketing 9 83 
Union representatives                     6 - 
 Total 40 207 
 
 

 The focus group method involved interviews and interactions with a total of two hundred and 
seven employees in the human resources management, underwriting, claims and marketing 
departments of the ten insurance companies selected for the study. These took place during the 
companies’ break periods (12 noon to 1.00pm) when the researcher/facilitator interacted and 
discussed with the surviving employees. The questions focused on the strengths of their morale, 
personal satisfaction with their respective organizations, work attitude and job satisfaction before, 
during and after their respective downsizing exercises. According to Obasi (1999), a sample must be 
large enough to meet the requirement for reliability but not too large as this will waste resources. He 
noted that a sample size of ten percent (10%) of a population is enough to obtain adequate 
confidence. Going by the 10% rule of Obasi (1999), a sample of ten percent  from the total number of 
employees of two thousand and seventy, a sample size of 207 respondents were selected for the 
focus group interviews segment. Again, interviews covered issues such as the impact of downsizing 
on employees, reactions of survivors, survivors’ expectation, survivors’ attitudes and reasons for 
downsizing 
 The research complied with principles which aimed at protecting the privacy of every 
individual or subject of research interviewed. Before one became a subject of research, they were 
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notified of the aims, methods, anticipated benefits and potential hazards, their rights to abstain from 
participating in the research issues of confidentiality were also strictly adhered to and no person 
became a subject of research under duress. 

 
Results 
 The responses from respondents on the issues covered in the interviews with managers, 
union representatives and employees, were tape –recorded, transcribed and analyzed using 
phenomenological analysis and with those from the focus discussions using approaches for analyzing 
focus group data. Schools of phenomenology have thrown up a variety of approaches to data analysis 
including the descriptive phenomenology method of Colaizzi(1978) which entails the description of the 
meaning of an experience often through the identification of common themes (such as, with respect to 
this study, survivor reactions, expectations and attitudes) shared by particular instances. Additionally, 
focus group data analysis involves a scrutiny of themes (survivor attitudes and the like), interactions 
and sequences within and between groups (Kidd and Parshall, 2000). 
 
Survivor reactions 
 Four aspects of survivor reactions were taken cognizance of namely survivors’ personal 
satisfaction with the organization, levels of absenteeism, labour turnover and overall performance as 
demonstrated in the three-fold percentage component bar chart labeled figure 1. The first component 
bars indicate measures before downsizing, the second ones indicate measures in the immediate 
aftermath of downsizing and the third ones are distal measures after downsizing. The percentages 
were computed based on the proportions which the number of employees intimating a particular 
survivor reaction bore to the total number of surviving employees. 
 It is obvious from the graph that in order to keep or secure their jobs, survivors were working 
harder in the short term but in the long term, their motivations sunk thanks to perceived job insecurity, 
fear and mistrust of management. One notices, for instance, a ‘fake’ jump in personal satisfaction 
during the downsizing which was short-lived, survivors apparently putting up air of false personal 
satisfaction and commitment to the organization just so to escape ongoing downsizing or  not be 
slated for ensuing downsizings. The levels of survivor absenteeism and labour turnover followed 
similar patterns. 
 One of the managers interviewed remarked as follows: 
 I have in the wake of the reduction in our staff strength, noticed a marked latent apathy and 
masked loss of zeal on the part of the lucky surviving ones not only in my area(sales and marketing) but  
also in the workings of the company in its entirety.  
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Figure 1- survivors’ performance 
 
Attitudes of survivors 
 Responses on Survivors’ job satisfactions, specifically inrelation to job security, loyalty, 
commitment to targets, stress and motivation received from respondents are summarized in the figure 2a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2a- survivors’ attitudes 
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Figure 2b- survivors’ attitudes 

 Figure 2b provides a gloomy picture of atrophy of trust in management and the company to 
an eventual ebb of 5%. Contrary to management’s expectations and confirming the Noer’s(1993) ‘ 
motivational paradox’, creativity levels of survivors dropped to a low of 23% eventually after 
experiencing a momentary jump from57% to 67% immediately after downsizing 
 Also, the responses show reducing survivors’ perception of career opportunities in the 
companies (to 5% eventually). Survivors indicated that their negative work attitudes were attributed to 
(among other things) perceived lack of opportunities in the new and changing organizations since they 
were apprehensive of what the ‘next day’ promised to bring. They are at a loss as to how long they 
will be able to hold onto their jobs, and are disturbed that jobs are difficult to find in Ghana should one 
lose it.They no longer perceive themselves as belonging to the organization’s future and find no 
reasons to be concerned with the organization and cooperate with their bosses. This has affected 
adversely their relationship with their bosses characterized by pent-up anger, ambivalence and a 
predisposition to belligerence. Their work behaviour and attitudes are thus affected continually.Most of 
the employees felt that the downsizing was done without regard to their emotions and interests,and 
expressed their dissatisfactions, disgusts and anger at management. 
 Before this downsizing thing, we used to work our hearts out not even minding whether it was 
time to close for the day and were then under the joyous sense of job security and assurance from our 
managers that we could retire here. Now, are stay with this company hangs in the balance as 
management can do anything with our career prospects tomorrow. Quite frankly, some of us are looking 
elsewhere for other jobs. One leg in  one leg out.  
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 This was the response of one of the survivors interviewed in one of the insurance companies 
quoted verbatim and which speaks volumes of his perceptions and actions and potential action in the 
aftermath of downsizing. 
 
Survivors’ expectations 
 Union representatives and survivors expressed their expectations in their relations with 
management  on the basis of four attributes of  psychological contracts covering the old and new 
namely long term employment relationship, paternalistic management, loyalty and lifetime employment 
offered by management .  
Key outcomes  pertaining to the old and new psychological contracts indicated that most  surviving 
employees cherished expectations of long term employment (73%) and indicated that lifetime 
employment should be a critical part of the employment contract(65.7%)  as in the Japanese approach 
to management. Also, 63% of the responses indicated that employees expected empowerment from 
their managers as opposed to a paternalistic management approach.  
 
Discussions 
 Firms that downsize often experience initial short-lived increases in productivity simply 
because employees in the immediate aftermath of downsizing work harder and competitively in 
attempts to keep their jobs. This is followed by reducing employee morale. Managers make the 
erroneous assumption that surviving employees will be content and grateful for staying and as such 
will exhibit highness of morale and organizational citizenship behaviour. This is mistaken. The contrary 
happens, with supposed lucky survivors being de-motivated, disloyal, angry and distrustful of 
management and fearing that their turns will soon come since one downsizing exercise begets 
another.   
 The ‘people factor’ has to be considered throughout the downsizing process in connection 
with surviving employees  since these suffer deleterious effects in the aftermath of downsizing, 
compounded by bitterness, anger and disgust that their colleagues were sacked and feelings of job 
insecurities. Managers are often oblivious of the feelings of survivors (who are supposed to be the 
hinges of profitability) before, during and after downsizing. Survivors experience emotionally wrenching 
and disgruntled situations in parallel with their colleagues who exit. Indeed, a critical determinant of 
the impact of downsizing on surviving employees’ productivity levels and organizational commitments 
is their assessment of the fairness of the intervention and how it was handled. If employees realize 
that performance and commitment are no indices for job retention, they will have no motivations to 
perform, neither will they be committed to the organization and their jobs.  
 In fact, managers downplay the deleterious effects of workforce pruning and are often 
unmindful of the morale of survivors who may be emotionally wrenched on seeing their workmates 
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lose their jobs. They fail to recognize that job security is a matter of life and death to the average 
employee, and that downsizing is very agonizing for survivors.  
 But downsizing may engender proper organizational functioning and profitability devoid of 
rancor and abrasions if management seeks a delicate and strategic equilibrium between human 
resource factors and economic targets. 
 
Conclusions 
 On the whole, the responses demonstrate that downsizing engenders a novel crop of 
surviving workers who are expected to work in a new and belligerent environment and as such 
creates what Noer(1993) terms ‘motivational paradox’: employees are expected to perform a series of 
new tasks, be more creative, flexible and innovative but at the same time work in an alien 
environment with work overload and with augmented job insecurity. Employees’ performance will 
certainly have a nose-dive under this circumstance by virtue of survivors’ anger, distrust, fear, 
depression and hurt. Torrington et al (2005:18) note in literature a change in employment relations 
caused by a shift from the old psychological contract to the new. This shift from old to new impacts 
deleteriously on job security, morale, career opportunities, and trust in management as indicated in 
literature review. The latent mar of relationship between surviving employees of after downsizing 
characterized by mistrust, job insecurity dissatisfaction culminates in long-term decline in productivity 
and morale. 
 In the short term, the management-employee relation may be a healthy, with survivors 
demonstrating appreciation for not having been laid off and reciprocating this with short-lived boosts in 
morale and preparedness to go the extra mile in the interest of the organization. This will obviously be 
the case in Ghana where jobs are currently difficult to find and no employee would wish to lose their 
jobs. In the short term, employees demonstrate insincere boosted psychological contract and a 
willingness to ‘die for the firm’ borne of burning desires to keep their jobs only. It takes a savvy 
manager to unearth this 
 In the long-term, however, the dawn on employees of job insecurity from looming downsizing 
exercise dwindles their interests in both job and company, causes a stick or reversion to the terms of 
the legalistic contract of employment and willingness to exit or find jobs elsewhere. This is patent in 
the findings of this research and rhymes with Torrington et al (2005) assertion of the shift in 
employment relations involving reciprocity of employers’ less job security for employees’ less loyalty.  
 Human resources management in their responses indicated that they would have expected 
surviving employee to have exhibited increased creativity, imagination and innovation at work but it 
was rather the contrary. This defeated the raison d’être of downsizing which is aimed at improving the 
creativity, effectiveness and efficiency of surviving employees through inter alia, multi-skilling.  
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Recommendations 
 A healthy employer-employee relation is central to the attainment of organizational goals. This 
relationship could be made sour by the actions, potential actions or inactions of either party. In a 
milieu of mistrusts, suspicions, poor communication, unilateralism and focus on short-termism, this 
relationship may be seriously injured with consequent detraction from the attainment of organizational 
goals. Management of organizations need to be cognizant of this in their human resource managent 
and drive towards the attainment of goals.  
 The process of downsizing has to be approached with considerable equity since survivors will 
be watching the whole process as to how it is being carried out and the fairness thereof.  Having 
witnessed the exits of their own former colleagues, survivors would be unsure of their future careers in 
the organization and wonder whether it would be worthwhile working any harder. This means that trust 
of survivors in management must not be trifled with before, during and after downsizing. Managers 
must be approachable and must endeavor to explain the reasons for downsizing and the criteria used 
in deciding who was made to exit clearly articulated.  
 Again, for success, good communication is critical to downsizing as it prepares the minds of 
employees for the ‘new’ business reality and affords surviving employees a sense of belonging to the 
new and progressive organization. Employees need to be informed frequently, consistently and 
honestly of the downsizing process. Again, the implementation of downsizing must be done 
incrementally and not suddenly and drastically. Similar attention and support need be provided to both 
survivors and those exiting; survivors need to be trained and re-trained ahead of the downsizing in 
preparedness for responsibilities in the new organization 
 The study has implications for the practice human resource management and management in 
general. In their attempts to restructure their organizations to achieve efficiency and profitability, 
management of organizations need to be mindful of the impacts of this intervention on the motivation, 
morale and wok attitudes of surviving employees. If the actions of management are perceived by 
employees as bereft of strategic direction with an exclusive concern for future cash flows, the exercise 
will have limited chances of success as it may not receive the support of surviving employees. 
 As with all studies, I trust my findings ought to be adverted to circumspectly. I studied only 
ten companies in the insurance industry that had downsized in the last twenty-four months; these may 
not fully be reflective of the entire industry. Again, the interviews were over a relatively short span of 
time. Perhaps a longer longitudinal study based on ethnographic principles will unearth differing 
findings. Again, changing leadership styles in pre and post downsizing periods can have controlling 
effects on findings. Further research may be necessary in this connection. 
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แนะน ำผูเ้ขียน 
 

กองบรรณาธกิารวารสาร 

 

กำรจดัส่งต้นฉบบั 
 กองบรรณาธกิารไดก้ําหนดรูปแบบของการส่งต้นฉบบัไวใ้หผู้้เขยีน เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการจดัทํา
ต้นฉบบัสําหรบัการตีพิมพ์ลงวารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์ และเพื่อให้กองบรรณาธิการ
ตรวจสอบตน้ฉบบัก่อนการตพีมิพแ์ละเผยแพร่ไดอ้ย่างมคีุณภาพ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 1. การเตรยีมตน้ฉบบั มรีายละเอยีดดงันี้     
  1.1 ขนาดของต้นฉบับ พิมพ์หน้าเดียวบนกระดาษขนาด A4 โดยเว้นระยะห่าง ระหว่าง
ขอบกระดาษดา้นบนและซา้ยมอื 3.5 เซนตเิมตร ดา้นล่างและขวามอื 2.5 เซนตเิมตร     
  1.2 รปูแบบอกัษรและการจดัวางตําแหน่ง ใชร้ปูแบบอกัษร Browallia New 14ตวัธรรมดา พมิพ์
ดว้ยโปรแกรมไมโครซอฟทเ์วริด์ โดยใชข้นาด ชนิดของตวัอกัษร รวมทัง้การจดัวางตําแหน่งดงันี้  
   1.2.1 ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ใช้รูปแบบอักษร Browallia Newขนาด 18 ชนิดตัวหนา 
ตําแหน่งกึง่กลางหน้ากระดาษ  
   1.2.2 ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ใช้รูปแบบอักษร Browallia Newขนาด 18 ชนิดตัวหนา 
ตําแหน่งกึง่กลางหน้ากระดาษ  
   1.2.3 ชื่อผู้เขียน  ใช้รูปแบบอักษร Browallia Newขนาด 14 ชนิดตัวธรรมดา ตําแหน่ง
กึง่กลางหน้ากระดาษใตช้ื่อเรื่อง  
   1.2.4 ทีอ่ยู่หรอืหน่วยงานสงักดัของผูเ้ขยีน ใชร้ปูแบบอกัษร Browallia New 12ตวัธรรมดา 
ตําแหน่งทา้ยกระดาษชดิขอบกระดาษดา้นซา้ย  
   1.2.5 หวัข้อของบทคดัย่อไทย/องักฤษ ใช้รูปแบบอกัษร Browallia New ขนาด 14 ชนิด
ตวัหนา ตําแหน่งชดิขอบกระดาษดา้นซา้ยใตท้ีอ่ยู่/หน่วยงานสงักดัของผูเ้ขยีน  
   1.2.6 เน้ือหาบทคัดย่อไทย/อังกฤษ ใช้รูปแบบอักษร Browallia New ขนาด 14 ชนิดตัว
ธรรมดา จดัพมิพเ์ป็น 1 คอลมัน์ บรรทดัแรกเวน้  1Tab จากขอบกระดาษดา้นซา้ย และจดัพมิพใ์หช้ดิขอบทัง้ สอง
ดา้น   
   1.2.7 หัวข้อเรื่อง ใช้รูปแบบอักษร Browallia New ขนาด 14 ชนิดตัวหนา ตําแหน่งชิด
ขอบกระดาษดา้นซา้ย   
   1.2.8 หวัขอ้ย่อยใชรู้ปแบบอกัษร Browallia New ขนาด 14 ชนิดตวัธรรมดา ระบุหมายเลข
หน้าหวัขอ้ย่อยโดยเรยีง ตามลาํดบัหมายเลขตําแหน่งเวน้ 1Tab จากขอบกระดาษดา้นซา้ย  
   1.2.9 เน้ือหา ใช้รูปแบบอักษร Browallia New ขนาด 14 ชนิดตัวธรรมดา จัดพิมพ์เป็น 1 
คอลมัน์ และพมิพใ์หช้ดิ ขอบทัง้สองดา้น  
  1.3 จาํนวนหน้าของเน้ือหาทัง้หมด(รวมบทคดัย่อ) ตน้ฉบบัควรมคีวามยาวไม่เกนิ 15 หน้า 
 2. การเรยีงลําดบัเนื้อหาต้นฉบบั ควรใช้ภาษาทีผู่้อ่านเขา้ใจง่าย ชดัเจน หากใช้คําย่อต้องเขยีนคํา
เตม็ไวค้รัง้แรกก่อนเน้ือหา โดยเรยีงลาํดบัดงันี้ 
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  2.1 ชื่อเรื่อง ควรสัน้และกะทดัรดั ชื่อเรื่องต้องมทีัง้ ภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยใหนํ้าชื่อเรื่อง 
ภาษาไทยขึน้ก่อน  
  2.2  ชื่อผูเ้ขยีน เป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ ไม่ตอ้งระบุตําแหน่งทางวชิาการ  
  2.3  ที่อยู่  ระบุชื่อห น่วยงานหรือสถาบัน และ E-mail ของผู้ เขียน เป็นภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ 
  2.4  บทคัดย่อภาษาไทยไม่เกิน 300 คํา ใน 1 ย่อหน้า เนื้อความของบทคัดย่อภาษาไทย 
บรรทดัแรกชดิซา้ยตวัธรรมดา บทคดัย่อภาษาองักฤษ จะตอ้งแปลจากบทคดัย่อภาษาไทย ใหเ้ป็นภาษาองักฤษ
จะตอ้งมเีน้ือหาตรงกนั  
  2.5  เป็นส่วนของเนื้อหาที่บอกความเป็นมา และเหตุผลนําไปสู่การศึกษาวิจยั  และควรอ้างอิง
งานวจิยัอื่นทีเ่กีย่วขอ้งสนับสนุนขอ้มูลจากประกอบดว้ยผลการศกึษางานวจิยัหรอืหลกัการต่าง ๆ ในการอา้งองิ
ใหร้ะบุชื่อ  หรอืกล่มุชื่อผูแ้ต่ง และปีทีพ่มิพข์องเอกสารไวท้า้ยขอ้ความ 
  2.6  วตัถุประสงคข์องการวจิยั ใหช้ีแ้จงถงึจุดมุ่งหมายของการศกึษา 
  2.7  ขอบเขตของการวจิยัประกอบดว้ยขอบเขตของเนื้อหาการวจิยั ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลู สถานทีเ่กบ็ขอ้มลู และ/หรอืตวัแปรทีใ่ชใ้นการวจิยั 
  2.8  วธิกีารดําเนินการวิจยั อธิบายขัน้ตอนต่างๆ โดยย่อยของการดําเนินการวิจยั เพื่อให้ได้
คําตอบตามวตัถุประสงค์ของการวจิยั อาทิ ขัน้ตอนการสร้างเครื่องมอื การเกบ็รวบรวมข้อมูล การวเิคราะห์
ขอ้มลู สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู เป็นตน้ 
  2.9  ผลการวจิยั เป็นการเสนอสิง่ทีไ่ดจ้ากการวจิยัเป็นลาํดบัอาจแสดงดว้ยตาราง กราฟ แผนภาพ
ประกอบการอธบิาย ทัง้นี้ถ้าแสดงดว้ยตาราง ควรเป็นตารางแบบไม่มเีสน้ขอบตารางดา้นซา้ยและขวา หวัตาราง
แบบธรรมดาไม่มสี ี ตารางควรมเีฉพาะทีจ่ําเป็นไม่ ควรมเีกนิ 5 ตาราง สาํหรบัรูปภาพประกอบควรชดัเจนและมี
คาํบรรยายใตร้ปู  
  2.10 สรุปและอภิปรายผลเป็นการสรุปผลที่ได้จากการวจิยั และอภิปรายผลที่เป็นการประเมิน
หรือขยายความของผลการวิจัยเพื่อยืนยันว่าผลการวิจัยที่ได้น่าเชื่อถือ ถูกต้องเป็นจริง  โดยชี้ให้เห็นว่า
ผลการวจิยัสอดคลอ้งหรอืไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิยั ตรงตามขอ้เทจ็จรงิทีพ่บ ตรงตามแนวคดิ ทฤษฏี
และผลการวจิยัคนอื่นหรอืไม่อย่างไร ผลการวจิยันัน้เป็นไปตามแนวความคดิทฤษฏอีะไรบ้างรวมทัง้มคีวาม
ขดัแย้งหรือไม่ ถ้ามีความขัดแย้งจะต้องอธิบายเหตุผลและหาข้อมูลสนับสนุนชี้แจงความเป็นไปได้ของ
ผลการวจิยันัน้ การเขยีนสว่นนี้เป็นการแสดงภูมปัิญญาเชงิวพิากษ์ ในฐานะทีเ่ป็นผูท้าํวจิยั 
  2.11 ข้อเสนอแนะประกอบด้วย ข้อเสนอแนะสําหรบัการนําผลวิจยัไปใช้ที่เป็นผลการวิจยัที่
คน้พบ บรรลุตามวตัถุประสงค์อย่างไร และเป็นประโยชน์ตามที่นําเสนอไว้ในความสําคญัของปัญหาอย่างไร 
แนวทางในการนําไปใชป้ระโยชน์ทาํไดอ้ยา่งไร และมขีอ้ควรระวงัอะไรบา้ง เป็นตน้และอาจมขีอ้เสนอแนะในการ
วจิยัครัง้ต่อไปการต่อยอดจากผลงานวจิยั หรอืจะพฒันาเป็น งานวจิยัต่อเนื่องไดอ้ย่างไร หรอืจะขยายขอบเขต
ของการวจิยัไปสูข่อบดา้นอื่นๆ ไดอ้ย่างไร 
  2.12 เอกสารอา้งองิเป็นการอา้งองิเอกสารในเน้ือหาใหใ้ชจ้ดัพมิพเ์ป็นภาษาองักฤษทัง้หมดตาม
ระบบAPA 6th (American Psychological Association)เป็นรูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรมที่เป็นที่
นิยมใชใ้นสาขาวชิา จติวทิยา การศกึษา และสาขาสงัคมศาสตรอ์ื่นๆ การอา้งองิมขีอ้กําหนดตามแหล่งทีม่าของ
เอกสารทีนํ่ามาใชอ้า้งองิ 
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 3. การส่งต้นฉบบัผู้เขยีนส่งต้นฉบบัทีไ่ด้จดัพมิพ์ตามขอ้กําหนดของรูปแบบวารสาร จํานวน 2 ชุด 
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