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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยาครั้งที่ 9 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ ปริญญาตรี “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม” 
วันที่ 18-19 ตุลาคม 2561 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จัดโดย 
มหาวิทยาลยัราชภฏักลุ่มศรีอยุธยา อันประกอบด้วย  
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์   
มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี   
มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตร ี  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา  
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ถ้อยแถลง 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยาครั้งที่ 9 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ ปริญญาตรี 

“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม” 
วันที่ 18-19 ตุลาคม 2561 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา อันประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร าไพพรรณี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรี
อยุธยาเป็นประจ าทุกปี ส าหรับปีนี้เป็นการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา 
ครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการระดับชาติ ปริญญาตรี “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม” ระหว่างวันที่ 18-19 
ตุลาคม 2561 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะเจ้าภาพหลักในการจัดการ
ประชุมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีอย่างยิ่ง กิจกรรมในการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษเรื่อง       
ปาถกฐาพิเศษ เรื่อง “ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการวิจัย” การน าเสนอผลงานภาคบรรยายและ
ภาคโปสเตอร์ และนิทรรศการมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา “นวัตกรรมการวิจัยเพื่อสังคม” ซึ่งถือเป็น
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา และเปิดโอกาสให้นักวิจัยได้เกิด
การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเครือข่ายการวิจัย ขอแสดงความยินดีและขอบพระคุณนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา
และผู้สนใจทุกท่านที่ร่วมการประชุมวิชาการครั้งนี้  เพื่อร่วมพัฒนางานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นผ่านกระบวนการ
ท างานการวิจัยและเผยแพร่ผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ มีความยินดีและพร้อมที่จะสนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อสังคม น าความสุข ความเจริญของท้องถิ่น สู่การพัฒนาประเทศ ผ่านบทบาทการวิจัยต่อไป 
 

                                                                       
            (อาจารย์ ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว) 

รักษาราชการแทนอธิการบดี  
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยาครั้งที่ 9 
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“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม” 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
------------------------------------------------- 

 
คณะกรรมการฝ่ายจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและกองบรรณาธิการ 
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยาครั้งที่ 9 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ ปริญญาตรี 
 
หน่วยงานร่วมจัดประชุมวชิาการ 
เจ้าภาพหลัก มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
  มหาวิทยาลยัราชภฏักลุ่มศรีอยุธยา 
 
คณะกรรมการฝ่ายจัดการประชุมวิชาการ 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
  
คณะกรรมการอ านวยการ    
อาจารย์ ดร.สุพจน์    ทรายแก้ว ประธานกรรมการ  
รองศาสตราจารย์ ดร.กรินทร์   กาญทนานนท์ รองประธาน  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา   ความคุ้นเคย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์    สงวนช่ือ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล   ธนานันต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีร์ธนิกษ์  ศิริโวหาร 
รองศาสตราจารย์ศศินันท์   เศรษฐวัฒน์บด ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร   จันทมฤก 
อาจารย์ศริิพร    จิระชัยประสิทธิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เศกพร    ตันศรีประภาศริ ิ
อาจารย์ชัยวุฒิ   เทโพธิ ์ อาจารยไ์ชย    มีหนองหว้า 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสา   พักตร์วิไล นางสาวฉวีวรรณ   ศิละวรรณโณ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา   กรัณยาธิกลุ อาจารย์ ดร.ภิศักดิ์   กัลยาณมิตร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณัณร์ภสั   ถกลภักด ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพลธนฤทธ์ มฤครัฐอินแปลง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพันธ์พงษ์   ชิณพงษ ์    
รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์    เมืองมีศร ี   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนญัญา   ค าวชิระพิทักษ์   
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คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและจัดการประชมุ   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนญัญา   ค าวชิระพิทักษ์ ผู้ช่วยศาตราจารย์กานต์มณี                 ไวยคุรฑ 
อาจารย์ ดร.ปิยะ                             กล้าประเสริฐ อาจารย์กนกนาฏ                            พรหมนคร 
นางสาวชนาพร                                 วัยทรง นางสาวปรียา                                 ยอดจันทร ์
นางสาวหทัยชนก                               ทองนพคุณ นางสาวกัญชญาวีร์                            กุลพิพัฒน์เตชนาถ 
นายนพสิทธ์ิ                                   เหมือนสังข ์   

  
คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ   
อาจารย์ ดร.ปิยะ        กล้าประเสริฐ         อาจารย์วิศวรรธน์    พัชรวิชญ์             
นายสายญั     เทียบแสน            นางสาววิษณีย์   ขุนสิงห์               
นายพุทธินันต์     โสมรุษ                นางสาวสุวิมล   พิชัยกมล 
นางสาวศศิธร     ช่ืนขาว                นายทวีศักดิ์   ปานเจรญิ 
นางสาวมณี     บุญผาย               นางสาวปรียา        ยอดจันทร์            

 
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการคัดเลือกบทความและตรวจทานเอกสาร  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนญัญา   ค าวชิระพิทักษ์ อาจารย์จินต์จุฑา  ข าทอง 
อาจารย์ ดร.อมรรักษ ์ สวนชูผล อาจารย์อมตา   อุตมะ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณวภิา แพงศรี อาจารย์ ดร.สภุัชฌาน ์ ศรีเอี่ยม 
ผู้ช่วยศาสตราจารยอัจฉราวรรณ สุขเกิด อาจารย์อรวรรณ   ช านาญพุดซา 
อาจารย์พชรกมล   กลั่นบุศย ์ อาจารย์ขวัญแข   สงัดวงค์ 
อาจารย์ชลลดา   พละราช อาจารย์ปัทมาภรณ์  เจริญนนท ์
อาจารย์ชาลลีักษณ์  ทองประเสริฐ   อาจารยล์ัดดาวลัย์   กงพลี    
อาจารย์ ดร.สินีนาถ    สุขทนารักษ ์  อาจารย์ศกลุตาล์   มานะกล้า   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจางค ์ อัจฉริยะโพธา อาจารย์มณฑา วิริยางกูร   
อาจารย์ ดร.มัทนภรณ์  ใหม่คาม ิ  อาจารย์วิกานดา เกียรตมิาโนชญ ์
อาจารย์นพพล จันทร์กระจ่างแจ้ง อาจารยส์ุจารณิ ี สังข์วรรณะ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดางค ์  ศุกระมลู อาจารยส์ายนภา วงศ์วิศาล 
ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ชุมพล   ปทุมมาเกษร อาจารย์นิรินธนา บุษปฤกษ ์
อาจารย์ ดร.ปิยะ  กล้าประเสริฐ อาจารย์ภัทรพร   พุฒพันธ ์
ผู้ช่วยศาตราจารย์กานต์มณี                 ไวยคุรฑ นางสาวธิดา โยธากุล 
นางสาวกัญชญาวีร ์   กุลพิพัฒน์เตชนาถ นางสาวสุมาล ี ธรรมนิธา 
นางสาวปรียา  ยอดจันทร ์ นางสาวปัทมา พรหมสวสัดิ ์

 
คณะกรรมการฝ่ายการจัดการน าเสนอผลงาน   
อาจารย์ ดร.ปิยะ  กล้าประเสริฐ อาจารย์ ดร.กฤตยชญ์  ค ามิ่ง 
อาจารย์ จุฑามาศ  เถียรเวช อาจารย์ชยันต์   พลอาสา 
อาจารย์ ดร.วุฒิชัย    วิถาทานัง อาจารย์ปิยังกูร   ตันวิเชียร 
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อาจารย์ถนัง    ชาญกิจชัญโญ ผู้ช่วยศาตราจารย์กานต์มณี                 ไวยคุรฑ 
อาจารย์วิศวรรธน์  พัชรวิชญ ์ นายชูศักดิ ์ ขันธชาติ 
อาจารย์ ดร.วีระศักดิ์   ศรีลารัตน ์ นายนพสิทธ์ิ  เหมือนสังข ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นเรศ  ยะมะหาร นางสาวกัญชญาวีร ์  กุลพิพัฒน์เตชนาถ 
อาจารย์เดือนฉายผู้ชนะ   ภู่ประเสริฐ นางสาวปรียา  ยอดจันทร ์

 
คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและเอกสารประกอบการประชมุ  
ผู้ช่วยศาตราจารย์กานต์มณี                 ไวยคุรฑ อาจารย์กัตตกมล   พิศแลงาม 
อาจารย์นลินอร    นุ้ยปลอด นางสาวกัญชญาวีร์   กุลพิพัฒน์เตชนาถ 
อาจารย์ ดร.เบญญาภา   ไกรทอง นายชูศักดิ์   ขันธชาติ 

 
คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม พิธีการ งานเลี้ยงรับรองและต้อนรับ  
ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.มนัญญา          ค าวชิระพิทักษ์ อาจารย์ ดร.มัทนภรณ์  ใหม่คาม ิ  
ผู้ช่วยศาตราจารย์ กานต์มณี                 ไวยคุรฑ อาจารยส์ุจารณิ ี สังข์วรรณะ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณวภิา  แพงศรี อาจารย์ ดร.สภุัชฌาน ์ ศรีเอี่ยม   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทิดศักดิ์  อินทโชติ อาจารย์มณฑา วิริยางกูร   
อาจารย์ ดร.สภุณดิา   พัฒธร อาจารย์ ดร.ปิยะ  กล้าประเสริฐ 
อาจารย์วิกานดา เกียรตมิาโนชญ ์ นางสาวหทัยชนก                            ทองนพคุณ 
อาจารยส์ายนภา วงศ์วิศาล นายชูศักดิ ์ ขันธชาติ 
อาจารย์นิรินธนา บุษปฤกษ ์ นายนพสิทธ์ิ                                   เหมือนสังข์                   
นางสาวกัญชญาวีร์   กุลพิพัฒน์เตชนาถ   

 
คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ร้านค้าชุมชน อาคารสถานที ่และ โสตทัศนูปกรณ์  
ดร.ฉวีวรรณ   ศิรวรรณโณ นางกนิษฐา ศรีคุ้มวงษ ์
อาจารย์กนกนาฏ   พรหมนคร   อาจารย์จุฑามาศ  เถียรเวช 
อาจารย์ ดร.ปิยะ    กล้าประเสริฐ อาจารย์วุฒิชัย   วิถาทานัง 
ผู้ช่วยศาตราจารย์กานต์มณี                 ไวยคุรฑ อาจารย์เดือนฉาย   ภู่ประเสริฐ 
อาจารย์ถนัง    ชาญกิจชัญโญ อาจารย์กฤตยชญ์   ค ามิ่ง 
อาจารย์วิศวรรธน์  พัชรวิชญ ์ อาจารย์ชยันต์   พลอาสา 
อาจารย์วีระศักดิ์    ศรีลารัตน ์ อาจารย์ปิยังกูร   ตันวิเชียร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นเรศ  ยะมะหาร นางนิธิวดี   เจริญสุข 
นายพงศ์เนตร    โลกสุวรรณ นายธรรมรัฐ   สุกรีขันธ์ 
นายปรีชา    พรหมโชต ิ นายสมพร   ฝึกกาย   
นางสาวสุดาพร   หงอกสิมมา นายสาโรจน์   โพธิ์ศร ี
นายปราโมทย์    บุญม ี นายสมหมาย  แสงศิริโรจน ์
นายมานพ    สุขสุเดช นายสุธน   บุญพยา 
นายชูศักดิ์   ขันธชาติ นายนพสิทธ์ิ  เหมือนสังข ์
นางสาวกัญชญาวีร ์  กุลพิพัฒน์เตชนาถ   
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คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม   
อาจารย์ภัทราพร  ทิพย์มงคล นายธีระศักดิ์   อยู่มาก   
อาจารย์เกียรตสิุดา   กลิ่นจันทร ์ นายแมน    วุฒสันเทียะ 
นางสาวจีรนันท์   จ าเนียร นางสาวจุฑามาศ   แสงพราว 
นางสาวหนึ่งฤทัย    ชะนะบุญ นางสาวลัดดา   จันทมาลา 
นายธีวัฒน์   ภู่พานิช นางรจนา   บุตรแก้ว 
นายภาณุพงษ์   ภาคอินทรีย ์ นางสุพัตรา   ชลประทิน 
นายชัยสิทธ์ิ   มาหัวเขา นางณัฐภรณ์   ดีประเสริฐ 
นางสาวชลธิยา   วัสนชิน นางสาวชนาพร  วัยทรง 
นางสาวกัญชญาวีร์          กุลพิพัฒน์เตชนาถ   

 
คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ    
ดร.ฉวีววรณ    ศิละวรรณโณ นายนพสิทธ์ิ   เหมือนสังข ์
นางนิธิวดี  เจริญสุข  นายก้องไพร   กล้าสมบูรณ ์
นายชูศักดิ์   ขันธชาติ   

 
คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ   
อาจารย์กนกนาฏ   พรหมนคร นางสาววิไลลักษณ ์  บุญยัง 
นางนิธิวดี    เจริญสุข  นางสาวชนาพร   วัยทรง 
นางณัฐมน    ค าเงิน นางมลิวัลย์    พลเยี่ยม  
นางสาววิรินทร์    ยอดหาญ นายอัฐพล    ประดับเพชร 
นางสาวกัญชญาวีร์   กุลพิพัฒน์เตชนาถ นางสุวรรณ  ศรีชาต ิ

 
คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล    
ผู้ช่วยศาตราจารย์ อิงอร   วงษ์ศรีรักษา นายคมสัน  จิตอามาต   
ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. พรรณวภิา  แพงศรี นายสมรส  ค าแก้ว 
นางมณฑา    สืบจากศร ี นายแทนคุณ  วงค์สอน 
นางสาวปรียา    ยอดจันทร ์   

 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สจุิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลิศชาย สถิตยพ์นาวงศ์ รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
อาจารย์ ดร.สุขรักษ์ แซ่เจี่ย รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภฏักลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการระดับชาติ ปริญญาตรี                                     

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศรณัย์ จันทร์ชุ่ม ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ บุญกศุล รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
อาจารย์ ดร.ดวงพร ไม้ประเสริฐ รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
อาจารย์ ดร.พันธ์ทิพย์ โอฬารรตันม์ณ ี ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชฎาภรณ์ ตนัตะราวงศา รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
อาจารย์กรรณิการ์ มาระโภชน์ รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรุีย์มาศ สุขกสิ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล แสงแข รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
อาจารย์ ดร.หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน ์ รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ รุจริานุกูล รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
คณะกรรมการพิชญพิจารย์ (Peer Review) ในกองบรรณาธิการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.กรินทร์ กาญทนานนท์ รองศาสตราจารย์ ดร.มานะ ขาวเมฆ 
รองศาสตราจารย์ ดร.อรสา จรูญธรรม รองศาสตราจารย์ ดร.ศศมล ผาสขุ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย วงศ์สิรสวสัดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกลุ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร พิชญกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ คลงัวิจิตร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ อินทโชติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสา พักตร์วิไล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร จันทมฤก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาครติ ศรีทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนญัญา   ค าวชิระพิทักษ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมษา นวลศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไททัศน์ มาลา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญิญาพัชญ์ นาคภิบาล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย นาคนก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารยี์ สงวนช่ือ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รตันา สดี ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวารีย์ ศรปีูณะ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎางค ์ศุกระมลู ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล ปทมุมาเกษร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณพัฐอร บัวฉุน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี หันวสิัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ธนานันต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณัณร์ภสั ถกลภักดี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณวภิา แพงศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี นลิแสง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์เศกพร ตันศรปีระภาศิริ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจางค์ อัจฉริยะโพธา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพลธนฤทธ์ มฤครัฐอินแปลง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริะศักดิ์ สังเมฆ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนิดา ชาตยาภา 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกาศติ ประกอบผล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาวรรณ แพงศรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระญา ปราบปราม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นเรศ ยะมะหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารยล์ะเอียด ขจรภยั ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉราวรรณ สุขเกิด 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานต์มณี  ไวยครุฑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ความคุน้เคย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาวดี ทูปิยะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร 
อาจารย์ ดร.สภุณดิา พัฒธร อาจารย์ ดร.ดนุชา  สลีวงศ์ 
อาจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ ์ อาจารย์ ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ 
อาจารย์ ดร.เลอลักษณ์ โอทกานนท์ อาจารย์ ดร.วัสส์พร จิโรจพันธุ ์
อาจารย์ ดร.สภุัชฌาน์  ศรีเอี่ยม อาจารย์ ดร.ไอลดา  อรณุศร ี
อาจารย์ ดร.นพรัตน์    ไวโรจนะ อาจารย์ ดร.คมกฤษณ์ แสงเงิน 
อาจารย์ ดร.ดรณุศักดิ์ ตติยะลาภะ อาจารย์ ดร.พรนภา เตียสุธิกุล 
อาจารย์ ดร.พิมพรรณ พิมลรตัน ์ อาจารย์ ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมติร 
อาจารย์ ดร.รัฐชาติ ทัศนัย อาจารย์ ดร.รัตถชล อ่างมณ ี
อาจารย์ ดร.ตีรณรรถ ศรสีุนนท์ อาจารย์ ดร.วรีรตัน์ สมัพัทธ์พงศ์ 
อาจารย์ ดร.วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา อาจารย์ ดร.สมทรง บรรจงธิติทานต์ 
อาจารย์ ดร.อภิชัย คุณีพงษ ์ อาจารย์ ดร.อมรรักษ์ สวนชูผล 
อาจารย์ ดร.ปิยะ   กล้าประเสริฐ อาจารย์ ดร.ณตัตยา เอี่ยมคง 
อาจารย์ ดร.วุฒิชัย วิถาทานัง อาจารย์ ดร.ณัฐสิมา โทขันธ ์
อาจารย์ ดร.กฤตยชญ์ ค ามิ่ง อาจารย์ ดร.กาญจนา เวชบรรพต 
อาจารย์ ดร.สินีนาถ  สุขทารักษ ์ อาจารย์ ดร.ณัฐพงค์ จันจุฬา 
อาจารย์ ดร.โยษติา เจรญิศิร ิ อาจารย์ ดร.อัณนภา สุขลิ้ม 
 
คณะกรรมการพิชญพิจารย์ (Peer Review) ในกองบรรณาธิการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
รองศาสตราจารย์ ดร.กาสัก เต๊ะขนัหมาก มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
รองศาสตราจารย์จิตติมา อัครธติพิงศ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
รองศาสตราจารย์ปราณี ตันประยรู มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรกช เก็จพิรฬุห มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา เตะ๊ขันหมาก มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์ ประมาน มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา บุญสม มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญไท  เจรญิผล มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภัทราวรรณ  จันทร์เนตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัชรินทร์ เสมามอญ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชษฐ์ ศรสีังข์งาม มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลิศชาย สถิตยพ์นาวงศ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สจุิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
อาจารย ดร.พิทยา ใจค า มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
อาจารย์ ดร.วัชรภัทร  เตชะวัฒนศิริด ารง มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
อาจารย์ ดร.รุ่งทิพย์ รัตนภานุศร มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
อาจารย์ ดร.บริบรูณ์ ชอบท าด ี มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
อาจารย์ ดร.ศิริพล แสนบญุส่ง มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
อาจารย์ ดร.สุขรักษ์ แซ่เจี่ย มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
 
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ บุญกศุล มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตร ี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศรณัย์ จันทร์ชุ่ม มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตร ี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตร ี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตร ี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชาติ วัชรบัณฑิต มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตร ี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นนทรัฐ บ ารุงเกียรต ิ มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตร ี
อาจารย์ ดร.สยามล เทพทา มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตร ี
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ สิงห์ม่วง มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน เสกขุนทด มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช  พุฒแก้ว มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ านวย ปาอ้าย มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวัสนันท์ วงศ์ประสิทธ์ิ มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต มาระโภชน์ มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร ์
อาจารย์ ดร.ระพีพัฒน์ ศรมีาลา มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร ์
อาจารยผ์ุสดี  ภมุรา มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร ์
อาจารย์ทวีทรัพย์  เจือพานิช มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร ์
อาจารย์ ธรรมรตัน์ สิมะโรจนา มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร ์
อาจารย์ ดร.วรพล  แวงนอก มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร ์
อาจารยณ์ัฐพร  สนเผือก มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร ์
อาจารย์วรพจน์ ท าเนยีบ มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชฏาภรณ์  ตันตะราวงศา มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร ์
อาจารย์ ดร.ณัฐฐาพร  สามารถ มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร ์
 
รองศาสตราจารย์ พรทิพา  นิโรจน์ มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณ ี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล แสงแข มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณ ี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรินทร์  อรรคศรีวร มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณ ี
อาจารย์ ดร.หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณ ี
อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ รุจริานุกูล มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณ ี
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รองศาสตราจารย์ ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 
รองศาสตราจารย์ ดร.เพชรสดุา ภมูิพันธ์ุ มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เคณาภูม ิ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล เรืองศรี มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ  แสงทองพินิจ มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
อาจารย์ ดร.หทัยรตัน์ ปิ่นแก้ว มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
อาจารย์เฉลิมชนม์ ตั้งวชิรพันธุ ์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสสคุนธ์ ศุนาลัย มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณิศา  วศินารมณ ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญใจ คงถาวร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พุฒพัณณิน ค าวชิระพิทักษ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวณิี   บุญเสริม มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราลักษณ์ คงอ้วน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมโภช พจนพิมล มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สอาด บรรเจิดฤทธ์ิ มหาวิทยาลยันานาชาติแสตมฟอรด์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้องนุช  ศิริวงศ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
อาจารย์ ดร.ปารสิุทธ์ิ เฉลมิชัยวัฒน์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
อาจารย์ ดร.วิโรชน์  หมื่นเทพ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
อาจารย์ ดร.ชัยอนันต์ นามงาม วิทยาลัยนครราชสมีา 
อาจารย์ ดร. พัชรีวรรณ  กิจม ี มหาวิทยาลยัฟาร์อีสเทอร์น 
อาจารย์ ดร.กัลยารัตน์  ธีระธนชัยกุล มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
อาจารย์ ดร.วิลาสินี ยนต์วิกัย มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
อาจารย์ ดร.สมพร  วาสะศิร ิ มหาวิทยาลยัราชมงคลธัญบุร ี
อาจารย์ ดร.สญัชัย เกียรติทรงชัย มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย 
อาจารย์ ดร.รุ่งกานต์ อินทวงศ ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย 
อาจารย์ ดร.ชยารตัน์ ศรีสุนนท์ มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 
อาจารย์ ดร.ศิริพรรณ ศรัทธาผล มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี
 
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ ภาคบรรยาย ภายในงาน (Commentators) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตร ี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยรุี รัตนเสริมพงศ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตร ี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สอาด บรรเจิดฤทธ์ิ มหาวิทยาลยันานาชาติแสตมฟอรด์ 
อาจารย์ ดร.วิโรชน์ หมื่นเทพ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
อาจารย์ ดร.กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
อาจารย์ ดร.ชูวงศ์ อุบาลี มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณ ี
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อาจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศลิป ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
อาจารย์ ดร.สุขรักษ์ แซ่เจี่ย มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาวดี เกษมณ ี มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ฯ 
รองศาสตราจารย์ ดร.อรสา จรูญธรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ฯ 
รองศาสตราจารย์ ดร.มานะ ขาวเมฆ มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ฯ 
อาจารย์ ดร.สภุัชฌาน์ ศรเีอี่ยม มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ฯ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมษา นวลศรี มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ฯ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไททัศน์ มาลา มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ฯ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมติร มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ฯ 
อาจารย์ ดร.วิภาพร ตัณฑสวัสดิ ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ฯ 
อาจารย์ ดร.กัมลาศ เยาวะนิจ มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ฯ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณัณร์ภสั ถลกภักดี มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ฯ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพงษ์ ไพรินทร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ฯ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญิญาพัชญ์ นาคภิบาล มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ฯ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณวภิา แพงศรี มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ฯ 
อาจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ จันจุฬา มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ฯ 
อาจารย์ ดร.อนัญญา โพธิประดิษฐ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ฯ 
อาจารย์ ดร.วีระวัฒน์ อุ่นเสน่ห ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ฯ 
 
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ ภาคโปสเตอร์ ภายในงาน (Commentators) 
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ บุญกศุล มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตร ี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย วงศ์สิรสวสัดิ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ฯ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ฯ 
อาจารย์ ดร.ศักดิ์ สุวรรณฉาย มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ฯ 
อาจารย์ ดร.ไอลดา อรณุศร ี มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ฯ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระญา ปราบปราม มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ฯ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์ มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ฯ 
อาจารย์ ดร.ชนินทร สวณภักด ี มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ฯ 
อาจารย์ ดร.สมทรง บรรจงธิติทานต์ มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ฯ 
อาจารย์ ดร.พรนภา เตียสุธิกุล มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ฯ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณพัฐอร บัวฉุน มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ฯ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎางค ์ศุกระมลู มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ฯ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณุยนุช นิลแสง มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ฯ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวาลา ละวาทิน มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ฯ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจราวรรณ สขุเกิด มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ฯ 
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อาจารย์ ดร.สภุณดิา พัฒธร มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ฯ 
อาจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อความและบทความในรายงานสบืเนื่องการประชุมวิชาการนี้  
เป็นความคิดเห็นของผู้นิพนธ์โดยเฉพาะ 

กองบรรณาธิการไม่มีส่วนรับผดิชอบในเนื้อหาและข้อคิดเห็นนั้นๆ แต่อย่างใด 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภฏักลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการระดับชาติ ปริญญาตรี                                     

ก าหนดการ 
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9  

และการประชุมวิชาการระดับชาติ ปริญญาตรี  
 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม”   
วันที่ 18 – 19 ตุลาคม 2561 

 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 
วันที่ 18 ตุลาคม 2561 
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 09.30 น.  พิธีเปิดการประชุมวิชาการ ณ หอประชุม 80 ปี วไลยอลงกรณ์   

โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธาน ี
09.30 – 10.30 น.  ปาถกฐาพิเศษ  

เรื่อง “ศาสตร์พระราชาเพื่อการพฒันาท้องถิ่นด้วยการวิจัย” 
โดย  ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธาน ี วิทยากรกิตติมศักดิ์ 

10.30 – 11.00 น.  พิธีมอบโล่ส าหรับนักวิจยัดีเด่น    
 พิธีมอบมอบธงเจ้าภาพครั้งต่อไป 

13.00 - 17.00 น. น าเสนอผลงานวิจัย ภาคบรรยาย ณ อาคาร 100 ปี สมเดจ็พระศรี
นครินทร์   

 ห้องบรรยาย   กลุม่สาขาการศึกษา 
 ห้องบรรยาย   กลุม่สาขามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 
 ห้องบรรยาย   กลุม่สาขาการจัดการและบริหารธุรกิจ  
 ห้องบรรยาย   กลุม่สาขาวิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยี วิศวกรรม 

                  และนวัตกรรม 
 ห้องบรรยาย   กลุม่สาขาการเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม 
 ห้องบรรยาย   กลุม่สาขาสาธารณสุข  
  
13.00 - 16.30 น. น าเสนอผลงานวิจัย ภาคโปสเตอร ์ณ หอประชุม 80 ปี วไลยอลงกรณ์   

โดย นักวิจัยยืนประจ าบอร์ดน าเสนองานตลอดช่วงเวลาที่ก าหนด 
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วันที่ 19 ตุลาคม 2561 
08.00 – 8.30 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 11.00 น. น าเสนอผลงานวิจัย ภาคบรรยาย  (ต่อ)  ณ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระ

ศรีนครินทร์   
 ห้องบรรยาย   กลุม่สาขาการศึกษา 
 ห้องบรรยาย   กลุม่สาขามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 
 ห้องบรรยาย   กลุม่สาขาการจัดการและบริหารธุรกิจ  
 ห้องบรรยาย   กลุม่สาขาวิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยี วิศวกรรมและ 

                  นวัตกรรม 
 ห้องบรรยาย   กลุม่สาขาการเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม 
 ห้องบรรยาย   กลุม่สาขาสาธารณสุข  
  
13.00 – 15.00 น.  พิธีมอบเกียรติบตัรส าหรับผู้น าเสนอผลงานวิจัยดเีด่น แตล่ะสาขา 

 มอบเกียรติบัตรส าหรับผู้น าเสนอผลงานวิจัย  
    (ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์) 
 พิธีปิด 

  
 การน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย          อาคาร 100 ปี สมเดจ็พระศรีนครินทร์  
 การน าเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์         หอประชุม 80 ปี วไลยอลงกรณ์   
 นิทรรศการ “นวัตกรรมการวิจัยเพ่ือสังคม”  หอประชุม 80 ปี วไลยอลงกรณ์   

 
หมายเหต ุ พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น.  อาหารว่าง เวลา 10.30 น. และ 14.30 น. 
 * ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภฏักลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 “วิจยัและนวัตกรรมเพื่อสังคม” 

สารบัญ 
  หน้า 
กลุ่มการศึกษา  
(ภาคบรรยาย) 

 

 การวิเคราะห์และออกแบบระบบส่งการบ้านออนไลน ์
อดุลย์ ชัชวาลยางกูล  ณัฐรดี อนพุงค์ 

1 

 การประเมินความต้องการน้้าเพื่อการชลประทานส้าหรับเกษตรกรรมพื้นท่ีลุ่มน้้ายม 
ด้วยระบบสารสนเทศทางภมูิศาสตร ์
อนิรุจน์ คนล  ฆริกา คันธา 

9 

 แนวทางการบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษาเอกชน จงัหวัดสมุทรปราการ 
ปราณสิรา  แพหมอ 

21 

 ความคาดหวังของนักศึกษาใหม่สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรต์่อการจัดการเรียนการสอน 
ของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา 
ศรันย์ดิษฐ์  เบญจพงศ์ 

31 

 ผลของการเรียนรูแ้บบร่วมมือแบบซี ไอ อาร์ ซี ต่อความสามารถในการอ่านภาษาไทย       
เพื่อความเข้าใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
อุราลักษณ์ อุ่นเทยีมโสม  ชาติชาย ม่วงปฐม  จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต 

42 

 ผลของรูปแบบการสอนบทบาทสมมติต่อความสามารถในการฟัง 
และการพดูภาษาอังกฤษของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
จุฑามาศ เพชรสูงเนิน  ชาติชาย ม่วงปฐม  จุฬามาศ จันทร์ศรสีุคต 

54 

 ผลการใช้โปรแกรมเต้นแอโรบิกท่ีมีต่อความอดทนของระบบไหลเวยีนเลือด ดัชนีมวลกาย  
และไขมันใต้ผิวหนังเกินมาตรฐานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  
สมโภช เหล่าเหมมณ ี

66 

 ผลการจัดการเรยีนรูต้ามแนวคิดวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม เรื่อง       
ชีวิตกับ สิ่งแวดล้อม ท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถใน      
การแก้ปัญหาของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนประถมศกึษาขนาดกลาง           
จังหวัด ภูเก็ต 
สุวรรณี สตีีเลาะ  ดวงเดือน พินสุวรรณ ์ นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ ์

79 

 การมีส่วนร่วมในการนเิทศภายในของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตอา้เภอบางบ่อ จังหวัด
สมุทรปราการ 
เนตรนภา ราชแลนด ์ วิภาภรณ์ ภูว่ัฒนกุล 

100 

 ความผูกพันต่อองค์การของครโูรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส้านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
อัจฉราภรณ์ ใจก้อนแก้ว  ชาญชัย วงศ์สิรสวสัดิ์  อรสา จรูญธรรม 

112 
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สารบัญ (ต่อ) 
  หน้า 

 การจัดดา้เนินงานการประกันคณุภาพการศึกษา ของกลุ่มโรงเรยีนนานาชาติเซนต์แอน           
ดรูว์สตามความคิดเห็นของคร ู
ภัทรา มรกต  อัจฉรา วัฒนาณรงค ์

124 

 รูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างพลังอ้านาจครูในโรงเรียนสังกัดส้านักงานเขต
พื้นที่การประถมศึกษาลพบุร ี
ภัสยกร เลาสวัสดิกุล  เฉลิมชัย หาญกล้า  ธัชวรรณ หงษ์นาค  สรรชัย ชูชีพ 

137 

 ผลของการใช้บทเรียนโมดลูนิทานพื้นบ้านอาเซียนท่ีมีต่อความสามารถด้านการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจส้าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
ทิวารัตน์ ริยาพันธ ์ พนาน้อย รอดชู  ณัฐปคลัภภ์ กิตตสิุนทรพิศาล 

150 

 การเรยีนรู้โดยใช้แผนผังแบบจา้ลองของ VRU สอนเรื่อง การประยกุต์ของกราฟ ส้าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
พัชรินทร์ เศรษฐีชัยชนะ 

160 

 ผลการใช้บทเรียนออนไลน์ด้วยภาพพาโนรามา ที่มตี่อการเรียนรู้คา้ศัพท์ภาษาอังกฤษ    
ด้วยเนื้อหารบิทท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ส้าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
ปรัชนันท ์ศรีสมบตัิ   กนกกาญจน์ กิตติชาติเชาวลติ  ณัฐปคลัภภ์ กิตติสุนทรพิศาล 

171 

 รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามหลักโยนิโสมนสกิาร 
พระครูพิศิษฎ์สรคุณ สะใบบาง  ศักดิ์ชัย นิรัญทวี 

185 

 กรณีศึกษาบทบาทของผู้ช่วยครูในโรงเรียนนานาชาติประเทศไทย 
ธันยาภัทร์ สร้อยสุวรรณ  อัญชลี ชยานุวัชร 

199 

 การศึกษาลักษณะการใช้ยุทธศาสตร์ของครูเพื่อแก้ปัญหาความเสี่ยงของนักเรียน           
โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอ้าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
หงส์ฟ้า นามยศขวา  ศักดิ์ชัย นิรัญทวี 

213 

 ผลของการใช้วิธีการสอนแบบกรณีศึกษาร่วมกับการใช้แผนผังแนวความคิดรปูตัวว ี        
ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง ระบบย่อยอาหาร ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 
กิตติวัฒน์ ดิษฐประเสริฐ  ทัศนีย์ ปัญจานนท ์

223 

 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ร่วมกันในศตวรรษที่ 21         
ของนิสิตระดับปริญญาตร ี
ปวีณา  อ่อนใจเอื้อ 

235 

 การพัฒนาหนังสือประกอบการจดักิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 
กรกฎา นักคิ้ม  ปวีณา  อ่อนใจเอือ้ 

246 

 การวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสรมิคณุภาพชีวิตของเด็กเยาวชนและครู ในจังหวัดสระแก้ว : 
กรณีศึกษา ต้าบลหนองแวง 
อรัญญา มดุและ  ชยพล ใจสูงเนิน  นิตย์ เนี่ยงน้อย   ยุภาพร นอกเมือง 

256 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภฏักลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 “วิจยัและนวัตกรรมเพื่อสังคม” 

สารบัญ (ต่อ) 
  หน้า 
 ผลของการใช้สถานการณ์ปญัหาปลายเปดิเพื่อส่งเสรมิความสามารถในการคิดวิเคราะห์     

ของครูในบริบทของวิธีการแบบเปิด 
บงกช น่ิมตระกูล  จันทนา วรรณพันธุ์  สุดาภรณ์ ภู่แพร 

263 

 ผลการจัดการเรยีนรูด้้วยกลวิธี KWHLAQ ที่มีต่อความสามารถในการอ่านจับใจความ 
และนิสยัรักการอ่าน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
จรรยา เกิดแก้ว  ศุภวรรณ สัจจพบิูล 

276 

 ปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
ส้าหรับ เด็กออทิติกในโรงเรียนเรียนร่วมระดับประถมศึกษา  สังกัดสา้นักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
ปณิตา แจม่แจ้ง  ดลพร เผือกคง  ศุภลักษณ์ เข็มทอง 

288 

 ผลการใช้สิ่งแวดล้อมทางการเรยีนรู้แบบเปิดบนเฟซบุ๊กตามแนวคอนสตรคัติวิสต์ร่วม       
กับการสอนแบบผังมโนทัศน์เพื่อสง่เสริมการคิดวเิคราะห์สา้หรับนักเรียนช้ันประถม       
ศึกษาปีท่ี 6 
สมศักดิ์ อยูเ่ลื่อน  ศยามน อินสะอาด  สุพจน์ อิงอาจ 

299 

 การสร้างแบบฝึกเสรมิทักษะการอา่นออกเสียงตัวสะกดในมาตราแม ่กก  กง  กด และ        
กน โดยใช้วิธี   สอนแบบมีส่วนร่วมส้าหรับนักเรยีนชาวไทยภเูขา 
วิไล  เศษวงค ์ปฏิพันธ์  อุทยานุกูล   อัญชลี  เท็งตระกลู 

314 

 วิธีการหาค้าตอบของสมการพหุนามบางดีกร ี
ภัสราภรณ์  ชัยเดช 

 
322 

 โมเดลการเรียนการสอน การรับสง่ข้อมูลระหว่าง  PC กับ Microcontroller ผ่านพอร์ต
อนุกรม 
อุดมพล  นาอุดม 

 
 
338 

   
กลุ่มการศึกษา  
(ภาคโปสเตอร์) 

 

 ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ 
จิรภัทร  ยศรุ่งเรือง นิวัตต์  น้อยมณ ี

356 

 ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนมัธยมศึกษา  ใน
จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ตาม
ยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแหง่ชาติ พุทธศักราช 2560-2579 
ประภสัสรา เทศฤทธ์ิ  นิวัตต์ น้อยมณ ี

364 

 

 



18-19 ตุลาคม 2561 

สารบัญ (ต่อ) 
  หน้า 

 ปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดใหญ่ในเขตคุณภาพ
การศึกษาอ้าเภอพนมสารคาม สังกัดส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 
สิริกร จั่วจันทึก  นิวัตต์ น้อยมณ ี

375 

 การพัฒนาระบบทดสอบแบบปรับเหมาะส้าหรับระบบสอนอัจฉรยิะด้วยวิธีความยาว
คงที่ร่วมกับความยาวแปรผัน 
เอกราช ธรรมษา 

388 

 ปัจจัยของการคิดวิเคราะห์วิชาการวิเคราะห์และบริหารโครงการ กรณีศึกษา : 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์
เบญจพร จันทรโคตร 

400 

 บทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมวินยัในตนเองของนักเรียนตามทัศนะของข้าราชการครู
เครือข่ายสถานศึกษา ส้านักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 
เพ็ญนภา สุขเสริม  ศรายุทธ สุขเสริม  อภริักษ์ ชาญศึก  ฤทธิชัย ผานาค 

409 

 แนวทางการด้าเนินงานส่งเสรมินิสยัรักการอ่านของนักเรยีนในโรงเรยีน สังกัด
ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์  เขต 3 
เชษฐ์สุดา บุญสมวล  ปพนสรรค์ โพธิพิทักษ์ 

422 

 ปัจจัยที่ส่งเสริมใหเ้กิดการเรยีนรู้ ผ่านระบบ E-Learning ของนักศึกษามหาวิทยาลยั 
พักตร์เพียงเพ็ญ โภคา  สรชาติ รังคะภูติ  วิไลลักษณ ์เผือกพิพัฒน์ 

437 

 การพัฒนาศักยภาพด้านคณติศาสตร์ของผู้เรียนด้วยหลักสูตรภูมิปญัญาท้องถิ่น 
การจักสาน 
ณัฐกานต์ พึ่งกุศล  พรพิมล อ่อนศรี  อารีย์วรรณ  กันตา 

450 

 แนวทางการบริหารสถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียน สังกัดส้านักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษาประถมศึกษา อุทัยธานี เขต 2 
ชยพล สอนซิว 

459 

 การสร้างสื่อบทเรยีนคอมพิวเตอรช่์วยสอน เรื่อง การเขียนโปรแกรมส้าหรับผูเ้ริ่มต้น 
ชยพล เสรมิปรุงสุข  จุฬา โหรวิชิต  เนื้อทิพย์ ปั้นย้อย 

471 

 แนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตร่มเกล้า-นวมินทร ์
สังกัดส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 
สุดารตัน์ งามวิลยั  ปพนสรรค์ โพธิพิทักษ์ 

485 

 การพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์ฝกึและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 11 จังหวัดลพบุร ี
รณภมูิ นาคสมบูรณ ์ กุลสิริ กฤตธนรัชต 

500 

 การใช้กิจกรรมบทบาทสมมติเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร      
ส้าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 4 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อ้าเภอสามพราน      
จังหวัดนครปฐม 
ณัฐชญา บุปผาชาติ  รินทร์ ชีพอารนัย 

509 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภฏักลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 “วิจยัและนวัตกรรมเพื่อสังคม” 

สารบัญ (ต่อ) 
  หน้า 

 การศึกษาปัญหาการใช้ภาษาไทยในสื่อโซเชียลมีเดียของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ          
วไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชูปถมัภ ์
เบญจภา ไกรทอง  จานนท์ ศรีเกตุ   สโรธร ประสาทพรชัย  ปัทมา สีดา  
กันทิมา จันทร์เครือยิม้  สุมาลี ปาณศรี  ธันยพร เหมียดขุนทด 

519 

 การเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความคงทนในการเรยีนรู้และเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ท่ีไดร้ับการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับสื่อวีดิทัศน์ออนไลน์ และการจัดการเรียนรู้
แบบปกต ิ
ชาญ ชาลี  วันวิสาข์  ลิจ้วน  กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย ์

529 

 การศึกษาปัญหาการอ่านออกเสียงพินอินของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาภาษาจีน 
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปาริชาติ แก้วล้อม    มินตรา ธงศิร ิ ศศินา จอบุญ  ปริสลา จี้ฟู  ดลนภา มากสิน    
ศศิภา ตุ้มประเสริฐ มนทกานต์ แก้ววิจิตร   ปาริชาติ เชียงสกลุ   เบญจภา  ไกรทอง  
จานนท์ ศรีเกต ุ

543 

 การศึกษาปัจจัยทีส่่งผลต่อการสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน (HSK) ของนักศึกษา 
สาขาวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์  ในพระบรม
ราชูปถมัภ ์จังหวัดปทุมธาน ี
เบญจภา ไกรทอง  จานนท์ ศรีเกตุ  สันติพงษ์ ทองดี  ศรีสุดา พงษ์ศิลป ์  
นวลวรรณ ทิพย์สุมณฑา 

554 

 การศึกษากิจกรรมการเรียนรู้บทอา่นออนไลน์โดยใช้ภาระงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
อัญชลี โชระเวก   รินทร์ ชีพอารนยั 

568 

 
 

การใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิตเ์พื่อส่งเสริมความสามารถ            
ในการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษามหาวิทยาลยัเอกชน ระดบัปริญญาตรี 
รัชนีภรณ์ คล่องแคล่ว 

577 

 ผลของการจดัการเรียนรู้  ด้วยการเรียนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค STAD 
ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 
นันท์นภัส  บุญเพ็ญ 

590 

 ผลการจัดการเรยีนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่องดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตที่มีต่อผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน  และความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4        
จังหวัดภูเก็ต 
โสมฤทัย มะหะหมาด  จุฬารัตน์ ธรรมประทีป  นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์ 

600 

 

 



18-19 ตุลาคม 2561 

สารบัญ (ต่อ) 
  หน้า 

 การเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ          
เจตคตติ่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เรื่อง บรรยากาศ ทีไ่ด้         
รับการจดัการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรยีนรู้ 4 ขั้น และการจัดการเรยีนรู้แบบปกต ิ
พีมพ์ชณิสร ภาพิรมย์   กันตพัฒน์  กิตติอัชวาลย์  ประสิทธ์ิ  ปุระชาติ 

616 

 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรบัการแจ้งข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ผ่านบริการส่งข้อความสั้น       
(SMS) ของผู้รับบริการวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
อังคณา พัฒนะ  จินตนา นาคสมบูรณ ์ มาโนช  ห้วยหงษ์ทอง 

628 

 การจัดการเรยีนรู้แบบเน้นการคดิแบบฮิวรสิติกส์เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
เรื่อง สมการและการแก้สมการ  สา้หรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
รัตน์ติยากร ยตะโคตร  สุทธิพร บุญส่ง 

640 

 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชานาฏศิลป์  ด้วยรูปแบบการสอนแบบทางตรง         
ผสมผสานทักษะปฏิบตัิของเดวีส์  ส้าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่  5 
มนชนก รัตนจ้านง  สุทธิพร  บุญส่ง 

648 

 อิทธิพลของคุณภาพชีวิตผู้ปกครองที่ส่งผลกับผลการเรยีนของนักศึกษา ภาคปกติ  
มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บ้านจอมบึง 
พิมพ์พิชชา โตมาก 

660 

 อิทธิพลทางสังคม การรับรู้สิทธิมนษุยชน และวิกฤตการณ์ในสามจังหวัดชายแดนใต้ 
ที่ส่งผลต่อการยอมรับนักศึกษามสุลิมที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
ธนโชติ ชุ่มชื่น 

668 

 การศึกษาบทบาทนักวิชาการศึกษาตามมาตรฐานการด้าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดบุรีรมัย ์
ณัชชา กุยราพเนาว ์

676 

 แนวทางการด้าเนินงานกิจกรรมลกูเสือของโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศึกษา 
สังกัดส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 
เสวก พันธุ์อ้น 

689 

 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องกรด-เบสด้วยกระบวนการสบืเสาะแบบ 5 ข้ัน 
สุชาดา สวสัด ี ประชาติ วัชรบัณฑิต 

701 

 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น้าการเปลีย่นแปลงของผู้บรหิารสถานศกึษากับการ
ท้างานเป็นทีมในโรงเรยีนสังกัดส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี
เขต 2 
อุทุมพร จันทร์สิงห์  รุ่งอรณุ รังรองรัตน ์

709 

 ศึกษาสภาพปญัหาคณุภาพชีวิตของคนในชุมชน : กรณีศึกษาต้าบลทัพเสด็จ จังหวัด
สระแก้ว 
วัสส์พร จโิรจพันธุ์  กันต์ฤทัย คลังพหล  พนิดา ชาตยาภา  และนันทิยา รักตประจิต 

723 
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สารบัญ (ต่อ) 
  หน้า 
กลุ่มการจัดการและบริหารธุรกิจ   
(ภาคบรรยาย) 

 

 กลยุทธ์การตลาดและแนวทางการพัฒนาส้าหรับองค์กรภาคธุรกจิดิจทิัลขนาดเล็กใน
ยุคดิจิทัลไทยแลนด ์
บัญชา วงศ์เลิศคณุากร  โรจนศักดิ ์โฉมวิไลลักษณ ์

732 

 แนวทางการพัฒนาการตลาดของสินค้าและบริการด้านการอบชุบโลหะด้วยความร้อน 
 กรณีศึกษา บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จ้ากัด 
ธงชัย แก้วควัน  ธนเดช กังสวัสดิ ์

741 

 ปัจจัยการบริหารจัดการ องค์ประกอบของการสื่อสาร และบรรยากาศในการท้างาน  
ที่มีความสมัพันธ์ต่อประสิทธิภาพการบริหารโครงการธุรกิจพลังงานทดแทน:  
กรณีศึกษา บริษัท เค พี เอ็น กรีน เอ็นเนอจี โซลูช่ัน จ้ากัด (มหาชน)  
อภิญญา บญุยืน  สุรมงคล นิ่มจติต์ 

753 

 การศึกษาโอกาสทางการค้าของผูป้ระกอบการผลติภณัฑ์เพื่อสุขภาพและความงามสู่
ประเทศอาเซียนกรณีศึกษาประเทศสิงคโปร ์
ศิริมา ศิรสิรรหิรญั กรรณิการ์ แสงสุริศร ีชวิศา โกเมนธรรมโสภณ 

765 

 ปัจจัยที่ส่งผลต่อมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนสมอล-มิดแคป 
กรกช ตั้งกิตติเวช  รพีสร เฟื่องเกษม 

776 

 ปัจจัยที่ส่งผลต่อมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ (NAV) ของกองทุน Large Cap 
พงษ์พัฒน์ ไหลวัฒนชัย รพีสร เฟื่องเกษม 

787 

 การรับรูภ้าพลักษณ์สินค้า ส่วนประสมทางการตลาดและการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงที่มี
ผลต่อการตดัสินใจซื้อผลติภณัฑ์พร้อมดื่มของผู้บริโภคยุคเจเนอเรชั่นวาย (Gen Y) ใน
เขตอ้าเภอเมืองล้าปาง จังหวัดล้าปาง 
ธัญญาทิพย์  เวียงสมุทร  นภาวรรณ เนตรประดิษฐ ์

799 

 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อมลูค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุน
ในประเทศจีน 
ผิวมะลิ วงษ์ทอง รพีสร เฟื่องเกษม 

812 

 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อมลูค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุน
ในประเทศญี่ปุ่น 
กฤษณพล สิทธิชัยวิจิตร  รพีสร เฟื่องเกษม 

824 

 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อมลูค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
กัณฐมณี มีวิเศษ  รพีสร เพื่องเกษม 

836 

 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อกระบวนการตดัสินใจใช้บริการผลิตภัณฑ์สินเชื่อ
ของกลุ่มลูกค้าฐานราก ของธนาคารออมสินส้านักพหลโยธิน 
อดิศักดิ์ บุญกสินธ์  สิริพันธ์ วงศ์อินทวัง 

847 
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สารบัญ (ต่อ) 
  หน้า 

 ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมผีลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนของกองทุน      
เซ็ท  50 
นพพล ฉั่วโรจนพงศ์  รพีสร เฟื่องเกษม 

863 

 การบริหารจัดการแรงงานของบุคคลพิการในสถานประกอบการ จังหวัดจันทบุรี 
กรองทอง  จุลิรัชนีกร  กาญจนา  สมพื้น 

880 

 การศึกษาเชิงวิเคราะห์ข้อมูลและความต้องการเกีย่วกับสินค้าเกษตรของเจ้าหน้าท่ีและ
เกษตรกรในองค์การบริหารส่วนตา้บลหนองแหน อ้าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ปราริชาติ รื่นพงษ์พันธ์   ดวงฤดี จ้ารัสธนสาร 

891 

 กลยุทธ์การตลาดบริการทีส่่งผลตอ่การตัดสินใจของผู้สูงอายุท่ีใช้บรกิารบริษัทจัดน้า
เที่ยวไปต่างประเทศ 
ภาวิณีย์  มาตแม้น 

902 

 การสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการของน้้าพริกมะขาม : กรณีศึกษา สหกรณ์การเกษตร 
คลองหลวง จ้ากัด หมู่ 7 ต้าบลคลองสอง อ้าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
สุขสกล  วลัญตะกุล 

912 

 ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจและความผูกพันต่อพฤติกรรมการท้างานของพนักงาน  
บริษัท ยูบีเอ็มเอเชีย (ประเทศไทย) จ้ากัด 
จุติพัฒน์ โสมสิริวลัย ์

922 

   
กลุ่มการจัดการและบริหารธุรกิจ   
(ภาคโปสเตอร์) 

 

 แนวทางการจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมในภาคธรุกิจอุตสาหกรรม 
อนันต์ ธรรมชาลยั  ณัฐพันธ์ ดู่ขึ่ง 

930 

 แนวทางในการพัฒนาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ส้าหรบัธุรกิจโรงแรมเดอะ
ริชอุบลราชธาน ี
ธัญวรัตน์ ชาลเีครือ  ปาลดิา ศรีศรก้าพล 

941 

 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับดัชนีความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์ท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
วารี  อินโต    พรรณทิพย์ อย่างกลั่น   วัชธนพงศ์ ยอดราช 

950 

 การศึกษาต้นทุนทางการเงินท่ีแท้จริงของผลิตภัณฑ์กลุ่มวสิาหกิจชุมชนผ้าไหม ระดับ 5    
ดาว ในจังหวัดบุรีรมัย์ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาความสามารถสูก่ารแข่งขัน 
เชิงพาณิชย ์
เกษมะณี การินทร์  รวีพรรณ อุตรินทร์  กนกเกล้า แกล้ว 

961 

 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการและภาพลักษณ์องค์กรทีม่ีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็งของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
สถาพร เสาหัด ชญานันท์ เกดิพิทักษ์ 

978 
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สารบัญ (ต่อ) 
  หน้า 

 การพัฒนาตู้จ้าหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติแบบหยอดเหรยีญ 
บุญสืบ โพธิ์ศร ี

988 

 การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศร้านขายแว่นออนไลน์ 
ศศิพัชร บุญขวัญ  นิภารตัน์ นักตรีพงศ์   นันทนี ช่วยชู 

997 

 การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการซื้อยาในร้านสะดวกซื้อ 
เขตกรุงเทพมหานคร 
อุเทน  จ้าปาห้อย  สรชาติ รังคะภตูิ   กฤษณา วงศ์ไชยพรม 

 
1008 

 การหาความสัมพันธ์ของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่าง อัตราการ 
แลกเปลีย่นเงินตรา และการชื้อขายของกลุ่มนักลงทุน ด้วยเทคนิคการท้าเหมืองข้อมลู 
สายณัห์ เทพแดง  รัฐกรณ์ พงษ์ประเสริฐ  กิตตยิา แก้วสะเทือน  สาโรช หว่างนุ่ม 

1017 

 การพัฒนาบรรจุภณัฑ์ส้าหรับผลติภัณฑ์น้้าอบไทยศรีวัฒนา 
เนาวรัตน์ อ่อนไสว  ปาลิดา ศรีศรก้าพล 

1027 

 การส่งเสริมการให้บริการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบวิถีไทยเมืองประวัติศาสตร์ 
อ้าเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ภัทรนันท  สุรชาตร ี

1035 

   
กลุ่มการจัดการและบริหารธุรกิจ  ปริญญาตรี 
(ภาคโปสเตอร์) 

 

 การปรับปรุงกระบวนการหยิบสินค้าในคลังสินค้าส้าเร็จรูป  
กรณีศึกษา: แผนก Warehouse (FG) บริษัท ท.เที่ยง ขนส่ง จ้ากัด 
สุชาดา สวสัดิ์เพชร ์

1045 
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การวิเคราะห์และออกแบบระบบส่งการบ้านออนไลน ์
 

อดุลย์ ชัชวาลยางกูล1  ณัฐรดี อนุพงค์2   
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของระบบ และการวิเคราะห์และออกแบบระบบส่ง

การบ้านออนไลน์ ด้วยการพัฒนาระบบโดยใช้ Laravel Framework โดยปัญหาที่พบเกิดจากการท างานที่
ล้าสมัย ระบบนี้ถูกพัฒนาส าหรับใช้เป็นสื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระบบจะช่วยลดปัญหาการให้คะแนนนักศึกษาที่
ผิดพลาด และช่วยให้ผู้สอนได้บันทึกคะแนนได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตาม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังนั้นจึงตอบสนองการใช้งานและเกณฑ์การให้คะแนนของอาจารย์ในสาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 
 
ค าส าคัญ: ระบบส่งการบ้านออนไลน์  ระบบสนับสนุนการเรยีนการสอน กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ Laravel Framework   
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AN ANALYSIS AND DESIGN OF ONLINE HOMEWORK SUBMISSION SYSTEM 

 
Adul Chuchwalyangkol1  Natradee Anupong2 

 
Abstract 
  This research aims to study the feasibility of the system and analysis and design of 
Online Homework Submission System with the development of the system using Laravel 
Framework. The problem is caused by the outdated work. This system is developed as a 
teaching medium for Computer Science Program, Valaya Alongkorn Rajabhat University under 
the Royal Patronage. This system will help to reduce the problem of misleading student 
ratings. It allows the instructors to record accurately and in accordance with the Thai 
Qualification Framework (TQF). Therefore, it responds to the applications and scoring criteria of 
instructors. 
 
Keywords:  Online Homework Submission System, Teaching Support System, Thai 

Qualification Framework, Laravel Framework 
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บทน า 
ประเทศไทยมีการประกาศใช้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) 

(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ, 2552) เพื่อใหม้ีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สอดคล้องกับระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ดังนั้นการเก็บคะแนนของรายวิชาต่าง ๆ จะต้องเป็นไปตามแผนที่การกระจายความ
รับผิดชอบ (Curriculum Mapping) 5 ด้าน ตามกรอบ TQF ที่ประกฎใน มคอ.2 ของสาขาวิชา คือ ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม (Ethics and Moral)  ด้านความรู้ (Knowledge) ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ( Interpersonal skills and responsibility) และ
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical analysis skills, 
communication and information technology skills) อาจารย์ผู้สอนจึงมีหน้าท่ีออกแบบการเรียนการสอน
ให้สอดคล้องกับรายละเอียดดงักล่าว ดังนั้นการตรวจและให้คะแนนในกิจกรรมการเรียนการสอนตามกรอบ TQF 
จึงมีความส าคัญและละเอียดอ่อน 

จากอดีตจนปัจจุบัน นวัตกรรมทางการศึกษาเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนที่เป็นอยู่จากเดิม สู่การ
เรียนที่มีการประยุกต์ใช้ร่วมกับอินเทอร์เน็ต หรือที่เรียกว่า E-learning ส าหรับสร้างการศึกษาที่มีคุณภาพมาก
ยิ่งข้ึน (วิไลวรรณ วิภาจักษณกุล และวรชัย ศรีเมือง, 2555) และยังสามารถเป็นสื่อกลางของการเรียนรู้ที่ช่วยลด
ภาระงานของอาจารย์ในการตรวจการบ้าน และยังเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนให้แก่นักศึกษาและแก้ปัญหา
ต่าง ๆ ให้กับนักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการเช็คคะแนน การดูเกรด การติดต่ออาจารย์ในสาขาวิชา หรือแม้กระทั่ง
การส่งรายงาน การบ้านต่าง ๆ เพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถส่งงานได้ทุกที่ทุกเวลา และยังอ านวยความสะดวกไป
ถึงในส่วนของอาจารย์ผู้ตรวจงานอีกด้วย และยังเป็นการแก้ไขปัญหาในเรื่องของคะแนนที่ได้ออกมาในรูปของ
เอกสารที่สามารถสูญหายได้ง่าย และช่วยให้สามารถทราบคะแนนต่าง ๆ ที่ท าไว้เพื่อที่นักศึกษาจะสามารถวาง
แผนการเรียนได้อย่างรอบคอบมากยิ่งข้ึน 

ดังนั้นจึงได้จัดท าระบบส่งการบ้านออนไลน์ เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับสาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ในเรื่องของการส่งงานต่าง ๆ ที่นักศึกษาได้รับมอบหมายมาจากอาจารย์ในสาขาวิชา อีกทั้งยังช่วย
ลดภาระในการตรวจงานของอาจารย์ในสาขาวิชาในแต่ละครั้งอีกด้วย และยังเป็นการแก้ปัญหาลืมวันก าหนดส่ง
ของนักศึกษา ท าให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นที่จะส่งงานมากขึ้น และยังช่วยให้สาขาวิชานั้นดูทันสมัยมากขึ้น 
และยังลดปัญหาในเรื่องของการวางแผนการเรียนที่ผิดพลาดสาเหตุก็เนื่องมาจากนักศึกษาไม่ทราบคะแนนเก็บ
ของตนเอง และยังเป็นการลดการใช้เอกสารได้อีกด้วย 

ระบบส่งการบ้านออนไลน์ (Online Homework Submission System) จะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของ
การส่งงาน การทราบคะแนนเก็บของตัวนักศึกษาเอง การติดต่ออาจารย์ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ การ
ประสานงานต่าง ๆ การนัดหมายและหมอบหมายงานต่าง ๆ ผ่านระบบส่งการบ้านออนไลน์ และช่วยเพิ่มความ
สะดวกและทันสมัยให้กับนักศึกษาและอาจารย์ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้สามารถ เช็คข้อมูลคะแนนต่าง ๆ 
และมอบหมายงาน อีกทั้งนักศึกษายังสามารถเช็คคะแนนเพื่อวางแผนการเรียนของตัวเองในอนาคตได้ง่ายยิ่งข้ึน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของระบบ และวิเคราะห์และออกแบบระบบส่งการบ้านออนไลน์ ตาม
มาตรฐานเกณฑ์การให้คะแนน 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาความเป็นไปได้ของระบบตามทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบ (System 
Development Life Cycle: SDLC) (โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์, 2544) ดังต่อไปนี้ 
 1) การเข้าใจถึงปัญหา (Problem Recognition) 
 การติดตามผลคะแนนเก็บในรายวิชาต่าง ๆ เป็นเรื่องที่ส าคัญต่อนักศึกษาในการพิจารณาถึง
ความก้าวหน้าในการเรียน และการคาดคะเนผลการเรียนของตัวนักศึกษา บางครั้งนักศึกษามีปัญหาในเรื่องของ
การลืมวันก าหนดส่งงาน และนักศึกษาไม่สามารถติดตามคะแนนของงานแต่ละช้ินงานที่ได้รับมอบหมายมาจาก
อาจารย์ได้ ในมุมมองของอาจารย์พบปัญหาในเรื่องของการให้คะแนนที่ไม่สะดวกและไม่สอดคล้องกับการให้
แคคกิจกรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) 5 ด้าน ท าให้ต้องเสียเวลา
ในการค านวณคะแนน อีกทั้งการเก็บผลงานของนักศึกษาในลักษณะงานเอกสารอาจเกิดการสูญหายได้ ผู้วิจัยจึง
เห็นความส าคัญในการพัฒนาระบบส่งการบ้านออนไลน์ข้ึนมาใช้ภายในสาขาวิชา 
 2) การศึกษาถึงความเป็นไปได้ (Feasibility Study) 
 ผู้วิจัยได้ศึกษารายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับแผนที่การกระจายความรับผิดชอบ (Curriculum Mapping) 
5 ด้าน ตามกรอบ TQF ได้ศึกษาความต้องการของผู้ใช้จากการสัมภาษณ์อาจารย์และนักศึกษาภายในสาขาวิชา 
และศึกษาแนวคิดการพัฒนาระบบของระบบอื่น ๆ เช่น ระบบส่งการบ้านออนไลน์วิชาจิตวิทยาส าหรับครู จาก
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (2555) ที่ได้พัฒนาระบบในรูปแบบของเว็บไซต์ ท าให้มี
ความทันสมัย ใช้งานได้สะดวกและเพิ่มช่องทางในการส่งการบ้านให้กับนักศึกษา ผู้วิจัยจึงได้น าแนวคิดดังกล่าว
มาปรับปรุง และออกแบบระบบส่งการบ้านออนไลน์ให้เหมาะสมกับบริบทของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 ทั้งนี้ในการพัฒนาระบบ ผู้วิจัยได้ศึกษากระบวนการและเครื่องมือในการพัฒนาระบบ โดยเริ่มจาก
การศึกษาองค์ประกอบของการออกแบบเว็บไซต์ เป็นการออกแบบให้เว็บไซต์มีความเรียบง่าย และมีความเป็น
เอกลักษณ์ มีระบบเนวิเกช่ัน (พันจันทร์ ธนวัฒนเสถรียร,  2556)  ศึกษาระบบฐานข้อมูล ซึ่งจะเป็นแหล่งเก็บ
แฟ้มข้อมูลหลายแฟ้มไว้ในที่เดียวกันและแฟ้มข้อมูลแต่ละแฟ้มจะมีความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจน (ลาภลอย  
วานิชอังกูร, 2552) ศึกษาการใช้เฟรมเวิร์คโดยผู้พัฒนาตัดสินใจเลือกใช้เฟรมเวิร์คลาลาเวล (Laravel 
Framework) ที่มีความนิยมมากในปัจจุบัน มีความสามารถในการเขียน PHP ในลักษณะของ Model-View-
Controller (MVC) ท าให้ง่ายต่อการเขียนโค้ด (วัชรเมธน์ ชิษณุคุปต์  ศรีเนธิโรทัย, 2559) 
 โปรแกรมที่น ามาใช้พัฒนาระบบโปรแกรม XAMPP โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่มีการน าโปรแกรมที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบมารวมเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งก็มีตั้งแต่ Apache ส าหรับท าหน้าที่เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ , 
MySQL ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลฟรีที่เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบันใช้ควบคู่ไปกับ โปรแกรม Sublime 
Text3 ที่ท าหน้าที่เป็นโปรแกรมเขียนโค้ดซึ่งตัวโปรแกรมนั้นสนับสนุนภาษาที่หลากหลาย และยังสามารถแบ่ง 
Workspace ได้ออกเป็นหลายๆส่วนท าให้ง่ายต่อการเขียนโค้ด (Naruebet Chanthong, 2017) และจะสร้าง
เซิฟเวอร์จ าลองด้วยซอฟต์แวร์ Apache Webserver เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย  

ในส่วนของภาษาที่น ามาใช้พัฒนาระบบหลัก ๆ ได้แก่ ภาษา PHP ภาษาสคริปต์ (Script) ที่ได้รับการ
พัฒนาและออกแบบมาเพื่อใช้ในการสร้างเอกสารแบบ HTML โดยสามารถสอดแทรกหรือแก้ไขเนื้อหาได้โดย
อัตโนมัติ (ชาญชัย ศุภอรรถกร,  2555)  และภาษา SQL เพื่อจัดการกับฐานข้อมูลโดยเฉพาะ เป็นภาษา
มาตรฐานบนระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (พงษพ์ันธ์ ศิวิลัย,  2556) 

 
 

http://www.glurgeek.com/author/naruebet-chanthong/
https://www.blogger.com/profile/03102906693704230898
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3) การวิเคราะห์ (Analysis) 
ข้อมูลที่ได้จากศึกษารายละเอียดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) การ

สัมภาษณ์ และขั้นตอนกระบวนการที่ได้จากความต้องการของผู้ใช้ ได้ท าการวิเคราะห์ระบบให้ระบบส่งการบ้าน
ออนไลน์ มีผู้ใช้ 3 รูปแบบ และการประมวลผล 4 กระบวนการ ดังน้ี 
 3.1)  แผนภาพบริบท (Context Diagram) 
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1  แผนภาพบริบท (Context Diagram) ระบบส่งการบ้านออนไลน ์
 

จากภาพที่ 1 แผนภาพบริบท เป็นแผนภาพกระแสข้อมูลระดับบนสุดที่แสดงภาพรวมของระบบเพื่อ
แสดงให้เห็นถึงการไหลของข้อมูลบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  จากการวิเคราะห์ภาพรวมของระบบส่ง
การบ้านออนไลน์สามารถอธิบายด้วยแผนภาพบริบทได้โดยแสดงถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานข้อมูลน าเข้าและ
ข้อมูลส่งออก 

3.2)  แผนภาพกระแสข้อมลู (Data Flow Diagram) 
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ภาพที ่2  แผนภาพกระแสข้อมลู (Data Flow Diagram) ระบบส่งการบ้านออนไลน ์
 

 จากภาพที่ 2  เป็นแผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 0 (Data Flow Diagram Level 0) แบ่งการท างาน
ออกเป็น 4 กระบวนการดังนี้ 

กระบวนการ 1.0 จัดการข้อมูลสมาชิก เป็นกระบวนการสมัครสมาชิกและการลงช่ือเข้าสู่ระบบ 
นอกจากน้ันยังรวมไปถึงข้อมูลการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัคร 

กระบวนการ 2.0 จัดการข้อมูลรายวิชา เป็นกระบวนการที่อาจารย์ผู้สอนจะต้องท าการเปิดรายวิชา
เพื่อท่ีจะได้ให้นักศึกษาได้ขอลงทะเบียนเข้ามาเป็นสมาชิกในรายวิชานั้น ๆ 

กระบวนการ 3.0 จัดการข้อมูลการมอบหมายงานและการส่งงาน เป็นกระบวนการร่วมระหว่าง
อาจารย์ผู้สอนกับนักศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอนจะเป็นคนมอบหมายงาน จากนั้นนักศึกษาจะเป็นคนส่งงานตามที่
ได้รับมอบหมายเพื่อให้อาจารย์ผู้สอนท าการตรวจและให้คะแนนในขั้นตอนต่อไป 

กระบวนการ 4.0 ตรวจงาน เป็นกระบวนการที่อาจารย์ผู้สอนให้คะแนนนักศึกษา โดยการกรอก
คะแนนแบบ TQF 5 ด้าน ตามที่อาจารย์ผู้สอนได้ก าหนดค่าไว้ 
 4) การออกแบบ (Design) ผู้วิจัยได้ออกแบบให้หน้าจอเว็บไซต์นั้นมีความเรียบง่าย เนื้อหาเน้นเป็น
แบบตารางที่มีความเป็นระเบียบ ไม่ซับซ้อนจนเกินไป 
 5) การพัฒนาระบบ (Construction) ผู้วิจัยได้น าเฟรมเวิร์ค Laravel เข้ามาช่วยในการเขียนโปรแกรม 
ซึ่งจะช่วยให้ผู้พัฒนาท างานได้ง่ายขึ้น และข้อมูลที่เป็นโค้ด จะมีความเป็นระเบียบและแบ่งเป็นสัดส่วนอย่าง
ชัดเจน ไม่ซับซ้อน เลยท าให้ง่ายต่อการพัฒนาระบบและปรับปรุงแก้ไข 
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 6) การปรับเปลี่ยน (Conversion) เป็นการเพิ่มฟังก์ช่ันเสริมต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน 
 7) การบ ารุงรักษา (Maintenance) ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาที่ผู้ใช้ระบบพบในระหว่างใช้งาน 
 
ผลการวิจัย 
 จากการสอบถามและสัมภาษณ์ท าให้สรุปได้ว่า ผลการวิจัยนั้นมีความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบใน
รูปแบบของ website โดยใช้โปรแกรม Sublime Text ร่วมกับโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล Xampp โดยใช้
รูปแบบโครงสร้างของ Laravel Framework ผลจากการวิเคราะห์ระบบส่งการบ้านออนไลน์ที่ได้เป็นแผนภาพ
การไหลข้อมูลในกระบวนการต่าง ๆ ท าให้สามารถออกแบบหน้าจอการใช้งานของระบบได้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้ และออกแบบระบบฐานข้อมูลของระบบ เพื่อน าไปใช้ในขั้นตอนการพัฒนาระบบต่อไป  
 

 
 

ภาพที่ 3  ภาพตัวอย่างหน้าจอแสดงข้อมูลการมอบหมายงาน 
 

 
 

ภาพที่ 4 ผังกระบวนการมอบหมายงานและการส่งงาน  
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 สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

ระบบส่งการบ้านออนไลน์เป็นการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการ
สอนในยุคปัจจุบัน โดยผู้วิจัยได้วิเคราะห์และออกแบบระบบให้อยู่ในรูปแบบของเว็บแอพพลิเคช่ัน และ
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่สามารถน าผลดังกล่าวไปพัฒนาระบบส่งการบ้านออนไลน์ นอกจากนี้ระบบส่งการบ้าน
ออนไลน์ยังช่วยเพิ่มความสะดวกและทันสมัย และยังเป็นการช่วยให้นักศึกษาสามารถวางแผนการเรียนของ
ตัวเองในอนาคตได้โดยการเช็คคะแนนเก็บของตนเองในรายวิชาต่าง ๆ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ผู้วิจัยสามารถน าผลการวิเคราะหแ์ละออกแบบระบบไปต่อยอดการพัฒนาระบบให้มีความสมบูรณ์และ
ใช้งานจริงได้ อีกท้ังยังสามารถพัฒนาระบบให้สามารถใช้ได้กับทุกสาขาวิชา 
 
กิตติกรรมประกาศ 
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การประเมินความต้องการน ้าเพ่ือการชลประทานส้าหรับเกษตรกรรมพื นที่ลุ่มน ้ายม 

ด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
 

อนิรุจน์ ค้านล1*  ฆริกา คันธา2   
 

บทคัดย่อ 
 การประเมินความต้องการน้้าของการเกษตรกรรมในพื้นที่ลุ่มน้้ายมดว้ยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินและพืชเกษตรกรรมชนิดต่างๆในพื้นที่ลุ่มน้้ายมและ
ประเมินความต้องการใช้น้้าเพื่อการเกษตรกรรมแต่ละฤดูกาลเพาะปลูกในพื้นที่ลุ่มน้้ายม ส้าหรับวางแผน
ประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการพื้นที่ โดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์
ข้อมูลชนิดพืชและขนาดพื้นที่ปลูกพื้นในพื้นที่ ร่วมกับข้อมูลปฏิทินการเพราะปลูกพืช ปริมาณน้้าฝนและการจัดการ
พื้นที่ เพื่อประเมินความต้องการใช้น้้าเพื่อชลประทานส้าหรับเกษตรกรรมแต่ละฤดูกาลในการเพาะปลูกในพื้นที่ลุ่ม
น้้ายม 

ผลการศึกษาพบว่าและในประเมินความต้องการใช้น้้าเกษตรกรรมในเขตชลประทานด้วยระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์พบว่าลุ่มน้้าย่อยที่อยู่ในเขตชลประทาน มีความต้องการใช้น้้า รวมเพื่อชลประทาน
ส้าหรับเกษตรกรรมในเขตชลประทาน ปริมาณ 3,810.76 ล้าน ลบ.ม./ปี โดยลุ่มน้้าแม่ยมตอนล่างมีความ
ต้องการใช้น้้ามากท่ีสุด ปริมาณ 2,541.29 ล้าน ลบ.ม./ปี และนอกเขตชลประทาน ปริมาณ 3,614.44 ล้าน ลบ.
ม./ปี ส่วนลุ่มน้้าย่อยที่มีความต้องการใช้น้้าด้านเกษตรกรรมน้อยที่สุดทั้งในเขตและนอกเขตชลประทาน คือ แม่
น้้าต้า และแม่น้้าค้ามี ตามล้าดับ 

ปริมาณความต้องการใช้น้้าเพื่อการชลประทานส้าหรับเกษตรกรรมนี้สามารถน้าไปประยุกต์ใช้ในการ
จัดท้าแผนบริหารจัดการน้้า ให้การบริหารน้้าให้เกิดประสิทธิภาพตามความต้องการใช้น้้าและจะช่วยประกอบ
ตัดสินใจในการบริหารจัดการเพื่อแก้ปัญหาในพ้ืนท่ีได้อย่างเหมาะและมีประสิทธิภาพ  
  
ค้าส้าคัญ: ความต้องการใช้น้้า ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ลุม่น้้ายม 
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ASSESSMENT OF WATER USE IN IRRIGATION FOR AGRICULTURE IN YOM BASIN 
USING GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM 

 
Aniruj Komnon1*  Karika Kanta2   

 
Abstract 
 This study was to assess water use of irrigation for agriculture in sub-basins of Yom 
basin by using Geographic Information System (GIS) and recommend guidelines for water 
management in the area. The study showed that, in irrigated area, water use for agricultural 
use was 3,810.76 million m3/year. Water use in South Mea Yom basin was at the first place; 
2,541.29 million m3/year and 3,614.44 million m3/year for irrigated area and only rain-fed area, 
respectively. The least water use for irrigation in irrigated and only rain-fed area are in Nam 
Mae Ta and Nam Mea Kammee, respectively. The water use assessment, for water 
management in study area. Moreover, assessed water use will be information for policy 
making and decide effectively in water management  
 
Keywords: Water Use, Geographic Information System (GIS), Yom Basin 
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*e-mail: aniruj.kom@stu.nida.ac.th 
 

mailto:care_045@yahool.com


การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภฏักลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 “วิจยัและนวัตกรรมเพื่อสังคม” | 11 

 
บทน้า 
 น้้าเป็นทรัพยากรที่มีความส้าคัญต่อสิ่งมีชีวิต และมีส่วนส้าคัญต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของประเทศ 
ในหลายด้าน เช่น เศรษฐกิจ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ซึ่งการบริหารจัดการน้้าท่ีดีจะส่งผลให้เกิด
การใช้น้้าอย่างมีประสิทธิภาพ สมดุล เป็นธรรม และยั่งยืน ซึ่งน้้าเป็นประเด็นที่มีความส้าคัญอย่างมากต่อการ
พัฒนาประเทศ และการบริหารจัดการน้้าอนาคตยิ่งมีความท้าทายเพิ่มขึ้น เนื่องจากความต้องการใช้น้้าจะมี
ความจ้าเป็นมากขึ้นในหลาย ๆ ภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การอุปโภค
และบริโภคต่าง ๆ และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต 

ปัจจุบันทรัพยากรน้้ากลายเป็นประเด็นท่ีมีความส้าคัญ โดยคณะกรรมการก้าหนดนโยบายการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้าได้ให้ความส้าคัญกับการบริหารจัดการน้้าในระดับลุ่มน้้า  และในหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน ก็ได้มีการด้าเนินการวางแผนเพื่อพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  
ดังนั้นปริมาณความต้องการใช้น้้าในลุ่มน้้าจึงเป็นเครื่องมือหนึ่งจะช่วยให้การบริหารจัดการน้้าให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น จากการศึกษาในปัจจุบันมีการศึกษาในภาพกว้างในระดับลุ่มน้้าหลักเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งในการศึกษานี้เป็น
การศึกษาในปริมาณลุ่มน้้าย่อยเป็นหลักและปริมาณความต้องการใช้น้้าส่วนใหญ่จะอยู่ที่ด้านเกษตรกรรมเป็น
หลักซึ่งมีปริมาณความต้องการใช้น้้าท่ีค่อนข้างสูงหากเทียบกับความต้องการใช้น้้าในประเภทอื่น ๆ 

ลุ่มน้้ายมเป็นลุ่มน้้าหลักหนึ่งแห่งใน 25 ลุ่มน้้าหลัก สภาพล้าน้้ายมจะมีลักษณะเป็นรูปกรวย ช่วงต้นน้้า
จะมีขนาดความจุล้าน้้าใหญ่ มีความลาดชันมาก และจะเรียวเล็กลง เมื่อถึงพื้นที่ปลายน้้า จึงเป็นเหตุท้าให้ช่วงฤดู
ฝนเกิดอุทกภัยและแล้งในฤดูแล้ง นอกเหนือจากนั้นลุ่มน้้ายมไม่สามารถพัฒนาแหล่งเก็บกักน้้าขนาดใหญ่ได้ จึง
ท้าให้ค่อนข้างมีข้อจ้ากัดที่แตกต่างจากลุ่มน้้าอื่น ๆ เพราะ การไม่แหล่งกักเก็บน้้าขนาดใหญ่ ส่งผลกระทบถึง         
การบริหารจัดการน้้าในพื้นที่ จึงเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ท้าให้ที่เป็นสาเหตุท้าให้เกิดปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งเป็น
ประจ้าในทุก ๆ ปี โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ที่ได้รับผลกระทบก็เป็นพื้นที่ที่ เป็นพื้นที่ เศรษฐกิจของลุ่มน้้า ที่มี            
การประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ทั้งนี้การศึกษาปริมาณความต้องการใช้น้้าในพื้นที่ จะช่วยสนับสนุน
ข้อมูลในการตัดสินใจด้านการบริหารน้้าได้มากข้ึนและเป็นส่วนหน่ึงที่จะช่วยในการบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 

การศึกษานี้มีการศึกษาปริมาณความต้องการใช้น้้าเพื่อชลประทานส้าหรับเกษตรกรรมในระดับลุ่มน้้ายม 
โดยมีการวิเคราะห์ปริมาณความต้องการใช้น้้าในพื้นทีเ่กษตรกรรมตามฤดูกาล เพื่อน้าไปสู่เป็นข้อมูลในการสนับสนุน
การตัดสินใจต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งจะน้าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในด้านการบริหารจัดการน้้าต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อประเมินความต้องการใช้น้้าเพื่อการชลประทานส้าหรับเกษตรกรรมตามฤดูกาลเพาะปลูกใน
พื้นที่ลุ่มน้้ายม 

2. เสนอแนวทางในการบริหารความต้องการใช้น้้าส้าหรับชลประทาน ในฤดูฝนและฤดูแล้งในลุ่มน้้ายม 
 
 

วิธีด้าเนินการวิจัย 
บทความวิจัยนี้ผู้วิจัยน้าเสนอวิธีการวิจัยการโดยเก็บข้อมูลทุติยภูมิ เอกสาร แนวทางการด้าเนินการที่

เกี่ยวข้อง ร่วมกับระบบสารสนเทศทางด้านภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์ ปริมาณความต้องการใช้น้้าเพื่อการ
ชลประทานส้าหรับเกษตรกรรม ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) พื้นที่ศึกษาและการรวบรวมข้อมลู 
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พื้นที่ศึกษาและการรวบรวมข้อมูลการประเมินปริมาณความต้องการใช้น้้าเพื่อชลประทานส้าหรับการ
เกษตรกรรมซึ่งในการศึกษาจะศึกษาในลุ่มน้้ายม ดังภาพท่ี 1 และวิธีการรวบรวมข้อมูลผู้ศึกษาจะรวบรวมข้อมูล
ในจากแหล่งท่ีมาดังตารางที่ 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 1 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 
 

ข้อมูลที่ใช ้ แหล่งที่มา 
ข้อมูลการใช้ที่ดิน 
ปี 2558-2559  

กรมพัฒนาท่ีดิน 
(รูปแบบไฟล์ GIS) 

ข้อมูลขอบเขตชลประทาน  กรมชลประทาน 
(รูปแบบไฟล์ GIS) 

ค่าสัมประสิทธ์ิการใช้น้้าของพืช กรมชลประทาน 
ปฏิทินการเพราะปลูกพืช กรมชลประทาน 

ข้อมูลด้านอุตุนยิมวิทยา ปี 2559 กรมอุตุนิยมวิทยา 
 

2) การค้านวณความต้องการใช้น ้าเพ่ือชลประทานส้าหรับการเกษตรกรรม 
 การประเมินความต้องการใช้น้้าเพื่อชลประทานส้าหรับการเกษตรกรรม ซึ่งเป็นการประเมิน

ปริมาณน้้าที่ต้องการจากแหล่งน้้าอื่น ๆ นอกจากน้้าฝนในพื้นที่เกษตรกรรม โดยในการศึกษานี้พิจารณาจาก
การศึกษาสภาพการใช้ประโยชน์ท่ีดินปัจจุบัน เป็นการจ้าแนกประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดินตามข้อมูลแผนที่การ
ใช้ที่ดิน มาตราส่วน 1 : 25,000 ของกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับการตรวจสอบสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบัน
จากภาพถ่ายดาวเทียมด้วยโปรแกรม google earth pro เพื่อเป็นข้อมูลน้าเข้าส้าหรับค้านวณพื้นที่ของแต่ละ
ประเภทการใช้ประโยชน์ โดยประเภทของการใช้ประโยชน์ท่ีน้ามาใช้ในการศึกษาของพื้นที่เกษตรกรรม คือ พื้นที่

ภาพที่ 1 พื้นที่ศึกษา 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภฏักลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 “วิจยัและนวัตกรรมเพื่อสังคม” | 13 

 
นาข้าว พื้นท่ีปลูกอ้อยโรงงาน พื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พื้นที่ปลูกมันส้าปะหลัง พ้ืนท่ีปลูกไม้ผล พ้ืนท่ีปลูกไม้
ยืนต้น พื้นที่ปลูกพืชสวน พืชผัก และไม้ดอก โดยแบ่งเป็นการพิจารณาเป็นพื้นที่นอกและในเขตชลประทาน 
เนื่องจากมีลักษณะความต้องการที่แตกต่างกัน (ดังภาพที่ 2) และน้าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ความต้องการใช้น้้าใน
แต่ละลุ่มน้้าย่อยผ่านองค์ประกอบต่าง ๆ สามารถแสดงขั้นตอนต่าง ๆ ได้ (ดังภาพที่  3) 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
ภาพที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมลูเกษตรกรรมด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3 ขั้นตอนการประเมินปรมิาณความต้องการใช้น้้าเพื่อการชลประทาน 
 

พื้นที่เกษตรกรรม 
ในลุ่มน้้า 

พื้นท่ีชลประทาน 

พื้นที่เกษตรกรรม
ในเขตชลประทาน 

ขอบเขตลุ่ม
น้้าย่อย 

+ 
การใชท้ี่ดิน พื้นที่เกษตรกรรม

นอกเขตชลประทาน 

+ 
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ในการประเมินปริมาณความต้องการใช้น้้าของพืชนั้นนั้นจะมีปริมาณเพียงใดจะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ
หลัก ๆ 4 ประการ 1) สภาพของดิน 2) ชนิดและอายุพืช 3) สภาพภูมิอากาศ 4) การจัดการเพาะปลูก (Doorenbos 
and Pruitt, 1997)  โดยในการค้านวณความต้องการใช้น้้าผ่านแบบจ้าลองสมการ (1) (วิบูลย์ บุญยธโรกุล, 2526)  

ET = KC*ETP   (1) 
โดยที่  ET  = ปริมาณความต้องการน้้าของพืชตามทฤษฎี (มม./วัน) 

KC = ค่าสัมประสิทธ์ิการใช้น้้าของพืช  
ETP = ศักย์การคายระเหยน้้าของพืชหรือการใช้น้้าของพืชอ้างอิง (มม./วัน) 

ค่าสัมประสิทธิ์การใช้น้้าของพืช (Crop Coefficient ; KC) ค่าคงที่ของพืชที่จากความสัมพันธ์ระหว่าง
ปริมาณการใช้น้้าของพืช (ET) ที่ท้าการทดลองและตรวจวัดได้จากถังวัดการใช้น้้าของพืช (นิพนธ์ จีนขาวข้า, 2552) 

การสูญเสียน้้าจากการซึมลึก (Deep percolation; DP) คือ ปริมาณน้้าที่ซึมลึกเลยบริเวณรากพืชลง
ไป พืชจึงไม่สามารถน้ามาใช้ในการเจริญเติบโตได้  

ศักย์การคายระเหยน้้า (Potential Evapotranspiration; PET) คือ การใช้น้้าของพืชหรือการคาย
ระเหยน้้าในสภาพที่ดินมีความชื้นอย่างเพียงพอที่พืชจะน้าไปใช้ได้ตลอดเวลาซึ่งในการศึกษานี้ได้ประมาณค่า  
PET โดยวิธีของ Penman-Monteith เพราะว่าเป็นวิธีการที่ได้รวบรวมองค์ประกอบที่มีผลต่อการใช้น้้าของ
พืชมาอยู่ในสูตรทุกอย่าง ได้แก่ รังสีดวงอาทิตย์ ความเร็วลม อุณหภูมิ และความช้ืนของอากาศ (Allen et al., 
1998)  

ฝนใช้การ (Effective rainfall; Re) หมายถึง ปริมาณฝนที่ถูกกักเก็บไว้ในดินบริเวณของพืชและเป็น
ประโยชน์ต่อพืช ท้ังนี้ฝนที่ตกลงมาทั้งหมดมีเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นที่เป็นประโยชน์ต่อพืช เพราะปริมาณน้้าฝนมี
การสูญเสีย ไปกับการระเหย การไหลบ่า ไปจนกระทั่งการไหลซึมของรากพืช ทั้งนี้การค้านวณฝนใช้การของพืช
จะแตกต่างกันตามชนิดพืช เช่น พืชไร่ ข้าว และไม้ผล 

หลังจากได้วิธีการวิธีข้างต้นแล้วจากนั้นในการค้านวณปริมาณน้้าส้าหรับพื้นที่ชลประทาน จึงต้อง
ค้านึงถึงปัจจัยดังที่กล่าวไว้ข้างต้น วิธีการประเมินปริมาณความต้องการใช้น้้าในพื้นที่ชลประทานมีวิธีศึกษาดัง
สมการ (2)  (Jang et al., 2007) 

 
IWR = ET+DP-ER  (2) 

 
โดยที่  IWR = ปริมาณความต้องการน้า้ชลประทาน (มม.) 

ET = ปริมาณความต้องการน้า้ของพืชตามทฤษฎี (มม.) 
   DP  = ปริมาณน้า้รั่วซึมเลยเขตรากพืช (มม.)  
   ER  = ปริมาณฝนใช้การ (มม.) 
 

ที่มาของตัวแปรต่าง ๆ ในสมการสามารถสรุปได้ดังนี ้
1) ค่า Potential Evapotranspiration (ETP) จะค้านวณจากสูตรของ Penman Monteith ดังข้อมูลที่

กล่าวไว้ในส่วนที่ผ่านมา โดยใช้ข้อมูลจากสถานีตรวจวัดอุตุนิยมวิทยา ปี 2559 
2) ปริมาณฝนใช้การ (Effective Rainfall) ปริมาณฝนใช้การสามารถค้านวณได้จากปริมาณฝนเฉลี่ยราย

เดือนหรือรายสัปดาห์ และจะแตกต่างกันไปตามชนิดของพืช วิธีการเพาะปลูก และวิธีการให้น้้า ในกรณีปลูกข้าว 
หมายถึง ฝนที่ตกขังอยู่ในแปลงนา โดยก้าหนดให้ระดับน้้าสูงสุดในแปลงไม่เกิน 130 มม. และระดับน้้าต่้าสุด 60 
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มม. และจะส่งน้้าชลประทานจนถึงระดับ 100 มม. เมื่อรวมการใช้น้้าของพืชจะเป็นฝนใช้การส่วนในกรณีปลูกพืช
ไร่ สวนผลไม้ และปลูกพืชผัก ก้าหนดให้ระดับน้้าเริ่มต้นในแปลงเพาะปลูกอยู่ต่้ากว่าผิวดิน 60 มม. และ 15 มม. 
ส้าหรับพืชไร่ พืชผัก และสวนผลไม้ และมีระดับน้้าสูงสุดไม่เกินผิวดิน เมื่อรวมกับความต้องการใช้น้้าของพืชจะ
เป็นฝนใช้การ (กรมชลประทาน, 2554) 

3) ค่าสัมประสิทธิ์การใช้น้้าของพืช (KC) จะใช้ค่า KC ที่ค้านวณโดยสูตรของ Penman Monteith ค่า 
KC ของพืชชนิดต่างๆ ดังกล่าว จากสูตรของ Penman Monteith นี้จะน้ามาใช้ในการประเมินความต้องการน้้า 
เพื่อการชลประทานของการเกษตรในพ้ืนท่ีลุ่มน้้ายม โดยเลือกใช้ค่าค่าสัมประสิทธ์ิการใช้น้้าของพืช รายเดือนของ
พืชแต่ละชนิดในรายเดือนและรายสัปดาห์ ดังตารางที่ 2 และ 3 ตามล้าดับ (กรมชลประทาน, 2554) 

 
ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธิการใช้น้้าของพืช (Kc) รายเดือน โดยวิธี Penman-Monteith 
 

เดือน ออย มะม่วง ส้มโอ กล้วย มันส้าปะหลัง สับประรด มะล ิ
1 0.65 2.1 1.74 1.45 0.47 0.78 2.35 
2 0.86 2.46 1.62 1.64 0.43 0.87 1.35 
3 1.13 2.53 1.45 2.3 0.33 0.53 1.49 
4 1.35 2.28 1.12 2.11 0.50 0.32 1.08 
5 1.56 2.29 1.02 2.38 0.67 0.41 1.84 
6 1.29 2.5 1.13 2.29 0.74 0.59 1.46 
7 1.2 1.9 1.97 3.28 0.61 0.62 0.9 
8 0.93 1.69 2.44 3.19 0.68 0.80 1.74 
9 0.63 1.61 2.36 3.39 0.88 0.64 2.18 
10 0.52 1.27 1.97 1.63 0.84 0.70 2.32 
11 - 1.24 1.96 0.76 0.64 0.65 2.19 
12 - 1.19 1.9 1.1 0.44 0.44 2.56 
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ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิการใช้น้้าของพืช (Kc) รายสับดาห์ โดยวิธี Penman-Monteith 
 

สัปดาห ์ ข้าว ข้าวโพด กะหล่้าดอก 

1 1.03 0.65 1.01 

2 1.07 0.68 1.36 

3 1.12 0.84 1.43 

4 1.29 0.99 1.47 

5 1.38 1.16 1.49 
6 1.45 1.22 1.19 

7 1.5 1.21 1.17 
8 1.48 1.15  
9 1.42 0.96  
10 1.34 0.72  
11 1.23 0.61  

12 0.94   

13 0.86   
 
4) ค่าการซึมของน้้าลงดิน (Deep Percolation) ในการปลูกข้าวจ้าเป็นต้องขังน้้าไว้ในแปลงนาในระดับ

ที่ เหมาะสม เพื่อป้องกันวัชพืช ดังนั้น จะมีปริมาณน้้าส่วนหนึ่งที่ซึมลงดินเลยเขตรากพืช (Root Zone) ลงไปใต้
ดินที่รากพืชไม่สามารถน้าน้้าขึ้นมาใช้ได้อีก (ศศิวิมล ฆ้องนอก, 2558) ในการค้านวณความต้องการน้้าของข้าว จะ
ก้าหนดอัตราการซึมของน้้าลงดินเท่ากับ 1 มม./วัน ในฤดูฝน และ 1.5 มม./วัน ในฤดูแล้ง แต่ส้าหรับพืชอื่น  ๆ 
นอกจากข้าว เนื่องจากการปลูกไม่มีการขังน้้าไว้ในแปลงเพาะปลูกจึงไม่จ้าเป็นต้องก้าหนดค่าปริมาณการซึมลงดิน  

5) ประสิทธิภาพการชลประทาน ซึ่งเป็นปริมาณน้้าชลประทานที่จะส่งผลให้พ้ืนท่ีชลประทานสูญเสียไป
ในระบบส่งน้้า มาจากจากรั่วซึมของน้้า การระเหยและปริมาณน้้าที่ล้นออกจากคลองระหว่างการส่งน้้า ปริมาณ
น้้าท่ีส่งเข้าแปลงเพาะปลูกส่วนหนึ่งจะรั่วซึมลงสู่ช้ันใต้ดินด้านล่าง ซึ่งพื้นไม่สามารถน้ามาใช้ประโยชน์ได้ โดยการ
พิจารณาประสิทธิภาพชลประทานจะพิจารณาเฉพาะพื้นที่เกษตรกรรมในเขตชลประทานเท่านั้นปริมาณการ
เตรียมแปลง ส้าหรับข้าว ก้าหนด 200 มม. ในฤดูฝน และ 250 มม. ในฤดูแล้ง และส้าหรับพืชชนิดอื่น ๆ ก้าหนด
เป็น 60 มม. (กรมชลประทาน, 2554) 
 
ผลการวิจัย 
  จากผลการวิเคราะห์พื้นที่ความต้องการใช้น้้าเพื่อการชลประทานส้าหรับเกษตรกรรม โดยวิเคราะห์
จากปัจจัยต่าง ๆ ทั้งการวิเคราะห์จ้านวนพื้นที่ปลูกพืชด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ร่วมกับปฏิทินการปลูก
พืช ค่าสัมประสิทธิ์การปลูกของพืชแต่ละชนิด สภาพอากาศ ซึ่งผลการวิเคราะห์ได้ความต้องการน้้าชลประทาน
เพื่อการเกษตรกรรมเป็น 2 ฤดูกาล คือฤดูแล้งและฤดูฝนโดยแยกเป็นทั้งในเขตชลประทานและนอกเขต
ชลประทาน ดังตารางที่ 4  
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ตารางที่ 4  ผลการวิเคราะห์ความต้องการใช้น้้าเพื่อชลประทานส้าหรับเกษตรกรรมในพื้นที่ลุ่มน้้ายม 
 

ลุ่มน้้าย่อย 
ความต้องการใช้น้้า (ล้าน ลบ.ม.) 

ในพื้นทีเ่ขตชลประทาน 
ความต้องการใช้น้้า (ล้าน ลบ.ม.) 

ในพื้นทีน่อกชลประทาน 
ฤดูแล้ง ฤดูฝน รายป ี ฤดูแล้ง ฤดูฝน รายป ี

น้้าปี ้
น้้าแม่ค้าม ี

- 
28.49 

- 
22.65 

- 
51.14 

17.96 
8.52 

41.84 
34.65 

59.80 
43.17 

น้้าแม่ต้า - - - 11.38 28.65 40.03 
น้้าแม่มอก - - - 28.03 56.71 84.74 
น้้าแม่ร้าพัน 187.01 136.17 323.18 202.02 560.18 762.02 
แม่น้้าควน - - - 7.54 47.85 55.39 
แม่น้้างาว - - - 22.67 93.39 116.60 

แม่น้้ายมตอนกลาง 500.72 394.43 895.15 47.70 126.96 174.66 
แม่น้้ายมตอนบน - - - 21.38 110.87 132.25 
แม่น้้ายมตอนล่าง 1,441.67 1,099.61 2,541.29 996.42 2,618.02 3,614.44 

ห้วยแม่สิน - - - 73.12 50.33 123.45 
รวม 2,157.89 1,652.86 3,810.76 1,436.74 3,769.45 5,206.55 

 
จากตารางที่ 4 จะเห็นได้ว่าการประเมินความต้องการใช้น้้าเพื่อชลประทาน พบว่าพื้นที่เกษตรกรรมที่

อยู่ในขอบเขตเขตชลประทานจะมีความต้องการใช้น้้าอยู่ที่ ปริมาณ 3,810.76 ล้าน ลบ.ม./ปี จ้าแนกเป็นฤดูแล้ง 
2,157.89 ลบ.ม./ปี และฤดูฝน 1,652.86 ล้าน ลบ.ม./ปี โดยลุ่มน้้าแม่ยมตอนล่างมีความต้องการใช้น้้ามากที่สุด
ทีป่ริมาณ 2,541.29 ล้าน ลบ.ม./ปี และน้้าแม่ค้ามีมีความต้องการใช้น้้าน้อยที่สุดทีป่ริมาณ 51.14 ล้าน ลบ.ม./ปี  

และนอกเขตชลประทานพบว่ามีปริมาณความต้องการใช้น้้าอยู่ที่ปริมาณ 5,206.55 ล้าน ลบ.ม./ปี จ้าแนก
เป็นฤดูแล้ง 1,436.74 ลบ.ม./ปี และฤดูฝน 3,769.45 ล้าน ลบ.ม./ปี  โดยลุ่มน้้าแม่ยมตอนล่างมีความต้องการใช้น้้า
มากที่สุดที่ปริมาณ 3,614.44 ล้าน ลบ.ม./ปี และน้้าแม่ต้ามีมีความต้องการใช้น้้าน้อยที่สุดที่ปริมาณ 40.03 ล้าน ลบ.
ม./ปี เมื่อน้าผลความต้องการใช้น้้าทั้งในพื้นที่ชลประทานและนอกเขตชลประทาน มาค้านวณความต้องการใช้น้้ารวม 
และน้ามาพิจารณาในรูปแบบเชิงพื้นที่พบว่าน้้าแม่ยมตอนล่าง มีปริมาณความต้องการใช้น้้ารวมมากที่สุด สืบเนื่องจาก
มีพื้นที่มากกว่าลุ่มน้้าย่อยอื่น ๆ และเป็นพื้นที่ที่มีการท้าการเกษตรมากกว่าพื้นที่อ่ืน ๆ ซึ่งอยู่ปลายน้้า ส่วนในพื้นที่อ่ืน 
ๆ เช่น พื้นที่ต้นน้้า (แม่น้้าควน, น้้าปี้, แม่น้้ายมตอนบน, แม่น้้างาว) และพื้นที่กลางน้้า (น้้าแม่ค้ามี, น้้าแม่ต้า, ห้วยแม่
สิน) มีความต้องการใช้น้้าด้านเกษตรกรรมในน้อยกว่าพื้นที่อื่น ๆ เว้นแต่แม่น้้ายมตอนกลางที่มีความต้องการใช้น้้าใน
ระดับปานกลาง (ดังภาพที่ 4) ดังนั้นการพิจารณาแนวทางการบริหารความต้องการใช้น้้าจะพิจารณาถึงพื้นที่ที่มีความ
ต้องการใช้น้้าด้านเกษตรกรรมสูงมาเป็นล้าดับแรก เพื่อการบริหารจัดการน้้าให้เพียงพอต่อความต้องการใช้น้้า
เกษตรกรรมในพื้นที ่
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ภาพที่ 4 แผนที่ความต้องการใช้น้้าในลุ่มน้้ายม 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ปริมาณความต้องการใช้น้้าชลประทานส้าหรับเกษตรกรรม โดยศึกษาปริมาณความ
ต้องการใช้น้้ารายฤดูกาล และรายปี ทั้งในเขตพื้นท่ีชลประทานและนอกเขตพื้นท่ีชลประทานในลุ่มน้้า ซึ่งจากผล
การศึกษาจะพบได้ว่าพื้นท่ีมีความต้องการใช้น้้าในเขตชลประทานมีปริมาณอยู่ที่ 3,810.76 ล้าน ลบ.ม./ปี จ้าแนก
เป็นฤดูแล้ง 2,157 ล้าน ลบ.ม./ปี และฤดูฝน 1,652 ล้าน ลบ.ม./ปี ส่วนนอกเขตชลประทานพบว่า พ้ืนที่มีความ
ต้องการใช้น้้านอกเขตชลประทาน ปริมาณ 5,206.55 ล้าน ลบ.ม./ปี จ้าแนกเป็นฤดูแล้ง 1,436.74 ลบ.ม./ปี และฤดู
ฝน 3,769.45 ล้าน ลบ.ม./ปี ตามล้าดับ 

การน้าผลความต้องการใช้น้้าเพื่อชลประทานส้าหรับเกษตรกรรมมาสนับสนุนในการบริหารจัดการในพื้นที่
ได้จากปัญหาที่ปัจจุบันในพื้นที่ ในฤดูแล้งก็จะมีปริมาณน้้าที่มีใช้น้อย ขาดแคลนไม่เพียงพอกับความต้องการ ส่งผล
กระทบต่อวิถีชีวิตและสังคม ในทางกลับกันในฤดูฝนก็จะมีผลกระทบในเรื่องน้้าท่วมปัจจัยหนึ่งของการเกิดน้้าท่วมก็มา
จากในพื้นที่มีการกักเก็บน้้าไว้มากเกินกว่าความต้องการใช้น้้า หากมีการทราบปริมาณความต้องการใช้น้้าที่ถูกต้องก็
จะสามารถกักเก็บน้้าไม่ให้มากจนเกินไปจนส่งผลท้าให้เกิดปัญหาน้้าท่วมได้ ทั้งนี้จะพบได้ว่าการบริหารทั้งในฤดูร้อน
และในฤดูฝนมีความสัมพันธ์กัน เช่น หากมีการพร่องน้้าในแหล่งกักอย่างมากในช่วงฤดูฝนเพื่อป้องกันน้้าท่วมก็อาจ
ส่งผลให้พื้นที่กักเก็บน้้า ไม่มีประมาณน้้าเพียงพอส้าหรับการใช้ประโยชน์ในฤดูแล้ง การเก็บน้้าไว้มากเกินไปก็จะท้าให้
เกิดน้้าท่วม เป็นต้น ทัง้นีผู้้ศึกษาได้เสนอแนวทางการบริหารจัดการน้้าดังนี ้

1. แนวทางการบริหารจัดการความต้องการใช้น้้าในฤดูฝน การพัฒนาแหล่งกักเก็บน้้าขนาดกลางและ
ขนาดเล็กในชุมชน เพื่อให้เกษตรกรสามารถกักเก็บน้้าในฤดูฝนไว้ใช้เองในฤดูแล้ง โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีของแม่น้้ายม
ตอนล่างเพราะมีความต้องการใช้น้้าเกษตรกรรมสูงกว่าลุ่มน้้าย่อยอื่น ๆ และเพื่อท้าหน้าที่เป็นแก้มลิงในฤดูฝนเพื่อ
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ใช้ในการท้าเกษตรกรรม ส่วนในพื้นที่พื้นที่ต้นน้้าของลุ่มน้้ายมซึ่งมีความต้องการใช้น้้าด้านการเกษตรน้อยกว่า
บริเวณอื่น ๆ จึงควรมีการกักเก็บปริมาณน้้าไว้ใช้ความตามต้องการที่เหมาะสมไม่ให้มากจนเกินไป ทั้งนี้ต้องมีการ
ฟื้นฟูป่าต้นน้้าและการสร้างฝายชะลอน้้าที่ถูกต้องตามหลักวิชาการก็จะช่วยให้สามารถชะลอการไหลของน้้าในฤดู
ฝนและท้าหน้าที่กักเก็บน้้าไว้ใช้ในฤดูแล้งแทน ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาทั้งภัยแล้งและภัยน้้าท่วมอีกด้วย 

2. แนวทางการบริหารจัดการความต้องการใช้น้้าในฤดูแล้ง เพื่อท้าให้การตอบสนองต่อความต้องการใน
การจัดหาน้้าให้เพียงพอต่อความต้องการ รวมไปถึงการพิจารณาใช้มาตรการลดความต้องการใช้น้้าด้าน
เกษตรกรรมลงเพื่อตอบสนองด้านอุปโภคบริโภคซึ่งเป็นปัจจัยที่มีความส้าคัญสูงกว่าผ่านพิจารณาถึงพืชที่มีความ
ต้องการใช้น้้าและพื้นที่สูงกว่าประเภทอ่ืน  เช่น การส่งเสริมการคิดค้นและใช้เทคโนโลยีประหยัดน้้า และการน้าน้้า
เสียกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ การสนับสนุนปลูกพืชที่ใช้น้้าน้อยในพื้นที่ที่มีความต้องการใช้น้้ามาก โดยเฉพาะ       
ในพื้นที่ท่ีมีความต้องการใช้น้้าสูงคือ แม่น้้ายมตอนล่าง น้้าแม่ร้าพัน แม่น้้ายมตอนกลาง เป็นต้น 

3. แนวทางการบริหารจัดการความต้องการใช้น้้าระหว่างฤดูฝน-ฤดูแล้ง การสนับสนุนการน้าด้วยข้อมูล
ปริมาณน้้าฝนมาวิเคราะห์และพิจารณาถึงความเหมาะสมในการจัดการน้้าในพื้นที่ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนทั้งพื้นที่ในการรับทราบสถานการณ์ความต้องการใช้น้้าในพื้นที่ของตนเองและพื้นท่ีในภาพรวม ในการ
พัฒนาแหล่งน้้าโดยพิจารณาถึงการให้ประโยชน์สู่เกษตรกรที่ให้ความร่วมมือในการขอความร่วมมือต่าง  ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้้า เช่น ในปีน้้านอ้ย การให้ความร่วมมือด้านการประหยัดน้้าเพื่อให้น้้าเพียงพอหรือ
เพื่อลดความต้องการใช้น้้าในพื้นที่ของตนเองลง อาจจะมีมาตรการส่งเสริมการปลูกพืชที่ใช้น้้าน้อย เพื่อรักษา
รายได้เดิมของเกษตร การสนับสนุนมาตรการด้านภาษี เป็นต้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ในการศึกษานี้เน้นการศึกษาปริมาณความต้องการใช้น้้า และแนวทางการบริหารตามความต้องการใช้
น้้า ทั้งนี้หากพิจารณาถึงปริมาณต้นทุนน้้าและวิเคราะห์สมดุลน้้าก็จะส่งผลให้การบริหารจัดการน้้ามีความละเอียด
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. ในการศึกษาน้ี เลือกการประเมินความต้องการใช้น้้าของพืช ซึ่งประเมินจากพ้ืนที่เพาะปลูกพืชชนิด      
ต่าง ๆ ที่ส้าคัญและที่มีปริมาณการใช้น้้าในการดูแลมีปริมาณมากเป็นส่วนใหญ่ของพื้นที่ ซึ่งในอนาคตหากมีการ
พิจารณาถึงพืชนิดอื่น ๆ ก็จะท้าให้ได้ข้อมูลที่มีความละเอียดมากขึ้น 
 3. เนื่องจากปริมาณความต้องการใช้น้้าชลประทานของพืชเป็นสิ่งที่มีความส้าคัญในการศึกษาวางแผนลุ่ม
น้้าและวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้้า และในการประเมินค่าความต้องการใช้น้้าปัจจัยที่มีนัยส้าคัญ คือ ฝนใช้     
การ ซึ่งในการศึกษานี้ คิดปริมาณฝนใช้การเป็นสัดส่วนของฝนเฉลี่ยรายเดือนอาจท้าการศึกษาเพิ่มเติมโดยใช้เกณฑ์
ในการประเมินฝนใช้การแบบอื่น ๆ เพื่อเปรียบเทียบผล และประเมินวิธีที่เหมาะสมสอดคล้องและเหมาะสมมากขึ้น 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 บทความฉบับนี้ส้าเร็จลุล่วงไดด้้วยดดี้วยความช่วยเหลอืและการสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่งจาก คณาจารย์
บุคลากรหลายฝ่าย ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ฆริกา คันธา อาจารย์ที่ปรึกษา ที่คอยชี้แนะให้ค้าปรึกษา
รวมถึงการตรวจสอบแก้ไขบกพร่องต่าง ๆ ขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูลทุกท่านจากหน่วยงานท้ังภาครัฐ และหน่วยงาน
เอกชน ทีใ่ห้ข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์ในการศึกษา และสุดท้ายนี้ขอขอบคุณครอบครัวของข้าพเจ้า ที่คอยให้ก้าลังลัง
ใจรวมถึงขอขอบคุณทุกท่านที่คอย ใหค้วามช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ไว้ ณ ท่ีนี้ด้วย 
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แนวทางการบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัยในสถานศกึษาเอกชน จังหวัดสมุทรปราการ 
 

ปราณิสรา  แพหมอ1* 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาแนวทางการบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษา

เอกชน จังหวัดสมุทรปราการเพื่อน าไปสู่การสร้างรูปแบบการบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษา
เอกชน จังหวัดสมุทรปราการที่เหมาะสมในโอกาสต่อไป ด าเนินการวิจัยโดยศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูล
เชิงคุณภาพ แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ 1) วิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เพื่อน ามาจัดท ากรอบการบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษาเอกชน 2) ศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์
เกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษาเอกชน จากกลุ่มตัวอย่างผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 
คน คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 3 คน (ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้ทรงคุณวุฒิ) และครูผู้สอนช้ันอนุบาล 
1 คน โรงเรียนละ 5 คน จ านวน 30 โรงเรียน รวม 150 คน  ได้มาโดยวิธีสุ่มอย่างง่าย  โดยใช้โรงเรียนเป็นหน่วย
การสุ่ม รวมจ านวนท้ังสิ้น 150 คนโดยใช้แบบสอบถาม และ 3) ศึกษาแนวทางทางการบริหารการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในสถานศึกษาเอกชน โดยการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ ที่มีความรู้ความสามารถหรือมีประสบการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษาเอกชน จ านวน 9 คน โดยวิธีเลือกแบบเจาะจง 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้
การวิเคราะห์เนื้อหา 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. สภาพการบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษาเอกชน จังหวัดสมุทรปราการในภาพรวม

และรายด้าน มีการปฏิบัติตามหลักการบริหารอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการบริหาร
สถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านการบริหารการจัดการศึกษาและค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ ด้านการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย  

2. แนวทางการบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษาเอกชน มี องค์ประกอบหลัก 3 
องค์ประกอบได้แก่ 1) ด้านโครงสร้างการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 2) ด้านการบริหารจัดการโรงเรียน 
สถานศึกษาต้องปฏิบัติตามระเบียบ และ 3) ด้านการประกันคุณภาพภายใน  
 
ค าส าคัญ: แนวทาง  การบริหารการจัดการศกึษาปฐมวัยในสถานศึกษาเอกชน 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
1หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถมัภ์ 
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GUIDELINES FOR THE MANAGEMENT OF EARLY CHILDHOOD EDUCATION IN A PRIVATE 
SCHOOL IN SAMUTPRAKARN PROVINCE 

 
Panisara  Paemor1* 

 
Abstract 
 This research aims to study the management of early childhood education in private 
education institutions in Samutprakarn province. This will lead to the creation of appropriate 
early childhood education management models. The research was conducted by quantitative 
and qualitative data. This research is divided into three steps; 1) Analyze and synthesized of 
theoretical concepts, theories, documents, and related research to develop a framework of 
early childhood education management in private education institutions. 2) Studied empirical 
data onto the state of early childhood education in private educationinstitutions. Thesample 
consisted of one school director, three school administrators (teacher representative, parent 
representative and professional) and one kindergarten teacher from thirty schools. This was 
obtained by simple random sampling. Use the school as a random unit and use the 
questionnaire as a research tool. 3) Studied by the expert interviewer, there are nine experts 
that have knowledge or experience related to the management of early childhood education 
in private education institutions. The statistics used to analyze quantitative data were the 
mean and standard deviation. In terms of qualitative data, use content analysis.  
 The research found that 

1. The overall and individual aspects of early childhood education management in 
private educational institutions in Samutprakarn of management. In terms of each aspects 
consideration. The results showed that the school administration had the highest average, the 
second highest average is education management and the least average aspect is the 
development of early childhood. 

2.   Guidelines on the management of early childhood education in a private school 
in Samutprakarn province. There are 3 main components: 1) The structure of early childhood 
education.  2) Management of educational institutions must comply with the regulations. 3) 
Internal quality assurance. 

 
Keyword:  Guideline, The Management of early childhood education in private 

education 
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บทน า 
 ในวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนไทย เด็กปฐมวัยส่วนใหญ่จะได้รับการดูแลจากพ่อแม่และเครือญาติที่รวมอยู่      
ในครอบครัวใหญ่ เด็กจึงได้รับการดูแลทั้งทางร่างกายและจิตใจ มาตั้งแต่ยังเล็กจนกระทั่งเจริญวัยให้มีพัฒนาการ
ที่ดีและมีวิถีปฏิบัติที่ท าให้เด็กได้ซึมซับมาเป็นวิถีของตนโดยธรรมชาติซึ่งวิถีแห่งการเกื้อกูล หนุนเอื้อ ถ้อยทีถ้อย
อาศัยและความมีน้ าใจไมตรี ผ่านกระบวนการใช้ชีวิตในแต่ละวัน รวมถึงวิธีการอบรม บ่มสอนที่ให้รู้ถึงทักษะการ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมที่งอกงามอันถือเป็นวัฒนธรรมด ารงชีวิตของคนไทยในวิถีแห่งคุณธรรม จริยธรรมโดยแท้จรงิ 
ปัจจุบันครอบครัวไทยท้ังในเมืองและชนบทเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตไปจากเดิมส่งผลให้บทบาทของสถาบันครอบครัว
ด้านการดูแลเด็กในครอบครัว ลดความส าคัญลงด้วยเพราะสมาชิกของครอบครัวต่างทุ่มเทแรงกายและเวลาไป
กับการท างานนอกบ้าน จนกระทั่งไม่มีเวลาในการดูแลครอบครัวและลกูน้อยจึงน าไปฝากไว้กับสถานดูแลเด็กเล็ก 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัย ดังน้ันสถานศึกษาดังกล่าวจึงมีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการ
ด ารงสถานภาพการ “บ่มเพาะ” ดูแลเด็กปฐมวัยในทุกด้านแทนครอบครัวดังนั้น การศึกษาปฐมวัย จึงเป็นการปู
พื้นฐานการศึกษาและส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาแก่เด็กเล็ก ( อมรชัย 
ตันติเมธ, 2547)  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 มาตรา 17 ได้
ก าหนดให้มีการศึกษาภาคบังคับจ านวน 9 ปี โดยให้เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่ 7 ได้เข้าเรียนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานจนอายุย่างเข้าปีที่ 16 หรือเข้าเรียนช้ัน ป. 1 ถึง ม. 3 และมาตรา 18 ได้ก าหนดให้มีการจัดการศึกษา
ปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาแยกได้ดังนี้         
(1) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้แก่ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ของสถาบันศาสนา 
ศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มของเด็กพิการและเด็กซึ่งมีความต้องการพิเศษหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่
เรียกช่ืออย่างอ่ืน (2) โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนของรัฐ โรงเรียนเอกชนและโรงเรียนที่สังกัดสถาบันพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาอื่น และ (3) ศูนย์การเรียน ได้แก่สถานที่เรียนที่เป็นหน่วยงานการจัดการศึกษานอกโรงเรียน บุคคล 
ครอบครัวชุมชนองค์กร ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนาสถาน
ประกอบการ โรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย์ สถานสงเคราะห์และสถาบันสังคมอื่นเป็นผู้จัด (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, ม.ป.ป.)  

สถานศึกษาเอกชนจึงเป็นสถานศึกษาท่ีสามารถจัดการศึกษาในระบบปฐมวัยได้และสถานศึกษาเอกชน
มีฐานะเป็นนิติบุคคลมีคณะกรรมการบริหารประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้รับใบอนุญาต ผู้แทนผู้ปกครอง 
ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนครู ผู้แทนศิษย์เก่า และผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และมาตรา 45 ได้ก าหนดให้สถานศึกษาเอกชนจัดการศึกษาได้ทุกระดับและทุกประเภท
การศึกษาตามที่กฎหมายก าหนดโดยรัฐต้องก าหนดนโยบายและมาตรการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
เอกชนในด้านการศึกษา การก าหนดนโยบายและแผนการจัดการศึกษาของรัฐของเขตพื้นที่หรือขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รับฟังความคิดเห็นของเอกชนและประชาชนประกอบการพัฒนาด้วย มาตรา 46 ก าหนดให้
รัฐต้องให้การสนับสนุนด้านเงินอุดหนุน การลดหย่อนหรือการยกเว้นภาษีและสิทธิประโยชน์อย่างอื่นที่เป็น
ประโยชน์ในทางการศึกษาแก่สถานศึกษาเอกชนตามความเหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการ  
ให้สถานศึกษาเอกชนมีมาตรฐานและสามารถพ่ึงตนเองได้ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, ม.ป.ป.)  
 จากปัญหาดังกล่าว ท าให้สถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัยต้องพิจารณาหาแนวทางท าให้สถานศึกษามี
ประสิทธิผลมากขึ้น เพื่อให้สามารถแข่งขันกับสถานศึกษาประเภทอื่นได้ จะเห็นได้ว่าสถานศึกษาเอกชนระดับ
ปฐมวัยซึ่งแตกต่างกันในด้านขนาดของสถานศึกษา ด้านวัตถุประสงค์การด าเนินงาน และระบบโครงสร้างของ
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สถานศึกษารวมทั้งการบริหารจัดการด้านคุณภาพของการศึกษา สถานศึกษาหลายแห่งได้รับรางวัลพระราชทาน
จากการประเมินของกระทรวงศึกษาธิการ บางแห่งผู้ปกครองไปสมัครเรียนให้บุตรหลานไว้ล่วงหน้า สถานศึกษา
หลายแห่ง ได้รับการประเมินดีเยี่ยมทุกมาตรฐานจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพภายนอก
ระดับการศึกษา (องค์การมหาชน) สถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัยที่มีคุณลักษณะดังกล่าวแม้จะมีกระบวนการ
บริหารจัดการที่มีคุณภาพ และเป็นสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล แต่ก็ยังไม่มีหลักฐานหรือข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่า
สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลเหล่านี้ประสบความส าเรจ็ได้โดยใช้ทฤษฎีทางการบริหารใด สถานศึกษาจึงจ าเป็นต้อง
มีระบบการบริหารจัดการที่ดี ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาแนวทางการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษา
เอกชน จังหวัดสมุทรปราการที่เหมาะสม เพื่อน าไปสู่การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยใน
สถานศึกษาเอกชน จังหวัดสมุทรปราการให้มีประสิทธิภาพในโอกาสต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์สภาพการบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษาเอกชน จังหวัด
สมุทรปราการ 

2. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษาเอกชน จังหวัด
สมุทรปราการ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ผู้วิจัยด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
1. ศึกษาและวิเคราะห์เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เกี่ยวกับสภาพการบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษาเอกชน เพื่อน ามาก าหนดกรอบวิธีการบริหารจัด
การศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษาเอกชนให้มีประสิทธิภาพ 
           2.  ศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์ของสภาพการบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษาเอกชน 
จังหวัดสมุทรปราการโดยใช้แบบสอบถามเพื่อน ามาใช้ประกอบการจัดท ากรอบวิธีการบริหารการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในสถานศึกษาเอกชนที่เหมาะสม 

ประชากร ได้แก่ ผู้อ านวยการสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนช้ัน
อนุบาลในสถานศึกษาเอกชนที่สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนที่เปิดสอนระดับปฐมวัย จ านวน 
72 โรงเรียน (ไม่รวมโรงเรียนนานาชาติ) เป็นโรงเรียนเปิดเฉพาะปฐมวัย 32 โรงเรียน เป็นปฐมวัยและ
ประถมศึกษา  26 โรงเรียน เป็นโรงเรียนปฐมวัยประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 14 โรงเรียน 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 คน คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 3 คน 
(ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้ทรงคุณวุฒิ) และครูผู้สอนช้ันอนุบาล 1 คน โรงเรียนละ 5 คน จ านวน 30 โรงเรียน 
รวมจ านวนทั้งสิ้น 150 คนได้มาโดยวิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้โรงเรียนเป็นหน่วย
การสุ่ม  

ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ สภาพการบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษาเอกชน 
จังหวัดสมุทรปราการ 

3. ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษาเอกชน จังหวัด
สมุทรปราการโดยการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ ที่มีความรู้ความสามารถหรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการ



การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภฏักลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 “วิจยัและนวัตกรรมเพื่อสังคม” | 21 

บริหารการจัดการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษาเอกชน จ านวน 9 คน โดยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Random Sampling)   

ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัยใน
สถานศึกษาเอกชน จังหวัดสมุทรปราการ 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามและข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่ง
โครงสร้าง โดยผู้วิจัยด าเนินการประสานงานกับโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง และด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยตนเอง 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  1. แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษา
เอกชน จังหวัดสมุทรปราการด าเนินการโดย 
    1.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการจัด
การศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษาเอกชน เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการสร้างข้อค าถามในแบบสอบถาม  
    1.2 ก าหนดกรอบโครงสร้างของแบบสอบถาม ประกอบด้วย 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 
สอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และตอนที่ 2 สอบถามสภาพการบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัย
ในสถานศึกษาเป็นค าถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) เพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษาเอกชน จังหวัดสมุทรปราการและความคิดเห็น
ของผู้บริหารสถานศึกษา กรรมการบริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน (ช้ันอนุบาล) 
 1.3 จัดท าแบบสอบถามฉบับร่าง และน าแบบสอบถามฉบับร่างเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์เพื่อให้ความเห็นชอบแล้วน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
    1.4 ตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยน า
แบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 คนพิจารณาความสอดคล้อง ความครอบคลุมของข้อค าถามกับความมุ่งหมาย
ของการวิจัยนิยามศัพท์ ความเหมาะสมทางด้านภาษา และตรวจสอบคุณภาพเพื่อหาความเที่ยงตรงของเนื้อหา 
(Content Validity) โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Item Objective Congruence Index = IOC) ได้ค่าดัชนี 
ความสอดคล้อง(IOC) เท่ากับ 0.90-1.00ผู้วิจัยได้จัดท าแบบสอบถามเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลต่อไป 
    1.5  ท าแบบสอบถามไปทดลองใช้เพื่อหาค าตอบเช่ือมั่น (Reliability) ด้วยวิธีการหาค่า 
สัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha-Coeffieient) ของ Cronbaeh (1970) โดยได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากัน 0.90 

2. การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญด าเนินการโดยศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง และจัดท าแบบสัมภาษณ์
ฉบับร่างเกี่ยวกับสภาพการบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษาเอกชน จังหวัดสมุทรปราการเพื่อให้ได้
ข้อมูลเชิงลึกผู้วิจัยน าแบบสัมภาษณ์ฉบับร่างเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ความเห็นชอบแล้วน าไปใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้จากการรวบรวมโดยใช้แบบสอบถาม ผู้วิจัยน ามาตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของค าตอบที่มีการตอบครบทุกข้อ แล้วน ามาวิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) 
และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย ก าหนดเกณฑ์ ดังนี้ 
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  ค่าเฉลี่ย  4.51–5.00 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  ค่าเฉลี่ย  3.51–4.50 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย  2.51-3.50  หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย  1.51-2.50  หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ย  1.00-1.50  หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
 2. ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์วิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) ซึ่งในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล  โดยตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลจ าแนกและจัดระบบข้อมูล โดยการน าข้อมูลที่ได้น ามาจ าแนกและจัดหมวดหมู่ออกให้เป็น
ระบบวิเคราะห์ข้อมูลโดยการตีความสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย (Analytic  induction) โดยน าข้อมูลที่ได้จาก
เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห์เพื่อหาบทสรุปร่วมกัน และน าเสนอข้อมูลเป็นข้อความแบบบรรยาย 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาและวิเคราะห์สภาพการบริหารการจัดการการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษาเอกชน 
จังหวัดสมุทรปราการ 
 

สภาพการบริหารการจดัการศึกษาปฐมวัยใน
สถานศึกษาเอกชน 

ค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติ ( X ) แปลผล 

1. ด้านการบริหารการศึกษา 
2. ด้านการบริหารการจัดการศึกษา 
3. ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

4.00 
3.97 
3.94 

มาก 
มาก 

   มาก 
ค่าเฉลี่ย 3.97 มาก 

  
 จากตารางสามารถสรุปได้ว่า สภาพการบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษาเอกชน จังหวัด
สมุทรปราการ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย ระดับการปฏิบัติในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.97 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านการบริหารการศึกษามีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.00 รองลงมาคือ ด้านการบริหารการจัดการศึกษามี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.97 และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดคือด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.94 
 

2. ผลการศึกษาและวิเคราะห์ แนวทางการบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษาเอกชน 
จังหวัดสมุทรปราการ  
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ปัจจัยที่ดีส่งผลการพัฒนาการเด็กปฐมวัย การพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
1. ด้านร่างกาย 
 

สามารถพัฒนาทักษะด้านการเคลือ่นไหวส่วนต่าง ๆ 
ของร่างกายได้อย่างเน้นอิสระ มีพัฒนาการกล้ามเนื้อ
ที่เหมาะสมกับวัยสามารถท ากิจกรรมได้อย่าง
คล่องแคล่ว 

2. ด้านอารมณ ์ ผู้เรยีนมีความสนใจกิจกรรมได้อยา่งอิสระและสร้าง
บรรยากาศร่วมกันในการพัฒนาอารมณ์ในเชิงบวกได้
อย่างสร้างสรรค ์

3. ด้านสังคม ผู้เรยีนสามารถอยูร่่วมกันกับเพื่อนในวัยเดียวกัน/ต่าง
วัยหรือต่างเพศได้อย่างมีความสุข มีการช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันด้วยความเต็มใจท าให้มบีรรยากาศที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู ้

4. ด้านสติปญัญา ผู้เรยีนเกิดการคิดวิเคราะห์ที่ถูกตอ้งจากการเรียนรู้ใน
รูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย 

 
ผลจาการศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัย  พบว่า ปัจจัยด้านร่างกาย 

ด้านอารมณ์ ด้านสังคมและสติปัญญา มีผลต่อการพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในทุกด้านกล่าวคือ ด้านร่างกายเป็น
การส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ด้านอารมณ์ สามารถพัฒนาอารมณ์ใน          
เชิงบวกได้อย่างสร้างสรรค์ ด้านสังคมสามารถอยู่ร่วมกันกับเพื่อนในวัยเดียวกัน/ต่างวัยหรือต่างเพศได้อย่างมี
ความสุข และด้านสติปัญญาผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ที่ถูกต้อง 

 
3. แนวทางการบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัย ในสถานศึกษาเอกชน 
 

องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย 
1. ด้านโครงสร้างการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 1. โรงเรียนต้องมีความพร้อมด้านอาคารสถานที่และ

ห้องปฏิบัติการ 
และมีบุคลากรเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

2. ด้านการบริหารจัดการโรงเรียน 1. โรงเรียนต้องบริหารจัดการให้เน้นไปตามระเบียบ
ตามที่ทางราชการก าหนด 
2. สอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน 

3. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 1.โรงเรียนต้องก าหนดแนวทางในการควบคุม ก ากับ 
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ
มาตรฐานเน้นที่ยอมรับของสังคม 

 
จากตารางสามารถสรุปได้ว่า แนวทางการบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัย มีองค์ประกอบหลัก 3 

องค์ประกอบได้แก่ 1) ด้านโครงสร้างการจัดการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนต้องมีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ 
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ห้องปฏิบัติการ และมีบุคลากรที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 2) ด้านการบริหารจัดการ โรงเรียนต้องบริหารจัดการ
ให้เน้นไปตามระเบียบตามที่ทางราชการก าหนดและสอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน 3) ด้าน
การประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนต้องก าหนดแนวทางในการควบคุม ก ากับ มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
ให้มีคุณภาพมาตรฐานเน้นที่ยอมรับของสังคม 

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษาเอกชน จังหวัด
สมุทรปราการผู้วิจัยสามารถน ามาอภิปรายสรุปในประเด็นต่าง ๆ ที่ส าคัญได้ดังนี ้
 1. สภาพการบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษาเอกชน จังหวัดสมุทรปราการโดยรวม พบว่า 
มีการปฏิบัติตามหลักการบริหารอยู่ในระดับมากทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
เป้าหมายและวิสัยทัศน์ของโรงเรียน จัดหลักสูตรได้เหมาะสมกับพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและ
สติปัญญาของเด็ก เน้นทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญาและสอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมโดยค านึงถึงความสะอาด  ความปลอดภัย การผ่อน
คลายและความสะดวกในการท ากิจกรรมของเด็กมากท่ีสุด มีอาคารสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ์พร้อมจัดกิจกรรมได้
หลากหลาย มีสื่อ เครื่องเล่นและวัสดุอุปกรณ์ที่ดึงดูดความสนใจของเด็กในปริมาณที่เพียงพอ ห้องเรียนมีพื้นที่
กว้างขวางเพียงพอท าให้เด็กมีอิสระในการเล่น และสามารถจัดกิจกรรมรวมและกิจกรรมแยกกลุ่มได้ ครูจัด
ประสบการณ์ที่ส่งเสริมการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม จัดเนื้อหาและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมรอบตัว
เด็ก ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กครบทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ -จิตใจ สังคมและสติปัญญา จึงท าให้สภาพการ
ด าเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษาเอกชน จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ในระดับมากซึ่งสอดคล้องกับ
โรงเรียนตันตรารักษ์ (2556) ได้รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2556 
โรงเรียนตันตรารักษ์ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  สังกัดส านักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน พบว่า มีผลการด าเนินงานในภาพรวม ด้านการจัดการศึกษาในระดับดี ทั้งนี้มีจุดเด่น คือ โรงเรียนมี
สมรรถนะภายในที่เข้มแข็ง และสภาพภายนอกเอื้อต่อการด าเนินกิจการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพสังคม วัฒนธรรม 
เอื้อต่อการพัฒนาด้านการจัดการศึกษา ด้านสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนมีโครงสร้างและนโยบายที่ชัดเจน 
บุคลากรมีความพร้อมและเพียงพอ ด้านการจัดองค์กรโรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงานโดยให้บุคลากรมีส่วนร่วม
และโรงเรียนได้รับความร่วมมือ ยอมรับ สนับสนุน จากผู้ปกครองและหน่วยงานต่าง ๆ ในชุมชนเป็นอย่างดี จุดที่ควร
พัฒนา คือ พัฒนาคุณลักษณะนักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัยและส่งเสริมให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการจัด
กระบวนการเรียนรู้และบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนและครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาตามระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ควรส่งเสริมให้ครูจัดท างานวิจัยในช้ันเรียนและควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้มากข้ึน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของนันทนิตย์ อริยสัจ (2555) ได้ศึกษาสภาพและปัญหา
การบริหารสถานศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดจันทบุรี  พบว่า สภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัยโดยรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ปัญหาการบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดจันทบุรีโดยรวมพบว่ามีปัญหามาก เนื่องจากโรงเรียนเปิด
ท าการสอนใหม่ ครูเคลื่อนย้ายออกตลอดเวลา ครูส่วนใหญ่ไม่ได้จบการศึกษาสาขาปฐมวัย ขาดความรู้ความเข้าใจใน
การจัดท าหลักสูตร การประเมินผลการใช้หลักสูตรและการน าผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน  
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 2. แนวทางการบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษาเอกชน จังหวัดสมุทรปราการอภิปรายผล
ดังนี ้
 แนวทางการบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษาเอกชน มีองค์ประกอบหลัก 3 องค์ประกอบ ได้แก่          
1) ด้านโครงสร้างการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 2) ด้านการบริหารจัดการโรงเรียน และ 3) ด้านการประกันคุณภาพภาย        
ใน ทั้งนีส้ถานศึกษาเอกชน จังหวัดสมุทรปราการควรให้ความส าคัญกับการบริหารงานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย โดย
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามบริบทของแต่ละโรงเรียนมีความสอดคล้องกับหลักสูตรของกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่นสอดคล้องกับวิถีการด ารงชีวิต และหลักเศรษฐกิจพอเพียง จัดสภาพแวดล้อมให้สวยงามน่าอยู่ มีแหล่งเรียนรู้ มี
สนามเด็กเล่น มีเครื่องเล่น ที่คงทน ปลอดภัย จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะทางภาษา 
ทักษะ วิทยาศาสตร์ ทักษะคณิตศาสตร์กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนเน้นกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม
และมารยาทไทยมีการบูรณาการการเรียนรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วน
ร่วม มีการประเมินผลพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กด้านร่างกาย อารมณ์ – จิตใจสังคมสติปัญญา EQ (ความฉลาดด้าน
อารมณ์) IQ (ความฉลาดดา้นการแก้ปัญหา)มีการสง่เสริมประชาสมัพันธ์ผา่นสือ่อิเลคทรอนิกส์ใหผู้้ปกครองให้ความร่วมมือ
กับทางโรงเรียนมากยิ่งขึ้น โดยในทุกด้านให้ความส าคัญกับการวางแผนการท างานร่วมกัน การด าเนินงานตามแผนงานที่
ก าหนด พร้อมทั้งมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลทุกกิจกรรม ทุกขั้นตอนของการด าเนินงานและน าผลมาปรับปรุง
กระบวนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในการบริหารงานดังกล่าวสอดคล้องกับวีรพจน์ ลือประสิทธิสกุล (2545: 213-
214) ได้เสนอหลักการบริหารงานตามวงจรคุณภาพ Deming มี 4 ขึ้นตอน คือ การจัดท าและวางแผน (Plan) การปฏิบัติ
ตามแผน (Do) การติดตามประเมินผล (Check) การก าหนด มาตรการแก้ไข (Act) ซึ่งจะน าไปสู่การบริหารที่ส าเร็จลุล่วง        
ได้ตามเป้าหมายมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอเกี่ยวกับงานวิจัย 

1.1 การจัดท าหลักสูตสถานศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษาเอกชน ควรวางแผนจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของแต่ละสถานศึกษา มีการประเมินความสอดคล้องและควร
มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ให้เหมาะสม 

1.2 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ควรวางแผน จัดท าแผนงาน โดยอาศัยความ
ร่วมมือจากชุมชน รวมทั้งมีการปรับปรุงพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกให้มีหลากหลายมากข้ึน 

1.3 การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ ควรวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนา
ทักษะทางภาษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ให้นักเรียนและจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง  ๆ โดยเน้น
กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ มีการปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับความต้องการของนักเรียน 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 2.1  การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะสถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัย จังหวัดสมุทรปราการ 
ดังนั้นควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นท่ัวภูมิภาคของประเทศไทยจะท าให้ทราบข้อมูล เพื่อการพัฒนา
การศึกษาระดับปฐมวัย ในสถานศึกษาเอกชนท่ีชัดเจนยิ่งขึ้น 

2.2 ควรมีการศึกษาถึงความเห็นของผู้ปกครองเกี่ยวกับความพึงพอใจเมื่อบุตรหลานส าเร็จ
การศึกษาในสถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัย ในจังหวัดสมุทรปราการเป็นรายโรงเรียนแล้วไปศึกษาต่อใน
สถานศึกษาอื่นต่อไป 
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2.3 ควรมีการศึกษาผลการน าแนวทางการพัฒนาการบริหารงานท่ีพบไปบริหารการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยในสถานศึกษาเอกชน เพื่อยกระดับ 

2.4 การจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
กิตติกรรมประกาศ 
 วิจัยฉบับน้ีส าเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์จาก อาจารย์  ดร.สิทธิพร  ประวัติรุ่งเรือง อาจารย์ที่ปรึกษา
ดุษฎีนิพนธ์ และ ดร.สุวพร  เซ็มเฮง อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วม ที่กรุณาให้ค าแนะน าให้ข้อคิดในการ
ด าเนินการวิจัยตลอดจนแก้ไขปรับปรุงจนวิจัยฉบับนี้มีความสมบูรณ์ ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งและขอกราบขอบพระคุณ
อย่างสูง 
 ขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน ที่กรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถาม ท าให้ผู้วิจัยสามารถท า
สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
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ความคาดหวังของนักศึกษาใหมส่าขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ต่อการจัดการเรียนการสอน 
ของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
ศรันย์ดิษฐ์  เบญจพงศ์1 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาความคาดหวังต่อการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชา  
รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ของนักศึกษาใหม่สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
และ (2) เปรียบเทียบความคาดหวังของนักศึกษาใหม่ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้             
ในการวิจัย คือ นักศึกษาภาคปกติสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รับเข้าใหม่ประจ าปีการศึกษา 2561 จ านวน 89 
คน เครื่องมือวิจัย คือ แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาใหม่มีคาดหวังต่อการจัดการเรียนการสอนของ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ระดับมากที่สุด โดยเรื่องสื่อการสอนนักศึกษาใหม่มีความคาดหวังมากที่สุด และ
เรื่องหลักสูตรมีคาดหวังน้อยท่ีสุด และผลการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคาดหวังกับปัจจัยส่วนบุคคล
ของนักศึกษาใหม่ โดยใช้สถิติทดสอบการแจกแจงแบบที ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นอิสระต่อกัน และสถิติทดสอบ
ความแปรปรวนทางเดียว พบว่า นักศึกษาใหม่ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน ได้แก่ เพศ วิธีการเข้ามาศึกษา 
เกรดเฉลี่ยเดิม และภูมิล าเนา มีความคาดหวังต่อการจัดการเรียนการสอนไม่แตกต่างกัน  ข้อเสนอแนะจาก             
การวิจัย คือ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียน            
การสอนด้านสื่อการสอน ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และด้านตัวผู้สอน ให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความ
คาดหวังของนักศึกษา 
 
ค าส าคัญ: ความคาดหวัง  การจัดเรียนการสอน  รัฐประศาสนศาสตร์ 
  

                                           
1 อาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจา้พระยา  
e-mail: srundit.be@bsru.ac.th 
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EXPECTATION OF NEW STUDENT ON INSTRUCTIONAL MANAGEMENT IN DEPARTMENT OF  

PUBLIC ADMINISTRATION, BANSOMDEJCHAOPRAYA RAJABHAT UNIVERSITY 
 

Srundit Benjapongs1 
 
Abstract 
 The research purpose is 1) to study the expectation of new student in public 
administration branch on instructional management in department of public administration, 
Bansomdejchaopraya Rajabhat University, and 2) compare the expectation of new students 
which have different personal factors. Research samples is new students of public 
administration department in academic year 2018 for a total of 89 people. Research tools is 
questionnaire. Research result is new student have high expectation in instructional 
management of public administration department, instruction media is the most expect and 
course is the least expect. The test result to compare average expectations with personal 
factors by using independent sample t-test and one-way analysis of variance found that new 
students have different personal factors which is gender, application method, GPA and 
domicile but they did not have different expectation on instructional management. Research 
recommendations is the department of public administration should prioritize in development 
or improvement of instructional management on teaching media, learning support and the 
lecturer to be effective and meet the expectation of students. 
 
Keywords: Expectation,  Instructional Management,  Public Administration 
  

                                           
1 lecturer in Public Administration Program, Faculty of Humanities and Social Sciences, Bansomdejchaopraya 
Rajabhat University. 
e-mail: srundit.be@bsru.ac.th 
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บทน า 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา ก่อตั้งขึ้นและเปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีตั้งแต่ พ.ศ. 2542 และที่ผ่านมาสาขาวิชาฯ ได้
พัฒนาหลักสูตรและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันได้พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2558 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558 กระทั่ง พ.ศ. 2560 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) จึงได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาสถาบัน แล้วเปิดรับนักศึกษาตั้งแตป่ีการศึกษา 2560 เป็นต้นมา 

แม้ที่ผ่านมาการด าเนินงานของสาขาวิชาฯ จะมีปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ แต่ก็สามารถส าเร็จลุล่วงและ 
มีผลด าเนินงานในระดับที่น่าพอใจ ผลปรากฏเป็นที่ประจักษ์ อาทิ ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก มีผู้ต้องการเข้าศึกษาจ านวนมาก บัณฑิตมีงานท าสอดคล้องกับสาขาวิชา ฯลฯ อย่างไร 
ก็ตาม ผู้วิจัยเห็นว่า การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพที่สุดคือการจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียนในฐานะผู้รับบริการ ดังนั้น จึงเห็นควรศึกษาวิจัยเพื่อให้ทราบความคาดหวังของผู้เรียนต่อ 
การจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาฯ เพื่อให้สาขาวิชาฯ มีข้อมูลเป็นแนวทางพัฒนาหรือปรับปรุงการจัด           
การเรียนการสอนให้ดีขึ้นและสนองต่อความต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริง อีกท้ังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในกระบวนการจัดการเรียนการสอนทีส่อดคล้องกับปรัชญาของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอีกด้วย  
 
ค าถามการวิจัย 
 ความคาดหวังต่อการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาของนักศึกษาใหม่สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ประจ าปีการศึกษา 2561 เป็นอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความคาดหวังต่อการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ของนักศึกษาใหม่สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

2. เพื่อเปรียบเทียบความคาดหวังต่อการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ของนักศึกษาใหม่สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 ด้านประชากร คือ นักศึกษาภาคปกติ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา รับเข้าใหม่ประจ าปีการศึกษา 2561  
 ด้านตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ตัวแปรอิสระ คือ เพศ วิธีการเข้าศึกษา เกรดเฉลี่ย ภูมิล าเนา ตัวแปรตาม 
คือ ความคาดหวังต่อหลักสูตร คุณลักษณะผู้สอน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน การวัดและประเมินผล 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
 
นิยามปฏิบัติการ 
 นักศึกษาใหม่ หมายถึง นักศึกษาภาคปกติสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รับเข้าใหม่ปีการศึกษา 2561  



34| 18-19 ตุลาคม 2561 

 
 ความคาดหวัง หมายถึง ความต้องการหรือการคาดคะเนให้เกิดขึ้น ของนักศึกษาใหม่สาขาวิชา        
รัฐประศาสนศาสตร์ ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ   
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 การจัดการเรียนการสอน หมายถึง การบริหารจัดการของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ หลักสูตรการศึกษา ผู้สอน กิจกรรมการเรียนการสอน 
สื่อการสอน การวัดและประเมินผล และ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 นักศึกษาท่ีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน ได้แก่ เพศ วิธีการเข้าศึกษา เกรดเฉลี่ย และภูมิล าเนา มีความ
คาดหวังต่อการจัดการเรียนการสอนแตกต่างกัน 
 
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย 
 น าผลวิจัยเป็นแนวทางพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและสนองต่อความคาดหวัง
ของนักศึกษา  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้การวิจัยแบบส ารวจ (Survey 
Research) เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาใหม่เพียงด้านเดียว โดยมีวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรวิจัย คือ นักศึกษาภาคปกติ ช้ันปีที่ 1 (รับเข้าใหม่) ปีการศึกษา 2561 ของสาขาวิชา                 

รัฐประศาสนศาสตร์ จ านวน 103 คน (N=103) ขนาดตัวอย่างก าหนดโดยใช้ตาราง Krejcie and Morgan ได้
กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 82 คน (สุรินทร์ นิยมางกูร, 2556) 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือการวิจัย คือ แบบสอบถาม ผู้วิจัยพัฒนาเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพ ดังนี ้

  การพัฒนาร่างแบบสอบถาม  
  ผู้วิจัยทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องจัดท าเป็นร่างแบบสอบถาม (ศิริรัตน์ ประถมประพัด, 
2556; ฐานิตา ลอยวิรัตน์, 2556; สุณีรัตน์ ยั่งยืน และคณะ, 2556; วิลาวัลย์ หน่อค าศักดิ์ และคณะ, 2557 ;            
ปัทวี สัตยวงศ์ทิพย์ และชัยณรงค์ ศรีมันตะ, 2558; พรเพ็ญ ไตรพงษ์ และคณะ, 2560; มุกดาฉาย แสนเมือง 
และชลธิศ ดาราวงษ์, 2560; ภคพร กระจาดทอง และสร้อย ไชยเดช, 2560) และน าร่างฯ ไปปรึกษาอาจารย์ ผู้
มีประสบการณ์จัดการเรียนการสอน จ านวน 2 ท่าน แล้วปรับปรุงแบบสอบถาม จากนั้นน าไปทดสอบให้
นักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ทดลองกรอกแบบสอบถามและผู้วิจัยสอบถามความเข้าใจแบบสอบถาม เพื่อน า
ข้อมูลไปปรับปรุงแบบสอบถามให้เหมาะสม  
  การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  
  ผู้วิจัยด าเนินการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในส่วนข้อค าถามแบบมาตรวัดมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) จ านวน 2 ข้ันตอนตามล าดับ คือ  
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1. ทดสอบความถูกต้องของเนื้อหา (Content Validity) ด้วยวิธีการหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ ( IOC) โดยให้อาจารย์ผู้ช านาญการวิจัย จ านวน 3 ท่านทดสอบ  
ผลการทดสอบก าหนดใหข้้อค าถามที่ยอมรับต้องมีค่า IOC เท่ากับ 1.00  

2. ทดสอบความเชื่อถือได้ของการวัด (Reliability) โดยเก็บข้อมูลกับนักศึกษาที่คล้ายคลึง
กับตัวอย่างจ านวน 20 คน และน าผลไปค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า (Cronbach’s Alpha Coefficient)  
ผลการค านวณข้อค าถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.86 

ผลการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือได้แบบสอบถามที่จะน าไปเก็บข้อมูลโดยมีโครงสร้าง
แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่  

ส่วนที่ 1 สอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ ได้แก่ เพศ วิธีการเข้าศึกษา เกรดเฉลี่ย และ ภูมิล าเนา  
ข้อค าถามเป็นชนิดเลือกตอบ (Checklist) 

ส่วนที่ 2 สอบถามความคาดหวังที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จ านวน 6 
ด้าน ได้แก่ หลักสูตร ลักษณะผู้สอน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน การวัดและประเมินผล และสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ โดยแต่ละด้านแจกแจงเป็นข้อค าถามที่ใช้ค าตอบชุดเดียวกัน คือ แบบมาตรวัดมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) ให้ผู้ตอบเลือกจ านวน 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด และก าหนดเกณฑ์           
การแปลผลคะแนนค่าเฉลี่ยระดับความคาดหวัง ได้แก่ 4.21-5.00 หมายถึง มีความคาดหวังมากที่สุด 3.41-4.20 
หมายถึง มีความคาดหวังมาก 2.61-3.40 หมายถึง มีความคาดหวังปานกลาง 1.81-2.60 หมายถึง มีความคาดหวังน้อย 
และ 1.00-1.80 หมายถึง มีความคาดหวังน้อยที่สุด (มุกดาฉาย แสนเมือง และ ชลธิศ ดาราวงษ์, 2560) 

ส่วนที่ 3 สอบถามความต้องการและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อให้สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ด าเนินการ โดยผู้ตอบสามารถตอบหรือไม่ตอบก็ได้  

การสุ่มตัวอย่างและการเก็บรวบรวมข้อมูล  
การวิจัยเก็บข้อมูลปฐมภูมิโดยเลือกตัวอย่างตามความสะดวก (Accessible Sampling) คือ นักศึกษา 

ที่เข้าร่วมกิจกรรมวันปฐมนิเทศของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยผู้วิจัยน าแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง
กรอกค าตอบด้วยตัวเอง ผลการเก็บข้อมูลได้แบบสอบถามคืนจ านวน 89 ตัวอย่าง (n = 89) คิดเป็นร้อยละ 86.4 
ของจ านวนประชากร  

สถิติที่ใช้ในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS โดยมีวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ดังนี้(พิชิต 

พิทักษ์เทพสมบัติ, 2552; ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2553; สุรินทร์ นิยมางกูร, 2556; กัลยา วานิชย์บัญชา, 2561)  
1. ตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อท่ี 1 เป็นการวิเคราะห์หนึ่งตัวแปร ประกอบด้วย การแจกแจงความถี่ 

การค านวณหาค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และแปลผล
ค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่ก าหนด  

2. ตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อท่ี 2 และทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยเป็นการวิเคราะห์สองตัวแปร
เพื่อเปรียบเทียบระหว่างค่าเฉลี่ยความคาดหวังกับข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอยา่ง ผู้วิจัยใช้สถิติทดสอบการแจกแจง
แบบที (t-test) ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นอิสระต่อกัน และ สถิติทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
ANOVA)   
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ผลการวิจัย 

แบ่งการน าเสนอเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 โดยวิเคราะห์หนึ่งตัวแปรเพ่ือพรรณนาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ 

และความคาดหวังต่อการจัดการเรียนการสอน 
ผลการวิจัยส่วนข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง เป็นเพศหญิง (64%) เป็นเพศชาย (36%) วิธีการเข้า

ศึกษาเรียงล าดับ คือ รับตรงร่วมกัน (30.3%) แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (25.8%) รับตรงอิสระ (15.7) 
Admission (14.6%) เกรดเฉลี่ยรวมเดิมเรียงล าดับ คือ ระหว่าง 2.51-3.00 (46.1%) ระหว่าง 2.00-2.50 
(30.3%) ระหว่าง 3.01-3.50 (18.0%) ภูมิล าเนาเรียงล าดับ คือ กรุงเทพฯและปริมณฑล (38.2%) ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (21.3%) ภาคใต้ (16.9%) ภาคกลาง (14.6%)  

 
ผลการวิจัยส่วนข้อมูลความคาดหวังต่อการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มตัวอย่าง สามารถน ามาสรุป

และแปลผลในรูปแบบตารางประกอบการบรรยายได้ดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 1 ความคาดหวังต่อการจัดการเรียนการสอน 
 

ประเด็นความคาดหวัง 
n = 89 

แปลผล ล าดับ 
Mean Std. Deviation 

ความคาดหวังต่อหลักสูตร 4.221 .456 มากที่สุด 6 
ความคาดหวังต่อตัวผู้สอน 4.353 .530 มากที่สุด 3 
ความคาดหวังต่อกิจกรรมการเรียนการสอน 4.257 .558 มากที่สุด 5 
ความคาดหวังต่อสื่อการสอน 4.364 .522 มากที่สุด 1 
ความคาดหวังต่อการวัดและประเมินผล 4.275 .581 มากที่สุด 4 
ความคาดหวังต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4.360 .541 มากที่สุด 2 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.300 .476 มากที่สุด  

 
ตามตารางที่ 1 พบว่า ความคาดหวังต่อการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

(Mean = 4.300) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังต่อการจัดการเรียนการสอน 
ทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด และ พบว่า ความคาดหวังของกลุ่มตัวอย่างมากที่สุด คือ ความคาดหวังต่อสื่อ        
การสอน (Mean = 4.364) คาดหวังต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (Mean = 4.360) คาดหวังต่อตัวผู้สอน (Mean = 
4.353) ตามล าดับ และกลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังต่อหลักสูตร (Mean = 4.221) น้อยที่สุด  

 
 ส่วนที่ 2 ตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 และทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยวิเคราะห์สองตัวแปรเพ่ือ
อธิบายเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคาดหวังต่อการจัดการเรียนการสอนกับข้อมูลทั่วไป 
 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคาดหวังต่อการจัดการเรียนการสอน จ าแนกตามเพศ โดย
ใช้สถิติทดสอบแบบที (t-test) ผลการวิเคราะห์สรุปได้ดังนี ้
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคาดหวัง จ าแนกตามเพศ 
 

 
ชาย หญิง 

t P 
Mean 

Std. 
Deviation 

Mean 
Std. 
Deviation 

ความคาดหวังต่อการจัดการ
เรียนการสอน 

4.267 .4056 4.320 .5150 -.532 .596 

  
 ตามตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยความคาดหวังต่อการจัดการเรียนการสอน จ าแนกตามเพศ 
ค านวณได้ ค่า P = .596 ณ ระดับนัยส าคัญ .05 ดังนั้น ค่า P มากกว่าระดับนัยส าคัญ (ไม่ Sig.) สรุปได้ว่า 
กลุ่มตัวอย่างเพศชายและเพศหญิงมีความคาดหวังต่อการจัดการเรียนการสอนไม่แตกต่างกัน  
 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคาดหวังต่อการจัดการเรียนการสอน จ าแนกตามวิธีเข้า
ศึกษา โดยใช้สถิติทดสอบความแปรปรวนแบบ One-Way ANOVA ผลการวิเคราะห์สรุปได้ดังนี้ 
 
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคาดหวังต่อการจัดการเรียนการสอน จ าแนกตามวิธีเข้าศึกษา 
 

 วิธีเข้าศึกษา Mean 
Std. 
Deviation 

F P 

ความคาดหวังต่อการ
จัดการเรียนการสอน 

Portfolio 4.314 .519 1.901 .080 
โควตาความสามารถพิเศษ 4.225 .358   

 โควตาเขตพื้นท่ี 4.520 .789   
 โควตาผลการเรียน 4.167 .208   
 GAT/PAT 4.520 .789   
 รับตรงร่วมกัน 4.244 .457   
 Admission 4.031 .455   
 รับตรงอิสระ 4.582 .338   
  
 ตามตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยความคาดหวังต่อการจัดการเรียนการสอน จ าแนกตามวิธีเข้า
มาศึกษา ค านวณได้ ค่า P = .080 ณ ระดับนัยส าคัญ .05 ดังนั้น ค่า P มากกว่าระดับนัยส าคัญ (ไม่ Sig.) สรุปได้
ว่า กลุ่มตัวอย่างที่มวีิธีการเข้ามาศึกษาต่างกันมีระดับความคาดหวังต่อการจัดการเรียนการสอนไม่แตกต่างกัน 
  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคาดหวังต่อการจัดการเรียนการสอน จ าแนกตามเกรดเฉลี่ย 
โดยใช้สถิติทดสอบความแปรปรวนแบบ One-Way ANOVA ผลการวิเคราะห์สรุปได้ดังนี้ 
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ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคาดหวังต่อการจัดการเรียนการสอน จ าแนกตามเกรดเฉลี่ย 
 

 เกรดเฉลี่ย Mean 
Std. 
Deviation 

F P 

ความคาดหวังต่อการ
จัดการเรียนการสอน 

ต่ ากว่า 2.00 3.963 .649 .947 .441 
2.00-2.50 4.292 .465   

 2.51-3.00 4.304 .487   
 3.01-3.50 4.426 .454   
 3.51-4.00 3.927 .103   
  
 ตามตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยความคาดหวังต่อการจัดการเรียนการสอน จ าแนกตามเกรด
เฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง ค านวณได้ ค่า P = .441 ณ ระดับนัยส าคัญ .05 ดังนั้น ค่า P มากกว่าระดับนัยส าคัญ  
(ไม่ Sig.) สรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเกรดเฉลี่ยต่างกันมีระดับความคาดหวังต่อการจัดการเรียนการสอนไม่
แตกต่างกัน  
 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคาดหวังต่อการจัดการเรียนการสอน จ าแนกตามภูมิล าเนา 
โดยใช้สถิติทดสอบความแปรปรวนแบบ One-Way ANOVA ผลการวิเคราะห์สรุปได้ดังนี้ 
 
ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคาดหวังต่อการจัดการเรียนการสอน จ าแนกตามภูมิล าเนา 
 

 ภูมิล าเนา Mean 
Std. 
Deviation 

F P 

ความคาดหวังต่อการ
จัดการเรียนการสอน 

กรุงเทพฯ และปริมณฑล 4.250 .447 .554 .765 
ภาคเหนือ 4.875 .534   

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4.409 .571   
 ภาคกลาง 4.221 .426   
 ภาคใต้ 4.305 .434   
 ภาคตะวันออก 4.375 .644   
 ภาคตะวันตก 4.191 .535   
  
 ตามตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยความคาดหวังต่อการจัดการเรียนการสอน จ าแนกตาม
ภูมิล าเนาของกลุ่มตัวอย่าง ค านวณได้ ค่า P = .765 ณ ระดับนัยส าคัญ .05 ดังนั้น ค่า P มากกว่าระดับ
นัยส าคัญ (ไม่ Sig.) สรุปว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีภูมิล าเนาต่างกันมีระดับความคาดหวังต่อการจัดการเรียนการสอนไม่
แตกต่างกัน  
 จากผลการวิเคราะห์ส่วนที่ 2 การทดสอบสมมติฐานที่ว่า นักศึกษาที่ปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน 
ได้แก่ เพศ วิธีการเข้าศึกษา เกรดเฉลี่ย และภูมิล าเนา มีความคาดหวังต่อการจัดการเรียนการสอนแตกต่างกัน 
ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยความคาดหวังทุกด้านกับปัจจัยส่ วนบุคคลดังกล่าว พบว่า 
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นักศึกษาใหม่ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน ได้แก่ เพศ วิธีการเข้ามาศึกษา เกรดเฉลี่ยเดิม และภูมิล าเนา มี
ความคาดหวังต่อการจัดการเรียนการสอนไม่แตกต่างกัน  
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

1. สรุปผลการวิจัย นักศึกษาใหม่สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 คาดหวังต่อ             
การจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ทั้งในภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด  
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของความคาดหวังแต่ละด้าน เรียงล าดับจากมากไปน้อย  ได้แก่ ความคาดหวังต่อสื่อ        
การสอน คาดหวังต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้คาดหวังต่อตัวผู้สอน คาดหวังต่อการวัดและประเมินผล คาดหวังต่อ
กิจกรรมการเรียนการสอน คาดหวังต่อหลักสูตร ตามล าดับ และ ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาใหม่ที่มีปัจจัยส่วน
บุคคลแตกต่างกัน ได้แก่ เพศ วิธีการเข้ามาศึกษา เกรดเฉลี่ยเดิม และภูมิล าเนา มีความคาดหวังต่อการจัดการ
เรียนการสอนไม่แตกต่างกัน จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย 

2. ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาใหม่คาดหวังต่อการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมากที่สุด สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ วิลาวัลย์ หน่อค าศักดิ์ และคณะ (2557) ว่า นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คาดหวังต่อการบริหารงานด้านวิชาการในภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด และ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ภคพร กระจาดทอง และสร้อย ไชยเดช (2560) ว่านักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตมีความคาดหวังต่อการบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยในภาพรวมและรายด้าน
อยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาใหม่คาดหวังต่อสื่อการสอนเป็นล าดับแรก ไม่สอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ ฐานิตา ลอยวิรัตน์ (2556) ว่านักศึกษาช้ันปีที่  1 คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัย           
สงขลานครินทร์ คาดหวังต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ด้านอาจารย์ผู้สอนมากที่สุด ไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ    
วิลาวัลย์ หน่อค าศักดิ์ และคณะ (2557) ว่านักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คาดหวังต่อ
การบริหารงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยในด้านการวัดและประเมินผลเป็นล าดับแรก และ ไม่สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ ปัทวี สัตยวงศ์ทิพย์  และชัยณรงค์ ศรีมันตะ (2558) ว่า สิตภาควิชาศาสนาและปรัชญา
มหาวิทยาลัยบูรพาคาดหวังต่อการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนเป็นล าดับแรก ส่วนสื่อประกอบการ
สอนคาดหวังเป็นล าดับสุดท้าย  

3. ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาใหม่คาดหวังต่อหลักสูตรการสอนน้อยที่สุด สอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของ วิลาวัลย์ หน่อค าศักดิ์ และคณะ (2557) ว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คาดหวังต่อการบริหารงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยในด้านหลักสูตรเป็นล าดับสุดท้าย  

4. ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาใหม่เพศชายและเพศหญิงมีความคาดหวังต่อการจัดการเรียนการสอน
ของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สุณีรัตน์ ยั่งยืน และคณะ (2556) 
ว่า นิสิตชายและหญิงของมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีค่าเฉลี่ยความคาดหวังต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
การบริโภคในชีวิตประจ าวันไม่ต่างกัน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ภคพร กระจาดทอง และคณะ (2560) 
ว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่มีเพศแตกต่างกันมีความคาดหวังต่อการบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ไม่แตกต่างกัน 

5. ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาใหม่ที่มีเกรดเฉลี่ยต่างกันมีความคาดหวังต่อการจัดการเรียนการสอนไม่
แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ พรเพ็ญ ไตรพงษ์ และคณะ (2560) ว่า นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้เรียนวิชากฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา ที่มีเกรดเฉลี่ยต่างกั น มีระดับความ
คาดหวังไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ภคพร กระจาดทอง และสร้อย ไชยเดช (2560) ว่า
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นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่มีเกรดเฉลี่ยต่างกันมีความคาดหวังต่อการบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย  
ไม่แตกต่างกัน แต่ไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปัทวี สัตยวงศ์ทิพย์ และชัยณรงค์ ศรีมันตะ (2558) ว่า 
นิสิตภาควิชาศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยบูรพา ที่มีเกรดเฉลี่ยแตกต่างกันจะมีความคาดหวังกับคุณลักษณะ
ของอาจารย์ผู้สอนแตกต่างกัน  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลวิจัยไปใช้ 

ผลการวิจัยช้ีให้เห็นว่า นักศึกษาใหม่คาดหวังด้านสื่อการสอนเป็นล าดับแรก ดังนั้น สาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์ ควรเร่งสนับสนุน ส่งเสริมผู้สอนให้ผลิตหรือจัดท าสื่อการสอน อาทิ หนังสือ ต ารา บทความ  
สื่อออนไลน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น เพื่อสนองความคาดหวังนักศึกษา โดยสื่อการสอนเหล่านี้สมควรต้อง
หลากหลาย ทันสมัย เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาและระยะเวลาเรียน รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเข้าถึง
เพื่อเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ตลอดเวลา  

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคลหรือวิธีแบบกลุ่ม (Focus Group) เพื่อให้ได้ข้อมูล 

เชิงลึก โดยเฉพาะเพื่อใหท้ราบเหตุผลของความคาดหวังของนักศึกษาในแต่ละด้าน 
2. ควรท าการวิจัยให้ครอบคลุมภารกิจการบริหารจัดการในระดับสถาบัน เช่น อาคารสถานที่ ระบบ

รักษาความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุ ระบบสาธารณูปโภค ระบบบริหารการลงทะเบียนและการวัดผล 
ระบบบริหารกิจการนักศึกษา เป็นต้น  

3. ควรน าวิธีวิจัยและเครื่องมือวิจัยของการวิจัยครั้งนี้ขยายขอบเขตการวิจัยไปสู่สาขาวิชาอื่น ๆ           
ในสถาบันเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมให้มีประสิทธิภาพและสนับสนุนระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา 
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ผลของการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบซี ไอ อาร์ ซี ต่อความสามารถในการอ่านภาษาไทยเพ่ือความเข้าใจ 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
 

อุราลักษณ์  อุ่นเทียมโสม1* ชาติชาย  ม่วงปฐม2 จุฬามาศ  จันทร์ศรีสุคต3 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาไทยเพื่อ  
ความเข้าใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  ที่เรียนโดยการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบซี ไอ อาร์  ซี ก่อนเรียน
และหลังเรียน  และศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบซี ไอ อาร์  ซี  ของนักเรียน  
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนบ้านเสาเล้า  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 14 คน ซึ่ง
ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม  ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงทดลองแบบกลุ่มเดียว ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 12 แผน  แบบทดสอบความสามารถในการอ่าน
ภาษาไทยเพื่อความเข้าใจ  และแบบวัดความพึงพอใจต่อการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบ ซี ไอ อาร์ ซี  สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบทีแบบไม่อิสระ และการทดสอบ
การแจกแจงแบบปกติ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1)  นักเรียนมีคะแนนความสามารถในการอ่านภาษาไทยเพื่อ 
ความเข้าใจก่อนเรียนเฉลี่ย 18.64  คิดเป็นร้อยละ 62.14  และคะแนนหลังเรียนเฉลี่ย 24.57  คิดเป็นร้อยละ 
81.90 และมีความสามารถในการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยที่นักเรียนได้
คะแนนความสามารถในการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70  2) นักเรียนมีความพึงพอใจ
ต่อการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบซี ไอ อาร์ ซี  อยู่ในระดับมาก 
 
ค าส าคัญ:    การเรียนรู้แบบร่วมมือแบบซี ไอ อาร์ ซี,  ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ,  ความ
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THE EFFECT OF CIRC COOPERATIVE LEARNING ON THAI READING COMPREHENSION  
ABILITY OF PRATHOMSUKSA 3 STUDENTS 

 
Uralux  Untheimsom1*, Chatchai  Muangpatom2, Julamas  Jansrisukot3 

 
Abstract 
 The purposes of this research were to study and compare Thai reading 
comprehension of Prathomsuksa 3 students both before and after learning through the using 
of CIRC cooperative learning and to study the students’ satisfaction toward CIRC cooperative 
learning.  The sample consisted of 14 students studying in Prathomsuksa 3 students at Ban 
Saolao School, the office of Nakhon Phanom Primary Education Service Area 2. In the first 
semester of the academic year 2018 using cluster random sampling. The research was a one 
group pretest-posttest design.  Research instruments included 12 lesson plans, Thai Reading 
Comprehension ability test, and a satisfaction questionnaire. The mean, percentage, standard 
deviation, t-test for Dependent Samples and normal distribution were used for data analysis. 
The findings were 1) the students’ who were study by Thai reading comprehension were 18.64 
or 62.14 percent and 24.57 or 81.90 percent respectively. The students’ Thai Reading 
Comprehension ability after the experiment was significantly higher than that of the pretest at 
the .01 level, and the mean score on the posttest was also significantly higher than that of the 
pretest. In addition, the students' posttest score of Thai Reading Comprehension ability was 
not less than 70 percent. 2) The students’ satisfaction had good level satisfactions. 
 
Keywords:   CIRC Cooperative, Learning Reading Comprehension Ability, Satisfaction 
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บทน า 
 ภาษาไทยยังเป็นหัวใจของทุก ๆ วิชา การที่จะให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีความสามารถในการใช้ภาษาได้ดี 
ต้องอาศัยการฝึกฝนทักษะทั้ง  4  คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ซึ่งการพัฒนาทักษะเพื่อสื่อสารจ าเป็นต้องพัฒนา
ทุกทักษะไปด้วยกัน (ไพฑูรย์  สินลารัตน์, 2547) ในการเรียนภาษาไทยนั้นทักษะที่จ าเป็นและส าคัญมาก คือ 
ทักษะการอ่าน เพราะการอ่านเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง สังคมใดมีบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพในการอ่านจ านวนมาก ย่อมท าให้สังคมนั้นพัฒนาและเจริญก้าวหน้าไปได้อย่างรวดเร็ว ดังที่  
วัฒนะ บุญจับ (2541) กล่าวว่า การอ่านช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นปัจจัยในการพัฒนาบุคคล ช่วยให้เกิดความ
เจริญงอกงามทางสติปัญญา  และมีส่วนผลักดันสังคมให้เจริญก้าวหน้าไปได้เร็วขึ้น  เพราะการอ่านท าให้คน
ฉลาด  รู้จักคิด มีโลกทัศน์ท่ีกว้างขึ้น   
  ทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจเป็นทักษะที่มีความส าคัญมากอีกทักษะหนึ่ง ดังที่ ณภัทร  เทพพรรธนะ 
(2542) ได้กล่าวว่า ผู้ที่มีทักษะในการอ่านเพื่อความเข้าใจ ย่อมสามารถแสวงหาความรู้และศึกษาเล่าเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการด าเนินชีวิตได้  
เป็นอย่างดี นอกจากนี้ การอ่านเพื่อความเข้าใจจะช่วยให้ผู้อ่านรู้จักคิด ตัดสินใจ แก้ปัญหา และวินิจฉัย
เหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีเหตุผล ดังนั้น ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ  จึงเป็น
ทักษะที่จะน าไปสู่ความส าเร็จในการเรียน และเป็นพื้นฐานส าหรับการศึกษาในระดับสูงต่อไป  ดังแนวคิดของ  
สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์ (2545) ที่กล่าวว่าการอ่านที่ดี มีประสิทธิภาพ จะต้องอ่านแล้วจับใจความได้  
สรุปสาระส าคัญของเรื่องที่อ่านได้  ทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจเป็นสิ่งที่มีความส าคัญมาก เพราะจุดหมายที่
แท้จริงของการอ่าน คือ มุ่งให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจในเรื่องที่อ่านเป็นส าคัญ ถ้าผู้อ่านไม่เข้าใจสิ่งที่ตนอ่านก็นับได้
ว่าการอ่านนั้นไม่มีประสิทธิภาพ  
  จากการศึกษาผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2560  ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนบ้านเสาเล้า  อ าเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม  ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  ปีการศึกษา 2560 พบว่า นักเรียนมีค่าเฉลี่ยความสามารถด้านภาษา 
คิดเป็นร้อยละ 41.25  ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน จากประสบการณ์ในการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
พบว่านักเรียนมีปัญหาในการอ่านเพื่อความเข้าใจ ในการจับใจความส าคัญในการอ่าน  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
นักเรียนอ่านแล้วไม่เข้าใจเนื้อเรื่องที่อ่าน  จับใจความไม่ได้  จึงท าให้ผลการประเมินความสามารถด้านภาษา 
อยู่ในระดับต่ า และจากการประเมินการอ่านของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2560  พบว่า 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในด้านการอ่านของนักเรียนมีคะแนนโดยเฉลี่ยร้อยละ 71  ซึ่ง
ถึงแม้จะอยู่ในระดับดี แต่ยังต่ ากว่ากว่าเกณฑ์เป้าหมาย คือ ร้อยละ 75 (โรงเรียนบ้านเสาเล้า, 2560)  เนื่องจาก
นักเรียนยังไม่สามารถจะสรปุประเด็นและจับใจความจากเรื่องอ่านได้  ปัญหาในด้านครูผู้สอน พบว่า ครูผู้สอนยัง
ขาดกิจกรรมที่กระตุ้นหรือดึงดูดใจให้นักเรียนอยากอ่าน  ซึ่งครูยังไม่ได้ให้ความส าคัญต่อกระบวนการฝึกคิด
วิเคราะห์  ตีความ วิจารณ์เรื่องที่อ่าน เท่าที่ควร  ดังนั้น ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นครูผู้สอนวิชาภาษาไทย จึงพยายาม
ที่จะหาวิธีการเพิ่มเติมความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยของนักเรียนทั้ง 3 กลุ่มในช้ันเรียน คือ นักเรียนกลุ่มที่
เรียนเก่ง  ปานกลาง และอ่อน  เพื่อให้เข้าใจและสรุปเรื่องที่อ่านได้ ตอบค าถามจากเรื่องที่อ่านได้  และเพื่อให้
ผ่านการประเมินตัวช้ีวัดด้านการอ่านตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ซึ่ง
วิธีการสอนที่น่าจะพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจของนักเรียนและพัฒนาทักษะการ
ท างานกลุ่มของนักเรียน  คือ การใช้การเรียนแบบร่วมมือแบบซี ไอ อาร์ ซี เพื่อช่วยพัฒนาความสามารถในการ
อ่านภาษาไทยของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภฏักลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 “วิจยัและนวัตกรรมเพื่อสังคม” | 45 

   การเรียนรู้แบบร่วมมือแบบซี ไอ อาร์ ซี  (Cooperative Integrated Reading and Composition) 
ได้รับพัฒนาโดยสตีเวนส์ แมดเด็น สลาวิน และฟาร์นิช  (Steven, Madden, Slavin & Farnish, 1987)  เป็น
วิธีการเรียนการสอนอ่านที่ผู้สอนจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กัน เพื่อช่วยเหลือและท างานตามที่ได้รับ
มอบหมาย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  ประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมพื้นฐาน  กิจกรรมการ
สอนอ่านจับใจความโดยตรง และกิจกรรมผสมผสานระหว่างการเขียนและการใช้ภาษา ในรูปแบบของวิธีการ
เรียนรู้เป็นทีม  เพื่อมุ่งพัฒนาผลการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการเกี่ยวกับรางวัลหรือ
เป้าหมายของกลุ่ม  ยังช่วยส่งเสริมให้เรียนรู้จากเพื่อนในกลุ่ม นักเรียนที่เรียนอ่อนได้รับการช่วยเหลือจาก
นักเรียนท่ีเรียนเก่ง  ดังนั้น  นักเรียนทุกคนจะได้ตระหนักในบทบาทของตนเองในการเป็นสมาชิกของกลุ่ม  เพื่อมี
ส่วนร่วมในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้บรรลุผลส าเร็จ  และยอมรับร่วมกันในความส าเร็จและความล้มเหลวของกลุ่ม  
นอกจากน้ี  การเรียนรู้แบบร่วมมือแบบซี ไอ อาร์ ซี  ยังเป็นการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบบูรณาการการอ่านและ
การเขียน เป็นการเรียนการสอนที่แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อย โดยคละความสามารถของผู้เรียนเก่ง  ปานกลาง  
และอ่อน  เรียนรู้ร่วมกัน โดยมีการจับคู่ภายในกลุ่ม  เพื่อตรวจสอบช่วยเหลือระหว่างอ่านและเขียน  การบูรณา
การการอ่านและเขียน ดังนั้น  การเรียนรู้แบบร่วมมือแบบซี ไอ อาร์ ซี  จึงเป็นวิธีการที่ช่วยให้ผู้เรียนได้ท า
กิจกรรมกลุ่มร่วมกันกับเพื่อน ได้ช่วยกันคิดช่วยกันเรียนรู้  ผ่านกิจกรรมการฝึกอ่านจับใจความ  เพื่อพัฒนา
ความสามารถด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจของผู้เรียนให้ดีขึ้น 
 จากปัญหาและเหตุผลดังกล่าว  ผู้วิจัยจึงเห็นว่าวิธีการเรียนรู้ที่สามารถช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนเกิด
ความสามารถในการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจได้ดีอีกวิธีหนึ่ง คือ การเรียนรู้แบบร่วมมือแบบซี ไอ อาร์ ซี  
ซึ่งผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือแบบซี ไอ อาร์ ซี  จะสามารถพัฒนาความสามารถใน 
การอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจของผู้เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนได้หรือไม่  และผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อ
การเรียนรู้แบบร่วมมือแบบซี ไอ อาร์ ซี ในระดับใด  ซึ่งผลการวิจัยจะเป็นแนวทางในการพัฒนาความสามารถใน
การอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจของนักเรียน  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  ที่เรียนโดยการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบซี ไอ อาร์ ซี ก่อนเรียนและหลังเรียน 
 2.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบซี ไอ อาร์ ซี  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
ปีท่ี 3  
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 1.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  3  ที่ เ รียนโดยการเรียนรู้ แบบร่วมมือแบบ ซี  ไอ อาร์  ซี   
มีความสามารถในการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจหลังเรียนสูงกว่าร้อยละ 70 
 2.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  3  ที่ เรียนโดยการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบ ซี ไอ อาร์ ซี มี
ความสามารถในการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากร 
   นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายล าน้ าทวย ต า บลโพนสวรรค์  อ าเภอ 
โพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  ปีการศึกษา 2561  
ภาคเรียนท่ี 1 จ านวน 12 โรงเรียน  ห้องเรียน 16 ห้อง  และนักเรียน 285 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนบ้านเสาเล้า อ าเภอ 
โพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  จ านวน 14 คน 
จ านวน 1 ห้องเรียน  ซึ่งได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม (Cluster Random 
Sampling)   
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
    1.  แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือแบบ ซี ไอ 
อาร์ ซี จ านวน 12 แผน แผนละ 2 ช่ัวโมง รวมทั้งสิ้น 24 ช่ัวโมง มีค่าความสอดคล้องเท่ากับ 1.0 ทุกแผน 
 2.  แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจเป็นแบบทดสอบปรนัย ที่วัด
ความเข้าใจในการอ่านของนักเรียน 3 ระดับ คือ ความเข้าใจระดับข้อเท็จจริง ความเข้าใจระดับการตีความ และ
ความเข้าใจระดับการประเมินค่า มีข้อค าถามให้นักเรียนเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ  มีค่าความ
สอดคล้องเท่ากับ 1.00 ทุกข้อค าถาม มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.30-0.67  มีค่าอ านาจจ าแนก อยู่ระหว่าง 
0.26-0.69  และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ เท่ากับ 0.92 
  3.  แบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบ ซี  ไอ อาร์ ซี ของนักเรียน ช้ัน 
ประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 3 ระดับ จ านวน 10 ข้อ มีค่าดัชนี 
ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับกิจกรรมการเรียนเท่ากับ 1.00 ทุกข้อค าถาม 
            การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1.  ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ด้วยแบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจ 
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจ านวน 30 ข้อ ซึ่งเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก แล้วตรวจให้คะแนน 
 2.  ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแผนการจัดการเรียนรู้การอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจโดย
ใช้การเรียนแบบร่วมมือแบบ ซี ไอ อาร์ ซี จ านวน 12 แผน และศึกษาทักษะการท างานร่วมกันของนักเรียน  
โดยใช้แบบสอบถามพฤติกรรมการท างานกลุ่มจ านวน 12 ข้อ  ขณะด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้  
 3.  ทดสอบหลังเรียน (Post-test) ด้วยแบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจ
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน 30 ข้อ ชุดเดียวกับก่อนเรียน แล้วตรวจให้คะแนน 
 4.  วัดความพึงพอใจต่อการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบ ซี ไอ อาร์ ซี ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 
ด้วยแบบวัดความพึงพอใจท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน 10 ข้อ 
   การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.  วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจเทียบกับเกณฑ์
ร้อยละ 70 โดยใช้การทดสอบทีแบบกลุ่มเดียวเทียบกับเกณฑ ์(One-sample t-test) ซึ่งค านวณโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์ (Statistical Package for the Social Sciences: 
SPSS) 
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 2.  วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้  
การทดสอบทีแบบไม่อิสระ (t-test for Dependent Sample)  และการทดสอบการแจกแจงแบบปกติ 
(Normal Distribution) ซึ่งค านวณโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์ 
(Statistical Package for the Social Sciences: SPSS) 
 3. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบ ซี ไอ อาร์ ซี โดยหาค่าเฉลี่ย 
( X )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และระบุระดับความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียน  แล้วแปลผลเป็นรายข้อ 
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  3 ระดับ จ านวน 10 ข้อ   
  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1.  หาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่าน
ภาษาไทยเพื่อความเข้าใจ และแบบวัดความพึงพอใจต่อการเรียนแบบร่วมมือแบบ ซีไอ อาร์ ซี โดยใช้ 
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-objective Congruence: IOC) 
  2. หาค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบ 
วัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและค่าความเช่ือมั่นของการสังเกต โดยวิธีของคูเดอร์ -ริชาร์ดสัน 
(Kuder-Richardson 20: KR-20) ค านวณผลโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ (Test Analysis Program: TAP) 
  3. สถิติพื้นฐานในการบรรยายข้อมูล  ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean: X ) ร้อยละ (Percentage) และ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 
  4.  สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ค านวณผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติส าหรับวิเคราะห์
ข้อมูลทางสังคมศาสตร์ (Statistical Package for the Social Sciences: SPSS) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 โดยใช้การทดสอบที
แบบกลุ่มเดียวเทียบกับเกณฑ์ (One-sample t-test)  และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของ
คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้การทดสอบทีแบบไม่อิสระ (t-test for Dependent Samples) และการ
ทดสอบการแจกแจงแบบปกติ (Normal Distribution) 
 
ผลการวิจัย 
  1. ผลการศึกษาความสามารถในการอ่านภาษาไทยเพ่ือความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษา  
ปีที่ 3  ก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียนโดยการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบซี ไอ อาร์ ซี  
      ผลการทดสอบก่อนเรียนโดยภาพรวมความสามารถในการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจของ
นักเรียนทั้งช้ัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 18.64  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  5.05  คิดเป็นร้อยละเท่ากับ 62.14 
และผลการทดสอบหลังเรียนโดยภาพรวมความสามารถการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจของนักเรียนทั้งช้ัน   
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 24.57 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.09 คิดเป็นร้อยละเท่ากับ 81.90 ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1   ผลการศึกษาความสามารถในการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3   
                ก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียนโดยการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบซี ไอ อาร์ ซี 

เลขท่ี 1-14 
คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน 
(คะแนนเต็ม 30 คะแนน) (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 
คะแนนท่ีได้ ร้อยละ คะแนนท่ีได้ ร้อยละ 

X  18.64 62.14 24.57 81.90 
S.D 5.05 - 4.09 - 
 
  2.  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาไทยเพ่ือความเข้าใจของนักเรียน  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ที่เรียนโดยการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบซี ไอ อาร์ ซีก่อนเรียนและหลังเรียน 
       ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจของนักเรียน                  
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  ที่เรียนโดยการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบซี ไอ อาร์ ซีก่อนเรียนและหลังเรียน   ที่วัด
ความสามารถในการอ่านภาษาไทยตามระดับความเข้าใจ 3 ระดับ ได้แก่ ความเข้าใจระดับข้อเท็จจริง  ความ
เข้าใจระดับการตีความ  และความเข้าใจระดับการประเมินค่า  พบว่า  ระดับข้อเท็จจริงคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด 
ได้แก่ ก่อนเรียน คือ 8.36 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ 2.06 และหลังเรียน คือ 10.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
คือ 1.79  ดังนั้น นักเรียนมีความสามารถในการอ่านระดับข้อเท็จจริงสูงกว่าความเข้าใจระดับการตีความ และ
ความเข้าใจระดับการประเมินค่า ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาไทยตามระดับความเข้าใจ 3 ระดับ 
     ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  3  ที่ เรียนโดยการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบซี ไอ อาร์ ซี  
               ก่อนเรียนและหลังเรียน 
 

ที ่  ความสามารถในการอ่าน 
ก่อนเรียน 

(30 คะแนน) 
หลังเรียน 

(30 คะแนน) t 
X  S.D. X  S.D. 

1 ความเข้าใจระดับข้อเท็จจริง 8.36 2.06 10.00 1.79 

11.932** 
2 ความเข้าใจระดับการตีความ   7.14 2.35 8.93 2.30 
3 ความเข้าใจระดับการประเมินค่า 3.21 0.70 4.43 0.94 
รวม 18.64 5.05 24.57 4.09 
 
ตารางที่ 3   ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจของนักเรยีนช้ันประถมศึกษา

ปีท่ี 3  ก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียนโดยการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบซี ไอ อาร์ ซี           
       
การทดสอบ N X  S.D. t 
ก่อนเรียน 14 18.64 5.05 

11.932** หลังเรียน 14 24.57 4.09 
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 จากตารางที่  3 พบว่า ความสามารถด้านการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจของนักเรียน  
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 คะแนนก่อนเรียนเฉลี่ยเท่ากับ  18.64 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.05 และ
คะแนนหลังเรียนเฉลี่ยเท่ากับ  24.57 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.09 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนและ
หลังเรียนปรากฏว่า  คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 
ตารางที่ 4  ผลการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบ ซี ไอ อาร์ ซี  ของนักเรียน  
               ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
 
การวัดความพึงพอใจ N X  S.D. แปลความ 
การวัดระดับความพึงพอใจของนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปีที่  3 ที่มีต่อการเรียนรู้
แบบร่วมมือแบบซี ไอ อาร์ ซี 

14 2.71 0.41 มาก 

   
 จากตารางที่ 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า หลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้แบบร่วมมือแบบซี ไอ อาร์  
ซี  ต่อความสามารถในการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  นักเรียนมีคะแนน
เฉลี่ยของความพึงพอใจของนักเรียน โดยรวมเท่ากับ 2.71  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.41  แสดงว่า 
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบซี ไอ อาร์ ซี  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 
สรุปผลการวิจัย 
  1.  ความสามารถในการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจของนักเรียนที่เรียนโดยการเรียนแบบร่วมมือ
แบบซี ไอ อาร์ ซี ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 18.64  คิดเป็นร้อยละ 62.14  หลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 24.57  
คิดเป็นร้อยละ 81.90 โดยความสามารถในการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 และ  
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน    
  2.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนแบบร่วมมือแบบซี ไอ อาร์ ซี  อยู่
ในระดับมาก  
  
การอภิปรายผล  

1.  ผลการศึกษาความสามารถในการอ่านภาษาไทยเพ่ือความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 3  ก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียนโดยการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบซี ไอ อาร์ ซี 
                 จากการศึกษาพบว่า ความสามารถในการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจของนักเรียน  
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยการเรียนแบบร่วมมือแบบซี ไอ อาร์ ซี หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน คือ ก่อน
เรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 18.64  คิดเป็นร้อยละ 62.14 หลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  24.57 คิดเป็นร้อยละ 81.90  
ซึ่งคะแนนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70  และหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนเป็นไปตามสมมติฐาน นอกจากนี้  
ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจของนักเรียน  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3   
ที่เรียนโดยการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบซี ไอ อาร์ ซีก่อนเรียนและหลังเรียน   ที่วัดความสามารถในการอ่าน
ภาษาไทยตามระดับความเข้าใจ 3 ระดับ พบว่า ระดับข้อเท็จจริง จ านวน 12 ข้อ  มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ 
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ก่อนเรียน คือ 8.36 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ 2.06 และหลังเรียน คือ 10.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ 
1.79  ทั้งนี้เนื่องมาจากสาเหตุดังนี้  
  1.1  การจัดกิจกรรมการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจโดยการเรียนแบบร่วมมือแบบซี ไอ อาร์ ซี เป็น
วิธีการเรียนท่ีมุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาการอ่านไปพร้อมกับเน้นการเรียนเป็นกลุ่มไปด้วย  ซึ่งเป็นการเรียนที่ค านึงถึง
ผู้เรียนเป็นส าคัญและจะท าเกิดให้บรรยากาศในการเรียนที่ดี เพราะผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนเป็นกลุ่ม
และเป็นคู่  สอดคล้องกับการเรียนแบบร่วมมือแบบซี ไอ อาร์ ซี  ได้รับพัฒนาโดยสตีเวนส์ แมดเด็น สลาวิน 
และฟาร์นิช  (Steven, Madden, Slavin & Farnish, 1987) ซึ่งเป็นวิธีการเรียนการสอนอ่านที่ผู้สอนจัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กัน เพื่อช่วยเหลือและท างานตามที่ได้รับมอบหมาย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ซึ่งกันและกัน  ประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมพื้นฐาน  กิจกรรมการสอนอ่านจับใจความโดยตรง  และ
กิจกรรมผสมผสานระหว่างการเขียนและการใช้ภาษา  ในรูปแบบของวิธีการเรียนรู้เป็นทีม  เพ่ือมุ่งพัฒนาผลการ
เรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการเกี่ยวกับรางวัลหรือเป้าหมายของกลุ่ม  ยังช่วยส่งเสริมให้
เรียนรู้จากเพื่อนในกลุ่ม  ท าให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกทักษะการอ่าน การหาความหมายของค าศัพท์ การคาดเดา
เรื่องจากค าศัพท์ นอกจากนี้การตอบค าถามตามประเด็นค าถามระดับข้อเท็จจริง  จ านวน 12 ข้อ ระดับการ
ตีความ จ านวน 12 ข้อ และระดับการประเมินค่า จ านวน 6 ข้อ การสรุปสาระส าคัญของเรื่อง และการเขียน
แผนภาพโครงเรื่อง จะช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจเรื่องที่อ่านมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับผลการวิจัยของ  
พูลศรี  กิจเฉลา (2544) ที่ศึกษาความเข้าใจในการอ่าน การเขียนภาษาไทย และความสนใจในการเรียน
ภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบ CIRC กับนักเรียนที่
ได้รับการสอนตามคู่มือครู มีความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และนักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบ CIRC มีความสนใจในภาษาไทยก่อนการทดลองและ
หลังทดลอง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พเยาว์  สิ่งวี 
(2551) ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยด้านการอ่านจับใจความโดยใช้
เทคนิค CIRC ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านจับใจความส าคัญของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 หลังการได้รับการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 และพฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนแบบร่วมมือโดย
ใช้เทคนิค CIRC โดยภาพรวมนักเรียนมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลางและมีการพัฒนาขึ้นตามล าดับ   
  1.2  การจัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือแบบซี ไอ อาร์ ซี เป็นวิธีการเรียนที่เน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนา
ทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ โดยให้ผู้เรียนถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของการเขียนสรุปเรื่องราวที่อ่านออกมา
ตามความคิดเห็นของตนเอง ท าให้นักเรียนมีความเข้าใจระดับข้อเท็จจริง มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าความเข้าใจระดับ
การตีความ และความเข้าใจระดับการประเมินค่า ทั้งนี้เนื่องจากนักเรียนได้ฝึกทักษะการอ่านและแสดงความ
คิดเห็น  โดยผู้สอนแบ่งผู้เรียนเป็นกลุม่เลก็และกลุ่มใหญ่  ดังท่ีจอห์นสัน และ จอห์นสัน (Johnson & Johnson, 
1987) ที่ได้กล่าวถึง การจัดรูปแบบการเรียนที่ครูผู้สอนแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มว่า วิธีดังกล่าวย่ อมน ามาซึ่ง
ความส าเร็จแก่นักเรียน จากการสอนแบบเพื่อนสอนเพื่อน  ท าให้นักเรียนสนใจและเอาใจใส่ในบทเรียนมากขึ้น  
สอดคล้องกับงานวิจัยชุนเลอร์  (Schundler, 1992) ได้ศึกษาผลของการเรียนแบบร่วมมือที่มีต่อความเข้าใจ          
ในการอ่าน : การอ่านวิเคราะห์ผลของแนวการสอนแบบ CIRC โดยได้ทดลองกับนักเรียนเกรด 2 พบว่า กลุ่มที่
เรียนด้วยการสอนแบบ CIRC มีคะแนนความเข้าใจในการอ่านสูงกว่า  และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของแบรม
เล็ท (Bramlett, 1994) ที่ได้ศึกษาผลของการใช้วิธีร่วมมือกับการเรียนรู้ในการสอนอ่านและการใช้ภาษาโดยใช้
รูปแบบการร่วมมือกัน เรียนรู้แบบผสมผสาน (CIRC) กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 18 
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ห้องเรียน พบว่า กลุ่มที่สอนโดยใช้รูปแบบ CIRC มีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ   
   2.  ผลการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบ ซี ไอ อาร์ ซี  ของนักเรียน  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  
   ด้านความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ต่อกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือแบบซี ไอ อาร์ 
ซี จากผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนต่อกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือแบบซี ไอ อาร์ ซี โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก สาเหตุที่เป็นเช่นน้ีเพราะนักเรียนได้รับการเอาใจใส่บทเรียนมากขึ้น กิจกรรมการเรียนรู้
ท าให้นักเรียนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นร่วมกับเพื่อน ๆ ในกลุ่ม และท าให้นักเรียนมีบทบาท ความ
รับผิดชอบในการท างานกลุ่ม สอดคล้องกับงานวิจัยของจุฬาลักษณ์  ศรีเสน (2554) ที่ได้ศึกษาผลการใช้การ
เรียนรู้แบบร่วมมือแบบ CIRC เสริมด้วยเทคนิคระดมสมองและผังความคิดที่มีต่อความสามารถใน 
การเขียนเรียงความภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนมีความสามารถ
ในการเขยีนเรียงความภาษาไทยหลังเรียนคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 18.62 คิดเป็นร้อยละ 93.08 ซึ่งไม่น้อยกว่าเกณฑ์ 
ร้อยละ 75  2) นักเรียนมีคะแนนความสามารถในการเขียนเรียงความภาษาไทย หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อยู่ในระดับ
มากที่สุด  สอดคล้องกับงานวิจัยของนิรมล  น้อยจันทร์  (2555)  ที่ ได้ศึกษาผลการพัฒนากิจกรรม 
การเรียนรู้ด้านการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  3  โดย
ใช้เทคนิค CIRC  ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ด้านการอ่านจับใจความ นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 3  โดยใช้เทคนิค CIRC นักเรียนมีค่าคะแนนเฉลี่ยคิดเป็น 90.00  93.33 และ 86.66 
ตามล าดับ และนักเรียนมีความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่านจับใจความ โดยใช้ CIRC พบว่า
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ในด้านประโยชน์ที่ได้รับ ด้านครูผู้สอน และด้านบรรยากาศในช้ันเรียนอยู่ในระดับมาก 
และสอดคล้องกับสุวิมาลย์  ยืนยั่ง (2556)  ศึกษาผลการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้เทคนิค CIRC  ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพของ
แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กิจกรรมเรียนรู้เทคนิค 
CIRC มีค่าเท่ากับ 90.83/86.75 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียน
ด้วยแบบฝึกหัดทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กิจกรรมเรียนรู้
เทคนิค CIRC หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ดัชนีประสิทธิผลของการเรียน
ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่าน และการเขียนภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่5 โดยใช้กิจกร รมเรียนรู้
เทคนิค CIRC มีค่าเท่ากับ 0.5816  แสดงว่านักเรียนมีความทางเรียนเพิ่มมากขึ้นเท่ากับ 0.5816 หรือคิดเป็นร้อย
ละ 58.16 4) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกหัดทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้กิจกรรมเรียนรู้เทคนิค CIRC โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
  
ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้ 
          1.  เนื้อหาที่น ามาใช้ในการจัดกิจกรรมควรเป็นเรื่องนิทานชาดกที่เหมาะสมกับวัยเรียนของนักเรียน  
ซึ่งอาจเป็นเรื่องตอนเดียวจบและควรมีการอธิบายถึงฉาก ตัวละคร สถานที่ เวลาที่มีเหตุการณ์ด าเนินไปหรือ
อาจจะใช้เรื่องที่ไม่สมบูรณ์เพื่อให้นักเรียนได้คาดการณ์ว่าส่วนที่ไม่สมบูรณ์นั้นควรเป็นอะไร และควรเป็นเนื้อ
เรื่องที่ไม่เคยเรียนมาก่อน เพราะจะท าให้เกิดแรงกระตุ้นในการอ่าน 
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  2.  ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบซี ไอ อาร์ ซี   ครูต้องอธิบายขั้นตอนการเรียนอย่าง
ชัดเจน  ทั้งในการท างานกลุ่ม การอ่านและการเขียน ครูจะต้อง ช่วยเหลือและคอยให้ค าแนะน านักเรียนใน 
การอ่านเพื่อจับใจความส าคัญ  และอธิบายการเขียนแผนภาพโครงเรื่องให้นักเรียนเข้าใจและฝึกเขียนให้ได้ใน 
แต่ละกลุ่ม  
  3.  การจัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือแบบซี ไอ อาร์ ซี ควรใช้กับนักเรียนที่สามารถแบ่งกลุ่มได้ 
ในจ านวนที่เท่ากัน เพือ่สามารถท ากิจกรรมคู่และกิจกรรมกลุ่มได้ดี เหมาะสมต่อการแข่งขันและให้รางวัล 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
  ควรน าเอาวิธีการเรียนแบบร่วมมือแบบซี ไอ อาร์  ซี ต่อความสามารถในการอ่านภาษาไทยเพื่อ 
ความเข้าใจไปทดลองใช้ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น บทร้อยกรอง บทความ หรือเรื่องสั้น  เพื่อศึกษาผลของ  
การเรียนรู้ของผู้เรียน 
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ผลของรูปแบบการสอนบทบาทสมมติต่อความสามารถในการฟัง 

และการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
 

จุฑามาศ เพชรสูงเนิน1* ชาติชาย ม่วงปฐม2  จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต3 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถด้านการฟังและการพูด
ภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบการสอนบทบาทสมมติของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียน 
และการศึกษาเจตคติต่อการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบการสอนบทบาทสมมติของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยในครั้งนี้คือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านเมืองบาง ต าบลวัดธาตุ 
อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต  1  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 28 คน โดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling) แบบแผนการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ 6 แผน แบบทดสอบวัดความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษ 
และแบบทดสอบวัดความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษและแบบวัดเจตคติต่อการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้
รูปแบบการสอนบทบาทสมมติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการ
ทดสอบทสี าหรับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่อิสระ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้   
 1) นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษก่อนเรียนเฉลี่ยร้อยละ 45.18 และหลัง
เรียนเฉลี่ย ร้อยละ 75.36 และคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 2) นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษก่อนเรียนเฉลี่ยร้อยละ 39.81 และหลัง
เรียนเฉลี่ยร้อยละ 76.37 และคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 3) นักเรียนมีเจตคติต่อการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบการสอนบทบาทสมมติอยู่ในระดับดี 
 
ค าส าคัญ: รูปแบบการสอนบทบาทสมมติ  ความสามารถในการฟัง  ความสามารถในการพูด 
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THE EFFECT OF USING ROLE PLAYING MODEL ON ENGLISH LISTENING AND SPEAKING 
ABILITIES OF MATHAYOMSUKSA 3 STUDENTS 

 
Jutamas Petchsungnoen1* Chatchai  Muangpatom2  Julamas  Jansrisukot3 

 
Abstract 
 The purpose of this research were to study and compare listening and speaking 
abilities of Mathayomsuksa 3 students before and after using role playing model and to study 
attitude toward teaching English using role playing model of Mathayomsuksa 3 students. The 
sample consisted of 28 students studying in Mathayomsuksa 3 at Muaengbaang School, the 
Office of Nongkhai Primary Education Service Area 1 by cluster random sampling.  In the first 
semester of the academic year 2018. The research was a one group pretest-posttest design. 
Research instrument included 6 lesson plans, a listening ability test, a speaking ability test and 
an attitude questionnaire. The mean percentage, standard deviation and t-test for Dependent 
Samples were used for data analysis. The finding of this research were as follows: 1) The 
students’ pretest and posttest mean scores of listening ability were 45.18 percent and 75.36 
percent respectively. The students’ listening ability after the experiment was higher than that 
of the pretest significantly different at the 0.05 level. 2) The students’ pretest and posttest 
mean scores of speaking ability were 39.81 percent and 76.37 percent respectively. The 
students’ speaking ability after the experiment was higher than that of the pretest significantly 
different at the 0.05 level. 3) The students’ attitude towards teaching English using role 
playing model was at a good level. 
 
Keywords: Role playing model, Listening ability, Speaking ability 
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บทน า 
 ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่มีผู้นิยมใช้อย่างแพร่หลายมากที่สุดภาษาหนึ่งในโลกและเป็นทักษะ 
ส าคัญของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดให้ผู้เรียนทุกคนที่เรียนในระดับการศึกษา ขั้น
พื้นฐานได้เรียนรู้และฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษจนเกิดทักษะและความสามารถในระดับสื่อสาร ได้อย่าง
คล่องแคล่ว (สถาบันภาษาอังกฤษ, 2558) ปัจจุบันมีประเทศมากกว่า 90 ประเทศใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษา
ราชการหรือก่ึงราชการ ประเทศในทวีปยุโรปใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารกัน ภาษาอังกฤษ จะเป็นภาษา
ที่ใช้ในสถานประกอบการทั่วโลกและจะเป็นทักษะพื้นฐานของการเรียนรู้ในห้องเรียนทั่วโลก เช่นเดียวกับทักษะ
ภาษาแม่ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต (อรุณี อริยะจิตรา และคณะ, 2555) การสื่อสารได้
มากกว่าหน่ึงภาษาจะได้เปรียบกว่าคนอ่ืนท้ังในเรื่องการท างาน การศึกษา การเมือง สังคม เศรษฐกิจโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางที่ใช้ติดต่อสื่อสารทั่วไป ในหลาย ๆ ประเทศ ทั่วโลก ตั้งแต่กลางศตวรรษที่ 
20 และปัจจุบันภาษาอังกฤษยังเป็นภาษา ราชการภาษาที่ 2 และภาษา ต่างประเทศในหลายประเทศ 
นอกจากนี้หนึ่งในคุณสมบัติของ ผู้ท างานในแต่ละสาขาอาชีพล้วนก าหนดว่า  จะต้องฟัง พูด อ่าน เขียน
ภาษาอังกฤษได้ดี การสอบเข้าเรียนต่อไม่ว่าจะในระดับใด ก็ต้องการวัดความรู้  ทางภาษาอังกฤษก่อน (ศิตา 
เยี่ยมขันติถาวร, 2555) และภาษาอังกฤษได้กลายเป็นภาษาส าคัญในการสื่อสาร ของประเทศไทยเพราะ
ประชาคมอาเซียนก าหนดให้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาทางการของอาเซียนหรือที่เรียกว่า Working Language 
(วันทนีย์ สายพิมพิน, 2555) ทั้งนี้หากเราสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เราก็จะ ได้เปรียบประเทศอื่น 
ๆ ในประชาคมอาเซียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุตสาหกรรม การค้าขาย การขนส่ง เศรษฐกิจ การศึกษาและ
วิทยาศาสตร์ เป็นต้น  
  จากการประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษท่ีผ่านมาพบว่านักเรียนไทยส่วนใหญ่อ่อนภาษาอังกฤษ ทุก
ทักษะ คือ ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน โดยเฉพาะทักษะการฟังและการพูดเพราะแม้แต่ในกลุ่มที่ท าข้อสอบได้ คะแนนสูง
ส่วนใหญ่ก็พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ ดังจะเห็นได้จากการประกาศผลคะแนนแบบทดสอบทางการศึกษา แห่งชาติขั้น
พื้นฐาน (ONET) และผลการสอบวัดความถนัดทั่วไปหรือ GAT และการทดสอบวัดความถนัด ทางวิชาชีพ/
วิชาการหรือ PAT ซึ่งนักเรียนได้คะแนนต่ าในทุกวิชา ส าหรับผลสอบ GAT PAT  เฉพาะการสอบ GAT 
ภาษาอังกฤษมีนักเรียนได้คะแนนศูนย์ ถึง 8,000 คน (ปองภพ วิทิพย์รอด, 2552) และการเสริมสร้าง สมรรถนะ
และความสามารถในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษของคนไทยจัดเป็นความจ าเป็นเร่งด่วนของประเทศไทย       
ในปัจจุบัน  ในสภาวะที่ ระดับความสามารถของคนไทยในด้ านภาษาอั งกฤษยั งอยู่ ระดับต่ ามาก  
การปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจึงเป็นนโยบายส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องเร่งด าเนินการ ให้
เกิดผลส าเร็จโดยเร็ว (สถาบันภาษาอังกฤษ, 2558)  จากปัญหาและความส าคัญของภาษาอังกฤษดังกล่าว
กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายใหป้รับการเรียนการสอนจากการเน้นไวยากรณ์มาเป็นการสื่อสารที่เริ่มจากการ
ฟัง ตามด้วยการพูด การอ่าน การเขียน ตามล าดับ ทั้งนี้การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษควรค านึงถึง
ธรรมชาติ การเรียนรู้ภาษา กระบวนการเรียน การสอนควรมีลักษณะเป็นการเรียนรู้ตามธรรมชาติที่ใกล้เคียงกับ
การเรียนรู้ภาษาแรก คือ ภาษาไทยที่เริ่มจาก การฟังและน าไปสู่การอ่านและเขียนในที่สุดการจัดการเรียนการ
สอนจึงควรเป็นการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารอย่างแท้จริง ดังนั้นหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน
และจัดการเรียนรู้จึงมีบทบาทภารกิจ ในการพัฒนาสนับสนุนช่วยเหลือให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติ
ของภาษาเพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้และสื่อสารภาษาอังกฤษ (สถาบันภาษาอังกฤษ, 2558)  
  รูปแบบการสอนบทบาทสมมติคือกระบวนการที่ผู้สอนก าหนดหัวข้อสถานการณ์ขึ้นมาให้คล้ายกับ 
สภาพความเป็นจริง โดยให้ผู้เรียนสวมบทบาทในสถานการณ์ซึ่งมีความใกล้เคียงกับความเป็นจริงและแสดง  
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บทบาทนั้นตามความรู้สึกนึกคิดของตนและน าเอาผลการแสดงของผู้แสดงทั้งด้านความรู้  ความคิดความรู้สึก 
และพฤติกรรมที่สังเกตไดม้าเป็นข้อมูลในการอภิปราย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรูต้ามวัตถุประสงค์ (ทิศนา แขม
มณี, 2554) โดยการสอนแบบบทบาทสมมตินี้ผู้เรียนจะได้ใช้สื่อการเรียนการสอนประเภทของจริง ซึ่งมี
ความส าคัญและมีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนหลายประการคือ เป็นสิ่งเร้าและดึงดูดความสนใจ ของนักเรียน 
ช่วยประหยัดเวลาและแรงงานของครูในการอธิบายช่วยให้นักเรียนเข้าใจได้เร็วขึ้น ถูกต้องชัดเจน และจ าไปได้
นานช่วยให้นักเรียนรู้สึก สนุกและเพลิดเพลินในการร่วมกิจกรรมและช่วยครู ให้สามารถเตรียม การสอนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพโดยสื่อการเรียนการสอนประเภทของจริงซึ่งรวมทั้งตัวครูและนักเรียนนั้นเป็นสื่อที่จ าเป็นและครู
ควรใช้เป็นอย่างยิ่งเพราะสามารถท าให้ผู้เรียน ได้รับประสบการณ์ตรงเกิดความคิดรวบยอด ได้ตรงกันอย่าง
รวดเร็วและจ าได้แม่น (ฉลวย พร้อมมูล, 2542) และรูปแบบการสอนบทบาทสมมติ เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมใน
การน ามาใช้ในการเรียนการสอนเพราะเป็นวิธีสอนที่ท าให้ผู้เรียนได้เข้าใจในตนเอง เข้าใจความรู้สึกนึกคิดและ
พฤติกรรมของผู้อื่น ซึ่งสอดคล้องกับจอยซ์และเวลล์ (Joyce & Weil, 1972) ที่กล่าวว่าผู้เรียนจะเกิดการ
ปรับเปลี่ยน เจตคติ ค่านิยม และพฤติกรรมไปในทางที่เหมาะสม ดังนั้นนักเรียน จะมีความเข้าใจในตนเองมาก
ยิ่งข้ึนและนักเรียนจะได้ฝึกฟังและพูดในการแสดงบทบาทสมมติเพราะในวิธี การสอนนี้เป็นสถานการณ์ที่สมมติ
ขึ้นเพื่อให้ผู้ เรียนได้สวมบทบาทที่ตนเองสนใจและแสดงออกมาตามธรรมชาติโดยที่นักเรียนอาจจะอาศัย
ความรู้สึกนึกคิด ประสบการณ์และบุคลิกภาพของตนเองเป็นหลัก ดังนั้นวิธีการสอนนี้  จึงเปิดโอกาสให้นักเรียน
ได้วิเคราะห์ความรู้สึกและพฤติกรรมของตนอย่างลึกซึ้ง โดยการฟังและการพูด การแสดงกริยา ท่าทาง ได้อย่าง
เต็มที่และยังช่วยเสริมสร้าง บรรยากาศในการเรียนรู้น่าสนใจและน่าติดตาม แก่ผู้เรียนได้  
 จากปัญหาและความส าคัญของการฟังและพูดภาษาอังกฤษที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยมีความสนใจ ที่จะ
น ารูปแบบการสอนบทบาทสมมติมาใช้ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริ มและพัฒนา 
ความสามารถในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้
ศึกษาความสามารถในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนภาษาอังกฤษ 
โดยใช้รูปแบบบทบาทสมมติโดยนักเรียนมีความสามารถในการฟังและพูดภาษาอังกฤษหลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียน 
หรือไม่และนักเรียนมีเจตคติต่อการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบบทบาทสมมติดังกล่าวอยู่ในระดับใด ซึ่ง
ผลการวิจัยครั้งนี้เป็นแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน  ใน
ระดับมัธยมศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ที่เรียนโดยรูปแบบการสอนบทบาทสมมติระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  
  2.  เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ที่เรียนโดยรูปแบบการสอนบทบาทสมมติระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  
  3.  เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ต่อการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบการสอน 
บทบาทสมมติ 
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วิธดี าเนินการวิจัย 
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
       ประชากร  
       ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย พัฒนา
การศึกษา อ าเภอเมืองหนองคาย กลุ่มที่ 2 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา หนองคาย เขต 1 
อ าเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย จ านวน 5 โรงเรียน ห้องเรียน 6 ห้อง และนักเรียน 94 คน  กลุ่มตัวอย่าง  
       กลุ่มที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านเมืองบาง ต าบลวัดธาตุ 
อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา อ าเภอเมืองหนองคาย กลุ่มที่  2 สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 28 คน ซึ่งเลือกโดย
การสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม  
 2.  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  
       เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย  
       1.  แผนการจัดการเรียนรู้ในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบการสอนบทบาทสมมติ 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 6 แผนซึ่งได้ผ่านการตรวจแก้ไขทดลองใช้และปรับปรุงมาแล้ว ได้ค่า
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้เท่ากับ 1.00 ทุกแผน  
       2.  แบบทดสอบวัดความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษ เป็นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 
จ านวน 20 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้องกันระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์เท่ากับ 1.00 ทุกข้อ ค่าความยากง่าย 
(p) อยู่ระหว่าง 0.63-0.80 มีค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.26-0.88 และค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.91 
       3.  แบบทดสอบวัดความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเป็นแบบทดสอบการสนทนา จ านวน 10 
ข้อ ซึ่งได้ผ่านการตรวจแก้ไขและปรับปรุงมาแล้ว มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์เท่ากับ 
1.00 ทุกข้อ  
       4.  แบบวัดเจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบการสอน บทบาทสมมติ
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มี 5 ระดับ จ านวน 20 ข้อ โดยใช้การวัดตาม วิธีของลิเคิร์ท (Likert Scale) ซึ่ง
ได้ผ่านการตรวจแก้ไขและปรับปรุงมาแล้ว มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม กับจุดประสงค์เท่ากับ 
1.00 ทุกข้อ 
   3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล  
       ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนบทบาทสมมติ 
ต่อความสามารถในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล   
ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ดังนี ้  
       1.  ด าเนินการทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการฟัง  และการพูด
ภาษาอังกฤษท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นก่อนเรียนกับกลุ่มตัวอย่าง  
       2.  ด าเนนิการสอนกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้จ านวน 6 แผน ใช้เวลา
สอน 18 ช่ัวโมง  
       3.  เมื่อด าเนินตามที่ก าหนดในแผนแล้วผู้วิจัยท าการทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบ              
วัดความสามารถในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น  
       4.  วัดเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบการสอนบทบาทสมมติ  ด้วย
แบบวัดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  
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       5.  วิเคราะห์ผลจากคะแนนจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการฟังและการพูด ภาษาอังกฤษ
ก่อนเรียนและหลังเรียนและน ามาเปรียบเทียบโดยวิธีทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
  4.  สถิติที่ใช้ในการวิจัย  
       4.1 สถิติพื้นฐานได้แก่  
            1.  ค่าร้อยละ  
            2.  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
       4.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเครื่องมือ  
            1.  ค่าความเที่ยงตรง (Validity)  
            2.  ค่าความยากง่าย (p) ใช้โปรแกรม Test Analysis Program (TAP)  
            3.  ค่าอ านาจจ าแนก (r) ใช้โปรแกรม Test Analysis Program (TAP)  
            4.  ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้สูตรของ Kuder-Richardson- 20   
       4.3 สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน  
            สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการทดสอบที 
แบบไม่อิสระ (t-test for Dependent Samples)   
  5.  การวิเคราะห์ข้อมูล  
      ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติดังนี้  
      5.1 หาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการท าสอบวัดความสามารถ ในการ
ฟังภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ t-test แบบ Dependent Samples  
      5.2 หาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการท าสอบวัดความสามารถ ในการ
พูดภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ t-test แบบ Dependent Samples  
      5.3 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาเจตคติต่อการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบบทบาทสมมติ โดยหา
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
ผลการวิจัย 
 1.  ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โดยใช้รูปแบบการสอนบทบาทสมมติระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
 
ตารางที ่1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถด้านการฟังภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 

โดยใช้รูปแบบการสอนบทบาทสมมตริะหว่างก่อนเรียนและหลงัเรยีน 
 

การทดสอบ N x  S.D. df t 

ก่อนเรียน 82 9.04 1.55 82 82.82*  

หลังเรียน 15.06 1.76 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .8 5 
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  จากตารางที่ 1 พบว่าคะแนนความสามารถด้านการฟังภาษาอังกฤษของนักเรียน  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

จ านวน  82  คน มีค่าคะแนนเฉลี่ยทดสอบก่อนเรียนเท่ากับ  9.04 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 45.18 และมีคะแนน
เฉลี่ยทดสอบหลังเรียนเท่ากับ 15.06  คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75.36 เมื่อทดสอบความแตกต่าง  ของค่าเฉลี่ย
พบว่าคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .80  
  2.  ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โดยใช้รูปแบบการสอนบทบาทสมมติระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
 
ตารางที ่2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

โดยใช้รูปแบบการสอนบทบาทสมมติระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
 
การทดสอบ N x  S.D. df t 

ก่อนเรียน 82 26.93 6.86 27 74.86* 

หลังเรียน 108.23 6.80 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .80  
 
   จากตารางที่ 2 พบว่าคะแนนความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

จ านวน  82  คน มีค่าคะแนนเฉลี่ยทดสอบก่อนเรียนเท่ากับ  79.63 คะแนน คิดเป็นร้อยละ39.81 และมีคะแนน
เฉลี่ยทดสอบหลังเรียนเท่ากับ 152.73 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 76.37 เมื่อทดสอบความแตกต่าง  ของค่าเฉลี่ย
พบว่าคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .80   
  3.  ผลการศึกษาเจตคติต่อการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบการสอนบทบาทสมมติของนักเรียน ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 
ตารางที่ 3  ผลการศึกษาเจตคติต่อการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบการสอนบทบาทสมมติ ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 3  
 

การทดสอบ N x  S.D. แปลผล 

หลังเรียน 82 8.32 0.60 ด ี

 
  จากตารางที่ 3  ผลการศึกษาเจตคติต่อการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบการสอนบทบาทสมมติของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 พบว่า หลังจากนักเรียนได้รับการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบการสอนบทบาท
สมมตินักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเจตคติต่อการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบการสอนบทบาทสมมติ เท่ากับ 8.32 
ส ่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ แสดงว่านักเรียนมีเจตคติต่อการสอนภาษาอังก ฤษ โดยใช้รูปแบบการสอนบทบาท
สมมติอยู่ในระดับดี 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลองเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการฟังและการพูด 
ภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนและศึกษาเจตคติของนักเรียนต่อการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้ 
รูปแบบบทบาทสมมติ ซึ่งผู้วิจัยได้แยกอภิปรายผลเป็นประเด็นต่าง ๆ ตามล าดับดังนี ้  
  1. จากการศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา  
ปีท่ี 3 พบว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษก่อนเรียน เฉลี่ยร้อยละ 45.18 และหลัง
เรียนเฉลี่ยร้อยละ 75.36 เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย พบว่า ความสามารถในการฟัง ภาษาอังกฤษ
หลัง เรี ยนสูงกว่ าก่อนเรียน ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้ ง ไว้  ทั้ งนี้ อาจมาจากเหตุผลดังต่อไปนี้ 
     ประการแรกการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบบทบาทสมมติ เป็นรูปแบบการสอนเพื่อให้ผู้เรียน 
ได้รับการพัฒนาความสามารถด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ใกล้ตัวผู้เรียน และ
คล้ายคลึงกับประสบการณ์ในชีวิตจริงซึ่งในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกรูปแบบภาษาที่สมจริง ในการสื่อสาร
ตามสถานการณ์ต่าง ๆ จ านวน 6 แผนการเรียนรู้ เช่น การไปรับประทานอาหาร ท่ีบ้านเพื่อน การสั่งอาหาร การ
เล่าประสบการณ์การเดินทางไปเที่ยว การแสดงความเป็นเจ้าของ การสนทนาที่สนามบิน เป็นต้น รูปแบบการ
สอนบทบาทสมมติเป็นรูปแบบการสอนที่นักเรียนได้สวมบทบาทสมมติแสดงเป็นบุคคลต่าง ๆ ตามสถานการณ์
จริงที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างสถานการณ์ขึ้นให้ใกล้เคียงกับชีวิตประจ าวัน ของนักเรียน ซึ่งท า
ให้นักเรียนมีความคุ้ยเคยกับสถานการณ์นั้นและนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงท าให้นักเรียนเกิด การเรียนรู้ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ ทิศนา แขมมณี (2554) ที่กล่าวว่าการที่ผู้สอนใช้ในการช่วย ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดให้โดยการให้ผู้เรียนสวมบทบาทในสถานการณ์ ซึ่งมีความใกล้เคียงกับความเป็นจริง
และแสดงออกตามความรู้สึกนึกคิดของตนและน าเอาการแสดงออก ของผู้แสดง ทั้งด้านความรู้ ความคิด 
ความรู้สึกและพฤติกรรมที่สังเกตพบมาเป็นข้อมูลในการอภิปราย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์  
      ประการที่สองขั้นตอนในรูปแแบการสอนบทบาทสมมติในขั้นที่น าเสนอสถานการณ์ปัญหา และ
บทบาทสมมติ ขั้นนี้นักเรียนจะได้ฝึกทักษะการฟัง โดยครูจะเปิดวิดีโอเพื่อเสนอปัญหาสถานการณ์ ให้นักเรียนได้
ดูและฝึกฟังภาษาอังกฤษไปพร้อมกันแล้วน าสถานการณ์นี้มาวิเคราะห์ จึงท าให้นักเรียนได้ฝึกการฟังและท า
ความคุ้นเคยกับการฟังภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสถานการณ์ต่าง ๆ และในข้ันนี้เองครูน าเสนอค าศัพท์ ให้นักเรียนฟัง
และนักเรียนออกเสียงตาม โดยการฟังค าศัพท์จากครู นักเรียนจะได้ฝึกฟังส าเนียงที่แตกต่าง จากวิดีโอเพื่อให้
นักเรียนเกิดความคุ้นเคยกับส าเนียง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สุมิตรา อังวัฒนกุล (2539) การใช้สื่อซึ่งเป็น
ของจริง (Authentic Materials) เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ภาษา อย่างเป็นธรรมชาติตามสถานการณ์ต่าง ๆ 
และเพื่อใช้ ในการแก้ไขปัญหา ซึ่งนักเรียนไม่สามารถน าความรู้  ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นได้ 
วิธีการสอนเพื่อการสื่อสารมักใช้สื่อจริงในการสอน ผู้สอนอาจคัด ข้อความหรือบทความที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์
จริง ๆ มาสอนและใหก้ารบ้านโดยให้ผู้เรียนฟังการพูดจากสื่อจริง ๆ ทางวิทยุ โทรทัศน ์หรืออินเตอร์เนต   
     ประการที่สามในขั้นตอนของรูปแบบการสอนบทบาทสมมติในข้ันแสดงบทบาทสมมติ ขั้นนี้นักเรียน 
จะได้ฝึกฟังจากสถานการณ์และบทบาทที่นักเรียนได้แสดง โดยนักเรียนจะไม่รู้ล่วงหน้าว่าเพื่อนจะพูดอะไร  กับ
นักเรียนถึงท าให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการฟังจากเพื่อนและหากนักเรียนฟังเพื่อนได้เข้าใจ นักเรียนสามารถ พูด
ตอบเพื่อนได้อย่างถูกต้อง โดยขั้นตอนนี้นักเรียนมีอิสระในการพูดจากความรู้ที่นักเรียนได้เรียนมา ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ วิลเลียม (William, 1995) การตอบสนองต่อความสามารถจากสิ่งท่ีได้ยิน ซึ่งอาจตอบสนองในรูป
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ของการปฏิบัติหรือการกระท า การใช้ค าพูด หรือทางด้านความรู้สึกและสอดคล้องกับ แนวคิดของ วิภาดา 
ประสารทรัพย์ (2542) กล่าวถึง วิธีการสอนการฟังไว้ว่า ทักษะการฟังเป็นทักษะ พื้นฐานที่มีความจ าเป็นต่อการ
พัฒนาภาษาของผู้เรียน ไปสู่ทักษะอื่น ๆ คือ ทักษะการพูด การอ่าน และการเขียน ซึ่งท าให้นักเรียนสามารถ
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในข้ันแสดงบทบาทสมมตินี้ส าหรับนักเรียนที่ไม่ได้แสดง บทบาทสมมติจะมีหน้าที่
สังเกต การแสดงและได้ฝึกทักษะการฟังพร้อมกันไปด้วยซึ่งจะท าให้นักเรียนได้พัฒนา การพูดภาษาอังกฤษเพิ่ม
มากขึ้นและเพื่อนนักเรียนท่ีฟังการแสดงบทบาทสมมติได้พัฒนาทางการฟังภาษอังกฤษ มากขึ้นเพราะในระหว่าง
การฟังจะเกิดความสนใจและมีความกระตือรือร้นในการฟัง  
  2. จากการศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปี
ที่ 3 พบว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษก่อนเรียน เฉลี่ยร้อยละ 39.81 และหลัง
เรียนร้อยละ 76.37 เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย พบว่าความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ทั้งนี้อาจมาจากเหตุผลดังต่อไปนี้  
      ประการที่หนึ่งในขั้นตอนของรูปแบบการสอนบทบาทสมมติในขั้นเลือกผู้แสดง ขั้นนี้นักเรียนจะได้  
ท างานเป็นกลุ่ม โดยจะได้ฝึกการพูดและเขียนภาษาอังกฤษเป็นประโยคค าถาม ค าตอบ ปฏิเสธ จากความรู้ที่ได้ 
เรียนมาโดยจะได้รับใบงานตามสถานการณ์นั้น ๆ และได้รับบทบาท ที่แตกต่างกัน ภายในกลุ่มจะได้รับบทบาท 
ที่เหมือนกันซึ่งสมาชิกภายในกลุ่มต้องระดมความคิด และช่วยกันสร้างประโยคที่ได้เรียนมาเพื่อที่จะน าไปแสดง 
บทบาทสมมติในขั้นต่อไป ซึ่งนักเรียนจะไม่รู้เลยว่าเพื่อนที่แสดงเป็นตัวละครอื่น ๆ จะพูดอะไรกับนักเรียน ซึ่ง
นักเรียนจะต้องระดมความคิดกับเพื่อนตัวละครเดียวกันภายในกลุ่มเพื่อเตรียมความพร้อม นักเรียนต้องระดม 
ความคิดประสานความสามารถของกลุ่มเข้าด้วยกัน ท าให้เกิดการพัฒนาขั้นตอนต่าง ๆ ของการเขียนและการพูด 
นักเรียนได้ร่วมกันคิดแก้ไขปัญหาร่วมกัน (cooperation) โดยมีการซักถามเพื่อเกิดความกระจ่างและเข้าใจ 
ร่วมกัน นอกจากนั้นการมีปฏิสัมพันธ์ (Participation) ที่ดีระหว่างครูและนักเรียนรวมทั้งการแสดงออก ใน
ลักษณะที่เป็นธรรมชาติ ทั้งท่าทาง การแสดงออกทางสีหน้า ท าให้นักเรียน มีความเช่ือมั่นที่จะแสดงออก และ
แสดงความคิดเห็น มีความกระตือรือร้นที่จะร่วมกิจกรรม ในขั้นนี้ครูและนักเรียนจะมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
เพราะขณะที่นักเรียนฝึกปฏิบัติอยู่นั้นครูจะคอยให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือตลอดเวลา ขั้นตอนนี้ส่งเสริมให้ 
นักเรียนท างานเป็นกลุ่มและสามารถพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนได้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งนักเรียน ที่เรียน
อ่อนยังได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนที่เรียนเก่งด้วยและนักเรียนจะได้เรียนรู้ไปพร้อม ๆ กันท้ังช้ัน ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ มอร์โรว์ (Marrow, 1981) ที่ได้กล่าวถึง หลักการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ว่าครูต้องเปิดโอกาส
ให้นักเรียนได้ฝึกกิจกรรมการสื่อสาร ในสถานการณ์จริงด้วย หลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้วิธี การใช้ภาษาแล้ว 
การที่นักเรียนอยู่ภายใต้การควบคุมของครูตลอดเวลาไม่ก่อให้เกิดบรรยากาศการสื่อสารได้ แต่ครูก็ไม่ควรปล่อย
ใหน้ักเรียนฝึกเองต้องมีการเตรียมและจัดระเบียบกิจกรรมต่าง ๆ ไว้อย่างเหมาะสม เมื่อครูเปิดโอกาสให้นักเรียนจึง
ท าให้นักเรียนกล้าที่พูดอย่างมั่นใจและยังท าให้นักเรียนมีความสามารถในการพูด ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย  
       ประการที่สอง การสอนในรูปแบบบทบาทสมมติในข้ันแสดงบทบาทสมมตินักเรียนจะได้ฝึก ทักษะ
การพูดจากสถานการณ์และบทบาทที่นักเรียนได้แสดง โดยนักเรียนจะต้องน าความรู้ที่เรียนมาเพื่อมาพูด  กับ
เพื่อนตัวละครอื่น เมื่อนักเรียนพูดไปเพื่อนจะเข้าใจหรือไม่ขึ้นอยู่กับการฟังของเพื่อน รูปประโยค การพูดของ 
นักเรียนเองอีกด้วยและหากเพื่อนสามารถพูดตอบนักเรียนได้ตรงกับที่นักเรียนพูดไปแสดงว่าเพื่อนนักเรียน 
เข้าใจในสิ่งท่ีนักเรียนพูด โดยขั้นตอนนี้นักเรียนมีอิสระในการพูด จากความรู้ที่นักเรียนได้เรียนมา ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ สมคิด สร้อยน้ า (2540) ที่กล่าวถึง บทบาทสมมติว่าเป็นวิธีการอย่างหนึ่ง  ที่ช่วยส่งเสริมให้
นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจบทเรียนได้อย่างดี มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหา จากการสมมติ สถานการณ์ที่
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คล้ายคลึงกับสภาพความเป็นจริงมากที่สุด โดยอาจจะมีหรือไม่มีการเตรียมบทบาทสมมติล่วงหน้า ก็ได้แต่
หลังจากแสดงบทบาทสมมติแล้ว จะมีการอภิปรายเนื้อหาตามบทบาทสมมติที่แสดงและสอดคล้องกับ แนวคิด
ของสุวิทย์ มูลค าและอรทัย มูลค า (2545) การแสดงบทบาทสมมติแบบไม่ได้เตรียมบทไว้ ซึ่งผู้แสดงไม่ต้อง
ฝึกซ้อมก่อน การแสดง เมื่อเรียนถึงเรื่องใดตอนใดก็จะแสดงได้ในทันทีโดยไม่ต้องฝึกซ้อมและ แสดงตาม
ความรู้สึกนึกคิดของตนและในขั้นนี้ครูจะไม่รบกวนนักเรียนขณะมีการแสดงเว้นแต่นักเรียนไม่สามารถ 
ด าเนินการแสดงต่อไปได้ครูจึงจะหยุดการแสดงและในขั้นนี้เองครูให้นักเรียนได้ใช้ภาษาได้เต็มที่ ถึงแม้มี 
ข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาก็ตามและจะท าให้นักเรียนมีความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของมอร์โรว์ (Marrow, 1981) กล่าวว่า ครูไม่ควรที่จะเคร่งครัดในข้อผิดพลาดเล็ก ๆ น้อย 
ๆ ที่นักเรียนท าข้ึน เช่น ใช้รูปแบบไวยากรณ์ผิด ออกเสียงผิดหากนักเรียนสามารถสื่อสาร ได้เข้าใจ เพื่อเป็นการ
กระตุ้นให้นักเรียนกล้าแสดงออก สร้างความมั่นใจ ในการใช้ภาษาของนักเรียน 3. การศึกษาเจตคติของนักเรียน
ต่อการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบการสอนบทบาทสมมติ อยู่ในระดับดี เหตุผลเพราะว่ารูปแบบการสอน
บทบาทสมมติที่ใช้ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นรูปแบบ การสอนที่มีกิจกรรมที่หลากหลายและท าให้
นักเรียนตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้รูปแบบการสอนนี้ยังเน้นผู้เรียน เป็นส าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
วิภาดา ประสารทรัพย์ (2542) กล่าวว่า วิธีการสอนที่ยึด นักเรียนเป็นศูนย์กลาง นักเรียนมีโอกาสได้ฝึกและ
แสดงออกทางภาษามากและนักเรียนได้อิสระในด้านความคิด โดยครูจะให้กรอบแนว ทั้งนี้ผู้เรียนเองได้มีส่วน
ร่วมในทุกข้ันตอนการเรียนรู้ จึงท าให้นักเรียนมีความสนุกสนาน ไม่ท าให้รู้สึกเบื่อต่อการเรียนรูปแบบการสอนนี้ 
รูปแบบการสอนบทบาทสมมติยังมีขั้นตอนการสอนที่ช่วยให้ ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนนักเรียนและ
ครูผู้สอนอีกด้วย จึงท าให้บรรยากาศในการเรียนภาษาอังกฤษ โดยใช้รูปแบบบทบาทสมมติในห้องเรียนมีความ
สนุกสนาน เพิ่มมากข้ึนอีกด้วยและท าให้นักเรียนรู้สึกผ่อนคลาย และไม่เคร่งเครียดในการเรียนท าให้การเรียนรู้ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลผู้ให้นักเรียนมีการพัฒนาทักษะ ในด้านการฟังและด้านการพูดภาษาอังกฤษ
เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรูปแบบ บทบาทสมมติอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ สันทนา สุธาดารัตน์ (2557) ที่ได้กล่าวว่า การท าให้ห้องเรียนมีบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีเพราะมีกิจกรรม
และสื่อท่ีหลากหลายผู้เรียนได้ลงมือท าจริง ช่วยให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาเพราะได้ฝึกการใช้ภาษาที่
สอดคล้องกับภาษาท่ีใช้จริง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะจากการวิจัยและข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัย ครั้งต่อไป
ดังนี ้  
  1.  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  
       เพื่อให้การจัดกิจกรรมการสอนการฟังและการพูดภาอังกฤษโดยใช้รูปแบบบทบาทสมมติ มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้  
       1.1 ครูควรท าความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการสอนรูปแบบการสอนบทบาทสมมติก่อนน ารูปแบบ 
ไปใช้เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการสอน  
       1.2 ในขั้นจัดเวที ครูอาจจะให้อิสระนักเรียนได้ก าหนดแนวทางในการแสดงและควรมีการเตรียม 
อุปกรณ์หรือฉากการแสดงล่วงหน้า  
       1.3 ในขั้นเตรียมผู้สังเกตการณ์ ครูควรก าชับให้นักเรียนที่ได้รับหน้าที่สังเกตได้จดบันทึกลงใน  
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แบบบันทึกเพื่อนักเรียนจะได้มีข้อมูลในการอภิปรายในข้ันอภิปรายแล้วประเมินผล  
       1.4 ในขั้นอภิปรายผล ครูควรอยู่ด้วยตลอดและเป็นผู้ด าเนินการอภิปราย 
  2.  ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป  
       เพื่อประโยชน์แก่ผู้ที่จะท าวิจัยเกี่ยวกับการใช้รูปแบบบทบาทสมมติ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  
       2.1 ควรมีการศึกษาผลของการสอนโดยใช้รูปแบบบทบาทสมมติกับตัวแปรอื่น เช่น ทักษะการคิด
สร้างสรรค์ ทักษะการคิดวิเคราะห์ การท างานเป็นกลุ่ม เป็นต้น  
       2.2 ควรมีการศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถด้านการฟังและพูดภาษาอังกฤษระหว่าง การ
สอนภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบบทบาทสมมติกับวิธีการสอนแบบอ่ืน 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยความกรุณาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร . ชาติชาย ม่วงปฐม และ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่กรุณาให้ค าปรึกษา ค าแนะน า
และแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ของวิทยานิพนธ์ จนส าเร็จสมบูรณ์ และให้ก าลังใจผู้วิจัยมาโดยตลอด จนส าเร็จ
เรียบร้อย ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง  
  ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร .นภาทัพย์ เลิศปรีดากร ดร.รุ่งทิวา จันทน์วัฒนวงษ์  
และ ดร.เอกราช  ดีนาง ที่ได้กรุณาเป็นคณะกรรมการร่วมพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม อันเป็น
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงวิทยานิพนธ์ให้มีความสมบูรณ์เพิ่มมากข้ึน  
  ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์อรพิน นาแสวง ดร.สุภัทรา วันเพ็ญและอาจารย์ชุติมา อินทรพาณิช ที่
กรุณาให้ความอนุเคาระห์ในการตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยให้ข้อเสนอแนะตลอดระยะเวลา ด าเนินการ
วิจัย   
  ขอขอบพระคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีที่ให้การสนับสนุนทุนวิจัย ในการ
ท าวิทยานิพนธ ์   
  ขอบกราบขอบพระคุณผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเมืองบาง คณะครูโรงเรียนบ้านเมืองบางทุกท่าน ที่
อ านวยความสะดวกให้ความร่วมมือช่วยเหลือ  
  ขอขอบใจนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านเมืองบาง ปีการศึกษา 2561 ทุกคน ที่ให้ความ
ร่วมมือในการทดลองเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้  
  ขอขอบพระคุณนายบางและนางหนูชอบ เพชรสูงเนิน ปู่และย่า นายประภาสและนางสวรรค์ เพชรสูง
เนิน บิดาและมารดา ผู้ที่อยู่เบื้องหลังแห่งความส าเร็จครั้งนี้ คอยช่วยเหลือและให้ก าลังใจเพื่อรอคอย ผลส าเร็จ
ของผู้วิจัย   
  ขอขอบคุณเพื่อนนักศึกษาปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอนทุกคนที่คอยช่วยเหลือสนับสนุน 
ข้อมูลด้านการวิจัยและให้ก าลังใจผู้วิจัยตลอดการศึกษา  
  ประโยชน์และคุณค่าจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบกุศลแห่งความดีในครั้งนี้ แด่พระคุณ ปู่ ย่า 
บิดา มารดา ผู้มีพระคุณและครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ในการท าวิทยานิพนธ์ ท าให้
ผู้วิจัยประสบความส าเร็จในครั้งนี้ 
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ผลการใช้โปรแกรมเต้นแอโรบิกที่มีต่อความอดทนของระบบไหลเวียนเลือด ดัชนีมวลกาย  

และไขมนัใต้ผิวหนังเกินมาตรฐานของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปทีี่ 3  
 

สมโภช เหล่าเหมมณี 1*  
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความอดทนของระบบไหลเวียนเลือด ดัชนีมวลกาย และ
ไขมันใต้ผิวหนังเกินมาตรฐานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนใช้และหลังใช้โปรแกรมเต้นแอโรบิก  
ประชากรในการวิจัยคือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 115 คน  กลุ่มตัวอย่างคือ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการศึกษา ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560 ที่มีค่าดัชนีมวลกายและไขมันใต้ผิวหนังเกินมาตรฐาน 
จ านวน 35 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) โปรแกรมเต้นแอโรบิกที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามวิธีการของ 
Rovinelli และ Hambleton 2) แบบทดสอบความอดทนของระบบไหลเวียนเลือด 3) แบบวัดค่าดัชนีมวลกาย
ของเด็กไทยอายุ 7-18 ปี ของ สสส. 4) แบบวัดค่าไขมันใต้ผิวหนังของเด็กไทยอายุ 7-18 ปี ของ สสส. โดยใช้
เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 14 สัปดาห์ ๆ ละ 3 วัน ๆ ละ 1 ช่ัวโมง โดยฝึกระหว่างช่วงเวลา 15.45 -16.45 
น. สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที  
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1) หลังจากใช้โปรแกรมเต้นแอโรบิกนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 มีความอดทนของระบบไหลเวียน
เลือดสูงกว่าก่อนใช้โปรแกรมการเต้นแอโรบิกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2) หลังจากใช้โปรแกรมเต้นแอโรบิกนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 มีดัชนีมวลกายต่ ากว่าก่อนใช้
โปรแกรมการเต้นแอโรบิกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3) หลังจากใช้โปรแกรมเต้นแอโรบิก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 มีไขมันใต้ผิวหนังต่ ากว่าก่อนใช้
โปรแกรมการเต้นแอโรบิก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 สรุปได้ว่า โปรแกรมเต้นแอโรบิกส่งผลให้นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 มีความอดทนของระบบ
ไหลเวียนเลือดสูงขึ้น และมีดัชนีมวลกายและไขมันใต้ผิวหนังลดลง 
 
ค าส าคัญ: โปรแกรมเต้นแอโรบิก  ความอดทนของระบบไหลเวียนเลือด  ดัชนีมวลกาย ไขมันใต้ผิวหนัง 
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EFFECTS OF AEROBIC DANCE PROGRAM TO CARDIORESPIRATORY ENDURANCE, BODY 
MASS  INDEX (BMI) AND SKINFOLD  THICKNESS OF THIRD GRADE STUDENTS  

 
Sompoch Laohammanee 1*   

 
Abstract 
 This research aimed to compare the effects of before and after use aerobic dance 
program to cardiorespiratory endurance, body mass  index (BMI) and skinfold  thickness. The 
research population consisted of 115 third grade students in the first semester of academic 
year 2017, Kasetsart University Laboratory School KamphaengSaen Campus Research and 
Development Center. The research samples were 35 students in third grade whose excess 
body mass  index (BMI) and skinfold  thickness at the first semester of academic year 2017, 
Kasetsart University Laboratory School KamphaengSaen Campus Research and Development 
Center. The research instruments consisted of 1) aerobic dance program by the researcher 
adapted form Rovinelli and Hambleton method. 2) cardiorespiratory endurance test of thai 
children aged 7-18 year.  3) body mass  index (BMI) test of Thai children aged 7-18 year. 4) 
skinfold  thickness test of  Thai children aged 7-18 year. Data were collected 14 weeks, 3 
hours  per  week, 1 hour (15:45 to 16:45). The data were analyzed by means of average, 
standard deviation and t-test dependent. The results reflected as follows: 
 1) After using the aerobic dance program, Third grade students have the 
cardiorespiratory endurance a higher than those before at the .05 statistical significant level.   
 2) After using the aerobic dance program, Third grade students have the body mass  
index (BMI) a higher than those before at the .05 statistical significant level.   
 3) After using the aerobic dance programs, Third grade students have the skinfold  
thickness a higher than those before at the .05 statistical significant level.   
 Concluding that the aerobic dance program affects to increase the cardiorespiratory 
endurance. And to decrease the body mass  index (BMI) and the skinfold  thickness. 
 
Keywords: Aerobic dance program, cardiorespiratory endurance, Excess body mass  

index (BMI),  Skinfold  thickness 
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บทน า 
 ปัจจุบันโรคอ้วนในเด็กวัยเรียนเป็นประเด็นปัญหาทางสุขภาพที่ส าคัญซึ่งก าลังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง สาเหตุเกิดจากปัจจัยร่วมกันของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมท าให้วิถีชีวิตของเด็กเปลี่ยนแปลงไป 
เด็กถูกชักจูงให้บริโภคอาหารที่ให้พลังงานสูงหรือออกก าลังกายน้อยลง เป็นผลให้เกิดความไม่สมดุลของการเผา
ผลาญพลังงานในร่างกาย จึงเกิดการสะสมของไขมันในร่างกาย โรคอ้วนมีผลกระทบต่อสุขภาพของเด็กท้ังในด้าน
ร่างกาย จิตใจ และสังคม (อารยา ทิพย์วงศ์ และจารุณี นุ่มพูล , 2557) การพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียนให้มี
ร่างกายแข็งแรง จิตใจสมบูรณ์มีความสุข สนุกกับการเรียนการเล่น มีสมองดี เฉลียวฉลาดและเป็นคนดีนั้น เป็น
สิ่งที่ส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะสุขภาพของพลเมืองทุกวัยเป็นดัชนีช้ีวัดศักยภาพของพลเมืองทั้งประเทศ ซึ่ง
ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญและมั่นคง กระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมมือกันกับกระทรวงสาธารณสุขในการ
พัฒนาสุขภาพของเด็กและเยาวชนมาโดยตลอด รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัยของนักเรียน 
อาทิเช่นการปฏิรูปการศึกษาและพลศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย การ
เล่นเกม และเล่นกีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา รวมทั้งสมรรถภาพ
ทางกาย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) ซึ่งสมรรถภาพทางกายมีรากฐานมาจากการมีสุขภาพดี คือถ้าร่างกาย
อ่อนแอ สุขภาพไม่สมบูรณ์ ความสามารถของร่างกายที่จะประกอบภารกิจในชีวิตประจ าวันก็ย่อมลดน้อยลง 
สมรรถภาพทางกายสามารถสร้างขึ้นได้ดว้ยการออกก าลงักายหรือมีการเคลือ่นไหวของร่างกาย ดังนั้นโรงเรียนใน
ฐานะที่เป็นหน่วยงานท่ีมีบทบาทส าคัญในการพัฒนานักเรียนในทุกด้าน โรงเรียนจึงควรสร้างเสริมสุขภาพให้แก่
นักเรียน โดยเน้นให้นักเรียนเข้าใจถึงสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาโรคอ้วนด้วยตนเอง ได้แก่การบริโภค
อาหารและออกก าลังกายท่ีเหมาะสมเพื่อการควบคุมน้ าหนักตัว การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคด้วยความรู้
ความเข้าใจ การให้ความรู้เกี่ยวกับคุณค่า ประโยชน์ของอาหาร และโภชนาการที่ถูกต้อง การเคลื่อนไหวและการ
ออกก าลังกายอย่างน้อย 60 นาทีต่อวัน การรณรงค์บริโภคผัก ผลไม้ สร้างค่านิยมดื่มน้ าสมุนไพร รวมถึงมี
มาตรการให้นักเรียนท ากิจกรรมเหล่านี้อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เป็นต้น (พิมพ์พิมล ธงเธียร, 2551)  

การเต้นแอโรบิกก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถพัฒนาสมรรถภาพทางกายได ้เนื่องจากมีการขยับร่างกาย
และกล้ามเนื้อมีการท างานอย่างต่อเนื่องทุกสัดส่วน ส่งผลให้กล้ามเนื้อแข็งแรงและมีสมรรถภาพทางกายที่ดี 
(สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร, ม.ป.ป.) การเต้นแอโรบิกยังเป็นวิธีการออกก าลังกายอย่างง่าย ใช้อุปกรณ์
น้อย และเป็นการผสมผสานระหว่างการฝึกกายบริหาร การเต้นบัลเลย์ การวิ่ง การกระโดด และการก้าว
เคลื่อนที่ไปตามจังหวะเพลง เป็นการออกก าลังกายแบบท่าหรือชุดเพื่อให้กล้ามเนื้อท างานในจังหวะที่ต่อเนื่องกัน 
กล้ามเนื้อจะมีการหดตัวและคลายตัวตลอดเวลา โดยกล้ามเนื้อใช้พลังงานจากการใช้ออกซิเจนในการเผาผลาญ
สารอาหาร ช่วยเสริมความแข็งแรงของหัวใจและปอดให้สามารถน าออกซิเจนมาใช้ได้มากขึ้น ซึ่งจะท าให้ผู้ฝึก
ได้รับการกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจให้มีความอดทนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เราควรออกก าลังกายให้
ร่างกายท างานประมาณ 65-85% ของความสามารถสูงสุดของหัวใจ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 20 นาที จะส่งผล
ดีต่อการท างานของระบบหัวใจ หลอดเลือด และช่วยในการลดน้ าหนัก การออกก าลังกายลักษณะนี้จัดเป็น
กิจกรรมการออกก าลังกายแบบคาร์ดิโอ (cardio exercise) โดยทั่วไปเราสามารถออกก าลังกายแบบคาร์ดิโอได้
อย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์สาหรับการออกก าลังกายปกติ และ 75 นาทีต่อสัปดาห์  ส าหรับการออกก าลัง
กายความเข้มข้นสูงสุดซึ่งสามารถสังเกตได้จากอัตราการเต้นของหัวใจ (เจริญ กระบวนรัตน์, 2557) หลักพื้นฐาน
ของการออกก าลังกายแบบแอโรบิก ประกอบด้วยองค์ประกอบที่ส าคัญ 4 ประการ คือ การฝึกหนักกว่าปกติ 
(Overload) ความหนักในการออกกาลังกาย (Intensity) ระยะเวลาในการออกก าลังกาย (Duration) และ
ความถี่ในการออกก าลังกาย (Frequency) นอกจากนี้การเต้นแอโรบิกยังท าให้เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน 
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คลายความตึงเครียด มีการประสานงานของกล้ามเนื้อและประสาทดขีึ้นท าให้คล่องแคล่ว และกระฉับกระเฉง ท า
ให้มีความอ่อนตัวและยืดหยุ่นได้ดี (จรวยพร ธรณินทร์ และวิชิต คะนึงสุขเกษม, 2530 ; วนิดา พันธ์สะอาด และ
คณะ, 2555) ด้วยความส าคัญของโรคอ้วนในเด็กวัยเรียนที่กล่าวมาผู้วิจัยจึงท าการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 115 คน โดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน
สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพสาหรับเด็กไทยอายุ 7-18 ปี ของ สสส. (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ, 2548) พบว่า นักเรียนมีดัชนีมวลกายที่เกินมาตรฐาน 22.18 ขึ้นไป จ านวน 35 คน ส่งผลให้
นักเรียนจ านวนนี้มีการเคลื่อนไหวได้ช้า บางคนไม่สามารถปฏิบัติทักษะต่าง ๆ ได้ เช่น การเขย่งก้าวกระโดด การ
สไลด์ การกระโจน เป็นต้น และเมื่อปฏิบัติกิจกรรมการเคลื่อนไหวนักเรียนจะเหนื่อยง่าย ไม่สามารถท ากิจกรรม
ได้อย่างต่อเนื่องเหมือนกับนักเรียนคนอื่น ๆ ต้องหยุดพักเป็นเวลานาน ขาดความกระตือรือร้น ซึ่งส่งผลให้
นักเรียนไม่สามารถน าทักษะการเคลื่อนไหวพ้ืนฐานไปสู่การเล่นกีฬาชนิดอื่น ๆ ได้  

จากผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียน ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับนักเรียน และการศึกษา
แนวทางการแก้ไขปัญหาของโรคอ้วนในวัยเรียน ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายของ
นักเรียนที่มีดัชนีมวลกายเกินมาตรฐานโดยวิธีการเต้นแอโรบิกให้กับนักเรียนกลุ่มนี้ เพื่อช่วยเหลือให้นักเรียนมี
สมรรถภาพทางกายที่ดีขึ้น ผู้วิจัยจึงศึกษาผลการใช้โปรแกรมเต้นแอโรบิกที่มีต่อความอดทนของระบบไหลเวียน
เลือด ดัชนีมวลกาย และไขมันใต้ผิวหนังเกินมาตรฐานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบความอดทนของระบบไหลเวียนเลือดของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนใช้
และหลังใช้โปรแกรมเต้นแอโรบิก 

2. เพื่อเปรียบเทียบค่าดัชนีมวลกายของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนใช้และหลังใช้โปรแกรม
เต้นแอโรบิก 

3. เพื่อเปรียบเทียบค่าไขมันใต้ผิวหนังของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนใช้และหลังใช้โปรแกรม
เต้นแอโรบิก 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนสาธิตแห่งหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 
115 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีค่าดัชนีมวลกายและค่าไขมันใต้
ผิวหนังเกินมาตรฐานโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนา
การศึกษา ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 35 คน ได้มาจากการทดสอบสมรรถภาพทางกาย  และการ
วัดค่าดัชนีมวลกาย การวัดไขมันใต้ผิวหนังของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3   จ านวน  115  คน จากนั้น
เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพส าหรับเด็กไทยอายุ 7-18 ปี ของ สสส. 
(ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2548) พบนักเรียนท่ีมีค่าดัชนีมวลกายและค่าไขมันใต้ผิวหนัง
เกิน จ านวน 35 คน 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
  1. ตัวแปรต้น คือ โปรแกรมเต้นแอโรบิก 
  2. ตัวแปรตาม คือ  1) ความอดทนของระบบไหลเวียนเลือด 
   2) ค่าดัชนีมวลกาย 
   3) ค่าไขมันใต้ผิวหนัง 
 
 

ทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียน 
โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกาย 

ที่สัมพันธ์กับสุขภาพส าหรับเด็กไทย 
อายุ 7-18 ปี ของ สสส. 

ตัวแปรต้น 
ตัวแปรตาม 

โปรแกรมการเต้นแอโรบิก 
ตามวิธีการของ Rovinelli และ Hambleton 

ความอดทนของระบบไหลเวียนเลอืด 
ค่าดัชนีมวลกาย 

ค่าไขมันใต้ผิวหนัง 
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รูปแบบการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental  Research) โดยใช้แบบแผนการวิจัย

แบบกลุ่มเดียววัดผลก่อนและหลังเรียน (one-group pretest-posttest design) 
 
ทดสอบก่อน ทดลอง   ทดสอบหลังเรียน 

T1 X T2 
 

โดย     
T1  คือ การวัดผลก่อนการใช้โปรแกรมเต้นแอโรบิก 

  X   คือ โปรแกรมเต้นแอโรบิก 
  T2  คือ การวัดผลหลังการใช้โปรแกรมเต้นแอโรบิก 

 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ประกอบด้วย  
1. โปรแกรมเต้นแอโรบิกที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามวิธีการของ Rovinelli และ Hambleton  
2. แบบทดสอบความอดทนของระบบไหลเวียนเลือดด้วยการวิ่งระยะทาง 1,200 เมตร พร้อมท้ังจับ  

เวลาในการวิ่ง  
3. แบบวัดดัชนีมวลกายของเด็กไทยอายุ 7-18 ปี ของ สสส.  
4. แบบวัดไขมันใต้ผิวหนังของเด็กไทยอายุ 7-18 ปี ของ สสส.  
ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือ  
1. โปรแกรมเต้นแอโรบิกที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามวิธีการของ Rovinelli และ Hambleton มีขั้นตอนการ

ด าเนินการดังนี ้ 
1) ศึกษาทฤษฎีและหลักการสร้างโปรแกรมเต้นแอโรบิกตามวิธีการของ Rovinelli และ  

Hambleton (บุญชม ศรีสะอาด, 2554) จากต ารา และสอบถามผู้เช่ียวชาญในการเต้นแอโรบิก เพื่อน ามา
ก าหนดกรอบของโปรแกรมเต้นแอโรบิก  

2) สร้างโปรแกรมเต้นแอโรบิก โดยแบ่งโปรแกรมการเต้นแอโรบิกออกเป็น 3 ช่วงดังนี ้ 
ช่วงที ่1 ขั้นอบอุ่นร่างกายใช้เวลา 10 นาที โดยเน้นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ  
ช่วงที่ 2 ขั้นแอโรบิกใช้เวลา 40 นาที โดยเน้นการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยท่าเต้น

แอโรบิก ได้แก่ Marching, Walk Forward, Side Tap, Hell Touch, Step Touch, Easy walk, Lek Curl, 
Grapevine, Knee Up, Squats, Step Knee, Mambo, Cha Cha Cha, Walk corner เป็นต้น  

ช่วงที ่3 ขั้นคลายอุ่น ใช้เวลา 10 นาที โดยเน้นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ  
3) น าโปรแกรมเต้นแอโรบิกที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นส่งให้ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหาจ านวน 3 ท่าน

พิจารณาความถูกต้อง ความสอดคล้อง ความเหมาะสมของเนื้อหา และรูปแบบของโปรแกรม จากนั้นน ามาหาค่า 
IOC (Index of Item - Objective Congruence) และแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ ซึ่งโปรแกรมเต้น
แอโรบิกมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 0.67  

4) น าโปรแกรมเต้นแอโรบิกไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
สถานทีใ่นการวิจัย  
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมลูด าเนินการดังนี้ 
ก่อนการทดลอง  
1. ช้ีแจงวัตถุประสงค์ เงื่อนไข และบทบาทหน้าท่ีในการเข้าร่วมโปรแกรมให้กับกลุ่มตัวอย่างทั้ง 35 คน

รับทราบ  
2. ท าการวัดดัชนีมวลกาย วัดไขมันใต้ผิวหนัง และทดสอบความอดทนของระบบไหลเวียนเลือดก่อน

การใช้  โปรแกรมเต้นแอโรบิก (pre-test) ดังนี ้ 
2.1 ผู้วิจัยน ากลุ่มตัวอย่างจ านวน 35 คน มาวัดดัชนีมวลกายแล้วเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน 

ดัชนีมวลกายของเด็กไทยอายุ 7-18 ปี ของ สสส.  
2.2 ผู้วิจัยน ากลุ่มตัวอย่างจานวน 35 คน มาวัดไขมันใต้ผิวหนังแล้วเทียบกับเกณฑ์ 

มาตรฐานไขมันใต้ผิวหนังของเด็กไทยอายุ 7-18 ปี ของ สสส.  
2.3 ผู้วิจัยน ากลุ่มตัวอย่าง จานวน 35 คน มาทดสอบความอดทนของระบบไหลเวียนเลือด 

โดยให้กลุ่มตัวอย่างท้ัง 35 คน วิ่งระยะทาง 1,200 เมตร พร้อมท้ังจับเวลาในการวิ่งเป็นรายบุคคล  
ขณะทดลอง  
3. ผู้วิจัยน ากลุ่มตัวอย่างทั้ง 35 คน เข้าใช้โปรแกรมเต้นแอโรบิกเป็นเวลา 14 สัปดาห์ ๆ ละ 3 วัน คือ 

วันจันทร์ วันพุธ และวนัศุกร์ วันละ 1 ช่ัวโมง โดยฝึกระหว่างช่วงเวลา 15.45 -16.45 น.  
หลังการทดลอง  
4. ท าการวัดดัชนีมวลกาย ไขมันใต้ผิวหนัง และทดสอบความอดทนของระบบไหลเวียนเลือด หลังการ

ใช้โปรแกรมเต้นแอโรบิก (post-test) ดังนี ้
4.1 ผู้วิจัยน ากลุ่มตัวอย่าง จ านวน 35 คน มาวัดดัชนีมวลกายแล้วเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน 

ดัชนีมวลกายของเด็กไทยอายุ 7-18 ปี ของ สสส.  
4.2 ผู้วิจัยน ากลุ่มตัวอย่าง จ านวน 35 คน มาวัดไขมันใต้ผิวหนังแล้วเทียบกับเกณฑ์ 

มาตรฐานไขมันใต้ผิวหนังของเด็กไทยอายุ 7-18 ปี ของ สสส.  
4.3 ผู้วิจัยน ากลุ่มตัวอย่าง จ านวน 35 คน มาทดสอบความอดทนของระบบไหลเวียนเลือด 

โดยให้กลุ่มตัวอย่างท้ัง 35 คน วิ่งระยะทาง 1,200 เมตร พร้อมท้ังจับเวลาในการวิ่งเป็นรายบุคคล  
5. น าผลการทดสอบมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การเปรียบเทียบความอดทนของระบบไหลเวียนเลือดของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ก่อน  

ใช้และหลังใช้โปรแกรมเต้นแอโรบิก โดยใช้ค่าเฉลี่ย (mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
และการทดสอบค่าท ี(t – test dependent)  

2. การเปรียบเทียบค่าดัชนีมวลกายของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนใช้และหลังใช้โปรแกรม
เต้นแอโรบิกโดยใช้ค่าเฉลี่ย (mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และการทดสอบค่าที (t – 
test dependent)  

3. การเปรียบเทียบค่าไขมันใต้ผิวหนังของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนใช้และหลังใช้โปรแกรม
เต้นแอโรบิกโดยใช้ค่าเฉลี่ย (mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และการทดสอบค่าที (t – 
test dependent) 
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ผลการวิจัย 

ผลการใช้โปรแกรมเต้นแอโรบิกที ่ม ีต ่อความอดทนของระบบไหลเวียนเลือดของนักเร ียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีค่าดัชนีมวลกายและไขมันใต้ผิวหนังเกินมาตรฐานน าเสนอข้อมูลเป็นตารางประกอบ
ความเรียง แบ่งออกเป็น 2 ตอนดังน้ี 
 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหล์ักษณะของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีค่าดัชนีมวลกายและไขมันใต้
ผิวหนังเกินมาตรฐาน 
 ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความอดทนของระบบไหลเวียนเลือดค่าดัชนีมวลกาย และค่าไขมันใต้
ผิวหนังของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีค่าดัชนีมวลกายและไขมันใต้ผิวหนังเกินมาตรฐาน ก่อนใช้และ
หลังใช้โปรแกรมเต้นแอโรบิก 

ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ลักษณะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีค่าดัชนีมวลกายและ
ไขมันใต้ผิวหนังเกินมาตรฐาน 

ผลการวิเคราะห์ลักษณะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีค่าดัชนีมวลกายและไขมันใต้ผิวหนัง
เกินมาตรฐานปรากฏผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่  1 
 
ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไป 

(n=35) 
รายการ จ านวน ร้อยละ 

เพศ   
      ชาย 20 57.14 
      หญิง 15 42.86 
อาย ุ   
      8 ปี 19 54.29 

9 ปี 16 45.71 

น้ าหนัก (กก.)   

      45-55 กิโลกรัม 21 60.00 

      56-70กิโลกรัม 14 40.00 

ส่วนสูง (ซม.)   

      136-150 ซม. 25 71.43 

      151-155 ซม. 10 28.57 

 
จากตารางที่ 1 พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีค่าดัชนีมวลกายและไขมันใต้ผิวหนังเกิน

มาตรฐานเป็นเพศชายจ านวน 20 คน  คิดเป็นร้อยละ 57.14 เพศหญิง 15 คน คิดเป็นร้อยละ 42.86  มีอายุ 8-9 
ปี น้ าหนัก 45-55 กิโลกรัม จ านวน 21 คน  คิดเป็นร้อยละ 60.00 น้ าหนัก 55-70 กิโลกรัม จ านวน 14 คน คิด
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เป็นร้อยละ 40.00 ส่วนสูงตั้งแต่ 136-150 เซนติเมตร จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 71.43 ส่วนสูง 151-155 
เซนติเมตร จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57  

ตอนที่ 2  ผลการเปรียบเทียบความอดทนของระบบไหลเวียนเลือด  ดัชนีมวลกาย และไขมันใต้
ผิวหนังเกินมาตรฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนใช้และหลังใช้โปรแกรมเต้นแอโรบิก  

1) ผลการเปรียบเทยีบความอดทนของระบบไหลเวียนเลือดของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนใช้
และ หลังใช้โปรแกรมเต้นแอโรบิก โดยให้นักเรยีนวิ่งเป็นระยะทาง 1,200 เมตร พร้อมท้ังจับเวลาในการวิ่งของ
นักเรียนเป็น รายบุคคล ปรากฏผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที ่2 
 
ตารางที่ 2  ผลการเปรียบเทียบความอดทนของระบบไหลเวียนเลือดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อน

ใช้และหลังใช้โปรแกรมเต้นแอโรบิก 
 
ความอดทนของระบบไหลเวียนเลือด n   S.D.  t  p 

ก่อนใช้โปรแกรมเต้นแอโรบิก 35 14.81 2.67 
5.31 .000 หลังใช้โปรแกรมเต้นแอโรบิก 35 12.08 2.62 

p<.05 
  

จากตารางที่ 2  พบว่าหลังจากใช้โปรแกรมเต้นแอโรบิก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 มีความอดทน
ของระบบไหลเวียนเลือดสงูกว่าก่อนใช้โปรแกรมการเตน้แอโรบิก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยหลัง
ใช้โปรแกรมเต้นแอโรบิกนักเรียนใช้เวลาเฉลี่ย ( =12.08) ในการวิ่งน้อยกว่าเวลาเฉลี่ย ( =14.81) ก่อนใช้
โปรแกรมเต้นแอโรบิก นั่นหมายความว่าหลังใช้โปรแกรมเต้นแอโรบิกนักเรียนมีความอดทนของระบบไหลเวียน
เลือดสูงกว่าก่อนใช้โปรแกรมเต้นแอโรบิก 

2) ผลการเปรียบเทียบดัชนีมวลกายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนใช้และหลังใช้โปรแกรม
เต้นแอโรบิกปรากฏผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่  3 
 
ตารางที่ 3  ผลการเปรียบเทียบค่าดัชนีมวลกายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนใช้และหลังใช้

โปรแกรมเต้นแอโรบิก 
 

ค่าดัชนีมวลกาย n   S.D.  t  p 
ก่อนใช้โปรแกรมเต้นแอโรบิก 35 56.56 6.10 2.408 .000 
หลังใช้โปรแกรมเต้นแอโรบิก 35 53.47 6.06 

*p<.05 
 

จากตารางที่ 3 พบว่าหลังจากใช้โปรแกรมเต้นแอโรบิกนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 มีค่าดัชนีมวล
กายต่ ากว่าก่อนใช้โปรแกรมการเต้นแอโรบิกอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05  โดยหลังใช้โปรแกรมเต้นแอโร
บิกนักเรียนมีค่าเฉลี่ย ( =53.47) ดัชนีมวลกายต่ ากว่าค่าเฉลี่ย ( =56.56) ก่อนใช้โปรแกรมเต้นแอโรบิก  
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3) ผลการเปรียบเทียบค่าไขมันใต้ผิวหนังของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนใช้และหลังใช้
โปรแกรมเต้นแอโรบิกปรากฏผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่  4 
 
ตารางที่ 4  ผลการเปรียบเทียบค่าไขมันใต้ผิวหนังของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนใช้และหลังใช้

โปรแกรมเต้นแอโรบิก 
 

ค่าไขมันใต้ผิวหนัง n   S.D.  t  p 

ก่อนใช้โปรแกรมเต้นแอโรบิก 35 34.62 6.77 
4.115 .000 

หลังใช้โปรแกรมเต้นแอโรบิก 35 31.08 6.82 
*p<.05 
 

จากตารางที่ 4  พบว่าหลังจากใช้โปรแกรมเต้นแอโรบิกนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 มีไขมันใต้
ผิวหนังต่ ากว่าก่อนใช้โปรแกรมการเต้นแอโรบิกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยหลังใช้โปรแกรมเต้น
แอโรบิกนักเรียนมีค่าเฉลี่ย ( =31.08) ไขมันใต้ผิวหนังต่ ากว่าค่าเฉลี่ย ( =34.62) ก่อนใช้โปรแกรมเต้นแอโร
บิก  
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

ในการศึกษาผลการใช้โปรแกรมเต้นแอโรบิกที่มีต่อความอดทนของระบบไหลเวียนเลือด ดัชนีมวลกาย 
และ ไขมันใต้ผิวหนังเกินมาตรฐานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการวิจัยดังนี้คือ 1) 
โปรแกรมเต้น แอโรบิกที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามวิธีการของ Rovinelli และ Hambleton 2) แบบทดสอบความอดทน
ของระบบไหลเวียน เลือดของเด็กไทยอายุ 7-18 ปี ของ สสส. 3) แบบวัดดัชนีมวลกายของเด็กไทยอายุ 7-18 ปี 
ของ สสส. 4) แบบวัดไขมัน ใต้ผิวหนังของเด็กไทยอายุ 7-18 ปี ของ สสส. โดยมีประเด็นการสรุปและอภิปราย
ผลการวิจัยดังนี้  

1. หลังใช้โปรแกรมเต้นแอโรบิกนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มีความอดทนของระบบไหลเวียนเลือด
สูงกว่า ก่อนใช้โปรแกรมเต้นแอโรบิกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับภาพพิมพ์ พรหมวงศ์ 
และคณะ (2560) ที่พบว่านักเรียนหญิงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนค าเตยอุปถัมภ์ จ.นครพนม ที่มีค่าดัชนีมวล
กายตั้งแต ่23.0-30.0 จ านวน 10 คน มีค่าเฉลี่ยน้ าหนัก และเปอร์เซ็นต์ไขมันสะสมในร่างกายก่อนฝึกโปรแกรม
แอโรบิก ระหว่างการฝึก โปรแกรมแอโรบิก 4 สัปดาห์ หลังการฝึกโปรแกรมแอโรบิก 8 สัปดาห์ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 และ สอดคล้องกับสุรางค์รัตน์ วงษ์ป้อม (2559) ที่กล่าววัยรุ่นหญิงอายุเฉลี่ย 
16.43 ปี ที่ก าลังศึกษาในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพในจังหวัดอุดรธานี กลุ่มหนึ่งได้รับการฝึกเต้นโคพเวอร์
และอีกกลุ่มหนึ่งได้รับการฝึกเต้นแอโรบิก ใน เวลาเท่ากันทั้งสองกลุ่มคือ 12 สัปดาห์ๆ ละ 3 วันๆ ละ 50 นาท ี
วัยรุ่นหญิงทั้งสองกลุ่มมีสมรรถภาพทางกายเพิ่มขึ้นไม่มี ความแตกต่างทางสถิติระหว่าง 2 กลุ่มและสามารถใช้ใน
การออกก าลังกายในเวลาว่างหรือใช้เป็นกิจกรรมในห้องเรียนเพื่อ พัฒนาสมรรถภาพทางกายได้เทียบเท่ากัน 
และสอดคล้องกับนภสร นีละไพจิตร (2560) กล่าวว่านักศึกษามหาวิทยาลัย ศิลปากรที่ใช้โปรแกรมการเต้นแอโร
บิกด้วยตาราง 9 ช่อง จานวน 8 สัปดาห์ ๆ ละ 3 วัน ๆ ละ 1 ช่ัวโมง   มีความอดทน ของระบบไหลเวียนเลือด
ก่อนการฝึกแตกต่างจากหลังการฝึกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากการเต้นแอโรบิกเป็นการ
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ผสมผสานระหว่างการฝึกกายบริหาร การเต้นบัลเลย์ การวิ่ง การกระโดด และลีลาการก้าวเคลื่อนที่ไปตาม
จังหวะเพลง การออกก าลังกายจะออกแบบเป็นท่าหรือชุดเพื่อให้กล้ามเนื้อท างานในจังหวะที่ต่อเนื่องกัน  ซึ่งจะ
ท าให้ผู้ฝึกได้รับการกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจให้มีความอดทนมากยิ่งขึ้นเน้นการเสริมความ
แข็งแรงของหัวใจและปอดให้สามารถน าออกซิเจนมาใช้ได้มากขึ้น อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นอัตราการเต้นของหัวใจ
และความดันโลหิต (พิมพ์พิมล ธงเธียร, 2551) สรุปได้ว่าโปรแกรมเต้นแอบิกเป็นวิธีการหนึ่งในการพัฒนาระบบ
ไหลเวียนโลหิต ซึ่งจะเพียงพอต่อการพัฒนาของสมรรถภาพทางกายของความอดทนของระบบไหลเวียนเลือด
และระบบหายใจ (ACSM, 2006 อ้างใน Rinaldi, 2010) 

2. หลังใช้โปรแกรมเต้นแอโรบิกนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มีดัชนีมวลกายต่ ากว่าก่อนใช้โปรแกรม
เต้น     แอโรบิกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับมัณฑนา จันทร์เพ็ชร์กุล (2546) ที่พบว่า
นักเรียนช้ันอนุบาลโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง จ านวน 72 คน  ที่ได้รับการฝึกเต้นแอโรบิกอย่างต่อเนื่องมีน้ าหนัก
ลดลงร้อยละ 35.42%  

3. ค่าไขมันใต้ผิวหนังนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีค่าดัชนีมวลกายและไขมันใต้ผิวหนังเกิน
มาตรฐาน   หลังใช้โปรแกรมเต้นแอโรบิกมีค่าต่ ากว่าก่อนใช้โปรแกรมเต้นแอโรบิกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับรัตนา กิติสุข (2546) ที่กล่าวว่าเพศหญิง อายุ 30-34 ปี จ านวน 30 คน ที่ฝึกเต้นแอ
โรบิกเป็นระยะเวลา 2 เดือน       มีค่าเฉลี่ยของสมรรถภาพการใช้ออกซิเจนในระดับเกือบสูงสุดทั้งก่อนและหลัง
การฝึกเต้นแอโรบิกมีความแตกต่างกันที่ระดับความมีนัยส าคัญ .01 ค่าเฉลี่ยของเปอร์เซ็นต์ไขมันของร่างกายทั้ง
ก่อนและหลังการฝึกเต้นแอโรบิกมีความแตกต่างกันที่ระดับความมีนัยส าคัญ .01 และสอดคล้องกับนภสร นีละ
ไพจิตร (2560) ที่กล่าวว่านักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรที่ใช้โปรแกรมการเต้นแอโรบิกด้วยตาราง  9 ช่อง จาน
วน 8 สัปดาห์ ๆ ละ 3 วัน ๆ ละ 1 ช่ัวโมง มีเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายก่อนการฝึกแตกต่างจากหลังการฝึกอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

เนื่องจากการเต้นแอโรบิกเป็นการออกก าลังกายที่กล้ามเนื้อใช้พลังงานจากการใช้ออกซิเจนในการเผา
ผลาญสารอาหาร กล้ามเนื้อจะมีการหดตัวและคลายตัวตลอดเวลา แต่เราควรจะออกก าลังกายให้ร่างกายท างาน
ประมาณ    65-85% ของความสามารถสูงสุดของหัวใจ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 20 นาที จะส่งผลดีต่อการทา
งานของระบบหัวใจ หลอดเลือด และช่วยในการลดน้ าหนัก (วนิดา พันธ์สะอาด และคณะ, 2555) 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ผลการใช้โปรแกรมเต้นแอโรบิกที่มีต่อความอดทนของระบบไหลเวียนเลือด ดัชนีมวลกาย และไขมันใต้
ผิวหนังเกินมาตรฐานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มีข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไปดังน้ี  

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์  
1.1 ในการฝึกเต้นแอโรบิกต้องใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลมากกว่านี้ ควรมีการเก็บข้อมูล

อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ รวมถึงให้การดูแลอย่างใกล้ชิดในด้านโภชนาการ และการใช้ชีวิตประจ าวัน  
1.2 สถานท่ีฝึกควรจะมีอากาศถ่ายเทได้สะดวกเพื่อเพ่ิมอุณหภูมิให้แก่ร่างกาย  

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป  
2.1 ควรมีการเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ความสัมพันธ์เกี่ยวกับเพศ อายุ เป็นต้น  

  2.2 ควรมีการเปรียบเทียบการเต้นแอโรบิกกับการออกก าลังกายในรูปแบบอ่ืน ๆ   
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กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีด้วยความช่วยเหลือของ รศ.ดร.วินัย พูลศรี ผศ.ดร.สมบัติ อ่อนศิริ 
และ ผศ.ดร.วสันต์ เดือนแจ้ง ผู้เช่ียวชาญในการตรวจเครื่องมือในการวิจัย ซึ่งท่านได้ให้ค าแนะน าและข้อคิดเห็น
ต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการท าวิจัย อีกทั้งยังช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินงานอีก
ด้วย ขอขอบคุณโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนา
การศึกษา  ท่ีสนับสนุนทุนในการวิจัยในครั้งนี้และขอขอบคุณนางกิติศาอร เหล่าเหมมณี ที่ช่วยเหลือในการเก็บ
ข้อมูลการวิจัย และพิมพ์เอกสารงานวิจัยฉบับนี้ สุดท้ายนี้ผู้วิจัยขอขอบพระคุณบิดามารดา และครอบครัว ท่ีคอย
ช่วยเหลือและให้ก าลังใจผู้วิจัยเสมอมา 
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ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ที่
มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 

6 โรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง จังหวัดภูเก็ต 
 

สุวรรณี สีตีเลาะ1*  ดวงเดือน พินสุวรรณ์2  นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์3 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์  เรื่อง ชีวิตกับ
สิ่งแวดล้อมหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อมกับของนักเรียนที่ได้รับกา รจัดการเรียนรู้แบบปกติ (2) เปรียบเทียบ
ความสามารถในการแก้ปัญหาหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เรียนโดยการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อมกับของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ และ 
(3) เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิด วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 6 โรงเรียน อบจ. บ้านนาบอน  จ านวน 74 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย (1)แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม (2) แบบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และ (3) แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที  ผลการวิจัยปรากฏว่า นักเรียนที่เรียนโดยการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิด วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และ
ความสามารถในการแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าของนักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และนักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
สังคมและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
 
ค าส าคัญ:  การจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
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THE EFFECTS OF LEARNING MANAGEMENT BASED ON SCIENCE, TECHNOLOGY, SOCIETY, 
AND ENVIRONMENT APPROACH IN THE TOPIC OF LIFE AND ENVIRONMENT ON SCIENCE 

LEARNING ACHIEVEMENT AND PROBLEM-SOLVING ABILITY OF PRATHOM SUKSA VI 
STUDENTS OF MEDIUM-SIZE SCHOOLS IN PHUKET PROVINCE 

 
Suwannee Sitiloh 1*  Duongdearn Pinsuwan 2  Nuanjid Chaowakeratipong 3 

 
Abstract 

The purposes of this research were (1) to compare the post-learning  science learning 
achievement in the topic of Life and Environment of Prathom Suksa VI students who learned under 
the learning management based on the science, technology, society and environment approach with 
the counterpart learning achievement of the students who learned under the traditional learning 
management; (2) to compare the post-learning problem solving ability of Prathom Suksa VI students 
who learned under the learning management based on the science, technology, society and 
environment approach with the counterpart ability of the students who learned under the traditional 
learning management; and (3) to compare problem solving abilities of Prathom Suksa VI students 
before and after learning under the learning management based on the science, technology, society 
and environment approach. The research sample consisted of 74 students of Ban Nabon Provincial 
Administration Organization School, obtained by cluster random sampling. The research instruments 
comprised of (1) learning management plans for the instruction based on the science, technology, 
society and environment approach; (2) a science learning achievement test; and (3) a problem solving 
ability test. The data was statistically analyzed using the mean, standard deviation, and t-test. The 
research findings indicated that (1) the post-learning science learning achievement and the post-
learning problem solving ability of the students who learned under the learning management based 
on the science, technology, society and environment approach was significantly higher than the 
counterpart learning achievement of the students who learned under the traditional learning 
management at the .05 level of statistical significance; and the post-learning problem solving ability 
of the students who learned under the learning management based on the science, technology, 
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society and environment approach was significantly higher than their pre-learning counterpart 
ability at the .05 level of statistical significance. 

 
Keywords: Learning management; Science, technology, society and environment 

 approach; Science learning achievement; Problem solving ability 
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บทน า 
 ในศตวรรษที่ 21  มีแนวโน้มเป็นสังคมอุตสาหกรรมสังคมที่มีการแข่งขันเพื่อชิงความได้เปรียบในเชิง
ธุรกิจการค้าสูง ปรากฏทั่วในทุกอนุภูมิภาคของโลก ในเวทีแห่งการแข่งขันของโลกปัจจุบันมีปัจจัยอยู่หลายอย่าง
เป็นตัวแปรช้ีชัยชนะ ไม่ว่าจะเป็นความพร้อมในการบริหารจัดการ  เงินทุน  เทคโนโลยีที่มนุษย์ได้เอามาเป็น
เครื่องมือในการน าทรัพยากรที่มีอยู่มารับใช้ชีวิตของตน  การขยายตัวทางเทคโนโลยี อุตสาหกรรม  มีผลให้สังคม
โลกต่างปรับตัวอย่างรีบเร่ง เพื่อการด ารงคงอยู่ในกระแสการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกผัน ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีเป็นกุญแจเปิดโลกกว้างใบนี้ให้เช่ือมโยง  ถ่ายเทข้อมูลวิทยาการต่าง ๆ จากที่หนึ่งของสุดขอบโลกไป
ยังอีกท่ีหนึ่งของโลกใบนี้ภายในระยะเวลาอันสั้น วิทยาศาสตร์และโลกดิจิทัลมักไปไว และเคลื่อนที่ไม่มีหยุด การ
เพิ่มจ านวนของประชากรและข้อจ ากัดด้านทรัพยากรธรรมชาติ  เกิดวิทยาการและเทคโนโลยีที่สร้างความ
เจริญก้าวหน้าให้กับมนุษย์หลายด้าน ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อระบบเศรษฐกิจ ภาคการผลิต ภาคการ
บริการและคุณภาพชีวิตของมนุษย์ ท าให้เทคโนโลยี เป็นส่วนหนึ่งของผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคมในหลายๆ 
ด้าน เป็นทั้งเครื่องมือที่ผลักดันให้ระบบเศรษฐกิจมีการพัฒนา รวมถึงเปลี่ยนแปลงรูปแบบการด ารงชีวิตของ
มนุษย์ วิทยาการและเทคโนโลยีได้สร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับมนุษย์แต่การด ารงชีวิตของมนุษย์ในสังคมและ
สิ่งแวดล้อมก็เปลี่ยนแปลงไปด้วย เกิดปัญหาทางสังคมและสิ่งแวดล้อมตามมา (ชมพู โกติรัมย์, 2552) โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งพื้นที่ที่ประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น ความหนาแน่นของประชากรในเขตเมืองจะเป็นตัวเร่งท าให้
สิ่งแวดล้อมเสื่อมเร็วและรุนแรงขึ้น  ยิ่งประชากรมาก ยิ่งมีความต้องการเทคโนโลยีและใช้กันอย่างแพร่หลายมาก
ขึ้น ซึ่งวัสดุอุปกรณ์บางประเภทท่ีใช้น ามาประกอบเป็นอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีนั้นเมื่อหมดอายุการใช้งานหรือไม่
ใช้แล้วยากต่อการก าจัดและวัสดุอุปกรณ์บางชนิดก็มีสารเคมีที่เป็นอันตรายหลงเหลืออยู่  เช่น แบตเตอรี่ 
ถ่านไฟฉาย ซึ่งบางครั้งมีการน ามาทิ้งในที่สาธารณะเช่น แม่น้ า ด้วยความมักง่าย ก็อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ 
(ฤทธ์ิ วัฒนชัยยิ่งเจริญ, 2553) สอดคล้องกับข่าวสิ่งแวดล้อมจากศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 
จังหวัดภูเก็ต ข้อมูลจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ระบุว่า ขยะทะเลในจังหวัดภูเก็ตกว่าร้อยละ 80 มา
จากกิจกรรมท่องเที่ยวบนฝั่ง รองลงมาประมาณร้อยละ15 มาจากกิจกรรมบนเรือท้ังเรือประมงและเรือท่องเที่ยว 
พบว่า สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลนั้นได้รับผลกระทบโดยตรงจากกองขยะใต้ทะเล และปัญหานี้ก าลังมีแนวโน้มรุนแรงมาก
ขึ้น หากเมืองท่องเที่ยวยังมุ่งหวังผลก าไรจากธุรกิจมากกว่าการรักษาทรัพยากรที่มีอยู่ (ข่าวพีพีทีวิเอชดี 36 นิวส์, 
2558) จึงมีความจ าเป็นต้องค านึงถึงความเสียหายของสิ่งแวดล้อมและการป้องกันปัญหา จึงเป็นรูปแบบการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และมีอัตราการใช้ที่อยู่ในศักยภาพที่ทรัพยากรนี้จะคืนสู่สภาพปกติ  
ด้วยเหตุนี้การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้ความส าคัญทางด้าน
สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานการเรยีนรู ้ว 2.2 เข้าใจความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ในระดับท้องถิ่น ประเทศ และโลก น าความรู้ไปใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม วิชาวิทยาศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2552)  
 การศึกษาจึงเป็นรากฐานส าคัญในการเตรียมนักเรียนให้พร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาการเปลี่ยนแปลง 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เพื่อที่จะด ารงอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข (ชมพู โกติรัมย์, 2552)  
ประเทศไทยจึงผลักดันการศึกษาให้กับนักเรียนรุ่นใหม่ให้มีความรู้ ที่มิใช่เป็นเพียงแต่ความรู้เพื่อความรู้เท่านั้น 
แต่ยังต้องเป็นความรู้ในเชิงประยุกต์ที่สามารถสั่งสมเป็นทักษะความเช่ียวชาญ มีความเก่ง ฉลาด และสามารถใช้
สติปัญญาที่ตนเองมีอยู่แก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมให้ประสบผลส าเร็จได้  การได้รับการปูพื้นฐานความรู้ ที่ดี  
พัฒนาทักษะความเช่ียวชาญ รวมถึงพฤติกรรมการท างานของนักเรียน ซึ่งจะส่งผลไปถึงประสิทธิภาพของ
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นสามารถเป็นตัวก าหนดพัฒนาการ
เติบโตทางความคิดและสมองใน ความก้าวหน้าในอนาคต  การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน และ
เป็นตัวช้ีคุณภาพการศึกษาของประเทศได ้เพราะความรู้  ทักษะทางปัญญา และพฤติกรรมการท างาน จ าเป็นต่อ
ตลาดแรงงานยุคใหม่ มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการผลิตแรงง านที่มีทักษะเหล่านี้และเป็นสิ่งส าคัญใน
กระบวนการพัฒนาไปสู่ระบบการศึกษาแห่งศตวรรษที่ 21 (ธนาคารโลกส านักงานประจ าประเทศไทย , 2554) 
ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถหรือผลส าเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการเรียนการสอน ท าให้
นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543) และสามารถวัดได้โดยการ
แสดงออกมาทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ด้านจิตพิสัย (Affective Domain) และด้าน
ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain)  (Bloom, 1976) โดยแบ่งด้านพุทธิพิสัย แสดงออกถึงพฤติกรรมทาง
สติปัญญาได้ 6 ระดับคือ จ า เข้าใจ ประยุกต์ใช้ วิเคราะห์ ประเมินค่า และสร้างสรรค์ (Anderson & 
Krathwohl, 2001) นอกจากน้ี การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนท่ีได้จากการเรยีนวิชาวิทยาศาสตร์ตา่ง ๆ 
ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร เรียกว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ หมายถึง การเข้ าถึงความรู้วิทยาศาสตร์
หรือการพัฒนาความสามารถทางวิทยาศาสตร์ เจตคติและทักษะของนักเรียนแต่ละบุคคล ปกติพิจารณาจาก
คะแนนท่ีก าหนด หรือคะแนนท่ีได้จากงานท่ีครูผู้สอนมอบหมายหรือท้ังสองอย่าง (Good, 1973)   

การขับเคลื่อนประเทศในศตวรรษที่ 21 คือ การสร้างเสริมศักยภาพของนักเรียนไทยที่มีปัญญาเฉียบ
แหลม มีทักษะการเอาตัวรอด มีสุขภาพท่ีแข็งและจิตใจที่ดีงาม ดังนั้น พัฒนาการผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงขึ้น 
อาจยังไม่เพียงพอ ส าหรับการด ารงชีวิตของมนุษย์ในสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป  จึงเปลี่ยนไปเน้น
ทักษะการเรียนรู้ขั้นที่สูงขึ้น (higher order learning skills) จะช่วยส่งเสริมนักเรียนมีการปรับตัวเพื่อความอยู่
รอดในสังคมได้อย่างเหมาะสม  เน้นการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์  รู้จักการคิดที่ซับซ้อนขึ้น 
ละเอียด รอบคอบ เกิดความคิดที่จะสร้างสิ่งที่จะตอบสนองความต้องการในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการ
ด ารงชีวิตขึ้น เพื่อการปรับตัว การแก้ปัญหาถือว่าเป็นพื้นฐานที่ส าคัญที่สุด ส าคัญต่อวิถีการด าเนินชีวิตในสังคม
ของมนุษย์ ซึ่งจะต้องใช้การคิดเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ดังนั้น ความสามารถในการแก้ปัญหาเป็นทักษะ
ที่เกีย่วข้องและมีประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตที่วุ่นวายสับสนได้เป็นอย่างดี  ผู้ที่มีความสามารถในการแก้ปัญหาจะ
สามารถเผชิญกับภาวะสังคมที่เคร่งเครียดได้อย่างเข้มแข็ง (สุวิทย์ มูลค า , 2547) ซึ่งความสามารถในการ
แก้ปัญหา หมายถึง ความสามารถทางสติปัญญาและความคิดที่น าเอาประสบการณ์เดิมมาใช้ในการแก้ปัญหาที่
ประสบใหม่  ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตั้งปัญหา ขั้นนิยามสาเหตุของปัญหา  ขั้นค้นหาแนวทาง
แก้ปัญหาและตั้งสมมติฐาน และขั้นพิสูจน์ค าตอบหรือผลลัพธ์ที่ได้จากการแก้ปัญหาเวียร์ (Weir, 1974)   

จากความส าคัญของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ ความสามารถในการแก้ปัญหาดังกล่าว
กระทรวงศึกษาธิการได้มุ่งก าหนดให้นักเรียนได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะชีวิตอย่างรอบด้านเพื่อเป็น
ภูมิคุ้มกันพื้นฐานที่จะช่วยให้นักเรียนสามารถเผชิญกับปัญหาและความท้าทายในการด ารงชีวิตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ก าหนดให้การคิดตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์เป็นองค์ประกอบหนึ่งของทักษะชีวิตที่มีความส าคัญที่จะเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับเด็ก สอดคล้องกับสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ที่ได้ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์ให้สอดคล้องกับ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์โดยเปลี่ยนแปลงหลักสูตรที่เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และสืบเสาะ
เพื่อให้นักเรียนคิดเป็นท าเป็นแก้ปัญหาเป็น มีทักษะการศึกษาค้นคว้าและคิดค้น มีเหตุผล รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่นและรู้จักใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา มีความรักในวิชาวิทยาศาสตร์มีความสนใจใฝ่รู้
สามารถน าความรู้ความเข้าใจในเรือ่งวิทยาศาสตร์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสงัคมและการด ารงชีวิต (กรมวิชาการ, 
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2545)  อย่างไรก็ตามยังพบปัญหา การจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนและกระบวนการถ่ายทอดความรู้ ที่ยังยึดหลัก
ความถูกผิดในค าตอบและยึดครูผู้สอนเป็นหลัก เน้นการจดจ า การอ่านต ารา อีกทั้งนักเรียนมีจ านวนมากขึ้นใน
แต่ละช้ันเรียน ท าให้วิธีการสอนแบบเดิม ๆ ไม่มีประสิทธิภาพกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ความรู้ที่ครูให้ถูก
จ ากัดและล้าสมัย จนกลายเป็นการปิดกั้นการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน(สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ, 2553) 
สอดคล้องกับผลการประเมินระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนประถมศึกษาช้ันปีที่ 6 ปี พ.ศ. 2559 
ผลสอบวิชาวิทยาศาสตร์ คะแนนเต็มวิชาละ 100 คะแนน พบว่า เท่ากับ  42.59  มีคะแนนเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 50 
(กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป. ภูเก็ต, 2559) และผลการประเมินระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนโรงเรียนบ้านาบอน ปี พ.ศ. 2559 พบว่า เท่ากับ  44.33  ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยไม่ถึง
ร้อยละ 50 นอกจากนั้น ยังต่ ากว่าปี 2558 (ฝ่ายวิชาการโรงเรียน อบจ. บ้านนาบอน, 2559) นอกจากนั้นพบว่า 
ผลการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมีสมรรถนะด้านความสามารถในการแก้ปัญหาลดลงในช่วง 2 ปีที่
ผ่านมา (ฝ่ายวิชาการโรงเรียน อบจ. บ้านนาบอน, 2559) สาเหตุน่าจะมาจากนักเรียนขาดความรู้และ
ความสามารถในการแก้ปัญหา เนื่องจากข้อสอบ เน้นการคิดแก้ปัญหา หาค าตอบมากกว่าการจดจ า และนักเรียน
ตีความโจทย์ปัญหาไม่ได้ ท าให้ตอบค าถามไม่ตรงประเด็น (เอื้อมพร หลินเจริญ  และคณะ, 2559)  ผลการ
รายงานทั้งหมดสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียนในปัจจุบันที่ยังขาดความรู้ และความสามารถใน
การแก้ปัญหาที่จ าเป็นส าหรับการปรับตัวในศตวรรษที่ 21  

จากปัญหานี้ได้มีการศึกษาวิจัยโดยน ารูปแบบและวิธีสอนมาพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความสามารถในการแก้ปัญหาหลายวิธีที่จ าเป็นส าหรับนักเรียนช้ันประถม เป็นช่วงที่นักเรียน จึงเกิดการเรียนรู้
ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน นักเรียนนี้มีความสามารถที่จะมองเหตุการณ์ในภาพรวม และมองเห็นรายละเอียด          
มีความคิดเป็นเหตุเป็นผล สามารถคิดแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ สามารถเข้าใจความสัมพันธ์ของตนเองต่อ
สิ่งแวดล้อม ที่มีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตในวัยนี้ ท าให้การปรับตัวเข้ากับคนอื่นท าได้ดีขึ้น จึงมีความ
จ าเป็นต้องบูรณาการองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้เข้ากับเหตุการณ์จริงในสังคม ให้นักเรียนคิดเป็นท าเป็นและแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบ น ามาซึ่งความเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการสื่อสาร 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นรากฐานท่ีส าคัญของการพัฒนาประเทศ วิธีท่ีเหมาะสมกับธรรมชาติของนักเรียน
ในศตวรรษที ่21 ควรยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง นักเรียนได้ตระหนักถึงความส าคัญของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
สังคมและสิ่งแวดล้อม (ศศิเทพ ปิติพรเทพิน, 2558)  การจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นบริบท
ของการเรียนรู้ คือ การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม (Science 
Technology Society and Environment Approach) ซึ่งเป็นแนวทางการเรียนรู้ที่พยายามน าไปสู่ความรู้
ความเข้าใจของความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเป้าหมายหลักของการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดนี้ คือ การช่วยให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวันและกระตุ้นความเป็นพลเมืองของสังคมเพเดรตตีและฟอร์เบอร์ (Pedretti & Forber, 2000) 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ มีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ 1) ขั้นการวางแผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วยการ
ก าหนดความมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้และการเตรียมหน่วยการจัดการเรียนรู้ โดยมีจุดมุ่งหมายให้นักเรียน
น าวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน พัฒนากระบวนการแสวงหาความรู้ การตัดสินใจและการลงมือปฏิบัติใน
การแก้ปัญหาสังคมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม 2) ขั้ นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดย
นักเรียนจะตั้งค าถาม วางแผนค้นคว้าค าตอบลงมือหาค าตอบ เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผล น าเสนอและจัด
แสดงผลการศึกษาค้นคว้าและน าผลที่ได้จากการศึกษาไปปฏิบัติ หรือเสนอข้อค้นพบนี้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไข
ปัญหาทุกขั้นตอน มีกิจกรรมการเรียนรู้ 6 ขั้นตอนย่อย คือ ขั้นสงสัย (I wonder) ครูจะสร้างสถานการณ์การ
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เรียนรู้ที่ส่งเสริมการตั้งค าถามและการตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียน ขั้นวางแผน ( I plan) นักเรียนเป็นผู้
วางแผนค้นหาค าตอบ ซึ่งอาจท างานเดี่ยวหรืองานกลุ่ม  ขั้นค้นหาค าตอบ ( I investigate) นักเรียนสืบค้นหา
ค าตอบโดยครูคอยให้ความช่วยเหลือ ขั้นสะท้อนความคิด (I reflect) นักเรียนคิดไตร่ตรองสิ่งที่ได้จากการเรียน 
โดยครูเป็นผู้ให้ค าแนะน า ขั้นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (I share) นักเรียนน าเสนอผลการค้นคว้าแก่นักเรียนคน
อื่น ๆ โดยครูให้โอกาสนักเรียนในการแลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อน ๆ ขั้นน าไปปฏิบัติจริง (I act) นักเรียนน า
ความรู้ไปใช้ในชีวิตจริง ส่วนสุดท้าย 3) ขั้นการประเมินผล  โดยใช้การประเมินที่หลากหลายทั้งการประเมินโดย
ครู และการประเมินโดยตัวนักเรียนเอง (นฤมล ยุตาคม, 2542)  นอกจากนี้ ประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อมในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ท าให้ได้กรอบที่กว้างขึ้นส าหรับ
การพัฒนาทักษะทางสติปัญญา เช่น ท าให้นักเรียนมีความรู้ที่คงทน  มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา กระตุ้นให้
นักเรียนกระตือรือร้นท่ีจะประยุกต์ความรู้ เช่ือมโยงความรู้ระหว่างวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม
เพื่อการวางแผนและกระท าการแก้ปัญหาอย่างตั้งใจ จูงใจให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ  เปิดโอกาสให้
นักเรียนอภิปรายเพื่อน าไปสู่ข้อสรุป ค้นพบแง่มุมความคิดที่แปลกใหม่ และเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อ
ท าความเข้าใจท าให้มโนมติมีความชัดเจนและสามารถสรุปแนวคิดหลักได้ด้วยตนเอง ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนได้ เพเดรตตี และฟอร์เบอร์ (Pedretti & Forber, 
2000) 

จากสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้ สภาพแวดล้อม ปัญหาทางสังคมในปัจจุบันและแนวทางการแก้ไข
ดังกล่าว จึงท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถใน
การแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง จังหวัดภูเก็ต เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมหลังเรียนของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและ
สิ่งแวดล้อมกับของนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ   

2.2 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ได้
เรียนโดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อมกับของนักเรียนท่ีได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบปกติ 

2.3 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลัง
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  1. ประชากร  

ประชากรที่ใช้ในการทดลองในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและ
สิ่งแวดล้อมเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง จังหวัดภูเก็ต ที่เรียนรายวิชา
วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  จ านวน 31 โรงเรียน จ านวน 6,946 คน   
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   2. กลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและ

สิ่งแวดล้อม เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน อบจ. บ้านนาบอน จังหวัดภูเก็ต ที่เรียนรายวิชา
วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 2 ห้อง ห้องเรียนละ 37 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม 
(cluster random sampling) โดยท าการสุ่มดังนี้ 
 2.1 ท าการสุ่มโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีทั้งหมด 31 โรงเรียน ซึ่งสุ่มได้
โรงเรียน อบจ. บ้านนาบอน 
 2.2 ท าการสุ่มห้องเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน อบจ. บ้านนาบอน  ซึ่งมีทั้งหมด 
3 ห้องเรียน  ให้เหลือเพียง 2 ห้องเรียน   

2.3 ท าการสุ่ม 2 ห้องเรียน ให้เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม แล้วจับฉลากให้ห้องหนึ่งเป็นกลุ่ม
ทดลองและอีกห้องหนึ่งเป็นกลุ่มควบคุม ดังนี้ 

        2.3.1 กลุ่มทดลอง เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 37 คน ผู้ชาย 16 คนผู้หญิง 21 
คน สอนโดยการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม 

        2.3.2 กลุ่มควบคุม เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 37 คน ผู้ชาย 22 คนผู้หญิง 15  
คน สอนโดยการใช้แผนการสอนแบบปกติ 
 3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เรื่อง  การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการ
แก้ปัญหาของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง จังหวัดภูเก็ตประกอบด้วย 2 
ส่วน คือ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยและเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.1 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี ประกอบด้วย 
       3.1.1 แผนการจัดการเรียนรู้  เรื่อง ชีวิตกับสิ่ งแวดล้อม โดยใช้การเรียนรู้ตามแนวคิด 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม วิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว 16101 จ านวน 6 แผน ใช้เวลา 18 
ช่ัวโมง  
                   3.1.2 แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ใช้การสอนแบบปกติ ตามเนื้อหาหลักสูตร
ในบทเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว 16101 จ านวน 6 แผน ใช้เวลา 18 ช่ัวโมง 

3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
       3.2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม เป็นแบบ

ปรนัย จ านวน 40 ข้อ โดยผู้วิจัยสร้างขึ้นวัดตามตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
      3.2.2  แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นแบบอัตนัย  โดยผู้วิจัยสร้างขึ้นจ านวน 

3  สถานการณ์  12  ข้อ   
 4. การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

4.1 แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิงแวดล้อม เรื่อง ชีวิตกับ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมจ านวน 6 แผนการจัดการเรียนรู้ เวลา 18 ช่ัวโมง มีขั้นตอนในการสร้างมี
และตรวจสอบคุณภาพดังนี ้

         4.1.1 ศึกษาหลักสูตรจุดมุ่งหมายของหลักสูตร สาระและมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายรายวิชาและขอบข่ายเนื้อหาของกลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จากหลักสูตร
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สถานศึกษา โรงเรียน อบจ. บ้านนาบอน อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 หน่วยการเรียนรู้ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
         4.1.2 ศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดเนื้อหาท่ีจะน ามาสร้างแผนการจัดการเรียนรู ้วิชาวิทยาศาสตร์ 
เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  

        4.1.3 ศึกษาค้นคว้า ทฤษฎีแนวคิด หลักการ เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรยีน
การสอนโดยใช้รูปแบบจัดการเรยีนรูต้ามแนวคิด วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม วิธีการออกแบบ
กิจกรรมที่ท าให้นักเรียนเกิดกระบวนการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ใช้ในการเรียนการสอน   

        4.1.4 การสร้างกรอบแนวคิดในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม
และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวในการออกแบบกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้  
         4.1.5 เขียนแผนการเรียนรู้โดยใช้จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสังคม และ
สิ่งแวดล้อมจ านวน 6 แผน แผนการจัดการเรียนรู้ละ 3 ช่ัวโมง รวมทั้งหมด 18 ช่ัวโมง ดังนี้ 
  -  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ทรัพยากรป่าไม้และทรัพยากรสัตว์ป่า 
  -  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 ทรัพยากรน้ า 
  -  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 ทรัพยากรอากาศ 

-  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 ทรัพยากรดิน  
-  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 ทรัพยากรแร่ธาตุ 
-  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 ทรัพยากรพลังงาน 

        4.1.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม  
เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ เวลาที่ใช้ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนความถูกต้องของ
ภาษา เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
 4.1.7 น าแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม เรื่อง 
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม จ านวน 6 แผนที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง
กิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรู้กับขั้นตอนการสอนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้ง 6 แผน น าผลการตรวจของผู้เช่ียวชาญมาวิเคราะห์ความตรงเชิงเนื้อหา 
โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป  
  4.1.8 น าแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านการประเมินและค าแนะน าจากการตรวจของผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน มาปรับปรุง
แก้ไข เรื่อง การเขียนสาระส าคัญให้สอดคล้องกับจุดประสงค์  การตั้งสถานการ์ การตั้งค าถามเพื่อกระตุ้นให้
นักเรียนคิด การเขียนกิจกรรมในแต่ละขั้นเน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติด้วยตนเอง และการวั ดประเมินผล แล้ว
น าไปใช้ในการศึกษาวิจัยต่อไป 
  4.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมเป็นแบบทดสอบ
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองตามจุดประสงค์และเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือกจ านวน 40 ข้อ มีขั้นตอนการสร้างดังนี้  
  4.2.1 ศึกษาหนังสือเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างแบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน  



88 |18-19 ตุลาคม 2561 

 4.2.2 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษา 
วิเคราะห์หลักสูตร สาระการเรียนรู้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดของหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ชีวิตกับ
สิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ในการเขียนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
 4.2.3 วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้กับสาระการเรียนรู้ มาตรฐาน          
การเรียนรู้ พร้อมทั้งวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้รายข้อ โดยจ าแนกพฤติกรรมการเรียนรู้ออกเป็น 4 ด้าน คือ 
ความรู้ที่เกิดจากความจ า ความเข้าใจ การประยุกต์ และการวิเคราะห์ 
 4.2.4 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ตามตารางวิเคราะห์เนื้อหา
ข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบให้มี 4 ตัวเลือกโดยอาศัยตารางวิเคราะห์เนื้อหาที่สรา้งขึ้นตามจุดประสงค์การเรยีนรู้ 
สร้างข้อสอบจ านวน 40  ข้อ  
 4.2.5 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อ
ตรวจความถูกต้อง แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบให้ตรงกับแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 

 4.2.6 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว เสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านซึ่งเป็นคนเดียวกันกับหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจดัการเรียนรู้ เพื่อพิจารณาความ
ถูกต้อง และความสอดคล้องของข้อค าถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) เพื่อ
น ามาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญเรื่อง การตั้งค าถามให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ การ
สะกดค าผิด การเฉลยยังไม่ครอบคลุม แล้วคัดเลือกข้อสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป  
 4.2.7 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญแล้ว หาคุณภาพแบบทดสอบรายข้อ โดยทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียนนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
ปีที่ 6 โรงเรียน อบจ. บ้านนาบอน จ านวน 20 คน ที่ผ่านการเรียนวิชา วิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
มาแล้วท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 

     4.2.8 น าผลการทดสอบมาวิเคราะห์หาความยาก (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) เป็นรายข้อ 
คัดเลือกข้อสอบที่ระดับความยากอยู่ระหว่าง 0.20 - 0.80 และค่าอ านาจจ าแนก ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป โดยฉบับที่
พัฒนามีค่าความยากที่วิเคราะห์ได้ อยู่ระหว่าง 0.35-0.75 และค่าอ านาจจ าแนก อยู่ระหว่าง 0.30-0.70 ได้
แบบทดสอบจ านวน 40 ข้อ 

 4.2.9 น าผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมที่คัดเลือกไว้ จ านวน 
40 ข้อ ไปค านวณหาค่าความเที่ยงของแบบทดสอบทั้งฉบับ ได้แบบทดสอบที่มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.92 ซึ่งถือ
ได้ว่าเป็นแบบทดสอบที่มีคุณภาพ  

 4.2.10 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ฉบับสมบูรณ์จ านวน 40 ข้อ ไปใช้จริงกับ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

 4.3  แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4.3.1 ศึกษาวิธีสร้างแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาจากทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ

ความสามารถในการแก้ปัญหา วิธีการวัดและการประเมินผล และเทคนิคการสร้างแบบวัด ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกการ
สร้างแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาจากวิธีการของเวียร์ 

 4.3.2 วิเคราะห์เนื้อหาจากรายวิชา วิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ใช้แบบวัดความสามารถ
ในการแก้ปัญหาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามแนวคิดของเวียร์ (Weir, 1974) ซึ่งมี 4 หัวข้อ คือ 1) ระบุปัญหา (บอก
ปัญหา)  2) วิเคราะห์ปัญหา (บอกสาเหตุของปัญหา)  3) วิธีแก้ปัญหา (บอกวิธีแก้ปัญหา) และ 4) ตรวจสอบ
ผลลัพธ์  (บอกผลที่เกิดขึ้นจากการแก้ปัญหา)  
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 4.3.4 สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา โดยก าหนดข้อสอบเป็นแบบอัตนัย ตอบ

แบบสั้น ๆ ได้ใจความ ก าหนดสถานการณ์ปัญหาให้สอดคล้องกับเนื้อหา ก าหนดเฉลยค าตอบ และเกณฑ์ในการ
ตอบ  ตรวจสอบการใช้ภาษาและรายละเอียดด้านอื่น ๆ ได้แบบทดสอบชนิดอัตนัย จ านวน 12 ข้อ ครอบคลุม
ตามแนวคิดทั้ง 4 ขั้นของเวียร์ 
 4.3.5 น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ
ความถูกต้องในการสร้าง จากน้ันน ามาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง 

 4.3.6 น าแบบทดสอบวัดความสามารถแก้ในการแก้ปัญหาที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอ
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อวิเคราะห์ความตรงเชิงเนื้อหา โดยใช้ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ 
(IOC: Item  objective congruence) คัดเลือกข้อสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป  

     4.3.7 น าแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาที่ผู้เช่ียวชาญได้พิจารณาแล้วมาปรับปรุงและแก้ไข
ตามค าแนะน าเรื่องการตั้งค าถามให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ การเฉลยที่ไม่ครอบคลุม แล้วน าแบบวัด
ไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน อบจ. บ้านนาบอน จ านวน 20 คน ที่เรียน
เนื้อหาชีวิตกับสิ่งแวดล้อมผ่านมาแล้ว แต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
                 4.3.8 น าผลการทดสอบมาท าการวิเคราะห์โดยใช้เทคนิค กลุ่มสูง-กลุ่มต่ า 50 % (นักเรียนไม่เกิน 
50 คน แบ่งเป็นกลุ่มสูงและกลุ่มต ่ากลุ่มละครึ่ง) เพื่อหาค่าความยากของแบบทดสอบ จ านวน 12 ข้อ พบว่า ค่า
ดัชนีความยากของแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาอยู่ระหว่าง 0.35-0.48  
                4.3.9 น าผลการทดสอบมาค านวณค่าดัชนีอ านาจจ าแนก  พบว่าค่าดัชนีอ านาจจ าแนกของแบบวัด
ความสามารถในการแก้ปัญหา จ านวน 12 ข้อ อยู่ระหว่าง 0.25-0.45  
 4.3.10 น าผลการทดสอบมาหาค่าความเที่ยงสัมประสิทธ์ิแอลฟา (- Coefficient) ซึ่งเป็นวิธีการ
หาความสอดคล้องภายใน (Internal consistency) พบว่า ค่าความเที่ยงสัมประสิทธ์ิแอลฟา  (- Coefficient) 
ของแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาเท่ากับ 0.84  
 4.3.11 น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาฉบับสมบูรณ์ จ านวน 12 ข้อ ไปใช้จริงกับ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียน อบจ. บ้านนาบอน จังหวัดภูเก็ต ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  
 5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัย ได้เก็บรวบรวมข้อมูล โดยสรุป ดังนี้ 

 5.1 ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิต
กับสิ่งแวดล้อม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นข้อสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ กับกลุ่มตัวอย่างทั้ง
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม แล้วน าผลการทดสอบมาตรวจให้คะแนน 

 5.2 ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยใช้แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
เป็นแบบอัตนัย  จ านวน 3  สถานการณ์  รวม  12  ข้อ กับกลุ่มตัวอย่างทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม แล้วน า
ผลการทดสอบมาตรวจให้คะแนน 

 5.3 ด าเนินการสอนด้วยตนเอง ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด วิทยาศาสตร์ เทคโนโล ยี 
สังคมและสิ่งแวดล้อมกับกลุ่มทดลอง  ในขณะที่ใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติกับกลุ่มควบคุม 

 5.4 ทดสอบหลังเรียน (Post-test) ด้วยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิต
และสิ่งแวดล้อม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจ านวน 40 ข้อ  กับกลุ่มตัวอย่างทั้งกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม แล้วน าผลการทดสอบมาตรวจให้คะแนน 
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 5.5 ทดสอบหลังเรียน (Post-test) ด้วยแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็น
แบบอัตนัย  จ านวน 3  สถานการณ์  12  ข้อ กับกลุ่มตัวอย่างทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม แล้วน าผลการ
ทดสอบมาตรวจให้คะแนน 

 5.6 น าคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์ข้อมูล 
 6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัย ได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าสถิติดังนี้ 

             6.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียนระหว่างนักเรียนที่เรียนโดยการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิด วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อมและนักเรียนที่เรียนโดยใช้แผนการ
จัดการเรียนรู้แบบปกติ  ใช้การวิเคราะห์ผลข้อมูลโดย  t-test for Independent  sample 
             6.2 เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาหลังเรียนระหว่างนักเรียนที่เรียนโดยการจั ดการ
เรียนรู้ตามแนวคิด วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อมและนักเรียนที่เรียนโดยใช้แผนการจัดการ
เรียนรู้แบบปกติ  ใช้การวิเคราะห์ผลข้อมูลโดย   t-test for Independent  sample 
             6.3 เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดยการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิด วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม t-test for Dependent  sample 
 
ผลการวิจัย 

จากการวิจัย เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง จังหวัดภูเก็ต ผู้วิจัยเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยดังนี ้
 ตอนที่ 1  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนชั้นศึกษาปีที่ 6 
ระหว่างการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม กับการจัดการเรียนรู้
แบบปกติ เร่ือง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  
 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
 
หลังเรียน n X  S.D. t Sig. 

กลุ่มทดลอง 37 24.89 4.42  
2.18* 

 
.032 

กลุ่มควบคุม 37 22.81 3.76   

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 6 ระหว่างการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อมกับการจัดการเรียนรู้
แบบปกติ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มที่ได้รบัการจัดการเรียนรูต้าม
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แนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม ( X =  24.89, S.D. = 4.42) สูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ( X = 22.81, S.D. = 3.76) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 (t = 2.18, Sig. = .032)  
 
 ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นศึกษาปีที่ 6 หลังเรียน
ระหว่างการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิด วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อมกับการจัดการเรียนรู้
แบบปกติ เร่ือง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาหลังเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
 

หลังเรียน n X  S.D. t Sig. 

กลุ่มทดลอง 37 18.19 3.01 3.43* .001 

กลุ่มควบคุม 37 15.05 4.67   

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 6 หลังเรียน ระหว่างการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อมกับการ
จัดการเรียนรู้แบบปกติ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อมจากคะแนนเต็ม 24 คะแนนนักเรียนมีคะแนนความสามารถใน
การแก้ปัญหาหลังเรียน ( X = 18.19, S.D. = 3.01) สูงกว่าคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาหลังเรียน ของ
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ( X = 15.05, S.D. = 4.67) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05     
(t = 3.43, Sig. = .001)  
 
 ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิด วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ชีวิตกับ
สิ่งแวดล้อม 
 
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  
กลุ่มทดลอง n X  S.D. t sig 

ก่อนเรียน 37 13.92 4.71 9.83* .000 

หลังเรียน 37 18.19 3.01   

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ชีวิตกับ
สิ่งแวดล้อม พบว่า จากคะแนนเต็ม 24 คะแนน นักเรียนมีคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาหลังเรียน ( X

= 18.19, S.D. = 3.01) สูงกว่าคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาก่อนเรียน ( X =13.92, S.D. = 4.71) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  (t = 9.83, Sig. = .000)  
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยปรากฏว่า (1) นักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
สังคมและสิ่งแวดล้อมมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าของนักเรียนที่เรียนโดยการจัดการ
เรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  (2) นักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าของนักเรียนท่ีได้
เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และ (3) นักเรียนที่เรียนโดยการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิด วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการแก้ปัญหาหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการวิจัยในครั้งนี้พบว่า การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็น
ศูนย์กลาง น าวิทยาศาสตร์มาบูรณาการกับปัญหาทางสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดการพัฒนาของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี สะท้อนให้เห็นว่าการพัฒนาของวิทยาศาสตร์นั้นมากจากสังคมที่เกิดในอดีตสู่การพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องในอนาคต  ช่วยให้นักเรียนเข้าใจวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวันได้ดีขึ้น สิ่งเหล่านี้มาจากประสบการณ์
เดิมของนักเรียนเป็นตัวน าพานักเรียนพบเจอกับประสบการณ์ใหม่  สร้างองค์ความรู้ที่หลากหลาย  นักเรียนจึงมี
พัฒนาการทางสติปัญญาและความสามารถในการแก้ปัญหา  ด้วยเหตุนี้จึงท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาสูงขึ้น 
 การวิจัย เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิด วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม เรื่อง 
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เป็นการเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและ
สิ่งแวดล้อมกับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ซึ่งผู้วิจัยได้แยกการอภิปรายผลออกเป็นประเด็นต่าง ๆ ต่อไปนี้ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 จากผลการวิจัยพบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปี 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม เรื่อง ชีวิตและสิ่งแวดล้อม มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูง
กว่านักเรียนท่ีเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ข้อที่ 1 สอดคล้องกับผลการวิจัยของเยเกอร์และทาเมียร์ (Yager & Tamir, 1993) ที่พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ
ปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อาจเนื่องมาจากกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง  
นักเรียนมีส่วนในการตัดสินใจในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง เช่น ครูน านักเรียนเผชิญกับสถานการณ์จริง
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ในชุมชน และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พิจารณา แยกแยะเหตุการณ์ที่พบเจอ  คิดตั้งค าถามและคัดเลือกปัญหาเพื่อใช้
ในการค้นคว้า  หาค าตอบในสิ่งที่อยากรู้ ท าให้นักเรียนไม่รู้สึกกดดัน และมีความสุขในการเรียนรวมทั้งการลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรม การออกแบบ  การทดลอง ก าหนดแหล่งเรียนรู้ และการค้นคว้าหาค าตอบด้วยตนเอง ช่วยขยาย
ขอบเขตความรู้ได้ขว้างขึ้น ส่งผลให้นักศึกษามีความรู้ที่คงทน มีความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จัก
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง อันก่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามปรัชญาของ ดิวอี้ (Dewey,1976) ที่เช่ือว่า 
นักเรียนต้องเรียนรู้จากการกระท าในสถานการณ์จริง ความเจริญ งอกงามทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา มาจากการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจริง   นอกจากนั้นการเชิญวิทยากรผู้มีความรู้ในชุมชน 
มาให้ความรู้สามารถตอบค าถามให้นักเรียนได้ชัดเจนและละเอียด  ท าให้นักเรียนสนุกและรู้สึกผ่อนคลายในการเรียน 
มีความผูกพันธ์ รู้จักมักคุ้นกับคนในชุมชน  เข้าถึงแหล่งชุมชุน และสิ่งแวดล้อมที่อาศัยได้อย่างถ่องแท้  เมื่อนักเรียน
มองเห็นปัญหาที่พบในแหล่งชุมชน สามารถน าความรู้และมองเห็นแนวทางการน าความรู้ไปใช้ในชุมชนได้ชัดเจนมาก
ขึ้น  และการอาศัยสภาพจริงที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมและวัฒนธรรม ช่วยดึงศักยภาพภายในตัวนักเรียนในการ
สร้างองค์ความรู้ออกมาได้ สังเกตได้ในขั้นสะท้อนความคิด นักเรียนสามารถเช่ือมโยงและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ค้นพบ
ผ่านการน าเสนอได้อย่างสร้างสรรค์  เช่น  การสื่อสารที่ชัดเจน  การแสดงความคิดเห็น การจ าลองสถานการณ์  
รูปภาพ  และการจัดบอร์ด  ส่งเสริมประสบการณ์ให้นักเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและพัฒนาการทางสติปัญญาที่
สูงขึ้น ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนได้  สอดคล้องกับผลการวิจัยของทัชยา อุดมรักษ์ 
(2557) ที่พบว่า นักเรียนมีส่วนร่วม และได้ตัดสินใจ ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง เช่น การตั้งปัญหาที่สนใจ
จากประเด็นหรือสถานการณ์ที่ก าหนดให้และคัดเลือกปัญหาเพื่อใช้ในการทดลอง การออกแบบการทดลองและก าหนด
แหล่งเรียนรู้เอง ในขั้นวางแผนค้นคว้าหาค าตอบ การทดลองเพื่อหาค าตอบในขั้นค้นหาค าตอบ การค้นคว้าข้อมูลจาก
แหล่งเรียนรู้เพื่อขยายขอบเขตความรู้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  ในขั้นสะท้อนความคิด โดยครูผู้สอนมีหน้าที่เพียงกระตุ้น ความ
สนใจ แนะน า อ านวยความสะดวกด้านต่าง ๆ ให้กับนักเรียนโดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางให้นักเรียนได้ใช้ความคิด
ของนักเรียนในการด าเนินกิจกรรมในขั้นต่าง ๆ อีกทั้งสถานการณ์ที่น ามาเป็น กรณีศึกษาในใบงานเป็นสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจ าวัน เป็นเรื่องใกล้ตัวนักเรียน จึงท าให้ นักเรียนเกิดความสนใจ ใฝ่เรียนรู้ให้ ส่งผลให้นักเรียน
เกิดความสนใจ ใฝ่ เรียนรู้ และสอดคล้องกับเยเกอร์ (Yager, 1991) ที่ได้อธิบายไว้ว่าการเน้นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงใน
ชีวิตด้วยความเช่ือที่ว่าการท างานในชีวิตจริง จะมีมโนทัศน์และกระบวนการต่าง ๆ มากมายเป็นพื้นฐาน การเรียนการ
สอนจะเริ่มต้นด้วยสถานการณ์ ค าถาม ปัญหา หรือประเด็นที่ครูสร้างขึ้นหรือหยิบยกมาเพื่อช่วยให้นักเรียนเข้าใจมโน
ทัศน์หรือกระบวนการ พื้นฐานหรืออาจจะเริ่มต้นมาจากค าถามของนักเรียนที่มาจากประสบการณ์ของตนเองก็ได้   
 2. จากผลการวิจัยพบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิด
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมมีความสามารถในการแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียน
โดยการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2  และ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของอูมอเรน (Umoren, 2007) ที่พบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่า
นักเรียนท่ีเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อาจเนื่องมาจากขั้นตอนการ
จัดการเรียนรู้ที่แตกต่างกันโดยที่การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม มี
ขั้นการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ แสดงให้เห็นว่าน าไปใช้ปฏิบัติแล้วได้ผล ซึ่งประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ สงสัย 
วางแผน ค้นหาค าตอบ สะท้อนคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ น าไปปฏิบัติจริง (นฤมล ยุตาคม, 2542) ซึ่งแต่ละ
ขั้นตอนเน้นที่ตัวผู้เรียนมากกว่าครูผู้สอน โดยครูผู้สอนมีบทบาทเพียงการจัดเตรียม  จัดหา เป็นผู้แนะน าและ
อ านวยความสะดวกในกิจกรรม นักเรียนเป็นศูนย์กลางเป็นผู้ศึกษา จึงมีส่วนร่วมในกิจกรรม กล้าตัดสินใจเลือก
ปัญหาตามความสนใจจากสถานการณ์ ช่วยเปิดโอกาสให้นักเรียนมีทางเลือกและควบคุมการปรับเปลี่ยนที่
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แตกต่างกันของแต่ละคน ส่งเสริมให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น มุ่งสนใจในสิ่งที่ตนเองคิดเป็นพิเศษ  มุ่งมั่นใน
การแก้ปัญหาให้ส าเร็จ นอกจากนั้นในกิจกรรมสนับสนุนการท างานกลุ่ม ครูกระตุ้นให้ภายในกลุ่มมีการแสดง
ความคิดเห็นที่เป็นอิสระ คิดกว้างขวาง ก่อให้เกิดมุมมองที่หลากหลาย ช่วยให้นักเรียนกล้าคิด และแยกแยะ 
ข้อเท็จจริงร่วมกันได้เพิ่มขึ้น  อีกทั้งการส่งเสริมให้นักเรียนลงมือปฏิบัติการทดลองในการค้นหาในสภาพแวดล้อม
การค้นคว้าอย่างอิสระ  น าไปสู่การสรุปองค์ความรู้ที่แปลกใหม่ที่ผ่านการพบเห็นด้วยตนเอง ท าให้นักเรียนมีเจต
คติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์และจดจ าได้นานในการเรียนรู้ ส่งเสริมความตระหนักและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่พบ
เห็นในชีวิตประจ าวันได้  เมื่อจัดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในชุมชน เพื่อให้นักเรียนเห็นปัญหาและพร้อมที่จะแก้ไข 
หากนักเรียนพบเจอเหตุการณ์เดิมในอนาคต นักเรียนจะสามารถจัดการกับปัญหาได้เองภายในชุมชน  สอดคล้อง
กับผลการศึกษาของรุ่งทิวา กองสอน (2556) ที่พบว่า การเน้นการน าเสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในชุมชน 
เพื่อให้นักเรียนได้คิดแก้ปัญหา ถ้าหากในอนาคตเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นซ้ าอีก สอดคล้องกับผลการวิจัยของอูมอเรน 
(Umoren, 2007) ที่กล่าวว่า ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นนักแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างมีเหตุผลโดยใช้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีจัดการปัญหาที่พบในสังคม นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับพีเดรตตีและฟอร์เบอร์  (Pedretti & 
Forber, 2000) ที่กล่าวว่า ข้อดีของการจัดการเรียนรู้ท าให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์และมีความ
คงทนในค าถามที่ดีจะช่วยกระตุ้นความสนใจ ท้าทายให้คิดหลากหลาย คิดกว้างขวาง จูงใจให้นักเรียนค้นคว้าหา
ความรู้ใหม่ ๆ และมีแง่มุมความคิดที่แปลกใหม่ ส่งผลให้นักเรียนเกิดพัฒนาการทางความคิด แก้ปัญหาการ
อภิปรายเพื่อน าไปสู่ข้อสรุปและความเข้าใจท าให้มโนมติมีความชัดเจนและสามารถสรุปแนวคิดหลักได้ด้วย
ตนเอง ด้วยเหตุนี้นักเรียนที่เรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและ
สิ่งแวดล้อมจึงมีความสามารถในการแก้ปัญหาสูงขึ้น  
       ในขณะที่การเรียนแบบปกติมีขั้นตอนของวิธีการสอนประกอบด้วย 3 ขั้น คือ ขั้นน า ขั้นสอนและขั้น
สรุป (กรมวิชาการ, 2545) การสอนแบบปกติจะเน้นการบรรยายเป็นส่วนใหญ่และการสอนจะยึดตามคู่มือกรม
วิชาการ เน้นครูเป็นศูนย์กลาง ครูท าหน้าที่ตั้งค าถามเพื่อกระตุ้นความสนใจ และนักเรียนต้องแสดงความสนใจ 
นักเรียนก็คอยจดตามที่ครูผู้สอนเขียนบนกระดานไปเรื่อย ๆ ขั้นสอน ครูก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ท า
ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ นักเรียนแทบจะไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการค้นหา  และขั้นสรุป ครูจะเป็นผู้สรุป
ความคิดรวบยอดของเนื้อหาทั้งหมดซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการบรรยายประกอบการใช้สื่อการสอน ในห้องเรียน 
นักเรียนเหมือนจะเข้าใจเนื้อหาเพียงแค่ระยะสั้น ๆ ไม่อาจจดจ าได้ในระยะยาว สังเกตจากการทบทวนเนื้อหาใน
ครั้งถัดไป นักเรียนจะตอบค าถามไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง นักเรียนจะคิดและ
แก้ปัญหาช้าและไม่ได้ ด้วยเหตุนี้มีส่วนท าให้การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาต่ ากว่า  
 3. นอกจากน้ีเมื่อเปรียบความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิด วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 3 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปรัชญา จันตา 
(2556) ที่พบว่า นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความสามารถในการแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และสอดคล้องกับผลการวิจัยของรุ่งทิวา กองสอน 2556) ที่พบว่า 
ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาเคมี หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของทัชยา อุดมรักษ์ (2557) ที่พบว่า 
ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ที่เรียนโดยใช้การสอนแบบแนวคิดวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสังคมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะขั้นตอน
ของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมทั้ง 3 ส่วน คือ ขั้นวางแผน ขั้น
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การจัดการเรียนรู้และขั้นประเมิน ในแต่ละขั้นมีรูปแบบของกิจกรรมการเรียนรู้ที่ความหลากหลายท าให้นักเรียน
เกิดความสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นการจัดการเรียนรู้ทั้ง 6 ขั้นตอนมีรูปแบบที่เป็นกระบวนการค้นพบทาง
วิทยาศาสตร์อย่างชัดเจน โดยเริ่มต้นจากครูก าหนดสถานการณ์จริงในท้องถิ่น เหมาะสมกับวัยของนักเรียนขั้น
สงสัย ดึงดูดความสนใจของนักเรียนค่อยข้างมาก เพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวที่พบในชีวิตประจ าวัน ส่งเสริมให้
นักเรียนเป็นคนช่างคิด ช่างสงสัย ฝึกตั้งค าถาม สนับสนุนการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการระบุปัญหาได้
เพิ่มขึ้น ตามแนวคิดทฤษฏีของเพียเจต์ (Piaget, 1958) ที่กล่าวว่า การสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นประสบการณ์
ที่หลากหลาย ช่วยให้มีสติทางปัญหาเพิ่มขึ้น ต่อมาในขั้นวางแผน ส่งเสริมการท างานร่วมมือกันเป็นทีม แบ่ง
ภาระหน้าที่ รู้จักการวางแผน เพื่อค้นหาค าตอบ  น าไปสู่ขั้นค้นหาค าตอบ ส่งเสริมให้นักเรียนปฏิสัมพันธ์กับสื่อ
และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น อินเทอร์เน็ต สถานที่จริง วิทยากรและวีดีทัศน์ และการทดลอง เน้นให้
นักเรียนลงมือกระท าการส ารวจด้วยตัวเอง และรวบรวมข้อมูล เพื่อสรุปหาค าตอบ  เกิดการค้นพบความจริงด้วย
ตัวเอง ช่วยฝึกการวิเคราะห์ปัญหาในเหตุการณ์ เพื่อแยกแยะข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุและผลได้ หลังจากนั้นขั้น
สะท้อนความคิดนักเรียนน าเสนอผลการค้นพบที่หลากหลาย เช่น ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย การจัดกิจกรรม
ให้กับรุ่นน้อง การจัดป้ายนิเทศ  ฝึกให้นักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจและมีความเช่ือมั่นในตัวเอง
สูงขึน้ ส าหรับขั้นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสื่อสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
เป็นการสนับสนุนให้นักเรียนมีความสามารถในการน าเสนอวิธีการแก้ปัญหาได้  ยิ่งไปกว่านั้นขั้นน าไปปฏิบัติ  
ส่งเสริมให้นักเรียนน าความรู้ที่ไปแก้ปัญหาที่เผชิญและลงมือปฏิบัติจริงในชีวิตประจ าวัน ตระหนักถึงปัญหาที่
เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้ประโยชน์แก่ตัวเองและสังคมในท้องถิ่น ฝึกให้นักเรียนมีความรู้ที่คงทนได้ 
รู้จักเช่ือมโยงข้อมูลกับสถานการณ์และมีปฏิสัมพันธ์กับสังคม ส่งผลให้ผู้เรียนมีพัฒนาด้านความสามารถในการ
แก้ปัญหาสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของ ธอร์นไดค์ (Thorndike, 1920) ที่กล่าวว่า ความรู้นั้นคงทน
และถ่ายโยงได้โดยการฝึกทักษะและฝึกการน าไปใช้  สอดคล้องกับผลการวิจัยของปรัชญา จันตา (2556) ที่
พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นกิจกรรม
ที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติทั้งรายบุคคลและกลุ่มรูปแบบกิจกรรมและสื่อการเรียนรู้มีความหลากหลายและสัมพันธ์
กับเหตุการณ์ทางสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัจจุบันและครูมีบทบาทส าคัญในการสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังสอดคลอ้งกับผลการวิจยัของ รัชนีกร ยิ่งชนะ (2554) ที่พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิง่แวดลอ้ม ช่วยพัฒนาส่งเสรมิและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น
ในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยการน าเอาประเด็นปัญหาที่มีในท้องถิ่น ชุมชน ประเทศชาติ และระดับโลก มาท าการ
วิเคราะห์ข้อมูล โดยมีเหตุผลในการตัดสินใจ กล้าคิด กล้าแสดงออกและการประยุกต์ใช้ความรู้ ท าให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจในเนื้อหาที่ใช้สอนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสามารถสังเกตได้จากพฤติกรรมของนักเรียน 
 ดังนั้น จากการวิจัยในครั้งนี้พบว่า การการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม 
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เป็นการจัดการเรียนรูท้ี่เน้นนักเรยีน
เป็นศูนย์กลาง น าวิทยาศาสตร์มาบูรณาการกับปัญหาทางสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดการพัฒนาของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สะท้อนให้เห็นว่าการพัฒนาของวิทยาศาสตร์นั้นมากจากสังคมที่เกิดในอดีตสู่การ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องในอนาคต  ช่วยให้นักเรียนเข้าใจวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวันได้ดีขึ้น สิ่ง เหล่านี้มาจาก
ประสบการณ์เดิมของนักเรียนเป็นตัวน าพานักเรียนพบเจอกับประสบการณ์ใหม่  สร้างองค์ความรู้ที่หลากหลาย  
นักเรียนจึงมีพัฒนาการทางสติปัญญาและความสามรถในการแก้ปัญหา  ด้วยเหตุนี้จึงท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาสูงขึ้น 
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ข้อเสนอแนะ 
1 . ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

1.1 ข้อเสนอแนะส าหรับครู 
1.1.1 การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม

ไปใช้นั้น ครูควรศึกษาและวิเคราะห์สภาพบริบทของโรงเรียน สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของนักเรียน และรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่เป็นปัจจุบัน  เพื่อน าเป็นสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ เนื่องจากโรงเรียนแต่ละ
โรงเรียนมีบริบทที่แตกต่างกัน 

1.1.2 เนื่องจากโรงเรียนต้องร่วมมือกับชุมชนครูควรมีการส ารวจและประสานงานกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ในการอ านวยความสะดวกให้กบันักเรียน เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ ในการหาข้อมูล การประสัมพันธ์ 
และการแสดงผลงานนักเรียนหรือท ากิจกรรม 

1.1.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต้องใช้ระยะเวลาในการท ากิจกรรม บางกิจกรรมต้อง
ปฏิบัตินอกตารางเรียนโดยเฉพาะขั้นค้นหาค าตอบ (I investigate) ครูต้องมีการเตรียมความพร้อมในการวางแผน 
และค านึงถึงความปลอดภัยในการออกไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน รวมทั้งการแจ้งผู้ปกครองให้ทราบถึงแนวการ
จัดการเรียนรู้นอกสถานที่นอกเวลาเรียน 

1.1.4  การน าการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และ
สิ่งแวดล้อมไปใช้ ผู้สอนควรค านึงถึงความเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา   เพราะบางเนื้อหาไม่สามารถออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมได้ 

1.2  ข้อเสนอแนะส าหรับผู้บริหาร 
1.2.1 ผู้บริหารควรให้ความส าคัญกับกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการ สนับสนุน

การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมให้กับครูผู้สอนในโรงเรียน ในการ
น าไปจัดการเรียนการสอนควรสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ความรู้เพื่อครูท่านอื่นในโรงเรียน ปรับการเขียน  จะได้
เป็นการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนต่อไป 
                               1.2.2  ผู้บริหารควรสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนและชุมชนเพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้
ภายนอกให้กับนักเรียน รวมทั้งการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อให้นักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน   

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
       2.1 ควรศึกษาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมกับ
นักเรียนในระดับชั้นอื่นเพื่อเป็นการขยายการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนให้มากขึ้น 
  2.2 ควรศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมกับ
ตัวแปรอื่น ๆ  เช่น การคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ เป็นการขยายผลการวิจัยของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม อาจส่งผลพัฒนาด้านการคิดได้  
  2.3 ควรเพิ่มเติมเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย เช่น การสอบถามความคิดเห็น การ
สัมภาษณ์ เพราะนักเรียนบางคนอาจไม่ชอบวิธีการเขียนตอบหรือเขียนไม่ถูกก็สามารถใช้วิธีการพูดคุยได้ ซึ่งอาจ
ได้ผลการวิจัยที่แตกต่างไปจากเดิม  
  2.4 ควรศึกษาเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และ
สิ่งแวดล้อมในปีการศึกษาต่อไปเพื่อเป็นการติดตามผลการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนว่ามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
และความสามารถในการแก้ปัญหาสูงขึ้นหรือไม่ 
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 การท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน พินสุวรรณ์ 
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก รองศาสตราจารย์ ดร.นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมที่ได้ให้ค าปรึกษา ช้ีแนะ
แนวทางให้เกิดความรู้ คอยช่วยเหลือและให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ จนเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อย และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ศศิเทพ  ปิติพรเทพิน ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ที่ให้ได้ค าแนะน าแก้ไขใหเกิดความสมบูรณ์มาก
ขึ้น 

ขอขอบคุณรองผู้อ านวยการ นางพิมลรัตน์ ธีฆะพร และคณะครูโรงเรียน อบจ.  บ้านนาบอน ที่ได้ให้
ค าปรึกษา ผู้คอยช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวกในการวิจัย 
  ขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ นฤมล ยุตาคม ดร.จันทินี บุญชัย และนางสาวฉวีวรรณ สุทธิปาริชาติ 
ที่ได้กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญให้ความช่วยเหลือ แนะน าข้อคิดเห็นและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ในการสร้างเครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 

ท้ายนี้ผู้เขียนขอขอบพระคุณบิดา มารดา ครอบครัว ที่ส่งเสริมการศึกษา และเป็นก าลังใจในการท า
วิจัย อีกทั้งขอขอบคุณเพื่อน ๆ ที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือด้วยดีเสมอมาและขอขอบพระคุณเจ้าของ
เอกสารและผลการวิจัยทุกท่าน ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าได้น ามาอ้างอิงในการท าวิจัย จนกระทั่งส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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การมีส่วนร่วมในการนิเทศภายในของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตอ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 

 
เนตรนภา  ราชแลนด์1*  วิภาภรณ์ ภู่วัฒนกุล2 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการนิเทศภายในของครู
โรงเรียนมัธยมศึกษา เขตอ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ จ าแนกตามระดับการศึกษาและประสบการณ์  
การสอน ตามแนวทางการนิเทศภายในของหน่วยศึกษานิเทศก์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประกอบด้วย 1) ด้านการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ 2) ด้านการวางแผนการนิเทศ 
3) ด้านการสร้างสื่อและเครื่องมือ 4) ด้านการปฏิบัติการนิเทศการศึกษา และ 5) ด้านการประเมินผลการนิเทศ 
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ ครูโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตอ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ที่ปฏิบัติการ
สอนในปีการศึกษา 2560 จ านวน 186 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดับ มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมาน ได้แก่ การทดสอบค่าที (Independent Samples  
t-test) ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมในการนิเทศภายในของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตอ าเภอบางบ่อ 
จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 1) ด้านการ
ปฏิบัติการนิเทศการศึกษา 2) ด้านการสร้างสื่อและเครื่องมือ 3) ด้านการประเมินผลการนิเทศ 4) ด้านการศึกษา
สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ และ 5) ด้านการวางแผนการนิ เทศ ตามล าดับ ส าหรับผล 
การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการนิ เทศภายในของครู โรงเรียนมั ธยมศึกษา เข ตอ าเภอบางบ่อ 
จังหวัดสมุทรปราการจ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่าไม่แตกต่างกัน แต่จ าแนกตามประสบการณ์การสอน 
พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ค าส าคัญ: การมีส่วนร่วม การนิเทศภายใน  โรงเรียนมัธยมศึกษา 
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THE PARTICIPATION OF TEACHERS’ INTERNAL SUPERVITION IN SECONDARY SCHOOLS 
LOCATED IN BANGBOW DISTRICT, SAMUTPRAKARN PROVINCE 

 
Netnapha Ratchaland1*  Vipaporn Poovatanakul2 

 
Abstract 
 This research aimed to study and compare participation of teachers’ internal 
supervision in secondary schools located in Bangbow District, Samutprakarn Province 
according to educational levels and teaching experiences. The internal supervision was based 
on the concepts of Office of the Basic Education Commission including 1) the study of present 
problems and needs, 2) internal supervision plans, 3) creating teaching materials, 4) internal 
supervision practice and 5) internal supervision, The sample were 186 secondary school 
teachers in Bangbow District, Samutprakarn Province in the academic year 2017. The research 
instrument was a questionnaire in the form of five-Likert scales with reliability of 0.97. The 
statistics used in this study was descriptive statistics: percentage, mean, standard deviation 
and inferential statistics: Independent Samples t-test. It was found that overall participation of 
teachers’ internal supervision in secondary schools located in Bangbow District, Samutprakarn 
Province was at a high level. Ranking the most outstanding section to the least one was as 
follows: 1) internal supervision practice, 2) creating teaching materials, 3) internal supervision, 
4) the study of states problems and needs, and 5) internal supervision plans respectively. In 
addition, the result of the comparison in internal supervision according to educational levels 
was statistically indifferent. However, it was statistically different in the participation of 
teachers’ internal supervision according to teaching experiences (p < .05).  
 
Keywords: Participation, internal supervision, Secondary schools  
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บทน า 
 การนิเทศภายในโรงเรียน คือ การส่งเสริมสนับสนุน หรือช่วยเหลือครูในโรงเรียนให้ประสบความส าเร็จ         
ในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักคือการสอน หรือการสร้างเสริมพัฒนาการของนักเรียนทุกคนทั้งทางร่างกาย 
สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคมให้เต็มตามวัยและเต็มศักยภาพ โดยความร่วมมือของบุคลากร  ในโรงเรียน 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551) และเนื่องจากการนิเทศในสถานศึกษาเป็นองค์ประกอบที่แสดง
ถึงกลไกหรือกระบวนการในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้นิเทศ และผู้รับการนิเทศเพื่อช่วยเหลือและให้ค าปรึกษา
เกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนและการปฏิบัติ อันจะส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน ดังนั้นหากพิจารณา
องค์ประกอบของระบบการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษาซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญคือ ต้องมีระบบข้อมูล
และสารสนเทศ เพื่อใช้วางแผนนิเทศภายในโรงเรียนมีระบบการวางแผนนิเทศอย่างมียุทธศาสตร์ การจัดการที่เน้น
พัฒนาครูและนักเรียนการติดตาม ประเมินผลที่เน้นผลงานครู การเผยแพร่และขยายผล (กรองทอง  จิรเดชากุล, 
2550) 
 การมีส่วนร่วมในการนิเทศภายในเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลได้มีส่วนช่วยเหลือระหว่างกัน ด้วยจิตใจ
และอารมณ์ของแต่ละบุคคลในการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติงานและร่วมรั บผิดชอบ 
ในเรื่องต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อส่วนรวมในการบริหารจัดการ เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของสังคม การมีส่วนร่วม
นั้นช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางของการพัฒนา วางแผนการท างานต่าง ๆ ก่อให้เกิด
ความรู้สึกความเป็นเจ้าของและยินยอมปฏิบัติตามได้อย่างสมัครใจ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้เกิดการพัฒนาไป
ในแนวทางที่สนองต่อความต้องการอย่างแท้จริง การมีส่วนร่วมของบุคลากรในโรงเรียนเป็นสิ่งจ าเป็นที่ผู้บริหาร 
เห็นความส าคัญ โดยให้บุคลากรได้มสี่วนรว่มในการตัดสินใจในการปฏิบัตกิารรวมทั้งมีส่วนร่วมในการประเมินผล
การปฏิบัติงานสอนโดยใช้กระบวนการนิเทศภายในเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน (จินตวีร์ เกษมศุข, 2557)  

โรงเรียนในเขตอ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 6 แบ่งออกเป็น 4 โรงเรียน ได้แก่  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  โรงเรียนบางบ่อ
วิทยาคม  โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี และโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ (ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6, 2557) จากการสัมภาษณ์ศึกษานิเทศก์ผู้ท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศภายในของโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งรวมถึงโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอ าเภอบางบ่อ พบว่า  การนิเทศได้มี     
การจัดการโดยมอบหมายให้ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร ร่วมกับครูเป็นผู้นิเทศภายในแต่ยังไม่ประสบผลส าเร็จ 
ซึ่งเป็นผลมาจากสภาพการท างานในปัจจุบันภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของผู้นิเทศภายในมีงานสอนและงาน
อื่นนอกเหนืองานสอน ซึ่งส่วนมากเป็นการท างานตามนโยบาย โดยครูหนึ่งคนมีภาระหน้าที่ในการจัดการเรียน  
การสอนหลายระดับ สถานศึกษามีขนาดแตกต่างกัน สถานศึกษาที่ขนาดเล็กขาดความพร้อมในหลายด้าน  
ครูต้องรับผิดชอบงานโครงการ และเอกสารต่าง ๆ ท าให้งานนิเทศภายในได้ถูกละเลย บางครั้งการนิเทศภาย         
ในของครูยังขาดการวางแผนอย่างเป็นระบบ เนื่องจากครูไม่มีความรู้ในเรื่องการนิเทศภายในจึงไม่มีการวางแผน
และไม่มีวาระในการนิเทศที่แน่นอน การนิเทศภายในขาดการติดตาม ประเมินผล ไม่มีการเผยแพร่และขยายผล
การนิเทศ ส่งผลให้การนิเทศภายในขาดความต่อเนื่อง การจัดการที่เน้นพัฒนาครูและนักเรียน การพัฒนา
การศึกษาในระดับห้องเรียนจึงปรากฏให้เห็นน้อย ซึ่งหากต้องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างแท้จริง 
ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร ครู จะต้องมีส่วนร่วมในการนิเทศภายในให้มีความเข้มแข็งเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
ในอนาคต (ศึกษานิเทศก,์ 2560) 

จากความเป็นมาและปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาการมีส่วนร่วมในการนิเทศภายในของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษา เขตอ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยศึกษาตามแนวทางของหน่วยศึกษานิเทศก์ส านักงาน
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ตัวแปรตาม 
การมีส่วนร่วมในการนิเทศภายใน 
1. การศึกษาสภาพปัจจุบัน  
    ปัญหา และความต้องการ   
2. การวางแผนการนิเทศ  
3. การสร้างสื่อและเครื่องมือ  
4. การปฏิบัติการนิเทศการศึกษา  
5. การประเมินผลการนิเทศ 

ตัวแปรอิสระ 
ข้อมูลทั่วไป 
1. ระดับการศึกษา 
    1.1 ปริญญาตร ี
    1.2 สูงกว่าปริญญาตรี 
2. ประสบการณ์การสอน 
    2.1 ต่ ากว่า 5 ปี 
    2.2 5 ปีขึ้นไป 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2551) ที่ได้ก าหนดกระบวนการนิเทศภายในไว้ ซึ่งประกอบด้วย 
1) การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ 2) การวางแผนการนิเทศ 3) การสร้างสื่อและเครื่องมือ  
4) การปฏิบัติการนิเทศการศึกษา และ 5) การประเมินผลการนิเทศ เพื่อให้ครูและผู้บริหารได้แนวทาง 
ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและสามารถน าผลวิจัยไปใช้เป็นแนวทางวางแผนการนิเทศภายใน 
ของโรงเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นเรียนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการนิเทศภายในของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตอ าเภอบางบ่อ 
จังหวัดสมุทรปราการ 

2. เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการนิเทศภายในของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตอ าเภอบางบ่อ 
จังหวัดสมุทรปราการ ตามระดับการศึกษาและประสบการณ์การสอน 
 
 สมมติฐานของการวิจัย 

การมีส่วนร่วมในการนิเทศภายในของครูต่างกันตามระดับการศึกษาและประสบการณ์การสอน 
 

 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 งานศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ ประชากรที่ใช้ศึกษา คือ ครูโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตอ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ที่ปฏิบัติการสอนในปีการศึกษา 2560 จ านวน  
4 โรงเรียน มีจ านวนครูทั้งสิ้น 367 คน กลุ่มตัวอย่าง 186 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยการสุ่มแบบสัดส่วน
ของประชากร จ าแนกตามโรงเรียน และใช้การสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ  

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้  
ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการนิเทศภายใน 5 ด้าน  
ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการนิเทศภายใน 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และตรวจสอบสมมติฐาน
โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของข้อมูล 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน (Independent Samples t-test) 
ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 โดยมีขั้นตอนการสร้างเครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้ 
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1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด ทฤษฎี หลักการเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการนิเทศภาย            

ในเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างของแบบสอบถาม  และพัฒนาปรับปรุงแบบสอบถามให้ครอบคลุมและ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และตรงตามเนื้อหาของเรื่องที่ท าการวิจัย 

2. ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย 
3. ก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
4. สร้างแบบสอบถามฉบับร่างและน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณา จากนั้นปรับปรุง

แบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา 
5. น าแบบสอบถามเสนอผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างเนื้อหา  
6. น าแบบสอบถามมาหาค่า IOC ผลการหาดัชนีความสอดคล้องระหว่างค าถามกับนิยามเชิง

ปฏิบัติการจ านวน 50 ข้อ ใช้ได้จ านวน 48 ข้อ ค าถามได้ค่าดัชนีสอดคล้องระหว่าง 0.67-1.00 
7. น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 
8. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอ าเภอบางบ่อ

จังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 30 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นโดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า 
ของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.97 

9. จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
 

ผลการวิจัย 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ตารางที ่1  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  
n=186 

สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม ความถี่ ร้อยละ 
1. เพศ   
 1) ชาย   73   40 
 2) หญิง 113   60 
 รวม 186 100 
2. อายุ   
 1) 23-32 ปี 124 66.67 
 2) 33-43 ปี   40 21.57 
 3) 45-59 ปี   22 11.76 
 รวม 186 100 
3.  ระดับการศึกษา   
 1) ปริญญาตรี 126   68 
 2) สูงกว่าปริญญาตรี   60   32 
 รวม 186 100 
4. ประสบการณ์การสอน   
 1) ต่ ากว่า 5 ปี 120 64.71 
 2) 5 ปีขึ้นไป   66 35.29 
 รวม 186 100 
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จากตารางที่ 1 พบว่า สถานภาพของกลุ่มตัวตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามด้านเพศ ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิงจ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 60 ด้านอายุ ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 23-32 ปี จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อย
ละ 66.67 ด้านระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 126 
คนคิดเป็นร้อยละ 68 และด้านประสบการณ์การสอน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์การ
สอนต่ ากว่า 5 ปี จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 64.71 
 

ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการนิเทศภายใน 5 ด้าน 
 

ตารางที่  2  แสดงการมีส่วนร่วมในการนิ เทศภายในของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา  เขตอ าเภอบางบ่อ 
จังหวัดสมุทรปราการ โดยรวม  

n=186 
การมีส่วนร่วมในการนิเทศภายใน x̅=              S.D. ระดับ 

1. ด้านการศึกษาสภาพปัจจุบัน  
ปัญหาและความต้องการ 

4.00 0.58 มาก 

2. ด้านการวางแผนการนิเทศ 3.98 0.60 มาก 
3. ด้านการสร้างสื่อและเครื่องมือ 4.03 0.58 มาก 
4. ด้านการปฏิบัติการนิเทศการศึกษา 4.05 0.59 มาก 
5. ด้านการประเมินผลการนิเทศ   4.02 0.61 มาก 

 รวม 4.01 0.55 มาก 
 
จากตารางที่ 2 พบว่า การมีส่วนร่วมในการนิเทศภายในของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตอ าเภอบางบ่อ 

จังหวัดสมุทรปราการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.01, S.D. = 0.55) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
อันดับหนึ่ง ได้แก่ ด้านการปฏิบัติการนิเทศการศึกษา (x̅ = 4.05, S.D. = 0.59) รองลงมา ได้แก่ ด้านการสร้าง
สื่อและเครื่องมือ (x̅ = 4.03, S.D. = 0.58) และล าดับสุดท้าย ได้แก่ ด้านการวางแผนการนิเทศ (x̅ = 3.98, 
S.D. = 0.60) 

ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการนิเทศภายใน 5 ด้าน จ าแนกตามระดับการศึกษา 
และประสบการณ์การสอน 
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ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการนิเทศภายในของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตอ าเภอ       

บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ จ าแนกตามระดับการศึกษา 
n=186 

การมีส่วนร่วมในการนิเทศภายใน ระดับการศึกษา t sig 
ปริญญาตรี
(n=126) 

สูงกว่าปริญญาตร ี
(n=60) 

  

 x̅ S.D. x̅ S.D.   
1. ด้ าน การศึ กษ าสภ าพ ปั จจุ บั น 

ปัญหาและความต้องการ 
4.00 0.58 4.01 0.59 -0.6 0.41 

2. ด้านการวางแผนการนิเทศ 3.95 0.63 4.04 0.54 -0.85 0.35 
3. ด้านการสร้างสื่อและเครื่องมือ 4.01 0.61 4.05 0.54 -0.38 0.38 
4. ด้านการปฏิบัติการนเิทศการศึกษา 4.02 0.60 4.11 0.57 -0.92 0.48 
5. ด้านการประเมินผลการนิเทศ   4.00 0.65 4.07 0.52 -0.70 0.12 
 รวมเฉลี่ย 4.00 0.58 4.06 0.50 -0.63 0.22 

 
จากตารางที่ 3 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการนิเทศภายในของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา 

เขตอ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ครูที่มีระดับการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรีมีส่วนร่วมในการนิเทศภายใน มากกว่าครูที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี แต่เมื่อทดสอบสมมติฐาน
แล้ว พบว่า การมีส่วนร่วมในการนิเทศภายใน ไม่แตกต่างกัน จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 
ตารางที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการนิเทศภายในของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตอ าเภอบาง

บ่อ จังหวัดสมุทรปราการ จ าแนกตามประสบการณ์การสอน 
             n=186 
การมีส่วนร่วมในการนิเทศภายใน ประสบการณ์การสอน t sig 

ต่ ากว่า 5 ปี 
(N=120) 

5 ปีขึ้นไป 
(N=66) 

  

 x̅ S.D. x̅ S.D.   
1. ด้ าน การศึ กษ าสภ าพ ปั จจุ บั น 

ปัญหาและความต้องการ 
3.98 0.50 4.05 0.70 -0.79 0.01* 

2. ด้านการวางแผนการนิเทศ 3.95 0.51 4.04 0.73 -0.98 0.01* 
3. ด้านการสร้างสื่อและเครื่องมือ 3.99 0.53 4.09 0.68 -0.94 0.01* 
4. ด้านการปฏิบัติการนิเทศการศึกษา 3.99 0.51 4.15 0.71 -1.58 0.00* 
5. ด้านการประเมินผลการนิเทศ   3.99 0.50 4.09 0.78 -0.96 0.00* 
 รวมเฉลี่ย 3.98 0.47 4.08 0.68 -1.12 0.00* 

หมายเหตุ: นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากตาราง 4 การเปรียบเทียบการมีสว่นร่วมในการนิเทศภายในของครูโรงเรียนมธัยมศึกษา เขตอ าเภอ
บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ จ าแนกตามประสบการณ์การสอน พบว่า ครูที่มีประสบการณ์การสอน 5 ปีขึ้นไป  
มีส่วนร่วมในการนิเทศภายใน มากกว่า ครูที่มีประสบการณ์การสอนต่ ากว่า 5 ปี และเมื่อทดสอบสมมติฐานแล้ว 
พบว่า การมีส่วนร่วมในการนิเทศภายใน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 
สรุปผลการวิจัย 

1. ผู้ตอบแบบสอบถามคือครูโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตอ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 
186 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 60 
ด้านอายุ ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 23-32 ปี จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 ด้านระดับการศึกษา พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 126 คนคิดเป็นร้อยละ 68 และด้าน
ประสบการณ์การสอน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์การสอนต่ ากว่า 5 ปี จ านวน 120 คน 
คิดเป็นร้อยละ 64.71 

2. การมีส่วนร่วมในการนิเทศภายในของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตอ าเภอบางบ่อ จังหวัด
สมุทรปราการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังต่อไปนี้ 1) ด้านการปฏิบัติการ
นิเทศการศึกษา 2) ด้านการสร้างสื่อและเครื่องมือ 3) ด้านการประเมินผลการนิเทศ 4) ด้านการศึกษาสภาพ
ปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ และ 5) ด้านการวางแผนการนิเทศ ตามล าดับ  

3. การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการนิเทศภายในของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตอ าเภอบางบ่อ 
จังหวัดสมุทรปราการ จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ครูที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีส่วนร่วม 
ในการนิเทศภายใน มากกว่าครูที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี แต่เมื่อทดสอบสมมติฐานแล้ว พบว่า การมีส่วน
ร่วมในการนิเทศภายใน ไม่แตกต่างกัน จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

4. การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการนิเทศภายในของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตอ าเภอบางบ่อ 
จังหวัดสมุทรปราการ จ าแนกตามประสบการณ์การสอน พบว่า ครูที่มีประสบการณ์การสอน 5 ปีขึ้นไป  
มีส่วนร่วมในการนิเทศภายใน มากกว่า ครูที่มีประสบการณ์การสอนต่ ากว่า 5 ปี และเมื่อทดสอบสมมติฐานแล้ว 
พบว่า การมีส่วนร่วมในการนิเทศภายใน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมในการนิเทศภายในของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตอ าเภอบางบ่อ 
จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวมและทุกด้านอยู่ในระดับมาก เพราะผู้บริหารและครูเข้าใจบทบาทของตนเอง
และให้ความส าคัญในการจัดการนิเทศภายใน ซึ่งการด าเนินการอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
สนับสนุนใหม้ีส่วนร่วมทุกขั้นตอน ตั้งแต่การก าหนดความต้องการ การตัดสินใจเลือกวิธีการด าเนินงาน เนื่องจาก
การนิเทศภายในมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมีตัวบ่งช้ีที่ส าคัญ คือ ศักยภาพของนักเรียน
ที่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ การท างานร่วมกันระหว่างครูและผู้ท าหน้าที่นิเทศ เช่น  ผู้บริหาร ครู
วิชาการ ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องจึงต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์และขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที่ชัดเจน เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครู ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ 
ของผู้เรียนเป็นส าคัญสอดคล้องกับ วรพล  ดิลกทวีวัฒนา  (2560) ที่กล่าวถึงการนิเทศภายในสถานศึกษา 
ว่ามีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อพัฒนาครูในสถานศึกษาและให้การจัดการศึกษาเกิดผลสัมฤทธิ์ตามความคาดหวัง 
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ซึ่งบทบาทของครูในการนิเทศภายในนั้นมีอยู่สองบทบาทคือ เป็นผู้นิเทศ โดยครูหัวหน้ากลุ่มสาระ ครู ผู้นิเทศ 
และผู้ได้รับการนิเทศ  

 1.1 ด้านการปฏิบัติการนิเทศการศึกษา พบว่า ครูมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อันดับที่หนึ่ง ได้แก่ ร่วมนิเทศภายในด้วยวิธีการ 
หรือเทคนิคการนิเทศที่ได้วางแผนไว้ และท าการนิเทศโดยตรงกับครู เช่น การให้ค าปรึกษาหารือ รองลงมา ได้แก่ 
ด าเนินการนิเทศภายใน โดยปฏิบัติการนิเทศตามก าหนดการ ปฏิทินการนิเทศ เนื่องจากครูมีบทบาทในการ
ปฏิบัติการนิเทศภายในอยู่เสมอ และส่วนมากเป็นการนิเทศทางตรง เช่น การสังเกตการสอน การให้ค าปรึกษา
หารือ การประชุมครู นอกจากนี้การนิเทศภายในเป็นการช่วยให้ครูผู้สอนสามารถปรับปรุงตนเอง และจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังท่ี จิติมา วรรณศรี (2557) ได้กล่าวไว้ว่า การด าเนินการนิเทศ
นั้นผู้นิเทศที่ได้รับมอบหมายจะปฏิบัติการนิเทศตามก าหนดการปฏิทินการนิเทศ ด้วยวิธีการหรือเทคนิค  
การนิเทศที่ได้วางแผนไว้ ระหว่างการนิเทศ ผู้นิเทศด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเครื่องมือประกอบ  
การนิเทศที่จัดเตรียมไว้ อาจใช้การสังเกตหลักฐานต่าง ๆ ประกอบการบันทึก เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ 
สรุป ประเมินผลของการนิเทศ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคต่าง  ๆ ของการนิเทศภายในสถานศึกษาที่ท าให้ 
การปฏิบัติงานไม่บรรลุเป้าหมาย 

 1.2 ด้านการสร้างสื่อและเครื่องมือ พบว่า ครูมีส่วนร่วมในการสร้างสื่อและเครื่องมือการนิเทศ
ภายในโรงเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อันดับที่หนึ่ง ได้แก่ ริเริ่มตัดสินใจ 
จัดหาจัดท าสื่อเพื่อช่วยในการปฏิบัติการนิเทศภายในสถานศึกษา รองลงมา ได้แก่ ร่วมพัฒนาสื่อ เครื่องมือ 
เพื่อพัฒนาการท างานของครู เนื่องจากครูเห็นว่าสื่อและเครื่องมือเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้การนิเทศภายใน
ด าเนินไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และตรงตามวัตถุประสงค์  ซึ่งสอดคล้องกับ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (2551) ที่กล่าวไว้ว่า สื่อและเครื่องมือในการนิเทศการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ชนิด 
คือ 1) ส าหรับตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ใช้เพื่ อค้นหาปริมาณและสาเหตุของปัญหาที่ ขัดขวาง 
ความเจริญก้าวหน้า เพื่อจะได้หาทางปรับปรุงแก้ไขได้ถูกจุด เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ได้แก่ 
แบบสอบถาม แบบส ารวจ แบบทดสอบ แบบประเมิน และแบบสังเกตการณ์สอน 2) ส าหรับส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษา ข้อมูลที่ได้จากการใช้สื่อและเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพจะเป็นแนวคิดให้ผู้นิเทศ สร้างสื่อเครื่องมือ 
เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 

 1.3 ด้านการประเมินผลการนิเทศ พบว่า ครูมีส่วนร่วมในการประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียน 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อันดับที่หนึ่ง ได้ แก่ ร่วมประเมินผลในขั้นตอน
สุดท้ายของกระบวนการนิเทศที่จะสร้างความสมบูรณ์ ท าให้การนิเทศเป็นไปอย่างมีระบบ รองลงมา ได้แก่ 
เข้าร่วมในการบริหารการนิเทศภายใน โดยการน าเสนอความคิดเห็น ข้อสังเกต ปัญหาอุปสรรคที่พบ  
เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากการด าเนินการนิเทศตามแผนที่ก าหนด เนื่องจากการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
การนิเทศภายในโรงเรียนเป็นสิ่งส าคัญ ที่จะท าให้ทราบว่าการนิเทศภายในนั้นประสบผลส าเร็จมากน้อยเพียงใด 
จึงต้องอาศัยความร่วมมือกันทั้ง 3 ฝ่าย คือฝ่ายผู้บริหาร ผู้นิเทศ และผู้รับการนิเทศ ท างานร่วมกันอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง เพื่อน าผลการประเมินท่ีได้มาปรับใช้ ดังที่ เก็จกนก เอื้อวงศ์ (2555) กล่าวไว้ในองค์ประกอบ
ของระบบการนิเทศในสถานศึกษาว่า ข้อมูลย้อนกลับในระบบการนิเทศการศึกษา หมายถึง กลไกการก ากับ 
ติดตามและประเมินการนิเทศการศึกษา ซึ่งผู้บริหารหรือผู้นิเทศต้องจัดระบบการก ากับติดตาม การด าเนินการ
นิเทศไว้ชัดเจน เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามแผนงานนิเทศที่ก าหนดไว้ ตลอดจนจัดท าการประเมินผลการ
ด าเนินการนิเทศอย่างเป็นระบบ มีการประเมินผลที่เกิดขึ้นกับคุณภาพการปฏิบัติงานของครู รวมทั้งประเมินตัว
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ระบบ และกระบวนการด าเนินการนิเทศ เพื่อให้ได้ข้อมูลย้อนกลับในการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินการนิเทศให้
มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

 1.4 ด้านการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ พบว่า ครูมีส่วนร่วมการศึกษาสภาพ
ปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการในการนิเทศภายในโรงเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ 
อันดับที่หนึ่ง ได้แก่ เข้าร่วมในการบริหารการนิเทศภายใน โดยใช้สื่อและเครื่องมือต่าง  ๆ ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล รองลงมา ได้แก่ ได้รับผลประโยชน์จากการนิเทศภายใน โดยมองเห็นประเด็นปัญหาชัดเจนขึ้นจากผล
การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการในการนิเทศภายใน เนื่องจากครูที่ปฏิบัติหน้าที่สอน 
รู้จักวิเคราะห์และประเมินตนเองความต้องการของตนเองในเบื้องต้น ซึ่งเป็นวิธีการที่จะช่วยให้การหาข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการได้แน่นอนก่อนลงมือนิเทศ ดังที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (2551) ได้กล่าวไว้ว่า การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการในการนิเทศ 
หมายถึง สภาพที่เป็นจริงตามตัวบ่งช้ีด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนขณะนั้น ความแตกต่างระหว่างสภาพท่ีเป็นจริงกับ
สภาพที่คาดหวังหรือเป้าหมาย ซึ่งมีวิธีการศึกษา คือ ศึกษาโดยวิธีประเมินความต้องการเป็นวิธีการที่จะช่วยให้
การหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการได้แน่นอนก่อนลงมือนิเทศ 

 1.5 ด้านการวางแผนการนิเทศ พบว่า ครูมีส่วนร่วมในการวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียน  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เพื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อันดับที่หนึ่ง ได้แก่ ประสานขอความร่วมมือ  
ให้การด าเนินงานนิเทศภายในสอดคล้องกับความต้องการมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ริเริ่มตัดสินใจวางแผน 
การนิเทศภายใน อย่างเป็นขั้นตอนโดยการประชุมปรึกษาหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง  เนื่องจากครูเห็นว่าการวาง
แผนการนิเทศภายในโรงเรียนเป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่สุด การพิจารณาและตัดสินใจอย่างมีเหตุผลในการก าหนด
วัตถุประสงค์และเป็นเป้าหมายที่ต้องการ รวมถึงการก าหนดแนวปฏิบัติ รายละเอียดขั้นตอนการท างานอย่างมี
ระบบ จะท าให้สะดวกแก่การปฏิบัติการนิเทศภายในและเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด  ดังที่ จิติมา วรรณศรี (2557) 
กล่าวไว้ว่า การวางแผนการนิเทศ เป็นการร่วมกันพิจารณาวางแผนก าหนดแนวทางวิธีการ หรือเทคนิคต่าง ๆ 
ที่จะใช้ในการนิเทศภายในสถานศึกษา โดยวิธีการนิเทศภายในนั้นให้เลือกใช้ให้เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา  
และสอดคล้องกับความต้องการของครู เพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอน จัดท าก าหนดการ  
และปฏิทินการนิเทศภายใน มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการนิเทศอย่างชัดเจน โดยการก าหนดผู้นิเทศ 
ผู้รับการนิเทศ รวมทั้งการก าหนดและจัดเตรียมเครื่องมือที่จะใช้ในการนิเทศ 

2. ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการนิเทศภายในของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตอ าเภอ
บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ จ าแนกตามระดับการศึกษาและประสบการณ์การสอน  
 2.1 ครูที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี มีส่วนร่วมในการนิเทศภายใน 
โดยรวม จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ครูไม่ว่าจะมีการศึกษาอยู่ใน
ระดับใด เมื่อสถานศึกษาก าหนดบทบาทไว้ชัดเจนที่จะให้มีการด าเนินการนิเทศภายใน ครูทุกคนต้องศึกษา
ค้นคว้าและท าความเข้าใจเกี่ยวกับการนิเทศภายใน ดังที่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2551) 
กล่าวว่าครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนมีความแตกต่างกัน ทั้งในด้านความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงา น 
ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องรวมพลังของครูที่มีความแตกต่างกันนั้นให้สามารถปฏิบัติภารกิจของตนจนประสบ
ความส าเร็จตามความต้องการของหน่วยงาน  
 2.2 ครูที่มีประสบการณ์การสอนแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการนิเทศภายใน โดยรวม จากการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เพราะครูที่มีประสบการณ์ในการ
สอนมากกว่า 5 ปี มีประสบการณ์การท างานมากจนเกิดเป็นความช านาญ  อีกทั้งบางท่านได้ปฏิบัติหน้าที่
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ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้จึงมีความสามารถในการให้ค าแนะน าที่ดี  ดังที่ กรองทอง จิรเดชากุล 
(2550) กล่าวว่า การให้ค าปรึกษาแนะน า หมายถึง การพบปะระหว่างผู้นิเทศกับผู้เข้ารับการนิเทศ  ซึ่งอาจท าได้
หลายวิธี มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานก้าวไปถึงจุดหมายปลายทางได้ เช่น ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
ความสามารถที่จะรับผิดชอบงานในหน้าที่สูงขึ้น และการจัดให้บุคคลหนึ่ง (ผู้นิเทศ) ที่มีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องการจัดการเรียนรู้ มาสังเกตพฤติกรรมการสอนของครู (ผู้รับการนิ เทศ) ในขณะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูสามารถพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้ข้อมูลย้อนกลับ
จากการสังเกตการสอนของผู้นิเทศ ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับ ทัทเทิล (Tuttle, 2000 อ้างอิงใน ราตรี ฉวีวงศ์, 
2551) ที่ได้ศึกษาบทบาทของผู้นิเทศแบบมีส่วนร่วมในการก าหนดการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงที่ตรงข้าม 
ของนักอารุยศาสตร์ในการปฏิบัติทางการแพทย์ พบว่า ประสบการณ์เป็นผู้นิเทศเพื่อให้เกิดความส าเร็จนั้น 
เป็นสิ่งส าคัญ จ าเป็นต้องให้การฝึกอบรมและสนับสนุนผู้นิเทศให้มีความรู้ประสบการณ์อย่างเพียงพอถึงจะท าให้
การนิเทศมีรูปแบบที่เหมาะสมและเป็นไปได้ ท าให้การปฏิบัติงานในความราบรื่นและประสบผลส าเร็จ ยึดมั่น
ขอบเขตของการศึกษาได้อย่างเหมาะสม  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

จากการวิจัยมีการมีส่วนร่วมในการนิเทศภายในของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตอ าเภอบางบ่อ จังหวัด
สมุทรปราการ ครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ ดังนี้ 

1.  ด้านการวางแผนการนิเทศ พบว่า เป็นด้านที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุด โดยเฉพาะการตรวจสอบการ
ด าเนินกิจกรรมทั้งหมดในการนิเทศภายใน โดยมีการประชุมปรึกษาหารือกัน เป็นข้อที่มีการปฏิบัติน้อย 
สถานศึกษาควรจัดประชุมเพื่อท าการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และภัยคุกคาม การด าเนินกิจกรรมการ
นิเทศภายในโดยเฉพาะ 

2. ด้านการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ พบว่า เป็นด้านที่มีส่วนร่วมน้อย โดยการ
สนับสนุนทางด้านทรัพยากรกรในการวิจัย เพื่อแสวงหาความรู้จากปัญหาที่ชัดเจนอย่างเป็นระบบเพื่อใช้ในการ
นิเทศภายใน เป็นข้อท่ีมีการปฏิบัติน้อยที่สุด สถานศึกษาควรวิเคราะห์สภาพปัญหาของตนให้ชัดเจน และให้การ
สนับสนุนทรัพยากรในการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการนิเทศภายใน 

3. ด้านการประเมินผลการนิเทศ พบว่า เป็นด้านที่มีการปฏิบัติน้อย โดยเฉพาะการได้รับผลจากการ
แก้ปัญหาอันเนื่องมาจากการนิเทศภายในโรงเรียนโดยตรง เป็นข้อที่มีการปฏิบัติน้อย สถานศึกษาควรสนับสนุน
ให้มีการประเมินผลร่วมกันหลังการนิเทศแต่ละครั้งระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ เพื่อวางแผนเพื่อปรับปรุง
การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการนิเทศภายในของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาเขต
อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เพราะบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้การนิเทศ
ภายในของครูโรงเรียนประสบความส าเร็จ 

2. ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษากับการนิเทศภายในสถานศึกษา
ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตอ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ  เพราะภาวะผู้น ามีส่วนท าให้การนิเทศ
ภายในประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
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3. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการนิเทศภายในของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตอ าเภอ
บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เพราะการนิเทศภายในจะประสบความส าเร็จได้ต้องอาศัยปัจจัยต่าง ๆ ในการ
ด าเนินการนิเทศ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยความเมตตาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาภรณ์ ภู่วัฒนกุล อาจารย์ที่
ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองที่คอยให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับแก้ ติดตาม เอาใจใส่ด้วยความจริงใจ  
จนงานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลงได้อย่างสมบูรณ์ ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้ง จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 

กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง บิดา มารดา ครูบาอาจารย์ทุกท่าน ที่ให้ชีวิต ความรู้และปลูกฝัง  
คุณงามความดี ซึ่งผู้วิจัยจักน าไปใช้ในการด าเนินชีวิต เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตนเอง และสังคมต่อไป 

ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนทุกท่าน อันประกอบด้วยกัลยาณมิตรทุกท่าน เพื่อนร่วมงาน ผู้ใหญ่ใจดี 
เจ้าหน้าที่และคณาจารย์วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา รวมถึงผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน ซึ่งมิอาจ
เอ่ยนามได้หมดในท่ีนี้ ที่คอยให้การช่วยเหลือ สนับสนุนให้ก าลังใจตลอดจนการท างานวิจัยฉบับนี้ 

คุณค่าที่เกิดจากงานวิจัยฉบับนี้ ขอมอบแด่ คุณของบิดา มารดา ครู อาจารย์ทุกท่าน  
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ความผูกพันต่อองค์การของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
อัจฉราภรณ์ ใจก้อนแก้ว1*  ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์2  อรสา จรูญธรรม3 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) เปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การของครูโรงเรียน 
จ าแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การท างาน  
 ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา      
ขั้นพื้นฐาน โดยใช้วิธีค านวณขนาดตัวอย่างแบบทราบจ านวนประชากร จากสูตร ทาโร่ ยามาเน่ ที่ขนาด
ความคลาดเคลื่อนที่ 95% ได้ตัวอย่าง จ านวน 398 คน โดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยเป็นแบบสอบถามความผูกพันต่อองค์การของครู ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.80-1.00 ค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ .87 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูลได้แก่  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และเปรียบเทียบรายคู่โดยใช้วิธีของ Scheffe ผลการวิจัยพบว่า 
 1) ความผูกพันต่อองค์การของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงอันดับ
ค่าเฉลี่ยสูงสุดจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ความทุ่มเทในการท างาน  ความศรัทธา ความจงรักภักดี ตามล าดับ                             

2) ผลการเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การของครู โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาพื้นฐาน จ าแนกตาม อายุ ประสบการณ์การท างาน และระดับการศึกษา พบว่า ความผูกพัน
ต่อองค์การของครูที่มี อายุ ประสบการณ์การท างาน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนความ
ผูกพันต่อองค์การของครูที่มี ระดับการศึกษาต่างกัน ไม่แตกต่างกัน 

 
ค าส าคัญ: ความผูกพันต่ององค์การ  ครู  โรงเรียนมัธยมศึกษา 
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ORGANIZATIONAL COMMITMENT OF THE SECONDARY SCHOOLS TEACHERS 
UNDER THE OFFICE OF THE BASIC EDUCATION COMMISSION 

 
Acharapron Jaikonkaew1* Chanchai Wongsirasawat2 Orasa Charoontham 3 

 
Abstract 
 The purpose of this research was to study the level of organizational commitment of 
secondary school teachers. 2) Comparison of organizational commitment of school teachers 
by age at educational and experience. 
 The samples used teachers in secondary schools. Under the Office of the Basic 
Education Commission The sample size was calculated from the formula Taro Yamane at the 
95% error. The sample size was 398 by multi-stage random sampling. The questionnaire of the 
IOC is between 0.80-1.00 Reliability is 0.87. Statistics used mean, standard deviation One-way 
analysis of variance. The comparison was made using Scheffe. 

1) Organizational Commitment of Secondary School Teachers. Under the Office of 
the Basic Education Commission Overall, it was at a high level. The highest average rankings 
are as follows: Dedication, Faith, Devotion 

2) Comparison of organizational commitment of secondary school teachers. Under 
the Office of the Basic Education Commission by age, experience, education. The 
organizational commitment of teachers with age and experience significant difference at the 
.01 level. The organizational commitment of the teachers was significantly different. Different 
education levels not different. 
 
Keywords: organizational commitment, teachers, secondary schools  
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บทน า 
 ปัจจุบันสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจากความ 
ผันผวนทางเศรษฐกิจ สถานการณ์ทางการเมืองที่ขาดความมั่นคง การเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม 
สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้องค์การแต่ละองค์การมีการปรับเปลี่ยนนโยบาย รูปแบบการบริหาร โครงสร้างองค์การ เพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบทั้งในด้านบวก
และด้านลบต่อองค์การ ผลในด้านบวก เช่น องค์การสามารถด าเนินกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ บน
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป องค์การมีนโยบายในการท างานที่เข้มงวด รัดกุม และมีเป้าหมายที่ชัดเจน 
บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์สูงสุดขององค์การ ส่วนด้านลบจากการ
เปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วนั้น บุคลากรปฏิบัติงานจะมีความกดดันในการปฏิบัติงานมากขึ้น อันเนื่องมาจากองค์การ
ต้องมีการปรับเปลี่ยนนโยบายให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น ส่งผลให้นโยบายในการท างานจะต้อง
มีความเข้มงวด ทั้งในเรื่องมาตรฐานของการท างานและเป้าหมายขององค์การที่สูงขึ้นกว่าเดิม ซึ่งความกดดัน
ต่างๆอาจจะส่งผลให้บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์การลดลงเรื่อย ๆ ความส าเร็จในการจัดการศึกษาเกิดขึ้นได้
เพราะครูเป็นองค์ประกอบส าคัญเป็นพลังงานขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ
การศึกษาจึงเป็นผลมาจากคุณภาพของครู (Day & Gu, 2009) หากผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารโรงเรียนไม่เอาใจ
ใส่ดูแลครูให้เกิดความพึงพอใจในการท างานแล้ว ย่อมส่งผลต่อการท างานของครู ดังนั้น ผู้บริหารจึงต้องสร้าง
ความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่ายแต่ที่ส าคัญยิ่งก็คือ การได้รับความร่วมมือจากครูในโรงเรียน ยังมีปัจจัยอื่น
เกี่ยวข้องอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นความรักใคร่นับถือของบุคลากร ความจงรักภักดี ความเช่ือถือ ความศรัทธา 
และการให้ความร่วมมือสนับสนุนจากบุคลากรทุกฝ่ายในหน่วยงาน 
 การประกอบอาชีพของตนด้วยความทุ่มเทในงาน และคงอยู่ในอาชีพ มีความเกี่ยวข้องกับตัวแปรความ
ผูกพันต่อ ซึ่งเป็นลักษณะทางจิตที่ส าคัญ ครูที่ผูกพันกับโรงเรียน นักเรียน และงานสอน ย่อมปฏิบัติตนให้ มี
ประสิทธิภาพสูงกว่าครูที่มีความผูกพันน้อย (Chan et al., 1988) ส าหรับความผูกพันมีความสัมพันธ์กับผลของ
งาน บุคคลที่มีความผูกพันแตกต่างกันย่อมแสดงพฤติกรรมแตกต่างกัน ครูเป็นกลไกส าคัญในกระบวนการบริหาร 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารที่ดีย่อมตระหนักถึงความส าคัญในการบริหารงานบุคคลให้ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจคน 
เพื่อให้คนในองค์การร่วมมือในการปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจและเต็มความสามารถ โดยสร้างแรงจูงใจให้
ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจในงาน เกิดความผูกพันต่อองค์การ นอกจากนี้ยังสามารถช้ีถึงแนวโน้มของความ
ตั้งใจที่ท าอยู ่ย้ายสถานท่ีท างานหรือลาออกจากองค์การของครูได้ ถ้าหากครูมีความผูกพันต่อองค์การก็จะตั้งใจ
ท างานอย่างเต็มที่ ทุ่มเทเวลาให้ มีความจงรักภักดีต่อองค์การ องค์การนั้นก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง 
 โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีครู จ านวน 87,089 คน   
ซึ่งเป็นทรัพยากรที่ส าคัญต่อองค์การอย่างยิ่ง โดยเฉพาะความผูกพันต่อองค์การนั้นมีส่วนส าคัญต่อคุณภาพของ
องค์การและเป็นตัวบ่งช้ีถึงความมีประสิทธิผลขององค์การ และยังสามารถช้ีถึงแนวโน้มของความตั้งใจที่จะอยู่
หรือย้ายออกจากองค์การต่ า ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความผูกพันต่อองค์การของครู
โรงเรียนมัธยมศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เพื่อประโยชน์ในการวางแผนและก าหนดนโยบายในการพัฒนาบุคลากรให้มีความผูกพันและปฏิบัติงาน
ในองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2. เพือ่เปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จ าแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ท างาน  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษา เรื่อง ความผูกพันต่อองค์การของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยอาศัยแนวคิดของ (Mowday, Porter and Steers, 1982)  
ซึ่งประกอบด้วย ความทุ่มเทในการท างาน ความจงรักภักดี และความศรัทธา ได้กรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1  กรอบแนวคิด 

 
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จ านวน 87,089  คน  
 ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยใช้วิธีค านวณขนาดตัวอย่างแบบทราบจ านวนประชากร จากสูตร (Taro Yamane, 1973) ที่
ขนาดความคลาดเคลื่อนที่ 95%  ได้ตัวอย่าง จ านวน 398 คน โดยวิธีการสุ่มหลายขั้นตอน (Multi Stage 
Random Sampling)  

3. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ในการเก็บข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นแบบประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ ซึ่งที่ผู้วิจัย

ได้ท าการศึกษาข้อมูลจากแนวคิด ทฤษฎี รวมทั้งงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความผูกพันต่อองค์การ เพื่อเป็นแนวทาง
ในการก าหนดขอบเขตเนื้อหาของแบบสอบถาม แล้วไปให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหา เท่ากับ 0.90 ความเช่ือมั่นแบบสอบถาม ตามสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาคอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient:  ) เท่ากับ 0.87 

4. วิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ และใช้สถิติในการน าเสนอ
ข้อมูลดังนี ้
 วิเคราะห์หาระดับความผูกพันต่อองค์การของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

อาย ุ
ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์การท างาน 

ความผูกพันต่อองค์การ 
ความทุ่มเทในการท างาน 
ความจงรักภักด ี
ความศรัทธา 
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วิเคราะห์เปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การของครู โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ าแนกตาม ระดับการศึกษา อายุ และประสบการณ์ท างาน ด้วยสถิติที่ใช้ใน
การทดสอบค่า Independent testt  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และ
เปรียบเทียบความต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยวิธี Scheffe 
   
ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ความผูกพันต่อองค์การของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า จ านวนครูผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 
398 คน เป็นชาย จ านวน 111 คน คิดเป็นเป็นร้อยละ 27.90 เป็นหญิง จ านวน 287 คน คิดเป็นร้อยละ 72.10 
อายุน้อยกว่า 40 ปี จ านวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 อายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป จ านวน 199 คน คิดเป็น
ร้อยละ 50.00 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 60.30 ระดับการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรี จ านวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 39.70 และมีประสบการณ์ท างาน 1-10 ปี จ านวน 157 คน คิดเป็น
ร้อยละ 39.4 ประสบการณ์ท างาน 16-30 ปี จ านวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 35.7 ประสบการณ์ท างาน 30 ปี
ขึ้นไป จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 24.9 
 
ตารางที่ 1  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับความผูกพันต่อองค์การของครูโรงเรียน

มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
ความผูกพันต่อของครู 398n  ระดับ อันดับที ่
 X  DS.    
ความทุ่มเทในการท างาน 4.51 .744 มาก 1 
ความจงรักภักดี 4.09 .904 มาก 3 
ความศรัทธา 4.20 .794 มาก 2 
รวม 4.26 .814 มาก  
  

จากตารางที่ 1 พบว่า ความผูกพันของครูต่อโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ความทุ่มเทในการ
ท างาน ความศรัทธา และความจงรักภักดี 
 

ผลการวิเคราะห์เปรยีบเทียบความผกูพันของครูต่อโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จ าแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ ดังนี้ 
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ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความผูกพันต่อองค์การของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มีอายุแตกต่างกัน จ าแนกรายด้าน 

 
 
ความผูกพันต่อองค์การ 

น้อยกว่า 40 ปี มากกว่า 40 ปี ขึ้นไป   
199n  199n  t  p  

X  DS.  X  DS.    
ความทุ่มเทในการท างาน 4.37 .836 4.64 .610 -3.769** 0.00 
ความจงรักภักดี 3.84 .964 4.34 .767 -5.638** 0.00 
ความศรัทธา 4.04 .837 4.37 .712 -4.321** 0.00 
รวม 4.08 0.88 4.45 .70 -4.58** 0.00 
** 01.0p  
 
 จากตารางที่  2 พบว่า ความผูกพันต่อองค์การของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ าแนกตามอายุ โดยรวมพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 กล่าวคือ ครูที่มีอายุมากกว่า 40 ปีข้ึนไป มีความผูกพันต่อโรงเรียนมากกว่าครูที่มีอายุน้อยกว่า 40 ปี 
 
ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความผูกพันต่อองค์การของครูโรงเรียน

มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันใน
ภาพรวม และจ าแนกรายด้าน 

 
 
ความผูกพันต่อองค์การ 

ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี   
240n  158n  t  p  

X  DS.  X  DS.    
ความทุ่มเทในการท างาน 4.51 .691 4.50 .820 .105 .916 
ความจงรักภักดี 4.12 .799 4.05 1.05 .675 .500 
ความศรัทธา 4.23 .773 4.16 .826 .910 .363 
รวม 4.29 .75 4.24 .899 .563 .593 
** 01.0p  
 
 จากตารางที่  3 พบว่า ความผูกพันต่อองค์การของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามระดับการศึกษา โดยรวมพบว่า ไม่แตกต่างกัน กล่าวคือ ครูที่มี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีความผูกพันต่อโรงเรียน ไม่แตกต่างกัน กับครูที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี  
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ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความผูกพันต่อองค์การของครูโรงเรียน

มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามประสบการณ์โดยรวม
และรายด้าน 

 
ความผูกพันต่อองค์การ 
 

Sum of 
Squares 

df Mean 
Squares 

F  Sig. 

ความทุ่มเทในการท างาน 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

 
5.284 
214.490 

 
2 
395 

 
2.642 
.542 

 
4.872** 

 
.008 

รวม 219.490 397    
ความจงรักภักดี 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

 
9.994 
314.750 

 
2 
395 

 
4.997 
.797 

 
6.271** 

 
.002 

รวม 324.744 397    
ความศรัทธา 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

 
6.602 
244.327 

 
2 
395 

 
3.094 
.619 

 
5.002** 

 
.007 

รวม 250.515 397    
**มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

จากตารางที่  4 พบว่า ความผูกพันต่อองค์การของครู โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามประสบการณ์ โดยรวมพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01  
 
ตารางที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ โดยใช้วิธีของ Scheffe ความผูกพันต่อองค์การของครู

โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีประสบการณ์ท างาน
ต่างกัน  

 
ความผูกพันต่อองค์การ  ประสบการณ์ในการท างาน 

 1 - 15 ปี 16 – 30 ปี 31 ปีขึ้นไป 
ความทุ่มเทในการท างาน X  4.36 4.58 4.62 

1 – 15 ป ี
16 – 30 ปี 
31 ปีขึ้นไป 

4.36 
4.58 
4.62 

- 
- 

-.22** 
- 
 

-.25** 
-.03 
- 

ความจงรักภักดี X  3.92 4.29 4.07 
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ตารางที ่5 (ต่อ)  
 
ความผูกพันต่อองค์การ  ประสบการณ์ในการท างาน 

 1 - 15 ปี 16 – 30 ปี 31 ปีขึ้นไป 
1 – 15 ป ี
16 – 30 ปี 
31 ปีขึ้นไป 
ความศรัทธา 

3.92 
4.29 
4.07 
X  

- 
- 
 
4.05 

-.37** 
- 
 
4.32 

-.15 
-.22 
- 
4.27 

1 – 15 ป ี
16 – 30 ปี 
31 ปีขึ้นไป 

4.05 
4.32 
4.27 

- 
- 

-.27** 
- 
 

-.22** 
-.05 
- 

**มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

จากตารางที่  5 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่  ความผูกพันต่อองค์การของครู                
ที่มีประสบการณ์ท างาน มีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จ านวน 2 คู่ ได้แก่ 1-15 ปี กับ   
16-30 ปี และ 1-15 ปี กับ 31 ปีขึ้นไป 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 1) ผลการวิเคราะห์ระดับความผูกพันต่อองค์การของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน อยู่ในระดับมาก และรายด้านซึ่งเรียงอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 
ความทุ่มเทในการท างาน ความศรัทธา และความจงรักภักดี ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อ
ประโยชน์ขององค์การ ควรสร้างบรรยากาศให้ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของโรงเรียนทุกๆเรื่องที่
เกิดขึ้นอย่างเต็มความสามารถด้วยความเสียสละ ความศรัทธาอย่างแรงกล้าที่จะรับเป้าหมาย ค่านิยมของ
องค์การ ควรสร้างบรรยากาศการท างานโดยให้ครูท างานร่วมกันเป็นทีม สร้างบรรยากาศการปฏิบัติงานใน
โรงเรียนให้เป็นแบบพ่ึงพาและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อให้ครูทุกคนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบาย
ของโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมาย  ด้วยความจงรักภักดีทีเป็นความปรารถนาอย่างแรงกล้าจะด ารงไว้ซึ่งความเป็น
สมาชิกขององค์การ ควรสร้างบรรยากาศโรงเรียนแห่งนี้ให้เป็นองค์การที่ดีและมีความสุขในการปฏิบัติงานเป็น
องค์การคุณภาพทีค่รูทุกคนรู้สึกภาคภูมิใจ รักและหวงแหนปรารถนาที่จะเป็นสมาชิกตลอดไป องค์การจะเต็มไป
ด้วยความจงรักภักดีต่อองค์การที่ปฏิบัติงานอยู่ โดยผู้มีความผูกพันต่อองค์การสูงจะมาท างานอย่างสม่ าเสมอ 
และความผูกพันต่อองค์การส่งผลต่อความคงอยู่ของบุคคลในองค์การ สอดคล้องกับแนวคิดของ (สมหญิง คาย
เลิศ, 2552) ได้ศึกษาเรื่องความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการครูโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายวังน้ าเย็น ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 โดยรวมแล้วรายด้านอยู่ในระดับมาก (จารุเนตร ทองจันดี, 
2556) ท าการวิจัยเพื่อศึกษาความผูกพันต่อองค์การข้าราชการครูในกลุ่มโรงเรียนนิคมพัฒนา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาระยอง เขต 1 จังหวัดระยอง พบว่า ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการครูในกลุ่มโรงเรียน
นิคมพัฒนาอยู่ในระดับมาก งานวิจัยของ (George and Jones, 1999) ความผูกพันต่อองค์การกับประสิทธิภาพ
ของงานท าให้บุคลากรมีความเชื่อมั่น เพราะมีความสุขท่ีได้ท างานกับองค์การ มีความทุ่มเทให้กับงานและมีความ
รับผิดชอบต่องานที่ปฏิบัติ (Steers and Porter, 1977) กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์การท าให้องค์การประสบ
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ความส าเร็จ และมีความเจริญรุ่งเรือง เนื่องจากเมื่อคนมีความผูกพันต่อองค์การแล้วก็ย่อมเต็มใจให้บางสิ่ง
บางอย่างกับองค์การ ด้วยความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามปฏิบัติงานเพ่ือองค์การ ยินดีและใช้พลังงาน ก าลัง
กาย ความศรัทธา เพื่อท างานให้กับองค์การ และเต็มไปด้วยความจงรักภักดีต่อองค์การส่งผลต่อความคงอยู่ของ
บุคลากรภายในองค์การ (Mowday, Porter & Steers, 1982) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ความทุ่มเทในการท างาน พบว่า ครูโรงเรียนมัธยมศึกษา มีความทุ่มเท
ในการท างานอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมให้ครูมีความมุ่งมั่นกระตือรือร้นและยินดีท างานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ 
นอกจากนี้ ครูทุกคนยังตระหนักว่า ปัจจุบันมีผู้ปกครองต้องเลือกสรรโรงเรียนที่มีคุณภาพด้านวิชาการและ
คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับบุตรหลาน หากครูไม่มีความทุ่มเทในการท างาน เสียสละใช้ความรู้ความสามารถอย่าง  
เต็มที่ในการปฏิบัติงานให้กับโรงเรียน ก็จะไม่สามารถแข่งขันในเชิงระบบการศึกษาได้ ท าให้ครูรู้ขอบข่ายหน้าที่
ความรับผิดชอบของตนดียิ่งขึ้น ส่งผลให้ครูมีความทุ่มเทในการท างานเพื่อองค์การ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
(บัญชา นิ่มเจริญ, 2542) ที่กล่าวว่า บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความตั้งใจ
และพร้อมที่จะใช้ความพยายามที่มีอยู่เพื่อองค์การ อาจเป็นเพราะบุคลากรเหล่านี้มีความรู้สึกพึงพอใจในงานที่
ตนรับผิดชอบ ผลงานเป็นที่ยอมรับ ผู้บังคับบัญชาให้ความส าคัญและให้อิสระแก่ผู้ปฏิบัติงาน ส่งผลให้บุคลากร
ตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่และใช้ความรู้ความสามารถท่ีมีอยู่อย่างเต็มที่ในการท างานเพื่อประสิทธิผลของงาน 
 ในด้านความศรัทธาต่อองค์การ พบว่า ครูโรงเรียนมัธยมศึกษามีความศรัทธาต่อองค์การอยู่ในระดับ
มาก ทั้งนี้อาจเนื่องมากจาก โรงเรียนมีการวางแผนนโยบายการบริหารงานที่ชัดเจนน่าเช่ือถือ รวมทั้งมุ่งเน้น
คุณภาพการศึกษาส่งเสริมความรู้ทางวิชาการควบคู่คุณธรรม อีกทั้ งครูที่ปฏิบัติหน้าที่การสอนยืดถือคติพจน์ใน
การท าเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของ จอร์ช และโจนส์ (George and Jones, 1999; 
อ้างอิงจาก ปราโมทย์ บุญเลิศ, 2545) กล่าวถึงความก้าวหน้าในอาชีพเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดความพึงพอใจในการ
ท างาน และได้ท างานตามที่ตนสนใจ การได้รับการสนับสนุนให้ก้าวหน้าในการท างาน และงานวิจัยของ ชอร์ส 
และเวน (Shore & Wayne, 1993) พบว่า การได้รับการสนับสนุนจากองค์การ หมายถึง ความศรัทธาและ
เช่ือถือของพนักงานเกี่ยวกับค่านิยมที่สนับสนุนพวกเขา และให้ความส าคัญสนใจเกี่ยวกับความเป็นอยู่ ก ารที่
บุคคลรับรู้ว่าตนได้รบัการสนับสนุนส่งเสริมจากองค์การ จะท าให้บุคลากรมีความศรัทธาและเกิดความผูกพันและ
คงอยู่ในองค์การต่อไป 
  ในด้านความจงรักภักดี พบว่า ครูโรงเรียนมัธยมศึกษามีความจงรักภักดีต่อองค์การอยู่ในระดับมาก 
ทั้งนี้อาจเนื่องมากจากโรงเรียนมัธยมเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนมานาน มีครูที่มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี เป็น
จ านวนมาก ดังนั้นความรู้สึกท่ีเป็นสมาชิกขององค์การและความเลื่อมใส รวมทั้งความภูมิใจท่ีได้เป็นส่วนหนึ่งของ
องค์การ อีกทั้งทางโรงเรียนมีสวัสดิการที่สร้างขวัญและก าลังใจในการท างานให้แก่บุคลากรตลอดเวลาที่
ปฏิบัติงานอยู่ในองค์การ จึงท าให้บุคลากรมีความจงรักภักดีเกิดเป็นความผูกพัน โดยไม่คิดโยกย้ายไปที่อื่น 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เชลดอน (Shedon, 1971; อ้างอิงจาก ภัทริกา ศิริเพชร, 2541) ที่พบว่า บุคคลยิ่ง
ท างานในองค์การนานเท่าไร ก็จะมีความผูกพันต่อองค์การมากขึ้น และการที่บุคคลมีความรู้สึกที่ดีต่อองค์การ 
ความต้องการที่จะคงความเป็นสมาชิกขององค์การก็จะมีมากขึ้น  
 2) ผลการเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การของครูโรงเรียน จ าแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา และ
ประสบการณ์การท างาน  พบว่า 

2.1 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การของครู จ าแนกตาม อายุ และประสบการณ์ 
พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สอดคล้องกับงานวิจัยของ (สุนทร เขียวทรัพย์, 2551)                 
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ได้ศึกษาความผูกพันของครูที่มีต่อสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครปฐม ครูที่มีอายุและประสบการณ์ในการท างาน
แตกต่างกัน ความผูกพันของครูที่มีต่อสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครปฐมแตกต่างกัน กล่าวคือ เมื่ออายุเพิ่มขึ้น           
ก็จะมีความต้องการย้ายงานน้อยลง เนื่องจากมีการสั่งสมประสบการณ์ที่มีคณุค่าต่อองค์การไว้มาก เปรียบเสมือน
มีการลงทุนไว้ในองค์การนั่นเอง ดังนั้น จึงพบว่าครูที่มีอายุน้อยกว่า ซึ่งถือว่ามีการลงทุนไว้ในองค์การไม่มาก จึงมี
ความผูกพันต่อองค์การน้อยกว่าผู้ที่มีอายุมาก (อัญชนา ค าสอด, 2559) ได้ศึกษาความผูกพันของครูต่อโรงเรียน
ในกลุ่มศรีราชา 1 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 จ าแนกตามระยะเวลาที่
ปฏิบัติงาน พบว่า ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในองค์การต่ ากว่า 5 ปี ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป โดยรวมพบว่า แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (มานะ อยทูรัพย,์ 2554) ได้ศึกษาเปรียบเทียบระยะเวลาที่ปฏิบัติงานท่ีตาง
กัน ระดับความผูกพัน ตอองค์การของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1  แตกตางกัน อยางมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กล่าวคือ ครูที่มีประสบการณ์ท างานท่ีมากจะมีความผูกพันต่อองค์การมากกว่าครู
ที่มีประสบการณ์น้อย (สุพร ข าเจริญศักดิ์, 2553) ได้เปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การของครูโรงเรียนสตรี
มารดาพิทักษ์ จันทบุรี โดยจ าแนกตามประสบการณ์การท างาน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายคู่พบว่า ครูที่มีประสบการณ์ท างาน 1-15 ปี มีความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยครูที่มีประสบการณ์ท างาน 16 -30 ปี และ 31 ปีขึ้นไป มีความผูกพันต่อ
องค์การสูงกว่า ครูที่มีประสบการณ์ท างาน 1-15 ป ี

2.2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผูกพันต่อองค์การของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา จ าแนกตาม ระดับ
การศึกษา พบว่า ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ (วรรณิดา สารีค า, 2551) ได้ท าการศึกษาและวิจัยเรื่องความ
ผูกพันต่อองค์การของบุคลากรเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร พบว่า บุคลากรที่มี ระดับการศึกษา
ต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การ ไม่แตกต่างกัน (Steers, 1997) ได้ศึกษาความผูกพันต่อองค์การกับ
ประสิทธิภาพขององค์การ พบว่า คุณลักษณะส่วนตัวด้านระดับการศึกษามีความสัมพันธ์ทางลบกับความผูกพัน
ต่อองค์การ 
 ความผูกพันของครูเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ครูคงอยู่ในโรงเรียนและการเปลี่ยนงานย้ายโรงเรียน โดยที่ครู  
มีความผูกพันต่อโรงเรียนสูงจะคงอยู่ในโรงเรียน ส่วนบุคคลที่มีความผูกพันต่อโรงเรียนต่ ามีแนวโน้มที่จะย้ายหรือ
เปลี่ยนงาน อีกทั้งความผูกพันยังมีความสัมพันธ์ด้านบวกกับปัจจัยต่าง ๆ ของครู ได้แก่ เพศ อายุ ประสบการณ์    
ในการท างาน ส่วนด้านระดับการศึกษามีความสัมพันธ์ทางด้านลบกับความผูกพันของโรงเรียน ดังนั้น จึงถือได้ว่า
ความผูกพันของครูต่อโรงเรียนเป็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญในการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนสามารถใช้เป็น
แนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจ าเป็นต้องสร้างและ
พัฒนาความผูกพันให้เกิดขึ้นภายในโรงเรียน 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1.1 ผลการวิจัยพบว่า ความผูกพันต่อองค์การในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน  

ซึ่ง ด้านความจงรักภักดี มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าด้านอื่น ๆ ดังนั้น ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ท างาน มีส่วนร่วมในการตัดสินใจช่วยกันคิด ช่วยกันท า ครูก็จะมีความผูกพันต่อโรงเรียน เกิดความภาคภูมิใจที่ได้
เป็นสมาชิกในโรงเรียน และต้องการที่จะคงความเป็นสมาชิกอยู่ในโรงเรียนตลอดไป ก่อให้เกิดความจงรักภักดีต่อ
โรงเรียน เมื่อครูเกิดความจงรักภักดีแล้วโรงเรียนจะประสบผลส าเร็จและบรรลุจุดหมายปลายทางที่ก าหนดได้  
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1.2  ผู้บริหารควรกระตุ้นสร้างแรงจูงใจที่มีความเหมาะสมกับค่าครองชีพให้กับครูอย่างต่อเนื่อง 

และควรชื่นชมหรือให้รางวัลกับครูที่ท างาน อุทิศตนและเสียสละทรัพย์ส่วนตัวเพื่อส่วนรวมต่อการปฏิบัติงานจน
ส าเร็จ 

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยในครั้งต่อไป  
2.1 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ ของครูโรงเรียน สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2.2 ควรท าการพัฒนารูปแบบประสิทธิผลต่อความผูกพันต่อองค์การ ของครูโรงเรียน สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยการให้ความช่วยเหลือแนะน าของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.อรสา  จรูญธรรม ท่ีปรึกษา
ร่วมที่ได้กรุณาให้ค าแนะน าข้อคิดเห็นตรวจสอบ และแก้ไขร่างวิทยานิพนธ์มาโดยตลอด ผู้เขียนจึงขอกราบ
ขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้ 
 ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณนา โชติสุกานต์ ที่กรุณาให้เกียรติเป็น
ประธานโดยมี ดร.ผดุงชัย ภู่พัฒน์ ดร.วลัยพร ศิริภิรมย์ และ ดร.ศักดิ์ดา สถาพรวจนา เป็นกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ ซึ่งได้กรุณาตรวจแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉนับนี้ให้ถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมถึงเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทุกท่านที่ให้ความสะดวกด้านอ านวยการ และ
ประสานงานในการท าวิทยานิพนธ์ของผู้เขียนมาตลอด  ตลอดจนค้นคว้าหาข้อมูลในการจัดท าวิทยานิพนธ์ของ
ผู้เขียนครั้งนี้ส าเร็จไปด้วยดี 
 ท้ายนี้ผู้เขียนขอน้อมร าลึกถึงอ านาจบารมีของคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ใน
สากลโลก อันเป็นที่พึ่งให้ผู้เขียนมีสติปัญญาในการจัดท าวิทยานิพนธ์ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้เขียนขอให้เป็น
กตเวทิตาแด่บิดา มารดา ครอบครัวของผู้เขียน ตลอดจนผู้เขียนหนังสือ และบทความต่าง  ๆ ที่ให้ความรู้แก่
ผู้เขียนจนสามารถท าให้วิทยานพินธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดี 
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การจัดด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ของกลุ่มโรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์ส 
ตามความคิดเห็นของครู 

 
ภัทรา มรกต1* อัจฉรา วัฒนาณรงค์2 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการจัดด าเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาของกลุ่มโรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์สตามความคิดเห็นครู ในด้านกระบวนการ ด้านบุคลากร 
และด้านทรัพยากร โดยรวมและในแต่ละด้าน จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ทางการ
ประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นครูที่ปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2560 ทั้ง 4 วิทยา
เขต ได้แก่ สาทร ระยอง บางนา และดุสิต จ านวน 60 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 49 ข้อ แบบสอบถามทั้งฉบับมีค่าความเช่ือมั่น
เท่ากับ .97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบที ผลการวิจัยพบว่า 1) กลุ่มโรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์สมีการจัดด าเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านกระบวนการอยู่ในระดับมาก ส่วน
ด้านบุคลากรและด้านทรัพยากรอยู่ในระดับปานกลาง 2) ครูชายและหญิงมีความคิดเห็นต่อการจัดด าเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มโรงเรยีนนานาชาตเิซนต์แอนดรูว์สโดยรวมและในแต่ละด้านไม่แตกต่างกัน 
3) ครูที่มีอายุแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการจัดด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มโรงเรียน
นานาชาติเซนต์แอนดรูว์สโดยรวมและด้านบุคลากร ด้านทรัพยากร แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ส่วนด้านกระบวนการไม่มีความแตกต่างกัน 4) ครูที่ระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการจัด
ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์สโดยรวม ด้านกระบวนการ
และด้านทรัพยากรไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านบุคลากรมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
และ 5) ครูที่มีประสบการณ์ทางการประกันคุณภาพการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการจัดด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์สโดยรวมและในแต่ละด้านไม่แตกต่างกัน 
 
ค าส าคัญ:  การจัดด าเนินงาน  การประกันคุณภาพการศึกษา 
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MANAGEMENT OF QUALITY ASSURANCE AT ST. ANDREWS INTERNATIONAL  
SCHOOLS ACCORDING TO TEACHERS’ OPINIONS 

 
Pathra Morakot1* Achara Whattananarong2 

 
Abstract 
 The purposes of this study were to investigate and compare management of quality 
assurance at St. Andrews International Schools according to teachers’ opinions in the aspects 
of process, personnel and resources in overall and each aspect classified by gender, age, level 
of education and work experience in quality assurance. The samples consisted of 60 teachers 
working in 4 campuses: Sathorn, Rayong, Bangna and Dusit in the academic year of 2017. The 
instrument used for data collecting was a five rating scale questionnaire with the reliability at 
.97. Statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation and a t-test. 
The results of the study were as follows: 1) Management of quality assurance at St. Andrews 
International Schools in overall was at moderate level. When considered in each aspect, it 
was found that the aspect of process was at a high level while personnel and resources were 
at a moderate level.  2) There was no significant difference between the opinions of male and 
female teachers toward management of quality assurance in overall and each aspect.              
3) There was a significant difference between the opinions of teachers with different ages 
toward management of quality assurance in overall and the aspects of personnel and 
resources, except the aspect of process. 4) There was no significant difference between the 
opinions of teachers with different level of education toward management of quality 
assurance in overall and the aspects of process and resources, except the aspect of 
personnel. 5) There was no significant difference between the opinions of teachers with 
different work experience in quality assurance toward management of quality assurance in 
overall and each aspect. 
 
Keywords:  management, quality assurance  
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บทน า 
 โลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอันเนื่องมาจากความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารแบบก้าวกระโดด ท าให้ประเทศต่าง ๆ ต้องเผชิญกับระบบเศรษฐกิจโลกที่มีการ
แข่งขันอย่างเสรีและไร้พรมแดนอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ดังนั้นการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญเติบโตด้าน
เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจ าเป็นต้องเตรียมก าลังคนให้มีสมรรถนะเพื่อสร้างผลิตภาพ (Productivity) ที่สูงขึ้น การ
จัดการศึกษาจึงต้องวางแผนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้มีทักษะและสมรรถนะสูงและปรับ
หลักสูตรการเรียนการสอนให้บูรณาการกับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อพร้อมรับการพัฒนาประเทศ
อย่างต่อเนื่อง เพราะการศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างคน สร้างสังคม และสร้างชาติ (ส านักเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2560)  
 จากการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจ สังคม และสถานการณ์สังคมสูงวัยดังกล่าว ทุกประเทศทั่วโลกจึง
ได้ก าหนดทิศทางการผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศตนให้มีทักษะและสมรรถนะระดับสูง มีความสามารถ
เฉพาะทางมากขึ้น โดยประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกได้ตั้งเป้าหมายในการสร้างทักษะของประชากรในศตวรรษที่ 21 
และไปให้ถึงความต้องการก าลังคนยุค 4.0 การจัดการศึกษาในปัจจุบันต้องปรับเปลี่ยนให้ตอบสนองกับทิศ
ทางการผลิตและการพัฒนาก าลังคนดังกล่าว แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เน้นให้การศึกษาเป็น
กลไกหลักในการพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพ โดยวางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศให้
คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการท างานที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ (ส านักเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) 
 สถานศึกษามีบทบาทและหน้าที่ส าคัญในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ มีการน าระบบการด าเนินงาน
การประกัน คุณภาพการศึกษามาใช้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก าหนดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยการ
ประกันคุณภาพภายใน (Internal Quality Assurance) และการประกันคุณภาพภายนอก (External Quality 
Assurance) (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2554: 5) 
 โรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยอยู่ภายใต้การก ากับของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ และตาม พระราชบัญญัติการศึกษาโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 โดยส านักบริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)ก าหนด ให้โรงเรียนนานาชาติต้องผ่านการประเมินได้รับการรับรอง
มาตรฐานจากองค์กรต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากกระทรวง ศึกษาธิการภายใน 6 ปี นับจากวันที่ได้รับ
ใบอนุญาต และให้ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ประเมินร่วมกับองค์กร
ต่างประเทศ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและ
สังคม ว่าโรงเรียนจัดการ ศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน 
  จากสภาพการด าเนินงานการประกันคุณภาพของกลุ่มโรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์สที่ผ่านมา
พบว่าทางสถาน ศึกษาประสบปัญหาในด้านกระบวนการ, ด้านบุคลากร และด้านทรัพยากรที่ท าให้เกิดความ
ล่าช้าและไม่ประสบความส าเร็จในการด าเนินงานการประกันคุณภาพเท่าที่ควร ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร
และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการ ศึกษา (ปิยะสุดา สิงหาไชย, 2560: สัมภาษณ์) สามารถสรุปได้
ดังนี้  
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 1. ด้านกระบวนการ ได้แก่ แผนปฏิบัติงานไม่ชัดเจน นโยบายไม่มีความชัดเจน ท าให้การมอบหมาย
งานแก่บุคลากรที่รับผิดชอบไม่ชัดเจน ไม่มีการเผยแพร่แผนไปสู่ฝ่ายต่าง ๆ ไม่มีคู่มือการท าประกันคุณภาพ
การศึกษา มีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การประเมินบ่อยครั้ง ท าให้แนวปฏิบัติไม่ชัดเจน รวมถึงวิธีการเก็บเอกสาร
และหลักฐานการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดไม่ครบถ้วน 2. ด้านบุคลากร ได้แก่ ผู้บริหาร, ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาต่างขาดความตระหนักถึงความส าคัญและความรู้ความเข้าใจในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การมี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรยังไม่ทั่วถึง แต่ละคนมีภารกิจมากจึงไม่
สามารถด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง ทัศนคติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพมีทั้งบวก
และลบ หลายคนมีความเห็นต่อการประกันคุณภาพว่าเป็นเรื่องที่แยกส่วนมาปฏิบัตินอกเหนือจากการด าเนินงาน
ปกติภายในสถานศึกษา  นับเป็นการเพิ่มภาระให้บุคลากรต้องมาท าเรื่องประกันคุณภาพ 3. ด้านทรัพยากร 
ได้แก่ สิ่งอ านวยความสะดวกในการท างาน อุปกรณ์ งบประมาณไม่ชัดเจน ไม่มีการก าหนดเวลาที่ชัดเจนการ
ท างานและการเตรียมการ ห้องเก็บเอกสารไม่เป็นสัดส่วน โปรแกรมการจัดเก็บข้อมูลหลักฐานที่ใช้ในการประกัน
คุณภาพไม่เป็นระบบ  
 จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาสภาพการจัดด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ของกลุ่มโรง เรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์สตามความคิดเห็นของครู ตามแนวด าเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.) ประเมินร่วมกับองค์กรต่าง ประเทศโดย Education Development Trust (EDT) ซึ่งเป็นสถาบันรับรอง
มาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับจากกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์สให้มี  ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวจิัย 

1. เพื่อศึกษาการจัดด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนด
รูว์สตามความคิดเห็นของครู ด้านกระบวนการ ด้านบุคลากร และด้านทรัพยากร  

2. เพื่อเปรียบเทียบการจัดด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนนานาชาติเซนต์
แอนดรูว์สตาม ความคิดเห็นของครู โดยรวมและในแต่ละด้าน จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
ประสบการณ์ทางการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ครูชายและหญิงมีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มโรงเรียน
นานาชาติเซนต์แอนดรูว์ส โดยรวมและในแต่ละด้านแตกต่างกัน 
 2. ครูที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มโรงเรียน
นานาชาติเซนต์แอน ดรูว์ส โดยรวมและในแต่ละด้านแตกต่างกัน 
 3. ครูที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ของกลุ่มโรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์ส โดยรวมและในแต่ละด้านแตกต่างกัน 
 4. ครูที่มีประสบการณ์ทางการประกันคุณภาพการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์ส โดยรวมและในแต่ละด้านแตกต่างกัน 
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 กรอบแนวคิดการวิจัย 

                ตัวแปรอิสระ                                                      ตัวแปรตาม 

-เพศ 
-อาย ุ
-ระดับการศึกษา 
-ประสบการณ์ทางการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 ความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัดด าเนินงาน       
การประกันคณุภาพการศึกษา 
-ด้านกระบวนการ 
-ด้านบุคลากร 
-ด้านทรัพยากร 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการศึกษาและเปรียบเทียบการจัดด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่ม
โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์สตามความคิดเห็นของครู โดยมีขั้นตอนการด าเนินการวิจัยคือ  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยนี้ เป็นครูชาวไทย สังกัดกลุ่มโรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์สที่ปฏิบัติงาน
ด้านการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 2560 ในวิทยาเขตต่าง ๆ ได้แก่ สาทร จ านวน 15 คน ระยอง จ านวน 
20 คน บางนา จ านวน 20 คน และดุสิต จ านวน 10 คน รวมทั้งหมด 65 คน 
 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้ เป็นครูชาวไทย สังกัดกลุ่มโรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์สที่ปฏิบัติงาน
ด้านการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 2560 จ านวน 60 คน ซึ่งได้มาจากการตอบแบบสอบถาม   
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือและหาคุณภาพเครื่องมือ ตามล าดับขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 1. ศึกษาข้อมูล หลักการ แนวคิด และวิเคราะห์เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการศึกษา การ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามภายใต้ขอบเขตที่ครอบคลุมงานท่ีศึกษา 
 2. น าข้อมูลที่ได้จากข้อ 1 มาสร้างแบบสอบถาม โดยให้มีข้อค าถามครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยและค า ศัพท์นิยามเฉพาะ 
 3. สร้างแบบสอบถามซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอน
ที่ 2 แบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพการ ศึกษาของกลุ่มโรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์ส ด้านกระบวนการ ด้านบุคลากร และด้าน
ทรัพยากร     
 4. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง    
 5. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขไปให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) โดยใช้เทคนิค Index of Congruence (IOC) ของค าถามแต่ละข้อ แล้วน าข้อมูลหา
ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยพิจารณาจากดัชนีสอดคล้องโดยใช้สูตรดังนี้  
 
      สูตร IOC    =     
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     เมื่อ    IOC    = ดัชนีสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์    
   ΣR    = ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ    
   N      = จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

 แล้วน ามาหาค่าเฉลี่ย เลือกค าถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ถือว่าเป็นข้อค าถามที่อยู่ในเกณฑ์ความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาท่ีใช้ได้    

6. ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญแล้วจึงน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณา
ตรวจสอบอีกครั้ง เพ่ือปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปทดลองใช้ (Try out)     

7. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับครูโรงเรียนนานาชาติแห่งหนึ่งที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง และค านวณหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability)  โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) 
ของครอนบาค  (Cronbach, 1984: 161) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .97  
 8. เมื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว จึงน าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และ
ปรับปรุงแก้ไขเพื่อน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล      

9. ส่งแบบสอบถามไป 65 ฉบับ ได้รับคืนและมีความสมบูรณ์จ านวน 60 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 85 
 ลักษณะของเคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยแบ่งแบบสอบถาม เป็น 2 ตอน 
คือ ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์
ทางการประกันคุณภาพการศึกษา  ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาของกลุ่มโรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์ส ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า ( rating 
scale) 5 ระดับ จ าแนกออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการ ด้านบุคลากร และด้านทรัพยากร  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการดังต่อไปนี้  
 1. ขออนุมัติจากวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยาให้ออกหนังสือแนะน าตัวผู้วิจัยแล้วน าไปขอ
ความอนุเคราะห์ ผู้อ านวยการกลุ่มโรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์ส เพื่อขอเก็บรวบรวมข้อมูลจากครูที่เป็น
กลุ่มประชากร    
 2. ส่งแบบสอบถามจ านวน 65 ฉบับพร้อมด้วยหนังสือแนะน าตัวเพื่อขอความร่วมมือกับกลุ่มประชากร
และรับกลับคืน  
 3. ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามคืน ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ แล้วน าไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิจัยนี้ ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้  
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง โดยการหาค่าความถี่และค่าร้อยละ 
 2. ตามความมุ่งหมายของการวิจัยข้อที่ 1 เพื่อศึกษาการจัดด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ของกลุ่มโรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์สตามความคิดเห็นของครู โดยรวม และในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้าน
กระบวนการ ด้านบุคลากร และด้านทรัพยากร วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)    
 3. ตามความมุ่งหมายของการวิจัยข้อที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบการจัดด าเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาของกลุ่มโรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์ตามความคิดเห็นของครู โดยรวม และในแต่ละด้าน จ าแนก
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ตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ทางการประกันคุณภาพการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
ทดสอบที (t-test) 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าความถี ่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 2. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่      

2.1 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยใช้เทคนิค Index of 
Congruence (IOC) ของค าถามแต่ละข้อ  

  2.2 หาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยหาค่าสัมประสิทธิแอลฟา (Alpha 
Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1984: 161)      
 3. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบสมมุติฐาน ได้แก่ เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม
ตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยใช้การทดสอบที (t-test) 
 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้      
  ตอนที่ 1 การศึกษาการจัดด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มโรงเรียน
นานาชาติเซนต์แอนดรูว์สตาม ความคิดเห็นของครู ในด้านกระบวนการ ด้านบุคลากร และด้านทรัพยากร 
โดยรวมและในแต่ละด้าน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (x̅) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังแสดง
ในตาราง 1  
 
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานการจัดด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของ

กลุ่มโรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์สตามความคิดเห็นของครู โดยรวมและในแต่ละด้าน 
 
การจัดด าเนินงานการประกันคณุภาพการศึกษาของกลุ่ม
โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูวส์  

        n  =  60   ระดับ 
 x̅                 S.D. 

ด้านกระบวนการ 3.71 0.46 มาก 

ด้านบุคลากร 3.43 0.64 ปานกลาง 

ด้านทรัพยากร 2.98 0.69 ปานกลาง 

                            รวม 3.45 0.53 ปานกลาง 

  
 จากตารางที่ 1 แสดงว่า ครูมีความคิดเห็นว่า กลุ่มโรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์สมีการจัด
ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = 3.45, S.D.= 0.53) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ด้านกระบวนการอยู่ในระดับมาก   (x̅ = 3.71, S.D.= 0.46) ด้านบุคลากรอยู่ในระดับปาน
กลาง (x̅ = 3.43 , S.D.= 0.64 ) และด้านทรัพยากร อยู่ในระดับปานกลาง (x ̅ = 2.98 , S.D.= .69) 
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 ตอนท่ี 2 การเปรียบเทียบการจัดด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนนานาชาติ
เซนต์แอนดรูว์สตาม ความคิดเห็นของครู  โดยรวมและในแต่ละด้าน จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
ประสบการณ์ทางการประกันคุณภาพการศึกษา โดยการทดสอบที (t-test) ดังแสดงในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของครูต่อการจัดด าเนินงานการประกัน

คุณภาพการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์ส โดยรวมและในแต่ละด้าน จ าแนกตาม
เพศ 

 

การจัดด าเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

เพศ    
t          

          
p ชาย (n=11) หญิง (n=49) 

x̅ S.D. x̅ S.D. 
1 ด้านกระบวนการ 3.59 0.39 3.74 0.47 -.976 .333 
2 ด้านบุคลากร 3.63 0.41 3.38 0.68 1.544 .136 
3 ด้านทรัพยากร 3.06 0.47 2.95 0.73 .451 .654 
           รวม 3.49 0.36 3.43 0.56 .331 .742 
 
 จากตาราง 2 แสดงว่า ครูเพศชายและครูเพศหญิงมีความคิดเห็นว่ากลุ่มโรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนด
รูว์สมีการจัดด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  (x̅ = 3.49, S.D.= 0.36) , 
(x̅ = 3.43, S.D.= 0.56)และเมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยความคิดเห็น พบว่า ครูเพศชายและ
เพศหญิง มีความคิดเห็นต่อการจัดด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนนานาชาติเซนต์
แอนดรูว์สโดยรวมและในแต่ละด้านไม่แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของครูต่อการจัดด าเนินงานการประกัน

คุณภาพการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์ส โดยรวมและในแต่ละด้าน จ าแนกตาม
อาย ุ  

   

การจัดด าเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

อาย ุ  
t 

 
p 21- 34 ปี (n=31) 35 – 60 ปี (n=29) 

x̅ S.D. x̅ S.D. 
1 ด้านกระบวนการ 3.80 0.36 3.61 0.53 1.554 .126 
2 ด้านบุคลากร 3.65 0.53 3.18 0.67 3.017 .004 
3 ด้านทรัพยากร 3.19 0.58 2.74 0.72 2.620 .011 
           รวม 3.61 0.45 3.26 0.56 2.635 .011 
 
 จากตาราง 3 แสดงว่า ครูที่มีอายุช่วง 21 – 34 ปี มีความคิดเห็นว่ากลุ่มโรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์สมี
การจัดด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาโดยรวมในระดับมาก  (x̅ = 3.61, S.D.= 0.45) ส่วนครูที่มีอายุช่วง 35 
-60 ปี มีความคิดเห็นว่ามีการจัดด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = 3.26 , 
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S.D.= 0.56)และเมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยความคิดเห็น พบว่าครูที่มีช่วงอายุ 21 – 34 ปี และครูที่มี
ช่วงอายุ 35-60 ปี มีความคิดเห็นต่อการจัดด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนนานาชาติเซนต์
แอนดรูว์สโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านกระบวนการไม่มี
ความแตกต่างกัน ส่วนด้านบุคลากรและด้านทรัพยากรมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
ตารางที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของครูต่อการจัดด าเนินงานการประกัน

คุณภาพการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์สตาม โดยรวมและในแต่ละด้าน จ าแนก
ตามระดับการศึกษา 

 

การจัดด าเนินงานการ
ประกันคณุภาพการศึกษา 

    ระดับการศึกษา  
t 

 
p ปริญญาตรี (n=29) สูงกว่าป.ตรี (n=31) 

x̅ S.D. x̅ S.D. 
1 ด้านกระบวนการ 3.63 0.31 3.78 0.55 -1.254 .216 
2 ด้านบุคลากร 3.23 0.44 3.61 0.74 -2.372 .022 
3 ด้านทรัพยากร 2.86 0.41 3.08 0.86 -1.218  .230 
         รวม 3.31 0.30 3.57 0.66 -1.925 .061 

  
จากตาราง 4 แสดงว่า ครูที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมีความคิดเห็นว่า กลุ่มโรงเรียนนานาชาติเซนต์

แอนดรูว์สมีการจัดด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  (x̅ = 3.31, S.D.= 
0.30) ส่วนครูที่มีการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีมีความคิดเห็นว่า การจัดด าเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.57, S.D.= 0.66)   และเมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่าง
ค่าเฉลี่ยความคิดเห็น พบว่าครูที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีและครูที่มีการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี มี
ความคิดเห็นต่อการจัดด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์ส
โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านกระบวนการและด้านทรัพยากรไม่มีความแตกต่าง
กัน ส่วนด้านบุคลากรมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
ตารางที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของครูต่อการจัดด าเนินงานการประกัน

คุณภาพการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์ส โดยรวมและในแต่ละด้าน จ าแนกตาม
ประสบการณ์ทางการประกันคุณภาพการศึกษา  

 
การจัดด าเนินงานการประกัน
คุณภาพ 
การศึกษา 

ประสบการณ์ทางการประกันคุณภาพ  
t 

 
p 
 

มี (n=50) ไม่มี (n=10) 
x̅ S.D. x̅ S.D. 

1 ด้านกระบวนการ 3.73 0.49 3.59 0.14 1.699 .095 
2 ด้านบุคลากร 3.43 0.70 3.43 0.23 -.018 .986 
3 ด้านทรัพยากร 2.96 0.74 3.03 0.36 -0.400 .693 
          รวม 3.45 0.58 3.41 0.15 0.404 .688 
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 จากตาราง 5 แสดงว่า ครูที่มีประสบการณ์และไม่มีประสบการณ์ทางการประกันคุณภาพการศึกษา มี
ความคิดเห็นว่ากลุ่มโรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์สมีการจัดด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาโดยรวม
อยู่ระดับปานกลาง (x ̅= 3.45, S.D.= 0.58), (x̅ = 3.41, S.D.= 0.15) และเมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบความ
แตกต่างค่าเฉลี่ยความคิดเห็น พบว่าครูที่มีประสบการณ์และไม่มีประสบการณ์ทางการประกันคุณภาพการศึกษา
มีความคิดเห็นต่อการจัดด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์ส
โดยรวมและในแต่ละด้านไม่แตกต่างกัน  
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
สรุปผลการวิจัย 

1. การศึกษาการจัดด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนด
รูว์สตามความคิดเห็นของครู ด้านกระบวนการ ด้านบุคลากร และด้านทรัพยากร โดยรวมและในแต่ละด้าน 
พบว่า ครูมีความคิดเห็นว่ากลุ่มโรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์สมีการจัดด าเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านกระบวนการอยู่ในระดับมาก ส่วน
ด้านบุคลากรและด้านทรัพยากรอยู่ในระดับปานกลาง   

2. การเปรียบเทียบการจัดด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนนานาชาติเซนต์
แอนดรูว์สตาม ความคิดเห็นของครู โดยรวมและในแต่ละด้าน จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
ประสบการณ์ทางการประกันคุณภาพการศึกษา พบว่า  

2.1 ครูเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของ
กลุ่มโรงเรียนนานา ชาติเซนต์แอนดรูว์สโดยรวมและในแต่ละด้านไม่แตกต่างกัน  

 2.2 ครูที่มีช่วงอายุ 21 – 34 ปี และครูที่มีช่วงอายุ 35-60 ปี มีความคิดเห็นต่อการจัดด าเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์สโดยรวมแตกต่างกันอย่า งมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 

 2.3 ครูที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีและครูที่มีการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็น
ต่อการจัดด าเนิน งานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนนานาชาติเซนต์ แอนดรูว์สโดยรวมไม่
แตกต่างกัน   

 2.4 ครูที่มีประสบการณแ์ละไม่มีประสบการณ์ทางการประกันคุณภาพการศึกษา มคีวามคิดเห็นต่อ
การจัดด าเนิน งานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรวู์สโดยรวมและในแต่ละ
ด้านไม่แตกต่างกัน 
  
อภิปรายผล 
 1. ด้านกระบวนการผลการศึกษาพบว่ามีการจัดด าเนินงานอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกลุ่ม
โรงเรียนนานา ชาติเซนต์แอนดรูว์สมีการจัดระบบการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการ
ประกันคุณภาพภายนอกอย่างชัดเจนและมีความต่อเนื่อง มีการประชุมช้ีแจงเพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากร
อย่างสม่ าเสมอรวมถึงก ากับดูแลและประเมนิ ผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง มีการนิเทศให้ค าแนะน าปรึกษาต่อ
อุปสรรคที่เกิดขึ้น และได้มีการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) อย่างต่อเนื่องทุกปี ทั้งนี้เป็นไปตาม
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2554 : 10-13) ที่ว่า กระบวนการการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ต้องใช้หลักบริหารที่เป็นระบบครบวงจร PDCA ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ชาติ
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ชาย พิมพิไสย (2548) ท่ีพบว่า การปฏิบัติงานการประกันคุณภาพของโรงเรียนประถมศึกษาโดยภาพรวมมีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดย เฉพาะอย่างยิ่งด้านการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 2. ด้านบุคลากรผลการศึกษาพบว่ามีการจัดด าเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ถึงแม้ว่าครูจะมีความ คิดเห็นว่ากลุ่มโรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์สมีการสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและ
ความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากร แต่บุคลากรไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ไม่มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาระหว่างกัน ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของสุวิมล ราชธนบริบาล (2541) พบว่า ปัญหา
อุปสรรคของการด าเนินงานคือการขาดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงของบุคลากรในเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษา ความเข้าใจไม่ตรงกันของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับขั้นตอนการด าเนินงาน และปัญหาเรื่องการสื่อสาร  
 3. ด้านทรัพยากรผลการศึกษาพบว่ามีการจัดด าเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ถึงแม้กลุ่มโรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์สมีความพร้อมในด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ เงินทุนสนับสนุนและ
เทคโนโลยี แต่ในทางปฏิบัติไม่ได้มีการน าระบบการจัดการสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัด
ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงขาดการบริหารจัดการและประสานงานที่ดี จึงน าไปสู่การ
ด าเนินงานที่ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ดังที่ อมรวิชช์ นาครทรรพ (2543) ได้ติดตามผลการประกันคุณภาพ
และการรับรองมาตรฐาน พบว่าจุดอ่อนของสถาบันการศึกษาด้านทรัพยากร คือมีการน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้
เพื่อประโยชน์ในการประกันคุณภาพการศึกษาน้อยมาก  
 4. การเปรียบเทียบการจัดด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนนานาชาติเซนต์
แอนดรูว์สตาม ความคิดเห็นของครู โดยรวมและในแต่ละด้าน จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
ประสบการณ์ทางการประกันคุณภาพการศึกษา พบว่าครูที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อการจัดด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์สโดยรวม ด้านบุคลากรและด้านทรัพยากร
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอด คล้องกับสมมติฐาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้มีบทบาทในฐานะผู้รับผิดชอบการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาส่วนใหญ่เป็นครูที่มีอายุ
ช่วง 21-34 ปี จึงท าให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานชัดเจนและลึกซึ้งมากกว่า นอกจากนี้ระบบ
การประเมินมาตรฐานการศึกษาจาก สมศ. นับว่าเป็นเรื่องใหม่ส าหรับสถานศึกษาระบบนานาชาติ ท าให้ครูที่มี
อายุช่วง 35-60 ปี มีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ เกณฑ์การประเมิน ตัวช้ีวัด ไม่ชัดเจนและลึกซึ้งเพียงพอ อาจ
ก่อให้เกิดมุมมองในด้านอุปสรรคปัญหาและข้อจ ากัดของการด าเนินงานในข้ันตอนต่าง ๆ ผลการวิจัยนี้สอดคล้อง
กับงานวิจัยของพนิดา วัชระรังษี (2556) พบว่าบุคลากรที่มีอายุระหว่าง  20-30 ปี มีค่าเฉลี่ยการรับรู้การประกัน
คุณภาพการศึกษามากท่ีสุด 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 จากผลการศึกษาการจัดด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนนานาชาติเซนต์
แอนดรูว์สตาม ความคิดเห็นของครู พบว่ามีการด าเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง แสดงว่าครูรับรู้และเข้าใจถึง
การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหนึ่ง กลุ่มโรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์สจึงควรเร่งรัด
การด าเนินงานให้มีความเป็นรูปธรรมมากขึ้นและประชาสัมพันธ์ให้รับทราบอย่างทั่วถึงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
อย่างแท้จริง ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้    
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 1. ด้านกระบวนการ ผู้บริหารควรมีบทบาทเป็นผู้ประสานงานและอ านวยความสะดวกแก่ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย โดยก าหนดหน้าที่รับผิดชอบให้ชัดเจน รวมถึงเสริมแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานด าเนิน งานได้อย่างราบรื่น 
ควรจัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีความชัดเจนและง่ายต่อการท าความเข้าใจ ส าหรับให้ทุกฝ่ายใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติ นอกจากนี้ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ผู้เรียนและชุมชน มีส่วนร่วมในการรับรู้และ
แสดงความคิดเห็นในการประเมินคุณภาพ    
 2. ด้านบุคลากร ควรจัดการอบรมสัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี นอกจากนี้ควรเปิดโอกาสให้ครูได้แสดงความคิดเห็น เสนอปัญหาและมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ ผู้บริหารสามารถจัดกิจกรรมต่าง  ๆ เพื่อให้ครูทุกคนมีโอกาส
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความเข้าใจระหว่างกัน และควรสนับสนุนครูให้เข้าอบรมเป็นผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษา เพื่อสร้างบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ       
 3. ด้านทรัพยากร ให้มีการพัฒนาการจัดการระบบสารสนเทศให้ตอบสนองต่อความต้องการในการใช้
ข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ครูทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว รวมถึงสามารถ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างแผนกต่าง ๆ ได้ อันจะเป็นการลดเวลาในการด าเนินงานได้ส่วนหนึ่ง นอกจากนี้ควรมี
การเผยแพร่การด าเนินงานและผลการประเมินคุณภาพทางออนไลน์ เพื่อให้บุคคลผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรวมถึงสังคม
ทัว่ไปได้รับรู้อย่างท่ัวถึง 
 4. ครูช่วงอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อการจัดด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นผู้บริหารควรจัดกิจกรรมเน้นให้แก่ครูทุกช่วงอายุ เพื่อเสริมสร้างทัศนคติและ
ความกระตือรือร้นในการท างาน ให้มีความมั่น ใจในศักยภาพของตนเอง รู้สึกตนเองมีคุณค่า สามารถน า
ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหามาใช้ในการด าเนินงานรวมถึงสนับสนุนสง่เสรมิการเรียนรู้เรือ่งทักษะ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป  
 1. ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระบบการประกันคุณภาพการศึกษากับประสิทธิผลของการจัด
การศึกษา   
 2. ควรท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้และการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน       
     
 3. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่ครอบคลุมลึกซึ้งในเรื่องการจัดด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เกิดจากความกรุณาของรองศาสตราจารย์ ดร. 
อัจฉรา วัฒนาณรงค์ อาจารย์ที่ปรึกษาท่ีให้ค าแนะน าแก้ไขและติดตามความก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา จนการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองฉบับน้ีส าเร็จลงได้อย่างสมบูรณ์ 
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รูปแบบการบริหารโรงเรียนเพ่ือเสริมสร้างพลังอ านาจครู 
ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาลพบุรี 

 
ภัสยกร เลาสวัสดิกลุ1*  เฉลิมชัย หาญกล้า2  ธัชวรรณ หงษ์นาค3  สรรชัย ชูชีพ4 

 
บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารที่
เสริมสร้างพลังอ านาจของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี 2) พัฒนารูปแบบ
การบริหารโรงเรียนที่เสริมสร้างพลังอ านาจของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี โดยใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหารและครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี ปีการศึกษา 2559 จ านวน 353 คน ได้มากจากการค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างจาก
สูตรของทาโร่ ยามาเน่ แบ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษาจ านวน 117 คน และครู จ านวน 236 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็น และแบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนีความต้องการจ าเป็น 

ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารเพื่อเสริมสร้างพลังอ านาจของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เมื่อจ าแนกตามรูปแบบการบริหาร มีสภาพปัจจุบันในภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลางทุกด้าน และมีสภาพที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมากทุกด้าน 2) รูปแบบการบริหารโรงเรียนที่เสริมสร้างพลัง
อ านาจของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี คือ รูปแบบการบริหารโรงเรียน
เพื่อเสริมสร้างพลังอ านาจของครูที่เน้นแบบวัฒนธรรม โดยมีลักษณะส าคัญที่เป็นองค์ประกอบ 8 ประการ ได้แก่ 
ระดับในการก าหนดเป้าประสงค์ กระบวนการก าหนดเป้าประสงค์ ความสัมพันธ์ระหว่างเป้าประสงค์และการ
ตัดสินใจ ลักษณะของกระบวนการตัดสินใจ ลักษณะของโครงสร้าง ความเช่ือมโยงกับสภาพแวดล้อม ภาวะผู้น า 
และรูปแบบภาวะผู้น าท่ีเกี่ยวข้อง 
 
ค าส าคัญ: รูปแบบการบริหารโรงเรียน  พลังอ านาจครูในโรงเรียน  
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SCHOOL MANAGEMENT MODEL TO ENHANCE TEACHER EMPOWERMENT  

IN LOPBURI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 
 

Phatsayakorn Laosawadikul 1*  Chalermchai Hankla 2   
Tashawan Hongnak 3  Sunchai Chucheep 4 

 
Abstract 
 The objectives of this research were to 1) study the current and desirable states of 
school management to enhance teacher empowerment in Lopburi primary educational 
service area office 2) develop school management model to enhance teacher empowerment 
in Lopburi primary educational service area office. The study applied a mixed method 
approach. The sample population were 353 administrators and teachers in Lopburi primary 
educational service area office by Taro Yamane solution and divided into 117 administrators 
and 236 teachers. The instruments used in this study were questionnaires and the model 
evaluation form to testify appropriateness and feasibility of the model. The data were 
analyzed by average, standard deviation and priority needs index (modified). 
 The research result showed that 1) school management to enhance teacher 
empowerment in Lopburi primary educational service area office when classified by 
management model, the current states was performed at the moderate in all issues and 
desirable states was perform at the high level in all issues. 2) The school management model 
to enhance teacher empowerment in Lopburi primary educational service area office was 
School Management Model to Enhance Teacher Empowerment Focus on the Cultural Model. 
And the model have 8 important characteristic elements include: level at which goals are 
determined, process by which goals are determined, relationship between goals and 
decisions, nature of decision process, nature of structure, links with environment, style of 
leadership, and related leadership model. 
 
Keywords: school management model,  teacher empowerment in school 
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บทน า 
 จากนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ได้ก าหนดเป้าหมายในทิศทาง 
เดียวกัน คือ การเพิ่มโอกาสการศึกษาและเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ เพื่อให้ประชาชนทุกคน เข้าถึง
การศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง รักการอ่าน และมีนิสัยใฝ่
เรียนรู้ มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา คิดริเริ่ มสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะ มี
ระเบียบวินัย เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และสามารถท างานเป็นกลุ่มได้ การที่จะท าให้เยาวชนและประชาชนคน
ไทยทุกคนได้เรียนรู้หลากหลายและส่งผลต่อ คุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักการของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษา
ดังกล่าวข้างต้น การเสริมสร้างพลังอ านาจให้แก่ครูผู้สอนเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนได้ 
ทั้งนี้ ในการบริหารจัดการศึกษาให้ประสบความส าเร็จ สิ่งส าคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา คือ “ครู” ที่ 
จะต้องได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะให้สามารถจัดกิจกรรมเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งต้อง
มีการจัดระบบสนับสนุนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ครูจะต้องได้รับการพัฒนาให้
เป็นผู้เอื้ออ านวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ตลอดจนอาชีพครูต้องเป็นวิชาชีพที่มีคุณค่า มีระบบ กระบวนการผลิต
และพัฒนาครูที่มีคุณภาพมาตรฐานเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง ครูสามารถพัฒนาตนเองและแสวงหา
ความรู้อย่างต่อเนื่อง มีความมั่นคงใน อาชีพและมีขวัญก าลังใจท่ีดี (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553) 

และจากการศึกษางานวิจัยพบว่า มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มพลังอ านาจการท างานของครูหลาย
ประการ ทั้งทางด้านบุคคล องค์การและสภาพแวดล้อมในการท างานเป็นตัวก าหนด เช่น บรรยากาศภายใน
โรงเรียน การสนับสนุนทางสังคมและพฤติกรรมของผู้บริหารมีส่วนเกี่ยวข้องกับพลังอ านาจการท างานของครู 
(Sweetland & Hoy, 2000) นอกจากนี้ ภาวะผู้น าหรือพฤติกรรมของผู้บริหารหรือหัวหน้างานที่แสดงต่อ
พนักงาน ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่น าไปสู่การเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างาน ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาจึงมีโจทย์
ส าคัญที่ต้องได้รับค าตอบท่ีมีความหมายและความชัดเจนว่า ท าอย่างไรจึงจะบริหารจัดการให้ครูเกิดพลังอ านาจ
ในการท างานหากผู้บริหารสถานศึกษาสามารถน าแนวคิดการเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานไปใช้ใน
สถานศึกษา จะท าให้ครูเกิดความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของงานและควบคุมการท างานได้ด้วยตนเอง ช่วยให้ครูมี
ความมั่นใจและพึ่งตนเองได้มากขึ้น มีความกระตือรือร้น มีก าลังใจ มุ่งมั่น  สู้งาน ส านึกในหน้าที่ มีความคิด
สร้างสรรค์ พัฒนาทักษะการท างานด้วยตนเอง สามารถท างานตามล าพังหรือท างานร่วมกับผู้อื่นที่มีลักษณะเป็น
ทีม สร้างความไว้วางใจและท าให้ผู้อื่นเช่ือถือได้ สามารถตัดสินใจได้เมื่อถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจ รักการเรียนรู้ 
แสวงหาสิ่งใหม่มาสร้างกระบวนการปรับปรุงหรือพัฒนางานที่ตนเองรับผิดชอบได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา มี
ความผูกพันกับงานและยึดมั่นในองค์การที่ตนเองปฏิบัติงานอยู่  
 นอกจากน้ี ผลการทดสอบจากสถาบันการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีการศึกษา 2554 -2555 ที่ผ่านมา พบว่า ภาพรวมคะแนน
เฉลี่ยของนักเรียนท่ัวประเทศจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) มีคะแนนเฉลี่ยทุกวิชาต่ าหมด และจากผลการ
ประเมินระดับนานาชาติของ PISA ที่พบว่า ระดับความสามารถของเด็กไทยต่ ากว่าเกณฑ์ค่าเฉลี่ยของนานาชาติก็
ยิ่งเป็นตัวบ่งช้ีให้เห็นว่าคุณภาพการศึกษาของเด็กไทยจึงเป็นปญัหาที่ควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนยิ่ง โดยจาก
ข้อมูลผลการทดสอบระดับชาติดังกล่าว เป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นว่าคุณภาพการศึกษาของเด็กไทยก าลังตกต่ าลง 
ผู้บริหารจึงควรให้ความส าคัญกับการบริหารวิชาการของโรงเรียน ได้แก่ การให้ความส าคัญต่อการพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอนของโรงเรียนให้สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการบุคคลของสังคม (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2554) 
และขยายผลไปสู่การด าเนินการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาตาม
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พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ว่า “การจัดการศึกษาต้อง
เป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข” โดยผู้บริหารจะต้องให้ความส าคัญ
ต่อการพัฒนาครูให้เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของเด็กไทยให้มีคุณภาพทัดเทียมกับ
นานาอารยประเทศ 

ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการโดยให้ความส าคัญกับการ
เสริมสร้างพลังอ านาจของครูในด้านการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู โดย
ใช้กลยุทธ์การบริหารเพื่อเสริมสร้างพลงัอ านาจของครู ให้ครูเกิดการเสรมิสรา้งพลังอ านาจในตน มีความตระหนัก
ในการบริหารจัดการด้านการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของนักเรียนให้เป็นไปในทิศทางที่จะท าให้ครูมี
พลังอ านาจในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาและพัฒนารูปแบบการบริหาร
โรงเรียนเพื่อเสริมสร้างพลังอ านาจของครูในโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี  
ซึ่งผลของการวิจัยจะมีคุณค่าต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและสอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
และยังเป็นแนวทางในการบริหารโรงเรียนระดับประถมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน      
ในพื้นที่จังหวัดลพบุรีให้มีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์ของการบริหารที่เสริมสร้างพลังอ านาจของครู             
ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี  
 2.  เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนที่เสริมสร้างพลังอ านาจของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานระหว่าง การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใช้ระเบียบ
วิธีวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ซึ่ง มีขั้นตอนการวิจัย 4 ข้ันตอน ดังนี้  

1. ศึกษาข้อมูลสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารที่เกี่ยวข้องกับการ เสริมสร้างพลัง
อ านาจของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีประถมศึกษาลพบุรี  

2. สร้างรูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างพลังอ านาจของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่ประถมศึกษาลพบุรี 

3. ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างพลัง
อ านาจของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีประถมศึกษาลพบุรี  

4. ปรับปรุงและน าเสนอรูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างพลังอ านาจของครูในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีประถมศึกษาลพบุรี 

โดยที่การวิจัยครั้งนี้ มีประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ผู้บริหารและครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี ปีการศึกษา 2559 จ านวน 3,011 คน จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา และเขต
พื้นที่การศึกษา และท าการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากประชากรมีจ านวนที่แน่นอน (finite 
population) จึงใช้สูตรของยามาเน่ (Yamane) ที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 และยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อน 
.05 ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 353 คน และท าการก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยแบ่งช้ันภูมิ (stratified random 
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sampling) โดยใช้ขนาดของสถานศึกษาขนาดเล็ก สถานศึกษาขนาดกลาง และสถานศึกษาขนาดใหญ่เป็นช้ันภูมิ 
เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างครอบคลุมทุกกลุ่ม เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างนั้นผู้บริหารมีจ านวนน้อย ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างผู้บริหารเป็นร้อยละ 40 ตามขนาดของสถานศึกษา และลดจ านวนกลุ่มตัวอย่างครู ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง
ผู้บริหารสถานศึกษาจ านวน 117 คน และจ านวนกลุ่มตัวอย่างครู จ านวน 236 คน  
 ซึ่งเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งน้ีเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของรูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างพลังอ านาจของครู
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี โดยมีค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ
วัตถุประสงค์ของข้อค าถาม (Item Objective Congruence: IOC) อยู่ระหว่าง 0.80 – 1.00 และมีค่าความ
เชื่อมั่นโดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.98 

การวิจัยครั้งนี้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จาก
แบบสอบถามที่ได้รับคืนจากกลุ่มตัวอย่าง และน าไปหาค่าดัชนีความต้องการจ าเป็น (Modified Priority Need 
Index : PNI modified) (สุวิมล ว่องวาณิช, 2550) โดยพิจารณารายองค์ประกอบของ รูปแบบการบริหาร
โรงเรียน ทั้ง 8 องค์ประกอบ กับการเสริมสร้างพลังอ านาจของครู ทั้ง 3 ด้าน ที่มีค่าดัชนีความต้องการจ าเป็น
สูงสุด และออกแบบส่วนประกอบส าคัญของรูปแบบการบริหาร เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อ
เสริมสร้างพลังอ านาจของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาลพบุรี ฉบับร่างที่ 1 และผู้วิจัยได้
ใช้แบบสอบถามส าหรับการประเมินและตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบโดยสอบถาม
ความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปจ านวน 20 คน โดยการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากนั้นได้น าผลที่ได้จากการประเมินร่างรูปแบบ ฉบับท่ี 1 มาท าการ
ปรับปรุงพัฒนาเป็นร่างรูปแบบ ฉบับที่ 2 จากนั้นจึงท าการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ
รูปแบบ ฉบับร่างท่ี 2 ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group Technique) โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มี 
ส่วนเกี่ยวข้องที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป จ านวน 12 คน เลือกแบบเจาะจง ( Purposive 
Sampling) และผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่มมาวิเคราะห์เนื้อหา แล้วน ามาพัฒนารูปแบบการบริหาร
โรงเรียนเพื่อเสริมสร้างพลังอ านาจของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีความสมบูรณ์ จากนั้นจึงปรับปรุงและ
เขียนรายงาน ผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เผยแพร่รูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างพลังอ านาจของครูใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรีต่อไป 
 
ผลการวิจัย 

การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างพลังอ านาจของครู         
ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี ได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและ น าเสนอผล
การวิเคราะห์ข้อมูลใน รูปแบบของตารางประกอบค าบรรยาย ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์ของการบรหิารเพื่อเสรมิสร้างพลังอ านาจของ
ครูในโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีประถมศึกษาลพบุรีจากแบบสอบถาม 
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารเพื่อเสริมสร้างพลังอ านาจของ

ครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี ภาพรวม จ าแนกตามรูปแบบ
การบริหาร 

 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารเพื่อเสริมสร้างพลังอ านาจของ

ครูในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี ในภาพรวม จ าแนกตามรูปแบบการบริหาร พบว่า 
สภาพปัจจุบัน ทุกรูปแบบมีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่  1) รูปแบบ
การบริหารแบบวัฒนธรรม (  = 3.47) 2) รูปแบบการบริหารแบบเพื่อนร่วมงาน (  = 3.42) และ  
3) รูปแบบการบริหารแบบการเมือง (  = 3.31) ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ ทุกรูปแบบมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก โดย
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 1) รูปแบบการบริหารแบบวัฒนธรรม (  = 4.13) 2) รูปแบบการ
บริหารแบบเพื่อนร่วมงาน (  = 4.02) และ 3) รูปแบบการบริหารแบบการเมือง (  = 3.89) ส่วนผลการประเมินค่า
ดัชนีความต้องการจ าเป็น (Priority Needs Index modified : PNI modified) โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
ได้แก่ 1) รูปแบบการบริหารแบบวัฒนธรรม (PNI modified = 0.1902) 2) รูปแบบการบริหารแบบเพื่อนร่วมงาน 
(PNI modified = 0.1754) และ 3) รูปแบบการบริหารแบบการเมือง (PNI modified = 0.1752) 
 
ตารางที่ 2 สรุปผลการจัดล าดับความส าคัญของค่าดัชนีความต้องการจ าเป็น (PNI modified) ของรูปแบบการ

บริหารเพื่อเสริมสร้างพลังอ านาจของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจ าแนกตามองค์ประกอบของ
รูปแบบการบริหาร 

 
องค์ประกอบของการบริหารเพื่อ

เสริมสร้างพลังอ านาจของครู 
(Elements of management) 

รูปแบบการบริหาร (Type of model) 
แบบเพ่ือนร่วมงาน 

(Collegial Models) 
แบบการเมือง 

(Political Models) 
แบบวัฒนธรรม 

(Cultural Models) 
1. ระดับในการก าหนดเป้าประสงค์ 
  (Level at which goals are  
  determined) 

ระดับโรงเรียน 
(PNI modified = 0.23) 

ระดับ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
(PNI modified = 0.25) 

ระดับโรงเรียนหรือ
ระดับกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ก็ได้ 
(PNI modified = 0.27) 

 ล าดับท่ี 3 ล าดับท่ี 2 ล าดับท่ี 1 

การบริหาร 
เพื่อเสรมิสร้างพลังอ านาจ

คร ู

สภาพปัจจุบัน ล าดับ 
ค่าเฉลี่

ย 

สภาพที ่
พึงประสงค ์ ล าดับ 

ค่าเฉลี่
ย 

PNI 
Modified 

ล าดับ
ความ
ส าคัญ   

S.D. 
ระดับ   

S.D. 
ระดับ 

รูปแบบที่ 1 แบบเพื่อน
ร่วมงาน 

3.42 
(0.54) 

ปาน 
กลาง 

2 4.02 
(0.55) 

มาก 2 0.1754 2 

รูปแบบที่ 2 แบบการเมือง 
3.31 
(0.59) 

ปาน 
กลาง 

3 3.89 
(0.64) 

มาก 3 0.1752 3 

รูปแบบที่ 3 แบบ
วัฒนธรรม 

3.47 
(0.53) 

ปาน 
กลาง 

1 4.13 
(0.56) 

มาก 1 0.1902 1 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบของการบริหารเพื่อ
เสริมสร้างพลังอ านาจของครู 

(Elements of management) 

รูปแบบการบริหาร (Type of model) 
แบบเพ่ือนร่วมงาน 

(Collegial Models) 
แบบการเมือง 

(Political Models) 
แบบวัฒนธรรม 

(Cultural Models) 
2. กระบวนการก าหนดเป้าประสงค์  
  (Process by which goals are  
  determined) 

ใช้วิธีการตกลงร่วมกัน
ของผู้บริหารและครู 
(PNI modified = 

0.22) 

การบริหารความขัดแย้ง 
(PNI modified = 0.20) 

ใช้ค่านิยมร่วมเป็น
ฐาน 

(PNI modified = 
0.25) 

 ล าดับท่ี 2 ล าดับท่ี 3 ล าดับท่ี 1 
3. ความสัมพันธ์ระหว่างเป้าประสงค์
และการตัดสินใจ 
  (Relationship between goals  
and decisions) 

ตัดสินใจโดยใช้
เป้าประสงค์ท่ีตกลง

ร่วมกัน 
(PNI modified = 0.25) 

ตัดสินใจโดยใช้ 
เสียงข้างมาก 

(PNI modified = 0.22) 

ตัดสินใจที่
เป้าประสงค์ในระดับ
โรงเรียนหรือกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ก็ได้ 
(PNI modified = 0.28) 

 ล าดับท่ี 2 ล าดับท่ี 3 ล าดับท่ี 1 
4. ลักษณะของกระบวนการตัดสินใจ 
  (Nature of decision process) 

ตัดสินใจโดยเพื่อน
ร่วมงาน 

(PNI modified = 0.22) 

ตัดสินแบบการเมือง 
(PNI modified = 0.10) 

ตัดสินใจโดยใช้เหตุผล
ในกรอบของค่านิยม 
(PNI modified = 0.28) 

 ล าดับท่ี 2 ล าดับท่ี 3 ล าดับท่ี 1 
5. ลักษณะของโครงสร้าง  
  (Nature of structure) 

เป็นแนวราบหรือ 
แนวนอน 

(PNI modified = 0.22) 

มีการจัดต้ังหน่วยงานย่อย 
(PNI modified = 0.24) 

เป็นการแสดงออก
ทางวัฒนธรรม 

(PNI modified = 0.25) 
 ล าดับท่ี 3 ล าดับท่ี 2 ล าดับท่ี 1 
6. ความเชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อม 
  (Links with environment) 

การตัดสินใจร่วมท าให้
ความรับผิดชอบ 

ท่ีตรวจสอบได้ไม่ชัดเจน 
(PNI modified = 0.13) 

มีกลุ่มผลประโยชน์ท่ีเป็น
หน่วยงานภายนอก 

ท่ีไม่คงที่ 
(PNI modified = 0.09) 

ขึ้นอยู่กับค่านิยม 
และความเชื่อ 

(PNI modified = 0.21) 

 ล าดับท่ี 2 ล าดับท่ี 3 ล าดับท่ี 1 
7. ภาวะผู้น า  
  (Style of leadership) 

การแสวงหามติเอกฉันท์ 
(PNI modified = 0.23) 

การเป็นผู้มีส่วนร่วม 
และเป็นผู้ไกล่เกลี่ย 

(PNI modified = 0.23) 

เป็นผู้น าเชิงสัญลักษณ์ 
(PNI modified = 0.26) 

 ล าดับท่ี 2 ล าดับท่ี 2 ล าดับท่ี 1 
8. รูปแบบภาวะผู้น าท่ีเกี่ยวข้อง 
  (Related leadership model) 

เป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง 

(PNI modified = 0.25) 

เป็นผู้น าการปฏิบัติงาน 
(PNI modified = 0.23) 

เป็นผู้น าเชิงคุณธรรม 
(PNI modified = 0.21) 

 ล าดับท่ี 1 ล าดับท่ี 2 ล าดับท่ี 3 
 



144 | 18-19 ตุลาคม 2561 

 
จากตารางที่ 2 ล าดับความส าคัญค่าดัชนีความต้องการจ าเป็น (PNI modified) ของรูปแบบการ

บริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างพลังอ านาจของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่ารูปแบบการบริหารที่มีค่า  
PNI modified สูงที่สุด ในแต่ละองค์ประกอบของการบริหาร ดังนี้ 1) ระดับในการก าหนดเป้าประสงค์ คือ รูปแบบ
การบริหารแบบวัฒนธรรม 2) กระบวนการก าหนดเป้าประสงค์ คือ รูปแบบการบริหารแบบวัฒนธรรม  
3) ความสัมพันธ์ระหว่างเป้าประสงค์และการตัดสินใจ คือ รูปแบบการบริหารแบบวัฒนธรรม 4) ลักษณะของ
กระบวนการตัดสินใจ คือ รูปแบบการบริหารแบบวัฒนธรรม 5) ลักษณะของโครงสร้าง คือ รูปแบบการบริหาร
แบบวัฒนธรรม 6) ความเช่ือมโยงกับสภาพแวดล้อม คือ รูปแบบการบริหารแบบวัฒนธรรม 7) ภาวะผู้น าที่
เกี่ยวข้อง คือ รูปแบบการบริหารแบบวัฒนธรรม และ 8) รูปแบบภาวะผู้น าที่เกี่ยวข้อง คือ รูปแบบการบริหาร
แบบเพื่อนร่วมงาน 

 
ตอนท่ี 2  การพัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อเสริมสร้างพลังอ านาจของครูในโรงเรียนในสังกัดส านักงาน

เขตพื้นท่ีประถมศึกษาลพบุรี 
 โดยผู้วิจัยน าค่าดัชนีความต้องการจ าเป็นของแต่ละองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารมาจัดล าดับ
ความส าคัญ เพื่อพิจารณาประเด็นของรายละเอียดในรูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างพลังอ านาจของ
ครู ได้ดังปรากฏในตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 รูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างพลังอ านาจของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

องค์ประกอบของการบริหารเพื่อ 
เสรมิสร้างพลังอ านาจของคร ู

(Elements of management) 

รูปแบบการบริหารเพื่อเสริมสร้าง 
พลังอ านาจของครู 
(Type of model) 

1. ระดับในการก าหนดเป้าประสงค์ 
  (Level at which goals are determined) 

ก าหนดโดยระดับโรงเรียน 

2. กระบวนการก าหนดเป้าประสงค์ 
  (Process by which goals are determined) 

ก าหนดโดยการใช้ค่านิยมร่วมกันเป็นฐาน 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างเป้าประสงค์และการตัดสินใจ 
  (Relationship between goals and decisions) 

ตัดสินใจโดยใช้เป้าประสงค์ที่ตกลงร่วมกัน 

4. ลักษณะของกระบวนการตดัสินใจ 
  (Nature of decision process) 

ตัดสินใจโดยใช้เหตุผลในกรอบของค่านิยม 

5. ลักษณะของโครงสร้าง  
  (Nature of structure) 

เป็นการแสดงออกทางวัฒนธรรม 

6. ความเช่ือมโยงกับสภาพแวดล้อม 
  (Links with environment) 

ขั้นอยู่กับค่านิยมและความเชื่อ 

7. ภาวะผู้น า 
  (Style of leadership) 

เป็นผู้น าเชิงสญัลักษณ ์

8. รูปแบบภาวะผู้น าท่ีเกี่ยวข้อง 
  (Related leadership model) 

เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
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จากตารางที่ 3 พบว่า การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างพลังอ านาจของครูใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี จากผลการจัด ล าดับความส าคัญของค่าดัชนี
ความต้องการจ าเป็น (PNI modified) จากการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารเพื่อเสริมสร้างพลังอ านาจ ของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาลพบุรี พบว่า 
รูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างพลังอ านาจของครูมีความสอดคล้องในทิศทางเดียวกัน ใน แต่ละ
องค์ประกอบของรูปแบบการบริหาร  

เมื่อน าผลจากตาราง 3 ไปจัดท าร่างรูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างพลังอ านาจของครูใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีประถมศึกษาลพบุรี ฉบับร่างท่ี 1 แล้วผ่านกระบวนการประเมินความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ของรูปแบบแล้ว จึงมีการปรับปรุงแก้ไขจนเป็นร่างฉบับที่ 2 แล้วน าไปผ่านกระบวนการ
สนทนากลุ่มโดยผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วผู้วิจัยจึงท าการสรุป รูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างพลังอ านาจของ
ครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการประถมศึกษาลพบุรี ฉบับสมบูรณ์ซึ่งมีรายละเอียด ดังภาพท่ี 1 
 

“รูปแบบการบริหารโรงเรียนเพ่ือเสริมสร้างพลังอ านาจของครูที่เนน้แบบวัฒนธรรม” 
(School Management Model to Enhance Teacher Empowerment  

Focus on the Cultural Model) 

 
 

ภาพที่ 1 รูปแบบการบริหารโรงเรยีนเพื่อเสริมสร้างพลังอ านาจของครูที่เน้นแบบวัฒนธรรม 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

การวิจัย รูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างพลังอ านาจของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การประถมศึกษาลพบุรี สามารถอภิปรายผลได้ดังต่อไปนี้ 

1. สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารเพื่อเสริมสร้างพลังอ านาจ ของครูในโรงเรียน
สังกัดส านักงานการประถมศึกษาลพบุรี 

จากผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหารที่มีการปฏิบัติในสภาพปัจจุบันสูงสูด และมีระดับความ
ต้องการให้ปฏิบัติในอนาคตสูงสุด รวมทั้งค่าดัชนีความต้องการจ าเป็นในการบริหารเพื่อเสริมสร้างพลังอ านาจ
ของครูสูงสุด คือ รูปแบบการบริหารแบบวัฒนธรรม ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่าการบริหารเพื่อเสริมสร้างพลังอ านาจ
ของครูนั้น จะต้องมีการกระท าอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์การที่มุ่งหวังจะให้ครูทุกคนมี          
การพัฒนาตนเองโดยการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานด้านต่าง ๆ ให้มีค่านิยมที่คล้ายกัน ซึ่งจะท าให้       
การท างานร่วมกันในองค์การเกิดความสอดคล้องและด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ Scott and Jaffe (1994) ที่กล่าวว่า ในระยะแรกของการเกิดองค์การการท างานนั้น ต้องมีการเสริมสร้าง
พลังอ านาจในระดับบุคคล เพื่อให้บุคลากรมีลักษณะเป็นคนที่สามารถตัดสินใจ เป็นนักแก้ปัญหาที่ดี มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ และรับผิดชอบในงาน มีความรู้สึกต้องการท างานให้ดีที่สุด “เพื่อองค์การ” ไม่ใช่ท างานเพราะ
หน้าท่ีหรือค าสั่งเท่านั้น สอดคล้องกับแนวคิดของ Mezirow (อ้างถึงใน คณิต เขียววิชัย, 2551) เน้นว่าการที่จะ
เปลี่ยนแปลงสังคมให้มีความเป็นธรรมนั้นต้องเริ่มที่การเปลี่ยนแปลงระดับบุคคลก่อน และสอดคล้องกับแนวคิด
ของ Kinlaw (1995) ที่ให้ความส าคัญกับการเสริมสรา้งพลังอ านาจให้กับบุคคล โดยการพัฒนาศักยภาพบุคคลให้
สามารถท างานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อผลผลิตขององค์การ สร้างความรัก และยึดมั่นผูกพันต่อหน่วยงานของ
ตนเอง และการใช้เทคนิคการเสริมสร้างพลังอ านาจในบุคคล จะน าไปสู่คุณค่าแห่งตน รู้สึกว่าตนเองมีประโยชน์มี
คุณค่า ช่วยให้บุคคลมีความแข็งแกร่ง เข้าใจชีวิต เข้าใจเศรษฐกิจและสังคมได้ดี ซึ่งจะส่งผลให้บุคคลมีพฤติกรรม
ในทางที่ดีมีความสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้เป็นผลส าเร็จ  

2. รูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างพลังอ านาจของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงาน             
การประถมศึกษาลพบุรี 

จากผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างพลังอ านาจของครูในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เป็นรูปแบบการบริหารแบบวัฒนธรรม (Cultural Models) 
แสดงว่าผู้บริหารจะต้องให้ความส าคัญกับการให้ครูมีส่วนร่วมใน กระบวนการบริหาร การมีความเห็นร่วมกันของ
ผู้บริหารและครู สอดคล้องกับแนวคิดการให้ความส าคัญในการบริหารองค์การของ Scott and Jaffe (1994) ที่
กล่าวถึง การบริหารองค์การให้ประสบผลส าเร็จ โดยการเสริมสร้างพลังอ านาจให้เกิดในระดับทีมงาน คือ การมี
ปฏิสัมพันธ์ของผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนในการร่วมกันท างานเป็นกลุ่ม ทีมงานที่ได้รับการเสริมสร้างพลังอ านาจนั้นจะมี
ความรู้สึกเป็นเจ้าของและรับผิดชอบร่วมกันในผลงานที่เกิดขึ้น มีการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของทีมงาน
อย่างต่อเนื่อง และผลสัมฤทธิ์ในงานหรือผลิตภาพจากการท างานจะเพิ่มสูงขึ้น จากนั้นแล้วยังต้องมี              
การติดต่อสื่อสารและการประสานงานแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในการท างานทั้งภายในกลุ่ม และระหว่างกลุ่ม
ด้วย จึงย่อมส่งผลให้องค์การนั้น ๆ ประสบความส าเร็จ และแนวคิดของ Whitherspoon (1997) ที่กล่าวว่า 
กระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างาน มีทั้งการปฏิบัติกับบุคคล กลุ่มบุคคล และโครงสร้างองค์การ 
โดยมีจุดเน้นท่ีต่างกันคือ 1) ระดับบุคคล เน้นที่ระดับความคิดของบุคคลให้เช่ือมั่นว่าตนสามารถสร้างสรรค์งาน 
สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงท าให้เกิดสิ่งใหม่ได้ หรือสร้างแรงจูงใจเพื่อให้ เกิดพลังอ านาจในการท างาน ซึ่งทุก
องค์การต้องให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานให้เกิดกับบุคคลในองค์กร 2) กลุ่มบุคคล เน้น
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การบริหารจัดการของบุคคล ทีมงาน และความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มงานต่าง ๆ ในองค์การ เพื่อเสริมสร้างพลัง
อ านาจการท างาน และ 3) โครงสร้างองค์การ เน้นการจัดระบบโครงสร้างการท างาน การก าหนดระเบียบแนว
ปฏิบัติและจัดการสภาวะแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรเกิดพลังอ านาจในการท างาน นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับ แนวคิดของ Vogt and Murrell (1990) ที่ให้ความส าคัญต่อการเสริมสร้างพลังอ านาจแก่บุคคล 
โดยมีความเช่ือว่า เมื่อแต่ละบุคคลได้รับการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างาน จะท าให้บุคคลมีการพัฒนา
สมรรถนะในตัวเอง ให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ ท าให้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ          
ในงานที่รับผิดชอบ รู้สึกว่าตนมีคุณค่า และน าไปสู่การเสริมสร้างพลังอ านาจภายในกลุ่มบุคคลภายในองค์กร 
และจะส่งผลให้มีการท างานเป็นทีม มีการผลิตผลงานที่มีคุณภาพ และน ามาซึ่งความส าเร็จขององค์การใน
ภาพรวม และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุมาลี ขุนจันดี (2541) ที่ศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะ
ของผู้น าการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเสริมสร้างพลังครูในโรงเรียนระดับประถมศึกษา พบว่า ในด้านองค์ความรู้ของ
แนวคิดการเสริมสรา้งพลังอ านาจในองค์กรนั้น จะมีความเกี่ยวข้องกับระบบการบริหารจัดการภายในองค์กร โดย
ผู้บริหารจะเน้นท่ีการเสริมสร้างพลังอ านาจให้กับบุคคลและการพัฒนาบุคลากร ซึ่งผู้บริหารจะต้องมีคุณลักษณะ
ส่วนตนท่ีเป็นแบบอย่าง มีวิสัยทัศน์และมีคุณธรรม รวมทั้งมีคุณลักษณะในการบริหารงานที่ยอมรับความสามารถ
ของผู้ร่วมงาน มีการมอบหมายงานให้ครูตามความเหมาะสม และร่วมรับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน และ
สอดคล้องกับแนวคิดของ Gibson (1991) ที่กล่าวว่า การที่บุคคลจะสามารถเข้าสู่กระบวนการเสริมสร้างพลัง
อ านาจในการท างานได้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจใน          
การท างานของบุคคล ประกอบด้วยปัจจัยภายในบุคคลและปัจจัยภายนอกบุคคล ซึ่งปัจจัยภายนอกบุคคล ได้แก่ 
การสนับสนุนทางสังคม (social support) ที่บุคคลได้รับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จะมีส่วนสนับสนุน 
ประคับประคอง ให้ความรู้ค าแนะน า ก าลังใจและความมั่นใจ ซึ่งท าให้บุคคลสามารถยืนหยัดในการปฏิบัติงานได้
ต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าผลการวิจัยไปใช้  
ผลการวิจัยที่พบว่า รูปแบบการบริหารแบบแบบวัฒนธรรม มีความเหมาะสมส าหรับการน าไปใช้ 

บริหารจัดการการศึกษาในโรงเรียนทุกประเภทและทุกขนาด ดังน้ัน หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในทั้งระดับ ปฏิบัติและ
ระดับนโยบาย ควรด าเนินการ ดังน้ี  

1) โรงเรียน ควรน ารูปแบบการบริหารนี้ไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียน ผู้บริหารควรใช้วิธีการบริหารที่เน้น
การเสริมสร้างพลังอ านาจแก่ครูอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครู สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ควรใช้
แนวทางการบริหารแบบวัฒนธรรม และบูรณาการแบบเพื่อนร่วมงานและการเมืองผสมผสานด้วยจะมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการเสริมสร้างพลังอ านาจให้เกิดเป็นรูปแบบวัฒนธรรมที่ท าสืบทอดเป็นเอกลักษณ์ของ
องค์การ โดยเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรของโรงเรียนได้เข้ามา มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของโรงเรียน ยึด
แนวปฏิบัติที่เกิดจากความเห็นพ้องร่วมกันของ ผู้ร่วมงานเพื่อให้ครูเกิดแรงจูงใจในการท างาน มีความรู้สึกเป็น
เจ้าของโรงเรียน และมีการพัฒนาขีด ความสามารถของครูในการพัฒนาตนเอง พัฒนาโรงเรียน และพัฒนาเพื่อน
ร่วมงาน ตลอดจนสร้าง ภาวะผู้น าให้เกิดขึ้นแก่ครู ซึ่งจะเป็นการกระจายอ านาจการบริหารจัดการสู่สถานศึกษา
อยา่งแท้จริง อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน    

2) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ควรมีนโยบายที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเกิดแรงจูงใจใน
การท างาน มีความรู้สึกเป็นเจ้าของโรงเรียน และมีการพัฒนาขีดความสามารถของครูในการ เปิดเวทีให้ครูได้
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แสดงความสามารถเต็มตามศักยภาพใน ระดับท้ังระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับประเทศ ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาควรมีบทบาทหลัก ในการเป็นศูนย์ประสานงานและบริหารจัดการเพื่อให้เกิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ กระบวนการ เรียนรู้ การจัดท าหลักสูตร ตลอดจนการวัดและประเมินผล และให้ด าเนินการในส่วนที่เป็น 
แนวนโยบายที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่แล้วให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น เกิดผลส าเร็จเชิงประจักษ์ต่อครูให้ มากยิ่งขึ้น  

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป  
 1. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการเสริมสร้างพลังอ านาจของครูในโรงเรียนที่มีบริบท          
ในการศึกษาท่ีแตกต่างกัน เนื่องจากในการวิจัยครั้งนี้ศึกษาเฉพาะบริบทโรงเรียนประถมศึกษา ที่สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งยังไม่ครอบคลุมถึงโรงเรียนประถมศึกษาที่สังกัดส านักงานการศึกษา
เอกชน และโรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จึงไม่ทราบว่าสังกัด
ของโรงเรียนมีผลต่อการเสริมสร้างพลังอ านาจของครูอย่างไร  

2. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบการเสริมสร้างพลังอ านาจของครูตามขนาด
โรงเรียนที่แตกต่างกัน เช่น ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ เนื่องจากในการวิจัยครั้งนี้ไม่ได้วิเคราะห์
จ าแนกตามขนาดของโรงเรียนประถมศึกษา ท่ีสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงไม่ทราบว่า
ขนาดของโรงเรียนมีผลต่อการเสริมสร้างพลังอ านาจของครูอย่างไร 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัย เรื่อง รูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างพลังอ านาจครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การประถมศึกษาลพบุรี เรื่องนี้เป็นงานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 โดยมีคณะผู้วิจัยประกอบด้วย อาจารย์ ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัชวรรณ หงษ์นาค และอาจารย์ ดร.สรรชัย ชูชีพ ซึ่งสละเวลาในการ
ให้ค าปรึกษาและให้ค าแนะน าอันมีคุณค่ายิ่งตลอดระยะเวลาที่ด าเนินการวิจัย ตลอดจนเสียสละเวลาให้ความ
ช่วยเหลือปรับปรุงและแก้ไขงานวิจัยให้ส าเร็จสมบูรณ์ด้วยดี  
            ขอขอบพระคุณผู้บริหารและครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาลพบุรีทุกท่านที่
ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิที่กรุณาตรวจสอบเครื่องมือวิจัย ตรวจสอบรูปแบบการ
บริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างพลังอ านาจครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาลพบุรีจึงขอ
กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาส นี้ 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณพี่ ๆ  น้อง ๆ เพื่อนร่วมงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีคุณค่าอันที่ให้
ก าลังใจและมีส่วนช่วยเหลือให้การวิจัยนี้ส าเร็จลงด้วยดี 
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ผลของการใช้บทเรียนโมดูลนิทานพื้นบ้านอาเซียนที่มีต่อความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ 

เพ่ือความเข้าใจส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 

ทิวารัตน์ ริยาพันธ์1* พนาน้อย รอดชู 2 ณัฐปคัลภภ์ กิตติสุนทรพิศาล3 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนโมดูลนิทานพื้นบ้านอาเซียนที่มีต่อความสามารถ
ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 2) เปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนโมดูลนิทานพ้ืนบ้านอาเซียน 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่อบทเรียนโมดูลนิทานพ้ืนบ้านอาเซียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน 
บ้านควนสูง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้จ านวน 10 แผน แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ที่มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.43-0.63 ค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.27-0.60       
ค่าความเชื่อมั่น 0.87 และแบบสอบถามความพึงพอใจซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.85 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และสถิติทดสอบทีในการทดสอบสมมุติฐาน ผลการวิจัยพบว่า        
1) ประสิทธิภาพของบทเรียนโมดูลนิทานพื้นบ้านอาเซียนที่มีต่อความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจ มีค่าเท่ากับ 81.26/83.53 2) ความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนโมดูลนิทานพื้นบ้าน
อาเซียนอยู่ในระดับมาก 
 
ค าส าคัญ :  การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ  ความพึงพอใจ  บทเรียนโมดูลนิทานพ้ืนบ้านอาเซียน 
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EFFECTS OF ASEAN FOLKTALES LEARNING MODULES TOWARDS ENGLISH READING 

COMPREHENSION ABILITY OF PRIMARY VI STUDENTS 
 

Tiwarat Riyapan1*  Phananoi Rotchu2  Nattapakal Kittisunthonphisarn3 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to 1) develop ASEAN folktales learning module       
towards English reading comprehension ability of primary VI students, 2) to compare the 
English reading comprehension ability before and after of students using the ASEAN folktales 
learning module, and 3) to study the students’ satisfaction in using ASEAN folktales learning 
module. The research samples were 35 primary VI students at Bankhuansoong School, 
Suratthani province, though the simple random sampling technique, who study in the first 
semester of 2017 academic year. The instruments used were 10 lesson plans, reading 
comprehension tests with the difficulty between 0.43-0.63, the discrimination between 0.27-
0.60 and reliability index of 0.87 and a satisfaction questionnaire with reliability index of 0.85. 
The data was analyzed by using mean, standard deviation, percentage and paired t-test for 
dependent. Results of the research were as follows: 1) Efficiency value of ASEAN folktale 
learning module towards English reading comprehension ability was 81.26/83.53, 2) English 
reading comprehension ability test after using ASEAN Folktales Learning Module higher than 
before using ASEAN Folktales Learning Module was significantly at .05 level, 3) Students’ 
satisfaction was at the high level.  
 
Keywords:   English reading comprehension, satisfaction, ASEAN Folktale Learning Module 
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บทน า 
 จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่
ของประชาชน โดยเฉพาะประเทศไทยเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน (ASEAN  Economics  Community: AEC) เพื่อ
พัฒนาโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจและระบบการศึกษาของประเทศไทย ส่งผลให้ประชาชนในประเทศไทย
จ าเป็นต้องศึกษาภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษากลางในการติดต่อสื่อสารทั่วโลก ในยุคเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสาร 
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษจึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการแสวงหาความรู้และสืบค้นได้อย่าง
หลากหลาย  
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ได้ก าหนดให้มีวิชาภาษาอังกฤษซึ่งเป็นสาระ      
การเรียนรู้พื้นฐานที่ส าคัญ ภาษาอังกฤษได้รับการก าหนดให้ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้ในทุกช่วงช้ัน นอกจากนี้
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ส่งเสริมให้การเรียนการสอนภาษาอังกฤษมีการพัฒนาทักษะทั้งสี่ด้าน 
ได้แก่ ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่านและทักษะการเขียน เพื่อให้ผู้เรียนได้น าไปใช้เป็นเครื่องมือ      
ในการติดต่อสื่อสาร จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษที่พัฒนาทักษะทั้งสี่ด้านแล้ว ทักษะ
การอ่านถือเป็นทักษะที่ส าคัญส าหรับการศึกษาทุกระดับ การอ่านเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
จากสื่อสิ่งพิมพ์หรือเทคโนโลยี การจะรับข่าวสารจากสิ่งเหล่านี้ ต้องอาศัยทักษะการอ่าน การอ่านจึงเป็น
เครื่องมือส าคัญในการเรียนรู้เพื่อน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 
 องค์ประกอบส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาคุณภาพของ
นักเรียนตามความมุ่งหวังของหลักสูตร คือ ความสามารถในการอ่าน เนื่องจากการสอนทักษะการอ่านจ าเป็นต้อง
ท าความเข้าใจในการอ่าน ดังนั้นการอ่านจึงเป็นกระบวนการติดต่อสื่อสารจากผู้เขียนไปยังผู้อ่าน ซึ่งผู้อ่านจะต้อง
แปลความหมายตัวอักษร สัญลักษณ์โดยใช้ประสบการณ์เดิมให้ได้ความหมายชัดเจน สมบูรณ์ สิ่งส าคัญที่สุด        
ในการอ่าน คือ ผู้อ่านจะต้องเข้าใจความหมายของสิ่งที่อ่านหรือใกล้เคียงกับความเข้าใจของผู้เขียน  (กาญจนา 
เชื่อมศรีจันทร์, 2552) ในการอ่านผู้อ่านจะต้องท าความเข้าใจในสิ่งที่อ่าน ซึ่งการอ่านเพื่อความเข้าใจนั้น เป็นการ
สรุปสาระส าคัญของเรื่องได้ครบถ้วนตรงตามที่ผู้เขียนต้องการอย่างรวดเร็ว การฝึกทักษะการอ่านเพื่อจับใจความ 
ผู้อ่านจะต้องเข้าใจความหมายของค าและส านวนในเรื่อง สามารถล าดับเหตุการณ์และล าดับความคิด แยกได้ว่า
ใจความใดเป็นความส าคัญและใจความใดเป็นใจความรองซึ่งการอ่านเพื่อความเข้าใจ ประกอบด้วย 
องค์ประกอบหลายอย่าง เช่น อ่านแล้วได้เรื่อราวจับสาระส าคัญต่าง ๆ ได้ถูกต้องอ่านแล้วสามารถแปลความ 
ตีความ ขยายความ สรุปความได้อย่างมีเหตุผล (ดนยา วงศ์ธนะชัย, 2542) 
             จากผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทาง
การศึกษา (สทศ.) พบว่า คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 
อยู่ที่ร้อยละ 31.11 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2559)  เนื่องด้วยเพราะในการท าข้อสอบต้องใช้
ทักษะการอ่านเป็นพื้นฐาน ถ้านักเรียนไม่สามารถอ่านแล้วสรุปความส าคัญให้ตนเองเข้าใจได้ ก็ไม่สามารถ ท า
ข้อสอบได้ ดังนั้นการพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนจึงมีความจ า
เป็นมากจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิธีที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจในการอ่านได้ดี คือ บทเรียนโมดูล
นิทานพื้นบ้านอาเซียน ซึ่งบทเรียนโมดูลนิทานพื้นบ้านอาเซียนถือเป็นนวัตกรรมที่ส าคัญที่จะพัฒนาทักษะการ
อ่าน เป็นบทเรียนที่มีความสมบูรณ์ในตัวเอง นิทานพื้นบ้านอาเซียน เป็นนิทานที่เป็นเรื่องเล่ า เป็นเรื่องที่ท าให้
ผู้อ่านได้รับรู้ถึงวัฒนธรรมความเชื่อของคนในกลุ่มประเทศสมาชิกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งหมด 10 ประเทศ  
ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย โดยมีเนื้อเรื่อง
เกี่ยวข้องกับนิทานพื้นบ้านท้ัง 10 เรื่อง มีเกณฑ์ในการเลือกนิทานพ้ืนบ้านอาเซียน ดังนี้ คือ นิทานต้องเป็นเรื่องที่
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ยาว เข้าใจง่าย ส่งเสริมจินตนาการ มีภาพประกอบที่มีสีสันสดใส นอกจากนี้นิทานต้องมีตัวอักษรบรรยายเนื้อ
เรื่องและมีข้อคิดที่ได้จากเรื่อง  
             นอกจากนี้บทเรียนโมดูลนิทานพื้นบ้านอาเซียนช่วยให้นักเรียนมีอิสรภาพในการแสวงหาความรู้         
ในเนื้อหาด้วยตนเองหลังจากที่เรียนไปแล้ว นักเรียนส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ดีต่อบทเรียนจึงท าให้นักเรียนมีความ 
พึงพอใจในการเรียนรู้ ความพึงพอใจจึงหมายถึง ความรู้สึกที่ดี มีความชอบใจและประทับใจในการร่วมปฏิ บัติ
กิจกรรมการเรียนการสอน และต้องการด าเนินกิจกรรมนั้น ๆ จนบรรลุผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมายจากความส าคัญ
ดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจจะศึกษาผลของการใช้บทเรียนโมดูลนิทานพื้นบ้านอาเซียนที่มีต่อความสามารถด้านการ
อ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาบทเรียนโมดูลนิทานพื้นบ้านอาเซียนที่มีต่อความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจ   

2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจก่อนเรียนและหลังเรียน
โดยใช้บทเรียนโมดูลนิทานพ้ืนบ้านอาเซียน 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนโมดูลนิทานพ้ืนบ้านอาเซียน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การด าเนินการวิจัย เรื่อง ผลของการใช้บทเรียนโมดูลนิทานพื้นบ้านอาเซียนที่มีต่อความสามารถด้าน

การอ่านภาษาอังกฤษเพือ่ความเข้าใจส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  มีรูปแบบการวิจัยในครั้งนี้เป็นการ
วิจัยแบบการทดลองกลุ่มเดียว (One group pretest-posttest design)  ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนวิธีการ
ด าเนินการวิจัย ดังนี้  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 เครือข่าย
ฉนวนนิพันธ์ อ าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฏร์ธานี  จ านวน 145 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัย ใช้
วิธีการสุ่มอย่างง่าย ใช้โรงเรียนเป็นหน่วยสุ่ม โดยวิธีการจับสลากจากนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียน
บ้านควนสูง อ าเภอเวียงสระ  จังหวัดสุราษฏร์ธานี  ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 35 คน  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย  1) แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้าใจด้วยบทเรียนโมดูลนิทานพื้นบ้านอาเซียน เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ (Multiple Choices 
Test)  จ านวน 30 ข้อ ที่มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.43-0.63 ค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.27-0.60 ค่าความ
เช่ือมั่น 0.87 และ 2) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนโมดูลนิทานพื้นบ้านอาเซียน 
ค าถามเป็นแบบ Rating scale 5 ระดับ ตามมาตรวัดของ Likert scale วัดความพึงพอใจ จ านวน 14 ข้อ ซึ่งมี
ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.85  
            สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ในการด าเนินงานวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์ หา
คุณภาพของแบบทดสอบโดยการหาดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถาม IOC ค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก 
และหาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบใช้วิธีการของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน KR-20 2)  การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ
ของบทเรียนโมดูลนิทานพื้นบ้านอาเซียน ซึ่งพิจารณาจากอัตราส่วนของประสิทธิผลของกระบวนการหรือ
กิจกรรมต่อประสิทธิผลของผลลัพธ์โดยพิจารณาจากผลการสอน โดยใช้สูตร (ณัฐกร สงคราม, 2554: 142) 
E1/E2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3)  การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและ
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หลังเรียนของผู้เรียนด้วยบทเรียนโมดูลนิทานพื้นบ้านอาเซียน โดยใช้ค่า t-test (dependent sample) 4) การ
วิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน โดยหาค่าเฉลี่ย ( x ) และหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 
ผลการวิจัย  
             1. ผลการพัฒนาบทเรียนโมดูลนิทานพื้นบ้านอาเซียนที่มีต่อความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้าใจมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 จากการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 35 คน เมื่อพิจารณา
ค่าประสิทธิภาพ (E1) มีค่าเท่ากับ 81.26 และค่าประสิทธิภาพหลังกระบวนการเรียน (E2) มีค่าเท่ากับ 83.53 
แสดงผลดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1   แสดงผลการหาค่าประสิทธิภาพของบทเรียนโมดูลนิทานพื้นบ้านอาเซียนที่มีต่อความสามารถด้าน

การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้สูตร E1/E2                                                                                           
(n = 35) 

 
จากผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่าบทเรียนโมดูลนิทานพื้นบ้านอาเซียนที่มีต่อความสามารถด้านการอ่าน

ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดในสมมุติฐาน คือ 80/80 ซึ่งมีประสิทธิภาพของ
บทเรียน E1/ E2 เท่ากับ  81.26./83.53   
            2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจก่อนเรียนและ
หลังเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนโมดูลนิทานพื้นบ้านอาเซียน ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 แสดงผลดัง
ตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2  แสดงผลคะแนนก่อนเรียน-หลังเรียนด้วยบทเรียนโมดูลนิทานพื้นบ้านอาเซียนที่มีต่อความสามารถ

ด้านการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
 

P<0.05* 
 
จากตารางที่ 2 พบว่า ก่อนเรียนด้วยบทเรียนโมดูลนิทานพื้นบ้านอาเซียนที่มีต่อความสามารถด้าน       

การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยด้านความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจเท่ากับ 15.97 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.12 และหลังเรียนด้วยบทเรียนโมดูลนิทาน
พื้นบ้านอาเซียน นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยด้านความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เท่ากับ   
29.33 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.17 แสดงว่าการเรียนด้วยบทเรียนโมดูลนิทานพื้นบ้านอาเซียนที่มี

แบบทดสอบระหว่างเรยีน แบบทดสอบหลังเรียน ประสิทธิภาพ 
คะแนนเตม็ ค่าเฉลี่ย E1 คะแนนเตม็ ค่าเฉลี่ย E2 E1/ E2 

100 28.44 81.26 30 29.33 83.53 81.26/83.53 

แบบทดสอบ 
จ านวน 
ผู้เรยีน 

คะแนนเตม็ 
x  

S.D. 
t Sig. 

ก่อนเรียน 35 30 15.97 2.12 
20.370* .00 

หลังเรียน 35 30 29.33 2.17 
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ต่อความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ท าให้นักเรียนมี
ความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยบทเรียนโมดูลนิทาน
พื้นบ้านอาเซียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05   

 
              3.  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนโมดูลนิทานพื้นบ้านอาเซียน แสดงดัง
ตารางที่ 3  
 
ตารางที่ 3   ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียน 
 

รายการประเมิน 
N=30 ระดับความพึ ง

พอใจ x  S.D. 

1. เนื้อหามีความสอดคล้องกับวิชาที่เรียน 4.11 0.80 มาก 

2. เนื้อหามีความน่าสนใจในการเรียนรู้ 3.66 0.63 มาก 

3. ความถูกต้องของเนื้อหา 3.86 0.65 มาก 

4. ล าดับขั้นตอนในการน าเสนอเนื้อหาได้อย่างเหมาะสม 3.83 0.62 มาก 

5. เนื้อหาสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ 3.77 0.69 มาก 

6. ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน 3.74 0.74 มาก 

7. ผู้เรียนชอบการใช้บทเรียนโมดูลนิทานพ้ืนบ้านอาเซียนเป็นสื่อ 3.80 0.76 มาก 

8. ผู้เรียนได้รับประโยชน์จากการเรียนด้วยสื่อบทเรียนโมดูลนิทาน
พื้นบ้านอาเซียน 

3.86 0.77 มาก 

9. บทเรียนมีความน่าสนใจต่อการเรียนรู้ 4.03 0.89 มาก 

10. ภาษาที่ใช้ในบทเรียนมีความเหมาะสม ชัดเจน ถูกต้อง เข้าใจง่าย 3.86 0.77 มาก 

11. ภาพที่ใช้ประกอบมีความสอดคล้องกับเนื้อหา 4.17 0.61 มาก 

12. มีประโยชน์ในการค้นคว้าเพิ่มเติม 3.97 0.78 มาก 

13. นักเรียนเข้าใจเนื้อเรื่องที่ได้เรียนจากบทเรียนโมดูลนิทานพื้นบ้าน
อาเซียน 

3.86 0.69 มาก 

14. นักเรียนได้แสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับเนื้อเรื่องที่ได้เรียนจากบทเรียน
โมดูลนิทานพ้ืนบ้านอาเซียน 

3.94 0.64 มาก 

รวม 3.89 0.72 มาก 

 
จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนมีความพึงพอใจเกี่ยวกับบทเรียนโมดูลนิทานพื้นบ้านอาเซียน 

ที่ผู้ศึกษาได้สร้างขึ้นโดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก ( x = 3.89 , S.D. = 0.72) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
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พบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ภาพที่ใช้ประกอบมีความสอดคล้องกับเนื้อหา  มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.17 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.61 รองลงมา คือบทเรียนมีความน่าสนใจต่อการเรียนรู้ มี
ค่าเฉลี่ยเทา่กับ 4.03 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.89 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยดังกล่าว สามารถสรุปผลและอภิปรายผลได้ดังนี ้

1. บทเรียนโมดูลนิทานพ้ืนบ้านอาเซียนท่ีมีต่อความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีผู้วิจัยได้ออกแบบและพัฒนาขึ้นมา มีผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 
3 คน อยู่ในเกณฑ์ระดับ ดีมาก และมีประสิทธิภาพของบทเรียนโมดูลนิทานพื้นบ้านอาเซียนโดยภาพรวมเท่ากับ 
81.26/83.53 หมายความว่าผู้เรียนท าคะแนนทดสอบระหว่างเรียน เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 81.26 และคะแนนจาก
การทดสอบหลังเรียนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 83.53 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้คือ 80/80 ซึ่งสอดคล้อง
กับสมมุติฐานท่ีตั้งไว้ ซึ่งอาจมีสาเหตุดังนี ้
                   1.1 บทเรียนโมดูลนิทานพื้นบ้านอาเซียนที่มีต่อความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่พัฒนาขึ้น ได้มีการสร้างและพัฒนาอย่างเป็นระบบตามระบบ 
ADDIE MODEL 5 ขั้นตอน ได้แก่ การวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนา การทดลองใช้ และการประเมินผลซึ่ง
บทเรียนผ่านขั้นตอนการวิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์เนื้อหา มีการก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ชัดเจน 
เหมาะสมกับระดับของผู้เรียน ผ่านการตรวจสอบแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ รวมทั้งผ่านการทดลอง
ใช้ก่อนน าไปใช้จริง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิชัย ดิสสระ (2535) สุวิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า (2546)  
และประเทือง วิบูลศักดิ์ (2557) ที่น าระบบ ADDIE MODEL มาใช้ในการพัฒนาบทเรียนและบทเรียนมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้คือ 80/80 
                   1.2 บทเรียนโมดูลนิทานพื้นบ้านอาเซียนที่มีต่อความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่พัฒนาขึ้นเนื้อหาของนิทานพื้นบ้านมีความเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมที่มีคุณค่าและเล่าสืบทอดกันมาซึ่งท าให้นักเรียนมีความคุ้นเคยในเนื้อหานิทานพื้นบ้านอยู่แล้ว จึงเป็น
เรื่องง่ายที่ท าให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนมากขึ้นเพราะเป็นเรื่องที่ตนรู้มาแล้วอ่านเข้าใจง่าย  ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วิเชียร เกษประทุม (2542: 1) ประคอง นิมมานเหมินท์ (2543: 5) คุณากร ธรรมสรางกูร (2545: 
1) และกิ่งแก้ว เพ็ชรราช (2545: 116) ทั้งนี้เนื่องจากผู้วิจัยได้วิเคราะห์เนื้อหา ตามหลักการออกแบบบทเรียน
ของ ADDIE model 
                   1.3  บทเรียนโมดูลนิทานพื้นบ้านอาเซียนที่มีต่อความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  ที่พัฒนาขึ้นมีการจัดล าดับเนื้อหามีความเหมาะสม ตามขั้นตอน
การฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจจากแนวคิดของผู้เช่ียวชาญ ซึ่งเป็นบทเรียนที่ประกอบด้วยขั้นตอนที่เปิด
โอกาสให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการอ่านอย่างต่อเนื่องตามล าดับจากกิจกรรมง่าย ๆ ไปหากิจกรรมยาก เริ่มตั้งแต่
ขั้นเตรียมความพร้อมก่อนเรียน (Pre-reading) เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนท าสิ่งที่คุ้นเคยอยู่แล้วมาท าความ
เข้าใจบทเรียน รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในเรื่องค าศัพท์ และส านวนภาษาที่จ าเป็นต้องในการท ากิจกรรม 
ขั้นต่อไป ในขั้นการอ่าน (while –reading) นักเรียนได้ฝึกทักษะภาษาอย่างเพียงพอจากกิจกรรมการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจท่ีหลากหลาย เช่น ฝึกการกรอกข้อมูลลงตาราง การตอบค าถาม การหาข้อมูลจากแผนที่ การฝึกเดา
ความหมายของค าศัพท์จากบริบท เป็นต้น นักเรียนยังได้ฝึกโครงสร้างภาษาในบริบทที่มีความหมายเพราะเป็น
โครงสร้างภาษาที่พบบ่อยในบทอ่าน ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหาและสามารถเช่ือมโยงความรู้ไป
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ใช้ในขั้นน าภาษาไปใช้ (Post-reading) เมื่อนักเรียนท าแบบฝึกหัดแต่ละบทเสร็จสิ้นนักเรียนจึงได้ท าแบบทดสอบ
ท้ายบทเพื่อประเมินสิ่งที่เรียนจบในทันที ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญเกื้อ ควรหาเวช (2545) และ 
Lawrence (1973)  
              2. ความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้
บทเรียนโมดูลนิทานพ้ืนบ้านอาเซียนท่ีมีต่อความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่ง
อาจมีสาเหตุดังนี ้
                 2.1 บทเรียนโมดูลนิทานพื้นบ้านอาเซียนที่มีต่อความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนนั้นมีเนื้อหา
เกี่ยวกับนิทานพื้นบ้านอาเซียน ของแต่ละประเทศ ทั้งในด้าน วัฒนธรรม ประเพณี ข้อคิดและประโยชน์ของ
ต่างชาติ ความแตกต่างในด้านความเป็นอยู่ของประชากร ช่วยปลูกฝังคุณธรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็นเนื้อหาที่นักเรียน
คุน้เคยเป็นอย่างดีในการเรียนวิชาภาษาไทยจึงส่งผลให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและเรียนรู้เนื้อหาของบทเรียนได้
อย่างรวดเร็ว ซึ่งตรงกับแนวคิดของ  วิเชียร  เกษประทุม (2542 : 9-10) กล่าวไว้ว่านิทานให้การศึกษาและ
เสริมสร้างจินตนาการ นิทานช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและนักเรียนได้เป็นอย่างดี 
                 2.2 ขั้นตอนการสอนอ่านที่ใช้บทเรียนโมดูลนิทานพ้ืนบ้านอาเซียนนั้นเป็นขั้นตอนการสอนอ่าน
แบบแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารซึ่งมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารด้านการอ่าน กล่าวคือ 
ผู้เรียนเข้าใจข้อความ และสามารถน าข้อความที่อ่านเข้าใจนั้นมาใช้ประโยชน์ได้ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ
กระทรวงศึกษาธิการ (2551) ที่กล่าวว่าขั้นตอนการสอนอ่านที่ใช้บทเรียนโมดูลนิทานพื้นบ้านอาเซียนมีขั้นตอน 
คือ ขั้นเตรียมการอ่าน ใช้กิจกรรมพื้นฐานเป็นการอ่าน  ข้ันการอ่านโดยใช้ทักษะการอ่านข้าม (Skimming) และ
กวาดสายตาเฉพาะตอนที่ส าคัญ (Scanning) และตอบค าถามเพื่อจับประเด็นส าคัญหารายละเอียดของเรื่องและ
ขีดตรวจสอบค าตอบจากบทอ่าน นอกจากนี้ ขั้นตอนการสอนอ่านที่ใช้บทเรียนโมดูลนิทานพื้นบ้านอาเซียนได้
แบ่งขั้นตอนในการสอนออกเป็น ขั้นก่อนการอ่าน (Pre-reading) ขั้นการอ่าน (While-reading) และขั้นหลังอ่าน 
(Post-reading) ซึ่งลักษณะของกิจกรรมในขั้นก่อนการอ่านจะช่วยทบทวนความรู้เดิมของผู้เรียนและน าเข้า        
สู่บทเรียน เพื่อให้อ่านอย่างมีจุดมุ่งหมาย ขั้นการอ่านผู้เรียนได้ท ากิจกรรมการอ่านที่หลากหลายผู้เรียนได้มี
โอกาสตรวจสอบความเข้าใจของตนเอง และในขั้นหลังการอ่านเป็นขั้นที่ผู้เรียนได้มีโอกาสทบทวนบทเรียน เกิด
การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของ สุทธิ ศรีชล (2552)   
             3. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนโมดูลนิทานพ้ืนบ้านอาเซียนท่ีมีต่อความสามารถด้านการ
อ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.89  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเหตุผลดังต่อไปนี้ 
                 3.1 เนื้อหาของบทเรียนโมดูลนิทานพื้นบ้านอาเซียนที่มีต่อความสามารถด้านการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ  มีเนื้อหาเกี่ยวกับนิทาน ซึ่งนิทานให้ความสนุกสนาน ช่วยกระชับความสัมพันธ์ 
เสริมสร้างจินตนาการ ให้ข้อคิดและคติเตือนใจ สะท้อนให้เห็นสภาพของสังคม นอกจากนี้นิทานยังมีเนื้อหาที่
นักเรียนมีความคุ้นเคย และมีความแตกต่างจากเนื้อหาของบทอ่านในหนังสือแบบเรียนภาษาอังกฤษทั่วไปที่มี
เนื้อหาของบทอ่านส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่นักเรียนไม่คุ้นเคย มีเนื้อหาที่ไกลตัวนักเรียน แม้จะสัมพันธ์กับช่วงอายุ
และระดับก็ตาม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย(วิเชียร เกษประทุม , 2542)  พบว่า ปัญหาที่ครูสอนภาษาอังกฤษใน
ต่างประเทศพบมากที่สุดคือ การขาดเนื้อหาที่ใช้ในการสอนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับประเทศเพื่อนบ้านของ
ผู้เรียน บทเรียนโมดูลนิทานพื้นบ้านอาเซียนผู้วิจัยพัฒนาขึ้นนั้น มีเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค
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อาเซียนที่นักเรียนมีพื้นความรู้เดิมอยู่บ้างแล้ว เช่นในบทที่ 1 เรื่อง Rice and Gold Mountain  ซึ่งมีเนื้อหา
เกี่ยวกับวิถีชีวิตการปลูกข้าวของประเทศนั้น ๆ  บทที่ 2 เรื่อง Food smell ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชนในประเทศน้ัน ๆ เป็นต้น ส่งผลท าให้ผู้เรียนท าความเข้าใจเนื้อหาที่นักเรียน  
                 3.2 กิจกรรมในแต่ละบทของบทเรียนโมดูลนิทานพื้นบ้านอาเซียนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีความ
หลากหลาย เช่น ตอบค าถามจากเรื่องที่อ่าน ตอบค าถามถูกผิด จับคู่ เติมค า  เขียนตอบอย่างง่าย ถ่ายโอนข้อมูล
สู่ตาราง รวมถึงการเดาความหมายจากบริบท ซึ่งลักษณะกิจกรรมมีทั้งให้นักเรียนท างานเดี่ยว งานคู่ งานกลุ่ม
เล็ก กิจกรรมการเรียนการสอนเหล่านี้ ไม่ท าให้นักเรียนเบื่อหน่าย นอกจากนี้กิจกรรมแต่ละบทเรียนยังเปิด
โอกาสให้นักเรียนตรวจสอบและประเมินความเข้าใจในการอ่านของตนเองอย่างต่อเนื่องในขณะอ่านบทอ่าน ซึ่ง
ตรงกับแนวคิดของนักการศึกษา เช่น มณีรัตน์  สุกโชติรัตน์ (2548: 225-227) ที่กล่าวว่า ผู้เรียนควรได้รับการ
ตรวจสอบและประเมินความเข้าใจในการอ่านของตนเองอย่างต่อเนื่องในขณะอ่านบทอ่าน และสามารถหา
วิธีการแก้ไขเมื่อมีปัญหาในการอ่านได้ ทั้งนี้ผู้สอนมีหน้าที่ในการเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือด้วยการตรวจสอบและ
ประเมินความเข้าใจของผู้เรียนด้วยการตั้งค าถามถึงความเข้าใจของผู้เรียนที่มีต่อเรื่องที่ก าลังอ่านอยู่ 
                 3.3 รูปแบบของบทเรียนโมดูลนิทานพื้นบ้านอาเซียน ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีการใช้ภาษาสามารถสื่อ
ความหมายได้ชัดเจน  บทเรียนมีการออกแบบง่ายไม่สับสน  มีความสะดวกและง่ายต่อการเรียนรู้ และมีภาพที่
เหมาะสมกับวัยและพื้นฐานความรู้ของผู้เรียน  ซึ่งภาพประมกอบบทเรียนเป็นภาพเกี่ยวกับเนื้อหานิทานพื้นบ้าน
ในกลุ่มประเทศอาเซียน จึงมีส่วนส าคัญท าให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน นอกจากนี้บทเรียนมี การใช้ภาษา 
ค าสั่งหรือค าอธิบายท่ีชัดเจนง่ายต่อการปฏิบัติตาม มีล าดบัขั้นตอนของกิจกรรมที่เหมาะสม ตรงกับหลักการสร้าง
แบบฝึกหรือบทเรียนท่ีดีของ (บุญเกื้อ ควรหาเวช, 2545) ที่กล่าวว่าแบบฝึกหรือบทเรียนที่จะท าให้นักเรียนเกิด
ทักษะที่ดีและถูกต้อง ควรมีความชัดเจนทั้งค าสั่งและวิธีท า ค าสั่งหรือตัวอย่างไม่ควรยาวเกินไป เพราะท า ให้
เข้าใจยาก ควรปรับให้ง่ายเหมาะสมกับผู้ใช้ นอกจากนี้สื่อการสอนประกอบด้วยข้อมูลทางภาษา (Input) การ
เน้นเนื้อหา (Content Focus) การเน้นภาษา (Language Focus) และภาระงาน (Task) ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ได้ใช้ความรู้ด้านเนื้อหา ทักษะภาษาเพื่อที่จะน าไปสู่กิจกรรมการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร  
 
ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
               1. ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบทเรียนโมดูลนิทานพื้นบ้านอาเซียนเพื่อส่งเสริม
ความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ครูควรเตรียมตัวให้พร้อมในการศึกษา ค้นคว้า เนื้อหา
เกี่ยวกับเทคนิคการสอนการอ่าน เตรียมบทเรียนโมดูลนิทานพื้นบ้านอาเซียนและแบบบันทึกคะแนน ตลอดจน
สร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
               2. ควรจัดให้นักเรียนมีโอกาสได้เรียนรู้ประเทศสมาชิกอาเซียนจากเจ้าของภาษาตามเนื้อหา         
ในบทเรียนเพื่อให้นักเรียนได้เปิดโลกทัศน์ท่ีกว้างขึ้น และเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียน 
              ขอ้เสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
                1. ควรมีการวิจัยเพื่อศึกษาผลการใช้บทเรียนโมดูลนิทานพ้ืนบ้านอาเซียนเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนในระดับที่สูงขึ้นไป 
                2. ควรมีการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับบทเรียนโมดูลนิทานพื้นบ้านอาเซียนเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ด้านทักษะอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทักษะอื่น  ๆ เพื่อให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภฏักลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 “วิจยัและนวัตกรรมเพื่อสังคม” | 159 

 
กิตติกรรมประกาศ 
          วิจัยฉบับน้ีส าเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์จาก ดร.พนาน้อย รอดชู, ผศ.ดร.ณัฐปคัลภภ์ กิตติสุนทรพิศาล 
และคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ให้ค าแนะน าและช่วยเหลือถ่ายทอดความรู้ แนวคิด วิธีการ และ
ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความอดทนและเอาใจใส่เป็นอย่างดีจนวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์       
ผู้วิจัยขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ ขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญ ที่ได้ช่วยเหลือ ตรวจสอบ และให้ค าแนะน า
ในการจัดสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ขอขอบพระคุณ คณาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชา
ความรู้ให้ค าปรึกษาและให้ความช่วยเหลือ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ดร. สุพรรณริกา วัฒน์บุณย์ ดร. ปารุษยา เกียรติ
คีรี ดร.กนกกาญจน์  กิตติชาติเชาวลิตกุล และดร. จิรศักดิ์ แซ่โค้ว ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครู โรงเรียน 
บ้านควนสูง ที่ได้อนุเคราะห์ในการทดลองใช้เครื่องมือและขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ได้ให้ความร่วมมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ขอบคุณพี่ ๆ และน้อง ๆ สาขาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพรุ่นที่  5 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นายชวิน  มณีนูน และนางสาวปรัชนันท์  ศรีสมบัติ ที่ช่วยเหลือให้งานส าเร็จไปได้ด้วยดี  
ขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ ที่ให้ก าลังใจและสนับสนุนอย่างดี อนึ่งความดีงาม คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจาก
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นกตเวทิตาแด่คุณพ่อและคุณแม่ ผู้เป็นคนมอบชีวิตและครูคนแรกของผู้วิจัย 
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การเรียนรูโ้ดยใช้แผนผังแบบจ าลองของ VRU สอนเร่ือง การประยุกต์ของกราฟ 

ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปทีี่ 2 
 

พัชรินทร์ เศรษฐีชัยชนะ1* 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง การประยุกต์ของกราฟ โดยใช้
แผนผังแบบจ าลองของ VRU และศึกษาระดับความรู้เรื่อง การประยุกต์ของกราฟ  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน       
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มี 26 คน ก าลังศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  ของหลักสูตรห้องเรียนส่งเสริม
ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                 
ในพระบรมราชูปถัมภ์  การออกแบบการศึกษาครั้งน้ีเป็นงานวิจัยเชิงทดลองส าหรับแบบกลุ่มเดียว  เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนผังแบบจ าลองของ VRU และแบบทดสอบวัดความรู้  
แบบทดสอบวัดความรู้มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.81  ค่าความยากง่ายเท่ากับ 0.38-0.84 และค่าอ านาจจ าแนก
เท่ากับ 0.29-0.73  เวลาที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้เท่ากับ 15 ช่ัวโมง  จากการประเมินความรู้ของนักเรียนเรื่อง 
การประยุกต์ของกราฟ นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยจากคะแนนรวม 100 คะแนนของแบบทดสอบก่อนเรียน และ
แบบทดสอบวัดความรู้เท่ากับ 70.77 และ 90.12 ตามล าดับ  หลังจากการศึกษา นักเรียนมีระดับความรู้หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  นักเรียนมีพัฒนาการทางการเรียนเฉลี่ยเท่ากับ     
ร้อยละ 83.51 และแผนการสอนเรื่อง การประยุกต์ของกราฟ โดยใช้แผนผังแบบจ าลองของ VRU มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 95.64/90.12 
 
ค าส าคัญ:  การประยุกต์ของกราฟ  แผนผังแบบจ าลองของ VRU  หลักสูตรห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศ

ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์    
  จังหวัดปทุมธาน ี   e-mail: patcharin.settee@vru.ac.th 
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LEARNING BY USING SCHEMATIC MODEL OF THE VRU TEACHING ON THE TOPIC 

APPLICATION OF GRAPH FOR EIGHTH GRADE STUDENTS 
 

Patcharin Setteechaichana1* 
 
Abstract 

The objective of this research were to develop of lesson plan on the topic Application of 
graph by using Schematic model of the VRU and to study knowledge level on the topic 
Application of graph. The research samples were 26 schooling eighth grade students for gifted 
child in science and mathematics curriculum from Valaya Alongkorn Rajabhat University under 
the Royal Patronage Demonstration School in the second semester of the 2017 academic 
year. The design of this study was the one group pretest-posttest design. Tools used in this 
research were Lesson plan by using Schematic model of the VRU and the knowledges test. 
The knowledges test had Reliability 0.81, Item Difficulty 0.38-0.84 and Discrimination Power 
0.29-0.73. Time taken for this experiment was 15 hours. From evaluating the knowledge of 
students on the topics Application of graph, students had the average score from total score 
100 in pretest and in the knowledge test equal to 70.77, and 90.12 respectively. After study, 
the students had better knowledge at the level of significance .05. The students had average 
learning develop at 83.51% and lesson plan on the topic Application of graph by using 
Schematic model of the VRU had efficiency were at 95.64/90.12%. 
 
Keywords:  Application of graph, Schematic model of the VRU, Gifted child in science 

and mathematics curriculum, Eighth Grade Students 
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บทน า 
 มนุษย์ต้องใช้ความรู้คณิตศาสตรพ์ัฒนาระบบความคิดเชิงตรรกะและเชิงสร้างสรรค์ของตนเอง  การคิด
อย่างเป็นระบบและสามารถวิเคราะห์ปัญหาในสถานการณ์จริงได้อย่างถูกต้องส่งผลให้การติดสินใจมีความ
แม่นย ามากขึ้นหรือมีความเสี่ยงน้อยที่สุด  ความรู้คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือส าคัญส าหรับการศึกษาทุกศาสตร์       
ในระดับสูง  การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการใช้ความรู้คณิตศาสตร์จึงเป็นเรื่องส าคัญมาก  ซึ่งครูผู้สอนอาจจะเริ่ม
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในช้ันเรียนหรือนอกห้องเรียนตามความเหมาะสม  การปลูกฝังให้นักเรียนมีเจตคติ
ที่ดีและเห็นคุณค่าของการเรียนคณติศาสตรจ์ะสง่ผลให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นต่อการเรียนคณิตศาสตร์และ
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น (จันตรา ธรรมแพทย์, 2556; จิราภรณ์ อุปภา, 2556; ประพันธ์ นาคสมภพ, 
2557)  จากเหตุผลข้างต้นท าให้ครูเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และจัดประสบการณ์  
การเรียนรู้ให้กับนักเรียน  ครูจ าเป็นต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเนื้อหาและศักยภาพของนักเรียน
เป็นหลัก  เนื้อหาคณิตศาสตร์ส่วนใหญ่เป็นนามธรรมซึ่งไม่สามารถอธิบายให้เห็นภาพหรืออธิบายให้เป็นรูปธรรม
ได้  นักเรียนส่วนใหญ่รู้สึกเบื่อหน่ายและมีผลการเรียนคณิตศาสตร์ในระดับปานกลางถึงต่ าสอดคล้องกับ           
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 กลุ่มสาระ
วิชาคณิตศาสตร์ พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 50.74 (ส านักทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ, 2558)  แสดงให้เห็นว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ส่วนใหญ่มีความรู้คณิตศาสตร์      
ในระดับพอใช้   

สืบเนื่องจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีนโยบายในการพัฒนานักเรียน        
ผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยสรรหานักเรียนระดับมัธยมศึกษาป ที่ 4               
ผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ร้อยละ 10 ของกลุ่มอายุมาเข้าสู่กระบวนการสงเสริม
พัฒนาให เป็นตัวแทนกลุ่มนักเรียนที่มีคุณภาพและมีความรู้พื้นฐานของการเป็นนักวิจัยเพื่อศึกษาต อ               
ในระดับอุดมศึกษาและพัฒนาไปสู่การเป็นนักคิด นักวิจัยที่มีศักยภาพ มีความสามารถสร้างองคความรู ประดิษฐ์
คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ใหแกประเทศชาติและสังคมไทยในอนาคต ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมจากต่างชาติ ช่วยพัฒนาประเทศชาติใหสามารถด ารงอยูและแขงขันได้ในประชาคมโลก โดยไม่ทิ้ง
ความเป็นไทยและมีความสมานฉันทเอื้ออาทรตอกัน  จากนโยบายข้างต้นส่งผลให้ผู้บริหารโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมชาชูปถัมภ์ จึงร่วมกันด าเนินการพัฒนานักเรียนตามนโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) โดยการเปิดห้องเรียนพิเศษภายใตช่ือ “โครงการหองเรียน
ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted Child In Science and Mathematics)” โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีระดับช้ันมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการตามศักยภาพของตนเอง  พร้อมท้ังสร้างเจตคติที่ดีต่อ
การเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์             
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นหนึ่งในหลายโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ
ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 เป็น
ต้นมาถึงปัจจุบัน  ผู้วิจัยซึ่งได้รับมอบหมายจาก อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เป็นผู้รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนในกลุ่ม
รายวิชาเพิ่มเติมโปรแกรมเสริม พสวท.  การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศ
ด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted Child In Science and Mathematics) มุ่งเน้นพัฒนาความเป็นเลิศ
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้วยความช านาญ  และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
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อันเป็นคุณลักษณ์อันพึงประสงค์  การจัดสาระการเรียนรู้ครอบคลุมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ และเพิ่มเติมกลุ่มวิชาโปรแกรมเสริม พสวท. และ สอวน.  นักเรียน
จะมีความรู้ที่เพียงพอตอการศึกษาตอในระดบัอุดมศึกษา  นอกจากนี้ นักเรียนต้องท ากิจกรรมเสริมประสบการณ์
ด้านวิชาการอย่างเข้มข้นอีกด้วย  นักเรียนกลุ่มนี้จะได้เรียนรู้เนื้อหาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เชิงลึกและ
เรียนรู้เนื้อหาสูงกว่านักเรียนระดับชั้นเรียนปกติ   

รายวิชาทฤษฎีกราฟเบื้องต้นเป็นหน่วยการเรียนรู้หน่วยหนึ่งอยู่ในรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5  ซึ่งมีสาระการเรียนรู้หลัก ประกอบด้วย กราฟ ดีกรีของจุด แนวเดิน กราฟออยเลอร์
และการประยุกต์ของกราฟ  นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีกราฟเบื้องต้น ดีกรีของจุดยอด แนวเดิน วงจร         
วิถีวัฏจักร กราฟเชื่อมโยง กราฟย่อย กราฟออยเลอร์และกราฟต้นไม้ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี, 2552)  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ คือ นักเรียนมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับทฤษฎีกราฟและน าความรู้ที่
ได้เกี่ยวกับทฤษฎีกราฟไปประยุกต์ใช้ได้  สาระการเรียนรู้เรื่อง การประยุกต์ของกราฟ เป็นสาระส่วนหนึ่ง       
ในรายวิชาทฤษฎีกราฟเบื้องต้น  ซึ่งเป็นน าความรู้ทั้งหมดที่เรียนมาก่อนน ามาประยุกต์แก้ปัญหาหรือสถานการณ์
จริงเกี่ยวกับการเดินทางและระยะทางที่สั้นที่สุด  การน าสาระการเรียนรู้ในระดับช้ันที่สูงกว่ามาให้นักเรียน          
ในระดับช้ันที่ต่ ากว่าเรียนนั้น โดยปกติการสอนลักษณะนี้จะเป็นเรื่องที่ยากมาก ดังนั้นครูผู้สอนจ าเป็นต้อง
สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และการใช้สื่อการเรียนรู้ ให้มีความเหมาะสมมากที่สุด การเลือกใช้สื่อการ
เรียนรู้เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยสร้างมโนทัศน์ให้กับนักเรียน  ผู้วิจัยมีความเห็นว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง 
การประยุกต์ของกราฟ จ าเป็นต้องใช้สถานที่จริงเป็นสื่อการเรียนรู้ และการเลือกใช้สถานที่นั้นนักเรียนต้อง
สามารถมองเห็นภาพรวมของต าแหน่งที่ตั้งของสถานที่ต่าง ๆ ทั้งหมด  จากเง่ือนไขข้างต้น ผู้วิจัยสนใจที่จะใช้
แผนผังแบบจ าลองของ VRU เป็นสื่อการเรียนรู้  ลักษณะของแผนผังแบบจ าลองของ VRU เป็นแผนผัง
แบบจ าลองสามมิติที่ใช้แสดงอาคารและสถานท่ีส าคัญทั้งหมดภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ 

จากเหตุผลข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การประยุกต์ของกราฟ  
เนื่องจากนักเรียนสามารถน าความรู้เรื่องดังกล่าวไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้อย่างแท้จริง  การทดลอง
ภายใต้โครงการวิจัยครั้งนี้ ถือเป็นส่วนหน่ึงของโครงการวิจัย เรื่อง การสร้างเครื่องมือเพื่อการสอนคณิตศาสตร์ใน
ยุคแห่งนวัตกรรม 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง การประยุกต์ของกราฟ โดยใช้แผนผังแบบจ าลองของ VRU  
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

2. เพื่อศึกษาระดับความรู้เรื่อง การประยุกต์ของกราฟ โดยใช้แผนผังแบบจ าลองของ VRU  ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

กรอบแนวคิดของการวิจัย จากการศึกษาการจัดการเรียนการสอนส าหรับกลุ่มนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  สาระการเรียนรู้เรื่อง การประยุกต์ของกราฟและการใช้
สื่อการเรียนรู้ประเภทแผนผังแบบจ าลองของ VRU นั้น  ผู้วิจัยได้น าองค์ความรู้มาสร้างเป็นกรอบแนวคิดเพื่อ
พัฒนาแผนการสอนและศึกษาระดับความรู้ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  โดยก าหนดให้สาระการเรียนรู้
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เรื่อง การประยุกต์ของกราฟและแผนผงัแบบจ าลองของ VRU เป็นตัวแปรต้นและผลที่คาดว่าจะไดร้ับเป็นตัวแปร
ตาม ดังภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  จ านวน 26 คน  ที่ก าลังศึกษาใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (เดือนพฤศจิกายน 2560 - เดือนมีนาคม 2561)  ของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  โดยมีวิธีการคัดเลือกจากการ     
สุ่มแบบเจาะจง  เนื่องจากนักเรียนห้องเรียนความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในแต่ละ
ระดับชั้นมีเพียง 1 ห้องเรียน 

การออกแบบการศึกษาครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงทดลองส าหรับแบบกลุ่ มเดียว (The One Group 
Pretest-Posttest Design)  ผู้วิจัยมีวิธีด าเนินการวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ข้ันศึกษาค้นคว้าข้อมูล  ผู้วิจัยศึกษาเอกสารหนังสือ ต ารา บทความวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้  เรื่อง การประยุกต์ของกราฟ การใช้สื่อการเรียนรู้ประเภทแผนผัง
แบบจ าลองของ VRU  การสร้างแบบทดสอบวัดระดับความรู้ และการสร้างแบบสอบถามวัดทัศนคติต่อการเรียน
เรื่อง การประยุกต์ของกราฟ โดยใช้แผนผังแบบจ าลองของ VRU 

2. ข้ันวิเคราะห์เนื้อหาและวิเคราะห์พฤติกรรมทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง  ผู้วิจัยวิเคราะห์
สาระการเรียนรู้เรื่อง การประยุกต์ของกราฟ ของช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5  พบว่า สาระการเรียนรู้เรื่อง การ
ประยุกต์ของกราฟ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีรายละเอียดเกี่ยวกับการน าความรู้เรื่องทฤษฎีกราฟไปใช้แก้โจทย์
ปัญหา           ในสถานการณ์จริง  จากนั้นผู้วิจัยสร้างตารางวิเคราะห์พฤติกรรมทางการเรียนที่ต้องการวัดและ
จุดประสงค์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับตัวช้ีวัดในหลักสูตรห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
(สสวท., 2552)  เพือ่น ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบวัดระดับความรู้ เรื่อง การประยุกต์ของกราฟ 
 3. ขั้นออกแบบและสร้างเครื่องมือวิจัย  ผู้วิจัยออกแบบและสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดย
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี 2 ชนิด ดังน้ี 

3.1 แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง การประยุกต์ของกราฟ โดยใช้แผนผังแบบจ าลองของ VRU  
มี 4 แผน  ส าหรับใช้ทดลองสอน 15 ช่ัวโมง 

สาระการเรียนรูเ้รื่อง การประยุกตข์องกราฟ 

สื่อการเรียนรู้ประเภทแผนผังแบบจ าลองของ 
VRU 

การออกแบบการจัดกจิกรรมการเรียนรู้
ส าหรับห้องเรียนส่งเสริมความเปน็เลิศดา้น

วิทยาศาสตร์และคณติศาสตร ์
แผนการจดัการเรียนรู้ เรื่อง 

การประยุกต์ของกราฟ 

ระดับความรู้ เรื่อง การ
ประยุกต์ของกราฟ 
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3.2 แบบทดสอบวัดระดับความรู้เรื่อง การประยุกต์ของกราฟ  จ านวน 10 ข้อ  คะแนนเต็ม 

100 คะแนน 
4. ขั้นตรวจสอบเครื่องมือวิจัย  ผู้วิจัยน าเครื่องมือวิจัยทั้งหมดให้ผู้เ ช่ียวชาญทางด้านการสอน

คณิตศาสตร์ จ านวน 3 คน  เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องเชิงเนื้อหา การใช้ภาษาและความเหมาะสมของเวลา  
แล้วน าค าแนะน าต่าง ๆ มาปรับปรุงแก้ไข   

5. ข้ันพัฒนาเครื่องมือวิจัย (Tryout)  ผู้วิจัยน าแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การประยุกต์ของกราฟ ที่
ผ่านการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญและปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้วไปทดลองสอนกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนฤทธิยวรรณาลัย จ านวน 15 คน ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง  และผู้วิจัยให้นักเรียน          
กลุ่มดังกล่าวท าแบบทดสอบวัดระดับความรู้เรื่อง การประยุกต์ของกราฟ  ผู้วิจัยน าผลการทดลองมาวิเคราะห์  
ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากขั้นพัฒนาเครื่องมือวิจัย (Tryout) พบว่ามีดังนี้  

5.1 แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง การประยุกต์ของกราฟ  ในแต่ละช่ัวโมงมีจ านวนแบบฝึกหัด
มากเกินไปส่งผลให้นักเรียนท าไม่ทันเวลาที่ก าหนด 

5.2 แบบทดสอบวัดระดับความรู้ เรื่อง การประยุกต์ของกราฟ  แบบทดสอบวัดความรู้มี      
ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.81  ค่าความยากง่ายเท่ากับ 0.38-0.84 และค่าอ านาจจ าแนกเท่ากับ 0.29-0.73  

จากนั้นผู้วิจัยน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากขั้นพัฒนาเครื่องมือวิจัย (Tryout) มาเป็นแนวทางปรับปรุง
แก้ไขเครื่องมือวิจัยท้ังหมดเพื่อเตรียมความพร้อมน าไปใช้ในขั้นทดลองจริงในล าดับต่อไป 

6. ข้ันทดลองจริง (ขั้นเก็บข้อมูล)  ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2560  โดยให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ท าแบบทดสอบวัดความรู้ (ก่อนเรียน) เรื่อง การประยุกต์ของกราฟ 
ใช้เวลา 1 ช่ัวโมง  จากนั้นผู้วิจัยด าเนินการทดลองสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง การประยุกต์ของกราฟ 
โดยใช้แผนผังแบบจ าลองของ VRU ใช้เวลา 11 ช่ัวโมง  จากนั้นผู้วิจัยให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ท า
แบบทดสอบวัดระดับความรู้เรื่อง การประยุกต์ของกราฟ โดยใช้แผนผังแบบจ าลองของ VRU ซึ่งใช้เวลา 3 
ช่ัวโมง  รวมระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองในโครงการวิจัยครั้งนี้ท้ังสิ้น 15 ช่ัวโมง 

7. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายผล  ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
เรื่อง การประยุกต์ของกราฟ โดยใช้แผนผังแบบจ าลองของ VRU  ข้อมูลที่ได้จากการท าแบบทดสอบวัดระดับ
ความรู้เรื่อง การประยุกต์ของกราฟ มาวิเคราะห์ผลการวิจัยตามหลักสถิติ โดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ร้อยละ  ดัชนีประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง การประยุกต์ของกราฟ โดยใช้แผนผังแบบจ าลองของ 
VRU (E1/E2)  ดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness Index: E.I)  จากนั้นผู้วิจัยอภิปรายผลการวิจัยเพื่อยืนยันข้อ
ค้นพบท่ีเกิดขึ้น 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยมีรายละเอียด ดังน้ี 
1. แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง การประยุกต์ของกราฟ โดยใช้แผนผังแบบจ าลองของ VRU มีทั้งสิ้น 4 

แผน  ส าหรับใช้ทดลองสอน 11 ช่ัวโมง  ผู้วิจัยก าหนดโครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 
  แผนที่ 1  ทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับ   จ านวน 2 ช่ัวโมง 
  แผนที่ 2  วิถีที่สั่นที่สุด    จ านวน 2 ช่ัวโมง 
  แผนที่ 3  ต้นไม้แผ่ทั่วน้อยที่สุด   จ านวน 2 ช่ัวโมง 
  แผนที่ 4  การแก้โจทย์ปัญหาและการสร้างโจทย์ปัญหา จ านวน 5 ช่ัวโมง 
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 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ผู้วิจัยใช้ทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับกราฟ ดีกรีของจุด แนวเดินและกราฟ
ออยเลอร์  และแผนที่ 2-3 ใช้เรียนสาระใหม่เกี่ยวกับนิยามค่าน้ าหนัก กราฟถ่วงน้ าหนัก วิถีที่สั้นที่สุด ต้นไม้แผ่
ทั่วน้อยที่สุด การแก้โจทย์ปัญหาและการสร้างโจทย์ปัญหา 

ตัวอย่างที่ 1 การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการหาระยะทางที่สั้นที่สุด  ให้นักเรียนพิจารณากราฟถ่วง
น้ าหนัก จงหาเส้นทางจากต าแหน่ง A ไปต าแหน่ง E ทั้งหมดที่ไม่ผ่านต าแหน่งซ้ ากัน 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

จากนั้นนักเรียนต้องดูเพื่อก าหนดสถานที่จริง  ซึ่งการเลือกสถานที่นั้นนักเรียนต้องค านึงถึงหลักความ
เป็นจริง โดยก าหนดให้ระยะทางจริงกับระยะสมมติมีความใกล้เคียงกันมากท่ีสุด  การตรวจสอบหาระยะทางจริง 
นักเรียนสามารถตรวจสอบได้จากการใช้แอพพิเคชั่นวัดระยะทาง  จากนั้นนักเรียนต้องค านวณหาระยะทางที่สั้น
ที่สุดจากต าแหน่งที่ก าหนดให้ 

เส้นทางที ่1  A, B, D, E   ระยะทางยาว 2 + 1 + 3 = 4 กิโลเมตร 
เส้นทางที ่2  A, B, D, F, E   ระยะทางยาว 2 + 1 + 2 + 2 = 7 กิโลเมตร 
เส้นทางที ่3  A, B, D, C, F, E  ระยะทางยาว 2 + 1 + 3 + 6 + 2 = 14 กิโลเมตร 
เส้นทางที ่4  A, C, F, E   ระยะทางยาว 5 + 6 + 2 = 13 กิโลเมตร  
เส้นทางที ่5  A, C, F, D, E   ระยะทางยาว 5 + 6 + 2 + 3 = 16 กิโลเมตร 
เส้นทางที ่6  A, C, D, E   ระยะทางยาว 5 + 3 + 3 = 11 กิโลเมตร 
เส้นทางที ่7  A, C, D, F, E   ระยะทางยาว 5 + 3 + 2 + 2 = 12 กิโลเมตร 

            จะได้ว่า เส้นทางที่ 1 มีระยะทางที่สั้นที่สุดและวิถี A, B, D, E เป็นวิถีที่สั้นที่สุด  ส าหรับกราฟถ่วงน า
หนักท่ีมีจุดยอดและเส้นเช่ือมเป็นจ านวนมาก การหาวิถี A - Z ที่สั้นที่สุด โดยการค้นหาวิถี A - Z ทั้งหมด แล้ว
เลือกวิถีที่ผลรวมของค่าน้ าหนักน้อยท่ีสุด ท าได้ไม่สะดวกและเสียเวลา ในการหาวิถี A - Z ที่สั้นที่สุด ดังตัวอย่าง
ข้างต้น ท าได้ไม่สะดวกและเสียเวลา 

ตัวอย่างที่ 2 การสร้างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการหาระยะทางที่สั้นที่สุด  ให้นักเรียนเลือกสถานที่ 3 แห่ง
ภายในมหาวิทยาลัย โดยให้มีระยะทางจริงห่างกันไม่น้อยกว่า 2 กิโลเมตร  จงหาเส้นทางจากสถานที่ 1 ไป
สถานท่ี 2 และ 3 ทั้งหมดที่ไม่ผ่านต าแหน่งซ้ ากันพร้อมวาดภาพประกอบ 
 2. แบบทดสอบวัดระดับความรู้เรื่อง การประยุกต์ของกราฟ  จ านวน 10 ข้อ  คะแนนเต็ม 10 คะแนน  
ลักษณะของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ทศนิยมแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1  แบบเติมค าตอบสั้น ๆ   จ านวน 8 รวมคะแนน 40 คะแนน 
ตอนท่ี 2  แบบแสดงวิธีท าอย่างละเอียด  จ านวน 2 รวมคะแนน 60 คะแนน   
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แบบทดสอบวัดความรู้ (ก่อนเรียน) เรื่อง การประยุกต์ของกราฟ กับแบบทดสอบวัดระดับความรู้ (หลัง

เรียน) เรื่อง การประยุกต์ของกราฟ  มีรูปแบบค าถามที่คล้ายคลึงกันแตกต่างกันแค่ระดับความยากง่ายและความ
ซับซ้อนของข้อมูลที่ก าหนดให้  ข้อค าถามในแบบทดสอบทั้ง 2 ฉบับมีจ านวน 10 ข้อเท่าๆ กัน และมีรายละเอียด
ของข้อค าถาม ดังนี ้

ค าถามเกี่ยวกับวิถีที่สั้นที่สุด     จ านวน 4 ข้อ 
ค าถามเกี่ยวกับต้นไม้แผ่ทั่วน้อยที่สุด    จ านวน 4 ข้อ 
ค าถามเกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหาและการสร้างโจทย์ปัญหา  จ านวน 2 ข้อ 

เกณฑ์การประเมิน ผู้วิจัยก าหนดเกณฑ์ส าหรับประเมินระดับความรู้และการตีความหมายของระดับ
ความรู้ เรื่อง การประยุกต์ของกราฟ 

70.51 – 100.00   หมายถึง นักเรียนมีความรู้ในระดับดีมาก 
50.01 – 70.50   หมายถึง นักเรียนมีความรู้อยู่ในระดับดี 
20.51 – 50.00   หมายถึง นักเรียนมีความรู้ในระดับพอใช้ 
00.00 – 20.50   หมายถึง นักเรียนมีความรู้ในระดับควรปรับปรุง 

 
ผลการวิจัย 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการวิจัยเรื่อง การเรียนรู้โดยใช้แผนผังแบบจ าลองของ VRU สอนเรื่อง 
การประยุกต์ของกราฟ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ผู้วิจัยมีประเด็นการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

1. ผลจากการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การประยุกต์ของกราฟ โดยใช้แผนผังแบบจ าลอง 
VRU  แล้วน าไปทดลองใช้ซึ่งสามารถวัดและตรวจสอบได้จากการหาค่าประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ 
(E1/E2) เรื่อง การประยุกต์ของกราฟ  จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า แผนการการจัดการเรียนรู้เรื่อง การ
ประยุกต์ของกราฟ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 95.64/90.12  ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ก าหนดไว้ คือ 80/80  เป็นที่น่าสังเกต ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยระหว่างเรียนมีค่ามากกว่าร้อยละ
ของคะแนนเฉลี่ยการวัดระดับความรู้ (หลังเรียน) 

2. ผลจากการทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง การประยุกต์ของกราฟ โดยใช้แผนผังแบบจ าลอง 
VRU  ซึ่งสามารถวิเคราะห์และประเมินได้จากการท าแบบทดสอบวัดระดับความรู้เรื่อง การประยุกต์ของกราฟ 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ระดับความรู้เรื่อง การประยุกต์ของกราฟ 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีคะแนนเฉลี่ยจากผลการทดสอบวัดความรู้ก่อนการเรียน เรื่อง การประยุกต์
ของกราฟ เท่ากับ 70.77 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 70.77 อยู่ในระดับ “ดีมาก”  
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยระดับความรู้เรื่อง การประยุกต์ของกราฟ เท่ากับ 90.12 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90.12 อยู่ในระดับ “ดมีาก”  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้  ดังภาพที่ 2 
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คะแนนทดสอบความรู้ (ก่อนเรียน) 
คะแนนระดับความรู้ (หลังเรียน) 
 

ภาพที่ 2 ผลการทดสอบความรู้ (ก่อนเรียน) และผลการทดสอบระดับความรู้ (หลังเรียน) 
 

นักเรียนมีระดับความรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ก าหนดไว้  จากการวิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การประยุกต์ของ
กราฟ  โดยใช้แผนผังแบบจ าลอง VRU ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าเท่ากับ 0.8351 หมายความว่า 
นักเรียนมีพัฒนาการทางการเรียน เรื่อง การประยุกต์ของกราฟ เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 83.51  เมื่อพิจารณา
ระดับความรู้เรื่อง การประยุกต์ของกราฟ จ าแนกตามสาระการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มี
คะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้วิถีที่สั่นที่สุดเท่ากับ 17.12 คะแนนจากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
85.58  มีคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ต้นไม้แผ่ทั่วน้อยที่สุดเท่ากับ 17.73 คะแนนจากคะแนนเต็ม 20 คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ 88.68  มีคะแนนเฉลี่ยสาระการเรยีนรู้การแก้โจทยป์ัญหาและการสร้างโจทย์ปัญหาเท่ากับ 55.27 
คะแนนจากคะแนนเต็ม 60 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 92.12 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยภายใต้โครงการเรื่อง การเรียนรู้โดยใช้แผนผังแบบจ าลองของ 
VRU สอนเรื่อง การประยุกต์ของกราฟ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  ผู้วิจัยมีประเด็นการอภิปรายผล 
ดังนี ้

1. ผลจากการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การประยุกต์ของกราฟ โดยใช้แผนผังแบบจ าลอง 
VRU  แล้วน าไปทดลองใช้ซึ่งสามารถวัดและตรวจสอบได้จากการหาค่าประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ 
(E1/E2) เรื่อง การประยุกต์ของกราฟ พบว่า แผนการการจัดการเรียนรู้เรื่อง การประยุกต์ของกราฟ ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 95.64/90.12  เป็นที่น่าสังเกต ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย
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ระหว่างเรียนมีค่ามากกว่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยการวัดระดับความรู้ (หลังเรียน) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
บรรยากาศในช่วงระหว่างการเก็บคะแนนจากการท ากิจกรรม การทดสอบย่อยและการท าแบบฝึกหัดมีความ
แตกต่างจากบรรยากาศจากการทดสอบวัดระดับความรู้ (หลังเรียน)  สภาพแวดล้อมบรรยากาศรอบตัวนักเรียน
ส่งผลต่อความรู้สึกภายในใจของนักเรียน  บรรยากาศที่ท าให้นักเรียนไม่มีความรู้สึกกดดันส่งผลต่อระบบสมอง 
การนึกคิดและอารมณ์ของความสุข (ทรรศนีย์ วราห์ค า, 2559)  ลักษณะข้อดีของการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
เรื่อง การประยุกต์ของกราฟ โดยใช้แผนผังแบบจ าลองของ VRU เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนการท ากิจกรรมนอกช้ัน
เรียน คือ นักเรียนเกิดความตระหนักและเห็นความส าคัญของการเรียนเรื่อง การประยุกต์ของกราฟ เนื่องจาก
สามารถน ามาใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์จริงได้  จากนั้นนักเรียนจะได้ท าแบบฝึกหัดในปริมาณที่มากพอสมควร 
โดยเรียงล าดับจากง่ายไปยาก  แบบฝึกหัดที่ผู้วิจัยใช้ท าให้นักเรียนมีความรู้สึกว่า ตนเองสามารถท าได้  ตนเอง
สามารถหาค าตอบได้  แบบฝึกหัดที่เป็นโจทย์ปัญหาซึ่งสร้างจากสถานที่จริง มีตัวอย่างซึ่งนักเรียนสามารถลงมือ
ท าโดยการลอกเลียนจากตัวอย่างที่ก าหนดและเริ่มแก้ปัญหาที่มีระดับความยากขึ้ น  ทั้งนี้ปริมาณของการใช้
แบบฝึกหัดต้องมีความเหมาะสมกับวัยและเวลาของนักเรียนด้วย (มาลินี ,ค าชมพู 2556)  ลักษณะกิจกรรมการ
เรียนรู้เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นแรงกระตุ้นผลักดันให้นักเรียนส่วนใหญ่มีความกระตือรือร้นต่อการเรียน  โดย
ภาพรวม บรรยากาศในห้องเรียนมีความสนุกสนาม  นักเรียนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

2. จากผลการทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง การประยุกต์ของกราฟ โดยใช้แผนผังแบบจ าลอง 
VRU พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยระดับความรู้เรื่อง การประยุกต์ของกราฟ (หลังเรียน) เท่ากับ 90.12 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90.12 อยู่ในระดับ “ดีมาก” นักเรียนมีระดับความรู้หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5  ค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การ
ประยุกต์ของกราฟ  โดยใช้แผนผังแบบจ าลอง VRU ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าเท่ากับ 0.8351 
หมายความว่า นักเรียนมีพัฒนาการทางการเรียนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 83.51  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ การใช้
แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง การประยุกต์ของกราฟ โดยใช้แผนผังแบบจ าลองของ VRU ส่งผลให้นักเรียนมี
พัฒนาการทางการเรียนที่ดีขึ้นทุกคน  การใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่มีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับปัญหาและสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันของนักเรียนจะส่งเสริมให้นักเรียนฝึกการคิดวิเคราะห์และ
การใช้เหตุผลเพื่อตัดสินใจแก้ปัญหาได้ดีที่สุด  อีกทั้งยังช่วยสร้างตระหนักต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ให้กับ
นักเรียน  นักเรียนต้องใช้ความรู้ที่ได้จากขั้นเรียนมาใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยตนเอง 

นักเรียนท่ีอยู่ภายใต้โครงกาห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted 
Child In Science and Mathematics) หมายถึง ห้องเรียนที่เน้นการเรียนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
เป็นหลัก โดยมีเนื้อหาการเรียนเชิงลึกและเรียนเนื้อหาเกินระดับชั้นเรียนปกติ  ดังนั้นครูผู้สอนนักเรียนห้องเรียน
ดังกล่าว จ าเป็นที่ต้องออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีความน่าสนใจ ท้าทายความสามารถของนักเรียนและไม่
ยากต่อวิธีการเรียนรู้ของนักเรียนในช่วงวัยดังกล่าว  การใช้สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ จึงมี
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการท างานวิจัยครั้งต่อไป ควรเพิ่มประเด็นการศึกษาในด้านมิติสัมพันธ์และด้าน
ความคิดสร้างสรรค์  เนื่องจากความสามารถดังกล่าวส่งผลต่อการคิดวิเคราะห์และตีความโจทย์ปัญหาของ
นักเรียน 
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ผลการใช้บทเรียนออนไลน์ด้วยภาพพาโนรามา ที่มีต่อการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ด้วยเนื้อหาบริบท

ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
 

ปรัชนันท์  ศรีสมบัติ1*  กนกกาญจน์   กิตติชาติเชาวลิต2   ณัฐปคัลภภ์    กิตติสุนทรพิศาล3 
 

บทคัดย่อ 
การมีคลังค าศัพท์น้อยยังเป็นปัญหาหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การใช้บทเรียน

ออนไลน์ด้วยภาพพาโนรามาช่วยจูงใจ และเพิ่มสิ่งเร้าต่อการเรียนรู้ค าศัพท์ของผู้เรียนได้ การวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ ด้วยภาพพาโนรามาที่มีต่อการเรียนรู้
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ด้วยเนื้อหาบริบทท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) ศึกษา
เปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรู้ค าศัพท์ก่อนเรียนและหลังเรียนจากบทเรียนออนไลน์ ด้วยภาพพาโนรา
มาที่มีต่อการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ด้วยเนื้อหาบริบทท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3) ศึกษาความคงทนใน
การจดจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษจากบทเรียนออนไลน์ ด้วยภาพพาโนรามาที่มีต่อการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ด้วยเนื้อหาบริบทท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี 4) ศึกษาความพึงพอใจในการเรียนจากบทเรียนออนไลน์ ด้วยภาพ
พาโนรามาที่มีต่อการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ด้วยเนื้อหาบริบทท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
จ านวน 32 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้  
แบบทดสอบวัดความสามารถในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ แบบวัดความคงทนในการจดจ าค าศัพท์ ซึ่งมีค่า
ความเชื่อมั่นที่ 0.75 มีค่าความเที่ยงตรง 0.87  แบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการเรียน ซึ่งมีค่าความเช่ือมั่นที่ 
0.89  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที (t-test) ในการทดสอบ
สมมติฐาน  

ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนออนไลน์โดยใช้ภาพพาโนรามาด้วยเนื้อหาบริบทท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
มีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 84.44/81.35 ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียน
เพิ่มขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 ความคงทนด้านการจดจ าค าศัพท์ มีความไม่แตกต่าง หลังเรียน 14 
วัน  และผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของบทเรียนออนไลน์ อยู่ในระดับ “มากที่สุด” 
 
ค าส าคัญ:  บทเรียนออนไลน์  ภาพพาโนรามา  ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ  ความคงทนในการจดจ าค าศัพท์ 
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EFFECTS OF USING E-LEARNING WITH PANORAMA IMAGE ON ENGLISH VOCABULARY 

LEARNING SKILL BASED ON LOCAL CONTENTS IN SURAT THANI  
FOR PRIMARY III STUDENTS 

 
Prutchanun Sresombat 1*  Kanokkarn Kittichartchaowalit2   

Nattapakal Kittisunthonphisarn3 
 
Abstract 
 The less of vocabularies is still a major problem of students. Using panoramic image 
through online lesson can promote students on account of motivating and encouraging to 
learn. The purposes of this research were: 1) to construct and find efficiency of e-Learning 
with Panorama Image as 80/80, 2) to compare student’s vocabulary learning ability before and 
after treatment, 3) to study student’s vocabulary retention. 4) To analyze students’ 
satisfaction on e-Learning with Panorama Image by local contents in Surat Thani.  

The study was conducted with 32 primary III students from Muang Thakam 1 
Municipal School Surat Thani province who selected simple random sampling. The research 
tools were lesson plans, a vocabulary learning ability test and a vocabulary retention test with 
content validity index of 0.87 and reliability index of 0.75 a satisfaction questionnaire with the 
reliability index of 0.89. The data was analyzed by using mean, standard deviation, percentage 
and t-test for dependent sample.  

The findings of this research indicated that effects of using e-Learning with panorama 
image on English vocabulary learning skill based on local contents in Surat Thani for Primary III 
students  was at 84.44/81.35 which was that the criteria set at 80/80. The pre-test of English 
vocabulary ability was significantly higher than at a .05 level. The satisfaction scores calculated 
in mean were at the very high level. The retention of the vocabulary learning after 14 days 
through e- Learning was indifferent.  
 
Keywords: e-Learning, Panorama Image, English Vocabulary, vocabulary retention 
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บทน า 

ค าศพัท์เป็นองค์ประกอบหนึ่งซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของภาษาผู้ที่รู้ศัพท์น้อยจะมีความสามารถในการอ่าน
ต่ ากว่าผู้ที่รู้ค าศัพท์มาก ความสามารถด้านการจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษถือเป็นสิ่งส าคัญมากในการเรียนรู้พื้นฐาน
ต่าง ๆ ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน Al-Jarf (2007)  ผู้ที่เรียนภาษาได้ดีนั้นจะต้องรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษให้มาก
พอ จ าแม่น และน าไปใช้ได้ถูกต้อง จากปัญหาที่เกิดขึ้น  ทุกวันนี้ครูผู้สอนจึงมีการใช้สื่อทางด้านมัลติมีเดีย       
ในรูปแบบต่าง ๆ อย่างมากมาย และหลากหลาย ภาพพาโนรามาเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายเป็นชุดมาเรียงต่อ ๆ กัน 
รวมเป็นภาพใหญ่ภาพเดียว ซึ่งภาพพาโนรามาเป็นสื่อที่สามารถมองเห็นด้วยตา ซึ่งประสาท สัมผัสของมนุษย์
สามารถรับรู้ได้มากที่สุดเมื่อเทียบกับประสาท สัมผัสอื่น ๆ ซึ่งได้แก่ ประสาทสัมผัสทางหู ลิ้น จมูกและกาย 
มนุษย์สามารถจดจ าเรื่องราวจากการอ่านได้ประมาณร้อยละ 10 และสามารถจดจ าจากการฟังได้ร้อยละ 20 
ในขณะที่สามารถ จดจ าเรื่องราวจากการมองเห็นได้ประมาณร้อยละ 30 แต่สามารถจดจ าเรื่องราวจากการฟัง
และมองเห็นพร้อม ๆ กันได้ถึงร้อยละ 50 การเรียนการสอนภาษาอังกฤษยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร จาก
ผลการประเมินการใช้หลักสูตรและจากรายงานข้อมูลคุณภาพการศึกษาปรากฏว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 อยู่ระดับต่ ากว่าร้อยละ 60  ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ไม่น่าพึงพอใจ 
ส่วนใหญ่ประสบปัญหาของค าศัพท์และรู้จักค าศัพท์น้อยมากจึงไม่สามารถน ามาใช้ในการเรียนและการสื่อสารได้
เท่าที่ควร สื่อการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ท าให้นักเรียนไม่สามารถจ าค าศัพท์และสื่อสารถูกต้อง
ตามหลักภาษา และพื้นฐานด้านต่าง ๆ ไม่ดีพอ การเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ เป็นแนวทางใหม่ของการสอน
ค าศัพท์ที่มีประสิทธิภาพ และช่วยลดข้อจ ากัดเรื่องเวลา ท าให้ผู้สอนสามารถเน้นการสอนค าศัพท์ได้มากกว่าปกติ 
เพราะผู้เรียนสามารถเข้าไปศึกษาค้นคว้าค าศัพท์จากบทเรียนออนไลน์ได้ง่าย และสะดวก ตลอดเวลาตามความ
ต้องการ (สุดาพันธ์ จุลเอียด , 2552) ดังนั้นบทเรียนออนไลน์ที่เน้นบริบทท้องถิ่นนับได้ว่าเป็นนวัตกรรมหรือ
วิธีการหนึ่งที่มีประสิทธิภาพสามารถน ามาปรับใช้ แก้ปัญหาในการสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ซึ่งนับว่าเป็น
องค์ประกอบส าคัญอย่างหนึ่งและเป็นปัจจัยพื้นฐานท่ีท าให้มนุษย์สื่อสารกันได้อย่างเข้าใจ ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะ
ศึกษาผลการใช้ภาพพาโนรามาผ่านบทเรียนออนไลน์ ในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ เป็นวิธีสอนที่น่าสนใจวิธี
หนึ่ง เพราะเป็นสื่อที่มีความเร้าใจด้วยข้อความ ภาพ เสียง มีการเสริมแรงทั้งทางบวก ท าให้ผู้เรียนมีเป้าหมาย
และท าให้เกิดแรงจูงใจในการเรียน ทั้งนี้ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าการใช้บทเรียนออนไลน์ด้วยภาพพาโนรามา ที่มีต่อการ
เรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ด้วยเนื้อหาบริบทท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 
3 เพื่อส่งเสริมความสามารถการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ และความคงทนในการจ าค าศัพท์ ด้วยเนื้อหาบริบท
ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ดียิ่งขึ้น 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
       1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ โดยใช้ภาพพาโนรามาในการเรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาองักฤษ ด้วยเนื้อหาบริบทท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ส าหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
       2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรู้ค าศัพท์ก่อนเรียนและหลังเรียนจากบทเรียนออนไลน์ด้วย
ภาพพาโนรามาที่มีต่อการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ด้วยเนื้อหาบริบทท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
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       3. เพื่อศึกษาความคงทนในการจดจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษจากบทเรียนออนไลน์ด้วยภาพพาโนรามาที่มีต่อ
การเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ด้วยเนื้อหาบริบทท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 3 
       4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนจากบทเรียนออนไลน์ด้วยภาพพาโนรามาที่มีต่อการเรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ ด้วยเนื้อหาบริบทท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 

การวิจัยในครั้งนี้ ใช้แบบแผนการทดลองแบบ One - Group Pretest Posttest Design กลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษาครั้งน้ี ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3/1 ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาล
เมืองท่าข้าม 1  อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 32 คน ซึ่งได้มาโดยการจับ
ฉลากจาก 3 ห้อง สุ่มมา 1 ห้องเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยในครั้งนี้ โดยการสุ่มตัวอย่างแบบสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) ด้วยการใช้หน่วยห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่มการวิจัยในครั้งนี้ โดยมีขั้นตอน
ดังนี ้

1. สร้างบทเรียนออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ จ านวน 5 เรื่อง ซึ่งได้ด าเนินการ
ด้วยกระบวนการ ADDIE MODEL 5 ขั้นตอน คือ ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis) ขั้นการออกแบบ (Design) ขั้น
การสร้างและพัฒนา (Development) ขั้นการน าไปทดลองใช้ (Implementation) และขั้นการประเมินผล 
(Evaluation)  

2. สร้างแผนการสอนส าหรับบทเรียนออนไลน์ 
3. สร้างแบบประเมินบทเรียนออนไลน์ ดังนี ้
  3.1  ศึกษาทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบประเมินบทเรียนออนไลน์เพื่อ

เป็นแนวทางในการสร้างแบบประเมิน 
             3.2  ออกแบบและร่างแบบประเมินบทเรียนออนไลน์ 
             3.3  น าแบบประเมินท่ีได้ให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินด้านเนื้อหาและด้านความเหมาะสมของสื่อ 

โดยใช้การวิเคราะห์ค่า IOC 
             3.4 ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
4. สร้างแบบทดสอดวัดผลสัมฤทธ์ิเป็นปรนัยชนิด 4 ตัวเลือกจ านวน 50 ข้อ ดังนี ้ 
 4.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มวิชา

ภาษาต่างประเทศ รายวิชาภาษาอังกฤษ (อ 13101)  
             4.2 วิเคราะห์เนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้  
             4.3 ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
             4.4 ก าหนดจ านวนข้อและระดับพฤติกรรม 
             4.5 สร้างแบบทดสอบการวัดความสามารถในการอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นปรนัยชนิด 

4 ตัวเลือกจ านวน 50 ข้อ  
             4.6 น าแบบทดสอบให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความถูกต้อง หาความสอดคล้องและปรับปรุง

แก้ไข  
             4.7 น าแบบทดสอบที่แก้ไขปรับปรุงแล้วไปใช้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
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5. สร้างแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์  วิชาภาษาอังกฤษ              

(อ 13101)  ตามทฤษฎีของลิเคอร์ท (Likert) ดังนี ้
  5.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสอบถาม  
             5.2 ก าหนดจุดประสงค์ในการสร้างในการสร้างแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียน

ที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ ซึ่งใช้ส าหรับติดตามผลจากการเรียนการสอนเมื่อจบบทเรียนการเรียนรู้  
             5.3 สร้างแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียน ตามแบบวัดของลิเคอร์ท (Likert)  
ชนิด 5 ตัวเลือก คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด  
             5.4 น าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจไปใช้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน

เทศบาลเมืองท่าข้าม 1 อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2560 จ านวน 1 ห้องเรียนคือช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3/1 จ านวน 32 คน   

6. หลังจากนั้น ท าการทดสอบ (Pretest) กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
7. ด าเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นเพื่อประกอบกับบทเรียนออนไลน์ วิชา

ภาษาอังกฤษ (อ 13101) โดยทดลองใช้ 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 ช่ัวโมง รวม 20 ช่ัวโมง จนสิ้นสุดการทดลอง 
           8. ท าการทดสอบหลังเรียน (Posttest)  
           9. น าข้อมูลที่ได้จากการทดสอบไปท าการวิเคราะห์ข้อมูล ทางสถิติ 
          10. จากนั้นให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดความคงทนในการจดจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษจากบทเรียน
ออนไลน์ หลังจากการทดลอง 14 วัน 
          11. น าข้อมูลที่ได้จากการทดสอบไปท าการวิเคราะห์ข้อมูล ทางสถิติ เพื่อหาค่าความคงทน 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้ ใช้แบบแผนการทดลองแบบ One - Group Pretest Posttest Design ดังตาราง 1 

 
ตารางที่ 1 แบบแผนการทดลองแบบ One - Group Pretest Posttest Design 
 
กลุ่ม Pretest Treatment Posttest 
กลุ่มทดลอง O1 X O2 

  
 O1    หมายถึง  ทดสอบก่อนเรียน 

X หมายถึง การทดลองสอนด้วยบทเรียนออนไลน์ที่เน้นบริบท
ท้องถิ่นของจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

 O2 หมายถึง  ทดสอบหลังเรียน 
 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. สถิติพื้นฐาน  
    1.1 ค่าเฉลี่ย (Mean)  
    1.2 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ค านวณ 

 2. สถิติที่ใช้ค านวณหาคุณภาพของเครื่องมือ ได้ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการหาคุณภาพของเครื่องมือวัด 
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                2.1 การหาค่าความยากง่ายของแบบทดสอบ  

    2.2 การหาค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ  
                2.3  การหาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบโดยใช้สูตร KR – 20 ของคูเดอร์และริชาร์ดสัน 
   2.4 การหาค่าความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (content validity) หมายถึง การที่ผู้สอนออก
แบบทดสอบได้ตรงตามเนื้อหาที่สอนในการทดสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาสามารถด าเนินการได้โดยใช้
ผู้เชี่ยวชาญในด้านเนื้อหาพิจารณาถึงความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับแบบทดสอบโดยพิจารณาเป็นราย
ข้อ วิธีการพิจารณาแบบนี้จะเรียกว่า การหาค่าสัมประสิทธิ์ ความสอดคล้อง (Index of Item – Objective 
Congruence: IOC)  

3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน สูตร t-test (one sample) 
4. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ ซึ่งพิจารณาจากอัตราส่วนของประสิทธิผลของ

กระบวนการหรือกิจกรรมต่อประสิทธิผลของผลลัพธ์โดยพิจารณาจากผลการสอน  
 

ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
ตอนท่ี 1 การสร้างและหาประสิทธิภาพของของบทเรียนออนไลน์ ด้วยภาพพาโนรามาที่มีต่อการเรียนรู้

ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ด้วยเนื้อหาบริบทท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ตอนท่ี 2 วิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการเรยีนรู้ค าศัพท์ก่อนเรียนและหลงัเรียนจากบทเรยีน

ออนไลน์ ด้วยภาพพาโนรามาทีม่ีต่อการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ด้วยเนื้อหาบริบทท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ตอนท่ี 3 วิเคราะห์ความคงทนในการจดจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษจากบทเรียนออนไลน์ด้วยภาพพาโนรา

มา ท่ีมีต่อการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ด้วยเนื้อหาบริบทท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ตอนท่ี 4 วิเคราะห์ความพึงพอใจในการเรยีนจากบทเรยีนออนไลน์ ด้วยภาพพาโนรามาที่มตี่อการ

เรียนรูค้ าศัพท์ภาษาอังกฤษ ด้วยเนื้อหาบริบทท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 
ตอนที่ 1 การสร้างและหาประสิทธิภาพของของบทเรียนออนไลน์ด้วยภาพพาโนรามาที่มีต่อการ

เรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ด้วยเนื้อหาบริบทท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี                 
           พบว่า ผลการหาค่าประสิทธิภาพของว่าบทเรียนออนไลน์ด้วยภาพพาโนรามา ท่ีมีต่อการเรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ ด้วยเนื้อหาบริบทท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ของกลุ่มตัวอย่างทดลองกับนักเรียนจ านวน 32 คน 
นักเรียนท าคะแนนรวมจากแบบทดสอบประจ าหน่วย ได้ 1351  คะแนน จากคะแนนเต็ม 1600 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 84.44 และนักเรียนท าแบบทดสอบหลังการเรียนได้ 781 คะแนน จากคะแนนเต็ม 960 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 81.35 นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นจากค่าประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ ใน
ขั้นทดลองกลุ่มตัวอย่าง E1/E2 เท่ากับ 84.44/81.35 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดในสมมุติฐาน คือ 80/80 
 

ตอนที่ 2 วิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรู้ค าศัพท์ก่อนเรียนและหลังเรียนจาก
บทเรียนออนไลน์ด้วยภาพพาโนรามาที่มีต่อการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ด้วยเนื้อหาบริบทท้องถิ่นจังหวัด
สุราษฎร์ธานี 
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ตารางที่ 2   แสดงผลคะแนนก่อนเรียน-หลังเรียนจากบทเรียนออนไลน์ด้วยภาพพาโนรามาที่มีต่อการเรียนรู้

ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ด้วยเนื้อหาบริบทท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 

การทดสอบ จ านวน ค่าเฉลี่ย S.D. t Sig. 
ก่อนเรียน 32 12.69 2.07 

20.182 .000* 
หลังเรียน 32 24.46 2.87 

 
 จากตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ความคงทนในการจดจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษจากบทเรียนออนไลน์ด้วย
ภาพพาโนรามาที่มีต่อการเรียนรู้ค าศพัท์ภาษาอังกฤษ ด้วยเนื้อหาบริบทท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี หลังจากการ
ทดลอง 14 วัน พบว่าความคงทนในการจดจ าค าศัพท์ก่อนเรียนและหลังเรียนไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญที่ .05 
 

ตอนที่ 3 วิเคราะห์ความคงทนในการจดจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษจากบทเรียนออนไลน์ด้วยภาพพา
โนรามาที่มีต่อการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ด้วยเนื้อหาบริบทท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความสามารถหลังเรียน 14 วันของนักเรียนจากบทเรียนออนไลน์ด้วยภาพพา

โนรามาที่มีต่อการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ด้วยเนื้อหาบริบทท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

การทดสอบ จ านวน ค่าเฉลี่ย S.D. t Sig. 
หลังเรียน 32 24.46 2.87 

4.367 .000* 
หลัง14วัน 32 23.50 2.79 

 
*p< .05 
 
       จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความคงทนในการจดจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษจากบทเรียนออนไลน์ด้วย
ภาพพาโนรามาที่มีต่อการเรียนรู้ค าศพัท์ภาษาอังกฤษ ด้วยเนื้อหาบริบทท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี หลังจากการ
ทดลอง 14 วัน พบว่าความคงทนในการจดจ าค าศัพท์ก่อนเรียนและหลังเรียนไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญที่ .05 
 
          ตอนที่ 4 วิเคราะห์ความพึงพอใจในการเรียนจากบทเรียนออนไลน์ ด้วยภาพพาโนรามาที่มีต่อการ
เรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ด้วยเนื้อหาบริบทท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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ตารางที ่4 แสดงค่าเฉลี่ย ( x  ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความพึงพอใจของผู้เรียนในการเรียน
จากบทเรียนออนไลน์ด้วยภาพพาโนรามาที่มีต่อการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ด้วยเนื้อหาบริบท
ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

รายการประเมิน 
N=32 การแปล

ความหมาย x  S.D 
1. เนื้อหาสาระเป็นเรื่องที่น่าสนใจ 4.63 0.49 มากที่สุด 
2. เนื้อหาสาระท่ีจัดเรียงตามล าดบัความยากง่ายไม่ยากเกินไป 4.73 0.45 มากที่สุด 

3. เนื้อหาสาระใช้ภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย สื่อความหมายได้ชัดเจน 4.10 0.66 มาก 

4.เนื้อหาสาระสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได ้ 4.40 0.50 มาก 

5. กิจกรรมจากบทเรียนออนไลน์เหมาะสมกับเวลา 4.83 0.38 มากที่สุด 

6. กิจกรรมสนุกและมีความสุขท่ีได้เรียนจากบทเรยีนออนไลน์ 4.77 0.43 มากที่สุด 

7. กิจกรรมมีความหลากหลายส่งเสริมการเรียนรูไ้ดด้ี 4.70 0.47 มากที่สุด 

8. กิจกรรมส่งเสริมการประเมินผลการเรียนด้วยตนเองได้ 4.87 0.35 มากที่สุด 

9. กิจกรรมมีค าสั่งและค าอธิบายครบ อ่านเข้าใจง่าย 4.90 0.31 มากที่สุด 

10.บทเรียนมีภาพประกอบ สวยงามน่าสนใจ 4.77 0.43 มากที่สุด 

11. บทเรียนออนไลน์มคีวามสะดวกและง่ายต่อการเรยีนรู้ 4.93 0.25 มากที่สุด 

12. ขนาดสี อักษร ชัดเจน สวยงาม  อ่านง่าย 4.77 0.43 มากที่สุด 

13. บทเรียนออนไลน์ช่วยใช้เข้าใจบทเรียนดยีิ่งข้ึน 4.47 0.51 มากที่สุด 

14. น าความรู้จากการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ไปใช้ได้ 
4.87 0.35 มากที่สุด 

15. บทเรียนออนไลนส์ร้างความพงึพอใจในการเรียนรู ้ 4.83 0.38 มากที่สุด 

รวม 4.70 0.22 มากที่สุด 

        
จากตารางที่ 4 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจการเรียนจากบทเรียนออนไลน์ด้วยภาพพาโนรามาที่มี

ต่อการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ด้วยเนื้อหาบริบทท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ผู้ศึกษาได้สร้างขึ้นโดยภาพ
รวมอยู่ในเกณฑ์ ระดับมากที่สุด ( = 4.70, S.D. = 0.22) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ บทเรียนออนไลน์มีความสะดวกและง่ายต่อการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.93 และมีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.25 รองลงมา คือกิจกรรมมีค าสั่งและค าอธิบายครบ อ่านเข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
4.90 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.31 กิจกรรมส่งเสริมการประเมินผลการเรียนด้วยตนเองได้ และน าความรู้
จากการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ไปใช้ได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.35 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

ซึ่งผู้วิจัยได้สรุปผล อภิปรายผลในการวิจัยดังต่อไปนี ้
สรุปผล 
จากการด าเนินงานตามขั้นตอนการวิจัยที่ได้น าเสนอ สรุปผลการวิจัย ดังน้ี 

          1. ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนด้วยภาพพาโนรามาที่มีต่อการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ด้วยเนื้อหาบริบทท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่ีสร้างขึ้น มีค่าประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ด้วยภาพพาโนรา
มามีต่อการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ด้วยเนื้อหาบริบทท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อพิจารณาค่า
ประสิทธิภาพ (E1) มีค่าเท่ากับ 84.44 และค่าประสิทธิภาพหลังกระบวนการเรียน (E2) มีค่าเท่ากับ 81.35 
พบว่าประสิทธิภาพของบทเรียน คือ 84.44/81.35 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดในสมมุติฐาน คือ 80/80 
          2. คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลงัเรียนจากบทเรยีนออนไลน์ด้วยภาพพาโนรา
มาที่มีต่อการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ด้วยเนื้อหาบริบทท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี  แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
          3. ผลการวิเคราะห์ความคงทนในการจดจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษจากบทเรียนด้วยภาพ 
พาโนรามาที่มีต่อการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ด้วยเนื้อหาบริบทท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ .05 
          4. ความพึงพอใจในการเรียนจากบทเรียนออนไลน์ด้วยภาพพาโนรามาที่มีต่อการเรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ ด้วยเนือ้หาบริบทท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ท่ีผู้ศึกษาได้สร้างขึ้นโดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ ระดับ
มากที่สุด ( x = 4.70, S.D. = 0.22) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
บทเรียนออนไลน์มีความสะดวกและง่ายต่อการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.93 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.25 รองลงมา คือกิจกรรมมีค าสั่งและค าอธิบายครบ อ่านเข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.90 และมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.31 
 

อภิปรายผล 
       จากการสรุปผลการด าเนินการวิจัยเรื่องผลการใช้บทเรียนออนไลน์ด้วยภาพพาโนรามาที่มีต่อการเรียนรู้
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ด้วยเนื้อหาบริบทท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ของ
โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยใช้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างจ านวน 32 คน 
สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ ดังนี้ 
          1. บทเรียนออนไลน์ด้วยภาพพาโนรามาที่มีต่อการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ด้วยเนื้อหาบริบท
ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ผู้วจิัยได้ออกแบบและพัฒนาขึ้นมา มผีลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน  
5 คน อยู่ในเกณฑ์ระดับ ดีมาก และมีประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์โดยภาพรวมเท่ากับ 84.44/81.35 
หมายความว่าผู้เรียนท าคะแนนทดสอบระหว่างเรียน เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 84.44 และคะแนนจากการทดสอบ
หลังเรียนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 81.35 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้คือ 80/80 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมุติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งอาจมีสาเหตุดังนี้ 
             1.1 บทเรียนออนไลน์ด้วยภาพพาโนรามาที่มีต่อการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ด้วยเนื้อหาบริบท
ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ท่ีพัฒนาขึ้น ได้มีการสร้างและพัฒนาอย่างเป็นระบบตามระบบ ADDIE MODEL 5 
ขั้นตอน ได้แก่ การวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนา การทดลองใช้ และการประเมินผลซึ่งบทเรียนผ่าน
ขั้นตอนการวิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์เนื้อหา มีการก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ชัดเจน เหมาะสมกับระดับ
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ของผู้เรียน ผ่านการตรวจสอบแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ รวมทั้งผ่านการทดลองใช้ก่อนน าไปใช้จริง 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติมศักดิ์ ในจิต (2553) ที่น าระบบ ADDIE MODEL มาใช้ในการพัฒนาบทเรียน
และบทเรียนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้คือ 80/80 
             1.2 บทเรียนออนไลน์ด้วยภาพพาโนรามา ที่มีต่อการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ด้วยเนื้อหาบริบท
ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ที่พัฒนาขึ้นเนื้อหาของบทอ่านมีความสอดคล้องกับท้องถิ่นซึ่งนักเรียนมี
ความคุ้นเคยหรือมีประสบการณ์เดิม (Schema) อยู่แล้ว จึงเป็นเรื่องง่ายที่ท าให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนมากขึ้น
เพราะเป็นเรื่องที่ตนรู้มาแล้วอ่านเข้าใจง่าย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (Nunan, 1995) เสาวนีย์  ลิขิตพงษ์วิทย์ 
(2549) และ อมรรัตน์ นัดดาหลง (2551)  ที่ว่าความคุ้นเคยในเนื้อหาท าให้เข้าใจความสัมพันธ์ของเนื้อความใน
เรื่องที่อ่านได้ดีกว่าความไม่คุ้นเคย ทั้งนี้เนื่องจากผู้วิจัยได้วิ เคราะห์เนื้อหา ตามหลักการออกแบบบทเรียนของ 
ADDIE model 
             1.3 บทเรียนออนไลน์ด้วยภาพพาโนรามาที่มีต่อการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ด้วยเนื้อหาบริบท
ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ที่พัฒนาขื้นมีการจัดล าดับเนื้อหามีความเหมาะสม ตามขั้นตอนการฝึกทักษะการ
เรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ จากแนวคิดของผู้เชี่ยวชาญ เช่น Vygotsky (1962), Housen & Yenawine (2001) 
การเรียนรู้โดยใช้ภาพมีบทบาทส าคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการเรียนรู้ค าศัพท์ ซึ่งผู้ เรียนจะเรียนรู้จาก
ประสบการณ์และความรู้เดิมที่มีอยู่เพื่อที่จะเข้าใจสิ่งใหม่ ๆ ผู้เรียนจะใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลและความคิด
อย่างเป็นธรรมชาติก่อนท่ีจะมีการพัฒนาจากความรู้เดิมเพื่อน าไปสู่การศึกษาเรียนรู้ความรู้ใหม่ ๆ  
             1.4 การให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) บทเรียนที่พัฒนาขึ้นนี้ เมื่อนักเรียนท าแบบทดสอบท้ายบท
แต่ละบทเสร็จสิ้น นักเรียนสามารถตรวจค าตอบทันทีท าให้นักเรียนทราบความก้าวหน้าในการเรียนของตน 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง ท าให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจและกระตือรือร้นในการพัฒนาการ
เรียนรู้ส่งผลให้นักเรียนท าแบบทดสอบท้ายบทได้สูง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ (Dörnyei (2000) ที่กล่าวว่า
การให้การเสริมแรงทันทีเมื่อนักเรียนท าภาระงานเสร็จสิ้นเป็นสิ่งส าคัญยิ่ง โดยเฉพาะในระยะเริ่มต้นของการ
เรียน ดังนั้นผลคะแนนท่ีท าในแบบทดสอบท้ายบทเรียนจึงท าได้ดีเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับแนวคิด
ของ คือนักเรียนมีความตั้งใจใฝ่หาความรู้ใหม่ ๆ ซึ่งสอดคล้องกับ จินตวีร์ คล้ายสังข์ (2555) และศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (2549) ได้กล่าวถึงระบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์ส าคัญ โดยมี
ผู้สอนเป็นเพียงผู้แนะน า ท่ีปรึกษา และแนะน าแหล่งความรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียน ผู้เรียนสามารถทราบ
ผลย้อนกลับของการเรียนรู้ความก้าวหน้าได้ การประเมินผลควรแบ่งเป็น การประเมินย่อย โดยใช้บทเรียน
ออนไลน์เป็นท่ีสอบ และการประเมินผลรวม           
          2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนจากบทเรียนออนไลน์ ด้วยภาพพา
โนรามาที่มีต่อการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ด้วยเนื้อหาบริบทท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพ่ือศึกษา
ความสามารถในการเรียนรู้ค าศัพท์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานท่ีตั้งไว้ ซึ่งอาจมีสาเหตุดังนี้ 
             2.1 บทเรียนออนไลน์ด้วยภาพพาโนรามาที่มีต่อการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ด้วยเนื้อหาบริบท
ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนนั้นมีเนื้อหาเกี่ยวกับท้องถิ่นจังหวัด
สุราษฎร์ธานี ทั้งในด้าน ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สถานท่ีส าคัญแหล่งท่องเที่ยว อาหาร และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นเนื้อหาที่นักเรียนคุ้นเคยเป็นอย่างดีจึงส่งผลในนักเรียนเกิดความเข้าใจและเรียนรู้
เนื้อหาของบทเรียนได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งตรงกับแนวคิดของ แมคเคล็ลแลนด์ (McClelland, 1940) กล่าวไว้ว่าใน
การเรียนภาษาต่างประเทศการใช้สื่อการเรียนการสอนที่มีเนื้อหาที่นักเรียนคุ้นเคยจะท าให้นักเรียนได้ประโยชน์
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หลายด้านและสามารถใช้ภาษาบอกเรื่องราวใกล้ตัวซึ่งเป็นการเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนภาษาที่สองแก่นักเรียน 
แนวคิดดังกล่าวยังสอดคล้องกับงานวิจัยของนูแนน (Nunan, 1985) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับความคุ้นเคยในด้าน
เนื้อหา และการรับรู้ความสัมพันธ์ของเนื้อความในการอ่านภาษาที่สองของนักเรียน 2 กลุ่ม ผลการศึกษาพบว่า
นักเรียนท่ีมีความคุ้นเคยกับเนื้อหาในเรือ่งมีความเข้าใจเนื้อความในเรื่องที่อ่านดีกว่านักเรียนที่ไม่คุ้นเคยในเนื้อหา
นั้น และเมื่อพิจารณาถึงหลักทฤษฎีโครงสร้างความรู้ (Schema theory) ของเพียเจต์ (Piaget, 1962) ที่ได้เสนอ
แนวคิดเกี่ยวกับโครงสร้างความรู้ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการอ่านไว้ว่า เนื้อหาทางปัญญา ( Cognitive 
Content) ของโครงสร้างความรู้ก็คือ ความรู้เดิมของบุคคลเกี่ยวกับเนื้อหาของเนื้อเรื่องที่น ามาอ่านจะช่วยให้
บุคคลเกิดความเข้าใจในการอ่านได้ดีขึ้น  ผู้อ่านท่ีมีโครงสร้างเนื้อหาทางปัญญาที่สอดคล้องกับเรื่องที่อ่านจะรับรู้
ได้เร็วกว่าผู้อ่านที่ไม่เคยมีประสบการณ์ทางเนื้อหานั้น ๆ จึงสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างที่ได้เรี ยนจากบทเรียน
ออนไลน์ด้วยภาพพาโนรามา ที่มีต่อการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ด้วยเนื้อหาบริบทท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์
ธานี  ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 นั้นมีกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทฤษฎีโครงสร้างความรู้ตาม
ทัศนะของเพียเจต์ที่มีต่อการอ่านเพื่อความเข้าใจเนื่องจากเนื้อหาของบทเรียนเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัด       
สุราษฎร์ธานีที่ผู้เรียนอาศัย อีกทั้งมีบริบทต่าง ๆ ที่ผู้เรียนมีความคุ้นเคยเป็นอย่างดี เป็นความรู้เดิมที่มีอยู่แล้ว 
เมื่อได้เรียนรู้เนื้อหาในบทเรียนจึงก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลใหม่และข้อมูลความรู้เดิมที่มีอยู่แล้ว ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Krashen (Krashen’s five hypotheses)  ศรีวิไล พลมณี (2545) กล่าวไว้ว่า          
การเรียนภาษาที่สองนั้นต้องได้รับการเรียนรู้อย่างถูกวิธี ซึ่งวิธีที่ได้ผลเป็นอย่างดีคือ ให้เด็กได้มีโอกาสคิด พูด 
และใช้ภาษาอย่างเป็นธรรมชาติ การให้เด็กได้เรียนรู้ภาษาจากสิ่งที่คุ้นเคยท าให้เด็กมีแรงขับในการเรียนรู้และ
สร้างแรงจูงใจที่ดีต่อการเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการใช้บทเรียนออนไลน์ซึ่งสามารถสร้างประสบการณ์          
ในการเรียนรู้ที่ดีแก่ผู้เรียนได้ 
          3. ความพึงพอใจในการเรียนจากบทเรียนออนไลน์ด้วยภาพพาโนรามาที่มีต่อการเรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ ด้วยเนื้อหาบริบทท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.70 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเหตุผลดังต่อไปนี้ 
             3.1 เนื้อหาของบทเรียนออนไลน์ด้วยภาพพาโนรามาที่มีต่อการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ด้วย
เนื้อหาบริบทท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทุกบทมีเนื้อหาที่นักเรียนมีความคุ้นเคย และมีความแตกต่างจาก
เนื้อหาของบทอ่านในหนังสือแบบเรียนภาษาอังกฤษท่ัวไปที่มีเนื้อหาของบทเรียนส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่นักเรียนไม่
คุ้นเคย มีเนื้อหาที่ไกลตัวนักเรียน แม้จะสัมพันธ์กับช่วงอายุและระดับก็ตาม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (Ness, 
1997) พบว่า ปัญหาที่ครูสอนภาษาอังกฤษในต่างประเทศพบมากที่สุดคือ การขาดเนื้อหาที่ใช้ในการสอน
ภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวข้องกับท้องถิน่ของผู้เรียน บทเรียนออนไลน์ โดยใช้ภาพพาโนรามาด้วยเนื้อหาบริบทท้องถิ่น
จังหวัดสุ-ราษฎร์ธานีท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้นนั้น มีเนื้อหาเกี่ยวกับท้องถิ่นของจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่ีนักเรียนมีพื้นความรู้
เดิมอยู่บ้างแล้ว เช่นในบทที่ 1) Wat Suan Mokkhaphalaram เรียนรู้จากบริบทวัดสวนโมกข์ 2) Wat Phra 
Borommathat Chaiya Worawihan วัดพระบรมธาตุไชยา 3) Thasatorn Hot Spring บ่อน้ าพุร้อนท่า
สะท้อน 4) Khao Sok National Park อุทยานแห่งชาติเขาสก 5) Koh Samui เกาะสมุย ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ภูมิศาสตร์ สิ่งของ วัสดุ แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นต้น ส่งผลท าให้ผู้เรียนท าความเข้าใจเนื้อหาที่
นักเรียนคุ้นเคย ซึ่งตรงกับแนวคิดของ (Magne and Parkness (1993) ที่กล่าวถึงความส าคัญของการเรียนรู้โดย
ใช้ภาพ คือ มีคุณค่า และประโยชน์ในการให้ข้อมูลและรายละเอียด มีคุณค่า และประโยชน์ในการกระตุ้นความ
พึงพอใจผู้อ่าน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอมรรัตน์ นัดดาหลง (2551) ที่ได้ส ารวจความคิดเห็นของนักเรียนที่มี
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ต่อแบบฝึกเสริมทักษะอ่านภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับท้องถิ่นจังหวัดตราด พบว่า นักเรียนมีระดับความ
คิดเห็นต่อแบบฝึกเสริมทักษะอ่านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ย 4.17  
             3.2 กิจกรรมในแต่ละบทของบทเรียนออนไลน์ด้วยภาพพาโนรามาที่มีต่อการเรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ ด้วยเนื้อหาบริบทท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีความหลากหลาย เช่น ตอบ
ค าถามจากเรื่องที่เรียน ตอบค าถามถูกผิด จับคู่ เขียนตอบอย่างง่าย ซึ่งลักษณะกิจกรรมมีทั้งให้นักเรียนท างาน
เดี่ยว งานกลุ่มเล็ก กิจกรรมการเรียนการสอนเหล่านี้ ไม่ท าให้นักเรียนเบื่อหน่าย นอกจากนี้กิจกรรมแต่ละ
บทเรียนยังเปิดโอกาสให้นักเรียนตรวจสอบและประเมินความเข้าใจในการอ่านของตนเองอย่างต่อเนื่องในขณะ
เรียน และยังมีการสอนก่อนการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ และมีคาบหลังการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์เพื่อ
ขยายและตรวจสอบความเข้าใจซ้ าอีกครั้งหนึ่ง  ซึ่งตรงกับแนวคิดของนักการศึกษา เช่น สุภัทตรา สุทธิวรวงศ์ 
(2546) ได้ศึกษาผลการใช้หนังสือภาพแบบปฏิสัมพันธ์สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ที่กล่าวว่า ผู้เรียนควรได้รับ
การเรียนรู้ด้วยภาพมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หลังเรียนดีกว่าก่อนเรียนการใช้หนังสือภาพแบบ
ปฏิสัมพันธ์ โดยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังการใช้หนังสือภาพแบบปฏิสัมพันธ์ 
             3.3 รูปแบบของบทเรียนออนไลน์ด้วยภาพพาโนรามาที่มีต่อการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ด้วย
เนื้อหาบริบทท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีการใช้ภาษาสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจน 
บทเรียนมีการออกแบบค าสั่งง่ายๆไม่สับสน  มีความสะดวกและง่ายต่อการเรียนรู้ และมีภาพที่เหมาะสมกับวัย
และพื้นฐานความรู้ของผู้เรียน  ซึ่งภาพประกอบบทเรียนเป็นภาพสถานท่ี สิ่งของที่นักเรียนคุ้ยเคยเพราะมีเนื้อหา
เกี่ยวกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงมีส่วนส าคัญท าให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจในการเรียน นอกจากนี้บทเรียนมี การ
ใช้ภาษา ค าสั่งหรือค าอธิบายที่ชัดเจนง่ายต่อการปฏิบัติตาม มีล าดับขั้นตอนของกิจกรรมที่เหมาะสม ตรงกับ
หลักการสร้างแบบฝึกหรือบทเรียนที่ดีของกรรณิการ์ พวงเกษม (2540)  ที่กล่าวว่าแบบฝึกหรือบทเรียนที่จะท า
ให้นักเรียนเกิดทักษะที่ดีและถูกต้อง ควรมีความชัดเจนทั้งค าสั่งและวิธีท า ค าสั่งหรือตัวอย่างไม่ควรยาวเกินไป 
เพราะท าให้เข้าใจยาก ควรปรับให้ง่ายเหมาะสมกับผู้ใช้ บทเรียนที่พัฒนาขึ้นยังสอดคล้องกับแนวคิดของ 
(Nunan, 1995) ที่กล่าวว่าสื่อการสอนประกอบด้วยข้อมูลทางภาษา (Input) การเน้นเนื้อหา (Content Focus)  
การเน้นภาษา (Language Focus) และภาระงาน (Task)  ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ด้านเนื้อหา ทักษะ
ภาษาเพื่อท่ีจะน าไปสู่กิจกรรมการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร เนื้อหาอาจอยู่ในรูปของลายลักษณ์อักษร (Linguistic 
Context) และที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร (Nonlinguistic Context) เช่น ภาพถ่าย ภาพวาด    
 
ข้อเสนอแนะ 

จากการวิจัยการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ผลการใช้บทเรียนออนไลน์ด้วยภาพพาโนรามา ที่มีต่อการ
เรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ด้วยเนื้อหาบริบทท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 
3 มีข้อเสนอแนะดังนี ้

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
             1.1 ครูควรให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเลือกหัวข้อ หรือเนื้อหาบทเรียนที่ตนสนใจ โดยการสร้างแบบ
ส ารวจความต้องการของผู้เรียน 
             1.2 ครูควรมีทักษะในการใช้และแก้ปัญหาพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ และโปรแกรม หากเกิดปัญหา
ระหว่างการจัดการเรียนรู้สามารถแก้ปัญหาให้นักเรียนได้ หรือควรมีผู้ช่วยที่มีความช านาญเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
หรือการใช้โปรแกรมช่วยดูแลหรืออ านวยความสะดวกเพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
สูงสุด          
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2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
2.1 ควรจัดให้นักเรียนมีโอกาสได้เยี่ยมชมสถานท่ีจริงตามเนื้อหาในบทเรียน เพื่อสร้างแรงจูงใจในการ 

เรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษและจดจ าค าศัพท์ได้ดียิ่งข้ึน 
            2.2 ควรสร้างบทเรียนออนไลน์ในหัวข้ออื่น ๆ หรือ ทักษะอื่น ๆ เช่น การฟัง การพูด และการเขียน
ภาษาอังกฤษ 
 
กิตติกรรมประกาศ 

วิจัยฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์จากอาจารย์ที่ปรึกษา ดร.กนกกาญจน์  กิตติชาติเชาวลิต 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐปคัลภภ์ กิตติสุนทรพิศาล ที่ให้ค าแนะน าและช่วยเหลือถ่ายทอดความรู้ แนวคิด 
วิธีการ และตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความอดทนและเอาใจใส่ 

ขอขอบพระคุณ คณาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธ์ประสาทวิชาความรู้ให้ค าปรึกษาและให้ความ
ช่วยเหลือตลอดมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ดร.สุพรรณริกา วัฒน์บุณย์ ดร.จิรศักดิ์ แซ่โค้ว ดร.ปารุษยา เกียรติคีรี 
และ ดร.พนา-น้อย รอดช ู
  ขอขอบคุณ นายสมบัติ ระมัด ครูช านาญการด้านการสอนภาษาอังกฤษ โรงเ รียนสุราษฎร์พิทยา 
นางสาวกมลทิพย์ หนูบุญ ครูช านาญการด้านนวัตกรรมทางการศึกษา โรงเรียนนาสาร   นางรุ่งทิพย์  เรืองรัตน์ 
ครูวิทยฐานะช านาญการด้านการสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนนาสาร  นางวาสนา  เสือปาน ครูช านาญการด้าน
การสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 นางสาวปราณี  ศรีจุมพล ครูช านาญการพิเศษด้าน
นวัตกรรมทางการศึกษา  โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1ที่ได้ช่วยเหลือ ตรวจสอบ และให้ค าแนะน าในการ
จัดสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 

ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 ที่ได้อนุเคราะห์ในการทดลองใช้
เครื่องมือและขอบคุณนักเรียนทุกคนท่ีได้ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ขอบคุณพี่ ๆ และน้อง ๆ สาขาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพรุ่นที่ 5 โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง นายชวิน  มณีนูน  ที่ช่วยเหลือในการท าให้งานวิจัยนี้ส าเร็จไปได้ด้วยดี 
 ขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ ท่ีให้ก าลังใจและสนับสนุนอย่างดี อนึ่งความดีงาม คุณค่าและประโยชน์อัน
พึงมีจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นกตเวทิตาแด่คุณพ่อและคุณแม่ ผู้เป็นคนมอบชีวิตและครูคนแรก
ของผู้วิจัย 
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รูปแบบการนิเทศภายในสถานศกึษาขั้นพืน้ฐานตามหลักโยนิโสมนสิการ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลัก
โยนิโสมนสิการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษา 4 ขั้นตอน ขั้นที่ 1 ศึกษาเอกสาร
เกี่ยวกับการนิเทศภายในสถานศึกษา ขั้นที่ 2 ศึกษาแนวคิดหลักโยนิโสมนสิการตามกรอบความคิดของสมเด็จ
พระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) สมัยเมื่อด ารงสมณศักดิ์เป็น พระธรรมปิฎก ขั้นที่ 3 สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญเพื่อ
ยืนยันความสมเหตุสมผลและความเป็นไปได้ในการน าหลักโยนิโสมนสิการไปใช้ เป็นค าถามปลายเปิด จ านวน 5 
ข้อ ขั้นที่ 4 เมื่อได้รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักโยนิโสมนสิการแล้วน าไปทดลองใช้
เพื่อประเมิน โดยใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง เลือกโดยวิธีเจาะจง เป็นบุคลากรของโรงเรียนวัดปทุมคงคา 
จ านวน 30 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  ผลการวิจัยจากการสัมภาษณ์ พบว่า รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักโยนิโส
มนสิการ ควรมีองค์ประกอบ การด าเนินการ 6 ขั้น ได้แก่ 1. ขั้นสืบสาวหาเหตุปัจจัย เป็นขั้นศึกษาสภาพปัญหา
และความต้องการการนิเทศภายในสถานศึกษา 2. ขั้นวิภัชชวาท เป็นการคิดและพูดอย่างเป็นล าดับขั้นตอนก่อน
และหลังซึ่งตรงกับการวางแผน 3. ขั้นอรรถธรรมสัมพันธ์ เป็นข้อปฏิบัติหรือวิธีการที่ส่งผลตามความมุ่งหมายที่
วางไวซ้ึ่งตรงกับวิธีการนิเทศที่ส่งผลให้บรรลุจุดมุ่งหมายของการนิเทศ 4. ขั้นอริยสัจ/คุณโทษและทางออก เป็น
การด าเนินงานตามแผนตรงกับข้ันด าเนินงานแก้ปัญหาที่ตรงกับสาเหตุ 5. ขั้นอยู่กับปัจจุบัน เป็นการยอมรับผลที่
เกิดจากการกระท าในอดีตพร้อมที่จะท าปัจจุบันให้ดีขึ้นซึ่งตรงกับผลการประเมิน และ 6. ขั้นปลุกเร้ากุศล  เป็นขั้นที่
น าเอาประสบการณ์ความรู้มาปรับปรุงพัฒนางานต่อไปซึ่งตรงกับน าผลการประเมินการนิเทศมาใช้ประโยชน์ ใน
การพัฒนา 
 เมื่อผู้วิจัยน ารูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามหลักโยนิโสมนสิการไปทดลองใช้กับ
ผู้บริหารและ  คณะครูโรงเรียนวัดปทุมคงคา ผลการประเมินความเป็นไปได้ในการน าไปใช้ในโรงเรียนโดยใช้
แบบสอบถาม จ านวน 48 ข้อ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด x = 4.57 
 
ค าส าคัญ:  รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามหลักโยนิโสมนสิการ 
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A MODEL OF INTERNAL SUPERVISION IN BASIC EDUCATIONAL INSTITUTIONS  
BY YONISOMAMASIKARA CONCEPT  

 
Phrakrupisitsorakhun Sabaibang1*  Sakchai Nirunthavee2 

 
Abstract   
 This research aims to develop the model of Internal Supervision in basic educational 
institutions according to Yonisomanasikara.To achieve the stated objective, the researcher 
studied 4 steps as follows: Step 1: To study  the document of the Internal Supervision in basic 
educational institutions Step 2: To study the concept of  the Yonisomanasikara in the point of 
view of Somdet PhraBuddhakosajarn (P.A.Payutto) in the period of the position Phra 
Dhammapitaka. Step 3: To interview the experts through 5 open-end questions to ensure the 
reliability of the Yonisomanasikaran concept Step 4: To test the model by using 30 people to 
answer aquestionnaire by purposive sampling at Wat Pathumkhongkha School Analytical 
statistics were mean and standard deviation  
 The research found that the model of the Internal Supervision in basic educational 
institutions according to Yonisomanasikara should have 6 steps as follows; 1.Cause-Effect 
Finding; the step to study the problems and the need of supervision in the educational 
institutions 2.Advantage-disadvantage comparision; the step to consider the sequence of 
thinking and speaking that match with the action plan. 3. Concept-Objective Connection; the 
step of connection between the procedure and the target that is similar to the supervision 
method, affecting on the objective of the supervision. 4. Four Noble Truths Problem Solving; 
the step of implementation which is similar to the problem-solving action plan at the cause. 
5.Present Situation Focus; the step to accept the result of action from the past and willingness 
to improve which matchs with the evaluation result. and 6.Good Inner Values Application; the 
step to bring knowledge and experience out to continue improvement that is similar to 
development through the supervision evaluation. 

The possibility of the model of the Internal Supervision towards the management 
and the teachers at Wat Pratumkhongkha School as a whole was the highest level at x = 4.57. 
 
Keywords:  The Model of the Internal Supervision in Basic Educational Institutions. 
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บทน า 
 สภาพสังคมของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมาย ตามความเจริญของเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า
ไปอย่างรวดเร็วสังคมชนบทจะปรับตัวเป็นสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบทมากขึ้น สังคมเมืองจะกลายเป็นสังคมมหานครที่มี
ความสับสนวุ่นวายในการด ารงชีวิต ท าให้ความเจริญทางด้านจิตใจขาดการพัฒนาและไม่มีความสมดุลกับความเจริญ
ทางด้านวัตถุจึงก่อให้เกิดปัญหาทางด้านศีลธรรมมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่มีปรากฏตามสื่อมวลชน
เป็นประจ า ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาภายหลังจากการที่คนไทยได้รับเอาความเจริญทางวัตถุ เทคโนโลยี
ของตะวันตกเข้ามาใช้อย่างแพร่หลาย เช่น สื่อวิทยุโทรทัศน์ เกมส์ อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือเหล่านี้เป็นภัยคุกคาม
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางศีลธรรมของสังคมไทยในขณะที่สังคมไทยถือได้ว่าเป็นสังคมชาวพุทธมีพระพุทธศาสนา         
เป็นศาสนาประจ าชาติและได้อาศัยค าสอน วิถีทางวัฒนธรรมหรือประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาในการหล่อ
หลอม และพัฒนาจิตใจให้เป็นคนดีรู้จักการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แต่ในสมัยปัจจุบันผลจากการรับเอา
อิทธิพลวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาท าให้สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เปลี่ยนไป (พระธรรมปิฎก, 2539: 10) 
 สถานศึกษาเป็นองค์กรหนึ่งในสังคมที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เนื่องจากมี
ภารกิจหลักในการให้การศึกษาอบรมแก่เด็ก เยาวชนและบุคคลทั่วไปของสังคม โดยมีจุดมุ่งหมายที่ส าคัญเพื่อพัฒนา
ให้เป็นคนที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (แก้ไขเพิ่มเติม) 
ฉบับที ่2 พ.ศ. 2545 หมวด 1 มาตรา 6 มีความมุ่งหมายและหลักการว่า ในการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคน
ไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ให้เป็นผู้มีองค์ความรู้ มคีุณธรรม จริยธรรมและมีวัฒนธรรมใน
การด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545 หน้า         
4) ถ้าหากสถานศึกษาจัดการศึกษาได้คุณภาพตามมาตรฐานสากลประชาชนส่วนใหญ่ย่อมมีประสิทธิภาพ มีความรู้ มี
ความสามารถ มีปัญญาพึ่งพาตนเองได้ ส่งเสริมให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้า การสร้างองค์ความรู้ต้องเกิดจากการจัด
สภาพแวดล้อมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตการจัด
การศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนนั้นเกิดการเรียนรู้สูงสุดเต็มตามศักยภาพ ผู้ด าเนินการจัดการเรียนสอน คือ ครูผู้สอนต้องจัดเนื้อหา
สาระและกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน มีเทคนิคการสอนที่ค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด การเผชิญสถานการณ์ จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้คิดเป็น ท าเป็น 
รักการอ่านและเกิดการใฝุรู้อย่างต่อเนื่อง จนสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันเพื่อปูองกันและแก้ไข
ปัญหาชีวิตได้ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545: 17) การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพต้องมุ่ง
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียนให้เหมาะสมเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงความเจริญก้าวหน้าของโลก ซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและรวดเร็วทุกด้าน การนิเทศการศึกษาจึงมีความจ าเป็นและส าคัญในการพัฒนาศักยภาพใน
การท างานของครูให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีศักยภาพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม การนิเทศ
การสอนต้องอาศัยรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาทีส่อดคล้องกับสภาพสังคมไทยในปัจจุบันด้วย การนิเทศภายใน
สถานศึกษาเป็นหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ที่ได้รับมอบหมายดูแลจากต้นสังกัดเพราะมีความ
ใกล้ชิดกับครูและนักเรียนมากกว่าผู้อื่น ย่อมมองเห็นปัญหาและแนวทางด าเนินการนิเทศการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
เกิดประสิทธิผล   แต่ปัจจุบันมีปัญหาหลายประการที่ท าให้การนิเทศภายในสถานศึกษาไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร 
เช่น ขาดรูปแบบการนิเทศภายในที่มีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภายในไม่มีระบบ ไม่เป็นขั้นตอน ไม่มีเปูาหมาย 
เลือกทางแก้ไข ปัญหาไม่เหมาะสม ไม่ตรงเปูาหมาย ขาดการกระตุ้น ขาดการสร้างขวัญก าลังใจของครูในการจัดการ
เรียน การสอน ขาดการนิเทศติดตามผลอย่างต่อเนื่องและที่ส าคัญผู้บริหารสถานศึกษาไม่สนใจ (ประมวล องอาจ, 
2548: 6)  
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 อีกทั้งการนิเทศการศึกษาในปัจจุบันส่วนใหญ่มีอิทธิพลมาจากแนวคิดตะวันตกที่มีพื้นฐานความคิด 
ความเชื่อ แตกต่างจากระบบสังคมการศึกษาของไทย เช่น รูปแบบการนิเทศภายในส าหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก 
(วรรณพร สุขอนันต์, 2550) ใช้แนวคิดของนักวิชาการตะวันตก ความมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษาของ 
บริกส์ และจัสท์แมน หลักการนิเทศการศึกษาของเซอร์จิโอแวนนีและสตาร์เร็ต กระบวนการบริหารของแอลเลน 
(Allen) โดยแฮริสได้น าแนวความคิดของแอลเลน (Allen) มาเสนอใช้กับการนิเทศการศึกษา ประกอบด้วย
กระบวนการหลัก 5 ประการ ที่เรียกด้วยอักษรย่อว่า “POLCA” รูปแบบการนิเทศการศึกษาส าหรับโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาสังกัดส านักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (สิริกรณ์ ค ามูล, 2556  หน้า 25) อีก
ตัวอย่างหนึ่งได้กล่าวถึงแนวคิดของนักวิชาการตะวันตกเพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศการศึกษาส าหรับโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาสังกัดส านักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ควรเน้นการนิเทศการศึกษาที่ใช้อิง
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้มากขึ้น และหลากหลายวิธี  คือ 1. การนิเทศแบบคลินิก 2. การนิเทศแบบร่วม
พัฒนาวิชาชีพ 3. การนิเทศแบบพัฒนาตนเอง เป็นต้น ทั้งนี้ยังให้ข้อเสนอในการท าวิจัยครั้งต่อไปว่า ควรศึกษา
งานวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาในมุมมองด้านอื่น ๆ เช่น นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ไม่ใช่ทางตะวันตก
แต่เข้ากับสังคมไทยในปัจจุบันมาใช้ในการนิเทศศึกษา (วรรณพร สุขอนันต์, 2550) 
 วรภาส ประสมสุข (2549) ได้อัญเชิญกระแสพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช ความตอนหนึ่งว่า “..การปฏิรูปการศึกษาไม่ใช่จะลอกเลียนแบบต่างประเทศมาทั้งหมดให้น าองค์ความรู้
ทางด้านศาสนาพุทธและขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมไทยเข้ามาประสมประสานด้วย..” อันแสดงให้เห็น
ว่าพระพุทธศาสนามีหลักธรรมที่สามารถ  น ามาใช้แก้ปัญหาการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมให้เป็นไปอย่างเหมาะสม 
รวมทั้งเอื้อต่อการท าให้คนไทยด าเนินชีวิตที่ถูกต้อง คือ รู้จักท า รู้จักพูด รู้จักคิด เรียกง่าย ๆ ว่า คิดเป็น พูดเป็น 
(หรือสื่อสารเป็น) และท าเป็น (รวมทั้งผลิตเป็น) ผู้แก้ปัญหาได้ถูกต้องด้วยหลักคุณธรรมจะล่วงพ้นปัญหาได้ด้วยดี
ย่อมมีความสุขอย่างแท้จริง ภูมิปัญญาที่ส าคัญของคนไทย คือ การน าองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาโดยน า
หลักธรรมมาผสมผสานกับการแก้ไขปัญหาคุณภาพการศึกษาไทยในปัจจุบัน หลักธรรมเป็นวิธีการที่เหมาะสมกับ
วิถีชีวิตพื้นฐานความคิดหรือโลกทัศน์ของคนไทยโดยแท้จริง (พระพรหมคุณาภรณ์, 2556)   
 การนิเทศที่ดีเริ่มจากการสร้างความรู้สึกที่ดีร่วมกันมีศรัทธาซึ่งกันและกัน ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศยินดี
รับฟังค าติชมจากผู้อื่นอย่างรู้เท่าทันเพื่อจะได้ปรับปรุงตนเองให้มีความบกพร่องน้อยลง การได้รับฟังจากผู้เป็น
กัลยาณมิตรจะส่งเสริมให้เกิดคุณธรรม จริยธรรมในตนเอง สามารถน าไปคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์งานตามระบบ ตาม
ขั้นตอน ตามกระบวนการปฏิบัติงาน จวบจนแก้ไขปัญหาอย่างแยบคายและถูกวิธี ซึ่งตรงกับหลักโยนิโสมนสิการ คิด
อย่างถูกวธิี มีจุดมุ่งหมาย คิดอย่างมีระบบตามกระบวนการต่อเนื่องเป็นขั้นตอน คิดอย่างมีเหตุผล แยกแยะได้ และคิด
ปลุกเร้ากุศลกรรมดี มีประโยชน์ ยอมรับผลของการกระท าอย่างมีสติ รู้เท่าทันน าไปสู่การด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข 
วิธีนีช่้วยพัฒนาครูให้เกิดปัญญาและแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), 2550) หลักธรรม
ตามหลักโยนิโสมนสิการเป็นกระบวนการคิดแก้ปัญหา น าไปสู่ความดับทุกข์มีสติอยู่พร้อมเข้าถึงความจริง คิดใช้สิ่ง
ทั้งหลายให้เกิดประโยชน์ในทางที่ดีงาม ผู้วิจัยเห็นความส าคัญน าหลักความคิดของโยนิโสมนสิการ ซึ่งมี 10 วิธีคิด 
แนวคิดของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต)  สมณศักดิ์ปัจจุบันของพระธรรมปิฎก มาใช้ในการแก้ไขปัญหา
การนิเทศภายในสถานศึกษาให้เหมาะสมกับสังคมปัจจุบัน ผู้วิจัยจัดกลุ่มสนทนาประเด็นความเป็นไปได้ในการน า
โยนิโสมนสิการมาใช้ในกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาและสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการนิเทศการศึกษา 
ผู้เช่ียวชาญทางพระพุทธศาสนา ผู้บริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และครูผู้สอนเพื่อน าความคิดเห็นข้อเสนอแนะ มา
พัฒนารูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักโยนิโสมนสิการที่มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล 
เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยที่มพีระพุทธศาสนาเป็นศาสนาส าคัญของชาติ 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามหลักโยนิโสมนสิการ 
  
ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ยึดหลักพุทธธรรมโยนิโสมนสิการของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ที่
ปรากฏอยู่ในหนังสือหลักพุทธธรรมและเอกสารอธิบายประกอบอ่ืน ๆ เป็นฐานในการด าเนินงานวิจัยรูปแบบการ
นิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักโยนิโสมนสิการ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ การวิเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์เพื่อต้องการ
พัฒนารูปแบบ การนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักโยนิโสมนสิการและออกแบบสอบถามเหมาะสม
ของรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักโยนิโนมนสิการ หลังจากการน ารูปแบบไปใช้กับ
โรงเรียนวัดปทุมคงคา โดยด าเนินการดังนี ้
 ขั้นที่ 1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการนิเทศภายในสถานศึกษา  
 ขั้นที่ 2 ศึกษาแนวคิดหลักโยนิโสมนสิการตามกรอบความคิดของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺ
โต) สมัยเมื่อด ารงสมณศักดิ์เป็นพระธรรมปิฎก  
 ขั้นท่ี 3 สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 12 คน คือ ศึกษานิเทศก์ จ านวน 3 คน ผู้บริหารสถานศึกษา 
จ านวน 3 คน ครูผู้สอน จ านวน 3 คน และผู้เช่ียวชาญทางพระพุทธศาสนา พระภิกษุสงฆ์ จ านวน  3 รูป เพื่อยืนยัน
ความสมเหตุสมผลและความเป็นไปได้ในการน าหลักโยนิโสมนสิการไปใช้เป็นค าถามปลายเปิด จ านวน 5 ข้อ ดังนี ้

หลักการและทฤษฎ ี
เกี่ยวกบัการนิเทศภายในสถานศึกษา 

หลักโยนโิสมนสิการ 
ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย ์(ป.อ.ปยุตฺโต) 

1) คิดแบบสืบสาวหาเหตุปัจจัย 
2) คิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ 
3) คิดแบบสามัญลักษณ ์
4) คิดแบบอริยสัจ                     
5) คิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ ์
6) คิดแบบเห็นคุณโทษและทางออก 
7) คิดแบบรู้คุณค่าแท้-คุณค่าเทียม 
8) คิดแบบปลุกเร้ากุศล 
9) คิดแบบอยู่กบัปัจจบุัน 
10) คิดแบบวิภัชชวาท 

 ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ 

 
 

รูปแบบ 
การนิเทศภายใน 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตามหลักโยนิโสมนสิการ 
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1) การนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความจ าเป็นต่อครูผู้สอนในการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนหรือไม่อย่างไร 

 2) ปัญหาของการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่พบในปัจจุบันที่ท าให้การงานนิเทศ
ภายในไม่บรรลุผลเท่าที่ควรมีอะไรบ้าง 

 3) ขั้นตอนตามหลักโยนิโสมนสิการ ครอบคลุมถึงวิธีการนิเทศภายในสถานศึกษาได้อย่างไร 
   4) หลักโยนิโสมนสิการมีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน มีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด 
 5) ท่านคิดว่าควรจะเพิ่มเติมหรือปรับปรุงการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลัก

โยนิโสมนสิการอย่างไร 
 ขั้นที่ 4 เมื่อได้พัฒนารูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักโยนิโสมนสิการแล้ว น าไป
ทดลองใช้เพื่อประเมินผลโดยใช้แบบสอบถาม  
  วิธีด าเนินการสร้างแบบสอบถาม 
              1. น าแบบสอบถามเสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
จ านวน 5 คน 
  2. หลังจากนั้นน าแบบสอบถามมาหาค่า IOC ได้ค่า IOC ระหว่าง 0.67-1.00  
    3. น าแบบสอบถามทีไ่ด้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับครูโรงเรียนวัดสัม
พันธวงศ์ จ านวน 30 คน ค่าสัมประสิทธ์ิที่ไดไ้ม่ต่ ากว่า 0.7 ขึ้นไป  
    4. จัดพิมพ์เป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้กับโรงเรียนวัดปทุมคงคา 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์เอกสารและสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญได้ข้อสรุปการนิเทศด้วยรูปแบบการนิเทศภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักโยนิโสมนสิการ ในค าถามข้อที่ 1 - 3 
 
ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบขั้นตอนการนิเทศกับหลักโยนโิสมนสกิาร  
 

ขั้นตอนการนิเทศภายใน ขั้นของหลักโยนิโสมนสิการ 
1. ศึกษาสภาพปัญหาและ 
    ความต้องการของการนิเทศภายใน 

1. การสืบสาวหาเหตุปัจจัย   
   - ค้นหาสาเหตุและปัจจยัที่ท าให้ไม่ประสบผลส าเร็จพิจารณาปัญหา 
     และหาหนทางแก้ไขปัญหา 

2. การวางแผนการนิเทศภายใน 2. วิภัชชวาท 
   - คิดอย่างละเอียดรอบคอบ รอบด้าน แยกแยะมองสิ่งต่าง ๆ  
     ที่ส าคัญเรียงล าดับก่อนหลัง  

3. วิธีการนิเทศภายใน 3. อรรถธรรมสมัพันธ์     
    - การปฏิบัติอย่างมคีวามรู้อย่างมีวิธีการที่เหมาะสมอยา่งรู้เท่าทัน 
      และยอมรับความเป็นจริงด้วยใจท่ีไม่มีอคติ 

4. การด าเนินการนิเทศภายใน 4. อริยสัจ/คณุโทษและทางออก 
    - การด าเนินการตามแผนท่ีวางไว้เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้ส าเร็จ      
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ตารางที่ 1 (ต่อ)  
 

ขั้นตอนการนิเทศภายใน ขั้นของหลักโยนิโสมนสิการ 
5. การประเมินผล  5. อยู่กับปัจจุบัน 

    - มีสติยอมรับผลจากการกระท าในอดีตพร้อมท่ีจะน าไปปรับปรุง
แก้ไขในปัจจุบัน 

6. ท าข้อมูลย้อนกลับ 
    เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ 

6. ปลุกเร้ากุศล 
    - น าเอาประสบการณ์ ความรูม้าดัดแปลงปรับปรุงให้ดีขึ้น 
      เพื่อเป็นประโยชนต่อบุคคล สิ่งแวดล้อมและสังคม 

 
 ผลจากการสัมภาษณ์ ในค าถามข้อที่ 4 – 5 พบว่า ขั้นตอนการนิเทศภายในและขั้นของหลักโยนิโส
มนสิการมีความสอดคล้องกันกับ 6 วิธีคิด ตามล าดับ สามารถน ามาพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานได้ โดยไม่ต้องน ามาใช้ทั้งหมด 10 วิธีคิด 
 
ตารางที่ 2 ตารางการวิเคราะห์เอกสารสรุปได้รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักโยนิ           

โสมนสิการ 
 

ขั้นตอนการนิเทศภายใน ขั้นของรูปแบบ เหตุผล 
ขั้นที่ 1 การศึกษาสภาพปัญหา 
          และความต้องการของการ
นิเทศ 

ขั้นสืบสาวหาเหตุ
ปัจจัย   

คิดวิเคราะห์เพื่อท าความเข้าใจสภาพความเป็นจริง
และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของโรงเรียนที่
ต้องการนิเทศ 

ขั้นที่ 2 การวางแผนการนิเทศภายใน 
 

ขั้นวิภัชชวาท 
 

คิดอย่างละเอียดรอบคอบ รอบด้าน แยกแยะ
มองสิ่งต่าง ๆ ที่ส าคัญเรียงล าดับกอ่นหลังเพื่อ
วางแผนการนิเทศให้ตรงกับปัญหาการนิเทศ 

ขั้นที่ 3 สร้างวิธีการการนิเทศภายใน 
เพื่อเป็นเครื่องมือในการนิเทศให้ตรง
จุดมุ่งหมายของการนิเทศภายใน 

ขั้นอรรถธรรม
สัมพันธ์     
 

คิดหาวิธีการปฏิบัติอย่างมคีวามรู้ และตรงกับ
จุดมุ่งหมายของการนเิทศด้วยอยา่งรู้เท่าทันและ
ยอมรับความเป็นจริงด้วยโดยใจท่ีไม่มีอคต ิ

ขั้นที่ 4 การด าเนินการนิเทศภายใน ขั้นอริยสัจ/คณุโทษ
และทางออก 
  

การด าเนินการตามแผนท่ีวางไวเ้พื่อช่วยแก้ไข
ปัญหาให้ส าเร็จและเป็นทางออกของการแก้ไข
ปัญหาการนเิทศภายใน      

ขั้นที่ 5 การประเมินผลการนิเทศ
ภายใน  

ขั้นอยู่กับปัจจุบัน 
     

มีสตยิอมรับผลจากการด าเนินการนิเทศภายใน
พร้อมท่ีจะน าไปปรับปรุงแก้ไขในปัจจุบันให้ดีขึ้น 

ขั้นที่ 6 ท าข้อมูลย้อนกลับเพื่อ
น าไปใช้ประโยชนท์ั้งปัจจุบันและ
อนาคต          

ขั้นปลุกเร้ากุศล น าผลการประเมินมาเป็นประโยชน์ต่อการนิเทศ
ภายในและผู้ร่วมการนเิทศ 
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สรุปได้รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามหลักโยนโิสมนสิการ อย่างมีเหตุผลและมี
ความเป็นไปไดต้ามกรอบแนวคิดของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) 

 
ตารางที่ 3 ผลการน าไปใช้ของรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักโยนิโสมนสิการ  

 
รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตามหลักโยนิโสมนสิการ 
x  S.D. ระดับ 

ขั้นสืบสาวหาเหตุปจัจัย   4.68 0.59 มากที่สุด 
ขั้นวิภัชชวาท 4.60 0.54 มากที่สุด 
ขั้นอรรถธรรมสัมพันธ์     4.47 0.58 มาก 
ขั้นอริยสัจ/คณุโทษและทางออก 4.79 0.59 มากที่สุด 
ขั้นอยู่กับปัจจุบัน 4.41 0.42 มาก 
ขั้นปลุกเร้ากุศล 4.43 0.22 มาก 
รวม 4.57 0.55 มากที่สุด 

 
ภาพรวม พบว่า รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามหลักโยนโิสมนสิการ สามารถไป

ใช้ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.57) 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 ข้อค้นพบของรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักโยนิโสมนสิการ  มีขั้นตอนที่
ส าคัญ 6 ขั้น คือ 1. ขั้นสืบสาวหาเหตุปัจจัย 2. ขั้นวิภัชชวาท 3. ขั้นอรรถธรรมสัมพันธ์ 4. ขั้นอริยสัจ/คุณโทษ
และทางออก 5. ขั้นอยู่กับปัจจุบัน และ 6. ขั้นปลุกเร้ากุศล ผลการประเมินรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานตามหลักโยนิโสมนสิการ หลังจากการน าไปใช้ในโรงเรียนวัดปทุมคงคา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( x = 4.57) ซึ่งมีประเด็นส าคัญที่ค้นพบและสามารถน ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้   

1. ขั้นสืบสาวหาเหตุปัจจัย ผู้วิจัยคิดวิเคราะห์เพื่อท าความเข้าใจสภาพความเป็นจริงและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับปัญหาของโรงเรียนที่ต้องการนิเทศ โดยการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สภาพปัญหาของการนิเทศภายในสถานศึกษา พบว่า สาเหตุที่เกิดขึ้นเนื่องมาจาก 1) ผู้บริหารและครูผู้สอนมีทิศทาง/
เปูาหมาย/การวัดวัตถุประสงค์ การจัดการศึกษาในรูปแบบที่แตกต่างกันทั้งความคิดและพฤติกรรม 2) ในวิถีชีวิต
ปัจจุบันอยู่กับการแข่งขันกับเวลาทั้งหน้าที่การงาน/เศรษฐกิจและครอบครัวท าให้ผู้บริหารและครูต่างท าหน้าที่ของ
ตน โดยไม่มีเวลาพบปะซึ่งกันและกัน 3) ในส่วนของการนิเทศที่มีปัญหามากที่สุด ได้แก่ ผู้รับผิดชอบโครงการ
นิเทศภายในสถานศึกษาส่วนใหญ่ ขาดความรู้ในการเขียนแผน ขาดความเข้าใจและขาดการวางแผน การนิเทศไว้
ล่วงหน้า รวมทั้งโครงการนิเทศภายในสถานศึกษาที่มีอยู่ขาดความชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ เปูาหมายและวิธีการ
นิเทศ ไม่เป็นที่ยอมรับกัน 4) ผู้บริหารสถานศึกษาไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในการนิเทศภายในสถานศึกษาแท้จริง 
5) ไม่มีการประเมินผลการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผู้รับการนิเทศทราบท าให้ไม่สามารถเอาผลการนิเทศ
มาปรับปรุงการเรียนการสอนได้  6) ไม่มีรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาที่ชัดเจนหรือเป็นตัวอย่างได้ 
ผู้รับผิดชอบไม่ทราบจะด าเนินการอย่างไร 7) วิธีการนิเทศของสถานศึกษาส่วนใหญ่มักใช้วิธีการประชุมจึงท าให้การ
นิเทศภายในไม่สามารถน าไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอนได้ 8) ขาดการยอมรับซึ่งกันและกัน ถ้า
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ผู้รับนิเทศไม่เกิดการยอมรับท าให้การนิเทศสูญเปล่าไม่เกิดประโยชน์ 9) ผู้รับการนิเทศมีความเข้าใจผิดว่าการนิเทศ
เป็นการจับผิดหรือเป็นการถูกตรวจสอบจากผู้บริหารสถานศึกษาท าให้ไม่อยากให้ใครนั่งดูการสอนท าให้ผู้รับการ
นิเทศมีอคติและตื่นเต้นประหม่าทุกครั้งที่มีการนิเทศ 10) ภาระงานอื่น ๆ มากเกินไปท าให้ไม่มีเวลามาค านึงถึง
การนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จากสัมภาษณ์ท าให้ผู้วิจัยน าหลักโยนิโสมนสิการของสมเด็จพระพุทธโฆษา
จารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) สืบสาวหาเหตุปัจจัยมาเป็นขั้นที่ 1 เพื่อค้นหาสาเหตุและปัจจัยที่ท าให้การนิเทศภายใน
สถานศึกษาไม่ประสบผลส าเร็จพิจารณาปัญหาและหาหนทางแก้ไขปัญหา บนพื้นฐานความคิดทางหลักธรรมความดี
งาม สอดคล้องกับ สังเวียน จรเกษ และนิลมณี พิทักษ์  (2556) ได้ท าการวิจัยการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยการ
คิดแบบโยนิโสมนสิการเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ระดับมัธยมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า พัฒนาการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้การคิดแบบโยนิโสมนสิการประกอบไปด้วยขั้นตอน 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นก าหนดปัญหา คือ 
การให้ผู้เรียนระบุปัญหาต้องการแก้ไขโดยใช้วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย คิดพิจารณาให้รู้จักสภาวะที่แท้จริงหรือ
พิจารณาปัญหา สอดคล้องกับ สอดคล้องกับรัตนา นครเทพ (2552, หน้า 90-91) ได้ศึกษารูปแบบการนิเทศภายในโดย
การประยุกต์ใช้แบบกัลยาณมิตรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุบลราชธานี เขต 
2 พบว่า มีองค์ประกอบ 5 ด้าน และด้านที่ 1 คือ สภาพปัจจุบันและปัญหาของการด าเนินการนิเทศภายใน
สถานศึกษา และสอดคล้องกนิษฐา สวยสด (2556) ด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศภายใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 3 โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก
จากผู้ให้ข้อมูลในพื้นที่ศึกษา เมื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ท าให้ได้รูปแบบ   การนิเทศ
ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 3 ประกอบด้วย 4 
ขั้นตอน ขั้นตอนท่ี 1 คือ ขั้นการวางแผนการนิเทศก่อนท่ีจะเขียนแผนงาน/โครงการควรมีการศึกษาสภาพปัญหา
ปัจจุบันวิเคราะห์ปัญหาและในโครงการควรก าหนดกิจกรรมการนิเทศไว้ด้วย ซึ่งสรุปได้ว่าการหาสาเหตุของการ
นิเทศภายในที่ไม่ประสบผลส าเร็จเป็นกลยุทธ์ ที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่จะท าให้การนิเทศภายในสถานศึกษาบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของการนิเทศได้ 

2. ขั้นวิภัชชวาท  เป็นการคิดอย่างละเอียดรอบคอบ รอบด้าน แยกแยะองค์ประกอบมองเห็นสิ่งต่าง 
ๆ ที่ส าคัญแล้วเรียงล าดับความส าคัญเพื่อวางแผนการนิเทศให้ตรงกับปัญหาการนิเทศภายในหลังจากสืบสาวหา
เหตุปัจจัยของปัญหาการนิเทศ  ผู้ที่มีส่วนร่วมวางแผนควรจะเป็นผู้รับการนิเทศและผู้นิเทศประชุมร่วมกัน ซึ่ง
หลักโยนิโสมนสิการของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ขั้นวิภัชชวาท เป็นการประชุมวางแผนและต้อง
ใช้ค าพูดอย่างมีหลักการถูกต้อง มีคุณค่า ทั้งผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศมีความคิดทางบวกเกิดพลังจิตบริสุทธิ์         
ในการท างานร่วมกันจนเกิด เกิดความศรัทธาซึ่งกันและกัน สอดคล้องกับกนิษฐา สวยสด (2556) ด าเนินการวิจัย
เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าปาง 
เขต 3 ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นการวางแผนการนิเทศมีเหมาะสมมากขึ้น ข้อเสนอแนะที่ส าคัญ มีดังนี้ 1) ขั้น
การวางแผน ก่อนที่จะเขียนแผนงาน/โครงการควรมีการศึกษาสภาพปัญหาปัจจุบัน วิเคราะห์ปัญหาและใน
โครงการควรก าหนดกิจกรรมการนิเทศ การวางแผนเพื่อให้การนิเทศภายในบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และ
เปูาหมาย สามารถแก้ปัญหาตรงกับความต้องการของผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศสอดคล้องกับวรรณพร สุขอนันต์ 
(2550) ได้ศึกษา รูปแบบการนิเทศภายในส าหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก พบว่า มีปัจจัยอยู่ 8 ปัจจัย คือ การ
วางแผนกลยุทธ์ มุ่งไปสู่อนาคต มีกระบวนการคิดหาวิธีการที่ดีที่สุด โดยให้ความส าคัญกับผลกระทบจากปัจจัย
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก ทุกมิติของสถานศึกษา ผู้บริหารต้องหาวิธีการในการก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงานที่ชัดเจน จัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 
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สรุปได้ว่า การวางแผนมีส่วนส าคัญโดยตรงที่จะท าให้การนิเทศภายในเกิดประสิทธิภาพ ขั้นวิภัชชวาท ตามหลักโยนิโส
มนสิการของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) มีความส าคัญรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3. ขั้นอรรถธรรมสัมพันธ์ เป็นวิธีคิดพิจารณาให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างหลกัการกับความมุ่งหมาย 
หลักการ หมายถึง สาระส าคัญที่ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ เช่น คณะกรรมการลงมติรับหลักการตามที่มีผู้เสนอ ความ
มุ่งหมาย หมายถึง จุดมุ่งหมาย,เปูาประสงค์,ความตั้งใจ,ความมุ่งมั่น เมื่อน ามาใช้กับการนิเทศภายใน มติของผู้รับ
การนิเทศและผู้นิเทศที่ร่วมกันเสนอวิธีการนิเทศเพื่อน าไปปฏิบัติตามแนวทางเดียวกันและได้ผลตรงตามความ
จุดมุ่งหมาย การนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่คลาดเคลื่อน เลื่อยลอย ตามหลักโยนิโสมนสิการของ
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) เป็นขั้นที่ 3 ของรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลัก
โยนิโสมนสิการ สอดคล้องกับกับชารี มณีศรี (2542) ได้กล่าวว่า วิธีการนิเทศต้องตระหนักถึงจุดมุ่งหมายของ
นิเทศเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส าคัญของการนิเทศภายในโรงเรียนสอดคล้องกับวรรณพร สุขอนันต์ (2550) ได้
ศึกษารูปแบบการนิเทศภายในส าหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก พบว่า การนิเทศการศึกษาจะต้องยึดทัศนคติและ
วิธีการทางวิทยาศาสตร์จะต้องใช้กระบวนการแก้ปัญหาการศึกษานั้นจ าเป็นต้องสร้างสรรค์สิ่งใหม่  ๆ โดย
ออกแบบวิธีการนิเทศเพื่อการประเมินผลให้ตรงกับจุดมุ่งหมายของการนิเทศ นักวิชาการหลายท่านให้
ความส าคัญกับหลักการและจุดมุ่งหมายการนิเทศภายในสถานศึกษาว่าเป็นการช่วยเหลือ ส่งเสริมสนับสนุนให้ครู
สามารถพัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพ และพัฒนาการเรียนการสอนน าพาไปสู่คุณภาพของผู้เรียน ดังนั้น หลัก
โยนิโสมนสิการ วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต)  มีความส าคัญและ
จ าเป็นในรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการปฏิบัติงานบนพื้นฐานหลักธรรม 
 4. ขั้นอริยสัจ/คุณโทษและทางออก ขั้นลงมือการด าเนินการนิเทศภายในสถานศึกษารูปแบบการ
นิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักโยนิโสมนสกิาร มีขั้นตอน คือ ขั้นสืบสาวหาเหตุของปัจจัย วิเคราะห์
ปัญหาการนิเทศภายใน ขั้นวิภัชชวาท วางแผนการนิเทศภายใน ขั้นอรรถธรรมสัมพันธ์หาวิธีการนิเทศที่เหมาะสม
ตรงกับจุดมุ่งหมาย/เปูาหมาย ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ และขั้นอริยสัจ/คุณโทษและทางออก เป็นการด าเนินการ
นิเทศภายในตามแผนการที่วางแผนไว้ ด้วยเครื่องมือหรือวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสม ซึ่งสามารถช่วยแก้ไขปัญหา
ใหบ้รรลุส าเร็จผลตามจุดมุ่งหมายของการนิเทศภายใน การด าเนินการลงมือปฏิบัติตามหลักโยนิโสมนสิการของ 
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) กล่าวถึงวิธีคิดแบบอริยสัจ/วิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์/วิธีคิดแบบ
แก้ปัญหา สามารถเรียกได้ 3 วิธีคิด แปลว่า กระบวนการแก้ปัญหาอย่างมีระเบียบ ต่อเนื่องเป็นล าดับและหาทาง
ออกที่มีประโยชน์ต่อการนิเทศภายใน รวมทั้งความสามารถที่ชักน าความนึกคิดที่ถูกต้องเข้าสู่แนวทางของ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา การนิเทศนั้นต้องมีรูปแบบที่ชัดเจนเป็นข้อก าหนดให้ทุกคนในสถานศึกษาปฏิบัติ
ตามกระบวนการการนิเทศภายในสถานศึกษาจะเกิดคุณค่าเกิดประสิทธิผลหรือประสิทธิภาพที่ดีต่อการนิเทศ
ภายใน สอดคล้องกับ ชารี      มณีศรี  (2542) ได้กล่าวถึง กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนเป็นกิจกรรมส าคัญ
เป็นขั้นตอนปฏิบัติการ ทั้งด้านกระบวนการบริหาร กระบวนการนิเทศและกระบวนการเรียนการสอนควบคู่กัน
ไปอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและ
ความต้องการประกอบด้วยวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพ เช่น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การซ้ าช้ัน คุณลักษณะต่าง 
ๆ ตามเกณฑ์มาตรฐาน เป็นต้น การส ารวจความต้องการของครู การจัดล าดับความส าคัญของปัญหาและความ
ต้องการ     วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา การจัดล าดับก าหนดทางเลือกการแก้ปัญหาและด าเนินการตามความ
ต้องการ ขั้นท่ี 2  การวางแผนน าเอาทางเลือกตามขั้นท่ี 1 มาก าหนดรายละเอียดของกิจกรรม โดยเขียนเป็น
โครงการนิเทศ ซึ่งประกอบด้วยสาระส าคัญ คือ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
แผนด าเนินงาน ระยะเวลา สถานที ่งบประมาณ การประเมินผลและผลที่คาดว่าจะได้รับ ขั้นที่ 3 การปฏิบัติการนิเทศ 
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เป็นขั้นลงมือท าตามโครงการนิเทศภายในโรงเรียนที่ก าหนดหลักโดยค านึงถึงหลักการนิเทศ เทคนิค กระบวนการ 
ทักษะ สื่อและเครื่องมือนิเทศ การเตรียมความพร้อมสร้างความเข้าใจ รวมทั้งการเสริมแรงให้ก าลังใจช่วยเหลือ
สนับสนุนจากผู้บริหารโรงเรียน ขั้นที่ 4 การประเมินผล การตรวจสอบผลการด าเนินการนิเทศตามโครงการที่
ก าหนดผลสัมฤทธ์ิตามวัตถุประสงค์ ประเมินความคิดเห็น กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน รวมผลการประเมิน
ข้อมูลปูอนกลับเพื่อการปรับปรุงต่อไป สอดคล้องกับชารี มณีศรี (2542) ได้กล่าวถึง กระบวนการนิเทศภายใน
โรงเรียนว่าเป็นกิจกรรมที่ส าคัญเป็นขั้นตอนปฏิบัติการทางด้านกระบวนการบริหารควบคู่กันไปอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่องการปฏิบัติเป็นขั้นตอนที่ส าคัญอีกขั้นหนึ่งของรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลัก
โยนิโสมนสิการ  
 5. ข้ันอยู่กับปัจจุบัน เป็นผลมาจากการลงมือปฏิบัติงานหรือการกระท าจากในอดีตและมีสติยอมรับ
ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นอย่างรู้เท่าทัน การด าเนินการใด ๆ ต้องมีผลการด าเนินเพื่อเป็นการประเมินค่าและตีค่า
ผลงานที่ได้ท ามาแล้วว่าเกิดผลดีเพียงใด ระดับเท่าไร การประเมินผลจึงมีความส าคัญต่อการด าเนินงานทุก
โครงการ/กิจกรรม สอดคล้องกับมณเฑียร เดชจินดา (2546) ที่ได้ศึกษาถึงปัญหาและข้อเสนอแนะการนิเทศ
ภายในของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในอ าเภอ บ้านบึง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต 1 พบว่า 
การประเมินผลการด าเนินการนิเทศภายในของผู้บริหารควรมีการประเมินข้อดี ข้อเสีย สามารถน าผลการประเมินมา
ปรับปรุง การเรียนการสอนของครูได้เพราะจะส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ของผู้เรียน
สอดคล้องกับ วรรณพร สุขอนันต์ (2550) ได้ศึกษา รูปแบบการนิเทศภายในส าหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก กล่าว
ว่า กระบวนการนิเทศการศึกษาและองค์ประกอบที่ส าคัญของการนิเทศภายในโรงเรียนเป็นการตรวจสอบ การ
ประเมินผล การปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ถือว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญมากในกระบวนการปฏิบัติงานทุกเรื่อง 
สอดคล้องกับชารี มณีศรี  (2542) กล่าวถึง กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนเป็นกิจกรรมส าคัญเป็นขั้นตอน
ปฏิบัติการ ท้ังด้านกระบวนการบริหาร กระบวนการนิเทศและกระบวนการเรียนการสอนควบคู่กันไปอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ขั้นที่ 4 การประเมินผล การตรวจสอบผลการด าเนินการนิเทศ
ตามโครงการที่ก าหนด ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ ประเมินความคิดเห็น กระบวนการนิเทศ รวมผลการ
ประเมินข้อมูลปูอนกลับเพื่อการปรับปรุงต่อไป ผลของการด าเนินงานตามหลักโยนิโสมนสิการของสมเด็จพระ
พุทธ       โฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) กล่าวว่า มีสติรับรู้และยอมรับผลของการกระท าอย่างรู้เท่าทันพร้อมน าไป
เป็นประสบการณ์ในการด าเนินงานในปัจจุบันได้ มีสติเข้มแข็งท าปัจจุบันให้ดีที่สุด ขั้นอยู่กับปัจจุบันมี
ความส าคัญต่อรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

6. ขั้นปลุกเร้ากุศล เป็นการคิดที่จะน าเอาประสบการณ์ ความรู้มาดัดแปลง ปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น
อย่างมีสติลงมือปฏิบัติบนหลักธรรมแห่งความดีงามเพื่อเป็นตัวอย่างหรือแบบอย่างที่ดี เป็นประโยชน์ต่อบุคคล 
สิ่งแวดล้อมและสังคม เป็นขั้นที่ 6  ของรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักโยนิโสมนสิการ
ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) เป็นขั้นน าผลการประเมินมาใช้ใหเ้กิดประโยชน์หรือเป็นข้อมูลหรือ
มาสร้างพลังดีในการท างานต่อไป เมื่อการด าเนินงานเสร็จสิ้นแต่ละครั้ง บทเรียนต่าง ๆ ที่ได้รับก็ถือเป็นสิ่งส าคัญ 
หากได้มีการน ามาทบทวนสรุปหาข้อดี ข้อด้อย หรือหาจุดปรับปรุง เพื่อให้การด าเนินงานในรอบต่อไปท าได้ง่าย
ขึ้น ขยายผลประเมินการนิเทศภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปยังเครือข่ายโรงเรียนอื่น ๆ ได้น ามาเป็นข้อคิด 
ข้อสังเกตในการนิเทศของโรงเรียน  ยังเป็นประโยชน์มากขึ้น สอดคล้องกับอัญชลี ธรรมะวิธีกุล (2552) ได้กล่าวว่า 
ผลของประเมินการนิเทศการศึกษามีความจ าเป็นต่อการท าให้ครูเป็นบุคคลที่ทันสมัยอยู่เสมอเพราะสังคม
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วครูต้องตามให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก สอดคล้องอารมณ์ ฉนวนจิตร (2551) 
กล่าวว่า ผลการประเมินนิเทศการศึกษาทุกคนสามารถน าเอาไปใช้และดัดแปลงให้เหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงาน
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ของตนได้ นอกจากนี้ ต้องเตรียมบันทึกผลการประเมินไว้เป็นหลักฐานและสรุปการประเมินไว้ในแห่งเดียวกัน
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาพิจารณาเปรียบเทียบเป็นกราฟเพื่อหาค่าพัฒนาไปเป็นเอกสารอ้างอิงงานวิชาการ
ต่าง ๆ งานการนิเทศภายในขั้นต่อไป ดังนั้นหลักโยนิโสมนสิการของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ขั้น
ปลุกเร้ากุศล คือ การคิดการน าผลการนิเทศไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ อย่างมีคุณธรรม มีจิตในทาง
สว่างคิดค านึงถึงแต่สิ่งที่มีคุณค่าเกิดประโยชน์ต่อตน ต่อสถานศึกษาต่อสังคมและประเทศชาติ จึงเป็นขั้นที่ส าคัญ 
และจ าเป็นของรูปแบบรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามหลักโยนิโสมนสิการ 
 จากเหตุดังกล่าวข้างต้นทุกขั้นตอนของรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลัก
โยนิโสมนสิการ เป็นขั้นตอนที่ตอบสนองจุดมุ่งหมายของการนิเทศภายในได้เป็นอย่างดี  จึงท าให้รูปแบบการ
นิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักโยนิโสมนสิการ ตามแนวคิดของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ป
ยุตฺโต) เป็นการด าเนินการนิเทศภายในสถานศึกษาที่มีวธีิการรู้จักพิจารณาสิ่งทั้งหลายตามที่สิ่งนั้น ๆ เป็น โดยวิธี
คิดหาเหตุผล สืบค้นถึงต้นเค้า แยกแยะสิ่งนั้น ๆ หรือปัญหานั้น ๆ ตามสภาวะ ตามความสัมพันธ์สืบทอดแห่งเหตุ
ปัจจัย ไม่น าความรู้สึกด้วยตัณหา อุปาทานของตนเข้าจับ น าสติและหลักคุณธรรม เข้าจับพิจารณา ดังค ากล่าว
ของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) (2556) ได้สรุปเป็นความคิดรวบยอดและส าคัญที่สุด พูดง่าย ๆ ของหลัก
โยนิโสนิมนสิการ คือ คิดถูกวิธี คิดมีระเบียบ คิดมีเหตุผลและคิดเร้ากุศล 
 
ข้อเสนอแนะ 
          เมื่อพิจารณาจากการน ารูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักโยนิโสมนสิการ ไป
ใช้ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักโยนิโสมนสิการอาจเพิ่มเติมวิธีคิดอื่น ๆ 
นอกจาก 6 วิธีคิดของหลักโยนิโสมนสิการ ตามบริบทของโรงเรียนนั้น ๆ   
 2. ควรน าผลการวิจัยไปเป็นข้อมูลในการด าเนินการนิเทศภายในสถานศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
โครงการนิเทศภายในของโรงเรียน 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาบางขั้นตอนของโยนิโสมนสิการ ไปสร้างขั้นตอนรายละเอียดเพื่อพัฒนางานนิเทศ
การสอนของครูให้มีจิตใจรักการท างานและรักเพื่อนร่วมงาน 

2. ควรมีการศึกษารูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักโยนิโมนสิการที่ส่งผลต่อการ
ยกระดับผลสัมฤทธิข์องผู้เรียน 

3. ควรมีการศึกษารูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักโยนิโมนสิการที่น าไปใช้กับ
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษา 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงด้วยดีด้วยความกรุณาอย่างยิ่งจาก รองศาสตราจารย์ 
ดร.ศักดิ์ชัย นิรัญทว ีอาจารย์ที่ปรึกษา ได้ให้ค าปรึกษาและค าแนะน าตลอดจนตรวจทานแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ 
ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างยิ่ง  จนการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ
เป็นอย่างสูง 
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 ขอขอบพระคุณผู้ให้การสนับสนุนทุกท่าน อันประกอบด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ 
รักษาราชการแทน คณบดีวิทยาลัยการจัดการ คณาจารย์ประจ าหลักสูตรและเจ้าหน้าที่วิทยาลัยการจัดการ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูโรงเรียนวัดปทุมคงคา ตลอดจนผู้เช่ียวชาญทุกท่านที่ให้
การสัมภาษณ์ ที่คอยให้การช่วยเหลือ สนับสนุนในการท าวิจัยครั้งนี ้

กราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) เจ้าอาวาสวัดปทุม
คงคาราชวรวิหารเจ้าคณะภาค 7 ท่ีคอยให้ก าลังใจและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้วิจัยเรื่อยมาจนประสพผลส าเร็จ 

ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ที่ให้การอุปการะอบรมเลี้ยงดู ตลอดจนส่งเสริมการศึกษาและให้
ก าลังใจเป็นอย่างดี อีกทั้งขอขอบคุณเพื่อน  ๆ ที่ ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือด้วยดี เสมอมา และ
ขอขอบพระคุณเจ้าของเอกสารและงานวิจัยทุกท่าน ที่ผู้วิจัยได้น ามาอ้างอิง จนกระทั่งงานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วง
ไปได้ด้วยดี คุณค่าและประโยชน์จากการศึกษาค้นคว้าฉบับนี้ ผู้วิจัย ขอมอบเป็นเครื่องบูชา พระคุณบิดามารดา 
ผู้ซึ่งเป็นทุกสิ่งทุกอย่างท่ีท าให้ลูกมีทุกวันน้ี รวมทั้งครูอาจารย์ที่เคารพเป็นอย่างสูง  
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กรณีศึกษาบทบาทของผู้ช่วยครูในโรงเรียนนานาชาติประเทศไทย 

 
ธันยาภัทร์ สร้อยสุวรรณ1*  อัญชลี ชยานุวัชร2 

 
บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาบทบาทของผู้ช่วยครูโรงเรียนนานาชาติประเทศไทยในสภาพ
จริง และเสนอแนวทางส่งเสริมให้ผู้ช่วยครูมีบทบาทในการสนับสนุนการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม           
กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้คือ ผู้ช่วยครูในโรงเรียนนานาชาติ เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง รวม 61 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ช่วยสอน แบ่งออกเป็น 3 ตอนคือ ข้อ
ค าถามเกี่ยวกับบทบาทในการสนับสนุนผู้เรียน (14 ข้อ) บทบาทในการสนับสนุนครูหลัก (17 ข้อ) และบทบาท 
ในการสนับสนุนองค์กร (10 ข้อ) มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สม่ าเสมอ บ่อย ๆ บางครั้ง น้อย
ครั้งมาก ไม่ได้ท าเลย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
ผลของงานวิจัย มีดังนี้ 1) บทบาทของผู้ช่วยครูมี 3 บทบาท คือ 1.1) บทบาทของผู้ช่วยครูในด้านสนับสนุน
ผู้เรียนคือ ปฏิบัติต่อนักเรียนด้วยความใส่ใจ (4.92) รองลงมาคือ ให้การช่วยเหลือนักเรียนทุกคน (4.69) และ 
สร้างแรงจูงใจที่ดีต่อการเรียนให้กับนักเรียน (4.67) 1.2) บทบาทของผู้ช่วยครูในด้านการสนับสนุนครูหลัก คือ 
จัดระเบียบอุปกรณ์การเรียนการสอนให้อยู่เป็นหมวดหมู่และใช้งานได้ (4.77) รองลงมาคือ จัดเตรียมอุปกรณ์สื่อ
การเรียนการสอนให้พร้อมก่อนครูหลักสอน (4.74) และเก็บอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนให้เรียบร้อยหลังจากที่
ครูหลักสอนเสร็จ (4.62) 1.3) บทบาทของผู้ช่วยครูในด้านการสนับสนุนองค์กร คือ รักษาข้อมูลส่วนตัวของ
นักเรียน (4.89) รองลงมาคือ ดูแลและรักษาสิ่งของที่เป็นทรัพย์สินของโรงเรียน (4.87) และรักษาภาพพจน์และ
ช่ือเสียงให้กับโรงเรียน (4.85) และรักษาความปลอดภัยของนักเรียน (4.85) 2) แนวทางส่งเสริมให้ผู้ช่วยครูมี
บทบาทในการสนับสนุนการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม คือ ควรมีการพัฒนาอบรมผู้ช่วยครูในด้านการท างาน
เป็นทีม การเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เรื่องแรงบันดาลใจใน
การเรียนรู้ ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยในอนาคตคือ ควรมีการท าวิจัยในโรงเรียนนานาชาติในหลายบริบท 
และศึกษาเรื่องกระบวนการสอนเป็นทีม Team Teaching ให้ลุ่มลึก  
 
ค าส าคัญ: บทบาท  ผู้ช่วยครู  โรงเรียนนานาชาติ 
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A CASE STUDY OF ROLES OF INSTRUCTIONAL ASSISTANTS IN AN  

INTERNATIONAL SCHOOL IN THAILAND 
 

Thanyapatra Soisuwan 1*  Anchalee Chayanuvat 2 
 
Abstract 
 This research article is aimed at, first, studying the roles of instructional assistants at 
an international school in real situations and secondly, suggesting how to encourage them to 
develop appropriate supporting roles. The sample group, selected by purposive sampling, 
consisted of 61 instructional assistants in an international school. The instrument for data 
collection was a 5-rating scale questionnaire to investigate what instructional assistants did at 
work. It was divided into 3 sections: supportive roles for learners, teachers and the school in 
Likert format. Data analysis was in percentage, mean, and standard deviation. The findings 
were 1) there are 3 roles of instructional assistants: 1.1) roles in supporting students, 
instructional assistants should take very good care of them (4.92) followed by assisting each 
and every student (4.69) and enhancing student motivation (4.67), 1.2) roles in supporting 
teachers, these assistants mainly arrange learning materials and sort them into groups for easy 
use (4.77), followed by preparing them for teachers before teaching (4.74) and after teaching 
(4.62), and 1.3) roles in supporting the school, instructional assistants ranked keeping 
information about students confidential as most important (4.89), followed by maintaining the 
school in good order ( 4.87) as well as strictly keeping a good image and reputation of the 
school (4.85) and student safety (4.85). 2) The suggestion of how to encourage them to 
develop appropriate supporting roles are instructional assistants should be trained in team 
teaching, learning facilitating skills as well as in understanding the learning motivation theories. 
Future researches should be on the diverse contexts of international schools and in-depth 
studies of team the processes of team teaching. 
 
Keywords: Roles, Instructional Assistants, An International School  
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บทน า 
 ในบริบทของโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย บุคลากรทางการศึกษาที่มีความส าคัญไม่น้อยกว่าครูที่
เป็นเจ้าของภาษา นั่นคือ ผู้ช่วยครู ซึ่งในภาษาอังกฤษมีค าที่ใช้ในความหมายของผู้ช่วยครู เช่น Teaching 
Assistant, Instructional Assistant, Teacher Assistant หรือ Classroom Assistant เป็นต้น   

โดยทั่วไปเชื่อว่า ผู้ช่วยครูควรท าหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอนและช่วยดูแลงานในห้องเรียนรวมถึง
ตัวผู้เรียน เพื่อให้ครูได้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด แต่ผู้ช่วยครูที่โรงเรียนนานาชาติ ยังต้องมีคุณสมบัติ
เพิ่มเติมในเรื่องของความสามารถทางภาษาอังกฤษ การท างานร่วมกัน ความสามารถในการติดต่อสื่อสาร 
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี อุปกรณ์ซอฟแวร์ คอมพิวเตอร์ มีความสามารถและทักษะด้านการจัด          
การ       มีความสามารถในการแก้ปัญหา สามารถช่วยและสนับสนุนครูในเรื่องการเรียนการสอนและจัดเตรียม
สื่อการเรียนการสอน เป็นต้น (Stephenson and Carter, 2014) นอกจากทักษะด้านสนับสนุนการเรียน         
การสอนแล้ว หากดูจากมุมมองของผู้ปกครองแล้วจะเห็นได้ว่าผู้ปกครองก็มีความคาดหวังในด้านบุคลิกภาพของ
ทั้งครูผู้สอนและครูผู้ช่วยว่า ความเอาใจใส่เด็ก มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ใช้วาจาสุภาพกับเด็ก มากเป็น
อันดับแรก (วรรณ์วรีย์  จันทร์ฉายรัศมี, 2554) สรุปได้ว่าบุคคลที่จะท างานใกล้ชิดกับเด็ก ๆ ควรจะมีความ
อ่อนโยนและเป็นแบบอย่างที่ดีกับเด็ก ๆ 
 โดยทั่วไป ผู้ช่วยครู หมายถึง บุคคลที่ช่วยครูผู้สอนหลักในเรื่องการเรียนการสอนในห้องเรียน โดยให้
ความช่วยเหลือเด็กที่ต้องการเพราะนักเรียนอาจจะมีพัฒนาการที่ไม่เท่ากัน และยังมีเด็กพิเศษที่ต้องการการดูแล
เป็นพิเศษ เนื่องจากในห้องเรียนที่มีนักเรียนเป็นจ านวนมาก ผู้สอนหลักอาจจะดูแลเอาใจใส่ไม่ทั่วถึง โดยเฉพาะ
นักเรียนท่ีเป็นเด็กเล็ก หรือ เด็กท่ีต้องการการดูแลพิเศษ โรงเรียนส่วนใหญ่จึงเห็นความส าคัญของการมีผู้ช่วยครู
อยู่ร่วมห้องเรียนกับครูผู้สอนหลัก เพื่อดูแลเด็กเหล่านี้ แต่ ในบางกรณี อาจมีการมอบหมายหน้าที่พิเศษ
โดยเฉพาะให้กับผู้ช่วยครู ในหลายบริบทผู้ช่วยครูอาจจะได้รับมอบหมายให้ร่วมสอนในช้ันเรียนได้ 
 หากพิจารณาในเชิงทฤษฎี จะเห็นว่าการสอนแบบทีม (Team Teaching) เป็นรูปแบบการเรียน        
การสอนที่ให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยผู้สอนจะเป็นเพียงผู้สนับสนุนการเรียนการสอน
มากกว่าเป็นผู้ด าเนินการเรียนการสอน ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นครูผู้สอนหลกัหรือผูช่้วยครูจึงควรท างานร่วมกันเป็นทมี
และแบ่งหน้าท่ีกันตามความเหมาะสม 
 จิรวรรณ คุ้มพร้อม ส าลีพันธ์ (2560) ได้ให้ความหมายของการสอนแบบทีมว่า การสอนแบบทีม คือ 
การท างานร่วมกันของครูที่มีความรู้ความช านาญต่างกันโดยผู้เรียนจะได้ประโยชน์จากครูผู้สอนทุกคน แต่การ
สอนแบบทีมอาจมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับบริบทนั้น ๆ Keane (2008) เช่ือว่า ข้อดีของการสอนแบบทีม 
คือ การได้ท างานร่วมกันของครูซึ่งจัดได้ว่าเป็นการพัฒนาคุณภาพในด้านการเรียนการสอนที่ดีมาก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ Blanchard (2012: 338-354) ได้กล่าวไว้ว่า การท างานเป็นทีมเป็น
รูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) การสอนแบบผู้สอนเพียง 1 คนต่อ 1 ช้ันเรียน โดยผู้สอนเป็น
ผู้เดียวที่วางแผนและพิจารณาเนื้อหารวมถึงประเมินเพียงคนเดียวนั้น เป็นความเช่ือที่ดั้งเดิม ดังนั้นการท างาน
ร่วมกันระหว่างครูผู้สอนหลักกับผู้ช่วยสอนจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น 
 จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ส่วนใหญ่ผู้ช่วยครูมักมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือด้าน
การเรียนการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่อง (Students with Disabilities) หรือเด็กพิเศษ (Special 
Education Needs) เด็กที่มีปัญหาเชิงพฤติกรรม อารมณ์ และสังคม (Pupils with Social, Emotional and 
Behavioral Difficulties) ผู้ช่วยครู มีบทบาทและความส าคัญอย่างมากในการเรียนการสอนในห้องเรียนใน
โรงเรียนนานาชาติ แต่บทบาทและหน้าท่ีของผู้ช่วยครูเหล่านี้ ยังไม่ค่อยชัดเจนมากนัก Warhurst et al. (2014: 
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170-86) อ้างว่าในสกอตแลนด์มีจ านวนผู้ช่วยครูเพิ่มขึ้นจ านวนมากเพื่อให้มาท างานสนับสนุนครูแต่พบว่า
บทบาทของผู้ช่วยครูไม่ชัดเจนท าให้เกิดค าถามว่าผู้ช่วยครูควรจะท างานสนับสนุนครูผู้สอนหลักหรือสอนผู้เรียน
ด้วย รวมทั้งขอบเขตของงานของผู้ช่วยครูเป็นอย่างไร Wren (2017) กล่าวในท านองเดียวกันว่า ในปัจจุบัน 
จ านวนผู้ช่วยสอนในโรงเรียนของประเทศอังกฤษเพิ่มขึ้นมาก มีผู้ช่วยสอนมากในช้ันประถมศึกษาแต่พบว่าหน้าที่
ของผู้ ช่วยสอนที่แต่ละโรงเรียนก าหนดมีความแตกต่างกันไปตามบริบทของโรงเรียน บางทีงานในความ
รับผิดชอบของผู้ช่วยครูก็ซ้ าซ้อนกับงานของครูผู้สอนหลัก ประเด็นที่คนในวงการศึกษาควรค้นคว้าให้ได้ค าตอบ 
คือ มีความจ าเป็นอย่างไรที่ต้องมีผู้ช่วยครูและบทบาทที่ชัดเจนควรเป็นอย่างไร จากการสัมภาษณ์นักเรียน
จ านวน 11 คนของ Wren (2017) เกี่ยวกับบทบาทของผู้ช่วยสอน พบว่านักเรียนต้องการให้ผู้ช่วยครูมีบทบาท
ด้านวิชาการเป็นหลัก แต่ผู้ช่วยสอน 16 คนซึ่งถูกสัมภาษณ์ในงานวิจัยเดียวกันก็ให้ความเห็นว่าตนเองสมควร
ดูแลนักเรียนในเรื่องพฤติกรรมเป็นหลัก สรุปได้ว่าคนแต่ละกลุ่มจะมีมุมมองเกี่ยวกับบทบาทผู้ช่วยสอนไม่ค่อย
ชัดเจน ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละฝ่าย  
 สถานที่เก็บข้อมูลเป็นโรงเรียนนานาชาติได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในโรงเรียนนานาชาติช้ันน าของ
โลกในด้านการศึกษาท่ีมีคุณภาพนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2494 ส าหรับชาวต่างชาติมากกว่า 60 ประเทศ มีพื้นที่ทั้งหมด 
10,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่ในเขตชุมชนที่มีความสวยงาม ถัดออก มาจากใจกลางเมือง เด็ก ๆ สามารถเดินหรือ       
ขี่จักรยานไปโรงเรียน ตามเส้นทางที่เรียงรายไปด้วยต้นไม้ 
 ในปี พ.ศ. 2494 กลุ่มพ่อแม่ที่มีความกล้าและความคิดสร้างสรรค์ ได้เปิดโรงเรียนขึ้น เพื่อรองรับ
นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น เพียง 50 คน ซึ่งเป็นลูกของนักการทูต เนื่องจาก เด็ก
ต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษ ในกรุงเทพฯ มีจ านวนเพิ่มมากขึ้น ในปี พ.ศ. 2503 โรงเรียนได้ย้ายไปตั้งอีกแห่งหนึ่ง 
อีกเจ็ดปีต่อมามีการเปิดโรงเรียน แห่งที่สองขึ้น เพื่อรองรับการเพิ่มขนาดของปริมาณนักเรียน ในปี พ.ศ. 2535 
โรงเรียนได้ย้ายมาอยู่ที่ตั้งปัจจุบัน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งทั้งหมดรวม 25 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งมีทั้งสาม
โรงเรียนรวมอยู่ในพ้ืนท่ีเดียวกัน คือ โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น และโรงเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ปัจจุบันน้ีโรงเรียนยังคงเป็นโรงเรียนไม่หวังผลก าไร จัดเป็นสถาบันอิสระที่ไม่ขึ้นกับ พรรคการเมือง หรือ
องค์กรใด ๆ โดยมีคณะกรรมการ ซึ่งได้รับเลือกตั้งจากสมาชิกของสมาคมผู้ปกครองของโรงเรียน เป็นผู้ดูแล
กิจการ 
 วิสัยทัศน์ของโรงเรียนคือเสริมสร้างชุมชนโดยอาศัยความคิดและการกระท าของผู้เรียนที่มีสติปัญญา 
มนุษยธรรมและความคิดสร้างสรรค์ ด้วยความเช่ือว่าด้วยการสอนที่ยอดเยี่ยมในสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ านวย 
โรงเรียนจะสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนในการเรียนรู้และพัฒนาสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
 โรงเรียนที่เป็นสถานที่เก็บข้อมูล เป็นโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรอเมริกันซึ่งแตกต่างกันไปในบริบทของแต่
ละประเทศ แม้ในประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ละมลรัฐจะรับผิดชอบ หลักสูตรและระบบการจัดการเรียนการสอน
ของตนเอง โดยอิงมาตรฐานการเรียนรู้และบรรทัดฐานการจัดการศึกษาระดับรัฐและระดับชาติ ในด้านคุณภาพ
ของโรงเรียนนานาชาติที่ ใช้หลักสูตรอเมริกันในต่างประเทศนั้นมาตรฐานสูงกว่าโรงเรียนของรัฐบาล              
ในสหรัฐอเมริกา เพราะต้องได้รับการประเมินและประกันคุณภาพมาตรฐาน จากหนึ่งในสี่องค์กรจาก
สหรัฐอเมริกา ซี่งองค์กรที่เป็นท่ีรู้จักสูงสุดในระดับสากล ได้แก่องค์กร Western Association of Schools and 
Colleges (WASC) และ New England Association of Schools and Colleges (NEASC) (สมาคมโรงเรียน
นานาชาติแห่งประเทศไทย (ISAT), 15 พฤษภาคม 2561)  
 การเรียนการสอนตามระบบการศึกษาอเมริกันน้ัน เริ่มที่อายุประมาณ 5 ปี หรืออายุน้อยกว่านั้น คือใน
ระดับเตรียมอนุบาล (Pre-school) การจัดการเรียนการสอนในช่วงวัยนี้ มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะทางสังคมและ
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ปรับตัวสู่สภาพแวดล้อมรอบตัว รวมถึงการจัดการเรียนการสอนในการเตรียมความพร้อมด้านการอ่านเขียนและ
ค านวณขั้นพื้นฐาน ส่วนการศึกษาระดับประถมศึกษาส าหรับเด็กอายุ 6-18 ปี แบ่งออกเป็น  
 
ตารางที่ 1 ล าดับช่วงช้ันในระบบแบบอเมริกัน 
 

ระดับ เกรด 
ประถมศึกษา Elementary 1-5 
มัธยมศึกษาตอนต้น Middle School 6-8 
มัธยมศึกษาตอนปลาย  High School 9-12 

 
การวัดและประเมินผลรายวิชาเป็นการภายในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนสะสมหน่วยกิตเพียงพอแก่การ

จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามระบบการศึกษาแบบอเมริกัน ในบางโรงเรียนมีการจัดให้นักเรียนได้รับการ
ประเมินผลด้วยข้อสอบจากหน่วยงานทดสอบภายนอก เช่น Advanced Placement (AP) ซึ่งเป็นหลักสูตรการ
เรียนการสอน และวัดผลการเรียนรายวิชาในขั้นสูง ช่วยเพิ่มโอกาสให้กับนักเรียนในการสมัครเข้าศึกษาต่อใน
ระดับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ นักเรียนต่างชาติที่จะเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา ทั้งใน
สหรัฐอเมริกาและอีกบางประเทศ จะต้องสอบ SAT และ/หรือ ACT และ TOEFL หรืออาจต้องสอบ หรือเสนอ
งานในรูปแบบอ่ืน ทั้งนี้ท้ังนั้น ขึ้นอยู่กับข้อก าหนดในการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อของแต่ละมหาวิทยาลัย 
 Groom and Rose (2005) ได้ศึกษาเรื่อง “Supporting the inclusion of pupils with social, 
emotional and behavioral difficulties in the primary school: the role of teaching assistants” อ้าง
ว่า ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีผู้ช่วยครูเพิ่มมากขึ้นเป็นจ านวนมาก และผู้ช่วยครูและผู้ช่วยครูเหล่านี้ท างานเคียง
ข้างครูในโรงเรียน งานวิจัยของพวกเขาศึกษาบทบาทของผู้ช่วยครูว่าจะสามารถดูแลผู้เรียนที่มีปัญหาด้าน
อารมณ์ สังคม และความประพฤติในโรงเรียนที่มีเด็กอายุ 7-11 ปีอย่างไร โดยปกติ ผู้ช่วยครูจะถูกมองว่าเป็นมือ
ที่เพ่ิมขึ้นของครู แต่ต่อมา ผู้ช่วยครู ได้รับบทบาทมากขึ้น เช่น จากในงานนี้พบว่า ผู้ช่วยครู มีบทบาทหลักในการ
สนับสนุน การวางแผน ด้านการพัฒนาพฤติกรรม ผู้ช่วยครูหลายคนเข้าไปช่วยในการวัดผลประเมินผล และ
สามารถบันทึกพฤติกรรมของผู้เรียนเพื่อให้ครู การมีสัมพันธภาพที่ดีท าให้ผู้ช่วยครูช่วยเสริมสร้างพฤติกรรมด้าน
บวกและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนมีความมั่นใจ ผู้ช่วยครูยังช่วยดูแลกลุ่มหลังเลิกเรียน 
ประสานกับพ่อแม่ รวมทั้งช่วยให้ผู้เรียนมีความมั่นคงทางอารมณ์มากขึ้น สิ่งที่จ าเป็น คือ ต้องมีการอบรมผู้ช่วย
ครู เพื่อให้สามารถท างานได้ตามความประสงค์ทางโรงเรียน 
 Radford, Bosanquet, Blatchford, & Webster (2015) ได้ศึกษาเรื่อง “Scaffolding learning for 
independence: Clarifying teacher and teaching assistant roles for children with special 
education needs” และสรุปว่า ผู้ช่วยครูควรมี 3 บทบาทส าคัญ คือ 
 1) Repair หมายถึง การช่วยเหลือนักเรียนประสบปัญหา เช่น ตอบค าถามไม่ได้ แต่ผู้ช่วยครูต้อง
เลือกใช้ทักษะที่สนับสนุนผู้เรียนมากกว่าท่ีจะเป็นการแก้ไขให้ถูกต้องแบบต าหนิไปตรง ๆ 
 2) Support หมายถึง การช่วยให้นักเรียนท ากิจกรรมต่างๆได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีปัญหาทางด้าน
การเรียนรู้ การที่ผู้ช่วยครูมีความใกล้ชิดกับผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนมีทัศนคติในเชิงบวก 
 3) Heuristic หมายถึง การเพิ่มสมรรถนะให้ผู้เรียนรู้จักแก้ปัญหาให้เป็นโดยเสริมสร้างกลวิธีในการ
เรียนรู้ต่าง ๆ 
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 Radford et al. (2015) เสนอว่า บทบาทของผู้ช่วยครูควรจะยืดหยุ่นได้พอสมควร ข้ึนอยู่กับเป้าหมาย
ของการเรียนรู้ ชนิดของแบบฝึกหัด และความต้องการของนักเรียนแต่ละคน นอกจากนั้น ควรจะให้ครูและผู้ช่วย
ครู เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาเชิงวิชาชีพด้วยกัน 
 จากการทบทวนวรรณกรรมต่างประเทศ พบว่า ต าแหน่งงาน ผู้ช่วยครู มีจ านวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
แต่ในทางกลับกัน ผู้ช่วยครูกลับไม่ได้รับการมองเห็นความส าคัญมากนัก หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ช่วยครูก็ยัง
ไม่ชัดเจน ผู้ช่วยครูท างานหลากหลายด้านมากในโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็น การดูแลนักเรียนทั้งในเรื่องของวิชาการ
และพฤติกรรม รวมทั้งยังเป็นสื่อกลางระหว่างครูและผู้ปกครองในเรื่องต่าง ๆ อีกด้วย และ Radford et al. 
(2015) เป็นงานช้ินเดียวในกลุ่มนี้ที่ศึกษาวิเคราะห์บทบาทของผู้ช่วยครูในการสนับสนุนครูผู้สอนหลักและการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ช่วยครูและผู้เรียนอย่างลึกและชัดเจน 
 ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า ผู้ช่วยครูเป็นบุคคลากรที่ส าคัญในการเรียนการสอนในโรงเรียนนานาชาติ
เช่นเดียวกัน แต่ในความเป็นจริงแล้ว ผู้ช่วยครูกลับได้รับความส าคัญน้อยกว่าครูที่เป็นเจ้าของภาษา โดยเฉพาะ
ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา ผู้ช่วยครูต้องท างานหลากหลายด้านมาก  

ในต่างประเทศมีงานวิจัยจ านวนมากที่ได้กล่าวถึงบทบาทและความส าคัญของครู แต่งานวิจัยเกี่ยวกับ
บทบาทและความส าคัญของผู้ช่วยครูในบริบทของโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยยังมีน้อยมาก ผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาว่า ผู้ช่วยครู ควรมีบทบาทอย่างไร ในการส่งเสริมการเรียนการสอนรว่มกับครเูจ้าของภาษา 
ในโรงเรียนนานาชาติ การสนับสนุนการเรียนการสอนของผู้ช่วยครูทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนควรเป็น
อย่างไร เพื่อจะได้น าข้อมูลมาพัฒนาผู้ช่วยครูที่มีจ านวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องให้มีบทบาทเหมาะสมมากข้ึน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1) เพื่อศึกษาบทบาทของผู้ช่วยครูในโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยในสภาพจริง 
2) เพื่อศึกษาแนวทางในการส่งเสริมให้ผู้ช่วยครูมีบทบาทในการสนับสนุนการเรียนการสอนอย่าง

เหมาะสม 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยออกแบบงานวิจัยนี้ โดยเก็บข้อมูลเชิงปริมาณจากผู้ช่วยครูจ านวน 70 คน ในโรงเรียนนานาชาติ
แห่งหนึ่งด้วยแบบสอบถามการศึกษาบทบาทของผู้ช่วยครูในโรงเรียนนานาชาติ ได้แบบสอบถามกลับมาจ านวน 
61 ชุด จากจ านวนแบบสอบถามทั้งหมดที่แจกไป 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจบทบาทของผู้ช่วยครู  

มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับคือ ระดับ 1 ไม่ได้ท าเลย ระดับ 2 น้อยครั้งมาก ระดับ 3 บางครั้ง 
ระดับ 4 บ่อย ๆ ระดับ 5 สม่ าเสมอ โดยน ามาปรับให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย  
3 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 บทบาทในการสนับสนุนผู้เรียน ช่วงที่ 2 บทบาทในการสนับสนุนครูหลัก และช่วงที่ 3 
บทบาทในการสนับสนุนองค์กร  

ขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถาม 
1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับบทบาทของผู้ช่วยครู 
2) สร้างแบบสอบถามบทบาทของผู้ช่วยครู  
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3) น าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จ ให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่านตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 

(Content Validity) ซึ่งเป็นการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา ความเหมาะสมของค าถาม ความเข้าใจของ
ผู้ตอบ และตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญให้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้ 
 คะแนน +1 หมายถึง ผู้ประเมินแน่ใจว่าข้อความดังกล่าววัดได้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

คะแนน  0  หมายถึง ผู้ประเมินไม่แน่ใจว่าข้อความดังกล่าววัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 คะแนน -1  หมายถึง ผู้ประเมินแน่ใจว่าข้อความดังกล่าววัดได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

4) น าคะแนนการประเมินที่ผู้เช่ียวชาญประเมินในแต่ละข้อมาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง
(Item Objective Congruence: IOC)  

ผู้วิจัยตั้งเกณฑ์การคัดเลือกข้อค าถาม ดังนี้ ข้อค าถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป จะคัดเลือกไว้ แต่
หากข้อค าถามใดที่มีค่า IOC ต่ ากว่า 0.50 จะพิจารณาปรับปรุงหรือไม่คัดเลือกไว้ ข้อค าถามที่ผู้เช่ียวชาญมี
ข้อเสนอแนะ จะมาพิจารณาปรับปรุง ผลที่ได้คือ 0.67 

5) ปรับแก้ไขแบบสอบถามตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ ได้แบบสอบถามที่เป็นเครื่องมือในการวิจัย
ครั้งนี้  

6) น าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับผู้ช่วยครูในระดับอื่นที่ไม่ใช่ตัวอย่างจริง แล้วน าแบบสอบถามที่ได้
ไปหาค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่น โดยการค านวณสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Coefficient 
Alpha) ได้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาท่ี 0.834 

7) น าแบบสอบถามไปใช้เก็บข้อมูลจากตัวอย่างจริง 
 การก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายระดับบทบาทของข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ซึ่งเป็นการวัด
ระดับความถี่ในการใช้ โดยแบบสอบถามเป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับ ได้ก าหนดระดับคะแนนไว้ดังน้ี 

ความถี่ในการใช้ระดับ 5 หมายถึง ปฏิบัติมากที่สุด 
ความถี่ในการใช้ระดับ 4 หมายถึง ปฏิบัติมาก 
ความถี่ในการใช้ระดับ 3 หมายถึง ปฏิบัติปานกลาง 
ความถี่ในการใช้ระดับ 2 หมายถึง ปฏิบัติน้อย 
ความถี่ในการใช้ระดับ 1 หมายถึง ไม่เคยปฏิบัติเลย 

ก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายคะแนนค่าเฉลี่ยระดับความเห็นเพื่อแปลความหมาย ดังน้ี  
3.50 – 5.00 หมายถึง ปฏิบัติในระดับมาก 

        2.50 – 3.49 หมายถึง ปฏิบัติในระดับปานกลาง 
1.00 – 2.49 หมายถึง ปฏิบัติในระดับน้อย 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ขั้นตอนในการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม คือ ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของผู้ช่วย
ครู จากนั้นสร้างแบบสอบถามบทบาทของผู้ช่วยครู แล้วน าแบบสอบถามบทบาทของผู้ช่วยครูเสนอผู้เช่ียวชาญ
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของข้อค าถาม จากนั้นปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญแล้วน า
แบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับผู้ช่วยครูในโรงเรียนนานาชาติอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 30 คน ได้ค่าค่าความเชื่อมั่น (Reliability) 0.834 จากนั้นน าแบบสอบถามไปให้กลุ่มตัวอย่างตอบ  
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

 1) สถิติพื้นฐาน คือ ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
2) สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ ค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดย

ใช้การวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Coefficient Alpha)  
 
ผลการวิจัย 
 จากแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาจ านวน 87.14% โดยมีข้อมูล 3 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 บทบาทของ
ผู้ช่วยครูในการสนับสนุนผู้เรียน ช่วงที่ 2 บทบาทของผู้ช่วยครูในการสนับสนุนครูหลัก และช่วงที่ 3 บทบาทของ
ผู้ช่วยครูในการสนับสนุนองค์กร มีผลการวิเคราะห์ ดังท่ีแสดงในตารางที่ 1, 2, และ 3 ดังนี้  
 
ตารางที ่2  แสดงบทบาทของผู้ช่วยครูในการสนับสนุนผู้เรียน 
 

ประเด็น  S.D. 
1. สอนตัวต่อตัวให้กับนักเรียน 4.07 0.95 
2. สอนนักเรียนเป็นกลุ่มเล็ก 4.31 0.89 
3. ให้การช่วยเหลือนักเรียนทุกคน 4.69 0.65 
4. ให้การช่วยเหลือเฉพาะนักเรียนทีได้รับมอบหมายจากครูหลักให้ดูแล
เป็นพิเศษ 

3.90 1.03 

5. ให้ค าแนะน างานนักเรียน 4.43 0.81 
6. ประเมินพฤติกรรมนักเรียนทั้งในและนอกห้องเรียน 3.85 1.08 
7. อยู่เวรตามสถานเด็กเล่นภายในโรงเรียน 4.44 1.30 
8. ปฐมพยาบาลเบื้องต้น กรณีที่นักเรียนบาดเจ็บเล็กน้อย หรือ ก่อนน า
ส่งไปห้องพยาบาล 

3.44 1.36 

9. ช่วยจัดการและแก้ปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรม ท้ังในและนอกห้องเรียน 3.89 1.02 
10. ปฏิบัติต่อนักเรียนด้วยความใส่ใจ 4.92 0.42 
11. สร้างแรงจูงใจท่ีดีต่อการเรียนให้กับนักเรียน 4.67 0.68 
12. ดูแลนักเรียนเวลานักเรียนเดินเปลี่ยนห้องเรียน 3.44 1.43 
13. ดูแลน าส่งนักเรียนถึงรถโรงเรียน 2.64 1.56 
14. ดูแลนักเรียนในเรื่องของสุขอนามัย 3.79 1.38 

 
 ในภาพรวมจะเห็นว่า บทบาทของผู้ช่วยครูในการสนับสนุนผู้เรียนส่วนใหญ่อยู่ในค่าเฉลี่ยปฏิบัติ        
ในระดับมาก (3.50-5.00) มีเพียง 3 ข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยปฏิบัติในระดับปานกลางคือ ปฐมพยาบาลเบื้องต้นกรณีที่
นักเรียนบาดเจ็บเล็กน้อย หรือ ก่อนน าส่งไปห้องพยาบาล (3.44) ดูแลนักเรียนเวลานักเรียนเดินเปลี่ยนห้องเรียน 
(3.44) และดูแลน าส่งนักเรียนถึงรถโรงเรียน (2.64) 

จากตารางที่ 2 พบว่า บทบาทของผู้ช่วยครูในการสนับสนุนผู้เรียนที่ผู้ช่วยครูส่วนใหญ่เห็นว่าได้
ปฏิบัติต่อผู้เรียนมากที่สุดเรียงตามล าดับ คือ ผู้ช่วยครูต้องปฏิบัติต่อนักเรียนด้วยความใส่ใจ (4.92) รองลงมาคือ 
ให้การช่วยเหลือนักเรียนทุกคน (4.69) และ สร้างแรงจูงใจที่ดีต่อการเรียนให้กับนักเรียน (4.67) ส่วนบทบาท
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ของผู้ช่วยครูในการสนับสนุนผู้เรียนที่ผู้ช่วยครูส่วนใหญ่เห็นว่าได้ปฏิบัติต่อผู้เรียนน้อยที่สุดเรียงตามล าดับคือ 
ดูแลน าส่งนักเรียนถึงรถโรงเรียน (2.64) รองลงมาคือ ดูแลนักเรียนเวลานักเรียนเดินเปลี่ยนห้องเรียน (3.44) 
และ ปฐมพยาบาลเบื้องต้น กรณีที่นักเรียนบาดเจ็บเล็กน้อย หรือ ก่อนน าส่งไปห้องพยาบาล  (3.44) และ ดูแล
นักเรียนในเรื่องของสุขอนามัย (3.79) 

 
ตารางที่ 3 แสดงบทบาทของผู้ช่วยครูในการสนับสนุนครูหลัก 
 

ประเด็น  S.D. 
1. เตรียมการสอนร่วมกับครูหลักก่อนการสอน  3.74 1.11 
2. เตรียมการสอนในครั้งต่อไปร่วมกับครูหลัก  3.82 1.07 
3. จัดเตรียมอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนให้พร้อมก่อนครูหลักสอน  4.74 0.79 
4. เก็บอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนให้เรียบร้อยหลังจากท่ีครูหลัก 
สอนเสร็จ  

4.62 0.80 

5. จัดการเรื่องการน านักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานท่ี  2.98 1.37 
6. สั่งของอุปกรณ์การเรียนการสอน 3.69 1.20 
7. สอนแทน เวลาครูหลักไม่มา 3.39 1.11 
8. รวบรวมผลงานให้เด็กนักเรียนแต่ละคน (Students’ Folders)  3.95 1.38 
9. ดูแลท าความสะอาดอุปกรณ์การเรียนการสอน  4.54 0.79 
10. ดูแลและตกแต่งห้องเรียนให้สวยงามเป็นระเบียบ  4.52 0.87 
11. จัดระเบียบอุปกรณ์การเรียนการสอนให้อยู่เป็นหมวดหมู่ 
และใช้งานได้ 

4.77 0.53 

12. จัดบอร์ดที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่เรียนอยู่เพื่อให้เด็กได้ใช้เรียนรู้ 
ด้วยตนเอง  

4.11 1.20 

13. จัดบอร์ดแสดงผลงานเด็ก  4.02 1.22 
14. เก็บใบรายงานผลการศึกษาของเด็กเพื่อส่งต่อให้ครูในปีต่อไป  3.36 1.58 
15. ควบคุมดูแลเด็กไม่ให้รบกวนครูขณะสอน 4.16 1.05 
16. ควบคุมดูแลเด็กท่ีมีพฤติกรรมก้าวร้าว  3.85 1.06 
17. ควบคุมดูแลเด็กท่ีเข้ากับผู้อื่นได้ยาก 3.84 1.11 

  
 ในภาพรวมจะเห็นว่า บทบาทของผู้ช่วยครูในการสนับสนุนครูหลัก ส่วนใหญ่อยู่ในค่าเฉลี่ยปฏิบัติ
ในระดับมาก (3.50-5.00) มีเพียง 3 ข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยปฏิบัติในระดับปานกลางคือ สอนแทน เวลาครูหลักไม่มา 
(3.39) เก็บใบรายงานผลการศึกษาของเด็กเพื่อส่งต่อให้ครูในปีต่อไป (3.36) และจัดการเรื่องการน านักเรียนไป
ทัศนศึกษานอกสถานท่ี (2.98) 

จากตารางที่ 3 พบว่า บทบาทของผู้ช่วยครูในการสนับสนุนครูหลักที่ผู้ช่วยครูส่วนใหญ่เห็นว่าได้
ปฏิบัติต่อครูหลักมากที่สุดเรียงตามล าดับ คือ จัดระเบียบอุปกรณ์การเรียนการสอนให้อยู่เป็นหมวดหมู่และใช้
งานได้ (4.77) รองลงมาคือ จัดเตรียมอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนให้พร้อมก่อนครูหลักสอน (4.74) และเก็บ
อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนให้เรียบร้อยหลังจากที่ครูหลักสอนเสร็จ (4.62) ส่วนบทบาทของผู้ช่วยครูในการ
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สนับสนุนครูหลักที่ผู้ช่วยครูส่วนใหญ่เห็นว่าได้ปฏิบัติต่อครูหลักน้อยที่สุดเรียงตามล าดับคือ จัดการเรื่องการน า
นักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานท่ี (2.98) รองลงมาคือ เก็บใบรายงานผลการศึกษาของเด็กเพื่อส่งต่อให้ครูในปี
ต่อไป (3.36) และ รวบรวมผลงานให้เด็กนักเรียนแต่ละคน (Students’ Folders) (3.39) 

 
ตารางที่ 4 แสดงบทบาทของผู้ช่วยครูในการสนับสนุนองค์กร 
 

ประเด็น  S.D. 
1. สามารถประยุกต์ใช้และปฏิบัติตามนโยบายต่าง ๆ ของโรงเรียน 4.54 0.62 
2. รักษาความปลอดภัยของนักเรียน  4.85 0.36 
3. รักษาข้อมูลส่วนตัวของนักเรียน  4.89 0.45 
4. เป็นตัวอย่างท่ีดีให้กับนักเรียน  4.80 0.44 
5. รักษาภาพพจน์และช่ือเสียงให้กับโรงเรียน  4.85 0.36 
6. เข้าร่วมประชุมตามที่โรงเรียนจัดขึ้น  4.72 0.52 
7. เข้าร่วมฝึกอบรมหรือกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น  4.64 0.66 
8. ช่วยเหลือและดูแลนักเรียนทั้งในและนอกเวลางาน  4.41 0.99 
9. ดูแลและรักษาสิ่งของที่เป็นทรัพย์สินของโรงเรียน 4.87 0.39 
10. พัฒนาศักยภาพของตนเอง 4.64 0.55 

 
ในภาพรวมจะเห็นว่า บทบาทของผู้ช่วยครูในการสนับสนุนองค์กรนั้น อยู่ในค่าเฉลี่ยปฏิบัติในระดับ

มากทั้งหมด (3.50-5.00) 
จากตารางที่ 4 พบว่า บทบาทของผู้ช่วยครูในการสนับสนุนองค์กรที่ผู้ช่วยครูส่วนใหญ่ตระหนักถึง

ความส าคัญ คือ การรักษาข้อมูลส่วนตัวของนักเรียน (4.89) มากที่สุด รองลงมาคือ ดูแลและรักษาสิ่งของที่เป็น
ทรัพย์สินของโรงเรียน (4.87) และรักษาภาพพจน์และช่ือเสียงให้กับโรงเรียน (4.85) รักษาความปลอดภัยของ
นักเรียน (4.85) 

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 งานวิจัยช้ินนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 
 1) เพื่อศึกษาบทบาทของผู้ช่วยครูในโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยในสภาพจริง 
 2) เพื่อศึกษาแนวทางในการส่งเสริมให้ผู้ช่วยครูมีบทบาทในการสนับสนุนการเรียนการสอนอย่าง
เหมาะสม 

ตอบค าถามงานวิจัยท่ี 1 
 ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม สรุปได้ว่า บทบาทของผู้ช่วยครูในโรงเรียนนานาชาติมี 3 ด้าน คือ  

1) บทบาทในการสนับสนุนผู้เรียน มีดังนี้ สอนตัวต่อตัวให้กับนักเรียน สอนนักเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ให้
การช่วยเหลือนักเรียนทุกคน ให้การช่วยเหลือเฉพาะนักเรียนทีได้รับมอบหมายจากครูหลักให้ดูแลเป็นพิเศษ ให้
ค าแนะน างานนักเรียน ประเมินพฤติกรรมนักเรียนทั้งในและนอกห้องเรียน อยู่เวรตามสถานเด็กเล่นภาย          
ในโรงเรียน ปฐมพยาบาลเบื้องต้นกรณีที่นักเรียนบาดเจ็บเลก็น้อยหรือก่อนน าสง่ไปห้องพยาบาล ช่วยจัดการและ
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แก้ปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ปฏิบัติต่อนักเรียนด้วยความใส่ใจ สร้างแรงจูงใจที่ดีต่อการ
เรียนให้กับนักเรียน ดูแลนักเรียนเวลานักเรียนเดินเปลี่ยนห้องเรียน ดูแลน าส่งนักเรียนถึงรถโรงเรียน และดูแล
นักเรียนในเรื่องของสุขอนามัย โดยจะเห็นได้ว่า บทบาทของผู้ช่วยครูในการสนับสนุนผู้เรียนที่ผู้ช่วยครูส่วนใหญ่
เห็นว่าได้ปฏิบัติต่อผู้เรียนมากที่สุดเรียงตามล าดับ คือ ผู้ช่วยครูต้องปฏิบัติต่อนักเรียนด้วยความใส่ใจ (4 .92) 
รองลงมาคือ ให้การช่วยเหลือนักเรียนทุกคน (4.69) และ สร้างแรงจูงใจที่ดีต่อการเรียนให้กับนักเรียน (4.67) 
ส่วนบทบาทของผู้ช่วยครูในการสนับสนุนผู้เรียนที่ผู้ช่วยครูส่วนใหญ่เห็นว่าได้ปฏิบัติต่อผู้เรียนน้อยที่สุดเรียง
ตามล าดับคือ ดูแลน าส่งนักเรียนถึงรถโรงเรียน (2.64) รองลงมาคือ  ดูแลนักเรียนเวลานักเรียนเดินเปลี่ยน
ห้องเรียน (3.44) และปฐมพยาบาลเบื้องต้น กรณีที่นักเรียนบาดเจ็บเล็กน้อย หรือ ก่อนน าส่งไปห้องพยาบาล  
(3.44) และ ดูแลนักเรียนในเรื่องของสุขอนามัย (3.79) 

2) บทบาทในการสนับสนุนครูหลัก มีดังนี้ เตรียมการสอนร่วมกับครูหลักก่อนการสอน เตรียมการสอน
ในครั้งต่อไปร่วมกับครูหลัก จัดเตรียมอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนให้พร้อมก่อนครูหลักสอน เก็บอุปกรณ์สื่อการ
เรียนการสอนให้เรียบร้อยหลังจากที่ครูหลักสอนเสร็จ จัดการเรื่องการน านักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่  สั่ง
ของอุปกรณ์การเรียนการสอน สอนแทนเวลาครูหลักไม่มา รวบรวมผลงานให้เด็กนักเรียนแต่ละคน (Students’ 
Folders) ดูแลท าความสะอาดอุปกรณ์การเรียนการสอน ดูแลและตกแต่งห้องเรียนให้สวยงามเป็นระเบียบ จัด
ระเบียบอุปกรณ์การเรียนการสอนให้อยู่เป็นหมวดหมู่และใช้งานได้  จัดบอร์ดที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ เรียนอยู่
เพื่อให้เด็กได้ใช้เรียนรู้ด้วยตนเอง จัดบอร์ดแสดงผลงานเด็ก เก็บใบรายงานผลการศึกษาของเด็กเพื่อส่งต่อให้ครู
ในปีต่อไป ควบคุมดูแลเด็กไม่ให้รบกวนครูขณะสอน ควบคุมดูแลเด็กท่ีมีพฤติกรรมก้าวร้าว และควบคุมดูแลเด็ก
ที่เข้ากับผู้อื่นได้ยาก โดยจะเห็นได้ว่า บทบาทของผู้ช่วยครูในการสนับสนุนครูหลักที่ผู้ช่วยครูส่วนใหญ่เห็นว่าได้
ปฏิบัติต่อครูหลักมากที่สุดเรียงตามล าดับ คือ จัดระเบียบอุปกรณ์การเรียนการสอนให้อยู่เป็นหมวดหมู่และใช้
งานได้ (4.77) รองลงมาคือ จัดเตรียมอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนให้พร้อมก่อนครูหลักสอน (4.74) และเก็บ
อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนให้เรียบร้อยหลังจากที่ครูหลักสอนเสร็จ (4.62) ส่วนบทบาทของผู้ช่วยครูในการ
สนับสนุนครูหลักที่ผู้ช่วยครูส่วนใหญ่เห็นว่าได้ปฏิบัติต่อครูหลักน้อยที่สุดเรียงตามล าดับคือ จัดการเรื่องการน า
นักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานท่ี (2.98) รองลงมาคือ เก็บใบรายงานผลการศึกษาของเด็กเพื่อส่งต่อให้ครูในปี
ต่อไป (3.36) และ รวบรวมผลงานให้เด็กนักเรียนแต่ละคน (Students’ Folders) (3.39)  

3) บทบาทในการสนับสนุนองค์กร มีดังนี้ สามารถประยุกต์ใช้และปฏิบัติตามนโยบายต่าง ๆ ของ
โรงเรียน รักษาความปลอดภัยของนักเรียน รักษาข้อมูลส่วนตัวของนักเรียน เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักเรียน รักษา
ภาพพจน์และช่ือเสียงให้กับโรงเรียน เข้าร่วมประชุมตามที่โรงเรียนจัดขึ้น เข้าร่วมฝึกอบรมหรือกิจกรรมที่
โรงเรียนจัดขึ้น ช่วยเหลือและดูแลนักเรียนทั้งในและนอกเวลางาน ดูแลและรักษาสิ่งของที่เป็นทรัพย์สินของ
โรงเรียน และพัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยจะเห็นได้ว่า บทบาทของผู้ช่วยครูในการสนับสนุนองค์กรที่ผู้ช่วยครู
ส่วนใหญ่ตระหนักถึงความส าคัญ คือ การรักษาข้อมูลส่วนตัวของนักเรียน (4.89) มากที่สุด รองลงมาคือ ดูแล
และรักษาสิ่งของที่เป็นทรัพย์สินของโรงเรียน (4.87) และรักษาภาพพจน์และช่ือเสียงให้กับโรงเรียน (4.85) 
รักษาความปลอดภัยของนักเรียน (4.85) 

จากข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ช้ีให้เห็นว่า บทบาทของ ผู้ช่วยครูที่ท างานอยู่ในสถานการณ์จริง       
ในโรงเรียนที่เป็นสถานที่เก็บข้อมูลในด้านการสนับสนุนผู้เรียนเช่ือว่า ผู้ช่วยครูมีหน้าที่ปฏิบัติต่อ นักเรียน ด้วย
ความเอาใจใส่ ดูแลเด็กอย่างดี และบทบาทที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปว่าไม่ได้เป็นหน้าที่หลักของผู้ช่วยครู คือ 
การสร้างแรงจูงใจที่ดีให้กับเด็ก ซึ่งบทบาทเหล่านี้เป็นบทบาทที่ตรงกับ Groom and Rose (2005) ที่กล่าวว่า 
ผู้ช่วยครู มีบทบาทหลักในการสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนมั่นใจและช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
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การเรียนรู้อย่างเต็มที่ บทบาทดังกล่าว เป็นบทบาทเชิงวิชาการ ส าคัญที่สนับสนุนให้ ผู้ช่วยครูช่วยเหลือ นักเรียน 
ดังนั้น หากจะสนับสนุนให้ผู้ช่วยครูท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องให้พวกเขาได้รับการฝึกฝนในเรื่องของการ
เป็นผู้สนับสนุน (Facilitator) การเรียนรู้ เขาอาจจะไม่ท าการสอนในห้องเรียนอย่างครูหลัก แต่หน้าที่ของเขามี
ส าคัญไม่แพ้กัน ทฤษฎีการสร้างแรงบันดาลใจ (Theory of Motivation) Ekken and Kauchak (2004: 350-
351) เสนอแนะว่า ผู้เรียนจะเกิดแรงบันดาลใจอยากจะเรียนรู้ถ้ารู้สึกว่างานท่ีได้รับมอบหมายมีความท้าทาย เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้ก ากับการเรียนรู้ของตน กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น ใช้จินตนาการได้เต็มที่ 
 ในส่วนของบทบาทการสนับสนุนครูผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบว่า ผู้ช่วยครูมีหน้าที่ จัดอุปกรณ์
การเรียนการสอนให้เป็นหมวดหมู่ ให้ใช้งานอย่างสะดวกรวมทั้งมีหน้าที่ เตรียมสื่อการเรียนการสอนให้พร้อม
และเก็บให้เรียบร้อย จะเห็นได้ว่า หน้าท่ีของผู้ช่วยครู ในห้องเรียน คือ บทบาทในการสนับสนุนอย่างแท้จริงไม่ได้
แบ่งงานสอนส่วนหนึ่งมาท าหน้าที่สนับสนุนครูผู้สอนหลักจึงจัดอยู่ในรูปแบบหนึ่งของการสอนเป็นทีม (Team 
Teaching) ผู้ช่วยครูที่ตอบแบบสอบถาม ตระหนักดีว่า ผู้ช่วยครูมีบทบาทในการสนับสนุนองค์กรมาก เพราะรู้ว่า 
การสนับสนุนองค์กรเป็นส่วนหนึ่งของงาน มีความส าคัญที่จะท าให้โรงเรียนก้าวหน้า มีช่ือเสียงต่อสาธารณะชน 
จากแบบสอบถามเห็นได้ชัดเจนว่าผู้ช่วยครูเลือกหน้าที่ทุกด้านในระดับมากที่สุด แต่ในสามประเด็นที่มี
ความส าคัญสูงสุดคือ รักษาข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนเป็นความลับ ความตระหนักต่อความเป็นส่วนตัว การรักษา
ภาพพจน์และช่ือเสียงให้กับโรงเรียน รวมทั้ง การดูแลและรักษาสิ่งของที่เป็นทรัพย์สินของโรงเรียน 
 งานวิจัยหลายชิ้นที่มีการศึกษาเกี่ยวกับ ผู้ช่วยครู พบว่า ผู้ช่วยครูมีหน้าท่ีหลากหลาย ต้องดูแลนักเรียน  
ทั้งในเรื่องวิชาการและพฤติกรรม เป็นสื่อกลางระหว่างครูและผู้ปกครอง เพราะหน้าที่เหล่านี้ไม่สามารถแยกออก
จากกันได้อย่างชัดเจน ตรงกับงานของ Wren (2017) ที่เก็บข้อมูลจากนักเรียนและพบว่า นักเรียน ต้องการให้
ผู้ช่วยครูมีบทบาทในเรื่องวิชาการและสร้างแรงบันดาลใจเป็นหลัก ในขณะที่ผู้ช่วยสอนในงานช้ินเดียวกันบอกว่า 
ตนเองดูแลพฤติกรรมผู้เรียนเป็นหลัก ซึ่งไม่ตรงกับท่ีผู้เรียนต้องการ  
 สรุปว่า ถึงแม้ว่าในสายตาของคนทั่วไป ผู้ช่วยครูมีหน้าที่ที่ค่อนข้างจ ากัด คือ เป็นเพียงผู้สนับสนุนครู
หลักในการดูแลนักเรียนเท่านั้น แต่หากผู้ช่วยครูได้รับการพัฒนาให้มีขีดความสามารถมากขึ้น ให้สามารถ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนได้ ผู้ช่วยครูก็จะมีค่าต่อองค์กร 

ตอบค าถามงานวิจัยท่ี 2 
บทบาทของครูครอบคลุมทั้งด้านวิชาการ ไม่ได้ท าด้านเดียว สนับสนุนผู้สอน ให้ท างานได้เต็มที่ ผลที่ได้

จากงานวิจัยช้ินนี้สอดคล้อง กับงานวิจัยของ Radford et al. (2015) ที่ว่าผู้ช่วยครูควรมีบทบาทที่หลากหลาย 
ควรมี 3 บทบาทส าคัญ คือ 1) Repair หมายถึง การช่วยเหลือนักเรียนประสบปัญหา 2) Support หมายถึง การ
ช่วยให้นักเรียนท ากิจกรรมต่าง ๆ ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีปัญหาทางด้านการเรียนรู้ 3) Heuristic หมายถึง 
การเพิ่มสมรรถนะให้ผู้เรียนรู้จักแก้ปัญหาให้เป็นโดยเสริมสร้างกลวิธีในการเรียนรู้ต่าง ๆ 
 ดังนั้น แนวทางที่จะส่งเสริมให้ผู้ช่วยครูมีบทบาทในการสนับสนุนการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม คือ 
ควรมีการพัฒนาอบรม ผู้ช่วย ครู ให้ท าหน้าท่ีหลัก คือ Repair Support และ Heuristic ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ความเข้าใจอย่างถ่องแท้เรื่องแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ (Motivation to Learn) เป็นเรื่องที่มีความส าคัญต่อ
การเป็นครูและการเป็นผู้ช่วยครู แรงกระตุ้นให้อยากเรียนรู้จะเสริมแรง หล่อเลี้ยงและสร้างนิสัยที่น าไปสู่การ
บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ (Pintrich & Schunk, 2002)  
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ข้อเสนอแนะ 

 ควรมีการท าวิจัยในโรงเรียนนานาชาติในหลายบริบท เพื่อจะได้ข้อมูลที่สมบรูณ์ยิ่งข้ึน 
1) โรงเรียนอาจจะศึกษาเรื่องกระบวนการสอนเป็นทีม Team Teaching ให้ลุ่มลึกขึ้น โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในเรื่องของบทบาทของครูผู้สอนหลักและผู้ช่วยครูที่ต้องประสานกันอย่างลงตัว  
2) ควรก าหนดกรอบ ขอบเขต ของงาน ผู้ช่วยครูให้ชัดเจนว่างานใดคืองานท่ีมีความส าคัญที่สุด 
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การศึกษาลักษณะการใช้ยุทธศาสตร์ของครูเพ่ือแก้ปัญหาความเสี่ยงของนกัเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ในเขตอ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

 
หงส์ฟ้า นามยศขวา1* ศักดิ์ชัย นิรัญทวี2 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 1. เพื่อศึกษาลักษณะการใช้ยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหาความเสี่ยง
ของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการเมื่อจ าแนกตามปัจจัยพื้นฐานของครู 2. เพื่อ
ศึกษาระดับการใช้ยุทธศาสตร์ของครูในการแก้ปัญหาความเสี่ยงของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต
อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยการสนับสนุนทางสังคมของครูกับการ
ใช้ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ประชากรที่ศึกษาได้แก่ ครูซึ่งปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตอ าเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ ปีการศึกษา 2560 จ านวน 5 โรงเรียน จ านวนครู 550 คน กลุ่มตัวอย่าง 226 คน ด้วยวิธีการสุ่ม
รายช่ืออย่างมีระบบ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามแบบมาตรวัดประเมินค่า 5 ระดับ จ านวน 
36 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์ค่า
สหสัมพันธ ์ผลการวิจัยพบว่า  
 1. ครูที่มีปัจจัยพื้นฐานที่แตกต่างกัน มีการใช้ยุทธศาสตร์ด้านการก ากับดูแลแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญ ที่ระดับ .05 เมื่อจ าแนกตามเพศ แต่ในด้านอื่น ๆ ไม่พบความแตกต่าง ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน  
 2. การใช้ยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหาความเสี่ยงในโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอ าเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ เมื่อจ าแนกตามปัจจัยพื้นฐานของครู โดยภาพรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐาน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ล าดับท่ีหนึ่งด้านยุทธศาสตร์การสร้างความตระหนัก 
รองลงมาคือ ด้านยุทธศาสตร์การให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือ ด้านยุทธศาสตร์การให้ความรู้และความ
เข้าใจ และด้านยุทธศาสตร์การก ากับดูแล ตามล าดับ 
 3. ปัจจัยด้านการสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการใช้ยุทธศาสตร์ทุกด้านของครู 
 
ค าส าคัญ:  ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาความเสี่ยงของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
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THE STUDY OF TEACHERS' STRATEGIES USING FOR SOLVING THE RISK PROBLEMS OF 
STUDENTS IN SECONDARY SCHOOLS AMPHUR BANGPLEE SAMUTPRAKARN 

PROVINCE 
 

Hongfa Namyoskhwa1* Sakchai Nirunthawee2 
 
Abstract 
 The purpose of this research 1) to study the teachers’ strategies using for solving the 
risk problem the risk in the secondary schools in Amphur Bangplee Samutprakarn Province, 2) 
to study the levels of using of teachers in management of secondary schools in Amphur 
Bangplee Samutprakarn Province. The research populations were teachers in Secondary 
Schools in Amphur Bangplee Samutprakarn Province. 3. To study the correlation between 
strategies using and social support of teachers. Academic year 2017, 5 schools, 550 teachers. 
The samples were 226 teachers which systematic random sampling from name list. The 
instrument was the questionaire with five levels scale for 36 questions. The results of research 
were analysed by mean ( ) standard deviation (S.D.) percentage (%) and correlation. The 

research findings that founded  
 1. The different gender of teachers used different strategies are significantly at .05 
the other sides didnot found significantly different. 
 2. The research founded overall of 4 strategies using were high level the highest 
strategies were awareness bulding, advised and helping, knowledge and understand improving 
and directing by sequentialy. 
 3. The research founded social support had positive correlation with the strategies 
using of teachers. 
 
Keywords:  Strategic for solving the risk problem of secondary school students. 
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บทน า 
 การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างคน สร้างสังคม และสร้างชาติ เป็นกลไกหลักในการพัฒนา
ก าลังคนให้มีคุณภาพ สามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างเป็นสุข ในกระแสการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วของโลกศตวรรษที่ 21 เนื่องจากการศึกษามีบทบาทส าคัญในการสร้างความได้เปรียบของ
ประเทศ เพื่อการแข่งขันและยืนหยัดในเวทีโลกภายใต้ระบบเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นพลวัต ประเทศต่าง ๆ 
ทั่วโลกจึงให้ความส าคัญและทุ่มเทกับการพัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของตนให้สามารถก้าว
ทันการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภูมิภาคและของโลก (ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษาแห่งชาติ, 2560) 

 แต่ด้วยสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้นักเรียนต้องพบกับปัญหามากมายหลายด้านที่เป็น
อุปสรรคต่อการเรียนและอันตรายต่อชีวิต ซึ่งตัวนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม จะต้องช่วยกันป้องกัน 
แก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน สถานศึกษาในฐานะที่เป็นองค์กรหลักของการพัฒนาเยาวชน ย่อมที่จะปัดความ
รับผิดชอบในภารกิจการดูแล การแก้ปัญหาเยาวชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ (มธุริน แผลงจันทึก, 2554) 
 การพัฒนานักเรยีนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ มีคุณธรรม
จริยธรรมและมีวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวังโดยผ่านกระบวนการทางการศึกษานั้น นอกจากจะด าเนินการด้วย
การส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนแล้ว การป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นก็เป็นสิ่งส าคัญ
ประการหนึ่งอันเนื่องมาจากกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมและความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการเปิดรับข้อมูลข่าวสารแบบไร้พรมแดน ก่อให้เกิดการหลั่งไหลแลกเปลี่ยนของวัฒนธรรมกันทั่ว
โลก เด็กและเยาวชนมีการรับรู้ ความคิด เจตคติและพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสังคมมากขึ้น โดยเฉพาะ
ปัญหายาเสพติดที่แพร่ระบาดในหมู่นักเรียนนักศึกษา ปัญหาพฤติกรรมวัยรุ่นที่นิยมความฟุ่มเฟือยและไม่เหมาะสม 
ปัญหาพฤติกรรมทางเพศ ทั้งในด้านการมีเพศสัมพันธ์ในช่วงอายุที่เร็วขึ้น ปัญหาการพนัน ปัญหาการก่อ
อาชญากรรม ท่ีเกิดจากการควบคุมตัวเองไม่ได้จากฤทธิ์ของยาเสพติด ปัญหาเหล่านี้ล้วนกระทบต่อคุณภาพชีวิต
และความสงบสุขของสังคม หากจะช่วยให้นักเรียนพัฒนาความส าเร็จที่จะเกิดจากการพัฒนานักเรียนให้เป็นไปตาม
ความมุ่งหวังนั้น จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทุกคน โดยเฉพาะบุคลากรครูทุก
คนในโรงเรียน เพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิดด้วยความรัก เมตตาต่อศิษย์และภาคภูมิใจใน
บทบาทที่มีส่วนส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน (เพ็ญศรี นิตยา, 2551) ครูเป็นบุคคลหนึ่งที่มี
บทบาทในการแก้ไขปัญหานักเรียนกลุ่มเสี่ยง เพราะครูมีบทบาทในการให้ค าแนะน า ดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
เรื่องความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นองค์กรหลักในการน านโยบาย
ด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติ  ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้มอบหมายให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสั งกัดทุกแห่ง
ด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยก าหนดมาตรการสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพนักเรียนเน้นกิจกรรม
ส่งเสริม พัฒนา ป้องกันและแก้ปัญหา และการคุ้มครองเด็ก เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือจากครู 
ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาให้นักเรียนมีคุณภาพทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ให้มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง 
โดยผ่านกระบวนการศึกษา การเรียนรู้และวิถีชีวิตในสังคม (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 
2547)  
 อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการในปัจจุบันเป็นย่านที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยมีลักษณะของความ
เป็นชุมชนเมือง ซึ่งมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น กล่าวคือเกิดการขยายตัวของชุมชนเปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบท
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มาเป็นสังคมเมืองหรือการเปลี่ยนแปลงจากสังคมชาวบ้านธรรมดามาเป็นสังคมอุตสาหกรรม ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
นี้ส่งผลให้เด็กในปัจจุบันที่ก าลังเข้าสู่วัยรุ่นที่อยู่ในเขตชุมชนชนบทมีความเสี่ ยงในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพ
สังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก การเป็นชุมชนดั้งเดิมท าให้คนในชุมชนได้รู้จักและมีความคุ้นเคยกันหมด ปัจจุบัน
เกิดชุมชนเมืองขึ้น ส่งผลให้คนในชุมชนมีความห่างเหินท าให้ผู้คนเริ่มรู้จักกันน้อยลงยิ่งขึ้น จึงเกิดปัญหาความ
เสี่ยงขึ้น ผลที่ได้จึงเป็นประการส าคัญที่โรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูทุกคนจะต้องดูแลเอาใจใส่และหาทาง
ป้องกันภัยอันเกิดจากปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ของนักเรียน เมื่อเช่นนี้ครูจึงต้องมีภาระหน้าที่ที่หนักมากขึ้นในการ
ดูแลและป้องกันนักเรียนให้พ้นจากปัญหาต่าง ๆ 
 จากเหตุผลและความส าคัญดังกล่าว งานวิจัยนี้จึงมีความประสงค์ที่จะศึกษาการศึกษาลักษณะ
การใช้ยุทธศาสตร์ของครูเพื่อแก้ปัญหาความเสี่ยงของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาลักษณะการใช้ยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหาความเสี่ยงของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต
อ าเภอบางพล ีจังหวัดสมุทรปราการเมื่อจ าแนกตามปัจจัยพื้นฐานของครู 
 2. เพื่อศึกษาระดับการใช้ยุทธศาสตร์ของครูในการแก้ปัญหาความเสี่ยงของนักเรียนโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตอ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  
 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยการสนับสนุนทางสังคมของครูกับการใช้ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
  
 
 
 
 
 
 
วิธดี าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey research) ประชากรที่ศึกษาคือ ครูที่ปรึกษาและครู
อื่น ๆ ซึ่งปฏิบัติงาน ในโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตอ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2560 จ านวน 
5 โรงเรียน จ านวนครู 550 คน กลุ่มตัวอย่าง 226 คน ด้วยวิธีการสุ่มรายช่ืออย่างมีระบบ เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยคือแบบสอบถามแบบมาตรวัดประเมินค่า 5 ระดับ ประกอบด้วย 3 ตอน คือ  
 1. ข้อมูลทั่วไปของครูผู้ตอบแบบสอบถาม  
 2. การใช้ยุทธศาสตร์ของครูในการแก้ปัญหาความเสี่ยง 4 ด้าน  
 3. การสนับสนุนทางสังคมกับการใช้ยุทธศาสตร์ของครูในการแก้ปัญหาความเสี่ยง 4 ด้าน  

การใช้ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาความเสี่ยง 
1. ยุทธศาสตร์การสร้างความตระหนกั 
2. ยุทธศาสตร์การให้ความรู้และความ

เข้าใจ 
3. ยุทธศาสตร์การก ากับดูแล  
4. ยุทธศาสตร์การให้ค าปรึกษาและ

ช่วยเหลือ  
 

ปัจจัยพ้ืนฐานของครู 
   -เพศ  
   -จ านวนปีของการเป็นครู              

ทีป่รึกษา 
   -กลุ่มสาระการเรียนรู้ทีส่ังกัด 

ปัจจัยการสนับสนุนทางสังคม 
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 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์
ของเพียร์สัน โดยมีขั้นตอนการสร้างเครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือ ดังนี ้

 1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด ทฤษฎี ยุทธศาสตร์ในการจัดการกับปัญหาความเสี่ยงของ
นักเร ียนระดับชั ้นมัธยมศึกษา  เพื ่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามและพัฒนาปรับปร ุง
แบบสอบถามให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และตรงตามเนื้อหาของเรื่องที่ท าการวิจัย 
 2. ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 3. ก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

 4. สร้างแบบสอบถามฉบับร่างและน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณา จากนั้นปรับปรุง
แบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา 

 5. น าแบบสอบถามเสนอผู้เช่ียวชาญ 5 คน เพื่อตรวจความตรงเชิงโครงสร้างเนื้อหา (Construct 
Validity) และการใช้ภาษา 

 6. หลังจากนั้นน าแบบสอบถามมาหาค่า IOC (Item-Objective Congruence) ได้ค่า IOC ระหว่าง 
0.67-1.00  

 7. น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 
 8. น าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับครูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขต

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยหา
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha-coefficient) ของครอนบราช (Cronbach) ค่าสัมประสิทธิ์ท่ีได้สูงกว่า 0.7 ทุกข้อ 

 9. จัดพิมพ์เป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม พบผลในประเด็นปัจจัยพื้นฐานของครูที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
 

ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ จ านวนปีการเป็นครูที่ปรึกษาและกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ที่สังกัด 

 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ   

ชาย 92 40.7 
หญิง  134 59.3 

รวม 226 100 
2. จ านวนปีการเป็นครูที่ปรึกษา   

น้อยกว่า 15 ปี 149 65.9 
15 ปีขึ้นไป 77 34.1 

รวม 226 100 
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สังกัด   

กลุ่มสาระด้านวิชาการ 114 50.44 
กลุ่มสาระด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 112 49.56 

รวม 226 100 



218 |18-19 ตุลาคม 2561 
 

 1. กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง จ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 59.3 เป็นเพศชาย
จ านวน 92 คนคิดเป็นร้อยละ 40.7 และส่วนใหญ่เป็นครูที่มีประสบการณ์การเป็นครูที่ปรึกษาน้อยกว่า 
15 ปีจ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 65.9 และเป็นครูที่มีประสบการณ์การเป็นครูที่ปรึกษามากกว่า 15 ปีขึ้นไป 
จ านวน 77 คนคิดเป็นร้อยละ 34.1 โดยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มสาระด้านวิชาการ จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 
50.44 รองลงมาคือกลุ่มสาระด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 49.56 
 
ตารางที ่2 ระดับการใช้ยุทธศาสตร์ของครูเมื่อจ าแนกตามเพศ จ านวนปีการเป็นครูที่ปรึกษาและกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ที่สังกัด 
 

ยุทธศาสตร ์

เพศ 
จ านวนปีการเป็นคร ู
ที่ปรึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ทีส่ังกัด 

ชาย 
 

      
(S.D.) 

หญิง 
 

      
(S.D.) 

น้อยกว่า 
15 ปี 

       
(S.D.) 

15 ปีขึ้นไป 
 

       
(S.D.) 

ด้านวิชาการ 
 

      
 (S.D.) 

ด้านการส่งเสรมิ
คุณภาพชีวิต 

       
(S.D.) 

1. ยุทธศาสตร์การสร้าง
ความตระหนัก 

3.91 
(0.58) 

3.81 
(0.54) 

3.88 
(0.56) 

3.81 
(0.56) 

3.90  
(0.57) 

3.81  
(0.55) 

2. ยุทธศาสตร์การให้
ความรู้และความเข้าใจ 

3.58 
(0.53) 

3.63 
(0.51) 

0.69 
(0.50) 

3.45 
(0.51) 

3.65  
(0.53) 

3.56  
(0.49) 

3. ยุทธศาสตร์การก ากับ
ดูแล 

3.54 
(0.68)* 

3.58 
(0.56) 

3.64 
(0.62) 

3.40 
(0.57) 

3.58  
(0.64) 

3.54  
(0.58) 

4. ยุทธศาสตร์การให้
ค าปรึกษาและช่วยเหลือ 

3.73 
(0.65) 

3.85 
(0.58) 

3.89 
(0.62) 

3.63 
(0.56) 

3.84  
(0.65) 

3.76  
(0.58) 

หมายเหตุ: * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 2. เมื่อจ าแนกการใช้ยุทธศาสตร์ตามปัจจัยพื้นฐานของครู 3 ด้าน คือ เพศ จ านวนปีในการเป็นครูที่
ปรึกษาและกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สังกัด ไม่พบว่ามีความแตกต่าง อย่างมีนัยส าคัญ ยกเว้นยุทธศาสตร์ด้านการ
ก ากับดูแลแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ที่ระดับ .05 เมื่อจ าแนกตามเพศ 
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ตารางที ่3 ระดับการใช้ยุทธศาสตร์ของครูในการแก้ปัญหาความเสี่ยงนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนเขต 
   อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยรวม 
 

 
การใช้ยุทธศาสตร์ของครูในการแก้ปัญหาความเสี่ยง 
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนเขตอ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ  

ระดับ 

1 ด้านยุทธศาสตร์การสร้างความตระหนัก 3.85 0.56 มาก 
2 ยุทธศาสตร์การให้ความรู้และความเข้าใจ 3.61 0.51 มาก 
3 ยุทธศาสตร์การก ากับดูแล 3.56 0.61 มาก 
4 ยุทธศาสตร์การให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือ 3.80 0.61 มาก 
 รวม 3.71 0.47 มาก 
  
 3. ลักษณะการใช้ยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.71) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ล าดับที่หนึ่ง ได้แก่ ด้านยุทธศาสตร์การสร้างความตระหนัก (  = 3.85) รองลงมา ได้แก่ 
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยระดับมาก คือ ด้านยุทธศาสตร์การให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือ (  = 3.80) ด้านยุทธศาสตร์การ
ให้ความรู้และความเข้าใจ (  = 3.61) และล าดับสุดท้ายด้านยุทธศาสตร์การก ากับดูแล (  = 3.56) ตามล าดับ 
 
ตารางที ่4 ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ของการสนับสนุนทางสังคมของครูกับยุทธศาสตร์ 4 ด้าน 
 
ตัวแปร การสนับสนุน

ทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ 
การสร้างความ
ตระหนัก 

ยุทธศาสตร์ 
การให้ความรู้ 

และความ
เข้าใจ 

ยุทธศาสตร์ 
การก ากับดูแล 

ยุทธศาสตร์การให้
ค าปรึกษาและ
ช่วยเหลือ 

การสนับสนุนทางสังคม 1 0.479** 
0.00 
226 

0.350** 
0.00 
226 

0.288** 
0.00 
226 

0.438** 
0.00 
226 

ยุทธศาสตร์การสร้าง
ความตระหนัก 

0.479** 
0.00 
226 

1 
 
226 

0.473** 
0.00 
226 

0.282** 
0.00 
226 

0.408** 
0.00 
226 

ยุทธศาสตร์การให้ความรู้
และความเขา้ใจ 

0.350** 
0.00 
226 

0.473** 
0.00 
226 

1 
 
226 

0.565** 
0.00 
226 

0.577** 
0.00 
226 

ยุทธศาสตร์การก ากับ
ดูแล 

0.288** 
0.00 
226 

0.282** 
0.00 
226 

0.565** 
0.00 
226 

1 
 
226 

0.634** 
0.00 
226 

ยุทธศาสตร์การให้
ค าปรึกษาและช่วยเหลือ 

0.438** 
0.00 
226 

0.408** 
0.00 
226 

0.577** 
0.00 
226 

0.634** 
0.00 
226 

1 
 
226 

 หมายเหตุ: * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 4. ค่าสหสัมพันธ์การสนับสนุนทางสังคมของครูกับการใช้ยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหาความเสี่ยง 4 ด้าน 
 การวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ปัจจัยการสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับยุทธศาสตร์ทุก
ด้านอย่างมีนัยส าคัญ ที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่าปัจจัยเรื่องการสนับสนุนทางสังคมมีความส าคัญกับยุทธศาสตร์
การป้องกันความเสี่ยงของนักเรียนทุกด้าน หากครูได้รับการสนับสนุนจากสังคม จากผู้บริหาร เพื่อนครู 
ผู้ปกครองและชุมชนมากขึ้น การใช้ยุทธศาสตร์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในทุกด้านอยู่ในระดับสูงขึ้นตาม 
 
อภิปรายผล 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1. ศึกษาลักษณะการใช้ยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหาความ
เสี่ยงของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการเมื่อจ าแนกตามปัจจัยพื้นฐาน
ของครู ผลการวิจัยพบว่า ไม่พบว่ามีความแตกต่าง อย่างมีนัยส าคัญ ยกเว้นยุทธศาสตร์ด้านการก ากับดูแล 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ที่ระดับ .05 เมื่อจ าแนกตามเพศ 2. ศึกษาระดับการใช้ยุทธศาสตร์ของครูใน
การแก้ปัญหาความเสี่ยงของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  
ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ล าดับที่หนึ่ง ได้แก่ ด้านยุทธศาสตร์
การสร้างความตระหนัก รองลงมา ได้แก่ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยระดับมาก คือ ด้านยุทธศาสตร์การให้ค าปรึกษาและ
ช่วยเหลือ ด้านยุทธศาสตร์การให้ความรู้และความเข้าใจ และล าดับสุดท้ายด้านยุทธศาสตร์การก ากับดูแล 
ตามล าดับ 3. ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยการสนับสนุนทางสังคมของครูกับการใช้ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยการสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับยุทธศาสตร์ทุกด้านอย่างมีนัยส าคัญ 
ที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่าปัจจัยเรื่องการสนับสนุนทางสังคมมีความส าคัญกับยุทธศาสตร์การป้องกันความเสี่ยง
ของนักเรียนทุกด้าน หากครูได้รับการสนับสนุนจากสังคม ผู้บริหาร เพื่อนครู ผู้ปกครองและชุมชนมากขึ้น 
การใช้ยุทธศาสตร์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในทุกด้านอยู่ในระดับสูงขึ้นตาม 
 จากผลการวิจัยการศึกษาลักษณะการใช้ยุทธศาสตร์ของครูเพื่อแก้ปัญหาความเสี่ยงของนักเรียน
โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ในด้านยุทธศาสตร์การสร้างความตระหนัก ด้าน
ยุทธศาสตร์การให้ความรู้ ด้านยุทธ์ศาสตร์การก ากับดูแลและด้านยุทธศาสตร์การให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือ 
พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากครูทุกคนในโรงเรียนมีการได้รับการสนับสนุนที่ดทีางสังคม 
 ยุทธศาสตร์การป้องกันนักเรียนกลุ่มเสี่ยงในโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอ าเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการโดยภาพรวมของแต่ละด้าน พบว่า ด้านยุทธศาสตร์การสร้างความตระหนัก เป็นอันดับสูงสุด ซึ่งแสดงให้
เห็นถึงผลของการสร้างความตระหนัก ว่ามีความส าคัญกับครูและนักเรียนอย่างยิ่ง เพราะการสร้างความตระหนัก เป็น
กระบวนการที่มีความส าคัญอันดับแรก ๆ ในการนี้ครูที่ปรึกษา ต้องร่วมมือกับผู้บริหารในการแต่งตั้งคณะกรรมการ
เครือข่ายของทางโรงเรียนขึ้น แล้วร่วมกันสร้างความตระหนักร่วมกับนักเรียนซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของดุสิต แซง
รัมย์ (2545) พบว่า สถานศึกษามีการจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในโรงเรียนแก่นักเรียนอย่างเพียงพอ การจัดสถานที่
พักผ่อนให้เหมาะสมสะอาดร่มรื่นปลอดภัยท าให้จิตใจสงบ เมื่อจิตใจสบายท าให้นักเรียนมีสติไตร่ตรองมีเหตุผลไม่
สนใจอบายมุขช่วยลดปัญหาการหนีเรียนและลดปัญหาความเสี่ยง สถานศึกษามีการประสานงานร่วมมือกันกับ
โรงพยาบาลต ารวจ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันความเสี่ยงเป็นระยะและมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยงต่าง ๆ ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง โดยจัดให้มีการประชุมระหว่างผู้ปกครองและ
บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันป้องกันอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
 ด้านยุทธศาสตร์การให้ความรู้และความเข้าใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะในเรื่องการให้
ความรู้แก่นักเรียนเพื่อไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับความเสี่ยงทุกประเภท เป็นอันดับสูงสุด และจะก าชับให้นักเรียน
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หลีกเลี่ยงจากความเสี่ยงทุกประเภท โดยมีการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ความรู้ในเรื่องโทษและวิธีการ
ป้องกันความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ เสมอ โดยการสังเกตจากสภาพจริง ซึ่งสอดคล้องกับ ผลการวิจัยของอัจฉรา 
พงษโ์พธิ์ (2543) พบว่า สถานศึกษามีการจัดนิทรรศการและร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด เป็นการประกอบ
กิจกรรมร่วมกันท าให้เกิดความสามัคคีร่วมกันในหมู่คณะ โดยตั้งความมุ่งหมายเพื่อสร้างองค์ความรู้เรื่องยาเสพติด
ในรูปแบบการใช้กิจกรรมร่วมกัน บทบาทที่ผู้บริหารสถานศึกษามีการให้ความส าคัญเพิ่มมากขึ้น คือ การแก้ไข
ปัญหาผู้เรียน โดยเฉพาะการส่งเสริม ให้ความรู้ในด้านการท ากิ จกรรมร่วมกับผู้อื่นของนักเรียน ผู้บริหาร
สถานศึกษายุคปฏิรูปคือ ผู้ที่เอาใจใส่และส่งเสริมผู้เรียนตามความสนใจ ความถนัดและความสามารถ รวมทั้งเฝ้า
ระวังผู้เรียนมิให้เกิดภาวะเสี่ยงในอนาคต มิใช่ง่วนอยู่กับเอกสาร งานบริหารและธุรการ แต่เพื่อหันมามองผู้เรียน
มากยิ่งข้ึน 
 ด้านยุทธศาสตรก์ารก ากับดแูล และด้านด้านยุทธศาสตร์การให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยครูที่ปรึกษาเต็มใจและสุขใจเมื่อได้เป็นส่วนหน่ึงในการดูแลช่วยเหลือให้นักเรียนผ่านพ้นความเสี่ยงด้าน
ต่าง ๆ ได้ และเต็มใจที่จะให้ค าปรึกษากับนักเรียนเสมอเป็นอันดับสูงสุด เพราะครูที่ปรึกษา เป็นบุคคลผู้อยู่
ใกล้ชิดนักเรียนรองจากผู้ปกครองเท่ากับมีความเป็นพ่อและแม่ของนักเรียน จึงต้องเต็มใจช่วยเหลือลูกเพื่อให้ลูกมี
สภาพจิตที่เข้มแข็ง อย่าปล่อยให้เด็กรู้สึกโดดเดี่ยวไร้ที่พึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับ ผลการวิจัยของ Lahmannowsky 
(1991) พบว่า การพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ มี
คุณธรรม จริยธรรม และมีวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวังโดยผ่านกระบวนทางการศึกษานั้น นอกจากจะ
ด าเนินการด้วยการส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนแล้ว การป้องกันและการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิด
ขึ้นกับนักเรียนก็เป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่งของการป้องกันและพัฒนาความเสี่ยง  
 
ข้อเสนอแนะ 
 เมื่อพิจารณาจากผลการวิจัยการศึกษาลักษณะการใช้ยุทธศาสตร์ของครูเพื่อแก้ปัญหาความเสี่ยงของ
นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ปัจจัยการสนับสนุนทางสังคม โดยรวมในเขตอ าเภอบางพลี  มีการสนับสนุนที่หลากหลายอยู่
แล้ว แต่อาจจะเพิ่มเติมในส่วนของให้ทุกคนได้เรียนรู้งานของเพื่อนร่วมงาน และเมื่อเพื่อนร่วมงานป่วยก็สามารถ
ท างานในส่วนนี้แทนได้  
 2. การสร้างความตระหนัก ควรจัดสรรเวลาของกลุ่มเพื่อนครูให้ได้มีเวลาว่างที่ตรงกัน เพื่อจะได้
ร่วมกันพูดคุยหรือปรึกษาปัญหาร่วมกัน 
 3. ควรน าผลการวิจัยไปก าหนดเป็นนโยบายและแผนงาน โครงการเพื่อเ ป็นแนวทางในการ
พัฒนาป้องกันพฤติกรรมความเสี่ยงของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจมีผลต่อพฤติกรรมของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง เช่น การรับรู้ข้อมูล
สารสนเทศ การเข้าสังคม การปรับตัวเพื่อเข้าสู่ยุค 4.0 เป็นต้น 
 2. ควรศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องปัญหาและอุปสรรคของครูในการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนกลุ่ม
เสี่ยงเพื่อหาแนวทาง ในการลดปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการด าเนินงานได้อย่างครอบคลุมขึ้ น เพื่อช่วย
ให้นักเรียนผ่านพ้นจากความเสี่ยงท้ังปวง 
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กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงด้วยดี ได้รับความกรุณา และความเมตตาให้
ค าแนะน าแก้ไขและดูแลความก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลาจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ชัย นิรัญทวี ผู้วิจัยขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
 ขอขอบพระคุณผู้ให้การสนับสนุนทุกท่าน อันประกอบด้วย คณาจารย์ประจ าหลักสูตรและเจ้าหน้าที่
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาเขต
อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ตลอดจนผู้เช่ียวชาญทุกท่าน ที่คอยให้การช่วยเหลือ สนับสนุนในการท า
วิจัยครั้งนี ้
 ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ที่ให้การอุปการะอบรมเลี้ยงดู ตลอดจนส่งเสริมการศึกษา และให้
ก าลังใจเป็นอย่างดี อีกทั้งขอขอบคุณเพื่อน ๆ ที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือด้วยดีเสมอมา และขอขอบพระคุณ
เจ้าของเอกสารและงานวิจัยทุกท่าน ที่ผู้วิจัยได้น ามาอ้างอิง จนกระทั่งงานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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ผลของการใช้วิธีการสอนแบบกรณีศึกษาร่วมกับการใช้แผนผังแนวความคิดรูปตัววี ที่มต่ีอผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เร่ือง ระบบย่อยอาหาร ของนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 4 
 

กิตติวัฒน์ ดิษฐประเสริฐ1* ทัศนีย ์ปัญจานนท์2 
 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ชีววิทยา เรื่อง ระบบย่อยอาหาร โดยใช้วิธีการสอนแบบกรณีศึกษาร่วมกับการใช้แผนผังแนวความคิดรูปตัววี           
ในนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2561 จํานวน 40 คน 1 ห้องเรียน จากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบกรณีศึกษาร่วมกับการใช้แผนผังแนวความคิดรูปตัววี เรื่อง  
ระบบย่อยอาหาร ในรายวิชาชีววิทยา จํานวน 3 แผน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ 1) แบบทดสอบ
วัดผลการเรียนรู้แบบอัตนัย 2) แบบบันทึกภาคสนามของครู และ 3) อนุทินสะท้อนความคิดของนักเรียน 
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้ Normalized gain <g> ผลการวิจัย พบว่า จํานวนนักเรียนที่มีคะแนนผลการ
เรียนรู้เฉลี่ยเพิ่มในระดับ “high gain” เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0 เป็น 5 และ 25 เมื่อจบแผนจัดการเรียนรู้ที่ 1, 2, 
และ 3 ตามลําดับ 
 
ค าส าคัญ: ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ระบบย่อยอาหาร วิธีการสอนแบบกรณีศึกษา แผนผังแนวความคิดรูป

ตัวว ี   
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THE EFFECTS OF USING A CASE STUDY METHOD AND VEE DIAGRAMS ON LEARNING 

ACHIEVEMENT IN BIOLOGICAL SUBJECT ON DIGESTIVE SYSTEM OF  
MATAYOMSUKSA 4 STUDENTS 

 
Kittiwat Ditprasert1* Tadsanee Punjanon2 

 
Abstract 
 The purpose of this classroom action research was to study the development of 
students learning achievement in biology subject on digestive system using a Case Study 
Method and Vee Diagram. The subjects were chosen by purposive sampling method. They 
were 40 students of Mattayomsuksa 4 from 1 classroom enrolled in the first semester of the 
academic year 2018. The research instruments were the 3 lesson plans by a Case Study 
Method and Vee Diagram in the topic of digestive system. The data collection instruments 
included 1) the science learning achievement test 2) the teacher reflective journal, and 3) the 
student’s journal writing. The statistical analysis data was the Normalized gain <g>.  
The research finding revealed that the number of students with “high gain” increased from 
0% to 5%, and 25% at the end of the first, second, and third lesson plan, respectively.  
 
Keywords: Learning Achievement,  Digestive System,  Case Study Method,  Vee Diagram 
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บทน า 
 จากการสอบถามสภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอน วิชาชีววิทยา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 โรงเรียนคณะราษฎร์บํารุงปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี จากครูพี่เลี้ยง และจากการใช้แบบสํารวจนักเรียน
จํานวน 70 คน ที่เรียนวิชาชีววิทยา ในปีการศึกษา 2560 พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ มีปัญหาในการเรียน วิชา
ชีววิทยา เรื่อง ระบบย่อยอาหาร เป็นลําดับแรก รองลงมาคือ การสลายสารอาหารระดับเซลล์ และเซลล์และ
องค์ประกอบของเซลล์ ตามลําดับ ท้ังนี้เนื่องจากเนื้อหา เรื่อง ระบบย่อยอาหาร เป็นเรื่องที่มีเนื้อหาและมีกลไกที่
ซับซ้อนมาก คําศัพท์เฉพาะทางวิทยาศาสตร์มาก ซึ่งต้องอาศัยจินตนาการในการเรียนและความเข้าใจจึงจะ
สามารถเช่ือมโยงเนื้อหาที่เรียนเข้าด้วยกันได้ ประกอบกับการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่ผ่านมา ยังไม่
ตอบสนองต่อกระบวนการพัฒนาผลการเรียนรู้ผู้เรียน อาจเนื่องจากรูปแบบการสอนส่วนใหญ่ยังคงใช้รูปแบบ
และวิธีการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้สอนเป็นศูนย์กลาง เน้นการถ่ายทอดความรู้และเนื้อหาวิชา โดยผู้สอนเป็น
ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนด้วยวิธีการบรรยาย มุ่งเรื่องความรู้ความจํามากกว่าการให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริง โดยไม่ได้คํานึงถึงความแตกต่างในเรื่องศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน อีกทั้งบุคคลมีศักยภาพใน
การเรียนรู้ต่างกัน แต่ถึงแม้จะมีความแตกต่างกันแค่ไหนเพียงใดก็ตาม บุคคลย่อมสามารถพัฒนาความสามารถ
ของตนเองให้เต็มตามศักยภาพที่ตนเองมีอยู่ได้ ซึ่งวิธีการดังกล่าวอาจทําให้ผู้เรียนไม่สามารถพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองได้เต็มที่ ส่งผลให้ผู้เรียนขาดความกระตือรือร้นในการเรียน ขาดกระบวนการฝึกคิดแก้ปัญหา ขาดการ
เชื่อมโยงกับความรู้เดิมและไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน (สุวิทย์ มูลคํา และอรทัย มูลคํา, 2543) 
 วิธีการสอนแบบกรณีศึกษา (Case Study) เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่สามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ทักษะในการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และแก้ไขปัญหา (Critical Thinking and Problem 
Solving Skills) และยังสามารถส่งเสริมความสามารถในการสร้างคําอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ โดยลักษณะของ
กรณีศึกษาจะมีเนื้อหาที่เป็นปัญหาท้าทายให้ผู้เรียนได้คิดแก้ปัญหา (Sykes & Bird, 1992) การนํากรณีศึกษาเข้า
มาใช้ในการสอนจะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ในบริบทของสิ่งต่าง ๆ ทําให้ง่ายต่อการเช่ือมโยงแนวคิด
วิทยาศาสตร์ที่เป็นนามธรรมกับสิ่งต่าง ๆ ที่ผู้เรียนได้ศึกษา พบเห็นและสิ่งที่อยู่รอบตัวใช้ในชีวิตประจําวัน ดังนั้น
วิธีการสอนแบบกรณีศึกษา ทําให้การเรียนรู้ของผู้เรียนเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ (Bransford et al., 1999 
อ้างถึงใน ศศิธร โสภารัตน์, ม.ป.ป.) ดังนี้ ประการแรกผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจากสิ่งที่เรียนรู้
กับสิ่งที่ผู้เรียนสนใจนํามาสัมพันธ์กับกรณีศึกษา ทําให้มีการพัฒนาการสร้างคําถามที่มีความหมายทาง
วิทยาศาสตร์ นําไปสู่การสืบค้นต่อไป จากนั้นในระหว่างที่ผู้เรียนวิเคราะห์กรณีศึกษานั้น ผู้เรียนจะต้องทํางาน
เป็นกลุ่มอย่างร่วมมือร่วมใจกันเพื่อหาข้อสรปุของกลุ่มว่าได้รูอ้ะไรบ้างจากกรณศีึกษา และผู้เรียนจะได้เรียนรู้การ
เคารพความคิดซึ่ งกันและกัน  ซึ่ งกระบวนการปรับแนวความคิดที่ คลาด เคลื่ อนในระหว่ า งที่ มี  
การอภิปรายกรณีศึกษา สามารถใช้ได้ทั้งด้านการสอนและการประเมิน (Dori, 2003 และ Dori and 
Herscovitz, 1999 อ้างถึงในศศิธร โสภารัตน์, ม.ป.ป.) ซึ่งการใช้กรณีศึกษาช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะการคิด
ขั้นสูง โดยกรณีศึกษาที่นํามาใช้ในห้องเรียนวิทยาศาสตร์นั้นควรเป็นปัญหาทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันที่ผู้เรียน
พบในชีวิตประจําวันหรือพบเห็นในข่าวที่ทําให้นักเรียนรู้สึกว่าวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งใกล้ตัวผู้เรียน ซึ่งสามารถนํามา
ดัดแปลงเพื่อเป็นตัวอย่างให้ผู้เรียนได้ศึกษาวิเคราะห์  ทําให้ผู้เรียนเข้าใจปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ได้อย่างมีเหตุผล (สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ, 2545) อีกทั้งวิธีการสอนแบบกรณีศึกษาจะช่วยทํา
ให้ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ที่ดีขึ้นท้ังด้านความเข้าใจเนื้อหาวิทยาศาสตร์ การตั้งคําถาม และการคิดวิพากษ์วิจารณ์ 
(Dori and Herscovitz, 1999; Dori and Tal, 2000 และ Hofstein et al., 1999 อ้างถึงใน ศศิธร โสภารัตน์, 
ม.ป.ป.) นอกจากนี้วิธีการสอนแบบกรณีศึกษายังช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ที่เอื้ออํานวยต่อการสร้างองค์ความรู้ด้วย
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ตนเองของผู้เรียน และยังเหมาะแก่การใช้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งสําหรับการวัดและประเมินผลผู้เรียนเกี่ยวกับทักษะ
การคิดได้อีกด้วย (Dori, 2003)  
 การจัดรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้แผนผังแนวความคิดรูปตัววี (Vee diagrams) คือ การจัด          
การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการที่ผู้เรียนต้องเขียนแผนผังที่แสดงให้เห็นถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบ
ด้านความคิด ได้แก่ ทฤษฎี หลักการและมโนทัศน์และมีส่วนประกอบด้านวิธีการ ได้แก่ ความรู้ การจัดกระทํา
ข้อมูล และการบันทึกข้อมูลรวมถึงเหตุการณ์ที่ทําการศึกษาไปยังการตอบคําถามสําคัญ ซึ่งแผนผังแนวความคิด
รูปตัววีเปรียบเสมือนเครื่องมือที่ช่วยในการแก้ปัญหาหรือทําให้เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการหรือทักษะการคิด
วิเคราะห์ และยังเป็นเครื่องมือที่แสดงออกให้เห็นถึงการแก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล ดังนั้น  แผนผัง
แนวความคิดรูปตัววี จึงเป็นวิธีท่ีเหมาะสมสําหรับในการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาและการสื่อสารซึ่ง
เป็นการแก้ปัญหาและกระบวนการที่ผู้เรียนควรจะเรียนรู้ฝึกฝนและพัฒนาให้เกิดทักษะในตัวของผู้เรียน 
 จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาว่าการใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบ
กรณีศึกษาร่วมกับการใช้แผนผังแนวความคิดรูปตัววีในวิชาชีววิทยา เรื่อง ระบบย่อยอาหาร ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 จะสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้หรือไม่ อย่างไร ซึ่งผลจากงานวิจัย
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังการใช้วิธีการสอนแบบกรณีศึกษาร่วมกับการใช้
แผนผังแนวความคิดรูปตัววี ในวิชาชีววิทยา เรื่อง ระบบย่อยอาหาร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 รูปแบบการวิจัย 
 งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน ตามแนวคิดของ Kemmis & McTaggart (1988 อ้าง
ถึงใน พินันทร์ คงคาเพชร, 2552) ที่มีการดําเนินงานวิจัย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นวางแผน (Planning) ขั้นปฏิบัติการ 
(Action) ขั้นสังเกต (Observing) และขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflecting) 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนคณะราษฎร์บํารุงปทุมธานี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 
จังหวัดปทุมธานี ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จํานวน 4 ห้องเรียน จํานวนนักเรียน 150 คน  
 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยในครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ -
คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนคณะราษฎร์บํารุงปทุมธานี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 
จังหวัดปทุมธานี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จํานวน 1 ห้องเรียน คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 
จํานวนนักเรียน 40 คน โดยการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากห้องที่ผู้วิจัยรับผิดชอบ
สอนในรายวิชาชีววิทยา 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 
 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบกรณีศึกษาร่วมกับการใช้แผนผังแนวความคิดรูปตัววี  
ในวิชาชีววิทยา เรื่อง ระบบย่อยอาหาร จํานวน 3 แผน ได้แก่ เรื่อง ระบบย่อยอาหารของจุลินทรีย์ ระบบย่อย
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อาหารของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว และ ระบบย่อยอาหารของสัตว์ เรื่องละ 2 คาบเรียน คาบเรียนละ 55 นาที รวม 
6 คาบเรียน ผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยผู้เช่ียวชาญ พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของ
แผนการจัดการเรียนรู้ ทั้ง 3 แผน มีค่า 0.85 ซึ่งแปลว่า “ใช้ได้”  

เครื่องมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่  
  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยทําการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยดําเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอน
แบบกรณีศึกษาร่วมกับการใช้แผนผังแนวความคิดรูปตัววี ในวิชาชีววิทยา เรื่อง ระบบย่อยอาหาร ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  จํานวน 3 แผนกับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ข้ันตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี ้
 1) ก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบกรณีศึกษาร่วมกับการใช้แผนผังแนวความคิดรูปตัววี 
เรื่อง ระบบย่อยอาหาร กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ผู้วิจัยให้นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ก่อนเรียน ซึ่ง
เป็นแบบทดสอบแบบอัตนัยประกอบด้วยกรณีศึกษา เรื่องละ 1 กรณีศึกษาและแบบทดสอบหลังจากที่ได้
การศึกษากรณีศึกษา เรื่องละ 2 ข้อ รวมทั้งสิ้นจํานวน 6 ข้อ ใช้เวลาเรื่องละ 15 นาที 
 2) ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการ
สอนแบบกรณีศึกษาร่วมกับการใช้แผนผังแนวความคิดรูปตัววี เรื่อง ระบบย่อยอาหาร จํานวน 3 แผน โดยเมื่อ
ดําเนินการจัดการเรียนรู้ในแต่ละแผนเสร็จสิ้น ผู้วิจัยให้นักเรียนบันทึกอนุทินสะท้อนความคิด เป็นคําถาม
ปลายเปิดให้นักเรียนแสดงความเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบไปด้วย สิ่งที่ได้เรียนรู้ 
สิ่งที่ไม่เข้าใจ และสิ่งที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม นอกจากนั้นผู้วิจัยมกีารบันทึกภาคสนาม ซึ่งเป็นแบบบันทึกสําหรับ
ให้ผู้วิจัยบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ หรือสิ่งท่ีเกิดขึ้นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อนาข้อมูลมาสะท้อนผล สําหรับ
ปรับปรุงแก้ไขในแผนการจัดการเรียนรู้ถัดไป จนครบ 3 แผนการจัดการเรียนรู้ 
 3) เมื่อดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการสอนแบบกรณีศึกษาร่วมกับการใช้แผนผัง
แนวความคิดรูปตัววี เรื่อง ระบบย่อยอาหาร เสร็จสิ้นครบทุกแผนแล้ว ผู้วิจัยให้นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผล
การเรียนรู้หลังเรียน ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบอัตนัยประกอบด้วยกรณีศึกษาเรื่องละ 1 กรณีศึกษาและ
แบบทดสอบหลังจากท่ีได้อ่านกรณีศึกษา เรื่องละ 2 ข้อ รวมทั้งสิ้นจํานวน 6 ข้อ ใช้เวลาเรื่องละ 15 นาที 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยนําผลคะแนนที่ได้จากการตรวจแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง  
ระบบย่อยอาหาร ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายมาวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนสอบก่อนเรียน
และหลังเรียน โดยใช้วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้น ที่เรียกว่า Normalized gain <g> ตามแนวคิดของ 
Richard R. Hake (1998 อ้างถึงใน อภิสิทธิ์ ธงไชย และคณะ, 2559) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์หาผลการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน โดยหาได้จากผลการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้นจริงของนักเรียน (Actual gain) ต่อผลการเรียนรู้สูงสุดที่มี
โอกาสเพิ่มขึ้นได้ (Maximum possible gain) ดังนี ้
 <g> = (% post-test) - (% pre-test) / (100 %) - (% pre-test) 
 โดยที่ <g> คือ ค่า normalized gain 
 % post-test คือ ค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบหลังเรียนเป็นร้อยละ 
 % pre-test คือ ค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบก่อนเรียนเป็นร้อยละ 
ซึ่งค่า <g> หรือ normalized gain แปลความได้ว่า ผลการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้นจริงของนักเรียน (Actual gain = (% 
post-test - % pre-test)) คิดเป็นก่ีเท่าของผลการเรียนรู้สูงสุดที่มีโอกาสเพิ่มขึ้นได้ (Maximum possible gain 
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= (100 % - % pre-test)) ซึ่งค่าที่ได้จะมีค่าอยู่ในช่วง 0.0-1.0 แบ่งระดับค่า normalized gain (g) ออกเป็น
กลุ่มได้ 3 ระดับ ดังน้ี 
 “High gain”  หมายถึง ผลการเรียนท่ีเพิ่มขึ้นเฉลี่ยได้   g ≥ 0.7  
 “Medium gain”  หมายถึง ผลการเรียนท่ีเพิ่มขึ้นเฉลี่ยได้   0.7 > g ≥ 0.3  
 “Low gain”  หมายถึง ผลการเรียนท่ีเพิ่มขึ้นเฉลี่ยได้   0.3 > g ≥ 0.0  
 
ผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยศึกษาการพัฒนาผลการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบกรณีศึกษาร่วมกับ
การใช้แผนผังแนวความคิดรูปตัววี เรื่อง ระบบย่อยอาหาร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งผู้วิจัยดําเนิน  
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ระบบย่อยอาหาร จํานวน 3 แผน ดังนี้  

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง ระบบย่อยอาหารของจุลินทรีย์    
 ก่อนการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้สอนการใช้แผนผังแนวความคิดรูปตัววี โดยให้
นักเรียนศึกษาใบความรู้ เกี่ยวกับแผนผังแนวความคิดรูปตัววี จากนั้นให้นักเรี ยนทําใบกิจกรรมแผนผัง
แนวความคิดรูปตัววี และทําการวัดผลการเรียนรู้ก่อนเรียนของนักเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ก่อน
เรียน เรื่อง ระบบย่อยอาหารของจุลินทรีย์ ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบอัตนัย ประกอบด้วยกรณีศึกษา  
เรื่อง “นมปรี้ยว-โยเกิร์ต กับการลดความอ้วน” จํานวน 1 กรณีศึกษาและแบบทดสอบหลังจากที่ได้ศึกษา
กรณีศึกษา จํานวน 2 ข้อ โดยใช้เวลา 15 นาที 
 ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบกรณีศึกษาร่วมกับการใช้แผนผังแนวความคิดรูป  
ตัววีในรายวิชาชีววิทยา เรื่อง ระบบย่อยอาหาร เริ่มจากแบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 5 -6 คน จํานวน 7 กลุ่ม 
จากนั้นให้นักเรียนศึกษาและทําความเข้าใจ เรื่อง ระบบย่อยอาหารของจุลินทรีย์ จากกรณีศึกษา และให้นักเรียน
แต่ละกลุ่มเขียนแผนผังแนวความคิดรูปตัววี โดยการเขียนแผนผังแนวความคิดรูปตัววีนั้น  นักเรียนจะต้องอ่าน
และทําความเข้าใจคําถามในแบบทดสอบก่อน แล้วจึงนํามาเขียนแผนผังแนวความคิดรูปตัววี โดยให้ตัวแทนของ
แต่ละกลุ่มออกมานําเสนอหน้าช้ันเรียน  
 หลังจากดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ จากนั้นให้นักเรียนออกมานําเสนอ พบว่า นักเรียน
ตื่นเต้นกับการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบกรณีศึกษาร่วมกับการใช้แผนผังแนวความคิดรูปตัววี เนื่องจากไม่เคย
รู้จักมาแต่มีนักเรียนบางส่วนยังไม่เข้าใจการใช้แผนผังแนวความคิดรูปตัววี อีกทั้งนักเรียนบางคนยัง  
จับใจความสําคัญของเนื้อหาเรื่องที่ศึกษาไม่ได้ เมื่อเพื่อนออกมาเสนองานหน้าห้อง ไม่สนใจเวลาที่เพื่อนนําเสนอ
งานหน้าช้ันเรียน  

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง ระบบย่อยอาหารของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว 
 ผลจากการสังเกตและรวบรวมข้อมูลหลังจบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ผู้วิจัยได้วางแผนแก้ไขปัญหา ที่
พบเพื่อนํามาใช้ในแผนจัดการเรียนรู้ที่ 2 โดยผู้วิจัยจะอธิบายหลักการของการทําแผนผังแนวความคิดรูปตัววี  
ฝึกวิธีการอ่าน จับประเด็นและทําความเข้าใจกับเนื้อหาจากกรณีศึกษาให้แก่นักเรียน และเพิ่มแบบฝึกหัดก่อนที่
จะดําเนินกิจกรรมโดยกรณีศึกษา เรื่อง “อันตรายจากอะมีบาที่ดํารงชีวิตอิสระในธรรมชาติ” ซึ่งเป็นเรื่องที่ใกล้
ตัวพบได้ในชีวิตประจําวันที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับระบบย่อยอาหาร เมื่อมีการออกมานําเสนอหน้าห้องครูจะใช้
โปรแกรม Super Soomm and Goomm ซึ่งเป็นโปรแกรมในการสุ่มช่ือนักเรียน เพื่อให้นักเรียนตอบคําถาม
จากสิ่งท่ีเพื่อนกลุ่มอื่นได้นําเสนอหน้าห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนตั้งใจฟัง ขณะที่เพื่อนนําเสนองานหน้าช้ันเรียน 
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 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแผนจัดการเรียนรู้ที่ 2 นี้เริ่มจากแบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 5-6 คน 
จํานวน 7 กลุ่ม โดยให้นักเรียนศึกษาและทําความเข้าใจ เรื่อง ระบบย่อยอาหารของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว  
จากกรณีศึกษา จากนัน้ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนแผนผังแนวความคดิรูปตวัวี โดยการเขียนแผนผังแนวความคิด
รูปตัววีนั้น นักเรียนจะต้องอ่านและทําความเข้าใจคําถามในแบบทดสอบก่อน แล้วจึงนํามาเขียนแผนผัง
แนวความคิดรูปตัววี และให้ตัวแทนของแต่ละกลุ่มออกมานําเสนอหน้าช้ันเรียน 
 หลังจากดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการเรยีนรู้ที่ 2 โดยใช้วิธีการสอนแบบกรณีศึกษาร่วมกับการใช้
แผนผังแนวความคิดรูปตัววี เรื่อง ระบบย่อยอาหารของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว พบว่า นักเรียนมีความเข้าใจเพิ่มมาก
ขึ้นและนักเรียนสามารถจับใจความสําคัญของเนื้อหาเรื่องที่ศึกษาได้เพิ่มมากขึ้น เนื่อ งจากนักเรียนได้ศึกษา
กรณีศึกษาและแบบฝึกหัดที่เพิ่มมากข้ึน ส่งผลให้ให้มองเห็นภาพและเข้าใจได้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งนักเรียนให้ความ
ร่วมมือในการทํางานเป็นกลุ่มเพิ่มมากขึ้น เพราะนักเรียนได้แสดงความคิดเห็นของแต่ละบุคคลและมี  
การอภิปรายร่วมกันภายในกลุ่มเพื่อหาข้อสรุป เมื่อเวลาที่เพื่อนนําเสนองานหน้าช้ันเรียนนักเรียนสนใจเพิ่มขึ้น 
เนื่องมาจากนักเรียนต้องตั้งใจฟังและตอบคําถามเพราะถ้านักเรียนตอบคําถามไม่ได้ต้องได้รับบทลงโทษ เช่น     
การตัดคะแนนกลุ่ม เป็นต้น นอกจากนี้นักเรียนบางคนยังไม่สามารถตอบคําถามอัตนัยได้อย่างถูกต้องโดยขาด
การมีเหตุและผล 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 3 เร่ือง ระบบย่อยอาหารของสัตว ์
 ผลจากการสังเกตและรวบรวมข้อมูลหลังจบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 ผู้วิจัยได้วางแผนแก้ไขปัญหา  
ที่พบเพื่อนํามาใช้ในแผนจัดการเรียนรู้ที่ 3 โดยผู้วิจัยจะอธิบายหลักการของการสร้างคําอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ 
ซึ่งเป็นกระบวนการสร้างการมีเหตุและผลโดยมีหลักการในการสร้างคําอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ ดังนี้  
การกล่าวอ้าง หลักฐานและการให้เหตุผล ซึ่งเป็นสิ่งท่ีจะช่วยให้นักเรียนสามารถตอบคําถามอัตนัยได้อย่างถูกต้อง
และมีเหตุมีผลเพิ่มขึ้น 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบกรณีศึกษา เรื่อง “อาหารสําหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง” 
ร่วมกับการใช้แผนผังแนวความคิดรูปตัววี เรื่อง ระบบย่อยอาหารของสัตว์ เริ่มจากแบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 5-6 
คน จํานวน 7 กลุ่ม โดยให้นักเรียนศึกษาและทําความเข้าใจ เรื่อง ระบบย่อยอาหารของสัตว์ จากนั้นให้นักเรียน
แต่ละกลุ่มเขียนแผนผังแนวความคิดรูปตัววี โดยการเขียนแผนผังแนวความคิดรูปตัววีนั้น นักเรียนจะต้องอ่าน
และทําความเข้าใจคําถามในแบบทดสอบก่อน แล้วจึงนํามาเขียนแผนผังแนวความคิดรูปตัววี และให้ตัวแทนของ
แต่ละกลุ่มออกมานําเสนอหน้าช้ันเรยีน หลังจากดําเนินกิจกรรมจากแผนการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้วิธีการสอนแบบ
กรณีศึกษาร่วมกับการใช้แผนผังแนวความคิดรูปตัววี พบว่า นักเรียนสามารถตอบคําถามอัตนัยได้อย่างถูกต้อง
และมีเหตุมีผล เพราะนักเรียนมีการกล่าวอ้าง หลักฐานและการให้เหตุผลในการตอบทุกข้อ อีกทั้งการสร้าง
คําอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ เป็นการฝึกให้ผู้เรียนมีการสื่อสารและอธิบายความสมเหตุสมผลของการสร้าง
คําอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ที่นักเรียนสร้างขึ้น  
 นอกจากนี้ผู้เรียนยังสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจากสิ่งที่เรียนรู้กับสิ่งที่ผู้เรียนสนใจนํามา
สัมพันธ์กับกรณีศึกษา ทําให้มีการพัฒนาการสร้างคําถามที่มีความหมายทางวิทยาศาสตร ์นําไปสูก่ารสืบค้นต่อไป 
จากนั้นในระหว่างที่ผู้เรียนวิเคราะห์กรณีศึกษานั้น ผู้เรียนจะต้องทํางานเป็นกลุ่มอย่างร่วมมือร่วมใจกันเพื่อหา
ข้อสรุปของกลุ่มว่าได้รู้อะไรบ้างจากกรณีศึกษา และผู้เรียนจะได้เรียนรู้การเคารพความคิดซึ่งกันและกัน ซึ่ง
กระบวนการปรับแนวความคิดที่คลาดเคลื่อนในระหว่างที่มีการอภิปรายกรณีศึกษา 
 แผนผังแนวความคิดรูปตัววียังแสดงให้เห็นถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบด้านความคิด 
ได้แก่ ทฤษฎี หลักการและมโนทัศน์และมีส่วนประกอบด้านวิธีการ ได้แก่ ความรู้ การจัดกระทําข้อมูล และการ
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บันทึกข้อมูลรวมถึงเหตุการณ์ที่ทําการศึกษาไปยังการตอบคําถามสําคัญ ซึ่งแผนผังแนวความคิดรูปตัววี
เปรียบเสมือนเครื่องมือที่ช่วยในการแก้ปัญหาหรือทําให้เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการหรือทักษะการคิดวิเคราะห์ 
และยังเป็นเครื่องมือท่ีแสดงออกให้เห็นถึงการแก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล 
 จากนั้นทําการวิเคราะห์ผลการเรยีนรู้ เมื่อใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบกรณศีึกษาร่วมกับ
การใช้แผนผังแนวความคิดรูปตัววีในวิชาชีววิทยา เรื่อง ระบบย่อยอาหาร ทําการเปรียบเทียบคะแนนที่นักเรียน
ทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้วิธี Normalized gain (g)  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  คะแนนผลการเรียนรูเ้ฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นของนักเรียนรายบุคคลโดยใช้วิธีการสอนแบบกรณีศึกษา
ร่วมกับการใช้แผนผังแนวความคิดรูปตัววีในวิชาชีววิทยา เรื่อง ระบบย่อยอาหารของ
จุลินทรีย์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2  คะแนนผลการเรียนรู้เฉลี่ยที่เพ่ิมขึ้นของนักเรียนรายบุคคลโดยใช้วิธีการสอนแบบกรณีศึกษา
ร่วมกับการใช้แผนผังแนวความคิดรูปตัววี ในวิชาชีววิทยา เรื่อง ระบบย่อยอาหารของ
สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
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ภาพที่ 3  คะแนนผลการเรียนรู้เฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นของนักเรียนรายบุคคลโดยใช้วิธีการสอนแบบกรณีศึกษา
ร่วมกับการใช้แผนผังแนวความคิดรูปตัววี ในวิชาชีววิทยา เรื่อง ระบบย่อยอาหารของสัตว์ 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

 
 จากภาพที่ 1, 2 และ 3 แสดงผลการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้นจริงของนักเรียน (Actual gain) จากการ
เปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน จากภาพที่ 1 เมื่อจบแผนจัด 
การเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ระบบย่อยอาหารของจุลินทรีย์ นักเรียนมีผลการเรียนรู้ในระดับต่ํา (low gain) 12 คน 
(30%) และระดับกลาง (medium gain) 28 คน (70%) จากภาพท่ี 2 เมื่อจบแผนจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ระบบ
ย่อยอาหารของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว นักเรียนมีผลการเรียนรู้ในระดับต่ําลดเหลือ 8 คน (20%) ระดับกลางเพิ่มขึ้น
เป็น 30 คน (75%) และระดับสูง (High gain) 2 คน (5%) จากภาพที่ 3 เมื่อจบแผนจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง 
ระบบย่อยอาหารของสัตว์ ไม่มีนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ในระดับต่ํา  (0%) ระดับกลาง 30 คน (75%) และ
ระดับสูงเพิ่มขึ้นเป็น 10 คน (25%) เมื่อพิจารณาในภาพรวมของนักเรียนทั้งห้อง จํานวน 40 คน พบว่า Actual 
gain เฉลี่ยมีค่าเพิ่มขึ้นจาก 0.35 + 0.11 เป็น 0.38 + 0.15 และ 0.56 + 0.16 เมื่อจบแผนจัดการเรียนรู้ที่ 1, 2, 
และ 3 ตามลําดับ  
 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 จากการวิจัย การพัฒนาผลการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบกรณีศึกษาร่วมกับ
การใช้แผนผังแนวความคิดรูปตัววี ในวิชาชีววิทยา เรื่อง ระบบย่อยอาหาร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
พบว่า นักเรียนมีคะแนนผลการเรียนรู้เฉลี่ยที่ เพิ่มสูงขึ้นกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยนักเรียน
กลุ่มเป้าหมายจํานวน 40 คนและเมื่อวิเคราะห์คะแนนผลการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายบุคคล หลังจากที่ได้รับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบกรณีศึกษาร่วมกับการใช้แผนผัง
แนวความคิดรูปตัววี เรื่อง ระบบย่อยอาหาร พบว่า นักเรียนแต่ละคนมีคะแนนผลการเรียนรู้เฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น จาก
ผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบกรณีศึกษาร่วมกับ
การใช้แผนผังแนวความคิดรูปตัววี เรื่อง ระบบย่อยอาหาร สามารถพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักเรียนได้ ทั้งนี้
เนื่องมาจากวิธีการสอนแบบกรณีศึกษาเป็นการนํากรณีศึกษาเข้ามาใช้ในการสอนจะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
วิทยาศาสตร์ในบริบทของสิ่งต่าง ๆ ทําให้ง่ายต่อการเชื่อมโยงแนวคิดวิทยาศาสตร์ที่เป็นนามธรรมกับสิ่งต่าง ๆ ที่
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ผู้เรียนได้ศึกษา พบเห็นและสิ่งที่อยู่รอบตัวใช้ในชีวิตประจําวัน ดังนั้นวิธีการสอนแบบกรณีศึกษา ทําให้การ
เรียนรู้ของผู้เรียนเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ (Bransford et al., 1999 อ้างถึงใน ศศิธร โสภารัตน์, ม.ป.ป.) อีก
ทั้งการสอนโดยใช้แผนผังแนวความคิดรูปตวัวีซึ่งเป็นกระบวนการที่ผู้เรียนตอ้งเขียนแผนผงัที่แสดงให้เหน็ถึงการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบด้านความคิด ได้แก่ ทฤษฎี หลักการและมโนทัศน์และมีส่วนประกอบด้าน
วิธีการ ได้แก่ ความรู้ การจัดกระทําข้อมูล และการบันทึกข้อมูลรวมถึงเหตุการณ์ที่ทําการศึกษาไปยังการตอบ
คําถามสําคัญ ซึ่งแผนผังแนวความคิดรูปตัววีเปรียบเสมือนเครื่องมือที่ช่วยในการแก้ปัญหาหรือทําให้เข้าใจ
เกี่ยวกับกระบวนการหรือทักษะการคิดวิเคราะห์ และยังเป็นเครื่องมือท่ีแสดงออกให้เห็นถึงการแก้ปัญหาได้อย่าง
สมเหตุสมผล (มนหทัย ชาญธัญกรรม, 2554) โดยในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เป็นกิจกรรมกรณีศึกษา เรื่อง 
“มหัศจรรย์แห่งการหมัก” ซึ่งเป็นกรณีศึกษาในเรื่องการย่อยของจุลินทรีย์ โดยนักเรียนต้องนําความรู้เกี่ยวกับ
การย่อยอาหารของรา ยีสต์และแบคทีเรียมาประยุกต์ในการตอบคําถาม โดยมีการเขียนแผนผังแนวความคิดรูป
ตัววีซึ่งเป็นแผนผังที่มีลําดับขั้นตอนและมีวิธีการในการลําดับความคิดพร้อมการประยุกต์ใช้ ซึ่งแต่ละขั้นตอนของ
แผนผังจะมีรายละเอียดและมีการใช้ความรู้จากที่นักเรียนได้เรียน อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นักเรียน
สามารถตอบคําถามได้สมเหตุสมผล ต่อมาในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เป็นกิจกรรมกรณีศึกษา เรื่อง “จิ๋วแต่
แจ๋วไปกับพารามีเซียม” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ เกี่ยวกับพารามีเชียมทั้งการดํารงชีวิต  
การเพาะเลี้ยงพารามีเซียมและการกินอาหารเพื่อการดํารงชีพของพารามีเซียมโดยกรณีศึกษาในแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ 2 เน้นการให้นักเรียนสร้างทักษะในการวิเคราะห์และการนําความรู้ในเรื่องการย่อยของสิ่งมีชีวิตเซลล์
เดียวมาประยุกต์ในการตอบคําถามและโดยผ่านแผนผังแนวความคิดรูปตัววีที่ช่วยให้เกิดการจัดระบบความคิด
ของนักเรียนสู่การตอบคําถามท่ีถูกต้องและสมเหตุสมผลและแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เป็นกิจกรรมสุดท้าย ซึ่ง
เป็นกิจกรรมกรณีศึกษาเรื่อง “ธุรกิจการเลี้ยงโคขุน” โดยเป็นกรณีศึกษาเกี่ยวโคขุนที่นักเรียนได้รับประทานและ
รู้จัก เป็นความรู้เกี่ยวกับแนวคิดในการเลี้ยงโคขุนและอาหารที่เกษตรเลี้ยงโคขุน ซึ่งสอดคล้องกับการย่อยอาหาร
ของโคขุนเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องที่มีกระเพาะอาหาร 4 ส่วนโดยแต่ละส่วนมีความพิเศษที่ต่างกันอีกทั้งนักเรียน
สามารถนําความรู้ที่ได้เรียนมาใช้ในการตอบคําถามผ่านแผนผังแนวความคิดรูปตัววีที่ช่วยให้นักเรียนสามารถ
วิเคราะห์คําถามนํามาซึ่งคําตอบได้ จากท่ีกล่าวมาการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบกรณีศึกษาร่วมกับการ
ใช้แผนผังแนวความคิดรูปตัววีสามารถพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ และการลําดับความคิดของนักเรียน
พร้อมนําความรู้ที่นักเรียนได้รับจากการเรียนมาประยุกต์ใช้ อีกทั้งกรณีศึกษาที่ใช้เป็นเรื่องใกล้ตัวที่นักเรียนพบ
เห็นในชีวิตประจําวันส่งผลให้นักเรียนสามารถตอบคําถามได้อย่างมีเหตุและผล ซึ่งสอดคล้องกับ Dori and 
Herscovitz (2005) กล่าวว่าวิธีการสอนแบบกรณีศึกษา (Case Study) ยังช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ที่เอื้ออํานวย
ต่อการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน และยังเหมาะแก่การใช้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งสําหรับการวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนเกี่ยวกับทักษะการคิดได้และถ้ามีการใช้แผนผังแนวความคิดรูปตัววีมาประยุกต์ซึ่งเปรียบเสมือน
เครื่องมือที่ช่วยในการแก้ปัญหาหรือทําให้เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการหรือทักษะการคิดวิเคราะห์ และยังเป็นเครื่องมือ
ที่แสดงออกให้เห็นถึงการแก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล ดังนั้นแผนผังแนวความคิดรูปตัววี จึงเป็นวิธีที่เหมาะสม
สําหรับในการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาและการสื่อสารซึ่งเป็นการแก้ปัญหาและกระบวนการที่ผู้เรียนควร
จะเรียนรู้ฝึกฝนและพัฒนาให้เกิดทักษะในตัวของผู้เรียน (มนหทัย ชาญธัญกรรม, 2554) เมื่อเสร็จสิ้นจากการสอนโดย
วิธีดังกล่าว พบว่า นักเรียนมีความกระตือรือร้น สนใจในการเรียนเพิ่มขึ้น มีการใช้แผนผังรูปตัววีเพื่อพัฒนาการ
จัดระบบความคิด สามารถที่จะวิเคราะห์และเช่ือมโยงความรู้จากที่ได้เรียน ซึ่งนํามาสู่คิดแบบเชิงวิทยาศาสตร์เป็นเหตุ
เป็นผล ดังตัวอย่างจากอนุทินสะท้อนความคิดของนักเรียน เช่น “การสอนโดยใช้กรณีตัวอย่างทําให้เข้าใจบทเรียนเพิ่ม
มากขึ้น เพราะเห็นภาพชัดเจนและการใช้แผนผังแนวความคิดทําให้ลําดับความคิดได้ดีค่ะ” “การตอบแบบอัตนัยดีกว่า
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การตอบแบบปรนัย เพราะหนูตอบโดยใช้ความรู้ได้เต็มที่ค่ะและไม่ปิดกั้นความคิด” “เป็นวิธีที่ใหม่ซึ่งหนูไม่เคยเรียน 
แต่พอทํา ๆ ไปรู้สึกว่ามันช่วยให้ตอบข้อแบบอัตนัยได้ดีขึ้น”อุปสรรคที่พบ คือ ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย 6 คาบ 
ในระยะเวลา 3 สัปดาห์ ซึ่งแต่ละแผนการจัดการเรียนห่างกันไม่มากซึ่งห่างย่อมส่งผลให้นักเรียนต้องเร่งเรียนและทํา
ให้บางหัวข้อนักเรียนไม่เข้าใจ นํามาสู่เขียนแผนผังรูปตัววีในบางขั้นตอนที่ยังเข้าใจและชัดเจน อีกทั้งนักเรียนบางคน
ไม่เคยสอบข้อสอบอัตนัย ย่อมทําให้มีปัญหาในการตอบคําถาม ซึ่งผู้วิจัยคาดว่าถ้านักเรียนได้มีโอกาสได้ฝึกฝนวิธีการ
คิด และฝึกทักษะการเขียนคําตอบข้อสอบอัตนัยอย่างสม่ําเสมอมากขึ้น จะสามารถส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะการ
คิดวิเคราะห์ของนักเรียนได้ สังเกตจากผลการวิจัยพบว่าจํานวนนักเรียนที่มีการพัฒนาผลการเรียนรู้ในระดับ Low 
gain สู่ Medium gain จนถึง High gain สูงขึ้นเรื่อย ๆ นับตั้งแต่จบแผน 1 ถึง แผน 3 ตามลําดับ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานวิจัย 
 การจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบกรณีศึกษาร่วมกับการใช้แผนผัง
แนวความคิดรูปตัววี เรื่อง ระบบย่อยอาหาร เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มีการนํากรณีศึกษาที่น่าสนใจและใกล้ตัวมา
กระตุ้นความสนใจของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนเกิดการอภิปราย อีกทั้งการใช้แผนผังแนวความคิดรูปตัววีทําให้
นักเรียนเกิดกระบวนการแสวงหาความรู้ และประยุกต์ใช้ความรู้ให้เหมาะสมกับบรบิทนั้น ๆ เพื่อนํามาสู่คําตอบท่ี
ถูกต้องและเหมาะสม ดังนั้นการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบกรณีศึกษาร่วมกับการใช้แผนผัง
แนวความคิดรูปตัววี เรื่อง ระบบย่อยอาหาร เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้วิเคราะห์ 
พิจารณา อภิปรายและตัดสินใจ เพื่อแก้ไขปัญหานั้น ๆ อย่างมีวิจารณญาณเพิ่มมากข้ึน 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 ครูผู้สอนควรใช้การจัดการเรยีนรู้ใช้วิธีการสอนแบบกรณศีึกษารว่มกับการใช้แผนผงัแนวความคิดรูปตวั
วี เรื่อง ระบบย่อยอาหาร เพื่อส่งเสริมทักษะอื่น ๆ ของนักเรียน เช่น ทักษะการโต้แย้ง การสร้างคําอธิบายเชิง
วิทยาศาสตร์ และการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 
 
กิตติกรรมประกาศ 
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การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ร่วมกันในศตวรรษที่ 21    
ของนิสิตระดับปริญญาตรี 

 
ปวีณา  อ่อนใจเอ้ือ1* 

 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยเรื่องนีม้ีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ร่วมกัน
ในศตวรรษที่ 21 ของนิสิตระดับปริญญาตรี  (2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยาและการ
จัดการเรียนรู้ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรีที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ 
ผู้เช่ียวชาญด้านจิตวิทยาและการจัดการเรียนรู้ระดับปริญญาตรีจ านวน 3 ท่าน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ  
แบบสอบถามความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญ การวิเคราะห์ข้อมูล คือ การวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
จุดประสงค์และลักษณะกิจกรรม  

 ผลการวิจัยพบว่า กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ร่วมกันในศตวรรษที่ 21 ของ
นิสิตระดับปริญญาตรีที่พัฒนาขึ้นมีโครงสร้างของกิจกรรมใน 3 องค์ประกอบหลักได้แก่ (1) การเรียนรู้ร่วมกัน
เพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา (2) การสื่อสารร่วมกันเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  และ                     
(3) การเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้   โดยกิจกรรม           
ครั้งท่ี 1การปฐมนิเทศมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์และลักษณะกิจกรรม 1.0  กิจกรรมครั้งที่ 2  
และ 3  ความส าคัญของการสื่อสารและร่วมมือมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์และลักษณะ
กิจกรรม 0.8  กิจกรรมครั้งที่ 4 ร่วมคิดเหตุเพื่อผลการเรียนรู้มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์และ
ลักษณะกิจกรรม 1.0 กิจกรรมครั้งที่ 5 ขั้นตอนสู่ความส าเร็จในการเรียนมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
จุดประสงค์และลักษณะกิจกรรม 1.0  กิจกรรมครั้งที่ 6 และ 7 ตรวจสอบเพื่อเรียนรู้ร่วมกันมีค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างจุดประสงค์และลักษณะกิจกรรม 0.8  กิจกรรมครั้งที่ 8 คิดเพื่อแก้ไขมีค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างจุดประสงค์และลักษณะกิจกรรม 1.0  กิจกรรมครั้งที่ 9 การคิดสร้างสรรค์อย่างหลากหลายมีค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์และลักษณะกิจกรรม 1.0 กิจกรรมครั้งที่ 10  คิดและท าร่วมกันเพื่องานที่
สร้างสรรค์  มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์และลักษณะกิจกรรม 1.0 กิจกรรมครั้งที่ 11                 
การสร้างนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์และลักษณะกิจกรรม 0.8 

 
ค าส าคัญ: กิจกรรมการเรียนรู้   ทักษะการเรียนรู้ร่วมกัน ศตวรรษที่ 21 
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THE DEVELOPMENT OF LEARNING ACTIVITY FOR  IMPROVEMENT  CO-LEARNING   

SKILL IN 21 CENTURY OF UNDER GRADUATE STUDENT  
 

Paweena Onjai-uea1* 
 
Abstract 
 The purposes of this research were (1) to develop the learning activities for  improvement 
co-learning  skill in 21 century. (2) to study  the  opinion of  teachers who expert in psychology  
and  learning management for under graduate student about the activities. The instrument 
was questionnaire about the opinion of teachers who expert in psychology and learning 
management for under graduate student. The samples were 3 teachers who expert  in 
psychology  and  learning management for under graduate student. Index of item-objective 
congruence (IOC) was utilized for analyzing data. 

 The research results indicated that (1) the learning activities comprised of 4 components 
that were co-learning for improvement critical and problem solving thinking, co-communication for 
learning improvement, co-learning for improvement creative thinking and innovation of 
learning.  Index of item-objective congruence of activity 1: orientation is 1.0. Index of item-
objective congruence of activity 2 and 3 : the important of communication and collaboration 
is  0.8.   Index of item-objective congruence of activity 4: co-thinking for learning is  1.0.  Index 
of item-objective congruence of activity 5: stage of success in learning is 1.0.  Index of item-
objective congruence of activity 6 and 7: checking for co-learning is 0.8. Index of item-objective 
congruence of activity 8: thinking for improvement is 1.0. Index of item-objective congruence of 
activity 9: creative thinking in multiple pattern is  1.0.  Index of item-objective congruence of 
activity 10: co-working for creative job is 1.0. Index of item-objective congruence of activity 10: 
creating innovation of learning is  0.8   
 
Keywords: Learning Activity, Co-Learning  Skill,  21 Century, Under Graduate Student  
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บทน า 
 การจัดการศึกษาโดยให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคคลเป็นหนึ่งในเป้าหมายของการ
พัฒนาประเทศ ซึ่งเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560 - 2564 ที่ได้ให้
ความส าคัญกับการมุ่งพัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ โดยการทักษะความรู้
ความสามารถของคน มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะที่เหมาะสม ในแต่ละช่วงวัยเพื่อวางรากฐานให้เป็นคนมีคุณภาพใน
อนาคต และทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21  โดยให้ความส าคัญกับการสร้างปัจจัยแวดล้อมที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งสื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560) ซึ่งทักษะการเรียนรู้ที่ส าคัญในยุคศตวรรษที่ 21 ประกอบไปด้วย  (1) 
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา (2) ทักษะการสื่อสารและความร่วมมือ (3) ทักษะความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม (วิจารณ์ พานิช, 2555) ซึ่งการมีความสามารถในการเรียนรู้ร่วมกันจะส่งผลต่อความ
กระตือรือร้นในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ดังกล่าวของนิสิตระดับปริญญาตรี ดังนั้น การพัฒนาการเรียนรู้
ร่วมกันจึงเป็นประเด็นส าคัญที่ผู้จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาควรให้ความสนใจ   

จากการศึกษาแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning) พบว่า แนวคิดการเรียนรู้
แบบร่วมมือ สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ร่วมกันของผู้เรียนได้                     
ซึ่งองค์ประกอบของการเรียนรู้แบบร่วมมือ ประกอบด้วย (1) การพึ่งพาเกื้อกูลกัน คือ การที่ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์
ในการช่วยเหลือและส่งเสริมการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน (2) การปรึกษากันอย่างใกล้ชิด คือ การที่ผู้เรียนนิสิตใน
กลุ่มมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน (3) ความรับผิดชอบของสมาชิก คือ การที่ผู้เรียนใน
กลุ่มมีหน้าที่รับผิดชอบและท างานอย่างเต็มความสามารถ (4) การใช้ทักษะสื่อสาระหว่างบุคคล คือ การที่ผู้เรียน
มีการสื่อสารกับสมาชิกกลุ่มเพื่อพัฒนาพัฒนาการเรียนรู้ร่ วมกัน และ (5) การวิเคราะห์การเรียนรู้ของกลุ่ม                   
คือ การที่ผู้เรียนมีการวิเคราะห์การเรียนรู้ของกลุ่มเพื่อปรับและพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกันให้ดีขึ้น (อัง ศินันท์  
อินทรค าแหง, 2547; ทิศนา แขมมณี, 2555; เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม, 2554) ซึ่งจากการศึกษาผลการวิจัยพบว่า 
การเข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างขึ้นบนพ้ืนฐานของแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือสามารถพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกันของ
ผู้เรียนได้ (Nicole, 2012)  ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะพัฒนาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริม
ทักษะการเรียนรู้ร่วมกันในศตวรรษที่ 21 ของนิสิตระดับปริญญาตรี เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรี ได้น าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนรูข้องนิสิตระดับปรญิญาตรตี่อไป  
 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ร่วมกันในศตวรรษที่ 21 ของนิสิต
ระดับปริญญาตรี   
 2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยาและการจัดการเรยีนรู้ส าหรับนิสิตระดับปริญญา
ตรีที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ร่วมกันในศตวรรษที่ 21 ของนิสิตระดับปริญญาตรี      
ที่พัฒนาขึ้น 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ขั้นที่  1 การศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อทักษะการเรียนรู้ร่วมกันในศตวรรษที่ 
21 และการจัดการเรียนรู้ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรีเพื่อน ามาใช้เป็นแนวทาง ในการออกแบบกิจกรรม                    
การเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ร่วมกันในศตวรรษที่ 21 ของนิสิตระดับปริญญาตรี 
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  ขั้นที่ 2 การน าแนวคิดดังกล่าวข้างต้นมาใช้ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมทักษะ              
การเรียนรู้ร่วมกันในศตวรรษที่ 21 ของนิสิต ระดับปริญญาตรี ในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งประกอบด้วย             
3 ข้ันตอน ได้แก่ ข้ันน าเข้าสู่กิจกรรม ขั้นด าเนินการจัดกิจกรรมและขั้นสรุป  ซึ่งในแต่ละขั้นตอนมีลักษณะ ดังนี้ 

2.1) ขั้นน าเข้าสู่กิจกรรม คือ ผู้วิจัยให้นิสิตร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับความส าคัญของการ
เรียนรู้ร่วมกันต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต และเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเรียนรู้ร่วมกันกับลักษณะใน
การเรียนรู้ของนิสิต 

2.2) ข้ันด าเนินการจัดกิจกรรม คือ  ผู้วิจัยให้นิสิตได้ฝึกทักษะเรียนรู้ร่วมกันโดยการคิดและ
ระบุถึงแนวทางในการปฏิบัติเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกันกับกลุ่มเพื่อนนิสิต รวมถึงการเข้ากลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยน
เกี่ยวกับการเรียนรู้ของแต่ละคนกับเพื่อนร่วมกลุ่ม และน าข้อมูลที่ได้มาปรับการเรียนรู้ของตนเองและ                    
เพื่อนร่วมกลุ่ม 

2.3) ขั้นสรุป คือ ผู้วิจัยให้นิสิตร่วมกันสรุปถึงผลของการเรียนรู้ร่วมกันต่อการพัฒนาการ
เรียนรู้ของตนเองและเพื่อนร่วมกลุ่ม  และร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการน าการก ากับการเรียนรู้ไปใช้เพื่อ                    
การประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ 
 ขั้นที่ 3.   น ากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ร่วมกันในศตวรรษที่ 21 ของนิสิต 
ระดับปริญญาตรี ไปศึกษาคุณภาพในด้านความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์และลักษณะกิจกรรม (IOC) โดย
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยาและการจัดการเรียนรู้ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรีจ านวน 3 คน  

ขั้นที่ 4  ปรับแก้ไขกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมทักษะการเรียนรูร้่วมกันในศตวรรษท่ี 21 ของนิสิต 
ระดับปริญญาตรี ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย   
  แบบสอบถามความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญทางด้านจิตวิทยาและการจัดการเรียนรู้ส าหรับนิสิตระดับ

ปริญญาตรี 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องของเนื้อหา   (IOC)   
 

ผลการวิจัย  
ผลการวิจัยในครั้งน้ีมี 2 ประเด็น ดังนี้ 

1. ผลจากการพัฒนากิจกรรมส่งผลให้ได้กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ร่วมกันใน
ศตวรรษที่ 21 ของนิสิตระดับปริญญาตรีประกอบด้วยกิจกรรมจ านวนทั้งสิ้น 11 ครั้งซึ่งโคร้างสร้างของกิจรรมที่
พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลักได้แก่  
 องค์ประกอบหลักที่ 1  คือ  การจัดกิจกรรมเพื่อให้นิสิตได้ฝึกการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาการคิด
อย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา ประกอบด้วย  3 องค์ประกอบย่อยดังน้ี 
 1.1 การร่วมกันคิดแบบเป็นเหตุเป็นผล คือ การที่นิสิตร่วมมือกันในการคิดพิจารณาเกี่ยวกับการ
เรียนรู้ของตนเองและกลุ่มอย่างรอบคอบ  คิดทบทวนร่วมกันในสิ่งที่ตนเองและกลุ่มต้องตัดสินใจอย่างมีเหตุผล
โดยใช้ข้อมูลที่หลากหลาย  
  1.2 การร่วมกันคิดแบบเป็นระบบกระบวนการ คือ การที่นิสิตร่วมมือกับกลุ่มในการคิดถึงสิ่งที่ต้อง
ปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  รวมถึงวิเคราะห์ความเกี่ยวข้องกันของปัจจัยย่อยที่ส่งผลต่อการ
เรียนรู้ของตนเองและกลุ่ม    
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 1.3 การร่วมกันคิดอย่างมีวิจารณญาณ คือ การที่นิสิตร่วมมือกับกลุ่มในการคิดวิเคราะห์ แยกแยะ
ข้อมูลที่ได้รับมาพิจารณาข้อเท็จจริงก่อนน ามาใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้   โดยการตรวจสอบความเป็นจริงและ
ความถูกต้องของข้อมูล รวมถึงการมีเจตคติทางบวกในการแสวงหาข้อมูลที่ครบถ้วน 
 องค์ประกอบหลักที่ 2 คือ การจัดกิจกรรมเพื่อให้นิสิตได้ฝึกการสื่อสารและร่วมมือกันเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ ประกอบด้วย  2 องค์ประกอบย่อยดังน้ี 
 2.1 การสื่อสารร่วมกันเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ คือ การที่นิสิตได้ร่วมมือกันในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
เกี่ยวกับการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ความสามารถในการถ่ายทอดและรับฟังข้อมูลจากกลุ่มอย่างเต็มใจ รวมถึงการ
อภิปรายร่วมกันเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและกลุ่มให้ประสบความส าเร็จ 
 2.2 การร่วมมือกันเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ คือ การที่นิสิตเคารพและให้เกียรติเพื่อนร่วมกลุ่ม              
มีความเต็มใจในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อการบรรลุเป้าหมายในการเรียนรู้ของตนเองและกลุ่ม                 
มีความรับผิดชอบในการท างานร่วมกันโดยเห็นคุณค่าของบทบาทของเพื่อนทุกคนในกลุ่ม 
 องค์ประกอบหลักท่ี 3 คือ  การจัดกิจกรรมเพื่อให้นิสิตได้ฝึกการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  ประกอบด้วย  3  องค์ประกอบย่อยดังน้ี 
 3.1 การร่วมกันคิดอย่างสร้างสรรค์ คือ การที่นิสิตได้ร่วมกันสร้างมุมมองเกี่ยวกับการเรียนรู้อย่าง
หลากหลายและแปลกใหม่ซึ่งเป็นการปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้จากรูปแบบเดิม เปิดมุมมองในการสร้างแนวทาง
ใหม่ในการเรียนรู้ร่วมกัน    
 3.2 การท างานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ คือ การที่นิสิตร่วมมือกับกลุ่มโดยการเปิดใจรับฟัง
แนวทางปฏิบัติใหม่ ๆ เกี่ยวกับการเรียนรู้และน าความคิดเห็นจากกลุ่มมาใช้ปรับปรุงหรือพัฒนาการเรียนรู้ของ
ตนเองและกลุ่มโดยวางแนวทางในการปฏิบัติที่ทุกคนในกลุ่มมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
 3.3 การร่วมกันสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ คือ  การที่นิสิตน าแนวคิดที่ได้จากการแสดง
ความคิดเห็นร่วมกันมาปรับใช้ในสร้างวิธีการในการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อปรับปรุง
หรือพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและกลุ่ม   

2. ผลจากการศึกษาความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญทางด้านจิตวิทยาและการจัดการเรียนรู้ส าหรับนิสิต
ระดับปริญญาตรีจ านวน  3  ท่าน  ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ร่วมกันในศตวรรษที่ 
21 ของนิสิตระดับปริญญาตรีประกอบด้วยกิจกรรมจ านวนท้ังสิ้น 11 ครั้งทีผู่้วิจัยพัฒนาขึ้น  ซึ่งจากการวิเคราะห์
ข้อมูลในแบบสอบถามพบว่า กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ร่วมกันในศตวรรษที่ 21 ของ
นิสิตระดับปริญญาตรีทั้ง11 มีค่าความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์และลักษณะกิจกรรม (IOC) อยู่ระหว่าง               
0.8 -1.0 โดยมีรายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบแสดงดังตาราง 
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ตารางที่ 1  ดัชนีความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์และลักษณะกิจกรรม  (IOC)  ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ

สร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ร่วมกันในศตวรรษท่ี 21 ของนิสิตระดับปริญญาตรี 
 
ครั้ง ช่ือกิจกรรม ค่า IOC 
1 การปฐมนิเทศ 1.0 
2 ความส าคัญของการสื่อสารและร่วมมือ 0.8 
3 0.8 
4 ร่วมคิดเหตุเพื่อผลการเรียนรู้ 1.0 
ครั้ง ช่ือกิจกรรม ค่า IOC 
5 ขั้นตอนสู่ความส าเร็จในการเรียน 1.0 
6 ตรวจสอบเพื่อเรียนรู้ร่วมกัน 0.8 
7 0.8 
8 คิดเพื่อแก้ไข 1.0 
9 การคิดสร้างสรรค์อย่างหลากหลาย 1.0 
10 คิดและท าร่วมกันเพื่องานท่ีสร้างสรรค์ 1.0 
11 การสร้างนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ 0.8 

 
จากตารางที่ 1  แสดงให้เห็นว่า กิจกรรมการเรียนรู้แต่ละครั้งในชุดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมทักษะ                 

การเรียนรู้ร่วมกันในศตวรรษ  ที่ 21 ของนิสิตระดับปริญญาตรีค่าความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์และ
ลักษณะกิจกรรม (IOC)  ระหว่าง  0.8 -1.0 โดยมีรายละเอียดดังนี ้

กิจกรรมครั้งที่ 1  ช่ือกิจกรรมการปฐมนิเทศ มีวัตถุประสงค์ (1)  เพื่อให้นิสิตได้สร้างสัมพันธภาพที่ดีซึ่ง
กันและกัน  (2) เพื่อให้นิสิตทราบถึงวัตถุประสงค์  ข้อตกลงร่วมกันและประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้3. เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักการส าคัญของการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ร่วมกันใน
ศตวรรษที่ 21 มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์และลักษณะกิจกรรม  (IOC)  1.0  

กิจกรรมครั้งที่  2 และ3 ช่ือกิจกรรมความส าคัญของการสื่อสารและร่วมมือ มีวัตถุประสงค์             
(1)  เพื่อให้นิสิตนิสิตตระหนักถึงความส าคัญของความส าคัญของการสื่อสารและการร่วมมือ  (2) เพื่อให้นิสิต
นิสิตได้ฝึกทักษะการสื่อสารและการร่วมมือกันในการพัฒนาการเรียนรู้ มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่ าง
จุดประสงค์และลักษณะกิจกรรม  (IOC) 0.8 

กิจกรรมครั้งที ่4 ช่ือกิจกรรมร่วมคิดเหตุเพื่อผลการเรียนรู้ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อให้นิสิตตระหนักถึง
ความส าคัญของการคิดแบบเป็นเหตุเป็นผล (2) เพื่อให้นิสิตได้ฝึกทักษะการเรียนรู้ด้านการคิดแบบเป็นเหตุเป็น
ผล (3)  เพื่อให้นิสิตได้ร่วมกันพัฒนาทักษะการคิดอย่างแบบเป็นเหตุเป็นผลเกี่ยวกับการเรียนรู้ของตนเองและ
เพื่อนร่วมกลุ่ม มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์และลักษณะกิจกรรม (IOC) 1.0 

กิจกรรมครั้งที่5 ช่ือกิจกรรมขั้นตอนสู่ความส าเร็จในการเรียน  มีวัตถุประสงค์ (1)เพื่อให้นิสิตตระหนัก
ถึงความส าคัญของการคิดแบบเป็นระบบกระบวนการ  (2)เพื่อให้นิสิตได้ฝึกทักษะการเรียนรู้ด้านการคิดแบบเป็น
ระบบกระบวนการ  (3) เพื่อให้นิสิตได้ร่วมกันพัฒนาการคิดแบบเป็นระบบกระบวนการเกี่ยวกับการเรียนรู้ของ
ตนเองและเพื่อนร่วมกลุ่ม มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์และลักษณะกิจกรรม (IOC) 1.0 
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กิจกรรมครั้งที่ 6 และ 7 ช่ือกิจกรรมตรวจสอบเพื่อเรียนรู้ร่วมกัน มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อให้นิสิต
ตระหนักถึงความส าคัญของการคิดแบบมีวิจารณญาณ (2)เพื่อให้นิสิตได้ฝึกทักษะการเรียนรู้ด้านการคิดแบบมี
วิจารณญาณ (3)  เพื่อให้นิสิตได้ร่วมกันพัฒนาการคิดแบบมีวิจารณญาณเกี่ยวกับการเรียนรู้ของตนเองและเพื่อน
ร่วมกลุ่ม มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์และลักษณะกิจกรรม  (IOC) 0.8 

กิจกรรมครั้งที่ 8 ช่ือกิจกรรมคิดเพื่อแก้ไข  มีวัตถุประสงค์ (1)  เพื่อให้นิสิตตระหนักถึงความส าคัญของ
การคิดตัดสินใจแบบแก้ปัญหา (2)  เพื่อให้นิสิตได้ฝึกทักษะการ เรียนรู้ด้านการคิดตัดสินใจแบบแก้ปัญหา           
(3) เพื่อให้นิสิตได้ร่วมกันพัฒนาการคิดตัดสินใจแบบแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนรู้ของตนเองและเพื่อน                  
ร่วมกลุ่ม มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์และลักษณะกิจกรรม (IOC) 1.0 
 กิจกรรมครั้งที่ 9 ช่ือกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์อย่างหลากหลาย มีวัตถุประสงค์  (1 ) เพื่อให้นิสิต
ตระหนักถึงความส าคัญของการคิดอย่างสร้างสรรค์ (2)  เพื่อให้นิสิตได้ฝึกทักษะการเรียนรู้ร่วมกันด้านการคิด
อย่างสร้างสรรค์  (3)  เพื่อให้นิสิตได้ร่วมกันพัฒนาการคิดอย่างสร้างสรรค์เกี่ยวกับการเรียนรู้ของตนเองและ
เพื่อนร่วมกลุ่ม มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหวา่งจุดประสงค์และลักษณะกิจกรรม (IOC) 1.0 
 กิจกรรมครั้งที่ 10 ช่ือกิจกรรมคิดและท าร่วมกันเพื่องานที่สร้างสรรค์  มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อให้
นิสิตตระหนักถึงความส าคัญของการท างานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (2) เพื่อให้นิสิตได้ฝึกทักษะ                 
การเรียนรู้ร่วมกันด้านการท างานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์และ
ลักษณะกิจกรรม   (IOC) 1.0 

กิจกรรมครั้งที่ 11 ช่ือกิจกรรมการสร้างนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้  มีวัตถุประสงค์ (1)เพื่อให้นิสิต
ตระหนักถึงความส าคัญของการสร้างนวัตกรรมในการเรียนรู้ร่วมกัน (2)เพื่อให้นิสิตได้ฝึกทักษะการสร้าง
นวัตกรรมในการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่ม มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์
และลักษณะกิจกรรม (IOC) 0.8 

ตัวอย่างกิจกรรมคร้ังท่ี 2 และ 3:  ชื่อกิจกรรม ความส าคัญของการสื่อสารและร่วมมือ 
แนวคิดหลัก: ในยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นยุคท่ีเต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็ว  ทักษะการสื่อสารและการร่วมมือจึงเป็นหนึ่งในทักษะส าคัญในการเรียนรู้ของนิสิตที่จะช่วยให้นิสิต
สามารถถ่ายทอดหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาทักษะในการสื่อสารและ             
การร่วมมือนอกจากจะช่วยให้นิสิตได้ทบทวนลักษณะการเรียนรู้ของตนเองแล้ว  การมีทักษะในการสื่อสารและ
การร่วมมือยังจะส่งผลต่อการช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของกลุ่มได้อีกด้วย   ทักษะการสื่อสารและความร่วมมือมี
รายละเอียดส าคัญดังนี้ 

1. การทักษะในการสื่อสารอย่างชัดเจน คือ ความสามารถในการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารหรือ                      
ความคิดเห็นของตนเองให้ผู้อื่นเข้าใจ สามารถสื่อสารเพื่อการบรรลุเป้าหมายการท างานทั้งของตนเองและกลุ่ม  
สามารถฟังหรือรับสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

2.  การมีทักษะความร่วมมือกับผู้อื่น คือ ความสามารถในการท างานร่วมกับกลุ่มให้ได้ผลส าเร็จ                  
โดยมีความเคารพ  ให้เกียรติและเห็นคุณค่าในบทบาทของผู้อื่น  มีความรับผิดชอบในการท างานร่วมกัน รวมถึงมี
การช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อการบรรลุเป้าหมายของกลุ่ม 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้นิสิตนิสิตตระหนักถึงความส าคัญของความส าคัญของการสื่อสารและการร่วมมือ 
2. เพื่อให้นิสิตนิสิตได้ฝึกทักษะการสื่อสารและการร่วมมือกันในการพัฒนาการเรียนรู้ 

          ระยะเวลา   60 นาที 
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         ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 
        (ขั้นน าเข้าสู่กิจกรรม) 

1. ผู้วิจัยให้นิสิตดูคลิปวีดีโอเกี่ยวกับบุคคล 3 คน  ท่ีมีความสามารถด้านการเรียนรู้ที่ แตกต่างกัน 
2.  นิสิตช่วยกันวิเคราะห์ความแตกต่างด้านการเรียนรู้ของบุคคลทั้ง 3 คนในคลิปวีดีโอดังกล่าวว่า                  

มีความแตกต่างกันอย่างไร   เช่น   แต่ละคนมีจุดเด่นและข้อจ ากัดอย่างไร   เป็นต้น 
3.  นิสิตช่วยกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความแตกต่างในการเรียนรู้  

(ขั้นด าเนินการจัดกิจกรรม) 
 4. นิสิตแต่ละคนคิดทบทวนถึงจุดเด่นและจุดด้อยหรือข้อจ ากัดในการเรียนรู้ของตนเองให้มากที่สุด 
 5. ผู้วิจัยแจกกระดาษให้นิสิตคนละ 2 ใบ  ซึ่งใบท่ี 1  ให้นิสิตเลือกเขียนจุดเดน่ของตนเองมา  1 ข้อ และ 

ใบที่ 2  เขียนข้อจ ากัดในการเรียนรู้ตนเอง มา  1 ข้อ 
 6. นิสิตแต่ละคนอ่านข้อความที่ตนเองเขียนไว้ให้เพื่อนในห้องฟัง    
7. ผู้วิจัยถามนิสิตว่า  “จากการที่แต่ละคนมีจุดเด่น และจุดด้อยในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน นิสิตจะ

สามารถร่วมมือกันเพื่อช่วยกันพัฒนาการเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้อย่างไรบ้าง” 
8. ผู้วิจัยให้อาสาสมัครนิสิตประมาณ 5 คน ที่ต้องการจะพัฒนาหรือแก้ไขจุดด้อยด้านการเรียนรู้ของ

ตนเองออกมาหน้าช้ันเรียน และให้นิสิตคนที่ 1 อ่านจุดด้อยด้านการเรียนรู้ของตนเองให้เพื่อในห้องฟัง เช่น “ไม่
เก่งวิชาทางด้านภาษา”    

9.  ผู้วิจัยถามนิสิตคนอ่ืน ๆ ในห้องว่า  นิสิตคนใดที่คิดว่าจุดเด่นของตนเองจะสามารถน ามาช่วยเหลือ
เพื่อแก้ไขหรือพัฒนาจุดด้อยของเพื่อนได้บ้าง  เช่น  นิสิตในห้องที่เขียนจุดเด่นว่า  “เก่งด้านภาษา” จะช่วย
ร่วมมือกับเพื่อนเพื่อแก้ไขหรือพัฒนาการเรียนรู้ของเพื่อนได้อย่างไร 

10.  หลังจากนั้นให้อาสาสมัครล าดับที่ 2-5 คนน าเสนอเช่นเดียวกับนิสิตอาสาสมัครคนที่ 1               
และเพื่อนในห้องช่วยกันเสนอจุดเด่นของตนเองที่สามารน ามาช่วยพัฒนาหรือปรับปรุงการเรียนรู้ของเพื่อน        
จนครบ 5 คน 

11.  นิสิตที่เป็นอาสาสมัครทั้ง 5 คน  บอกถึงความรู้สึกที่ได้รับความร่วมมือจากเพื่อนในการปรับปรุง
หรือพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง  และนิสิตที่เป็นอาสามสมัครจะน าจุดเด่นของตนเองไปช่วยปรับปรุงหรือ
พัฒนาการเรียนรู้ของเพื่อนหรือไม่  อย่างไรบ้าง 

12.  นิสิตร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ของการร่วมมือกันในการเรียนรู้     
คร้ังท่ี 3  
13.  นิสิตร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ 21 ว่า มีลักษณะเด่นอย่างไร     
14.  ผู้วิจัยแบ่งนิสิตออกเป็นกลุ่ม  กลุ่มละประมาณ 5 คน  โดยให้แต่ละกลุ่มช่วยกันอภิปรายเกี่ยวกับ

ทักษะในการเรียนรู้ที่ส าคัญในศตวรรษที่ 21 ว่ามีประเด็นใดบ้าง  
15.   ผู้วิจัยแจกกระดาษให้นิสิตกลุ่มละประมาณ  5 ใบ แล้วให้นิสิตเขียนทักษะที่ส าคัญที่ต้องใช้           

ใน              การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ที่กลุ่มเลือกลงในกระดาษดังกล่าว 
16.   ผู้วิจัยให้แต่ละกลุ่มเลือกตัวแทนกลุ่ม  กลุ่มละ 2 คน  เพื่อออกไปศึกษาข้อมูลจากกลุ่มอื่น ๆ                  

เป็นเวลา 10  นาที   
17.  สมาชิกที่เหลือในแต่ละกลุ่มเตรียมน าเสนอเพื่อข้อมูลของกลุ่มตนเองให้เพื่อนกลุ่มอื่นฟังและ

อภิปรายซักถามร่วมกันเพิ่มเติม  
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18.   เมื่อครบเวลา 10  นาที ตัวแทนกลุ่มที่ไปศึกษากลุ่มอื่นกลับมาน าเสนอข้อมูลให้กลุ่มตนเองฟังว่า
ข้อมูลของกลุ่มตนเองเหมือนหรือแตกต่างจากกลุ่มอื่นอย่างไร 

19.  ผู้วิจัยให้เวลาแต่ละกลุ่มอภิปรายร่วมกันเพื่อทบทวนทักษะการเรียนรู้ที่ส าคัญในศตวรรษที่ 21                
ที่เขียนไว้อีกครั้ง  และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเห็นของสมาชิกลุ่ม 

20.  ผู้วิจัยให้แต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอทักษะการเรียนรู้ที่ส าคัญของกลุ่มตนเองให้เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ ฟังที่
ด้านหน้าห้องโดยน าเสนอถึงความส าคัญและการน าทักษะเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

21.   เมื่อทุกกลุ่มน าเสนอครบแล้ว ให้นิสิตร่วมกันอภิปรายถึงทักษะที่ได้รับจากน าเสนอมากที่สุดเป็น 5  
อันดับแรกของทุกกลุ่มว่า  ประกอบด้วยทักษะใดบ้าง 

22.  หลังจากนั้นให้นิสิตเข้ากลุ่มอีกครั้งเพื่ออภิปรายถึงแนวทางในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ดังกล่าว 
แล้วเขียนสรุปความคิดลงในใบงานท่ีผู้วิจัยแจกให้ ( เช่น ทักษะที่ส าคัญคือ ทักษะการสืบค้นข้อมูล  แนวทางคือ  
การฝึกการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ หรือการเข้าอบรมการใช้โปรแกรมเพื่อการสืบค้นข้อมูล เป็นต้น) 

23. ผู้วิจัยอ่านช่ือทักษะที่ได้รับจากน าเสนอมากที่สุดเป็น 5 อันดับแรกของทุกกลุ่มทีละ 1 ทักษะอีกครั้ง  
แล้วให้แต่ละกลุ่มช่วยกันน าเสนอแนวทางการพัฒนาทักษะดังกล่าวที่แต่ละกลุ่มร่วมกันคิดไว้จนได้แนวทางจาก
ทุกลุ่ม   หลังจากนั้นท าไปเรื่อย ๆ จนครบทั้ง 5 ทักษะการเรียนรู้ 
          (ข้ันสรุป)  

24.  นิสิตแต่ละคนวิเคราะห์แนวทางที่คิดว่าเหมาะสมกับลักษณะการเรียนรู้ของตนเองที่จะน าไปใช้
อย่างไร และผลที่คาดว่าจะได้รับจะเป็นอย่างไร 

25.  นิสิตร่วมกันแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกต่อการร่วมมือกันเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการ
เรียนรู้ร่วมกัน    
          สื่อ /อุปกรณ์    
            1. คลิปวีดีโอ 

2. กระดาษขนาด 10 × 20 ซม. 
การประเมินผล 

            1. สังเกตพฤติกรรมจากการที่นิสิตให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นการแสดงออกและการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม 
            2. ผลการวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกันของนิสิตโดยใช้ประโยชน์จากความแตกต่าง
ในการเรียนรู้ของนิสิตแต่ละคน 
  3.  ผลการวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ร่วมกัน 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยเรื่องการพัฒนากิจกรรมเพื่อสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ร่วมกันในศตวรรษ ที่ 21 ของ
นิสิตระดับปริญญาตรีที่พบว่า  กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ร่วมกันในศตวรรษที่ 21 ของ
นิสิตระดับปริญญาตรีที่พัฒนาขึ้นมีโครงสร้างของกิจกรรมใน 3 องค์ประกอบหลักได้แก่ (1) การเรียนรู้ร่วมกัน
เพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา (2) การสื่อสารร่วมกันเพื่ อพัฒนาการเรียนรู้ และ                     
(3) การเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  ซึ่งกิจกรรมการ
เรียนรู้แต่ละครั้งมีค่าดัชนคีวามสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์และลักษณะกิจกรรม (IOC) ระหว่าง  0.8 -1.0 
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   จากผลการวิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า  กิจกรรมการเรียนรู้แต่ละครั้งในชุดกิจกรรมในเพื่อสร้างเสริม
ทักษะการเรียนรู้ร่วมกันในศตวรรษ  ที่ 21 ของนิสิตระดับปริญญาตรีที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความเหมาะสมตาม
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านด้านจิตวิทยาและการจัดการเรียนรู้ระดับปริญญาตรี โดยลักษณะกิจกรรมในชุด
กิจกรรมเพื่อสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ร่วมกันในศตวรรษที่ 21 ของนิสิตระดับปริญญาตรีมีความสอดคล้อง
ทักษะการเรียนรู้ที่ส าคัญในยุคศตวรรษที่ 21 ประกอบไปด้วย (1) ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ                  
การแก้ปัญหา (2) ทักษะการสื่อสารและความร่วมมือ (3) ทักษะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (วิจารณ์ 
พานิช, 2555) และสอดคล้องกับแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เนื่องจากกิจกรรมได้ถูกสร้างขึ้นบนแนวคิดของ
การเรียนรู้แบบร่วมมือท้ัง  5 องค์ประกอบคือ  (1) การพึ่งพาเกื้อกูลกัน คือ การที่ผู้เรียนนิสิตมีปฏิสัมพันธ์ในการ
ช่วยเหลือและส่งเสริมการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน (2) การปรึกษากันอย่างใกล้ชิด คือ การที่ผู้เรียนนิสิตในกลุ่มมีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน (3) ความรับผิดชอบของสมาชิก คือ การที่ผู้เรียนในกลุ่มมี
หน้าท่ีรับผิดชอบและท างานอย่างเต็มความสามารถ (4) การใช้ทักษะสื่อสาระหว่างบุคคล คือ การที่ผู้เรียนมีการ
สื่อสารกับสมาชิกกลุ่มเพื่อพัฒนาพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกัน และ (5) การวิเคราะห์การเรียนรู้ของกลุ่ม คือ การที่
ผู้เรียนมีการวิเคราะห์การเรียนรู้ของกลุ่มเพื่อปรับและพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกันให้ดีขึ้น (อังศินันท์  อินทรค าแหง, 
2547; ทิศนา แขมมณี, 2555; เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม, 2554) นอกจากนี้ลักษณะกิจกรรมยังสอดคล้องกับ 
ข้อเสนอแนะส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2552)  ที่ได้ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังส าหรับเป็น
แนวทางในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนานิสิตในระดับปริญญาตรีไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  ในด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ ซึ่งหมายถึง ความสามารถในการท างาน
เป็นกลุ่ม การแสดงถึงภาวะผู้น า ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ความสามารถในการวางแผนและ
รับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเอง และสอดคล้องกับ วิทยากร เชียงกูล (2559) ทีไ่ด้กล่าวถึง เป้าหมายในการจัด
การศึกษาส าหรับนิสิตในยุคศตวรรษที่ 21 ว่า  ควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาความฉลาดหรือความสามารถ
ของนิสิตนิสิตในด้านความฉลาดทางปัญญา (IQ) ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ความฉลาดทางสังคม (SQ) ควบคู่
กันไป โดยจัดกิจกรรมให้นิสิตได้พัฒนาความร่วมมือในการท างานเป็นทีม รู้จักรับฟังและเปิดใจกว้างในการ
ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น  สามารถท างานเป็นกลุ่มและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถจัดการความ
ขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม  
 
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานวิจัย   
 จากผลการวิจัยที่พบว่า กิจกรรมการเรียนรู้แต่ละครั้งในชุดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้
ร่วมกันในศตวรรษที่ 21 ของนิสิตระดับปริญญาตรีมีค่าความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์และลักษณะกิจกรรม 
(IOC) ระหว่าง  0.8 -1.0 จึงควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการน าชุดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ร่วมกันใน
ศตวรรษที่ 21 ที่พัฒนาขึ้นไปใช้กับกลุ่มนิสิตระดับปริญญาตรีแลว้ศึกษาถึงผลการพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิตต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะการวิจัยคร้ังต่อไป 
 ควรมีการพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่ส าคัญด้านอื่น ๆ ของนิสิตระดับ
ปริญญาตรีเช่น ทักษะสารสนเทศและทักษะชีวิตและอาชีพ เป็นต้น 
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การพัฒนาหนังสือประกอบการจดักิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 
 

กรกฎา  นักคิ้ม1* ปวีณา  อ่อนใจเอื้อ2 
 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาหนังสือประกอบการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ
และอาชีพระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (2)  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแนะแนวท่ีมีต่อหนังสือ
ประกอบการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพระดับมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีพัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัย คือ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแนะแนวและด้านการจัดท าสื่อทางการศึกษา  จ านวน 5 ท่าน  เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย  คือ  แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแนะแนวและด้านการจัดท าสื่อทาง  
การศึกษา การวเิคราะห์ข้อมูล คือ  การวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องของเนื้อหา  

ผลการวิจัยพบว่า (1) เนื้อหาในหนังสือประกอบการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นประกอบด้วย 4 องค์ประกอบส าคัญ  คือ กิจกรรมเพื่อการรวบรวมข้อมูลผู้เรียนเป็น
รายบุคคล การตั้งเป้าหมายทางการศึกษาเพื่อน าไปสู่อาชีพในอนาคต  การรวบข้อมูลที่มีประโยชน์เกี่ยวกับศึกษา
ต่อและการประกอบอาชีพ การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ (2) กิจกรรมในแต่ละ
องค์ประกอบมีค่าความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์และลักษณะกิจกรรม (IOC)  อยู่ระหว่าง 0.8 -1.0 ดังนี้  
องค์ประกอบที่ 1 กิจกรรมเพื่อการรวบรวมข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลมีค่าดัชนีความสอดคล้อง 0.8-1.0 
องค์ประกอบที่ 2          การตั้งเป้าหมายทางการศึกษาเพื่อน าไปสู่อาชีพในอนาคตมีค่าดัชนีความสอดคล้อง 
0.8-1.0 องค์ประกอบที่ 3 การรวบข้อมูลที่มีประโยชน์เกี่ยวกับศึกษาต่อและการประกอบอาชีพมีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง 0.8-1.0  องค์ประกอบที่ 4  การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อและการประกอบอาชีพมีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง 1.0    

 
ค าส าคัญ:  หนังสือประกอบการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ  มัธยมศึกษาตอนต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์e-mail: karakada@yahoo.com 
2ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์e-mail: fedupny@ku.ac.th 
* ผู้นิพนธ์หลักe-mail: karakada@yahoo.com 
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THE DEVELOPMENT OF A HANDBOOK FOR FURTHER EDUCATION AND CAREER  

GUIDANCE ACTIVITIES AT A JUNIOR HIGH SCHOOL 
 

Karakada  Nugkim1* Paweena  Onjai-uea2 
 
Abstract 
 The purposes of this research were (1) to development of a handbook for further 
education and career guidance activities at a junior high school, (2) to study  the  opinion of    
teachers who expert in guidance and media of education about the handbook.                   
The instrument was questionnaire about the opinion of teachers who expert in guidance and 
media of education. The samples were 5 teachers who expert in guidance and media of 
education.  Index of item-objective congruence (IOC) was utilized for analyzing data.   

The research results indicated that (1) the content in handbook for further education 
and career guidance activities at a junior high school comprised of 4 parts that were                    
the activities for collect information of individual student, the activities for setting educational 
goal that relate to career, the activities for collecting important education and career 
information, the activities  for decision making about  further education and career. (2) Index 
of item-objective congruence (IOC) of 4 parts in handbook were between 0.8 -1.0.  Index of 
item-objective congruence (IOC) of part 1 was between  0.8-1.0, part 2 was between 0.8-1.0, 
part 3 was between  0.8-1.0 and part 4  was  1.0.   
 
Keywords:   Handbook for Education, Further Education,  Career Guidance Activities, 

Junior High School 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1The Department of Educational Psychology and Guidance,Faculty ofEducation Kasetsart University 
e-mail: karakada@yahoo.com 
2The Department of Educational Psychology and Guidance, Faculty of  Education  Kasetsart University  
,  e-mail: fedupny@ku.ac.th 



248 |18-19 ตุลาคม 2561 

 
บทน า 
 ในปัจจุบันประเทศไทยต้องเผชิญกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกในหลายด้านที่ส าคัญทั้ง                    
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุและนาโนเทคโนโลยี ซึ่งมี
ผลกระทบทั้งที่เป็นโอกาสและข้อจ ากัดต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560)  ซึ่งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560-2564 
ได้มีการเตรียมความพร้อมของคนและระบบให้มีภูมิคุ้มกันพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
โดยได้ตั้งเป้าหมายด้านการพัฒนาคุณภาพคนให้คนไทยทุกคนได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกาย จิตใจ ความรู้ 
ความสามารถ ทักษะการประกอบอาชีพ และมีความมั่นคงในการด ารงชีวิตครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายเพื่อ
เสริมสร้างศักยภาพให้กับตนเองที่จะน าไปสู่ความเข้มแข็งของ ครอบครัว ชุมชน และสังคมไทยการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมซึ่งเป็นไปอย่างรวดเร็ว แนวโน้มของสังคมไทยจึงมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแส
โลกค่านิยม วิถี ชีวิต และขนบธรรมเนียมทั้ งหลายมีการเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลท าให้ โลกของงานมี                          
การเปลี่ยนแปลงอย่างมาก หลายอาชีพสูญหายไปในขณะที่มีอีกหลายอาชีพเกิดขึ้นใหม่ตามวัฎจักรแห่ง                
การพัฒนาทางเทคโนโลยี (นันทา สู้รักษา, 2548)  การจัดการศึกษาในปัจจุบันจึงมีจุดหมายมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เป็น
มนุษย์ที่มีเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อและมีหลักการที่ส าคัญเพื่อทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอ
ภาคและมีคุณภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)  จากแนวโน้มทางด้านการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นกระแส
ท าให้ผู้ปกครองและนักเรียนเกิดความกระตอืรือร้นพยายามหาทางศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อพัฒนาตนเองให้
มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ น าไปสู่การแข่งขันในช่วงชีวิตวัยท างาน การเลือกงาน อาชีพ ต าแหน่งที่มี                  
ความเหมาะสม รายได้ที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนเป็นท่ียอมรับจากเพื่อนฝูง ชุมชนและสังคม (ฉัตรชัย อินทรสังข,์ 2552) 

การแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพเป็นเรื่องส าคัญยิ่งและเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมก าลังแรงงาน 
ของประเทศให้มีความพร้อมในการประกอบอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ซึ่งควรเริ่มตั้งแต่ระดับประถมศึกษา
จนถึงอุดมศึกษา โดยเป็นกระบวนการช่วยเหลอืบุคคลให้สามารถรู้จกัตนเอง รู้จักพัฒนาตนเองอย่างมีเหตุผลและ
ใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญในเรื่องของการเลือกเรียนเพื่อจะเตรียมตัวไปสู่อาชีพ การแนะแนว
อาชีพจึงต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อความส าเร็จในอนาคต  (กรมการจัดหางาน, 2559) ส าหรับนักเรียน        
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 อยู่ในช่วงของวัยรุ่นเป็นวัยที่มีโอกาสในการส ารวจ และทดลองศึกษาอาชีพต่าง ๆ 
ก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะยึดอะไรเป็นอาชีพจริง ๆ (กุญชรี ค้าขาย, 2542) ดังนั้นถ้านักเรียนได้รับแนะแนวที่
ส่งเสริมให้รู้จักโลกกว้างทางอาชีพ โอกาสและช่องทางการเข้าสู่อาชีพต่าง ๆ จะช่วยให้นักเรียนสามารถตัดสินใจ
เลือกอาชีพท่ีเหมาะสมกับตนเอง มีการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ ตลอดจนแสวงหาความส าเร็จและความก้าวหน้าใน
การประกอบอาชีพ  (นิรันดร์ จุลทรัพย์, 2556)  คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาหนังสือประกอบการจัด
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการแนะแนว
การศึกษาต่อและอาชีพต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาหนังสือส าหรับใช้ประกอบการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 

2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแนะแนวและด้านการจัดท าสื่อทางการศึกษาที่มี
ต่อหนังสือประกอบการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพระดับมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีพัฒนาขึ้น 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการพัฒนาหนังสือประกอบการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ขั้นที่ 1. ศึกษาองค์ประกอบทฤษฎีการตัดสินใจของเกแลตต์ (Gelatt)   จากหนังสือ วารสาร และ
บทความทางด้านอาชีพของ Gelattอาทิ หนังสือ Creative Decision Making Using PositiveUncertainty 
(1991) บทความ An Overview of positiveUncertainty ( 2003) เอกสาร Powerof Positive Uncertainty: 
Making Creative Career Decision (2003) และเอกสาร A ParadoxicalPhilosophy of Counseling 
Whose Time Has come (1992)  ซึ่งเป็นทฤษฎีที่คณะผู้วิจัยใช้เป็นฐานแนวคิดในการออกแบบกิจกรรมใน
หนังสือประกอบการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ขั้นที่ 2. ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อและอาชีพของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น   

ขั้นที่ 3. น าความรู้ที่ได้จากการศึกษา หนังสือ เอกสารดังกล่าวมาสร้างหนังสือประกอบการจัดกิจกรรม
แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีโครงสร้างของหนังสือใน 4 องค์ประกอบ ดังนี ้
 องค์ประกอบที่ 1 กิจกรรมเพื่อการรวบรวมข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะช่วยให้
นักเรียนได้ส ารวจตนเองในด้านต่าง ๆ ความสามารถพิเศษ ความสนใจ ลักษณะเด่นของตนเอง ความภาคภูมิใจ  
ความชอบของตนเองในด้านต่าง ๆ  ความใฝ่ฝัน และความต้องการของตนเอง คุณลักษณะของตนเองในการ
เรียน  ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา 3 ส่วน คือ 
  1.1   ตัวตนของฉัน   ซึ่งเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนได้ส ารวจตนเอง            
ใน ด้านต่าง ๆ  และน าไปสู่การเข้าใจตนเองมากขึ้นซึ่งจะเป็นข้อมูลพื้นฐานน าไปสู่กิจกรรมในส่วนอ่ืน ๆ ต่อไป   

1.2    คุณเป็นผู้ฟังอย่างไรในห้องเรียน ซึ่งเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนได้
ส ารวจคุณลักษณะและพฤติกรรมด้านการเรียนของตนเอง  น า ไปสู่การเห็นความส าคัญของการปรับปรุง
พฤติกรรมในการเรียนของตนเองให้เหมาะสม   
  1.3  ความสุขจากการเข้าใจตนเอง  ซึ่งเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนมี
ทัศนคติทางบวกในการหมั่นส ารวจข้อมูลและคุณลักษณะของตนเอง เพื่อนไปสู่การเข้าใจตนเอง  อย่างแท้จริงซึ่ง
มีส าคัญต่อการตั้งเป้าหมายและวางแผนสู่การเรียนและการประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมกับตนเอง 
 องค์ประกอบท่ี 2  การตั้งเป้าหมายทางการศึกษาเพื่อน าไปสู่อาชีพในอนาคต  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้
นักเรียนได้ฝึกการตั้งเป้าหมายทางการเรียนและการประกอบอาชีพท่ีชัดเจนและมีรายละเอียด โดยพิจารณาจาก
ความรู้ความสามารถ ความถนัดและบุคลิกภาพของตนเอง รวมถึงมีการวางแผนระยะสั้นและวางแผนระยะยาว
เพื่อให้ตนเองบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว ้ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา 3 ส่วน คือ 

2.1 ความต้องการของฉัน  ซึ่งเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนได้ส ารวจความ
ต้องการตนเองในด้านการเรียนและการท างานในอนาคต และวิเคราะห์รายละเอียดของความต้องการดังกล่าว  

2.2  เป้าหมายระยะยาว  ซึ่งเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนได้จัดล าดับ
เป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นเกี่ยวกับการศึกษาต่อจนไปถึงการประกอบของตนในอนาคต  โดยที่เป้าหมายในแต่
ระยะเวลานักเรียนได้วางแผนให้มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน   

2.3 เป้าหมายระยะสั้น  ซึ่งเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนได้ตั้งเป้าหมาย   
อย่างเป็นล าดับขั้นตอoถึงสิ่งที่ต้องการและสิ่งต้องปฏิบัติในช่วงระยะเวลาในปัจจุบันไปจนถึง 1 ปี  ซึ่งต้อง
วางแผนให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายและแผนระยะยาวท่ีได้วางไว้  
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องค์ประกอบท่ี 3 การรวบข้อมูลที่มีประโยชน์เกี่ยวกับศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นเนื้อหา

เกี่ยวกับกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนได้ทบทวนข้อมูลเดิมเกี่ยวกับการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพที่มีอยู่และ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ได้ส ารวจข้อมูลที่จ าเป็นต้องค้นหาเพิ่มเติมและด าเนินการค้นหาข้อมูล
เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจของตนเองต่อไป ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา  3 ส่วน คือ 

3.1  สิ่งที่ฉันรู้ (ครั้งที่ 1) ซึ่งเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนได้ส ารวจข้อมูลที่
ตนเองมีเกี่ยวกับการศึกษาและการท างานตามความเป็นจริงโดยการทบทวนรายละเอียดที่นักเรียนรู้ ส ารวจมั่นใจ
ในความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว รวมถึงช่วยให้นักเรียนได้ส ารวจข้อมูลที่ยังขาดและต้องค้นคว้าเพิ่มเติม  
  3.2  แหล่งค้นคว้าข้อมูลที่ส าคัญ ซึ่งเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนได้
ด าเนินการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  ที่นักเรียนสามารถค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
และการประกอบอาชีพ   
  3.3  สิ่งที่ฉันรู้ (ครั้งที่ 2 ) ซึ่งเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนได้น าข้อมูล
เกี่ยวกับการศึกษาและการประกอบอาชีพที่ค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลต่ าง ๆ มาทบทวนและพิจารณา              
อีกครั้งเพื่อให้ทราบรายละเอียดและมีความถูกต้องมากยิ่งข้ึน 
  3.4 การวิเคราะห์อาชีพท่ีสนใจ  ซึ่งเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนได้น าข้อมูล
ที่ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับอาชีพท่ีสนใจมาวิเคราะห์ข้อดี และข้อจ ากัด/ข้อเสีย  เพื่อให้นักเรียนมีข้อมูลที่ครบถ้วนใน
การน าไปใช้ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อและเลือกอาชีพท่ีเหมาะสมกับตนเอง 
 องค์ประกอบที่ 4 การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับกิจกรรมที่ช่วย
ให้นักเรียนได้ฝึกการคิดอย่างละเอียดทั้งการประเมินชอบหรือความเหมาะสมกับตนเองผลที่ตามมาทั้ง ด้านผลดีและ
ผลเสีย รวมถึงความเป็นไปได้และความมั่นใจในการตัดสินใจของตนเองซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา 2 ส่วน คือ   
  4.1  อนาคตทางการศึกษาและการประกอบอาชีพของฉัน  ซึ่งเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับกิจกรรมที่
ช่วยให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความส าคัญของการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อและการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับ
ตนเองอย่างรอบคอบ โดยการพิจารณาถึงผลที่จะเกิดขึ้นต่อการเรียนและการท างานของตนเองในอนาคต      
  4.2  การวิเคราะห์ทางเลือก   ซึ่งเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนได้วิเคราะห์
ทางเลือกในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพที่ตนเองมี ทั้งในด้านผลดี ผลเสียที่จะตามมารวมถึง                     
การประเมินความเป็นไปได้ของแต่ละทางเลือกดังกล่าว   

ขั้นที่ 4. น าหนังสือประกอบการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ไปตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยน าไปให้ให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแนะแนวจ านวน  5 ท่าน  ซึ่งได้มาจาก       
การเลือกอย่างเจาะจง  ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ทางด้านการศึกษาและอาชีพ  ตรวจสอบความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ  ทั้งทางด้านความเหมาะสมของเนื้อหา  
การเรียบเรียง  และความสอดคล้องของเนื้อหาในแต่ละกิจกรรม 

 ขั้นที่ 5. คณะผู้วิจัยด าเนินการแก้ไขเนื้อหาในหนังสือประกอบการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ
และอาชีพระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแนะแนวท้ัง 5 ท่านอีกครั้ง 

ขั้นที่ 6. หลังจากแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิแล้วคณะผู้วิจัยด าเนินการ การเผยแพร่ 
หนังสือประกอบการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แก่บุคลาการทาง
การศึกษาท่ีด าเนินการแนะแนวผู้เรียนในสถานศึกษาต่าง ๆ 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย   
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแนะแนว 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องของเนื้อหา   (IOC) 
 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยในครั้งน้ีมี 2 ประเด็น ดังนี้ 

1. ผลจากการพัฒนาหนังสือส่งผลให้ได้หนังสือส าหรับใช้ประกอบการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา
ต่อและอาชีพระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีเนื้อหาที่ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบได้แก่ (1) กิจกรรมเพื่อการ
รวบรวมข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล (2) การตั้งเป้าหมายทางการศึกษาเพื่อน าไปสู่อาชีพในอนาคต (3) การรวบ
ข้อมูลที่มีประโยชน์เกี่ยวกับศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ (4) การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพ ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบจะมีรายละเอียดประกอบด้วย ค าอธิบาย เนื้อหากิจกรรมและภาพประกอบ 

2. ผลจากการศึกษาความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแนะแนวและด้านการจัดท าสื่อทางการ
ศึกษาจ านวน  5 ท่าน  ที่มีต่อเนื้อหาในหนังสือประกอบการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นที่คณะผู้วิจัยพัฒนาขึ้น  ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลในแบบสอบถามพบว่า เนื้อหาในหนังสือ
ประกอบการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทั้ง  4 องค์ประกอบมีค่า
ความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์และลักษณะกิจกรรม (IOC) อยู่ระหว่าง 0.8 -1.0 โดยมีรายละเอียดใน         
แต่ละองค์ประกอบแสดงดังตาราง 

 
ตารางที ่1  ดัชนีความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์และลักษณะกิจกรรม  (IOC)   
 
องค์ประกอบ กิจกรรม ค่า IOC 
1.  กิจกรรมเพื่อการรวบรวมข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล    ตัวตนของฉัน    0.8 

คุณเป็นผู้ฟังอย่างไรในห้องเรียน 1.0 
ความสุขจากการเข้าใจตนเอง   1.0 

2.  การต้ังเป้าหมายทางการศึกษาเพื่อน าไปสู่อาชีพในอนาคต   ความต้องการของฉัน   1.0 
เป้าหมายระยะยาว   0.8 
เป้าหมายระยะสั้น   1.0 

3.  การรวบข้อมูลที่มีประโยชน์เกี่ยวกับศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพ 

สิ่งที่ฉันรู้ (ครั้งที่ 1) 0.8 
แหล่งค้นคว้าข้อมูลที่ส าคัญ 0.8 
สิ่งที่ฉันรู้ (ครั้งที่ 2 ) 1.0 
การวิเคราะห์อาชีพที่สนใจ   1.0 

องค์ประกอบ กิจกรรม ค่า IOC 
4.  การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ อนาคตทางการศึกษาและ                     

การประกอบอาชพีของฉัน   
1.0 

การวิเคราะห์ทางเลือก    1.0 
  

จากกตารางที่ 1  แสดงค่าความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์และลักษณะกิจกรรม  ( IOC) ในแต่ละ
องค์ประกอบ ดังนี ้
            องค์ประกอบที่ 1  กิจกรรมเพื่อการรวบรวมข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
นักเรียนได้ส ารวจตนเองในด้านต่าง ๆ  ความสามารถพิเศษ  ความสนใจ ลักษณะเด่นของตนเองความภาคภูมิใจ  
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ความชอบของตนเองในด้านต่าง ๆ ความใฝ่ฝัน และความต้องการของตนเอง คุณลักษณะของตนเองในการเรียน  
ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา 3 ส่วนคือ 
  1.1   กิจกรรมตัวตนของฉัน ซึ่งเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนได้ส ารวจตนเอง
ในด้านต่าง ๆ และน าไปสู่การเข้าใจตนเองมากขึ้นซึ่งจะเป็นข้อมูลพื้นฐานน าไปสู่กิจกรรมในส่วนอื่น ๆ ต่อไป               
มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์และลักษณะกิจกรรม (IOC) 0.8 
  1.2 กิจกรรมคุณเป็นผู้ฟังอย่างไรในห้องเรียน ซึ่งเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับกิจกรรมที่ช่วยให้
นักเรียนได้ส ารวจคุณลักษณะและพฤติกรรมด้านการเรียนของตนเอง น าไปสู่การเห็นความส าคัญของ                
การปรับปรุงพฤติกรรมในการเรียนของตนเองให้เหมาะสม มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์และ
ลักษณะกิจกรรม (IOC) 1.0    
  1.3  กิจกรรมความสุขจากการเข้าใจตนเอง  ซึ่งเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียน
มีทัศนคติทางบวกในการหมั่นส ารวจข้อมูลและคุณลักษณะของตนเอง เพื่อนไปสู่การเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงซึ่ง
มีส าคัญต่อการตั้งเป้าหมายและวางแผนสู่การเรียนและการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง มีค่าดัชนี             
ความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์และลักษณะกิจกรรม (IOC) 1.0    
 องค์ประกอบท่ี2  การตั้งเป้าหมายทางการศึกษาเพื่อน าไปสู่อาชีพในอนาคต  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
นักเรียนได้ฝึกการตั้งเป้าหมายทางการเรียนและการประกอบอาชีพท่ีชัดเจนและมีรายละเอียด โดยพิจารณาจาก
ความรู้ความสามารถ ความถนัดและบุคลิกภาพของตนเอง รวมถึงมีการวางแผนระยะสั้นและวางแผนระยะยาว
เพื่อใหต้นเองบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา 3 ส่วนคือ 

2.1 กิจกรรมความต้องการของฉัน ซึ่งเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนได้ส ารวจ
ความต้องการตนเองในด้านการเรียนและการท างานในอนาคต และวิเคราะห์รายละเอียดของความต้องการ
ดังกล่าว มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์และลักษณะกิจกรรม (IOC) 1.0 

2.2 กิจกรรมเป้าหมายระยะยาว  ซึ่งเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนได้
จัดล าดับเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นเกี่ยวกับการศึกษาต่อจนไปถึงการประกอบของตนในอนาคตโดยที่
เป้าหมายในแต่ระยะเวลานักเรียนได้วางแผนให้มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
จุดประสงค์และลักษณะกิจกรรม (IOC) 0.8 

2.3 กิจกรรมเป้าหมายระยะสั้น ซึ่งเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนได้
ตั้งเป้าหมายอย่างเป็นล าดับขั้นตอนถึงสิ่งที่ต้องการและสิ่งต้องปฏิบัติในช่วงระยะเวลาในปัจจุบันไปจนถึง 1 ปี            
ซึ่งต้องวางแผนให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายและแผนระยะยาวที่ได้วางไว้ มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
จุดประสงค์และลักษณะกิจกรรม (IOC) 1.0 

องค์ประกอบที่ 3 การรวบข้อมูลที่มีประโยชน์เกี่ ยวกับศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนข้อมูลเดิมเกี่ยวกับการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพที่มีอยู่และ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวได้ส ารวจข้อมูลที่จ าเป็นต้องค้นหาเพิ่มเติมและด าเนินการค้นหาข้อมูล
เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจของตนเองต่อไปซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา 3 ส่วนคือ 

3.1  กิจกรรมสิ่งที่ฉันรู้ (ครั้งที่ 1) ซึ่งเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนได้ส ารวจ
ข้อมูลที่ตนเองมีเกี่ยวกับการศึกษาและการท างานตามความเป็นจริงโดยการทบทวนรายละเอียดที่นักเรียนรู้  
ส ารวจมั่นใจในความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว รวมถึงช่วยให้นักเรียนได้ส ารวจข้อมูลที่ยังขาดและต้องค้นคว้า
เพิม่เติม  มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์และลักษณะกิจกรรม  (IOC)  0.8 
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  3.2  กิจกรรมแหล่งค้นคว้าข้อมูลที่ส าคัญ ซึ่งเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนได้
ด าเนินการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  ที่นักเรียนสามารถค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
และการประกอบอาชีพ (IOC)  0.8 
  3.3  กิจกรรมสิ่งที่ฉันรู้ (ครั้งท่ี 2) ซึ่งเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนได้น าข้อมลู
เกี่ยวกับการศึกษาและการประกอบอาชีพที่ค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ มาทบทวนและพิจารณาอีก
ครั้ง  เพื่อให้ทราบรายละเอียดและมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์และ
ลักษณะกิจกรรม (IOC) 1.0   
  3.4 กิจกรรมการวิเคราะห์อาชีพท่ีสนใจ  ซึ่งเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนได้
น าข้อมูลที่ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับอาชีพที่สนใจมาวิเคราะห์ข้อดีและข้อจ ากัด/ข้อเสีย เพื่อให้นักเรียนมีข้อมูลที่ 
ครบถ้วนในการน าไปใช้ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อและเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง มีค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างจุดประสงค์และลักษณะกิจกรรม   (IOC)  1.0 
 องค์ประกอบท่ี 4  การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ ซึง่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน
ได้ฝึกการคิดอย่างละเอียดทั้งการประเมินชอบหรือความเหมาะสมกับตนเองผลที่ตามมาทั้งด้านผลดีและผลเสีย 
รวมถึงความเป็นไปได้และความมั่นใจในการตัดสินใจของตนเองซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา 2 ส่วนคือ   
  4.1  กิจกรรมอนาคตทางการศึกษาและการประกอบอาชีพของฉัน ซึ่งเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับ
กิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความส าคัญของการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อและการประกอบอาชีพที่
เหมาะสมกับตนเองอย่างรอบคอบ โดยการพิจารณาถึงผลที่จะเกิดขึ้นต่อการเรียนและการท างานของตนเองใน
อนาคต   มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์และลักษณะกิจกรรม (IOC)   1.0 
  4.2 กิจกรรมการวิเคราะห์ทางเลือกซึ่งเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนได้
วิเคราะห์ทางเลือกในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพที่ตนเองมี  ทั้งในด้านผลดี ผลเสียที่จะตามมารวมถึง
การประเมินความเป็นไปได้ของแต่ละทางเลือกดังกล่าว มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์และ
ลักษณะกิจกรรม (IOC)  1.0 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาหนังสือประกอบการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นท่ี พบว่า  หนังสือประกอบการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น  ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบส าคัญ ได้แก่  (1)  กิจกรรมเพื่อการรวบรวมข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล   
(2)  การตั้งเป้าหมายทางการศึกษาเพื่อน าไปสู่อาชีพในอนาคต  (3)  การรวบข้อมูลที่มีประโยชน์เกี่ยวกับศึกษา
ต่อและการประกอบอาชีพ  (4)  การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  โดยแต่ละองค์ประกอบได้มี
เนื้อหากิจกรรมตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่าง 0.8 ถึง1.0  
  จากผลการวิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า  เนื้อหาหนังสือประกอบการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ
และอาชีพระดับมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีคณะผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความเหมาะสมตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
การแนะแนวและด้านการจัดท าสื่อทางการศึกษา  โดยเนื้อหาในหนังสือประกอบการจัดกิจกรรมแนะแนว
การศึกษาต่อและอาชีพระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีความสอดคล้องกับทฤษฎีของเกแลตต์  (Gelatt) ในปี 1962 
ซึ่งกล่าวว่า  ในการพัฒนากระบวนการตัดสินใจของนักเรียนต้องประกอบด้วย (1) การระบุปัญหา                        
(2) การรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ (3) ขัน้รู้ทางเลือกที่มีอยู่  (4) ขั้นพิจารณาข้อดีข้อเสียของแต่ละทางเลือก 
(5) ขั้นตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด  และสอดคล้องกับแนวคิดของ Taylor และ Betz (1983) ซึ่งได้แสดง
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ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกบักระบวนการตัดสินใจเลือกอาชีพว่าประกอบด้วย  5 องค์ประกอบ โดยมีองค์ประกอบร่วมที่
ตรงกับทฤษฎีการตัดสินใจของเกแลตต์เกแลตต์ (Gelatt) คือ (1) การมีความรู้เกี่ยวกับอาชีพ (2) การ
ตั้งเป้าหมายในการเลือกอาชีพ  และมีองค์ประกอบที่เพิ่มเติมคือ (1) การประเมินตนเอง (2) การวางแผนอาชีพ 
(3) การแก้ปัญหาทางอาชีพ รวมถึงสอดคล้องกับ จ าเนียร ช่วงโชติ (2544) ที่กล่าวว่า การแนะแนวอาชีพนั้นถือ
ว่า  เป็นกระบวนการที่ส าคัญในการช่วยให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ มีทักษะที่เกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกอาชีพ โดย
ให้นักเรียนพิจารณาตนเองใน ด้านความสนใจ ความสามารถ ความถนัด ค่านิยมรู้จักโลกอาชีพในปัจจุบัน เพื่อน า
ข้อมูลเหล่านี้มาเป็นแนวทางในการเลือกศึกษาต่อและการวางแผนเข้าสู่อาชีพที่พึงประสงค์ และสอดคล้องกับ      
นิรันดร์ จุลทรัพย์ (2556) ที่กล่าวว่า ถ้านักเรียนได้รับแนะแนวที่ส่งเสริมให้รู้จักโลกกว้างทางอาชีพ โอกาสและ
ช่องทางการเข้าสู่อาชีพต่าง ๆ จะช่วยให้นักเรียนสามารถตั ดสินใจเลือกอาชีพที่ เหมาะสมกับตนเอง                  
มีการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ ตลอดจนแสวงหาความส าเร็จและความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานวิจัย   
 จากผลการวิจัยที่พบว่า  หนังสือประกอบการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นประกอบด้วยกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.8 ถึง
1.0  จึงควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการน าหนังสือการประกอบกิจกรรมแนะแนวที่พัฒนาขึ้นไปใช้กับกลุ่มนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นแล้วศึกษาถึงผลการพัฒนาการวางแผนเพื่อศึกษาต่อและอาชีพของนักเรียนต่อไป 
 ข้อเสนอแนะการวิจัยคร้ังต่อไป 
 ควรมีการพัฒนาหนังสือประกอบการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพระดับส าหรับผู้เรียน
ในระดับอื่น  ๆ เช่น  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นต้น 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการภาคพิเศษหลักสูตรจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว  
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การวิจัยและพัฒนาเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กเยาวชนและครู 

ในจังหวัดสระแก้ว : กรณีศึกษา ต าบลหนองแวง 
 

อรัญญา มุดและ1* ชยพล ใจสูงเนนิ2  นิตย์ เนี่ยงน้อย3 ยุภาพร นอกเมือง4 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน รวมทั้งครูให้มีความรู้เรื่องเกลือโซเดียมเพื่อ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นโดยใช้กลุ่มสัมพันธ์ เครื่องมือที่ในการวิจัยใช้ประกอบด้วย เครื่องมือวิจัยชุมชน ได้แก่ 
ต้นไม้ปัญหา และท าเนียบผู้รู้ เครื่องมือถอดบทเรียน เครื่องมือประเมินผลการด าเนินงาน ได้แก่ แบบทดสอบ
ความความรู้ก่อน-หลังท ากิจกรรม “โซเดียมอันตรายว่าที่คิด” และแบบสอบถามความพึงพอใจ กลุ่มตัวอย่างใน
การวิจัยครั้งนี้ คือ เด็กเยาวชนและครูในต าบลหนองแวง อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว  จ านวนทั้งสิ้ น 51 
คน มีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา ผีเสื้อถอดบทเรียน และแปรผลด้วยสถิติเชิงพรรณา และการ
ทดสอบสมมติฐานเบื้องต้น ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้และมีความตระหนักเกี่ยวกับการบริโภคเกลือ
และความรู้เรื่องสัญลักษณ์ข้อมูลโภชนาการจากฉลากสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนด้านพฤติกรรม
การอ่านฉลากโภชนาการในการเลือกซื้ออาหารของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าพฤติกรรมการอ่านรายละเอียดของฉลาก
โภชนาการเวลาเลือกซื้ออาหาร มีระดับการปฏิบัติที่เพิ่มขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ พฤติกรรมก่อนและหลัง
การให้ความรู้เพิ่มขึ้น การให้ความรู้ในเรื่องเกลือและฉลากโภชนาการเป็นกระบวนการที่ช่วยให้ ครู นักเรียน 
เยาวชนและชุมชน มีความรู้เรื่องการบริโภคเกลือโซเดียมเพิ่มขึ้น แต่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้
บริโภคไม่มากพอ  
 
ค าส าคัญ: คุณภาพชีวิต กลุ่มสัมพันธ์ โซเดียม 
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THE RESEARCH AND DEVELOPMENT FOR EMPOWERING QUALITY OF LIFE OF CHILDREN, 

YOUTH AND TEACHERS IN SA KAEO PROVINCE: CASE STUDY OF NONG WANG 
 

Aranya Mudlae1* Chayapol Chaisungnoen 2  Nit Neingnoi3 Yupaporn Nokmueang4 
 
Abstract 
 This research aimed to develop children, youth and teachers to gain and promote   
knowledge about quality of life by using group dynamics activity .The instruments used for 
data collection were community research tools, ie, tree problem, community local wisdom,  
lesson learned tools, performance appraisal tools after the activity "Sodium is more dangerous 
than you know" ,and questionnaires. The sample used in the research was children, youth and 
teachers in Nong Waeng Watthana District Sa Kae Province. There were 51 participants. 
Statistical analysis was in term of mean, standard deviation and analyzed the data using 
descriptive statistic and hypothesis testing. The study indicated that the majority of sample 
had more knowledge and awareness about salt intake and knowledge of nutritional labeling. 
There was a slightly increase of the reading behavior of the nutritional label before purchasing 
the food.  
 
Keywords: Quality of life, Group dynamics, Sodium 
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บทน า 
 จากสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันที่ปรับเปลี่ยนไป ชุมชนมีการปรับเปลี่ยนไปตามกระแสโลกา
ภิวัฒน ที่เนนวัตถุนิยม บริโภคนิยม ความทันตอสมัยนิยม จนกอใหเกิดภาวะและปญหาทางสังคมที่หยั่งรากสูชุม
ชนอยางเต็มพื้นที่ ปญหาสังคมระดับชุมชนเกิดขึ้นมากมาย ปัญหาหลักของประเทศที่ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  
(ประชากรสูงอายุไทย, 2557) ซึ่งผู้คนสูงอายุส่วนใหญ่เป็นโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน หัวใจ เป็นต้น เหตุผล
หลักเกิดจากการบริโภคอาหารจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณะสุข พบว่า ปัญหาสุขภาพ ที่มีสาเหตุจาก 
โซเดียม เป็นปัญหาที่สร้างผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ทั้งต่อบุคคล ครอบครัว และชุมชน ดังนั้นการให้ความรู้
เกี่ยวกับโซเดียมจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็น เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน อีกทั้งยังได้ประโยชน์ความเข้าใจด้าน
โภชนาการให้แก่ชุมชน โดยเน้นเรื่องคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนและตองการสงเสริมใหชุมชนทุกชุมชนมีความรู
และทักษะในการสงเสริมพัฒนาการของเด็กและเยาวชน และเนื่องจาก “เด็กและเยาวชน” เปนตนทุนชีวิตของ
สังคมที่เกี่ยวของกับทุกคนในสังคมหากเด็กและเยาวชนท่ีเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและประเทศชาติ จะมีพลังอัน
ส าคัญที่จะสามารถช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต  

แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตมีหลายรูปแบบแต่ในการด าเนินการวิจัยครั้งนี้จะน าการจัดกิจกรรม
โดยใช้ ทฤษฎีแบบ "กลุ่มสัมพันธ์" (GROUP DYNAMICS) มาใช้การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็กและเยาวชน      
ในจังหวัดสระแก้ว เพราะกระบวนการกลุ่มเป็นศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มคนเพื่อน าความรู้ไปใช้ในการปรับเปลี่ยนเจต
คติและพฤติกรรมของคน ซึ่งจะน าไปสู่การเสริมสร้างความสัมพันธ์และการพัฒนาการท างานของกลุ่มคนให้มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน ซึ่งปัจจุบันนี้กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ ได้รับการ
ยอมรับในทุกวงการ ถูกน าไปใช้ในการศึกษา การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาองค์การ การพัฒนาชุมชน การ
พัฒนากลุ่มทางธุรกิจ การพัฒนากลุ่มการเมืองเป็นต้น (Lewin, 1947) กระบวนการกลุ่มมีประโยชน์ในการ
รวมกลุ่มทางสังคม เช่น เพื่อฝึกความเป็นผู้น า ผู้ตาม และกระบวนการท างานของกลุ่มสามารถช่วยเสริมสร้าง
ทัศนคติและพฤติกรรมของสมาชิกกลุ่ม ซึ่งความเข้าใจเหล่านี้สามารถช่วยให้กลุ่มด าเนินการไปด้วยดี  ทางผู้วิจัย
พิจารณาว่ากลุ่มสัมพันธ์มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการศึกษาที
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

ส าหรับสถานการณ์การบริโภคโซเดียมในประชากรไทยนั้นถูกศึกษาในเชิงปริมาณโดยลือชัย และคณะ
(2550) ผลการศึกษาพบว่า อาหารที่คนส่วนใหญ่กินบ่อย ร้อยละ 88.2  เป็นอาหารประเภทจานเดียว และ
ส ารวจจ านวนโซเดียมที่ได้รับ โดยวิธีการตรวจปัสสาวะ 24 ช่ัวโมง พบว่า ค่าเฉลี่ย 128.50 มิลลิโมล/วัน ขณะที่
ร้อยละ 87.5 มีค่าเกินที่แนะน า 100 มิลลิโมล/วัน สัดส่วนของโซเดียมที่ได้รับจากการบริโภคอาหารในคนไทย 
แหล่งใหญ่ ร้อยละ 71 มาจากเครื่องปรุงรสซึ่งเติมระหว่างประกอบอาหาร ส่วนจากอาหารธรรมชาติโซเดียมร้อย
ละ18 และได้จากการการเติมเครื่องปรุงรสขณะกินอาหารบนโต๊ะอาหารอีกร้อยละ 11 (วีรวรรณ 2549) จะเห็น
ได้ว่าปริมาณโซเดียมที่คนไทยได้รับไม่ค่อยเหมาะสมนัก ประโยชน์ท่ีได้จากการลดปริมาณโซเดียมในอาหารได้ถูก
ศึกษาโดยวีรวรรณ และวันทนีย์ (2549) พบว่าการใช้เครื่องปรุงที่มีโซเดียมต่ าแทนเครื่องปรุงรสปกติท าให้ระดับ
ความดันโลหิตในผู้ที่มีความดันโลหิตสูง จ านวน 18 คน ในช่วงอายุ 25-65 ปี มีการลดลงอย่างมีนัยส าคัญทั้ง
ความดันโลหิตค่าบน และความดันโลหิตค่าล่าง นอกจากนี้ (Chen, L 2018) ยังพบว่าการลดปริมาณโซเดียมใน
อาหารช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจอีกด้วย  

ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้สนใจศึกษาหาแนวทางการลดปริมาณโซเดียมจากอาหารที่บริโภคเพื่อเพิ่ม
คุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนให้ดีขึ้น  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน รวมทั้งครูให้มีความรู้เกี่ยวกับเกลือ
โซเดียมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นโดยใช้กลุ่มสัมพันธ์ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เด็กเยาวชนและครูในต าบลหนองแวง อ าเภอวัฒนานคร  จังหวัด
สระแก้ว กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เด็กเยาวชนจ านวน  45 คน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายจากหลาย
โรงเรียนในพื้นที่ และครูจากโรงเรียนบ้านบุกะสัง จ านวน 6 คน โดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างตามสะดวก  รวม
จ านวนทั้งสิ้น 51 คน คุณภาพชีวิตในการวิจัยนี้จะวัดจากความรู้เรื่องเกลือโซเดียม และเนื้อหาในการจัดกิจกรรม
กลุ่มสัมพันธ์คือ กิจกรรมโซเดียม (Sodium) อันตรายกว่าที่คิด แหล่งข้อมูลที่ใช้ประเมินความรู้และความ
ตระหนักในเรื่องเกลือโซเดียมในเบื้องต้นคือ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบุกะสัง ต าบลหนองแวง อ าเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแก้ว และครูผู้สอนจ านวน จ านวน 6 คน  
 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ต้องการแก้ไขด้วยงานวิจัย (ชุมชน) 
 

ในการวิจัยครั้งนี้มีกรอบแนวคิดดังภาพท่ี  1 เป็นกรอบแนวคิดที่ต้องการแก้ไขด้วยงานวิจัยชุมชน โดยมี
ค าส าคัญ 2 ค า ประกอบด้วย คุณภาพชีวิตและกลุ่มสัมพันธ์ คุณภาพชีวิต หมายถึง การรับรู้ของบุคคลเกี่ยวกับ
คุณภาพชีวิต 2 ด้าน ดังนี้ ด้านร่างกาย (physical domain) คือ การรับรูสภาพทางด้านร่างกายของบุคคล         
การรับรู้ถึงการดูและร่างกายเพื่อการด าเนินชีวิตประจ าวันการรับรูถึงการปฏิบัติตนต่อร่างกายเพื่อการด ารงชีวิต 
ซึ่งมีผลตอชีวิตประจ าวัน และดานสิ่งแวดล่อม (environment) คือ การรับรูเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีผลตอการ
ด าเนินชีวิต การรับรูวาสภาพสุขอนามัยในชุมชน การรับรู้ถึงกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อชุมชน  ซึ่งวัดได้จาก
แบบสอบถาม แบบสังเกต และแบบทดสอบ ส่วนกลุ่มสัมพันธ์ (group dynamics) หมายถึง กิจกรรมกลุ่ม
สัมพันธ์ หรือ กระบวนการที่ใช้กลุ่มในการท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งร่วมกันหรือแก้ปัญหาร่วมกัน เพื่อการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ 
จากการกระท าหรือประสบการณ์ผู้รับการฝึกอบรมจะเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยตนเอง ผู้ให้การฝึกอบรมจะ
พยายามให้ผู้รับการฝึกอบรมเกิดการรู้แจ้งเห็นจริงหรือสร้างให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ จะจัด
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้ง 2 ด้าน ตามนิยามคุณภาพชีวิตข้างต้น โดยกิจกรรมที่ผู้วิจัยจัดขึ้น
เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการลดปริมาณโซเดียม รวมทั้งการอ่านฉลากสินค้าชนิดต่าง ๆ เพื่อหาปริมาณโซเดียม 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1) การสังเกตฉลากสินค้าแต่ละชนิด 2) ข้อมูลการบริโภคที่ปรากฏบนฉลากโภชนาการ          
3) วิธีอ่านฉลากโภชนาการ ตัวเลขและตัวหนังสือท่ีปรากฏอยู่บนฉลากบออกอะไรบ้าง 4) กรอบข้อมูลโภชนาการ
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แบบย่อ 5) คุณค่าทางโภชนาการของโซเดียมที่แนะน าต่อวันเปรียบเทียบกับความต้องการมาตรฐาน               
6) การค านวณหาปริมาณโชเดียมที่ได้รับต่อวันจากการบริโภคอาหารทั้ง 3 มื้อ 7) โรคร้ายที่เกิดจากการบริโภค
โซเดียมเกินกว่าท่ีก าหนด และ 8) แต่งค าขวัญลดเกลือลดโรค ทั้งนี้ขั้นตอนการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์การอ่าน
ฉลากโภชนาการ 8 ขั้นตอน มีขั้นตอนการจัดกิจกรรมทั้งหมด 3 ข้ันตอนดังนี้ ขั้นแรกกิจกรรมการสานสัมพันธ์วิธี 
วิทยากรเข้าสู่กิจกรรมโดยการสร้างความคุ้นเคยกับนักเรียน และครู ก่อนซึ่งเป็นสิ่งส าคัญในการท ากิจกรรม
ร่วมกัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่มผู้ร่วมกิจกรรมโดยอาศัยการสันทนาการจากเพลงลดเค็มครึ่งหนึ่ง ที่จะ
สร้างบรรยากาศแห่งความสนุกสนานร่วมกัน   

ขั้นที่สอง กิจกรรม การอ่านฉลากโภชนาการ  วิทยากรฉายวีดีทัศน์ให้ความรู้เรื่องโซเดียม การบริโภค
เกลือโซเดียม และอันตรายที่เกิดจากการบริโภคโซเดียมเกินปริมาณที่ก าหนด  จากนั้นแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมเป็น 10 
กลุ่ม และวิทยากรแจกสินค้าตัวอย่างที่ใช้บริโภคเป็นประจ าทุกวันโดยให้แข่งขันหาปริมาณโซเดียมที่น้อยที่สุด
และมากที่สุดจากฉลากสินค้า พร้อมท้ังค านวณค่าเกลือโซเดียมจากฉลากอาหารและรายการหารที่ก าหนด ทีมใด
ค านวณได้รวดเร็วท่ีสุดจะเป็นผู้ชนะ โดยในแต่ละข้อการแข่งขันจะมีการอภิปรายแทรกข้อคิดเกี่ยวกับการบริโภค
โซเดียมให้กับนักเรียน ครูและผู้น าชุมชนด้วย และขั้นสุดท้ายการท างานเป็นทีมให้เด็กและครู แบ่งกลุ่มย่อยเดิม 
10 กลุ่ม ให้ระดมความคิดแต่งค าขวัญในหัวข้อลดเกลือลดโรค และให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาน าเสนอ
ผลงานและแนวทางในการลดการบริโภคเกลือ หลังจากนั้นวิทยากรฉายวีดีทัศน์เพื่อสรุปเนื้อหา รูปแบบการจัด
กิจกรรมดังกล่าวใช้เวลา 8 ช่ัวโมง 

 
ผลการวิจัย 
 ข้อมูลจากการส ารวจแบบสอบถามก่อนและหลังการให้ความรู้จะถูกวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติ ท้ังในเชิง
พรรณนาและอนุมาน เพื่อบรรยายคุณลักษณะของข้อมูลดว้ยค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และข้อมูลจาก
การสังเกตใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุป ซึ่งข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์จะเป็นข้อความบรรยาย 
(descriptive) และตีความข้อมูลเพื่อสร้างข้อสรุปจากสิ่งที่สังเกต จากการศึกษาผลการลดการบริโภคเกลือใน
ต าบลหนองแวง อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว จ านวน 45 คน เป็นนักเรียนชาย 26 คน นักเรียนหญิง 19 
คน และตัวอย่างของครูจ านวน 6 คน เป็น ครูชาย 1 คน ครูหญิง 5 คน  รวม 51 คนพบว่าความรู้เรื่องการ
บริโภคเกลือโซเดียมและการอ่านฉลากอาหารดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังการจัดกิจกรรม “โซเดียม (Sodium) อันตรายว่าที่คิด” ของ

ครูและนักเรียน 
 
กลุ่ม จ านวน  ค่าเฉลี่ย sd df t Sig. 

ครู 6 
ก่อน 7.50 

9.50 
1.049         

5 5.477 .003** 
หลัง  0.548 

นักเรียน 45 
ก่อน 4.53 2.106 

44 6.198 .000** 
หลัง 6.07 3.297 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภฏักลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 “วิจยัและนวัตกรรมเพื่อสังคม” | 261 

 
จากตารางที่ 1 แสดงว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมความรู้กลุ่มครูมีคะแนนความรู้เรื่องโซเดียมในอาหาร

เฉลี่ยเป็น 7.5 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 1.049 คะแนน กลุ่มนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 4.53 คะแนน 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 2.106 คะแนน หลังการอบรมกลุ่มครูมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 9.5 คะแนน ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 0.548 คะแนน กลุ่มนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 6.07 คะแนนส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเป็น 3.297 คะแนน โดยทั้งสองกลุ่มมีคะแนนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 หลังจาก
การเข้าร่วมกิจกรรม แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ท าให้ความรู้ในเรื่องโซเดียมในอาหารของผู้เข้าร่วม
เพิม่ขึ้น ซึ่งการมีความรู้ในเรื่องเกลือโซเดียมมากข้ึนจะส่งผลให้ครูและนักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 คะแนนเฉลี่ยหลังการเข้าร่วมกิจกรรมแสดงให้เห็นว่าหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์แล้วครู 
นักเรียนและมีระดับความรู้ในเรื่องของเกลือโซเดียมค่อนข้างสูง ซึ่งจากผลคะแนนเฉลี่ยแสดงให้เห็นว่าครูและ
นักเรียน ส่วนใหญ่มีความรู้เรื่องเกลือโซเดียมเป็นอย่างดี แต่ยังขาดความตระหนักในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ในการบริโภคอาหารที่มีภาวะเสี่ยงในการบริโภคเกลือโซเดียม รวมทั้งมีปัจจัยเสี่ยงอ่ืน ๆ เช่น การติดรสชาติ การ
บริโภคขนมกรุบกรอบ การทานอาหารนอกบ้าน เป็นต้น ซึ่งอันจะน าไปสู่สาเหตุท าให้เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
รวมทั้งเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจ นอกจากนี้ความรู้ความเข้าใจในการอ่านฉลากอาหารและ
ป้องกันโรคของครูและนักเรียนอยู่ในระดับค่อนข้างดีแต่จากการสังเกตและสัมภาษณ์ในการอ่านฉลากก่อนเลือก
ซื้ออาหารจัดว่าอยู่ในในภาวะเสี่ยง ซึ่งสะท้อนถึงพฤติกรรมการบริโภคที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคทั้งต่อประชากร         
กลุ่มเสี่ยงและต่อบุคคลอื่น ๆ ใน ครอบครัวและชุมชน และในส่วนของการติดตามผลหลังจากได้รับความรู้เป็น
เวลา 5 เดือน พบว่านักเรียนยังมีพฤติกรรมการบริโภคโซเดียมในอาหารที่สูงอยู่ แต่ครูทั้งหมดและนักเรียนส่วน
หนึ่งมีความตระหนักถึงความส าคัญของการอ่านฉลากอาหารเพิ่มขึ้นซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมโดยใช้กิจกรรม 
กลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีแบบ "กลุ่มสัมพันธ์" (Lewin, 1947) แต่ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
จึงควรประสานงานกับอนามัยชุมชนให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พฤติกรรมการบริโภคมีความเปลี่ยนแปลง  
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยพบว่า วิธีการกลุ่มสัมพันธ์มีความเหมาะสมกับการถ่ายถอดความรู้แก่คนในชุมชน 
อย่างไรก็ตามแม้ว่าแนวทางการจัดกิจกรรมของคณะผู้วิจัยจะสามารถเพิ่มความตระหนักและทักษะการอ่าน
ฉลากโภชนาการให้กับกลุ่มเป้าหมายบางส่วนได้ แต่ยังไม่มีประสิทธิภาพในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
นัก จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อหาแนวทางการปรับพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมกับสภาวะชุมชนของ
จังหวัดสระแก้วต่อไป 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การวิจัยนี้ส าเร็จลงได้ด้วยความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง อ าเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแก้ว และคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านบุกะสัง ต าบลหนองแวง อ าเภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแก้ว และทุนสนับสนุนการท าวิจัยจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ คณะผู้วิจัย
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
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ผลของการใช้สถานการณ์ปัญหาปลายเปิดเพ่ือส่งเสริมความสามารถ 

ในการคิดวิเคราะห์ของครูในบริบทของวิธีการแบบเปิด 
 

บงกช นิ่มตระกลู 1* จันทนา วรรณพันธุ์2  สุดาภรณ์ ภู่แพร3  
 
บทคัดย่อ  
 การวิจัยนี้ท าในบริบทของวิธีการแบบเปิด มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์คะแนนแต่ละขั้นของการคิด
วิเคราะห์ของครู ในสถานการณ์ปัญหาปลายเปิด 2) ศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของครูโดยใช้
สถานการณ์ปัญหาปลายเปิด กลุ่มเป้าหมายเป็นครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ที่เข้ารับกา รอบรมเชิงปฏิบัติ           
การหลักสูตรการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาด้วยนวัตกรรม
การศึกษาช้ันเรียนและวิธีการแบบเปิด จ านวน 20 คน การอบรมแบ่งออกเป็น 3 ช่วงได้แก่ ช่วงที่ 1 ทีมผู้วิจัยให้
ความรู้กับครูผู้เข้ารับการอบรมในหัวข้อการคิดวิเคราะห์ จ านวน 6 ช่ัวโมง แล้วให้ผู้เข้ารับการอบรมท ากิจกรรม
โดยใช้สถานการณ์ปัญหาปลายเปิด ชุดที่ 1 ช่วงที่ 2 ทีมผู้วิจัยให้ผู้เข้ารับการอบรมท ากิจกรรมโดยใช้สถานการณ์
ปัญหาปลายเปิด ชุดที่ 2 ก่อนการอบรมหัวข้อถัดไป ช่วงที่ 3 ทีมผู้วิจัยให้ความรู้กับครูผู้เข้ารับการอบรมในหัวข้อ 
นวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียนและวิธีการแบบเปิด จ านวน 6 ช่ัวโมง แล้วให้ผู้เข้ารับการอบรมท ากิจกรรมโดยใช้
สถานการณ์ปัญหาปลายเปิด ชุดที่ 3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) หลักสูตรการพัฒนาการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนด้วยนวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียนและวิธีการแบบเปิดจ านวน 12 ช่ัวโมง 2) แบบวัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ซึ่งเป็นสถานการณ์ปัญหาปลายเปิด 3 สถานการณ์ปัญหา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
เกณฑ์การให้คะแนนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยปรับมาจากแนวคิดของ สุวิทย์   มูลค า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) ครูมีแนวโน้มได้คะแนนในแต่ละ
ขั้นตอนของการคิดวิเคราะห์เพิ่มขึ้น  2) ครูมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์เพิ่มขึ้น 
 
ค าส าคัญ: การคิดวิเคราะห์ สถานการณ์ปัญหาปลายเปิด วิธีการแบบเปิด 
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THE EFFECTS OF OPEN ENDED PROBLEMS TO PROMOTEmTEACHER’S ANALYTICAL  

THINKING IN THE CONTEXT OF OPEN APPROACH 
 

Bongkoch Nimtrakul1* Chantana Wannaphan2  Sudaporn Poopra 3 
 
Abstract 
 This study was conducted in the context of Open Approach. The research objectives 
were: 1) to analyze the scores of teacher’s analytical thinking ability obtained from each 
training session, and 2) to study mathematic teachers’ analytical thinking ability based on 
open-ended problem situations. The target group consisted of 20 mathematic teachers 
participating in the practical training workshop on analytical thinking development for students 
in the Opportunity Expansion Schools using innovative lesson study and Open Approach. The 
training workshop included three phases. In the first phase, the participants were trained by 
the researchers for six hours on the topic of analytical thinking. After this phase, they were 
asked to do a mathematic activity using open-ended problem situations set 1. In the second 
phase, the open-ended problem situations set 2 were given to the participants before the 
next training session. In the third phase, they were trained for six hours on the topic of 
innovative lesson study and open approach, followed by an activity using open-ended 
problem situations set 3. The instruments used in this research were: 1) 12-hour training 
curriculum for analytical thinking development by lesson study and open approach, and        
2) analytical thinking ability test consisting of three open-ended problem situations. The data 
were analyzed using the scoring criteria adapted from Moonkham. The descriptive statistics 
used were mean and standard deviation. The findings indicated that 1) the mathematic 
teachers tended to score higher on the analytical thinking ability test in each phrase of training 
workshop. 2) Analytical thinking of mathematic teachers has improved. 
 
Keywords: Analytical thinking, open-ended problem, Open Approach 
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บทน า 
 ในปัจจุบันแนวทางการจัดการศึกษาได้เปลี่ยนกระบวนทัศน์จากการถ่ายทอดโดยครูผู้สอนมาสู่การเน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางที่ให้ความส าคัญต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยผ่านการปฏิบัติลงมือกระท าด้วยตนเอง          
การพัฒนาศักยภาพการคิดตลอดจนการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้วางแผน
ด าเนินการและการประเมินตนเอง แนวทางการจัดการเรียนรู้ลักษณะดังกล่าวมีความสอดคล้องอย่างยิ่งกับ
แนวคิดในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์อันจะท าให้ผู้เรียนสร้างความคิดรวบยอดจากสิ่งที่เรียนด้วย
ตนเองได้ (ประพันธ์ สุเสารัจ, 2551) 

ความสามารถในการคิดเป็นสมรรถนะที่ส าคัญประการหนึ่งที่ปรากฏในหลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ซึ่งมุ่งให้ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ความสามารถในการคิดเป็นความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดอย่างมีระบบ เพื่อ
น าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจได้อย่างตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) การคิดวิเคราะห์เป็นการคิดที่อยู่ในกลุ่มของกระบวนการคิดพื้นฐานทั่วไป เป็น
ความสามรถในการจ าแนก แยกแยะองค์ประกอบต่าง ๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นวัตถุ สิ่งของ เรื่องราว 
หรือเหตุการณ์และหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล ระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น เพื่อค้นหาสภาพความเป็นจริงหรือ
สิ่งส าคัญของสิ่งที่ก าหนดให้ (สุวิทย์ มูลค า และคณะ , 2554) ความสามารถในการคิดส่งเสริมและพัฒนาให้
เกิดขึ้นได้โดยผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิดภายใต้สถานการณ์ปัญหาที่เหมาะสม (สุวิทย์ 
มูลค า และคณะ, 2554)  

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนากระบวนการคิด เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้ เรียนได้ใช้
ความสามารถทางสมองในการ ประมวลข้อมูล ความรู้และประสบการณท์ี่มีอยู่ให้เป็นความรู้ใหม่ วิธีการใหม่ เพ่ือ
น าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสมสอดคล้องกัน  ข้ันตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 
3 ข้ันตอน คือ ขั้นน าเข้าสู่การเรียนรู้ ขั้นการจัดการเรียนรู้ ขั้นสรุปผลการจัดการเรียนรู้  ขั้นตอนต่าง ๆ ที่กล่าว
มาข้างต้น ขั้นการจัดการเรียนรู้เป็นขั้นตอนที่ครูจะด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ใน
บทเรียนที่ ต้องการ โดยกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางซึ่งครูสามารถใช้วิธีสอน 
รูปแบบการสอน แนวทางการสอน และ เทคนิคการสอนได้หลากหลายรูปแบบอย่างเหมาะสม (พิมพันธ์ เตชะคุป 
และพเยาว์ ยินดีสุข, 2560) 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการแบบเปิดในฐานะที่เป็นวิธีการสอน ประกอบไปด้วย 4 
ขั้นตอน ได้แก่ 1) การน าเสนอปัญหาปลายเปิด 2) การเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน 3) การอภิปรายและการ
เปรียบเทียบแนวคิด และ 4) การสรุปเพื่อเช่ือมโยงแนวคิด  โดยอาศัยสถานการณ์ปัญหาปลายเปิดเป็นตัว
ขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ โดยจะเอาเนื้อหาสาระที่ต้องการสอนมาท าให้อยู่ในรูปสถานการณ์ปัญหา
ปลายเปิด จากนั้นพยายามท าสถานการณ์ปัญหาปลายเปิดดังกล่าวให้อยู่ในรูปกิจกรรมคณิตศาสตร์โดยใช้ค าสั่ง
ง่าย ๆประมาณ 2-3 ค าสั่ง และเน้นให้ผู้เรียนแสดงวิธีคิดของตนเองว่าท าไมจึงได้ค าตอบเช่นนั้น และผู้เรียน ต้อง
หาให้ได้หลากหลายวิธีท่ีสุด ค าสั่งที่ใช้ในสถานการณ์ปัญหาปลายเปิดจะเป็นสิ่งกระตุ้นให้ผู้เรียนค้นพบคุณสมบัติ 
แยกแยะส่วนประกอบ หากฎและวิธีการ ซึ่งเป็นลักษณะของการคิดวิเคราะห์ (ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ , 2557) 
สถานการณ์ปัญหาปลายเปิดมีลักษณะเป็นปัญหาคณิตศาสตร์ที่ผู้เรียนไม่เคยประสบมาก่อน (non-routine 
problem)  รูปแบบของปัญหามีความซับซ้อนแต่เปิดหลากหลายมุมมองให้ผู้แก้ปัญหาเข้าสู่ปัญหาได้ตามความรู้
และประสบการณ์ที่ตนมีอยู่ (ไมตรี อินทร์ประสิทธ์ิ, 2557) นอกจากนี้สถานการณ์ปัญหาปลายเปิดยังผลักดันให้
บุคคลสามารถใช้ความคิดรวบยอดเป็นเครื่องมือส าคัญในการคิดได้ และเป็นกระบวนการอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้น       
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ในสมองอย่างเป็นขั้นตอน ด้วยการน าความรู้ ประสบการณ์มาสร้างความสัมพันธ์ใหม่ภายใต้กฎเกณฑ์ที่เหมาะ 
ดังนั้นการใช้สถานการณ์ปัญหาปลายเปิดจึงเป็นกิจกรรมที่สามารถศึกษาการคิดวิเคราะห์ของครูเพื่อให้ครู
สามารถเข้าใจถึงจุดเน้นในการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนได้   

ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการคิดวิเคราะห์ของครูโดยใช้สถานการณ์ปัญหาปลายเปิดในบริบท
ของวิธีการแบบเปิด เพื่อจะน าผลการวิจัยครั้งนี้ไปเป็นแนวทางในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สอดรับตามมาตรฐานการเรียนรู้ต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.   เพื่อวิเคราะห์คะแนนแต่ละขั้นของการคิดวิเคราะห์ของครูในสถานการณ์ปัญหาปลายเปิด  
2.   เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของครูโดยใช้สถานการณ์ปัญหาปลายเปิด 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเพื่อศึกษาผลของการใช้สถานการณ์ปัญหาปลายเปิดเพื่อส่งเสริมความสามารถ     
ในการคิดวิเคราะห์ของครูในบริบทของวิธีการแบบเปิด โดยมีรายละเอียดการด าเนินการดังนี้ 

กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยเป็นครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาการ

คิดวิเคราะห์ของนักเรียนด้วยนวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียนและวิธีการแบบเปิด ในระหว่างวันที่ 12-14 สิงหาคม 
2560 จ านวน 20 คน  

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
1. ตัวแปรต้น ได้แก่ สถานการณ์ปัญหาปลายเปิด 3 สถานการณ์ปัญหา 
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ที่เข้ารับการ

อบรมหลักสูตรการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ หลักสูตรการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนด้วยนวัตกรรม

การศึกษาช้ันเรียนและวิธีการแบบเปิด จ านวน 18 ช่ัวโมง โดยเก็บรวบรวมข้อมูล 12 ช่ัวโมง เนื่องจากอีก 6 
ช่ัวโมงเป็นการอบรมในเนื้อหาการสร้างสื่อการเรียนการสอน  

2. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ  แบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ซึ่งเป็นกิจกรรม

การคิดวิเคราะห์โดยใช้สถานการณ์ปัญหาปลายเปิดซึ่งมีลักษณะเป็นปัญหาที่ครูไม่เคยประสบมาก่อน และมี
แนวทางในการแก้ปัญหาได้อย่างหลากหลาย จ านวน 3 สถานการณ์ปัญหา จากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีจัดท าขึ้น ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง Center for Research on International 
Cooperation in Educational Development (CRICED), University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น และ
ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (Gakkotosho,2005) ที่วัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
4 ขั้น คือ 1) ก าหนดสิ่งที่จะวิเคราะห์และวัตถุประสงค์ 2) ก าหนดเกณฑ์ หลักการ 3) พิจารณาแยกแยะ และ        
4) สรุปผล  
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 การรวบรวมข้อมูล   
 การวิจัยครั้งนี้ทีมผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อน าผลการทดลองที่ได้ไป

วิเคราะห์ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของครู การเก็บรวบรวมข้อมูลได้กระท าระหว่างวันที่ 12-14 สิงหาคม 
พ.ศ. 2560 โดยแบ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น 3 ช่วง ดังนี้  

1. ทีมผู้วิจัยให้ความรู้กับครูผู้เข้ารบัการอบรมในหัวข้อการคดิวิเคราะห์ จ านวน 6 ช่ัวโมง แล้วให้ ผู้เข้า
รับการอบรมท า กิจกรรมโดยใช้สถานการณ์ปัญหาปลายเปิด ชุดที่ 1   

2. ทีมผู้วิจัยให้ผู้เข้ารับการอบรมท ากิจกรรมโดยใช้สถานการณ์ปัญหาปลายเปิด ชุดที่ 2 ก่อน การ
อบรมหัวข้อถัดไป  

3. ทีมผู้วิจัยให้ความรู้กับครูผู้เข้ารับการอบรมในหัวข้อ นวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียนและวิธีการแบบ
เปิด จ านวน 6 ช่ัวโมง  แล้วให้ผู้เข้ารับการอบรมท ากิจกรรมโดยใช้สถานการณ์ปัญหาปลายเปิด ชุดที่ 3  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของครูผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาการคิด

วิเคราะห์ของนักเรียนด้วยนวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียนและวิธีการแบบเปิดโดยใช้สถานการณ์ปัญหาปลายเปิด 
ทีมผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนที่ปรับมาจากจากแนวคิดของ สุวิทย์ มูลค า (2550)  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ขั้นที ่1 ก าหนดสิ่งที่จะวิเคราะห์และวัตถุประสงค์ 
 คะแนน 0 หมายถึง บอกสิ่งท่ีจะวิเคราะห์และสิ่งที่โจทย์ต้องการให้หาไม่ถูกต้อง 
 คะแนน 1 หมายถึง บอกสิ่งท่ีจะวิเคราะห์และสิ่งที่โจทย์ต้องการให้หาถูกต้องบางส่วน 
 คะแนน 2 หมายถึง บอกสิ่งท่ีจะวิเคราะห์และสิ่งที่โจทย์ต้องการให้หาถูกต้องครบถ้วน 
ขั้นที่ 2 ก าหนดกฎเกณฑ์ หลักการ 
 คะแนน 0 หมายถึง ไม่สามารถบอกสิ่งท่ีโจทย์ก าหนดและหลักการในการแก้ปัญหา 
 คะแนน 1 หมายถึง บอกสิ่งท่ีโจทย์ก าหนดและหลักการในการแก้ปัญหาได้บางส่วน 
 คะแนน 2 หมายถึง บอกสิ่งท่ีโจทย์ก าหนดและหลักการในการแก้ปัญหาได้ถูกต้อง 
ขั้นที่ 3 พิจารณาแยกแยะ 
 คะแนน 0 หมายถึง ไม่มีวิธีในการแก้ปัญหา 
 คะแนน 1 หมายถึง มีวิธีในการแก้ปัญหา 1 วิธี  
 คะแนน 2 หมายถึง มีวิธีในการแก้ปัญหามากกว่า 1วิธี  
ขั้นที่ 4 สรุปผล  
 คะแนน 0 หมายถึง สรุปผลไม่ถูกต้อง   
 คะแนน 1 หมายถึง สรุปผลถูกต้องบางส่วน   
 คะแนน 2 หมายถึง สรุปผลถูกต้องครบถ้วน   
หลังจากนั้นน าคะแนนท่ีได้มาค านวณหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ 
 

ผลการวิจัย 
1. การวิเคราะห์คะแนนแต่ละขั้นของการคิดวิเคราะห์ในแต่ละสถานการณ์ปัญหา ปรากฏผลดังนี้  
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ตารางที่ 1 แสดงร้อยละของครูผู้เข้ารับการอบรมที่ได้คะแนนในแต่ละขั้นของการคิดวิเคราะห์ในสถานการณ์

ปัญหาที่ 1  
 
ขั้นตอนในการคิด

วิเคราะห ์
ก าหนดสิ่งที่จะวิเคราะห์และ 

วัตถุประสงค์ 
ก าหนดกฎเกณฑ์และ

หลักการ 
พิจารณา
แยกแยะ 

สรุปผล 

คะแนน  0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 
ร้อยละของครูผู้เข้า
รับการอบรม 30 60 10 15 60 25 - 100 - 10 - 90 

 
จากตารางที่ 1 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ส่วนใหญ่ได้คะแนน 1  ในขั้นตอนก าหนดสิ่งที่จะวิเคราะห์และ

วัตถุประสงค์ ก าหนดกฎเกณฑ์และหลักการ พิจารณาแยกแยะ และได้คะแนน 2 ในขั้นตอนสรุปผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 การคิดวิเคราะห์ของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ส่วนใหญ่ในขั้นการก าหนดสิ่งที่จะวิเคราะห์

และวัตถุประสงค์ในสถานการณ์ปัญหาที่ 1 
 
 
 
 
 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภฏักลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 “วิจยัและนวัตกรรมเพื่อสังคม” | 269 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 การคิดวิเคราะห์ของครูผู้สอนคณติศาสตรส์่วนใหญ่ในข้ันการก าหนดเกณฑ์และหลักการ

ในสถานการณ์ปัญหาที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 3 การคิดวิเคราะห์ของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ส่วนใหญ่ในขั้นการพิจารณาแยกแยะโดยใช้
วิธีการคิดหาค าตอบที่หลากหลายในสถานการณ์ปัญหาที่ 1 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 4 การคิดวิเคราะห์ของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ส่วนใหญ่ในขั้นการสรุปผลค าตอบใน
สถานการณ์ปัญหาที่ 1 
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ตารางที่ 2 แสดงร้อยละของครูผู้เข้ารับการอบรมที่ได้คะแนนในแต่ละขั้นของการคิดวิเคราะห์ในสถานการณ์

ปัญหาที่ 2 
 

ขั้นตอนในการคิด
วิเคราะห ์

ก าหนดสิ่งที่จะ
วิเคราะห์และ 
วัตถุประสงค์ 

ก าหนดกฎเกณฑ์
และหลักการ 

พิจารณาแยกแยะ สรุปผล 

คะแนน  0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 
ร้อยละของครูผู้สอน
วิชาคณิตศาสตร์ 

- 70 30 5 30 65 15 15 70 10 - 90 

 
จากตารางที่ 2 ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ส่วนใหญ่ได้คะแนน 1 ในขั้นตอนก าหนดสิ่งที่จะวิเคราะห์และ

วัตถุประสงค์ และได้คะแนน 2 ในขั้นตอก าหนดกฎเกณฑ์และหลักการ พิจารณาแยกแยะ และสรุปผล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5 การคิดวิเคราะห์ของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ส่วนใหญ่ในขั้นการก าหนดสิ่งที่จะวิเคราะห์

และวัตถุประสงค์ในสถานการณ์ปัญหาที่ 2 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 6 การคิดวิเคราะห์ของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ส่วนใหญ่ในขั้นการก าหนดเกณฑ์และ
หลักการในสถานการณ์ปัญหาที่ 2 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภฏักลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 “วิจยัและนวัตกรรมเพื่อสังคม” | 271 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 7 การคิดวิเคราะห์ของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ส่วนใหญ่ในขั้นการพิจารณาแยกแยะโดยใช้

วิธีการคิดหาค าตอบที่หลากหลายในสถานการณ์ปัญหาที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 8 การคิดวิเคราะห์ของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ส่วนใหญ่ในขั้นการสรุปผลค าตอบใน

สถานการณ์ปัญหาที่ 2 
 

ตารางที่ 3 แสดงร้อยละของครูผู้เข้ารับการอบรมที่ได้คะแนนในแต่ละขั้นของการคิดวิเคราะห์ในสถานการณ์
ปัญหาที่ 3 

 
ขั้นตอนในการคิด

วิเคราะห ์
ก าหนดสิ่งที่จะ
วิเคราะห์และ 
วัตถุประสงค์ 

ก าหนดกฎเกณฑ์
และหลักการ 

พิจารณาแยกแยะ สรุปผล 

คะแนน  0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 
ร้อยละของครูผู้สอน
วิชาคณิตศาสตร์ 

15 65 20 - 15 85 5 25 70 15 40 45 
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จากตารางที่ 3 ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ส่วนใหญ่ได้คะแนน 1 ในขั้นตอนก าหนดสิ่งที่จะวิเคราะห์และ

วัตถุประสงค์ ได้คะแนน 2 ในขั้นตอนก าหนดกฎเกณฑ์และหลักการ พิจารณาแยกแยะ และสรุปผล 
 

 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 9 การคิดวิเคราะห์ของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ส่วนใหญ่ในขั้นการก าหนดสิ่งที่จะวิเคราะห์และ

วัตถุประสงค์ในสถานการณ์ปัญหาที่ 3 
 

 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 10 การคิดวิเคราะห์ของครูผู้สอนคณิตศาสตรส์่วนใหญ่ในข้ันการก าหนดเกณฑ์และหลักการใน
สถานการณ์ปัญหาที่ 3 

 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภฏักลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 “วิจยัและนวัตกรรมเพื่อสังคม” | 273 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพที่ 11 การคิดวิเคราะห์ของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ส่วนใหญ่ในขั้นการพิจารณาแยกแยะโดยใช้

วิธีการคิดหาค าตอบที่หลากหลายในสถานการณ์ปัญหาที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 12 การคิดวิเคราะห์ของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ส่วนใหญ่ในขั้นการสรุปผลค าตอบในสถานการณ์
ปัญหาที่ 3 

 
2. การศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ที่เข้ารับการอบรมการ

พัฒนาการคิดวิเคราะห์โดยใช้สถานการณ์ปัญหาปลายเปิด ปรากฏผลดังนี้ 
 
ตารางที่ 4  แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากผลการศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ

ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ 
 
    สถานการณ์ปัญหาปลายเปิด คะแนนเตม็                ̅ SD 
           สถานการณ์ที่ 1      8 4.7 1.520 
           สถานการณ์ที่ 2      8 6.25 1.688 
           สถานการณ์ที่ 3      8 6.65 29.865 

 
จากตารางที่ 4 แสดงถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ โดย 

สถานการณ์ปัญหาที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ย 4.7 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.520 สถานการณ์ปัญหาที่ 2 มี
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คะแนนเฉลี่ย 6.25 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.545 และสถานการณ์ปัญหาที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ย 6.65 
คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 29.865 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 จากการศึกษาผลการใช้สถานการณ์ปัญหาปลายเปิดเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ
ครู สรุปได้ดังนี้ 

1. ครูมีแนวโน้มได้คะแนนในแต่ละขั้นตอนของการคิดวิเคราะห์เพิ่มขึ้นโดยพิจารณาจากค่าร้อยละ 
2. ครูมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์เพิ่มขึ้นโดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของคะแนนท่ีเพิ่มขึ้น 
จากการศึกษาผลการใช้สถานการณ์ปัญหาปลายเปิดเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ

ครู ผู้วิจัยอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 
1. จากการพิจารณาร้อยละของครูที่ได้คะแนนในแต่ละขั้นของการคิดวิเคราะห์ในแต่ละสถานการณ์

ปัญหาพบว่า ครูมีแนวโน้มของคะแนนในแต่ละขั้นตอนของการคิดวิเคราะห์ในแต่ละสถานการณ์ปัญหาที่สูงขึ้น  
และในสถานการณ์ปัญหาปลายเปิดที่ 3 ทีมผู้วิจัยใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลภายหลังจากครูผู้เข้ารับการอบรม
ได้รับความรู้จากวิทยากรในหัวข้อ นวัตกรรมกรรมการศึกษาช้ันเรียนและวิธีการแบบเปิด เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ครู
มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์ปัญหาอื่น แต่เมื่อ
พิจารณาร้อยละของครูที่ได้คะแนนในแต่ละขั้นของการคิดวิเคราะห์ในสถานการณ์ปัญหาที่ 3 พบว่าครูผู้เข้ารับ
การอบรมที่ได้คะแนน 2 ในแต่ละขั้นตอนของการคิดวิเคราะห์มีจ านวนเพิ่มขึ้น ที่เป็นเช่นนี้อาจมีสาเหตุมาจาก
ภายหลังจากครูผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้จากวิทยากรในหัวข้อ นวัตกรรมกรรมการศึกษาช้ันเรียนและ
วิธีการแบบเปิด ซึ่งเป็นนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูแนวใหม่ที่เน้นให้ครูจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนตาม 4 ขั้นตอนของวิธีการแบบเปิด ใช้สถานการณ์ปัญหาปลายเปิดเป็นตัวขับเคลื่อน
กระบวนการคิด ส่งผลให้ครูสามารถใช้ความคิดรวบยอดเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่ จะท าให้เกิดการคิดวิเคราะห์ 
(Shimizu, 1999) 

2. จากการศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของครูที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาการ
คิดวิเคราะห์ของนักเรียนด้วยนวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียนและวิธีการแบบเปิด จุดประสงค์หลักของการจัดอบรม
ในครั้งนี้เพื่อให้ความรู้กับครูเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ตลอดจนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียน
เกิดการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ การจัดอบรมดังกล่าวเริ่มต้นด้วยการให้ความรู้ เกี่ยวกับความหมายและ
กระบวนการคิดวิเคราะห์ องค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์ กระบวนการคิดวิเคราะห์ และวิธีการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่เสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยวิทยากรได้ยกตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการคิด
วิเคราะห์หลากหลายกิจกรรม และเก็บข้อมูลจากสถานการณ์ปัญหาปลายเปิด  ผลการวิจัยช้ีชัดว่าครูมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เพิ่มขึ้น ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะ วิธีการจัดกิจกรรมที่ใช้นวัตกรรมการศึกษา
ช้ันเรียนและวิธีการแบบเปิดที่อาศัยสถานการณป์ัญหาปลายเปิดเป็นตัวขับเคลื่อนกระบวนการ คิด สอดคล้องกับ
ที่ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ (2557) ที่กล่าวว่า กิจกรรมที่เป็นสถานการณ์ปัญหาที่สร้างจากปัญหาปลายเปิด เป็น
หัวใจส าคัญที่ ท าให้ผู้ท ากิจกรรมเผชิญสถานการณ์ปัญหาและแก้ปัญหาที่ตัวเองค้นพบด้วยวิธีคิดที่หลากหลาย 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ แยกแยะเพื่อให้เกิด  องค์ประกอบของการเรียนรู้  
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ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานวิจัย 
1.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในโรงเรียนขยาย

โอกาสทางการศึกษาด้วยนวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียนและวิธีการแบบเปิดนั้น ระหว่างการจัดอบรมซึ่งมี
ระยะเวลาที่จ ากัด อาจท าให้ครูผู้เข้ารับการอบรมไดป้ฏิบัตกิิจกรรมในแต่ละหัวข้อไม่เตม็ที่ ดังนั้นจึงควรมีการเพิ่ม
ระยะเวลาในการจัดอบรม 

1.2 ครูผู้เข้ารับการอบรมไม่คุ้นเคยกับสถานการณ์ปัญหาปลายเปิดที่เน้นให้มีการสร้างแนวคิดที่
หลากหลาย ครูคุ้นเคยกับปัญหาคณิตศาสตร์ที่ถูกก าหนดรูปแบบวิธีการหาค าตอบจากการกระท าที่เป็น
แบบอย่าง ท าให้ครูผู้เข้ารับการอบรมไม่สามารถหาวิธีการที่หลากหลายในการหาค าตอบได้ 

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
2.1 ในการวิจัยครั้งต่อไปสามารถใช้สถานการณ์ปัญหาปลายเปิด เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดขั้น

สูงอื่น ๆ ที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21  
2.2 ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์ปัญหาปลายเปิด นอกจากจะพัฒนาการคิด

วิเคราะห์แล้วยังสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาได้อีกด้วย 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 การวิจัยครั้งนี้จะส าเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความร่วมมือกันของอาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ขอขอบคุณสถาบันคุรุพัฒนาที่ให้โอกาสกับสาขาวิชา
คณิตศาสตร์เป็นหน่วยพัฒนาครูในการพัฒนาครปูระจ าการ ประจ าปีการศึกษา 2560 และขอขอบคุณครูผู้เข้ารบั
การอบรมที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูล ทีมผู้วิจัยขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
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ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธี KWHLAQ ที่มีต่อความสามารถในการอ่านจับใจความ 

และนสิัยรักการอ่าน ของนกัเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 1 
 

จรรยา เกิดแก้ว1*  ศุภวรรณ สัจจพิบูล 2* 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความและนิสัยรักการ
อ่านของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธี KWHLAQ 2) เปรียบเทียบ
ความสามารถในการอ่านจับใจความและนิสัยรักการอ่านของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้ด้วยกลวิธี KWHLAQ กับการจัดการเรียนรู้ตามแนวการสอนแบบปกติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จ านวน 2 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 82 คน ใช้
วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster sampling) แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 1 ห้องเรียน จ านวน 41 คน และกลุ่มควบคุม 1 
ห้องเรียน จ านวน 41 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี KWHLAQ       
2) แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความ (ค่าความเช่ือมั่น 
0.73) 4) แบบวัดนิสัยรักการอ่าน (ค่าความเช่ือมั่น 0.81) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติพื้นฐานและ
การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณแบบทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถ ในการอ่านจับใจความและ
นิสัยรักการอ่านของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังการจัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธี KWHLAQ สูงกว่าก่อนการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และกลุ่มทดลองมีความสามารถในการอ่านจับใจความและ
นิสัยรักการอ่านสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
ค าส าคัญ: กลวิธี KWHLAQ  ความสามารถในการอ่านจับใจความ  นิสัยรักการอ่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1  นิสิตปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ 
แขนงวิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
e-mail : pu624@hotmail.com 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย,์ ภาควิชาหลกัสูตรและการสอน, คณะศึกษาศาสตร์, มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภฏักลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 “วิจยัและนวัตกรรมเพื่อสังคม” | 277 

 
EFFECTS OF INSTRUCTION USING KWHLAQ STRATEGY ON READING COMPREHENSION AND 

READING HABIT OF SEVENTH GRADE STUDENTS 
 

Janya Kirdkaew 1*  Suppawan Satjapiboon 2* 
 
Abstract 
 The purposes of this research are 1) to compare reading comprehension and reading 
habit of seventh grade secondary school students before and after they have taught by the 
KWHLAQ strategy, and 2) to compare reading comprehension and reading habit of seventh 
grade secondary school students taught by KWHLAQ strategy with those taught by 
conventional instruction. The Sample of this study was 2 classrooms of seventh grade 
secondary school students at Chomsurang Upatham School. There were 82 students chosen 
by Cluster Sampling, 41 students in the experimental group and 41 students in the control 
group. The research instruments were 1) lesson plans of KWHLAQ strategy, 2) lesson plan of 
conventional instruction, 3) reading comprehension ability test 4) reading habit test. The data 
were analyzed by Mean (M), Standard Deviation (S.D.) and One-way MANOVA. The results 
showed that reading comprehension and reading habit of seventh grade secondary school 
students taught by KWHLAQ strategy posttest was significant higher than pretest at 0.5 level 
and reading comprehension and reading habit of seventh grade secondary school students 
taught by KWHLAQ strategy was significant was higher than those taught by conventional 
instruction at 0.5 level.  
 
Keywords: KWHLAQ strategy, Reading Comprehension, Reading Habit 
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บทน า 
 ทักษะการอ่านเป็นทักษะที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เนื่องจากปัจจุบันวิทยาการใน
ด้านต่าง ๆ เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ทักษะการอ่านจึงเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานของการอ่านที่จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจสาระส าคัญ
ของเรื่องที่อ่าน ดังที่ฉวีลักษณ์ บุญยะกาญจน (2547) และศิวพร โกศิยะกุล (2546) กล่าวถึง  ความส าคัญของ
การอ่านจับใจความไว้ว่า การอ่านจับใจความเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ที่ท าให้ได้รู้จักโลกที่กว้างขึ้น 
ช่วยในการปรับตัวให้ทันต่อโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ตลอดเวลา ในขณะที่ เบญจรัตน์ ปิ่นเวหา 
2549) กล่าวว่า การอ่านจับใจความเป็นการอ่านที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากการอ่านจับใจความเป็นการ
อ่านที่ต้องท าความเข้าใจเนื้อเรื่องเพื่อให้ได้รับความรู้จากเรื่องที่อ่านที่ก่อให้ เกิดประโยชน์ทั้งความรู้ ความใน
บันเทิงและได้พัฒนาทักษะทางภาษา ดังนั้นแล้วการพัฒนาทักษะการอ่านให้มีประสิทธิภาพจึงเริ่มต้นมาจาก
พื้นฐานการอ่านจับใจความส าคัญ   
  นอกจากการพัฒนาความสามารถในการอ่านจะเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาผู้เรียน การเสริมสร้าง
คุณลักษณะนิสัยรักการอ่านก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะการอ่านที่ยั่งยืน นิสัยรักการอ่าน คือ 
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการอ่านอย่างสม่ าเสมอจนเกิดความเคยชินและปฏิบัติต่อเนื่องจนเป็น
นิสัย อ่านหนังสือและสารได้ทุกประเภท ทุกที่ ทุกโอกาส มีความพอใจที่จะอ่านโดยไม่ต้องมีผู้ใดบังคับ ดังที่
ปราณี รัตนัง (2541) ได้ให้ความหมายของนิสัยรักการอ่านว่า หมายถึง การแสดงออกของบุคคลเกี่ยวกับความ
สนใจในการอ่าน มีความพร้อมและความพยายามในการอ่านซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นเวลานาน
จนกระทั่งเกิดความสนใจที่จะอ่าน แสดงพฤติกรรมด้วยการใช้เวลาว่างเพื่อการอ่านและมีทัศนคติที่ดีต่อการอ่าน 
การปลูกฝังนิสัยรักการอ่านจึงเป็นจดุเริม่ต้นท่ีจะท าให้เกิดความใฝ่รูแ้ละต่อยอดการเรยีนรู้อย่างไม่มีที่สิน้สุดและมี
ความส าคัญต่อการพัฒนาทักษะการอ่านการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านจึงเป็นจุดเริ่มต้นท่ีจะท าให้เกิดความใฝ่รู้และ
ต่อยอดการเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดและมีความส าคัญต่อการพัฒนาทักษะการอ่าน ดังที่มณีรัตน์ สุกโชติรัตน์ 
(2537) กล่าวว่า การปลูกฝังนิสัยรักการอ่านเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่ง การมีความสามารถในการอ่านหนังสือควบคู่
กับการมีนิสัยรักการอ่านจะส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาต่าง ๆ สูงขึ้น เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่
มีนิสัยรักการอ่าน ย่อมมีส่วนช่วยให้ประสบผลส าเร็จในชีวิตการท างานและการเข้าสังคม 
 แม้ว่าการอ่านจะเป็นทักษะที่มีความส าคัญ แต่จากผลการประเมินสมรรถนะด้านการอ่านของเด็กไทย
ในระดับนานาชาติ หรือการสอบ PISA  (Programme for International Student Assessment: PISA) ในปี 
2559 ซึ่งเก็บข้อมูลจากนักเรียนกลุ่มตัวอย่างอายุ 15 ปี จ านวน 8,249 คน ใน 273 โรงเรียน ทุกสังกัดการศึกษา 
พบว่าเด็กไทยมีคะแนนเฉลี่ยด้านการอ่าน 409 คะแนน (ค่าเฉลี่ย OECD 493 คะแนน) จะเห็นว่าคะแนนเฉลี่ย
ของเด็กไทยน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งหมดและเมื่อพิจารณาแนวโน้มของผลการประเมินของนักเรียนไทยตั้งแต่ปี 
พ.ศ.2556 – 2559 พบว่าในระยะ 4 ปีนี้ ผลคะแนนการอ่านของนักเรียนไทยตกต่ าที่สุด สะท้อนให้เห็นว่า
ความสามารถในการอ่านของเด็กไทยลดลง สอดคล้องกับการส ารวจการอ่านหนังสือของเด็กไทยจากส านักงาน
สถิติแห่งชาติและส านักอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) ส ารวจการอ่านของประชากรไทยประจ าปี 2558 พบว่า 
อัตราการอ่านของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป ลดลงจากร้อยละ 81.8 ในปี 2556 เป็นร้อยละ 77.7 ในปี 2558 
หรือลดลงร้อยละ 4.1  
 ปัญหาการอ่านดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้จากสาเหตุหลายประการ ประการแรก คือ วิธีสอนของครูที่ไม่ได้
ฝึกคิด ฝึกลงมือปฏิบัติการอ่าน ขาดการสร้างแรงจูงใจหรือช้ีให้เห็นถึงประโยชน์ของการอ่าน ท าให้ผู้เรียนขาด
แรงจูงใจ เป้าหมายในการอ่านและไม่เห็นความส าคัญของการอ่าน ดังท่ี สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์ (2547) กล่าวว่า 
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ครูส่วนใหญ่ไม่เข้าใจวิธีสอนอย่างแท้จริง มีความรู้เกี่ยวกับการสอนอ่านไม่เพียงพอ เช่น จิตวิทยาในการอ่าน อีก
ทั้งการสอนของครูส่วนใหญ่ไม่ได้น าสื่อหรือกลวิธีต่าง ๆ มาช่วยในการจัดการเรียนรู้ ท าให้นักเรียนไม่ได้รับการ
ฝึกฝนทักษะการอ่านอย่างเต็มที่ ด้วยเหตุนี้ การแก้ปัญหาจึงต้องค้นหากลวิธีการสอนอ่านที่ส่งเสริมทั้ง
ความสามารถในการอ่านและนิสัยรักการอ่านให้แก่ผู้เรียน KWHLAQ เป็นกลวิธีหนึ่งที่จะน ามาใช้ในการพัฒนา
ทักษะการอ่านจับใจความและสร้างเสริมนิสัยรักการอ่านให้แก่ผู้เรียนได้ โดยกลวิธีดังกล่าว จอห์น บาแรลล์ 
(John Barrell, 2007) ได้พัฒนาต่อยอดจากกลวิธี KWL ซึ่งเป็นกลวิธีที่ช่วยพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจผ่านการกระตุ้นความรู้เดิมก่อนอ่าน การสร้างจุดมุ่งหมายในการอ่านและการทบทวนความรู้หลังจาก
บทอ่าน โดยมีกระบวนการ 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้น K (Know) เป็นขั้นส ารวจความรู้เดิมหรือสิ่งที่นักเรียนเคยรู้
มาแล้ว ขั้น W (Want) เป็นขั้นที่ให้นักเรียนระบุสิ่งที่ต้องการเรียนรู้ และขั้น L (Learn) เป็นขั้นสรุปความรู้ที่
นักเรียนได้เรียนรู้หลังจากการอ่าน โดยขั้นตอนที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ขั้น H (How) คือ ขั้นที่ให้ผู้เรียนคิดหาวิธีค้นคว้า
ค าตอบที่ตนเองต้องการรู้ ขั้น A (Apply) คือ ขั้นที่ให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับจากการอ่านออกมา 
ในรูปแบบต่าง ๆ และขั้น Q (Question) คือ ขั้นที่ให้ผู้เรียนตั้งค าถามชุดใหม่ที่สนใจเพื่อต่อยอดการเรียนรู้  
   กลวิธี KWHLAQ จึงเป็นกลวิธีที่กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ทบทวนความรู้เดิม ค้นหาจุดมุ่งหมายในการอ่าน 
สืบค้นข้อมูลด้วยวิธีการที่หลากหลายน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาต่อยอดเป็นช้ินงานรวมทั้งมุ่งเน้นให้ผู้เรียนตั้ง
ค าถามเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมผ่านแนวทางการสืบค้น 6 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้น K (Know) 
คือ ขั้นที่ให้ผู้เรียนได้ส ารวจความรู้เดิมที่ตนเคยรู้ ขั้น W (Want) คือ ขั้นที่ผู้เรียนระบุสิ่งที่ตนเองต้องการรู้และ
จ าเป็นต้องหาข้อมูลเพิ่มเติม ขั้น H (How) คือ ขั้นที่ผู้เรียนระบุวิธีการที่จะเข้าถึงแหล่งข้อมูล เพื่อค้นคว้าหา
ค าตอบท่ีต้องการภายใต้เวลาที่จ ากัด ขั้น L (Learning) คือ ขั้นที่ผู้เรียนระบุสิ่งท่ีได้เรียนรู้ ขั้น A (Apply) คือ ขั้น
ที่ผู้เรียนประยุกต์ใช้ข้อมูลและผลการค้นคว้ากับวิชาต่าง ๆ หรือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และขั้น Q (Question) 
คือ ค าถามชุดใหม่ที่เกิดขึ้นหลังจากการค้นคว้าแล้วจะมีวิธีหาค าตอบเหล่านั้นได้อย่างไรในวิชาหรือบทเรียนถัดไป 
โดย 3 ขั้นตอนแรก จะช่วยพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความให้แก่ผูเ้รียน ดังท่ี วัชรา เล่าเรียนดี (2547: 
90) ได้กล่าวไว้ว่า กลวิธี KWL เป็นกลวิธีสอนอ่านเพื่อความเข้าใจด้วยการให้นักเรียนอ่านและเขียนข้อความลงใน
ช่องที่ก าหนด ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนท าความเข้าใจกับเนื้อเรื่องและพัฒนาความสามารถในการอ่านได้เร็วยิ่งขึ้น 
ส่วนขั้นตอนที่เพิ่มขึ้นอีก 3 ขั้น จะช่วยเพิ่มแรงจูงใจใฝ่รู้ และท าให้ผู้เรียนเห็นประโยชน์จากการอ่าน ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านที่ ศรีรัตน์ เจิงกลิ่นจันทร์ (2538) กล่าวว่า กิจกรรม
ส่งเสริมรักการอ่านควรมีความเร้าใจสามารถท าให้เกิดความอยากอ่านหนังสือ และควรเป็นกิจกรรมที่จูงใจให้เกิด
ความพยายามที่จะอ่านให้แตกฉานและควรเป็นกิจกรรมที่กระตุ้น แนะน าให้อยากรู้อยากเห็นเรื่องราว ที่มีอยู่ใน
หนังสือ อยากอ่านให้รู้รอบและลึกซึ้ง เปิดความคิดให้กว้าง เมื่ออ่านแล้วก็อยากอ่านอีกเรื่องหนึ่งต่อไป เกิด
ความรู้สึกว่าหนังสือท้าทายให้อ่าน วิจารณ์ ประเมินค่าและอยากน าความรู้ที่ได้รับไปใช้  
 จากข้อมูลเบื้องต้นของกลวิธี KWHLAQ ผู้วิจัยเล็งเห็นว่ากลวิธีการสอนนี้จะสามารถพัฒนาวามสามารถ
ในการอ่านจับใจความและจะส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ เนื่องจากเป็นกลวิธีที่
กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากการอ่านและต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่การบูรณาการกับศาสตร์ด้านอื่น ๆ อีก
ทั้งยังสอดแทรกกิจกรรมที่น่าสนใจ ท้าทายความสามารถ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านจับ
ใจความที่สูงขึ้นและเสริมสร้างให้มีนิสัยรักการอ่านเพิ่มขึ้นอีกด้วย 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความและนิสัยรักการอ่านของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธี KWHLAQ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความและนิสัยรักการอ่านของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ที่ได้รับการจัดการเรยีนรูด้้วยกลวิธี KWHLAQ กับการจัดการเรียนรู้ตามแนวการสอนแบบปกต ิ
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรของการวิจัย   

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 11 ห้องเรียน รวม 443 คน  

กลุ่มตัวอย่าง   
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนจอมสุรางค์

อุปถัมภ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 2 ห้องเรียน รวม 82 คน  ใช้วิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster sampling) จากนั้นสุ่มห้องเรียน โดยการจับฉลากเพื่อเป็นกลุ่มทดลอง จ านวน 1 
กลุ่ม (41 คน) และกลุ่มควบคุมจ านวน 1 กลุ่ม (41 คน)   

ตัวแปรที่ศึกษา  
1. ตัวแปรต้น (Independent Variables) คือ วิธีการสอน 2 วิธี ได้แก่     

- การจัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธี KWHLAQ  
- การจัดการเรียนรู้ตามแนวการสอนแบบปกติ 

2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables)  ได้แก่      
- ความสามารถในการอ่านจับใจความ    
- นิสัยรักการอ่าน  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย   
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธี KWHLAQ จ านวน 6 หน่วยการ

เรียนรู้ รวม 12 คาบ คาบละ 50 นาที 2) การจัดการเรียนรู้ตามแนวการสอนแบบปกติจ านวน 6 หน่วยการ
เรียนรู้ รวม 12 คาบ คาบละ 50 นาที 3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ มีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.30-0.80 และค่าอ านาจจ าแนก 
(r) ระหว่าง 0.32 - 0.64 ค่าความเช่ือมั่น .73  4) แบบวัดนิสัยรักการอ่านแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) มีค่าความเช่ือมั่น .81   

การด าเนินการวิจัย   
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi – Experimental Design) แบบ Pretest-Posttest 

Control Group Design คือ เป็นการวิจัยที่มีกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม และมีการทดสอบก่อนและหลัง        
การจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความและวัดนิสัยรักการอ่านก่อน
เรียน (Pretest) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งกล่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดย
จัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี KWHLAQ ส าหรับกลุ่มทดลอง และจัดการเรียนรู้ตามแนวการสอนแบบปกติส าหรับ       
กลุ่มควบคุม ระยะเวลาในการสอน 12 คาบ คาบละ 50 นาที เมื่อเสร็จสิ้นการสอนได้ท าการทดสอบวัด
ความสามารถในการอ่านจับใจความและนิสยัรักการอ่าน (Posttest) โดยใช้แบบ ทดสอบวัดความสามารถในการ
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อ่านจับใจความและแบบวัดนิสัยรักการอ่านฉบับเดยีวกับท่ีใช้ทดสอบก่อนการสอน จากนั้นผู้วิจัยน าข้อมูลทั้งหมด
มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติพื้นฐานและการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณแบบทางเดียว (One-way MANOVA)   

 
ผลการวิจัย 
 
ตารางที ่1 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสามารถในการอ่านจับใจความและนิสัยรักการ

อ่าน จ าแนกตามประเภทของกลุ่มและการวัด 
 

ตัวแปรตาม 
กลุ่มทดลอง (N = 41) กลุ่มควบคุม (N = 41) 
T1 T2 T1 T2 

M SD M SD M SD M SD 
ความสามารถในการอ่านจบัใจความ 15.27 3.20 20.29 3.06 15.31 3.18 17.07 3.06 

นิสัยรักการอ่าน 2.69 .53 4.52 .54 2.17 .39 2.21 .25 
 
จากตารางที่ 1 พบว่า ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัด     

การเรียนรู้โดยใช้กลวิธี KWHLAQ ก่อนการทดลองผู้เรียนมีคะแนนการอ่านจับใจความเฉลี่ยเท่ากับ 15.27 
คะแนน หลังการทดลองมีคะแนนการอ่านจับใจความเฉลี่ยเท่ากับ 20.29 คะแนน ส่วนความสามารถในการอ่าน
จับใจความในวิชาภาษาไทยของนักเรียนกลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวการสอนแบบเดิม ก่อน
การทดลองผู้เรียนมีคะแนนการอ่านจับใจความเฉลี่ยเท่ากับ 15.31 คะแนน หลังการทดลองมีคะแนนการอ่าน 
จับใจความเฉลี่ยเท่ากับ 17.07 คะแนน  

นิสัยรักการอ่านของนักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กลวิธี KWHLAQ ก่อน          
การทดลองผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านเฉลี่ยเท่ากับ 2.69 และหลังการทดลองมีนิสัยรักการอ่านเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 
และนิสัยรักการอ่านของนักเรียนกลุม่ควบคุมที่ได้รบัการจดัการเรียนรูต้ามแนวการสอนแบบเดิม ก่อนการทดลอง
ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านเท่ากับ 2.17 และหลังการทดลองมีนิสัยรักการอ่านเท่ากับ 2.21 

 
ตารางที ่2 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนตัวแปรพหุนามของความสามารถในการอ่านจับใจความและนิสัยรัก

การอ่านของนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธี KWHLAQ โดยใช้สถิติ Hotelling ’ s    
 
Effect Multivariate test Value F Hypothesis 

df 
Error 
df 

p-Value 

ก่อนและหลังได้รับ
การจัดการเรียนรู้ 

Pilai’s Trace 
Wilks’Lambda 
Hotelling’s Trace 
Roy’s Largest Root 

.70 
 .29 
2.36 
 
2.36 

94.46* 
94.46* 
94.46* 
 
94.46* 

1.00 
1.00 
1.00 
 
1.00 

40.00 
40.00 
40.00 
 
40.00 

.00 

.00 

.00 
 
.00 
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Test of Within-Subjects Effects 
Dependent Variable SS MS df F p-value 
ความสามารถในการอ่านจับใจความ 8721.76 8721.76 1 1166.27 .00 

นิสัยรักการอ่าน 448.47 448.47 1 420.10 .00 
Hotelling ’ s    = 193.75, df = 39, (Hotelling ’ s     > 6.642) 
Balelett’s Test : Likelihood Ratio = .00 ,   =245.926, df= 9, p = .00 

 
 
จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธี KWHLAQ มีความสามารถในการ

อ่านจับใจความและนิสัยรักการอ่านหลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 โดยมีค่า Hotelling ’ s    = 193.75 (Pilai’s Trace F = 94.46, p = .00, Wilks’ Lambda F 
= 94.46, p = .00, Hotelling’s Trace F = 94.46, p = .00 และ Roy’s Largest Root F = 94.46, p = .00)  

เมื่อพิจารณารายตัวแปร พบว่า ความสามารถในการอ่านจับใจความหลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อน
การจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F = 1166.27, df = 1, p = .00) และนิสัยรักการอ่าน
หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F = 448.47, df = 1, 
p = .00)  
 
 
 
 

Test of Between-Subjects Effects 
แหล่งความ
แปรปรวน 

ตัวแปรตาม 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 
Square 

F p-value 

วิธีการจัดการเรียนรู ้

ความสามารถในการ
อ่าน 
จับใจความ 

212.49 1 212.49 22.69 .00 

นิสัยรักการอ่าน 64.95 1 64.95 366.69 .00 

Effect Multivariate Tests Value F 
Hypothesis 
df 

Error 
df 

p-value 

วิธีการ 
จัดการเรียนรู ้

Pilai’s Trace .82 182.40* 2.00 79.00 .00 
Wiks’ Lambda .18 182.40* 2.00 79.00 .00 
Hotelling’s Trace 4.62 182.40* 2.00 79.00 .00 
Roy’s Largest Root 4.62 182.40* 2.00 79.00 .00 
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ตารางที ่3 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนตัวแปรพหุนามของคะแนนความสามารถในการอ่านจับใจความและ

นิสัยรักการอ่านระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หลังการจัดกิจกรรมตามรูปแบบการเรียนรู้ 
 

 
จากตารางที่ 3 การทดสอบความเป็นเอกพันธ์ของเมตริกซ์ความแปรปรวน (Homogeneity of 

Covariance Matrices) โดยใช้สถิติ Box’s M เป็นสถิติในการทดสอบ พบว่า เมตริกซ์ของความแปรปรวนร่วม
ของทั้งสองกลุ่มแตกต่างกัน (Box’s M=25.71, F=8.34, df1=3, df2=1152000, p=.00) และเมื่อทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามโดยใช้ Bartlett’s Test of Sphericity พบว่า ตัวแปรตามระหว่าง
ความสามารถในการอ่านจับใจความและนิสัยรักการอ่านมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
(   = 216.03, df = 2, p=.00) ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้นของการทดสอบความแปรปรวนตัวแปรพหุนาม 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธี KWHLAQ มีคะแนนความสามารถ
ในการอ่านจับใจความและนิสัยรักการอ่าน สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  

 
สรุปและอภิปรายผล  

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง ในหัวข้อผลการจัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธี KWHLAQ ที่มีต่อ
ความสามารถในการอ่านจับใจความและนิสัยรักการอ่านของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  ผู้วิจัยได้
อภิปรายผล ดังต่อไปนี้  

 
 

Test of Between-Subjects Effects 

แหล่งความแปรปรวน ตัวแปรตาม 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 
Square 

F p-value 

ความคลาดเคลื่อน 

ความสามารถ
ในการอ่าน 
จับใจความ 

749.27 80 9.37   

นิสัยรักการอ่าน 14.17 80 .18   

รวมทั้งหมด 
ความสามารถ
ในการอ่าน 
จับใจความ 

29584.00 82    

 นิสัยรักการอ่าน 867.39 82    
Box’ M=25.71, F=8.34, df1=3 ,df2=1152000, p= .00 
Lervene’ Test : ความสามารถในการอ่านจับใจความ F=14, p= .71 , 
นิสัยรักการอ่าน  F=27.56,  p=.00 
Bartlett’ Test of Sphericity :    =216.03  , df=2  ,p=.00 
หมายเหตุ * p< .05 
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สมมติฐานข้อที่ 1 และข้อที่ 2 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธี KWHLAQมีความสามารถในการอ่าน

จับใจความและนิสัยรักการอ่านสูงกว่าก่อนเรียนและสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวการสอนแบบ
ปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อ 1 และข้อ 2 และสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ พนิดา สมัยคมสัน (2555) ที่ได้ศึกษาผลการใช้เทคนิค KWL Plus ที่มีต่อการอ่านเพื่อความ
เข้าใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง 
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการ KWL PLUS อยู่ในระดับสูง และธัญเทพ กองสุข (2557) ที่ได้ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ KWLH PLUS ที่มีต่อความสามารถในการอ่านจับใจความและการเขียนสรุปความของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ภายหลังการทดลองพบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWLH PLUS มีความสามารถในการอ่านจับใจความและความสามารถในการเขียนสรุป
ความหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีปกติมีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

จากผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี KWHLAQ พัฒนาความสามารถในการ
อ่านจับใจความและนิสัยรักการอ่านได้ สืบเนื่องมาจากเหตุผล 2 ประการ ดังน้ี 

1. การจัดการเรียนรู้ เรื่อง อ่านจับใจความโดยใช้กลวิธี KWHLAQ มีขั้นตอนการสอนอ่านจับใจความที่
ชัดเจน เริ่มจากขั้น ขั้น K (Know) คือ ขั้นที่ผู้สอนส ารวจความรู้เดิมของผู้เรียนและกระตุ้นให้ผู้เรียนเช่ือมโยง
ความรู้เดิมที่เคยมีกับสิ่งท่ีก าลังจะเรียนรู้โดยมีผู้สอนเป็นผู้เชื่อมโยงความรู้เดิมกับเรื่องที่นักเรียนก าลังจะอ่านโดย
ใช้สื่อการเรียนการสอนที่น่าสนใจ เช่น รูปภาพ คลิปวิดีโอ ฯลฯ ซึ่งส่งผลให้นักเรียนสามารถเข้าใจเรื่องที่อ่านและ
จับประเด็นส าคัญได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับที่จุ ไรรัตน์ ลักษณะศิริ  และบาหยัน อิ่มส าราญ ( 2547)  
ที่ได้กล่าวว่าองค์ประกอบที่ส าคัญของการอ่านจับใจความที่จะท าให้ผู้อ่านสามารถอ่านจับใจความได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ คือ ประสบการณ์ของผู้อ่าน หากเรื่องที่อ่านเป็นเรื่องที่เคยทราบข้อมูลมาบ้างแล้ว จะท าให้ผู้อ่าน
สามารถจับใจความได้รวดเร็วขึ้น เช่นเดียวกับฉวีวรรณ คูหาภินันท์ (2543) ที่ได้กล่าวสอดคล้องกับ สุนันทา      
มั่นเศรษฐวิทย์ (2544) ว่าความรู้พื้นฐานและประสบการณ์ของผู้อ่านเป็นองค์ประกอบเบื้องต้นของการอ่าน 
จับใจความ ขั้น W (Want) คือ ขั้นที่ผู้เรียนระบุสิ่งท่ีต้องการจะรู้หรือจ าเป็นต้องรู้ โดยให้เขียนค าถามของตัวเอง
แล้วให้จดไว้เพื่อค้นหาค าตอบ ซึ่งในขั้นนี้จะท าให้ผู้เรียนมีเป้าหมายในการอ่าน สอดคล้องกับที่ประพนธ์       
เรืองณรงค์ (2545) ได้เสนอแนวทางการสอนอ่านจับใจความโดยการตั้งค าถามจากเรื่องว่าใครท าอะไรที่ไหน 
เมื่อไร อย่างไร ท าไม มีเหตุผลใดในการกระท าเพื่อคิดหาค าตอบจากเรื่องที่อ่านมาแล้ว จากนั้นฝึกการสืบค้น
ความรู้ในขั้น H (How) คือ ขั้นที่ผู้เรียนระบุวิธีการในค้นหาค าตอบโดยกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดหาค าตอบด้วยวิธีการ
ที่หลากหลายแล้วจึงเริ่มอ่านเรื่องต่าง ๆ ในขั้น L (Learn) คือ ขั้นที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งจากผู้สอนและการสืบค้น
ความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองเพื่อน าไปสู่ขั้น A (Apply) คือ ขั้นที่ผู้เรียนประยุกต์ใช้ข้อมูล ความรู้ที่ได้รับหรือข้อ
ค้นพบต่าง ๆ โดยบูรณาการกับวิชาอื่น ๆ และแสดงออกมาในรูปแบบของการน าเสนอหรือสร้างช้ินงาน จากนั้น
ตั้งค าถามต่อยอดการเรียนรู้อีกครัง้ในขั้น Q (Questions) คือ ขั้นที่ผู้เรียนตั้งค าถามขึ้นมาใหม่หลังจากท่ีได้สืบค้น
ข้อมูลแล้ว เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนไปสืบเสาะหาความรู้เพิ่มเติม ซึ่งเดิมนั้นกลวิธี KWHLAQ พัฒนามาจาก
กลวิธี KWL ที่เป็นกลวิธีส าหรับการพัฒนาความสามารถการอ่านเพื่อความเข้าใจ ดังนั้นในขั้น K (Know) ขั้น W 
(What) และขั้น L (Learn) จึงเป็นกระบวนการหลักที่จะช่วยพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความของ
ผู้เรียนให้ดียิ่งข้ึน 
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2. กลวิธี KWHLAQ ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมนีิสัยรกัการอ่าน เนื่องจากมีกิจกรรมที่กระตุ้นความสนใจให้

เกิดความสนใจ อยากที่จะเรียนรู้ เช่น ในขั้น W (Want) คือ ขั้นที่ผู้เรียนระบุสิ่งที่ต้องการจะรู้หรือจ าเป็นต้องรู้ 
แล้วเขียนค าถามเพื่อค้นหาค าตอบ ซึ่งเจตคติที่มีต่อการอ่านเป็นองค์ประกอบท่ีท าให้เกิดนิสัยรักการอ่าน ดังที่สต
รอมเมนและเมทส์ (Strommen; & Mates,  2004) ได้กล่าวว่า สิ่งท่ีท าให้บุคคลรักการอ่าน คือ ความปรารถนา
ที่จะอ่านและความสนุกสนานในการอ่าน สอดคล้องกับคราท์วอห์ล และคนอื่น ๆ (Krathwohl et al., 1982)       
ที่กล่าวว่า จิตพิสัยของการอ่านอยู่ที่การมีสมาธิ ความตั้งใจ และการเห็นคุณค่าในเรื่องที่อ่าน เช่นเดียวกับสุนันทา 
มั่นเศรษฐวิทย์ (2543) ที่กล่าวว่า ความสนใจของเด็กที่มีต่อการอ่านขึ้นอยู่กับความรู้สึกหรือเจตคติที่มีต่อสิ่งนั้น 
รวมทั้งบันลือ พฤกษะวัน (2538) กล่าวว่า ทัศนคติที่ดีต่อการอ่านเป็นสิ่งส าคัญ หากเด็กมีทัศนคติที่ดีต่อการอ่าน
ก็จะมีนิสัยรักการอ่าน ชอบอ่านหนังสือได้หลายประเภท หลายรส นอกจากนี้กลวิธี KWHLAQ เป็นกลวิธีการ
จัดการเรียนรู้ที่แปลกใหม่ สนุกสนาน เช่นในข้ัน A (Apply) คือ ขั้นที่ผู้เรียนประยุกต์ใช้ข้อมูล ความรู้ที่ได้รับหรือ
ข้อค้นพบต่าง ๆ โดยบูรณาการกับวิชาอื่น ๆ และแสดงออกมาในรูปแบบของการน าเสนอหรือสร้างช้ินงานที่
แปลกใหม่ น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ เมื่อผู้เรียนเกิดความสนใจเรียนและอยากท่ีจะสืบค้นข้อมูลอยู่เสมอจึงเกิด
เป็นนิสัยรักการอ่าน ดังที่สกุณี เกรียงชัยพร (2548) ได้ศึกษาองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อนิสัยรักการอ่านของ
นักเรียนช่วงช้ันท่ี 3 พบว่า องค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อนิสัยรักการอ่านของนักเรียนช่วงช้ันท่ี 3 มากที่สุด คือ การ
สนับสนุนด้านการอ่านจากครูในโรงเรียนสอดคล้องกับเบญจางค์ ปั้นคล้าย (2551) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
นิสัยรักการอ่านของนักเรียนช่วงช้ันที่ 2 พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับนิสัยรักการอ่านส่วนหนึ่ง คือ 
การสนับสนุนด้านการอ่านของครู นักเรียนที่ครูสนับสนุนด้านการอ่านมาก มีนิสัยรักการอ่านดี ทั้งนี้เพราะครูมี
ส่วนส าคัญในการช่วยผลักดันให้นักเรียนท ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอ่านได้มาก กลวิธี KWHLAQ นอกจากจะ
ช่วยพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความแล้วยังช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน ท้ังในขั้น H (How) 
ขั้น A (Apply) และขั้น Q (Question) ที่ท าให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ เสาะหาวิธีการสืบค้น
ข้อมูล น าความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้และตั้งค าถามต่อยอดการเรียนรู้ กระบวนการเหล่านี้ท าให้ผู้เรียนมีเจตคติ
ที่ดีต่อการอ่านและฝึกอ่านอย่างสม่ าเสมอจนเกิดเป็นนิสัยรักการอ่าน 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังนี้        
1. ผู้สอนควรเตรียมสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนและสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการ

เรียนรู้ เช่น รูปภาพ วิดีโอ สื่อสารสนเทศต่าง ๆ ที่มีความทันสมัยและอยู่ในชีวิตประจ าวันของผู้เรียน 
2. การจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี KWHLAQ ผู้สอนจ าเป็นต้องอธิบายแนวทางปฏิบัติของแต่ละขั้นตอน

ให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติได้ถูกต้องและเกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ผู้สอนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับช้ินงานของตนเองของผู้อื่น เพื่อเป็นการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และควรสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เป็นกันเองเพื่อให้ผู้เรียนกล้าคิด กล้าลงมือท า และควรให้
ค าแนะน า เสริมแรงทางบวกเพื่อให้ผู้เรียนมีก าลังใจท่ีจะพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความและมีเจตคติ
ที่ดีต่อการอ่าน  

ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยคร้ังต่อไป             
  1. จากผลการวิจัยพบว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี KWHLAQ สามารถพัฒนาความสามารถในการ
อ่านจับใจความและนิสัยรักการอ่านของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ดีจึงควรน ากลวิธี KWHLAQ ไป
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ประยุกต์ใช้ในรายวิชาหรือระดับช้ันอ่ืน ๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกความสามารถในการอ่านและสามารถอ่าน
สารได้ทุกประเภท 

2. เพื่อเป็นการพัฒนานิสัยรักการอ่านอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน การวิจัยครั้งต่อไปควรใช้ระยะเวลาใน
การจัดการเรียนรู้ที่นานยิ่งข้ึน และตรวจสอบผลการพัฒนานิสัยรักการอ่านเป็นระยะ ๆ เพื่อทดสอบความคงทน
ของนิสัยรักการอ่านของผู้เรียนแต่ละคน จึงจะเกิดผลการพัฒนาท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนยิ่งขึ้น    
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการปฏิสมัพันธ์ทางสังคมส าหรับเด็กออทิ
สติกในโรงเรียนเรียนร่วมระดับประถมศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร 
   

ปณิตา แจ่มแจ้ง1* ดลพร เผือกคง2 ศุภลักษณ์ เข็มทอง3 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการจัดการ

เรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมส าหรับเด็กออทิสติก  ในโรงเรียนเรียนร่วม ระดับ
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน   24 โรงเรียน กลุ่ม
ตัวอย่างประกอบด้วยผู้บริหาร 28 คน และครูผู้สอน 209 คน ในโรงเรียนเรียนร่วม  ตอบแบบสอบถาม 91.50 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และ chi-square  

ผลการวิจัย พบว่า ความพร้อมของบุคลากรด้านเจตคติของผู้บริหารและครูผู้สอนท่ีมีต่อเด็กออทิสติกที่
เรียนร่วมกับเด็กทั่วไปอยู่ที่ระดับปานกลาง ด้านความรู้ความเข้าใจที่มีต่อลักษณะความสามารถในการเรียนร่วม
ของเด็กออทิสติก ด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูอยู่ที่ระดับปานกลาง ความพร้อมของปัจจัย
สนับสนุน ด้านอาคารสถานที่ ด้านหลักสูตรอยู่ที่ระดับปานกลาง ด้านวัสดุอุปกรณ์อยู่ที่ระดับต่ า และทักษะการ
ปรับตัวทางสังคมของเด็กออทิสติกมีความสัมพันธ์กับความพร้อมโดยภาพรวมของครูผู้สอน 
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FACTORS AFFECTING A PROCESS OF TEACHING TO DEVELOP THE SOCIAL INTERACTION 

FOR AUTISTIC STUDENTS AT INTEGRATED ELEMENTARY SCHOOL IN BANGKOK AREA 
 

PANITA  JAMJANG1*  DOLLAPORN  PHUAKKHONG 2   SUPALAK  KHEMTHONG 3 
 
ABSTRACT 
 This quantitative study was aimed to study factors that affect the process of teaching 
to develop the social interaction for autistic students in 24 integrated elementary schools in 
Bangkok area. Studied samples included 28 school administrators and 209 teachers responded 
to the questionnaires. Data analysis was done by chi-square Crosstab and descriptive statistics.  
 The results showed a moderate level of readiness in administrators and staff’s 
attitude towards autistic students, understanding of autistic students’ learning ability, and job 
satisfaction of staff in integrated schools. Moreover, the readiness of supporting factors, i.e., 
premises, and the curriculum was also moderate whereas supporting materials was on the low 
level. Additionally, the result found a relationship between autistic students’ social interaction 
skill and teachers’ overall readiness. 
 
 
Keywords:   Social interaction , Inclusive education , Social adjustment 
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บทน า 
 ปัจจุบันรัฐได้เล็งเห็นความส าคัญของการจัดการศึกษาให้เด็กทุกคนได้มีโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียม
กันเพ่ือสามารถพัฒนาประเทศ  การศึกษาเป็นองค์ประกอบส าคัญจึงมีการปฏิรูปการจัดการศึกษา เพื่อให้เด็กทุก
คนรวมทั้งเด็กผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาท่ีอายุอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เรียนจนจบหลักสูตรการศึกษา  
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางด้านการเรียนรู้ประเภทต่าง ๆ จะได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันกับเด็กปกติโดยการ
จัดการศึกษาในลักษณะของโครงการการเรียนร่วมในระดับประถมศึกษา ดังที่เห็นได้จากพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 มาตรา 10 วรรคสอง ก าหนดว่าการจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมี
ความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ  หรือ
ทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้หรือไม่มีผู้ดูแล หรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิ
และโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ การจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษจะเกิด
ประโยชน์ อย่ างเต็ มที่  จะต้ อ งจั ด รูป แบบที่ เหม าะสม โดยค านึ งถึ งความสามารถข องบุ คคลนั้ น 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) ส่วนพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ  พุทธศักราช 2551 
(ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ได้ให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการกับคนปกติ 
ต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2551  มาตราที่ 5 คนพิการมีสิทธิทางการศึกษาดังนี้ (1) 
ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิต พร้อมทั้งได้ รับเทคโนโลยี สิ่ง
อ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา (2) เลือกบริการทางการศึกษา 
สถานศึกษา ระบบและรูปแบบการศึกษา โดยค านึงถึง ความสามารถ ความสนใจ ความถนัดและความต้องการ
จ าเป็นพิเศษของบุคคลนั้น (3) ได้รับการศึกษาท่ีมีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษารวมทั้งการจดัหลกัสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ การทดสอบทางการศึกษา ที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษ ของคนพิการ
แต่ละประเภทและบุคคล  มาตรา 18(3) วิจัย และพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของคนพิการ 
(4) ผลิต วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ (5) ด าเนินการ
เกี่ยวกับการจัดสรรเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก  มาตรา 19 ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีหน้าที่
ด าเนินการจัดการศึกษาโดยเฉพาะการจัดการเรียนร่วม การนิเทศ ก ากับ ติดตาม เพื่อให้คนพิการได้รับการศึกษา
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามที่กฎหมายก าหนด     
 การจัดการศึกษาพิเศษแบ่งเป็นลักษณะส าคัญอยู่ 2 ลักษณะ คือ การจัดให้เรียนในสถานศึกษาเฉพาะ
โดยแยกเด็กออกมารวมกันเฉพาะเด็กพิการ เพื่อสามารถดูแลเอาใจอย่างใกล้ชิดส าหรับเด็กพิการระดับรุนแรง
ควรได้รับการดูแลจากแพทย์และนักจิตวิทยา  อีกลักษณะคือจัดให้เรียนร่วมกับเด็กในโรงเรียนปกติมีการท า
กิจกรรมร่วมกับเด็กปกติตามความพร้อมของเด็กที่มีความต้องการพิเศษแต่ละคน ซึ่งลักษณะนี้เหมาะสมกับที่มี
ระดับความพิการไม่มาก จะช่วยให้เด็กได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในสังคมอย่างแท้จริง สังคมจะเรียนรู้และมีความเข้าใจ
สามารถปรับตัวเข้ากับความต้องการของเด็กพิเศษได้ การศึกษาของเด็กที่มีความต้องการพิเศษในปัจจุบันจะจัด
การศึกษาในลักษณะเรียนร่วม เด็กที่มีความต้องการพิเศษเข้าเรียนร่วมในห้องเดียวกับเด็กปกติ ในโรงเรียนเรียน
ร่วม เด็กที่มีความต้องการการศึกษาพิเศษพวกเขาควรได้รับการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และการศึกษาแบบเรียน
ร่วมเป็นการศึกษาที่มีประสิทธิผลที่สุดส าหรับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเด็กพิเศษกับเด็กปกติ (สุภาพร  ชิน
ชัย, 2550) 
 จากสถานการณ์ของการระบาดวิทยาของสภาวะออทิสซึมหรือบุคคลออทิสติกมีจ านวนมากข้ึนในแต่ละ
ปี  ออทิสติกเป็นโรคที่มีความบกพร่องของพัฒนาการรอบด้าน พัฒนาการด้านภาษา และสังคมล่าช้า มี
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พฤติกรรมและความสนใจที่จ ากัด ความบกพร่องนี้ยังคงมีตลอดชีวิตไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ เป้าหมายของ
การรักษาโรคออทิสติก คือการส่งเสริมพัฒนาการ และลดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมลง และให้เด็กมีภาวะที่
ใกล้เคียงกับเด็กปกติมากท่ีสุด เพื่อที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ การเรียนร่วมจึงมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาทักษะ
ต่าง ๆ รอบด้าน  ทั้งด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม  ด้านการสื่อสาร และพัฒนาการด้านอื่น  ๆ (เพ็ญแข ลิ่มศิลา, 
2545) 
 กระบวนการการจัดการเรียนการสอนส าหรับเด็กออทิสติกในโรงเรียนเรียนร่วม ถือเป็นการบ าบัด
ทางอ้อมเพื่อลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และเพื่อให้เด็กใช้ชีวิตประจ าวันกับคนทั่วไปได้เป็นปกติจนสามารถ
พัฒนาไปในสาขาวิชาชีพที่แต่ละคนถนัด ซึ่งเป็นสิทธิของบุคคลพิเศษที่พึงจะได้รับการศึกษาเหมือนบุคคลทั่วไป
ตามพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 (ฉบับปรับปรุง 2545) (ผดุง อารยะวิญญู, 2533, 
2542)  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กมีโอกาสเรียนรู้ร่วมกัน และด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข ทั้งนี้การจัด
การศึกษา ให้กับเด็กออทิสติกจ าเป็นต้องเข้าใจพัฒนาการที่ผิดปกติ  ซึ่งประกอบด้วยพัฒนาการทางด้าน 
สติปัญญา ภาษาและทักษะการสื่อสารประสาทสัมผัส ทักษะการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และปัญหา พฤติกรรม 
การจัดสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และเทคนิควิธีการเรียน  การสอนต้องกระท าเพื่อพัฒนา และส่งเสริมการ
เรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคน การจัดการเรียนร่วมที่เหมาะสมส าหรับเด็กออทิสติกนั้น จะต้องค านึงถึงปัจจัยรอบ
ด้าน โดยเฉพาะปัจจัยด้านครูผู้สอน ครูผู้สอนจะต้องเข้าใจในพฤติกรรมของเด็กออทิสติกที่แตกต่างกันในแต่ละ
บุคคล ครูจะต้องทราบความบกพร่องในด้านต่าง ๆ ของเด็ก  และมีเทคนิคในการสอนเด็กออทิสติกที่เหมาะสม
กับเด็กออทิสติกแต่ละคน 
 องค์การสหประชาชาติ (1994 อ้างใน ผดุง อารยะวิญญู, 2542ก) ได้ประกาศว่า การให้เด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ ได้มีโอกาสเรียนร่วมกับเด็กปกติเป็นการขจัดการแบ่งแยกทางสังคมอย่างหนึ่ง การเรียนร่วมเป็น
การสอนคนให้ด ารงชีวิตร่วมกัน ดังนั้น การศึกษาจึงควรเป็นลักษณะของการศึกษาเพื่อคนทุกคน (Education 
for all) ไม่ใช่การศึกษาที่จัดให้เด็กปกติในโรงเรียนหนึ่งและเด็กที่มีความต้องการพิเศษในอีกโรงเรียนหนึ่ง  การ
เรียนร่วม จึงเป็นการจัดการศึกษาให้เด็กได้มีโอกาสได้เรียนช้ันเดียวกันกับเด็กปกติเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และมี
ความเข้าใจซึ่งกันและกันเด็กปกติได้เรียนรู้ความหลากหลายของมนุษย์ยอมรับความแตกต่างของความเป็นมนุษย์
ในแต่ละคนได้ แต่ถ้าไม่มีการจัดระบบการศึกษาที่สอดคล้องเด็กออทิสติกก็ไม่สามารถเรียนในระบบได้ หรือไม่
ได้รับการเรียนการสอนที่เกิดประสิทธิผล 
 เด็กออทิสติกจัดเป็นเด็กพิเศษประเภทหนึ่งในเด็กพิเศษ 9 ประเภทที่กระทรวงศึกษาได้แบ่งประเภท
และก าหนดให้เป็นบุคคลที่มีความบกพร่องที่ต้องการการศึกษาพิเศษ (คณะอนุกรรมการคัดเลือก และ จ าแนก
ความพิการเพื่อการศึกษา , 2543) การศึกษาเป็นปัจจัยที่มีส่วนส าคัญที่จะต้องพัฒนาความรู้ ความคิด 
ความสามารถ  คุณธรรม จริยธรรม  การจัดการศึกษามีความส าคัญในการพัฒนามนุษย์เพื่อเป็นทรัพยากรส าคัญ
ของประเทศชาติและเพื่อให้เด็กออทิสติกได้พัฒนาศักยภาพจนสามารถช่วยเหลือตนเองและด ารงชีวิตได้โดยไม่
เป็นภาระให้กับผู้ปกครองและสังคม โอกาสทางการศึกษาจึงมีความส าคัญเป็นอันดับต้นของชีวิตเป็นมิติแรกที่
ควรจะได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่ายเพื่อเป็นการเปิดทางให้เด็กออทิสติกได้มีความพร้อมท่ีจะสามารถเข้าสู่สิทธิ
ในมิติอื่น ๆ ตามที่พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 
2556) และแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2555-2559) ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ไว้ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่  1  ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อคนพิการ  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสภาพแวดล้อม พัฒนาเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารที่คนพิการ สามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์  ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้างเสริมพลังอ านาจให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ  ยุทธศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริม
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ศักยภาพและความเข้มแข็งขององค์กรด้านคนพิการ และเครือข่าย ยุทธศาสตร์ที่ 5  สร้างเสริมเจตคติเชิง
สร้างสรรค์ต่อความพิการและคนพิการ  คนพิการจะได้รับสิทธิหรือเข้าถึงตามยุทธศาสตร์เหล่านี่ได้จะต้องมี
พืน้ฐานด้านการศึกษาที่ดีดังนั้นการศึกษาจึงเป็นมิติแรกที่หน่วยงานภาครัฐให้ความสนใจและส่งเสริมพัฒนาด้าน
การศึกษาส าหรับคนพิการรวมทั้งสิทธิในการเข้าเรียนในโรงเรียนปกติ ในกรณีที่มีอาการไม่รุนแรง  (ดารณี อุทัย
รัตนกิจ และคณะ. 2546) จากการวิจัยทั้งภาคทฤษฎีและภาคสนามทั่วโลกยืนยันว่า การจัดการศึกษาให้เด็กที่มี
ความต้องการพิเศษให้ได้ผลและมีประสิทธิภาพสูงสุด ต้องจัดให้ตั้งแต่วัยต้น ๆ ของชีวิต คือ ตั้งแต่แรกเกิดหรือ
ทันทีที่ค้นพบความพิการ ซึ่งตรงกับ (Strain, Wolery & Izeman. 1998)  การจัดการศึกษาให้กับเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษในระดับอนุบาลศึกษาและประถมศึกษาจึงมีความส าคัญมากที่สุด  และเป็นช่วงส าคัญที่เด็กและ
ผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องจะได้ค้นพบความสามารถเด่นและข้อบกพร่อง อันจะน าไปสู่การพัฒนาเด็กได้ตามศักยภาพใน
ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาต่อไป 
 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 ซึ่งได้ระบุไว้ว่าแผนซึ่งก าหนด  แนว
ทางการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของคนพิการ ซึ่งเรียกว่า  แผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP)โรงเรียนเรียนร่วมจะต้องมีการท าแผน IEP เพื่อ
สามารถจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กออทิสติก และเด็กพิการประเภทต่าง  ๆ การเรียนการสอนจึงมี
ประสิทธิภาพในลักษณะ บูรณาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามกลยุทธ์ของกระทรวงศึกษาธิการ 3 ด้าน คือ 
ด้านการประกันสิทธิและโอกาสทางการศึกษา  ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหาร (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550) 
  จากการทบทวนงานวิจัยพบว่า โรงเรียนเรียนร่วมเป็นสถานท่ี ท่ีมีความส าคัญส าหรับเด็กออทิสติก การ
จัดการศึกษาส าหรับเด็กออทิสตกิถ้าขาดประสิทธิภาพจะมีผลต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนหลายประการ 
ปัญหาเหล่านี้เกิดจากปัจจัยภายนอกโรงเรียนและปัจจัยภายในโรงเรียนเอง เช่น บุคลากรด้านท่ีเกี่ยวข้องกับการ
จัดการศึกษาส าหรับเด็กออทิสติกเข้าใจว่าเด็กออทิสติก     มีขีดจ ากัดในการพัฒนาศักยภาพท าให้โอกาสในการ
พัฒนาของเด็กถูกลดทอนลง และปัญหาที่ส าคัญคือครูมีเจตคติในทางลบกับเด็ก      ในการน าเด็กออทิสติกมา
เรียนร่วมกับเด็กปกติ (ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 2554, ดารณี 
อุทัยรัตนกิจ และคณะ, 2546; สุภาพร ชินชัย, 2550) พบว่า ปัจจัยภายในโรงเรียนท่ีส่งผลต่อความพร้อมของครู
ในการจัดการเรียนร่วมนั้น คือ ความพร้อมของโรงเรียนทางด้าน อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ บุคลากร และ
หลักสูตรของโรงเรียนมีระดับความพร้อมอยู่ในระดับต่ า รวมทั้งความพึงพอใจของครูอยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น 
ย่อมส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนร่วมให้ประสบความส าเร็จได้ทั้ง ๆ ที่เป็นโรงเรียนแกนน าเรียนร่วม (นงนุช 
หงวนสูงเนิน, 2553) พบว่า เฉลี่ยระดับปัญหาสูงสุด คือ การด าเนินการให้ครูผู้สอนนักเรียนที่มีความต้องการ
พิเศษมีความรู้ ความเข้าใจ มีเจตคติที่ดีและปฏิบัติต่อนักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษอย่างถูกต้อง (อุไรวรรณ ทา
นนท์, 2556) พบว่ามีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบุคลากรควรมีความรู้เกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษมากกว่านี้ 
ส าหรับด้านการจัดสภาพแวดล้อม ควรมีการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับนักเรียนที่มีจ านวนมาก ส่วนด้าน
การบริหารหลักสูตร ครูควรมีการแยกตัวช้ีวัดรายวิชาตามความสามารถของเด็กแต่ละคน ด้วยสาเหตุที่ได้กล่าว
มาข้างต้นจะเห็นว่าการจัดการศึกษาส าหรับเด็กออทิสติกในโรงเรียนเรียนร่วมระดับประถมศึกษา มีปัจจัยหลาย
ด้านที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของกระบวนการจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่ได้ประสิทธิผลตามแผนเฉพาะบุคคล
(Individualized Education Program: IEP)  การจัดการศึกษาพิเศษและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เหมาะสมจะช่วยพัฒนาทักษะการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของเด็กออทิสติกผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา  ปัจจัย
ที่ส่งผลต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมส าหรับเด็กออทิสติกใน
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โรงเรียนเรียนร่วม  ระดับประถมศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อ
น าผลการศึกษาไปพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับเด็กออทิสติกที่เรียนในโรงเรียนเรียน
ร่วมระดับประถมศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถอยู่ร่วมกันใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อส ารวจเจตคติของผู้บริหารและครู ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู  ความรู้ความเข้าใจใน
ลักษณะของเด็ก       ออทิสติก ในโรงเรียนเรียนร่วม  ระดับประถมศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อส ารวจความพร้อมของโรงเรียนเรียนร่วมในด้านปัจจัยสนับสนุนในส่วนของอาคาร สถานท่ี วัสดุ
อุปกรณ์ และหลักสูตร ส าหรับเด็กออทิสติกเรียนร่วมกับเด็กปกติ ในโรงเรียนเรียนร่วม  ระดับประถมศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อส ารวจแนวทางส่งเสริมทักษะทางสังคมส าหรับเด็กออทิสติกใน โรงเรียนเรียนร่วม ระดับ
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 4. เพื่อเสนอเป็นแผนปฏิบัติการให้ผู้บริหารโรงเรียนที่รับเด็กออทิสติกเรียนร่วมกับเด็กปกติ ในโรงเรียน
เรียนร่วม ระดับประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 
การด าเนินการวิจัย 

 การศึกษาความพร้อมของโรงเรียนด้านบุคลากร เจตคติของผู้บริหารและครูผู้สอนเด็กออทิสติกเรียน
ร่วมกับเด็กปกติ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู  ความรู้ความเข้าใจของครูที่มีต่อลักษณะและ
ความสามารถในการเรียนร่วมของเด็กออทิสติก  และด้านปัจจัยสนับสนุนในส่วนของ อาคาร สถานที่ วัสดุ  
อุปกรณ์  หลักสูตร  เป็นการศึกษาท้ังเอกสารและภาคสนาม คือ การทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับโรงเรียนเรียนร่วม การศึกษาภาคสนามเป็นการศึกษาโดยใช้แบบสอบถามอาศัยแนวคิดทฤษฎีที่ได้ทบทวน
วรรณกรรมและพัฒนาแบบสอบถามมาจาก (สุภาพร  ชินชัย , 2550) ในโรงเรียนเรียนร่วม ระดับประถมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โรงเรียนที่มีเด็กออทิสติกเข้าเรียนร่วมอยู่
จ านวน 24 โรงเรียนโดยน าข้อมูลทั้งหมดมาสรุปและแปลผลซึ่งเป็นการตอบค าถามตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นผู้บริหารและครูผู้สอนเด็กออทิสติก ในโรงเรียนที่มีเด็กออทิสติกเข้า
เรียนร่วม ระดับประถมศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 
2559 จ านวน 24 โรงเรียน 
 ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างผู้บริหารและครูผู้สอน โดยก าหนดให้มีการคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ไม่
เกิน .05 (e = .05) โดยใช้สูตรของยามาเน่ 

การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
1. ขอหนังสือรับรองจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อรับรองการท าวิจัย และขอความ

ร่วมมือในการตอบแบบสอบถามถึงผู้อ านวยการโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด   
2. ท าการติดต่อกลุ่มตัวอย่างทางโทรศัพท์ก่อนส่งแบบสอบถามเพื่ออธิบายเหตุผลและความส าคัญใน

การท าวิจัย ส่งแบบสอบถามให้แก่โรงเรียนแกนน าที่รับเด็กออทิสติกเรียนร่วมทั้ง 24 โรงเรียน พร้อมซองปิด
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อากรแสตมป์ เพื่อส่งกลับมายังผู้วิจัย โดยมีหนังสือน าในการเก็บข้อมูลการวิจัยถึงผู้อ านวยการโรงเรียน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือในการกรอกแบบสอบถามและส่งคืน  แบบสอบถามกลับมายังผู้วิจัยใช้เวลาเก็บข้อมูล  2-3 
สัปดาห์ 

  การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาโดยน าแบบสอบถามที่ได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์แล้วน าข้อมูลที่

ได้มาเปลี่ยนเป็นรหัสตัวเลขและน ามาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  SPSS ในการค านวณ
ค่าสถิติ 

1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ  
2. วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคลากรในด้านเจตคติของผู้บริหารและครูผู้สอนความพึงพอใจ  ความรู้

ความเข้าใจของครูที่มีต่อลักษณะและความสามารถในการเรียนร่วมของเด็กออทิสติกและปัจจัยสนับสนุนในด้าน 
วัสดุอุปกรณ์ อาคาร/สถานที่และการรับรู้ของครู โดยใช้ค่ามัธยฐาน เนื่องจากแบบสอบถามที่ใช้เป็น Rating 
Ordinal Scale  

3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยแต่ละด้านกับพัฒนาการด้านการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมส าหรับ
เด็กออทิสติกเรียนร่วมกับเด็กท่ัวไปในโรงเรียนเรียนร่วมใช้การวิเคราะห์สถิติ Chi-square crosstabs 
 
ผลการวิจัย 
 แบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 290 ชุด ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่าง  237 คน  คิดเป็น 91.50% 
ของก าหนดขนาดตัวอย่าง (n=259) 
 จากการสรุปผลข้อมูลพบว่าครูและผู้บริหารส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนเด็ก 
ออทิสติก เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี  มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี มีการอบรม
การศึกษาพิเศษ ประสบการณ์ในการท างานเกี่ยวกับการจัดการเรียนร่วมอยู่ที่ระยะเวลาในการท างาน 1 - 5 ปี  
โรงเรียนกลุ่มตัวอย่างมีการจัดการเรียนร่วมระหว่างเด็กทั่วไปกับเด็กท่ีมีความบกพร่องที่ต้องการการศึกษาพิเศษ
อย่างเป็นระบบ 
 ความพร้อมของกระบวนการกิจกรรมในส่วนของผู้บริหาร ความพร้อมในเนื้อหาที่มีในการเรียนการ
สอน เทคนิควิธีการสอน สื่อการเรียนการสอน ระดับความพร้อมสูง คะแนน 4.00  การวัดและประเมินผล ระดับ
ความพร้อมปานกลาง คะแนน 3.00 
 ความพร้อมของกระบวนการกิจกรรมในส่วนของครูผู้สอน ความพร้อมในเนื้อหาที่มีในการเรียนการ
สอน เทคนิควิธีการสอน สื่อการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ความพร้อมทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง 
คะแนน 3.00 
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ตารางที ่1  ระดับความพร้อมรายด้านท่ีมีต่อเด็กออทิสติกท่ีเรียนร่วมกับเด็กท่ัวไป 
 

ความพร้อม ค่ามัธยฐาน ระดับความพร้อม 
ด้านเจตคติของผู้บรหิาร 3.00 ปานกลาง 
ด้านหลักสูตรในส่วนของผู้บริหาร 3.00 ปานกลาง 
ด้านวัสดุอุปกรณ์ในส่วนของผู้บริหาร 2.35 ต่ า 
ด้านอาคารสถานท่ีในส่วนของผู้บริหาร 2.00 ต่ า 
ด้านเจตคติของครูผูส้อน 3.50 ปานกลาง 
ด้านความรูค้วามเข้าใจของครูที่มตี่อลักษณะ 
ความสามารถในการเรียนร่วมของเด็กออทิสติก 

 
3.50 

 
ปานกลาง 

ด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู 3.00 ปานกลาง 
ด้านอาคารสถานท่ีในส่วนของครูผูส้อน 3.00 ปานกลาง 
ด้านหลักสูตรในส่วนของครูผูส้อน 3.00 ปานกลาง 
ด้านวัสดุอุปกรณ์ในส่วนของครูผูส้อน 2.17 ต่ า 

 
ตารางที ่2   ระดับการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่มีต่อเด็กออทิสติกที่เรียนร่วมกับเด็กท่ัวไป 
 

การปฏสิัมพันธ์ทางสังคม ค่ามัธยฐาน ระดับความรูส้ึก 

ความรูส้ึกและการยอมรับของสังคมในส่วนของผู้บริหาร 4.00 สูง 
ความสามารถในการปรับตัวทางสงัคมในส่วนของผู้บริหาร 3.50 ปานกลาง 
ความรูส้ึกและการยอมรับของสังคมในส่วนของครูผูส้อน 3.80 ระดับสูง 
ความสามารถในการปรับตัวทางสงัคมในส่วนของครูผูส้อน 3.60 ปานกลาง 
   
การวิเคราะห์ข้อมูลผลการทดสอบความสัมพันธ์ตามสมมติฐานการวิจัย  
 
ตารางที่ 3  ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมส าหรับเด็กออทิสติกในส่วนของ

ผู้บริหาร 
 

ด้านความสัมพันธ์ X2 Sig. 
เจตคติของผู้บริหาร 88.50 0.001 
หลักสูตร 95.38 0.024 
วัสดุอุปกรณ์ 184.02 0.403 
อาคารสถานท่ี 34.52 0.871 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตารางที่ 4  ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมส าหรับเด็กออทิสติกในส่วนของ
ครูผู้สอน 
 

ด้านความสัมพันธ์ X2   Sig. 
เจตคติของครูผู้สอน 285.61 0.000 
ความรู้ความเข้าใจของครูผู้สอนที่มีต่อลักษณะความสามารถ 
ในการเรียนร่วมของเด็กออทิสติก 

 
167.39 

 
0.000 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน 138.88 0.000 
อาคารสถานท่ี 128.58 0.000 
หลักสูตร 121.28 0.000 
วัสดุอุปกรณ์ 500.28 0.910 

**อย่างมีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดบั 0.05 
 
ตารางที่ 5  ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการปรับตัวทางสังคมของเด็กออทิสติก 
 

ด้านความสัมพันธ์ X2   Sig. 
เจตคติของผู้บริหาร 41.52 0.200 
ปัจจัยสนับสนุนในส่วนของผู้บริหาร 124.37 0.259 
ความพร้อมในภาพรวมของครูผู้สอน 217.97 0.000 
ปัจจัยสนับสนุนในส่วนของครูผู้สอน 971.56 0.673 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
สรุปผลจากการวิจัย 

 ผู้บริหารและครูผู้สอนเด็กออทิสติก ในโรงเรียนเรียนร่วม  ระดับประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (n= 237 เป็นผู้บริหารจ านวน 28 คน เป็นครูจ านวน 209 คน ) พบ
ระดับความพร้อมสูง ด้านกระบวนการกิจกรรม ปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนส าหรับเด็ก
ออทิสติก ความพร้อมในเนื้อหาที่มีในการเรียนการสอน เทคนิควิธีการสอน สื่อการเรียนการสอน ระดับความ
พร้อมปานกลางของการวัดและประเมนิผลและกระบวนการจัดการเรียนการสอนกิจกรรม เมื่อวิเคราะห์ตัวแปรที่
มีความสัมพันธ์ต่อ ทักษะการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมส าหรับเด็กออทิสติก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.001) 
พบว่า มีตัวแปร ได้แก่ ระดับเจตคติของผู้บริหาร ระดับเจตคติของครูผู้สอน ความพึงพอใจในการท างานของ
ครูผู้สอน ความรู้ความเข้าใจต่อคุณลักษณะความสามารถในการเรียนร่ วมของเด็กออทิสติก หลักสูตร (ทั้ง
ผู้บริหารกับครูผู้สอน) และอาคารสถานท่ี (เฉพาะที่ครูผู้สอนตอบ) ที่น่าสนใจคือ ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างวัสดุ
อุปกรณ์กับทักษะการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมส าหรับเด็กออทิสติก ขณะที่ทักษะการปรับตัวทางสังคมของเด็กออทิ
สติกมีความสัมพันธ์กับความพร้อมโดยภาพรวมของครูผู้สอน ซึ่งผลการวิจัยตรงกับ ศุภณัฐ ทองฉายา (2557) 
การบริหารจัดการเรียนร่วมตามความคิดเห็น ของผู้บริหารสถานศึกษา ผลการวิจัยด้านสภาพแวดล้อมภาพ
รวมอยู่ในระดับปานกลางและสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรเพ็ญ แย้มอินทร์ (2555) พบว่า โรงเรียนยังจัด
สภาพแวดล้อมในโรงเรียนทั้งทางกายภาพและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาให้เหมาะสมแก่การเรียนการ
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สอน เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษแต่ละประเภท การจัดสภาพแวดล้อมให้มีขีดจ ากัดต่อเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ
น้อยที่สุดนั้นยังจัดการได้ไม่ดีเท่าที่ควร โดยเฉพาะปัญหาขาดการปรับสภาพอาคารและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้
เหมาะสมกับสภาพของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษท่ีเข้าเรยีนร่วม และการจัดหาอุปกรณ์เพื่อใช้ประกอบการเรียน
การสอนเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษไม่เพียงพอ 

เมื่อเปรียบเทียบกับผลการวิจัยของ สุภาพร  ชินชัย (2550)  พบว่าสื่อการเรียนการสอนอยู่ในระดับต่ า  
ระดับความพร้อมของโรงเรียนด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานท่ีและหลักสตูร เมื่อพิจารณารายด้าน และ
ภาพรวมจะมีระดับความพร้อมอยู่ ในระดับที่น้อยที่สุด  ซึ่งผลการวิจัยพบว่ามีความแตกต่าง ด้านเนื้อหาที่มีใน
การเรียนการสอน เทคนิควิธีการสอน สื่อการเรียนการสอน ส่วนของผู้บริหาร ความพร้อมอยู่ในระดับสูง ด้าน
การวัดและประเมินผล ความพร้อมอยู่ในระดับปานกลาง ในส่วนของครูผู้สอน ด้านเนื้อหาที่มีในการเรียนการ
สอน เทคนิควิธีการสอน สื่อการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และความพร้อมรายด้าน อยู่ในระดับปาน
กลาง  เนื่องจากพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 มาตรา 7  ให้สถานศึกษาของรัฐ
และเอกชนที่จัดการเรียนร่วม สถานศึกษาเอกชนการกุศลที่จัดการศึกษาส าหรับคนพิการโดยเฉพาะ และศูนย์
การเรียนเฉพาะความพิการ ท่ีได้รับรองมาตรฐานได้รับเงินอุดหนุนและความช่วยเหลือพิเศษจากรัฐ และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การปฏิบัติหน้าท่ีอื่นของศูนย์การศึกษาพิเศษ พ.ศ. 2553 ข้อ 4 (2) ส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการที่มีการเรียนร่วมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งของรัฐและเอกชน การสนับสนุน
จากภาครัฐอาจมีส่วนที่ท าให้สถานศึกษามีการปรับปรุง ส่งผลให้ความพร้อมด้านบุคลากร และปัจจัยสนับสนุน
ด้านต่าง ๆ มีความพร้อมมากข้ึน 

 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 ในการเก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามที่มีหัวข้อค าถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมส าหรับเด็กออทิสติกในโรงเรียนเรียนร่วมนั้น ต้องเป็น
ค าถามที่ผู้ตอบแบบสอบถามท าความเข้าใจได้ง่าย ใช้เวลาในการตอบค าถามไม่มากเกินไป  แบบสอบถามส่งไป
ยังโรงเรียนต่างๆ ไม่ควรอยู่ในช่วงของการสอบ เนื่องจากผู้บริหารและครูผู้สอนติดภาระงานด้านเอกสารของ
นักเรียน จึงอาจส่งผลต่อข้อมูลที่ได้ ดังนั้นในการเก็บข้อมูลการท าวิจัยครั้งต่อไป ควรค านึงถึงช่วงเวลาในการเก็บ
ข้อมูล จ านวนค าถามของแบบสอบถามให้มีความเหมาะสมมากข้ึน  

 การศึกษาต้องครอบคลุมตัวแปรต่าง ๆ ท่ีเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาทักษะการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมส าหรับเด็กออทิสติกใน โรงเรียนเรียนร่วม สามารถแทนค าตอบได้
ครอบคลุมถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการได้ทั้งหมด 
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298 |18-19 ตุลาคม 2561 
 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ทั้ง 24 โรงเรียน ที่ให้ข้อมูลในการท าวิจัยในครั้งนี้ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อการวิจัยเป็นอย่างมาก 
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ผลการใช้สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบเปิดบนเฟซบุ๊กตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการสอน          

แบบผังมโนทัศน์เพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 
 

สมศักดิ์ อยู่เลื่อน1*  ศยามน อินสะอาด2  สุพจน์ อิงอาจ3 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ใช้รูปแบบการทดลองแบบกลุ่มเดียว โดยมีวัตถุประสงค์       
(1) เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบเปิดบนเฟซบุ๊ก ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับการสอนแบบผัง
มโนทัศน์ เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 (2) เพื่อศึกษาผลการคิดวิเคราะห์
จากการเรียนผ่านสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบเปิดบนเฟซบุ๊ก ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับการสอนแบบ
ผังมโนทัศน์ เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ 
ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดพร้าว ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 
ห้องเรียน ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย โดยวิธีการจับฉลาก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แผนการจัดการ
เรียนรู้ สื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ ประกอบด้วย วิเคราะห์ความส าคัญ วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ และวิเคราะห์หลักการ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สูตร t-test  
 ผลการวิจัยพบว่า (1) การประเมินคุณภาพของสื่อ โดยรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.26 ผลการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหา โดยรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 (2) ผลการ    
คิดวิเคราะห์จากการเรียนผ่านการใช้สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบเปิดบนเฟซบุ๊ก ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ 
ร่วมกับการสอนแบบผังมโนทัศน์ เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ค าส าคัญ: ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  ผังมโนทัศน์  ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
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THE EFFECTS OF AN OPEN LEARNING ENVIRONMENT ON FACEBOOK AS BASED ON 
CONSTRUCTIVISM AND CONCEPT MAPPING FOR ENHANCING THE ANALYTICAL  

THINKING OF PRATHOM SUEKSA SIX 
 

Somsak Yoouluan1*  Sayamon Insaard2  Supot Ingart3 
 
Abstract 
 In this experimental research investigation, the researchers used the group pre-test 
post-test design method with the following objectives: The researchers develop (1) an open 
learning environment on Facebook as based on constructivism and concept mapping in order 
to enhance the analytical thinking of Prathom Sueksa Six students. The researchers also 
examine, (2) the effects of analytical thinking on these students. The sample population 
consisted of 28 Prathom Sueksa Six students enrolled in the first semester of the academic 
year 2018 from one classroom. The members of the sample population were selected by 
means of the simple random sampling method through the drawing of lots. The research 
instruments were lesson plans; Facebook; and an analytical thinking test consisting of the 
analysis of elements; the analysis of relationships; and the analysis of organizational principles. 
The data was statistically analyzed by mean ( )̅, standard deviation (S.D.), t-test for dependent 
samples. 
 Findings are as follows:  
 (1) In evaluating the overall quality of media, it was determined that the mean (M) 
was at the high level of 4.26. In respect to overall content quality, the M was at the high level of 
4.31. (2) In considering analytical thinking on the basis of the study involving an open learning 
environment on Facebook as based on constructivism and concept mapping for enhancing 
the analytical thinking of the Prathom Sueksa Six students, the researcher found that 
analytical thinking was evinced at a higher level after the completion of the study than prior 
to its commencement at the statistically significant level of .05. 
 
Keywords: constructivism, concept mapping,  analytical thinking skills 
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บทน า 
 ในการจัดรูปแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบเปิดบนเฟซบุ๊ก ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ จะเป็นสิ่งที่
ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เข้าถึงการเรียน แหล่งความรู้ มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ค าแนะน า 
ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ระหว่างผู้เรียนกับครูหรือผู้เช่ียวชาญได้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนถ่ายทอด
ความคิด ความเข้าใจ และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสาร รวมถึงสามารถ คิดวิเคราะห์ เพื่อน าไปสู่  
การสร้างองค์ความรู้ และการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม  
 การน าเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้กับการจัดสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบเปิดบนเฟซบุ๊ก 
ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการสอนแบบผังมโนทัศน์ นอกจาก จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้แล้ว ยังสอดคล้อง
กับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระที่ 3 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาตรฐาน ง 3.1 ซึ่งช่วยพัฒนาให้ผู้ เรียนเข้าใจ เห็นคุณค่าและใช้
กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้การสื่อสาร การแก้ปัญหาในการ ท างาน
และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม ซึ่งถือว่าเป็นทักษะ พื้นฐานท่ีจะน าไปต่อยอดความรู้
เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะเกี่ยวกับการท างาน และการด าเนินชีวิตเพื่อ น าความรู้ที่ได้ไปใช้กับกระบวนการทาง
เทคโนโลยีในปัจจุบันอย่างสร้างสรรค์และสามารถน าไปประยกุต์ใช้กับทักษะด้านอ่ืนได ้เช่น ทักษะทางการเรียนรู้ 
ด้านอาชีพด้านการสื่อสาร ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม เป็นต้น  
 อย่างไรก็ตามในการน าสื่อสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊ก เข้ามาช่วยส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ผู้สอน
ควรมีการก าหนดแนวทาง กิจกรรม หรือรูปแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ให้เหมาะสม  
เพื่อส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการเรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิ ดเห็น เข้าถึงแหล่ง
ความรู้เพิ่มขึ้น อีกทั้งช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสาร เพื่อใช้ในการตัดสินใจ และ
น าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ขึ้นมา 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลการจัดสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบเปิด 
ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการสอนแบบแผนผังมโนทัศน์เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ สรุปได้ว่าผู้สอน
สามารถน าสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กมาประยุกต์ ใช้ในการเรียนการสอน โดยมีการจัดรูปแบบสิ่งแวดล้อมทางการ
เรียนรู้แบบเปิดตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลมีการแลกเปลี่ยนความรู้และช่วย
อ านวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของเฟซบุ๊กในการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังใช้
วิธีการสอนแบบใช้แผนผังมโนทัศน์เพื่อให้ผู้เรียนมองเห็นล าดับความส าคัญ การแจกแจงองค์ประกอบย่อย ๆ 
และความสัมพันธ์ของข้อมูล ท าให้ผู้เรียนรู้จักสังเกต รวมถึงหาความสัมพันธ์ของข้อมูลและเหตุผลเพื่อแปล
ความหมาย ซึ่งเป็นการสร้างความเข้าใจด้วยตัวผู้เรียน ซึ่งแต่ละกระบวนการผู้เรียนจะเรียนรู้ทักษะ ด้านต่าง ๆ 
เนื่องจากเน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติในการสร้างการเรียนรู้ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ สามารถสร้าง
ความรู้ได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบเปิดบนเฟซบุ๊ก ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับการสอน
แบบผังมโนทัศน์ เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
 2. เพื่อศึกษาผลการคิดวิเคราะห์จากการเรียนผ่านสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบเปิดบนเฟซบุ๊ก     
ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับการสอนแบบผังมโนทัศน์ เพื่อส่งเสริมการคิดวิ เคราะห์ ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 
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สมมติฐานของการวิจัย 
ผลการคิดวิ เคราะห์หลังเรียนด้วยสิ่ งแวดล้อมทางการเรียนรู้ แบบเปิดบนเฟซบุ๊กตามแนว                

คอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการสอนแบบผังมโนทัศน์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา ช้ันปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ใช้รูปแบบการทดลองแบบกลุ่ม
เดียว (One Group Pre-test-Post-test Design) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการใช้สิ่งแวดล้อมทางการ
เรียนรู้แบบเปิดบนเฟซบุ๊ก ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับการสอนแบบใช้ผังมโนทัศน์ เพื่อส่งเสริม             
การคิดวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยดังนี้  
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     ประชากร 
     ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านลาดพร้าว ช้ันประถมศึกษาช้ันปีที่ 6    
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 2 ห้องเรียน นักเรียน 57 คน 
     กลุ่มตัวอย่าง 
     กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียน โรงเรียนบ้านลาดพร้าว ช้ันประถมศึกษาช้ันปีที่ 6 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) โดยวิธีการจับฉลาก 
จ านวน 1 ห้องเรียน 28 คน 
 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย มีดังนี ้
    2.1 แผนการจัดการเรียนรู้ 
         แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการเก็บรักษาข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ มีขั้นตอนในการสร้างแผนการ
จัดการเรียนรู้ ดังนี ้

        1. ศึกษาเนื้อหาเรื่องการเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ 
                    2. วิเคราะห์เนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดโครงสร้างของ
แผนการจัดการเรียนรู้ 
                    3. ศึกษาแนวคิดและการจัดรูปแบบสิง่แวดล้อมทางการเรียนรู้แบบเปิดตามแนวคอนสตรัคตวิสิต์ 
                    4. ศึกษาเครื่องมือสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ลักษณะการใช้งาน จุดเด่นและข้อจ ากัด ของสื่อที่
น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
                    5. ศึกษารูปแบบและวิธีการสอนโดยใช้ผังมโนทัศน์ เพื่อศึกษาขั้นตอนและวิธีการสอน โดยใช้    
ผังมโนทัศน์ 
                    6. สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การเก็บรักษาข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีความสอดคล้อ ง
กับการจัดรูปแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบเปิด ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก 
ร่วมกับการสอนแบบใช้ผังมโนทัศน์ให้เหมาะกับลักษณะและสภาพของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมี
โครงสร้างของแผนการจัดการเรียน  
                    7. น าแผนการจัดการเรียนรู้ ไปเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจพิจารณา ปรับปรุง 
                    8. น าแผนการจัดการเรียนรู้ ไปเสนอผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบประเมินคุณภาพของ
แผนการจัดการเรียนรู้ ด้านเนื้อหา ความถูกต้อง และความเหมาะสมของการจัดรูปแบบสิ่งแวดล้อมทางการ
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เรียนรู้แบบเปิด ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับการสอนแบบผังมโนทัศน์ ผลการประเมินคุณภาพมีค่าการ
ประเมินคุณภาพเนื้อหา มีผลเฉลี่ยโดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ตามล าดับดังนี้ ส่วนเนื้อหา อยู่ในระดับมาก 
( ̅ = 4.37, S.D. = 0.20) รองลงมาคือ ส่วนกิจกรรมการเรียนรู้ อยู่ในระดับ มาก ( ̅= 4.27, S.D. = 0.06) 
โดยรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก ( ̅= 4.31, S.D. = 0.08) 
                    9. ปรับปรุง แก้ไข ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
                   10. น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุง แก้ไขแล้ว ให้ผู้เช่ียวชาญประเมินคุณภาพเพื่อตรวจสอบ
ความเหมาะสมของจุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ กิจกรรมและการประเมินผล 
                    11. น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านการปรับปรุง แก้ไขแล้วไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนกับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
                    12. จัดท าแผนการสอนฉบับสมบูรณ์เพื่อไปใช้ในการท าวิจัยต่อไป  
    2.2 สื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ เฟซบุ๊ก 
                    สื่อสังคมออนไลน์ท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ เฟซบุ๊ก โดยมีขั้นตอนในการสร้างดังนี้ 
         1. ศึกษาต ารา เอกสาร คู่มือการใช้งานเฟซบุ๊ก 
         2. สร้างกลุ่มการเรียนรู้บนสื่อสังคมออนไลน์ โดยใช้เว็บไซต์ www.facebook.com โดย
จัดรูปแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบเปิดตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการสอนโดยใช้ผังมโนทัศน์โดยใช้
เฟซบุ๊กเป็นแหล่งทรัพยากรที่ช่วย สนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับการจัดการเนื้อหาการเรียนการสอนระหว่างผู้เรียน
และผู้สอน ซึ่งมีการใช้ตั้งประเด็นค าถาม ในเรื่อง การเก็บรักษาข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ โพสต์ (post) กิจกรรม  
ใบงาน วิดีโอ และผังมโนทัศน์ รวมถึงการสนทนาโต้ตอบกันภายในกลุ่ม และมีการกดถูกใจ แสดงความคิดเห็น
ของเพื่อนในกลุ่มเพื่อสอบถามปัญหา แบ่งปันแนวคิดและแลกเปลี่ยนความรู้ ผู้เรียนสามารถสนทนากับผู้สอน
ผ่านทางข้อความเพื่อขอค าแนะน า หรือข้อเสนอแนะให้ผู้เรียนมีการวางแผนในการแก้ไขปัญหา  
         3. น าสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ที่สร้างขึ้นโดยมีการจัดจัดรูปแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้   
แบบเปิดตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการสอนโดยใช้ผังมโนทัศน์ไปเสนอต่อ อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อท าการ
ตรวจสอบพิจารณาปรับปรุง แก้ไข 
         4. น าสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กผ่านการปรับปรุง แก้ไข ให้ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา จ านวน 5 
ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหา และภาษา และท าการแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ เพื่อ
ตรวจสอบผลการประเมินคุณภาพด้านสื่อ มีค่าการประเมินคุณภาพของสื่อ มีผลเฉลี่ยโดยเรียงล าดับจากมากไป
หาน้อย ตามล าดับดังนี้ ส่วนของการน าเสนอ อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.30, S.D. = 0.06) รองลงมาเป็นส่วน
เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.25, S.D. = 0.20) และส่วนกิจกรรมการเรียนรู้ อยู่ใน
ระดับมาก            ( ̅ = 4.23, S.D. = 0.06) โดยรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.26, S.D. = 0.08)  
                    5. ปรับปรุง แก้ไข ตามน าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญและน าไปใช้ในการวิจัยต่อไป 
    2.3 แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ ประกอบด้วย การวิเคราะห์ความส าคัญ การวิเคราะห์หลักการ 
ความสัมพันธ์ และการวิเคราะห์หลักการ 

แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ เรื่อง การเก็บรักษาข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ มีขั้นตอนในการสร้าง
แบบทดสอบ ดังนี ้
         1. ศึกษาต ารา เอกสาร ที่เกี่ยวข้องในด้านของทฤษฎีและวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดการคิด
วิเคราะห์และทักษะการคิดวิเคราะห์ 
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         2. ศึกษาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านลาดพร้าว มาตรฐาน ตัวช้ีวัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานปี 2551รวมทั้งจุดประสงค์
การเรียนรู้และผลการเรียนรู้ 
         3. วิเคราะห์เนื้อหา ตัวช้ีวัด และมาตรฐานการเรียนรู้ เพื่อก าหนดกรอบในการสร้าง 
แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ โดยยึดตามทฤษฎีของบลูม (Bloom) 
         4. สร้างแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยสร้างเป็นแบบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ เพื่อคัดเลือกไว้ใช้ 
         5. น าแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ ที่สร้างขึ้น ไปเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อท าการ 
ตรวจสอบพิจารณาปรับปรุง แก้ไข 
         6. น าแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ ให้ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา จ านวน 5 ท่านตรวจสอบ 
ความเหมาะสมของภาษา ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) แล้วมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC) โดยค่าที่ยอมรับได้มีค่าตั้งแต่ .05 ขึ้นไป ครั้งนี้ได้ค่าเท่ากับ .75  
                    7. น าแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ ที่ผ่านการปรับปรุง แก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (try out) กับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 28 คน 
                    8. น าผลที่นักเรียนท าแบบทดสอบแล้ว มาท าการตรวจสอบให้คะแนน แล้วน ามาวิเคราะห์ หา
ความยากง่าย (P) ค่าที่ยอมรับได้อยู่ระหว่าง .20 – .80 ได้ค่าเท่ากับ 0.63 และค่าอ านาจจ าแนก (r) ค่าที่ 
ยอมรับได้ตั้งแต่ .20 ขึ้นไป ได้ค่าเท่ากับ 0.20 และท าการเลือกข้อสอบให้ได้ตามเกณฑ์ 
                    9. น าแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ มาหาค่าความเช่ือมั่น โดยใช้สูตร KR-20 ของ Kuder 
Richardson (อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 
                   10. น าแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ ที่ผ่านการปรับปรุง แก้ไขแล้ว ไปจัดพิมพ์ เพื่อใช้ในการ
วิจัยต่อไป 
 3. การด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ค้นคว้าผลการใช้สิ่งแวดล้อม
ทางการเรียนรู้แบบเปิดบนเฟซบุ๊ก ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์  ร่วมกับการสอนแบบผังมโนทัศน์ เพื่อส่งเสริม     
การคิดวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 แบบ One Group Pre-test Post-test Design         
 
ตารางที ่1 แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียว ที่มีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  
 
ทดสอบก่อนเรียน ทดลอง ทดสอบหลังเรียน 
T1 X T2 

  
โดยที่  

 X       หมายถึง การใช้สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบเปิดบนเฟซบุ๊ก ตามแนวคอนสตรัคติ
วิสต์  
                   ร่วมกับการสอนแบบผังมโนทัศน์ 
 T1      หมายถึง การทดสอบก่อนเรียน 
 T2      หมายถึง การทดสอบหลังเรียน 
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 T1 และ T2   เป็นการวัดด้วยเครื่องมือชนิดเดียวกัน หรือคู่ขนานกันมีมาตราวัดเดียวกัน  
 มีขั้นตอนในการด าเนินการดังนี้ 
 1. นักเรียนที่สุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) โดยวิธีจับสลาก 1 ห้องเรียน จ านวน 28 คน 
 2. ท าการทดสอบก่อนเรียน เพื่อวัดความรู้ก่อนเรียนของนักเรียน ในวันท่ี 26 มิถุนายน 2561 
 3. ผู้สอนช้ีแจงให้นักเรียนทราบเกี่ยวกับเนื้อหา แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ และด าเนินการ
สอนโดยจัดรูปแบบสิ่งแวดลอ้มทางการเรยีนรูแ้บบเปิดบนเฟซบุ๊ก ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับการสอนแบบ   
ผังมโนทัศน์ ตามแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 1 แผน รวม เวลา 3ช่ัวโมง โดยมีครูเป็นผู้สังเกตการณ์ ตั้งค าถาม
ผ่านโพสต์ (post) และคอยให้ค าแนะน ากับผู้เรียนผ่านทาง โพสต์ (post) หรือห้องสนทนา (chat) ในวันที่ 3 
กรกฎาคม 2561 
 4. นักเรียนด าเนินการเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และท าใบงาน 
 5. ผู้สอนประเมินใบงานในการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 6. หาผลการคิดวิเคราะห์ โดยให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ เพื่อวัดความรู้หลัง
เรียนของนักเรียน ในวันท่ี 10 กรกฎาคม 2561 
 7. รวบรวมข้อมูล ผลการทดลองน าไปวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
     การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้ 
     1. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพของแผนจัดการเรียนรู้ ใช้เกณฑ์คะแนนค่าเฉลี่ย (  ̅) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
     2. หาค่าความเที่ยงตรงของแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์และแผนการจัดการเรียนรู้มีการใช้
เกณฑ์การแปลความหมาย โดยใช้สูตร Index of Objective Congruence: IOC   
     3. หาค่าความเช่ือมั่น ค่าความยากง่าย และค่าอ านาจจ าแนก ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนด้านการคิดวิเคราะห์ ดังนี ้
     4. การทดสอบสมมติฐาน เกี่ยวกับการเปรียบเทียบผลการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลังเรียนของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น ซึ่งใช้การวิเคราะห์
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย โดยใช้สูตร t-test (dependent sample)  
 
ผลการวิจัย 
 จากการเรียนผ่านสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบเปิดบนเฟซบุ๊ก ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับ   
การสอนแบบผังมโนทัศน์ เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งผู้วิจัยได้
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล แล้วน าผลที่ได้มาวิเคราะห์และแปรผลข้อมูล ตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 
  
 
 
 
 
 



306 |18-19 ตุลาคม 2561 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านสื่อ เกี่ยวกับการใช้สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบ
เปิดบนเฟซบุ๊ก ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์  ร่วมกับการสอนแบบผังมโนทัศน์ เพื่อส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

 

รายการประเมิน 
ผลการวิเคราะห์ 

 ̅ S.D.  แปลความหมาย 
1. ส่วนของการน าเสนอ 
    1.1 ความเหมาะสมของรูปแบบการน าเสนอ 
    1.2 ความเหมาะสมกับระดับผู้เรียน 
    1.3 ล าดับขั้นการน าเสนอ 
    1.4 ความน่าสนใจของภาพที่ใช้ประกอบการเรียน 
    1.5 ความถูกต้องของภาษาที่ใช้ในการน าเสนอ 
    1.6 รูปแบบการจัดวางข้อความสวยงามและอ่านง่าย 
                                         รวม 
2. ส่วนกิจกรรมการเรียนรู้ 
    2.1 การจัดสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ มีความ 
          เหมาะสมกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
    2.2 กิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปตามล าดับขั้นตอน 
    2.3 ความสะดวกในการเข้าถึงเนื้อหา 
    2.4 ความสมบูรณ์ของเนื้อหา 
    2.5 ความเหมาะสมของการเช่ือมโยงเนื้อหา 
    2.6 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน เช่น      
          การแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น 
                                            รวม 
3. ส่วนเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก 
    3.1 ความเหมาะสมของเว็บไซต์ในการจัดการเรียนการสอน 
    3.2 เว็บไซต์มีการใช้งานง่าย และเหมาะสมกับระดับนักเรียน 
    3.3 เครื่องมือในเว็บไซต์ใช้งานได้ง่าย 
    3.4 เว็บไซต์มีความน่าเชื่อถือในการจัดเก็บข้อมูล 
                                            รวม 
                                            รวมทั้งหมด 
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 จากตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพด้านสื่อ ของการใช้สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ แบบเปิดบน         
เฟซบุ๊ก ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับการสอบแบบผังมโนทัศน์ เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าการประเมินคุณภาพของสื่อ มีผลเฉลี่ยโดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
ตามล าดับดังนี้ ส่วนของการน าเสนอ อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.30, S.D. = 0.06) รองลงมาเป็นส่วนเครือข่ายสังคม
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ออนไลน์เฟซบุ๊ก อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.25, S.D. = 0.20) และส่วนกิจกรรมการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.23, 
S.D. = 0.06) โดยรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.26, S.D. = 0.08) 
 
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านเนื้อหา เกี่ยวกับการใช้สิ่งแวดล้อมทางการ

เรียนรู ้แบบเปิดบนเฟซบุ๊ก ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับการสอนแบบ ผังมโนทัศน์ เพื่อ
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

 

รายการประเมิน 
ผลการวิเคราะห์ 
 ̅ S.D.  แปลความหมาย 

1. ส่วนเนื้อหา 
    1.1 เนื้อหามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
    1.2 ล าดับขั้นในการน าเสนอเนื้อหา 
    1.3 มีการจัดล าดับเนื้อหาที่ดี และเข้าใจง่าย 
    1.4 ความถูกต้องของภาพ และเนื้อหา 
    1.5 ความสอดคล้องระหว่างภาพกับค าบรรยาย 
    1.6 ความถูกต้องของภาษาที่ใช้ 
    1.7 ความเหมาะสมของการเช่ือมโยงแหล่งเรียนรู้ 
                                               รวม 
2. ส่วนกิจกรรมการเรียนรู้ 
    2.1 การจัดสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้มีความ   
          เหมาะสมกับการเรียนบนสื่อสังคมออนไลน์ 
    2.2 การจัดสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้มีความ 
          เหมาะสมกับการเรียนแบบผังมโนทัศน์ 
    2.3 กิจกรรมการเรียนมีความเหมาะสมกับระดับของนักเรียน 
                                               รวม 
                                               รวมทั้งหมด 
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จากตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหา ของการใช้สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบเปิด

บนเฟซบุ๊ก ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับการสอบแบบผังมโนทัศน์ เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าการประเมินคุณภาพเนื้อหา มีผลเฉลี่ยโดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
ตามล าดับดังนี้ ส่วนเนื้อหา อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.37, S.D. = 0.20) รองลงมาคือ ส่วนกิจกรรมการเรียนรู้ อยู่
ในระดับ มาก ( ̅  = 4.27, S.D. = 0.06) โดยรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.31, S.D. = 0.08) 
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ตารางที ่4 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิเคราะห์ ข้อค าถาม เกี่ยวกับการใช้สิ่งแวดล้อม
ทางการเรียนรู้แบบเปิดบนเฟซบุ๊ก ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับการสอน แบบผังมโนทัศน์ เพื่อ
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จากข้อค าถามทั้งหมด 20 ข้อ 
สามารถแบ่งได้ 3 ด้าน ตามรายละเอียดดังนี้ 

 
ทดสอบหลังเรียน N คะแนนเต็ม  ̅ S.D. 
การวิเคราะห์ความส าคัญ 28 6 6.67 0.58 
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 28 7 11.33 7.51 
การวิเคราะห์หลักการ 28 7 13.50 9.19 
รวม  20 10.50 4.57 

 
 จากตารางที่ 4 พบว่า ผลการประเมินข้อค าถาม การคิดวิเคราะห์ ของการใช้สิ่งแวดล้อมทางการ
เรียนรู้แบบเปิดบนเฟซบุ๊ก ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับการสอน แบบผังมโนทัศน์ เพื่อส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีการแบ่งประเมินข้อค าถาม 3 ด้าน มีผลเฉลี่ยโดยเรียงล าดับ
จากมากไปหาน้อย ตามล าดับดังนี้ การวิเคราะห์หลักการ ( ̅  = 13.50, S.D. = 9.19) รองลงมาคือ              
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ( ̅ = 11.33, S.D. = 7.51) และการวิเคราะห์ความส าคัญ ( ̅ = 6.67, S.D. = 
0.58) 
 
ตารางที ่5 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบคะแนนก่อนเรียน (pre-test) และ

หลังเรียน (post-test) 
 
กิจกรรม N  ̅ S.D. t Sig. (2-tailed) 
แบบทดสอบก่อนเรียน 28 9.64 2.68 

-13.803 0.000* 
แบบทดสอบหลังเรียน 28 13.96 1.90 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตารางที่ 5 พบว่า ผลการคิดวิเคราะห์จากการเรียนผ่านการใช้สิ่งแวดล้อมทางการ เรียนรู้แบบ
เปิดบนเฟซบุ๊ก ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับการสอนแบบผังมโนทัศน์ เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยเป็นการทดลองแบบ One 
Group Pre-test-Post-test Design โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบเปิดบนเฟซบุ๊ก 
ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์โดยใช้วิธีการสอนแบบผังมโนทัศน์เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ส าหรับนักเรียน          
ช้ันประถมศึกษา ปีที่ 6 และศึกษาผลการคิดวิเคราะห์จากการเรียนรู้ผ่านสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบเปิด      
บนเฟซบุ๊กตามแนวคอนสตรัคติวิสต์โดยใช้วิธีการสอนแบบผังมโนทัศน์เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6   
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สมมติฐานของการวิจัย คือ ผลการคิดวิเคราะห์หลังเรียนด้วยสิ่ งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบเปิด   

บนเฟซบุ๊กตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการสอนแบบผังมโนทัศน์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา ช้ันปีที่ 6   
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ประชาการที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดพร้าว ช้ันประถมศึกษาช้ันปีที่ 6 ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 2 ห้องเรียน นักเรียน 57 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียน 
โรงเรียนบ้านลาดพร้าว ช้ันประถมศึกษาช้ันปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย 
(simple random sampling) โดยวิธีการจับฉลาก จ านวน 1 ห้องเรียน 28 คน 
 ตัวแปรที่ศึกษาในครั้งนี้ประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ ( Independent variable) ได้แก่ การเรียนผ่าน
การใช้สิ่งแวดล้อม ทางการเรียนรู้แบบเปิด ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับการสอนแบบผังมโนทัศน์บน    
เฟซบุ๊ก และตัวแปรตาม (Dependent variable) ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ ประกอบด้วย การคิดแยกแยะ การ
ประเมินค่า การไตร่ตรอง 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ การใช้สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบเปิดบนเฟซบุ๊กตามแนวคอน
สตรัคติวิสต์ร่วมกับการสอนแบบผังมโนทัศน์เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ที่ผ่านการประเมินโดยผู้เช่ียวชาญ
ประเมินด้านสื่อ มีค่าเฉลี่ยโดยรวม พบว่า ( ̅ = 4.26, S.D. = 0.08) ซึ่งมีคุณภาพอยู่ในระดับมากและแบบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการคิดวิเคราะห์ เรื่อง การเก็บรักษาข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ โดย
ผู้เชี่ยวชาญประเมินด้านเนื้อหา มีค่าเฉลี่ยโดยรวม พบว่า ( ̅ = 4.31, S.D. = 0.08) ซึ่งมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก 
 การด าเนินการทดลอง ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างเรียนบนเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก  วิชา
คอมพิวเตอร์ เรื่อง การเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ พร้อมกัน โดยให้นักเรียนใช้คอมพิวเตอร์ 
1 เครื่องต่อ 1 คน ใช้เวลาในการทดลอง 3 คาบ ก่อนเริ่มท าการทดลองมีการทดสอบก่อนเรียน และให้นักเรียน
ท ากิจกรรม โดยมีการท ากิจกรรมในช้ันเรียน และเรียนด้วยเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้เฟซบุ๊ก เมื่อเรียน
เนื้อหา จบแล้วให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน และจึงน าผลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อหาค่าทางสถิติโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 

จากการวิจัย สามารถสรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้ 
 1. ผลการประเมินคุณภาพด้านสื่อ ของการใช้สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบเปิดบนเฟซบุ๊ก ตามแนว
คอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับการสอนแบบผังมโนทัศน์ เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 6 มีผลเฉลี่ยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ตามล าดับ ดังนี้ ส่วนของการน าเสนอ อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.30,   
S.D. = 0.06) รองลงมาเป็นส่วนเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.25, S.D. = 0.20) และ
ส่วนกิจกรรมการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.23, S.D. = 0.06) โดยรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.26, 
S.D. = 0.08) 
 ผลการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหา มีผลเฉลี่ยโดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ตามล าดับดังนี้      
ส่วนเนื้อหา อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.37, S.D. = 0.20) รองลงมาคือ ส่วนของกิจกรรมการเรียนรู้ อยู่ในระดับ
มาก ( ̅ = 4.27, S.D. = 0.06) โดยรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.31, S.D. = 0.08) 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการคิดวิเคราะห์ เรื่อง การเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในรูปแบบ
ต่าง ๆ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเรียนด้วยการใช้สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบเปิดบนเฟซบุ๊ก ตาม
แนวคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับการสอน แบบผังมโนทัศน์ เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 จากการวิจัย สามารถอภิปรายผลการวิจัย ได้ดังนี้ 
 การวิจัยในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลการคิดวิเคราะห์จากการเรียนผ่านสิ่งแวดล้อมทาง       
การเรียนรู้แบบเปิดบนเฟซบุ๊ก ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับการสอนแบบผังมโนทัศน์ เพื่อส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ผู้วิจัย ได้อภิปรายผล ดังนี้ 
 1. เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบเปิดบนเฟซบุ๊ก ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับการสอน
แบบผังมโนทัศน์ เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการประเมินคุณภาพ
ของการจัดการเรียนอยู่ในระดับมาก มีคุณภาพ ตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยประเมินจากผู้เช่ียวชาญ จ านวน 10 
ท่าน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการใช้สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบเปิดบนเฟซบุ๊ก ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับ
การสอนแบบผังมโนทัศน์เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ โดยการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาและท าความเข้าใจ
กับข้อมูลหรือเนื้อหาด้วยตนเอง และน าข้อมูลที่ได้มาปรึกษาแลกเปลี่ยนความรู้กับครูหรือเพื่อนร่วมช้ัน ท าให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และความเข้าใจได้มากขึ้น และช่วยให้ผู้เรียนสามารถรับรู้ เผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารได้
อย่างรวดเร็ว รวมถึงช่วยให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับครแูละ เพื่อนร่วมชั้นเรียนมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการ
วิจัยว่า ผลการคิดวิเคราะห์หลังเรียนด้วยสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบเปิดบนเฟซบุ๊กตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ 
ร่วมกับการสอนแบบผังมโนทัศน์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา ช้ันปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับแนวคิดของ (ตวงแสง ณ นคร และศยามน อินสะอาด , 2558) โดย
การใช้   เฟซบุ๊กเพื่อจุดประสงค์ทางการศึกษา จะมีประโยชน์ในการช่วยสร้างจัดกลุ่ม ผู้เรียนที่มีความสนใจ      
ในเรื่องเดียวกัน เปิดช่องทางติดต่อสื่อสารให้กับกลุ่ม โดยเปิด Facebook เพื่อใช้ในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง ผู้เรียน
สามารถรับรู้ข่าวสาร เผยแพร่ข่าวสาร ร่วมกันได้อย่างรวดเร็ว ช่วยสร้างความสัมพันธภาพของกลุ่มได้ดียิ่งขึ้น  
เพิ่มประสิทธิภาพ ของการสื่อสารระหว่างผู้ เรียนกับผู้ เรียน ผู้ เรียนกับผู้สอน เป็นสื่อช่วยในการช่วย
ประชาสัมพันธ์ ระหว่างช้ันเรียนหรือระหว่างโรงเรียน เป็นสื่อที่ทรงประสิทธิภาพที่ส่งผล ต่อการปฏิบัติงาน      
กลุ่มของผู้เรียนโดยผู้เรียนจะสะท้อนส่งงาน การบ้าน ผลงานที่เกิดจากการคิด ออกแบบด้วยตัวเองของผู้เรียน 
ผู้เรียนในกลุ่มมีโอกาสได้เห็นช้ินงานของเพื่อน ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันสามารถกด Like เพื่อให้
ก าลังใจกัน สามารถ Comment ช่ืนชมหรือให้ค าแนะน าผ่านระบบได้ ซึ่งจากเครื่องมือดังกล่าวถือว่าเป็น
แรงจูงใจกระตุ้นให้ผู้เรียนต้องผลิตและแสดงผลงานให้เป็นที่ยอมรับ และดียิ่งขึ้นต่อไป ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดี ต่อ
การเรียนในรายวิชาน้ัน 
 สอดคล้องกับแนวคิดของ (แอนณา อิ่มจ าลอง, 2556) กล่าวไว้ว่า เฟซบุ๊กได้กลายมาเป็นเครื่องมือที่มี
ประโยชน์หลาย ๆ ด้าน ในหลาย ๆ สาขาทั้งในเรื่องของการท าธุรกิจ การให้ข้อมูลข่าวสารการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นหรือแม้กระทั่ง เรื่องการศึกษา ด้วยเหตุที่ว่าเฟซบุ๊กเป็นเว็บไซต์ที่ใช้งานได้ง่าย ไม่เสียค่าใช้จ่าย ท าให้
องค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ SME หรือแม้กระทั่งสถาบัน การศึกษา ล้วนมีหน้าเพจเฟซบุ๊ก
เป็นของตัวเองแทบท้ังสิ้น เพื่อประโยชน์ในการโฆษณา การให้ข้อมูลข่าวสาร หรือแม้แต่การร่วมพบปะกันในหมู่
คนท่ีมีความสนใจหรือคนที่ท างานร่วมกัน เช่น พนักงานในองค์กร หรือ นิสิตนักศึกษา เป็นต้น ปัจจุบันเฟซบุ๊กได้
เข้ามามีบทบาทในมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น จากความนิยมของเฟซบุ๊กท าให้ในปัจจุบันนักศึกษา อาจารย์และ 
บุคลากร แทบจะมีบัญชีผู้ใช้ เฟซบุ๊คเป็นของตัวเองสถาบันการศึกษาในสหรัฐอเมริการะบุว่าเฟซบุ๊ก คือ สื่อ
อันดับหนึ่งที่บรรดาสถาบันการศึกษาใช้มากที่สุดด้วยจุดเด่น ของเฟซบุ๊กที่ใช้งานง่าย ข้อจ ากัดในการใช้งานน้อย 
มีลูกเล่น หลากหลาย สร้างและขยายเครือข่ายเพื่อนได้จ านวนมากและรวดเร็วจึงท าให้เฟซบุ๊กเป็นที่นิยมมาก
ที่สุดในหมู่คนไทย  นอกจาก ผลส ารวจยังช้ีให้เห็นถึงรูปแบบการน าบรรดาสื่อสังคมออนไลน์ ไปใช้ได้หลากหลาย 
ไม่ว่าจะเป็นการประกาศว่าวันนี้จะเรียนที่ไหน อย่างไร อาจารย์ สามารถเอาเอกสารประกอบการเรียนการสอน
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มาแชร์ ช่วยให้สถาบันค้นหานักศึกษาที่โดดเด่น หรือแม้กระทั่ง การช่วยให้ผู้ด้อยโอกาสมีโอกาสในการศึกษาซึ่ง
คล้าย ๆ กับการศึกษาทางไกล 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการคิดวิเคราะห์ เรื่อง การเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในรูปแบบ
ต่าง ๆ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า นักเรียนหลังจากได้ท ากิจกรรมการเรียนรู้โดยการใช้
สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบเปิดบนเฟซบุ๊กตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการสอนแบบผังมโนทัศน์เพื่อ
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีผลการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะนักเรียนได้ศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ (สุมาลี ชัย
เจริญ, 2557, หน้า 374) สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist Learning 
Environments) เป็นการออกแบบ การจัดการเรียนรู้ที่สนองตอบต่อวิธีการที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ โดยออกแบบ
ในลักษณะที่เป็นสิ่งแวดล้อมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติในการสร้างการเรียนรู้ ที่มีการประสานร่วมกัน
ระหว่าง “สื่อ” (Media) กับ “วิธีการ” (Methods) สอดคล้องกับแนวความคิดของ (บุญเลี้ยง ทุมทอง, 2556) 
ได้กล่าวไว้ว่า หลักการนี้เป็นรูปแบบหนึ่ง ในการจัดสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ 
(Constructivism) ซึ่งออกแบบและพัฒนาโดย เฮนนิฟิน (บุญเลี้ยง ทุมทอง, 2556 อ้างถึงใน Hennifin, 1999) 
เป็นทฤษฎีที่เน้นเกี่ยวกับการคิดแบบอเนกนัย (Divergent Thinking) ซึ่งเป็นความ สามารถทางสติปัญญาของ
มนุษย์ที่จะตอบสนองต่อสิ่งเร้าโดยสามารถแสดงออกได้หลายแบบและหลายวิธี และแนวคิดที่หลากหลาย 
(Multiple Perspectives) ซึ่งเป็นทฤษฎีที่เหมาะสมกับการเรียนรู้  ที่เป็นการแก้ปัญหา โดยเฉพาะเป็นปัญหาทีม่ี
โครงสร้างซับซ้อน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ขนิษฐา ทวีศรี (2557) ศึกษาเรื่อง ผลการเรียนด้วยเทคนิคการ
ร่วมมือกันเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ที่มีต่อความสามารถในการ
เขียน เรียงความของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 จากการทดลองปรากฏว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนที่เรียนด้วยเทคนิคการร่วมมือกันเรียนรู้ แบบบูรณาการการอ่านและเขียนเรียงความผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ หลังเรียน ( ̅ = 17.48, S.D.= 1.62) สูงกว่าก่อนเรียน ( ̅ = 9.48, S.D. = 4.49) อย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 และความพึงพอใจของนักเรียนด้วยเทคนิคการร่วมมือกันเรียนรู้แบบบูรณาการการอ่าน
และเขียนเรียงความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ( ̅ = 2.83, S.D. = 0.37) อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ  วีณา วารี (2553) ศึกษาเรื่อง ผลการใช้นิทานคติธรรมและแผนผังมโนทัศน ์ในการพัฒนาความสามารถการ
อ่านเชิงคิดวิเคราะห์ ส าหรับนักรเรียนนั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ส านักงานเขตการศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 
1 ผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรยีนและหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้ นิทานคติธรรม
และแผนผังมโนทัศน์ในการพัฒนาความสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์ พบว่า ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 และผู้เรียนมีความพึงพอใจเมื่อเทียบกับเกณฑ์ “มาก” สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 การใช้สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบเปิดบนเฟซบุ๊ก ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ โดยมีการเรียนรู้ร่วมกับ
การสอนแบบผังโมนทัศน์ ท าให้ได้เรียนรู้ถึงการจัดล าดับความส าคัญและการเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของเนื้อหา
ได้มากขึ้น โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ผลงานร่วมกัน สามารถแสดงความคิดเห็น ขอค าปรึกษาและ
ค าแนะน า ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนสามารถรับรู้ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ท าให้เพิ่มพูนความรู้มากกว่าการ
ค้นคว้าด้วยตนเองเพียงอย่างเดียว 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
 1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบนเฟซบุ๊ก เป็นการเรียนโดยต้องอาศัยการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต 
จะต้องมีการเตรียมความพร้อม เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ร่วมถึงระบบอินเทอร์เน็ต เป็นต้น 
 2. การจัดการเรียนการสอนบนเฟซบุ๊ก มีการเช่ือมโยงเนื้อหาไปยังแหล่งความรู้ภายนอก ครูควร
ตรวจสอบลิงค์หรือเนื้อหาในเว็บไซต์ ก่อนท าการเช่ือมโยงข้อมูล 
 3. การจัดการเรียนการสอนบนเฟซบุ๊ก ช่วยให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
ผ่านกระดานข่าว (wall) โปรแกรมสนทนา (Chat) ก่อนมีการใช้งานครูควรให้ค าแนะน า เกี่ยวกับการใช้งาน 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาวิจัยการใช้สิ่งแวดล้อมทางกาเรียนรู้แบบเปิดบนเฟซบุ๊ก ร่วมกับวิธีการสอนรูปแบบ
อื่น เช่น การเล่าเรื่องจากภาพแบบ Story Board 
 2. ควรมีการศึกษาวิจัยการใช้สิ่งแวดล้อมทางกาเรียนรู้แบบเปิดบนเฟซบุ๊ก ในรายวิชาหรือระดับช้ันต่าง ๆ 
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 ขอขอบคุณผู้ทรงคุณทุกท่าน ได้แก่ (1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชา แดงจ ารูญ (2) ดร.พันทิพา อมรฤทธิ ์
(3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรีอุดร แซ่อึ้ง (4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์ (5) นายคฑาหัตส์ ดวงสุดา 
(6) นางสาวปิยฉัตร ค าสนิทรัตนา (7) นางสาวอัชพร สะอาดยิ่ง (8) นางสาวณัฐาศิริ สุวรรณหลาง (9) นายสมุฎฎ์  
ภาษาดี (10) นายเสถียร บุญมหาสิทธ์ิ ที่ให้ความกรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการประเมินการใช้สิ่งแวดล้อมทางการ
เรียนรู้แบบเปิดบนเฟซบุ๊ก และประเมินแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ ที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี 
 ขอขอบคุณผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านลาดพร้าว ครูปิยฉัตร ค าสนิทรัตนา และโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ครู
สมพร ค าสันติวงษ์ ที่ได้ให้ความช่วยเหลือและความอนุเคราะห์ ในการใช้สถานที่และอ านวยความสะดวก 
ตลอดจนนักเรียนทุก ๆ คน ที่ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัยเป็นอย่างดี 
 ท้ายที่สุดขอขอบคุณครอบครัว เพื่อน ๆ และหัวหน้างาน ที่เป็นก าลังใจและสนับสนุนให้การท า
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลงด้วยดี 
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การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านออกเสียงตัวสะกดในมาตราแม่ กก  กง  กด และกน  

โดยใช้วิธีสอนแบบมีส่วนร่วมส าหรับนักเรียนชาวไทยภูเขา 
 

วิไล  เศษวงค์1* ปฏิพันธ์  อุทยานุกูล2  อัญชลี  เท็งตระกูล3  
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านออกเสียงตัวสะกด โดยใช้วิธีสอน
แบบมีส่วนร่วม  ส าหรับนักเรียนชาวไทยภูเขา ที่มีประสิทธิภาพ 80/80  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2  ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริม
ทักษะการอ่านออกเสียงตัวสะกด โดยใช้วิธีสอนแบบมีส่วนร่วม และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านออกเสียงตัวสะกดโดยใช้วิธีสอนแบบมีส่วนร่วม กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านสันติคีรี  อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 23  คน โดยการสุ่มแบบ
เจาะจง เครื่องมือที่ใช้ท าการทดลอง คือ แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
จ านวน  24 แผน แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านออกเสียงตัวสะกดโดยใช้วิธีสอนแบบมสี่วนรว่มส าหรับนักเรียนชาว
ไทยภูเขาชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  พร้อมแบบทดสอบย่อยท้ายแบบฝึก  จ านวน 4 ฉบับ  24 ตอน  แบบทดสอบ
ก่อนและหลังการทดลองใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านออกเสียงตัวสะกดโดยใช้วิธีสอนแบบมีส่วนร่วมส าหรับ
นักเรียนชาวไทยภูเขาช้ันประถมศึกษาปีที่ 2  จ านวน 40 ข้อ   และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านออกเสียงตัวสะกดโดยใช้วิธีสอนแบบมีส่วนร่วมส าหรับนักเรียนชาวไทยภูเขาช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 2  สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ คือ t-test   
 ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า  
 1. แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านออกเสียงตัวสะกดโดยใช้วิธีสอนแบบมีส่วนร่วมส าหรับนักเรียนชาวไทย
ภูเขาช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2  พบว่า แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านออกเสียงตัวสะกด มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนด คือ 83.36/84.56  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80   
 2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้หลังใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านออกเสียงตัวสะกด มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ สูงกว่าก่อนทดลองเท่ากับ 12.3/16.91 จากคะแนนเต็ม  20  คะแนน  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านออกเสียงตัวสะกด ทั้งฉบับอยู่ในระดับมากที่สุด 
คิดเป็นเป็น             ร้อยละ  2.71   
 
ค าส าคัญ: การอ่านออกเสียงตัวสะกด   วิธีสอนแบบมีส่วนร่วม   ชาวไทยภูเขา 
 
 

                                           
1 นักศึกษาปริญญาหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย 
2 อาจารย์ประจ าหลกัสูตรศิลปศาสตร์  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย 
3 อาจารย์ประจ าหลกัสูตรศิลปศาสตร์  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย 
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DESIGN AND EVALUATE THE EFFECTIVENESS OF PRONUNCIATION  FOR WORDS WITH MAE 

KOK, MAE KOD, AND MAE KON SPELLING BY PARTICIPATORY TEACHING  
FOR THAI HILL TRIBE 

 
Vilai  Sedwonf1* Patipan  Utayanugul2  Anchalee  teangthakool3 

 
Abstract 
 The purposes of this research were to design the exercises, compare the ability in 
pronunciation and spelling, to study the satisfaction of students by participatory teaching for 
Thai hill tribe students Prathom 2 efficiently 80/80 criteria. The sampling groups used in this 
study were 23 students in Prathom 2 at Bansantikeeree school, Mae Fa Luang district, Chiang 
rai Province. In chiang rai educational service area zone 3, in the second semester of 2017 
academic year. The instruments used in collecting data consisted of 24 less plan, four 
pronunciation and spelling practice for words. Spelling which consisted of forty multiple 
choice questions and student’s satisfaction survey to pronunciation and spelling exercises. 
Data analyzed by using t–test for dependent samples. 
 The results of this study revealed as follow:  
 1. The efficiency of pronunciation and spelling exercises for Thai hill tribe students 
Prathom 2 by participatory teaching in overall equals to 83.36/84.56 which was higher than 
the expected 80/80 criteria  
 2. The post – learning achievements indicated better pronunciation than the pre – 
learning achievements to 12.3/16.91 the students had a significantly higher than the pre test 
ability at the .05 level. 
 3.  The student’s satisfaction towards learning with pronunciation and spelling 
exercises were at the highest level about 2.71 percents. havior of the nutritional label before 
purchasing the food.  
 
Keywords: Quality of life,  Group dynamics,  Sodium 
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บทน า 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 2545 ได้
ก าหนดเป้าหมายของการพัฒนาคนไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกต้อง มีความภาคภูมิใจในความเป็น
ไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การ
กีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล มีความสามารถในการประกอบอาชีพ มีความ
ริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและการจัดการศึกษาให้ยึดหลัก การศึกษาตลอดชีวิต
ส าหรับประชาชน ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไป
อย่างต่อเนื่องมีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่
จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐาน
ความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็น
สมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย 
เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ท าให้สามารถประกอบกิจธุระ 
การงาน และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อพัฒนา
ความรู้ ทั้งนี้ ภาษาไทยเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนจนเกิดความช านาญในการใช้ภาษาเพื่อการสือ่สาร การเรียนรู้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  และเพื่อน าไปใช้ในชีวิตจริง  ได้ก าหนดหลักการเรยีนรู้และเนื้อหาการเรียนรู้ไว้ว่า การอ่าน  การ
อ่านออกเสียงค า ประโยค การอ่านบทร้อยแก้ว  ค าประพันธ์ชนิดตา่ง ๆ การอ่านในใจเพื่อสร้างความเข้าใจ  และ
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้จากสิ่งท่ีอ่าน  เพื่อน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน   
 การสื่อสารภาษาไทย มีความส าคัญ ผู้เรียนจ าเป็นรู้หลักภาษาไทยทั้งเรื่องการฟัง การพูด การอ่าน 
และการเขียน  โดยเฉพาะนักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 หรือช้ันปีที่ 2 ยังมีข้อจ ากัดในการเรียนรู้ 
เนื่องจากความคุ้นเคยในการอ่าน และการเขียน การพูด และการฟัง นักเรียนได้รับการสื่อสารที่ใช้ภาษาถิ่น 
ภาษาชนเผ่าชาติพันธ์ุ เป็นภาษาสื่อสารในชีวิตประจ าวันท่ีได้รบั การสื่อสารคนในครอบครัว คนในสังคม จึงส่งผล
ให้การเรียนรู้ภาษาไทยตามหลักวิชาการการอ่านออกเสียงตัวสะกดมาตราต่าง ๆการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลางโดยผู้เรียนมีส่วนร่วมนั่นเอง หมายถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนส าคัญที่สุดด้วยการ 
ก าหนดจุดประสงค์กิจกรรมการเรียนการสอน แหล่งความรู้ สื่อการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผลที่
ส่งเสริมผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ สัมพันธ์กับความแตกต่างระหว่างบุคคล ความถนัดความสนใจ 
และความต้องการ ครูจึงต้องสร้างกระบวนการแก้ปัญหาด้วยตนเอง รู้จักการท างานเป็นกลุ่ม มีความรับผิดชอบ
เพื่อท่ีจะประเมินผล ปรับปรุงตนเอง ยอมรับผู้อื่น  สร้างค่านิยมของความเป็นพลเมืองดีของชุมชน ของประเทศ
และของโลกตัวผู้เรียนมีบทบาทท่ีจะร่วมในการก าหนดจุดมุ่งหมายกิจกรรมวิธีการเรียนรู้ ได้คิดปฏิบัติเองเรียนรู้
ด้วยตนเองตามความถนัดความสนใจของแต่ละคน รวมทั้งประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเองการเรียนรู้สามารถ
เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานท่ี ท้ังในห้องเรียน นอกห้องเรียน จากตัวผู้เรียนเองโดยที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมกัน  
 ภาษาไทยยังเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้วิชาอื่น ๆ อันซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการท าให้ผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียนต่ ากว่าเป้าหมายด้วย แต่หากกล่าวถึงชาวไทยภูเขาแล้ว หมายถึง คนไทยที่เป็นชนกลุ่มน้อย มีสิทธิและ
หน้าที่ตามกฎหมายเช่นเดียวกับพลเมืองไทยส่วนใหญ่ เด็กชาวเขาต้องเข้ารับการศึกษาภาคบังคับตาม
พระราชบัญญัติประถมศึกษาเมื่อถึงเกณฑ์ แต่การจัดการศึกษาที่มีนักเรียนเป็นชาวเขามีปัญหามากมาย  ท าให้
การจัดการศึกษาแก่ชาวเขาไม่ประสบความส าเร็จ หรือบรรลุตามความมุ่งหมายที่คาดไว้ โดยเฉพาะการจัดการ
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เรียนการสอนภาษาไทยแก่นักเรียนชาวไทยภูเขา เพราะชาวไทยภูเขามีวัฒนธรรมทางภาษาเป็นของตนเองคือ
ภาษาประจ าเผ่า  ซึ่งใช้ติดต่อสื่อสารกันในชีวิตประจ าวัน เมื่อเข้าโรงเรียนและต้องเรียนภาษาไทยเป็นภาษาที่
สอง ท าให้นักเรียนประสบกับความยากล าบากในการเรียน เนื่องจากการที่ได้รับอิทธิพลของภาษาประจ าเผ่าที่
นักเรียนเคยชินมาแต่แรก  
 การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมและมีเป้าหมาย
สอดรับกัน กล่าวคือกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  มีเป้าหมายที่การเปลี่ยนแปลงระดับบุคคลในด้าน
จิตส านึก อุดมการณ์  ทัศนคติ ความตระหนัก  ความรู้และทักษะ  ซึ่งเช่ือว่าจะน าไปสู่การรวมพลังศักยภาพเป็น
กลุ่มเป็นกระบวนการในระดับต่าง ๆ จากชุมชนสู่เครือข่ายประชาชนที่เข้มแข็ง ร่วมเป็นความสามารถพื้นฐาน
ของเด็กท่ีจะเผชิญกับปัญหาปกติในชีวิตประจ าวันให้ผู้เรียน คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาได้ เกิดจากการสอนที่ยึด
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จากการพิจารณาความส าคัญของการอ่าน และ
การศึกษาสภาพปัญหาในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  2  ในเรื่องการอ่าน พบว่า 
นักเรียนท าคะแนนได้ไม่ถึงร้อยละ 50 และจากการรายงานผลการวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทยของ
นักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ข้างเคียงโครงการพัฒนาดอยตุง พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านอยู่ ในระดับร้อยละ 
20.49 ซึ่งยังไม่บรรลุเป้าหมายตามสมรรถภาพการอ่าน  ดังนั้น ควรมีการฝึกฝนและแก้ไขอย่างยิ่งในเรื่องการ
อ่าน ถ้าปล่อยให้นักเรียนมีจุดอ่อนในเรื่องการอ่านจะส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนภาษาไทย การอ่านสะกดค า
เป็นสิ่งที่จ าเป็นและส าคัญในการเรียนรู้ การอ่านออกเสียงสะกดค าที่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับทุกคน  
นอกจากวิธีสอนแบบมีส่วนร่วม การใช้แบบฝึกหัดเสริมทักษะจะช่วยพัฒนาทักษะการอ่านการเรยีนสะกดค า ก็จะ
เป็นการแก้ไขจุดอ่อนเกี่ยวกับสมรรถภาพการอ่านให้สามารถพัฒนาไปสู่ระดับผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายที่ต้องการ 
จนกระทั่งเกิดความช านาญการอย่างหน่ึงที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ จากการปฏิบัติด้วยตนเอง และเพิ่มเติม
เนื้อหาความรู้แก่ผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนสามารถฝึกทักษะได้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน ท าให้ผลการเรียนดีขึ้นและยังท าให้เกิด
การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และสามารถน าความรู้ไปใช้ได้อย่างแม่นย า ในการเรียนภาษาไทยจ าเป็นต้อง
อาศัยการฝึกบ่อย ๆ และซ้ า ๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความแม่นย า และคล่องแคล่วในบทเรียนที่ก าลังเรียนอยู่  การ
ฝึกการอ่าน การเขียนท่ีถูกวิธี ต้องอาศัยการฝึกย้ า ท าทบทวนบ่อย ๆ จึงจะจ าได้ การให้นักเรียนท าแบบฝึกมาก ๆ 
จะช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาการทางการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาได้ดี แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านออกเสียงตัวสะกดจะท า
ให้เด็กเกิดความแม่นย าคล่องแคล่วในแต่ละทักษะ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินทักษะทางภาษาของ
ผู้เรียนได้ หากนักเรียนไม่สามารถออกเสียงตัวสะกดมาตราแม่กก แม่กง แม่กด และแม่กน ได้และนักเรียนอ่าน
ภาษาไทยไม่ได้ การออกเสียงตัวสะกดได้ไม่ถูกต้องจึงส่งผลให้นักเรียนเรียนรู้ในกลุ่มวิชาอื่นบกพร่องไปด้วย ผู้วิจัยใน
ฐานะที่ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนนักเรียนชาวไทยภูเขา จึงมีความสนใจการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านสะกดค า 
โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย 1. เพื่อสร้างแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านออกเสียงตัวสะกด โดยใช้วิธีสอนแบบมีส่วนร่วม 
ส าหรับนักเรียนชาวไทยภูเขา ที่มีประสิทธิภาพ 80/80 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่าง
ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านออกเสียง
ตัวสะกด โดยใช้วิธีสอนแบบมีส่วนร่วม  3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน
ออกเสียงตัวสะกดโดยใช้วิธีสอนแบบมีส่วนร่วม 

การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านออกเสียงตัวสะกดที่เป็นปัญหาในมาตราแม่กก แม่กง แม่กด และ
แม่กน ประกอบการใช้วิธีสอนแบบมีส่วนร่วมเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวมา เพื่อเสริมทักษะการอ่านออกเสียงตัวสะกด 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านสันติคีรี  ต าบลแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย และเพื่อเป็นการพัฒนา
ประสิทธิภาพการอ่านในช้ันสูงขึ้นต่อไป 
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วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเชิงทดลอง  ผู้วิจัยได้ใช้แผนแบบการทดลองแบบกลุ่มเดียวและเจาะจง  (One Group pre - test  
and  Post - test Design) มีการทดสอบก่อนด าเนินการทดลองการอ่านด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านออกเสียง
ตัวสะกด  ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระที่ 3  การอ่าน   ซึ่งผู้วิจัยได้
ท าการทดลองตามล าดับ ดังนี้ 
  1. ก่อนท าการทดลองการอ่านออกเสียงด้วยแบบฝึกเสรมิทักษะการอ่านออกเสียงตัวสะกด ผู้วิจัย
ได้ท าการประเมินก่อนการทดลองด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการอ่านออกเสียง ที่ผู้วิจัยได้
ด าเนินการสร้างขึ้นและผ่านการพิจารณาตรวจสอบโดยผู้เช่ียวชาญแล้ว  เพื่อน าคะแนนผลสัมฤทธิ์ก่อนการ
ทดลอง ไปเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการทดลองการใช้
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านออกเสียงตัวสะกด 
  2. ผู้วิจัยได้ด าเนินการสอนตามแผนจัดประสบการณ์การอ่านออกเสียงด้วยวิธีสอนแบบมีส่วน
ร่วม ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นในแต่ละแผนจัดประสบการณ์  มีจ านวน  24  แผน พร้อมด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการ
อ่านออกเสียงตัวสะกด จ านวน  24  แบบฝึก  โดยทดลองตามล าดับเวลาคาบการสอน 
  3. หลังเสร็จสิ้นการทดลองการเรียนรู้ เรื่องการอ่านออกเสียงด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านออก
เสียงตัวสะกดด้วยวิธีสอนแบบมีส่วนร่วม จ านวน  24  แบบฝึก แล้ว ผู้วิจัยให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องการอ่านออกเสียงหลังการทดลอง โดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ เรื่องการอ่านออกเสียง ชุดเดียวกับแบบทดสอบก่อนการทดลองใช้แบบ
ฝึกเสริมทักษะการอ่านออกเสียงตวัสะกดน าคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนและหลัง การทดลองการเรียนรู้
เรื่องการอ่านออกเสียง ที่ได้จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากกลุ่มตัว อย่าง มาวิเคราะห์
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนและหลังทดลองการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านออกเสียง
ตัวสะกด ตามวิธีการทางสถิติ 
  4. เมื่อการทดลองใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านออกเสียงตัวสะกด ครบทั้ง 24 แบบฝึก เสร็จ
แล้ว ผู้วิจัยให้นักเรียนตอบแบบสอบถามวัดความพึงพอใจที่มีต่อการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านออกเสียง
ตัวสะกด เพื่อน ามาหาค่าทางสถิติต่อไป 
 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดลอง สรุปผลได้ว่า 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดลอง สรุปผลได้ ดังนี้ 
 1. การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านออกเสียงตัวสะกด ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 
คือ 83.36/84.56 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80  เป็นไปตามสมมติฐานที่  1 
 2. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้เรื่องเสริมทักษะการอ่านออกเสียงตัวสะกด   สูงกว่าก่อนทดลอง
เท่ากับ 12.3/16.91 จากคะแนนเต็ม  20  คะแนน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  เป็นไปตามสมมติฐานที่ 2 
  3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านออกเสียงตัวสะกด  ทั้งฉบับอยู่ในระดับ มาก
ที่สุด  คิดเป็นเป็น ร้อยละ  4.71  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกเสริม
ทักษะการอ่านออกเสียงตัวสะกดในแบบฝึกมีข้อแนะน าในการปฏิบัติกิจกรรมที่ชัดเจนอ่านเข้าใจง่าย และแบบ
ฝึกท้าทายความสามารถของนักเรียน อยู่นะดับมากที่สุด ทั้ง 2 ข้อ  คิดเป็นร้อยละ 4.93 รองลงมา มีจ านวน 3 
ข้อ ได้แก่ แบบฝึกมีภาพประกอบมีการวางรูปแบบที่ดี เวลาที่ใช้ในการท าแบบฝึกเพียงพอและเหมาะสม และ
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แบบฝึกมีความน่าสนใจและมีรูปแบบที่หลากหลาย อยู่ในระดับ มากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ 4.90   ส่วนนักเรียนที่
มีความพึงพอใจต่อแบบฝึกในระดับน้อยกว่าข้ออ่ืน ได้แก่ นักเรียนได้รับความรู ้จากการท าแบบฝกึนี้  อยู่ในระดับ
ที่มีค่าเฉลี่ยที่ต่ ากว่าข้ออ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 4.2  เป็นไปตามสมมติฐานที่  3 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
    การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านออกเสียงตัวสะกด ที่ส่งผลต่อการ
เรียนรู้เรื่องเสริมทักษะการอ่านออกเสียงตัวสะกด  และเจตคติที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านออกเสียง
ตวัสะกด ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ผู้วิจัยได้เสนอการอภิปรายผลการวิจัย ดังน้ี 
    1. การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านออกเสียงตัวสะกด มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด คือ 
83.36/84.56 ซึ่งเกณฑ์ที่ก าหนด คือ 80/80 หมายความว่ากิจกรรมระหว่างเรียนเป็นกิจกรรมคล้ายกัน นักเรียน
มีความเข้าใจในกิจกรรมดี ท่ีปฏิบัติและทดสอบในเวลาเดียวกัน จึงส่งผลต่อการท ากิจกรรมของผู้เรียนที่ต่อเนื่อง
การจัดท ามีประสิทธิภาพ เพราะมีการสร้างอย่างมีระบบ กระบวนการตามล าดับ  มีอาจารย์ที่ปรึกษ า  
ผู้เช่ียวชาญ  มีการทดลอง และสัมภาษณ์นักเรียนน าข้อบกพร่องมาแก้ไขได้ตามเกณฑ์  แล้วน ามาทดลองใช้กับ
นักเรียนจ านวน 22 คน แล้วจึงน ามาใช้กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 23 ซึ่งสอดคล้องกับกฎการเรียนรู้ของ ธอร์นไดค์ 
เกี่ยวกับกฎแห่งการฝึกหัด ว่าการกระท าซ้ า ๆ ในพฤติกรรมอย่างใด  การกระท าอย่างนั้นจะท าให้พฤติกรรมนั้น
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ช านาญขึ้น สอดคล้องกับ นักวิชาการและสอดคล้องกับสอดคล้องกับงานวิจัยสมบัติ  พลอยศรี 
(2554) ได้ศึกษาเรื่องแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนค าประสมในแม่ ก กา ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีผลสัมฤทธิ์เท่ากับ 81.82/84.23 แสดงว่าแบบฝึกเสริมทักษะที่สร้างขึ้นมี
ประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้  และสอดคล้องกับงานวิจัยของปาริฉัตร พลสมบัติ 
(2555) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝึกอ่านออกเสียงภาษาไทยตามหลักสัทศาสตร์เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการออกเสียงภาษาไทยส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ใช้ภาษาเขมรถิ่นไทย   ผลการวิจัยพบว่าหลังการ
ใช้แบบฝึกอ่านออกเสียงภาษาไทยตามหลักสัทศาสตร์กลุ่มตัวอย่าง  มีความสามารถในการออกเสียงภาษาไทย
และเจตคติต่อการออกเสียงภาษาไทยสูงกว่าก่อนการใช้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ที่ ฐาณิชญาณ์  
เพ็งพรหม (2555) ได้สรุปประโยชน์ของแบบฝึกไว้ว่าแบบฝึกที่ดีและมีประสิทธิภาพช่วยให้นักเรียนประสบ
ผลส าเร็จในการฝึกทักษะทางภาษา เสริมทักษะทางภาษาให้คงทน สนองความแตกต่างระหว่างบุคคลได้อย่าง
ชัดเจน แบบฝึกที่ดีเปรียบเสมือนผู้ช่วยครูท าให้ลดภาระ การสอนลงได้ท าให้เห็นจุดเด่นจุดบกพร่องของนักเรียน
อันเป็นแนวทางในการปรับปรุงการเรียน การสอน  และงานวิจัยของ พนารัตน์  จินดากูล  (2557) ได้ศึกษา
เกี่ยวกับการสอนอ่านออกเสียงและการเขียนค าในมาตราตัวสะกดแม่กก แม่กด แม่กบ โดยใช้แบบฝึกทักษะ
ส าหรับนักเรียนชาวไทยภูเขาช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนไลออนส์ มหาจักร 9 
ผลการวิจัยพบว่า แบบฝึกทักษะด้านการอ่านออกเสียงและการเขียนค าในมาตราตัวสะกด  แม่กก แม่กด แม่กบ 
ส าหรับนักเรียนชาวไทยภูเขาช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนไลอ้อนส์มหาจักร 9 มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 82.59/84.57 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ท่ีตั้งไว้   
   จากเหตุผลที่กล่าวแล้ว แสดงว่า การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านออกเสียงตัวสะกดที่มี
ประสิทธิภาพ ช่วยพัฒนาให้นักเรียนเข้าใจและปฏิบัติเพื่อเสริมทักษะการอ่านออกเสียงตัวสะกด ที่ดีแก่นักเรียน
ได้ถูกต้องและเข้าใจ  และถ้าปฏิบัติสม่ าเสมอก็จักเป็นผลดีแก่ตนเอง 
   2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้เรื่องการอ่านออกเสียงตัวสะกด ของนักเรียนหลังทดลอง 
สูงกว่า ก่อนการทดลองใช้แบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (เป็นไปตาม
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สมมติฐานที่ 2) หมายความว่า ทักษะการอ่านออกเสียงตัวสะกด  อยู่เสมอท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ตามหลักของธอร์นไดค์  เกี่ยวกับกฎแห่งการฝึกหัด ว่าการกระท าซ้ า ๆ  
ในพฤติกรรมอย่างใด  การกระท าอย่างนั้นจะท าให้พฤติกรรมนั้นสมบูรณ์ยิ่งขึ้น นักเรียนทั้งได้เรียนรู้จากครูที่
อธิบาย จากการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมหรือเอกสาร ทราบถึงวิธีการและแนวทางการปฏิบัติ แล้วลงปฏิบัติด้วย
ตัวเอง ทดลองด้วยตัวเอง  ผลก็จักเกิดแก่ผู้ปฏิบัติหรือผู้ลงมือปฏิบัตินั้น เมื่อปฏิบัติได้ผลอย่างไร ก็เป็นผู้ รู้ผลว่า
ผิด ถูก และน ามาบอกกล่าวแก่ผู้อื่นได้อย่างเข้าใจและถูกต้อง ตลอดถึงสอดคล้องกับหลักการเรียนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ  ที่ผู้เรียนได้ทดลองปฏิบัติด้วยตนเองรู้ เข้าใจ มองเห็นความส าคัญของการทดลองด้วยเอง ทั้ง
สอดคล้องกับทฤษฎีของดิวอี้ ที่ตอบสนองผู้เรียนได้ นักเรียนมีส่วนร่วม และสอดคล้องกับงานวิจัยของพนารัตน์  
จินดากูล  (2557) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการสอนอ่านออกเสียงและการเขียนค าในมาตราตัวสะกดแม่กก  แม่กด  แม่
กบ  โดยใช้แบบฝึกทักษะส าหรับนักเรียนชาวไทยภูเขาช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน      
ไลออนส์มหาจักร  9 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านการอ่านออกเสียงและการเขียนค าในมาตรา
ตัวสะกด  แม่กก แม่กด  แม่กบ  ของนักเรียนชาวไทยภูเขา  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนไลอ้อนส์มหาจักร 9 หลังการใช้แบบฝึกทักษะสูงกว่าก่อนใช้แบบฝึกทักษะโดยมี ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนการใช้แบบฝึกทักษะเท่ากับ  18.22  คิดเป็นร้อยละ 40 .55 และหลังการใช้แบบฝึกเท่ากับ  
33.83 คิดเป็นร้อยละ 84.57 
 3.  นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง มีความพึงพอใจที่ระดับ ดีมากที่สุด ต่อแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านออกสียง
ตัวสะกด หมายความว่า  นักเรียน  23  คน  มีความพึงพอใจที่ดีต่อแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านออกเสียงทั้ง
ทางด้านรูปแบบ  ขั้นตอน  เนื้อหากระชับ สร้างแรงจูงใจ ช้ีให้เห็นประโยชน์ของการฝึกการอ่านออกเสียงที่
ถูกต้อง และภาพประกอบการอ่านในแบบฝึกที่เข้าใจง่าย สามารถปฏิบัติตามไดแ้ละบอกต่อคนอ่ืนได้อย่างถูกต้อง 
สามารถแก้ปัญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้เรื่องการอ่านของนักเรียนได้อย่างดี นักเรียนมีความสนใจในการร่วม
กิจกรรมและวิธีการปฏิบัติอย่างชัดเจน และเวลาที่เหมาะสม  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปปฏิบัติ 
  1.1  ในการอ่านออกเสียงตัวสะกดตามมาตราตัวสะกดต่าง ๆ ควรส่งเสริมและเน้นให้มีกิจกรรม
การจดจ าด้วยภาพของตนเองมาก ๆ  และต่อเนื่อง 

  1.2  ควรมีการเสริมทักษะกระบวนการสอนแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้ครูผู้สอนวิชาอื่น ๆ น าแบบฝึกการ
อ่านออกเสียงตัวสะกดไปฝึกแก่นักเรียนอย่างสม่ าเสมอ  โดยจัดเป็นนโยบายหลักหรือยุทธศาสตร์ส าคัญของ
สถานศึกษา   
  1.3  การพัฒนาแบบการฝึกเสริมทักษะการอ่านออกเสียง มีขั้นตอนในการฝึกท่ีชัดเจนสะดวกต่อ
การฝึกไม่ต้องเตรียมวัสดุอุปกรณม์าก  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในวิชาอื่น ๆ ชีวิตประจ าวันได ้  อย่างดียิ่ง  
ดังนั้นครู  นักเรียน  นักศึกษา  ตลอดทั้งบุคคลทั่ว ๆ ไปควรให้ความสนใจในการฝึกการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง   
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจยัตอ่ไปนี้ 
 2.1  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลของการฝึกการอ่านออกเสียงตวัสะกดตามมาตรา อ่ืน ๆ ว่า  
จะมีข้อแตกต่างหรือมีข้อเปรียบเทยีบต่างกันอย่างไร 
 2.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบ ผลการพัฒนาแบบฝึกการอ่านออกเสียงตัวสะกดตามมาตรา อื่น ๆ 
เพื่อส่งเสริมในการสอนให้มากข้ึน 
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กิตติกรรมประกาศ  

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความเมตตาและกรุณาอย่างสูงยิ่งจาก รองศาสตราจารย์ยุพิน  
จันทร์เรือง ประธานบริหารโปรแกรมสาขาวิชาการสอนภาษาไทย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพันธ์  อุทยานุกูล
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัญชลี  เท็งตระกูล อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ร่วม ที่ได้กรุณาให้ค าปรึกษา  ข้อเสนอแนะ  ตลอดจนตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องทุกขั้นตอนของการวิจัย            
ด้วยความเอาใจใส่  ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งไว้ ณ โอกาสนี้   

ขอขอบคุณ ผู้อ านวยการสมสวัสดิ์  ทองประวิทย์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสันติคีรี ที่กรุณาให้โอกาส
ในการศึกษาเรียนรู้  และให้ก าลังใจสอบถามความก้าวหน้า ให้ค าแนะน า ขอขอบคุณ ผู้เช่ียวชาญทุกท่านท่ีกรุณา
เป็นผู้ตรวจสอบเครื่องมือ คณะครูโรงเรียนบ้านสันติคีรีและนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเป็นกลุ่มทดลอง 
และกลุ่มตัวอย่าง ตลอดถึงนักศึกษาปริญญาศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย รุ่น 8  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ที่เป็นก าลังใจด้วยดีตลอดมา และวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยการ
สนับสนุนการศึกษาและก าลังใจอย่างยิ่งจากครูยงควิโรจน์  เศษวงค์  คุณแม่ประนอม  วันรัตน์ ผู้วิจัยขอขอบคุณ
ไว้  ณ โอกาสนี้ 

คุณค่าประโยชน์และกุศลอันเลิศที่เกิดขึ้นจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอน้อมบูชาพระคุณและอุทิศ
แด่  คุณพ่อไชยรงค์ วันรัตน์ ขอให้สถิตในสัมปรายภพที่ดี  และครู อาจารย์บุรพาจารย์ทั้งหลาย  ที่ได้ประสิทธิ์
วิชาความรู้แก่ผู้วิจัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
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วิธีการหาค าตอบของสมการพหุนามบางดีกรี 

 
ภัสราภรณ์   ชัยเดช1*  

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการหาค าตอบของสมการพหุนามบางดีกรีและความพึงพอใจต่อ
การจัดกิจกรรมเรียนรู้เรื่องวิธีการหาค าตอบของสมการพหุนามบางดีกรีโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป และเพื่อสร้าง
กิจกรรมการเรียนรู้การแก้สมการหาค าตอบของสมการพหุนามดีกรีสอง พหุนามดีกรีสาม และพหุนามดีกรีสี่โดย
ใช้บทเรียนส าเร็จรูป กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/13 และ 6/15  ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา จ านวน 35 คน เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วยบทเรียนส าเร็จรูป และ
แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องวิธีการหาค าตอบของสมการพหุนามบาง
ดีกรีโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป โดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของบทเรียนส าเร็จรูปเรื่องวิธีหาค าตอบของสมการพหุนามบางดีกรี
เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 และระดับความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้เรื่องวิธีการหาค าตอบของ
สมการพหุนามบางดีกรีโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูปในภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก จากผลการวิจัยนี้แสดงให้
เห็นวิธีการหาค าตอบของสมการพหุนามบางดีกรีอีกวิธี นอกจากนี้การใช้บทเรียนส าเร็จรูปส่งเสริมให้นักเรียนได้
เรียนรู้ตามศักยภาพของผู้เรียน ช่วยลดความแตกต่างของผู้เรียน รวมไปถึงสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผู้เรียนสามารถฝึกการคิดแก้ปัญหา และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ต่อไป 
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METHOD FOR SOLVING POLYNOMIAL EQUATIONS OF SOME DEGREE 

 
Phasaraporn Chaidetch1*   

 
Abstract 
 The purposes of this research were to study method for solving polynomial equations 
of some degree and the satisfaction toward the learning management of programmed 
instruction on method for solving polynomial equations of some degree. The target group 
used for the study consisted of thirty-five Mathayomsuksa 6/13 and 6/15 students at 
Phayaophitthayakhom school in Phayao province, 1st semester of academic year 2018.  This 
research instruments were programmed instruction and the questionnaire for surveying 
satisfaction toward the learning management of programmed instruction on method for 
solving polynomial equations of some degree. The obtained data were analyzed by arithmetic 
mean, standard deviation and Percentage. 
 The results of the research showed that the efficiency of programmed instruction on 
method for solving polynomial equations of some degree was meeting the criteria 80/80. 
Moreover, the satisfaction toward the learning management of programmed instruction on 
method for solving polynomial equations of some degree were more. According to the results, 
students learn another method for solving polynomial equations of some degree. In addition, 
programmed instruction support the learning of student ability and reduce the different 
among student capability. Besides, they can practice problem solving and apply the 
knowledge in higher later. 
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บทน า 
 ในปัจจุบันนั้นการศึกษาถือว่าเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศ แต่ละประเทศต่างให้ความส าคัญ
ต่อการศึกษาไม่น้อยไปกว่าเศรษฐกิจ การเมือง และการปกครอง รวมไปถึงการพัฒนาระบบสื่อสาร  และ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการพัฒนาที่สูงขึ้น   การเรียนการสอนแบบหนึ่งที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ตาม
ศตวรรษที่ 21   ซึ่งทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) วิจารณ์ พานิช (2555) ได้กล่าวถึงทักษะ
ใหม่ที่ใช้ในการเรียนรู้กิจกรรม และเพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ดังนี้ สาระวิชาก็มีความส าคัญ แต่ไม่
เพียงพอส าหรับการเรียนรู้เพื่อมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ปัจจุบันการเรียนรู้สาระวิชา (content หรือ 
subject matter) ควรเป็นการเรียนจากการค้นคว้าเองของศิษย์ โดยครูช่วยแนะน า และช่วยออกแบบกิจกรรมที่
ช่วยให้นักเรียนแต่ละคนสามารถประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเองได้  นอกเหนือจากนี้วิชา
คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ 
คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณไ์ด้อย่างรอบคอบถี่ถ้วน 
ท าให้สามารถคาดการณ์  วางแผน ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และเป็นเครื่องมือใน
การศึกษาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ตลอดจนศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการ
ด ารงชีวิต และพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ให้ดีขึ้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)  และเนื้อหาคณิตศาสตร์เรื่อง
การหาค าตอบของสมการพหุนามนั้นมีมานานและมีหลายวิธี ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ได้มี
สอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น และในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5  ซึ่งนักเรียนนั้นได้มี ข้อสงสัยเกี่ยวกับ
วิธีการที่จะหาค าตอบ และแก้สมการพหุนามบางดีกรีที่ไม่สามารถแยกตัวประกอบนั้นมีวิธีอย่างไรบ้างในการหา
ค าตอบ ผู้วิจัยจึงไปศึกษาค้นคว้าวิธีการหาค าตอบของพหุนามบางดีกรี ซึ่งใช้หลักการ Unified method 
(Kulkarni, 2006) ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับวิธีการหาค าตอบของสมการก าลังสอง ก าลังสาม และก าลังสี่  รวมไปถึง
ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าจากหนังสือและงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พบว่ามีหลากหลายวิธี
ซึ่งผู้วิจัยเลือกแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญซึ่งมีรูปแบบวิธีการสอนหลายรูปแบบ ทาง
ผู้วิจัยได้เลือกการสอนโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป ซึ่งบทเรียนส าเร็จรูปเป็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียน
โปรแกรมหรือบทเรียนไว้ล่วงหน้า ที่จะให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง (สุวิทย์ มูลค า , 2550) และยังมีการล าดับ
ประสบการณ์ที่จัดไว้ส าหรับผู้เรียนไปสู่ความสามารถโดยอาศัยหลักความสัมพันธ์ของสิ่งเร้ากับการตอบสนองได้
พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพ (ดร.เปรื่อง กุมุท) ซึ่งบทเรียนส าเร็จรูปสามารถเป็นเครื่องมือประกอบการเรียนรู้ที่
ช่วยให้ผู้เรียนได้ศึกษาบทเรียนด้วยตนเอง อีกท้ังช่วยลดปัญหาความแตกต่างทางการเรียนรู้ แต่ละบุคคลสามารถ
เรียนรู้ได้ตามศักยภาพของตนเอง รวมไปถึงช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอน และเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง (กฤษดา บุญหมื่น, 2556) 

ด้วยบริบทของโรงเรียนซึ่งจัดการเรยีนการสอนที่ให้ความส าคัญกับการสง่เสรมิผู้เรียนตามศักยภาพของ
ผู้เรียน ผู้วิจัยได้จัดท าบทเรียนส าเร็จรูปเรื่อง“วิธีการหาค าตอบของสมการพหุนามบางดีกรี” เพื่อศึกษาวิธีการหา
ค าตอบของสมการพหุนามดีกรีสอง พหุนามดีกรีสาม และพหุนามดีกรีสี่ และเพิ่มความพึงพอใจต่อการเรียนการ
สอนวิชาคณิตศาสตร์ นอกเหนือจากนี้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางด้านผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้มีการคิดแก้ปัญหา และ
เกิดการเรียนรู้ตามศักยภาพของตนเอง อีกท้ังยังสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในเนื้อหาวิชาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาวิธีการหาค าตอบของสมการพหุนามบางดีกรี 
2. เพื่อสร้างกิจกรรมการเรียนรู้การหาค าตอบของสมการพหุนามบางดีกรีโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป 
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3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การหาค าตอบของสมการพหุนามบางดีกรี

โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง วิธีการหาค าตอบของสมการพหุนามบางดีกรี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
6/13 และ 6/15 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา 

 
สมมติฐานของการวิจัย 

ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง 
“วิธีการหาค าตอบของสมการพหุนามบางดีกรี” อยู่ในระดับพึงพอใจมากข้ึนไป 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวิธีการหาค าตอบของสมการพหุนามบางดีกรี โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูปของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/15 และ 6/13 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัด
พะเยา ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามล าดับขั้นตอนดังนี้ 

 กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มที่ใช้ศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือนักเรียนห้องเรียนพิเศษช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/13 และ 6/15 โรงเรียน
พะเยาพิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 35 คน ได้มาโดยวิธีเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 1. บทเรียนส าเร็จรูปเรื่อง วิธีการหาค าตอบของสมการพหุนามบางดีกรี จ านวน 3 เล่ม 
 2. คู่มือครูบทเรียนส าเร็จรูปเรื่องวิธีการหาค าตอบของสมการพหุนามบางดีกรี จ านวน 3 เล่ม 
 3. แบบวัดความพึงพอใจต่อบทเรียนส าเร็จรูปเรื่อง วิธีการหาค าตอบของสมการพหุนามบางดีกรี 

การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 1. การสร้างบทเรียนส าเร็จรูปเรื่อง  วิธีการหาค าตอบของสมการพหุนามบางดีกรี 
  1.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหนังสือแบบเรียน
คณิตศาสตร์เพิ่มเติมช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อศึกษาขอบเขตเนื้อหา ความรู้
พื้นฐานท่ีต้องน ามาใช้ 
  1.2 ศึกษาหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
  1.3 ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ในหน่วยการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 
  1.4  ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักการและขั้นตอนการสร้างบทเรียนส าเร็ จรูป เพื่อเป็น
แนวทางในการสร้างบทเรียนส าเร็จรูป ศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับบทเรียนส าเร็จรูป เพื่อต้องการทราบรูปแบบ
ของบทเรียนส าเร็จรูป ข้อดีและข้อจ ากัดของการใช้บทเรียนส าเร็จรูป ท่ีจะต้องน ามาใช้สร้างบทเรียนส าเร็จรูป 
  1.5 ด าเนินการสร้างบทเรียนส าเร็จรูป  โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ ผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง จ านวน 3  เล่ม  ประกอบด้วย 
   เล่มที่ 1  การแก้สมการพหุนามดีกรีสองด้วยวิธี unified method 
   เล่มที่ 2  การแก้สมการพหุนามดีกรีสามด้วยวิธี unified method 
   เล่มที่ 3  การแก้สมการพหุนามดีกรีสี่ด้วยวิธี unified method 
  1.6  น าบทเรียนส าเร็จรูปเสนอต่ออาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์  เพื่อตรวจสอบคุณภาพและ
ปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
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  1.7 น าบทเรียนส าเร็จรูปท่ีได้ปรับปรุงแล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่านเพื่อประเมินความ
ถูกต้องด้านเนื้อหา วัตถุประสงค์  ด้านการวัดและประเมินผล และความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนการสอน
การใช้บทเรียนส าเร็จรูป  โดยใช้แบบประเมินและน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขบทเรียนส าเร็จรูป 
  1.8  น าผลจากการประเมินมาพิจารณาหาค่าเฉลี่ย เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการยอมรับคุณภาพ
ของบทเรียนส าเร็จรูป เกณฑ์ในการยอมรับว่า บทเรียนส าเร็จรูปท่ีสร้างขึ้นมีคุณภาพ  
 2. การสร้างแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการแก้สมการหา
ค าตอบของสมการพหุนามดีกรีสอง พหุนามดีกรีสามและพหุนามดีกรีสี่โดยใช้บทส าเร็จรูป เพื่อใช้วัดความพึง
พอใจของนักเรียนหลังจากการเรียนการสอนสิ้นสุดลง มีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 
  2.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป 
  2.2 สร้างแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการแก้
สมการหาค าตอบของสมการพหุนามดีกรีสอง พหุนามดีกรีสามและพหุนามดีกรีสี่โดยใช้บทส าเร็จรูป จ านวน 15 
ข้อ ใช้มาตราส่วน 5 ระดับ เป็นเกณฑ์การพิจารณาก าหนดดังนี้ 
   พึงพอใจมากท่ีสุด  มีค่าคะแนนเท่ากับ  5  
   พึงพอใจมาก  มีค่าคะแนนเท่ากับ  4 
   พึงพอใจปานกลาง  มีค่าคะแนนเท่ากับ  3 
   พึงพอใจน้อย  มีค่าคะแนนเท่ากับ  2 
   พึงพอใจน้อยท่ีสุด  มีค่าคะแนนเท่ากับ  1 
  ก าหนดเกณฑ์ในการตัดสินคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 
   พึงพอใจมากท่ีสุด  มีค่าคะแนนอยู่ระหว่าง 4.51 – 5.00  
   พึงพอใจมาก  มีค่าคะแนนอยู่ระหว่าง 3.51 – 4.50 
   พึงพอใจปานกลาง  มีค่าคะแนนอยู่ระหว่าง 2.51 – 3.50 
   พึงพอใจน้อย  มีค่าคะแนนอยู่ระหว่าง 1.51 – 2.50 
   พึงพอใจน้อยท่ีสุด  มีค่าคะแนนอยู่ระหว่าง 1.00 – 1.50 
  2.3 น าแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการแก้
สมการหาค าตอบของสมการพหุนามดีกรีสอง พหุนามดีกรีสามและพหุนามดีกรีสี่โดยใช้บทส าเร็จรูปให้
ผู้เ ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสมในด้านเนื้อหา ภาษา และการประเมินที่ถูกต้อง 
ผู้เชี่ยวชาญได้เสนอแนะให้ปรับข้อความให้กระชับเข้าใจง่าย และครอบคลุมทุกข้อค าถาม ผู้วิจัยได้จัดพิมพ์เป็น
ฉบับสมบูรณ์ โดยมีเกณฑ์การพิจารณา 5 ระดับ ดังนี้ 
   มากที่สุด   มีค่าคะแนนเท่ากับ  5  
   มาก   มีค่าคะแนนเท่ากับ  4 
   ปานกลาง   มีค่าคะแนนเท่ากับ  3 
   น้อย   มีค่าคะแนนเท่ากับ  2 
   น้อยที่สุด   มีค่าคะแนนเท่ากับ  1 
  ก าหนดเกณฑ์ในการตัดสินคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 
   มากที่สุด   มีค่าคะแนนอยู่ระหว่าง 4.51 – 5.00  
   มาก   มีค่าคะแนนอยู่ระหว่าง 3.51 – 4.50 
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   ปานกลาง   มีค่าคะแนนอยู่ระหว่าง 2.51 – 3.50 
   น้อย   มีค่าคะแนนอยู่ระหว่าง 1.51 – 2.50 
   น้อยท่ีสุด   มีค่าคะแนนอยู่ระหว่าง 1.00 – 1.50 
  2.4 น าแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการแก้
สมการหาค าตอบของสมการพหุนามดีกรีสอง พหุนามดีกรีสามและพหุนามดกีรีสี่โดยใช้บทส าเร็จรูปฉบับสมบูรณ์
แล้วไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย ที่ได้เรียนผ่านกับบทเรียนส าเร็จรูปนี้ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลดังนี้ 
 1. ผู้วิจัยท าการสอนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/13 และ 6/15 ปีการศึกษา 2561  ตามคู่มือครู ใช้
เวลาทั้งหมด 6 คาบ โดยให้นักเรียนได้ศึกษาบทเรียนส าเร็จรูป จ านวนทั้งหมด 3 เล่ม ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ท า
การสอนนั้นได้ให้นักเรียนปฏิบัติตามค าแนะน าในการใช้บทเรียนส าเร็จรูปเป็นขั้นตอน นักเรียนท าแบบฝึกหัด 
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน และผู้วิจัยน าคะแนนไปวิเคราะห์ในข้ันตอนถัดไป 
 2. หลังจากสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจัยให้นักเรียนท าแบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ เรื่องวิธีการหาค าตอบของสมการพหุนามบางดีกรี และน าคะแนนมาวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติที่
ก าหนดไว้ข้างต้น 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การหาประสิทธิภาพของบทเรียนส าเร็จรูป 
  1.1 หาประสิทธิภาพของบทเรียนส าเร็จรูปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 โดยใช้สูตร E1/E2 
โดยใช้ค่าร้อยละ (เสาวนีย์ สิกขาบัณฑิต, 2528) 
   80  ตัวแรก หมายถึง ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่นักเรียนทั้งหมดท าแบบฝึกหัดใน
ระหว่างเรียนถูกคิดเป็นร้อยละ 80 
   80 ตัวหลัง หมายถึง ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่นักเรียนทั้งหมดท าแบบทดสอบหลัง
เรียนถูกคิดเป็นร้อยละ 80 
  1.2 หาค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์คะแนน ใช้สูตรค านวณ ดังนี้ 
 

ค่าดัชนีประสิทธิผล = 
ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน – ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน

ร้อยละของคะแนนเต็มหลังเรียน ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน
 

 
ส าหรับเกณฑ์ที่ยอมรับได้ว่าบทเรียนส าเร็จรูปมีประสิทธิผลช่วยให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์

การเรียนรู้ได้จริง คือมีค่าตั้งแต่ร้อยละ 50 ข้ึนไป  
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลด้านความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้เรื่องวิธีการหาค าตอบของสมการพหุนาม
ดีกรีสอง พหุนามดีกรีสามและพหุนามดีกรีสี่โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/13 และ 
6/15 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
ผลการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการหาค าตอบของสมการพหุนามดีกรีสอง พหุนามสาม 
และพหุนามดีกรีสี่ และเพื่อสร้างกิจกรรมการเรียนรู้การแก้สมการหาค าตอบของสมการพหุนามดีกรีสอง พหุนาม
ดีกรีสามและพหุนามดกีรีสีโ่ดยใช้บทเรยีนส าเร็จรูป ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/13 และ 6/15 ปีการศึกษา 
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2561 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลจากประสิทธิภาพของ
บทเรียนส าเร็จรูป  และด้านความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง “วิธีการหาค าตอบของสมการ    
พหุหนามบางดีกรี” โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนภาย
หลังจากผ่านการจัดการเรียนรู้ เรื่องการแก้สมการหาค าตอบของสมการพหุนามดีกรีสอง พหุนามดีกรีสามและ
พหุนามดีกรีสี่โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป ปรากฏผลการวิจัยในแต่ละด้านดังต่อไปนี้ 

1. ผลจากการศึกษาวิธีการหาค าตอบของสมการพหุนามบางดีกรี โดยใช้หลักการ Unified method  
 1.1 วิธี Unified Method 

 1. เขียนรูปทั่วไปของสมการพหุนาม 
0...... 01

1

1  

 axaaaxax  ่
 ่

n

n

n

 
 2. สร้างสมการใหม่ให้อยู่ในรูป 
 

 
0

1

)]([)]([





K

K

M

KK

M

p

xwpxv
 

 
 แทนพหุนาม )(xVM  และ )(xWM   แล้วจัดรูปสมการให้อยู่ในรูปของสมการพหุนาม

ทั่วไปอีกครั้ง  
 3. เทียบสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปรของสมการพหุนามและแก้สมการหาค่าของตัวแปรไม่ทราบค่า 
       4. แยกตัวประกอบของสมการผลต่างในข้อ 2 และแก้สมการหาค าตอบของพหุนาม 
1.2 สมการพหุนามดีกรีสอง  

รูปทั่วไปของสมการพหุนามดีกรีสอง คือ  001

2  axax   โดยที่ 0, 10 aa  
  ค าตอบของสมการพหุนาม โดย วิธี Unified method คือ  
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1.3 สมการพหุนามดีกรีสาม

  รูปทั่วไปของสมการพหุนามดีกรีสาม คือ 001

2

2

3  axaxax       

               โดยที่   0,, 210 aaa ซึ่ง 03 1

2

2  aa        
ค าตอบของสมการพหุนาม โดย วิธี Unified method คือ 
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00    หรือ    
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 1.4 สมการพหุนามดีกรีสี่ 
  รูปทั่วไปของสมการพหุนามดีกรีสี่ คือ  

  001
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4  axaxaxax   โดยที่  0,,, 3210 aaaa    

  ดังนั้น  
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   เมื่อ  

  หาค่า 1b  จากสมการ    
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หมายเหตุ วิธีการหาค าตอบของสมการพหุนามดีกรีสี่ โดยวิธี Unified method จะไม่

สามารถใช้ได้ในกรณีที่ 022 2

13112  baaba  หรือ 02 31  ab  เพราะถ้า  022 2

13112  baaba  
หรือ 02 31  ab  จะท าให้ไม่สามารถหาค่าของ  0c  จึงท าให้ไม่สามารถหาค าตอบของพหุนามด้วยวิธีนี้ได้

 2. กิจกรรมการเรียนรู้การแก้สมการหาค าตอบของสมการพหุนามดีกรีสอง พหุนามดีกรีสามและพหุ
นามดีกรีสี่โดยใช้บทส าเร็จรูป ผู้วิจัยได้ท าการหาประสิทธิภาพของบทเรียนส าเร็จรูปดังน้ี  
      น าบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง วิธีการหาค าตอบของสมการพหุนามบางดีกรี ไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 6/13 และ 6/15 จ านวน 35 คน เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนส าเร็จรูปเรื่อง วิธีการหา
ค าตอบของสมการพหุนามบางดีกรี โดยให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน แบบฝึกหัดระหว่างเรียนและ
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แบบทดสอบหลังเรียน แล้วน าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ เพื่อหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ซึ่งได้ผลการ
ทดลองดังแสดงในตารางที ่1 
 
ตารางที ่1 กิจกรรมการเรียนรู้การแก้สมการหาค าตอบของสมการพหุนามดีกรีสอง พหุนามดีกรีสามและพหุนาม

ดีกรีสี่โดยใช้บทส าเร็จรปู เรื่อง วิธีการหาค าตอบของสมการพหุนามบางดีกรี ให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์  80/80 

 
บทเรียนส าเร็จรูป แบบทดสอบก่อนเรยีน/ระหว่าง

เรียน 
แบบทดสอบหลังเรียน ประสิทธิภาพ 

 คะแนน
เต็ม 

ค่าเฉลี่ย 
1E  คะแนน

เต็ม 
ค่าเฉลี่ย 

2E  21 / EE  

เล่มที่ 1 32 31.086 97.142 10 9.942 99.428 97.14/99.43 
เล่มที่ 2 35 32.4285 92.653 10 9.7714 97.714 92.65/97.71 
เล่มที่ 3 20 17.343 86.714 10 9.57 95.714 86.71/95.71 

รวม 87 69.29 92.16 30 9.76 97.62 92.16/97.62 
  

จากตารางที ่1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ประสิทธิภาพบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง วิธีการหาค าตอบ
ของพหุนามบางดีกรีรวมทั้ง 3 เล่ม  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  92.16/97.62 
3. ด้านความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การแก้สมการหาค าตอบของสมการพหุนามดีกรีสอง 
พหุนามดีกรีสาม และพหุนามดีกรีสี่ โดยใช้บทส าเร็จรูป 
 ผู้วิจัยได้ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6/13 และ 6/15  โรงเรียนพะเยา
พิทยาคม จังหวัดพะเยา ท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การแก้สมการหาค าตอบของสมการพหุนามดีกรี
สอง พหุนามดีกรีสามและพหุนามดีกรีสี่ โดยใช้บทส าเร็จรูป หลังกระบวนการจัดการเรียนรู้สิ้นสุดลง โดยใช้แบบ
วัดความพึงพอใจท่ีผู้วิจัยสร้างและผ่านการตรวจสอบความเหมาะสมในด้านเนื้อหา ด้านภาษา และการประเมินที่
ถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญแล้ว ปรากฏดังตารางที่ 2 และตารางที่ 3  
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมของแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ เรื่อง การแก้สมการหาค าตอบของสมการพหุนามดีกรีสอง พหุนามดีกรีสามและพหุนาม
ดีกรีสี่ โดยใช้บทส าเร็จรูป 

 
   

รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ 
 

รวม 
 
x  

 
S.D. 

 
แปลผล 

คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

1.ด้านบรรยากาศการเรียนรู้การจดัการ
เรียนรู้วิธีแกส้มการหาค าตอบของ
สมการพหุนามบางดีกร ี

       

1.1 บทเรียนมีความน่าสนใจ ท าให้
อยากเรียนรู้ด้วยตนเอง 

5 5 5 15 5.00 0.00 มากที่สุด 

1.2 บรรยากาศการเรยีนรู้เหมาะสม มี
ความสุขในการเรียน 

5 5 5 15 5.00 0.00 มากที่สุด 

1.3 นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม และ
มีอิสระในการเรียน 

5 5 4 14 4.68 0.58 มากที่สุด 

1.4 นักเรียนมีโอกาสไดเ้รียนรู้จาก
ประสบการณ์โดยตรง 

5 4 5 14 4.68 0.58 มากที่สุด 

1.5 นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความคดิเห็น
และการเรียนรู ้

5 5 5 15 5.00 0.00 มากที่สุด 

2.ด้านการจัดการเรียนรู้ การจัดการ
เรียนรู้วิธีแกส้มการหาค าตอบของ
สมการพหุนามบางดีกร ี

       

2.1 นักเรียนไดฝ้ึกกระบวนการเรยีนรู้
ด้วยตัวเอง 

5 5 5 15 5.00 0.00 มากที่สุด 

2.2 นักเรียนไดฝ้ึกทักษะความคิด การ
แก้ปัญหา 

5 5 5 15 5.00 0.00 มากที่สุด 

2.3 นักเรียนไดฝ้ึกการท างานอย่างเป็น
ระบบข้ันตอน 

5 5 5 15 5.00 0.00 มากที่สุด 

2.4 นักเรียนได้เรียนรู้และการเช่ือมโยง
ความคิดและความรู้  

5 5 4 14 4.68 0.58 มากที่สุด 

2.5 นักเรียนไดเ้กิดความภาคภูมิใจ เมื่อ
ประสบความส าเรจ็ในการเรียนรู ้

4 5 5 14 4.68 0.58 มากที่สุด 

3. ด้านประโยชน์ที่ได้รบั การจัดการ
เรียนรู้วิธีแกส้มการหาค าตอบของ
สมการพหุนามบางดีกร ี
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 
 
   

รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ 
 

รวม 
 
x  

 
S.D. 

 
แปลผล 

คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

3.1 นักเรียนเข้าใจและสามารถหา
ค าตอบของสมการพหุนามบางดีกรี โดย
ใช้วิธี Unified method ได ้

4 5 5 14 4.68 0.58 มากที่สุด 

3.2 นักเรียนน าความรู้ทีไ่ดไ้ป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได ้

5 5 5 15 5.00 0.00 มากที่สุด 

3.3 นักเรียนไดฝ้ึกความรับผดิชอบ และ
ความใฝ่เรียนรูด้้วยตัวเอง 

 
5 

 
4 

 
5 

 
14 

 
4.68 

 
0.58 

 
มากที่สุด 

3.4 ลดปญัหาความแตกตา่งทางการ
เรียนรู้ของแตล่ะบุคคลสามารถเรยีนรู้ได้
ตามศักยภาพของตนเอง 

5 5 5 15 5.00 0.00 มากที่สุด 

3.5 นักเรียนสามารถทบทวน และน า
กลับไปศึกษาต่อได้นอกเวลาเรียน 

5 4 5 14 4.68 0.58 มากที่สุด 

 
ตารางที่ 3 ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง วิธีการหา

ค าตอบของสมการพหุนามบางดีกรี โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป 
 
 

รายการ 
ผลการประเมิน 

 
x  

 
S.D. 

 
ระดับความพึงพอใจ 

1. ด้านบรรยากาศการเรียนรู้  
1.1 บทเรียนมีความน่าสนใจ ท าให้อยากเรียนรู้ด้วยตนเอง 4.23 0.77 มาก 
1.2 บรรยากาศการเรียนรู้เหมาะสม มีความสุขในการเรียน 4.46 0.61 มาก 
1.3 นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม และมีอิสระในการเรียน 4.37 0.8 มาก 
1.4 นักเรียนมีโอกาสได้เรียนรู้จากประสบการณ์โดยตรง 4.49 0.74 มาก 
1.5 นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการเรียนรู้ 4.23 0.73 มาก 

รวม 4.34 0.73 มาก 
2. ด้านการจัดการเรียนรู้     
2.1 นักเรียนได้ฝึกกระบวนการเรียนรู้ด้วยตัวเอง 4.4 0.77 มาก 
2.2 นักเรียนได้ฝึกทักษะความคิด การแก้ปัญหา 4.43 0.7 มาก 
2.3 นักเรียนได้ฝึกการท างานอย่างเป็นระบบขั้นตอน 4.46 0.66 มาก 
2.4 นักเรียนได้เรียนรู้และการเชื่อมโยงความคิดและความรู้ 4.35 0.73 มาก 
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ตารางที่ 3 (ต่อ)  
 
 

รายการ 
ผลการประเมิน 

 
x  

 
S.D. 

 
ระดับความพึงพอใจ 

2.5 นักเรียนได้เกิดความภาคภูมิใจ เมื่อประสบความส าเร็จในการ
เรียนรู้ 

4.66 0.77 มากที่สุด 

รวม 4.46 0.73 มาก 
3. ด้านประโยชน์ที่ได้รับ  
3.1 นักเรียนเข้าใจและสามารถหาค าตอบของสมการพหุนามบาง
ดีกรี โดยใช้วิธี Unified method ได้ 

4.51 0.56 มากที่สุด 

3.2 นักเรียนน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 4.06 0.82 มาก 
3.3 นักเรียนได้ฝึกความรับผิดชอบ และความใฝ่เรียนรู้ด้วยตัวเอง 4.46 0.7 มาก 
3.4 ลดปัญหาความแตกต่างทางการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล 
สามารถเรียนรู้ได้ตามศักยภาพของตนเอง 

4.46 0.61 มาก 

3.5 นักเรียนสามารถทบทวนและน ากลับไปศึกษาต่อได้นอกเวลา
เรียน 

4.43 0.73 มาก 

รวม 4.39 0.69 มาก 
โดยภาพรวม 4.4 0.72 มาก 

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 ด้านผลการศึกษาวิธีการหาค าตอบของสมการพหุนามบางดีกรี โดยวิธี Unified method ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 3 รูปแบบคือสมการพหุนามดีกรีสอง สมการพหุนามดีกรีสาม และสมการพหุนามดีกรีสี่ สามารถหาได้
ดังนี้  

สมการพหุนามดีกรีสอง  
รูปทั่วไปของสมการพหุนามดีกรีสอง คือ  001

2  axax   โดยที่ 0, 10 aa  
 ค าตอบของสมการพหุนาม โดย วิธี Unified method คือ  
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สมการพหุนามดีกรีสาม

  รูปทั่วไปของสมการพหุนามดีกรีสาม คือ 001

2
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 ด้านการกิจกรรมการเรียนรู้การแก้สมการหาค าตอบของสมการพหุนามดีกรีสอง พหุนามดีกรีสามและ
พหุนามดีกรีสี่โดยใช้บทส าเร็จรูป  ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/13 และ 6/15 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
จังหวัดพะเยาผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนส าเร็จรูปเรื่องวิธีการหาค าตอบของสมการพหุนามบาง
ดีกรี ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์พบว่ามีประสิทธิภาพเป็น 92.16/97.62 
 ด้านความพึงพอใจต่อการต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วิธีการหาค าตอบของสมการพหุนามบาง
ดีกรีโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วิธีการ
หาค าตอบของสมการพหุนามบางดีกรีโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป  ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/13 และ 
6/15 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม พบว่าระดับความพึงพอใจของนักเรียนโดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับพึงพอใจ
มาก ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้นั่นคือระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง “วิธีการหาค าตอบของสมการพหุนามบางดีกรี” อยู่ในระดับพึงพอใจมากข้ึนไป 
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อภิปรายผล 
 จากการศึกษาวิธีการหาค าตอบของสมการพหุนามบางดีกรี โดยวิธี Unified method  การสร้าง
กิจกรรมการเรียนรู้การแก้สมการหาค าตอบของสมการพหุนามดีกรีสอง พหุนามดีกรีสาม และพหุนามดีกรีสี่ โดย
ใช้บทเรียนส าเร็จรูปส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/13 และ 6/15 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา 
สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 ด้านผลการศึกษาวิธีการหาค าตอบของสมการพหุนามบางดีกรี โดยวิธี Unified method  สามารถหา
ค าตอบของพหุนามบางดีกรีได้ ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถแยกตัวประกอบได้ แต่ยังมีบางกรณีที่ไม่สามารถหาค าตอบ
ของสมการพหุนามโดยวิธี Unified method  
 ด้านกิจกรรมการเรียนรู้การแก้สมการหาค าตอบของสมการพหุนามดีกรีสอง พหุนามดีกรีสาม และ    
พหุนามดีกรีสี่ โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป เรื่องวิธีการหาค าตอบของสมการพหุนามบางดีกรี พบว่าประสิทธิภาพ
เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80  เนื่องมาจากผู้วิจัยได้ท ากิจกรรมการเรียนรูต้ามคู่มือครู และเน้นย้ าให้นักเรียนอ่านและ
ปฏิบัติตามค าแนะน าในการใช้บทเรียนส าเร็จรูปอย่างเคร่งครัด ข้อดีของบทเรียนส าเร็จรูปยังเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองนอกเหนือเวลาที่เรียนในห้องได้ รวมไปถึงนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามศักยภาพ
ตนเอง สอดคล้องกับแนวคิดของ กุศยา แสงเดช (2552) อีกทั้งยังสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนในห้องได้ 
จึงท าให้คะแนนแบบทดสอบหลังเรียนได้คะแนนสูง และสอดคล้องกับประสิทธิภาพของบทเรียนส าเร็จรูป 
 ด้านความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้เรื่องวิธีการหาค าตอบของสมการพหุนามบางดีกรีโดยใช้
บทเรียนส าเร็จรูป   โดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก การจัดการเรียนรู้โดยใช้
บทเรียนส าเร็จรูปนั้น เป็นกระบวนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง  มีล าดับ
ขั้นตอนในการปฏิบัติ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาด้วยตัวเอง และสามารถน ากลับไปทบทวนนอกเวลาเรียน
ได้  รวมไปถึงลดความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ส่งเสริมผู้เรียนได้เรียนตามศักยภาพตนเองโดยมี
ครูผู้สอนเป็นผู้ช่วยผลักดันให้เกิดการองค์ความรู้ นอกเหนือจากนี้ผู้เรียนยังสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในเนื้อหา
ต่อไปในระดับสูงขึ้น  อีกทั้งบรรยากาศภายในห้องเรียนไม่ได้กดดัน ส่งผลให้ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้
เรื่องวิธีการหาค าตอบของสมการพหุนามบางดีกรีโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูปอยู่ในระดับพึงพอใจมาก สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ศรีเรือน ใกล้ชิด (2557) 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะทั่วไป 
1. ผู้สอนต้องช้ีแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ ค าแนะน าในการใช้บทเรียนส าเร็จรูป  ขั้นตอน บทบาท

ของนักเรียน  การวัดและประเมินผล ให้นักเรียนได้ท าความเข้าใจให้ตรงกัน 
2. กิจกรรมในบทเรียนส าเร็จรูป แต่ละกิจกรรมครูผู้สอนต้องเน้นย้ าให้นักเรียน ท าในแต่ละกรอบ

ความรู้โดยไม่ข้ามกรอบใดกรอบหน่ึง 
3. ผู้สอนเป็นผู้ช่วยผลักดันให้นักเรียนเกิดองค์ความรู้ ช้ีแนะแนวทางในการท าบทเรียนส าเร็จรูป

แต่ละเล่มเมื่อไม่เข้าใจเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือสอบถามเพิ่มเติม 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูปในเนื้อหาอ่ืน ๆ ที่เป็นเนื้อหาเพิ่มเติมนอกเหนือจากเนื้อหาที่
นักเรียนได้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
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โมเดลการเรียนการสอน การรับส่งข้อมลูระหว่าง PC กับ Microcontroller 
ผ่านพอร์ตอนุกรม 

 
อุดมพล  นาอุดม1*  

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพ ของโมเดลการเรียนการสอน การรับส่ง
ข้อมูล ระหว่าง PC กับ Microcontroller ผ่านพอร์ตอนุกรม 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน
และหลัง ของผู้เรียน ด้วยโมเดลการเรียนการสอน การรับส่งข้อมูล ระหว่าง  PC กับ Microcontroller ผ่าน
พอร์ตอนุกรม เป็นวิจัยเชิงทดลอง (Experimental  research)  กลุ่มตัวอย่าง คือ  นักศึกษาปริญญาตรี  
หลักสูตรคุรุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่
เรียนในรายวิชา คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม รหัส 1301005 ได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง รวมทั้งหมด 30 
คน  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย โมเดลการทดลอง ใบงานการทดลอง แบบทดสอบใบงาน และ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  และเปรียบเทียบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ด้วยค่าที  

ผลการวิจัยพบว่า โมเดลการเรียนการสอน การรับส่งข้อมูลระหว่าง PC กับ Microcontroller ผ่าน
พอร์ตอนุกรม ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ 82.13/83.38 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80  และเมื่อน าคะแนน
สอบ ก่อนเรียนและหลังเรียน มาวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  พบว่า ผู้ที่เรียนด้วย โมเดลการ
เรียนการสอน การรับส่งข้อมูลระหว่าง PC กับ Microcontroller ผ่านพอร์ตอนุกรม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01  
 
ค าส าคัญ :  โมเดลการเรียนการสอน การรับส่งข้อมูล 
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THE LEARNING MODEL OF DATA TRANSFER BETWEEN PC AND 

MICROCONTROLLER INTERFACE FOR SERIAL PORT 
 

Udompon naudom 1*   
 

Abstract 
 The purposes of this research were 1) to determine the efficiency of the learning 
model of data transfer between PC with Microcontroller Interface for Serial Port based on the 
80/80 efficiency criterion 2) to compare the effectiveness of learning to the pre-test and post 
test from the the learning model of data transfer  between PC with Microcontroller Interface 
for Serial Port. It was Experimental research. The experiment used the learning model that has 
been developed. The purposive samples were 30 undergraduate students in Bachelor of 
Education Program in Industrialarts, Industrial Technology Faculty, Loei Rajabhat University. 
The research tools consist of experiment set, experiment from and experiment test. The data 
were analyzed by using content analysis, percentage, mean, standard deviation and t-test. 

The results of this research showed that the development of the learning model of 
data transfer  between PC with Microcontroller Interface for Serial Port was efficient at 
82.13/83.38 which did higher than standard level 80/80 form the hypothesis and The 
evaluation of the pre-test and post-test were applied to analyze learning efficiency This 
research found that the learning model  can increase learning efficiency of students as 
significant at .01  
 
Keywords:   The learning Model of Data Transfer   
 
 
 
 
 
 

                                           
1 Instructor of Program in Industrialarts. Faculty of Industrial Technology. Loei Rajabhat University. 234 Loei-
chiangkan Road, Muang District, Loei Province 42000.  e-mail : udompon@lru.ac.th   
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บทน า 
 ประเทศไทยในยุคศตวรรษที ่ 21 หรือที ่เรียกว่าไทยแลนด์ 4.0 ก็ค ือ โมเดลในการพัฒนา
เศรษฐกิจของรัฐบาลไทย เพื่อให้ประเทศไทยให้กลายเป็นกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง ในปัจจุบันประเทศ
ไทยยังติดอยู่ในโมเดลเศรษฐกิจแบบ “ท ามาก ได้น้อย” จึงต้องการปรับเปลี่ยนเป็น “ท าน้อย ได้มาก” ก็
จะต้องเปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” และเปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศ ด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม อย่าง
การเกษตร ก็ต้องเปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่ เน้นการบริหารจัดการและ
ใช ้เทค โน โลย ี หร ือ  Smart Farming โดย เกษตรกร ต ้องร่ ารวยขึ ้น  และ เป ็น เกษตรกรแบบ เป ็น
ผู ้ประกอบการ เปลี ่ยนจาก SMEs แบบเดิม  ไปสู ่การเป็น Smart Enterprises และ Startups ที ่มี
ศักยภาพสูง เปลี่ยนจากรูปแบบบริการแบบเดิม ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้ างต่ า ไปสู่บริการที่มีมูลค่าสูง 
เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ า ไปสู่แรงงานที่มีความรู้และทักษะสูง (ปานระพี รพิพันธ์.2560) สอดคล้องกับ 
สุวิทย์ เมษอินทรี, (2560). กล่าวว่า โมเดลของ Thailand 4.0 นั่นคือ มั ่นคง มั ่งคั่ง และยั่งยืน  ตาม
วิสัยทัศน์รัฐบาล เป็นรูปแบบที่มีการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัยและ การ
พัฒนา และการปฏิรูปการศึกษาไปพร้อม ๆ กัน เป็นการผนึกก าลังของทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิด 
“ประชารัฐ”  
         อย่างไรก็ตามไทยแลนด์ 4.0 เป็นสิ่งที่ดี ถ้าเป็นไปตามโมเดลนี้ ประเทศจะต้องมีนวัตกรรม เป็น
ของตนเองอย่างแน่นนอน ฉะนั ้นการศึกษา 4.0 เป ็นส่วนหนึ ่งของไทยแลนด์ 4.0 ที ่จะน าพาไปสู่
ความส าเร็จ จึงต้องอาศัยทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือ โดยเฉพาะครู ต้องปรับการเรียนการสอนตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา (STEM) และ Active Learning น ามาใช้ในการเรียนการสอน อย่างจริงจัง ผู้บริหาร
โรงเรียน ต้องเป็นผู้น าทางวิชาการ การปฏิรูปการศึกษา ต้องเน้นที่ห้องเรียน ติดตามพฤติกรรมการสอน
ของครู โดยสร้างตัวชีวัดผลการปฏิบัติงาน โรงเรียนทุกโรงเรียน ต้องมีมาตรฐานเดียวกัน ภายใน 10 ปี 
ประเทศไทยต้องมีนวัตกรรมเป็นของตนเองแน่นอน (โพยม  จันทร์น้อย , 2560) 
         ในส่วนของสถาบันอุดมศึกษานั้น ทุกสถาบันต้องร่วมกันผลักดัน และสร้างคนให้เป็นผู้น าแห่งการ
เปลี่ยนแปลง และสร้างคนดี มีคุณธรรม อันจะน าไปสู่องค์กรที่มีจริยธรรมได้ ซึ่งนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล
ส่วนมากจะเกี่ยวข้องกับการศึกษา เพราะการศึกษาจะเชื่อมโยงกับการสร้างคน สร้างหลักคิด สร้างชาติ 
รวมทั้งสร้างคน ให้อยู่ร่วมกับสังคม มีทักษะในการท างาน มีความอดทน อดกลั้น เคารพในสิทธิ ไม่ถือ
ตนเองเป็นใหญ่ ตลอดจนเคารพกฎหมาย จากที่กล่าวมานั้น สถาบันอุดมศึกษาต้องช่วยกันสร้าง ไม่ใช่สอน
แต่เรื่องวิชาการเพื่อให้นักศึกษาได้เกรดดี ๆ แต่ไม่สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ ทั้งนี ้ การพัฒนา
การศึกษาก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากมีปัจจัยหลายประการเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่สิ่งส าคัญคือ เราจะท าอย่างไร
ให้สถาบันอุดมศึกษา เชื่อมโยงกับการศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาให้ได้ เพื่อ
ร่วมกันผลิต ก าลังคนให้ตรงกับความต้องการของประเทศ ข่าวส านักงานรัฐมนตรี 228/2560 (2560)  
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         การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลนั้น  งานวิจัยมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่ง  ดังนั้นงานวิจัยการเรียนการสอน จึงเป็นพันธกิจหลัก  
หนึ่ง ของมหาวิทยาลัย ที่อาจารย์ผู ้ส อน ควรตระหนักและให้ความส าคัญ ซึ ่งการศึกษาใน รายวิชา
คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม  รหัส 1301005 หลักสูตรคุรุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 
และรายวิชาพื้นฐานคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม รหัส 5582102 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2554 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นรายวิชาที่เน้นความส าคัญ ในการที่จะให้ผู้เรียน ได้ศึกษาและปฏิบัติ  ใน
ศาสตร์ พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ ระบบดิจิตอล และใช้โปรแกรมจ าลองการท างาน เพื่อเป็นพื้นฐานในระบบ
คอมพิวเตอร์ การน าคอมพิวเตอร์ มาใช้ในงานอุตสาหกรรม  อันจะช่วยให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอน 
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย และผลิตบัณฑิต สู ่โลกของงานอาชีพ สู ่ส ังคม อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความสุข ต่อไป 
         ดังนั้นผู้วิจัยได้เล็งเห็น ความส าคัญที่ได้กล่าวมาข้างต้นว่า ในเนื้อหารายวิชาดังกล่าว เกี่ยวข้องกับ 
การเช่ือมต่อสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ ในงานอุตสาหกรรม ผู้วิจัย จึงมีความต้องการที่จะสร้าง โมเดลการ
เรียนการสอน รายวิชาดังกล่าว เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแบบลงมือปฏิบัติ (Active Learning) ทั้ง
ทางด้านฮาร์ดแวร์และ ซอฟแวร์ และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการจัดการเรียนการสอน และท าให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
        1.  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพ ของโมเดลการเรียนการสอน การรับส่งข้อมูล ระหว่าง PC กับ 
Microcontroller ผ่านพอร์ตอนุกรม 
        2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลัง ของผู้เรียน ด้วยโมเดลการเรียนการสอน การ
รับส่งข้อมูล ระหว่าง PC กับ Microcontroller ผ่านพอร์ตอนุกรม 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
        1.  โมเดลการเรียนการสอน การรับส่งข้อมูลระหว่าง PC กับ Microcontroller ผ่านพอร์ตอนุกรม 
สามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ E1/E2 = 80/80   
        2.  ผู้เรียนเมื่อเรียนรู้โดย โมเดลการเรียนการสอน การรับส่งข้อมูลระหว่าง PC กับ Microcontroller 
ผ่านพอร์ตอนุกรม จะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนและหลังการเรียน แตกต่างกัน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพัฒนาและน าไปทดลอง เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของโมเดลการ
เรียนการสอน การรับส่งข้อมูลระหว่าง PC กับ Microcontroller ผ่านพอร์ตอนุกรม มีขอบเขตของการวิจัย ดังน้ี 
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  1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
                1.1  ประชากรในการวิจัย คือ นักศึกษาปริญญาตรี  ห้อง ค. 6013  สาขาวิชาอุตสาหกรรม
ศิลป์  ที่ลงทะเบียนเรียนใน รายวิชา คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม รหัส 1301005 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2560 จ านวน 30 คน 
                1.2  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย  ได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)  
จ านวน 30 คน โดยแบ่งเป็น 15 กลุ่ม ๆ ละ 2 คน  เลือกคนเก่งจับคู่กับคนอ่อน โดยดูผลคะแนนจาก 
แบบทดสอบวัดศักยภาพก่อนเรียน 
 2.  ตัวแปรที่ศึกษา 
    2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่  การเรียนโดยใช้ โมเดลการเรียนการสอน การรับส่งข้อมูลระหว่าง PC 
กับ Microcontroller ผ่านพอร์ตอนุกรม             
                 2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่   
                     2.2.1 ประสิทธิภาพของโมเดลการเรียนการสอน การรับส่งข้อมูลระหว่าง PC กับ 
Microcontroller ผ่านพอร์ตอนุกรม 
                     2.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของผู้เรียน โดยใช้ โมเดลการเรียนการสอน การ
รับส่งข้อมูลระหว่าง PC กับ Microcontroller ผ่านพอร์ตอนุกรม 

3.  ขอบเขตด้านเนื้อหา  งานวิจัยนี้เป็นการสร้างและหาประสิทธิภาพ ของโมเดลการเรียนการสอน 
การรับส่งข้อมูลระหว่าง PC กับ Microcontroller ผ่านพอร์ตอนุกรม มีเนื้อหาและใบงานการทดลอง จ านวน 4  
หน่วย ประกอบด้วย 
   หน่วยท่ี 1   เรื่อง   ทฤษฏีการสื่อสารแบบอนุกรม 
   หนว่ยท่ี 2   เรื่อง  การเช่ือมต่อระหว่าง  PC กับ PC ด้วยพอร์ตอนุกรม 
   หน่วยท่ี 3   เรื่อง  การเขียนโปรแกรมสร้างบอดเรด บน Microcontroller 
   หน่วยท่ี 4   เรื่อง  ปฏิบัติรับส่งข้อมูล PC กับ Microcontroller ผ่านพอร์ตอนุกรม 
             4.  ขอบเขตด้านฮาร์ดแวร์ 
                 4.1  คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือโน็ตบุค สเปกข้ันต่ า CPU 1.80 GHz FSB 800MHz  
                         RAM 1 GB VGA 1 GB Harddusk 500 GHz 

4.2 บอร์ดทดลอง  
4.3 แหล่งจ่ายไฟ DC 12 V และ DC 5 V 

5. ขอบเขตด้านซอฟร์แวร์  ประกอบด้วย 
5.1 visual  C#.net  ใช้เขียนบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคล ( PC ) 
5.2 Borland  C++  ใช้เขียน Sourse Program บนไมรโครคอนโทรลเลอร์ 
5.3 Keil  Version3  ใช้แปลงภาษาระดับสูงเป็นภาษาเครื่อง 
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วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental  research) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของ 
โมเดลการเรียนการสอน การรับส่งข้อมูลระหว่าง PC กับ Microcontroller ผ่านพอร์ตอนุกรม ผู้วิจัย มีขั้นตอน
ในการด าเนินงานวิจัยดังน้ี 
            1. วางแบบแผนการทดลอง เพื่อหาประสิทธิภาพของโมเดลการเรียนการสอน  มีแบบแผนการทดลอง 
ดังภาพประกอบท่ี 1 แล้วน าคะแนนที่ได้ ไปหาประสิทธิภาพของชุดโมเดล   
 
 
        กลุ่มทดลอง              ทดลองตามใบงาน            แบบทดสอบใบงาน          ทดสอบผลสมัฤทธิ์ 
 
                                                (ขณะทดลอง : E1)                              (หลังทดลอง : E2) 
 

ภาพที่ 1  วางแบบแผนการทดลองหาประสิทธิภาพของโมเดลการเรยีนการสอน 
 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ โมเดลการเรียนการสอน การรับส่งข้อมูล ระหว่าง PC กับ 
Microcontroller ผ่านพอร์ตอนุกรม  ประกอบด้วย 
     2.1  ชุดโมเดลทดลอง ใบงานทดลอง และแบบทดสอบใบงาน การพัฒนาโมเดลการเรียนการ
สอน การรับส่งข้อมูล ระหว่าง PC กับ Microcontroller ผ่านพอร์ตอนุกรม  จ านวน  4  หน่วย  ได้แก่ 

          หน่วยที่ 1  เรื่อง ทฤษฏีการสื่อสารแบบอนุกรม  
                      หน่วยที่ 2  เรื่อง การเช่ือมต่อระหว่าง  PC กับ PC ด้วยพอร์ตอนุกรม 
                      หน่วยที่ 3  เรื่อง การเขียนโปรแกรมสร้างบอดเรด บน Microcontroller 
                      หน่วยที่ 4  เรื่อง ปฏิบัติรับส่งข้อมูล PC กับ Microcontroller ผ่านพอร์ตอนุกรม 

    2.2  แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบปรนัย 40 ข้อ  จ านวน 1 ฉบับ 
    2.3  แบบประเมินคุณภาพของ ชุดโมเดลทดลอง ใบงานทดลองและแบบทดสอบใบงาน เป็น

แบบสอบถามปลายปิด  แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
3.  การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ    
    3.1  การสร้างชุดโมเดลทดลอง ใบงานทดลองและแบบทดสอบใบงาน  ผู ้วิ จัยได้ศึกษา

รายละเอียด ค าอธิบายรายวิชาที่เกี่ยวข้อง จากต ารา เอกสารที่เกี่ยวกับรูปแบบการสร้างเครื่องมือ ที่ใช้ใน
การวิจัยต่าง ๆ  ซึ่งจากการศึกษา ผู้วิจัยได้ด าเนินการเลือกใช้อุปกรณ์ ที่มีความประหยัดและทนทานต่อ
ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการต่อวงจร  ผู้เรียนสามารเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  เพื่อให้สามารถใช้กับ
รายวิชาตามที่ต้องการได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด  โดยการพัฒนา  มีขั้นตอนดังนี้  
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           3.1.1  ศึกษาค าอธิบายรายวิชา  เนื้อหา  จุดประสงค์การเรียนรู้  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาชุดโมเดลทดลอง  เพื่อก าหนดหัวข้อให้เกิดความเหมาะสม 
           3.1.2  วิเคราะห์เนื้อหาแยกเป็นหน่วยย่อย  โดยท าการศึกษาเนื้อหาตลอดทั้งเรื่อง  เพื่อ
วางแผนการพัฒนาชุดโมเดลทดลอง  โดยเนื้อหาจะแบ่งเป็น  4  เรื่อง  ดังนี้  

        หน่วยที่ 1  เรื่อง ทฤษฏีการสื่อสารแบบอนุกรม  
                               หน่วยที่ 2  เรื่อง การเช่ือมต่อระหว่าง  PC กับ PC ด้วยพอร์ตอนุกรม 
                               หน่วยที่ 3  เรื่อง การเขียนโปรแกรมสร้างบอดเรด บน Microcontroller 
                               หน่วยที่ 4  เรื ่อง ปฏิบัติรับส่งข้อมูล PC กับ Microcontroller ผ่านพอร์ต
อนุกรม 

          3.1.3  ท าการออกแบบชุดโมเดลทดลอง ใบงานทดลอง และแบบทดสอบใบงาน  
จากนั้นน าเสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสม  

          3.1.4  สร้างชุดโมเดลทดลอง ใบงานทดลอง และแบบทดสอบใบงาน   จากนั้นน าเ สนอ
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมอีกครั้ง  

          3.1.5  สร้างแบบสอบถามด้านเนื้อหาและสื่อเพื่อประเมินคุณภาพของ ชุดโมเดลทดลอง 
ใบงานทดลอง และแบบทดสอบใบงาน เป็นแบบสอบถามปลายปิด แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) (ส ุมาลี จ ันทร์ชะลอ. 2542)  โดยท าการตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสม ของ
แบบสอบถามร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อหาข้อบกพร่อง  ท าการปรับปรุงแก้ไข  จากนั้นน าชุดโมเดลทดลอง  
ใบงานทดลอง และแบบทดสอบใบงาน  พร้อมแบบสอบถาม ให้ผู้เช่ียวชาญประเมินคุณภาพ  

 
 
3.2  การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ   
          3.2.1  ท าการตรวจสอบคุณภาพและประเมินผล  ชุดโมเดลการเรียนการสอน การรับส่ง

ข้อมูลระหว่าง PC กับ Microcontroller ผ่านพอร์ตอนุกรม  โดยการให้ผู้เชี่ยวชาญประเมิน  ด้วยการ
สร้างแบบประเมินผล ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ที่มีต่อเครื่องมือและอุปกรณ์ ที่ผู้วิจัยสร้ างขึ้น 
พร้อมใบประเมินผล ด้านใบงานการทดลอง  แบบสอบถาม พร้อม  ๆ กัน โดยมีผู ้เชี่ยวชาญที่ท าการ
ประเมินและพิจารณา รวม  5  ท่าน 

           3.2.2  เมื่อผู้เช่ียวชาญท าการประเมินแล้ว น าข้อเสนอแนะที่ผู้เช่ียวชาญเสนอแนะ มา
ท าการปรับปรุงชุดโมเดลทดลอง  ใบงานทดลอง และแบบทดสอบใบงาน  ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและน าผลที่ได้ 

มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( x )  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ซึ่งชุดโมเดลทดลอง ใบงานทดลอง และ
แบบทดสอบใบงาน  และเมื่อได้ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว ถือว่าเป็นการรับรองคุณภาพความ
ถูกต้อง 

4. การสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีขั้นตอนดังนี้ 
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   4.1  ศึกษาการสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากเอกสารต่าง  ๆ จากนั ้นท าการ

วิเคราะห์หลักสูตรในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง  เพื่อท าการก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ และก าหนดน้ าหนัก
คะแนนและเกณฑ์ผ่านด้านพุทธพิสัย ของเนื้อหา  ด้านความรู้ ความเข้าใจ  และทักษะพิสัย  

   4.2  สร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   โดยการสร้างให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ ที่ตั ้งไว้เป็นแบบปรนัย (Objective Type) โดยมีค าถามถูกต้องเพียงค าเดียว และให้ครอบคลุม
วัตถุประสงค์ตรงตามเนื้อหา ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนของแบบทดสอบของแต่ละข้อ คือ ข้อที่ตอบถูกให้ 1 
คะแนน ข้อที่ตอบผิด ไม่ตอบ หรือตอบค าถามมากกว่า  1 ข้อ ให้คะแนนเป็น 0 โดยผู ้วิจัยได้สร้าง
แบบทดสอบจ านวน 45 ข้อ ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และส ารองไว้ ในกรณีน าไปหาคุณภาพ
แบบทดสอบแล้ว ไม่ผ่านเกณฑ์ 

   4.3  ท าการตรวจสอบความถูกต้องร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อหาข้อบกพร่อง โดยพิจารณา
ความถูกต้อง  สามารถวัดจุดประสงค์การเรียนรู้  ที่ต้องการได้หรือไม่ ภาษาที่ใช้มีความชัดเจนหรือไม่  
พิมพ์ผิดหรือสะกดผิดหรือไม่  จากนั้นน าแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ไปปรับปรุงแก้ไข  

   4.4  น าแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไปตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยการหา
ดัชนีความสอดคล้อง ระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (Index of item Objective Congruence : 
IOC)  โดยน าแบบทดสอบที่สร้างขึ้น ไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาจ านวน  5  ท่าน  ประเมินว่าแบบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    ที่สร้างขึ้น มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ การเรียนรู้ที ่ต้องการหรือไม่  
จากนั้นน าผลการประเมินของผู้เช่ียวชาญ ไปท าการวิเคราะห์ เพื่อเลือกแบบทดสอบที่ผ่านการประเมิน   

   4.5  น าแบบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน  ไปท าการทดลองใช้ (Try Out)  กับนักศึกษา  
สาขาวิชา เทคโนโลยีอ ิเล ็กทรอนิกส ์และคอมพ ิว เตอร ์  ชั ้นป ีที ่ 4  คณะเทคโนโลย ีอ ุตส าหกรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ที่ผ่านการเรียนเนื้อหา วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ในงานอุตสาหกรรม มาแล้ว จ านวน  30  คน 
              4.6  น าผลคะแนนของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    มารวมผลคะแนนที่ได้สูงสุดไปหา
ต่ าสุด  หลังจากนั้นใช้ผลคะแนนสอบ แบ่งกลุ่มคะแนนสูงและคะแนนต่ า โดยใช้เทคนิค  50%  (ล้วน  สาย
ยศ และอังคณา  สายยศ , 2538)  โดยคัดเลือกเอาคะแนนสูงสุดลงมา ร้อยละ 50  ของจ านวนผู้สอบ
ทั้งหมดเป็นกลุ่มต่ า  น าผลที่ได้จากการทดสอบ มาวิเคราะห์ ได้ดังนี้หาค่าความยากง่าย (D) เท่ากับ 0.49 
ค่าอ านาจจ าแนก (r) เท่ากับ 0.32 และค่าความเช่ือมั่น (r tt ) เท่ากับ 0.87  
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         5.  การใช้โมเดลการเรียนการสอน ดังภาพประกอบท่ี 2  
 

   
คาบที ่

สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

หน่วยท่ี1    ครู
บรรยาย
/สาธิต  

ปฎิบัติตามใบงาน1 
กับชุดโมเดล 

ทดสอบ
ใบงาน1 

    

 
หน่วยท่ี2 

   ท ลครู
บรรยาย
/สาธิต
งา 

ปฎิบัติตามใบงาน 2 
กับชุดโมเดล 

ทดสอบ
ใบงาน2 

 
 

   
คาบที ่

สัปดาห์ที่ 3 สัปดาห์ที่ 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 

หน่วยท่ี3    ครู
บรรยาย
/สาธิต  

ปฎิบัติตามใบงาน 3 
กับชุดโมเดล 

ทดสอบ
ใบงาน3 

    

 
หน่วยท่ี4 

   ท ลครู
บรรยาย
/สาธิต
งา 

ปฎิบัติตามใบงาน 4 
กับชุดโมเดล/
ทดสอบใบงาน4 

วัดผล 
สัมฤทธ์ิ 

 
ภาพที่ 2 ขั้นตอนการใช้โมเดลการเรียนการสอน 
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5.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

                การเก็บรวบรวมข้อมูล  มีขั้นตอนดังนี้ 
      5.1  แนะน าการใช้ชุดโมเดลทดลอง เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลและขอบข่าย ความส าคัญของเนื้อหา
และขอบข่ายของเนื้อหา และวัตถุประสงค์แต่ละใบงานการทดลอง ท่ีท าการทดลองปฏิบัติ 
               5.2  ให้กลุ่มตัวอย่าง ท าการทดลองในแต่ละหน่วย โดยใช้เวลาในการเรียน สัปดาห์ละ 4 คาบ คาบ
ละ 50 นาที จ านวน 4 สัปดาห์ เมื่อท าการทดลองเสร็จ ในแต่ละหน่วย  ให้ท าแบบทดสอบใบงานระหว่างเรียน 
(Pre-test)   ท้ายการทดลอง จนครบ  4  หน่วย  เสร็จแล้วท าการตรวจสอบและบันทึกผลคะแนน (E1) 
                  5.3.  ให้กลุ่มตัวอย่าง ท าการสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (Post-test) และท าการตรวจบันทึก
ผลคะแนน (E2) 
      5.4  น าผลจากการท าแบบทดสอบใบงาน ท้ายการทดลองทุกหน่วย และแบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (Post-test)  มาวิเคราะห์เพื่อหาประสิทธิภาพ ของโมเดลการเรียนการสอน การรับส่งข้อมูล 
ระหว่าง PC กับ Microcontroller ผ่านพอร์ตอนุกรม  ตามเกณฑ์ 80/80 
      5.5  น าผลที่ได้จากการท าแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)  และแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน (Post-test) มาวิเคราะห์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของผู้ที่ เรียน ด้วยโมเดลการเรียนการ
สอน การรับส่งข้อมูล ระหว่าง PC กับ Microcontroller ผ่านพอร์ตอนุกรม 

6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
                 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังนี้ 

     6.1 การหาคุณ ภาพของ  โม เดลการเรียนการสอน การรับส่ งข้อมูล  ระหว่าง PC กับ 
Microcontroller ผ่านพอร์ตอนุกรม 

          6.1.1 ร้อยละ (Percentage) 
          6.1.2 การวิเคราะห์การหาค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) 
          6.1.3 การวิเคราะห์การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
          6.1.4 การวิเคราะห์แบบสอบถาม  เพื่อประเมินคุณภาพของชุดโมเดลทดลอง ใบงานการ

ทดลอง และแบบทดสอบใบงานด้านเนื้อหาและด้านแบบสอบถาม  โดยเป็นแบบสอบถามปลายปิด  แบบ
มาตรฐานส่วนประเมินค่า (Rating Scale)  แบ่งระดับความคิดเห็นเป็น  5  ระดับ  คือ (สุมาลี  จันทร์ชะลอ, 
2542) 

       ระดับคะแนนเท่ากับ 5  คือ  เห็นด้วยในระดับมากท่ีสุด 
       ระดับคะแนนเท่ากับ 4  คือ  เห็นด้วยในระดับมาก 
       ระดับคะแนนเท่ากับ 3  คือ  เห็นด้วยในระดับปานกลาง 
       ระดับคะแนนเท่ากับ 2  คือ  เห็นด้วยในระดับน้อย 
       ระดับคะแนนเท่ากับ 1  คือ  เห็นด้วยในระดับน้อยท่ีสุด 
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          และเกณฑ์การประเมินคุณภาพของชุดโมเดลทดลอง ใบงานการทดลอง และแบบทดสอบใบ
งาน จัดระดับค่าเฉลี่ยเป็น  5  ระดับ  คือ 

       ระดับคะแนนเท่ากับ 4.50-5.50  เท่ากับ ระดับคุณภาพมากที่สุด 
       ระดับคะแนนเท่ากับ 3.50-4.49  เท่ากับ ระดับคุณภาพมาก 
       ระดับคะแนนเท่ากับ 2.50-3.49  เท่ากับ ระดับคุณภาพปานกลาง 
       ระดับคะแนนเท่ากับ 1.50-2.49  เท่ากับ ระดับคุณภาพน้อย 
       ระดับคะแนนเท่ากับ 1.00-1.49  เท่ากับ ระดับคุณภาพน้อยที่สุด 
      6.2  การหาคุณภาพของแบบทดสอบ 
            6.2.1  การตรวจสอบหาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์ ( Index of 

item Objective Congruence: IOC)  โดยน าแบบทดสอบที่สร้างขึ้น ไปให้ผู้ เช่ียวชาญทางด้านเนื้อหา  
พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาของแบบทดสอบ   เลือกแบบทดสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ที่มีค่า  IOC   ตั้งแต่  0.5  ข้ึนไป   น าไปใช้ 
งานและแบบทดสอบที่มีค่า  IOC  ต่ ากว่า  0.5  เป็นแบบทดสอบที่ไม่มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้  
น ามาปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่องหรือตัดทิ้ง  โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนน  (สมนึก  ภัททิยธนี, 2546) ซึ่งมี
เกณฑ์ประเมินดังน้ี 

                  คะแนน +1  เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาท่ีระบุไว้จริง 
                  คะแนน  0   เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาท่ีระบุไว้จริง 
                  คะแนน -1   เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบนั้นไม่วัดความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาท่ีระบุไว้จริง 
          6.2.2  การวิเคราะห์ความยากง่าย (Difficulty)  ของแบบทดสอบ  โดยคัดเลือกแบบทดสอบ 

ที่มีความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.20 – 0.80   (รวีวรรณ ชินตระกูล, 2538)    
                  เกณฑ์การพิจารณาความยากง่าย (D)  และความหมายดังนี้ 
                  0.81-1.00  เป็นข้อสอบง่ายมาก (ปรับปรุงหรือตัดทิ้ง) 
                  0.61-0.80  เป็นข้อสอบค่อนข้างง่าย (ใช้ได้) 
                  0.40-0.60  เป็นข้อสอบปานกลาง (ใช้ได้) 
                  0.20-1.39  เป็นข้อสอบค่อนข้างยาก (ใช้ได้) 
                  0.00-0.19  เป็นข้อสอบท่ียากมาก (ปรับปรุงหรือตัดทิ้ง) 
          6.2.3  การวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination)  โดยคัดเลือกแบบสอบถามมีค่า

อ านาจจ าแนกตั้งแต่  0.20  ขึ้นไป  ถือว่าเป็นข้อสอบที่สามารถจ าแนกคนเก่งคนอ่อนได้  แล้วปรับปรุงแก้ไข
เพิ่มเติมในบางรายข้อ  เพื่อให้สอดคล้องตามจุดประสงค์การเรียนรู้ (รวีวรรณ ชินตระกูล, 2538) 

                  เกณฑ์การพิจารณาค่าอ านาจจ าแนก (r)  และความหมายดังนี้ 
                  0.40  ขึ้นไป  อ านาจจ าแนกสูง  คุณภาพของข้อสอบดีมาก 
                  0.30-0.39  ข้ึนไป  อ านาจจ าแนกปานกลาง  คุณภาพของข้อสอบดีปานกลาง 
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                  0.20-0.29  ข้ึนไป  อ านาจจ าแนกค่อนข้างต่ า  คุณภาพของข้อสอบพอใช้ได้ 
                  0.00-0.19  ข้ึนไป  อ านาจจ าแนกต่ า  คุณภาพของข้อสอบไม่ควรน ามาใช้ 
          6.2.4  การวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบโดยใช้วิธีการของ  KR – 20  ของคู

เดอร์  ริชาร์ดสัน โดยค่าความเช่ือมั่นที่ได้ต้องมีค่าเท่ากับ 0.7 (Kuder Richardson  อ้างถึงใน  รวีวรรณ       
ชินตระกูล, 2538) 

                  เกณฑ์การพิจารณาค่าความเช่ือมั่น มีดังนี้ 
                  ค่าความเช่ือมั่น 0.7-1.0  หมายความว่า  แบบทดสอบมีความเชื่อมั่นสูง  คะแนนที่ได้

จากแบบทดสอบนี้เช่ือถือได้ 
                  ค่าความเช่ือมั่น 0.3-0.7  หมายความว่า  แบบทดสอบมีความเช่ือมั่นปานกลาง  

คะแนนท่ีได้จากแบบทดสอบนี้เช่ือถือได้ 
                  ค่าความเช่ือมั่นต่ ากว่า 0.3  หมายความว่า  แบบทดสอบมีความเช่ือมั่นต่ า  คะแนนที่

ได้จากแบบทดสอบนี้เช่ือถือไม่ได้ 
       6.3  การวิเคราะห์หาประสทิธิภาพของ โมเดลการเรียนการสอน การรับส่งข้อมูล ระหว่าง PC กับ 
Microcontroller ผ่านพอร์ตอนุกรม ตามเกณฑ์ 80/80 (วุฒิชัย ประสานสอย, 2543) 
       6.4  การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของผู้เรียน ด้วยโมเดลการเรียนการสอน 
การรับส่งข้อมูล ระหว่าง PC กับ Microcontroller ผ่านพอร์ตอนุกรม ก่อนและหลังการเรียน โดยการทดสอบ
ค่าที (t-test Dependent)   
 
ผลการวิจัย 
 
ตารางที่ 1  ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของ โมเดลการเรียนการสอน การรับส่งข้อมูล ระหว่าง PC กับ 

Microcontroller  ผ่านพอร์ตอนุกรม 
 

รายการ จ านวน
ผู้เรียน 

คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ประสิทธิภาพ 

คะแนนแบบทดสอบใบงาน      
ระหว่างเรยีน หน่วยท่ี 1-4 (E1) 30 40 32.85 8.55 82.13 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ (E2) 30 40 33.35 6.85 83.38 

 
    จากตารางที่ 1  พบว่าโมเดลการเรียนการสอน การรับส่งข้อมูล ระหว่าง PC กับ Microcontroller ผ่าน

พอร์ตอนุกรม มีประสิทธิภาพ 82.13/83.38  สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด  80/80  
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2.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียน  ของผู้เรียน ด้วยโมเดลการเรียนการสอน 
การรับส่งข้อมูล ระหว่าง PC กับ Microcontroller ผ่านพอร์ตอนุกรม  เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ จากการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่าง ระหว่างคะแนนก่อนเรียน (pretest)  และคะแนนหลังเรียน 
(posttest) โดยการทดสอบค่าที (t-test Dependent)  จะปรากฏผลดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนก่อนและหลงัการเรยีน ของผู้เรียน ด้วยโมเดลการเรียนการสอน 

การรับส่งข้อมูลระหว่าง PC กับ Microcontroller ผ่านพอร์ตอนุกรม  
 

รายการ จ านวน
ผู้เรียน     

คะแนน
เต็ม     

คะแนน
เฉลี่ย    

ค่า
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน   

T  
ค านวณ    

T  
ตาราง 

คะแนนแบบทดสอบก่อน
เรียน             

  30                 40 18.13                1.41 
20.83* 

 
2.55 

 คะแนนแบบทดสอบวดัผล
สัมฤทธ์ิ         

30 40 33.35 1.94 

   *นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

     จากตารางที่ 2 พบว่า เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังการเรียน ของผู้เรียน 
ด้วยโมเดลการเรียนการสอน การรับส่งข้อมูล ระหว่าง PC กับ Microcontroller ผ่านพอร์ตอนุกรม ท่ีสร้างขึ้น  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ สูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และเมื่อพิจารณาจาก
คะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์เต็ม 40 คะแนน มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 33.35  สูงกว่าคะแนนท่ีได้จากการทดสอบก่อน
เรียน ที่มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 18.13  จากคะแนนเต็ม  40  คะแนน  แสดงให้เห็นว่าโมเดลการเรียนการสอน 
การรับส่งข้อมูล ระหว่าง PC กับ Microcontroller ผ่านพอร์ตอนุกรม  ท าให้ผู้เรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
สูงขึ้น 

 
สรุปและอภิปรายผล 
สรุปผล 

1.  ผลการวิเคราะห์ การหาประสิทธิภาพของโมเดลการเรียนการสอน การรับส่งข้อมูล ระหว่าง 
PC กับ Microcontroller ผ่านพอร์ตอนุกรม คะแนนสอบระหว่างหน่วยการเรียนท้ายการทดลองเฉลี่ย
เท่ากับ 32.85 คะแนน คิดเป็นประสิทธิภาพ (E1) มีค่าเท่ากับ 82.13 และคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉลี่ยเท่ากับ 33.35 คิดเป็นประสิทธิภาพ (E2)  มีค่าเท่ากับ 83.38  แสดงว่าโมเดลการเรียนการสอน 
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การร ับส ่งข ้อม ูล  ระหว่าง  PC กับ  Microcontroller ผ ่านพอร์ตอน ุก รม   ม ีประส ิทธ ิภ าพ เท ่าก ับ 
82.13/83.38  ดังนั้นสามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2.  ผลการวิเคราะห์ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียน  ของผู้เรียน 
ด้วยโมเดลการเรียนการสอน การรับส่งข้อมูล ระหว่าง PC กับ Microcontroller ผ่านพอร์ตอนุกรม  โดย
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยค่าที ( t-test Dependent Sample)  ค่าที ่ได้จากการ
ค านวณ  มีค่าเฉลี่ยของคะแนน ก่อนใช้โมเดลการเรียนการสอน เท่ากับ 18.13  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 1.41  และคะแนนเฉลี่ยหลังการเรียนด้วยโมเดลการเรียนการสอน เท่ากับ 26.00  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 1.94  ค่าสถิติ t  เท่ากับ 20.83  ดังนั้น  หลังเรียนด้วยโมเดลการเรียนการสอน การ
รับส่งข้อมูล ระหว่าง PC กับ Microcontroller ผ่านพอร์ตอนุกรม  มีคะแนนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.01  แสดงว่าโมเดลการเรียนการสอน การรับส่งข้อมูล ระหว่าง PC กับ 
Microcontroller ผ่านพอร์ตอนุกรม  มีคุณภาพ สามารถท าให้นักเรียนเกิดความรู้ และทักษะ ในการ
เรียนมากขึ้น 
 
อภิปรายผล 

1. จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของโมเดลการเรียนการสอน การรับส่งข้อมูล 
ระหว่าง PC กับ  Microcontroller ผ ่านพอร์ตอน ุกรม  ที ่ส ร ้างขึ ้น  ม ีประส ิทธิภาพ  E1/E2 เท ่าก ับ 
82.13/83.38 ตรงตามสมมติฐานที่ตั ้งไว้ ทั้งนี ้อาจเนื ่องจาก  การที่ผู ้เรียน ได้เรียนแบบลงมือปฏิบัติ 
(Active Leaning) โดยแบ่งผู ้เรียน เป็นกลุ ่ม ๆ ละ 2 คน จับคนเก่งคู ่กับคนอ่อน ท าให้เกิดการแชร์
ความคิด การแก้ปัญหา การท างานเป็นทีม ประกอบกับจัดสภาพแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ ให้มี
เครื่องมือ อุปกรณ์ที่เอื้ออ านวย และปลอดภัย อาจารย์ผู้สอนคอยแนะน า และหลังจบการทดลอง แต่ละ
หน่วยการเรียน  มีการท าแบบทดสอบใบงาน จึงท าให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนยิ่งขึ้น  
สังเกตจากค่าเฉลี่ยคะแนนระหว่างเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตาม
ไปด้วย  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (สมนึก อินทานนท์ และคณะ , 2559) ได้สร้างสื่อการสอนชุดฝึก
ทักษะ การปฏิบัติการต่อวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง กลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ที่
เรียนรายวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม สาขาอุตสาหกรรมศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จ านวน 
30 คน พบว่าประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะ การปฏิบัต ิการต่อวงจรไฟฟ้า แสงสว่าง มีค ่า เท่าก ับ 
80.02/83.70 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80  ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจาก การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้
สื่อการสอนดังกล่าว ท าให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
สมาชิกในกลุ่ม ตามขั้นตอนที่อาจารย์ ก าหนดไว้ในแผนการเรียนรู้ โดยสัมพันธ์กับสื่อและเนื้อหา นักศึกษา
ได้มีโอกาสแสดงออกอย่างอิสระ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ดังนั้นนักศึกษาจึงมีความกระตือรือร้น  ได้ใช้
ทักษะการคิด การแก้ปัญหา จนสามารถแสวงหาความรู้ จากสื่อการสอนที่สร้างได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ (ปฏิวัติ อาสาเสน, 2559) สร้างและหาประสิทธิภาพชุดทดลอง การรับส่งข้อมูล
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กับอุปกรณ์เชื่อมต่อภายนอกของ PIC Microtroller 18F4550 พบว่า มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.77/86.66 สูง
กว่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นผลจาก การที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกับชุดทดลองจริง ได้เจอปัญหา ได้
แก้ปัญหา ได้แลกเปลี่ยนกับผู้ร่วมงานและอาจารย์ผู้สอน ตลอดระหว่างเรียน  ดังนั้นแสดงให้เห็นว่า โมเดลการ
เรียนการสอน การรับส่งข้อมูล ระหว่าง PC กับ Microcontroller ผ่านพอร์ตอนุกรม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น สามารถ
น าใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน แบบลงมือปฏิบัติ (Active Leaning) ด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ดังภาพประกอบท่ี 3-4   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3  ไมรโครคอมพิวเตอรเ์ชื่อมต่อกับไมรโครคอนโทรลเลอร์ ผ่านพอร์ตอนุกรม 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4  วงจรเชื่อมต่อไมรโครคอมพิวเตอร์กับไมรโครคอนโทรลเลอร์ ผ่านพอร์ตอนุกรม 
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2. จากผลการศึกษาวิจัย เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยโมเดลการเรียนการสอน การ

รับส่งข้อมูล ระหว่าง PC กับ Microcontroller ผ่านพอร์ตอนุกรม  พบว่าหลังเรียนด้วยโมเดลการเรียน
การสอน การรับส่งข้อมูล ระหว่าง PC กับ Microcontroller ผ่านพอร์ตอนุกรม  มีคะแนนสูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  ทั้งนี้อาจเนื่องจาก  ซึ่งขณะนั้น
ผู้เรียนยังไม่มีความรู้ ในเนื้อหาอย่างแจ่มแจ้ง  จึงท าแบบทดสอบก่อนเรียน (pretest) แบบคาดเดา จะ
สังเกตเห็นจาก ค่าคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 18.13 ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยรวม จากการทดสอบหลังเรียน 
ต่อจากนั้น เมื่อผู้เรียนได้ใช้โมเดลการเรียนการสอน เรียนแบบลงมือปฏิบัติในใบงาน  แบบซ้ าแล้ว ซ้ าเล่า 
พร้อมกับการเรียนเนื้อหาทุกหน่วยการเรียน หลังจากนั้น ท าการทดสอบหลังเรียน (posttest)  ปรากฏว่า
ได้ผลคะแนนเฉลี่ยรวมมากขึ ้น  ซึ ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ปฏิวัติ  อาสาเสน , 2559) ได้ศึกษา
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังการเรียน  ของผู้เรียน ด้ วย ชุดทดลองการรับส่งข้อมูล
กับอุปกรณ์เช่ือมต่อภายนอกของ PIC Microtroller 18 F4550 ที่พัฒนาขึ้นไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็น
นักศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต โปรแกรมเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม  พบว่า มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ดังนั้นแสดงให้เห็นว่า โมเดลการเรียนการสอน การรับส่ง
ข้อมูล ระหว่าง PC กับ Microcontroller ผ่านพอร์ตอนุกรม สามารถน าใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน แบบ
ลงมือปฏิบัติ (Active Leaning) ด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ได้จริง และท าให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  
 
ข้อเสนอแนะ 
        จากผลการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1.  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
               1.1  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผู้เรียน                    
                    1.1.1  ผู้เรียนควรทดลองตามล าดับขั้นการทดลอง ตามที่ใบงานการทดลองก าหนด  ไม่ทดลอง
ข้ามตามขั้นตอนเพื่อความถูกต้องในผลของการทดลอง  เมื่อสงสัยให้ซักถาม และเพื่อความปลอดภัยของผู้
ทดลอง 
               1.2  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผู้สอน  
                     1.2.1  ผู้สอนควรศึกษาข้อมูลและเนื้อหา ของโมเดลการเรียนการสอนโดยละเอียด  พร้อมทั้ง
ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสถานที่ที่ใช้ทดลอง ต้องเป็นห้องปฏิบัติการมีความ
ปลอดภัยสูง 
                     1.2.2  ผู้สอนควรควบคุมดูแลนักศึกษาขณะที่ท าการทดลองอย่างใกล้ชิด  คอยให้ค าปรึกษาใน
การทดลอง  เนื่องจากนักศึกษาอาจมีปัญหา ในการทดลองหรือไม่สนใจการทดลอง  อาจท าให้ผลของการ
ทดลองไม่ได้ข้อมูลตรงตามสภาพจริง 



 354 |18-19 ตุลาคม 2561 

2.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
                 2.1  ควรน าโมเดลการเรียนการสอน ท่ีพัฒนาขึ้นทดลองใช้กับสถาบันอื่น ๆ ในสภาพแวดล้อมที่
ต่างกันออกไป เพื่อเพิ่มความเช่ือมั่นในประสิทธิภาพ ของโมเดลการเรียนการสอน และจะได้พัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

    2.2  ควรสร้างโมเดลการเรียนการสอน ที่มีการทดลองครอบคลุมอุปกรณ์ ในทางไฟฟ้า -
อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถประยุกต์ใช้งานจริงได้ เช่น ใช้คอมพิวเตอร์วัดและควบคุมอุปกรณ์ต่อพ่วง สื่อสาร
ระยะไกล จะท าให้นักศึกษาเกิดความสนใจ ในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น 
 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยเรื่อง โมเดลการเรียนการสอน การรับส่งข้อมูลระหว่าง PC กับ Microcontroller ผ่านพอร์ต
อ นุ ก ร ม  (The Model Of Data Transfer PC withal Microcontroller Interface for Serial Port)  ซึ่ ง
งานวิจัยครั้งนี้ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย จากกองทุนสนับสนุนการวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จน
งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้วิจัยขอขอบพระคุณมา ณ ท่ีนี้ด้วย 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่าน ที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้แก่ผู้เขียน ตั้งแต่เล็กจนโต  
ซึ่งมีส่วนส าคัญ ที่ท าให้งานวิจัยในครั้งนี้ส าเร็จด้วยดี  ผู้เขียนรู้สึกซาบซึ้ง ในความเสียสละของแต่ละท่านเป็น
อย่างยิ่ง  จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ณ ท่ีนี้ 

คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากวิจัยฉบับนี้  ผู้เขียนขอมอบแด่บิดา  มารดา และภรรยา ผู้ซึ่งคอยเป็น
ก าลังใจ ตลอดมาและมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ซึ่งเป็นต้นสังกัดของผู้เขียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ครูผู้สอน ท่ีเป็น
พ่อพิมพ์แม่พิมพ์ ทีจ่ะพัฒนาประเทศชาติต่อไป 
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ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ่การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน   
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษาเขต 6 

จังหวัดสมุทรปราการ 
 

จิรภัทร  ยศรุ่งเรือง1*  นิวัตต์  น้อยมณี2   
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ที่มีต่อการจัด
สภาพแวดล้อมที่เหมะสมกับการเรียนการสอน และเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียน ของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ ที่มีต่อการจัด
สภาพแวดล้อมที่เหมะสมกับการเรียนการสอน จ าแนกตามเพศ  ระดับช้ัน  และระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ซึ่งงานวิจัยนี้เป็นประเภทเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยอาศัยแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน
ทั้งสิ้น 260 คน จากผลการวิจัยพบว่านักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 6 จังหวัดสมุทรปราการมีความพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อมภายในของโรงเรียนโดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง เพศที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อความพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อมภายในของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ ในส่วนของกลุ่ม
ระดับช้ัน และระดับผลสัมฤทธิ์ ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีผลท าให้ความพึงพอใจต่อ
การจัดสภาพแวดล้อมภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 
จังหวัดสมุทรปราการแตกต่างกัน  
 
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจ  การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 
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STUDENTS, SATISFACTION TOWARD THE INTERNAL SCHOOL ENVIRONMENTAL 

ARRANGMENT IN SECONDARY SCHOOLS UNDER THE SECONDARY EDUCATIONAL  
SERVICE AREA OFFICE 6 IN SAMUT PRAKARN PROVINCE 

 
Jiraphat Yodrungreung1*  Niwat Noymanee2   

 
Abstract 
 This research aims to study of investigate the level of satisfaction of students with a 
learning environment within a school in secondary schools under The Secondary Education Service 
Area Office 6 in Samut Prakarn province and  compare the satisfaction of students with a learning 
environment within the school, classify by gender, grade level and achievement. This research is 
quantitative research and collecting data from 260 samples by using questionnaire. The result 
found that the level of satisfaction of students with a learning environment within a school in 
secondary schools under The Secondary Education Service Area Office 6 in Samut Prakarn province 
was at a medium level overall. There was no statistically significant difference between the levels 
of satisfaction with the school environment between male and female students. Differentlythus, 
level and different achievement of satisfaction with the school environment within the overall 
difference was significant.   
 
Keywords: Satisfaction,  Environment in School 
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บทน า 
 การพัฒนาคุณภาพของคนเป็นสิ่งส าคัญที่สดุ การเตรียมคนให้สามารถเผชิญสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและมี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจ าเป็นจะต้องใช้การศึกษาท่ีมีคุณภาพซึ่งปัจจัยที่ส าคัญคือองค์ประกอบในด้านการ
จัดการเรียนการสอนของครู แต่การที่จะท าให้ครูมีความตั้งใจและเต็มใจในการปฏิบัติงานมากน้อยเพียงใดนั้น 
สภาพแวดล้อมในการท างานย่อมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคลากร ช่วยเสริมสร้างความพึงพอใจในการท างาน
และความรู้สึกประทับใจ การจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนมิได้หมายถึงอาคารสถานที่หรือห้องเรียนเท่านั้นแต่
เป็นสภาพหรือสภาวะใด ๆ ที่มีผลต่อการเรียนรู้ของมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อมจ าแนกเป็น 3 ลักษณะ คือ  
สภาพแวดล้อมท่ีเป็นรูปธรรมหรือทางกายภาพหมายถึงสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนและ
ภายนอกห้องเรียน  สภาพแวดล้อมที่เป็นนามธรรมหรือทางจิตภาพหมายถึงระบบคุณค่าที่ยึดถือซึ่งเป็นส่วน
ส าคัญของวัฒนธรรมของกลุ่มสังคมข่าวสารความรู้ความคิดตลอดจนความรู้สึกนึกคิดและทัศนะ สภาพแวดล้อม
เกี่ยวกับนักเรียนและเกี่ยวกับผู้สอน  ซึ่งมีอิทธิพลและส่งผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพราะการเรียน
การสอนในช้ันเรียนนั้นจะเป็นไปในรูปแบบของกลุ่มมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนและผู้เรียนกับผู้เรียน
ด้วยกันได้แก่สภาพแวดล้อมเกี่ยวกับการสร้างบรรยากาศในช้ันเรียนสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจ        
ในการเรียน (สุรชัย สัมโย, 2557) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ          
ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดสภาพแวดล้อม  มีการส ารวจสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ ในการจัด
สภาพแวดล้อมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  ด้านสภาพแวดล้อมทางวิชาการ และด้าน
สภาพแวดล้อมการบริหาร เพื่อวางแผนพัฒนาอาคารสถานท่ีให้มีความมั่นคง ปลอดภัย และมีการปรับภูมิทัศนใ์ห้
ดูสะอาด ร่มรื่น สวยงาม ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ด้านสภาพแวดล้อมทางวิชาการ และด้าน
สภาพแวดล้อมการบริหารจัดการ  
 ผู้ท าการวิจัยจึงสนใจศึกษาวิจัย “เรื่อง ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อม            
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ” เพื่อที่จะ
ได้ทราบสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน แล้วน าผลการศึกษามาเป็นแนวทางในการด าเนินการจัดสภาพแวดล้อม
ทางการเรียนให้เหมาะสมมีประสิทธิภาพ มีทิศทางเดียวกัน อันเป็นจุดมุ่งหมายส าคัญของการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ  
 2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ จ าแนกตามเพศ ระดับช้ัน และ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1.  ประชากรที่ท าการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ ที่ก าลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2561 จ านวน 48,101 คน        
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6  จังหวัดสมุทรปราการที่ก าลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2561 จ านวน 260 คน จากตาราง
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ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie & Morgan (1970 อ้างถึงใน กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ  ไกรชิต สุตะ
เมือง เฉลิมพร เย็นเยือก และเรวดี  อันนันนับ, 2555) 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) มีลักษณะเป็นมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่น 0.96 (Cronbach’s alpha coefficient) 
 3. การวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และความแตกต่างของค่าเฉลี่ยสอง
กลุ่ม ใช้ T-test ในการหาค่าความแตกต่างตัวแปรระหว่าง 2 กลุ่ม และค่าความแปรปรวนทางเดียว (One Way 
ANOVA) หาค่าความแตกต่างตัวแปรมากกว่า 2 กลุ่ม 
 
ผลการวิจัย 
 ข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 6  จังหวัดสมุทรปราการ จ าแนกตาม เพศอายุ และระดับช้ัน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า ส่วนใหญ่
เป็นชาย ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับปานกลาง 2.00 -
2.99  
 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อม      

ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ  
ต่อการจัดสภาพแวดล้อมภายในของโรงเรียนโดยรวมและรายด้าน 

 

ความพึงพอใจของนักเรียนโดยรวม 
n=260 ระดับ            อันดับ 

ความพึงพอใจ x  S.D. 
ด้านการจดัสภาพแวดล้อมทางวิชาการ 3.65 0.64 มาก 1 
ด้านการจดัสภาพแวดล้อมทางการบริหารจัดการ 3.53 0.72 มาก 2 
ด้านการจดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 3.11 0.90 ปานกลาง 3 

รวม 3.43 0.68 ปานกลาง  
  

จากตารางที่ 1 นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา มีความพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน
มัธยมศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( x  = 3.43) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางวิชาการอยู่ในระดับมาก              
( x  = 3.65) รองลงมาคือ ด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางการบริหารจัดการอยู่ในระดับมาก ( x = 3.53) และ
ด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.11) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 2  ผลการเปรยีบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ จ าแนกตามเพศ 

 

 รายการ 
เพศชาย เพศหญิง 

t P 
n=135 n=125 

  SD   SD   
1. ด้านสภาพแวดล้อมทางวิชาการ 3.79 0.63 3.51 0.62 3.55 0.38 
2. ด้านสภาพแวดล้อมทางการบริหารจัดการ 3.60 0.72 3.45 0.72 1.61 0.93 
3. ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 3.25 0.90 2.96 0.88 2.64 0.14 
เฉลี่ยรวม 3.54 0.67 3.31 0.67 2.86 0.94 
 
 จากตารางที่ 2 นักเรียนที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา โดยภาพรวมและรายด้าน  แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ จ าแนกตามระดับชั้น 
 
แหล่งความแปรปรวน ระดับชั้น SS df MS F P 

ด้านสภาพแวดล้อมทางวิชาการ 
ระหว่างกลุ่ม 19.96 5 3.99 11.64** 0.000 
ภายในกลุ่ม 87.11 254 0.343   
รวม 107.07 259    

ด้านสภาพแวดล้อมทางการ 
บริหารจัดการ 

ระหว่างกลุ่ม 31.82 5 6.365 15.49** 0.000 
ภายในกลุ่ม 104.32 254 0.411   
รวม 136.14 259    

 ระหว่างกลุ่ม 54.49 5 10.90 17.63** 0.000 
ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ภายในกลุ่ม 157.03 254 0.618   
 รวม 211.52 259    
ระดับความพึงพอใจของนักเรียน ระหว่างกลุ่ม 33.62 5 6.724     

19.68** 
0.000 

 ภายในกลุ่ม 86.78 254 0.342   
โดยรวม รวม 120.40 259    
 
 จากตารางที่  3 ผลการวิ เคราะห์การเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัด
สภาพแวดล้อมในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ที่เรียนอยู่             
ในระดับช้ันต่างกันมีความพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อมภายในของโรงเรียนทุกด้านแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01    
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภฏักลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 “วิจยัและนวัตกรรมเพื่อสังคม” | 361 

 
ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ จ าแนกตามระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 
แหล่งความแปรปรวน ระดับ

ผลสัมฤทธ์ิ 
SS df MS F P 

ด้านสภาพแวดล้อมทางวิชาการ 
ระหว่างกลุ่ม 2.47 2 1.24 3.04* 0.05 
ภายในกลุ่ม 104.60 257 0.407   
รวม 107.07 259    

ด้านสภาพแวดล้อมทางการบริหารจัดการ 
ระหว่างกลุ่ม 4.02 2 2.01 3.90* 0.02 
ภายในกลุ่ม 132.12 257 0.514   
รวม 136.14 259    

ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
ระหว่างกลุ่ม 3.04 2 1.52  1.87 0.15 
ภายในกลุ่ม 208.48 257 0.811   
รวม 211.52 259    

ระดับความพึงพอใจของนักเรียน ระหว่างกลุ่ม 3.14 2 1.57    
3.44* 

0.03 

 ภายในกลุ่ม 117.26 257 0.456   
โดยรวม รวม 120.40 259    

 
 จากตารางที่  4 ผลการวิ เคราะห์การเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัด
สภาพแวดล้อมในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัด
สมุทรปราการ ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อมภายในของโรงเรียน
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ในจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 สามารถอภิปรายได้ดังนี้ 
 1. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวมมีความพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อม 
ในโรงเรียนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนโดยรวมยังไม่
เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน และที่ผ่านมาอาจจะไม่มีการปรับปรุง พัฒนาสภาพแวดล้อมทางการเรียน
อย่างจริงจัง จึงอาจท าให้นักเรียนเกิดความเบื่อสภาพแวดล้อมทางการเรียนในโรงเรียนที่ยังเหมือนเดิม 
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ กรองทอง  วันสวัสดิ์ (2551)  ที่ได้ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อสภาพแวดล้อม
ทางการเรียนทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองสิบสาม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว
เขต 1 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมทางการเรียนของโรงเรียนบ้านคลองสิบสาม สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแก้วเขต 1  โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง     
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 2. เพศที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ  แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจาก  โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ 
ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนสหศึกษา ซึ่งการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนด้านต่าง  ๆ จะมีลักษณะที่เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน  จงึท าให้ปัจจัยด้านเพศไม่มีผลต่อการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ค้นคว้า ของ กรองทอง วันสวัสดิ์ (2551)  ที่พบว่า สภาพแวดล้อมทางการเรียนของโรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สระแก้ว เขต 1 จ าแนกตามเพศแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
สอดคล้องกับการศึกษาค้นคว้าของ เชวงโฉม เพ็ญโชติรส (2555) ที่พบว่า สภาพแวดล้อมทางการเรียนของ
โรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร) สังกัดเทศบาลเมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรี จ าแนกตามเพศ รายด้านแตกต่างอย่างไม่
มีนัยส าคัญทางสถิติ             
 3. นักเรียนที่มีระดับช้ันแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียน ของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 สมุทรปราการ ทุกด้านแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก บริบทของการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ จะมีความแตกต่างกัน
ในบางประเด็น เช่นหลักสูตร สื่อการเรียนการสอน และครูผู้สอน เป็นต้น จึงส่งผลให้ความแตกต่างในเรื่อง
ระดับช้ันส่งผลต่อความพึงพอใจของนักเรียนที่แตกต่างกัน  สอดคล้องกับผลการศึกษาของ อาภาภรณ์         
พายส าโรง (2552) ได้เปรียบเทียบสภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนพรพงษ์กุล จังหวัดสระแก้ว 
จ าแนกตามระดับช้ัน โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05   
          4. นักเรียนท่ีมีระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเหมะ
สมกับการเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 อ าเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ในปัจจุบันสังคมไทยเป็นสังคมแห่งการแข่งขันในทุก ๆ ด้าน การที่มีผลการเรียนดีจะ
สามารถท าให้มีความก้าวหน้าในชีวิตท าให้นักเรียนท่ีมีระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงจะต้องการสภาพแวดล้อม
ด้านต่าง ๆ ในโรงเรียนที่แตกต่างจากนักเรียนที่มีระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนปานกลางและต่ า ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของอดุลย์ วิริยเวชกุล (2548) ที่ได้ท าการศึกษาและปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พบว่า นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกันชอบแบบการเรียนที่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.5  
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังนี้ 
 1.  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในโรงเรียนในสังกัดอื่น ๆ 
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายและสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในพัฒนาโรงเรียนต่อไป 
 2.  ควรศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ของแรงจูงใจท่ีมีต่อการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในโรงเรียนในสังกัดอื่น 
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถน ามาใช้ในการพัฒนาโรงเรียนต่อไป 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

 จากผลการวิจัยที่ได้สามารถน าไปใช้ในการก าหนดเป็นนโยบาย ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียนในด้านของความปลอดภัยให้มากขึ้น และควรมีการศึกษาในเชิงคุณภาพ เช่นการสัมภาษณ์ หรือการ
สนทนากลุ่มเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกและน าข้อมูลไปปรับสภาพแวดล้อมในโรงเรียนต่อไป 
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ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนมัธยมศึกษา  ในจังหวัดสมุทรปราการ 

สังกัดส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ตามยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2560-2579 

 
ประภัสสรา เทศฤทธิ์1*  นิวัตต์ น้อยมณี2 

 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงาน
วิชาการ  ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
ตามยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2560-2579 จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
ประสบการณ์ในการท างาน ซึ่งงานวิจัยนี้เป็นประเภทเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถาม
กับกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 44  คน  จากตารางก าหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างของ แครซี่ และมอร์แกน จากผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงาน
วิชาการ โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 6 
ตามยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2560-2579 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เพศ อายุ และ
ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อความแตกต่างของความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการ 
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 6 ตาม
ยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2560-2579 และในส่วนของประสบการณ์ในการท างาน ที่
แตกต่างกันมีผลท าให้ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
สมุทรปราการ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 ตามยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2560-2579 แตกต่างกัน   
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TEACHER’S SATISFACTION TOWARD ACADEMIC ADMINISTRATION OF SECONDARY 
SCHOOLS IN SAMUTPRAKARN PROVINCE UNDER THE SECONDARY EDUCATIONAL  

SERVICE AREA OFFICE 6 UNDER THE STRATEGY OF THE NATIONAL  
EDUCATION PLAN 2017 – 2036 

 
Papassara Thedrit1*  Niwat Noymanee 2 

 
Abstract 
 This research aims to study and compare Teacher’s satisfaction toward the Academic 
Administration of secondary schools in Samut Prakarn Province under The Secondary 
Educational Service Area Office 6 under the strategy of the National Education Plan 2017-2036. 
This research is quantitative research and collecting data from 140 samples by using 
questionnaire. The result found that, the teacher’s satisfaction toward the Academic 
Administration of secondary schools in Samut Prakarn Province under The Secondary 
Educational Service Area Office 6 under the strategy of the National Education Plan 2017-2036 
as a whole aspects were at a high level. When considered in each characteristics classification 
it was found that different gender and difference age and difference education level of 
teachers' satisfaction towards academic administration had no statistically significant difference. 
Different work experiences of teachers' satisfaction towards academic administration had a 
statistically significant difference in both overall and each area.   
 
Keywords:  Satisfaction of teacher,  Academic Management,   
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บทน า 
 ในสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบันท าให้ประเทศไทยต้องเร่งพัฒนาก าลังคนให้มีทักษะ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ส่งผลต่อระบบ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในการจัดการศึกษาในปัจจุบัน จ าเป็นต้องเตรียมคนท างานที่ต้องใช้ทักษะของ
การเรียนรู้ เป็นทักษะที่ส าคัญที่สุดในการเรียนรู้และปรับตัวในสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง ท าให้ครูต้องปรับ
ทัศนคติใหม่ พัฒนาความรู้และทักษะความสามารถที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในการบริหารงานวิชาการ 
เป็นงานท่ีส าคัญของการบริหารการศึกษาในทุกระดับ เป็นภารกิจของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีจะต้องบริหารงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ประสานความร่วมมือกับครู ผู้ปกครอง องค์กร 
หน่วยงานและสถาบันอื่น ๆ จัดภารกิจงานให้ครอบคลุมทุกด้าน ในปี 256  ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
จึงได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 256 -2579 ซึ่งเป็นแผนเชิงยุทธศาสตร์สามารถน าไปสู่การจัดท า
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อเป็นแนวทางในการเดินหน้าจัดการศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย ให้
บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้เพื่อ พัฒนาก าลังคน ทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
และความต้องการของประเทศ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ไว้จ านวน 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 4 ) การจัดการศึกษาเพื่อ
ความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4.การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา  5) การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา (ส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 256 ) 
 ผู้ท าการวิจัยจึงสนใจศึกษาวิจัย เรื่อง “ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการ ของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 6 ตาม
ยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 256 -2579” เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของ
ครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการ ตามยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 256 -2579 ตลอดจน
น าผลการวิจัยที่ได้ไปเสนอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้น าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานด้านวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและเป็นข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปใช้ในการวางแผนงานตลอดจนพัฒนาการ
บริหารงานในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 4.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการตามยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 256 -2579  ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการตามยุทธศาสตร์ของแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 256 -2579  ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการสังกัดส านักงานเขต
พืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 4. ประชากรที่ท าการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากร ได้แก่ ครูที่ปฏิบัติการสอนอยู่ในโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 ในปีการศึกษา 2564 
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จ านวน 2,644 คน ท าการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากกลุ่มประชากรโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน 
(Multi-stage sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 44  คน  จากตารางก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie & 
Morgan (1970 อ้างถึงใน กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ  ไกรชิต  สุตะเมือง  เฉลิมพร เย็นเยือก และเรวดี  อันนันนับ, 
2555) 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) มีลักษณะเป็นมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่น  .96 (Cronbach’s alpha coefficient) 
 3. การวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และความแตกต่างของค่าเฉลี่ยสอง
กลุ่ม ใช้ T-test ในการหาค่าความแตกต่างตัวแปรระหว่าง 2 กลุ่ม และค่าความแปรปรวนทางเดียว (One Way 
ANOVA) หาค่าความแตกต่างตัวแปรมากกว่า 2 กลุ่ม 
 
ผลการวิจัย 
 4.  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ข้อมูลส่วนบุคคลของครูจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุต่ ากว่า 35 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี และ
มีประสบการณ์การท างานต่ ากว่า 5 ปี  
 
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการ 

โดยรวมและรายด้าน 
 

การบริหารงานวิชาการ  
n = 44  ระดับ อันดับ 

   S.D.    ความพึงพอใจ 
1. ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคม

และประเทศชาติ 
4.18 0.68 มาก       4 

2. ด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

3.75 0.65 มาก       5 

3. ด้านการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

3.88 0.63 มาก       3 

4. ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความ
เท่าเทียมทางการศึกษา 

3.56 0.79 มาก       6 

5. 
 
6. 

ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัด
การศึกษา 

3.83 
 
3.92 

0.78 
 
0.71 

มาก 
 
มาก 

          4 
 
       2 

เฉลี่ยรวม 3.85 0.63 มาก  
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 จากตารางที่ 1 ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (   = 3.85) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ครูมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มี
ความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดับแรกคือ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ (  = 4.48) 
รองลงมา คือ ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา (   = 3.92) และด้านการพัฒนา
ศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (   = 3.88) ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีความพึงพอใจ
ต่ าสุด คือ ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา (  = 3.56) 
 
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนมัธยมศึกษา ตาม

ยทุธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 256 -2579 จ าแนกตามเพศ โดยรวมและรายด้าน 
 

 รายการ 
เพศชาย              เพศหญิง 

t p (n=34)     (n=106) 

  S.D.   S.D. 
1. ด้านการจดัการศึกษาเพื่อความมั่นคงของ

สังคมและประเทศชาต ิ
4.20 0.66 4.18 0.69    0.18 0.71 

2. ด้านการผลติและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อสรา้งขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

3.69 0.69 3.76 0.63 -0.54 0.58 

3. ด้านการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้

3.81 0.60 3.90 0.63 -0.63 0.84 

4. ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและ
ความเท่าเทียมทางการศึกษา 

3.51 0.80 3.58 0.80 -0.42 0.85 

5. ด้านการจดัการศึกษาเพื่อสร้างเสรมิคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหาร
จัดการศึกษา 

3.79 0.78 3.84 0.79 -0.29 0.94 

6. ด้านการจดัการศึกษาเพื่อความมั่นคงของ
สังคมและประเทศชาต ิ

3.96 0.70 3.91 0.71 -0.49 0.30 

เฉลี่ยรวม 
 3.83 

 
0.61 

 
3.86 0.63  0.38 0.36 

 
 จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการ 
จ าแนกตามเพศ โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการ จ าแนกตามอายุโดยรวมและรายด้าน 
 
รายการ แหล่งความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

ด้านการจดัการศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคมและประเทศชาต ิ

ระหว่างกลุ่ม 2.00 0.20 0.10 0.21 0.81 

ภายในกลุ่ม 137.00 65.11 0.48   
รวม 139.00 65.30    

ด้านการผลติและพัฒนาก าลังคน
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 

ระหว่างกลุ่ม 2.00 0.32 0.16 0.38 0.69 

ภายในกลุ่ม 137.00 58.68 0.43   
รวม 139.00 59.01    

ด้านการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วง
วัยและการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู ้

ระหว่างกลุ่ม 2.00 0.52 0.26 0.65 0.52 

ภายในกลุ่ม 137.00 54.78 0.40   
รวม 139.00 55.30    

ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอ
ภาคและความเท่าเทียมทาง
การศึกษา 

ระหว่างกลุ่ม 2.00 2.97 1.48 2.37 0.10 

ภายในกลุ่ม 137.00 85.80 0.63   
รวม 139.00 88.77    

ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 

ระหว่างกลุ่ม 2.00 0.36 0.18 0.29 0.75 

ภายในกลุ่ม 137.00 86.17 0.63   
รวม 139.00 86.53    

ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพของ
ระบบบริหารจัดการศึกษา 

ระหว่างกลุ่ม 2.00 0.00 0.00 0.00 1.00 

ภายในกลุ่ม 137.00 70.47 0.51   
รวม 139.00 70.47    

โดยรวม ระหว่างกลุ่ม 2.00 0.13 0.06 0.16 0.85 

ภายในกลุ่ม 137.00 54.40 0.40  0.81 

รวม 139.00 54.52    

 
 จากตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการ จ าแนกตามอายุ 
โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 



370 |18-19 ตุลาคม 2561 

 
ตารางที่ 4 แสดงผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการ จ าแนกตามระดับการศึกษา 

โดยรวมและรายด้าน 
 

 รายการ 
ปริญญาตรี    สูงกว่าปริญญาตรี 

t Sig. (n=98) (n=42) 

  S.D.   S.D. 
1. ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของ

สังคมและประเทศชาติ 
4.15 0.76 4.27 0.46 -1.13** 0.01 

2. ด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

3.68 0.66 3.89 0.60 -1.71 0.19 

3. ด้านการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

3.83 0.62 3.97 0.63 -1.12 0.97 

4. ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและ
ความเท่าเทียมทางการศึกษา 

3.51 0.86 3.66 0.63  -1.13* 0.05 

5. ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3.83 0.83 3.82 0.67 0.93 0.27 

6. ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหาร
จัดการศึกษา 

3.91 0.77 3.94 0.55 -0.22 0.06 

เฉลี่ยรวม 3.82 0.67 3.92 0.50 -0.89 0.11 
  

จากตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการ จ าแนกตามระดับ
การศึกษา โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความพึงพอใจครูที่มีต่อ
การบริหารงานวิชาการ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ . 4 และด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ . 5 ส่วนด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้านการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
และด้านการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษาแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภฏักลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 “วิจยัและนวัตกรรมเพื่อสังคม” | 371 

 
ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการ จ าแนกตามประสบการณ์ในการ

ท างาน โดยรวมและรายด้าน 
 
รายการ แหล่งความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

ด้านการจดัการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ของสังคมและประเทศชาต ิ

ระหว่างกลุ่ม 3.00 2.79 0.93 2.02 0.11 

ภายในกลุ่ม 136.00 62.52 0.46   

รวม 139.00 65.30    

ด้านการผลติและพัฒนาก าลังคน การ
วิจัยและนวตักรรมเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 

ระหว่างกลุ่ม 3.00 2.23 0.74 1.78 0.15 

ภายในกลุ่ม 136.00 56.78 0.42   

รวม 139.00 59.01    

ด้านการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย
และการสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู ้

ระหว่างกลุ่ม 3.00 2.71 0.90 2.34 0.08 

ภายในกลุ่ม 136.00 52.58 0.39   

รวม 139.00 55.30    

ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค
และความเท่าเทียมทางการศึกษา 

ระหว่างกลุ่ม 3.00 6.13 2.04 3.36
* 

0.02 

ภายในกลุ่ม 136.00 82.64 0.61   

รวม 139.00 88.77    

ด้านการจดัการศึกษาเพื่อสร้างเสรมิ
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 
 

ระหว่างกลุ่ม 3.00 4.02 1.34 2.21 0.09 

ภายในกลุ่ม 136.00 82.50 0.61   

รวม 139.00 86.53    

ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพของ
ระบบบรหิารจดัการศึกษา 

ระหว่างกลุ่ม 3.00 7.26 2.42 5.21
** 

0.00 

ภายในกลุ่ม 136.00 63.21 0.46   

รวม 139.00 70.47    

โดยรวม ระหว่างกลุ่ม 3.00 3.34 1.11 2.96
* 

0.03 

ภายในกลุ่ม 136.00 51.19 0.38   

รวม 139.00 54.52    
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 จากตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการ จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการท างานโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ . 5 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ความพึงพอใจครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและ
ประเทศชาติ ด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ ด้านการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และด้านการจัดการศึกษา
เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนด้านการสร้าง
โอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ . 5 และ
ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ . 4 
 
สรุปและอภิปรายผลการวจิัย 
 จากการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
สมุทรปราการ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ตามยุทธศาสตร์ของแผน การศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2560-2579 จ านวน 6 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและ
ประเทศชาติ  ด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ ด้านการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค
และความเท่าเทียมทางการศึกษา ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และด้าน
การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา สามารถอภิปรายได้ดังนี้ 
 ผลการศึกษาพบว่า ครูจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
สมุทรปราการ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ตามยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2560-2579 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ได้มีการด าเนินการบริหารงานวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบ 
ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน พัฒนาศักยภาพของครูผู้สอน  และมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียนอยู่เสมอ จะต้องจัดการศึกษาให้เป็นไปเพื่อวางรากฐาน สร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ 
ประกอบด้วย สถาบันชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนคนไทยมาช้า
นาน ดังนั้นการจัดการศึกษาที่มีผลในด้านความมั่นคง ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
พฤติกรรมที่เหมาะสม จะต้องมีระบบบริหารจัดการศึกษาด้านวิชาการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียนในลักษณะการศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีวิตให้สามารถด ารงชีวิตในสังคมที่มีความ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีทักษะ คุณลักษณะ สมรรถนะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 การสร้างเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ความรับผิดชอบในการกระท า เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อมและน้อมน าแนวคิดตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ การสร้างเสริมทักษะส าคัญในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะด้าน
ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ ทักษะดิจิทัล และสมรรถนะในการท างานตามอาชีพเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ  รวมถึงการกระจายโอกาสและความเสมอภาคในการรับบริการการศึกษา ลดความเหลื่อม
ล้ าทางการศึกษา และพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ คุณลักษณะ และสมรรถนะตามกรอบทิศทางและเป้าหมายการ
พัฒนาประเทศ  สอดคล้องกับงานวิจัยของ กุลฑรี  พิกุลแกม (2551) ที่ได้ศึกษาการบริหารงานวิชาการที่ส่งผล
ต่อคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 พบว่า             
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมอยู่           
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ในระดับมาก เมื่อจ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการท างาน มีผลการเปรียบเทียบ
ความพึงพอใจดังนี ้
 ครูที่มีเพศแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ตามยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2560-
2579 โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก  การบริหารงาน
วิชาการในด้านต่าง ๆ เป็นไปในลักษณะทิศทางเดียวกัน ท าให้ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศไม่มีผลต่อการบริหารงาน
วิชาการ ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ตามยุทธศาสตร์ของ
แผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2560-2579 โดยรวมและรายด้านแต่อย่างใด ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ สริศา ตาใส่ (2558) ที่ได้ศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาของ          
กลุ่มโรงเรียนแม่จริม สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 พบว่า ครูที่มีเพศแตกต่างกันมี
ความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาของกลุ่มโรงเรียนแม่จริม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ไม่แตกต่างกัน 

ความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 ตามยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2560-2579 จ าแนกตามอายุพบว่า  
 ครูที่มีอายุแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สั งกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 ตามยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2560-
2579 โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การบริหารงาน
วิชาการ ตามยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2560-2579 นั้นเป็นเรื่องใหม่  ซึ่งครูที่มีอายุ
แตกต่างกันได้รับทราบแนวทางการบริหารงานวิชาการ ตามยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 
2560-2579 พร้อม ๆ กัน ดังนั้นปัจจัยด้านอายุจึงไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจของครู ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
วิทยา  สิงห์เรือง (2552) ศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของ ผู้บริหารโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 กรณีศึกษาอ าเภอพิบูลมังสาหาร พบว่า ครูผู้สอนที่มีอายุ
ต่างกันมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงาน เขตพื้นที่การศึกษา
อุบลราชธานี เขต 3 โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
 ครูที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนมัธยมศึกษาใน
จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ตามยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศกัราช 2560-2579 จ าแนกตามระดับการศึกษา โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะว่า การด าเนินงานด้านวิชาการ ตามยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2560-2579 
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 นั้น มีการแบ่ง
งานที่ชัดเจน ครูปฏิบัติงานตามบริบทของโรงเรียน ดังนั้นปัจจัยด้านระดับการศึกษาจึงไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ครู และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ความพึงพอใจครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ตามยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2560-
2579 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 และด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ส่วนด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ ด้านการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษาแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
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 ครูที่มีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการ โรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ตามยุทธศาสตร์ของ
แผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2560-2579 จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานโดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ครูที่มีประสบการณ์ในการท างานระหว่าง 10 ปีขึ้นไป และครูที่
มีประสบการณ์ในการท างานระหว่าง 5 – 10 ปี จะมีมุมมองและประสบการณ์ในการพบเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้รับการพัฒนา 
อบรมการด าเนินงานด้านวิชาการ จึงท าให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ ซึ่งสามารถน ามาใช้ในการปรับ
ให้เข้ากับการบริหารงานวิชาการ ตามยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2560-2579 ได้เป็นอย่างดี 
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ชาญณรงค์  เทียนวงษ ์(2551) ศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการใน
โรงเรียนของรัฐสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2 พบว่า ข้าราชการครูที่มีประสบการณ์ในการท างาน 
21 - 30 ปี มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนของรัฐ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 
2 ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 
ข้อเสนอแนะ 
      4.  ควรมีการศึกษาปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในโรงเรียนในสังกัดอื่นๆ เพื่อให้
เกิดประโยชน์ด้านการปรับปรุงและการพัฒนาโรงเรียนต่อไป 
      2.   ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในโรงเรียนในสังกัด
อื่น ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายและสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในพัฒนาโรงเรียนต่อไป 
     3.  ควรศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ของแรงจูงใจท่ีมีต่อการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในโรงเรียนในสังกัด
อื่น ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถน ามาใช้ในการพัฒนาโรงเรียนต่อไป 
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ปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดใหญ่ในเขตคุณภาพการศึกษา  

อ าเภอพนมสารคาม สังกัดส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 

สิริกร  จั่วจันทึก1* นิวัตต์  น้อยมณี2 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน       
ในโรงเรียนขนาดใหญ่ในเขตคุณภาพการศึกษาอ าเภอพนมสารคาม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  2) เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในโรงเรียน
ขนาดใหญ่ในเขตคุณภาพการศึกษาอ าเภอพนมสารคาม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 จ าแนกตามวุฒิการศึกษา วิทยฐานะ และประสบการณ์การท างาน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
ครั้งนี้ คือ ครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดใหญ่ในเขตคุณภาพการศึกษาอ าเภอพนมสารคาม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  จ านวน 103 คน  

ผลการวิจัยพบว่า 
 1.  ปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดใหญ่ในเขตคุณภาพการศึกษาอ าเภอ
พนมสารคาม สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก   
 2.  การเปรียบเทียบปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดใหญ่ในเขตคุณภาพ
การศึกษาอ าเภอพนมสารคาม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จ าแนกตาม
วุฒิการศึกษา วิทยฐานะและประสบการณ์การท างาน พบว่า  ครูที่มี วุฒิการศึกษา  และวิทยฐานะต่างกัน           
มีปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนครูที่มี
ประสบการณ์การท างานต่างกัน มีปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ครูที่มีประสบการณ์การท างานต่างกัน มีปัจจัยจูงแรงใจในการ
ปฏิบัติงาน ด้านปัจจัยจูงใจ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนด้านปัจจัยค้ าจุน แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .05  
 
ค าส าคัญ: ปัจจัยแรงจูงใจ  ครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดใหญ่   
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MOTIVATIONAL FACTORS IN THE PERFORMANCE OF TEACHERS IN LARGE SCHOOLS IN THE 

QUALITY OF EDUCATION IN PHANOM SARADHAM DISTRICT. UNDER THE OFFICE OF 
CHACHOENGSAO PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA 2 

 
Sirikorn Juijunthuek1* Niwat Noymanee2 

 
Abstract 
     The purposes of this research were to study Motivational Factors in the performance of 
teachers in large school,the quality of education in  Phanomsarakham District, under the office of 
Chachoengsao Primary Educational Service area 2 in 2 aspect (Incentive factor and Supparty  
factor) and compare motivational factors in the performance of teachers in large school in 
characteristics classifiacation such as education, academic standing and work experiences. The 
samples were 103 teacher in large school. The instruments used in the study was a 5 – level rating 
scale questionnaire with the reliability of 0.96. The data were analyzed by using frequency, 
percentage, mean and standard deviation, t-test, and One Way Analysis of Variance.  

The results were as follows: 
 1.  Motivational Factors in the performance of teachers in large school, the quality of 
education in Phanomsarakham District, under the office of Chachoengsao primary educational 
service area 2. As a whole aspects were at a high level. Considering each aspect revealed that 
obtained at a high level.  
 2.  The comparison  about motivational factors in the performance of teachers in large 
school, the quality of education in Phanomsarakham District, under the office of Chachoengsao 
primary educational service area 2 classified by education and academic standing it was found  that 
had no statistically significant difference in both overall and each area. By work experiences it was 
found that had statistically significant difference at .05 lever in both overall and each area.  
 
Keywords: Motivational Factors, Teachers in Large Schools   
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บทน า 
 การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคมหรือวัฒนธรรม ต้องอาศัยก าลังคนเป็นปัจจัยส าคัญ ส่วนคนจะมีประสิทธิภาพเพียงใดย่อมขึ้นอยู่
กับประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา การจัดการศึกษาเพื่อให้คนในชาติมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ย่อม
ส่งผลให้คนในชาติมีคุณภาพมากยิ่งข้ึนซึ่งจะเป็นการเอื้ออ านวยต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างยิ่งการศึกษาที่จะ
พัฒนาคนให้มีประสิทธิภาพนั้นจ าเป็นต้องใช้กระบวนการทางการศกึษา ประเทศไทยให้ความส าคัญกับการศึกษา
โดยก าหนดให้มีการปฏิรูปการศึกษามีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
เป็นเครื่องมือ ด้วยความมุ่งมั่นและมุ่งหวังว่าจะน าไปสู่การจัดการศึกษาของชาติให้มีคุณภาพ 

ในการจัดการศึกษานั้นสถานศึกษาเป็นองค์กรหนึ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในการผลักดันชาติให้
ก้าวหน้า เป้าหมายหลักของสถานศึกษาคือการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
สังคมในภายหน้าได้ บุคคลที่มีผลในความส าเร็จของนักเรียน คือ บุคลากรทางการศึกษาไม่ว่าจะเป็นครูผู้สอน
หรือ บุคลากรฝ่ายสนับสนุนทางการศึกษา ล้วนแล้วแต่มีความส าคัญยิ่งในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ดังนั้นจึงจ าเป็นท่ีต้องสร้างแรงจูงใจ ให้เกิดความรู้สึกมีก าลังใจพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ในแง่มุม
ต่าง ๆ ให้กับผู้เรียนได้อย่างเต็มที่ (ศุภชัย ยาวะประภาษ, 2548 อ้างถึงใน อภิญญา วงษ์ใหญ่, 2558) 
    ปัจจุบันครูได้รับการยกฐานะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพจะต้องมีเง่ือนไข คุณสมบัติ ตลอดจนจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพท่ีชัดเจนเป็นที่ยอมรับของสังคมโดยรวม แต่การที่ครูจะปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นครูแบบมืออาชีพ
หรือสร้างให้เป็นวิชาชีพได้นั้น หากครูมีเพียงความรู้ที่จะสอนนักเรียนได้ หรือมีทักษะการสอนที่ดี ปฏิบัติหน้าที่
ของตนเองได้อย่างไม่บกพร่องยังน่าจะไม่เพียงพอ ครูจะต้องเติมเต็มความรู้สึกที่ห่วงใย ปรารถนาดี และมุ่งมั่นที่
จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจ เสียสละ แสดงความยินดีกับความส าเร็จของนักเรียน แสดงความรับผิดชอบต่อ
ผลการจัดการศึกษาท่ีไม่เป็นไปตามมาตรฐาน หรือแสดงความเสียใจเมื่อนักเรียนในความดูแลล้มเหลวในชีวิตทั้ง
ด้านการศึกษาหรือด้านส่วนตัว ครูจะเกิดความรู้สึกดังกล่าวได้คงจะต้องได้รับการฝึกฝนอบรมจาก
สถาบันการศึกษาและจะต้องสร้างให้เกิดขึ้นในตัวเอง คงไม่มีต าราเล่มใด อาจารย์ท่านใดอบรมสั่งสอนได้ดีเท่ากับ
การที่ครูได้ฝึกตนเอง ปรับปรุงข้อบกพร่องพัฒนาสิ่งที่ตนมีดีอยู่แล้วให้เข้มข้นยิ่งขึ้น แม้ว่าในการสร้างคุณภาพ
ทางการศึกษาจะต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่าง แต่ผู้ที่ต้องมีบทบาทหน้าท่ีส าคัญที่สุดคือ ครู เพราะครูเป็นผู้ที่จะน า
กระบวนการจัดการศึกษาทุกประเด็น ซึ่งถูกก าหนดมาจากผู้ก าหนดนโยบายลงสู่การปฏิบัติ คือการจัดการเรียน
การสอนในห้องเรียน หากครูเป็นผู้ที่มีความพร้อมดา้นความรู ้ซึ่งต้องประกอบด้วยเรื่องของ หลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล ย่อมสามารถด าเนินการจัดการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
ตามกรอบที่ก าหนดไว้ ครูจึงมีความจ าเป็นยิ่งที่ต้องพัฒนาศักยภาพของตนเองพร้อมทั้งจัดการเรียนการสอนให้
เต็มตามศักยภาพเพื่อตอบสนองศักยภาพและธรรมชาติของผู้เรียน (นิวัตต์ น้อยมณี และกัญภร เอี่ยมพญา, 2560) 
      ครู ถือว่าเป็นบุคคลที่ส าคัญที่จะท าให้การจัดการศึกษาไปสู่เป้าหมายตามแผนพัฒนา การศึกษาได้
เพราะครูเป็นผู้วางรากฐานการศึกษาให้แก่เยาวชนให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพ มีความรู้ สามารถด ารงชีวิตให้เหมาะสม
กับสภาพของสังคมในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ถึงแม้ครูผู้สอนจะมีความรู้ความสามารถมีความ
ขยันหมั่นเพียรมากเพียงใด แต่ถ้าหากผู้บริหารโรงเรียนไม่เอาใจใส่ดูแลครูผู้สอนเหล่านั้นให้เกิดความพึงพอใจ         
ในการท างานแล้ว งานท่ีท าก็ไม่สามารถส าเร็จตามที่ผู้บริหารมุ่งหวังไว้ได้ผู้บริหารการศึกษาควรเห็นความส าคัญ
ของการสร้างแรงจูงใจให้ครูผู้สอนเกิดความพึงพอใจในการท างานเพราะความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเป็น
ความรู้สึกและเจตนคติที่ดีของบุคคลที่มีต่อการปฏิบัติงานที่ท าอยู่ การปฏิบัติงานที่เกิดจากความพึงพอใจจึงมี
ความส าคัญมากในการท างานเพราะว่าการท างานใดก็ตามถ้าผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจ จะมีความ            
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กระตือรือร้นที่จะท าให้งานนั้นส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีท าให้งานมีประสิทธิภาพสูง แต่ในทางตรงกันข้ามหาก
ผู้ปฏิบัติงานเกิดความไม่พอใจในการท างานแล้ว ก็จะแสดงออกมาในรูปของการขาดงานเป็นประจ า การโยกย้าย
สับเปลี่ยน การออกจากงาน ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานจึงสืบเนื่องมาจากองค์ประกอบต่าง ๆ หลายอย่าง 
เช่น คุณลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ด้านสภาพการท างาน ความก้าวหน้าและด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 
ความส าเร็จของงาน ผลประโยชน์ตอบแทน ถ้าองค์ประกอบเหล่านี้สามารถตอบสนองความต้องการของบุคคล
ดังกล่าวได้ก็จะท าให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแต่ถ้าไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ก็จะท าให้
เกิดความไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงานได้ ดังที่ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติกล่าวว่างานใดก็
ตามถ้าหากผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจในงานที่ปฏิบัติอยู่แล้วก็จะน าไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและ
กระตือรือร้นที่จะปฏิบัติให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีและในทางตรงกันข้ามหากผู้ปฏิบัติงานไม่มีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน ผลเสียก็จะเกิดแก่หน่วยงานหรือองค์การนั้น ๆ (บุญมี เวียงนนท์, 2556) 
    ปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของแต่ละคนมีไม่เหมอืนกันเนื่องจากครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดใหญ่ใน
เขตคุณภาพการศึกษาอ าเภอพนมสารคาม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มี
ความแตกต่างกัน ท้ังด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และลักษณะการปฏิบัติงาน ดังนั้น
ปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานย่อมแตกต่างกันไปตามทัศนคติ และแรงจูงใจ ของแต่ละคน ดังเช่นผลการ
ด าเนินงานด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดใหญ่ในเขตคุณภาพการศึกษาอ าเภอพนมสารคาม สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ในช่วงปีที่ผ่านมายังมีปัญหาหลายอย่าง เช่น 
ปัญหาด้านการขาดแคลนบุคลากรครู ปัญหาด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปัญหาการขาดปัจจัยพื้นฐาน 
ปัญหาด้านระบบงาน และปัญหาด้านการมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชน (ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2, 2557) 
    จากสภาพปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดใหญ่ในเขตคุณภาพการศึกษาอ าเภอพนมสารคาม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 เพื่อน าผลการวิจัยที่ได้ไปใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริม ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา
กระบวนการจัดการศึกษาเพื่อให้ครูผู้สอนเกิดความรู้สึกที่ดี มีความสุขกับการท างานและทุ่มเทความสามารถ       
ในการปฏิบัติงานให้ดีที่สุด อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานการศึกษาต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
    1.  เพื่อศึกษาระดับปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดใหญ่ในเขต
คุณภาพการศึกษาอ าเภอพนมสารคาม สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
            2.  เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดใหญ่ในเขต
คุณภาพการศึกษาอ าเภอพนมสารคาม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
จ าแนกตามวุฒิการศึกษา วิทยฐานะ และประสบการณ์การท างาน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
    1.  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดใหญ่ ในเขตคุณภาพการศึกษาอ าเภอ
พนมสารคาม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 3 
แห่ง ซึ่งประกอบด้วย ครูผู้สอนในโรงเรียนวัดท่าเกวียน โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน โรงเรียนวัดนาเหล่าบก จ านวน 
138 คน 
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    2.  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดใหญ่ ในเขตคุณภาพการศึกษา
อ าเภอพนมสารคาม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 103 คน ได้มาจากก าหนดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ เครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 
1970) โดยก าหนดตามสัดสว่นของประชากร ใช้การสุ่มแบบแบ่งช้ันโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเทียบบัญญัตไิตรยางศ์ 
ได้กลุ่มตัวอย่างท้ังสิ้น 103 คน 
    3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยแรงจู งใจในการปฏิบัติงานของ
ครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดใหญ่ ในเขตคุณภาพการศึกษาอ าเภอพนมสารคาม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ลักษณะของแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) มีทั้งหมด 5 ระดับ ตามแบบของลิเคอร์ท (Likert, 1933 อ้างถึงใน 
ธานิน  ศิลป์จารุ, 2550) ซึ่งก าหนดน้ าหนักคะแนน (ทัศนัย  ขวนขวาย, 2557) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยมีค่าความเช่ือมั่นมากกว่า 0.7 ขึ้นไป (กิตติพันธ์        
คงสวัสดิ์เกียรติ และคณะ, 2555) ปรากฏว่าได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.89 แสดงว่าแบบสอบถามนี้สามารถ
น าไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.  วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างโดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ 
(Percentage) วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดใหญ่ ในเขต
คุณภาพการศึกษาอ าเภอพนมสารคาม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดย
การหาค่าเฉลี่ย (Mean)และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  วิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัย
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดใหญ่ ในเขตคุณภาพการศึกษาอ าเภอพนมสารคาม 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ใน 2 ปัจจัย จ านวน 60 ข้อ จ าแนกตาม วุฒิ
การศึกษา วิทยฐานะและประสบการณ์การท างาน โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One Way Analysis- of Variance)  เมื่อพบความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติใช้การสอบ
เป็นรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’ Method) 
 
ผลการวิจัย 
 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 103 คน ส่วนใหญ่ เป็นครูที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 85 คน คิด
เป็นร้อยละ 82.52 ครูที่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 17.48   เป็นส่วนใหญ่
เป็นครู ไม่มีวิทยฐานะ จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 64.08 และมีวิทยฐานะ จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 
35.92  และส่วนใหญ่มีประสบการณ์การท างานมากกว่า 20 ปี จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 41.86 มี
ประสบการณ์การท างานน้อยกว่า 10 ปี จ านวน 30  คน คิดเป็นร้อยละ 29.07 และมีประสบการณ์การท างาน
ระหว่าง 10- 20 ปี จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 29.07   

วิเคราะห์ปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดใหญ่ในเขตคุณภาพการศึกษา 
อ าเภอพนมสารคาม สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2    

 
 
 



380 |18-19 ตุลาคม 2561 

 
ตารางที่ 1  ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน โดยรวมของ  

ปัจจัยจูงใจ 
 
ปัจจัยจูงใจ n = 103 ระดับ 

การปฏิบัติงาน 
อันดับ 

  S.D. 
 1. ด้านความส าเร็จจากการท างาน  
 2.  ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ  
 3.  ด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  
 4.  ด้านความรับผิดชอบ 
 5.  ด้านความก้าวหน้าในงาน  

4.32 
4.15 
4.19 
4.31 
4.07 

0.44 
0.51 
0.56 
0.49 
0.50 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

1 
4 
3 
2 
5 

รวม 4.21 0.43 มาก  
       

จากตารางที่  1  พบว่า  ปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนที่เกี่ยวกับปัจจัยจูงใจ โดยรวมมี
ปัจจัยแรงจูงในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก  (= 4.21) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีปัจจัยแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงาน  อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1. ด้านความส าเร็จจากการ
ท างาน (= 4.32) รองลงมา คือ ข้อ 4. ด้านความรับผิดชอบ (= 4.31)  และด้านที่น้อยที่สุดคือ ข้อ 5. ด้าน
ความก้าวหน้าในงาน (= 4.07)  

 
ตารางที่ 2  ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน โดยรวมของ

ปัจจัยค้ าจุน 
 

ปัจจัยค้ าจุน 
n = 103 ระดับ 

การปฏิบัติงาน 
อันดับ 

  S.D. 
1.  ด้านค่าตอบแทนท่ีมีความมั่นคงในการท างาน 
2.  ด้านโอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอาชีพ 
3.  ด้านความเป็นอิสระในการท างาน 
4.  ด้านความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน 
5 . ด้านการบริหารด้วยระบบคุณธรรม 

4.02 
4.04 
4.04 
4.14 
3.90 

0.58 
0.57 
0.50 
0.52 
0.77 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

4 
3 
2 
1 
5 
 

รวม 4.03 0.50 มาก  
 

จากตารางที่  2  พบว่า ปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนที่เกี่ยวกับปัจจัยค้ าจุน โดยรวมมี
ปัจจัยแรงจูงในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ มาก  (= 4.03) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีปัจจัยแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อ 4. ด้านความสัมพันธ์กับ
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ผู้ร่วมงาน (= 4.14) รองลงมาคือ ข้อ 3. ด้านความเป็นอิสระในการท างาน (= 4.04)  และด้านท่ีน้อยที่สุดคือ 
ข้อ 5. ด้านการบริหารด้วยระบบคุณธรรม (= 3.90) 
    การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดใหญ่ในเขตคุณภาพการศึกษา อ าเภอพนมสารคาม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  จ าแนกตามวุฒิการศึกษา วิทยฐานะ และประสบการณ์การท างาน  
 
ตารางที่ 3  การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน 

จ าแนกตามวุฒิการศึกษา โดยรวมและรายด้าน 
 

 ปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของ
ครูผูส้อน 
  

ปริญญาตรี 
 (n = 85) 

สูงกว่าปริญญาตรี 
(n = 18) t P 

  S.D.   S.D. 

ปัจจัยจูงใจ 
ปัจจัยค้ าจุน 

4.16 
3.97 

0.43 
0.49 

4.43 
4.32 

0.36 
0.44 

-
2.493 
 -
2.799 

0.625 
0.961  

รวม 4.09 0.11 4.04 0.40  -
2.929 

0.864 

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
      จากตารางที่ 3  พบว่า ครูที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันมีปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน
ในโรงเรียนขนาดใหญ่ในเขตคุณภาพการศึกษา อ าเภอพนมสารคาม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที่ 4  การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน  

จ าแนกตามวิทยฐานะ โดยรวมและรายด้าน 
 

ปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของ
ครูผูส้อน  

ไม่มีวิทยฐานะ 
 (n = 37) 

มีวิทยฐานะ 
 (n = 66) t P 

  S.D.   S.D. 
ปัจจัย จูงใจ 
ปัจจัยค้ าจุน 

4.20 
4.09 

0.34 
0.43 

4.21 
3.99 

0.43 
0.53 

-0.161 
 0.956 

0.072 
0.314  

รวม 4.15 0.36 4.10 0.46    0.481 0.159 
*   มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05        
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      จากตารางที่  4  พบว่า ครูที่มีวิทยฐานะต่างกันมีปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน        
ในโรงเรียนขนาดใหญ่ในเขตคุณภาพการศึกษา อ าเภอพนมสารคาม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที่  5  การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

ครูผู้สอน จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน โดยรวมและรายด้าน   
 

ปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของ
ครูผูส้อน 

ต่ ากว่า 10 ป ี
(n = 30) 

ระหว่าง 
 10 – 20 ปี (n =30) 

มากกว่า 20 ป ี
(n =43) 

  S.D.   S.D.   S.D. 
ปัจจัย จูงใจ 
ปัจจัยค้ าจุน 

4.22 
4.15 

0.37 
0.43 

4.29 
4.18 

4.29 
4.18 

4.14 
3.84 

0.42 
0.50 

รวม 4.21 0.43 4.03 0.50 4.12 0.42 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  
       
      จากตารางที่ 5  พบว่า  ปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน ของครูที่มีประสบการณ์การ
ท างานน้อยกว่า 10 ปี  ครูที่มีประสบการณ์การท างาน ระหว่าง 10 – 20 ปี และครูที่มีประสบการณ์การท างาน 
มากกว่า 20 ปี มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก  ( = 4.03 – 4.21) และ ครูที่มีประสบการณ์ในการท างาน
น้อยกว่า 10  ปี มีค่าเฉลี่ยโดยรวมสูงสุด  ( = 4.21)  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน โดยปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดใหญ่ในเขตคุณภาพ
การศึกษา อ าเภอพนมสารคาม สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  มีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุดคือด้านปัจจัยจูงใจ (= 4.22) รองลงมา คือ ปัจจัยค้ าจุน (= 4.15)  
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ตารางที่ 6  การเปรียบเทียบความแปรปรวนของค่าเฉลี่ยปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน จ าแนก

ตามประสบการณ์การท างานโดยรวมและรายด้าน  
 
ปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของ
ครูผูส้อน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F P 

ปัจจัยจูงใจ 
 
 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
   รวม  

0.361 
18.152 
18.513 

2 
100 
102 

0.180 
0.182 
 

0.994 
 
 

0.374 
 
 

ปัจจัยค้ าจุน 
 
 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
   รวม  

2.590 
22.755 
25.345 

2 
100 
102 

1.295 
0.228 
 

5.691* 
 
 

0.005 
 
 

โดยรวม 
 
 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
   รวม  

1.193 
17.000 
18.193 

2 
100 
102 

0.597 
0.170 
 

2.368* 
 
 

0.034 
 
 

*  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  
 
      จากตารางที่ 6 พบว่า ครูที่มีประสบการณ์การท างานต่างกัน มีปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของครูผู้สอน โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ครูที่มี
ประสบการณ์การท างานต่างกัน มีปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนด้านปัจจัยค้ าจุน แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านปัจจัยจูงใจแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  และเพื่อให้
ทราบว่ามีรายคู่ใดบ้างแตกต่างกัน จึงน าไปหาค่าความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ (Scheff ’s 
Method)  ดังตาราง ท่ี 7 
 
ตารางที่  7  การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนด้านปัจจัยค้ าจุน 

จ าแนกตามตัวแปรประสบการณ์การท างาน  
 

ประสบการณ์การท างาน 
 
x  

ต่ ากว่า 10 ป ี
4.15 

ระหว่าง  10 – 20 ป ี
4.18 

มากกว่า 20 ป ี
3.84 

ต่ ากว่า  10  ป ี
 
ระหว่าง  10 – 20 ป ี
 
มากกว่า 20 ป ี

4.15 
 
4.18 
 
3.84 

- 
 
- 
 
- 

0.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
- 
 
- 

0.31* 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
0.34* 
 
- 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05       
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       จากตารางที่ 7 พบว่า  ปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนด้านปัจจัยค้ าจุน จ าแนกตาม
ประสบการณ์การท างานต่ ากว่า 10 ปี และครูที่มีประสบการณ์การท างานระหว่าง  10 – 20 ปี แตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  ส่วนครูที่มีประสบการณ์การท างานต่ ากว่า 10 ปี และครูที่มีประสบการณ์การท างาน
มากกว่า 20 ปี แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และครูที่มีประสบการณ์การท างานระหว่าง 
10-20 ปีและ ครูที่มีประสบการณ์การท างานมากกว่า 20 ปี แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05     
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษามีปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดใหญ่ในเขตคุณภาพ
การศึกษาอ าเภอพนมสารคาม สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2 ทั้ง 2 ปัจจัย 
ประกอบด้วยปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ าจุน สามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1.  ปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดใหญ่ในเขตคุณภาพการศึกษาอ าเภอ
พนมสารคาม สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็น
เช่นนี้อาจเนื่องมาจากครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดใหญ่ในเขตคุณภาพการศึกษาอ าเภอพนมสารคาม สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 เป็นองค์กรที่มีการก าหนดภาระหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และมีผู้บริหารที่มีการบริหารงานที่มีคุณภาพ ท าให้บุคลากรมีความรู้สึกที่ดีในการ
ท างาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ละไพร  โอวาททัศนี (2557) ได้ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู
ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี พบว่า ครูผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานทั้งด้านปัจจัยจูง
ใจและด้านปัจจัยค้ าจุนโดยรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ อิสริยา รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร  (2557) ได้
ศึกษา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
17 (จันทรบุรี-ตราด)  พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจ ในการปฏิบัติงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก และ
สอดคล้องกับ สุพัตรา วงษ์เมืองแก่น (2558) ได้วิจัยเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู อ าเภอแม่
สอด สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครู อ าเภอแม่สอด สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก และผู้วิจัยอภิปรายเป็นรายด้านปัจจัย 2 ปัจจัย อภิปรายดังต่อไปนี้  

1.1  ปัจจัยจูงใจ  โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าค่าเฉลี่ยอยู่       
ในระดับมากทุกด้าน ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจาก ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ภายในโรงเรียนต่างท าหน้าที่ของตนเองด้วย
ความรู้สึกชอบและรักในหน้าที่ของตนเอง มีความต้องการประสบผลส าเร็จหน้าที่การท างาน และเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของตนเองให้ดีที่สุด สอดคล้องกับ จรรจิรา เกตุรุ่ง (2559) ได้ศึกษา ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
แรงจูงใจในการท างานของครูที่มีต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน จังหวัด
สงขลา  พบว่า ครูในโรงเรียนเอกชน สังกัดส านัก งานการศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา มีปัจจัยแรงจูงใจใน        
การท างานด้านปัจจัยจูงใจอยู่ในระดับมาก 
       1.2  ปัจจัยค้ าจุน  โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าค่าเฉลี่ยอยู่       
ในระดับมากทุกด้าน ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากการด าเนินงานในโรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทาง    
การศึกษามีการพัฒนาความรู้ความสามรถและพัฒนาศักยภาพตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพด้วยการ
อบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน การนิเทศการสอน ตลอดจนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานภายในโรงเรียนซึ่งมีปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ  ละไพร โอวาททัศนีย์  
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(2557) ได้ศึกษา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี พบว่า ครูผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดจันทบุรีมีความพึงพอใจในการ 

2.  ผลการเปรียบเทียบปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดใหญ่ในเขต
คุณภาพการศึกษาอ าเภอพนมสารคาม สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ได้ผล
สรุปดังนี้  

2.1  จ าแนกตามวุฒิการศึกษา  พบว่า ครูที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน  มีปัจจัยแรงจูงใจใน     
การปฏิบัติงานของครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดใหญ่ในเขตคุณภาพการศึกษาอ าเภอพนมสารคาม สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยรวมและรายด้านปัจจัยแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติ  ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย ที่เป็นเช่นนี้ เนื่องจากครูที่มีวุฒิการศึกษาที่ไม่เหมือนกั น แต่มี  
การปฏิบัติงานท่ีมีหน้าที่และภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย เช่นเดียวกันคือการจัดการเรียนการสอนที่มีจุดมุ่งหมาย
เดียวกันคือท าทุกอย่างเพื่อพัฒนาการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่สูงที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ วนิดา  
ประดิษฐ (2554) ได้ศึกษา เรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี ผลการวิจัยพบว่า การทดสอบสมมติฐาน การมีการศึกษาที่ต่างกัน
ท าให้ระดับความคิดเห็นต่อต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีลพบุรี โดยรวมไม่มีความแตกต่างกัน 
          2.2  จ าแนกตามวิทยฐานะ  พบว่า ครูที่มีวิทยฐานะต่างกัน มีปัจจัยแรงจูงใจใน                 
การปฏิบัติงานของครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดใหญ่ในเขตคุณภาพการศึกษาอ าเภอพนมสารคาม สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยรวมและรายด้านปัจจัยแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติ ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย และ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทั้ง 2 ปัจจัย แตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีเป็นเช่นนี้ เนื่องจาก ครูที่มีวิทยฐานะต่างกันมีลักษณะการปฏิบัติงานที่เหมือนกัน
โดยทางโรงเรียนได้มีการแบ่งหน้าท่ีที่รับผิดชอบหรือการปฏิบัติงานด้านการสอนที่ตรงตามวุฒิการศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษามาและการปฏิบัติงานภายในโรงเรียนก็มีการท างานในลักษณะที่ใช้การร่วมมือกันระหว่างบุคลากรหรือ
การท างานเป็นทีมที่มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งสอดคล้องกับ สถาพร แจ้งจ ารัส (2558) ได้ศึกษา ความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี พบว่า  ความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี ปัจจัยโดยรวมอยู่ในระดับมาก และผลการเปรียบ เทียบ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่มี ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และเงินเดือนต่างกัน มีความพึงพอใจ         
ในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก       
        2.3 จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน  พบว่า  ครูที่มีประสบการณ์การท างานต่างกัน มี
ปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดใหญ่ในเขตคุณภาพการศึกษาอ าเภอพนมสารคาม 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2 โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย และ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านปัจจัย จูงใจ แตกต่าง
กันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  ที่เป็นเช่นนี้ เนื่องจากครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดใหญ่ในเขตคุณภาพการศึกษา
อ าเภอพนมสารคาม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีการปฏิบัติงานที่มี
ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีที่ดีเยี่ยมโดยเห็นได้จากการรายงานผลการปฏิบัติงานภายในสถานศึกษาในแต่ปีของที่มี
ผลอยู่ในระดับมากทุกปี นั่นแสดงให้เห็นว่ามีการปฏิบัติงานภายในองค์ที่มีประสิทธิมาก มาอย่างต่อเนื่อง  และ
เมื่อพิจารณา ด้านปัจจัยค้ าจุน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจาก ครูที่มี
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ประสบการณ์ท างานท่ีต่างกันมีปัจจัยใจใน การปฏิบัติงานในโรงเรียนที่ผ่านประสบการณ์ในการท างานมาหลายปี
จึงท าให้ลักษณะการท างานเป็นไปอย่างเป็นระบบและได้เห็นผลในการปฏิบัติงานท่ีผ่านมาจึงน าประสบการณ์มา
ปรับใช้ในการปฏิบัติงานในปัจจุบันได้จริง ซึ่งสอดคล้องกับ สุพัตรา วงษ์เมืองแก่น (2558) ได้วิจัยเรื่องแรงจูงใจ 
ในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู อ าเภอแม่สอด สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  
พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู อ าเภอแม่สอด สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 จ าแนกตาม ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังนี้ 
1.  ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยในอันดั บท้าย ๆ ได้แก่ ด้าน

ความก้าวหน้าในงาน และด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ซึ่งผู้บริหารสามารถน าผลการวิจัยครั้งนี้ไปใช้
ประโยชน์ในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยผู้บริหารควรมีการส่งเสริมให้ครูได้เข้ารับการอบรม
ในหลักสูตรเกี่ยวกับงานท่ีปฏิบัติ และการส่งครูศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มความรู้ในการปฏิบัติงาน และผู้บริหารควรให้
การยอมรับความสามารถ มีการยกย่องชมเชยหรือมอบหมายงานอ่ืนเพิ่มนอกเหนือจากงานที่ท าประจ า หรือการ
เปิดโอกาสให้ทุกคนมีการประสบผลส าเร็จ ความก้าวหน้าตามความสามารถในการปฏิบัติงาน 
    2.  ปัจจัยค้ าจุนในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยในอันดับท้าย ๆ ได้แก่ 
ด้านการบริหารด้วยระบบคุณธรรมและด้านค่าตอบแทนที่มีความมั่นคงในการท างาน ซึ่งผู้บริหารสามารถน า
ผลการวิจัยครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์ในในการปฏิบัติงานโดยผู้บริหารควรพิจารณาเงินพิเศษและค่าตอบแทนหรือ      
การเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของแต่ละคน และควรมีการเปิดโอกาสให้ครูได้มีส่วนร่วม         
ในการบริหารงานภายในโรงเรียน 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
      1.  ควรมีการศึกษาปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในโรงเรียนในสังกัดอื่น ๆ เพื่อให้
เกิดประโยชน์ด้านการปรับปรุงและการพัฒนาโรงเรียนต่อไป 
      2.   ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในโรงเรียนในสังกัด
อื่น ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายและสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในพัฒนาโรงเรียนต่อไป 
     3.  ควรศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ของแรงจูงใจท่ีมีต่อการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในโรงเรียนในสังกัด
อื่น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถน ามาใช้ในการพัฒนาโรงเรียนต่อไป 
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การพัฒนาระบบทดสอบแบบปรับเหมาะส าหรับระบบสอนอจัฉริยะ 

ด้วยวิธีความยาวคงที่ร่วมกับความยาวแปรผัน 
 

เอกราช  ธรรมษา1* 
 
บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้ได้น าเสนอระบบทดสอบแบบปรับเหมาะส าหรับระบบบทเรียนอัจฉริยะด้วยวิธีความ
ยาวคงที่ร่วมกับความยาวแปรผัน โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ คือ 1) ออกแบบวิธีการทดสอบแบบปรับเหมาะ
ส าหรับระบบสอนเสริมอัจฉริยะ 2) พัฒนาต้นแบบทดสอบแบบปรับเหมาะส าหรับระบบสอนเสริมอัจฉริยะ และ 
3) ทดสอบหาประสิทธิภาพของต้นแบบระบบปรับเหมาะส าหรับระบบสอนอัจฉริยะ โดยการออกแบบทดสอบ
นั้น ได้น าขั้นตอนวิธีการตอบสนองข้อสอบ ด าเนินการจัดท าแบบทดสอบโดยใช้ความยาวคงที่ 16 ข้อ และความ
ยาวแปรผัน 25 เปอร์เซ็นต์ ต่อเนื่องจากข้อสอบทั้งหมด แบ่งประเภทข้อสอบออกเป็น 5 ระดับ คือ ยากมาก 
ยาก ปานกลาง ง่าย ง่ายมาก และจัดระดับผู้สอบออกเป็น 5 กุล่ม ได้แก่ เก่งมาก เก่ง ปานกลาง อ่อน และอ่อน
มาก พัฒนาระบบทดสอบแบบปรับเหมาะต้นแบบ น าระบบที่ได้ประเมินประสิทธิภาพจากผู้เช่ียวชาญ 5 คน ซึ่ง
ผลที่ได้พบว่า ความสมบูรณ์ของระบบ และความเหมาะสมกับการน าไปใช้ อยู่ในระดับดี สามารถน าไปเป็น
ต้นแบบส าหรับระบบสอนอัจฉริยะต่อไป 
 
ค าส าคัญ: ทดสอบแบบปรับเหมาะ  การตอบสนองข้อสอบ   ความยาวคงที ่ ความยาวแปรผัน   ระบบสอน

อัจฉริยะ 
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THE DEVELOPMENT OF ADAPTIVE TESTING FOR INTELLIGENT TUTORIAL SYSTEMS 

BY USING FIXED LENGTH AND VARIABLE LENGTH 
 

Ekarach Thammasa1* 
 
Abstract 

This paper presents the development of adaptive testing for intelligent tutorial 
systems by using fixed length and variable length. An objective of this research is 1) Designed 
adaptive testing method for intelligent tutorial system. 2) Develop a small software for testing 
adaptive testing model. 3) Efficiency evaluation in Adaptive testing software. An adaptive 
testing model was developed by using item response theory for 16 item fixed length and 25 
percent variable length. A difficulty of items were separated by 5 level is very easy, easy, 
middle, hard and very hard and testing  for evaluated tester knowledge level as very low, low, 
middle, good and very good. The results of adaptive testing software was evaluated by 5 
instructor computer expert had completely and appropriate for intelligent tutorial systems. 

 
Keywords: Adaptive Testing, Item Response, Fixed Length, Variable Length, Intelligent 

Tutorial Systems. 
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บทน า 

ระบบสอนอัจฉริยะ (ITS: Intelligent Tutorial Systems) เป็นกระบวนการที่แก้ปัญหาในการเรียนรู้
ของผู้เรียน โดยระบบนี้จะมาแทนท่ีผู้สอน โดยจะจัดรูปแบบการเรียนหรือกระบวนการเรียนรู้ตามความต้องการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งองค์ประกอบหลักที่ขาดไม่ได้  คือ ฐานข้อมูล ที่จะเก็บรายละเอียดผู้เรียน และข้อมูลที่จะ
น าไปสู่การแก้ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งระบบจะต้องมีขั้นตอนวิธี (Algorithm) ในการประเมินและเลือก
ขบวนการแก้ปัญหาในระหว่างการเรียนรู้ของผู้เรียนควบคู่กันไป 

การทดสอบ เป็นกระบวนการของการวัดผล ประเมินผลของผู้เรียน ที่ได้ผ่านการเรียนรู้ตามเนื้อหาที่
ผู้สอนจัดให้และท าการทดสอบเพื่อประเมิน จัดระดับความรู้ของผู้เรียน ซึ่งแต่เดิมของการทดสอบที่เป็นแบบ
ปรนัยนั้น วิธีการทดสอบจะมีการใช้กระดาษค าตอบเป็นตัวเลือก และให้ผู้สอบท าเครื่องหมายในกระดาษค าตอบ 
ผู้เรียนจะต้องท าแบบทดสอบทุกข้อแบบเดียวกัน ซึ่งการทดสอบแบบน้ีจะมีข้อบกพร่องก็คือ ต้องเสียเวลาในการ
ท าแบบทดสอบทุกข้อ และมีความผิดพลาดเที่ยงตรงในการประเมินผล ดังนั้นจึงมีการพัฒนาระบบให้มีการ
ทดสอบสอบให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการทดสอบซึ่ง เรียกว่า การทดสอบแบบ
ปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ (Computerized Adaptive Testing) ด าเนินการแทนผู้สอน โดยให้ข้อสอบตาม
ความเหมาะสมกับความสามารถของผู้สอบ 

การทดสอบแบบปรับเหมาะนั้น ได้มีผู้น าเสนอวิธีการของการทดสอบ โดยพิจารณาองค์ประกอบที่ใช้  
ในการท าแบบทดสอบแบบปรับเหมาะ ซึ่งประกอบไปด้วย วิธีการทดสอบ การแบ่งประเภทของข้อสอบ และการ
ประเมินระดับผู้สอบ  ซึ่งวิธีการทดสอบนั้น มีหลายวิธี ทั้งที่เป็นการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยวิธีท าไปจนหมด
คลังข้อสอบ การเลือกข้อสอบจ านวนหนึ่งในคลังข้อสอบมาทดสอบเป็นลักษณะของความยาวข้อสอบคงที่  และ
การทดสอบแบบปรับเหมาะจะหยุดหรือยุติการสอบขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้เรียน โดยไม่ต้องท าข้อสอบให้
ครบทุกข้อเป็นลักษณะของความยาวข้อสอบแปรผัน  การแบ่งประเภทของข้อสอบที่น ามาใช้ในการท าคลัง
ข้อสอบ มีการแบ่งประเภทของข้อสอบตามความเหมาะสมของการวัดระดับ ซึ่งบางประเภทข้อสอบแบ่งเป็น 3 
ระดับ ยาก ปานกลาง และง่าย บางประเภทข้อสอบแบ่งเป็น ยากมาก ยาก ปานกลาง ง่าย และง่ายมาก และ
การประเมินผู้สอบ มีการแบ่งระดับตามจุดมุ่งหมายของการทดสอบ เช่น การแบ่งกลุ่มคนเก่งและคนอ่อน แบ่ง
ระดับของผู้เรียน สูง ปานกลาง และต่ า    

ระบบการจัดการเรียนรู้ (Learning Management System) ท าหน้าที่บริหารจัดการการเรียนการ
สอนผ่านอินเทอร์เน็ต ช่วยอ านวยความสะดวกทั้งแก่ผู้เรียนและผู้สอน ด้วยระบบจัดการเรียนรู้เป็นเครื่องมือให้
ผู้สอนจัดการเรียนรู้โดยไม่ได้ค านึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน เช่น ความรู้เดิม แรงจูงใจ คุณลักษณ ะและ
รูปแบบการเรียนรู้ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ได้อธิบายปัญหาของการจัดการเรียนการสอนแบบเอติวเตอร์ 
(Atutor) และปัญหาของระบบมูลเดิ้น (Moodle) มีลักษณะยังขาดส่วนท่ีช่วยผู้สอนก าหนดกลุ่มของผู้เรียน และ
เป็นระบบตายตัว  

การทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องมือที่นิยมน ามาใช้ในการจัดการทดสอบที่
เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถของผู้สอบ ทั้งนี้ด้วยการตัดสินใจในการเลือกข้อสอบที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับผล
การตอบของข้อสอบที่ผ่านมา ตามทฤษฎีของการตอบสนองข้อสอบ (Item Response Theory) ซึ่งการทดสอบ
แบบปรับเหมาะได้แบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ คือ การสร้างข้อสอบ การคัดเลือกข้อสอบข้อเริ่มต้น การคัดเลือก
ข้อสอบข้อถัดไป การประมาณค่าความสามารถของผู้สอบ และการยุติการสอบ การที่จะท าให้ได้มาซึ่งการวัดผล
ตรงกับผู้เรียนมากท่ีสุดนั่นก็คือ คลังข้อสอบ โดยคลังข้อสอบ เกิดจากกระบวนการสร้างข้อสอบ และน าข้อสอบที่
ได้นั้นไปท าการเก็บข้อมูลผ่านการสอบของผู้เรียน และน าข้อมูลที่ได้นั้นมาท าการวิเคราะห์ เพื่อแยกข้อสอบที่มี
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คุณภาพ และด าเนินการจัดกลุ่มของข้อสอบให้อยู่หลายระดับ เช่น ง่าย ปานกลาง และยาก เพื่อเก็บไว้ในคลัง
ข้อสอบไว้ใช้ในการน าไปทดสอบ การเริ่มท าข้อสอบควรเริ่มจากข้อสอบที่มีระดับความยากง่ายปานกลาง หรือ
อาจมีการท าข้อสอบจากคลังข้อสอบเทียม เพื่อวัดระดับในการเลือกข้อสอบข้อแรกให้กับผู้สอบ และการตอบ
ข้อสอบจะมีผลต่อการเลือกข้อสอบข้อถัดไป โดยจะดูผลการตอบจากข้อที่ผ่านมา โดยใช้หลักการถ้าตอบผิด      
จะลดระดับความยากง่ายของข้อสอบลง 1 ระดับ และถ้าตอบถูก จะเพิ่มระดับความยากง่ายของข้อสอบขึ้น 1 
ระดับการประเมินผลผู้สอบนั้นและยุติการสอบนั้น จะมีกฎของการท าข้อสอบ 2 วิธี คือ กฎความยาวคงที่ คือ 
ผู้สอบ สอบไปจนหมดชุดข้อสอบท่ีก าหนดให้ ดูผลที่ระดับสุดท้าย และกฎความยาวแปรผัน จะมีการพิจารณา 2 
กรณี คือ จะหยุดการให้ข้อสอบเมื่อมีการท าข้อยากถูกต้องต่อเนื่อง 25% ของข้อสอบทั้งหมด จัดกลุ่มผู้สอบอยู่
ในระดับสูง และหยุดการให้ข้อสอบเมื่อมีการท าข้อง่ายผิดต่อเนื่อง 25% ของข้อสอบทั้งหมด จัดกลุ่มผู้สอบอยู่ใน
ระดับต่ า ซึ่งไม่จ าเป็นต้องท าข้อสอบหมดทุกข้อ  

ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะพัฒนาระบบทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อน าไปใช้ในระบบ
สอนอัจฉริยะ ด้วยวิธีความยาวข้อสอบแปรผัน โดยใช้กระบวนการตอบสนองข้อสอบต่อเนื่อง 25% โดยแบ่ง
ระดับความยากง่ายของข้อสอบเป็น 5 ระดับ และประเมินผลระดับผู้สอบ เป็น 5 ระดับ ซึ่งการแบ่งหลายระดับ 
จะได้ทราบความรู้ของผู้สอบที่แท้จริงอยู่ในระดับใด น าวิธีการที่ได้ออกแบบ สร้างต้นแบบ ทดลองการท างานของ
ระบบ และน าไปประเมินหาประสิทธิภาจากผู้เช่ียวชาญ ก่อนท่ีจะน าไปใช้ในระบบสอนอัจฉริยะต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อออกแบบวิธีการทดสอบแบบปรับเหมาะส าหรับระบบสอนเสริมอัจฉริยะ  
2. เพื่อพัฒนาระบบทดสอบแบบปรับเหมาะส าหรับระบบสอนเสริมอัจฉริยะ 
3. เพื่อหาประสิทธิภาพของระบบปรับเหมาะส าหรับระบบสอนเสริมอัจฉริยะ   

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

กระบวนการด าเนินงานวิจัยนั้น ผู้วิจัยได้การออกแบบจัดล าดับขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. การออกแบบวิธีการทดสอบแบบปรับเหมาะ  
การออกแบบวิธีการทดสอบแบบปรับเหมาะ ด้วยวิธีความยาวคงที่กับความยาวแปรผัน มี

ขั้นตอนการท างานดังภาพท่ี 1 โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
1.1 การคัดเลือกข้อสอบเริ่มต้นนั้น ผู้ทดสอบจะเริ่มต้นได้ข้อสอบจากการสุ่ม โดยข้อสอบที่สุ่ม

มานั้น จะมีระดับความยากง่ายอยู่ในระดับ “ปานกลาง”  
1.2 การเลือกข้อสอบข้อถัดไป โดยความยากง่ายของข้อสอบแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ประกอบไป

ด้วย ง่ายมาก ง่าย ปานกลาง ยาก และยากมาก การคัดเลือกข้อถัดไปจะพิจารณาผลจากการตอบข้อสอบก่อน
หน้า โดยถ้าตอบผิดจะลดระดับลงมา 1 ข้ัน และเมื่อตอบถูกจะเพิ่มระดับขึ้น 1 ข้ัน 

1.3 การประเมินความสามารถของผู้สอบ โดยจะมีการประเมินระดับความรู้ความเข้าอยู่ 5 
ระดับ คือ เก่งมาก เก่ง ปานกลาง อ่อน และอ่อนมาก ซึ่งการประเมินจะประเมินเมื่อมีการสิ้นสุดการท าข้อสอบ 
ซึ่งอาจได้มาจากวิธีการประเมินด้วยวิธีความยาวคงที่หรือความยาวแปรผัน 

1.4 การยุติการทดสอบและการประเมินผล วิธีการในการประเมิน 2 วิธี คือ การประเมินด้วย
วิธีความยาวแปรผัน หมายถึง เมื่อผู้สอบมีการท าถูกตามเกณฑ์ความยาวแปรผันที่ก าหนดไว้ ในยากมาก
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ต่อเนื่องกันครบ 25% จากข้อสอบความยาวคงที่ จะถือว่าผู้สอบนั้นมีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับเก่งมาก แต่
ถ้าผู้สอบท าข้อสอบผิดข้อง่ายมากต่อเนื่อง 25% จากข้อสอบความยาวคงที่ทั้งหมด จะถือว่าผู้สอบนั้นมีความรู้
ความเข้าใจอยู่ในระดับอ่อนมาก  ซึ่งการยุติการสอบผู้สอบไม่จ าเป็นต้องท าข้อสอบให้ครบทุกข้อ  แต่ถ้าหาก
ผู้สอบไม่ได้เข้าเกณฑ์การประเมินแบบความยาวแปรผัน จะต้องใช้วิธีประเมินแบบความยาวคงที่ โดยผู้สอบจะท า
ข้อสอบไปเรื่อย ๆ จนครบจ านวน 16 ข้อ โดยพิจารณาจากปริมาณข้อสอบที่ผ่านเกณฑ์ในระดับต่ าสุดมาใช้
ก าหนดปริมาณข้อสอบทีใ่ห้ทดสอบ ระบบจะท าการประเมินผลที่ได้ ซึ่งผลการประเมินขึ้นอยู่กับผลการตอบข้อ
สุดท้าย ขบวนการท างานของระบบดังภาพท่ี 1 

 

ผลสอบ

สุ่มข้อสอบ
ระดับง่าย

สุ่มข้อสอบระดับ
ยาก

ข้อสอบระดับง่ายมาก

ถูกผิด

ใช่

ไม่ใช่

สุ่มข้อสอบยากง่าย 
ระดับปานกลาง

ท าแบบทดสอบ, นับจ านวนข้อที่สอบ

ข้อสอบระดับง่าย

เข้าเกณฑ์หยุดการสอบ

สุ่มข้อสอบ
ระดับง่าย

สุ่มข้อสอบ
ระดับยากมาก

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ผลสอบ

ผิด

ถูก

ผลสอบ

ถูก

ผิด

ผลสอบ

สุ่มข้อสอบ
ระดับง่ายมาก

ถูก

ผิด

แสดงระดับการ
ประเมิน

ข้อสอบระดับปานกลาง

ข้อสอบระดับยาก

ผลสอบ

ผลสอบ

ไม่ใช่

สุ่มข้อสอบ
ระดับปานกลาง

สุ่มข้อสอบ
ระดับยาก

ไม่ใช่

ใช่

ใช่ ถูก
ผิด

ผิด

ถูก

เริ่มต้นการสอบ

ประเมินผลการสอบ

สิ้นสุดการสอบ

 
 

ภาพที่ 1  ผังระบบทดสอบแบบปรับเหมาะ 
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2. การออกแบบกระแสการไหลข้อมูลในระบบ 

การท างานของระบบประกอบไปด้วย ผู้สอบเข้าสู่ระบบจากรหัสผู้สอบและรหัสผ่าน ผู้สอบท า
แบบทดสอบตามขั้นตอนท่ีได้ออกแบบไว้ เมื่อสิ้นสุดการสอบจะได้รับรายงานผลการประเมิน กระแสการไหลของ
ข้อมูลดังภาพท่ี 2 

 

 
ภาพที่ 2  กระแสการไหลข้อมลูภายในระบบ 

 
3. การสร้างคลังข้อสอบ  

การเลือกข้อสอบสร้างคลังข้อสอบเป็นข้อสอบที่ได้จากการสอบในรายวิชา การเขียนโปรแกรม        
เชิงวัตถุ ภาคเรียนท่ี 2/2560 สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ช้ันปีที่ 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยข้อสอบเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 120 ข้อ ซึ่งข้อสอบที่ผ่าน     
การสอบจากจ านวนนักศึกษาจ านวนทั้งสิ้น 28 คน มาท าการวิเคราะห์ความเช่ือมั่นและความยากง่ายของ
ข้อสอบ โดยเลือกข้อสอบที่มีระดับความยากง่ายอยู่ที่ 0.20 – 0.80 การวิเคราะห์ข้อสอบใช้สูตร KR-20 ของ        
คูเดอร์ ริชาร์ดสัน พบว่า มีข้อสอบที่ผ่านเกณฑ์ทั้งสิ้น 92 ข้อ และท าการเลือกข้อสอบระดบัความยากง่ายกลุ่มละ 
16 ข้อ รวมข้อสอบทั้งสิ้น 80 ข้อมาใช้ในการสร้างคลังข้อสอบ ซึ่งมีรายละเอียดของข้อสอบที่ผ่านเกณฑ์ และ
เลือกจ านวนข้อสอบที่น ามาใช้ในการสร้างคลังข้อสอบ มีรายละเอียดดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1  การเลือกข้อสอบ 
 
ระดับ ระดับคา่ ข้อสอบ 

ผ่านเกณฑ์ (ข้อ) 
ข้อสอบ 

ที่เลือก (ข้อ) 
ยากมาก 0.20-0.30 18 16 
ยาก 0.31-0.40 21 16 
ปานกลาง 0.41-0.60 16 16 
ง่าย 0.61-0.70 18 16 
ง่ายมาก 0.71-0.80 19 16 

รวม 92 80 
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ผลการวิจัย 

จากการออกแบบขั้นตอนการทดสอบแบบปรับเหมาะ ได้น าพัฒนาเป็นโปรแกรมต้นแบบ ทดลองความ
สมบูรณ์ของโปรแกรม และประสิทธิภาพดังต่อไปนี้ 

1. การทดสอบระบบ 
การใช้ระบบทดสอบแบบปรับเหมาะเริ่มต้น ผู้สอบใช้รหัสผู้ใช้และรหัสผ่านจากผู้สอนที่มอบหมาย

ให้ เพื่อเข้าสู่ระบบทดสอบแบบปรับเหมาะดังภาพที่ 4 
 

 
 

ภาพที่ 4  การตรวจสอบผู้ทดสอบ 
 

การเริ่มต้นท าแบบทดสอบแบบปรับเหมาะ การสุ่มข้อสอบเริ่มต้นจะสุ่มข้อสอบที่มีความยากง่ายระดับ 
“ปานกลาง” โดยโปรแกรมแบ่งการแสดงออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่แสดงข้อสอบที่ทดสอบ และส่วนของ
รายงานผล ซึ่งจะมีการสรุปรายงานผลแต่ละครั้งของการท าข้อสอบดังภาพที่ 5 

 

 
 

ภาพที่ 5  การเริ่มท าข้อสอบโดยสุม่เริ่มต้นที่ระดับปานกลาง 
 

การยุติการสอบ โดยตามความยาวแปรผันที่ตอบผิดต่อเนื่อง 25% จากข้อสอบความยาวคงที่ 16 ข้อ 
ระบบจะหยุดการให้ข้อสอบและประเมินผู้สอบในระดับอ่อนมาก นั่นก็คือเมื่อผู้สอบท าข้อสอบในระดับง่ายมาก
ผิดต่อเนื่อง 4 ข้อ ซึ่งคิดเป็น 25%  จากข้อสอบระดับง่ายมากทั้งหมด จึงยุติการสอบ รายละเอียดการทดสอบดัง
ภาพที่ 6 
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ภาพที่ 6 การยุติการสอบความยาวแปรผันผิดต่อเนื่อง 25% 
 

การยุติการสอบ โดยตามความยาวแปรผันที่ตอบถูกต่อเนื่อง 25% จากข้อสอบความยาวคงที่ 16 ข้อ 
ระบบจะหยุดการให้ข้อสอบและประเมินผูส้อบในระดับเก่งมาก นั่นก็คือเมื่อผู้สอบท าข้อสอบในระดับยากมากถูก
ต่อเนื่อง 4 ข้อ ซึ่งคิดเป็น 25%  จากข้อสอบระดับยากมากทั้งหมด จึงยุติการสอบ รายละเอียดการทดสอบดัง
ภาพที่ 7 

 

 
 

ภาพที่ 7 การยุติการสอบความยาวแปรผันถูกต่อเนื่อง 25% 
 

การยุติการสอบ ความยาวคงที่ของข้อสอบจ านวน 16 ข้อ ระบบจะหยุดการให้ข้อสอบ ประเมินผู้สอบ
ในระดับที่สูงกว่า 1 ระดับ เมื่อตอบข้อสุดท้ายถูก ประเมินผู้สอบในระดับที่ต่ ากว่า 1 ระดับ เมื่อตอบข้อสุดท้าย
ผิดดังภาพที่ 8 
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ภาพที่ 8  การยุติการสอบตามกฎความยาวคงที่ 
 

2. การประเมินประสิทธิภาพ 
การประเมินประสิทธิภาพด้วยการตรวจสอบการท างานของระบบตามที่ได้ออกแบบไว้ โดยให้

ผู้เช่ียวชาญในสาขาคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นผู้สอนสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานีได้ท าการตรวจประเมินประสิทธิภาพผลที่ได้จากการทดสอบ ซึ่งการทดสอบได้ก าหนดสัญลักษณ์ที่
แทนความหมายของระดับข้อสอบท่ีใช้ คือ A = ยากมาก, B = ยาก, C = ปานกลาง, D = อ่อน และ E=อ่อนมาก 
ซึ่งผลการทดลองดังตารางที่ 2 พบว่าการท างานของระบบทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยวิธีความยาวคงที่ร่วมกับ
ความยาวแปรผัน มีประสิทธิภาพได้ผลตามที่ได้ออกแบบไว้   
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ตารางที่ 2  ผลการทดสอบประสทิธิภาพของระบบทดสอบแบบปรบัเหมาะ 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

จากงานวิจัยการพัฒนาระบบทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยวิธีส าหรับระบบสอนเสริมอัจฉริยะด้วย
หลักการกฎความยาวคงที่ร่วมกับความยาวแปรผัน ได้อาศัยทฤษฎีการตอบสนองการท าแบบทดสอบ โดยการ
ทดสอบเพื่อประเมินระดับของผู้สอบทั้งสิ้น 5 ระดับ ประกอบไปด้วย เก่งมาก เก่ง ปานกลาง อ่อน อ่อนมาก การ
ท าแบบดทดสอบนั้นจะปรับเหมาะตามสภาพการตอบข้อสอบก่อนหน้าของผู้สอบ โดยถ้ามีการตอบถูกจะมีการ
เพิ่มระดับความยากง่ายของข้อสอบหนึ่งระดับ และถ้าตอบถูกจะลดระดับความยากง่ายของข้อสอบลงหนึ่งระดับ 
ท าข้อสอบไปเรื่อย ๆ ถ้าผู้สอบสามารถท าข้อสอบข้อยากมากต่อเนื่องครบ 25% จากข้อสอบทั้ง จะหยุดการให้
ท าข้อสอบ และจะประเมินผลผู้สอบอยู่ในระดับ เก่งมาก แต่ถ้าหากท าข้อสอบในระดับง่ายมากผิดต่อเนื่องครบ 
25% ก็จะยุติการสอบ และประเมินผลผู้สอบอยู่ในระดบัอ่อนมาก ซึ่งเรียกว่าทดสอบตามความยาวแปรผัน แต่ถ้า
ไม่เข้าเกณฑ์ ก็ให้ข้อสอบไปเรื่อย ๆ จนครบ 16 ข้อ จึงยุติการสอบเรียกว่า กฎความยาวคงที่ การเลือกข้อสอบ 
คือ ข้อสอบรายวิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ที่ผ่านการทดสอบกับ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีค่าความยากง่ายอยู่ในระดับ 0.20 
ถึง 0.80 มาจัดท าเป็นคลังข้อสอบ จากนั้นพัฒนาต้นโดยท างานบนเว็บ น าต้นแบบที่ได้ไปท าการทดลองและหา
ประสิทธิภาพการท างานกับผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบผลที่ได้ ซึ่งพบว่า วิธีทดสอบแบบปรับเหมาะส าหรับระบบสอน
อัจฉริยะด้วยวิธีความยาวคงที่ ร่วมกับความยาวแปรผัน  มีประสิทธิภาพตามที่ได้ออกแบบไว้สามารถน าไปเป็น
ต้นแบบทดสอบแบบปรับเหมาะส าหรับระบบสอนอัจฉริยะได้ต่อไป 

 
ข้อเสนอแนะ 

การด าเนินการวิจัยครั้งนี้ เป็นการพัฒนาระบบต้นแบบซึ่งเป็นเครื่องมือทดสอบแบบปรบัเหมาะด้วย
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ประสิทธิภาพท่ีได้จริงจะต้องน าไปทดสอบกับผู้เรยีน เพื่อวิเคราะห์ผล ประเมินผล ความรู้ที่
แท้จริงที่ได้จากการทดสอบจากระบบต้นแบบอีกครั้ง เพื่อน าผลที่ได้ไปประยุกต์ใช้ส าหรับระบบสอนอัจฉริยะ
ต่อไป 
 
กิตติกรรมประกาศ 

โครงงานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากสาขาวิชาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และสาขาวิชาวิศวกรรม
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี ในการเผยแพร่งานวิจัย
ครั้งนี้ พร้อมท้ังขอบคุณอาจารย์ทุกท่านท่ีได้ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบงานวิจัยในครั้งนี้ 
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ปัจจัยของการคิดวิเคราะห์วิชาการวิเคราะห์และบริหารโครงการ 
กรณีศึกษา : นักศึกษาชัน้ปีที่ 2 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

 
เบญจพร จันทรโคตร1* 

 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการคิดวิเคราะห์ วิชาการวิเคราะห์และบริหาร
โครงการ : กรณีศึกษา นักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษา
จ านวน  172  คน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรม  แบบทดสอบวัดความรู้  คะแนนการมีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรม  จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์โดยใช้ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านพฤติกรรมการเรียนกับผลการคิดวิเคราะห์ทางการเรียนของนักศึกษา 
ผลการวิจัยพบว่า ในด้านการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจากเนื้อหา พบว่า ปัจจัย
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์มากที่สุดคือ ผู้สอนกระตุ้นผู้เรียนสู่การตอบค าถาม มี่
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 รองลงมาคือ ผู้สอนมีการวางแผนการใช้ค าถามเกี่ยวกับเนื้อหาตามรายจุดประสงค์ ผู้สอน
ทบทวนความเข้าใจของผู้เรียน โดยสรุปใจความส าคัญของผู้สอน มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 และ 4.34 
ตามล าดับ ในด้านการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นคว้าข้อมูลร่วมกับผู้อื่น พบว่า ปัจจัยที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์มากที่สุด คือ ผู้สอนยกตัวอย่างสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบัน มีค่าคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.68 รองลงมา คือ ผู้สอนส่งเสริมการสืบค้นจากเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผู้สอนก าหนดภารกิจของสมาชิก
ภายในกลุ่ม มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 และ 4.44 ตามล าดับ ในด้านการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนน า
ความรู้จากเนื้อหาวิชาไปประยุกต์ใช้ พบว่า ปัจจัยที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์มากที่สุด 
คือ ผู้เรียนสามารถบริหารโครงการจ าลองได้บรรลุวัตถุประสงค์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 รองลงมาคือ 
ผู้เรียนสามารถจัดสมาชิกเพื่อปฏิบัติโครงการจ าลองได้ ผู้เรียนสามารถเขียนโครงการได้อย่างถูกต้อง มีค่าคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.78 และ 4.72 ตามล าดับ จากการประเมินผลการคิดวิเคราะห์  พบว่า นักศึกษามีคะแนนการ
จัดการเรียนรู้อยู่ในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 41.01/50 
 
ค าส าคัญ: ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคิดวิเคราะห์  รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การวิเคราะห์

และบริหารโครงการ 
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FACTORS OF ANALYSIS THINKING ON PROJECT ANALYSIS AND PROJECT MANAGEMENT 

CASE STUDY: 2ND YEAR STUDENT IN PUBLIC ADMINISTRATION 
 

Benjaporn Juntarakote1* 
 
Abstract 

This research aims to study the factors influencing the analytical thinking in course of 
Project Analysis and Management: A case study of second year students in Public 
Administration. Data were collected from 172 students using behavioral observation and 
knowledge test rating of participation in activities. The data were then analyzed by average 
and standard deviation to study the relationship between student behavioral factors and 
students' analytical thinking. The research found that In the field of activities that encourage 
learners to build their own knowledge from the content, it is found that the factors that 
encourage students to have the ability to think most was the instructor encourages the 
learner to answer the question. The mean score was 4.42. The instructor then planned to use 
the questionnaire on the content by purpose. Instructors review the students' understanding. 
In summary, the importance of the instructor. The average score was 4.38 and 4.34, 
respectively. In terms of activities that encouraged learners to research with others, it was 
found that the factors that encouraged the students to have the most analytical abilities were 
the instructors give examples of current situations. The average score was 4.68. Instructors 
promote the search from modern technology and instructors define the mission of a member 
within a group. The average score was 4.62 and 4.44, respectively. In terms of activities that 
encouraged the students to apply knowledge from the content of the subject, it was found 
that the factors that encouraged the students to have the most analytical abilities were the 
learners can manage the project simulation and achieved its purpose. The average score was 
4.82, followed by that of the students can organize their members to perform simulations and 
can write the project correctly. The mean scores were 4.78 and 4.72, respectively. Based on 
the analytical evaluation, the students had a very good level of learning management. The 
average score was 41.01 / 50. 
 
Keywords: Factors that affect analytical thinking, Form of teaching activities, Project 

Analysis and Management 
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บทน า 

การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญนั้น พฤติกรรมของผู้เรียนท าให้เกิด
ลักษณะนิสัยผู้เรียนที่แสดงออกมาในระหว่างการเรียน เช่น พฤติกรรมการเข้าช้ันเรียน การเข้าช้ันเรียนอย่าง
สม่ าเสมอ พฤติกรรมการจดบันทึกในระหว่างการฟังบรรยาย และการซักถามปัญหาในการเรียน โดยนักศึกษาที่มี
ความตั้งใจ เอาใจใส่ต่อการเรียน จะมีการจดบันทึก ซักถามข้อสงสัยระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน      
มีพฤติกรรมการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง การท างานที่ได้รับมอบหมายด้วยตนเอง การส่งงานตรง
เวลา และการร่วมกิจกรรมในช้ันเรียน ซึ่งในทางตรงกันข้ามนักศึกษาที่ไม่สนใจการเรียนก็จะชวนเพื่อนคุย
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและถ้าเป็นงานกลุ่มก็มักจะมช่ืีอร่วมกับเพื่อนในช้ันเรียนในกลุ่มแต่ไม่ได้
ช่วยเหลืองานภายในกลุ่ม นักศึกษาบางคนไม่ได้ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมแต่ใช้วิธีการลอกงานจากเพื่อนในช้ัน
เรียน เพื่อให้มีงานส่งตามเวลาที่ก าหนด เห็นได้ว่าพฤติกรรมการเรียนที่ผู้เรียนแสดงออกมา จึงมีทั้งพฤติกรรมที่
เหมะสม และพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน 

การคิดวิเคราะห์จะเกิดขึ้นเมื่อเราต้องการท าความเข้าใจโดยการพยายามตีความข้อมูลที่ได้รับ เมื่อเกิด
ข้อสงสัยสมองจะพยายามคิดหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลมาอธิบายถึงเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น หรือ
เพื่อประเมินสิ่งต่าง ๆ ที่ต้องตัดสินใจเลือกสิ่งที่เหมาะสมหรือเมื่อต้องการเห็นภาพรวมทั้งหมด นอกจากน้ัน ยังได้
กล่าวถึงการวิเคราะห์ (Analysis) หมายถึง การจ าแนก แยกแยะองค์ประกอบของสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกเป็นส่วน ๆ 
เพื่อค้นหาว่ามีองค์ประกอบย่อย ๆ อะไรบ้าง ท ามาจากอะไร ประกอบขึ้นมาได้อย่างไรและมีความเช่ือมโยง
สัมพันธ์กันอย่างไรและกล่าวโดยสรุปว่าการคิดวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการจ าแนก แยกแยะ
องค์ประกอบต่าง ๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นวัตถุ สิ่งของ เรื่องราวหรือเหตุการณ์ และหาความสัมพันธ์เชิง
เหตุผลระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้นเพื่อค้นหาสภาพความเป็นจริงหรือสิ่งส าคัญของสิ่งที่ก าหนดให้ ดังนั้น การ
คิดวิเคราะห์ จึงมีความส าคัญต่อการจ าแนก แยกแยะองค์ประกอบของสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกเป็นส่วน ๆ เพื่อค้นหาว่า
มีองค์ประกอบย่อย ๆ อะไรบ้างมีความสอดคล้องและสัมพันธ์ (สุวิทย์ มูลค า, 2554) 

ระบบการศึกษาของประเทศไทยภายหลังการปฏิรูปการศึกษาได้เริ่มให้ความส าคัญในการส่งเสริม
ความคิดให้แก่เด็กและเยาวชน โดยก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และก าหนดเป็นมาตรฐาน     
ในการประกันคุณภาพของสถานศึกษาอันจะส่งผลให้ ประชาชนมีคุณภาพมากขึ้นดังนั้นการปูพ้ืนฐานการคิดและ
การส่งเสริมการคิดให้แก่เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งนับตั้งแต่ปฐมวัยจนถึ งระดับสูง       
การได้รับการพัฒนาการคิดตั้งแต่เยาว์วัยจะช่วยพัฒนาความคิดให้ก้าวหน้า ส่งผลให้สติปัญญาเฉียบแหลม เป็น
คนรอบคอบ ตัดสินใจได้ถูกต้องสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตได้ดี เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ สามารถด ารงชีวิต
ในสังคมได้อย่างมีความสุข (ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ, 2556)   

ข้อมูลการพัฒนาด้านการทรัพยากรมนุษย์ จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  พบว่า คนไทย
ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพิ่มขึ้น แต่ยังมีปัญหาด้านคุณภาพการศึกษาที่มีพัฒนาการสมวัย มีสัดส่วนลดลง ส่วนเด็ก
วัยเรียนก็มีผลสัมฤทธิ์ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานโดยเฉพาะในเรื่องการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์นั้น 

ปัญหาดังกล่าวท าให้ทราบถึงปัญหาทักษะกระบวนการคิดที่ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมาตรฐาน
ความสามารถของผู้เรียนในเรื่องการคิดวิเคราะห ์สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ และคิดสร้างสรรค์ ส าหรับการศึกษา
รายวิชาวิเคราะห์โครงการและบริหารโครงการ นักศึกษามีความจ าเป็นที่ต้องเรียนรู้ทฤษฎีข่าวสาร ข้อมูล
เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะแล้วแปรรูปเป็นโครงการเพื่อน ามาพัฒนาประเทศ ซึ่งนักศึกษายังขาดทักษะการสรุป
ความ การน าเนื้อหาสาระสู่การคิดรวบยอดและการคิดวิเคราะห์ ดังนั้นเพื่อเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลให้
สอดคล้องกับการน ามาจัดกระท า และน าข้อมูลที่จัดกระท าแล้วไปใช้มาวิเคราะห์ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
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ของการวิเคราะห์โครงการและบริหารโครงการ จากเหตุผลดังกล่าวจ าเป็นต้องศึกษาข้อมูลปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
คิดวิเคราะห์วิชาวิเคราะห์โครงการและบริหารโครงการของนักศึกษาช้ันปีที่ 2 เพื่อทราบข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญ  
ส าหรับใช้ประกอบการวางแผนการแก้ปัญหาทักษะกระบวนการคิดองนักศึกษา วิชาวิเคราะห์โครงการและ
บริหารโครงการ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาปัจจัยของการคิดวิเคราะห์ วิชาการวิเคราะห์และบริหารโครงการ : กรณีศึกษา นักศึกษาช้ัน
ปีท่ี 2 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การด าเนินงานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการคิดวิเคราะห์ วิชาการวิเคราะห์และ
บริหารโครงการ : กรณีศึกษา นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 และเพื่อศึกษาระดับการคิดวิเคราะห์ วิชาการวิเคราะห์และบริหาร
โครงการ : กรณีศึกษา นักศึกษาช้ันปีที่ 2 โดยกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาการวิจัยเป็นนักศึกษาที่เรียนรายวิชา         
การวิเคราะห์และบริหารโครงการ จ านวน 172  คน และได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาทั้ง 172 คน โดยใช้แบบ
สังเกตพฤติกรรม  ซึ่งข้อค าถามทั้งหมดได้น าไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเนื้อหาก่อน โดยน ามาหา ค่าความเชื่อมั่น
ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอนบาค (Cronbach Alpha Coefficient) โดยข้อค าถามที่มีค่าความเช่ือ
มันต่ ากว่า .60 ก็ถูกตัดทิ้งเพราะมีความเช่ือมั่นน้อย แบบทดสอบวัดความรู้  คะแนนการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 
จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยด้านพฤติกรรมการเรียนกับผลการคิดวิเคราะห์ทางการเรียนของนักศึกษา 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้มี 2 ส่วน คือ แบบสังเกต
พฤติกรรมและการประเมินผลการคิดวิเคราะห์ทางการเรียน โดยใช้ แบบทดสอบวัดความรู้ และคะแนนการมี
ส่วนร่วมในการท ากิจกรรม โดยแต่ละชนิดของเครื่องมือก็ได้ด าเนินการตั้งแต่การสร้างเครื่องมือ การทดสอบ
เครื่องมือ  และการน าเครื่องมือไปใช้ ดังนี้ 
             1. แบบสังเกตพฤติกรรม ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มีผลต่อการคิดวิเคราะห์
ทางการเรียนของนักศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ 
               1.1  ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มเป้าหมาย เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษา ได้แก่  
เพศ อายุ คะแนนเฉลี่ยสะสม และที่พักอาศัย 

               1.2  ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อปัจจัยการคิดวิเคราะห์ วิชาการวิเคราะห์และ
บริหารโครงการ: กรณีศึกษา นักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เป็นค าถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า  5  ระดับ  คือ  5 หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด 4 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มาก  3  หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 2 หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย  และ  1  
หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด  ซึ่งเมื่อมีการน ามาแปลค่าความหมายของพฤติกรรมในแต่ละข้อ
ออกเป็นระดับ  ซึ่งก าหนดไว้  3  ระดับ  คือ มาก ปานกลาง และน้อย โดยก าหนดคะแนนซึ่งอิงกลุ่มจากคะแนน
เฉลี่ยของค าตอบท้ังหมด จาก (คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด ) / จ านวนกลุ่ม = ( 5 – 1 ) / 3 = 1.33 คือ 
              คะแนนระหว่าง  3.68  -  5.00  หมายถึง  การคิดวิเคราะห์เหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
              คะแนนระหว่าง  2.34  -  3.67  หมายถึง  การคิดวิเคราะห์เหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง 
              คะแนนระหว่าง  1.00  -  2.33  หมายถึง  การคิดวิเคราะห์อยู่ในระดับต่ า 
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             2.  การประเมินผลการคิดวิเคราะห์  แบ่งออกเป็น  3  ส่วนย่อย  คือ 
               2.1  แบบผลงาน  ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคะแนนงานของนักศึกษา โดยประเมินจากช้ินงาน
ที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย  ซึ่งก าหนดคะแนนงานไว้  30  คะแนน  ส าหรับหัวข้อที่ประเมินประกอบด้วย  ด้านเนื้อหา
ตามรายจุดประสงค์ มคอ.3 และด้านการน าเสนอ โดยเน้นการเช่ือมโยงเนื้อหาเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน 
   2.1.1 ด้านเนื้อหา ประเด็นที่ประเมินประกอบด้วย ความสอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดความถูกต้องของเนื้อหา ความชัดเจนและเข้าใจง่าย มีความเช่ือมโยงของเนื้อหาพร้อม
ประยุกต์ในสถานการณ์ปัจจุบัน และแหล่งอ้างอิงที่ถูกต้อง 
   2.1.2 ด้านการน าเสนอ ประเด็นที่ประเมิน คือ การน าเสนออย่างเป็นขั้นตอน 
น าเสนอเนื้อหาได้ถูกต้อง รูปแบบการน าเสนอสามารถน าปัจจัยการคิดวิเคราะห์ส่งผลต่อการวิเคราะห์เนื้อหา การคิด
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ และการคิดวิเคราะห์หลักการ ความเหมาะสมกับเวลา และน้ าเสียงบุคลิกในการน าเสนอ 
                    2.2  คะแนนการมีส่วนร่วม  จ านวน  20  คะแนน 
              การประเมินผลการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษา จะใช้คะแนนจากทั้ง 2 ส่วนมารวมกัน มีคะแนนเต็ม
เท่ากับ 50 คะแนน และใช้วิธีการประเมินแบบอิงเกณฑ์ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
 
ผลการวิจัย 

ผลที่ได้จากการศึกษาวิจัย  แยกเป็น  2  ส่วน  คือ  พฤติกรรมการเรียนและผลการคิดวิเคราะห์ของ
นักศึกษา  

1.  จากการศึกษาพฤติกรรมการเรียน  โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรม เป็นข้อมูลของนักศึกษาที่เรียน
รายวิชาการวิเคราะห์และบริหารโครงการ ประเด็น  เพศ  อายุ  คะแนนเฉลี่ยสะสม  และที่พักอาศัย  โดยผลที่
ได้คือ  นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ  66.9  มีอายุระหว่าง 20  -  21 ปี คิดเป็นร้อยละ 77.9  
มีเกรดเฉลี่ยสะสมอยู่ระหว่า  2.51  -  3.00  คิดเป็นร้อยละ  44.2  ส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่ในหอพักคิดเป็นร้อยละ  
77.9  แสดงผลดังตารางที ่ 1 
 
ตารางที่  1  แสดงข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาท่ีเรียนรายวิชาการวิเคราะห์และบริหารโครงการ 
 
ข้อมูลทั่วไป จ าแนกประเภท จ านวน  (คน) ร้อยละ 
เพศ ชาย 

หญิง 
57 
115 

33.1 
66.9 

อาย ุ 18  -  19  ป ี
20  -  21  ปี 
22  -  23  ป ี

4 
134 
34 

2.3 
77.9 
19.8 

เกรดเฉลี่ยสะสม  (GPAX) ต่ ากว่า  2.00 
2.01  -  2.50 
2.51  -  3.00 
3.01  -  3.50 

7 
51 
76 
38 

4.1 
29.7 
44.2 
22.1 

ที่พักอาศัย บ้าน 
หอพัก 

38 
134 

22.1 
77.9 
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ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการคิดวิเคราะห์ วิชาวิเคราะห์และบริหารโครงการ โดยมีรูปแบบ

กิจกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 3 รูปแบบ คือ 1) การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเองจากเนื้อหา 2) การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นคว้าข้อมูลร่วมกับผู้อื่น และ 3) การจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนน าความรู้จากเนื้อหาวิชาไปประยุกต์ใช้ ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่  2  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยที่ส่งผลต่อการคิดวิเคราะห์ 
 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การคิดวิเคราะห ์

ข้อค าถาม   ̅   S.D. 
ระดับความ
เหมาะสม 

1. การจัด
กิจกรรมทีส่่งเสริม
ให้ผู้เรียนสรา้ง
องค์ความรู้ด้วย
ตนเองจากเนื้อหา 

ผู้สอนเปดิประเด็นค าถามเพื่อเข้าสู่เนื้อหาตามราย
จุดประสงค ์

4.26 .67 มาก 

ผู้สอนมีการวางแผนการใช้ค าถามเกี่ยวกับเนื้อหาตาม
รายจุดประสงค ์

4.38 .72 มาก 

ผู้สอนกระตุ้นผู้เรยีนสู่การตอบค าถาม  4.42 .95 มาก 
ผู้สอนส่งเสรมิค าตอบใหผู้้เรียนเข้าใจเนื้อหามากขึ้น 4.18 .83 มาก 
ผู้สอนมีการสรุปเนื้อหาครบถ้วนตามสาระวิชา 4.28 .79 มาก 

 ผู้สอนทบทวนความเข้าใจของผูเ้รยีน โดยสรุปใจความ
ส าคัญของผูส้อน 

4.34 .86 มาก 

 เฉลี่ย 4.31 .81 มาก 
2. การจัด
กิจกรรมทีส่่งเสริม
ให้ผู้เรียนค้นคว้า
ข้อมูลร่วมกับผู้อื่น 

ผู้สอนก าหนดประเด็นปญัหาเข้าสูก่ารท ากิจกรรม 4.25 .69 มาก 
ผู้สอนส่งเสรมิการสืบค้นจากเทคโนโลยีที่ทันสมัย 4.62 .44 มาก 
ผู้สอนยกตัวอย่างสถานการณ์ที่เปน็ปัจจุบัน 4.68 .46 มาก 
ผู้สอนกระตุ้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกในช้ันเรียน 4.36 .54 มาก 
ผู้สอนก าหนดภารกิจของสมาชิกภายในกลุ่ม 4.44 .62 มาก 

 ผู้สอนสรุปประเด็นที่ได้จากการท ากิจกรรมกลุ่ม 4.25 .48 มาก 
 เฉลี่ย 4.43 .64 มาก 
3. การจัด
กิจกรรมทีส่่งเสริม
ให้ผู้เรียนน า
ความรู้จาก
เนื้อหาวิชาไป
ประยุกต์ใช้ 

ผู้เรยีนสามารถเขียนโครงการได้อย่างถูกต้อง 4.72 .55 มาก 
ผู้เรยีนสามารถจดัสมาชิกเพื่อปฏิบตัิโครงการจ าลองได้ 4.78 .52 มาก 
ผู้เรยีนสามารถบริหารโครงการจ าลองได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

4.82 .48 มาก 

ผู้เรยีนสามารถสรุปรายงานประเมนิผลโครงการไดต้รง
ตามหลักการ 

4.62 .46 มาก 

ผู้เรยีนสามารถน าผลการประเมินโครงการน าเสนอ
ผู้สอนได้อย่างถูกต้อง 

4.32 .82 มาก 

 ผู้เรยีนสามารถวิเคราะหผ์ลการบรหิารโครงการใน
รูปแบบ PDCA 

4.52 .64 มาก 

 เฉลี่ย 4.63 .51 มาก 
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 จากการประเมินผลการคิดวิเคราะห์  โดยแบ่งออกเป็น  3  ส่วนย่อย  คือ คะแนนผลงาน 30 คะแนน 
(ประกอบด้วย คะแนนด้านเนื้อหา 20 คะแนน และคะแนนด้านการน าเสนอ 10 คะแนน) และคะแนนการมีส่วน
ร่วม 20 คะแนน ให้ผลดังตารางที่ 3 

 
ตารางที่  3  การประเมินผลการคิดวิเคราะห์จากแบบทดสอบวัดความรู้และคะแนนการมีส่วนร่วม 
 
การประเมินผลการคิดวิเคราะห์ คะแนนเตม็   ̅ S.D. 
แบบทดสอบวัดความรู้ 
     - ด้านเนื้อหา 
     - ด้านการน าเสนอ 
การมีส่วนร่วม 

   
20 14.26 1.25 
10 8.25 1.02 
20 18.50 .55 

รวม 50 41.01 2.82 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการคิดวิเคราะห์ วิชาวิเคราะห์และบริหารโครงการ โดยมีรูปแบบ
กิจกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สามารถอธิบายได้ว่า  พฤติกรรมการเรียนมีความสัมพันธ์ในเชิงบวก
กับการคิดวิเคราะห์รายวิชาการวิเคราะห์และบริหารโครงสร้าง ซึ่ งพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาที่แสดง
ออกมาเป็นผลมาจากสิ่งเร้าหรือแรงกระตุ้นท่ีเกี่ยวข้องกับตัวนักศึกษา   
 ในด้านการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจากเนื้อหา พบว่า ปัจจัยที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมคีวามสามารถในการคิดวิเคราะห์มากท่ีสุดคือ ผู้สอนกระตุ้นผู้เรียนสู่การตอบค าถาม มี่ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.42 รองลงมา คือ ผู้สอนมีการวางแผนการใช้ค าถามเกี่ยวกับเนื้อหาตามรายจุดประสงค์ ผู้สอนทบทวน
ความเข้าใจของผู้เรียน โดยสรุปใจความส าคัญของผู้สอน มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 และ 4.34 ตามล าดับ 
ปัจจัยเสริมที่จะช่วยให้ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมการเรียนท่ีเหมาะสม อย่างเช่น การปรับทัศนคติของนักศึกษาก่อน
การเรียน เนื่องจากพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาท่ีเกิดขึ้นมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับทัศนคติที่มีต่อการเรียน
ในรายวิชา ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักศึกษาจึงต้องมีการปรับทัศนคติของนักศึกษาให้มีความรู้สึกที่
ดีต่อการเรียนก่อน เมื่อนักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมก็ย่อมจะเกิดขึ้น สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ เบ็ญจพร ภิรมย์ และสมศักดิ์ ลิลา (2554) ที่ระบุว่า การที่บุคคลได้รับการฝึกฝน และพัฒนา
ความสามารถด้านเหตุผลเป็นประจ าจะท าให้เป็นผู้มีความสามารถในการวิเคราะห์ แยกแยะหาเหตุผลได้เป็น
อย่างดี 
 ในด้านการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นคว้าข้อมูลร่วมกับผู้อื่น พบว่า ปัจจัยที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์มากที่สุด คือ ผู้สอนยกตัวอย่างสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบัน มีค่าคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.68 รองลงมา คือ ผู้สอนส่งเสริมการสืบค้นจากเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผู้สอนก าหนดภารกิจของสมาชิก
ภายในกลุ่ม มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 และ 4.44 ตามล าดับ การให้ความร่วมมือของนักศึกษาในการให้
ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนและการยอมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียน เมื่อมีการสร้างบรรยากาศ          
ในการเรียนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ จึงน าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น 
สอดคล้องกับงานวิจัยของธัญธิดา เหิมหัก (2555) ซึ่งพบว่า การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมี
ความสัมพันธ์กับความสามารถในการคิดวิเคราะห ์ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รยีนเป็น
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ส าคัญ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ใหม่ขึ้นด้วยตนเองได้เรียนรู้วิธีการคิดวิธีการเรียนรู้ของ
ตนเองและได้เรียนรู้ในสิ่งท่ีตนเองสนใจและมีความถนัด  

ในด้านการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนน าความรู้จากเนื้อหาวิชาไปประยุกต์ใช้ พบว่า ปัจจัยที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์มากท่ีสุด คือ ผู้เรียนสามารถบริหารโครงการจ าลองได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 รองลงมาคือ ผู้เรียนสามารถจัดสมาชิกเพื่อปฏิบัติโครงการจ าลองได้ 
ผู้เรียนสามารถเขียนโครงการได้อย่างถูกต้อง มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 และ 4.72 ตามล าดับ การให้เวลา
กับนักศึกษาที่เหมาะสมเพื่อให้นักศึกษาได้ได้คิดวิเคราะห์ทบทวนเนื้อหาสาระรายจุดประสงค์ในแต่ละสัปดาห์      
การเรียนรู้ จะส่งผลต่อปัจจัยการคิดวิเคราะห์ในเชิงประจักษ์อย่างชัดเจน การได้รับการยอมรับจากเพื่อนและ
อาจารย์ ถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยสร้างก าลังใจและสร้างความมั่นใจให้แก่นักศึกษาในการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมตนเอง  

จากการประเมินผลการคิดวิเคราะห์  พบว่า นักศึกษามีคะแนนการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับดีมาก 
แบ่งออกเป็น การประเมินผลการเรียนรู้ด้านเนื้อหา ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 14.26/20 อยู่ในระดับดี การประเมิน
การเรียนรู้จากการน าเสนอ ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.25/10 อยู่ในระดับดีมาก และการมีส่วนร่วม ได้คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 18.50/20 อยู่ในระดับดีมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอเกี่ยวกับงานวิจัย 

1. ควรมีปัจจัยส่งเสริมความส าเร็จครบทั้ง 3 ด้าน คือ 1) ด้านตัวผู้เรียน 2) ด้านผู้สอน 3) ด้านบรรยากาศใน
ห้องเรียน 

2. การประเมินผลการจัดการเรียนรู้ในด้านการน าเสนอ ไม่สามารถให้คะแนนเป็นรายบุคคลได้  
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ผู้สอนควรน าปัจจัยเสริมที่จะช่วยให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการคิดวิเคราะห์ มาปรับ
พฤติกรรมผู้เรียนที่ยังมีผลการวิเคราะห์ทางการเรียนท่ีอยู่ในระดับต่ า 

2. ควรสร้างเครื่องมือส าหรับการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ให้หลายหลายมากข้ึน 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ต้องขอขอบคุณนักศึกษาช้ันปีที 2 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ที่ให้
ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
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บทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมวินัยในตนเองของนกัเรียนตามทัศนะของข้าราชการครูเครือข่ายสถานศึกษา  

ส านักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาประถมศึกษาชัยภมูิ เขต 3 
 

เพ็ญนภา สุขเสริม1*  ศรายุทธ สุขเสริม2  อภิรักษ์ ชาญศึก3  ฤทธิชยั ผานาค4 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาบทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมวินัยในตนเองของนักเรียน 
ตามทัศนะของข้าราชการครูเครือข่ายสถานศึกษาโดยศึกษาจากประชากรครู จ านวน 139 คน  และกลุ่มตัวอย่าง 
คือ ตัวแทนของประชากร  โดยใช้ขนาดตัวอย่าง เท่ากับ 101 คน ซึ่งค านวณโดยใช้สูตรทาโร่ ยามาเน่ และ       
สุ่มตัวอย่างแบบสุ่มอย่างง่าย โดยวิธีจับสลาก เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามบทบาทผู้บริหารในการ
ส่งเสริมวินัยในตนเองของนักเรียนตามทัศนะของครูเครือข่ายสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยมีอัตราการตอบกลับเท่ากับ ร้อยละ 100 สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
 จากการศึกษาบทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมวินัยในตนเองของนักเรียนตามทัศนะของครูเครือข่าย
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชัยภูมิ เขต 3 พบว่า ข้าราชการครูในสังกัดเครือข่ายสถานศึกษามี
ความความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมวินัยนักเรียน ภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากบริบทการจัดการศึกษาของเครือข่ายสถานศึกษามคีวามสอดคลอ้งกัน แสดงให้เห็นว่าบุคลากรใน
สถานศึกษามีส่วนส าคัญในการพัฒนาการศึกษาเพื่อการน าพานักเรียนสู่ความส าเร็จและเป็นพลเมืองที่มีคุณค่า 
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2545 ที่มุ่ง
พัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีปัญญามีความสุขอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไทย ซึ่งแสดงออกถึงลักษณะการ
บริหารงานเกี่ยวกับบทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมวินัยนักเรียนทั้ง 5 ด้าน  คือ 1) ด้านการวางแผน 4) ด้านการ
จัดสรรทรัพยากร 3) ด้านการกระตุ้นและแรงจูงใจ  4) ด้านการประสานงาน 5) ด้านการประเมินผล โดยใน

ภาพรวมรวมและรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X =3.99, S.D. = .54) 
 
ค าส าคัญ :  บทบาทผู้บริหาร การส่งเสริมวินัยในตนเองของนักเรียน 
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EXECUTIVE ROLE IN PROMOTING STUDENT SELF DISCIPLINE AS SEEN BY TEACHERS IN THE 

EDUCATION NETWORK. CHAIYAPHUM DISTRICT PRIMARY EDUCATION OFFICE AREA 3 
 

Pennapa Sukserm1*  Sarayut Sukserm2  Apiruk Sansuk3 Rittichai Panak4 

 
Abstract 

The purpose of this research  is to the  opinion  Teacher  about  the  pupil  discipline, by 
study  population of  teachers  number  139  people and  group  sample  is  representative of  the 
population, the  sample  size  than 101  people , which  is  calculated  using  the  formula of  Taro 
Yamane  and  simple  random  by drawing  lots. Instruments  used in the research is  questionnaire  
about the opinion Teacher about the pupil discipline under Chaiyaphum primary Educational service 
Area office 3 , and  collect  the  data  manually. The response  rate was 100 percent. The statistics 
used to analyze the data is the percentage, the average, the standard deviation and  coefficient 
of variation. 
 The results were as follows: 
 A study the opinions Teacher  about  the  pupil  discipline under  Chaiyaphum   primary 
Educational service Area office 3. Found that the teachers under   school.  Their opinions  Teacher  
about  the  pupil  discipline. Overview of all aspects in high level  may be result of context of 
education consistent under school. Shows that the personnel in schools have to the 
importance of education to bring students to succeed and the valuable citizens in accordance 
with the National  Education Act BE 2542 and amendment (No. 2)  BE 2545. The aim is to 
develop students with the intellectual pleasure and happiness on the basis of a Thai. The 
expression of the administration about the opinion Teacher about the pupil discipline.  
Administration of all five areas are Planning , the allocation of resources , the stimulation and 
motivation , the  coordination  and evaluation. Administration as a whole  was  found  that  at  
a  high level. ( X =3.99, S.D.= .54) 
 
Keywords:  Executive role Promoting student self discipline 
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บทน า 
 ในสภาพสังคมปัจจุบันมีการเปลีย่นแปลงทางด้านสังคมและการพัฒนาด้านเทคโนโลยีอย่างไม่มีที่สิ้นสุด 
มนุษย์ต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  ท าให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวลดน้อยลง นักเรียนขาด
ความเอาใจใส่ ขาดผู้ดูแล ขาดที่ปรึกษา เป็นสาเหตุให้นักเรียนพึ่งพาเพื่ อนและตัดสินปัญหาตามแนวคิดของ         
กลุ่มอย่างผิดวิธีและด้วยความรุนแรงยิ่งขึ้น ไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเองได้ ถือเป็นปัญหาส าคัญ     
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนามนุษย์ จึงควรฝึกให้รู้จักตนเอง รู้จักแก้ปัญหา มีจริยธรรม มีคุณธรรมและ
พึ่งพาตนเองได้  ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ก าหนดจุดหมายและหลกัเกณฑ์การจัดการศึกษา  โดยให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
จัดการศึกษา สร้างความตระหนักให้แก่บุคลากร  ตลอดจนมีการก าหนดแนวนโยบายโดยสรุปความมุ่งหมายของ
การศึกษา หมวดที่ 1 บททั่วไป  ความมุ่งหมายและหลักการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  
(2545) การจัดการศึกษาต้องมุ่งพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจสติปัญญา อารมณ์และสังคม 
มีจริยธรรมและคุณธรรม ในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ มุ่งเน้นปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกต้องเน้นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์เป็นประมขุ 
รู้จักส่งเสริมหน้าที่เสรีภาพ เคารพกฎหมาย ความเสมอภาค มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ซึ่งได้ก าหนดไว้  
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 10  (พ.ศ. 2550-2554)  ท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพคนในทุกมิติอย่าง
สมดุล ท้ังจิตใจ ร่างกาย ความรู้และทักษะ ความสามารถ เพื่อให้เพียบพร้อมทั้งด้าน “คุณธรรม” และ “ความรู้”  
ซึ่งจะน าไปสู่การคิดวิเคราะห์อย่าง “มีเหตุผล” รอบคอบและระมัดระวัง ด้วยจิตส านึกในศีลธรรมและ 
“คุณธรรม” ท าให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถตัดสินใจโดยใช้หลัก “ความพอประมาณ” ในการด าเนิน
ชีวิตอย่างมีจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต อดทนขยันหมั่นเพียรอันจะเป็น “ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี” ให้คนพร้อมเผชิญต่อ
การเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึ้น ด ารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีและมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสงัคม อยู่ในครอบครัวที่
อบอุ่นและสังคมที่สงบสันติสุข ขณะเดียวกันเป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจให้มีคุณภาพมี
เสถียรภาพและเป็นธรรม รวมทั้งการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมให้เป็นฐานการด ารงชีวิตและการ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน น าไปสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันการส่งเสริมวินัยนั้นได้มีผู้กล่าวถึงและให้แนวคิดไว้
อย่างหลากหลาย เพื่อให้เกิดความจ าเป็นในการพัฒนาเรื่องวินัย          
           สถานศึกษาโดยผู้บริหารสถานศึกษาจึงมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมการปลูกฝังแนวทางปฏิบัติให้แก่
นักเรียน ให้มีการปรับตัวที่ดี ดูแลป้องกันและควบคุมแก้ไขพฤติกรรมที่เป็นปัญหาส าคัญของนักเรียน ซึ่งจะช่วย
ให้สามารถลดปัญหาพฤติกรรมในด้านความประพฤติของนักเรียนได้ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบต่าง ๆ ตลอดจนวินัย
ในโรงเรียนได้ก าหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริม และพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีของนักเรียนให้ควบคุมตนเอง 
และปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ กติกาของสังคมได้อย่างเหมาะสม เพื่อประโยชน์สุขของตนเองและส่วนรวม (วิชัย 
วงษ์ใหญ่, 2552)  
 จากการสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีการศึกษา 2560 ของเครือข่าย
สถานศึกษาพบว่า คณุลักษณะอันพึงประสงค์ด้านวินัยในตนของผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดเครือข่ายสถานศึกษาอยู่
ในระดับพอใช้ โดยเฉพาะการขาดเรียน การหนีเรียนและไม่ปฏิบัตตินตามระเบียบข้อบังคับท่ีทางโรงเรียนก าหนด 
จึงจัดท าโครงการส่งเสริมวินัยนักเรียนในแผนปฏิบัติราชการเครือข่ายสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา 2560 
(เครือข่ายสถานศึกษาชัยภูมิ เขต 3, 2560)   
            ด้วยเหตุผลข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจ ศึกษาบทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมวินัยในตนเองของ
นักเรียน  เพื่อน าผลการศึกษาครั้งนี้น าไปปรับปรุง การบริหารงานด้านวินัยของนักเรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
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ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน
ในสังกัดเครือข่ายสถานศึกษาด้านการส่งเสริมวินัยในตนเองของนักเรียนได้ดียิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพื่อศึกษาบทบาทของผู้บริหาร ในการส่งเสริมวินัยในตนเองของนักเรียนตามทัศนะของ
ข้าราชการครูเครือข่ายสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 3 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมวินัยในตนเองของนักเรียน
ตามทัศนะของข้าราชการครูเครือข่ายสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ซึ่ง
มีวิธีการด าเนินการศึกษาตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

แบบของการวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ก าหนดประเภทการวิจัยแบบการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey  Research) เพื่อ

ศึกษาบทบาทผู้บริหารในการส่งเสรมิวินัยในตนเองของนักเรียนตามทัศนะของข้าราชการครเูครือข่ายสถานศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 3 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ได้แก่ ข้าราชการครูโรงเรียนในสังกัดเครือข่ายสถานศึกษา ส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 139 กลุ่มตัวอย่าง คือ ตัวแทนของ
ประชากร จ านวน  101 คน โดยใช้ตารางของสูตรทาโร่ ยามาเน่  โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple  Random  
Sampling)  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
การศึกษาบทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมวินัยในตนเองของนักเรียนตามทัศนะของข้าราชการครู

เครือข่ายสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 
ประกอบด้วยแบบสอบถาม จ านวน  1 ชุด แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี ้

ตอนท่ี 1 เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษาสูงสุด  
ประสบการณ์ในการท างาน มีลักษณะเป็นแบบตรวจรายการ (Check List) 

ตอนท่ี 2  เป็นข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมวินัยในตนเองของนักเรียนตามทัศนะของ
ข้าราชการครูเครือข่ายสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 แบ่งเป็น 5 ด้าน  
ได้แก่   ด้านการวางแผน  ด้านการจัดสรรทรัพยากร ด้านการกระตุ้นและแรงจูงใจ ด้านการประสานงานและ 
ด้านการประเมินผล ด้านละ 7  ข้อ รวม 35 ข้อ 

ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยแบ่งออกเป็น  5 ระดบั 
คือ  (พิชิต  ฤทธ์ิจรูญ, 2547)                       
 ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะทั่วไปเป็นแบบปลายเปิด เพื่อให้ผู้ตอบได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาท
ผู้บริหารในการส่งเสริมวินัยในตนเองของนักเรียน 
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การสร้างและทดสอบเคร่ืองมือ              

 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาบทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมวินัยในตนเองของนักเรียนตาม
ทัศนะของข้าราชการครูกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 3  ผู้
ศึกษาด าเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 
 1.  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเรื่องบทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมวินัยในตนเองของ
นักเรียนของข้าราชการครู 
 2.  ก าหนดแนวคิดจากทฤษฎีต่าง ๆ  ศึกษาการสร้างข้อค าถามเกี่ยวกับบทบาทผู้บริหารในการส่งเสริม
วินัยในตนเองของนักเรียนของข้าราชการครูมาสร้างเครื่องมือแบบสอบถาม 
 3.  น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 
 4.  การหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา โดยน าแบบสอบถามเสนอผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน  
เพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index  of Item Objective  
Congruence: IOC) โดยเลือกข้อค าถามที่มีค่า IOC 1.1 เฉลี่ยตั้งแต่  0.5  ขึ้นไปเป็นแบบสอบถาม  (บุญธรรม  
กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 2542)   
 5.  น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try – Out) กับข้าราชการครูกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา ซึ่งไม่ใช่
กลุ่มประชากรเป้าหมาย จ านวน  30 คน เพื่อหาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยการวิเคราะห์
ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha  Coefficient)  ตามวิธีการของครอนบาค (ยุทธ  ไกยวรรณ์, 2545)    
 6.  ท าการปรับปรุงแบบสอบถามและจัดท าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อท าไปใช้เก็บข้อมูลต่อไป 

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล การศึกษาบทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมวินัยในตนเองของนักเรียนตามทัศนะ
ของข้าราชการครูเครือข่ายสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 3 ในปีการศึกษา 
2560 ผู้วิจัยจะด าเนิน  การดังนี้ 

1.  ผู้ศึกษาขอหนังสือจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  ถึงผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัดเครือข่าย
สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 3 เพื่อขออนุญาตในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

2.  ผู้ศึกษาจะส่งแบบสอบถามไปยังผู้ตอบแบบสอบถาม ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทุกคน จ านวน 101 คน 
โดยผู้ศึกษา ส่งด้วยตนเอง 

3.  ผู้ศึกษาจะติดตามรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง  
  

การวิเคราะห์ข้อมูล  
การศึกษาครั้งน้ี วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์  ดังนี้ 

ตอนท่ี 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบ  ใช้การวิเคราะห์โดยแจกแจงความถี่และการ
หาค่าร้อยละ(Percentage) ของแต่ละรายการแล้วน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูในรูปตารางประกอบความเรียง 

ตอนที่ 2  แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ใช้การหาค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน หาค่าระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมวินัยในตนเองของนักเรียน
ตามทัศนะของข้าราชการครูเครือข่ายสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 3
วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายของข้อมูล  ดังนี้ 
(พิชิต  ฤทธิ์จรูญ, 2547)   
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ค่าเฉลี่ย  4.50 – 5.00     หมายถึง        มีบทบาทอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย  3.50 – 4.49     หมายถึง        มีบทบาทอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย  2.50 – 3.49     หมายถึง        มีบทบาทอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  1.50 – 2.49     หมายถึง        มีบทบาทอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย  1.00 –  1.49    หมายถึง        มีบทบาทอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด              

สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
การศึกษาบทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมวินัยในตนเองของนักเรียนตามทัศนะของข้าราชการครู

เครือข่ายสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 3  สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล  
ได้แก่ 

1.  ค่าร้อยละ (Percentage)  โดยใช้สูตรดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545)  
            2.  ค่าเฉลี่ย (Mean) โดยใช้สูตรดังนี้   (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545) 
            3.  ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) โดยใช้สูตรดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545) 

4.  สถิตที่ใช้ในการหาคุณภาพของแบบสอบถาม หาค่าความเช่ือมั่นของเครื่องมือ ในการศึกษา โดยใช้
สัมประสิทธ์ิแอลฟา (-Coefficient)  ของครอนบาค (Cronbach) (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545) 
       
ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษา เกี่ยวกับบทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมวินัยในตนเองของนักเรียนตามทัศนะของ
ข้าราชการครูเครือข่ายสถานศึกษาส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3  ปรากฎผลดังนี้ 
 1.  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศ หญิง คิดเป็นร้อยละ 58.40 ช่วงอายุ 
31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.60 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ 85.10 และมีประสบการณ์ 10 
ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 63.40  
 2.  การศึกษาบทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมวินัยในตนเองของนักเรียนตามทัศนะของข้าราชการครู
เครือข่ายสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.09  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า บทบาท
ผู้บริหารในการส่งเสริมวินัยในตนเองของนักเรียนอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 
ด้านการจัดการทรัพยากร ( X =  4.13, S.D. = .46 )  ด้านการวางแผน ( X =  4.00, S.D. = 0.55 )ด้านการ
ประเมินผล ( X =  3.99, S.D. = 0.54 ) ด้านการกระตุ้นและแรงจูงใจ ( X =  3.96, S.D. = 0.47 )และด้านการ
ประสานงาน มีค่าเฉลี่ย ( X =  3.95, S.D. = 0.57 ) 
                 3.  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมวินัยในตนเองของนักเรียนตามทัศนะของ
ข้าราชการครูเครือข่ายสถานศึกษา เนื่องจากมีผู้เสนอแนะไม่ถึงร้อยละ 20 ของผู้ตอบแบบสอบถาม จึงไม่น ามา
วิเคราะห์เนื้อหา 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการสรุปผลการศึกษาบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมวินัยในตนเองของนักเรียนตามทัศนะ
ของข้าราชการครูเครือข่ายสถานศึกษามีประเด็นส าคัญควรน ามาอภิปรายผล ดังนี้ 

1.  บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสรมิวินัยในตนเองของนักเรียนตามทัศนะของข้าราชการครเูครือข่าย
สถานศึกษาจากผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารมีบทบาทในการส่งเสริมวินัยนักเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ รมิตา กรรณิการ์ (2548) ซึ่งได้ศึกษาบทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมวินัยในตนเองของ



การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภฏักลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 “วิจยัและนวัตกรรมเพื่อสังคม” | 415 

 
นักเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดนนทบุรี 
พบว่า บทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมวินัยในตนเองของนักเรียนระดับประถมศึกษา  สังกัดส านักบริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดนนทบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก แสดงว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษาเห็นความส าคัญของการส่งเสริมวินัยในตนเองของนักเรียน  เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียน เป็นคนดีของสังคม 
ควบคู่กับการเป็นคนเก่ง  ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แก้ไข
เพิ่มเติม เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทั้ง 5 ด้าน สอดคล้องกับงานวิจัยของพิบูลย์ อิ่มทรัพย์  
(2551) ได้ศึกษาความคดิเห็นของครูที่มีต่อบทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมวินัยในตนเองของนักเรียน โรงเรียนวัด
เกาะสุวรรณาราม ผลการวิจัยพบว่า ครูมีความคิดเห็นต่อบทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมวินัยในตนเองของ
นักเรียนโรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม ส านักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ในการบริหารงาน 5 ด้าน 
ภาพรวมความคิดเห็นของครูที่มีต่อบทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมวินัยในตนเองของนักเรียนอยู่ในระดับมาก  
และเมื่อจ าแนกเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก จ านวน 5 ด้านได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการประสานงาน ด้าน
การจัดสรรทรัพยากร ด้านการประเมินผลและ ด้านกระตุ้นและแรงจูงใจ เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษาให้
ความส าคัญในการส่งเสริมวินัยในตนเองของนักเรียน  ในทุก ๆ ด้าน ซึ่งจะส่งผลดีต่อคุณภาพของผู้เรียนและ
ประเทศชาติต่อไป 

 2.   ด้านการวางแผน พบว่า บทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมวินัยในตนเองของนักเรียนตามทัศนะของ
ข้าราชการครูเครือข่ายสถานศึกษาด้านการวางแผนโดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับ มาก สอดคล้องกับ  สมคิด 
บางโม  (2544)  กล่าวว่า  แผนงานเป็นที่รวมแห่งการปฏิบัติการทั้งปวงขององค์การ ดังนั้นแผนงานที่ดี จึงช่วย
อ านวยประโยชน์แก่การบริหารงานขององค์การเป็นอันมากทั้งนี้ช่วยให้การท างานเป็นไป  โดยประสานกัน
สอดคล้องกันการท างานเป็นคณะ (Team Work) ก่อให้เกิดความสามัคคีธรรมในหมู่คณะ การปฏิบัติงานตาม
แผนย่อมก่อให้เกิดการประหยัดทั้งก าลังเงิน ก าลังคนและเวลา แผนงานท่ีดี จะช่วยให้งานด าเนินไปอย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เนื่องจากผู้บริหารมีการก าหนดนโยบายและเป้าหมายในการส่งเสริมวินัยในตนเองของ
นักเรียนสอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน ผู้บริหารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินการ
ส่งเสริมวินัยในตนเองของนักเรียนและมีการจัดท าแผนงาน/โครงการในการด าเนินการส่งเสริมวินัยในตนเองของ
นักเรียน 

3.  ด้านการจัดสรรทรัพยากร โดยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับ มาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพิบูลย์  
อิ่มทรัพย์  (2551) ได้ศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อบทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมวินัยในตนเองของนักเรียน 
โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม ผลการวิจัยพบว่า ครูมีความคิดเห็นต่อบทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมวินัยใน
ตนเองของนักเรียนโรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม ส านักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ด้านการจัดสรร
ทรัพยากร อยู่ในระดับมาก เนื่องจากผู้บริหารมีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการหรือ
บุคลากรด้านส่งเสริมวินัยในตนเองของนักเรียนอย่างงานส่งเสริมผู้บริหารจัดแบ่งสายงานและก าหนดบุคลากร
รับผิดชอบวินัยในตนเองของนักเรียนอย่างชัดเจน ผู้บริหารจัดงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมวินัย
ในตนเองของนักเรียนตามความจ าเป็นและผู้บริหารจัดให้มีบุคลากรในการจัดกิจกรรมส่งเสริมวินัยในตนเองของ
นักเรียนร่วมกับหน่วยงานภายนอก 

 4.   ด้านการกระตุ้นและแรงจูงใจ พบว่าบทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมวินัยในตนเองของนักเรียน
ตามทัศนะของข้าราชการครูเครือข่ายสถานศึกษาด้านการกระตุ้นและแรงจูงใจโดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับ 
มาก สอดคล้องกับ  สิทธัต ค าวรรณ (2541) ซึ่งได้ศึกษาเรื่องบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมความมีวินัย    
ในตนเองของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นครูผู้สอนใน
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โรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ผู้บริหารร่วมมือกับคณะครูนักเรียนและผู้ปกครอง ในการวางแผน
ร่วมกันที่สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสภาพจ าเป็นและความต้องการของท้องถิ่น ควรให้
โอกาสชุมชนได้มีส่วนร่วมในการวางแผน และควรมีสิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมส่งเสริมวินัยอย่าง
เพียงพอ ผู้บริหารมีการกระตุ้นจูงใจ จัดกิจกรรมรณรงค์และสนับสนุนงานวิจัยนักเรียนอย่างที่น าเสนอเป็นผู้น า 
เป็นแบบอย่างที่ดี มีการจัดกิจกรรมยกย่องชมเชยนักเรียนที่ประพฤติดีอย่างเป็นรูปธรรม  มีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณะและผู้ปกครองให้มากข้ึนส่วนการประสานงานกับชุมชนและศาสนสถาน ศูนย์พัฒนา
ความประพฤตินักเรียนมีน้อยมาก ผู้บริหารควรให้ความร่วมมือประสานงาน เพื่อหาแนวทางและรูปแบบที่
เหมาะสม ในการด าเนินการแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน เนื่องจากผู้บริหารมีการให้ก าลังใจเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือรางวัลแก่นักเรียนในการส่งเสริมวินัยในตนเอง โรงเรียนมีแนวปฏิบัติในการยกย่องชมเชย
แก่นักเรียนที่ประพฤติตามระเบียบวินัยของโรงเรียน ผู้บริหารมีการเผยแพร่สื่อประเภทต่าง ๆ ที่มีเนื้อหาในการ
ส่งเสริมคุณธรรมและค่านิยมแก่นักเรียนผู้ปกครองและชุมชนและผู้บริหารรณรงค์ให้ผู้ปกครองตระหนักใน
บทบาทที่มีการส่งเสริมวินัยในตนเองแก่สมาชิกในครอบครัว 

 5.  ด้านการประสานงาน พบว่า การส่งเสริมวินัยในตนเองของนักเรียนตามทัศนะของข้าราชการครู
เครือข่ายสถานศึกษาด้านประสานงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับที่มีบทบาทมาก สอดคล้องกับ กูลิค และเออวิค 
(Gulick and Urwick อ้างถึงใน ปราชญ กล้าผจญ, 2549) ได้น าหลักบริหาร 14 ข้อของ ฟาโยล มาปรับ
กระบวนใหม่ เพื่อให้ตอบค าถามที่ว่า What is the work of the chief executive, what does he do? 
ค าตอบนั้นก็คือ POSDCORB หรืออาวุธเจ็ดประการของนักบริหารนั่นเอง ซึ่งการประสานงาน  เป็นหนึ่งในนั้น   
โดยได้กล่าวถึงการประสานงาน ไว้ว่า การประสานงาน (Coordinating) เป็นการสื่อความสัมพันธ์ระหว่าง
หน่วยงานย่อยหรือต าแหน่งงานต่าง ๆ ภายในองค์การ ให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้ มีความเข้าใจระหว่างกัน
เป็นอย่างดีสามารถปฏิบัติงานผสมผสานกลมกลืนกันได้เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อมุ่งไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์
โดยรวมขององค์การร่วมกัน เนื่องจาก ผู้บริหารมีการประชุมคณะครูในโรงเรียนในการด าเนินกิจกรรมทุกข้ันตอน
ของการส่งเสริมวินัยในตนเองของนักเรียน ผู้บริหารมีการแจ้งข่าวสารกับผู้ปกครองให้เข้าใจในการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมวินัยในตนเองของนักเรียน ผู้บริหารร่วมมือกับผู้ปกครองและครูอย่างสม่ าเสมอในการแก้ไขปัญห า
พฤติกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมวินัยในตนเองและผู้บริหารมีการประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการทันทีที่พบ
ปัญหาเกี่ยวกับการส่งเสริมวินัยในตนเองของนักเรียน 

6.  ด้านการประเมินผล พบว่า การส่งเสริมวินัยในตนเองของนักเรียนตามทัศนะของข้าราชการครู
เครือข่ายสถานศึกษา ด้านการประเมินผลโดยภาพรวมอยู่ในระดับที่มีบทบาทมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ
พิบูลย์  อิ่มทรัพย์ (2551)  ได้ศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อบทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมวินัยในตนเองของ
นักเรียน โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม ผลการวิจัยพบว่า ครูมีความคิดเห็นต่อบทบาทผู้บริหารในการส่งเสริม
วินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม ส านักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ด้านการ
ประเมินผล อยู่ในระดับมาก เนื่องจากของผู้บริหารมีการส่งเสริมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระหว่าง
การด าเนินงานโครงการเป็นระยะ ๆ และต่อเนื่อง มีการน าผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงการจัดแผนงาน
โครงการและกิจกรรมทุกปี มีการประเมินผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นสุดเกี่ยวกับผู้บริหาร มีการมอบหมายให้
บุคลากรก ากับดูแลติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน โครงการส่งเสริมวินัยในตนเองของนักเรียนและมีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนที่มีปัญหาด้านวินัยอย่างเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน 
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ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษาบทบาทผู้บริหารในการสง่เสรมิวินัยในตนเองของนักเรียนตามทัศนะของข้าราชการครู
เครือข่ายสถานศึกษา ผู้ศึกษาขอเสนอแนะ  ดังนี้ 

1.  ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1.1 ด้านการวางแผน 

 1.1.1 ผู้บริหารควรมีการจัดประชุมคณะครูเพื่อวางแผนร่วมกันในการส่งเสริมวินัยในตนเอง
ของนักเรียนแล้วน าเสนอให้ฝ่ายที่เขียนแผนงานและโครงการ  

1.1.2 ผู้บริหารควรมีการเผยแพร่และช้ีแจงให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับแผนงาน
โครงการและกิจกรรม  

1.1.3 ผู้บริหารควรมีมีการวิเคราะห์ปัญหาความต้องการและความจ าเป็นในการเขียน
แผนงานและโครงการ  

1.2   ด้านการจัดสรรทรัพยากร  
1.2.1 ผู้บริหารควรจัดการทรัพยากรเกี่ยวกับการจัดอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกใน

การจัดกิจกรรมส่งเสริมวินัยในตนเองของนักเรียนอย่างเหมาะสม เช่น วีดีทัศน์ ป้ายนิเทศ แผ่นภาพ 
1.2.2  ผู้บริหารควรจัดการทรัพยากรเกี่ยวกับการจัดท าคู่มือและแนวทางปฏิบัติการด้าน

ส่งเสริมวินัยในตนเองของนักเรียนเพื่อเผยแพร่ 
1.2.3 ผู้บริหารควรจัดการทรัพยากรเกี่ยวกับ ผู้บริหารจัดให้มีบุคลากรให้ค าปรึกษาช้ีแนะ

แนวทาง ด้านส่งเสริมวินัยในตนเองของนักเรียนโดยเฉพาะ 
1.3  ด้านการกระตุ้นและแรงจูงใจ  

1.3.1  ผู้บริหารควรให้มีการจัดสาธิตหรือการแสดงบนเวทีเกี่ยวกับการส่งเสริมวินัยในตนเอง
ของนักเรียน 
 1.3.2  ผู้บริหารควรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี เพื่อส่งเสริมวินัยในตนเองของนักเรียน 
 1.3.3 ผู้บริหารควรมีการรณรงค์กิจกรรมส่งเสริมวินัยในตนเองของนักเรียน เช่น จัด
นิทรรศการ การประกวดและการแข่งขัน 

1.4  ด้านการประสานงาน  
 1.4.1  ผู้บริหารควรมีการติดต่อกับบุคคลฝ่ายต่าง ๆ เพื่อเชิญมาเป็นวิทยากรด้านส่งเสริม

วินัยในตนเองของนักเรียนอย่างเหมาะสม 
1.4.2  ผู้บริหารควรมีการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมมือการส่งเสริม

วินัยในตนเองของนักเรียน 
1.4.3  ผู้บริหารควรมีการประกาศหรือประชุมนักเรียนให้ทราบการด าเนินกิจกรรม ส่งเสริม

วินัยในตนเองของนักเรียน 
1.5  ด้านการประเมินผล  

 1.5.1  ผู้บริหารควรมีการก าหนดรูปแบบการประเมินที่ชัดเจนและเหมาะสม  เช่น การ
สังเกต การสัมภาษณ์และจดบันทึกตามแบบสอบถามที่โรงเรียนสร้างขึ้น 

1.5.2  ผู้บริหารควรประเมินผลโดยมีการประชุมคณะกรรมการหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
แก้ปัญหาและพัฒนางานส่งเสริมวินัยในตนเองของนักเรียน 
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1.5.3  ผู้บริหารควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนที่มีปัญหาด้านวินัยอย่างเป็น

ระบบและเป็นปัจจุบัน 
2.  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

2.1  ควรศึกษาบทบาทของผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ในการส่งเสริมวินัยในตนเองของ
นักเรียน  

2.2  ควรศึกษาความพึงพอใจของชุมชนในการส่งเสริมวินัยในตนเองของนักเรียน  
2.3  ควรศึกษาระดับปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน  ตามทัศนะของผู้ปกครอง  

ชุมชน  และองค์กรต่าง ๆ  
2.4  ควรท าวิจัยพัฒนาวินัยนักเรียนด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการรักษาความสะอาด ด้านการแต่ง

กาย ฯลฯ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพื่อศึกษาบทบาทของผู้บริหาร ในการส่งเสริมวินัยในตนเองของ

นักเรียนตามทัศนะของข้าราชการครูเครอืข่ายสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 
3 การด าเนินการวิจัยมิอาจส าเรจ็ลุลว่งไปได้หากปราศจากความร่วมมือของคณาจารย์ในคณะครศุาสตร์และคณะ
รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิที่ให้การสนับสนุนข้อมูลและความร่วมมือ รวมถึงสถานที่ในการด าเนินการ
จัดท าวิจัย จนโครงการนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

ขอขอบพระคุณบุคลากรเครือข่ายสถานศึกษาส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 3 
ที่กรุณาตอบแบบสอบถามให้ข้อมูลการวิจัยและให้ความช่วยเหลือ แนะน าจนท าให้งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วง
ด้วยดี หากการท าวิจัยฉบับนี้เกิดประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงหรือทางอ้อม  

ท้ายนี้ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ที่ ให้การอุปการะอบรมเลี้ยงดู ตลอดจนส่งเสริม
การศึกษา  และให้ก าลังใจเป็นอย่างดี อีกทั้งขอขอบคุณเพื่อน ๆ ที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือด้วยดีเสมอมา  
และขอขอบพระคุณเจ้าของเอกสารและงานวิจัยทุกท่าน ที่ผู้วิจัยค้นคว้าได้น ามาอ้างอิงในการท าวิจัย    
จนกระทั่งงานวิจัยฉบบันี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี   
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แนวทางการด าเนินงานส่งเสริมนสิัยรักการอ่านของนักเรียนในโรงเรียน 
สังกัดส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์  เขต 3 

 
เชษฐส์ุดา บุญสมวล1*  ปพนสรรค์   โพธิพิทักษ์2 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศึกษาปัญหาและหาแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่านของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์  เขต 3 มีวิธีด าเนินการ
วิจัยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาปัญหาและหาแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน
ในโรงเรียน กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 434  คน เครื่องมือที่ใช้ในกาวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.94 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 2) การหาแนวทาง การด าเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนในโรงเรียนโดยการจัดประชุม
สนทนากลุ่มใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 
 ผลการวิจัย พบว่า ปัญหาการด าเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนในโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์  เขต 3 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีปัญหาการ
ด าเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนในโรงเรียน ในด้านการลงมือปฏิบัติ สูงที่สุด และมีด้านการ
วางแผน ต่ าสุด และแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3  มีแนวทางการด าเนินงานที่ส าคัญคือ การมอบหมายนโยบาย
ส่งเสริมการอ่านให้เหมาะสมกับบุคลากรจัดประชุมช้ีแจงเพื่อท าความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมการอ่าน
อย่างชัดเจน แต่งตั้งคณะกรรมการการส่งเสริมการอ่านติดตามการน านโยบายส่งเสริมการอ่านมาใช้ มีการ
ประสานงานกับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานส่งเสริมการ
อ่านอย่างชัดเจน จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่าน สนับสนุนอุปกรณ์ในการขับเคลื่อนการส่งเสริมการอ่าน น าข้อมูล
ที่ได้จากการติดตามผลมาวิเคราะห์ประเด็นที่ต้องปรับปรุง จัดกิจกรรมเพื่อเปิดโ อกาสให้นักเรียนได้แสดง
ความสามารถ  มอบรางวัลและชมเชยนักเรียน ตามโอกาสอันสมควร  มีการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ภายในอยู่
สม่ าเสมอ จัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้มีการติดตามการด าเนินงานทั้งก่อนท า ระหว่าง
ด าเนินงานและหลังการด าเนินงาน 
 
ค าส าคัญ: แนวทาง  ส่งเสริม  นิสัยรักการอ่าน 
 
 
 
 
 
 

                                           
1 นักศึกษาระดับปริญญาโท   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ 
2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
*Corresponding author. E-mail: chetsudabansamul@gmail.com 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภฏักลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 “วิจยัและนวัตกรรมเพื่อสังคม” | 423 

 
GUIDELINES FOR THE PROMOTION OF THE READING HABIT INSTUDENTS SCHOOLS UNDER 

THE OFFICE OF VOCATIONAL EDUCATION PRIMARY 3 
 

Chetsuda  Bunsamul 1* Paponsan   Potipitak 2 
 
Abstract 
 This research aimed to study the issue and propose guidelines to promote the 
reading habit among students in school. Under the Office of Primary Education Vocational and 
Method 3 is divided into two phases:   1) study the issue and propose guidelines to promote 
the reading habit among students in school. The sample were 434 used in this study was a 
questionnaire rating scale level 5, the reliability of 0.94 statistics used for data analysis were 
percentage, mean and standard deviation 2) propose guidelines to promote the reading habit 
among students in school by organizing meetings, focus groups, content analysis. 
  The research shows that the promotion of the reading habit among students in 
school. under the Office of Vocational Education Primary 3 overall at a high level. The 
operational issues to promote the reading habit among students in school. In its action plan, 
the highest and the lowest operational guidance and promote reading habits of students in 
the school. under the Office of Vocational Education Primary 3 are operational guidelines is 
important. To assign policies to promote reading to suit the personnel clarification is to 
understand the policy of promoting more clearly. The committee encourages readers to 
pursue policies to promote reading. A coordination committee with a basic education in the 
community to get involved in the promotion of reading clearly. Event to promote reading The 
device supports the drive to promote reading. The data obtained from monitoring to analyze 
issues that need improvement. The event provides an opportunity for students to showcase 
their talents. Awards and praise students According reasonable chance Improved internal 
resources is uneven. The budget allocated to improve learning are monitored both before the 
operation. During operation and after the operation. 
 
Keywords: Guidelines,  promote,  Cultivate the reading habit 
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บทน า 
 ด้วยคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้สร้างวิสัยทัศน์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานปี
พุทธศักราช 2551 ในการพัฒนานักเรียนในแต่ละด้าน  ให้เป็นบุคคลที่มีความสมดุลทั้งทางด้านร่างกาย ความรู้  
คุณธรรม มีจิตส านึกในการเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก โดยยึดมั่นในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อ
การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเช่ือว่า
ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดหลักสูตรการเรียนรู้  ท่ีมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพบรรลุมาตรฐานการ
เรียนรู้ที่ก าหนดนั้น อันจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะที่ส าคัญ ในความสามารถด้านการสื่อสาร ซึ่งเป็น
ความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา ถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ 
ความรู้สึก ตลอดจนทัศนะของตนเอง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาตนเองและสังคม (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2551) 
  จะเห็นได้ว่ากระบวนการส าคัญประการหนึ่งในการพัฒนานักเรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ  ตามที่
ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถด้านการสื่อสาร ซึ่งเป็น
ความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา ถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ 
ความรู้สึก ตลอดจนทัศนะของตนเองนั้น ปัจจัยส าคัญที่จะส่งเสริมให้การพัฒนานั้นมีประสิทธิภาพมากที่สุดคือ 
“การอ่าน” เพราะการอ่านถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่บุคคลทุกวัยจะขาดเสียมิได้  ปัจจุบันคนไทยอ่าน
หนังสือน้อยมาก  หากเทียบกับต่างประเทศ ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการอ่านของเด็กและเยาวชนของ
ประเทศไทย  สามารถสรุปได้ 3 ประการ คือ อ่านไม่ออก อ่านไม่เป็น และไม่อ่าน ซึ่งปัญหาการอ่านไม่ออกนั้น 
คงต้องหาจุดแก้ไขในระบบการเรียน  การสอนเริ่มตั้งแต่ระดบัช้ันอนุบาล เป็นต้นไป การอ่านไม่เป็นต้องแก้ไขท้ัง
ระบบการจัดการศึกษา  อย่างไรก็ตามปัญหาส าคัญที่สุดของการอ่านนั้นอยู่ที่ “ไม่อ่าน” เพราะแม้คนอ่าน
หนังสือออกก็ยังไม่ยอมอ่าน ดังนั้น จึงต้องรณรงค์เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้สถานศึกษา 
ช่วยกันปลูกฝังให้นักเรียนรักการอ่านโดยมีโรงเรียนต่าง ๆ ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างจริงจัง  จึง
จะประสบความส า เร็ จทั้ ง ในด้ านปริมาณและคุณภาพ จะเห็น ได้ ว่ าตลอดระยะ เวลาที่ ผ่ านมา
กระทรวงศึกษาธิการได้มอบสิ่งที่ดี ท่ีสุดให้แก่นักเรียนตลอดมา (เชวงศักดิ์ อุดมเดชเวทย์, 2559)   
  สาระส าคัญของการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 (พ.ศ. 2552-2561) ระบุวิสัยทัศน์ไว้ว่า คนไทยได้
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ และมีประเด็นหลัก 3 ประการ คือ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
และเรียนรู้ของคนไทย ประการที่สองคือ เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ เพื่อให้
ประชาชนทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาและเรยีนรู้อยา่งต่อเนื่องตลอดชีวิต ประการที่สาม คือ การส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา โดยคณะรัฐมนตรีมีมติใน วันที่ 5 สิงหาคม 
พ.ศ. 2552 ให้ความเห็นชอบนโยบายส่งเสริมการอ่าน คือ 1) การอ่านเป็นวาระแห่งชาติ   2) ก าหนดให้วันที่ 2 
เมษายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรากุมารี เป็น
วันรักการอ่าน   

 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 จึงมีนโยบายสร้างจิตส านึกและแรงจูงใจ
ให้นักเรียน ครู และผู้บริหาร เห็นความส าคัญของการอ่าน และส่งเสริมสนับสนุนในการท ากิจกรรมส่งเสริมนิสัย
รักการอ่าน ในระดับสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลการประเมินการอ่านที่ได้คะแนนไม่ถึง 50 คะแนน อยู่
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ร้อยละ 53.30 จึงยังต้องมีการพัฒนาส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนในโรงเรียน  (ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3, 2560)  
  ด้วยสาเหตุดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาแนวทางการด าเนินงานส่งเสรมินิสยัรักการอ่านของ
นักเรียนในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 3  ซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานของ
โรงเรียน ตลอดถึงการใช้เป็นแนวทางให้ผู้บริหารสถานศึกษา น าไปพัฒนาสถานศึกษาเพื่อให้ส่งผลดีในการจัด
การศึกษา ตามกรอบการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน 
 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาปัญหาการด าเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์  เขต 3  
  2.  เพื่อหาแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์  เขต 3  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การด าเนินการวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี ้
 ขั้นตอนที่ 1 ปัญหาการด าเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์  เขต 3 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่รับผิดชอบงานส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่านของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์  เขต 3 จ านวน 204  
แห่ง ประกอบด้วย ผู้บริหาร จ านวน 204 คน และครูที่รับผิดชอบส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนใน
โรงเรียน จ านวน 1,404 คน รวมทั้งหมด 1,608 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่รับผิดชอบงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนใน
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์  เขต 3  จ านวน 204  แห่ง ประกอบด้วย 
ผู้บริหาร และครูที่รับผิดชอบงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนในโรงเรียน จ านวน 434 คน แบ่งออกเป็น 
ผู้บริหาร 132 คน ครู 302 คน คนโดยการสุ่มอย่างง่าย ตามสัดส่วนก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการเปิดตาราง
เครจซี่ และมอร์แกน และใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย โดยวิธีการจับสลาก ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 
 1. ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการเปิดตารางเครจซี่  และมอร์แกนได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น จ านวน 
434 คน 
           2. แบ่งกลุ่มตัวอย่างจ านวน 434 คน ตามต าแหน่งของสายงานโดยแบ่งออกเป็น ครู 302 คนผู้บริหาร 
132 คน 
 3. ท าการจับฉลากเพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างตามต าแหน่งของสายงาน  
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามปัญหาการด าเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน
ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์  เขต 3  แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี ้
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            ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้แบบสอบถามตรวจสอบรายการ 

(Checklist) ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน  ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน  และ
ประสบการณ์ในการด าเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนในโรงเรียน 

  ตอนที่ 2  ปัญหาการด าเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนในโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์  เขต 3  ซึ่งจ าแนกปัญหาการด าเนินงานส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่านของนักเรียนในโรงเรียน  แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการวางแผน  2) ด้านการลงมือปฏิบัติ 3) 
ด้านการตรวจสอบ 4) ด้านการปฏิบัติแก้ไขลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
(Rating scale) ซึ่งก าหนดความหมายของแต่ละระดับความคิดเห็นของผู้ตอบ  ดังนี้ 

 5 หมายถึง มีปัญหาการด าเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 4 หมายถึง  มีปัญหาการด าเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอยู่ในระดับมาก 
 3 หมายถึง  มีปัญหาการด าเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอยู่ในระดับปานกลาง 
 2 หมายถึง  มีปัญหาการด าเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอยู่ในระดับน้อย 
 1 หมายถึง  มีปัญหาการด าเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด  
ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

 การพัฒนาแบบสอบถามแบบสอบถามปัญหาการด าเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนใน
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์  เขต 3  มีรายละเอียดดังนี้ 
 1.  ศึกษา ค้นคว้าเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับปัญหาการด าเนินงานส่งเสริม
นิสัยรักการอ่านของนักเรียนในโรงเรียน 4 ด้าน คือ 1) ด้านการวางแผน  2) ด้านการลงมือปฏิบัติ 3) ด้านการ
ตรวจสอบ 4) ด้านการปฏิบัติแก้ไข 
  2.  ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสอบถามและเทคนิคการตั้งข้อค าถามในแบบสอบถาม 
 3. ก าหนดกรอบแนวคิดเพื่อสร้างแบบสอบถามและปรับปรุงแบบสอบถามให้ครอบคลุมตัวแปรตาม
กรอบแนวคิดภายใต้การแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 4. ร่างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดและให้ครอบคลุมเนื้อหาการวิจัยเป็นแบบสอบถามชนิดมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  
  5. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้น เสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความตรง         
เชิงเนื้อหา ภาษาและระเบียบวิธีวิจัย โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิลงความเห็นว่าข้อค าถามแต่ละข้อวัดได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่   
   5.1 ผศ.ดร. ฐิตินันท์ ด้วงสุวรรณ  อาจารย์คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
   5.2 นางเนื้อนุช จั่นผ่อง  ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนวัดดอนคา 
   5.3 นายชลอ บุญสมวล  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาธรรมบท 
 6. ซึ่งพบว่าผลการตรวจสอบของผู้เช่ียวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of item 
objective congruence) ได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 
 7. ซึ่งพบว่าแบบสอบที่ได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุง แล้วน าไปทดลองใช้กับ
ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียนและครู ที่ไม่ใช่กลุ่มประชากร ระหว่างวันที่ 15 - 19 มกราคม 
พ.ศ. 2561 ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อย จ านวน 10 คน โรงเรียนบ้านเขาดิน จ านวน 10 คน 
และโรงเรียนบ้านตุ๊กแก จ านวน 10 คน รวม 30 คนเพื่อตรวจสอบหาค่าความเที่ยงของแบบสอบถามด้วยวิธีการ
หาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟา  
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(Alpha - Coefficient) Cronbach ได้ค่าความเที่ยง 0.94 
      8. น าแบบสอบถาม เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อขอรับความเห็นชอบก่อนน า
แบบสอบถามไปเก็บข้อมูลกับประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ผู้วิจัยขอหนังสือน าจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงผู้อ านวยการโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์  เขต 3  เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล   
 2. ผู้วิจัยน าแบบสอบถาม และหนังสือน าจากบัณฑิตวิทยาลัย ไปยังสถานศึกษาพร้อมทั้งขอความ
อนุเคราะห์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามจากผู้อ านวยการ และครู แล้วเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตัวเอง 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
            ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
 1. ตรวจสอบความถูกต้องความสมบรูณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมา 
 2. ออกแบบและลงรหัสข้อมูลในแบบสอบถามกับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 3. ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูปแปลความหมายของระดับปัญหาการ
ด าเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนในโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์  เขต 3 โดยมีเกณฑ์ดังต่อไปนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2543) 
   ค่าเฉลี่ย 4.51- 5.00  หมายถึง   มีปัญหาการด าเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอยู่ใน

ระดับมากที่สุด 
    ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50  หมายถึง  มีปัญหาการด าเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอยู่ใน

ระดับมาก 
    ค่าเฉลี่ย 2.51- 3.50   หมายถึง  มีปัญหาการด าเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอยู่ใน

ระดับปานกลาง 
    ค่าเฉลี่ย 1.51- 2.50   หมายถึง  มีปัญหาการด าเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอยู่ใน

ระดับน้อย 
    ค่าเฉลี่ย 1.00 -1.50   หมายถึง  มีปัญหาการด าเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในระดับ

น้อยที่สุด  
 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
  ในการวิจัยครั้งนี้ใช้สถิติ ดังต่อไปนี้ 
  1. ค่าร้อยละ (%) 
  2. ค่าเฉลี่ย (  ) 
  3. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 ขั้นตอนที่ 2  หาแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนในโรงเรียน  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์  เขต 3 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยขั้นตอนที่ 2 เป็นแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม เรื่องการหาแนวทางการ
ด าเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนในโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์  เขต 3 มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบความเหมาะสมของร่างแนวทางที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยน าปัญหา
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การด าเนินงานสูงสุด 3 อันดับแรกของแต่ละด้าน มาจัดท าร่างแนวทางเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบใน 2 
ลักษณะ คือ 1. ร่างแนวทางที่ผู้วิจัยน าเสนอหากเหมาะสมให้พิจารณาว่าคงเดิม และ 2. ร่างแนวทางที่ผู้วิจัย
เสนอ หากไม่เหมาะสมให้ผู้เช่ียวชาญเสนอแนะเพิ่มเติมในร่างเพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
 ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับรูปแบบ วิธีการการออกแบบแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม 
              2. ออกแบบการบันทึกการสนทนากลุ่มและน าเสนอร่างแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่านของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ในแบบบันทึก
การสนทนากลุ่ม 
 3. น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อขอข้อเสนอแนะรูปแบบการบันทึกการสนทนากลุ่ม 
และแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนในโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์  เขต 3 
 4. น าข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษามาปรับปรุง และจัดท าเป็นฉบับสมบูรณ์เพื่อจัดท าการ
สนทนากลุ่มต่อไป  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญทั้ง 7 คน ตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
 1.  น าเสนอผู้เชี่ยวชาญที่คัดเลือกเสนออาจารย์ที่ปรึกษา  เพื่อขอค าช้ีแนะ 
 2.  ประสานผู้เช่ียวชาญ  เพื่อขอความอนุเคราะห์ร่วมการสนทนากลุ่ม ทั้ง  7  คน  ดังนี ้
 3.  ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงผู้เชี่ยวชาญ 7 คน  เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการประชุม
เพื่อสนทนากลุ่ม 
 4. ผู้วิจัยส่งหนังสือถึงผู้เชี่ยวชาญทั้ง 7 คน  เพื่อเชิญประชุมการสนทนากลุ่ม ถึงผู้เชี่ยวชาญทั้ง 7  คน   
 5.  จัดการประชุมสนทนากลุ่ม  โดยผู้เช่ียวชาญจ านวน  7  คน  ในวันพุธ ที่  9 พฤษภาคม 2561 
เวลา  09.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่โรงเรียนวัดดอนคา อ าเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  
 6.  ผู้วิจัยน าแบบบันทึกสนทนากลุ่ม เรื่องแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของ
นักเรียนในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3   
ไปบันทึกการสนทนากลุ่มกับผู้เชี่ยวชาญทั้ง 7  คน  เพื่อบันทึกข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ 
 7.  ผู้วิจัยน าข้อมูลจากแบบบันทึกการสนทนากลุ่มมาวิเคราะห์ข้อมูล สรุป อภิปรายผล และเขียน
รายงานการวิจัย เป็นแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนในโรงเรียน  สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3    
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญจากการสนทนากลุ่ม เพื่อหาแนวทางการด าเนินงานส่งเสริม
นิสัยรักการอ่านของนักเรียนในโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3  ใช้
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)   
 
ผลการวิจัย 
 1. จากการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาการด าเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนในโรงเรียน  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3  ด้วยสถิติพื้นฐาน   และ S.D.  ปรากฏผลดัง
ตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ปัญหาการด าเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์  เขต 3 
 

ข้อ รายการ 

ปัญหาการด าเนินงานส่งเสริมนิสยัรักการอ่านของนักเรียน 
ในโรงเรียน 

 ̅ S.D. แปลผล อันดับ 

1 
2 
3 
4 

ด้านการวางแผน   
ด้านการลงมือปฏิบัติ  
ด้านการตรวจสอบ  
ด้านการปฏิบัติแก้ไข  

3.44 
3.93 
3.91 
3.86 

0.75 
0.57 
0.52 
0.54 

ปานกลาง 
มาก 
มาก 
มาก 

4 
1 
2 
3 

  รวมเฉลี่ย 3.78 0.40 มาก  
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า  ปัญหาการด าเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนในโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์  เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅= 3.78) โดยมี
ปัญหาการด าเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนในโรงเรียน ในด้านการลงมือปฏิบัติ สูงที่สุด ( ̅= 
3.93) และมีด้านการวางแผน ต่ าสุด ( ̅= 3.44) 
 ผลการวิเคราะห์ปัญหาการด าเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์  เขต 3 ด้านการวางแผน  สูงสุด 3 อันดับแรกในแต่ละด้าน ปรากฏดังนี ้ 
 
ตารางที่ 2 ปัญหาการด าเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์  เขต 3 ด้านการวางแผน   
 

ข้อ รายการ 
ปัญหาการด าเนินงาน 

แปลผล อันดับ 
 ̅ S.D. 

1 การประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจกับคณะครูเกี่ยวกับ
นโยบายส่งเสริมการอ่าน 

4.60 0.86 มากที่สุด 1 

2 การก าหนดวสิัยทัศน์เกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่านไว้
อย่างชัดเจน 

4.23 0.76 มาก 2 

3 การแต่งตั้งคณะกรรมการการส่งเสริมการอ่านไว้
อย่างชัดเจน 

4.14 0.84 มาก 3 

 รวมเฉลี่ย 3.44 0.75 ปานกลาง  
  
 จากตารางที่ 2 พบว่า ปัญหาการด าเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนในโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์  เขต 3 ด้านการวางแผน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง ( ̅= 3.44)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีปัญหา สูงที่สุด 3 อันดับ คือ การประชุมช้ีแจงท าความ
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เข้าใจกับคณะครูเกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมการอ่าน มีปัญหาอยู่ในระดับมากที่สุด (  ̅= 4.60) การก าหนด
วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่านไว้อย่างชัดเจน มีปัญหา อยู่ในระดับมาก ( ̅= 4.23) และ การแต่งตั้ง
คณะกรรมการการส่งเสริมการอ่านไว้อย่างชัดเจน มีปัญหา อยู่ในระดับมาก ( ̅= 4.14) ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 3 ปัญหาการด าเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์  เขต 3 ด้านการลงมือปฏิบัติ 
 

ข้อ รายการ 
ปัญหาการด าเนินงาน 

แปลผล อันดับ 
 ̅ S.D. 

1 การประสานงานกับบุคลากรในชุมชนให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการส่งเสริมการอ่าน 

4.27 1.04 มาก 1 

2 การเชิญบุคคลที่ประสบผลส าเร็จจากการอ่านมาเล่า
ประโยชน ์
จากการอ่านให้นักเรยีนฟัง 

4.26 0.82 มาก 2 

3 การแนะน าให้พ่อแม่  ผู้ปกครอง ใช้เวลาว่างให้กับ
การอ่านหนังสือเพื่อเป็นแบบอยา่งแก่ลูกหลาน 

4.21 1.40 มาก 3 

 รวมเฉลี่ย 3.93 0.57 มาก  
 
 จากตารางที่ 3 พบว่า ปัญหาการด าเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนในโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์  เขต 3 ด้านการลงมือปฏิบัติโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
( ̅= 3.93) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีปัญหา สูงที่สุด 3 อันดับ คือ การประสานงานกับบุคลากรใน
ชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการอ่าน มีปัญหาอยู่ในระดับมาก ( ̅= 4.27) การเชิญบุคคลที่ประสบ
ผลส าเร็จจากการอ่านมาเล่าประโยชน์จากการอ่านให้นักเรียนฟัง มีปัญหา อยู่ในระดับมาก ( ̅= 4.26) และการ
แนะน าให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ใช้เวลาว่างให้กับการอ่านหนังสือเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ลูกหลาน มีปัญหา อยู่ในระดับ
มาก ( ̅= 4.21) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4 ปัญหาการด าเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์  เขต 3 ด้านการตรวจสอบ 
 

ข้อ รายการ 
ปัญหาการด าเนินงาน 

แปลผล อันดับ 
 ̅ S.D. 

1 มีกิจกรรมจูงใจให้ครูและนักเรียนอ่านหนังสืออย่าง
ต่อเนื่อง 

4.32 0.66 มาก 1 

2 มีการประเมินผลตามกระบวนการส่งเสริมการอ่านของ 
นักเรียนสม่ าเสมอ 

4.30 0.76 มาก 2 

3 มีการตรวจผลการปฏิบัตดิ้านการอ่านของครูและ
นักเรียนเสมอ 

4.21 0.74 มาก 3 

 รวมเฉลี่ย 3.91 0.52 มาก  
 
  จากตารางที่ 4 พบว่า ปัญหาการด าเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนในโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์  เขต 3 ด้านการตรวจสอบโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
( ̅= 3.91) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีปัญหา สูงที่สุด 3 อันดับ คือ มีกิจกรรมจูงใจให้ครูและนักเรียน
อ่านหนังสืออย่างต่อเนื่อง มีปัญหาอยู่ในระดับมาก ( ̅= 4.32) มีการประเมินผลตามกระบวนการส่งเสริมการ
อ่านของนักเรียนสม่ าเสมอ มีปัญหา อยู่ในระดับมาก ( ̅= 4.30) และมีการตรวจผลการปฏิบัติด้านการอ่านของ
ครูและนักเรียนเสมอ มีปัญหาอยู่ในระดับมาก ( ̅= 4.21) ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 5 ปัญหาการด าเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์  เขต 3 ด้านการปฏิบัติแก้ไข 
 

ข้อ รายการ 
ปัญหาการด าเนินงาน 

แปลผล อันดับ 
 ̅ S.D. 

1 มีการปรับปรุงกระบวนการหาความรู้จากการอ่านไป
เผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น เสียงตาม 

4.27 0.77 มาก 1 

2 มีการปรับปรุงแหล่งเรียนรูภ้ายในให้เอื้อต่อ
กระบวนการ 
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านมากยิ่งข้ึน 

4.22 0.83 มาก 2 

3 มีการปรับปรุงแต่งตั้งคณะกรรมการให้เหมาะสมกับ
การปฏิบัติจริง 

4.17 0.76 มาก 3 

 รวมเฉลี่ย 3.86 0.54 มาก  
 

จากตารางที่ 5  พบว่า ปัญหาการด าเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนในโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์  เขต 3 ด้านการตรวจสอบโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
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( ̅= 3.86)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีปัญหา สูงที่สุด 3 อันดับ คือ มีการปรับปรุงกระบวนการหา
ความรู้จากการอ่านไปเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เสียงตามสาย การอ่านความรู้หน้าเสาธงอยู่เสมอ  มีปัญหา
อยู่ในระดับมาก ( ̅= 4.27) มีการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ภายในให้เอื้อต่อกระบวนการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านมาก
ยิ่งข้ึน มีปัญหา อยู่ในระดับมาก ( ̅= 4.22) และมีการปรับปรุงแต่งตั้งคณะกรรมการให้เหมาะสมกับการปฏิบัติ
จริง มีปัญหา อยู่ในระดับมาก ( ̅= 4.17) ตามล าดับ 

 2. ผู้วิจัยน าปัญหาการด าเนินงานสูงสุด 3 อันดับแรกของแต่ละด้าน มาร่างเป็นแนวทางการ
ด าเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 3 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและน าร่างดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมการสนทนา
กลุ่ม โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 7 คน คือ ด้านการวางแผน  การประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจกับคณะครูเกี่ยวกับนโยบาย
ส่งเสริมการอ่าน  ด้านการลงมือปฏิบัติการประสานงานกับบุคลากรในชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริม
การอ่าน  ด้านการตรวจสอบ  มีกิจกรรมจูงใจให้ครูและนักเรียนอ่านหนังสืออย่างต่อเนื่อง  และด้านการปฏิบัติ
แก้ไข  การกระจายภารกิจของงานให้กับบุคลากรทางการศึกษา 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 สรุปผลการวิจัย 
 1. ปัญหาแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅= 3.93) และเมื่อพิจารณาในแต่
ละด้านทั้ง 4 ด้าน ได้ผลดังนี้ ด้านการวางแผน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅=3.44) ด้านการลงมือ
ปฏิบัติ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅= 3.93) ด้านการตรวจสอบ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅= 3.91) 
และด้านการปฏิบัติแก้ไข โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅= 3.86)  
 2. แนวทางการด าเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 มีแนวทางการบริหาร คือ  

 2.1 ด้านการวางแผน มีแนวทาง ดั้งนี้ 
                       2.1.1 ผู้บริหารมอบหมายนโยบายส่งเสริมการอ่านให้เหมาะสมกับบุคลากร 

2.1.2 จัดประชุมช้ีแจงวิสัยทัศน์เพื่อท าความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมการอ่านอย่างชัดเจน 
2.1.3 โรงเรียนควรแต่งตั้งคณะกรรมการการส่งเสริมการอ่าน 

           2.2 ด้านการลงมือปฏิบัติ มีแนวทาง ดั้งนี ้
                       2.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการประสานงานกับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใน
ชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานส่งเสริมการอ่านไว้อย่างชัดเจน                       
  2.2.2 มีการประชุม ท าความเข้าใจกับบุคลากรในชุมชน เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมการอ่าน 
  2.2.3 เชิญวิทยากรที่ประสบผลส าเร็จจากการอ่านมาเล่าถึงประโยชน์จากการอ่านให้
นักเรียนฟังเพื่อสร้างความตระหนักให้กับนักเรียน 

      2.3 ด้านการตรวจสอบ มีแนวทาง ดั้งนี้ 
                       2.3.1 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่าน 
                       2.3.2 สนับสนุนอุปกรณ์ในการขับเคลื่อนการส่งเสริมการอ่าน 
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                       2.3.3 แต่งตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติด้านการอ่านของครูและ
นักเรียน 

       2.4 ด้านการปฏิบัติแก้ไข มีแนวทาง ดั้งนี้ 
           2.4.1 น าข้อมูลที่ได้จากการติดตามผลมาวิเคราะห์ประเด็นที่ต้องปรับปรุง 

  2.4.2 จัดกิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ 
  2.4.3 มอบรางวัลและชมเชยนักเรียน ตามโอกาสอันสมควร 
 
อภิปรายผลการวิจัย  
 1. จากการศึกษาปัญหาการด าเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์  เขต 3 สามารถอภิปรายผล ดังนี้ 
  1.1 ด้านการวางแผน  มีปัญหาการด าเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนในโรงเรียน 
โดยภาพรวมมีอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีมีปัญหาการด าเนินงานส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่านของนักเรียนในโรงเรียนที่สูงที่สุด คือ การประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจกับคณะครูเกี่ยวกับนโยบาย
ส่งเสริมการอ่าน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด าเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนใน
โรงเรียนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมการอ่าน ซึ่งสอดคล้องผลงานวิจัยของ ปรีชา               
บ ารุงภักดี  (2558)  ที่พบว่า การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 
1 คือ การด าเนินการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในโรงเรียน ยังมีอุปสรรคและปัญหาในการอ่าน ซึ่งสาเหตุอยู่กับ
ปัจจัยหลายประการ ได้แก่ สภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม  วัสดุการอ่าน และตัวผู้อ่านเอง   
  1.2  ด้านการลงมือปฏิบัติ มีปัญหาการด าเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนใน
โรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีปัญหาสูงที่สุด คือ การประสานงาน
กับบุคลากรในชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการอ่าน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ  ขาดการประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการด าเนินงาน การประสานขอความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน ซึ่งสอดคล้องผลงานวิจัยของ ดวงพร  
พวงเพ็ชร์ (2551)  ที่พบว่า การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  สิ่งส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้กิจกรรมดังกล่าวไม่
ประสบความส าเร็จ คือ  การขาดความร่วมมือของท้องถิ่น  หน่วยงานชุมชน  และผู้ปกครองในการเข้ามาเป็น
ส่วนหน่ึงของการสนับสนุน และส่งเสริมบัตรหลานให้มีความตระหนักรู้ในด้านการอ่านอย่างจริงจัง 
     1.3 ด้านการตรวจสอบ มีปัญหาการด าเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนในโรงเรียน 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีปัญหาสูงที่สุด คือ มีกิจกรรมจูงใจให้ครูและ
นักเรียนอ่านหนังสืออย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ  ความก้าวของเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน มีความทันสมัย
มากขึ้น จึงท าให้การอ่านหนังสือลดลง  หนังสือที่มีอยู่ไม่น่าสนใจ นักเรียนขาดทักษะในการอ่านหนังสือ อ่าน
หนังสือไม่คล่อง ซึ่งสอดคล้องผลงานวิจัยของ Reading habith in children (2009) ที่พบว่า วิธีการสร้างนิสัย
รักการอ่านให้กับเด็ก ๆ  ดังนี้ การสร้างบริเวณส าหรับการอ่านหนังสือโดยเฉพาะ สถานที่เงียบและสงบ สะดวก 
สบาย ควรจัดบริเวณที่อ่านหนังสือให้อยู่ใกล้กับบริเวณที่เก็บหนังสือ  ท าให้เด็กๆสามารถเข้าถึงหนังสือได้ง่าย  
     1.4 ด้านการปฏิบัติแก้ไข มีปัญหาการด าเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนในโรงเรียน 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อท่ีมีปัญหาสูงที่สุด คือ มีการปรับปรุงกระบวนการ
หาความรู้จากการอ่านไปเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ สถานศึ กษามีการจัดกิจกรรมที่
หลากหลาย แต่ขาดการประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่สู่สาธารณชนได้รับทราบ ซึ่งสอดคล้องผลงานวิจัยของ         
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พวงเพชร บงบุตร (2559) ที่พบว่า สภาพปัญหาการขาดนิสัยรักการอ่านของนักเรียนมีสาเหตุมาจาก  ครูขาดการ
จัดกิจกรรมที่น่าสนใจ   
 2.  แนวการด าเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์  เขต 3 สามารถอภิปรายผล ดังนี้ 

  2.1 ด้านการวางแผน คือ  การมอบหมายนโยบายส่งเสริมการอ่านให้เหมาะสมกับบุคลากรจัด
ประชุมชี้แจงเพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมการอ่านอย่างชัดเจน แต่งตั้งคณะกรรมการการส่งเสริม
การอ่านติดตามการน านโยบายส่งเสริมการอ่านมาใช้ มีการประเมินผลการท างาน  ซึ่งสอดคล้องผลงานวิจัยของ 
ธัญชิตา  รัตนาธรรม (2558) ที่พบว่า การส่งเสริมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน มีการวางแผนการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน แล้วบรรจุไว้ในนโยบายของโรงเรียน  มีการมอบหมายให้ครูบรรณารักษ์ ครูหมวดภาษาไทย 
เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ด้านการปฏิบัติตามแผนมีการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนเห็นความส าคัญของการอ่าน มี
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านท่ีหลากหลาย ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ด้านการตรวจสอบมี
การตรวจสอบและประเมินผล เพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

        2.2 ด้านการลงมือปฏิบัติ คือ แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการประสานงานกับคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานในชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานส่งเสริมการอ่านไว้อย่างชัดเจน  การประชุม 
ท าความเข้าใจกับบุคลากรในชุมชน เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่าน ส ารวจข้อมูล น าข้อมูลมา
วิเคราะห์เพื่อจัดกิจกรรมให้มีการพัฒนาและมีการประเมินผลการด าเนินงาน ซึ่งสอดคล้องผลงานวิจัยของ 
Education  Department  in  Hong  Kong  (2001)  ที่พบว่า เด็กนักเรียนจะใช้เวลาในการอ่านมากขึ้นหาก
ว่ากิจกรรมการอ่านได้รับการส่งเสริม และบรรยากาศในการอ่านได้ถูกสร้างขึ้นในโรงเรียนและความง่ายในการ
เข้าถึงแหล่งหนังสือเป็นหนึ่งในปัจจัยส าคัญในการพัฒนานิสัยรักการอ่านของเด็กนักเรียน และการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองจะช่วยส่งเสริมความสนใจในการอ่านของเด็กนักเรียน   

  2.3 ด้านการตรวจสอบ คือ จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่าน สนับสนุนอุปกรณ์ในการขับเคลื่อน
การส่งเสริมการอ่าน แต่งตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติด้านการอ่านของครูและ
นักเรียน วิเคราะห์การประเมินผล และสรุปรายงานผลการด าเนินงาน ซึ่งสอดคล้องผลงานวิจัยของ ธัญชิต  
รัตนาธรรม (2558) ที่พบว่า การตรวจสอบและประเมินผลโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจสอบ ด้านการ
น าผลการประเมินมาปรับปรุงงานเพื่อพัฒนา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ สถานศึกษามีขั้นตอน กระบวนการที่ชัดเจน 
สามารถตรวจสอบผลการด าเนินกิจกรรม และน าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาต่อยอดในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านของนักเรียน 
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
  2.4 ด้านการปฏิบัติแก้ไข คือ น าข้อมูลที่ได้จากการติดตามผลมาวิเคราะห์ประเด็นที่ต้อง
ปรับปรุง จัดกิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ  มอบรางวัลและชมเชยนักเรียน ตาม
โอกาสอันสมควร  มีการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ภายในอยู่สม่ าเสมอ จัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้  
ซึ่งสอดคล้องผลงานวิจัยของ พวงเพชร  บงบุตร (2559) ที่พบว่า การจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของ
นักเรียน สามารถพัฒนานิสัยรักการอ่านของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ได้ดี นักเรียนสามารถใช้เวลาว่างในการอ่าน
หนังสือต่าง ๆ ได้มากขึ้น ทั้งในห้องเรียน ห้องสมุด และที่บ้าน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ สถานศึกษาเปิดโอกาส โดย
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรยีนเพิ่มมากข้ึน นักเรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้หลากหลาย เข้าถึง
การอ่านได้ง่ายขึ้น มีการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียนเข้าถึงแหล่งเรียนได้ง่าย  
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ข้อเสนอแนะ 
  1. ข้อเสนอแนะทั่วไป จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
        1.1  สถานศึกษา ควรท าความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมการอ่านอย่างชัดเจน      
 1.2  สถานศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการประสานงานกับคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานในชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานส่งเสริมการอ่านไว้อย่างชัดเจน 
      1.3  สถานศึกษา ควรแต่งตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติด้านการ
อ่านของครูและนักเรียนและด าเนินการติดตาม ตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ      
                   1.4  สถานศึกษา ควรมีแหล่งเรียนรู้ภายที่ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน มีการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้
ภายในอยู่สม่ าเสมอและจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป ในการวิจัยครั้งต่อไปผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
        2.1 ควรศึกษาเกี่ยวกับการจัดประชุมชี้แจงเพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมการอ่าน
ของนักเรียนในโรงเรียน เพื่อให้ทราบแนวทางในการพัฒนาด้านการอ่านของนักเรียนให้มีนิสัยรักการอ่านอย่าง
แท้จริง 
      2.2 ควรศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนในโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์  เขต 3 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี เพราะได้รับความอนุเคราะห์เอาใจใส่อย่างดียิ่งจาก อาจารย์ 
ดร.ปพนสรรค์ โพธิพิทักษ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งได้กรุณาให้ความรู้ ค าปรึกษา แนะน าแนวทางในการ
ท าวิจัยและได้กรุณาตรวจสอบ แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ   
 ขอขอบคุณ คณะผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ที่ได้ให้ความคิดเห็นในการหาแนวทางการด าเนินงานส่งเสริม
นิสัยรักการอ่านของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์  เขต 3 
 ขอขอบคุณ คณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ทุกท่านที่ให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงแก้ไขวิทยานิพนธ์ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
 ขอขอบคุณ คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์  เขต 3  ท่ีกรุณาให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ซึ่งท าให้การวิจัยครั้ง
นี้ส าเร็จด้วยดี  
 ขอขอบคุณ เพื่อนร่วมรุ่น การบริหารการศึกษา รุ่น 16 และเพื่อนร่วมงานทุกท่านที่ให้การสนับสนุน
ช่วยเหลือ ให้ค าแนะน าและเป็นก าลังใจให้แก่ผู้วิจัยตลอดมา 
 ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และครอบครัว ที่เป็นก าลังใจให้ผู้วิจัยมีความมุ่งมั่นในการ
ท างานครั้งนี้ให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี  
 ประโยชน์และคุณค่าของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ผู้วิจัยขอมอบให้บิดา มารดา และครู อาจารย์ทุกท่านที่
ให้การอบรมสั่งสอนด้วยความรักความเมตตา ให้การสนับสนุนและเป็นก าลังใจมาโดยตลอด 
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ปัจจัยท่ีส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ผ่านระบบ E-Learning ของนกัศึกษามหาวิทยาลัย 

 
พักตร์เพียงเพ็ญ โภคา1* สรชาติ รังคะภูติ2 วิไลลักษณ ์เผือกพิพัฒน์3 

 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการ
เรียนรู้ผ่านระบบ E-learning ของนักศึกษามหาวิทยาลัย และเพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดในมุมมอง
ของผู้ใช้บริการ ที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการเรียนรู้ผ่านระบบ E-learning ของนักศึกษามหาวิทยาลัย โดยมีตัว
แปรต้น 1) ปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ คณะ และช้ันปีที่เรียน 2) ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี 
ประกอบด้วยการรับรู้ประโยชน์ที่ได้รับ การรับรู้ถึงความง่ายต่อการใช้งาน และทัศนคติต่อการใช้งาน 3) ปัจจัย
ส่วนประสมการตลาดในมุมมองผู้ใช้บริการ ประกอบด้วยการจัดองค์ประกอบ ช่องทางในการสื่อสาร ความ
ต้องการเฉพาะและความปลอดภัย และความสะดวกในการใช้งาน โดยมีตัวแปรตาม คือ ความตั้งใจที่จะใช้       
ในการเรียนรู้ผ่านระบบ E-learning ของนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ตัวอย่างจํานวน 400 
ตัวอย่าง ด้วยแบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน T- T-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์สมการ
ถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยมีอายุระหว่าง 21-23 ปี 
ศึกษาระดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีในการใช้
งานส่งผลต่อความตั้งใจในการเรียนรู้ผ่านระบบ E-Learning อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยการรับรู้
ประโยชน์ที่ได้รับ ( ̅= 4.15, S.D. = 0.75) การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน ( ̅= 4.06, S.D. = 0.76) และ
ทัศนคติต่อการใช้งาน (  ̅= 4.05, S.D. 0.74) และปัจจัยส่วนประสมการตลาด ในมุมมองของผู้ใช้บริการ ส่งผล
ต่อความตั้งใจในการเรียนรู้ผ่านระบบ E-Learning อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยด้านการจัด
องค์ประกอบ ( ̅= 4.09, S.D. = 0.74) ด้านช่องทางในการสื่อสาร ( ̅= 4.10, S.D. = 0.72) และด้านความสะดวก
ในการใช้งาน ( ̅= 4.22, S.D. = 0.81) 
 
ค าส าคัญ:   การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ E-Learning ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 
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Abstract 

The objective of this study was to study the information technology acceptance in 
the context of e-learning and the marketing mix in the perspective of students at the 
university. In this study, The first independent variable included personal factor, including 
gender, age, faculty and a year of the university. The second independent variable included 
technology acceptance factor, including perceived usefulness, perceived ease of use, and 
attitudes toward usability. The third independent variable comprised of marketing mix in the 
perspectives of users, including   composition, communication channels, specific requirements 
and safety, and convenience. The dependent variable was the intention to learn via e-learning. 
The samples of this study were 400 students at Panyapiwat Institute of Management. Data 
was collected by using the questionnaire. Data was then analyzed by statistics including 
frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, One-Way ANOVA and multiple 
regression analysis. The results of this study found that the respondents mostly were females, 
those aged 21-23 years, and those studying in   a bachelor’s degree in Business Administration. 
The results of hypothesis testing showed that for technology acceptance factor influenced 
intention to learn via e-learning with a statistical significance level of 0.05 including perceived 
usefulness ( ̅= 4.15, S.D. = 0.75), perceived ease of use ( ̅= 4.06, S.D. = 0.76), and attitudes 
toward usability (  ̅= 4.05, S.D. 0.74) In terms of marketing mix in the perspectives of users 
influenced the intention to learn via e-learning with a statistical significance level of 0.05 
including composition ( ̅= 4.09, S.D. = 0.74), communication channels ( ̅= 4.10, S.D. = 0.72), 
and convenience ( ̅= 4.22, S.D. = 0.81). 
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บทน า 
 ปัจจุบันประเทศไทยให้ความสําคัญกับการศึกษาไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา เนื่องจากเป็นการศึกษาท่ีเตรียมบุคคลเข้าสู่การประกอบอาชีพและก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานสากล
ในอนาคต หากนักศึกษาจบแล้วมีงานทําตรงตามความต้องการและเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการเรียกว่า
นักศึกษาที่มีคุณภาพ ซึ่งทําให้ทุกสถาบันอุดมศึกษามีการแข่งขันที่จะพัฒนาคุณภาพของนิสิตนั กศึกษา จึงเกิด
เป็นการบริหารอย่างหนึ่งในยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรง ดังนั้นจึงมีกลไกการปรับตัวโดยมีบทบาทที่
สําคัญคือจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนในชาติ ซึ่งจะส่งผลไปถึงเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในยุคปัจจุบัน 
ธุรกิจการศึกษาเป็นหนึ่งในธุรกิจบริการที่มีมูลค่าตลาดรวมกันกว่า 2.6 หมื่นล้านบาทต่อปี และมีอัตราการเติบโต
เฉลี่ยกว่า 12% ต่อปี “อันเป็นผลทําให้ธุรกิจการศึกษาติดอยู่ในอันดับต้น ๆ ของปี 2560 ทําให้กลุ่มทุนแห่ลงทุน
สินทรัพย์ตั้งแต่ปี 2558 เพื่อรองรับการขยายตัวทางด้านการศึกษา ที่มีแนวโน้มแข่งขันกันสูงทั้งภาครัฐ เอกชน 
และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนพร้อมเข้าสู่ประเทศไทยขยายฐานการเติบโตเพิ่มขึ้น” (Suporn Sae-tang, 
2560) 
 อีกทั้งเข้ายุคประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) อย่างเต็มตัว อัตราการเกิดของ
ประชากรไทยนั้นต่ํามากและต่อไปจะต่ํากว่าอัตราการตาย มีคนสูงอายุมากขึ้นและมีเด็กเกิดลดลงไปมาก จึงเกิด
ประสบปัญหาไม่มีนักศึกษาเพียงพอ คือ มีที่นั่งว่างสําหรับระดับปริญญาตรีถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นที่นั่ง แต่มีนักเรียน
เข้ามาเรียนเพียงแปดหมื่นคน แสดงว่ามีอุปทานส่วนเกิน (Over Supply) ถึงหกหมื่นคนต่อปี ภาวะดังกล่าวยัง
สง่ผลกระทบต่อระดับบัณฑิตศึกษาด้วยโดยจํานวนนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาก็ลดลงเช่นเดียวกัน (อานนท์ 
ศักดิ์วรวิชญ์, 2559) 
 จากแผนยุทธศาสตร์ประเทศไทยในการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อพัฒนาศักยภาพ
อุดมศึกษาส่งเสริมและพัฒนาด้านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ดังนั้นเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล
และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านธุรกิจการศึกษาให้มปีระสทิธิภาพจําเป็นต้องใช้โซเชียลมเีดยีและ
เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นกลยุทธ์ในการสร้างคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาและเป็นสื่อกลาง         
ในการทําการตลาด สถาบันอุดมศึกษาอาจต้องใช้แอพพลิเคช่ันเป็นสื่อตัวกลางตอบโต้ด้วยเทคโนโลยีเพราะให้
ตอบรับแก่พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคปัจจุบันที่ใช้เทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันและทันต่อยุค
โลกาภิวัฒน์ที่มีการใช้เทคโนโลยีเป็นปัจจัยหลักสําคัญ (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2554) 
 E-Learning ได้เข้ามามีบทบาทกับการศึกษาทั่วโลกเป็นอย่างสูง เนื่องจากสร้างประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลทั้งนักศึกษาและมหาวิทยาลัย เพราะทําให้นักศึกษาสามารถศึกษาทางไกลได้ทั้งอํานวยความสะดวก
และเอื้อประโยชน์ต่อผู้เรียนแล้ว ยังอํานวยประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยในแง่ของการบริหารจัดการด้วย คือ   
การทําให้ต้นทุนในการจัดการหลักสูตรต่ําลงด้วยรูปแบบการเรียนการสอนในระบบทางไกลที่ผู้เรียนไม่ต้อง
เดินทางมาเข้าเรียน และสามารถรองรับผู้เรียนได้อย่างไม่มีขีดจํากัด เป็นช่องทางในการสร้างและขยายโอกาส
ทางการศึกษาให้เข้าไปถึงผู้ที่มีความต้องการได้ในวงกว้างขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มผู้เรียนที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัดหรือ
ต่างประเทศ ให้ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 การเรียนรู้ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) เป็นส่วนหน่ึงของการใช้เทคโนโลยีในสื่อสารการ
เรียนการสอน การขยายโอกาสทางการศึกษา การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีต้นทุนในการจัดการศึกษาที่ต่ํา
กว่าการศึกษาในช้ันเรียน ถึงแม้ว่าเงินทุนในช่วงแรก หรือต้นทุนคงที่ ( fixed cost) ของการเรียนรู้ ผ่านสื่อ
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อิเล็กทรอนิกส์จะค่อนข้างสูง แต่ E-learning จะสามารถตอบสนองต่อผู้เรียนได้มากกว่าการจัดการศึกษา       
ในห้องเรียน โดยที่ผู้จัดการศึกษามีต้นทุนท่ีเพิ่มขึ้นหน่วยสุดท้าย (Marginal Cost) เกือบเป็นศูนย์ แม้ว่าจะมีการ
จัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนจํานวนมากขึ้นก็ตาม ทั้งนี้หากเปรียบเทียบต้นทุนทั้งหมด (Total Cost) การจัดการ
เรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะมีต้นทุนท่ีต่ํากว่าการเรียนรู้ในช้ันเรียนถึงร้อยละ 40 นอกจากนี้ผู้เรียนยังสามารถ
เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาและทุกคน (Anywhere Anytime Anyone) และไม่ว่าจะทําการศึกษา ณ สถานที่ใด      
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะยังคงมีเนื้อหาเหมือนกัน และมีคุณภาพที่เท่าเทียมกัน และยังสามารถวัดผล
ของการ เรียนรู้ได้ดีกว่า การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทําให้โอกาสในการศึกษาเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลทําให้ผู้ศึกษา
มีความรู้และทักษะที่สูงข้ึน ซึ่งเป็นผลดีต่อการพัฒนาประเทศไปสู่เศรษฐกิจท่ีต้องใช้ความรู้และเทคโนโลยีเข้มข้น
มากขึ้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) 
 ดังนั้นเพื่อพัฒนาศักยภาพยกระดับการแข่งขันของสถาบันระดับอุดมศึกให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และ
พัฒนาธุรกิจการศึกษาให้ก้าวทันเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน ผู้วิจัยจึงได้สนใจศึกษาการทําวิจัย เรื่อง ปัจจัยท่ีส่งเสริม
ให้เกิดการเรียนรู้ผ่านระบบ E-Learning ของนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ซึ่งผลวิจัยจะนํามา
ปรับปรุงและพัฒนาระบบ E-learning ของมหาวิทยาลัย ให้มีคุณภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับนักศึกษารุ่น
ปัจจุบันและในอนาคตมากยิ่งขึ้น  
  
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ให้ความหมายของ พฤติกรรมการใช้งานจริง (Actual Use)  ว่าพฤติกรรม
การใช้งานระบบ E-learning ผ่านการเรียนรู้เทคโนโลยีนั้นๆจะเกิดขึ้นจริงได้ ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการเรียนรู้ของ
นักศึกษาแต่ละบุคคล 
 

 
 

ภาพที่ 1 โมเดลการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM). จาก “User 
acceptance of computer technology: A comparison of two theoretical models,” 
โดย Davis, F. D., Bagozzi, R. P. and Warshaw, P. R., 1989, Management Science, 
1989(35), น. 985. 
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 จากภาพท่ี 1 ตัวแปรจากปัจจัยภายนอก (External Variable) ได้แก่ อิทธิพลทางเทคโนโลยีการเรียน
การสอน ความเชื่อมั่นในเทคโนโลยีระบบ E-learning ความสนใจเทคโนโลยีใหม่ ๆ ส่วนบุคคล สิ่งอํานวยความ
สะดวกในการใช้งานของระบบ E-learning มีผลกระทบต่อการรับรู้ประโยชน์และการรับรู้ความง่ายของการใช้
งาน และนําไปสู่การเกิดทัศนคติที่มีต่อการใช้เทคโนโลยี เมื่อนักศึกษาเกิดการรับรู้ถึงประโยชน์และทัศนคติใน
การใช้เทคโนโลยี ส่งผลให้เกิดเจตนาหรือความตั้งใจท่ีจะใช้เทคโนโลยี และนําไปสู่การใช้งานเทคโนโลยีในท่ีสุด 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการเรียนรู้ผ่านระบบ       
E-learning ของนักศึกษามหาวิทยาลัย 
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดในมุมมองของผู้ใช้บริการ ที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการเรียนรู้
ผ่านระบบ E-learning ของนักศึกษามหาวิทยาลัย 
 
กรอบแนวคิดในงานวิจัย 
 จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้กําหนดกรอบแนวความคิด ดังนี้ 

              ตัวแปรอิสระ  
   (Independent Variables) 

ตัวแปรตาม  
(Dependent Variables) 
 

 
 

ลักษณะประชากรศาสตร์ 
 1. เพศ 
 2. อาย ุ
 3. คณะ 
 4. ชั้นปีที่เรียน 

ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1. การรับรู้ประโยชน์ที่ได้รับ (Perceived Usefulness: PU) 
 2. การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of 
Use: PE) 
 3. ทัศนคติต่อการใช้งาน (Attitude Toward Using: AU) 

ปัจจัยสว่นประสมการตลาดในมุมมองของผู้ใช้บริการ (4C’s) 
 1. ด้านการจัดองค์ประกอบ (Context) 
2. ด้านช่องทางในการส่ือสาร 
(Communication Channels) 
3. ด้านความต้องการเฉพาะและความปลอดภัย  
(Operating System and Security) 
4. ด้านความสะดวกในการใช้งาน (Convenience) 

 
ความตั้งใจที่จะใช้ในการเรียนรู้ผ่านระบบ 
E-learning ของนักศึกษา มหาวิทยาลยั 
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สมมติฐานของการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กําหนดสมมติฐานของการวิจัยไว้จํานวน 8 ข้อ ดังนี ้
1. นักศึกษาท่ีเกิดการเรียนรู้ผ่านระบบ E-learning ที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ประกอบด้วย  

   1.1 เพศ แตกต่างกันมีอิทธิพลการเรียนรู้ที่แตกต่างกันต่อการเรียน 
   1.2 อายุ แตกต่างกันมีอิทธิพลการเรียนรู้ที่แตกต่างกันต่อการเรียน 
   1.3 คณะ แตกต่างกันมีอิทธิพลการเรียนรู้ที่แตกต่างกันต่อการเรียน 
   1.4 ช้ันปีท่ีเรียน แตกต่างกันมีอิทธิพลการเรียนรู้ที่แตกต่างกันต่อการเรียน 
  2. ปจัจัยการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการเรียนรู้ผ่านระบบ e-learning  

3. ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในมุมมองของผู้ใช้บริการ ที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการเรียนรู้ผ่านระบบ
E-learning 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 งานวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ออกแบบการวิจัยให้มีลักษณะเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) โดยทําการดําเนินงานวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) และการใช้การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม
ปลายปิด (Close-ended Questionnaire) โดยผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้กรอกแบบสอบถามด้วยตนเอง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาที่ศึกษาในระดับปริญญาตรีในสถาบันการจัดการปัญญา
ภิวัฒน ์ทั้งเพศชายและเพศหญิง ซึ่งมีประชากรที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-2560 จํานวนรวมทั้งสิ้น 19,279 
คน การกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ทฤษฎีของ (Taro Yamane, 1967) ได้กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่
ระดับความเช่ือมั่นที่ร้อยละ 95 และยอมให้มีค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ร้อยละ 0.05 ดังนั้นผู้วิจัยจึง        
ขอเก็บตัวอย่างจํานวน 400 ตัวอย่าง หรือ 400 คน ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างหลาย
ขั้นตอน (Multi-Sampling) โดยมี ลําดับขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)  โดยเลือกคณะในกลุ่มตัวอย่าง
ตามหลักสูตรการสอนของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีทั้งหมดจํานวน 10 คณะ คือ 1. คณะบริหารธุรกิจ 2. คณะนิเทศ
ศาสตร์ 3. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 4. คณะศิลปะศาสตร์ 5. คณะวิทยาการจัดการ 6. คณะ
นวัตกรรมการจัดการเกษตร 7. คณะศึกษาศาสตร์ 8. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 9. คณะการจัดการธุรกิจอาหาร
10. คณะการจัดการโลจิสติกส์ และการคมนาคมขนส่ง 
 ขั้นที่ 2 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยจะแบ่งแต่ละช้ันปีที่เรียนให้เท่า ๆ 
กัน เพื่อการกระจายอย่างท่ัวถึง ด้วยการคํานวณดังนี้ 
 
  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง =   จํานวนช้ันปีท่ีถูกเลือก 
                      ขนาดกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 
     =  400 / 4 
     =  100 คน 
 
            เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย การศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยทําการดําเนินงาน
วิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) และการใช้การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามปลายปิด (Close-ended 
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Questionnaire) ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สร้างกรอบแนวความคิดงานวิจัย และสร้าง
แบบสอบถาม (Questionnaire) ตามกรอบแนวความคิดงานวิจัย 
 การทดสอบเคร่ืองมือ(Index of Item Objective Congruence: IOC) เพื่อค้นหาคําตอบตาม
วัตถุประสงค์ ได้มีการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยคณาจารย์ที่ปรึกษาและคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนนําไปสอบถามในการเก็บข้อมูลจริง 
 การทดสอบค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้ศึกษาได้นําแบบสอบถามที่ผ่านการแก้ไขปรับปรุงตาม
ข้อแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ ไปทําการทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง (Pre-Test) จํานวน 30 
ชุด เพื่อตรวจสอบหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยการคํานวณหาค่าสัมประสิทธิ์  Cronbach’s 
Alpha Coefficient และค่าที่ได้จะต้องมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า 0.50 จึงจะสามารถนําแบบสอบถามชุดนี้มาใช้
เป็นเครื่องมือในการวิจัยได้ จากการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม
ทั้งฉบับเท่ากับ 0.984 
            การเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) การเก็บรวบรวมในครั้งนี้ ผู้วิจัยจัดทํา
การแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างในหมาวิทยาลยั ทั้งสิ้น 400 ตัวอย่าง โดยการแจกแบบสอบถามด้วยตนเอง 
ตามสัดส่วนของคณะในมหาวิทยาลัยทั้ง 10 คณะตามช้ันปีที่เรียนที่ได้กําหนดไว้ เมื่อผู้ศึกษาได้รวบรวม
แบบสอบถามทั้งหมดแล้ว จะทําการตรวจความสมบูรณ์และความถูกต้องของแบบสอบถาม จากนั้นทําการลง
รหัสข้อมูล (Coding) ด้วยโปรแกรมทางสถิติสําเร็จรูป SPSS For Window (Statistical package for the 
social sciences) เพื่อนําไปวิเคราะห์ข้อมูลและทดสอบสมมติฐานต่อไป และ แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary 
Data) เป็นการศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ผ่านระบบE-Learning ของนักศึกษามหาวิทยาลัย โดยผู้
ศึกษาได้ทําการศึกจากการค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ ที่มีผู้จัดทํา และจากสื่อสิ่งพิมพ์จากสํานักหอสมุดของ
มหาวิทยาลัยสถาบันต่าง ๆ หนังสือวารสาร ผลงานวิจัย บทความ ตํารา ผู้เชี่ยวชาญและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
  การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้       
การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic Analysis) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ประกอบด้วย ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation: S.D.) และการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis : MRA) 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ผ่านระบบe-learning ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัย แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังต่อไปนี้ 
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 252 คน คิดเป็นร้อยละ 63.0 รองลงมา
คือ เพศชาย จํานวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 37.0 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21-23  ปี  จํานวน 223 คนคิดเป็น 
ร้อยละ 55.8  รองลงมา มีอายุต่ํากว่า 20  ปี จํานวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 43.3 อายุระหว่าง 24 -26  ปี มี
จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 และอายุมากกว่า 26 ปี ขึ้นไป จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 ส่วนใหญ่อยู่
คณะบริหารธุรกิจ จํานวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 32.5 รองลงมา อยู่คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 71 คน คิด
เป็นร้อยละ 17.8 คณะนิเทศศาสตร์ จํานวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 14.2 คณะศิลปศาสตร์และคณะการจัดการ
ธุรกิจอาหาร จํานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0 คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร จํานวน 21 คน คิดเป็นร้ อย
ละ 5.3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร จํานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
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จํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 คณะศึกษาศาสตร์และคณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ ง 
จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0จําแนกตามช้ันปีที่เรียน ช้ันปีที่ 1 ช้ันปีที่ 2 ช้ันปีที่ 3 และช้ันปีที่ 4 แบ่งออกเป็น
ช้ันละเท่า ๆ กัน จํานวน 100 คน แต่ละชั้นปี คิดเป็นร้อยละ 25.0 
 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีผ่านระบบ E-learning 
 2.1 ด้านปัจจัยการรับรู้ประโยชน์ท่ีได้รับ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.152 เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อโดยเรียงลําดับจากค่ามากไปหาน้อยตามลําดับ โดยให้ความสําคัญในระดับมากที่สุด คือ ระบบ E-
learning ช่วยทําให้ประหยัดเวลา/ค่าใช้จ่าย/ช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 รองลงมา คือ 
การเรียนรู้ผ่านระบบ E-learning ช่วยขยายโอกาสทางการศึกษาได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 ระบบ  E-learning ช่วย
ให้สามารถค้นคว้าหาข้อมูลประกอบการเรียนที่ทันสมัย และไม่มีขอบเขตจํากัด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 การเรียนรู้
ผ่านระบบ E-learning สามารถทําให้สร้างระบบการจัดการความรู้ได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 และอันดับสุดท้าย
ระบบ E-learning ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 
 2.2 ด้านปัจจัยการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.066 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงลําดับจากค่ามากไปหาน้อยตามลําดับ โดยให้ความสําคัญในระดับมากที่สุด คือ 
ระบบ E-learning ง่ายต่อการค้นหาข้อมูลในการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 รองลงมา คือ ความเหมาะสม
ของเมนูการใช้งานระบบ E-learning สะดวกและไม่ซับซ้อน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 ระบบ E-learning มีการใช้
งานง่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 การเช่ือมต่อของระบบ E-learning มีประสิทธิภาพต่อการใช้งาน (การใช้งาน
ระบบหลุดบ่อยหรือไม่ การบันทึกข้อมูลการอัพโหลดข้อมูล การส่งข้อมูล) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 และอันดับ
สุดท้ายในการใช้งานระบบ E-learning ไม่จําเป็นต้องใช้ความจําหรือความพยายาม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 
 2.3 ด้านปัจจัยทัศนคติต่อการใช้งาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.057 เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อโดยเรียงลําดับจากค่ามากไปหาน้อยตามลําดับ โดยให้ความสําคัญในระดับมากที่สุด คือ การเรียนการสอนแบบ
ระบบ E-learning ช่วยให้มีความพร้อมสําหรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีทางการเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 
รองลงมา คือ ความเหมาะสมของเมนูการใช้งานระบบ E-learning สะดวกและไม่ซับซ้อน  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 จะ
แนะนําผู้อื่นให้ใช้งานระบบ E-learning มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 สําหรับการใช้ระบบ  E-learning นี้ทําให้รู้สึก
ประทับใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 และอันดับสุดท้ายชอบที่จะใช้ระบบ E-learning  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 
 3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
 3.1 ด้านการจัดองค์ประกอบ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.097 เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อโดยเรียงลําดับจากค่ามากไปหาน้อยตามลําดับ โดยให้ความสําคัญในระดับมากที่สุด คือ การออกแบบ
ระบบ การใช้สี ขนาดตัวอักษร และการแสดงผลข้อมูลต่าง ๆ มีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 รองลงมา 
คือ ระบบ E-Learning มีการจัดองค์ประกอบ เนื้อหาที่ใช้ในระบบครอบคลุม ตรงประเด็น และสื่อความหมาย
ชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 รูปแบบและวิธีการนําเสนอของระบบ E-learning มีความหลากหลายและ
น่าสนใจ         มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 และอันดับสุดท้ายความสวยงาม ความทันสมัย และน่ าสนใจของหน้า
โฮมเพจ สําหรับเข้าถึงระบบ E-learning มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 
 3.2 ด้านช่องทางในการสื่อสาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.106 เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อโดยเรียงลําดับจากค่ามากไปหาน้อยตามลําดับ โดยให้ความสําคัญในระดับมากท่ีสุด คือ ต้องการให้ระบบ 
E-learning อัพเดทข่าวสาร ความรู้ สื่อการเรียนการสอนอยู่ตลอดเวลา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 รองลงมา คือ 
ระบบ E-learning มีช่องทางในการติดต่อ/สอบถามปัญหาอย่างเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 และอันดับ
สุดท้าย ระบบ E-learning มีบริการให้คําแนะนําท่ีเหมาะสมกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 
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 3.3 ด้านความต้องการเฉพาะและความปลอดภัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงลําดับจากค่ามากไปหาน้อยตามลําดับ โดยให้ความสําคัญในระดับมากที่สุด คือ 
ต้องการความปลอดภัยและเก็บข้อมูลเฉพาะทุกครั้งที่เข้าใช้บริการระบบ E-learning มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 
รองลงมา คือ ควรให้มีการอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ระบบ E-learning อย่างสม่ําเสมอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.11 
 3.4 ด้านความสะดวกในการใช้งาน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.225 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงลําดับจากค่ามากไปหาน้อยตามลําดับ โดยให้ความสําคัญในระดับมากที่สุด คือ 
สามารถใช้งานระบบ E-learning ได้ทุกที่ ทุกเวลา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 รองลงมา คือ สามารถใช้งานระบบ  
E-learning ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 
 
สรุปผลทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ผ่านระบบ E-learning ที่ไม่
แตกต่างกันพบว่า 

1.1 เพศที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ผ่านระบบ E-learning ไม่แตกต่างกัน  
(Sig. > 0.05) ที่ระดับมาก Sig. = .884 

1.2 อายุที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ผ่านระบบ E-learning ไม่แตกต่างกัน  
(Sig. > 0.05) ที่ระดับมาก Sig. = .136 

1.3 คณะที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ผ่านระบบ E-learning ที่แตกต่างกัน  
(Sig. < 0.05) Sig. = .160 

1.4 ช้ันปีท่ีเรียนที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ผ่านระบบ E-learning ไม่แตกต่าง
กัน (Sig. > 0.05) ที่ระดับน้อย Sig. = .632 
 สมมติฐานที่ 2 การยอมรับเทคโนโลยีในการใช้งาน ส่งผลต่อความตั้งใจในการเรียนรู้ผ่านระบบ        
E-learning 
 
ตารางที่ 1 ตารางแสดงการยอมรับเทคโนโลยีในการใช้งาน ส่งผลต่อความตั้งใจในการเรียนรู้ผ่านระบบ           

E-learning 
 
 
ตัวแปร 

ค่าสัมประสิทธ์ิ 
การถดถอย 

(B) 

ความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน 

(Std. Error) 

ค่าสถิติทดสอบ 
(t) 

ระดับนัยสําคญั 
ทางสถิติ 
(Sig.) 

ค่าคงที (Constant) 
การรับรู้ประโยชน์ที่
ได้รับ 
การรับรู้ถึงความง่าย
ในการใช้งาน 
ทัศนคติต่อการใช้งาน 

0.588 
0.125 

 
0.215 

 
0.495 

0.169 
0.063 

 
0.069 

 
0.056 

3.474 
1.994 

 
3.116 

 
8.908 

0.001* 
0.047* 

 
0.002* 

 
0.000* 

R Square = 0.528, Adjusted R Square = 0.524, Durbin-Watson = 2.105, F = 147.617* 
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*มีนัยสําคัญที่ระดับ .05 
 จากตารางที่ 1 พบว่า การยอมรับเทคโนโลยีในการใช้งาน ส่งผลต่อความตั้งใจในการเรียนรู้ผ่านระบบ 
E-learning อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยตัวแปรที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการเรียนรู้ผ่านระบบ          
E-learning คือ การรับรู้ประโยชน์ที่ได้รับ การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน และทัศนคติต่อการใช้งาน สามารถ
อธิบายความตั้งใจในการเรียนรู้ผ่านระบบ E-learning ได้ร้อยละ 52.8 
 ทั้งนี้สามารถเขียนสมการอธิบายตัวแปรที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการเรียนรู้ผ่านระบบ e-learning ได้ดังนี ้
 ความตั้งใจ = 0.588 + 0.125 การรับรู้ประโยชน์ท่ีได้รับ + 0.215 การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน + 
0.495 ทัศนคติต่อการใช้งาน 
 สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในมุมมองของผู้ใช้บริการ ส่งผลต่อความตั้งใจในการเรียนรู้
ผ่านระบบ E-learning 
 
ตารางที่ 2 ตารางแสดงปัจจัยส่วนประสมการตลาดในมุมมองของผู้ใช้บริการ ส่งผลต่อความตั้งใจในการเรียนรู้

ผ่านระบบ E-learning 
 
 
ตัวแปร 

ค่าสัมประสิทธ์ิ 
การถดถอย 

(B) 

ความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน 

(Std. Error) 

ค่าสถิติ
ทดสอบ 

(t) 

ระดับนัยสําคญั 
ทางสถิติ 
(Sig.) 

ค่าคงที (Constant) 
ด้านการจัดองค์ประกอบ  
ด้านช่องทางในการสื่อสาร 
ด้านความต้องการเฉพาะและ
ความปลอดภัย 
ด้านความสะดวกในการใช้
งาน 

0.326 
0.319 
0.188 

 
-0.048 

 
0.423 

0.152 
0.059 
0.063 

 
0.056 

 
0.047 

2.148 
5.424 
2.967 

 
-0.857 

 
8.954 

0.032* 
0.000* 
0.003* 

 
0.392 

 
0.000* 

R Square = 0.614, Adjusted R Square = 0.610, Durbin-Watson = 2.020, F = 156.849* 
*มีนัยสําคัญที่ระดับ .05 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในมุมมองของผู้ใช้บริการ ส่งผลต่อความตั้งใจ         
ในการเรียนรู้ผ่านระบบ E-learning อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยตัวแปรที่ส่งผลต่อความตั้งใจ       
ในการเรียนรู้ผ่านระบบ E-learning คือ ด้านการจัดองค์ประกอบ ด้านช่องทางในการสื่อสาร และด้านความ
สะดวกในการใช้งาน สามารถอธิบายความตั้งใจในการเรียนรู้ผ่านระบบ E-learning ได้ร้อยละ 61.4 
 ทั้งนี้สามารถเขียนสมการอธิบายตัวแปรที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการเรียนรู้ผ่านระบบe-learning ได้
ดังนี ้
 ความตั้งใจ = 0.326 + 0.319 ด้านการจัดองค์ประกอบ + 0.188 ด้านช่องทางในการสื่อสาร + 0.423 
ด้านความสะดวกในการใช้งาน 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภฏักลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 “วิจยัและนวัตกรรมเพื่อสังคม” | 447 

 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในโมเดลการยอมรับ E-learning ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นไป
ตามความสัมพันธ์ของโมเดลตามทฤษฎีโมเดลการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) ของนักศึกษาได้ร้อยละ 52.8 โดยมี
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ดังนี้ 1. การรับรู้ประโยชน์ท่ีได้รับ มีผลทางตรงต่อการความตั้งใจในการเรียนรู้ผ่าน
ระบบ E-learning กล่าวคือ เมื่อนักศึกษารับรู้ว่า E-learning มีประโยชน์ต่อการใช้งาน ก็จะส่งผลต่อการอยากที่
จะเรียนรู้ และเมื่อเรียนรู้แล้วก็จะเกิดการรับรู้ว่า E-learning นั้นมีประโยชน์ต่อตัวนักศึกษา 2. การรับรู้ถึงความ
ง่ายต่อการใช้งาน มีผลทางตรงต่อการความตั้งใจในการเรียนรู้ผ่านระบบ E-learning กล่าวคือ เมื่อนักศึกษารับรู้
ว่า E-learning ง่ายต่อการใช้งาน ก็จะทําให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อการใช้ E-learning ส่งผลให้มีเจตคติที่ดีต่อ           
การใช้ E-learning ด้วยเช่นเดียวกัน 3. ทัศนคติต่อการใช้งาน มีผลต่อการความตั้งใจในการเรียนรู้ผ่ านระบบ        
E-learning กล่าวคือ เมื่อนักศึกษามีทัศนคติและความคิดที่ต่อการใช้งาน ก็จะส่งผลทําให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อ
การใช้ E-learning ทําให้มีเกิดความตั้งใจที่จะใช้ E-learning เพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
วิจัยของ ธีระ กุลสวัสดิ์ (2557) จากการวิจัยเรื่องการยอมรับ E-learning ของนิสิตระดับปริญญาตรี                 
ในมหาวิทยาลัยบูรพา จากการแสดงความคิดเห็น พบว่า การยอมรับเทคโนโลยีผ่านระบบ  E-learning ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยมากอันดับ 1 คือ ด้านปัจจัยการรับรู้ประโยชน์ที่ได้รับ ซึ่งมีความสอดคล้องกับวิ จัยของ เอพร โมฬี 
(2558) จากการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้ระบบ E-learning กรณีศึกษา : นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี การรับรู้ประโยชน์ที่ได้รับ  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ระบบ       
E-learning ช่วยทําให้ประหยัดเวลา/ค่าใช้จ่าย/ช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ ฉะนั้นแล้วการออกแบบและ
พัฒนาระบบ e-learning เพื่อให้ได้ประโยชน์จากการใช้งานอย่างแท้จริง ต้องมีการคําถึงปัจจัยการยอมรับ
เทคโนโลยีทางด้านดังกล่าวทั้งหมดตามโมเดลการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) ของ Davis, Bagozzi and 
Warshaw (1989) จากงานวิจัย ตลอดทั้งควรมีการสํารวจความพึงพอใจในด้านอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อให้สามารถ
พัฒนาระบบได้เหมาะสมตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานมากท่ีสุด 
 นอกจากน้ีจากการวิจัยยังพบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในมุมมองของผู้ใช้บริการ ส่งผลต่อความ
ตั้งใจในการเรียนรู้ผ่านระบบ E-learning อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ 1.  ด้านการจัด
องค์ประกอบ 2. ด้านช่องทางในการสื่อสาร 3. ด้านความสะดวกในการใช้งาน ส่งผลต่อความตั้งใจในการเรียนรู้
ผ่านระบบ E-learning ในขณะที่ด้านความต้องการเฉพาะและความปลอดภัย ไม่ส่งผลต่อความตั้งใจในการ
เรียนรู้ผ่านระบบ E-learning ของนักศึกษา ซึ่งความสะดวกในการใช้งานมีความสอดคล้องกันกับวิจัยของ อัคร
เดช ปิ่นสุข (2557) จากการวิจัยเรื่อง การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ และ
กลยุทธ์ทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ (E-satisfaction) ในการจองตั๋วภาพยนตร์
ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคช่ันของผู้ใช้บริการในจังหวัดกรุงเทพมหานคร คือ การใช้เทคโนโลยีส่วนใหญ่มองว่า
ความสะดวกในการใช้งานสามารถใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะสําหรับงานวิจัย  
     1.1 จากผลการศึกษาวิจัย ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการรับรู้ประโยชน์ที่ได้รับ 
ด้านการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน และด้านทัศนคติต่อการใช้งาน ส่งผลให้นักศึกษาเกิดความตั้งใจที่จะใช้       
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ในการเรียนรู้ผ่านระบบ E-learning ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยควรส่งเสริมช้ีแจงถึงข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบ
เพื่อให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับใช้งานระบบ E-learning 
      1.2 จากผลการศึกษาวิจัย ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในมุมมองของผู้ใช้บริการ ด้านการจัด
องค์ประกอบ ด้านช่องทางในการสื่อสาร และด้านความสะดวกในการใช้งาน ส่งผลให้นักศึกษาเกิดความตั้งใจที่
จะใช้ในการเรียนรู้ผ่านระบบ E-learning ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยควรนําผลงานวิจัยไปใช้พัฒนาโครงสร้างระบบ 
E-learning 
 2. ข้อเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในอนาคต 
     2.1 ควรมีการศึกษาวิจัย ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างเพิ่มเติม เช่น ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ 
ใช้การเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลที่มีความเฉพาะเจาะจงมากยิ่งข้ึน 
     2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวความตั้งใจที่จะใช้ระบบ E-learning เกี่ยวกับตัวแปรตามอื่น ๆ เช่น 
การพัฒนาระบบ E-learning และพฤติกรรมการใช้งาน E-learning เป็นต้น 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษาวิจัยนี้สามารถประสบความสําเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์จากหลายฝ่าย อาทิ อาจารย์          
ดร.สรชาติ รังคะภูติ อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ให้ความกรุณาอนุเคราะห์ในการให้ความช่วยเหลือ คําปรึกษา แนะนํา 
และตรวจสอบข้อบกพร่องต่าง ๆ กระทั่งการศึกษาค้นคว้าอิสระนี้เรียบร้อยสมบูรณ์ ผู้ศึกษารูสึกซาบซึ้งเป็นอย่าง
ยิ่ง จึงขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบพระคุณคณะอาจารย์ในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และผู้เช่ียวชาญทุกท่านที่ประสิทธิ์
ประสาทความรู้ให้แก่ผู้วิจัยจนถึงปัจจุบัน ขอบพระคุณผู้ให้ข้อมูลสําคัญทุก ๆ ท่าน ที่ให้การสนับสนุนและให้  
ความร่วมมือในการสละเวลาตอบคําถามงานวิจัย ตลอดจนขอขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัวที่รักยิ่ง 
และพี ่ๆ น้อง ๆ เพื่อน ๆ จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ที่ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน พร้อมให้กําลังใจ
กับผู้วิจัยเสมอมา จนทําให้การศึกษาในครั้งนี้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การศึกษาค้นคว้า
อิสระฉบับนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรวมถึงผู้ที่สนใจไม่มากก็น้อย เพื่อเป็นการเสนอแนะแนวทาง         
ในการเพิ่มคุณภาพการบริการของระบบ E-learning ของมหาวิทยาลัย 
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การพัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์ของผู้เรียนด้วยหลักสูตรภูมปิัญญาท้องถิ่นการจักสาน 

 
ณัฐกานต์  พ่ึงกุศล1*  พรพิมล อ่อนศรี2  อารีย์วรรณ  กันตา3 

 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยเรื่องการพัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์ของผู้เรียนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นการจักสาน  
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นวิชาคณิตศาสตร์กับงานจักสาน และประเมินศักยภาพด้านคณิตศาสตร์
ของผู้เรียน แหล่งข้อมูลในการสร้างหลักสูตร คือ นักเรียนโรงเรียนบ้านรวมทรัพย์  และโรงเรียนบ้านสระประดู่ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ แหล่งข้อมูลการน าหลักสูตรไปใช้ คือ นักเรียนโรงเรียนบุ่งคล้า และโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบบสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้าน แบบสัมภาษณ์ตัวแทน
ผู้บริหาร ตัวแทนครูผู้สอน แบบประเมินหลักสูตร และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่มีค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่าง 0.67 – 0.10  ค่าความยากอยู่ระหว่าง 0.48 – 0.80 ค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.20 – 0.50 
และ มีค่าความเช่ือมั่น คือ 0.6526 ผลการวิจัยพบว่า ปราชญ์ชาวบ้านมีอาชีพเกษตรกร ทอผ้า ทอเสื่อ เริ่มงาน
จักสานเป็นเวลามากกว่า 20 ปี เรียนรู้งานจักสานด้วยตนเองเริ่มต้นด้วยการดูตัวอย่างจากลายง่าย ๆ วัสดุที่ใช้ใน
งานจักสานคือตอกไม้ไผ่และกก ด้านตัวแทนผู้บริหาร ให้ความส าคัญกับหลักสูตรท้องถิ่น เป็นการพัฒนาการ
เรียนรู้ของนักเรียนจากสิ่งใกล้ตัว ปัญหาของการท าหลักสูตรท้องถิ่นคือ ความเข้าใจของบุคลากรในการจัดท า
หลักสูตรท้องถิ่น ในส่วนของตัวแทนครูผู้สอน เห็นความส าคัญในการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น  ท าให้นักเรียนได้
ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นของตนเองมากขึ้น ควรมีการน าหลักสูตรแกนกลางมาประยุกต์ให้เข้ากับหลักสูตร
ของโรงเรียน มีการบูรณาการร่วมกับวิชาต่าง ๆ จึงได้พัฒนาหลักสูตร เรื่อง สานสวยด้วยคณิตศาสตร์ โดยบูรณา
การกับวิชาคณิตศาสตร์ โดยมีองค์ประกอบ ของหลักสูตร คือ ความเป็นมาของหลักสูตร จุดประสงค์ของ
หลักสูตร ค าอธิบายรายวิชา โครงสร้างหลักสูตร การวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่าง มาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวช้ีวัด และ แผนการจัดการเรียนรู้ มีความเหมาะสมสอดคล้องกัน ขั้นการสร้างหลักสูตรพบว่า ผลประเมิน
หลักสูตรภาพรวมอยู่ระดับ มาก (x = 4.05, S.D.= 0.77) ขั้นการน าหลักสูตรไปใช้ ผลประเมินหลักสูตรภาพ
รวมอยู่ระดับ มาก (x = 4.10, S.D.= 0.83) ในการทดสอบศักยภาพด้านคณิตศาสตร์ของผู้เรียน พบว่า คะแนน
เฉลี่ยของนักเรียนหลังใช้หลักสูตรมากกว่าก่อนใช้หลักสูตรมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ค าส าคัญ: ศักยภาพด้านคณิตศาสตร์  ภูมิปัญญาท้องถิ่นจักสาน 
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THE DEVELOPMENT OF MATHEMATICS LEARNERS WITH THE CURRICULUM  

OF LOCAL WISDOM WOVEN 
 

Nattakarn Phurngkusol 1* Pornpimon Onsri 2  Areewan Kanta 3 
 
Abstract 
 Research on the development of mathematics learners with the local wisdom woven aim 
to develop local curriculum integrated basketry as well as evaluate the learners’ potential. The 
students of Banruamsap School and Bansapadoo School in Phechabun were the data sources of 
curriculum development. Afterward, the curriculum was used by the students of Banbungkha School 
and NiyomsilAnusorn School, Phechabun province. The instrument used in the research was an 
interview form of local mentor, administrator representative, teacher representative as well as the 
curriculum evaluation and achievement test of studying, which were verified by the item objective 
congruence index at 0.67 - 1.00, difficulty  at 0.48 - 0.80, the discrimination: r at 0.20-0.56 and the 
Reliability at 0.6526. It was found that over twenty years, the local mentor careers were agriculture, 
weaving woven mats. They learn to weave themselves by beginning from the simple style. Bamboo 
pegs and papyrus were used to be the material of weave. The administrator representative aware to 
the importance of local curriculum because it is the nearest environment learning of the students. 
The problem of curriculum development was the understanding of the officers in curriculum 
development. The teacher representative stated that the curriculum as a tool for the students in 
local learning. They also suggested that it should integrate the core curriculum with other subjects. 
Therefore, the local curriculum was constructed on the topic of beautiful basketry with integrating to 
the Mathematics. The contents of the curriculum were curriculum background, objective, course 
description, and course structure, correlative analysis of learning standard and indicator, and lesson 
plan. Furthermore, the result of curriculum construction process showed that the curriculum 
evaluation is at high level (x = 4.05, S.D. = 0.77). The implementation of the curriculum is at high 
level. The posttest score of the learner’s potential was found statistically significantly higher than that 
of the pretest at .05 level. 
 
Keywords:  Mathematical Potential,  the local wisdom woven 
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บทน า 

ในการพัฒนาประเทศตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 
2564) ในยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ซึ่งทุนมนุษย์ของประเทศไทยยังมีปัญหา
ในด้านคุณภาพคนในแต่ละช่วงวัย โดยผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ า การพัฒนาความรู้และ
ทักษะของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน การพัฒนาในระยะต่อไปจึงต้องให้ความส าคัญกับการวางรากฐานการ
พัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เพื่อให้คนไทยมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม ได้รับการศึกษา
ที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล  (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2559) และ
จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ให้ความส าคัญในการเช่ือมโยง หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและความต้องการของท้องถิ่น ไปสู่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการ
สอนในช้ันเรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) และ มาตรา 29 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2545 ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร สถาบันศาสนา และสถาบันสังคมอื่น ส่งเสริมความ
เข้มแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการ เรียนรู้ภายในชุมชน (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ, 2542)  

จากรายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน เรียนคณิตศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น  ออกอากาศเมื่อวันที่ 4 
กันยายน 2558 ทางไทยทีว ี3 (บีอีซี - เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นต์, 2558)   ได้น าเสนอ การน าคณิตศาสตร์ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ซึ่งมีหลายรูปแบบ เช่น การค้าขาย การบรรจุภัณฑ์ แต่ครูเลือกน าวิชาคณิตศาสตร์มาบูรณาการ
กับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพราะเห็นว่ามีคุณค่า ควรแก่การอนุรักษ์สืบทอดเป็นมรดกแก่ลูกหลาน จึงมีการประสาน
ให้ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านการจักสานในชุมชน ที่มีความช านาญในด้านการจักสานอุปกรณ์จับปลาน้ าจื ด
ขนาดเล็ก โดยใช้วัสดุจากต้นคลุ้ม ท่ีสามารถหาได้ในชุมชน เข้ามาสอนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 ในการ
จัดการเรียนการสอนการจักสาน โดยนักเรียนจะต้องใช้ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ในเรื่อง รูปทรง การนับ
จ านวน และอัตราส่วน เข้ามาช่วยค านวณ เพื่อให้ได้ชิ้นงานจักสานท่ีมีลักษณะสมดุล สวยงาม 

จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นจังหวัดขนาดเล็ก ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้ ต้นไม้นานาพันธุ์ พืชเศรษฐกิจของ
จังหวัดเพชรบูรณ์ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส าปะหลัง และอ้อยโรงงาน และมีผลผลิตที่ดีตลอดทั้งปี ผู้คน
ในชุมชนแห่งนี้จึงมีอาชีพหลักเป็นเกษตร และมีอาชีพเสริมที่เป็นที่นิยมโดยใช้เวลาว่างจากการท าการเกษตรหัน
มาจักสานไม่ว่าจะเป็นตะกร้า เช่น กระบุง พัด จนกระทั่งอุปกรณ์ที่ใช้ในครัวเรือน ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการจักสาน
อาจจะเป็นวัสดุจากธรรมชาติเช่น ไม้ไผ่  เพราะไผ่เป็นพืชที่มีการกระจายพันธุ์อยู่ทั่ว หาได้ง่าย ล าต้นแข็งแรงมี
เนื้อเป็นไม้แข็ง สามารถเกลาให้เรียบได้ ยืดหยุ่นได้ มีน้ าหนักเบา แต่งดัดให้โค้งงอได้ ถ้าจักเนื้อไม้ให้บางลง
สามารถตัดทอนเป็นขนาดต่าง ๆ ได้ และยังมีวัสดุที่น ามาจักสานได้อีก อาทิ กก  ผักตบชวา ใบลาน กาบกล้วย 
หรือแม้แต่วัสดุพลาสติกที่น ามารีไซเคิล เช่น เชือก สายรัดพลาสติก มาท าการจักสานให้เกิดลวดลายที่สวยงาม 
และจากการศึกษาการท าลวดลายจักสานต่าง ๆ พบว่า สามารถอธิบายการเกิดลวดลายด้วยเนื้อหาทาง
คณิตศาสตร์  
 จึงท าให้เกิดแนวคิดที่จะประยุกต์วิชาคณิตศาสตร์กับการจักสานแบบภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงรวบรวม
ความรู้จากบทเรียนมาสร้างเป็นหลักสูตรท้องถิ่น เพื่อสามารถน าไปใช้ในการสอนนักเรียนในโรงเรียน อีกทั้งเป็น
การน าความรู้ไปพัฒนาลวดลายจักสานให้กับชุมชน ให้มีผลงานท่ีดึงดูดความสนใจได้ ซึ่งสอดคล้องกับการเรียนรู้
ที่ในศตวรรษท่ี 21 แต่ยังคงรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นเอาไว้ด้วย 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภฏักลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 “วิจยัและนวัตกรรมเพื่อสังคม” | 453 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นวิชาคณิตศาสตร์กับงานจักสาน 
2. เพื่อประเมินศักยภาพด้านคณิตศาสตร์ของผู้เรียน 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 วิธีด าเนินการวิจัยในการพัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์ของผู้เรียนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นการจักสาน 
แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ 1. ขั้นการสร้างหลักสูตร และ 2. ขั้นการน าหลักสูตรไปใช้ 

ตอนที่ 1 ขั้นการสร้างหลักสูตร 
  1.1 ขอบเขตของการศึกษา 
  แหล่งข้อมูล คือ นักเรียนโรงเรียนบ้านรวมทรัพย์  และโรงเรียนบ้านสระประดู่ จังหวัด
เพชรบูรณ์  
  ด้านเนื้อหา คือ เนื้อหา เรื่อง คู่อันดับและกราฟ ในรายวิชาพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์         
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) 
  1.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 
   1.2.1 แบบสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้าน และแบบสัมภาษณ์ ตัวแทนผู้บริหาร ตัวแทนครูผู้สอน 
   1.2.2 แบบประเมินหลักสูตร 
   1.2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  1.3 การสร้างและการหาคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 
   1.3.1 แบบสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้าน และ แบบสัมภาษณ์ ตัวแทนผู้บริหาร ตัวแทน
ครูผู้สอน 
    1)  ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ค้นคว้า เอกสารเกี่ยวกับกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตร เนื้อหาสาระรายวิชาคณิตศาสตร์ และ การจักสาน 
    2) ก าหนดประเด็นค าถามจากการศึกษาเอกสาร เพื่อสร้างแบบสัมภาษณ์ปราชญ์
ชาวบ้าน และ แบบสัมภาษณ์ตัวแทนผู้บริหาร ตัวแทนครูผู้สอน 
    3) สร้างแบบสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้าน และ แบบสัมภาษณ์ ตัวแทนผู้บริหาร 
ตัวแทนครูผู้สอน  
    4) น าแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นเสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบ เพื่อหาค่า 
IOC โดยเลือกข้อค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ได้แบบสัมภาษณ์ที่มีค่า IOC ระหว่าง 
0.67 – 1.00 
    5) น าแบบสัมภาษณ์มาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
    6) น าแบบสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้าน และ ตัวแทนผู้บริหาร ตัวแทน
ครูผู้สอน 
   1.3.2 แบบประเมินหลักสูตร 
    1) ศึกษาค้นคว้า หลักสูตร เอกสาร งานวิจัยต่างๆ เกี่ยวกับหลักการประเมินหลักสูตร  
    2) สร้างแบบประเมินหลักสูตรโดยใช้ข้อค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating 
scale) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) 
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    3) น าแบบประเมินหลักสูตรเสนอผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบ เพื่อหาค่า 
IOC โดยเลือกข้อค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ได้แบบสัมภาษณ์ที่มีค่า IOC ระหว่าง 
0.67 – 1.00 
    4) ปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
    5) น าไปใช้ในการประเมินหลักสูตร 
   1.3.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
    1) ศึกษาค้นคว้า หลักสูตร เอกสาร งานวิจัยต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักการวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เนื้อหา เรื่อง คู่อันดับและกราฟ ในรายวิชาพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
    2) สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้ครอบคลุมเนื้อหา มาตรฐาน 
ตัวช้ีวัด เป็นแบบทดสอบแบบตัวเลือก 4 ตัวเลือก จ านวน 25 ข้อ 
    3) น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเสนอผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน 
ตรวจสอบ เพื่อหาค่า IOC โดยคัดเลือกข้อค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ได้แบบ
สัมภาษณ์ที่มีค่า IOC ระหว่าง 0.67 – 1.00 
    4) ปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญ 
    5) น าแบบทดสอบไปใช้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านรวมทรัพย์และโรงเรียนบ้านสระ
ประดู่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
    6) น าแบบทดสอบมาหาค่าความยาก (Difficulty: p) ก าหนดเกณฑ์ความยากของ
ข้อสอบไว้ระหว่าง 0.20 ถึง 0.80 ได้แบบทดสอบที่มีค่าความยากระหว่าง 0.48 – 0.80 
    7) น าแบบทดสอบมาหาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination: r) ก าหนดเกณฑ์ค่า
อ านาจจ าแนก คือ มีค่าตั้งแต่ 0.2 ขึ้นไป ได้แบบทดสอบที่มีค่าอ านาจจ าแนก ระหว่าง 0.20 – 0.50 
    8) คัดเลือกข้อสอบจากข้อ 6 และ 7 จากเกณฑ์ที่ก าหนดได้ข้อทดสอบทั้งหมด 
จ านวน 16 ข้อ 
    9) น าแบบทดสอบมาหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของข้อสอบทั้งฉบับโดยการน า
ผลการทดลองใช้มาหาค่าความคงตัวภายในของแบบทดสอบโดยใช้สูตรของ คูเลอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder-
Richardson) KR 20 ความเชื่อมั่น 0.6526 
    10) น าไปใช้ในวัดศักยภาพด้านคณิตศาสตร์ 
  1.4 การสร้างหลักสูตรท้องถิ่นวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง สานสวยด้วยคณิตศาสตร์ 
   1.4.1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน หลักสูตร เอกสารเกี่ยวกับกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตร เนื้อหาสาระรายวิชาคณิตศาสตร์ การจักสาน ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้าน ตัวแทน
ผู้บริหาร และ ตัวแทนครูผู้สอน 
   1.4.2 ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู ้โดยให้สอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชาและวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
   1.4.3 ออกแบบสูตรท้องถิ่นวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สานสวยด้วยคณิตศาสตร์ ซึ่งประกอบไป
ด้วย ความเป็นมาของหลักสูตร จุดประสงค์ของหลักสูตร ค าอธิบายรายวิชา โครงสร้างหลักสูตร การวิเคราะห์
ความสอดคล้องระหว่าง มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด และ แผนการจัดการเรียนรู้ 
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   1.4.4 น าหลักสูตรท้องถิ่นวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สานสวยด้วยคณิตศาสตร์ เสนอผู้เช่ียวชาญ 
จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องเหมาะสมขององค์ประกอบต่าง ๆ ในหลักสูตร โดยใช้แบบประเมิน
หลักสูตร 
   1.4.5 ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
   1.4.6 ทดสองใช้หลักสูตรกับนักเรียนโรงเรียนบ้านรวมทรัพย์และโรงเรียนบ้านสระประดู่ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
   1.4.7 ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน พร้อมน าไปใช้ 
  1.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  แบบสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้าน และ แบบสัมภาษณ์ ตัวแทนผู้บริหาร ตัวแทนครูผู้สอน ใช้
วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) แบบประเมินหลักสูตรใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ตอนที่ 2 การน าหลักสูตรไปใช้ 
  2.1 ขอบเขตของการศึกษา 
   แหล่งข้อมูล คือ นักเรียนโรงเรียนบุ่งคล้า  และโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
  2.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 
   2.2.1 แบบประเมินหลักสูตร 
   2.2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพื่อวัดศักยภาพด้านคณิตศาสตร์ 
  2.3 แบบแผนการวิจัย 
   แบบแผนการวิจัยเป็น Single Group pretest posttest Design (Tuck man, 1999 
อ้างอิงจาก ศิริรัตน์ เกิดศิริ, 2554) 
  2.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   2.4.1 น าหลักสูตรท้องถิ่นวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สานสวยด้วยคณิตศาสตร์  มาอบรมการใช้
หลักสูตร ให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูขั้นปฏิบัติการสอน เพื่อน าหลักสูตรไปใช้ในโรงเรียน 
 2.4.2 การน าหลักสูตรไปใช้มีการด าเนินการดังนี้ 
  1) Pre-test โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  2) ใช้หลักสูตรท้องถิ่นวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สานสวยด้วยคณิตศาสตร์ 
  3) Post-test โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 2.4.3 ด าเนินการใช้หลักสูตรกับนักเรียนโรงเรียนบุ่งคล้า และโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
  2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  น าคะแนนท่ีได้จากการทดสอบวัดผลศักยภาพด้านคณิตศาสตร์ก่อน-หลังการใช้หลักสูตรของ
นักเรียนมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  และเปรียบเทียบ
ศักยภาพก่อนและหลังเรียน โดยใช้ t-test (dependent) 
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ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานพบว่าปราชญ์ชาวบ้านมีอาชีพเกษตรกร ทอผ้า ทอเสื่อ เริ่มงานจักสานเป็น
เวลามากกว่า 20 ปี วัสดุที่ใช้ในงาน จักสาน คือ ตอกไม้ไผ่ และกก เรียนรู้งานจักสานด้วยตนเองเริ่มต้นด้วยการดู
ตัวอย่างจากลายง่าย ๆ เช่นวิธีการสาน ลายขัด วิธีการสานคือ สอด 1 เส้น ทับ 1 เส้น ไปเรื่อย ๆ สลับกัน วิธ ี
การสาน ลายสอง  ขั้นที่ 1  สานเส้นท่ี 1 ข้ามทับ 2 เส้น ยกสอด 2 เส้น ข้ามทับ 2 เส้น ยกสอด 2 เส้น สานเส้น
สลับกันไปตามแนวแถว ขั้นที่ 2  สานเส้นท่ี 2 ยกสอด 1 เส้น ข้ามทับ 2 เส้น ยกสอด 2 เส้น ข้ามทับ 2 เส้น ยก
สอด 2 เส้น  สานเส้นสลับกันไปตามแนวแถว ขั้นที่ 3  สานเส้นที่ 3 ยกสอด 2 เส้น ข้ามทับ 2 เส้น ยกสอด 2 
เส้น ข้ามทับ 2 เส้น ยกสอด 2 เส้น  สานเส้นสลับกันไปตามแนวแถว  ขั้นที่ 4  สานเส้นที่ 4 ข้ามทับ 1 เส้น ยก
สอด 2 เส้น ข้ามทับ 2 เส้น ยกสอด 2 เส้น สานเส้นสลับกันไปตามแนวแถว และ 5  สานเส้นที่ 5 เส้นที่ 6 เส้นที่ 
7 ไปเรื่อย จะสานตามขั้นตอนที่ 1-4 ตามล าดับ สานไปเรื่อย ๆ ตามต้องการ และในเรื่องของการจัดการเรียน  
การสอนในโรงเรียนปราชญ์ชาวบ้านเห็นด้วยเป็นอย่างมาก เพราะสามารถเป็นพื้นฐานประกอบอาชีพเสริม      
ได้  และมีความยินดีให้ความร่วมมือในด้านองค์ความรู้ และเป็นแหล่งเรียนรู้ ให้กับทางโรงเรียน 
 ด้านตัวแทนผู้บริหาร ให้ความส าคัญกับหลักสูตรท้องถิ่นมาก เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และถ่ายทอดสิ่งที่
เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็นการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนจากสิ่งใกล้ตัว เช่น งานจักสาน งานผลิตไม้กวาด
ทางมะพร้าว หรือ การท าน้ าพริกที่ผลิตได้จากวัตถุดิบในท้องถิ่น ปัญหาของการท าหลักสูตรท้องถิ่นคือ ความรู้
ความเข้าใจของบุคลากรที่ยังมีความเข้าในใจการท าหลักสูตรท้องถิ่นที่ดีพอ ในส่วนของตัวแทนครูผู้สอน เห็น
ความส าคัญในการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น หลักสูตรที่จัดตามสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น ท าให้นักเรียนได้ศึกษา
เรียนรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นของตนเองมากขึ้น ควรมีการน าท้องถิ่นมาประยุกต์ให้เข้ากับหลักสูตรของโรงเรียนและ
หลักสูตรแกนกลาง มีการบูรณาการร่วมกับวิชาต่าง ๆ    
 ขั้นการสร้างหลักสูตรพบว่า ผลประเมินหลักสูตรภาพรวมอยู่ระดับ มาก (x = 4.05, S.D.= 0.77) และเมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่าทุกด้าน ผลประเมินอยู่ ในระดับ มาก ทุกด้าน ดั งนี้  ด้านโครงสร้างหลักสูตร  
(x = 4.25, S.D.= 0.83) ด้านสาระการเรียนรู้ (x = 3.88, S.D.= 0.60) ด้านเนื้อหารายวิชา (x = 4.00, 
S.D.= 0.58) ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ (x = 4.00, S.D.= 1.00) ด้านสื่อ/แหล่งเรียนรู้ (x = 4.00, S.D.= 0.71) ด้าน
การประเมินผล (x= 4.00, S.D.= 1.00) ด้านเวลาจัดการเรียนรู้ (x = 3.75, S.D.= 0.43) และ ด้านอื่น ๆ  

(x = 4.50, S.D.= 0.76)  ในส่วนของขั้นการน าหลักสูตรไปใช้ ผลประเมินหลักสูตรภาพรวมอยู่ระดับ มาก  

(x = 4.08, S.D.= 0.72) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ทุกด้านผลประเมินอยู่ในระดับมากทุกด้าน ดังนี้ด้านโครงสร้าง
หลักสูตร (x = 4.00, S.D.= 1.00) ด้านสาระการเรียนรู้ (x = 3.75, S.D.= 0.66) ด้านเนื้อหารายวิชา (x = 4.17, 
S.D.= 0.69) ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ (x = 4.25, S.D.= 0.43) ด้านสื่อ/แหล่งเรียนรู้ (x = 4.25, S.D.= 0.83) ด้าน
การประเมินผล (x= 4.25, S.D.= 0.83) ด้านเวลาจัดการเรียนรู้ (x = 4.00, S.D.= 0.00) และด้านอื่น ๆ (x = 4.17, 
S.D.= 0.69) 
 การเปรียบเทียบศักยภาพด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียน พบว่า คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนก่อนการใช้
หลักสูตร มีคะแนนเฉลี่ย 10.22 (x =10.22, S.D.= 2.15) และคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนหลังการใช้หลักสูตรมี
คะแนนเฉลี่ย 12.43 (x =12.43, S.D.= 1.94) เมื่อทดสอบความแตกต่างของคะแนนจากการใช้หลักสูตรท้องถิ่น
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สานสวยด้วยคณิตศาสตร์ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการพัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์ของผู้เรียนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นการ มีข้อค้นพบสามารถน ามา
อภิปรายผลได้ ดังนี้ 
 ปราชญ์ชาวบ้านที่เป็นผู้ถูกสัมภาษณ์ เรียนรู้งานจักสานด้วยตนเองเริ่มต้นด้วยการดูตัวอย่างจากลายง่าย ๆ 
แตกต่างจากการศึกษาของ กนกวรรณ งามฉวี (2554) ศึกษาการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อสืบทอดภูมิปัญญา
การปั้นตุ๊กตาชาววัง ที่กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ ถ่ายทอดผ่านครูภูมิปัญญาสู่ บุคคลในครอบครัว 
เนื่องจาก ปราชญ์ชาวบ้านท่ีเป็นผู้ถูกสัมภาษณ์ มีอาชีพหลักเป็น เกษตรกร ทอผ้า ทอเสื่อ เริ่มต้นงานจักสานจาก
การท าไว้ใช้เอง และปราชญ์ชาวบ้านมีความยินดีให้ความร่วมมือในด้านองค์ความรู้ และเป็นแหล่งเรียนรู้ ให้กับ
ทางโรงเรียน สอดคล้องกับการศึกษาของ ศิริรัตน์ เกิดศิริ  (2554) และกนกวรรณ งามฉวี (2554) 
 ตัวแทนผู้บริหาร ให้ความส าคัญกับหลักสูตรท้องถิ่นมาก เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และถ่ายทอดสิ่งที่เป็น
ภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็นการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนจากสิ่งใกล้ตัว เช่น งานจักสาน งานผลิตไม้กวาด
ทางมะพร้าว หรือ การท าน้ าพริกที่ผลิตได้จากวัตถุดิบในท้องถิ่น ปัญหาของการท าหลักสูตรท้องถิ่นคือ ความรู้
ความเข้าใจของบุคลากรที่ยังมีความเข้าในใจการท าหลักสูตรท้องถิ่นที่ดีพอ สอดคล้องกับ การศึกษาของ สมพงษ์ 
ลอยลม (2550) เรื่อง การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียน ประถมศึกษา ว่าส่วน
ครูผู้สอนที่ไม่ได้น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ เนื่องจากไม่มีความรู้ความเข้าใจและไม่มีงบประมาณในการด าเนิน 
การ เนื่องจาก บุคลากรในโรงเรียนส่วนใหญ่ได้รับการอบรมเรื่องหลักสูตรท้องถิ่นจากเขตพื้นที่ 1 – 2 วัน จึงยัง
ไม่เข้าใจในเรื่องของน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 
 การทดสอบศักยภาพด้านคณิตศาสตร์ของผู้เรียน จากการใช้หลักสูตรท้องถิ่นวิชาคณิตศาสตร์กับงาน
จักสาน ได้ว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนหลังใช้หลักสูตรสูงกกว่าคะแนนเฉลี่ยของก่อนใช้หลักสูตรท้องถิ่นวิชา
คณิตศาสตร์กับงานจักสาน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ การศึกษาของ ณัฏฐวีร์ภรณ์ ทิพยวาศรี 
เรวดี กระโหมศ์ และวัลยา ธรรมอภิบาล อินทนิล (2558) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องการท าขนมประเพณีท าบุญวันสารทเดือนสิบของจังหวัดสงขลา และ
สอดคล้องกับ นโยบาย  “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
(2559) ที่ว่าผู้เรียนสนใจการเรียนรู้ที่ได้พัฒนา การพัฒนา 4H คือ Head (กิจกรรมพัฒนาสมอง) Heart 
(กิจกรรมพัฒนาจิตใจ) Hand (กิจกรรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติ) และ Health (กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ) 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานวิจัย : การจัดกิจกรรมในช่ัวโมงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ หรือ น าไปใช้จัดการ
เรียนรู้ส าหรับนักศึกษา คณะครุศาสตร์ เรื่องเกี่ยวกับการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป : พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาบูรณาการกับหลักสูตรท้องถิ่นต่อเนื่อง
ทุกระดับชั้น 
 
กิตติกรรมประกาศ 
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ในครั้งนี้ ขอขอบคุณปราชญ์ชาวบ้าน ผู้อ านวยการสถานศึกษา ที่อนุญาตให้เก็บข้อมูล และขอขอบคุณนักเรียน
ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการท าวิจัยในครั้งน้ีเป็นอย่างดี 
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แนวทางการบริหารสถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาประถมศึกษา อุทัยธาน ีเขต 2 
 

ชยพล สอนซิว1*  
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและเสนอแนวทางการบริหารสถานศึกษาพอเพียงของ
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ท าการวิจัย 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 
ท าการศึกษาปัญหาทางการบริหารสถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 โดยใช้แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีค่า
ความเที่ยง เท่ากับ 0.93 ประชากร ได้แก่ บุคลากรในโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานี เขต 2 ที่เป็นสถานศึกษาพอเพียงซึ่งมีทั้งสิ้น 30 โรงเรียน  รวมทั้งสิ้น718 คน ซึ่งก าหนดขนาดของ       
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซี่ และมอร์แกน แล้วท าการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย รวม 248 คน ขั้นตอนที่ 2 
น าเสนอแนวทางด าเนินการบริหารสถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนใน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 โดยใช้กระบวนการสนทนากลุ่ม จากผู้เช่ียวชาญด้านการบริหารสถานศึกษา
พอเพียงและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการด าเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจ านวน 9 คน น ามาสรุป
และเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา 
 ผลการวิจัยพบว่า ขั้นตอนที่ 1 คือ การรวบรวมแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาเรื่องหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมีปัญหามากกว่าด้านอื่น การจัดท าหน่วยการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การจัด
แสดงผลงานของผู้เรียนที่เกิดจากการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ตามล าดับ ปัญหาการ
ด าเนินการบริหารสถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนใน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี 
เขต 2 ในภาพรวม อยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีปัญหาในระดับน้อยเช่นเดียวกัน 
โดยด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีปัญหามากกว่าด้านอื่น รองลงมาคือ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
และด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ขั้นตอนที่ 2 แนวทางในการบริหารสถานศึกษาพอเพียงด้านจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ในประเด็น การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม ค าสอนของศาสนา ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งนี้เป็นเพราะครูหัวหน้างานวิชาการและครูผู้สอนยังคงกังวลในโครงสร้างเวลา
เรียนและยังน าข้อมูลสารสนเทศจากการออกเยี่ยมบ้านมาประยุกต์ใช้น้อยโดยเฉพาะการประสานงานการช่วยเหลือ
ระหว่างบ้านกับโรงเรียนและระหว่างโรงเรียนกับภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนและในการวัดผล
ประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเพื่อตัดสินการผ่านเกณฑ์ยังขาดการประสานงานการน ากิจกรรมที่
ผู้เรียนได้ร่วมปฏิบัติมาเป็นส่วนหนึ่งเพื่อใช้พิจารณา จึงท าให้การดูแลช่วยเหลือผู้เรียนยังคงขาดความต่อเนื่องและ
แก้ปัญหาได้ในบางส่วนและขาดการวางแผนการแก้ไขเพื่อความยั่งยืน 
 
ค าส าคัญ: การบริหารสถานศึกษา   สถานศกึษาพอเพียง 
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THE GUIDELINES FOR MANAGEMENT OF  EDUCATION SUFFICIENT OF SCHOOL 

IN THE  OFFICE  OF UTHAITHANI  PRIMARY  EDUCATION SERVICE  AREA  2 
 

Chayaphon  Sonsiw1* 
 
Abstract 
 The research aims to study the problem Guideline for management of education 
Sufficient of school in the office of Uthaithani primary education service area  2. The research 
have2 steps. In the first step to study the problem Guideline for management of education 
Sufficient of school in the office of Uthaithani primary education service area 2 by 
questionnaires. The data analysis Estimation in 5 levels by the researcher.The confidence of 
level at 0.93.The samples of the research consisted of the school officer in the school in the 
office of Uthaithaniprimary education service area  2 of education Sufficient of 30 schools. 
Total personnonel718 samples.  To determine the size of the samples by Crazy and Mogan’s 
Schedule then used the simple random sampling in sample groups  total of   248  samples.  
In the second step offer the management Guideline of education Sufficient of school in the 
office of Uthaithani primary education service area  2 in focus group discussion with the 9 
supervisors  of management of education sufficient school and the supervisors of the 
principles of Sufficiency Ecconomy Philosophy. To conclude and offer the Guidance of the 
problem. 

The research was found the problem of the study in the management of education 
Sufficient of school in the office of Uthaithani primary education service area  2. The overview 
of the study was found in the lower level more than the considering all of problem of 
management of education because of the most of the problems were in the student’s 
knowledge development. The next below was the management of study program and the 
management of education in Respective. 

 
Keywords: Educational Administration, Sufficient of school. 
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บทน า 
 จากปฐมบทในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี11 (2555 - 2559) กล่าวว่าปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทยตั้งแต่ปี 2517 ขณะนี้ได้
หยั่งรากลึกลงในสังคมไทยพระองค์ทรงให้ความส าคัญกับ “การพัฒนาคน” ซึ่งมีหลักการทรงงานของพระองค์จะ
เน้นการ “เข้าใจเข้าถึงและร่วมพัฒนา” อย่างสอดคล้องกับ “ภูมิสังคม”สังคมไทยได้ตระหนักและน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศตั้งแต่แผนพัฒนาฯฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2550 - 
2554) 
 การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืนจะต้องให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างทุนของประเทศที่มี
อยู่ให้เข้มแข็งพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงโลกรฐับาล และกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายเร่งรัดการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยให้น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณธรรมน าความรู้มาใช้
เป็นหลักน า เพื่อเป็นกรอบแนวทางให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อน            
สู่สถานศึกษาส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ในเขตพื้นท่ีอ าเภอหนองฉาง อ าเภอบ้าน
ไร่ อ าเภอลานสัก และอ าเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี จึงได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาก าหนด
เป็นวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษา ขับเคลื่อนสู่สถานศึกษาในสังกัดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษาน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาการจัดการเรียนการสอน 
  จากความส าคัญของการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและข้อมูลสภาพการด าเนินงาน
ของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 การวิจัยเรื่อง แนวทางการบริหาร
สถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต 2 ข้ึน เพื่อศึกษา
ปัญหาการบริหารสถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 
2 ซึ่งจะด าเนินการใน 5 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา   และด้านผลลัพธ์และภาพ
ความส าเร็จ ในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาพอเพียง โดยเฉพาะเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพนักเรียนอย่าง
ยั่งยืนและเป็นแนวทางให้โรงเรียนที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อได้รับการประกาศเป็นสถานศึกษาพอเพียงจาก
กระทรวงศึกษาธิการต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อศึกษาปัญหาการบริหารสถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2  
 2. เพื่อหาแนวทางการบริหารสถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 
 
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 1. บริบทของสถานศึกษาพอเพียงในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต 2 
 2. หลักการบริหารการศึกษาและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา 
 3. หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและโครงสร้างหลักสูตร 
 4. แนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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 5.  การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
วิธีด าเนินการ 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็น 2 ข้ันตอน คือ 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาปัญหาการบริหารสถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยนี้ มีจ านวนทั้งสิ้น 718 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย มีจ านวน 248 คน 
โดยเลือกจากประชากรท าการเลือกตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบง่าย (Simple random sampling)  
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยนี้มี 2 แบบตามขั้นตอนของการวิจัย ดังน้ี 
  ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาปัญหาการด าเนินการบริหารสถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 โดยใช้แบบสอบถามซึ่งผู้วิจัยสรา้งขึ้นเอง ถามเกี่ยวกับ
ระดับปัญหาของการบริหารสถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานี เขต 2  มี 2 ตอน  ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการประกอบด้วย  
เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  ต าแหน่งปัจจุบัน และระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งปัจจุบัน 
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามปัญหาการบริหารสถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2  ใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้าน
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาและ
ผลลัพธ์และภาพความส าเร็จ ทั้งหมดรวม 17 องค์ประกอบ 62 ตัวช้ีวัด มาท าการวิเคราะห์และจ าแนกเป็น 75 
ประเด็นค าถาม เชื่อมโยงแนวการด าเนินงานตามเกณฑ์สถานศึกษาพอเพียง  ลักษณะของแบบสอบถามเป็นชนิด
ประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert Scale)  ด าเนินการสร้างเครื่องมือตามขั้นตอนดังน้ี 
  1. ศึกษา ค้นคว้าเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการด าเนินงานบริหาร
สถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต 2 
  2. เก็บรวบรวมข้อมูลจากสถานศึกษาพอเพียงโดยเฉพาะปัญหาในการบริหารสถานศึกษา
พอเพียงของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษาอุทัยธานีเขต 2 และน าข้อมูลมาจัด
เรียงล าดับปัญหา 
  3. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสอบถามและเทคนิคการตั้งข้อค าถาม
แบบสอบถาม 
  4. ก าหนดกรอบเพื่อสร้างแบบสอบถามและปรับปรุงแบบสอบถามให้ครอบคลุมตัวแปรตาม
กรอบความคิดภายใต้การแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
  5. ร่างแบบสอบถามตามกรอบความคิดและให้ครอบคลุมเนื้อหาการวิจัยเป็นแบบสอบถาม
ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
  6. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้น เสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความตรง
เชิงเนื้อหา 
  7. หาดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแต่ละข้อค าถามโดยให้ผู้เช่ียวชาญลงความเห็นว่าข้อ
ค าถามแต่ละข้อวัดได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการหรือไม่ ซึ่งก าหนดความคิดเห็นตามเกณฑ์ 
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  8. น าผลการประเมินของผู้เช่ียวชาญมาหาค่าความตรงเชิงเนื้อหาโดยวิธีหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง โดยจะน าข้อค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง 0.80 ขึ้นไป ความตรงด้านเนื้อหาได้ค่าดัชนีความ
สอดคล้องเท่ากับ 1 ทุกข้อ 
  9. น าแบบสอบถามที่ได้จากข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญมาปรับปรุง น าเสนออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อขอรับความเห็นชอบและน าแบบสอบถามไปทดลองใช้(Try out) กับผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาในเขตพื้นที่ใกล้เคียง และมีบริบทที่คล้ายคลึงกัน ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน  30 คน  เพื่อตรวจสอบหาค่าความเที่ยงของแบบสอบถามโดยค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา
ของครอนบาค โดยหาค่าความเที่ยงได้เท่ากับ 0.93 
  10.น าแบบสอบถามจัดพิมพ์เป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เ สนออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เพื่อขอรับความเห็นชอบและน าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
 ขั้นตอนที่ 2 น าเสนอแนวทางการบริหารสถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ดังนี ้
 1. วิเคราะห์ปัญหาการบริหารสถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 จากการตอบแบบสอบถามและจัดล าดับความส าคัญของปัญหา 
 2. น าระดับปัญหา 5 ด้านในแต่ละด้านมาเสนอเป็นร่างแนวทางการบริหารสถานศึกษาพอเพียงของ
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2   
  3. น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอค าแนะน า น าร่างแนวทางการบริหารสถานศึกษาพอเพียงของ
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหาร
จัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านการพัฒนา
บุคลากรของสถานศึกษา และด้านผลลัพธ์และภาพความส าเร็จ โดยใช้กระบวนการสนทนากลุ่ม ( Focus 
groupdiscussion: FGD) จากผู้เช่ียวชาญด้านการบริหารสถานศึกษาพอเพียงและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการ
ด าเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจ านวน 9 คน 
 5. น าข้อเสนอและข้อคิดเห็นมาสรุปและอภิปรายเพื่อใช้เป็นข้อมูลเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา 
 6. น าข้อเสนอแนะจากการสนทนากลุ่มมาสังเคราะห์เป็นแนวทางในการก าหนดยุทธศาสตร์ วิธี 
หลักการ การบริหารสถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี 
เขต 2 
            เครื่องมือท่ีใช้ส าหรับการวิจัยในข้ันตอนน้ี ได้แก่ แบบบันทึกการสนทนาซึ่งประกอบด้วย ข้อค าถามที่มี
ระดับปัญหาของการบริหารสถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนในสังกัดสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 สูงสุดในแต่ละด้านทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้าน
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาและ
ด้านผลลัพธ์และภาพความส าเร็จ ซึ่งได้มาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการวิจัยในขั้นตอนที่ 1 มาเสนอแก่
ผู้เชี่ยวชาญ มีขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยในข้ันตอนน้ี ดังนี้ 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัย  ท่ีเกี่ยวข้องกับรูปแบบ วิธีการการออกแบบแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม 
 2. ออกแบบการบันทึกการสนทนากลุ่มและน าเสนอร่างแนวทางการบริหารสถานศึกษาพอเพียงของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ในแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม 
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 3. น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อขอข้อเสนอแนะรูปแบบการบันทึกการสนทนากลุ่มและ
แนวทางการบริหารสถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี 
เขต 2 
 4.น าข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษามาปรับปรุง และจัดท าเป็นฉบับสมบูรณ์เพื่อจัดท าการสนทนา
กลุ่มต่อไป 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาปัญหาการด าเนินการบริหารสถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต 2 มีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้  
  1. ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ถึงผู้บริหาร
สถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 เพื่อขอความ
อนุเคราะห์ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  2. ผู้วิจัยน าหนังสือขอความอนุเคราะห์ พร้อมแบบสอบถามส่ง ไปยังโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ที่ได้รับการประกาศเป็นสถานศึกษาพอเพียงของ
โรงเรียนผู้ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างได้ท าการตอบแบบสอบถาม 
  3. ขอความอนุเคราะห์กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามแล้วให้แบบสอบถามกลับคือผ่าน
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 โดยผู้วิจัยได้ท าการติดต่อประสานงานกับผู้ตอบ
แบบสอบถามเพื่อขอรับคืนอีกทางหนึ่งด้วยผลการเก็บรวบรวมข้อมูลปรากฏว่าได้รับแบบสอบถามคืนทั้งสิ้น 248 
ฉบับครบ 
 ขั้นตอนที่ 2 เสนอแนวทางการบริหารสถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 การสนทนากลุ่มโดยผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 9 คน  โดยมี
ขั้นตอนดังน้ี 
  1. น ารายช่ือผู้เช่ียวหรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่คัดเลือกได้เสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอค าช้ีแนะ
และขอความเห็นชอบ 
  2. ประสานผู้เช่ียวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อขอความอนุเคราะห์ร่วมการสนทนากลุ่มซึ่ง
ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
  3. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเชิญผู้เช่ียวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมประชุมสนทนากลุ่ม 
  4. จัดการประชุมการสนทนากลุ่มโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 9 คนและเก็บรวมรวบข้อมูล 
  5. น าข้อมูลที่เก็บรวมรวบได้มาวิเคราะห์ข้อมูล สังเคราะห์สรุปอภิปรายผล และให้
ข้อเสนอแนะ และเขียนรายงานการวิจัยแนวทางการบริหารสถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต 2ตลอดจนจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มพร้อมส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ขั้นตอนท่ี 1  ศึกษาปัญหาการด าเนินการบริหารสถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 มีวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
  1. ตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมา  ออกแบบและ
ลงรหัสข้อมูลในแบบสอบถาม ส าหรับโปรแกรมส าเร็จรูป  ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
สถิติที่ใช้ในการวิจัย    

1) วิเคราะห์โดยวิธีแจกแจงความถี่ (Frequencies) และค่าร้อยละ (Percentage) 
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  2) ปัญหาการบริหารสถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2  ในแบบสอบถามตอนที่ 2 วิเคราะห์โดยใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย  และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน Standard Deviation (S.D.) และแปลค่าคะแนนเฉลี่ยตามแนวทางของเบสต์ (Best, 1981)  

สถิติที่ใช้ในการวิจัยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ขั้นตอนที่ 2 น าเสนอแนวทางการบริหารสถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Contentanalysis) 
สรุปประเด็นจากบันทึกการการสนทนากลุ่ม  
 
ผลการศึกษา 

ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาปญัหาการบริหารสถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต 2   
 

ด้านที่ รายการปญัหา 
ระดับปัญหา การแปล 

ความหมาย 
อันดับที่ 

 S.D. 

1 การบริหารจัดการสถานศึกษา   1.85 0.67 น้อย 3 
2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน   1.89 0.59 น้อย 2 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   1.91 0.71 น้อย 1 
4 การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา   1.81 0.68 น้อย 4 
5 ผลลัพธ์และภาพความส าเร็จ   1.80 0.65 น้อย 5 
 รวม 1.85 0.62 น้อย  

 

  
 จากตารางพบว่า ผลการการศึกษาปัญหาการด าเนินการบริหารสถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนใน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับน้อย (  ̅ = 1.85, 
S.D.= 0.62)  เมื่อพิจารณาในรายด้านพบว่าทุกด้านมีปัญหาในระดับน้อยเช่นเดียวกัน โดยด้านกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนมีปัญหามากกว่าด้านอื่น  ( ̅ = 1.91, S.D.= 0.71) รองลงมาคือ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอน( ̅ = 1.89, S.D.= 0.59) และด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามล าดับ ( ̅ =  1.85, S.D.= 0.67)  
 ตอนที่ 2 ผลการเสนอแนวทางการบริหารสถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 
 ผลวิจัยน าเสนอแนวทางการบริหารสถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ใน 5 ด้าน  ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา  และด้านผลลัพธ์
และภาพความส าเร็จ  จากการตอบแบบสอบถาม และจัดล าดับความส าคัญของปัญหาที่มีปัญหาสูงสุด 3 อันดับ
แรกน ามาใช้กระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion : FGD) จากผู้เช่ียวชาญด้านการบริหาร
สถานศึกษาพอเพียงและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการด าเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจ านวน 9 คน 
ปรากฏผลดังต่อไปนี้ 
 ด้านที่ 1  การบริหารจัดการศึกษา 
 1. การด าเนินการด้านงบประมาณของสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแนวทางการ
บริหาร มีข้อเสนอแนวทางการบริหารซึ่งเรียงตามล าดับได้ดังนี้คือ 

X
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        1.1)  ผู้บริหาร ครู จัดท าแผนการใช้งบประมาณโดยยึดหลักการลงมือปฏิบัติจากง่ายไปหา
ยาก ท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจแล้วส่งเสริมให้มีการพัฒนาต่อยอดโดยยึดความพอประมาณและความมี
เหตุผลเพื่อน าสู่การมีภูมิคุ้มกันท่ีดี 
        1.2)  คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองหรือชมรมศิษย์เก่าจัดตั้งกองทุนเพื่อระดม
ทรัพยากรจากในชุมชนประสานผู้น าท้องถิ่นและคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจและการมีส่วน
ร่วมในการระดม    

  1.3) ผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาจัดท าโครงสร้างการติดตามตรวจสอบการใ ช้
งบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์โดยยึดหลักความคุ้มค่า ความโปร่งใสและถูกต้องตามระเบียบราชการ 
              1.4) ครูผู้รับผิดชอบตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณให้ที่
ประชุมครูและคณะกรรมการสถานศึกษารับทราบ 
 ด้านที่ 2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  
 1. การจัดท าหน่วยการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีข้อเสนอแนวทางการบริหาร ซึ่ง
เรียงตามล าดับได้ดังนี้ 
      1.1) ผู้บริหารและครูร่วมโครงการในการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้โดยใช้การมีส่วนร่วมและ
การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 
       1.2) ผู้บริหารและครูจัดท าโครงสร้างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงให้เหมาะสมกับช่วงช้ัน โครงสร้างเวลาของหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวด าเนินการคุณภาพ
ของสถานศึกษาพอเพียง 
        1.3) ผู้บริหารจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานในการจัดท าหน่วยการเรียนรู้เรื่องปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวด าเนินการคุณภาพของสถานศึกษาพอเพียง 
        1.4) ผู้บริหารและหัวหน้างานทั้ง 4 งานด าเนินการดูแลก ากับติดตามการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครูเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพโดยเน้นทักษะการท าโครงงาน  
หรือช้ินงานท่ีสร้างความประทับใจและภูมิใจตามแนวด าเนินการคุณภาพของสถานศึกษาพอเพียง 
        1.5) ผู้บริหารและหัวหน้างานและครผูู้รับผิดชอบงานสถานศึกษาพอเพียงระดมความคิดและ
ลงมือปฏิบัติในการวางแผนพัฒนาบุคลากรโดยใช้วิธีการหลากหลายเช่นศึกษาดูงานตามศูนย์ศึกษาเพื่อพัฒนาต่าง ๆ 
ในประเทศ 
        1.6) ผู้บริหารและครูน าผลงานผู้เรียนออกจัดแสดงในรูปแบบต่าง ๆ โดยเน้นให้คล้ายคลึง
และมีความหมายในการด ารงชีวิตเช่นการจัดตลาดนัดการน าผลผลิตจัดจ าหน่ายในชุมชนการน าเสนอผ่านสื่อ โซ
เชียล มีเดีย      
      1.7) ครูผู้รับผิดชอบโครงการและครูผู้สอนจัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายในการจัดกิจกรรมตาม
หน่วยการเรียนรู้โดยยึดหลักโดยยึดหลักความคุ้มค่า ความโปร่งใสและถูกต้องตามระเบียบราชการ 
 ด้านที่ 3  การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 1. การประยุกต์ใช้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม หลักค าสอนทางศาสนาในการจัดกิจกรรมผู้เรียนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีข้อเสนอแนวทางการบริหาร ซึ่งเรียงตามล าดับได้ดังนี้คือ 
     1.1) สถานศึกษาใช้โครงการในการแก้ไขปัญหาโดยมีครูเป็นผู้ผลักดันกิจกรรมให้ผู้เรียน
ปฏิบัติ เช่น โครงการคุณธรรมประจ าช้ันเรียน โครงการศีลห้าพอเพียง โดยอาศัยครูภูมิปัญญาจากภู มิปัญญา
ท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม  
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     1.2) ครูส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงโดยเริ่มจากคิดเอง ท าเอง ทดลองใช้ เพื่อลดรายจ่าย 
เพื่อสร้างผลงานของตนเองสู่ความภูมิใจและอาจน าออกจ าหน่ายเพื่อสร้างรายได้สู่ความยั่งยืนโดยยึดความ
ซื่อสัตย์ 
        1.3) คณะครูผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมถอดบทเรียนความส าเร็จของ
กิจกรรมของโรงเรียนที่ด าเนินการได้ดีเพื่อน ามาปรับใช้ ได้แก่ โรงเรียนวัดทัพหมัน โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 
โรงเรียนวัดทุ่งโพ 
        1.4) ครูน าหลักธรรมเรื่องสัปปุริสธรรม 7 มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติสู่ผู้เรียนเพื่อน าความ
มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเองไปใช้การป้องกันการเปลี่ยนแปลงทั้ง 4 มิติ ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยความพอเพียง
ส่งเสริมการใช้เหตุผลโดยฝึกการวิเคราะห์ในเรื่องการดูแลตนเอง สิ่งใกล้ตัว ชุมชน และบันทึกเป็น Mind 
Mapping แผนผังความคิดการบูรณาการหลักธรรม  
 ด้านที่ 4  ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 
 1.  การจัดกิจกรรมส่งเสริมการด ารงชีวิตและการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงแก่บุคลากรของสถานศึกษา มีข้อเสนอแนวทางการบริหาร ซึ่งเรียงตามล าดับได้ดังนี้คือ 
         1.1) ผู้บริหารกระตุ้นและปลุกจิตส านึกโดยการน าหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาน้อมน าปฏิบัติเป็นแบบอย่างและพาครูศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ของพระองค์ 
แล้วน าเอาความรู้ความเข้าใจที่ได้รับมาสร้างแรงบันดาลใจโดยให้ผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
         1.2) ผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา น้อมน าหลักการทรงงาน ได้แก่ เข้าใจ 
เข้าถึง และพัฒนา โดยครูทุกคนต้องท าความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยครูและกรรมการ
สถานศึกษาต้องท าเป็นแบบอย่างในการลงมือปฏิบัติสู่ความเป็นครูที่ดี 
      1.3) ครูผู้รับผิดชอบโครงการหัวหน้างานบริหารบุคคล ผู้บริหารร่วมกันตรวจสอบโดยการ
นิเทศและสังเกต ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูเพื่อเป็นส่วนหน่ึงในการเลื่อนขั้นเงินเดือน   
         1.4) ผู้บริหารให้การอบรมแก่คณะครูหรือท าเป็นเครือข่ายเพื่อน าหลักการของพระบาท 
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาน้อมน าปฏิบัติ  
 ด้านที่ 5  ผลลัพธ์และภาพความส าเร็จ 
 1. การประเมินความสามารถในการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการท างานเพื่อส่วนรวมและ
สาธารณประโยชน์ร่วมกับผู้อื่นภายในสถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่าง
เหมาะสม มีข้อเสนอแนวทางการบริหาร ซึ่งเรียงตามล าดับได้ดังนี้คือ 
     1.1) สถานศึกษาต้องก าหนดเป้าหมายและแนวด าเนินการการประเมินและตัวช้ีวัดให้เป็นไป
ตามบริบทโดยยึดหลักความสอดคล้องกับแนวด าเนินการการประเมินสถานศึกษาพอเพียงของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     1.2) สถานศึกษาโดยผู้บริหาร ครูประเมินผู้เรียนโดยใช้การปฏิบัติจริงโดยใช้ทักษะการสังเกต 
สัมภาษณ์ และประเมินความพึงพอใจ โดยใช้เครื่องมือแบบสังคมมิติในการเก็บข้อมูลซึ่งต้องพิจารณากายภาพ
ของโรงเรียนในภาพรวม 
       1.3) ครูท าการเปรียบเทียบผลการประเมินผูเ้รียนกับแนวด าเนินการสถานศึกษาพอเพียงต้อง
มีความสามารถถอดบทเรียนที่เช่ือมโยงกับกิจกรรมการเรียนการสอนและทักษะที่จ าเป็นคือ การวิเคราะห์แล้ว
สรุปผลการประเมิน 
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       1.4) ครูน าสรุปผลการประเมินประชาสัมพันธ์ให้ผู้เรียนทราบและยกย่องชมเชยให้เกิดความ
ภาคภูมิใจและใช้กลุ่มเพื่อนชวนเพ่ือนในการสร้างเครือข่าย ขยายผลงานต่อไป 
 
การอภิปรายผล 
 1.จากผลการวิจัยศึกษาปัญหาการบริหารสถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต 2 พบประเด็นปัญหาที่มากท่ีสุดหรือมีความน่าสนใจของปัญหามากท่ีสุดของ
แต่ละด้านรวม 5 ข้อดังนี้ 

1.1 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาในระดับน้อย ปัญหา คือ 
การด้านงบประมาณของสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีระดับปัญหาสูงสุด ทั้งนี้เป็นเพราะ 
โรงเรียนมีการจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสม รายละเอียดการใช้งบประมาณแต่ละกิจกรรมในแผนปฏิบัติการ
ตอ่ไป สอดคล้องกับผลการวิจัยของรุ่งทิวา  สันติธรรม (2552)  

1.2 ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ปัญหาในระดับน้อย คือ การจัดท า
หน่วยการเรียนรู้เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องจากครูและบุคลากรทางการศึกษาขาดความรู้
ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน  ซึ่งมีปัญหาทั้งด้านรูปแบบการจัดและการวัดการประเมินผล  สอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของ  ส านักผู้ตรวจราชการที่ 7 (2551)   

1.3 ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประเด็นปัญหาระดับน้อย คือ การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น วัฒนธรรม หลักค าสอนทางศาสนาในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ส านักผู้ตรวจราชการที่ 7 (2551)   

1.4  ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา  ปัญหาในระดับน้อย ปัญหา คือ การด าเนิน
ชีวิตและการปฏิบัติภารกิจหน้าท่ีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การอบรมพัฒนาน าความรู้ความเข้าใจ
ไปใช้ในการด ารงชีวิตอย่างสม่ าเสมอ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ  เพ็ญนภา  ธีรทองดี  (2552)   

1.5.  ด้านผลลัพธ์และความส าเร็จ ปัญหาอยู่ในระดับน้อย คือ การประเมินความสามารถใน
การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการท างานเพื่อส่วนรวมและสาธารณประโยชน์ร่วมกับผู้อื่น  ซึ่งเป็นเป้าหมาย
หลักของการด าเนินงานตามแนวสถานศึกษาพอเพียง  สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ส านักผู้ตรวจราชการที่ 7 
(2551)   
 2. ผลการวิจัยพบว่าแนวทางในการการบริหารสถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 โดยวิเคราะห์และสังเคราะห์จากความเห็นของผู้เช่ียวชาญในการ
สนทนากลุ่ม 
  2.1 ผลการวิจัยพบว่าแนวทางในการการบริหารสถานศึกษาพอเพียง  ด้านการบริหารจัด
การศึกษา ด้านงบประมาณของสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีปัญหาสูงกว่าประเด็นอื่น ๆ 
สอดคล้องกับ กาญจนี มูลนีล (2551)   
  2.2 ผลการวิจัยพบว่าแนวทางในการบริหารสถานศึกษาพอเพียง  ด้านหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน  การจัดท าหน่วยการเรียนรู้เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สอดคล้องกับอร่าม  
นุชพิทักษ์ (2552) พบว่า  โรงเรียนมีการจัดท าหลักสูตรเพิ่มเติมในกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
กลุ่มสาระงานอาชีพและ 
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  2.3 ผลการวิจัยพบว่าแนวทางในการบริหารสถานศึกษาพอเพียง ด้านจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  วัฒนธรรม หลักค าสอนทางศาสนาในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของการวิจัยของ ก าธร  ทาเวียง (2553) 
  2.4 ผลการวิจัยพบว่า แนวทางในการบริหารสถานศึกษาพอเพียงการพัฒนาบุคลากรของ
สถานศึกษาประเด็นการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติกิจหน้าท่ีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของพิมลพรรณ  เพิ่มทรัพย์ (2553)   
  2.5 ผลการวิจัยพบว่า ด้านผลลัพธ์และภาพความส าเร็จ การประเมินความสามารถในการ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการท างานเพื่อส่วนรวมและสาธารณประโยชน์ร่วมกับผู้อื่นภายในสถานศึกษา
พอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับงานวิจัยของ กาญจนี มุลนีล
(2551)  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 1.  ผู้บริหารและครูร่วมปฏิบัติตามโครงการในการพัฒนาหลักสูตรและหน่วยการเรียนรู้โดยใช้การมี
ส่วนร่วมในการก าหนดกิจกรรมและงบประมาณและการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อพัฒนาผู้เรียน 
 2.  ผู้บริหารและครูจัดท าการพัฒนาหรือปรับหลักสูตร โครงสร้างเวลาและก าหนดการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนตามบริบทของสถานศึกษาเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เหมาะสมกับช่วงช้ัน พัฒนาการ
ของผู้เรียน 
 4.  ผู้บริหารและหัวหน้างานทั้ง 4 งานด าเนินการดูแล นิเทศ ก ากับติดตามการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครูเพื่อให้ผู้เรียนได้เพิ่มพูนบ่มเพาะอุปนิสัยด้วยการเน้นคุณภาพ
และทักษะการท างานผ่านสื่อฐานเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ โครงงาน หรือช้ินงานท่ีสร้างความประทับใจและภูมิใจตาม
แนวด าเนินการคุณภาพของสถานศึกษาพอเพียง 
 5.  ผู้บริหารและหัวหน้างานและครูผู้รับผิดชอบงานสถานศึกษาพอเพียงระดมความคิดและลงมือ
ปฏิบัติในการวางแผนพัฒนาบุคลากรโดยใช้วิธีการหลากหลายเช่นศึกษาดูงานตามศูนย์ศึกษาเพื่อพัฒนาต่างๆใน
ประเทศและการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 6.  ผู้บริหารและครูน าผลงานผู้เรียนออกจัดแสดงในรูปแบบต่าง  ๆ โดยเน้นให้คล้ายคลึงและมี
ความหมายในการด ารงชีวิตเช่นการจัดตลาดนัดการน าผลผลิตจัดจ าหน่ายในชุมชนการน าเสนอผ่านสื่อรูปแบบ
ต่างๆแล้วมอบหมายให้คุณครูเก็บข้อมูลความพึงพอใจรายงานต่อท่ีประชุมครู 
 7.  ครูผู้รับผิดชอบโครงการและครูผู้สอนจัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายในการจัดกิจกรรมตามหน่วยการ
เรียนรู้โดยยึดหลักโดยยึดหลักความคุ้มค่า ความโปร่งใสและถูกต้องตามระเบียบราชการ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยในครั้งต่อไป    
    1.  ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับปัญหาการบริหารสถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ที่ได้รับการประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการปีอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ สถานศึกษา
พอเพียง 2555 ต่อไป 
  2.  ควรศึกษาแนวทางการด าเนินงานในด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสถานศึกษา
พอเพียงของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 
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   3.  ควรมีการวิจัยเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลการบริหารสถานศึกษาพอเพียงกับผลการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ต่อไป 
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การสร้างสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เร่ือง การเขียนโปรแกรมส าหรับผู้เร่ิมต้น 

 
ชยพล เสริมปรุงสุข1*  จุฬา โหรวิชิต2 เนื้อทิพย์ ปั้นย้อย3 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง   
การเขียนโปรแกรมส าหรับผู้เริ่มต้น ส าหรับช่วยเหลือนักศึกษาที่เริ่มต้นเขียนโปรแกรมและมีความรู้พื้นฐาน
ต่างกัน เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเขียนโปรแกรมของผู้เรียนก่อนและหลังการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนและประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อบทเรียน กลุ่มตัวอย่างโดยเลือกแบบเจาะจงที่ใช้        
ในการวิจัย นักศึกษาแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระดับช้ัน  ปวส. ภาคเรียนที่  1/2560  วิทยาลัยเทคนิค
ลพบุรี  จ านวน 60 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการเขียนโปรแกรม
ส าหรับผู้เริ่มต้น แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเขียนโปรแกรมของผู้เรียนก่อนและหลังการใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาบทเรียนแล้วน าไปให้ผู้เช่ียวชาญประเมินและปรับปรุงแก้ไข  
หลังจากนั้นทดลองใช้กับผู้เรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาประสิทธิภาพของบทเรียน การ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บทเรียน โดยการวิเคราะห์หา ความถี่ ค่าเฉลี่ย ได้ข้อมูล
ดังนี ้    

 1. ผลการวิจัยพบว่าบทเรียนมีประสิทธิภาพเท่ากับ  85.23/86.24 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ  80/80  
คะแนน 

2. ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยของผู้เรียนหลังการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าก่อนเรียนร้อยละ 31.97   
3. ความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การเขียนโปรแกรมส าหรับผูเ้ริ่มต้น  

อยู่ในระดับมาก   (  ̅ = 4.47) 
 
ค าส าคัญ:     บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   การเขียนโปรแกรมส าหรับผู้เริ่มต้น 
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CREATING A COMPUTER-ASSISTED INSTRUCTIONAL MEDIA 
THE TITLE  CREATING STARTUP PROGRAM FOR BEGINNER 

 
Chayaphon  Seomprongsuk1*  Chura Hoiwichit2 Nuaithip Punyoy3 

 
Abstract 

This research aims to create and Find out the effectiveness of the lessons of 
Computer-Assisted in the subject Creating Startup Program for beginner. To help students 
whom start programming and have different background knowledge. To compare the achievement 
programming of learners before and after to used Computer-Assisted Instructional Media. And 
assess the level of student satisfaction. The sample was selected by using a specific of research by 
used the students of Information  Technology Department, High Vocational Certificate, Education 
year 1/2560, Lopburi Technical College, number of students 60 people.  The instruments used 
in the research were Computer-Assisted Instruction in the title Creating Startup Program for 
beginner. The achievement test in the programming of  students before and after to used  
computer assisted instruction. The researcher created and developed the lesson and then 
brought it to the experts for evaluation and improvement and then experiment with the 
sample learners. The data analysis by finding the effectiveness of the lesson. the Analyze data 
to assess user satisfaction. By analysis average frequency are: 
 1. The results showed that the lessons were effective 85.23/86.24 which higher than 
the criterion set 80/80 
 2. The average achievement of learners after learn the computer-assisted instruction 
was higher than the pre-test 31.97 
 3. the Satisfaction with computer-assisted instruction  Creating Startup Program for 
beginner, in level most ( ̅ = 4.47) 
 
Keywords:  Computer-Assisted Instruction, Creating Startup Program for beginner 
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บทน า 

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีได้จัดการเรียนการสอนสอดคล้องตามหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษาในด้านการส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยี  โดยเปิดการเรียนการสอนในประเภทวิชา เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) โดยรับผู้
จบจาก ม.6 และ ปวช. ต่างสาขา 

ในปัจจุบันนี้  นับได้ว่าเป็นยุค Thailand 4.0 หรือยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพราะการท างาน
เกือบทุกด้านจะต้องมีการติดต่อข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว  เครื่องมือที่ช่วยในการอ านวยความสะดวกก็คือ  
คอมพิวเตอร์ซึ่งได้น ามาใช้กันอย่างแพร่หลายมาก  ภาครัฐก็ให้การสนับสนุนในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี  ทางด้าน
การศึกษาก็น าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเรียนการสอนกันอย่างกว้างขวาง  แต่วิชาที่เป็นพื้นฐานทางด้านการเขียน
โปรแกรมที่ต้องเข้าใจการใช้ฟังก์ช่ันพื้นฐาน เช่น การเขียนผังงาน ฟังก์ช่ันตรวจสอบเง่ือนไข if-else ฟังก์ช่ัน
วนรอบการท างาน loop นักศึกษาที่จบมาจากต่างสาขากันจะมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมต่างกันมาก ในการ
เรียนสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่นผู้ที่เรียนจบ จากสาขา คหกรรม ศิลปกรรม  จะเรียนรู้ไม่ทันผู้เรียนท่ีจบจาก 
ม.6 โดยตรงหรือ สาขาไฟฟ้าก าลัง อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

ดังนั้นผู้จัดท าได้คิดพัฒนาเทคนิควิธีการเรียนที่จะช่วยให้นักศึกษาที่เริ่มต้นการเขียนโปรแกรมหรือ
โปรแกรมเมอร์มือใหม่เข้าใจเนื้อหาพื้นฐานการเขียนโปรแกรมสามารถเรียนรู้เสริมด้วยตัวเอง ท าให้สามารถเรียน
ได้ทันกับเพื่อนในช้ันเรียน โดยใช้สื่อช่วยในรูปแบบของสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   เรื่อง การเขียน
โปรแกรมส าหรับผู้เริ่มต้น 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเขียนโปรแกรมส าหรับผู้
เริ่มต้น 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเขียนโปรแกรมของผู้เรียนก่อนและหลังการใช้สื่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเขียนโปรแกรมส าหรับผู้เริ่มต้น 

3. เพื่อประเมินระดับความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การเขียนโปรแกรม
ส าหรับผู้เริ่มต้น เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาทีเ่ริ่มต้นการเขียนโปรแกรมหรือโปรแกรมเมอร์มือใหม่ที่มีความรู้พื้นฐาน
ต่างกัน ให้สามารถเรียนรู้เสริมด้วยตัวเอง ท าให้สามารถเรียนได้ทันกับเพื่อนในช้ันเรียน พร้อมมีการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ด้านการเขียนโปรแกรมก่อนและหลังการใช้สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและประเมินคว าม      
พึงพอใจต่อสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเขียนโปรแกรมส าหรับผู้เริ่มต้น 
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ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัยและสร้างสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

1. ศึกษาข้อมูลที่ได้จากผู้เช่ียวชาญในด้านเนื้อหาและด้านการออกแบบสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
2. เขียนสตอรี่บอร์ด (Storyboard) เพื่อก าหนดรูปแบบและล าดับการน าเสนอให้ชัดเจน ตามแผน        

การจัดการเรียนรู้ตามกิจกรรมการเรียน เช่น มีหน้าเมนูหลัก  แบบทดสอบก่อนเรียน  เนื้อหา แบบทดสอบ      
หลังเรียน 

3.  น าเนื้อหาที่ได้เขียนเป็นสตอรี่บอร์ด(Storyboard) น าไปให้ผู้เชียวชาญตรวจสอบ เพื่อแก้ไข
ปรับปรุง ส่วนท่ียังไม่สมบูรณ์ น าไปพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ให้สามารถน าไปใช้งานได้จริง 

4. เลือกซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการสร้างบทเรียน ต้องเป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถน าไปใช้ในการสร้างบทเรียน
ได้อย่างสมบูรณ์ ท้ังภาพและเสียง ภาพเคลื่อนไหว  เอฟเฟค ต่าง ๆ  

5. จัดเตรียมทรัพยากรที่ต้องใช้ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งซอฟต์แวร์ให้ครบ อุปกรณ์เก็บข้อมูล
ส ารองไฟล์ ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงประกอบต่างๆ ที่ต้องใช้ในบทเรียนให้พร้อม 

6. สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเขียนโปรแกรมส าหรับผู้เริ่มต้น  โดยสร้างตามสตอรี่
บอร์ด(Story board) 

7. น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างเรียบร้อยแล้ว น าไปให้ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหาจ านวน 3 
ท่านและผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์จ านวน 3 คน ตรวจสอบและประเมินคุณภาพของสื่อ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเขียนโปรแกรมส าหรับผู้เริ่มต้น   

8. น าสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน น าไปให้นักศึกษากลุ่มตัวอย่างทดลองใช้งาน 
9. ตรวจหาข้อผิดพลาด 
10. ไม่พบข้อผิดพลาด น าไปจัดท าคู่มือการใช้งานบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเขียน

โปรแกรมส าหรับผู้เริ่มต้น  พร้อมน าไปใช้งานจริง 
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ภาพที่ 1  ผังงานแสดงขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย 

ศึกษาเอกสาร  งานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง  การสร้างสื่อ 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

เขียนสตอรี่บอร์ด (Storyboard) 

สร้างและพัฒนาสื่อบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 

เรื่อง การเขียนโปรแกรมส าหรับผู้เริ่มต้น 

ตรวจหาข้อผิดพลาด 

ผู้เชี่ยวชาญและผูส้อนร่วมกันพิจารณา 

ทดลองให้นักศึกษาใช้งานจริง 

ตรวจหา
ข้อผิดพลาด 

ยังมีข้อผิดพลาด 

ไม่มีข้อผดิพลาด 

จัดท าคู่มือใช้งาน/น าไปใช้งาน 

น าสตอรี่บอร์ด (Storyboard) ให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ 

จัดเตรียมทรัพยากรในการสรา้งสือ่ให้พร้อม 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่  นักศึกษา   ระดับช้ัน ปวส.  แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษา ระดับช้ัน  ปวส.  แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี จ านวน 60 คน ได้กลุ่มตัวอย่างโดยการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง(Purposive sampling) 
ตัวแปร  ตัวแปรในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย 
 ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง 
การเขียนโปรแกรมส าหรับผู้เริ่มต้น 
 ตัวแปรตาม ได้แก่  ผลสัมฤทธิ์ในการเขียนโปรแกรมและความพึงพอใจต่อการใช้สื่อบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การเขียนโปรแกรมส าหรับผู้เริ่มต้น 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 
1. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเพื่อใช้สอบถามผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหาและด้านการออกแบบ

บทเรียนคอมพิวเตอร์ชวยสอน ตรวจสอบและประเมินสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเขียน
โปรแกรมส าหรับผู้เริ่มต้น แบบประเมินเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับโดยก าหนดค่าความคิดเห็นแต่
ละช่วงคะแนนและความหมาย ดังนี้ 

ระดับ 5 หมายถึง ดีมาก 
ระดับ 4 หมายถึง ด ี
ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง  พอใช้ 
ระดับ 1 หมายถึง ควรปรับปรุง 

ส าหรับการให้ความหมายของค่าที่วัด  ได้ก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการให้ความหมายโดยใช้แนวคิดของ
เบสท์ (Best, 1986) ซึ่งการให้ความหมายของค่าเฉลี่ยเป็นช่วงคะแนนและเป็นรายข้อดังนี้ 

ระดับ 5 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง   4.50 – 5.00  หมายถึง มีคุณภาพดีมาก 
ระดับ 4 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง   3.50 – 3.49  หมายถึง มีคุณภาพดี 
ระดับ 3 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง   2.50 – 3.49  หมายถึง มีคุณภาพปานกลาง 
ระดับ 2 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง   1.50 – 2.49  หมายถึง มีคุณภาพพอใช้ 
ระดับ 1 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง   1.00 – 1.49  หมายถึง มีคุณภาพควรปรับปรุง 

2. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง การเขียนโปรแกรมส าหรับผู้เริ่มต้นที่ใช้ในการสร้างบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีองค์ประกอบดังนี ้

การแนะน าบทเรียน  เมนูหลักประกอบไปด้วย  จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา แบบฝึกหัด  ผู้จัดท า
แบบทดสอบ เนื้อหา มี 3 หัวข้อหลักดังนี้  การเขียนผังงาน การใช้ฟังก์ช่ันตรวจสอบเง่ือนไข  แบบ if หนึ่ง
ทางเลือก, if-else  สองทางเลือก, if-else if–else แบบหลายทางเลือก  การใช้ฟังก์ช่ันวนรอบการท างาน Loop 
while,  Loop do-while,  Loop for 
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ภาพที่   2   แสดงหน้าเมนูหลักของโปรแกรม 

ภาพที่  3   แสดงหน้าเนื้อหาการเขียนผังงาน 



478 |18-19 ตุลาคม 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. แบบสอบถามความพึงพอใจ ของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

เรื่อง   การเขียนโปรแกรมส าหรับผู้เริ่มต้นส าหรับ นักศึกษา ระดับช้ัน ปวส.  
   แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า

(Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีของ ลิเคิร์ท (Likert อ้างถึงใน จรีพรรณ ปิยพสุนทรา, 2545) โดยก าหนดเกณฑ์
การประเมิน ดังนี้ 

  ระดับ 5  หมายถึง  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
  ระดับ 4  หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
  ระดับ 3  หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง  
  ระดับ 2  หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อย 
  ระดับ 1  หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
 ส าหรับการแปลความหมายของค่าที่วัดได้ ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการให้ความหมาย โดยการใช้

ค่าเฉลี่ยเป็นรายช่วงและรายข้อ ดังนี้ 
4.50 – 5.00  หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ใน ระดับมากท่ีสุด 
3.50 – 4.49  หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ใน ระดับมาก 
2.50 – 3.49  หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ใน ระดับปานกลาง 
1.50 – 2.49  หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ใน ระดับพอใช้ 
1.00 – 1.49  หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ใน ระดับควรปรับปรุง 

4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาก่อนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เรื่องการเขียนโปรแกรมส าหรับผู้เริ่มต้นส าหรับ นักศึกษา ระดับช้ัน ปวส.  

    แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 

ภาพที่   4   แสดงหน้าเนื้อหาฟังก์ช่ันตรวจสอบเงื่อนไข if 
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ภาพที่  5  แสดงการประยุกต์ใช้งานแบบเรียนรู้พร้อมกัน ผังงาน โคด้ อธิบายโค้ด 

ภาพที่  6  แสดงแบบทดสอบในสือ่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
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สถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล 

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการวิจัย 
 การศึกษาวิจัย เรื่องการพัฒนาสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเขียนโปรแกรมส าหรับผู้
เริ่มต้น ส าหรับนักศึกษา ระดับช้ัน ปวส. ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอผล             
การวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

1. การสร้างสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเขียนโปรแกรมส าหรับผู้เริ่มต้นและการหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

จากการสร้างสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ผู้วิจัยได้ทดลองกันกลุ่มตัวอย่างนักศึกษา ระดับช้ัน 
ปวส. แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคเรียนที่ 1/2560 จ านวน 60 คน   แบ่งเป็นกลุ่มละ 5 คน มีกลุ่ม เก่ง 
ปานกลาง อ่อน  ผลปรากฏว่า สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเขียนโปรแกรมส าหรับผู้เริ่มต้น
สามารถช่วยได้จริง ๆ กลุ่มอ่อนสามารถน าไปเรียนซ่อมเสริมและเสริมพื้นฐานของตัวเองให้ทันกลุ่มเก่ง และยัง
ช่วยให้การเรียนการสอนมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึ้น การหาประสิทธิภาพของโปรแกรมสื่อการเรียนรู้ เรื่องบทเรียน 
ช่วยเหลือโปรแกรมเมอร์มือใหม่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนักศึกษาจ านวน 60 คน ได้ใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูล
ของบทเรียนได้ข้อมูลดังนี ้

ผลการวิจัยมีประสิทธิภาพเท่ากับ E1/E2  85.23/86.24 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ  80/80   
2.  การเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิในการเขียนโปรแกรม ของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการใช้สื่อ

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองเพื่อเปรียบเทียบผลการใช้สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีต่อ

ผลสัมฤทธ์ิในการเขียนโปรแกรม โดยการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ ของก่อนและหลังการใช้สื่อ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

อธิบายขั้นตอนและวิธกีารเรียนให้กับนักศกึษา 

กลุ่มตัวอย่างศึกษาเนื้อหาและท าแบบฝึกหัดจากบทเรียน 

ท าแบบทดสอบหลังเรียน 

นักศึกษากลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ 

วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ สรุปผลและอภิปรายผลการทดลอง 

ภาพที่  7   ผังงานแสดงการทดลองใช้งานสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรช่์วยสอน 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภฏักลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 “วิจยัและนวัตกรรมเพื่อสังคม” | 481 

 
ตารางที่  1   ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ในการเขียนโปรแกรมของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการ                      

ใช้สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์   

 
 
 
 
 

 
 

จากตารางที่ 1 พบว่าผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยในการเขียนโปรแกรม หลังการใช้สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยเพิ่มมากขึ้น ก่อนการใช้สื่อ และเมือเปรียบเทียบเป็นค่าร้อยละของคะแนนเต็มพบว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์เฉลี่ย
ของผู้เรียนหลังการเรียน สูงกว่าก่อนเรียนร้อยละ 31.97 ซึ่งสูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของคะแนนเต็มตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดไว ้

3.  ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
ผู้วิจัยประเมินระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บทเรียนจากแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนต่อ

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเขียนโปรแกรมส าหรับผู้เริ่มต้น โดยค านวณหาค่าเฉลี่ย  ̅ แล้วน ามา
แปลผลตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ โดยมีผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
 
ตารางที่ 2  ค่าเฉลี่ย   ̅ ของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จ าแนกตาม

แบบส ารวจความพึงพอใจ  
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จากตารางที่ 2  เมื่อพิจารณาค่าคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของผู้เรียนรายข้อ

พบว่า  ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในระดับมาก จะมีข้อที่ 12   ช่วยให้
บรรยากาศในห้องเรียนดีขึ้น  ที่ผู้เรียนมีความพึงพอใจระดับปานกลาง  ผู้เรียนพึงพอใจมากที่สุดคือข้อที่ 5 และ
ข้อที่ 7 ค าอธิบายเนื้อหาชัดเจน และความยากง่ายมีความเหมาะสม และเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของคะแนนความ
พึงพอใจของผู้เรียนโดยรวมมีค่า  ̅ = 4.47 จึงสรุปได้ว่า  ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน เรื่อง การเขยีนโปรแกรมส าหรับผู้เริ่มต้น ในระดับมาก ซึ่งสูงกว่าสมมติฐานทีก่ าหนด คือ 4.00 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การสร้างสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเขียนโปรแกรมส าหรับผู้เริ่มต้นระดับช้ัน ปวส.  
ในครั้งนี้ มีผลสรุปดังนี้ 
 1. สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเขียนโปรแกรมส าหรับผู้เริ่มต้นระดับช้ัน ปวส. ในครั้งนี้
มีผลการวิจัยมีประสิทธิภาพเท่ากับ  E1/E2  85.23/86.24 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ  80/80   
 2. คะแนนผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยของผู้เรียนหลังการเรียน สูงกว่าก่อนเรียนร้อยละ 31.97 ซึ่งสูงขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 20 ของคะแนนเต็มตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
 3. ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเขียนโปรแกรมส าหรับผู้
เริ่มต้น ในระดับมาก   ̅ = 4.47 ซึ่งสูงกว่าสมมติฐานท่ีก าหนด คือ 4.00 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัย การสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเขียน 
โปรแกรมส าหรับผู้เริ่มต้น หรับนักศึกษา ปวส. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ผู้วิจัยพิจารณาประเด็นสรุปได้ดังนี้ 

1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเขียนโปรแกรมส าหรับผู้เริ่มต้น ที่ผู้วิจัยได้สร้างและ
พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.23/86.24  สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ 80/80 เป็นไปตามสมมุติฐาน 
เพราะมีการปรับปรุงในแต่ละขั้นตอน จากผู้เช่ียวชาญได้ช่วยตรวจสอบเครื่องมือและประเมินคุณภาพบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ท าให้ได้เครื่องมือต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพ อีกท้ังผู้วิจัยได้น าไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องและน ากลับมาแก้ไขก่อนที่จะน าไปใช้งานจริง  การสร้างสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ในการใช้กับผู้เรียนนั้นผู้วิจัยพบว่าสอดคล้องตามแนวคิดของ  พรหทัย ตัณฑ์จิตานนท์ (2553)  การประเมินผล
ความสามารถผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมกับความต้องการของนักเรียน คือ องค์ประกอบที่ส าคัญของการใช้
คอมพิวเตอร์กับการการเรียนการสอนแต่สิ่งเหล่านี้จะเกิดได้ก็ต่อเมื่อ ค าถามที่ถามตรงวัตถุประสงค์การถาม  
หรือนักเรียนเข้าใจถูกต้องและค าตอบถูกประเมินผลอย่างเหมาะสมเมื่อค าถามกลายมาเป็นองค์ประกอบหนึ่ง 
ค าถามก็เกิดขึ้นมาว่าแล้วค าถามที่ดีนั้นเป็น อย่างไร ลักษณะค าถามที่ดีคือตรงกับวัตถุประสงค์ที่จะประเมิน ไม่
วกวน ก ากวม ประเมินค าตอบได้ทุกแบบไมท่ าให้นักเรียนเกิดการพะวงต่อขั้นตอนหรือกับการหาค าตอบท่ีถูกต้อง 

ซึ่งผลของการใช้กับกลุ่มตัวอย่าง พบว่าประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปริญญา อินทรา (2556) ที่สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง 
วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.15/83.35 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

2. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเขียนโปรแกรมส าหรับผู้
เริ่มต้น ในระดับมาก   ̅ = 4.47 เมื่อพิจารณาเป็น รายการประเมินด้านรูปแบบลักษณะของโปรแกรมสื่อการ
เรียนรู้พบว่าผู้เรียนมีระดับความพึ่งพอใจ มากที่สุด  ̅ = 4.63 เรื่อง รูปแบบสวยงาม น่าสนใจ  รองลงมา ล าดับ



การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภฏักลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 “วิจยัและนวัตกรรมเพื่อสังคม” | 483 

 
ที่ 2.  ̅ = 4.60 เรื่อง ภาพประกอบสวยงาม เหมาะสมกับเนื้อหา  ล าดับที่ 3 .  ̅ = 4.56 เรื่องตัวอักษรอ่านง่าย
ชัดเจนเหมาะสมกับเนื้อหา เมื่อพิจารณา ด้านเนื้อหา พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเท่ากัน คือ มี
ค่า .  ̅ = 4.70 คือ มากทีสุดในทุกด้าน เรื่อง ค าอธิบายเนื้อหาชัดเจน และความยากง่ายมีความเหมาะสมกับ
เนื้อหา  ล าดับท่ี 2. .  ̅ = 4.66 มากที่สุด คือ การจัดล าดับเนื้อหาเหมาะสมที่สุด เมื่อพิจารณา ด้านกิจกรรมการ
เรียนรู้ พบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด  ล าดับท่ี 1. .  ̅ = 4.56 มากที่สุด  คือ สามารถเรียนได้ช้า เร็วตาม
ความต้องการ ล าดับที่ 2. .  ̅ = 4.36 มาก คือ สามารถน าไปใช้เรียนได้ทุกที่เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของคะแนน
ความพึงพอใจของผู้เรียนโดยรวมมีค่า   ̅ = 4.47 จึงสรุปได้ว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อสื่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเขียนโปรแกรมส าหรับผู้เริ่มต้น ในระดับมาก ซึ่งสูงกว่าสมมติฐานที่ก าหนด คือ 
4.00 

 
ข้อเสนอแนะคร้ังนี้ 

1. นักศึกษาสามารถน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเขียนโปรแกรมส าหรับผู้เริ่มต้น 
ส าหรับนักศึกษา ปวส. แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  ไปใช้ในการศึกษาด้วยตนเอง
เรียนรู้ซ่อมเสริม  เพิ่มเติม ด้วยตนเองทั้งในเวลาและนอกเวลาเรียนได้อย่างอิสระและตามต้องการของตนเอง 

2. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้ สามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอน ซ่อมเสริม ได้ 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้ไปจัดท าในเนื้อหาเรื่องอื่น ๆ หรือรายวิชาอื่น ๆ ได้

โดยเฉพาะเนื้อหาหรือรายวิชาที่อธิบายเข้าใจยาก 
2. ควรจัดท าผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ให้มีการเรียนรู้ได้หลายรูปแบบ เช่น online บทมือ

ถือ บนเว็บ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ท่านผู้อ านวยการเรวัช ศรีแสงอ่อนและรองผู้อ านวยการทุก
ท่านที่ช่วยสนับสนุนเงิน สนับสนุนเรื่องอบรม ให้ความรู้ในการวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิชาการในครั้งน้ี 
 ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ครูอาจารย์ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ที่ช่วยเป็นที่ปรึกษา 
และก าลังใจตลอดมาก 
 ขอขอบใจนักศึกษา แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทดลองใช้เครื่องมือ 
ในการวิจัยครั้งนี ้
 ขอขอบพระคุณ ครอบครัว ผู้อยู่เบื้องหลังความส าเร็จ เป็นก าลังใจให้ผู้วิจัย จนงานวิจัยครั้งนี้ 
ส าเร็จลงด้วยดี 
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แนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตร่มเกล้า-นวมินทร์ 
สังกัดส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 

 
สุดารัตน์  งามวิลัย1*  ปพนสรรค์   โพธิพิทักษ์2   

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพการบริหารและหาแนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตร่มเกล้า -นวมินทร์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42  
วิธีด าเนินการวิจัยแบ่งเป็น 2 ข้ันตอน คือ ขั้นที่ 1 ศึกษาสภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน กลุ่มตัวอย่าง
ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 10 คน ครู จ านวน 200 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
ได้แก่ แบบสอบถามเป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับ  ซึ่งมีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขั้นที่ 2 หาแนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้
ของโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตร่มเกล้า-นวมินทร์ ด้วยกระบวนการสนทนากลุ่มโดยผู้เช่ียวชาญจ านวน 7 ท่าน 
และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิควิเคราะห์เนื้อหา  
 ผลการวิจัย สภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตร่มเกล้า-นวมินทร์ สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42  ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง แนวทางการบริหารแหล่ง
เรียนรู้ของโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตร่มเกล้า-นวมินทร์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 
คือ ผู้บริหารแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบจากทุกภาคส่วน เพื่อจัดท าแผนการบริหารแหล่งเรียนรู้ ก าหนด
ปฏิทินในการด าเนินงานครูผู้สอนเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการกับแหล่งเรียนรู้ต่า งๆและจัดท าคู่มือ
ประกอบการบริหารแหล่งเรียนรู้ ผู้บริหารแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าเกณฑ์การวัดและประเมินการบริหารแหล่ง
เรียนรู้ท าเป็นรูปเล่ม มีการรายงานการบริหารแหล่งเรียนรู้ทุกภาคเรียน ผู้บริหารแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์
ข้อมูลการบริหารแหล่งเรียนรู้เพื่อปรับปรุงและหาแนวทางจัดท าแผนในปีต่อไป 
 
ค าส าคัญ: แนวทางการบริหาร  แหล่งเรียนรู้ 
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GUIDELINES FOR LEARNING RESOURCES MANAGEMENT OF SCHOOLS IN A GROUP  
OF ROMKOU-NAWAMIN UNDER THE SECONDARY EDUCATIONAL 

SERVICE AREA OFFICE 42 
 

Sudarat Ngamwilai 1*  Paponsan   Potipitak 2   
 
Abstract 
 This research aims to study the administration and guidelines for learning resources 
management of schools in a group of Romkou-Nawamin under the secondary education 
service area  office of 42. Research divided into two phases: Phase 1 Study of Learning 
Management School. School administrators, 10 teachers, 200 people used to gather data such 
as queries about the five levels, the reliability is 0.95. The statistics used to analyze data were 
frequency, percentage, mean and standard deviation of Stage 2 guidelines for the 
management of resources School in a group of Romkou-Nawamin process by an expert group 
of 7 and analyzed by content analysis techniques.  

The results of the research on the management of learning resources of schools in a 
group of Romkou-Nawamin under the secondary education service area office 42 was at a 
moderate level Guidelines for Learning Resources Management of Schools in a Group Of 
Romkou-Nawamin Under the Secondary Educational Service Area Office 42 is that the 
Executive Board shall appoint the responsible committees from all sectors. In order to 
develop a learning management plan, set calendars for operations. Teachers also write a 
learning management plan that integrates with learning resources and provides a guide to 
learning resources. Management appoints a committee to measure and evaluate the 
management of learning resources in the form of books. Management reports are available 
every semester. Management appoints a committee to analyze the learning resources to 
improve and find out how to plan for the next year. 
 
Keywords: management approach, learning resources 
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บทน า 
 การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552 - 2561) รัฐบาลจะมุ่งเน้นให้คนไทย ได้เรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยมีเป้าหมายหลักสามประการคือ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของ
คนไทย เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของ
สังคมในการบริหารและจัดการศึกษามีกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 4 ประการคือ พัฒนาคุณภาพคนไทย
ยุคใหม่ พัฒนาครูยุคใหม่ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ และพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการใหม่ การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ในการปฏิรูปการศึกษาเน้นเพื่อพัฒนา
สถานศึกษาทุกระดับ/ประเภทให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มี คุณภาพและพัฒนาแหล่งเรียนรู้อื่น  ๆ ส าหรับ
การศึกษาและเรียนรู้ทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยโดยมี มาตรการเพื่อรณรงค์ให้คนไทยมี
นิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมให้มีการผลิตสื่อที่มีคุณภาพราคาเหมาะสม พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โครงสร้าง
พื้นฐานให้เอื้อต่อการศึกษาเรียนรู้พัฒนาห้องสมุดชุมชนให้กระจายอย่างท่ัวถึงในลักษณะห้องสมุดที่มีชีวิต พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ในรูปแบบอื่น ๆ ที่หลากหลายมีคุณภาพกระจายอย่างทั่วถึง ส่งเสริมการสร้างสภาพแวดล้อมของ
ชุมชนท้องถิ่นสังคม เพื่อเอื้อต่อการศึกษาเรียนรู้ระดมทรัพยากรบุคคล ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชน/ท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาการเรียนรู้ในชุมชน ท้องถิ่น  
(ส านักนโยบายและแผนการศึกษา, 2552) 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ได้กล่าวเกี่ยวกับแนวการจัด
การศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษา ซึ่งบัญญัติไว้ในหมวด 4 มาตรา 25 รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและการ
จัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุก รูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ 
สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ 
แหล่งข้อมูล และแหล่งการเรียนรู้อื่นอย่างพอเพียง และมีประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 
 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้เป็นฐาน เป็นการน าหลักการพัฒนาคุณภาพแบบองค์รวม
คือ วงจรคุณภาพเดมิ่ง ได้แก่ P (Plan) มีการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนแบบใช้แหล่งเรียนรู้ให้ครอบคลุม 
D (Do) ปฏิบัติตามแผนและขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ C (Check) มี
การตรวจสอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกขั้นตอนและจัดกระท าอย่างเป็นระบบ และ A (Action) น าผลการ
ตรวจสอบและประเมินไปสู่การพัฒนาให้งานเกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เป็นการแสดงให้เห็นถึงแนวทางการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ที่น ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เป็นระบบขั้นตอน (นันทนิจ เที่ยงพูนโภค, 2551) 
 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ปีงบประมาณ 2558 
ได้ก าหนดกลยุทธ์ไว้ 5 ด้าน การที่จะพัฒนาให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่ก าหนด จะเห็นได้ว่าแหล่งเรียนรู้เป็นปัจจัย
ส าคัญปัจจัยหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ เพราะแหล่งเรียนรู้จะเป็นสื่อในการกระตุ้นให้นักเรียน
เกิดความสนใจใคร่รู้และเกิดการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการหรือกิจกรรมในการจัดการเรียนสอนโดยใช้แหล่ง
เรียนรู้ให้บังเกิดผล ดังนั้น การปลูกฝังคุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ รักการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจึงเป็นบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จะต้องตระหนักเห็นความส าคัญและเห็นคุณค่า
ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพราะแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเป็นปัจจัยส าคัญ
ให้ผู้เรียนใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาและค้นหาความรู้ได้ด้วยตนเองที่ดีที่สุด ซึ่งเป็นกระบวนการจัดการศึกษาที่
ส าคัญของการจัดการศึกษาในสภาพปัจจุบันและอนาคต  
 ด้วยเหตุผลและความส าคัญดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารการบริหาร
แหล่งเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และแนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนกลุ่มสหวิทยา
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เขตร่มเกล้า-นวมินทร์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 เพื่อเป็นประโยชน์และผลดีต่อครู 
ผู้เรียนและการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพบรรลุตามเป้าหมายส าหรับการศึกษาในอนาคต 
 
จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตร่มเกล้า-นวมินทร์ สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42    
 2. เพื่อหาแนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตร่มเกล้า -นวมินทร์ สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การด าเนินการวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ข้ันตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตร่มเกล้า -นวมินทร์ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42     
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูของโรงเรียนกลุ่มสหวิทยา
เขตร่มเกล้า-นวมินทร์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 จ านวน 8 โรงเรียน ประกอบด้วย 
ผู้บริหาร 22 คน ครู 421 คน รวมทั้งหมด 443 คน 
  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูของโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตร่มเกล้า-นวมิ
นทร์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 รวมทั้งสิ้น 210 คนโดยการสุ่มอย่างง่าย ตาม
สัดส่วนก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการเปิดตารางเครจซี่และมอร์แกน และใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย โดยวิธีการ
จับสลาก ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 
  1. ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการเปิดตารางเครจซี่และมอร์แกนได้กลุ่มตัวอย่างท้ังสิ้น  
จ านวน 210 คน 
               2. แบ่งกลุ่มตัวอย่างจ านวน 210 คน ตามต าแหน่งของสายงานโดยแบ่งออกเป็น ครู 200 คน 
ผู้บริหาร 10 คน 
               3. ท าการจับฉลากเพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างตามต าแหน่งของสายงาน  
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามการบริหารแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนกลุ่ม         
สหวิทยาเขตร่มเกล้า-นวมินทร์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
   ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist) ได้แก่ เพศ อายุ ต าแหน่งหน้าที่ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การท างานในปัจจุบัน  
   ตอนที่ 2 สภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตร่มเกล้ า-นวมินทร์ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert) 5 ระดับมีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วน 5 ระดับ (Rating scale)  (บุญชม ศรีสะอาด, 2543) ที่แสดงถึงสภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน  ดังนี ้

5 หมายถึง มีสภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้อยู่ในระดับ มากท่ีสุด 
4 หมายถึง มีสภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้อยู่ในระดับ มาก 
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3 หมายถึง มีสภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้อยู่ในระดับ ปานกลาง 
2 หมายถึง มีสภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้อยู่ในระดับ น้อย 
1 หมายถึง มีสภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้อยู่ในระดับ น้อยท่ีสุด 

  ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ 
  การพัฒนาแบบสอบถามแบบสอบถามการบริหารแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนกลุ่มสหวิทยา       
เขตร่มเกล้า-นวมินทร์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 มีรายละเอียดดังนี้ 
  1. ศึกษา ค้นคว้าเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารแหล่งเรียนรู้
ของโรงเรียน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านท่ี 1 การวางแผนการบริหารแหล่งเรียน ด้านที่ 2 การบริหารแหล่งเรียนรู้ ด้านที่ 
3 การประเมินการบริหารแหล่งเรียนรู้   ด้านที่ 4 การปรับปรุงการบริหารแหล่งเรียนรู้ 
  2. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสอบถามและเทคนิคการตั้งข้อค าถาม 
แบบสอบถาม 
  3. ก าหนดกรอบเพื่อสร้างแบบสอบถามและปรับปรุงแบบสอบถามให้ครอบคลุมตัวแปรตาม
กรอบความคิดภายใต้การแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
  4. ร่างแบบสอบถามตามกรอบความคิดและให้ครอบคลุมเนื้อหาการวิจัยเป็นแบบสอบถาม
ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  
  5. น าน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
ภาษาและเทคนิคการสร้างแบบสอบถาม โดยให้ผู้เ ช่ียวชาญลงความเห็นว่าข้อค าถามแต่ละข้อวัดได้ตรง
วัตถุประสงค์การวิจัยหรือไม่ โดยมีผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน ดังนี้ 
    1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินันท์ ด้วงสุวรรณ อาจารยค์ณะครุศาสตร์ 
             มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค ์
    2. นางสาวถาวร ตั้งเอี่ยมสกุล รองผู้อ านวยการโรงเรียนพระบางวิทยา 
    3. นางสุกัญพร สุวรรณเศรษฐ์ ครู วิทยฐานะ ช านาญการพเิศษ                          
                   โรงเรียนพระบางวิทยา 
  6. หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแต่ละข้อค าถามโดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิลงความเห็นว่า 
ข้อค าถามแต่ละข้อ วัดได้ตรงวัตถุประสงค์ที่ต้องการหรือไม่ ซึ่งก าหนดความคิดเห็นไว้ดังนี้ เกณฑ์การพิจารณา 
(บุญชม ศรีสะอาด, 2543) ดังนี ้
   ให้คะแนน +1 แน่ใจว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเนื้อหา 
   ให้คะแนน  0 ไม่แน่ใจว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเนื้อหา 
                          ให้คะแนน -1 แน่ใจว่าไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเนื้อหา 

พบว่า มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.66 – 1.00 ซึ่งมากกว่า 0.50  ขึ้นไป มาใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 
              7. น าแบบสอบถามที่ได้จากข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุง น าเสนออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อขอรับความเห็นชอบ และน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับประชากรที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพื่อตรวจสอบหาค่าความเที่ยงของแบบสอบถามโดยค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (บุญชม ศรีสะอาด, 2543) โดยได้ค่าความเที่ยง
เท่ากับ 0.95 
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              8. น าแบบสอบถามจัดพิมพ์ เป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เสนออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เพื่อขอรับความเห็นชอบและน าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย  
  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
  1. ผู้วิจัยขอหนังสือน าจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขต        
ร่มเกล้า-นวมินทร์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล   
  2. ผู้วิจัยน าแบบสอบถาม และหนังสือน าจากบัณฑิตวิทยาลัย ไปยังสถานศึกษาพร้อมทั้งขอ
ความอนุเคราะห์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามจากผู้อ านวยการ และครู แล้วเก็บแบบสอบถามคืนด้วย
ตัวเอง 
  การวิเคราะห์ข้อมูล 
              ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
  1. ตรวจสอบความถูกต้องความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมา 
  2. ออกแบบและลงรหัสข้อมูลในแบบสอบถามกับเครื่องคอมพิวเตอร์  
  3. ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูปแปลความหมายของระดับการ
บริหารแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตร่มเกล้า -นวมินทร์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 โดยมีเกณฑ์ดังต่อไปนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2543) 
  ค่าเฉลี่ย  4.50 – 5.00  หมายถึง   มีสภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้มากท่ีสุด 
  ค่าเฉลี่ย        3.50 – 4.49  หมายถึง   มีสภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้มาก 
                     ค่าเฉลี่ย        2.50 – 3.49  หมายถึง   มีสภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ปาน
กลาง 
  ค่าเฉลี่ย        1.50 – 2.49  หมายถึง   มีสภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้น้อย  
  ค่าเฉลี่ย         1.00 – 1.49  หมายถึง  มีสภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้น้อยที่สุด
   สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
   ในการวิจัยครั้งนี้ใช้สถิติ ดังต่อไปนี้ 
  1. ค่าร้อยละ (%) 
  2. ค่าเฉลี่ย ( ) 
  3. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 ขั้นตอนที่ 2  หาแนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตร่มเกล้า -นวมินทร์ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยขั้นตอนที่ 2 เป็นแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม เรื่องการหาแนว
ทางการบริหารแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตร่มเกล้า-นวมินทร์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบความเหมาะสมของร่างแนวทางที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยน าสภาพ
การบริหารต่ าสุด 3 อันดับแรกของแต่ละด้าน มาจัดท าร่างแนวทางเพื่อให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณาตรวจสอบใน 2 
ลักษณะ คือ 1. ร่างแนวทางที่ผู้วิจัยน าเสนอหากเหมาะสมให้พิจารณาว่าคงเดิม  และ 2. ร่างแนวทางที่ผู้วิจัย
เสนอ หากไม่เหมาะสมให้ผู้เช่ียวชาญเสนอแนะเพิ่มเติมในร่างเพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
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  ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
  1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบ วิธีการการออกแบบแบบบันทึกการ
สนทนากลุ่ม 
                2. ออกแบบการบันทึกการสนทนากลุ่มและน าเสนอร่างแนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตร่มเกล้า-นวมินทร์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ในแบบ
บันทึกการสนทนากลุ่ม 
  3. น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อขอข้อเสนอแนะรูปแบบการบันทึกการสนทนา
กลุ่ม และแนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตร่มเกล้า-นวมินทร์ สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 
  4. น าข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษามาปรับปรุง และจัดท าเป็นฉบับสมบูรณ์เพื่อจัดท า
การสนทนากลุ่มต่อไป  
  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญทั้ง 7 คน ตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
  1. น าเสนอผู้ทรงคุณวุฒิที่คัดเลือกเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อขอค าช้ีแนะ 
  2. ประสานผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อขอความอนุเคราะห์ร่วมสนทนากลุ่มทั้ง 7 คน ดังนี้  
               3. ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ถึงผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 7 คน เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการประชุมเพื่อสนทนากลุ่ม 
  4. ผู้วิจัยส่งหนังสือถึงผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 7 คน เพื่อเชิญประชุมการสนทนากลุ่ม 
  5. จัดการประชุมสนทนากลุ่ม ในวันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ห้อง
โสตทัศนศึกษา โรงเรียนพระบางวิทยา 
  6. ผู้วิจัยน าแบบบันทึกการสนทนากลุ่มไปบันทึกการสนทนากลุ่มกับผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 7 คน 
เพื่อบันทึกข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
  7. ผู้วิจัยน าข้อมูลจากแบบบันทึกการสนทนากลุ่มมาวิเคราะห์ข้อมูล สรุปอภิปรายผล และ
เขียนรายงานการวิจัย เป็นแนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตร่มเกล้า-นวมินทร์ สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 
  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญจากการสนทนากลุ่ม เพื่อหาแนวทางการบริหาร
แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตร่มเกล้า-นวมินทร์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
42 ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)    
 
ผลการวิจัย 
 1. จากการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตร่มเกล้า -         
นวมินทร์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42    ด้วยสถิติพื้นฐาน   และ S.D.  ปรากฏผลดัง
ตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 สภาพการบริหารแหลง่เรียนรู้ของโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตร่มเกล้า-นวมินทร์ สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 

 
 

สภาพการบริหารแหล่งเรียนรู ้
 

 S.D. แปลผล อันดับที ่

1. ด้านการวางแผนการบริหารแหล่งเรียนรู ้ 3.57 0.62 มาก 1 
2. ด้านการด าเนินการแหล่งเรียนรู้ 3.41 0.54 ปานกลาง 2 
3. ด้านการประเมินการบริหารแหล่งเรียนรู้ 3.40 0.53 ปานกลาง 3 
4. ด้านการปรับปรุงการบรหิารแหล่งเรียนรู้                                        3.39 0.52 ปานกลาง 4 

รวมเฉลี่ย 3.47 0.45 ปานกลาง  
 
 จากตารางที่ 1 สภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตร่มเกล้า-นวมินทร์ สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  (  ̅= 3.41)  เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า ด้านการวางแผนการบริหารแหล่งเรียนรู้สูงสุด (  ̅ = 3.57)  รองมาด้านการด าเนินการแหล่ง
เรียนรู้ (  ̅ = 3.41) รองมาด้านการประเมินการบริหารแหล่งเรียนรู้  (  ̅= 3.40)  และต่ าสุดด้านการปรับปรุง
การบริหารแหล่งเรียนรู้ (  ̅ = 3.39)                                           
 ผลการวิเคราะห์สภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตร่มเกล้า-นวมินทร์ สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ต่ าสุด 3 อันดับแรกในแต่ละด้าน ปรากฏดังนี้  
 
ตารางที่ 2 สภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ด้านการวางแผนการบริหารแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขต 

ร่มเกล้า-นวมินทร์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 
 

อันดับที ่ สภาพการบริหารแหล่งเรียนรู ้
ระดับปญัหา 
 ̅ S.D. แปลผล 

1 การก าหนดแผนการบริหารแหล่งเรียนรู ้ 3.43 0.95 ปานกลาง 
2 การก าหนดแนวทางปฏิบตัิการบรหิารแหล่งเรียนรู้ 3.46 0.94 ปานกลาง 
3 การศึกษาบริบทของโรงเรียนทุกดา้น 3.47 0.90 ปานกลาง 
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ตารางที่ 3 สภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ด้านการด าเนินการแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขต  
ร่มเกล้า-นวมินทร์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 

 

อันดับที ่ สภาพการบริหารแหล่งเรียนรู ้
ระดับปญัหา 
 ̅ S.D. แปลผล 

1 จัดกิจกรรมการบริหารแหล่งเรียนรู้ให้บูรณาการทุกกลุม่สาระ 
การเรยีนรู ้

 
3.21 

 
0.59 

 
ปานกลาง 

2 การบริหารแหล่งเรียนรู้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 3.24 0.62 ปานกลาง 
3 การจัดท าคูม่ือประกอบการบริหารแหล่งเรียนรู้ 3.35 0.57 ปานกลาง 

 
ตารางที่ 4 สภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ด้านการประเมินการบริหารแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขต 

ร่มเกล้า-นวมินทร์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 
 

อันดับที ่ สภาพการบริหารแหล่งเรียนรู ้
ระดับปญัหา 
 ̅ S.D. แปลผล 

1 การก าหนดเกณฑ์การวัดและประเมินการบรหิารแหล่งเรยีนรู้ 3.08 0.48  ปานกลาง 
2 การรายงานผลการประเมินการบรหิารแหล่งเรียนรู้เป็นระยะ

อย่างต่อเนื่อง 
 
3.16 

 
0.50 

 
ปานกลาง 

3 การประเมินผลการบริหารแหล่งเรยีนรู้อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

3.31 0.57   ปานกลาง 

 
ตารางที่ 5 สภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ด้านการปรับปรุงการบริหารแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขต

ร่มเกล้า-นวมินทร์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 
 

อันดับที ่ สภาพการบริหารแหล่งเรียนรู ้
ระดับปญัหา 
 ̅ S.D. แปลผล 

1 การจัดเก็บข้อมูลการประเมินการบริหารแหล่งเรยีนรู้อย่างเป็น
ระบบ 

3.21 0.52 ปานกลาง 

2 จุดเด่นจดุด้อยท่ีควรพัฒนาจากผลการประเมินการบริหารแหล่ง
เรียนรู ้

3.21 0.59 ปานกลาง 

3 การน าข้อมูลมาวิเคราะหเ์พื่อปรับปรุงแนวทางการใช้แหล่ง
เรียนรูต้ามนโยบายที่ก าหนด 

3.32 0.62 ปานกลาง 

 
 2. แนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตร่มเกล้า -นวมินทร์ สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 เขต 42  มีแนวทางการบริหาร คือ 2.1) ด้านการวางแผนการบริหาร
แหล่งเรียนรู้ คือ สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบจากทุกภาคส่วน เพื่อจัดท าแผนการบริหารแหล่ง
เรียนรู้ ก าหนดปฏิทินในการด าเนินงานของแผน  2.2) ด้านการด าเนินการบริหารแหล่งเรียนรู้ คือ ผู้บริหาร
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แต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดท าแผนการบริหารแหล่งเรียนรู้ให้บูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้ครูผู้สอน
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการกับแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และจัดท าคู่มือประกอบการบริหารแหล่งเรียนรู้ 
2.3) ด้านการประเมินการบริหารแหล่งเรียนรู้ คือ ผู้บริหารแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าเกณฑ์การวัดและประเมิน
การบริหารแหล่งเรียนรู้ท าเป็นรูปเล่ม มีการรายงานการบริหารแหล่งเรียนรู้ทุกภาคเรียน 2.4) ด้านการปรับปรุง
การบริหารแหล่งเรียนรู้ คือ ผู้บริหารแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลการบริหารแหล่งเรียนรู้เพื่อปรับปรุง
และหาแนวทางจัดท าแผนในปีต่อไป 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
สรุปผลการวิจัย 
 1. สภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตร่มเกล้า-นวมินทร์ สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า พบสภาพ
การบริหารแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตร่มเกล้า -นวมินทร์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการวางแผนการ
บริหารแหล่งเรียนรู้สูงสุด รองมาด้านการด าเนินการแหล่งเรียนรู้ รองมาด้านการประเมินการบริหารแหล่งเรียนรู้ 
และต่ าสุดด้านการปรับปรุงการบริหารแหล่งเรียนรู้                                      
 2. แนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตร่มเกล้า-นวมินทร์ สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 มีแนวทางการบริหาร คือ  
  2.1 ด้านการวางแผนการบริหารแหล่งเรยีนรู้ มีแนวทางการบริหาร คือ  
  สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบจากทุกภาคส่วน เพื่อจัดท าแผนการบริหาร
แหล่งเรียนรู้ คณะกรรมการก าหนดปฏิทินในการด าเนินงานของแผน คณะกรรมการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลแผนการบริหารแหล่งเรียนรู้ ผู้บริหารแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและติดตาม ประเมินกา ร
บริหารแหล่งเรียนรู้ คณะกรรมการประชุมช้ีแจงตัวแทนครู ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาแนวปฏิบัติ
การศึกษาแหล่งเรียนรู้และจัดท าเป็นคู่มือในการบริหารแหล่งเรียนรู้ คณะกรรมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกของโรงเรียน ผู้บริหารแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการส ารวจแหล่งเรียนรู้ของ
สถานศึกษา คณะกรรมการก าหนดปฏิทินด าเนินการส ารวจข้อมูลแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน คณะกรรมการจัดท า
ข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน โดย 
แยกตามประเภทของแหล่งเรียนรู้ 
  2.2 ด้านการด าเนินการบริหารแหล่งเรียนรู้ มีแนวทางการบริหาร คือ 
  ผู้บริหารแต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดท าแผนการบริหารแหล่งเรียนรู้ให้บูรณาการทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ คณะกรรมการจัดอบรมให้ความรู้ครูเรื่องการบริหารแหล่งเรียนรู้ ให้ครูผู้สอนเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่บูรณาการกับแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ คณะกรรมการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผล การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของครูเกี่ยวกับการบูรณาการกับแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ผู้บริหารแต่งตั้งคณะกรรมการใน
ด าเนินการบริหารแหล่งเรียนรู้ตามแผนที่ก าหนด คณะกรรมการจัดท าปฏิทินในการด าเนินการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม และประเมินผล การบริหารแหล่งเรียนรู้ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ ผู้บริหาร
แต่งตั้งคณะกรรมการในจัดท าคู่มอื ประกอบการบริหารแหลง่เรียนรู ้คณะกรรมการก าหนดวิธีการและขั้นตอนใน
การใช้และประเมินแหล่งเรียนรู้ คณะกรรมการรายงานปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าคู่มือการบริหารแหล่ง
เรียนรู้ 
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  2.3 ด้านการประเมินการบริหารแหล่งเรียนรู้ มีแนวทางการบริหาร คือ 
ผู้บริหารแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าเกณฑ์การวัดและประเมินการบริหารแหล่งเรียนรู้ 

คณะกรรมการจัดท าเกณฑ์การวัดและประเมินการบริหารแหล่งเรียนรู้ท าเป็นรูปเล่มจัดท าเอกสารเผยแพร่ให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องได้รับรู้และเข้าใจ ผู้บริหารแต่งตั้งคณะกรรมการในการสรุปและเล่มรายงานการบริหารแหล่งเรียนรู้ ทุก
ภาคเรียน คณะกรรมการก าหนดปฏทิินการประเมิน จัดประชุมครูได้รบัทราบข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลให้กับผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง ผู้บริหารแต่งตั้งคณะกรรมการในการสรุปและรายงานการบริหารแหล่งเรียนรู้ตามแผนที่ก าหนด 
คณะกรรมการมีปฏิทินการประเมินการบริหารแหล่งเรียนรู้ ด าเนินการประเมิน และเผยแพร่การประเมินผลการ
บริหารแหล่งเรียนรู้ผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง  
  2.4 ด้านการปรับปรุงการบริหารแหล่งเรียนรู้ มีแนวทางการบริหาร คือ 
  ผู้บริหารแต่งตั้ งคณะกรรมการจัด เก็บข้อมูลการประเมินการบริหารแหล่งเรียนรู้ 
คณะกรรมการด าเนินการจัดเก็บข้อมูลการประเมินการบริหารแหล่งเรียนรู้ คณะกรรมการรายงานผลการ
ด าเนินงานการจัดเก็บข้อมูลการบริหารแหล่งเรียนรู้ ผู้บริหารแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยการ
บริหารแหล่งเรียนรู้ คณะกรรมการจัดท าแผนในการน าไปใช้ในการปรับปรุงจุดด้อยและส่งเสริมจุดเด่น ผู้บริหาร
แต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนปรับปรุงการใช้แหล่งเรียนรู้ คณะกรรมการน าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุง
แนวทาง คณะกรรมการจัดท าแผนจากผลการวิเคราะห์โดยน าแนวทางมาจัดท าแผนในปีต่อไป 
 
อภิปรายผลการวิจัย  
 1. การศึกษาสภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตร่มเกล้า -นวมินทร์ สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42  สามารถอภิปรายผล ดังนี้ 
  1. 1 สภาพการบริหารด้านการวางแผนการบริหารแหล่งเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะการวางแผนเป็นข้ันตอนแรกที่น าไปสู่การความส าเร็จในการท างาน หากมีการวางแผนท่ีดีก็จะสามารถ
น าไปสู่การปฏิบัติที่ดี และประสบความส าเร็จในการท างานได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปาริฉัตร ร่มโพธิ์ภักดิ์ 
(2558) ที่พบว่า ด้านการวางแผนการบริหารแหล่งเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก เพราะผู้บริหารสถานศึกษาเห็นการ
วางแผนบริหารแหล่งเรียนรู้เป็นขั้นตอนที่ส าคัญ ซึ่งในการบริหารแหล่งเรียนรู้นั้นจะต้องมีการวางแผนอย่าง
รอบคอบ รัดกุม  
  1.2 สภาพการบริหารด้านการด าเนินการใช้แหล่งเรียนรู้ อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะการด าเนินการหรือการใช้แหล่งเรียนรู้ยังไม่มีคู่มือในการปฏิบัติ  ยังไม่ค่อยมีการจัดกิจกรรมการบริหาร
แหล่งเรียนรู้ให้บูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้งการบริหารแหล่งเรียนรู้เป็นไม่เป็นไปตามที่ก าหนด  ซึ่ง
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของสาคร มหาหิงค์ (2560) พบว่า ด้านการด าเนินการใช้แหล่งเรียนรู้ อยู่ในระดับปาน
กลาง ต้องบูรณาการการใช้แหล่งเรียนรู้ให้ ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ต้องมีการน าแหล่งเรียนรู้บรรจุไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 
  1.3 สภาพการบริหารด้านการประเมินการบริหารแหล่งเรียนรู้ อยู่ในระดับปานกลาง เพราะ 
การประเมินผลการบริหารแหลง่เรียนรูโ้ดยมีสว่นร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีการก าหนดเกณฑ์การวัดและ
ประเมินการบริหารแหล่งเรียนรู้ที่ชัดเจน  การรายงานผลกการประเมินผลการบริหารแหล่งเรียนรู้ การประเมิน
การบริหารแหล่งเรียนรู้ไม่เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของสาคร มหาหิงค์ (2560) พบว่า 
ด้านการตรวจสอบติดตาม อยู่ในระดับปานกลาง ต้องก าหนดปฏิทินการนิเทศ ติดตาม การใช้แหล่งเรียนรู้  ต้องมี
การตรวจสอบ ติดตามการใช้แหล่งเรียนรู้ 
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  1.4 สภาพการบริหารด้านการปรับปรุงการบริหารแหล่งเรียนรู้ อยู่ในระดับปานกลาง เพราะ
ยังไม่น าจุดเด่นจุดด้อยมาพัฒนาจากผลการประเมินการบริหารแหล่งเรียนรู้ การจัดเก็บข้อมูลการประเมินการ
บริหารแหล่งเรียนรู้ยังไม่เป็นระบบ ไม่มีก าหนดการแนวทางการใช้แหล่งเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ
สาคร มหาหิงค์ (2560) พบว่า ด้านการตรวจสอบติดตาม อยู่ในระดับปานกลาง ต้องก าหนดปฏิทินการนิเทศ 
ติดตาม การใช้แหล่งเรียนรู้ ต้องมีการตรวจสอบ ติดตามการใช้แหล่งเรียนรู้   
 2.  แนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตร่มเกล้า-นวมินทร์ สังกัดส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 สามารถอภิปรายผล ดังนี้ 
  2.1 ด้านการวางแผนการบริหารแหล่งเรียนรู้ ได้แก่ สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบจากทุกภาคส่วน เพื่อจัดท าแผนการบริหารแหล่งเรียนรู้ คณะกรรมการก าหนดปฏิทินในการ
ด าเนินงานของแผน คณะกรรมการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลแผนการบริหารแหล่งเรียนรู้ ผู้บริหาร
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและติดตาม ประเมินการบริหารแหล่งเรียนรู้ คณะกรรมการประชุมช้ีแจง
ตัวแทนครู ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาแนวปฏิบัติการศึกษาแหล่งเรียนรู้และจัดท าเป็นคู่มือในการ
บริหารแหล่งเรียนรู้ คณะกรรมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกของโรงเรียน 
ผู้บริหารแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการส ารวจแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา คณะกรรมการก าหนดปฏิทินด าเนินการ
ส ารวจข้อมูลแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน คณะกรรมการจัดท าข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน โดยแยก
ตามประเภทของแหล่งเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ทัศนีย์ อันติมานนท์ (2553) พบว่า ผู้บริหารมีการ
ประชุมปรึกษาหารือกับคณะครู แต่งตั้งครูและบุคลากรของโรงเรียนหรือผู้เกี่ยวข้องมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ  
ส ารวจแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา โดยค านึงถึง
เนื้อหาวิชาที่จัดการเรียนรู้ให้ชัดเจน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ที่ใกล้ตัวให้สอดคล้องกับ
ตัวช้ีวัดตามมาตรฐานของหลักสูตร ควรมีการส ารวจแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมแบบของท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ 
    2.2 ด้านการด าเนินการใช้แหล่งเรียนรู้ ได้แก่ ผู้บริหารแต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดท า
แผนการบริหารแหล่งเรียนรู้ให้บูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณะกรรมการจัดอบรมให้มีรู้ความครูเรื่องการ
บริหารแหล่งเรียนรู้ ให้ครูผู้สอนเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการกับแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ คณะกรรมการ
นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผล การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูเกี่ยวกับการบูรณาการกับแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ ผู้บริหารแต่งตั้งคณะกรรมการในด าเนินการบริหารแหล่งเรียนรู้ตามแผนที่ก าหนด คณะกรรมการ
จัดท าปฏิทินในการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล การบริหารแหลง่เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้
เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ ผู้บริหารแต่งตั้งคณะกรรมการในจัดท าคู่มือ ประกอบการบริหารแหล่งเรียนรู้ 
คณะกรรมการก าหนดวิธีการและขั้นตอนในการใช้และประเมินแหล่งเรียนรู้  คณะกรรมการรายงานปัญหารและ
อุปสรรคในการจัดท าคู่มือการบริหารแหล่งเรียนรู้ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของสาคร มหาหิงค์ (2560) พบว่า
ให้ครูจัดท าแผนการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระ โดยบูรณาการสอดแทรกในแผนการจัดการเรียนรู้ และควรมีการ
นิเทศ ติดตาม อย่างต่อเนื่อง โดยจัดท าปฏิทินปฏิบัติการตามแผนงาน/โครงการอย่างแท้จริง  แต่งตั้งคณะท างาน
ในการประเมินโครงการ สรุปผล รายงาน เพื่อน ามาสรุปผลการสรุปมาวิเคราะห์หาจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และ
อุปสรรค และควรกระท าอย่างต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ 
  2.3 ด้านการประเมินการบริหารแหล่งเรียนรู้ ได้แก่ ผู้บริหารแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
เกณฑ์การวัดและประเมินการบริหารแหล่งเรียนรู้ คณะกรรมการจัดท าเกณฑ์การวัดและประเมินการบริหาร
แหล่งเรียนรู้ท าเป็นรูปเล่ม จัดท าเอกสารเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับรู้และเข้าใจ ผู้บริหารแต่งตั้งคณะกรรมการ
ในการสรุปและเล่มรายงาน การบริหารแหล่งเรียนรู้ ทุกภาคเรียน คณะกรรมการก าหนดปฏิทินการประเมิน จัด
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ประชุมครูได้รับทราบข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลให้กับผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้อง ผู้บริหารแต่งตั้งคณะกรรมการในการสรุป
และรายงานการบริหารแหล่งเรียนรู้ ตามแผนที่ก าหนด คณะกรรมการมีปฏิทินการประเมินการบริหารแหล่ง
เรียนรู้ ด าเนินการประเมิน และเผยแพร่ การประเมินผลการบริหารแหล่งเรียนรู้ผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่ง
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พิชัย  เรืองดี (2558) พบว่า ด้านการตรวจสอบติดตามการใช้แหล่งเรียนรู้ ควร
ประชุมเพื่อระดมความคิด ก าหนดวิธีการและเครื่องมือในการประเมินผลที่หลากหลาย แต่งตั้งคณะท างานตรง
ความสามารถ ก าหนดปฏิทินชัดเจน นิเทศ ติดตามตรวจสอบ ประเมินผล อย่างเคร่งครัด ต่อเนื่อง มีการประเมิน
โครงการและส ารวจความพึงพอใจ ด้านการสรุปผล ปรับปรุง แก้ไข การน า  แหล่งเรียนรู้ไปใช้ ควรรวบรวม
ปัญหาที่เกิดขึ้น ส ารวจสภาพปัจจุบันเพื่อหาจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคร่วมกัน เพื่อวางแผนแก้ไข
ปัญหาต่อไป   
  2.4 ด้านการปรับปรุงการบริหารแหล่งเรียนรู้ ได้แก่ ผู้บริหารแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดเก็บ
ข้อมูลการประเมิน การบริหารแหล่งเรียนรู้ คณะกรรมการด าเนินการจัดเก็บข้อมูลการประเมินการบริหารแหล่ง
เรียนรู้ คณะกรรมการรายงานผลการด าเนินงานการจัดเก็บข้อมูลการบริหารแหล่งเรียนรู้ ผู้บริหารแต่งตั้ง
คณะกรรมการวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยการบริหารแหล่งเรียนรู้จัดท าแผนในการน าไปใช้ในการปรับปรุงจุดด้อย
และส่งเสริมจุดเด่น ผู้บริหารแต่งตั้ งคณะกรรมการวางแผนปรับปรุงการแนวทางการใช้แหล่งเรียนรู้ 
คณะกรรมการน าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงแนวทางจัดท าแผนจากผลการวิเคราะห์โดยน าแนวทางมาจัดท า
แผนในปีต่อไปซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของสาคร มหาหิงค์ (2560) ด้านการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้  ควรมีการ
วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนจากการใช้แหล่งเรียนรู้ จะได้ก าหนดแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาแหล่ง เรียนรู้ให้เหมาะสม 
   
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
1. ผู้บริหารโรงเรียนควรแต่งตั้งคณะกรรมการท างานในทุกขั้นตอนอย่างชัดเจน และจัดท า

ปฏิทินในการด าเนินงาน 
2. โรงเรียนมีการส ารวจข้อมูลแหล่งเรียนรู้ และจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ จัดท าคู่มือ 

ประกอบการบริหารแหล่งเรียนรู้ 
3. ผู้บริหารแต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดท าแผนการบริหารแหล่งเรียนรู้ให้บูรณาการทุก

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณะกรรมการจัดอบรมให้ความรู้ครูเรื่องการบริหารแหล่งเรียนรู้ ให้ครูผู้สอนเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่บูรณาการกับแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป ในการวิจัยครั้งต่อไปผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. ควรท าการศึกษาปัญหา และอุปสรรค ในการบริหารแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 

2. ควรมีการศึกษารื่องปัจจัยที่มีผลในการบริหารแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน  
3. ควรศึกษาการเปรียบเทียบแนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาด

กลาง และขนาดใหญ่ 
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กิตติกรรมประกาศ 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี เพราะได้รับความอนุเคราะห์เอาใจใส่อย่างดียิ่งจาก อาจารย์        
ดร.ปพนสรรค ์โพธิพิทักษ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งได้กรุณาให้ความรู้ ค าปรึกษา แนะน าแนวทางในการ
ท าวิจัยและได้กรุณาตรวจสอบ แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ   
 ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินันท์ ด้วงสุวรรณ  อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค ์นางสาวถาวร ตั้งเอี่ยมสกุล รองผู้อ านวยการโรงเรียนพระบางวิทยาและนางสุกัญพร สุวรรณเศรษฐ์ 
ครู วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ โรงเรียนพระบางวิทยา ที่ได้กรุณาเป็นผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบและให้
ค าแนะน า แก้ไข ปรับปรุง เครื่องมือวิจัย ตรวจสอบความถูกต้องทางภาษา ยังผลให้แบบสอบถามวิทยานิพนธ์
ฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 
 ขอขอบคุณ คณะผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ท่ีได้ให้ความคิดเห็นในการหาแนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้ 
ของโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตร่มเกล้า-นวมินทร์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 
 ขอขอบคุณ คณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ทุกท่านที่ให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงแก้ไขวิทยานิพนธ์ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
 ขอขอบคุณ คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตร่มเกล้า-นวมินทร์ สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ที่กรุณาให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
ซึ่งท าให้การวิจัยครั้งนี้ส าเร็จด้วยดี  
 ขอขอบคุณ เพื่อนร่วมรุ่น การบริหารการศึกษา รุ่น 16 และเพื่อนร่วมงานทุกท่านที่ให้การสนับสนุน
ช่วยเหลือ ให้ค าแนะน าและเป็นก าลังใจให้แก่ผู้วิจัยตลอดมา 
 ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่ออารัญ งามวิลัย คุณแม่บ ารุง งามวิลัย และครอบครัว ที่เป็นก าลังใจให้
ผู้วิจัยมีความมุ่งมั่นในการท างานครั้งนี้ให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี  
 ประโยชน์และคุณค่าของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ผู้วิจัยขอมอบให้บิดา มารดา และครู อาจารย์ทุกท่านที่
ให้การอบรมสั่งสอนด้วยความรักความเมตตา ให้การสนับสนุนและเป็นก าลังใจมาโดยตลอด 
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การพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 11 จังหวัดลพบุรี 

 
รณภูมิ นาคสมบูรณ์1*  กุลสิริ กฤตธนรัชต2 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ
เยาวชน เขต 11 จังหวัดลพบุรี 2) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 11 
จังหวัดลพบุรี โดยใช้การแสดงผลผ่านเว็บบราวน์เซอร์ 3) เพื่อประเมินคุณภาพ และความพึงพอใจต่อการพัฒนา
ระบบสารสนเทศศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต11 จังหวัดลพบุรี ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป Bootstrap 
การประเมินคุณภาพระบบโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน และประเมินประสิทธิภาพโดยผู้ใช้งานระบบ โดยการ
เลือกแบบเจาะจง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ที่เข้ามาใช้งานระบบสารสนเทศศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ
เยาวชน เขต11 จังหวัดลพบุรี จ านวน 30 คน โดยใช้แบบสอบถามมาตรส่วนประมานค่า 5 ระดับ เป็นเครื่องมือ
ในการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษาพบว่า 1) ได้ความรู้จากการศึกษาการออกแบบการพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์ฝึกและ
อบรมเด็กและเยาวชน เขต 11 จังหวัดลพบุรี 2) ได้ระบบสารสนเทศฯ ซึ่งพบว่าระบบที่พัฒนาขึ้นแบ่งเป็น 4 
ส่วนงาน ได้แก่ส่วนจัดการและก าหนดสิทธิของผู้ใช้งาน ส่วนจัดการการเพิ่มข้อมูล ส่วนจัดการแก้ไข ลบ และ
ค้นหาข้อมูล ส่วนดูรายงาน ซึ่งแต่ละส่วนงานจะมีหน้าที่ การท างานตามสิทธิ์ที่ก าหนด 3) ผลการประเมิน
คุณภาพของระบบงานโดยผู้เชี่ยวชาญ มีความพึ่งพอใจในระดับดี มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.43 และผลการประเมิน
จากผู้ใช้งานอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย รวมเท่ากับ 4.32 แสดงให้เห็นว่าระบบที่พัฒนาขึ้นความเหมาะสม สามารถ
น าไปใช้งานได้จริงต่อไป 

 
ค าส าคัญ: ศูนย์ฝึกอบรม เด็กและเยาวชน ระบบสารสนเทศ 
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INFORMATION SYSTEM DEVELOPMENT CHILDREN AND YOUTH TRAINING CENTER  

REGION 11, LOPBURI 
 

Ronnaphoom Naksomboon1* Kulsiri Kritanarut2   
 
Abstract 
 This study aimed 1) study the Information System Development Children and Youth 
Training Center Region 11, Lopburi 2) to develop the Information System Development 
Children and Youth Training Center Region 11, Lopburi. Using the display via a web browser 
and 3) to evaluate quality. And satisfaction with the system. the Information System Development 
Children and Youth Training Center Region 11, Lopburi, With the program Bootstrap. System 
Quality assessment by Experts 3 and assess. By choosing a specific the user’s system the 
samples used in the study are those with access to the the Information System Development 
Children and Youth Training Center Region 11, Lopburi totaling 30 people using a 
questionnaire Rating scale 5 levels. Research Tool The statistics used for data analysis were 
frequency, percentage, mean and standard deviation 

The results 1) Knowledge of study the Information System Development Children and 
Youth Training Center Region 11, Lopburi 2) Information Systems Development Children and 
Youth Training Center Region 11, Lopburi. Using the display via a web browser 3) Quality 
assessment results of the experts. The satisfaction level of the average total of 4.43 and an 
assessment of users at a good level, with an average total of 4.32 shows that the system 
developed is suitable to be used actually works on go. 
 
Keywords:  Training Center, Children and youth, Information Systems 
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บทน า 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน ด้วยการให้ประชาชนมีส่วนร่วมและตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้างทาง
การเมืองของประเทศให้มีประสิทธิภาพและมีความมั่นคงเพิ่มมากขึ้น โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดที่ประชาชนจะ
ได้รับเป็นส าคัญ ตามมาตรา 275 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติให้ศาลยุติธรรมเป็น
หน่วยงานธุรการที่เป็นอิสระโดยจัดตั้งเป็น ส านักงานศาลยุติธรรม ซึ่งมีอิสระในการบริหารงานบุคคล 
การงบประมาณ และการด าเนินการอื่น จึงท าให้กระทรวงยุติธรรมไม่มีภารกิจในการเป็นหน่วยงานธุรการให้กับ
ศาลยุติธรรมอีกต่อไป การแยกศาลยุติธรรมออกจากกระทรวงยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2543 และผลของพระราชบัญญัติระเบียบราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 
2543 จึงท าให้กระทรวงยุติธรรมเหลือหน่วยงานในสังกัด 3 หน่วยงาน ซึ่งได้แก่ 1. ส านักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม 2.กรมคุมประพฤติ 3.กรมบังคับคดี และตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 
มาตรา 32 ได้จัดตั้งสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นหน่วยงานระดับกองซึ่งขึ้นตรงต่อส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม ซึ่งกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเป็นองค์กรหลักในกระบวนการยุติธรรมส าหรับ
เด็กและเยาวชนในด้านพิทักษ์สิทธิเด็ก และเยาวชนและผู้เยาว์ ให้การบ าบัด แก้ไข ฟื้นฟู ป้องกัน พัฒนาและ
สงเคราะห์เด็กและเยาวชนอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนด้วยบริหารจัดการที่โปร่งใส มีภารกิจในการด าเนินการพิทักษ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชน ที่กระท า
ความผิด ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันครอบครัวและชุมชน ซึ่งศูนย์ฝึกอบรมที่อยู่ในส่วนภูมิภาค จ านวน 11 
ศูนย์ โดยศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 11 ตั้งอยู่ในอ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี มีหน้าที่
รับผิดชอบที่ต้องดูแลเยาวชนและการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ เพื่อบริหารจัดการภายในศูนย์ แต่ปัจจุบันการเก็บ
ข้อมูลนั้นยังไม่มีการน าระบบสารสนเทศมาใช้งาน การบริหารจัดการใหเ้ป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการ
ให้ประเทศไทยพัฒนาในรูปแบบของ ไทยแลนด์ 4.0 โดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) ได้น าไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ที่จะใช้
บังคับระหว่างปี 2560-2564 ซึ่งประกาศลงในราชกิจจานเุบกษา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (พงศ์พิพัฒน์ บัญชานนท์, 
12 กรกฎาคม 2561) การน าเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการท างานสามารถท าให้ช่วยลดภาระงาน
ของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ลดความซ้ าซ้อนในการจัดเก็บข้อมูล มีความถูกต้องและความปลอดภัยของข้อมูล
เหมาะสมที่จะน าไปใช้ในการจัดเก็บข้อมูลและแสดงผลข้อมูลของระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ, 2550) 
 จากเหตุผลข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก
และเยาวชน เขต11 จังหวัดลพบุรี โดยรวบรวมข้อมูลของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 11 จังหวัด
ลพบุรี จัดเก็บลงในระบบฐานข้อมูลและอ านวยความสะดวกในการสืบค้น และค้นหาข้อมูลของเด็กและเยาวชน 
ที่อยู่ในศูนย์ฝึกฯ เพื่อการเข้าเยี่ยมของผู้ปกครอง อีกทั้งทุกวันน้ีวันน้ีระบบอินเตอร์เน็ตได้มีบทบาทในการท างาน
ต่าง ๆ อย่างมากมาย โดยใช้เทคโนโลยีของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่ออ านวยความสะดวกในการ
บริหารงานในหน่วยงาน และเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยน ามาใช้แทนระบบการจัดเก็บข้อมูลแบบเดิม 
เพื่ออ านวยความสะดวกในการค้นหาข้อมูลที่สามารถค้นหาได้จากการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
รวมถึงการสรุปรายงายข้อมูลต่าง ๆ ไปยังหน่วยงานต้นสังกัดโดยใช้เทคโนโลยีด้านการสื่อสาร 
 
 

https://www.moj.go.th/home-ops
https://www.moj.go.th/home-ops
http://www.probation.go.th/
http://www.led.go.th/
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/115/1.PDF
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 11 จังหวัดลพบุรี 
2. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 11 จังหวัดลพบุรีโดยใช้การ

แสดงผลผ่านเว็บบราวน์เซอร์  
3. เพื่อประเมินคุณภาพ และความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ

เยาวชน เขต11 จังหวัดลพบุรี 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 

1.1 ประชากร คือ ประชากรส าหรับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้เช่ียวชาญซอฟต์แวร์ 
ผู้อ านวยการศูนย์ฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ธุรการ นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา ครู ผู้คุม และผู้ปกครอง 

1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ คือผู้ที่เข้ามาใช้งานระบบสารสนเทศศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน 
เขต 11 จังหวัดลพบุรี โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่ม 
ผู้เชี่ยวชาญซอฟต์แวร์ โดยจะเป็นโปรแกรมเมอร์ซึ่งมีประสบการณ์ในการทางานด้านการเขียนโปรแกรมมาเป็น 
อย่างดี จ านวน 3 คน และ 2) กลุ่มผู้ใช้งานระบบในที่นี้จะเป็นผู้อ านวยการศูนย์ฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ธุรการ        
นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา ครู ผู้คุม และผู้ปกครองของเด็กและเยาวชน จ านวน 30 คน 

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์ระบบงานเดิม 2) การ 

วิเคราะห์และออกแบบระบบงานใหม่ และ 3) การประเมินประสิทธิภาพระบบงาน 
1. การวิเคราะห์ระบบงานเดิม 
ในส่วนของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต11 จังหวัดลพบุรี เป็นสถานที่ดูแลเยาวชนและ

ผู้เยาว์ ในกระบวนการจัดการข้อมูล คือ จัดการเอกสาร ข้อมูลการฟื้นฟู ข้อมูลการก าหนดโทษ ข้อมูลการ
ฝึกอบรม ข้อมูลการตรวจร่างกาย ข้อมูลการเข้าเยี่ยม รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งการด เนินการส่วนใหญ่
เป็นการบันทึกลงกระดาษ และหากต้องการใช้แฟ้มข้อมูลใดหลายชุดก็จะท าส าเนาแฟ้มข้อมูลนั้นเพิ่มเติมซึ่งมี
ขั้นตอนการจัดการข้อมูลจากประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการท างานในระบบงานเดิม ผู้วิจัยจึงได้ท าการวิเคราะห์
และออกแบบระบบงานใหม่ขึ้น เพื่อแก้ปัญหาในการท างานที่อาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด เพื่อลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการท างาน อีกทั้งยังช่วยให้สามารถจัดการระบบของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 11 
จังหวัดลพบุรี ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

2. การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานใหม่ 
การพัฒนาระบบงานใหม่นี้จะใช้เทคนิคการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ซึ่งใช้ภาษา UML 

(Unified Modeling Language) มาช่วยการออกแบบ โดยใช้โปรแกรม Bootstrap เนื่องจากเป็น CSS ที่มี
ประสิทธิภาพ มีการวางโครงสร้างของระบบให้เปิดกว้างต่อการน าโปรแกรมเสริมใหม่ ๆ (ปรัชญนันท์ นิลสุข, 12 
กรกฎาคม 2561) มาติดตั้งใช้งาน ประกอบด้วยระบบการเพิ่มข้อมูล ระบบการจัดเก็บข้อมูล ระบบการค้นหา 
ระบบการรายงาน และมีการจัดท าระบบเช่ือมต่อข้อมูลของเยาวชนผ่านการอ่านข้อมูลด้วยเครื่องอ่านสมาร์ท
การ์ด ส าหรับผู้ปกครองใช้การอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน เพื่อตรวจสอบข้อมูลการเช่ือมของข้อมูลได้อย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
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ภาพที่ 1 Use Case Diagram ของระบบ 

 
3. การประเมินประสิทธิภาพระบบงาน 
ระบบที่พัฒนาขึ้นจะน าไปประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจโดย ใช้เทคนิค Black Box 

Testing โดยกลุ่มผู้ใช้งานและผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบพัฒนาระบบงาน ด้วยแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับจากการ วัด 5 ด้าน ตามหลักการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ (SDLC) แล้วน ามา
วิเคราะห์ทางสถิติโดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยต้องมีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 4 ขึ้นไป จึงจะยอมรับว่า
โปรแกรมมีประสิทธิภาพในการใช้งานในสภาพการท าจริง  

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
1.น าแบบสอบถามไปท าการประเมินข้อค าถามกับผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบพัฒนาระบบงาน 

จ านวน 3 ท่าน เพื่อท าการประเมินคุณภาพระบบงานให้ครบทั้ง 5 ด้าน และน าแบบสอบถามไปให้กลุ่มตัวอย่าง
เพื่อสอบถามความพึงพอใจต่อการการใช้ระบบงาน 

2. ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์และถูกต้องในการ
ตอบแบบสอบถามเพื่อน ามาท าการวิเคราะห์ผลต่อไป 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจะด าเนินการดังนี้ 
   ใช้ค่าความถี่ และร้อยละ ของข้อมูลที่เกี่ยวกับ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้ค่าเฉลี่ย 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ชัยวิชิต เชียรชนะ, 2557) โดยก าหนดขอบเขตของค่าเฉลี่ยที่ได้จากสอบถามความ
พึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่เข้ามาใช้ระบบสารสนเทศศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต 11 จังหวัดลพบุรี 

 
ผลการวิจัย 

การพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต 11 จังหวัดลพบุรี ใช้เครื่องมือต่าง ๆ 
พัฒนาตามที่วิเคราะห์และออกแบบไว้ โดยจะน าเสนอตัวอย่างหน้าจอส่วนงานท่ีส าคัญ ดังภาพ ที่ 2 และ 3 
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ภาพที่ 2 หน้าจอเข้าใช้ระบบสารสนเทศศูนยฝ์ึกและอบรมเด็กและเยาวชนฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 หน้าจอเมนูการใช้งานระบบสารสนเทศศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนฯ 
 

การประเมินประสิทธิภาพของระบบงานจะใช้ผู้ประเมินแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ด้วยกัน ได้แก่ 1) กลุ่ม 
ผู้เช่ียวชาญซอฟต์แวร์ โดยจะเป็นผู้ที่เช่ียวชาญและเกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรม ซึ่งมีประสบการณ์ใน      
การท างานด้านการเขียนโปรแกรมมาเป็น อย่างดี จ านวน 3 คน และ 2) กลุ่มผู้ใช้งานระบบในที่นี้จะเป็น
ผู้บริหารศูนย์ฝึกฯ เจ้าหน้าท่ี นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา ครู ผู้คุม และผู้ปกครอง  ของเด็กและเยาวชน ที่
เกี่ยวข้องกับการใช้สารสนเทศของศูนยฝ์ึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 11 จังหวัดลพบุรี จ านวน 30 คน  

ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบของผู้เช่ียวชาญด้านซอฟต์แวร์ พบว่าประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ใน  
ระดับดี ( ̅= 4.43, S.D. = 0.41) โดยมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมาก 2 ข้อ คือ การประเมินด้านการใช้งาน 
ของระบบ ( ̅ = 4.75, S.D. = 0.34) การประเมินด้านผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ ( ̅= 4.58, S.D. = 0.34) มี 
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี 3 ข้อ คือ การประเมินด้านความสามารถในการท างานของระบบ ( ̅= 4.35, S.D. = 
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0.50) การประเมินด้านความต้องการของผู้ใช้ ( ̅= 4.25, S.D. = 0.42) การประเมินด้านความปลอดภัย  
( ̅= 4.20, S.D. = 0.42) ตามล าดับ ดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินประสทิธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญซอฟต์แวร์ 
 

รายการประเมิน  ̅ S.D ระดับ 
1. ผลการประเมินด้านความสามารถในการท างานของระบบ 
2. ผลการประเมินด้านความต้องการของผู้ใช้ 
3. ผลการประเมินด้านการใช้งานของระบบ 
4. ผลการประเมินด้านผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ 
5. ผลการประเมินด้านความปลอดภัย 

4.53 
4.25 
4.75 
4.58 
4.20 

0.50 
0.42 
0.34 
0.36 
0.42 

ด ี
ด ี

ดีมาก 
ดีมาก 

ด ี
สรุปประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชีย่วชาญซอฟต์แวร ์ 4.43 0.41 ด ี

 
การประเมินประสิทธิภาพระบบของผู้ใช้งาน พบว่าประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ในระดับดี ( ̅ = 4.32, 

S.D. = 0.49) โดยมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี 5 ข้อ ได้แก่ การประเมินด้านความสามารถในการท างานของ
ระบบ ( ̅ = 4.35, S.D. = 0.55) การประเมินด้านความต้องการของผู้ใช้ ( ̅ = 4.37, S.D. = 0.53) การประเมิน
ด้านการ ใช้งานของระบบ ( ̅ = 4.40, S.D. = 0.45) การประเมินด้านผลลพัธ์ที่ได้จากระบบ ( ̅ = 4.23, S.D. = 
0.44) การประเมินด้านความปลอดภัย ( ̅ = 4.27, S.D. = 0.49) ตามล าดับ ดังตารางที2่ 

 
ตารางที่ 2  ผลการประเมินประสทิธิภาพโดยผู้ใช้งาน 
 

รายการประเมิน  ̅ S.D ระดับ 
1. ผลการประเมินด้านความสามารถในการท างานของระบบ 
2. ผลการประเมินด้านความต้องการของผู้ใช้ 
3. ผลการประเมินด้านการใช้งานของระบบ 
4. ผลการประเมินด้านผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ 
5. ผลการประเมินด้านความปลอดภัย 

4.35 
4.37 
4.40 
4.23 
4.27 

0.55 
0.53 
0.45 
0.44 
0.49 

ด ี
ด ี
ด ี
ด ี
ด ี

สรุปประเมินประสิทธิภาพโดยผู้ใช้งาน 4.32 0.49 ด ี
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
      การพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต 11 จังหวัดลพบุรี มีเป้าหมาย เพื่อ
ศึกษาหลักการออกแบบระบบสารสนเทศ และการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการอ านวยความสะดวก รวดเร็ว 
ในการบริหารจัดการ ติดตาม ตรวจสอบ และด าเนินการด้านการการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ภายในศูนย์ฝึกอบรม
เด็กและเยาวชน เขต 11 จังหวัดลพบุรี ได้อย่างเป็นระบบ โดยประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศจาก
บุคลากร เจ้าหน้าที่ในส่วนต่าง ๆ และผู้บริหารศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน ที่สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูล 
ของศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน ได้อย่างสะดวก ผ่านทางระบบเครือข่ายอินทราเน็ต จนน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน ให้ดียิ่งข้ึนไป ซึ่งแบ่งการใช้งานออกเป็น 4 ส่วนงาน ได้แก่ 2) ส่วนจัดการ
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การเพิ่มข้อมูล 3) ส่วนจัดการแก้ไข ลบ และค้นหาข้อมูล 4) ส่วนดูรายงาน โดยการพัฒนาระบบนี้จะใช้การ
วิเคราะห์และออกแบบระบบงาน ที่ใช้ภาษา UML มาช่วยในการออกแบบ โดยใช้โปรแกรม Bootstrap จะใช้ใน
การพัฒนาระบบสารสนเทศในส่วนการเขียนเว็บแอพพลิเคชัน และใช้โปรแกรม MySQL เป็นระบบจัดการ
ฐานข้อมูล ผลการพัฒนาพบว่าระบบสารสนเทศนี้ช่วยให้สามารถจัดเก็บข้อมูล ได้อย่างเป็นระบบ ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษา อีกทั้งยังช่วย ลดภาระงาน และขั้นตอนการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย 
(สร้อยขวัญ เสมอพิทักษ,์ 2553) ที่พบว่าการน าเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการท างาน สามารถท าให้
ช่วยลดภาระงาน (วศิน อิงคพัฒนากุล และคณะ, 2556) ของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ลดความซ้ าซ้อนในการจัดเก็บ
ข้อมูล มีความถูกต้องและ ความปลอดภัยของข้อมูลเหมาะสมที่จะน าไปใช้ในการจัดเก็บข้อมูลและแสดงผล
ข้อมูลและอ านวยความสะดวกแกผู้ใช้บริการของระบบสารสนเทศศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต 11 จังหวัด
ลพบุรี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษา การพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต 11 จังหวัดลพบุรี 
ผู้วิจัยสามารถสรุปปัญหาที่ส าคัญ และน่าสนใจได้ดังนี้  

ด้านความต้องการของผู้ใช้ ควรปรับปรุงให้สามารถแสดงรายงานในรูปของแผนภูมิต่าง ๆ เช่น กราฟ
แท่ง กราฟวงกลม และอาจพัฒนาให้เช่ือต่อกับระบบงานของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กเพื่อความสะดวกในการ
ใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน 

ด้านความปลอดภัย ควรปรับปรุงในส่วนของการตั้งรหัสเข้าใช้งานให้มจี านวน 8 ตัว ข้ึนไป  
ส าหรับโอกาสในการพัฒนาต่อควรปรับปรุงรูปแบบการออกแบบหน้าตาของระบบงานโดยท าการ

ส ารวจรูปแบบที่เหมาะสมส าหรับการใช้งาน โดยค านึงถึงผู้ใช้งานเป็นหลักเพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน
ระบบสารสนเทศ 

 
กิตติกรรมประกาศ 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต 11 จังหวัดลพบุรี จัดท า
ขึ้นเพื่อ เป็นส่วนหนึ่งของการเป็นกรรมการหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันการศึกษาภาคกลาง 2 ซึ่ง
ส าเร็จได้เป็นเพราะความกรุณาอย่างสูงจาก นายเรวัช ศรีแสงอ่อน รักษาการผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา 
ภาคกลาง 2 ที่ได้ให้ค าปรึกษา และช้ีแนะต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ประกอบกันท าให้งานวิจัยครั้งนี้ส าเร็จและ
สมบูรณ์ขอขอบพระคุณ ดร.สกุล ค านวยชัย คณะบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
จังหวัดลพบุรี ดร.อุไร เงินงอก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี 
นายจิตวัฒน์ เปิ่นวงษ์ หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี จังหวัดลพบุรี ที่ได้ให้ความ
กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญประเมินระบบงานที่พัฒนาขึ้น ขอขอบคุณผู้อุปการะทุกท่าน ที่เข้ามาแสดงความพึงพอใจ
ในการใช้ระบบงาน อันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาครั้งนี ้
 
เอกสารอ้างอิง 
ชัยวิชิต เชียรชนะ. (2557). เอกสารค าสอน วิชา ระเบียบวิธีวิจัย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ศูนยผ์ลติต าราเรียน

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 

https://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/general_search.php?TextSearch=%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8D%20%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C&SearchType=%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87&yr=%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%B5


508 |18-19 ตุลาคม 2561 

 
ถนอมพร เลาหจรัสแสง. (2545). Designing e-Learning : หลักการออกแบบ และการสร้างเว็บเพ่ือการ

เรียนการสอน. กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ์, หน้า 16. 
ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (254). ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ. พิมพ์ครั้งท่ี 2. กรุงเทพฯ. 
ปรัชญนันท์ นิลสุข. การประเมินเว็บช่วยสอน. สืบค้นเมื่อ 12 กรกฎาคม 2561. สืบค้นจาก 

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=9945&Key=news_research. 
พงศ์พิพัฒน์ บัญชานนท์.  “วิเคราะห์ ไทยแลนด์ 4.0 วิสัยทัศน์ชาติ ที่ยังขาดรายละเอียด”. (6 มกราคม 2560). 

สืบค้นเมื่อ 12 กรกฎาคม 2561.สืบค้นจาก https://www.bbc.com/thai/ thailand-
8527250#orb-banner. 

พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ. (2550). การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับการบริหารจัดการ.
มหาวิทยาลยัภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรณีศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร ์วิทยานิพนธ์บริหารธรุกิจ
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเชิงบูรณาการ บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ. 

วศิน อิงคพัฒนากุล และคณะ. (2556). พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน: กรณีศึกษามหาวิทยาลัย
ศิลปากร. วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, 6(2) (พฤษภาคม-สิงหาคม), 836-847. 

สร้อยขวัญ เสมอพิทักษ์. (2554). การจัดการสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพของคณะวิชามาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร. สารสนเทศสาสตร์28, 3 (กันยายน
ธันวาคม), 45-56. 

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=9945&Key=news_res
https://www.bbc.com/


การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภฏักลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 “วิจยัและนวัตกรรมเพื่อสังคม” | 509 

 
การใช้กิจกรรมบทบาทสมมติเพ่ือพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
 

ณัฐชญา  บุปผาชาติ1* รินทร์  ชีพอารนัย2 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ก่อน
และหลังการใช้บทบาทสมมติ และ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อ
บทบาทสมมติเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน นครปฐม
ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเป็นการวิจัยกึ่งทดลอง โดยใช้รูปแบบกลุ่มตัวอย่าง เดียวมีการทดลองก่อนและหลังเรียน        
กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน นครปฐม จ านวน 30 
คน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองและเก็บข้อมูลคือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทบาทสมติ  จ านวน 4 
บทเรียน 2) แบบทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารก่อนเรียนและหลังเรียน และ 3) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทบาทสมมติระยะเวลาในการทดลองจ านวน 5 วัน วันละ 2 ช่ัวโมงรวม
ทั้งหมด 10 ช่ัวโมง สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า
1) ทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างสูงขึ้นหลังจากการเรียนโดยใช้บทบาท
สมมติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  2) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทบาทสมมติอยู่ในระดับพึงพอใจ
มากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 
 
ค าส าคัญ :  บทบาทสมมต ิทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
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THE USE OF ROLE PLAY TO IMPROVE SPEAKING SKILLS FOR COMMUNICATION  OF 

FOURTH GRADE STUDENTS OF JOSEPH UPATHAM SCHOOL, SAMPRAN,  
NAKHON PATHOM 

 
Natchaya Bupphachat1* Rin Cheep-Aranai2 

 
Abstract  

The purpose of this research were 1) to compare English Speaking Skills for 
Communication before and after using role play and 2) to study the students’ satisfaction of 
role play of fourth Grade Students of Joseph Upatham School Sampran Nakhon Pathom. This 
research was a Qusai - Experimental research. One–Group Pretest Posttest design was used. 
The subject were 30 fourth grade students at Joseph Upatham School.The insruments used 
for gathering data were: 1) Four role play lesson plans, 2) Pre–Post English Speaking Skills for 
Communication test form and 3) The questionnaires satisfaction form for collecting students’ 
satisfaction of role play. The experiment was conducted in 5 days and was 10 hours in total. 
The independent t-test, the mean and standard deviation (S.D.) were used to analyze the 
data. The research findings were as 1) the English speaking skills for communication after using 
role play of the experimental was significantly higher at the 0.05 significant level 2) The 
questionnaires satisfaction from the students in the experiment indicated that students’ 
overall satisfaction toward role play was at the highest level. 4.75 

 
Keywords:  Role play, Speaking Skills for Communication 
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บทน า 

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลของโลกที่ใช้กันอย่างแพร่หลายและมีบทบาทส าคัญในวิถีชีวิตของผู้คน
จ านวนไม่น้อย เนื่องจากอิทธิพลของความก้าวไกลของเทคโนโลยีและเป็นยุคแห่งสังคมข่าวสารสารสนเทศยิ่ง
ส่งผลให้ภาษาอังกฤษทวีความส าคัญมากยิ่งขึ้นซึ่งถือว่าภาษาอังกฤษมีความจ าเป็นและมคีวามส าคัญอย่างมากต่อ
การติดต่อสื่อสาร การศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย การประกอบอาชีพ 
รวมถึงการสร้างสัมพันธภาพที่ดีสู่สังคมโลกกว้าง ทั้งนี้ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษากลางของโลกจึงถือเป็นเครื่องมือ
ที่ส าคัญของการขับเคลื่อนกระบวนการติดต่อสื่อสาร เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชากรของประเทศให้ทันต่อ
ยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วของยุคปัจจุบัน และอนาคตให้มีความเจริญรุ่งเรืองเทียบเท่าประเทศอื่น 
และที่ส าคัญเพื่อเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมและเอกลักษณ์อันดีงามของประเทศไปสู่ประชาคม
โลกและในประชาคมอาเซียน (ASEAN) ประเทศไทยก็เป็นอีกหนึ่งประเทศท่ีมีส่วนร่วมในความร่วมมือ ทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ ความมั่นคง สังคมและวัฒนธรรมจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพอย่างสูงสุดเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะและความสามารถในการน า
ความรู้ภาษาอังกฤษไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน มากไปกว่าภาษาอังกฤษยังเป็นเครื่องมือในการใช้
แสวงหาความรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21st เพื่อให้ผู้เรียนก้าวทันสังคมโลกปัจจุบัน ยิ่งกว่านั้นเพื่อเป็นการ
พัฒนาที่เน้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้เทียบเคียงกรอบอ้างอิงทางภาษาของสหภาพยุโรป (The Common 
European Framework of Reference for Languages: CEFR) ซึ่งเป็นมาตรฐานการประเมินความสามารถ
ทางภาษาที่สหภาพยุโรปจัดท าขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้การสอนและการ
ประเมินภาษาท่ีสองหรือภาษาต่างประเทศ  
         แนวการสอนเพื่อการสื่อสารเป็นแนวทางการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นที่จะพัฒนาความสามารถของผู้เรียน
ในการใช้ภาษา (Use) ตามความมุ่งหมายในสถานการณ์ต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการใช้ภาษาในการสื่อสารผ่าน
กิจกรรมการสื่อสารที่เหมาะสมกับวัยเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ใช้ภาษาในบริบทที่หลากหลาย Little wood  
(1981) และ Richard (2006) รวมถึงการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและการมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้
ภาษา และถึงแม้การเรียนรู้ตามแนวการสอนเพื่อการสื่อสารจะให้ความส าคัญกับความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา 
(Fluency) แต่ไม่ละเลยเรื่องความถูกต้องของภาษา (Accuracy) ซึ่งหมายถึงการแก้ไขความผิดพลาดในการใช้
ภาษานั้นครูควรมีการแก้ไขทันทีเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสมหลังจากนักเรียนใช้ภาษา แต่ก็มิใช่ว่าจะต้องแก้ไข
ตลอดเวลา การเรียนการสอนในลักษณะนี้จึงเน้นการท ากิจกรรมเพื่อฝึกการใช้ภาษาที่ ใกล้เคียงกับสถานการณ์
จริงให้มากท่ีสุด ในส่วนของวิธีสอนตามแนวการสอนเพื่อการสื่อสารในระดับประถมศึกษามีจุดมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมี
ทักษะเบื้องต้นของการใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสาร มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาเพื่อใช้ในการสื่อสารให้
เหมาะสมกับกาลเทศะและสภาพการณ์ ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริม ให้นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีและถูกต้องใน        
การเรียนภาษาต่างประเทศ    

จากการศึกษาการเรียนการสอนโดยใช้บทบาทสมมติ  พบว่า เป็นหนึ่งในวิธีการที่จะช่วยให้             
การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในด้านทักษะการพูดเพื่อการสื่อสารให้ประสบความส าเร็จมากยิ่งขึ้น
เนื่องจากว่าเป็นกิจกรรที่เน้นการสอนโดยใช้บทบาทที่ถูกสมมติขึ้นจากสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งที่ใกล้เคียง
กับความเป็นจริง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารตามบทบาทที่ตนได้รับ ซึ่งการให้ผู้เรียน
แสดงบทบาทสมมตินั้นครูอาจเป็นผู้ก าหนดบทสนทนาและบทบาทหรือผู้เรียนอาจเป็นผู้ก าหนดบทสนทนาและ
บทบาทของแต่ละคนโดยก าหนดว่าผู้เรียนจะแสดงเป็นใครและจะพูดอย่างไรบ้าง การแสดงบทบาทสมมติเป็น
การสร้างเทคนิคท่ีดีในการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกฝนในการสื่อสารทางภาษา เป็นการแสดงออกที่เป็นไป
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เองตามธรรมชาติของแต่ละบุคคลที่ตอบสนองต่อผู้อื่นในสถานการณ์ที่สมมติที่ก าหนดขึ้นมา การแสดงบทบาท
สมมติเป็นกิจกรรมที่เอื้อให้ผู้ เรียนได้ใช้ทักษะทางภาษาและมีความส าคัญในการฝึกทักษะและการพูด
ภาษาอังกฤษ อีกทั้งผู้เรียนสามารถน าไปประยุกต์ในชีวิตจริงได้ (Littlewood,1981; Revell, 1979)  

 ด้วยเหตุนี้งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาถึงการใช้บทบาทสมติเพื่อพัฒนาทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะและความสามารถใน
ด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้ดีขึ้น สามารถน าความรู้ทางภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้และ
เพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนให้มีความสามารถในระดับที่สูงขึ้นไปอีกด้วย  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทยีบทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
4 ก่อนและหลังการเรียนการสอนโดยใช้บทบาทสมมติ  

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ที่มีต่อบทบาทสมมติเพื่อพัฒนา
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 1. แบบของการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) โดยใช้รูปแบบ
กลุ่ม ตัวอย่างเดียวมีการทดลองก่อนและหลังเรียน (One–Group Pretest Posttest Design)  

2. ประชากร คือ นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพรานจังหวัด 
นครปฐมในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษหลัก 4 รหัสวิชา อ14101 จ านวน 4 
ห้องเรียนรวมจ านวนนักเรียนท้ังสิ้น 120 คน 

3. กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน จังหวัด
นครปฐมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษหลัก 4 รหัสวิชา อ14101 จ านวน 1 ห้องเรียน
จากจ านวน 4 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 30 คน ที่ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)           
ซึ่งแต่ละห้องมีความสามารถไม่ต่างกันเนื่องจากเป็นการจัดช้ันเรียนแบบคละความสามารถ คือ เก่ง กลาง อ่อน    

4. ตัวแปรต้น กิจกรรมบทบาทสมมติเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 

5. ตัวแปรตาม  ได้แก ่
5.1. ทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน จังหวัดนครปฐมในภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2560 ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษ
หลัก 4 รหัส อ14101 ก่อนและหลังเรียนโดยใช้บทบาทสมมติเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 

5.2 ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมตี่อการใช้บทบาทสมตเิพื่อพัฒนาทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรบันักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
1. บทเรียนโดยใช้บทบาทสมมตเิพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับ นักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 4 บทเรียน 
2. แบบวัดทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารซึ่งเป็นการวัดทกัษะการพูดทางตรง 
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3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนโดยใช้บทบาทสมมติเพื่อพัฒนาทักษะการ

พูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารจ านวน 20 ข้อ  
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน ท าแบทดสอบวัดทักษะพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารก่อนการใช้

บทบาทสมมติเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารซึ่งเป็นแบบทดสอบที่วัดทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษทางตรงจ านวน 2 สถานการณ์ จาก 4 สถานการณ์ โดยใช้วิธีการจับฉลาก มีคะแนน เต็ม 20 
คะแนนใช้เวลาทดสอบ 3-5 นาที ต่อ1คู่ โดยมีครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 1 ท่าน และครูต่างชาติ 1 ท่านและ ผู้วิจัย 
เป็นผู้ประเมิน บันทึกคะแนน โดยภายหลังการสอนให้กลุ่มตัวอย่างท าการทดสอบหลังเรียน (Post Test) ซึ่งเป็น
แบบทดสอบฉบับเดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียน  

2. ให้นักเรียนท าแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อบทเรียนโดยใช้บทบาทสมมติเพื่อพัฒนาทักษะการ
พูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

3. น าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อเปรียบเทียบทักษะพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารก่อนและ
หลังการใช้บทบาทสมมติเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ โดยใช้สูตรสถิติตามล าดับ ดังน้ี 
                 1) วิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้โดยน าคะแนนที่ได้มาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
                 2) วิเคราะห์แบบวัดทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยน าคะแนนที่ได้มาหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) 
                 3) เปรียบเทียบคะแนนทักษะพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้
บทบาทสมมติโดยใช้สถิติ t–test (Dependent Sample) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  
       4) การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรยีนโดยใช้บทบาทสมมติ
เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยน าค่ามาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับที่ได้มาหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง ค่าเฉลี่ย (Mean,  ̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วน าไปแปลความหมายค่าตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 
 
ผลการวิจัย 
        จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการวิจยัได้ดังนี ้

1. ทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนกลุ่มตัวอยา่งสูงขึ้นภายหลังจากการเรียนการ
สอนโดยใช้บทบาทสมมติ  โดยมีคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ 
0.05 ดังแสดงในตารางที ่1 
 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารก่อนและหลังเรียนการใช้บทบาทสมมติ 
 

การทดสอบ คะแนนเตม็ Mean S.D. D t df Sig 
ก่อนเรียน 20 10.30 1.09 6.8 -35.53 29 .000 

 หลังเรียน 20 17.13 1.04 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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2. ทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างสูงขึ้นภายหลังจากการเรียนการ

สอนโดยใช้บทบาทสมมติ เมื่อพิจารณาผลการทดคะแนนตามเกณฑ์การประเมิน ก่อนเรียน และหลังเรียน โดย
แบ่งเป็นด้านที่ประเมิน ดังแสดงในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยคะแนนที่ได้จากการวัดทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามเกณฑ์การ

ประเมิน ก่อนเรียน และหลังเรียน โดยแบ่งเป็นด้านที่ประเมินโดยผู้ประเมิน 3 คน 
 
เกณฑ์การประเมิน ก่อนเรียน หลังเรียน   t 

Mean S.D. Mean S.D. 
ความถูกต้อง (Accuracy) 3.63 0.62 6.63 0.62 -22.12 
ความคล่องแคล่ว (Fluency)) 4.00 0.64 7.07 0.69 -18.51 
ท่าทางน้ าเสียงประกอบ  (Gesture) 2.70 0.79 3.60 0.50 -6.92 
ผลรวมทุกด้าน 3.44 0.68 5.77 0.60 -15.85 
 

3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทบาทสมมติเพื่อพัฒนาทักษะการพดูภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นอยู่ในระดับพึงพอใจมากท่ีสุดโดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 ผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อบทบาทสมมติเพื่อพัฒนาทักษะ

การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
 
รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น ล าดับที ่
1.ด้านเนื้อหาสาระ 4.40 พึงพอใจมาก 5 
2.ด้านกิจกรรมบทบาทสมมต ิ 4.90 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 
3.ด้านความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ                                    4.85 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 
4. ด้านผู้เรยีน 4.78 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 
5.ด้านสื่อการสอน 4.83 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 
สรุปรวมทุกด้าน 4.75                 พึงพอใจมากท่ีสุด 

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
          ผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลการวิจัยไดด้ังต่อไปนี ้

1. ผลสัมฤทธิ์ทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารพบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยคะแนนหลังเรียน (Mean = 17.13, S.D. = 1.04) 
โดยใช้บทบาทสมมติสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน (Mean = 10.30, S.D. = 1.09) ผลต่างเฉลี่ยระหว่างก่อนเรียนและ
หลังเรียนโดยการใช้บทบาทสมมติเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมีค่าเท่ากับ 6.8 ค่าสถิติ t 
เท่ากับ -35.53 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของกลุ่มตัวอย่าง หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Sig. =0.000, p < 0.05) 
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2. จากเกณฑ์การวัดทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเมื่อพิจารณาผลการทดคะแนนตาม

เกณฑ์การประเมิน ก่อนเรียน และหลังเรียน โดยแบ่งเป็นด้านที่ประเมินที่ประกอบด้วยด้านความถูกต้อง 
(Accuracy) ความคล่องแคล่ว (Fluency) และการแสดงท่าทางน้ าเสียงประกอบ (Gesture) พบว่านักเรียนมี
คะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนเมื่อพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน ในแต่ละด้าน จะพบว่า
นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นจากทุก ๆ ด้านซึ่งด้านที่มากที่สุด คือ ความคล่องแคล่ว (Fluency) รองลงมาคือด้าน
ความถูกต้อง และด้านท่าทางน้ าเสียงประกอบค าพูดอาจเนื่องจากว่าอาจเนื่องมาจากกิจกรรมบทบาทสมมติที่
ก าหนดสถานการณ์ เป็นบทบาทสมมติแบบมีบทสนทนาให้ ก่อนท าการแสดงนักเรียนได้ท าการฝึกซ้อมจนเกิด
ความมั่นใจ นักเรียนได้ลองแสดงจริง ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ตรง ซึ่งในการแสดงออกทางภาษาน้ันหากนักเรียน
มีความรู้ ความเข้าใจในภาษาที่ถูกต้องแล้ว กล่าวคือ เข้าใจความหมายของเนื้อหาในการสื่อสารแล้วนักเรียนจะ
สามารถใช้ภาษาได้อย่างคล่องแคล่วและมั่นใจเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้อง แนวคิดของ  กาญจนา 
คุณารักษ์ (2558) อ้างถึง Joyce and Weil ทีก่ล่าวถึงบทบาทสมมติไว้ว่าเป็นกิจกรรมสนับสนุนการเรียนรู้โดยใช้
ประสบการณ์รูปแบบของบทบาทสมมติแสดงการเปรียบเทียบที่เป็นจริงในการแก้ปัญหาในชีวิตจริงของผู้เรียน 
เป็นตัวอย่างของชีวิตการแสดงท่ีให้การตอบสนองทางอารมณ์และพฤติกรรมที่เป็นจริงจากผู้เรียน 
 นอกจากนี้ผลคะแนนที่สูงขึ้นยังอาจเกิดจากการที่ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมฝึกการใช้ภาษาจนเกิดความ
ถูกต้องและมั่นใจจากขั้นตอนการฝึกซ้อมก่อนแสดงบทบาทสมมติ ซึ่งงานวิจัยของ Priscilia Islam & Tazria 
Islam (2012) พบที่ว่าบทบาทสมมติกระตุ้นให้นักเรียนมีแรงจูงใจในการพูดแล้วนักเรียนยังมีความมั่นใจในการ
พูดและสื่อสารได้อย่างถูกต้องคล่องแคล่วมากขึ้นมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องมากขึ้น 
ตรงกับแนวคิดของ Campbell et al. (1996) ที่ว่าการที่ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ภาษาได้นั้นควรเปิดโอกาส ให้
ผู้เรียนได้พูด อภิปราย อธิบาย และที่ส าคัญก็คือ ต้องส่งเสริมให้เด็กเกิดความอยากรู้อยากเห็น ความสนใจในการ
เรียนจะเกิดขึ้นเมื่อเด็กรู้สึกปลอดภัยที่จะถาม แสดงความคิดเห็นโต้แย้งได้ ทักษะการพูดจะพัฒนาอย่างมี
ประสิทธิภาพได้ก็ต่อเมื่อได้มีการฝึกปฏิบัติในปริมาณที่เพียงพอ และได้รับการส่งเสริมที่ถูกทาง และที่ส าคัญที่สุด
คือ ทักษะในการพูดภาษาจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ ผู้พูดได้เรียนรู้การใช้ภาษาอย่างถูกต้องตามสถานการณ์  ซึ่งงานวิจัย
ของ สุนันทา แก้วพันธ์ช่วง (2550) กล่าวว่า เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ของตนได้ตามศักยภาพ
ควรจะเริ่มต้นจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เป็นรูปธรรมและเน้นการฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาใน
สถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับชีวิตจริงให้มากข้ึน 

3. ความพึงพอใจต่อกิจกรรมบทบาทสมมตินักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อบทเรียนโดยใช้
บทบาทสมมติเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอยู่ ในระดับมาก (Mean = 4.75,                
S.D. = 0.42) โดยสามารถอภิปรายผลในแต่ละด้านดังน้ี  

ด้านกิจกรรมบทบาทสมมตินักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดอยู่ (Mean = 4.90, S.D. = 0.22) 
นักเรียนพอใจกับบทบาทสมมติที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันตรงกับความต้องการและ
ความสนใจของนักเรียนและนักเรียนยงัสามารถน าความรูท้ี่ไดจ้ากกิจกรรมบทบาทสมมตไิปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
ทั้งนี้อาจเกิดจากการคัดเลือกบทบาทสมมติตามหลักการแนวคิดของ Paulston and Bruder (1976), Harmer 
(1990) ที่กล่าวว่า บทบาทสมมติเป็นกิจกรรมในห้องเรียนที่ผู้เรียนมีโอกาสได้ฝึกภาษาซึ่งมีลักษณะสถานการณ์ที่
ผู้เรียนอาจจะพบเจอนอกห้องเรียนอีกด้วย 

ด้านความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ใจระดับพึงพอใจมากที่สุด 
(Mean = 4.85, S.D. = 0.33) อาจเนื่องมาจากกิจกรรมบทบาทสมมติช่วยพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของ
นักเรียนได้ดี ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในบทเรียนได้มากข้ึน อีกทั้งนักเรียนยังสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้



516 |18-19 ตุลาคม 2561 

 
ในชีวิตประจ าวันได้จริงส่งผลให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นซึ่งตรงกับแนวคิด ทฤษฎีการ
เรียนรู้ภาษาท่ีสองส าหรับเด็กของ Krasen (1978) ที่ว่าในการรับรู้ภาษาหากจะให้ได้ผลดีทั้งเด็กและผู้ใหญ่นั้นก็
ต่อเมื่อสิ่งท่ีป้อนเข้าไปสามารถเข้าใจได้ดี (Comprehensible input) 

ด้านสื่อการเรียนการสอน นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด (Mean = 4.75, S.D. 
= 0.41) โดยพิจารณาแต่ละด้าน สื่อการเรียนการสอนกระตุ้นให้นักเรียนสนใจเนื้อหามากขึ้น  ในการแสดง
บทบาทสมมตินั้นนักเรียนได้ใช้สื่อจริงประกอบการแสดง การแต่งตัวตามบทบาทรวมถึง  การจัดสถานการณ์ที่
ใกล้เคียงกับความจริงอาจเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้นักเรียนสนใจในเนื้อหาและช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจใน
บทเรียนมากยิ่งข้ึน  
  นอกจากนี้นักเรียนให้ความส าคัญกับกิจกรรมบทบาทสมมติที่มีความสอดคล้องเกี่ยวเนื่องกับ
สถานการณ์ที่เกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน โดยข้อมูลจากแบบสอบถามพบว่าใน ด้านเนื้อหาสาระ ด้านกิจกรรม และ
ด้านความรู้ความสามารถ ด้านสื่อการเรียนการสอน นักเรียนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดที่เนื้อหาของบทบาทสมมติ
เป็นเรื่องที่พบเจอในชีวิตประจ าวัน อาจเป็นเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาที่ใกล้เคียงกับ
สถานการณ์จริงและ เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนน าความรู้ที่ได้ไปใช้ได้จริงมากกว่าการจดจ าโดย
ผ่านการแสดงตามบทบาทในสถานการณ์ต่าง ๆ อีกทั้งกิจกรรมบทบาทสมมติ มิใช่เป็นเพียงเครื่องมือในการเรียนรู้
เท่านั้น แต่หากเป็นการเรียนรู้ถึงความหมายของบริบทนั้น ๆ ด้วยและยังช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจในเรื่องที่
เรียนง่ายขึ้น เนื่องจากนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง อีกท้ังยังเอื้อให้นักเรียนได้เกิดความมั่นใจในการใช้ภาษา  

ซึ่งแนวคิดของ Littlewood (1981) และ Richard (2006) กล่าวว่า ในการจัดกิจกรรมการสื่อสารครู
ต้องจัดหากิจกรรมที่ผู้เรียนได้ใช้ภาษาในสถานการณ์จริงในการสื่อสาร  เป็นสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
สถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งแนวคิดของ Nunan (2003) กล่าวว่ากิจกรรมบทบาทสมมติเป็นกิจกรรมที่
ผู้เรียนถูกก าหนดบทบาทให้ใช้ภาษาเป้าหมายที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์จริง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีมากในการให้
ผู้เรียนได้ฝึกใช้ภาษาในห้องเรียนก่อนที่จะน าภาษาไปใช้ในสถานการณ์จริง Paulston and Bruder (1976), 
Harmer (1990), Freeman (2000) และ Livingstone (1986) กล่าวไว้ว่าบทบาทสมมติเป็นกิจกรรมที่เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกการใช้ภาษาในการสื่อสารในบทบาทและสถานการณ์ทางสังคมที่หลากหลายอีกทั้งมีเป็น
กิจกรรมที่มีความยืดหยุ่นสูงที่ผู้เรียนมีขอบเขตจินตนาการที่กว้างขวางเป็นกิจกรรมในห้องเรียนที่ผู้เรียนมีโอกาส
ได้ฝึกภาษาซึ่งมีลักษณะสถานการณ์ที่ผู้เรียนอาจจะพบเจอนอกห้องเรียนอีกด้วย นอกจากนี้กิจกรรมบทบาท
สมมติมีผลเชิงบวกต่อการเรียนภาษาอังกฤษโดยข้อมูลจากแบบสอบถามพบว่ากิจกรรมดังกล่าวกระตุ้นความ
สนใจในการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้นมีเจตคติและแรงจูงใจเชิงบวกอาจเนื่องมาจากกิจกรรมบทบาทสมมติที่
จัดท าในทุกบทเรียน เป็นบทบาทสมมติแบบมีบทให้เพื่อตัดความกังวลของนักเรียนในเรื่องของบทสนทนา และได้
มีการก าหนดเป้าหมายของการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารไว้อย่างชัดเจน แม้ว่าการสอนพูดภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารจะเน้นทักษะการสื่อสารมากกว่ากฎเกณฑ์ทางไวยากรณ์ทางภาษาแต่นักเรียนก็ต้องมีความรู้ใน
ด้านการใช้ภาษาที่ถูกต้อง และเหมาะสมกับบริบท ด้วยเหตุนี้บทบาทสมมติที่ก าหนดให้นักเรียนในแต่ละบทนั้น
จึงต้อง มีโครงสร้างทางภาษาที่นักเรียนต้องเรียนรู้ ซึ่งก่อนให้นักเรียนท ากิจกรรมบทบาทสมมติในแต่ละครั้งนั้นมี
การสอนโครงสร้างหน้าท่ีของภาษา (Function) จนนักเรียนเกิดความเข้าใจอย่างชัดเจน นอกจากน้ียังมีการสาธติ 
ฝึกฝน การท ากิจกรรมบทบาทสมมติจนเกิดความเข้าใจก่อนให้นักเรียนน าภาษามาใช้ในการแสดงได้จริงซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ Campbell et al. (1996) ว่าการที่ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ภาษาได้นั้นควรเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนได้พูด อภิปราย อธิบาย และที่ส าคัญก็คือต้องส่งเสริมให้เด็กเกิดความอยากรู้อยากเห็นความสนใจใน
การเรียนที่จะเกิดขึ้นเมื่อเด็กรู้สึกปลอดภัยที่จะถาม แสดงความคิดเห็นโต้แย้งได้ทักษะการพูดจะพัฒนาอย่างมี
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ประสิทธิภาพได้ก็ต่อเมื่อได้มีการฝึกในปริมาณที่เพียงพอและส่งเสริมที่ถูกทางและที่ส าคัญที่สุด คือ ทักษะในการ
พูดภาษาจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผู้พูดได้เรียนรู้การใช้ภาษาอย่างถูกต้อง Littlewood (1981) และ Morry Van 
Ments (1983) ที่ว่าบทบาทสมมติเป็นกิจกรรมที่มีลักษณะส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความคิดเชิงบวกและรู้สึก
ปลอดภัยในการแสดงทัศนคติและความรู้สึกเหตุการณ์เชื่อมโยงไปใกล้เคียงกับโลกภายนอกห้องเรียนและผู้เรียน 
ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในระดับสูงต่อการท ากิจกรรม  

 
ข้อเสนอแนะ 

1. การวิจัยที่เก็บข้อมูลนอกช้ันเรียนโดยพัฒนารูปแบบกิจกรรมบทบาทสมมติที่ให้นักเรียนได้ใช้ภาษา
ในสถานการณ์จริงนอกห้องเรียน เพื่อศึกษาความสามารถในการใช้ภาษาได้ดีมากน้อยเพียงใด 

2. การจัดเตรียมสถานที่ให้เหมาะสมจัดบรรยากาศไม่ให้นักเรียนรู้สึกว่าก าลังเรียนโดยจัดสภาพแวดล้อม    
ให้เสมือนสถานการณจริงให้มากที่สุด เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรู้สึกสนุก และ ผ่อนคลาย 

3. ครูผู้สอนควรมีการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนก่อนและหลังการใช้บทบาทสมมติ ซึ่งจะ
แสดงให้เห็นถึงผลความเปลี่ยนแปลงในด้านทัศนคติของนักเรียนท่ีมีต่อทักษะการพูดภาษาอังกฤษและกิจกรรม  

4. การบันทึกวิดีโอในการสอบแทนการสอบต่อหน้ากรรมการผู้ให้คะแนนในการทดสอบการวัดทักษะ
การพูดเพื่อให้นักเรียนไม่รู้สึกกดดัน 

 
กิตติกรรมประกาศ 

การค้นคว้าอิสระนี้จะส าเร็จลุล่วงได้ดีเพราะได้รับความกรุณาจาก อาจารย์ ดร.รินทร์ ชีพอารนัย 
อาจารย์ที่ปรึกษาท่ี ให้ค าปรึกษา ค าแนะน าที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง ได้ตรวจและแก้ไขข้อบกพร่องของการค้นคว้า
อิสระนี้ ตลอดจนคอยให้ความช่วยเหลือในกระบวนการด าเนินการวิจัยตั้งแต่เริ่ มต้นจนส าเร็จท าให้งานวิจัย
สมบูรณ์ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณด้วยความเคารพอย่างสูง 
 ขอขอบพระคุณอาจารย์ ดร.บารมี เขียววิชัย ที่กรุณาเป็นประธานกรรมการสอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.เมลดา สุจิตรดาภา ที่กรุณาเป็นกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ และได้ให้ค าแนะน าช้ีแนะแนวทางที่เป็น
ประโยชน์ ส่งผลให้งานวิจัยนี้ ส าเร็จเรียบร้อย ผู้วิจัยขอขอบพระคุณไว้ ณ ท่ีนี้ด้วยความเคารพยิ่ง 
  ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง อาจารย์ ดร.กรพนิธ์ ผรณาปิติ และอาจารย์ 
อุษา พุทธชาติเสวี ที่ให้ความกรุณาตรวจเครื่องมือในการวิจัยนี้ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณด้วยความเคารพ 

ขอขอบพระคุณ พ่อ แม่ คณาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ทุกท่านตลอดจนเพื่อนครูและเจ้าหน้าที่ 
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ที่คอยให้ก าลังใจให้การช่วยเหลืออ านวยความสะดวกเป็นอย่างดีตั้งแต่ต้นเสมอมาที่มิได้
เอ่ยนามในไว้ ณ ท่ีนี้   

ขอขอบพระคุณ ผู้บริหารโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ที่ให้โอกาสในการศึกษาต่อสนับสนุนอ านวยความ
สะดวกในด้านเวลาการเรียนผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณด้วยความเคารพ 
   สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที 4 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ที่ให้ความร่วมมือ
ในการท าแบบทดสอบและแบบสอบถามตลอดถึงกิจกรรมต่าง ๆ จนงานวิจัยส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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การศึกษาปัญหาการใช้ภาษาไทยในสื่อโซเชียลมีเดียของนกัศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์

 
เบญจภา  ไกรทอง1  จานนท์ ศรีเกตุ2  สโรธร ประสาทพรชัย3  ปัทมา สีดา4  กันทิมา จันทร์เครือยิ้ม5   

สุมาลี ปาณศรี6  ธันยพร เหมียดขุนทด7 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาของการใช้ภาษาไทยในสื่อโซเชียลมีเดียของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ เก็บตัวอย่างโดยใช้การสุ่มแบบบังเอิญ เป็น
กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาช้ันปีท่ี 1-4 จ านวน 333 คน ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
คือ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า วัยรุ่นไทยส่วนใหญ่ใช้เวลาในการเล่นเฟซบุ๊ก
มากกว่าการอ่านหนังสือ และสื่อโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลและส่งผลกระทบต่อการใช้ภาษาไทย มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 
อยู่ในระดับมากที่สุด เฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.05 โดยสังเกตจากพฤติกรรมของวัยรุ่นในปัจจุบัน เนื่องจากวัยรุ่นส่วน
ใหญ่สนใจในสื่อโซเชียลมีเดียมากจนเกินไป และมีเทคโนโลยีการสื่อสารต่าง ๆ ที่เข้ามาอยู่ในชีวิตประจ าวันของ
วัยรุ่นมากขึ้น ท าให้วิวัฒนาการของภาษาเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีค าที่เกิดขึ้นใหม่ที่ไม่ใช่ภาษาไทย มีการ
ใช้ค าที่สะกดผิด ใช้ภาษาแบบไม่เป็นทางการ ส่วนใหญ่วัยรุ่นจะใช้ภาษาปากในการสื่อสาร เช่น ภาษาสะดวกปาก 
สะดวกพิมพ์ ฯลฯ จึงท าให้เกิดความรวดเร็วในการสื่อสาร ใช้ค าศัพท์เฉพาะกลุ่ม มีการตัดค าให้สั้นลงจน
กลายเป็นภาษาวิบัติ จนเกิดความเคยชินในการใช้ภาษาไทยแบบผิด ๆ ในชีวิตประจ าวัน  ดังนั้นทุกคนควร
ตระหนักในคุณค่าของภาษาไทย ควรใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ เพราะภาษาไทยเป็นสิ่งส าคัญใน
ชีวิตประจ าวัน และเป็นตัวบ่งบอกถึงที่มาของชนชาติไทย เอกลักษณ์ของในความเป็นไทย เพื่อให้คนรุ่นหลังได้สืบ
ทอดความเป็นไทยต่อไป  
 
ค าส าคัญ:   ปัญหาการใช้ภาษาไทย  สื่อโซเชียลมีเดีย  นักศึกษา 
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Abstract 

The purpose of this study is to examine the problems of Thai language used in the social 
medias by the students of Valaya Alongkorn Rajabhat University. The data was collected by the 
accidental sampling method. The sample group was 333 students including first-year, second-year, third-
year, and fourth-year students. Questionnaires were used for the data collection and statistical analysis 
for mean, percentage, and standard deviation. The result indicated that the averages of the amount of 
time that most Thai teenagers spent more on Facebook than reading a book and the influence and 
impact that the social medias had on Thai language skills are equal in the highest level at 4.05 according 
to the observation of the behavior of Thai teenagers since most of them paid too much attention on 
the social medias. Moreover, they keep reaching more communicating technologies, so the language 
has been evolved rapidly. New words which are not Thai language keep being created and more error 
spellings occurred as well as increased informal words. Mostly, Thai teenagers usually used spoken Thai 
language to communicate such as the words which are easy to say, to type, etc. to communicate more 
quickly. They also used the specific and shortened words which led to the sloppy language. Eventually, 
they got used to use the unsystematic Thai language in their daily life. Therefore, everyone should be 
aware of the value of Thai language and use Thai language correctly because Thai language is an 
important thing in daily life. Also, it identifies the origin of Thai nationality and identity which we have to 
be handed in to the next generation. 
 

Keywords:  The problem of Thai language using, Social media, Student 
 
1Social Science, General of Education, Valaya Alongkorn Rajabhat University Under The Royal Patronage,  e-
mail: benjapakaithong1981@gmail.com 
2Program in Disaster Management and Public Hazard Mitigation, Faculty of Science and technology Valaya 
Alongkorn Rajabhat University Under The Royal Patronage, e-mail: gags_14@hotmail.com 
3Thai language for communicative innovation,Humanity and social sciences, Valaya Alongkorn Rajabhat 
University Under The Royal Patronage,  e-mail: sarotorn28@gmail.com 
4Thai language for communicative innovation,Humanity and social sciences, Valaya Alongkorn Rajabhat 
University Under The Royal Patronage,  e-mail: pattamasida6@gmail.com 
5Thai language for communicative innovation,Humanity and social sciences, Valaya Alongkorn Rajabhat 
University Under The Royal Patronage,  e-mail: wea2541@gmail.com 
6Thai language for communicative innovation,Humanity and social sciences, Valaya Alongkorn Rajabhat 
University Under The Royal Patronage,  e-mail: sumaree.pns123@gmail.com 
7Thai language for communicative innovation,Humanity and social sciences, Valaya Alongkorn Rajabhat  
University Under The Royal Patronage,  e-mail: 24468@chaiwit.ac.th 

mailto:benjapakaithong1981@gmail.com
mailto:sarotorn28@gmail.com
mailto:sumaree.pns123@gmail.com
mailto:24468@chaiwit.ac.th


การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภฏักลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 “วิจยัและนวัตกรรมเพื่อสังคม” | 521 
 

บทน า 
ภาษาเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ถ่ายทอดเรื่องราวความรู้สึกนึกคิด เพื่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและ

กัน และรวมไปถึงสัญลักษณ์ รูปภาพ หรือถ้อยค าท่ีถ่ายทอดออกมาเป็นตัวหนังสือ (มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย , 
9 พฤศจิกายน 2560) ได้กล่าวถึงความหมายของภาษาไว้ว่า ภาษาหมายถึงเครื่องมือที่ใช้สื่อสารท าความเข้าใจ
กันระหว่างมนุษย์การท าความเข้าใจกันท าได้หลายวิธีโดยใช้เสียง กริยาอาการ ถ้อยค า อย่างไรก็ดี วิธีการเหล่านี้
ต้องมีระเบียบและการก าหนดความรู้ความหมายเป็นข้อตกลงร่วมกันจึงจะนับว่าเป็นภาษา การศึกษาเรื่อง
ธรรมชาติของภาษาเป็นการศึกษาการเป็นไปของภาษาว่ามีลักษณะอย่างไร เพื่อท าให้ผู้ศึกษาน าภาษาไปใช้ ให้
เกิดประโยชน์ตลอดจนท าให้ผู้ศึกษามีการระมัดระวังในการใช้ภาษาอีกด้วย ธรรมชาติของภาษามีหลายประการ 
ภาษาเป็นพฤติกรรมทางสังคม ภาษาเกิดจากการเรียนรู้ เลียนแบบ ถ่ายทอดจากบุคคลในสังคมเดียวกัน มิใช่เกิด
จากสัญชาตญาณหรือพันธุกรรม  

ในปัจจุบันภาษาไทยได้เจริญก้าวหน้า มีบทบาทในหมู่สังคมเรามากขึ้น คนไทยโชคดีที่ได้มีภาษาเป็น
ของตนเอง และมีตัวอักษรไทยเป็นตัวอักษรประจ าชาติ ซึ่งเป็นเครื่องแสดงให้เห็นได้ว่าไทยเราเป็นชาติที่มี
วัฒนธรรมสูงส่งมาแต่โบราณ และยั่งยืนมาจนถึงปัจจุบัน สื่อโซเชียลมีเดี ยในสังคมปัจจุบัน ได้แก่ เฟซบุ๊ก 
(Facebook) เป็นต้น โดยจะมีการใช้ภาษาที่เพี้ยนไปจากเดิม หรือภาษาวัยรุ่นนั่นเอง เช่น นะคะ เขียนเป็น  นะ
ค่ะ, เป็น เขียนเป็น เปง, ก็ เขียนเป็น ก้, หนู เขียนเป็น นู๋, ตัวเอง เขียนเป็น เตง, เธอ เขียนเป็น เทอ ฯลฯ (ฉัตร
ชัย นุกดี, 9 พฤศจิกายน 2560) ซึ่งเป็นภาษาที่ไม่ถูกต้องตามหลักภาษาไทย เมื่อใช้ค าศัพท์เหล่านี้บ่อย ๆ ท าให้
เป็นปัญหาในการเขียนภาษาไทยที่ผิด คนส่วนใหญ่มักจะน าค าเหล่านี้มาเขียนงาน เพราะเกิดความเคยชินในการ
เขียนภาษาไทยในสื่อโซเชียลมากเกินไป  

ในสมัยก่อนมีการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง ตรงตามหลักการใช้ภาษาไทย เพราะยังไม่ได้รับอิทธิพลจาก
สื่อโซเชียลมีเดียเข้ามา และยังไม่เป็นที่รู้จัก ภาษาไทยยังคงเขียนและใช้คงเดิมไม่มีผิดเพี้ยนเหมือนอย่างกับ
ปัจจุบัน ในอดีตยังไม่มีเทคโนโลยีเข้ามามีอิทธิพลต่อผู้คนเหมือนปัจจุบัน วัยรุ่นไทยสมัยนี้นิยมใช้สื่อโซเชียลมีเดีย
เพื่อการติดต่อที่รวดเร็วและเนื่องจากความเร็วในการสื่อสารและความยากล าบากในการพิมพ์ตัวอักษรท าให้
วัยรุ่นน าค าเหล่านั้นมาท าให้สั้นลงจนกลายเป็นภาษาวิบัติ รวมถึงการใช้ค าศัพท์ใหม่หรือค าสะกดที่แปลกไปจาก
เดิม เด็กไทยไม่สามารถใช้ภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพได้เท่าที่ควร มีการใช้ค าที่สะกดผิด มีการผันอักษรและ
เสียงไม่ตรงตามวรรณยุกต์ ภาษาเหล่านี้เป็นภาษาวัยรุ่นท าให้เปลี่ยนแปลงมาเรื่อย ๆ จนอาจจะท าให้ไม่มีเค้า
โครงเดิมของภาษาไทยอีกต่อไป ปัญหาการใช้ภาษาไทยในสื่อโซเชียลมีเดีย มีการใช้ค าที่หลากหลายกันไปในการ
สื่อสาร ปัจจุบันนี้มีค าศัพท์ประหลาด ๆ ที่เหมือนไม่ใช่ภาษาไทย อย่างแน่นอน จะกล่าวให้ชัด คือ ภาษาสะดวก
ปาก สะดวกพิมพ์ ท่ีน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งคือการแพร่หลายของภาษาไทยในโซเชียลมีเดียแบบผิด ๆ เช่น ค าหยาบ 
เป็นค าที่สื่อความหมายไม่สุภาพสื่อความหมายในแง่ที่ไม่ดีและไม่ไพเราะ เช่น กู , เหี้ย, สัส ฯลฯ ในส่วนของค า
แสลง เป็นค าศัพท์ท่ีไม่เป็นทางการ โดยทั่วไปอาจเป็นการสร้างค าขึ้นมาใหม่ มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดการ
ขบขัน เช่น โจ๊ะ, ชิมิ, ตะมุตะมิ, ฯลฯ และค าที่สะกดผิด โดยส่วนใหญ่ในสื่อโซเชียลมีเดียมีการสะกดไม่ตรงตาม
หลักภาษา ท าให้ภาษาไทยเปลี่ยนไป เวลาอ่านก็เพี้ยนไปจากเดิม เช่น นะคะ เป็น นะค่ะ, ได้ เป็น ด้าย, น่ารัก 
เป็น น่าร้าก, ฯลฯ เครื่องหมายวรรคตอนก็เป็นสิ่งท่ีทุกคนไมค่วรละเลยท าให้ประโยคหรือความหมายเปลี่ยน เช่น 
ฯลฯ คือการจบประโยคของการยกตัวอย่าง ถ้าไม่ใส่ถือว่าประโยคนั้นไม่สมบูรณ์ควรเห็นความส าคัญของการใช้
ภาษาไทยให้ถูกต้องมากกว่าน้ี (สมใจ เสรีวงศ,์ 2526), (สุพรรณนา อินทรรัสมี, 15 พฤศจิกายน 2560) 

ลักษณะของภาษาระหว่างเพศหญิงและเพศชาย แสดงให้เห็นถึงข้อแตกต่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็น
ลักษณะที่แสดงออกมาในการพูด หรือแม้แต่การเขียน แต่ในที่นี้เราจะเน้นไปที่ลักษณะของการเขียนที่ใช้ในเฟ
ซบุก๊  
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- เพศหญิงจะมีการใช้ค าที่สุภาพมากว่าเพศชาย 
- เพศชายมักจะพูดคุยในหัวข้อจ ากัดวง ในขณะที่เพศหญิงจะคุยในหัวข้อที่เปิดกว้างกว่า  
- เพศหญิงจะใช้ emoticon มากกว่าเพศชาย 
- เพศชายพูดคุยเกี่ยวกับความเป็นจริงมากกว่าเพศหญิง 
- เพศหญิงใช้ภาษาเพื่อการสนทานาเกี่ยวกับบุคคล ความสัมพันธ์ และความรู้สึกมากกว่า 

จากข้อมูลของการเปลี่ยนแปลงทางภาษา จะเห็นได้ว่า การสร้างภาษาเฉพาะกลุ่มจะมีลักษณะพิเศษไม่
เหมือนกัน จึงเป็นแนวทางในการศึกษาภาษาเฉพาะกลุ่ม ทั้งนี้ได้มีงานวิจัยหลายเรื่องที่ศึกษาลักษณะเฉพาะของภาษา
เฉพาะกลุ่ม  (อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2536)  ได้กล่าวถึงสาเหตุของการเกิดภาษาพิเศษ คือ ภาษาย่อยตามเพศ 
(Sex dialect) หมายถึง ความแตกต่างของภาษาตามเพศ เช่น ภาษาของเพศชาย และภาษาของเพศหญิงย่อมมี
ความแตกต่างกัน ภาษาย่อยของสังคม (Social dialect) เป็นภาษาที่แบ่งตามภูมิหลังทางสังคม ซึ่งมีความ
แตกต่างกันในด้านค าศัพท์ เสียง และไวยากรณ์ การใช้ภาษาในแต่ละช้ันปีมีระดับการใช้ภาษาที่ต่างกันออกไป 
โดยช้ันปีที่สูงมีการภาษาที่ถูกต้องและรอบครอบมากกว่า มีการค านึงถึงความถูกต้อง ตามหลักไวยากรณ์ 
ประโยค ที่สื่อความหมายได้ดีและถูกต้องมากกว่าช้ันปีต้น ๆ การใช้ภาษาแต่ละคณะจะมีศัพท์เฉพาะกลุ่มหรือ
ศาสตร์ที่เรียนเข้ามาเกี่ยวข้องในการสื่อสารในสื่อโซเซียลมีเดีย เฟซบุ๊ก เพื่อการสื่อสารที่เข้าใจในกลุ่มหรือมีค า
สแลงเพื่อความสนุกสนานในการสื่อสาร โลกของเราในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของด้านการศึกษา เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะในเรื่องของเทคโนโลยีในปัจจุบันจะ
สังเกตได้ชัดเจนว่าเทคโนโลยีต่าง ๆ น้ันได้มีการพัฒนาอย่างล้ าสมัยซึ่งส่งผลให้เกิดความสะดวกต่อการใช้งานใน
ปัจจุบันและอนาคต (พัชรณัฏฐา พรพระพรหม, 9 พฤศจิกายน 2560) 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาไทยในสื่อโซเชียลมีเดีย ( social media ) การเติบโตของเทคโนโลยี
ของปัจจุบันได้มีการพัฒนาและเจริญก้าวหน้าอย่างมาก โดยเฉพาะสื่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต internet เมื่อ
พฤติกรรมของผู้คนเปลี่ยนไป โซเชียลมีเดีย กลายเป็นสิ่งท่ีมีบทบาทต่อการด าเนินชีวิตมากขึ้น เชื่อมโยงกับการใช้
ภาษาในปัจจุบัน (เกษดา จารุรัตน,์ 2557) ในสังคมไทยมีข้อถกเถียงเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางภาษา “ภาษาไทย
เน็ต” กล่าวคือ เกิดความวิตกในสังคมไทยว่าการใช้  “ภาษาเน็ต” ท าให้ภาษาไทยวิบัติ ค าว่า วิบัติ ใน
ความหมายของคนท่ัวไป คือ ภาษาผิดที่ไปจากภาษาไทยมาตรฐาน หรือผิดไปจากที่ปรากฏในพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน และคิดว่าท าให้ภาษาไทยเสื่อม และท าให้ไม่เป็นท่ีน่าเชื่อถือ (กานต์รวี ชมเชย, 2556)  

จากที่กล่าวมาข้างต้นการใช้ภาษาไทยในสื่อโซเชียลมีเดีย ( Social Media ) เป็นงานวิจัยที่น่าเช่ือถือ
และเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีจะศึกษา ปัญหาการใช้ภาษาไทยในสื่อโซเชียลมีเดียปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทาง
ลบ มีภาษาที่เกิดขึ้นใหม่และแปลกไปจากเดิม เป็นภาษาที่ไม่ตรงตามหลักภาษาไทย เพราะเทคโนโลยีมีความ
เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมเศรษฐกิจ และสามารถประยุกต์
ข้อเสนอแนะในการจัดการการใช้สื่อโซเชียลในยุคปัจจุบันได้ ฉะนั้นคณะผู้ศึกษาจึงมีความสนใจในกลุ่มนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เกี่ยวกับการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย  

 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาปัญหาของการใช้ภาษาไทยในสื่อโซเชียลมีเดียของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์  
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ระเบียบวิธีวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidentel sampling) ได้แก่ 

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะครุศาสตร์  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาการจัดการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ
คณะวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ช้ันปีที่ 1-4 
จ านวน 333 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย 
        เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ แบบสอบถามสามารถแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ช้ันปีท่ีก าลังศึกษา คณะ 
  ตอนที่ 2 ปัญหาการใช้ภาษาไทยในสื่อโซเชียลมีเดีย  
  แบบสอบถามเรื่องปัญหาการใช้ภาษาไทยในสื่อโซเชียลมีเดีย ซึ่งมีค าถามในแบบสอบถาม
ทั้งหมด 14 ข้อ ได้แก่ การใช้ภาษาไทยในสื่อโซเชียลมีเดียมีการสะกดค าไม่ถูกต้อง , การใช้ค าสแลงท าให้ภาษา
ผิดเพี้ยนไปในแง่ลบ, การใช้เครื่องหมายวรรคตอนไม่ถูกต้อง เช่น ต่าง ๆ กัน ที่เขียนถูกเป็น ต่าง ๆ กัน ฯลฯ, 
การใช้ภาษาในการสื่อสารที่ไม่ถูกต้อง เช่น นะคะ เป็น นะค่ะ, ขอโทษ เป็น ขอโทด ฯลฯ, ความเร่งรีบในการใช้
ภาษาในการสนทนา เช่น ตัวเอง เขียนเป็น เตง, เป็น เขียนเป็น เปง ฯลฯ, การใช้ภาษาเขียนที่ผิดในโซเชียลมีเดีย
จนเคยชิน และน ามาใช้เขียนแบบผิด ๆ ในชีวิตประจ าวัน, ความแตกต่างทางเพศมีผลต่อการใช้ภาษาไทยในสื่อ
โซเชียลมีเดียที่แตกต่างกัน,  สื่อโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลและส่งผลกระทบต่อการใช้ภาษาไทย , ความสะดวกเป็น
ปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดการใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้อง , การใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้องมีผลกระทบต่อประเทศชาติ, 
เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วเพียงสัมผัสแค่ปลายนิ้ว ท าให้มนุษย์ขาดการฝึกเขียนและการใช้ภาษาไทยที่
ถูกต้อง, การใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้องในสื่อโซเชียลมีเดีย เป็นปัญหาต่อการเรียนหรือท างาน, วัยรุ่นไทยส่วนใหญ่ใช้
เวลาในการเล่นเฟซบุ๊กมากกว่าการอ่านหนังสือ, วัยรุ่นมีการลอกเลยีนแบบบุคคลรอบข้างในการใช้ภาษาไทยที่ไม่
ถูกต้องในสื่อโซเชียลมีเดีย 

การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
1. ผู้วิจัยด าเนินการหาคุณภาพของเครื่องมือแต่ละฉบับโดยด าเนินการ ดังน้ี 
2. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ก าหนดประเด็นค าถามของเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3. ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์ ( Index of Item Objective 

Congruence: IOC) โดยผู้เช่ียวชาญจ านวน 2 คน เป็นผู้ตรวจสอบ ได้ตั้งค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.80 -
1.00 

4. น าแบบสอบถามเพื่อศึกษาปัญหาการใช้ภาษาไทยในสื่อโซเชียลมีเดียของนักศึกษามหาวิทยาลัย   
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทดลองใช้ (Try Out) จ านวน 333 คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพด้าน
ความเป็นปรนัยและความเช่ือมั่น 

5. น าแบบสอบถามที่ได้จากการทดลองใช้มาวิเคราะห์หาคุณภาพด้านความเช่ือมั่นของเครื่องมือ โดย
การค านวณหาสัมประสิทธ์ิความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรแอลฟา (α - Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.85 

  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ผู้วิจัยด าเนินการแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 42 คน คณะครุศาสตร์ 42 คน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 42 คน คณะเทคโนโลยีการเกษตร 42 
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คน คณะวิทยาการจัดการ 42 คน คณะสาธารณสุขศาสตร์ 42 คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 42 คน 
และคณะวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 39 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ช้ันปีที่ 
1-4 รวมจ านวน 333 คน โดยเก็บแบบสอบถามด้วยตนเองทั้งหมด ซึ่งเก็บแบบถามได้จ านวน 333 คน 

2. น าแบบสอบถามที่ได้รับคืน มาตรวจสอบความถูกต้อง พบว่าแบบสอบถามทั้งหมดสมบูรณ์และ
สามารถน าไปวิเคราะห์ข้อมูลได้ มีจ านวน 333 ฉบับ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยท าการวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมส าเร็จรูป ซึ่งมี

รายละเอียดดังนี้ 
1. น าแบบสอบถามที่ได้คืนมาทั้งหมด ไปวิเคราะห์ข้อมูลในโปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ SPSS 
2. น าข้อมูลที่บันทึกในโปรแกรมไปประมวลผลร้อยละ โดยวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( ̅) ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) รูปแบบและรายข้อ เพื่อทราบการกระจายข้อมูลเป็นข้อ เพื่อเปรียบเทียบปัญหาการใช้
ภาษาไทยในสื่อโซเชียลมีเดียในข้อต่าง ๆ 

 
ผลการศึกษา 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อศึกษาปญัหาการใช้ภาษาไทยในสื่อโซเชียล
มีเดีย ผลการศึกษาพบว่า 

 
ตารางที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน(คน) ร้อยละ 
เพศ 
     หญิง 
     ชาย 

 
218 
115 

 
65.5 
34.5 

ระดับชั้นปี 
     ช้ันปีท่ี 1 
     ช้ันปีท่ี 2 
     ช้ันปีท่ี 3 
     ช้ันปีท่ี 4 

 
97 
127 
95 
14 

 
29.1 
38.1 
28.1 
4.2 

คณะ 
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     ครุศาสตร์ 
     เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
     เทคโนโลยีการเกษตร 
     วิทยาการจัดการ 
     สาธารณสุขศาสตร์ 
     มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
     วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
39 

 
12.6 
12.6 
12.6 
12.6 
12.6 
12.6 
12.6 
11.7 

รวม 333 100.0 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภฏักลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 “วิจยัและนวัตกรรมเพื่อสังคม” | 525 
 

จากตารางที่ 1 พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 218 คน และเป็นเพศชาย จ านวน 115 
คน นักศึกษาส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุด คือช้ันปีท่ี 2 จ านวน 127 คน รองลงมาคือช้ันปีที่ 1 จ านวน 
97 คน ช้ันปีท่ี 3 จ านวน 95 คน และล าดับที่ท าแบบสอบถามน้อยที่สุดคือช้ันปีท่ี 4 จ านวน 14 คน 

นอกจากน้ี นักศึกษาท่ีท าแบบสอบถามเรื่องปัญหาการใช้ภาษาไทยในสื่อโซเชียลมีเดยีแต่ละคณะ เฉลี่ย
ได้ว่าคณะที่ท าแบบสอบถามน้อยท่ีสุดคือคณะวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ จ านวน 39 คน และในส่วนที่เหลือ
อีก 7 คณะ เฉลี่ยได้ว่าจ านวนแบบสอบถามแบ่งเป็นจ านวนเท่า ๆ กันคือ คณะละ 42 คน แต่ละคณะ  

 
ตารางที่ 2 ปัญหาการใช้ภาษาไทยในสื่อโซเชียลมีเดีย 
 

ปัญหาการใช้ภาษาไทย Mean Std. Deviation 
1. การใช้ภาษาไทยในสื่อโซเชียลมีเดียมีการสะกดค าไม่ถูกต้อง 3.70 .949 
2. การใช้ค าสแลงท าให้ภาษาผิดเพี้ยนไปในแง่ลบ   3.72 .926 
3. การใช้เครื่องหมายวรรคตอนไมถู่กต้อง เช่น ต่าง ๆ กัน ที่เขียนถูกต้อง
เป็น ต่าง ๆ กัน ฯลฯ    

3.87 .899 

4. การใช้ภาษาในการสื่อสารที่ไมถู่กต้อง เช่น นะคะ เป็น นะค่ะ, ขอโทษ 
เป็น ขอโทด ฯลฯ    

3.88 .973 

5. ความเร่งรีบในการใช้ภาษาในการสนทนา เช่น ตัวเอง เขียนเป็น เตง, 
เป็น เขียนเป็น เปง ฯลฯ    

 
3.90 

 
.960 

6. การใช้ภาษาเขียนที่ผิดในโซเชียลมีเดียจนเคยชิน และน ามาใช้เขียน
แบบผิด ๆ ในชีวิตประจ าวัน   

3.85 .977 

7. ความแตกต่างทางเพศมผีลต่อการใช้ภาษาไทยในสื่อโซเชียลมีเดียที่
แตกต่างกัน    

3.80 .948 

8. สื่อโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลและส่งผลกระทบต่อการใช้ภาษาไทย   4.05 .817 
9. ความสะดวกเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดการใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้อง    4.01 .886 
10. การใช้ภาษาไม่ถูกต้องมีผลกระทบต่อประเทศชาติ   3.91 .878 
11. เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วเพียงสัมผัสแค่ปลายนิ้ว ท าให้
มนุษย์ขาดการฝึกเขียนและการใช้ภาษาไทยท่ีถูกต้อง 

3.87 .800 

12. การใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้องในสื่อโซเชียลมีเดีย มีผลกระทบต่อการ
เรียนหรือการท างาน   

3.96 .805 

13. วัยรุ่นไทยส่วนใหญ่ใช้เวลาในการเล่นเฟซบุ๊กมากกว่าการอ่านหนังสือ   4.05 .853 
14. วัยรุ่นมีการลอกเลียนแบบบุคคลรอบข้างในการใช้ภาษาไทยที่ไม่
ถูกต้องในสื่อโซเชียลมีเดีย   

4.01 .839 

เฉลี่ยรวม 3.90 0.894 
 
จากตารางที่ 2 พบว่าปัญหาการใช้ภาษาไทยในสื่อโซเชียลมีเดีย เฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก  ̅= 3.90 

วัยรุ่นไทยส่วนใหญ่ใช้เวลาในการเล่นเฟซบุ๊กมากกว่าการอ่านหนังสือ (อยู่ในระดับมาก  ̅ = 4.05) สื่อโซเชียล
มีเดียมีอิทธิพลและส่งผลกระทบต่อการใช้ภาษาไทย (อยู่ในระดับมาก  ̅ = 4.05) วัยรุ่นมีการลอกเลียนแบบ
บุคคลรอบข้างในการใช้ภาษาไทยท่ีไม่ถูกต้องในสื่อโซเชียลมีเดีย (อยู่ในระดับมาก  ̅ = 4.01) ความสะดวกเป็น
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ปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดการใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้อง (อยูใ่นระดับมาก  ̅ = 4.01) การใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้องในสื่อ
โซเชียลมีเดีย เป็นปัญหาต่อการเรียนหรือการท างาน (อยู่ในระดับมาก   ̅= 3.96) การใช้ภาษาไม่ถูกต้องมี
ผลกระทบต่อประเทศชาติ (อยู่ในระดับมาก  ̅= 3.91) ความเร่งรีบในการใช้ภาษาในการสนทนา เช่น ตัวเอง 
เขียนเป็น เตง, เป็น เขียนเป็น เปง ฯลฯ (อยู่ในระดับมาก  ̅= 3.90) การใช้ภาษาในการสื่อสารที่ไม่ถูกต้อง เช่น 
นะคะ เป็น นะค่ะ, ขอโทษ เป็น ขอโทด ฯลฯ (อยู่ในระดับมาก  ̅ = 3.88) การใช้เครื่องหมาย วรรคตอนไม่
ถูกต้อง เช่น ต่าง ๆ กัน ที่เขียนถูกต้องเป็น ต่าง ๆ กัน ฯลฯ (อยู่ในระดับมาก  ̅ = 3.87) เทคโนโลยีการ
ติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วเพียงสัมผัสแค่ปลายนิ้ว ท าให้มนุษย์ขาดการฝึกเขียนและการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง (อยู่ใน
ระดับมาก   ̅= 3.87) การใช้ภาษาเขียนที่ผิดในโซเชียลมีเดียจนเคยชิน และน ามาใช้ เขียนแบบผิด ๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน   (อยู่ในระดับมาก  ̅= 3.85) ความแตกต่างทางเพศมีผลต่อการใช้ภาษาไทยในสื่อโซเชียลมีเดียที่
แตกต่างกัน (อยู่ในระดับมาก  ̅ = 3.80) การใช้ค าสแลงท าให้ภาษาผิดเพี้ยนไปในแง่ลบ (อยู่ในระดับมาก  ̅= 3.72) 
และการใช้ภาษาไทยในสื่อโซเชียลมีเดียมีการสะกดค าไม่ถูกต้อง มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (อยู่ในระดับมาก  ̅= 3.70)       
 

อภิปรายผลและสรุป 
จากผลการศึกษาปัญหาข้างต้น สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ การใช้ภาษาไทยในสื่อโซเชียลมีเดีย มีการ

สะกดค าไม่ถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ปองจิต อ่อนเผ่า, 2552) ได้ศึกษาข้อคิดจากการเปลี่ยนแปลง
การใช้ภาษาไทยปัจจุบัน กล่าวว่า การใช้ภาษาไทยของคนยุคใหม่ในปัจจุบันนี้ มีการสะกดค าผิด ใช้ค าฟุ้งเฟ้อ 
สร้างค าศัพท์ใหม่ ๆ ขึ้นมาใช้กันเองภายในกลุ่ม และใช้ค าแสลง เช่น ติดเรท, เด็กแว้นซ์, แอ๊บแบ๊ว, มะรุ, แป๊ก, 
คือบับ ฯลฯ ที่ใช้กันเข้าใจภายในกลุ่ม แต่อย่างไรก็ตามเราสามารถมองปัญหาได้ 2 มุม มุมแรกก็คือ วิวัฒนาการ
ของมนุษย์ท่ีไม่หยุดนิ่ง มีการพัฒนาตลอดเวลา จึงท าให้เกิดภาษาขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่องเป็นไปตามสภาพแวดล้อม
นัน้ ๆ แต่มุมที่สองคือ การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นน้ีอาจแสดงให้เห็นถึงความเสื่อมของวัฒนธรรมทางภาษา 
ซึ่งจากหลักเกณฑ์ทางภาษาที่มีมาตั้งแต่สมัยก่อนจนมาถึงปัจจุบัน ภาษาเป็นอัตลักษณ์ของคนในชาติ บ่งบอกถึง
ความมีเอกลักษณ์ในภาษา จึงกล่าวได้ว่าในแง่มุมที่สองนี้มองว่าการเปลี่ยนแปลงของภาษาก าลังท าให้ ‘ภาษา
วิบัต’ิ และไม่ได้น ามาซึ่งการพัฒนาของภาษาแต่อย่างใด  

วัยรุ่นไทยส่วนใหญ่ใช้เวลาในการเล่นเฟซบุ๊กมากกว่าการอ่านหนังสือ เป็นเรื่องที่น่าตกใจอย่างมาก 
สอดคล้องกับแนวคิดของ (รัตนา โอฬาฤกษ์, 7 ตุลาคม 2561) ได้ศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตและพฤตกิรรมการ
ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของวัยรุ่นในสถานศึกษา กล่าวว่า เมื่อได้มีการส ารวจค่าเฉลี่ยในการอ่านหนังสือ
น้อยลงมาก หรือเป็นเพราะเทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่ที่เข้ามาหลากหลาย ที่มีใช้อยู่ในชีวิตประจ าวันของวัยรุ่น
มากขึ้น ซึ่งกิจกรรมที่มาแทนที่การอ่านหนังสือก็มี เช่น โทรทัศน์ โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ท าให้การอ่าน
หนังสือของวันรุ่นไทยน้อยลง ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในปัจจุบัน เฟซบุ๊กเป็นสื่อโซเชียลที่
วัยรุ่นนิยมใช้กันมาก เนื่องจากมีระบบการท างานที่ทันสมัย ท าให้เฟซบุ๊กเป็นที่นิยมมากในวัยรุ่นในปัจจุบัน ซึ่ง
ส่งผลเสียให้กับตนเองคือการที่เราติดสื่อโซเชียลมากเกินไป แม้กระทั่งตอนเรียนอยู่หรือท ากิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวัน เวลารับประทานอาหาร เวลาขับรถ  เวลาท างาน เป็นต้น ดังนั้นจึงท าให้การอ่านหนังสือไม่มี
ความส าคัญต่อกลุ่มวัยรุ่น เพราะกลุ่มวัยรุ่นให้ความส าคัญกับสื่อโซเชียลมีเดียมากกว่าอ่านหนังสือ ความสะดวก
เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดการใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้อง ซึ่งวัยรุ่นเป็นวัยที่มีการสื่อสารกันมาก มีถ้อยค าที่เกิดขึ้น
ใหม่และทันสมัยมีความหมายแค่เฉพาะส าหรับกลุ่ม วัยรุ่นจึงขาดความค านึงถึงความถูกต้องและเหมาะสมของ
ภาษาที่ใช้ให้เหมาะสม มีหลายสาเหตุที่ท าให้วัยรุ่นใช้ภาษาผิด ๆ โดยเฉพาะในปัจจุบันมีเทคโนโลยีเข้ามา
เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตในปัจจุบัน ซึ่งวัยรุ่นในประเทศไทยยุคใหม่บางกลุ่มได้สร้างค่านิยมที่ผิด  ๆ มาใช้คือ
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การใช้ภาษาไทยที่ผิดจากค าเดิมจึงท าให้ภาษาไทยของเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ท าให้เยาวชนรุ่นหลังใช้
ภาษาไทยท่ีผิด ๆ ไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ที่ก าหนดไว้ท าให้มีภาษาที่เกิดขึ้นใหม่ในหมู่สังคมวัยรุ่น  

การใช้ภาษาเขียนที่ผิดในสื่อโซเชียลมีเดียจนเคยชิน และน ามาใช้เขียนแบบผิด  ๆ ในชีวิตประจ าวัน 
วัยรุ่นส่วนใหญ่ในปัจจุบันนิยมใช้โซเชียล เพื่อการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วและง่าย เพราะแค่พิมพ์ตัวอักษรไม่กี้ค า 
ก็ท าให้สื่อสารกันได้แล้วซึ่งวัยรุ่นในปัจจุบันนิยมใช้ค าที่สั้นลงจากเดิมมาก จนท าให้กลายเป็นภาษาวิบัติที่เข้าใจ
กันแค่ในวัยรุ่น และในปัจจุบันวัยรุ่นมักมองข้าม และละเลยการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา ท าให้
คนไทยในสมัยนี้ใช้ภาษาไทยได้อย่างไร้ประสิทธิภาพ ไม่มีความถูกต้องดั่งที่ควรจะเป็น และยังท าให้ภาษาที่มี
แปลกไปจากเดิม เช่น เตง น่าร้าก  ค้าบ เกียด เพิ่ล จร้า มรึง ฯลฯ  

 การใช้ภาษาไม่ถูกต้องมีผลกระทบต่อประเทศชาติ เพราะภาษาเป็นสิ่งทีแ่สดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของ
ประเทศนั้น ๆ เป็นสิ่งที่แสดงถึงความก้าวหน้าทางด้านการสื่อสาร แต่ถ้าเราใช้ภาษาไม่ถูกต้องอาจท าให้เกิด
ปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมาย เช่น การได้รับข่าวสารที่ผดิ รับรู้ข้อมูลที่ผิด ๆ ซึ่งจะไม่ท าให้เกิดความก้าวหน้าและ
การพัฒนา ภาษาที่ใช้ได้รับความเสียหายและไม่ถูกต้อง ท าให้ประเทศชาตินั้นไม่เจริญ และยังส่งผลให้วัฒนธรรม
ที่มีไม่เกิดความเจริญขึ้นมาอีกด้วย ถ้าหากวัยรุ่นใช้ภาษาที่ถูกต้อง ก็จะได้ช่ือว่าเป็นคนรักษาความเป็นชาติ และ
รักษาภาษาของตนเอง ซึ่งปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้ภาษาไทยของวัยรุ่นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมายาวนานและ
รุนแรงขึ้นมาเรื่อย ๆ จนถึงยุคปัจจุบัน  มีปัจจัยหนุนน าที่ส าคัญคือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ก้าวล้ าไปอย่าง
รวดเร็ว และภาษาที่ใช้ไม่ถูกต้อง ตัวอย่าง เช่น ตั้ลล้าก คือ น่ารัก, ล าไย คือ ร าคาญ, เงิบ คือ อึ้ง, บรัยส์ คือ บาย, 
มาแย้ว คือ มาแล้ว, คริคริ คือ ข า, อะเช คือ โอเค ฯลฯ  (นงลักษณ์ ภูศรีโฉม, 9 พฤศจิกายน 2560) 

ดังนั้นสามารถสรุปปัญหาการใช้ภาษาไทยในสื่อโซเชียลมีเดียของวัยรุ่นในสมัยปัจจุบันได้อย่างชัดเจน 
จากข้อมูลข้างต้น การใช้ภาษาไทยของวัยรุ่นมีการใช้ภาษาที่ผิดเพี้ยนไปจากเดิมมาก จึงท าให้ภาษาไทยมีการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่ารวดเรว็ในสังคมวัยรุน่ มีภาษาเกิดขึ้นมาใหม่ ๆ บางครั้งมีความเคยชินและการเร่งรีบในการใช้
ภาษา จึงมีการตัดค าให้สั้นลง ความหมายตรงตัว อ่านง่าย กระชับ แต่การสะกดพยัญชนะ วรรณยุกต์ สระ และ
รูปเสียงต่าง ๆ มีการเขียนผิดหรือพิมพ์ผิดต่างจากค าเดิม แต่ในปัจจุบันนี้มีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว 
โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น ยิ่งน่าเป็นห่วงมากที่สุด เป็นกลุ่มที่นิยมใช้ภาษาที่มีวิวัฒนาการทางภาษาที่เฉพาะกลุ่ม ซึ่ง
เป็นภาษาที่เกือบไม่มีไวยากรณ์ ไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อความ (SMS) การสนทนาออนไลน์ (Line) หรือแม้แต่ความ
คิดเห็นในโลกอินเทอร์เน็ต (Facebook) การใช้ภาษาไทยผิดยังสะท้อนและส่งผลกระทบในหลาย ๆ ด้าน เช่น 
วงการภาษาไทย วัฒนธรรม รวมไปถึงความเป็นชาติไทย เนื่องจากหลักเกณฑ์ต่าง  ๆ ที่มีมาตั้งแต่สมัยก่อนตก
ทอดมาถึงปัจจุบัน เป็นตัวบ่งบอกถึงที่มาของชนชาติไทย ซึ่งภาษาถือเป็นเอกลักษณ์ของคนในชาติ เป็นภาษาที่
พ่อขุนรามค าแหง ได้ประดิษฐ์ขึ้นมาให้คนไทยทุกคนได้ใช้ในการสื่อสารในด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นสมบัติอันล้ าค่าของ
ชาติไทย ควรตระหนักถึงความส าคัญและคุณค่าของภาษาไทย ในมีความถูกต้องและอยู่คู่สังคมไทยตลอดไป 

 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

ข้อเสนอแนะเพือ่การท าวิจยัต่อเนือ่งในอนาคต เกี่ยวกับความเหมาะสมในการแก้ไขปญัหาการใช้ภาษา
ในสื่อโซเชียลมีเดีย และการวิเคราะห์ข้อมูลจากการท าแบบสอบถามของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อการท าบทความวิจัยในครั้งต่อไป ควรศึกษาในเรื่อง ต่อไปนี ้
 1.  ควรปลูกฝังให้วัยรุ่นใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย 
 2.  ควรจัดให้มีการรณรงค์การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง 
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กติติกรรมประกาศ 
วิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความช่วยเหลือของอาจารย์ เบญจาภา ไกรทอง และอาจารย์จา

นนท์ ศรีเกตุ อาจารย์ที่ปรึกษาวจิัย ซึ่งท่านได้ให้ค าแนะน าและข้อคิดเห็นต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการ
ท าวิจัย อีกท้ังยังช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นระหว่างการด าเนินงานอีกด้วย   

สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณบิดามารดา และครอบครัว ซึ่งเปิดโอกาสให้ได้รับการศึกษาเล่าเรียน 
ตลอดจนคอยช่วยเหลือและให้ก าลังใจผู้วิจัยเสมอมาจนส าเร็จการศึกษา อีกทั้งขอขอบคุณเพื่อน ๆ  ที่ให้การ
สนับสนุนคอยช่วยเหลือมาโดยตลอด และขอขอบพระคุณเจ้าของเอกสารและงานวิจัยทุกท่าน  ที่ผู้ศึกษาค้นคว้า
ได้น ามาอ้างอิงในการท าวิจัย จนกระทั่งงานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี   
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทนในการเรียนรู้และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เร่ือง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
ร่วมกับสื่อวีดิทัศน์ออนไลน์ และการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 

 
ชาญ  ชาลี1*  วันวิสาข์  ลิจ้วน2  กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์3 

 
บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติทางวิทยาศาสตร์
ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับสื่อวีดิทัศน์ออนไลน์ และ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทน     
ในการเรียนรู้และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับ  
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับสื่อวีดิทัศน์ออนไลน์ และการจัดการเรียนรู้แบบปกติ               
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบ
เจาะจง จากนั้นน ามาสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีจับสลาก ได้กลุ่มทดลอง จ านวน 29 คน และกลุ่มควบคุม จ านวน 25 
คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับสื่อวีดิทัศน์ ออนไลน์, 
แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ, แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ และแบบ
วัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน           
การทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมทางเดียว (one way ANCOVA) ผลการวิจัย
พบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ความคงทนในการเรียนรู้และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
ของนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับสื่อวีดิทัศน์ออนไลน์ กับนักเรียนที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบปกติ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ค าส าคัญ: สืบเสาะหาความรู้  วีดิทัศน์ออนไลน ์ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความคงทนในการเรียนรู ้
  เจตคติทางวิทยาศาสตร ์
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A COMPARISON OF THE LEARNING ACHIEVEMENT, LEARNING RETENTION  AND  ATTITUDE 

TOWARD SCIENCE OF PRATHOMSUKSA 6 STUDENTS ON THE TOPIC OF LIFE AND 
ENVIRONMENTAL USING INQUIRY-BASED LEARNING MODEL WITH  

VIDEO ONLINE AND TRADITIONAL INSTRUCTION. 
 

Chan chalee 1*  Wanwisa Lijuan 2  Kantapat Kitti-utchawan 3 
 

Abstract 
 The purposes of this research were to: 1) compare the learning achievement and 
attitude toward science of Prathomsuksa 6 students on the topic of life and environmental 
using between before and after inquiry-based learning model with video online, 2) compare 
the learning achievement, learning retention and attitude toward science of Prathomsuksa 6 
students on the topic of life and environmental between using inquiry-based learning model 
with video online and traditional instruction. Samples of this research were selected from the 
Prathomsuksa 6 of Khoksamrong Lopburi by Purposive sampling and simple random sampling 
to use to select 29 children for experiment group and 25 children for control group. The 
instruments used in the study include the lesson plan of inquiry-based learning model with 
video online, the lesson plan of the traditional instruction, the learning achievement test, the 
learning retention test, the attitude toward science test. The data were statistically analyzed 
by percentage, mean, standard deviation, pre-test, post-test, t-test and analysis of covariance 
(one-way ANCOVA). Results of the research 1) The student’s learning achievement and 
attitude toward science with inquiry-based learning model with video online was higher than 
before learning at .05 level of significance. 2) The student’s learning achievement, learning 
retention and attitude toward science  after learning with inquiry-based learning model with 
video online was higher than traditional instruction at .05 level of significance.  
 
Keywords: inquiry-based learning,  video online, the learning achievement of science,   
  learning retention, attitude toward science 
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บทน า 
 วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและนับวันจะมีบทบาทมากขึ้นในอนาคต เพราะ
วิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตของทุกคน (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555)
นอกจากน้ันวิทยาศาสตร์ยังมีความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและอุตสาหกรรม   
ในปัจจุบันความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นไปอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว อีกทั้งยังเป็น
เครื่องมือที่ช่วยยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของประชาชนให้สูงขึ้น ความรู้วิทยาศาสตร์ยังช่วยเพิ่ม           
ขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจ สามารถแข่งขันกับนานาประเทศและด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมโลก
ได้อย่างมีความสุข การที่จะสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิทยาศาสตร์นั้น องค์ประกอบที่ส าคัญประการหนึ่งคือ
การจัดการศึกษาเพื่อเตรียมคนให้อยู่ในสังคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคที่มี
ประสิทธิภาพ (สสวท, 2546) 
 การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันยังไม่สามารถบรรลุจุดมุ่งหมายที่วางไว้ได้ อันมีสาเหตุที่
หลากหลาย เช่น จ านวนนักเรียนในช้ันเรียนมากเกินไป เนื้อหาวิชามากเกินไป เนื้อหาตามหลักสูตรมีมากเกิน    
ที่ครูจะมีเวลาอธิบายทบทวนให้นักเรียนได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ การสอนของครูส่วนใหญ่อาศัยแบบเรียนเป็นหลัก 
ครูวิทยาศาสตร์มีภาระหน้าที่มากเกินไป ไม่มีเวลาเตรียมการสอน จึงไม่สามารถด าเนินการสอนตามวิธีของ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ทั้งหมด ซึ่งเนื้อหาบางหน่วยเป็นการบรรยาย บางหน่วย
เป็นประวัติการค้นพบท่ีไม่จ าเป็นต้องมีการทดลองเสมอไป ส่งผลให้นักเรียนมีเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ในด้าน
ลบ ดังตัวอย่างงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาสภาพปัญหาและความส าเร็จในการจัดการเรียนการสอนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น” (วาสนา ประวาลพฤกษ์, 2542) พบว่า ครูส่วนใหญ่จะสอนเนื้อหาตรง ๆ ไม่มีการดัดแปลง 
นักเรียนไม่เกิดการเรยีนรู้ที่แท้จรงิ ไม่เกิดกระบวนการ ครูผู้สอนเกือบครึ่งหน่ึงที่ไม่มีวุฒิทางการสอนวิทยาศาสตร์ 
นอกจากน้ี ประมาณ 1 ใน 3 ของครู ไม่ได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมทางการสอนวิทยาศาสตร์ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 
ครูมีเวลาในการเตรียมการสอนน้อย และไม่ค่อยค านึงถึงสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น การสอนส่วนใหญ่ยังไม่
สามารถเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเพราะนักเรียนในแต่ละห้องค่อนข้างมาก ตรวจงานไม่ทั่วถึง ใช้สื่อน้อย  และ
สอนแบบเน้นเนื้อหามากกว่ากระบวนการ ท าให้นักเรียนไม่สามารถเข้าถึงวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง  และขาด
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผลจากการที่นักเรียนขาดทักษะที่ส าคัญเหลา่นี้ในการเรียน น่าจะเป็นปัญหา
ส าคัญส าหรับการท าความเข้าใจแนวคิดวิทยาศาสตร์และขาดความสามารถในการปฏิบัติการทดลองและการสืบ
เสาะหาแสวงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (อุษา สุขสวัสดิ์, 2556) และจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพ
ที่ 134 อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี ปีการศึกษา 2556 จะเห็นได้ว่าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ในสาระที่ 2  เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม มีค่าคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน 18.75  ซึ่งต่ ากว่าทุกระดับ คือ ระดับ
จังหวัด 33.92  ระดับสังกัด 34.86 และระดับประเทศ 36.65 จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเร่งพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์จึง
จ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีสอนตลอดจนการเสาะแสวงหาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและ
สามารถท าให้นักเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ 
 เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2557) จึงได้น าการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) มาใช้และเผยแพร่ให้ครูทั่วไป พร้อมกับเสนอแนะแนวทางในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน ซึ่งประกอบด้วย ขั้นสร้างความสนใจ ขั้นส ารวจและค้นหา  ขั้น
อธิบายและลงข้อสรุป ขั้นขยายความรู้ และขั้นประเมิน นอกจากการจัดการเรียนรู้ที่ดีแล้ว สื่อการเรียนรู้ยังเป็น
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ปัจจัยที่ส าคัญอันจะน าไปสู่ความส าเร็จในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสื่อการเรียนรู้ที่เป็นเหมือนภาพเสมือนจริง 
และเป็นที่นิยมใช้ในการจัดการเรียนรู้ นั่นคือ “วีดิทัศน์” ซึ่งเป็นสื่อการเรียนรู้ประเภทหนึ่งที่นิยมน ามาใช้         
ในการเรียนการสอน เพราะสามารถสื่อสารไปยังกลุ่มคนจ านวนมากได้และส่งไปได้ทั้งในระยะใกล้และระยะไกล 
ที่ส าคัญคือสามารถจัดเก็บเป็นข้อมูลหรือแฟ้มข้อมูลระบบดิจิทัลได้ โดยผู้ชมสามารถได้ยินทั้ งเสียงและเห็นทั้ง
ภาพ ซึ่งภาพนั้นจะมีการเคลื่อนไหวท าให้สามารถสร้างประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรมได้เป็นอย่างดี และเสียงก็
สามารถท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถจดจ าความรู้ได้อีกทางหนึ่งด้วย ดังที่ พัชรภรณ์ ไกรชุมพล 
(2555) ได้กล่าวถึงวีดิทัศน์ออนไลน์บนเว็บไซต์ยูทูบ ว่า ยูทูบ เป็นส่วนหน่ึงของเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ได้สร้าง
ปรากฏการณ์การทางการศึกษาเป็นอย่างมาก วีดิทัศน์ในยูทูบนั้นสามารถดูได้ผ่านเว็บไซต์ยูทูบโดยตรง ผ่าน
ซอฟต์แวร์และตัวกลางที่สามารถเช่ือมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ตได้ ผู้ใช้สามารถเข้าไปชมวีดิทัศน์ ได้ทั้ งภาพและ
เสียง โดยเนื้อหาการบริการจะรวมไปถึงภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ที่ออกอากาศในช่วงเวลาสั้น ๆ มิวสิควีดิโอ 
หรือวีดิโอบล็อกกิ้ง ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของรูปแบบเนื้อหาของสื่อท่ีผู้ใช้สร้างได้เอง โดยเฉพาะเป็นภาพวีดิทัศน์ที่เกิด
จากมือสมัครเล่นถ่ายกันเอง และแบ่งปันสู่ผู้ใช้คนอื่น ๆ ในเครือข่าย  ดังนั้นปรากฏการณ์ที่มาจากการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์โดยเฉพาะยูทูบนั้น เป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งในการศึกษาถึงการที่เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ที่ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตและการจัดการศึกษา การเรียนรู้แบบออนไลน์ จึงนับว่ามี
ความส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในปัจจุบันเป็นอย่างมาก สื่อวีดิทัศน์จึงเป็นอีกหนึ่งสื่อท่ีเข้ามา
มีบทบาทและอิทธิพลต่อการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้เรียน ปัจจุบันวีดิทัศน์ได้พัฒนาขึ้นจนสามารถส่ง
ขึ้นไปเป็นแฟ้มข้อมูลออนไลน์อยู่บนระบบอินเทอร์เน็ตได ้โดยมกีารน าความรู้ต่าง ๆ มาอยู่ในรูปแบบของรายการ
วีดิทัศน์บนอินเทอร์เน็ต ท่ีเราเรียกกันว่า “วีดิทัศน์ออนไลน์” ซึ่งเป็นการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ว ท าให้สะดวกไม่
จ ากัดเวลาและสถานที่ เนื่องจากผู้ชมสามารถชมจากสถานที่ต่าง ๆ ที่เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได้ในทันที มีความ
สะดวกในการทบทวนหรือชมซ้ าได้หลาย ๆ รอบ สื่อวีดิทัศน์ออนไลน์จึงนับว่ามีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการ
สอนเป็นอย่างมาก ในขณะเดียวกันก็สามารถใช้เป็นสื่อการศึกษาทางไกลได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพมาก  
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยมีความตระหนักถึงปัญหาของการจัดการเรียนรู้และได้พยายามศึกษา
ค้นคว้า เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และจากการที่ได้
ศึกษาถึงการน าวีดิทัศน์ออนไลน์มาเป็นส่วนหน่ึงของการจัดการเรียนรู้ มีผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ความคงทน
ในการเรียนรู้และการพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ให้เกิดแก่ผู้เรียนได้  จึงสนใจที่จะน าการจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ร่วมกับสื่อวีดิทัศน์ออนไลน์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทนในการเรียนรู้และ
เจตคติทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียน ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  เรือ่ง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ที่ไดร้ับการจัดการเรยีนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับ
สื่อวีดิทัศน์ออนไลน์  
 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน ความคงทนในการเรียนรู้และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เรือ่ง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ที่ไดร้ับการจัดการเรยีนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับ
สื่อวีดิทัศน์ออนไลน์ และการจัดการเรยีนรู้แบบปกติ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2558 
กลุ่มโรงเรียนตะวันศรีทอง  อ าเภอโคกส าโรง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1  ซึ่งได้มา
โดยการเลือกแบบเจาะจง จ านวน  2  โรงเรียน รวม 54 คน จากนั้นใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย โดยการจับสลาก ได้
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนวัดสะแกราบ จ านวน 29 คน เป็นกลุ่มทดลอง ส าหรับการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับสื่อวีดิทัศน์ออนไลน์ และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านวังเพลิง 
จ านวน 25  คน เป็นกลุ่มควบคุม ส าหรับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับสื่อวีดิทัศน์ออนไลน์ จ านวน 6 แผน            
ใช้ระยะเวลาในการสอน 12 ช่ัวโมง ซึ่งแต่ละแผนมีค่าเฉลี่ยดัชนีความสอดคล้อง อยู่ระหว่าง 0.9-1.0 
 2. แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบ
ปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ เพื่อใช้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และวัดความคงทนในการเรียนรู้     
ตามสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการตรวจสอบ    
ความถูกต้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้จากผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 คน มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  
0.60–1.00 และเมื่อน าไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 40 คน ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง      
ที่ได้ผ่านการเรียนเรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม มาแล้ว แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และวัดความคงทน
ในการเรียนรู้ มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.40–0.80 ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.20–0.53 และมีค่าความ
เที่ยงทั้งฉบับเท่ากับ 0.932 
 4. แบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นแบบวัดมาตราส่วน
ประเมินค่า 5 ระดับ จ านวน 36 ข้อ ที่ได้รับการตรวจความตรงตามเนื้อหาจากผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 คน พบว่า 
คะแนนเฉลี่ยแต่ละข้ออยู่ระหว่าง 0.60–1.00 และเมื่อน าไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 
40 คน ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย พบว่ามีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.3-0.9 และค่าความเที่ยงของ
แบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ทั้งฉบับเท่ากับ 0.969 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ดังนี้ 
 1. สร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรูร้่วมกับสือ่วีดิทัศน์
ออนไลน์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและวัดความคงทนในการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ และแบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์  
 2. น าเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยไปหาคุณภาพของเครื่องมือ พร้อมท้ังปรับปรุงแก้ไข 
 3. ขอความร่วมมือกับโรงเรียนที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ โรงเรียนวัดสะแกราบ ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง
ของการทดลองโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับสื่อวีดิทัศน์ออนไลน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และโรงเรียนบ้านวังเพลิง ซึ่งใช้เป็นกลุ่มควบคุมใน
จัดการเรียนรู้แบบปกติ 
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 4. ท าการทดสอบก่อนเรียนกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และแบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว จากนั้นอธิบาย
ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างเข้าใจถึงขั้นตอนและวิธีการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนการปฏิบัติตัวของนักเรียน 
 5. ด าเนินการทดลองตามแผนการจดัการเรียนรู ้โดยผู้วิจัยท าการสอนนักเรียนท้ัง 2 กลุ่ม ในระยะเวลา
ที่เท่ากัน โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับสื่อวีดิทัศน์ออนไลน์ กับกลุ่มทดลอง 
และแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติกับกลุ่มควบคุม จ านวน 6 แผน รวม 12 ช่ัวโมง 
 6. เมื่อการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้จบสิ้นลง ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท าการทดสอบหลังเรียน 
โดยใช้แบบทดสอบและแบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ชุดเดียวกับการทดสอบก่อนเรียน 
 7. หลังจากนั้นอีก 2 สัปดาห์ ท าการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มซ้ าอีกครั้งหนึ่ง โดยใช้แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ชุดเดียวกับที่ใช้ทดสอบหลังเรียน เพื่อวัดความคงทนในการเรียนรู้ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความ
คงทนในการเรียนรู้และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับสื่อวีดิทัศน์ออนไลน์ และการจัดการเรียนรู้แบบปกติ โดยใช้ค่าเฉลี่ย การทดสอบ  
ค่าที ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมทางเดียว 
 
ผลการวิจัย 
 1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา  
ปีที่ 6 เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับสื่อวีดิทัศน์ออนไลน์   
ก่อนเรียนและหลังเรียน 
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 
6 เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับสื่อวีดิทัศน์ออนไลน์ก่อนเรียน
และหลังเรียน ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( ̅) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนและหลังเรียน ผลปรากฏดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ัน        

  ประถมศึกษาปีท่ี 6 เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
  ร่วมกับสื่อวีดิทัศน์ออนไลน์ก่อนเรียนและหลังเรียน 

 

การทดสอบ N  ̅ S.D. t p-value 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ก่อนเรียน 

 
29 

 
10.931 

 
2.433 

 
34.363* 

 
.000 

หลังเรียน 29 25.069 2.433   
เจตคติทางวิทยาศาสตร ์
ก่อนเรียน 
หลังเรียน 

 
29 
29 

 
2.692 
3.745 

 
.419 
3.77 

 
14.125* 

 
.000 

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากตารางที่ 1 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของ

นักเรียนก่อนและหลังเรียน ที่ใช้วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับสื่อวีดิทัศน์ออนไลน์  แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติทางวิทยาศาสตร์    
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความคงทนในการเรียนรู้และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับ
สื่อวีดิทัศน์ออนไลน์ และการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทนในการเรียนรู้และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับ
สื่อวีดิทัศน์ออนไลน์ และการจัดการเรียนรู้แบบปกติ  ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมทางเดียว 
(One Way ANCOVA) ค านวณค่าสถิติ F  ที่ใช้ในการทดสอบ วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( ̅) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ผลปรากฏดังตารางที่ 2 - 7 
 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6   

เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับสื่อวีดิทัศน์ออนไลน์ 
และการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 

 
แหล่งของความแปรปรวน ss df MS F P-value 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรยีน 74.551 1 74.551 20.741* 0.000 
วิธีการจัดการเรียนรู ้ 439.697 1 439.697 122.331* 0.000 
ภายในกลุ่ม 183.331 51 3.594   

รวม 697.579 53    
 *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  
 จากตารางที่ 2  แสดงว่าคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนมีความสัมพันธ์กับคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้นการน าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนก่อนเรียนในกลุ่มตัวอย่างทั้งสองมาใช้เป็นตัวแปรร่วมจะท าให้ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง       
การเรียนหลังเรียนในกลุ่มตัวอย่างทั้งสองมีความแม่นย า (Precision) มากยิ่งขึ้น และเมื่อใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกอ่นเรียนมาปรับค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม 
ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับสื่อวีดิทัศน์ออนไลน์ และการจัดการเรียนรู้
แบบปกติที่มีอยู่เดิมออกแล้ว ผลปรากฏว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 
สืบเสาะหาความรู้ร่วมกับสื่อวีดิทัศน์ออนไลน์ และการจัดการเรียนรู้แบบปกติ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ     
ทางสถิติที่ระดับ .05 ดังจะเห็นได้จากค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละกลุ่มที่แสดงในตาราง 3 
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ตารางที่ 3  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  ที่ได้รับ       

การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับสื่อวีดิทัศน์ออนไลน์ และการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
 

กลุ่ม คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน ค่าเฉลี่ยทีไ่ดร้ับ
การปรับแล้ว 

คิดเป็นร้อยละ 
(จาก 30 คะแนน)  ̅ S.D.  ̅ S.D. 

วีดิทัศน์ออนไลน์   10.931 2.434 25.069 2.434 25.095 83.650 
ปกติ 11.040 2.263 19.400 1.958 19.370 64.567 

 
 จากตารางที่ 3 พบว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม มีความแตกต่างกันอยู่
เล็กน้อย หลังจากท าการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มแล้ว ได้น าค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทาง        
การเรียนก่อนเรียนของคะแนนกลุ่มตัวอย่างมาเป็นตัวแปรร่วม เพื่อใช้ในการปรับค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียน 
ผลปรากฏว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนที่ได้ปรับแล้วของจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับสื่อ       
วีดิทัศน์ออนไลน์  และการจัดการเรียนรู้แบบปกติ คือ 25.095 และ 19.370  คะแนน คิดเป็นร้อยละเท่ากับ 
83.650 และ 64.567 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมของความคงทนในการเรียนรู้ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา    

ปีที่ 6 เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับสื่อวีดิทัศน์
ออนไลน์ และการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 

 
แหล่งของความแปรปรวน ss df MS F p-value 

ความคงทนในการเรียนรู ้
(หลังเรียนจบ) 

112.658 1 112.658 154.412* 0.000 

วิธีการจัดการเรียนรู ้ 202.655 1 202.655 277.763* 0.000 
ภายในกลุ่ม 37.209 51 .730   

รวม 352.522 53    
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4 แสดงว่าคะแนนความคงทนในการเรียนรู้หลังเรียน มีความสัมพันธ์กับคะแนน      
ความคงทนในการเรียนรู้หลังจากเรียนจบอีก 2 สัปดาห์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้นการน า
คะแนนความคงทนในการเรียนรู้ ของนักเรียนหลังเรียนจบในกลุ่มตัวอย่างทั้งสองมาใช้เป็นตัวแปรร่ วมจะท า
ให้ผลการเปรียบเทียบความคงทนในการเรียนรู้หลังจากเรียนจบอีก 2 สัปดาห์ ในกลุ่มตัวอย่างทั้งสองมี       
ความแม่นย ามากยิ่งขึ้น และเมื่อใช้คะแนนความคงทนในการเรียนรู้ หลังเรียนจบมาปรับค่าเฉลี่ยของคะแนน
ความคงทนในการเรียนรู้หลังเรียนจบอีก 2 สัปดาห์ ของกลุ่มตัวอย่างท้ังสองกลุ่ม ที่มีอยู่เดิมออกแล้ว ผลปรากฏ
ว่า ความคงทนในการเรียนรู้ ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับสื่อวีดิทัศน์
ออนไลน์ กับนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ดังจะ
เห็นได้จากค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละกลุ่มที่แสดงในตาราง 5 
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ตารางที่ 5 ผลของความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับ

การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับสื่อวีดิทัศน์ออนไลน์ และการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
 

วิธีสอน คะแนนหลังเรียน คะแนนหลังเรียน
อีก 2 สัปดาห์ 

ค่าเฉลี่ยทีไ่ดร้ับ
การปรับแล้ว 

คิดเป็นร้อยละ 
(จาก 30 คะแนน) 

 ̅ S.D.  ̅ S.D. 
วีดิทัศน์ออนไลน์   25.069 2.434 24.379 1.761 22.645 75.483 
ปกติ 19.400 1.958 14.280 1.621 16.292 54.307 

 
 จากตารางที ่5 พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม มีความแตกต่างกันอยู่ระดับ
หนึ่ง หลังจากน้ันอีก 2 สัปดาห์ท าการทดสอบอีกครั้งโดยใช้แบบทดสอบชุดเดิม กับกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม แล้ว
น าค่าเฉลี่ยของคะแนนความคงทนในการเรียนรู้หลังเรียน ของคะแนนกลุ่มตัวอย่างมาเป็นตัวแปรร่วมเพื่อใช้ใน
การปรับค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนจบอีก 2 สัปดาห์ ผลปรากฏว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนจบอีก 2 
สัปดาห์ ที่ได้ปรับแล้วของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับสื่อวีดิทัศน์ออนไลน์ และการจัด      
การเรียนรู้แบบปกติ คอื 22.645 และ 16.292 คะแนน คิดเป็นร้อยละเท่ากับ 75.483 และ 54.307 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 6  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม ของเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา     

ปีที่ 6 เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับสื่อวีดิทัศน์
ออนไลน์ และการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 

 
แหล่งของความแปรปรวน ss df MS F p-value 

ผลของเจตคติทางวิทยาศาสตร ์
ก่อนเรียน 

1.144 1 1.144 14.411* 0.000 

วิธีการจัดการเรียนรู ้ 6.245 1 6.245 78.648* 0.000 
ภายในกลุ่ม 4.050 51 .079   

รวม 11.439 53    
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 6 แสดงว่าคะแนนเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ก่อนเรียนมีความสัมพันธ์กับคะแนนเจตคติ 
ทางวิทยาศาสตร์หลังเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้นการน าคะแนนเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
ของนักเรียนก่อนเรียนในกลุ่มตัวอย่างทั้งสองมาใช้เป็นตัวแปรร่วมจะท าให้ผลการเปรียบเทียบเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ หลังเรียนในกลุ่มตัวอย่างทั้งสองมีความแม่นย ามากยิ่งขึ้น และเมื่อใช้คะแนนเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ก่อนเรียน มาปรับค่าเฉลี่ยของคะแนนเจตคติทางวิทยาศาสตรห์ลังเรยีนของกลุ่มตวัอย่างท้ังสองกลุ่ม 
ที่มีอยู่เดิมออกแล้ว ผลปรากฏว่า เจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ร่วมกับสื่อวีดิทัศน์ออนไลน์ กับนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ดังจะเห็นได้จากค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละกลุ่มที่แสดงในตาราง 7 
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ตารางที่ 7  ผลของเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับ

การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับสื่อวีดิทัศน์ออนไลน์ และการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
 

กลุ่ม คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน ค่าเฉลี่ยทีไ่ดร้ับ
การปรับแล้ว 

คิดเป็นร้อยละ 
(จาก 5 คะแนน)  ̅ S.D.  ̅ S.D. 

วีดิทัศน์ออนไลน์   2.692 .419 3.745 .377 3.744 74.88 
ปกติ 2.683 .352 3.059 .225 3.061 61.22 

 
 จากตาราง 7 พบว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม มีความแตกต่างกันอยู่เล็กน้อย 
หลังจากท าการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มแล้ว ได้น าค่าเฉลี่ยของคะแนนเจตคติทางวิทยาศาสตร์      
ก่อนเรียนของคะแนนกลุ่มตัวอย่างมาเป็นตัวแปรร่วม เพื่อใช้ในการปรับค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียน ผลปรากฏ
ว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนที่ได้ปรับแล้วของจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับสื่อวีดิทัศน์
ออนไลน์  และการจัดการเรียนรู้แบบปกติ คือ 3.744 และ 3.061 คะแนน คิดเป็นร้อยละเท่ากับ 74.88 และ 
61.22 ตามล าดับ 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการวิจัยเรื่อง “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทนในการเรียนรู้และเจตคติ    
ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ   
สืบเสาะหาความรู้ร่วมกับสื่อวีดิทัศน์ออนไลน์ และการจัดการเรียนรู้แบบปกติ” สรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้ 
  1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับสื่อวีดิทัศน์
ออนไลน์ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องจาก การจัดการเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้ร่วมกับสื่อวีดิทัศน์ออนไลน์ 
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งใช้สื่อมัลติมีเดีย ได้แก่ ข้อความอิเล็กทรอนิกส์ ภาพนิ่ง กราฟิก ภาพเคลื่อนไหว เสียง
ประกอบวีดิทัศน์ เป็นต้น ท าให้บทเรียนน่าสนใจและช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจ การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ร่วมกับสื่อวีดิทัศน์ออนไลน์ เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้  ผู้เรียน
สามารถทบทวนบทเรียนและเนื้อหาได้ตลอดเวลา นอกจากนั้นการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ยังเป็น
กระบวนการเรียนรู้ที่สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดค าถาม จดจ่อกับสิ่งที่จะเรียน ว่ามีอะไรบ้างที่รู้แล้ว และสงสัย
อยากรู้เกี่ยวกับสิ่งนั้นอีก เกิดความคิด และลงมือเสาะแสวงหาความรู้ การที่นักเรียนได้ท ากิจกรรมส ารวจ
ตรวจสอบด้วยกระบวนการตา่ง ๆ เช่น กิจกรรมการสังเกต การทดลอง เพื่อรวบรวมข้อมูล ประจักษ์พยานต่าง ๆ 
ที่รวบรวมได้ แล้วร่วมกันวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของข้อมูล แปลความหมายของข้อมูลและลงข้อสรุป จากนั้น
น ามาข้อสรุปที่ได้มาสร้างค าอธิบายที่สอดคล้องกับข้อมูลนั้นด้วยตนเอง (ทิศนา แขมมณี, 2557) ซึ่งสอดคล้องกับ           
การศึกษาของ อเนก ประดิษฐ์พงษ์ (2545) ได้ท าการวิจัยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ เรื่อง ชีวิตและ
วิวัฒนาการ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการวิจัยพบว่า การเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ออนไลน์ คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิจักษณา กุสุโมทย์ (2546) ได้ท าการวิจัย เรื่อง การสร้างบทเรียนบนออนไลน์บน
เว็บเพจ เรื่องดาวเคราะห์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 จากผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภฏักลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 “วิจยัและนวัตกรรมเพื่อสังคม” | 539 

 
 2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับสื่อวีดิทัศน์
ออนไลน์ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องจาก วิธีการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับสื่อวีดิทัศน์ออนไลน์ เป็นการจัดการเรียนรู้
ที่ผู้เรียนเห็นทั้งภาพและได้ยินเสียง เห็นการทดลอง เห็นสภาพแวดล้อมจริง ๆ ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือสื่อสาร
ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันในการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ทุกที่ทุกเวลา เช่น โทรศัพท์มือถือ, แท็บเล็ต, คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ค, คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ เป็นต้น ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับสื่อวีดิทัศน์ออนไลน์เป็น
การกระตุ้นความรู้สึกและความตระหนักของบุคคลต่อวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นผลจากการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดย
ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ความรู้สึกและความตระหนักดังกล่าว ได้แก่ การแสดงความช่ืนชม ยกย่องและเคารพ
สิทธิในผลงานของผู้คิดค้น เข้าใจผลกระทบทั้งด้านลบและด้านบวกของการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ แสดงถึง
ความซาบซึ้งห่วงใยในผลกระทบของวิทยาศาสตร์ต่อสิ่งแวดล้อม (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี, 2556)  ซึ่งสอดคล้องกับสาขาระบบสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี (ม.ป.ป.) กล่าวว่า การน าวีดิทัศน์ออนไลน์มาใช้เป็นสื่อทางการเรียนการสอน 
จะท าให้ผู้เรียนสนใจและตั้งใจเรียนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะสื่อที่มีการเคลื่อนไหว มีเสียง หรืออื่น ๆ ที่
นอกเหนือจากการบรรยาย สื่อวีดิทัศน์ออนไลน์จึงนับเป็นอีกหนึ่งสื่อดีดีที่ช่วยส่งเสริม พัฒนาครูและนักเรียน ใน
การใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของครูในการจัดการเรียนรู้ ในยุคปฏิรูปการศึกษาและ
ก้าวเข้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกที่ดีต่อการจัดการเรียนการสอน 
และหากผู้เรียนมีความรู้สึกชอบหรือพึงพอใจต่อวิทยาศาสตร์ ก็จะส่งผลต่อพฤติกรรมการใฝ่รู้ใฝ่เรียน ซึ่งจะ
น าไปสู่เจตคติทางวิทยาศาสตร์ คือ เกิดเป็นคุณลักษณะ หรือลักษณะนิสัยที่เกิดจากการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ในการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้ (พรรณวิไล ชมชิด , 2557) ซึ่งส่งผลต่อ
การพัฒนาผู้เรียนให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ต่อไป 
 3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับสื่อวีดิทัศน์
ออนไลน์ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์สูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับสื่อวีดิทัศน์
ออนไลน์ นับเป็นมิติใหม่ของการจัดการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน (Pollack, Masters, 1997) ได้แก่ เป็นการเรียนการ
สอนที่สามารถเข้าถึงได้ทุกโรงเรียนที่มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และสามารถเข้าถึงได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ได้ตลอด 24  ช่ัวโมง เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เป็นการเรียนรู้ตามความก้าวหน้าของผู้เรียนเอง สามารถทบทวนบทเรียนและเนื้อหาได้
ตลอดเวลา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เจริญสุข  คงชาติ (2552) ได้ศึกษาผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้โดยใช้บทเรียนการ์ตูน ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ั น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้บทเรียนการ์ตูน หลังเรียน สูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ สอดคล้องกับการศึกษาที่พบว่าการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้สามารถพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ได้เป็นอย่างดี (พรรัตน์ กิ่งมะลิ, 2552) 
 4. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับสื่อวีดิทัศน์
ออนไลน์ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม มีความคงทนในการเรียนรู้สูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องจาก การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับสื่อ   
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วีดิทัศน์ออนไลน์ สามารถพัฒนาทักษะกระบวนการ ความรู้ ความจ า การใช้เหตุผล เป็นการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นักเรยีนค้นคว้าดว้ยตนเอง ตามวัยและวุฒิภาวะของนักเรียน ใช้ความคิด ลงมือปฏิบัติท าให้
นักเรียนได้องค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเอง ท าให้เกิดความภาคภูมิใจ เช่ือมโยงขยายความคิดอย่างเป็นระบบ มีเหตุมี
ผล ท าให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถ และมีความคงทนในการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับ พิมพันธ์  เดชะคุปต์ 
และพเยาว์ ยินดีสุข (2548) ได้กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ สามารถพัฒนาศักยภาพด้าน
สติปัญญาและความคิดได้อย่างเต็มที่ ได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จึงมีการอยากรู้อยู่ตลอดเวลา นักเรียนมีโอกาส
ฝึกความคิดและฝึกการกระท า ได้เรียนรู้วิธีการจัดระบบความคิด และวิธีเสาะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ท าให้
ความรู้คงทนและถ่ายโยงการเรียนรู้ได้ คือท าให้สามารถจดจ าได้นานและน าไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ได้ 
 5. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับสื่อวีดิทัศน์
ออนไลน์ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ สูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องจาก การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับสื่อวีดิทัศน์ออนไลน์ เป็นการเรียนรู้ที่
สามารถท าให้นักเรียนได้เห็นและไดย้ิน เสมือนได้ท าการทดลองจริง รับรู้และเห็นได้ด้วยตาของตัวเอง โดยเฉพาะ
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันนั้น มีเนื้อหามากมายที่จ าเป็นต้องแสดงให้ผู้เรียนได้เห็นและสังเกตถึง
กระบวนการหรือความต่อเนื่องของปฏิกิริยาหรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งสื่อประเภทตัวอักษร ค าบรรยาย หรือแม้แต่
ภาพนิ่ง ไม่สามารถตอบโจทย์ของการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์นี้ได้  ซึ่งก็สอดคล้องกับ สุภาสินี สุภธีระ      
(ม.ป.ป: 29) ได้กล่าวถึงความส าคัญของเจตคติทางวิทยาศาสตร์  โดยสรุปว่าการสอนวิทยาศาสตร์อย่างมี
ประสิทธิภาพจะช่วยพัฒนาเจตคติอันพึงปรารถนาให้เกิดขึ้นในตัวของผู้เรียน ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนมี
เหตุผล ใจกว้าง ยอมรับความเห็นของผู้อื่น ซื่อสัตย์ต่อตนเอง ต่อเพื่อนร่วมงานและต่อสังคม ไม่ย่อท้อต่อการ
แก้ปัญหา นอกจากนั้นยังสอดคลองกับการศึกษาของ กรกฎ วงศไชยเสรี (2550) สรุปวาการใช้คอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียชวยสอนจะท าใหผูเรียน มีเจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตรมากขึ้น เนื่องจากภาพเคลื่อนไหว ในคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียประกอบการบรรยาย ท าใหเห็นภาพไดอยางเป็นรูปธรรม มีอิสระกว่าการเรียนตามปกติสามารถเลือก
เนื้อหาท่ีตองการเรียนได้ตามต้องการ ดังนั้น เจตคติทางวิทยาศาสตร์จึงเป็นสิ่งท่ีต้องสร้างขึ้นในตัวผู้เรียน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานวิจัย 
 1.  ควรส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีการน าการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับสื่อวีดิทัศน์
ออนไลน์ ไปประยุกต์ใช้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ   ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาต่อไป 
 2.  ผู้สอนที่จะจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับสื่อวีดิทัศน์ออนไลน์ ควรจัดเตรียมห้องเรียนหรือ
สถานที่ที่เอื้อต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตให้พร้อม นอกจากนั้นยังต้องเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการเรียนรู้ให้พร้อม ได้แก่ 
โทรศัพท์มือถือ, แท็บเล็ต, คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค, คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ เป็นต้น 
 3.  การจัดการเรียนรูใ้นกลุ่มสาระการเรยีนรูว้ิทยาศาสตร์ ควรมีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับ
สื่อวีดิทัศน์ออนไลน์  เนื่องจากสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทนในการเรียนรู้ และเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ได้ 
 4.  ในการจัดการเรียนการสอน ผู้สอนควรมีการเตรียมพร้อมทั้งในด้านบทบาทของตนเองและสื่อการเรียนรู้ 
 5. จัดท าใบความรู้ ใบงาน ใบกิจกรรมใหห้ลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความช านาญ และใช้เป็น
แนวทางในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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 ข้อเสนอแนะเกี่ยวการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรท าการศึกษา ผลของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับสื่อวีดิทัศน์ออนไลน์ ต่อ
ทักษะด้านอื่น ๆ เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น  
 2. ควรน ารูปแบบการวิจัยนี้ไปใช้ในการวิจัยโดยใช้เนื้อหาอื่น ในระดับช้ันอื่น หรือรายวิชาอื่น  ๆ ตาม
ความเหมาะสม 
 3. ควรท าการศึกษา ผลของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับสื่อวีดิทัศน์ออนไลน์กับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ บ้าง เช่น คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ เป็นต้น 

4. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของผู้เรียนกลุ่มเก่ง กลุ่มกลาง และกลุ่มอ่อน ที่ได้รับ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับสื่อวีดิทัศน์ออนไลน์เพื่อศึกษาความก้าวหน้าของผลการเรียนรู้   
 
กิตติกรรมประกาศ 
 ผู้วิจัยขอขอบคุณนายอังกูร อิงคนินันท์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังไผ่ นายจารึก  ขึ้นทันตา 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังเพลิง นายหยด คณโฑทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสะแกราบ ที่ให้ความอนุเคราะห์
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างในการท าการวิจัย ดร.ธวัช  กรุดมณี ผู้อ านวยการโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย จ.สุพรรณบุรี  
นางสาวผกาวรรณ เอกวัฒน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาดิน นางสาวชุติมา พรหมรักษา ผู้อ านวยการโรงเรียน
วัดหลวงท้ายตลาด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 1 ที่เป็นผู้เช่ียวชาญให้ค าแนะน า 
ตรวจสอบข้อมูล ตลอดจนตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง จนงานวิจัยนีส้ าเร็จสมบูรณ์  
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้  
  ขอขอบคุณคณะอาจารย์ประจ าสาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่กรุณาประสิทธิประสาทความรู้และให้ค าปรึกษาในการศึกษาครั้งนี้ คุณค่าและ
ประโยชน์ของการศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นกตัญญูกตเวทิตาแด่บุพการี บูรพาจารย์ และผู้มีพระคุณ    
ทุกคนท้ังในอดีตและปัจจุบัน ท่ีท าให้ผู้วิจัยเป็นผู้มีการศึกษา และประสบความส าเร็จมาจนตราบเท่าทุกวันนี้ 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาปัญหาการอ่านออกเสียงพินอินของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาภาษาจีน มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาการอ่าน
ออกเสียงพินอินของนักศึกษาสาขาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 2) แก้ไขปัญหาการออกเสียงพินอินของนักศึกษาสาขาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีน จ านวน 
15 คน โดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลโดย
วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา 
 ผลการศึกษาพบว่าปัญหาการอ่านออกเสียงพินอิน ส่วนใหญ่เกิดจากคนที่มีแผลในช่องปาก จัดฟัน 
หรือช่องปากไม่สมบูรณ์ เช่น ปากแหว่งเพดานโหว่ ท าให้อ่านออกเสียงพินอินไม่ถูกต้อง การออกเสียงภาษาไทย
ไม่ชัดการไม่เข้าใจระบบสัทศาสตร์ภาษาจีนก็ส่งผลต่อการออกเสียงพินอินในภาษาจีน เพราะสัทศาสตร์เป็นหลัก
ในการออกเสียงพยัญชนะ สระในภาษาจีน  และสอนการวางลักษณะโครงสร้างและองค์ประกอบต่าง ๆ ในช่อง
ปาก ท าให้ออกเสียงได้ถูกต้องตามหลักของพินอิน จ านวนช่ัวโมงการเรียนภาษาจีนในแต่ละสัปดาห์ไม่เพียงพอ 
ส่งผลต่อการเรียน ท าให้เรียนเนื้อหาในแต่ละบทไม่ครบ ขาดความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน การมีพื้นฐานภาษาจีน
ไม่เท่ากับนักศึกษาคนอื่น ๆ ในช้ันเรียน ส่งผลต่อการเรียนรู้เช่นกัน การแก้ไขปัญหาการอ่านออกเสียงพินอิน 
นักศึกษาส่วนใหญ่ ใช้วิธีการฝึกออกเสียง การฟังเพลงจีน การดูละครจีน การสื่อสารกับเจ้าของภาษา และขอ
ค าแนะน าจากอาจารย์สอนภาษาจีน  
 
ค าส าคัญ :  พินอิน การอ่านออกเสียง นักศึกษาวิชาภาษาจีน 
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Abstract 
 The objectives of this research were 1) to study the pinyin pronunciation, and 2) to 
solve the pinyin pronunciation problems for the students who studied in the Field of Chinese 
Language, the Faculty of Education, Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal 
Patronage. The purposive sampling technique was used for choosing 15 key informants. Raw 
materials were analyzed by the content analysis. The findings were revealed that the pinyin 
pronunciation problems had resulted from Aphthous Ulcer, Braces and Cleft Palate. Therefore, 
these problems made the students’ pinyin pronunciation incorrect. Besides, it was also found 
that the unclear pronunciation of Thai language and the misunderstanding of Phonetics had 
the effects on the pinyin pronunciation problems. The Phonetics had played the significant 
role for the alphabet pronunciation in Chinese vowel sounds. Also, the oral cavity’s 
components had the effects on how to pronounce pinyin correctly. The period of Chinese 
Language learning had not enough in each week; as a result, the students could not learn all 
of chapters and understand the details in learning. The inequality of fundamental Chinese 
Language had effects on learning as well. The majority of students solved the pinyin 
pronunciation problems by means of the pronunciation practicing, Chinese song listening, 
Chinese series watching, communicating with the native speakers and consulting with the 
Chinese teachers.  
 
Keywords:  Pinyin, Pronunciation Problem, Students in the Field of Chinese Language 
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บทน า 
 ภาษาจีนถือเป็นภาษาสากลที่มีส าคัญในระดับหนึ่งของโลก ซึ่งในปัจจุบันนี้ภาษาจีนนับเป็นอีกหนึ่ง
ภาษาที่ผู้คนนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ทั้งในการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการคมนาคม และ
ด้านการท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นภาษาทางราชการที่ถูกน ามาใช้ในการประชุมต่าง ๆ ขององค์การสหประชาชาติ 
จึงท าให้ภาษาจีนเข้ามามีบทบาทในประเทศไทย เนื่องจากในสมัยก่อนได้มีชาวจีนโพ้นทะเลอพยพเข้ามาค้าขาย
และตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย เมื่อมีจ านวนประชากรชาวจีนเพิ่มมากขึ้น ทั้งภาษาและวัฒนธรรมจีนจึงถูก
น ามาใช้อย่างแพร่หลาย ด้วยเหตุนี้จึงให้คนไทยมีความสนใจในภาษาจีนมากยิ่งขึ้น ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้
เล็งเห็นถึงความส าคัญและประโยชน์ของภาษาจีน จึงได้สนับสนุนให้มีการเรียนการสอนภาษาจีนในสถานศึกษา
หลายระดับและหลายแห่งในประเทศไทย โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้ภาษาจีนเพิ่มเข้ามาเป็นอีก
หนึ่งภาษาเพื่อที่จะสามารถน าไปใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน ทั้งนี้ก็เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ยุค AEC และพัฒนาระดับ
การศึกษาให้เทียบเท่าระดับสากล (ตุลยนุสรญ์ สุภาษา และฉี เสวียหง, 2560)  

ในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย พบว่าโครงสร้างของภาษาจีนมีลักษณะที่
คล้ายคลึงกับภาษาไทยในหลาย ๆ ด้าน แต่การออกเสียงค่อนข้างแตกต่างกันทั้งด้านพยัญชนะ เสียงสระต่าง ๆ 
(พินอิน) ท าให้คนไทยคิดว่าการออกเสียงภาษาจีนยากกว่าภาษาไทยเป็นอย่างมาก จ าเป็นต้องฝึกท่องค าศัพท์ให้
มากและต้องฝึกทักษะด้านการออกเสียงบ่อย ๆ จึงส่งผลให้ผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่ชอบการเรียนภาษาจีน เพราะหาก
ออกเสียงผิดหรือออกเสียงไม่ชัดเจนจะท าให้ความหมายที่ต้องการสื่อน้ันเปลี่ยนไปได้ (จุฑารัตน์ โตแทน, 2552)  

วิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการอ่านออกเสียงพินอินในภาษาจีน เหยิน จิ่งเหวิน (2544) ได้กล่าวว่า การ
เรียนรู้การออกเสียงในภาษาจีนต้องอาศัยเครื่องหมายเป็นตัวช่วยในการออกเสียง ซึ่งแต่ก่อนเคยใช้เครื่องหมาย
เป็นแบบเก่าที่มีอยู่ 2 ระบบ แต่ปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาระบบอักษรก ากับการออกเสียงใหม่
เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เรียกว่า hanyupinyin จุฑารัตน์ โตแทน (2552) ได้อธิบายถึงความหมาย
ของพินอินว่า ในภาษาจีนนั้นตัวหนังสือจีนเป็นตัวหนังสือที่ถูกพัฒนาจากรูปภาพไม่ใช่การน าตัวอักษรมาประสม
กันและเกิดเป็นค าขึ้นมา พินอินจึงได้ถูกท าข้ึนมาเพื่อให้อ่านตัวหนังสือจีนได้ง่าย โดยพินอินได้ใช้ตัวอักษรโรมันใน
การแทนเสียงพยัญชนะ (Shengmu) เสียงสระ (yunmu) และเสียงวรรณยุกต ์(Shengdiao) ตุลยนุสรญ์ สุภาษา 
และฉี เสวียหง (2560) พบว่า มีเสียงสระและเสียงพยัญชนะที่เป็นปัญหาในออกเสียงพินอินของผู้เรียน โดยเสียง
สระที่มีปัญหาส่วนใหญ่เป็นสระผสม ได้แก่ เสียง ü, er, ia, ie, ian, ua, uo, üan, üe, ün  ส่วนพยัญชนะที่
ปัญหาในการออกเสียง ได้แก่ พยัญชนะ j, q, x, z, c, s, zh, ch, sh, r โดยพยัญชนะ zh, ch, sh, r และสระ ü, 
er, üe, ün เป็นกลุ่มเสียงท่ีผู้เรียนนั้นออกเสียงได้ยากที่สุดและมีปัญหาการออกเสียงมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ  สายฝน วรรณสินธพ (2554: 97-108) พบว่านักศึกษาไม่สามารถออกเสียงค าว่า xièxie ได้อย่าง
ถูกต้อง เนื่องจากนักศึกษาเข้าใจว่าสระ ie นั้นเหมือนกับสระเอียในภาษาไทย ซึ่งความเป็นจริงแล้วสระ ie 
แตกต่างจากสระเอียในภาษาไทยค่อนข้างมาก และไม่สามารถออกเสียงพยัญชนะ sh แต่จะออกเสียงเป็นเสียง s 
แทน เพราะนักศึกษาไม่สามารถวางต าแหน่งของลิ้นในการออกเสียงท่ีมีพยัญชนะต้น sh และนักศึกษาแก้ปัญหา
ด้วยการใช้พยัญชนะ ส และ ซ ในภาษาไทยมาเทียบกับพยัญชนะ sh โดยไม่เข้าใจว่า sh เป็นพยัญชนะที่ต้อง
ออกเสียงอย่างไร รวมถึงพยัญชนะไทยไม่มีกฎเกณฑ์การอ่านดังกล่าว สอดคล้องกับ Lu Sheng (2007) ได้กล่าว
ว่า การเรียนภาษาจีนระบบเสียงของภาษาจีนไม่เหมือนกับระบบเสียงของภาษาไทยและผู้เรียนควรมีความรู้ด้าน
สัทศาสตร์ เพราะถ้าผู้เรียนออกเสียงได้ไมถู่กต้อง จะท าให้เกิดปัญหาตามมาในเรื่องของการสื่อสาร เพราะถ้าออก
เสียงผิดจะท าให้ความหมายเปลี่ยนและสื่อสารกันไม่เข้าใจ ดังนั้นผู้เรียนจึงควรตระหนักถึงความส าคัญของ      
การอ่านออกเสียงพินอินให้ได้อย่างถูกต้อง 
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เนื่องด้วยผู้เรียนส่วนใหญ่มีปัญหาการอ่านออกเสียงพินอินที่ไม่ถูกต้องและไม่ชัดเจน ผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการอ่านออกเสียงพินอินและการแก้ไขปัญหาการอ่านออกเสียงพินอิน จึง
ท าการสัมภาษณ์นักศึกษาครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
เพื่อศึกษาข้อมูลการอ่านออกเสียงพินอิน และแนวทางการแก้ไขปัญหาการอ่านออกเสียงพินอิน 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการอ่านออกเสียงพินอินของนักศึกษาสาขาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

2. เพื่อแก้ไขปัญหาการออกเสียงพินอินของนักศึกษาสาขาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 เป็นระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารแบบปฐมภูมิ โดยผู้วิจัยมี         
การเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้ 

1. ผู้ให้ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่สัมภาษณ์นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ                

วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ช้ันปีท่ี 1 จ านวน 4 คน ช้ันปีท่ี 2 จ านวน 4 คน ช้ันปีท่ี 3 จ านวน 3 คน ช้ัน
ปีท่ี 4 จ านวน 4 รวมทั้งหมด 15 คน 

2. ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย  
เดือนสิงหาคม – เดือนพฤศจิกายน 2560 
3. เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือท่ีใช้เก็บข้อมูลคือ แบบสัมภาษณ์ โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน  
 ตอนที่  1 ปัญหาการอ่านออกเสียงพินอินของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีประเด็นค าถาม ดังนี้ คุณคิดว่าการมีปัญหา      
ในช่องปากส่งผลต่อการอ่านออกเสียงพินอินในภาษาจีนหรือไม่ คุณคิดว่าการอ่านออกเสียงภาษาไทยไม่ชัดเจน 
ส่งผลต่อการอ่านออกเสียงพินอินในภาษาจีนหรือไม่ อย่างไร คุณคิดว่าการไม่เข้าใจระบบหลักสทัศาสตร์ภาษาจนี
มีผลต่อการอ่านออกเสียงพินอินหรือไม่ อย่างไร คุณคิดว่าช่ัวโมงเรียนแต่ละสัปดาห์น้อยเกินไปมีผลต่อการเรียน
ภาษาจีนหรือไม่ อย่างไร คุณคิดว่าการมีพื้นฐานภาษาจีนไม่เท่าเพื่อนในช้ันเรียน ส่งผลต่อการเรียนรูภ้าษาจีนของ
คุณหรือไม่ อย่างไร 

 ตอนที่ 2 การลดปัญหาการอ่านออกเสียงพินอินของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีประเด็นค าถาม ดังน้ี คุณมีวิธีในการแก้ไขปัญหา
การอ่านออกเสียงสระในภาษาจีน อย่างไรบ้าง คุณมีวิธีการในการแก้ไขปัญหาการอ่านออกเสียงพยัญชนะ       
ในภาษาจีน อย่างไรบ้าง คุณมีวิธีการในการแก้ไขปัญหาการอ่านออกเสียงวรรณยุกต์ในภาษาจีนผิด อย่างไรบ้าง 
คุณคิดว่าการสื่อสารกับเจ้าของภาษาเป็นประจ า สามารถแก้ไขปัญหาการอ่านออกเสียงผิดได้หรือไม่ อย่างไร 
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4. การเก็บรวบรวมข้อมูล/กระบวนการ 
ขั้นตอนการรวบรวมเอกสาร  
เก็บรวบรวมเอกสารจากหนังสือ งานวิจัยออนไลน์ งานวิจัยรูปเล่ม และวารสารออนไลน์ เพื่อให้ผู้วิจัยมี

ข้อมูลในการท าวิจัยท่ีเพียงพอ 
ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่สัมภาษณ์นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ ช้ันปีท่ี 1 จ านวน 4 คน ช้ันปีท่ี 2 จ านวน 4 คน ช้ันปีที่ 3 จ านวน 3 คน ช้ันปีที่ 4 จ านวน 
4 รวมทั้งหมด 15 คน ตั้งแต่เดือนกันยายน – เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 เพื่อที่จะศึกษาปัญหาการอ่านออกเสียง
พินอินในภาษาจีนของนักศึกษาแต่ละช้ันปี โดยสัมภาษณ์นักศึกษาศึกษาช้ันปีท่ี 1 ท่ีอาคาร 100 ปี นักศึกษาช้ันปี
ที่ 2 ท่ีอาคาร สสร. นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 ท่ีอาคาร 7 คณะครุศาสตร์ นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 ท่ีอาคารศูนย์ภาษา ใช้เวลา
ในการสัมภาษณ์คนละ 30 นาที 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้แนวการวิเคราะห์เนื้อหา 
ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ อธิบายข้อมูลแบบบรรยายและพรรณา 

(Descriptive Research) เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลคือแนวค าถาม เป็นกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้แนว
ทางการวิเคราะห์เนื้อหาหลังจากที่ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลมาแล้ว ผู้วิจัยได้รวบรวมผลสัมภาษณ์ทั้งหมด แบ่ง
ประเด็นได้ 2 ส่วน โดยส่วนที่1แบ่งออกเป็น 5 ประเด็น และส่วนที่ 2 แบ่งออกเป็น 4  ประเด็น แล้วผลการ
วิเคราะห์ได้ดังต่อไปนี้ 
 
ผลการวิจัย 

จากการสัมภาษณ์นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์         
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ช้ันปีที่ 1-4 เพศชาย 3 คน เพศหญิง 12 คน อายุตั้งแต่ 19-22 ปี โดยนักศึกษามีประสบการณ์       
ในการเรียนภาษาจีน 2-6 ปี ผลการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการอ่านออกเสียง
พินอินของนักศึกษาสาขาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2. เพื่อแก้ไขปัญหาการออกเสียงพินอินของนักศึกษาสาขาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

1. ปัญหาการอ่านออกเสียงพินอินผิด 
  1.1 คุณคิดว่าการมีปัญหาในช่องปากส่งผลต่อการอ่านออกเสียงพินอินในภาษาจีนหรือไม่ 
  จากการสัมภาษณ์ นักศึกษาส่วนใหญ่ตอบว่าส่งผล โดยให้เหตุผลว่าคนที่มีแผลในช่องปาก 
จัดฟัน หรือช่องปากไม่สมบูรณ์ ก็จะท าให้อ่านออกเสียงพินอินในภาษาจีนไม่ชัดไปด้วย  

  
 “...ส่งผลเป็นอย่างมาก เพราะว่าโดยส่วนตัวจัดฟัน ท าให้เกิดปัญหาในการออก
เสียงไม่ชัดเป็นอย่างมาก...” (นางสาว ก, สัมภาษณ์, 25 กันยายน 2560) 

  
อยา่งไรก็ตามมีเพียง 1 คนที่ตอบว่าไม่ส่งผล โดยให้เหตุผลว่า การอ่านออกเสียงพินอินนั้น อยู่ที่การวาง

ต าแหน่งของลิ้น ถ้าวางต าแหน่งลิ้นไม่ถูกต้อง เสียงท่ีอออกมาก็จะไม่ถูกต้อง  
 
  “...การมีปัญหาในช่องปากไม่ส่งผลต่อการอ่านออกเสียงพินอิน เพราะว่าการมี
แผลหรือเป็นร้อนในไม่ได้เกี่ยวกับการออกเสียง เพราะการออกเสียงนั้นเราจะใช้
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การอ้าปากหรือต าแหน่งการวางลิ้น ถ้าเราวางลิ้นผิดถึงจะส่งผลต่อการออกเสียง
...” (นาย ข, สัมภาษณ์, 25 กันยายน 2560) 

  
1.2 คุณคิดว่าการออกเสียงภาษาไทยไม่ชัดเจน ส่งผลต่อการออกเสียงพินอินในภาษาจีน

หรือไม่ อย่างไร 
  ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่คิดว่าการออกเสียงภาษาไทยไม่ชัดเจน ส่งผลต่อการออกเสียงพินอิน
ในภาษาจีน การออกเสียงภาษาไทยไม่ชัดเจนจะท าให้การออกเสียงภาษาจีนไม่ชัด เพราะเสียงพินอินบางตัวมี
เสียงท่ีคล้ายกับเสียงพยัญชนะภาษาไทย ดังน้ันการออกเสียงภาษาไทยไม่ได้มีผลกระทบต่อเสียงพินอินตัวนั้น ๆ
ด้วย เช่น s c z ch sh ซึ่งถ้าออกเสียง ช ซ ไม่ชัดก็จะออกเสียงพินอินเหล่านี้ไม่ชัด  

  
   “...ถ้าเราออกเสียงภาษาไทยไม่ชัด เช่น ซ ไม่ชัดเราก็จะออกเสียง sh ch ไม่ได้

...” (นางสาว ฃ, สัมภาษณ์, 27 กันยายน 2560) 
 “...อย่างในภาษาไทย ร บางคนออกเสียงไม่ได้จะส่งผลให้การออกเสียง

ภาษาจีนบางตัวไม่ได้...” (นางสาว ค, สัมภาษณ์, 27 กันยายน 2560) 
  

อย่างไรก็ตามยังมีผู้ให้สัมภาษณ์บางส่วนคิดว่าการอ่ายออกเสียงภาษาไทยไม่ชัด ไม่ส่งผลต่อ
การอ่านออกเสียงพินอิน ตัวอักษรบางตัวในภาษาจีนนั้นไม่เหมือนกับภาษาไทย การที่เราอ่านออกเสียงภาษาจีน
ไม่ชัดเพราะเรามีข้อบกพร่องบางอย่าง เช่น การวางต าแหน่งของลิ้นไม่ถูกต้องตามหลักสัทศาสตร์ สามารถแก้ไข
ได้ และเสียงของพินอินส่วนใหญ่เมื่อเปรียบเทียบกับเสียงอักขระในภาษาไทยไม่เหมือนกัน  

 
 “...ไม่ เพราะเสียงพินอินส่วนใหญ่เมื่อเปรียบเทียบเสียงในอักขระของ

ภาษาไทยแล้วก็  เทียบเสียงแทนกันไม่ได้ในส่วนใหญ่อยู่แล้ว...” (นาย ง, 
สัมภาษณ์, 27 กันยายน 2560,) 
“...ไม่ เพราะภาษาจีนกับภาษาไทยออกเสียงไม่เหมือนกัน...” (นาย จ, 
สัมภาษณ์, 27 กันยายน 2560) 
“...การออกเสียงภาษาไทย ออกเสียงคนละแบบกับภาษาจีน...” (นางสาว ช, 
สัมภาษณ์, 29 กันยายน 2560) 

  
1.3 คุณคิดว่าการไม่เข้าใจระบบหลักสัทศาสตร์ภาษาจีนมีผลต่อการอ่านออกเสียงพินอิน

หรือไม่ อย่างไร 
  ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่คิดว่าการไม่เข้าใจระบบสัทศาสตร์ภาษาจีน มีผลต่อการอ่านออก
เสียงพินอิน เพราะหากไม่เข้าใจระบบสัทศาสตร์ที่ถูกต้องจะท าให้ไม่เข้าใจว่าการออกเสียงนั้นต าแหน่งลิ้นต้อง
วางต าแหน่งไหน จึงท าให้ส่งผลต่อการเรียนภาษาจีนด้านการอ่านออกเสียง  
  

“...ส่งผล เพราะสัทศาสตร์เป็นตัวช่วยในการออกเสียง เพราะสอนการวาง
ลักษณะโครงสร้างขององค์ประกอบในช่องปากให้ถูกต้องตามหลักพินอิน...” 
(นางสาว ซ, สัมภาษณ์, 9 ตุลาคม 2560) 
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 “...ส่งผล เพราะถ้าเกิดเราไม่เข้าใจหลักการออกเสียง เช่น ตัว zh ว่าเราต้อง
ใช้ปากและลิ้นอย่างไร เราก็จะออกเสียงพินอินผิดเพี้ยนไปหรืออาจจะออก
เสียงไม่เหมือนตัว zh...” (นางสาว ญ, สัมภาษณ์, 9 ตุลาคม 2560) 

  
อย่างไรก็ตามมีผู้ให้สัมภาษณ์บางส่วนคิดว่าการไม่เข้าใจระบบสัทศาสตร์ภาษาจีนไม่ส่งผลต่อการอ่าน

ออกเสียงพินอิน 
 
 “...ไม่ เพราะบางคนไม่ต้องเรียนหลักสัทศาสตร์ก็สามารถออกเสียงภาษาจีน
ได้อย่างถูกต้อง...” (นางสาว ฑ, สัมภาษณ์, 10 ตุลาคม 2560) 

 
1.4 คุณคิดว่าช่ัวโมงเรียนแต่ละสัปดาห์น้อยเกินไปมีผลต่อการเรียนภาษาจีนหรือไม่ อย่างไร 

  จากการสัมภาษณ์ผู้ให้สัมภาษณ์ 9 คน คิดว่าช่ัวโมงเรียนแต่ละสัปดาห์น้อยเกินไปนั้นมีผลต่อ
การเรียนภาษาจีนในเรื่องของการที่มีเวลาไม่เพียงพอต่อการเรียนเนื้อหาในแต่ละบท และท าให้ขาดความเข้าใจ
ในเนื้อหาท่ีเรียนไปในสัปดาห์ที่ผ่านมา  
  

“...มี เพราะบางสัปดาห์อาจมีเวลาเรียนน้อยท าให้เรียนได้ไม่จบบท ท าให้เรา
ขาดความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง...” (นางสาว ณ, สัมภาษณ์, 10 ตุลาคม 2560) 
 “...มีผล เพราะอาจท าให้อาจารย์ผู้สอนสอนเนื้อหาไม่ทัน...” (นางสาว ต, 
สัมภาษณ์, 11 ตุลาคม 2560) 

  
มีผู้ให้สัมภาษณ์ 3 คนที่คิดว่าช่ัวโมงเรียนแต่ละสัปดาห์น้อยเกินไปนั้น ไม่มีผลต่อการเรียน

ภาษาจีน เพราะสามารถท่ีจะศึกษาเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง  
 
 “...ไม่มีผล เพราะเราสามารถศึกษาด้วยตนเองได้ไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดหรือ
หอพัก...” (นางสาว ถ, สัมภาษณ์, 13 ตุลาคม 2560) 
“...ไม่ เพราะบางครั้งการที่มีช่ัวโมงเรียนมากเกินไป ท าให้นักเรียนไม่สามารถ
ทบทวนบทเรียนได้เพียงพอ...” (นางสาว ธ, สัมภาษณ์, 16 ตุลาคม 2560) 

  
อย่างไรก็ตามยังมีผู้ให้สัมภาษณ์ 3 คนที่ยังไม่แน่ใจว่าการมีช่ัวโมงเรียนแต่ละสัปดาห์น้อย

เกินไปนั้นมีผลต่อการเรียนภาษาจีนหรือไม่ เพราะคิดว่าช่ัวโมงท่ีมีในแต่ละสัปดาห์เพียงพอแล้ว  
  

“...การเรียนภาษาจีนในแต่ละสัปดาห์ ช่ัวโมงเรียนแต่ละสัปดาห์แต่ละวันก็
สมควรแล้ว ซึ่งคิดว่าถ้ามีเวลามากเกินไปก็คงไม่ไหว เพราะว่าวิชาอื่นก็ต้อง
เรียน ถ้ามีน้อยกว่านี้ก็ไม่ไหว เพราะว่าจะไม่ได้อะไรเลย กระผมคิดว่าพอดี
แล้ว...” (นางสาว น, สัมภาษณ์, 17 ตุลาคม 2560) 
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1.5 คุณคิดว่าการมีพื้นฐานภาษาจีนไม่เท่าเพื่อนในช้ันเรียน ส่งผลต่อการเรียนรู้ภาษาจีนของ
คุณหรือไม่ อย่างไร 
  จากการสัมภาษณ์พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่กล่าวว่า ส่งผล เพราะการมีพื้นฐานไม่เท่ากัน 
ส่งผลให้มีการเรียนรู้ที่ต่างกัน คนท่ีมีพื้นฐานน้อยก็จะเรียนได้ช้ากว่าและเรียนไม่ทันเพื่อน  
  

“...ส่งผล เพราะถ้าหากพื้นฐานไม่เท่ากันจะท าให้เรามีความสามารถน้อยไป
กว่าเพื่อนและอาจส่งผลให้เรียนไม่ทันเพื่อน จึงจ าเป็นต้องฝึกฝนและพัฒนา
ตนเองยิ่งข้ึน...” (นางสาว บ, สัมภาษณ์, 18 ตุลาคม 2560) 

 
นักศึกษา 5 คน ให้เหตุผลว่า ไม่ส่งผลต่อการเรียนภาษาจีน เพราะหากขยันฝึกฝนด้วยตนเอง 

และปรึกษาเพื่อนท่ีมีพื้นฐานมากกว่า ก็สามารถท าให้มีความรู้เพิ่มขึ้นได้  
 
“...ไม่ เพราะการที่เรามีพื้นฐานน้อยยิ่งต้องมีความขยันมากกว่าคนที่มี
พื้นฐานเยอะ และยิ่งเราขยันมากเราก็จะมีความรู้มากเท่าเพื่อนหรืออาจ
มากกว่าด้วยซ้ า...” (นางสาว ป, สัมภาษณ์, 20 ตุลาคม 2560) 

 
อย่างไรก็ตามยังมีนักศึกษาอีก 2 คนให้เหตุผลว่า การมีพื้นฐานภาษาจีนไม่เท่ากัน อาจจะ

ส่งผลต่อการเรียนภาษาจีน คนท่ีมีพื้นฐานน้อยในช่วงแรกอาจยังไม่สามารถปรับตัวได้ เพราะพื้นฐานภาษาจีนไม่
เท่าเพื่อน ท าให้เรียนช้า เรียนไม่ทันเพื่อน แต่ภายหลังรู้วิธีการเรียนท าให้สามารถปรับตัวได้  
  

“...น่าจะส่งผลอยู่ดีช่วงแรก ยกตัวอย่างเคสนี้คือว่าผมจบมาสายวิทย์ ไม่มี
ความรู้ภาษาจีนมาก่อนคือเรียนแต่วิทย์คณิตอย่างเดียว ซึ่งภาษาไม่มีเลย พอ
มาเจอเพื่อนในห้อง เพื่อนทุกคนต่างมีพื้นฐานมาหมดทุกคน ท าให้ช่วงแรก
ปรับตัวได้อย่างมาก ไม่รู้จะเรียนยังไงดี แต่ช่วงหลัง ๆ พอรู้แนวทางพอ
สอบถามเพื่อนและอาจารย์เริ่มปรับตัวได้เข้าทันคนอื่นได้...” (นางสาว ผ, 
สัมภาษณ์, 23 ตุลาคม 2560) 

 
2.การแก้ไขปัญหาการอ่านออกเสียงพินอิน 

2.1 คุณมีวิธีในการลดปัญหาการอ่านออกเสียงสระในภาษาจีนผิด อย่างไรบ้าง 
จากการสัมภาษณ์นักศึกษาพบว่าส่วนมากจะใช้วิธีการฝึกออกเสียง การทบทวน การถาม

อาจารย์ การดูหนังจีน การฟังเพลงจีน และมีบางส่วนที่เห็นว่าการสื่อสารกับเจ้าของภาษาเป็นวิธีที่ดี นอกจากนี้
ยังมีความเห็นว่าให้ผู้เชี่ยวชาญหรือเจ้าของภาษาวิจารณ์ เพื่อน าข้อผิดพลาดไปแก้ไขปรับปรุง  

 
“...ออกเสียงจีน วิจารณ์การออกเสียงของตนเอง เพื่อน าไปปรับปรุง ฝึกการ
ออกเสียงบ่อย ๆ  ...” (นางสาว ฝ, สัมภาษณ์, 24 ตุลาคม 2560) 
2.2 คุณมีวิธีการในการลดปัญหาการออกเสียงพยัญชนะในภาษาจีนผิด อย่างไรบ้าง 
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จากการสัมภาษณ์นักศึกษาส่วนใหญ่เลือกที่จะทบทวน ฝึกฝนและฟังเสียงภาษาจีนบ่อย ๆ 
ซึ่งอาจฟังจากสื่อต่าง ๆ จากเจ้าของภาษาหรือปรึกษาอาจารย์ประจ าสาขาเพื่อที่จะได้ฟังเสียงและได้รับ
ค าแนะน าท่ีถูกต้อง นอกจากนี่นักศึกษาบางส่วนใช้วิธีการอัดเสียงและน ามาฝึกพูดตามเพื่อความถูกต้องอีกด้วย  

 
“...ออกเสียงบ่อย ๆ ฝึกฝนบ่อย ๆ ดูซีรีย์จีนเป็นประจ า ฝึกพูดหน้ากระจกกบั
ตัวเองเพื่อฝึกการออกเสียง ดูข่าวจีนเป็นประจ า เพื่อฟังส าเนียงที่ถูกต้อง...” 
(นางสาว พ, สัมภาษณ์, 25 ตุลาคม 2560) 
 
“...ถ้ารู้ส่วนไหนที่ผิดเราก็ตอ้งกลับไปแก้ไขสว่นน้ันก่อนหรือขอค าปรึกษาจาก
เหล่าซือในสาขาหรือผู้ที่มีความความรู้หรือคนที่สามารถออกเสียงงได้อย่าง
ถูกต้องและเราก็ไปแก้ไข ซึ่งวิธีการปรับปรุงแก้ไขแต่ละคนแตกต่างกันไป...” 
(นางสาว ม, สัมภาษณ์, 27 ตุลาคม 2560) 

  
2.3 คุณมีวิธีการในการลดปัญหาการอ่านออกเสียงวรรณยุกต์ในภาษาจีนผิด อย่างไรบ้าง 

  จากการสัมภาษณ์นักศึกษาส่วนใหญ่เลือกที่จะฝึกฝน ฟังเสียง และทบทวนบ่อย ๆ หรือ
ปรึกษาอาจารย์ผู้สอนทั้งคนไทยและคนจีน เพื่อที่จะได้ฟังเสียงและได้รับค าแนะน าที่ถูกต้องในการออกเสียง
วรรณยุกต์ นอกจากน้ีนักศึกษาบางส่วนยังมีวิธีการลดปัญหาโดยการใช้มือช่วยในการผันเสียงวรรณยุกต์อีกด้วย  

 
 “...เมื่อพบปัญหาในการออกเสียงวรรณยุกต์ผิด หรือไม่ถูกต้อง อาจจะใช้มือ
ในการหาระดับเสียงให้อย่างถูกต้อง...” (นางสาว ร, สัมภาษณ์, 30 ตุลาคม 
2560) 

  
2.4 คุณคิดว่าการสื่อสารกับเจ้าของภาษาเป็นประจ า สามารถแก้ไขปัญหาการอ่านออกเสียง

ได้หรือไม่ อย่างไร 
  ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่คิดว่าการสื่อสารกับเจ้าของภาษาเป็นประจ าสามารถแก้ไขปัญหาการ
อ่านออกเสียงผิดได้เป็นอย่างดี เพราะการสื่อสารกับเจ้าของภาษานั้น ท าให้ได้ยินเสียงและวิธีการพูดของเจ้าของ
ภาษา ท าให้สามารถน ามาปรับปรุงแก้ไขได้  
  

“...ได้ เพราะเจ้าของภาษาจะออกเสียงได้ชัดเจนกว่าและมีความถูกต้องอีก
ด้วย การคุยกับเจ้าของภาษาจะช่วยเพิ่มทักษะการพูดของเราเอง กล้าสื่อสาร
กับเจ้าของภาษาเอง...” (นางสาว อ, สัมภาษณ์, 30 ตุลาคม 2560) 

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัญหาและการแก้ไขปัญหาการอ่านออกเสียงพินอิน จากการสัมภาษณ์นักศึกษา
สาขาวิชาภาษาจีนคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ช้ันปีที่ 1 จ านวน 4 
คน ช้ันปีที่ 2 จ านวน 4 คน ช้ันปีที่ 3 จ านวน 3 คน ช้ันปีที่ 4 จ านวน 4 รวมทั้งหมด 15 คน เพศหญิง 12 คน 
เพศชาย 3 คน อายุเฉลี่ย 19-22 ปี มีประสบการณ์เรียนภาษาจีน 2-6 ปี พบว่าปัญหาการอ่านออกเสียงพินอิน 
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เกิดจากคนที่มีแผลในช่องปาก จัดฟัน หรือช่องปากไม่สมบูรณ์ เช่น ปากแหว่งเพดานโหว่ ก็จะท าให้อ่านออก
เสียงพินอินไม่ถูกต้อง....บางส่วนบอกว่าการอ่านออกเสียงภาษาไทยไม่ชัดส่งผลต่อการออกเสียงพินอินใน
ภาษาจีน รวมไปถึงการไม่เข้าใจระบบสัทศาสตร์ภาษาจีน ก็มีผลต่อการออกเสียงพินอิน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของสายฝน วรรณสินธพ (2554) ได้พบว่า นักศึกษาไม่สามารถออกเสียงพยางค์ xièxie ได้อย่างถูกต้อง 
เนื่องจากนักศึกษาเข้าใจว่าสระ ie นั้นเหมือนกับสระเอียในภาษาไทย ซึ่งความเป็นจริงแล้วสระ ie จะแตกต่าง
จากสระเอียในภาษาไทยค่อนข้างมาก และยังไม่สามารถออกเสียงพยัญชนะ sh แต่จะออกเสียงเป็นเสียง s แทน 
เพราะนักศึกษาไม่สามารถวางต าแหน่งของลิ้นในการออกท่ีมีพยัญชนะต้น sh และนักศึกษาจะแก้ปัญหาด้วยการ
ใช้พยัญชนะ ส และ ซ ในภาษาไทยมาเทียบกับพยัญชนะ sh โดยไม่เข้าใจว่า sh เป็นพยัญชนะที่ต้องออกเสียง
อย่างไร รวมถึงพยัญชนะไทยไม่มีกฎเกณฑ์การอ่านดังกล่าว วิธีการลดปัญหาการออกเสียงพินอินผิด จากการ
สัมภาษณ์นักศึกษาส่วนใหญ่ ใช้วิธีการฝึกออกเสียง โดยการฟังเพลงจีน การดูละครจีน การขยันอ่าน ขยันคัด
ค าศัพท์ การสื่อสารกับเจ้าของภาษาหรือขอค าแนะน าจากอาจารย์สอนภาษาจีน ซึ่งสอดคล้องกับ วลัยพร หงส์
วิเศษชัย (2556) ที่ว่าภาษาจีนทั้งด้านไวยกรณ์ ด้านการพูด ด้านอักษรจีนเป็นอะไรที่ยาก แต่ไวยกรณ์จีนจะคล้าย ๆ 
ไวยกรณ์ไทย ในเรื่องของการวางต าแหน่ง อาจจะมีการวางสลับหน้าสลับหลังกันบ้าง ต้องอาศัยความขยันและ
ความเข้าใจ ขยันอ่าน ขยันคัด เนื่องจากตัวอักษรภาษาจีนมีต้นก าเนิดมาจากภาพวาด ท าให้ยากต่อการจดจ า จึง
มีการใช้ภาพในการช่วยจดจ า รวมไปถึงการดูหนัง ฟังเพลง ก็จะท าให้เรียนรู้ได้มากยิ่งขึ้น  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับการอ่านออกเสียงพินอิน สามารถน าวิจัยเรื่องการศึกษาปัญหาการอ่านออก
เสียงพินอินของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ไปศึกษาเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม และเป็นแนวทางในการศึกษาต่อไป 

2. ในครั้งต่อไปควรจะมีวิจัยเรื่อง การฟังเพลงจีน พัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงพินอินจริงหรือไม่ 
   
กิตติกรรมประกาศ 
 โครงการเรื่องศึกษาปัญหาการอ่านเสียงพินอินของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาภาษาจีน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจาก ดร.เบญจภา        
ไกรทอง และอาจารย์จานนท์ ศรีเกตุ ซึ่งได้ให้ค าเสนอแนะในเรื่องของรูปแบบโครงการ วิธีการน าเสนอ เสนอ
โครงการ แนวคิดในเรื่องของการหาข้อมูล ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ มาโดยตลอด และสมาชิกภายใน
กลุ่มที่ร่วมกันพัฒนา จัดหาเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่นหนังสือ เว็บไซต์เรื่องการอ่านออกเสียงพินอิน หรือบทวิจัย 
จนท าให้โครงการเล่มนี้เสร็จสมบูรณ์ อันมาจากนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ ซึ่งประกอบไปด้วย  
นางสาวนวพรรณ ภาเจริญ และนางสาวชนิสรา สีรือแสง  
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การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน (HSK) ของนักศกึษา                     

สาขาวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธาน ี

 
เบญจภา ไกรทอง1* จานนท์ ศรีเกตุ2  สันติพงษ์ ทองดี3 ศรีสุดา พงษ์ศิลป์4 

นวลวรรณ ทิพย์สุมณฑา5 

 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี การศึกษาครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสอบวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาจีน ของนักศึกษา สาขาวิชา
ภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี น าการเก็บ
ตัวอย่างแบบเจาะจง โดยใช้กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี จ านวน 82 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยคือ แบบสอบถาม และสถิติในการวิเคราะห์ คือ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาของการสอบวัดระดับความรู้พื้นฐานภาษาจีน  เฉลี่ยรวมเท่ากับ 5.88 โดย
ค่าสมัครในการสอบค่อนข้างสูงเป็นระดับสูงสุดเนื่องจาก นักศึกษาส่วนใหญ่ร้อยละ 90% มีรายได้ต่อเดือน 
4,000-5,000 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายที่จ าเป็น เช่น ค่าที่พัก ค่าครองชีพ หากน ารายได้ส่วนนี้มาเป็นค่าสมัครสอบ
อาจจะท าให้นักศึกษามีค่าใช้จ่ายที่ไม่เพียงพอในแต่ละเดือน ในส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อการสอบวัดระดับความรู้
พื้นฐานทางภาษาจีน เฉลี่ยรวมเท่ากับ  3.98 โดยความรู้พื้นฐานทางภาษาจีนของครูผู้สอน มีระดับสูงสุดเท่ากับ 
4.40 เนื่องจากหากครูผู้สอนขาดความแม่นย าหรือขาดประสบการณ์ในการสอนจะส่งผลให้ผู้เรียนได้รับความรู้
จากผู้สอนไม่เพียงพอหรือไม่ครบองค์ประกอบของเนื้อหาในรายวิชาได้ ดังนั้นข้อเสนอแนะส าหรับปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการสอบวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาจีน คือ ครูผู้สอนและผู้ปกครองควรหารือร่ วมกันน าและปัจจัยที่
ส่งผลต่อการสอบวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาจนี มาพัฒนาแก้ไขให้มีปัญหาน้อยลงโดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา) ควรมีส่วนร่วมในการพัฒนาคณาจารย์ผู้สอนวิชา
ภาษาจีนระดับมหาวิทยาลัยให้มีความรู้ความสามารถต่อการสอนและเพิ่มทักษะในการสื่อสารโดยการจัดอบรม
ให้ความรู้ด้านหลักสูตรภาษาจีน 
 
ค าส าคัญ :  ปัจจัย การสอบ ภาษาจีน 
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A STUDY OF FACTORS AFFECTING CHINESE PROGRAM STUDENTS OF FACULTY OF 

EDUCATION, VALAYA ALONGKORN RAJABHAT UNIVERSITY IN PATHUMTHANI  
DURING CHINESE PROFICIENCY TEST (HSK) 

 
Benjapa Kaithong1* Janon SriKate2 Santipong   thongdee3  Srisuda Phongsin4 

Nualwan Tipsumontha5 
 

Abstract 
This study aims to study all factors that influence Chinese program students of Faculty of 

Education, Valaya Alongkorn Rajabhat University in Pathumthani during Chinese proficiency test. 
The purposive sampling is used by gathering 82 Chinese program students who are studying for 
bachelor degree at Valaya Alongkorn Rajabhat University, Pathum Thani. Research Instruments that 
we used are some questionnaires. The data was analyzed by finding mean, percentage and 
standard deviation.  
     The study shows that the total average of problems from Chinese proficiency test (HSK) is 
equal to 5.88. By the way, the subscription fee is quite expensive because most of students 
participated in this study earned 4,000-5,000 baht per a month. Moreover, they had to spend 
for accommodation and all costs of living. Therefore, they didn’t have enough money to 
subscribe for Chinese proficiency test. An influential factor with the total average of students’ 
budget and teachers’ basic Chinese knowledge is at 3.98, while the total average of teachers’ 
basic Chinese knowledge is at 4.40 If Chinese teachers can’t teach students perfectly by their 
teaching experience or knowledge, their students cannot gain knowledge perfectly. So, the 
suggestion that should be considered is that all teachers and parents should cooperate to 
bring out factors that affect Chinese proficiency test and solve all problems. All sectors 
related to education management (Office of the Higher Education Commission: OHEC) should 
participate in the development of Chinese teachers who teach in each university. Chinese 
teachers should be excellent at teaching and using Chinese language by more Chinese and 
teaching training. 
 
Keywords:   Factors, Test (HSK), Chinese Language 
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บทน า 
 ปัจจุบันภาษาจีนเป็นภาษาสากลที่มีผู้ใช้เป็นจ านวนมากกว่า “หนึ่งพันสี่ร้อยล้านคน” หรือ คิดเป็นประมาณ 
1 ใน 5 ของประชากรโลกและเป็นหนึ่งในภาษาทางการที่ถูกใช้ในการประชุมต่าง ๆ ขององค์การสหประชาชาติ ซึ่ง
ราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนมีการติดต่อค้าขายตั้งแต่ในสมัยสุโขทัย ตลอดจนมีการสถาปนา
ความสัมพันธ์ทางการทูตเป็นระยะเวลายาวนานถึง 60 ปี ฉะนั้นภาษาจีนจึงกลายเป็นภาษาที่มีความส าคัญ ต่อด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา วัฒนธรรม (ส านักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ, 2553)  

การเรียนการสอนภาษจีนในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย เริ่มต้นเมื่อ พ.ศ. 2515 ที่คณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากสถานการณ์ทางการเมืองที่มีความวุ่นวายไร้ความสงบกลัวภัยคอมมิวนิสต์ และสงคราม
เย็นที่แผ่ไปทั่วทุกภูมิภาคของโลก ขณะนั้นไทยไม่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับสาธารณรัฐประชาชนจีน 
การสถาปนาพึ่งเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2518 ภายหลังจากที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เปิดสอนภาษาจีนไปแล้วเป็นเวลา 3 
ปี  (ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา, 2551) จากการส ารวจข้อมูลการเปิดสอนหลักสูตรวิชาภาษาจีนในคณะ             
ครุศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาไทย พบว่าคณะครุศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาไทย เปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชา
ภาษาจีน เป็นวิชาเอก มีทั้งสิ้น 11 สถาบัน (ส านักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ, 2553)  
             มหาวิทยาลัยราชภัฏไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษา
ของไทยท่ีเปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน ในคณะครุศาสตร์ เมื่อ พ.ศ. 2557 รวมระยะเวลาถึงปัจจุบัน 4 ปี 
โดยมีจ านวนนักศึกษาเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี ปัจจุบันมีนักศึกษาของหลักสูตรรวมทั้งสิ้น   82 คน มีหลากหลาย
สถาบันอุดมศึกษาของไทยที่เปิดสอนสาขาวิชาภาษาจีน  ก าหนดให้นักศึกษาไปศึกษา  ณ มหาวิทยาลัยใน
ประเทศจีนช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนของทุกปี  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  เป็น
อีกหนึ่งสถาบันอุดมศึกษาที่ก าหนดให้นักศึกษา เดินทางไปทัศนศึกษาและเรียนภาษาจีนระยะสั้น ณ  
มหาวิทยาลัยในประเทศจีน นักศึกษาท่ีเดินทางไปคือนักศึกษาช้ันปีท่ี 3 ทางมหาวิทยาลัยและคณะครุศาสตร์ได้มี
การก าหนดเกณฑ์มาตรฐานให้นักศึกษาก่อนจะเดินทางไปทัศนศึกษาและเรียนภาษาจีนระยะ ณ  มหาวิทยาลัย
ในประเทศจีน จะต้องสอบวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาจีน (HSK) อย่างน้อยระดับ 3 ขึ้นไป (การสอบวัด
ระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาจีน มีท้ังหมด 6 ระดับ คือระดับ 1-6) ก่อนจะส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
จะต้องผ่านการสอบวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาจีน (HSK) ระดับ 4 ขึ้นไป ในปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 สาขาวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ได้ท าการเข้าสอบวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาจีน (HSK) ระดับ 3 พบว่า คะแนนสอบการวัดระดับความรู้
ทางภาษาจีน (HSK) ระดับ 3 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน แต่ยังมีนักศึกษาบางส่วนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ทาง
คณะครุศาสตร์ก าหนดไว้  ซึ่งผลคะแนนสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน (HSK) ดังตารางที่ 1 แสดงผลการสอบ
การวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน (HSK) ของนักศึกษาช้ันปีที่ 3  ปีการศึกษา 2559 สาขาวิชาภาษาจีน คณะ          
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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ตารางที่ 1  แสดงผลการสอบการวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน (HSK) ของนักศึกษาช้ันปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 

สาขาวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
จังหวัดปทุมธาน ี

 
ช่ือ-สกุล  
(นามสมมุติ)  

คะแนน 
การฟัง 

100  คะแนน 

คะแนน 
การอ่าน 

100  คะแนน 

คะแนน 
การเขียน 

100  คะแนน 

คะแนน 
รวมทั้ง 3 ส่วน 
300  คะแนน 

 
 
 
เกณฑ์ 
มาตรฐาน 
การสอบวัด 
ระดับความรู้ 
พื้นฐานทาง
ภาษาจีน 
(HSK)  ระดับ 
3 ต้องได้
คะแนน 60% 
ขึ้นไป คือ 180 
คะแนน 

นางสาว  ก. 85 06 27 217 
นางสาว  ข. 90 83 72 245 
นางสาว  ค. 94 85 91 270 
นางสาว  ง. 89 100 99 288 
นางสาว  จ. 96 72 87 255 
นางสาว  ฉ. 81 42 67 190 
นางสาว  ช. 94 99 99 292 
นางสาว  ต. 86 99 91 276 
นางสาว  น. 94 52 79 225 
นางสาว  ด. 86 83 75 246 
นางสาว  ถ. 96 89 91 276 
นางสาว  ฟ. 71 45 75 191 
นางสาว  พ. 71 69 55 195 
(Confius  institute  Headquartres (Hanban), 2559) 
 
 จากการทบทวนเอกสารตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่าสาเหตุที่ท าให้ผลการสอบวัดระดับความรู้
พื้นฐานทางภาษาจีน (HSK) ของนักศึกษายังอยู่ในเกณฑ์ต่ ากว่ามาตรฐานทั้งที่มีการพัฒนาหลักสูตร              
และการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องสิ่งที่เป็นปัญหาและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนภาษาจีนของนักศึกษา  
ในเบื้องต้นผู้วิจัยตั้งสมมุติฐานไว้ ดังนี้ 

1)   ปัญหาคุณภาพนักศึกษาใหม่ด้อยลงจากข้อมูลคะแนนการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของนักศึกษาสาขา
วิเทศธุรกิจจีน และสาขาภาษาจีนศึกษาพบว่าในการรับนักศึกษาใหม่มีการปรับลดเกณฑ์คะแนนการสอบเข้า
มหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคล้องกับผลการสอบวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาจีนที่ลดลงเช่นกัน อาจจะเป็นปัจจัย
อย่างหนึ่งที่ท าให้คุณภาพความรู้ทางภาษาจีนของนักศึกษาคณะวิเทศศึกษาไม่เป็นไปตามแบบแผน  

2)  ปัญหาความยากและความไม่เข้าใจวิธีการเรียนภาษาจีนที่ถูกต้องของตัวนักศึกษาเอง เมื่อพิจารณา
ถึงความแตกต่างของภาษาไทยและภาษาจีน พบว่าจัดอยู่ในภาษาตระกูลจีน-ธิเบต ท้ังสองภาษามีส่วนท่ีคล้ายกัน
มากกว่าส่วนต่างจึงเป็นข้อได้เปรียบ ท าให้นักศึกษาไทยเรียนภาษาจีนได้เร็วกว่าผู้เรียนชาวตะวันตกซึ่งมีความรู้
พื้นฐานทางด้านภาษาศาสตร์ที่แตกต่างกันมากกว่า อย่างไร ก็ตามส่วนที่ยากที่สุดถือเป็นอุปสรรคส าคัญในการ
เรียนภาษาจีน คือ ปัจจุบันยังไม่มีชุดต าราที่แต่งเพื่อให้ผู้เรียนซึ่งใช้อังกฤษเป็นภาษาแม่ต าราเหล่านี้แปลค าศัพท์
ต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษ และอธิบายไวยากรณ์ในเชิงเปรียบเทียบกับภาษาอังกฤษไม่ได้เน้นอธิบายให้ผู้เรียนชาว
ไทยเข้าใจโดยตรง  
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3)  ปัญหาที่เกิดจากอาจารย์ผู้สอน  ผู้สอนบางท่านไม่ได้ส าเร็จการศึกษาทางด้านการสอนภาษาจีน

โดยตรงหรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังขาดประสบการณ์ด้านการสอนภาษาจีนท า ให้ผู้เรียนต่างชาติไม่มีความ
เข้าใจในการจัดการเรียนการสอนส าหรับผู้เรียนชาวไทย เช่น การสอนภาษาจีนโดยใช้ภาษาต่างประเทศ  

 4)  ปัญหาเกิดจากหลักสูตร การจัดการศึกษาในหลักสูตร ปัจจุบันรัฐบาลมีการส่งเสริมการเรียน
ภาษาจีนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา นักศึกษาที่มีความรู้พื้นฐานภาษาจีนมาก่อนจึงท าให้มีผู้เรียน
เพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี แต่เนื่องจากหลักสูตรปัจจุบันยังคงมีรูปแบบการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีน  
เป็นหลัก (ศุภชัย แจ้งใจ,  2552) 

(สุรัตน์  เตียวเจริญ, 2543) ได้กล่าวไว้ว่า ปัจจัยด้านสถานศึกษา เป็นสิ่งส าคัญเพราะเวลาส่วนใหญ่
นักศึกษาจะอยู่ท่ีมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมีหน้าที่ให้การศึกษาแก่นักศึกษา รวมถึงการจัดการด้านการบริการ
วิชาการตลอดจนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อุปกรณ์การเรียนและสื่อการสอนตลอดจนสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้
นักศึกษามีโอกาสพัฒนาตนเองในด้านภาษาอย่างเต็มที่  

 (วิลาวัลย์ กองสะดี, 2552) กล่าวว่า ปัจจัยด้านการเงิน การเงินเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการ
เรียน บางคนต้องหยุดเรียนเพื่อช่วยพ่อแม่ท างานหาเงินบางคนไม่สามรถซื้อหนังสือ แบบฝึกหัด หรืออุปกรณ์ที่จ าเป็น
ต่อการศึกษาได้ แม้รัฐบาลจะสนับสนุนเรื่องเงินซื้อหนังสือ แต่เป็นการช่วยเหลือ ที่ไม่ครบตามที่ต้องจ่ายจริงทั้งหมด 
การเงินอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (วิลาวัลย์ กองสะดี, 2552) 

ประภัสสร วงษ์ศรี  (2541) กล่าวถึง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้ เรียน             
ซึ่งเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบท่ีมีความสัมพันธ์กับความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียน ประกอบด้วย  

1) ผู้สอน ควรมีการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ อ่านหนังสือที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่สนใจให้มากเป็น
ประสบการณ์ทางการเรียนการสอน ความรู้ของครูผู้สอน การถ่ายทอดความรู้ของคุณภาพของการสอน อุปกรณ์
การสอนที่ทันสมัย มีทัศนคติที่ดีต่อนักเรียน มีคุณธรรมและมีความยุติธรรม การจูงใจและการกระตุ้นเสริมแรง
ผู้เรียน ให้ความช่วยเหลือ และสามารถแก้ปัญหาให้กับนักเรียนได้บรรยากาศในการสอนและสิ่งแวดล้อม  

2) ผู้เรียน ได้แก่ พันธุกรรม เชาว์ปัญญา ความถนัด ความสนใจ อารมณ์ ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม
ของครอบครัว การศึกษาของบิดามารดา การปรับตัว แรงจูงใจ หลักสูตรหรือวิชาที่เรียน วัฒนธรรม ทัศนคติ        
ต่อสถาบันและผู้สอน บรรยากาศในการเรียนและสิ่งแวดล้อม 

สุวภัทร แก้วกล้า (2554) กล่าวถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่ส าคัญอีก
หนึ่งประการคือปัญหาและพฤติกรรมของผู้ เรียน เช่น วิตกกังวล หรือซึมเศร้าอาจท าให้เด็กมีปัญหา              
จากการเรียนหรืออาจมีผลปัญหาจากการเรียนมาก่อนแล้ว เด็กที่มีปัญหาทางด้านอารมณ์จะมีปัญหา ด้านการ
เรียนร่วมด้วยถ้าเด็กมีปัญหาพฤติกรรมที่แสดงออกชัดเจน เช่นก้าวร้าว ต่อต้าน  

ดังนั้นจากการที่ได้ศึกษาและการทบทวนบทวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลกระทบ
ต่อการสอบวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาจีน (HSK) ในเบื้องต้น จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องศึกษาปัจจัยที่ส่งผล
กรต่อการสอบวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาจีน (HSK) ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี เพื่อน าผลที่ได้มาปรับปรุงและ
พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 

 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสอบวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาจีน (HSK) ของนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 
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วิธีด าเนินการวิจัย 

1. กลุ่มตัวอย่าง 
           กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling)                   
ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์      
จังหวัดปทุมธานี ช้ันปีท่ี 1-4 จ านวน 82 คน 

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย 
     เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม สามารถแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้                           

ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ที่ ได้รับมาจากไหน                  
รายได้ที่ได้รับ/เดือน ช้ันปีที่ก าลังศึกษา เคยไปศึกษาที่ประเทศจีนหรือไม่ เรียนภาษาจีนมาตั้งแต่ตอนไหนเคยท าการ
ทดสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน (HSK) หรือไม่ ความถนัดทางด้านภาษาจีน และ มีพื้นฐานในการเรียนภาษาจีน
หรือไม่ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ จ านวน 10 ข้อ และเรียงล าดับตามความส าคัญ จ านวน 10 ข้อ 
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อการสอบวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาจีน (HSK)                          
ซึ่งสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่ามีผลกระทบต่อการสอบวัดระดับความรู้พื้นฐานทาง
ภาษาจีน (HSK) ประกอบด้วย ด้านครูผู้สอน ด้านผู้เรียน ด้านเนื้อหา และด้านหนังสือเรียน มีจ านวนทั้งหมด                
13 ข้อซึ่งแบบสอบถามเป็นลักษณะมาตรฐานประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งก าหนดเกณฑ์ไว้ดังน้ี 
     5 หมายถึง เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อการสอบวัดระดับความรู้ทางทางภาษาจีน (HSK) มากทีสุ่ด 
    4 หมายถึง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน (HSK) มาก 
    3 หมายถึง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน (HSK) ปานกลาง 
    2 หมายถึง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน (HSK) น้อย 
    1 หมายถึง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน (HSK) น้อยที่สุด 

ส่วนที่  3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาการสอบวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาจีน  (HSK) เป็น
แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาการสอบวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาจีน (HSK) ที่ผู้สอบเคยพบเจอเมื่อครั้งสอบการ
สอบวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาจีน (HSK) ประกอบด้วยด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเนื้อหา และด้านหนังสือเรียน มี
จ านวนทั้งหมด 10 ข้อ แบบสอบถามเป็นลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (ยุพดี หวลอารมณ์, 2559) 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ผู้วิจัยด าเนินการแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี ช้ันปีที่1-4 จ านวน 82คน            
โดยเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง ซึ่งเก็บแบบสอบถามได้จ านวน 82 คน 

2. น าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความถูกต้องพบว่าแบบสอบถามครบสมบูรณ์และสามารถ
น าไปวิเคราะห์ข้อมูลได้ มีจ านวน 82 ฉบับ 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
             1.  น าแบบสอบถามที่ ได้คืนมาทั้ งหมดลงรหัสผ่านใหม่ ในแต่ละฉบับ และจัดท าคะแนน                              
เป็นรายข้อให้ตรงกับรหัสแต่ละฉบับในโปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ SPSS    
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2. น าข้อมูลที่บันทึกในโปรแกรมไปประมวลผล โดยวิเคราะห์หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( x ) ค่าเบี่ยงเบน

ค่ามาตรฐานราย (S.D.) รูปแบบและรายข้อ เพื่อทราบการกระจายข้อมูลเป็นข้อ  
3. น าข้อมูลค่าเฉลี่ยจากการวิเคราะห์รูปแบบและรายข้อมาแปลความหมายโดยใช้วิธีการค านวณ       

ความกว้างของอันตรภาคชั้นโดยใช้สมการประมาณค่า (rating scale) ของ Likert Scale ดังนี ้
 

จากสูตรความกว้างอันตรภาคชั้น = (คะแนนสูงสุด-คะแนนต่ าสุด)      
       จ านวนช้ัน        
        = (5-1)        
             5        
        = 0.8   
 

การแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยที่ได้มาจัดระดับที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการสอบวัดระดับ
ความรู้ทางภาษาจีน (HSK5) เป็น 5 ระดับคือ  (ยุพดี หวลอารมณ์, 2559) 

คะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึงระดับที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการสอบวัดระดับความรู้ทาง
ภาษาจีน (HSK) มากที่สุด  

คะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึงระดับที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการสอบวัดระดับความรู้ทาง
ภาษาจีน (HSK) มาก  

คะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึงระดับที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการสอบวัดระดับความรู้ทาง
ภาษาจีน (HSK) ปานกลาง  

คะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึงระดับที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการสอบวัดระดับความรู้ทาง
ภาษาจีน (HSK) น้อย  

คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึงระดับที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการสอบวัดระดับความรู้ทาง 
ภาษาจีน (HSK) น้อยที่สุด  
 
ผลการวิจัย   

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน (HSK) ของนักศึกษา  สาขาวิชา
ภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 
 
ตารางที่ 2 ข้อมูลทั่วไป 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ 

ชาย 
      หญิง 

 
7 
75 

 
9.76 
90.24 

อาย ุ
18-20 ปี 

      21-25 ปี 

 
61 
21 

 
74.4 
25.6 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
รายได้ส่วนใหญ่มาจากไหน 

พ่อแม่ส่งมาให้เป็นรายเดือน/รายสัปดาห์ 
หางานพิเศษ 

      พ่อแม่ส่งมาให้ควบคู่กับหางานพิเศษ 

 
72 
2 
8 

 
89.0 
2.4 
8.5 

รายได้ที่ได้รับ/เดือน 
4,000-5,000 บาท 
5,000-10,000 บาท 

      10,000 บาท ขึ้นไป 

 
50 
28 
4 

 
61.0 
34.1 
4.9 

ช้ันปีท่ีก าลังศึกษา 
ช้ันปีท่ี 1 
ช้ันปีท่ี 2 
ช้ันปีท่ี 3 

      ช้ันปีท่ี 4 

 
30 
20 
17 
15 

 
36.6 
24.4 
20.7 
18.3 

เคยไปทัศนศึกษาที่ประเทศจีนหรือไม่ 
ไม่เคยเลย 
1 ครั้ง 

      มากกว่า 1 ครั้งขึ้นไป 

 
63 
16 
3 

 
76.8 
19.5 
3.7 

เคยไปทัศนศึกษาที่ประเทศจีนหรือไม่ 
ไม่เคยเลย 
1 ครั้ง 

      มากกว่า 1 ครั้งขึ้นไป 

 
63 
16 
3 

 
76.8 
19.5 
3.7 

เรียนภาษาจีนมาตั้งแต่เมื่อไหร่ 
ระดับอนุบาล 
ระดับประถมศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษา 

ระดับมหาวิทยาลัย 

 
1 
10 
61 
10 

 
1.2 
12.2 
74.4 
12.2 

เคยสมัครสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน(HSK) หรือไม่ 
เคยสมัครสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน (HSK) 
ไม่เคยสมัครสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน (HSK) 

 
58 
24 

 
70.7 
29.3 

ความถนัดด้านภาษาจีน 
การฟัง 
การพูด 
การอ่าน 

      การเขียน 

 
28 
14 
15 
25 

 
34.1 
17.1 
18.3 
30.5 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
เรียนภาษาจีนมาตั้งแต่เมื่อไหร่ 

ระดับอนุบาล 
ระดับประถมศึกษา 

 
1 
10 

 
1.2 
12.2 

ระดับมัธยมศึกษา 
      ระดับมหาวิทยาลัย 

61 
10 

74.4 
12.2 

มีพื้นฐานในการเรียนภาษาจีนหรือไม่ 
มีพื้นฐาน 
      ไม่มีพื้นฐาน 

 
78 
4 

 
95.1 
4.9 

 
จากตารางที่ 2 ตารางแสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสอบ      

วัดระดับความรู้ทางภาษาจีน (HSK) ของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ        
วไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี มีท้ังหมด 10 ข้อ สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
  เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 9.76 และเป็นเพศหญิง จ านวน 
75 คน คิดเป็นร้อยละ 90.24 ช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 18-20 ปี จ านวน 61 คน  คิดเป็นร้อยละ 74.4  
และ 21-25 ปี จ านวน 21 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 25.6 ในส่วนของรายได้ส่วนใหญ่ได้รับ มาจากไหน พ่อแม่ส่ง
ให้รายเดือน/รายอาทิตย์ จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 89.0 หางานพิเศษ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.4  
พ่อแม่ส่งมาให้ควบคู่กับหางานพิเศษ จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 8.5  รายได้ที่ได้รับ/เดือน 4,000 - 5,000 
บาท จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 61.0  รายได้ 5,000 - 10,000 บาท จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 34.1 
และรายได้ 10,000 บาท ขึ้นไป จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.9 ช้ันปีที่ก าลังศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 
นักศึกษาช้ันปีที่ 1 จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 36.6 นักศึกษาช้ันปีที่ 2 จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 24.4 
นักศึกษาช้ันปีที่ 3 จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 20.7 และนักศึกษาช้ันปีที่ 4 จ านวน 15 คน  คิดเป็นร้อยละ 
18.3 ผู้ตอบแบบสอบถามเคยไปทัศนศึกษาที่ประเทศจีนหรือไม่ ไม่เคยเลย จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 76.8  
เคยไปทัศนศึกษา 1 ครั้ง จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 19.5 และเคยไปทัศนศึกษามากกว่า 1 ครั้ง จ านวน 3 
คน คิดเป็นร้อยละ 3.7  เรียนภาษาจีนมาตั้งแต่เมื่อไหร่ ระดับอนุบาล จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2  ระดับ
ประถมศึกษา จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 12.2 ระดับมัธยมศึกษา จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 74.4 ระดับ
มหาวิทยาลัย จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 12.2  เคยสมัครสอบวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาจีน (HSK) 
หรือไม่ เคยสมัครสอบวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาจีน (HSK) จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 70.7 และไม่
เคยสมัครสอบวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาจีน (HSK) จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 29.3 ความถนัดด้าน
ภาษาจีนของผู้ตอบแบบแบบสอบถาม การฟัง จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 34.1 การพูด จ านวน 14 คน คิด
เป็นร้อยละ 17.1การอ่าน จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 18.3  การเขียน จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 30.5  
และมีพื้นฐานทางด้านการเรียนภาษาจีนหรือไม่ มีพื้นฐาน จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 95.1 และไม่มีพื้นฐาน 
จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.9 
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ตารางที่ 3 ตารางแสดงปัญหาของการสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน (HSK) 
 
ปัญหาของการสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน (HSK) x  S.D. 
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  
1. ค่าสมัครในการสอบค่อนข้างสูง 4.44 0.65 
2. สถานท่ีใช้ในการสอบ 3.83 0.66 
3. ระยะเวลาในการท าข้อสอบเพียงพอต่อการท าข้อสอบไหม 3.78 0.95 
4. อุปกรณ์ในห้องสอบเอื้ออ านวยต่อการสอบไหม 3.83 0.73 
5. การรับรู้ข่าวสารในการจัดสอบวัดระดบัความรู้ทางภาษาจีน 
(HSK) 

3.82 0.75 

เฉลี่ยรวมปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 3.93 0.53 
ปัญหาด้านเนื้อหาและหนังสือเรียน   
6. ความสอดคล้องของเนื้อหาท่ีเรียนกับการสอบวัดระดบัความรูท้าง
ภาษาจีน (HSK) 

3.89 0.68 

7. หนังสือท่ีใช้ในการเรียนการสอน 3.96 0.79 
8. ค าศัพท์ในบทเรียนเพียงพอต่อการสอบหรือไม่ 4.09 0.87 
9. ความแม่นย าทางด้านไวยากรณ์ทางภาษาจีน 3.73 0.84 
10. ความแม่นย าในการออกเสียงภาษาจีนและความแม่นย าทางดา้น
ทักษะการฟัง 

3.78 0.95 

เฉลี่ยรวมด้านเนื้อหาและหนังสือเรียน 3.89 0.66 
เฉลี่ยรวมปัญหาทั้ง 2 ด้าน 5.88 0.86 

 
จากตารางที่ 3 ตารางแสดงการศึกษาปัญหาการสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน (HSK) มี 2 ด้าน        

ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านเนื้อหาและหนังสือเรียน มีค่าเฉลี่ย รายละเอียด และสามารถอธิบายได้ดังนี้ 
 1. ปัญหาสิ่งแวดล้อม จากการส ารวจพบว่าสามารถสรุปปัญหาจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ ค่าสมัครสอบ
ค่อนข้างสูง ( x =4.44, S.D. = 0.65)  สถานที่ที่ใช้ในการสอบ ( x =3.83, S.D. = 0.66) อุปกรณ์ในห้องไม่
เอื้ออ านวยในการสอบ ( x =3.83, S.D. =0.73)  การรับรู้ข่าวสารในการจัดสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน (HSK)  
( x =3.82, S.D. = 0.75) และระยะเวลาในการท าข้อสอบไม่เพียงพอต่อการท าข้อสอบ ( x =3.78, S.D. = 0.95) 
รวมปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมีค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด เท่ากับ ( x =3.93,  S.D. = 0.53) ต่อมาปัญหาที่ส่งผลต่อการสอบ
วัดระดับความรู้ทางภาษาจีน (HSK) ในด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหาที่ส าคัญ ประการแรก คือ ค่าสมัครในการสอบ
ค่อนข้างสูง ค่าสมัครในการสอบแต่ละระดับมีดังนี้ (HSK 1 = 600 บาท) (HSK 2 = 900 บาท) (HSK 3 = 1,200 
บาท) (HSK 4 = 1,500 บาท) (HSK 5 = 1,800 บาท)  (HSK 6 = 2,200 บาท) ผู้วิจัยพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ร้อยละ 
90% มีรายได้ต่อเดือน 4,000-5,000 บาท ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่จ าเป็น เช่น ค่าที่พัก ค่าครองชีพ หากน าเอารายได้ส่วนนี้ 
มาเป็นค่าใช้จ่ายในการสอบอาจจะ ท าให้นักศึกษามีค่าใช้จ่ายที่ไม่เพียงพอในแต่ละเดือน นอกจากนี้ยังมีสถานที่ 
อุปกรณ์ ระยะเวลา และการรับรู้ข่าวสารในการสอบที่ยังขาดความพร้อม เช่น ความสะดวกในการเดินทาง อุปกรณ์
ไม่เอื้ออ านวย และในการสอบแต่ละครั้งยังขาดประชาสัมพันธ์ที่ทั่วถึง ดังนั้น ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่พบมากที่สุด 
คือ ค่าสมัครสอบค่อนข้างสูงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x = 4.44, S.D. =0.65) 
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   2. ปัญหาด้านเนื้อหาและหนังสือเรียน จากการส ารวจพบว่าสามารถสรุปปัญหาจากมาก ไปหาน้อยได้

ดังนี้ ค าศัพท์ในบทเรียนเพียงพอต่อการสอบหรือไม่ ( x =4.09, S.D. = 0.87) หนังสือที่ใช้ในการเรียนการสอน        
( x =3.96, S.D. = 0.79)  ความสอดคล้องของเนื้อหาที่เรียนกับการสอบวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาจีน (HSK) 
( x =3.89, S.D. = 0.68) ความแม่นย าในการออกเสียงในภาษาจีนและความแม่นย าทางด้านทักษะการฟัง ( x =3.78, 
S.D. = 0.95) และความแม่นย าทางด้านไวยากรณ์ ( x =3.73, S.D. = 0.84) ปัญหาด้านเนื้อหาและหนังสือเรียนมี
ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด เท่ากับ ( x =3.89, S.D. = 0.66) ดังนั้นผู้วิจัยพบว่า จากค าศัพท์ในบทเรียนค่อนข้างน้อยไม่
เพียงพอต่อการน าไปสอบจึงมีความจ าเป็นต้องเพิ่มค าศัพท์ในหนังสือเรียนให้สอดคล้องกับค าศัพท์ที่ใช้ในการสอบ 
ซึ่งปัญหาด้านเนื้อหาและหนังสือเรียนท่ีพบมากท่ีสุด คือ ค าศัพท์ในบทเรียนเพียงพอต่อการสอบหรือไม่ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ( x =4.09, S.D. = 0.87)  
 
ตารางที่ 4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน (HSK) 
 
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการสอบวดัระดับความรู้พื้นฐาน                   
ทางภาษาจีน (HSK) 

x  S.D. 

ปัจจัยด้านครูผู้สอน  
4.35 

 
0.67 1) ครูผู้สอนมีผลต่อการสอบมากน้อยเพียงใด 

2) ช่ัวโมงเรียนแต่ละสัปดาห์มีน้อยจนเกินไป 3.56 0.77 
3) ความรู้พื้นฐานทางภาษาจีนของครูผู้สอน 4.40 0.56 

4) ครูผู้สอนมีประสบการณ์ด้านการสอนน้อย 3.61 1.07 
5) เอกสารที่ใช้ในการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับการสอบ               
วัดระดบัความรู้ทางภาษาจีนหรือไม่ 

4.07 0.69 
 

เฉลี่ยรวมปัจจัยด้านครูผู้สอน 4.00 0.41 
ปัจจัยด้านผู้เรียน 
6) การเตรียมความพร้อมโดยการทบทวนเนื้อหาล่วงหน้า 3.90 0.85 
7) ความสามารถของผู้เรียนทางด้านภาษาจีนยังไม่เพียงพอ 3.77 0.72 
8) การเรียนรู้ด้วยตนเอง 3.90 0.81 
9) ความรับผิดชอบ 4.16 0.79 
เฉลี่ยรวมปัจจัยด้านผู้เรียน 3.93 0.64 
ปัจจัยด้านเนื้อหาและหนังสือเรียน   
10) ความสอดคล้องของเนื้อหาท่ีเรียนกับการสอบวัดระดับความรู้ทาง
ภาษาจีน (HSK) 

4.15 
 

0.75 
 

11) หนังสือท่ีใช้ในการเรียนการสอน 3.89 0.81 
เฉลี่ยรวมปัจจัยด้านเนื้อหาและหนังสือเรียน 4.01 0.70 
เฉลี่ยรวมปัจจัยทั้ง 3 ด้าน 3.98 0.58 
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จากตารางที่ 4 จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน (HSK) มี 3 ด้าน   

ได้แก่ ด้านครูผู้สอน ด้านผู้เรียน ด้านเนื้อหาและหนังสือเรียน ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้ 
 1. ปัจจัยด้านครูผู้สอน จากการส ารวจพบว่าสามารถสรุปปัจจัยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้        
ความสามารถความรู้พื้นฐานทางภาษาของครูผูส้อน ( x =4.00, S.D. = 0.56) ครูผู้สอนมีผลต่อการสอบมากนอ้ย
เพียงใด ( x =4.35, S.D. = 0.67)  เอกสารที่ใช้ในการเรียนการสอนมีความเหมาะกับการสอบวัดระดับความรู้      
ทางภาษาจีน (HSK) ( x =4.07, S.D. = 0.69) และช่ัวโมงเรียนแต่ละสัปดาห์มีน้อยจนเกินไป ( x =3.56,             
S.D. = 0.771) รวมปัจจัยด้านครูผู้สอนรวมทั้งหมด เท่ากับ ( x =4.00, S.D. = 0.41) ดังนั้นจากตารางข้างต้น
พบว่าความรู้พื้นฐานทางภาษาจีนของครูผู้สอนในด้านทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน หากครูผู้สอน
ขาดความแม่นย าหรือขาดประสบการณ์ในการสอนจะส่งผลให้ผู้เรียนได้รับความรู้จากผู้สอนที่ไม่เพียงพอหรือไม่
ครบองค์ประกอบในเนื้อหาในรายวิชาได ้  

2. ปัจจัยด้านผู้เรียน จากการส ารวจพบว่าสามารถสรุปปัจจัยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้   ความ
รับผิดชอบ ( x =4.16, S.D. = 0.79) การเรียนรู้ด้วยตนเอง ( x =3.90, S.D. = 0.81)  การเตรีมความพร้อมด้วย
การทบทวนเนื้อหาล่วงหน้า ( x =3.90, S.D. = 0.85) และความสามารถของผู้เรียนด้านภาษาจีนยังไม่เพียงพอ  
( x =3.77, S.D. = 0.725) รวมปัจจัยด้านผู้ เรียนรวมทั้งหมด เท่ากับ ( x =3.93, S.D. = 0.64)                           
ซึ่งปัจจัยด้านผู้เรียน ถ้าผู้เรียนมีการเตรีมความพร้อมที่ดีก่อนสอบ จะท าให้ผู้เรียนท าข้อสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ที่ก าหนดไว้ และด้านความรับผิดชอบเป็นปัจจัยด้านผู้เรียนที่พบมากที่สุด ถ้าผู้ เรียนมีความรับผิดชอบ                       
ในการเรียนเช่นท างานส่งอาจารย์ เข้าเรียนตรงเวลา ก็จะท าให้มีผลการเรียนดีขึ้นตามล าดับ   
 3. ปัจจัยด้านเนื้อหาและหนังสือเรียน จากการส ารวจพบว่าสามารถสรุปปัจจัยจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 
ความสอดคล้องของเนื้อหาที่เรียนกับการสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน (HSK) ( x =4.15, S.D. = 0.75)  หนังสือที่
ใช่ในการเรียนการสอน ( x =3.89, S.D. = 0.81) รวมปัจจัยด้านเนื้อหา และหนังสือเรียนรวมทั้งหมด เท่ากับ ( x =
4.01, S.D. = 0.70) ผู้วิจัยพบว่าปัจจัยด้านเนื้อหาและหนังสือเรียน ที่พบมากที่สุด คือ ความสอดคล้องของเนื้อหาที่
เรียนกับการสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน (HSK) เนื่องจากหนังสือท่ีใช้ในการเรียนการสอนยังมีเนื้อหาที่ไม่
ครอบคลุมและไม่สอดคล้องกับการสอบวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาจีน (HSK) มากนัก ดังนั้นจ าเป็นต้องเพิ่ม
เนื้อหาในบทเรียนให้มีความสอดคล้องกับการสอบวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาจีน (HSK) 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสอบวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาจีน (HSK) ของนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการสอบ
วัดระดับความรู้ทางภาษาจีน(HSK) ผู้วิจัยแบ่งไว้ 2 ด้านดังนี้  ด้านสิ่งแวดล้อมโดยปัญหาที่มีความเห็นด้วยในระดับ
มากที่สุดได้แก่ ปัญหาค่าสมัครในการสอบค่อนข้างสูงซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (วิลาวัลย์ กองสะดี, 2552) ได้กล่าว
ไว้ว่า “ปัญหาการเงิน เป็นปัญหาหนึ่งที่ส่งผลต่อการเรียนบางคนต้องหยุดเรียน เพราะไม่มีเงินเพียงพอที่จะมาเรียน
หนังสือหรือไม่มีเงินเพียงพอเพื่อจ่ายค่าเทอม” ในด้านเนื้อหาและหนังสือเรียน ปัญหาที่มีความเห็นด้วยในระดับมาก
ที่สุดได้แก่ ค าศัพท์ในบทเรียนเพียงพอ  ต่อการสอบหรือไม่ ในส่วนของปัจจัยที่มีผลต่อการสอบวัดระดับความรู้ทาง
ภาษาจีน (HSK)  ผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ด้านครูผู้สอน ปัจจัยที่มีความเห็นด้วยระดับมาก ได้แก่ความรู้พื้นฐาน
ภาษาจีนของครูผู้สอน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ศุภชัย แจ้งใจ,  2552) ท่ีกล่าวไว้ว่าปัญหาที่เกิดจากอาจารย์
ผู้สอนบางครั้งผู้สอนบางท่านไม่ได้ส าเร็จการศึกษาทางด้านการสอนภาษาจีนโดยตรงหรือในสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งยังขาด
ประสบการณ์ด้านการสอนภาษาจีนท าให้ผู้เรียนต่างชาติไม่มีความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนส าหรับผู้เรียนชาว
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ไทย เช่น การสอนภาษาจีนโดยใช้ภาษาต่างประเทศ ด้านผู้เรียน  ปัจจัยมีความเห็นด้วย ระดับมาก ได้แก่ด้านความ
รับผิดชอบ ด้านเนื้อหาและหนังสือเรียน ปัจจัยที่มีความเห็นด้วยระดับมาก ได้แก่ ความสอดคล้องของเนื้อหาที่เรียน
กับการสอบ  และด้านอื่น ๆ ปัจจัยที่มีความเห็นด้วยระดับมาก ได้แก่ เกณฑ์ที่สาขาวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์
ก าหนดขึ้น เพื่อใช้ในการส าเร็จการศึกษา 

 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ครูผู้สอนและผู้ปกครองควรหารือร่วมกันน าปัจจัยที่ส่งผลต่อการสอบวัดระดับความรู้พื้นฐานทาง
ภาษาจีน (HSK) มาพัฒนาแก้ไขให้มีปัญหาลดน้อยลง 
 2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา) ควรมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาคณาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาจีนระดับมหาวิทยาลัยให้มีความรู้ความสามารถในการสอนและมีทักษะใน
การสื่อสาร โดยการจัดอบรมให้ความรู้ด้านหลักสูตรภาษาจีนเพิ่มขึ้น 
 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาอย่างสูงจาก อาจารย์ ดร.เบญจภา     
ไกรทอง อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ที่กรุณาให้ค าแนะน าปรึกษาในทุกด้านตลอดจนปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง  
ต่าง ๆ ของงานวิจัย ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง ผู้วิจัยตระนักถึงความตั้งใจจริงและความทุ่มเทของอาจารย์และ
ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ท่ีนี้ด้วย 

ขอขอบพระคุณ อาจารย์ยุภาพร นอกเมือง ประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ให้ความอนุเคราะห์ในด้านข้อมูลผลคะแนนสอบ              
วัดระดับความรู้ทางภาษาจีนของนักศึกษาช้ันปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวทยาลัยราชภัฏ       
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และขอขอบพระคุณอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน  คณะ      
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ทุกท่าน ที่เอื้อเฟื้อให้ข้อมูลทางด้าน
ภาษาจีนในครั้งนี้ รวมถึงขอขอบคุณนักศึกษาช้ันปีที่ 1-4  สาขาวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทุกท่านที่สละเวลาและให้ความร่วมมือท าแบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การสอบ  วัดระดับความรู้ทางภาษาจีน (HSK) จนท าให้งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

อนึ่ง ผู้วิจัยหวังว่า งานวิจัยฉบับนี้จะมีประโยชน์อยู่ไม่น้อย จึงขอมอบส่วนดีทั้งหมดให้แก่คณาจารย์  ที่ได้
ประสิทธ์ิประสาทวิชา จนท าให้ผลงานวิจัยเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง และขอมอบความกตัญญูกตเวทิตาคุณ              
แด่บิดา มารดาและผู้มีพระคุณทุกท่าน ส าหรับข้อพกพร่องต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นนั้นผู้วิจัยขอน้อมรับผิดเพียงผู้เดียว 
และยินดีที่จะรับฟังค าแนะน าจากทุกท่านท่ีได้เข้ามาศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัยต่อไป 
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การศึกษากิจกรรมการเรียนรู้บทอ่านออนไลน์โดยใช้ภาระงานเป็นฐานเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่าน

ภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 3 
 

อัญชลี โชระเวก1*  รินทร์ ชีพอารนัย2 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมี
วิจารณญาณ ก่อนและหลังการศึกษากิจกรรมการเรยีนรูบ้ทอ่านออนไลน์โดยใช้ภาระงานเป็นฐาน 2) ศึกษาความ
คิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการศึกษากิจกรรมการเรียนรู้บทอ่านออนไลน์โดยใช้ภาระงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณ  กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการ
อ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณ 3) แบบบันทึกรักการอ่าน และ 4) แบบสอบถามความคิดเห็น สถิติที่ใช้
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที  

ผลการศึกษาพบว่า 1) ค่าเฉลี่ยความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษากิจกรรมการเรียนรู้บทอ่านออนไลน์โดยใช้ภาระงานเป็นฐานสูงกว่าก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 13.03 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.95 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  2) ความ
คิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการศึกษากิจกรรมการเรียนรู้บทอ่านออนไลน์โดยใช้ภาระงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.09 
 
 
ค าส าคัญ :    กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ภาระงานเป็นฐาน  บทอ่านออนไลน ์ การอ่านภาษาอังกฤษอย่างมี

วิจารณญาณ1  
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THE STUDY OF TASK-BASED ONLINE READING ACTIVITIES TO PROMOTE ENGLISH CRITICAL 

READING ABILITIES OF NINTH-GRADE STUDENTS 
 

Anchalee Choravek1*  Rin Cheep-Aranai2 
 
Abstract 
 The purpose of this research were: 1) to compare the abilities of English critical 
reading before and after the study of task-based online reading activities and 2) to survey the 
students’ opinions toward the material. The sample comprises 30 ninth-grade students. The 
research instruments used for gathering data consisted of: 1) lesson plans 2) English critical 
reading proficiency test 3) Reading logs and 4) a questionnaire on students’ opinions toward 
the material. In addition, statistic were mean, standard deviation, and t-test.  
  The results were found that 1) the students’ English critical reading proficiency after 
the study of task-based online reading activities was higher with mean of 13.03 and standard 
deviation of 1.95 was significantly higher at the 0.05 level 2) The students’ opinions toward 
the study of task-based online reading activities were highly positive at a very good level with 
mean of 4.65 and standard deviation of 0.09. 
 
Keywords:  Task-Based Activities, Online Reading, English Critical Reading 
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บทน า 
 การอ่านมีความจ าเป็นในการด ารงชีวิต ดังที่ Francis Bacon รัฐบุรุษและนักปราชญ์ชาวอังกฤษกล่าวไว้ว่า 
“การอ่านท าให้เป็นคนโดยสมบูรณ์” (Henry, 1948; อ้างอิงจาก สุพรรณี วราทร, 2545) ทั้งนี้สืบเนื่องจากรัฐบาลไทย
มีนโยบายส่งเสริมให้คนไทยอ่านเป็น คิดเป็น ตลอดจนปลูกฝังนิสัยรักการอ่านอย่างจริงจัง จึงก าหนดให้วันท่ี 2 
เมษายนของทุกปี เป็นวันรักการอ่าน และในปี 2552-2561 เป็นทศวรรษแห่งการอ่าน (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2557) 
อีกทั้งจะเห็นได้ว่าการร่วมมือกันของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปได้ก าหนดกรอบมาตรฐานการอ่านภาษาอังกฤษ 
(CEFR) ซึ่งได้รับการยอมรับโดยทั่วโลกในด้านการพัฒนาหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษที่มีสาระและวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับสภาพชีวิตจริงตามระดับความสามารถของผู้เรียน (Council of Europe, 2004) โดยสอดคล้องกับ
แนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการ ปีพุทธศักราช 2551 ที่ได้กล่าวถึงความสามารถด้านการอ่าน ได้แก่ การตีความ และ
การสรุปความอย่างมีเหตุผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีนโยบายยกระดับผลสัมฤทธิ์และ
คุณภาพการเรียนการสอนด้านการอ่าน ได้แก่ การเชิดชูโรงเรียนท่ีจัดกิจกรรมการอ่านดีเด่น และการศึกษาดูงาน
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เพื่อให้ผู้เรียนมีศักยภาพสูงสู่มาตรฐานสากลและทัดเทียมกับนานาชาติ (ส านักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร, 2558)  
  ผลการรายงานโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ หรือ PISA (Programme for International 
Student Assessment) สรุปได้ว่าความรู้และทักษะของนักเรียนที่มีอายุ 15 ปี ด้านการอ่านของนักเรียนไทยมีคะแนน
ต่ ากว่าระดับพื้นฐานจากประเทศในเขตเศรษฐกิจเอเชีย คิดเป็นร้อยละ 33 โดยเฉพาะโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานครที่มีคะแนนลดลงจากเกณฑ์มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี, 2556) จากความส าคัญดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณมีความส าคัญต่อ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อสร้างประชาชนให้มีคุณภาพทั้งด้านความรู้ และความสามารถเลือกรับข้อมูลข่าวสาร
อย่างมีเหตุผลก่อนท าการสรุปความเพื่อยอมรับ หรือปฏิเสธข้อมูลที่ได้รับ ตลอดจนน าความรู้ และความคิดใหม่ ๆ มา
พัฒนาสร้างสรรค์ประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้า ด้วยความตระหนักถึงความรับผิดชอบของคนในสังคม จึงส่งผล
ให้ผู้รับสารด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุขโดยทั่วกัน (ชัยวัฒน์  สุทธิรัตน์, 2558) ดังผลงานวิจัยของ Mirra et al. (2016) 
พบว่า การอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านอย่างต่อเนื่อง 
 จากการศึกษาแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ภาระงานเป็นฐานสามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนน าความรู้
และประสบการณ์ด้านการอ่านภาษาอังกฤษในห้องเรียนไปปรับใช้ได้จริงตามบริบทของผู้เรียน เนื่องจากบทอ่านท่ี
น ามาใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้นั้นเป็นบทอ่านที่ผู้เรียนสามารถพบเห็นโดยทั่วไปในชีวิตจริง จึงเป็นการเรียนรู้อย่างเป็น
ธรรมชาติ (Nunan, 2004) กิจกรรมการสอนอ่านโดยใช้ภาระงานเป็นฐานแบ่งออกเป็น            3 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้น
ก่อนท าภาระงาน (Pre-task) เป็นกิจกรรมการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เรียน ได้แก่ ค าศัพท์ใหม่ ประโยคที่ใช้รายงาน
ผลการท าภาระงาน แนวทางการท าภาระงาน เพื่อให้เกิดความแน่ใจว่าผู้เรียนมีความพร้อมในการใช้ภาษา 2) ขั้นท า
ภาระงาน (Task cycle) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนย่อย ได้แก่ ท าภาระงาน วางแผน และน าเสนอ โดยผู้เรียนประยุกต์
ความรู้และประสบการณ์ที่เคยปฏิบัติในขั้นก่อนท าภาระงาน (Pre-task) เพื่อสมาชิกภายในกลุ่มร่วมท าภาระงานหลัก
ให้ส าเร็จตามเวลาที่ก าหนด 3) ขั้นวิเคราะห์การใช้ภาษา (Language focus) เป็นช่วงเวลาที่ผู้เรียนได้ศึกษาการใช้หลัก
ไวยากรณ์ และรูปแบบภาษาที่สื่อความหมายได้อย่างถูกต้องและชัดเจน (Willis, 1998)  
 ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นจึงท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจท าการวิจัย เรื่องการศึกษากิจกรรมการเรียนรู้บท
อ่านออนไลน์โดยใช้ภาระงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อยกระดับความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณให้สูงขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เรียนสามารถน าความรู้และความสามารถจากการฝึกฝนไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนและหลังการศึกษากิจกรรมการเรียนรู้บทอ่านออนไลน์โดยใช้ภาระงานเป็นฐาน  
 2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการศึกษากิจกรรมการเรียนรู้บทอ่านออนไลน์โดยใช้ภาระงาน
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองใช้กระบวนการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดย
ใช้รูปแบบกลุ่มตัวอย่างเดียวมีการทดลองก่อนและหลังเรียน (One–Group Pretest Posttest Design) มีวิธี
ด าเนินตามขั้นตอนดังนี ้
 1. ประชากรที่ใช้ในงานวิจัยในครั้งนี้คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนคลองหนองใหญ่       
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ที่เรียนวิชา
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน รหัสวิชา อ23102 จ านวน 4 ห้องเรียน รวมนักเรียนจ านวน 115 คน  
  2. กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนคลองหนองใหญ่ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัส
วิชา อ 23102 จ านวน 1 ห้องเรียน นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน  

 3. บทอ่านออนไลน์ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้วิเคราะห์จากหัวข้อเรื่อง และรูปแบบการใช้ภาษาที่เกี่ยวกับ
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณ โดยมีสอดคล้องตามกรอบมาตรฐานของสหภาพยุโรป 
(CEFR) ระดับ A2 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีพุทธศักราช 2551 ประกอบด้วย 8 บทอ่าน  

4. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ มี 4 ชุด ได้แก่  
    4.1 แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณจากการศึกษากิจกรรมการ

เรียนรู้บทอ่านออนไลน์โดยใช้ภาระงานเป็นฐาน        
    4.2 แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้ภาระงานเป็น

ฐานก่อนและหลังการศึกษากิจกรรมการเรียนรู้บทอ่านออนไลน์ เป็นแบบปรนัย จ านวน 1 ฉบับ จ านวน 20 ข้อ 
เพือ่ประเมินผลความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณ  

    4.3 แบบบันทึกรักการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณ จ านวน 4 ฉบับ 
    4.4 แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการศึกษากิจกรรมการเรียนรู้บทอ่านออนไลน์โดยใช้ภาระงาน

เป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553) 
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

    5.1 ท าการทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียน (Pre-
test) เป็นแบบปรนยั 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ ใช้ระยะเวลาในการสอบ 1 ช่ัวโมง  
     5.2 ด าเนินการทดลองโดยการศึกษากิจกรรมการเรียนรู้บทอ่านออนไลน์โดยใช้ภาระงานเป็นฐาน
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณ จ านวน 8 คาบ 

   5.3 ท าแบบบันทึกรักการอ่าน ในขั้นวิเคราะห์การใช้ภาษา (Language focus) จ านวนหนึ่งฉบับ 
ของแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งสิ้นจ านวน 4 ฉบับ โดยแบ่งออกเป็น 4 กลวิธีของการอ่านภาษาอังกฤษ
อย่างมีวิจารณญาณ ได้แก่ 1) การจ าแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น 2) การวิเคราะห์ข้อมูลความเหมือนและ
แตกต่าง 3) การตีความจุดมุ่งหมายของผู้เขียน และ 4) การสรุปความ และการตัดสินใจ  
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  5.4 ท าแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) ใช้ซึ่งเป็นข้อสอบฉบับเดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียน 
(Pre-test) ใช้ระยะเวลาในการสอบ 1 ช่ัวโมง  
  5.5 ท าแบบสอบถามความคิดเห็น จ านวน 1 ฉบับ ซึ่งก าหนดระดับความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ 
ได้แก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ประกอบด้วย 3 ด้าน รวมทั้งสิ้น 16 ข้อ 
   5.6 น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมี
วิจารณญาณ ก่อนและหลังท าการทดลอง และศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการศึกษากิจกรรมการเรียนรู้
บทอ่านออนไลน์โดยใช้ภาระงานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณ 
 6. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ โดยใช้สูตรสถิติตามล าดับ ดังน้ี 

    6.1 วิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ โดยน าคะแนนท่ีได้มาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  
    6.2 วิเคราะห์แบบทดสอบหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ซึ่งได้ค่าความยาก (P) อยู่ระหว่าง 

0.47-0.63 มีค่าอ านาจจ าแนก (R) เป็นรายข้อ อยู่ระหว่าง 0.47-0.87 ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.893 
    6.3 วิเคราะห์คะแนนของแบบทดสอบเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษอย่าง

มีวิจารณญาณ ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้สถิติทดสอบค่า t แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test 
dependent)  

    6.4 วิเคราะห์แบบบันทึกรักการอ่านหลังการศึกษากิจกรรมการเรียนรู้ของแต่ละแผนการจัดการ
เรียนรู้ จ านวน 4 ฉบับ โดยน าคะแนนค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และใช้สถิติทดสอบค่า t แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test dependent) 

    6.5 วิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการศึกษากิจกรรมการเรียนรู้บทอ่านออนไลน์ โดยใช้
ภาระงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณ โดยน าค่ ามาตรส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับที่ได้มาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1. ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างสูงข้ึน หลังจาก 
การศึกษากิจกรรมการเรียนรู้บทอ่านออนไลน์โดยใช้ภาระงานเป็นฐาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 13.03 และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.95 มีค่าสถิติ t เท่ากับ 23.66 อย่างมีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณ ก่อนและหลังการศึกษา
กิจกรรมการเรียนรู้บทอ่านออนไลน์โดยใช้ภาระงานเป็นฐาน 

 
การทดสอบ คะแนนเต็ม (Mean) (S.D.) t df Sig 
ก่อนเรียน 20 7.17 2.30 

23.66* 29 0.000 
หลังเรียน 20 13.03 1.95 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

2. ผู้เรียนมีความคิดเห็นต่อการศึกษากิจกรรมการเรียนรู้บทอ่านออนไลน์โดยใช้ภาระงานเป็นฐานเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นอยู่ในระดับดีมาก  มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.65 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.09 ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 การศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนจากการศึกษากิจกรรมการเรียนรู้บทอ่านออนไลน์โดยใช้ภาระงาน

เป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณ  
 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน  

ร ะดั บคว า ม
คิดเห็น 

ล าดับท่ี 

1. ด้านประโยชน์ของการพัฒนาความสามารถในการ
อ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้ภาระงาน
เป็นฐาน 

4.68 
 
 

0.17 มากที่สุด 
 
 

1 
 
 

2. ด้านการศึกษากิจกรรมการเรียนรู้บทอ่านออนไลน์
โดยใช้ภาระงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 

4.67 
 
 

0.19 มากที่สุด 
 
 

2 
 
 

3. ด้านเนื้อหาของบทอ่านออนไลน์ 4.58 0.28 มากที่สุด 3 
สรุปภาพรวม 4.65 0.09 มากที่สุด  

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 
 1. การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณระหว่างก่อนและหลัง
การศึกษากิจกรรมการเรียนรู้บทอ่านออนไลน์โดยใช้ภาระงานเป็นฐาน พบว่า  นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมี
คะแนนหลังการศึกษาการเรียนรู้บทอ่านออนไลน์สูงกว่าก่อนเรียน และมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ท้ังนี้เนื่องจาก 

    1.1 กิจกรรมการเรียนโดยใช้ภาระงานเป็นฐานส่งเสริมให้กลุ่มตัวอย่างเห็นความส าคัญและประโยชน์
ของการรับข้อมูลจากเว็บไซต์ที่ผู้เรียนสามารถน ามาปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวนั เช่น การระดมความคิด การหาแนว
ทางแก้ไขอย่างเป็นระบบ และการเข้าร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้
สอดแทรกในทุกข้ันตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนพิจารณาข้อเท็จจริง และความน่าเชื่อของ
แหล่งที่มา อย่างไรก็ตามผู้เรียนสามารถสรุปความ และท าการตัดสินใจได้ถูกต้องอย่างมีเหตุผล ซึ่งสอดคล้องกับ 
บรรจง อมรชีวิน (2556) และ Wallace (2003) ที่กล่าวไว้ว่าสังคม ณ ปัจจุบันมีข้อมูลสารสนเทศให้เลือกรับมากมาย 
ส่วนใหญ่เป็นข้อความที่แสดงเหตุผลให้ผู้อ่านคล้อยตาม ดังนั้นผู้เรียนต้องพิจารณารับสารอย่างมีเหตุผล นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Karabay, Kayiran & Işik (2015) ที่พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่สามารถจดบันทึก เขียนสรุป
ความครอบคลุมประเด็นที่ส าคัญได้อย่างกระชับและยังคงความคิดหลักของผู้เขียน นอกจากนี้ผู้เรียนร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านที่หลากหลาย เช่น การคาดเดาเหตุการณ์ การถอดความ การเชื่อมโยง
ความคิด เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับ Ellis (2003) ที่กล่าวไว้ว่านักเรียนได้รับการฝึกใช้หลักไวยากรณ์ควบคู่กับการเข้า
ร่วมกิจกรรมทางภาษา จึงส่งผลให้ผู้เรียนฝึกเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบในขณะร่วมกันปฏิบัติภาระงานต่าง ๆ  
 1.2 กลยุทธ์ท่ีใช้ในการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณที่ผู้เรียนนิยมใช้มากที่สุด คือ การเขียนบันทึก 
และการขีดเน้นค า สังเกตได้จากผู้เรียนขีดเส้นใต้ค าสันธาน เช่น but, furthermore, if เป็นต้น รวมถึงค าที่บ่งบอกถึง
อารมณ์ เช่น powerful, magic, imaginative เป็นต้น ถึงแม้ว่าเนื้อหามีปริมาณมาก ผู้เรียนยังคงสามารถขีดเน้นค า
ส าคัญพร้อมทั้งบันทึกข้อความสั้น ๆ เพื่อเตือนความจ าและความเข้าใจของตนเอง อีกทั้งเป็นการสรุปความคิดหลักของ
ตนเองจากเรื่องที่อ่านได้เปน็อยา่งด ีซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Wallace & Wray (2016) ที่กล่าวไว้ว่า ผู้อ่านควรเขียน
ค าอธิบายเพิ่มเติมเพื่อต้องการขยายความหมายให้ตนเองเข้าใจมากยิ่งขึ้น ส่วนการขีดเน้นค าส าคัญเพื่อก ากับให้ผู้อ่าน
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สังเกตสาระส าคัญทั้งที่เป็นข้อสงสัย และค าตอบ เสมือนการถามตอบระหว่างผู้เขียนกับเนื้อเรื่องที่อ่าน สรุปได้ว่าผู้เรียน
ที่ใช้กลยุทธ์การอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณ แสดงถึงการฝึกฝนและพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบที่
ประกอบด้วยเหตุผล ก่อนท าการตัดสินใจ ซึ่งสอดคลอ้งกับข้อเสนอแนะงานวิจยัของ Nasrollahi, Krishnasamy & Noor 
(2014) ที่ศึกษาเรื่องกระบวนการใช้กลยุทธ์การอ่านอย่างมีวิจารณญาณในช้ันเรียนส าหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในประเทศอิหร่าน : งานวิจัยในช้ันเรียน กล่าวไว้ว่ากิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายจะส่งเสริมให้
ผู้เรียนฝึกใช้กลยุทธ์การอ่านหลายวิธีมากขึ้น และจะสง่ผลให้ผู้เรียนเข้าใจบทอ่านได้อย่างถ่องแท้                    
 2. ความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการศึกษากิจกรรมการเรียนรู้บทอ่านออนไลน์โดยใช้ภาระงานเป็น
ฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ โดยภาพรวมทั้ง 3 ด้าน พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.09 เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย ตามล าดับดังนี้  
    2.1 ด้านประโยชน์ของการพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้
ภาระงานเป็นฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.17 ทั้งนีเ้นื่องมาจากผู้เรียนได้รับการฝึกวิเคราะห์ข้อมูลก่อนน าผลมารายงานให้เพื่อนร่วมช้ันรับทราบ ทั้งนี้จึง
ส่งผลให้ผู้เรียนเข้าใจแนวทางการประเมนิคุณค่าของสิ่งทีอ่่าน และสร้างนิสัยรักการอ่านมากยิ่งข้ึน ดังแนวคิดของ 
การุณันทน์ รัตนแสนวงษ์ (2555) และ Wallace (2003) กล่าวไว้ว่าการน าประสบการณ์ของการอ่าน
ภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริง ถือว่าเป็นประโยชน์อันสูงสุดที่ได้จากการ
สังเคราะห์กระบวนการการเรียนรู้ ซึ่งรวมถึงการน าหลักการเหล่านี้ไปต่อยอดในสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่
ผู้อ่านสามารถอธิบายความหมายที่ซับซ้อนให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง แสดงให้เห็นว่าผู้อ่านเข้าใจ
เรื่องที่อ่านอย่างลึกซึ้งและมีโอกาสประสบความส าเร็จมากกว่าคนอ่ืน 
    2.2 ด้านการศึกษากิจกรรมการเรียนรู้บทอ่านออนไลน์โดยใช้ภาระงานเป็นฐาน โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.19 อาจเป็นเพราะกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้ภาระงานเป็นฐานมีความหลากหลาย อีกทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมที่เริ่มจากการท างานเป็นรายบุคคล คู่ 
และกลุ่มย่อย โดยผู้เรียนสามารถเลือกกลุ่มการท างานได้อย่างอิสระ จึงส่งผลให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นเพื่อ
สร้างสรรค์ภาระงานของตนเองให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นการแลกเปลีย่นความ
คิดเห็นเพื่อหาจุดร่วมในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ จึงเป็นการส่งเสริมการใช้ภาษาโดยปริยาย และตรงกับ
ข้อเสนอแนะในงานวิจัยของ Shafaei, Salimi & Talebi (2013) ที่กล่าวว่าครูผู้สอนควรออกแบบกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ภาษาได้ครบองค์ประกอบ ได้แก่ ความถูกต้อง ความช านาญการ และระดับความยากง่าย
ของภาระงานให้เท่ากัน 
   2.3 ด้านเนื้อหาของบทอ่านออนไลน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.28 ถึงแม้ว่าด้านเนื้อหาของบทอ่านออนไลน์มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด แต่ยังคงอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ทั้งนี้เพราะเนื้อหาของบทอ่านออนไลน์มีความน่าสนใจและทันสมัย เหมาะสมกับระดับความรู้และ
ความสามารถของผู้เรียน สอดคล้องกับแนวคิดของ Tomlinson (2011) ที่กล่าวไว้ว่าครูผู้สอนที่ใช้บทอ่านมากกว่า
หนึ่งแหล่งที่มา ย่อมส่งผลที่ดีกว่าเพราะฝึกให้ผู้เรียนเปรียบเทียบข้ออ้างอิงที่น่าเช่ือถือมากกว่า เนื่องจากผู้ใช้ทั่วโลก
สามารถผลิตบทอ่านออนไลน์ได้ตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้จึงมีข้อมูลให้เลือกใช้ได้อย่างล้นเหลือ ด้วยเหตุนี้ผู้อ่านทั่วไปจึง
เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ซึ่งตรงกับผลงานวิจัยของ สิรินาถ ธารา (2557) ที่พบว่าการเลือกบทอ่านให้เหมาะกับความรู้
ความสามารถของผู้เรียนเป็นสิ่งส าคัญ เพราะช่วยท าให้ผู้เรียนสามารถเช่ือมโยงความรู้เก่าและใหม่ได้อย่างเป็นอย่าง
ด ีดังนั้นจึงส่งผลใหก้ิจกรรมการอ่านโดยเนน้ภาระงานจึงเปน็ไปตามเกณฑ์ทีก่ าหนดไว ้
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ข้อเสนอแนะ 

    ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานวิจัย 
    1. ผู้สอนควรประเมินระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนการสอนให้เหมาะสม เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้เวลาฝึก

ปฏิบัติทางภาษา และสร้างสรรค์ภาระงานได้อย่างเต็มศักยภาพ 
    2. ผู้สอนควรเลือกใช้บทอ่านที่ทันสมัยที่เหมาะสมกับระดับความรู้ ความสามารถของผู้เรียน หาก

ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในเรื่องที่อ่าน จะส่งผลให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี 
    3. ผู้เรียนควรได้รับการฝึกใช้กลยทุธ์การอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณอย่างต่อเนื่อง จะช่วย

ให้ผู้เรียนฝึกกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อน าประสบการณ์การเรียนรู้เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ทั้งในและนอก
ห้องเรียนได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม 
     ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
     1. ควรมีการท าวิจัยเพื่อส่งเสริมกลยุทธ์ด้านวิจารณญาณที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับทักษะด้าน
อื่น ๆ อาทิ ทักษะการฟัง เนื่องจากการรับฟังข้อมูลเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่แพร่หลายเป็นอย่างมากในปัจจุบัน 
เช่น วิทยุ โทรทัศน์ การสนทนา ปาฐกถา สุนทรพจน์ เป็นต้น 
     2. ควรจัดการเรียนการสอนด้านความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณตั้งแต่
ระดับชั้นประถมศึกษา เพื่อฝึกผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล และน าไปปรับใช้ได้ตั้งแต่วัยเยาว์ 
     3. การคัดเลือกบทอ่านควรใช้โปรแกรมค านวณความเหมาะสมของบทอ่านที่สอดคล้องกับระดับ
ความสามารถของผู้เรียนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ได้ ต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความ
อนุเคราะห์ของ อาจารย์ ดร.รินทร์ ชีพอารนัย ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ ดร.สุนีตา โฆษิต
ชัยวัฒน์ รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภัสรา ชินวรรโณ 
กรรมการที่ปรึกษา ที่กรุณาให้ค าปรึกษา และตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ของการวิจัยครั้งนี้มาโดยตลอด 
     ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.ประมาณ ทรัพย์ผดุงชนม์ อาจารย์ ดร.ไพบูลย์ สุขวิจิตร บาร์ และ
อาจารย์ นภธีรา จวอรรถ ผู้เชี่ยวชาญที่ให้ความอนุเคราะห์ ตรวจสอบ แก้ไข และให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการ
สร้างเครื่องมือวิจัย 
     ขอขอบพระคุณ นางมะลิวัลย์ อิศวิลานนท์ ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนคลองหนองใหญ่ ที่ให้
ความอนุเคราะห์ด าเนินการทดลองเครื่องมือวิจัย และเก็บรวบรวมข้อมูล พร้อมทั้งนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ให้
ความร่วมมือในการวิจัยเป็นอย่างดี 
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การใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้            

สู่ศตวรรษที่ 21 ของนกัศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน ระดับปริญญาตรี 
 

รัชนีภรณ์ คล่องแคล่ว1* 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรู้สู่ศตวรรษ  ที่ 21 
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน ระดับปริญญาตรีที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎี คอนสตรัคติวิสต์
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 กับรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติ 2) เพื่อศึกษา
พัฒนาความสามารถในการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน ระดับปริญญาตรีในช่วง
ระหว่างการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา โดยก าหนดรูปแบบหนึ่ง
กลุ่มทดลองก่อน และหลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 1 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ จ านวน 480 คน จากการสุ่มมาโดยวิธีแบ่งช้ันโดยใช้ระดับคะแนนความสามารถ
ในการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 โดยมีค่าเปอร์เซ็นไทล์ คือ สูง กลาง ต่ า จากนั้นสุ่มอย่างง่ายเข้ากลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 20 คน รวมทั้งหมด 40 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถาม แผนการ
จัดการเรียนรู้โดยการน าตนเอง การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา การเรียนรู้ตามสถานการณ์ การเรียนรู้ด้วยการ
ปฏิบัติ การเรียนรู้จากประสบการณ์ และการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน แบบวัดความสามารถในการเรียนรู้สู่
ศตวรรษที่ 21 แบบประเมินคุณลักษณะของผู้ที่มีความสามารถในการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 และแบบประเมิน
ความพึงพอใจ วิเคราะห์ทางสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ t-test และการ
วิเคราะห์เนื้อหา  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า 1) ความสามารถในการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เอกชน ระดับปริญญาตรีที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ กับรูปแบบการเรียน
การสอนปกติ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนความสามารถในการเรียนรู้สู่ศตวรรษ
ที่ 21 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน ระดับปริญญาตรีที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนปกติ และ         
2) พัฒนาการของความสามารถในการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ด้านการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมิน 
และการแก้ปัญหา ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน ระดับปริญญาตรีในช่วงระหว่างการเรียนการสอนด้วย
รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์มีพัฒนาการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 
ค าส าคัญ: การใช้รูปแบบการเรียนการสอน  ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  ความสามารถในการเรียนรู้สู่ศตวรรษ

ที่ 21 
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USED OF AN INSTRUCTIONAL MODEL BASED ON CONSTRUCTIVIST THEORY TO ENHANCE 

LEARNING ABILITIES TOWARD 21ST CENTURY OF PRIVATE UNIVERSITY  
UNDERGRADUATE STUDENTS 

 
Ratchaneeporn klongklaw1* 

 
Abstract 
 The purpose of this research is to 1) Compare the ability to learn to the 21st century 
of undergraduate students studying under the curriculum. 2) To develop the ability to learn in 
the 21st century of students. Search for a bachelor's degree course in the course of instruction. 
The first workshop was the graduation of the first year undergraduate students from Bangkok 
Suvarnabhumi University. Think of the 21st century with less than 2 groups of 20 people per 
group, totaling 40 people. Learning by using the ability to learn to the 21st century. Evaluation 
of the satisfaction of knowledgeable people in learning and evaluation of user satisfaction. 
 The results showed that: 1) 21st century learning ability of private university students 
Undergraduate studies with the teaching style based on the theory of Constructivism. With the 
normal teaching style. At the .05 level, there was a statistically significant difference in the 
ability to learn in the 21st century. 2) The development of 21st century learning capabilities in 
the field of analysis; Synthesis, evaluation, and problem solving. The private university 
students. During the course of instruction, the instructional model based on constructivist 
theory has continued to grow. 
 
Keywords: Used of an Instructional, Constructivist Theory,  Learning Abilities toward 21st 

Century 
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บทน า 
 จากบริบทของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 โดยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมีทั้งการพัฒนา 
เทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม สิ่งแวดล้อม ท าให้การศึกษาจ าเป็นต้องพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
กระแสสังคมที่จะมุ่งกระบวนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์เพื่อให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ใน
ด้านการจัดการศึกษาส าหรับศตวรรษท่ี 21 นั้น ก าหนดให้  ปี ค.ศ. 2010-2013 มีการจัดการศึกษาแบบ 
Transformative Education เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในศตวรรษที่ 21 ดังนั้น ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ได้
กลายเป็นยุทธศาสตร์ที่มีความส าคัญที่หลายฝ่ายร่วมกันวิจัย เพื่อสร้างรูปแบบและน าเสนอแนวปฏิบัติต่อการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพของการจัดการ ศึกษาในศตวรรษที่ 21 (Mishra & Kereliik, 2015) เครือข่ายการเรียนรู้
ศตวรรษที่ 21 ได้ระบุว่าระบบส่งเสริมให้นักศึกษาได้รอบรู้ทักษะการเรียนรู้ที่ส าคัญ ในศตวรรษที่ 21 ไว้ด้วยกัน 5 
ระบบ ได้แก่ มาตรฐานการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21st Century Standards), การประเมินผลทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 (Assessments of 21st Century Skills) หลักสูตร และวิธีการสอนในศตวรรษที่ 21 (21st Century 
Curriculum and Instruction) การพัฒนาวิชาชีพในศตวรรษที่21 (21st Century Professional Development) 
และบรรยากาศการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21st Century Learning Environments) จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการจัดการเรียนรู้หลายด้าน เช่น ด้านมาตรฐานการเรียนรู้การประเมินผลการ
เรียนรู้ที่ต้องได้มาตรฐาน และมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น หลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ต้องเป็นหลักสูตรบูรณาการเพื่อ
กระตุ้นกระบวนการคิดมีการพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อท่ีจะน าไปสู่การสร้างทักษะการเรียนรู้ให้เกิดกับผู้เรียนอย่างมี
คุณภาพ รวมทั้งการ พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้สอน รวมทั้งแนวคิดการประเมินผล จะเน้น
ผลลัพธ์และสมรรถนะเป็นฐาน (Outcome-Base, Competency-Base Evaluation) (ประสิทธิ์ วัฒนาภา, 2557) 
 ทักษะที่จ าเป็นส าหรับนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านสังคม 
เศรษฐกิจ เทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสารโดยกล่าวว่าการจัดการศึกษาในทุกด้านจ าเป็นต้องสนใจการพัฒนาทักษะต่าง ๆ 
เพื่อน าไปใช้ในชีวิตอย่างมีความสุข และการประกอบอาชีพอย่างสร้างสรรค์ ความรู้พียง อย่างเดียวไม่สามารถท าให้
มนุษย์ทุกคนด ารงอยู่ได้อย่างมีความสุข เนื่องจากความรู้มีการเปลี่ยน แปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการจัดการศึกษาจึง
ต้องสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน โดยเฉพาะทักษะชีวิต (Life Skill) เช่นการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา 
ความคิดริเริ่ม การติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ความอยากรู้อยากเห็นและจินตนาการ ซึ่งเป็นทักษะที่ส าคัญมาก
ส าหรับนักศึกษาเช่น เดียวกับทักษะด้านความรู้ถ้านักศึกษาขากทักษะที่จ าเป็นเหล่านี้แล้วอาจด ารงชีวิตในโลก
สมัยใหม่ได้ยากล าบาก ดังจะเห็นได้ว่ามีผลการศึกษา พบว่า แนวโน้มปัญหาในอนาคต คือ ปัญหาการตกงานอัน
เนื่องมาจากแรงงานขาดทักษะในการปฏิบัติงาน ปัญหาสังคมและปัญหาอื่น ๆ ที่นับวันทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ดังนั้น
นักศึกษาจึงต้องมีทักษะชีวิตและทักษะความอยู่รอดที่ส าคัญ (Survival Skill) ซึ่งเป็นทักษะที่จ าเป็นที่จะช่วยเตรียม
นักศึกษาให้พร้อมที่จะเป็นพลเมืองที่ดี คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น และมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีทักษะการ
ปฏิบัติงานเพียงพอที่จะสามารถอยู่ภายใต้ปัญหา และความกดดันต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 นี้ได้  
 มีนักการศึกษาหลายท่านท่ีได้กล่าวถึงทักษะในศตวรรษที่ 21 อาทิเช่น Trilling & Fadel (2009) ได้ 
พัฒนา และน าเสนอกรอบแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย การเรียนรู้ 3Rs x 7Cs โดย 3Rs คือ 
Reading (การอ่าน) (W) Riting (การเขียน) และ (A) Rithematic (คณิตศาสตร์) ส่วน 7Cs ได้แก่ ทักษะด้านการ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ และการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross-
Cultural Understanding) ทักษะด้านความร่วมมือการท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า (Collaboration, 
Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ (Communications, 
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Information and Media Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing 
and ICT Literacy) ทักษะด้านอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) Laboratory and 
Metiri Group (2003) ได้เสนอทักษะส าคัญในศตวรรษท่ี21 ว่าประกอบด้วยความรู้ ในยุคดิจิตอล (Digital-Age 
Literacy) การคิดเชิงนวัตกรรมและเชิงสร้าง สรรค์ (Inventive Thinking) การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
(Effective Communication) และการมีผลิตภาพที่สูง (High Productivity)  กลุ่มภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
(Partnership for 21st Century Skills, 2009) ได้เสนอทักษะในศตวรรษที่ 21 ว่าประกอบด้วยทักษะด้าน การ
เรียนรู้และนวัตกรรม ซึ่งทักษะนี้จะเป็นตัวก าหนดความพร้อมของผู้เรียนในการเข้าสู่การท างาน ซึ่งมีความซับซ้อน
และเปลี่ยน แปลงรวดเร็วอย่างมากในปัจจุบัน ทักษะด้านนี้ ได้แก่ ความคิดสรางสรรค์และนวัตกรรม การคิดอยางมี
วิจารณญาณ และการแก้ปัญหา การสื่อสารและความร่วมมือ และ2) ทักษะด้านข้อมูลข่าวสารสื่อ และเทคโนโลยี 
(วิจารณ์ พานิช, 2555) ได้กล่าวถึงทักษะเพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ว่าสาระวิชาก็มีความส าคัญแต่ไม่
เพียงพอส าหรับการเรียนรู้เพื่อมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ปัจจุบันการเรียนรู้สาระวิชา (Content หรือ Subject 
Matter) ควรเป็นการเรียนจากการค้นคว้าเองของศิษย์โดยครูหรือผู้สอนช่วยแนะน า และช่วยออกแบบกิจกรรมที่
ช่วยให้นักเรียนแต่ละคนสามารถประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเองได้ 
 จากการศึกษาสภาพการจัดการศึกษาในปัจจุบัน พบว่ามีปัญหาและอุปสรรคหลายด้าน เช่น จาก
การศึกษาเอกสารและผลการประชุมสัมมนา สรุปว่าระบบการศึกษาไทยยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะรองรับ
สภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกได้ เช่น การศึกษาเน้นการท่องจ ามากกว่าการคิดวิเคราะห์หาเหตุและผล
หรือการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ค่านิยมสังคมไม่สอนให้คนคิดเป็นท าเป็น และประยุกต์ใช้เป็น ที่ส าคัญ
สังคมไทยไม่เป็นสังคมแห่งหารเรียนรู้ เพราะระบบการเรียนการสอนเป็นลักษณะของการป้อนข้อมูลให้ท่องจ า 
ไม่กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ขาดการเรียนรู้เชิงสร้าง สรรค์ ขาดความอดทนในการเรียนและการท างาน
ตลอดจนไม่เห็นคุณค่าของการเรียนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 นอกจากน้ีนักวิชาการศึกษาคนอ่ืน ๆ ได้ร่วมกันวิเคราะห์ระบบการศึกษาไทยในปัจจุบันท าให้ได้ข้อสรปุ
เกี่ยวกับสภาพปัญหาด้านการศึกษาที่ส าคัญคล้ายคลึงกัน ได้แก่ ด้านผู้สอนและวิธีการสอน กล่าวคือผู้สอนมุ่ง
สอนแต่เนื้อหาวิชาเป็นหลัก ทั้งยังเป็นผู้ก าหนดทุกสิ่งทุกอย่างในการเรียนการสอน ส่วนวิธีการสอนนั้นเน้นที่การ
สอนหนังสือมากกว่าการสอนคน เพราะยึดวิชาเป็นตัวตังมากกว่ายึดผู้เรียนเป็นตัวตั้ง พฤติกรรมการสอนเป็นไป
อย่างเดิม และเน้นพฤติกรรมถ่ายทอดป้อนข้อมูลที่จ าเป็นส่วนใหญ่ การฝึกปฏิบัติ ฝึกคิด ใช้ความรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การอบรมบ่มนิสัยด้านคุณธรรม จริยธรรม มีน้อยกว่าการท่องจ าเนื้อหา จึงท าให้
ผู้เรียนขาดคุณลักษณะช่างสงสัย หรือใฝ่รู้ ขาดความคิดสร้างสรรค์ ไม่กล้าคิด ไม่กล้าปฏิบัติและไม่เห็น
ความส าคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิตเช่นกัน  
  ด้วยเหตุนี้ทักษะของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน ระดับปริญญาตรีในศตวรรษที่ 21 จึงเป็นที่สนใจ
ของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีใน
ศตวรรษที่ 21 เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้น าข้อมูลไปใช้ในการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้
ความสามารถตามศักยภาพของตนภายใต้สังคมในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสบความส าเร็จทั้ง
การท างานและชีวิตส่วนตัว 
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 1. การใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้  
สู่ศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน ระดับปริญญาตรี มีองค์ประกอบอะไรบ้าง     
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 2. ความสามารถในการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน ระดับปริญญาตรี      
ที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์สูงกว่านักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน ระดับ
ปริญญาตรี ท่ีเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนปกติหรือไม่ 
  3. ความสามารถในการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน ระดับปริญญาตรี      
ในระหว่างการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ มีพัฒนาการหรือไม่ 
อย่างไร 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน 
ระดับปริญญาตรีที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เพื่อส่งเสริมความสามารถ         
ในการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 กับรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติ 
 2. เพื่อศึกษาพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน 
ระดับปริญญาตรีในช่วงระหว่างการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. ความสามารถในการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน ระดับปริญญาตรีที่
เรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์สูงกว่านักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน ระดับ
ปริญญาตรีที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนปกติ อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
 2. ความสามารถในการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน ระดับปริญญาตรี
ในช่วงระหว่างการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ มีการพัฒนาเพิ่มขึ้น 

นิยามศัพท์ปฏิบัติการ 
 1. รูปแบบการเรียนรู้ หมายถึง แบบแผนการด าเนินการเรียนรู้ที่ได้รับการจัดเป็นระบบอย่างสัมพันธ์
สอดคล้องกับทฤษฎี/หลักการเรียนรู้หรือการสอนที่รูปแบบน้ันยึดถือ โดยมีกรอบแนวคิดและองค์ประกอบต่าง ๆ 
ในการจัดการเรียนรู้ที่เช่ือมโยงสัมพันธ์กันและแสดงให้เห็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุจุดมุ่งหมาย
ตามที่ก าหนด 
 2. รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์หมายถึง องค์ประกอบของการจัดการเรียน
การสอนที่พัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบ โดยมีแบบแผนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติ
วิสต์ (Constructivist Theory) โดยใช้กลวิธีการเรียนการสอนแบบต่าง ๆ ได้แก่ การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
(Self – Directed Learning) การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา (Case Based Learning) การเรียนรู้ตามสถานการณ์ 
(Situated Learning) การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ (Action Learning) การเรียนรู้จากประสบการณ์ 
(Experiential Learning) และการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) ประกอบด้วย
องค์ประกอบหลัก คือหลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการเรียนการสอน 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1. ขั้นเตรียมความ
พร้อมส าหรับการเรียนรู้ 2. ขั้นเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ 3. ขั้นสะท้อนความคิด 4. ขั้นสร้างความรู้ 5. ขั้นประเมินผล 
 3. รูปแบบการเรียนรู้แบบปกติ หมายถึง การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร และใช้เทคนิควิธี         
การสอนด้วยการบรรยายตามเนื้อหาที่หลักสูตรก าหนด โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้การสอนที่ด าเนินการตาม
ขั้นตอนดังน้ี ข้ันเตรียมการ ข้ันสอน ขั้นสรุป ขั้นวัดผลและประเมินผล 



582 |18-19 ตุลาคม 2561 

 
 4. ความสามารถในการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 หมายถึง ระดับพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ได้จาก
การเรียนรู้ เป็นคะแนนท่ีวัดได้จากแบบทดสอบวัดความสามารถในการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า 
และการแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่ก าหนด แต่ละด้าน ดังนี้ 
  4.1 การวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการแตกส่วนใหญ่ให้เป็นส่วนย่อยระบุหรือแยก
ย่อยแนวคิด ข้อโต้แย้งปรากฏการณ์ต่าง ๆ ให้เป็นส่วนย่อยว่าประกอบด้วยอะไร มีความส าคัญอย่างไร อะไรเป็น
เหตุอะไรเป็นผล และสามารถเช่ือโยงความสัมพันธ์ของหลักการหรือข้อค้นพบปฏิสัมพันธ์หรือความสัมพันธ์
ระหว่างส่วนย่อย ท่ีคิดเป็นคะแนนจากการท าแบบทดสอบวัดความสามารถในการวิเคราะห์ของผู้เรียน 
  4.2 การสังเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการจัดการและผสมผสานองค์ประกอบย่อย
ต่าง ๆ เข้าด้วยกันและสร้างสิ่งใหม่ หรือสร้างความคิดรวบยอด สรุปหลักการ แนวปฏิบัติที่เป็นของตนเอง 
แผนงาน ข้อความ และองค์ความรู้ใหม่ได้เหมาะสมกับลักษณะหรือสถานการณ์ของปัญหาโดยระบุและเช่ือมโยง
องค์ประกอบต่าง ๆ เข้าด้วยกันด้วยวิธีการใหม่ ๆ ที่คิดเป็นคะแนนจากการท าแบบทดสอบวัดความสามารถ      
ในการสังเคราะห์ของผู้เรียน 
  4.3 การประเมินค่า หมายถึง ความสามารถในการใช้ความคิด เพื่อให้คุณค่าหรือตัดคุณค่าสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่ง สามารถประเมินคุณค่าจุดเด่นและจุดด้อยของข้อมูลที่ได้รับร่วมกับการแสดงเหตุผล ก าหนดเกณฑ์        
ในการตัดสินคุณค่างานของตนเองและบุคคลอื่น อยู่บนฐานของความถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิชาการ ที่คิด
เป็นคะแนนจากการท าแบบทดสอบวัดความสามารถในการประเมินค่าของผู้เรียน 
  4.4 การแก้ปัญหา หมายถึง ความสามารถในการประเมินสภาพและปัญหา ระบุสาเหตุและ
ผลที่จะเกิดขึ้นและความส าคัญของปัญหา คิดหาวิธีแก้ปัญหาได้อย่างหลากหลาย เลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง
และเหมาะสมกับปัญหา และอธิบายการแก้ปัญหาด้วยวิธีที่เลือก ที่คิดเป็นคะแนนจากการท าแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการแก้ปัญหาของผู้เรียน 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ได้ผลการใช้การเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้     
สู่ศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน ระดับปริญญาตรี  
 2. ได้ผลการวิจัยให้อาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชน ระดับปริญญาตรีได้น ารูปแบบการเรียนการสอนตาม
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ไปประยุกต์ใช้ในระดับปริญญาตรีเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน ระดับปริญญาตรี  
 3. ได้ผลการวิจัยในการสอบวัดความสามารถในด้านการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี เพื่อน าไปประกอบในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษาต่อไป 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย         
 การใช้รูปแบบการเรียนการสอน       
 การวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R and D) เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรม
หรือกระบวนการรูปแบบใหม่ ๆ ขึ้นมาจากความต้องการของผู้ใช้นวัตกรรมและผู้ใช้ผลลัพธ์ที่เกิดจากการใช้
นวัตกรรมนั้น งานวิจัยลักษณะนี้เป็นการวิจัยและพัฒนาส่วนใหญ่มีขั้นตอนดังนี้ R1   D1  R2   D2 และหลัก 
การวิจัยและพัฒนาในการวิจัยหลักสูตร การสอน และการนิเทศ เป็นการพัฒนาจากล่างสู่บน คือน าความ
ต้องการจ าเป็นของข้อมูลพื้นฐานของผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกส่วนไปสู่การพัฒนา (มาเรียม นิลพันธุ์ , 
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2549) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ เสาวนีย์ กานต์เดชารักษ์ (2539) ได้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
แบบเน้นวิจัยทางการศึกษาระดับปริญญาตรีและทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบที่พัฒนา โดยมีขั้นตอน
ในการด าเนินงานในลักษณะของการวิจัยและพัฒนา 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษากรอบแนวคิดของ
วิธีการสอนแบบเน้นวิจัย ขั้นตอนที่ 2 การสร้างรูปแบบการเรียนการสอนแบบเน้นวิจัยทางการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบเน้นวิจัยทางการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ขั้นตอนท่ี 4 ปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนแบบเน้นวิจัยที่เหมาะสมกับการศึกษาระดับปริญญาตรีนอกจากนี้
จากการศึกษากระบวนการของการออกแบบระบบการเรียนการสอนจากงานวิจัยของ ยุรวัฒน์ คล้ายมงคล 
(2545) ปรียา นพคุณ (2545) และวิบูลย์ลักษณ์ ปรียาวงศากุล (2547) สรุปได้ว่าแม้ว่าศึกษาวิจัยในปีที่แตกต่าง
กันและน าเสนอขั้นตอนรายละเอียดย่อย ๆ ที่แตกต่างกัน แต่สิ่งที่เป็นไปได้ในทิศทางเดียวกันนั้นคือ ได้
ด าเนินการวิจัยตามขั้นตอนของการวิจัยและพัฒนาโดยมีวิธีด าเนินการตามขั้นตอนหลักที่มีลักษณะเดียวกัน 
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis) ขั้นการออกแบบ (Design) ขั้นการพัฒนา 
(Development) ขั้นน าไปใช้ (Implementation) และขั้นการประเมิน (Evaluation) และพบว่าผลการวิจัยที่
ได้ศึกษาทั้งหมดเป็นการน าเสนอนวัตกรรมใหม่มีการน าไปทดลองใช้และตรวจสอบหาประสิทธิภาพจาก
นวัตกรรมที่ได้สร้างขึ้นอย่างเป็นระบบจากการศึกษาแนวคิดและกระบวนการของการวิจัยและพัฒนา R and D 
(Research and Development) ดังกล่าวสรุปได้ว่าการวิจัยและพัฒนาประกอบด้วย 4 ขั้นตอนที่ส าคัญ คือ 
ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research: R1) ขั้นการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (Analysis: A) ขั้นตอนที่ 2 การ
พัฒนา (Development: D1): ขั้นออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน (Design and Development: D 
and D) ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research: R2) ขั้นการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน (Implementation: I) 
และขั้นตอนท่ี 4 การพัฒนา (Development: D2) ขั้นการประเมินผลรูปแบบการเรียนการสอน 
 
การทบทนวรรณกรรม         
 แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์       
 ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivism Theory) เป็นหลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้และ
วิธีการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นหรือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รู้จักวิธีการเรียนรู้ สามารถแสวงหาความรู้ด้วยการน าความรู้เดิมมา
เช่ือมโยงให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง ท าให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ผู้เรียนได้วิเคราะห์หรือตั้งค าถามจากโจทย์ปัญหาผ่านกระบวนการสะท้อนความคิด (Reflective Thinking) มี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนคนอื่นในกลุ่ม มีการเรียนด้วยการปฏิบัติ (Action Learning) ซึ่งน าไปสู่การค้นคว้าหา
ค าตอบหรือสร้างความรู้ใหม่ นักทฤษฎีที่เกี่ยวกับการสร้างความรู้ มีความเช่ือว่าผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
หรืออย่างน้อยตีความหมาย ความจริง หรือข้อมูลเหล่านั้นจากการรับรู้ประสบการณ์ใหม่ ของตนเอง  
 ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivism Theory) เชื่อว่า การเรียนรู้ เป็นกระบวนการสร้างมากกว่า 
การรับความรู้ ดังนั้น เป้าหมายของการจัดการเรียนการสอนจะสนับสนุนการสร้างมากกว่าความพยายามในการ
ถ่ายทอดความรู้ ดังนั้น กลุ่มแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้ จะมุ่งเน้นการสร้างความรู้ใหม่อย่างเหมาะสมของแต่
ละบุคคล และเช่ือว่าสิ่งแวดล้อมมีความส าคัญในการสร้างความหมายตามความเป็นจริง (Duffy and 
Cunningham, 1996) การสร้างความรู้เป็นทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ หรือการสร้างความหมายของสิ่งที่รับรู้ทฤษฎี
นี้เช่ือว่ามนุษย์สามารถสร้างความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวได้ด้วยตัวเองเพราะมนุษย์มีศักยภาพ              
ในการสร้างความรู้จากประสบการณ์ที่เป็นจริง (Richardson, 1994) จากการศึกษาแนวคิดของนักการศึกษา
และนักจิตวิทยาต่าง ๆ เกี่ยวกับความรู้และการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivism 
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Theory) พบว่า นักการศึกษามีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้แตกต่างกันดังน้ี ซาโฮริค (Zahoric, 1995) ได้อธิบาย
เกี่ยวกับการสร้างความรู้ของบุคคลไว้ สรุปได้ว่า ความรู้ไม่ใช่สิ่งที่อยู่ภายนอกตัวของผู้เรียน ความรู้ถูกสร้างขึ้นใน
ขณะที่ผู้เรียนพยายามให้ความหมายกับประสบการณ์ของตนเอง ส่วนการเรียนรู้นั้น ซาโฮริคมองว่า เป็น
กระบวนการที่ไม่หยุดนิ่งการที่บุคคลได้รับประสบการณ์ใหม่  ๆ อยู่ตลอดเวลา ท าให้ความรู้ของบุคคล
เปลี่ยนแปลงไปการเปลี่ยนแปลงความรู้ของบุคคลเกิดจากกระบวนการที่ส าคัญ 2 อย่าง คือ กระบวนการดูดซึม 
(Assimilation) และการปรับให้เหมาะสม (Accommodation)     
 เชลเลย์ (Selley, 2015) อธิบายความรู้และการเรียนรู้ของบุคคลในด้านการสร้างความรู้ สรุปได้ว่า 
การสร้างความรู้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในของบุคคลจากการตีความสิ่งที่รับรู้ใหม่ตามประสบการณ์เดิมแต่
ละบุคคล บุคคลอาจจะสร้างความรู้จากประสบการณ์ตรงที่ได้รับจากการลงมือปฏิบัติด้ วยตนเองหรือจาก       
การติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น       
 สรุปได้ว่าแนวคิดการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้น
ภายในผู้เรียน ผู้เรียนเป็นผู้สร้าง (Construct) ความรู้ด้วยตนเอง ความรู้ต่าง ๆ และวิธีได้มาซึ่งความรู้จะถูกสร้าง
ขึ้นโดยตัวผู้เรียนเอง จากการมีปฏิสัมพันธ์กังบบุคคลอื่น ๆ โดยใช้ข้อมูลที่ได้รับมาใหม่ร่วมกับข้อมูลหรือความรู้ที่
มีอยู่แล้วจากแหล่งต่าง ๆ เช่น สังคม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งประสบการณ์เดิมมาเป็นเกณฑ์ช่วยการตัดสินใจ และ
สร้างเป็นโครงสร้างทางปัญญา (Cognitive Structure) หรือท่ีเรียกว่า Schema ซึ่งท าให้ความรู้นั้นมีความหมาย 
โดยที่การเรียนรู้เป็น Active Process ที่เกิดขึ้นเฉพาะบุคคล ความรู้และความเช่ือในแต่ละบุคคลจะแตกต่างกัน
และจะมีผลโดยตรงต่อการสร้างความรู้งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง      
 มนต์ชัย พงศกรนฤวงษ์ (2552) ได้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้ของนักเรียนช่างอุตสาหกรรม รูปแบบการเรียนการสอนมีองค์ประกอบ 
คือ หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการเรียนการสอน สาระความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมการ
เรียนรู้ ระบบสังคม หลักการตอบสนองและสิ่งสนับสนุน ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นท าให้
นักเรียนช่างอุตสาหกรรมกลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จรรยา ภูอุดม (2554) ได้พัฒนารู)แบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นผู้เรียน
เป็นผู้สร้างความรู้ ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้มี
ประสิทธิภาพ นักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้มี
พัฒนาการด้านทักษะการคิดเชิงเหตุผล มีความเข้าใจมโนคติ มีความสามารถน าความรู้ไปใช้ มีความคงทนของ
ความเข้าใจ มีพัฒนาการด้านทักษะการคิดเกี่ยวกับตนเองสูงกว่านักเรียนที่เรียนตามรูปแบบการเรียนการสอน
ปกติ และนักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ มีเจตคติต่อ
การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ดีกว่านักเรียนที่เรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนปกติ 
 โธมัส (Thomas, 2014) ศึกษาผลของวิธีการเรียนการสอนแบบคอนสตรัคติวิสต์ต่อความเช่ือมั่นใน
ความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษาอเมริกัน-อาฟริกัน เกรด 12 ผลการวิจัยพบว่า บรรยากาศการเรียน
แบบคอนสตรัคติวิสต์ มีผลทางบวกต่อการอภิปรายของนักเรียน นักเรียนมีส่วนร่วมในการสนทนาอย่างต็มที่ มี
แนวโน้มที่จะติดตามและเข้าร่วมในงานคณติศาสตร์มากขึ้น และการท างานร่วมกันในกลุ่มย่อยท าให้นักเรียนร้อย
ละ 97 มีความเช่ือมั่นในความสามารถทางคณิตศาสตร์ของตนเองมากขึ้น   
 โลเว็น (Loewen, 2013) ศึกษาผลการใช้รูปแบบคอนสตรัคติวิสต์ 3 วิธีสอน ได้แก่ แบบตรง แบบ
ความหมาย และแบบกระบวนการแก้ปัญหา โดยวิธีสอนแบบตรงเน้นโครงสร้างขั้นตอนวิธีของเนื้อหา
คณิตศาสตร์ วิธีสอนแบบความหมาย เป็นวิธีที่ขยายจากวิธีสอนแบบตรงโดยเพิ่มการแสดงให้เห็นแนวคิดและ
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ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเชิงคณิตศาสตร์ และวิธีสอนแบบกระบวนการแก้ปัญหาจะขยายเพิ่มจากวิธีสอน
แบบความหมาย โดยการเพิ่มองค์ประกอบของการแก้ปัญหา รูปแบบการเรียนรู้แบบคอนสตรัคติวิสต์ สร้างขึ้น
โดยให้ครอบคลุมความรู้ 3 ประการ ผลการวิจัยพบว่า วิธีสอนแบบความหมาย ส่งเสริมพัฒนาการของความรู้
ข้อตกลง ส่วนวิธีสอนแบบตรง และแบบกระบวนการแก้ปัญหา ส่งเสริมพัฒนาการของความรู้กระบวนการ 
ความรู้เชิงปัญหาโดยเฉพาะการแยกแยะและการสังเคราะห์สัมพันธ์กับความสามารถของนักเรียนในการสร้าง
ความรู้ข้อตกลงและความรู้กระบวนการ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ ช้ันปีที่ 1 
ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ประจ าภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 480 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ ช้ันปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัย
กรุงเทพสุวรรณภูมิ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ สุ่มมาโดย วิธีแบ่ง
ช้ัน โดยใช้ระดับคะแนนความสามารถในการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 แบ่งเป็น 3 ระดับ โดยมีค่าเปอร์เซ็นไทล์       
คือ สูง กลาง ต่ า จากนั้นสุ่มอย่างง่ายเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม แบ่ง เป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 20 คน รวม
ทั้งหมด 40 คน 
 3. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 3.1 ตัวแปรต้น (Independent Variable) ได้แก่  
   3.1.1 รูปแบบการเรียนรู้การสอนตามทฤษฎีทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21  
  3.1.2 รูปแบบการเรียนการสอนตามปกติ 
 3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ ความสามารถในการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ของกลุ่ม
ตัวอย่าง แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ 
  3.2.1 ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา 
  3.2.2 ความสามารถในการสังเคราะห์ 
  3.2.3 ความสามารถในการประเมินค่า 
  3.2.4 ความสามารถในการแก้ปัญหา  
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 1. แบบวิเคราะห์เอกสารที่ใช้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎี คอนสตรัคติวิสต์
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน ระดับปริญญาตรี 
จ านวน 2 ฉบับ ได้แก่  
  1.1 แบบวิเคราะห์เอกสารข้อมูลเชิงนโยบายการจัดการศึกษา ท้ังสภาพที่คาดหวังและสภาพ
ปัจจุบัน 
  1.2 แบบวิเคราะห์เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยรูปแบบการเรียนการสอน การสร้าง
รูปแบบการเรียนการสอน เอกสาร แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความสามารถในการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 
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 2. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ และทักษะในการวิเคราะห์ การแก้ปัญหา 
การลงข้อสรุปของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในมุมมองปัจจุบัน ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการรูปแบบ       
การเรียนการสอนด้านองค์ประกอบและรายละเอียดต่าง ๆ จ านวน 1 ฉบับ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 หลังการเก็บรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์แล้วผู้วิจัยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่        
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานได้แก่ ค่า t-test และ                 
การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) 
 
ผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
เรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน ระดับปริญญาตรี เป็นการประยุกต์ร่วมกับ
กระบวนการวิจัยและพัฒนาตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบของ
จอยซ์ เวลล์ และแคลฮอน นักการศึกษา นักจิตวิทยา และนักวิชาการที่หลากหลาย โดยรูปแบบการเรียนการ
สอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เอกชน ระดับปริญญาตรี จากการน ารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 กับรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติ  
 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ก่อนเรียน โดยรวมได้แก่ 
ความสามารถในการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า และการแก้ปัญหา ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่ม
ควบคุมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 0.52, P = 0.61) แสดงให้เห็นว่าความสามารถ
ในการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ความสามารถในการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า 
และการแก้ปัญหา ของนักศึกษากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนเรียน ไม่แตกต่างกัน และเมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 หลังเรียน โดยรวมพบว่า คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มทดลอง
สงูกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 7.94, P = 0.00) 
  ผลการวิจัย ยอมรับสมมติฐานของการวิจัยข้อที่ 1 ที่ตั้งไว้ว่าความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเอกชน ระดับปริญญาตรี ท่ีเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎี  คอนสตรัคติวิสต์สูงกว่า
นักศึกษาท่ีเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ที่ระดับ .05 
  ตอนที่ 2 ผลการศึกษาพัฒนาการของความสามารถในการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเอกชน ระดับปริญญาตรี ในช่วงระหว่างการเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎี คอน
สตรัคติวิสต์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน ระดับปริญญาตรี กลุ่มทดลองโดยรวมพบว่า 
 จากการทดสอบก่อนเรียน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 16.94 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.97 คะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 46.10 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน พบว่า ความสามารถในการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 
โดยรวม อยู่ในระดับต่ ามากต้องปรับปรุง 
 ช่วงระหว่างเรียน ทดสอบครั้งที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 25.38 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.22 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ เท่ากับ 77.98 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน พบว่า ความสามารถในการเรียนรู้สู่
ศตวรรษที่ 21 อยู่ในระดับปานกลาง 
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 ช่วงระหว่างเรียน ทดสอบครั้งที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 26.87 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.62 
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ เท่ากับ 80.48 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน พบว่า ความสามารถในการเรียนรู้
สู่ศตวรรษที่ 21 อยู่ในระดับสูง 
 ช่วงระหว่างเรียน ทดสอบครั้งที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 28.77 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.39 
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ เท่ากับ 82.58 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน พบว่า ความสามารถในการเรียนรู้
สู่ศตวรรษที่ 21 อยู่ในระดับสูง 
 จากการทดสอบหลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 29.94 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.28 มีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ เท่ากับ 82.74 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน พบว่า ความสามารถในการเรียนรู้สู่
ศตวรรษที่ 21 อยู่ในระดับสูง 
 
อภิปรายผล 
 ความสามารถในการเรียนรูสู้่ศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน ระดับปริญญาตรี ท่ีเรียน
ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 
กับรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติ พบว่า ความสามารถในการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเอกชน ระดับปริญญาตรี ท่ีเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎี คอนสตรัคติวิสต์ สูงกว่า
นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน ระดับปริญญาตรี ที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนปกติ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยข้อที่ 1 นอกจากนี้เมื่อพิจารณาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน ระดับปริญญาตรี กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงกว่ากลุ่มควบคุม สอดคล้องกับการศึกษาของบลัมเบอร์ก (Blumberg 2000) พบว่า ผู้เรียนที่เรียนรู้ด้วยการ
น าตนเอง จะมีความสามารถในการวางแผนจัดการเรียนรู้และเวลาความสามารถในการค้นหาข้อมูล และการ
ประเมินความน่าเช่ือถือของหลักฐานข้อมูล สูงขึ้น และอีเวนเซน (Evensen 2000) ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าการเรียนรู้
ด้วยตนเองช่วยท าให้การเรียนรู้ของผู้เรียนสมบูรณ์มากขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้เรียนที่ท าให้เกิด
ความก้าวหน้าในการเรียน สอดคล้องกับทิศนา แขมมณี และคณะ (2556) ที่กล่าวว่าการจัดการเรียนการสอน
ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้เรียนจะต้องมีโอกาสเรียนรู้ในบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม การร่วมมือ และการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด และประสบการณ์ระหว่างผู้เรียนกับ
ผู้เรียน และบุคคลอื่น ๆ จะช่วยให้การเรียนรู้ของผู้เรียนกว้างขึ้น ซับซ้อนข้ึนและหลากหลายขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. จากผลการวิจัย พบว่า ความสามารถในการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เอกชน ระดับปริญญาตรี ทั้ง 4 ด้านหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และระหว่างเรียนมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง นอกจากนี้ผู้เรียนยังได้รับการพัฒนาในเรื่องความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ มีความกล้าแสดงออก แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการเรียนการสอนนี้สามารถพัฒนาความสามารถในการ
เรียนรู้ของผู้เรียนได้ 
 2. เมื่อผู้สอนน ารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ควรกระตุ้น ส่งเสริม และช้ีแนะกระบวนการในการ
ตัดสินใจอย่างมีเหตุผลให้กับผู้เรียน และการประเมินค่าเป็นทักษะการคิดขั้นสูงสุด ดังนั้น ในการพัฒนา
ความสามารถในการประเมินค่าจ าเป็นต้องเพิ่มระยะเวลาในการพัฒนาให้นานข้ึนและต้องเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  
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ผลของการจัดการเรียนรู้  ด้วยการเรียนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค STAD  

ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ 
 

นันท์นภัส  บุญเพ็ญ1*   
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ  เรื่อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ของนักศึกษา
ระดับช้ัน ปวส. 1 กลุ่ม 1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ด้วยการเรียนแบบร่วมมื อโดยใช้เทคนิค STAD กลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัย เป็นผู้เรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปีที่  1 กลุ่ม 1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท โดยเลือก แบบเฉพาะเจาะจง ทั้งหมดจ านวน 43 คน  เครื่องมือประกอบด้วย 
แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น 0.88 

ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย 7.44 (S.D. = 5.20) คิดเป็นร้อยละ 
42.11 ส่วนผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย 11.14 (S.D. = 2.41) คิดเป็นร้อยละ 63.03  
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนหลังเรียนในรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
จัดการอาชีพ  เรื่อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ของกลุ่มตัวอย่าง ด้วยการเรียนแบบร่วมมือโดย
ใช้เทคนิค STAD  พบว่า ผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ  .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้สรุปได้ว่าการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD สามารถน าไปใช้
ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ค าส าคัญ:  กระบวนการจดัการเรียนรู้  การเรยีนแบบร่วมมือ  เทคนิค STAD  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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EFFECTS OF LEARNING MANAGEMENT WITH COLLABORATIVE LEARNING USING STAD 

TECHNIQUE  TOWARDS LEARNING ACHIEVEMENT OF INFORMATION  
TECHNOLOGY FOR WORK SUBJECTS 

 
Nunnapus  Boonpen1*   

 
Abstract 
 This research is experimental research. The purpose of this research was study the 
learning achievement of Information Technology for work subjects in the topic Computer 
Networking and Information of the first year student in diploma level in computer department 
by using collaborative learning using STAD technique. The sample of this research was the first 
year student in diploma level in computer department of Chainat Technical college including 
43 students were selected by purposive sampling method. The instruments used in this 
research were pretest and posttest which the value of confidence is 0.88. 
 The results of this research showed that the student’s achievement analyzed of 
pretest scores was 7.44 (S.D. = 5.20) or 42.11 percent .The student’s achievement analyzed of 
posttest scores was 11.14 (S.D. = 2.41) or 63.03 percent. Comparing the student’s achievement 
analyzed of pretest and posttest of Information Technology for work subjects in the topic 
Computer Networking and Information of sample with collaborative learning Using STAD 
technique found that the posttest score was higher than the pretest score at the statistical 
significance level of .05 according to the assumption. In conclusion, collaborative learning 
using STAD can be used in the process of learning effectively. 
 
Keywords: Learning Management Process,  Collaborative learning,  STAD technique, 

Learning achievement 
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บทน า 
 การศึกษาเป็นเครื่องมือ หรือกระบวนการส าคัญในการพัฒนาความรู้ ความคิด ความสามารถ รวมทั้ง
พฤติกรรม เจตคติ ค่านิยม และคุณธรรมของบุคคลตั้งแต่รากฐานชีวิตไปทุกช่วงอายุต่อเนื่องตลอดชีวิต  
ดังที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่คณะครูและนักเรียน
ที่ได้รับพระราชทานรางวัลทุนการศึกษา ณ พระต าหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2524 ความตอน
หนึ่งว่า “...การศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างและพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติ และคุณธรรมของ
บุคคล สังคม และบ้านเมืองใดให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนได้อย่างครบถ้วนล้วนพอเหมาะกันทุก ๆ ด้าน บ้านเมืองนั้น
ก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถธ ารงรักษาความเจริญมั่นคงของประเทศชาติไว้ และพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไป
โดยตลอด...”  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และฉบับแก้ไขปรับปรุงพุทธศักราช 2545 เป็น
กฎหมายว่าด้วยการศึกษาของชาติที่มุ่งจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทางวิทยาการ เน้นการสร้างกลยุทธ์ใหม่ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้
สามารถตอบสนองความต้องการของบุคคลและสังคมไทย เพื่อให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการแข่งขัน ร่วมมืออย่าง
สร้างสรรค์ในสังคมแห่งการเรียนรู้  และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) ซึ่งสาระส าคัญในพระราชบัญญัติการศึกษาดังกล่าวในหมวดที่ 4 มาตรา 22 กล่าวว่า 
การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  และถือว่าผู้เรียนมี
ความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
และในมาตรา 24 ซึ่งมาตรานี้ถือว่าเป็นมาตราส าคัญที่กล่าวถึงแนวทางการจัดการศึกษา เป็นทิศทางของ
กระบวนการจัดการศึกษาของชาติ ทุกระดับ ส าหรับเป็นแนวทางในการจัดท าหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ที่ถือว่า
ผู้เรียนมีความส าคัญทีสุ่ด 
 จากการจัดการเรียนรู้ในรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ มีเนื้อหารายวิชาทั้งในทาง
ทฤษฎี และปฏิบัติ ซึ่งปัญหาที่พบกับการจัดการเรียนการสอนหน่วยที่ศึกษาทางด้านทฤษฎี คือ ปัญหาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอยู่ในระดับต่ า ซึ่งผู้วิจัย ได้ยกตัวอย่างคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ ในหน่วยที่ 2 เรื่อง ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ  
รหัสวิชา  3001 2001 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 4 ห้อง ได้แก่ สบค. 1/3, สบจ. 1/1, สบต. 1/1, 
และ สลอ. 2/1 สามารถแสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบเป็นตารางได้ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ เรื่อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ของนักศึกษาที่

ลงทะเบียนเรียนรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ  รหัสวิชา  3001 2001 ในภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

 
แผนก/ช้ัน/ปี คะแนนเตม็ สบค. 1/3 สบจ. 1/1 สบต. 1/1 สอล. 2/1 
คะแนนทดสอบก่อนเรียน 15 5.37 4.64 5.28 5.75 
คะแนนทดสอบหลังเรยีน 15 8.18 7.91 8.16 8.67 

 
จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ เรื่อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ

สารสนเทศ ของนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ  รหัสวิชา  3001 
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2001 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบรวมทั้ง 4 ห้อง เท่ากับ 8.23 คิดเป็น
ร้อยละ 54.87 ของคะแนนเต็ม ซึ่งถือว่ามีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ อยู่ในระดับต่ า  
 การเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) เป็นการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนให้นักเรียนได้
เรียนร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ แต่ละกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกที่มีความรู้ ความสามารถที่แตกต่างกัน นักเรียนแต่
ละคนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการเรียนรู้และในความส าคัญของกลุ่ม มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแบ่ง
บันทรัพยากรการเรียนรู้ รวมทั้งการเป็นก าลังใจแก่กันและกัน คนที่เรียนเก่งจะช่วยเหลือคนที่เรียนอ่อนกว่า 
สมาชิกในกลุ่มไม่เพียงแต่รับผิดชอบต่อการเรียนของตนเองเท่านั้น ความส าเร็จของแต่ละบุคคลคือความส าเร็จ
ของกลุ่ม ซึ่งจุดเน้นการเรียนแบบร่วมมือจะช่วยให้นักเรียนได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะในการท างานร่วมกับผู้ อื่น 
การแก้ปัญหา การตัดสินใจ การแสวงหาความรู้ใหม่และการยอมรับซึ่งกันและกัน สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้นักเรียน
เรียนรู้อย่างมีความสุขพร้อม ๆ กับการพัฒนาความดี และความรู้ ความสามารถ 
 การเรียนที่เน้นความร่วมมือมีหลายวิธี และกิจกรรมการเรียนแบบ STAD (Student Teams 
Achievement Divisions) เป็นนวัตกรรมการศึกษาที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD (สุวิทย์ มูลค า, 2548) เริ่มต้นด้วยการจัดเตรียมเนื้อหา
เพือ่ให้ผู้เรียนสามารถได้เรียนรู้ด้วยตนเอง มีการแบ่งกลุ่มความสามารถเก่ง ปานกลาง อ่อน คละกันไปเพื่อการ
จัดกิจกรรมการแข่งขัน เป็นการสร้างแรงจูงใจและไม่ให้เกิดความเบื่อหน่าย จนผู้เรียนที่อยู่ภายในกลุ่มมีคะแนน
พัฒนาการด้วยการช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม ก่อนที่จะมีการทดสอบครั้งสุดท้ายเพื่อหากลุ่มผู้ชนะ และจาก
การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD (วัลยา บุญอากาศ, 2556) พบว่า 
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD สูงกว่านักเรียนที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 และ 2) ทักษะการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
ปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01และ (เสาวนีย์  เกิดผล, 2557) พบว่า ผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบ
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ผู้วิจัยได้สอนวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ  
นักศึกษาระดับช้ัน ปวส. 1 กลุ่ม 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จากการเรียนการสอนที่ผ่ านในภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2560 ผู้วิจัยได้พบว่า ในหน่วยการเรียนเรื่อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ จะมี
ค่าเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบหลังเรียนอยู่ในเกณฑ์ต่ า และมีนักศึกษาสอบไม่ผ่านหลายคน เนื่องจาก เนื้อหา
ส่วนใหญ่เป็นทฤษฎี เมื่อฟังแต่การบรรยาย จึงก่อให้เกิดความเบื่อหน่าย และไม่ตั้งใจฟังผู้สอน จากการศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาว่า การเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD จะ
สามารถท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ในหน่วยการเรียนที่มีเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นทฤษฎี ดีขึ้นหรือไม่ เพื่อน าไปใช้
เป็นแนวทางการแก้ปัญหาการเรียนการสอน เนื้อหาทฤษฎีในหน่วยอ่ืน ๆ ต่อไปในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ  เรื่อง ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ของนักศึกษาระดับช้ัน ปวส. 1 กลุ่ม 1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
ด้วยการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD 
สมมติฐานการวิจัย 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ด้วยการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD สูงกว่าก่อนเรียน 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ผลของการจัดการเรียนรู้  ด้วยการเรียนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค STAD ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ  ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ผู้เรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง วิทยาลัยเทคนิค

ชัยนาท  ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ  รหัสวิชา  3001 2001 ในภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ทั้งหมดจ านวน 108 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ได้แก่ ผู้เรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปีท่ี  1 กลุ่ม 1 
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ของวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท  ที่ลงทะเบียนเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ               
เพื่อการจัดการอาชีพ รหัสวิชา 3001 2001 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
ทั้งหมดจ านวน 43 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ รหัสวิชา  

3001 2001 เรื่อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เป็นแบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 
โดยมีค่าคุณภาพเครื่องมือดังต่อไปนี้ 

1) ค่าความยากง่าย (p) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้ค่าความยากง่ายรายข้อ  
อยู่ระหว่าง 0.38 – 0.65 โดยพิจารณาตามเกณฑ์ คือ มีค่าอยู่ระหว่าง 0.20 – 0.80  

2) ค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ  
อยู่ระหว่าง 0.26 – 0.89 โดยพิจารณาตามเกณฑ์ คือ มีค่าอยู่ระหว่าง 0.20 ถึง 1.00 

3) ค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์ความเช่ือมั่นตามสูตร KR-20 ของ 
คูเดอร์-ริชาร์ดสัน (Kuder Richardson)  ซึ่งค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบที่ดีควรมีค่ามากกว่า 0.6 ขึ้นไป  
และได้ผลของการวิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบที่สร้างขึ้นทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 0.88 แสดงให้เห็นว่า
ค่าความเชื่อมั่นอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมสามารถน าไปใช้ในงานวิจัยได้ 

การเก็บรวบรวม  
ผู้วิจัยได้วางแผนการทดลองโดยใช้กลุ่มเดียวมีลักษณะของการทดสอบนักเรียน ก่อนเรียน (Pre-test) 

ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน (Treatment) และทดสอบนักเรียนหลังเรียน (Post-test)   
1) ผู้วิจัยช้ีแจงท าความเข้าใจเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เรียน เช่น อธิบายรูปแบบการเรียนแบบ

ร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD 
2) ให้ผู้เรียนทุกคนท าแบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest) เพื่อวัดความรู้ของผู้เรียน ก่อนที่จะเรียน

บทเรียน 
3) แบ่งกลุ่มผู้เรียน โดยคละความสามารถ ซึ่งภายในกลุ่มจะคละนักเรียนที่มีความสามารถ เก่ง 2 คน 

ปานกลาง 2 คน และอ่อน 2 คน 
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4) จัดการเรียนการสอน เรื่อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ รายวิชา เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ  ด้วยการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD 
5) เมื่อเรียนจบในหน่วยการเรียนแล้ว ให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เพื่อวัดความรู้

ของผู้เรียน ซึ่งเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกันกับแบบทดสอบก่อนเรียน (Per-test) 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
1) น าผลคะแนนท่ีได้จากการท าแบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนมาวิเคราะห์เพื่อหา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยได้จากการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วน ามาหาค่าทางสถิติที  
t-test (Dependent Sample) 

2) ผลการท าแบบทดสอบหลังเรียน จะถูกน ามาใช้เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียน (E1/E2) และผล
จากการท าแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนจะใช้ในการหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
ก่อนและหลังเรียนว่าแตกต่างกันหรือไม่โดยใช้การทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน   
สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1) การหาค่าสถิติพื้นฐาน คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนที่ได้ จากการ
ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้สูตรดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2543) 
 1.1  ค่าร้อยละ 
   P  =     
   เมื่อ      P     แทน  ค่าร้อยละ 
              f      แทน  ความถี่ที่ต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ 
              N   แทน  จ านวนความถี่ท้ังหมด 
  
 1.2   ค่าเฉลี่ย 

       
  เมื่อ     แทน  ค่าเฉลี่ย 
    ∑X  แทน  ผลรวมของคะแนนท้ังหมดในกลุ่ม 
    N   แทน  จ านวนคะแนนในกลุ่ม 
 
 1.3   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

     S.D.         =    
   เมื่อ     S.D.        แทน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
             ∑X      แทน  ผลรวมของคะแนนแต่ละตัว 
             N        แทน  จ านวนคะแนนในกลุ่ม 
 
 2) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ด้วยการทดสอบค่า (t-test)  (บุญชม  ศรีสะอาด, 2543) 
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    t      แทน  ค่าสถิติที่จะใช้เปรียบเทียบกับค่าวิกฤต 
    D     แทน  ผลต่างระหว่างคู่คะแนน 
    n     แทน  จ านวนกลุ่มตัวอย่างหรือจ านวนคู่คะแนน 
 
ผลการวิจัย 

ในการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มทดลอง ผู้วิจัยน าผลคะแนน
ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมาเปรียบเทียบโดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของกลุ่มทดลอง
สรุปได้ดังนี้ 
 
ตารางที่  2  แสดงจ านวนร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลัง

เรียน เรื่อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
จัดการอาชีพ  ด้วยการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD 

 
 ร้อยละ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
คะแนนทดสอบก่อนเรียน 42.11 7.44 5.20 
คะแนนทดสอบหลังเรยีน 63.03 11.14 2.41 

 
จากตารางที่ 2  พบว่าผลสัมฤทธ์ิของคะแนนทดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย 7.44 (S.D. = 5.20)   คิดเป็น

ร้อยละ 42.11 ส่วนผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย 11.14 (S.D. = 2.41)   คิดเป็นร้อยละ 
63.03  

 
ตารางที่  3  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง ระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ  ด้วย
การเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD 

 
คะแนนทดสอบ n mean S.D. t df sig 
ก่อนเรียน 43 7.44 5.20 19.19 42 0.00 
หลังเรียน 43 11.14 2.41    

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05, df = 42 (t42 = 1.68) 
 
 จากตารางที่ 3  พบว่าค่า  t  ที่ค านวณได้มีค่าเท่ากับ 17.22 ส่วนค่า  t  จากตารางที่ระดับ  .05,  
df=42 มีค่าเท่ากับ 1.68  ซึ่งค่า  t   ที่ได้จากการค านวณมีค่ามากกว่าค่า  t    ในตารางนั่นคือคะแนนที่ได้จาก
การทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนท่ีได้จากการทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  เป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้   
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ภาพที่ 1  แผนภูมิแสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ  ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปีที่ 1 
กลุ่ม 1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ด้วยการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD  สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้   

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ  ของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปีที่ 1 กลุ่ม 1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ด้วยการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้
เทคนิค STAD พบว่าผลสัมฤทธ์ิของคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน   อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  
.05  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเสาวนีย์  เกิดผล (2557) ได้ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษา ระดับช้ัน ปวส. 1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ด้วย
การจัดการเรียนรู้แบบ เอส ที เอ ดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง อาร์เรย์ และพอยเตอร์ ของนักศึกษาระดับช้ัน ปวส. 1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
โดยใช้การเรียนรู้แบบ เอส ที เอ ดี 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ ของผู้เรียนที่เรียนโดยใช้การเรียนรู้แบบ เอส ที 
เอ ดี วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง อาร์เรยและพอยเตอร์  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้ งนี้ประกอบ
ไปด้วย 1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้แก่ แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน               
2) แบบสอบถามวัดความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้แบบ เอส ที เอ ดี แบ่งระดับความพึงพอใจ เป็น 5 ระดับ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  จ านวน 14 คน คือ นักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ที่เรียนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผลการวิจัยปรากฏว่า 1) ผู้เรียน 
ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ เอส ที เอ ดี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  2) ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ เอส ที เอ ดี ใน
รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของพรสวรรค์  สิงห์ศรี 
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(2559) ได้ศึกษาการพัฒนาแผนการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยกลุ่ มร่วมมือแบบ STAD เพื่อพัฒนาการอ่าน                  
เชิงวิเคราะห์ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงช้ันปีที่ 1 จ านวน 40 คน ผลการวิจัยพบว่า 
แผนการเรียนรู้ด้วยวิธีดังกล่าว มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.13/81.00 (เกณฑ์ 80/80) ค่าดัชนีประสิทธิผลของการ
เรียนรู้ด้วยแผนการเรียนรู้เท่ากับ .6033 ซึ่งหมายความว่านักศึกษามีความรู้เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 60.33 และ
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ดว้ยกลุ่มร่วมมอืแบบ STAD โดยรวมและเป็น
รายด้าน 2 ด้าน คือ ด้านสื่อการเรียนรู้ และด้านครูผู้สอนอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้นักศึกษามีความพอใจอยู่ในระดับมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะทั่วไปเกี่ยวกับงานวิจัย 
1) ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแต่ละขั้น ของการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD นั้น 

ครูควรคาดคะเนการใช้เวลาให้พอดีและเหมาะสมกับกิจกรรมแต่ละช่วง เพื่อป้องกันมิให้ใช้เวลาในการท าการ
สอนมากกว่าท่ีก าหนดไว้ 

2) ในระหว่างการทดลองสอนอาจเกิดการขาดหายของสมาชิกภายในกลุ่ม ของบางกลุ่ม ครูควร
ควบคุมตัวแปรนี้ไม่ไห้เกิดการขาดหายของสมาชิก เพราะอาจท าให้คะแนนเฉลี่ยภายในกลุ่มคลาดเคลื่อนได้ 

3) ก่อนท่ีครูผู้สอนจะน าวิธีการสอนนี้ไปใช้ในการเรียนการสอน ควรมีการศึกษาถึงหลักการและวิธีการ
ของสอนให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ก่อน เพื่อที่จะได้สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้องและท าให้นักศึกษา
ประสบความส าเร็จในการเรียนเป็นไปตามเป้าหมายและประการที่ส าคัญคือ ครูควรเลือกเนื้อหาและสื่อที่
เหมาะสมกับวิธีการ 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

1) ควรมีการน าวิธีการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ไปพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในเรื่อง
อื่น ๆ ด้วยเพื่อช่วยให้ผู้เรียนที่มีผลการเรียนต่ า มีผลการเรียนท่ีดียิ่งขึ้น 

2) ควรมีการน าวิธีการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ไปทดลองใช้กับเนื้อหาในส่วนที่เป็น
ปฏิบัติต่อไป ว่าสามารถช่วยให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ 

3) ควรมีการเสริมแรงและกระตุ้นให้นักศึกษาสนใจในกิจกรรมมากยิ่งขึ้น 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี  เพราะความกรุณาอย่างยิ่ง  ของอาจารย์สิริวรรณ  วินัยพานิช  
ที่คอยให้ค าปรึกษา ค าแนะน า ข้อเสนอแนะ จนกระทั่งงานวิจัยในช้ันเรียนฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยความสมบูรณ์  
ทุกประการ 

ผู้วิจัยขอขอบคุณ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานวิจัยในช้ันเรียนฉบับนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปีที่ 1 กลุ่ม 1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรม
เป็นอย่างดี รวมถึงผู้มีพระคุณทุกท่านที่คอยเป็นก าลังใจ ให้การสนับสนุนและค าแนะน าท่ีดีเสมอมา  

สุดท้ายนี้ คุณค่าและประโยชน์จากการศึกษา ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาบูรพาจารย์ผู้มีพระคุณทุก
ท่าน ท่ีประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ ให้ได้รับประสบการณท์ี่ทรงคุณค่ายิ่ง ท าให้มีแรงจูงใจ และเกิดก าลังใจมานะ
พยายามจนประสบความส าเร็จในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี  
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ผลการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เร่ืองดุลยภาพของสิ่งมชีีวิตที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ

ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4  จังหวัดภูเก็ต 
 

โสมฤทัย  มะหะหมาด1*  จุฬารัตน์ ธรรมประทีป2  นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์3 
             
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่  4  ระหว่างการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับนักเรียนที่เรียนแบบปกติ   
2) เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนท่ี
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และ 3) เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาหลังเรียนของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ระหว่างการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับนักเรียนที่เรียนแบบปกติ  
 กลุ่มตัวอย่าง  คือ  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ  
จ านวน 66 คน จ านวน 2 ห้องเรียน  ที่ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม แล้วจับฉลากห้องหนึ่งเป็นกลุ่มทดลอง อีกห้อง
หนึ่งเป็นกลุ่มควบคุม เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง 
ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.91  และ 3)  แบบ
วัดความสามารถในการแก้ปัญหา มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.86 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบค่าที 

ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าของนักเรียนท่ีเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 2) นักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีความสามารถในการแก้ปัญหาหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) นักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน มีความสามารถในการแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าของนักเรียนท่ีได้เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ
ปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05    
 
ค าส าคัญ :  การจัดการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ความสามารถในการ

แก้ปัญหา 
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THE EFFECTS OF THE PROBLEM - BASED LEARNING IN THE TOPIC "HOMEOSTASIS" ON 
LEARNING ACHIEVEMENTS AND PROBLEM SOLVING BILITIES OF  MATHAYOM SUKSA IV 

STUDENTS IN PHUKET PROVINCE 
 

Somruthai  mahhahmad 1* Jurarut  Thammaprateep 2  Nuanjid Chaowakeratipong3 
 
Abstract 

The purpose of this research were  to 1) compare the post-learning achievements  of  
Mathayom  Suksa  IV students who learned under the Problem-Based Learning activities  
management  with that of students learning under  the traditional  teaching, 2)  compare  problem 
solving abilities of Mathayom Suksa  IV  students before and after learning under the Problem-Based 
Learning activities  management, and 3) compare the post-learning  problem solving  abilities  of  
Mathayom  Suksa  IV students who learned under the Problem-Based Learning activities with that of 
students learning under the traditional  teaching. 

The  sample  of  this study consisted of  66   Mathayom Suksa IV students  in two  intact  
classrooms of Plukpanya Municipal School under the Royal, obtained by cluster  sambling.  Students in 
one classroom  were  randomly  assigned as the  experimental group; while those in the other 
classroom, in the control group. The employed research instruments comprised, 1) learning 
management plans under the Problem-Based Learning in the Topic "Homeostasis", 2) a learning 
achievement test. The reliability coeffiicient was 0.91, and 3) test to measure problem solving ability. 
The reliability coeffiicient was 0.86. Statistics for data analysis were the mean, standard deviation, anก  t-
test. 

The  findings of  this  study were  1) the post - learning  achievement  of the students 
who learned under the Problem-Based Learning was higher than counterpart post-learning  
achievement of the students  who learned  under the traditional  teaching at the .05 level of 
significance, 2) the post-learning problem solving ability of the students who learned under 
the Problem-Based Learning was significantly higher than their pre-learning counterpart ability 
at the .05 level of statistical significance, and 3) the post-learning  problem solving abilities of 
the students who learned  under  the  Problem-Based Learning activities  management was 
higher than counterpart  post-learning problem solving abilities  of the students  who learned  
under the traditional  teaching at the .05 level of  significance.  
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บทน า 
 จากอดีตจนถึงปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก มีความก้าวหน้าด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะความก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ทั้งนี้เนื่องมาจากจ านวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นและตอบโจทย์ในการเพิ่มความ
สะดวกสบายให้มนุษย์ รวมทั้งการตอบสนองปัจจัยต่าง ๆ  ความก้าวหน้าเหล่านั้นก็ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา ซึ่ง
ปัญหาเหล่านั้น มีทั้งปัญหาในด้านสังคม  ปัญหาด้านการด ารงชีวิต  ปัญหาด้านสุขภาพ  ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  
ปัญหาด้านอาชญากรรม ฯลฯ  ประจวบกับโลกก าลังก้าวสู่โลกในศตวรรษที่  21  ซึ่งแตกต่างจากลักษณะของสังคมเดิม
คือการก้าวเข้าสู่ยุคที่ก าลังผลัดเปลี่ยนจากยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเดิมเข้าสู่โลกยุคดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบ ระบบการ
ท างานในองค์กรต่าง ๆ ที่ใช้การท างานของเครื่องจักร หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์มากขึ้น  ความต้องการทรัพยากร
บุคคลที่เป็นมนุษย์ในองค์กรต่าง ๆ จึงลดน้อยลง จึงท าให้มีสภาวะการแข่งขันสูงขึ้น ดังนั้นองค์กรจึงต้องการบุคคลที่
สามารถปรับตัวได้เข้ากับโลกในศตวรรษที่ 21 ซึ่งความซับซ้อนของโลกยุคใหม่ จะมีความท้าทายต่าง ๆ ที่ไม่ซ้ าแบบที่
ท าให้เด็กรุ่นใหม่ได้ตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหา จากปัญหาเดิม ๆ จะกลายเป็นปัญหาที่ซับซ้อนและละเอียดอ่อนมากขึ้น 
ความสามารถท่ีเด็กยุคใหม่ต้องมีจึงไม่ใช่การท างานเดิมหรือคิดเรื่องเดิม ต้องมีความคิดที่หลากหลายและเมื่อเจอ
ปัญหาต่าง ๆ ต้องสามารถคิดแก้ปัญหานั้นได้ทันท่วงที ความสามารถในการแก้ปัญหาจึงมีความส าคัญส าหรับคนโลก
ในปัจจุบันและในอนาคตข้างหน้า จากสภาพและบริบทสังคมในศตวรรษที่ 21 การเตรียมนักเรียนให้พร้อมกับการใช้
ชีวิตในสังคมสมัยนี้จึงเป็นเรื่องส าคัญ ทั้งนี้เพื่อให้เด็กในศตวรรษที่ 21 นี้ มีความรู้ความสามารถและพร้อมที่จะเข้าสู่
โลกการท างานที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบัน บทบาทส าคัญต่อการเตรียมผู้เรียนจึงเป็นหน้าที่ของครู  (วิจารณ์ 
พาณิช, 2555) ครูจึงต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการ
แก้ปัญหาเพื่อให้สามารถรับมือกับสังคมโลกในปัจจุบันได้ 

ความสามารถในการแก้ปัญหาของผู้เรียนนั้นแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ประสบการณ์ สติปัญญา ตลอดจน
การได้รับแรงจูงใจด้านต่าง ๆ อันจะน าไปส่งผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทั้งสิ้น  โดยเฉพาะด้านประสบการณ์ 
ซึ่งนักเรียนต้องมีการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองอย่างสม่ าเสมอ และที่ส าคัญครู
ควรมีการพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะด้านนี้ เพราะในชีวิตประจ าวันของทุกคนย่อม พบปัญหาต่าง ๆ เข้ามาให้แก้ไขไม่
มากก็น้อย การรู้จักปัญหา รู้ที่มา รู้ขั้นตอนการแก้ปัญหาหรือจัดการกับปัญหา  และรู้ผลลัพธ์ที่ได้จากการแก้ปัญหา  
จะต้องมีประสบการณ์หรือเรียนรู้วิธีการเหล่านั้นให้ช านาญ อันจะส่งผลให้ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียน
เพิ่มมากขึ้น  ดังนั้นในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่ศตวรรษที่ 21 ความตื่นตัว และความพยายามสร้างต้นแบบหลักสูตรส าหรับ
นักเรียนในศตวรรษที่ 21 ในประเทศไทยจึงมีการสานต่อให้ชัดเจนขึ้น ดังที่ปรากฏในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 นอกจากก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดที่เป็นเป้าหมายส าคัญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
แล้ว มีการมุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ด้าน (ศศิเทพ ปิติพรเทพิน, 2558) ซึ่งมีสมรรถภาพด้าน
ความสามารถในการแก้ปัญหารวมอยู่ด้วย ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาเป็นสมรรถนะที่หลักสูตร
ให้ความส าคัญ  

การจัดการเรียนเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมา  นอกจากส่งผลกระทบด้านการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านวิทยาศาสตร์ในระดับนานาชาติ ยังส่งผลผลกระทบต่อการประเมินทักษะของ
เด็กไทยด้วย ซึ่งผลคือ มีค่าเฉลี่ยค่อนข้างต่ ามาก และมีแนวโน้มลดลง เช่น โครงการ PISA (Program for 
International Student Assessment) ซึ่งจัดตั้งโดยองค์การ OECD (Organization for Economic Co-operation 
and Development)  จากผลการประเมินของประเทศไทยซึ่งได้รับการประเมินมาแล้ว 5 ครั้ง ตั้งแต่ปี 2000 จนถึง  
2015 พบว่า ผลการประเมินทั้งสามด้านมีแนวโน้มลดลง นอกจากนี้ ปี 2015  ทาง OECD ได้เพิ่มการประเมิน
สมรรถภาพด้านการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ หรือ CPS (Collaborative Problem Solving) ที่นักเรียนต้องใช้ทั้งทักษะ

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5
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การแก้ปัญหา และทักษะการท างานแบบร่วมมือกับเพื่อนในกลุ่มท าภารกิจในข้อสอบให้ส าเร็จลุล่วง โดยให้
สถานการณ์จริงที่สมาชิกในกลุ่มต้องร่วมมือกันแก้ปัญหาผ่านการท าข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งเด็กไทยได้คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 436 คะแนน ซึ่งต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนมาตรฐานของ OECD ที่เท่ากับ 500 คะแนน (สถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2559)  

ในขณะเดียวกัน ทางด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชาติ ซึ่งมีการทดสอบ O-NET (Ordinary 
National Educational Test) โดยสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) ผลปรากฏว่า ในการสอบแต่ละ
ปีที่ผ่านมา ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนทั้งประเทศในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย  รวมทุกสาระการเรียนรู้ ที่ผ่านมาจะมีค่าเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 50  ซึ่งในปี 2557-2559  มีค่าเฉลี่ยของการทดสอบ 
O-NET ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งประเทศเท่ากับ 32.54  33.40  และ 31.62 ตามล าดับ (ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2559) จัดได้ว่าค่อนข้างน้อยจากคะแนนร้อยละ 100  สาเหตุส่วนหนึ่งเนื่องมาจากการ
จัดการเรียนการสอนของครูภายในโรงเรียนที่เน้นครูเป็นศูนย์กลาง โดยเป็นกระบวนการที่ครูผู้สอน สอนโดยการเตรียม
เนื้อหาสาระแล้วบรรยาย คือ การพูด บอก เล่า อธิบายเนื้อหาหรือสิ่งที่ต้องการสอนแก่ผู้เรียน ซึ่งการเรียนการสอน
แบบนี้มีข้อเสีย อาทิเช่น เป็นวิธีการสอนที่ผู้เรียนมีบทบาทน้อยจึงท าให้ผู้เรียนขาดความสนใจ  ความรู้ที่ได้รับจากการ
ฟังเพียงอย่างเดียวอาจลืมง่าย เป็นความทรงจ าที่ไม่ถาวร ไม่เอื้อต่อการคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ซึ่งเป็น
ความสามารถทางปัญญาขั้นสูง (ทิศนา แขมมณี, 2553)     

จากผลการทดสอบระดับชาติ เมื่อย้อนกลับมามองที่ระดับโรงเรียน พบว่า ผลการประเมินสมรรถนะผู้เรียน
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ซึ่งเป็นการประเมินสมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Competeny Test: LCT)  ผลปรากฏว่า  
ความสามารถในการแก้ปัญหา ในปีการศึกษา 2557  มีค่าเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 60.5 (ฝ่ายวิชาการโรงเรียนเทศบาล
ปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ, 2557)  ในปีการศึกษา 2558  มีค่าเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 55.4  (ฝ่ายวิชาการโรงเรียน
เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ, 2558)  ในปีการศึกษา 2559  มีค่าเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 51.3 (ฝ่ายวิชาการ
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ, 2559)  ซึ่งจะเห็นได้ว่า  คะแนนทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหา
ของนักเรียนในแต่ละปีการศึกษามีแนวโน้มลดลง  เมื่อดูผลการสอบ O-NET รายวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนใน
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ จากปี 2557-2559 คะแนนเฉลี่ยผลสอบในระดับโรงเรียนเท่ากับ 34.80  
35.68  และ 32.21 ตามล าดับ  ซึ่งผลคะแนนเฉลี่ยค่อนข้างต่ า  จากปัญหานี้ ผู้วิจัยคาดว่าน่าจะมีวิธีการจัดการเรียนรู้
ที่สามารถน าไปพัฒนาทักษะความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้มีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น 
เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพด้านการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียน และประเทศชาติต่อไป 
 การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ที่เน้นการแก้ปัญหานั้นจะต้องเป็นกลุ่มวิธีการจัดการเรียน
การสอนที่มีล าดับขั้นตอนการปฏิบัติสอดคล้องกับการท างานตามขั้นตอนวิธีการวิทยาศาสตร์  เน้นให้ผู้เรียนได้
ค้นพบค าตอบจากการแก้ปัญหา และให้ความส าคัญของการจัดการเรียนรู้ในด้านกระบวนการมากกว่าการเรียนรู้
ความรู้ ยกตัวอย่างที่ส าคัญ เช่น การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning: PBL) การ
จัดการเรียนรู้โดยการแก้ปัญหา (Problem solving) และการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน (Project - Based 
Learning: PBL) ทั้งสามวิธี มีรูปแบบที่คล้ายกัน เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากแนวคิดตามทฤษฎีการ
เรียนรู้แบบสร้างสรรค์นิยม (Constructivism) แตกต่างกันตรงที่ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เน้นให้ผู้เรียน
สร้างความรู้จากการใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงเป็นบริบทของการเรียนรู้(Learning Context) กระตุ้นให้ผู้เรียน
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์และคิดแก้ปัญหา ส่วนการจัดการเรียนรู้โดยการ
แก้ปัญหา เป็นการจัดการเรียนการสอนที่มีแนวคิดตามหลักอริยสัจ 4 ได้แก่ ทุกข์  สมุทัย นิโรจ และมรรคและรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานทางวิทยาศาสตร์ มาจัดกระบวนการเรียนการสอนเนื้อหาวิชาหรือทักษะ
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กระบวนการอื่น ๆ ให้กับผู้เรียนโดยอาศัยพื้นฐานของกระบวนการจัดท าโครงงานเป็นสื่อ (นวลจิตต์  เชาวกีรติพงศ์, 
2556) จากการจัดการเรียนรู้ทั้ง 3 แบบ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยส่งเสริมให้
นักเรียนมีกระบวนการกลุ่มที่ดีขึ้น เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้มาจากปัญหาที่เกิดขึ้น โดยครูเป็น
ผู้สร้างสถานการณ์ปัญหาขึ้นมาเป็นบทเรียน การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจึงเป็นผลมาจากกระบวนการท างานที่
ต้องอาศัยความเข้าใจ และการแก้ไขปัญหาเป็นหลัก ซึ่งถ้ามองในแง่ของยุทธศาสตร์  การสอนโดยปัญหาเป็นฐาน เป็น
เทคนิคการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เผชิญหน้ากับปัญหาด้วยตนเอง เป็นวิธีการที่เหมาะสม
ในการน ามาพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ซึ่งผู้วิจัยท าการสอนในวิชา
ชีววิทยาพื้นฐาน ซึ่งมีหน่วยการเรียนรู้ประกอบด้วยเรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต การถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรม และความหลากหลายทางชีวภาพ  
 ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกเนื้อหาในการจัดการเรียนรู้เรื่อง ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต  ซึ่งตรงสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต  มาตรฐานการเรียนรู้ที่ ว 1.1 เข้าใจหน่วยพื้นฐานของ
สิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ท างานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้  สื่อสารสิ่ งที่ เรียนรู้  และน าความรู้ ไปใช้ในการด ารงชีวิ ตของตนเองและดูแลสิ่ งมี ชีวิตได้ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552)  และจากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด ต้องน าความรู้บทนี้ไปใช้ทดสอบการศึกษา
ระดับชาติ (O-NET) ซึ่งจากสถิติผลการทดสอบที่ผ่านมาของนักเรียนในโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 
ซึ่งพบว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสาระการเรียนวิทยาศาสตร์ในสาระที่ 1 ของนักเรียนมีแนวโน้มลดลงทุกปี  
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเนื้อหาวิชาชีววิทยา เรื่อง ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต ที่
ค่อนข้างต่ าจากผลการทดสอบ O-NET และการประเมินสมรรถภาพ  5 ด้าน ในด้านความสามารถในการแก้ปัญหาของ
นักเรียนที่มีค่าเฉลี่ยค่อนข้างน้อยและมีแนวโน้มลดลงรวมทั้งทักษะความสามารถในการแก้ปัญหาเป็นทักษะที่ส าคัญใน
ศตวรรษที่ 21 ผู้วิจัยจึงสนใจพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหา เรื่อง ดุลยภาพของ
สิ่งมีชีวิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ จ.ภูเก็ต โดยการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning หรือ PBL) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความสามารถในการแก้ปัญหาระหว่างการใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่าง
นักเรียนท่ีเรียนโดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับนักเรียนที่เรียนแบบปกติ   
 2.2  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลัง
เรียนของนักเรียนท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 2.3  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ระหว่างนักเรียนท่ีเรียนโดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับนักเรียนที่เรียนแบบปกติ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
          1. ประชากร  

ประชากรที่ใช้ในการทดลองในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
4  จังหวัดภูเก็ต โรงเรียนในสังกัดท้องถิ่น ที่เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 
220 คน   
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 2. กลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา      

ปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดภูเก็ต ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 2 
ห้อง ห้องเรียนละ 32  คน และ 34 คน ตามล าดับ ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) 
จับฉลากให้ห้องหนึ่งเป็นกลุ่มทดลองและอีกห้องหนึ่งเป็นกลุ่มควบคุม  
 3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  

1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตซึ่งการจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ มีวิธีด าเนินการ ดังต่อไปนี้ คือ   

- ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา   
- ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน   
- เขียนกรอบแนวคิดและนิยามขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
- เขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเรื่องดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต จ านวน 18 ช่ัวโมง 
- เสนอแผนการจัดการเรียนรู้ให้อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญเสนอแก้ไข และแก้ไขปรับปรุงตาม

ข้อเสนอแนะ 
- น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่แก้ไขเรียบร้อยไปใช้ปฏิบัติการสอนในกลุ่มทดลอง 
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต  ซึ่งมีวิธีด าเนินการดังต่อไปนี้ 

คือ 
- ศึกษาวิธีการสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์จากทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
- ก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างแบบทดสอบ และจัดท าตารางจ าแนกข้อสอบตามเนื้อหา และวัด

พฤติกรรม 6 ด้านตามทฤษฎีของบลูม  
- สร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ 
- หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้ (IOC) เลือกข้อท่ีได้ค่าตั้งแต่ 

0.67 
- น าแบบทดสอบไปทดลองใช้กับกลุ่มนักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 

ได้ค่าความยากง่าย อยู่ระหว่าง 0.40-0.75 และค่าอ านาจจ าแนก อยู่ระหว่าง 0.20-0.70 ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 
0.91   

- น าแบบทดสอบไปใช้กับกลุ่มนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
3) แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา ซึ่งมีวิธีด าเนินการดังต่อไปนี้ คือ  
- ศึกษาวิธีการสร้างเครื่องมือวัดความสามารถในการแก้ปัญหาจากทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
- ก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างแบบทดสอบ และจัดท าตารางจ าแนกข้อสอบ 
- สร้างแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 

 - หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ( IOC) เลือกข้อที่ได้ค่า
ตั้งแต ่0.67 

- น าแบบทดสอบไปทดลองใช้กับกลุ่มนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาประสิทธิ ภาพของ
เครื่องมือ ได้ค่าความยากง่าย อยู่ระหว่าง 0.55-0.65 และค่าอ านาจจ าแนก อยู่ระหว่าง 0.40-0.70 ค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.86   

- น าแบบทดสอบไปใช้กับกลุ่มนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
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 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัย ได้เก็บรวบรวมข้อมูล โดยสรุป ดังนี้ 
1) ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ดุลยภาพของ

สิ่งมีชีวิต ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นข้อสอบปรนัย จ านวน 40 ข้อ กับกลุ่มตัวอย่างทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม แล้ว
น าผลการทดสอบมาตรวจให้คะแนน 

2) ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยใช้แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็น
แบบอัตนัย จ านวน 5 สถานการณ์ รวม 20 ข้อ กับกลุ่มตัวอย่างทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม แล้วน าผลการ
ทดสอบมาตรวจให้คะแนน 

3) ด าเนินการสอนด้วยตนเอง ใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับกลุ่มทดลอง  และ
ใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติกับกลุ่มควบคุม 

4) ทดสอบหลังเรียน (Post-test) ด้วยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ดุลยภาพของ
สิ่งมีชีวิต ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นข้อสอบปรนัย จ านวน 40 ข้อ กับกลุ่มตัวอย่างทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม แล้ว
น าผลการทดสอบมาตรวจให้คะแนน 

5) ทดสอบหลังเรียน (Post-test) ด้วยแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็น
แบบอัตนัย  จ านวน 5 สถานการณ์  รวม  20  ข้อ กับกลุ่มตัวอย่างทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม แล้วน าผล
การทดสอบมาตรวจให้คะแนน 

6) น าคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์ข้อมูล 
              5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัย ได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าสถิติดังนี้ 
1)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนระหว่างนักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้

โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ  ใช้การวิเคราะห์ผลข้อมูลโดย  t-
test for Independent  sample 

2)  เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดย
ใช้ปัญหาเป็นฐานกับนักเรียนที่เรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ  ใช้การวิเคราะห์ผลข้อมูลโดย       t-
test for Dependent  sample 

3) เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาหลังเรียนระหว่างนักเรียนที่เรียนโดยการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับนักเรียนที่เรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ  ใช้การวิเคราะห์ผลข้อมูล
โดย  t-test for Independent  sample 

 
ผลการวิจัย 

จากการวิจัย เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเรื่อง ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต ที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 จังหวัดภูเก็ต มี
ผลการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 ตอนท่ี 1  ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4  
หลังเรียนระหว่างการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับนักเรียนท่ีเรียนแบบปกติ   
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ตารางที่  1  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนระหว่างนักเรียนกลุ่มได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้

ปัญหาเป็นฐานกับกลุ่มที่จัดการเรียนรู้แบบปกติ   
 
หลังเรียน n X  S.D. t Sig. 

กลุ่มทดลอง 32 32.88 3.22  
7.65* 

 
.00 

กลุ่มควบคุม 34 27.26 2.73   

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
  จากตาราง  แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน จ านวน 32 คน และนักเรียนกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ จ านวน 34 คน   พบว่า 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เท่ากับ 32.88 คะแนน 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ  เท่ากับ 27.26  คะแนน 
และพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยปัญหาเป็นฐานสูงกว่า
นักเรียนท่ีเรียนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (Sig. = .00) 

ตอนท่ี 2  เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4  ก่อนและหลัง
เรียนของนักเรียนท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

 
ตารางที่  2  เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาก่อนและหลังเรียนระหว่างนักเรียนกลุ่มได้รับการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
 
กลุ่มทดลอง N X  S.D. t Sig. 

ก่อนเรียน 32 10.44 2.82  
13.84* 

 
.00 

หลังเรียน 32 17.72 1.91   

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนกลุ่มทดลอง ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน จ านวน 32 คน พบว่า ค่าเฉลี่ยของ
คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาก่อนเรียน เท่ากับ 10.44 คะแนน ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียน เท่ากับ 17.72 คะแนน   และพบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาก่อนเรียนของนักเรียนที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้โดยปัญหาเป็นฐานหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (Sig. = .00) 
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ตอนที่  3  เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4   หลังเรียน

ระหว่างการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับนักเรียนที่เรียนแบบปกติ 
 
ตารางที่  3  เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาหลังเรียนระหว่างนักเรียนกลุ่มได้รับการจัดการเรียนรู้

โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับกลุ่มที่จัดการเรียนรู้แบบปกติ   
 

หลังเรียน N X  S.D. t Sig. 

กลุ่มทดลอง 32 17.72 1.91  
7.65* 

 
.00 

กลุ่มควบคุม 34 12.62 2.00   

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาหลังเรียนของที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จ านวน 32 คน และนักเรียนกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ จ านวน 34 คน   
พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน เท่ากับ 
17.72 คะแนน ค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ เท่ากับ   
12.62  คะแนน และพบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยปัญหาเป็น
ฐานสูงกว่านักเรียนที่เรียนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  (Sig. = .00) 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
สรุปผลการวิจัย 
  ผลการวิจัยปรากฏว่า (1) นักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าของนักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  (2) นักเรียนท่ีเรียนโดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีความสามารถในการแก้ปัญหาหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  (3) นักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานมีความสามารถในการแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าของนักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ
ปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05    
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 จังหวัดภูเก็ต เป็นการ
เปรียบเทียบผลระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาฐานกับแบบปกติ ซึ่งผู้วิจัยได้แยกการอภิปรายผลออกเป็น
ประเด็นต่าง ๆ  ต่อไปนี้ 

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
        จากผลการวิจัยด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
ของนักเรียนกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ พบว่า 
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ค่าเฉลี่ยของที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เท่ากับ  32.88 
คะแนน กลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเท่ากับ  27.26  คะแนน ดังนั้น 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนระหว่างกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงกว่ากลุ่มที่จัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  ซึ่งจาก
ผลการวิจัย สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญน า อินทนนท์ (2551)  พิจารณาจากค่าเฉลี่ยของผลต่างของคะแนนระหว่าง
การทดสอบหลังเรียนกับการทดสอบก่อนเรียน พบว่า นักเรียนกลุ่มที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีแนวโน้ม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มที่จัดการเรียนรู้โดยวิธีสืบเสาะ  สอดคล้องกับงานวิจัยของปทุมรัตน์  อวุโสสกุล 
(2557) พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาชีววิทยาและความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 หลังจากการเรียนด้วยการจัดการแก้ปัญหาเป็นฐานสูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 
(5E) และสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .01  และงานวิจัยของ โฮแรก และกัลลุซโซ (Horak and Galluzzo, 
2017) พบว่า คะแนนของนักเรียนทั้งสองกลุ่ม กลุ่มที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้นคือกลุ่มที่เรียนรู้โดย
วิธีแบบปัญหาเป็นฐาน PBL อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จากผลการวิจัย อภิปรายได้ว่าการเปรียบเทียบการจัดการ
เรียนรู้ทั้งโดยใช้ปัญหาเป็นฐานและวิธีสืบเสาะหาความรู้ ทั้ง 2 วิธีสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทั้งนี้เพราะ
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง (Contructrivism) แต่ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ ทั้งนี้อาจจะเกิดจากการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน จากความรู้ที่เริ่มต้นด้วยการเกิดความ
สงสัยปัญหาในสถานการณ์ ที่ผู้สอนก าหนดโดยการพิจารณาจากบทเรียนเนื้อหาตอนใดที่เหมาะสมมาตั้งเป็น
สถานการณ์ปัญหาเพื่อน าไปสู่การเรียนรู้ ซึ่งเป็นปัญหาทั่วไปที่นักเรียนมีโอกาสพบเจอ หรือเป็นปัญหาที่อาจจะพบใน
ชีวิตจริง เมื่อก าหนดปัญหาแล้ว นักเรียนท าความเข้าใจสถานการณ์ปัญหาที่พบ แล้วร่วมกันตั้งค าถามเกี่ยวกับประเด็น
ปัญหาของสถานการณ์ จนสุดท้ายได้ประเด็นของปัญหาหลักขึ้นมา จากประเด็นปัญหาหลัก นักเรียนจะต้องท าความ
เข้าใจปัญหา รวมทั้งค าศัพท์ เพื่อให้เข้าใจกันทั้งกลุ่ม ซึ่งกระบวนการนี้จะท าให้นักเรียนร่วมมือกันภายในกลุ่มย่อยเล็ก 
3-4 คน เทา่กับว่า นักเรียนมีการเริ่มต้นการเรียนรู้กันเองในกลุ่มย่อยเป็นการท าให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการ
ท ากิจกรรมในกลุ่มมากกว่าการท ากิจกรรมในกลุ่มรวมทั้งห้อง สอดคล้องกับ เฟอรีรา (Ferreira, 2012) พบว่า นักเรียน
มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ มุมมองที่เป็นบวกเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ การใช้การจัดการเรียนรู้เป็นฐาน
ช่วยอ านวยความสะดวก และพัฒนาความรู้สึกที่ดีของชุมชนในห้องเรียนส่วนการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้
ถึงแม้จะมีการเน้นให้นักเรียนให้ค้นหาความรู้ด้วยตนเองเหมือนกับวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน แต่โดย
กิจกรรมส่วนใหญ่จะร่วมกันท ากิจกรรมในภาพรวมท าให้นักเรียนบางคนไม่ได้เข้าร่วมท างาน หรือไม่ร่วมกันคิดจึง
อาจจะส่งผลต่อความเข้าใจในเนื้อหาที่ได้ไม่เต็มที่ ท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไม่พัฒนาเท่าที่ควร นอกจากนี้ มี
งานวิจัยเพิ่มเติมที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อเพิ่มคะแนนผลสัมฤทธิ์อย่างงานวิจัยของ มัสย
มาศ  ด่านแก้ว (2557) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ัน ม.2 เรื่องระบบร่างกายมนุษย์และสัตว์ โดยใช้
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   และ แคทรียา มุขมาลี (2557)  ได้ศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
เรื่อง อาหารกับการด ารงชีวิตของนักเรียนช้ัน ม.2 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ผลการวิจัย
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานมีความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที ่.05  และผลการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และมีงานวิจัยที่มีลักษณะใกล้เคียงบ่งบอกได้ว่า 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้ดีขึ้น จากงานวิจัยของ ปราณี หีบแก้ว (2552) 
ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนร้อยละ 85.71 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด ได้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 70  ของคะแนนเต็ม  คะแนนเฉลี่ย 29.76 ของคะแนนเต็ม 40 คะแนน และงานวิจัยของ เวียงสด  วงศ์ชัย 
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(2553) ผลการวิจัย พบว่า  นักเรียน ร้อยละ 75.50 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 70  ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์เป้าหมายที่ก าหนด รวมทั้งงานวิจัยของ สมหวัง  อังสนุ (2554) ผลการวิจัยพบว่า นักเรียน ร้อยละ 78.04 ของ
นักเรียนทั้งหมด ได้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือด ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 
ของคะแนนเต็ม จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พบปัญหาเล็กน้อยในระหว่างการท ากิจกรร คือ แผนการจัดการเรียนรู้
ที่ 1 นักเรียนไม่คล่องในการท ากิจกรรม เพราะเป็นการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ที่ไม่คุ้นเคย เนื่องจากเป็นวิธีที่ใหม่  
แต่พอแผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมที่ 2,3 และ 4  นักเรียนเริ่มท ากิจกรรมได้คล่องแคล่ว และเกิดความสนุก นักเรียน
บอกว่า รู้สึกถึงความท้าทายในการแก้โจทย์ของปัญหาและรู้สึกเป็นอิสระในการศึกษาค้นคว้า มากกว่าการเรียนที่ครู
อธิบายให้ฟัง ซึ่งบางครั้งไม่สนใจที่จะเรียนรู้  นอกจากนี้ท าให้เข้าใจในเนื้อหาที่น ามาใช้ในการหาค าตอบมากยิ่งขึ้น 
สอดคล้องกับงานของแจนสัน (Janson, 2015) ที่ พบว่า  นักศึกษามีความพึงพอใจและพบว่า การเรียนรู้แบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน ไม่เพียงเป็นวิธีการเฉพาะส าหรับการเรียนรู้เท่านั้น แต่ยังได้รับความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาที่เรียนอย่าง
ลึกซึ้ง แต่ช่วงแรกมีความอึดอัด เพราะกลัวจะหาค าตอบไม่ได้ และกลัวค าตอบจะผิด แต่เมื่อท ากิจกรรมในครั้งต่อ ๆ 
ไป เริ่มมีความคุ้นเคยและสนุกมากขึ้น จึงท าให้เกิดความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ และมีการท างานในระบบกลุ่มได้ดี
ยิ่งขึ้น และกล้าแสดงออกในการน าเสนองาน สอดคล้องกับพัชรินทร์  ชูกลิ่น (2557) ท่ีพบว่า การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ซึ่งประกอบด้วย กระบวนการเรียนรู้ ทั้ง 6 ขั้น เป็นกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนได้มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมโดยการจัด กิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริงเป็นบริบท (context) ของ
การเรียนรู้ ซึ่งปัญหานั้นเป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจ อยากรู้อยากเห็น กระตือรือร้นที่จะ เรียนรู้ น าไปสู่
การแสวงหาข้อมูลใหม่ ๆ โดยการค้นหาค าตอบด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อที่จะได้ค้นพบ ค าตอบของปัญหานั้น ๆ 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของปราณี หีบแก้ว (2552) การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาในท้องถิ่นเป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนอยากรู้อยากเห็น กระตือรือร้นในการศึกษาค้นคว้า 
ทดลองและปฏิบัติ สร้างความรู้จากการท างานกลุ่มเพื่อแก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวัน สรุป
และน าเสนอผลงานได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้มีความเช่ือมั่นและกล้าแสดงออก นอกจากนี้ มีนักเรียนสะท้อนความคิดมา
ว่า  การเรียนแบบนี้ ท าให้เข้าใจเนื้อหาได้ดี  และมีความรู้ที่คงทนมากกว่าการเรียนแบบเดิม และการได้น าเสนอหน้า
ช้ันเรียน จะต้องท าความเข้าใจเนื้อหาให้ชัดเจน ทั้งนี้เพื่อตอบค าถามเพื่อนร่วมช้ันเรียนเมื่อเพื่อนเกิดข้อสงสัยในขณะที่
มีการอภิปรายกัน ท าให้มีความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขั้น 

1.2  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 จากผลการวิจัยด้านความสามารถในการแก้ปัญหา พบว่า การเปรียบเทียบความสามารถในการ
แก้ปัญหาหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบปกติ พบว่า ค่าเฉลี่ยของที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการ
แก้ปัญหา เท่ากับ 17.72  คะแนน กลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการ
แก้ปัญหาเท่ากับ 12.62  คะแนน ดังนั้น ความสามารถในการแก้ปัญหาหลังเรียนระหว่างกลุ่มที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สูงกว่ากลุ่มที่จัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ตรงตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้  ซึ่งจากผลการวิจัย  สอดคล้องกับ ผลการวิจัยในด้านความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานท่ี พบว่า  ซึ่งจากผลการวิจัย  สอดคล้องกับงานวิจัยของบุญน า  อิน
ทนนท์  ซึ่งพบว่า นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ซึ่งนักเรียน
กลุ่มได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาฐานมีคะแนน เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของผลต่างของคะแนนระหว่างการ
ทดสอบหลังเรียนกับการทดสอบก่อนเรียน พบว่า นักเรียนกลุ่มที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีแนวโน้ม
คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาสูงกว่ากลุ่มที่จัดการเรียนรู้โดยวิธีสืบเสาะ   นอกจากนี้สอดคล้องกับงานวิจัย
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ของสอดคล้องกับงานวิจัยของปทุมรัตน์  อวุโสสกุล (2557) พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาชีววิทยาและ
ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังจากการเรียนด้วยการจัดการแก้ปัญหาเป็นฐาน
สูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5E) และสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .01  
และงานวิจัยของ จากผลการวิจัย อภิปรายได้ว่า การเปรียบเทียบการจัดการเรียนรู้ทั้งโดยใช้ปัญหาเป็นฐานและวิธี
สืบเสาะหาความรู้ ทั้ง 2 วิธีสามารถพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา แต่การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
มีคะแนนวัดความสามารถในการแก้ปัญหามีแนวโน้มสูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  สอดคล้องกับ 
เฟอรีรา (Ferreira, 2012)  พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้จากปัญหาเป็นฐาน ผลลัพธ์ที่ได้จากการตอบ
แบบสอบถาม และการส ารวจ บันทึกการแก้ปัญหา และการสังเกตในช้ันเรียนของครู  พบว่า มีการพัฒนาทักษะการ
แก้ปัญหาไปในทางที่เป็นบวกมากขึ้น นอกจากนี้ มีงานวิจัยเพิ่มเติมที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานท่ีพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา  อย่างงานวิจัยของ มัสยมาศ ด่านแก้ว (2557)  ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนช้ัน ม.2 เรื่องระบบร่างกายมนุษย์และสัตว์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ผลการวิจัย พบว่าความสามารถในการแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
และ  แคทรียา  มุขมาลี  (2557)  ได้ศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหารกับการด ารงชีวิต
ของนักเรียนช้ัน ม.2 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ผลการวิจัย พบว่า ความสามารถในการ
แก้ปัญหาก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที ่
.05  และคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  และมีงานวิจัยที่มีลักษณะใกล้เคียงบ่ง
บอกได้ว่า  การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสามารถพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาให้ดีขึ้น จากงานวิจัย
ของ ปราณี  หีบแก้ว (2552) ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนร้อยละ 80.95  ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด ได้คะแนน
ความสามารถในการแก้ปัญหา ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70  ของคะแนนเต็ม  คะแนนเฉลี่ย  30.05  ของคะแนนเต็ม 40 
คะแนน และงานวิจัยของ เวียงสด วงศ์ชัย (2553) พบว่า  นักเรียน ร้อยละ 72.50 มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 70  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์เป้าหมายที่ก าหนด  รวมทั้งงานวิจัยของ สมหวัง อังสนุ (2554) พบว่า 
นักเรียน ร้อยละ 70.73 ของนักเรียนทั้งหมด ได้คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหา รายวิชาชีววิทยา เรื่อง ระบบ
หมุนเวียนเลือด ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ การจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน ส่งผลให้นักเรียนมีสมรรถภาพทางด้านความสามารถในการแก้ปัญหาสูงกว่าการจัดการเรียนรู้โดยวิธี
ปกติ  อาจจะมีเหตุผลดังต่อไปนี ้คือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีลักษณะส าคัญสรุปได้ คือ  ครูผู้สอนจะ
ใช้สถานการณ์ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนคิดแก้ปัญหา โดยปัญหาที่นักเรียนได้รับต้องเป็นปัญหาที่นักเรียนพบ
เห็นได้จริงในชีวิตประจ าวัน มีการลงมือปฏิบัติในการแก้ปัญหาโดยการค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่จะน าความรู้
มาแก้ปัญหานั้น (มัณฑรา ธรรมบุศย์, 2545) และมีการเรียนรู้โดยนักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ (ทิศนา แขมณี, 
2553) เน้นการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ผู้สอนจัดสภาพการณ์ให้ผู้เรียนเผชิญปัญหาและฝึกกระบวนการวิเคราะห์
ปัญหาและแก้ปัญหาร่วมกันเป็นกลุ่ม ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในปัญหานั้นอย่างชัดเจน (วัลลี  สัตยศัย, 
2547) อีกทั้งได้เห็นทางเลือกและวิธีการที่หลากหลายในการแก้ปัญหานั้น รวมทั้งช่ วยให้ผู้เรียนเกิดความใฝ่รู้  
(สมศักดิ์ บุตรสาคร และคณะ, 2554)  เกิดทักษะกระบวนการคิดและกระบวนการแก้ปัญหาต่าง ๆ (ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2550) จากลักษณะส าคัญต่าง ๆ นี้ ส่งผลให้นักเรียนพบเจอกับปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
และได้ฝึกแก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการกลุ่ม จึงท าให้นักเรียนมีความคุ้นชินกับการแก้ปัญหาจนส่งผลต่อ
การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาได้ ยกตัวอย่าง กิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยการใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง 
การล าเลียงของสารผ่านเซลล์ ซึ่งครูได้ตั้งสถานการณ์ปัญหาให้นักเรียน เกี่ยวกับมีเด็กกลุ่มหนึ่งไปเห็นสีของดอกไม้ที่
ไม่มีจริงในธรรมชาติ จึงเกิดความสงสัยว่า มันเกิดขึ้นได้อย่างไร ท าให้เกิดเป็นค าถาม และมีการตั้งสมมติฐานและ
ทดลองปฏิบัติจริงเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน  เพื่อค้นหาค าตอบของสิ่งที่พบเห็น ซึ่งในระหว่างการค้นหาค าตอบ
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นักเรียนก็จะได้ค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการล าเลียงสารผ่านเซลล์ เพื่อน ามาประกอบในการอธิบายและ
ตรวจสอบสมมติฐาน จึงท าให้นักเรียนได้รับความรู้เรื่องการล าเลียงสารผ่านเซลล์ ซึ่งนักเรียนบางกลุ่มก็ค้นคว้าหา
ข้อมูลได้ไม่ครบถ้วน ครูสังเกตในขั้นการค้นคว้าหาข้อมูล และการสังเคราะห์ครูจึงแนะน าสื่อการเรียนรู้เพิ่มเติมโดย
คอยอ านวยความสะดวกในการจัดหาแหล่งการค้นคว้าหาข้อมูล การได้ร่วมกันคิดหาวิธีแก้ปัญหา ผ่านกระบวนการ
คิดอย่างมีขั้นตอนตามลักษณะการจัดการเรียนการสอนทั้ง  6  ขั้นตอน ได้แก่  ขั้นที่ 1 ขั้นก าหนดปัญหา คือ การรับ
สถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วนักเรียนร่วมกันตั้งประเด็นปัญหาที่เกิดจากสถานการณ์นั้น   ซึ่งผู้ก าหนดปัญหาหรือ
สถานการณ์ปัญหาคือครูผู้สอน  ดังนั้นคุณภาพของโจทย์ปัญหา ต้องเลือกปัญหาที่พบบ่อยในสถานการณ์จริงและ
สร้างปัญหาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ปัญหาที่ดีจะต้องน่าสนใจและกระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถ
อภิปรายและเรียนลงไปในระดับลึกจนเข้าใจแนวคิดของปัญหามากกว่าการท่องจ า  และสามารถเช่ือมโยงความรู้เดิม
ของผู้เรียนกับข้อมูลใหม่ (อนุภาพ  เลขะกุล, 2548)   ดังนั้นตัวอย่างของปัญหาสถานการณ์ของผู้วิจัย มีการตั้ง
สถานการณ์ในเนื้อหาการเรียน เรื่อง การล าเลียงของสาร โดยมีสถานการณ์ปัญหา จากนักเรียนไปเจอดอกไม้ผิดไป
จากสีที่มีอยู่ในธรรมชาติ จงเกิดการสงสัย  ขั้นที่ 2 ขั้นท าความเข้าใจปัญหา โดยนักเรียนได้วิเคราะห์ปัญหา
สถานการณ์ปัญหาที่ครูน าเสนอและตั้งค าถามที่อยากรู้ ระบุประเด็นปัญหาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหา ดังนั้น
การฝึกนักเรียนให้รู้จักการวิเคราะห์ปัญหา และเข้าใจการตั้งข้อค าถามหรือข้อสงสัยที่จะน ามาซึ่งการค้นคว้าค าตอบ 
จึงเป็นสิ่งท้าทายของนักเรียน  ดังเช่น ตัวอย่างของดอกไม้เปลี่ยนสี นักเรียนมีการตั้งปัญหาของแต่ละกลุ่ม ซึ่งทุก
กลุ่มจะมีค าศัพท์เกี่ยวกับการล าเลียงเข้ามาเกี่ยวข้อง  นักเรียนทุกกลุ่มเมื่อได้ปัญหาของกลุ่ม มีการตั้งสมมติฐาน ซึ่ง
เป็นการคาดคะเนค าตอบ ขั้นที่ 3 ขั้นด าเนินการศึกษาค้นคว้า นักเรียนแบ่งภาระงาน ล าดับการท างาน และ
เป้าหมายการท างาน จึงท าให้นักเรียนรู้จักรับผิดชอบในภาระงานที่ตนเองได้รับมอบหมายมากขึ้น และรู้จักการเสาะ
แสวงหาข้อมูลที่หลากหลาย  ขั้นที่จากตัวอย่าง นักเรียนมีการไปค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น
ห้องสมุด เพื่อน าความรู้ที่ได้รับมาประกอบการออกแบบการทดลองเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน  รวมทั้งท าการทดลอง
ตามแบบที่วางไว้  ขั้นที่ 4 ขั้นสังเคราะห์ความรู้ เป็นขั้นทีน่ักเรียนรวบรวมข้อมูลและน าความรู้จากการศึกษาค้นคว้า
มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่ม  วิเคราะห์ความรู้ และตรวจสอบความถูกต้องอย่างเหมาะสม เพื่อคัดเลือกวิธีการ
แก้ปัญหาที่ดีท่ีสุดมาแก้ปัญหา รวมทั้งอภิปรายสรุปการแก้ปัญหาว่าสอดคล้องกับสาเหตุของปัญหามากน้อยเพียงใด 
จึงท าให้นักเรียนรู้จักการอภิปรายความรู้ แยกแยะข้อมูลและจัดเรียนข้อมูลให้เป็นล าดับขั้นตอนการเรียนรู้อัน
น าไปสู่ค าตอบได้  และการแสดงถึงการร่วมมือกันภายในกลุ่ม ขั้นนี้ จากการวิจัย นักเรียนน าความรู้เรื่องการล าเลียง
ของสารซึ่งมีหลายแบบ มาพูดคุยอภิปราย และสรุปความรู้ที่คาดว่า เป็นค าตอบของโจทย์ปัญหา รวมทั้งผลการ
ทดลองที่ได้ น ามาสรุปถึงความสอดคล้องของสมติฐาน ขั้นที่  5 ขั้นสรุปและประเมินค่าของค าตอบ นักเรียนในแต่ละ
กลุ่มน าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาประมวลสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นของกลุ่มตนเอง และนักเรียนร่วมกันประเมินตนเอง 
ด้านความรู้จากแบบทดสอบ และกระบวนการกลุ่ม และเลือกรูปแบบการน าเสนอที่น่าสนใจ เป็นการส่งเสริมให้
นักเรียนมีการสรุปข้อมูลให้ชัดเจน ถูกต้อง และจัดองค์ความรู้ที่เป็นลักษณะของกลุ่ม ซึ่งส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ให้กับนักเรียน ขั้นนี้นักเรียนแต่ละกลุ่มประเมินผลที่ได้ของกลุ่มตนเอง ว่าการท ากิจกรรมการทดลองเพื่อตรวจสอบ
สมมติฐานจากข้อสงสัยปัญหาที่ได้รับ จะสอดคล้องกันหรือไม่ และขั้นที่ 6  ขั้นน าเสนอและประเมินผลงาน  นักเรียน
น าเสนอผลการปฏิบัติงานทั้งหมด ต่อครู เพื่อนหรือผู้ที่สนใจ รวมทั้งสรุปค าตอบของปัญหาที่เริ่มจากการปฏิบัติ
ตั้งแต่ขั้นที่ 1 รวมทั้งรายงานองค์ความรู้ที่ได้ เพื่อมาประกอบการเฉลยค าตอบของปัญหาที่ได้พบเจอ  และมีการ
ประเมินร่วมกันแต่ละกลุ่ม ว่ากลุ่มไหนมีการตั้งสมมติฐานแล้วดอกไม้ที่ได้เปลี่ยนสีได้สวยที่สุด และสีสม่ าเสมอมาก
ที่สุด เพื่ออภิปรายความรู้ได้เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ในขั้นตอนสุดท้าย ครูมีแบบทดสอบท่ีเป็นงานองค์ความรู้ เพื่อ
ทดสอบว่า นักเรียนไปค้นหาความรู้เพื่อน ามาอธิบายโจทย์ปัญหาที่ได้รับ แล้วนักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับเนื้อหา
เรื่องนั้นมากน้อยเพียงใด (ศศิเทพ ปิติพรเทพิน, 2558) ซึ่งจากทั้ง  6 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ ในแต่ละขั้นตอนจะ
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เปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดพิจารณาอย่างรอบคอบ มีความรู้ความเข้าใจกับปัญหาที่ได้รับ ได้วางแผนการค้นคว้า ซึ่ง
ถึงแม้มีปัญหาในบางเวลาของการกิจกรรมขั้นการค้นคว้าหาข้อมูล ที่ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมบางครั้งมีไม่
เพียงพอ ดังนั้นต้องแก้ปัญหาโดยให้นักเรียนไปค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมในเวลาว่าง แต่ถึงอย่างไรก็ตามการให้เวลา
หาข้อมูลเพิ่มเติมจะท าให้นักเรียนค้นคว้าหาข้อมูลได้กว้าง และละเอียดรอบคอบมากขึ้น รวมทั้งบางครั้งได้ข้อมูลที่
เป็นความรู้ใหม่ ๆจากต าราเรียน ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์กับนักเรียนต่อไปในอนาคต และการที่นักเรียนสามารถน า
ข้อมูลมาวิเคราะห์ และใช้ข้อมูลที่ได้มาสรุปและประเมินผลวิธีการแก้ปัญหา ท าให้นักเรียนคิดแก้ปัญหาได้อย่าง
ต่อเนื่องและเป็นระบบ นอกจากนี้เนื้อหาที่น ามาใช้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหา มีความใกล้เคียงกับ
ชีวิตประจ าวัน อีกทั้งยังสามารถน าวิธีเลือกปัญหาไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อีกด้วย นักเรียนโดยส่วนใหญ่ชอบ
กระบวนการจัดการเรียนรู้  เพราะรู้สึกถึงอิสระในการหาค าตอบหรือความรู้ด้วยตนเอง  มีการปฏิบัติจริง ตาม
ลักษณะเดียวกับทฤษฎีแบบสร้างสรรค์นิยม ในรูปแบบ Leraning by doing (มัณฑรา ธรรมบุศย์, 2545)  จึงท าให้
นักเรียนรู้จักแก้ปัญหามากขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีผลกับตัวแปรอื่น ๆ เช่น ความสามารถ
ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เนื่องจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ผู้เรียนต้องศึกษาค้นคว้า และ
สรุปองค์ความรู้เอง ดังนั้นอาจส่งผลพัฒนาด้านความคิด 

2. เนื้อหาท่ีน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานควรเลือกเนื้อหาที่เหมาะสม ซึ่ง
เลือกจากสามารถน ามาตั้งสถานการณ์ปัญหาได้ 
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เร่ือง บรรยากาศ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 ขั้น 
และการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 

 
พีมพ์ชณิสร  ภาพิรมย์ 1*  กันตพัฒน์  กิตติอัชวาลย์2  ประสิทธิ์  ปุระชาติ3 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง บรรยากาศโดยการจัดการ
เรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 ขั้นและการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 2) เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และ3) เปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องบรรยากาศที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 ขั้นกับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนท่ี 1 โรงเรียนบ้านชีวิทยา อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรีโดยวิธีการ
สุ่มแบบจับสลาก ประกอบด้วยกลุ่มทดลอง 36 คน และกลุ่มควบคุม 36 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 
แผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 ขั้นและแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ, แบบประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน, แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และแบบวัดเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ ค่าสถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีและการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม
ทางเดียว 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง
บรรยากาศที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 ขั้นสูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง
บรรยากาศที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 ขั้นสูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เรื่องบรรยากาศที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 ขั้นสูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
 
ค าส าคัญ: การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 ขั้น  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ทักษะกระบวนการทาง
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COMPARSITION  OF ,SCIENCE  PROCESS SKILL AND ATTITUDE TOWARD SCIENCE OF THE 

STUDENTS IN MATTAYOMSUKSA 1 STUDENTS ON THE TOPIC OF ATMOSPHERE AND 
PROCESSES OF 4 MAT AND THE TRADITIONAL INSTRUCTION 

 
Phimchanisorn Papirom1*  Kantapat Kitti-utchawan2  Prasit Purachat3 

 
Abstract 
 This experimental research aims to 1) to compare science learning achievement of 
Atmosphere before and after learning management 2) To compare the science process skill 
and 3) to compare attitudes toward science subjects of mattayomsuksa Reproduction of 
Atmosphere learning with 4 MAT Before and after learning management The samples used in 
this study were Mattayomsuksa 1 student, Bancheewittaya school District the Secondary 
educational Service Area office 5 Singburi. Then, a simple random sampling method was used 
to draw the lottery from Group 1 was experimental and Group 2 was control group. They were 
taught in cooperation with 36 group of competition techniques. Group 2:Controlled group of 
32 students. The research tools were 1) collaborative learning 4 MAT. 2) Normal learning plan. 
3) Achievement test The reliability is.  4) The science process skills test has the reliability value 
of.842 5) The test of attiude toward science. The reliability is .64 The data were analyzed using 
mean, standard deviation, and mean difference scores before and after the test. Using t-test 
and one-way analysis of ANCOVA The results of this indicated that: 1) Science Achievement of 
Mattayomsuksa 1 Students on  of Atmosphere After the study,  learning was 4 MAT higher 
than that before the study at the .05 level of the significance. 2) Science process skills of 
Mattayomsuksa 1 student  of Atmosphere After the study, learning was 4 MAT higher than that 
before the study at the .05 level of the significance. 3) Attitude toward science subjects of 
Mattayomsuksa 1 student  of Atmosphere After the study, learning was 4 MAT higher than that 
before the study at the .05 level of the significance. 
 
Keywords: 4 MAT Learning ,Learning Achievement, Scientific Process skill, Attitude 

Toward Science 
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บทน า 
 วิทยาศาสตร์มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อมนุษย์ทั้งในยุคปัจจุบันและในยุคอนาคตเพราะวิทยาศาสตร์มี
ความเกี่ยวโยงกับชีวิตประจ าวันของมนุษย์ทุกคน และวิทยาศาสตร์น าไปสู่การพัฒนาสิ่งต่าง  ๆ มากมายทั้ง
เทคโนโลยี อาชีพ และเครื่องมือต่าง ๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ที่กล่าวมาล้วนสามารถอ านวยความสะดวกและท าให้มนุษย์
ด ารงชีวิตได้อย่างสะดวกสบายสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นผลของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เกิดจากการน าวิทยาศาสตร์มา
ผสมผสานกับความคิดสรา้งสรรค์และศาสตร์อื่น ๆ ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ช่วยให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีอย่าง
มาก ในทางกลับกันเทคโนโลยีก็มีส่วนส าคัญที่จะให้มีการศึกษาค้นคว้าทางด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ได้มาด้วยความพยายามของมนุษย์ที่ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (scientific process) ในการ
สืบเสาะหาความรู้ (investigation) การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ และการสืบค้นข้อมูลท าให้เกิดองค์ความรู้
ใหม่เพิ่มพูนตลอดเวลาวิทยาศาสตร์ท าให้คนได้พัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์  คิด
วิเคราะห์  มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถ
ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลหลากหลายและประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ (ค าภา ศรีแพ่ง , 2550) จากหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้กล่าวถึงการจัดการเรียนการสอน
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ว่าจ าเป็นต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนการสอนทั้งครูและนักเรียน กล่าวคือ ลด
บทบาทของครูผู้สอนจากการเป็นผู้บอกเล่า บรรยาย สาธิต เป็นการวางแผนกิจกรรมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
กิจกรรมต่าง ๆ โดยจะต้องเน้นที่บทบาทของนักเรียนตั้งแต่เริ่ม คือ มีส่วนร่วมวางแผนการเรียน การวัด ผล 
ประเมินผล และต้องค านึงว่ากิจกรรมการเรียนนั้นเน้นการพัฒนากระบวนการคิดวางแผน ลงมือปฏิบัติ ศึกษา
ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล การแก้ปัญหา
การมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน การสร้างค าอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้สืบค้นได้ เพื่อน าไปสู่ค าตอบของปัญหาหรือ
ค าถามต่าง ๆ จนถึงสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ทั้งนี้กิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าวต้องพัฒนานักเรียนให้เจริญทั้ง
ร่างกายอารมณ์สังคมและสตปิัญญา จากแนวทางการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้เสนอแนว
ทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญซึ่งมีรูปแบบและวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนที่หลากหลาย 
เช่น กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (inquiry processes) กระบวนการแก้ปัญหา (problem solving skills) 
ด้านกิจกรรมคิดและปฏิบัติ (hands-on mind- on activities) และ ด้านการเรียนรู้แบบร่วมมือ (cooperative 
learning)โดยที่ครูผู้สอนจะต้องศึกษาท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแล้ว
พิจารณาเลือกวิธีการที่ เหมาะสมกับเนื้อหา สภาพแวดล้อมของโรงเรียน ศักยภาพของนักเรียน 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวจึงท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง
บรรยากาศ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 ขั้น และการจัดการเรียนรู้แบบปกติ เนื่องด้วย
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 4 ขั้น สามารถส่งเสริมการฝึกการใช้สมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวาพร้อม ๆ กัน ซึ่งจะท า
ให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งนั่นจะท าให้ผู้เรียนมีความรู้ที่คงทนและถาวรในวิชาวิทยาศาสตร์ 
และยังสามารถน าไปบูรณาการให้เข้ากับวิชาอื่นต่อไปได้อีกด้วย 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องบรรยากาศของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 1 โดยการจัดการ
เรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้4ข้ันและการจัดการเรียนรู้แบบปกติ  
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2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้

แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 ขั้นกับการจัดการเรียนรู้แบบปกติก่อนกับหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี1เรื่องบรรยากาศ 

3. เพื่อเปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการ
เรียนรู้ 4 ขั้นกับการจัดการเรียนรู้แบบปกติก่อนกับหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี1เรื่องบรรยากาศ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ประกอบด้วยโรงเรียนในกลุ่มอ าเภอบ้านหมี่ 3 
โรงเรียนคือโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา โรงเรียนปิยะบุตร์ และโรงเรียนบ้านชีวิทยา จ านวนนักเรียน 527 คน 
  2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
ของโรงเรียนบ้านชีวิทยาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5เป็นการเลือกแบบเจาะจงจ านวน 
72 คนจากนั้นใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มจากห้องเรียนทั้งหมด 2 ห้องเรียนซึ่งเป็นการสุ่มอย่าง ง่าย 
(sample random sampling) ด้วยวิธีจับฉลากจาก 2 ห้องเรียนแล้วน ากลุ่มตัวอย่างที่ได้มาจับฉลากแยกเป็น 2 
กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่1 เป็นกลุ่มทดลอง คือนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 ขั้นจ านวน 
36 คน และกลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มควบคุม คือนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ จ านวน  36 คน 
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 
1. แผนการจัดการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 ขั้น เรื่อง บรรยากาศ จ านวน 6 แผน เวลา

เรียนทั้งหมด 18 คาบมีค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้กับจุดประสงค์ (IOC) เท่ากับ 0.80-1.00 
2. แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ เรื่องบรรยากาศ จ านวน 6 แผน เวลาเรียนทั้งหมด 18 คาบมีค่า

ดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้กับจุดประสงค์ (IOC) เท่ากับ 0.80-1.00 
 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง บรรยากาศ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจ านวน 30 ข้อ 
เพื่อใช้วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเนื้อหา เรื่องบรรยากาศ IOC อยู่ระหว่าง 0.80-1.00 มีค่าความยากง่ายอยู่
ระหว่าง 0.53-0.80 ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.20-0.53 และมีค่าความเที่ยงรายฉบับเท่ากับ 0.790 
 4. แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง บรรยากาศ เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจ านวน 30 ข้อเพื่อใช้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเนื้อหาเรื่องบรรยากาศ IOC อยู่
ระหว่าง 0.80-1.00 มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.50-0.80 มีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง0.20-0.40 และมีค่า
ความเที่ยงรายฉบับ 0.84 
 5. แบบวัดเจตคติต่อวิชาวิชาวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เป็นแบบวัดประเมินค่า 
(rating scale) จ านวน 30 ข้อ IOC อยู่ระหว่าง 0.80-1.00 ค่าความตรงเชิงจ าแนกรายข้อตามวิธีสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เพียร์สันมีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.25-0.64 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการท าวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
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 1. ขอความร่วมมือกับโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา โรงเรียนปิยะบุตร์ ซึ่งไม่ใช่กลุ่มทดลอง และโรงเรียนบ้านชี
วิทยา ที่ท าการทดลองซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างของการทดลองในครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการทดลองโดยใช้การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 ขั้น วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง บรรยากาศ ส าหรับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 2. ท าการทดสอบก่อนเรียนกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และแบบวัดเจตคติต่อวิชา
วิทยาศาสตร์ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว จากนั้นอธิบายให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างเข้าใจวิธีการเรียนการ
ปฏิบัติตัวของนักเรียน 
 3. ด าเนินการทดลอง โดยผู้วิจัยท าการสอนนักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม ในระยะเวลาที่เท่ากันใช้การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 ขั้น กับกลุ่มทดลอง และการ
จัดการเรียนรู้แบบปกติกับกลุ่มควบคุมจ านวน 6 แผน รวม 18 ช่ัวโมง 
 4. หลังจากที่ได้ด าเนินการสอนจบตามเนื้อหาที่ก าหนดไว้แล้วให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และแบบวัดเจตคติ
ต่อวิชาวิทยาศาสตร์ชุดเดียวกันกับการทดสอบก่อนเรียนครูผู้สอนน าคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบก่อน
เรียนและคะแนนท่ีได้จากการท าแบบทดสอบหลังเรียนมาวิเคราะห์ผล โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ร่วมทางเดียว (one way ANCOVA) ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปการค านวณทางคอมพิวเตอร์  
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 1. การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัด      
การเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 ขั้น เรื่อง บรรยากาศ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  โดยการหาค่าความสอดคล้อง
ตามเนื้อหาและความตรงตามโครงสร้าง ซึ่งใช้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างหน่ วยการเรียนรู้ เนื้อหาสาระ 
กิจกรรมการเรียน แบบฝึกหัดและแบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ที่ได้รับการประเมินจากผู้เช่ียวชาญ 
ตามสูตร IOCโดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมทางเดียว (one way ANCOVA)  
 2. การวิเคราะห์หาคุณภาพของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ มีดังน้ี 
  2.1  หาค่าความสอดคล้องตามเนื้อหาและความตรงตามโครงสร้างซึ่งใช้ค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ท่ีได้รับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญตามสูตร IOC  
  2.2  หาค่าความยากง่าย (P) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
  2.3  หาค่าความเที่ยงของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบวัดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ตามสูตร KR-20 ของคูเดอร์– ริชาร์ดสัน (kuder-richardson method)  

3.  การวิเคราะห์หาคุณภาพของแบบวัดเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ มีดังน้ี 
  3.1  หาค่าความสอดคล้องตามเนื้อหาและความตรงตามโครงสร้างซึ่งใช้ค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ท่ีได้รับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญตามสูตร IOC  
  3.2  หาค่าอ านาจจ าแนก (rxy) ของแบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์โดยการหาค่าสหสัมพันธ์
ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมข้อ (item-total correlation) ตามสูตรของเพียร์สัน  
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3.3  หาค่าความเที่ยงของแบบวัดเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ตามสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา 

(α- coefficient) ของครอนบาค  
 4.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อวิชา
วิทยาศาสตร์ของนักเรียน 2 กลุ่ม ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้
แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 ขั้น เรื่อง บรรยากาศ กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนร่วมทางเดียว (one way ANCOVA) ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปการค านวณทางคอมพิวเตอร์ 
 
ผลการวิจัย 
 3.1 การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง บรรยากาศ  ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 ขั้นกับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 

ในการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
เรื่อง บรรยากาศ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 ขั้นกับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ  ผู้วิจัยได้
ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม  โดยใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนของกลุ่มตัวอย่างทั้งสอง
เป็นตัวแปรร่วมปรากฏผลดังตารางที่ 1 

 
ตารางที ่1  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง บรรยากาศ ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 ขั้นกับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
 
แหล่งของความแปรปรวน SS df MS F p-value 
       คะแนนก่อนเรียน 93.913 1 93.913 16.703 .000 
       การจัดการเรียนรู้ 162.193 1 162.193 28.847 .000 
       ภายในกลุ่ม 387.948 69 5.622   
       รวม 644.05 71    
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนมีความสัมพันธ์กับคะแนนหลัง
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้นการน าคะแนนก่อนเรียนในกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มมาใช้เป็นตัว
แปรร่วมจะท าให้ผลการเปรียบเทียบคะแนนหลังเรียนในกลุ่มตัวอย่างทั้งสองมีความแม่นย า (Precision)  มาก
ยิ่งข้ึน  และเมื่อใช้คะแนนก่อนเรียนมาปรับค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม  ระหว่าง
กลุ่มทดลองที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 ขั้นกับกลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยการจัดการ
เรียนรู้แบบปกติ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังจะเห็นได้จากค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างใน
แต่ละกลุ่มดังแสดงไว้ในตารางที ่2 
 3.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง บรรยากาศของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 ขั้นกับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
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ตารางที ่2  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง บรรยากาศของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้

แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 ขั้นกับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
 

กลุ่ม 
คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน ค่าเฉลี่ยทีไ่ดร้ับ

การปรับแล้ว 
คิดเป็นร้อยละ     

(จาก 30 คะแนน) x  S.D x  S.D 
 ทดลอง 10.44 2.27 21.13 2.74 21.13 70.42 
 ควบคุม 10.38 2.69 18.11 2.49 18.12 60.41 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนของกลุ่มทดลองที่ใช้การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการ
เรียนรู้4 ขั้นมีค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมเล็กน้อยคือกลุ่มทดลองมีค่าคะแนน
เฉลี่ยก่อนเรียน 10.44 และกลุ่มควบคุมที่ใช้การจัดการเรียนรู้แบบปกติมีค่าคะแนนเฉลี่ย10.38  และหลังจากท า
การทดลองกับกลุ่มตัวอย่างท้ังสองกลุ่มแล้วได้น าค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนเรียนของกลุ่มตัวอย่างทั้งสองมาเป็นตัวแปร
ร่วม  เพื่อใช้ในการปรับค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียน ผลปรากฏว่า  กลุ่มทดลองที่ใช้การจัดการเรียนรู้แบบวัฏ
จักรการเรียนรู้ 4 ขั้น  มีค่าของคะแนนหลังเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ใช้การจัดการเรียนรู้แบบปกติ  โดยค่าเฉลี่ย
ของคะแนนหลังเรียนที่ได้รับปรับแลว้ของกลุ่มทดลองที่ใช้การจัดการเรียนรูแ้บบวัฏจักรการเรียนรู ้4 ขั้นและกลุ่ม
ควบคุมที่ใช้การจัดการเรียนรู้แบบปกติ คือ 21.13  คะแนน และ 18.12 คะแนน คิดเป็นร้อยละเท่ากับ 70.42 
และ 60.41 ตามล าดับ  ซึ่งผลการทดสอบค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้งสองกลุ่มเป็นดัง
ตารางที ่3 
 3.3 การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1 เรื่อง บรรยากาศ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียน 4 ขั้นกับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ   

ในการศึกษาเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง 
บรรยากาศ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียน 4 ขั้นกับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ผู้วิจัยได้ใช้การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม โดยใช้คะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนของกลุ่มตัวอย่างทั้ง
สองเป็นตัวแปรร่วมปรากฏผลดังตารางที่ 3 

  
ตารางที ่3  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง บรรยากาศ ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 4 ขั้นกับการจัดการ
เรียนรู้แบบปกติ 

 

แหล่งของความแปรปรวน SS df MS F p-value 
       คะแนนก่อนเรียน 69.24 1 69.24 24.01 .000 
       การจัดการเรียนรู้ 118.52 1 118.52 41.10 .000 
       ภายในกลุ่ม 198.95 69 2.88   
       รวม 386.71 71    
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตารางที ่3  พบว่า คะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรยีนมีความสัมพันธ์กับคะแนน
หลังเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้นการน าคะแนนก่อนเรียนในกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มมาใช้
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เป็นตัวแปรร่วมจะท าให้ผลการเปรียบเทียบคะแนนหลังเรียนในกลุ่มตัวอย่างทั้งสองมีความแม่นย า (Precision)  
มากยิ่งขึ้น  และเมื่อใช้คะแนนก่อนเรียนมาปรับค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม  
ระหว่างกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 ขั้นกับกลุ่มควบคุมที่เรียนด้วย      
การจัดการเรียนรู้แบบปกติ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังจะเห็นได้จากค่าเฉลี่ยของกลุ่ม
ตัวอย่างในแต่ละกลุ่มดังแสดงไว้ในตารางที ่4 
 3.4 การเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง บรรยากาศของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 4ขั้นกับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
 
ตารางที ่4   ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง บรรยากาศของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการ

จัดการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 4ขั้นกับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
 

กลุ่ม 
คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน ค่าเฉลี่ยทีไ่ดร้ับ

การปรับแล้ว 
คิดเป็นร้อยละ     

(จาก 30 คะแนน) x  S.D x  S.D 
 ทดลอง 12.27 2.33 21.30 1.87 21.24 71.80 
 ควบคุม 12.00 2.13 18.61 2.03 18.67 62.23 
 
 จากตารางที่ 4 พบว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนของกลุ่มทดลองที่ใช้การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการ
เรียนรู้ 4 ขั้นมีค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เท่ากันกับกลุ่มควบคุมที่ใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบปกติ และหลังจากท าการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มแล้วได้น าค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนเรียนของ
กลุ่มตัวอย่างทั้งสองมาเป็นตัวแปรร่วม เพื่อใช้ในการปรับค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียน ผลปรากฏว่า กลุ่มทดลอง
ที่ใช้การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 ขั้น  มีค่าของคะแนนหลังเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบปกติ โดยค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนที่ได้ปรับแล้วของกลุ่มทดลองที่ใช้การจัดการเรียนรู้แบบวัฏ
จักรการเรียนรู้ 4 ขั้นกับกลุ่มควบคุมที่ใช้การจัดการเรียนรู้แบบปกติ  คือ 21.24 คะแนน และ 18.67 คะแนน 
คิดเป็นร้อยละเท่ากับ 71.80  และ 62.23 ตามล าดับ ซึ่งผลการทดสอบค่าเฉลี่ยของทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนท้ังสองกลุ่มเป็นดังตาราง  5 
 3.5 การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมของเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง บรรยากาศ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ที่ได้รับการ จัดการเรียนรู้แบบวัฎจักรการดเรียนรู้ 4 ขั้นกับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
 
ตารางที่ 5  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมของเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง บรรยากาศ ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ที่ได้รับการ จัดการเรียนรู้แบบวัฎจักรการดเรียนรู้ 4 ขั้นกับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
 

แหล่งของความแปรปรวน SS df MS F p-value 
       คะแนนก่อนเรียน .918 1 .918 9.41 .003 
       การจัดการเรียนรู้ 7.17 1 7.17 73.55 .000 
       ภายในกลุ่ม 6.73 69 .09   
       รวม 14.81 71    
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 จากตารางที่ 5  พบว่า คะแนนเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนมีความสัมพันธ์กับคะแนนหลัง
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้นการน าคะแนนก่อนเรียนในกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มมาใช้เป็นตัว
แปรร่วมจะท าให้ผลการเปรียบเทียบคะแนนหลังเรียนในกลุ่มตัวอย่างทั้งสองมีความแม่นย า (Precision)  มาก
ยิ่งข้ึน  และเมื่อใช้คะแนนก่อนเรียนมาปรับค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม  ระหว่าง
กลุ่มทดลองที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 ขั้นกับกลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยการจัดการ
เรียนรู้แบบปกติ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังจะเห็นได้จากค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างใน
แต่ละกลุ่มดังแสดงไว้ในตารางที ่6 
 3.6 การเปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง บรรยากาศของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 4 ขั้นกับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
 
ตารางที่ 6  เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง บรรยากาศของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการ

เรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 4 ขั้นกับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
 

กลุ่ม 
คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน ค่าเฉลี่ยทีไ่ดร้ับ

การปรับแล้ว 
คิดเป็นร้อยละ      

(จาก 5 คะแนน) x  S.D x  S.D 
 ทดลอง 2.38 .32 3.79 .29 3.77 12.56 
 ควบคุม 2.27 .35 3.10 .35 3.13 10.43 
 
 จากตารางที่ 6 พบว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนของกลุ่มทดลองที่ใช้การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการ
เรียนรู้ 4 ขั้นมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์เท่ากันกับกลุ่มควบคุมที่ใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
ปกติ  และหลังจากท าการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มแล้วได้น าค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนเ รียนของกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งสองมาเป็นตัวแปรร่วม  เพื่อใช้ในการปรับค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียน ผลปรากฏว่า  กลุ่มทดลองที่
ใช้การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 ขั้น  มีค่าของคะแนนหลังเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบปกติ  โดยค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนที่ได้รบัปรับแล้วของกลุ่มทดลองที่ใช้การจัดการเรียนรู้แบบวัฏ
จักรการเรียนรู้ 4 ขั้นและกลุ่มควบคุมที่ใช้การจัดการเรียนรู้แบบปกติ   คือ  3.77 คะแนน  และ 3.13  คะแนน  
คิดเป็นร้อยละเท่ากับ  12.56  และ 10.43 ตามล าดับ ซึ่งผลการทดสอบค่าเฉลี่ยของเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนท้ังสองกลุ่มเป็นดังตารางที ่ 7 
 ในการเปรียบเทียบเจตคติตอ่วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มทดลอง  ผู้วิจัยได้วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย 
( x )  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 ขั้นปรากฏผลดังตารางที่ 7 

3.7 การเปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนที่ได้รับการ 
จัดการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 4 ขั้น 
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ตารางที่ 7  ผลการเปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนที่ได้รับการ 

จัดการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 4 ขั้น 
 
การทดสอบ N x  S.D. t p-value 
       ก่อนเรียน 36 2.38 .32 20.13 .000 
       หลังเรียน 36 3.79 .29   
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 7 พบว่า คะแนนเฉลี่ยเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 ขั้น แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
ค่าเฉลี่ยของคะแนนเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์สูงกว่าก่อนเรียน 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง 
บรรยากาศ ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 ขั้น สูงกว่ากับการจัดการเรียนรู้
แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 เรื่อง บรรยากาศ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 ขั้น สูงกว่ากับการ
จัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง 
บรรยากาศ ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 ขั้น สูงกว่ากับการจัดการเรียนรู้
แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะทั่วไป 
  1.1  ในการน าทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้การจัดการ
เรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 ขั้น ครูควรมีการศึกษาขั้นตอนให้เข้าใจ เพื่อให้กระบวนการในการจัดการเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพมากที่สุด   

1.2  ครูควรอธิบาย แนะน าท าความเข้าใจ เกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 ข้ัน ให้แก่นักเรียนเข้าใจก่อนการปฏิบัติกิจกรรม 

1.3  ครูควรมีการปรับปรุงกิจกรรมให้สอดคล้องและเหมาะสมกับนักเรียนมากท่ีสุด 
 2.  ข้อเสนอแนะในการท ากิจกรรมครั้งต่อไป 

2.1 ควรศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
และเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 ขั้น กับการ
จัดการเรียนรู้แบบปกติ กับนักเรียนในระดับชั้นอื่น ๆ และในราวิชาอื่น ๆ เพิ่มขึ้น 

2.2  ควรศึกษาความคิดเห็นจากนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้แบบวัฏ
จักรการเรียนรู้ 4 ขั้น ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ เพิ่มด้วย 
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กิตติกรรมประกาศ 
 ผู้วิจัยขอขอบคุณ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีทุกท่าน 
ขอขอบคุณ ผู้อ านวยการนิพัทธิ์ อ่อนมี ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษโรงเรียนบ้านชีวิทยา ดร.อิทธิฤทธิ์ พงษ์ปิย
รัตน์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล นางสาววนิดา ปานโต ครูช านาญการ
พิเศษโรงเรียนพระนารายณ์ นางนวรัตน์ พิมพ์พาภรณ์ ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนบ้านชีวิทยา นายส ารวย 
วัฒนวงษ์ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษโรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัย ที่เป็นผู้เช่ียวชาญให้ค าแนะน า 
ตรวจสอบข้อมูลตลอดจนตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่งจนงานวิจัยนี้ส าเร็จสมบูรณ์
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป้นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบพระคุณผู้บริหาร และคณะครูดรงเรียนบ้านชีวิทยา ที่กรุณาให้ความร่วมมือและค าปรึกษาใน
การศึกษาครั้งนี้คุณค่าและประโยชน์ของการศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยขอมอบให้ผู้มีพระคุณทุกท่านที่ท าให้ข้าพเจ้า
ประสบความส าเร็จมาจนทุกวันนี้ 
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการยอมรับการแจ้งข้อมลูนกัเรียน นักศึกษา ผ่านบริการส่งข้อความสัน้ (SMS) 

ของผู้รับบริการวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 

อังคณา พัฒนะ1*  จินตนา  นาคสมบูรณ์2  มาโนช  ห้วยหงษ์ทอง3 
 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการแจ้งข้อมูลนักเรียน นักศึกษา 
ผ่านบริการส่งข้อความสั้น วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี โดยปัจจัยที่ศึกษามีทั้งหมด 3 ปัจจัย ประกอบด้วย ปัจจัยด้าน
ความรวดเร็ว สะดวกในการรับข้อมูล และข่าวสาร ปัจจัยด้านความถูกต้องของข้อมูล และข่าวสาร ปัจจัยด้าน
ประโยชน์ในการรับข้อมูล และข่าวสาร โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมือใน การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ผู้ใช้ได้รับการแจ้งข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ผ่านบริการส่งข้อความสั้น วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี จากกลุ่มตัวอย่าง 
นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง จ านวน 1,720 คน และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ พรรณนา  
 ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านปัจจัยด้านความรวดเร็ว สะดวกในการรับข้อมูล และข่าวสาร ส่วนปัจจัย
ด้านความถูกต้องของข้อมูล และข่าวสาร ปัจจัยด้านประโยชน์ในการรับข้อมูล และข่าวสาร ส่งผลต่อการยอมรับ
มีนัยส าคัญทางสถิติ จากมากสุดที่สุดไปน้อย ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ยอมรับการแจ้งข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ผ่านบริการส่งข้อความสั้น วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ด้านความสะดวก 
และรวดเร็วในการรับข้อมูล และข่าวสาร อยู่ในระดับมาก ด้านความถูกต้องของข้อมูล และข่าวสาร อยู่ในระดับ 
มาก และด้านประโยชน์ในการรับข้อมูล และข่าวสาร อยู่ในระดับมาก 
 
ค าส าคัญ: บริการส่งข้อความสั้น   ผู้รับบริการ คือ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง 
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FACTORS AFFECTING THE ACCEPTANCE OF STUDENT INFORMATION VIA SMS (SHORT 

MESSAGE SERVICE) 
OF SERVICE RECIPIENTS LOPBURI TECHNICAL COLLEGE 

 
Aunghkana Pattana1*  Jintana Naksomboon2  Manoch Huayhongthong3 

 
Abstract 
 The purpose of this research is to study the factors affecting the acceptance of 
student information via SMS (Short Message Service), Lopburi Technical College There are 3 
factors to consider. Factors affecting the accuracy of information and news Factors in the use 
of information and news. Collection of information from the user receives student information 
through short message service (SMS) Lopburi Technical College. The samples were 1,720 
students and parents and analyzed by descriptive statistics. 

The results show that the factor of quickness. The data and information factors, the 
usefulness of the data and the information, have a significant effect on the acceptability of 
the data. From most to least. The results show that the factor of quickness. The data and 
information factors, the usefulness of the data and the information, have a significant effect 
on the acceptability of the data. From most to least. The opinions of the respondents on the 
factors affecting the acceptance of student information via SMS (Short Message Service), 
Lopburi Technical College Convenience The accuracy of information and news is high and the 
benefits of information and news are high. 

 
Keywords: SMS (Short Message Service),   Service Recipients are Students, Parents, and 

Collegian 
 
 
 
 
 
 

                                           
1Department of Business Computer Lopburi Technical College Vocational Institute of Central Region 2,  e-
mail: aunghkana.pattana@lbtech.ac.th 
2 Department of Business Computer Lopburi Technical College Vocational Institute of Central Region 2,  e-
mail: jintana@lbtech.ac.th 
3 General Service Officer (Information), Institute of Vocational Education Central Region 2, e-mail: 
manoch@lbtech.ac.th 
* Corresponding author, e-mail: aunghkana.pattana@lbtech.ac.th 

http://www.ivecr2.ac.th/


630 |18-19 ตุลาคม 2561 

 
บทน า 

ปัจจุบันระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่เข้ามามีบทบาทในการด าเนินชีวิตประจ าวันของผู้คนเป็นอย่างมาก 
ประกอบกับเทคโนโลยีความทันสมัยมากขึ้น จึงส่งผลต่อพฤติกรรมในการใช้โทรศัพท์เปลี่ยนจากเดิมที่มีการใช้
งานเพียงหน้าท่ีหลัก คือ การรับสายเข้าและการโทรออกเท่านั้น กลายเป็นพฤติกรรมที่มีการใช้บริการเสริมมาก
ขึ้น เช่น การส่งข้อความ (SMS) การส่งข้อความรับภาพและเสียง (MMS) เป็นต้น ซึ่งการที่ผู้บริการมีพฤติกรรม
และความต้องการมากข้ึน จึงท าให้ธุรกิจเกี่ยวกับโทรคมนาคมในปัจจุบันมีการเจริญเติบโต และมีการแข่งขันมาก
ขึ้น ซึ่งมีผลต่ออ านาจการต่อรองของผู้ใช้บริการสูงขึ้นจากทางเลือกที่ในการใช้บริการที่ มากขึ้นนั่นเอง การที่ใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่ถูกใช้อย่างแพร่หลายนั้นเพราะความสะดวกสบายในการใช้ จึงท าให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่มี
โทรศัพท์เคลื่อนที่กันทั้งนั้น เนื่องจากความสะดวกสบายนั้นเอง ไม่ว่าเวลาใดก็สามารถด าเนินธุรกรรม เพื่อการ
สนทนาการสื่อสารต่าง ๆ ในขณะนั้นได้ ยิ่งเป็นเทคโนโลยีในปัจจุบันแล้ว การสื่อสารข้อมูลโดยการใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่อาจจะพูดได้ว่าสามารถที่จะแทนการสื่อสารในรูปแบบอื่นได้ เพราะเทคโนโลยีของ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในปัจจุบันนั้นมีความเร็วสูงมาก ท าให้การสนทนา ดูหนัง ฟังเพลง และการเล่นอินเทอร์เน็ต
ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นเรื่องธรรมดาไปแล้ว องค์กรธุรกิจหลายหน่วยงานไม่ว่าภาครัฐหรือภาคเอกชน เห็นว่า
ประเทศท่ีมีความฉับไวเท่าน้ัน จึงจะสามารถอยู่รอดในการด าเนินธุรกิจได้ การติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วฉับไวจึงเป็น
หัวใจส าคัญของการแข่งขันกับบริษัทคู่แข่ง (พงษ์เทพ ศิริวรกุลชัย, 2549)  

ในการจัดการเรียนการสอน และการบริหารงานของวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ได้น าระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา (RMS) เข้ามาใช้เพื่อใช้สนับสนุนการบริหารงานของผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การติดต่อสื่อสารและร่วมกันแก้ปัญหาระหว่าง
สถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน นักศึกษา 

โดยได้น าระบบการเช็คช่ือนักเรียน นักศึกษา ด้วยการสแกนลายนิ้วมือ และท าการจัดส่งข้อมูลไปยัง
ผู้ปกครอง และตัวนักเรียน นักศึกษา ด้วยระบบการส่งข้อความสั้น SMS เพื่อแจ้งให้ผู้ปกครอง และตัวนักเรียน 
นักศึกษาทราบทุกวันมีการแจ้งผู้ปกครองทราบเมื่อนักเรียน นักศึกษาถูกหักคะแนนความประพฤติจากงาน
ปกครอง ใช้ในการจัดส่งข้อมูลข่าวสารที่มีความเร่งด่วนและส าคัญให้กับผู้ปกครอง และนักเรียน นักศึกษาทราบ 

ทั้งนี้ผู้วิจัยฯ มีความสนใจ อยากทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการแจ้งข้อมูลนักเรียน นักศึกษา 
ผ่านบริการส่งข้อความสั้น (SMS) ของผู้รับบริการ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการแจ้งข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ผ่านบริการส่งข้อความสั้น 
(SMS) ของผู้รับบริการ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการแจ้งข้อมูลนักเรียน นักศึกษา 
ผ่านบริการส่งข้อความสั้น (SMS) ของผู้รับบริการ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี และน าข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียน นักศึกษา ทุกช้ันปีที่ก าลังศึกษาอยู่ในวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
และผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษาทุกคน โดยก าหนดขนาดของตัวอย่างประชากรด้วยวิธีการของ ยามาเน่ (Taro 
Yamane, อ้างถึงใน สุทธนู ศรีไสย์, 2551) ที่ระดับความมีนัยส าคัญ 0.05 และขนาดความคลาดเคลื่อน -/+ 5% ที่
ระดับความเช่ือมั่น 95% โดยแยกออกเป็น 5 กลุ่มประชากร คือ ประชากร นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง ระดับ 
ปวช. 1 จ านวน 2,716 คน ระดับ ปวช. 2 จ านวน 2,292 คน ระดับ ปวช. 3 จ านวน 2,334 คน ระดับ ปวส.1 
จ านวน 2,394 คน และระดับ ปวส.2 จ านวน 2,700 คน ประชากรทั้งหมดจ านวน 12,436 คน  

ในการสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยจ านวน
หน่วยตัวอย่างเป็นสัดส่วนกับจ านวนประชากร ใช้สาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัดเป็นชั้นภูมิ ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากแต่ละสาขาวิชา (ช้ันภูมิ) โดยการสุ่มตัวอย่างจากสาขาวิชาแต่ละสาขาวิชา เพื่อเป็นประเภทของกลุ่มตัวอย่าง
ที่จะศึกษาตามสัดส่วน (Proportional Allocation) ดังนี้ นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง ระดับ ปวช. 1 
จ านวน 348 คน ระดับ ปวช. 2 จ านวน 340 คน ระดับ ปวช. 3 จ านวน 342 คน ระดับ ปวส.1 จ านวน 342 คน 
และระดับ ปวส.2 จ านวน 348 คน กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจ านวน 1,720 คน  

 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นการแจ้งข้อมูลนักเรียน นักศึกษา 
ผ่านบริการส่งข้อความสั้น (SMS) ของผู้รับบริการ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษาเอกสาร 
ทฤษฎี แนวคิดต่าง ๆ รวมถึงงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และสอดคล้องตามวัตถุประสงค์รวมทั้งกรอบแนวคิดที่ ก าหนด
ขึ้นในการสร้างเครื่องมือได้แก่ แบบสอบถามโดยมีวิธีการสร้างตามขึ้นตอนดังนยี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจฯ 
 

ศึกษาเอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวขอ้ง 

สร้างข้อค าถามแบบสอบถามความคิดเห็นฯ 

ให้อาจารย์ในสาขาวิชาช่วยตรวจสอบ 

ให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินแบบสอบถาม โดยวิธี (IOC) 

ซึ่งข้อค าถามที่ใช้ได้มีค่า IOC 1.00 (เนื่องจากได้รับการ
แก้ไขข้อค าถาม) 

น าไปใช้เก็บข้อมูลนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง 
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ผลการวิจัย 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง  
 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง ของการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ เพศ อายุ ผู้ตอบแบบสอบถาม ระดับช้ัน และ
สาขาวิชา ซึ่งสามารถน าเสนอในรูปของจ านวน ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย ดังกราฟต่อไปนี ้
 

 
 

ภาพที่ 2 กราฟแสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ 
 

พิจารณาเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากที่สุด มีจ านวน 936 
คน คิดเป็นร้อยละ 54.4 และผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย มีจ านวน 784 คน คิดเป็นร้อยละ 45.6 

 

 
 

ภาพที่ 3 กราฟแสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอาย ุ
 

ชาย 

46% หญงิ 

54% 

แสดงจ านวนและร้อยละของกลุม่

ตวัอยา่ง จ าแนกตามเพศ 

ชาย 

หญงิ 

15-24 ปี 
50% 

25-34 ปี 
4% 

35-44 ปี 
19% 

45-54 ปี 
22% 

55-64 ปี 
4% 

65-74 ปี 
1% 

แสดงจ านวนและร้อยละของกลุม่ตัวอย่าง จ าแนกตามอายุ 

15-24 ปี 

25-34 ปี 

35-44 ปี 

45-54 ปี 

55-64 ปี 

65-74 ปี 
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พิจารณาอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 15 -24 ปี จ านวน 

860 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมามีอายุ 45-54 ปี จ านวน 382 คน คิดเป็นร้อยละ 22.20 ผู้ตอบ
แบบสอบถามเป็นล าดับที่ 3 มีอายุ 35-44 ปี จ านวน 328 คน คิดเป็นร้อยละ 19.10 ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็น
ล าดับที่ 4 มีอายุ 55-64 ปี คิดเป็นร้อยละ 4.10 ผู้ตอบแบบสอบถามล าดับที่ 5 มีอายุ25-34 ปี จ านวน 62 คน 
คิดเป็นร้อยละ 3.60 และน้อยท่ีสุดมีอายุ 65-74 ปี จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00 

 

 
 

ภาพที ่4 กราฟแสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

พิจารณาผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้ปกครอง จ านวน 860 คน คิดเป็นร้อย
ละ 50.00 และเป็นนักเรียน นักศึกษา จ านวน 860 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 

 

 
 

ภาพที่ 5 กราฟแสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามชั้นของ 
นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษา 

ผู้ปกครอง 
50% 

นักเรียน 
นักศึกษา 
50% 

แสดงจ านวนและร้อยละของกลุม่ตัวอย่าง จ าแนกตาม
ผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผู้ปกครอง 

นักเรียน นักศึกษา 

ปวช.1 
20% 

ปวช.2 
20% ปวช.3 

20% 

ปวส.1 
20% 

ปวส.2 
20% 

แสดงจ านวนและร้อยละของกลุม่ตัวอย่าง จ าแนกตามชั้น
ของนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองของนักเรียน 

นักศึกษา 

ปวช.1 
ปวช.2 
ปวช.3 
ปวส.1 
ปวส.2 
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พิจารณาระดับช้ันของนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษาระดับช้ันของผู้ตอบ
แบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในระดับช้ัน ปวช.1 และ ปวส.2 จ านวน 348 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20.20 รองลงมาอยู่ในระดับช้ัน ปวช.3 และ ปวส.1 จ านวนระดับละ 342 คน คิดเป็นร้อยละ 19.90 
และน้อยที่สุดอยู่ในระดับชั้น ปวช.2 จ านวน 340 คน คิดเป็นร้อยละ 19.80 

 

 
 

ภาพที่ 6 กราฟแสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามประเภทวิชา 
 

พิจารณาประเภทวิชาของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม จ านวน 1,060 คน คิดเป็นร้อยละ 61.60 รองลงมาเป็นประเภทวิชาพาณิชยกรรม จ านวน 290 คน 
คิดเป็นร้อยละ 16.90 ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นล าดับที่ 3 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ จ านวน 156 คน คิดเป็นร้อย
ละ 9.10 ล าดับ ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นล าดับท่ี 4 ประเภทวิชา  คหกรรม จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นล าดับที่ 5 ประเภทวิชาศิลปกรรม จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 4.50 และน้อยที่สุด
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 2.90 

 
ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการแจ้งข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ผ่านบริการส่งข้อความสั้น  

(SMS) ของผู้รับบริการวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
1. ระดับความคิดเห็นของปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการแจ้งข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ผ่านบริการ 

ส่งข้อความสั้น (SMS) ของผู้รับบริการ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ด้านความสะดวก และรวดเร็วในการรับข้อมูล และ
ข่าวสาร 
 
 

ประเภทวชิา

อตุสาหกรรม 

62% 

ประเภทวชิา

พณชิยกรรม 

[เปอรเ์ซ็นต]์ 

ประเภทวิชาคหกรรม 
5% 

ประเภทวิชา
ศิลปกรรม 

4% 

ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ 

9% 

[ชื่อประเภท] 
[เปอร์เซ็นต์] ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

ประเภทวิชาคหกรรม 

ประเภทวิชาศิลปกรรม 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

ประเภทวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามประเภทวิชา 
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ความสะดวก และรวดเร็วในการรับข้อมูล และข่าวสาร 
Mean 
    ̅̅ ̅ 

S.D. ระดับ 

ท่านคิดว่าระบบ SMS ท าให้ท่านได้รับข้อมูล และข่าวสารรวดเร็ว 4.34 .70455 มาก 
ท่านคิดว่าระบบ SMS ท าให้ท่านได้รับข้อมูล และข่าวสารสะดวก 4.31 .76908 มาก 
ท่านคิดว่าระบบ SMS ท าให้เกิดความเท่าเทียมกันในการรับข้อมูล และ
ข่าวสาร 

3.34 1.11373 ปาน
กลาง 

ท่านคิดว่าระบบ SMS เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์ในการแจ้ง
ข้อมูล และข่าวสาร 

3.94 .68925 มาก 

  
เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละข้อพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการรับการแจ้งข้อมูลนักเรียน 

นักศึกษา ผ่านบริการส่งข้อความสั้น (SMS) ของผู้รับบริการ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี มากที่สุด คือ ระบบ SMS ท า
ให้ท่านได้รับข้อมูล และข่าวสารรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 อยู่ในระดับนัยส าคัญมาก รองลงมา คือ ระบบ 
SMS ท าให้ท่านได้รับข้อมูล และข่าวสารสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 อยู่ในระดับนัยส าคัญมาก และปัจจัยที่
ส่งผลต่อการยอมรับการรับการแจ้งข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ผ่านบริการส่งข้อความสั้น (SMS) ของผู้รับบริการ 
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ด้านความสะดวก และรวดเร็วในการรับข้อมูล และข่าวสารน้อยที่สุด คือ ระบบ SMS ท า
ให้เกิดความเท่าเทียมกันในการรับข้อมูล และข่าวสาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.34 อยู่ในระดับนัยส าคัญ ปานกลาง 

2. ระดับความคิดเห็นของปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการแจ้งข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ผ่านบริการ 
ส่งข้อความสั้น (SMS) วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ด้านความถูกต้องของข้อมูล และข่าวสาร 
 

ความถูกต้องของข้อมูล และข่าวสาร 
Mean 

    ̅̅ ̅ 
S.D. ระดับ 

ท่านคิดว่าระบบ SMS ท าให้ท่านได้รับข้อมูล และข่าวสารที่ถูกต้อง 3.75 .81899 มาก 
ท่านคิดว่าระบบ SMS ท าให้ท่านได้รับข้อมูล และข่าวสารที่ชัดเจน 
เข้าใจง่าย กะทัดรดั 

4.21 .83724 มาก 

ท่านคิดว่าระบบ SMS มีการใช้ภาษาท่ีเหมาะสมในการส่งข้อมูล 
และข่าวสาร 

3.98 .86449 มาก 

ท่านคิดว่าระบบ SMS ท าให้ท่านได้รับข้อมูล และข่าวสารที่
น่าเชื่อถือ จากต้นทางที่ถูกต้อง 

4.11 .99468 มาก 

 
  เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละข้อพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการรับการแจ้งข้อมูลนักเรียน 
นักศึกษา ผ่านบริการส่งข้อความสั้น (SMS) ของผู้รับบริการ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี มากที่สุด คือ ระบบ SMS ท า
ให้ท่านได้รับข้อมูล และข่าวสารที่ชัดเจน เข้าใจง่าย กะทัดรัด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 อยู่ในระดับนัยส าคัญมาก 
รองลงมา คือ ระบบ SMS ท าให้ท่านได้รับข้อมูล และข่าวสารที่น่าเชื่อถือ จากต้นทางที่ถูกต้อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.11 อยู่ในระดับนัยส าคัญมาก และปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการรับการแจ้งข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ผ่าน
บริการส่งข้อความสั้น (SMS) ของผู้รับบริการ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ด้านความถูกต้องของข้อมูล และข่าวสาร
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น้อยที่สุด คือ ระบบ SMS ท าให้ท่านได้รับข้อมูล และข่าวสารที่ถูกต้อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 อยู่ในระดับ
นัยส าคัญ มาก 

3. ระดับความคิดเห็นของปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการแจ้งข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ผ่านบริการ 
ส่งข้อความสั้น (SMS) ของผู้รับบริการ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ด้านประโยชน์ในการรับข้อมูล และข่าวสาร 
 

ประโยชน์ในการรับข้อมูล และข่าวสาร 
Mean 

    ̅̅ ̅ 
S.D. ระดับ 

ท่านคิดว่าระบบ SMS ท าให้ท่านได้รับประโยชน์ในการรับแจ้ง
ข้อมูล และข่าวสาร 

4.11 .70475 มาก 

ท่านคิดว่าระบบ SMS ท าให้ท่านได้รับทราบข้อมลู กิจกรรมตา่ง 
ๆ ครบถ้วน 

3.46 1.03137 ปานกลาง 

ท่านคิดว่าระบบ SMS ช่วยให้ท่านลดค่าใช้จ่ายในการติดต่อ
สอบถามข้อมูล และข่าวสาร 

4.45 .75319 มาก 

สรุปโดยภาพรวมท่านคดิว่าปัจจัยข้างต้นส่งผลต่อการยอมรับการ
แจ้งข้อมูลและข่าวสาร 

4.31 .69685 มาก 

 
 เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละข้อพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการรับการแจ้งข้อมูลนักเรียน 
นักศึกษา ผ่านบริการส่งข้อความสั้น (SMS) ของผู้รับบริการ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี มากที่สุด คือ ระบบ SMS 
ช่วยให้ท่านลดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสอบถามข้อมูล และข่าวสาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 อยู่ในระดับนัยส าคัญ
มาก รองลงมา คือ ภาพรวมท่านคิดว่าปัจจัยข้างต้นส่งผลต่อการยอมรับการแจ้งข้อมูลและข่าวสาร มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.31 อยู่ในระดับนัยส าคัญมาก และปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการรับการแจ้งข้อมูลนักเรียน นักศึกษา 
ผ่านบริการส่งข้อความสั้น (SMS) ของผู้รับบริการ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ด้านประโยชน์ในการรับข้อมูล และ
ข่าวสาร น้อยที่สุด คือ ระบบ SMS ท าให้ท่านได้รับทราบข้อมูล กิจกรรมต่าง ๆ ครบถ้วน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46 
อยู่ในระดับนัยส าคัญ ปานกลาง 
 ส่วนท่ี 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ เป็นค าถามข้อเสนอแสนะอื่น 
  ส่วนท่ี 3 เป็นการเก็บข้อมูลในรูปแบบความถี่จากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 
  -  ควรมีการแนะน าวิธีการใช้งานเบื้องต้น 
  -  ควรมีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ทราบถึงประโยชน์ของการที่ได้การแจ้งข้อมูลนักเรียน 
นักศึกษา ผ่านระบบข้อความสั้น (SMS) ของผู้รับบริการ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 
สรุปผล 

ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย มากที่สุด มีจ านวน 784 คน คิดเป็นร้อยละ 45.6 มีอายุ 15 -24 ปี 
จ านวน 860 คน เป็นผู้ปกครอง จ านวน 860 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 และเป็นนักเรียน นักศึกษา จ านวน 860 
คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 เป็นนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษา ซึ่งอยู่ในระดับช้ัน ปวช.1 
และ ปวส.2 จ านวน 348 คน คิดเป็นร้อยละ 20.20 และส่วนใหญ่เป็นประเภทวิชาอุตสาหกรรม จ านวน 1,060 
คน คิดเป็นร้อยละ 61.60  
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ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการแจ้งข้อมูลนักเรียน นักศึกษา 

ผ่านบริการส่งข้อความสั้น (SMS) ของผู้รับบริการ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ด้านความสะดวก และรวดเร็วในการ
รับข้อมูล และข่าวสาร อยู่ในระดับ มาก ด้านความถูกต้องของข้อมูล และข่าวสาร อยู่ในระดับ มาก และด้าน
ประโยชน์ในการรับข้อมูล และข่าวสาร อยู่ในระดับ มาก 
 1. ด้านความสะดวก และรวดเร็วในการรับข้อมูล และข่าวสาร  
  ท่านคิดว่าระบบ SMS ท าให้ท่านได้รับข้อมูล และข่าวสารรวดเร็ว ส่งผลในทางบวกต่อการยอมรับ
การแจ้งข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ผ่านบริการส่งข้อความสั้น (SMS) วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
  ท่านคิดว่าระบบ SMS เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์ในการแจ้งข้อมูล และข่าวสาร ส่งผล
ในทางบวกต่อการยอมรับการแจ้งข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ผ่านบริการส่งข้อความสั้น (SMS) วิทยาลัยเทคนิค
ลพบุรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  ท่านคิดว่าระบบ SMS ท าให้เกิดความเท่าเทียมกันในการรับข้อมูล และข่าวสาร ส่งผลในทางบวก
ต่อการยอมรับการแจ้งข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ผ่านบริการส่งข้อความสั้น (SMS) วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  ท่านคิดว่าระบบ SMS ท าให้ท่านได้รับข้อมูล และข่าวสารสะดวก ส่งผลในทางบวกต่อการยอมรับ
การแจ้งข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ผ่านบริการส่งข้อความสั้น (SMS) วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
 2.  ด้านความถูกต้องของข้อมูล และข่าวสาร  
  ท่านคิดว่าระบบ SMS ท าให้ท่านได้รับข้อมูล และข่าวสารที่น่าเช่ือถือ จากต้นทางที่ถูกต้อง ส่งผล
ในทางบวกต่อการยอมรับการแจ้งข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ผ่านบริการส่งข้อความสั้น (SMS) วิทยาลัยเทคนิค
ลพบุรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  ท่านคิดว่าระบบ SMS มีการใช้ภาษาที่เหมาะสมในการส่งข้อมูล และข่าวสาร ส่งผลในทางบวกต่อ
การยอมรับการแจ้งข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ผ่านบริการส่งข้อความสั้น (SMS) วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  ท่านคิดว่าระบบ SMS ท าให้ท่านได้รับข้อมูล และข่าวสารที่ชัดเจน เข้าใจง่าย กะทัดรัด ส่งผลใน
ทางบวกต่อการยอมรับการแจ้งข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ผ่านบริการส่งข้อความสั้น (SMS) วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  ท่านคิดว่าระบบ SMS ท าให้ท่านได้รับข้อมูล และข่าวสารที่ถูกต้อง ส่งผลในทางบวกต่อการยอมรับ
การแจ้งข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ผ่านบริการส่งข้อความสั้น (SMS) วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
 3.  ด้านประโยชน์ในการรับข้อมูล และข่าวสาร  
  ท่านคิดว่าระบบ SMS ท าให้ท่านได้รับประโยชน์ในการรับแจ้งข้อมูล และข่าวสาร ไม่ส่งผลใน
ทางบวกต่อการยอมรับการแจ้งข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ผ่านบริการส่งข้อความสั้น (SMS) วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  
  ท่านคิดว่าระบบ SMS ท าให้ท่านได้รับทราบข้อมูล กิจกรรมต่าง ๆ ครบถ้วน ส่งผลในทางบวกต่อ
การยอมรับการแจ้งข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ผ่านบริการส่งข้อความสั้น (SMS) วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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  ท่านคิดว่าระบบ SMS ช่วยให้ท่านลดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสอบถามข้อมูล และข่าวสาร ส่งผลใน
ทางบวกต่อการยอมรับการแจ้งข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ผ่านบริการส่งข้อความสั้น (SMS) วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  ท่านคิดว่าระบบ SMS ท าให้ท่านได้รับประโยชน์ในการรับแจ้งข้อมูล และข่าวสาร ส่งผลในทางบวก
ต่อการยอมรับการแจ้งข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ผ่านบริการส่งข้อความสั้น (SMS) วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  ทั้งนี้จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า แต่ละปัจจัยที่ศึกษาจะส่งผลต่อการยอมรับการแจ้งข้อมูล
นักเรียน นักศึกษา ผ่านบริการส่งข้อความสั้น (SMS) วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
  จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการแจ้งข้อมูลนักเรียน นักศึกษา  ผ่านบริการส่ง
ข้อความสั้น (SMS) ของผู้รับบริการ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ได้แก่ ปัจจัยด้านความสะดวก และรวดเร็วในการรับ
ข้อมูล และข่าวสาร ปัจจัยด้านความถูกต้องของข้อมูล และข่าวสาร และปัจจัยด้านประโยชน์ในการรับข้อมูล 
และข่าวสาร สอดคล้องตามแนวคิดและทฤษฎี องค์ประกอบของการติดต่อสื่อสาร กล่าวถึงเทคโนโลยีด้านการ
ติดต่อสื่อสารเกิดจากปัจจัยด้าน ความสะดวก และรวดเร็วในการรับข้อมูล และข่าวสาร  ข้อความสั้นผ่านระบบ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ กล่าวถึงรูปแบบ วิธีการในการส่งข้อความสั้น (ทวิสิทธิ์ สาสะเดาะห์, 2557) ท าให้เกิดปัจจัย
ด้านความถูกต้องของข้อมูลและข่าวสาร และระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา (RMS: Rcheewa 
Management System) กล่าวถึงวิธีการในการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่ได้พัฒนาและน ามาใช้ในการบริหาร
จัดการ เกิดปัจจัยด้านประโยชน์ในการรับข้อมูลและข่าวสาร ผู้รับบริการ บางส่วนไม่ให้ความส าคัญต่อการเปิด
อ่าน ข้อความสั้น (SMS) ที่ระบบท าการส่งข่าวสารต่าง ๆ  (อรุณี  รุ่งเรือง, 2550) ท าให้ได้รับรู้ข่าวสารล่าช้า 
ในทางกลับกัน ผู้รับบริการที่ เปิดอ่านข้อความสั้น (SMS) ที่ระบบจัดส่ง ท าให้ทราบถึงข้อมูล ข่าวสารที่ทาง
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี สื่อสารกับผู้รับบริการ ทั้งข้อมูลการมาเรียน, การเข้าห้องเรียน, ความประพฤติ, ผลการ
เรียนของ นักเรียน นักศึกษา ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้ปกครองตรวจสอบ นักเรียน นักศึกษา และแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นจากการขาดเรียนได้ ท าให้ช่วยลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนได้มากขึ้น ตามนโยบายของ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานวิจัย 
 จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการแจ้งข้อมูลนักเรียน นักศึกษา  ผ่านบริการส่ง
ข้อความสั้น (SMS) ของผู้รับบริการ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ได้แก่ ด้านความสะดวก และรวดเร็วในการรับข้อมูล 
และข่าวสาร ด้านความถูกต้องของข้อมูล และข่าวสาร  ด้านประโยชน์ในการรับข้อมูล และข่าวสาร ดังนั้น
ผู้พัฒนาระบบการแจ้งข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ผ่านบริการส่งข้อความสั้น (SMS) ควรให้ความส าคัญกับปัจจัย 
เครือข่ายทางสังคม (Social Network), ความครบถ้วนด้านมีเดีย (Media Richness), ความคิดเห็นที่มีต่อไอที 
(Opinion toward IT) 
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 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป  

ผู้วิจัยได้น าเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้  
 1) ควรเพิ่มปัจจัยในการศึกษาเพื่อให้ได้ข้อมูลการศึกษามากขึ้น เช่น ปัจจัยด้านสภาพ เศรษฐกิจและ
สังคม และปัจจัยด้านภาพลักษณ์ เป็นต้น  

2) ควรเพิ่มวิธีในการเก็บข้อมูลการวิจัย กล่าวคือ ควรท าการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิง  ลึกกับ
ผู้ใช้งานระบบการแจ้งข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ผ่านบริการส่งข้อความสั้น (SMS) เพื่อให้ได้ข้อมูลเพิ่มมากข้ึน  

3) ผู้สนใจที่จะศึกษาในหัวเรื่องนี้ควรน าผลการวิจัยนี้ไปเปรียบเทียบกับผลการวิจัยในอนาคต เพื่อจะได้
ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงและความแตกต่าง  

4) ควรศึกษาถึงความแตกต่างในการยอมรับการแจ้งข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ผ่านบริการส่งข้อความ
สั้น (SMS) ของผู้ใช้งานในแต่ละกลุ่ม เช่น เพศ การศึกษา อาชีพ และเขตที่อยู่อาศัย เป็นต้น  
 
กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยในครั้ งนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจาก นายเรวัช ศรีแสงอ่อน ผู้อ านวยการ
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ครูกาญจนา น้อยกลิ่น หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา  ซึ่งได้ให้ข้อมูลการส่ง
ข้อความสั้น SMS วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ให้ความรู้และช้ีแนะแนวทางการศึกษา ตรวจทานและแก้ไขข้อบกพร่อง 
ในงานตลอดจนการให้ค าปรึกษาซึ่งเป็นประโยชน์ในการวิจัยจน งานวิจัยครั้งนี้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนส าเร็จไป
ได้ด้วยดีรวมถึงครู-อาจารย์ท่านอื่น ๆ ที่ได้ให้ความช่วยเหลือ แนะน าให้ค าปรึกษา และสามารถน าวิชาการต่าง ๆ 
มาประยุกต์ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็น อย่างสูงมาไว้ ณ โอกาสนี้ 
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การจัดการเรียนรู้แบบเน้นการคิดแบบฮิวริสติกส์เพ่ือส่งเสริมผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน  

เร่ือง สมการและการแก้สมการ  ส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 
 

รัตน์ติยากร  ยตะโคตร1*  สุทธิพร  บุญส่ง2 
 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมการและการแก้
สมการ ระหว่างก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบเน้นการคิดแบบฮิวริสติกส์  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง สมการและการแก้สมการ ระหว่างก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ และ          
3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมการและการแก้สมการ หลังได้รับจัดการเรียนรู้แบบเน้น          
การคิดแบบฮิวริสติกส์กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนชุมชนบึงบา ปทุมธานี  จ านวน 2 ห้องเรียน 
จ านวน นักเรียน 70 คน ได้มาจากการเลือกสุ่มแบบกลุ่ม แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง จ านวน 35 คน และกลุ่มควบคุม 
จ านวน 35 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้เน้นการคิดแบบฮิวริสติกส์ เรื่อง สมการ
และการแก้สมการ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและการแก้สมการ 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบค่าที  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบเน้นการ
คิดแบบฮิวริสติกส์ มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01  2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ  มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบเน้นการคิดแบบฮิวริสติกส์  มีคะแนนเฉลี่ ยสูงกว่าหลังได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบปกติ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 
ค าส าคัญ:   การคิดแบบฮิวริสติกส์   สมการและการแกส้มการ   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน 
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THINKING - BASED LEARNING MANAGEMENT FOCUSING ON HEURISTICS REASONING SKILLS 

TO PROMOTE LEARNING ACHIEVEMENT IN EQUATIONS AND SOLVING EQUATIONS FOR 
PRIMARY 6 STUDENTS 

 
Rattiyakorn  YataKote1*  Suthiphorn  Boonsong 2   

 
Abstract 
 The purposes of this research were to 1) compare the learning achievement in equation 
and solve the equation before and after implementing the thinking - based learning management 
focusing on heuristic  thinking, 2) compare the learning achievement in equations and solve the 
equations before and after using the normal learning management, and 3) compare the learning 
achievement in equation and solve the equation after implementing the thinking - based approach 
with that of the normal learning management. The samples comprised 70 Primary 6 Students in 
the second semester of Academic Year 2017, Bueng Ba  school, Pathum Thani province. The 
subjects  were chosen by using the  cluster random sampling technique and classified into 
two groups equally, including an experimental group and control group.  Research tools 
included a lesson plan that focused on heuristics thinking in helping the students learn about 
equations and solving equations,  as well as a pretest and posttest. Descriptive statistics used 
in this study included mean and standard deviation, and t-test were used for data analysis.   
           The findings were as follows: 1) the students’ achievement in mathematics with 
heuristic thinking indicated that the posttest scores were higher than the pretest scores at the 
0.01level statistically significance 2) The achievement in mathematics using the traditional learning 
method indicated that the posttest scores were higher than the pretest scores at the 0.01 level of 
statistically significance , and 3) The achievement in mathematics with heuristic-based thinking was  
higher than the traditional learning method  at the 0.01 level of statistically significance.  
 
Keywords:   heuristic-based thinking,  equations and solving equations,  achievement 
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บทน า 
 การศึกษาศตวรรษท่ี 21 เน้นการจัดการเรียนการสอนที่ช่วยให้นักเรียนได้เตรียมตัวเพื่อใช้ชีวิตในโลกที่
เป็นจริง เน้นการศึกษาตลอดชีวิต ด้วยวิธีการสอนที่มีความยืดหยุ่น เป็นหลักสูตรที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง           
พหุปัญญา เทคโนโลยีและมัลติมีเดีย นักเรียนและโลกความเป็นจริงเป็นศูนย์กลางของกระบวนการเรียนรู้ เป็น
การเรียนรู้ที่ไปไกลกว่าการได้รับความรู้แบบง่าย ๆ ไปสู่การเน้นพัฒนาทักษะและทัศนคติ  ทักษะการคิด ทักษะ
การแก้ปัญหา ทักษะองค์การ ทัศนคติเชิงบวก   
 คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ท าให้มนุษย์มีความคิด สร้างสรรค์   
คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณไ์ด้อย่างถ่ีถ้วนรอบคอบ 
ท าให้สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมดังนั้นการคิดทาง
คณิตศาสตร์จึงถือเป็นการคิดระดับสูงซึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีจุดมุ่งหมายให้เยาวชนทุกคนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่องตามศักยภาพ ผล
การประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ปีการศึกษา 2558 พบว่า มาตรฐานการเรียนรู้ ค 4.2 
การใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์อื่น ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปล
ความหมายและน าไปใช้แก้ปัญหา   เป็นมาตรฐานการเรียนรู้ที่มีค่าเฉลี่ยร้อยละต่ าสุด x̅= 12.33  S.D. =32.88  
(สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สืบค้นเมื่อวันที่11 มีนาคม 2560) เมื่อเทียบกับคะแนน
เฉลี่ยร้อยละในทุกมาตรฐานการเรียนรู้ ประกอบกับมีคะแนนเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 50 ตามเป้าหมายของ
สถานศึกษา/เขตพื้นที่การศึกษา  
 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต้องตระหนักว่าเป็นกระบวนการที่ผู้เรียนต้องลงมือปฏิบัติและสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง  การจัดการเรียนรู้ต้องมีความหลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนสามารถท าได้ตามศักยภาพของ
ตนเองมากขึ้น เนื่องจากคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีลักษณะนามธรรม จึงเป็นสิ่งที่ยากในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและสนใจในวิชาคณิตศาสตร์ ปัจจุบันการสอนให้ผู้เรียนคิดอย่างมีเหตุผลยังมีไม่
มากนัก  ท าให้นักเรียนมีโอกาสคิดน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคิดวิเคราะห์และการให้เหตุผล การสอนให้ผู้เรียน
เกิดการคิดวิเคราะห์และใช้เหตุผลเป็นสิ่งส าคัญในการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะการคิด และควรเน้น
ในวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นวิชาที่มีความซับซ้อนในการคิดแก้ปัญหาและเป็นนามธรรม 
 การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดแบบฮิวริสติกส์  เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่น าไปสู่การแก้ปัญหา   
ที่มีประโยชน์ท าให้นักเรียนได้เข้าใจกระบวนการแก้ปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ก ระบวนการทางด้าน
ความคิด การฝึกทักษะการคิดแบบฮิวริสติกส์นี้เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างมาก โดยฝึกให้เริ่มต้นจากสิ่งที่ง่าย
ไปสู่สิ่งที่ยากซับซ้อนมากขึ้นท าให้สามารถน าไปแก้ปัญหาได้ ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบฮิวริสติกส์  จะท า
ให้ผู้เรียนได้ค้นพบความรู้ด้วยตนเอง และเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ การคิดแก้ปัญหาและสามารถ
ตรวจค าตอบอย่างเป็นเหตุเป็นผล 
 จากปัญหาและเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยมีความสนใจ จึงได้ท าการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทาง        
การเรียน เรื่องสมการและการแก้สมการ โดยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นการคิดแบบฮิวริสติกส์ น่าจะเป็น
แนวทางหนึ่งที่จะท าให้นักเรียนมีความสนใจและตั้งใจเรียน ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น ซึ่งจะช่วย
แก้ปัญหา การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ประสบผลส าเร็จ โดยผลการวิจัยที่ได้จะเป็นแนวทางในการจัดการ
เรียน       การสอนคณิตศาสตร์ ให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภฏักลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 “วิจยัและนวัตกรรมเพื่อสังคม” | 643 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน เรื่อง สมการและการแกส้มการ  ระหว่างก่อนและหลัง
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบเน้นการคิดแบบฮิวรสิติกส์ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน เรื่อง สมการและการแกส้มการ  ระหว่างก่อนและหลัง
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกต ิ
 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน เรื่อง สมการและการแกส้มการ  หลังไดร้ับจัดการเรียนรู้
แบบเน้นการคดิแบบฮิวริสติกส์กับการจัดการเรยีนรู้แบบปกติ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนบึงบา อ าเภอหนอง
เสือ  จังหวัดปทุมธานี  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนบึงบา  อ าเภอหนองเสือ  จังหวัดปทุมธานี  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  
จ านวน 2 ห้องเรียน ซึ่งได้มาจากวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster  Sampling) กลุ่มทดลอง คือ นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 จ านวน 35 คน และกลุ่มควบคุม คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6/2 จ านวน 35 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 2 ชนิด ได้แก่  1)แผนการจัดการเรียนรู้เน้นการคิดแบบฮิวริสติกส์ เรื่อง สมการและ
การแก้สมการ  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและการแก้สมการ 
โดยก าหนดค่าดัชนีความสอดคล้องมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด เนื้อหา และกิจกรรมการเรียนรู้ (IOC) ที่มีค่า        
≥ 0.50  ค่าความยากง่าย (p) ในช่วงระหว่าง 0.38 -  0.69  และค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ในช่วงระหว่าง 0.44 – 
0.94  ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ มีค่าเท่ากับ 0.97 แล้วเลือกข้อสอบที่ตรงตามเกณฑ์จ านวน 30 ข้อ การ
เก็บรวบรวมข้อมูลก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็น 2 กลุ่ม ด าเนินการทดสอบก่อนเรียน นักเรียนกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ด าเนินการทดลองสอนตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ กับกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ด าเนินการทดสอบหลังเรียน นักเรียนกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ Paired  Sample  t – test  ด้วยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ 
spss students  สถิติ  Independent  Sample  t -test  ด้วยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ spss students 
 
ผลการวิจัย 
 
ตารางที่ 1  การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง สมการและการแกส้มการ  ระหว่างก่อนและหลัง

ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบเน้นการคิดแบบฮิวรสิติกส์ 
 

การทดสอบ n x̅ s t Sig. 
ก่อนเรียน 35 7.20 2.34 

40.78 .00 
หลังเรียน 35 24.69 2.39 

** มีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .01  
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 จากตารางที่ 1 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
หลังการจัดการเรียนรู้แบบเน้นการคิดแบบฮิวริสติกส์  เรื่อง สมการและการแก้สมการ สูงกว่าก่อนได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบเน้นการคิดแบบฮิวริสติกส์  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   
ตารางที่ 2   การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมการและการแก้สมการ  ระหว่างก่อนและหลัง

ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
 

การทดสอบ n x̅ s t  Sig. 
ก่อนเรียน 35 6.97 2.09 

18.97 .00 
หลังเรียน 35 13.97 2.07 

** มีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .01  
 
 จากตารางที่ 2  พบว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
หลังการจดัการเรียนรู้แบบปกติ  เรื่อง สมการและการแก้สมการ สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ  
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .01  
 
ตารางที่ 3  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมการและการแก้สมการ หลังได้รับจัดการเรียนรู้

แบบเน้นการคิดแบบฮิวริสติกส์กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ   
 

การทดสอบ n x̅ s t Sig. 
การจัดการเรยีนรู้แบบเน้นการคดิ
แบบฮิวรสิติกส ์

35 24.69 2.39 
17.57 .000 

การจัดการเรยีนรู้แบบปกต ิ 35 13.97 2.71 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 
 จากตารางที่  3  พบว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรือ่ง สมการและการแกส้มการของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 หลังไดร้ับจัดการเรยีนรู้แบบเน้นการคิดแบบฮิวรสิติกส์ สูงกว่าหลังจดัการเรยีนรู้
แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .01 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนรู้โดยเน้นการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) เพื่อส่งเสริม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมการและการแก้สมการ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ท่ีได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบเน้นการคิดแบบฮิวริสติกส์ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและการแก้สมการ 
สูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับสมมติฐานในการวิจัยที่ตั้ง
ไว้  ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่าการจัดการเรียนรู้แบบเน้นการคิดแบบฮิวริสติกส์มีส่วนท่ีเน้นให้นักเรียนได้คิดอย่างเป็น
ระบบโดยการเช่ือมโยงสิ่งที่มีความสัมพันธ์กัน  ส ารวจหาความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของข้อมูลในปัญหาที่ต้องการ
ส ารวจ ท าให้นักเรียนเกิดความเข้าใจปัญหา และสามารถวิเคราะห์ปัญหาตลอดจนองค์ประกอบต่าง  ๆ ของ
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ปัญหาได้  ซึ่ งส่งผลให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหาได้ถูกต้อง ทั้งนี้สอดคล้องกับแนวคิ ดของแคทเรชโค 
(Katretchko, 1971) ท่ีกล่าวว่า การคิดแบบฮิวริสติกส์มีกระบวนการที่เหมาะสมเพื่อน าไปสู่การแก้ปัญหา โดย
พยายามหาตัวเลือกและเหตุผลที่ดีมาใช้อธิบายโจทย์ แล้วจึงใช้การวิเคราะห์วิธีการเพื่อน าไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้อง        
การ สอดคล้องกับ Leinhardt and Schwarz (2003) กล่าว ไว้ว่า ฮิวริสติกส์มีส่วนส าคัญช่วยในการแก้ปัญหาได้
เป็นอย่างดีในกรณีที่ปัญหามีความซับซ้อน เนื่องจากฮิวริสติกส์ช่วยสนับสนุนการใช้ความคิดในการแก้ปัญหาและ
ที่ส าคัญยังช่วยช้ีจุดด้อยของการแก้ปัญหา ซึ่งสนับสนุนข้อสรุปของ Krulik and Rudnick (1993) ท่ีว่าขั้นตอน
การคิดแบบฮิวริสติกส์ ประกอบด้วย 5 ข้ันตอนได้แก่ 1) อ่านและคิด (Read and think) 2 )ส ารวจและวางแผน 
(Explore and plan) 3) เลือกยุทธวิธี  (Select a strategies) 4) หาค าตอบ (Find and answer) 5) สะท้อน
และต่อยอด (Reflect and extend)  
 จากผลการวิจัยครั้งนี้แสดงว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นการคิดแบบฮิวริสติกส์ส่งผลให้
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและการแก้สมการสูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะการคิดแบบฮิวริสติกส์ท าให้นักเรียนคิดและค้นหาค าตอบด้วยตนเองตลอดกระบวนการหาค าตอบ 
สามารถเช่ือมโยงความรู้ที่เรียนเข้ากับความรู้เดมิที่เรยีนมาแลว้ และนักเรียนสามารถท่ีจะตรวจสอบสิ่งที่ได้เรียนรู้
อย่างเป็นเหตุเป็นผล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

เรวดี มีสุข (2556) ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) ที่มีต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความสามารถในการแก้ปัญหาและความสามารถใน การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง 
เศษส่วนของพหุนาม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) เรื่อง เศษส่วนของพหุนาม สูงขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 65 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ  

กัลยา ปัญญาวัฒน์ธนกุล  (2556) ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ โดยใช้ทักษะการคิดแบบฮิวริสติกส์เพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาสมการของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสมการ ที่ทางโรงเรียนก าหนดเกณฑ์ไว้ ร้อยละ 75 พบว่า  
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลีย่ในการสอบหลังเรียน ครั้งท่ี 1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 25.07 คิดเป็นร้อยละ  83.56 ซึ่งสูง
กว่า เกณฑ์ที่ทางโรงเรียนก าหนดและมีคะแนนเฉลี่ยในการสอบหลังเรียนครั้งที่ 2 มีค่าเท่ากับ 26.04 คิดเป็น  
ร้อยละ 86.79 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยในการสอบครั้งที่ 1 แสดงว่ามีความคงทนทางด้านการเรียนรู้ พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของนักเรียนในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ทักษะการคิดแบบฮิวริสติกส์ อยู่ในระดับดี  

 
ข้อเสนอแนะ 
 1.ควรให้มีการจัดการเรียนรู้แบบเน้นการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) ในเนื้อหาคณิตศาสตร์อื่น ๆ 
เช่น การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารระคน 
 2.ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบเน้นการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) โดยศึกษาตัวแปร
อื่น ๆ เช่น ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการให้เหตุผล ความสามารถในการเช่ือมโยง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ เป็นต้น 
 3. ควรมีการน าจัดการเรียนรู้แบบเน้นการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) ไปบูรณาการกับการจัดการ
เรียนรู้แบบอื่น ๆ เช่น การจัดการเรียนรู้แบบ open approach เป็นต้น 
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กิตติกรรมประกาศ 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงอย่างสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณา และความอนุเคราะห์ของ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร  บุญส่ง  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้กรุณาเสียสละเวลาให้ค าปรึกษา ค าแนะน า 
และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ  จนส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  ผู้ท าการศึกษาวิจัยขอก
ราบขอบพระคุณอย่างสูงมา  ณ  ที่น้ี 
 ขอขอบพระคุณ  รองศาสตราจารย์  ดร.โกศล  มีคุณ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร  บุญส่ง  ดร.สายพิน สีหรักษ์  และดร.พรภิรมย์  หลงทรัพย์  กรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ที่ได้ให้ความกรุณาแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ของงานวิจัย รวมทั้งเสียสละเวลามาเป็นกรรมการสอบ  
ในครั้งนี้  และขอขอบพระคุณ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุดประไทย บุพศิริ  อาจารย์ ผกาพรรณ  วะนานาม  นาย
ปริญญา อุปลา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร  แพรวพนิต  และ  
ดร.เกียรติศักดิ์  ส่องแสง  ท่ีท่านได้เป็นผู้เช่ียวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 
 ขอขอบพระคุณและมอบความดีทั้งหมดให้แก่ บิดา  มารดา  ญาติพี่น้อง  เพื่อนที่แสนดี  และคณะครู 
อาจารย์  ท่ีได้ให้การสนับสนุน และประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ให้แก่ผู้วิจัยเสมอมาจนส าเร็จการศึกษา 
 สุดท้ายนี้ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  งานวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ที่สนใจใน
การศึกษาค้นคว้า  หากงานวิจัยในครั้งนี้ขาดตกบกพร่อง หรือไม่สมบูรณ์ประการใด  ผู้วิจัยขออภัยมา ณ โอกาส
นี้ด้วย 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชานาฏศลิป์  ด้วยรูปแบบการสอนแบบทางตรงผสมผสาน 

ทักษะปฏิบัติของเดวีส์  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5 
 

มนชนก   รัตนจ านงค์1*  สุทธิพร  บุญส่ง2 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชานาฏศิลป์ ก่อนเรียนและหลัง
เรียนด้วยการสอนรูปแบบทางตรงผสมผสานทักษะปฏิบัติของเดวีส์ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
นาฏศิลป์ ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการสอนแบบปกติ และ 3)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
นาฏศิลป์ หลังเรียนระหว่างการสอนรูปแบบทางตรงผสมผสานทักษะปฏิบัติของเดวีส์ กับการสอนแบบปกติ 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนชุมชนบึงบา  ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 2 ห้องเรียน นักเรียนจ านวน  59 คน ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย  โดยการจับ
ฉลาก แบ่งเป็นกลุ่มทดลองจ านวน 29 คน และกลุ่มควบคุมจ านวน 30  คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนรูปแบบทางตรงผสมผสานทักษะปฏิบัติของเดวีส์  จ านวน       
3  แผน  แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่องการแสดงร าวงมาตรฐาน  แบบประเมินทักษะการร้องเพลง
ร าซิมาร า  และแบบประเมินทักษะท่าร าเพลงร าซิมาร า  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  และสถิติทดสอบค่าที  

ผลการวิจัยพบว่า  1) ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชานาฏศิลป์  ด้วยรูปแบบการสอนแบบ
ทางตรงผสมผสานทักษะปฏิบัติของเดวีส์ พบว่าคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 2) ผลการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชานาฏศิลป์ ด้วยการสอนรูปแบบปกติ พบว่าคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
และ 3) ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชานาฏศิลป์  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  5 ระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม  มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ค าส าคัญ :  การสอนรูปแบบทางตรง  การสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา 
                    นาฏศิลป์ 
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DEVELOPMENT OF THAI DANCE LEARNING ACHIEVEMENT OF   PRIMARY 5  STUDENTS 

THROUGH A DIRECT INSTRUCTION MODEL INTEGRATED WITH DAVIES’ 
 INSTRUCTIONAL MODEL 

 
Monchanok  Rattanajumnong1*  Sutthiporn  Boonsong 2 

 
Abstract 
 The purpose of this research was to compare 1) students’ learning achievement 
before and after studying Thai dance through the direct instruction model integrated with that 
of Davies’ practical skill, 2) their learning achievement before and after studying Thai dance by 
using the conventional learning, and 3) their learning achievement after studying Thai dance 
through the direct instruction model integrated with Davies’ instructional model and 
conventional learning.  

Samples  were  59 primary  5  students at Bungba  School during  the  second  semester  
in  the academic  year of 2017.  The  samples  were  chosen  by  simple  random  sampling and  
classified  into  2  groups:  29 in the experimental  group  and  30 in the control  group. The tools 
used in the research were 3 lesson plans based on the direct instruction model integrated with 
that of Davie’s practical skill; and pretests and posttests used to evaluate students’ performance 
in standard Thai traditional dance focusing on singing and dancing to the “Ram-Si-Ma-Ram” song. 
Descriptive  statistics  including  mean,  standard  deviation,  and t-test  were  used  in the data  
analysis. 
 The results showed 1) the learning achievement of Direct Instruction Model Integrated 
with Davies’ Instructional Model It was found that the scores post-test were higher than pre-
test 2)  the learning achievement of regular teaching It was found that the scores post-test 
were higher than pre-test 3) the learning achievement of the two groups was different at a 
statistically significant level of .05. 
 
Keywords:   direct instruction model, Davies’ instructional model, thai dance learning  
                 achievement  
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บทน า 
 ศิลปวัฒนธรรมไทยเป็นสิ่งท่ีแสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน คนไทยจึงควรอนุรักษ์
ไว้ให้คงอยู่กับประเทศไทยต่อไป  นอกจากนี้วัฒนธรรม ยังเป็นการด าเนินชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้น ไม่ว่าจะเป็น
การละเล่น การแสดง การร้องเพลง พฤติกรรม และบรรดาผลงานทั้งมวล ไม่ว่ าจะเป็นงานด้านจิตกรรม 
สถาปัตยกรรม  ศิลปะ  วรรณคดี  ดนตรี  ปรัชญา  ศีลธรรม  จรรยา  ภาษา  กฎหมาย  ความเช่ือ  
ขนบธรรมเนียมประเพณตีลอดจนความคิด  ความรู้ ในลักษณะที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม หรือความเสื่อมเสีย
ของสังคม และในขณะเดียวกัน  วัฒนธรรมยังก าหนดชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในสังคม ท้ังเรื่องความเป็น
ระเบียบ  ความรู้สึก ความประพฤติ  และกิริยาอาการ หรือการกระท าใด ๆ ของมนุษย์  ลงรูปเป็นพิมพ์เดียวกัน
และส าแดงออกมาให้ปรากฏเป็นภาษา ศิลปะ ความเช่ือถือ ระเบียบ ประเพณี ความกลมเกลียว ความก้าวหน้า
ของชาติและศีลธรรมอันดีงามของประชาชน ดังนั้นวัฒนธรรมจึงมีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ของประชาชน และต่อ
ความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติมาก  ซึ่งได้ถ่ายทอดกันมารุ่นต่อรุ่น โดยถ้าสิ่งใดที่ดีแล้วก็เก็บไว้  สิ่งใดควร
แก้ก็ท าการแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น  เพื่อจะได้ส่งเสริม ให้มีลักษณะที่ดีและเป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติต่อไป (ไพศาล  
ภู่ไพบูลย์, อังคณา  ตติรัตน์ และปนัดดา   มีสมบัติงาม, 2550)   

ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 นั้นเป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียน  
ทุกคน ให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งทางด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม และมีจิตส านึกในความเป็นพลเมือง
ไทยและพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้
และทักษะพื้นฐานรวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต ซึ่งกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ เป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้ เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีจินตนาการทางศิลปะ  
ช่ืนชมความงาม  มีสุนทรียภาพ  ความมีคุณค่า ซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์  กิจกรรมทางศิลปะช่วยพัฒนา
ผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม ตลอดจนการน าไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีความเช่ือมั่นในตนเอง อันเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้ เกิดความซาบซึ้งในคุณค่า
ของศิลปะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงออกอย่างอิสระในศิลปะแขนงต่าง ๆ ประกอบด้วยสาระส าคัญ 3 สาระ 
ได้แก่ สาระที่ 1 ทัศนศิลป์  มีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบศิลป์ ทัศนธาตุ สร้างและน าเสนอผลงานทาง
ทัศนศิลป์จากจินตนาการ โดยสามารถใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม รวมทั้งสามารถใช้เทคนิค วิธีการของศิลปินในการ
สร้างงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง
ทัศนศิลป์  ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมเห็นคุณค่างานศิลปะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิ
ปัญญาไทยและสากล ช่ืนชม ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน   

สาระที่ 2 ดนตรี  มีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบดนตรีแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ 
วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ทางดนตรีอย่างอิสระ ช่ืนชมและประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าดนตรีที่เป็นมรดก
ทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล   ร้องเพลง และเล่นดนตรีในรูปแบบต่าง ๆ  แสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงดนตรี  แสดงความรู้สึกที่มีต่อดนตรีในเชิงสุนทรียะ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี
กับประเพณีวัฒนธรรม  และเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์  และสาระที่ 3 นาฏศิลป์ มีความรู้ความ เข้าใจ
องค์ประกอบนาฏศิลป์  แสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์  ใช้ศัพท์เบื้องต้นทางนาฏศิลป์ วิเคราะห์วิพากษ์ 
วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์  ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ สร้างสรรค์การเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง  ๆ 
ประยุกต์ใช้นาฏศิลป์ในชีวิตประจ าวัน  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์กับประวัติศาสตร์  วัฒนธรรม  เห็น
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คุณค่าของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทย และสากล (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2552)   

นาฏศิลป์และละครไทยเป็นศิลปะการแสดงท่ีมีมาช้านาน มีความงดงามและมีคุณค่าต่อสังคมเป็นสิ่งที่
สร้างความสนุกสนาน  บันเทิงใจให้แก่ผู้ชม  เป็นศิลปวัฒนธรรม  และเป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติที่ควรร่วมกัน
อนุรักษ์ไว้ วิชานาฏศิลป์ เป็นวิชาที่มีความส าคัญอีกวิชาหนึ่ง เนื่องจากนาฏศิลป์นั้นแสดงถึงความเป็น
อารยประเทศ บ้านเมืองมีความเจริญรุ่งเรืองดี ประชาชนมีความเข้าใจในศิลปะ เพราะศิลปะเป็นสิ่งมีค่าเป็น
เครื่องโน้มน้าวอารมณ์  ให้ไปในทางที่ดีเป็นแนวทางน าให้คิด  และให้ก าลังใจในการที่จะสร้างความเจริญรุ่งเรือง
ให้แก่บ้านเมือง นอกจากนี้นาฏศิลป์ยังเป็นแหล่งรวมศิลปะ ประกอบด้วยศิลปะประเภทต่าง  ๆ  มาเกี่ยวข้อง
สอดคล้องกัน  เช่น  ศิลปะการเขียน  การก่อสร้าง  การออกแบบเครื่องแต่งกายและวรรณคดี  ศิลปะแต่ละ
ประเภทได้จัดท ากันด้วยความประณีต  เนื่องจากศิลปะเป็นส่วนที่ส าคัญส่วนหนึ่งของชาติ  มนุษย์ทุกชาติทุก
ภาษาต้องมีศิลปะของตน    

การจัดการเรียนรู้สาระที่ 3 นาฏศิลป์ นั้นเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการปฏิบัติทางด้าน
นาฏศิลป์ในลักษณะการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายอย่างมีลีลาที่อ่อนช้อยงดงาม  ดังนั้นการสอนนาฏศิลป์
จึงจ าเป็นต้องมีหลักในการจัดการเรียนรู้โดยเฉพาะ เพื่อท าให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
ซึ่งการจัดการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์ที่ เหมาะสม อาจก าหนดเป็นล าดับ 5 ขั้นตอน ส าคัญ คือ 1) ฝึกการ
เคลื่อนไหวร่างกายเข้ากับจังหวะให้คล่อง 2) ฝึกลักษณะการร่ายร าเบื้องต้นทีละท่า พร้อมทั้งน าไปประกอบเพลง
ง่าย ๆ 3) ฝึกการใช้ภาษาท่านาฏศิลป์แสดงความหมาย ความรู้สึก และบุคลิกภาพ   4) ฝึกการร าประกอบเพลง
ง่าย ๆ สั้น ๆ  ให้เหมาะสมกับวัยของเด็ก  5) ฝึกการร าหรือการแสดงที่เป็นชุดการแสดงง่าย ๆ สั้น ๆ เช่น ร าวง  
ร าเพลงปลุกใจ (วิวัฒน์  เพชรศรี, 2552)  

 จากการเรียนการสอนกลุ่มสาระศิลปะ ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนชุมชนบึงบา ล่าสุด พบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชานาฏศิลป์ช้ันประถมศึกษาปีที่1- 6 อยู่ในระดับต่ า คิดเป็นร้อยละ 53.42  และ
ปัญหาการจัดการเรียนการสอนทางการเรียนวิชานาฏศิลป์ ที่ผู้วิจัยได้พบ ในการจัดการเรียนวิชานาฏศิลป์  
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชุมชนบึงบา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธาน ีเขต 2 พบว่า  นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนในรายวิชานาฏศิลป์ไม่สูงเท่าที่ควร  ซึ่งนักเรียนยังขาด
ทักษะ ในการเรียนรู้เนื้อหา ต่าง ๆ เช่น องค์ประกอบนาฏศิลป์ไทย การแสงดนาฏศิลป์ไทย การละครเบื้องต้น  
และทักษะการปฏิบัติ ต่าง ๆ  เช่น  การเคลื่อนไหว  การฝึกภาษาท่า การสร้างสรรค์การเคลื่อนไหวตาม
จินตนาการ ฯลฯ   

ด้วยเหตุผล ความส าคัญ และความจ าเป็นของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาแนวคิดรูปแบบการสอน
ทักษะปฏิบัติของเดวีส์ และรูปแบบการสอนแบบทางตรง เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชานาฏศิลป์ ซึ่ง
รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์จะช่วยพัฒนาความสามารถด้านทักษะปฏิบัติของผู้เรียน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งทักษะที่ประกอบด้วยทักษะย่อย ๆ จ านวนมาก การฝึกให้ผู้เรียนสามารถท าทักษะย่อย ๆ เหล่านั้นได้ก่อน  
แล้วค่อยเช่ือมโยงต่อกันเป็นทักษะใหญ่ จะท าให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จได้ ดีและรวดเร็วขึ้ น (Davies, 1971) 
เมื่อน ามาผสมผสานกับรูปแบบการสอนแบบทางตรง ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่มุ่งช่วยให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ทั้งเนื้อหาสาระ  และมโนทัศน์ต่าง ๆ  รวมทั้งได้ฝึกปฏิบัติทักษะต่าง ๆ จนมาสารถท าได้ดีและประสบ
ผลส าเร็จได้ในเวลาที่จ ากัด (Joyce and Weil, 1996)  

จากรูปแบบการเรียนการสอนที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาว่า แนวคิดของรูปแบบการสอน
ทักษะปฏิบัติของเดวีส์ผสมผสานกับรูปแบบการสอนแบบทางตรงสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
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นาฏศิลป์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ได้หรือไม่เพียงใด และเพื่อน ามาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
วิชานาฏศิลป์ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชานาฏศิลป์ ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการ
สอนแบบทางตรงผสมผสานทักษะปฏิบัติของเดวีส์ 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชานาฏศิลป์ ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการสอนแบบปกติ 
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชานาฏศิลป์ หลังเรียนระหว่าง   รูปแบบการสอนแบบ

ทางตรง ผสมผสานทักษะปฏิบัติของเดวีส์ กับการสอนแบบปกติ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.1  ประชากร ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนชุมชนบึงบา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 ทั้งหมด 3 ห้อง จ านวน  
98 คน 

1.2 กลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย (Simple  Random  Sampling) โดยการจับฉลาก
ได้กลุ่มทดลองจ านวน 1 ห้อง ได้แก่  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  5/3 จ านวน  29 คน และกลุ่มควบคุมจ านวน 
1 ห้อง ได้แก่นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  5/2  จ านวน  30  คน 

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
2.1  เแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนแบบทางตรงผสมผสานทักษะปฏิบัติของเดวีส์

ในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา นาฏศิลป์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน  3  แผน รวม  
6 ช่ัวโมง โดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 

2.1.1  ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2.1.2  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตัวช้ีวัดและ

มาตรฐานการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 3 นาฏศิลป์ เนื้อหาที่น ามาใช้ในการสอน 
เกี่ยวกับความเป็นมา รูปแบบการแสดง การแต่งกาย  เครื่องดนตรีที่ใช้  โอกาสที่ใช้ในการแสดง เนื้อร้อง 
ความหมาย และท่าร าที่ใช้ในเพลงร าซิมาร า 

2.1.3  จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการแสดงร าวงมาตรฐาน ด้วยรูปแบบการสอนแบบ
ทางตรงผสมผสานทักษะปฏิบัติของเดวีส์ จ านวน 3 แผน ประกอบด้วย 

                    1)  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติความเป็นมาของการแสดงร าวงมาตรฐาน 
               2)  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 ร้องร า ท าเพลง 
               3)  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 ปฏิบัติท่าร าเพลงร าซิมาร า 
   2.1.4  น าแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการแสดงร าวงมาตรฐาน ด้วยรูปแบบการสอนแบบ

ทางตรงผสมผสานทักษะปฏิบัติของเดวีส์ เสนอต่อผู้เช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง โดยมีผู้เช่ียวชาญ
ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้  จ านวน  5  ท่าน  ประกอบด้วย ผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตรและการสอน 2 ท่าน 
ผู้เช่ียวชาญด้านการวัดและประเมินผล 1 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนนาฏศิลป์  จ านวน  2 ท่าน  IOC = 
0.80  -  1.00 
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  2.1.5  น าแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้มาวิเคราะห์คะแนน 
     2.1.6  น าแผนการจัดการเรียนรูท้ี่ปรับปรุงแล้วไปใช้กับนักเรียนกลุ่มควบคุมช้ันประถมศึกษา

ปีท่ี 5/2  ก่อนน าไปใช้จริง 
2.2  แบบทดสอบความรู้ด้านเนื้อหา รายวิชานาฏศิลป์  เรื่อง การแสดงร าวงมาตรฐานซึ่ง

ผู้วิจัยได้เลือกใช้เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิด เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 17 ข้อ ส าหรับใช้เป็นแบบทดสอบ
ก่อนเรียนและหลังเรียน  โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

2.2.1  ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.2.2  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 มาตรฐานและ

ตัวช้ีวัด 
2.2.3  ศึกษาขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบ 
2.2.4  สร้างแบบทดสอบความรู้ด้านเนื้อหา  รายวิชานาฏศิลป์  เรื่อง การแสดงร าวง

มาตรฐาน  ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกใช้เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิด เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 17 ข้อเพื่อคัดเลือกข้อ
ที่สอดคล้องกับเนือ้หา  มาตรฐานและตัวช้ีวัด ไว้ใช้จริงจ านวน  15 ข้อ 

2.2.5  น าแบบทดสอบความรู้ด้านเนื้อหา มาวิเคราะห์หาคุณภาพด้านความเที่ยงตรง โดย
ผู้เชี่ยวชาญ   IOC =  1.00 

  2.2.6  หาค่าความยากง่าย = 0.66- 0.79 ค่าอ านาจจ าแนก = 0.22 – 
0.41 และความเชื่อมั่น  = 0.73 

2.3  แบบประเมินทักษะปฏิบัติ 
2.3.1  ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.3.2  ศึกษาการสร้างแบบประเมินทักษะปฏิบัติ  จากหนังสือแนวทางการประเมิน กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ศิลปะ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
(2551) โดยก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ยโดยใช้ค่ากลางระหว่างคะแนน       0 -5 แบ่งคะแนน
เป็น 5 ช่วง  ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 เกณฑ์การแปลความหมายแบบวัดทักษะปฏิบัติ 
 

ระดับคา่เฉลีย่ ความหมาย 
4.50 – 5.00 ดีเยี่ยม 
3.50 – 4.49 ด ี
2.50 – 3.49 ปานกลาง 
1.50 – 2.49 พอใช้ 
1.00 – 1.49 ปรับปรุง 

 
2.3.3  สร้างแบบประเมินทักษะปฏิบัติ 

                       1)  แบบประเมินทักษะปฏิบัติการร้องเพลง ร าซิมาร า 
                       2)  แบบประเมินทักษะการปฏิบัติที่ร าเพลง ร าซิมาร า 
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2.3.4  น าแบบทดสอบความรู้ด้านเนื้อหา มาวิเคราะห์หาคุณภาพด้านความเที่ยงตรง โดย

ผู้เชี่ยวชาญ  IOC = 1.00 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.1  ก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็น  2  กลุ่ม เพื่อใช้ในการทดลองและจับฉลากเพื่อ
ก าหนดเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมดังนี้ 

 กลุ่มทดลอง จัดการเรียนการสอนด้วยรูปการสอนแบบทางตรงผสมผสาน
ทักษะปฏิบัติของเดวีส์ 

 กลุ่มควบคุม จัดการเรียนการสอนแบบปกติ 
3.2 ท าการทดสอบก่อนเรียน (Pre - test) กับนักเรียนทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดย

แบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้เช่ียวชาญเรียบร้อยแล้ว และบันทึกผลการ
ทดสอบไว้เป็นคะแนนทดสอบก่อนเรียนเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

3.3  ท าการทดลองสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ กับกลุ่มทดลองและ       
กลุ่มควบคุม ในรายวิชานาฏศิลป์ โดยใช้ระยะเวลาที่เท่ากัน คือ  6  ช่ัวโมง สัปดาห์ละ 1 ช่ัวโมง 

3.4  ท าการทดสอบหลังเรียน (Post - test) กับกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้แบบ  
ทดสอบความรู้ทางนาฏศิลป์ซึ่งเป็นชุดเดียวกันกับแบบทดสอบก่นเรียน และน าคะแนนที่ได้จากการทดสอบหลัง
เรียนไปวิเคราะห์ข้อมูล 

3.5  วัดทักษะปฏิบัติทางนาฏศิลป์ โดยใช้แบบวัดทักษะการร้องเพลง และการปฏิบัติท่าร า 
โดยน าผลคะแนนท่ีได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
4.1  หาค่าสถิติพื้นฐานของแบบทดสอบความรู้ด้านเนื้อหา และแบบประเมินทักษะ ได้แก่ 

ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
4.2  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชานาฏศิลป์ ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการสอน

รูปแบบทางตรงผสมผสานทักษะปฏิบัติของเดวีส์  โดยใช้สถิติ  Paired  Sample  t – test  ด้วยโปรแกรมทาง
คอมพิวเตอร์ 
      4.3    เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชานาฏศิลป์ ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการ
สอนแบบปกติ  โดยใช้สถิติ  Paired  Sample  t – test  ด้วยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ 

4.4  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชานาฏศิลป์ หลังเรียนระหว่างการสอนรูปแบบ 
ทางตรงผสมผสานทักษะปฏิบัติของเดวีส์ กับการสอนแบบปกติโดยใช้สถิติ  Independent  Sample  t -test  
ด้วยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ 

5.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องมือ  มีรายละเอียดดังนี้ 

    5.1   วิเคราะห์หาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content  Validily) โดย 
หาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับเนื้อหามีค่า IOC   
            5.2   ค่าความยากง่าย  (P) ของแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
  5.3   ค่าอ านาจจ าแนก  (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
  5.4   ค่าความเชื่อมั่น (Reliabilty) ของแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสถิติพื้นฐาน 
             5.5   ค่าเฉลี่ย (X̅) ด้วยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ 
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  5.6   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ด้วยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์สถิติที่ใช้ในการทดสอบ
สมมติฐาน 

 5.7  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชานาฏศิลป์ ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้
รูปแบบทางตรงผสมผสานรูปแบบการสอนของเดวีส์ของกลุ่มทดลอง โดยใช้สถิติ  Paired  Sample  t – test  
ด้วยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ 

5.8  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชานาฏศิลป์ ก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่ม
ควบคุม โดยใช้สถิติ  Paired  Sample  t – test  ด้วยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ 

5.9  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชานาฏศิลป์ หลังเรียนระหว่างกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม โดยใช้สถิติ  Independent  Sample  t -test  ด้วยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ 
 
ผลการวิจัย 
 
ตารางที่  2 การเปรียบ เทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชานาฏศิลป์  ก่อน เรียนและหลั งเรียนด้ วย                     

การสอนรูปแบบทางตรงผสมผสานทักษะปฏิบัติของเดวีส์  (ของกลุ่มทดลอง)  ด้านความรู้ เรื่อง        
ร าวงมาตรฐาน 

 
การทดสอบ n X̅ S.D. t P 
ก่อนเรียน 29 3.90 1.35 

25.61 .000 
หลังเรียน 29 11.55 1.21 
*P < .05       
 
 จากตารางที่ 2 พบว่าผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชานาฏศิลป์  ด้วยการสอนรูปแบบ
ทางตรงผสมผสานทักษะปฏิบัติของเดวีส์ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของ
คะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  พบว่าคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
 
ตารางที่  3 การเปรียบ เทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชานาฏศิลป์  ก่อน เรียนและหลั งเรียนด้ วย                      

การสอนแบบปกติ  (ของกลุ่มควบคุม)  ด้านความรู้ เรื่อง ร าวงมาตรฐาน 
 
การทดสอบ n X̅ S.D. t P 
ก่อนเรียน 30 3.63 1.03 

9.48 .000 
หลังเรียน 30 5.73 1.17 
*P < .05       
 จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชานาฏศิลป์  ด้วยการสอนรูปแบบปกติ 
เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  พบว่าคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 



656 |18-19 ตุลาคม 2561  

 
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชานาฏศิลป์ หลังเรียนระหว่างการสอนรูปแบบทางตรง

ผสมผสานทักษะปฏิบัติของเดวีส์  (ของกลุ่มทดลอง)  กับการสอนรูปแบบปกติ  (ของกลุ่มควบคุม) 
 
 ค่าเฉลี่ย S.D. t p 
กลุ่มทดลอง 11.55 1.21 

4.84 .000 
กลุ่มควบคุม 5.73 1.17 
*P < .05     
   

จากตารางที่ 4 พบว่า ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชานาฏศิลป์  ด้วยการสอนรูปแบบ
ทางตรงผสมผสานทักษะปฏิบัติของเดวีส์ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง
ด้วย t-test  พบว่ากลุ่มทดลอง สูงกว่า กลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชานาฏศิลป์  ด้วยการสอนรูปแบบทางตรง
ผสมผสานทักษะปฏิบัติของเดวีส์ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 มีประเด็นส าคัญดังนี้ 
 1  จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชานาฏศิลป์ ด้วยการสอนรูปแบบปกติด้านความรู้เกี่ยวกับ
การแสดง ร าวงมาตรฐาน ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน  พบว่า  หลังเรียนมีคะแนนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่ง
สอดคล้องกับบริบทของการเรียนการสอนเนื่องจากว่านักเรียนกลุ่มทดลองเป็นนักเรียนท่ีมีความรู้ความสามารถ
มากกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม ซึ่งสอดคล้องกับ (จิรัชญา  ทิขัตติ, 2550) การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความรับผิดชอบทางการเรียนวิชาภาษาไทย ที่ได้รับการสอนแบบ
ร่วมมือ กับการสอนแบบปกติ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติก่อน
และหลังการทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

2.  จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชานาฏศิลป์ ด้วยการสอนรูปแบบทางตรงผสมผสานทักษะ
ปฏิบัติของเดวีส์ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ด้านความรู้เกี่ยวกับการแสดง ร าวงมาตรฐาน ระหว่าง
ก่อนเรียนกับหลังเรียน พบว่า หลังเรียนมีคะแนนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ (ณัฐนรี ทาวรรณ์, 2557) 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบทักษะปฏิบัติ ของเดวีส์ในวิชาการ
เขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (การ
พัฒนาโปรแกรม) วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย
ใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ ในรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ในด้านผลสัมฤทธิ์
ทางด้านความรู้ความเข้าใจ พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยมีคะแนนในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 74.44       
             3. จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชานาฏศิลป์ด้านทักษะปฏิบัติเพลง ร าซิมาร า ด้วยแผน  
การจัดการเรียนรู้รูปแบบทางตรงผสมผสานทักษะปฏิบัติของเดวีส์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน ดังนั้นผลการวิจัยจึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ (สุพัตรา รักชาติ   
สมชาย  วรกิจเกษมสกุล และกฤตวรรณ คาสม, 2555) ได้ศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ดนตรีไทยระหว่างก่อนและหลังเรียน และเพื่อศึกษาทักษะปฏิบัติดนตรีไทยของนักเรียนที่ได้รับการสอนทักษะ
ปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์เสริมด้วย แบบฝึกทักษะที่เน้นเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง
คะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และมีคะแนน
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ความสามารถด้านการปฏิบัติดนตรีไทย (ฆ้องวงใหญ่) คิดเป็นร้อยละ 85.66 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ พบว่า 
คะแนนความสามารถด้านการปฏิบัติดนตรีไทยของนักเรียนไม่น้อยกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 (ลักขณา บุตรพรม, 
2557)  การศึกษาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ โดยการผสมผสานทักษะปฏิบัติเดวีส์และการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเพื่อพัฒนาทักษะปฏิบัติ เรื่อง นาฏยศัพท์และภาษาท่านาฏศิลป์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สร้างขึ้นมี 
ประสิทธิภาพเท่ากับ 83.43/84.25 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80  และ ชุดการเรียนรู้โดยการผสมผสาน
ทักษะปฏิบัติเดวีส์และการเรียนรู้แบบรว่มมือเพื่อพัฒนาทักษะปฏิบัติ เรื่อง นาฏยศัพท์และภาษาท่านาฏศิลป์ ช้ัน
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 มีค่าดัชนี ประสิทธิผล 0.75 ซึ่งไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ 0.50 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี
ของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง นาฏยศัพท์และภาษาท่านาฏศิลป์ ช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี 1 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จากผลการศึกษาแนวคิด  ทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ทักษะปฏบิัติของเดวีส ์และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบทางตรง  พบว่า
สามารถส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางด้านทักษะปฏิบัติต่าง ๆ เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด  เพราะ
นักเรียนได้เรียนเกี่ยวกับเนื้อหาสาระ และได้ฝึกปฏิบัติทักษะตา่ง ๆ ทีละส่วนแล้วน ามาเชื่อมโยงกัน  จากงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาผลการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบทางตรงผสมผสานทักษะ
ปฏิบัติของเดวีส์ เรื่องร าวงมาตรฐาน  ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
โรงเรียนชุมชนบึงบา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต 2 เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เหมาะสมต่อวิชานาฏศิลป์  ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้น  และมีความก้าวหน้าทางการเรียน
มากขึ้น 
 ผลการวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชานาฏศิลป์  ด้วยการสอนรูปแบบทางตรงผสมผสาน
ทักษะปฏิบัติของเดวีส์ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นท าให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติโดย
แบ่งเป็นทักษะย่อย ๆ แล้วจึงน ามารวมกันเป็นทักษะใหญ่ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ 
เพราะท าให้นักเรียนได้เกิดความช านาญมากยิ่งขึ้น ซึ่งท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชานาฏศิลป์สูงขึ้น จึง
เหมาะสมส าหรับครูและผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาศิลปะ หรือวิชาที่
เน้นทักษะการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนไทย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1  ข้อเสนอแนะการน าไปใช้ 
  1.1  ครูผู้สอนจะต้องอธิบายขั้นตอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบทางตรงผสมผสาน
ทักษะปฏิบัติของเดวีส์ ให้นักเรียนเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง 
  1.2  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบทางตรงผสมผสานทักษะปฏิบัติของเดวีส์ ครูผู้สอน
จะต้องค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในเรื่องของการปฏิบัติท่าร าเนื่องจากนักเรียนแต่ละคนจะมี
ความสามารถไม่เหมือนกัน   
 2  ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1  ควรมีการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง ร าวงมาตรฐาน ด้วยเทคนิคอื่น 
เช่น การเรียนรู้แบบโครงงาน  หรือการเรียนแบบ 4MAT เพื่อเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบต่าง ๆ 
  2.2  ควรมีการวิจัยทดลองน ารูปแบบการจัดกิจกรรมรูปแบบทางตรงผสมผสานทักษะปฏิบัติ
ของเดวีส์ ไปทดลองใช้กับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา  และกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นท่ีนอกเหนือจากกลุ่มสาระ
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การเรียนรู้ศิลปะ  เช่นกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานและเทคโนโลยี 
เป็นต้น 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงอย่างสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณา  และความอนุเคราะห์ของผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร บุญส่ง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  ที่ได้กรุณาเสียสละเวลาให้ค าปรึกษา  ค าแนะน า  
และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ  จนส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  ผู้ท าการศึกษาวิจัยขอก
ราบขอบพระคุณอย่างสูงมา  ณ  ที่น้ี 

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.โกศล มีคุณ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์  ดร.สุทธิพร บุญส่ง ดร.สายพิณ  สีหรักษ์  และ ดร.พรภิรมย์  หลงทรัพย์  กรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ทีไ่ด้ให้ความกรุณาแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ  ของงานวิจัย  รวมทั้งเสียสละเวลามาเป็นกรรมการสอบ
ในครั้งนี้  และขอขอบพระคุณ  รองศาสตราจารย์  ดร.ค ารณ  สุนทรานนท์  รองศาสตราจารย์  ดร.รจนา สุนทรานนท์  
ผู้ ช่วยศาสตราจารย์   ดร.สุภาพร  แพรวพนิต  ดร.สายพิณ  สีหรักษ์  และ ดร.เกี ยรติศักดิ์  ส่องแสง   
ที่ท่านได้เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย   

ขอขอบพระคุณและมอบความดีทั้งหมดให้แก่  บิดา  มารดา  ญาติพี่น้อง  เพื่อนที่แสนดีและคณะครู - 
อาจารย์  ท่ีได้ให้การสนับสนุน  และประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ให้แก่ผู้วิจัยเสมอมาจนส าเร็จการศึกษา 

สุดท้ายนี้ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  งานวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ที่สนใจใน
การศึกษาค้นคว้า  หากงานวิจัยในครั้งนี้ขาดตกบกพร่อง  หรือไม่สมบูรณประการใด  ผู้วิจัยขออภัยมา  ณ  
โอกาสนี้ด้วย 
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อิทธิพลของคุณภาพชีวิตผู้ปกครองท่ีส่งผลกับผลการเรียนของนกัศึกษา ภาคปกติ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 

พิมพ์พิชชา  โตมาก1* 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สภาพทั่วไปของคุณภาพชีวิตของผู้ปกครองของนักศึกษา  

ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 2) อิทธิพลของคุณภาพชีวิตของผู้ปกครองที่ส่งผลต่อการเรียนของ
นักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 3) แนวทางการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ปกครองของ
นักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคือ นักศึกษาในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 375 คน ซึ่งได้มา
โดยการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามแบบ และ
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  

ผลการวิจัยพบว่า 
1. ระดับความคิดเห็นด้านคุณภาพชีวิตด้านร่างกาย ด้านคุณภาพชีวิตด้านจิตใจ ด้านคุณภาพชีวิตด้าน

สิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพชีวิตด้านสังคมของนักศึกษาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย คือ ด้านคุณภาพชีวิตด้านสังคม  
ดา้นคุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพชีวิตด้านจิตใจ และด้านคุณภาพชีวิตด้านร่างกาย ตามล าดับ 

2. ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตด้านสังคมส่งผลต่อผลการเรียนของนักศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

3. แนวทางการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ปกครองของนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง พบว่า การมีรายได้ที่ดี การมีหน้าที่การงานที่ดี  การมีสุขภาพที่ดี สภาพครอบครัวที่ดี  
ครอบครัวไม่มีปัญหาและสภาพแวดล้อมที่ดี  จะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้คนในครอบครัวมีงานท า  
และควรมีการวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจ 
 
ค าส าคัญ: อิทธิพล  คุณภาพชีวิต   ผู้ปกครอง   ผลการเรียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
*ผู้นิพนธ์หลกั e-mail: araya03@windowslive.com 
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GUARDIANS’ QUALITY OF LIFE IMPACT ON MUBAN CHOMBUENG  

RAJABHAT UNIVERSITY STUDENT 
 

Pimphitcha Tomak1* 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to: 1) Study on average quality of life of students 
in Muban Chombueng Rajabhat University’s guardians. 2) Guardians’ quality of life impact on 
Muban Chombueng Rajabhat University students. 3) The process in improving the student in 
Muban Chombueng Rajabhat University’s guardians’ quality of life. The samples used in the 
research were 375 Bachelor’s Degree students in Muban Chombueng Rajabhat University in 
year 2016 2nd semester by Multistage Stage sampling. Tool used in research were 
questionnaires and structured Interview. The statistics used for data analysis were percentage, 
mean, standard deviation and multiple regressions. 
 The research found that 
 1. Physical quality of life, mental quality of life, natural and living environment, social 
influences on quality of life are considerably high. Arranged in descending order, social 
influences on quality of life, natural and living environment, mental quality of life, physical 
quality of life. 
 2. There were significant differences in the opinion towards the social environment 
quality at the 0.05 level of significance. 
 3. The process in improving the student in Muban Chombueng Rajabhat University’s 
guardians’ quality of life founded that having an average amount of income, job stability, good 
health, a good family without problems that has good environment will elevate every family 
member’s quality of life in having a job and plans for the further future. 
 
Keywords: Influences, quality of life, guardian, parent, grades, Muban Chombueng 

Rajabhat University   

                                           
1 Master of Arts in Social Sciences for Development, Faculty of Humanities and Social Sciences, 
 Muban Chombung Rajabhat University. 
 * Corresponding, e-mail: araya03@windowslive.com 
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บทน า 
 ระบบการศึกษาพบข้อเท็จจริงทั้งปัญหาผลสัมฤทธิ์ที่ตกต่ าทุกรายวิชา และมาตรฐานคุณลักษณะเด็ก  
ในเชิงคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจทักษะชีวิต คุณธรรมจริยธรรมล้วนไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ในขณะที่ส่วนกลาง
ยังคงมีความขัดแย้งแตกต่างจนน าเข้าไปสู่การชะลอตัวของความร่วมมือช่วยเหลือกันในแทบทุกด้านเด็กและ
เยาวชนมีปัญหาเชิงพฤติกรรมมากขึ้น การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันสมควร ยาเสพติดในสถานศึกษา ความรุนแรง
การท าร้ายตบตีกัน การเสพสื่อลามกอนาจาร ติดอินเตอร์เน็ต เล่นเกมส์จนติดเป็นนิสัย เด็กจ านวนมากก าลัง 
ถูกบีบให้ออกจากมหาวิทยาลัย ( ประภัสสร วงษ์ศรี, 2541)        

คุณภาพชีวิตหมายถึง การที่บุคคลสามารถคงไว้ซึ่งบทบาททางสังคมและการได้ การยอมรับจาก
สังคมจากบทบาทของตน เช่น บทบาท ของการเป็นครู บิดา มารดา การประกอบอาชีพ การจ้างงาน เป็นต้น 
แนวคิดนี้ให้ความส าคัญกับผลกระทบของคุณภาพชีวิตผู้ปกครองนักศึกษาในภาวะการประกอบอาชีพ หรือการมี
ข้อจ ากัดในการประกอบ กิจกรรมการด าเนินชีวิตตามบทบาททางสังคมภายหลังจากการประเมินคุณภาพชีวิต
ตามแนวคิดนี้ รายได้ที่เกิดจากการท างาน และ ความสามารถในการคงไว้ซึ่งบทบาทของตนเอง (ค าตัน บุญมณี, 2545) 

บิดามารดามีอิทธิพลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเด็ก ทั้งในปัจจุบันและอนาคต เด็กจะดีหรือร้าย  
พ่อแม่มีส่วนสนับสนุนอยู่มาก มีบางกรณีที่เป็นข้อยกเว้นคือ แม้พ่อแม่จะเป็นแบบฉบับที่ดีแต่ด้วยเหตุผล
ประกอบบางประการที่ท าให้เด็กซึ่งเป็นลูก ไม่รับแบบฉบับที่ดีนั้น ตัวอย่างที่ ดีก็จะได้ผลดีเท่าที่ควรจะเป็น 
นอกจากน้ี บางครอบครัวที่พ่อต้องออกไปท างานนอกบ้าน หรือย้ายถิ่นไปท างานคนเดียว แม่จะอยู่เลี้ยงดูลูกตาม
ล าพัง พ่อแม่จ านวนมาก ไม่มีแนวทางส่งเสริมเด็กให้มีพัฒนาการทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา อย่างเหมาะสมตามวัย ครอบครัวในชนบทจ านวนมาก มีการเลี้ยงดูลูกอย่างไม่เหมาะสม (นิติธร         
ปิลวาสน,์ 2558)  

นักศึกษาท่ีจะส าเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพและสมบูรณไดนั้นจะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดี คือ มีจิตใจ 
ที่มีความสุข มีความสุขสมบูรณในทุกด้านระหว่างการศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยคุณภาพชีวิตมีองค์ประกอบ  
4 ด้าน คือความพึงพอใจในชีวิต (Life Satisfaction) อัตมโนทัศน (Self-Concept) ศักยภาพของร่างกาย 
(Health and Functioning) และปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม (Socio-economic Factors) ทั้งนี้ขึ้นอยู่ 
กับลักษณะพื้นฐานของแต่ละบุคคล (Personal Background) สิ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม (Social 
Situation, Culture and Environment) ที่มีผลต่อการรับรู ของบุคคลนั้น ๆ ดังนั้นการที่นักศึกษาจะมีผล       
การเรียนที่ดีหรือไม่ได้นั้นก็มีส่วนมาจากคุณภาพชีวิตในรูปแบบต่างที่หลากหลาย เช่น คุณภาพชีวิตของ
ผู้ปกครอง คุณภาพชีวิตในการท างานและอื่น ๆ (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2548) 

การอบรมเลี้ยงดูเด็กของคนไทยหลายประการที่ไม่ถูกต้อง และส่งผลให้เด็กขาดความมั่นใจในตนเอง 
ขาดความรับผิดชอบ ตลอดทั้งไม่มีระเบียบวินัยในการท างานให้ส าเร็จลุล่วงตามก าหนดเวลาอย่างเคร่งครัด 
เนื่องจากในวัยทารก ผู้ใหญ่มักจะอุ้มเด็กเสมอเมื่อเด็กร้องไห้ โดยไม่ค านึงว่าเด็กเพียงต้องการเรียกร้องความ
สนใจจากผู้ใหญ่เท่านั้น ทุกครั้งที่เด็กร้องไห้แล้วผู้ใหญ่อุ้มอย่างรวดเร็ว ท าให้เด็กเรียนรู้การเรียกร้องความสนใจ  
จากผู้ใหญ่โดยการส่งเสียงร้อง ท าให้ขาดโอกาสในการพัฒนาความสนใจไปยังสิ่งต่าง ๆ รอบตัวด้วยตนเอง  
เพราะเคยชินกับการมุ่งเรียกร้องความสนใจจากผู้ใหญ่เป็นหลักด้านการท ากิจวัตรส่วนตัวต่าง ๆ นั้น ผู้ใหญ่
ส่วนมากจะไม่ปลูกฝังให้เด็กเริ่มหัดท ากิจวัตรส่วนตัวด้วยตนเองตั้งแต่ยังเล็ก เช่น การอาบน้ า สระผม  
การใส่เสื้อผ้า รองเท้า ตลอดทั้งการรับประทานอาหาร เนื่องจากคิดว่าเด็กยังเล็ก จึงท าสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้  
ให้กับเด็ก จนเด็กเกิดความเคยชินกับการไม่ช่วยเหลือตนเอง สิ่งเหล่านี้นอกจากจะท าให้เด็กขาดโอกาส  
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ในการพัฒนากล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ของร่างกายแล้ว ยังท าให้ขาดทักษะในการพัฒนาความมั่นใจในตนเองโดยการ
ฝึกท าสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเองให้ได้ดีไปอย่างน่าเสียดาย  (ตองเตย คลังเพ็ชร, 2557) 

ปัจจุบันนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงนั้นมาจากหลาย จังหวัด  
และมีพื้นฐานทางการศึกษาที่ค่อนข้างแตกต่างกัน มีทั้งนักศึกษาที่เรียนเก่ง ปานกลางและค่อนข้างน้อย 
เป็นส่วนใหญ่ สภาพบรรยากาศการเรียนในห้องเรียนจึงมีการแบ่งออกเป็นกลุ่ม ๆ ดังนั้นการจัดการเรียน  
แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) เป็นวิธีเรียนที่ช่วยให้ผู้เรียนได้มีการ พึ่งพาอาศัยกัน ท าให้นักเรียน 
มีสัมพันธภาพอันดีกับผู้อื่น มีการปรึกษากันอย่างใกล้ชิด ผู้เรียนแต่ละคนทราบบทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบของตน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนประเมินการท างานของ สมาชิกในกลุ่ม ให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน  
และหาทางปรับปรุงวิธีการท างานของกลุ่มให้ดีขึ้นเพื่อ บรรลุเป้าหมายร่วมกัน จากสภาพดั งกล่าวผู้วิจัย 
จึงต้องการท าการวิจัยเพื่อการศึกษาอิทธิพลของคุณภาพชีวิตของผู้ปกครองที่ส่งผลกับผลการเรียนของนักศึกษา 
ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. สภาพทั่วไปของคุณภาพชีวิตของผู้ปกครองของนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
หมู่บ้านจอมบึง  

2. อิทธิพลของคุณภาพชีวิตของผู้ปกครองที่ส่งผลต่อการเรียนของนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

3. แนวทางการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ปกครองของนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
หมู่บ้านจอมบึง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 โดยใช้นักศึกษาและผู้ปกครองเป็นหน่วยวิเคราะห์โดยเก็บข้อมูลจากนักศึกษาแต่ละคณะ  
ซึ่งแต่ละคณะ ประกอบด้วย 5 คณะ ได้แก่ครุศาสตร์ วิทยาการจัดการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ และวิทยาลัยมวยไทยและแพทย์แผนไทย ซึ่งมีนักศึกษาทั้งหมด 6,032 ซึ่งได้มาโดยการสุ่ม
ตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 375 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามแบบ และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 
 
ผลการวิจัย 

จากการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยเพื่อศึกษาระดับของปัจจัยต่าง ๆ ประกอบด้วย อิทธิพลของคุณภาพชีวิต
ของผู้ปกครองที่ส่งผลกับผลการเรียนของนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง พบว่า         
กลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการเก็บแบบสอบถามมีความคิดเห็นด้านคุณภาพชีวิตทั้ง 4 ด้าน มีระดับความคิดเห็นอยู่         
ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย  3.65 3.86 3.91 และ 3.97  ตามล าดับ ได้ค่าเฉลี่ยรวมมีรายละเอียดปรากฏตาม
ตารางที่ 1 
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ตารางที ่1  ค่าเฉลี่ย และระดับความคิดเห็นของปัจจัยต่าง ๆ ประกอบด้วย อิทธิพลของคุณภาพชีวิตของผู้ปกครอง

ทีส่่งผลกับผลการเรียนของนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง 
 
 

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ค่ าต่ าสดุ ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

1. คุณภาพชีวิตด้านร่างกาย 2.30 4.80 3.65 .543 มาก 
2. คุณภาพชีวิตด้านจิตใจ 2.00 4.92 3.86 .496 มาก 
3. คุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อม 2.67 5.00 3.91 .507 มาก 
4. คุณภาพชีวิตด้านสังคม 2.00 5.00 3.97 .741 มาก 
 
 จากการวิเคราะห์การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) เพื่อหาความสมพันธ์ของ
ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามสามารถน ามาค านวณเพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐานพบว่าอิทธิพลของ
คุณภาพชีวิตทางสังคมของปกครองส่งผลกับผลการเรียนของนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
หมู่บ้านจอมบึง โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐานเท่ากับ .279 มีค่าสถิติทดสอบ (t) เท่ากับ2.946 และมีค่า
นัยส าคัญ (Sig.) เท่ากับ .004 ส่วนคุณภาพชีวิตด้านร่างกาย คุณภาพชีวิตด้านจิตใจและคุณภาพชีวิตด้าน
สิ่งแวดล้อมไม่ส่งผลต่อผลการเรียนของนักศึกษา ปรากฏตามตารางที่ 2 และรูปที่ 1 
 
ตารางที่ 2  ผลการค านวณค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐานของตัวแปรเหตุที่มีอิทธิพลทางตรงส่งผลกับผลการ          

เรียนของนักศึกษา ภาคปกติ 
 
ตัวแปรเหตุ ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอย

มาตรฐาน 
ค่าสถิติทดสอบ 

(t) 
ค่านัยส าคญั 

(Sig.) 
คุณภาพชีวิตด้านร่างกาย 
คุณภาพชีวิตด้านจิตใจ                                     
คุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อม 
คุณภาพชีวิตด้านสังคม 

-.071 
-.199 
..019 
.279 

-.786 
-.1.401 
.148 
2.946 

.435 

.162 

.882 

.004 
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ภาพที ่1 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐาน 
 

 จากการสัมภาษณ์เจาะลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญเป็นผู้ปกครองของนักศึกษาปริญญาตรี  ภาคปกติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอม พบว่า  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงมาจากต่างจังหวัด  
จึงจ าเป็นจะต้องอยู่หอพัก ห่างไกลจากผู้ปกครอง นักศึกษาบางส่วนจ าเป็นต้องท างานเพื่อน าเงินมาใช้จ่าย        
ในการศึกษา แต่บางคนก็มีผู้ปกครองสนับสนุนจ่ายใช้จ่ายในการศึกษา แม้ว่าผู้ปกครองบางส่วนจะมีรายได้น้อยก็
มีความพยายามที่จะน าเงินเพื่อส่งให้บุตรหลานได้มีการศึกษาจบตามหลักสูตร ดังนั้น การมีรายได้ที่ดี การมี
หน้าที่การงานที่ดี การมีสุขภาพที่ดี สภาพครอบครัวที่ดี ครอบครัวไม่มีปัญหาและสภาพแวดล้อมที่ดี จะช่วย
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ปกครองให้ดีขึ้น การที่ทุกคนในครอบครัวมีงานท า มีการเตรียมวางแผนเตรียมความ
พร้อมทางด้านเศรษฐกิจ มีการจัดการค่าใช้จ่ายให้เพียงพอ มีการดูแลเรื่องสุขภาพ อาหารการกิน และคนใน
ครอบครัวเป็นคนดี พึ่งพาตนเองได้  
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

1. คุณภาพชีวิตด้านร่างกาย ส่งผลต่อผลการเรียนของนักศึกษา 
  คุณภาพชีวิตด้านร่างกายส่งผลต่อผลการเรียนของนักศึกษาอยู่ในระดับมาก เนื่องมากจากการ 
ที่นักศึกษามีร่างกายที่ไม่พร้อมในการเรียนท าให้ผลการเรียนอยู่ในระดับต่ าเพราะต้องเอาเวลาไปรักษาสุขภาพ
มากว่าที่จะทบทวนบทเรียน ซึ่งสอดรับกับงานวิจัยของ ศักดิ์ชัย ทวีศักดิ์ (2559) ได้กล่าวไว้ว่า คุณภาพชีวิต 
ด้านร่างกาย คือการรับรู้สภาพทางด้านร่างกายของบุคคลซึ่งมีผลต่อชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การรับรู้สภาพ 

.279 

-.199 

.019 

-.071 

คุณภาพชีวติดา้นร่างกาย 
-สภาพรา่งกายที่ดี  
-ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ 

คุณภาพชีวติดา้นสุขภาวะทางจิตใจ                                 
-การยอมรับในตนเอง  
-การมีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอื่น 
-ความเป็นตัวของตัวเอง 
-การมีเป้าหมายในชวีิต 

คุณภาพชีวติดา้นสังคม 
-การส่ือสาร           -การคบเพื่อน 
-การอบรมเลี้ยงดู      
- สภาพเศรษฐกิจของครอบครัว 
 

คุณภาพชีวติดา้นสิ่งแวดล้อมการศึกษา 
-การรับรู้ปัญหา         -ความรู้ 
-ทัศนคติ                 -ทักษะ  
-การมีส่วนรว่ม  

ผลการเรียนของนักศึกษา 
       3 ด้าน คือ  

1. ด้านพุทธิพิสัย  
2. ด้านจิตพิสัย          
3. ด้านทักษะพิสยั 
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ความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย การรับรู้ถึงความสุขสบายไม่เจ็บป่วย การรับรู้ถึง ความสามารถท่ีจะจัดการกับ
ความเจ็บป่วยทางด้านร่างกาย การักษาทางการแพทย์ การรับรู้ พละก าลังในการด าเนินชีวิตประจ าวัน  
การพักผ่อนนอนหลับ การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน และการท างาน   

2. คุณภาพชีวิตด้านสุขภาวะทางจิตใจ ส่งผลต่อผลการเรียนของนักศึกษา  
คุณภาพชีวิตด้านทางจิตใจ ส่งผลต่อผลการเรียนของนักศึกษาอยู่ในระดับมากเนื่องมาจากการ 

ที่นักศึกษาได้รับก าลังใจจากครอบครัวจะมีสภาพจิตใจที่ดีท าให้มีสมาธิในการเรียน ซึ่งสอดรับกับงานวิจัยของ  
ศักดิ์ชัย  ทวีศักดิ์ (2559) ได้กล่าวไว้ว่า คุณภาพด้านจิตใจ คือการรับรู้สภาพจิตใจของตนเอง ได้แก่การรับ
ความรู้สึกทางบวกที่บุคคลมี ต่อตนเอง การับรู้ภาพลักษณ์ของตนเอง ความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง ความมั่นใจ
ในตนเอง การ รับรู้ถึงความคิด ความจ า สมาธิ การตัดสินใจ ความสามารถนาการจัดกับการความเศร้า  
ความกังวล การรับรู้ถึงความเช่ือด้านจิตวิญญาณ ศาสนา การให้ความหมายของชีวิตและความเช่ืออื่น ๆ  
ที่มีผล ต่อการด าเนินชีวิต และการเอาชนะอุปสรรค ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น   

3. คุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อผลการเรียนของนักศึกษา 
คุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อผลการเรียนของนักศึกษาอยู่ในระดับมาก เนื่องมาจาก

สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่และการคบเพื่อนส่งผลท าให้นักศึกษาบางคนมีผลการเรียนตกต่ า ซึ่งสอดรับกับ
งานวิจัยของ ศักดิ์ชัย ทวีศักดิ์ (2559) ได้กล่าวไว้ว่า คุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อม คือการรับรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ที่มีผลต่อการด าเนินชีวิตเช่นการรับรู้ว่า ตนมีชีวิตอย่างอิสระ ไม่ถูกกักขัง มีความปลอดภัย มั่นคง ในชีวิต           
การได้รับรู้ว่าได้อยู่ในสิ่งแวดล้อม ทางกายภาพที่ดี การคมนาคมที่สะดวก มีแหล่งประโยชน์ด้านการเงิน มีสถาน
บริการสุขภาพ สถานบริการด้านสังคม การับรู้ว่า ตนมีโอกาสได้รับข่าวารสาร ได้มีกิจกรรมนันทนาการ และมี
กิจกรรมในเวลาวา่งเป็นต้น และ พัชราภรณ์ คนกล้า 2547 ให้ความหมายว่า คุณภาพชีวิต หมายถึง การมีชีวิตที่
สมบูรณ์ในแง่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ ซึ่งเกิดจากการให้ความส าคัญและความพึงพอใจต่อองค์ประกอบต่าง ๆ 
ตามสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ เป็นอยู่ หรือได้รับอยู่ด้วยการรับรู้และตัดสินใจของมนุษย์ ในช่วงเวลา
หนึ่ง สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลาและสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  

 ดังนั้น สภาพแวดล้อมของครอบครัวเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความเป็นอยู่           
ในระดับที่ดีไม่เดือนร้อน สามารถส่งลูกหลานเรียนได้โดยไม่เดือนร้อน จะมีก็ส่วนน้อยที่มีปัญหาสภาพการเงิน
ภายในครอบครัวไม่พอจ่ายค่าเทอมนักศึกษาบางคนท างานไปด้วยเรียนไปด้วยอาจไม่มีเวลาอ่านหนังสือ  
เพราะเหนื่อยจากการท างานส่งผลให้ผลการเรียนแย่ลง และในนักศึกษาบางรายจ าเป็นต้องหยุดเรียนบ่อยครั้ ง
เพื่อไปท างานพิเศษท าให้ตามเนื้อหาการเรียนไม่ทันเพื่อน บางครั้งต้องเสียคะแนนเก็บซึ่งส่งผลต่อผลการเรียน
เช่นกัน ผู้ปกครองจึงหมั่นส่งเสริมให้ก าลังใจไม่บังคับบุตรหลาน หรือใช้การพูดคุยถามไถ่ แสดงความเข้าอกเข้าใจ
มีวิธีการผ่อนคลายและค่อยเป็นที่ปรึกษามีการพูดคุยกันในครอบครัวให้มากขึ้น และส่งเสริมค่าใช้จ่ายทางด้าน
การเรียน   
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 

1.1 ควรมีการศึกษาปัจจัยด้านอื่นที่ส่งผลต่อผลการเรียนนักศึกษา เช่น การหารายได้
เสริมระหว่างเรียน พฤติกรรมการคบเพื่อน  เป็นต้น  

1.2 การวิจัยครั้งนี้ท าการศึกษาเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเท่านั้น เท่านั้น 
เพื่อให้เห็นภาพรวมชัดเจนมากขึ้น ควรศึกษาเปรียบเทียบระหว่างมหาวิทยาลัยที่มีบริบทใกล้เคียงกัน 
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 2. ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  2.1 ทางมหาวิทยาลัยควรส่งเสริมทุนการศึกษาส าหรับที่เรียนดีแต่มีฐานะยากจนให้
เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา 

2.2 ทางมหาวิทยาลัยควรมีโครงการติดตามผลการเรียนของนักศึกษาที่มีผลการเรียน
ตกต่ า โดยจัดให้มีอาจารย์และนักศึกษาแกนน าที่มีผลการเรียนดีช่วยแนะน าและให้ค าปรึกษาทางด้านผลการ
เรียน 
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อิทธิพลทางสังคม การรับรู้สิทธิมนุษยชน และวิกฤตการณ์ในสามจังหวัดชายแดนใต้ 
ที่ส่งผลต่อการยอมรับนักศึกษามสุลิมที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

 
ธนโชติ ชุ่มชื่น1* 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพทั่วไปของการรับรู้สิทธิมนุษยชน อิทธิพลทาง
สังคม การรับรู้วิกฤตการณ์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการยอมรับของนักศึกษามุสลิมที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 2) ศึกษาอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของปัจจัยการรับรู้สิทธิมนุษยชน อิทธิพลทางสังคม 
การรับรู้วิกฤตการณ์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ส่งผลต่อการยอมรับของนักศึกษามุสลิมในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง 3) ศึกษาแนวทางการส่งเสริมการยอมรับนักศึกษามุสลิมในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง        
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักศึกษาที่นับถือศาสนาพุทธในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ระดับ
ปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 373 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบหลาย
ขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามแบบ และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เส้นทาง 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. ระดับความคิดเห็นด้านการรับรู้สิทธิมนุษยชน อิทธิพลทางสังคม การรับรู้วิกฤตการณ์ในสาม

จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการยอมรับของนักศึกษามุสลิมที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับจากมากไปมากน้อย คือ ด้านการยอมรับ
นักศึกษามุสลิม ด้านการรับรู้สิทธิมนุษยชนด้านการนับถือศาสนาอิสลาม ด้านอิทธิพลทางสังคม และด้าน      
การรับรู้วิกฤตการณ์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามล าดับ 

2. ปัจจัยด้านการรับรู้สิทธิมนุษยชน และการรับรู้วิกฤตการณ์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มี
อิทธิพลทางตรง ส่วนปัจจัยด้านด้านอิทธิพลทางสังคมมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการยอมรับนักศึกษา
มุสลิมที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยมีการรับรู้สิทธิมนุษยชน และการรับรู้วิกฤตการณ์      
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นตัวแปรคั่นกลาง 

3. แนวทางการส่งเสริมการยอมรับนักศึกษามุสลิมในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พบว่า 
ทางมหาวิทยาลัยฯ ควรจะจัดกิจกรรมระหว่างศาสนาให้ท าร่วมกันเพื่ อให้นักศึกษาได้เรียนรู้แลกเปลี่ยน        
การปฏิบัติตามหลักค าสอนของแต่ละศาสนา อาจารย์ควรมีการสอดแทรกเนื้อหาท่ีเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม รวมไป
ถึงกิจกรรมที่สามมารถให้นักศึกษามุสลิมเข้าร่วมได้ และจ าเป็นต้องค านึงถึงความเหมาะสมของกิจกรรมนั้น ๆ 
อีกทั้งมหาวิทยาลัยฯก็ควรส่งเสริมกิจกรรมอื่น ๆ ของนักศึกษามุสลิมให้เป็นที่ยอมรับ 
 
ค าส าคัญ: อิทธิพลทางสังคม  การรับรู้สิทธิมนุษยชน  วิกฤตการณ์ในสามจังหวัดชายแดนใต้ 
 
 

                                           
1 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา วิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัย 
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THE SOCIAL IMPACT ON HUMAN RIGHTS PERCEPTION AND THE CRISIS ON THE SOUTH 

THAILAND INSURGENCY AFFECTING THE MUSLIM STUDENT ACCEPTABILITY 
 

Thanachot Chumchuen1* 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to 1) To study average human rights acknowledgement, 
Social influences, South Thailand Insurgency and Muslim student acceptability in Muban 
Chombueng Rajabhat University 2) To study direct and indirect factors in acknowledging 
human rights which affects Muslim students 3) To study the process in supporting the Muslim 
student acceptability in Muban Chombueng Rajabhat University. The samples used in the 
research were 373 Buddhist Bachelor’s Degree students in Muban Chombueng Rajabhat 
University in year 2016 2nd semester by Multistage Stage sampling. Tool used in research were 
questionnaires and structured Interview. The statistics used for data analysis were percentage, 
mean, standard deviation and Path Analysis 
The research found that 
 1. Average human rights acknowledgement, social influences, South Thailand 
Insurgency awareness and Muslim student in Muban Chombueng Rajabhat University acceptability 
level is considerably high. Arranged in descending order, Muslim student acceptability, human 
rights acknowledgement, Social influences, and South Thailand Insurgency awareness. 
 2. These two factors have direct impact to Muslim student acceptability while Social 
Influences has both direct and indirect impact on acceptability and also has human rights 
acknowledgement and South Thailand Insurgency awareness as interstitial factors. 
 3. The process in supporting the Muslim students is suggested that the University 
should arrange a multi-religion activity that act as a cultural exchange activity which helps 
students understand each religion’s dogma, teachings and beliefs which is appropriate to 
Islam religion ethics. The lecturer should also add some content related to Islam religion in 
the class. 
 
Keywords: Social Influences, Human rights perception, South Thailand Insurgency 
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บทน า 
 สิทธิมนุษยชนพัฒนาการมาจากความพยายามของมนุษย์ที่จะให้ศักดิ์ศรีของมนุษย์ได้รับการเคารพ และ
จากการต่อสู้เพื่อเสรีภาพและความเสมอภาคที่เกิดขึ้นในดินแดนต่าง ๆ ทั่วโลก แนวความคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนเกิด
จากบรรดานักคิดที่มาจากหลากหลายประเพณีและศาสนา ต่อมาผู้บริหารประเทศและนักกฎหมายต่างมีบทบาทใน
การส่งเสริมแนวความคิดดังกล่าวและร่างขึ้นเป็นเอกสารที่ใช้ปกป้องสิทธิของบุคคลและค่อย ๆ กลายเป็นบทบัญญัติ
และรัฐธรรมนูญของชาติต่าง ๆ ในคริสต์ศตวรรษที่ 18 ความคิดเรื่องกฎแห่งธรรมชาติได้พัฒนาไปเป็นการยอมรับว่า 
สิทธิโดยธรรมชาติเป็นสิทธิทางกฎหมาย และสิทธิดังกล่าวนี้ต่อมามีการรวบรวมและร่างขึ้นเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญ
ของชาติในยุโรปและอเมริกาเหนือ ซึ่งสะท้อนถึงความผูกพันระหว่างรัฐและบุคคลภายในรัฐ ซึ่งเน้นว่าอ านาจของรัฐ
มาจากบรรดาเสรีชน ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิของมนุษย์และของพลเมือง (Declaration of the Rights of Man and 
of the Citizen) ซึ่งเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศส ซึ่งร่างขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1789 และกฎหมายรัฐธรรมนูญของ
อเมริกา (Bill of Rights) ซึ่งร่างขึ้นใน ค.ศ.1791 ล้วนพัฒนามาจากแนวความคิดดังที่กล่าว (สถาบันส่งเสริมงาน
สอบสวน ส านักงานกฎหมายและคดี ส านักงานต ารวจแห่งชาติ, 2556) 
 เนื่องจากค าว่า "สิทธิมนุษยชน" เป็นค าใหม่ จึงไม่ปรากฏอยู่ในภาษาของหลักธรรมในศาสนาต่าง ๆ แต่
ความหมายอันลึกซึ้งของสิทธิมนุษยชนมีอยู่ในทุกศาสนาซึ่งเห็นว่าชีวิตมนุษย์มีคุณค่า ดังนั้น จึงมีบัญญัติห้าม
ท าลายชีวิตมนุษย์ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาดังนั้น "สิทธิมนุษยชน" จึงมิใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นคุณธรรมที่มี
อยู่ในศาสนา วัฒนธรรม และสังคมไทย มาเป็นเวลานานแล้ว และมีก่อนการประกาศปฏิญญาสากลว่าด้วย สิทธิ
มนุษยชนด้วย การเลิกทาสในประเทศไทย ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นับเป็น
เหตุการณ์ส าคัญ ที่ยืนยันถึงคุณค่าที่เท่าเทียมกันของชีวิตทุกชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน ดังปรากฏ
อยู่ในปฏิญญาสากล ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ 4 ท่ีประกาศว่า "บุคคลใดจะถูกบังคับให้เป็นทาส หรืออยู่ในภาวะ
จ ายอมใด ๆ มิได้ การเป็นทาสและการค้าทาสจะมีไม่ได้ในทุกรูปแบบ" (ธรรมรักษ์ การพิศิษฐ์ และสมบัติ  
ชุตินันท,์ 2543) 
 กลุ่มศาสนาอื่นที่เป็น“ศาสนาสิทธิมนุษยชน” จึงเป็นอุดมการณ์สมัยใหม่ ที่แหลมคมในการสร้าง
ความชอบธรรมต่อปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ของรัฐบาลอเมริกันต่อต่างประเทศ โดยที่ต้องไม่ลืมว่า ศาสนาสิทธิ
มนุษยชน (สากล) นั้นครอบคลุมพื้นฐานหลักค าสอนทางศาสนาของศาสนาใหญ่ ๆ ในโลกแทบทั้งหมด และหาก
สาวลงไปลึก ๆ แล้ว ศาสนาสิทธิมนุษยชน เป็นศาสนาที่มีหลักค าสอนล้ าลึกเช่นเดียวกับศาสนาทั่วไป เริ่มต้นจาก
การไม่ละเมิดสิทธิความเป็นมนุษย์ เมื่อไม่ละเมิดสิทธิของความเป็นมนุษย์การเบียดเบียนซึ่งและกันจะไม่เกิดขึ้น 
(พีร์ พงศ์พิพัฒนพันธุ,์ 2557) 
 ด้วยเหตุนี้ปัญหาของนักศึกษามุสลิมในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยนั้นมีมากมายที่กระทบต่อสิทธิ
มนุษยชนของนักศึกษามุสลิม เช่นพิธีไหว้ครู ซึ่งนักศึกษามุสลิมถูกมองจากเพื่อนต่างศาสนิกด้วยความสงสัย  
ว่าท าไมจึงไม่สามารถเข้าร่วมพิธีไหว้ครูได้ทั้ง ๆ ที่เป็นประเพณีที่ผู้เป็นศิษย์ที่ดีควรพึงกระท า เพื่อแสดงความ
กตัญญูกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์ ผู้ซึ่งมอบความรู้แก่ศิษย์ นักศึกษามุสลิมก็เป็นศิษย์ของอาจารย์เช่นกัน  
ถ้าเข้าร่วมน่าจะเป็นสิ่งที่ดี อีกทั้งกิจกรรมนี้ควรจะเป็นสิ่งที่นักศึกษาทุกคนพึงควรเข้าร่วม แต่พอถึงช่วงไหว้ครู
นักศึกษามุสลิมกลับไปท ากิจกรรมต่างหากเฉพาะนักศึกษาและอาจารย์มุสลิมเท่าน้ัน กิจกรรมรับน้อง : ประเพณี
รับน้องใหม่เป็นประเพณีที่นักศึกษาใน สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งถือปฏิบัติมาเป็นเวลาช้านาน แต่ในมุมมอง
ของมุสลิม ประเพณีรับน้องใหม่ มาจากวัฒนธรรมอื่นที่ไม่ใช่อิสลาม จากประเด็นที่ยกมาเป็นอัตลักษณ์ของ
นักศึกษามุสลิมได้พอสมควร ทุกการปฏิบัติที่ยึดโยงกับความเช่ือในวิถีแห่งตนเป็นสิ่งที่ทุกผู้คนต้องตระหนัก 
เพราะเป็นประเด็นที่ค่อนข้างอ่อนไหว หากละเลยที่จะสร้างความเข้าใจ อาจกลายเป็นเรื่องที่อาจลุกลามบาน
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ปลายได้ในท้ายที่สุด และหากมองในแง่ร้ายที่สุด และจากปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ของสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ จากผู้คนในสังคมที่ไม่ได้ใกล้ชิด เป็นภาพของคนที่สร้างปัญหา ก่อกวน เอาแต่ได้ ไม่เคารพกฎหมาย อีก
ทั้งมนุษย์โดยปกติทั่วไปย่อมมีอคติที่เข้าข้างตนเอง เข้าข้างพวกพ้อง และอคติก็เป็นตัวที่ท าให้เสียความยุติธรรม 
ไม่ว่าอคตินั้นมาจากความรัก ความเกลียดชัง ความหวาดกลัว การไม่รู้ข้อมูลที่ชัดเจน ท้ายสุดกลายเป็นภาพแบบ
ฉบับตายตัวการสรุปเหมารวม (stereotype) ที่มองอย่างเหมารวมต่อมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้ในแง่ไม่ดี
นัก นักศึกษามุสลิมที่มาจากพื้นที่ดังกล่าวย่อมถูกมองด้วยภาพแบบนั้นเช่นกัน บวกกับระเบียบประเพณีและข้อ
ปฏิบัติที่นักศึกษาส่วนใหญ่ยึดถือ แต่สิ่งนั้นค้านกับหลักวิถีแห่งมุสลิมอันเป็นอัตลักษณ์ในนักศึกษากลุ่มนี้ ที่ท าให้
พวกเขาล าบากที่จะร่วมมือในการท ากิจกรรมร่วมบางอย่าง เพราะการเข้าร่วมจะหมิ่นเหม่กับการผิดหลักศาสนา 
แต่ถ้าไม่เข้าร่วมก็อาจถูกกล่าวหาจากเพื่อนท่ีไม่เข้าใจวิถีมุสลิม ภาวะเช่นนี้ย่อมสร้างความขัดแย้งในตัวนักศึกษา
มุสลิมเองด้วย (รณชัย จุทอง, 2550) 
 จากปัญหาข้างต้นจะเห็นได้ว่ามีกิจกรรมหลาย ๆ อย่างที่นักศึกษามุสลิมไม่สามารถเข้าร่วมได้ ด้วย
เพราะหลักค าสอนหรือวิธีการปฏิบัติทางศาสนาก าหนดไว้ แต่หากมองในมุมของผู้ที่นับถือศาสนาอื่นคงไม่เข้าใจ 
จนสามารถลุกลามไปจนถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้ อีกทั้งยังมีความไม่สงบในพื้นที่ของสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ซึ่งมีความยึดโยงกับศาสนาอิสลามนั้นส่งผลให้ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม รวมไปถึงนักศึกษามุสลิมถูกมอง
ไม่ดีไปด้วย จึงเกิดความเกลียดชัง ความหวาดกลัว ตลอดไปจนถึงมีการกลั่นแกล้งกันในรั้วมหาวิทยาลัย อาจจะ
มองเป็นเรื่องเล็กน้อยถ้าหากมองให้กว้างขึ้นสิ่งเหล่านั้นมักไปกระทบต่อสิทธิมนุษยชนของนักศึกษามุสลิมได้ บาง
สิ่งเป็นเรื่องเพียงเล็กน้อยแต่แท้จริงแล้วสิ่งเล็กน้อยเหล่านั้นอาจจะไปขัดต่อหลักศาสนาอิสลามได้ น ามาซึ่งความ
ขัดแย้งในรั้วมหาวิทยาลัยได้  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. ศึกษาสภาพทั่วไปของการรับรู้สิทธิมนุษยชน อิทธิพลทางสังคม การรับรู้วิกฤตการณ์ในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และการยอมรับของนักศึกษามุสลิมที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 2. ศึกษาอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของปัจจัยของการรับรู้สิทธิมนุษยชน อิทธิพลทางสังคม การรับรู้
วิกฤตการณ์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ส่งผลต่อการยอมรับของนักศึกษามุสลิมในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง 
 3. ศึกษาแนวทางการส่งเสริมการยอมรับนักศึกษามุสลิมในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักศึกษาที่นับถือศาสนาพุทธในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 5,562 คน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลาย
ขั้นตอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ นักศึกษาท่ีนับถือศาสนาพุทธในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอม
บึง ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 373 คน ซึ่งได้ก าหนดขนาดของ        
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรตามแบบของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) โดยก าหนดให้มีความเช่ือมั่นร้อยละ 95  
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามแบบ และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง สถิติที่ใช้  
ในการวิจัยได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) 
 
 



672 |18-19 ตุลาคม 2561  

ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
 1. จากการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยเพื่อศึกษาระดับของปัจจัยต่าง ๆ ประกอบด้วย การยอมรับนักศึกษา
มุสลิม การรับรู้สิทธิมนุษยชนด้านการนับถือศาสนาอิสลาม อิทธิพลทางสังคม และการรับรู้วิกฤตการณ์ ในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ค่าเฉลี่ยรวมมี ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการเก็บ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นด้านการยอมรับนักศึกษามุสลิม การรับรู้สิทธิมนุษยชนด้านการนับถือศาสนาอิสลาม 
อิทธิพลทางสังคม และการรับรู้วิกฤตการณ์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ในระดับมากทุกตัวแปร โดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.06, 4.05 และ 3.99 ตามล าดับ รายละเอียดปรากฏตามตาราง 1 
 
ตารางที ่1  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
 
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความคิดเห็น 

การยอมรับนักศึกษามุสลิม 3.99 .601 มาก 
การรับรู้สิทธิมนุษยชนด้านการ
นับถือศาสนาอิสลาม 

4.05 .576 มาก 

อิทธิพลทางสังคม 4.06 .569 มาก 
การรับรู้ วิ กฤตการณ์ ในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

4.05 .612 มาก 

 
 2. จากการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์ของตัวแปร พบว่า การรับรู้สิทธิมนุษยชนด้านการนับถือ
ศาสนาอิสลาม และอิทธิพลทางสังคมมีอิทธิพลทางตรงต่อการยอมรับนักศึกษามุสลิมโดยมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 
.153 และ .481 ตามล าดับ ส าหรับการรับรู้วิกฤตการณ์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 
.267 และอิทธิพลทางอ้อมเท่ากับ .481 เมื่อพิจารณาผลรวมแสดงว่าตัวแปรเหตุที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับ
นักศึกษามุสลิม ตามล าดับความส าคัญได้ดังนี้ 1) การรับรู้วิกฤตการณ์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2) อิทธิพล
ทางสังคม และ 3) การรับรู้สิทธิมนุษยชนด้านการนับถือศาสนาอิสลาม โดยมีอิทธิพลรวม .481 , .267, .153 
ตามล าดับ รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2 และภาพท่ี 1 
 
ตารางที ่2  ผลการค านวณค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทางของตัวแปรเหตุที่มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อการยอมรับ

นักศึกษามุสลิม 
 
ตัวแปรเหตุ ผลทางตรง 

(Direct Effect) 
ผลทางอ้อม 

(Indirect Effect) 
ผลรวม 

(Total Effect) 
การรับรู้สิทธิมนุษยชน .153 - .153 
ด้านการนับถือศาสนาอิสลาม .481 - .481 
อิทธิผลทางสังคม .267 .214 .481 
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หมายเหตุ ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางของตัวแปรทางอ้อมของอิทธิพลทางสังคม ค านวณได้จาก (.372x.153) +  

(.326x.481) = .214 โดยค่าสัมประสิทธิ์แต่ละค่าได้จากการวิเคราะห์เส้นทางของตัวแปรอิสระและ
ตัวแปรตาม ปรากฏตาม ภาพที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  การวิเคราะห์เส้นทางของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 
 
 3. แนวทางการส่งเสริมการยอมรับนักศึกษามุสลิมในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พบว่า  
ทางมหาวิทยาลัยฯ ควรจะจัดกิจกรรมระหว่างศาสนาให้ท าร่วมกันเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้แลกเปลี่ยน          
การปฏิบัติตามหลักค าสอนของแต่ละศาสนา อาจารย์ควรมีการสอดแทรกเนื้อหาท่ีเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม รวมไป
ถึงกิจกรรมที่สามมารถให้นักศึกษามุสลิมเข้าร่วมได้ และจ าเป็นต้องค านึงถึงความเหมาะสมของกิจกรรมนั้น ๆ  
อีกทั้งมหาวิทยาลัยฯ ก็ควรส่งเสริมกิจกรรมอื่น ๆ ของนักศึกษามุสลิมให้เป็นที่ยอมรับ 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 1. อิทธิพลทางสังคม การรับรู้สิทธิมนุษยชน และการรับรู้วิกฤตการณ์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ส่งผลต่อการยอมรับของนักศึกษามุสลิม พบว่า อิทธิพลทางสังคมส่งผลต่อการยอมรับของนักศึกษามุสลิมตามที่ 

.481.
479 .326 

.267 

.372 .153 

การยอมรับ 
นักศึกษามุสลิม 
(Acceptance) 

การรับรู้วิกฤตการณ์ใน 
สามจังหวัดชายแดนภาคใต ้

(Emergency) 
- ความเสียหายด้านร่างกาย 
- ความเสียหายด้านทรัพย์สิน 

อิทธิพลทางสังคม 
(Social Influence) 

- บิดา มารดา 
- อาจารย ์
- เพื่อน 

การรับรูส้ิทธิมนุษยชน  
ด้านการนับถือศาสนาอิสลาม 

(Perception Human Rights) 
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ชุดา จิตพิทักษ์ (2525) ได้อธิบายว่าสิ่งที่ก าหนดพฤติกรรมของมนุษย์คือสิ่งที่มากระตุ้นพฤติกรรมพฤติกรรมจะ
เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีสิ่งกระตุ้นพฤติกรรม สิ่งกระตุ้นพฤติกรรมนั้นเป็นอะไรก็ได้ เช่น อาหาร เสียงปืน  
ค าสบประมาท ซึ่งล้วนมากจากอิทธิทางสังคมทั้งสิ้นที่กระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมา ส่วนการรับรู้สิทธิ
มนุษยชนส่งผลต่อการยอมรับของนักศึกษามุสลิม สอดคล้องกับ พรรณทิพา แอดา (2549) กล่าวถึงแนวคิด
เกี่ยวกับการยอมรับว่าเป็นกระบวนการอย่างหน่ึงที่ช่วยพัฒนาคุณสมบัติของ บุคคล เช่น ความรู้ค่านิยม ทัศนคติ
ท าให้สมาชิกของสังคมได้รับรู้การเปลี่ยนแปลง มีความรู้ความเข้าใจในสิ่งใหม่ ๆ ได้ง่าย นอกจากนี้การติดต่อ
สัมพันธ์กับบุคคลต่าง ๆ อยู่เสมอ ความสนใจรับรู้ ข่าวสารแขนงใหม่ ๆ และการรับรู้วิกฤตการณ์ในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ส่งผลต่อการยอมรับของนักศึกษามุสลิม สอดคล้องกับ ไชยยุทธ์ อินบัว (2556) กล่าวไว้ว่าปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการอยู่ร่วมกันของชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมในต าบลทรายขาวเกิดจากปัจจัยปัจจัยภายในชุมชน 
ได้แก่ ปัจจัยด้านการเมืองการปกครอง ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านสังคมด้วย 
 2. อิทธิพลทางสังคม ส่งผลต่อการรับรู้สิทธิมนุษยชน พบว่า อิทธิพลทางสังคม ได้ส่งผลต่อการรับรู้สิทธิ
มนุษยชน ซึ่งสอดคล้องกับ วชิระ ขินหนองจอก (2555) ได้กล่าวว่าการรับรู้เป็นพื้นฐานการเรียนรู้ที่ส าคัญของ
บุคคลเพราะการตอบสนองพฤติกรรมใด ๆ จะขึ้นอยู่กับการรับรู้จากสภาพแวดล้อมของตน และพฤติกรรมต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลในสังคม ก็คือ อิทธิพลของบุคคลอื่นที่มีต่อความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรมของบุคคล 
หรือท่ีเราเรียกว่าปฏิสัมพันธ์ทางสังคมซึ่งเกิดจากการรับรู้จากสิ่งเร้าภายรอบตัวของบุคคลผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 
5 นั่นเอง 
 3. อิทธิพลทางสังคม ส่งผลต่อการรับรู้วิกฤตการณ์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  พบว่า อิทธิพลทาง
สังคม ได้ส่งผลต่อการรับรู้วิกฤตการณ์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ดังที่ ไชยยุทธ์ อินบัว (2556) กล่าวไว้ว่า
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการอยู่ร่วมกันของชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมในต าบลทรายขาวเกิดจากปัจจัยภายใน  
และปัจจัยภายนอก ซึ่งปัจจัยภายนอกชุมชนที่กล่าวมานั้นคือ การรับรู้ปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้อีก 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1.1 ทางมหาวิทยาลัยควรมีโครงการส่งเสริมนักศึกษาทุกศาสนา ท ากิจกรรมร่วมกันเพื่อแลกเปลีย่น
ความรู้ด้านศาสนา ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจของศาสนาอื่น ๆ นอกเหนือจากศาสนาพุทธ เพื่อให้นักศึกษาทุก
ศาสนาสามารถอยู่ร่วมกันได้ 

1.2 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยควรก าหนดนโยบาย เพื่อสนับสนุนกิจกรรม รวมไปถึงสิทธิต่าง ๆ ของ
นักศึกษาท่ีนับถือศาสนาอิสลามควรจะมีให้เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา เช่น ห้องละมาด โรงอาหารอิสลาม เป็นต้น   
 2. ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 

2.1 ควรมีการศึกษาปัจจัยด้านอื่นที่ส่งผลต่อการยอมรับนักศึกษามุสลิม เช่น วัฒนธรรมใน
มหาวิทยาลัย นโยบายของผู้บริหาร เนื้อหาการเรียนการสอน เป็นต้น  

2.2 การวิจัยครั้งนี้ท าการศึกษาเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเท่านั้น เท่านั้น เพื่อให้
เห็นภาพรวมชัดเจนมากขึ้น ควรศึกษาเพิ่มเติมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันตก ประกอบไปด้วย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
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การศึกษาบทบาทนักวิชาการศึกษาตามมาตรฐานการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                              

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

ณัชชา  กุยราพเนาว์1*  
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาบทบาทนักวิชาการศึกษาตามมาตรฐานการด าเนินงาน                

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ 2) เพื่อเปรียบเทียบบทบาทนักวิชาการศึกษา             
ตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหวัดบุรีรัมย์ จ าแนกตาม
ประสบการณ์การท างาน และสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักวิชาการ
ศึกษา จ านวน 135 คน ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง แครซี่ และมอร์แกน แล้วท าการสุ่มอย่างแบบช้ันภูมิ              
แบบไม่เป็นสัดส่วน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามประมาณค่า ค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 0.96 
สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน                        
และการทดสอบสถิติค่าที  

ผลการวิจัย พบว่า 
1) บทบาทนักวิชาการศึกษาตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวมและรายด้านมีบทบาท อยู่ในระดับปานกลาง  
2) เปรียบเทียบบทบาทนักวิชาการศึกษาตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                      

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ จ าแนกตามประสบการณก์ารท างาน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน            
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จ านวน 1 ด้าน คือ                   
ด้านบุคลากร จ าแนกตามสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกัน  

3) ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ควรมีการส่งเสริม
บทบาทของนักวิชาการศึกษาตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจากนักวิชาการศึกษา               
เป็นบุคลากรในองค์กรซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความส าเร็จบรรลุตามเป้าหมาย
ของการจัดการศึกษาท่ีก าหนดไว้ 

 
ค าส าคัญ:  มาตรฐานการด าเนินงาน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นักวิชาการศึกษา 
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A STUDY OF EDUCATOR’S ROLES BASED ON THE STANDARD OPERATION PROCEDURES           
OF EARIY CHILDHOOD DEVELOPMENT CENTERS IN BURIRAM PROVINCIAL                            

LOCAL ADMINISTRATION 
 

Natcha  Kuirapnao1*   
 
Abstract 
 The purposes of the study were to 1) examine the educators’ roles based on the 
standard operation procedures of early childhood development centers in Buriram Provincial 
local administration 2) compare the educators’ roles based on the standard operation 
procedures of  early childhood development centers in Buriram provincial local administration 
classifying by work experiences as well as workplaces. The samples used in this study were 
135 academic, defined by the Krejcie and Morgan tables. The research instrument was a 
questionnaire. The reliability of the question was 0.956. The statistics used for data analysis 
were frequency distribution, percentage, mean, standard deviation and t-test statistics.  

The results of this research revealed asfollows: 
1. The educators’ roles based on the standard operation procedures of early 

childhood development centers in Buriram Provincial Local Administration were at the 
medium level. 

2.  Comparisons on work experiences between less than 5 year and more than 5 year 
experiences indicated no overall difference between them. When considering each category, 
however, there was a significant difference at 0.05 level in the category of personnel. 
            3.  The administrators of the child development Center under the local administrative 
organization of Buriram province should promote the role of educational officers in 
accordance with the standard of operation of the child development center because 
academics are the people in the organization, it is a part of driving the organization to achieve 
the goals of the educational management. 
 
Kewords:  The standard operation procedures,  Child Center Development,  Local   
               Administrative Organization, Education Academics 
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บทน า 

การศึกษามีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งที่มีบทบาทต่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ให้มีคุณภาพเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ถ้าประชากรใดมีประชากร
ที่มีการศึกษาสูงประเทศน้ันจะมีประสทิธิภาพ สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 
มาตรา 289 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545                  
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิในการจัดการศึกษาอบรมและฝึก
อาชีพตามความเหมาะสมและความต้องการในท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่ง                      
หรือทุกระดับตามความพร้อมความเหมาะสมและความต้องการของท้องถิ่น โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับ
มาตรฐานและระบบการศึกษาของชาติ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะหน่วยงานซึ่งมีภารกิจหน้าที่
รับผิดชอบในการจัดการศึกษาส่งเสริมการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและผู้ด้อยโอกาสตามบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสังกัดใดก็ตาม                    
ทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลเทศบาลหรือเมืองพัทยาก็ดีล้วนแต่มีบทบาทส าคัญในการจัดการเกี่ยวกับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทั้งสิ้นปัจจุบัน ซึ่งการจัดการศึกษาท้องถิ่นมีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย               
ท าหน้าที่ประสานส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาท้องถิ่นเป็นการด าเนินการตามแนวคิดเกี่ยวกับการกระจาย
อ านาจ ในการจัดการพัฒนาของชาติไปยังท้องถิ่นมากขึ้น  
 การด า เนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการการด า เนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                    
ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดท ามาตรฐาน                         
การด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นในปี พ.ศ. 2547 เพื่อเป็นแนวทาง                   
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติในการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีมาตรฐานและมีคุณภาพ                 
เป็นแนวทางเดียวกัน แบ่งมาตรฐานออกเป็น 4 ด้าน คือ 1. ด้านบุคลากรและบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2. ด้านอาคารสถานท่ีสิ่งแวด ล้อมและความปลอดภัย 3. ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 4. ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากชุมชน ซึ่งเมื่อ พ.ศ. 2553 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
เห็นว่ามาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดท าขึ้นในปี 2547 นั้น 
ควรมีการปรับปรุงด้านเนื้อหา หลักเกณฑ์หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ เพื่อให้ปัจจุบันสอดคล้องกับนวัตกรรม                   
ที่เปลี่ยนแปลงไป จึงด าเนินการปรับปรุงมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยแบ่งมาตรฐาน 6 ด้านได้แก่ 1. ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2. ด้านบุคลากร                   
3. ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 4. ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 5. ด้านการมี
ส่วนร่วมและสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 6. ด้านการส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย องค์กรปกครอง                
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแบ่งเป็น 2 หน่วยงานได้แก่ เทศบาลต าบล                 
และองค์การบริหารส่วนต าบล2 จากผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดเทศบาลต าบลจังหวัดนครราชสีมา ขาดการบริหารจัดการในการจัดการศึกษาการบริหารศูนย์พัฒนา            
เด็กเล็กยังขาดความคล่องตัวเพราะนักวิชาการศึกษา กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มีภาระหน้าที่
รับผิดชอบการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และต้องรับผิดชอบการตัดสินใจอีกทั้งต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับมีการประสานงานร่วมกับบุคคลภายนอกและภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นเองหรือถ่ายโอนมาจากส่วนราชการต่าง ๆ ถือเป็นงานหลักของนักวิชาการศึกษาที่ต้องก ากับ 
ดูแล สถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 18 มาตรา 4 แต่ยังมีความแตกต่าง
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หลากหลาย ทั้งในด้านโครงสร้างการบริหารงาน ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านการบริการจัดการ ด้านวิชาการ                      
และกิจกรรมตามหลักสูตร ด้านอาคารสถานท่ี สิ่วแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุน
จากชุมชนและพัฒนาคุณภาพ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2550)    
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นสถานที่เลี้ยงดูและให้การศึกษาเด็กอายุระหว่าง 3-5 ปี มีฐานะเทียบเท่า
สถานศึกษาเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เทศบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งขึ้นและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่ถ่ายโอนให้อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่ ศูนย์อบรม
เด็กก่อนเกณฑ์ในวัด/มัสยิด กรมการศาสนา กรมพัฒนาชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อนุบาล 3 ขวบ)                         
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เห็นความส าคัญในการจัดการศึกษาเพื่อให้เด็กมีคุณภาพการศึกษาปฐมวัย
ซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาเริ่มแรก ส่งผลต่อการพัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้มีคุณภาพ มีลักษณะ                           
อันพึงประสงค์ เหมาะสมวัยตามจุดมุ่ งหมายของการจัดการศึกษาอันจะส่งผลให้นักวิชาการศึกษา                              
มีการพัฒนาการบริหารและจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบรรลุความส าเร็จ             
 นักวิชาการศึกษาเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ ว่าจะเป็นองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนต าบล โดยให้มีบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบงาน                
ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พร้อมกับได้ตามมาตรฐานการจัด การศึกษาขององค์กรปกครอง                  
ส่วนท้องถิ่นตามนโยบายของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพราะการจัดการศึกษาของ นักวิชาการศึกษา  
จะประสบผลส าเร็จได้นั้น ต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจในหลักการบริหาร หรือการจัดการ               
และที่ส าคัญที่สุดต้องมีทักษะในการบริหารหรือการจัดการ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550                
ได้บัญญัติ เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น มีสาระส าคัญว่า “รัฐจะต้องให้ ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครอง             
ส่วนท้องถิ่น ตามหลักแห่ง การปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น เป็นหน่วยงานหลัก              
ในการจัดท า บริการสาธารณะและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ปัญหาในพื้นที่” องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น                 
มีอ านาจหน้าที่ในการดูแลและจัดท า บริการสาธารณะเพื่อ ประโยชน์ของประชาชน และมีอิสระในการก าหนด
นโยบาย การบริหารจัดการบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงิน และการคลัง4  หน่วยงานที่ท าหน้าที่
สนับสนุน ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริหารภารกิจตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ในส่วนของบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
โดยเฉพาะผู้ บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
ถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญ ในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีคุณภาพ                 
และได้มาตรฐาน ได้แก่การก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสนับสนุน
งบประมาณด้านบุคลากร สื่อ หนังสือ วัสดุอุปกรณ์ วัสดุครุภัณฑ์ การพัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการ 
บทบาทองค์การบริหารส่วนต าบล ในการส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้แก่ การย้ายที่ตั้งศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก  
การจัดสรรงบประมาณ การพัฒนาบุคลากร พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมพัฒนาวิชาการและหลักสูตร 
และการบรรจุการส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไว้ในแผน พัฒนาต าบลบทบาทหน้าที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ควรที่จะด าเนินการ 
 ดังนั้น ผู้วิจัยในฐานะเป็นนักวิชาการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งรับผิดชอบงาน                
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้เล็งเห็นความส าคัญของการมีบทบาทนักวิชาการศึกษาตามมาตรฐานการด าเนินงาน             
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อน าผลการวิจัยไปเป็นข้อมูล                                                 
ในการส่งเสริมบทบาทนักวิชาการศึกษา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการด าเนินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก            
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สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีคุณภาพและและสามารถบริหารจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิผลสอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อมและบรรลุเป้าหมายของการจัดการศึกษาท้องถิ่นต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาบทบาทนักวิชาการศึกษาตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์  
 2.  เพื่อเปรียบเทียบบทบาทนักวิชาการศึกษาตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก             
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหวัดบุรีรัมย์จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน และสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งน้ีเรื่อง ศึกษาบทบาทนักวิชาการศึกษาตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์ ในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอนการวิจัย ดังนี้  

1.  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักวิชาการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   
จังหวัดบุรีรัมย์ ท้ังหมด 205 คน  
 2.  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 1) นักวิชาการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์ คือ 
นักวิชาการศึกษา 135 คน ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง Krejcie & Morgan (ส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์, 2553) แล้วท าการสุ่มแบบช้ันภูมิแบบไม่เป็นสัดส่วน 2) ผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ 
เพื่อหาแนวทางส่งเสริมบทบาทนักวิชาการศึกษา ตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบด้วย นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ท้องถิ่นอ าเภอ) 
นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดเทศบาล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 3.  ผู้ให้ข้อมูล ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) ผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทนักวิชาการศึกษา
ตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ โดยการตอบ
แบบสอบถามผู้วิจัยก าหนดผู้ให้ข้อมูลตามสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละ 1 คน คือ นักวิชาการศึกษา               
2) ผู้ให้ข้อมูลเพื่อหาแนวทางส่งเสริมบทบาทนักวิชาการศึกษาตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ โดยการสัมภาษณ์ได้มาโดยการเจาะจง รวมจ านวนท้ังสิ้น 5 คน  

4.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้ 
 4.1. แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ เกี่ยวกับประสบการณ์ในการท างานและสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตอนที่ 2 
สอบถามเกี่ยวกับบทบาทนักวิชาการศึกษาตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                   
ด้านบุคลากรด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร               
ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ด้านการส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย มีลักษณะ             
เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ 
 5.  การสร้างเคร่ืองมือและหาคุณภาพเคร่ืองมือ  
 5.1. ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างแบบสอบถามตามวัตถุประสงค์การวิจัยโดยยึดองค์ประกอบ                          
ของข้อค าถามเกี่ยวกับบทบาทนักวิชาการศึกษา จากการศึกษาเอกสาร หลักการ แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรม 
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และผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ก าหนดรูปแบบและโครงสร้างเนื้อหาของแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดเกี่ยวกับ
บทบาทนักวิชาการศึกษาตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านบุคลากรด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ด้านวิชาการ              
และกิจกรรมตามหลักสูตร ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ด้านการส่งเสริมเครือข่าย                   
การพัฒนาเด็กปฐมวัยและน ามาปรับปรุงให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์กรอบแนวคิดการวิจัย นิยามศัพท์                   
และขอบข่ายในการสร้างแบบสอบถามโดยให้ครอบคลุมองค์ประกอบของเนื้อหา แล้วน ามาวิเคราะห์ เสนอต่อ
ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา ความถูกต้องของรูปแบบและน า
แบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องมีค่าอยู่ระหว่าง  0.6-1.0 ถือว่าใช้ได้ ผลการวิเคราะห์
แบบสอบถามบทบาทนักวิชาการศึกษาตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีค่าอยู่ระหว่าง 0 .80              
ถึง 1.00 

5.2. น าแบบสอบถามที่แก้ไข ปรับปรุงแล้ว ไปทดลองใช้ (Try out) กับนักวิชาการศึกษา                    
จ านวน 30 คน ซึ่งไม่ใช้กลุ่มตัวอย่าง โดยน าผลการตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น                      
ของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยการหาค่ าสัมประสิทธิ์แอลฟา ตามวิธีของ Cronbach ค่าความเช่ือมั่น                     
ของแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ซึ่งถามเกี่ยวกับบทบาทนักวิชาการศึกษาตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์ ในภาพรวมมีค่าเท่ากับ 0 .956 และเมื่อเป็นรายด้าน              
มีค่าความเช่ือมั่นจ าแนกเป็นรายด้าน 6 ด้าน ดังน้ี  

       1) ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าความเชื่อมั่น 0.727  
       2) ด้านบุคลากร ค่าความเชือ่มั่น 0.902  
       3) ด้านอาคาร สถานท่ี สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.901  
       4) ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ค่าความเชื่อมั่น 0.911  
       5) ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ค่าความเชื่อมั่น 0.889  
       6) ด้านการส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย มีค่าความเช่ือมั่น 0.927 
6.  การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินงานเป็นขั้นตอนดังนี้ 1) ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาถึงนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกเทศมนตรี จังหวัดบุรีรัมย์                    
เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักวิชาการศึกษา 2) ส่งหนังสือขอความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามพร้อมทั้ งแบบสอบถามขอความอนุ เคราะห์  ไปยังนายกองค์การบริหารส่วนต าบล                              
และนายกเทศมนตรี ส่งต่อไปยังนักวิชาการศึกษา ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทางไปรษณีย์จ านวน 135 ฉบับ                     
และขอความอนุเคราะห์ในการส่งแบบสอบถามกลับคืนผู้วิจัยทางไปรษณีย์  3) การเก็บรวบรวมแบบสอบถาม               
ที่ได้รับกลับคืน และผู้วิจัยเก็บแบบสอบถาม ท่ีเหลืออีกครั้งโดยการติดต่อทางโทรศัพท์ 4) พิจารณาความสมบูรณ์
ของแบบสอบถามที่ได้รับคืน ท าการลงรหัสเพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูล ประเด็นการสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิตามแบบสัมภาษณ์เพื่อหาแนวทางการส่งเสริมบทบาทนักวิชาการศึกษาตามมาตรฐาน                     
การด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์ ตามล าดับ  

7.  การวิ เคราะห์ข้อมูล  การวิจัยในครั้ งนี้ผู้ วิจัยน าข้อมูลที่ ได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์                         
ของแบบสอบถามทุกฉบับใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิตในการวิจัย ดังนี้  ข้อมูล
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่าความถี่ โดยการค านวณหาค่าความถี่  แต่ละ
รายการเพื่อหาค่าร้อยละ ข้อมูลตอนที่ 2 แบบสอบถาม บทบาทนักวิชาการศึกษาตามมาตรฐานการด าเนินงาน                     
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์ ใช้การหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) จ าแนกรายด้านและรายข้อแล้วน าค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ประกอบด้วย  

     1) การเปรียบเทียบบทบาทนักวิชาการศึกษา จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน                             
โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test)  

     2) การเปรียบเทียบบทบาทนักวิชาการศึกษา จ าแนกตามสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น                
โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test)  
 
ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาบทบาทนักวิชาการศึกษาตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนา               
เด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ ดังนี้ 

 
ตารางที่ 1  จ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามประสบการณ์การท างานและสังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
สถานภาพ        จ านวน ร้อยละ 
1.  ประสบการณ์การท างาน 
    1.1  ต่ ากว่า 5 ปี               25              18.50 
    1.2  ตั้งแต่ 5 ปี ข้ึนไป                         110              81.50 
                                  รวม          135 100.00 
2.  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
     2.1  เทศบาลต าบล                         59              43.70 
     2.2  องค์การบริหารส่วนต าบล                        76              56.30 

      รวม            135      100.00 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 135 คน จ าแนกตามประสบการณ์
การท างาน และสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า ส่วนใหญ่นักวิชาการศึกษา มีประสบการณ์การท างาน 
5 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 81.50 และสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบล คิดเป็นร้อยละ  
56.30  
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ตารางที่ 2  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน บทบาทนักวิชาการศึกษาตามมาตรฐานการด าเนินงาน                 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์โดยภาพรวมและรายด้าน  

 

บทบาทนักวิชาการศึกษาตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
    ระดับการมีบทบาท 
X  S.D. ระดับ 

1.  ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  2.70 0.53 ปานกลาง 
2.  ด้านบุคลากร 2.73 0.59 ปานกลาง 
3.  ด้านอาคารสถานท่ี สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2.75 0.53 ปานกลาง 
4.  ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 2.86 0.30 ปานกลาง 
5.  ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 2.70 0.41 ปานกลาง 
6.  ด้านการส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 2.27 0.30 ปานกลาง 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่า บทบาทนักวิชาการศึกษาตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร รองลงมา คือ ด้านอาคาร
สถานท่ี สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และด้านบุคลากร ตามล าดับ ส่วนค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านการส่งเสริม
เครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 
ตารางที่ 3  เปรียบเทียบบทบาทนักวิชาการศึกษาตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน  ทั้งโดยภาพรวมและ
จ าแนกเป็นรายด้าน 

 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  
 

 จากตารางที่  3 พบว่า ผลการเปรียบเทียบบทบาทนักวิชาการศึกษา สังกัดองค์กรปกครอง                     
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์มีบทบาทตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ าแนกตามประสบการณ์
การท างาน โดยภาพรวม พบว่า ไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 1 ด้าน คือ ด้านบุคลากร  

บทบาทนักวิชาการศึกษาตามมาตรฐานการด าเนินงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ต่ ากว่า 5 ปี ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป  
t 

 
p X  S.D. X  S.D. 

1.  ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  2.70 0.28 2.70 0.36 .053 .972 
2.  ด้านบุคลากร 2.92 0.62 2.68 0.58 2.073* .040 
3.  ด้านอาคารสถานท่ีสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2.93 0.50 2.71 0.53 1.891 .061 
4.  ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 2.87 0.28 2.86 0.31 .122 .903 
5.  ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 2.77 0.43 2.69 0.41 .827 .410 
6.  ด้านการส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 2.23 0.37 2.28 0.37 -598 .551 
เฉลี่ยรวมทุกด้าน 2.74 0.24 2.65 0.27 1.509 .134 
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ตารางที่  4  เปรียบเทียบบทบาทนักวิชาการศึกษาตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ จ าแนกตามสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
ภาพรวมและรายด้าน 

 

  
 จากตารางที่ 4 พบว่า ผลการจ าแนกตามสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยภาพรวมและรายด้าน 
พบว่า ไม่แตกต่างกัน 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
            จากผลการวิจัยบทบาทนักวิชาการศึกษาตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                      
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้วิจัยจึงน าเสนอการอภิปรายผล ตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 
 1.  บทบาทนักวิชาการศึกษาตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ กรมส่งเสริม                 
การปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดท ามาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพื่อให้องค์กรปกครองท้องถิ่นทุกแห่งใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยระบุบทบาทหน้าที่
ของนักวิชาการศึกษาการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและบทบาทที่เกิดจากการบริหารงาน             
ของนักวิชาการศึกษา มีการก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงานและมีปฏิสัมพันธ์และการมีอิทธิพลต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาจึงท าให้นักวิชาการศึกษามีบทบาทส าคัญในการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้บรรลุ                  
ตามวัตถุประสงค์ (ธีระ  รุญเจริญ, 2554)  ทั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

(ชนิษฎา  อินนวล, 2554) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นการปูพื้นฐานให้กับเด็กก่อน
วัยเรียน และมีความส าคัญ การด าเนินงานดังกล่าวจึงต้องรับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 
  1.1  ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้                  
อาจเป็นเพราะการด าเนินงานของนักวิชาการศึกษาต้องได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนอีกทั้งยังต้อง
บริหารงานงบประมาณในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีอยู่อย่างจ ากัดและการได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ท้ังนี้สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการด าเนินงาน

บทบาทนักวิชาการศึกษาตามมาตรฐานการด าเนินงาน              
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เทศบาลต าบล 
 

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

 
t 

 
p 

X  S.D. X  S.D. 
1.  ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  2.66 0.35 2.72 0.34 -.986 .326 
2.  ด้านบุคลากร 2.68 0.68 2.76 0.51 -.775 .440 
3.  ด้านอาคารสถานท่ีสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2.75 0.61 2.76 0.46 -.128 .899 
4.  ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 
5.  ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 

2.89 
2.78 

0.31 
0.43 

2.84 
2.64 

0.30 
0.38 

1.123 
1.915 

.263 

.058 
6.  ด้านการส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 2.26 0.37 2.27 0.37 -.265 .791 
            เฉลี่ยรวม 2.67 0.30 2.67 0.23 .094 .925 
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ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามความคิดเห็น
ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (สมบูรณ์ ตันยะ, 2551) 
  1.2  ด้านบุคลากร โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางทั้งนี้อาจเป็นเพราะนักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติงานอยู่ที่ส านักงาน โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตั้งอยู่ห่างจากส านักงานจึงท าให้เกิดความไม่สะดวกในการนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็ก ท าให้ครูผู้ดูแลเด็กได้รับค าปรึกษา และการแนะน า
ช่วยเหลือในการด าเนินงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างไม่สม่ าเสมอ ทั้งนี้สอดคล้องงานวิจัยเรื่อง การพัฒนา
แผนการด าเนินงานพัฒนาผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลต าบลแม่ระมาด อ าเภอแม่ระมาด             
จังหวัดตาก พบว่า ด้านความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานหน้าที่ของผู้ดูแลเด็ก ซึ่งผู้ดูแลเด็กมีวุฒิการศึกษา             
ต่ ากว่าปริญญาตรี ไม่ได้ส าเร็จการศึกษาด้านปฐมวัยโดยตรง และไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู จึงไม่สามารถเข้าใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่ และด้านการประสานงานของผู้ดูแลเด็กกับภายนอกผู้ดูแล เด็กไม่ได้รับความร่วมมือจาก
ผู้ปกครองในการรางานด้านพัฒนาการเด็ก และผู้ดูแลเด็กมีความต้องการเข้ารับการฝึกอบรมการส่งเสริม
บุคลิกภาพ และการสื่อสาร ส่วนด้านปัจจัยส่งเสริมการท างานของผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็กปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ครบ          
ทุกภารกิจ (ดารา  เกษทองมา, 2553) 
  1.3  ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง                
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการใช้พื้นที่ในการสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมกับการเรียนรู้ของเด็ก            
การสร้างตัวอาคารไม่เป็นไปตามแบบมาตรฐานการสร้างออกแบบมาเพื่อใช้งานส าหรับเด็กเล็กโดยตรง รวมไปถึง
การจัดพื้นที่ภายในและภายนอกอาคารไม่เหมาะกับการเรียนรู้ของเด็กท าให้เกิดอุบัติ เหตุได้ง่าย ทั้งนี้สอดคล้อง
กับงานวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพังขว้างกลาง ต าบลพังขว้าง อ าเภอเมือง จังหวัด
สกลนคร พบว่า ยังไม่สามารถด าเนินงานได้ตามาตรฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายส่วน คือ                 
ด้านบุคลากร ด้านโภชนาการ ด้านงบประมาณ ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย  (ธฤฏวัน  
อุเทศ, 2555) 
  1.4  ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร โดยภาพอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ 
นักวิชาการศึกษาที่ด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและการจัดสรรงบประมาณด้านการเรียนการสอนที่ต้องผ่าน
การอนุมัติจากผู้บริหาร ท าให้การด าเนินงานในแต่ละโครงการเป็นไปอย่างล่าช้า ทั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัย             
เรื่อง แนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอ
ชายแดน จังหวัดตาก พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (วาสินี  สารบรรณ, 2554) 
  1.5  ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากทุกภาคส่วน โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง            
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมทั้งหน่วยงานที่ให้การ
ดูแลยังให้ความส าคัญในการเข้ามาสนับสนุน หรือเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนไม่ต่อเนื่อง                     
หรืองบประมาณในการพัฒนาผู้เรียนอย่างไม่เต็มที่ ทั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
ในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการบริหารจั ดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ในระดับปานกลาง             
ส่วนด้านอ่ืน ๆ อยู่ในระดับมาก (ร าเพียร  สุริเมือง, 2554) 
  1.6  ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะ นักวิชาการศึกษายังขาดการส่งเสริม สนับสนุนการจัดตั้งชมรมร่วมไปถึงเครือข่ายในการการด าเนิน
การศึกษาข้อมูลการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและการประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพและปัญหาของการด าเนินการดูแลเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า โดยภาพรวมและด้านการสร้างความสัมพันธ์กับ
บ้านและชุมชนมีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย (รัชนี  ธาดา, 2555) 
 2.  ผลการเปรียบเทียบการเปรียบเทียบบทบาทนักวิชาการศึกษาตามมาตรฐานการด าเนินงาน              
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน                
โดยภาพรวม พบว่า ไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ              
ที่ระดับ .05 จ านวน 1 ด้าน คือ ด้านบุคลากร ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก นักวิชาการศึกษาที่มีประสบการณ์                    
การท างานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมากกว่า สามารถที่จะน าประสบการณ์ในการบริหารงานมาช่วยในการปฏิบัติงาน
ให้ส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และสามารถน าความรู้จากประสบการณ์การท างานมาพัฒนาตนเอง                 
อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งสามารถน าเทคนิคต่าง ๆ มาปรับใช้ในการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท าให้                       
การด าเนินงานส าเร็จลุลว่งแก่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดีกว่า ซึ่งสอดคล้องกับกรมส่งเสรมิการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้กล่าวถึง บทบาทของนักวิชาการศึกษาจะต้องมีความเช่ียวชาญและประสบการณ์การสูง                       
มีความสามารถในการให้ค าปรึกษาแนะน าด้านงานการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาบทบาทด้านการส่งเสริม
และสนับสนุน การศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบลยุ้งทะลาย อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า ปัจจัย
การบริหารด้านบุคลากรโดย ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (กนกอร  อุณาพรหม, 2553)  
 3.  ผลการเปรียบเทียบการเปรียบเทียบบทบาทนักวิชาการศึกษาตามมาตรฐานการด าเนินงาน               
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์  จ าแนกตามสังกัดองค์กรปกครอง                   
ส่วนท้องถิ่น โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อันเนื่องมาจาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                           
ที่ส่วนราชการต่าง ๆ ด าเนินการได้ถ่ายโอนให้เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งเป็นหน่วยงานปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น เพื่อรองรับการกระจายอ านาจจากรัฐบาล เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการแทน
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ซึ่งนับถึงปัจจุบันถือว่าได้ปฏิบัติภารกิจดังกล่าว เกิดทักษะและประสบการณ์ ประกอบกับ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดท ามาตรฐานการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเป็นแนวทาง
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติในการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึ้น ให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพ                        
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาความสัมพันธ์ทักษะการบริหารจัดการของนักวิชาการกับ
ประสิทธิผลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดอุดรธานี พบว่า ทักษะการบริหาร
จัดการของนักวิชาการจ าแนกตามขนาดอยู่ในระดับมาก (กรรณิการณ์  สุดตาชาติ, 2555)  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้  
     1.1  จาการศึกษาบทบาทการบริหารงานของนักวิชาการศึกษาตามมาตรฐานการด าเนินงาน           
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการวิจัย พบว่า โดยภาพรวม                      
และรายด้าน อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน ดังนั้น ผู้บริหารบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดบุรีรัมย์ควรส่งเสริม 
สนับสนุนให้บุคลากรในกองการศึกษา น าความคิดริเริ่มหรือสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการพัฒนางาน
ต่าง ๆ ของหน่วยงาน นักวิชาการศึกษาควรจัดหาอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวก ให้เพียงพอต่อบุคลากร                  
ทางการศึกษา  
     1.2 ผู้บริหารท้องถิ่นควรให้ความส าคัญในการพัฒนานักวิชาการศึกษาให้มีความรู้ทันสมัย             
และพร้อมที่จะปรับปรุงและพัฒนาองค์กรให้เหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน เพื่อให้การด าเนินงาน 
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล เพราะถ้าหากนักวิชาก ารศึกษาได้รับการพัฒนา                    
ทั้งด้านกระบวนทัศน์ แนวคิดและมีท้ศนคติที่ดี ก็จะส่งผลท าให้องค์กรมีการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 2.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
      2.1 ควรศึกษาพัฒนากระบวนการส่งเสริม การด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพราะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะยกฐานะเป็นโรงเรียน อนุบาล ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ซึ่งจะมีงานด้านอ่ืน ๆ เพิ่มขึ้นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
      2.2  ควรศึกษาความพร้อมในการจัดการศึกษา แยกเป็นรายด้านโดยเฉพาะ เช่น การศึกษา  
ความพร้อมด้าน วิชาการ เพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่ชัดเจนและรายละเอียดเฉพาะด้านมากยิ่งขึ้น จะเป็นประโยชน์
ส าหรับการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อไป 
 
กิตติกรรมประกาศ 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาจากคณาจารย์หลายท่านที่ได้ถ่ายทอดความรู้  
ประสบการณ์  และให้ค าปรึกษาแนะน าในด้านวิชาการต่าง ๆ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ คุณความดี
อันพึงมีจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ขอมอบเป็นเครื่องบูชาแด่ บิดา มารดา  ครูอาจารย์และผู้มีพระคุณที่ให้การอบรม
สั่งสอน และให้การสนับสนุนท าให้ผู้วิจัยมีโอกาสประสบผลส าเร็จในการศึกษา  
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จังหวัดบุรีรัมย์. บุรีรัมย:์ ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรมัย์. 
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แนวทางการด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  

สังกัดส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 
 

เสวก  พันธุ์อ้น1* 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและเสนอแนวทางการด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือของ

โรงเรียนโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 แบ่งออกเป็น 5 
ด้าน ดังน้ี ด้านการจัดตั้งกลุ่มหรือกองลูกเสือโรงเรียน ด้านการบังคับบัญชาลูกเสือ  ด้านการจัดกิจกรรมการเรยีน
การสอนลูกเสือ ด้านการควบคุมและการเงินลูกเสือ และด้านการรายงานกิจกรรมลูกเสือ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน รวมทั้งสิ้น 217 คน การด าเนินการวิจัยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษา
ปัญหาการด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.93 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2) น าเสนอแนวทางการด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา  โดยสังเคราะห์ความคิดเห็นแนวทางการแก้ไขปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญ  

 สรุปผลการวิจัย พบว่า 1) ปัญหาการด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา  โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  (  = 2.89 ) และด้านที่มีปัญหาล าดับสูงสุด คือ ด้านการควบคุม
และการเงินลูกเสือ (  =  3.14 ) รองลงมา คือ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ (  = 3.06 ) และ
ด้านที่มีปัญหาน้อยที่สุด คือ ด้านการรายงานกิจกรรมลูกเสือ (  = 2.62 )  2) แนวทางในการด าเนินงาน
กิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ได้แก่ โรงเรียนควรมีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 
ผู้รับผิดชอบในการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ จัดหาและจัดท าคู่มือปฏิบัติการขอจัดตั้งกลุ่มหรือกองลูกเสือ 
ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับลูกเสืออย่างเป็นระบบ  ส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนเห็น
ความส าคัญของกิจการลูกเสือ ให้บุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่สูงขึ้น และหลักสูตรที่หลากหลาย 
ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือ เป็นแกนน าเครือข่าย  รวมกลุ่มเครือข่าย เป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
1 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 
 e- mai :  sawek_p@hotmail.com 
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THE GUIDELINES FOR SCOUT ACTIVITIES OF EXPANSION SCHOOL MANAGEMENT 

IN OFFICE OF UTHAITHANI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA 2 
 

Sawek  Phanon 1*   
 

Abstract 
 This research aims to study the problem and guidelines for scout activities of 
expansion school management in office of Uthaithani Primary Educational Service Area 2. Is 
divided into 5 areas as follows: The formation of a group or school scout. Scout helmets.  
Scouting activities.  Financial control and scouting.  Scouting activity report. The sample in this 
study include school administrators and teachers, a total of 217 people. The research was 
divided into 2 stages.             1) To study the problems for scout activities. The research 
instrument questionnaire with a reliability of 0.93. 2) Presentation of scout activities. By 
synthesizing opinions on solutions to problems from experts.  

The findings are as follows: 1) Problems of scout activities of expansion school 
management is overall at a moderate level. The side with the most problems financial control 
and scouting. The second is scouting activities and with minimal problems is the management 
system of scouting activity report. 2)  Guidelines for scout activities of expansion school 
management is school should have orders, but they should work. Responsible for 
coordination with various agencies. Provide and conduct a manual for the establishment of a 
group or scout unit. The person responsible for storing scout information systematically. 
Encourage school personnel to see the importance of scouting, Instruct personnel to attend 
higher training courses. And a variety of courses. Promoting scouting activities, is a leading 
network, network grouping, is a scout school. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
1 Master of  Education Degree in Educational Administration Nakhon Sawan Rajabhat University 
e-mail:  sawek_p@hotmail.com 
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บทน า 

   การศึกษาเป็นกระบวนการทางสังคม เพื่อถ่ายทอดความรู้ความสามารถ และสร้างพฤติกรรมแก่เยาวชน
ให้เติบโตเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม (อภัย จันทวิมล, 2552) ในสภาพที่ต้องเผชิญกับการแข่งขันทางเศรษฐกิจกับ
นานาประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพื่อการพึ่งพาตนเอง และความมั่นคง การลูกเสือเป็นขบวนการหนึ่งที่เรียกกันว่า
ขบวนการลูกเสือ (Scout movement) ที่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกยอมรับเป็นเอกฉันท์ว่า เป็นขบวนการที่สามารถ
พัฒนาเยาวชนให้เป็น พลเมืองดี มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อส่วนรวมและชาติบ้านเมืองได้เป็นอย่างดี ส าหรับ
การลูกเสือไทยนั้น พระบาทสมเด็จมหาธีรราชเจ้า พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย 
โดยมีพระราชประสงค์เพื่อพัฒนาเยาวชน ให้มีความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนาและมีความสามัคคี เพื่อเป็นรากฐาน
แห่งความมั่นคงของประเทศชาติเป็นส าคัญ โดยอบรมบ่มนิสัยเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีมีความซื่อสัตย์ สุจริต
พัฒนาตนเองให้มีความรับผิดชอบ ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีน ามาซึ่งความมั่นคงของประเทศชาติ 
(ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ, 2551)  
    ในปี พุทธศักราช 2551 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ก าหนดโครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม และก าหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มุ่งให้ผู้เรียน
ได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกายสติปัญญาอารมณ์ 
และสังคมเสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์
เพื่อสังคม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ขณะเดียวกันกระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายให้นักเรียนทุกคน ผ่าน
กิจกรรมลูกเสือ ทั้งยังก าหนดเป็นแนวนโยบายให้ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือระดับผู้น าขั้นความรู้ช้ันสูง เพื่อให้มีความรู้
ความเข้าใจในจุดหมาย หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการ และวิธีการในการฝึกอบรมตามแนวทางของ
ส านักงานลูกเสือโลก ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งส่งเสริม 
ติดตามผลกิจกรรมลูกเสือโรงเรียน และพัฒนาบุคลากรด้านลูกเสือ โดยก าหนดให้ด าเนินการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือ ให้มีความรู้น าไปสู่การส่งเสริมการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรง เรียนอย่างต่อเนื่องยั่งยืน (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2551)ในส่วนของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธาน ี เขต 2 นั้นยังพบว่า กิจกรรมลูกเสือไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายเท่าที่ควร โดยมีครูผู้สอนที่
ผ่านการฝึกอบรมจ านวน 351 คน ไม่ผ่านการฝึกอบรมถึง 108 คน การรายงานกิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษา
หลายแห่งยังพบอุปสรรคในการปฏิบัตงิานการจัดกิจกรรมลูกเสือ บางสถานศึกษายังขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
(ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต 2, 2555) 
    ด้วยเหตุที่ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนเป็นผู้มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อการจัดกิจกรรมลูกเสือ 
ดังนั้นการด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาของผู้บริหารจึงเป็นส่วนส าคัญในการผลักดัน ให้กิจกรรม
ลูกเสือในสถานศึกษา ประสบผลส าเร็จตามที่มุ่งหมายไว้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัญหาการด าเนินงานกิจกรรม
ลูกเสือของโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต 2 เพื่อน ามาเสนอ
แนวทางการด าเนินงานกิจกรรมลูกเสอืของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธาน ีเขต  2  ไปสู่การปรับปรุงพัฒนากิจกรรมลูกเสือให้เจริญก้าวหน้ายิ่งข้ึนต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

   1.  เพื่อศึกษาปัญหาการด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 

   2.  เพื่อหาแนวทางการด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาปัญหาการด าเนินกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต 2   

1. กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต  2 ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา 
จ านวน 15 คน และครูผู้สอน จ านวน 202 คน รวมทั้งสิ้น 217 คน  

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามปัญหาการด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือ
กิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานี เขต 2   

3. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับกับแนว
ทางการด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดตั้งกลุ่มหรือ
กองลูกเสือโรงเรียน ด้านการบังคับบัญชาลูกเสือ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ ด้านการควบคุม
และการเงินลูกเสือ และด้านการรายงานกิจกรรมลูกเสือ ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง เทคนิคการตั้งข้อค าถาม  
สร้างแบบสอบถาม ปรับปรุงแก้ไข และน าแบบสอบถามเสนอผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 คน หาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง(IOC) น าแบบสอบถามมาปรับปรุง และน าไปทดลองใช้ (Try out) กับผู้บริหารสถานศึกษา และ
ครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1  จ านวน 30 คน น าแบบสอบถาม
จัดพิมพ์ และน าไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บแบบสอบถามจากผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะหป์ัญหาการด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย และค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ขั้นตอนที่ 2  น าเสนอแนวทางการด าเนินกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต 2 

1. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม โดยน าระดับปัญหาการด าเนินงาน
กิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต 
2 สูงสุด 3 อันดับแรกในแต่ด้าน  

2.   ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิธีการการออกแบบ
บันทึกการสนทนากลุ่ม และหาแนวทางการด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา ปรับปรุงแก้ไข และจัดท า
เป็นฉบับสมบูรณ์ 
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ปัญหาการด าเนินงานกจิกรรมลูกเสือของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา  

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา… 

ค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

3.  การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสนทนากลุ่มโดยผู้เช่ียวชาญจ านวน 7 คน มาวิเคราะห์ข้อมูล 
สรุปอภิปรายผล  

4.  การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญจากการสนทนากลุ่ม ใช้การ
วิเคราะห์เนื้อหา    
 
ผลการวิจัย  
 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ปัญหาการด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 

1. ผลการวิเคราะห์ปัญหาการด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ผลการวิเคราะห์ปัญหาสูงสุด 3 อันดับแรกของแต่ละด้านการด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2  

1. ด้านการจัดตั้งกลุ่มและกองลูกเสือโรงเรียน 
1.    โรงเรียนขาดการประสานงานกับส านักงานคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด (  = 3.28) 
2. บุคลากรในโรงเรียนไม่ให้ความส าคัญต่อกิจการลูกเสือ (  = 3.02) 
3.    โรงเรียนขาดเอกสาร คู่มือแนวปฏิบัติการขอจัดตั้งกลุ่มหรือกองลูกเสือ (  = 2.98) 

2. ด้านการบังคับบัญชาลูกเสือ 
1. โรงเรียนขาดงบประมาณในการส่งผู้บังคับบัญชาลูกเสือเข้ารับการอบรมใน

หลักสูตรที่สูงขึ้น (  = 4.12)  
2. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือขาดการแสวงหาความรู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง  ๆ        

(  = 3.48) 
3.     โรงเรียนขาดคู่มอื เอกสารที่ให้ความรูเ้รือ่งการขอแต่งตั้งผูบ้ังคับบัญชาลูกเสือ (  = 3.41) 

 



694 |18-19 ตุลาคม 2561  

 
3. ด้านการจดักิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ 

1. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือให้ความส าคัญการจัดกิจกรรมลูกเสือ (  = 4.33) 
2. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือจัดกิจกรรมลูกเสือโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ  (  = 4.29) 
3. โรงเรียนขาดสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนวิชาลูกเสือ     

(  = 4.18) 
4. ด้านการควบคมุและการเงินลูกเสอื 

1. โรงเรียนไม่ได้จัดท าระบบการเงินลูกเสือให้ชัดเจน (  = 4.05) 
2.     การเก็บเงินค่าบ ารุงลูกเสือจากผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือไม่ต่อเนื่อง               

(  = 4.82) 
3. โรงเรียนขาดการประชาสัมพันธ์ให้ลูกเสือและ ผู้ปกครองเข้าใจระเบียบข้อบังคับ

ของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติเกี่ยวกับการเงินลูกเสือ (  = 3.52) 
5. ด้านการรายงานกิจกรรมลูกเสือ 

1. โรงเรียนขาดเอกสารคู่มือ แบบรายงานการลูกเสือประจ าปี (ลส.5) (  = 3.26) 
2. โรงเรียนไม่ได้จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมลูกเสือ  (  = 2.91) 
3. ผู้รับผิดชอบขาดการรายงานการจัดกิจกรรมลูกเสือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ   

(  = 2.85) 
       ตอนที่ 2   ผลการวิเคราะห์และหาแนวทางการด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2  ดังนี ้ 

1. ด้านการจัดตั้งกลุ่มหรือกองลูกเสือโรงเรียน 
    1.1 โรงเรียนขาดการประสานงานกับส านักงานคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด 

1. โรงเรียนควรมีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานเกี่ยวกับการด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือแต่ละประเภท
อย่างชัดเจน 

          2. โรงเรียนควรก าหนดปฏิทินเกี่ยวกับการประสานงานกับส านักงานคณะกรรมการลูกเสือ
จังหวัดและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับกิจการลูกเสืออย่างต่อเนื่อง 

          3. โรงเรียนควรก าหนดผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการประสานงานกับส านักงานคณะกรรมการ
ลูกเสือจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการลูกเสืออย่างต่อเนื่อง 

   1.2 บุคลากรในโรงเรียนไม่ให้ความส าคัญต่อกิจการลูกเสือ 
               1. โรงเรียนควรส่งเสริมให้บุคลากรเห็นความส าคัญของกิจการลูกเสือให้มากขึ้น โดยส่งเสริม
และสนับสนุนให้ครูเข้ารับการพัฒนาเพื่อเพิ่มความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมลูกเสือ  
               2. โรงเรียนควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมลูกเสืออย่างจริงจัง 
                3. โรงเรียนควรส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในโรงเรียนเป็นต้นแบบในการจัดกิจกรรม
ลูกเสือ และมีการรวมกลุ่มเครือข่ายเพื่อสนับสนุนกิจกรรมลูกเสืออย่างต่อเนื่อง 
               4. โรงเรียนควรเป็นแกนน าในการจัดเครือข่ายในการจัดกิจกรรมลูกเสือ 
         1.3  โรงเรียนขาดเอกสาร คู่มือแนวปฏิบัติการขอจัดตั้งกลุ่มหรือกองลูกเสือ 
              1. โรงเรียนให้บุคลากรที่รับผิดชอบจัดหาและจัดท าคู่มือปฏิบัติการขอจัดตั้งกลุ่มหรือกอง
ลูกเสือและเผยแพร่เอกสารให้บุคลากรอื่น ๆ 
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     2. โรงเรียนจัดท าโครงการจัดหาและจัดท าคู่มือปฏิบัติการขอจัดตั้งกลุ่มหรือกองลูกเสือและ
เผยแพร่เอกสารให้บุคลากรอื่น ๆ 
     3. โรงเรียนก าหนดปฏิทิน การก ากับ ติดตามให้บุคลากรที่รับผิดชอบจัดหาและจัดท าคู่มือ
ปฏิบัติการขอจัดตั้งกลุ่มหรือกองลูกเสือและเผยแพร่เอกสารให้บุคลากรอื่น ๆ 

2. ด้านการบังคับบัญชาลูกเสือ 
                2.1. โรงเรียนขาดงบประมาณในการส่งผู้บังคับบัญชาลูกเสือเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่สูงขึ้น 

1. โรงเรียนจัดหาประมาณ เพื่อส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสอืเข้ารบัการอบรมในหลักสตูรที่
สูงขึ้น 

2. โรงเรียนมีโครงการส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่สูงขึ้นที่
ชัดเจน 
          2.2  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือขาดการแสวงหาความรู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ 
           1. โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือหลักสูตร
อย่างหลากหลาย 
                    2. โรงเรียนให้บุคลากรที่ผ่านการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือมาขยายผลให้กับบุคลากรอื่น 
             2.3  โรงเรียนขาดคู่มือ เอกสาร ท่ีให้ความรู้เรื่องการขอแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
       1. โรงเรียนจัดหาคู่มือ เอกสารที่ให้ความรู้เรื่องการขอแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ที่ถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน 
       2. โรงเรียนส่งเสริมให้บุคลากรศึกษาท าความเข้าใจคู่มือ/เอกสาร ที่ให้ความรู้เรื่องการขอ
แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
       3. โรงเรียนมีโครงการจัดท าความเข้าใจคู่มือ/เอกสาร ที่ให้ความรู้เรื่องการขอแต่งตั้ง
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 

3. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ 
     3.1 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือให้ความส าคัญการจัดกิจกรรมลูกเสือ  
                        1. โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และการจัดกิจกรรมการจัดการสอน
วิชาลูกเสือ   
                        2. โรงเรียนส่งเสริมให้มีการน าข้อเสนอแนะจากการนิเทศ ก ากับ  ติดตาม และการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนมาปรับปรุงในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป 

3. โรงเรียนควรก าหนดมาตรการและสร้างขวัญและก าลังใจให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือจัด
กิจกรรมการสอนวิชาลูกเสือ 
              3.2. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือจัดกิจกรรมลูกเสือโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ  

1. โรงเรียนให้บุคลากรที่ท าหน้าที่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ จัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้วิชาลูกเสือ 
                        2. โรงเรียนมีปฏิทิน มีการก ากับ ติดตามการจัดกิจกรรมลูกเสืออย่างต่อเนื่อง 
                        3. โรงเรียนมีการรายงานผลการจัดกิจกรรมลูกเสือเมื่อสิ้นปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
           3.3  โรงเรียนขาดสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนวิชาลูกเสือ 
      1. โรงเรียนจัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสอืให้เพียงพอ 
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            2. โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรผลิตสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนวิชาลูกเสือ  

4. ด้านการควบคุมและการเงินลูกเสือ 
                 4.1  โรงเรียนไม่ได้จัดท าระบบการเงินลูกเสือให้ชัดเจน 
                         1. โรงเรียนมอบหมายผู้รับผิดชอบจัดท าระบบการเงินของลูกเสือให้ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน                      
                        2. โรงเรียนมีผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการเงินของลูกเสืออย่างชัดเจน 

       4.2  การเก็บเงินค่าบ ารุงลูกเสือจากผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือไม่ต่อเนื่อง 
   1. โรงเรียนแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการจัดเก็บค่าบ ารุงลูกเสือจากผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  และ
ลูกเสือ 
   2. โรงเรียนควรจัดท าก าหนดปฏิทินการจัดเก็บค่าบ ารุงลูกเสือจากผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และ
ลูกเสือ 
                 4.3 โรงเรียนขาดการประชาสัมพันธ์ให้ลูกเสือและ ผู้ปกครองเข้าใจระเบียบข้อบังคับของคณะ
กรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติเกี่ยวกับการเงินลูกเสือ 

1. โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ให้ลูกเสือและ ผู้ปกครองเข้าใจระเบียบ
เกี่ยวกับการเงินของลูกเสือ 

2.  โรงเรียนก าหนดรูปแบบการประชาสัมพันธ์ให้ลูกเสือและ  ผู้ปกครองเข้าใจระเบียบ
เกี่ยวกับการเงินของลูกเสือ 

3. โรงเรียนก าหนดปฏิทินการประชาสัมพันธ์ให้ลูกเสือและ ผู้ปกครองเข้าใจระเบียบเกี่ยวกับ
การเงินของลูกเสือ 

4.  โรงเรียนรายงานการใช้เงินให้กับลูกเสือและผู้ปกครองทราบ 
5. ด้านการรายงานกิจกรรมลูกเสือ 

                   5.1 โรงเรียนขาดเอกสารคู่มือ แบบรายงานการลูกเสือประจ าปี (ลส.5) 
1. โรงเรียนจัดหาเอกสารคู่มือ แบบรายงานการลูกเสือประจ าปี (ลส.5) 
2. โรงเรียนมอบหมายผู้รับผิดชอบรายงานการลูกเสือประจ าปี (ลส.5) 
3. โรงเรียนมีการนิเทศ ก ากับ ติดตามการรายงานกิจการลูกเสือประจ าปีอย่างต่อเนื่อง 

                         5.2  โรงเรียนไม่ได้จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมลูกเสือ  
                        1. โรงเรียนมอบหมายผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
ลูกเสืออย่างเป็นระบบ เพื่อสะดวกต่อการสืบค้น 
   2. โรงเรียนมีการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศกิจกรรมลูกเสืออย่างต่อเนื่องและหลากหลาย 
             5.3  ผู้รับผิดชอบขาดการรายงานการจัดกิจกรรมลูกเสือให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ 
   1. โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานการ และส่งรายงานการจัดกิจกรรมลูกเสือให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ 
   2. โรงเรียนก าหนดปฏิทินการจัดท ารายงานการ และส่งรายงานการจัดกิจกรรมลูกเสือให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

1. ปัญหาการด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ในแต่ละด้าน ดังนี ้
1.1  ด้านการจัดตั้งกลุ่มหรือกองลูกเสือโรงเรียน   พบว่า ปัญหาสูงสุด คือ โรงเรียนขาดการ

ประสานงานกับส านักงานคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด โดยโรงเรียนไม่ได้ด าเนินการแต่งตั้งกองหรือกลุ่มลูกเสือ
ให้เป็นปัจจุบัน  สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ เอนก ปัทมพงศา (2550) พบว่า ปัญหาการบริหารกิจการลูกเสือ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี 
เขต 1 พบว่าด้านการจัดตั้งกองหรือกลุ่มลูกเสือมีระดับปานกลาง 

1.2  ด้านการบังคับบัญชาลูกเสือ พบว่า ปัญหาสูงสุด คือ โรงเรียนขาดงบประมาณในการส่ง
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่สูงขึ้น สอดคล้องผลงานวิจัยของ วุฒิพงษ์ ฟุ้งสุวรรณ (2554) 
พบว่า สภาพและปัญหาการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นนทบุรีเขต 1 

1.3  ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ พบว่า ปัญหาสูงสุด คือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ให้ความส าคัญ การจัดกิจกรรมลูกเสือ สอดคล้องกับผลการค้นคว้าอิสระ สุรพล พึ่งธรรม (2554) พบว่า สภาพ
และปัญหาบริหารกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
จังหวัดราชบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ปัญหาการบริหารกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีของสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จังหวัดราชบุรี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
               1.4  ด้านการควบคุมและการเงินลูกเสือ พบว่า ปัญหาสูงสุด คือ โรงเรียนไม่ได้จัดท าระบบ
การเงินลูกเสือให้ชัดเจนเนื่องจากการเก็บเงินค่าบ ารุงลูกเสือจากผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือไม่ต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ เอนก ปัทมพงศา (2550)  พบว่า ปัญหาการบริหารกิจการลูกเสือของสถานศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุราษฎร์ธานี ด้านการเงินลูกเสืออยู่ในระดับปานกลาง               
     1.5  ด้านการรายงานกิจกรรมลูกเสือ  พบว่า ปัญหาสูงสุด คือ โรงเรียนขาดเอกสารคู่มือ แบบ
รายงานการลูกเสือประจ าปี (ลส.5)  ทั้งนี้เนื่องจากผู้รับผิดชอบไม่ได้ศึกษาระเบียบส านักงานคณะกรรมการการ
บริหารลูกเสือแห่งชาติเกี่ยวกับการรายงานลูกเสือประจ าปี โรงเรียนไม่ได้จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมลูกเสือ โรงเรียนไม่ได้ด าเนินการจัดระบบขั้นตอนและวิธีการติดตาม ประเมินผลในการจัดกิจกรรม
ลูกเสืออย่างชัดเจน  

2.  ผลการหาแนวทางการทางการด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ดังนี ้

      2.1 ด้านการจัดตั้งกลุ่มหรือกองลูกเสือโรงเรียน แนวทางการแก้ไข คือ โรงเรียนควรมีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างานเกี่ยวกับการด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือแต่ ละประเภทอย่างชัดเจน สอดคล้องผลงานวิจัยของ        
วรวรรณ ปุยะติ (2553) พบว่าปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียน
สมบูรณ์วิทยาคม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 ได้ให้แนวทางการแก้ไขปัญหาควรมีการ
มอบหมายผู้รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมลูกเสือโดยตรงด าเนินการจัดตั้งกลุ่ม กอง และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือให้เป็นปัจจุบัน 

      2.2 ด้านการบังคับบัญชาลูกเสือ แนวทางแก้ไข คือ  โรงเรียนจัดหาประมาณ เพื่อส่งเสริมให้
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือเข้ารับการอบรมใน วรวรรณ  ปุยะติ (2553) พบว่าปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการจัด
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กิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนสมบูรณ์วิทยาคม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1พบ ปัญหา
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือขาดความรู้ความรู้ความเข้าใจ ขาดทักษะ โดยฝ่ายบริหารกิจการลูกเสือ ผู้ก ากับลูกเสือและ
รองผู้ก ากับลูกเสือควรศึกษาวิธีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้เข้าใจหรือจัดอบรมให้แก่ผู้ก ากับลูกเสือและรองผู้ก ากับ
ลูกเสือ มีการนิเทศการสอน การวัดผลประเมินผล การสอบวิชาพิเศษ 
               2.3 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ แนวทางแก้ไข คือ  โรงเรียนแต่งตั้ง
คณะกรรมการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และการจัดกิจกรรมการจัดการสอนวิชาลูกเสือ โรงเรียนส่งเสริมให้มีการน า
ข้อเสนอแนะจากการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมาปรับปรุงในการจัดกิจกรรม
ครั้งต่อไป โรงเรียนควรก าหนดมาตรการและสร้างขวัญและก าลังใจให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือจัดกิจกรรมการสอน
วิชาลูกเสือ โรงเรียนให้บุคลากรที่ท าหน้าที่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ จัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้วิชาลูกเสือ โรงเรียนมีการรายงานผลการจัดกิจกรรมลูกเสือเมื่อสิ้นปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โรงเรียน
จัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือให้เพียงพอ โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุน
ให้บุคลากรผลิตสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ  
               2.4 ด้านการควบคุมและการเงินลูกเสือ แนวทางแก้ไข คือ โรงเรียนมอบหมายผู้รับผิดชอบจัดท า
ระบบการเงินของลูกเสือให้ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน โรงเรียนมีผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการเงินของ
ลูกเสืออย่างชัดเจน โรงเรียนควรจัดท าก าหนดปฏิทินการจัดเก็บค่าบ ารุงลูกเสือจากผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  และ
ลูกเสือ โรงเรียนประชาสัมพันธ์ให้ลูกเสือและ ผู้ปกครองเข้าใจระเบียบข้อบังคับของคณะกรรมการบริหารลูกเสือ
แห่งชาติเกี่ยวกับการเงินลูกเสือ และรายงานการใช้เงินให้กับลูกเสือและผู้ปกครองทราบ 

2.5 ด้านการรายงานกิจกรรมลูกเสือ แนวทางแก้ไข คือ  โรงเรียนจัดหาเอกสารคู่มือ แบบ
รายงานการลูกเสือประจ าปี (ลส.5) มอบหมายผู้รับผิดชอบรายงานการลูกเสือประจ าปี (ลส.5) มีการนิเทศ ก ากับ 
ติดตามการรายงานกิจการลูกเสือประจ าปีอย่างต่อเนื่อง  ณรงค์ จันทะคัด (2550) พบว่า แนวทางการ
บริหารงานกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
โรงเรียนควรมีแนวทางนิเทศให้ระบบนิเทศภายในโรงเรียนที่เกี่ยวกับการรัดผลประเมินผล การรายงานกิจกรรม
ลูกเสือ และออกด าเนินการอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง จัดให้มีการประชุมในโรงเรียนเพื่อให้ผู้ก ากับลูกเสือ
เข้าใจ และถือปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน จัดให้มีการบันทึกข้อมูล จัดระบบนิเทศ ก ากับติดตาม ตลอดจนรายงาน
เผยแพร่ผลการปฏิบัติงานกิจกรรมลูกเสือต่อชุมชน หรือสาธารณะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
ข้อเสนอแนะ 

1.  ข้อเสนอแนะทั่วไป 
     1. โรงเรียนควรส่งเสริมให้คณะครู และนักเรียนเข้ารับการอบรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับลูกเสือโรงเรียน 
     2. โรงเรียนวางแผนการจัดการในโรงเรียนให้เป็นระบบและถูกต้องตามกฎ ระเบียบ และข้อ

ปฏิบัติของลูกเสือ 
     3. โรงเรียนควรส่งเสริม สนับสนุน สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนลูกเสือ 
     4. โรงเรียนควรมีการนิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินกิจกรรมลูกเสืออย่างต่อเนื่อง 
     5. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
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2.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
     1. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางการด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน

อื่น ๆ อีกที่ไม่ใช่เฉพาะโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
     2. ควรการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 

 
กิตติกรรมประกาศ 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ส าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาและความร่วมมือช่วยเหลือจากผู้มีส่วนเกี่ ยวข้อง
หลายฝ่าย ซึ่งผู้วิจัยขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
  ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทีปพิพัฒน์ สันตะวัน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้
เสียสละเวลาอันมีค่าในการให้ค าแนะน า ปรึกษา ตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องด้วยความเอาใจใส่ตลอดจนให้
ก าลังใจแก่ผู้วิจัยจนส าเร็จและเรียบร้อยลงด้วยดี 
  ขอขอบพระคุณคณาจารย์ในคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ทุกท่าน ที่ถ่ายทอดความรู้ในรายวิชาต่าง ๆ พร้อมทั้งกรุณาให้ค าแนะน าอันมีค่ายิ่งในการท า
วิทยานิพนธ์ครั้งน้ี   
 ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญทุกท่านที่กรุณาตรวจเครื่องมือและให้ข้อเสนอแนะ ในการ
ท าวิจัย  ตลอดจน ผู้บริหารสถานศึกษา  และผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ทุกท่านที่กรุณาให้ข้อมูลในการท าวิจัยเป็นอย่างดี 
 เพื่อนนักศึกษา บัณฑิตศึกษา สาขาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 15 ที่ให้การสนับสนุน แนะน า
ช่วยเหลือและเป็นก าลังใจแลกเปลีย่นความคิดเหน็และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน จนท าให้การวิจัยครั้งนี้มีความ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
  คุณค่าและประโยชน์ของการท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบแด่บิดา มารดา ครู อาจารย์ ทุก
ท่านที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ ตลอดจนผู้เขียนต าราและเอกสารทางวิชาการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า
อ้างอิงทุกคน  
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองกรด-เบสด้วยกระบวนการสืบเสาะแบบ 5 ขั้น 

 
สุชาดา สวัสดี1 และประชาติ วัชรบัณฑิต2* 

 
บทคัดย่อ 
 จุดมุ่งหมายของการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนนี้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ เรื่อง กรด-เบส โดยใช้การเรียนรู้
แบบสืบเสาะ 5 ขั้น  การวิจัยเป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนส าหรับกลุ่มตัวอย่างเดียวเป็นการศึกษากับ
นักศึกษาช้ันปีที่ 1 สาขาครุศาสตร์เคมี ปีการศึกษา 2560 จ านวน 19 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้นจ านวน 3 แผน กิจกรรมการเรียนรู้เป็นการทดลองแบบ
ย่อส่วน  คะแนนจากข้อสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนน าไปวิเคราะหห์าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
และทดสอบสมมติฐานด้วยการทดสอบแบบทีชนิดตัวอย่างไม่มีอิสระ 
 ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรู้ (E1/E2) เท่ากับ 75.2/72  และคะแนนเฉลี่ย
หลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
 
ค าส าคัญ:      กระบวนการสืบเสาะ 5 ข้ัน   กรด-เบส  การทดลองแบบย่อส่วน 
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DEVELOPMENT OF LEARNING ACHIEVEMENT ON ACID-BASE TOPIC 
USING INQUIRY-5E LEARNING PROCESS 

 
Suchada Sawasdee1  Prachart Watcharabundit2* 

 
Abstract 
 The aim of this classroom action research was to develop students’ achievement on 
the acid-base topic using 5E inquiry learning cycle. In this study, the pre-test and post-test 
design for one group sample was used. The study was conducted to 19 first – year students of 
Chemistry Education Program in the 2017 academic year. The research instruments included 
three lesson plans of the 5E learning cycle model. The learning activities were small-scale 
experiments. The pre-test and post-test scores were analyzed by using percentage, mean and 
standard deviation. The hypothesis was tested by t-test for dependent sample.  
 The results showed that the efficiency of learning process (E1/E2) was 75.2/70 and 
the mean of post-test score was higher than pre-test score with the difference at the 
significant of .05.  
  
Keywords: inquiry method (5E), acid-base, small-scale experiment 
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บทน า 
 วิชาเคมีนั้นเป็นสาขาหนึ่งของวิทยาศาสตร์ซึ่งมีความส าคัญที่จะต้องเรียนรู้เพื่อให้เข้าใจถึงปรากฏการณ์
ที่อยู่รอบตัว  อย่างไรก็ตามในวิชาเคมีนั้นจะมีความคิดรวบยอดที่เป็นนามธรรม ซึ่งยากแก่การที่ผู้เรียนจะท า
ความเข้าใจได้  นักเรียนและนักศึกษาส่วนหนึ่งมีความคิดว่าเคมีนั้นยากต่อการจินตนาการ การท าความเข้าใจ   
เคมีนั้นไม่ใช่เพียงจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น แต่จะต้องรู้ว่าจะน าไปประยุกต์และอธิบายได้อย่างไร  (Taber, 2002)   
Chiu (2005, 1) ได้ช้ีว่าหัวข้อทางเคมีที่ยากนั้นท าให้ผู้เรียนเข้าใจคลาดเคลื่อนได้แก่ สมการเคมี  ปฏิกิริยา                     
รีดอกซ์ การแยกสลายด้วยไฟฟ้า สมดุลเคมี และกรด-เบส  การศึกษาของนักวิจัยหลาย ๆ ท่าน พบว่า ผู้เรียน                
มีความยากล าบากที่จะเข้าใจความคิดเกี่ยวกับกรด-เบส เช่น Cros et al (1986) ได้ศึกษาพบว่าผู้เรียน                     
ไม่สามารถอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากเกิดปฏิกิริยาระหว่างกรดกับเบส   อีกทั้งผู้เรียนไม่สามารถ
ยกตัวอย่างกรดอ่อนและเบสอ่อน  นอกจากนี้ยังพบอีกว่าผู้เรียนนิยามกรดว่าคือสารที่มี pH ต่ ากว่า 7 ซึ่งตาม
ทฤษฎีของ Arrhenius กล่าวว่า กรด คือ สารที่ให้  H+ เมื่อท าปฏิกิริยากับน้ า  Ross and Munby (1991)                    
ได้รายงานว่าผู้เรียนมัธยมปลายได้นิยามกรดว่า คือ สารที่มีรสเปรี้ยวและท าให้เกิดความร้อน  ความแตกต่างของ
นิยามตามทฤษฎีของ Bronsted-Lowry และ Arrhenius ท าให้ผู้เรียนเข้าใจคลาดเคลื่อน 
  จิณห์ณิภา นาคะเสนีย์  ปัฐมาภรณ์ พิมพ์ทอง และพรพรรณ พรศิลปทิพย์ (2558)  ได้ศึกษาแนวคิด
เรื่อง กรด-เบส ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีจ านวน 48 
คน พบว่า นักเรียน ร้อยละ 46.51 ใช้องค์ประกอบของสารในการพิจารณาว่าสารใดเป็นกรด เช่น สารที่เป็นกรด
คือสารที่มี H  หรือ  S และนักเรียน ร้อยละ 48.84 ใช้ประสบการณ์ในชีวิตประจ าวันเพื่ออธิบายความเป็นเบส
ของสารว่า เบส คือ สารที่สัมผัสแล้วลื่น มีรสฝาด ไม่เปรี้ยวและไม่กัดกร่อน และส าหรับทฤษฎีกรด-เบส ของ 
อาร์เรเนียส นักเรียน ร้อยละ 48.49 อธิบายว่า กรด คือ สารที่แตกตัวได้ H+ และร้อยละ 42.43 อธิบายว่า เบส
คือสารที่แตกตัวได้ OH กรณีของทฤษฎีเบรินเสตด-ลาวรี นักเรียน ร้อยละ 33.33 อธิบายถึงกรดโดยใช้เหตุผล
อื่นเช่น กรด คือ สารที่มีประจุบวก กรด คือ สารที่มี H มากกว่า และร้อยละ 33.33 อธิบายเบสว่าคือ สารที่มี
ประจุลบหรือเป็นสารที่ไม่น าไฟฟ้า และส าหรับทฤษฎีของลิวอิส พบว่า นักเรียนร้อยละ 18.18 อธิบายว่า กรด 
คือ สารที่รับอิเล็กตรอนจากสารอื่น เบส คือ สารที่ให้อเิล็กตรอนแก่สารอื่น 
 ในการจัดสอนรายวิชาเคมีที่ผ่านมา พบว่า นักศึกษาครุศาสตร์เคมี ที่ศึกษาช้ันปีที่ 1 ในมหาวิทยาลัย                 
ราชภัฏเทพสตรียังมีปัญหาในการท าความเข้าใจสาระของเนื้อหาวิชาเคมีพื้นฐาน และสาระหนึ่งที่ส าคัญ  คือ             
กรด-เบส ท าให้นักศึกษามีผลการเรียนรู้ต่ าทั้งนี้เป็นเพราะนักศึกษายังเข้าใจคลาดเคลื่อน เนื่องจากการเรียนรู้        
ไม่อาจเกิดขึ้นได้ด้วยการสอนแบบเดิม ๆ ที่ผู้สอนบอกความรู้ การสอนจะต้องท าให้ผู้เรียนได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
มากกว่าการฟังและการอ่าน ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาทักษะ วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ ได้เกิด
ประสบการณ์และมีการอภิปรายร่วมกัน และเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน  ผู้เรียนได้ท างานร่วมกันกับ
ผู้อื่นเพื่อการแก้ปัญหาและศึกษาค้นคว้า และวิธีการหนึ่งที่จะท าให้ผู้เรียนได้มีกิจกรรมข้างต้นได้คือวิธีการสอน
แบบสืบเสาะ   ในการจัดการเรียนรู้โดยวิธีสืบเสาะหาความรู้ 5E มีจุดเด่น คือ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนเกิดการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนสืบเสาะหาความรู้ เป็นการพัฒนา
กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ ได้ฝึกคิด วิเคราะห์ แยกแยะ แก้ปัญหาด้วยตนเอง             
จนเกิดทักษะกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ โดยมีขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ที่ส าคัญ 5 ขั้นตอน (5E) คือ                
ขั้นเร้าความสนใจ (Engagement) ขั้นส ารวจและค้นหา (Exploration) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation)        
ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) และขั้นประเมิน (Evaluation)  รายงานการวิจัยทางการศึกษาหลายฉบับ         
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กล่าวว่าการใช้กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีสืบเสาะท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
(Acisli  et al, 2011; Yadigaroglua & Demircioglu, 2012) 

จากความส าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้มีแนวคิดที่จะจะศึกษาแนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษา เรื่อง กรด-เบส  โดยน าการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) มาใช้กับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ในรายวิชาเคมีพื้นฐานเรื่องกรด-เบส 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยการสอนแบบสืบเสาะในเรื่อง กรด-เบส ของนักศึกษาหลักสูตร      
ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเคมี ปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน
และหลังเรียนด้วยการวิเคราะห์แบบที 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 19 คน 
สมมติฐานของการวิจัย  

 คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย  
ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 
ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา 
ขอบเขตการวิจัย 
1. กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

จ านวน 19 คน 
2.  กิจกรรมที่ใช้ในการทดลองเป็นแบบเคมีย่อส่วนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะ เรื่อง        

กรด-เบส ได้แก่ การท า pH meter  การวัด pH ของสารละลาย และการไทเทรต 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง              
กรด-เบส จ านวน 3 ช่ัวโมง 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
1. แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเคมีพื้นฐานโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะ เรื่อง กรด-เบส  

ได้แก่ ทฤษฎีกรด-เบส การแตกตัวของกรดอ่อนเบสอ่อน pH และ pOH การไทเทรต Ka และ Kb 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษารายวิชาเคมีพื้นฐาน โดยใช้แบบทดสอบเป็น 
แบบอัตนัยจ านวน 10 ข้อ 15 คะแนน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
งานวิจัยนี้เป็นวิจัยในช้ันเรียนใช้วิธีการเรียนการสอนแบบสืบเสาะ เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (quasi-

experimental research) มีข้นตอนดังนี้ 
1. ท าการทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเคมีพื้นฐาน เรื่อง กรด -เบส      

โดยแบบทดสอบเป็นแบบอัตนัยจ านวน 10 ข้อ บันทึกผลสอบที่ได้เป็นคะแนนก่อนเรียน 
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2. ด าเนินกิจกรรมการสอนโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหา (5E) ตามแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาเคมี

พื้นฐาน เรื่อง กรด-เบส ได้แก่ ทฤษฎีกรด-เบส  การแตกตัวของกรดอ่อนเบสอ่อน  pH และ pOH                     
การไทเทรต Ka และ Kb ซึ่งในแผนการจัดการเรียนรู้จะมีใบกิจกรรมมีแบบบันทึกกิจกรรม บันทึกผลคะแนนที่ได้
เป็นคะแนนระหว่างเรียน โดยระหว่างการทดลองจะใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูมี 5 ขั้น คือ  
   1) ขั้นสรางความสนใจ (engage)  

    2) ขั้นส ารวจและคนหา (explore)  
3) ขั้นการอธิบาย (explain)  
4) ขั้นการขยายความรู (elaborate)  
5) ขั้นการประเมินผล (evaluate)  

ในการทดลองของแต่ละกิจกรรมโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง กรด-เบส มีขั้นตอน 
ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ขั้นตอนกิจกรรม 5E  ของการสอนเรื่อง กรด-เบส 
 
ขั้นตอนกิจกรรม เวลา 

(นาที) 
กิจกรรมสืบเสาะวิทยาศาสตร์ 

ขั้นกระตุ้นความสนใจ (E1) 10 นาที -  ค าถามถึงความรู้เดิมเกี่ยวกับ กรด-เบส ในชีวิตประจ าวัน 
ขั้นส ารวจและค้นหา (E2) 90 นาที -  กิจกรรมศึกษาการทดลองด้วยเคมีแบบย่อส่วน 

   1.  ท า pH meter จากสารละลายกะหล่ าปลีสีม่วง 
   2. วัด pH ของสารละลายกรด และ เบส 
   3. ท าการไทเทรต 
      - นักศึกษาศึกษาจากใบความรู้และอินเตอร์เน็ต 
      - ผู้สอนตั้งค าถามระหว่างที่ผู้เรียนท ากิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนคิด 
และตอบค าถาม 

ขั้นอธิบายและสรุปผล (E3) 30 นาที กิจกรรมการร่วมกันอภิปรายผลการทดลองและผู้สอนช่วยแนะน า
เพิ่มเติม 

ขั้นขยายความรู้ (E4) 20 นาที กิจกรรมตอบค าถามปัญหาของสถานการณ์ใหม่ 
ขั้นประเมินผล (E5) 30 นาที กิจกรรมการท าแบบฝึกหัด 

 
 3.  ท าการทดสอบหลังเรียนด้วยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเคมีพื้นฐาน เรื่อง กรด-เบส โดย
ใช้แบบทดสอบเป็นแบบอัตนัย จ านวน 10 ข้อ เป็นเวลา 30 นาที 
 4.  น าผลที่ได้จากการทดลองไปวิเคราะห์แบบทีโดยใช้ Microsoft Office Excel 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1.  น าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยระหว่างเรียน (คะแนนแบบฝึกหัด) และร้อยละของของคะแนนเฉลี่ย

หลังเรียน มาหาค่าประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ (E1/E2) เทียบกับเกณฑ์ 70/70  
2.  น าผลคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนมาหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อวิเคราะห์ด้วย            

การทดสอบแบบที 



706 |18-19 ตุลาคม 2561  

ผลการวิจัย 
1. แผนการจัดการเรียนรู้เป็นกิจกรรมการสอนเรื่อง กรด-เบส ด้วยวิธีการสืบเสาะแบบ 5 ข้ัน รวมเวลา 

180 นาที มีค่า E1/E2 เท่ากับ 75.2/72 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ (70/70)  
2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาโดยใช้การสืบเสาะหาความรู้  
ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ (5E) ของนักศึกษาปริญญาตรี นักศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ปีท่ี 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 19 คน ดังตารางที่ 2  

 
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 
 
คะแนน จ านวนนักศึกษา คะแนนเฉลี่ย ความแปรปรวน คะแนนที 
ก่อนเรียน (15 คะแนน) 19 0.2 0.397 5.94* 
หลังเรียน (15 คะแนน) 19 8.8 2.362  

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

1. แผนการจัดการเรียนรู้เป็นกิจกรรมการสอนเรื่อง กรด-เบส ด้วยวิธีการสืบเสาะแบบ 5 ข้ัน รวมเวลา 
180 นาที มีค่า E1/E2 เท่ากับ 75.2/72 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ (70/70) บ่งบอกว่าการจัดกิจกรรมการเรียน                
การสอนมีประสิทธิภาพ รายละเอียดของแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้มีดังนี้   

   1.1 ขั้นสร้างความสนใจ (engagement) ผู้สอนได้ตั้งค าถามเกี่ยวกับ กรด-เบส ในชีวิตประจ าวัน
รวมทั้งได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาร่วมคิด อภิปราย ซักถาม ผู้สอนตั้งค าถามเพื่อให้รู้ถึงความเข้าใจและความรู้ของ
นักศึกษา รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดการคิดค้นและสิ่งที่ต้องการรู้เพิ่มเติม และแนะน าวิธีการสืบค้น
ข้อมูล เพื่อให้นักศึกษาได้มีแหล่งค้นคว้าหาค าตอบสิ่งที่สงสัย อธิบายถึงกิจกรรมกลุ่มเพื่อให้นักศึกษาได้ท างาน
ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการร่วมกันท ากิจกรรมกลุ่ม  

   1.2  ข้ันส ารวจค้นหา (exploration) จากโจทย์ที่ผู้สอนได้ก าหนดไว้ในแต่ละช่วงกิจกรรม นักศึกษา
วางแผนการทดลอง ตั้งสมมติฐาน ท าการทดลอง ระหว่างนี้ผู้สอนตั้งค าถามเพื่อให้นักศึกษาได้คิด ได้ร่วมกัน
แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างเพื่อนและได้ค้นหาค าตอบจากการทดลองจากใบความรู้และจากอินเตอร์เน็ต             
ขั้นตอนนี้ท าให้เกิดการเรียนรู้ในด้านการฝึกทักษะด้านการวางแผนการทดลอง การคิด รวมทั้งวิเคราะห์
องค์ประกอบเพื่อค้นหาค าตอบจากการทดลอง  

   1.3 ขั้นอธิบาย (explanation) นักศึกษาได้น าเสนอความคิดที่ได้จากการท าการทดลอง มาอธิบาย
เหตุผล พร้อมท้ังร่วมกันสรุปและอภิปรายสิ่งที่ไดท้ าการตั้งสมมุตฐิานและสังเกต ขั้นตอนนี้เป็นข้ันตอนท่ีนักศึกษา
ร่วมกันอธิบายและประเมินความรู้และความสัมพันธ์ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการคิดการเรียนรู้ของนักศึกษาว่า
สามารถหาเหตุผลมาอธิบายผลการทดลองได้อย่างมีเหตุผลหรือไม่  
   1.4 ขั้นขยายความรู้ (elaboration) เป็นขั้นตอนที่นักศึกษาได้น าความรู้มารวบรวมให้เกิด                      
องค์ความรู้ หรือสามารถน าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการทดลองหรือในกิจกรรมต่าง ๆ ได้ 
              1.5 ขั้นประเมิน (evaluation) เป็นขั้นที่อาจารย์ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมจากการท ากิจกรรมและ
ประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา  ซึ่งเป็นขั้นตอนท่ีนักศึกษาจะได้ประเมินความรู้ตนเองจากการท ากิจกรรม และ
สามารถน าความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้แบบสืบเสาะมาช่วยอธิบายซึ่งจะท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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สูงขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิตยา แก้วกันยา และสิทธิพล อาจอินทร์ (2555) ท าการศึกษาการพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 รายวิชาคอมพิวเตอร์
พื้นฐานโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน และงานวิจัยของสิทธิ์สมบูรณ์ สุธรรมวงศ์ และอังคณา ตุงคะสมิต (2557) ท าการศึกษา
การศึกษาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาปริญญาตรี ช้ันปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ สืบ
เสาะหาความรู้ (5Es) รายวิชา 703 IM 433 ภูมิศาสตร์ ที่วิทยาลัยครูบ้านเกินสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาโดยใช้การสืบเสาะหาความรู้  
ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ (5E) ของนักศึกษาปริญญาตรี นักศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ปีท่ี 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 19 คน ผลการทดลองมีดังนี้ 

ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้โดยใช้
รูปแบบการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง กรด-เบส พบว่านักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญที่ .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน (8.8) มากกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน (0.2)                   
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Supasorn et al. (2014) อย่างไรก็ตามจะเห็นว่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน                
เมื่อคิดเป็นร้อยละเทียบกับคะแนนเต็ม (15) จะเท่ากับ 72 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือร้อยละ 70 นอกจากนี้                
ยังพบว่ามีนักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ร้อยละ 80 จ านวน 2 คน ร้อยละ 66.6 จ านวน 4 คน และร้อยละ 60 จ านวน               
3 คน อีกจ านวน 10 คนมีผลสัมฤทธ์ิต่ ากว่าร้อยละ 60    

จากการที่ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน เนื่องจากใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะ (5E) ทั้งนี้เพราะในการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นผู้เรียนได้ลงมือท า
กิจกรรม ได้ค้นพบและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ส่งผลให้เกิดการ เรียนรู้ได้ (Yadigaroglua and 
Demircioglub, 2012) และท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาเกี่ยวกับกรด-เบสเพิ่มขึ้น (Bilgin, 2009) 
เนื่องจากในการจัดการเรียนการสอน เรื่องกรด-เบสด้วยกระบวนการสืบเสาะอย่างเดียวอาจจะยังไม่สามารถท า
ให้ผู้เรียนบางคนเกิดการเรียนรู้มากพอ ดังนั้นจึงอาจต้องใช้กระบวนการอื่นช่วยเสริม เช่น งานวิจัยของ 
Supasorn et al. (2012) ได้ศึกษาถึงการสกัดสารอินทรีย์ดว้ยการสอนแบบสืบเสาะ ได้เสนอแนะว่าผู้สอนควรได้
พิจารณาถึงการใช้ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวเข้ามาประกอบเพื่อช่วยให้นักศึกษาได้มีความเข้าใจถึงระดับ
โมเลกุลและสร้างแผนภาพท่ีดีไว้ในใจ 

 
ข้อเสนอแนะ  

1. ควรน าการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เสริมด้วยเทคนิคอื่น ๆ เช่น 
การจัดแผนผังมโนทัศน์ การใช้ค าถามเชิงวิเคราะห์ หรือการใช้เทคนิคผังกราฟิกที่มีผลต่อการเรียนไปใช้พัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

2. ควรท าการวิจัยโดยใช้รูปแบบสืบเสาะเพื่อหาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษา 
3. ควรมีการศึกษาถึงทัศนคติของนักศึกษาต่อกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบสืบเสาะหา

ความรู้ (5Es) 
 
 



708 |18-19 ตุลาคม 2561  

เอกสารอ้างอิง 
จิณหณ์ิภา นาคะเสนยี์  ปัฐมาภรณ์ พิมพ์ทอง และพรพรรณ พรศลิป์ทิพย์. (2558). การศึกษาแนวคิดเรื่อง กรด-

เบส ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 5. วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
เพ่ือการเรียนรู้, 6(1), 70-83. 

นิตยา แก้วกันยา และสิทธิพล อาจอินทร์. (2555). การพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและคณุลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรยีน ช้ันประถมศกึษาปีท่ี 6 รายวิชาคอมพิวเตอร์พืน้ฐานโดยใช้รูปแบบการเรยีนรู้ 
แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es). วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่, 35(3), 31-39.  

สิทธ์ิสมบรูณ ์สุธรรมวงศ ์และอังคณา ตุงคะสมิต. (2557). การศึกษาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาปริญญา
ตร ีช้ันปีท่ี 3 โดยใช้รูปแบบการจดัการเรยีนรู้แบบสืบเสาะหาความรู ้(5Es) รายวิชา 703 IM 433 
ภูมิศาสตร ์ที่วิทยาลัยครูบ้านเกินสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. วารสารศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแกน่, 37(2), 141-147.. -31-39 

Acisli, S., Yalcin, S. A. & Turgut, U. (2011). Effects of the 5E learning model on students’ 
academic achievements in movement and force issues. Procedia Social and 
Behavioral Sciences, 15, 2459–2462. 

Bilgin, I. (2009). The effects of guided inquiry instruction incorporating a cooperative approach 
on university students’ achievement of acid and bases concepts and attitude toward 
guided inquiry instruction. Scientific Research and Essay, 4(10), 1038-1046. 

Chiu, M. (2005). A National Survey of Students Conceptions in Chemistry in Taiwan. Chemical 
Education International, 6(1), 1-8.  

Cros, D., Murrin, M., Amouroux, R. & Michel, F. (1986). Conceptions of first-year university 
students of the constituents of matter and the notions of acids and bases. 
International Journal of Science Education, 8(3), 305-313. 

Ross, B. & Munby, H. (1991). Concept mapping and misconceptions: a study of high-school 
Students 2 understandings of acids and bases. International Journal of Science 
Education, 13(1), 11-23. 

Supasorn, S. (2012). Enhancing undergraduates’ conceptual understanding of organic acid-
base-neutral extraction using inquiry-based experiments. Procedia - Social and 
Behavioral Sciences, 46, 4643 – 4650. 

Supasorn, S., Kamsai, L. and Promarak, V. (2014). Enhancement of learning achievement of 
organic chemistry using inquiry-based semi-small scale experiments (SSSEs). Procedia-
Social and Behavioral Sciences, 116, 769-774. 

Taber, K. S. (2002). Alternative Conceptions in Chemistry: Prevention, Diagnosis and Cure. 
London: The Royal Society of Chemistry. 

Yadigaroglua, M. and Demircioglu, G. (2012). The effect of activities based on 5e model on 
grade 10 students’ understanding of the gas concept. Procedia-Social and 
Behavioral Sciences, 47, 634-637. 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/25741131_Roger_Amouroux
https://www.researchgate.net/journal/0950-0693_International_Journal_of_Science_Education


การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภฏักลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 “วิจยัและนวัตกรรมเพื่อสังคม” | 709 

 
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการท างานเป็นทีมในโรงเรียน 

สังกัดส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 
 

อุทุมพร  จันทร์สิงห์1*  รุ่งอรุณ รังรองรัตน์2 
 
บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 2) การท างานเป็นทีมในโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับ การท างานเป็นทีมในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต 2  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 372 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ประกอบด้วยแบบสอบถามแบบมาตราวัดประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์  

ผลการวิจัย  พบว่า 1) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) การท างานเป็นทีมในโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยรวมและรายด้าน อยู่ ในระดับมาก             
และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการท างานเป็นทีม           
ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 มีความสัมพันธ์กันทางบวก         
ในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05    
 
ค าส าคัญ: ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง การท างานเป็นทีม 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN THE TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP OF SCHOOL 
ADMINISTRATORS AND THE TEAM WORKING IN SCHOOLS UNDER THE OFFICE OF  

PATHUM THANI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA 2 
 

Utumporn Chansing 1* Roongaroon Rangrongratana 2 
 
Abstract 

This research aimed to study 1) the level of transformational leadership of school administrators 
under the Office of Pathum Thani Primary Educational Service Area 2 , 2) the team working in these 
schools, and 3 ) the relationship between the transformational leadership of school administrators 
and their team working in schools.  

The samples were 372 teachers under the Office of Pathum Thani Primary Educational 
Service Area 2 in academic year 2017. The instrument used was a rating scale questionnaire. 
The data was analyzed by percentage, mean, standard deviation, and the correlation coefficient. 

The major findings revealed that 1) the transformational leadership of school 
administrators under the Office of Pathum Thani Primary Educational Service Area 2 in terms 
of overview and each aspect was at a high level, 2) the team working in these schools         
was also at a high level in overview and each aspect. Moreover, and 3 ) the relationship between 
the transformational leadership of school administrators and their team working in schools was 
statistically positive significant at the .05 level. 
 
Keywords: transformational leadership, team working 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1 Master's Degree, Educational Administration, Faculty of Industrial Education, Rajamangala University of    
 Technology Thanyaburi, e-mail:  utumporn_c@mail.rmutt.ac.th 
2 Thesis  Advisor, Educational Administration, Faculty of Industrial Education, Rajamangala University of  
 Technology Thanyaburi, e-mail: roongaroonr@mail.rmutt.ac.th 
* Corresponding author, e-mail: utumporn_c@mail.rmutt.ac.th 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภฏักลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 “วิจยัและนวัตกรรมเพื่อสังคม” | 711 

 
บทน า 

ปัจจุบันนี้ โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความเจริญก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา ท้ังทางด้านสังคม 
ศาสนา เศรษฐกิจและการเมือง มีเทคโนโลยีใหม่  ๆ เกิดขึ้น โครงสร้างของสังคมเปลี่ยนไป  ท าให้การศึกษา        
เป็นสิ่งส าคัญ เป็นพื้นฐานการพัฒนาประเทศในทุกด้านให้มีความเจริญก้าวหน้าทันกับกระแสโลกในยุคปัจจุบัน 
จากการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างรวดเร็วนี้  ส่งผลกระทบต่อองค์การต่าง  ๆ รวมทั้งสถานศึกษา ที่ต้อง
ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ต้องรู้จักเรียนรู้ สร้างสรรค์สิ่งใหม่  ๆ ที่มีคุณภาพ มีการบริหารงานที่
ทันสมัย เหมาะสม มีประสิทธิภาพ ซึ่งการบริหารงานให้ส าเร็จบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้นั้น ต้องอาศัยผู้บริหารที่
มีภาวะผู้น าที่ดี มีความรู้ ความ สามารถ มีทักษะ มีความเข้าใจในหลักการของภาวะผู้น า สามารถจูงใจ             
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาก่อให้เกิดความศรัทธา ความสามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถ   
และมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงสามารถปรบัเปลี่ยนสถานศึกษาไปสู่ความส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ ได้อย่าง
มีคุณภาพ 

ภาวะผู้น าเป็นกระบวนการที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารงานของผู้บริหาร ที่ต้องใช้ความรู้
ความสามารถ ทักษะ เทคนิค วิธีการต่าง ๆ สามารถสร้างบรรยากาศในองค์การให้เอื้ออ านวยต่อการปฏิบัติงาน 
กระตุ้นจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีพฤติกรรมเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับท่ีผู้บริหารต้องการ ท าให้การด าเนินงาน
เกิดประสิทธิภาพหรือประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดและเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอย่างเร็ว ของ
โลกในยุคปัจจุบันนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาจ าเป็นจะต้องปรับตัว ให้เข้าสถานการณ์ ปฏิบัติตนให้เหมาะสม       
กับบทบาทหน้าที่ มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะสามารถปรับเปลี่ยนการบริหารงานให้เป็นระบบ 
สนับสนุน ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี กระตุ้นให้เกิดการร่วมมือร่วมใจกันในหมู่คณะ โดยค านึงถึง
ประโยชน์และเป้าหมายขององค์การเป็นส าคัญ สามารถปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามที่ได้รับมอบหมายซึ่งความส าเร็จ
ในการปฏิบัติงานในองค์การนี้ นอกจากผู้บริหารจะต้องมีการบริหารงานที่มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ดีแล้ว 
การร่วมมือกันท างานของทีมงานก็เป็นส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนให้การท างานให้ส าเร็จได้อย่าง มีประสิทธิภาพ 

การท างานเป็นทีมเป็นพื้นฐานที่ส าคัญของความส าเร็จในการด าเนินงานขององค์การเป็นอย่างมาก 
ปัจจุบันองค์การต่าง ๆ จ าเป็นต้องปรับตัวให้เอื้อต่อการส่งเสริมให้เกิดการท างานร่วมกันเป็นทีม เพราะ        
การท างานทีมนั้น ถือเป็นพื้นฐานส าคัญของความส าเร็จในการบริหารจัดการของผู้บริหาร ซึ่งการที่จะบรรลุ
เป้าหมายได้นั้นไม่อาจพึ่งพิงการท างานของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยล าพัง ไม่ใช่การท างานแบบต่างคนต่างท า  
เพื่อผลประโยชน์ของตนเท่าน้ัน ซึ่งการท างานเป็นทีมนั้นไม่อาจประสบความส าเร็จลงได้ ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือ
ของทุกคนในหน่วยงาน แต่ต้องอาศัยความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ การร่วมมือ ร่วมใจของทีมงานทุกคน 
โดยมีการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน ของสมาชิกในทีม จึงจะท าให้การท างานเป็นไปอย่าง
คุณภาพบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายสูงสุดร่วมกันประสบความส าเร็จสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (2553) ได้ก าหนดให้ครูทุกคนต้องมีสมรรถนะหลัก  
(Core Competency) ในด้านการท างานเป็นทีม (Teamwork) โดยที่ครูจะต้องมีการให้ความร่วมมือช่วยเหลือ
สนับสนุนส่งเสริมแรงให้ก าลังใจแก่เพื่อนร่วมงาน การปรับตัวเข้ากับผู้อื่นหรือทีมงานแสดงบทบาท การเป็นผู้น า
หรือผู้ตามได้อย่างเหมาะสมในการท างานร่วมกับผู้อื่น  เพื่อสร้างและด ารงสัมพันธภาพของสมาชิกในทีม 
ตลอดจนเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายแสดงให้เห็นว่าข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะต้องมีสมรรถนะหลักด้านการท างานร่วมกัน
เป็นทีมทุกคน ซึ่งจะมีความสัมพันธ์ต่อการปฏบิัติงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสทิธิผลหรือเป็นไปตามเกณฑ์ และ
ส่งผลต่อความส าเร็จของสถานศึกษา ซึ่งบรรยากาศองค์การจะมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการท างานเป็นทีมของครู
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ในสถานศึกษา เนื่องจากบรรยากาศองค์การมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการท างานร่วมกันของคนในองค์การ ท าให้
บุคคลปฏิบัติงานอย่างมีความสุขและบรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา ดังนั้นการที่ครูจะด าเนินกิจกรรมของ
โรงเรียนร่วมกันให้ส าเร็จได้นั้นจึงจ าเป็นท่ีต้องให้ความส าคัญกับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษา ซึ่งจะส่งผล
ต่อการท างานร่วมกันเป็นทีมของครูภายในสถานศึกษาขึ้นฐาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวัฒน์ อิ นทวงศ์ 
(2550) พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับการท างานเป็นทีมตามการรับรู้ของครูผู้สอน
โรงเรียนมัธยมศึกษา มีความสัมพันธ์กันในทางบวกค่อนข้างสูง ทั้งทางด้านการมีอิทธิพล อย่างมีอุดมการณ์ ด้าน
การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ซึ่งผู้บริหารได้มี
การพยายามปรับปรุงตนเองให้มีพฤติกรรมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง มุ่งเน้นในการมีส่วนร่วม ในกระบวนการ
ของการบริหารโรงเรียนมีการกระตุ้นทางปัญญา กระตุ้นความพยายามของผู้ร่วมงาน ให้คิดแก้ปัญหาด้วยวิธีการ
ใหม่ ๆ และสร้างสรรค์และการสร้างแรงบันดาลใจ ให้โอกาสผู้ร่วมงานได้ปฏิบัติตามที่รับมอบหมายอย่างเต็มที่ 
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส าเร็จบรรลุ เป้าหมายขององค์การ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต 2 เป็นหน่วยงานสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเขตพื้นที่ทั้ง 3 อ าเภอ      
ในเขตจังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วย อ าเภอธัญบุรี   อ าเภอล าลูกกา และอ าเภอหนองเสือ มีหน้าที่                 
ในการรับผิดชอบในด้านการจัดการศึกษา มีจ านวนท้ังสิ้น 67 โรงเรียน จัดการศึกษาทั้งหมด 4 ระดับ ในช่วงช้ัน   
ที่ 1 ช่วงช้ันที่ 2 ช่วงช้ันที่ 3 ช่วงช้ันที่ 4 มีการติดต่อประสานงานท ากิจกรรมร่วมกันระหว่างสถานศึกษา         
ทั้งภายในกลุ่มเครือข่ายและระหว่างกลุ่มเครือข่าย เช่น การแข่งขันทักษะทางวิชาการ การแข่งขันกีฬา           
ซึ่งล้วนต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของทุกคนในองค์การ อีกทั้งการบริหารงานในโรงเรียนยังเป็นการบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วมและกระจายอ านาจตามหลักธรรมาภิบาล ที่เน้นให้สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีการแต่งตั้งคณะท างานฝ่ายตา่ง ๆ แบ่งการบริหารออกเป็น 4 ด้าน คือด้านการบริหารงาน
วิชาการ ด้านบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานวิชาการ การบริหารงาน
งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป ซึ่งในการบริหารโรงเรียนการท างาน      
เป็นทีมนั้นเป็นสิ่งส าคัญ เพราะการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ จะน าไปสู่จุดหมายที่ก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ต้องอาศัยการท างานร่วมกันเป็นทีม การท างานจ าเป็นต้องอาศัยการปรับปรุงและพัฒนา มีการบริหารจัดการที่ดี 
บุคลากรโรงเรียนมีการท างานเป็นทีม  เข้าใจบทบาทของตนให้ชัดเจน ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมม ี                  
การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน พร้อมที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างสร้างสรรค์ เป็นทีมงานที่ดี เพื่อให้งาน
บรรลุเป้าหมายเป็นไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ความเป็นจริงในทางปฏิบัติยังมีทีมงาน         
ที่ไม่มีประสิทธิภาพ มีการท างานแค่บางคนเท่านั้น บรรยากาศขาดความมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ท าให้งาน
ส่วนใหญ่ มีลักษณะต่างคนต่างท า ขาดความช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน ท าให้การติดต่อสื่อสารประสานงานล่าช้า 
ครูไม่มีความพอใจ ในการปฏิบัติงาน  ครูแบ่งออกเป็นกลุ่ม ย่อยมีความขัดแย้งกันระหว่างกลุ่ม แบ่งพรรค       
แบ่งพวก และความขัดแย้งของครูและผู้บริหาร  สภาพ ดังกล่าวจึงท าให้การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ          
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้  

จากเหตุผลข้างต้นดังกล่าว จะเห็นได้ว่า ภาวะผู้น าเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา  เป็นปัจจัย
ส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการท างานเป็นทีมในโรงเรียน ทั้งนี้เนื่องจากการที่ครูมีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ
และทักษะที่แตกต่างกัน เมื่อครูมาท างานร่วมกัน จะก่อให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของทีมเกิดขึ้น มีความ
รับผิดชอบร่วมกัน เพื่อน าโรงเรียนให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ และผู้บริหารสถานศึกษาต้องใช้
ความรู้ความสามารถ ทักษะ เทคนิค วิธีการต่าง ๆ สามารถสร้างบรรยากาศในองค์การให้เอื้ออ านวยต่อการ
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ปฏิบัติงาน กระตุ้นจูงใจให้ครูในโรงเรียน มีพฤติกรรมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้การด าเนินงานเกิด
ประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น า              
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการท างานเป็นทีม ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี  เขต 2 เพื่อที่จะได้น าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงภาวะผู้น า             
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการท างาน เป็นทีมในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และน าผลที่ได้ไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ทางด้านการศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อคุณภาพทางด้านการศึกษาต่อไปในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2   

2. เพื่อศึกษาการท างานเป็นทีมในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี
เขต 2  

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับ การท างาน
เป็นทีมในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย ครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 คือ ปีการศึกษา 2560 จากสถานศึกษาจ านวน 67 แห่ง ประชากร
ครูผู้สอนทั้งสิ้นจ านวน 1,550 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 กลุ่มสารสนเทศ ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2) 

1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย ครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต 2 ปีการศึกษา 2560 จากสถานศึกษา  67 แห่ง โดยก าหนดขนาดตัวอย่าง
จากตารางของ เคร็จซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970 อ้างถึงใน วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2551) ได้ขนาด
ตัวอย่างไม่น้อยกว่า 308 คน ผู้วิจัยจึงก าหนดกลุ่มตัวอย่างเป็น ครูผู้สอน จ านวน 372 คน โดยใช้วิธีการสุ่ม   
แบบแบ่งช้ันตามสัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างกระจายไปตาม
ขนาดของสถานศึกษา  

2. เครื่องมือและการพัฒนาเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี ้

  ตอนที่ 1 สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบตรวจ รายการ (Checklist) 
ประกอบด้วยค าถามเกี่ยวกับ เพศ อาย ุระดับการศึกษา ต าแหน่ง และประสบการณ์ในการท างาน มีลักษณะเป็น
แบบตัวเลือกที่ก าหนดค าตอบไว้ให้ 
  ตอนที่ 2 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 โดยมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ 
ตามมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert, 1976)  
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ตอนที่ 3 การท างานเป็นทีมในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 2 โดยมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ ตามมาตรวัดของ        
ลิเคิร์ท (Likert, 1976) 

ตอนที่ 4 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษากับการท างานเป็นทีมในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต 2      
มีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด (Open Question) 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือโดยแบ่งเป็น 7 ขั้นตอน ดังนี ้
ขั้นที่ 1 ศึกษาทฤษฎี หลักการ วรรณกรรม และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับภาวะผู้น า 

การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาและการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน 
ขั้นที่ 2 ศึกษาวิธีการสร้างเครื่องมือที่เป็นแบบสอบถามแบบมาตรวัดประเมินค่า (Rating 

Scale) 5 ระดับ และแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
ขั้นที่ 3 น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาประมวลก าหนดขอบเขตของเนื้อหาเพื่อด าเนิน         

การสร้างเครื่องมือให้ครอบคลุมเนื้อหาและกรอบแนวคิดการวิจัย 
ขั้นที่  4 น าเครื่องมือที่ เป็นแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้วเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา

วิทยานิพนธ์ เพื่อมาตรวจสอบพิจารณาความถูกต้องและให้ข้อเสนอแนะ จากนั้นน ามาแก้ไข ปรับปรุง เนื้อหาให้
ถูกต้อง 

ขั้นที่ 5 น าเครื่องมือที่เป็นแบบสอบถาม ที่ผ่านการแก้ไขปรับปรุงเรียบร้อยแล้วเสนอต่อ
ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหาและด้านวัดประเมินผล จ านวน 5 ท่าน ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) ของเครื่องมือ แล้วน ามาค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item Objective 
Congruence) ระหว่างข้อค าถามกับเนื้อหา เกณฑ์การพิจารณาเลือกข้อค าถาม พิจารณาจากข้อค าถามที่มีค่า
ดัชนีที่สอดคล้องไม่ต่ ากว่า 0.50 ขึ้นไป หากข้อค าถามใดมีค่าดัชนีความสอดคล้องต่ ากว่า 0.50 ต้องน าไป
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะก่อนที่จะน าไปทดลองใช้ (Try Out) หากผลการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
พบว่าข้อใดมีค่าดัชนีความสอดคล้องสูงกว่า 0.50 ขึ้นไป จึงน าไปเก็บรวมรวบข้อมูล 

ขั้นที่ 6 น าเครื่องมือท่ีเป็นแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับผู้บริหารและครูผู้สอนซึ่ง
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวนทั้งหมด 30 คน เพื่อตรวจสอบความชัดเจนของปัญหาและหลังจากนั้นน าไปหาค่า
ความเช่ือมั่น(Reliability)โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient) ของ Cronbach (1987 อ้างถึง
ใน สุวิมล ติรกานันท์, 2551) พบว่า ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.96  ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการท างานเป็นทีม มีค่าความเช่ือมั่น
เท่ากับ 0.98 และมีค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับ มีค่าเท่ากับ 0.98 

ขั้นตอนท่ี 7 น าแบบสอบถามที่ทดลองใช้แล้วปรับปรุงและตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อให้ได้
เครื่องมือท่ีเป็นแบบสอบถามที่สมบูรณ์ เพื่อน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
3.1 ผู้วิจัยขอหนังสือจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

เพื่อน าไปขอความร่วมมือจากผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต2 เพื่อขอ
ความอนุเคราะห์จากผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนในการตอบแบบสอบถาม 

3.2 ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างทางไปรษณีย์ และสอดซองจดหมายติดแสตมป์ให้ 
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ผู้ตอบแบบสอบถามส่งแบบสอบถามกลับ โดยก าหนดวันเวลา ท่ีจะส่งแบบสอบถามคืนและหากพบว่าโรงเรียนใด
ยังไม่ส่งแบบสอบถามคืนตามก าหนด ผู้วิจัยจะส่งหนังสือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามอีกครั้ งจน
ได้รับแบบสอบถามเก็บได้ครบร้อยละ 100  ตามที่ต้องการ  

3.3 ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกชุดภายหลังจากการเก็บ 
รวบรวมข้อมูล น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนต่อไป 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
4.1 น าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ

แบบสอบถามท าการวิเคราะห์ โดยน ามาแจกแจงหาค่าความถี่ (Frequency) เป็นรายข้อใช้วิเคราะห์หา           
ค่าร้อยละ (Percentage) และน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง  

4.2 น าข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 2 เกี่ยวกับ ระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบมาตรวัด
ประเมินค่า (Rating Scale) น ามาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์น้ าหนัก 5 ระดับ จากนั้นน าไปบันทึกและวิเคราะห์หา
ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และให้ความหมายของคะแนน โดยใช้คะแนนเฉลี่ย  

4.3 น าข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่  3 เกี่ ยวกับการท างานเป็นทีมในโรงเรียน            
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบมาตรวัดประเมิน     
ค่า (Rating Scale) น ามาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์น้ าหนัก 5 ระดับ จากนั้นน าไปบันทึกและวิเคราะห์          
หาค่าเฉลี่ย ( ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และให้ความหมายของคะแนน โดยใช้คะแนนเฉลี่ย  

4.4 น าข้อมูลที่ได้จากการแปลความหมายของ ระดับความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น า       
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการท างานเป็นทีมในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product 
Moment Correlation Coefficient) โดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมาย (พวงรัตน ์ทวีรัตน์, 2543)  

4.5 การวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาของภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการท างานเป็นทีมในโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศึกษาปทุมธานี เขต 2 ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

5.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องมือ  มีรายละเอียดดังนี้ 

วิเคราะห์หาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content  Validily) โดยหาดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค าถามกับเนื้อหามีค่า IOC จากนั้นหาค่าความเช่ือมั่น(Reliability) โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Alpha coefficient) ของ Cronbach (1987, 161 อ้างถึงใน สุวิมล ติรกานันท์, 2551)  จากนั้นหาค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) โดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมาย (พวงรัตน์       
ทวีรัตน์, 2543) 

 
ผลการวิจัย 

1. จากการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 231 คน  คิดเป็นร้อยละ 62.10 
อายุของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อยู่ระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 138 คน  คิดเป็น ร้อยละ 37.10 ระดับ
การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี จ านวน 269 คน คิดเป็น ร้อยละ 72.30 สถานภาพการท างาน เป็น 
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ครูผู้สอนจ านวน 372 คน คิดเป็น ร้อยละ 100 และส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท างาน 6 - 10 ปี จ านวน 
146 คน คิดเป็น ร้อยละ 39.20 

2. จากการศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้ ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังตารางที่ 1 
 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง n=372 ระดับ อันดับ 

  S.D. 
1. ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์   4.35 0.68    มาก 1 
2. ด้านการค านึงถึงเอกัตถะบุคคล   4.29 0.72    มาก 3 
3. ด้านการกระตุ้นทางปัญญา   4.32 0.54    มาก 2 
4. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 4.27 0.68    มาก 4 
รวม 4.31 0.66    มาก  

 
จากตารางที่ 1 พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ( = 4.31, S.D. = 0.66) เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( = 4.35, S.D. = 0.68) 
รองลงมา ด้านการกระตุ้นทางปัญญา (= 4.32, S.D. = 0.54) และด้านการสร้างแรงบันดาลใจ มีค่าเฉลี่ยต่ า
ที่สุด (= 4.27, S.D. = 0.68) 

3. จากการศึกษา การท างานเป็นทีมในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 2 ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้ ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิเคราะห์
ข้อมูล ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังตารางที่ 2 
 
การท างานเป็นทีมในโรงเรียน n=372 ระดับ อันดับ 

  SD 
1. ด้านการสื่อสารอย่างเปิดเผย  3.99 0.87   มาก 4 
2. ด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน  4.04 0.86   มาก 3 
3. ด้านการมีเป้าหมายเดียวกัน  4.11 0.83   มาก 2 
4. ด้านการไว้วางใจซึ่งกันและกัน 4.18 0.83   มาก 1 
รวม 4.08 0.85   มาก  

 
จากตารางที่ 2 พบว่า การท างานเป็นทีมในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานีเขต 2  โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก (   = 4.08, S.D. = 0.85) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า    
ด้านการไว้วางใจซึ่งกันและกัน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( = 4.18, S.D. = 0.83) รองลงมา ด้านการมีเป้าหมาย
เดียวกัน (  = 4.11, S.D. = 0.83) และด้านการสื่อสารอย่างเปิดเผย มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด (= 3.99, S.D. = 
0.87) 
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4. จากการศึกษาความสัมพันธ์ภาพรวมระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา

กับการท างานเป็นทีมในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 ดังตารางที่ 3 
 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 3 พบว่า ความสัมพันธ์ภาพรวมระหว่าง ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษากับการท างานเป็นทีมในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 
ภาพรวม พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา (x) มีความสัมพันธ์กับ การท างานเป็นทีม   
ในโรงเรียน  (Y) ในระดับสูง (r = .805) เมื่ อพิ จารณารายด้ านพบว่า คู่ที่ มี ความสัมพันธ์กันสู งที่ สุด                  
คือ ด้านการค านึงถึงเอกัตถะบุคคล (X2) มีความสัมพันธ์กับการท างานเป็นทีมในโรงเรียน (Y) ในระดับค่อนข้าง
สูง  (r = .752) รองลงมา คือ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา (X3) มีความสัมพันธ์กับ การท างานเป็นทีมในโรงเรียน 
(Y) ในระดับค่อนข้างสูง (r = .643) อันดับที่สาม คือ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (X1) มีความสัมพันธ์กับ
การท างานเป็นทีมในโรงเรียน (Y) ในระดับค่อนข้างสูง (r = .641) และคู่ที่มีความสัมพันธ์ต่ าสุด คือ ด้านการ
สร้างแรงบันดาลใจ (X4) มีความสัมพันธ์กับ การท างานเป็นทีมในโรงเรียน (Y) ในระดับค่อนข้างสูง (r = .614) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

5. จากการศึกษา ปัญหา อุปสรรคของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศึกษาปทุมธานี เขต  2 คือ 1) นโยบายการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา ไม่ค่อยมีความต่อเนื่อง เนื่องจากมีการสับเปลี่ยนโยกย้ายต าแหน่งบ่อยครั้ง 2) ผู้บริหารสถานศึกษา
ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของครูอย่างเต็มที่  3) ผู้บริหารไม่เป็นแบบอย่างด้านผู้น าและผู้ตามในการปฏิบัติงาน 
โดยออกค าสั่งหรือมอบหมายให้ครูปฏิบัติงานเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ส่วนปัญหา อุปสรรคของการท างานเป็นทีม
ในโรงเรียน คือ 1) ครูขาดการท างานร่วมกันเป็นทีมอย่างเป็นระบบ 2) ครูขาดการแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน    
ในทีมงาน 3) ครูขาดการติดต่อประสานงาน เกิดปัญหาในการสื่อสาร 4) ครูไม่รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
แนวทางการแก้ไขปัญหาของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาศึกษาปทุมธานี เขต 2 คือ 1) ผู้บริหารสถานศึกษา ควรมีการก าหนดนโยบายที่ชัดเจน 
เหมาะสมและมีความต่อเนื่อง เพื่อให้การบริหาร จัดการศึกษามีการพัฒนาที่ยั่งยืน 2) ผู้บริหารสถานศึกษา     
ควรเปิดโอกาสให้คณะครูได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 3) ผู้บริหาร
สถานศึกษาควรเป็นแบบอย่างทางด้านผู้น าและผู้ตามที่ดี ส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหา ของการท างานเป็นทีม   
ในโรงเรียน คือ 1) ครูต้องมีหน้าที่เป็นทั้งผู้น าและผู้ตาม ซึ่งจะท าให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองได้ชัดเจน    
และท าให้ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม  2) การท างานควรให้สมาชิกทุกคนได้แลกเปลี่ยนความรู้และ มีส่วนร่วม
ในการท างานโดยน าความสามารถของแต่ละบุคคลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 3) การท างานควรมีการพูดคุย สื่อสาร  

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา การท างานเป็นทีมในโรงเรียน 
Pearson Correlation ระดับความสัมพันธ์ 

ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์  ( X1)  .641** ค่อนข้างสูง 
ด้านการค านึงถึงเอกัตถะบุคคล (X2)  .752** ค่อนข้างสูง 
ด้านการกระตุ้นทางปัญญา  (X3) .643** ค่อนข้างสูง 
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (X4) .614** ค่อนข้างสูง 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา (x) .805** สูง 
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ที่เหมาะสม มีการติดต่อประสานงานแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน  4) ครูควรรับฟังความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่        
ในทีมงาน 
  
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการท างานเป็น
ทีมในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2  มีประเด็นส าคัญ ดังนี้  

1. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารสถานศึกษา      
ในยุคปัจจุบันนี้ต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างรวดเร็ว ผู้บริหารสถานศึกษาจ าเป็นจะต้อง
ปรับตัว ให้เข้าสถานการณ์ ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงสามารถใช้
อ านาจหรืออิทธิพลจูงใจเพื่อที่จะสามารถปรับเปลี่ยนการบริหารงานให้เป็นระบบ เปลี่ยนแปลงให้ครูในโรงเรียน 
เกิดการรับรู้ เห็นความส าคัญของตนเอง สนับสนุนปฏิบัติงานร่วมกัน ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเพื่อ
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในสถานศึกษาที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ              
เกศสรินทร์ ตรีเดช (2552) พบว่า 1) ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 26 มีภาวะผู้น าทางการบริหารโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ  มาก เรียงตามล าดับดังนี้           
(1) การยึดความมีคุณธรรม (2) การส่งเสริมการมีส่วนร่วม (3) การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและ              
(4) การส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้   2) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผู้น าของบริหารสถานศึกษาและการท างานเป็นทีมของครู  ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 26 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง มีความสัมพันธ์ในทางบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไลท์วูด แจนท์ซี และเฟอร์นันเดซ (Leithwood, Jantzi, & 
Fernandez, 1994 อ้างถึงใน อังคณา ทีภูเวียง, 2551) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและ
ความผูกพันต่อการเปลี่ยนแปลงของครู โรงเรียนมัธยมศึกษา ในออนตาริโอ ประเทศแคนาดา พบว่า ภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร โรงเรียน มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อการเปลี่ยนแปลงของครู พฤติกรรมของ
ผู้บริหาร มีอิทธิผล ต่อครูมีผลกระทบต่อการปรับปรุงคุณภาพของนักเรียนด้วย หากครูมีความผูกพัน มีความพึง
พอใจการปฏิบัติงานดีจะส่งผลกระทบต่อนักเรียน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า  

2. การท างานเป็นทีมในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็น เพราะการท างานเป็นทีมเป็นพื้นฐานท่ีส าคัญของความส าเร็จ
ในการด าเนินงานขององค์การ ปัจจุบันองค์การต่าง ๆ จ าเป็นต้องปรับตัวให้ เอื้อต่อการส่งเสริมให้เกิดการท างาน
ร่วมกันเป็นทีม เพราะการท างานทีมนั้น ถือเป็นพื้นฐานส าคัญของความส าเร็จในการบริหารจัดการของผู้บริหาร 
ซึ่งการที่จะบรรลุเป้าหมายได้นั้นไม่อาจพึ่งพิง การท างานของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยล าพัง ไม่ใช่การท างานแบบ
ต่างคนต่างท าเพื่อผลประโยชน์ของตนเท่านั้น ซึ่งการท างานเป็นทีมนั้นไม่อาจประสบความส าเร็จลงได้  ถ้าไม่ได้
รับความร่วมมือของทุกคนในหน่วยงาน แต่ต้องอาศัยความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ การร่วมมือ ร่วมใจของ
ทีมงานทุกคน โดยมีการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกันของสมาชิกในทีม จึงจะท าให้การท างาน
เป็นไปอย่างคุณภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายสูงสุดร่วมกันประสบความส าเร็จสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประพันธ์ ค าสามารถ (2553) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการศึกษา
การท างานเป็นทีมของบุคลากรในโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพื้นทีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต  1 
ผลการวิจัยพบว่า มีการท างานเป็นทีม  ในโรงเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่



การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภฏักลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 “วิจยัและนวัตกรรมเพื่อสังคม” | 719 

 
ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านการก าหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและสอดคล้องกับเป้าหมาย ด้านขั้นตอนการ
ท างานที่ถูกต้องเหมาะสม ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด าเนินงานด้านสมาชิกมีส่วนร่วมและมีโอกาสเป็น
ผู้น า ด้านการติดต่อสื่อสารอย่างเปิดเผย และด้านการสนับสนุนและไว้วางใจกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อ านวย มีสมทรัพย์ (2553) ได้ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการท างาน เป็นทีมกับการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1  ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีการท างาน เป็นทีมระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับจากมากไปหา
น้อยดังนี้ ด้านการยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน ด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน ด้านการมีเป้าหมายเดียวกัน ด้าน
ความไว้เนื้อเชื่อใจ ด้านความมี มนุษยสัมพันธ์ และด้านการสื่อสารตามล าดับ  

3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการท างานเป็นทีม        
ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประถมศึกษา ปทุมธานีเขต 2 ผลการวิเคราะห์ระดับความสัมพันธ์ 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ระหว่าง
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการท างานเป็นทีมในโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 พบว่า ทุกด้านมีความสัมพันธ์กันในทางบวกระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกค่า ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้  ทั้งนี้  เนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษามี           
การบริหารงานท่ีมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ดี ครบทั้ง 4 องค์ประกอบ คือ 1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์  
2) การค านึงถึงเอกัตถะบุคคล 3) การกระตุ้นทางปัญญา 4) การสร้างแรงบันดาลใจ ท าให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี
กับการท างานร่วมกันเป็นทีม 4 องค์ประกอบ คือ 1) ด้านการสื่อสารอย่างเปิดเผย 2) ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ท างาน 3) ด้านการมีเป้าหมายเดียวกัน 4) ด้านการไว้วางใจซึ่งกันและกันในการขับเคลื่อนการท างานให้ส าเร็จได้
อย่างมีประสิทธิภาพ น้ัน ผู้อ านวยการสถานศึกษา จะต้องมีภาวะผู้น าท่ีดี ซึ่งเป็นกระบวนการที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อ
การบริหารงานของผู้บริหาร ต้องใช้ความรู้ความสามารถ ทักษะ เทคนิค วิธีการต่าง ๆ สามารถสร้างบรรยากาศ
ในองค์การให้เอื้ออ านวยต่อการปฏิบัติงาน กระตุ้นจูงใจให้ครูมีพฤติกรรมเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับที่ผู้บริหาร
ต้องการ ท าให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพ หรือประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด และเนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงอย่างเร็วของโลกในยุคปัจจุบันนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาจ าเป็นจะต้องปรับตัว ให้เข้าสถานการณ์ 
ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ มีภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงเพื่อท่ีจะสามารถปรบัเปลี่ยนการบริหารงาน
ให้เป็นระบบ สนับสนุน ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี กระตุ้นให้เกิดการร่วมมือร่วมใจกันในหมู่คณะ โดย
ต้องค านึงถึงประโยชน์และเป้าหมายของโรงเรียนเป็นส าคัญ สามารถปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย 
ซึ่งความส าเร็จในการปฏิบัติงานในโรงเรียนนี้นอกจากผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีการบริหารงานที่มีภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงที่ดีแล้ว การร่วมมือกันท างานของทีมงานก็เป็นส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนให้การท างานให้
ส าเร็จได้ตามเป้าหมายที่วางไว้สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ไผท แถบเงิน (2552) พบว่า ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สกลนคร เขต 1 โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พีรพรรณ ทองปั้น (2552) พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับการบริหาร
วิชาการ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลย เขต 1 โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์ในระดับสูง อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวัฒน์ อินทวงศ์ (2550) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับการท างานเป็นทีมตามการรับรู้ของครูผู้สอนโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย พบว่า ความสัมพันธ์โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์
ทางบวกในระดับค่อนข้างสูงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
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เมื่อพิจารณารายด้าน ความสัมพันธ์ภาพรวมระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

สถานศึกษากับการท างานเป็นทีมในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 
ภาพรวม พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธ์กับการท างานเป็นทีม       
ในโรงเรียนในทางบวกระดับสูง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีความสัมพันธ์กันสูงที่สุด คือ ด้านการ
ค านึงถึงเอกัตถะบุคคล รองลงมา คือ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ด้านที่มีความสัมพันธ์ต่ าสุด คือ ด้านการสร้าง
แรงบันดาลใจ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูต้องการให้ผู้บริหาร ค านึงใส่ใจถึงความต้องการ และความแตกต่างของ        
แต่ละบุคคล โดยผู้อ านวยการสถานศึกษาต้องให้โอกาสครูในการเรียนรู้สิ่ งใหม่ ๆ สร้างบรรยากาศที่ดี             
ในการสนับสนุนหาแนวทางส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของครูให้สูงขึ้นด้วยการใส่ใจโดยค านึงถึงความเป็น           
เอกบุคคล เป็นพี่เลี้ยงคอยให้ค าแนะน าและส่งเสริมพัฒนาให้ครูพัฒนาตนเอง โดยเน้นการจัดการแบบมีส่วนร่วม 
และให้ความสนใจกับการหาทางตอบสนองความต้องการ ความก้าวหน้า และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่มี
ผลต่อการท างาน และอาชีพของผู้ตาม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัจชรา วรีฤทธิ์ (2553) ได้ศึกษาเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียน  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เลย เขต 1-3 พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน  ด้านการ
สนับสนุนเป็นรายบุคคล มีความสัมพันธ์กันทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียนระดับมากที่สุด  รองลงมา คือ 
ด้านการก าหนด วิสัยทัศน์ และการยอมรับเป้าหมาย 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาในครั้งนี้มีข้อเสนอแนะใน 2 ประเด็นดังน้ี  
1. ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลวิจัยไปใช้ มีดังต่อไปนี้  

1.1 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 พบว่า โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาในยุค
ปัจจุบันนี้ต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างรวดเร็ว ผู้บริหารสถานศึกษาจ าเป็นจะต้องปรับตัว 
ให้เข้าสถานการณ์ ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงสามารถใช้อ านาจหรือ
อิทธพิลจูงใจเพื่อท่ีจะสามารถปรับเปลี่ยนการบรหิารงานให้เป็นระบบ เปลี่ยนแปลงให้ครูในโรงเรียน เกิดการรับรู้ 
เห็นความส าคัญของตนเอง สนับสนุนปฏิบัติงานร่วมกัน ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทาง  ที่ดีขึ้นเพื่อบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในสถานศึกษาที่ตั้งไว้ 

1.2 การท างานเป็นทีมในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี
เขต 2 พบว่า โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ดังนั้น การท างานเป็นทีมถือเป็นพื้นฐานที่ส าคัญของ
ความส าเร็จในการด าเนินงานขององค์การ ปัจจุบันองค์การต่าง ๆ จ าเป็นต้องปรับตัวให้เอื้อต่อการส่งเสริม        
ให้เกิดการท างานร่วมกันเป็นทีม เพราะการท างานทีมนั้น ถือเป็นพื้นฐานส าคัญของความส าเร็จในการบริหาร
จัดการของผู้บริหาร ซึ่งการที่จะบรรลุเป้าหมายได้นั้นไม่อาจพึ่งพิง การท างานของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยล าพัง 
ไม่ใช่การท างานแบบต่างคนต่างท า เพื่อผลประโยชน์ของตนเท่านั้น ซึ่งการท างานเป็นทีมนั้นไม่อาจประสบ
ความส าเร็จลงได้ ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือของทุกคนในหน่วยงาน แต่ต้องอาศัยความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์ การร่วมมือ ร่วมใจของทีมงานทุกคน โดยมีการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกันของ
สมาชิกในทีม จึงจะท าให้การท างานเป็นไปอย่างคุณภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายสูงสุดร่วมกันประสบ
ความส าเร็จสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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1.3 ความสัมพันธ์ภาพรวมระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับ

การท างานเป็นทีมในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 พบว่า ภาพรวม 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการท างานเป็นทีมในโรงเรียนมีความสัมพันธ์กันทางบวก
ระดับสูง ด้านที่มีความสัมพันธ์ต่ าสุด คือ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ เป็นเพราะครูต้องการให้ผู้บริหาร          
ต้องเข้าใจถึงความต้องการและความแตกต่างของแต่ละบุคคล ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาต้องให้โอกาสครู             
ในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ สร้างบรรยากาศที่ดีในการสนับสนุนหาแนวทางส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของครู         
ให้สูงขึ้นด้วยการใส่ใจ  โดยค านึงถึงความเป็นเอกบุคคล เป็นพี่เลี้ยงคอยให้ค าแนะน าและส่งเสริมพัฒนาให้ครู
พัฒนาตนเองโดยเน้นการจัดการแบบมีส่วนร่วม และให้ความสนใจกับการหาทางตอบสนองความต้องการ 
ความก้าวหน้าและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่มีผลต่อการท างาน และอาชีพของผู้ตาม  

 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาต่อไป มีดังต่อไปนี้  
2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผล

ต่อการท างานเป็นทีมในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการท างานเป็นทีมในโรงเรียน  สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 2 
  2.3 ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาสถานศึกษา
กับการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน โดยเปรียบเทียบระหว่างสถานศึกษาของรัฐ และสถานศึกษาของเอกชน 
   
กิตติกรรมประกาศ 

 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาในการให้ค าปรึกษาอย่างดียิ่งจาก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ รังรองรัตน์อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่กรุณาให้ค าปรึกษาแนะน าแนวทางที่
ถูกต้อง ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความละเอียดถี่ถ้วนและเอาใจใส่ด้วยดีเสมอมา ท าให้ผู้วิจัยได้รับ
แนวทางในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้และประสบการณ์อย่างกว้างขวางในการท าวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ ผู้วิจัยรู้สึก
ซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ เพชรสมบัติ ประธานคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ประภา อมรกิจภิญโญ และดร.ชัยอนันต์ มั ่นคง  ผู ้ทรงคุณวุฒิ            
ที่กรุณาเป็นคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ร่วมพิจารณาให้ค าแนะน าซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับปรุง
วิทยานิพนธ์ให้มีความสมบูรณ์ มากยิ่ งขึ้น รวมทั้ งผู้ เช่ียวชาญ ประกอบด้วย ผศ .ดร .สุทธิพร บุญส่ง                 
ดร.สุรัตน์ ขวัญบุญจันทร์  ดร.สายพิณ สีหรักษ์  นายเนตร รอดประชา และนายบัณฑิต จันทบาล ที่กรุณาให้
ความอนุเคราะห์ตรวจเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย รวมทั้งผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ที่ให้ความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลและตอบแบบสอบถาม      
ทุกท่าน 
 ขอขอบพระคุณคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่มิได้กล่าวนามไว้ ณ ที่นี้  คุณค่า
และประโยชน์ของงานวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นกตัญญูกตเวทิตาแด่ บิดา มารดา ครูอาจารย์ ผู้มีอุป
การคุณ และพี่น้องทุกท่าน ที่ได้ส่งเสริมและสนับสนุนช่วยเหลือมาโดยตลอด และเป็นก าลังใจส าคัญอย่างยิ่งใน
การท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ให้ส าเร็จได้ด้วยดี 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาสภาพปัญหาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนต าบลทัพเสด็จ 
จังหวัดสระแก้ว กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นผู้น าชุมชนในต าบลทัพเสด็จ จังหวัดสระแก้ว  จ านวน 10 
คน และผู้ปกครองในต าบลทัพเสด็จ จังหวัดสระแก้ว  จ านวน 5 คน ได้มาโดยการเลือกตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้ ได้แก่ เครื่องมือวิจัยชุมชน ประกอบด้วย แบบวิเคราะห์ผู้มีส่วน
ร่วม แบบสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นชนิดแบบมีโครงสร้าง และสนทนากลุ่มและต้นไม้ปัญหา  
 ผลจากการศึกษาสภาพปัญหาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน : กรณีศึกษาต าบลทัพเสด็จ จังหวัดสระแก้ว 
พบว่า ชุมชนมีปัญหาที่ค่อนข้างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและสุขภาวะ โดย
ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของปัญหาโดยใช้เทคนิคต้นไม้ปัญหาซึ่งแสดงให้เห็นว่า ประเด็นปัญหา
หลักที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตได้ 2 ประเด็น คือ ประเด็นที่หนึ่งปัญหาการประกอบอาชีพ และประเด็นที่สองปัญหายา
เสพติด 
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A STUDY ON QUALITY OF LIFE OF COMMUNITY MEMBERS: A CASE STUDY OF TAPSADET 

SUB-DISTRICT, SAKAEO PROVINCE 
 

Wassaporn Jijojphan1* Kanreutai Klangphahol2  Panida Chatayapha3 
Nantiya Raktaprajit4 

 
Abstract 
 The objective of this research was to study the quality of life of the people in Tapsadet 
sub-district, Sakaeo province. The sample groups in this research were selected by using specified 
sampling technique. In all, there were 10 community leaders and 5 parents in Tapsadet sub-district, 
Sakaeo province. Research instruments that were used to assess the community include participatory 
survey, structured in-depth interview, focus group, and problem tree analysis. 
 The findings after assessing the quality of life of the people in Tapsadet sub-district, 
Sakaeo province, revealed that the community has encountered several problems. Those 
problems related to education, economy, social, and well-being. The researcher analyzed and 
prioritized those problems by using the tree analysis. It was found that 2 major problems that 
were likely to affect the quality of life included occupational problem and drug problem. 
 
Keywords:  Quality of life, case study, Sakaeo Province 
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บทน า 
 ที่ผ่านมาประเทศไทยมุ่งเน้นการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจ ความเจริญเติบโตทางวัตถุและกายภาพ
เป็นส าคัญ และมุ่งเน้นเพียงด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ ท าให้ด้านใดด้านหนึ่งขาดหาย เช่น ทุนทางสังคม ท าให้
การพัฒนาของประเทศไทยขาดรากฐาน ความมั่นคง สมดุล ยั่งยืน ที่เข้มแข็ง แต่ปัจจุบันประเทศไทยมีการตื่นตัว
ในการศึกษาคุณภาพชีวิตของประชากร อันจะน าไปสู่แนวทางในการปรับปรุง วางแผนนโยบายแก่ประเทศ  
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในประเทศให้ดีขึ้น  

ดังแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มุ่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและ
ช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ ได้อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกันและมีการบริหารจัดการความเสี่ยง  
อย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน และหนึ่งในประเด็นการพัฒนาหลักที่ส าคัญในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2545) คือ  
การเตรียมพร้อมด้านก าลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย มุ่งเน้นการยกระดับ
คุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ โดยพัฒนาคนให้เหมาะสมตามช่วงวัย เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ การหล่อ
หลอมให้คนไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ
วินัย และมีจิตส านึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม การพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงานและ
ทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของคนในแต่ละช่วงวัยตามความเหมาะสม การเตรียม 
ความพร้อมของก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคต ตลอดจนการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพดีที่เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพ
และการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ  ซึ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตมีความส าคัญ 
เป็นอย่างมาก อันจะน าไปสู่การพัฒนาตนเองและสังคม ทั้งนี้จึงต้องมีการพัฒนาในคุณภาพชีวิตโดยส่งเสริม 
ด้านการศึกษา เพื่อให้มีแนวคิดที่ดีต่อการรู้จักการบริหารชีวิต ตนเอง บุคคลอื่น มีอาชีพและรายได้ที่พอเพียง 
เป็นการยกระดับให้ประชากรและสังคม ท าให้เกิดมีคุณค่าต่อชีวิต และประเทศไทยพยายามพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพชีวิตให้แก่ประชากร เพื่อลดปัญหาต่าง ๆ ในสังคมลดน้อยลง  

และ UNESCO (1993 อ้างถึงใน ชุมพร ฉ่ าแสง และคณะ, 2555) ได้นิยามคุณภาพชีวิต หมายถึง ระดับ
ความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม และระดับความพึงพอใจ ในความต้องการส่วนหนึ่งของมนุษย์ ดังนั้น คุณภาพชีวิตจึงเป็น
ระดับของการมีชีวิตที่ดี มีความสุข ความพึงพอใจในชีวิต และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ในการด าเนิน
ชีวิตของปัจเจกบุคคลในสังคม จะเห็นได้ว่า หากประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีและดีขึ้น ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้มีคุณภาพที่ดี ยอ่มจะน าไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า อย่างมั่งคั่ง ยั่งยืน มั่นคงต่อไป 
 และจาก “มาตรา 7 ให้มหาวิทยาลัยเป็นอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญา 
ของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้า 
อย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพขั้น
สูง ท าการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู” มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
ต้องรับผิดชอบ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และในหนึ่งพันธกิจที่ส าคัญคือ พัฒนาการวิจัย
และนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น และเป็นต้นแบบที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต  และความเข้มแข็งของท้องถิ่น (มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 
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2560) จังหวัดสระแก้วเป็นเขตพื้นที่ทางการศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต้อง
รับผิดชอบ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น   

โดยจังหวัดสระแก้ว ตั้งอยู่ภาคตะวันออกของประเทศไทย เป็นประตูสู่อีสาน และประตูสู่อินโดจีน โดย
มีจุดผ่านแดนท่ีส าคัญ 4 จุด คือ จุดผ่านแดนถาวร 1 แห่ง และจุดผ่อนปรนการค้า 3 แห่ง รวมทั้ง เป็นแหล่งจ้า
หน่ายสินค้ามือสองที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค สามารถสร้างรายได้ให้กับ ประเทศปีละหลายพันล้านบาท จังหวัด
สระแก้วจึง ได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์สระแก้ว ในระยะ 5 ปี (ปี พ.ศ. 2557-2561) ในการเป็นเมืองแห่งความสุข 
ภายใต้ “4 ดี วิถีพอเพียง ประกอบด้วย คนดี สุขภาพดี รายได้ดี สิ่งแวดล้อมดี”  (ส านักงานจังหวัดสระแก้ว,  
2559)  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ ตั้งอยู่ที่ 154 บ้านน้อยพัฒนา ต าบลทัพเสด็จ อ าเภอตาพระยา 
จังหวัดสระแก้ว มีเนื้อที่โดยประมาณ 50,000 ไร่ หรือ  80  ตารางกิโลเมตร พื้นที่โดยส่วนใหญ่ของต าบลทัพ
เสด็จ  เขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ มีจ านวน 12 หมู่บ้าน จ านวนหลังคาเรือนทั้งหมด
ในเขตพืน้ท่ีรับผิดชอบ 2,300 ครัวเรือน โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นศูนย์เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ 
(ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ โรงเรียนสังกัดส านักงาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 61 จังหวัดสระแก้ว 
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระแก้ว สถานีอนามัย สถานต ารวจ และชุดรักษาความ
ปลอดภัยในหมู่บ้าน ( ชรบ.) เป็นหน่วยงานที่ร่วมกันสนับสนุนให้คุณภาพชีวิตของประชากรในต าบลทัพเสด็จมี
คุณภาพ แต่ทั้งนี้จากการศึกษาแผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว (พ.ศ. 2561 – 2564)  (ส านักงานจังหวัดสระแก้ว,  
2559) ยังพบว่าจังหวัดสระแก้วยังมีปัญหาและความต้องการของประชาชน ในประเด็นด้านสังคม อาทิเช่น 
ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรคระบาดต่าง ๆ ยากแก่การป้องกันและควบคุม ปัญหาการ
ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้านมีผู้มีพฤติกรรมเสพยาเสพติดและไม่ได้รับการบ าบัดรักษา และประเด็นด้านอ่ืน ๆ 
เช่น ชุมชนไม่สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้เอง รอความช่วยเหลือจ าหน่วยงานภาครัฐและชุมชน
ยังขาดการบริหารจัดการตนเองเท่าที่ควร รอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐเพียงอย่างเดียว 

ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงได้ร่วมมือกับร่วมกับส านักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
ด าเนินการโครงการวิจัยและพัฒนาสร้างพลังร่วมในการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง
ยั่งยืนในพ้ืนท่ีจังหวัดสระแก้ว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาสภาพปัญหาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน : กรณีศึกษา
ต าบลทัพเสด็จ จังหวัดสระแก้ว  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ศึกษาสภาพปัญหาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน : กรณีศึกษาต าบลทัพเสด็จ จังหวัดสระแก้ว  
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องศึกษาสภาพปัญหาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน: กรณีศึกษาต าบลทัพเสด็จ จังหวัด
สระแก้ว มีวิธีด าเนินการวิจัย ดังน้ี 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้น าชุมชนในต าบลทัพเสด็จ จังหวัดสระแก้ว และผู้ปกครอง        
ในต าบลทัพเสด็จ จังหวัดสระแก้ว   

2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้น าชุมชนในต าบลทัพเสด็จ จังหวัดสระแก้ว  จ านวน 10 คน และผู้ปกครอง        
ในต าบลทัพเสด็จ จังหวัดสระแก้ว  จ านวน 5 คน  
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในแต่ละขั้น มีรายละเอียด ดังนี้ การศึกษาสภาพปัญหาคุณภาพชีวิตของคน 

ในชุมชน : กรณีศึกษาต าบลทัพเสด็จ จังหวัดสระแก้ว โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นชนิดแบบมีโครงสร้าง และ
สนทนากลุ่ม  และ การวิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของปัญหา โดยใช้เทคนิคต้นไม้ปัญหา 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ผู้วิจัยน าหนังสือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี          

ถึงกลุ่มตัวอย่างต าบลทัพเสด็จ จังหวัดสระแก้ว เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  
2. ผู้วิจัยด าเนินสัมภาษณ์ตามประเด็นค าถามและการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 
3. น าแบบสัมภาษณ์กลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์เพื่อด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาต่อไป 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
1)  การศึกษาสภาพปัญหาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน: กรณีศึกษาต าบลทัพเสด็จ จังหวัดสระแก้ว 

โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นชนิดแบบมีโครงสร้าง และสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา  
2) การวิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของปัญหา โดยใช้เทคนิคต้นไม้ปัญหา วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา 

 
ผลการวิจัย 
 1) ผลศึกษาสภาพปัญหาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน: กรณีศึกษาต าบลทัพเสด็จ จังหวัดสระแก้ว ซึ่ง
จากการลงพื้นที่ พบประเด็นปัญหาที่ส าคัญสามารถสรุปเชิงประเด็น ได้ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ประเด็นสภาพปัญหาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน: กรณีศึกษาต าบลทัพเสด็จ จังหวัดสระแก้ว 
 
ประเด็นสภาพปัญหา
คุณภาพชีวิต 

สรุปผลการวิเคราะห์ 

1. ปัญหาวัยรุ่น - มีผลการเรียนไม่ดี เนื่องจากไม่สนใจการศึกษาเล่าเรียน ไม่มีการสนับสนุนจาก
ครอบครัวให้เรียนต่อในระดับสูงขึ้น  
- วัยรุ่นส่วนใหญ่ติดเพื่อน คบเพื่อนในทางไม่สร้างสรรค์ ติดเกม  
- วัยรุ่นผู้หญิงมีการท้องในวัยเรียนมากและเริ่มตั้งครรภ์ในช่วงอายุท่ีน้อยลงเรื่อย ๆ 

2. ปัญหายาเสพติด - เยาวชนและประชาชนของพื้นที่ มีการเสพสิ่งเสพมากขึ้น อาทิ สุรา บุหรี่และสารเสพ
ติดที่ให้โทษร้ายแรงต่าง ๆ (ยาบ้า)  
- พบการขายสิ่งเสพติดที่ให้โทษร้ายแรงต่าง ๆ (ยาบ้า) ขยายวงกว้างมากขึ้น 
- มีตัวเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง (มองว่าบางครั้งได้รายได้ดีกว่างานเกษตรกรรม) 

3. ปัญหาสิ่งแวดล้อม - ปัญหาที่ทิ้งขยะ (มลพิษ) ขาดความรู้เข้าใจในการแยกประเภทขยะและการก าจัดขยะ
ชนิดต่าง ๆ  
- ปัญหาแหล่งน้ า ขาดแคลนน้ าส าหรับการอุปโภคบริโภคที่สะอาดถูกสุขลักษณะ 

4. ปัญหาด้านอาชีพ - ปัญหาที่ดินท ากินท่ีบางครอบครัวไม่มีที่ดินท ากินเป็นของตนเองต้องเช่าที่ดินท ากิน ท า
ให้รายจ่ายเกินรายได้  
- ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า ท าให้คนยุคใหม่ของต าบลเดินทางไปท างานท่ี
ตัวจังหวัดหรือต่างจังหวัดมากข้ึน 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 
 
ประเด็นสภาพปัญหา
คุณภาพชีวิต 

สรุปผลการวิเคราะห์ 

5. ปัญหาจากบุคคล - ปัญหาหนี้สิ้น จากการไม่มีอาชีพหรืองานท า  
- ปัญหาความขัดแย้งในชุมชน ขาดความร่วมมือ ความสามัคคี ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของ
ชุมชน 
- ปัญหาการขาดความรู้ในการจัดการต่าง ๆ และการบริหารจัดการที่ดี 

 
2) ผลการวิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของปัญหา โดยใช้เทคนิคต้นไม้ปัญหา ได้ดังภาพที่ 1 
 

 
   
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1  การวิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของปัญหา 
 

ปัญหาคณุภาพชีวิต 

ปัญหาการประกอบอาชีพ ปัญหายาเสพตดิ 

อาชีพท่ีมีสร้างรายไดต้่ า ไม่มีอาชีพเสริม 

ไม่มีที่ดินเป็น
ของตนเอง 

ความรู้ความสามารถไม่ได้
รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เพื่อเพ่ิมพูนผลผลิต 

ขาดหน่วยงานท่ีส่งเสริมและพัฒนาทักษะทาง
อาชีพเสริมอย่างต่อเนื่องและไม่มตีลาดเพื่อจัด

จ าหน่าย 

จ านวนประชากรของ
ผู้เสพมีอายุที่ต่ าลง 

ผู้ค้ารายย่อยมี
จ านวนเพิ่มขึ้น 

ขาดความรู้และ
ทักษะการคิด

อย่างมี
วิจารณญาณใน 
การไตร่ตรอง 

ช่องทางการเข้าถึง
ยาเสพตดิมมีาก

และง่ายขึ้น 

เปลี่ยนจากผู้
เสพเป็นผู้ค้า 

รายได้ของ
ครัวเรือนต่ า 

หาลูกค้าหน้าใหม ่
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 ผลจากการศึกษาสภาพปัญหาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน : กรณีศึกษาต าบลทัพเสด็จ จังหวัด
สระแก้วพบว่าชุมชนมีปัญหาที่ค่อนข้างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและสุข
ภาวะ โดยผู้วิจัยท าการวิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของปัญหาโดยใช้เทคนิคต้นไม้ปัญหาซึ่งแสดงให้เห็นว่า 
ประเด็นปัญหาหลักที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตได้ 2 ประเด็น คือ ประเด็นที่หนึ่งปัญหาการประกอบอาชีพ สาเหตุ
เกิดจากการที่ไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง อีกท้ังความรู้ความสามารถในการเพิ่มผลผลิตในอาชีพตนเอง ท าให้อาชีพ
ที่มีสร้างได้รายได้ต่ ากว่ารายจ่ายที่มี อีกทั้งคนในชุมชนไม่มีอาชีพเสริม เนื่องจากสาเหตุหลายประการเช่น ขาด
หน่วยงานที่ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางอาชีพเสริมอย่างต่อเนื่องและไม่มีตลาดเพื่อจัดจ าหน่าย ซึ่งประชาชน
คาดหวังให้หน่วยงานรัฐส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตของประชากรในชุมชนดีขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของเฉลียว  
เกษจันทร์ทิวา (2553) ได้ศึกษาความคาดหวังของประชาชนต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเทศบาลต าบลภาชี 
อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยาผลการศึกษา พบว่า 1) ประชาชนเห็นด้วยว่าเทศบาลต าบลภาชี มีสภาพ
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตในภาพรวมอยูใ่นระดับมากเรยีงตามล าดบั คือ ด้านสิ่งแวดล้อม รองลงมา คือ ด้านสังคม 
ด้านการศึกษาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านเศรษฐกิจ        
2) ประชาชนมีความคาดหวังว่าเทศบาลต าบลภาชีมีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในภาพรวมอยู่ ในระดับมากที่สุด 
เรียงตามล าดับ คือ ด้านสังคม รองลงมา คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประเด็นที่สองปัญหายาเสพติด ที่พบว่าผู้ค้า
รายย่อยมีจ านวนมากขึ้นและจ านวนประชากรของผู้เสพมีอายทุี่ต่ าลง ซึ่งสรุปวิเคราะห์สาเหตุได้ว่า การที่ผู้ค้าราย
ย่อยมีจ านวนมากข้ึน เพราะรายได้ของครอบครัวต่ า มีความต้องการรายได้เพื่อการด ารงชีวิตและอยากประกอบ
อาชีพด้วยการท างานไม่หนัก ท าให้มีผู้ค้ามากขึ้นและบางรายผันตัวมาเป็นผู้ค้ามากขึ้น และในกรณีจ านวน
ประชากรของผู้เสพมีอายุที่ต่ าลง พบว่าเกิดจากสาเหตุประชากรในชุมชนขาดความรู้และทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณในการไตร่ตรอง สอดคล้องกับ Mahakhun (2003) กล่าวว่าวัยรุ่นเป็นวัยอยากรู้อยากลอง และ
เยาวชนเหล่านี้ส่วนใหญ่เคยสูบบุหรี่และดื่มสุราหรือดื่มเครื่องดื่มมึนเมามาก่อน จึงคุ้นเคยต่อการลองยาเสพติด
และเห็นว่าการเสพยาเสพติดเป็นเรื่องธรรมดาของวัยรุ่นกับช่องทางการเข้าถึงยาเสพติดมีมากและง่ายขึ้น อีกทั้ง
ผู้ค้ามากขึ้นจึงมีการหาลูกค้าหน้าใหม่เพื่อมารองรับตลาดมากขึ้น จะเห็นได้ว่าชุมชนมีความคาดหวังและให้วาม
ร่วมมือในการให้ประเด็นสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนของตนเอง เพื่อต้องการที่จะระดมความร่วมมือจาก
ภายในและภายนอกในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ
นักวิจัยหลายท่านท่ีได้ท าการวิจัยและสรุปความได้ว่า ความต้องการในการพัฒนาชุมชนของประชาชน เนื่องจาก
ประชาชนในชุมชนมีความคาดหวังและความต้องการการส่งเสริมและพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนของคน
ในชุมชนให้ดีขึ้น และปรับปรุงภาวะต่าง ๆ ทางการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม
ของชุมชนและท้องถิ่น ให้ดีขึ้น (ณัฐชัย บุตรส าราญ, 2552; ชไมพร วดีศิริศักดิ์, 2552; นงนุช เครือศรี, 2552;  
วชิรพงศ์ ปานทรัพย,์ 2554) 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. การวิจัยที่จะตอบสนองโจทย์ชุมชนท้องถิ่นและสามารถพัฒนาโจทย์งานวิจัยได้นั้น ผู้วิจัยจ าเป็น
อย่างยิ่งที่ค้นหาความต้องการ ค้นหาศกัยภาพของประชากรที่ได้มาจากชุมชน เพื่อเป็นแนวทางการในการขับเคลื่อน
งานวิจัย อันจะก่อเกิดการตอบสนองต่อความต้องการและการน าความรู้ที่มีอยู่ของชุมชน สู่การแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาชุมชน 
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2. หน่วยงานควรให้ส าคัญกับการค้นหาปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาในระดับท้องถิ่นเพื่อน าไปสู่               

การแก้ไขและพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน 
3. ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรเพิ่มกลุ่มตัวอย่างให้หลากหลายและจ านวนเพิ่มขึ้น เพื่อให้ได้ข้อมูล       

เชิงกว้างในการวิเคราะห์และควรน าผลการวิจัยไปท าการศึกษาในเขตพื้นที่อื่น ที่มีปัญหาคล้ายคลึงกัน แต่
แตกต่างพ้ืนท่ีและต่างบริบท   
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กลยุทธ์การตลาดและแนวทางการพัฒนาส าหรับองค์กรภาคธุรกิจดิจิทัลขนาดเล็กในยุคดิจิทัลไทยแลนด์ 
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บทคัดย่อ 
 ปัจจุบันเราก าลังก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลโดยเทคโนโลยีส่งผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับมหภาคและจุลภาคที่ท าให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่                
ที่เรียกว่า “ธุรกิจดิจิทัล” ซึ่งโดยมากเป็นธุรกิจขนาดเล็กและก าลังเผชิญกับความท้าทายในเรื่องการก าหนด                
กลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพและแนวทางการพัฒนาองค์กรที่เหมาะสม ดังนั้นการวิจัยนี้จึงมีจุดมุ่งหมาย    
เพื่อศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดและแนวทางการพัฒนาองค์กรภาคธุรกิจดิจิทัลขนาดเล็กในยุคการขับเคลื่อน
ประเทศไทยไปสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยในปัจจุบันผู้ประกอบการเหล่านี้ก าลังเผชิญกับความท้าทาย              
ที่ส าคัญเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจให้สามารถอยู่รอดและเติบโตได้อย่างยั่งยืน งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักที่เกี่ยวข้องและมีอิทธิพลต่อภาคธุรกิจดิจิทัล  จ านวน 9 คน               
โดยน าเสนอแนวคิด “พิรามิดกลยุทธ์การตลาดและแนวทางการพัฒนาส าหรับองค์กรภาคธุรกิจดิจิทัลขนาดเล็ก
ในยุคดิจิทัลไทยแลนด์” ซึ่งสรุปได้ว่าต้นทุนของธุรกิจ พันธมิตรทางการค้า ความช านาญ โครงสร้างองค์กร และ
การเลือกใช้เทคโนโลยี ส่งผลต่อความส าเร็จของธุรกิจ อีกทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยเพื่อสร้าง                  
ความแตกต่างจากคู่แข่งขันเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่ส าคัญยิ่ง โดยการจัดจ าหน่ายแบบออนไลน์ เป็นช่องทาง                            
ทีม่ีประสิทธิภาพมากที่สุด การรวมตัวกันเพื่อสร้างวัฎจักรของธุรกิจเป็นสิ่งจ าเป็นท าให้ภาคธุรกิจดิจิทัลขนาดเล็ก
สามารถเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันได้ 
 
ค าส าคัญ :    กลยุทธ์การตลาด  แนวทางการพฒันา  องค์กรภาคธุรกิจดิจิทลั  ดจิิทัลไทยแลนด ์
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MARKETING STRATEGY AND ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT FOR DIGITAL 
ENTREPRENEUR TOWARDS THAILAND 4.0 

 
Bancha Wonglertkunakorn1

  Rojanasak Chomvilailuk2 

 
Abstract 
 Nowadays, we are moving into the era of digital economy, which directly effects the 
existing economic and social infrastructure in both small and large scale. This gives rise to new 
type of business called “digital entrepreneur”, which mostly is small businesses. Such businesses 
concern about building their effective marketing strategy and organizational development. 
Therefore, the objectives of this research are to study marketing strategy and organization 
development of small digital entrepreneurs in Thailand. These entrepreneurs have been 
challenging in surviving the business and their sustainable development. This is qualitative 
research, which uses in-depth interview technique to 9 key informants. The research reveals 
the “Digital Entrepreneur Pyramid” in which minimal cost, business alliance, expertise, 
organizational structure and use of high technology result in business success. Furthermore, 
product development is applied for building competitive advantage over competitors. The 
research also found that online payment plays a significant role in today’s market. Business 
ecosystem shall be used by small digital entrepreneurs to make the most of their competitive 
advantage capability. 
 
Keywords:   Marketing Strategy, Organization Development, Digital Entrepreneur, Digital 
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บทน า 
 ปัจจุบันทุกประเทศทั่วโลกก าลังด าเนินนโยบายส าคัญต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาประเทศโดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือส าคัญ ประเทศไทยเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ตระหนักถึงความส าคัญและความ
จ าเป็นของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รัฐบาลไทยจึงได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปีเพื่อด าเนินการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นดิจิทัลไทยแลนด์ (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม, 2559) อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันนอกเหนือจากความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงองค์กรภาครัฐ
ไปสู่ “รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์” (e-Government) รัฐบาลไทยยังมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงองค์กรภาคเอกชน
อีกด้วย โดยมีการก าหนดนโยบายต่างๆ เพื่อช่วยส่งเสริมการขับเคลื่อนองค์กรภาคเอกชนให้สามารถ
เปลี่ยนแปลงไปสู่องค์กรแบบดิจิทัลได้ (ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ , 2560) 
 การเติบโตอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทั่วโลก รวมถึงการด าเนินตาม               
แผนยุทธศาสตร์ดิจิทัลไทยแลนด์ของประเทศไทย ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่ส าคัญ 3 
ประการ ได้แก่ (1) การเปลี ่ยนแปลงจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู ่ส ินค้านวัตกรรม (2) การ
เปลี่ยนแปลงการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่กา รขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) การเปลี่ยนแปลงจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการ ซึ่ง
ท าให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ในประเทศไทยที่ขับเคลื่อนด้วยการน าเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิด
สร้างสรรค์มาสร้างเป็นรูปแบบธุรกิจที่เพิ่มคุณค่าและสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ ที่เรียกว่า “ธุรกิจ
ดิจิทัล” (Digital Entrepreneur) ซึ่งโดยส่วนมากมักจะเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (กระทรวง
อุตสาหกรรม, 2559) 
 ความท้าทายที่ส าคัญขององค์กรภาคธุรกิจดิจิทัลขนาดเล็กในประเทศไทย คือ การด าเนินกล
ยุทธ์  ทางธุรกิจภายใต้ทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอย่างจ ากัด และการวางแนวทางการด าเนินธุรกิจให้สอดคล้อง
กับนโยบาย  ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจดิจิทัลของภาครัฐ ทั้งนี้เพื่อให้องค์กรเติบโตได้อย่างมั่งคั่ง มั่นคง และ
ยั่งยืน (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, 2559) กลยุทธ์ทางการตลาดถือเป็นเครื่องมือที่ส าคัญยิ่งที่
ช่วยให้องค์กรสามารถด าเนินธุรกิจเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ (สุรเดช  สุเมธาภิวัฒน์, 2559)  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึง (1) กลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมของภาคธุรกิจดิจิทัล
ขนาดเล็กในยุคการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์  และ (2) แนวทางการพัฒนาองค์กรของภาคธุรกิจ
ดิจิทัลขนาดเล็กเพื่อให้สอดคล้องกับยุคการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยจึงเลือกใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกเป็น
เครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูล แนวค าถามเป็นแบบมีโครงสร้างซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการศึกษาวิจัยข้างต้น 
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักประกอบด้วย 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มองค์กรภาคธุรกิจดิจิทัล กลุ่มหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การก าหนดและด าเนินนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกลุ่มนักวิชาการด้านธุรกิจดิจิทัล ผู้วิจัย
ได้ท าการเลือก ผู้ให้ข้อมูลหลักแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ดังนี้ (1) ผู้บริหารขององค์กรเอกชน
ภาคธุรกิจดิจิทัลขนาดเล็กด้านแอพลิเคช่ันบนโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application)  ด้านคลาวด์คอมพิ
วติ้ง (Cloud Computing) และด้านอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ( Internet of Things) รวมจ านวน 3 คน 
(2) ผู้บริหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดและสนับสนุนนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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เพื่อการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ จ านวน 3 คน และ (3) นักวิชาการด้านสารสนเทศและ
การสื่อสาร นักวิชาการด้านการตลาดดิจิทัล และนักวิชาการด้านการจัดการธุรกิจ จ านวน 3 คน ทั้งนี้
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีมุมมองทั้งสามมิติ ได้แก่ มุมมองจากตัวแทนผู้ประกอบการฯ มุมมองจากตัวแทน
หน่วยงานซึ่งเป็นผู้ก าหนดและสนับสนุนนโยบายต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมุมมองจากตัวแทนนักวิชาการ 
อย่างไรก็ตาม แนวค าถามแบ่งออกเป็น 3 แบบเพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มของผู้ให้ข้อมูลหลักดังต่อไปนี้  
 แบบที่ 1 ส าหรับผู้บริหารขององค์กรภาคธุรกิจดิจิทัลขนาดเล็ก ประกอบไปด้วยประวัติความ
เป็นมาของธุรกิจ วิเคราะห์องค์กรในปัจจุบันและคาดการณ์ในอนาคต โอกาสและอุปสรรคของธุรกิจในยุค
การขับเคลื่อนประเทศไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ และกลยุทธ์ธุรกิจที่เหมาะสมในยุคดิจิทัลไทยแลนด์   
 แบบที่ 2 ส าหรับผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ประกอบไปด้วยการปรับตัวของภาคธุรกิจดิจิทัลขนาดเล็ก วิเคราะห์องค์กรภาคธุรกิจ
ดิจิทัลที่สามารถอยู่รอดได้ในยุคดิจิทัลไทยแลนด์ และกลยุทธ์ธุรกิจที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบาย
ของภาครัฐ 
 แบบที่ 3 ส าหรับนักวิชาการที่มีความช านาญด้านธุรกิจดิจิทัล  ประกอบไปด้วยการการปรับตัว
ของภาคธุรกิจดิจิทัลขนาดเล็ก กลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสม และการสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืนให้กับองค์กรภาคธุรกิจดิจิทัลขนาดเล็ก 
 ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 2 แหล่ง ได้แก่ ข้อมูลปฐมภูมิ ซึ่งได้มาจากการเก็บ
รวบรวมด้วยตนเองเพื่อใช้ในการวิจัย และข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีอยู่แล้วโดยจะต้องใช้แหล่งข้อมูล
หลายแหล่งด้วยกันเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่จะน ามาวิเคราะห์ต่อไป  
 ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยน าเอาข้อมูลที่ได้ข้างต้นมาวิเคราะห์สรุปด้วยวิธีการจัด
กลุ่ม/หมวดหมู ่ แล้วน าเสนอในลักษณะของการบรรยายเชิงพรรณนา ( Descriptive) โดยใช้กลยุทธ์
การตลาดส าหรับองค์กรภาคธุรกิจดิจิทัลขนาดเล็กในยุคดิจิทัลไทยแลนด์ มาเป็นกรอบในการวิเคราะห์
เพื่อให้ได้ค าตอบตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยจะท าการวิเ คราะห์ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ได้สัมภาษณ์ 
น าเสนอสรุปผลเป็นรายบุคคล และประเมินภาพรวมตามกรอบแนวคิดการด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล  
(Strauss & Corbin, 1998) 
 
ผลการวิจัย 
 ส่วนที่ 1 เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารขององค์กรภาคธุรกิจ
ดิจิทัลขนาดเล็ก  
 ส่วนที่ 2 เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการก าหนดและด าเนินนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และส่วนที่ 3 เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล
ที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกนักวิชาการ โดยผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จ ากการสัมภาษณ์เชิงลึก จ านวน 9 คน 
และการทบทวนวรรณกรรม เพื่อท าการวิเคราะห์สรุปผลการศึกษาแบ่งแยกตามวัตถุประสงค์การวิจัยและ
แนวทางการศึกษาวิจัย ทั้งนี้ผู้วิจัยอ้างอิงตามล าดับที่ดังต่อไปนี้  (1) ผู้บริหารของ บริษัท ดิจิทัลหนึ่ง จ ากัด 
(2) ผู้บริหารของ บริษัท ดิจิทัลสอง จ ากัด (3) ผู้บริหารของ บริษัท ดิจิทัลสาม จ ากัด  (4) ผู้บริหารของ 
บมจ. กสท โทรคมนาคม (5) ผู้บริหารของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (6) ผู้บริหารของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (7) ดร.กนิษฐา บางภู่ภมร นักวิชาการด้านสารสนเทศและการสื่อสาร  (8) 
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ดร.รัชตพงษ์ เขียวพันธุ์ นักวิชาการด้านการตลาดดิจิทัล และ (9) ดร.ชัยยง ชัยเจริญทวีกิจ นักวิชาการด้าน
การจัดการธุรกิจ 
 กลยุทธ์ทางการตลาดของภาคธุรกิจดิจิทัลขนาดเล็ก  
 ผู้วิจัยน าผลการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลัก 9 คน โดยแสดงข้อมูลในตารางที่ 1 เกี่ยวกับ
ปัจจัยที่ส าคัญที่ผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง 9 คน (แสดงเป็นเลขล าดับที่ 1 - 9 ในตาราง) ให้ความส าคัญกับการ
ก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดของภาคธุรกิจดิจิทัลขนาดเล็ก โดยใช้ส่วนประสมทางการตลาดที่ประกอบไป
ด้วยผลิตภัณฑ์  ราคา สถานที่จัดจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด มาเป็นเกณฑ์ในการแบ่งแยกประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับ  กลยุทธ์ทางการตลาด ผู้วิจัยเลือกเฉพาะหัวข้อที่ผู้ให้ข้อมูลหลักตั้งแต่  5 คนขึ้นไปให้
ความส าคัญ ทั้งนี้ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์การตลาดที่ส าคัญส าหรับองค์กรภาคธุรกิจดิจิทัลในยุค
ดิจิทัลไทยแลนด์ ได้แก่ การสร้างความแตกต่างในสินค้าและบริการ (Product Differentiation) การ
พัฒนาสินค้าและบริการให้ทันสมัย   (Product Development) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
และการจัดจ าหน่ายผ่านช่องทางแบบออนไลน์ (E-Commerce) 
 
ตารางที่ 1 สรุปผลการสมัภาษณแ์บ่งตามประเด็นด้านกลยุทธ์การตลาด 
 

หัวข้อ ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

กลยุทธ์ทางการตลาด 
ด้านผลิตภณัฑ ์

         

- การพัฒนาสินค้าและ
บริการให้ทันสมัย ✓ ✓   ✓ ✓  ✓ ✓ 

- การสร้างความแตกต่าง ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
- การสร้างมูลค่าเพิ่ม ✓ ✓    ✓ ✓   
กลยุทธ์ทางการตลาด 
ด้านราคา 
- ราคาสินค้า ✓ ✓ 

   
 

 
 

 
 

  
 

กลยุทธ์ทางการตลาด 
ด้านสถานท่ีจัดจ าหน่าย 
- ช่องทางออนไลน์ ✓ ✓ ✓ ✓ 

  

✓ ✓ 

 
 
✓ 

- ช่องทางคู่ค้าธุรกิจ ✓ ✓        
กลยุทธ์ทางการตลาด 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 
- โปรโมช่ันต่าง ๆ  ✓ ✓ 

       

 

 
 แนวทางการพัฒนาองค์กรธุรกิจดิจิทัลขนาดเล็ก 
 ผู้วิจัยน าผลการวิจัยที่ได้มาสรุปโดยใช้แนวคิดของแมคคินซีย์ ซึ ่งประกอบด้วยกลยุทธ์ธุรกิจ 
โครงสร้างองค์กร ระบบ บุคลากร ทักษะความรู้ รูปแบบการบริหารธุรกิจ และค่านิยมร่วมองค์กร มาเป็น
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เกณฑ์ในการแบ่งแยกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการพัฒนาองค์กรภาคธุรกิจดิจิทัลขนาดเล็กดังข้อมูลที่
แสดงในตารางที่ 2 ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาองค์กรธุรกิจดิจิทัลขนาดเล็ก ได้แก่ 
ความช านาญในธุรกิจที่กิจการด าเนินการ (Expertise) การลดต้นทุนของธุรกิจ (Minimal Cost) การมี
พันธมิตรทางการค้า (Alliance) การขับเคลื่อนธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย (High Technology) และ
การปรับรูปแบบธุรกิจให้สามารถเปลี่ยนแปลงภายใต้สภาพแวดล้อมทางการตลาดและความต้องการของ
ลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Rapid Change in Organization)  
 
ตารางที่  2  สรุปผลการสัมภาษณ์แบ่งตามแนวทางการพัฒนาองคก์ร 
 

หัวข้อ ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ด้านระบบ 
- เทคโนโลยีที่ใช้ 

 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 
  

 
  

✓ 
 

✓ 
 

- การถ่ายโอนองค์ความรู ้     ✓  ✓ ✓  
ด้านบุคลากร 
- ความคิดสร้างสรรค ์

 
 

   

✓ 
   

 
 

 
 

- ปัญหาสมองไหล ✓      ✓ ✓  
ด้านทักษะความรู ้
- ความช านาญ 
- ประกาศนียบัตร 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

   
✓ 

ด้านรูปแบบ                       
การบริหารธุรกิจ 
- องค์กรที่ปรับเปลี่ยนได้
อย่างรวดเร็ว 

 
 

 
✓ 

   
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

  
✓ 

ด้านกลยุทธ์ธุรกจิ 
- พันธมิตรทางการค้า 
- การขอทุนภาครัฐ 
- นโยบายภาครัฐ 
- ด้านต้นทุน 

 
✓ 
✓ 
 
✓ 

 
✓ 
 
 
✓ 

 
✓ 
 
✓ 

 
✓ 
 
✓ 

 
 
 
✓ 
✓ 

 
 
 
✓ 
✓ 

 
 
✓ 
 
✓ 

  
✓ 
 
 
✓ 

ด้านค่านิยมร่วมองค์กร          
ด้านโครงสร้างองค์กร          
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 สรุปผลการศึกษาพบว่า กลยุทธ์การตลาดที่มีความส าคัญต่อการอยู่รอดและการเติบโตอย่างยั่งยืน
ขององค์กรภาคธุรกิจดิจิทัลขนาดเล็ก ได้แก่ การพัฒนาสินค้าและบริการให้ทันสมัย (Product and Service 
Development) โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนา โดยสินค้าและบริการดังกล่าว
ต้องสอดคล้องกับพฤติกรรม และความต้องการของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน                
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ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาลูกค้าดั้งเดิมและการเพิ่มเติมลูกค้าใหม่ๆ ในตลาดปัจจุบันและตลาดใหม่อีกด้วย                   
อีกทั้งผู้ประกอบการต้องสร้างความแตกต่างในสินค้าและบริการ (Product Differentiation) เพื่อให้เกิด                
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Advantage) เหนือคู่แข่งขันในตลาดและหลีกเลี่ยงการแข่งขัน
ด้านราคา การสร้างความแตกต่างสามารถท าได้โดยการใช้แนวคิดและนวัตกรรมสมัยใหม่ที่สอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันมาเป็นเครื่องมือหลัก ยิ่งไปกว่านั้น ผู้ประกอบการต้องมุ่งเน้นช่องทางกา รจัด
จ าหน่ายแบบออนไลน์ (E-Commerce) ผ่านทางคู่ค้าทางธุรกิจเพื่อให้สามารถเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้  
อย่างทั่วถึง และสอดคล้องกับพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
 ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ได้แก่ ความช านาญเฉพาะ (Expertise) ซึ่งน ามาใช้
ในการก าหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ การลดต้นทุนของธุรกิจ (Minimal Cost) โดยเป็นการลดต้นทุน
ที่ไม่จ าเป็นและต้องไม่กระทบกับคุณภาพของสินค้าและบริการ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจ  
และเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันได้ การเลือกใช้นโยบายพันธมิตรทางการค้า (Alliance) ช่วยเพิ่มศักยภาพ
ทางการแข่งขัน ยกตัวอย่างเช่น ธุรกิจพันธมิตรเพื่อช่วยพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจพันธมิตรด้านการกระจาย
สินค้า และธุรกิจพันธมิตรด้านช่องทางการขายสินค้า เป็นต้น  ยิ่งไปกว่านั้น การขับเคลื่อนองค์กรโดยใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย (High Technology) และการปรับรูปแบบธุรกิจให้สามารถเปลี่ยนแปลงภายใต้
สภาพแวดล้อมทางการตลาดและความต้องการของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Rapid Change in 
Organization) เป็นอีกปัจจัยที่ส าคัญต่อความยั่งยืนขององค์กรอีกด้วย 
 การน าเอาข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์จนได้พิรามิดกลยุทธ์การตลาดและแนวทางการพัฒนาส าหรับ
องค์กรภาคธุรกิจดิจิทัลขนาดเล็กในยุคดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Entrepreneur Pyramid) ประกอบไปด้วย                 
2 ส่วนหลัก ได้แก่ แนวทางการพัฒนาองค์กร และกลยุทธ์ทางการตลาด ตามรายละเอียดในภาพที ่1 ดังนี้  
 

 
 

ภาพที ่1 พิรามิดกลยุทธ์การตลาดและแนวทางการพัฒนาองค์กรดจิิทัลขนาดเล็ก 
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 แนวทางการพัฒนาองค์กรฯ มุ่งเน้นการลงทุนที่ได้รับผลตอบแทนรวดเร็ว การเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน
จากการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ การพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรจากการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและความช านาญ
เฉพาะในธุรกิจ และที่ส าคัญคือการปรับโครงสร้างองค์กรให้สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้สอดคล้องกับ
บริบททางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงได้ 
 ในส่วนกลยุทธ์ทางการตลาดในยุคที่มีการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์มุ่งเน้นการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยตรงตามความต้องการและความคาดหวังของผู้บริโภค การสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์
เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน และการจัดจ าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งสามารถท าได้อย่างรวดเร็วและ 
มีประสิทธิภาพ  
ข้อเสนอแนะ 
 ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าองค์กรภาคธุรกิจดิจิทัลขนาดเล็กสามารถเพิ่มศักยภาพ          
ทางการแข่งขันได้จากการรวมตัวกันของกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อน าเสนอสินค้าและบริการแบบครบวงจร                
ที่เรียกว่าการสร้างวัฎจักรของธุรกิจ (Business Ecosystem) อีกทั้งองค์กรภาคธุรกิจดิจิทัลขนาดเล็กต้อง
สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว ลดต้นทุนของกิจการให้ต่ าที่สุด และมีความช านาญเช่ียวชาญในสิ่งที่ท า ดังนั้น
เจ้าของกิจการไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบในหน้าที่ด้านงานบริหารทั่วไปที่ส าคัญเพื่อให้ตนได้องค์ความรู้
เพียงพอในการตัดสินใจต่าง ๆ  
 ผลการวิจัยยังแสดงให้เห็นว่าวัฏจักรของผลิตภัณฑ์เปลี่ยนแปลงไปตามวัฏจักรของเทคโนโลยี ดังนั้น
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขันจึงต้องใช้เวลาด าเนินการไม่มากและต้องมุ่งเน้น
การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน (Return on Investment: ROI)  
 การศึกษาครั้งต่อไปควรเลือกใช้การวิจัยแบบผสม กล่าวคือ การท าการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัย
เชิงปริมาณไปพร้อมกัน (Concurrent Approaches) โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกเป็น
หลัก และใช้การวิจัยเชิงปริมาณด้วยการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุน ทั้งนี้เพื่อให้
งานวิจัยท่ีได้มีคุณภาพและมีความน่าเช่ือถือมากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น การศึกษาเครื่องมือการสื่อสารการตลาด เช่น 
โซเชียลมีเดีย ปฏิสัมพันธ์การตลาด (Interactive Marketing) เป็นต้น ล้วนแต่เป็นปัจจัยทางการตลาดที่ส าคัญ 
ในยุคปัจจุบันที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่องนี้ส าเร็จได้ด้วยความกรุณาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนศักดิ์                    
โฉมวิไลลักษณ์ อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ตลอดจนผู้บริหารภาคธุรกิจ
ดิจิทัล ผู้บริหารขององค์กรภาครัฐ และนักวิชาการผู้เช่ียวชาญทุกท่าน ที่ได้ให้ความกรุณาแนะน า ตรวจตรา                  
และแก้ไขเนื้อหา ตลอดจนให้ก าลังใจในการท าการศึกษาค้นคว้าอิสระ ผู้วิจัยขอขอบคุณเจ้าหน้าที่หลักสู ตรฯ                
ที่ได้ให้ความช่วยเหลือตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ รวมถึงพี่  ๆ เพื่อน ๆ นักศึกษาทุกท่าน ที่ได้ให้ก าลังใจและ                     
ความช่วยเหลือในการท าการศึกษาค้นคว้าอิสระตลอดมา 
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แนวทางการพัฒนาการตลาดของสินค้าและบริการด้านการอบชบุโลหะด้วยความร้อน 
 กรณีศึกษา บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซ่ิง จ ากัด 

 
ธงชัย แก้วควัน1*  ธนเดช กังสวสัด์ิ2 

 
บทคัดย่อ 
          การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาและหาแนวทางการพัฒนาการตลาดของสินค้าและบริการ               
ด้านการอบชุบโลหะด้วยความร้อน โดยใช้ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด และน าผลการศึกษาไปก าหนด
เป็นนโยบายทางการตลาดของบริษัท กลุ่มประชากรในการท าวิจัยมาจากกลูกค้าของบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง 
จ ากัด ซึ่งแบ่งเป็นสองกลุ่มลูกค้าคือ กลุ่มในอุตสาหกรรมยานยนต์จ านวน 85 บริษัท และนอกอุตสาหกรรมยาน
ยนต์จ านวน 21 บริษัท รวมทั้งหมด 106 บริษัท เครื่องมือที่ใช้วิจัยเป็นแบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูล สถิติ  
ที่ใช้ในการวิจัย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยของประชากร ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร และการเปรียบเทียบ
โดยใช้ t-test ก าหนดค่าความเช่ือมั่นท่ี 95 %   
 ผลการศึกษาพบว่า ลูกค้ากลุ่มในอุตสาหกรรมยานยนต์ให้ระดับความส าคัญปัจจัยด้านส่วนประสม
ทางการตลาดคือ ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ความต้องการของลูกค้าคือ ด้านผลิตภัณฑ์และบริการตรงกับ              
ความต้องการของลูกค้า มีการรับประกันคุณภาพและส่งมอบตรงเวลา ตามล าดับ ส่วนลูกค้ากลุ่มนอก
อุตสาหกรรมยานยนต์ให้ระดับความส าคัญปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดคือ ด้านผลิตภัณฑ์และ                
บริการ ความต้องการของลูกค้าคือ ผลิตภัณฑ์และบริการมีการรับประกันคุณภาพ ตรงกับความต้องการของ
ลูกค้า และส่งมอบตรงเวลา ตามล าดับ ส่วนการเปรียบเกี่ยวกับระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาด
ของสองกลุ่มพบว่า โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยลูกค้ากลุ่มในอุตสาหกรรม
ยานยนต์ ใหร้ะดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดมากกว่า ข้อมูลที่ได้จากการท าวิจัยจะน าไปเป็นแนว
การพัฒนาต่อไป  
 
ค าส าคัญ :   แนวทางการพัฒนาการตลาด    อบชุบโลหะด้วยความร้อน  
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GUIDELINES FOR MARKET DEVELOPMENT FOR METAL HEAT TREATMENT PRODUCTS  

AND SERVICES CASE STUDY THAI PARKERIZING CO., LTD. 
 

Tongchai Kaewkhwan1* Thanadech Krangsawatch2* 

Abstract 
 This research aims to study and find guidelines for market development for metal 
heat treatment products and services by using marketing mix factors. The result of the study 
will be determined as the marketing policy of the company. The populations used in this 
Research were the customers of Thai Parkerizing Co., Ltd. divided into two groups. There are 
85 companies in the automotive industry and 21 companies in the non-automotive industry in 
total quantity of 106 companies. The tools used in this Research were questionnaires for data 
collection. The statistics used in this Research were frequency, percentage, population mean, 
standard deviation of population, and comparison by using T-Test with confidence at the level 
of 95%. 
 According to the results of the study, the customers in the automotive industry 
concentrated on the key factor in the marketing mixes, namely, on products and services.                 
The demands from customers were that the products and services meet their demands, there 
was quality assurance, and there was punctual delivery, respectively. The customers in non-
automotive industry focused on the marking mix factors, namely, on products and services. 
The demands from customers there was guaranteed to meet the needs of customers and 
there was punctual delivery, respectively, According to the comparison in respect of the 
significant level of the marketing mixes of both groups, overall had immaterially statistic 
difference at the level of 0.05, whereby the customers in the automotive industry preferred 
the marketing mixes. The information derived from this Research will be further used as 
guidelines for development.  
 
Keywords: Guidelines for market development    Metal Heat Treatment  
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บทน า 
 การเปลี่ยนแปลงปัจจุบันที่เกิดขึ้นสร้างผลกระทบที่ส าคัญต่อการด ารงอยู่และการเจริญเติบโต
ของธุรกิจองค์การธุรกิจต้องสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์สามารถตอบสนองต่อ
สิ่งเร้าได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อพัฒนาและธ ารง รักษาค วามสามารถใน
การแข่งขัน (Competitive Ability) ขององค์การแนวคิดการจัดการใหม่ ๆ ได้ถูกน ามาใช้ในการบริหาร
จัดการทั้งในองค์กรต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาให้องค์การสามารถแข่งขันและก้าวสู่ความเป็นเลิศท่ามกลางกระแส
โลกาภิวัฒน์ (Globalization)ในยุคโลกไร้พรมแดนที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และ การแข่งขัน
ที่รุนแรงการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่รุนแรงของภาคธุรกิจในปัจจุบัน ส่งผลให้องค์การธุรกิจสมัยใหม่มี
การด าเนินการทางกลยุทธ์ ตลอดช่วง ชีวิตขององค์การ และยังมีแรงหลักดันจาก การเปิดเสรีทางกา รค้าใน
อุตสาหกรรมและบริการหลายประเทศ ท าให้คู ่แข่ง สามารถเข้ามาในตลาดเป็นจ านวนมากและลูกค้ามี
ทางเลือกในการตัดสินใจ เลือกซื้อมากขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจต้องให้ความส าคัญกับลูกค้า ธุรกิจต้อง พยายามหา
ความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม โดยอาศัยการศึกษาและการวิจัยตลาด เพื่อที่จะออกแบบผลิตภัณฑ์และ
บริการที่สอดคล้องความต้องการของลูกค้า (เสกสรร สายสีสด , 2555) 
 ส่วนในการแข่งขันระดับโลก (Global Competition) การเติบโตที่รวดเร็วและพัฒนาการที่
ต่อเนื่องของระบบเศรษฐกิจในแต่ละประเทศ ส่ง ผลให้หลายธุรกิจขยายตัวจนมีขอบเขตข้ามพรมแดนของรัฐ 
หรือ ที่เรียกว่า "บริษัทข้ามชาติ (Multinational Corporation, MNC)" ท าให้ธุรกิจที่อยู่รอดในอนาคต
จะต้องพัฒนาความเข้มแข็งและความสามารถในการปรับตัวให้รวดเร็วและถูกต้อง เพื่อที่จะ แข่งขันบนเวที
โลกได้ท าให้ผู้บริหารองค์การต้องท าการปรับรูปแบบโครงสร้างองค์การให้เหมาะสม โดยการใช้ ทรัพยากร
ร่วมกัน (Shared Resources) เพื่อลดความฟุ่มเฟือยในการใช้ทรัพยากรทางธุรกิจและสามารถด าเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งผู้บริโภคต่างตื่นตัวต่อแนวความคิดด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการให้บริการ 
เนื่องจากลูกค้าไม่เพียงแต่ต้องการผลิตภัณฑ์หรือบริการเท่านั้นแต่เขาต้องการผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มี
คุณภาพเหมาะสมกับเงินที่เสียไปซึ่งช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันแก่ธุรกิจ นอกจากนี้การเป็นผู้น า
ด้านเทคโนโลยีของธุรกิจยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ที ่ดีในความรู ้สึกของผู้บริโภค องค์การจึงต้องติดตาม
สถานการณ์ ข้อมูล ข่าวสาร เพื่อคิดหากลยุทธ์ใหม่ ๆ มาใช้อยู่ตลอดภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่แสวงหาโอกาส
และหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่มาขัดขวางการจัดการเชิงกลยุทธ์คือการก าหนดทิศทางและเป้าหมายองค์การอย่าง
เป็นระบบภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีลักษณะไม่คงที่ องค์การต้องวิเคราะห์และประเมินสภาพแวดล้ อมเพื่อ
คิดค้นแนวทางการด าเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยผู้บริหารองค์กรจะเป็นผู้รับผิดชอบในการ
ตัดสินใจทิศทางขององค์การ ซึ่งเกี่ยวข้องกับผลกระทบในระยะยาวและการตัดสินใจกลยุทธ์ก่อให้เกิดความ
ได้เปรียบในการแข่งขันต่อองค์การ นอกจากนี้ยังเกี ่ยวข้องกับกลยุทธ์ระ ดับต่าง ๆ ขององค์กรจะต้อง
สอดคล้องและเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน การจัดการเชิงกลยุทธ์จึงได้พัฒนามาใช้ ทั้งในองค์การ  (อารีย์ นัยพินิจ  
ภัทรพงษ์ เกริกสกุล และธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร ,  2557) 
 บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จ ากัดเป็นอุตสาหกรรมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเคมีและก ารปรับปรุง
คุณสมบัติของโลหะด้วยความร้อน จัดว่าเป็นอุตสาหกรรมหนักและมีการลงทุนที่สูงและมีความจ าเป็นอย่าง
มากในอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นกลุ่มหนึ่งที่เป็นส่วนประกอบที่ส าคัญในภาคอุตสาหกรรม และ(ข้อมูลของ
ฝ่ายขายวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560) ได้มียอดขายรวมทั้งหมดประมาณ 3,100 ล้านบาท ซึ่งครองอันดับ
หนึ่งด้านธุรกิจเคมีในอุตสาหกรรมด้านยานยนต์ แต่ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจะท าการวิจัยในส่วนธุรกิจเกี่ยวกับ
การปรับปรุงคุณสมบัติด้านความร้อน (Heat Treatment) ซึ่งข้อมูลทางการตลาดปี พ.ศ.2560 พบว่า มี



744 |18-19 ตุลาคม 2561  

 
ยอดขายประมาณ1,000 ล้านบาทซึ่งเป็นอันดับที่สอง ในอุตสาหกรรมในประเทศไทย และบริษัท ไทยปาร์ค
เกอร์ไรซิ่ง ยังจะมีแผนในการขยายตลาดไปสู่อุตสาหกรรมอื่นเช่นเครื่องจักรกลการเกษตร รถไฟฟ้า รวมถึง
ในกองทัพอีกด้วย ส่วนในด้านช่ือเสียงของบริษัทจะรู้จักเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเท่านั้นเพราะ
บริษัทไม่ได้ผลิตสินค้าให้ผู้บริโภคโดยตรง 
 ปัญหาที่พบว่ามีคู่แข่งซึ่งเข้ามาในตลาดค่อนข้างเยอะทั้งบริษัทต่างชาติและบริษัทในไทยท าให้เสีย
ส่วนแบ่งทางการตลาดไปซึ่งในอดีตนั้นอุตสาหกรรมนี้เป็นอุตสาหกรรมกึ่งผูกขาดในตลาดเพราะปรับปรุง
คุณสมบัติโลหะด้วยความร้อนเป็นอุตสาหกรรมที่ เฉพาะทางและมีความจ าเป็นในอุตสาหกรรมยานยนต์                   
แต่ปัจจุบันความรู้มีการเผยแพร่และมีคู่แข่งเข้าสู่ตลาดมากขึ้น ปัญหาส าคัญอีกประการหนึ่งคือในปัจจุบัน
ตลาดรถยนต์มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงโดยเฉพาะด้านราคา ท าให้ผู้ผลิตรถยนต์ต้องลดต้นทุนเพื่อแข่งขัน                          
จึงส่งผลกระทบต่อองค์กรในขณะที่มาตรฐานของอุตสาหกรรมยานยนต์นั้นสูงขึ้น และค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ระบบสูงขึ้นและบริษัทไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จ ากัด ยังคงให้ความส าคัญด้านคุณภาพมาเป็นอันดับแรก จึงให้
ราคาค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับคู่แข่ง ท าให้ต้องสูญเสียตลาดที่แข่งขันด้านราคาและบางตลาดที่ไม่ต้องการ
คุณภาพสูงมาก และกลยุทธ์ที่ใช้ปัจจุบันเป็นกลยุทธ์เดิมที่ใช้มานานคือใช้ความสัมพันธ์ของผู้บริหารคนญี่ปุ่น
ซึ่งในอนาคตคาดว่าจะใช้ไม่ได้ผลเพราะตลาดอาจจะแข่งกันด้วยปัจจัยอื่นเช่นด้านคุณภาพด้านราคาและ
บริการเป็นต้น 
 ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาแนวทางการพัฒนาการตลาด
ของสินค้าและบริการด้านการอบชุบโลหะด้วยความร้อน และยังคงให้ความส าคัญด้านคุณภาพมาเป็นอันดับ
แรกและหาแนวทางการตลาดแบบใหม่เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดให้มากขึ้นและอีกประการหนึ่งนั้น ใน
ฐานะที่กระผมท างานในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม จึงอยากจะทราบถึงแนวทางในการพัฒนาทางด้าน
วิศวกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการตลาดของบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จ ากัด เช่นงานทางด้าน
วิศวกรรมจะเน้นการออกแบบและพัฒนาสินค้าอย่างไร  ซึ่งอาจจะต้องทบทวนและอาจจะส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพและราคาของสินค้าที่จะต้องไปเปลี่ยนไปตามแนวทางทางการตลาดขององค์การ  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้ 
 1. เพื่อศึกษาระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดของสินค้าและบริการของบริษัท ไทย
ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จ ากัด จากลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และนอกอุตสาหกรรมยานยนต์ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดของสินค้าและบริการของบริษัท 
ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จ ากัด จากลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และนอกอุตสาหกรรมยานยนต์ 
 3. เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาการตลาดของสินค้าและบริการด้านการอบชุบโลหะด้วยความร้อน
ของ บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จ ากัด 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การศึกษาแนวทางการพัฒนาการตลาดของสินค้าและบริการด้านการอบชุบโลหะด้วยความร้อนของ
บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จ ากัด ในการศึกษาครั้งนี้กรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
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ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 แนวทางการพัฒนาการตลาดของสินค้าและบริการด้านการอบชุบโลหะด้วยความร้อนของ บริษัท
ไทยปาร์คเกอร์ไรชิ่ง จ ากัด ครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  
 ประชากร 
 ประชากรที่น ามาศึกษาวิจัยในครั้งนี้มาจากกลูกค้าของบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จ ากัด จากกลุ่ม
สินค้าและบริการทางด้านการอบชุบโลหะด้วยความร้อน (Heat Treatment) ของบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง 
จ ากัด ซึ่งแบ่งเป็นสองกลุ่มลูกค้า คือ กลุ่มในอุตสาหกรรมยานยนต์จ านวน 85 บริษัท และกลุ่มนอกอุตสาหกรรม
ยานยนต์จ านวน 21 บริษัท รวมทั้งหมด 106 บริษัท โดยผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากรตัวอย่างทั้งหมด 
106 บริษัท ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นตัวแทนของแต่ละบริษัท ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินหรือ
คัดเลือกซัพพลายเออร์ (Supplier) ของแต่ละบริษัท เหตุผลในการเลือกเก็บข้อมูลประชากรทั้งหมดคือ 
ประชากรลูกค้ามีน้อยรายและผูว้ิจัยต้องการเก็บข้อมูลจากลูกค้าทุกรายเพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาการตลาดที่
ครบถ้วน 
 เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเครื่องมือที่ผู้วิจัยใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ คือ 
แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู้วิจัยพัฒนาเครื่องมือขึ้นใช้เอง ซึ่งได้สร้างโดยอาศัย แนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนแนวคิด และข้อมูลกลยุทธ์ทางการตลาดต่าง ๆ มาเป็นกรอบในการสร้าง
แบบสอบถามซึ่งประกอบด้วย 

ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
- เพศ 
- อาย ุ
- การศึกษา 
- อายุงาน 
- ต าแหน่งหน้าที่ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

แนวทางการพัฒนาการตลาด 
ของสินค้าและบริการด้านการ 
อบชุบโลหะดว้ยความร้อนของ  

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์  ไรซ่ิง จ ากัด 

ส่วนผสมทางการตลาด 4P’s  Marketing 
Mix  
- ผลิตภัณฑ์ (Product) 
- ราคา (Price) 
- ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 
- การส่งเสริมการตลาด (Promotion) กลุ่มนอกอุตสาหกรรมยานยนต ์

กลุ่มในอุตสาหกรรมยานยนต ์
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 ส่วนที่ 1 ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล โดยมาใช้
แบบสอบถามชนิดค าถามที่ต้องการค าตอบเดียวจากหลายตัวเลือก (multi - choices) เป็นค าถาม 
เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วยค าถามที่เกี่ยวกับ เพศ อายุ การศึกษา อายุการท างาน ต าแหน่งงาน  
 ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับค าถามเกี่ยวกับความเห็นของลูกค้าที่มีต่อระดับความส าคัญของส่วน
ประสมทางการตลาดของสินค้าและบริการของบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ ไรซิ่ง จ ากัด ประกอบไปด้วย ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยใช้แบบสอบถามแบบ
ค าถามที่แบบมาตรฐาน (Rating scale) เป็นค าถามเกี่ยวกับความส าคัญของปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  
 ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามที่ใช้มาตรวัดแบบ Rating Scale ตาม
รูปแบบของ Likert Scale จ านวน 32 ข้อ โดยให้ผู้ตอบค าถามเลือกตอบได้เพียงค าตอบเดียว มี 5 ระดับ                
ใช้ระดับในการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค ( Interval Scale)  
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้จากข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ
ประกอบกัน โดยมีแหล่งที่มาของข้อมูลดังนี้ 
 1. ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) เป็นข้อมูลที่ผู้วิจัยเก็บรวบรวมจากประชากรประชากรที่น ามา
ศึกษาวิจัยในครั้งนี้มาจากกลูกค้าของบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จ ากัด จากกลุ่มสินค้าและบริการทางด้าน        
การอบชุบโลหะด้วยความร้อน (Heat Treatment) ของบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง โดยผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจาก
กลุ่มประชากรตัวอย่างรวมทั้งหมด 106 บริษัท โดยผู้ตอบแบบสอบถามจะเป็นตัวแทนของแต่ละบริษัท ซึ่งเป็นผู้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินหรือคัดเลือกซัพพลายเออร์ (Supplier) ของแต่ละบริษัท 
 2. ข้อมูลทุติภูมิ (secondary data) ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากฐานข้อมูลอินเตอร์เน็ต มีทั้ง
บทความ ผลวิจัยของผู้อื่น ข่าว ทั้งที่เป็นของภาครัฐและเอกชน และข้อมูลประชากร จากที่ฝ่ายการตลาดของ 
บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จ ากัด 
 สถิติที่ใช้ในการวิจัย  
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาวิจัย มีสถิติต่อไปนี้ 
 1. สถิติเชิงพรรณนา เพื่อใช้ในการอธิบายลักษณะข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ( frequency) ร้อยละ 
(percentage) ค่าเฉลี่ยของประชากร (population mean: µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร 
(population Standard Deviation: σ) 
 2. ความความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใช้ประสิทธิแอลฟ่า (Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) 
 3. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและ
ตัวแปลตามในสมมติฐานต่าง ๆ โดยการวิเคราะห์สถิติ t-test ก าหนดค่าความเช่ือมั่นท่ี 95 % 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการตลาดของสินค้าและบริการ                  
ด้านการอบชุบโลหะด้วยความร้อนของ บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จ ากัด ผู้วิจัยได้สรุปผลเพื่อให้ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์การวิจัยได้ดังนี้  
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 จากการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มในอุตสาหกรรมยานยนต์จ านวน 85 
บริษัท พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 62.35 เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 
37.65 อายุระหว่าง 21 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.35 มีระดับการศึกษาเฉลี่ยสูงสุดระดับปริญญาตรี คิด
เป็นร้อยละ 65.88 อายุการท างาน 10-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.17 และต าแหน่งหน้าที่รับผิดชอบคือ ฝ่าย
จัดช้ือ คิดเป็นร้อยละ 57.64 
 ส่วนกลุ่มนอกอุตสาหกรรมยานยนต์จ านวน 21 บริษัท พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 66.66 เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 33.34 อายุระหว่าง 31 - 40 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 42.85  มีระดับการศึกษาเฉลี่ยสูงสุดระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 76.19 อายุการท างาน 10 -15 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 38.09 และต าแหน่งหน้าที่รับผิดชอบคือ ฝ่ายจัดช้ือ คิดเป็นร้อยละ 52.38  
 
 ผลของวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 การเปรียบเทียบระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดของ
สินค้าและบริการของบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จ ากัด ระหว่างลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และนอกกลุ่ม
อุตสาหกรรมยานยนต์ 
 
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของส่วนประสมทางการตลาด 
 

ส่วนประสมทาง
การตลาด 

กลุ่มในอุตสาหกรรมยานยนต ์ กลุ่มนอกอุตสาหกรรมยานยนต ์
ระดับของความส าคัญ ระดับของความส าคัญ 

µ σ ระดับ µ σ ระดับ 
1. ด้านผลติภณัฑ ์ 4.23 0.51 มากที่สุด 4.11 0.64 มาก 
2. ด้านราคา 4.06 0.55 มาก 4.05 0.59 มาก 
3. ด้านช่องทางการจัด

จ าหน่าย 3.91 0.60 มาก 3.87 0.70 มาก 
4. ด้านการส่งเสรมิ

การตลาด 3.87 0.63 มาก 3.95 0.54 มาก 
รวม 4.01 0.57 มาก 3.99 0.61 มาก 

 
  จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาด
ประกอบไปด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาดของบริษัท 
ไทยปาร์คเกอร์ไรชิ่ง จ ากัด สามารถอธิปรายผลได้ดังนี้ 
 กลุ่มในอุตสาหกรรมยานยนต์ พบว่า ลูกค้าของ บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรช่ิง จ ากัด มีความเห็นต่อ
ระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 (µ = 4.01,  
σ = 0.57) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์มีระดับความส าคัญของส่วนประสม
ทางการตลาด อยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 (µ = 4.11, σ = 0.64)  
ด้านราคา โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 (µ = 4.05, σ = 0.59) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.87 (µ = 3.87, σ = 0.70) และด้านการส่งเสริมการตลาดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 (µ = 3.87, σ = 0.63) 
ตามล าดับ 
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        กลุ่มนอกอุตสาหกรรมยานยนต์ พบว่า ลูกค้าของ บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรช่ิง จ ากัด มีความเห็นต่อ
ระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99                  
(µ = 3.99, σ = 0.61) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์มีระดับความส าคัญของ
ส่วนประสมทางการตลาด อยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11               
(µ = 4.11, σ = 0.64) ด้านราคา โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 (µ = 4.05, σ = 0.59) ด้านการส่งเสริมการตลาด 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 (µ = 3.95, σ = 0.54) และด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 
(µ = 3.87, σ = 0.70) 
 
 ผลของวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เปรียบเทียบระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดของสินค้า
และบริการของบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จ ากัด จากลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และนอกอุตสาหกรรม
ยานยนต์ 
 
 ตารางที ่2  การเปรียบเทียบระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาด 
 

ส่วนประสมทาง
การตลาด 

กลุ่มในอุตสาหกรรมยานยนต ์ กลุ่มนอกอุตสาหกรรมยานยนต์   
ระดับของความส าคัญ ระดับของความส าคัญ   

µ σ ระดับ µ σ ระดับ t Sig 
1. ด้านผลติภณัฑ ์ 4.23 0.51 มากที่สุด 4.11 0.64 มาก 1.028 0.338 
2. ด้านราคา 4.06 0.55 มาก 4.05 0.59 มาก 0.870 0.993 
3. ด้านช่องทาง                 

การจัดจ าหน่าย 3.91 0.60 มาก 3.87 0.70 มาก 1.100 0.308 
4. ด้านการส่งเสรมิ

การตลาด 3.87 0.63 มาก 3.95 0.54 มาก 0.807 0.446 
โดยรวม 4.01 0.57 มาก 3.99 0.61 มาก 0.102 0.919 

 
 จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการเปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับระดับความส าคัญ               
ของส่วนประสมทางการตลาดของประกอบไปด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย                  
ด้านการส่งเสริมการตลาดของ บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรช่ิง จ ากัด ระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์กับ      
กลุ่ม  นอกอุตสาหกรรมยานยนต์ พบว่า เกี่ยวกับระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ มีระดับความส าคัญ
ของส่วนประสมทางการตลาดของ บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรช่ิง จ ากัด มากกว่ากลุ่มลูกค้านอกอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับ
ความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาด 3 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านช่องทางการจัด ของ 
บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรช่ิง จ ากัด มากกว่ากลุ่มนอกอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ส่วนด้านการส่งเสริมการตลาดของ บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรชิ่ง จ ากัด ระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์กับ
กลุ่มนอกอุตสาหกรรมยานยนต์ พบว่า คิดเห็นเกี่ยวกับระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่ม
กลุ่มนอกอุตสาหกรรมยานยนต์มากกว่ากลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 ผลของวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาส่วนประสม
การตลาดเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดของบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จ ากัด จากข้อมูลที่ได้จะน ากลยุทธ์ที่ลูกค้า
ให้ระดับความส าคัญในระดับมากท่ีสดุมาเป็นแนวทางการพัฒนาสว่นประสมการตลาดเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด
โดยแยกเป็นแต่ละด้านได้ดังนี้ ด้านสินค้าและบริการ คือ ผลิตภัณฑ์และบริการมีช่ือเสียง ผลิตภัณฑ์และบริการ
ตรงกับความต้องการของลูกค้า ผลิตภัณฑ์และบริการมีคุณภาพที่ดี ผลิตภัณฑ์และบริการมีการรับประกัน
คุณภาพ ผลิตภัณฑ์และบริการมีการส่งมอบตรงเวลา ด้านราคาคือภาพลักษณ์สินค้าและบริการเหมาะสมกับ
ราคา ราคาเหมาะกับต้นทุนของสินค้า ราคาของสินค้าและบริการลูกค้าพึงพอใจ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายคือ 
ช่องทางในการติดต่อง่ายหลากหลายและรวดเร็วสะดวก ด้านการส่งเสริมการตลาดคือ มีการส่งเสริมการตลาดให้
ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย พนักงานขายมีความรู้เกี่ยวกับสินค้าและบริการ 
 ข้อเสนอแนะจากแบบสอบถาม วิเคราะห์เชิงพรรณนา เพื่อสรุปความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง                 
เพื่อน ามาใช้ประกอบเป็นแนวทางการพัฒนาการตลาดของสินค้าและบริการด้านการอบชุบโลหะด้วยความร้อน
ของ บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จ ากัด มีดังต่อไปนี้ 
 กลุ่มในอุตสาหกรรมยานยนต์ มีข้อเสนอแนะแนวทางในการทางการพัฒนาการตลาดของสินค้า                
และบริการด้านการอบชุบโลหะด้วยความร้อน คือ ควรมีการจัดสัมมนาหรือให้ความรู้ในทางวิชาการ เรื่อง การ
อบชุบโลหะด้วยความร้อน เพื่อให้ลูกค้าได้มีความรู้มากขึ้นเพื่อใช้ในการออกแบบทางด้านวิศวกรรมในผลิตภัณฑ์ 
ของลูกค้าและให้น าระบบมาตรฐานต่าง  ๆ มาประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิผล ซึ่งในอุตสาหกรรมจะมี                         
การเปลี่ยนแปลงคืออุตสาหกรรมยายยนต์จะมีการเปลี่ยนจากเครื่องยนต์มาเป็นระบบไฟฟ้าท าให้สามารถ            
วางแนวทางในการพัฒนาในอนาคตได้ 
 กลุ่มนอกอุตสาหกรรมยานยนต์ มีข้อเสนอแนะแนวทางในการทางการพัฒนาการตลาดของสินค้า
และบริการด้านการอบชุบโลหะด้วยความร้อน คือ ควรร่วมมือกับลูกค้าในการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี                    
ทางด้านการอบชุบโลหะด้วยความร้อน เพราะในอนาคตแนวโน้มในการที่จะใช้วัสดุที่มีความแตกต่างไปจากเดิม
จะส่งผลต่อด้านคุณภาพและต้นทุนของผู้ผลิต 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 สรุปผลของวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความส าคัญของส่วน
ประสมทางการตลาดของสินค้าและบริการ บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จ ากัด ได้ดังนี้ 
 กลุ่มในอุตสาหกรรมยานยนต์ พบว่า ลูกค้าของ บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรช่ิง จ ากัด มีความเห็นต่อ
ระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01                     
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์มีระดับความส าคัญของส่วนประสมทาง
การตลาด อยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้าน
การส่งเสริมการตลาดตามล าดับ 
 กลุ่มนอกอุตสาหกรรมยานยนต์ พบว่า ลูกค้าของ บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรช่ิง จ ากัด มีความเห็น
ต่อระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99                  
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ลูกค้ากลุ่มในอุตสาหกรรมยานยนต์มีระดับความส าคัญของส่วนประสมทาง
การตลาด อยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริม และด้านช่องทางการ
จัดจ าหน่ายตามล าดับ 
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 อภิปรายผลการศึกษา จากข้อมูลระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดลูกค้าของ               
บร ิษัท ไทยปาร ์คเกอร ์ไร ชิ ่ง  จ ากัด  แสดงให้เห็นว่าลูกค ้ากลุ ่ม ในอุตสาหกรรมยานยนต์และนอก
อุตสาหกรรมยานยนต์ มีความเห็นต่อระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริม และด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สวนีย์ จินดาวงค์ (2558) ได้ศึกษาเรื ่อง แนวการพัฒนาส่วนประสมทาง
การตลาดของผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จากการศึกษา
พบว่า ระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้านคือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการ
ส่งเสริม และด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  
 สรุปผลของวัตถุประสงค์ข้อที่  2 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการเปรียบเทียบระดับ
ความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาด ของสินค้าและบริการของบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จ ากัด 
จากลูกค้ากลุ่มในอุตสาหกรรมยานยนต์และลูกค้านอกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ผลการศึกษาพบว่า 
ลูกค้ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาด ของสินค้าและบริการ 
โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยลูกค้ากลุ่มในอุตสาหกรรมยานยนต์ มี
ระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม มากกว่าลูกค้านอกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์   
 อภิปรายผลการศึกษา จากข้อมูลเปรียบเทียบระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาด               
ของสินค้าและบริการของบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จ ากัด จากลูกค้ากลุ่มในอุตสาหกรรมยานยนต์และ
ลูกค้านอกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ผลการศึกษาพบว่า ลูกค้ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดั บความส าคัญ
ของ ส่วนประสมทางการตลาดของสินค้าและบริการโดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยลูกค้ากลุ่มในอุตสาหกรรมยานยนต์ มีระดับความส า คัญของส่วนประสมทางการตลาด
โดยรวมมากกว่าลูกค้านอกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์  ซึ ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ตรีทิพ บุญแย้ม 
(2556) ได้ศึกษา เรื่อง การเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดและภาพลักษณ์ขององค์การต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMM Z และ Sun Box จากการศึกษาพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีการเลือกใช้บริการกล่องรับสัญญาณดาวเทียมส่วนใหญ่เลือก GMM Z มากกว่า Sun Box ผล
การทดสอบสมมติฐานพบว่าผู้ที ่ตัดสินใจเลือกใช้บริการกล่องรับสัญญาณดาวเทียมแตกต่างกันจะให้
ความส าคัญกับส่วนประสมทางการตลาดไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05     
 สรุปผลของวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาส่วน
ประสมการตลาดเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดของบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จ ากัด จากข้อมูลที่ได้จะน ากล
ยุทธ์ที่ลูกค้าให้ระดับความส าคัญในระดับมากที่สุดมาเป็นแนวทางการพัฒนาส่วนประสมการตลาดเพื่อเพิ่ม
ส่วนแบ่งการตลาดโดยแยกเป็นแต่ละด้านได้ดังนี้ ด้านสินค้าและบริการคือ ผลิตภัณฑ์และบริการมีช่ือเสียง 
ผลิตภัณฑ์และบริการตรงกับความต้องการของลูกค้า ผลิตภัณฑ์และบริการมีคุณภาพที่ดี ผลิตภัณฑ์และ
บริการมีการรับประกันคุณภาพ ผลิตภัณฑ์และบริการมีการส่งมอบตรงเวลา ด้านราคา  คือ ภาพลักษณ์
สินค้าและบริการเหมาะสมกับราคา ราคาเหมาะกับต้นทุนของสินค้า ราคาของสินค้าและบริการลูกค้าพึง
พอใจ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายคือ ช่องทางในการติดต่อง่ายหลากหลายและรวดเร็วสะดวก ด้านการ
ส่งเสริมการตลาดคือ มีการส่งเสริมการตลาดให้ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย พนักงานขายมีความรู้เกี่ยวกับ
สินค้าและบริการ  
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 อภิปรายผลการศึกษา  จากการศึกษาพบว่าแนวทางการพัฒนาส่วนประสมการตลาดของ 
บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ ่ง จ ากัด ทั ้ง 4 ด้าน  ที ่จะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาพัฒนาส่วนประสม
การตลาดจาก ลุ่มลูกค้าทั้งหมดของ บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง โดยเรียงจากด้านที่ลูกค้าให้ความส าคัญ
จากมากไปหาน้อย คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริม
การตลาดตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อุษณีษ์ เล็กท่าไม้ (2558) การศึกษา เรื่อง แนวทางการ
พัฒนากลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดส าหรับร้านของที่ระลึกจังหวัดเพชรบุรี ผลการศึกษาพบว่า แนว
ทางการพัฒนากลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดส าหรับร้านระลึกจังหวัดเพชรบุรี  ด้านผลิตภัณฑ์ควรให้
ความส าคัญเรื ่องคุณภาพสินค้าและให้รายละเอียดที่ เป็นประโยชน์ด้านโภชนาการแก่ลูกค้า ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ควรมีสินค้าตัวอย่างให้ทดลองหลา กหลายเพื่อเพิ ่มยอดขาย และมีพนักงานขาย
ให้บริการด้วยความเต็มใจ ด้านราคาการตั้งราคาควรให้สอดคล้องกับคุณภาพของสินค้า 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
        การน างานวิจัยไปใช้ บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จ ากัด ควรน างานวิจัยและข้อมูลที่ได้จากการ
วิจัยครั้งนี้น าไปเป็นแนวทางด้านการพัฒนาการตลาดโดยใช้ส่วนประสมการตลาดทั้งสี่ ด้านดังนี้ 
        ด้านผลิตภัณฑ์  บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จ ากัด จะต้องก าหนดแนวทางในการพัฒนาการ
ตลาดโดยใช้ข้อได้เปรียบด้านผลิตภัณฑ์ที่มีคือบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ ่ง จ ากัด ได้การรองรับในตัว
ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน IATF 16949 ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสูง น าไปเป็นจุดแข่งในด้านการการ
พัฒนาการตลาด 
        ด้านราคา บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จ ากัด จะต้องก าหนดแนวทางในการพัฒนาการตลาด                 
ด้านราคาโดยราคาของสินค้าและบริการลูกค้าพึงพอใจโดยไม่จ าเป็นจะต้องราคาต่ ากว่าคู่แข่งเพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์สินค้าและบริการเหมาะสมให้อยู่เหนือกว่าคู่แข่ง  
        ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จ ากัด จะต้องก าหนดแนวทางในการ
พัฒนา การตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายโดยให้ผู้ประกอบการที่เป็นต้นน้ าในกลุ่มอุตสาหกรรมบังคับ
ลูกค้าให้ใช้ ด้านผลิตภัณฑ์และบริการของ บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จ ากัด โดยใช้ข้อบังคับทางด้าน
มาตรฐานของสินค้าและระบบการรับรองมาเป็นจุดแข็ง  
        ด้านการส่งเสริมการตลาด บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จ ากัด จะต้องก าหนดแนวทางในการ
พัฒนา การตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดคือมีการส่งเสริมการตลาดให้ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยให้
พนักฝ่ายขายที่ไปน าเสนอขายสินค้านั้นแนะน าลูกค้าจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับสิ้นค้าและบริการที่ดีและ
เข้าใจเพราะงานด้านการอบชุบโดยความร้อนเป็นงานที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ที่เฉพาะทาง  
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาการตลาดของสินค้าและบริการด้านการอบชุบโลหะ              
ด้วยความร้อนของ บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จ ากัด เป็นการวิจัยเชิงส ารวจเพื่อเสนอแนวทางการพัฒนา  
การตลาด ดังนั้น งานวิจัยครั้งนี้ไม่อาจจะครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ อีกหลายอย่างซึ่งผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ
ในการท าวิจัยครั้งต่อไปดังนี้ 
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 1. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาจากลูกค้าของ บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จ ากัด เท่านั้น
การศึกษาครั้งต่อไป ควรศึกษากลุ่มลูกค้าในกลุ่มอื่นเพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลายหลายและน ามาก าหนดเป็น
แนวทางทางการพัฒนาการตลาดที่หลากหลายได้ 
 2. ควรมีการวิจัยอย่างต่อเนื่อง เกี่ยวกับการพัฒนาการตลาดของสินค้าและบริการด้านเนื่องจาก
ตลาดมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อน ามาก าหนดแนวทางการพัฒนาการตลาดให้ตรงกับความต้องการ
ของลูกค้า 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาและช่วยเหลืออย่างสูงจาก
อาจารย์ ว่าที่ร้อยโท ดร.ธนเดช กังสวัสดิ์ อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ที่กรุณาให้ค าแนะน าปรึกษาตลอดจน
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง ผู้วิจัยตระหนักถึงความตั้งใจจริงและความ
ทุ่มเทของอาจารย์และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้  
 ขอขอบพระคุณ คุณ สหภาพ สมอ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรชิ่ง จ ากัด  
และคณะผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่ให้ข้อมูลในการท าวิจัยของบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรชิ่ง จ ากัด 
ขอขอบคุณคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ทุกท่านที่ให้ความรู้และการ
แนะน าในการท าวิจ ัยในครั ้งนี ้และขอขอบคุณเพื ่อน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารธุรกิจทุกคน ที่ได้ช่วยเหลือผู้ท าวิจัยเป็นอย่างดี 
 อนึ่ง ผู้วิจัยหวังว่างานวิจัยฉบับนี้จะมีประโยชน์อยู่ไม่น้อย จึงขอมอบส่วนดีทั้งหมดนี้ให้แก่เหล่า
คณาจารย์ที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาจนท าให้ผลงานวิจัยเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและขอมอบความ
กตัญญูกตเวทิตาคุณ แด่บิดา มารดา และผู้มีพระคุณทุกท่านส าหรับข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นนั้น 
ผู้วิจัยขอน้อมรับผิดเพียงผู ้เดียว และยินดีที่จะรับฟังค าแนะน าจากทุกท่านที่ได้เข้ามาศึกษา เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัยต่อไป 
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ปัจจัยการบริหารจัดการ องค์ประกอบของการสื่อสาร และบรรยากาศในการท างาน  
ที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการบริหารโครงการธุรกิจพลังงานทดแทน:  

 กรณีศึกษา บริษัท เค พี เอ็น กรีน เอ็นเนอจี โซลูชัน่ จ ากัด (มหาชน)  
 

อภิญญา บุญยืน1*  สุรมงคล นิ่มจติต์2   
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ด้านองค์ประกอบของ            
การสื่อสาร ด้านบรรยากาศในการท างาน ประสิทธิภาพการบริหารโครงการของธุรกิจพลังงานทดแทน และ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ด้านองค์ประกอบของการสื่อสาร และด้านบรรยากาศ
ในการท างาน กับประสิทธิภาพการบริหารโครงการของธุรกิจพลังงานทดแทน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้ง
นี้ คือ พนักงานท่ีปฏิบัติงานในบริษัท เค พี เอ็น กรีน เอ็นเนอจี โซลูช่ัน จ ากัด (มหาชน) จ านวน 153 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 26-30 ปี มีระดับระดับ
การศึกษาปริญญาตรี ด ารงต าแหน่งวิศวกรโครงการ Project engineer และมีระยะเวลาการท างาน 2-5 ปี โดย
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ด้านองค์ประกอบของการสื่อสาร และ
ด้านบรรยากาศในการท างานของการบริหารโครงการธุรกิจพลังงานทดแทน โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย
มากทั้งสามปัจจัย ส าหรับประสิทธิภาพการบริหารโครงการของธุรกิจพลังงานทดแทน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
เห็นด้วยมากเช่นกัน  
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ด้านองค์ประกอบของการสื่อสาร ด้าน
บรรยากาศในการท างาน มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการบริหารโครงการของธุรกิจพลังงานทดแทนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ .05  
  
ค าส าคัญ : การบริหารจัดการ  การสื่อสาร  บรรยากาศในการท างาน  ประสิทธิภาพบริหารโครงการ 
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THE FACTORS OF MANAGEMENT COMMUNICATION PROCESS AND WORK ENVIRONMENT  

RELATIONSHIP ON THE EFFICIENCY OF PROJECT MANAGEMENT RENEWABLE ENERGY:  
A CASE KPN GREEN ENERGY SOLUTION PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
Apinya Boonyuen1* Suramongkol Nimchit2   

 
Abstract 
 This study was conducted to investigate the factors of management process, 
communication process, the work environment, and the efficiency of project management 
which company according to renewable energy; related between management process, 
communication process, the work environment and the efficiency of project management of 
the employees of KPN Green Energy Solution Public Company Limited. The sample used in 
the study consisted of 153 employees. The data wear collected through the use of 
questionnaire and were analyzed applying frequency, percentage, mean, standard deviation 
and Pearson Correlation Coefficient. 
 The study result indicated, most of the interviewees are males aged 26-30 years old 
with Bachelor’s degree and has 2-5 years of experience in this field. The interviewees have an 
opinion about Factors of management communication process and work environment were 
found at a high and the overall efficacy of the employees was also rate at a high level
 Considering the hypothesis testing revealed that the management communication 
process and work environment were related to the satisfaction in efficiency at significance 
level of .05 
  
Keywords: Management, Communication Process, Work Environment, Project Efficiency 
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บทน า 
 พลังงานคือสิ่งที่จ าเป็นส าหรับมนุษย์ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเรื่องการด ารงชีวิตประจ าวัน การปฏิบัติงาน 
การขนส่ง ซึ่งพลังงานที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ 1) พลังงานสิ้นเปลือง 
2) พลังงานหมุนเวียน (พงษ์เทพ  พินัยนิติศาสตร์ , 2546) เมื่อพิจารณาสถิติการใช้พลังงานของประเทศไทย                 
ในปี 2559 พบว่า ภาคกลางและกรุงเทพฯ มีอัตราการใช้ไฟฟ้ารวมกันสูงกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของการใช้ไฟฟ้า                
ทั้งประเทศ และเมื่อพิจารณาตามประเภทธุรกิจที่มีการใช้พลังงานพบว่า ภาคอุตสาหกรรมและภาคขนส่ง                       
มีอัตราการใช้พลังงานสูงท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 70% ของการใช้พลังงานของทุกภาคเศรษฐกิจ (เครือข่ายวิชาการ
เพื่อการปฏิรูป, 2558)  
 ส าหรับประเทศไทยรัฐบาลได้ก าหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือก โดยการปรับมาตรการในการจูงใจส าหรับการลงทุนจากภาคเอกชนให้เหมาะสมกับสถานการณ์  
ส่งเสริมให้ใช้งานวิจัยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนแบบครบวงจร (ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ, 2560) โดยกลุ่มพลังงานทางเลือกที่ส าคัญของประเทศไทย ประกอบด้วย 
3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา 2) กลุ่มโรงไฟฟ้าชีวมวล และ 3) กลุ่มโรงไฟฟ้าขยะ  
 จากการศึกษาโครงการพลังงานทดแทนของประเทศไทย ทั้ง 3 ประเภทข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า 
โครงการทั้ง 3 ประเภทนั้นเป็นโครงการที่มีแนวคิดในการน าพลังงานหมุนเวียนทางธรรมชาติ วัตถุดิบเหลือใช้ 
และขยะ มาแปรรูปให้เป็นพลังงานไฟฟ้า แต่อย่างไรก็ดี จากการศึกษาข้อมูลในข้างต้น พบว่า โครงการทั้ง 3 
ประเภทน้ันยังไม่ประสบความส าเรจ็ในการบรหิารโครงการตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังน้ัน ในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี 
ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการบริหารโครงการธุรกิจพลังงานทดแทน                  
ในประเทศไทย โดยปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการบริหารโครงการธุรกิจพลังงานทดแทน                     
ในประเทศไทยตามที่ได้กล่าวมานั้น มีหลายปัจจัยอาทิเช่น ภูมิอากาศแปรปรวนท าให้ส่งผลต่อการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ การแย่งชิงวัตถุดิบชีวมวลระหว่างผู้ประกอบการ และการไม่ช านาญในการควบคุมและ
บ ารุงรักษาโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานขยะ จะเห็นว่าจากปัจจัยดังกล่าวสามารถจัดกลุ่มและ                 
แบ่งออกเป็นปัจจัยหลักๆ 3 ปัจจัย คือ 1) การบริหารจัดการ 2) องค์ประกอบของการสื่อสาร 3) บรรยากาศ                
ในการท างาน เพราะในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีการแข่งขันสูง ไม่ว่าภาครัฐและเอกชนต้องมี                 
การปรับตัวให้ทันกับการ โดยเฉพาะภาคเอกชน จะมุ่งเน้นเพื่อลดงบประมาณในการบริหาร ซึ่งมีการบริหารงาน
ของเอกชนที่ไม่ยึดติดกับระเบียบของภาครัฐ ดังนั้นจึงต้องมีการปรับรูปแบบการจัดการภายในโครงการธุรกิจ
พลังงานทดแทนให้มีความคล่องตัวในการบริหารงาน ต้องมีการน าเทคนิคและวิธีการมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ 
ในการบริหารผู้บริหารต้องปฏิบัติตามภารกิจหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้                        
การปฏิบัติงานใด ๆ จะให้ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพนั้น จะต้องมีความช านาญอย่างดีโดยน าวิธีการและ
เทคนิคในการบริหารงานให้ประสบความส าเร็จ โดยการใช้เครื่องมือในการบริหารเพื่อให้องค์การสามารถ
ด าเนินการได้อย่างราบรื่น โดยมีการทบทวนทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้  
 ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
 แนวความคิดของ Lyndall Urwick & Luther Gulick (1987) การบริหารเป็นเรื่องของการประสานงาน
ภายในองค์การ และเสนอหลักในการประสานงานและการท างานในองค์การไว้ คือ การวางแผน การจัดองค์การ 
การชี้น า การควบคุม  
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 ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการสื่อสาร 
 แนวความคิดของ David K. Berlo (1960) เป็นการถ่ายทอดสารจากผู้ส่งสารไปสู่ผู้รับสารโดยผ่านสื่อ 
โดยผู้ส่งสารจะถ่ายทอดความคิดของตนเองเป็นค าพูดหรือเอกลักษณ์ไปสู่ผู้รับสาร และผู้รับสารสามาร ถ
ตีความหมายให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสาร โดยใช้แบบจ าลอง SMCR คือ ผู้ส่งสาร ข้อมูลข่าวสาร ช่องทาง
ในการส่ง ผู้รับสาร 
 ทฤษฎีเกี่ยวกับบรรยากาศในการท างาน 
 แนวความคิดของ R. Wayne Pace & Don F.Faules (1994) บรรยากาศการสื่อสารมีความส าคัญ
ต่อการเพิ่มผลผลิตขององค์การมากที่สุด เพราะบรรยากาศการสื่อสารจะส่งผลต่อความพยายามร่วมกัน คือ 
ความไว้วางใจ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การสนับสนุนซึ่งกันและกัน การเปิดเผยการสื่อสารจากบนลงล่าง  
การเปิดเผยการสื่อสารจากล่างขึ้นบน การค านึงถึงเป้าหมายการปฏิบัติการในระดับสูง 
 ทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพ 
 แนวความคิดของ Peterson & Plowman (1989) ความสามารถในการผลิตสินค้าหรือบริการใน
ปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสมตามความต้องการมากที่สุด โดยใช้ต้นทุนในการผลิตต่ าที่สุด ซึ่งประสิทธิภาพ
ในทางธุรกิจนั้น จะมุ่งพิจารณาในเรื่องประสิทธิภาพของงาน คือ คุณภาพของงาน ปริมาณงาน เวลา  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการบริหารจัดการที่มีความสัมพันธ์ต่อประสทิธิภาพการบริหารโครงการธุรกจิ
พลังงานทดแทน 
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านองค์ประกอบของการสื่อสารที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการบริหาร
โครงการธุรกิจพลังงานทดแทน 
 3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านบรรยากาศในการท างานที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการบริหาร
โครงการธุรกิจพลังงานทดแทน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
 ประชากร คือบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล โครงการโซล่าเซลล์ โครงการ
โรงไฟฟ้าขยะ ของบริษัท เค พี เอ็น กรีน เอ็นเนอจี โซลูช่ัน จ ากัด (มหาชน) จ านวน 247 คน แบ่งเป็นโครงการ
โรงไฟฟ้าชีวมวล 82 คน โครงการโซล่าเซลล์ 95 คน โครงการโรงไฟฟ้าขยะ 70 คน ตามล าดับ (บริษัท เค พี เอ็น 
กรีน เอ็นเนอจี โซลูช่ัน จ ากัด (มหาชน), 2560) 
 กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้การเปรียบเทียบจากตารางก าหนดขนาดตัวอย่างของ Taro Yamane (1967)  
ที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 โดยได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 153 คน ผู้ศึกษาใช้การสุ่มตัวอย่าง (Sampling 
Method) หลายล าดับขั้น โดยขั้นที่ 1 ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบตามล าดับช้ัน (Stratified random sampling)   
ขั้นที ่2 ใช้การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยการจับฉลากตามขนาดของตัวอย่าง 
 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 ตัวแปรต้น ได้แก่ ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ (Management) ปัจจัยด้านองค์ประกอบของ                 
การสื่อสาร (Communication) และปัจจัยด้านบรรยากาศในการท างาน (Work Environment)  
 ตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิภาพการบริหารโครงการ 
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 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งน้ี ผู้ศึกษาไดส้ร้างแบบสอบถามตามวัตถุประสงค์ แบ่งเป็น 5 ตอน ดังนี ้
 ตอนท่ี 1 เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้ตอบ ลักษณะเป็นแบบก าหนดให้เลือกตอบ 
 ตอนท่ี 2 เป็นค าถามที่เกี่ยวกับความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านการบริหารจัดการ  
 ตอนท่ี 3 เป็นค าถามที่เกี่ยวกับความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านองค์ประกอบของการสื่อสาร  
 ตอนท่ี 4 เป็นค าถามที่เกี่ยวกับความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านบรรยากาศในการท างาน  
 ตอนท่ี 5 เป็นค าถามที่เกี่ยวกับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารโครงการ  
 แบบสอบถามตอนที่ 2-5 เป็นแบบสอบถามตามมาตราประเมินแบบลิเคิร์ท (Likert scale) มี ระดับ
การตอบ 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่งหรือมากที่สุด เห็นด้วยหรือมาก ไม่แน่ใจหรือปานกลาง ไม่เห็นด้วย               
หรือน้อย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งหรือน้อยท่ีสุด  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้ศึกษาน าส่งแบบสอบถามให้บุคลากรตามโครงการต่างๆ ของบริษัท เค พี เอ็น กรีน เอ็นเนอจี 
โซลูช่ัน จ ากัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมิถุนายน 2561 และได้รับแบบสอบถามกลับคืนท้ังหมด จ านวน 153 ฉบับ 
คิดเป็นร้อยละ 100 
 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้  
 1. วิเคราะห์ข้อมูลเกีย่วกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้วยความถี่ ร้อยละ  
 2. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารจัดการ องค์ประกอบของการสื่อสาร บรรยากาศในการ
ท างานของการบริหารโครงการธุรกิจพลังงานทดแทน โดยหาค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation) วิเคราะห์ทั้งในภาพรวม รายด้าน   
 3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารจัดการ องค์ประกอบของการสื่อสารและ
บรรยากาศในการท างานกับประสิทธิภาพการบริหารโครงการของธุรกิจพลังงานทดแทน ใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)  
ผลการวิจัย 
 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา จ านวน 153 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 66 กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 57.50 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 90.80             
ส่วนใหญ่มีต าแหน่งวิศวกรโครงการ Project engineer คิดเป็นร้อยละ 11.10 และมีระยะเวลาการท างาน 2-5 
ปี คิดเป็นร้อยละ 58.20 
 
ตารางที่ 1  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับปัจจยัด้านการบริหารจัดการ 
 

ปัจจัยด้านการบริหารจดัการ Mean S.D. แปลผล อันดับ 
1.  ด้านการวางแผน  3.83 0.615 มาก (1) 
2.  ด้านการจัดองค์กร 3.82 0.586 มาก (2) 
3.  ด้านภาวะผู้น า 3.79 0.588 มาก (3) 
4.  ด้านการควบคุมงาน 3.71 0.548 มาก (4) 

รวม 3.79 0.483 มาก  
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 จากตารางที่ 1 แสดงว่าระดับปัจจัยด้านการบริหารจัดการของการบริหารโครงการธุรกิจพลังงาน
ทดแทน โดยมีระดับความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเท่ากับ 3.79 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.483  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า สูงที่สุด คือ ด้านการวางแผน มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเท่ากับ 3.83 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.615, รองลงมาคือ ด้านการจัดองค์กร มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเท่ากับ 3.82                    
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.586, ด้านภาวะผู้น า  มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเท่ากับ 3.79 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.588 และน้อยที่สุด คือ ด้านการควบคุมงาน มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเท่ากับ 3.71 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.548 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 2  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับของปัจจัยด้านองค์ประกอบของการสื่อสาร 
 

ปัจจัยด้านองค์ประกอบการสื่อสาร Mean S.D. แปลผล อันดับ 
1.  ด้านผู้ส่งสาร 3.86 0.427 มาก (2) 
2.  ด้านผู้รับสาร 3.92 0.471 มาก (1) 
3.  ด้านข้อมูลข่าวสาร 3.74 0.538 มาก (4) 
4.  ด้านวิธีการสื่อสาร/ช่องทางการสื่อสาร 3.81 0.523 มาก (3) 

รวม 3.83 0.387 มาก  
  
 จากตารางที่ 2 แสดงว่า ระดับปัจจัยด้านองค์ประกอบของการสื่อสารของการบริหารโครงการธุรกิจ
พลังงานทดแทน โดยมีระดับความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเท่ากับ 3.83               
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.387 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า สูงที่สุด คือ ด้านผู้รับสาร มีค่าเฉลี่ย               
ความคิดเห็นเท่ากับ 3.92 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.471, รองลงมาคือ ด้านผู้ส่งสาร มีค่าเฉลี่ย                 
ความคิดเห็นเท่ากับ 3.86 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.427, ด้านวิธีการสื่อสาร/ช่องทางการสื่อสาร 
ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเท่ากับ 3.81 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.523 และน้อยที่สุด คือ ด้านข้อมูลข่าวสาร มี
ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเท่ากับ 3.74 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.538 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 3  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับปัจจยัด้านบรรยากาศในการท างาน 
 

ปัจจัยด้านบรรยากาศในการท างาน Mean S.D. แปลผล อันดับ 
1.  ด้านการไว้ใจ 3.60 0.587 มาก (5) 
2.  ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสนิใจ 3.27 0.747 ปานกลาง (6) 
3.  ด้านการสนับสนุนซึ่งกันและกนั 3.84 0.499 มาก (1) 
4.  ด้านการเปิดเผยการสื่อสารจากบนลงล่าง 3.81 0.532 มาก (3) 
5.  ด้านการเปิดเผยการสื่อสารจากล่างขึ้นบน 3.70 0.589 มาก (4) 
6.  ด้านการค านึงถึงเป้าหมายการปฏิบัติงานในระดับสูง 3.83 0.526 มาก (2) 

รวม 3.68 0.454 มาก  
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 จากตารางที่ 3 แสดงว่า ระดับปัจจัยด้านบรรยากาศในการท างานของการบริหารโครงการธุรกิจ
พลังงานทดแทน โดยมีระดับความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเท่ากับ 3.68                   
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.454 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า สูงที่สุด คือ ด้านการสนับสนุน ซึ่งกันและกัน 
มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเท่ากับ 3.84 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.499, รองลงมา คือ ด้านการค านึงถึง
เป้าหมายการปฏิบัติงานในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเท่ากับ 3.83 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.526, 
ด้านการเปิดเผยการสื่อสารจากบนลงล่าง มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเท่ากับ 3.81 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.532, ด้านการเปิดเผยการสื่อสารจากล่างขึ้นบน มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเท่ากับ 3.70 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.589, ด้านการไว้ใจ มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเท่ากับ 3.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.587 และ  
น้อยที่สุด คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเท่ากับ 3.27 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.747 ตามล าดับ 
 
 
ตารางที ่4 การวิเคราะห์ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ องค์ประกอบของการสื่อสาร บรรยากาศในการท างาน

โดยภาพรวม ต่อประสิทธิภาพการบริหารโครงการของธุรกิจพลังงานทดแทน 
 

 ประสิทธิภาพการบริหารโครงการ ด้านการบริหารจดัการ 
ประสิทธิภาพการบริหารโครงการ 1 0.310** 
Sig. (2-tailed)  0.000 

 
ประสิทธิภาพการบริหารโครงการ 

ด้านองค์ประกอบ 
ของการสื่อสาร 

ประสิทธิภาพการบริหารโครงการ 1 0.637** 
Sig. (2-tailed)  0.000 

 
ประสิทธิภาพการบริหารโครงการ 

ด้านบรรยากาศ 
ในการท างาน 

ประสิทธิภาพการบริหารโครงการ 1 0.575** 
Sig. (2-tailed)  0.000 

** มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
 
 จากตารางที่ 4 แสดงว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการบริหารจัดการจ าแนกเป็นรายด้านกับ
ประสิทธิภาพการบริหารโครงการของธุรกิจพลังงานทดแทนในภาพรวม มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ             
ทางสถิติที่ระดับ .05 ในระดับค่อนข้างต่ า (r = 0.310) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านองค์ประกอบของ                  
การสื่อสารจ าแนกเป็นรายด้านกับประสิทธิภาพการบริหารโครงการของธุรกิจพลังงานทดแทนในภาพรวม               
มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในระดับปานกลาง (r = 0.637) ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยด้านบรรยากาศในการท างานจ าแนกเป็นรายด้านกับประสิทธิภาพการบริหารโครงการของธุรกิจพลังงาน
ทดแทนในภาพรวม มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในระดับปานกลาง (r = 0.575) 
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ตารางที่ 5  สรุปผลการวิเคราะหข์้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐาน ผลการวิเคราะห ์ ค าอธิบาย 
1. ปัจจัยด้านการบริหารจัดการกบั

ประสิทธิภาพการบริหารโครงการ 
ของธุรกิจพลังงานทดแทน                       
มีความสมัพันธ์กันทางบวก 

ค่า P-Value = 0.000 
P-Value < 0.01 
ปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 

ปัจจัยด้านการบริหารจดัการ
ประสิทธิภาพการบริหารโครงการ
ของธุรกิจพลังงานทดแทนมี
ความสัมพันธ์กันทางบวก 

2. ปัจจัยด้านองค์ประกอบของ                    
การสื่อสารกับประสิทธิภาพ                 
การบริหารโครงการของธุรกิจ
พลังงานทดแทนมีความสมัพันธ์กัน
ทางบวก 

ค่า P-Value = 0.000 
P-Value < 0.01 
ปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 

ปัจจัยด้านองค์ประกอบของ                
การสื่อสารกับประสิทธิภาพ              
การบริหารโครงการของธุรกิจ
พลังงานทดแทนมีความสมัพันธ์
กันทางบวก 

3. ปัจจัยด้านบรรยากาศในการท างาน
กับประสิทธิภาพการบริหารโครงการ
ของธุรกิจพลังงานทดแทนมี
ความสัมพันธ์กันทางบวก 

ค่า P-Value = 0.000 
P-Value < 0.01 

ปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 

ปัจจัยด้านบรรยากาศ                       
ในการท างานกับประสิทธิภาพ 
การบริหารโครงการของธุรกิจ
พลังงานทดแทนมีความสมัพันธ์
กันทางบวก 

  
 จากตารางที่ 5 สรุปได้ว่า จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านการบริหารจัดการกับ
ประสิทธิภาพการบริหารโครงการของธุรกิจพลังงานทดแทนมีความสัมพันธ์กันทางบวก กล่าวคือ ถ้าองค์กร                 
มีปัจจัยด้านการบริหารจัดการด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์กร ด้านภาวะผู้น า และด้านการควบคุมงาน 
ปัจจัยด้านองค์ประกอบของการสื่อสารด้านผู้ส่งสาร ด้านผู้รับสาร ด้านข้อมูลข่าวสาร และด้านวิธีการสื่อสาร/
ช่องทางการสื่อสาร รวมทั้งมีปัจจัยด้านบรรยากาศในการท างานด้านการไว้วางใ จ ด้านการมีส่วนร่วม                      
ในการตัดสินใจ ด้านการสนับสนุนซึ่งกันและกัน ด้านการเปิดเผยการสื่อสารจากบนลงล่าง ด้านการเปิดเผย                
การสื่อสารจากล่างขึ้นบน และด้านการค านึงถึงเป้าหมายการปฏิบัติงานในระดับสูงที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น                
จะให้ท าประสิทธิภาพการบริหารโครงการของธุรกิจพลังงานทดแทนมากขึ้นเช่นกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ            
ที่ระดับ .05 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ปัจจัยด้านการบริหารจัดการของการบริหารโครงการธุรกิจพลังงานทดแทน 
  ปัจจัยด้านการบริหารจัดการของการบริหารโครงการธุรกิจพลังงานทดแทน โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณารายด้านล าดับแรก คือ ด้านการวางแผน โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 
คือ มีการวางแผน ก าหนดระยะเวลา และผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานอย่างมีระบบมีแบบแผน   
 2. ปัจจัยด้านองค์ประกอบของการสื่อสารของการบริหารโครงการธุรกิจพลังงานทดแทน 
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  ปัจจัยด้านองค์ประกอบของการสื่อสารของการบริหารโครงการธุรกิจพลังงานทดแทน                  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณารายด้านล าดับแรกคือ ด้านผู้รับสาร โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
เห็นด้วยมาก มีทักษะในการฟังที่ดีสามารถคิด วิเคราะห์ และเข้าใจความหมายของข้อมูลข่าวสารที่ได้รับฟังมาได้   
 3. ปัจจัยด้านบรรยากาศในการท างานของการบริหารโครงการธุรกิจพลังงานทดแทน 
  ปัจจัยด้านบรรยากาศในการท างานของการบริหารโครงการธุรกิจพลังงานทดแทน โดยภาพรวม
อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณารายด้านล าดับแรกคือ ด้านการสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยภาพรวม                 
อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก คือ เพื่อนร่วมงานพร้อมที่จะให้ข้อมูลและแนะน าในการแก้ไขปัญหาในระหว่าง               
การท างานได้เป็นอย่างดี  
 4. ประสิทธิภาพบริหารโครงการธุรกิจพลังงานทดแทน โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก               
เมื่อพิจารณารายด้านล าดับแรกคือ สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้ส าเร็จลุล่วงตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 5. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการบริหารจัดการกับประสิทธิภาพการบริหารโครงการของธุรกิจ
พลังงานทดแทน ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการบริหารจัดการจ าแนกเป็นรายด้านกับประสิทธิภาพ               
การบริหารโครงการของธุรกิจพลังงานทดแทนในภาพรวม มีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ในระดับค่อนข้างต่ า (r = 0.310)  
 6. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านองค์ประกอบของการสื่อสารกับประสิทธิภาพการบริหาร
โครงการของธุรกิจพลังงานทดแทน ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านองค์ประกอบของการสื่อสารจ าแนกเป็นราย
ด้านกับประสิทธิภาพการบริหารโครงการของธุรกิจพลังงานทดแทนในภาพรวม มีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยส าคัญ             ทางสถิติที่ระดับ .05 ในระดับค่อนข้างสูง (r = 0.637)   
 7. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านบรรยากาศในการท างานกับประสิทธิภาพการบริหารโครงการ
ของธุรกิจพลังงานทดแทน ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านบรรยากาศในการท างานจ าแนกเป็นรายด้านกับ
ประสิทธิภาพการบริหารโครงการของธุรกิจพลังงานทดแทนในภาพรวม มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ              
ทางสถิติที่ระดับ .05 ในระดับปานกลาง (r = 0.575)  
 
การอภิปรายผลการวิจัย 
 1. ปัจจัยด้านการบริหารจัดการของการบริหารโครงการธุรกิจพลังงานทดแทน 
  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการบริหารจัดการกับประสิทธิภาพการบริหารโครงการของธุรกิจ
พลังงานทดแทน ในภาพรวมมีความสัมพันธ์กัน เมื่อพิจารณารายด้านล าดับแรกคือ ด้านการวางแผน สอดคล้อง
กับแนวคิดของ Chatfield and Johnson (2007) ได้กล่าวไว้ว่า การจัดการโครงการ หรือ การบริหารโครงการ 
หรือการบริหารจัดการโครงการ (Project management) เป็นหลักการความรู้ในการวางแผน จัดระเบียบ 
รับประกัน จัดการ ช้ีน า และควบคุมทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อให้โครงการบรรลุเป้าประสงค์ การจัดการโครงการ               
เป็นการวางแผนและการจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ทั้งทรัพยากรด้านบุคคลและรายละเอียดของกิจกรรมต่าง
ภายในโครงการ โดยคาดคะเนทิศทางและระยะเวลาของโครงการตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนกระทั่งถึงโครงการ
ส าเร็จ รวมถึงการก าหนดช่วงเวลาในการปฏิบัติงานในกิจกรรมต่างๆภายในโครงการ เพื่อจะท า ให้งานออกมา                     
มีประสิทธิภาพ และสามารถท่ีจะประมาณราคาของโครงการได้ การจัดการโครงการมีหัวใจส าคัญคือการจัดการ
ความสัมพันธ์ระหว่าง เวลา ราคา และคุณภาพ ในทรัพยากรที่ก าหนดเพื่อให้ได้เป้าหมายตามต้องการ 
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 2. ปัจจัยด้านองค์ประกอบของการสื่อสารของการบริหารโครงการธุรกิจพลังงานทดแทน 
  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านองค์ประกอบของการสื่อสารกับประสิทธิภาพการบริหาร
โครงการของธุรกิจพลังงานทดแทน ในภาพรวมมีความสัมพันธ์กัน เมื่อพิจารณารายด้านล าดับแรกคือ ด้านผู้รับ
สาร สอดคล้องกับแนวคิดของ วิภาส  ทองสุทธิ์ (2552) ที่ ได้กล่าวไว้ว่า การสื่อสารภายในองค์กรนั้น
เปรียบเสมือน การแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างสมาชิกภายในองคก์ร ซึ่งเป็นวิธีการมอบหมายงาน การ
ประสานงานท ากิจกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายองคก์ร การสื่อสารภายในองค์กรยังช่วยพัฒนาแนวความคิดที่ดี
ปลูกฝังความภูมิใจและท าให้พนักงานมีความทุ่มเท เพื่อองค์กรมากข้ึนด้วย 
 3. ปัจจัยด้านบรรยากาศในการท างานของการบริหารโครงการธุรกิจพลังงานทดแทน 
  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านบรรยากาศในการท างานกับประสิทธิภาพการบริหารโครงการ
ของธุรกิจพลังงานทดแทน ในภาพรวมมีความสัมพันธ์กัน เมื่อพิจารณารายด้านล าดับแรกคือ ด้านการสนับสนุน
ซึ่งกันและกัน สอดคล้องกับแนวคิดของนิภา  แก้วศรีงาม (2532) ได้กล่าวไว้ว่า บรรยากาศองค์กรเป็นตัวแปร
ส าคัญที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมด้านต่างๆ ของสมาชิกภายในองค์กร การศึกษาองค์การในแง่มุมต่าง ๆ จึงต้องให้
ความส าคัญต่อบรรยากาศขององค์กร เพราะบรรยากาศองค์กรไม่ได้หมายถึงเพียงว่าเป็นอุณหภูมิหรือภูมิอากาศ
ที่ส่งผลต่อร่างกายเท่านั้น แต่จะหมายครอบคลุมถึงสภาพแวดล้อมท่ีส่งผลต่อจิตใจของบุคคลด้วย ซึ่งบรรยากาศ
ในองค์การนี้จะมีส่วนส าคัญต่อผลิตผลและประสิทธิภาพขององค์กรเป็นอย่างมาก เพราะถ้าองค์กรใด              
มีบรรยากาศที่เอื้ออ านวยให้สมาชิกขององค์กรท างานได้อย่างเต็มที่อันจะก่อให้เกิดผลดีต่อประสิทธิภาพและ
ผลผลิตขององค์กร แต่ในทางตรงกันข้ามหากบรรยากาศขององค์การไม่ดีย่อมจะเป็นสิ่งปั่นทอนความสามารถ
ของสมาชิก ไม่จูงใจให้สมาชิกขององค์การตั้งใจท างานเท่าท่ีควรเป็นเหตุให้งานล่าช้าหรือเสียหายได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยการบริหารจัดการ ปัจจัยองค์ประกอบของการสื่อสาร ปัจจัย                 
ด้านบรรยากาศในการท างาน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพการบริหารโครงการของธุรกิจพลังงาน
ทดแทน ดังนั้น ควรมีการส่งเสริมและและก าหนดองค์ประกอบต่าง ๆ ทั้ง 3 ด้านอย่างชัดเจนมากขึ้นย่อมเป็น             
การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารโครงการของพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางได้ดังนี้  
 1. ปัจจัยการบริหารจัดการในการท างาน ด้านการจัดการองค์กร ของพนักงานมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับประสิทธิภาพการบริหารโครงการอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า ดังนั้น ควรมีการจัดองค์กรให้ปฏิบัติงานได้
อย่างเป็นระบบ เพื่อพนักงานในบริษัททุกหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกัน  
 2. ปัจจัยองค์ประกอบของการสื่อสารในการท างาน ด้านผู้ส่งสาร ของพนักงานมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับประสิทธิภาพการบริหารโครงการอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ควรเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจใน
เนื้อหาของสารที่ต้องการต้องการจะสื่อออกไปเป็นอย่างดี เพื่อสารที่ต้องการสื่อสารถูกต้อง กระชับ ได้ใจความ 
ทุกคนในบริษัทเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้ตรงกัน 
 3.  ปัจจัยด้านบรรยากาศในการท างาน ด้านการเปิดเผยการสื่อสารจากล่างขึ้นบน ของพนักงาน               
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพการบริหารโครงการอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ควรให้พนักงาน
สามารถโต้แย้งหรือแสดงความคิดเห็นต่อผู้บังคับบัญชาได้หากถ้าท่านเห็นว่าค าสั่งหรือนโยบายนั้น ไม่เหมาะสม
กับในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันความอึดอัดอันเกิดมาจากอคติในการบังคับบัญชา อีกทั้งเพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
มีโอกาสในการเสนอแนวความคิดของตนเอง ท าให้ท้ังสองฝ่ายปฏิบัติงานร่วมกันอย่างราบรื่นและสุขใจ 
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 งานวิจัยท่ีเกี่ยวเนื่องในอนาคต 
 1. ควรศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาสวัสดิภาพ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพของพนักงาน บริษัท เค พี เอ็น กรีน เอ็นเนอจี โซลูช่ัน จ ากัด (มหาชน)  
 2. ควรศึกษาตัวช้ีวัดปัจจัยด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท เค พี เอ็น กรีน  
เอ็นเนอจี โซลูช่ัน จ ากัด (มหาชน) เพื่อน าผลการศึกษาไปพัฒนาและปรับปรุงด้านการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 3. ควรศึกษาปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท เค พี เอ็น กรีน เอ็นเนอจี 
โซลูช่ัน จ ากัด (มหาชน) เพื่อน าผลการศึกษาไปแนวทางพัฒนาและส่งเสริมในการบริหารโครงการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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การศึกษาโอกาสทางการค้าของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและความงามสู่ประเทศอาเซียน 

กรณีศึกษาประเทศสิงคโปร์ 
  

ศิริมา ศิริสรรหิรัญ1* กรรณิการ์ แสงสุริศรี2 ชวิศา โกเมนธรรมโสภณ3 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่พัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่ประกอบธุรกิจ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามจากสมุนไพรและหาโอกาสทางการค้าเพื่อเข้าสู่ตลาดอาเซียน  
(ASEAN) โดยศึกษาตลาดของประเทศสิงคโปร์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผู้ประกอบการ และวิเคราะห์หาโอกาส
ที่ผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามสู่ประเทศสิงคโปร์  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ
ผู้ประกอบการ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มยาสมุนไพร กลุ่มเครื่องส าอาง และผลิตภัณฑส์ปาท่ีประสบความส าเรจ็ จ านวน 
15 ธุรกิจ และชาวสิงคโปร์ที่มาท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร จ านวน 50 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้
ความน่าจะเป็น เครื่องมือท่ีใช้คือการสัมภาษณ์เชิงลึก และแบบสอบถาม  
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ที่เป็นชาวสิงค์โปร์เป็นเพศหญิง อายุ 22-45 ปี อาชีพพนักงาน
เอกชน เช้ือสายจีน จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และพักอาศัยในตัวเมือง มีแรงจูงใจและพฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามอยู่ในระดับมาก 
 2. ผู้ประกอบการมีการเตรียมพร้อมและรวมตัวธุรกิจและร่วมลงทุนกับต่างชาติ ผู้บริหารระดับสูงได้รับ
การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จาก  บรรพบุรุษและพร้อมท าการตลาด ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐบาล 
ผลิตภัณฑ์พัฒนาสู่ความเป็นมาตรฐานอาเซียน และ ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารเคมี (Organic) ตลอดจนผลิตภัณฑ์ฮาลาล 
เริ่มใช้เครื่องจักรในกระบวนการผลิต ร่วมศึกษาวิจัยกับองค์กรต่างๆท าให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ น่าเชื่อถือและมี
มาตรฐานอาเซียน (ASEAN) เตรียมสู่ตลาดประเทศสิงคโปร์ได้ง่ายขึ้น ลดต้นทุน ท าให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ 
ปัญหาของการเข้าสู่ตลาดอาเซียนคือผู้ประกอบการขาดความรู้ด้านการตลาดและการจัดการอย่างมีระบบ  โอกาสของ
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามคือผลิตภัณฑ์สปาและผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาสมุนไพรแต่เป็นอาหารเสริม 
 
ค าส าคัญ :   โอกาสทางการค้า  ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม  อาเซียน  สิงคโปร์ 
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THE STUDIES IN THE OPPORTUNITIES HERBAL HEALTHY AND BEAUTY PRODUCTS  

TO ENTRY TO AEC MARKET: CASE STUDY TO SINGAPORE 
 

Sirima Sirisunhirun1* Kannikar Saengsurisri2 Chawisa Komenthammasopon3 

 

Abstract 
 This research examines the factors that contribute to the development of small and 
medium businesses (SMEs) engaged in health and beauty products from the herbs and to 
explore the opportunities for ASEAN market. To study the factors affecting the entrepreneurs. 
Analyze opportunities for manufacturers of health and beauty products in Singapore. Research 
samples There are 3 groups: Herbal medicine Cosmetic Group There were fifty successful 
businesspeople and 50 Singaporean tourists who came to Bangkok, using the non-probability 
sampling technique.  
 The instruments used were in-depth interviews and questionnaires. 
 1. Most respondents who are Singaporeans are from 22-45 years old. And live in the 
city The motives and behavior of purchasing health and beauty products were at a high level. 
 2. Entrepreneurs are prepared and integrated business and joint venture with 
foreigners. Executives have inherited knowledge and experience. Ancestors and ready to 
market Get support from the government. Products developed into ASEAN standards and 
organic products as well as Halal products. Start using the machine in the production process. 
Researching with various organizations makes the product quality. Able to be able to compete 
in the market. The problem of entering the ASEAN market is the lack of marketing and 
systematic knowledge management. The opportunity of health and beauty products is spa 
products and non-herbal products, but as a supplement. 
 
Keywords: The opportunities, herbal healthy and beauty  products,  Asean, Singapore 
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บทน า 
 ธุรกิจเพื่อสุขภาพและความงามเติบโตอย่างมากในประเทศไทย และแพร่กระจายไปสู่ภูมิภาค                 
ในอาเซียน (AEC) เป็นผลจากการเตรียมความพร้อมเข้าสู ่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประเทศไทยมี
จุดมุ่งหมายที่จะเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub) ซึ่งรวมถึงสุขภาพและความงามเพื่อตอบรับ
กระแสการดูแลสุขภาพและความงามของคนรุ่นใหม่ (Medical Tourism) การเข้าสู่ตลาดประเทศสิงคโปร์
ซึ่งเป็นประเทศที่เจริญมีศักยภาพทางการค้า อีกทั้งเป็นศูนย์กลางพาณิชย์ส าคัญของโลกแห่งหนึ่ง ประเทศ
สิงคโปร์ได้รับการจัดอันดับสูงในแง่การศึกษา สาธารณสุขและความสามารถการแข่งขันทางเศรษฐกิจ เมื่อ
ปลายเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 ผู้ประกอบการธุรกิจ SME จึงต้องปรับตัวสินค้าสามารถตอบสนองได้ตรง
ตามความต้องการของกลุ่มลูกค้าชาวสิงคโปร์ให้ได้มากที่สุด (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2557) ดังนั้นโอกาสของ
ผู้ประกอบการเครื่องส าอางไทยขึ้นอยู่ที่กลุ่มสินค้าเครื่องส าอางที่มีส่วนผสมของสมุนไพรและสารสกัดจาก
ธรรมชาติ ซึ่งเป็นจุดแข็งของสินค้าเครื่องส าอางไทย จากความได้เปรียบด้านวัตถุดิบภายในประเทศที่มีอยู่
หลากหลายชนิด อีกทั้งยังมีคุณสมบัติเพื่อสุขภาพและความงามหลายประการ โดยเน้นเจาะตลาดผู้บริโภค
เฉพาะกลุ่มในตลาดระดับบนที่เน้นกลุ่มวัยท างานและวัยกลางคน ที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพและความงาม เมื่อมี
ตลาดใหม่ ๆ จึงเป็นโอกาสในการขยายตลาดให้เพิ่มขึ้นมีผู้ประกอบการธุรกิจผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางรายใหม่ 
ๆ เข้ามาในตลาดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ตลาดสินค้าสุขภาพและความงามเกิดการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นและ
ตลาดเติบโตกว่าปัจจุบันเพิ่มขึ้น  
 ดังนั้น  คณะผู้วิจัยวัยต้องการศึกษาโอกาสทางการตลาดของธุรกิจสุขภาพและความงามของไทย                  
สู่ประชาคมอาเซียนของนักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายหลัก เพื่อน าผลที่ได้จากการวิจัยมาใช้                    
ในเชิงวิชาการและปรับใช้ในเชิงธุรกิจ อันจะน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานของธุรกิจสุขภาพและความงาม                
ในระดับภูมิภาคและระดับโลกต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่เป็นผู้ผลิต
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม 
 2. วิเคราะห์หาโอกาสที่ผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามเข้าสู่ตลาดสิงคโปร์ 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือผู้ประกอบการ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มยาสมุนไพร กลุ่มเครื่องส าอาง
และผลิตภัณฑ์สปาท่ีประสบความส าเร็จ และชาวสิงคโปร์ที่มาท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มยาสมุนไพร กลุ่มเครื่องส าอาง 
และกลุ่มผลิตภัณฑ์สปาที่ประสบความส าเร็จ กลุ่มละ 5 ธุรกิจ รวมทั้งสิ้นจ านวน 15 ธุรกิจ และชาวสิงคโปร์                
ที่เข้ามาท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 50 คน  สถิติวิเคราะห์ในการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์นั้น 
ส่วนใหญ่จากประชากรที่มีขนาดไม่แน่นอนจะใช้กลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 30 หน่วย ถึง 500 หน่วย (ประคอง กรรณสูตร, 
2538: 10) จากประชากรที่ไม่แน่นอนค่าความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่างจะไม่เกิน α / 10 และระดับ
ความเชื่อมั่นที่ 0.05 เท่ากับ 1.96 ดังนั้น ขนาดกลุ่มตัวอย่างมีจ านวน 50 ราย  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2557
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 การสุ่มตัวอย่าง 
 ท าการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) โดยวิธีสุ่มตัวอย่างดังนี้ 
 1. การสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) และจ าเพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 
โดยแบ่งผู้ประกอบการเป็น 3 กลุ่ม ๆ ละ 5 ธุรกิจที่ประสบความส าเร็จ รวมทั้งสิ้น 15 ธุรกิจ 
 2. ท าการสุ่มตัวอย่างโดยบังเอิญ (Accidental Method) จากผู้ตอบแบบสอบถามชาวสิงคโปร์ที่มา
เที่ยวในเขตกรุงเทมหานคร จ านวน 50 คน 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
 1. เครื่องมือการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ โดยมี
ทั้งหมด 3 ตอน ดังนี ้
  ตอนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค าถามปลายปิด จ านวน 6 ข้อ 
  ตอนท่ี 2 แรงจูงใจที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม เป็นค าถามมาตราส่วน
แบบ Likert scale ประเภท 5 ระดับ จ านวน 12 ข้อ 
  ตอนท่ี 3 พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามเป็นค าถามมาตราส่วนแบบ 
Likert scale ประเภท 5 ระดับ จ านวน 12 ข้อ 
  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจะใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ใช้วิเคราะห์
ข้อมูลตอนท่ี 1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้วิเคราะห์ข้อมูลตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3 
 2. เครื่องมือการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อใช้เก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ และ 
ใช้การพรรณนาข้อมูล ดังนี้ 
  ตอนท่ี 1 ข้อมูลส่วนของธุรกิจ ประกอบด้วย ขนาดธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ รูปแบบการก่อตั้ง
ธุรกิจและการบริหารจัดการธุรกิจและการเตรียมความพร้อมสู่การเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ 
  ตอนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยภายในองค์กรที่พัฒนาเพื่อสร้างความพร้อม ประกอบด้วยด้าน
เงินทุน ก าลังคน การพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างเครือข่ายของธุรกิจใน
ประเทศและต่างประเทศและการพัฒนาการตลาดและ 4P’s ขององค์กร 
  ตอนท่ี 3 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบประกอบด้วย
นโยบายของรัฐบาลไทยและสมาชิกในอาเซียนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง สังคมและวัฒนธรรมข้ามชาติ (cross 
culture) เศรษฐกิจของประเทศเป้าหมาย การพัฒนาเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการ
บริโภคของผู้บริโภค สภาวะการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ 
  ตอนท่ี 4 กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดอาเซียนในทัศนะของผู้บริหาร ประกอบด้วย กระบวนการผลิต             
สู่มาตรฐานอาเซียน (ASEAN) มาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ (GMP) และการปฏิบัติทางเกษตรที่ดี (GAP)               
การพัฒนาการตลาดสู่ต่างประเทศ ในด้าน ผลิตภัณฑ์ (Product) ตราสินค้า (Brand) บรรจุภัณฑ์ (Package)  
การขนส่ง (Logistics) และช่องทางการจัดจ าหน่าย (Channel) รวมถึงเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ               
การพัฒนาตลาดเชิงกลยุทธ์ให้เกิดการยอมรับ เละน าสู่ความเป็นสากล การตอบสนองผู้บริโภคอาเซียน 
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ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิจัยเชิงปริมาณ  
  1.1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามชาวสิงคโปร์ จ านวน 50 คน พบว่า 
    - ผู้ตอบแบบสอบถามชาวสิงคโปร์เป็นเพศชาย มีจ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 44.0 และ
เป็นเพศหญิง มีจ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 56.0 โดยผู้ตอบแบบสอบถามชาวสิงคโปร์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
มากกว่าเพศชาย 
    - ผู้ตอบแบบสอบถามชาวสิงคโปร์มีอายุ 22 - 45 คน มีจ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 60.0 
และมีอายุ 46 - 65 คน มีจ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 โดยผู้ตอบแบบสอบถามชาวสิงคโปร์ส่วนใหญ่              
มีอายุ 22 – 45 ปี มากกว่าอายุ 46 - 65 ปี  
    - ผู้ตอบแบบสอบถามชาวสิงคโปร์มีอาชีพเป็นพนักงานเอกชน มีจ านวน 37 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 74.0 เป็นพนักงานของรัฐ มีจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0 และเป็นผู้ประกอบการ มีจ านวน 6 คน 
คิดเป็นร้อยละ 12.0 โดยผู้ตอบแบบสอบถามชาวสิงคโปร์ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงานเอกชน รองลงมาคือ 
ผู้ประกอบการ และพนักงานของรัฐ ตามล าดับ 
    - ผู้ตอบแบบสอบถามชาวสิงคโปร์มีเช้ือสายมาเลเซีย มีจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 
เชื้อสายจีน มีจ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 92.0 เชื้อสายอินเดีย มีจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4 และเช้ือสาย
อื่น ๆ (Eurasian) มีจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 โดยผู้ตอบแบบสอบถามชาวสิงคโปร์ส่วนใหญ่มีเช้ือสาย 
เป็นจีน รองลงมาคือ เชื้อสายอินเดีย มาเลเซีย และอื่น ๆ (Eurasian) ตามล าดับ 
    - ผู้ตอบแบบสอบถามชาวสิงคโปร์มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี มีจ านวน 3 คน              
คิดเป็นร้อยละ 6.0 ระดับปริญญาตรี มีจ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 82.0 และปริญญาโท มีจ านวน 6 คน               
คิดเป็นร้อยละ 12.0 โดยผู้ตอบแบบสอบถามชาวสิงคโปร์ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี รองลงมาคือ 
ปริญญาโท และต่ ากว่าปริญญาตรี ตามล าดับ 
    - ผู้ตอบแบบสอบถามชาวสิงคโปร์พักอาศัยอยู่ในตัวเมือง มีจ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 
82.0 และพักอาศัยอยู่นอกเมือง มีจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 18.0 โดยผู้ตอบแบบสอบถามชาวสิงคโปร์              
ส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่ในตัวเมืองมากกว่านอกเมือง  
  1.2 แรงจูงใจที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ชาวสิงคโปร์มีแรงจูงใจต่อการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก และ
เมื่อเรียงล าดับระดับแรงจูงใจต่อการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามชาว
สิงคโปร์มีแรงจูงใจต่อการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามในข้อช่ือสียงของสินค้าเป็นที่เลื่องลือมีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด (  = 4.14) รองลงมาคือ ข้อ Social Network เป็นอีกส่วนที่ท าให้รู้จักและอยากซื้ออยากใช้                     
(  = 4.12) และข้อความเชื่อมั่นในคุณภาพและบริการของสินค้าไทย (  = 4.12) ตามล าดับ 
  1.3 พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม                  
ชาวสิงคโปร์มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก และ              
เมื่อเรียงล าดับระดับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม                   
ชาวสิงคโปร์มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามในข้อซื้ อสินค้าที่มีสรรพคุณน่าเช่ือถือหรือ              
มีการรับรอง สามารถสืบค้นได้ สอบถามได้ บริการหลังการขายที่ดี มากที่สุด (  = 4.08) รองลงมาคือ ข้อมีการ
ส่งเสริมการขายพิเศษ มีสิ่งจูงใจที่น่าสนใจจะซื้อ (  = 4.04) และข้อผู้ให้ค าแนะน าและบริการที่ดี มีเหตุ                    
มีผล ยินดีที่จะซื้อ โดยเฉพาะบุคคลที่มีช่ือเสียงน่าเชื่อถือ (  = 4.00) ตามล าดับ 



770 |18-19 ตุลาคม 2561  

 
 2. ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ  
   2.1 ข้อมูลส่วนของธุรกิจ 
    ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นลักษณะธุรกิจ
ครอบครัว มีเครือข่ายในชุมชนและร้านค้า รวมถึงบริษัทในต่างประเทศ มีประวัติการก่อตั้งมาตั้งแต่สมัย                 
บรรพบุรุษ โดยเน้นเป็นผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ท าจากสมุนไพรไทยและบางส่วนมีสมุนไพรจีนเป็น
ส่วนผสม เช่น เครื่องส าอาง กาแฟสมุนไพร อาหารเสริม เป็นต้น มีการเตรียมความพร้อมสู่การ เข้าตลาด
ต่างประเทศโดยปรับปรุงบริษัท โรงงาน พนักงาน รวมถึงการหาเครือข่ายในต่างประเทศเพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ 
  2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยภายในองค์กรที่พัฒนาเพื่อสร้างความพร้อม 
    ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความพร้อมด้านเงินทุนและด้านทรัพยากร มีการพัฒนาเทคโนโลยี
การผลิต ก าลังพัฒนาเครื่องจักร มาตรฐานต่าง ๆ และการได้รับรองเครื่องหมายมาตรฐาน  GMP และ
เครื่องหมายสากล เช่น ASEAN GMP มีการพัฒนาตลาดและส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) อย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค  
    - ด้านผลิตภัณฑ์ มีการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ให้ใช้สะดวก เน้นน าภูมิปัญญาและพื้นประจ า
ท้องถิ่นมาผลิตเป็นยารักษาเฉพาะในท้องถิ่น ปรับภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ที่เป็นสมุนไพรยาให้เป็นอาหารเสริม 
    - ด้านราคา ปรับต้นทุนให้มีราคาไม่สูงมาก เช่น การหาวัตถุดิบที่มีสรรพคุณของตัวยา
ใกล้เคียงกัน ธุรกิจขนาดย่อมอาจมีต้นทุนที่สูงท าให้ราคาของผลิตภัณฑ์สูงตาม เนื่องจากปริมาณในการสั่งซื้อ
วัตถุดิบแต่ละครั้งมีจ านวนน้อย ควรจัดจ าหน่ายเองหรือร่วมวิจัยพัฒนากับหน่วยงานวิจัยของภาครัฐเพื่อลดต้นทุน 
    - ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย รูปแบบการจัดจ าหน่ายของธุรกิจขนาดย่อมจะเป็นร้านขาย
ยาแผนโบราณ มีสูตรหรือต ารับเฉพาะ ช่องทางการจัดจ าหน่ายไม่แพร่หลายไปสู่ท้องถิ่น ใช้ช่องทางการจัด
จ าหน่ายแบบทางตรงและการบอกต่อ ตลอดจนมีความพยายามในการเข้าสู่ระบบร้านค้าปลีกสมัยใหม่ขนาดใหญ่ 
เช่น Super Store เพื่อรองรับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเก่าและใหม่ หรือร้าน Special Store ส าหรับผลิตภัณฑ์                
เพื่อสุขภาพและความงามจากสมุนไพร 
    - ด้านการส่งเสริมการตลาด เริ่มจากการสร้าง Brand ให้รู้จักผ่านนิตยสาร มีการโฆษณา
โดยใช้หนังกลางแปลงโดยบรรยายสรรพคุณ ปัจจุบันโฆษณาผ่านสื่อสื่อโทรทัศน์ วิ ทยุ แทนการฉายหนัง
กลางแปลง มีการสื่อสารแบบบอกต่อ (Word of Mouth) และใช้สื่อ Social ตลอดจนมีการเปลี่ยนภาพลักษณ์ 
ณ จุดขายให้ทันสมัยขึ้น มีการเพิ่มภาษาอังกฤษ เมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม เป็นต้น 
  2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ 
    ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ เกี่ยวกับการค้ากับ
กลุ่มประเทศอาเซียน โดยได้รับการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดอาเซียน ถือว่าเป็นโอกาสที่ดี
ส าหรับผู้ประกอบการรายใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ตลาดอาเซียน มีการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต มีการสร้างสรรค์
ด้วยนวัตกรรมใหม่ ใช้เครื่องจักรในการผลิต เป็นผู้บุกเบิกมาตรฐาน GMP และ GMP ASEAN อีกทั้งรับ             
จ้างผลิต (OEM)  
  2.4 กลยุทธ์สู่การเข้าสู่ตลาดอาเซียนในทัศนะของผู้บริหาร 
   ผู ้ประกอบการส่วนใหญ่ด าเนินงานเพื ่อการพัฒนาการตลาดสู ่ต ่างประเทศในด้าน
ผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ โลจิสติกส์ และช่องทางการจัดจ าหน่าย รวมถึงเครือข่ายทั ้งในและ
ต่างประเทศ                   มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้มีคุณภาพ สวยงาม สะดวกใช้ เก็บ
รักษาคุณภาพไว้ได้นาน สร้างตราสินค้าให้เป็นที่รู้จัก ท าการติดต่อการซื้อขายกับตัวแทนผ่าน  Social Media 
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ใช้ Social Network และ Website  ช่วยสนับสนุนการค้า มีการพัฒนาตลาดเชิงกลยุทธ์ให้เกิดการยอมรับ
และน าไปสู่ความเป็นสากล ไม่มองว่าเป็นแค่ตลาดแต่มองโอกาสที่สามารถน าสินค้ าที่เป็นของคนไทย ภูมิ
ปัญญาไทย ไปให้คนต่างชาติได้รู ้จักและเห็นสรรพคุณว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพเทียบเท่าสินค้าที่มีชื่อเสียง 
(Brand Name) ที่มาจากธรรมชาติ ส่วนเรื่องการค้าขาย จะให้ตัวแทนจ าหน่ายไปท าการตลาดอีกทีหนึ่ง 
รวมถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองผู้บริโภคอาเซียน พัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาไทยและสิ่ง
ที่มาจากธรรมชาติน าเสนอให้ชาวต่างชาติเข้าใจและเช่ือถือ 
 
สรุปผลและอภิปรายผล 
 1. สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) 
  1.1 ผู้ตอบแบบสอบถามชาวสิงคโปร์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 22-45 ปี มีอาชีพเป็น
พนักงานเอกชน เชื้อสายจีน การศึกษาระดับปริญญาตรี พักอาศัยในตัวเมือง 
  1.2 ผู้ตอบแบบสอบถามชาวสิงคโปร์ส่วนใหญ่เกิดแรงจูงใจที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์                    
เพื่อสุขภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีแรงจูงใจจากช่ือเสียงของสินค้าเป็นที่เลื่องลือมากที่สุด รองลงมาคือ 
ความเช่ือมั่นในคุณภาพและบริการของสินค้าไทย และ Social Network เป็นอีกส่วนที่ท าให้รู้จักและอยากซื้อ
อยากใช้ ตามล าดับ 
  1.3 ผู้ตอบแบบสอบถามชาวสิงคโปร์ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและ  
ความงามโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าที่มีสรรพคุณน่าเชื่อถือหรือมีการรับรอง 
สามารถสืบค้นได้ สอบถามได้ บริการหลังการขายที่ดีมากที่สุด รองลงมาคือ มีการส่งเสริมการขายพิเศษ มี
สิ่งจูงใจที่น่าสนใจจะซื้อ และผู้ให้ค าแนะน าและบริการที่ดี มีเหตุ มีผล ยินดีที่จะซื้อ โดยเฉพาะบุคคลมี
ช่ือเสียงน่าเช่ือถือ ตามล าดับ 
 2. สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) 
   2.1 ข้อมูลส่วนของธุรกิจ 
    ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นลักษณะธุรกิจ
ครอบครัว มีเครือข่ายในชุมชนและร้านค้า รวมถึงบริษัทในต่ างประเทศ มีรูปแบบและประวัติการก่อตั้งมา
ตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ เน้นเป็นผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ท าจากสมุนไพรไทยและบางส่วนมีสมุนไพร
จีนเป็นส่วนผสม เช่น เครื่องส าอาง กาแฟสมุนไพร อาหารเสริม เป็นต้น มีการเตรียมความพร้อมสู่การเข้า
ตลาดต่างประเทศโดยปรับปรุงบริษัท โรงงาน พนักงาน รวมถึงการหาเครือข่ายในต่างประเทศเพื่อรองรับ
ผลิตภัณฑ์ 
  2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยภายในองค์กรที่พัฒนาเพื่อสร้างความพร้อม  
    ผู ้ประกอบการส่วนใหญ่มีความพร้อมด้านเงินทุนและด้านทรัพยากร มีการพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิต ก าลังพัฒนาเครื่องจักร มาตรฐานต่าง ๆ และการได้รับรองเครื่องหมายมาตรฐาน  GMP 
และเครื่องหมายสากล เช่น ASEAN GMP มีการพัฒนาตลาดและส่วนประสมทางการตลาด  (4P’s) อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค  
  2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ  
    ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐต่าง  ๆ เกี่ยวกับการค้า
กับกลุ่มประเทศอาเซียน โดยได้รับการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดอาเซียน ถือว่าเป็นโอกาสที่
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ดีส าหรับผู้ประกอบการรายใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ตลาดอาเซียน มีการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต มีการ
สร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมใหม่ ใช้เครื่องจักรในการผลิต เป็นผู้บุกเบิก  
  2.4 กลยุทธ์สู่การเข้าสู่ตลาดอาเซียนในทัศนะของผู้บริหาร  
    ผู ้ประกอบการส่วนใหญ่ด าเนินงานเพื ่อการพัฒนาการตลาดสู ่ต ่างประเทศในด้าน
ผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ โลจิสติกส์ และช่องทางการจัดจ าหน่าย รวมถึงเครือข่ายทั ้งในและ
ต่างประเทศ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้มีคุณภาพ สวยงาม สะดวกใช้ เก็บรักษาคุณภาพไว้ได้
นาน สร้างตราสินค้าให้เป็นที่รู้จัก ท าการติดต่อการซื้อขายกับตัวแทนผ่าน Social Media ใช้ Social 
Network และ Web Site ช่วยสนับสนุนการค้า มีการพัฒนาตลาดเชิงกลยุทธ์ให้เกิดการยอมรับและน าไปสู่
ความเป็นสากล ไม่มองว่าเป็นแค่ตลาดแต่มองโอกาสที่สามารถน าสินค้าที่เป็นของคนไทย ภูมิปัญญาไทย ไป
ให้คนต่างชาติได้รู้จักและเห็นสรรพคุณว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพเทียบเท่าสินค้าที่มีชื่อเสียง (Brand Name) 
ที่มาจากธรรมชาติ ส่วนเรื่องการค้าขาย จะให้ตัวแทนจ าหน่ายไปท าการตลาดอีกทีหนึ่ง รวมถึงการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองผู้บริโภคอาเซียน พัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาไทยและสิ่งที่มาจากธรรมชาติ
น าเสนอให้ชาวต่างชาติเข้าใจและเช่ือถือ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผู้ประกอบการธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม ผลการศึกษาพบว่า 
 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่เป็นผู้ผลิต
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม พบว่า แรงจูงใจมีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัทรา รอดด ารงค์และ สุจิตรา รอดสมบุญ (2555) ศึกษา
เรื่องปัจจัย ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมความงามคอลลาเจน ผ่านทางเฟสบุ๊ค พบว่า สื่อ
ที่ผู้บริโภคเห็นบนเฟชบุ๊คเป็นแรงจูงใจในด้านเหตุผลและด้านอารมณ์ ส่งผลให้ผู้บริโภคซื้อผลิตภัณฑ์ ในด้าน
ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายต่อครั้งในการซื้อผลิตภัณฑ์ การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผู้ประกอบการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม พบว่า พฤติกรรม
การซื้อผลิตภัณฑ์  เพื่อสุขภาพและความงาม โดยรวม มีอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของอรรณพ 
เรืองกัลป์ปวงศ์และ สราวรรณ์ เรืองกัลปวงศ์ (2556) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภค
ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร  พบว่า ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร  
 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 วิเคราะห์หาโอกาสที่ผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์    
เพื่อสุขภาพและความงามเข้าสู่ตลาดสิงคโปร์ พบว่า ผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม      
เป็นธุรกิจที่ก่อตั้งมาเป็นเวลานาน ตั้งแต่บรรพบุรุษ เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีการบริหารจัดการ
ธุรกิจและการเตรียมความพร้อมสู่การเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับบทความในวารสารโดยพงษ์
สวรรค์ ลีลาหงส์จุฑา และลักคณา วรศิลป์ชัย (2554) เรื ่อง กลยุทธ์การเข้าสู ่ตลาดต่างประเทศของ
ผู้ประกอบการ SMEs ที่กล่าวว่า ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต้องมีการพัฒนาศักยภาพทางการค้าโดย
การใช้เทคโนโลยี ในการผลิตและจัดจ าหน่าย จะเป็นการเพิ่มสมรรถนะในการแข่งขันและสามารถขยาย
ตลาดไปสู่ต่างประเทศได้ จากการเปิดการค้าเสรีท าให้ผู้ประกอบการมีโอกาสการพัฒนาตนเอง ทั้งทางด้าน
เทคโนโลยีการผลิต เครื่องจักร มาตรฐานต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาตลาดและส่วนประสมทางการตลาด 
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(4P’s) อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับหนังสือพฤติกรรมผู้บริโภคของ ธงชัย สันติวงษ์ (2534) เกี่ยวกับโอกาสที่
เกิดขึ้นจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) ที่กล่าวว่า โอกาสที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาตลาด 
(Marketing Development) ส่งผลให้องค์กรธุรกิจสามารถเพิ่มยอดขายและท าก าไรได้มากขึ้น หน่วยงาน
ของรัฐบาลไทยให้การสนับสนุนในด้าน  ต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรม การส่งเสริมการค้า การพัฒนาเทคโนโลยี
การผลิต การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภค 
สภาวะการแข่งขัน สอดคล้องกับหนังสือพฤติกรรมผู้บริโภคของ ธงชัย สันติวงษ์  (2534) เกี่ยวกับโอกาสที่
เกิดขึ้นจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) ที่กล่าวว่า โอกาสที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ (Product Development) ส่งผลให้ธุรกิจสามารถเพิ่มยอดขายของผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ขึ้นมาใหม่หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์เพื่อสนองต่อตลาดปัจจุบัน และผู้ประกอบการควรเรียนรู้และท า
ความเข้าใจ รวมถึงศึกษากลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดต่างประเทศของผู้ประกอบการ สอดคล้องกั บบทความใน
วารสารที่เขียนโดย พงษ์สรรค์ ลีลาหงส์จุฑาและลักคณา วรศิลป์ชัย (2554) เรื่อง กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาด
ต่างประเทศของผู้ประกอบการ SMEs  ที่กล่าวว่า ปัจจัยและส่วนผลักดันต่างๆ เพื่อให้ประสบความส าเร็จ
ของผู ้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในการเข้าสู ่ตลาดอ าเซียน จะต้องใช้กลยุทธ์ทาง
การตลาดในการเข้าสู่ตลาดอาเซียน 
   
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย 
 1. การวิจัยเชิงปริมาณ 
  1.1 ธุรกิจควรเน้นการส่งเสริมการตลาดที่ดึงดูดใจเพศหญิง ควรออกสินค้าใหม่และมีบรรจุภัณฑ์
ที่สวยงาม จ าหน่ายในร้านค้าช้ันน าท่ัวไป 
  1.2 ธุรกิจควรท าการตลาดโดยเน้นที่การสร้างภาพลักษณ์ให้กับตราสินค้า เพื่อเป็นสิ่งดึงดูดใจให้
ผู้บริโภคอยากใช้ตราสินค้าของธุรกิจ การสร้างตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักและนิยมของผู้บริโภคจะเป็นการท า
การตลาดที่ยั่งยืนอีกด้วย 
  1.3 ธุรกิจควรที่จะพยายามใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัยและผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดี               
มีราคาที่เหมาะสมเป็นที่ยอมรับได้ มีช่องทางการจัดจ าหน่าย (ช่องทางการให้ข้อมูล) และร้านขายสินค้าที่
น่าเช่ือถือ บรรยากาศดี จัดตกแต่งสินค้าได้สวยงาม รวมทั้งการส่งเสริมการตลาดเพื่อแนะน า เผยแพร่ข้อมูล
สินค้า เพื่อให้เป็นที่รู้จักและสนใจของผู้บริโภค ท าให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจที่จะซื้อสินค้าของธุรกิจ (โดยใช้หลัก 
Marketing Mix ประกอบการท าการตลาด) 
 2. การวิจัยเชิงคุณภาพ 
  2.1 ผู้ประกอบการมีการเตรียมพร้อมเพื่อการรวมตัวกันของธุรกิจและร่วมลงทุนกับต่างชาติ 
ดังนั้นธุรกิจควรรักษาพันธมิตรทางการค้า รวมทั้งหาธุรกิจร่วมทุนรายใหม่  ๆ เพื่อป้องกันความผิดพลาดและ                 
เป็นการเพิ่มโอกาสทางการค้า  
  2.2 ผู้ประกอบการใช้ประสบการณ์จากอดีตที่มีความเช่ียวชาญ แต่ขาดความรู้ด้านการตลาด 
และการจัดการอย่างมีระบบ ดังนั้นผู้ประกอบการควรพัฒนาความรู้ความสามารถโดยการหาความรู้ใหม่  ๆ                  
อยู่เสมอ หรือจัดตั้งกลุ่มที่ปรึกษาขึ้นมา เพื่อช่วยในการระดมความคิดกัน 
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  2.3 ผลิตภัณฑ์พัฒนาสู่ความเป็นมาตรฐานอาเซียนและผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารเคมี (Organic) 
ตลอดจนผลิตภัณฑ์ฮาลาล เริ่มใช้เครื่องจักรในกระบวนการผลิต ดังนั้นการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยรวมกับการใช้
การส่งเสริมการตลาดเพื่อผลักดันสินค้าให้เป็นที่รู้จัก มีโอกาสช่วยให้ธุรกิจขายสินค้าและท าก าไรได้มากข้ึน 
 4. นโยบายของรัฐบาลไทยให้การสนับสนุนผู้ประกอบการ ส่วนในด้านสังคมและวัฒนธรรมของคน
อาเซียน (ASEAN) มีความหลากหลาย ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีศักยภาพทางการค้าเป็นประตูไปสู่
ประเทศอื่น (Gateway) ดังนั้นธุรกิจควรสร้างผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนถึงความเป็นเอกลักษณ์ของไทย รักษาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ มีการพัฒนาด้วยนวัตกรรมและธุรกิจจะต้องผลิตสินค้าท่ีถูกกฎหมายไม่มีสิ่งเจือปนท่ีเป็นอันตราย  
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาโอกาสทางการค้าของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามสู่ประเทศ
อาเซียน ประเทศอ่ืนด้วย 
 2. ควรศึกษาโอกาสทางการค้าของผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าอ่ืนสู่ประเทศอาเซียนเพิ่มเติมด้วย 
 3. ควรศึกษาโอกาสทางการค้าของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามเปรียบเทียบ
กับตลาดประเทศอ่ืนด้วย  
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุสมอล-มิดแคป 
 

กรกช ต้ังกิตติเวช1*  รพีสร เฟ่ืองเกษม2 

 
บทคัดย่อ 
 ส าหรับการศึกษาในครั้งนี้ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสมอล-            
มิดแคป จ านวน 7 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้น ไดนามิค, กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4, กองทุนเปิด 
อเบอร์ดีนสมอลแค็พ, กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล, กองทุนเปิดธนชาต Low Beta, กองทุนเปิดธนชาต 
Low Beta เพื่อการเลี้ยงชีพ, กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ โดยศึกษาระยะเวลา                 
1 ธันวาคม 2012 จนถึง 1 ธันวาคม 2017 รวมระยะเวลา 5 ปี 1 เดือน โดยอาศัยแหล่งข้อมูลทุติยุภูมิ 
(Secondary Data) ซึ่งปัจจัยที่ศึกษาประกอบไปด้วย ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ดัชนีราคา
ผู้บริโภค (CPI) ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII) ราคาน้ ามันดิบ Brent spot (OIL) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 
1 ปีเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ 3แห่ง(INT) โดยสืบค้นข้อมูลจาก Aspen by Thai Quest และ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย  
 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสมอล-มิดแคปในประเทศไทย 
และเป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดมีทั้งหมด 2 ตัวแปรที่สามารถอธิบายมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ได้อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ คือ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ที่ระดับนัยส าคัญ .01 และ อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากประจ า 1 ปีเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ 3แห่ง ( INT) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.1 ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสมอล-มิดแคป ในประเทศไทยได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แต่ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ก าหนดมีทั้งหมด 2 ตัวแปร คือ ดัชนีราคาผู้บริโภค (PII) ที่ระดับนัยส าคัญ .05 และ ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน 
(CPI) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.1 
 
ค าส าคัญ:    มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ   กองทุนรวม  ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ 
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THE FACTORS AFFECTING NET ASSET VALUE OF SMALL-MID CAP FUNDS 
 

Korakod Tangkittiwet1* Rapeesorn Fuangkasem2 
 

ABSTRACT 
 The objective of this study is to study the factors which affect Net Asset Value 
(NAV) of 7 Small - Mid cap funds. The funds are chosen to study are Krungsri Dynamic Fund, 
Bualuang Basic Open-end Fund, Aberdeen Small Cap Fund, Krungsri Dynamic Dividend Fund, 
Thanachart Low Beta, Thanachart Low Beta Retirement Mutual Fund, Bualuang Infrastructure 
Open-end Fund The research uses monthly secondary data from Aspen by ThaiQuest and 
Bank of Thailand (BOT). The data starts from 1 December 2012 to 1 December 2017 or 5 years 
and 1 month.  This research studies 5 factors that are SET Index, Consumer Price Index (CPI), 
Private Investment Index (PII), Brent spot (oil) and 1- year deposit interest rate.  
 From the result, there are 2 factors that accept the hypothesis and significantly 
affect NAV of small-mid cap fords which are SET Index and 1 year interest rate. The 
significance level of these two factor are .01 and 0.1 respectively. And there are 2 factors that 
affect NAV of small-mid cap funds but reject the hypothesis which are PII and CPI. The 
significance level of these 2 factors are .05 and 0.1 respectively. 
 
Keyword:    Net Asset Value, Mutual Fund, Set Index 
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บทน า 
 สถานการณ์เศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดว่า GDP ปี61 ขยายตัว 
4.1% กล่าวได้ว่าเศรษฐกิจไทยภายในประเทศยังมีการเติบโต ประชากรมีงานท า มีเงินใช้หมุนเวียน
ภายในประเทศแต่ประเทศไทยกลับต้องเผชิญกับสภาวะการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยพบว่าประเทศไทยจะ
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ คือ มีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุ (อายุ  60 ปี ขึ้นไป) เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 20 
ในปี พ.ศ. 2561 การมีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วท าให้เห็นว่าประเทศไทยมีความจ า
เป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องเตรียมความพร้อมรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุ  
 ล่าสุดภาคเอกชนส่งเสริมให้คนไทย ตระหนักถึงการให้ความส าคัญต่อการวางแผนการออมเพื่อ
วัยเกษียณมากขึ้นเพราะอดีตที่ผ่านมาผู้เกษียณอายุส่วนใหญ่ประสบปัญหาทางด้านการเงินในช่วงบั้นปลาย
ของชีวิต เนื่องจากสวัสดิการจากภาครัฐในปัจจุบัน ยังไม่ตอบโจทย์รายได้ที่จะใช้ชีวิตอย่างเป็นสุขในวัย
เกษียณ ไม่ว่าจะเป็นเบี ้ยยังชีพผู ้ส ูงอายุ กองทุนบ า เหน็จบ านาญข้าราชการ เงินสมทบเข้ากองทุน
ประกันสังคม หรือแม้กระทั่งกองทุนการออมแห่งชาติ ก็ยังไม่ครอบคลุมและดีเท่าทีควร อีกทั้งการออมใน
รูปแบบเงินฝากออม ทรัพย์ หรือประจ าในธนาคารพาณิชย์ และการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลมีแนวโน้มที่
ลดลงเมื่อเทียบกับ ในอดีต  
 กองทุน Small-mid Cap จึงเป็นทางเลือกในการลงทุนส าหรับคนที่ กล้าตัดสินใจลงทุน ความ
เสี่ยงสูง เพราะหุ้นในกลุ่มนี้นับว่ามีแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจที่ดี และยังมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบ
ผลตอบแทนของหุ้นบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่สามารถให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าบริษัทที่ มีขนาดใหญ่ 
นอกจากนี้จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของหุ้นในกลุ่มนี้ คือ มีสภาพคล่องจากปริมาณการซื้อขายที่มากขึ้น และมี
มูลค่าตลาดที่สูงขึ้น จึงท าให้หุ้นของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก ได้รับการจัดอันดับเข้าไปอยู่ในดัชนี
สากล (Global Indices) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและโอกาสที่นักลงทุนจะได้รับจากการเติบโตของหุ้น
ในกลุ่มนี้ ดังนั้นทางเลือกการลงทุนนี้ นับว่าเป็นทางเลือกที่ดีส าหรับคนที่ต้องการวางแผนเก็บเงินไว้ใช้ใน
บั้นปลายชีวิตเป็นอย่างมาก 
 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนที่มี นโยบายการลงทุนแบบ 
Small-Mid Cap เฉพาะข้อมูลที่มีการจัดล าดับดาวตั้งแต่ 4 ดาวข้ึนไปจาก Morningstar Thailand 
 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 ข้อมูลของกองทนุ Small-Mid Cap ที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 
 งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสมอล- 
มิดแคป ในประเทศไทย ที่ในช่วง 1 ธันวาคม 2012 จนถึง 1 ธันวาคม 2017 รวมระยะเวลา 5 ปี 1 เดือน               
โดยอาศัยแหล่งข้อมูลทุติยุภูมิ (Secondary Data) จ านวน 7 กองทุน ข้อมูลปัจจัยที่ส่งผลต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนสมอล-มิดแคป ได้แก่ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ดัชนี
การลงทุนภาคเอกชน (PII) ราคาน้ ามันดิบ Brent spot (OIL) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 1 ปีเฉลี่ยของ
ธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง (INT) โดยสืบค้นข้อมูลจาก Aspen by ThaiQuest และธนาคารแห่งประเทศไทย                
โดยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุน Small-Mid Cap ที่น ามาวิจัยในครั้งนี้ไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
เอาไว้ด้วย 
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 ปัจจุบันกกองทุนสมอล – มิดแคปในประเทศไทย จ านวน 73 กองทุน งานวิจัยครั้งนี้น าข้อมูลเฉพาะ
ข้อมูลที่มีการจัดล าดับดาวตั้งแต่ 4 ดาวขึ้นไปจาก Morningstar Thailand เท่านั้นโดยอยู่ในช่วง 1 ธันวาคม 
2012 จนถึง 1 ธันวาคม 2017 ซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 7 กองทุนดังนี ้ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 รายชื่อกองทุน Small-Mid Cap 
 

ล าดับที ่ รายชื่อกองทุนสมอล-มิดแคป ช่ือย่อ ล าดับดาว 
Y1 กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้น ไดนามิค KFDYNAMIC  
Y2 กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 BBASIC  
Y3 กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ ABSM  
Y4 กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล KFDNM-D  
Y5 กองทุนเปิดธนชาต Low Beta T-LowBeta  
Y6 กองทุนเปิดธนชาต Low Beta เพื่อการเลี้ยงชีพ T-LowBetaRMF  
Y7 กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ IN-RMF  

 
 กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล  
 งานวิจัยครั้งนี้ใช้การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ดังนี ้
 การวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยอาศัยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่
ค่าเฉลี่ย (Mean Value) ค่าสูงสุด (Maximum Value) ค่าต่ าสุด (Minimum Value) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ดังตาราง  
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เป็นการวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสมอล-มิดแคป โดยท าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าตัวแปรตามและตัวแปร
ต้นด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยของพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยรูปแบบสมการถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Model) ตามแบบจ าลองดังนี้ดังนี้ 
 

NAV i = β1SET + β2 CPI + β3 PII + β4OIL + β5INT + ε 
 
 โดยก าหนดให้    
 SET คือ  ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   
 CPI  คือ ดัชนีราคาผู้บริโภค    
 PII  คือ ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน  
 OIL คือ  ราคาน้ ามันดิบ Brent spot  
 INT คือ  อัตราดอกเบีย้เงินฝากประจ า 1 ปีเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ 3แห่ง  
 NAV คือ  มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ของแต่ละกองทุน) 
 i  คือ  ช่ือกองทุน 
 ε  คือ  ค่าความคลาดเคลื่อน 
 β1  คือ  สัมประสิทธ์ิการถดถอยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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 β2  คือ  สัมประสิทธ์ิการถดถอยของดัชนีราคาผู้บรโิภค  
 β3  คือ  สัมประสิทธ์ิการถดถอยของดัชนีการลงทุนภาคเอกชน 
 β4  คือ  สัมประสิทธ์ิการถดถอยของราคาน้ ามัน 
 β5  คือ  สัมประสิทธ์ิการถดถอยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 1 ปีเฉลี่ยของธนาคาร

พาณิชย์ 3แห่ง 
 
 การตรวจสอบปัญหาความสัมพันธ์เชิงเสน้ตรงระหว่างตัวแปรต้น (Multicollinearity)  
 จากงานวิจัยนี้ เริ่มจากการตรวจสอบปัญหาความสัมพันธ์ เ ชิงเส้นตรงระหว่างตัวแปรต้น 
(Multicollinearity) โดยเริ่มพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) ระหว่างตัว 
แปรต้นแต่ละคู่ (ตารางที่ 3.5) โดยที่ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์นี้จะมีค่าอยู่ระหว่าง -1.0 ถึง +1.0 ซึ่งหากมีค่า 
ใกล้ -1.0 หมายความว่าตัวแปรทั้งสองตัวมีความสัมพันธ์กันอย่างมากในเชิงตรงกันข้าม หากมีค่าใกล้ +1.0  
หมายความว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันโดยตรงอย่างมาก และหากมีค่าเป็น 0 นั้นหมายความว่า ตัว แปร
ทั้งสองตัวไม่มีความสัมพันธ์ต่อ  
  ปัญหาMulticollinearity เกิดจากการที่ตัวแปรต้นในสมการมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างกัน
ใน ระดับสูง โดยมีค่าน้อยกว่า -0.8 หรือ มากกว่า 0.8  กัน ซึ่งหากพบว่าตัวแปรอิสระมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์
เกิน 0.8 ผู้วิจัยจะ ท าการตัดตัวแปรต้นออกหนึ่งตัว 
 
ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงของตัวแปรต้นแตล่ะคู่ 
 
 SET CPI PII INT OIL 

SET 1 -0.5131 0.0475 -0.2646 -0.1721 
CPI -0.5131 1 -0.2567 0.2228 0.2626 
PII 0.0475 -0.2567 1 0.3354 0.0978 
INT -0.2646 0.2228 0.3354 1 0.8541 
OIL -0.1721 0.2626 0.0978 0.8541 1 

 
 จากตารางที่ 4 พบว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ดัชนีราคาผู้บริโภค(CPI) ดัชนี                
การลงทุนภาคเอกชน (PII) ไม่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างกันในระดับสูง แต่ราคาน้ ามันดิบ Brent spot 
(OIL) และ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 1 ปีเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ 3แห่ง (INT) มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง
ระหว่างกันในระดับสูง โดยมีค่า Correlation มากกว่า 0.8 อยู่ 0.0541 ดังนั้นจะต้องทดสอบค่า Level of 
Significant ของตัวแปรต้นทั้ง 2 ตัวนี้ เพื่อผู้วิจัยจะท าการตัดตัวแปรที่ไม่มีระดับนัยส าคัญทางสถิติออกจาก
สมการ 
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ตารางที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามมลูค่าทรัพยส์ินสุทธิ (NAV) และ ราคาน้ ามันดิบ Brent spot (OIL) 
 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
OIL -0.0258 0.0216 -1.1929 0.2377 
C 29.8215 1.6874 17.6730 0.0000 

 
ตารางที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม(NAV) และ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 1 ปี เฉลีย่ของธนาคาร     

พาณิชย์ 3 แห่ง (INT) 
 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
INT -3.4409 1.3438 -2.5605 0.0130 
C 33.8913 2.3938 14.1578 0.0000 

 
 จากตารางที่ 5 และ 6 พบว่า อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 1 ปีเฉลี่ยของธนาคาร พาณิชย์ 3 แห่ง 
(INT) มีระดับนัยส าคัญทางสถิติ อยู่ที่ 0.01 หรือ ร้อยละ 99 ดังนั้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ประจ า 1 ปีเฉลี่ย            
ของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง (INT) ส่งผลต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ส่วนตัวแปรราคาน้ ามันดิบ Brent spot 
(OIL) ไม่มีระดับนัยส าคัญทางสถิติ จึงสรุปว่าตัวแปรราคาน้ ามันดิบ Brent spot (OIL) ไม่ส่งผลต่อมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ (NAV) เนื่องจากมีค่ามากกว่า 0.1 ดังนั้น จึงต้องตัดตัวแปรนี้ออกจากสมการ ถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Model) จะได้รูปแบบสมการใหม่ดังนี้ NAV i = β1SET + β2 CPI + β3 PII + β4INT + ε 
 
 ตรวจสอบปัญหาความสัมพันธ์เชงิเส้นตรงระหว่างค่าความคลาดเคลื่อน  
 ตรวจสอบปัญหาความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างค่าความคลาดเคลื่อน (Autocorrelation) ด้วย 
Durbin Watson Statistic ดังนี ้
 การทดสอบปัญหาด้วยวิธี Breusch - Godfrey Test ทดสอบภายใต้สมมติฐาน 
 H0: 0 (Non - Autocorrelation คือ ไม่เกิดปัญหา Autocorrelation) 
 H1: 0 (Autocorrelation คือ เกิดปัญหา Autocorrelation) 
  
 หากค่า Probability Chi-Square ของ R-Square ในผลการทดสอบมีค่าต่ ากว่าระดับนัยส าคัญ            
จะปฏิเสธ H0 ซึ่งหมายความว่าเกิดปัญหา Autocorrelation และมีการแก้ไขปัญหาAutocorrelation ด้วยวิธี  
The Cochrane - Orcutt Iterative Method เพื่อหาค่า ที่แท้จริงเพื่อน ามาปรับตัวแปรในสมการถดถอย             
โดยท าการประมาณค่าหลาย ๆ รอบจนกว่าการเปลี่ยนแปลงของค่า จะมีค่าน้อยภายใต้เง่ือนไขทางสถิติที่ยอมรับได้ 
 สมมติฐานของแบบจ าลอง 
 สมมติฐานการวิจัยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1. ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ส่งผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
สมอล-มิดแคป ในประเทศไทย ในทิศทางเดียวกัน 
 2. ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ส่งผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสมอล-มิดแคป ใน
ประเทศไทย ในทิศทางตรงกันข้าม 
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 3. ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII) ส่งผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสมอล-มิดแคป 
ในประเทศไทย ในทิศทางเดียวกัน 
 4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 1 ปีเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง (INT) ส่งผลกระทบต่อมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุนสมอล-มิดแคปในประเทศไทย ในทิศทางตรงกันข้าม 
 
ผลการวิจัย 
 เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สมอล-มิดแคป ในประเทศ
ไทย สามารถสรุปผลได้ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 7 สรุปตัวแปรที่มีนัยส าคญักับการเปลี่ยนแปลงของราคา NAV 
 

กองทุน SET CPI PII INT 
1. กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้น ไดนามิค ***    

2. กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 ***    
3. กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแคพ็ *** *  *** 
4. กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล ***    
5. กองทุนเปิดธนชาต Low Beta ***  ** ทิศทางตรงข้าม  
6. กองทุนเปิดธนชาต Low Beta เพื่อการเลีย้งชีพ ***  ** ทิศทางตรงข้าม  
7. กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลีย้งชีพ ***   * 
หมายเหตุ : *** หมายถึงที่ระดับนัยส าคญั .01 ** หมายถึงที่ระดับนัยส าคญั .05 * หมายถึงที่ระดับนยัส าคญั 0.1 
 
ตารางที่ 8 สรุปผลเปรียบเทยีบสมมติฐาน 
 

กองทุน 
สมมติฐาน

ที ่1 
สมมติฐาน

ที ่2 
สมมติฐาน

ที ่3 
สมมติฐาน

ที่ 4 
1. กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้น ไดนามิค     
2. กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4     
3. กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแคพ็     
4. กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล     
5. กองทุนเปิดธนชาต Low Beta     
6. กองทุนเปิดธนชาต Low Beta เพื่อการเลีย้งชีพ     
7. กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน                        

เพื่อการเลีย้งชีพ 
    

หมายเหตุ :   คือ เป็นไปตามสมมติฐาน,  ไม่เป็นไปตามสมมตฐิาน  
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 จากตารางที่ 7 และ 8 พบว่าจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ 
ด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อมูล                 
ค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสมอล-มิดแคป ในประเทศไทย และเป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดมีทั้งหมด                   
2 ตัวแปร ที่สามารถอธิบายมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ คือ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET) ที่ระดับนัยส าคัญ .01 และ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 1 ปีเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์              
3 แห่ง (INT) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.1  ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสมอล-มิดแคป                   
ในประเทศไทยได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แต่ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดมีทั้งหมด 2 ตัวแปร คือ ดัชนี
ราคาผู้บริโภค (PII) ที่ระดับนัยส าคัญ .05 และ ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (CPI) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.1 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ ด้วยวิธีการวิเคราะห์                    
การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
สมอล-มิดแคป ในประเทศไทย และเป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดมีทั้งหมด 2 ตัวแปร ที่สามารถอธิบาย                
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ คือ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)                  
ที่ระดับนัยส าคัญ .01 และ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 1 ปีเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ 3แห่ง (INT) ที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.1 ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสมอล-มิดแคป ในประเทศไทยได้อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ แต่ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดมีทั้งหมด 2 ตัวแปร คือ ดัชนีราคาผู้บริโภค (PII) ที่ระดับ
นัยส าคัญ .05 และดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (CPI) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.1 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจับพบว่า ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนสมอล-มิดแคปในประเทศไทยได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งหมด 7 กองทุน             
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนด สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีการค านวณดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (Market 
Capitalization Weighted Index) ทั้งนี้เนื่องจากกองทุน รวม สมอล-มิดแคปในประเทศไทย เป็นกองทุนที่
ลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้นหากดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET) ปรับตัวไปใน ทิศทางใดย่อมส่งผลต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV) ในทิศทางเดียวกัน  
กล่าวคือ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จะเปลี่ยนแปลงตามราคาของหลักทรัพย์ที่จด ทะเบียนซื้อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสอดคล้องกับงานวิจัยของวาสนา ตุ่นนวล, สุกัญญา ภู่สุวรรณรัตน์ 
(2553) ที่กล่าวไว้ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มีความสัมพันธ์กับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
(NAV) ของกองทุนเปิดธนชาติ Big Cap หุ้นระยะยาว (Big Cap LTF) และกองทุนเปิดธนชาติหุ้นระยะยาวปันผล 
(LTFD) ที่บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จ ากัด ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 ผลการวิจับพบว่า อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 1 ปีเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ 3แห่ง ( INT) เป็น
ปัจจัย ที่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV) ของกองทุนสมอล-มิดแคป ในประเทศไทยได้อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ได้แก่ กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ และ มี นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 
ได้แก่ กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพซึ่งเป็นไป ตามสมมติฐานที่ก าหนด กล่าวคือ        
ถ้าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารสูงขึ้นจะส่งผลให้นักลงทุนหันมา แสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนโดยการ
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ฝากเงินกับธนาคาร มากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ กองทุน ซึ่งมีผลท าให้มูลค่าสุทธิ (NAV) ของกองทุนมีมูลค่า
ลดลงตามไปด้วย 
 ผลการวิจับพบว่า ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (CPI) เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(NAV) ได้แก่ กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 ในทิศทางตรงกันข้ามกัน   
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนด เนื่องจากเมื่อดัชนีราคาผู้บริโภคในประเทศ (CPI) สูงขึ้น จะส่งผลให้ค่าของเงิน
ลดลง ท าให้ประชาชนต้องใช้จ่ายเงินมากขึ้นและท าให้มีเงินออมน้อยลง ท าให้การลงทุนน้อยลงไปด้วย                  
ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัย วาสนา ตุ่นนวล (2553) ที่พบว่า ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (CPI) กับ มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ (NAV) ของกองทุนเปิดธนชาติ Big Cap หุ้นระยะยาวมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญ  
ทางสถิติ ส่วนกองทุนที่เหลือ 6 กองไม่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย   
ทิพย์วัลย์ สุขพูล (2552) ที่ได้วิจัยและพบว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคไม่สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ได้อย่างมีนัยส าคัญ ดังนั้นผู้วิจัยสรุปได้ว่าเนื่องจากระยะเวลาที่ผู้วิจัยน ามาวิจัย ประเทศ
ไทยไม่ได้ประสบปัญหาเงินเฟ้อจึงท าให้ ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (CPI) แทบจะไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง 
NAV เลย 
 ผลการวิจับพบว่า ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII) เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
(NAV) ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ กองทุนเปิดธนชาต Low Beta และ กองทุนเปิดธนชาต 
Low Beta เพื่อการเลี้ยงชีพ กล่าวคือ หากพบว่า ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII) มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น
ผู้ประกอบการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะมีการลงทุนเพิ่มมากขึ้นและส่งผลให้ผลการด าเนินงานมี
ก าไรเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นราคาหลักทรัพย์ก็จะเพิ่มขึ้นและ ส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนมีมูลค่า
สูงขึ้นตามไปด้วย แต่ผลการวิจัยไม่เป็นไปตาสมมติฐานที่ก าหนด เนื่องจากส่งผลในทิศทางตรงกันข้ามกัน                
โดยผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิพย์วัลย์ สุขพูล (2552) ได้วิจัยและพบว่า ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน 
(PII) สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ได้อย่างมีนัยส าคัญ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปใช ้ 
 1. การลงทุนในกองทุนรวมหุ้น มีความเสี่ยงในการลงทุน ซึ่งมีโอกาสที่นักลงทุนจะขาดทุนได้ 
เพราะฉะนั้นนักลงทุนควรประเมินความเสี่ยงที่ตนเองยอมรับได้ รวมถึงเลือกผลิตภัณฑ์ทาง การเงินที่เหมาะกับ
ตนเอง และจัดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะกับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ เพื่อให้บรรลุ เป้าหมายการลงทุน 
 2. ผู้ลงทุนควรศึกษาภาพรวมทางเศรษฐกิจ ดูความผันผวนของตลาดในช่วงที่ก าลัง จะตัดสินใจ
ลงทุน รวมถึงศึกษารายเอียดต่างๆเกี่ยวกับกองทุน และศึกษาการลงทุนของกองทุนว่าได้มี การลงทุนแบบไหน
เพื่อให้เหมาะสมกับความเสี่ยงท่ีผู้ลงทุนยอมรับได้ 
 3. จากผลการวิจัย ถึงแม้ว่าตัวแปรบางตัวจะไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ แต่ผู้
ลงทุนก็ไม่ควรละเลยที่จะดูและศึกษาปัจจัยต่างๆเหล่านั้นประกอบด้วย เนื่องจากว่าถึงแม้จะไม่มีนัยส าคัญทาง
สถิติ แต่ในบางครั้งตัวแปรเหล่านั้นอาจจะส่งผลต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ได้ 
 ข้อเสนอแนะการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. จากการศึกษาครั้งนี้ ได้มีการใช้ข้อมูลที่น ามาศึกษาเป็นแบบรายเดือน ความละเอียดของข้อมูล
อาจจะยังไม่ละเอียดมากนัก หากมีการน างานวิจัยนี้ไปศึกษาต่ออาจมีการปรับเปลี่ยนการใช้ข้อมูลจากรายเดือน
เป็นรายสัปดาห์ หรือรายวัน เพื่อความละเอียดและถูกต้องแม่นย ามากยิ่งขึ้น 
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 2. อาจจะมีการเพิ่มเติมตัวแปรอิสระที่ยังไม่ได้มีการศึกษามาศึกษาเพ่ิมเติม เพื่อความครอบคลุมของ
งานวิจัย รวมไปถึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนที่จะน ามาศึกษาเพื่อดูว่าตัวแปรเหล่านี้ยังให้ผลเหมือนเดิม
หรือไม่ 
 3.  อาจจะมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายเอียดโครงสร้างกองทุนว่ามีการลงทุนอย่างไร เพื่อดูว่า
การลงทุนนั้น ๆ มีนัยส าคัญกับราคาของกองทุนหรือไม่ 
 4. ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจยัไมไ่ด้รวมค่าธรรมเนยีม เข้าไปค านวณด้วย ในอนาคตอาจน าสิ่งนี้              
มารวมไว้ในการค านวณด้วยเพื่อให้ไดผ้ลทีล่ะเอียด และแม่นย ามากยิ่งข้ึน 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษาเฉพาะบุคคล ส าเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความช่วยเหลือจากเอาใจใส่เป็นอย่างดี
จาก ดร.รพีสร เฟื่องเกษม คอยให้การแนะน าการท าวิจัย การค้นหาข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเพื่อใช้ประกอบ 
การท าวิจัย ตรวจสอบ แก้ไข เสนอแนะ และติดตามความคืบหน้าของงานวิจัยมาโดยตลอด ผู้วิจัย
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ คุณบิดา มารดา และครอบครัว ที่คอยให้ก าลังใจสนับสนุนด้วยดี                    
มาโดยตลอด และขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่เป็นผู้ประสิทธิ์ประสานความรู้และจริยธรรมต่าง  ๆ             
แก่ผู้วิจัย ตลอดจนขอขอบคุณมิตรภาพและความรู้สึกดี ๆ จากเพื่อน ๆ นักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ รุ่น 
2560 ทุกท่าน ที่คอยเป็นก าลังใจจนท าให้งานวิจัยครั้งนี้ ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี หากการศึกษาเฉพาะบุคคลฉบับ
นี ้ มีข้อบกพร่องหรือผิดพลาดประการใด ผู้วิจัยกราบขออภัยมา ณ ท่ีนี้ด้วย 
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อาภรณ์ทิพย์ คงเอียด. (2560). ผลตอบแทนจากการบริหารพอร์ตโฟลิโอของกองทุนรวมในประเทศไทย.               
การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบณัฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุน Large Cap 
 

พงษ์พัฒน์ ไหลวัฒนชัย1* รพีสร เฟ่ืองเกษม2 

 
บทคัดย่อ 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิจัยปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุน 
Large cap ในประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับ 5 ดาว จาก Morningstar Thailand จ านวน 9 กองทุน ได้แก่ 
กองทุนทรัพย์สมบูรณ์, กองทุนเปิดกรุงไทย สมาร์ท อิควิตี้ ฟันด์, กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี – พรินซิเพิล(แฟม)                
หุ้นปันผล, กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี - พรินซิเพิล ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดรับซื้อคืน, กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี - พรินซิเพิล 
ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า, กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล), กองทุนเปิด
บัวหลวงทศพล, กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล, และกองทุนเปิดสินภิญโญห้า โดยใช้ข้อมูลแบบรายเดือน
ตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 ถึง  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 รวม 68 เดือน โดยใช้ข้อมูลแบบทุติยภูมิ 
(Secondary Data) ปัจจัยที่น ามาศึกษามีดังนี้ คือ ได้แก่ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET), ดัชนี
ราคาผู้บริโภค (CPI), ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII), ราคาน้ ามันดิบBrent spot (OIl), และอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย
เงินฝากประจ า 1 ปีของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง (INT) โดยสืบค้นข้อมูลจาก Aspen by ThaiQuest และ
ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 ผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรอิสระที่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)  ของกองทุน Large 
cap ในประเทศไทย พบว่ามีทั้งหมด 2 ตัวแปรที่ส่งกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)              
ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ที่มีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01, 
และดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII) ที่มีนัยส าคัญทางสถิติบางกองทุนที่ระดับนัยส าคัญ .01 และ .05 ส่วนปัจจัย
ที่ไม่ส่งกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ มีทั้งหมด 2 ตัวแปร ได้แก่ ดัชนีราคา
ผู้บริโภค (CPI), และอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยเงินฝากประจ า 1 ปีของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง (INT)  
 
ค าส าคัญ :   มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)  กองทุนรวม  ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ 
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THE FACTORS AFFECTING NET ASSET VALUE OF LARGE CAP FUNDS 
 

Pongpat Laiwattanachai1*  Rapeesorn Fuangkasem2 

 

ABSTRACT 
 The objective of this study is to study the factors which affect Net Asset Value 
(NAV) of large cap funds in Thailand. The criterion for choosing the funds is the funds’ rating 
that have to get 5stars from Morningstar Thailand. There are 9 funds that are chosen to study 
which are Subsomboon fund, Krung thai smart equity fund, CIMB – Principal (FAM) dividend 
Equity fund, CIMB – Principal equity dividend income fund – redemption, CIMB – Principal 
equity dividend income fund – accumulation, SCB Selects equity fund (dividend), Bualuang 
top – ten, Phatra long term equity dividend fund and Sinpinyo five open – end fund.  The 
research uses monthly secondary data that is including SET Index, Consumer Price Index (CPI), 
Private Investment Index (PII), Brent spot (oil) and 1-year deposit interest rate from Aspen by 
ThaiQuest and Bank of Thailand (BOT). The data starts from November, 2012 to December, 
2017 or 68 months. 
From the result, there are 2 factors that accept the hypothesis and significantly affect NAV of 
large cap funds which are SET Index, at significance level 0.01 for all funds, and PII, at 
significance level 0.01 and 0.05 for some funds. And other 2 factors, CPI and 1-year deposit 
interest rate, do not significantly affect NAV of large cap funds.   
 
Keywords:   Net Asset Value, Mutual Fund, Set Index 
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บทน า 
 ในปัจจุบัน ในยุคที่ดอกเบี้ยเงินฝากเข้าใกล้ 0 เปอร์เซ็นต์ การฝากเงินไว้กับธนาคารมีแต่มูลค่าของ
เงินจะหายไปเรื่อย ๆ เพราะในประเทศไทยอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยประมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ต่อปี เท่ากับว่าถ้าผู้ที่มีเงิน
เก็บแล้วน าไปฝากไว้กับธนาคารมูลค่าของเงินจะหายไปเรื่อย มีเงินจ านวนเท่าเดิมแต่ซื้อสินค้าได้น้อยกว่าเดิม
เพราะสินค้ามีราคาแพงขึ้น คนสูงอายุต้องเกษียณอายุช้าลง ต้องหันมาท างาน จากที่แต่ก่อนแค่มีเงินฝากก็ได้รับ
ดอกเบี้ย สามารถเลี้ยงตนเองได้ แต่ในปัจจุบันไม่สามารถที่จะอยู่เฉย ๆ รอรับดอกเบี้ยได้อีกต่อไป ดังนั้นค าว่า
อิสรภาพทางการเงินจึงห่างออกไปไกลขึ้นส าหรับคนในปัจจุบันมากขึ้นทุกที 
 กองทุนรวมคือ การระดมเงินทุนจากคนหลาย ๆ คน ที่มีวัตถุประสงค์เดียวกันคือต้องการจะลงทุน 
โดยจะจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เพื่อจะจัดตั้งกองทุนขึ้นมา โดยกองทุนรวมจะอยู่ภายใต้บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนรวม และจะมีผู้เช่ียวชาญด้านการลงทุน เป็นผู้บริหารการลงทุนตามนโยบายของแต่ละกองทุน เพื่อให้มี
ผลตอบแทน และมาแบ่งคืนตามสัดส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนรวมจะมีหน่วยงานท่ีเข้ามาคอยควบคุมดูแล
คือ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม
ในประเทศไทยมีมากถึง 25 บริษัทและมีกองทุนรวมภายใต้บริษัทเหล่านี้กว่า 1300 กองทุน โดยกองทุนรวมมี
นโยบายการลงทุนและถูกจัดอันดับความเสี่ยงไว้ถึง 8 ระดับ เพื่อให้นักลงทุนเลือกที่จะลงทุนตามนโยบาย และ
ความเหมาะสมของแต่ละบุคคล 
 กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนแบบ Large cap คือ กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้นสามัญที่มี
ปัจจัยพื้นฐานดี เพื่อให้ผู้ลงทุนได้ผลตอบแทนมากกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป ดังนั้นกองทุน Large cap 
จึงเป็นอีกทางเลือกส าหรับนักลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่เติบโตในระยะยาว และยอมรับความเสี่ยงที่จะ
ขาดทุนได้ ดังค าท่ีว่า “High risk high expected return” โดยในปัจจุบันกองทุนที่มีนโยบายลงทุนแบบ Large 
cap ในประเทศไทยมีทั้งหมด 238 กองทุน และมีกองทุนที่ได้รับจัดอันดับ 5 ดาว จาก Morningstar Thailand
ทั้งหมด 12 กองทุน 
 ในปัจจุบันคนสนใจในเรื่องของการลงทุนเพิ่มมากขึ้น และกองทุนรวมก็เป็นหนึ่งในทางเลือกที่คน
สนใจจะมาลงทุน เนื่องมาจากการฝากเงิน ในปัจจุบันดอกเบี้ยเงินฝากเข้าใกล้ 0 เปอร์เซ็นต์ เท่ากับว่าถ้าผู้ที่มีเงิน
เก็บแล้วน าไปฝากไว้กับธนาคารมูลค่าของเงินจะหายไปเรื่อย ดังนั้นการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคา NAV 
ของกองทุนในครั้งนี้ก็สามารถเป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการตัดสินใจลงทุนได้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนแบบ Large 
cap ที่ได้รับจัดอันดับ 5 ดาว จาก Morningstar Thailand 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ข้อมูลและแหล่งที่มาของข้อมูลที่น ามาใช้ในการวิจัย 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิจัยปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุน 
Large cap ในประเทศไทยจ านวน 9 กองทุน โดยใช้ข้อมูลแบบรายเดือนตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 ถึง  
เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 รวม 68 เดือน โดยใช้ข้อมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) ปัจจัยที่น ามาศึกษา              
มีดังนี้ คือ ได้แก่ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ดัชนีการลงทุน
ภาคเอกชน (PII) ราคาน้ ามันดิบBrent spot (OIl) และอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยเงินฝากประจ า 1 ปีของธนาคาร
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พาณิชย์ 3 แห่ง (INT) โดยสืบค้นข้อมูลจาก Aspen by ThaiQuest และธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ (NAV)  ของกองทุน Large cap ที่น ามาวิจัยในครั้งน้ีไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมต่างๆ เอาไว้ด้วย 
 ปัจจุบันกองทุน Large cap ในประเทศไทยมีทั้งหมด 238 กองทุน โดยการวิจัยในครั้งนี้ได้เลือก
เฉพาะกองทุนที่ได้รับการจัดอันดับในระดบั 5 ดาว จาก Morningstar Thailand เท่านั้นซึ่งมีอยู่ 12 กองทุน โดย
มีระยะเวลาทั้งหมด 68 เดือนคือตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 ถึง  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 จึงท าให้
เหลือ 9 กองทุนดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 รายชื่อกองทุนรวม Large cap ที่ท าการศึกษา 
 
ล าดับที ่ รายชื่อกองทุน Large cap ช่ือย่อ 

Y1 กองทุนทรัพย์สมบูรณ ์ SSB 
Y2 กองทุนเปิดกรุงไทย สมาร์ท อิควิตี้ ฟันด์ KTEF 
Y3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี – พรินซิเพิล(แฟม) หุ้นปันผล CIMB_PRINCIPAL(FAM)DEF 
Y4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี – พรินซิเพิล ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดรับ

ซื้อคืน 
CIMB-PRINCIPAL iDIV-R 

Y5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี – พรินซิเพิล ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิด
สะสมมลูค่า 

CIMB-PRINCIPAL iDIV-A 

Y6 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซเีล็คท์ อคิวิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงิน
ปันผล)  

SCBSE 

Y7 กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล BTP 
Y8 กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล PHATRA LTFD 
Y9 กองทุนเปิดสินภญิโญหา้ SF5 

 

 กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล 
 งานวิจยัครั้งนี้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis)  
 
 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) 
 การวิเคราะห์ข้อมูลกองทุนรวม Large cap จ านวน 9 กองทุน โดยใช้ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยท าการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น และตัวแปรตามด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) โดยรูปแบบสมการถดถอยที่พหุคูณ (Multiple Regression Model) ตามแบบจ าลอง
ดังนี้  

Yi = β1SET + β2CPI + β3PII + β4OIL + β5INT + ε 
 
 
 
 
 
 

http://tools.morningstarthailand.com/th/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000MM98
http://tools.morningstarthailand.com/th/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000MM98
http://tools.morningstarthailand.com/th/snapshot/snapshot.aspx?id=F000000RKP
http://tools.morningstarthailand.com/th/snapshot/snapshot.aspx?id=F000000RSI
http://tools.morningstarthailand.com/th/snapshot/snapshot.aspx?id=F000000RR8
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 โดยก าหนดให ้
   NAV คือ  มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV) 
   SET คือ  ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
   CPI คือ  ดัชนรีาคาผู้บริโภค 
   PII คือ  ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน 
   OIL     คือ   ราคาน้ ามันดิบ Brent spot 
   INT    คือ   อัตราดอกเบีย้เฉลีย่เงินฝากประจ า 1 ปีของธนาคารพาณิชย์ 

3 แห่ง  
   ε    คือ   ค่าความคาดเคลื่อน 
   β1    คือ   สัมประสิทธ์ิการถดถอยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
   β2    คือ   สัมประสิทธ์ิการถดถอยของดัชนีราคาผู้บรโิภค 
   β3     คือ   สัมประสิทธ์ิการถดถอยของดัชนีการลงทุนภาคเอกชน 
   β4    คือ   สัมประสิทธ์ิการถดถอยของราคาน้ ามันดิบ Brent spot 

   β5    คือ   สัมประสิทธ์ิการถดถอยของอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยเงินฝากประจ า 
1 ปีของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง 

 
 การตรวจสอบปัญหาความสัมพันธ์เชิงเสน้ตรงระหว่างตัวแปรอิสระ (Multicollinearity)  
 จากงานวิจัยนี้ เริ่มจากการตรวจสอบปัญหาความสัมพันธ์ เ ชิงเส้นตรงระหว่างตัวแปรต้น 
(Multicollinearity) โดยเริ่มพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) ระหว่างตัว 
แปรต้นแต่ละคู่ (ตารางที่ 4) โดยที่ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์นี้จะมีค่าอยู่ระหว่าง -1.0 ถึง +1.0 ซึ่งหากมีค่า             
ใกล้ -1.0 หมายความว่าตัวแปรทั้งสองตัวมีความสัมพันธ์กันอย่างมากในเชิงตรงกันข้าม หากมีค่าใกล้ +1.0 
หมายความว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันโดยตรงอย่างมาก และหากมีค่าเป็น 0 นั้นหมายความว่า ตัวแปร
ทั้งสองตัวไม่มีความสัมพันธ์ต่อปัญหา Multicollinearity เกิดจากการที่ตัวแปรต้นในสมการมีความสัมพันธ์              
เชิงเส้นตรงระหว่างกันใน ระดับสูง โดยมีค่าน้อยกว่า -0.8 หรือ มากกว่า 0.8 กัน ซึ่งหากพบว่าตัวแปรอิสระมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เกิน 0.8 ผู้วิจัยจะ ท าการตัดตัวแปรต้นออกหนึ่งตัว 
 
ตารางที่ 4  Multicollinearity แสดงความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงของตัวแปรต้นแต่ละคู ่
 

 
SET CPI PII INT OIL 

SET 1.0000 -0.6857 -0.2618 -0.5393 -0.3370 
CPI -0.6857 1.0000 0.2437 0.5862 0.4100 
PII -0.2618 0.2437 1.0000 0.5530 0.2896 
INT -0.5393 0.5862 0.5530 1.0000 0.8434 
OIL -0.3370 0.4100 0.2896 0.8434 1.0000 
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 จากตารางที่ 4 พบว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ดัชนี             
การลงทุนภาคเอกชน (PII) ไม่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างกันในระดับสูง แต่ราคาน้ ามันดิบ Brent spot 
(OIL) และ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 1 ปีเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ 3แห่ง (INT) มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง
ระหว่างกันในระดับสูง โดยมีค่า Correlation มากกว่า 0.8 อยู่0.05 ดังนั้นจะต้องทดสอบค่า Level of 
Significant ของตัวแปรต้นทั้ง 2 ตัวนี้ เพื่อผู้วิจัยจะท าการตัดตัวแปรที่ไม่ได้มีระดับนัยส าคัญทางสถิติออกจาก
สมการ 
 
ตารางที่ 5 ความสัมพันธ์ของราคาน้ ามันดิบ Brent spot (OIL) และตัวแปรตาม 
 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
OIL -0.3410 0.0443 -7.6923 0.0000 
C 123.8775 3.6141 34.2757 0.0000 

 
ตารางที่ 6 ความสัมพันธ์ของอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยเงินฝากประจ า 1 ปี ของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง (INT)                      

และตัวแปรตาม 
 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
INT -20.8076 2.0331 -10.2342 0.0000 
C 136.1147 3.8949 34.9466 0.0000 

 
 จากตารางที่ 5 และ ตามรางที่ 6 จะเห็นได้ว่า ราคาน้ ามันดิบ Brent spot (OIL) และ อัตรา
ดอกเบี้ยเฉลี่ยเงินฝากประจ า 1 ปีของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ( INT) มีระดับความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง ในระดับ
นัยส าคัญ ที่ 99% หรือ น้อยกว่า 0.01 ท้ังคู่ ซึ่งจากงานวิจัยของ วาสนา ตุ่นนวล, สุกัญญา ภู่สุวรรณรัตน์ (2553) 
ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ต่อหน่วยของกองทุนรวมหุ้นระยาว 
(LTF) ที่บริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จ ากัด ตัวแปรที่น ามาศึกษาได้แก่ ดัชนีตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน, ดัชนีราคาผู้บริโภค, อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 1 ปี
เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ 5 แห่ง, และราคาน้ ามันดิบสิงคโปร์ ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวในทิศทางเดียวกันได้แก่ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 1 ปี
เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ 5 แห่ง ส่วนดัชนีราคาผู้บริโภคมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม ในส่วนของดัชนี
การลงทุนภาคเอกชน และราคาน้ ามันดิบสิงคโปร์ ไม่มีผลต่อราคา NAV ของกองทุนหุ้นระยะยาว ดังนั้น จึงสรุป
ได้ว่าเลือกตัดตัวแปร ราคาน้ ามันดิบ Brent spot (OIL) ออกจาก สมการถดถอยที่พหุคูณ (Multiple 
Regression Model) จึงจะได้รูปแบบสมการใหม่ดังน้ี  
 

Yi = β1SET + β2CPI + β3PII + β4INT + ε 
 

 ตรวจสอบปัญหาความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างค่าความคลาดเคลื่อน (Autocorrelation) 
 ตรวจสอบปัญหาความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างค่าความคลาดเคลื่อน (Autocorrelation)              
ด้วย Durbin Watson Statistic ดังนี ้
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 การทดสอบปัญหาด้วยวิธี Breusch - Godfrey Test ทดสอบภายใต้สมมติฐาน  
 H0: 0 (Non - Autocorrelation คือ ไม่เกิดปัญหา Autocorrelation)  
 H1: 0 (Autocorrelation คือ เกิดปัญหา Autocorrelation)  
 หากค่า Probability Chi-Square ของ R-Square ในผลการทดสอบมีค่าต่ ากว่าระดับนัยส าคัญ             
จะปฏิเสธ H0 ซึ่งหมายความว่าเกิดปัญหา Autocorrelation และมีการแก้ไขปัญหาAutocorrelation ด้วยวิธี 
The Cochrane - Orcutt Iterative Method เพื่อหาค่า ท่ีแท้จริงเพื่อน ามาปรับตัวแปรในสมการถดถอย โดยท า
การประมาณค่าหลาย ๆ รอบจนกว่าการเปลี่ยนแปลงของค่า จะมีค่าน้อยภายใต้เงื่อนไขทางสถิติที่ยอมรับได้ 
 สมมติฐานของแบบจ าลอง  
 สมมติฐานมีรายเอียดดังต่อไปนี้ 
 1. ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ส่งผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของ
กองทุน Large cap ในประเทศไทย ในทิศทางเดียวกัน 
 2. ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ส่งผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)  ของกองทุน Large cap 
ในประเทศไทย ในทิศทางตรงกันข้ามกัน 
 3. ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII) ส่งผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)  ของกองทุน Large 
cap ในประเทศไทย ในทิศทางเดียวกัน 
 4. อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยเงินฝากประจ า 1 ปีของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง (INT) ส่งผลกระทบต่อมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ (NAV)  ของกองทุน Large cap ในประเทศไทย ในทิศทางตรงกันข้าม 
 
ผลการวิจัย 

 งานวิจัยครั้งนี้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุน Large cap 
ทั้งหมด 9 กองทุนดังนี้ กองทุนทรัพย์สมบูรณ์ , กองทุนเปิดกรุงไทย สมาร์ท อิควิตี้ ฟันด์, กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี - 
พรินซิเพิล(แฟม) หุ้นปันผล, กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี - พรินซิเพิล ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดรับซื้อคืน, กองทุนเปิดซี
ไอเอ็มบี - พรินซิเพิล ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า, กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์ อิควิตี้  ฟันด์                       
(ชนิดจ่ายเงินปันผล), กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล, กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล, และกองทุนเปิดสิน
ภิญโญห้า และมีปัจจัยที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ทั้งหมด 4 ปัจจัยดังนี้ ดัชนีตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET), ดัชนรีาคาผู้บริโภค (CPI), ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII), และอัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ยเงินฝากประจ า 1 ปีของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง (INT) โดยการศึกษาครั้งนี้เก็บข้อมูลตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม 
พ.ศ. 2555 ถึง  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 รวม 68 เดือน โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ 
(Multiple Regression Model) ทดสอบที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .10, .05 และ .01 หรือระดับความ
เช่ือมั่นที่ 90%, 95% และ 99% ตามล าดับได้ผลดังนี้  
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ตารางที่ 7 สรุปตัวแปรที่มีนัยส าคญักับราคา NAV 
 

กองทุน ตัวแปร 
SET INDEX CPI PII INTEREST RATE 

SSB ***    
KTEF ***    
CIMB_PRINCIPAL(FAM)DEF ***  **  
CIMB-PRINCIPAL iDIV-R ***    
CIMB-PRINCIPAL iDIV-A ***    
SCBSE ***  ***  
BTP ***    
PHATRA LTFD ***    
SF5 ***    
หมายเหตุ *** หมายถึงที่ระดับนัยส าคญั 0.01 ** หมายถึงที่ระดับนัยส าคญั 0.05 
 
ตารางที่ 8  สรุปผลเปรยีบเทียบสมมติฐาน 
 

กองทุน สมมติฐานที ่1 สมมติฐานที ่2 สมมติฐานที่ 3 สมมติฐานที ่4 
SSB √ × × × 
KTEF √ × × × 
CIMB_PRINCIPAL(FAM)DEF √ × √ × 
CIMB-PRINCIPAL iDIV-R √ × × × 
CIMB-PRINCIPAL iDIV-A √ × × × 
SCBSE √ × √ × 
BTP √ × × × 
PHATRA LTFD √ × × × 
SF5 √ × × × 
หมายเหตุ √ คือ เป็นไปตามสมมติฐาน, × ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน  
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากตารางที่ 7 และ 8 พบว่าจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ 
ด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ(NAV) ของกองทุน Large cap ในประเทศไทย และเป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดมีทั้งหมด 2 ตัว
แปรที่สามารถอธิบายมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ คือ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET) ที่ระดับนัยส าคัญ .01 และ ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII) ที่ระดับนัยส าคัญ .05 ส่วน ดัชนี
ราคาผู้บริโภค (CPI) และอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยเงินฝากประจ า 1 ปีของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง (INT) ไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติ และไม่เป็นไปตามสมมุติฐาน 
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อภิปรายผลการศึกษา 

 ผลการวิจัยพบว่า ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ (NAV) โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งหมด 9 กองทุน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนด 
และสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีการค านวณดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (Market Capitalization Weighted 
Index) ทั้งนี้เนื่องจากกองทุนรวม Large cap ในประเทศไทย เป็นกองทุนที่ลงทุนในหุ้นที่มีขนาดใหญ่ที่จด
ทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้นหากดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 
ปรับตัวไปในทิศทางใดย่อมส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ 
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จะเปลี่ยนแปลงตามราคาของหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขาย      
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสอดคล้องกับงานวิจัยของวาสนา ตุ่นนวล , สุกัญญา ภู่สุวรรณรัตน์ 
(2553) ที่กล่าวไว้ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มีความสัมพันธ์กับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
(NAV) ของกองทุนเปิดธนชาติ Big Cap หุ้นระยะยาว (Big Cap LTF) และกองทุนเปิดธนชาติหุ้นระยะยาวปันผล 
(LTFD) ที่บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จ ากัด ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 ผลการวิจัยพบว่า ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII) เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
(NAV) โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 ทั้งหมด 2 กองทุน ได้แก่กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์  
อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล), และกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี – พรินซิเพิล(แฟม) หุ้นปันผล ตามล าดับ ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานที่ก าหนด แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ วาสนา ตุ่นนวล (2553) ที่ท าการวิจัยและพบว่า                
ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII) ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV) ของกองทุนเปิดธนชาติ  
Big cap หุ้นระยะยาว (BigCapLTF) และกองทุนเปิดธนชาติหุ้นระยะยาวปันผล (LTFD) ที่บริหารโดยบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จ ากัด เนื่องจาก ถ้าดัชนีการลงทุนภาคเอกชนมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น แสดงให้
เห็นว่าผู้ประกอบการภาคเอกชนมีการลงทุนมากขึ้น ซึ่งผลที่ได้ก็คือ การมีก าไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น และส่งผลให้
หลักทรัพย์มีมูลค่าที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนมีผลต่อ NAV เพียงบาง
กองทุนเท่านั้น ไม่อาจสรุปโดยภาพรวมได้ว่ามีผลต่อทุกกองทุน ดังนั้นผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาข้อมูลก่อน                 
การลงทุนทุกครั้ง 
 ผลการวิจัยพบว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เป็นปัจจัยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
(NAV) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเลย ทั้งหมด 9 กองทุนผลการวิจัยพบว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เป็นปัจจัย                
ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเลย ทั้งหมด 9 กองทุน ผลการวิจัย              
ในครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิพย์วัลย์ สุขพูล (2552) ที่ได้วิจัยและพบว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคไม่สามารถ
อธิบายการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ได้อย่างมีนัยส าคัญ แต่ก็ไม่อาจสรุปได้ว่าดัชนีราคา
ผู้บริโภคไม่ส่งผลต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) เลยเนื่องจากในระยะเวลาที่ท าการวิจัยในครั้งน้ีประเทศไทยไม่ได้
ประสบปัญหาด้านเงินเฟ้อ กล่าวได้ว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เป็นเครื่องมือทางสถิติที่ใช้วัดการเปลี่ยนแปลง
ราคาขายปลีกของสินค้าและบริการเฉลี่ยที่ผู้บริโภคต้องจ่ายเพื่อซื้อสินค้าและบริการโดยค านวณจาก ณ เวลา
หนึ่งเมื่อเทียบกับปีฐาน กล่าวคือหากดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เพิ่มสูงขึ้นก็แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคต้องใช้เงิน
จ านวนที่มากขึ้นเพื่อน ามาซื้อสินค้าและบริการ จึงท าให้ผู้บริโภคหรือนักลงทุนนั้นมี เงินที่จะน ามาลงทุนน้อยลง
หรือไม่มีเลย จึงท าให้ไม่เกิดอุปสงค์ในการลงทุนในหลักทรัพย์ และส่งผลให้ราคาของหลักทรัพย์นั้นลดลงนั้นเอง 
 ผลการวิจัยพบว่า อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยเงินฝากประจ า 1 ปีของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง (INT) เป็น
ปัจจัยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเลย ทั้งหมด 9 กองทุน ถ้าอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารสูงขึ้นจะส่งผลให้นักลงทุนหันมา แสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนโดยการฝากเงินกับ
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ธนาคาร มากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ กองทุน ซึ่งมีผลท าให้มูลค่าสุทธิ (NAV) ของกองทุนมีมูลค่าลดลง             
ตามไปด้วยแต่ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ วาสนา ตุ่นนวล (2553) ที่ท าการวิจัยและพบว่า อัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 1 ปีเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ 5 แห่ง ไม่มีผลต่อกองทุนเปิดธนชาติหุ้นระยะยาวปันผล 
(LTFD) อย่างมีนัยส าคัญ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปใช้  
 การลงทุนในกองทุนรวมหุ้น มีความเสี่ยงในการลงทุน ซึ่งมีโอกาสที่นักลงทุนจะขาดทุนได้ 
เพราะฉะนั้นนักลงทุนควรประเมินความเสี่ยงที่ตนเองยอมรับได้ รวมถึงเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะกับ
ตนเอง และจัดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะกับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลงทุน 
 ผู้ลงทุนควรศึกษาภาพรวมทางเศรษฐกิจ ดูความผันผวนของตลาดในช่วงที่ก าลังจะตัดสินใจลงทุน 
รวมถึงศึกษารายเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับกองทุน และศึกษาการลงทุนของกองทุนว่าได้มีการลงทุนแบบไหน เพื่อให้
เหมาะสมกับความเสี่ยงท่ีผู้ลงทุนยอมรับได้  
จากผลการวิจัย ถึงแม้ว่าตัวแปรบางตัวจะไม่ได้มคีวามสมัพันธ์ทางสถิติอยา่งมีนัยส าคัญ แต่ผู้ลงทุนก็ไม่ควรละเลย
ที่จะดูและศึกษาปัจจัยต่าง ๆ เหล่านั้นประกอบด้วย เนื่องจากว่าถึงแม้จะไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ แต่ในบางครั้ง 
ตัวแปรเหล่านั้นอาจจะส่งผลต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ได้ 
 ข้อเสนอแนะการวิจัยคร้ังต่อไป 
 จากการศึกษาครั้งนี้ ได้มีการใช้ข้อมูลที่น ามาศึกษาเป็นแบบรายเดือน ความละเอียดของข้อมูล
อาจจะยังไม่ละเอียดมากนัก หากมีการน างานวิจัยนี้ไปศึกษาต่ออาจมีการปรับเปลี่ยนการใช้ข้อมูลจากรายเดือน
เป็นรายสัปดาห์ หรือรายวัน เพื่อความละเอียดและถูกต้องแม่นย ามากยิ่งขึ้น 

 อาจจะมีการเพิ่มเติมตัวแปรอิสระที่ยังไม่ได้มีการศึกษามาศึกษาเพิ่มเติม เพื่อความครอบคลุมของ
งานวิจัย รวมไปถึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนที่จะน ามาศึกษาเพื่อดูว่าตัวแปรเหล่านี้ยังให้ผลเหมือนเดิม
หรือไม่ 
 อาจจะมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายเอียดโครงสร้างกองทุนว่ามีการลงทุนอย่างไร เพื่อดูว่า                 
การลงทุนนั้น ๆ มีนัยส าคัญกับราคาของกองทุนหรือไม่ 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยไม่ได้น าค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของกองทุนมาศึกษาด้วยในอนาคตหากมีการน า
งานวิจัยนี้มาศึกษาเพิ่มเติมควรจะมีการน าค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของกองทุนมาศึกษาด้วยเพื่อที่จะได้ผลที่ละเอียด
และแม่นย ามากยิ่งขึ้น 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การวิจัยในครั้งนี้ ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความช่วยเหลือ ความเอาใจใส่เป็นอย่างดี 
จาก ดร.รพีสร เฟื่องเกษม อาจารย์ที่ปรึกษาในการวิจัยครั้งนี้ ที่คอยให้ความรู้ ค าแนะน าด้านการวิจัย และ              
คอยตรวจสอบแก้ไขงาน ติดตามความคืบหน้าของงานวิจัยอยู่ตลอด จึงท าให้งานวิจัยครั้งนี้มีความสมบูรณ์           
มากยิ่งข้ึน ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้ 
 ผู้วิจัยต้องกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ครอบครัว เพื่อน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่อยู่เบื้องหลัง
ความส าเร็จ ท่ีคอยให้ก าลังใจ และสนับสนุนในทุก ๆ ด้าน จนท าให้งานวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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 สุดท้ายนี้ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการวิจัยในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ ไม่มากก็น้อย              
หากงานวิจัยฉบับนี้มีข้อผิดพลาดประการใด ผู้วิจัยต้องกราบขออภัยมา ณ ท่ีนี้ด้วย 
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การรับรู้ภาพลักษณ์สินค้า ส่วนประสมทางการตลาดและการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ 
ผลิตภัณฑ์พร้อมดื่มของผู้บริโภคยุคเจเนอเรชั่นวาย (Gen Y) ในเขตอ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 

 
ธัญญาทิพย์  เวียงสมุทร1*  นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์2   

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการรับรู้ภาพลักษณ์สินค้า ส่วนประสมทางการตลาด        
การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์พร้อมดื่มของผู้บริโภคยุคเจเนอเรช่ันวาย (Gen Y)       
ในเขตอ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง และเพื่อศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์สินค้า ส่วนประสมทางการตลาดและ
การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์พร้อมดื่มของ Gen Y ในเขตอ าเภอเมืองล าปาง 
จังหวัดล าปาง กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริโภค Gen Y ที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์พร้อมดื่ม ในเขตอ าเภอเมืองล าปาง     
จังหวัดล าปาง จานวน 381 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม โดยใช้สถิติพรรณนา ในการวิเคราะห์หาค่า 
ความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย และใช้สถิติเชิงอนุมานในการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ถดถอยพหุคูณ ด้วยวิธี Enter 
 ผลการวิจัยพบวา่ ผู้บริโภค Gen Y มีระดับการรับรู้ภาพลักษณ์สินค้า ระดับการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง 
และระดับการตัดสินใจซื้ออยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดอยู่ในระดับมาก 
โดยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับมาก 
 ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์การถดถอยพหุคูณ ด้วยวิธี Enter พบว่า การรับรู้ภาพลักษณ์สินค้ามีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อมากที่สุด รองลงมาคือ ส่วนประสมทางการตลาด และการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ค าส าคัญ :  การรับรูภ้าพลักษณ์สินค้า  ส่วนประสมทางการตลาด  การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง 
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PERCEIVED PRODUCT IMAGE, MARKETING MIX AND SUBJECTIVE NORM AFFECTING GEN Y 

CUSTOMERS PURCHASING DECISIONS OF READY-TO-DRINK BEVERAGES IN MUEANG 
DISTRICT, LAMPANG PROVINCE 

 
Tanyatip  Wiangsamut1*  Napawan  Netpradit2   

 
Abstract 
 The objectives of the research were (1) to study the level of perceived perspective 
on brand image, marketing mix and subjective norm affecting Gen Y customers purchasing 
decisions of ready-to-drink beverages in Mueang District, Lampang Province and (2) to study 
perceived perspective on brand image, marketing mix and subjective norm affecting Gen Y 
customers purchasing decisions of ready-to-drink beverages in Mueang District, Lampang 
Province. The sample consisted of 381 Gen Y customers who have consumed ready-to-drink 
beverages in Mueang District, Lampang Province. The data obtained from the questionnaire 
were analyzed with descriptive statistics of percentage, mean, standard deviation, and 
inferential statistics by Enter multiple regression analysis.  
 The findings revealed that Gen Y customers had perspective on the level of 
perceived brand image, subjective norm, purchasing decision at the highest level, but the 
level of marketing mix at the high level but the level of marketing mix at the high level by 
product, price, place and promotion at the high level.  
 Results of Enter multiple regression analysis indicated that product image was the 
most affected purchase decision, following by marketing mix and subjective norm with 
statistically significant at .05 level.  
 
Keywords:   Product Image, Marketing Mix, Subjective Norm 
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บทน า 
 ผลิตภัณฑ์พร้อมดื่มเป็นสินค้าอีกประเภทหนึ่งที่ออกมาสนองความต้องการของผู้บริโภคในเรื่อง            
ของการพกพา การดื่มได้สะดวก และยังมีรูปแบบที่สวยงามทันสมัย ซึ่งได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วและ              
มีแนวโน้มมากขึ้น ปัจจุบันผลิตภัณฑ์พร้อมดื่มมีหลากหลายประเภทด้วยกัน ได้แก่ ชา กาแฟ นม นมเปรี้ยว                
น้ าผัก น้ าผลไม้ น้ าธัญพืช และน้ าสมุนไพร เป็นต้น ซึ่งมีการแข่งขันสูงมากเพื่อให้ผู้บริโภคหาซื้อได้ง่าย                    
โดยการจัดจ าหน่าย ตามห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อ  
 ปัจจุบันกลุ่มคนยุคเจเนอเรช่ันวาย (Gen Y) เป็นกลุ่มที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในไทย โดยมีจ านวน
ประมาณ 19 ล้านคน หรือเกือบ 1 ใน 3 ของประเทศ  จึงเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีอิทธิพลต่อตลาดอุปโภคบริโภค              
ในประเทศ นอกจากขนาดตลาดที่ใหญ่แล้ว คนกลุ่มนี้มีรายได้ค่อนข้างสูง แม้จะอยู่ในวัยหนุ่มสาว และยังมี               
อัตราการใช้จ่ายต่อรายได้ที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับก่อนหน้าในช่วงอายุเดียวกันอีกด้วย ตลาดคนยุคเจเนอเรช่ันวาย 
(Gen Y) จึงเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายที่ส าคัญของธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคของไทย จ าเป็นต้องท า                 
ความเข้าใจคุณลักษณะเด่นของคนยุคเจเนอเรช่ันวาย (Gen Y) เพื่อน ามาปรับใช้ในการด าเนินธุรกิจ (ศูนย์วิจัย
เศรษฐกิจ และธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์, 2557) 
 อุตสาหกรรมเครื่องดื่มของไทยมีฐานการบริโภคกว้างเป็นผลให้ในตลาดมีสินค้าหลากหลาย ท าให้
เกิดการทดแทนกันได้ของผลิตภัณฑ์ ส่งผลต่อเนื่องให้อุตสาหกรรมเครื่องดื่มมีการแข่งขันที่รุนแรงระหว่าง
ผู้ประกอบการเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาดและออกผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อคงความสามารถในการแข่งขัน    
แม้อุตสาหกรรมเครื่องดื่มจะมีมูลค่าตลาดค่อนข้างสูงแต่ด้านการเติบโตไม่มากนัก สาเหตุส่วนหนึ่งมาจาก
พฤติกรรมการบริโภคที่แปรผันตามก าลังซื้อของประชาชน กระแสการบริโภคที่ปรับเปลี่ยนตามเวลา ตลอดจน
การออกกฎระเบียบควบคุมการบริโภคสินค้าบางประเภท ล่าสุดกรมสรรพสามิตได้ประกาศอัตราภาษีใหม่     
เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กดดันให้อุตสาหกรรมเครื่องดื่มมีการเติบโตในกรอบจ ากัด ในสภาวะที่ผู้บริโภคมีก าลังซื้อ      
ที่ลดลง การที่ผู้ประกอบการจะส่งผ่านต้นทุนภาษีทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นด้วยการปรับขึ้นราคาขายปลีก อาจไม่ใช่
ทางเลือกที่เหมาะสม ดังนั้น ผู้ประกอบการในตลาดต้องมีการปรับตัวในหลายๆ แนวทาง เพื่อรักษาฐานลูกค้า
กลุ่มเดิมไม่ให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคทั้งจากการปรับปรุงภาษีครั้งนี้  และจากปัจจัยแวดล้อม
หลากหลายที่มากระทบต่อการด าเนินธุรกิจให้สามารถครองส่วนแบ่งทางการตลาดได้ ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ กิจกรรมทางการตลาดต่าง ๆ ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภค      
ยุคเจเนอเรช่ันวาย (Gen Y) เพื่อเป็นแนวทางในการ ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในกิจกรรมทางการตลาดต่าง ๆ ที่ไม่
จ าเป็นหรือได้รับประโยชน์น้อยออกไป (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2560) 
 ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาถึงการรับรู้ภาพลักษณ์สินค้า ส่วนประสมทางการตลาดและ              
การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์พร้อมดื่มของผู้บริโภคยุคเจเนอเรช่ันวาย (Gen Y)              
ในเขตอ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด ของผู้ประกอบการ
ธุรกิจผลิตภัณฑ์พร้อมดื่มต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับการรับรู้ภาพลักษณ์สินค้า ส่วนประสมทางการตลาด การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง 
และการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์พร้อมดื่มของผู้บริโภคยุคเจเนอเรช่ันวาย (Gen Y) ในเขตอ าเภอเมืองล าปาง 
จังหวัดล าปาง    
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 2. เพื่อศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์สินค้า ส่วนประสมทางการตลาดและการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง            
ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์พร้อมดื่มผู้บริโภคยุคเจเนอเรช่ันวาย (Gen Y) ในเขตอ าเภอเมืองล าปาง 
จังหวัดล าปาง    
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชน ผู้ที่เกิดในช่วง พ.ศ. 2523 - 2543 ในเขตอ าเภอเมือง
ล าปาง จังหวัดล าปาง จ านวน  43,213  คน  
   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชน ผู้ที่เกิดในช่วง พ.ศ. 2523 - 2543 จ านวน 381 คน  
โดยใช้วิธีการเปิดตารางของ Krejice and Morgan (Krejcie & Morgan, 197: 608-610) ที่มีความเช่ือมั่น     
ร้อยละ 95  
   วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง โดยการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
   การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามแก่กลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้ ที่บริโภคผลิตภัณฑ์
พร้อมดื่มของผู้บริโภคยุคเจเนอเรช่ันวาย (Gen Y) ในเขตอ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง จ านวน 381 คน     
โดยการสุ่มแบบเจาะจง ผู้ที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์พร้อมดื่มและเป็นคนท่ีเกิดในช่วง พ.ศ. 2523 - 2543  
 3. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  
   เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
   ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา ขนาดครอบครัว อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์พร้อมดื่ม ค าถาม          
มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (check list) รวม 12 ข้อ 
   ส่วนท่ี 2 ข้อมูลระดับการรับรู้ภาพลักษณ์สินค้า ส่วนประสมทางการตลาด การคล้อยตาม               
กลุ่มอ้างอิง และระดับการตัดสนิใจซื้อผลติภณัฑพ์ร้อมดื่ม ของผู้บริโภคยุคเจเนอเรช่ันวาย (Gen Y) ในเขตอ าเภอ
เมืองล าปาง จังหวัดล าปาง โดยลักษณะของค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ( rating scale) ประยุกต์
ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert, 1970: 76)  
   ส่วนท่ี 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เป็นค าถามปลายเปิด  
 4. ขั้นตอนการพัฒนาเครื่องมือการวิจัย 
   4.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ภาพลักษณ์สินค้า ส่วนประสม             
ทางการตลาด การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์พร้อมดื่ม ของผู้บริโภคยุคเจเนอเรช่ันวาย 
(Gen Y) ในเขตอ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 
   4.2 น าข้อมูลที่ได้มาก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย 
   4.3 ศึกษาวิธีการสร้างเครื่องมือแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) จ านวน 5 ระดับ   
ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert, 1970: 76) 
   4.4 สร้างข้อค าถามตามกรอบแนวคิดการวิจัย 
   4.5 จัดท าแบบสอบถามฉบับร่างไปเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
   4.6 น าแบบสอบถามที่พัฒนาแล้วไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง
ตามเนื้อหา (Content validity) โดยมีค่าความสอดคล้องทั้งฉบับเท่ากับ 0.97 
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   4.7 น าแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขตามความเห็ นของอาจารย์ที่ปรึกษาและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ไปทดลองใช้ (try-out) กับกลุ่มที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน  
   4.8 น าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามที่ทดลองใช้ (Try - Out) มาท าการตรวจสอบคุณภาพของ
แบบสอบถาม เพื่อวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่นของเครื่องมือวัด (Reliability Analysis) โดยการหาค่าความเช่ือมั่น
แบบความสอดคล้องภายใน ( Internal Consistency) ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) เท่ากับ .930 ตามที่นันนอลลี่ได้เสนอแนะไว้ คือ มีค่า 0.70 ขึ้นไป 
(Nunnally, 1978: 245-246) และหาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (Discriminant Power) โดยใช้การวิเคราะห์                  
ค่าสหสัมพันธ์คะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item-total correlation) มีค่าระหว่าง 0.438-0.798 ตามเกณฑ์
ของ เบรนแนน (Brennan, 1972: 289-303) ซึ่งควรมีค่า 0.20 ข้ึนไป  
   4.9 น าแบบสอบถามไปแจกกลุ่มตัวอย่าง  
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล  
   การด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลมีล าดับและขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
   5.1 น าข้อมูลจากแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป             
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังต่อไปนี ้
    ตอนท่ี 1 การวิ เคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ในการหาความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)  
    ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์เกี่ยวกับระดับการรับรู้ภาพลักษณ์สินค้า ส่วนประสมทางการตลาด         
การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และระดับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์พร้อมดื่มของผู้บริโภคยุคเจเนอเรช่ันวาย (Gen Y) 
ในเขตอ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง โดยใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
    ตอนท่ี 3 เป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับระดับการรับรู้ภาพลักษณ์สินค้า ส่วนประสมทางการตลาด 
และการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์พร้อมดื่มของผู้บริโภคยุคเจเนอเรช่ันวาย             
(Gen Y) ในเขตอ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง โดยใช้สถิติอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ถดถอย
พหุคูณ แบบ Enter 
 
ผลการวิจัย 
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคยุคเจเนอเรช่ันวาย (Gen Y) ที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์พร้อมดื่ม ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง จ านวน 301 คน คิดเป็นร้อยละ 79 จบการศึกษาระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 200 คน                   
คิดเป็นร้อยละ 52.5 มีสถานภาพโสด จ านวน 222 คิดเป็นร้อยละ 58.3 อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 
124 คน คิดเป็นร้อยละ 32.5 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท จ านวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 
46.6 ความถี่ ในการซื้อผลิตภัณฑ์พรอ้มดื่ม 2 - 3 วันครั้ง จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 36 ค่าใช้จ่ายในการซื้อ
ผลิตภัณฑ์พร้อมดื่มต่อครั้งมากกว่า 30 บาท จ านวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 43 ผลิตภัณฑ์พร้อมดื่มที่ซื้อบ่อย
ที่สุดคือ น้ าผลไม้ จ านวน 247 คน คิดเป็นร้อยละ 64.8 โดยส่วนมากซื้อที่ร้านสะดวกซื้อ จ านวน 338 คน                 
คิดเป็นร้อยละ 88.7 แหล่งข้อมูลที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พร้อมดื่มคือ โทรทัศน์ จ านวน 287 คน คิดเป็น
ร้อยละ 75.3 ตามล าดับ 
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 ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ระดับการรับรู้ภาพลักษณ์สินค้า ส่วนประสมทางการตลาด การคล้อยตาม
กลุ่มอ้างอิง และระดับการตัดสนิใจซื้อผลติภณัฑพ์ร้อมดื่ม ของผู้บริโภคยุคเจเนอเรช่ันวาย (Gen Y) ในเขตอ าเภอ
เมืองล าปาง จังหวัดล าปาง   
 
ตารางที่ 1  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรูภ้าพลักษณ์สินค้า  
 

การรับรูภ้าพลักษณ์สินค้า ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 
ระดับ 

การรับรู ้
1. ได้ดูโฆษณาผลติภณัฑ์พร้อมดื่มทางโทรทัศน์                    

ท าให้อยากซื้อสินค้า 
2. ได้เห็นภาพโฆษณาผลิตภัณฑ์พร้อมดื่มทางอินเทอรเ์น็ต

ท าให้อยากซื้อสินค้า 
3. ได้อ่านนิตยสารและวารสารโฆษณาผลิตภัณฑ์พร้อมดืม่

ท าให้อยากซื้อสินค้า 
4. ได้เห็นโฆษณาผลิตภณัฑ์พร้อมดื่มทาง Line หรือ 

Facebook ท าให้อยากซื้อสินค้า 
5. ได้อ่านบทวิจารณ์ทางอินเตอรเ์น็ต (รีวิวสินค้า) ท าให้

อยากซื้อสินค้า 

4.01 
 

3.95 
 

3.61 
 

3.90 
 

3.90 
 

0.805 
 

0.830 
 

0.941 
 

0.864 
 

0.920 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.87 0.678 มาก 
  
 ผลการวิจัยพบว่า ระดับการรับรู้ภาพลักษณ์สินค้า  อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87             
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.678 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า การดูโฆษณาผลิตภัณฑ์พร้อมดื่มทางโทรทัศน์   
ท าให้อยากซื้อสินค้ามากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.805 รองลงมา คือ ได้เห็น  
ภาพ โฆษณาผลิตภัณฑ์พร้อมดื่มทางอินเทอร์เน็ตท าให้อยากซื้อสินค้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.830 และน้อยที่สุดคือได้อ่านนิตยสารและวารสารโฆษณาผลิตภัณฑ์พร้อมดื่มท าให้อยากซื้อ
สินค้ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.941 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 2  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของส่วนประสมทางการตลาด 
 

ส่วนประสมทางการตลาด ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 
ระดับ 

ความส าคญั 

ด้านผลิตภณัฑ ์
1. ความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ 
2. ผลิตภัณฑม์ีคณุภาพด ี
3. ช่ือเสียงของผู้ขายและตรายีห่้อของผลิตภณัฑเ์ป็นที่รู้จัก 
4 .บรรจุภณัฑ์ของผลิตภณัฑม์ีความน่าสนใจ 
5. ปริมาณสารอาหารของผลิตภณัฑ์มีความเหมาะสมกับการ
บริโภคต่อครั้ง 
ด้านราคา 
6. ราคาเหมาะสมกับปรมิาณ 
7. ราคาเหมาะสมกับคณุภาพ 
8. ราคาเหมาะสมกับประโยชน์ที่ได้รับจากผลติภณัฑ์ 
9. ราคาสอดคล้องกับราคาตลาด 
10. ให้ส่วนลดแก่ลูกคา้เมื่อซื้อในปริมาณหรือในระยะเวลาที่

ผู้ขายก าหนด 
ด้านการจดัจ าหน่าย 
11. มีการกระจายของผลติภณัฑ์หาซื้อได้ง่าย 
12. ความสะดวกในการเดินทางไปสถานที่จัดจ าหน่าย 
13. มีการจัดวางผลิตภณัฑส์ะดุดตาและหาง่าย 
14. สถานท่ีจัดจ าหน่ายมีผลิตภณัฑ์เพียงพอต่อ                  

การจ าหน่าย 

 
4.20 
4.18 
4.32 
4.19 
4.13 

 
 

4.12 
4.19 
4.12 
4.06 
3.95 

 
 

4.30 
4.21 
4.14 
4.14 

 

 
0.751 
0.702 
0.706 
0.700 
0.766 

 
 

0.731 
0.699 
0.727 
0.710 
0.862 

 
 

0.693 
0.703 
0.766 
0.743 

 

 
มาก 
มาก 

มากที่สุด 
มาก 
มาก 

 
 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

มาก 
มาก 

 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
15. การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ มีความนา่สนใจ 
16. การให้ข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภณัฑ์ต่อผู้บริโภค 
17. การจัดโปรโมช่ันต่าง ๆ ให้เลอืกซื้อ เช่น การลด/แลก/

แจก/แถม ผลิตภัณฑ ์
18. มีผลิตภัณฑ์ตัวอย่างให้ทดลองดื่ม 
19. มีพนักงานคอยให้ค าแนะน าผลิตภณัฑ ์

 
4.18 

 
4.06 
4.12 

 
3.83 
3.74 

 
0.704 

 
0.757 
0.802 

 
0.960 
0.978 

 
มาก 

 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.12 0.760 มาก 
 
 ผลการวิจัยพบว่า ระดับความส าคัญด้านส่วนประสมทางการตลาด อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.12 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.760 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ด้านผลิตภัณฑ์โดยช่ือเสียงของผู้ขายและตรา
ยี่ห้อของผลิตภัณฑ์เป็นท่ีรู้จักอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.706 



                                    18-19 ตุลาคม 2561| 806 

 
รองลงมาเป็นด้านการจัดจ าหน่าย คือ มีการกระจายของผลิตภัณฑ์หาซื้อได้ง่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.693 และน้อยที่สุดคือด้านการส่งเสริมการตลาด โดยมีพนักงานคอยให้ค าแนะน าผลิตภัณฑ์มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.978  
 
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการคล้อยตามกลุม่อ้างอิง 
 

การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1. พิจารณาซื้อเพื่อให้เป็นท่ียอมรบั/ทันสมยั 
2. พิจารณาซื้อจากยี่ห้อท่ีนิยมในปัจจุบัน 
3. พิจารณาซื้อตามค าแนะน าจากคนในครอบครัว/เพื่อน 
4. พิจารณาซื้อตามสื่อโฆษณา/ดารา/นักแสดง/นักร้อง 
5. พิจารณาซื้อตามค าแนะน าและการให้ข้อมูลของผู้จ าหน่าย 

3.78 
3.91 
3.93 
3.75 
3.70 

0.889 
0.800 
0.885 
0.876 
0.885 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.80 0.712 มาก 
 

 
 ผลการวิจัยพบว่า การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.7112 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า พิจารณาซื้อตามค าแนะน าจากคนในครอบครัว/เพื่อน    
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.885 รองลงมาคือ พิจารณาซื้อจากยี่ห้อที่นิยม
ในปัจจุบัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.800 และน้อยที่สุดคือพิจารณาซื้อตาม
ค าแนะน าและการให้ข้อมูลของผู้จ าหน่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.885 
 
ตารางที่ 4  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจซื้อ 
 

การตัดสินใจซื้อ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 
ระดับ 

การตัดสินใจ 
การเกิดความต้องการ 
1. ซื้อผลิตภัณฑ์พร้อมดืม่เพื่อสนองความต้องการ 

 
4.30 

 
0.689 

 
มากที่สุด 

2. ซื้อผลิตภัณฑ์พร้อมดืม่เพราะสารอาหารที่มคีวามจ าเป็นต่อ
ร่างกาย 

3. ซื้อผลิตภัณฑ์พร้อมดืม่เพราะสะดวกในการพกพา 
4. ซื้อผลิตภัณฑ์พร้อมดืม่ช่วยท าให้สุขภาพท่ีดี 
การแสวงหาข้อมลู 
5. ก่อนซื้อผลิตภณัฑ์พร้อมดื่มได้ทราบข้อมูลจากสื่อโทรทัศน์ 
6. ก่อนซื้อผลิตภณัฑ์พร้อมดื่มได้ทราบข้อมูล                         

จากอินเทอร์เน็ต 
7. ก่อนซื้อผลิตภณัฑ์พร้อมดื่มจะสอบถามจากครอบครัว 
8. ก่อนซื้อผลิตภณัฑ์พร้อมดื่มจะสอบถามเพื่อน 

 
4.12 
4.02 
4.09 

 
 

3.97 
 

3.97 
3.60 

 
0.765 
0.783 
0.798 

 
 

0.791 
 

0.743 
1.005 

 
มาก 
มาก 
มาก 

 
 

มาก 
 

มาก 
มาก 
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ตารางที่ 4  (ต่อ) 
 

การตัดสินใจซื้อ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 
ระดับ 

การตัดสินใจ 
9. ก่อนซื้อผลิตภณัฑ์พร้อมดื่มได้ทราบข้อมูลจากโปสเตอร/์ 
ป้ายโฆษณา 
การประเมินทางเลือก 
10. เลือกซื้อผลติภณัฑ์พร้อมดื่มจากร้านที่มีให้เลือก

หลากหลาย 
11. เลือกซื้อผลติภณัฑ์พร้อมดื่มจากร้านที่จัดตกแต่ง

เรียบร้อย/ สะอาด 
12. เลือกซื้อผลติภณัฑ์พร้อมดื่มจากร้านใกล้บ้าน /

สถานศึกษา/ใกล้ที่ท างาน 
13. เลือกซื้อผลติภณัฑ์พร้อมดื่มเพราะมั่นใจในคณุภาพ

มาตรฐาน 
14. เลือกซื้อผลติภณัฑ์พร้อมดื่มจากร้านที่ครอบครัว/เพื่อน 

แนะน า 
ความรูส้ึกหลังการซื้อ 
15. ซื้อผลิตภณัฑ์พร้อมดื่มแล้วพบว่าดีจะกลบัไปซื้ออีก 

3.61 
  

3.71 
 

4.18 
 

4.25 
 

4.38 
 

4.21 
 

3.90 
 

4.22 

0.950 
 

0.933 
 

0.675 
 

0.666 
 

0.796 
 

0.676 
 

0.839 
 

0.705 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มาก 
 

มากที่สุด 
16. ซื้อผลิตภณัฑ์พร้อมดื่มแล้วพบว่าดีจะบอกให้ผู้อื่นซื้อ 
17. ซื้อผลิตภณัฑ์พร้อมดื่มแล้วพบว่ามีปัญหาไม่ดจีะเลิกซื้อ

ผลิตภณัฑ์นั้นเลย 
18. ซื้อผลิตภณัฑ์พร้อมดื่มแล้วพบว่ามีปัญหาไม่ดี                        

จะร้องเรยีนส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บรโิภค 

4.17 
 

4.04 
 

3.69 

0.742 
 

0.907 
 

0.940 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.02 0.91 มาก 

 
 ผลการวิจัยพบว่า ระดับการตัดสินใจซื้อ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.91 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าด้านการประเมินทางเลือก คือเลือกซื้อผลิตภัณฑ์พร้อมดื่ม             
จากร้านใกล้บ้าน /สถานศึกษา/ใกล้ที่ท างาน โดยมีระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.796 รองลงมาคือเลือกซื้อผลิตภัณฑ์พร้อมดื่มจากร้านที่จัดตกแต่งเรียบร้อย/ 
สะอาด มีค่า เฉลี่ยเท่ากับ 4.25 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.666 รองลงมาเป็นด้านการเกิดความต้องการ คือ 
ซื้อผลิตภัณฑ์ พร้อมดื่มเพื่อสนองความต้องการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.689 
และด้านความ รู้สึกหลังการซื้อ คือซื้อผลิตภัณฑ์พร้อมดื่มแล้วพบว่าดีจะกลับไปซื้ออีก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.705 และน้อยที่สุดในด้านการแสวงหาข้อมูล โดยก่อนซื้อผลิตภัณฑ์พร้อมดื่ม 
จะสอบถามจากครอบครัว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.005 
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 ส่วนท่ี 3 ผลการวเิคราะห์สหสัมพนัธ์ถดถอยพหุคูณ แบบ Enter 
 
ตารางที่ 5  ผลการวิเคราะหส์หสมัพันธ์ถดถอยพหุคูณ แบบ Enter 
 
 

 
ตัวแปรอิสระ 

การตัดสินใจซื้อ 
t p-value 

  
สัมประสิทธิ์การ 

ถดถอย  
ความคลาดเคลื่อน 

มาตรฐาน  
Conllinearity Statistics 

                    VIF 
ค่าคงที่ (a) 0.189 1.028 0.184 0.855   
การรับรู้
ภาพลักษณ์สินค้า 

0.565 0.207 2.732    0.011* 1.279 

ส่วนประสมทาง
การตลาด 

0.507 0.220 2.302   0.030** 1.233 

การคล้อยตาม  
กลุ่มอ้างอิง 
 

0.424 0.230 2.052   0.040** 1.361 

F = 6.068  p-value = 0.000  Adjust2  = 0.529  R2 = 0.612 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ถดถอยพหุคูณ แบบ Enter พบว่า ตัวแปรอิสระทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการรับรู้
ภาพลักษณ์สินค้า ด้านส่วนประสมทางการตลาด และด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์พร้อมดื่มของผู้บริโภคยุคเจเนอเรช่ันวาย (Gen Y) ในเขตอ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีการรับรู้ภาพลักษณ์สินค้าส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อมากท่ีสุด มีค่าสัมประสิทธ์ิ  
การถดถอย 0.565 จากการได้ดูโฆษณาผลิตภัณฑ์พร้อมดื่มทางโทรทัศน์ ได้เห็นภาพโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต              
ได้อ่านบทวิจารณ์ทางอินเตอร์เน็ต (รีวิวสินค้า) และได้เห็นโฆษณา Line หรือ Facebook ท าให้อยากซื้อสินค้า 
รองลงมาคือ ส่วนประสมทางการตลาด มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย 0.507 โดยพิจาณาจากช่ือเสียงของผู้ขาย
และตรายี่ห้อของผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จัก มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และมีการกระจายของผลิตภัณฑ์หาซื้อ
ได้ง่าย และการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย 0.424 โดยพิจารณาซื้อตามค าแนะน าจาก              
คนในครอบครัว/เพื่อน เป็นยี่ห้อที่นิยมในปัจจุบัน และเพื่อให้เป็นที่ยอมรับ/ทันสมัย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ              
ที่ระดับ .05 ซึ่งสามารถท านายการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์พร้อมดื่มของผู้บริโภคยุคเจเนอเรช่ันวาย (Gen Y) ในเขต
อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง ได้ร้อยละ 52.9 
 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า การรับรู้ภาพลักษณ์สินค้ามีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ 
พร้อมดื่มของผู้บริโภคยุคเจเนอเรช่ันวาย (Gen Y) ในเขตอ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
การถดถอย 0.565 ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานที่ 0.207 และ ค่า t เท่ากับ 2.732 ซึ่งสนับสนุนสมมุติฐาน        
ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ 
พร้อมดื่มของผู้บริโภคยุคเจเนอเรช่ันวาย (Gen Y) ในเขตอ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
การถดถอย 0.507 และความคลาดเคลื่อนมาตรฐานที่ 0.220 ซึ่งสนับสนุนสมมุติฐาน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
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 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 พบว่า การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
พร้อมดื่ม ของผู้บริโภคยุคเจเนอเรช่ันวาย (Gen Y) ในเขตอ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
การถดถอย 0.424 และความคลาดเคลื่อนมาตรฐานที่ 0.230 ซึ่งสนับสนุนสมมุติฐาน ที่ระดับนัยส าคัญทาง   
สถิติ  ที่ .05 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยพบว่า คนยุคเจเนอเรชั่นวาย (Gen Y)  มีระดับการรับรู้ภาพลักษณ์สินค้าใน
ภาพรวม  อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ได้ดูโฆษณาผลิตภัณฑ์พร้อมดื่มทางโทรทัศน์ท าให้
อยากซื้อสินค้า   อยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับแนวคิดของ George & Michael (1993: 128) ที่กล่าว
ว่า การรับรู้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวหรือตั้งใจ มักเกิดตามประสบการณ์ การสั่งสมทางสังคม โดย
จะเลือกรับรู้เพียงบางส่วน จากการเปิดรับสื่อต่าง ๆ และผลการวิจัยยังสอดคล้องกับงานวิจัยของมนชยา  
โพธิยพ (2553)  ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ าผลไม้พร้อมดื่ม  
100% ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า การเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อโทรทัศน์ของผู้บริโภค
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ าผลไม้พร้อมดื่ม  
 ระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า คนยุคเจเนอเรชั่นวาย (Gen Y) ให้ความส าคัญเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์
อันดับแรกซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler (2003) ที่กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาดเป็นเครื่องมือ
ทางการตลาด ที่สามารถตอบสนองความต้องการ และสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย มี
อิทธิพลโน้มน้าว ความต้องการผลิตภัณฑ์ของธุรกิจ ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
และการส่งเสริมการการตลาด และสอดคล้องกับงานวิจัยของประภาพร  จ าชาติ (2553)  ที่ศึกษาเกี่ยวกับ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์นมผงดัดแปลงส าหรับทารกของมารดาที่
เลี ้ยงดูบุตรในอ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบว่า ระดับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของ
ผู้บริโภคได้ให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์เป็นอันดับแรก รองลงมาคือด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
และด้านการส่งเสริมการตลาดตามล าดับ 
 ระดับการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ด้านพบว่า คนยุคเจเนอเรชั่นวาย (Gen Y)  พิจารณาซื้อผลิตภัณฑ์พร้อมดื่มตามค าแนะน าจากคนใน
ครอบครัว/เพื่อน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Peter & Olson (2008: 522)  ที่กล่าวว่า กลุ่มอ้างอิงเป็น
บุคคลหรือกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลอื่น และสัมพันธ์กับแนวคิดของปณิศา มีจินดา (2553 : 
367) ได้กล่าวว่า อิทธิพลของกลุ่มอ้างอิงได้แก่ อิทธิพลด้านข้อมูล เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน
ของกลุ่มสมาชิกด้วยการพูดคุยหรือสังเกต และน ามาเป็นโดยผู้บริโภคจะมองว่าค าแนะน าหรือข้อมู ลที่มาจาก
แหล่งบุคคล เช่น เพื่อน เพื่อนบ้าน ญาติ ผู้เช่ียวชาญ และผลการวิจัยยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สราวรรณ์  
เรืองกัลปวงศ์ และ อรรนพ  เรืองกัลปวงศ์ (2558) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมปรุงพร้อมทานแช่แข็งภายใต้เครื่องหมายรับรองฮาลาลของผู้บริโภคมุสลิมใน
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ครอบครัว เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร
พร้อมปรุงพร้อมทานแช่แข็งภายใต้เครื ่องหมายรับรองฮาลาลของผู้บริโภคมุสลิมในกรุงเทพมหานคร 
เนื่องจากลักษณะของคนในสังคมไทยมีการอยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่ บุคคลในครอบครัวจึงมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการเลือกซื้อของผู้บริโภค 
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 ระดับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์พร้อมดื่มของคนยุคเจเนอเรช่ันวาย (Gen Y) โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า คนยุคเจเนอเรชั่นวาย (Gen Y) มีการประเมินทางเลือกเป็นอันดับแรก                  
โดยเลือกซื้อผลิตภัณฑ์พร้อมดื่มจากร้านใกล้บ้าน /สถานศึกษา/ใกล้ที่ท างาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Kotler (2003) ที่กล่าวว่า ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบทางเลือกตามก าลังความสามารถเท่าที่ตนจะมีศักยภาพ
ท าได้ การตัดสินใจเลือก ผู้บริโภคตั้งใจจะซื้อตามที่พิจารณาไว้ใจที่สุด และสอดคล้องกับงานวิจัยของบุญญาพร      
เชื่อมสมพงษ์ (2551) ที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ์
พร้อมดื่มของนิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ ในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการ
ตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ์พร้อมดื่มของนิสิต นักศึกษา ด้านการประเมินทางเลือก โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
คือ มีร้านจ าหน่ายใกล้บ้านและสถานศึกษา และจัดตกแต่งเรียบร้อยและสะอาด และมีให้เลือกหลากหลาย  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย 
 1. จากผลการวิจัยที่พบว่า ผู้บริโภค Gen Y ในเขตอ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง มีการรับรู้
ภาพลักษณ์สินค้าผ่านสื่อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางโทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต วารสารและนิตยสาร ส่งผลต่อ                   
การตัดสินใจซื้อ ดังนั้นผู้ประกอบการหรือตัวแทนจ าหน่ายที่ด าเนินการด้านธุรกิจผลิตภัณฑ์พร้อมดื่ม ควรมี         
การโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ เพื่อสร้างการรับรู้ส าหรับผู้บริโภค Gen Y ควรใช้สื่อโทรทัศน์ 
อินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นสื่อท่ีกลุ่ม Gen Y ให้ความสนใจ 
 2. การมีช่ือเสียงของผู้ขายและตรายีห่้อของผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จัก ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
พร้อมดื่มของผู้บริโภค Gen Y ดังนั้นควรมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้บริโภคได้จดจ าตรายี่ห้อ 
 3. การพิจารณาซื้อตามค าแนะน าจากคนในครอบครัว/เพื่อน ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
พร้อมดื่มของผู้บริโภค Gen Y ดังนั้นจ าเป็นต้องสื่อสารให้เข้าถึงบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค 
Gen Y รวมถึงเปลี่ยนผู้บริโภคให้กลายเป็นผู้บอกต่อผ่านวิธีการปากต่อปาก ท าให้ผู้บริโภคอยากแสดง                
ความคิดเห็น พูดคุยหรือแชร์ข้อความผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์คต่าง ๆ เพื่อให้ผู้บริโภคคนอื่น ๆ เข้าใจและอยากซื้อ
สินค้ามากขึ้น 
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1. การศึกษาครั้งต่อไปควรขยายพื้นที่ในการท าการวิจัย เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างในพื้นที่อื่นเพิ่มเติม    
ท าให้สามารถน าข้อมูลที่ได้ไปวางแผนทางการตลาดได้แม่นย ามากยิ่งข้ึน  
 2. การท าวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยศึกษาวิจัยในเชิงปริมาณ ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปผู้วิจัยควรศึกษาวิจัย
ในแบบเชิงคุณภาพร่วมกับการสัมภาษณ์ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์พร้อมดื่ม เพื่อทราบความต้องการของผู้บริ โภค                    
ในเชิงลึกมากขึ้น 
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ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศจนี 
 

ผิวมะลิ วงษ์ทอง1* รพีสร เฟ่ืองเกษม2 

 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของ
กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในประเทศจีน จ านวนกองทุนที่ศึกษาทั้งหมด 7 กองทุน ประกอบด้วย กองทุน
เปิด KF-CHINA, TMBCHEQ, SCBCE, GC, MS-CHINA VALUE, K-CHINA และ ABCG ข้อมูลที่ศึกษาเป็นข้อมูล
ทุติยภูมิ (Secondary Data) ตั้งแต่ มกราคม พ.ศ.2553 ถึง มกราคม พ.ศ. 2561 จ านวน 97 เดือน  
 ปัจจัยที่ศึกษาประกอบด้วย ดัชนี SET Index อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อหยวน ดัชนี Shanghai 
Composite Index ดัชนี Hang Seng China Enterprise Index พันธบัตรรัฐบาล 1 ปี ประเทศไทย พันธบัตร
รัฐบาล 1 ปี ประเทศจีน อัตราเงินเฟ้อประเทศไทย และอัตราเงินเฟ้อประเทศจีน  โดยใช้การวิเคราะห์สมการ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 
 ผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรอิสระที่มีผลต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติในทิศทางเดียวกัน (+) ได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อหยวน ดัชนี Shanghai Composite 
Index ดัชนี Hang Seng China Enterprise Index และ พันธบัตรรัฐบาล 1 ปี ประเทศจีน ยกเว้นกองทุนเปิด 
KF-CHINA, TMBCHEQ และ SCBCE ที่ตัวแปรอิสระดัชนี SET Index มีผลต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของ
กองทุนรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในทิศทางตรงกันข้าม (-) 
 
ค าส าคัญ:   มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย  นโยบายการลงทุน  ดัชนี Shanghai Composite Index ดัชนี 

Hang Seng China Enterprise Index 
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FACTORS AFFECTING NET ASSET VALUE (NAV) OF MUTUAL FUNDS WITH  
THE INVESTMENT POLICY IN CHINA 

 
Piwmali Wongthong1*  Rapeesorn Fuangkasem2 

 
Abstract 
 This study aims to study factors affecting the Net Asset Value (NAV) of Mutual Funds 
with the investment policy in China. There are selected 7 funds including of KF-CHINA, 
TMBCHEQ, SCBCE, GC, MS-CHINA VALUE, K-CHINA and ABCG were studied. The information in 
this study is Secondary Data collected from January 2010 to January 2018, Duration: 97 
months. 
Factors of the study included SET Index, the Exchange Rate of Baht (THB) and Yuan (CNY), 
Shanghai Composite Index, Hang Seng China Enterprise Index, 1-Year Thailand Government 
Bond, 1 Year China Government Bond, China Inflation Rate , and Thailand Inflation Rate.                      
The principle of Multiple Regression is used for the analysis in this study. 
 From the study, It had been found that the independent variables affecting to the 
Net Asset Value (NAV) of Mutual Funds in the same direction of the statistic (+) are the 
exchange rate of Baht (THB) and Yuan (CNY) , Shanghai Composite Index , Hang Seng China 
Enterprise Index , and 1 Year China Government Bond. Exempting for KF-CHINA, TMBCHEQ , 
and  SCBCE are the independent variables of SET Index which affecting to Net Asset Value 
(NAV) of Mutual Funds in the opposite direction (-). 
 
Keywords:   Net Asset Value (NAV), Investment Policy, Shanghai Composite Index, Hang 

Seng Index China Enterprise Index 
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บทน า 
 ปัจจุบันการวางแผนการเงินส่วนบุคคลนับเป็นเรื่องที่ทุกคนต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมาก                  
การวางแผนเกษียณอายุ การวางแผนศึกษาบุตร หรือแม้แต่การใช้ชีวิตให้มีความสุขอย่างมีอิสรภาพทางการเงิน
เป็นสิ่งที่ทุกคนให้ความส าคัญ ดังนั้นเพื่อให้การวางแผนการเงินส่ วนบุคคลบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงิน 
นอกเหนือจากการออมเงินและการใช้จ่ายอย่างเป็นระบบแล้ว จ าเป็นต้องมีการวางแผนการลงทุนที่เหมาะสม 
การใช้เครื่องมือการลงทุนทางการเงินแบบดั้งเดิม เช่น การฝากเงินกับธนาคาร การซื้อพันธบัตรรัฐบาล หรือ               
การลงทุนในหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาจไม่เพียงพอในสถานการณ์ปัจจุบันที่เศรษฐกิจ                 
ในประเทศเกิดการชะลอตัว อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นส่งผลให้ผลตอบแทนในการลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนั้น
ส าหรับผู้ลงทุนที่สามารถยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนได้ การแสวงหาแหล่งลงทุนท่ีสามารถสร้างผลตอบแทนที่
สูงขึ้น การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศจึงเป็นอีกทางเลือกที่ผู้ลงทุนให้ความสนใจ อีกทั้งการลงลงทุน   
ในตลาดต่างประเทศสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนได้ 
 โอกาสสร้างผลตอบแทนจากเศรษฐกิจในต่างประเทศที่ก าลังเติบโต โดยเฉพาะเศรษฐกิจในประเทศ
จีนถือได้ว่ามีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของโลก ปัจจุบันรองจากเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและเป็นตลาด
ผู้บริโภคที่มีอัตราการเติบโตภายในอย่างรวดเร็วเฉลี่ยอย่างน้อย 7% ต่อปี  
 
 

 
 
 

ภาพที ่1 Market Capitalization 
ที่มา: World Federation of Exchanges.(2017). Market Statistics-February 2017. 

Retrieved from https://www.world-exchanges.org/focus/index.php/in- 
every-issue/statistics/marketstatistics/124-domestic-market-capitalisation-17-feb. 

https://www.world-exchanges.org/focus/index.php/in-
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 ส าหรับตลาดหลักทรัพย์ในประเทศจีนนั้นมีดัชนีหลักทรัพย์ที่ส าคัญ 2 ดัชนี ได้แก่ ดัชนี A Share 
และ ดัชนี H Share ดัชนีหลักทรัพย์ A Share เป็นดัชนีที่มีจ านวนหลักทรัพย์ Market Capitalization ใหญ่
ที่สุดในตลาดหุ้นจีนมีมูลค่าตามราคาตลาดรวม 7.83 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ หากเทียบกับตลาดหลักทรัพย์ SET 
ที่เป็นตลาดใหญ่ที่สุดของไทย มีมูลค่าตามราคาตลาดเพียง 0.44 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ 
Shanghai และ Shenzhen มีขนาดใหญ่กว่าถึง 17.7 เท่า ซึ่งการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ที่มี Market 
Capitalization ขนาดใหญ่ สามารถท าให้นักลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากตลาดมี
สภาพคล่องมากพอ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) จากข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ สามารถ
สะท้อนราคาหุ้นที่แท้จริงในตลาดได้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย ของกองทุนรวมที่จดทะเบียน            
ในประเทศไทย โดยกองทุนรวมมีนโยบายการลงทุนในหุ้นท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศจีน 
 2. เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้กับนักลงทุนและผู้ที่สนใจการลงทุน ในกองทุนรวม                
ที่มีนโยบายการลงทุนในหุ้นท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศจีน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ข้อมูลที่ได้น ามาศึกษาเป็นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เก็บข้อมูลเป็นรายเดือนตั้งแต่ 
มกราคม พ.ศ. 2553 ถึง มกราคม พ.ศ. 2561 เป็นจ านวนทั้งหมด 97 เดือน ประกอบด้วยตัวแปรอิสระจ านวน  
7 ตัวแปร ได้แก่ ราคาปิดมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อัตรา
แลกเปลี่ยนเงินบาทต่อหยวน ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ Shanghai Composite Index (A Share) ดัชนีตลาด
หลักทรัพย์ Hang Seng China Enterprise Index (H Share) พันธบัตรประเทศไทยอายุ 1 ปี พันธบัตรประเทศ
จีนอายุ 1 ปี อัตราเงินเฟ้อประเทศไทย อัตราเงินเฟ้อประเทศจีน และตัวแปรตาม คือ ราคาปิดมูลค่าหน่วยลงทุน
ของตัวแทนกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศจีน จ านวน 7 กองทุน ได้แก่ 
 ตัวแปรที่ 1 กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี้   KF-CHINA 
 ตัวแปรที่ 2 กองทุนเปิดทหารไทย China Equity Index  TMBCHEQ  
 ตัวแปรที่ 3 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน   SCBCE 
 ตัวแปรที่ 4 กองทุนเปิด เกรธเธอร์ ไชน่า   GC 
 ตัวแปรที่ 5 กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ  MS-CHINA VALUE 
 ตัวแปรที่ 6 กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน   K-CHINA 
 ตัวแปรที่ 7 กองทุนเปิดอเบอร์ดีน ไชน่า เกทเวย์ ฟันด์  ABCG  
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 แบบจ าลองที่ใช้ในการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวมที่มี
นโยบายลงทุนในประเทศจีน ด้วยวิธีการสร้างสมการถดถอย (Multiple Regression) โดยมีแบบจ าลอง ดังนี้ 
 NAV  =  C + b1SET + b2FX + b3A-Share + b4H-Share + b5BOND + b6BONDCN +                       

b7INF + b8INFCN 
 โดยที ่ NAV  หมายถึง  ราคาปิดมูลค่าหน่วยลงทุนของตัวแทนกองทุน 
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   C  หมายถึง  ค่าคงท่ี 
   SET  หมายถึง  ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
   FX  หมายถึง  อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อหยวน 
  A-Share หมายถึง  ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ Shanghai Composite Index  
  H-Share หมายถึง  ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ Hang Seng China Enterprise Index  
  BOND หมายถึง  พันธบัตรประเทศไทยอายุ 1 ปี 
  BONDCN หมายถึง  พันธบัตรประเทศจีนอายุ 1 ป ี
  INF   หมายถึง  อัตราเงินเฟ้อประเทศไทย 
  INFCN  หมายถึง  อัตราเงินเฟ้อประเทศจีน 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาจะน าข้อมูลทุติยภูมิรายเดือนของตัวแปรทั้งหมดมาประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล                  
ทางสถิติ 2 รูปแบบ ดังต่อไปนี้ 
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อสรุปลักษณะ
ของข้อมูลตัวแปรเบื้องต้น โดยแสดงผลในรูปแบบของ ค่าเฉลี่ยของข้อมูล (Mean) ค่าสูงสุดของข้อมูล 
(Maximum) ค่าต่ าสุดของข้อมูล (Minimum) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูล (Standard Deviation) และ
จ านวนข้อมูลของตัวแปร (Observations) เพื่อให้เห็นถึงภาพรวมโดยทั่วไปของข้อมูลตัวแปร 
 2. การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) เป็นวิธีการทางสถิติที่ใช้ในการหา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม (Dependent Variable) กับตัวแปรอิสระ (Independent Variable) โดยที่
ตัวแปรอิสระแต่ละตัวจะต้องไม่มีความสัมพันธ์กันเอง ซึ่งค่าความสัมพันธ์นั้นไม่ควรเกิน 0.8 หากเกินกว่านี้จะเกิด
ปัญหา Multicollinearity และค่า Durbin Watson ที่น้อยกว่า 1.5 แสดงถึงปัญหา Autocorrelation ที่ค่า
ความคลาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์กันเอง แก้ไขโดยการใช้ข้อมูลผลต่างล าดับที่หนึ่ง (First Difference) ในการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
 
ผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา (Description Statistics)  
 
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบสถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรตาม 
 

ช่ือกองทุน Mean Maximum Minimum Std. Dev. N 
KF CHINA 9.6836 13.1468 7.3421 1.0915 97 
TMBCHEQ 4.4445 6.768 3.2423 .794 97 
SCBCE 8.1369 11.0464 6.2145 .9108 97 
GC 11.0615 15.4102 8.3457 1.7994 97 
MS CHINA VALUE 11.0349 17.0108 7.9508 1.8771 97 
K CHINA 10.1077 13.9619 7.9536 1.1012 97 
ABCG 12.2676 15.6592 9.8215 1.1308 97 
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 จากตารางที่ 1 แสดงข้อมูล มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนใน
ประเทศจีน จ านวน 7 กองทุน ตั้งแต่ มกราคม พ.ศ. 2553 ถึง มกราคม พ.ศ. 2561 รวมทั้งสิ้น 97 เดือน ได้ผล
การทดสอบในรูปแบบของ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าต่ าสุด (Minimum) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และจ านวนข้อมูลของตัวแปร (Observations) 
 
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบสถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรอิสระ 
 

ตัวแปรอิสระ Mean Maximum Minimum Std. Dev. N 
SET 1324.39 1826.86 696.55 263.87 97 
FX 5.05 5.65 4.49 .29 97 
A SHARE 2757.7 4611.74 1979.21 565.29 97 
H SHARE 10862.81 14431.11 7916.34 1347.52 97 
BOND 2.15 3.6 1.37 .67 97 
BONDCN 2.85 4.12 1.55 .64 97 
INF 1.76 4.29 -1.27 1.61 97 
INFCH .22 1.58 -.9 .51 97 
 
 จากตารางที่ 2 แสดงข้อมูลของตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวม
ที่มีนโยบายลงทุนในประเทศจีน จ านวน 8 ตัวแปร ตั้งแต่ มกราคม พ.ศ. 2553 ถึง มกราคม พ.ศ. 2561 รวม
ทั้งสิ้น 97 เดือน ได้ผลการทดสอบในรูปแบบของ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าต่ าสุด (Minimum) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และจ านวนข้อมูลของตัวแปร (Observations) 
 
 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 
 
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient) 
 
 SET FX ASHARE HSHARE BOND BONDCN INF INFCN 
SET 1        
FX .532 1       
A SHARE .251 .258 1      
H SHARE -.19 -.49 .37 1     
BOND -.357 -.485 -.637 .086 1    
BONDCN .454 .033 -.281 .021 .318 1   
INF -.652 -.789 -642 .218 .72 .047 1  
INFCN .101 -.136 .001 .15 .024 .06 .089 1 
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 จากตารางที่ 3 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระทั้งหมด ด้วยวิธีสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient) แสดงให้เห็นว่า ไม่มีตัวแปรอิสระใดที่มีความสัมพันธ์
กันในเชิงลบหรือบวกเกินเกณฑ์ที่ก าหนด ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าข้อมูลชุดนี้ไม่มีปัญหาด้านความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระ 
 
 การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ ของกองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี้ KF CHINA 
 
 NAVKF CHINA = -3.7625 - 0.006SET*+ 1.1711FX*** + 0.0002A SHARE*** + 0.0007H 

SHARE*** -0.1773BOND + 0.026BONDCN + 0.0072INF + 0.0188INFCN + 
ε 

 
 จากสมการสามารถสรุปได้ว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนเปิด  KF 
CHINA ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.1 ตัวแปร SET ส่งผลในทิศทางตรงกันข้าม และที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ .01 ประกอบด้วย ตัวแปร FX, A SHARE และ H SHARE ส่งผลในทิศทางเดียวกัน ส่วนปัจจัยอื่นไม่มี
ความสัมพันธ์กับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวม 
 
 การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ ของกองทุนเปิดทหารไทย China Equity Index TMBCHEQ  
 
 NAVTMBCHEQ  = - 0.8954 - 0.0006SET*+ 0.3328FX + 0.001A SHARE*** + 0.0002H 

SHARE*** -0.1187BOND + 0.0953BONDCN* + 0.0654INF – 0.0089INFCN + 
ε 

 
 จากสมการสามารถสรุปได้ว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนเปิด  

TMBCHEQ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.1 ตัวแปร SET ส่งผลในทิศทางตรงกันข้าม ตัวแปร BONDCN ส่งผล
ในทิศทางเดียวกัน และที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 ประกอบด้วย ตัวแปร A SHARE และ H SHARE ส่งผล
ในทิศทางเดียวกัน ส่วนปัจจัยอื่นไม่มีความสัมพันธ์กับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวม 
 
 การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ ของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน SCBCE  
 
 NAVSCBSE  = -3.4482 - 0.0005SET*+ 1.005FX*** + 0.0002A SHARE*** + 0.0006H 

SHARE*** -0.1578BOND + 0.0259BONDCN + 0.0007INF + 0.0143INFCN + ε 
  
 จากสมการสามารถสรุปได้ว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนเปิด  SCBCE 
ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.1 ตัวแปร SET ส่งผลในทิศทางตรงกันข้าม และที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 
ประกอบด้วย ตัวแปร FX, A SHARE และ H SHARE ส่งผลในทิศทางเดียวกัน ส่วนปัจจัยอื่นไม่มีความสัมพันธ์
กับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวม 
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 การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ ของกองทุนเปิด เกรธเธอร์ ไชน่า GC  
 
 NAVGC  = -4.971 + 0.0018SET***+ 1.7531FX** + 0.0006A SHARE*** + 0.0004H 

SHARE*** -0.2948BOND + 0.0784BONDCN - 0.0714INF - 0.0063INFCN + ε 
 
 จากสมการสามารถสรุปได้ว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนเปิด  GC ที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ตัวแปร FX ส่งผลในทิศทางเดียวกัน และที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่  .01 
ประกอบด้วย ตัวแปร SET, A SHARE และ H SHARE ส่งผลในทิศทางเดียวกัน ส่วนปัจจัยอื่นไม่มีความสัมพันธ์
กับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวม 
 
 การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ ของกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ 
MS CHINA VALUE  
 NAVMS CHINA VALUE  =  -3.7951 + 0.0014SET**+ 1.39851FX*** + 0.0005A SHARE** + 

0.0005H SHARE*** -0.3209BOND + 0.1318BONDCN - 0.0033INF - 
0.0089INFCN + ε 

 
 จากสมการสามารถสรุปได้ว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนเปิด  MS 
CHINA VALUE ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ตัวแปร SET และ A SHARE ส่งผลในทิศทางเดียวกัน และ                
ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 ประกอบด้วย ตัวแปร FX และ H SHARE ส่งผลในทิศทางเดียวกัน ส่วนปัจจัย
อื่นไม่มีความสัมพันธ์กับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวม 
 
 การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ ของกองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน K CHINA  
 
 NAVK CHINA  =   0.8809 + 0.0016SET*** + 0.1415FX + 0.0004A SHARE** + 0.0005H 

SHARE*** -0.3263BOND + 0.0201BONDCN - 0.015INF + 0.0113INFCN + ε 
 
 จากสมการสามารถสรุปได้ว่าปัจจยัที่ส่งผลต่อมลูค่าทรพัย์สินสทุธิต่อหน่วยของกองทุนเปิด K CHINA 
ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ตัวแปร A SHARE ส่งผลในทิศทางเดียวกัน และที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ               
ที่ .01 ประกอบด้วย ตัวแปร SET และ H SHARE ส่งผลในทิศทางเดียวกัน ส่วนปัจจัยอื่นไม่มีความสัมพันธ์กับ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวม 
 
 การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ ของกองทุนเปิดอเบอร์ดีน ไชน่า เกทเวย์ ฟันด ์ABCG 
 
 NAVABCG  = -1.9475 + 0.0023SET***+ 1.2965FX** + 0.0003A SHARE + 0.0003H 

SHARE*** -0.2547BOND + 0.2266BONDCN* - 0.0082INF -0.0215INFCN + 
ε 
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 จากสมการสามารถสรุปได้ว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนเปิด ABCG ที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ตัวแปร FX ส่งผลในทิศทางเดียวกัน และที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 
ประกอบด้วย ตัวแปร SET และ H SHARE ส่งผลในทิศทางเดียวกัน ส่วนปัจจัยอื่นไม่มีความสัมพันธ์กับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวม 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุน            
ในประเทศจีน ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และการวิเคราะห์              
การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) กองทุนที่ใช้ในการศึกษาทั้งหมด จ านวน 7 กองทุน ข้อมูลที่ศึกษา
เป็นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เก็บข้อมูลเป็นรายเดือนตั้งแต่ มกราคม พ.ศ. 2553 ถึง มกราคม พ.ศ. 
2561 เป็นจ านวนทั้งหมด 97 เดือน ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4 สรุปความสัมพันธ์ของปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีระดับนัยส าคัญกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของ

กองทุนรวม 
 
 KF-CHINA TMBCHEQ SCBCE GC MS-CHINA 

VALUE 
K-CHINA ABCG 

SET * (-) * (-) * (-) *** (+) ** (+) *** (+) *** (+) 
FX *** (+)  *** (+) ** (+) *** (+)  ** (+) 
A SHARE *** (+) *** (+) *** (+) *** (+) ** (+) ** (+)  
H SHARE *** (+) *** (+) *** (+) *** (+) *** (+) *** (+) *** (+) 
BONDCN  * (+)     * (+) 
หมายเหตุ:  ***,**,* หมายถึง  ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมผีลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุน

รวม ที่ระดบันัยส าคัญทางสถติิ 0.01,0.05,0.1 ตามล าดบั 
 (+) หมายถึง  ปัจจัยทางเศรษฐกิจแสดงความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อ

หน่วยของกองทุนรวม เป็นไปตามสมมติฐาน 
 (-) หมายถึง  ปัจจัยทางเศรษฐกิจแสดงความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อ

หน่วยของกองทุนรวม ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุน
ในประเทศจีน จากทั้งหมด 7 กองทุน พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อกองทุนรวมทุกกองมี                
2 ปัจจัย คือ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)  และดัชนีตลาดหลักทรัพย์ Hang Seng China 
Enterprise Index (H Share) เนื่องจากกองทุนที่ท าการศึกษาในครั้งนี้เป็นกองทุนที่มีนโยบายเลือกลงทุน
หลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศจีน ดังนั้นการเคลื่อนไหวของดัชนีตล าดหลักทรัพย์             
H Share จึงส่งผลโดยตรงต่อทุกกองทุนในทิศทางเดียวกัน ในขณะที่ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ SET ส่งผลในทิศทาง
ข้ามต่อ 3 กองทุน เกิดจากการเคลื่อนย้ายเงินทุนของนักลงทุน ซึ่งเป็นผลมาจากปัญหาทางเศรษฐกิจ
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ภายในประเทศท าให้นักลงทุนลดการลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวคือ            
นักลงทุนในปัจจุบันจะใช้ดัชนีอ้างอิง (benchmark) มาเป็นเกณฑ์มาตรฐานในการวัดผลตอบแทนเพื่อจัดสรรเงิน
ลงทุน ส าหรับผู้ลงทุนโดยทั่วไปนิยมใช้ดัชนี MSCI Emerging Markets Index มาพิจารณาเพิ่มลดน้ าหนัก               
การลงทุนในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ ดังนั้น ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และดัชนีตลาดหลักทรัพย์ 
Hang Seng China Enterprise Index (H Share) ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ในเอเชีย (Emerging Asia) 
เมื่อมีการเคลื่อนย้ายเงินทุนเข้าหรือออกจากตลาดเกิดใหม่ในเอเชียก็จะส่งผลต่อราคาดัชนีหลักทรัพย์ ทั้ง 2 ดัชนี
ในทิศทางเดียวกัน 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษากองทุนทั้งหมด จ านวน 7 กองทุน ซึ่งเป็นเพียงตัวแทนของกองทุน              
ที่มีนโยบายการลงทุนในหุ้นจีน ดังนั้นส าหรับผู้ที่สนใจใช้ข้อมูลในการศึกษาครั้งเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน 
ควรมีการศึกษากองทุนอื่นที่มีนโยบายการลงทุนที่แตกต่าง เช่น กองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนรวมตราสารผสม 
เป็นต้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนใจการตัดสินใจเลือกลงทุน 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 ในครั้งนี้ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลแบบรายเดือนตั้งแต่ มกราคม พ.ศ. 2553 ถึง มกราคม พ.ศ. 2561 
เป็นจ านวนทั้งหมด 97 เดือน ซึ่งจ านวนข้อมูลที่ใช้ศึกษาอาจน้อยเกินไป ในครั้งต่อไปการศึกษาควรใช้จ านวน
ข้อมูลที่มากขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมทุกช่วงของวัฏจักรเศรษฐกิจ (Economic Cycles) ที่เปลี่ยนแปลง เพื่อให้ผล
การศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 การศึกษาครั้งน้ีเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยวัดปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจในระดับมหาภาคที่ส่งผล
ต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวมเท่านั้น ในครั้งต่อไปการศึกษาควรน าข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น 
ข่าวสารเชิงเศรษฐกิจและการเมืองในช่วงเวลาที่ศึกษามาใช้ในการวิเคราะห์เพิ่มเติม เนื่องจากอาจเป็นปัจจัย              
ที่ส่งผลต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวม 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้สามารถส าเร็จลุล่วงได้ตามวัตถุประสงค์ด้วยความอนุเคราะห์อย่างยิ่ง
จาก ดร.รพีสร เฟื่องเกษม อาจารย์ที่ปรึกษาท่ีได้ชี้แนะแนวทางการศึกษาค้นคว้าจนท าให้การศึกษาค้นคว้าอิสระ
ฉบับนี้แล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ผู้ศึกษามีความซาบซึ้งในความเมตตากรุณาของอาจารย์เป็นอย่ างยิ่ง              
จึงขอขอบพระคุณ มาไว้ ณ โอกาสนี้ 
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ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวมท่ีมีนโยบายลงทุนในประเทศญี่ปุ่น 
 

กฤษณพล สิทธชิัยวิจิตร1* รพีสร เฟ่ืองเกษม2 

 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของ
กองทุนรวมที่จดทะเบียนในประเทศไทย โดยกองทุนรวมมีนโยบายการลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ของประเทศญี่ปุ่น จ านวน 9 กองทุน ซึ่งตัวแปรอิสระที่ได้ท าการศึกษา ได้แก่ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเยน ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ Nikkei 225 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประจ า 1 ปีประเทศไทย อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 1 ปีประเทศญี่ปุ่น อัตราเงินเฟ้อประเทศไทย และอัตรา
เงินเฟ้อประเทศญี่ปุ่น เป็นข้อมูลรายเดือนตั้งแต่ มีนาคม พ.ศ. 2557 ถึง กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เป็นจ านวน             
48 เดือน ใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.1, .05 
และ .01 
 ผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อ
หน่วยของกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเยน ดัชนีตลาด
หลักทรัพย์ Nikkei 225 และอัตราเงินเฟ้อประเทศญี่ปุ่น และตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางตรงกัน
ข้ามกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในประเทศญี่ปุ่นได้แก่ ดัชนีตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 1 ปีประเทศญี่ปุ่น 
 
ค าส าคัญ: ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ Nikkei 225  มูลค่าทรัพยส์ินสุทธิต่อหน่วย  กองทุนรวมที่จดทะเบียน           

ในประเทศไทย 
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FACTORS AFFECTING NET ASSET VALUE OF MUTUAL FUNDS WITH THE INVESTMENT 
POLICY IN JAPAN 

 
Kritsanapone Sittichaivijit1* Rapeesorn Fuangkasem2 

 
Abstract 
 This paper aims to study the factors affecting Net Asset Value (NAV) of Mutual 
Funds registered in Thailand. Those Mutual Funds have some investment policies of 9 listed 
funds registering in Thailand Stock Exchange. The independent variables of the study including 
Thailand Stock Exchange Index, the Exchange Rate of Baht (THB) and Yen (JPY), Stock 
Exchange Index of Nikkei 225, 1-Year Deposit Interest Rates in Thailand,  
 1-Year Deposit Interest Rates in Japan, The Inflation Rate in Japan and The Inflation 
Rate in Thailand. In this study Multiple Regression is used for the analysis on the statistically 
significant at 0.1, .05 and .01 in addition the data are monthly data collected from March 2014 
to February 2018 totally 48 months. 
 The result of the study indicated that the independent variables related to the 
same direction with Net Asset Value (NAV) of Mutual Funds with the investment policy in 
Japan are the Exchange Rate of Baht (THB) and Yen (JPY), Stock Exchange Index of Nikkei 225, 
and The Inflation Rate in Japan. On the opposite direction, those independent variables are 
Thailand Stock Exchange Index and 1-Year Deposit Interest Rates in Japan. 
 
Keywords:  Stock Exchange Index of Nikkei 225, Net Asset Value, and Mutual Funds 

registered in Thailand 
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บทน า 
 ปัจจุบันการลงทุนในตราสารทางการเงินมีหลากหลายรูปแบบ การลงทุนในตราสารหนี้ เช่น การซื้อ
พันธบัตรรัฐบาล หรือหุ้นกู้ สามารถสร้างกระแสเงินสดรับจากการลงทุนได้อย่างสม่ าเสมอ (Current income) 
ในรูปแบบของดอกเบี้ยรับ (Interest Received) แต่ผลตอบแทนอยู่ในระดับต่ า หากเทียบกับการลงทุนในตรา
สารทุน การลงทุนในหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จึงเป็นช่องทางการบริหารความมั่งคั่งให้กับ
นักลงทุน ซึ่งผลตอบแทนจากการลงทุนมีทั้งรูปแบบ ก าไรจากการขายหลักทรัพย์ (Capital Gain) และเงินปันผล 
(Dividend) ดังนั้นนักลงทุนจ านวนมากที่สามารถรับความเสี่ยงในการลงทุนได้ เลือกที่จะลงทุนในหุ้นเพื่อเพิ่ม
โอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว แต่การลงทุนผ่ านตลาดหลักทรัพย์นั้นแม้เป็นช่องทางสร้าง
ผลตอบแทนที่ดีกว่า นักลงทุนต้องพิจารณาถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากความผันผวนของราคาตลาด อันเกิดจาก
ปัจจัยทางเศรษฐกิจหรือวิกฤตการณ์ทางการเงิน ที่ส่งผลให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่าง
รวดเร็ว ท าให้ผลตอบแทนจากการลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 จากข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทย ดัชนีราคาหลักทรัพย์มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึน จากเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2529 ท่ีระดับ 207.20 จุด และเพิ่มขึ้นสูงสุดในระดับ 1,682.85 จุด ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2536 
และผลจากการเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงิน ปี พ.ศ. 2540 รัฐบาลมีการประกาศลอยตัวของค่าเงินบาท เมื่อวันที่ 
2 กรกฎาคม 2540 ส่งผลท าให้ดัชนีราคาหลักทรัพย์ในประเทศไทยตั้งแต่เดือนมกราคม 2539 จากระดับ 
1,410.33 จุด ตกลงมาที่ระดับ 457.97 จุด ในเดือนมิถุนายน 2540 ลดลงมาที่ 952.36 จุด คิดเป็นร้อยละ 67 
ภายในระยะเวลา 17 เดือน จากสถานการณ์ดังกล่าวช้ีให้เห็นว่า หากนักลงทุนเลือกลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ใน
ประเทศไทยเพียงแห่งเดียวโดยไม่มีการกระจายการลงทุนไปในตลาดอื่น หรือสินทรัพย์ประเภทอื่นอาจท าให้นัก
ลงทุนเกิดความเสี่ยงจากการลดลงของดัชนีราคาหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ 
 เมื่อการลงทุนในประเทศมีความผันผวนนักลงทุนจึงแสวงหาโอกาสในการลงทุนจากตลาด
ต่างประเทศมากขึ้นและใช้เป็นเครื่องมือเพื่อการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน แต่การลงทุนในตลาดทุน
ต่างประเทศนั้นยังมีข้อจ ากัดหลายประการ ทั้งด้านนักลงทุนเองที่ยังขาดประสบการณ์ในการลงทุน              
ขาดแหล่งข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วแม่นย า ข้อมูลด้านอัตราแลกเปลี่ยน ค่าธรรมเนียม ภาษี รวมถึงกฎระเบียบ               
ในการลงทุนแต่ละประเทศที่มีความแตกต่างกัน อีกทั้งข้อจ ากัดทางด้านกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวกับ               
การลงทุนต่างประเทศว่าด้วยการลงทุนในหลักทรัพย์ โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้แบ่งผู้ลงทุน ออกเป็น             
3 ประเภท ได้แก่ ผู้ลงทุนสถาบัน ตัวแทนการลงทุน และผู้ลงทุนรายย่อย โดยที่ผู้ลงทุนรายย่อยนั้นสามารถซื้อ
หลักทรัพย์ต่างประเทศได้โดยต้องซื้อขายผ่านตัวแทนการลงทุนในประเทศซึ่งได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ในรูปแบบ
ของการลงทุนผ่านกองทุนรวมเพื่อการลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund: FIF)  
 เมื่อพิจารณาผลตอบแทนจากการลงทุน (Total Return Index) บนดัชนีหลักทรัพย์ NK225 
ช่วงเวลา ค.ศ. 2014 - 2018 พบว่า ผลตอบแทนจากการลงทุนย้อนหลัง 1 ปี (1Y) เท่ากับ 18.06% ย้อนหลัง              
5 ปี (5Y) เท่ากับ 68.66% ในขณะที่ดัชนีหลักทรัพย์ SET Index ผลตอบแทนจากการลงทุนย้อนหลัง 1 ปี (1Y) 
เท่ากับ 13.45% และย้อนหลัง 5 ปี (5Y) เท่ากับ 16.81% สามารถสรุปได้ว่าการลงทุนระยะสั้นผลตอบแทน             
ของทั้ง 2 ดัชนีมีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย แต่การลงทุนระยะยาวดัชนีหลักทรัพย์ NK225 สามารถสร้าง
ผลตอบแทนท่ีมากกว่าถึง 4 เท่า 
 ประเทศญี่ปุ่นจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว มีตลาดหลักทรัพย์โตเกียวซึ่งเป็นตลาดหลักทรัพย์     
ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียโดยมีมูลค่าสูงถึง 5.22 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ มีบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ 3,425 บริษัท และมีดัชนีหลักทรัพย์ที่ส าคัญ 2 ดัชนี คือ Nikkei 225 และ TOPIX ซึ่งนับได้ว่าเป็น
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ตลาดการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ (Efficient Market) อีกทั้งยังมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก
เปรียบเทียบจากผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) โดยคิดเป็นมูลค่าตลาด 4,939,383 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
จากรายงานการส ารวจ International Comparison Program ของธนาคารโลก (World bank, 2016)  
 เมื่อพิจารณาบนพื้นฐานทางด้านวิชาการ การลงทุนในตราสารทุนนั้นไม่ควรยึดติดหรือเลือกลงทุน         
ในตลาดใดตลาดหนึ่ง ควรมีการกระจายการลงทุนอย่างเหมาะสม เนื่องจากหากเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงิน              
ต่าง ๆ อาจท าให้ผู้ลงทุนได้รับผลกระทบขาดทุนในระดับสูง ดังนั้นการเลือกลงทุนผ่านกองทุนรวมต้องพิจารณา
ถึงตลาดที่จะเข้าลงทุนอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง (Total Return Index) โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐาน
ภายในประเทศ เช่น สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และนโยบายภาครัฐที่เป็นส่วนส าคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ กองทุนรวมเพื่อการลงทุนในต่างประเทศ  ที่มีนโยบายการลงทุนในหุ้นญี่ปุ่นเป็นหนึ่ง
ช่องทางที่นักลงทุนสามารถกระจายการลงทุน ไปยังตลาดในประเทศพัฒนาแล้ว (Developed Market) ภายใต้
การบริหารงานอย่างมืออาชีพของผู้จัดการกองทุนรวม 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวมที่จดทะเบียน             
ในประเทศไทย โดยกองทุนรวมมีนโยบายการลงทุนในหุ้นท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศญี่ปุ่น 
 2. เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้กับนักลงทุน และผู้ที่สนใจการลงทุนในกองทุนรวมที่มี
นโยบายการลงทุนในหุ้นท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศญี่ปุ่น 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ข้อมูลที่ได้น ามาศึกษาเป็นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เก็บข้อมูลเป็นรายเดือนตั้งแต่ มีนาคม 
พ.ศ. 2557 ถึง กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เป็นจ านวน 48 เดือน ประกอบไปด้วย ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเยน ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ Nikkei 225 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 1 ปีของ
ประเทศไทย อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 1 ปีของประเทศญี่ปุ่น อัตราเงินเฟ้อประเทศไทย อัตราเงินเฟ้อ
ประเทศญี่ปุ่น และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวม เป็นจ านวน 9 กองทุน สืบค้นจาก 
www.thaimutualfund.com ได้แก่ 
 1. กองทุนเปิด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ (JSM) 
 2. กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ (UOBSJSM) 
 3. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เจแปน ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์ (ABJO) 
 4. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น (SCBNK225) 
 5. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น ชนิดจ่ายเงินปันผล (SCBNK225D) 
 6. กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้ (TISCOJP) 
 7. กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (TJPRMF) 
 8. กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี พรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้ (CIMB-PRINCIPAL JEQ) 
 9. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท (ASP-NGF) 
 น าข้อมูลทุติยภูมิรายเดือนของตัวแปรทั้งหมดมาประมวลผลโดยใช้โปรแกรม EViews Enterprise 
Edition 9.0 และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 2 รูปแบบ ดังต่อไปนี้ 
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 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อสรุปลักษณะ
ของข้อมูลตัวแปรเบื้องต้น โดยแสดงผลในรูปแบบของ ค่าเฉลี่ยของข้อมูล (Mean) ค่าสูงสุดของข้อมูล 
(Maximum) ค่าต่ าสุดของข้อมูล (Minimum) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูล (Standard Deviation) และ
จ านวนข้อมูลของตัวแปร (Observations) เพื่อให้เห็นถึงภาพรวมโดยทั่วไปของข้อมูลตัวแปร 
 2. การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) เป็นวิธีการทางสถิติที่ใช้ในการหา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม (Dependent Variable) กับตัวแปรอิสระ (Independent Variable) โดยที่
ตัวแปรอิสระแต่ละตัวจะต้องไม่มีความสัมพันธ์กันเอง ซึ่งค่าความสัมพันธ์นั้นไม่ควรเกิน 0.8 หากเกินกว่านี้จะเกิด
ปัญหา Multicollinearity และค่า Durbin Watson ที่น้อยกว่า 1.8 หรือมากว่า 2.2 แสดงถึงปัญหา Autocorrelation 
ที่ค่าความคลาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์กันเอง แก้ไขโดยการใช้ข้อมูลผลต่างล าดับที่หนึ่ง (First Difference)                
ในการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ มีแบบจ าลอง ดังนี้ 
 

  NAV = C + b1SET + b2FX + b3NK225 + b4INT + b5INTJP + b6INF + b7INFJP 
โดยที ่
  NAV  หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวม 
  C   หมายถึง ค่าคงที ่
  SET  หมายถึง ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
  FX   หมายถึง อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเยน (100เยน) 
  NK225  หมายถึง ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ Nikkei 225 
  INT  หมายถึง อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 1 ปีประเทศไทย 
  INTJP  หมายถึง อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 1 ปีประเทศญี่ปุ่น 
  INF  หมายถึง อัตราเงินเฟ้อประเทศไทย 
  INFJP  หมายถึง อัตราเงินเฟ้อประเทศญี่ปุ่น 
 
 

ผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา (Description Statistics)  
 
ตารางที่ 1 ผลค่าเฉลีย่ ค่าสูงสดุ คา่ต่ าสดุ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรตาม 
 

ช่ือกองทุน  ̅ Max Min S.D. N 
JSM 14.1719 20.9986 9.9562 2.8189 48 
UOBJSM 14.1165 20.9714 9.8389 2.8454 48 
ABJO 12.4968 14.4661 10.0037 1.1644 48 
SCBNK225 13.0686 16.6437 10.0529 1.6603 48 
SCBNK225D 11.4999 13.5852 9.7059 0.9695 48 
TISCOJP 12.7244 15.8482 10.1749 1.4349 48 
TJPRMF 11.1528 13.5597 9.1757 1.1294 48 
CIMB PRINCIPAL JEQ 11.7976 13.6540 9.6013 1.1180 48 
ASP NGF 9.1964 11.2029 7.2330 0.9922 48 
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 จากตารางที่ 1 จะแสดงให้เห็นถึง ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของ 9 กองทุน ตั้งแต่เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 ถึง กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เป็นจ านวน
ทั้งสิ้น 48 เดือน 
 
ตารางที่ 2 ผลค่าเฉลีย่ ค่าสูงสดุ คา่ต่ าสดุ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรอิสระ 
 

ตัวแปรอิสระ  ̅ Max Min S.D. N 
SET 1520.061 1830.13 1288.02 123.2583 48 
FX 30.3487 34.3104 27.113 1.9185 48 
NK225 18359.94 23098.29 14304.11 2227.55 48 
INT 1.5919 2.7 1.5 0.2009 48 
INTJP 0.0459 0.064 0.027 0.013 48 
INF 0.4056 2.62 -1.27 1.0702 48 
INFJP 0.9688 3.7 -0.5 1.258 48 
 
 จากตารางที่ 2 จะแสดงให้เห็นถึง ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัว
แปรอิสระทั้งหมด 7 ตัวแปร ตั้งแต่เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 ถึง กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เป็นจ านวนทั้งสิ้น 8 เดือน 
 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 
 เนื่องจากข้อมูลตัวแปรอิสระเป็นข้อมูลแบบอนุกรมเวลา จึงต้องตรวจสอบว่าตัวแปรอิสระที่ใช้                 
ในการวิเคราะห์นั้นมีปัญหา Multicollinearity ด้วยการทดสอบหาความสัมพันธ์กันเองของตัวแปรอิสระทั้งหมด 
ด้วยการทดสอบสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient) 
 
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียรส์ัน (Pearson Correlation Coefficient) 
 

 SET FX NK225 INT INTJP INF INFJP 
SET 1       
FX -.224 1      
NK225 .598 -.547 1     
INT -.065 .00008 -.479 1    
INTJP -.517 -.42 -.406 .445 1   
INF .278 .398 -.404 .509 -.144 1  
INFJP .171 -.243 -.351 .713 .493 .609 1 
 
 จากตารางที่  3 ผลการทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Correlation 
Coefficient) พบว่า ตัวแปรอิสระทุกตัวไม่มีความสัมพันธ์กันเอง เนื่องจากมีค่าไม่เกินระหว่าง -0.8 กับ 0.8 
ดังนั้นจึงไม่เกิดปัญหา Multicollinearity ในตัวแปรอิสระ สามารถน าตัวแปรอิสระไปใช้วิเคราะห์สถิติสมการ
ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) ในแต่ละกองทุนรวม  
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 ผลการวิเคราะหส์มการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) ทั้ง 9 กองทุนรวมในรูปแบบ
สมการ ดังนี ้
 1. กองทุนเปิด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด ์(JSM) 
 
  NAVJSM  =  19.1969 – 0.0011SET – 0.2459FX + 0.0003NK225* – 0.0277INT – 

18.4594INTJP – 0.322INF + 0.0601INFJP + ε 
 
  จากสมการจะพบว่า ตัวแปรอิสระดัชนีตลาดหลักทรัพย์ Nikkei 225 มีความสัมพันธ์กับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนเปิด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์  (JSM) ในทิศทางเดียวกัน อย่างมี
ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.1 และตัวแปรอิสระที่เหลือไม่มีระดับนัยส าคัญทางสถิติจึงไม่มีความสัมพันธ์กับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวม 
 
 2. กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มดิ แคป ฟันด์ (UOBSJSM) 
 
  NAVUOBSJSM  = 19.1083 – 0.0011SET – 0.2475FX + 0.0003NK225* – 0.0421INT – 

18.62INTJP – 0.3211INF + 0.0505INFJP + ε 
 
  จากสมการจะพบว่า ตัวแปรอิสระดัชนีตลาดหลักทรัพย์ Nikkei 225 มีความสัมพันธ์กับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์  (UOBSJSM)                
ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.1 และตัวแปรอิสระที่ เหลือไม่มีระดับนัยส าคัญทางสถิติ              
จึงไม่มีความสัมพันธ์กับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวม 
 
 3. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เจแปน ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด ์(ABJO) 
 
  NAVABJO  =  -8.7077 + 0.0011SET + 0.3736FX*** + 0.0005NK225*** + 0.0102INT – 

4.3426INTJP – 0.1733INF – 0.095INFJP + ε 
 
  จากสมการจะพบว่า ตัวแปรอิสระอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเยน และตัวแปรอิสระดัชนีตลาด
หลักทรัพย์ Nikkei 225 มีความสัมพันธ์กับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนเปิด อเบอร์ดีน เจแปน ออพ
พอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์ (ABJO) ในทิศทางเดียวกันอย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 และตัวแปรอิสระที่เหลือไม่มี
ระดับนัยส าคัญทางสถิติจึงไม่มีความสัมพันธ์กับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวม 
 
 4.  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น (SCBNK225) 
 
  NAVSCBNK225  =  -1.2885 + 0.0001SET + 0.0319FX*** + 0.0007NK225*** – 0.0248INT – 

5.0709INTJP*** – 0.0199INF + 0.0017INFJP + ε 
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 จากสมการจะพบว่า ตัวแปรอิสระอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเยน และตัวแปรอิสระดัชนีตลาด
หลักทรัพย์ Nikkei 225 มีความสัมพันธ์กับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น 
(SCBNK225) ในทิศทางเดียวกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 ส่วนตัวแปรอิสระอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 
1 ปี ประเทศญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์กับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนเปิ ดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น 
(SCBNK225) ในทิศทางตรงกันข้ามกันอย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 และตัวแปรอิสระที่เหลือไม่มีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติจึงไม่มีความสัมพันธ์กับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวม 
 
 5. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น ชนิดจ่ายเงินปันผล (SCBNK225D) 
 
  NAVSCBNK225D  = 2.2556 – 0.001SET* + 0.0139FX + 0.0005NK225*** + 0.0929INT + 

6.4271INTJP + 0.0543INF + 0.2448INFJP*** + ε 
 

  จากสมการจะพบว่า ตัวแปรอิสระดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความสัมพันธ์กับ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่นชนิดจ่ายเงินปันผล (SCBNK225D) ในทิศทาง
ตรงกันข้ามอย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.1 และตัวแปรอิสระดัชนีตลาดหลักทรัพย์ Nikkei 225 กับอัตรา
เงินเฟ้อประเทศญี่ปุ่น มีความสัมพันธ์กับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่นชนิด
จ่ายเงินปันผล (SCBNK225D) ในทิศทางเดียวกันอย่างมีระดับนัยส าคัญที่ 0.01 ส่วนตัวแปรอิสระที่เหลือไม่มี
ระดับนัยส าคัญทางสถิติจึงไม่มีความสัมพันธ์กับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวม 
 
 6. กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิควิตี ้(TISCOJP) 
 
  NAVTISCOJP  = 0.2879 – 0.0002SET + 0.0195FX + 0.0007NK225*** + 0.0369INT – 

1.8169INTJP + 0.0088INF + 0.0195INFJP + ε 
 
  จากสมการจะพบว่า ตัวแปรอิสระดัชนีตลาดหลักทรัพย์ Nikkei 225 มีความสัมพันธ์กับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้  (TISCOJP) ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 และตัวแปรอิสระที่เหลือไม่มีระดับนัยส าคัญทางสถิติจึงไม่มีความสัมพันธ์กับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวม 
 
 7. กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (TJPRMF)  
 
  NAVTJPRMF  = 0.3434 – 0.0003SET + 0.0253FX* + 0.0006NK225*** + 0.0356INT – 

2.1711INTJP + 0.0249INF + 0.0075INFJP + ε 
 
  จากสมการจะพบว่าตัวแปรอิสระอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเยน และตัวแปรอิสระดัชนีตลาด
หลักทรัพย์ Nikkei 225 มีความสัมพันธ์กับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้ 
เพื่อการเลี้ยงชีพ (TJPRMF)  ในทิศทางเดียวกันอย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.1 และ .01 ตามล าดับ 
ส่วนตัวแปรอิสระที่เหลือไม่มีระดับนัยส าคัญทางสถิติจึงไม่มีความสัมพันธ์กับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของ
กองทุนรวม 
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 8.  กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี พรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี ้(CIMB PRINCIPAL JEQ) 
 
  NAVCIMB PRINCIPAL JEQ  = 4.883 – 0.001SET* – 0.0509FX + 0.0005NK225*** + 0.2344INT 

+ 4.9602INTJP – 0.022INF – 0.0275INFJP + ε 
 
  จากสมการจะพบว่า ตัวแปรอิสระดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความสัมพันธ์กับ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี พรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้  (CIMB PRINCIPAL JEQ)               
ในทิศทางตรงกันข้ามอย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.1 และตัวแปรอิสระดัชนีตลาดหลักทรัพย์ Nikkei 225 มี
ความสัมพันธ์กับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี พรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้  (CIMB 
PRINCIPAL JEQ) ในทิศทางเดียวกันอย่างมีระดับนัยส าคัญที่ 0.01 ส่วนตัวแปรอิสระที่เหลือไม่มีระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติจึงไม่มีความสัมพันธ์กับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวม 
 
 9. กองทุนเปิดแอสเซทพลสันิปปอนโกรท (ASP NGF) 
 
  NAVASP NGF  = 3.4093 – 0.0009SET – 0.0852FX + 0.0005NK225*** + 0.2512INT + 

10.6789INTJP + 0.0901INF + 0.191INFJP** + ε 
 
  จากสมการจะพบว่า ตัวแปรอิสระดัชนีตลาดหลักทรัพย์ Nikkei 225 กับอัตราเงินเฟ้อประเทศ
ญี่ปุ่น มีความสัมพันธ์กับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท (ASP NGF)              
ในทิศทางเดียวกันอย่างมีระดับนัยส าคัญที่ .01 และ .05 ตามล าดับ ส่วนตัวแปรอิสระที่เหลือไม่มีระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติจึงไม่มีความสัมพันธ์กับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวม 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุน
ในประเทศญี่ปุ่น จ านวน 9 กองทุน โดยเก็บข้อมูลเป็นรายเดือนตั้งแต่ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 ถึง กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2561 สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มีผลกระทบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น ชนิดจ่ายเงินปันผล (SCBNK225D) และกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี พรินซิเพิล 
เจแปนนิส อิควิตี้ (CIMB-PRINCIPAL JEQ) ในทิศทางตรงกันข้าม (-) อย่างมีระดับนัยส าคัญที่ 0.1  
 อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเยน (FX) มีผลกระทบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนเปิด 
อเบอร์ดีน เจแปน ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์ (ABJO), กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น (SCBNK225) ที่ระดับ
นัยส าคัญที่ .01 และกองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (TJPRMF) อย่างมีระดับนัยส าคัญที่ 0.1 
ในทิศทางเดียวกัน (+)  
 โดยผลการวิเคราะห์ปัจจัยดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
บาทต่อเยน (FX) สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อัญอนงค์ ศิริพรศรี (2556) ทีศ่ึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออัตรา
ผลตอบแทนของกองทุนรวมไทยที่ลงทุนในต่างประเทศ โดยสรุปผลการศึกษาว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเทียบกับสกุลหยวน มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับมูลค่า
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หน่วยลงทุนกองทุนเปิด เค ไชน่า หุ้นทุน (K-CHINA) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (SCBCE) และกองทุนเปิด
กรุงศรีไชน่าอิควิตี้ (KF-CHINA)  
 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ Nikkei 225 (NK225) มีผลกระทบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของทุก
กองทุนที่ศึกษา ในทิศทางเดียวกัน (+) อย่างมีระดับนัยส าคัญที่ 0.1 และ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
ธเนศ มงคลวิลาสินี (2552) ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกองทุนรวมทหารไทย โกลด์ฟันด์ และกองทุน
เปิดเค โกลด์  โดยสรุปผลการศึกษาว่า ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ NYSE ส่งผลต่อมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ในทิศทางเดียวกันทั้ง 2 กองทุนที่ได้ท าการศึกษา  
 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 1 ปีประเทศญี่ปุ่น ( INTJP) มีผลกระทบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อ
หน่วยของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น (SCBNK225) ในทิศทางตรงกันข้าม (-) อย่างมีระดับนัยส าคัญที่ 0.01 
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วรรณวนัช พวงนัดดา (2553) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่ก าหนดอัตราผลตอบแทนของ
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ โดยสรุปผลการศึกษาได้ว่าส่วนผลต่างของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 1 ปี 
ระหว่างจีนและไทย มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกับอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมทั้ง 3 กองทุน ได้แก่  
กองทุนเปิดทหารไทย ไชน่า อิควิตี้ อินเด็กซ์ กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ และกองทุน
เปิดทิสโก้ไชน่าอินเดียดิวิเดนด์ฟันด์  
 อัตราเงินเฟ้อประเทศญี่ปุ่น (INFJP) มีผลกระทบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนเปิดไทย
พาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น ชนิดจ่ายเงินปันผล (SCBNK225D) และกองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท (ASP NGF) ใน
ทิศทางเดียวกัน (+) อย่างมีระดับนัยส าคัญที่ 0.01 และ 0.05 ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับการวิเคราะห์มูลค่า
สินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ ที่สรุปผลการศึกษาว่า ตัวแปรอิสรที่มีผลต่อมูลค่าสินทรัพย์
สินสุทธิของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศอย่างมีนัยส าคัญ ได้แก่ ดัชนีราคาผู้บริโภคในไตรมาสปัจจุบัน (CPI) 
โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวม (ดาริน เชื้อหมอ, 2555) 
 ปัจจัยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 1 ปีประเทศไทย (INT) และอัตราเงินเฟ้อประเทศไทย (INF) ไม่มี
ผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศญี่ปุ่น ที่ศึกษาเป็นจ านวน 
9 กองทุน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุน
ในประเทศญี่ปุ่นในครั้งนี้พบว่า ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ Nikkei 225 ส่งผลกระทบอย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติ
ในทิศทางเดียวกัน กับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวมทั้งหมดที่ได้น ามาท าการศึกษาเป็น จ านวน             
9 กองทุน กล่าวคือหากดัชนีตลาดหลักทรัพย์ของประเทศญี่ปุ่นเพิ่มสูงขึ้น เป็นผลมาจากสภาพเศรษฐกิจ
ภายในประเทศที่เกิดการขยายตัว มีผลต่อก าไรของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nikkei 225 และ
ส่งผลต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศญี่ปุ่นนั้นเพิ่มสูงขึ้นตาม 
เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างกองทุนรวมที่ได้ท าการศึกษานั้น เป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียน             
ในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศญี่ปุ่น ดังนั้นดัชนีตลาดหลักทรัพย์ Nikkei 225 จึงเป็นปัจจัยส าคัญที่จะสามารถ
สะท้อนให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น หรือลดลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุน              
ในประเทศญี่ปุ่นในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสามารถน ามาเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนให้กับผู้ที่สนใจจะ
ลงทุนในกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในหุ้นท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศญี่ปุ่น 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 การศึกษาครั้งน้ีผู้วิจัยได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมทั้งหมด 9 กองทุน 
พบว่า ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ NK225 ที่มีผลกับกองทุนรวมทั้ง 9 กองทุน ซึ่งทั้งหมดเป็นกองทุนรวมที่มีนโยบาย
ลงทุนในตราสารทุนเท่านั้น ส าหรับนักลงทุนที่มีความสนใจลงทุนในประเทศญี่ปุ่นควรมีการศึกษากองทุนรวม              
ที่ลงทุนในตราสารประเภทอ่ืนเพิ่มเติม เพื่อให้ทราบถึงแนวโน้มการลงทุนในตราสารทางการเงินประเภทอื่น เช่น 
ตราสารแห่งหนี้ ตราสารอนุพันธ์ และตราสารผสม โดยผู้ลงทุนสามารถใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดสรร             
การลงทุน (Asset Allocation) ได้อย่างเหมาะสม 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ในการศึกษาครั้งน้ีศึกษาเกี่ยวกับกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศญี่ปุ่น ในช่วงเวลาตั้งแต่ 
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 ถึง กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ดังนั้นหากขยายระยะเวลาในการศึกษาครั้งหน้า อาจท าให้
ได้ผลการศึกษาท่ีแตกต่างจากการศึกษาในครั้งนี้ 
 2. ในการศึกษาครั้งหน้า ควรที่จะเพิ่มจ านวนกองทุนที่น าไปวิเคราะห์ให้มากกว่าเดิม และน ามา
เปรียบเทียบในแต่ละกองทุน เพื่อเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจในการเลือกลงทุนมากยิ่งข้ึน 
 3. ศึกษาตัวแปรเพิ่มเติม เช่น ดัชนีตลาดหลักทรัพย์  หรือพันธบัตร ( Bond) ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา เป็นต้น เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกามีตลาดหลักทรัพย์ที่ Market Capitalization ใหญ่ที่สุด
เป็นอันดับหนึ่ง ดังนั้นหากมีการเคลื่อนไหวของตลาดหลักทรัพย์อเมริกาในเชิงใดก็ตาม จะส่งผลต่อความรู้สึก               
นักลงทุนท่ัวโลก 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การค้นคว้าอิสระในครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความกรุณาอย่างสูงจาก ดร.รพีสร เฟื่องเกษม 
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ที่ได้เสียสละเวลาให้ค าปรึกษา ช้ีแนะแนวทาง ตรวจทานแก้ไขข้อผิดพลาด
ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง จนเป็นผลให้การค้นคว้าอิสระในครั้งนี้ส าเร็จอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน ผู้ศึกษาขอกราบ
ขอบคุณเป็นอย่างสูง 
 ผู้ศึกษาหวังว่าการศึกษาในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจไม่มากก็น้อย หากมีข้อผิดพลาด
ประการใด ผู้ศึกษาขออภัยไว้ ณ โอกาสนี้ 
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ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธขิองกองทุนรวมท่ีมนีโยบายลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

กัณฐมณี มีวิเศษ1* รพีสร เพ่ืองเกษม2   
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมที่มีนโยบาย
ลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งปัจจัยที่ได้ทําการศึกษา ได้แก่ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อัตรา
แลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์  ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ S&P500  อัตราเงินเฟ้อประเทศไทย และอัตราเงินเฟ้อ
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ 
(Secondary Data) แบบอนุกรมเวลา (Time Series) รายเดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึง เดือน
มกราคม พ.ศ. 2561 เป็นจํานวนทั้งหมด 64 เดือน เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ
ที่ระดับนัยสําคัญ 0.1, .05 และ .01 
 ผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อ
หน่วยของกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในประเทศสหรฐัอเมริกา ได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์  
และดัชนีตลาดหลักทรัพย์ S & P500 และตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางตรงกันข้ามกับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่ อัตราเงินเฟ้อ
ประเทศสหรัฐอเมริกา  และดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่วนตัวแปรที่ไม่มีความสัมพันธ์กับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่ อัตราเงินเฟ้อ
ประเทศไทย 
 การลงทุนในกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา นักลงทุนสามารถพยากรณ์
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิได้จากสมการถดถอยพหุคูณ ที่ได้จากการศึกษาได้ในระดับหนึ่ง เพื่อทราบถึงปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกาให้ได้ผลตอบแทนที่
เพิ่มขึ้น 
 
ค าส าคัญ:  มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย  ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ S & P500  กองทุนรวมที่มีนโยบาย

ลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา 
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FACTORS AFFECTING NET ASSET VALUE (NAV) OF MUTUAL FUNDS WITH THE 
INVESTMENT POLICY IN USA 

 
Kuntamanee  Mevisat1*  Rapeesorn Fuengkasem2  

 
Abstract 
 This research studies about some factors affecting Factors affecting to Net Asset 
Value (NAV) of Mutual Funds with the investment policy in USA include Thailand Stock 
Exchange Index, the Exchange Rate of Baht (THB) and Dollar (USD), Stock Exchange Index of 
S&P500, The Inflation Rate in Thailand and The Inflation Rate in USA are selected factors for 
the study. Moreover, Multiple Regression and Secondary Data of Time Series are the main 
principles of the analysis monthly collected from October 2012 to January 2018, total 64 
months. From the information above, it mainly studies the relationship between Dependent 
Variable and Independent Variable at 0.1, 0.05 and 0.01. 
 From the study, it can be indicated that the same direction of independent 
variables with Net Asset Value (NAV) of Mutual Funds with the investment policy in USA are 
the Exchange Rate of Baht (THB) and Dollar (USD) and Stock Exchange Index of S&P500. And 
the opposite directions of independent variables with Net Asset Value (NAV) of Mutual Funds 
with the investment policy in USA are The Inflation Rate in USA and Thailand Stock Exchange 
Index.  The Inflation Rate in Thailand is the variable which is not related to any Net Asset 
Value (NAV) of Mutual Funds with the investment policy in USA. Lastly, the investors can 
predict the Net Asset Value (NAV) of Mutual Funds with the investment policy in USA. From 
Multiple Regression found in the study, this affect to the result of some factors that can 
increase the return on the investment. 
 
Keywords:  Net Asset Value , Stock Exchange Index of S&P 500, Mutual Funds with the 

investment policy in USA 
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บทน า 
 เมื่อกล่าวถึงวัฏจักรทางเศรษฐกิจของประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พบว่า เศรษฐกิจของ
ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ทางการเงิน การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจแม้ว่าจะดีขึ้น แต่ยังเป็นไปแบบ
ชะลอตัว ซึ่งส่งผลกระทบต่อการบรโิภค การลงทุน และการใช้จ่ายภายในประเทศ ในส่วนของการลงทุนนั้นส่งผล
ให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ผู้ลงทุนจึงแสวงหาช่องทางการลงทุนอื่นเพื่อให้ได้รับ
ผลตอบแทนท่ีมากขึ้นในอนาคต ตามประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ 
 การลงทุนมีหลากหลายรูปแบบ เป้าหมายที่แท้จริงและข้อกําหนดต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งสําคัญที่ผู้ลงทุน
ต้องทําความเข้าใจ เพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เช่น ลงทุนเพื่อชีวิตในอนาคต ลงทุนเพื่อ
ลดหย่อนภาษี หรือเพื่อผลตอบแทนที่สูงขึ้น และการเก็งกําไร  จากนั้นพิจารณาต่อว่าผู้ลงทุนสามารถยอมรับ
ความเสี่ยงได้ในระดับใด อัตราผลตอบแทนมากน้อยแค่ไหน หรือมีข้อจํากัดในเรื่องของระยะเวลาการใช้เงิน
หรือไม่ เหตุที่ต้องพิจารณาปัจจัยดังกล่าวเนื่องจากปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยที่ช่วยกําหนดรูปแบบการลงทุน             
ว่าการลงทุนแบบไหนเหมาะสมกับผู้ลงทุนมากที่สุด 
 สําหรับผู้ลงทุนที่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศจึงเป็นอีก
ทางเลือกหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันการลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากการ
ลงทุนในต่างประเทศจะช่วยกระจายความเสี่ยงให้กับผู้ลงทุน อาจด้วยเหตุผลทางการเมือง นโยบายของรัฐ หรือ
ปัจจัยต่างๆ ทําให้ไม่มีประเทศใดที่เผชิญสภาวะเศรษฐกิจตกต่ําทั่วโลก ซึ่งการลงทุนในกองทุนรวมในประเทศ
สหรัฐอเมริกาก็เป็นกองทุนที่น่าสนใจสําหรับผู้ลงทุน เนื่องจากสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจ
ขนาดใหญ่ที่สุด และมีอํานาจทางเทคโนโลยีสูงสุด เป็นผู้มีอํานาจในการตัดสินใจทางเศรษฐกิจ และมีความ
ยืดหยุ่นในการตัดสินใจด้านการขยายการลงทุน นอกจากจะช่วยกระจายความเสี่ยงให้กับผู้ลงทุนแล้วยังเป็นการ
ลงทุนที่มีประสิทธิภาพที่สามารถสร้างอัตราผลตอบแทน และเก็งกําไรได้ดีกว่ากองทุนรวมภายในประเทศ  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  ผลตอบแทน Total Return Index (TRI) ระหว่างดัชนี SET Index กับ SPX:IND 
ที่มา: การเคลื่อนไหวของดัชนี SET index และ SPX index. (2561). สืบค้นจาก 

https://www.bloomberg.com/quote/SPX:IND 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภฏักลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 “วิจยัและนวัตกรรมเพื่อสังคม” | 839 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนใน
กองทุนรวมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา 
 2. เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้กับนักลงทุนและผู้สนใจการลงทุนในกองทุนรวมที่มี
นโยบายลงทุนในหุ้นท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 วิธีการศึกษาในเรื่อง “ปัจจัยที่มผีลกระทบต่อมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุน
ในประเทศสหรัฐอเมริกา” ครั้งนี้ ผู้วิจัยดําเนินการศึกษาตามขั้นตอนดังต่อไปนี ้
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศ
สหรัฐอเมริกา เป็นการศึกษาข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีต โดยเป็นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) แบบอนุกรมเวลา 
(Time Series) รายเดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 เป็นจํานวนทั้งหมด                
64 เดือน 
 ข้อมูลที่ศึกษา ประกอบไปด้วย มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนเปิด เค ยูเอสเอ  หุ้นทุน  
กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้  กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อเมริกันโกรท เอฟไอเอฟ  กองทุนเปิดทหารไทยยู
เอสออพพอร์ทูนิตี้ส์   กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท ฟันด์  กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อัตราแลกเปลี่ยนสกุลบาทต่อดอลลาร์ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ S&P500  
อัตราเงินเฟ้อประเทศไทย อัตราเงินเฟ้อประเทศสหรัฐอเมริกา ตั๋วเงินคลังประเทศไทย  และตั๋วเงินคลังประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
 แหล่งที่มาของข้อมูล 
 1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนเปิด เค ยูเอสเอ หุ้นทุน  กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้  
กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อเมริกันโกรท เอฟไอเอฟ  กองทุนเปิดทหารไทยยูเอสออพพอร์ทูนิตี้ส์    กองทุน
เปิด อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท ฟันด์ และกองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 เก็บรวบรวมจาก 
www.thaimutualfund.com 
 2. ข้อมูลดัชนีราคาหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET INDEX) เก็บรวบรวมจาก 
www.set.or.th ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 3. ข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนสกุลบาทต่อดอลลาร์ เก็บรวบรวมจาก www.bot.or.th ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 
 4. ข้อมูลดัชนีตลาดหลักทรัพย์ S&P500 เก็บรวบรวมจาก www.bloomberg.com 
 5. ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อประเทศไทย เก็บรวบรวมจาก www2.bot.or.th  
 6. ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อประเทศสหรัฐอเมริกา เก็บรวบรวมจาก www.data.oecd.org 
 7. ข้อมูลตั๋วเงินคลังประเทศไทย เก็บรวบรวมจาก www.thaibma.or.th 
 8. ข้อมูลตั๋วเงินคลังประเทศสหรัฐอเมริกา เก็บรวบรวมจาก www.fred.stlouisfed.org 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 แบบจําลองที่ใช้ในการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมที่มีนโยบาย
ลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยวิธีการสร้างสมการถดถอย (Multiple Regression) โดยมีแบบจําลอง ดังนี้ 

http://www.fred.stlouisfed.org/
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 NAV = C + b1SET + b2FX + b3SPX + b4INFTH + b5INFUS + b6TBILLTH + b7TBILLUS 
โดยที ่
 
  NAV   หมายถึง  มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวม 
  C   หมายถึง  ค่าคงท่ี 
  SET   หมายถึง  ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
  FX   หมายถึง  อัตราแลกเปลีย่นสกลุบาทต่อดอลลาร์ 
  SPX  หมายถึง  ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ S&P500 
  INFTH   หมายถึง  อตัราเงินเฟ้อประเทศไทย 
  INFUS   หมายถึง  อัตราเงินเฟ้อประเทศสหรัฐอเมริกา 
  TBILLTH  หมายถึง  ตั๋วเงินคลังประเทศไทย 
  TBILLUS  หมายถึง  ตั๋วเงินคลังประเทศสหรฐัอเมริกา 
  
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาจะนําข้อมูลทุติยภูมิรายเดือนของตัวแปรทั้งหมดมาประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิติ 2 รูปแบบดังต่อไปนี ้
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อสรุปลักษณะ
ของข้อมูลตัวแปรเบื้องต้น โดยแสดงผลในรูปแบบของ ค่าเฉลี่ยของข้อมูล (Mean) ค่าสูงสุดของข้อมูล 
(Maximum) ค่าต่ําสุดของข้อมูล (Minimum) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูล (Standard Deviation) และ
จํานวนข้อมูลของตัวแปร (Observations) เพื่อให้เห็นถึงภาพรวมโดยทั่วไปของข้อมูลตัวแปร 
 2. การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) เป็นวิธีการทางสถิติที่ใช้ในการหา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม (Dependent Variable) กับตัวแปรอิสระ (Independent Variable) โดยที่
ตัวแปรอิสระแต่ละตวัจะต้องไม่มีความสัมพันธ์กันเอง ซึ่งค่าความสัมพันธ์นั้นไม่ควรเกิน 0.8 หากเกินกว่านี้จะเกิด
ปัญหา Multicollinearity และค่า Durbin Watson ที่น้อยกว่า 1.8 แสดงถึงปัญหา Autocorrelation ที่ค่า
ความคลาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์กันเอง แก้ไขโดยการใช้ข้อมูลผลต่างลําดับที่หนึ่ง (First Difference) ในการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
 
ผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 
 จากชุดข้อมูล 64 เดือน ของจํานวนตัวอย่างทั้งตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ สามารถนํามาใช้ในการ
วิเคราะห์และประมวลผลสําหรับสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ซึ่งข้อมูลที่ทําการศึกษาเป็นข้อมูล
อนุกรมเวลา จึงต้องทําการทดสอบหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระทั้งหมด ด้วยวิธีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient) ได้ผลการทดสอบตามตารางที่ 1 ดังนี ้
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ตารางที่ 1 ผลการทดสอบสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient) 
 

 SET FX SPX INFTH INFUS TBILLTH TBILLUS 
SET 1       
FX -1227 1      
SPX .6530 .5531 1     
INFTH -.0396 -.7379 -.5372 1    
INFUS .2827 -.2003 .1516 .6485 1   
TBILLTH -.2950 -.8669 -.8396 .7901 .1444 1  
TBILLUS .6084 .3939 .8569 -.3203 .3770 -.6693 1 

 
 ผลการทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน พบว่า  มีตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์กันเอง
มากกว่า 80% ดังนี ้
 ตั๋วเงินคลังประเทศไทย (TBILLTH) มีความสัมพันธ์กับ อัตราแลกเปลี่ยนสกุลบาทต่อดอลลาร์ (FX) 
ร้อยละ 86.69 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ S&P500 (SPX) ร้อยละ 83.96 และ อัตราเงินเฟ้อประเทศไทย ( INFTH) 
ร้อยละ 79.01 
 ตั๋วเงินคลังประเทศสหรัฐอเมริกา (TBILLUS) มีความสัมพันธ์กับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ S&P500 
(SPX) ร้อยละ 85.69  
 ดังนั้นเพื่อขจัดปัญหา Multicollinearity จึงทําการตัด ตั๋วเงินคลังประเทศไทย (TBILLTH) และตั๋ว
เงินคลังประเทศสหรัฐอเมริกา (TBILLUS) ออกจากการวิเคราะห์ จากนั้นทําการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ
ด้วยตัวแปรอิสระ 4 ตัวแปร คือ อัตราแลกเปลี่ยนสกุลบาทต่อดอลลาร์ (FX)  ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ S&P500 
(SPX)  อัตราเงินเฟ้อประเทศไทย (INFTH)  และอัตราเงินเฟ้อประเทศสหรัฐอเมริกา (INFUS) ได้ผลการทดสอบ
ตามตารางที่ 2 ดังนี ้
 
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สันหลังจากขจัดปัญหา Multicollinearity 
 

 SET FX SPX INFTH INFUS 
SET 1     
FX -1227 1    
SPX .6530 .5531 1   
INFTH -.0396 -.7379 -.5372 1  
INFUS .2827 -.2003 .1516 .6485 1 

  
 จากข้อมูลในตารางที ่2 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรตามมีความสัมพันธ์ที่อยู่ในช่วง -0.8 ถึง 0.8 ดังนั้นตัว
แปรตามที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้จึงไม่เกิดปัญหา Multicollinearity และเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
อิสระที่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม จึงนําตัวแปรอิสระมาวิเคราะห์สมการถดถอย                 
เชิงพหุคูณ ด้วยการตรวจสอบปัญหา Autocorrelation ซึ่งมีเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน ดังนี้ 
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 หากค่า Durbin-Watson ที่มีค่าอยู่ในช่วง 1.8 – 2.2 ส่งผลใหค้่าความคลาดเคลื่อนเป็นอิสระต่อกัน 
 หากค่า Durbin-Watson มีค่าน้อยกว่า 1.8 ส่งผลให้ค่าความคลาดเคลื่อนสัมพันธ์กันในทิศทางบวก
และหากค่าใกล้ 0 ส่งผลใหย้ิ่งมีความสัมพันธ์กันมากขึ้นในทิศทางบวก 
 หากค่า Durbin-Watson มีค่ามากกว่า 2.2 ส่งผลให้ค่าความคลาดเคลื่อนสัมพันธ์กันในทิศทางลบ
และหากค่าใกล้ 4 ส่งผลใหย้ิ่งมีความสัมพันธ์กันมากขึ้นในทิศทางลบ 
 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณู (Multiple Regression) 
 กองทุนเปิด เค ยูเอสเอ หุ้นทุน (K-USA) สามารถเขียนในรปูแบบสมการ ไดด้ังนี้  
 
NAV K-USA = 13.6128 - 0.0033SET*** - 0.1748FX*** + 0.0048SPX*** + 0.1210INFTH – 0.4828INFUS***  
+ ε 
R-squared = 0.9481 
Durbin-Watson stat = 1.9962 
 
 พบว่า มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.95 และค่า Durbin-Watson stat มีค่า 1.9962 ส่งผลให้ตัว
แปรเป็นอิสระต่อกันและค่า Prob. ของตัวแปร FX, SPX และ INFUS มีผลกระทบในทิศทางเดียวกันกับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนเปิด เค ยูเอสเอ หุ้นทุน (K-USA) อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 
ส่วนตัวแปร SET มีผลกระทบในทิศทางตรงกันข้ามกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนเปิด เค ยูเอสเอ 
หุ้นทุน (K-USA) อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 
 กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้ (KF-US) สามารถเขียนในรูปแบบสมการ ไดด้ังนี้ 
 
NAVKF-US =  -13.7039 + 0.0010SET + 0.4296FX*** + 0.0062SPX*** - 0.0013INFTH – 0.0472INFUS 
+ ε 
R-squared = 0.9923 
Durbin-Watson stat = 2.0255 
 
 พบว่า มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 0.10 และค่า Durbin-Watson stat มีค่า 2.0255 ส่งผลให้ตัว
แปรเป็นอิสระต่อกันและค่า Prob. ของตัวแปร FX  และ SPX มีผลกระทบในทิศทางเดียวกันกับมลูคา่ทรัพย์สิน
สุทธิต่อหน่วยของกองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้ (KF-US) อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 
 กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อเมริกันโกรท เอฟไอเอฟ (MS-AMERICAN) สามารถเขียนในรูปแบบ
สมการ ได้ดังนี ้
 
NAVMS-AMERICAN =  -11.1809 - 0.0012SET + 0.4062FX*** + 0.0070SPX*** + 0.1288INFTH – 
0.1057INFUS + ε 
R-squared = 0.9893 
Durbin-Watson stat = 1.9340 
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 พบว่า มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.99 และค่า Durbin-Watson stat มีค่า 1.9340 ส่งผลให้ตัว
แปรเป็นอิสระต่อกันและค่า Prob. ของตัวแปร FX  และ SPX มีผลกระทบในทิศทางเดียวกันกับมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิต่อหน่วยของกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อเมริกันโกรท เอฟไอเอฟ (MS-AMERICAN) อย่างมีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 
 กองทุนเปิดทหารไทยยูเอสออพพอร์ทูนิตี้ส์ (TMBUSO) สามารถเขยีนในรูปแบบสมการ ได้ดังนี ้
 
NAVTMBUSO =  10.5146 - 0.0004SET - 0.1888FX** + 0.0023SPX*** + 0.1946INFTH – 0.1344INFUS + 
ε 
R-squared = 0.8278 
Durbin-Watson stat = 1.9917 
 
 พบว่า มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.83 และค่า Durbin-Watson stat มีค่า 1.9917 ส่งผลให้ตัว
แปรเป็นอิสระต่อกันและค่า Prob. ของตัวแปร SPX มีผลกระทบในทิศทางเดียวกันกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อ
หน่วยของกองทุนเปิดทหารไทยยูเอสออพพอร์ทูนิตี้ส์ (TMBUSO) อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 ส่วนตัว
แปร FX มีผลกระทบในทิศทางตรงกันข้ามกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนเปิดทหารไทยยูเอ
สออพพอร์ทูนิตี้ส์ (TMBUSO) อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 
 กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท ฟันด์ (ABAG) สามารถเขียนในรูปแบบสมการ ได้ดังนี้ 
 
NAVABAG =  -1.9854 - 0.0020SET + 0.2439FX*** + 0.0072SPX*** + 0.2469INFTH –0.4221INFUS*** 
+ ε 
R-squared = 0.9842 
Durbin-Watson stat = 2.1280 
 
 พบว่า มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.98 และค่า Durbin-Watson stat มีค่า 2.1280 ส่งผลให้ตัว
แปรเป็นอิสระต่อกันและค่า Prob. ของตัวแปร FX  และ SPX มีผลกระทบในทิศทางเดียวกันกับมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิต่อหน่วยของกองทุนเปิด อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท ฟันด์ (ABAG) อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 
ส่วนตัวแปร INFUS มีผลกระทบในทิศทางตรงกันข้ามกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนเปิด อเบอร์ดีน 
อเมริกัน โกรท ฟันด์ (ABAG) อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 
 กองทุนเปิดแอสเซทพลสัเอสแอนด์พี 500 (ASP-S&P500) สามารถเขียนในรูปแบบสมการ ได้ดังนี ้
 
NAVASP-S&P500 = - 4.0278 + 0.0001SET + 0.1045FX*** + 0.0113SPX*** - 0.0426INFTH + 
0.0267INFUS + ε 
R-squared = 0.9986 
Durbin-Watson stat = 1.9262 
 
 พบว่า มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.10 และค่า Durbin-Watson stat มีค่า 1.9262 ส่งผลให้ตัว
แปรเป็นอิสระต่อกันและค่า Prob. ของตัวแปร FX  และ SPX มีผลกระทบในทิศทางเดียวกันกับมูลค่าทรัพย์สิน
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สุทธิต่อหน่วยของกองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 (ASP-S&P500)  อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 
0.01 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 
ตารางที่ 3 สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 
ปัจจัย/
กองทุน 

K-USA KF-US MS-
AMERICAN 

TMBUSO ABAG ASP-
S&P500 

SET -      
FX  + +  + + 
SPX + + + + + + 
INFTH        
INFUS -    -  

 
 อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์ (FX) มีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดกรุง
ศรียูเอสอิควิตี้ (KF-US), กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อเมริกันโกรท เอฟไอเอฟ (MS-AMERICAN), กองทุนเปิด 
อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท ฟันด์ (ABAG) และ กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 (ASP-S&P500)               
ในทิศทางเดียวกันอย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 อาจเนื่องจากในช่วงที่ศึกษาอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทมี
ค่าเงินอ่อนลง จะมีการเคลื่อนย้ายเงินทุนเพื่อไปลงทุนต่างประเทศ เพราะเมื่อแลกกลับมาเป็นเงินบาทจะทําให้
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเพิ่มทุนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ วรรณวนัช  พวงนัดดา 
(2553) และดาริน เชื้อหมอ (2555) 
 อัตราเงินเฟ้อประเทศสหรัฐอเมริกา (INFUS) มีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิด              
เค ยูเอสเอ หุ้นทุน (K-USA) และกองทุนเปิด อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท ฟันด์ (ABAG)  ในทิศทางตรงกันข้าม 
(ลบ) อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 แสดงว่าราคาสินค้าและบริการโดยทั่วไปในระบบเศรษฐกิจลดลง
เรื่อย ๆ ซึ่งจะมีผลทําให้ค่าเงินที่เราถือเพิ่มขึ้น ความต้องการซื้อหุ้นเพื่อลงทุนของนักลงทุนก็จะลดลงด้วย                   
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ วรรณวนัช  พวงนัดดา (2553) และสุวพิชญ์  บันลือฤทธ์ิ (2554) 
 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิด              
เค ยูเอสเอ หุ้นทุน (K-USA) ในทิศทางตรงกันข้าม (ลบ) อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 
 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ S&P500 (SPX) มีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่ศึกษา ใน
ทิศทางเดียวกันอย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 เพราะเมื่อดัชนี S&P500 เปลี่ยนแปลงไป 1 จุด จะทําให้
ราคาดัชนีกลุ่มธุรกิจดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกัน 
 โดยผลการวิเคราะห์ปัจจัยดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และดัชนีตลาดหลักทรัพย์ 
S&P500 (SPX) สอดคล้องกับผลการวิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนกองทุนรวมไทยที่ลงทุน
ในต่างประเทศ กรณีศึกษากองทุนหุ้นจีน ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารกสิกรไทย                
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ อัญอนงค์   ศิริพรศรี (2556) 
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 อัตราเงินเฟ้อประเทศไทย ( INFTH) ไม่มีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมที่มี
นโยบายลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ีศึกษาเป็นจํานวน 6 กองทุน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานวิจัย 
 1. การศึกษาครั้งนี้ได้ใช้ข้อมูลตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ซึ่งมี
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศอยู่ในระยะเริ่มก่อตั้ง จึงทําให้มีจํานวนข้อมูลในการศึกษาน้อย และมีการ
เปรียบเทียบมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองยังไม่ชัดเจน ดังนั้นการศึกษาครั้งต่อไปควรจะรวบรวมข้อมูลใน
ช่วงเวลาที่มากข้ึน เพื่อช่วยในการเปรียบเทียบมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่ชัดเจนมากขึ้น 
 2. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมที่นํามาศึกษาน้ี เป็นเพียงการศึกษาจากกองทุนรวมที่ลงทุนใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา 6 กองทุน ผู้ศึกษาจึงควรศึกษากองทุนรวมอื่น ๆ ที่ลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มี
ระยะเวลาของกองทุนที่ยาวนาน เพื่อที่จะนํามาวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ได้อีกหลากหลายช่วงและหลากหลาย
กองทุน 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. การศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาท่ีใช้ตัวแปรอิสระเพียง 5 ตัวแปร ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปควร
มีการเพิ่มตัวแปรอิสระที่มีความเกี่ยวข้องกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศ
สหรัฐอเมริกา เช่น ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากร ดัชนีราคาผู้บริโภค              
เป็นต้น 
 2. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาที่มีการใช้ข้อมูลย้อนหลังเป็นเวลา 5 ปี ดังนั้นในการศึกษาครั้ง
ต่อไปควรทําการศึกษาและใช้ข้อมูลย้อนหลังมากกว่านี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความละเอียดและมีความแม่นยํา            
มากขึ้น 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษาค้นคว้าฉบับนี้สําเร็จลุล่วงได้ด้วยความช่วยเหลือจากผู้มีพระคุณหลายท่าน ผู้ศึกษา
ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชา รวมถึงผู้เขียนตํารา เอกสารงานวิจัย และบทความต่าง ๆ 
ที่ผู้ศึกษาได้ค้นคว้าและนํามาอ้างอิงในการศึกษาครัง้นี้ และขอขอบคุณเพื่อน ๆ พี ่ๆ ร่วมช้ันเรียนในมหาวิทยาลยั
กรุงเทพทุกท่าน สําหรับการให้คําปรึกษาแนะนํา อํานวยความสะดวกในเรื่องต่าง ๆ คอยเป็นกําลังใจ และคอย
สนับสนุนในหลายโอกาสผู้ศึกษาหวังว่าการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจมากก็น้อย  
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการผลิตภัณฑ์สนิเชื่อ 
ของกลุม่ลูกค้าฐานราก ของธนาคารออมสินส านกัพหลโยธิน 

 
อดิศักดิ์ บุญกสินธ์1* สิริพันธ์ วงศ์อินทวัง2 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้
บริการผลิตภัณฑ์สินเช่ือของกลุ่มลูกค้าฐานราก ของธนาคารออมสินส านักพหลโยธิน, เพื่อศึกษากระบวนการ
ตัดสินใจใช้บริการผลิตภัณฑ์สินเช่ือของกลุ่มลูกค้าฐานราก ของธนาคารออมสินส านักพหลโยธิน และเพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับกระบวนการตัดสินใจใช้บริการผลิตภัณฑ์สินเช่ือของกลุ่ม
ลูกค้าฐานราก ของธนาคารออมสินส านักพหลโยธิน โดยมีระเบียบวิธีการศึกษา ได้แก่ ประชาชนที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป 
และที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป ค้าขาย ข้าราชการ/ลูกจ้างหน่วยงานราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ลูกจ้างหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ พนักงาน/ลูกจ้างในหน่วยงานเอกชน ซึ่งมีรายได้อยู่ในระดับต่ าจนถึงปานกลาง ที่มาใช้บริการกับธนาคาร
ออมสินสาขาส านักพหลโยธิน ตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 ถึง เดือนมิถุนายน 2561 จ านวน 400 คน  โดยใช้
แบบสอบถามทั้งหมด 400 ชุด มาวิเคราะห์ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การถดถอยเชิงพหุคูณ 
และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  

 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างเพศหญิง ที่มีอายุ 26-35 ปี มีระดับการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป               
มีอาชีพพนักงาน/ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป มีสถานภาพโสด            
โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการ
ผลิตภัณฑ์สินเช่ือของกลุ่มลูกค้าฐานราก ของธนาคารออมสินส านักพหลโยธิน  โดยภาพรวมและรายข้อ                 
อยู่ในระดับมาก กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญด้านกระบวนการตัดสินใจใช้บริการผลิตภัณฑ์สินเช่ือของลูกค้า                   
กลุ่มฐานราก ของธนาคารออมสินส านักหลโยธิน โดยภาพรวมและรายข้อ อยู่ในระดับมาก และปัจจัยส่วนประสม                
ทางการตลาดกับกระบวนการตัดสินใจใช้บริการผลิตภัณฑ์สินเช่ือของกลุ่มลูกค้าฐานราก ของธนาคารออมสิน
ส านักหลโยธิน มีความสัมพันธ์ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบุคลากร และด้านกระบวนการให้บริการที่มีอิทธิพลทางบวก
มากที่สุดต่อระดับคุณภาพกระบวนการตัดสินใจใช้บริการผลิตภัณฑ์สินเช่ือของกลุ่มลูกค้าฐานราก อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
ค าส าคัญ :   ส่วนประสมทางการตลาด  กระบวนการตัดสินใจ  ผลิตภัณฑ์สินเช่ือ  กลุ่มลูกค้าฐานราก 
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MARKETING MIX FACTORS AFFECTING DECISION MAKING PROCESS USING CREDIT 
PRODUCTS THE CUSTOMER DATABASE OF THE GOVERNMENT SAVINGS BANK 

PAHOLYOTHIN 
 

Adisak Boongasin1* Siriphan Wongintawang2 
 
Abstract 
 The purposes of this research study are following: To study Marketing Mix Factors 
Affecting Decision Making Process Using Credit Products of Foundation Customers The 
Government Savings Bank Paholyothin. To study the decision making process of using credit 
products of foundation customers. The Government Savings Bank Paholyothin and To study 
the relationship between marketing mix and decision making process of using credit products 
of foundation customers. The Government Savings Bank Paholyothin. The educational method 
is the people who are over 20 years of age and who are employed by the general trade, 
government officials/ employees, government agencies. State Enterprise Employee 
Employees/employees in private. The income is low to moderate. To use the service with the 
Government Savings Bank Phaholyothin Branch. From April 2018 to June 2018, 400 
questionnaires were used to analyze the percentage, mean, standard deviation Multiple 
regression And one-way ANOVA. 
     The research found that Female students aged 26-35 years old. Employee / 
Employee State Enterprise The average monthly income from 20,000 baht or more is single. 
The sample focused on the marketing mix that influenced the decision making process of 
using credit products of the founding customers. The Government Savings Bank Paholyothin 
Overall and individual. Very high. The sample focused on the decision-making process of 
customer loan products. The Government Savings Bank Overall and individual. Very high. 
Marketing mix factors and decision making process of using credit products of foundation 
customers. The Government Savings Bank In relationship Personnel products and service 
processes that have the most positive influence on the quality of the decision-making process. 
Statistically significant at the .05 level. 
 
Keywords:  marketing mix Decision process Credit Products Foundation customers 
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บทน า 
 ธนาคารออมสิน นอกจากจะเป็นสถาบันการเงินเพื่อการออมของประเทศแล้ว ยังคงท าหน้าที่  
สืบสาน สร้างสรรค์ พัฒนาสังคมในทุกด้าน เพื่อสร้างความสุขที่ยั่งยืนให้คนในประเทศ โดยในปีที่ผ่านมา
ธนาคารได้เป็นเสาหลักส าคัญของรัฐบาลในการผลักดันมาตรการต่าง  ๆ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศในหลาย ๆ โครงการ เช่น สินเช่ือประชารัฐเพื่อประชาชน/ สินเช่ือแก้ไขปัญหาหนี้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา /บ้านประชารัฐ/การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาชีพและสร้างความรู้ทา งการเงินแก่
ผู้ประกอบการรายย่อยฯ/National e-Payment/มาตรการประชารัฐเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินประชาชน 
(พักช าระหนี้)/มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ในระดับหมู่บ้าน/โครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่าง
บูรณาการ ซึ่งนอกจากนี้ยังมีแผนงานที่ด าเนินมาตั้งแต่ปี 2559 ภายใต้แนวคิดออมเศรษฐกิจ ออมสังคม 
ออมสิ่งแวดล้อม  
 กลุ่มคนฐานราก ได้แก่ กลุ่มคนที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป ค้าขาย ข้าราชการ/ลูกจ้างหน่วยงาน
ราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ลูกจ้างหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ พนักงาน/ลูกจ้างในหน่วยงานเอกชน เป็นต้น 
ซึ่งมีรายได้อยู่ในระดับต่ าจนถึงปานกลาง โดยส่วนใหญ่ปัญหาทางการเงินของพวกเขาเกิดขึ้นจากหลาย  ๆ 
สาเหตุแตกต่างกันไป ซึ ่งธนาคารออมสินในฐานะสถาบันการเงินจะพยายามช่วยเหลือและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของกลุ่มคนฐานรากเหล่านี้ 
 กรณีเมื่อกลุ่มคนฐานรากมีจ าเป็นต้องใช้เงิน แหล่งเงินทุนหลักส าหรับกลุ่มคนฐานราก ได้แก่ 
การกู้เงินจากคนรอบข้าง การกู้เงินจากธนาคาร การกู้เงินจากสหกรณ์ และการกู้เงินนอกระบบ เป็นต้น 
โดยแหล่งเงินทุนที่กลุ่มคนฐานรากค านึงถึงเป็นอันดับแรก คือ การกู้เงินจากคนรอบข้าง แต่ถ้าหากไม่
สามารถการกู้เงินจากคนรอบข้างได้อีก หรือวงเงินกู้ที่ต้องการสูงเกินกว่าที่จะกู้เงินจากคนรอบข้างได้ พวก
เขาจึงนึกถึงการกู้เงินจากแหล่งทุนอื่น ๆ แต่เมื่อต้องการกู้เงินจากธนาคาร ก็จะมีความเช่ือหรือมีทัศนคติไม่
ดีว่า การกู้จากธนาคารเป็นเรื่องยาก ต้องใช้เอกสารหลักฐานมากมาย ใช้เวลานานในการพิจารณาอนุมัติท า
ให้ไม่ทันกาล และคิดเสมอว่าตนเองไม่มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะผ่านการอนุมัติ แม้ว่าจะไม่เคยลองขอกู้จาก
ธนาคารด้วยตนเองก็ตาม หรือบางคนอาจ ไม่มีหลักประกันหรือเครดิตทางการเงิน (เครดิตบูโร) ไม่ดี จึง
ตัดสินใจไม่ไปกู้เงินกับธนาคาร ท าให้หันไปหาการกู้เงินนอกระบบแทน แต่ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูง
(อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 20 ต่อเดือน) ท าให้กลุ่มคนฐานรากเหล่านี้ยิ่งมีหนี้สินเพิ่มสู งขึ้นไปอีก และท าให้เกิด
ปัญหาด้านคุณภาพชีวิตในที่สุด มิหน าซ้ าอาจเกิดปัญหาด้านครอบครัวตามมาอีกด้วย  
 การศึกษาในครั้งนี้ได้เล็งเห็นความส าคัญของลูกค้ากลุ่มฐานราก การศึกษาปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการผลิตภัณฑ์สินเชื่อของกลุ่มลูกค้ าฐานราก  จึงเป็น
ส่วนหนึ่งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านสินเชื่อ ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้ากลุ่มนี้ ซึ่งเป็นลูกค้า
กลุ ่มใหญ่ของธนาคาร และเพื ่อเป็นจุดเริ ่มต้นในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและความกินดีอยู ่ดีของ
ประชาชน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพื ่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที ่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการ
ผลิตภัณฑ์สินเช่ือของกลุ่มลูกค้าฐานราก ของธนาคารออมสินส านักพหลโยธิน 
 2. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อธนาคารออมสินของกลุ่มลูกค้าฐานราก  
ของธนาคารออมสินส านักพหลโยธิน 
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 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับกระบวนการตัดสินใจใช้
บริการผลิตภัณฑ์สินเช่ือของกลุ่มลูกค้าฐานราก ของธนาคารออมสินส านักพหลโยธิน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ลักษณะกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป และที่มี
อาชีพรับจ้างทั่วไป ค้าขาย ข้าราชการ/ลูกจ้างหน่วยงานราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ลูกจ้างหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ พนักงาน/ลูกจ้างในหน่วยงานเอกชน ซึ่งมีรายได้อยู่ในระดับต่ าจนถึงปานกลาง ที่มาใช้บริการ
กับธนาคารออมสินสาขาส านักพหลโยธิน ตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 ถึง  เดือนมิถุนายน 2561 จ านวน 400 
คน ซึ่งถือได้ว่าจ านวนประชากรทั้งหมดมีขนาดใหญ่ และไม่สามารถทราบจ านวนที่แน่นอนได้จึงอ้างอิงสูตร
ของ Taro Yamane (1976) ในการค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ด้วยสมมติฐานที่ก าหนดว่าข้อมูลมี
การกระจายตัวแบบปกติ (Normal Distribution) วัดระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 95% และมีค่าความ
คลาดเคลื่อน +/- 5%  ดังนั้น จากการค านวณ พบว่า จ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดส าหรับการวิจัยครั้งนี้ไม่
ควรน้อยกว่า 385 ชุด และเผื่อความคลาดเคลื่อนจากการตอบแบบสอบถามไม่สมบูรณ์อีก 15 ชุด จึงรวม
แบบสอบถามทั้งสิ้น 400 ชุด 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้
จากการใช้แบบสอบถามจากลักษณะกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป และที่มีอาชีพ
รับจ้างทั่วไป ค้าขาย ข้าราชการ/ลูกจ้างหน่วยงานราชการ พนักงาน รัฐวิสาหกิจ/ลูกจ้างหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ พนักงาน/ลูกจ้างในหน่วยงานเอกชน ซึ่งมีรายได้อยู่ในระดับต่ าจนถึงปานกลาง ที่มาใช้บริการ
กับธนาคารออมสินสาขาส านักพหลโยธิน ตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 ถึง เดือนมิถุนายน 2561 จ านวน 400 
คน โดยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยแบบสอบถามนี้ สร้างขึ้นตามกรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ได้จากบทที่ 2 เป็นกรอบในการก าหนด 
ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งเนื้อหาของแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามจะถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้น โดยมีลักษณะค าถามปลายปิด จ านวน 6 ข้อ เป็นค าถามปลายปิดในรูปแบบตรวจรายการ (Check 
List) หาค่าเฉลี่ย 
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้
บริการผลิตภัณฑ์สินเช่ือของกลุ่มลูกค้าฐานราก ของธนาคารออมสินส านักพหลโยธิน จ านวน 27 ข้อ โดยมี
ข้อความให้ผู้ตอบพิจารณาเพื่อสรุปความคิดเห็นและทราบระดับความส าคัญ  ซึ่งจะเป็นค าถามแบบวัด
ระดับความส าคัญ โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ จากระดับความส าคัญมากที่สุดไปจนถึงระดับความส าคัญน้อย
ที่สุด 
 ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจใช้บริการผลิตภัณฑ์สินเช่ือของกลุ่มลูกค้าฐานราก   
ของธนาคารออมสินส านักหลโยธิน จ านวน 16 ข้อ โดยมีข้อความให้ผู้ตอบพิจารณาเพื่อสรุปความคิดเห็น
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และทราบระดับความส าคัญ ซึ่งจะเป็นค าถามแบบวัดระดับความส าคัญ โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ จากระดับ
ความส าคัญมากที่สุดไปจนถึงระดับความส าคัญน้อยที่สุด  
 การวิเคราะห์ข้อมูลและทดสอบสมมติฐาน 
 การวิเคราะห์เชิงพรรณนา 

 ข้อมูลแบบสอบถามที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน มาตรวจสอบความถูกต้องและน ามา
ประมวลผลผู้วิจัยน าคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปโดยใช้ค่าสถิติดังนี้  
 ส่วนที่ 1 ข ้อม ูลส ่วนบ ุคคลของผู ้ต อบแบบสอบถาม  ว ิเ ค ร าะห ์โ ดยหาค ่าสถ ิต ิร ้อยละ 
(percentage) ความถี่ (Frequency)  
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการ
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อของกลุ่มลูกค้าฐานราก ของธนาคารออมสินส านักพหลโยธิน เป็นแบบวัดมาตราส่วน
ประมาณค่า (rating scale) ตามแบบลิเคอร์ท (likert scale) วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจใช้บริการผลิตภัณฑ์สินเชื่อของกลุ่มลูกค้าฐานราก 
ของธนาคารออมสินส านักหลโยธิน วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย (x) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
  การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 1.  ปัจจัยส่วนบุคคลที ่แตกต่างกันมีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจใช้บริการผลิตภัณฑ์สินเช่ือของกลุ่มลูกค้าฐานราก  ของธนาคารออมสินส านักพหลโยธิน ที่แตกต่าง
กันใช้การวิเคราะห์ด้วยการทดสอบค่า t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One - Way 
Anova (Analysis of Variance) 
  2.  ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีกระบวนการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อธนาคารออมสินของ       
กลุ่มลูกค้าฐานราก ของธนาคารออมสินส านักพหลโยธิน ที่แตกต่างกันใช้การวิเคราะห์ด้วยการทดสอบค่า       
t-test และ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One - Way Anova (Analysis of Variance) 
  3.  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับกระบวนการตัดสินใจใช้บริการ
ผลิตภัณฑ์สินเช่ือของกลุ่มลูกค้าฐานราก ของธนาคารออมสินส านักพหลโยธิน ใช้  Regression Analysis 
 
ผลการวิจัย 
 ผู้ศึกษาขอน าเสนอข้อมูล ดังนี้  
 จากการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม              
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 26-35 ปี มีระดับการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป มีอาชีพพนักงาน/ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป มีสถานภาพโสด ตามล าดับ 
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ตารางที ่1 เพศกับส่วนประสมทางการตลาด โดยภาพรวม 
 

ส่วนประสมทางการตลาด 
เพศชาย 

  (n = 164) 
เพศหญิง 
(n = 236) t Sig. 

 S.D.  S.D. 
1. ด้านผลิตภัณฑ์ 3.83 0.74 3.87 0.74 -0.55 0.57 
2. ด้านราคา/ค่าธรรมเนียม/ดอกเบี้ย 3.75 0.89 3.73 0.98 0.25 0.79 
3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 3.80 0.86 3.90 0.87 -1.16 0.24 
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 3.58 0.78 3.53 0.87 0.62 0.53 
5. ด้านบุคลากร 3.88 0.82 3.92 0.84 -0.53 0.59 
6. ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 3.68 0.79 3.80 0.82 -1.52 0.12 
7. ด้านกระบวนการให้บริการ 3.69 0.96 3.65 1.00 0.31 0.75 

โดยรวม 3.74 0.72 3.77 0.71 -0.40 0.68 
  
 จากตารางที ่1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม เพศกับส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจใช้บริการผลิตภัณฑ์สินเช่ือของกลุ่มลูกค้าฐานราก โดยรวมและรายข้อ ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตารางที ่2 อายุกับส่วนประสมทางการตลาด โดยภาพรวม 
 

ส่วนประสมทางการตลาด อาย ุ N x  SD. F Sig. 
 20-25 ป ี 34 0.79 0.65 1.08 0.36 

26-35 ป ี 220 0.76 0.67   
36-45 ป ี 87 0.68 0.80  
46-55 ป ี 40 0.76 0.83  

55 ปีข้ึนไป 19 4.05 0.60  
รวม 400 3.76 0.71  

 
 จากตารางที ่2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามที่มีอายุกับส่วนประสมทางการตลาด ไม่แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางที ่3 ระดับการศึกษากับส่วนประสมทางการตลาด โดยภาพรวม 
 

ส่วนประสมทางการตลาด ระดับการศึกษา N x   S.D. F Sig. 
 ต่ ากวา่ ป.6 3 4.32 0.71 1.45 0.22 

 
 
 
 

ป.6 – ม.3 8 4.10 0.81  
ม.4 – ม.6 37 3.84 0.67  

ตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป 352 3.74 0.71  
รวม 400 3.76 0.71  

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตารางที่ 3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษากับส่วนประสมทางการตลาด 
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตารางที ่4 อาชีพกับส่วนประสมทางการตลาด โดยภาพรวม 
 

ส่วนประสมทางการตลาด อาชพี N x   S.D. F Sig. 
 รับจ้างทั่วไป 17 4.12 0.78 2.68 0.02* 

ประกอบกิจการ 27 4.03 0.81   
 ข้าราชการ/ลูกจ้าง 51 3.65 0.73  

พนักงาน/ลูกจ้าง
รัฐวิสาหกิจ 

212 3.72 0.70 
 

พนักงาน/ลูกจ้าง
บริษัทเอกชน 

68 3.85 0.71 
 

อื่น ๆ 25 3.56 0.51  
รวม 400 3.76 0.71  

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตารางที่  4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพกับส่วนประสมทางการตลาด                     
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตารางที ่5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับส่วนประสมทางการตลาด โดยภาพรวม 
 

ส่วนประสมทางการตลาด รายได้เฉลี่ยตอ่เดือน N x   SD. F Sig. 
 ต่ ากวา่ 10,000 บาท 17 3.62 0.73 2.04 

0.10 
 
 

10,001 - 15,000 บาท 67 3.76 0.71  
15,001 - 20,000 บาท 90 3.92 0.65  

ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป 226 3.71 0.73  
รวม 400 3.76 0.71  

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 จากตารางที่ 5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามที่มี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับส่วนประสม                     
ทางการตลาด ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตารางที ่6 สถานภาพกับส่วนประสมทางการตลาด โดยภาพรวม 
 

ส่วนประสมทางการตลาด 
โสด 

  (n = 251) 
สมรส 

(n = 149) t Sig. 

 SD  SD 
1. ด้านผลิตภัณฑ์ 3.81 0.71 3.91 0.78 -1.25 0.21 
2. ด้านราคา/ค่าธรรมเนียม/ดอกเบี้ย 3.72 0.92 3.77 0.98 -0.49 0.62 
3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 3.84 0.85 3.89 0.88 -0.56 0.57 
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 3.54 0.80 3.57 0.89 -0.27 0.78 
5. ด้านบุคลากร 3.88 0.81 3.95 0.85 -0.87 0.38 
6. ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 3.75 0.77 3.75 0.87 -0.01 0.98 
7. ด้านกระบวนการให้บริการ 3.62 0.97 3.74 1.00 -1.20 0.23 

โดยรวม 3.74 0.69 3.80 0.75 -0.80 0.42 
  
  จากตารางที่ 6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม สถานภาพกับส่วนประสมทางการตลาด            
ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการผลิตภัณฑ์สินเช่ือของกลุ่มลูกค้าฐานราก โดยรวมและรายข้อ ไม่แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
ตารางที ่7 เพศกับกระบวนการตัดสินใจใช้บริการสินเช่ือธนาคารออมสินของกลุ่มลูกค้าฐานราก โดยภาพรวม 
 

กระบวนการตัดสินใจ 
เพศชาย 

  (n = 164) 
เพศหญิง 
(n = 236) t Sig. 

 SD  SD 
1. การรับรู้ถึงความต้องการ 3.78 0.72 3.74 0.68 0.63 0.52 
2. การค้นหาข้อมูล 3.63 0.79 3.66 0.80 -0.43 0.66 
3. การประเมินทางเลือก 3.81 0.74 3.87 0.68 -0.90 0.36 
4. การตัดสินใจใช้บริการ 3.74 0.75 3.82 0.68 -1.10 0.27 

โดยรวม 3.74 0.67 3.77 0.58 -0.53 0.59 
  
 จากตารางที ่7 ผลการทดสอบสมมติฐานของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม 
เพศกับกระบวนการตัดสินใจใช้บริการสินเช่ือธนาคารออมสินของกลุ่มลูกค้าฐานราก  โดยรวมและรายข้อ               
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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ตารางที ่8 อายุกับกระบวนการตัดสินใจใช้บริการสินเช่ือธนาคารออมสินของกลุ่มลูกค้าฐานราก โดยภาพรวม 
 

กระบวนการตัดสินใจ อายุ N x  S.D. F Sig. 
 20-25 ปี 34 3.81 0.64 1.00 0.40 

26-35 ปี 220 3.77 0.56   
36-45 ปี 87 3.67 0.71  
46-55 ปี 40 3.78 0.71  

55 ปีขึ้นไป 19 3.95 0.65  
รวม 400 3.76 0.62  

 
 จากตารางที ่8 ผลการทดสอบสมมติฐานของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม   
ที่มีอายุกับกระบวนการตัดสินใจใช้บริการสินเช่ือธนาคารออมสินของกลุ่มลูกค้าฐานราก ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 
 
ตารางที ่9 ระดับการศึกษากับกระบวนการตัดสินใจใช้บริการสินเช่ือธนาคารออมสินของกลุ่มลูกค้า  ฐานราก             

โดยภาพรวม 
 

กระบวนการตัดสินใจ ระดับการศึกษา N x  S.D. F Sig. 
 ต่ ากว่า ป.6 3 4.20 0.52 2.89 0.03* 

ป.6 – ม.3 8 4.15 0.49   
ม.4 – ม.6 37 3.94 0.62  

ตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป 352 3.73 0.62  
รวม 400 3.76 0.62  

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตารางที ่9 ผลการทดสอบสมมติฐานของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม     
ที่มีระดับการศึกษากับกระบวนการตัดสินใจใช้บริการสินเช่ือธนาคารออมสินของกลุ่มลูกค้าฐานราก แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางที ่10 อาชีพกับกระบวนการตัดสินใจใช้บริการสินเช่ือธนาคารออมสินของกลุ่มลูกค้าฐานราก โดยภาพรวม 
 

กระบวนการตัดสินใจ อาชีพ N x  SD. F Sig. 
 รับจ้างทั่วไป 17 4.16 0.67 2.66 0.02* 

ประกอบกิจการ 27 3.94 0.79   
 ข้าราชการ/ลูกจ้าง 51 3.66 0.60  

พนักงาน/ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ 212 3.74 0.61  
พนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน 68 3.79 0.60  

อื่นๆ 25 3.57 0.44  
รวม 400 3.76 0.62  

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตารางที ่10 ผลการทดสอบสมมติฐานของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม
ที่มีอาชีพกับกระบวนการตัดสินใจใช้บริการสินเช่ือธนาคารออมสินของกลุ่มลูกค้าฐานราก แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตารางที ่11  รายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับกระบวนการตัดสินใจใช้บริการสินเช่ือธนาคารออมสินของกลุ่มลูกค้าฐาน

รากโดยภาพรวม 
 

กระบวนการตัดสินใจ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน N x  SD. F Sig. 
โดยรวม ต่ ากว่า 10,000 บาท 17 3.73 0.60 2.06 0.10 

10,001 - 15,000 บาท 67 3.81 0.59   
 15,001 - 20,000 บาท 90 3.88 0.62  

ตั้งแต่ 20,000 บาทข้ึนไป 226 3.70 0.63  
รวม 400 3.76 0.62  

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที ่11 ผลการทดสอบสมมติฐานของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามที่
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับกระบวนการตัดสินใจใช้บริการสินเช่ือธนาคารออมสินของกลุ่มลูกค้าฐานราก โดยรวม 
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตารางที ่12  สถานภาพกับกระบวนการตัดสินใจใช้บริการสินเช่ือธนาคารออมสินของกลุ่มลูกค้าฐานราก                
โดยภาพรวม 

 

กระบวนการตัดสินใจ 
โสด 

  (n = 251) 
สมรส 

(n = 149) t Sig. 

 S.D.  S.D. 
1. การรับรู้ถึงความต้องการ 3.71 0.66 3.83 0.73 -1.68 0.09 
2. การค้นหาข้อมูล 3.63 0.76 3.69 0.85 -0.73 0.46 
3. การประเมินทางเลือก 3.80 0.72 3.81 0.68 -1.48 0.13 
4. การตัดสินใจใช้บริการ 3.79 0.71 3.79 0.73 0.05 0.95 

โดยรวม 3.73 0.61 3.81 0.64 0.26 0.27 
  
 จากตารางที ่12 ผลการทดสอบสมมติฐานของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม 
สถานภาพกับกระบวนการตัดสินใจใช้บริการสินเช่ือธนาคารออมสินของกลุ่มลูกค้าฐานรากโดยรวมและรายข้อ 
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
ตารางที ่13  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับกระบวนการตัดสินใจใช้บริการผลิตภัณฑ์              

สินเช่ือของกลุ่มลูกค้าฐานราก ของธนาคารออมสินส านักพหลโยธิน 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกบักระบวนการตัดสินใจใช้บริการ  
โดยภาพรวม 

t Sig. 

ด้านผลิตภัณฑ์ต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการ 10.71 0.00* 
ด้านราคาต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการ 0.95 0.34 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการ 1.85 0.06 
ด้านการส่งเสริมการตลาดต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการ 1.35 0.17 
ด้านบุคลากรต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการ 5.39 0.00* 
ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการ 1.80 0.07 
ด้านกระบวนการให้บริการต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการ 5.04 0.000* 

  
 จากตารางที ่13 ผลการทดสอบสมมติฐานของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับกระบวนการตัดสินใจใช้บริการผลิตภัณฑ์สินเช่ือของกลุ่มลูกค้าฐานราก                
มีความสัมพันธ์ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบุคลากร และด้านกระบวนการให้บริการที่มีอิทธิพลทางบวกมากที่สุดต่อ
ระดับคุณภาพกระบวนการตัดสินใจใช้บริการผลิตภัณฑ์สินเช่ือของกลุ่มลูกค้าฐานราก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ   
ที่ระดับ .05  
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สรุปผลการวิจัยอภิปรายผล 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการผลิตภัณฑ์
สินเช่ือของกลุ่มลูกค้าฐานราก ของธนาคารออมสินส านักพหลโยธิน  โดยแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด                   
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 26-35 ปี มีระดับ
การศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป มีอาชีพพนักงาน/ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป 
สถานภาพมีโสด ตามล าดับ 
  กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญต่อส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการ
ผลิตภัณฑ์สินเช่ือของกลุ่มลูกค้าฐานราก ของธนาคารออมสินส านักพหลโยธิน โดยภาพรวมและรายข้อ                 
อยู่ในระดับมาก พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ธนาคารมีความมั่นคงและน่าเช่ือถื อ  
ด้านราคา/ค่าธรรมเนียม/ดอกเบี้ย ได้แก่ ไม่ต้องช าระค่าธรรมเนียม ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ได้แก่ สามารถ
ท าธุรกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้านการส่งเสริมการตลาด ได้แก่ ค าแนะน าจากผู้อื่นที่เคยมาใช้บริการ                 
ด้านบุคลากร ได้แก่พนักงานมีความซื่อสัตย์ ในการให้บริการ ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ สถานที่
ให้บริการสะอาด เรียบร้อย และด้านกระบวนการให้บริการ ได้แก่ การให้บริการมีความรวดเร็ว มีระดับคะแนน
สูงสุด  
 กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านกระบวนการตัดสินใจใช้บริการผลิตภัณฑ์สินเช่ือของลูกค้า
กลุ่มฐานราก ของธนาคารออมสินส านักหลโยธิน โดยภาพรวมและรายข้อ อยู่ในระดับมาก พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้
ความส าคัญด้านการรับรู้ถึงความต้องการ ได้แก่ มีหนี้นอกระบบ ด้านการค้นหาข้อมูล ได้แก่ ก่อนใช้บริการ
ผลิตภัณฑ์สินเช่ือของธนาคารฯ ท่านได้ศึกษาหรือสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเช่ือ จากพนักงานธนาคารฯ              
ด้านการประเมินทางเลือก ได้แก่ มีค่าธรรมเนียมและหรืออัตราดอกเบี้ยที่ต่ า ด้านการตัดสินใจใช้บริการ ได้แก่ 
ขั้นตอนการอนุมัติสินเช่ือที่ง่าย ไม่ซับซ้อนมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเช่ือของธนาคารฯ มีระดับคะแนน
สูงสุด  
 การทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจใช้บริการผลิตภัณฑ์สินเช่ือของกลุ่มลูกค้าฐานราก ของธนาคารออมสินส านักพหลโยธิน ที่แตกต่างกัน 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพกับส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการผลิตภัณฑ์
สินเช่ือของกลุ่มลูกค้าฐานราก โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ในขณะที่ด้านอาชีพมีส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจใช้บริการผลิตภัณฑ์สินเชื่อของกลุ่มลูกค้าฐานราก โดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ             
ทางสถิติที่ระดับ .05  
 สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีกระบวนการตัดสินใจใช้บริการสินเช่ือธนาคารออมสิน
ของกลุ่มลูกค้าฐานราก ของธนาคารออมสินส านักพหลโยธิน ที่แตกต่างกัน  
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
และสถานภาพมกีระบวนการตัดสินใจใช้บริการสินเช่ือธนาคารออมสินของกลุ่มลูกค้าฐานรากโดยรวม ไม่แตกต่างกัน 
ในขณะทีด่้านระดับการศึกษา อาชีพ มีกระบวนการตัดสินใจใช้บริการสินเช่ือธนาคารออมสินของกลุ่มลูกค้าฐานราก
โดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 สมมติฐานที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับกระบวนการตัดสินใจใช้บริการ
ผลิตภัณฑ์สินเช่ือของกลุ่มลูกค้าฐานราก ของธนาคารออมสินส านักพหลโยธิน 
 ผลการทดสอบสมมติฐานของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม ปัจจัย                   
ส่วนประสมทางการตลาดกับกระบวนการตัดสินใจใช้บริการผลิตภัณฑ์สินเช่ือของกลุ่มลูกค้าฐานราก  มีความสัมพันธ์ 
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบุคลากร และด้านกระบวนการให้บริการที่มีอิทธิพลทางบวกมากที่สุดต่อระดับคุณภาพ
กระบวนการตัดสินใจใช้บริการผลิตภัณฑ์สินเช่ือของกลุ่มลูกค้าฐานราก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการ
ผลิตภัณฑ์สินเช่ือของกลุ่มลูกค้าฐานราก จากแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาตั้งแต่ปริญญา
ตรีขึ้นไป มีอาชีพพนักงาน/ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเอกรัฐ วงศ์วีระกุล (2553)  ได้ศึกษาปัจจัย
การตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือที่อยู่อาศัยกับธนาคารพาณิชย์ ของคนท างานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษา ระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็น พนักงานบริษัทเอกชน 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญต่อส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจใช้บริการผลติภัณฑ์สินเช่ือของกลุ่มลูกค้าฐานราก ของธนาคารออมสินส านักพหลโยธิน โดย
ภาพรวมและรายข้อ อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอารีย์ จันทะศรี (2558) ได้ศึกษาปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารพาณิชย์ของลูกค้า ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ลูกค้าตัดสินใจเลือกธนาคารพาณิชย์เพื่อใช้บริการสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัยด้วยปัจจัยทาง
การตลาดด้านพนักงานให้บริการมากที่สุด รองลงมาด้านกระบวนการให้บริการ ด้านราคา ด้านการส่งเสริม
การตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายและด้านลักษณะทางกายภาพ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการ
ผลิตภัณฑ์สินเช่ือของลูกค้ากลุ่มฐานราก ของธนาคารออมสินส านักหลโยธิน โดยภาพรวมและรายข้อ อยู่ในระดับ
มาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของทิพชญาณ์ อัครพงศ์โสภณ (2556) ศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ               
การเลือกใช้บริการธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้าน
คุณภาพการให้บริการ ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ โดยรวมอยู่ในระดับความส าคัญมาก ปัจจัยด้านคุณภาพการ
ให้บริการ ด้านการตอบสนองความต้องการลูกค้า โดยรวมอยู่ในระดับความส าคัญมาก ปัจจัยด้านคุณภาพการ
ให้บริการ ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า โดยรวมอยู่ในระดับความส าคัญมาก ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการ 
ด้านความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจในผู้รับบริการลูกค้า ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านความเป็นรูปธรรมของ
บริการ โดยรวมอยู่ในระดับความส าคัญมาก 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
และสถานภาพมกีระบวนการตัดสินใจใช้บริการสินเช่ือธนาคารออมสินของกลุ่มลูกค้าฐานรากโดยรวมไม่แตกต่างกัน 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพนา เพชรกาฬ (2558) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือที่
อยู่อาศัยกับธนาคารออมสิน สาขาเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง  ผลการศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามที่มี เพศ อายุ และ
รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน ไม่มีผลการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือที่อยู่อาศัยกับธนาคารออมสิน สาขาเขา
ชัยสน จังหวัดพัทลุง           
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 ผลการทดสอบสมมติฐานของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดกับกระบวนการตัดสินใจใช้บริการผลิตภัณฑ์สินเชื่อของกลุ่มลูกค้าฐานราก มีความสัมพันธ์               
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบุคลากร และด้านกระบวนการให้บริการที่มีอิทธิพลทางบวกมากที่สุดต่อระดับคุณภาพ
กระบวนการตัดสินใจใช้บริการผลิตภัณฑ์สินเช่ือของกลุ่มลูกค้าฐานราก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อภิชาติ               
บุญรักษ์ (2551) ที่ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการด้านสินเช่ือธุรกิจ
ธนาคารกสิกรไทย ของลูกค้าในจังหวัดพังงา พบว่าสามารถจัดกลุ่มใหม่ได้เป็น 14 กลุ่มปัจจัย และเมื่อน าทั้ง 14 กลุ่ม              
มาท าการวิเคราะห์การถดถอย (Regression) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ                    
การเลือกใช้บริการสินเช่ือธุรกิจธนาคารพาณิชย์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีทั้งสิ้น 5 ปัจจัย โดยเรียงจากค่าสัมประสิทธิ์ของสมการถดถอย (Beta Coefficient) 
จากมากไปน้อย ได้แก่ ปัจจัยด้านความหลากหลายและความทันสมัยของผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านซื่อสัตย์ของพนักงาน 
ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านความถูกต้องและความสะดวกในการใช้บริการ และปัจจัยด้านความมีมาตรฐาน และ              
การใช้งานของผลิตภัณฑ ์
 
ข้อเสนอแนะ 
 การให้ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะเสนอแนะตามที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล  โดยได้แบ่ง
ข้อเสนอแนะออกเป็น 2 ส่วน คือข้อเสนอแนะจากการวิจัย และข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 1. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการผลิตภัณฑ์สินเช่ือของ
กลุ่มลูกค้าฐานราก ของธนาคารออมสินส านักงานหลโยธิน ควรใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อรักษาและเพิ่มฐาน
ลูกค้า ดังนี ้
  1.1 ด้านผลิตภัณฑ์ต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการ ธนาคารควรพัฒนาในการให้ค าแนะน า
และบริการไม่ให้เกิดความผิดพลาด ในการต้องใช้หลักประกัน/ผู้ค้ าประกันในการกู้ และควรฝึกอบรมในศิลปะ
การพูด เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากขึ้น มีการให้บริการที่ท าให้ผู้ใช้บริการ ประทับใจ มีการบริการที่ดี
ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องน่าเชื่อถือท าให้ผู้ใช้บริการรู้สึกท่ีดีและกลับมาใช้บริการอีก 
  1.2 ด้านราคา/ค่าธรรมเนียม/ดอกเบี้ยต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการ ธนาคารมีส่วนลด
อัตราดอกเบี้ยในการปิดสัญญาล่วงหน้าเพื่อให้ลูกค้าได้กลับมาใช้บริการอีกครั้ง และควรให้ดอกเบี้ยพิเศษส าหรับ
ลูกค้าเก่าประวัติดีเพื่อรักษาลูกค้ามิให้ไปท าธุรกรรมกับธนาคารอื่นเพื่อเป็นทางเลือกต่อการตัดสินใจใช้บริการ
ของลูกคา้และลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าท่ีมีฐานเงินเดือนท่ีมั่นคง 
  1.3 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการ ธนาคารควรมีสาขาที่
ให้บริการและอ านวยความสะดวกเป็นจ านวนมากขึ้นทั้งในห้างสรรพสินค้าและภายนอกเพื่อให้อ านวยความ
สะดวกลูกค้าและควรมีการขยายเวลาในการให้บริการให้นานขึ้น เพราะลูกค้าส่วนใหญ่มีอาชีพประจ าที่ต้องใช้
การเดินทางในระยะทางที่ไกลส่งผลต่อการท าธุรกรรมที่ล่าช้าและเกิดผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าเป็นอย่างมาก  
  1.4 ด้านการส่งเสริมการตลาดต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการ ธนาคารควรมีการจัดทีมงานขาย
ออกประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อต่าง ๆ เช่น แผ่นผับ จดหมายเชิญชวน เพิ่มมากขึ้น และการออกประชาสัมพันธ์นอก
สถานที่ตามแหล่งชุมชนและรอบตลาด เพื่อเข้าถึงลูกค้าระดับล่างที่ไม่ค่อยมีเวลาในการเข้าธนาคารมาใช้บริการบวก
กับควรเพิ่มแคมเปญที่ดึงดูดลูกค้าให้เกิดผลต่อการตัดสินใจมากยิ่งข้ึน 
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  1.5 ด้านบุคลากรต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการ ธนาคารควรเพิ่มจ านวนพนักงานให้เพียงพอ
กับการให้บริการลูกค้า และควรจัดอบรมด้านการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงมารยาทในการบริการที่ดี ให้กับ
พนักงาน เพื่อให้พนักงานรู้จักความเอาใจใส่ และรู้จักมารยาทในการให้บริการที่ดีกับลูกค้า เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความ
ประทับใจ และมีความพึงพอใจ ในการมาใช้บริการกับธนาคาร และกลับมาใช้บริการอีก 
  1.6 ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการ ธนาคารควรลดเอกสารที่ใช้
ในการท าสัญญาไม่ให้เยอะจนยุ่งยากซับซ้อน แต่ให้มีความรัดกุม เข้าใจง่าย เพราะลูกค้าบางกลุ่มอาจมีความรู้
น้อย และเพื่อท าให้ขั้นตอนการท าสัญญามีความรวดเร็วขึ้นด้วยประกอบกับมีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าที่มี
ความเร่งรีบในการใช้ชีวิตประจ าวัน 
  1.7 ด้านกระบวนการให้บริการต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการ ธนาคารควรมีขั้นตอน              
การอนุมัติสินเช่ือที่ง่าย ไม่ซับซ้อน เพื่อเพ่ิมประสิทธิด้านระยะเวลาการให้บรกิารที่จะมีความรวดเร็ว และให้ลูกค้า
เกิดความประทับในในการมาใช้บริการของธนาคารด้วย 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาการประเมินคุณภาพการให้บริการของธนาคารออมสินส านักพหลโยธิน ต่อ               
การรองรับ AEC โดยแบ่งกลุ่มจากปัจจัยทางด้านธุรกิจ เพื่อกิจการจะสามารถรับรู้และท าการตลาดเจาะ
กลุ่มเป้าหมายได้ดีมากยิ่งขึ้น 
 2. ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาแบบเชิงลึกเพื่อท ารับรู้ถึงความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง 
โดยแบ่งลูกค้าออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ลูกค้าที่เป็นลูกค้าเจ้าของธุรกิจ และลูกค้าที่เป็นลูกค้าที่เป็นพนักงาน เพื่อท า               
การเปรียบเทียบผลที่ได้จากการศึกษาว่าลูกค้าแต่ละกลุ่มมีความจงรักภักดีและมีพฤติกรรมเป็นอย่างไร น ามา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดความเหมาะสม 
 3. ควรมีการศึกษาแยกกลุ่มระหว่างหน่วยงานรัฐและเอกชนท่ีมีความจงรักภักดีต่อธนาคารออมสิน
ส านักพหลโยธิน เพื่อเปรียบเทียบและสร้างกลยุทธ์ในการบริหารของทางธนาคารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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ปัจจัยทางเศรษฐกจิที่มีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธขิองหนว่ยลงทุนของกองทนุเซ็ท 50 
 

นพพล ฉ่ัวโรจนพงศ์1* รพีสร เฟ่ืองเกษม2 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ               
ของหน่วยลงทุนของกองทุนเซ็ท 50 และเพื่อน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยมาใช้ประโยชน์ต่อผู้ลงทุนในกองทุน
เซ็ท 50 ของบริษัทที่เปิดกองทุนโดยใช้แบบจ าลองที่ใช้ในการศึกษา สร้างความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ลงทุนในเซ็ท 50 ทั้งหมด 5 กองทุน ซึ่งเป็นตัวแปรตาม กับปัจจัย                 
ทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ลงทุนในเซ็ท  50 ทั้งหมด              
7 ตัวแปร ซึ่งเป็นตัวแปรอิสระ โดยใช้สถิติในการประมวลผลข้อมูล คือ สถิติในเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์
สมการถดถอยพหูคูณ พบว่า ตัวแปรที่มีผลต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนที่ส าคัญในด้านบวก ได้แก่            
ดัชนีเซ็ท 50 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า มูลค่าสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไทย ส าหรับตัวแปรที่
มีผลต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนที่ส าคัญในด้านลบ ได้แก่ อัตราการว่างงาน อัตราแลกเปลี่ยน อัตรา
การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภค ราคาน้ ามันดิบ ทั้งนี้ ทั้ง 2 ตัวแปรที่มีผลบวกและผลลบดังกล่าวข้างต้น  
หากตัวแปรในทางบวกเพิ่มขึ้นจะท าให้ภาพรวมของมูลค่ากองทุนดีขึ้นแต่หากลดลงและปัจจัยทางลบเพิ่มขึ้น
มูลค่ากองทุนก็จะลดลงด้วยเช่นกัน 
 
ค าส าคัญ:   กองทุนเซ็ท 50  ดัชนีเซ็ท 50  มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  ปัจจัยทางเศรษฐกิจ 
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ECONOMIC FACTORS AFFECTING NET ASSET VALUE OF THE SET50 INDEX FUND 
 

Noppon Chuarotchanaphong1*  Rapeesorn Fuengkasem2 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this study are to study economic factors affecting the net asset 
value of the SET50 Index Fund and also to take the gained data resulted from this study into 
consideration for benefit of investors in SET50 Index Fund in financial institution. The applied 
model for this study was the relation between the net asset value of the 5 SET50 Funds in 
financial institution and Economic Sector that were the dependent variable and the 7 
representative factors affecting the net asset value that were the independent variable. The 
statistical data analysis was conducted by using the descriptive statistics and multiple 
regression analysis. The result from the study showed that the variable that significantly 
affecting the net asset value in positive way were SET50 Index, Gross Domestic Product (GDP) 
and Interest rate (Int). Meanwhile, the variable that significantly affecting the net asset value in 
negative way were Consumer Price Index (CPI), Unemployed, Foreign Exchange Market (FX) 
and West Texas Intermediate (WTI). However, both types of the above-mentioned variables, if 
the positive variable be increased, the net asset value would accordingly be increased but if 
the negative variable be increased, the net asset value would accordingly be decreased. 
 
Keywords:   SET50 Index Fund, SET50 Index, Net Asset Value, Economic Factors. 
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บทน า 
 ในปัจจุบันการลงทุนในตลาดทุนของประเทศไทยมีทั้งนักลงทุนในประเทศและนักลงทุนต่างประเทศ
ทั่งที่เป็นสถาบันและนักลงทุนรายย่อย บ่งบอกถึงตลาดทุนในไทยยังคงอาศัยการลงทุนจากสถาบันและนักลงทุน
ต่างประเทศอยู่ เพื่อลดการพึ่งพาการลงทุนจากนักลงทุนและสถาบันจากต่างประเทศและเพื่อเป็นการสนับสนุน
การลงทุนในกองทุนรวมอันเป็นแนวทางในการออมเงินและสามารถรับผลตอบแทนท่ีดีและมีความเสี่ยงต่ าเพราะ
กองทุนเหล่านี้มีผู้บริหารที่มืออาชีพ มีความเช่ียวชาญในการวางแผนและการตัดสินใจเลือกลงทุนในหลักทรัพย์
ประเภทต่าง ๆ และมีเงินลงทุนเป็นจ านวนมากที่จะระดมเงินออมจากประชาชนทั่วไป ท าให้สามารถที่จะ
กระจายความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้ ปัจจุบันมีกองทุนรวมที่มีการเจริญ เติบโตอย่างรวดเร็ว
เป็นผลมาจากการจัดการและการด าเนินงานที่ดีของแต่ละกองทุนและผลตอบแทนสูงเมื่อเทียบกับการลงทุน
ประเภทอ่ืนๆ และนักลงทุนสามารถท่ีจะเลือกลงทุนแบบระยะยาวได้  
 

 
 

ภาพที่ 1: รูปแบบในการออมเงิน 
ที่มา:  ปนัดดา ภู่หอม.  สืบค้นเมือ่ 20 กรกฎาคม 2561.  การออมของไทยในยุคดิจิทัล.  สืบค้นจาก 

https://www.gsb.or.th/getattachment/4251c8c8-5fbf-4479-93e7-
b93d411e016a/7MC_hotissue_save_ex.aspx. 

 
 จากภาพท่ี 1 จะสังเกตได้ว่ารูปแบบในการออมเงิน (ผลการส ารวจการเข้าถึงบริการทางการเงินภาค
ครัวเรือนของธนาคารแห่งประเทศไทยป,ี 2559) ประชาชนมักออมเงินในรูปแบบของการฝากเงินและถือเงินสด
เกือบ 80% ส่วนในด้านการออมในการลงทุนด้านผลติภณัฑ์ทางการเงินมีเพียงแค่ 1.2% เท่านัน่ซึ่งน้อยกว่า
เพราะนักลงทุนรายใหม่ ๆ มีความคาดหวังในการที่จะใช้เงินการลงทุน เช่น ผลตอบแทนท่ีดีแตค่วามเสีย่งต่ า, 
อยากลงทุนแต่ไม่มีเวลาตดิตาม, มเีวลาแตไ่ม่ค่อยมีความรู้เรื่องหุ้นและตราสารหนี,้ มีเงินไมม่ากแต่ก็อยากลงทุน, 

https://www.gsb.or.th/getattachment/4251c8c8-5fbf-4479-93e7-b93d411e016a/7MC_hotissue_save_ex.aspx
https://www.gsb.or.th/getattachment/4251c8c8-5fbf-4479-93e7-b93d411e016a/7MC_hotissue_save_ex.aspx
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ไม่มีประสบการณ์ในการลงทุนและไมม่ั่นใจในการลงทุน เป็นต้น เพราะฉะนั้นกองทุนเซต็ 50 จึงเป็นอีกกองทุน
รวมหนึ่งที่น่าสนใจ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของหน่วยลงทุนของกองทุน
เซ็ท 50 ซึ่งจะมผีลต่ออัตราผลตอบแทนของกองทุนเซ็ต 50 

2. เพื่อน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยมาใช้ประโยชน์และประกอบการตัดสินใจต่อผู้ที่สนใจลงทุนใน
กองทุนเซ็ท 50 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการศึกษาเรื่อง ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อมูลค่าทรัพยส์ินสุทธติ่อหน่วยของกองทุน SET50 ต่อ
หน่วย (Net Asset Value: NAV) ของแต่ละกองทุน SET50 โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมี
ผลต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนต่อหน่วย (Net Asset Value: NAV) ของแต่ละกองทุน SET50 
 ขอบเขตการศึกษา 
 การลงทุนในกองทุน SET50 Index Fund ในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยตั่งแตไ่ตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 
2548 – ไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2560 
 แหล่งข้อมูลศึกษา 
 โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยรวบรวมข้อมูลสถิติจาก ข้อมูลสถิติทางการเงินของ
ธนาคารแห่งประเทศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง โดยรวบรวมข้อมูลสถิติเป็นรายไตรมาส ตั่งแต่ไตรมาสที่ 2 ปี พ.ศ. 2548 – ไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2560 
เป็นระยะเวลา 51 ไตรมาส ดังต่อไปนี้ 
 ดัชนีหุ้น 50 ตัวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET50 Index) โดยเฉลี่ยรายไตรมาสจาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 มูลค่าสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไทย (Gross Domestic Product: GDP) โดยเฉลี่ย
รายไตรมาสจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
 อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักระหว่างธนาคาร (Foreign Exchange Market: FX) โดยเฉลี่ย
รายไตรมาสจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 12 เดือน: สูงสุด (Interest rate: INT) โดยเฉลี่ยรายไตรมาสจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 อัตราว่างงาน (Unemployed) โดยเฉลี่ยรายไตรมาสจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
 อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปเทียบกับไตรมาสเดียวกันปีก่อนหน้า  (Consumer 
Price Index: CPI) โดยเฉลี่ยรายไตรมาสจากกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า 
ราคาน้ ามันดิบ (WTI West Texas Intermediate USD/ บาเรล) โดยเฉลี่ยรายไตรมาส จาก Investing.com 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุน SET50 ต่อหน่วย (Net Asset Value: NAV) โดยเฉลี่ยรายไตรมาสจาก 
Morningstar  
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 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 แบบจ าลองที่ใช้ในการศึกษา คือ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของ
กองทุนต่อหน่วย (Net Asset Value: NAV) ของทั้ง 5 กองทุนซึ่งเป็นตัวแปรตามกับปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผล
ต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนต่อหน่วย (Net Asset Value: NAV) ทั้งหมด 8 ตัวแปร ซึ่งใช้
โปรแกรม EViews Enterprise Edition 9.0 ใช้ส าหรับหาสมการถดถอย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้วิจัย 
 สหสมัพันธ์แยกส่วน (Partial Correlation) เป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ท้ัง 7 ตัว คือ 
 X1 ดัชนีหุ้น 50 ตัวใหญ่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET50 
 X2 อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักระหว่างธนาคาร FX  
 X3 อัตราว่างงาน Unemployed  
 X4 อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้บรโิภคทั่วไปเทียบกับไตรมาสเดียวกันปีก่อนหน้า CPI 
 X5 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 12 เดือน: สูงสุด INT 
 X6 มูลค่าสินค้าและผลิตภัณฑ์ท่ีผลติภายในประเทศไทย GDP 
 X7 ราคาน้ ามันดิบ WTI (USD/ บาเรล) 
 โดยท าการวเิคราะห์สหสมัพันธ์แยกส่วนระหว่าง X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7 ที่ถูกควบคุมและถูกน า
ออกซึ่งมีการค านวณโดยใช้สตูร ดงันี้ 
 การทดสอบนัยส าคญัของสัมพันธ์แยกส่วน 
 สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอสิระที่
ตั้งแต่ 2 ตัวแปร ขึ้นไป ซึ่งเป็นตัวแปรที่มีผลต่อตัวแปรตามร่วมกัน โดยแสดงได้ ดังนี้ 
 สมการถดถอยพหุคูณ 

Y’i = b1X1i+ b2X2i+ ... + bmXmi+ c 
 

 Yi = มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุน SET50 ต่อหน่วย (Net Asset Value: NAV) ของแต่
ละกองทุน 
 b1 = สัมประสิทธ์ิการถดถอยของดัชนีหุ้น 50 ตัวใหญ่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 b2 = สัมประสิทธ์ิการถดถอยของอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักระหว่างธนาคาร 
 b3 = สัมประสิทธ์ิการถดถอยของอัตราว่างงาน  
 b4 = สัมประสิทธิ์การถดถอยของอัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปเทียบกับไตรมาส
เดียวกันปีก่อนหน้า 
 b5 = สัมประสิทธ์ิการถดถอยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 12 เดือน 
 b6 = สัมประสิทธ์ิการถดถอยของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศไทย  
 b7 = สัมประสิทธ์ิการถดถอยของราคาน้ ามันดิบ WTI 
 c = ค่าความคลาดเคลื่อน 
 i = ช่ือกองทุน SET50 
 แทนตัวแปรอิสระเข้าไปเป็นดังนี้ 
 

NAVi = b1SET50i + b2FXi + b3UNEMi + b4CPIi + b5INTi + b6GDPi + b7WTIi 
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 โดยมีวิธีการด าเนินการศึกษา เรื่องปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อราคา NAV และผลตอบแทนของ
กองทุนรวม SET50 Index Fund โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซึ่งใช้ข้อมูลที่มีจาการเก็บรวบรวม
จากแหล่งข้อมูลที่เป็นเอกสารเผยแพร่จากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กอง
สารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น ามาประมวลผลและท าการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
(Quantitative Method) อัตราผลตอบแทนของกองทุน SET50 กับตัวแปรทางเศรษฐกิจอันได้แก่ ดัชนีหุ้น 50 
ตัวใหญ่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET50 Index) อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักระหว่าง
ธนาคาร (Foreign Exchange Market: FX) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 12 เดือน: สูงสุด (Interest Rate: 
INT) อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปเทียบกับไตรมาสเดียวกันปีก่อนหน้า  (Consumer Price 
Index: CPI) อัตราว่างงาน (Unemployed) มูลค่าสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไทย (Gross 
Domestic Product: GDP) ราคาน้ ามันดิบ (West Texas Intermediate: WTI) โดยการประมาณค่าก าลังสอง
น้อยที่สุด (Ordinary Least Square) เพื่อค านวณหาค่าทางสถิติและความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ที่มีผล
ต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุน SET50 ต่อหน่วย (Net Asset Value: NAV) จากนั้นตรวจสอบผล
การวิเคราะห์ โดยดูจากค่า R-squared, Coefficient, Probability และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนต่อหน่วย (Net Asset Value: NAV) กับตัวแปรทางเศรษฐกิจ ในเชิงพรรณนา 
โดยมีระดับนัยยะทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 3 ระดับ ดังนี้ 
 ระดับนัยยะที่ส าคัญทางสถติิที่ระดบัความเชื่อมั่นร้อยละ 99 (α < 0.01) 
 ระดับนัยยะที่ส าคัญทางสถติิที่ระดบัความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (α < 0.05) 
 ระดับนัยยะที่ส าคัญทางสถติิที่ระดบัความเชื่อมั่นร้อยละ 90 (α < 0.1) 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนต่อหน่วย (Net Asset Value: NAV) ตั่งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2548 – 
ไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2560 เป็นระยะเวลา 51 ไตรมาส 
 
ผลการวิจัย 
 วิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา (Description Statistics) 
 
ตารางที่ 1 ข้อมูลเชิงสถิติ ของตัวแปรทางเศรษฐกิจรายไตรมาส ตั่งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2548 – ไตรมาสที่ 4 

ปี พ.ศ. 2560 เป็นระยะเวลา 51 ไตรมาส 
 

X SET50 FX UNEM CPI INT GDP WTI 
Mean 736.24 33.79 1.09 2.32 2.32 3.31 75.18 
Median 729.78 33.31 1.03 2.48 2 3.7 73.93 
Maximum 1135.14 41.33 2.08 7.4 5.25 18.9 140 
Minimum 300.2 29.80 0.6 -2.7 0.75 -9 37.04 
Std. Dev. 230.10 2.82 0.38 2.27 1.08 4.22 22.82 
Observations 51 51 51 51 51 51 51 
  
 จากตารางที่ 1 พบว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจทั้ง 7 ปัจจัย มีจ านวนที่ใช้ข้อมูลของแต่ละปัจจัย จ านวน 
51 ข้อมูลหรือ 51 ไตรมาส 
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ตารางที่ 2 ข้อมูลเชิงสถิติ ของตัวแปรมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนต่อหน่วย (Net Asset Value: 
NAV) ตั่งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2548 – ไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2560 เป็นระยะเวลา 51 ไตรมาส 

 
 ตัวแปร Y 

สถิต ิ K_SET50 KFLTF50 TMB50 TMB50DV TMB50RMF 
 Mean 19.74 21.39 57.73 7.98 25.58 
 Median 18.80 21.47 54.90 7.74 24.72 
 Maximum 35.21 37.22 104.09 11.39 44.75 
 Minimum 7.14 7.513 20.76 4.82 9.41 
 Std. Dev. 8.15 8.64 24.17 1.54 10.27 
 Observations 51 51 51 51 51 

 
 จากตารางที่ 2 พบว่ากองทุนทั้ง 5 กองทุน มีจ านวนข้อมูลแต่ละกองทุน จ านวน 51 ข้อมูลหรือ 51 
ไตรมาส 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสมการถดถอย (Multiple Regression Analysis) 
 การวิเคราะห์ Multicollinearity 
 
ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของตัวแปรอิสระ หรือ Correlation Matrix ตัดตัวแปร MSCI ออก 
 

 
SET50 FX UNEM CPI INT GDP WTI 

SET50 1 
      FX -.44 1 

     UNEM -.69 .69 1 
    CPI -.39 .09 .14 1 

   INT -.24 .19 .09 .60 1 
  GDP .09 .01 -.09 .35 .09 1 

 WTI -.02 -.57 -.26 .55 .29 .09 1 
 
 จากข้อมูลในตาราง 3 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรตาม มีความสัมพันธ์ที่อยู่ในช่วง -0.8 ถึง 0.8 ดังนั้นตัว
แปรตามที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้จึงไม่เกิด ปัญหา Multicollinearity จะน าตัวแปรอิสระมาวิเคราะห์สมการ
ถดถอยของแต่ละกองทุน ซึ่งจะได้ทั้งหมด 5 กองทุน ได้ผลวิเคราะห์ ดังนี้ 
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 การวิเคราะหส์มการถดถอยของกองทุน K-Set50 
 
ตารางที่ 4 ตารางการวเิคราะห์สมการถดถอยของกองทุน K-Set50 
 

Dependent Variable: K_SET50 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
SET50 0.026918 0.000542 49.64398 0*** 
FX -0.01874 0.041437 -0.45235 0.6535 
UNEM 0.200794 0.107757 1.863388 0.0698* 
CPI 0.031132 0.040948 0.760299 0.4515 
INT 0.04126 0.064827 0.636454 0.5281 
GDP -0.00647 0.009792 -0.66117 0.5123 
WTI -0.00447 0.002289 -1.95229 0.0579* 
C 1.428479 4.067131 0.351225 0.7273 
AR (1) 1.634191 0.146663 11.14248 0 
AR (2) -0.63763 0.148701 -4.28803 0.0001 
SIGMASQ 0.033087 0.008546 3.871568 0.0004 
R-squared 0.999491 

  Durbin-Watson stat 2.106891   
 หมายเหตุ: *,**,*** หมายถึง มีนัยส าคัญที่มาสถิติที่ระดับ 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามล าดับ และจะได้สมการ

ถดถอยของ NAV กองทุน K-Set50 ดังนี ้
NAVK-SET50 = 1.428479 + 0.026918 *** SET50 - 0.01874 FX + 0.200794 * UNEM + 0.031132 CPI + 
0.04126 INT – 0.00647 GDP – 0.00447 * WTI 
 
 พบมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 0.99 และค่า Durbin-Watson stat มีค่า 2.106891 เข้าใกล้ 2.2 มี
อิสระต่อกันและค่า Prob. ของตัวแปร FX, CPI, INT และ GDP มีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญที่ 0.10 ตัวแปร 
UNEM และ WTI มีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญที่ 0.10 และ SET50 มีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญที่ 0.01 แสดง
ว่า SET50, UNEM และ WTI ส่งมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุน K-Set50 โดยที่ตัวแปร SET50 มี
ผลกระทบในทิศทางเดียวกันกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุน K-Set50 และ ตัวแปร UNEM, WTI มี
ผลกระทบในทิศทางตรงข้ามกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุน K-Set50 
 
 การวิเคราะหส์มการถดถอยของกองทุน KFLTF50 
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ตารางที่ 5 ตารางการวเิคราะห์สมการถดถอยของกองทุน KFLTF50 
 

Dependent Variable: KFLTF50 
  Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

SET50 0.036514 0.000997 36.63851 0*** 
FX -0.2947 0.106289 -2.77265 0.0082*** 
UNEM 0.837574 0.6956 1.204102 0.2351 
CPI 0.062907 0.123236 0.510459 0.6123 
INT -0.07029 0.180335 -0.3898 0.6986 
GDP -0.07924 0.04024 -1.96918 0.0554* 
WTI -0.05682 0.012314 -4.61422 0*** 
C 8.105603 3.895737 2.080634 0.0435 
R-squared 0.987355      

 Durbin-Watson stat 1.916576      
 หมายเหตุ: *,**,*** หมายถึง มีนัยส าคัญที่มาสถิติที่ระดับ 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามล าดับ และจะได้สมการ

ถดถอยของ NAV กองทุน KFLTF50 ดังนี ้
NAVKFLTF50 = 8.105603 + 0.036514 *** SET50 – 0.2947 *** FX + 0.837575 UNEM + 0.062907 CPI – 
0.07029 INT – 0.07924 * GDP – 0.05682 *** WTI 
 
 พบมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 0.99 และค่า Durbin-Watson stat มีค่า 1.916576 เข้าใกล้ 1.8 มี
อิสระต่อกันมีอิสระต่อกันและค่า Prob. ของตัวแปร UNEM, CPI และ INT มีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญที่ 0.10 
ตัวแปร GDP มีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญที่ 0.10 และ SET50, FX และ WTI มีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญที่ 
0.01 แสดงว่า SET50, GDP, FX และ WTI ส่งมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุน KFLTF50 โดยตัวแปร 
SET50, GDP มีผลกระทบในทิศทางเดียวกันและ FX และ WTI มีผลกระทบในทิศทางตรงข้ามกับมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิต่อหน่วยของกองทุน KFLTF50 
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 การวิเคราะหส์มการถดถอยของกองทุน TMB50 
 
ตารางที่ 6 ตารางการวเิคราะห์สมการถดถอยของกองทุน TMB50 
 
Dependent Variable: TMB50 

  Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
SET50 0.078515 0.001787 43.94652 0*** 
FX -0.07199 0.131216 -0.54861 0.5863 
UNEM 0.634329 0.343271 1.847895 0.072* 
CPI 0.048075 0.118819 0.404606 0.6879 
INT 0.083503 0.216786 0.385185 0.7021 
GDP -0.01247 0.04047 -0.30817 0.7596 
WTI -0.01036 0.006261 -1.6538 0.106 
C 5.010631 13.22466 0.378885 0.7068 
AR (1) 1.60421 0.165933 9.667804 0 
AR (2) -0.60731 0.170903 -3.55351 0.001 
SIGMASQ 0.337922 0.079566 4.247056 0.0001 
R-squared 0.99941      

 Durbin-Watson stat 2.201485      
 หมายเหตุ: *,**,*** หมายถึง มีนัยส าคัญที่มางสถิติที่ระดับ 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามล าดับ และจะได้สมการ

ถดถอยของ NAV กองทุน TMB50 ดังนี ้
NAVTMB50 = 5.010631 + 0.078515 *** SET50 – 0.07199 FX + 0.634329 * UNEM + 0.048075 CPI + 
0.083503 INT – 0.01247 GDP – 0.01036 WTI 
 
 พบมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 0.99 และค่า Durbin-Watson stat มีค่า 2.201485 เข้าใกล้ 2.2 มี
อิสระต่อกันมีอิสระต่อกันและค่า Prob. ของตัวแปร FX, CPI, INT, GDP และ WTI มีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญ
ที่ 0.10 ตัวแปร UNEM มีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญที่ 0.10 และ SET50 มีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญที่ 0.01 
แสดงว่า SET50 และ UNEM ส่งมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุน TMB50 โดยตัวแปร SET50 มี
ผลกระทบในทิศทางเดียวกันและ UNEM มีผลกระทบในทิศทางตรงข้ามกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของ
กองทุน TMB50 
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 การวิเคราะหส์มการถดถอยของกองทุน TMB50DV 
 
ตารางที่ 7 ตารางการวเิคราะห์สมการถดถอยของกองทุน TMB50DV 
 
Dependent Variable: TMB50DV 

  Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
SET50 0.008909 0.003636 2.450008 0.0186** 
FX 0.156622 0.158996 0.985069 0.3304 
UNEM -0.04389 0.479713 -0.0915 0.9275 
CPI -0.10081 0.077579 -1.29951 0.201 
INT -0.0026 0.200777 -0.01292 0.9898 
GDP 0.022507 0.032366 0.695407 0.4907 
WTI 0.009068 0.009434 0.961153 0.3421 
C -3.86781 9.330129 -0.41455 0.6806 
AR (1) 0.985077 0.041648 23.65221 0 
SIGMASQ 0.238183 0.042479 5.607045 0 
R-squared 0.897913 

  Durbin-Watson stat 2.445208      
 หมายเหตุ: *,**,*** หมายถึง มีนัยส าคัญที่มางสถิติที่ระดับ 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามล าดับ และจะได้สมการ

ถดถอยของ NAV กองทุน TMB50DV ดังนี ้
NAVTMB50DV = -3.86781 + 0.008909 ** SET50 – 0.156622 FX - 0.04389 UNEM - 0.10081 CPI - 
0.0026 INT + 0.022507 GDP + 0.009068 WTI 
 
 พบมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 0.89 และค่า Durbin-Watson stat มีค่า 2.445208 เข้าใกล้ 2.2 มี
อิสระต่อกันมีอิสระต่อกันและค่า Prob. ของตัวแปร FX, UNEM, CPI, INT, GDP และ WTI มีค่ามากกว่าระดับ
นัยส าคัญที่ 0.10 SET50 มีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญที่ 0.05 แสดงว่า SET50 ส่งมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย
ของกองทุน TMB50DV โดยตัวแปร SET50 มีผลกระทบในทิศทางเดียวกันกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของ
กองทุน TMB50DV 
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การวิเคราะหส์มการถดถอยของกองทุน TMB50RMF 
 
ตารางที่ 8 ตารางการวเิคราะห์สมการถดถอยของกองทุน TMB50RMF 
 
Dependent Variable: TMB50RMF 

  Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
SET50 0.034756 0.000749 46.40317 0*** 
FX -0.03264 0.051563 -0.63308 0.5303 
UNEM 0.248732 0.148487 1.675111 0.1017 
CPI 0.012608 0.049672 0.25383 0.8009 
INT 0.04404 0.089856 0.49012 0.6267 
GDP -0.00469 0.017739 -0.26448 0.7928 
WTI -0.00382 0.002503 -1.52545 0.135 
C 1.744815 4.912139 0.355205 0.7243 
AR (1) 1.537752 0.181785 8.459168 0 
AR (2) -0.54083 0.18792 -2.87796 0.0064 
SIGMASQ 0.051971 0.012011 4.326848 0.0001 
R-squared 0.999498      

 Durbin-Watson stat 2.1861      
 หมายเหตุ: *,**,*** หมายถึง มีนัยส าคัญที่มางสถิติที่ระดับ 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามล าดับ และจะได้สมการ

ถดถอยของ NAV กองทุน TMB50RMF ดังนี ้
NAVTMB50RMF = 1.744815 + 0.034756 *** SET50 – 0.03264 FX + 0.248732 UNEM +0.012608 CPI + 
0.04404 INT – 0.00469 GDP – 0.00382 WTI 
 
 พบมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.99 และค่า Durbin-Watson stat มีค่า 2.1861 เข้าใกล้ 2.2 มี
อิสระต่อกันมีอิสระต่อกันและค่า Prob. ของตัวแปร FX, UNEM, CPI, INT, GDP และ WTI มีค่ามากกว่าระดับ
นัยส าคัญที่ 0.10 และ SET50 มีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญที่ 0.01 แสดงว่า SET50 ส่งมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อ
หน่วยของกองทุน TMB50RMF โดยตัวแปร SET50 มีผลกระทบในทิศทางเดียวกันกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อ
หน่วยของกองทุน TMB50RMF 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
สรุปผลการวิจัย 
 ตัวแปรทางเศรษฐกิจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนต่อหน่วย (Net Asset 
Value: NAV) ของกองทุนอย่างมีนัยส าคัญต่อทั้ง 5 กองทุน คือ ดัชนี SET50 โดยมีระดับนัยส าคัญของกองทุน 
K-set50, กองทุน KFLTF50, กองทุน TMB50, กองทุน TMB50RMF ที่ 99% และมีระดับนัยส าคัญกองทุน 
TMB50DV ในทิศทางเดียวกันที่ 95%  
 ตัวแปรทางเศรษฐกิจด้านอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักระหว่างธนาคาร  (Foreign 
Exchange Market: FX) มีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนต่อหน่วย (Net Asset Value: 
NAV) ของกองทุนอย่างมีนัยส าคัญต่อกองทุน KFLTF50 โดยมีระดับนัยส าคัญของกองทุน KFLTF50 ในทิศ
ทางตรงข้ามที่ 99%  
 ตัวแปรทางเศรษฐกิจด้านอัตราว่างงาน (Unemployed) มีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อ
หน่วยของกองทุนต่อหน่วย (Net Asset Value: NAV) ของกองทุนอย่างมีนัยส าคัญต่อกองทุน K_SET50 และ 
TMB50 ในทิศทางเดียวกันที่ 90%  
 ตัวแปรทางเศรษฐกิจด้านมูลค่าสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไทย (Gross Domestic 
Product: GDP) มีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนต่อหน่วย (Net Asset Value: NAV) 
ของกองทุนอย่างมีนัยส าคัญต่อกองทุน KFLTF50 ในทิศทางเดียวกันที่ 90%  
ตัวแปรทางเศรษฐกิจด้านราคาน้ ามันดิบ (West Texas Intermediate: WTI) มีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิต่อหน่วยของกองทุนต่อหน่วย (Net Asset Value: NAV) ของกองทุนอย่างมีนัยส าคัญต่อกองทุน K_SET50 
ในทิศทางตรงข้ามที่ 90% และกองทุน KFLTF50 ในทิศทางตรงข้ามที่ 99%  
ตัวแปรทางเศรษฐกิจด้านอัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปเทียบกับไตรมาสเดียวกันปีก่อนหน้า  
(Consumer Price Index: CPI) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 12 เดือนสูงสุด (Interest Rate: INT) ไม่มี
ผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนต่อหน่วย (Net Asset Value: NAV) ของกองทุนทั้ง 5 
กองทุน  
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยจะพบว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจด้านดัชนี SET50 มีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อ
หน่วยของกองทุนต่อหน่วย (Net Asset Value: NAV) ของกองทุนอย่างมีนัยส าคัญต่อทั้ง 5 กองทุน ซึ่งถือว่ามี
ผลมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับปัจจัยด้านอื่น ๆ โดยผลการวิจัยสอดคล้องกับบทความของ ศิรัถยา อิศรภักดี 
(2558) ที่กล่าวไว้ในบทความของตลาดหลักทรัพย์ไว้ว่ากองทุนรวม SET50 ถือเป็นการลงทุนแบบ Passive โดยมี
เป้าหมายในการลงทุนคือ ท าผลตอบแทนให้ล้อไปกับดัชนี SET50 โดยเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือ เมื่อดัชนี 
SET50 เพิ่มขึ้นจะมีผลต่อมูลค่าต่อหน่วยลงทุนของกองทุนก็จะเพิ่มขึ้นด้วยแต่เมื่อดัชนี SET50 ลดลงมูลค่าต่อ
หน่วยลงทุนของกองทุนก็จะลดลงด้วยและสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ วาสนา ตุ่นนวล และสุกัญญา ภู่สุวรรณรัตน์ 
(2553) ที่กล่าวไว้ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มีความสัมพันธ์กับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
(NAV) ของกองทุนเปิดธนชาติ Big Cap หุ้นระยะยาว (Big Cap LTF) และกองทุนเปิดธนชาติหุ้นระยะยาวปันผล 
(LTFD) ที่บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จ ากัด ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ในส่วนของตัวแปรทางเศรษฐกิจด้านอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักระหว่างธนาคาร (Foreign Exchange 
Market: FX) ของกองทุน จากผลการวิเคราะห์พบว่ามีนัยส าคัญต่อกองทุน KFLTF50 อย่างมีนัยส าคัญ ซึ่ง
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สอดคล้องกับการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรายวันของดัชนีราคาหลักทรัพย์ SET50 ที่กล่าวว่า
อัตราแลกเปลี่ยนจะมีผลต่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในทิศทางตรงกันข้าม และเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ เพราะอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเครื่องช้ีวัดทางเศรษฐกิจที่ส าคัญตัวหนึ่ง และเป็นดัชนีที่สะท้อนถึง
การเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ทั้งหมด ถ้าเงินบาทแข็งค่า จะแสดงถึงการลงทุนจากต่างชาติที่เข้ามาในตลาด
หลักทรัพย์มากข้ึน เนื่องจากว่าการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นั้น นักลงทุนต่างชาติจะไม่สามารถน าเงินในสกุลเงิน
ของตนมาลงทุนได้โดยตรง จะต้องน าเงินเหล่านั้นมาท าการแลกเป็นเงินบาทเสียก่อนจึงจะลงทุนได้ ดังนั้นจึงเป็น
ผลท าให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น ในส่วนของตัวแปรทางเศรษฐกิจด้านอัตราว่างงาน (Unemployed) มีผลกระทบ
ต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนต่อหน่วย (Net Asset Value: NAV) ของกองทุนอย่างมีนัยส าคัญต่อ
กองทุน K_SET50 และ TMB50 ซึ่งไม่สอดคล้องกับการศึกษางานวิจัยของ ภารวี มณีจักร (2557) ได้ศึกษาเรื่อง
การวิเคราะห์วัฏจักรเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน-5 โดยวิธีการของมาร์คอฟ-สวิตชิง เวกเตอร์ ออโตรีเกรส
ซีพ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของแต่ละตัวแปรในสถานะที่แตกต่างกันของวัฏจักรเศรษฐกิจ ซึ่งหนึ่งในตัวแปรคือ
อัตราการว่างงานซึ่งมีผลต่อสภาวะเศรษฐกิจคือ ถ้ามีอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศและ
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น และมีอัตราการว่างงานลดลงจะมีสภาวะเศรษฐกิจขยายตัวของกลุ่มประเทศ
อาเซียน-5 แต่ในทางตรงข้ามถ้าสถานะเศรษฐกิจชะลอตัวกลุ่มประเทศอาเซียน-5 เพราะมีอัตราการเติบโตของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศและดัชนี ผลผลิตอุตสาหกรรม ในระดับต่ าและมีอัตราการว่างงานเพิ่มสูงขึ้น  
ซึ่งจะเห็นได้ว่าอัตราว่างงานอยู่ในทิศทางตรงกันข้ามกับสภาวะเศรษฐกิจที่จะส่งผลต่อการลงทุนในส่วนของตัว
แปรทางเศรษฐกิจด้านมูลค่าสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไทย (Gross Domestic Product: GDP) 
มีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนต่อหน่วย (Net Asset Value: NAV) ของกองทุนอย่างมี
นัยส าคัญต่อกองทุน KFLTF50 ซึ่งไม่สอดคล้องกับการศึกษางานวิจัยของของ จุฑา แซ่โง้ว (2552) เรื่อง
การศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและงานวิจัยของ ภารวี มณีจักร (2557) ได้ศึกษาเรื่องการวิเคราะห์วัฏจักรเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศ
อาเซียน-5 โดยวิธีการของมาร์คอฟ-สวิตชิง เวกเตอร์ ออโตรีเกรสซีพ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของแต่ละตัวแปรใน
สถานะท่ีแตกต่างกันของวัฏจักรเศรษฐกิจโดยหนึ่งในตัวแปร มูลค่าสินค้าและผลติภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไทย 
(Gross Domestic Product: GDP) โดยที่ GDP เป็นเครื่องมือวัดสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศถ้า GDP 
เพิ่มขึ้นหมายความว่ามูลค่าของผลผลิตสินค้าและบริการทั้งหมดที่ผลิตขึ้นในประเทศในปีนั้นเพิ่มขึ้น แสดงว่า
เศรษฐกิจในปีนั้นมีแนวโน้มดีขึ้น ในทางตรงกันข้าม ถ้า GDP ลดลงหมายความว่ามูลค่าของผลผลิตสินค้าและ
บริการทั้งหมดที่ผลิตขึ้นในประเทศปีนั้นลดลงแสดงว่าเศรษฐกิจในปีน้ันมีแนวโน้มถดถอยลง 
 ในส่วนของตัวแปรทางเศรษฐกิจด้านราคาน้ ามันดิบ (West Texas Intermediate: WTI) มี
ผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนต่อหน่วย (Net Asset Value: NAV) ของกองทุนอย่างมี
นัยส าคัญต่อกองทุน K_SET50 และกองทุน KFLTF50 ซึ่งจะสอดคล้องกับการศึกษางานวิจัยของ วาสนา ตุ่นนวล 
และสุกัญญา ภู่สุวรรณรัตน์ (2553) เรื่องการศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อ
หน่วย (NAV) ของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) และการศึกษาแนวคิดของ Backus & Crucini (2000) โดย
หนึ่งในตัวแปรคือ ราคาน้ ามันโดยน้ ามันเสมือนตัวขับเคลื่อนกลางในการผลิตภาคพื้นฐานในประเทศ โดยยัง
จัดเป็นตัวแปรส าคัญในภาคเศรษฐกิจมหภาคเมื่อราคาน้ ามันที่สูงข้ึนและเป็นสาเหตุให้ค่าครองชีพของประชาชน
สูงขึ้นตามไปด้วย 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งนี้ 
 1. กองทุนรวมที่ผู้ศึกษาน ามาในครั้งนี้ เป็นกองทุนรวม SET50 ดังนั้นนโยบายการลงทุนจึงเน้นการ
ลงทุนในตราสารทุน เป็นกองทุนประเภท Passive ซึ่งถือว่าเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงต่ า โดยให้ผลตอบแทน
ค่อนข้างช้า แต่สามารถเข้าใจตัวกองทุนได้ง่าย 
 2. ผลการศึกษาครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อ
หน่วยของกองทุนต่อหน่วย (Net Asset Value: NAV) ส าหรับนักลงทุนที่ให้ความสนใจในความเคลื่อนไหวใน
การลงทุนในกองทุนรวม SET50 เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการลงทุน แต่อย่างอย่างไรก็ตามควรค านึงถึงปัจจัยใน
เรื่องข่าวเศรษฐกิจและการเมือง ณ ขณะนั้นมาเป็นปัจจัยเสริมในการตัดสินใจเลือกลงทุนเพิ่มด้วย 
 3. ในการศึกษาครั้งน้ี ได้ท าการคัดเลือกตัวแปรทางเศรษฐกิจเพียงบางตัวมาศึกษาเท่านั้นยังมีปัจจัย
หรือตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจตัวอื่นที่ไม่ได้น ามาศึกษาด้วย เช่น อัตราการน าเข้า-ส่งออกสุทธิ, ดัชนีอุตสาหกรรม เป็น
ต้น ท าให้ไม่สามารถอธิบายถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจทั้งหมดได้ ดังนั้นเมื่อท าการศึกษาครั้งต่อไป จึงควรค านึงถึง
ปัจจัยและตัวช้ีวัดเศรษฐกิจตัวอื่นด้วย 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับศึกษาคร้ังต่อไป 
 ในการศึกษาครั้งน้ีได้อาศัยปัจจัยทางเศรษฐกิจบางตัวเป็นตัวแสดงถึงผลที่มีต่อมูลค่าทรัพยส์ินสทุธิต่อ
หน่วยของกองทุนต่อหน่วย (Net Asset Value: NAV) ซึ่งอาจไม่คลอบคลุมควรมีการเพิ่มเติมปัจจัยความเช่ือมั่น
ในการลงทุนอื่น ๆ เช่น เช่น ค่าความเสี่ยงของกองทุน อัตราการน าเข้า-ส่งออกสุทธิ ดัชนีอุตสาหกรรม ดัชนีความ
เชื่อมั่นทางธุรกิจ เป็นต้น ท่ีมีผลต่อมูลราคากองทุน เพื่อให้ผู้ตัดสินใจลงทุนมีช่องทางเลือกและตัดสินใจลงทุนเพิ่ม
มากขึ้น 
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การค้นคว้าอิสระ ซึ่งได้ให้ความรู้และการช้ีแนะแนวทางการศึกษาตรวจทาน แก้ไขข้อผิดพลาดต่าง ๆ ตลอดจน
ให้ค าปรึกษาจนงานค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนไปได้ด้วยดี ผู้วิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเป็น
อย่างสูง มาไว้ ณ โอกาสนี้ 
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การบริหารจัดการแรงงานของบุคคลพิการในสถานประกอบการ จังหวัดจันทบุรี 

 
กรองทอง  จุลิรัชนีกร1* กาญจนา  สมพ้ืน2   

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัย เรื่องการบริหารจัดการแรงงานของบุคคลพิการในสถานประกอบการจังหวัดจันทบุรี                
มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาสถานการณ์การบริหารจัดการแรงงานของบุคคลพิการในสถานประกอบการจังหวัด 
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ได้แก่ สถานประกอบการจังหวัดจันทบุรี จ านวน 15 แห่ง โดยเลือกแบบเจาะจง ด าเนินการ
วิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการจดบันทึกข้อมูลผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 12 
คน  ผลการศึกษาพบว่า สถานประกอบการมีการบริหารจัดการแรงงานของบุคคลพิการตามกฎหมายการจ้างงาน
ของบุคคลพิการ ได้แก่ การปฏิบัติตามมาตรา 33 โดยวิธีการจ้างในต าแหน่งงาน มีจ านวน 10 แห่ง มาตรา 34 โดย
วิธีการส่งเงินเข้ากองทุนคนพิการ  จ านวน 1 แห่ง และมาตรา 35 โดยวิธีการให้สัมปทานจัดสถานท่ีจ าหน่ายสินค้า 
จ านวน 4 แห่ง มีบุคคลพิการที่เข้ารับการจ้างงานในสถานประกอบการ จ านวน 30 คน ได้แก่ บุคคลพิการทางการ
เคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย จ านวน 20 คน บุคคลพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย จ านวน 5 คน บุคคล
พิการทางสติปัญญา จ านวน 3 คน และบุคคลพิการทางการเห็น จ านวน 2 คน จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า 
สถานการณ์การบริหารจัดการแรงงานของบุคคลพิการในสถานประกอบการจังหวัดจันทบุรี มีดังนี้ 1) บุคคล
พิการ มีความต้องการให้บุคลากรในองค์กร ให้ความยอมรับและเข้าใจคนพิการ การไม่เลือกปฏิบัติ มองเห็นคุณค่า
และความแตกต่างระหว่างบุคคล และการส่งเสริมให้บุคคลพิการได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมขององค์กร 
มองเห็นคุณค่าและความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งบุคคลในองค์กรทุกคนเป็นผู้ที่มีความส าคัญ ไม่ควรมีการ
แบ่งแยก และเหยียดหยามในจุดด้อยของผู้อื่น 2) สถานประกอบการ ต้องการให้บุคคลพิการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ และข้อก าหนดขององค์กร โดยเฉพาะเวลาการเข้าปฏิบัติงาน การขาดงาน การลางาน หรือการท า
ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของงาน และ 3) หน่วยงานภาครัฐ ต้องการส่งเสริมให้บุคคลพิการเข้ามาติดต่อ เพื่อ
ตรวจสอบต าแหน่งงาน และสิทธิที่ได้รับจากการจดทะเบียนคนพิการ การสร้างความเข้าใจให้กับบุคคลพิการต่อ
การปฏิบัติตามกฎหมายและสิทธิประโยชน์ท่ีบุคคลพิการพึงจะได้รับ เพื่อให้บุคคลพิการได้มีโอกาสเข้าถึงประโยชน์
ต่าง ๆ ให้ได้มากที่สุด 
 
ค าส าคัญ: บุคคลพิการ  การบริหารจัดการ  แรงงาน  สถานประกอบการ 
 
 
 
 
 

                                           
1 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จังหวัดกรุงเทพมหานคร                                          
e-mail: noppon.saef@bumail.net 
2 อ.หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการส่ือสารมวลชน  คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี จังหวัดจันทบุร ี
  e-mail: Kanchana.s@rbru.ac.th 
* ผู้นิพนธ์หลัก  e-mail: kogtog@hotmail.com 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภฏักลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 “วิจยัและนวัตกรรมเพื่อสังคม” | 881 

THE LABOUR MANAGEMENT OF DISABLE PERSONS IN ORGANISATIONS IN CHANTHABURI 
 

Krongtong  Juliratchaneekon1*  Kanchana  Somphuen2   
 
Abstract 

The research titled ‘The Labour Management of Disabled Persons in Organisations in 
Chanthaburi’ was to study the labour management situations of disabled persons in 
organisations in Chanthaburi province. The sample group consisted of 15 organisations located 
in Chanthaburi province using purposive sampling.  This research was a qualitative research.  
All of data and information were collected and obtained through the uses of an in-depth interview 
and note taking with 12 key informants.  The study found that the organisations. There were 
10 organisations practiced in compliance with the 33th Act of Employment Laws by recruiting 
individuals with disability.  in compliance with the 34th Act of Employment Laws by opting out 
making contributions to the Fund for Persons Disabilities 1 organisations in compliance with the 35th 
Act of Employment Laws by conducting the recruitment 4 organisations.  There were 30 disabled 
persons employed in those organisations consisted of 20 disabilities with mobility impairment, 
followed by 5 with hearing and communication impairments, 3 with mental retarded and 2 with 
visual impairment.  The results in-depth interview showed the labour management situations:             
1) disabled persons wanted to be recognized and accepted by their colleagues without any 
discrimination, appreciated individuals’ value and differences and encouraged to participate in 
the organisations’ activities based on the notion that all employees were important; there 
should be no discrimination and insult on other weaknesses, 2) the organisations needed the 
disabled employees to follow the organisations’ rules and requirement, especially, work 
attendance, absence from work, taking leave, or job description understanding, and 3) 
government sectors wanted to encourage the disabled persons to contact them to check 
available positions and all rights they would gain from disabled person registration and to create 
common understanding with the disable persons on practicing according to the laws and privileges 
they should obtain in order to give them a chance to mostly access all of their benefits. 
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บทน า 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2556 ในมาตรา 20 กล่าวถึงสิทธิคนพิการ การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิ่งอ านวยความสะดวกตลอดจน
สวัสดิการและความช่วยเหลือจากรัฐ การฟื้นฟูอาชีพเป็นการให้บริการ ท่ีมีมาตรฐานการคุ้มครองแรงงาน มาตรการ
เพื่อการมีงานท า ตลอดจนได้รับการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ และการบริการสื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก 
เทคโนโลยีหรือความช่วยเหลืออื่นใด เพื่อการท างานและประกอบอาชีพของคนพิการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไข ตามมาตรา 33 ที่ก าหนดให้นายจ้าง เจ้าของสถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐ รับคนพิการเข้า
ท างานตามลักษณะของงานในอัตราส่วนท่ีเหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการหรือหน่วยงานของรัฐ การ
จ้างงานคนพิการโดยสัดส่วนของพนักงานท่ีไม่ใช่คนพิการจ านวน 100 คน ต่อความพิการ 1 คน มาตรา 34 นายจ้าง 
หรือสถานประกอบการที่ไม่จ้างงานคนพิการให้ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
ตามอัตราส่วนของจ านวนคนพิการที่ต้องด าเนินการและมีสิทธิได้รับยกเว้นภาษีเป็นร้อยละของจ านวนเงินค่าจ้างที่
จ่ายให้แก่คนพิการหรือเงินที่ส่งเข้ากองทุน และมาตรา 35 กรณีที่นายจ้าง เจ้าของสถานประกอบการ และ
หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะรับคนพิการเข้าท างาน และไม่ประสงค์จะส่งเงินสมทบเข้ากองทุน ให้ นายจ้าง 
เจ้าของสถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐ ด าเนินการจัดสัมปทาน จัดสถานที่จ าหน่ายสินค้าหรือบริการ จัด
จ้างเหมาช่วงงาน ฝึกงาน หรือให้ความช่วยเหลืออ่ืนใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการแทนก็ได้   

  นายจ้างหรือสถานประกอบการเป็นผู้ที่เปิดโอกาสให้คนพิการได้พิสูจน์ความสามารถในการท างานร่วมกับ
คนท่ัวไป พ่ึงพาตนเองได้ เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคม นอกจากนี้นายจ้างจะ
ได้รับสิทธิการยกเว้นภาษี ได้แก่ การยกเว้นภาษีตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 499) 
พ.ศ. 2553 ยกเว้นภาษีให้แก่นายจ้าง ที่รับคนพิการที่มีบัตรประจ าตัวคนพิการเข้าท างานเกินกว่าร้อยละ 60 ของ
ลูกจ้าง พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 519) พ.ศ. 2554 นายจ้างที่จ้างคนพิการเข้าท างาน
มากกว่าร้อยละ 60 โดยมีระยะเวลาจ้างเกินกว่า 180 วัน ในปีภาษีใด มีสิทธิได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นอีก
ร้อยละ 100 ของค่าใช้จ่ายที่จ้างคนพิการในปีนั้น นายจ้างที่จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อคนพิการได้รับการ
ลดหย่อนภาษี ของจ านวนเงินค่าใช้จ่าย และสถานประกอบการได้รับการยกย่อง ประกาศเกียรติคุณ สินเช่ือ รางวัล 
ซึ่งเป็นการสร้างภาพพจน์ที่ดีให้แก่สถานประกอบการ  

คนพิการสามารถประกอบอาชีพได้ทุกอาชีพข้ึนอยู่กับความสนใจ โอกาส และข้อจ ากัดของคนพิการแต่ละ
คน ไม่ว่าจะเป็นอาชีพท่ีใช้แรงงาน งานส านักงาน งานบริหาร งานศิลปะหัตกรรม งานอาชีพอิสระ ซึ่งการประกอบ
อาชีพอิสระ ควรส ารวจตลาดก่อน เพราะเมื่อผลิตสินค้าแล้วอาจไม่มีตลาดรองรับ หรืออาจเป็นอาชีพที่คนส่วนใหญ่
ท าอยู่อาจได้รับความสนใจน้อย ดังน้ันการประกอบอาชีพของคนพิการจึงมักจะเน้นทักษะการท างานตามศักยภาพ 
และสภาพความพร้อมในการท างาน โดยคนพิการมีความสามารถในการประกอบอาชีพอิสระ การรับจ้าง และการ
บริการ ผจญ  เฉลิมสาร (2546, หน้า 2) กล่าวถึงคุณภาพชีวิตการท างานว่าเป็นสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตการ
ท างาน ได้แก่ ค่าจ้าง ช่ัวโมงการท างาน สภาพแวดล้อมการท างาน ผลประโยชน์และการบริการ ความก้าวหน้าใน
การท างาน การมีมนุษย์สัมพันธ์ คุณภาพชีวิตการท างานที่ค านึงถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ในการท างาน หรือ
การปรับปรุงสภาพการท างานท่ีก่อให้เกิดความพึงพอใจมากข้ึนในการปรับปรุงผลลัพธ์ทั้งองค์กร ท าให้เป็นแรงจูงใจ
กับคนพิการในการประกอบอาชีพ  

ผู้วิจัยเล็งเห็นว่า การพัฒนาคนพิการให้ได้รับโอกาสการท างานในสถานประกอบการ จึงเป็นการสร้าง
ทัศนคติที่มีต่อคนพิการให้ได้รับการยอมรับในสังคม การมีความยุติธรรม การมีโอกาสเท่าเทียมกัน การไม่แบ่งแยก
และเลือกปฏิบัติ รวมทั้งการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เป็นการสร้างสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข บนพื้นฐาน
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ความเช่ือที่ว่า มนุษย์ทุกคนมีความแตกต่างแต่ทุกคนย่อมมีศักยภาพในตนเอง จะช่วยส่งเสริมให้คนพิการมี
สภาพแวดล้อมท่ีมีข้อจ ากัดน้อยท่ีสุดและคืนสู่สภาวะปกติทางร่างกายและจิตใจที่ดีขึ้น และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ร่วมกัน อันจะน าพาให้องค์กรก้าวสู่จุดหมายด้วยความส าเร็จร่วมกันของทุกคน   ดังนั้นการพัฒนาให้คนพิการได้รับ
สิทธิและโอกาสตามกฎหมายในการประกอบอาชีพในสถานประกอบการของจังหวัดจันทบุรี จึงเป็นการส่งเสริมให้
คนพิการได้พัฒนาศักยภาพแห่งตนเอง พัฒนาทักษะการท างานและอาชีพ และการพัฒนาองค์กรหน่วยงาน ให้
สามารถบรรลุเปูาหมายด้วยกันอย่างมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กร และเป็นการพัฒนาแนวทางร่วมกับสถาน
ประกอบการในการบริหารจัดการแรงงานคนพิการ จึงเป็นที่มาของงานวิจัยเรื่องการบริหารจัดการแรงงานของ
บุคคลพิการในสถานประกอบการจังหวัดจันทบุรี 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาสถานการณ์การบริหารจัดการแรงงานของบุคคลพิการในสถานประกอบการจังหวัดจันทบุร ี
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี ้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In- 

depth Interview) และการจดบันทึกข้อมูล กลุ่มเปูาหมายได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  สถานประกอบการจังหวัดจันทบุรี จ านวน 15 
แห่ง โดยเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวนทั้งหมด 12 คน ได้แก่ 
บุคคลพิการ จ านวน 6 คน เจ้าของสถานประกอบการ จ านวน 2 คน หัวหน้าฝุายบุคคล จ านวน 2 คน  และ
ผู้อ านวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดจันทบุรี จ านวน 1 คน และจัดหางานจังหวัดจันทบุรี จ านวน 1 คน 
เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ เรื่อง การบริหารจัดการแรงงานของบุคคลพิการในสถาน
ประกอบการจังหวัดจันทบุรี ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและ
ก าหนดประเด็นและข้อค าถามที่สอดคล้องกับสถานการณ์การบริหารจัดการแรงงานของบุคคลพิการในสถาน
ประกอบการจังหวัดจันทบุรี และการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) เพื่อให้เกิดการยอมรับต่อ
การน าเสนอข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติบรรยาย ด้วยวิธีการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
 
ผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์การบริหารจัดการแรงงานของบุคคลพิการในสถาน
ประกอบการจังหวัดจันทบุรี มผีลการวิจัยที่สามารถสรุปในตารางที่ 1 – 3 ได้ ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 1 แสดงจ านวนคนพิการที่ขึ้นทะเบียนมีบัตรประจ าตัวคนพิการ จังหวัดจันทบุรี ปี พ.ศ. 2559 
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1.แก่งหางแมว 133  144  614 41 88 2 4 
2.ขลุง 163  274  870 90 124 5 2 
3.เขาคิชฌกูฏ 88 86  354 23 107 2 - 
4.ท่าใหม่ 170   264   1287 99 194 1 8 
5.นายามอาม 62  145  492 48 90 1 - 
6.โปุงน้ าร้อน 107   124  511 42 125 1 - 
7.มะขาม 97  157  418 57 116 3 3 
8.เมืองจันทบุรี 112  456  1430 145 258 2 3 
9.สอยดาว 107  173  866 88 143 4 4 
10.แหลมสิงห์ 107  186  428 53 74 1 1 
รวม 1,083  2,009  7,270 686 1,319 22 43 

รวมทั้งสิ้น 12,432 คน 
 

ที่มา : ข้อมูลจากส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2560 
 

จากตารางที่ 1 แสดงจ านวนคนพิการที่ขึ้นทะเบียนมีบัตรประจ าตัวคนพิการ จังหวัดจันทบุรีจ านวน 10 
อ าเภอ พบว่า มีจ านวนคนพิการทั้งหมดจ านวน 12,432 คน ข้อมูลจากส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 กระจายตัวอยู่ในทุกพื้นที่ อ าเภอเมืองมีจ านวนคนพิการ
มากที่สุด จ านวน 2,408 คน รองลงมาคืออ าเภอท่าใหม่ จ านวน 2,023 คน อ าเภอขลุง จ านวน 1,528 คน 
อ าเภอแก่งหางแมว จ านวน 1026 คน อ าเภอโปุงน้ าร้อน จ านวน 910 คน อ าเภอมะขาม จ านวน 851 คน 
อ าเภอแหลมสิงห์ จ านวน 850 คน อ าเภอนายายอาม จ านวน 838 คน และอ าเภอเขาคิชฌกูฏ จ านวน 660 คน 

บุคคลพิการมีทั้งหมด 7 ประเภท ได้แก่ ความพิการความพิการทางการเห็น  ความพิการทางการได้ยิน
หรือสื่อความหมาย ความพิการทางการเคลื่อนไหว หรือร่างกาย ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม ความพิการ
ทางสติปัญญา ความพิการทางการเรียนรู้ และความพิการทางการออทิสติก พบว่า ลักษณะความบกพร่องของ
บุคคลพิการทีอุ่บัติมากที่สุด ได้แก่ ความพิการทางการเคลื่อนไหว หรือร่างกาย จ านวน 7,270 คน รองลงมา คือ 
ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย  จ านวน 2,009 คน ความพิการทางสติปัญญา จ านวน 1,319 คน 
และความพิการทางการเห็น จ านวน 1,083 คน ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม จ านวน 686 คน ความ
พิการทางการออทิสติก จ านวน 43 คน และความพิการทางการเรียนรู้จ านวน 22 คน 
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ตารางที่ 2  แสดงข้อมูลจ านวนการจ้างงาน และการปฏิบัตติามกฎหมายการจา้งงานของบุคคลพิการในสถาน
ประกอบการจังหวัดจันทบุร ี

 
ล าดับ สถานประกอบการจังหวัดจันทบุรีที่มี

ลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป 
จ านวน
ลูกจ้าง 

อัตราส่วนการจ้าง
งานบุคคลพิการ 

มาตรา 
33 

มาตรา 
34 

มาตรา35 

1. บจก.วัฒนเวช  628 คน 6 คน    
2. บจก.ไฮคลาสการ์ดแอนด์คลีน 348 คน 3 คน    
3. บจก.สิริเวชจันทบุร ี 343 คน 3 คน    
4. บริษัทโกลบอลฟููด จ ากัด 238 คน 2 คน    
5. บจก.ประชากิจมอเตอร์เซล จ ากัด 217 คน  2 คน     
6. บริษัทมะขามเพาเวอร์ จ ากัด 212 คน 2 คน    
7. บจก.โกลบอล-เทรด 201 คน  2 คน     
8. ร.ร.สตรีมารดารพิทักษ์ 195 คน 2 คน    
9. หจก.โรงงานอุตสาหกรรมทอเส่ือจันทบรุี 151 คน 2 คน    
10. บริษัทเค เอส จันทบุร ี 149 คน  1 คน     
11. บจก.เค.พี.จันทบุรี 143 คน 1 คน    
12. บจก.มณีจันท์รีสอร์ท แอนด์สปอร์ตคลับ 135 คน  1 คน     
13. บริษัทเดอะเบสท์วัน อิเล็คทริกซิต้ี จ ากดั 115 คน 1 คน    
14. บจก. ซีอาร ์ประเทศไทย 112 คน 1 คน    
15. บจก.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 108 คน 1 คน     

 
 จากตารางที่ 2 พบว่าสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คน ข้ึนไป ของจังหวัดจันทบุรี มีทั้งหมด
จ านวน 15 แห่ง โดยแต่ละแห่งได้เลือกปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานของบุคคลพิการในมาตรา 33 มาตรา 34 และ 
มาตรา 35 ที่แตกต่างกัน ดังนี้  
 การปฏิบัติตามมาตรา 33 ว่าด้วยการจ้างงานคนพิการ มีจ านวน 10 แห่ง ได้แก่ บจก.ไฮคลาสการ์ดแอนด์
คลีน เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับบริการท าความสะอาด มีจ านวนลูกจ้าง 348 คน รับคนพิการเข้าท างาน จ านวน  3 คน 
บจก.สิริเวชจันทบุรี เป็นงานการให้บริการตรวจรักษาสุขภาพ มีจ านวนลูกจ้าง 343 คน  รับคนพิการเข้าท างาน 
จ านวน  3 คน บริษัทโกลบอลฟููด จ ากัด เป็นงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าการเกษตร  มีจ านวนลูกจ้าง 343 
คน รับคนพิการเข้าท างาน จ านวน 2 คน บริษัทมะขามเพาเวอร์ จ ากัด เป็นโรงงานเกี่ยวกับการผลิตและส่งออกผลไม้ 
มีจ านวนลูกจ้าง 212 คน รับคนพิการเข้าท างาน จ านวน  2 คน บจก.โกลบอล-เทรด เป็นงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการ
ผลิตสินค้าการเกษตร  มีจ านวนลูกจ้าง 201 คน รับคนพิการเข้าท างาน จ านวน  2 คน ร.ร.สตรีมารดารพิทักษ์ เป็น
สถานศึกษาสังกัดเอกชน มีจ านวนลูกจ้าง 195 คน รับคนพิการเข้าท างาน จ านวน  2 คน หจก.โรงงานอุตสาหกรรมทอ
เสื่อจันทบุรี เป็นโรงงานผลิตเสื่อและเชือกไนลอน มีจ านวนลูกจ้าง 151 คน รับคนพิการเข้าท างาน จ านวน  2 คน 
บริษัทเค เอส จันทบุรี เป็นโรงงานผลิตส่งออกแปูงมันสัมปะหลัง มีจ านวนลูกจ้าง 149 คน รับคนพิการเข้าท างาน 
จ านวน  1 คน บจก.มณีจันท์รีสอร์ท แอนด์สปอร์ตคลับ เป็นงานบริการการโรงแรม มีจ านวนลูกจ้าง 135 คน รับคน
พิการเข้าท างาน จ านวน  1 คน และบริษัทเดอะเบสท์วัน อิเล็คทริกซิตี้ จ ากัด เป็นร้านจ าหน่ายสินค้าเครื่องใช้สินค้า 
มีจ านวนลูกจ้าง 115 รับคนพิการเข้าท างาน จ านวน  1 คน  
 การปฏิบัติตามมาตรา 34 ว่าด้วยการส่งเงินเข้ากองทุนคนพิการ มีจ านวน 1 แห่ง ได้แก่ บจก.ประชากิจ
มอเตอร์เซล จ ากัด มีจ านวนลูกจ้าง 217 คน ต้องส่งเงินเข้ากองทุน จ านวน 2 คน ๆ ละ109,500 บาท  
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 การปฏิบัติตามมาตรา 35 ว่าด้วยการจัดสัมปทานพื้นที่ มี จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ บจก.วัฒนเวช เป็นงานการ
ให้บริการตรวจรักษาสุขภาพ มีจ านวนลูกจ้าง 628 คน จัดพื้นที่ขายสินค้าให้กับคนพิการ จ านวน 6 แห่ง พบว่าสถาน
ประกอบการก าหนดพื้นท่ีให้คนพิการขายสลากกินแบ่งรัฐบาล จ านวน 4 แห่ง และพื้นที่ให้คนพิการขายอาหาร
เครื่องดื่ม จ านวน 2 แห่ง บจก.เค.พี.จันทบุรี เป็นงานการบริการการโรงแรม มีจ านวนลูกจ้าง 143 คน จัดพื้นที่ให้คน
พิการขายสลากกินแบ่ง จ านวน 1 แห่ง บจก. ซีอาร์ ประเทศไทย เป็นห้างสรรพสินค้า มีจ านวนลูกจ้าง 112 คน จัด
พื้นที่ให้คนพิการขายสลากกินแบ่ง จ านวน 1 แห่ง และบจก.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  เป็นห้างสรรพสินค้า มีลูกจ้าง
จ านวน 108 คน จัดพื้นที่ให้คนพิการขายสินค้า ขายดอกไม้ประดิษฐ์ จ านวน 1 ร้าน 
 
ตารางที่ 3 แสดงประเภทของบุคคลพิการที่ท างานในสถานประกอบการ แห่งกฎหมายพระราชบัญญัติส่งเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 
 

 
ล าดับ 

 
สถานประกอบการ 

ความพิการที่พบในสถานประกอบการ 
ความพิการ
ทางการเห็น 

ความพิการ
ทางการ 

ได้ยินหรือสื่อ
ความหมาย 

ความพิการ
ทางการ

เคลื่อนไหวหรือ
ร่างกาย 

ความพิการ
ทาง

สติปัญญา 

1. บจก.วัฒนเวช   2 คน 3 คน 1 คน 
2. บจก.ไฮคลาสการ์ดแอนด์คลีน  1 คน 2 คน  
3. บจก.สิริเวชจันทบุรี  1 คน 2 คน  
4. บริษัทโกลบอลฟููด จ ากัด   2 คน  
5. บจก.ประชากิจมอเตอร์เซล จ ากัด    2 คน 
6. บริษัทมะขามเพาเวอร์ จ ากัด   2 คน  
7. บจก.โกลบอล-เทรด   2 คน  
8. ร.ร.สตรีมารดารพิทักษ์   2 คน  
9. บริษัทเค เอส จันทบุรี  1 คน   
10. บจก.เค.พี.จันทบุรี   1 คน  
11. หจก.โรงงานอุตสาหกรรมทอเสื่อ

จันทบุร ี
1 คน  1 คน  

12. บจก.มณีจันท์รีสอร์ท แอนด์สปอร์ตคลับ   1 คน  
13. บริษัทเดอะเบสท์วัน อิเล็คทริกซิตี้ 

จ ากัด 
  1 คน  

14. บจก. ซีอาร์ ประเทศไทย 1 คน    
15. บจก.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์    1 คน  

รวม 2 คน 5 คน 20 คน 3 คน 
รวมทั้งสิ้นจ านวน 30 คน 
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จากตารางที่ 3 แสดงประเภทของบุคคลพิการที่ท างานในสถานประกอบการ  แห่งกฎหมาย
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
มีจ านวนบุคคลพิการทั้งหมด 30 คน  มีลักษณะความบกพร่อง จ านวน 4 ประเภทความพิการ ได้แก่ ความพิการ
ทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกายมีจ านวนมากที่สุด จ านวน 20 คน ได้แก่ บจก.วัฒนเวช จ านวน 3 คน บจก.ไฮ
คลาสการ์ดแอนด์คลีน จ านวน 2 คน บจก.สิริเวชจันทบุรี จ านวน 2 คน บริษัทโกลบอลฟููด จ ากัด จ านวน 2 คน 
บริษัทมะขามเพาเวอร์ จ ากัด จ านวน 2 คน บจก.โกลบอล-เทรด จ านวน 2 คน ร.ร.สตรีมารดารพิทักษ ์จ านวน 2 
คน บจก.เค.พี.จันทบุรี จ านวน 1 คน หจก.โรงงานอุตสาหกรรมทอเสื่อจันทบุรี จ านวน 1 คน บจก.มณีจันท์รี
สอร์ท แอนด์สปอร์ตคลับ จ านวน 1 คน บริษัทเดอะเบสท์วัน อิเล็คทริกซิตี้ จ ากัด จ านวน 1 คน และบจก.บิ๊กซี 
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ านวน 1 คน ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย จ านวน 5 คน ได้แก่ บจก.วัฒนเวช 
จ านวน 2 คน บจก.ไฮคลาสการ์ดแอนด์คลีน จ านวน 1 คน บจก.สิริเวชจันทบุรี จ านวน 1 คน และบริษัทเค เอส 
จันทบุรี จ านวน 1 คน ความพิการทางสติปัญญา จ านวน 3 คน ได้แก่ บจก.วัฒนเวช จ านวน 1 คน และบจก.
ประชากิจมอเตอร์เซล จ ากัด จ านวน 2 คน และความพิการทางการเห็น จ านวน 2 คน ได้แก่ หจก.โรงงาน
อุตสาหกรรมทอเสื่อจันทบุรี จ านวน 1 คน และบจก. ซีอาร์ ประเทศไทย จ านวน 1 คน 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกของกลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลส าคัญ เกี่ยวกับ ความคาดหวังในการบริหารจัดการแรงงาน
ของบุคคลพิการ จังหวัดจันทบุรี พบว่า  

กลุ่มบุคคลพิการ มีความคาดหวังเกี่ยวกับบริหารจัดการแรงงานของบุคคลพิการในสถานประกอบการ
จังหวัดจันทบุรี คือ บุคคลพิการมีความต้องการให้บุคลากรในองค์กร ให้ความยอมรับและเข้าใจคนพิการ การไม่
เลือกปฏิบัติ มองเห็นคุณค่าและความแตกต่างระหว่างบุคคล และการส่งเสริมให้บุคคลพิการได้มีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมขององค์กร มองเห็นคุณค่าและความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งบุคคลในองค์กรทุกคนเป็นผู้ที่มี
ความส าคัญ ไม่ควรมีการแบ่งแยก และเหยียดหยามในจุดด้อยของผู้อื่น 

กลุ่มสถานประกอบการ มีความคาดหวังเกี่ยวกับบริหารจัดการแรงงาน ของบุคคลพิการในสถาน
ประกอบการจังหวัดจันทบุรี คือ ต้องการให้บุคคลพิการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อก าหนดขององค์กร 
โดยเฉพาะเวลาการเข้าปฏิบัติงาน การขาดงาน การลางาน หรือการท าความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของงาน 

กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ  มีความคาดหวังเกี่ยวกับบริหารจัดการแรงงานของบุคคลพิการในสถาน
ประกอบการจังหวัดจันทบุรี คือ ต้องการส่งเสริมให้บุคคลพิการเข้ามาติดต่อ เพื่อตรวจสอบต าแหน่งงาน และ
สิทธิที่ได้รับจากการจดทะเบียนคนพิการ การสร้างความเข้าใจให้กับบุคคลพิการต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและ
สิทธิประโยชน์ท่ีบุคคลพิการพึงจะได้รับ เพ่ือให้บุคคลพิการได้มีโอกาสเข้าถึงประโยชน์ต่าง ๆ ให้ได้มากที่สุด 

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

จากการสรุปผลการวิจัยเรื่องการบริหารจัดการแรงงานของบุคคลพิการในสถานประกอบการจังหวัด 
จันทบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์การบริหารจัดการแรงงานของบุคคลพิการในสถานประกอบการ
จังหวัดจันทบุรี พบว่าสถานประกอบการจังหวัดจันทบุรีประกอบกิจการที่หลากหลายตามบริบทและความ
เหมาะสมของเจ้าของสถานประกอบการสอดคล้องกับสมคิด  บางโม (2554, หน้า 47 - 51) กล่าวถึงสถาน
ประกอบการว่า เป็นการประกอบธุรกิจ ท่ีมีนายจ้าง และลูกจ้าง เกิดการจ้างงาน ตั้งแต่ 1 คน ขึ้นไป อาจด าเนิน
ได้หลายรูปแบบ ได้แก่ ธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจการค้าหรือธุรกิจการบริการผู้ประกอบการอาจตั้งกิจการโดยใช้
เงินทุนของตนเพียงคนเดียวและด าเนิน การด้วยตนเอง หรือร่วมทุนกับญาติ สถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 
100 คนขึ้นไป มีการบริหารจัดการแรงงานของบุคคลพิการตามกฎหมายการจ้างงานของบุคคลพิการ สอดคล้อง
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กับกระทรวงพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (2557, หน้า85 - 92) ที่กล่าวถึงพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 มาตรา  33 เพื่อประโยชน์
ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐ
รับคนพิการเข้าท างานตามลักษณะของงานในอัตราส่วนที่เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการหรื อ
หน่วยงานของรัฐ  ทั้งนี้ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงก าหนดจ านวนที่นายจ้างหรือ
เจ้าของสถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐจะต้องรับคนพิการเข้าท างาน มาตรา 34 นายจ้างหรือเจ้าของ
สถานประกอบการที่มิได้รับคนพิการเข้าท างาน ตามจ านวนที่ก าหนดตามมาตรา 33 ให้ส่ งเงินเข้ากองทุนตาม
มาตรา 24 (5) ทั้งนี้ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงก าหนดจ านวนเงินท่ีนายจ้างหรอืเจ้าของ
สถานประกอบการจะต้องน าส่งเข้ากองทุน นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่ต้องส่งเงินเข้ากองทุนตาม
วรรคหนึ่ง แต่มิได้ส่ง ส่งล่าช้า หรือส่งเงินไม่ครบถ้วน ให้เสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของจ านวนเงินท่ี
ยังไม่ได้ส่งเข้ากองทุน นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการซึ่งรับคนพิการเข้าท างานหรือส่งเงินเข้ากองทุนตาม
วรรคหนึ่ง มีสิทธิได้รับยกเว้นภาษีเป็นร้อยละของจ านวนเงินค่าจ้างที่จ่ายให้แก่คนพิการหรือเงินที่ส่งเข้ากองทุน 
แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายก าหนด และมาตรา 35 ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะรับคนพิการ
เข้าท างานตามมาตรา 33 หรือนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการไม่รับคนพิการเข้าท างานตามมาตรา 33 
และไม่ประสงค์จะส่งเงินเข้ากองทุนตามมาตรา 34 หน่วยงานของรัฐ นายจ้าง หรือเจ้าของสถานประกอบการนั้น 
อาจให้สัมปทานจัดสถานท่ีจ าหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ 
ฝึกงาน หรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอ านวยความสะดวก ล่ามภาษามือ หรือให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการ
หรือผู้ดูแลคนพิการก็ได้ ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนดในระเบียบ 
 สภาพบริบททั่วไปของลักษณะบุคคลพิการในสถานประกอบการจังหวัดจันทบุรี พบว่า บุคคลพิการที่
เข้ามาท างานในสถานประกอบการ มีสภาพและข้อจ ากัดที่แตกต่างกัน ได้แก่ สภาพจ ากัดทางการเห็น คือ ตา
บอดทั้งสองข้าง สามารถดูแลและช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวันได้ สภาพจ ากัดทางร่างกาย คือ มือเท้าผิดรูป 
มือลีบ แขนขาลีบ สภาพจ ากัดทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย คือ หูหนวกแต่ก าเนิดไม่สามารถสื่อภาษาได้ 
และสภาพจ ากัดทางสติปัญญา คือ มีการรับรู้ทางภาษาและการเคลื่อนไหวที่ล่าช้า และสภาพบริบทที่เกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานของบุคคลพิการในสถานประกอบการจังหวัดจันทบุรี พบว่า การท างานของบุคคลพิการส่วนใหญ่
เป็นลักษณะงานที่ไม่เน้นความช านาญและทักษะเฉพาะด้าน เนื่องจากบุคคลพิการไม่สามารถท างานหนักเกิน
ก าลังได้และมีสมรรถภาพจ ากัดของร่างกาย ลักษณะงานจึงเป็นการใช้แรงงาน ได้แก่ งานคัดแยกผลไม้ งานถัก
ทอเชือกไนลอน งานซักผ้า รีดผ้า งานเก็บล้างภาชนะแผนกโรงครัว งานล้างกระติกแกลลอน งานซักผ้าส าหรับ
เช็ดพื้น งานส่งเอกสาร จัดเก็บเอกสาร งานแผนกประชาสัมพันธ์ งานประกอบอาชีพอิสระขายสลากกินแบ่ง
รัฐบาล และงานประดิษฐ์ดอกไม้แห้ง สอดคล้องกับส านักแรงงานจังหวัดจันทบุรี (2552, หน้า 3 - 5) ที่กล่าวถึง 
ส านักจัดหางานจังหวัดจันทบุรี มีหน้าที่ให้บริการจัดหางานในประเทศ การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ การ
ให้บริการแนะแนวอาชีพ การให้ความคุ้มครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน การ
ให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน การพิจารณาการท างานและจัดท าทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขอใบอนุญาต
ท างาน และการตรวจสอบการท างานของคนต่างด้าว และสถานประกอบการ 
 ความคาดหวังในการบริหารจัดการแรงงานของบุคคลพิการในสถานประกอบการจังหวัดจันทบุรี บุคคล
พิการมีความต้องการให้บุคลากรในองค์กร ให้ความยอมรับและเข้าใจคนพิการ การไม่เลือกปฏิบัติ มองเห็น
คุณค่าและความแตกต่างระหว่างบุคคล และการส่งเสริมให้บุคคลพิการได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมของ
องค์กร มองเห็นคุณค่าและความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งบุคคลในองค์กรทุกคนเป็นผู้ที่มีความส าคัญ ไม่ควรมี
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การแบ่งแยก และเหยียดหยามในจุดด้อยของผู้อื่น สอดคล้องกับงานวิจัยของศรัณย์  ธิติลักษณ์  (2551) ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยและโอกาสในการประกอบอาชีพของคนพิการในประเทศไทย พบว่า ปัญหาการบริหาร
จัดการของรัฐ ในเรื่องสิทธิและการบริหารจัดการสิ่งจ าเป็นพื้นฐานของคนพิการที่รัฐและสังคมพึงกระท า ปัจจัย
ส าคัญที่มีผลกระทบเชิงโครงสร้างที่ท าให้คนพิการถูกจ ากัดอาชีพ รวมทั้งกฎหมาย การจัดโควตาต าแหน่งงานของ
ภาครัฐ การสร้างตลาดแรงงานคนพิการ การพัฒนาการฝึกอาชีพ การจัดระบบการศึกษาเพื่อคนพิการ และการ
จัดการปัญหาของสภาพแวดล้อมท่ีจ าเป็นเพื่อคนพิการ 
  สถานประกอบการ ต้องการให้บุคคลพิการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อก าหนดขององค์กร 
โดยเฉพาะเวลาการเข้าปฏิบัติงาน การขาดงาน การลางาน หรือการท าความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของงาน 
สอดคล้องกับสรวงสุดา พูลเจริญ (2551, หน้า 45-46) ที่กล่าวว่าการบริหารจัดการ (Management) เป็น
กระบวนการออกแบบและรักษา  ซึ่งสภาพแวดล้อมให้บุคคลท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม เพื่อบรรลุเปูาหมายที่
ก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งน าไปสู่ความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายขององค์กร  
  หน่วยงานภาครัฐมีความคาดหวังเกี่ยวกับบริหารจัดการแรงงานของบุคคลพิการในสถานประกอบการ
จังหวัดจันทบุรี คือ ต้องการส่งเสริมให้บุคคลพิการเข้ามาติดต่อ เพื่อตรวจสอบต าแหน่งงาน และสิทธิที่ได้รับจาก
การจดทะเบียนคนพิการ การสร้างความเข้าใจให้กับบุคคลพิการต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและสิทธิประโยชน์ที่
บุคคลพิการพึงจะได้รับ เพื่อให้บุคคลพิการได้มีโอกาสเข้าถึงประโยชน์ต่าง ๆ ให้ได้มากที่สุด  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานวิจัย 
ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบท่ีได้จากการสังเคราะห์งานวิจัยควรศึกษาข้อมูลเพื่อหาแนวทางการบริหาร 

จัดการร่วมกันระหว่างสถานประกอบการบุคคลพิการ และหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้การด าเนินงานมีความเป็น
รูปธรรมและยั่งยืน ไม่ใช่เพียงแต่ว่าได้มีการปฏิบัติตามนโยบายและกฎหมาย แต่บางกรณี หรือบางเรื่องย่อม
ต้องการความละเอียดอ่อนและความเข้าใจต่อบุคคลพิการ ซึ่งพบว่าบุคคลพิการได้รับสิทธิทางกฎหมายจริง แต่
ในทางความรู้สึกทางจิตใจ บุคคลพิการยังถูกเลือกปฏิบัติ และขาดความยอมรับในองค์กร ไม่สามารถสื่อ
ความหมายและท างานร่วมกับคนปกติได้อย่างเข้าใจ และถูกเมินค่าขาดการส่งเสริมให้บุคคลพิการได้มีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติกิจกรรมขององค์กร ดังน้ันกฎหมายอาจจะช่วยบุคคลพิการให้ได้รับเพียงแค่สิทธิ แต่การปฏิบัติงาน
ร่วมกับบุคคลอื่น ๆ เป็นข้อก าหนดของหน่วยงานที่จะต้องเสริมพลัง และมองเห็นคุณค่าและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ซึง่บุคคลในองค์กรทุกคนเป็นผู้ที่มีความส าคัญ ไม่ควรมีการแบ่งแยก และเหยียดหยามในจุดด้อย
ของผู้อื่น เพื่อให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนและพัฒนาไปพร้อมกัน 

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
ควรต่อยอดงานวิจัย โดยการเสริมพลังให้บุคคลพิการ ได้มีบทบาทในการท างานท่ีได้รับการ 

ยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน การขจัดความแตกต่างและแบ่งแยก และควรค้นหาศักยภาพการท างานของบุคคล
พิการ เพื่อเพิ่มมูลค่าและรายได้ให้กับสถานประกอบการ 
 
กิตติกรรมประกาศ 

การวิจัยเรื่องการบริหารจัดการแรงงานของบุคคลพิการในสถานประกอบการจังหวัดจันทบุรี  
สอดคล้องกับกรอบมุ่งเปูาประเด็นท่ี 6 การพัฒนาแรงงานและมาตรฐานการจ้างงาน ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย
จากกองทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ผู้วิจัย ขอกราบขอบพระคุณ คุณอนุพงศ์  สีละประถม นักวิชาการ
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แรงงานช านาญการ ส านักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี  คุณนพมาศ  หลิมวานิช ผู้อ านวยการศูนย์บริการคน
พิการประจ าจังหวัดจันทบุรี คุณสุภาภรณ์ โชตินิคม นิติกร ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดจันทบุรี ที่ได้แนะน าแนวทางและให้ค าปรึกษาตลอดระยะเวลาของโครงการเพื่อพัฒนางานวิจัยที่มี
ประโยชน์ต่อการศึกษาของชุมชนและท้องถิ่น ขอขอบพระคุณ สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพ
พรรณี ที่ให้โอกาสผู้วิจัยได้พัฒนางานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณค่าอย่าง
สร้างสรรค์ต่อสาธารณชน อันเป็นช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  ขอกราบขอบพระคุณสถาน
ประกอบการจังหวัดจันทบุรี ทั้ง 15 แห่ง ที่ให้ความอนุเคราะห์เอื้อเฟื้อ ผู้วิจัยได้เก็บรวมรวมข้อมูล อันได้แก่ 
เจ้าของสถานประกอบการ หัวหน้าฝุายบุคคล และบุคคลพิการในสถานประกอบการทุกท่าน ประโยชน์ ความรู้ 
และคุณค่าที่ได้รับจากงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยขอมอบบูชา แด่ บุพการี ครูบาอาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่าน  
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การศึกษาเชิงวิเคราะหข์้อมูลและความต้องการเกี่ยวกับสินค้าเกษตรของเจ้าหน้าที่และเกษตรกร 
ในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแหน อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
ปราริชาติ ร่ืนพงษ์พันธ์1*  ดวงฤดี จ ารัสธนสาร2 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาเชิงวิเคราะห์ข้อมูลและต้องการเกี่ยวกับสินค้าเกษตรของ
เจ้าหน้าที่และเกษตรกรในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแหน อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรอ าเภอพนมสารคาม จ านวน 10 คน โดยใช้เทคนิคการ
เรียนรู้และเข้าถึง และเกษตรกร ชุมชนด้วยการอ้างอิงต่อเนื่องปากต่อปากจ านวน 10 ครัวเรือน เครื่องมือที่ใช้
ได้แก่ 1) แบบสัมภาษณ์ข้อมูลและความต้องการเกี่ยวกับสินค้าเกษตรส าหรับสอบถามเจ้าหน้าท่ีส านักงานเกษตร
อ าเภอพนมสารคาม 2) แบบสัมภาษณ์ข้อมูลและความต้องการเกี่ยวกับสินค้าเกษตรส าหรับสอบถามเกษตรกรใน
พื้นที่ต าบลหนองแหน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ผลการวิจัยพบว่า การศึกษาข้อมูลหลักเกี่ยวกับสินค้าเกษตรในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแหน 
อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการสัมภาษณ์ และเก็บข้อมูลจากเกษตรอ าเภอพนมสารคาม พบว่า
สินค้าเกษตรส่วนใหญ่ที่เกษตรกรในพ้ืนท่ีนิยมเพาะปลูกได้แก่ ข้าวมะม่วง มันส าปะหลัง ปาล์ม และไม้เศรษฐกิจ 
ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย ระบายน้ าดี เหมาะแก่การปลูกพืชไร่ ส าหรับบริเวณตอนเหนือ และ
ตะวันตกของต าบล จะเป็นดินเหนียว การระบายน้ าไม่ดีเหมาะแก่การท านาและความต้องการในการมีระบบ
สารสนเทศจากการสัมภาษณ์กลุ่มเกษตรกรในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแหนพบว่ามีความต้องการให้มีการ
จัดท าระบบสารสนเทศตลาดสินค้าเกษตร เนื่องจากเล็งเห็นถึงประโยชน์ต่อการขายสินค้าซึ่งปัจจุบันส่วนใหญ่
กลุ่มเกษตรกรจะขายสินค้าให้กับพ่อค้าคนกลาง ซึ่งหากทางองค์การบริหารส่วนต าบลให้การสนับสนุนจะท าให้
เป็นการเพิ่มช่องทางในการจัดจ าหน่าย และมีรายได้ในครัวเรือนได้เพิ่มมากขึ้น 
 
ค าส าคัญ: สินค้าเกษตร  ความต้องการ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแหน  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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AN ANALYTICAL AND NEEDS STUDY OF AGRICULTURAL PRODUCTS OF PHANOM 

SARAKHAM AGRICUTURAL OFFICE AND AGRICULTURISTS IN NONGNAE SUBDISTRICT 
ADMINISTRATIVE, PHANOM SARAKHAM DISTRICT, CHACHOENGSAO PROVINCE 

 
Prarichart Ruenphongphun1*  Doungrudee Jumrastanasan2 

 
Abstract 
 This research was aimed to analytical and needs study of agricultural products in 
Nongnae sub-district administrative organization, Chachoengsao province. The sample 
population consisted of officers of Phanom Sarakham Agricutural Office in 10 people by focus 
group technique and agriculturists in 10 houses who harvested agricultural products in 
Nongnae sub-district administrative organization together with people who lived in Nongnae 
sub-district administrative organization by snowball sampling technique. The tools used 
consisted of 1) questionnaire data and needs toward agricultural products for the officers of 
Phanom Sarakham Agricutural Office 2) questionnaire data and needs toward agricultural 
products for the agriculturists in Nongnae sub-district administrative organization. 

The result of interviewing and collecting the agricultural data found that rice, 
cassavas, palms, and economic woods are grown because of landscape. This land of canal is 
the sand loam that can be well drained. It is suitable to grow the crops. For the North area 
and the West area of sub district are clay that can be very poorly drained. It is not suitable to 
grow the crops. The demand for information system that is interviewed by the agriculturists 
found that the people asked to have the information system of agricultural marketing product 
because of the benefit. Nowadays, most agriculturists sell their products to middle merchants. 
If the sub district supports, the people will get more income. 
 
Keywords: agricultural products, Nongnae sub-district administrative organization, 

Chachoengsao province 
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บทน า 
 ประเทศไทยได้ช่ือว่าเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีความอุดมสมบูรณ์ “ในน้ าปลา ในนามีข้าว”  
จนกลายเป็นแหล่งผลิตอาหารเลี้ยงประชากรทั่วโลก ในแต่ละปีมีผลผลิตทางการเกษตรไม่ว่าเป็นพืชผัก ผลไม้ 
พืชไร่ออกสู่ตลาด คิดเป็นมูลค่ามหาศาลแต่ท่ามกลางความอุดมสมบูรณ์ เกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศ มักจะ
ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากระบบเศรษฐกิจ เพราะเกษตรกรไม่มีสิทธ์ิก าหนดราคาพืชผลที่ปลูกด้วยตนเอง ระบบ
พ่อค้าคนกลางเข้ามาคั่นระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายท าให้เกษตรกรถูกเอาเปรียบ ประกอบกับเกษตรกรยังขาดทักษะ
ด้านการตลาด จึงไม่สามารถท่ีจะขายผลผลิตทางการเกษตรโดยตรงได้ (รัฐศักดิ์ พลสิงห์, 2552) 
  ชรพล จันทร (2561) กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศพัฒนาแล้วโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาได้มีการปรับปรุงและ
ออกแบบนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกรณีขององค์กรการค้าโลก แต่ยังคงให้ความช่วยเหลือ
เกษตรในตลาดและผลผลิตจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยในฐานะประเทศผู้ผลิตและส่งออกเกษตรที่ส าคัญ
และประชากรส่วนใหญ่ของประเทศยังคงมีรายได้น้อยกว่าเมื่อเทียบกับแรงงานกลุ่มอุตสาหกรรมและบริการ ดังนั้นจึง
ควรมีการศึกษา วิเคราะห์ และท าความเข้าใจถึงหลักการและวิธีการด าเนินการของนโยบายด้านการช่วยเหลือ
เกษตรกรของสหรัฐอเมริกา เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบนโยบายอุดหนุนเกษตรกรที่สอดคล้องกับระเบียบและ
พันธกรณีระหว่างประเทศและพัฒนาศักยภาพของเกษตรประเทศไทยให้สามารถแข่งได้ในเวทีโลก 
  ปัจจุบันต าบลหนองแหน เป็นต าบลหนึ่งของอ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ประชาชนส่วน
ใหญ่ของต าบลประกอบอาชีพเกษตรกร โดยผลผลิตส่วนใหญ่จะมีการซื้อขายกันที่แหล่งผลิต มีพ่อค้าคนกลาง 
มารับซื้อสินค้าเกษตร บางส่วนเกษตรกรผู้ผลิตจะน าไปขายเองที่โรงงานแปรรูปผลผลิต เช่น โรงสี โรงงานมัน
ส าปะหลัง หรือในอ าเภอพนมสารคาม และในตัวจังหวัดฉะเชิงเทรา และด้วยพื้นท่ีส่วนใหญ่ของต าบลหนองแหน 
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีพื้นที่ท านาข้าว ดังนั้นอุตสาหกรรมหลักของชาวบ้านจึงเป็นอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจาก
การเกษตร ได้แก่ โรงสีข้าว โรงขนมจีน นอกจากนี้ยังมีโรงงานผลิตน้ าดื่ม และโรงกลึงเหล็ก การผลิตจะใช้
แรงงานภายในครัวเรือนเป็นหลัก ซึ่งจากการเข้าศึกษาปัญหาของต าบลหนองแหน อ าเภอพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ในเบื้องต้นพบปัญหาแบ่งประเด็นไปตามศาสตรด์้านตา่ง ๆ โดยผู้วิจัยเล็งเห็นถึงปัญหาส าคัญทางด้าน
การพัฒนาเศรษฐกิจตามการวิเคราะห์ข้อมูล และความต้องการเกี่ยวสินค้าเกษตร การผลิตสินค้าเกษตรที่ตลาด
รองรับไม่เพียงพอต่อการผลิตอุตสาหกรรมในต าบล  
  ดังนั้นการวิเคราะห์ข้อมูลและความต้องการที่มีกับสินค้าเกษตรของเจ้าหน้าที่และเกษตรกรในองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแหน อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาจึงสามารถช่วยตอบ
โจทย์การวิเคราะห์และการศึกษาข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที่ทางการเกษตร เกษตรกร นักวิจัยที่ต้องการข้อมูลน าไป
พัฒนาต่อยอดด้านอื่น ๆ ในอันที่จะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนให้มีรายได้ในครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้น หรือน าไปศึกษา
และพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรให้มีความทันสมัย ซึ่งผู้วิจัยมุ่งเน้นศึกษาเพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาระบบ
สารสนเทศตลาดสินค้าเกษตรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแหน อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
เพื่อให้เกษตรกรสามารถขายสินค้าได้เองโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง หรือเลือกผลิตสินค้าที่เป็นไปตามความ
ต้องการของตลาดสินค้าเกษตรที่เหมาะกับพื้นที่ต่อไปได้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  เพื่อศึกษาข้อมูลเชิงวิเคราะห์ข้อมูลและความต้องการเกี่ยวกับสินค้าเกษตรของเจ้าหน้าท่ีและเกษตรกร
ในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแหน อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาเชิงวิเคราะห์ข้อมูลและความต้องการสินค้าเกษตรของเจ้าหน้าที่และเกษตรกรในองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแหน อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย
แบบผสมผสานวิธี (Mixed Method Research) 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรอ าเภอพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา จ านวน 10 คน และเกษตรกรในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแหน อ าเภอพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทราเกษตรกรในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแหน จังหวัดฉะเชิงเทราที่ด าเนินการปลูกข้าว (ข้าวนาปี 
และข้าวนาปรัง) มะม่วง มันส าปะหลัง ยางพารา ปาล์ม และไม้เศรษฐกิจ จ านวน 15 หมู่ 
  2. กลุ่มตัวอย่างที่น ามาศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรอ าเภอพนมสารคามที่
ดูแลข้อมูลเกี่ยวกับพืชเศรษฐกิจของอ าเภอ จ านวน 10 คน และเกษตรกรในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแหน 
จังหวัดฉะเชิงเทราที่ด าเนินการปลูกข้าว (ข้าวนาปี และข้าวนาปรัง) มะม่วง มันส าปะหลัง ยางพารา ปาล์ม และ
ไม้เศรษฐกิจ โดยใช้วิธีการสอบถามแบบเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้และเข้าถึงชุมชน
ด้วยการอ้างอิงต่อเนื่องปากต่อปาก (Snowball Sampling Technique) จ านวน 10 ครัวเรือน ซึ่งผู้วิจัยสามารถ
ได้ผู้วิจัยเดินส ารวจและประสานงานกับเกษตรกรจนสามารถได้ข้อมูลอย่างครบถ้วน 
  ตัวแปร 
 1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่ ข้อมูลและความต้องการเกี่ยวกับสินค้าเกษตรจาก
เจ้าหน้าทีส่ านักงานเกษตรอ าเภอพนมสารคาม และเกษตรกรในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแหน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ ผลเชิงวิเคราะห์ข้อมูล และความต้องการที่มีต่อสินค้า
เกษตรในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแหน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวจิัย 
 
  การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
  การศึกษาเชิงวิเคราะห์ข้อมูลและความต้องการเกี่ยวกับสินค้าเกษตรของเจ้าหน้าที่และเกษตรกรใน
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแหน อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นการวิจัยแบบผสมผสานวิธี 
(Mixed Method Research) ผู้วิจัยศึกษาแบบเจาะลึกด้วยวิธีการเลือกการสอบถามแบบเฉพาะกลุ่ม (Focus 
Group) ที่ด าเนินกิจการเกี่ยวกับสินค้าเกษตรโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้และเข้าถึงชุมชนด้วยการอ้างอิงต่อเนื่อง

ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าเกษตรจากเจา้หน้าท่ี
ส านักงานเกษตรอ าเภอพนมสารคาม  

และเกษตรกรในองค์การบริหารสว่นต าบล
หนองแหน จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ผลเชิงวิเคราะห์ข้อมลู และความตอ้งการ

ที่มีต่อสินค้าเกษตรในองค์การบรหิารส่วน

ต าบลหนองแหน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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ปากต่อปาก (Snowball Sampling Technique) ซึ่งอาศัยฐานข้อมูลพืชเศรษฐกิจ ปี 2558 (ปีเพาะปลูก 
2558/2559) มีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 1 การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
 
กิจกรรม ระยะเวลา แหล่งผู้ให้ข้อมลู วิธีเก็บข้อมูล เครื่องมือท่ีใช้เก็บ

รวบรวมข้อมลู 
สัมภาษณ์ข้อมลู และ
ความต้องการเกีย่วกับ
สินค้าเกษตรในองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนอง
แหน อ าเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทราแบบ
เฉพาะกลุม่(Focus 
Group) 

20 ม.ค. 
2559 

เจ้าหน้าท่ีส านักงาน
เกษตรอ าเภอ 

การสัมภาษณ ์
 และการจดบันทึก 

แบบสัมภาษณ์ข้อมลู
และความต้องการ
เกี่ยวกับสินค้าเกษตร
ส าหรับสอบถาม
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน
เกษตรอ าเภอพนมสาร
คาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

สัมภาษณ์ข้อมลู และ
ความต้องการเกีย่วกับ
สินค้าเกษตรในองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนอง
แหน อ าเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา แบบ
ปากต่อปาก (Snowball 
Sampling Technique) 

20 ม.ค. 
2559 

เกษตรกร การสังเกต,  
การสัมภาษณ ์
 และการจดบันทึก 

แบบสัมภาษณ์ข้อมลู
และความต้องการ
เกี่ยวกับสินค้าเกษตร
ส าหรับสอบถาม
เกษตรกร ในองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หนองแหน จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 1. แบบสัมภาษณ์ข้อมูลและความต้องการเกี่ยวกับสินค้าเกษตรส าหรับสอบถามเจ้าหน้าที่ส านักงาน
เกษตรอ าเภอพนมสารคาม เป็นแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เพื่อให้ผู้ร่วมวิจัย และผู้ช่วยวิจัยได้ใช้บันทึกโดยมี
หัวข้อรายการในการบันทึกครอบคลุมพืชเศรษฐกิจท่ีปลกูในองค์การบริหารสว่นต าบลหนองแหน อ าเภอพนมสาร
คาม จังหวัดฉะเชิงเทรา คือ 1) หมู่ที่ท าการเกษตร 2) พื้นที่ท าการเกษตร 3) จ านวนครัวเรือนที่ท าการเกษตรใน
แต่ละหมู่บ้าน 4) ประเภทพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแหน 5) ความต้องการ
เกี่ยวกับสินค้าเกษตรที่เพาะปลูกในพ้ืนท่ี 
  2. แบบสัมภาษณ์ข้อมูลและความต้องการเกี่ยวกับสินค้าเกษตรส าหรับสอบถามเกษตรกรในพื้นที่
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแหน จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ร่วมวิจัย 
และผู้ช่วยวิจัยได้ใช้บันทึกโดยมีหัวข้อรายการในการบันทึกข้อมูลสินค้าเกษตรและข้อมูลเบื้องต้นของเกษตรกร 
คือ 1) ข้อมูลเบื้องต้นของเกษตรกร 2) ประเภทสินค้าเกษตรที่ผลิต 3) พื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ  4) ความต้องการ
เกี่ยวกับสินค้าเกษตรที่เพาะปลูกในพ้ืนท่ี 
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 โดยการสร้างเครื่องมือ ผู้วิจัยด าเนินการศึกษาจากงานวิจัย และเอกสารวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
น าเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ทีม่ีความเช่ียวชาญด้านการสรา้งเครื่องมือวิจัยเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง และ
ความสอดคล้อง (IOC) ของเนื้อหาพร้อมทั้งพิจารณาความถูกต้องของภาษาที่ใช้ ซึ่งการวิเคราะห์ความสอดคล้อง
ระหว่างแบบสัมภาษณ์กับจุดประสงค์ (Index of Objective Congruency: IOC) โดยใช้สูตร IOC (ล้วน สายยศ 
และอังคณา สายยศ, 2543) พบว่า เครื่องมือทั้ง 2 ฉบับมีค่าความสอดคล้องมากกว่า 0.5 ทุกข้อ จึงสามารถ
น าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริง 
  สถิติที่ใช้ในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูลสินค้าเกษตรในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแหน อ าเภอพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ผู้วิจัยใช้วิธีการเชิงปริมาณ ด้วยสถิติร้อยละ (พรรณี ลีกิจวัฒนะ, 2554) 
  ความต้องการเกี่ยวกับสินค้าเกษตรในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแหน อ าเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้วิจัยใช้วิธีการเชิงคุณภาพ ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลแบบบรรยาย  
   
ผลการวิจัย 
 การศึกษาเชิงวิเคราะห์ข้อมูล และความต้องการเกี่ยวกับสินค้าเกษตรของเจ้าหน้าที่และเกษตรกรใน
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแหน จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้วิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการด าเนินงาน
ดังต่อไปนี ้
 1. ผลการศึกษาเชิงวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าเกษตรของเจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแหน อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 จากการศึกษาเชิงวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องมือ แบบสัมภาษณ์ข้อมูลและความต้องการเกี่ยวกับสินค้า
เกษตรส าหรับสอบถามเจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรอ าเภอพนมสารคาม พบว่าข้อมูลพืชเศรษฐกิจ ปี 2558 (ปี
เพาะปลูก 2558/2559) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแหน อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา จ าแนกผล
การวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2  จ านวนและร้อยละของข้อมูลครัวเรือน ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเกษตรกร พื้นที่ทั้งหมด พื้นที่

การเกษตร 
 

หมู่ที่ 
ครัวเรือน 
ทั้งหมด 

ครัวเรือนที่ 
ประกอบอาชีพ 

เกษตรกร 

ร้อยละของ
เกษตรกร 

พื้นที่ทั้งหมด 
พื้นที่ 

การเกษตร 
ร้อยละของพื้นที่ท า

การเกษตร 

1 115 44 38.26 755 320 42.38 

2 223 70 31.39 1,210 318 26.28 

3 293 121 41.30 1,189 602 50.63 

4 105 52 49.52 3,553 2,674 75.26 

5 133 74 55.64 2,688 1,691 62.91 

6 360 130 36.11 4,511 3,987 88.38 

7 504 92 18.25 8,646 6,934 80.20 
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ตารางที่ 2  (ต่อ) 
 

หมู่ที่ 
ครัวเรือน 
ทั้งหมด 

ครัวเรือนที่ 
ประกอบอาชีพ 

เกษตรกร 

ร้อยละของ
เกษตรกร 

พื้นที่ทั้งหมด 
พื้นที่ 

การเกษตร 
ร้อยละของพื้นที่ท า

การเกษตร 

8 210 79 37.62 3,024 2,426 80.22 
9 131 65 49.62 2,726 1,827 67.02 
10 81 32 39.51 3,325 2,511 75.52 
11 118 75 63.56 3,249 2,360 72.64 
12 347 133 38.33 3,436 2,807 81.69 
13 220 82 37.27 3,391 2,298 67.77 
14 143 43 30.07 2,470 1,548 62.67 
15 107 51 47.66 1,502 1,112 74.03 
รวม 3,090 1,143 36.99 45,675 33,415 73.16 
 

จากตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละของข้อมูลครัวเรือน ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเกษตรกร  
พื้นที่ท้ังหมด พ้ืนท่ีการเกษตร ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์เชิงข้อมูลพบว่า จ านวนครัวเรือนทั้งหมดในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแหน อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรามีทั้งสิ้น 3 ,090 ครัวเรือน โดยพบว่าท าอาชีพ
เกษตรกร จ านวน 1,143 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 36.99 ของประชากรในพื้นที่ ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด 45 ,675 ไร่ 
ถูกน ามาเป็นพื้นที่ทางการเกษตรจ านวน 33,415 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 73.16 ของพื้นที่ทั้งมด โดยพบว่า จ านวน
ครัวเรือนท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรจัดเรียงอันดับได้ดังนี้ 

อันดับที่ 1 ได้แก่ หมู่ที่ 11 คิดเป็นร้อยละ 63.56 โดยมีพื้นที่ท าการเกษตรคิดเป็นร้อยละ 72.64 จาก
จ านวนพื้นที่ท าการเกษตรในพื้นที่ จ านวนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเกษตรกร 

อันดับที่ 2 ได้แก่ หมู่ที่ 5 คิดเป็นร้อยละ 55.64 โดยมีพื้นที่ท าการเกษตรคิดเป็นร้อยละ 62.91 จาก
จ านวนพื้นที่ท าการเกษตรในพื้นที่ จ านวนครัวเรือนท่ีประกอบอาชีพเกษตรกร 

อันดับที่ 3 ได้แก่ หมู่ที่ 9 คิดเป็นร้อยละ 49.62 โดยมีพื้นที่ท าการเกษตรคิดเป็นร้อยละ 67.02 จาก
จ านวนพื้นที่ท าการเกษตรในพื้นที่ จ านวนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเกษตรกร 

ในอันดับที่ 4 ได้แก่ หมู่ที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 49.52 โดยมีพื้นที่ท าการเกษตรคิดเป็นร้อยละ 75.26 จาก
จ านวนพื้นที่ท าการเกษตรในพื้นที่ จ านวนครัวเรือนท่ีประกอบอาชีพเกษตรกร 

อันดับที่ 5 ได้แก่ หมู่ที่ 15 คิดเป็นร้อยละ 47.66 โดยมีพื้นที่ท าการเกษตรคิดเป็นร้อยละ 74.03 จาก
จ านวนพื้นที่ท าการเกษตรในพื้นที่ จ านวนครัวเรือนท่ีประกอบอาชีพเกษตรกร 

อันดับที่ 6 ได้แก่ หมู่ที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 41.30 โดยมีพื้นที่ท าการเกษตรคิดเป็นร้อยละ 50.63 จาก
จ านวนพื้นที่ท าการเกษตรในพื้นที่ จ านวนครัวเรือนท่ีประกอบอาชีพเกษตรกร 

อันดับที่ 7 ได้แก่ หมู่ที่ 10 คิดเป็นร้อยละ 39.51 โดยมีพื้นที่ท าการเกษตรคิดเป็นร้อยละ 75.52 จาก
จ านวนพื้นที่ท าการเกษตรในพื้นที่ จ านวนครัวเรือนท่ีประกอบอาชีพเกษตรกร 

อันดับที่ 8 ได้แก่ หมู่ที่ 12 คิดเป็นร้อยละ 38.33 โดยมีพื้นที่ท าการเกษตรคิดเป็นร้อยละ 81.69 จาก
จ านวนพื้นที่ท าการเกษตรในพื้นที่ จ านวนครัวเรือนท่ีประกอบอาชีพเกษตรกร 

อันดับที่ 9 ได้แก่ หมู่ที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 38.26 โดยมีพื้นที่ท าการเกษตรคิดเป็นร้อยละ 42.38 จาก
จ านวนพื้นที่ท าการเกษตรในพื้นที่ จ านวนครัวเรือนท่ีประกอบอาชีพเกษตรกร 
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  อันดับที่ 10 ได้แก่ หมู่ที่ 8 คิดเป็นร้อยละ 37.62 โดยมีพื้นที่ท าการเกษตรคิดเป็นร้อยละ 62.91 จาก
จ านวนพื้นที่ท าการเกษตรในพื้นที่ จ านวนครัวเรือนท่ีประกอบอาชีพเกษตรกร 

อันดับที่ 11 ได้แก่ หมู่ที่ 13 คิดเป็นร้อยละ 37.27 โดยมีพื้นที่ท าการเกษตรคิดเป็นร้อยละ 67.77 จาก
จ านวนพื้นที่ท าการเกษตรในพื้นที่ จ านวนครัวเรือนท่ีประกอบอาชีพเกษตรกร 

อันดับที่ 12 ได้แก่ หมู่ที่ 6 คิดเป็นร้อยละ 36.11 โดยมีพื้นที่ท าการเกษตรคิดเป็นร้อยละ 88.38 จาก
จ านวนพื้นที่ท าการเกษตรในพื้นที่ จ านวนครัวเรือนท่ีประกอบอาชีพเกษตรกร 

อันดับที่ 13 ได้แก่ หมู่ที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 31.39 โดยมีพื้นที่ท าการเกษตรคิดเป็นร้อยละ 26.28 จาก
จ านวนพื้นที่ท าการเกษตรในพื้นที่ จ านวนครัวเรือนท่ีประกอบอาชีพเกษตรกร 

อันดับที่ 14 ได้แก่ หมู่ที่ 14 คิดเป็นร้อยละ 30.07 โดยมีพื้นที่ท าการเกษตรคิดเป็นร้อยละ 62.67 จาก
จ านวนพื้นที่ท าการเกษตรในพื้นที่ จ านวนครัวเรือนท่ีประกอบอาชีพเกษตรกร 

อันดับที่ 15 ได้แก่ หมู่ที่ 7 คิดเป็นร้อยละ 18.25 โดยมีพื้นที่ท าการเกษตรคิดเป็นร้อยละ 80.20 จาก
จ านวนพื้นที่ท าการเกษตรในพื้นที่ 
 
ตารางที่ 3 จ านวนสินค้าเกษตรในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแหน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

หมู่ที่ 

ข้าวนาป ี ข้าวนาปรัง มันส าปะหลัง ยางพารา มะม่วง ปาล์มน้ ามัน ไม้เศรษฐกิจ  

ผลผลิต
เฉลี่ย ผลผลิตเฉลี่ย ผลผลิตเฉลี่ย ผลผลิตเฉลี่ย 

ผลผลิต
เฉลี่ย ผลผลิตเฉลี่ย ผลผลิตเฉลี่ย 

รวม 

(กก.ไร่) (กก.ไร่) (กก.ไร่) (กก.ไร่) (กก.ไร่) (กก.ไร่) (กก.ไร่)  

1 - - - 260 1,250 - - 1,510 

2 700 - - - - - - 700 

3 720 710 - - - - - 1,430 

4 710 720 - - - - - 1,430 

5 700 710 - - 1,250 - - 2,660 

6 450 - 3,500 260 1,250 2,500 9,000 16,960 

7 450 - 3,500 260 1,250 2,500 9,000 16960 

8 700 720 - 260 1,250 2,500 9,000 14,430 

9 710 710 3,500 - 1,250 2,500 9,000 17,670 

10 720 710 - - 1,250 - - 2,680 

11 650 710 - - 1,250 - - 2,610 

12 400 - 3,500 260 1,250 2,500 - 7,910 

13 710 720 - - - - - 1,430 

14 710 720 3,500 - 1,250 - 9,000 15,180 

15 700 700 3,500 - 1,250 - 9,000 15,150 

รวม 9,030 7,130 21,000 1,300 13,750 12,500 54,000 118,710 
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  จากตารางที่ 3 จ านวนสินค้าเกษตรในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแหน อ าเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า จ านวนสินค้าเกษตรที่ท าการผลิตมีทั้งสิ้น 7 รายการได้แก่ ข้าว ซึ่งแบ่งเป็น ข้าวนาปี 
และข้าวนาปรัง มันส าปะหลัง ยางพารา มะม่วง ปาล์มน้ ามัน และไม้เศรษฐกิจ (สน และยูคาลิปตัส) โดยในปีพ.ศ. 
2558 (255/2559) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแหนสามารถผลิตสินค้าเกษตรได้ทั้งหมด 118,710 กิโลกรัม
โดยผลผลิตข้าวปีได้รวมทั้งสิ้น 9,030 กิโลกรัม ข้าวนาปรัง 7,1330 กิโลกรัม มันส าปะหลัง 21,000 กิโลกรัม 
ยางพารา 1,300 กิโลกรัม มะม่วง 13,750 กิโลกรัม ปาล์มน้ ามัน 12,500 กิโลกรัม และไม้เศรษฐกิจ 54,000 
กิโลกรัม โดยพบว่า ข้าวนาปรัง ซึ่งพบว่าหมู่ที่มีการเพาะปลูกสินค้าเกษตรจัดเรียงอันดับได้ดังนี้ 
  อันดับที่ 1 ได้แก่ หมู่ท่ี 9 สามารถเพาะปลูกสินค้าเกษตรได้ทั้งสิ้น 17,670 กิโลกรัม  

อันดับที่ 2 ได้แก่ หมู่ท่ี 6 และ หมู่ที่ 7 สามารถเพาะปลูกสินค้าเกษตรได้ทั้งสิ้นหมู่ละ 16,960 กิโลกรัม  
  อันดับที่ 3 ได้แก่ หมู่ท่ี 14 สามารถเพาะปลูกสินค้าเกษตรได้ทั้งสิ้น 15,180 กิโลกรัม  

อันดับที่ 4 ได้แก่ หมู่ท่ี 15 สามารถเพาะปลูกสินค้าเกษตรได้ทั้งสิ้น 15,150 กิโลกรัม  
อันดับที่ 5 ได้แก่ หมู่ท่ี 8 สามารถเพาะปลูกสินค้าเกษตรได้ทั้งสิ้น 14,430 กิโลกรัม  
อันดับที่ 6 ได้แก่ หมู่ท่ี 12 สามารถเพาะปลูกสินค้าเกษตรได้ทั้งสิ้น 7,910 กิโลกรัม  
อันดับที่ 7 ได้แก่ หมู่ท่ี 10 สามารถเพาะปลูกสินค้าเกษตรได้ทั้งสิ้น 2,680 กิโลกรัม  
อันดับที่ 8 ได้แก่ หมู่ท่ี 5 สามารถเพาะปลูกสินค้าเกษตรได้ทั้งสิ้น 2,660 กิโลกรัม  
อันดับที่ 9 ได้แก่ หมู่ท่ี 11 สามารถเพาะปลูกสินค้าเกษตรได้ทั้งสิ้น 2,610 กิโลกรัม  
อันดับที่ 10 ได้แก่ หมู่ท่ี 1 สามารถเพาะปลูกสินค้าเกษตรได้ทั้งสิ้น 1,510 กิโลกรัม  
อันดับที่ 11 ได้แก่ หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 13 สามารถเพาะปลูกสินค้าเกษตรได้ทั้งสิ้นหมู่ละ 1,430 

กิโลกรัม  
อันดับที่ 12 ได้แก่ หมู่ท่ี 2 สามารถเพาะปลูกสินค้าเกษตรได้ทั้งสิ้น 700 กิโลกรัม 

 2. ผลการศึกษาความต้องการเกี่ยวกับสินค้าเกษตรของเกษตรกรในองค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองแหน อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา  
  จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และจดบันทึก พบว่า สินค้าที่เกษตรที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแหน จังหวัดฉะเชิงเทรา ส่วนใหญ่ปลูกข้าว มะม่วง มันส าปะหลัง ปาล์ม และไม้เศรษฐกิจ โดย
ชาวบ้านส่วนใหญ่จะมีพื้นที่เกษตรห่างจากตัวบ้าน หรืออยู่คนละหมู่กับบ้านที่พักอาศัย การขายสินค้าเช่น
เกษตรกรที่ปลูกข้าว จะมีการขายสินค้าโดยพ่อค้าคนกลางจะเป็นผู้มาติดต่อซื้อข้าวด้วยตนเอง หรือน าข้าวส่ง
โรงสีข้าวเพื่อท าการซื้อขาย และเช่นเดียวกันกับเกษตรกรที่ปลูก มะม่วง มันส าปะหลัง ปาล์ม และไม้เศรษฐกิจ 
มีการขายสินค้าโดยพ่อค้าคนกลางเข้ามาติดต่อซื้อขายเช่นกัน ความได้เปรียบทางสินค้าเกษตรของพื้นที่ 
คือภาครัฐช่วยสนับสนุนน าสินค้าบางส่วนไปส่งออกขายยังต่างประเทศ เช่นมะม่วง แต่ก็ยังพบปัญหาเรื่องภาวะ
รายได้ในครัวเรือนจึงเกิดขึ้น เกษตรกรส่วนใหญ่มีหนี้สินกับธนาคารเพื่อการเกษตร มีการน าที่ดินทางการเกษตร
ไปค้ าประกันเงินกู้เพื่อน ามาลงทุน และเกษตรกรมีความสนใจที่จะเผยแพร่ข้อมูลสินค้าเกษตรผ่านระบบ
สารสนเทศหากจะท าให้เป็นช่องทางในการเพิ่มผู้บริโภค ยกระดับการขายสินค้าให้เป็นที่เผยแพร่ได้อย่าง
หลากหลาย ในการที่จะท าให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นในครัวเรือน 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
  ผลการศึกษาเชิงวิเคราะห์ข้อมูลและความต้องการสินค้าเกษตรของเจ้าหน้าที่และเกษตรกรในองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแหน อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการสอบถามและเก็บข้อมูลจากเกษตร
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อ าเภอพนมสารคาม พบว่าสินค้าเกษตรส่วนใหญ่ที่เกษตรกรในพื้นที่นิยมเพาะปลูกได้แก่ ข้าวมะม่วง มัน
ส าปะหลัง ปาล์ม และไม้เศรษฐกิจ ที่เป็นเช่นนี้เพราะพื้นที่ตามสภาพภูมิประเทศในองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแหนประกอบด้วยคลอง ชลประทาน ซึ่งรับน้ าจากโครงการชลประทานฝ่ายท่าลาด นอกจากนี้ยังมี
คลองที่ส าคัญได้แก่ คลองบึงกระจับ ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย ระบายน้ าดี เหมาะแก่การ
ปลูกพืชไร่ ส าหรับบริเวณตอนเหนือ และตะวันตกของต าบล จะเป็นดินเหนียว การระบายน้ าไม่ดีเหมาะแก่
การท านา และความต้องการในการมีระบบสารสนเทศจากการสัมภาษณ์กลุ่มเกษตรกรในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแหนพบว่ามีความต้องการให้มีการจัดท าระบบสารสนเทศตลาดสินค้าเกษตร เนื่องจาก
เล็งเห็นถึงประโยชน์ต่อการขายสินค้าซึ่งปัจจุบันส่วนใหญ่กลุ่มเกษตรกรจะขายสินค้าให้กับพ่อค้าคนกลาง ซึ่ง
หากทางองค์การบริหารส่วนต าบลให้การสนับสนุนจะท าให้เป็นการเพิ่มช่องทางในการจัดจ าหน่าย และมี
รายได้ในครัวเรือนได้เพิ่มมากขึ้น ซึ ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของผลการวิจัยของสายสุดา ศรีอุไรและคณะ 
(2554) ท าการวิจัยเรื่อง โครงการน าร่องการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการตลาดข้าวหอมมะลิ พบว่า มี
การศึกษาความต้องการ และการวิเคราะห์ข้อมูลสินค้าเกษตรได้แก่ข้าวหอมมะลิ และน าข้อมูลมาพัฒนาระบบ
สารสนเทศด้านการตลาด ซึ่งมีองค์ประกอบที่ส าคัญได้แก่ ภาคีเครือข่ายที่ท าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลในพื้นที่ กลไก
เช่ือมโยงระบบข้อมูลผ่านเครือข่ายออนไลน์ ฐานข้อมูลข้าวหอมมะลิเปรียบเทียบระหว่างราคาเฉลี่ยหน้าโรงสี
สหกรณ์ ราคาเฉลี่ยหน้าโรงสีเอกชน และราคาเฉลี่ยของการค้าภายในจังหวัด ซึ่งเป็นฐานข้อมูลสะสมต่อเนื่อง
ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2553 จนถึงปัจจุบัน การเผยแพร่สารสนเทศทางสินค้าเกษตรได้ด าเนินการใน 2 แนวทางคือ 
การเผยแพร่ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านกลไกเว็บไซต์สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ การเผยแพร่โดยเอกสาร
สิ่งพิมพ์ และการน าไปใช้ประโยชน์การเรียน การสอน และการวิจัย เป็นต้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานวิจัย 
  ควรส่งเสริมการผลิตสินค้าให้มีปริมาณที่เหมาะสมต่อเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ ส่งเสริมการขายสินค้า
ด้วยตนเอง และควบคุมการซื้อขายสินค้าเกษตรระหว่างเกษตรกรกับพ่อค้าคนกลาง  
 เจ้าหน้าที่เกษตรอ าเภอควรติดตามและสนับสนุนส่งเสริมการเพาะปลูกในแต่ละหมู่เพื่อให้มีการ
กระจายรายได้อย่างทั่วถึงแก่กลุ่มเกษตรกร อาจเข้าไปส ารวจการเพาะปลูกหรือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อให้
ค าแนะน าและส่งเสริมการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจต่าง ๆ  
 เกษตรกรควรมีการรวมกลุม่เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการสนับสนุนส่งเสริมการเพาะปลูก และการ
ขายสินค้าโดยไม่จ าเป็นต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง โดยให้ภาครัฐช่วยส่งเสริมในการขายสินค้าผ่านเทคโนโลยี
สมัยใหม่ในการเป็นช่องทางการตลาดที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้โดยตรง และร่วมกันพัฒนารูปแบบสินค้า
เกษตรให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่มากยิ่งขึ้น 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  ควรศึกษาข้อมูลเชิงลึกด้านการควบคุมและจัดการสินค้าเกษตรในรูปแบบต่าง ๆ จากทางองค์กร
ภาครัฐ เกษตรกร เพื่อน ามาเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาการกระจายสินค้า หรือรูปแบบการขายสินค้าที่เหมาะสม
ของพื้นที ่
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กลยุทธ์การตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้สูงอายุที่ใชบ้ริการบริษัทจัดน าเท่ียวไปต่างประเทศ 
 

ภาวิณีย์  มาตแม้น1* 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1.เพือ่ศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุที่เคยใช้บริการบริษัทจัดน าเที่ยว

ไปต่างประเทศ  2. เพื่อศึกษากลยุทธ์การตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้สูงอายุที่ใช้บริการบริษัทจัดน าเที่ยว
ไปต่างประเทศ ซึ่งเป็นผู้สูงอายุอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ส ารวจ
เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง จากผู้สูงอายุ จ านวน 400 คน ที่เคยใช้บริการบริษัทจัดน า
เที่ยวไปต่างประเทศ   เพื่อตอบแบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์โดยใช้ T-Test ,ใช้ F-Test (One way ANOVAs) ผลการวิจัย พบว่า  1) 
นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุนิยมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เดินทางเพื่อการพักผ่อน ครอบครัวมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจ  2) กลยุทธ์ทางการตลาดบริการทุกด้านอยู่ในระดับมากและด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่ สุด คือ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ผู้สูงอายุให้ความส าคัญกับโปรแกรมน าเที่ยวมีความน่าสนใจ  รองลงมาเป็นด้านราคา  ผู้สูงอายุให้
ความส าคัญกับราคาที่แน่นอนโดยระบุค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้เห็นชัดเจน ด้านช่องทางจัดหน่าย พบว่า ผู้สูงอายุให้
ความส าคัญกับช่องทางการติดต่อที่สะดวก ด้านส่งเสริมการตลาด มีการประชาสัมพันธ์/การแจ้งข้อมูลข่าวสาร
เข้าถึงผู้สูงอายุ ด้านบุคลากร ผู้สูงอายุให้ความส าคัญกับพนักงานมีทักษะการบริการที่ดี ด้านทักษะทางกายภาพ 
ผู้สูงอายุให้ความส าคัญกับบริษัทมีช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของบริษัท และด้านกระบวนการให้บริการ มีการ
บริการ/การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ 
 
ค าส าคัญ: :   กลยุทธ์การตลาดบริการ  การตัดสินใจ  ผู้สูงอาย ุ บริษัทจัดน าเที่ยวไปต่างประเทศ 
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e-mail pavinee_tun@hotmail.com 
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THE SERVICE MARKETING STRATEGIES AFFECTING THE ELDERLY DECISION OF USING THE 
SERVICES IN OUTBOUND TOUR COMPANY 

 
Phawinee  Matman1* 

 
Abstract 

The objectives of this study were to: 1) study  the behavior of elders’ travelers who  
used to use the Services in Outbound tour company; 2) study service marketing strategies 
affecting the elders’ decision of using the services in Outbound tour company. In this study, 
The current study was the quantitative research. The samples were the elderly living in 
Bangkok and vicinity. Purposive sampling technique was applied to select 400 elders who had 
ever used the services in Outbound tour company to answer questionnaire. Data were 
analyzed statistically by using frequency distribution, percentage, mean, standard deviation, T- 
test, F-Test (One way ANOVAs) 
 The findings of the study indicated that 1) elders’ tourist behavior is that they favour 
natural attractions They travel for relax A family travel decision be influential 2) the service 
marketing strategies were performed at a high level in all aspects; furthermore, product factor 
was the most average parameter such as the itinerary was interesting, followed by price factor 
affected the elders’ decision of using the services for example the service price was clear. 
Moreover, the channel aspect affected the elders’ decision of using the services for instance 
the channel was easy to contact. In the marketing promotion aspect, public relation and 
information access to the customers was prioritized from the sample. In the personnel aspect, 
the elders prioritize with employees with good service skills, and physical skills aspect, the 
elders prioritize on famous company and company credibility. In addition, service process 
aspect, services and performance were in a statistically significant level. 
 
Keywords:    Service Marketing Strategies   decision   elders  Outbound tour company 
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บทน า 
ผลส ารวจเกี่ยวกับแผนการท่องเที่ยวระดับโลกของวีซ่าประจ าปี  2558 (VisaGlobal Travel 

Intentions Study 2015) เผยให้เห็นว่าในรอบสองปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวชาวไทยมากถึง 89% ออกเดินทาง
ท่องเที่ยวไปต่างประเทศและมากสุดถึง 5 ทริป ต่อคน จึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นข้อได้เปรียบของผู้ประกอบธุรกิจน า
เที่ยวแบบ Outbound และโอกาสการส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศเพื่อนบ้าน AEC ก็เป็นโอกาสทางการตลาด
ของธุรกิจจัดน าเที่ยวอีกเช่นเดียวกัน แต่ในขณะเดียวกันการนิยมเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเองก็เพิ่มมากขึ้น  
ประเทศไทยเน้นกลยุทธ์ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเดินทางภายในประเทศเพิ่มมากขึ้นเพื่อกันการไหลของเงินตรา
ออกนอกประเทศ ส่งผลกระทบต่อธุรกิจน าเที่ยว Outbound ที่รัฐบาลยังไม่ช่วยประชาสัมพันธ์มากนัก ปัจจุบัน
มีการเปิดกิจการของบริษัทจัดน าเที่ยวทั่วประเทศที่ท าการจดทะเบียนพาณิชย์อยู่ประมาณ 6,647 บริษัท 
(กรมการท่องเที่ยว, 2559) และในแต่ละปีก็มีแนวโน้มบริษัทที่เข้ามาจดทะเบียนกับกรมการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
เมื่อวิเคราะห์จากสถานการณ์การเปิดบริษัทจัดน าเที่ยวและข้อมูลตลาดการท่องเที่ยวต่างประเทศ จึงสะท้อนให้
เห็นว่ายังมีนักท่องเที่ยวอยู่จ านวนหนึ่งที่ยังคงใช้บริการบริษัทจัดน าเที่ยวในการไปเที่ยวต่างประเทศ  ด้วย
ปริมาณของคู่แข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและสถานการณ์การแข่งขันในธุรกิจน าเที่ยวทวีความรุนแรง  
เนื่องจากมีบริษัทน าเที่ยวใหม่ ๆ เกิดขึ้นจ านวนมาก ท าให้นักท่องเที่ยวสามารถตัดสินใจ เลือกใช้บริการกับบริษัท
ใดก็ได้ตามที่นักท่องเที่ยวพึงพอใจ ซึ่งการที่จะท าให้นักท่องเที่ยวพอใจได้ บริษัทควรจะต้องทราบถึงความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวว่าเป็นไปในรูปแบบใด จึงจะสามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นส่งผลให้ผู้ประกอบการบริษัทน าเที่ยวต้องหันมาปรับกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวของแต่ละกลุ่ม การเพิ่มกลุ่มนักท่องเที่ยวรายใหม่ ซึ่งผู้สูงอายุจ านวนหนึ่งเป็นกลุ่ม
นักท่องเที่ยวท่ีน่าจะให้ความส าคัญ เพราะมีก าลังซื้อ ไม่มีข้อจ ากัดด้านเวลาในการเดินทาง และยังมีจ านวนเพิ่ม
มากขึน้อย่างต่อเนื่องในแต่ละปี   

ผู้ประกอบการธุรกิจจัดน าเที่ยว  จึงควรตระหนักถึงช่องทางการเพิ่มโอกาสทางการตลาดจากกลุ่มคน
เหล่านี้ ปัจจุบันตลาดนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุเป็นตลาดใหญ่ที่มีศักยภาพและน่าสนใจมากขึ้น เนื่องจากโครงสร้าง
ของสังคมก าลังจะก้าวสู่สังคมของผู้สูงอายุ ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ของประชากรสูงอายุของประเทศไทยใน
ปัจจุบัน บางส่วนที่เข้าสู่วัยสูงอายุและบางส่วนก าลังจะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ  สะท้อนให้เห็นว่าจ านวนประชากรมี
ภาวะสูงวัยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่ต้องตระหนักคือประชากรสูงอายุเป็นกลุ่มใหญ่ของประเทศท่ีมีความท้าทาย
ต่ออุตสาหกรรมบริการต่าง ๆ อย่างมาก เพราะเป็นกลุ่มที่มีประสบการณ์ในชีวิตสูง มีความเช่ือมั่นในตนเอง มี
ความอนุรักษ์นิยมกึ่งสมัยใหม่ ใช้ชีวิตเรียบง่าย เป็นผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด และส่วนใหญ่เก็บเงินสะสมเป็น
จ านวนมาก  อีกทั้งยังพบว่าผู้สูงอายุมีพฤติกรรมการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวและมีความต้องการใช้เงินในเรื่อง
ท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้พฤติกรรมการท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งนักท่องเที่ยวจะให้ความส าคัญกับ
คุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัย สะอาด รักษาสภาพแวดล้อม ตลอดจนมีความพร้อมของ
โครงสร้างพื้นฐานในลักษณะเอื้ออ านวยความสะดวกแก่คนทุกคน (Tourism for All) รูปแบบของการท่องเที่ยว
จึงมีแนวโน้มเป็นลักษณะอิสระและสนใจท่องเที่ยวเฉพาะทางมากขึ้น (สมยศ วัฒนากมลชัย, 2553) 

จากที่กล่าวมาเป็นสาเหตุที่สนับสนุนให้ผู้วิจัยสนใจท าการศึกษา กลยุทธ์การตลาดบริการที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจของผู้สูงอายุท่ีใช้บริการบริษัทจัดน าเที่ยวไปต่างประเทศ  ผู้วิจัยหวังว่าผลการศึกษาน่าจะเป็นข้อมูล
ที่น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการให้บริการใหม่ ๆ สอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุที่
ใช้บริการบริษัทจัดน าเที่ยวไปต่างประเทศ  อันจะก่อให้เกิดความส าเร็จในการประกอบการและส่งผลดีต่อ
เศรษฐกิจในเชิงมหภาคของประเทศ 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพือ่ศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุท่ีเคยใช้บริการบริษัทจัดน าเที่ยวไปต่างประเทศ 
2. เพื่อศึกษากลยุทธ์การตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้สูงอายุที่ใช้บริการบริษัทจัดน าเที่ยว

ไปต่างประเทศ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 งานวิจัยครั้งนีเ้ป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 ขอบเขตประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยนี้ คือกลุ่มผู้สูงอายุ อายุ 60 ปี ขึ้นไป ที่เคยใช้บริการบริษัทจัดน าเที่ยว
ไปต่างประเทศ และอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดย
ใช้การหาขนาดตัวอย่างดูตารางส าเร็จรูปของ (Krejcie & Morgan, 1970) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% และระดับ
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ ±5% จากกลุ่มประชากรดังกล่าวที่ไม่จ ากัดจ านวน ซึ่งได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 400 คน โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง จากผู้สูงอายุที่เคยใช้บริการบริษัทจัดน า
เที่ยวไปต่างประเทศ 

ขอบเขตของเนือ้หา  
งานวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาถึงพฤติกรรมนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ และกลยุทธ์การตลาดบริการที่ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจของผู้สูงอายุท่ีใช้บริการบริษัทจัดน าเที่ยวไปต่างประเทศ ดังนี ้ 
ตัวแปรอิสระ ได้แก่   พฤติกรรมนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ  กลยุทธ์การตลาดบริการ (7P’S)  

ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย  ด้านการส่งเสริมการตลาด  ด้านบุคลากร  
ด้านลักษณะทางกายภาพ  ด้านกระบวนการให้บริการ   

ตัวแปรตาม ได้แก่  การตัดสินใจของผู้สูงอายุท่ีใช้บริการบริษัทจัดน าเที่ยวไปต่างประเทศ 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้คือแบบสอบถาม ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอน 

ตอนท่ี  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี  2  พฤติกรรมนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ 
ตอนท่ี  3  กลยุทธ์การตลาดบริการ (7P’S) 

 วิธีการด าเนินการรวบรวมข้อมูล 
 ขั้นตอนท่ี 1 ผู้วิจัยพัฒนาปรับปรุงแบบสอบถามโดยน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้นักวิชาการและ
ผู้เชี่ยวชาญทางการตลาดและการท่องเที่ยว จ านวน 3 ท่าน พิจารณา ด้วยเทคนิคหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC 
ซึ่งผลการตรวจสอบ พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.95 โดยถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ยอมรับได้ 
             ขั้นตอนท่ี 2 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปท าการทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability) โดยท าการ
ทดสอบ (Pre-test) จ านวน 40 ชุด กับนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ที่เคยใช้บริการ
บริษัทจัดน าเที่ยวไปต่างประเทศ และในการหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรหาค่าสมัประสิทธ์ิ Cronbach’s Alpha 
ได้ค่าเท่ากับ 0.962 สรุปได้ว่าแบบสอบถามนี้มีความน่าเชื่อถือหรือมีความเชื่อมั่นได้สูง 
 ขัน้ตอนท่ี  3  น าแบบสอบถามแจกนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุที่เคยใช้บริการท่องเที่ยวกับบริษัทจัดน า
เที่ยวไปต่างประเทศ 
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  ขั้นตอนท่ี 4 ติดตามและเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุ น ากลับมาเพื่อท า
การตรวจสอบความถูกต้อง และคัดเลือกแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ และน าข้อมูลที่ได้รับมาลงรหัส โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS  โดยใช้วิธีการทางสถิติมาท าการวิเคราะห์เพื่อสรุปผลการวิจัย 
 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะหด์้านข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และพฤติกรรมนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ น ามาแจก
แจงในรูปของความถี่ และสถติิเชิงพรรณนา เช่น ค่าร้อยละ 

วิเคราะห์ด้านกลยุทธ์การตลาดบริการ (7P’S) โดยสถิติเชิงพรรณนา  คือ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และวิเคราะห์โดยใช้ T-Test ,ใช้ F-Test (One way ANOVAs) 
 ขอบเขตเวลา 
  ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2560 ถึง เมษายน  พ.ศ. 2561 
 สมมติฐานของการวิจัย  

กลยุทธ์การตลาดบริการส่งผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุที่ใช้บริการบริษัทจัดน าเที่ยว
ไปต่างประเทศ 

 
ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาในเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถาม สรุปได้ว่า  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอายุที่เคยใช้บริการบริษัทจัดน าเที่ยวไปต่างประเทศ พบว่า ตัวอย่าง
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 237 คน คิดเป็นร้อยละ 59.25  เพศชาย 163 คน คิดเป็นร้อยละ 40.75 
สถานภาพครอบครัว ส่วนใหญ่ สมรสแล้ว จ านวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 61.12 ระดับการศึกษาของกลุ่ม
ตัวอย่างพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี จ านวน 241 คน คิดเป็นร้อยละ 60.25 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่วน
ใหญ่มีรายได้อยู่ที ่20,001-30,000 บาท จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 34.00 

ส่วนที่ 2 พฤติกรรมในการเดินทางท่องเที่ยวของผู้สูงอายุที่เคยใช้บริการบริษัทจัดน าเที่ยวไป
ต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 100 มีความถี่ในการท่องเที่ยว 1 ครั้ง /ปี คิดเป็นร้อยละ 43.22  โดยผู้มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวคือครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 29.13 เดินทางท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อน คิดเป็นร้อย
ละ 80.00 ประเภทของแหล่งท่องเที่ยวท่ีนิยมคือแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ คิดเป็นร้อยละ 69.50 ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางท่องเที่ยว 20,000-40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.50 

  ส่วนท่ี 3 กลยุทธ์การตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้สูงอายุท่ีใช้บริการบริษัทจัดน าที่ยวไป 
ต่างประเทศ 
  ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า โปรแกรมน าเที่ยวมีความน่าสนใจอยู่ในระดับมากที่สุด (Χ = 4.28) รองลงมา
คือ รายการท่องเที่ยวในแต่ละวันมีความเหมาะสม (Χ = 4.21) และท้ายสุดที่ผู้สูงอายุมองคือ ความเหมาะสม
ของโปรแกรมท่องเที่ยว เช่น ที่พัก สายการบิน จ านวนวันท่ีเดินทาง (Χ = 4.11) ตามล าดับ 

ด้านราคา พบว่า มีราคาที่แน่นอนโดยระบุค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้เห็นชัดเจน อยู่ในระดับมากที่สุด (Χ = 
4.26) รองลงมาคือ ราคามีความเหมาะสม (Χ = 4.22) และท้ายสุดที่ผู้สูงอายุมองคือ ราคาสามารถเปรียบเทียบ
กับบริษัทอื่นได้ (Χ = 4.18) ตามล าดับ 
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   ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย พบว่า มีช่องทางการติดต่อที่สะดวก อยู่ระดับมากที่สุด (Χ = 4.23 ) 
รองลงมาคือมีการอัพเดทช่องทางการติดต่อสื่อสารอยู่เสมอ(Χ = 4.07) และท้ายสุดที่ผู้สูงอายุมองคือ มีวิธีการ
ช าระเงินท่ีหลากหลายและสะดวก(Χ = 4.05) ตามล าดับ 
  ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า  การประชาสัมพันธ์/การแจ้งข้อมูลข่าวสาร อยู่ในระดับมากที่สุด      
(Χ = 4.22) รองลงมาคือการลดราคา (Χ = 4.19) และท้ายสุดที่ผู้สูงอายุมองคือการแจกของแถม/ของที่ระลึก   

(Χ = 4.17)ตามล าดับ 
ด้านบุคลากร พบว่า พนักงานมีทักษะการบริการที่ดี อยู่ในระดับมากที่สุด  (Χ = 4.22) รองลงมาคือ 

ความสุภาพ อ่อนน้อมของพนักงาน (Χ = 4.16) และท้ายสุดที่ผู้สูงอายุมองคือความรู้ความสามารถในการให้
ข้อมูลการท่องเที่ยวท่ีถูกต้อง (Χ = 4.15) 

ด้านลักษณะทางกายภาพ พบว่า ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของบริษัท อยู่ระดับมากท่ีสุด (Χ =  
4.18) รองลงมาคือ บริษัทมีมาตรฐานในการให้บริการที่ดี (Χ = 4.12 )และท้ายสุดที่ผู้สูงอายุมองคือบริษัทได้รับ
รางวัลเกี่ยวกับการบริการท่องเที่ยว(Χ = 4.07)   

 ด้านกระบวนการให้บริการ  พบว่า  การบริการ/การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ อยู่ระดับมากท่ีสุด         
(Χ = 4.17) รองลงมาคือ การบริการที่สะดวกรวดเร็ว(Χ = 4.15) และท้ายสุดที่ผู้สูงอายุมองคือขั้นตอนการ
ด าเนินงาน/การให้บริการที่ชัดเจน (Χ = 4.09) 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการศึกษาเรื่อง  กลยุทธ์การตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้สูงอายุที่ใช้บริการบริษัท
จัดน าเที่ยวไปต่างประเทศ  อภิปรายได้ดังนี้ 

พฤติกรรมในการเดินทางท่องเที่ยวของผู้สูงอายุที่เคยใช้บริการบริษัทจัดน าเที่ยวไปต่างประเทศมี
ความถี่ในการท่องเที่ยวปีละ 1 ครั้ง ครอบครัวมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ส่วนใหญ่เดินทางท่องเที่ยวเพื่อการ
พักผ่อน แหล่งท่องเที่ยวที่นิยมคือแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Patterson & 
Pegg ,(2009) พบว่า ประชากรรุ่นเบบี้บูมส่วนใหญ่มีการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อน เดินทางไปยังแหล่ง
ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ มักจะมีครอบครัวหรือคู่รักร่วมตัดสินใจ จัดการเดินทางด้วยตนเองหากเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวที่มีความคุ้นเคย แต่หากเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่คุ้นเคยจะใช้บริการบริษัทน าเที่ยวเพื่ออ านวยความ
สะดวก ส่วนใหญ่ใช้จ่ายค่าเดินทาง ค่าที่พักและค่าอาหาร ท่องเที่ยวในวันหยุด วันเสาร์-วันอาทิตย์หรือวันหยุด
นักขัตฤกษ์เฉลี่ย 2-3 ครั้งต่อปี ใช้เวลา 3-4 วัน เป็นการท่องเที่ยวภายในประเทศและใช้เวลา 5-7 วัน ท่องเที่ยว
ไปยังต่างประเทศ และสอดคล้องกับ Chiang, Manthiou, Tang, Shin & Marrion (2014) พบว่า ประชากร
รุ่นเบบี้บูมเดินทางเพื่อการพักผ่อนและเพื่อการศึกษาเรียนรู้  โดยมักจะเดินทางไปเป็นครอบครัวหรือหมู่คณะ 
มักจะใช้บริการบริษัทน าเที่ยว เพราะมีความสะดวกสบาย  มักจะใช้จ่ายค่าน าเที่ยว ค่าเดินทาง และค่าของที่
ระลึก มักจะเดินทางท่องเที่ยวในวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะเดินทางท่องเที่ยวโดยเฉลี่ย 4 ครั้งต่อปี โดยเดินทางแต่ละ
ครั้งจะใช้เวลาประมาณ 3-7 วันจากผลการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้
เห็นว่าพฤติกรรมการท่องเที่ยวของประชากรรุ่นเบบี้บูมมีความคล้ายคลึงกัน 

ส่วนด้านกลยุทธ์การตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้สูงอายุที่ใช้บริการบริษัทจัดน าเที่ยวไป
ต่างประเทศ  ด้านผลิตภัณฑ์ นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุให้ความสนใจต่อการจัดโปรแกรมน าเที่ยวมีความน่าสนใจอยู่
ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพัดชา ตีระดิเรก (2559) วิจัยเรื่อง เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
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ตัดสินใจเลือกใช้บริการบริษัททัวร์น าเที่ยวของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งผลการวิจัย
พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ โดยความหลากหลายของโปรแกรมการท่องเที่ยวส่งผลต่อการเลือกใช้บริการบริษัท
ทัวร์น าเที่ยวมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุทิพา(2558) เรื่อง การศึกษาปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่
ส่งผลต่อการเลือกบริษัทน าเที่ยวในไทยของนักท่องเที่ยวต่างชาติในเขตกกรุงเทพมหานคร  พบว่า ปัจจัย
ส่วนผสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด  ด้านราคา นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุส่วนใหญ่อยู่ในวัย
หลังการเกษียณงาน มีเวลาและงบประมาณในการท่องเที่ยว ต้องการให้บริษัทจัดท่องเที่ยวไปต่างประเทศแสดง
ราคาที่แน่นอนโดยระบุค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้เห็นชัดเจน และมักเลือกใช้ บริการบริษัททัวร์เพราะสามารถควบคุม
ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวได้ โดยสิ่งส าคัญคือผู้สูงอายุต้องรับรู้ได้ถึง ความคุ้มค่าระหว่างราคาและคุณภาพการ
บริการที่ได้รับ ซึ่งสอดคล้องกับงานของ ธฤติมา อัญญะพรสุข (2559) เรื่อง กระบวนการและตัดสินใจเลือก
เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยของนักท่องเทียวสูงอายุชาวยุโรป ส่วนด้านส่งเสริมการตลาด กระบวนการ
ให้บริการ ผู้สูงอายุต้องการข้อมูลข่าวสารที่เข้าถึง  พนักงานมีทักษะการให้บริการ และบริษัทมีชื่อเสียง น่าเชื่อถือ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัญมณี อุดมถิรพันธุ์ เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อแพคเกจทัวร์ต่างประเทศของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อแพคเกจ
ทัวร์ของนักท่องเที่ยวและ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อแพคเกจทัวร์ของ
นักท่องเที่ยว อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ผลดังกล่าวสามารถตีความได้ว่าผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวควรพัฒนา 
ปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยควรเน้นปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์โปรมการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับ
ความต้องการกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ และด้านบุคลากร พนักงานมีทักษะการบริการที่ดี เพื่อให้เกิด
ความแตกต่างและตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ 

สรุปว่า กลยุทธ์การตลาดบริการ (7P’S) ประกอบด้วยด้านผลิตภัณฑ์ โปรแกรมน าเที่ยวมีความ
น่าสนใจ ด้านราคา ที่แน่นอนโดยระบุค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้เห็นชัดเจน  ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย มีช่องทางการ
ติดต่อที่สะดวก  ด้านการส่งเสริมการตลาด มีการประชาสัมพันธ์/การแจ้งข้อมูลข่าวสาร  ด้านบุคลากร พนักงาน
มีทักษะการบริการที่ดี  ด้านลักษณะทางกายภาพ ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของบริษัท และด้านกระบวนการ
ให้บริการการด าเนินงานมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์การตลาดบริการ (7P’S) จึงส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้สูงอายุที่
ใช้บริการบริษัทจัดน าเที่ยวไปต่างประเทศ 

 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน  พบว่า กลยุทธ์การตลาด (7P’S) ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา 
ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้าน
กระบวนการให้บริการ ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุที่ใช้บริการบริษัทจัดน าเที่ยวไป
ต่างประเทศ โดยด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า โปรแกรมน าเที่ยวมีความน่าสนใจมากที่สุด ด้านราคา พบว่า มีราคาที่
แน่นอนโดยระบุค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้เห็นชัดเจน ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย พบว่า มีช่องทางการติดต่อที่สะดวก  
ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า  การประชาสัมพันธ์/การแจ้งข้อมูลข่าวสาร  ด้านบุคลากร พบว่า พนักงานมี
ทักษะการบริการที่ดี ด้านลักษณะทางกายภาพ พบว่า ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของบริษัท และด้าน
กระบวนการให้บริการ พบว่า การบริการ/การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ จากผลการทดสอบเห็นได้ว่า กลยุทธ์
การตลาด (7P’S) ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุท่ีใช้บริการบริษัทจัดน าเที่ยวไปต่างประเทศ ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยการวิจัยคร้ังนี้  

ท าให้ทราบถึงความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุเกี่ยวกับ กลยุทธ์การตลาดบริการ (7P’S) ที่มีผล
ต่อการตัดสินใจใช้บริการบริษัทจัดน าเที่ยวไปต่างประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการน าไปประยุกต์ วางแผน 
ปรับปรุง ด้านการบริการท่องเที่ยวส าหรับผู้สูงอายุ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในอนาคตได้ดังนี้ 

1.กลยุทธ์การตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด โดยความหลากหลายของโปรแกรมการ
ท่องเที่ยว ดังนั้นจึงควรจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความต้องการกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม
ผู้สูงอาย ุเลือกกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยและสุขภาพ เน้นการให้บริการที่สะดวกสบายครบครัน มีการค านึงถึง
เรื่องความปลอดภัยและระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยว หรือการบริการเพิ่มเติมตามความต้องการของ
ผู้สูงอายุเฉพาะบุคคล มีการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวแบบ Slow Tourism ที่เป็นการท่องเที่ยวในลักษณะที่ไม่
เร่งรีบใกล้ชิดธรรมชาติ ปลอดมลพิษ เน้นอาหารสะอาดเพื่อสุขภาพ การเตรียมความพร้อมบริการด้านความ
ปลอดภัย จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีน าเที่ยวท่ีมีความรู้ด้านการปฐมพยาบาล เป็นต้น   

2.,ช่องทางที่ติดต่อกับบริษัทได้สะดวกไม่ซับซ้อน มีพนักงานที่มีทักษะการให้บริการที่ดี เต็มใจ
ให้บริการ ผู้สูงอายุคิดว่าการให้บริการที่รวดเร็วแสดงถึงการเอาใจใส่ในตัวลูกค้า อีกท้ังยังแสดงให้เห็นถึงคุณภาพ
มาตรฐานในการท างานของบริษัททัวร์  

3. มีการปรับปรุงเว็ปไซค์ให้มีข้อมูลมีความทันสมัย ไม่ซับซ้อน และนอกจากนี้ ควรมีบริการ Call 
Center ที่ให้บริการช่วยเหลือผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ ตลอดจนการรับฟังข้อเสนอเพิ่มเติม เพื่อน ามาปรับปรุง
คุณภาพในการให้บริการ เพราะผู้สูงอายุต้องการเอาใจใส่มากเป็นพิเศษ กลยุทธ์ด้านราคามีการแสดงราคา
โปรแกรมทัวร์ต่าง ๆ ให้ชัดเจนและมีมาตรฐาน เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัททัวร์อื่น ๆ เกิดการตัดสินใจซื้อได้ทันที  

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด มีของสมนาคุณพิเศษท่ีลูกค้าคาดไม่ถึง ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปแบบของสินค้า
ที่ผู้สูงอายุจ าเป็นต้องใช้ในระหว่างการเดินทาง เช่น กระเป่าผ้า หมวก  ยาดม และน้ าดื่มแจกฟรีตลอดระยะเวลา
การเดินทาง บริการรับส่งจากสนามบินฟรี การดูแลยกกระเป๋า เป็นต้น   

5. บริษัทจัดน าเที่ยวไปต่างประเทศ สามารถน าผลการวิจัยกลยุทธ์การตลาดบริการ (7P’S) ที่มีผลต่อ
การตัดสินใจใช้บริการบริษัทจัดน าเที่ยวไปต่างประเทศ ไปพัฒนาการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว จึงจะสามารถ
ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ ผู้ประกอบการบริษัทจัดน าเที่ยวต้องหันมาปรับกลยุทธ์ทาง
การตลาดให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวของแต่ละกลุ่มแต่ละวัยให้เหมาะสม 

ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยคร้ังต่อไป  
1. เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ศึกษาจากผู้สูงอายุ ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไป อาจศึกษาจากผู้ประกอบการ

บริษัทจัดน าเที่ยวไปต่างประเทศ ในด้านกลยุทธ์การตลาดบริการให้เจาะลึกมากขึ้นโดยอาจจะท าเป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือและได้ข้อมูลเชิงลึกมากยิ่งข้ึน 
 2. ควรศึกษาความพึงพอใจ และความไว้เนื้อเช่ือใจของผู้สูงอายุที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของการใช้
บริการบริษัทจัดน าเที่ยวไปต่างประเทศ เพื่อการปรับปรุงคุณภาพการบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
สอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุโดยตรง ซึ่งส่งผลต่อการบอกต่อไปยังบุคคลอื่น และการกลับมาใช้บริการ
ซ้ าอีกในอนาคต 
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กิตติกรรมประกาศ 
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สุขสกล  วลัญตะกลุ1* 

 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของน้ําพริกมะขาม : กรณีศึกษา
สหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จํากัด ตําบลคลองหลวง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งมีผู้ให้ข้อมูลหลัก 7 
กลุ่มได้แก่ กลุ่มผู้นําชุมชน กลุ่มคณะกรรมการบริหารสหกรณ์ฯ กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มวัยรุ่น 
กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้บริโภค รวม 28 คน  
 ผลการวิจัยพบว่า สหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จํากัด ตําบลคลองหลวง อําเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานไีด้มกีารสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของน้ําพริกมะขาม ซึ่งมีองค์ประกอบท่ีสําคัญ 5 ประการ ได้แก่  
1) การโฆษณา มีการจัดนิทรรศการแนะนําสินค้าตามห้างสรรพสินค้า ตลาดนัดชุมชน งานประชุมกลุ่มสหกรณ์ 
งานแสดงสินค้าของจังหวัดปทุมธานีและงานอื่น ๆ ตามเทศกาล   2) การขายโดยบุคคล จะมีพนักงานขาย
น้ําพริกซึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์เป็นผู้กระตุ้น โน้มน้าวหรือจูงใจแก่ผู้บริโภค 3) การส่งเสริมการขาย มีการลด
ราคาเมื่อซื้อเป็นกิโลกรัมจากกิโลกรัมละ 350 บาทเหลือกิโลกรัมละ 300 บาท นอกจากนี้ทางสหกรณ์ฯ ยัง
ส่งเสริมให้บุคคลทั่วไปสมัครเป็นตัวแทนจําหน่ายหรือพ่อค้าคนกลางอีกด้วย โดยทางสหกรณ์ฯ จะขายส่งน้ําพริก
มะขามให้ในราคากิโลกรัมละ 280 บาท 4) การประชาสัมพันธ์ มีการจัดฝึกอบรมกิจกรรมเสริมอาชีพให้กับ
แม่บ้านและบุคคลทั่วไปที่สนใจประจําทุกเดือน ทําให้น้ําพริกมะขามเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากขึ้น และ       
5) การตลาดทางตรงนั้นจะมีการติดต่อกับกลุ่มผู้บริโภค เช่น กลุ่มผู้บริโภคอาหารเจหรือบุคคลทั่วไปผ่านทาง
วิทยุกระจายเสียงชุมชนและอินเตอร์เน็ต          
    
ค้าส้าคัญ:  การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ, น้ําพริกมะขาม, ผลิตภัณฑ์หนึ่งตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์  
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THE INTERGRATED MARKETING COMMUNICATION OF TAMARIND CHILLI PASTE : A CASE 
STUDY OF KHLONG LUANG AGRICULTURAL COOPERATIVE LIMITED,  MOO 7, KHLONG 2 

DISTRICT, KHLONG LUANG AMPUR, PATHUMTHANI PROVINCE. 
 

Sookkhasakon Valantagul2* 
 
 
Abstract 
  This research aimed to study the integrated marketing communication of the tamarind 
chili paste : a case study in khlong luang Agricultural Cooperative Limited, Moo 7, Khlong 2 district, 
Khlong luang Ampur. Pathumthani Province. This study was a qualitative research. The 
instruments of this research was in-depth interviews. The main informants were 7 groups such 
as community leaders, the Executive Committee, Co-operative members, housewives, 
teenagers, elderly and consumers. 
  This research found that Klong Luang Agricultural Cooperative Ltd., Moo 7, Khlong 2 
district, Klong Luang Ampur, Pathumthani province has conducted integrated marketing 
communication of tamarind paste. There are 5 important elements such as 1) Advertising by 
exhibitions, shopping malls, community fairs, co-operative meetings, trade-show of 
Pathumthani province and other festivals. 2) Personal selling by salespersons which from a 
member of the co-operative to convince or to motivate the consumers. 3) Sale Promotion by 
special price from  350 baht per kilogram to 300 baht per kilogram. Moreover, to encourage 
people become distributors or middlemens. Then the distributions or middlemens can get the 
special price for 280 baht per kilogram. 4) Public relation. They had trained the housewives or 
interested people  every month. Finally, The tamarind chili paste was widely well known, and 
5) Direct marketing by using a community radio and internet for giving information to 
consumers.  
 
Keywords:   Integrated Marketing Communication, Tamarind chili paste, One Tambon 

One Product 
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บทน้า 
 โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Tambon One Product: OTOP) เป็นโครงการดําเนินงาน
ของรัฐบาลตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการ หนึ่งตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์แห่งชาติ พ.ศ 2544 
และ พ.ศ 2545 โดยมีวัตถุประสงค์ที่สําคัญ 5 ประการ คือ 1. สร้างงานและเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน                    
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 3. ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 4. ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ และ 5. ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของชุมชน (พิมพ์ลภัทร ศรีมณฑา และพัชร พิลึก, 2556 : 2) 
 แนวคิดและหลักการพื้นฐานของโครงการหนึ่งผลิตภัณฑ์ หนึ่งตําบลมี 3 ประการ คือ 1. ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นสู่สากล (Loyal yet global)  ซึ่งเป็นการผลิตสินค้าและบริการที่ใช้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 2. การพึ่งพาตนเองและคิดอย่างสร้างสรรค์ (Self-Reliance Creativity) เป็น
การสร้างกิจกรรมที่พ่ึงพาศักยภาพของท้องถิ่นในการคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่ดีและมีเอกลักษณ์
ที่โดดเด่น มีช่ือเสียและได้รับการยอมรับ และ 3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource 
Development) เพื่อพัฒนาบุคคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและความคิดที่กว้างไกลในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์หรือการบริการของท้องถิ่น (อัญชัญ จงเจริญ, 2554 : 6) ดังนั้นโครงการหนึ่งผลิตภัณฑ์ หนึ่งตําบลจึง
มุ่งเน้นให้ท้องถิ่นมีการพึ่งพาตนเองโดยรัฐบาลจะสนับสนุนและส่งเสริมด้านความรู้ เทคโนโลยีและการพัฒนา
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง 
                  ประเภทของหนึ่งผลิตภัณฑ์ หนึ่งตําบลสามารถจําแนกได้ 6 ประเภท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
(อัญชัญ จงเจริญ, 2554 : 6-7; พิมพ์ลภัทร ศรีมณฑา และพัชร พิลึก, 2556 : 9-10)  
 1.ประเภทอาหาร หมายถึง ผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป เช่น พืช ผัก ผลไม้ต่าง 
ๆ น้ําพริก ฯลฯ ทีไ่ด้รับมาตรฐาน อย. GAP GMP HACCP มอก. มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และฮาลาล เพื่อบรรจุ
ภัณฑ์ในการวางจําหน่ายผลิตภัณฑ์ 
 2. ประเภทเครื่องดื่ม หมายถึง ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์  
เช่น สุรากลั่น สาโท ไวน์  เหล้าขาว 35–40 ดีกรี  น้ําผลไม้  น้ําสมุนไพร นอกจากนี้ยังรวมถึงผลิตภัณฑ์ประเภท
ชงละลาย เช่น ขิงผงสําเร็จรูป  ชาใบหม่อน ชาจีน และมะตูมผง  
 3. ประเภทเครื่องแต่งกาย หมายถึง ผ้าทอหรือผ้าถักที่ผลิตจากเส้นใยธรรมชาติหรือเส้นใยสังเคราะห์ 
เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม และประดับ ตบแต่งการแต่งกาย เช่น ผ้าไหม ผ้าแพรวา ผ้าตีนจก หมวก ผ้าพันคอ เข็มกลัด 
เข็มขัด กระเป๋าและรองเท้า 
 4. ประเภทของใช้และของตบแต่ง หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่มีไว้ใช้สอยหรือตบแต่งบ้าน สํานักงานและ
สถานท่ีต่าง ๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ดอกไม้ประดิษฐ์และเครื่องจักรสานต่าง ๆ เช่น ตะกร้าหวาย ไม้กวาดดอกหญ้า  
 5. ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร หมายถึง ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรหรือมีส่วนประกอบจากสมุนไพร 
เช่น นํ้ายาล้างจานสมุนไพร แชมพูสมุนไพร ยาหม่องสมุนไพรและสบู่สมุนไพร 
 6. ประเภทศิลปะประดิษฐ์และของที่ระลึก หมายถึง สิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมที่สะท้อนวิถีชีวิตภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช เครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด              
      น้ําพริกมะขามของสหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จํากัด หมู่ 7 ตําบลคลองสอง อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร ซึ่งมีมะขามสดเป็นวัตถุดิบจาก
ธรรมชาติของท้องถิ่นเป็นส่วนประกอบที่สําคัญ โดยมะขามสดเป็นพืชที่มีประโยชน์ครอบคลุมตั้งแต่ราก เปลือก
ต้น ใบสด ดอก เนื้อมะขาม ฝักดิบ ฝักสุกและเมล็ด นอกจากน้ีมะขามสดยังเป็นสมุนไพรไทยซึ่งมีสรรพคุณเป็นยา
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ระบาย ป้องกันอาการท้องผูก ดังนั้นคนไทยจึงใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนํามะขามสดมาดัดแปลงเป็นอาหาร
หลากหลายชนิด เช่น นํ้าพริกมะขาม มะขามแช่อิ่ม มะขามแก้ว ดังปรากฏตามภาพท่ี 1    
 

      
   

ภาพที่ 1  มะขามสดสําหรับทําน้ําพริกมะขาม 
ที่มา :  http://oknation.nationtv.tv/blog/horti-asia 

 
 สหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จํากัด หมู่ 7 ตําบลคลองสอง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีได้
ดําเนินการจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที 20 เมษายน พ.ศ.2535 ซึ่งน้ําพริกมะขามนี้เริ่มต้นจากการรวมกลุ่มกันเพื่อสร้าง
รายได้ของกลุ่มแม่บ้าน จํานวน 19 คน ด้วยทุนจดทะเบียน 8,000 บาท โดยน้ําพริกมะขามนี้ได้รับมาตราฐาน 
อย. เมื่อ พ.ศ.2544 และได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ของจังหวัดปทุมธานีตามลําดับ 
และมีฉลากผลิตภัณฑ์น้ําพริกมะขามเป็นเครื่องหมายการค้า ดังปรากฏตามภาพท่ี 2               
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2  ฉลากผลิตภัณฑ์น้าํพริกมะขาม 
ที่มา :  สมนึก อุทิศ (2550) 
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  ปัจจุบันสหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จํากัด หมู่ 7 ตําบลคลองสอง อําเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี มีการผลิตน้ําพริกมะขาม 2 สูตรคือ น้ําพริกมะขามสูตรเจและน้ําพริกมะขามสูตรดั้งเดิม โดย
อัตรากําลังการผลิตเฉลี่ยประมาณ 600 กิโลกรัมต่อเดือน โดยบรรจุภัณฑ์มี 2 รูปแบบคือ ใส่ถุงพลาสติกและใส่
ขวดแก้ว ซึ่งส่วนใหญ่ผู้บริโภคจะนิยมบรรจุภัณฑ์แบบใส่ถุงพลาสติก ส่วนขวดแก้วจะบรรจุตามเทศกาลเท่านั้น 
เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ทั้งนี้เพื่อเป็นของฝากหรือของที่ระลึกเท่านั้น โดยกําหนดราคาขายสําหรับ
ตักใส่ถุงพลาสติก ขีดละ 35 บาทและขวดแก้ว (ปริมาณ 150 กรัม) ราคา 45 บาทต่อขวด ส่วนแหล่งจําหน่ายมี
หลากหลาย เช่น ห้างสรรพสินค้า  ฟิวเจอร์ ปาร์ค รังสิต (ร้านคุณเจน ช้ัน G) ห้าง Big C (คลองสาม)  ร้านค้า
ชุมชนวัดทับทิมแดง (คลองสอง) ซึ่งมีจําหน่ายเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ของทุกเดือน งานแสดงสินค้าของ
จังหวัดปทุมธานีและงานอ่ืน ๆ ตามเทศกาล สําหรับยอดขายโดยเฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 210,000 บาท 
  ถึงแม้นว่าการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication : IMC) 
เป็นกระบวนการวางแผนบูรณาการองค์ประกอบของการส่งเสริมการตลาดรูปแบบต่าง ๆ ร่วมกัน เช่น การ
โฆษณา การขายโดยบุคคล การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์และการตลาดทางตรง ทั้งนี้เพื่อสื่อสารทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม โน้มน้าวหรือจูงใจให้ผู้บริโภคเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค (ปรีชา ศรีศักดิ์หิรัญ, 2555 : 5; 
สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ และอัจฉรีย์ ลิมปมนต์, 2555 : 56; Kotler, 2003 : 630) ก็ตาม แต่สําหรับการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการของน้ําพริกมะขามสหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จํากัด ตําบลคลองหลวง อําเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานีนั้นส่วนใหญ่จะเน้นการโฆษณาและการการขายโดยบุคคล ทําให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูล
ข่าวสารไม่เพียงพอ ครอบคลุมผู้บริโภคบางส่วน ทําให้การติดต่อสื่อสารกับผู้บริโภคเกิดประสิทธิภาพบางส่วน 
ดังนั้นการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  ๆ ได้ก็ต่อเมื่อมีการติดต่อสื่อสารด้วย
องค์ประกอบของการส่งเสริมการตลาดทุกรูปแบบอย่างเหมาะสมกับผู้บริโภคทุกกลุ่ม  
 นอกจากนี้มะขามสดซึ่งเป็นวัตถุดิบที่สําคัญของการผลิตน้ําพริกมะขามนั้นมีระยะเวลาในการออกผล
จํากัดเพียง 4 เดือนเท่านั้น (เดือนกรกฎาคม-เดือนตุลาคม) ของทุกปี ดังนั้นหากสหกรณ์ฯ จึงจะต้องพิจารณาถึง
การใช้องค์ประกอบการส่งเสริมการตลาดต่าง ๆ อย่างเป็นสัดส่วนที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้บริโภคที่หลากหลายอีก
ด้วย อันจะนําไปสู่การเริมสร้างศักยภาพขององค์กรให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน อันจะนําไปสู่ความ
เจริญเติบโตอย่างเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืนขององค์กรในอนาคต  
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการน้ําพริกมะขาม : กรณีศึกษา 
สหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จํากัด หมู่ 7 ตําบลคลองสอง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีว่าเป็นอย่างไร 
นอกจากนี้เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน สู่การพัฒนาคุณภาพเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการได้อย่าง
เหมาะสมกับกลุ่มผู้บริโภคทุกกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ 
    
วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 เพื่อศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของน้ําพริกมะขาม : กรณีศึกษาสหกรณ์การเกษตรคลอง
หลวง จํากัด ตําบลคลองหลวง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  
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วิธีการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์แนวคิด 
ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งมีผู้ให้ข้อมูลหลัก 7 กลุ่มได้แก่ กลุ่มผู้นําชุมชน กลุ่มคณะกรรมการบริหารสหกรณ์ฯ กลุ่ม
สมาชิกสหกรณ์ฯ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มวัยรุ่น กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้บริโภค รวม 28 คน 
 นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ทําการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลด้วยการตรวจสอบแบบสามเส้า(Triangulation) 
(สุภางค์ จันทวานิช, 2547 : 31-33)  ซึ่งผู้วิจัยทําการเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักที่มีความหลากหลายที่สุดเพื่อโดยผู้วิจัย
ได้ดําเนินวิธีการดังมีรายละเอียด ดังน้ี   
 1. แหล่งข้อมูล โดยมีผู้ให้ข้อมูลหลักมี 7 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มผู้นําชุมชน กลุ่มคณะกรรมการบริหาร
สหกรณ์ฯ กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มวัยรุ่น กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้บริโภค รวม 28 คน สําหรับ
วิธีการสุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงด้วยเทคนิคสโนบอล (Snowball Technique) และ
ระยะเวลาในการวิจัยครั้งนี้ จํานวน 5 เดือน (เดือนเมษายน – เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561)         
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย สําหรับเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้คือแบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบบกึ่ง
โครงสร้างและการพูดคุยอย่างเป็นกันเอง ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้แบบสอบถามครอบคลุมวัตถุประสงค์ในการวิจัย แบ่งออกเป็น  2 ส่วนคือ   
                ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล ซึ่งเป็นแบบสอบถามชนิดเลือกตอบ 
(multiple choices) เกี่ยวกับเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนจํานวน 5 ข้อ  
     ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open-end questionnaire) เกี่ยวกับการสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการ จํานวน 11 ข้อ    
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  สําหรับข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ส่วนข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ โดยใช้การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลหลัก โดยมีเครื่องมือและอุปกรณ์ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลคือ สมุดบันทึก ปากกา ดินสอ โทรศัพท์มือถือสําหรับบันทึกภาพและเครื่องบันทึกเทป   
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล  ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นผู้วิจัยได้นําข้อมูลที่ได้รับมาทําการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content analysis) เพื่อให้คลอบคลุมวัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 
ผลการวจิัย 
   ลักษณะทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล จํานวน 28 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 19 คนและเพศชาย 
จํานวน 9 คน มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป จํานวน 13 คน อายุระหว่าง 51-60 ปี จํานวน 11 คน อายุระหว่าง 
41-50 ปี จํานวน 3 คน และอายุต่ํากว่า 20 ปี จํานวน 1 คน มีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกันกับคู่สมรส จํานวน 
24 คน โสด จํานวน 3 คน และหย่าร้าง จํานวน 1 คน มีระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี จํานวน 16 คน ระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จํานวน 11 คน และระดับปริญญาโท จํานวน 1 คน มีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/
อาชีพอิสระ จํานวน 11 คน แม่บ้าน จํานวน 4 คน รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 3 คน รับจ้าง จํานวน 3 คน 
เกษตรกร จํานวน 3 คน นักศึกษา จํานวน 1 คนและอื่น ๆ เช่น เกษียณ จํานวน 3 คน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ระหว่าง 15,001-25,000 บาท จํานวน 8 คน รายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 15,001-25,000 บาท จํานวน 7 คน 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนเฉลี่ยต่อเดือนต่ํากว่า 5,000 บาท จํานวน 6 คน รายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 5,001-
15,000 บาท จํานวน 4 คน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 25,001-35,000 บาท จํานวน 3 คน 
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 สําหรับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของของน้ําพริกมะขาม : กรณีศึกษาสหกรณ์การเกษตร
คลองหลวง จํากัด ตําบลคลองหลวง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีนั้น ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากผู้ให้
ข้อมูลหลัก จํานวน 28 คน โดยสามารถสรุปรายละเอียดได้ ดังนี้ 
 จุดเริ่มต้นของน้ําพริกมะขามสหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จํากัด ตําบลคลองหลวง อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานีนั้นมาจากการรวมกลุ่มแม่บ้าน จํานวน 19 คน เพื่อต้องการสร้างรายได้ให้กับครอบครัว โดยมี
ประธานกลุ่มแม่บ้านคือ คุณสมนึก อุทิศ เป็นผู้ริเริ่มการทํานํ้าพริกมะขามขึ้นมา โดยรวบรวมสมาชิกกลุ่มแม่บ้าน
ได้จํานวน 19 คน แล้วขอจัดตั้งเป็นสหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จํากัด ตําบลคลองหลวง อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2535 ด้วยเงินจดทะเบียน 8,000 บาท ทําให้มีแรงจูงใจให้มีการ
ผลิตน้ําพริกมะขามเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ําพริกมะขามจนได้รับมาตรฐานตรา อย . เมื่อปี พ.ศ. 
2544 และได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ของจังหวัดปทุมธานีตามลําดับ 
 การรู้จักและช่ือเสียงของน้ําพริกมะขามสหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จํากัด ตําบลคลองหลวง อําเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานีมาจากการออกรายการโทรทัศน์ของดาราและพิธีกร “นายเด่น ดอกประดู่ ” ในปี 
พ.ศ. 2536 ทําให้น้ําพริกมะขามได้รับความนิยมบริโภคมากขึ้น รวมทั้งมีการออกงานตามนิทรรศการต่าง ๆ ใน
ระดับจังหวัดและงานแสดงสินค้าต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีการแนะนําจากเพื่อนสู่เพื่อน ปากต่อปาก ทําให้น้ําพริก
มะขามเป็นที่รู้จักจากผู้บริโภคมากขึ้นอย่างรวดเร็ว 
 จุดเด่นของน้ําพริกมะขามสหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จํากัด ตําบลคลองหลวง อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานีได้แก่ เป็นผลิตภัณฑ์ที่แปลก ไม่เหมือนใคร ไม่มีวางจําหน่ายทั่วไปเหมือนน้ําพริกอื่น ๆ รสชาติ
อร่อย กลมกล่อม สะอาด ถูกหลักนามัย วัตถุดิบในการผลิตน้ําพริกมะขามมีคุณภาพ และเป็นผลิตภัณฑ์จาก
ธรรมชาติ ทําให้เป็นท่ีนิยมจากผู้บริโภคที่ตระหนักเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ นอกจากนี้น้ําพริกมะขามยังมีให้เลือก 2 
สูตรคือ สูตรดั้งเดิม (ผสมเนื้อหมูและกุ้ง) และสูตรเจ ทําให้ผู้บริโภคมีทางเลือกที่หลากหลาย 
 จุดอ่อนของน้ําพริกมะขามสหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จํากัด ตําบลคลองหลวง อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานีได้แก่ วัตถุดิบหลักที่สําคัญคือมะขามสดมีปริมาณจํากัด เนื่องจากมะขามสดออกผลเพียง 4 
เดือนเท่านั้นทุกปี (เดือนกรกฎาคม – เดือนตุลาคม) นอกจากน้ีจะต้องใช้มะขามอ่อนที่ยังไม่มีเส้นใย เพราะถ้าใช้
มะขามแก่จะทําให้รสชาติเปลี่ยนแปลง ฝาด และสีสันไม่น่ารับประทาน 
 โอกาสในการขยายตลาดให้มากขึ้นของน้ําพริกมะขามสหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จํากัด ตําบล
คลองหลวง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เช่น กลุ่มผู้สูงอายุท่ีเพิ่มจํานวนมากข้ึน กลุ่มผู้รักษ์สุขภาพ กลุ่มผู้
รับประทานอาหารเจ นอกจากนี้น้ําพริกมะขามยังได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ เช่น อบต. อบจ. 
บริษัทเอกชนและชุมชนให้ไปร่วมงานแสดงสินค้าในงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง  
  อุปสรรคของน้ําพริกมะขามสหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จํากัด ตําบลคลองหลวง อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี คือ ระยะเวลาที่จํากัดของผลผลิตมะขามสดในแต่ละปี ซึ่งมีระยะเวลาเพียง 4 เดือนเท่านั้น 
(เดือนกรกฎาคม-เดือนตุลาคม) ของทุกปี นอกจากนี้พฤติกรรมการรับประทานน้ําพริกพบในผู้บริโภคบางกลุ่
เท่านั้น เช่น กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้รักสุขภาพ   
 แนวทางในการพัฒนาน้ําพริกมะขามสหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จํากัด ตําบลคลองหลวง อําเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์อยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นนั้นคือ การปรับปรุง 
บรรจุภัณฑ์ให้เป็นแบบขวดแก้วทั้งหมดแทนการบรรจุในถุงพลาสติก พร้อมทั้งออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มี
หลากหลายรูปแบบ เช่น รูปแบบจิ๋วแบบพกพา (สําหรับรับประทานครั้งเดียว) ขยายแหล่งจําหน่ายให้สามารถหา
ซื้อได้สะดวกขึ้น รวมทั้งนําเอาเทคโนโลยีทางอาหารมาช่วยในการจัดเก็บวัตถุดิบมะขามอ่อนให้สามารถผลิตทํา
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เป็นน้ําพริกมะขามได้ตลอดทั้งปีและมีการส่งเสริมและสนับสนุนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการทั้งระยะสั้น
และระยะยาวอย่างต่อเนื่องและจริงจัง 
 การพัฒนาต่อยอดจากน้ําพริกมะขามสหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จํากัด ตําบลคลองหลวง อําเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานีนั้นยังไม่มีแนวโน้มในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่อื่น ๆ เนื่องจากบุคลากรในการ
ผลิตน้ําพริกมะขามมีปริมาณจํากัด ไม่แน่นอนและบางคนทําหลากหลายอาชีพในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อความอยู่
รอดของครอบครัว ดังนั้นจึงขาดบุคลากรที่มีความตั้งใจจริง มุ่งมั่นและมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในชุมชน อันจะ
นําไปสู่พลังขับเคลื่อนสู่ความสําเร็จในอนาคต ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ที่อยู่ในชุมชนคือกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่มีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ 
 การเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่จากน้ําพริกมะขามสหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จํากัด ตําบลคลองหลวง 
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ผู้ให้ข้อมูลหลักมีความคิดที่จะทํามะขามแช่อิ่ม มะขามแก้วและมะขาม 3 รส 
เพื่อเป็นทางเลือกให้กับกลุ่มผู้บริโภคอื่น เช่น กลุ่มวัยรุ่น กลุ่มวัยเด็ก นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับ
มะขามแก่ท่ีไม่สามารถนํามาผลิตเป็นนํ้าพริกมะขามได้อีกทางหนึ่งด้วย 
 ช่องทางในการจัดจําหน่ายน้ําพริกมะขามสหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จํากัด ตําบลคลองหลวง 
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีในปัจจุบันใช้รูปแบบช่องทางในการจัดจําหน่ายทางตรง การค้าส่งและการค้า
ปลีกเพื่อกระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภค โดยส่วนใหญ่จะส่งน้ําพริกมะขามในพื้นที่ใกล้เคียง ชุมชนรอบสถานที่ผลิต
และการผลิตตามคําสั่งซื้อของผู้บริโภค 
 การสื่อสารทางการตลาดที่เหมาะสมกับน้ําพริกมะขามสหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จํากัด ตําบล
คลองหลวง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีพบว่า มีการใช้องค์ประกอบของส่งเสริมการตลาดทุกประเภท ซึ่ง
มีองค์ประกอบที่สําคัญ 5 ประการได้แก่ 1) การโฆษณา มีการจัดนิทรรศการแนะนําสินค้าตามห้างสรรพสินค้า 
ตลาดนัดชุมชน งานประชุมกลุ่มสหกรณ์ งานแสดงสินค้าของจังหวัดปทุมธานีและงานอ่ืน ๆ ตามเทศกาล 2) การ
ขายโดยบุคคล จะมีพนักงานขายน้ําพริกซึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์เป็นผู้กระตุ้น โน้มน้าวหรือจูงใจแก่ผู้บริโภค 3) 
การส่งเสริมการขาย มีการลดราคาเมื่อซื้อเป็นกิโลกรัมจากกิโลกรัมละ 350 บาทเหลือกิโลกรัมละ 300 บาท 
นอกจากน้ีทางสหกรณ์ฯ ยังส่งเสริมให้บุคคลทั่วไปสมัครเป็นตัวแทนจําหน่ายหรือพ่อค้าคนกลางอีกด้วย โดยทาง
สหกรณ์ฯ จะขายส่งน้ําพริกมะขามให้ในราคากิโลกรัมละ 280 บาท 4) การประชาสัมพันธ์ มีการจัดฝึกอบรม
กิจกรรมเสริมอาชีพให้กับแม่บ้านและบุคคลทั่วไปที่สนใจประจําทุกเดือน ทําให้น้ําพริกมะขามเป็นที่รู้จักอย่าง
แพร่หลายมากข้ึน และ 5) การตลาดทางตรงนั้นจะมีการติดต่อกับกลุ่มผู้บริโภค เช่น กลุ่มผู้บริโภคอาหารเจหรือ
บุคคลทั่วไปผ่านทางวิทยุกระจายเสยีงชุมชนและอินเตอร์เน็ต โดยอยู่ในระหว่างการพัฒนา Web site เพื่อเปิดให้
ผู้บริโภคสั่งสินค้าได้สะดวกยิ่งข้ึน   
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
  การศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของน้ําพริกมะขาม:กรณีศึกษาสหกรณ์การเกษตรคลอง
หลวง จํากัด ตําบลคลองหลวง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พบว่า มีการนําเอาการสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการไปประกอบการดําเนินกิจกรรมทางการตลาดเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เนื่องจากการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการมีผลต่อการโน้มน้าวหรือจูงใจในการ
บริโภคผลิตภัณฑ์และบริการของผู้บริโภค ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวันวิสา วงษ์สาหล้า (2556) ที่ศึกษาการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของธุรกิจพิชซ่าในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การสื่อสารทางการตลาดแบบ
บูรณาการทุกด้านทั้งการโฆษณา การขายโดยพนักงานขาย การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์และ
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การตลาดทางตรงมีผลต่อการซื้อพิซซ่าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครในระดับมาก ซึ่งการสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการที่แตกต่างกันมีผลต่อการซื้อพิชซ่าของผู้บริโภคในเขตกรงุเทพมหานครที่แตกต่างกันด้วย ส่วน
งานวิจัยของอัครพงศ์ ทรัพย์สัณฐิติกุล (2558) ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการธุรกิจถ่ายภาพแต่งงาน พบว่า ปัจจัยการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการมี
ความสัมพันธ์ท้ังหมด 7 ด้าน ได้แก่ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การขายผ่านเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์ การขายผ่านการตลาดแบบไวรัส การขายผ่านการตลาดทางตรง และการขายผ่านกิจกรรมพิเศษ
กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจถ่ายภาพแต่งงานและสอดคล้องกับงานวิจัยของ Ekaterina Zhegalina 
(2015) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา การสื่อการตลาดแบบบูรณาการในธุรกิจเบเกอรี่ ประเทศฟินแลนด์  พบว่า 
ธุรกิจเบเกอรี่ควรที่จะต้องเปลี่ยนแปลงการสื่อสารการตลาดแบบดั้งเดิมเป็นการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัฒน์ เช่น การจัดแคมเปญในช่วงฤดูร้อน การขายผ่าน
ตลาดทางตรง   
        
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 1. ข้อเสนอแนะทางด้านวิชาการ   
    จากงานวิจัยเรื่องการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของน้ําพริกมะขาม : กรณีศึกษาสหกรณ์
การเกษตรคลองหลวง   จํากัด ตําบลคลองหลวง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี แสดงให้เห็นว่า  
     1.1  สหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จํากัด หมู่ 7 ตําบลคลองสอง อําเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี ควรที่จะมีการกําหนดนโยบายหรือกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการให้ชัดเจน โดยใช้
องค์ประกอบของการส่งเสริมการตลาดทั้ง 5 ประการได้แก่ การโฆษณา การขายโดยพนักงานขาย การส่งเสริม
การขาย การประชาสัมพันธ์และการตลาดทางตรงอย่างเหมาะสม เพื่อให้ครอบคลุมผู้บริโภคทุกกลุ่ม เช่น 
การตลาดทางตรงผ่าน Web site หรือการขายแบบ Delivery  ซึ่งการสื่อสารการตลาดดังกล่าวจะทําให้เพิ่ม
ยอดขาย จํานวนผู้บริโภคและทําให้น้ําพริกมะขามของสหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จํากัด หมู่ 7 ตําบลคลอง
สอง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ประสบความสําเร็จมากขึ้น โดยสหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จํากัด 
ตําบลคลองหลวง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีจะต้องเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ (Knowledge 
and Understanding) อย่างแท้จริงในบริบทของตนเอง สิ่งแวดล้อมและชุมชน     
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
     2.1 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของน้ําพริกมะขาม 
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อชุมชนและสังคม 
     2.2  ควรมีการวิจัยถึงปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของ
ผลิตภัณฑ์หรือการบริการอื่น   
 
  กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษาวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก สหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จํากัด หมู่ 7 ตําบลคลองสอง อําเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี ประธานและสมาชิกสหกรณ์ฯ ผู้บริโภค ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่กรุณาสละเวลาอันมีค่ายิ่งในการให้
คําแนะนํา คําปรึกษาและข้อเสนอแนะเพื่อให้งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี คุณความดีหรือประโยชน์อัน
เกิดจากงานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบแก่พระคุณของ บิดา มารดา สามี ครอบครัว เพื่อนและบูรพาจารย์ที่ให้
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ความรู้ ความสามารถและทักษะในการดําเนินชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองในการสร้างประโยชน์แก่วิชาชีพและสังคม
ต่อไป   
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อแรงจูงใจและความผูกพันต่อพฤติกรรมการท างานของพนักงาน  
บริษัท ยูบีเอ็มเอเชีย (ประเทศไทย) จ ากัด 

 
จุติพัฒน์ โสมสิริวัลย์1* 

 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อพฤติกรรมการ ท างานของ
พนักงานยูบีเอ็มเอเชีย (ประเทศไทย) จ ากัด (2) ศึกษาความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน ยูบีเอ็มเอเชีย 
(ประเทศไทย) จ ากัด (3) ศึกษาพฤติกรรมการท างานของยูบีเอ็มเอเชีย (ประเทศไทย) จ ากัด โดยกลุ่มตัวอย่าง                 
ทีใ่ช้ศึกษา คือ พนักงานยูบีเอ็มเอเชีย (ประเทศไทย) จ ากัด จ านวน 88 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบงช้ัน 
(stratified random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม  สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก ร้อยละ ค่าเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน Independent Sample t-test, One-way 
ANOVA หรือ F-test และ Multiple Regression  ผลการศึกษาสรุปได้คือ พนักงานยูบีเอ็มเอเชีย (ประเทศไทย) 
จ ากัด มีความแตกต่างกัน จากวิเคราะห์โดยใช้วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ multiple regression พบว่า ปัจจัย
จูงใจทุกด้านมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการท างาน อธิบายความแปรผันของพฤติกรรมการท างาน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้ร้อยละ 62.2 (R² = 0.622)  
 
ค าส าคัญ:  ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจ   พฤติกรรมการท างาน   ความผูกพันพนักงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
1 หลักสูตรบริหารการจัดการทั่วไป ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย                                          
e-mail: Intamas.patcharin@gmail.com 
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MOTIVATIONAL FACTORS WHICH AFFECT THE WORK PERFORMANCE OF THE EMPLOYEES  
OF UBM ASIA (THAILAND) CO., LTD 

 
Jhutipat Somsiriwon1*  

 
Abstract 
 The aims of this study are: (1) to study motivational factors which affect the work 
performance of the employees of UBM Asia (Thailand) Co., Ltd. (2) to study the relation to the 
organization of this company’s staff. (3) to study the work performance of this company.                 
The sample groups for studying were this company’s 88 employees and the stratified random 
sampling method was applied. The instruments to collect data were a questionaire,                       
the statistics applied in the data analysis comprised Percentage, Mean, Standard deviation, 
Independent  sample t-tst, One-way ANOVA or F-test and Multiple Regression. The study 
concluded that the staff of UBM Asia (Thailand) Co., Ltd had an overall motivational factors 
for a good level According to the research, applying Multiple Regression showed  all of the 
motivational factors positively correlated with the work behavior. It was explained the 
variables of work performace with a significant statistics level was .05 and a percentage was 
62.2 (R2/2 = 0.622). As all mentioned, 
 
Keywords:   Motivational factors,  Work performance, Staff relationship 
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บทน า 
 จากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบัน เศรษฐกิจของประเทศเข้าสู่ภาวะถดถอย ภาครัฐและ
ภาคเอกชนต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยดังกล่าว อีกท้ังต้องเผชิญกับการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น 
จึงจ าเป็นต้องมีการปรับตัวหรือปรับองค์กรของตน โดยแนวทางหนึ่งที่ภาครัฐและภาคเอกชนน ามาใช้และ เริ่มมี
บทบาทมากขึ้นนั้น คือการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร ให้มีความเหมาะสมและ
เป็นระบบมากขึ้นเนื่องจากทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อความส าเร็จขององค์กร และ  เป็น
ปัจจัยหลักในการเพิ่มศักยภาพขององค์กร ด้วยเหตุนี้ องค์กรจ าเป็นต้องหาแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากร
มนุษย์ในองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผลการท างานของพนักงานทุกคนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
ส่งผลด้านผลการด าเนินงานขององค์กร จากตัวแปร แรงจูงใจในการท างาน ความผูกพันต่อองค์กร และ
พฤติกรรมการท างานส่งผลให้พนักงานมีความสม่ าเสมอในการท างาน ให้ความร่วมมือต่อองค์กรในงานและ
กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรอย่างเต็มใจ ตลอดจนปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร เพื่อให้เกิด ความเรียบร้อยใน
การอยู่ร่วมกัน อันจะท าให้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข พร้อมท่ีจะท างานให้องค์กรอย่างเต็มความสามารถ  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการท างานของพนักงาน บริษัท ยูบีเอ็มเอเชีย           
(ประเทศไทย) ที่มีลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยจูงใจ และความความผูกพันต่อองค์การที่แตกต่างกัน เพื่อน าข้อมูล               
ที่ได้มาปรับปรุงแนวทางการบริหารทรัพย์ยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ก าหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
 2. เลือกเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 3. สร้างและตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือ 
 4. เก็บรวบรวมข้อมูล 
 5. หาสถิติที่ใช้ในการวิจัยเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล 
 ประชากรและการเลือกกลุม่ตัวอย่าง 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจและความผูกพันต่อพฤติกรรมการท างาน
ของพนักงาน บริษัท ยูบีเอ็มเอเชีย (ประเทศไทย) โดยเลือกกลุ่ม ประชากรส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ คือ พนักงาน
ที่ท างานใน บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย ส ารวจโดยการใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยทราบ
จ านวนประชากรทั้งหมด 88 คน และเลือกระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05   
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบง่ได้เป็น 5 ส่วน ดังนี ้
 ส่วนท่ี 1 ลักษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  
 ส่วนท่ี 2 แบบวัดเกี่ยวกับปัจจัยด้านการจูงใจ   
 ส่วนท่ี 3 แบบวัดเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ  
 ส่วนท่ี 4 แบบวัดเกี่ยวกับพฤติกรรมการท างานของพนักงาน  
 ส่วนท่ี 5 ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพฤติกรรมการท างาน 
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 ผู้วิจัยจะก าหนดการแปลความหมายจากแบบสอบถามการอภิปรายผลของการศึกษาของลักษณะ
แบบสอบถามที่ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตราภาคช้ัน ( Interval Scale) ผู้ศึกษาใช้เกณฑ์เฉลี่ย                   
ในการอภิปรายผล ด้วยวิธีการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  
 เกณฑ์การแปลความหมายของระดับคะแนน 
 การแปลผลของข้อมูลในแบบสอบถาม โดยวิเคราะห์ข้อมูลโดยระบุถึงเกณฑ์ที่ใช้ในการแปล
ความหมายข้อมูลประเภท Likert Scale ที่อยู่ในรูปคะแนนเฉลี่ย ตามแบบจ าแนกแต่ละช่วงย่อยเท่า ๆ กัน 
 การทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) 
  ใช้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’ s alpha coefficient: α) ได้ค่าความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับเท่ากับ 0.885 โดยแยกรายด้าน ค่าความเชื่อมั่นของแต่ละขอ้ค าถามจะต้องมีคา่มากกว่า 0.7 จึงแสดงว่า
เป็นที่ยอมรับและสามารถน าไปใช้ได้ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจและความผูกพันต่อพฤติกรรมการท างานของพนักงาน
บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย ผู้ศึกษาได้ลงมือสรุปผลข้อมูลตามล าดับ ดังน้ี 
 1. ข้อมูลทุติยภมูิ (Secondary Data)  
 2. ข้อมูลปฐมภมูิ (Primary Data)  

  วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 น าข้อมูลที่ได้มาประมวลผ่านทางโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS แล้ววิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติตามขั้นตอน  
ดังนี้  
 1. ร้อยละ (percentage) สำหรับการวิเคราะห์ เพื่อการบรรยายสถานภาพทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง       
ที่ศึกษา 

2. ใช้ค่าคะแนนเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ส าหรับ                
การวิเคราะห์วัตถุประสงค์ข้อที่ 1, 2 และ 3 
 3. ใช้ Independent Sample t-test ส าหรับทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 โดยใช้ระดับนัยส าคัญ .05 
(ระดับความเชื่อมั่นที่ 95 %) 

4. ใช้ One-way ANOVA หรือ F-test ส าหรับทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2, 3, 4, 5 โดยใช้ระดับ
นัยส าคญั .05 (ระดับความเชื่อมั่นที่ 95 %) 
 5. ใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (stepwise multiple regression) 

 
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาครั้งน้ี เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจและความผูกพันต่อพฤติกรรมการท างาน
ของพนักงาน บริษัท ยูบีเอ็มเอเชีย (ประเทศไทย) จ ากัด  
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 จากกลุ่มตัวอย่างในจ านวน 88 คน แบ่งได้เป็นเพศชาย 28 คน หญิง 60 คน โดยมีช่วงอายุต่ ากว่า 
25 ปี 16 คน  26-35 ปี 41 คน 36-45 ปี 20 คน และ อายุมากกว่า 45 ปี จ านวน 11 คน มีสถานภาพ โสด               
41 คน สมรส 43 คน แยกกันอยู่ 4 คน ระดับการศึกษาของพนักงาน จ านวน 88 คน มีการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี 
จ านวน 6 คน ปริญญาตรี 68 คน สูงกว่าปริญญาตรี 14 คน มีระยะเวลาการท างาน น้อยกว่า 5 ปี 53 คน               
5-10 ปี 21 คน มากกว่า 10 ปีขึ้นไป จ านวน 14 คน 
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 ส่วนที่ 2 ค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจัยจูงใจ 
 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัจูงใจ จ าแนกเป็นรายด้าน (n=88 คน) 
 

ปัจจัยจูงใจ X  S.D. ระดับจูงใจ 
1. การอยู่รอด 3.72 0.70 ด ี
2. การมีสัมพันธภาพ 4.13 0.72 ด ี
3. ความเจริญก้าวหน้า 3.79 0.76 ด ี
 รวม 3.88 0.73 ด ี
  
 ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน 
 
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย 

จ าแนกเป็นรายด้าน (n = 88 คน) 
 

ความผูกพันต่อองค์กร X  S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. ความเชื่อมั่นสูงยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร 3.73 0.76 ด ี
2. เต็มใจในการปฏิบัติงานในองค์กร 3.76 0.69 ด ี
3. ปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเป็นสมาชิกขององค์กรต่อไป 3.57 0.71 ด ี
 รวม 3.69 0.72 ด ี
 
 ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์พฤติกรรมการท างานของพนักงาน 
 
ตารางที ่4 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของพฤติกรรมการท างานของพนักงาน บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย 

จ าแนกเป็นรายด้าน (n = 88 คน) 
 

พฤติกรรมการท างาน X  S.D. ระดับพฤติกรรม 
1. ด้านการเพิม่ผลงาน 3.82 0.74 ด ี
2. ด้านความสม่ าเสมอในการท างาน 4.02 0.77 ด ี
3. ด้านความร่วมมือต่อองค์กร 4.03 0.74 ด ี
4. ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบยีบขององค์กร 4.10 0.70 ด ี
  รวม 3.99 0.74 ด ี
 
 ส่วนที่ 5 การใช้ Independent Sample t-test ส าหรับทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 
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ตารางที ่5 พฤติกรรมการท างานของพนักงานบริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย ตามสถานภาพด้านเพศ (n = 88 คน) 
 

พฤติกรรมการท างาน 
เพศชาย เพศหญิง 

t P 
X  S.D. X  S.D. 

1. ด้านการเพิม่ผลงาน 3.819 0.487 3.819 0.487 -0.027 0.978 
2. ด้านความสม่ าเสมอในการ

ท างาน 
4.010 0.547 4.162 0.494 -1.966 0.050 

3. ด้านการให้ความร่วมมือ
ต่อองค์กร 

4.031 0.438 4.052 0.460 -0.400 0.689 

4. ด้านการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบองค์กร 

4.112 0.550 4.019 0.410 -1.047 0.296 

5. พฤติกรรมรวม 3.993 0.503 4.019 0.463 -0.981 0.328 
*ท่ีระดับนัยส าคัญ .05 
 
 ส่วนที่ 6 การใช้ One-way ANOVA หรือ F-test ส าหรับทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2, 3, 4, 5  ได้ผล
ดังนี ้
 พนักงานท่ีอายุต่างกันมีพฤติกรรมการท างานโดยรวมแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 และ
เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการท างานในแต่ละด้าน พบว่าพนักงานที่อายุต่างกัน มีพฤติกรรมการท างานทุกด้าน
แตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 โดยพนักงานท่ีมีอายุมากกว่ามีพฤติกรรมการท างานท่ีดีกว่า  
 พนักงานท่ีสถานภาพการสมรสต่างกันมีพฤติกรรมการท างานทุกด้านไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับ
นัยส าคญัทางสถิติ .05 
 พนักงานท่ีการศึกษาสูงกว่าจะมีพฤติกรรมการท างานท่ีสูงกว่าในแตล่ะด้าน 
 
 ส่วนที่ 7 การใช้สถิติ การวิเคราะห์กากถดถอยพหุคูณ (stepwise multiple regression) 
 
ตารางที ่7 ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ (b) และคะแนนมาตรฐาน (beta) และแสดงสมการ

ถดถอยพหุคูณที่ใช้พยากรณ์พฤติกรรมการท างานของพนักงาน (n = 88 คน) 
 

ตัวแปร B Std.Error Beta t Sig 
ค่าคงท่ี 1.399 0.141 - 9.949 0.000 
B3 0.298 0.036 0.430 8.571 0.000 
A3 0.195 0.037 0.264 5.277 0.000 
A2 0.126 0.039 0.165 3.262 0.001 
B2 0.133 0.037 0.170 3.481 0.001 
A1 -0.078 0.022 -0.140 -3.331 0.001 
ที่ระดับนัยส าคญั.05 
R = 0.788 Overall F = 92.713 Sig. =  0.000 R² = 0.622   SE est = 0.256   
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 ปจจัยจูงใจทุกดานมีความสมัพันธทางบวกในด้านพฤติกรรมการ ท างาน ได้คาสัมประสิทธสหพันธ
พหุคูณ R = 0.788 และสามารถรวม 
 อธิบายความแปรผันของพฤติกรรมการท างานอยางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได รอยละ 
62.2 (R² = 0.622)  
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 ปัจจัยจูงใจของพนักงานบริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย ทั้ง 3 ด้าน คือ การอยู่รอด การมีสัมพันธภาพ และ
ความเจริญก้าวหน้า พบว่าปัจจัยจูงใจมีการจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับดี โดยพนักงานมีปัจจัยจูงใจในแต่ละด้าน
แตกต่างกัน เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ คือ การมีสัมพันธภาพ รองลงมาเป็นความเจริญก้าวหน้า และ
การอยู่รอด ตามล าดับ 
 ความผูกพันต่อองค์กรทั้ง 3 ด้าน ของพนักงานบริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย พบว่า มีความผูกพันในองค์กร
โดยรวมอยู่ในระดับดี และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า พนักงานมีความผูกพันในองค์กรเรียงล าดับจากมาก 
ไปหาน้อยได้ดังนี้ คือ เต็มใจในการปฏิบัติงานในองค์กร รองลงมาเป็นปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเป็นสมาชิก  
ขององค์กรต่อไป และความเช่ือมั่นสูงยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กรตามล าดับ พฤติกรรมการท างาน
ทั้ง 4 ด้าน ของพนักงานบริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย มีพฤติกรรมการท างานโดยรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณา                   
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่พนักงานมีพฤติกรรมการท างานเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านความ
สม่ าเสมอในการท างาน รองลงมาเป็นด้านการให้ความร่วมมือต่อองค์กร ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
องค์กร และด้านการเพิ่มผลงาน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัย ความผูกพันต่อองค์กร จะส่งผลต่อพฤติกรรม            
การท างานของพนักงาน   
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัย พบว่า ความเจรญิก้าวหน้ามีผลต่อพฤติกรรมการท างาน ดังนั้นองค์กรควรมีขั้นตอน
ต่าง ๆ ดังนี ้
 1. ควรมีการอบรม ความรู้ ในหลายๆ ด้านแก่พนักงานเพื่อให้พนักงานสามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธ์ิภาพมากขึ้น 
 2. องค์กรควรให้โอกาสแก่พนักงานที่มีความรู้ความสามารถก้าวไปสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นไปเพื่อเป็น
แรงจูงใจให้พนักงาน 
 3. ควรจัดกิจกรรมสงเสริมความความสัมพันธ์ ระหว่างพนักงานในองค์กร เพื่อสร้างความผูกพัน                
ในการท างาน ของพนักงานให้ดียิ่งขึ้น 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การค้นคว้าอิสระเรื่อง ปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อพฤติกรรมการ ท างานของพนักงานยูบีเอ็มเอเชีย 
(ประเทศไทย) จ ากัด ฉบับนี้ส าเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยดี ทางผู้ศึกษาขอขอบพระคุณ ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล 
กรรมการและที่ปรึกษา ที่ได้กรุณาสละเวลาในการให้ค าปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะ เพื่ อปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องต่าง ๆ ในการศึกษาครั้งนี้ และ ขอขอบพระคุณ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลของบริษัทกลุ่มตัวอย่างที่ได้ให้อนุญาตน ามาเป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา และพนักงานกลุ่ม
ตัวอย่างทุกคน ที่ เสียสละเวลาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามส าเร็จด้วยดี สิ่งส าคัญที่สุด
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ขอขอบพระคุณ บิดา มารดา ผู้มีพระคุณสูงสุดที่ได้ให้ก าลังใจในการท างานวิจัยครั้งนี้และ ขอขอบพระคุณ                  
ญาติพี่น้อง เพื่อน ๆ ทุกคนที่คอยให้ความคิดเห็น ค าแนะน าในการท างานด้วยดีเสมอมา สุดท้ายนี้ ผู้ศึกษาหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่างานค้นคว้าฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ที่สนใจ หากการศึกษาในครั้งนี้มีข้อบกพร่องหรืองาน              
ไม่สมบูรณ์ประการใด ผู้ศึกษาขอกราบขออภัยมา ณ ท่ีนี้ 
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แนวทางการจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมในภาคธุรกจิอุตสาหกรรม 
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บทคัดย่อ 
 ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเริ่มให้ความสนใจในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมมากว่าสิบปี แต่ยังคง             
ไม่แน่ใจในผลของการท ากิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคม ธุรกิจอุตสาหกรรมเป็นธุรกิจหนึ่งที่มีการน าหลักความ
รับผิดชอบต่อสังคมมาใช้ ซึ่งยังไม่ทราบแน่ชัดว่าจะมีผลอย่างไรต่อกิจการและยังเข้าใจถึงความหมายของความ
รับผิดชอบต่อสังคมไม่คลอบคลุม จากการรวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับของความรับผิดชอบต่อสังคมสามารถสรุปได้
ว่า ความรับผิดชอบต่อสังคม คือ กิจกรรมที่ค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย หุ้นส่วน พนักงาน สังคม ชุมชน ระบบ
เศรษฐกิจ รวมถึงการค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อโลกในปัจจุบัน จากการศึกษาเอกสาร หนังสือ ต ารา บทความงาน
วิชาการทีเ่กี่ยวข้องกับผลกระทบของความรับผิดชอบต่อสังคมในธุรกิจอตุสาหกรรมพบว่ามีผลกระทบในทางบวก
ที่เห็นได้อย่างชัดเจนในด้าน ช่ือเสียง และผลการด าเนินงาน ซึ่งส่งผลต่อมูลค่าของกิจการในภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรมสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน และแนวทางการจัดการความรับผิดชอบต่อ
สังคมในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ประกอบด้วย การส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคม การตลาดที่เกี่ยวโยง
กับประเด็นทางสังคม การตลาดเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาสังคม องค์กรสาธารณประโยชน์ การอาสาช่วยเหลือชุมชน 
การประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม การพัฒนาและส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการตามก าลังซื้อของคนใน
ระดับฐานราก  
 
ค าส าคัญ :  การจัดการ ความรับผิดชอบต่อสังคม ธุรกิจอุตสาหกรรม 
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GUIDELINE FOR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY MANAGEMENT IN INDUSTRY 
BUSINESS 

 
Anan Thamchalai1*  Natthaphan Dukhueng 2   

 
Abstract 

 For decade, industry business part interested in Corporate Social Responsibility (CSR) 
more than 10 years but there not curtain about benefits. In industry business take the CSR to 
the business while some industries have not clear about the effected and what the CSR is. 
From the research, documents that study about CSR could be definited is the activity that 
concern to stakeholders, partnerships, employers, society, community, economy and the 
world. For the research that study about CSR in industry business found that CSR clearly a 
positive effect to industry business for organization and reputation that effected firm value 
which take the sustainable advantages and guideline for CSR management in industry business 
composite cause promotion, cause-related marketing, corporate social marketing, corporate 
philanthropy, community volunteering, socially responsible business practices, developing and 
delivering affordable products and services. 
 
Keywords:  Management, Corporate Social Responsibility, Industry Business 
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บทน า 
ปัจจุบันมีการกล่าวถึงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ในภาค

ธุรกิจอุตสาหกรรมกันอย่างกว้างขวาง ท าให้มีการตื่นตัวในการท ากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์ของกิจการ และส่งผลต่อผลการด าเนินงานด้วยเหตุผลนี้จึงท าให้ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมให้ความสนใจ
ในด้านการมีร่วมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกิจการที่ประสบความส าเร็จได้ควรมีส่วน
เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมในยุคปัจจุบัน โดยแนวคิดในการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมเริม่ตน้จาก 
Bowen (1953) กล่าวถึง ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจในหนังสือ Social Responsibilities of the 
Businessman จนมาถึงกระแสการพัฒนาท่ียั่งยืนในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเริ่มมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1980 โดย John 
Elkington ได้เขียนหนังสือเรื่อง The Ecology of Tomorrow’s World Industry’s Environment กล่าวถึง
การจัดท ารายงานผลการประกอบการธุรกิจที่ยั่งยืน เรียกว่า “Triple Bottom Line” ซึ่งเป็นรายงานที่ไม่ได้
มุ่งเน้นการน าเสนอผลประกอบการและผลก าไรทางธุรกิจเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังให้ความส าคัญกับคุณค่า
ทางสังคมและการใช้ทรัพยากรของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืนมุ่งเน้นการสร้างความสมดุล
ใน 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ (Economic)  สังคม (Social) และสิ่งแวดล้อม (Environment) ส่งผลให้แนวคิด
ความรับผิดชอบต่อสังคม CSR มีความชัดเจนมากขึ้น โดยมีค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียเข้ามาเกี่ยวข้องกับการ
ประกอบธุรกิจ และมีการปฏิบัติกันอย่างแพร่หลายในประเทศที่พัฒนาแล้ว ต่อมาในปี ค.ศ. 1991 นักวิชาการ
หลายคน อาทิ Archie B. Carroll ได้น าเสนอรูปแบบพีระมิดความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการบริษัทใน
ประเทศที่พัฒนาแล้วประกอบด้วยความรับผิดชอบในเชิงเศรษฐกิจและข้อบังคับทางกฎหมาย รวมไปถึงความ
รับผิดชอบในเชิงจริยธรรม และการบริจาคการกุศลด้วย อย่างไรก็ตามในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่
แตกต่างกันไม่อาจน ารูปแบบ CSR ของ Carroll มาปรับใช้ในกลุ่มประเทศก าลังพัฒนาได้ทั้งหมด ส่วน
นักวิชาการได้ให้ความสนใจในประเด็นนี้ ในปี ค.ศ. 2008 Wayne Visser จึงได้น าเสนอรูปแบบของ CSR ของ
กลุ่มประเทศที่ก าลังพัฒนาว่า ให้ความส าคัญต่อการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้านเศรษฐกิจ (Economic 
Responsibility) เป็นพื้นฐานเช่นกัน แต่ในล าดับต่อมา ได้ให้ความส าคัญกับการบริจาคการกุศล (Philanthropy 
Responsibility) มาก่อนความรับผิดชอบด้านกฎหมาย (Legal Responsibility) และความรับผิดชอบด้าน
จริยธรรม (Ethics Responsibility 

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ประเทศไทยยังพบข้อจ ากัดถึงแนวทางการจัดการความรับผิดชอบ
ต่อสังคมในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ในการน าหลักความรับผิดชอบต่อสังคมมาใช้ และยังเข้าใจถึงความหมายของ
ความรับผิดชอบต่อสังคมไม่คลอบคลุม เนื่องจากประเทศไทยเป็นกลุ่มประเทศที่ก าลังพัฒนา ก าลังขยายตัว
เจริญเติบโตของเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมส่งผลกระทบด้านสังคม และสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนภาคประชาสังคม
และภาคประชาชนจึงได้ผลักดันให้เกิดมาตรการทางกฎหมายบังคับตามรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550 มาตรา 
67 ระบุให้โครงการกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ให้ท าประชาพิจารณ์และจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Impact Assessment: EIA) หรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
(Environmental Health Impact Assessment: EHIA) จึงถือเป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับ
ภาคอุตสาหกรรมมากยิ่งข้ึน อย่างไรก็ตามระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนนั้นยังไม่มากเท่าที่ควรควบคู่ไปกับการ
ประกอบการภาคอุตสาหกรรมได้โดยตลอด โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงร่วมกับหน่วยงานต่างๆพัฒนาและ
จัดท ามาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม หรือที่เรียกว่า“Corporate Social 
Responsibility - Department of Industrial Works: CSR-DIW” ขึ้นมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 โดยใช้กรอบของ
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ร่าง ISO 26000 และพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง มีการให้รางวัลกระตุ้นจูงใจให้บริษัทอุตสาหกรรมเข้าร่วมโครงการ 
ดังนั้น เรื่องการด าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคอุตสาหกรรมจึงให้ความส าคัญอย่างแพร่หลาย
ในยุคปัจจุบัน 

บทความวิชาการ ฉบับนี้มีวัตถุประสงค ์เพื่อน าเสนอ “แนวทางการจัดการความรับผิดชอบต่อสังคม
ในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม” โดยศึกษาถึงแนวคิดในจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม
ในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์การจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมในด้าน
ต่าง ๆ พร้อมท้ังตัวอย่างผลงานวิจัยท่ีใช้แนวคิดและหลักการทางด้านทางการจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมใน
ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมน าเสนอ ในการน าเสนอบทความวิชาการนี้มีขั้นตอนในการน าเสนอประกอบด้วย  3 
ส่วน ส่วนแรก เป็นบทน า ส่วนที่สอง เป็นการน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมภาค
ธุรกิจอุตสาหกรรม และส่วนสุดท้าย เป็นการสรุปและน าเสนอแนวทางการจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมใน
ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม 
 
แนวคิดการจัดการในภาคธุรกิจอตุสาหกรรม 

การจัดการ เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่มีความส าคัญและจ าเป็นต่อการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงานทุก
ระดับ โดยการบริหาร (Administration) นิยมใช้ในภาครัฐหรืองานที่เกี่ยวกับนโยบาย ส่วนการจัดการ 
(Management) นิยมใช้ในภาคธุรกิจเอกชนซึ่ง The Encyclopedia  Americana ได้ขยายความว่า การบริหาร
และการจัดการใช้ทดแทนกันได้ค าว่า “การบริหาร” เป็นการจัดการงานบริหารระดับสูง ส่วน “การจัดการ” เป็น
ศิลปะของการประสานองค์ประกอบหรือปัจจัยการผลิตเพื่อมุ่งความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์การเป็น
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์โดยอาศัยแรงงาน วัสดุ และเครื่องจักร นักวิชาการให้ความหมายของการจัดการ 
ต่างๆกันดังน้ี 

ลูเธอร์ กูลิค และลินดัล เออร์วิหค์ (Luther Gulick & Luther Gulick, 1937) เสนอแนวคิดการจัดการ
ส าหรับนักบริหาร POSDCORB ในบทความ Paper on the Science of Administration Notes on the 
Theory of Organization” POSDCORB เป็นเครื่องมือส าคัญส าหรับผู้บริหาร โดยมีหลักในการจัดการองค์การ
ในภาครัฐ และ เอกชน ที่ผู้มีอ านาจบริหารมีหน้าที่ และบทบาทการบริหารอยู่ 7 ประการ ดังภาพที่ 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กระบวนการจัดการองค์การในภาครัฐและเอกชน, Luther Gulick & Luther Gulick (1937) 
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P - Planning หมายถึง การวางแผน ได้แก่ การจัดวางโครงการและแผนงานต่าง ๆ ขึ้นมาไว้ล่วงหน้า  
 O - Organizing หมายถึง การจัดองค์การ ได้แก่ การแบ่งงาน การก าหนดส่วนงาน โครงสร้างของ
องค์การ การก าหนดต าแหน่งงานต่าง ๆ พร้อมกับอ านาจหน้าท่ี  
 S - Staffing หมายถึง การจัดการเกี่ยวกับตัวบุคคลในองค์การ นับตั้งแต่ การจัดอัตราก าลัง การสรรหา 
การคัดเลือก         การบรรจุแต่งตั้งบุคคล การเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง เงินเดือน การโยกย้าย การพัฒนาบุคคล
ในองค์การจนถึงการให้บุคคลพ้นจากต าแหน่ง  
 D - Directing หมายถึง การอ านวยงาน ได้แก่ การท าหน้าท่ีในการตัดสินใจ การออกค าสั่ง มอบหมาย
ภารกิจการงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชา และใช้ภาวะของการเป็นผู้น าในการกระตุ้นจูงใจคนให้ยอมรับในผู้บริหาร  
 Co - Coordinating หมายถึง การประสานงาน ได้แก่ การท าหน้าที่ในการประสานกิจกรรมต่าง ๆ ที่มี
การแบ่งแยกออกไปเป็นส่วนงานย่อย ๆ เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถท างานประสานสอดคล้องกัน และมุ่งไปสู่
เป้าหมายเดียวกัน  
 R - Reporting หมายถึง การรายงาน ได้แก่ การท าหน้าที่ในการรับฟังรายงานผลจากการปฏิบัติงาน
ของบุคคลและหน่วยงานผู้ใต้บังคับบัญชาการรายงานถือเป็นมาตรการในการตรวจสอบและรวมถึงควบคุมงาน  
 B - Budgeting หมายถึง การงบประมาณ ได้แก่ หน้าที่ที่เกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ การจัดท า
บัญชีการใช้จ่ายเงินและการตรวจสอบควบคุมด้านการเงิน การบัญชีของหน่วยงาน  

ดรัคเกอร์  (Drucker, 1954: 12)  ได้ให้ความหมายการจัดการ  หมายถึง การท าให้งานต่าง ๆ ของ
องค์การส าเร็จได้  โดยอาศัยบุคคลอื่นเป็นผู้กระท า  แนวคิดที่เป็นจุดเด่นของดรัคเกอร์ คือ พยายามที่จะเข้า
ใจความซับซ้อนของสังคม  และสรุปสิ่งที่เข้าใจออกมาเป็นแนวคิดท่ีไดม้าจากประสบการณด์า้นการปฏบิัติ ทฤษฎี
การจัดการของดรัคเกอร์ ประกอบด้วย 4  ขัน้ตอน  ได้แก ่

 1. การวางแผน (Planning) หมายถึงเป็นการก าหนดหน้าที่การงานที่ต้องปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ขององค์การ โดยก าหนดว่าจะด าเนินการอย่างไรและเมื่อไร เพื่อให้ส าเร็จตามแผนที่วางไว้ ซึ่งการวางแผนนั้น
ต้องครอบคลุมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

 2. การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึงเป็นการมอบหมายงานให้บุคลากรในแผนกหรือฝ่ายได้ปฏิบัติ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่วางไว้ เมื่อแผนกหรือฝ่ายประสบความส าเร็จก็จะท าให้องค์การประสบ
ความส าเร็จไปด้วย 

 3. การน า (Leading) หมายถึงเป็นการจูงใจชักน า กระตุ้น และช้ีทิศทางให้ด าเนินไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายโดยการเพิ่มผลผลิตและเน้นมนุษยสัมพันธ์ ท าให้เกิดระดับผลผลิตในระยะยาวท่ีสูง 

 4. การควบคุม (Controlling) หมายถึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผล
ด าเนินงาน  เปรียบเทียบผลงานปัจจุบันกับเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ และท าการตัดสินใจ 

 อนันต์ ธรรมชาลัย (2561) การจัดการในภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กรซึ่งมี
หลักส าคัญ 5 ขั้นตอนส าคัญดังนี้ 1) การวางแผน คือ การวางแผนการปฏิบัติงานในทุกส่วนงานภายในองค์กรไว้
ล่วงหน้าเพื่อด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยการวางแผนระดับหน่วยงาน ระดับ
องค์กร 2) การจัดองค์กร คือ การจัดโครงสร้างขององค์กรให้เหมาะสมกับทรพัยากรทางการบริหารโดยมีผูบ้ริหาร
ระดับสูงให้ความส าคัญในการก าหนดนโยบายและให้การสนับสนุนในการจัดโครงสร้างในระดับองค์กรและระดับ
หน่วยงานให้เกิดความเหมาะสมทั้งความรู้ ทักษะ และความสามารถ 3) การสั่งการ คือการวินิจฉัยสั่งการที่ดี
เพื่อให้การด าเนินงานขององค์กรด าเนินการไปตามเป้าหมายโดยมีการสั่งการตามสายบังคับบัญชาจากระดับ
บริหารสู่ระดับปฏิบัติการอย่างเหมาะสม มีระบบการสั่งการ ติดตามค าสั่ง และรายงานผลงานจากการสั่งการไป
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อย่างมีประสิทธิภาพ 4) การประสานงาน คือ การเช่ือมโยงต่าง ๆ ขององค์กรให้ด าเนินไปอย่างสอดคล้องต้องกัน
โดยมีการก าหนดผู้ประสานงานให้สอดคล้องกับการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในองค์กรกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และ 5) การควบคุม คือ การควบคุมและก ากับกิจกรรมต่าง ๆ 
ภายในองค์กรให้ด าเนินไปตามแผนที่ก าหนดไว้โดยมีการประเมินความส าเร็จของแผนงาน และมีขั้นตอน           
ในการด าเนินการควบคุมเป็นระยะ มีการวัดผลความส าเร็จในระดับองค์กรและระดับหน่วยงาน 

สรุปได้ว่า การจัดการภาคอุตสาหกรรมเป็นเครื่องมือส าหรับนักจัดการ เพื่อใช้ในการสร้างกลไกในการ
ขับเคลื่อนการจัดท าโครงสร้างให้กับองค์กร การจัดเตรียมบุคลากรที่มีความช านาญเช่ียวชาญเฉพาะด้านให้อยู่ใน
แผนกต่าง ๆ ขององค์กร บุคลากรรู้หน้าท่ี และ ผู้บริหารสามารถบริหาร และสั่งการได้อย่างมีประสิทธิภาพ วาง
กรอบการท างานให้องค์กรเพื่อเป็นแนวทางในการบริหาร ส่งเสริมการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกันภายในองค์กร 
 
ความหมายความรับผิดชอบต่อสังคม 

Commission of the Europe Communities (2001) ให้ความหมายถึงความรับผิดชอบต่อสังคมว่า 
คือประเด็นส าคัญที่บริษัทจะค านึงทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อมจะต้องไปด้วยกันกับการด าเนินธุรกิจ รวมทั้งการ
สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องของพื้นฐานกิจกรรมอาสาสมัคร ซึ่งได้ตีความขอบเขตของ ความรับผิดชอบต่อ
สังคม จากค าจ ากัดความว่า เกี่ยวข้องกับการมีจิตสาธารณะ ผู้มีส่วนได้เสีย สังคมสิ่งแวดล้อมและ เศรษฐกิจ  

World Business Council for Sustainable Development (1999)  ให้ความหมายถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคมว่า คือเป็นข้อตกลงของธุรกิจในการที่จะสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ในการ
ท างานไปด้วยกันของพนักงานและครอบครัวของพวกเขา ท้องถิ่นรวมถึงสังคม ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต 
จากค าจ ากัดความนี้ขอบเขตประกอบไปด้วย ผู้มีส่วนได้เสีย สังคมและเศรษฐกิจ และในปี ต่อมา หน่วยงานนี้ได้
ให้ค าจ ากัดความใหม่ว่า ความรับผิดชอบต่อสังคม คือการท างานอย่างต่อเนื่องของหน่วยงานธุรกิจในเรื่องของ
จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจและสนับสนุนให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจ พร้อมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
พนักงานและครอบครัวรวมไปถึงสังคมในท้องถิ่นและสังคมส่วนรวม ท าให้ค าจ ากัดความใหม่นี้เพิ่มขอบเขตของ
กิจกรรมจิตอาสาเข้าไปด้วย อีกกลุ่มหนึ่งท่ีช่ือว่า Business for Social Responsibility (2003)  

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (2557) ให้ความหมายถึงความรับผิดชอบต่อสังคมว่า คือเครื่องมือที่โลก
ตะวันตกคิดขึ้นส าหรับใช้ควบคุมหรือถ่วงดุลลัทธิทุนนิยมสุดขั้ว มุ่งก าไรสูงสุด จนอาจมิได้มองด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และความรับผิดชอบทางสังคม เป็นกลไกควบคุมธุรกิจขนาดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจข้ามชาติ ให้
ต้องประพฤติปฏิบัติในลักษณะที่แสดงความรับผิดชอบทางสังคมในหลากหลายมิติ หลักการของธุรกิจกับความ
รับผิดชอบทางสังคม จึงอยู่บนฐานความเช่ือว่า ธุรกิจ กับสังคม จะต้องอยู่ร่วมกัน อย่างช่วยเหลือเกื้อกูลเอื้อ
ประโยชน์ซึ่งกันและกัน ช่วยกันลดจุดอ่อนต่อกัน 
 
ความรับผิดชอบทางสังคมหลากหลายมิติ 

ความรับผิดชอบทางสังคมเชิงบรรษัทมีหลากหลายด้าน ดังต่อไปนี้ 
1. ด้านสิ่งแวดล้อม - ธุรกิจอาจก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมหลากหลายรูปแบบ อาจก่อมลภาวะต่ออากาศ 

มลภาวะทางเสียง ต่อแม่น้ าล าคลอง ต่อน้ าฝน ต่อน้ าผิวดิน เป็นต้น เช่นธุรกิจสารเคมีอาจก่อพิษภัยทั้งในลักษณะ
พิษท่ีเกิดทันทีอย่างเฉียบพลัน หรือค่อย ๆ สะสมพิษร้ายทีละน้อย ๆ เกิดผลกระทบแบบเรื้อรัง หรือตายผ่อนส่ง 
ธุรกิจที่ก่อผลร้ายเช่นนี้ต้องมีวิธีป้องกัน ไม่ให้เกิดผลร้ายอย่างได้ผล จึงจะถือว่ารับผิดชอบต่อสังคม 
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2. ด้านการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ธุรกิจอาจแย่งใช้น้ าจากแหล่งน้ าเดียวกันกับชุมชน อาจใช้
ทรัพยากรธรรมชาติชนิดที่ใช้แล้วหมด ธุรกิจจะต้องแสดงความรับผิดชอบต่อชุมชนโดยรอบ และต่อสังคมใน
ภาพรวม ที่จะไม่ก่อปัญหาแบบไร้ความรับผิดชอบ 

3. ด้านความเป็นธรรมต่อเพื่อนมนุษย์ - การจ่ายค่าแรง ค่าจ้าง ค่าชดเชย ค่าดูแลสุขภาพ อย่างเป็น
ธรรม การจัดสถานที่ท างานให้เป็น healthy workplace และ happy workplace การจัดให้เป็น learning 
organization 

4. ด้านจิตวิญญาณของผู้คน - ธุรกิจที่มุงผลก าไรสูง มองความส าเร็จที่ผลก าไร มองความสามารถคู่กับ
ผลได้ทางวัตถุ และเงินเดือน มีแนวโน้มที่จะสร้างวัฒนธรรมวัตถุนิยมสุดขั้ว เพิ่มพูนความโลภ หย่อนด้านจิต
วิญญาณ หย่อนด้านความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ 

5. ด้านความรับผิดชอบในการประกอบธุรกิจ - ทั้งในด้านความซื่อสัตย์สุจริต และรักษาผลประโยชน์
ตามหลัก Balanced Score Card (BSC) คือต่อผู้ถือหุ้น ต่อลูกค้าหรือคู่ค้า ต่อพนักงาน และต่อสังคมวงกว้าง 
ส าคัญที่จิตส านึก ที่แสดงออกทางการปฏิบัติ และมีค าอธิบาย 
 
กลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคม 

Porter and Kramer (2006) ได้เสนอรูปแบบของ ความรับผิดชอบต่อสังคม ท่ีเรียกว่า Strategic CSR 
ซึ่งยกระดับจากการเป็นเพียงบรรษัทพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อการบรรเทาปัญหาหรือผลกระทบที่เกิดจาก
กิจการ สู่การสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมในเชิงรุก ที่องค์กรสามารถริเริ่มกิจกรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม 
ด้วยตัวเองให้แก่สังคมภายนอก ที่เช่ือมโยงสัมพันธ์กับความต้องการหรือการริเริ่มจากภายนอก วิธีการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมภายใต้รูปแบบที่เป็น ความรับผิดชอบต่อสังคม เชิงกลยุทธ์นี้ กิจการไม่เพียงแต่สามารถปฏิบัติ
ได้ตามข้อก าหนดหรือมาตรฐานอันเป็นท่ียอมรับเท่านั้น แต่ยังมีการก าหนดจุดยืนท่ีเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างจาก
แนวปฏิบัติขององค์กรอื่น ๆ มีการสร้างความแตกต่าง ในวิธีการ มีอิสรภาพในการคัดเลือกประเดน็ทางสังคม โดย
ที่ปลอดจากพันธนาการหรือข้อเรียกร้อง ด้วยวิธีการที่แตกต่างและกิจกรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม ที่
เหมาะสม ผลลัพธ์จากการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้รูปแบบที่เป็น ความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกล
ยุทธ์นี้ จะท าให้เอื้อต่อการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันขององค์กรในระยะยาว เป้าประสงค์ของความ
รับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์ ที่ผสมผสานการริเริ่มทั้งจากภายในและการเช่ือมโยงจากภายนอกจะก่อให้เกิด
คุณค่าร่วมกัน ระหว่างธุรกิจและสังคม ความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์ ดูจะเป็นค าตอบของธุรกิจที่ต้องการ
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในวันน้ีอย่างไม่ต้องสงสัย องค์กรที่น าแนวคิด
ความรับผิดชอบต่อสังคม ไปปฏิบัติ จะเกิดผลลัพธ์ทั้งในส่วนรูปธรรมที่จับต้องได้ และในส่วนนามธรรมที่จับต้อง
ไม่ได้ จากผู้ที่อยู่ในองค์กร ได้แก่ ผู้ถือหุ้นและพนักงาน และจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรโดยตรงและโดย
อ้อม 
 
ประโยชน์ของการท ากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมที่เป็นรูปธรรม 

ส่วนของผู้ถือหุ้นหรือผู้ประกอบการ ราคาหุ้นมีเสถียรภาพและมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นในอัตราที่ สูงกว่า
เกณฑ์เฉลี่ย เนื่องจากเป็นที่ต้องการของนักลงทุน ปัจจุบันเม็ดเงินลงทุนในธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่ง
เรียกกันเฉพาะว่า SRI (Social Responsibility Investing) นั้น มีมูลค่าเกิน 2 ล้านล้านเหรียญ และมีแนวโน้ม
เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ เป็นโอกาสที่องค์กรสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินมี
แนวโน้มที่ต่ ากว่าเกณฑ์ปกติของตลาดในแง่ของพนักงานเกิดความภาคภูมิใจในการท างานร่วมกับองค์กรได้รับ
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ความสุขจากการปฏิบัติงานในหน้าที่นอกเหนือจากผลตอบแทนในรูปตัวเงินท าให้องค์กรสามารถที่จะรักษา
พนักงานท่ีมีความสามารถไว้ และในขณะเดียวกันสามารถที่จะชักชวนบุคลากรที่มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการให้
เข้ามาท างานกับองค์กรได้องค์กรสามารถสร้างรายได้และส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้น จากการที่ลูกค้าพิจารณาเลือก
ซื้อสินค้าและบริการจากองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม เช่น การส่งเสริมการขาย
ด้วยการบริจาครายได้ส่วนหนึ่งต่อทุก ๆ การซื้อผลิตภัณฑ์ในแต่ละครั้ง ให้แก่หน่วยงานหรือมูลนิธิที่ช่วยเหลือ
สังคมในด้านต่าง ๆ องค์กรยังสามารถที่จะลดรายจ่ายของกิจการจากการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สงัคม 
 
ประโยชน์ของการท ากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมที่เป็นนามธรรม  

องค์กรสามารถได้รับประโยชน์จากการวางต าแหน่งตราผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในใจของลูกค้าเป็นอันดับต้น ๆ 
ในประเภทสินค้าหรือบริการนั้น ๆ โดยการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกับการท าตลาด
ผลิตภัณฑ์ เช่น ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อทดแทนผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ยาก
ต้องใช้เวลานานหลายสิบปี ร้านกาแฟที่รับซื้อเมล็ดกาแฟในท้องถิ่นหรือจากไร่กาแฟที่ใช้เกษตรอินทรีย์ เป็นต้น 
ส าหรับองค์กรที่มิได้ใช้ตราผลิตภัณฑ์เป็นช่ือขององค์กร หรือเป็นองค์กรที่มีหลายตราผลิตภัณฑ์ สามารถด าเนิน
กิจกรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม ท่ีเสริมภาพลักษณ์องค์กร นอกเหนือจากการวางต าแหน่งตราผลิตภัณฑ์ โดย
การสร้างธรรมเนียมปฏิบัติทางธุรกิจที่อ านวยประโยชน์ต่อสังคมโดยสมัครใจมากกว่าเป็นเพียงการปฏิบัติตาม
ระเบียบข้อบังคับในอุตสาหกรรมหรือกฎหมายบ้านเมืองในด้านต่าง ๆ เช่น การจัดหาและดูแลระบบบ าบัดของ
เสียจากโรงงานอุตสาหกรรมให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเกณฑ์ขั้นต่ าของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือ
มากกว่าการมีระบบไว้เพียงเพื่อให้ผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์แต่มิได้เปิดใช้งาน เป็นต้น นอกจากนี้องค์กรยัง
สามารถจัดท ารายงานของกิจการที่เรียกว่า Sustainability Report คือการรายงานผลการด าเนินงานของกิจการ
ในด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และการด าเนินงานเพื่อบ่งช้ีถึงประสิทธิภาพความยั่งยืนของกิจการ ซึ่ง
หน่วยงาน Global Reporting Initiative (GRI) ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่ไม่แสวงหาผลก าไรที่ท างานรายงานให้
ค าแนะน าเพื่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจโลกเป็นผู้วางกรอบและแนวทางไว้ เพื่อใช้เผยแพร่กิจกรรมทั้งในมิติ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมขององค์กร โดยในปัจจุบัน มีองค์กรธุรกิจที่จัดท ารายงานดังกล่าวนี้แล้วนับพัน
แห่งทั่วโลก ดังนั้นเมื่อทราบประโยชน์ของการที่กิจการมีกิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมแล้ว ควรมา
ท าความเข้าใจว่าความรับผิดชอบต่อสังคมแบ่งออกเป็นกิจกรรมแบบใดบ้าง 

สรุปบทความวิชาการ และน าเสนอแนวทางการจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมในภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นเครื่องมือท่ีจ าเป็นในการสร้างแนวทางการสร้างความส าเร็จของธุรกิจ
อุตสาหกรรมในด้านความรับผิดชอบตอ่สังคม แนวทางในการด าเนินธุรกิจอุตสาหกรรมที่ดนีั้น ผู้ประกอบการควร
ค านึงถึงการรับผิดชอบในสิ่งที่ภาคอุตสาหกรรมกระท าและส่งผลกระทบต่าง ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมจาก
องค์กรสู่สังคมและชุมชนข้างเคียง ดังนั้นควรค านึงถึงความมีคุณค่าด้านจริยธรรม การให้เกียรติและความเคารพ
ซึง่กันและกันของคนในชุมชน และสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติ ซึ่งสามารถวิเคราะห์ขอบเขตของความรับผิดชอบต่อ
สังคมได้อย่างครอบคลุมในทุกกิจกรรม ค านึงถึงอาสาสมัคร ผู้มีส่วนได้เสีย สังคม สิ่งแวดล้อมและธุรกิจ
อุตสาหกรรมของประเทศ โดยสามารถจ าลองดังภาพท่ี 2  
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ภาพที่ 2 สังเคราะห์ขึ้นจาก แนวทางการจัดการความรับผิดชอบตอ่สังคมในภาคธุรกจิอุตสาหกรรม 
 
จากภาพท่ี 2 สามารถสรุปแนวทางการจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ได้ 7 

ประการส าคัญดังนี ้ 
1. การส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคม (Cause Promotion) เป็นการจัดหาเงินทุน วัสดุ

สิ่งของหรือทรัพยากรอื่นขององค์กร เพื่อขยายการรับรู้และความห่วงใยต่อประเด็นปัญหาทางสังคมนั้น ตลอดจน
สนับสนุนการระดมทุน การมีส่วนร่วมหรือการหาอาสาสมัครเพื่อการดังกล่าว องค์กรธุรกิจอุตสาหกรรมอาจริเริ่ม
และบริหารงานส่งเสริมด้วยตนเอง หรือร่วมมือกับองค์กรหนึ่งองค์กรใด หรือกับหลาย ๆ องค์กรได้  

2. การตลาดที่เกี่ยวโยงกับประเด็นทางสังคม (Cause-Related Marketing) เป็นการอุดหนุนหรือการ
บริจาครายได้ส่วนหน่ึงจากการขายผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยเหลอืหรือร่วมแก้ไขประเด็นปัญหาทางสังคม องค์กรในภาค
ธุรกิจอุตสาหกรรมที่แสวงหาก าไร วัตถุประสงค์หลักคือการสร้างสัมพันธภาพในประโยชน์ร่วมกัน ด้วยวิธีการเพิ่ม
ยอดขายผลิตภัณฑ์เพื่อน หาเงินรายได้ไปสนับสนุนกิจกรรมการกุศลนั้น ๆ  

3. การตลาดเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาสังคม (Corporate Social Marketing) เป็นการสนับสนุนการพัฒนา
หรือการท าให้ เกิดผลจากการรณรงค์เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในด้านสาธารณสุข ด้านความปลอดภัย ด้าน
สิ่งแวดล้อม หรือด้านสุขภาวะความแตกต่างส าคัญระหว่างการตลาดเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาสังคมกับการส่งเสริมการ
รับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคม  

4. องค์กรสาธารณประโยชน์ (Corporate Philanthropy) เป็นการช่วยเหลือที่ประเด็นปัญหาทาง
สังคมโดยตรง ในรูปของการบริจาคเงินหรือวัตถุสิ่งของ เป็นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมที่พบเห็นส่วนใหญ่
ในทุกองค์กรธุรกิจอุตสาหกรรม ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการจากภายนอกมากกว่าเกิดจากการวางแผนหรือ
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ออกแบบกิจกรรมจากภายในองค์กรเองและอาจไม่เช่ือมโยงเข้ากับเป้าหมายหรือพันธกิจขององค์กรใน
ภาคอุตสาหกรรม  

5. การอาสาช่วยเหลือชุมชน (Community Volunteering) เป็นการสนับสนุนหรือจูงใจให้พนักงานคู่
ค้าร่วมสละเวลาและแรงงานในการท างานให้แก่ชุมชนที่องค์กรตั้งอยู่และเพื่อตอบสนองต่อประเด็นปัญหาทาง
สังคมที่องค์กรให้ความสนใจหรือห่วงใย องค์กรธุรกิจอาจเป็นผู้ด าเนินการเองโดยล าพัง หรือร่วมมือกับองค์กร
หนึ่งองค์กรใด และอาจเป็นผู้ก าหนดกิจกรรมอาสาดังกล่าวนั้นเอง หรือให้พนักงานเป็นผู้คัดเลือกกิจกรรมแล้ว
น าเสนอต่อองค์กรเพื่อพิจารณาให้การสนับสนุน โดยที่พนักงานสามารถได้รับการชดเชยในรูปของวันหยุดหรือวัน
ลาเพิ่มเติม  

6. การประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม (Socially Responsible Business Practices) เป็น
การด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจอย่างพินิจพิเคราะห์ทั้งในเชิงป้องกันด้วยการหลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดปัญหาทาง
สังคม หรือในเชิงร่วมกันแก้ไขด้วยการช่วยเหลือเยียวยาปัญหาทางสังคมนั้น ๆ ด้วยกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อ
การยกระดับสุขภาวะของชุมชนและการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม โดยที่องค์กรธุรกิจสามารถที่จะด าเนินการเอง หรือ
เลือกในการร่วมมือกับพันธมิตรภายนอก  

7. การพัฒนาและส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการตามก าลังซื้อของคนในระดับฐานราก (Developing 
and Delivering Affordable Products and Services) เป็นการใช้กระบวนการทางธุรกิจในการผลิตและ
จ าหน่ายสินค้าและบริการสู่ตลาดที่ เรียกว่า The Bottom of the Pyramid (BoP) ในราคาที่ไม่แพง เหมาะกับ
ก าลังซื้อของผู้บริโภคในระดับฐานราก ให้สามารถเข้าถึงสินค้าและบริการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต พร้อมกัน
กับเป็นโอกาสส าหรับธุรกิจในการเข้าถึงตลาดขนาดใหญ่ในธุรกิจอุตสาหกรรม ซึ่งควรแสดงความรับผิดชอบถึง
ผลกระทบของทุกๆ การกระท าต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ขอบเขตของค าจ ากัดความจึงคลอบคลุมอยู่ที่ผู้มีส่วนได้
เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม กิจกรรมสี เขียว ชุมชนและสังคมการศึกษา การด าเนินธุรกิจ การดูแลพนักงาน
ค านึงถึงชุมชนที่อยู่ร่วมกัน และสังคมส่วนใหญ่ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ธรรมชาติ ซึ่งเมื่อทราบถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคมแล้วส่งผลให้ภาคธุรกิจน ากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมมาเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการบริหาร
ให้กิจการให้ประสบผลส าเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับ กระทรวงอุตสาหกรรม (2554) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
ฉบับที่ 4272 (พ.ศ. 2553) เรื่องก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม 
มาตรฐานเลขที่ มอก. 26000-2553 ประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 (เล่ม 128 ตอน
พิเศษ 18 ง) มาตรฐานนี้ประกอบด้วย 7 หลักส าคัญ ได้แก่ 1) ธรรมาภิบาลองค์กร 2) สิทธิมนุษยชน 3) การ
ปฏิบัติด้านแรงงาน 4) สิ่งแวดล้อม 5) การปฏิบัติที่เป็นธรรม 6) ประเด็นด้านผู้บริโภค และ 7) การมีส่วนร่วมของ
ชุมชน และการพัฒนาชุมชน 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการศึกษาตามประเภทของแต่ละอุตสาหกรรมเพื่อสร้างเป็นแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมยิ่งขึ้น 
2. ควรพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้จากบทความวิชาการฉบับนี้ ให้เป็นโครงการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและ

เชิงคุณภาพเพื่อค้นหาแนวทางเชิงลึกเพื่อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ นักวิชาการ ตลอดผู้สนใจที่จะน าผลวิจัยไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์ 
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แนวทางในการพัฒนาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ส าหรับธุรกิจโรงแรมเดอะริชอุบลราชธาน ี
 

ธัญวรัตน์ ชาลีเครือ1* ปาลิดา ศรีศรก าพล2 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ  ส าหรับธุรกิจโรงแรม
เดอะริชอุบลราชธานี โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก       
(In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ผู้บริหาร โรงแรม
เดอะริช อุบลราชธานี จ านวน 3 คน กลุ่มที่ 2 กลุ่มนักท่องเที่ยว เป็นนักท่องเที่ยวท่ีเคยเดินทางมาเที่ยวและพักที่
โรงแรมในจังหวัดอุบล อย่างน้อย 1 ครั้ง ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา และมีอายุตั้งแต่ 25 – 70 ปีจ านวน 17 คน
 ผลการศึกษาพบว่า ด้านห้องพักประเภทห้องดีลักซ์ควรมีลักษณะอบอุ่นทันสมัย ราคาห้องพักอยู่ที่ 
800-1200 บาท ห้องพักประเภทห้องพรีเมียร์ควรมีลักษณะอบอุ่นทันสมัย ราคาห้องอยู่ที่ 800-1500 บาท และ
ห้องพักประเภทห้องสวีทควรมีลักษณะสวยงาม อบอุ่น ทันสมัย ราคาห้องพักอยู่ ที่ 1500-2500 บาท ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย ควรเพิ่มการจองห้องพักผ่าน แอ็พพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ เป็นช่องทางที่สะดวกที่สุด 
ด้านการส่งเสริมการตลาด ควรให้สิทธิพิเศษกับลูกค้าคือการมอบส่วนลดการเข้าพัก และควรใช้สื่อที่มีอิทธิพล
ที่สุดในการจดจ าโรงแรม คือสื่อทางโซเซียลมีเดีย ด้านบุคลากรพนักงานขายควรมีการบริการยิ้มแย้มแจ่มใส และ
ให้บริการด้วยความเต็มใจ มีลักษณะการแสดงออกด้วยการทักทาย สวัสดีตามธรรมเนียมไทย ด้านกระบวนการ
ให้บริการควรบริการที่รวดเร็ว และถูกต้อง ด้านองค์ประกอบทางกายภาพ โรงแรมต้องมีคุณสมบัติอันประกอบ
ไปด้วยมีความสะอาด สะดวกสบาย สงบ และปลอดภัย และโรงแรมสามารถเพิ่มการตกแต่งวัฒนธรรมแบบ
อีสานซึ่งเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า 
 
ค าส าคัญ: ส่วนประสมทางการตลาดบริการ  โรงแรม  อุบลราชธาน ี
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DEVELOPMENT STRATEGIES FOR MARKETING MIX FOR THE RICH  
HOTEL UBON RATCHATHANI 

 
Tanwarat Chaleekrua1* Palida Srisornkompon2 

 
Abstract 
 The purpose of this research was to study marketing mix (7P's) for The Rich Hotel                 
Ubon Ratchathani. This was a qualitative research conducted via an in-dept interview. There 
were 2 groups of informants who have contributed to this study. The first group was 3 
executives of The Rich Hotel Ubon Ratchathani. The second group was 17 tourists, aging from 
25-70 years, who had been to and stayed at the hotels in Ubon Ratchathani for at least once 
for the past year. The research had found out that from the 3 types of rooms, the deluxe 
rooms should be cozy and modern, with the price ranging from 800-1200 baht; the premier 
rooms should be cozy and modern, with the price ranging from 800-1500 baht; and the suite 
rooms should be beautiful, cozy, and modern, with the price ranging from 1500-2500 baht. In 
terms of channel of distribution, room reservation should be increased via mobile phone 
applications which were  the most convenient. In terms of marketing strategies, the customers 
should be given a discount promotion and the most influential media should be used to 
increase hotel recognition as well. In terms of hotel staff, the salespersons should show 
hospitality and willingness to serve. They also should greet the customers in a traditional Thai 
style. In terms of service procedures, the service should be quick and precise. In terms of 
physical aspects, the hotel should have qualities such as cleanliness, convenience, 
peacefulness, and security. Moreover, the hotel should incorporate local I-San decorations to 
create impression for the customers. 
 
Keywords: marketing mix, Hotel, Ubon Ratchathani 
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บทน า  
ปัจจุบันการท่องเที่ยวมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรม

บริการที่มีความส าคัญและการขยายตัวสูง การท่องเที่ยวมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับธุรกิจหลายประเภท ได้แก่ 
ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจการเดินทางระหว่างประเทศ ฯลฯ โดยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวท่ีรัฐบาลให้
ความส าคัญในฐานะยุทธ์ศาสตร์หลักในการสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศให้แก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ
อย่างรวดเร็ว และยังได้ก าหนดให้การท่องเที่ยวมีความส าคัญในล าดับต้นของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาตินับเป็นอุตสาหกรรมการบริการที่ส าคัญอีกธุรกิจหนึ่ง ฐานเศรษฐกิจในปัจจุบันกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีน
เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของไทย และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ขณะนี้ประเทศไทยมีแนวโน้มอย่างต่อเนื่อง
ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลทั้งมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทย และการเพิ่มก าลังซื้อเพื่ อให้
ประชาชนมีปริมาณเงินในมือเพิ่มมากขึ้น (ฐานเศรษฐกิจ, 2560)  

อุบลราชธานี เป็นจังหวัดขนาดใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกสุดของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและของประเทศไทยที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นแกรนด์แคนยอนเมืองไทย                                                      
เนื่องจากมีภูมิประเทศบางส่วนของจังหวัดที่เป็นแก่งหินน้อยใหญ่และมีธารน้ าไหลผ่าน คล้ายแกรนด์แคนยอนที่
ประเทศอเมริกา โดยสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแก่งหินหลัก ๆ ในจังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ หาดชมดาว อ าเภอ     
นาตาล และสามพันโบกอ าเภอโพธิ์ไทรจังหวัดอุบลราชธานี มีศักยภาพทั้งทางด้านภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ           
การเติบโตขยายพื้นที่ของเมืองและการท่องเที่ยว (ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี, 2561) 
ดังนั้นจึงเกิดธุรกิจโรงแรมเป็นจ านวนมาก และโดยมากเป็นโรงแรมขนาดเลก็-ขนาดกลางเปน็จ านวนมาก โรงแรม
เดอะริช อุบลราชธานีเป็นโรงแรมขนาดกลาง ของจังหวัดอุบลราชธานี มีจุดมุ่งหมายในการท าโรงแรมที่สะดวก 
สะอาด บริการครบครัน ลูกค้าของโรงแรมเดอะริช เป็นนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ข้าราชการ 
ครอบครัว และกลุ่มทัวร์ ท าเลที่ตั้ง ซึ่งโรงแรมอยู่ไม่ไกลจากสนามบินมากนัก ใช้ระยะเวลาสั้นในการเดินทางท า
ให้ลูกค้าสามารถเดินทางไปยังจังหวัดอื่น ๆ ได้สะดวก เดอะริชอุบลราชธานีเป็นโรงแรมระดับขนาดกลาง แต่
ให้บริการเสมือนโรงแรมระดับห้าดาว และมีการบริการที่ครบครัน มุ่งมั่นในการมอบบริการที่เป็นเลิศ บนพื้นฐาน
ของความเป็นมืออาชีพ ด้วยมาตรฐานการบริการในระดับสากล จุดประสงค์ของโรงแรมเพื่อต้องการตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าให้ได้มากท่ีสุดแตเ่นื่องจากยังมีปัญหาบางประการท าให้โรงแรมยังมียอดขายท่ีไม่เป็นท่ีพึง
พอใจเทียบได้จากยอดการเข้าพักปี 2557 เดือนพฤศจิกายนเริ่มเปิดด าเนินการโรงแรมเดอะริชมียอดขายจ านวน
สองเดือนเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม  ปี 2558 จ านวนห้องพักที่ขายได้ 10 ,119 ห้อง ปี 2559 จ านวน
ห้องพักที่ขายได้ 11,240 ห้อง ปี 2560 จ านวนห้องพักที่ขายได้ 11,723ห้อง อย่างไรก็ตามรายได้มีแนวโน้มลด
ต่ าลงเรื่อย ๆ เมื่อเทียบยอดขายตั้งแต่ปี 2557 ถึงปี 2560  ท าให้ทราบว่ายังไม่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและการ
บริการ และเนื่องด้วยมีคู่แข่งในโรงแรมขนาดกลางเป็นจ านวนมากมีทั้งโรงแรมเดิมที่สร้างก่อนเดอะริชและ
โรงแรมที่เกิดขึ้นใหม่เป็นจ านวนมาก และมีการแข่งขันด้านราคาเพื่อดึงดูดลูกค้าให้มาพักมาก ดังนั้นเพื่อให้
โรงแรมเดอะริชมีข้อมูลและแนวทางในการวางแผนปรบัปรุง พัฒนาคุณภาพในการบริการของโรงแรมเดอะริช ให้
การรับรู้คุณภาพการบริการสอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ใช้บริการ และสามารถสร้างความแตกต่าง เพิ่ม
จ านวนลูกค้า เข้าใจผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด และมียอดขายเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ไตรมาส ผู้วิจัยจึงศึกษาส่วนประสม
ทางการตลาดบริการ (7P’s) ของโรงแรมเดอะริช ตั้งแต่ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการบริการ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ด้านพนักงาน ด้านกระบวนการให้บริการ และสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ ท่ีจะน าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์ในการแข่งขันของธุรกิจโรงแรม  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาปัจจัย ส่วนประสมการตลาดบริการ 7P’s ที่เหมาะสมส าหรับธุรกิจ
โรงแรมเดอะริชอุบลราชธานี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ได้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยการเก็บข้อมูลโดยใช้
วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) แบบมีโครงสร้าง (Structured interviews) ใช้วิธีการคัดเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ คือ กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 2 กลุ่มดังนี ้
 1. ผู้บริหาร โรงแรมเดอะริช อุบลราชธานี จ านวน 3 คน  

2. นักท่องเที่ยว เป็นนักท่องเที่ยวที่เคยเดินทางมาเที่ยวและพักที่โรงแรมในจังหวัดอุบล อย่างน้อย 1 
ครั้ง ในระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา และมีอายุตั้งแต่ 25 – 70 ปีจ านวน 17 คน 

รวมจ านวนข้อมูลทั้งหมด 20 คน ท าการเก็บข้อมูลเดือนกรกฎาคม 2561 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยใช้ค าถามปลายเปิด (Open-ended 

Questions) Inquiry)  โดยการสร้างบทสัมภาษณ์ จากการศึกษาข้อมูลจากแนวคิด ทฤษฏี หนังสือ งานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง นอกจากน้ียังมีเครื่องบันทึกเสียง อุปกรณ์ส าหรับจดบันทึก กระดาษ ปากกา อุปกรณ์ส าหรับถ่ายภาพ 
เพื่อเก็บข้อมูลให้ครบถ้วน 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 การเก็บข้อมูลทุติยภูมิ 
(Secondary Data) ข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าเอกสาร วารสาร สิ่งพิมพ์ บทความ หนังสือ งานวิจัย ส่วนที่ 2 
การเก็บข้อมูลปฐมภูมิ ด้วยวิธีสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายบุคคล 
(In-depth interview) โดยก่อนการสัมภาษณ์ มีการแนะน าตัวเอง ช้ีแจงวัตถุประสงค์ และขอบันทึกเสียงผู้ให้
ข้อมูลส าคัญระหว่างการสัมภาษณ์ จดบันทึกข้อมูลและบันทึกเสียงตลอดการสัมภาษณ์ การจบการสัมภาษณ์ 
ผู้วิจัยจะกล่าวขอบคุณผู้ให้สัมภาษณ์ และอธิบายถึงการบันทึกเสียงในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ โดยการวิจัยครั้งนี้ใช้   
การพิจารณาจากการอิ่มตัวของข้อมูลเป็นหลักส าคัญ โดยวิธีที่แสดงถึงการอิ่มตัวของข้อมูล (Data Saturation)    
ก็คือการได้ข้อมูลที่ซ้ า ๆ กันจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่ต่างกันจนถึงที่สุด นอกจากนี้มีการตรวจความน่าเช่ือถือของ
ข้อมูล เป็นการตรวจสอบความสอดคล้องเกี่ยวกับความจริงและการตีความของผู้วิจัย จึง ได้ท าการตรวจสอบ
ข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) โดยมีการตรวจสอบแบบสามเส้าด้าน ข้อมูล (Methodological 
triangulation) ) โดยพิจารณาทางด้านเวลา เพื่อดูว่าข้อมูลที่ได้จะเหมือนเดิมหรือเปลี่ยนแปลงไป โดยท าการ
สรุปข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ทั้งหมดบอกกล่าวแก่ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ เพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลต่อผู้ให้
ข้อมูลส าคัญอีกครั้ง (สุภางค์ จันทวานิช, 2553) 
 การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูล จัดหมวดหมู่ วิเคราะห์ข้อมูลตามเนื้อหา โดยเช่ือมโยงกับ
ประเด็นค าถามในการวิจัย ตีความหมายและวิเคราะห์ข้อมูล  สรุปแนวคิดที่ได้จากการสัมภาษณ์ เพื่อน ามา
ประยุกต์และวางแผนกลยุทธ์ทางด้านการตลาดที่เหมาะสมต่อไป (ชไมพร กาญจนกิจสกุล, 2561) 
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ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ 7P’s ส าหรับธุรกิจโรงแรมเดอะริชมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  

กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มผู้บริหารระดับสูงจ านวน 3 คน มีอายุ 29 ปี จ านวน 1 คน อายุ 65 ปี จ านวน 1 คน 
และอายุ 67 ปีจ านวน 1 คน มีสถานภาพสมรส   มีท่ีอยู่ท่ีจังหวัดอุบลราชธานี มีระดับการศึกษา ปริญญาตรีและ
ปริญญาโท มีการประกอบอาชีพเจ้าของกิจการ และมีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 60,000 – 1,000,000 บาท 

กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มผู้ที่เคยเดินทางมาจังหวัดอุบลราชธานีจ านวน 1 ครั้งใน 1 ปีที่ผ่านมา มีอายุอยู่
ระหว่าง 20 – 70 ปี ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส มีที่อยู่กรุงเทพมหานคร มีระดับการศึกษาระดบัปริญญาตรี และ
ปริญญาโท ประกอบอาชีพ เจ้าของกิจการ และ รับราชการ ซึ่งมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 50,000 – 59,000 บาท 
จ านวน 17 คน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญกลุ่มผู้บริหารระดับสูง และผู้ให้ข้อมูลส าคัญกลุ่มลูกค้า
ความต้องการให้ห้องพักประเภทห้องดีลักซ์ควรมีลักษณะอบอุ่นทันสมัย ห้องพักประเภทห้องพรีเมียร์ควรมี
ลักษณะอบอุ่นทันสมัย และห้องพักประเภทห้องสวีทควรมีลักษณะสวยงาม อบอุ่น ทันสมัย เนื่องจากโรงแรมมี
การวางรูปแบบเพื่อรองรับครอบครัวหรือวัยท างาน โรงแรมควรจะมีบรรยากาศที่เหมาะแก่การพักผ่อน มีความ
สะดวกสบาย มีแสงสว่างพอเพียงให้ความรู้สึกผ่อนคลาย   

ด้านราคา (Price) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญทั้ง 2 กลุ่มได้แก่ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญกลุ่มผู้บริหารระดับสูง และผู้ให้
ข้อมูลส าคัญกลุ่มลูกค้า ให้ความคิดเห็นว่าห้องพักประเภทห้องดีลักซ์มีราคาอยู่ที่ประมาณ 800 – 1200 บาท 
ประเภทห้องพรีเมียร์มีราคาอยู่ที่ประมาณ 800 - 1500 บาท ห้องพักประเภทสวีทมีราคาอยู่ที่ประมาณ 1500 - 
2500 บาท 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) การจองห้องพักผ่านช่องทางที่เหมาะสม ผู้ให้ข้อมูลส าคัญทั้ง 2 
กลุ่ม ได้แก่ผู้ให้ข้อมูลส าคัญกลุ่มผู้บริหารระดับสูง และผู้ให้ข้อมูลส าคัญกลุ่มลูกค้า ให้ความคิดเห็นว่าควรมีการ
จองผ่าน Application ได้แก่ Agoda Travelloka Facebook เนื่องจากในปัจจุบัน Application mobile 
phone สะดวกต่อการจองห้องพัก โดยลูกค้าสามารถเปรียบเทียบราคาห้องพักได้ และอ่านรีวิวในการเข้าพักได้ 
ก่อนตัดสินใจจองห้องพัก 

ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) รายการส่งเสริมการขายที่เหมาะสม ผู้ให้ข้อมูลส าคัญทั้ง 2 
กลุ่ม ได้แก่ผู้ให้ข้อมูลส าคัญกลุ่มผู้บริหารระดับสูง และผู้ให้ข้อมูลส าคัญกลุ่มลูกค้า ให้ความคิดเห็นว่ารายการ
ส่งเสริมการขายที่เหมาะสมที่สุดคือส่วนลดการเข้าพัก 5% เนื่องจาก ลูกค้าสามารถใช้ส่วนลดได้ทันที 

ด้านพนักงานขาย (People) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญทั้ง 2 กลุ่ม ได้แก่ผู้ให้ข้อมูลส าคัญกลุ่มผู้บริหารระดับสูง 
และผู้ให้ข้อมูลส าคัญกลุ่มลูกค้า ให้ความคิดเห็นว่าการบริการของพนักงานทีมีใจบริการ (Service mind) ต้องมี
คุณสมบัติดังนี้ มีการยิ้มแย้มแจ่มใส ทักทายต้อนรับอย่างเป็นกันเอง ความใส่ใจในการบริการ ให้บริการด้วยความ
เต็มใจ  

ด้านกระบวนการให้บริการ (Process) ค าทักทายท่ีท่านต้องการให้พนักงานกล่าวตอนเข้ามาที่โรงแรม 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญทั้ง 2 กลุ่ม ได้แก่ผู้ให้ข้อมูลส าคัญกลุ่มผู้บริหารระดับสูง และผู้ให้ข้อมูลส าคัญกลุ่มลูกค้าให้ความ
คิดเห็นว่าพนักงานท่ีควรจะกล่าวค าทักทายว่า สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ เนื่องจากเป็นการทักทายแบบวัฒนธรรมไทย  
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ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Environment) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญทั้ง 2 กลุ่ม ได้แก่ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญกลุ่มผู้บริหารระดับสูง และผู้ให้ข้อมูลส าคัญกลุ่มลูกค้า ให้ความคิดเห็นว่า โรงแรมที่เหมาะสมในการเข้าพัก
ควรจะมีคุณสมบัติ ดังนี้ มีความสะอาด ความสะดวก ความสงบ ความปลอดภัย และมีบริการอาหารเช้า 

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาแนวทางในการพัฒนาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s ส าหรับธุรกิจโรงแรม
เดอะริชอุบลราชธานี สามารถอภิปรายผลการศึกษากับวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
 ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 
 จากการศึกษาพบว่า ประเภทของห้องพัก การตกแต่งห้องพักให้มีความสะอาด สวยงาม อบอุ่น และ
ทันสมัย มีความสะดวกสบาย สอดคล้องกับแนวคิดปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการที่ พัก
ประเภทโรงแรมและรีสอร์ทของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจอ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย                 
จันทิมา รักมั่นเจริญ (2558) กล่าวคือปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ของที่พักเป็นสิ่งแรกที่สามารถสร้างความประทับใจ
ให้กับลูกค้าในการเข้าใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นด้านความมีชื่อเสียง การตกแต่งที่สวยงามของที่พัก ย่อมเป็นสิ่งจูงใจ
ในการตัดสินใจเลือกใช้บริการและยินยอมในการจ่ายค่าใช้บริการที่พักนั้น ๆ 
 ด้านราคา (Price) 
 จากการศึกษาในงานวิจัยนี้พบว่า จะมีการก าหนดราคาจากการตกแต่งห้อง พื้นที่ของห้อง สิ่งอ านวย
ความสะดวกภายในห้อง การตกแต่งที่สวยงามเพิ่มขึ้น มีผลต่อการก าหนดราคาให้สูงขึ้น การเลือกตัดสินใจเข้า
พัก  สอดคล้องกับแนวคิดการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรม ระดับ 5 ดาวในเขตพื้นที่ อ าเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบศรีีขันธ์ ชลธิชา เตชวัชรมงคล (2559) กล่าวคือ ราคา มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกห้องพัก  ซึ่ง
ปกติแล้วนักท่องเที่ยวจะตัดสินใจเข้าพักโรงแรมที่ให้ความรู้สึกถึงความคุ้มค่ากับจ านวนเงินท่ีจ่าย ในราคาห้องพัก
เหมาะสมกับระดับของโรงแรม 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 
 จากการศึกษาพบว่า การจองห้องพักผ่านช่องทางที่เหมาะสม มีการจองผ่าน Application ได้แก่ 
Agoda Travelloka Facebook Application mobile phone ลูกค้าสามารถเปรียบเทียบราคาห้องพักได้ และ
สามารถอ่านรีวิวในการเข้าพักได้ สอดคล้องกับแนวคิดปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรม
ระดับ 4 ดาวขึ้นไป ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตเทศบาลเมืองพัทยา นัฐธิดา เทพสุทิน (2558) กล่าวคือ
ช่องทางการจัดจ าหน่าย (ออนไลน์) มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 4 ดาวขึ้นไปในเขต
พื้นที่เทศบาลเมืองพัทยา ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลทางด้านพฤติกรรมผู้ใช้บริการที่นิยมหาข้อมูลเกี่ยวกับที่พักแรม
ในอินเตอร์เน็ท หรือสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ซึ่งในปัจจุบันโรงแรมหลายแห่งมีการพัฒนาช่องทางการเข้าถึงข้อมูล
เกี่ยวกับท่ีพัก เช่น การให้รายละเอียดเกี่ยวกับประเภทห้องพัก สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ที่โรงแรมให้บริการ 
เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของใช้บริการในปัจจุบัน  
 ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)  
 จากการศึกษาพบว่ารายการส่งเสริมการขายที่เหมาะสม คือ ส่วนลดการเข้าพัก 5% เนื่องจาก ลูกค้า
สามารถใช้ส่วนลดได้ทันที สอดคล้องกับแนวคิดปัจจัยการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 5 ดาวในเขต
พื้นที่ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบศีรีขันธ์  ชลธิชา เตชวัชรมงคง (2559) กล่าวคือ การส่งเสริมการตลาดเปรียบ
เหมือนกับการโฆษณาจูงใจผู้ใช้บริการ โดยมีทั้งรูปแบบของการลดราคา การแถมฟรีเพิ่มเมื่อซื้อบริการ หรือ
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แม้แต่การแลกของรางวัลจากการสะสมแต้ม ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้ใช้บริการช่ืนชอบเพราะเป็นการได้รับสิทธิ
ประโยชน์จากการซื้อสินค้า บริการเพิ่มเติม โดยที่ไม่จ าเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม  
 ด้านพนักงานขาย (People) 
 การบริการของพนักงานที่มีใจบริการ (Service mind) ต้องมีคุณสมบัติ การยิ้มแย้มแจ่มใส ทักทาย
ต้อนรับอย่างเป็นกันเอง ความใส่ใจในการบริการ ให้บริการด้วยความเต็มใจ ช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา 
เนื่องจากเป็นการบริการขั้นพื้นฐาน สอดคล้องกับแนวคิดปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติในการเลือกใช้บริการที่พักในเขตกรุงเทพมหานคร อรุณี ลอมเศรษฐี (2554) กล่าวคือ ด้านพนักงาน
ให้บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส สุภาพเป็นมิตร รวดเร็ว ให้บริการนักท่องเที่ยวทุกคนด้วยความเสมอภาคกัน 
มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการบริการ  
 ด้านกระบวนการให้บริการ (Process)  
 ค าทักทายท่ี สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ เนื่องจากเป็นการทักทายแบบวัฒนธรรมไทย แต่ต้องการให้เพิ่มค าว่า 
ยินดีต้อนรับสู่โรงแรมเดอะริช ค่ะ / ครับ ต้องการให้ช่วยบริการด้านไหนหรือต้องการค าแนะน าอะไรคะ/ครับ 
สอดคล้องกับแนวคิดปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกพักที่พักแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย ใน
จังหวัดภูเก็ต ศุทธิกานต์ คงคล้าย (2560) กล่าวคือ กระบวนการให้บริการ มีการทักทายและต้อนรับเมื่อ
นักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงที่พัก และพนักงานบริการมีการประสานงานเป็นอย่างดี 
 ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Environment) โรงแรมที่เหมาะสมในการเข้าพักควรจะมี
คุณสมบัติ โรงแรมควรจะมีความสะอาด สะดวก สงบ ปลอดภัย มีบริการอาหารเช้า มีการตกแต่งโรงแรมแบบ
พื้นเมืองหรือ ตกแต่งแบบอีสานมีผลต่อการเข้าพัก เนื่องจากมีการตกแต่งที่สวยงาม สอดคล้องกับแนวคิดปัจจัยที่
มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโรงแรมและรีสอร์ทของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตพื้นที่
เศรษฐกิจอ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย จันทิมา รักมั่นเจริญ (2558) กล่าวคือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และ
ทัศนียภาพส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักประเภทโรงแรมและรีสอร์ทของนักท่องเที่ยวชาวไทยเป็น
อันดับที่สอง ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ของที่พักเป็นสิ่งแรกที่สามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าในการเข้าใช้
บริการ ไม่ว่าจะเป็นด้านความมีช่ือเสียง การตกแต่งที่สวยงามของที่พัก รวมถึงการมีทัศนียภาพที่สวยงามของที่
พัก ย่อมเป็นสิ่งจูงใจในการตัดสินใจเลือกใช้บริการและยินยอมในการจ่ายค่าใช้บริการที่พักนั้น ๆ 
 
ข้อเสนอแนะ 

การวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s ที่เหมาะสมส าหรับธุรกิจโรงแรม
เดอะริช อุบลราชธานี พบว่า 

1. จากผลการวิจัยท าให้ทราบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ลูกค้า ให้ความส าคัญมากที่สุดคือ ความสะอาด
ของห้องพัก การตกแต่งห้องพักทันสมัย สามารถอ านวยความสะดวกให้กับลูกค้ามากที่สุด ดังนั้นผู้ที่จะประกอบ
ธุรกิจโรงแรมควรจะค านึงถึงการตกแต่งห้องที่สามารถท าความสะอาดได้ง่าย และการตกแต่งที่ทันสมัย แต่มี
ความสะดวกสบายให้มากท่ีสุด 

2. จากผลการวิจัยท าให้ทราบว่า ปัจจัยทางด้านราคา โรงแรมควรจะต้องทราบกลุ่มลูกค้า และ
พฤติกรรมของลูกค้าอย่างชัดเจน เพื่อที่จะสามารถน ามาตั้งราคาห้องพักได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า 
เนื่องจากราคามีผลต่อการตัดสินใจต่อการเข้าพัก ดังนั้นผู้ที่จะประกอบธุรกิจโรงแรมควรจะค านึงถึงกลุ่มลูกค้า
หลักให้ชัดเจน ซึ่งมีผลต่อรายได้ของโรงแรม 
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3. จากผลการวิจัยท าให้ทราบว่า ด้านพนักงานบริการ พนักงานมีส่วนส าคัญที่สร้างประสบการณ์ ความ
ประทับใจ ให้กับลูกค้า เนื่องจากการยิ้มแย้มแจ่มใส ทักทายต้อนรับอย่างเป็นกันเอง ความใส่ใจในการบริการ 
ให้กับลูกค้า ดังนั้นผู้ที่จะประกอบธุรกิจโรงแรมควรจะค านึงถึงพนักงานที่มีความสามารถทางการการบริการ
โดยตรง เนื่องจากพนักงานที่มีทักษะสูง สามารถท างานให้มีประสิทธิที่สูง และคุ้มค่าต่อการจ้างงาน อีกทั้งจัด
โปรแกรมการอบรมพนักงานอยู่เสมอ เพื่อรักษาระดับคุณภาพการบริการต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยคร้ังต่อไป 
 การวิจัยในครั้งนี้ได้ศึกษาแนวทางในการพัฒนาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s                                                           
ส าหรับธุรกิจโรงแรมเดอะริชอุบลราชธานี ดังนั้นการศึกษาเพิ่มเติม ส าหรับการวางแผน กลยุทธ์ในการด าเนิน
ธุรกิจ มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมทางด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’ เพิ่มกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ ผู้ที่เชียวชาญทางด้านการโรงแรม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แม่นย า และตรงต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้า 

2. ควรมีการศึกษาเพิ่มในด้านการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดและบริหารจัดการธุรกิจโรงแรม เพื่อ
สร้างความแตกต่างให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า และเพื่อการขยายกิจการในอนาคต 
 
กิตติกรรมประกาศ 

ในการท าการค้นคว้าอิสระฉบับนี้ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.ปาลิดา ศรีศรก าพล อาจารย์ที่
ปรึกษาที่ ได้ ให้ความอนุเคราะห์คอยให้ค าปรึกษา พร้อมทั้งช่วยช้ีแนะแนวทางไปสู่ความส าเร็จแห่ง                
การท าการค้นคว้าอิสระฉบับนี้ ซึ่งผู้วิจัยได้รับแนวทางในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้และประสบการณ์อย่าง
กว้างขวาง ในการท าค้นคว้าอิสระครั้งนี้ จึงกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ.โอกาสนี้ 

สุดท้ายนี้ผู้วิจัยขอขอบพระคุณคณะอาจารย์ในทุกระดับการศึกษาที่ให้ความรู้แก่ผู้วิจัย ขอขอบพระคุณ
บิดา มารดา ครอบครัวของผู้วิจัยที่ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การค้นคว้า
อิสระฉบับนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจไม่มากก็น้อย เพื่อเป็นแนวทางให้การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดบริการ
ส าหรับธุรกิจโรงแรม หากมีข้อบกพร่องประการใด ผู้วิจัยขอน้อมรับมาในโอกาสนี้ 
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ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับดัชนีความเสี่ยง 
ของธนาคารพาณิชย์ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 
วารี  อินโต1*  พรรณทิพย์ อย่างกลั่น2  วัชธนพงศ์ ยอดราช3 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับดัชนีความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์ที่       
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับดัชนี
ความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากงบ
การเงินประจ าปี พ.ศ. 2555-2559 จากธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จ านวนทั้งสิ้น 11 ธนาคาร ซึ่งอัตราส่วนทางการเงินที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 
อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้กู้ยืมอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม อัตราก าไรสุทธิ อัตราการหมุน
ของสินทรัพย์ อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น และดัชนีความเสี่ยงของธนาคาร โดยใช้วิธีการวิเคราะห์การ
ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 ผลการศึกษาพบว่าอัตราส่วนหน้ีสนิต่อทุน อัตราส่วนค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญูต่อเงินให้กู้ยืม อตัราส่วน
หนี้สินต่อสินทรัพย์รวม อัตราก าไรสุทธิ อัตราการหมุนของสินทรัพย์ และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถอืหุ้นมี
ความสัมพันธ์กับดัชนีความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย ์ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  
 
ค าส าคัญ: อัตราส่วนทางการเงิน  ดัชนีความเสี่ยง  ธนาคารพาณิชย ์
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THE RELATION BETWEEN THE FINANCIAL RATIOS AND THE RISK INDEX OF COMMERCIAL 
BANKS WHICH ARE REGISTERED IN THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND 

 
Waree Into1*  Phanthip Yangklan2 Wattanapong Yodrach3  

 
Abstract 
 The research of the relation between the financial ratios and the risk index of 
commercial banks which are registered in the Stock Exchange of Thailand by collect 
information from the financial statement during B.E. 2555 to 2559 of commercial banks which 
are registered in the Stock Exchange of Thailand for 11 banks. The ratios have been using for 
the study are debt to capital ratio, allowance-for-doubtful-debt to lending ratio, debt to total 
assets ratio, net profit ratio, assets turnover ratio, return on equities ratio, and risk index of 
bank by using the Multiple Regression Analysis. 
  The result has been found that the debt-to-capital ratio, allowance-for-doubtful-debt 
to lending ratio, debt to total assets ratio, net profit ratio, assets turnover ratio, and return on 
equities ratio are related to risk index of commercial bank, because the commercial banks is 
the financial institutions  which has the operation with a cash deposit, lending, and other 
investing then, the operating performance that has been shown by a return and financial 
position of banks effects to the risk index of all commercial banks. 
 
Keywords: Financial ratio,  Risk index,  Commercial bank 
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บทน า 
 ธนาคารพาณิชย์ (Commercial banks) เป็นสถาบันการเงินที่มีบทบาทส าคัญต่อการระดมทุน และ
จัดสรรทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจ โดยท าหน้าที่เป็นแหล่งระดมเงินออม และแหล่งเงินกู้ที่ใหญ่ที่สุดในระบบ
การเงิน นอกจากธนาคารพาณิชย์จะมีขนาดของสินทรัพย์ที่ใหญ่มากที่สุดแล้ว ธนาคารพาณิชย์ยังมีความ
หลากหลายของสินทรัพย์และหนี้สนิมากท่ีสดุดว้ยเช่นกัน ธนาคารพาณิชย์สามารถสร้างปรมิาณเงินไดจ้ านวนมาก  
ซึ่งส่งผลต่อปริมาณเงินที่ใช้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ  ดังนั้นดัชนีความเสี่ยงและความมั่นคงของธนาคาร
พาณิชย์จึงเป็นที่สนใจจากหลายฝ่าย  ไม่ว่าจะเป็นธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อ         
การด าเนินงานของธนาคารพาณิชย์  นักลงทุนท้ังในประเทศและต่างประเทศ นักธุรกิจ ประชาชน ฯลฯ   
 ปี 2560 ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ประกาศให้ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทย
พาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารกสิกรไทย เป็นธนาคารที่มีนัยต่ อความเสี่ยงเชิงระบบ หรือ 
Domestic systemically important banks นั้น  เนื่องจากธนาคารพาณิชย์ทั้ง 5 แห่งเป็นธนาคารที่มีขนาด
ใหญ่มีการลงทุนสูง  เช่ือมโยงกับระบบการเงินจ านวนมาก  และมีธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับระบบ
เศรษฐกิจของประเทศเป็นจ านวนมาก  ปัจจัยส าคัญที่ท าให้ธนาคารแห่งประเทศไทยต้องเข้ามาดูแลธนาคาร
ขนาดใหญ่ เนื่องจากพบว่าปัจจุบันสินทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ท้ังหมดในประเทศไทยมีมลูค่าประมาณ 18 ล้าน
ล้านบาท และกว่าร้อยละ 70 ของสินทรัพย์ทั้งหมดเป็นของ 5 ธนาคารขนาดใหญ่ ซึ่งนับว่าเป็นมูลค่าที่สูงและ
ส าคัญมากต่อระบบเศรษฐกิจ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2560) 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1 ผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ปี 2560 : คุณภาพสินเชื่อ NPL 
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย: ข่าว ธปท. (ฉบับท่ี 38/2560) 

 
จากผลการด าเนินงานแสดงให้เห็นว่าคุณภาพสินเช่ือของระบบธนาคารพาณิชย์ด้อยลง  มีการตัดหนี้

สูญเพิ่มมากขึ้นท าให้สัดส่วนสินเช่ือที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan: NPL) ต่อสินเช่ือรวมอยู่ที่  
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ร้อยละ 2.95 ก าไรสุทธิของธนาคารพาณิชย์ลดลงเนื่องจากธนาคาร มีค่าใช้จ่ายจากการกันส ารองเพิ่มขึ้นเพื่อ
รองรับคุณภาพสินเช่ือท่ีด้อยลง ด้วยลักษณะการด าเนินงานของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งค่อนข้างมีความเสี่ยงมากกว่า
ธุรกิจอื่น หากธนาคารพาณิชย์ไม่มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีพอ อาจท าให้เกิดปัญหาในการด าเนิน
ธุรกิจได้ 

ปัจจุบันธนาคารมีการบริหารสภาพคล่อง ด้วยการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินให้สอดคล้องกัน คือการ
ถือสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องไว้จ านวนหนึ่งเพื่อรองรับการจ่ายคืนหนี้สินและภาระผูกพันต่าง  ๆ การจัดให้มีการ
ทดสอบภาวะวิกฤตด้านสภาพคล่อง รวมทั้งจัดท าแผนรองรับภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นด้วยแต่เพื่อให้การบริหาร
สภาพคล่องนั้นมีความรัดกุม รอบคอบ และมีประสิทธิภาพ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จึงก าหนดแนว
ทางการบริหารสภาพคล่องของธนาคารผ่านการออกแนวนโยบาย  (Best practice) ซึ่งอธิบายแนวทาง         
การบริหารความเสี่ยงที่ดีเพื่อให้ธนาคารใช้เป็นแบบอย่าง และก าหนดให้ธนาคารถือสินทรัพย์สภาพคล่องอย่าง
น้อยร้อยละ 6 ของเงินฝากและเงินกู้ยืมบางประเภท คือ เมื่อธนาคารได้เงินจากการรับฝากเงินและการกู้ยืมเงิน
จากประชาชน 100 บาท ธนาคารจะไม่สามารถน าเงินไปปล่อยสินเช่ือได้ทั้งหมดโดยจะต้องน าเงินไปลงทุน       
ในสินทรัพย์สภาพคล่องอย่างน้อย 6 บาท เพื่อส ารองไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน (รวินทร์ เอี่ยมสอาด และชุรพร เจริญพร, 
2557)  

เสถียรภาพของระบบการเงิน มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจ เพราะระบบการเงินเป็นหัวใจของ
เศรษฐกิจ เป็นตัวกลางที่เช่ือมการออมของประชาชนกับการลงทุนของธุรกิจ ซึ่งเป็นกลไกสร้างการเติบโตของ
ประเทศ ดังนั้น ทุกครั้งที่ระบบการเงินมีปัญหา ไม่สามารถท าหน้าที่ได้เต็มที่เศรษฐกิจก็จะถูกกระทบ ในกรณี
รุนแรงที่ระบบการเงินเกิดปัญหาเชิงวิกฤติ คือ ไม่มีความเข้มแข็งเชิงระบบ ขาดสภาพคล่องและขาดความเช่ือมั่น
อย่างรุนแรง การเติบโตของเศรษฐกิจก็จะถูกกระทบรุนแรงตามไปด้วย 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับ “ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทาง
การเงินกับดัชนีความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” เพื่อน าผลที่
ได้มาศึกษาแนวโน้มด้านดัชนีความเสี่ยงของแต่ละธนาคาร อีกทั้งเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจ
ลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ธนาคารได้อย่างถูกต้องมากยิ่งข้ึน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับดัชนีความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์ที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 
สมมติฐานการวิจัย  
  1. อัตราส่วนหน้ีสินต่อทุนมีความสัมพันธ์กับดัชนีความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในทิศทางเดียวกัน 
 2. อัตราส่วนค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญต่อเงินให้กู้ยืมมีความสัมพันธ์กับดัชนีความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในทิศทางเดียวกัน 
 3. อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวมมีความสัมพันธ์กับดัชนีความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์ที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในทิศทางเดียวกัน 
 4. อัตราก าไรสุทธิมีความสัมพันธ์กับดัชนีความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในทิศทางเดียวกัน 
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 5. อัตราการหมุนของสินทรัพย์มีความสัมพันธ์กับดัชนีความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียน      
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในทิศทางเดียวกัน 

6. อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของทุนมีความสัมพันธ์กับดัชนีความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์ที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในทิศทางเดียวกัน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ทั้งที่เป็นทฤษฎี แนวคิด และผลงานที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของธนาคารพาณิชย์ การประเมินความเสี่ยงในการด าเนินงาน และทฤษฎีวิเคราะห์
อัตราส่วนทางการเงิน 
 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ประกอบด้วยรายงานประจ าปี งบ
การเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน ของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ในช่วงปี พ.ศ. 2555-2559 จ านวนทั้งสิ้น 11 ธนาคาร ระยะเวลา 5 ปี โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูล 
SET-SMART ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แล้วน ามาหาค่าของแต่ละตัวแปร 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีคือ ธนาคารพาณิชย์ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
จ านวน 11 แห่ง ประกอบด้วย 1. ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 2. ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)        
3. ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 4. ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 5. ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน) 6. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 7. ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน) 8. ธนาคารซีไอเอ็ม
บีไทย จ ากัด (มหาชน) 9. ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) 10. ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) และ 11. ธนาคาร
แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จ ากัด (มหาชน) 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบเก็บข้อมูลทุตยิภูมิ (Secondary Data) ประกอบด้วย 

1. อัตราส่วนทางการเงินท้ังหมด 6 อัตราส่วน คือ อัตราส่วนหน้ีสินต่อทุน อัตราส่วนค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะ
สูญต่อเงินให้กูย้ืม อัตราส่วนหน้ีสนิรวมต่อสินทรัพย์รวม อตัราก าไรสุทธิ อัตราการหมุนของสินทรัพย์ และ
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถอืหุ้น 

2. ดัชนีความเสี่ยงของธนาคาร (Risk Index - RI) ตามทฤษฎีของ Joseph (2002: 139) เป็นดัชนีท่ีใช้
ช้ีวัดความเสีย่งของสถาบันการเงิน โดยทั่วไปใช้วัดความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย ์

      RI = [E(ROA) + CAP] / SROA 
   E(ROA)  =  ผลตอบแทนท่ีคาดการณ์(เฉลีย่)ของสินทรัพย์ 
   CAP  =  ส่วนกลับของ EM หรืออัตราสว่นทุนในส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญตอ่สินทรัพย์รวม 
         ของธนาคาร(E/A) 
   SROA  =  ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของ ROA 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ยของข้อมูล ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด และ
คา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูล และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิง
พหุ (Multiple Regression Analysis: MRA) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่
และมีความสัมพันธ์กันในลักษณะใด ณ ระดับนัยส าคัญที่ก าหนดคือ 0.05 
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ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับดัชนีความเสี่ยงของ

ธนาคารพาณิชย์ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สามารถแสดงผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 

ตารางที่ 1 แสดงค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน รวม 5 ปี (พ.ศ.2555-พ.ศ.2559) 
 

ตัวแปร ค่าต่ าสดุ ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

อัตราส่วนหน้ีสินต่อทุน  5.5086 10.9661 8.8575 1.6509 
อัตราส่วนคา่เผื่อฯต่อเงินให้กู้ยืม 0.0056 0.0569 0.0373 0.0150 
อัตราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม 0.8464 0.9164 0.8955 0.0202 
อัตราก าไรสุทธิ 0.0889 0.4773 0.3409 0.1048 
อัตราการหมุนของสินทรัพย ์ 0.0266 0.0593 0.0441 0.0095 
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถอืหุ้น 0.0408 0.2139 0.1442 0.0517 
ดัชนีความเสีย่ง (RI) 7.6131 36.4735 1.7343 8.8737 

  
จากตารางที่ 1 พบว่าธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
1. อัตราส่วนหน้ีสินต่อทุนมีค่าต่ าสุดเท่ากับ 5.5086 เท่า ค่าสูงสุดเท่ากับ 10.9661 เท่า มีเฉลี่ยเท่ากับ 

8.8575 เท่า และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.6509  
2. อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้กู้ยืมมีค่าต่ าสุดเท่ากับ 0.0056 เท่า มีค่าสูงสุดเท่ากับ 

0.0569 เท่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.0373 เท่า และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.0150 
3. อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวมมีค่าต่ าสุดเท่ากับ 0.8464 เท่า มีสูงสุดเท่ากับ 0.9164 เท่า มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.8955 เท่า และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.0202 
4. อัตราก าไรสุทธิต่อรายได้รวมมีค่าต่ าสุดเท่ากับ 0.0889 เท่า มีค่าสูงสุดเท่ากับ 0.4773 เท่า มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.3409 เท่า และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.1048 
5. อัตราการหมุนของสินทรัพย์มีค่าต่ าสุดเท่ากับ 0.0266 เท่า มคี่าสูงสุดเท่ากับ 0.0593 เท่า มคี่าเฉลี่ย

เท่ากับ 0.0441 เท่า และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.0095 
6. อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้นมีค่าต่ าสุดเท่ากับ 0.0408 เท่า มีค่าสูงสุดเท่ากับ 0.2139 เท่า 

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.1442 เท่า และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.0517 
7. ดัชนีความเสี่ยง (RI) มีค่าต่ าสุดเท่ากับ 7.6131 เท่า มีค่าสูงสุดเท่ากับ 36.4735 เท่า มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 1.7343 เท่า และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 8.8737 
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ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis: MRA) 
 

 
Standardized 

Coefficients Beta 

t Sig. 

   
อัตราส่วนหน้ีสินต่อทุน 7.93 28.95 0.022 
อัตราส่วนคา่เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตอ่เงินให้
กู้ยืม 

1.04 21.62 0.029 

อัตราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพย์รวม 11.91 43.39 0.015 
อัตราก าไรสุทธิ 29.78 43.12 0.015 
อัตราการหมุนของสินทรัพย ์ 20.99 41.81 0.015 
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 30.74 43.04 0.015 

N = 11, R2 = 0.99, F = 6.688, Sig. = 0.000 
 
 จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis: MRA) พบว่า 
  ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนมีความสัมพันธ์กับดัชนีความเสี่ยงของธนาคาร
พาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในทิศทางเดียวกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
(ค่า Sig. = 0.022) 
 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้กู้ยืมมีความสัมพันธ์กับดัชนี
ความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในทิศทางเดียวกัน ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 (ค่า Sig. = 0.029) 
 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวมมีความสัมพันธ์กับดัชนีความเสี่ยง
ของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในทิศทางเดียวกัน  ที่ระดับนัยส าคัญทาง
สถิติที่ 0.05 (ค่า Sig. = 0.015) 
 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 4 อัตราก าไรสุทธิมีความสัมพันธ์กับดัชนีความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์ที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในทิศทางเดียวกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 (ค่า Sig. = 
0.015) 
 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 5 อัตราการหมุนของสินทรัพย์มีความสัมพันธ์กับดัชนีความเสี่ยงของ
ธนาคารพาณิชยท์ี่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในทิศทางเดียวกัน ทีร่ะดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 
0.05 (ค่า Sig. = 0.015) 
 ผลการทดสอบสมมติฐานที ่6 อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถอืหุ้นมีความสมัพันธ์กับดัชนีความ
เสี่ยงของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในทิศทางเดียวกัน ทีร่ะดับนัยส าคญั
ทางสถิติที่ 0.05 (ค่า Sig. = 0.015) 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยพบว่าอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้กู้ยืม อัตราส่วน
หนี้สินต่อสินทรัพย์รวม อัตราก าไรสุทธิ อัตราการหมุนของสินทรัพย์ และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้นมี
ความสัมพันธ์กับดัชนีความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์ ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05  
 การศึกษานี้ เป็นไปตามสมมติฐานและวัตถุประสงค์ในการวิจัย โดยผลที่ได้จากการศึกษามีประเด็น
ส าคัญที่น ามาอภิปรายผลออกเป็นดังน้ี 
 1. อัตราส่วนหน้ีสินต่อทุนมีความสัมพันธ์กับดัชนีความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ (สินี ภาคย์อุฬาร, 2558) ได้ศึกษาเรื่อง 
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
สูงสุดของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้อัตราส่วนทางการเงิน 
6 อัตราส่วน อาศัยข้อมูลรายไตรมาศ ตั้งแต่ไตรมาศที่ 1 ของปี พ.ศ. 2548 ถึงไตรมาสที่ 4 ของปี พ.ศ. 2557 
ของหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงสุดของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ านวน 8 กลุ่มอุตสาหกรรม ใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณเพื่อหา
ความสัมพันธ์ของอัตราส่วนทางการเงินกับราคาหลักทรัพย์ผลการศึกษาพบว่าอัตราส่วนทางการเงินที่มี
ความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์คืออัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น อัตราส่วนมูลค่าหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี อัตราก าไร
สุทธิ อัตราเงินปันผลตอบแทนและอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่
สะท้อนถึงความเสี่ยงได้ดีจึงมีผลกระทบต่อผลตอบแทนและราคาหุ้น  
 2. อัตราส่วนค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญต่อเงินให้กู้ยืมมคีวามสมัพันธ์กับดัชนีความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในทิศทางเดียวกัน  สอดคล้องกับงานวิจัยของ (วุฒิกร            
บ าเพ็ญนรกิจ, 2537) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการท าก าไรของธนาคารพาณิชย์ไทย โดย
แบ่งการศึกษาออกเป็น 3 กลุ่ม ธนาคารตามขนาดสินทรัพย์ ใช้ข้อมูลแบบทุติยภูมิของธนาคารไทย 15 ธนาคาร 
ระหว่างปี 2527-2536 ผลการศึกษาพบว่าอัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเช่ือ (BDLOAN)           
มีอิทธิพลต่อความสามารถในการท าก าไรของธนาคารพาณิชย์ขนาดกลางและขนาดเล็ก แต่มีทิศทางท าให้
ความสามารถในการท าก าไรสูงขึ้น ซึ่งอาจเกิดจากปริมาณสินเช่ือท่ีเพิ่มสูงขึ้นแต่การส ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ตั้งไม่ตรงกับความเป็นจริงท าให้ธนาคารได้รับผลก าไรมากขึ้น  
 3. อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวมมีความสัมพันธ์กับดัชนีความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์ที่     
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ (บุญนาค เกิดสินธ์, 
2554) ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินและราคาตลาดของหลักทรัพย์ กลุ่มพาณิชย์ที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ศึกษาเกี่ยวกับอัตราส่วนทางการเงิน 7 อัตราส่วน ได้แก่      
1. อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อทุน 2. อัตราส่วนเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น 3. อัตราส่วนก าไรต่อทุน 4. อัตรามูลค่าตาม
ราคาบัญชีต่อหุ้น 5. อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 6. อัตราหนี้สินต่อทุน 7. อัตราหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม ผล
การศึกษาได้วิเคราะห์แบบทุติยภูมิ จากการศึกษาบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยได้ทดสอบวัดระดับ           
นัยความส าคัญของความสัมพันธ์ ซึ่งผลที่ได้อยู่ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 90 ซึ่งได้สรุปความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันไว้ทั้งหมด 5 อัตราส่วน คือ อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อทุน อัตราส่วนเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น อัตรามูลค่าตาม
ราคาบัญชีต่อหุ้น อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น และอัตราหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม 
 4. อัตราก าไรสุทธิมีความสัมพันธ์กับดัชนีความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ (นันทนา ศรีสุริยาภรณ์, 2558)         
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ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินและราคาตลาดหลักทรัพย์ของกลุ่มธนาคารที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างจ านวน 9 ธนาคาร (180 ตัวอย่าง) ศึกษาในช่วง
ระหว่างป ีพ.ศ. 2552-2556 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์และวิเคราะห์
สมการถดถอย ผลการศึกษาพบว่าที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 อัตราส่วนทางการเงินที่สามารถใช้ในการ
พยากรณ์ราคาหลักทรัพย์ในกลุ่มธนาคารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีทั้งสิ้น 3 อัตราส่วน 
ได้แก่ อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ อัตราส่วนก าไรสุทธิ และอัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์ถาวร โดยที่
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์และอัตราส่วนก าไรสุทธิมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับราคาหลักทรัพย์          
กลุ่มธนาคารอย่างมีนัยส าคัญ 
 5. อัตราการหมุนของสินทรัพย์มีความสัมพันธ์กับดัชนีความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ (สัณฑพงศ์ คล่องวีระชัย, 2559) 
ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับอัตราการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ใน 
หมวดธุรกิจหลักของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อัตราส่วนทางการเงิน ได้แก่ อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน
หรืออัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio), อัตราส่วนหน้ีสินต่อ ส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt/Equity Ratio), อัตรา
ก าไรสุทธิ (Net Profit Margin), อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (Total Assets Turnover) และ
อัตราส่วนราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี (Price/Book Value per share) กับอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคา
หลักทรัพย์แยกตามหมวดธุรกิจ หลักที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงที่สุด 5 หมวดธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มธนาคาร       
กลุ่มพลังงานและ สาธารณูปโภค กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มพาณิชย์และกลุ่มพัฒนา 
อสังหาริมทรัพย์ซึ่งศึกษาในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2553-2557 จากกลุ่มตัวอย่างจ านวนทั้งสิ้น 1,860 ตัวอย่าง โดย
ใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า ที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 อัตราส่วนราคาต่อ
มูลค่าหุ้นทางบัญชีเป็น อัตราส่วนทางการเงินที่ส่งผลต่ออัตราการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ในแต่ละหมวด
ธุรกิจมากที่สุด ยกเว้นในหมวดธุรกิจพาณิชย์ที่มีอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน เป็นอัตราส่วนทางการเงินที่ส่งผล
มาก ที่สุด นอกจากนี้ ยังมีอัตราหมุนเวียนสินทรัพย์รวมที่ส่งผลต่ออัตราการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์         
ในหมวดธุรกิจธนาคาร และหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค 
 6. อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นมีความสัมพันธ์กับดัชนีความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์ที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ (นวพล น้อยเสง่ียม 
และจรัชวรรณ จันทรัตน์, 2560) ได้ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับราคา
ตลาดหลักทรัพย์ของหมวดธุรกิจธนาคารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 11 ธนาคาร ศึกษาจากข้อมูลประเภททุติยภูมิ (Secondary Data) แบบรายไตรมาสตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี 
พ.ศ. 2555 จนถึงไตรมาสที่ 4 ของปี พ.ศ. 2560 โดยอัตราส่วนทางการเงินที่ใช้ในการวิจัยอธิบายฐานะทางการ
เงินและผลการด าเนินงานของธนาคาร 5 ด้าน คือ ด้านความสามารถในการท าก าไร (Profitability) อัตราส่วน
ด้านสภาพคล่อง (Liquidity) ด้านประสิทธิภาพของสินทรัพย์ (Activity) ด้านความสามารถในการช าระหนี้
(Leverage) และด้านมูลค่าตลาดหรือการเติบโต (Market Value or Growth) โดยเลือกใช้ราคาปิดของ
หลักทรัพย์แต่ละไตรมาส เพื่อให้เห็นว่า ข้อมูลทางการเงินในไตรมาสนั้น ๆ มีความสัมพันธ์และสะท้อนให้เห็นถึง
ราคาหลักทรัพย์ในไตรมาสเดียวกัน การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยแบบจ าลองการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงซ้อน        
( Multiple Regression Analysis: OLS) พบว่า อัตราส่วนทางการเงินที่มีความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์      
ในกลุ่มธุรกิจธนาคาร ได้แก่ อัตราส่วนสินเช่ือต่อเงินฝากรวม (LTD) อัตราส่วนผลตอบแทน สุทธิต่อสินทรัพย์
เฉลี่ย (NIM) อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) อัตราส่วนมูลค่าตลาดต่อมูลค่า ทางการบัญชีต่อหุ้น (PBV) 
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อัตราส่วนก าไรต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) และอัตราส่วนก าไรต่อสินทรัพย์รวม (ROA) และอัตราส่วนหนี้ที่       
ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานวิจัย 
 การวิจัยนี้มีจ านวนประชากรที่ใช้ในการศึกษามีจ านวนค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นที่   
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ควรท าการศึกษาจากตัวแปรอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ผู้ศึกษาไม่ได้
ท าการศึกษา และควรน าข้อมูลเชิงคุณภาพหรือปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อดัชนีความเสี่ยงของธนาคาร 
  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

การศึกษาดัชนีความเสี่ยงของธนาคารควรท าการเปรียบเทียบระหว่างธนาคารของรัฐบาลและเอกชน 
หรือเปรียบเทียบระหว่างธนาคารขนาดใหญ่และขนาดเล็ก และการเปรียบเทียบกับสถาบันการเงินอื่น เช่น  
สถาบันการเงินกองทุน หรือสถาบันการเงินสหกรณ์  
 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยฉบับนี้ ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับดัชนีความเสี่ยงของธนาคาร
พาณิชย์ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ
บัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม งานวิจัยนี้ส าเร็จได้ ต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ ซึ่งได้รับความกรุณาและความ
ช่วยเหลือจากท่านอาจารย์วัชธนพงศ์ ยอดราช และอาจารย์พรรณทิพย์ อย่างกลั่น ซึ่งได้สละเวลาและให้ความ
กรุณาแนะน าแนวทางให้ค าปรึกษาและเสนอความคิดเห็นอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่การศึกษาครั้งนี้ และท าให้
งานวิจัยนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ตลอดจนอาจารย์ทุกท่านที่ได้เสริมสร้างวิชาความรู้คุณธรรมและจริยธรรมแก่
ผู้วิจัยตลอดช่วงระยะเวลาที่ศึกษาในระดับปริญญาตรี ประโยชน์อันเกิดจากงานวิจัยฉบับนี้ ขอมอบแด่ผู้มี
พระคุณและอาจารย์ทุกท่านที่ได้ให้ความรู้แก่ผู้วิจัย หากมีข้อผิดพลาดประการใด ในงานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยขอ
น้อมรับไว้ 
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การศึกษาต้นทุนทางการเงินที่แท้จริงของผลิตภัณฑก์ลุ่มวสิาหกิจชุมชนผ้าไหม ระดับ 5 ดาว  
ในจังหวัดบุรีรัมย์ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาความสามารถสู่การแข่งขันเชิงพาณิชย์ 

 
เกษมะณี การินทร์1* รวีพรรณ อุตรินทร์2 กนกเกล้า แกล้วกล้า3 

 
บทคัดย่อ 
   การวิจัยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาสถานการณ์ต้นทุนท่ีแท้จริงในด้านการผลิต การตลาด และ
ทางการเงินในผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าไหม ระดับ 5 ดาว ในจังหวัดบุรีรัมย์ และ 2) เพื่อหาแนว
ทางการควบคุมต้นทุนในกระบวนการผลิต การตลาด และทางการเงิน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าไหมระดับ 5 ดาว จ านวน 5 กลุ่ม โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) จ านวน 10 คน ซึ่งใช้วิธีการคัดเลือกจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มละ 2 คน โดยเป็นประธานกลุ่ม     
1 คน และสมาชิกในกลุ่ม 1 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ การสัมภาษณ์ ท าการวิเคราะห์ข้อมูล         
เชิงคุณภาพ และน าเสนอข้อมูลโดยการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ ผลการวิจัย  พบว่า 1) สถานการณ์ต้นทุนที่แท้จริง
ในด้านการผลิตมีต้นทุนท่ีสูง เฉลี่ยประมาณ 856.80 บาทต่อเมตร ส่วนด้านการตลาด จะเป็นในลักษณะของการ
ท าบรรจุภัณฑ์ และการท าเอกสารเรื่องราวท่ีมาของผ้าไหม โดยต้นทุนต่อช้ินเฉลี่ยแล้วประมาณ 15.20 บาท และ
ต้นทุนทางการเงิน โดยเป็นการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินกู้ยืมส าหรับการท าธุรกิจทอผ้าไหมของกลุ่มสมาชิก มี
อัตราดอกเบี้ยที่ต่ ากว่าอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดทั่วไป 2) แนวทางการควบคุมต้นทุนในกระบวนการผลิต ควร
หาแหล่งผู้ผลิตเส้นไหมที่หลากหลาย เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิต และการบริหารจัดการสินค้าให้ มีความ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด การสั่งซื้อวัตถุดิบควรสั่งซื้อ ณ จุดปริมาณที่ประหยัด (EOQ) และรวมกลุ่ม
กันซื้อ ด้านการตลาด ควรมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐาน มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง ควรหาแหล่งผลิต
บรรจุภัณฑ์ และแหล่งพิมพ์เอกสารแผ่นพับที่หลากหลาย เพื่อเปรียบเทียบราคา อีกทั้งการขยายฐานลูกค้า โดย
วิธีการขายสินค้าแบบออนไลน์ (E-commerce) และด้านการเงิน ควรก่อตั้งกองทุนเพื่อการกู้ยืมเงินทุนในอัตรา
ดอกเบี้ยที่ต่ ากว่าท้องตลาดให้แก่สมาชิกในกลุ่มได้กู้ยืม อีกทั้งควรมีการจัดสรรเงินรายได้จากการให้กู้ยืมคืนสู่
สมาชิกในรูปแบบของเงินปันผล เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เศรษฐกิจของชุมชนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ
เข้มแข็งต่อไป 
 
ค าส าคัญ:   ต้นทุนทางการเงินท่ีแท้จริง วิสาหกิจชุมชนผ้าไหม 5 ดาว แข่งขันเชิงพาณิชย์ 
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ACTUAL FINANCIAL COSTS STUDY OF 5 - TAR SILK BY COMMUNITY ENTERPRISES IN 

BURIRAM TO ENHANCE COMMERCIAL COMPETITIVE ABILITY 
 

Ketmanee Karin1* Raweephan  Audtharin2  kanokklao  Klawkla3 
 
Abstract 
   The objectives of this research were to 1) assess the real cost situation of the 
manufacturing, the marketing, and the finance in product of five stars silk community enterprises in 
Buriram province, 2) to search the cost control process in the manufacturing, the marketing and the 
financial processes. The sample group selected in this research was five stars silk community 
enterprises in Buriram province with five groups. The selection of sample group was purposive 
sampling procedure with 10 persons classified from community enterprises. Each group per 2 persons 
composed of one of group president and one of group member. The research tools of this work 
include an interview and qualitative analysis and presented by analytical description technique. 
Finding: 1) The real financial cost situation of the manufacturing, the marketing, and the finance was 
exposed that the manufacturing cost was high with average value of 856.80 baht per meters, while 
the marketing was the respect of packaging and the document about story of silk with average cost 
to piece of 15.20 baht. In case of the financial cost, there was loaning money from loan fund for silk 
weaving business of group member having lower the interest rate than the general market. 2) The 
cost control process in the manufacturing, the marketing and the finance was revealed that : The 
manufacturing section, group should be reaching various silk fabric producer sources to reduce 
manufacturing cost and the product management is consistent with market demand. The raw 
material order should be carrying out at an economical quantity point (EOQ) and group buying. The 
marketing section, group may be designed packaging with having a standard and a unique. Moreover, 
group should be searching several packaging and brochure printing producer sources to compare the 
price and, besides, expanding customer base by electronic commerce (E-commerce). And the 
finance, group should be established fund for loaning money with lower interest rate than general 
market for member in the group and may be revenue allocation from loaning money to member in 
the form of dividend for continuously and strongly supporting community economy further. 
 
Keywords: Real financial cost, Silk community enterprises, 5 star, Commercial competition 
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บทน า 
 ส าหรับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยนั้น รัฐบาลได้ตระหนักถึงความส าคัญของ            
การปรับตัวของประเทศให้สามารถแข่งขันได้ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกทั้งในปัจจุบันและ          
ในอนาคต โดยการค านึงถึงปัจจัยทุกด้านท่ีจะต้องน ามาสอดคล้องประสานกันอย่างเป็นระบบเช่ือมโยงอย่างเป็น
เหตุเป็นผล เพื่อน าไปสู่ทิศทางและเป้าหมายของประเทศ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวเป็นกระบวนการที่ต้องใช้
เวลาและต้องการความร่วมมือในทุกด้าน ร่วมทั้งการร่วมมือกันด าเนินการอย่างบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน (กฤษติญา มูลศรี, 2552 : 1) ดังจะเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 ซึ่งรัฐบาลมุ่งเน้นการพัฒนาเชิงพื้นที่และเมืองมากขึ้น เพื่อกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและ
สังคมให้ทั่วถึงและเป็นการสร้างฐานเศรษฐกิจและรายได้จากพื้นที่เศรษฐกิจใหม่มากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดความ
เหลื่อมล้ าภายในสังคมไทยลง โดยน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืน มุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ มีที่ยืนและเปิด
โอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิตที่ดีมีความสุข และอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศก็มีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพ และการกระจายความมั่งคั่งอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559 (ออนไลน์) : 1) 
 การสร้างความเข็มแข็งให้ระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศจ าเป็นต้องมีระบบเศรษฐกิจรากหญ้า
เป็นฐานที่เข็มแข็ง ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดระบบเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งหมายถึง การ
จัดระบบความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างคน ทรัพยากร และความรู้ อันเป็น 3 ปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ การ
จัดการ และการพัฒนาท่ีเกิดจากภายในชุมชนและท้องถิ่น ซึ่งการค้นพบศักยภาพ และทุนที่แท้จริงของตนเองที่
เป็นทรัพยากร ผลผลิต ความรู้ ภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมทั้งทุนทางสังคม คือ ความสัมพันธ์ที่ดี ความเป็น
พี่น้อง ความไว้ใจกัน ซึ่งยังคงมีอยู่เป็นอันมาก เพียงพอให้สามารถสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชน และเพียงพอ
เพื่อให้ชุมชนและท้องถิ่นต่าง ๆ พึ่งพาตนเองได้ โดยการส่งเสริมให้ชุมชนรวมกลุ่มกันประกอบการในแนวทางของ 
"วิสาหกิจชุมชม" ที่มีการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการการผลิต การแปรรูปและการตลาด ที่เน้นตลาดภายใน
ชุมชนและท้องถิ่น การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนจะสร้างเสถียรภาพและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิด
ระบบสวัสดิการและความมั่นคงในการด าเนินชีวิตให้กับครอบครัวและชุมชน ลดภาระของรัฐในการจัดมาตรการ
และระบบสวัสดิการต่างๆ ท าให้ระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศมีรากฐานที่มั่นคง ก่อให้เกิดการ
พัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน จะท าให้เกิด
กระบวนการพัฒนาท้องถิ่น ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างงาน สร้างรายได้ ด้วยการน าทรัพยากรภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่มีจุดเด่นและมีมูลค่าเพิ่มเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศ ทั้งยังต้องสอดคล้องกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของท้องถิ่นนั้น  ๆ เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพ
ของเกษตรกรให้สูงขึ้น และส่งเสริมให้เกิดระบบเศรษฐกิจชุมชนแบบพ่ึงพาตนเอง ลดการพึ่งพาการน าเข้าอันเป็น
พื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืนของประเทศ (กฤษติญา มูลศรี, 2552 : 1- 2) 
 จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ได้รับผลการจัดอันดับของผลิตภัณฑ์การคัดสรรสุดยอดหนึ่งต าบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่าง ๆ ตั้งแต่ในระดับ 1 - 5 ดาวในสินค้าที่หลากหลายประเภท เช่น 
ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ประเภทเครื่องใช้และประเภทอาหาร เป็นต้น รวมทั้งสิ้น 73 รายการ (โอทอป   
ทูเดย์, 2559 (ออนไลน์) : 1) โดยสินค้าท่ีมีลักษณะโดดเด่น สวยงาม มีเอกลักษณ์แสดงถึงวัฒนธรรมของท้องถิ่น
ได้เป็นอย่างดี คือ ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผ้ามัดหมี่ตีนแดง ในแต่ละอ าเภอท่ีได้รับการคัดสรรในระดับ 5 ดาว ซึ่งถือได้
ว่าเป็นสินค้าขึ้นช่ือหน่ึงต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าไหม ที่มีช่ือเสียงของจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ควร
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ได้รับการส่งเสริมสู่การแข่งขันในเชิงพาณิชย์ต่อไป ซึ่งผ้าที่ได้รับความนิยม คือ ผ้ามัดหมี่ตีนแดง หรือ ช่ือเรียก
ตามภาษาท้องถิ่นว่า “ซิ่นหัวแดงตีนแดง” หรือ “ซิ่นตีนแดง” หรือ “ซิ่นหมี่รวด” ถือได้ว่า เป็นผ้าไหมเอกลักษณ์
ท้องถิ่นของชาวอ าเภอพุทไธสง และอ าเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยลักษณะผ้าไหมจะเป็นมัดหมี่ลายพื้นเมือง
ทอด้วยไหมทั้งผืน มีหัวซิ่นและตีนซิ่นของผ้าจะเป็นสีแดงสด สมัยโบราณทอด้วยฟืมเล็กแล้วน ามาต่อหัวและตีน
ซิ่น ปัจจุบันมีการทอต่อเนื่องเป็นผืนเดียวกันไมใ่ช้การต่อระหว่างตัวซิ่น หัวซิ่นและตีนซิ่น ผ้ามัดหมี่ตีนแดง ทอข้ึน
ครั้งแรกโดยช่างฝีมือทอผ้าในคุ้มของพระยาเสนาสงคราม (เจ้าเมืองคนแรกของอ าเภอพุทไธสง) เมื่อประมาณกว่า 
200 ปีมาแล้ว สันนิษฐานว่าเป็นผ้าซิ่นของกลุ่มชนลาว ต่อมาการทอผ้าซิ่นตีนแดงได้แพร่ขยายสู่หมู่บ้านใกล้เคียง 
และบ้านนาโพธิ์ซึ่งปัจจุบันเป็นอ าเภอนาโพธิ์ โดย  ผ้ามัดหมี่ตีนแดง แหล่งผลิตส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่อ าเภอ       
พุทไธสงและอ าเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ผ้ามัดหมี่ตีนแดง มีลักษณะพิเศษ คือ ส่วนเชิงของผ้ามัดหมี่ทุกผืนเป็น
พื้นสีแดง บางผืนจกลวดลายเป็นแถบริ้วลายจกขนาดเล็ก ตีนซิ่นบางครั้งมีการใช้เทคนิคการขิดเก็บเส้นไหมสี 
หรือที่ชาวบ้านในพื้นที่ เรียกว่า การเก็บตีนดาว มาผสมผสานเพื่อความสวยงามและแสดงฝี มือของผู้ทอ ผ้าซิ่น
มัดหมี่ตีนแดงโบราณมีการต่อหัวซิ่นและตีนซิ่น ลวดลายมัดหมี่จะทอเป็นซิ่นหมี่รวดหรือหมี่โลด ซึ่งมาจากภาษา
ท้องถิ่นภาคอีสาน หมายถึง การมัดและทอลวดลายมัดหมี่ต่อเนื่องไปรวดเดียว ลักษณะลวดลายผ้ามัดหมี่แบบนี้ 
บางท้องที่ในภาคอีสานจะเรียกว่า "หมี่หว่าน" กรรมวิธีการทอผ้าผ้ามัดหมี่ตีนแดง เป็นการทอผ้ามัดหมี่เส้นพุ่ง คือ 
มีการมัดลวดลายและย้อมสีเฉพาะเส้นพุ่ง ส่วนเส้นยืนใช้เส้นไหมย้อมสีตามที่ต้องการแต่ไม่มีการมัดท าลวดลาย 
ซึ่งเป็นกระบวนการในการทอผ้ามัดหมี่ส่วนใหญ่ของประเทศไทย (ส านักอนุรักษ์และตรวจสอบมาตรฐา น    
หม่อนไหม, 2560 (ออนไลน์) : 1) 
 โดยในปัจจุบันนี้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตผ้าไหมในจังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้รับการคัดสรรผลิตภัณฑ์หนึ่ง
ต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ในระดับ 5 ดาว ในปี พ.ศ. 2555 ซึ่งเป็นปีแห่งการริเริ่มการส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้
ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จ านวน 5 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มทอผ้าไหมพื้นเมืองบ้านสนวนนอก หมู่ที่ 2 อ าเภอ
ห้วยราช  2) กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโคกกุง อ าเภอนาโพธิ์ 3) กลุ่มทอผ้าบ้านนาโพธ์ิ อ าเภอนาโพธิ์ 4) กลุ่มทอผ้าไหม
บ้านโคกเจริญ อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ 5) กลุ่มทอผ้าบ้านหนองเพชร อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ โดยที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ทั้ง 5 กลุ่มนี้ ได้ผลิตผ้าไหมเป็นหลกั และยังมีการทอผ้าไหมที่มีลวดลายโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่มอีกด้วย 
 จากสถานการณ์ในปัจจุบัน ได้มีปัจจัยและเง่ือนไขต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศได้เข้ามามี
บทบาทที่ส าคัญในการด าเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยทางด้านการแข่งขัน ซึ่งถือได้ว่าเป็นปัจจัยหลักท่ีเป็น
ตัวบ่งช้ีว่าธุรกิจแต่ละประเภทจะสามารถคงอยู่หรือด าเนินกิจการต่อไปได้หรือไม่ ประเด็นส าคัญในการด าเนิน
ธุรกิจอีกอย่างหนึ่งที่จะละเลยไม่ได้นอกจาก กลยุทธ์ด้านการแข่งขันแล้ว คือ การควบคุมต้นทุนการผลิตสินค้า ซึ่ง
ถือได้ว่าเป็นการสร้างกลยุทธ์การแข่งขันจากพื้นฐานของการด าเนินธุรกิจ กล่าวคือ หากกระบวนการผลิตสินค้า 
การตลาดและต้นทุนทางการเงิน มีการละเลยเรือ่งการควบคุมบัญชีต้นทุนสินค้าแล้ว ย่อมส่งผลให้ต้นทุนการผลิต
สินค้าเพิ่มสูงขึ้น และจะส่งผลกระทบต่อราคาขายสินค้าที่สูงกว่าคู่แข่งทางการค้า ตลอดทั้งส่งผลให้ก าไรสุทธิของ
กิจการลดต่ าลงอีกด้วย ซึ่งประเด็นปัญหาที่พบอีกประเด็นหนึ่งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน คือ ขาดการควบคุมบัญชี
ต้นทุนในการผลิตสินค้าท่ีมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้สินค้าในแต่ละชิ้นที่ผลิตออกสู่ตลาดมีต้นทุนการผลิตที่แตกต่าง
กัน จนท าให้ราคาของสินค้าไม่มีมาตรฐานในการก าหนดระดับราคาของสินค้าแต่ละประเภท 
 ดังนั้น คณะวิจัยจึงเล็งเห็นว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการด าเนินโครงการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้ได้รับ
ความส าเร็จมากยิ่งข้ึน จึงควรที่จะศึกษาต้นทุนที่แท้จริงในด้านการผลิต การตลาดและทางการเงินของผลิตภัณฑ์
ผ้าไหมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นแนวทางในการควบคุมต้นทุน และเพื่อให้มี
ความสามารถในการแข่งขันเชิงพาณิชย์ ตลอดทั้งยังเป็นการพัฒนาประทศตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารของ
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ประเทศและแผนพัฒนาของจังหวัดบุรีรัมย์ ในการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้มี
ความยั่งยืน 
  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสถานการณ์ต้นทุนท่ีแท้จริงใน ด้านการผลิต การตลาด และทางการเงิน ในผลิตภัณฑ์ของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าไหม ระดับ 5 ดาว ในจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาความสามารถสู่             
การแข่งขันเชิงพาณิชย ์
 2. เพื่อหาแนวทางการควบคุมต้นทุนในกระบวนการการผลิต การตลาด และทางการเงิน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากร คือ วิสาหกิจชุมชนผ้าไหมระดับ 5 ดาว ในจังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งหมดมี 12 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่ม
ส่งเสริมอาชีพและแปรรูปสิ่งทอ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 2) กลุ่มผ้าไหมมัดหมี่ (นายท่าเขต ภูมิเขต) อ าเภอ         
แคนดง 3) กลุ่มทอผ้าไหมพื้นเมืองบ้านสนวนนอก หมู่ที่ 2 อ าเภอห้วยราช 4) กลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้าน อ าเภอ        
นาโพธิ์ 5) กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโคกกุง อ าเภอนาโพธิ์ 6) กลุ่มทอผ้าบ้านนาโพธิ์ อ าเภอนาโพธิ์ 7) กลุ่มผ้าไหมบ้าน
หนองตาไก้ อ าเภอนางรอง 8) กลุ่มทอผ้าบ้านหนองเพชร อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ 9) กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโคกเจริญ 
อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ 10) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านส าราษฏราษร์ อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ 11) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
บ้านหนองเครือ อ าเภอเมืองบุรีรัมย์  และ 12) กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหัวสะพาน อ าเภอพุทไทสง 
            กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าไหมระดับ 5 ดาว ได้แก่ 1) กลุ่มทอผ้าไหมพื้นเมืองบ้านสนวน
นอก หมู่ที่ 2 อ าเภอห้วยราช  2) กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโคกกุง อ าเภอนาโพธิ์  3) กลุ่มทอผ้าบ้านนาโพธิ์ อ าเภอ       
นาโพธิ์ 4) กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโคกเจริญ อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ และ 5) กลุ่มทอผ้าบ้านหนองเพชร อ าเภอเมือง
บุรีรัมย์ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างเหล่านี้เป็นกลุ่มที่ริเริ่มท า
ผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในปี พ.ศ. 2555 และได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ในระดับ 5 ดาว จ านวน 10 
คน ซึ่งใช้วิธีการคัดเลือกจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มละ 2 คน โดยเป็นประธานกลุ่ม 1 คน และเลขานุการใน
กลุ่ม 1 คน 
           การด าเนินการวิจัย คณะผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์ ใช้ค าถามที่สร้างขึ้นเป็นแนวทางในการ
สัมภาษณ์กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเป็นรายบุคคล และน าเสนอข้อมูลโดยการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ ( Analytical 
Description) โดยผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
   1. ขั้นตอนการเตรียมการก่อนด าเนินการวิจัย 
       1.1 ผู้วิจัยได้ท าการเตรียมความพร้อมก่อนด าเนินการวิจัย โดยการศึกษาค้นคว้าและรวบรวม
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทางด้านวิชาการต่าง ๆ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น เอกสารทางวิชาการ 
บทความต่าง ๆ วารสาร ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และทบทวนงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการศึกษาต้นทุน
ที่แท้จริงของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าไหมระดับ 5 ดาว ในจังหวัดบุรีรัมย์ 
      1.2 การตั้งประเด็นค าถาม คณะผู้วิจัยได้ตั้งประเด็นค าถามขึ้นโดยศึกษาแนวคิดทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องครอบคลุมเนื้อหาตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดของการวิจัยแล้วน าไป ให้ผู้เช่ียวชาญ
ตรวจประเมินคุณภาพของประเด็นค าถามเกี่ยวกับต้นทุนการผลิต การตลาด และการเงิน เพื่อให้ได้ค าตอบที่
ครอบคลุมเนื้อหาทั้ง 3 ประเด็นให้มากท่ีสุด เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมก่อนน าไปเก็บข้อมูล 
   2. ขั้นตอนการเก็บข้อมูล 
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       2.1 ผู้วิจัยแนะน าตัวเองและด าเนินการสัมภาษณ์ตามประเด็นที่ได้เตรียมมา และหากผู้ให้
สัมภาษณ์ให้ข้อมูลที่นอกเนื้อไปจากประเด็นที่สัมภาษณ์ ผู้สัมภาษณ์จะเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านั้น และแยกออก
จากประเด็นหลัก เพื่อน าไปเป็นข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป    
    2.2 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการ ดังต่อไปนี้  
         2.2.1 การสัมภาษณ์ ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนที่แท้จริงของ
ผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าไหม ระดับ 5 ดาว ในจังหวัดบุรีรัมย์ ด้านต้นทุนการผลิต การตลาด และการเงิน 
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาความสามารถสู่การแข่งขันเชิงพาณิชย์ จ านวน 10 คน  
        2.2.2 บันทึกการสัมภาษณ์ในกระดาษและเครื่องบันทึกเสียง 
        2.3.3 หลังการสัมภาษณ์เชิงลึก ถอดข้อความจากเครื่องบันทึกเสียงแบบค าต่อค าออกเป็นบท
สัมภาษณ์ที่เป็นตัวอักษรด้วยตนเอง จัดข้อความที่ได้ให้เป็นหมวดหมู่ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล     
   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ การสัมภาษณ์ ซึ่งได้สร้างตาม
วัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดที่ก าหนดขึ้น โดยสามารถอธิบาย ได้ดังนี ้
   1. การสัมภาษณ์ โดยคณะผู้วิจัยได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จากวิสาหกิจชุมชนทั้ง 
5 กลุ่ม ๆ ละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 10 คน ซึ่งได้ตั้งประเด็นค าถาม เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบแนวความคิดและ
วัตถุประสงค์ในการวิจัย ดังน้ี 

    1.1 ต้นทุนการผลิตผ้าไหมต่อช้ินมีอะไรบ้าง โดยเฉลี่ยต้นทุนการผลิตต่อช้ินมีจ านวนเท่าใด 
    1.2 ต้นทุนทางด้านการตลาดมีอะไรบ้าง โดยเฉลี่ยต้นทุนการตลาดต่อช้ินมีจ านวนเท่าใด 
    1.3 ต้นทุนทางการเงินที่ใช้ในการผลิตผ้าไหมมีอะไรบ้าง 
    1.4 แนวทางในการพัฒนากระบวนการควบคุมต้นทุนการผลิต  
    1.5 แนวทางในการพัฒนากระบวนการควบคุมต้นทุนทางด้านการตลาด 
    1.6 แนวทางในการพัฒนากระบวนการควบคุมต้นทุนทางการเงิน 
 ผู้วิจัยได้ใช้อุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลในขณะการสัมภาษณ์ เช่น เครื่องบันทึกเสียงที่มี

ประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ครบถ้วน การจดบันทึกขณะและหลังการสัมภาษณ์โดยผู้วิจัยเอง 
โดยผู้วิจัยจดบันทึกย่อข้อมูลส าคัญ ๆ ในขณะที่ฟัง ตลอดทั้งการสังเกตแบบมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการแสดงสีหน้า 
ท่าทางควบคู่กับการซักถาม แล้วน ามาบันทึกรายละเอียดเมื่อสิ้นสุดการสัมภาษณ์ 

การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 
 ในการสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการต่อไปนี้ 
 1. ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการตั้งประเด็นค าถามในการ

สัมภาษณ์ และหัวข้ออภิปรายกลุ่ม 
 2. การตั้งประเด็นค าถามในการสัมภาษณ์ และหัวข้ออภิปรายกลุ่มตามกรอบแนวคิดที่

ก าหนด โดยพิจารณาเนื้อหาให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิด  ความมุ่งหมาย   
 3. น าประเด็นค าถามที่สร้างขึ้นให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบประเมินความสอดคล้อง เพื่อ

พิจารณาความเหมาะสม ความถูกต้องของการใช้ภาษาและครอบคลุมเนื้อหาของการวิจัย เพื่อน ามาปรับปรุง
แก้ไขโดยมีผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 4 ท่าน ได้แก ่

    3.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา ปาโนรัมย์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
การเมืองและการบริหาร  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   
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               3.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รพีพรรณ พงษ์อินทร์วงศ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   

    3.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถกร จัตุกูล หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์    

               3.4 นางศริมา จันทร์ชัย ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ส านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์   

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือการวิจัย 
 ในการวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ใช้วิธีการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูลด้วย

เทคนคิสามเส้า (Triangulation Technique) (Denzin, 1970) ดังนี ้
 1. การตรวจสอบด้านข้อมูล (Data Triangulation) ตรวจสอบข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งต่าง ๆ 

นั้นมีความเหมือนกันหรือไม่ ซึ่งถ้าทุกแหล่งข้อมูลพบว่าได้ข้อค้นพบมาเหมือนกัน แสดงว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มามี
ความถูกตอ้ง 

 2. การตรวจสอบด้านผู้วิจัย (Investigator Triangulation) ตรวจสอบจากผู้วิจัยหรือผู้เก็บ
ข้อมูลต่างคนกันว่าได้ข้อค้นพบที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร ซึ่งถ้าผู้วิจัยหรือผู้เก็บข้อมูลทุกคนพบว่าข้อ
ค้นพบท่ีได้มามีความเหมือนกัน แสดงว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มามีความถูกต้อง 

 3. การตรวจสอบด้านทฤษฎี (Theory Triangulation) ตรวจสอบว่าสามารถใช้แนวคิด 
ทฤษฎีต่างไปจากเดิม ตีความข้อมูลแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด ซึ่งอาจท าได้ง่ายกว่าถ้ายังอยู่ในระดับสมมติฐาน
ช่ัวคราว (Working Hypothesis) และแนวคิดขณะลงมือตีความ สร้างข้อสรุปเหตุการณ์แต่ละอย่าง 

 4. การตรวจสอบด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation) โดยเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ กัน เพื่อรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกัน เช่น ใช้การสังเกตควบคู่กับการซักถาม พร้อมกันนั้น
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งเอกสารหรือการซักถามผู้ให้ข้อมูลส าคัญ หรือซักถามผู้ให้ข้อมูลหลังจากสรุปผล
การศึกษา เพื่อความแน่นอนว่าข้อสรุปนั้นเที่ยงตรงตามความจริงหรือไม่ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ศึกษาถึงต้นทุนที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าไหม ระดับ 5 ดาว ในจังหวัด

บุรีรัมย์ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาความสามารถสู่การแข่งขันเชิงพาณิชย์ ได้น าเสนอข้อมูลโดยการพรรณนา
เชิงวิเคราะห์ (Analytical Description) ซึ่งท าการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 

 1. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาถอดเทป และตรวจสอบความถูกต้องจากการถอดเทป
และข้อมูลที่ได้จากการบันทึกการสังเกต 

 2. วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) ดังนี ้
     2.1 หลังจากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยจดบันทึกข้อมูลไว้เป็นหมวดหมู่และวิเคราะห์ข้อมูลโดย

น าเทปการบันทึกเสียงมาถอดเทปแบบค าต่อค า ผู้วิจัยได้อ่านบทการสัมภาษณ์หลาย ๆ รอบ เพื่อท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับความคิดเห็น และความรู้สึกของผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับศึกษาถึงต้นทุนที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนผ้าไหม ระดับ 5 ดาว ในจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาความสามารถสู่ การแข่งขัน         
เชิงพาณิชย ์

    2.2 หลังจากอ่านบทการสัมภาษณ์แบบบรรทัดต่อบรรทัดแล้วน ามาจัดหมวดหมู่ของข้อมูล
ที่ได้ น าข้อมูลที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายกันมาไว้กลุ่มเดียวกัน 
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    2.3 ให้ผู้เช่ียวชาญในการท าการสัมภาษณ์ จัดหมวดหมู่ของข้อมูลอย่างเป็นอิสระและไม่ดู
ตามแบบของผู้วิจัย เพื่อความเที่ยงตรงของวิธีการรวบรวมข้อมูลและจัดหมวดหมู่ของข้อมูลรวมทั้งป้องกันอคติ
จากผู้วิจัยเอง โดยการน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์จากเครื่องบันทึกเสียงในแต่ละประเด็นให้ผู้เช่ียวชาญได้ฟัง 

    2.4 คณะผู้วิจัยจัดประเด็นย่อย มารวบรวมเป็นเรื่องหรือกลุ่มเรื่องเดียวกัน ซึ่งเรียกว่าการ
สรุปประเด็นหลัก (Theme) เขียนอธิบายประเด็นให้เป็นความเรียง ให้มีความต่อเนื่องและกลมกลืนที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ 

 2.5 คณะผู้วิจัยน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปให้ผู้ให้ข้อมูลตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลและความน่าเช่ือถือของข้อมูลกับผู้ให้ข้อมูลจ านวน 5 ราย โดยการอ่านผลวิเคราะห์ข้อมูลด้าน
การผลิต การตลาด และการเงินให้กับผู้ให้ข้อมูลฟัง หากผู้ให้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นที่แตกต่างไปจากผลการ
วิเคราะห์ คณะผู้วิจัยจะต้องน าข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและคืนข้อมูลดังกล่าวให้กับผู้ให้
ข้อมูลตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง 

 2.6 เขียนสรุปรายงานวิจัย อธิบาย เชื่อมโยง ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่ได้กับวรรณกรรม
ที่เกี่ยวข้อง 

 
ผลการวิจัย 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลลักษณะท่ัวไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์จ าแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 40-49 ปี รองลงมา คือ อายุ 30-39 ปี และมีอายุ 20-29 ปี มี
สถานภาพสมรส รองลงมา คือ หย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่ มีระดับการศึกษาต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น 
รองลงมา คือ มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช และปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 -15,000 บาท 
รองลงมา คือ 15,001 – 20,000 บาท และ 20,001-25,000 บาท 
 ส่วนที่ 2 ผลการสัมภาษณ์ 
 1. ต้นทุนการผลิตมีอะไรบ้าง โดยเฉลี่ยต้นทุนการผลิตต่อช้ินมีจ านวนเท่าใด 
     ต้นทุนการผลิต สามารถอธิบาย ได้ดังนี้  
     1.1 วัตถุดิบทางตรง ได้แก่ เส้นไหม  
               1.2 ค่าแรงทางตรง ได้แก่ ค่าเส้นไหมยืน ค่าเส้นไหมพุ่ง ค่ามัดหมี่  ค่าค้นหมี่ ค่าต่อเส้นยืน 
(สืบหูก) ค่าขึ้นเส้นยืน (ค้นหูก) ค่ากวักเส้นไหมยืน ค่าฟอกเส้นไหมยืน ค่าฟอกเส้นไหมพุ่ง ค่าย้อมเส้นไหมยืน ค่า
กวักเส้นไหมพุ่งเข้าอัก ค่าแกะเชือกมัดหมี่ และค่าจ้างทอ เป็นต้น   
                        1.3 ค่าใช้จ่ายในการผลิตคงท่ี ค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการทอผ้าไหม 
     1.4 ค่าใช้จ่ายในการผลิตผันแปร ได้แก่ น้ ายายอม ด่างฟอกไหม เคมีกัด เชือกฟาง และผง
มัน ทั้งนี้ไม่คิดค านวณค่าน้ าและค่าเช้ือเพลิง เนื่องจากน้ าที่ใช้ได้จากแหล่งน้ าสาธารณประโยชน์ในหมู่บ้าน 
ขณะที่เช้ือเพลิงได้จากฟืนท่ีเก็บจากเศษไม้ กิ่งไม้จากธรรมชาติ 
  จากท่ีกล่าวมาข้างต้นสามารถแสดงการเฉลี่ยต้นทุนการผลิตผ้าไหม (ผ้าซิ่นตีนแดง) ต่อเมตร 
(หน้ากว้าง 1 เมตร) ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ทั้ง 5 กลุ่ม และการค านวณค่าเสื่อมราคาในทรัพย์สินถาวร ได้ดัง
ตารางที่ 1-2 ดังนี ้
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ตารางที่ 1 แสดงการเฉลี่ยต้นทุนการผลิตผ้าไหม (ผ้าซิ่นตีนแดง) ตอ่เมตร (หน้ากว้าง 1 เมตร) ของกลุ่มวิสาหกิจ-  
             ชุมชนทั้ง 5 กลุ่ม 
 

 
 จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่าต้นทุนการผลิตผ้าไหม (ผ้าซิ่นตีนแดง) ต่อเมตร (หน้ากว้าง 1 เมตร) โดย
เฉลี่ยแล้วท้ัง 5 กลุ่ม มีราคา 840.00 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ ต้นทุนต่อเมตร (บาท) 
1. ค่าเส้นไหมยืน 
2. ค่าเส้นไหมพุ่ง 
3. ค่ามัดหมี่   
4. ค่าค้นหมี ่
5. ค่าต่อเส้นยืน (สบืหูก) 
6. ค่าข้ึนเส้นยืน (ค้นหูก) 
7. ค่ากวักเส้นไหมยืน 
8. ค่าฟอกเส้นไหมยืน 
9. ค่าฟอกเส้นไหมพุ่ง 
10. ค่าย้อมเส้นไหมยืน 
11. ค่ากวักเส้นไหมพุ่งเข้าอัก 
12. ค่าแกะเชือกมัดหมี ่
13. ค่าจ้างทอ 

100.00 
150.00 
136.00 
44.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
20.00 
20.00 
20.00 
300.00 

รวมเป็นเงิน 840.00 
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ตารางที ่2 การค านวณค่าเสื่อมราคาในทรัพย์สินถาวร 
 

 
จากตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่าต้นทุนค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินถาวร ที่ใช้ในการผลิตผ้าไหมต่อปี       

รวมเป็นเงิน 4,032 บาท/ป ี
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตัวอย่าง สามารถสรุปได้ว่า การทอผ้าไหม 1 ฮูก จะได้ผ้าไหมประมาณ 

20 เมตร โดยเฉลี่ยแล้วผ้าไหม 1 ผืน จะมีความยาว 2 เมตร และมีหน้ากว้างที่ 1 เมตร หรือ 1 ฮูก มีความยาวที่
ประมาณ 20 เมตร ดังนั้นสามารถค านวณหาต้นทุนท่ีแท้จริงของผ้าไหม (ผ้าซิ่นตีนแดง) ได้โดยการน าต้นทุนการ
ผลิตต่อเมตรบวกด้วยค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์ ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วกลุ่มตัวอย่างสามารถผลิตผ้าไหมได้ปีละ
ประมาณ 12 ฮูก/คน หรือ 240 เมตร เท่ากับ 16.80 บาท/เมตร ซึ่งเมื่อรวมต้นทุนท้ังหมดจะพบว่า ต้นทุนในการ
ผลิตผ้าไหมที่มีขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 1 เมตร เท่ากับ 856.80 บาท 

 
 

   รายการ จ านวนปีท่ีใช้
งาน 

ค่าเสื่อมราคาต่อปี     
        (บาท) 

มูลค่าทรัพย์สิน  
      (บาท) 

     คิดเป็นร้อยละ 

1. ก่ี 
2. อุปกรณ์ท า 
    เครือฮูก 
3. เล่งปั่นไหม 
4. ไนไม ้
5. ฟืมทอผ้า 
6. อัก 
7. ไม้สอดขดิ 
8. พวงสาว 
9. ไม้สู่เขา 
10. แปรงหวีฮูก 
11. กระสวย 
12. หวีฮูก 
13. คานแขวน  
14. ตะกอ 
15. ตะกอหลอก  
16. ไม้ (ไม้ก าพัน) 
17. ไม้เหยียบหรือ 
     คานเหยียบ  
18. ไม้นั่งทอผ้า  
19. บ่ากี ่

5 
5 
 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
 
5 
5 

1,900 
440 

 
440 
190 
180 
224 
200 
40 
36 
40 
70 
20 
50 
28 
32 
24 
48 
 

30 
40 

9,500 
2,200 

 
2,200 
950 
900 

1,120 
1,000 
200 
180 
200 
350 
100 
250 
140 
160 
120 
240 

 
150 
200 

49.17 
11.39 

 
11.39 
4.92 
4.66 
1.45 
5.18 
1.04 
0.93 
1.04 
1.81 
0.52 
1.29 
0.72 
0.83 
0.62 
1.24 

 
0.78 
1.04 

รวม 5 4,032 20,160 100.00 
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  2. ต้นทุนทางด้านการตลาดมีอะไรบ้าง โดยเฉลี่ยต้นทุนการตลาดตอ่ช้ินมีจ านวนเท่าใด 
   จากการสมัภาษณ์เชิงลกึกลุม่ตัวอย่างทั้ง 5 กลุ่ม เกี่ยวกับต้นทุนทางด้านการตลาด 
สามารถสรปุไดด้ังตารางที่ 3 ดังนี้ 
 

ตารางที่ 3 ต้นทุนทางการตลาดของกลุ่มวสิาหกิจชุมชนผ้าไหมทั้ง 5 กลุ่ม 
 

 
จากตารางที ่3 จะเห็นได้ว่า ต้นทนุทางการตลาดโดยเฉลีย่แล้ว เท่ากับ 15.20 บาท/ช้ิน 
 

  3. ต้นทุนทางการเงินมีอะไรบ้าง 
   จากการสมัภาษณ์เชิงลึกกลุม่ตัวอย่างทั้ง 5 กลุ่ม เกี่ยวกับต้นทุนทางการเงิน 
สามารถสรปุไดด้ังตารางที่ 4 ดังนี้ 
 

ตารางที่ 4 ต้นทุนทางการเงินของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าไหมทั้ง 5 กลุ่ม 
 

 
จากตารางที่ 4 จะเห็นได้ว่าต้นทุนทางการเงินโดยเฉลี่ยแล้ว เท่ากับร้อยละ 1 เนื่องจากภายในกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนผ้าไหมจะมีเงินจ านวนหนึ่งของกองทุนไว้ส าหรับให้สมาชิกภายในกลุ่มกู้ยืมส าหรับการผลิต 
 ส่วนที่ 3 แนวทางการควบคุมต้นทุน 
  1. แนวทางในการพัฒนากระบวนการควบคุมต้นทุนการผลิต  
      ต้นทุนท่ีเกิดจากวัตถุดิบทางตรง คือ เส้นไหม ถือได้ว่าเป็นต้นทุนที่สูง เนื่องจากใน
การทอผ้าไหม กลุ่มตัวอย่างจะท าการสั่งซื้อเส้นไหม เพื่อใช้ในการทอผ้าดังนั้น ควรมีการหาแหล่งผู้ผลิตเส้นไหมที่

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้าน 
สนวนนอก 

บ้าน 
โคกกุง 

บ้านนาโพธ์ิ บ้าน 
โคกเจรญิ 

บ้าน 
หนองเพชร 

ต้นทุนเฉลี่ย 

1. บรรจุภณัฑ์  
2. ค่าแผ่นพับ   
    เอกสาร 

12 
4 

10 
3 

10 
3 

13 
4 

13 
4 

11.60 
3.60 

รวม 16 13 13 17 17 15.20 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านสนวน
นอก 

บ้าน 
โคกกุง 

บ้าน 
นาโพธิ ์

บ้าน 
โคกเจรญิ 

บ้าน 
หนองเพชร 

ต้นทุนเฉลี่ย 

1. กู้ยืมภายในกลุม่  
   (อัตราดอกเบี้ย %) 
2. กู้ยืมภายนอกกลุม่ 
(อัตราดอกเบี้ย %) 

1 
 
0 

1 
 
0 

1 
 
0 

1 
 
0 

1 
 
0 

1 
 
0 

       รวม 
 (อัตราดอกเบี้ย %) 

1 1 1 1 1 1 
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หลากหลาย เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิต อีกทั้งผู้ผลิตต้องพยายามบริหารจัดการกับสินค้าให้มีความสอดคล้อง
กับความต้องการของตลาด กล่าวคือ จะต้องพยายามลดสินค้าคงเหลือให้น้อยที่สุด อีกทั้งในการสั่งซื้อวัตถุดิบ
ควรสั่งซื้อ ณ จุดปริมาณที่ประหยัด (EOQ) หรือควรวิเคราะห์ปริมาณการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมจากลูกค้าก่อน 
หากมีปริมาณการสั่งซื้อท่ีสูงก็ควรสั่งซื้อวัตถุดิบในปริมาณที่มากกว่าจุด EOQ เพื่อให้ได้ส่วนลดปริมาณที่สูงข้ึน 
      2. แนวทางในการพัฒนากระบวนการควบคุมต้นทุนทางด้านการตลาด 
   ต้นทุนทางการตลาดของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการสั่งผลิตบรรจุภัณฑ์ และการ
พิมพ์เอกสารแผ่นพับ (Brochure) ดังนั้น ผู้ผลิตควรมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน และมีการอธิบาย
หรือเล่าเรื่องราว (Story) ของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ลงบนบรรจุภัณฑ์เลย ส่วนเอกสารแผ่นพับ (Brochure) นั้นจะสั่ง
พิมพ์และแจกในงานแสดงสินค้าต่าง ๆ จะท าให้ลดต้นทุนและได้กลุ่มลูกค้าตรงตามเป้าหมาย อีกทั้งควรหาแหล่ง
ผลิตบรรจุภัณฑ์ และแหล่งพิมพ์เอกสารแผ่นพับที่หลากหลาย เพื่อเป็นการเปรียบเทียบราคา ซึ่งในกรณีที่มีการ
สั่งผลิตในจ านวนท่ีสูงจะส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตต่ าลงด้วย นอกจากนี้แล้ว ในปัจจุบันการขยายฐานลูกค้า โดย
วิธีการขายสินค้าทาง E-commerce ยังเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถลดต้นทุนทางการตลาดลงได้อีกด้วย อย่างไรก็
ตามต้นทุนทางการตลาดก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งต้นทุนท่ีผู้ผลิตจะต้องยอมลงทุน เพื่อให้ได้มาซึ่งการสร้างการรับรู้ของ
ผู้บริโภค 
        3. แนวทางในการพัฒนากระบวนการควบคุมต้นทุนทางการเงิน 
            ต้นทุนทางการเงินของกลุ่มตัวอย่างนั้น โดยส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการกู้ยืมเงินจากกองทุนให้
กู้ยืมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อใช้ในการซื้อ เส้นไหม ดังนั้น ควรมีการจัดตั้งกองทุนให้กู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยที่
ต่ ากว่าท้องตลาด อีกทั้งควรมีการจัดสรรเงินรายได้จากการให้กู้ยืมนี้คืนสู่สมาชิกในรูปแบบของเงินปันผล เพื่อ
เป็นการส่งเสริมให้เศรษฐกิจของชุมชนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเข็มแข็งต่อไป 
        4. การสร้างกลยุทธ์ในการลดต้นทุนเพื่อยกระดับสินค้าสู่การแข่งขันเชิงพาณิชย์ 
             จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตัวอย่างและน าผลจากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ เพื่อหาแนว
ทางการสร้างกลยุทธ์ในการลดต้นทุนเพื่อยกระดับสนิค้าสูก่ารแข่งขันเชิงพาณิชย์ สามารถสรุปได้ว่ากลยุทธ์ในการ
ลดต้นทุน สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลยุทธ์ คือ  
            1.4.1 กลยุทธ์ในการลดต้นทุนด้านการผลิต สามารถท าได้โดยการหาแหล่งผลิต
เส้นไหมที่มีคุณภาพและมีราคาที่ถูกลง ซึ่งจะต้องเปรียบเทียบคุณภาพและราคาของเส้นไหมของแหล่งผลิตแต่ละ
แหล่งหลาย ๆ แหล่ง ไม่ควรผูกขาดในการซื้อวัตถุดิบจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งเท่านั้น อีกทั้งจะต้องมีบริหารจัดการ
กับสินค้าให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาด พยายามลดสินค้าคงเหลือให้น้อยที่สุด สั่งซื้อวัตถุดิบ   
ณ จุดปริมาณที่ประหยัด (EOQ) หรือควรวิเคราะห์ปริมาณการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมจากลูกค้าก่อน หากมี
ปริมาณการสั่งซื้อท่ีสูงก็ควรสั่งซื้อวัตถุดิบในปริมาณที่มากกว่าจุด EOQ เพื่อให้ได้ส่วนลดปริมาณที่สูงข้ึน 
                     1.4.2 กลยุทธ์ในการลดต้นทุนด้านการตลาด ผู้ผลิตควรมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์
ที่ได้มาตรฐาน มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง เพื่อหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์บ่อย ๆ โดยบรรจุภัณฑ์นั้นจะต้อง
มีการเล่าถึงเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ (Story) เพื่อลดจ านวนการพิมพ์เอกสารแผ่นพับ (Brochure) ลง ควรหา
แหล่งผลิตบรรจุภัณฑ์ และแหล่งพิมพ์เอกสารแผ่นพับท่ีหลากหลาย เพื่อเป็นการเปรียบเทียบราคา ซึ่งในกรณีที่มี
การสั่งผลิตในจ านวนที่สูงจะส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตต่ าลง และขยายฐานลูกค้า โดยวิธีการขายสินค้าทาง      
E-commerce ซึ่งถือเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการลดการสั่งพิมพ์เอกสาร (Brochure) เพื่อให้สอดคล้องกับ
รูปแบบการด าเนินชีวิตของคนในยุคไทยแลนด์ 4.0 
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           1.4.3 กลยุทธ์ในการลดต้นทุนด้านการเงิน ก่อตั้งกองทุนเพื่อการกู้ยืมเงินทุน      
ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ ากว่าท้องตลาดให้แก่สมาชิกในกลุ่มได้กู้ยืม อีกท้ังควรมีการจัดสรรเงินรายได้จากการให้กู้ยืม
คืนสู่สมาชิกในรูปแบบของเงินปันผล เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เศรษฐกิจของชุมชนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ   
เข็มแข็งต่อไป 
 ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
       กลุ่มตัวอย่างต้องการให้องค์กรของรัฐบาลให้การสนับสนุนทั้งในส่วนของการผลิต การตลาด 
และเงินทุน โดยการผลิตนั้นอยากให้องค์กรที่เกี่ยวข้องออกบริการให้ความรู้ในด้านของแนวทางการลดต้นทุนการ
ผลิต การออกแบบลวดลาย นวัตกรรมการผลิตที่ลดความร้อนจากการสวมใส่ การยอมสี การลงทองในเนื้อผ้าให้
ติดทนนาน ส่วนการตลาด ต้องการให้ภาครัฐบาลให้การสนับสนุนโดยการส่งเสริมงานการจัดแสดงสินค้าทั่ว
ประเทศ การลดหย่อนภาษีของผู้บริโภค รวมไปถึงการให้ความรู้และส่งเสริมการขายแบบออนไลน์                
(E-commerce) ตลอดทั้งการสนับสนุนด้านเงินทุน โดยอยากให้ภาครัฐบาลสร้างแหล่งเงินทุนส าหรับกลุ่มผู้ผลิต
ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ าหรือปลอดดอกเบี้ย อีกท้ังสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเหล่านี้ได้ง่าย 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัย เรื่อง การศึกษาต้นทุนที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าไหม ระดับ 5 ดาว         
ในจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาความสามารถสู่การแข่งขันเชิงพาณิชย์ สามารถสรุปและ    
อภิปรายผล ได้ดังนี้ 
 สรุปผลการวิจัย  
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลลักษณะท่ัวไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
  ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์จ าแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 40-49 ปี มีสถานภาพสมรส มีระดับการศึกษาต่ า
กว่ามัธยมศึกษาตอนต้น มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-15,000 บาท  
  ส่วนที่ 2 ผลการสัมภาษณ์ 
  1. ต้นทุนการผลิตมีอะไรบ้าง โดยเฉลี่ยต้นทุนการผลิตต่อช้ินมีจ านวนเท่าใด     
      1.1 วัตถุดิบทางตรง ได้แก่ เส้นไหม มีต้นทุน เท่ากับ 250 บาท 
                1.2 ค่าแรงทางตรง ได้แก่ ค่าเส้นไหมยืน ค่าเส้นไหมพุ่ง ค่ามัดหมี่  ค่าค้นหมี่ ค่าต่อ
เส้นยืน (สืบหูก) ค่าขึ้นเส้นยืน (ค้นหูก) ค่ากวักเส้นไหมยืน ค่าฟอกเส้นไหมยืน ค่าฟอกเส้นไหมพุ่ง ค่าย้อมเส้น
ไหมยืน ค่ากวักเส้นไหมพุ่งเข้าอัก ค่าแกะเชือกมัดหมี่ และค่าจ้างทอ เป็นต้น และค่าใช้จ่ายในการผลิตผันแปร 
ได้แก่ น้ ายายอม ด่างฟอกไหม เคมีกัด เชือกฟาง และผงมัน ทั้งนี้ไม่คิดค านวณค่าน้ าและค่าเช้ือเพลิง  เนื่องจาก
น้ าที่ใช้ได้จากแหล่งน้ าสาธารณประโยชน์ในหมู่บ้าน ขณะที่เช้ือเพลิงได้จากฟืนที่เก็บจากเศษไม้ กิ่งไม้จาก
ธรรมชาติ มีต้นทุนโดยรวม เท่ากับ 590 บาท  
                          1.3 ค่าใช้จ่ายในการผลิตคงที่ ค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการทอผ้า
ไหม มีต้นทุน เท่ากับ 16.80 บาท 
   โดยเฉลี่ยแล้วต้นทุนในการผลิตผ้าไหมที่มีหน้ากว้าง 1 เมตร และยาว   1 เมตร 
ประมาณ  856.80 บาท  
            2. ต้นทุนทางด้านการตลาดมีอะไรบ้าง โดยเฉลี่ยต้นทุนการตลาดต่อช้ินมีจ านวนเท่าใด 
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   จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตัวอย่าง สามารถสรุปได้ว่า ต้นทุนทางการตลาดจะ
เป็นในลักษณะของการท าบรรจุภัณฑ์ และการท าเอกสารเรื่องราวท่ีมาของผ้าไหม (Story) โดยต้นทุนต่อช้ิน โดย
เฉลี่ยแล้วประมาณ 15.20 บาท นอกจากนี้แล้วยังมีการขายผลิตภัณฑ์แบบออนไลน์ (E-commerce) อีกด้วย ซึ่ง
ได้รับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาชุมชน 
          3. ต้นทุนทางการเงินมีอะไรบ้าง 
    จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตัวอย่าง สามารถสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีทั้งที่ใช้
เงินทุนของตนเองทั้งหมด และกลุ่มที่กู้ยืมเงิน โดยที่ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจะมีกองทุนเงินกู้ยืมส าหรับการท า
ธุรกิจทอผ้าไหมให้แก่สมาชิกกู้ยืมไปลงทุนก่อน โดยให้อัตราดอกเบี้ยที่ต่ ากว่าอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดทั่วไป 
เช่น ร้อยละ 1 ต่อปี เป็นต้น 
   จากที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า สถานการณ์ต้นทุนที่แท้จริงใน ด้านการ
ผลิต การตลาด และทางการเงินของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พบว่า ด้านการผลิตมีต้นทุนท่ีสูง เฉลี่ยประมาณ 856.80 
บาทต่อเมตร ส่วนด้านการตลาด จะเป็นในลักษณะของการท าบรรจุภัณฑ์ และการท าเอกสารเรื่องราวที่มาของ
ผ้าไหม โดยต้นทุนต่อช้ินเฉลี่ยแล้วประมาณ 15.20 บาท และต้นทุนทางการเงิน โดยเป็นการกู้ยืมเงินจากกองทุน
เงินกู้ยืมส าหรับการท าธุรกิจทอผ้าไหมของกลุ่มสมาชิก มีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ ากว่าอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดทั่วไป 
เช่น ร้อยละ 1 ต่อปี เป็นต้น 
  ส่วนที่ 3 แนวทางการควบคุมต้นทุน 
      1. แนวทางในการพัฒนากระบวนการควบคุมต้นทุนการผลิต  
       ต้นทุนที่เกิดจากวัตถุดิบทางตรง คือ เส้นไหม ถือได้ว่าเป็นต้นทุนที่สูง 
เนื่องจากในการทอผ้าไหม กลุ่มตัวอย่างจะท าการสั่งซื้อเส้นไหม เพื่อใช้ในการทอผ้า  ดังนั้น ควรมีการหาแหล่ง
ผู้ผลิตเส้นไหมที่หลากหลาย เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิต อีกทั้งผู้ผลิตต้องพยายามบริหารจัดการกับสินค้าให้มี
ความสอดคล้องกับความต้องการของตลาด กล่าวคือ จะต้องพยายามลดสินค้าคงเหลือให้น้อยที่สุด ควรสั่งซื้อ
วัตถุดิบ ณ จุดปริมาณที่ประหยัด (EOQ) หรือควรวิเคราะห์ปริมาณการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมจากลูกค้าก่อน 
หากมีปริมาณการสั่งซื้อท่ีสูงก็ควรสั่งซื้อวัตถุดิบในปริมาณที่มากกว่าจุด EOQ เพื่อให้ได้ส่วนลดปริมาณที่สูงข้ึน 
       2. แนวทางในการพัฒนากระบวนการควบคุมต้นทุนทางด้านการตลาด 
     ต้นทุนทางการตลาดของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการสั่งผลิต
บรรจุภัณฑ์ และการพิมพ์เอกสารแผ่นพับ (Brochure) ดังนั้น ผู้ผลิตควรมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน 
และมีการอธิบายหรือเล่าเรื่องราว (Story) ของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ลงบนบรรจุภัณฑ์เลย ส่วนเอกสารแผ่นพับ 
(Brochure) นั้นจะสั่งพิมพ์และแจกในงานแสดงสินค้าต่าง ๆ จะท าให้ลดต้นทุนและได้กลุ่มลูกค้าตรงตาม
เป้าหมาย อีกทั้งควรหาแหล่งผลิตบรรจุภัณฑ์ และแหล่งพิมพ์เอกสารแผ่นพับที่ หลากหลาย เพื่อเป็นการ
เปรียบเทียบและต่อรองราคา และขยายฐานลูกค้าโดยวิธีการขายสินค้าทาง E-commerce 
          3. แนวทางในการพัฒนากระบวนการควบคุมต้นทุนทางการเงิน 
              โดยส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการกู้ยืมเงินจากกองทุนให้กู้ยืมของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน เพื่อใช้ในการซื้อ เส้นไหม ดังนั้น ควรมีการจัดตั้งกองทุนให้กู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ ากว่า
ท้องตลาด อีกทั้งควรมีการจัดสรรเงินรายได้จากการให้กู้ยืมนี้คืนสู่สมาชิกในรูปแบบของเงินปันผล เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมให้เศรษฐกิจของชุมชนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเข็มแข็งต่อไป 
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         4. การสร้างกลยุทธ์ในการลดต้นทุนเพื่อยกระดับสินค้าสู่การแข่งขันเชิงพาณิชย์ 
             4.1 กลยุทธ์ในการลดต้นทุนด้านการผลิต สามารถท าได้โดยการหาแหล่ง
ผลิตเส้นไหมที่มีคุณภาพและมีราคาที่ถูกลง ไม่ควรผูกขาดในการซื้อวัตถุดิบจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งเท่านั้น จะต้อง
มีบริหารจัดการกับสินค้าให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาด พยายามลดสินค้าคงเหลือให้น้อยที่สุด 
สั่งซื้อวัตถุดิบ ณ จุดปริมาณที่ประหยัด (EOQ) หรือควรวิเคราะห์ปริมาณการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมจากลูกค้า
ก่อน หากมีปริมาณการสั่งซื้อที่สูงก็ควรสั่งซื้อวัตถุดิบในปริมาณที่มากกว่าจุด EOQ เพื่อให้ได้ส่วนลดปริมาณที่
สูงขึ้น 
                      4.2 กลยุทธ์ในการลดต้นทุนด้านการตลาด ผู้ผลิตควรมีการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง เพื่อหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์บ่อยๆ โดยบรรจุภัณฑ์
นั้นจะต้องมีการเล่าถึงเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ (Story) เพื่อลดจ านวนการพิมพ์เอกสารแผ่นพับ (Brochure) ลง 
ควรหาแหล่งผลิตบรรจุภัณฑ์ และแหล่งพิมพ์เอกสารแผ่นพับที่หลากหลาย เพื่อเป็นการเปรียบเทียบและต่อรอง
ราคา และขยายฐานลูกค้าโดยวิธีการขายสินค้าทาง E-commerce เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการด าเนินชีวิต
ของคนในยุคไทยแลนด์ 4.0 
            4.3 กลยุทธ์ในการลดต้นทุนด้านการเงิน ก่อตั้งกองทุนเพื่อการกู้ยืม
เงินทุนในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ ากว่าท้องตลาดให้แก่สมาชิกในกลุ่มได้กู้ยืม และจัดสรรเงินรายได้จากการให้กู้ยืมคืนสู่
สมาชิกในรูปแบบของเงิน  ปันผล เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เศรษฐกิจของชุมชนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเข็ม
แข็งต่อไป 
  ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
        กลุ่มตัวอย่างต้องการให้องค์กรของรัฐบาลให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ดังนี ้
   1. ด้านการผลิต ต้องการให้องค์กรที่เกี่ยวข้องออกบริการให้ความรู้ในด้านของแนว
ทางการลดต้นทุนการผลิต การออกแบบลวดลาย นวัตกรรมการผลิตที่ลดความร้อนจากการสวมใส่ การยอมสี 
การลงทองในเนื้อผ้าให้ติดทนนาน  
   2. ด้านการตลาด ต้องการให้ภาครัฐบาลให้การสนับสนุนโดยการส่งเสริมงานการ
จัดแสดงสินค้าทั่วประเทศ การลดหย่อนภาษีของผู้บริโภค รวมไปถึงการให้ความรู้และส่งเสริมการขายแบบ
ออนไลน์ (E-commerce)  
   3. ด้านเงินทุน ต้องการให้ภาครัฐบาลสร้างแหล่งเงินทุนส าหรับกลุ่มผู้ผลิตในอัตรา
ดอกเบี้ยที่ต่ าหรือปลอดดอกเบี้ย อีกท้ังสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเหล่านี้ได้ง่าย 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ต้นทุนในการผลิตผ้าไหม แบ่งออกเป็นวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายในการผลิตคงที่ และ
ค่าใช้จ่ายในการผลิตผันแปร ซึ่งจากต้นทุนในการผลิตทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า วัตถุดิบ
ทางตรง มีต้นทุนสูงที่สุด เนื่องจากค่าเส้นไหมมีราคาที่สูง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม่ได้ท าการผลิตเส้นไหมเอง เป็น
เส้นไหมที่สั่งซื้อจากนอกกลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของธานินทร์ ไชยเยชน์ (2558 : 51) ได้ศึกษา         การ
วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกกลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองตาไก้จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า 
ต้นทุนในการผลิตผ้าไหม ประกอบด้วย วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง ค่าใช้จ่ายในการผลิต และค่าใช้จ่าย
ในการขายและบริหาร โดยเกือบ 2 ใน 4 เป็นต้นทุนวัตถุดิบทางตรง และสอดคล้องกับงานวิจัยของสังวาล    
นาครินทร์ (2549 : 5) ได้ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตผ้าไหมมัดหมี่ลายคลื่นทะเลบ้านนาโพธิ์ อ าเภอ
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นาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า ต้นทุนการผลิตเฉลี่ยต่อเมตร ประกอบด้วย วัตถุดิบ 560 บาท ค่าแรงงานทางตรง 
290 บาท และค่าใช้จ่ายในการผลิต จ าแนกเป็นค่าใช้จ่ายผันแปร 126.159 บาท และค่าใช้จ่ายคงที่ 3.848 บาท 
นอกจากน้ีแล้วจากการศึกษายังพบว่า ต้นทุนทางด้านการตลาดจะเป็นในลักษณะของการท าบรรจุภัณฑ์ และการ
ท าเอกสารเรื่องราวท่ีมาของผ้าไหม (Story) ส่วนต้นทุนทางการเงิน จะเป็นในลักษณะของการกู้ยืมเงินทุนมาเพื่อ
จัดซื้อวัตถุดิบ โดยที่ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจะมีกองทุนเงินกู้ยืมส าหรับการท าธุรกิจทอผ้าไหมให้แก่สมาชิกกู้ยืม
ไปลงทุนก่อน ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ ากว่าอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดทั่วไป  ส่วนแนวทางการควบคุมต้นทุน 
สามารถแบ่งต้นทุนออกได้เป็น 3 ประเภท คือ ต้นทุนการผลิต ต้นทุนทางการตลาด และต้นทุนทางการเงิน โดย
สามารถน าต้นทุนเหล่านี้มาสร้างกลยุทธ์ในการลดต้นทุนเพื่อยกระดับสินค้าสู่การแข่งขันเชิงพาณิชย์ได้ ดังนี้      
1) กลยุทธ์ในการลดต้นทุนด้านการผลิต สามารถท าได้โดยการหาแหล่งผลิตเส้นไหมที่มีคุณภาพและมีราคาที่ถูก
ลง ซึ่งจะต้องเปรียบเทียบคุณภาพและราคาของเส้นไหมของแหล่งผลิตแต่ละแหล่งหลาย ๆ แหล่ง ไม่ควรผูกขาด
ในการซื้อวัตถุดิบจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งเท่านั้น และในการซื้อเส้นไหมนั้น จะต้องรวมกลุ่มกันซื้อเพื่อเพิ่มอ านาจ
ในการต่อรองจากผู้ผลิตเส้นไหม อีกทั้งจะต้องมีการบริหารจัดการกับสินค้าให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาด พยายามลดสินค้าคงเหลือให้น้อยที่สุด สั่งซื้อวัตถุดิบ ณ จุดปริมาณที่ประหยัด (EOQ) หรือควรวิเคราะห์ปริมาณ
การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมจากลูกค้าก่อน หากมีปริมาณการสั่งซื้อที่สูงก็ควรสั่งซื้อวัตถุดิบในปริมาณที่มากกว่าจุด 
EOQ เพื่อให้ได้ส่วนลดปริมาณที่สูงขึ้น 2) กลยุทธ์ในการลดต้นทุนด้านการตลาด ผู้ผลิตควรมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์
ที่ได้มาตรฐาน มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง เพื่อหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์บ่อยๆ โดยบรรจุภัณฑ์นั้นจะต้องมีการ
เล่าถึงเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ (Story) ควรหาแหล่งผลิตบรรจุภัณฑ์ และแหล่งพิมพ์เอกสารแผ่นพับที่หลากหลาย เพื่อ
เป็นการเปรียบเทียบราคา ซึ่งในกรณีที่มีการสั่งผลิตในจ านวนที่สูงจะส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตต่ าลง และขยายฐาน
ลูกค้า โดยวิธีการขายสินค้าแบบออนไลน์ (E-commerce) ซึ่งถือเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการลดการสั่งพิมพ์เอกสาร 
(Brochure) เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการด าเนินชีวิตของคนในยุคไทยแลนด์ 4.0 และ 3) กลยุทธ์ในการลดต้นทุน
ด้านการเงิน ก่อตั้งกองทุนเพื่อการกู้ยืมเงินทุนในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ ากว่าท้องตลาดให้แก่สมาชิกในกลุ่มได้กู้ยืม อีกทั้ง
ควรมีการจัดสรรเงินรายได้จากการให้กู้ยืมคืนสู่สมาชิกในรูปแบบของเงินปันผล เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เศรษฐกิจของ
ชุมชนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเข็มแข็งต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานวิจัย 
     1.1 ด้านต้นทุนในการผลิต คือ วัตถุดิบ (เส้นไหมดิบ) มีราคาค่อนข้างสูง เนื่องจากไม่ได้เลี้ยงไหม
เอง แต่เป็นการสั่งซื้อเส้นไหมมาเพื่อการผลิต ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงไหมที่
มีประสิทธิภาพ หรือก่อตั้งศูนย์เพาะพันธุ์เลี้ยงหม่อนไหมควบคู่ไปกับการทอผ้าไหมให้กับชุมชน ซึ่งในปัจจุบันนี้มีกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนพยายามเลี้ยงไหมเอง แต่ยังขาความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงไหม ส่งผลให้ได้ผลผลิตที่ค่อนข้างต่ า 
     1.2 ด้านต้นทุนการตลาด เป็นต้นทุนในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจะมี
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของบรรจุภณัฑบ์่อย ๆ และการพิมพ์แผ่นพับ ดังนั้นควรมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็น
เอกลักษณ์ของตนเองที่ได้มาตรฐาน และพิมพ์เรื่องราวของกลุ่มหรือของผลิตภัณฑ์ลงบนบรรจุภัณฑ์ 
     1.3 ด้านต้นทุนทางการเงิน ควรก่อตั้งกองทุนเพื่อการกู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ ากว่าท้องตลาด
ให้แก่สมาชิกในกลุ่มได้กู้ยืม อีกทั้งควรมีการจัดสรรเงินรายได้จากการให้กู้ยืมคืนสู่สมาชิกในรูปแบบของเงินปันผล  
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป 
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   ควรมีการศึกษาถึงต้นทุนของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าไหม ระดับ 5 ดาว 
ในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยเน้นไปที่วัตถุดิบทางตรง คือ เส้นไหม โดยเปรียบเทียบระหว่างการสั่งซื้อเส้นไหมและ         
การเลี้ยงหม่อนไหมเอง 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การวิจัยนี้ส าเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ โดยการได้รับความช่วยเหลือจากหลายหน่วยงาน 
คณะผู้วิจัยขอขอบคุณผู้ที่ให้ความร่วมมือในการประชุม และการสัมภาษณ์ นอกจากนี้คณะผู้วิจัยใคร่ขอขอบคุณ
กรมพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ท่ีได้เอื้อเฟื้อข้อมูลเพื่อการวิจัยในเบื้องต้น 
 คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณส านักงานวิจัยแห่งชาติที่ได้สนับสนุนทุนวิจัย ขอขอบคุณสถาบันวิจัยและ
พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่อ านวยความสะดวกในการประสานงาน ผู้วิจัยใคร่ขอขอบพระคุณ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ รองศาตราจารย์มาลิณี จุโฑปมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
อาจารย์ ดร.เชาวลิต สิมสวย ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ไม่ได้ปรากฏนามที่ได้ให้ค าแนะน าให้การวิจัยครั้งนี้มีความสมบูรณ์  
 สุดท้ายคณะผู้วิจัยขอขอบคุณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่ส่งเสริมให้
บุคลากรในคณะฯ ได้มีโอกาสได้ท าการวิจัยเพื่อน ามาใช้พัฒนาการเรียนการสอน  
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการและภาพลักษณ์องค์กรท่ีมคีวามสัมพันธก์ับพฤติกรรมการซ้ือ

ประกันภัยโรคมะเร็งของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

สถาพร เสาหัด1*  ชญานันท์ เกิดพิทักษ์2   

 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็งของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาภาพลักษณ์องค์กรที่มี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็งของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

คือ ผู้บริโภคทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานคร ที่เคยซื้อประกันภัยโรคมะเร็งจากบริษัทประกันวินาศภัยไทย 10 บริษัท 

จ านวน 14,551 คน ผู้วิจัยทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จึงใช้การค านวณโดยการใช้สูตรการทราบจ านวน

ประชากรของ ทาโร ยามาเน่ จากการค านวณได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ด้วยการทดสอบสถิติเพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภค

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31-40 ปี สถานภาพสมรส ส่วน

ใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัท และมีรายได้ต่อเดือน 15,001 - 30,000 บาท ผลการวิเคราะห์

ความสัมพันธ์ พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการโดยรวม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อ

ประกันภัยโรคมะเร็งของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และภาพลักษณ์องค์กรโดยรวม ไม่มีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ค าส าคัญ :  การตลาดบริการ ภาพลักษณ์องค์กร พฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง 
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SERVICE MARKETING MIX AND COPORATE IMAGE FACTORS RELATING TO CANCER 

INSURANCE PURCHASE BEHAVIOR CONSUMERS IN BANGKOK 

 

Sataporn Saohut1*  Chayanan Kerdpitak2   

 

Abstract 

 This research was aimed to study service marketing mix factors relating to cancer 

insurance purchase behavior of consumers in Bangkok; and to study corporate image relating 

to cancer insurance purchase behavior of consumers in Bangkok. The population included 

14,551 general consumers in Bangkok who used to purchase cancer insurance from 10 non-life 

insurance companies. The researcher acknowledged the accurate population quantity, so Taro 

Yamane’s sample size calculation was applied. 400 samples were obtained from the 

calculation. The instrument for data collection was a set of questionnaires. The statistics used 

were frequency, percentage, mean, SD, and Pearson’s correlation coefficient. The findings 

indicated that most of the samples of 400 consumers in Bangkok were female, 31-40 years old, 

married, graduated with bachelor’s degrees, worked as employees, and received monthly 

income between 15,001 - 30,000 baht. The findings of analysis of the relations between service 

marketing mix factors and cancer insurance purchase behavior of consumers in Bangkok 

indicated that overall service marketing mix factors related to cancer insurance purchase 

behavior of consumers in Bangkok and the relations between corporate image and cancer 

insurance purchase behavior of consumers in Bangkok indicated that overall corporate image 

did not relate to cancer insurance purchase behavior of consumers in Bangkok 

 

Keywords:  Marketing Service, Corporate Image, Cancer Buying Behavior 
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บทน า 

 สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์  เป็นพรอันประเสริฐยิ่ง ดังค ากล่าวที่ว่า “ความไม่มีโรคเป็นลาภอัน

ประเสริฐ” มนุษย์ทุกคนปรารถนาที่จะด าเนินชีวิตบนโลกใบนี้อย่างสุขกาย สุขใจ แต่จะมีสักกี่คนที่จะไม่ประสบ

พบเจอกับโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจเกิดขึ้นกับเราหรือคนในครอบครัว ทุกคนไม่มีใครอยากเจ็บป่วย   เพราะว่าเมื่อ

เจ็บป่วยแล้วจะอยู่ในภาวะที่ไม่สบายกายไม่สบายใจ จนเป็นความทุกข์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ไม่ใช่เฉพาะผู้ที่

เจ็บป่วยเท่านั้น บุคคลข้างกายพ่อแม่ญาติพี่น้องก็พลอยทุกข์ทรมานไปด้วย อีกท้ังยังท าให้เสียเงินเสียเวลาในการ

รักษาการเจ็บป่วยนั้น และหนึ่งในโรคร้ายแรงอันดับต้น ๆ ของคนไทย ที่ท าให้มีคนเสียชีวิตมากมายก็คือ

โรคมะเร็ง จากสถิติพบว่าโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 รองลงมา คืออุบัติเหตุ และโรคหัวใจ ซึ่งจาก

รายงานของส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุขปี พ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบันพบว่าคนไทย

เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งประมาณ 60,000 คนต่อปีหรือเฉลี่ยช่ัวโมงละเกือบ 7 ราย และสถานการณ์โรคมะเร็งใน

ประเทศไทย โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายเป็นอันดับท่ี 1 ติดต่อกันหลายปี จากข้อมูลย้อนหลังสถิติย้อนหลัง  5 

ปี จะเห็นได้ว่าโรคมะเร็งมีอัตราการเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นทุกปี จากปี 2554 มีอัตราการเสียชีวิต ร้อยละ 95.20 และ

เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 98.50 ในปี 2555 ปี 2556 ร้อยละ 104.60  ปี 2557 ร้อยละ 107.90  ปี 2558 ร้อยละ 

113.70 และ ปี 2559 มีอัตราการเสียชีวิต ร้อยละ 119.30 จึงเห็นได้ว่าการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งมีอัตราที่

เพิ่มขึ้นทุกๆ ป ี(ที่มา: รายงานสถิติสาธารณสุข ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข, 2560) 

 การท าประกันภัยถือเป็นวิธีช่วยโอนความเสี่ยงภัยหรือบรรเทาความเสียหายอันเกิดจากความเสี่ยงภัย

ได้ดีที่สุด การท าประกันจึงเข้ามามีบทบาทส าคัญในการอ านวยประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งหากในอนาคตหากเป็น

โรคมะเร็งขึ้นมา การท าประกันภัยโรคมะเร็งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนโดยเฉพาะค่ารักษาพยาบาลที่

ค่อนข้างสูง ดังจะเห็นว่าในปัจจุบันมีบริษัทประกันภัยไทยหลาย ๆ แห่งจัดท าประกันภัยโรคมะเร็งออกมาใน

หลายรูปแบบเพื่อแย่งส่วนแบ่งทางตลาดในการเป็นผู้น าตลาด ท าให้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท าการศึกษาถึงปัจจัยที่มี

ความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง โดยข้อมูลจากการวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ

บริษัทประกันภัยในการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการของประกันภัยโรคมะเร็ง เพื่อให้ตรงกับความต้องการของ

ผู้บริโภคส่วนใหญ่ และจัดท ากลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้สามารถแข่งขันกับบริษัทคู่แข่ง 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อประกันภัย

โรคมะเร็งของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

 2. เพื่อศึกษาภาพลักษณ์องค์กร ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็งของผู้บริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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วิธีด าเนินการวิจัย 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือผู้บริโภคที่เคยซื้อประกันภัยโรคมะเร็งในเขตกรุงเทพมหานคร 

จ านวน 14,551 คน จากบริษัทประกันวินาศภัยไทย 10 บริษัท (ที่มา: ส านักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย 

ระหว่างเดือนมกราคม – เมษายน 2560) ตามสัดส่วน โดยทราบจ านวนประชากรที่แน่นอนจึงได้ก าหนดขนาด

กลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร ทาโร่ ย่ามาเน่ (Taro Yamane, 1970) มีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 และยอมรับ

ความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05 ได้จ านวนขนาดตัวอย่าง 400 คน 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีขอบเขตทางด้านพื้นที่ คือ ประชากรที่ เคยซื้อประกันภัยโรงมะเร็งในเขต

กรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือน มกราคม 2560 – เมษายน 2560 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี ้

ส่วนท่ี 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล  

ส่วนท่ี 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ  

ส่วนท่ี 3  แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพลักษณ์องค์กร  

ส่วนท่ี 4  แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์ของเพียรสัน และวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 

การตรวจสอบเครื่องมือ 

1. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบแล้วมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of 

Objective Congruency: IOC) โดยคัดเลือกเฉพาะค าถามที่มีดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.05 ขึ้นไปมาใช้ 

2. ผู้วิจัยหาค่าความเช่ือมั่นโดยการน าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดสอบ (Try Out) กับกลุ่ม

ตัวอย่างจ านวน 30 ชุด 
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ผลการวิจัย 

1. ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการกับพฤติกรรมการซื้อ

ประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

พฤติกรรมการซ้ือประกันภัยโรคมะเร็ง ของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ค่า
คว

าม
สัม

พัน
ธ ์

(r)
 

P-
Va

lu
e 

ระ
ดับ

คว
าม

สัม
พัน

ธ ์

ด้านกรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเรง็ 0.513** 0.000 ปานกลาง 
ด้านเบี้ยประกันภยั 0.615** 0.000 มาก 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 0.549** 0.000 ปานกลาง 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 0.611** 0.000 มาก 
ด้านบุคลากร 0.448** 0.000 ต่ า 
ด้านการสร้างและการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ 0.234** 0.000 ต่ ามาก 
ด้านกระบวนการ 0.552** 0.000 ปานกลาง 

รวม 0.746** 0.000 มาก 
*ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 
**ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการกับพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็งของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการโดยรวม มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับ

พฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็งของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกได้ 3 ระดับ 1) ระดับมาก

ได้แก่ ด้านเบี้ยประกันภัย ด้านการส่งเสริมการตลาด 2) ระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านกรมธรรม์ประกันภัย

โรคมะเร็ง ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านกระบวนการ 3) ระดับต่ าและต่ ามาก ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านการ

สร้างและการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 
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2. ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์องค์กรกับพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็งของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ภาพลักษณ์องค์กร พฤติกรรมการซ้ือประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ค่า
คว

าม
สัม

พัน
ธ ์

(r)
 

P-
Va

lu
e 

 
ระ

ดับ
คว

าม
สัม

พัน
ธ ์

ด้านความรบัผิดชอบต่อสังคม -0.186** 0.000 ต่ ามาก 
ด้านการด าเนินงานในธุรกิจ -0.162** 0.001 ต่ ามาก 
ด้านพนักงาน -0.215** 0.000 ต่ ามาก 
ด้านสินค้าและบริการ -0.141** 0.005 ต่ ามาก 
ด้านการสื่อสารทางการตลาด -0.183** 0.000 ต่ ามาก 
ด้านผู้บริหาร -0.194** 0.000 ต่ ามาก 
ด้านสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม -0.080 0.110 ไม่มีความสมัพันธ์ 
ด้านเครื่องมือ เครื่องใช้อุปกรณ์ส านักงาน 0.622** 0.000 มาก 
ด้านราคาสินค้า 0.726** 0.000 มาก 

รวม 0.096 0.056 ต่ ามาก 
*ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 
**ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01 

 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรกับพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ผลการวิเคราะห์

ความสัมพันธ์ พบว่า ภาพลักษณ์องค์กรโดยรวม ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็งของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกได้ 3 ระดับ 1) ระดับมาก ได้แก่ ด้านเครื่องมือ เครื่องใช้อุปกรณ์

ส านักงาน ด้านราคาสินค้า 2) ระดับต่ ามาก ได้แก่ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านการด าเนินงานในธุรกิจ 

ด้านพนักงาน ด้านสินค้าและบริการ ด้านการสื่อสารทางการตลาด ด้านผู้บริหาร 3) ระดับไม่มีความสัมพันธ์ 

ได้แก่ ด้านสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 ผลการศึกษา ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการและภาพลักษณ์องค์กรที่มีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็งในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลได้ ดังต่อไปนี้ 

 กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 

31-40 ปี สถานภาพสมรส ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัท และมีรายได้ต่อเดือน 

15,001 - 30,000 บาท  

การสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการและภาพลักษณ์องค์กรที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อ

ประกันภัยโรคมะเร็งในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการโดยรวมมีความสมัพนัธ์

กับพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ได้แก่ ด้านกรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็ง ด้านเบี้ยประกันภัย ด้าน

ช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการ  และภาพลักษณ์องค์กรโดยรวมมี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ได้แก่ ด้านเครื่องมือ เครื่องใช้อุปกรณ์ส านักงาน ด้าน

ราคาสินค้า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ พบว่า โดยรวมมีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดบริการ อยู่ในระดับมาก ด้านที่ผู้บริโภคให้ความส าคัญมากที่สุด คือ ด้านการสร้างและการน าเสนอ

ลักษณะทางกายภาพ  รองลงมา คือ ด้านบุคลากร  ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านกระบวนการ ด้านการ

ส่งเสริมการตลาด  ด้านเบี้ยประกันภัย และด้านกรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็ง  งานวิจัยมีความสอดคล้องกับ ณัฐ

กมล ศานติมงคลวิทย์ (2557) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภควัย

ท างาน ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร  

 ภาพลักษณ์องค์กร พบว่า โดยรวมมีระดับความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์องค์กรอยู่ในระดับมาก  ด้านที่

ให้ความส าคัญมากที่สุด คือ ด้านพนักงาน  รองลงมา ด้านสินค้าและบริการ  ด้านผู้บริหาร  ด้านการสื่อสารทาง

การตลาด ด้านการด าเนินงานในธุรกิจ  ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านราคาสินค้า  ด้านเครื่องมือ เครื่องใช้

อุปกรณ์ส านักงาน และด้านสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Munyarydzi, Margaret & 

Ewing (2015) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ผลกระทบของภาพลักษณ์องค์การธุรกิจแฟรนไซส์ที่ส่งผลถึงความผูกพั น 

และประสบการณ์ของสมาชิก จากการเก็บรวบรวบข้อมูลจากเจ้าของแฟรนไซส์ในประเทศออสเตรเลีย ผ่านทาง

แบบสอบถามจากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน ที่วิเคราะห์ทาง (Path Anlysis) ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้พบว่า 

ภาพลักษณ์องค์การมีอิทธิพลาเชิงบวกต่อความผูกพันของลูกค้า สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ณัฐกมล ศานติ
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มงคลวิทย์ (2557) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภควัยท างาน ใน

เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร  

 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการกับพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง 

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการโดยรวม มีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการทุกด้าน ได้แก่ ด้านกรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็ง  ด้านเบี้ยประกันภัย ด้าน

ช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด  ด้านบุคลากร  ด้านการสร้างและการน าเสนอลักษณะทาง

กายภาพ  และด้านกระบวนการ  มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ด้านภาพรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรุณ วิสุทพิพัฒน์สกุล 

(2552) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านธนาคารพาณิชย์ในประเทศ

ไทย ผลการวิจัยศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ด้านผลิตภัณฑ์ (กรมธรรม์) และด้านลักษณะทาง

กายภาพ มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านธนาคารพาณิชย์ 

ส าหรับปัจจัยด้านภาพลักษณ์ พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตในทุกกลุ่ม 

 ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์องค์กรกับพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า ภาพลักษณ์องค์กรโดยรวม ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง 

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ภาพลักษณ์องค์กร ด้านเครื่องมือ เครื่องใช้

อุปกรณ์ส านักงาน และด้านราคาสินค้า มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมการซื้อประกันภัย

โรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านภาพรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .01  ส่วนด้านความ

รับผิดชอบต่อสังคม  ด้านการด าเนินงานในธุรกิจ  ด้านพนักงาน  ด้านการสื่อสารทางการตลาด  และด้านสถานท่ี

และสิ่งแวดล้อม  มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร และด้านสินค้าและบริการ  มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับพฤติกรรมการซื้อ

ประกันภัยโรคมะเร็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ Munyarydzi, 

Margaret & Ewing (2015) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ผลกระทบของภาพลักษณ์องค์การธุรกิจแฟรนไซส์ที่ส่งผลถึง

ความผูกพัน และประสบการณ์ของสมาชิก จากการเก็บรวบรวบข้อมูลจากเจ้าของแฟรนไซส์ ในประเทศ

ออสเตรเลีย ผ่านทางแบบสอบถามจากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน ที่วิเคราะห์ทาง (Path Anlysis) ผลการ

ศึกษาวิจัยครั้งนี้พบว่า ภาพลักษณ์องค์การมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความผูกพันของลูกค้า 
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ข้อเสนอแนะ 

1. บริษัทควรมีการพัฒนาการบริการให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ควรมีที่จอดรถที่สะดวกสบาย 

เหมาะแก่การมาใช้บริการของผู้บริโภค มีอาคารที่สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย 

2. การสร้างและการน าเสนอทางกายภาพที่ดีเป็นส่วนหนึ่งในการเช่ือถือของผู้บริโภคอีกด้วย รวมถึง

ในด้านอื่น ๆ ที่ผู้บริโภคให้ความส าคัญรองลงมา ได้แก่ ด้านบุคลากร   ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้าน

กระบวนการ ด้านการส่งเสริมการตลาด  ด้านเบี้ยประกันภัย และด้านกรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็ง 

3. การพัฒนาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น เจ้าหน้าที่ของบริษัทมีความรู้ และสามารถ

อธิบายและตอบข้อสงสัยให้กับผู้บริโภคได้อย่างครบถ้วน มีความน่าเชื่อถือ และมีอัธยาศัยดี  

4. การวางกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อให้เห็นข้อดีในด้านต่าง ๆ เช่น ให้ส่วนลดเมื่อตรวจสุขภาพแล้วผู้บริโภค

แข็งแรงดี หรือเพิ่มการให้บริการพิเศษในด้านอื่น ๆ 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดีด้วยความกรุณาจากบุคคลหลายท่าน ซึ่งผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณทุก ๆ 

ท่าน เป็นอย่างสูง โดยเฉพาะอาจารย์ ดร.ชญานันท์  เกิดพิทักษ์ ประธานท่ีปรึกษา การค้นคว้าอิสระ ที่ท่านได้

เสียสละเวลาให้ค าปรึกษา ช้ีแนะ และให้ความช่วยเหลือในหลายสิ่งหลายอย่างจนกระทั่งลุล่วงไปได้ด้วยดี ท าให้

การค้นคว้าอิสระฉบับน้ีเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ท่ีนี้ 

 นอกจากนี้ผู้วิจัยขอกราบระลึกถึง บิดา มารดา อาจารย์ ที่ได้อบรมสั่งสอนและให้โอกาสผู้วิจัยได้ศึกษา

เล่าเรียน และคอยให้ก าลังใจอย่างดียิ่ง ส าหรับผู้วิจัยมาโดยตลอด ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นแรงผลักดันอันส าคัญที่ท าให้

การวิจัยครั้งนี้ส าเร็จอย่างสมบูรณ์ 
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การพัฒนาตู้จ าหน่ายเคร่ืองด่ืมอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญ 
 

บุญสืบ  โพธิ์ศรี1* 
 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตู้จ าหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญ และหาความพึง
พอใจที่มีต่อตู้จ าหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียน 
นักศึกษา ครู อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร จ านวน 137 คน  ใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่าตู้จ าหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญมีขนาดกว้าง 27 cm. สูง 40 cm. มี
ช้ันวางเครื่องดื่มจ านวน 3 ช้ัน สามารถหยอดเหรียญกษาปณ์ไทยได้ 4 ชนิด คือเหรียญ 1 บาท เหรียญ 2 บาท 
เหรียญ 5 บาท และเหรียญ 10 บาท แจ้งผลการท างานผ่านทางจอแอลซีดีที่ติดอยู่บนตู้จ าหน่ายเครื่องดื่ม และ
เมื่อน าไปทดสอบความพึงพอใจกับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครพบว่าผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในด้านการท างานของระบบอยู่ในระดับมาก  ̅ = 4.28, 
S.D. = 0.41 รองลงมาเป็นด้านการใช้งานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  ̅ = 4.23, S.D. = 0.42 และด้านการ
ออกแบบมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  ̅ = 4.07, S.D. = 0.38 
 
ค าส าคัญ: ตู้จ าหน่ายเครื่องดื่ม  อัตโนมัติ  หยอดเหรียญ 
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 อาจารย์ประจ าหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคกลาง 5 e-mail: suepboon_2013@hotmail.com 
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DRINK VENDING MACHINE IMPROVEMENT 
 

Boonsuep  Posri1* 
 
Abstract 
 The purpose of this study is for improving drink vending machine and seeking the 
satisfaction towards drinks from the vending machine. The target group in this study are 
students, teachers and professors in the field of information technology from Samutsakorn 
Technical college consisting of 137 people. The questionnaire has been used in this study for 
collecting information. The statistics used for analyze are percentage and standard deviation. 
The research found that the drink vending machines stand width 27 cm and height 40 cm. The 
machines have 3 shelves and can insert 4 kinds of coins: 1-baht Thai coin, 2-baht Thai coin, 5-
baht Thai coin and 10-baht Thai coin. The working result will be shown via the LCD display 
screen on the vending machine. When tested for satisfaction with students, teachers and 
professors in the field of information technology from Samutsakhon Technical College found 
that the users were satisfied with the operation of the system in high level  ̅ = 4.28, S.D. = 
0.41, the usability gains the satisfaction in high level  ̅ = 4.23, S.D. = 0.42 the design gains the 
satisfaction in high level  ̅ = 4.07, S.D. = 0.38 
 
Keywords: Drink vending machine, Automatic,  Insert coin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1 Instructor Bachelor of Technology Program in Information Technology Samutsakhon Technical college 
Institute of Vocational Education : Central Region 5 e-mail: suepboon_2013@hotmail.com 
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บทน า 
 น้ ามีความส าคัญต่อการด ารงชีวิต ในแต่ละวันมนุษย์ต้องดื่มน้ าให้เพียงพอเพื่อเติมออกซิเจนให้แก่ 
อวัยวะต่าง ๆ ช่วยกระตุ้นการขับถ่าย ล าเลียงอาหาร ลดความตึงเครียด คืนความสดช่ืนภายหลังออกก าลังกาย 
และให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายโดยปกติเราควรดื่มน้ าอย่างน้อย วันละ 8 แก้ว การดื่มน้ าอย่างเพียงพอ จึงเป็นสิ่ง
ส าคัญที่จะช่วยให้สุขภาพแข็งแรง สดช่ืน ผิวพรรณแจ่มใส (ธนัชพร ถ้ าสิงห์ , 2555: ออนไลน์) ในอดีตน้ าฝน
สามารถน ามาใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคได้ทันที โดยไม่จ าเป็นต้องผ่านขั้นตอนการผลิตอื่น แต่ในปัจจุบันโลก
เปลี่ยนแปลงไป การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนให้มีความ
สะดวกสบายล้วนส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ าธรรมชาติที่มีอยู่ท าให้ไม่สามารถน าน้ ามาบริโภคได้ ทั้งนี้น้ าดื่มบรรจุ
ขวดจึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเป็นอย่างมาก เนื่องจากผู้บริโภคมีความเช่ือถือว่าสะอาด 
ปลอดภัย สะดวก สบายต่อการบริโภค (พัชรินทร์ สมพุฒิ, 2552) 

ปัจจุบันผู้ประกอบการจ านวนมากเข้าสู่ธุรกิจค้าปลีกราย หลากหลายรูปแบบทั้งห้างสรรพสินค้าขนาด
ใหญ่ ซูเปอร์มาร์เก็ต ซูเปอร์สโตร์ ร้านสะดวกซื้อ ฯลฯ โดยประเภทสินค้าส่วนใหญ่ในธุรกิจค้าปลีก มักจะเป็น
สินค้าอุปโภคบริโภค เช่น อาหาร และเครื่องดื่ม เป็นต้น ซึ่งผู้ผลิตเครื่องดื่มได้อาศัยช่องทางกระจายสินค้าผ่าน
ช่องทางดังกล่าวในการกระจายสินค้าเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งจะต้องเสียค่าจัดวางสินค้าและผ่านกระบวนการเจรจา ท า
ให้ผู้ผลิตมีต้นทุนในช่องทางการจัดจ าหน่ายที่สูง (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย: ออนไลน์) แต่อย่างไรก็ดีการเปลี่ยนแปลง
ทางโครงสร้างเศรษฐกิจท่ีส่งผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีรูปแบบชีวิตที่ เร่งรีบ และมี
แนวโน้มในการใช้ชีวิตประจ าวันอยู่นอกบ้านมากขึ้น ตลอดจนรักความสะดวกสบาย ท าให้มีช่องว่างในการ
กระจายสินค้าให้เข้าถึงผู้บริโภคในชีวิตประจ าวันที่ต้องการประหยัดเวลาขณะเดินทางหรือท ากิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวัน โดยใช้ความรู้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและวิทยาการใหม่ ๆ มาท าการประดิษฐ์คิดค้นเครื่อง
ขายอัตโนมัติ (Vending Machine) มาเพื่อแก้ปัญหา ให้เข้าถึงทุกพื้นที่และทุกช่วงเวลาของผู้บริโภค การจัด
จ าหน่ายผ่านเครื่องขายอัตโนมัติ (Vending Machine) ถือเป็นช่องทางกระจายสินค้าช่องทางหนึ่งที่ประสบ
ความส าเร็จอย่างมากในต่างประเทศท่ีพัฒนาแล้วหลายประเทศ (Vending Machines, 2009: Online) 

จากข้อความดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงได้มีแนวคิดออกแบบและพัฒนาตู้จ าหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติแบบ
หยอดเหรียญด้วยการเช่ือมต่อกับบอร์ดอาดูโน่ โดยตู้จ าหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติสามารถท างานได้ 24 ชม. ลด
ภาระการจ้างแรงงาน ตลอดจนเพิ่มช่องทางกระจายสินค้าได้หลากหลายและเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น เนื่องจาก
ตู้จ าหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติมีขนาดและน้ าหนักท่ีสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาตู้จ าหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญ 
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจตู้จ าหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในในวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ในสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร จ านวน 137 คน  
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
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1) ตู้จ าหน่วยเครื่องดื่มอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญ  
2) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อตู้จ าหน่วยเครื่องดื่มอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญ มีลักษณะ

เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ ของลิเคอร์ท (Likert, 1967)  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยให้กลุ่มตัวอย่าง
ได้ใช้งานตู้จ าหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญ จากนั้นให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม ซึ่ง
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังน้ี 1) ด้านการออกแบบ 2) ด้านการท างานของระบบ และ 3) ด้านการใช้งาน 
โดยใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 5 วัน 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิจัย 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมแบบสอบถามและตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์
ของแบบสอบถาม จากนั้นท าการลงรหัสข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติมาช่วยในการค านวณและ
วิเคราะห์ข้อมูล  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจ าแนกได้ดังนี้ 

1) สถิติพื้นฐาน วิเคราะห์ความพึงพอใจที่มีต่อตู้จ าหน่วยเครื่องดื่มอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญโดยใช้
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการแปลผลน าค่าเฉลี่ยที่ได้เทียบกับเกณฑ์
การประเมิน (Best, 1977) สถิติหาคุณภาพของเครื่องมือวิเคราะห์หาดัชนีความสอดคล้อง (Item – Objective 
Congruence Index: IOC) ค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม หรือค่าสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ 
 
ผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1 พัฒนาตู้จ าหน่ายเคร่ืองด่ืมอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญ 
 ผู้วิจัยได้ท าการออกแบบและพัฒนาตู้จ าหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญตามขั้นตอนดังน้ี 

1) ออกแบบโครงสร้างตู้จ าหน่วยเครื่องดื่มอัตโนมัติ โดยให้มีขนาดกว้าง 27 cm. สูง 40 cm. 
2) ประกอบช้ินส่วนและท าช้ันส าหรับใส่เครื่องดื่ม 

 

 
 

ภาพที่ 1 การประกอบช้ินส่วนตู้จ าหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญ 
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3) น าแผ่น Peltier มาประกบเข้ากับ Heatsink เพื่อให้ความเย็น และอีกด้านไว้ใช้ระบายความร้อน 
4) เขียนโปรแกรมการท างานของตู้จ าหน่ายเครื่องดื่มตามที่ออกแบบไว้ 
5) ติดตั้งบอร์ดอาดูโน่และไมโครคอนโทรลเลอร์ไว้กับตู้จ าหน่ายเครื่องดื่ม 

 

 
 

ภาพที่ 2 การติดตั้งบอร์ดอาดโูน่และไมโครคอนโทรลเลอร์ตูจ้ าหน่ายเครื่องดื่มอตัโนมตัิแบบหยอดเหรยีญ 
 

6) อัพโหลดโปรแกรมลงกับบอร์ดอาดูโน่ เพื่อให้ตู้จ าหน่ายเครื่องดื่มท างาน 
 

 
 

ภาพที่ 3 การทดสอบการใช้งานตูจ้ าหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติแบบหยอดเหรยีญ 
 

 ตอนที ่2 หาความพึงพอใจที่มีต่อตู้จ าหน่ายเคร่ืองด่ืมอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญ 
ผู้วิจัยน าตู้จ าหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญและแบบสอบถามความพึงพอใจให้

กลุ่มเป้าหมายได้ทดลองใช้และประเมินความพึงพอใจ สามารถสรุปได้ดังนี้ 
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ตารางที่ 1 การหาค่าสอดคล้องของแบบสอบถามระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ 
 

รายการข้อค าถาม 
ความคิดเห็นผู้ทรงคุณวฒิุ 

ค่า IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

1. ความประณีต สวยงาม +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
2. การจัดวางต าแหน่งอุปกรณ์เหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
3. เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ได้เหมาะสม +1 +1 0 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 
4. มีความแข็งแรง ทนทาน +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
5. ใช้เหรียญได้หลายขนาด +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
6. จ่ายเครื่องดื่มได้ถูกต้องตามจ านวนเงิน +1 +1 +1 +1 +0 0.8 ใช้ได้ 
7. มีระบบแจ้งเตือนและข้อความขณะใช้งาน +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
8. ความรวดเร็วในการสั่งงานของตู้จ าหน่ายเครื่องดื่ม +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
9. สินค้ามีความหลากหลาย +1 0 +1 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 
10. ใช้งานง่าย ใช้ได้สะดวก +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
11. บ ารุงรักษาง่าย +1 +1 +1 0 +1 0.8 ใช้ได้ 
12. มีความปลอดภัยในการใช้งาน +1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

  
จากตารางที่ 1 การหาค่าความสอดคล้องของแบบสอบถามระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ พบว่า 

ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ให้ความเห็นตรงกันข้อค าถามมีความสอดคล้องกับเกณฑ์ทั้ง 12 ข้อ มีค่า IOC มากกว่า 0.5 
สามารถน าไปใช้ได้ 
 
ตารางที่ 2 ความพึงพอใจท่ีมีต่อตู้จ าหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญด้านการออกแบบ 
 
รายการประเมิน  ̅ S.D. การแปลความ 
1. ความประณีต สวยงาม 4.21 0.41 พึงพอใจมาก 
2. การจัดวางต าแหน่งอุปกรณ์เหมาะสม 4.25 0.43 พึงพอใจมาก 
3. เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ได้เหมาะสม 3.99 0.35 พึงพอใจมาก 
4. มีความแข็งแรง ทนทาน 3.85 0.35 พึงพอใจมาก 
รวม 4.07 0.38 พึงพอใจมาก 

 
จากตารางที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อตู้จ าหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญด้านการออกแบบ 

พบว่ากลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อตู้จ าหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญด้านการออกแบบโดยรวม
อยู่ในระดับมาก  ̅ = 4.07, S.D. = 0.38 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อสามารถเรียงตามล าดับจากมากไปน้อย
ตามล าดับดังนี้ การจัดวางต าแหน่งอุปกรณ์เหมาะสม ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  ̅ = 4.25, S.D. = 0.43 
ความประณีต สวยงาม ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  ̅ = 4.21, S.D. = 0.41 เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ได้เหมาะสม 
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ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  ̅ = 3.99, S.D. = 0.35 มีความแข็งแรง ทนทาน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 ̅ = 3.85, S.D. = 0.35 

 
ตารางที่ 3 ความพึงพอใจท่ีมีต่อตู้จ าหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญด้านการท างานของระบบ 
 
รายการประเมิน  ̅ S.D. การแปลความ 
1. ใช้เหรียญได้หลายขนาด 4.23 0.42 พึงพอใจมาก 
2. จ่ายเครื่องดื่มได้ถูกต้องตามจ านวนเงิน 4.36 0.48 พึงพอใจมาก 
3. มีระบบแจ้งเตือนและข้อความขณะใช้งาน 4.62 0.49 พึงพอใจมากท่ีสุด 
4. ความรวดเร็วในการสั่งงานของตู้จ าหน่าย

เครื่องดื่ม 
3.92 0.27 พึงพอใจมาก 

รวม 4.28 0.41 พึงพอใจมาก 
 

จากตารางที่ 3 ความพึงพอใจท่ีมีต่อตู้จ าหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญด้านการท างานของ
ระบบ พบว่ากลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อตู้จ าหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญด้านการท างานของ
ระบบ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ̅ = 4.28, S.D. = 0.41 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อสามารถเรียงตามล าดับจากมาก
ไปน้อยตามล าดับดังนี้ มีระบบแจ้งเตือนและข้อความขณะใช้งาน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  ̅ = 4.62, 
S.D. = 0.49 จ่ายเครื่องดื่มได้ถูกต้องตามจ านวนเงิน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  ̅ = 4.36, S.D. = 0.48 ใช้
เหรียญได้หลายขนาด ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  ̅ = 4.23, S.D. = 0.42 ความรวดเร็วในการสั่งงานของตู้
จ าหน่ายเครื่องดื่ม ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  ̅ = 3.92, S.D. = 0.27 
 
ตารางที่ 4 ความพึงพอใจท่ีมีต่อตู้จ าหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญด้านการใช้งาน 
 
รายการประเมิน  ̅ S.D. การแปลความ 
1. สินค้ามีความหลากหลาย 3.80 0.40 พึงพอใจมาก 
2. ใช้งานง่าย ใช้ได้สะดวก 4.59 0.49 พึงพอใจมากท่ีสุด 
3. บ ารุงรักษาง่าย 3.93 0.33 พึงพอใจมาก 
4. มีความปลอดภัยในการใช้งาน 4.61 0.49 พึงพอใจมากท่ีสุด 
รวม 4.23 0.42 พึงพอใจมาก 

 
จากตารางที่ 4 ความพึงพอใจที่มีต่อตู้จ าหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญด้านการใช้งาน 

พบว่ากลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อตู้จ าหน่ายเครือ่งดื่มอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญด้านการใช้งาน โดยรวมอยู่
ในระดับมาก  ̅ = 4.23, S.D. = 0.42 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อสามารถเรียงตามล าดับจากมากไปน้อยตามล าดับ
ดังนี้ มีความปลอดภัยในการใช้งาน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  ̅ = 4.61, S.D. = 0.49 ใช้งานงาย ใช้ได้
สะดวก ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  ̅ = 4.59, S.D. = 0.49 บ ารุงรักษาง่าย ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  
 ̅ = 3.93, S.D. = 0.33 สินค้ามีความหลากหลาย ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  ̅ = 3.80, S.D. = 0.40 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
สรุปผล 

จากการพัฒนาตู้จ าหน่วยเครื่องดื่มอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญพบว่าตู้จ าหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติแบบ
หยอดเหรียญมีขนาดกว้าง 27 cm. สูง 40 cm. มีช้ันวางเครื่องดื่มจ านวน 3 ช้ัน สามารถหยอดเหรียญกษาปณ์
ไทยได้ 4 ชนิด คือเหรียญ 1 บาท เหรียญ 2 บาท เหรียญ 5 บาท และเหรียญ 10 บาท แจ้งผลการท างานผ่าน
ทางจอแอลซีดีที่ติดอยู่บนตู้จ าหน่ายเครื่องดื่ม และเมื่อน าไปทดสอบความพึงพอใจกับนักเรียน นักศึกษา          
ครู อาจารย์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครพบว่าผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในด้าน
การท างานของระบบอยู่ในระดับมาก  ̅ = 4.28 S.D. = 0.41 รองลงมาเป็นด้านการใช้งานมีความพึงพอใจอยู่         
ในระดับมาก  ̅ = 4.23, S.D. = 0.42 และด้านการออกแบบมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  ̅ = 4.07 S.D. = 
0.38 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากการพัฒนาตู้จ าหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญประกบด้วยแผ่น Peltier และ Heatsink 
เพื่อท าความเย็นและระบายความร้อน เช่ือมต่อกับบอร์ดอาดูโน่และแสดงผลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ผ่านจอ
แอลซีดี ช่องหยอดเหรียญรองรับเหรียญกษาปณ์ไทยชนิดเหรียญ 1 บาท เหรียญ 2 บาท เหรียญ 5 บาท และ
เหรียญ 10 บาท สอดคล้องกับงานวิจัยของสุรัตน์ ริ้วศรี และสุวิมล ขนอม (2557) ได้ท าการพัฒนาเครื่อง
จ าหน่ายไอศกรีมอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญควบคุมด้วยอาดูโน่ และวีรวุฒิ  ขันรัตน์  ระบิน  ปาลี และอนุสรณ์  
เราเท่า (2554) ได้ท าการสร้างและหาประสิทธิภาพตู้จ าหน่ายกระดาษ A4หยอดเหรียญ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 ในการท าวิจัยครั้งต่อไปผู้วิจัยควรพัฒนาระบบการแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลตู้จ าหน่ายเครื่องดื่มเวลาที่
สินค้าหมด เพื่อไม่ให้สินค้าขาดสต็อก 
 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการจ าลองช้ินงานจึงมีขนาดเล็ก ควรพัฒนาตู้จ าหน่ายเครื่องดื่มให้มีขนาดใหญ่
สามารถเอาไปใช้งานได้จริง 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับค าแนะน าและการช่วยเหลือเ ป็นอย่างดี 
ขอขอบคุณว่าที่ร้อยตรีวันชัย รัชตะสมบูรณ์ ที่คอยช้ีแนะแนวทางด้านวิชาการที่เป็นประโยชน์ ขอขอบคุณ 
นางสาวธัญรดา ม่วงประโคน นายจิตรกร ตัณฑดิลก นายพลวัต  รัตนจันทร์ นายศุภกฤต กลีบกลาง นายศุภกิตติ์ 
กวางแก้ว นายสานนท์ ทวีคูณ นักศึกษาช้ัน ปวส. 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยในการพัฒนาช้ินงาน 
รวมถึงนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูลครั้งนี้ 
ขอขอบคุณ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มิได้กล่าวนามไว้ ณ ท่ีนี้ท่ีให้การสนับสนุนช่วยเหลือและเป็นก าลังใจเป็น
อย่างดีจนท าให้งานวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 
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การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศร้านขายแว่นออนไลน์ 
 

ศศิพัชร บุญขวัญ1*  นิภารัตน์ นักตรีพงศ์2  นันทนี ช่วยชู3 
 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศร้านขายแว่นออนไลน์เพื่อสนองต่อ
ความต้องการของลูกค้าและพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของลูกค้าและเป็นการเพิ่มช่องทาง ทางการตลาดให้ผู้ขายที่มี
เฉพาะการขายหน้าร้านอย่างเดียวและเป็นตัวช่วยในการจัดการข้อมูลของสินค้า ข้อมูลการสั่งซื้อให้มี
ประสิทธิภาพและมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยการวิจัยนี้แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 
ศึกษาและออกแบบ โดยเริ่มจากการรวบรวมศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มา
ออกแบบส าหรับการพัฒนาระบบต่อในขั้นต่อไป ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศร้านขายแว่น ผ่านเว็บ
แอพพลิเคช่ัน โดยใช้วัฏจักรของการพัฒนาระบบแบบ SDLC และใช้กรอบ(Frameworks)  ในการพัฒนาระบบ
แบบ MVC ที่มีการแบ่งแยกระบบออกเป็น 3 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่ Data Model, User Interface, and Control 
Logic ซึ่งมีฟังก์ชันงานท่ีรอบรับการซื้อขายออนไลน์ การจัดเก็บข้อมูลสินค้า การสมัครสมาชิก โดยมีกลุ่มผู้ใช้งาน
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือผู้ดูแลระบบและลูกค้าหรือผู้ใช้ทั่วไป ข้ันตอนท่ี 3 ประเมินความพึงพอใจในประสิทธิภาพของ
ระบบจากผู้ใช้งานระบบ ซึ่งผลจากการประเมินประสิทธิภาพของระบบมีความพึงพอใจต่อระบบอยู่ในระดับมาก  
( ̅ = 4.03) สรุปได้ว่าระบบสารสนเทศร้านขายแว่นออนไลน์ตอบสนองตามความต้องการของผู้ใช้งาน 
 
ค าส าคัญ: ร้านค้าออนไลน์  เว็บแอพพลิเคชั่น  เอ็มวีซี  
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THE DESIGN AND DEVELOPMENT OF EYEGLASSES STORE ONLINE 
 

Sasipat Boonkwan1*  Niparat Nuktreepong2  Nuntanee Chuaychoo3 
 
Abstract 
 This the research has objective is to design and develop an online store information 
system to meet the needs of customers and the changing behavior of customers and to 
increase the channel. Marketers provide the seller with only the storefront and only help to 
manage the information of the product. Ordering information is faster and more efficient. This 
research is divided into 3 steps. The first step: the study of the relevant documents and 
research, and then the data will be designed for further development. The second step: 
Develop a shop information system, through web applications using the SDLC development 
cycle and frameworks for system development. MVC is divided into three main areas: data 
model, user interface, and control logic. It the system has function with the online trading and 
the storage of goods. This the system has the user group is divided into two groups: 
administrators and customers or users. The third step:  evaluate satisfaction with the 
performance of the system by users. The results of the system performance evaluation were 
very satisfactory ( ̅ = 4.03). The concluded that information Eyeglasses Store Online is meets 
the needs of users. 
 
Keywords: Online shop, Web application, MVC 
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บทน า 
 เทคโนโลยีในปัจจุบันท าให้การบริการข้อมูลมคีวามทันสมยัและมีความรวดเร็วมากมีความถูกต้องและมี
ความรวดเร็วกว่าสมัยก่อนมาก ทั้งภาครัฐและเอกชนมีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการน าเสนอข้อมูล            
การติดต่อสื่อสาร และปรับระบบการท างานให้ทันต่อยุคสมัย สร้างความได้เปรียบในการพัฒนาองค์กรและ
ปรับตัวตามสภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น รวมทั้งการซื้อขายมีแนวโน้มที่มีการปรับรูปแบบจากการซื้อขายหน้าร้าน
อย่างเดียวมาเป็นการซื้อขายแบบออนไลน์มากขึ้น และมีการปรับรูปแบบการ การน าเสนอข้อมูลข่าวสารการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์จากแบบเดิมที่เป็นกระดาษหรือตัวหนังสือ ให้เป็นในรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการองค์ความรู้และข้อมูลที่มีอยู่เดิมน าเสนอผ่าน
เทคโนโลยีเครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต ซึ่งเทคโนโลยีมีบทบาทส าคัญในด้านต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง ทั้ง ในด้าน
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม  

รวมไปถึงการซื้อขายสินค้าและบริการผ่านอินเทอร์เน็ตหรือที่นิยมเรียกกันว่า E-Commerce เพราะ  
E-Commerce บริการการซื้อขายออนไลน์ ที่สร้างความสะดวกสบายให้ผู้ซื้อและผู้ขาย จับจ่ายได้ทุกที่ทุกเวลา 
ซึ่งเทคโนโลยีถือเป็นปัจจัยหลักท่ีช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจ E-Commerce เติบโตไปไดอ้ย่างรวดเรว็มาก เพราะการท า
ธุรกิจ E-Commerce ปัจจุบัน สามารถใช้งานได้จากหลายช่องทาง ทั้งทางสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือ 
คอมพิวเตอร์ ยิ่งไปกว่านั้น E-Commerce ยังเป็นช่องทางใหม่ส าหรับผู้ประกอบการ ซึ่งถือเป็นช่องทางหนึ่งที่
ช่วยสร้างโอกาสในการขยายช่องทางการค้าขายให้ผู้ประกอบการได้มากยิ่งขึ้น และเป็นตัวช่วยหนึ่งในการเข้าถึง
ผู้บริโภคได้ง่ายและตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ทั้งยังเป็นวิธีที่ดีในการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักอีกทางหนึ่งด้วย 
เพราะในปัจจุบันสังคมออนไลน์ถือเป็นสื่อหลักท่ีช่วยในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ได้อย่างดีเยี่ยม ได้รับความ
นิยมอย่างแพร่หลาย จากปริมาณของลูกค้าท่ีซื้อขายสินค้าบนโลกออนไลน์เพิ่มมากขึ้น ท าให้ผู้ประกอบการที่ยัง
ไม่มีระบบการซื้อขายสินค้าออนไลน์มีลูกค้าลดลง และเนื่องด้วยผู้ประกอบการยังขาดการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็น
ระบบและไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ ท าให้ขาดการประชาสัมพันธ์ท าให้เสียโอกาสในการขาย
สินค้า 

ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความส าคัญของระบบสารสนเทศจึงมีแนวคิดในการที่จะออกแบบและ
พัฒนาระบบการซื้อขายสินค้าบนโลกออนไลน์ เพื่อการจัดเก็บข้อมูลให้มีความทันสมัย ทันต่อความต้องการใช้
งาน ใช้งานง่ายและรองรับการจัดเก็บข้อมูลในปริมาณมาก ส าหรับการจัดการข้อมูลการซื้อขายสินค้าบนโลก
ออนไลน์ โดยน าหลักทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการออกแบบและพัฒนา ซึ่งการวิจัยนี้
แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาและออกแบบ โดยเริ่มจากการรวบรวมศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาออกแบบส าหรับการพัฒนาระบบต่อในขั้นต่อไป  ขั้นตอนที่ 2 
พัฒนาระบบการซื้อขายสินค้าบนโลกออนไลน์ ผ่านเว็บแอพพลิเคช่ัน โดยใช้เทคโนโลยีเอ็มวีซีซึ่งเป็นการ
ออกแบบซอฟต์แวร์เชิงวัตถุและใช้ภาษาซีชาร์ป (C#) ในการพัฒนา ซึ่งข้อดีของเอ็มวีซี คือแบ่งแยกส่วนต่าง ๆ 
ของโค้ดออกจากกันอย่างชัดเจนท าให้ผู้พัฒนาสามารถคู่ขนานกันไปได้ โดยมีกลุ่มผู้ใช้งานแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ
พนักงานและลูกค้า ขั้นตอนท่ี 3 ประเมินความพึงพอใจในประสิทธิภาพของระบบโดยพนักงานร้านขายแว่นและ
ลูกค้าท่ีสมัครสมาชิกซื้อแว่นตาผ่านระบบ  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศร้านขายแว่นออนไลน์เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้ขายและลูกค้าให้มีระบบการซื้อขายแว่นออนไลน์ 
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2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศร้านขายแว่นออนไลน์    
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 จากวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ คือ เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศร้านขายแว่นออนไลน์
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ขายและลูกค้าให้มีระบบการซื้อขายแว่นออนไลน์ของร้านฟ้าใส            
อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช และศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ โดยมี
วิธีด าเนนิการวิจัยประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 
  กรอบแนวความคิดของการวิจัย 
 

 
 

ภาพที่ 1  กรอบแนวความคิดของการวิจัย 
 

จากภาพที่ 1 ผู้วิจัยได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของร้านขายแว่น โดยการจัดเก็บข้อมูลของแว่น 
เลนส์ คอนแทคเลนส์ กรอบแว่น ข้อมูลการซื้อขายแว่น และข้อมูลของลูกค้า จากนั้นผู้วิจัยเลือกเทคโนโลยีในการ
พัฒนาระบบโดยใช้เอ็มวีซี ซึ่งเป็นการออกแบบซอฟต์แวร์เชิงวัตถุและใช้ภาษาซีชาร์ป (C#) ในการพัฒนา ซึ่งข้อดี
ของเอ็มวีซี คือแบ่งแยกส่วนต่าง ๆ ของโค้ดออกจากกันอย่างชัดเจนท าให้ผู้พัฒนาสามารถคู่ขนานกันไปได้ 
  การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 ในการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศร้านขายแว่นออนไลน์ ใช้กระบวนการพัฒนาตามวงจรการ
พัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) ภายในวงจรนี้จะแบ่งกระบวนการพัฒนาออกเป็น 
5 ขั้นตอน ได้แก่ การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนาระบบ และการบ ารุงรักษาระบบ   
ในการรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของร้านขายแว่นและความต้องการของผู้ใช้ระบบไว้ดังนี้ 

1) ข้อมูลสินค้า เช่น แว่น เลนส์ เลนส์ คอนแทคเลนส์ กรอบแว่น ประเภทสินค้า ราคาสินค้า 
2) ข้อมูลผู้ดูแลระบบ ข้อมูลลูกค้า 
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3) ข้อมูลโปรโมชัน ในแต่ละช่วงเวลา 
4) ข้อมูลรายรับ รายจ่าย 

 เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และออกแบบระบบ โดยวิเคราะห์จากความ
ต้องการและรูปแบบความต้องการของผู้ใช้ ซึ่งผู้ใช้ต้องการระบบสารสนเทศแบบเป็นเว็บไซต์สามารถจัดเก็บ
ข้อมูลและแสดงผลข้อมูลได้ตามหมวดหมู่ ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตของการพัฒนาและฟังก์ชันการท างานต่าง  ๆ 
ของระบบโดยการน าความต้องการแบบที่เป็นหน้าที่หลัก(Functional Requirements) ซึ่งบ่งบอกถึง
ความสามารถที่ผู้ใช้สามารถเรียกใช้จากระบบ มาแปลงเป็นรูปแบบความต้องการของผู้ใช้งาน ซึ่งจะใช้ Use 
Case Diagram และค าอธิบายยูสเคส (Use Case Description) ซึ่งเป็นรายละเอียดของแต่ละฟังก์ชันว่าเริ่มต้น
อย่างไร มีการด าเนินเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างไรและสิ้นสุดลงอย่างไร ล าดับการเกิดเหตุการณ์ (Flow of Event) 
รวมถึงเหตุการณ์ยกเว้น (Exception Flow of Event) ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติฟังก์ชันดังกล่าวของ
ระบบ  

 ในการออกแบบฐานข้อมูล ผู้วิจัยได้ก าหนดตารางส าหรับเก็บข้อมูลแยกตามหมวดหมู่ที่ได้ก าหนดไว้ 
และผู้วิจัยได้ก าหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ โดยแบ่งเป็น 2 สิทธิ์ คือ ผู้ดูและระบบและลูกค้า ที่
สามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบได้ จากนั้นผู้วิจัยน าตารางทั้งหมดที่ได้มาท า นอร์มัลไลเซชัน (Normalization) 
เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลไม่ซ้ าซ้อนกัน และในการวิจัยนี้ผู้วิจัยใช้ฐานข้อมูล SQL Server ส าหรับจัดเก็บข้อมูล
พื้นฐาน 

 การพัฒนาระบบสารสนเทศร้ านขายแว่นออนไลน์  ผู้ วิจัยได้พัฒนาเป็นเว็บแอพพลิ เค ช่ัน               
(Web application) โดยใช้เอ็มวีซีเฟรมเวิร์ก (MVC Framework) และเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซีชาร์ป 
โดยเอ็มวีซีใช้วิธีการลากคอนโทรล(Control) มาวางบนพ้ืนท่ีออกแบบในเพจและเขียนโปรแกรมภายใต้คอนโทรล
เหล่านั้น โดยอาศัยแนวคิดการท างานของโพสแบค (Postback) คือ การส่งข้อมูลไปมาระหว่างเซิร์ฟเวอร์และ
ไคลเอนต์และวิวสเตจ (View State) คือ การเก็บค่าให้คงไว้ระหว่างการท าโพสแบค ซึ่งเป็นการออกแบบ
โปรแกรมโดยใช้ดีไซน์แพตเทิร์น(Design pattern) แบบเอ็มวีซี โดยจะจัดการแยกหน้าที่ขององค์ประกอบใน
แอพพลิเคช่ันออกเป็นส่วน ๆ เพื่อให้สะดวก รวดเร็ว และง่ายขึ้น ในการสร้าง พัฒนา และขยายระบบเพิ่มเติม 
รวมถึงท าให้ทดสอบ แอพพลิเคช่ันนี้เป็นส่วน ๆ ได้โดยไม่กระทบ หรือกระทบน้อยที่สุดกับส่วนอื่น โดยเอ็มวีซี 
ย่อมาจาก โมเดล(Model) คือ ส่วนที่ติดต่อกับฐานข้อมูล คอนโทรลเลอร์(Controller) คือ ส่วนควบคุมและรับ
การร้องขอจากผู้ใช้มาและไปดึงข้อมูลจากโมเดลมาเพื่อแสดงผลข้อมูลกลับไปยังผู้ใช้ที่ส่วนแสดงผลข้อมูล และวิว
(View)  คือ ส่วนท่ีแสดงผลข้อมูล ด้วยการจัดการที่แยกออกเป็นส่วน ๆ ท าให้การทดสอบระบบ (Unit Testing) 
ที่ซับซ้อน ท าได้ง่ายขึ้น 

 ภาพที่ 2 เป็นการอธิบายการท างานของเอ็มวีซี โดยโมเดล คือ ส่วนที่ใช้ในการติดต่อกับฐานข้อมูล ซึ่ง
ท าหน้าที่ในการดึงข้อมูลขึ้นมาจากฐานข้อมูล และท าการจัดการข้อมูลต่าง ๆ ไว้ในรูปแบบที่เหมาะสม วิว คือ 
ส่วนที่จะน าข้อมูลจากโมเดลไปใช้แสดงผลให้ผู้ใช้เห็นผลลัพธ์ออกมาในส่วนติดต่อผู้ใช้(User Interface) 
คอนโทรลเลอร์ คือ ส่วนท่ีจะคอยรับอินพุต จากไคลเอนต์ (Client) เข้ามาแล้วน าค าสั่งไปประมวลผล เพื่อสั่งงาน
วิวและโมเดลให้ประมวลผลออกมา 
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ภาพที่ 2 ขั้นตอนการท างานของเอ็มวีซี 
 

ระบบสารสนเทศร้านขายแว่นออนไลน์ 
การพัฒนาระบบสารสนเทศร้านขายแว่นออนไลน์ ผู้วิจัยได้วางโครงสร้างของระบบตามสิทธิ์ของผู้ใช้

โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) ผู้ดูแลระบบ คือ ผู้จัดการร้าน 2) ลูกค้า ซึ่งผู้ใช้จะเข้าใช้งานฟังก์ชันได้ตามสิทธ์ิของ
ผู้ใช้ในแต่ละส่วนดังนี้  

 
ตารางที ่1 การเข้าใช้งานฟังก์ชันของผู้ใช้ระบบตามสิทธ์ิ 
 

ระบบสารสนเทศร้านขายแว่นออนไลน์ 

สิทธ์ิ การใช้งาน 
1. ผู้ดูแลระบบ เพิ่ม/ ลบ/ แก้ไข จัดการข้อมูลสมาชิก 
1. ผู้ดูแลระบบ เพิ่ม/ ลบ/ แก้ไข จัดการข้อมูลสินค้าในร้าน ประเภท ชนิด ราคา โปรโมชัน 
  จัดการข้อมูลการสั่งซื้อออนไลน์ 
  ออกรายงานรายรับ รายจ่าย 
  หัวข้อกระทู้และความคิดเห็นในเว็บบอร์ด 

2. สมาชิก  เพิ่ม/ ลบ/ แก้ไข  สมัครสมาชิก 

สั่งซื้อสินค้าและจ่ายเงินออนไลน์ 

เพิ่ม ความคิดเห็นในเว็บบอร์ด  

ด ู ดูข้อมูลสินค้าในร้าน ประเภท ชนิด ราคา โปรโมชัน 
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 ส่วนติดต่อผู้ใช้ 
  ในส่วนนี้ผู้วิจัยได้ออกแบบหน้าจอโดยใช้ภาษา ASP.Net, HTML, CSS และ JavaScript เพื่อให้
หน้าจอได้ตามรูปแบบที่ต้องการ จากภาพที่ 3 เป็นหน้าแสดงสินค้าและรายละเอียดสินค้าที่เข้ามาใหม่ในร้าน 
โดยแสดงภาพสินค้า ช่ือสินค้า ราคาสินค้า และมีปุ่มกดเป็นรูปตะกร้าสินค้าเพื่อให้ลูกค้ากดเมื่อต้องการซื้อสินค้า 
 

 
 

ภาพที่ 3 แสดงสินค้าและรายละเอียดสินค้าในรา้น 
 

 
 

ภาพที่ 4 สรุปการสั่งซื้อสินค้า 
 

 จากภาพที่ 4 เป็นหน้าสรุปการสั่งซื้อ ซึ่งจะแสดงรายการสินค้าที่ลูกค้ากดสั่งซื้อจากหน้าแสดงสินค้า
และรายละเอียดสินค้า โดยมีรายละเอียดคือ ภาพสินค้า จ านวนสินค้า ช่ือสินค้า ราคาสินค้าที่คูณด้วยจ านวนช้ิน
เรียบร้อยแล้ว ปุ่มกากบาทเมื่อต้องการยกเลิกสินค้าชิ้นนั้น และราคารวมสุทธิที่ลูกค้าต้องช าระเงิน 
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 การประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
 ผู้วิจัยศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศร้านขายแว่นออนไลน์ มีขั้นตอน          
การด าเนินงานดังน้ี 

1) ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ในขั้นตอนการศึกษาความพึงพอใจของผู้ ใช้ซอฟต์แวร์ ประชากร           
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ใช้งานเว็บไซต์ ทั้งหมด 102 คน โดยแบ่งเป็น ผู้ดูแลระบบ 2 คน สมาชิก 100 คน 

2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามก าหนดค่าคะแนนแบบประเมินเป็น 5 ระดับ ตามวิธี
ของ ลิเคิร์ท มีจุดมุ่งหมายเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศรา้นขาย
แว่นออนไลน์ 

3) วิธีการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ที่
มีต่อการใช้งานซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศร้านขายแว่นออนไลน์ มีขั้นตอนการสร้างดังนี้  

a.   สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศร้านขายแว่นออนไลน์ 
ก าหนดค่าคะแนนแบบประเมินเป็น 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) 

b.  น าแบบสอบถามไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อตรวจดูความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ในการถาม 

4) เกณฑ์การประเมิน ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ซอฟต์แวร์ให้ผู้ใช้ระบบตอบ 
เพื่อน ามาหาค่าเฉลี่ยประเมินระดับความพึงพอใจของของผู้ใช้ซอฟต์แวร์ ดังช่วงระดับคะแนนที่ใช้ประเมิน
ดังต่อไปนี้ 1.00 - 1.49 ไม่พอใจ 1.50 - 2.49 พอใจน้อย 2.50 - 3.49 พอใจปานกลาง 3.50 - 4.49 พอใจมาก 
และ 4.50 - 5.00 พอใจมากที่สุด 

5) การเก็บรวบรวมข้อมูล ด าเนินการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานซอฟต์แวร์
ระบบสารสนเทศ ที่ผู้ใช้ตอบ 

6) การวิเคราะห์ข้อมูล น าข้อมูลมาหาค่าเฉลี่ยและหาค่าระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อซอฟต์แวร์
ระบบสารสนเทศ 

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ขั้นตอนการศึกษาความความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อซอฟต์แวร์ระบบ
สารสนเทศ สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
ผลการวิจัย 
  การวิเคราะห์ข้อมูลการวัดความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ระบบสารสนเทศร้านขายแว่นออนไลน์ 
ในด้านต่าง ๆ ดังนี ้

1) ด้านเนื้อหา โดยภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างที่ทดลองใช้มีความพึงพอใจด้านเนื้อหา ในระดับมาก        
(  ̅= 4.07) และเมื่อพิจารณาในรายประเด็นพบว่า มีความพึงพอใจมาก ในด้านภาษาที่ใช้มีความถูกต้อง ภาษา
ที่ใช้ง่ายต่อความเข้าใจ การเรียงล าดับข้อมูลเป็นขั้นตอน ข้อมูลมีความเพียงพอต่อการใช้งานและคู่มือการใช้
งานอ่านเข้าใจง่าย (ตารางที ่2 ข้อ 1)  
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2) ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบหน้าเว็บไซต์ โดยภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างที่ทดลองใช้มี
ความพึงพอใจด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบหน้าเว็บไซต์ ในระดับมาก (  ̅= 4.01) และเมื่อพิจารณาใน
รายประเด็น พบว่า พึงพอใจในความเหมาะสมของการจัดหมวดหมู่ค าสั่ง ในระดับมากที่สุด อย่างไรก็ตามกลุ่ม
ตัวอย่างที่ทดลองใช้มีความพึงพอใจในระดับมาก ในส่วนของเรื่องความสวยงามของเว็บไซต์ ขนาดตัวอักษร 
รูปแบบตัวอักษรและสีของตัวอักษร (ตารางที่ 3 ข้อ 2)  

3) ด้านการเช่ือมต่อฐานข้อมูล โดยภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างที่ทดลองใช้ฐานข้อมูลมีความพึงพอใจ
ด้านการรับชมฐานข้อมูล ในระดับมาก (  ̅= 4.01) และเมื่อพิจารณาในรายประเด็น พบว่า พึงพอใจมากในทุก
ประเด็น คือ ความเร็วในการเข้าถึงข้อมูล ความง่าย (ไม่สับสน) ในการเข้าถึงข้อมูล ความเร็วในการเช่ือมโยงแต่
ละข้อมูล ความเร็วในการโหลดภาพ ความสะดวกราบรื่นในการใช้ฐานข้อมูล และความเร็วในการเช่ือมโยงแต่
ละข้อมูล (ตารางที่ 4 ข้อ 3) จากผลการวิจัยสอดคล้องกับงานของ บุญเลิศ (2551) ที่ได้กล่าวไว้ว่าหลักการ
ออกแบบฐานข้อมูลต้องมีความง่ายในการเข้าระบบ การแสดงจุดเช่ือมโยงข้อมูลในเว็บเพจ จะท า ให้เว็บเพจมี
ความหลากหลายและท าให้ผู้อ่านได้เข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น ตาม ผลการวิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งานเว็บไซต์ในทุกด้าน 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลการวัดความพึงพอใจของผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์จ านวน 102 คน ได้ผลสรุปโดย
แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1. ผลการประเมินความพึงพอใจของ ด้านเนื้อหา ภาพรวมอยู่ในระดับดีมากมี
ค่าเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 4.07 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.38 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ผู้ใช้พึงพอใจมาก เป็นไป
ตามเกณฑ์ทุกหัวข้อ 2. ผลการประเมินความพึงพอใจของ ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบหน้าเว็บไซต์ 
ภาพรวมอยู่ในระดับดีมากมีค่าเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 4.01 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.40 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์
ที่ผู้ใช้พึงพอใจมาก เป็นไปตามเกณฑ์ทุกหัวข้อ 3. ผลการประเมินความพึงพอใจของ ด้านการเช่ือมต่อฐานข้อมูล 
ภาพรวมอยู่ในระดับดีมากมีค่าเฉลี่ย ( ̅) เท่ากับ 4.01 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.46 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์
ที่ผู้ใช้พึงพอใจมาก เป็นไปตามเกณฑ์ทุกหัวข้อ  
 
ตารางที ่2 ผลการวิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์ด้านเนื้อหา 
 

องค์ประกอบ 
ระดับคะแนน (%) สถิติ 
5 4 3 2 1  ̅ S. D ระดับ 

ความถูกต้องของเนื้อหา 78.3 18.5 2.2 0 0 4.18 0.43 พอใจมาก 
ความสอดคล้องของภาพกับเนื้อหา 5.0 91.0 4.0 0 0 4.00 0.32 พอใจมาก 
ความสมบูรณ์ของข้อมูล 20.0 78.3 1.7 0 0 4.18 0.43 พอใจมาก 
ความสอดคล้องของเนื้อหากับหัวข้อ 6.7 81.7 11.6 0 0 4.00 0.43 พอใจมาก 
ความถูกต้องของการจัดล าดับเนื้อหา 3.3 91.7 5..0 0 0 3.98 0.29 พอใจมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.07 0.38 พอใจมาก 
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ตารางที ่3 ผลการวิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ
หน้าเว็บไซต์ 

 

องค์ประกอบ 
ระดับคะแนน (%) สถิติ 
5 4 3 2 1  ̅ S. D ระดับ 

การจัดวางตัวอักษรและข้อความ 16.7 78.3 5.0 0 0 4.12 0.45 พอใจมาก 
รูปแบบของตัวอักษร 3.3 88.3 6.7 1.7 0 3.93 0.41 พอใจมาก 
ขนาดของตัวอักษร 1.7 88.3 8.3 1.7 0 3.90 0.40 พอใจมาก 
สีของตัวอักษร 1.7 90.0 8.3 0 0 3.93 0.31 พอใจมาก 
ความเด่นชัดของหัวข้อ 3.3 90.0 6.7 0 0 3.97 0.32 พอใจมาก 
พื้นหลังของเว็บไซต์ 5.0 76.6 16.7 1.7 0 3.90 0.52 พอใจมาก 
การเช่ือมโยงมีความเหมาะสม 38.3 58.4 3.3 0 0 4.35 0.55 พอใจมาก 
ปฏิสัมพันธ์ต่อผู้ใช้งาน 3.3 95.0 1.7 0 0 4.02 0.22 พอใจมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.01 0.40 พอใจมาก 

 
ตารางที ่4 ผลการวิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์ด้านการเชื่อมต่อฐานข้อมูล 
 

องค์ประกอบ 
ระดับคะแนน (%) สถิติ 
5 4 3 2 1  ̅ S. D ระดับ 

ความเร็วในการเข้าถึงข้อมูล 18.3 73.4 8.3 0 0 4.10 0.51 พอใจมาก 
ความเร็วในการดาวน์โหลดภาพ 11.7 75.0 13.3 0 0 3.98 0.50 พอใจมาก 
ความเร็วในการเชื่อมต่อข้อมูล 11.7 76.6 11.7 0 0 4.00 0.49 พอใจมาก 
ความง่ายในการเข้าถึงข้อมูล 5.0 83.3 11.7 0 0 3.93 0.41 พอใจมาก 
ความง่ายในการเพิ่ม/ลบ/แก้ไข ข้อมูล 10.0 85.0 5.0 0 0 4.10 0.39 พอใจมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.01 0.46 พอใจมาก 

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยสอดคล้องกับผลงานของ บุญเลิศ (2551) ที่ได้กล่าวไว้ว่า การออกแบบเว็บเพ็จที่ดี ควร
มีขนาดตัวอักษรรูปแบบตัวอักษร สีของตัวอักษร พ้ืนหลัง และรูปภาพที่ใช้ประกอบบนเว็บเพ็จให้เหมาะสม ควร
ใช้สีที่ดูแล้วสบายตาในการอ่าน ยกเว้นหัวข้อหรือข้อความบางส่วนที่ต้องการเน้น สามารถใช้สีอื่นได้ตามความ
เหมาะสมควรจัดภาพให้มีความสัมพันธ์กับเนื้อหา จ านวนภาพพอเหมาะไม่มากเกินไป และควรมีรายการสารบัญ
แสดงรายละเอียดของเว็บเพจนั้น จะท าให้เว็บเพ็จมีความน่าสนใจมากขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 

1) ควรมีการพัฒนาฟังก์ชันงานเพิ่มเติมในกรณีที่ลูกค้าที่เป็นสมาชิกซื้อในปริมาณมาก ระบบควรที่
จะต้องเลือกได้ว่าให้เป็นของรางวัลหรือให้เป็นส่วนลด 

2) ควรศึกษาและพัฒนาต่อส าหรับให้มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์อื่น 
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การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการซ้ือยาในร้านสะดวกซื้อ เขตกรุงเทพมหานคร 
 

อุเทน  จ าปาห้อย1 สรชาติ รังคะภูติ2  กฤษณา วงศ์ไชยพรม3 

 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อยาในร้านสะดวกซื้อ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยมีปัจจัยส่วนบุคคลและจ านวนสมาชิกในครอบครัว และด้านปัจจัยส่วนประสมการตลาด7p คือด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงานผู้ ให้บริการ  ด้านกระบวนการ 
และด้านกายภาพ โดยมีตัวแปรตาม คือ ความต้องการซื้อยาในร้านสะดวกซื้อ จ านวน 400 ตัวอย่าง ด้วย
แบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน T-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และการวิเคราะห์
สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
โดยมีอายุตั้งแต่ 20-30 ปี สถานภาพโสด  รายได้ 20,001-30,000 บาท อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อยาในร้านสะดวกซื้อ  ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 
ค าส าคัญ :  ส่วนประสมทางการตลาด ร้านสะดวกซื้อ ร้านขายยา 
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THE STUDY OF MARKETING MIX INFLUENCING CONSUMERS’ DECISION TO BUY 
DRUGS IN CONVENIENCE STORES, BANGKOK 

 
Uten Jampahoy1* Sorachat Rangkaputi2  Kritsana Wongchaiprom3 

 
Abstract 

 The objective of this research was to study consumers’ behaviors of buying 
drugs in a convenience store, Bangkok. The variables of study were personal factors and 
number of family members and marketing mix (7P’s), consisting of product, price, place, 
promotion, people, process, and physical evidence. The dependent variable was the needs 
for buying drugs in a convenience store. Data were collected from the sample of 400 
individuals. A questionnaire was used as the research instrument. Data were then analyzed 
using statistics including frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, One-way 
ANOVA and multiple regression analysis. The results of this study indicated that the 
respondents mostly were females, those aged between 20-30 years, singles, those with 
monthly income of 20,001-30,000 baht, and those worked as employees at a private 
company. The results of hypothesis testing showed that marketing mix influenced consumers’ 
decision to buy drugs in a convenience store in Bangkok.   

 
Keywords:  Marketing Mix, Convenience Store, Drug Store  
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บทน า 
“อโรคยา ปรมาลาภา”ความไม่เป็นโรคคือลาภอันประเสริฐ คือ สิ่งปรารถนาของทุกคน แต่เมื่อคนเรา

เกิดมีอาการเจ็บป่วยขึ้นมา สิ่งแรกที่ต้องนึกถึง คือ “ยา” และ “ยา” ร้านขายยาเป็นหน่วย หนึ่งของระบบ
สุขภาพที่อยู่ใกล้ชิดประชาชน โดยร้านขายยาไม่เพียงแต่ท าหน้าที่ด้านการกระจายยา เท่านั้นแต่ยังมีบทบาท
ส าคัญเปรียบเสมือนเป็น “ที่พึ่งด้านสุขภาพของชุมชน” หรืออาจกล่าวได้ว่า ร้านขายยาเป็นสถานบริการ
สาธารณสุขที่ส าคัญแห่งหนึ่งที่ประชาชนส่วนใหญ่นิยมมาใช้บริการ เนื่องจาก โดยส่วนมากร้านขายยาจะเปิด
ให้บริการตลอดทั้งวัน ท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึง บริการสุขภาพจากร้านขายยาได้โดยง่าย ร้านขายยาจึงเป็น
ทางเลือกหนึ่งของประชาชนในการใช้ บริการเมื่อมีอาการ หรือเจ็บป่วย (Common Wellness) โดยพบว่า 
ผู้ป่วยในชุมชนไปซื้อยาตามร้านขายยามากข้ึน เพื่อท่ีจะน ามารักษาตนเอง โดยเฉพาะการเจ็บป่วยท่ีดูว่าไม่รุนแรง 
หรือเรียกพฤติกรรมนี้ ว่าการใช้ยารักษาตนเอง (Self-medication) ซึ่งในปัจจุบันสามารถกระท าได้อย่าง
สะดวกสบาย จนกระทั่งมีผู้น าการจัดหาการรักษาตนเองไปเปรียบเทียบกับการซื้อหาสินค้าอุปโภคบริโภค 
(Commodity) นั่นคือ เกิดมี“ความสะดวกสบายทางสุขภาพ” (Commodification  of Health) อันมักจะ
หมายถึง ยา หรือบริการอื่นใดท่ีมีผลต่อสุขภาพ นอกจากน้ีมีการศึกษาวิจัยเป็นจ านวนมาก พบว่า มีการใช้ยาเพื่อ
รักษาตนเองของผู้ป่วยก่อนท่ีผู้ป่วยจะเข้าสู่ระบบการรักษาทางแพทย์ โดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้ปานกลางหรือน้อย 
และจะพบสถิติว่ามากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในประเทศ  ที่ก าลังพัฒนา ดังรายงานการวิจัยเรื่องการ
รักษาพยาบาลยามเจ็บป่วยซื้อยากินเองหรือไปหาหมอ  

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นนี้จึงเป็นเหตุให้ผู้วิจัยต้องการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดการเลือกยาในร้าน
สะดวกซื้อ เขตกรุงเทพมหานคร โดยผู้วิจัยได้เลือกท าการศึกษาในผู้ที่ซื้อกลุ่มยาและอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ของ
กลุ่มลุกค้าที่ร้านยา eXta Plus “ร้านยาเพื่อชุมชน” ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นซึ่งถือว่าเป็นร้านสะดวกซื้อที่ได้รับ
ความนิยมด้วย 

 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึงตัวแปรหรือ
เครื่องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ ได้แก่ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานที่ หรือช่องทางการ
จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ต่อมามีการคิดตัวแปรเพิ่มเติมขึ้นมาอีก 3 
ตัวแปร ได้แก่ บุคคล (People) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และกระบวนการ (Process) 
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดที่ส าคัญทางการตลาดสมัยใหม ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับธุรกิจทางด้านการบริการ ดังนั้น
จึงรวมเรียกได้ว่าเป็นส่วนประสมทางการตลาดแบบ 7Ps ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ (2552 : 80-81) 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย     
จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวความคิด ดังนี้ 

 

 
         
ตัวแปรต้น    
(Independent Variables) 

 
ตัวแปรตาม  
(Dependent Variables) 
 

 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย  

1.เพื่อศึกษาส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการซื้อยาของผู้บริโภคในร้านสะดวกซื้อ เขต
กรุงเทพมหานคร 

2.เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการซื้อยาในร้านสะดวกซื้อต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพการ
แข่งขันธุรกิจร้านขายยา 

 
สมมติฐานการวิจัย  ดังนี้  
 1. ปัจจัยด้านส่วนบุคคลที่แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อยา ในร้านสะดวกซื้อของผู้บริโภคแตก 
ต่างกัน  
 2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อยา ในร้านสะดวกซื้อ ในเขตกรุงเทพ 
มหานคร   

ลักษณะประชากรศาสตร ์
 1. เพศ 
 2. อายุ 
 3. การศึกษา 
 4. รายได ้
 5. สถานภาพสมรส 
 6. จ านวนสมาชิกในครอบครัว 

ปัจจัยด้านส่วนผสมการตลาด 7p 
1. ปัจจัยด้านผลติภณัฑ์  
2. ปัจจัยด้านราคา  
3. ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  
4. ปัจจัยด้านการส่งเสรมิการตลาด  
5. ปัจจัยด้านพนักงานผู้ให้บริการ  
6. ปัจจัยด้านกระบวนการ  
7. ปัจจัยด้านกายภาพ 
  

 
พฤติกรรมการเลือกซื้อยาในร้าน
สะดวกซื้อ 
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วิธีการวิจัย  
  การเก็บรวบรวมข้อมูลของการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งเป็นรูปแบบ
การกรอกแบบสอบถามเองของกลุ่มตัวอย่าง (Self-Administrated Questionnaire) ซึ่งมีขอบเขตของระเบียบ
วิธีวิจัยดังนี ้

ประชากรกลุ่มตัวอย่าง บุคคลทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งเพศชายและเพศหญิง ซึ่งเป็นผู้เคยซื้อ
ยา ในร้านขายยาที่มีจ าหน่ายในร้านสะดวกซื้อ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยท าการวิจัยเชิง
ส ารวจ (Survey Research) และเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามปลายปิด (Close-ended Questionnaire)  
ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สร้างกรอบแนวความคิดงานวิจัย และสร้างแบบสอบถาม 
(Questionnaire) ตามกรอบแนวความคิดงานวิจัยโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) และการคัดเลือกตัวอย่างแบบ Judgement sampling ดังนั้นในงานวิจัยครั้งนี้จะใช้กลุ่มตัวอย่าง
เท่ากับ 400 ตัวอย่าง ซึ่งผู้วิจัยจึงแบ่งจ านวนกลุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota sampling) ตามพื้นที่ที่เก็บข้อมูล 
10 สาขา  สาขาละ 40 ตัวอย่าง 

การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ โดยมีการเก็บข้อมูล 2 ส่วน 
คือ แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากนั้นท าการลงรหัสข้อมูล 
(Coding) ด้วยโปรแกรมทางสถิติส าเร็จรูป SPSS For Window (Statistical package for the social 
sciences) เพื่อน าไปวิเคราะห์ข้อมูลและทดสอบสมมติฐานต่อไป  

การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน T-test 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression)  

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการวิเคราะห์พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่รวบรวมได้ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง 69.76% และ เป็นเพศชาย 30.24% โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 20-30 
ปี จ านวน 66.76% อายุ 31-40 ปี จ านวน 22.86% โดยระดับการศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะจบ 
ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็น 54.52% และปริญญาโทคิดเป็น 28.81% อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนใหญ่คือ พนักงานบริษัทเอกชนหรือลูกจ้าง มีมากถึง 59.76% รองลงมาประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว15.71%
ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 15.71% ส าหรับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ที่ 20,001-
30,000 บาท 34.29% และ 10,001-20,000 บาท 30.95%  
 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด ผลการวิเคราะห์สามารถสรุปได้ตามตาราง ดังนี้ 
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ตารางที่ 1 ตารางข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 
 
 
ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 

ระดับความคิดเห็น 
X S.D. การ 

แปลผล 
1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
2. ปัจจัยด้านราคา 
3. ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
5. ปัจจัยด้านพนักงานผู้ให้บริการ 
6. ปัจจัยด้านกระบวนการ 
7. ปัจจัยด้านกายภาพ 

3.51 
3.99 
4.04 
3.94 
4.14 
4.27 
3.94 

0.79 
0.81 
0.81 
0.95 
0.76 
0.72 
0.79 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

มากที่สุด 
มาก 

รวม 3.98 0.79 มาก 
 

จากตารางที่ 1  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการซื้อยาในร้านขายยาในร้านสะดวกซื้อ ในเขตกรุงเทพโดยภาพรวมเฉลี่ยแล้ว อยู่ในระดับมาก      
(X= 3.98, S.D. = 0.79 ) เมื่อพิจารณาปัจจัยเป็นรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากและมากที่สุด 
โดยแต่ละปัจจัยมีข้อค าถามที่ได้คะแนน ดังนี้ 
 1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ย 3.51 เห็นด้วยระดับมาก 
 2. ปัจจัยด้านราคา กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ย 3.99 เห็นด้วยระดับมาก 
 3. ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ย 4.04 เห็นด้วยระดับมาก 
 4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ย 3.94 เห็นด้วยระดับมาก 
 5. ปัจจัยด้านพนักงานผู้ให้บริการ กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ย 4.14 เห็นด้วยระดับมาก 
 6. ปัจจัยด้านกระบวนการ กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ย 4.27 เห็นด้วยระดับมากท่ีสุด 

7. ปัจจัยด้านกายภาพ กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ย 94 เห็นด้วยระดับมาก 
ส่วนที่ 3 ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า 

กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยเรียงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 5 อันดับแรก ประกอบด้วย ผู้บริโภคจะซื้อยาในร้านขาย
ยาในร้านสะดวกซื้อเป็นประจ าในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.55 รองลงมาเป็น ผู้บริโภคจะแนะน าผู้อื่นให้ไปซื้อยา
ในร้านขายยาในร้านสะดวกซื้อในระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ย 4.48 รองลงมาเป็น ผู้บริโภคจะยังสะดวกซื้อยาในร้าน
ขายยาในร้านสะดวกซื้อในขณะที่ราคาเท่ากันกับในร้านโชห่วยทั่วไปในระดับมากท่ีสดุ มีค่าเฉลี่ย 4.45 รองลง มา
เป็น ผู้บริโภคมีความคิดว่าจะไปซื้อยาในร้านขายยาในร้านสะดวกซื้อในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 4.41 และอันดับ
สุดท้าย ในอนาคตผู้บริโภคจะซื้อยาในร้านขายยาในร้านสะดวกซื้อ กรณีเจ็บป่วยครั้ง ต่อไปในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย 3.46 ตามล าดับ 

ผลการตรวจสอบสมมติฐาน  ซึ่งตามสมมติฐานการวิจัยที่ได้ตั้งไว้ ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบสมมติฐาน
ได้ผลการทดสอบ ดังนี้ 
  สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้ออาหารส าเร็จรูปของ
ผู้สูงอายุในร้านสะดวกซื้อท่ีไม่แตกต่างกันพบว่า 
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       1.1 เพศที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อยาในร้านขายยาในร้านสะดวกซื้อไม่แตกต่างกัน      
(Sig. > 0.05) ที่ระดับมาก Sig. = .285 
       1.2 อายุที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อยาในร้านขายยาในร้านสะดวกซื้อ  แตกต่างกัน        
(Sig. > 0.05) ที่ระดับมาก Sig. = .004 
       1.3 อาชีพที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อยาในร้านขายยาในร้านสะดวกซื้อแตกต่างกัน       
(Sig. > 0.05) ที่ระดับมาก Sig. = .003 
       1.4 รายได้ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อยาในร้านขายยาในร้านสะดวกซื้อไม่แตกต่างกัน    
(Sig. > 0.05) ที่ระดับมาก Sig. = .178 

2. ผลการตรวจสอบสมมติฐาน  ซึ่งตามสมมติฐานระหว่างพฤติกรรมการบริโภคมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ยาในร้านสะดวกซื้อในเขตกรุงเทพมหานคร ตามตารางดังนี้ 

 
ตารางที่ 2 แสดงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
 
 
ตัวแปร 

ค่าสัมประสิทธ์ิ 
การถดถอย 

(B) 

ความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน 

(Std. Error) 

ค่าสถิติ
ทดสอบ 

(t) 

ระดับนัยส าคญั 
ทางสถิติ 
(Sig.) 

ค่าคงที(Constant) 
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  
ปัจจัยด้านพนักงานให้บริการ 
ปัจจัยด้านราคา 

5.784 
-0.153 
-0.113 
-0.066 

0.264 
0.037 
0.037 
0.031 

21.933 
-4.162 
-3.092 
-2.148 

0.000 
0.000* 
0.002* 
0.032* 

R Square = 0.077, Adjusted R Square = 0.070, F = 10.747, p>0.05* 
* มีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
 
       จากตารางที่ 2 พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ปัจจัย
ด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านพนักงานผู้ให้บริการ และปัจจัยด้านราคา ส่งผลต่อการการตัดสินใจในการบริโภคซื้อยา
ในร้านสะดวกซื้อของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยตัวแปรด้านส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 3 ตัวแปร 
ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อยาในร้านสะดวกซื้อได้ร้อยละ 7.00  

ทั้งนี้ สามารถเขียนสมการอธิบายตัวแปรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคได้ดังนี้ 
      พฤติกรรมการซื้อยาในร้านสะดวกซื้อ = 5.784 + (-0.153) ผลิตภัณฑ์ + (-0.113) บุคคล + (-0.066) 
ราคา 
 
สรุป 

จากผลการวิจัยที่ได้รวบรวมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 69.76% และ เป็นเพศชาย 30.24% โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 20-30 ปี จ านวน 66.76% อายุ 31-40 ปี จ านวน 22.86% โดยระดับ
การศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะจบ ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็น 54.52% และปริญญาโทคิด
เป็น 28.81% อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ พนักงานบริษัทเอกชนหรือลูกจ้าง มีมากถึง 59.76% 
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รองลงมาประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว 15.71% ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 15.71% ส าหรับรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ท่ี 20,001-30,000 บาท 34.29% และ 10,001-20,000 บาท 30.95%  

ผลการวิจัย ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด เมื่อพิจารณาในแต่ละปัจจัยการวิเคราะห์ปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ด้าน ได้ผลวิจัย ดังนี้ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ย 3.51 เห็นด้วย
ระดับมากปัจจัยด้านราคา กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ย 3.99 เห็นด้วยระดับมาก ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ย 4.04 เห็นด้วยระดับมาก ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ย 3.94 
เห็นด้วยระดับมาก ปัจจัยด้านพนักงานผู้ให้บริการ กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ย 4.14 เห็นด้วยระดับมาก ปัจจัยด้าน
กระบวนการ กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ย 4.27 เห็นด้วยระดับมากที่สุด ปัจจัยด้านกายภาพ กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ย 
94 เห็นด้วยระดับมาก 

 ผลการวิจัย พฤติกรรมการซื้อของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยเรียงล าดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปน้อย 5 อันดับแรก ประกอบด้วย ผู้บริโภคจะซื้อยาในร้านขายยาในร้านสะดวกซื้อเป็นประจ าในระดับ
มากที่สุด คาเฉลี่ย 4.55 รองลงมาเป็น ผู้บริโภคจะแนะน าผูอ้ื่นให้ไปซื้อยาในร้านขายยาในร้านสะดวกซื้อในระดับ
มากที่สุด คาเฉลี่ย 4.48 รองลงมาเป็น ผู้บริโภคจะยังสะดวกซื้อยาในร้านขายยาในร้านสะดวกซื้อในขณะที่ราคา
เท่ากันกับในร้านโชห่วยท่ัวไปในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.45 รองลง มาเป็น ผู้บริโภคมีความคิดว่าจะไปซื้อยา
ในร้านขายยาในร้านสะดวกซื้อในระดบัมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.41 และอันดับสุดท้าย ในอนาคตผู้บริโภคจะซื้อยาใน
ร้านขายยาในร้านสะดวกซื้อ กรณีเจ็บป่วยครั้งต่อไปในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.46 ตามล าดับ 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า  ในอายุ และอาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อ
ยาในร้านสะดวกซื้อ ในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน และสมมติฐานด้านปัจจัยส่วนประสมการตลาดส่งผล
ต่อพฤติกรรมการซื้อยาในร้านสะดวกซื้อ ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยตัว
แปรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้ออาหารส าเร็จรูป ได้ร้อยละ 21.9 

 จากการศึกษาผลวิจัยพบว่า ส่วนประสมการตลาด 3 ด้านได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้าน
พนักงานผู้ให้บริการ และปัจจัยด้านราคา ซึ่งมีความสอดคล้องกับ อนุศรา  ธนามี (2558) จากการวิจัยเรื่อง
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการร้านขายยาเอสเอ็มอีในเขตกรงุเทพมหานครและปริมณฑล จากการ
แสดงความคิดเห็น พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ดังนี้ ปัจจัยด้านความสะดวกรวดเร็วในการรับ
บริการ ปัจจัยด้านการน าเสนอของพนักงาน ปัจจัยด้านลักษะกายภาพ ปัจจัยสถานที่ตั้ง ปัจจัยด้านบุคลากร 
ตามล าดับ มีผลต่อการใชริการร้านขายยาเอสเอ็มอีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
 นอกจากน้ีผลการวิจัยครั้งนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ แสงสุข พิทยานุกูล (2560) จากการวิจัยเรื่อง 
การตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านขายยาของผู้บริโภคไทย จากการแสดงความคิดเห็นพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อ         
การตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านขายยาของผู้บริโภคไทย คือ ด้านที่ตั้ง ด้านการให้บริการ ด้านสภาพร้าน ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และมูลค่าเพิ่มของการให้บริการ มีผลต่อการเลือกใช้ร้านขายยาของผู้บริโภคไทย อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้กับการศึกษาความพึงพอใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ยาในร้าน
สะดวกซื้อในเขตกรุงเทพมหานคร 
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1. ร้านสะดวกซื้อควรส่งเสริมด้านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคสามารถรับรู้ในสินค้า
จ าพวกยาหรือใช้วิธีการส่งเสริมการตลาดเพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภครับรู้มากข้ึนต่อไป  
  2. ควรเพิ่มตัวแปรของส่วนประสมทางการตลาดอื่นๆให้มากขึ้นหรือแตกต่างกว่าเดิมเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพงานวิจัย และการน าไปใช้ให้กว้างขึ้นกว่าเดิม เพื่อการน าไปใช้ในการเทียบเคียงกับสินค้า          
กลุ่มเดียวกันแต่สถานท่ีจ าหน่ายประเภทอื่น  
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้ประสบความส าเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์จากหลายฝ่าย อาทิ อาจารย์ 
ดร.สรชาติ รังคะภูติ อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ให้ความกรุณาในการให้ค าปรึกษา แนะน า และตรวจสอบข้อบกพร่อง 
กระทั่งการศึกษาค้นคว้าอิสระนี้เรียบร้อยสมบูรณ์  ขอขอบพระคุณ ดร.อนุรักษ์ วัฒนะถาวรวงศ์  ดร.สรชาติ         
รังคะภูติ ดร.กฤษณา วงศ์ไชยพรม นางสาวจริยาพร ไตรทิทย์เจริญชัย และนางสาวดวงแก้ว ศรีบัวงาม ที่ให้
ค าปรึกษา แนะน า และผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
ตลอดจนประธานสอบและกรรมการสอบ ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อน าไปปรับปรุง
แก้ไขในการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับน้ีสมบูรณ์ที่สุด 
 สุดท้ายนี้ผู้วิจัยขอขอบพระคุณครอบครัว และคณะอาจารย์ในทุก ๆ ระดับการศึกษาที่ประสิทธิ์
ประสาทความรู้ให้แก่ผู้วิจัยจนถึงปัจจุบัน ขอขอบพระคุณผู้ให้ข้อมูลส าคัญทุก ๆ ท่าน ที่ให้การสนับสนุนและให้
ความร่วมมือในการสละเวลาตอบค าถามงานวิจัย และพี่ ๆ น้อง ๆ เพื่อน ๆ จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ที่ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน พร้อมให้ก าลังใจกับผู้วิจัยเสมอมา จนท าให้การศึกษาในครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรวมถึงผู้ที่สนใจไม่มากก็
น้อย เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า และน าไปพัฒนาธุรกิจต่อไป  
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การหาความสัมพันธ์ของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่าง อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา และ
การชื้อขายของกลุ่มนักลงทุน ด้วยเทคนิคการท าเหมืองข้อมูล 

 
สายัณห์ เทพแดง1*  รัฐกรณ์ พงษ์ประเสริฐ2  กิตติยา แก้วสะเทือน3  สาโรช หว่างนุ่ม4 

 
บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้เพื่อศึกษาการใช้เทคนิคการท าเหมืองข้อมูลในการหาความสัมพันธ์ของดัชนีราคาตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่าง อัตราการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดอลลาร์ของประเทศสหรัฐอเมริกา และการชื้อ
ขายของกลุ่มนักลงทุนซึ่งมี 3 กลุ่ม คือ นักลงทุนกลุ่มกองทุนและโบรกเกอร์ กลุ่มนักลงทุนชาวต่างชาติ และกลุ่ม
นักลงทุนรายย่อย โดยหาความสัมพันธ์ว่าการปรับขึ้นหรือลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในแต่ละวัน เมื่อปิดการซื้อ
ขายแล้วมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ โดยใช้ข้อมูลในการท าวิจัยจากเว็บไชต์ Siamchart และข้อมูลอัตราการ
แลกเปลี่ยนสกุลเงินดอลลาร์ของประเทศสหรัฐอเมริกาจากเว็บไชต์ธนาคารแห่งประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 15 
พฤษาคม 2556 ถึง วันท่ี 11 พฤษภาคม 2561 ในบทความนี้ได้ใช้ขั้นตอนวิธีการที่เรียกว่า อัลกอริทึมเอฟพี-กโรธ 
ในการค้นหากฎความสัมพันธ์ของข้อมูล ผลจากการท าวิจัยพบว่าสามารถสร้างกฎความสัมพันธ์ได้ทั้งหมด  33  
กฎความสัมพันธ์  และกฎที่มีมีค่าสนับสนุนมากที่สุด ที่ 0.412  และมีค่าความเช่ือมั่นอยู่สูงสุดที่ 0.715 คือ กฎ
ความสัมพันธ์ที่ว่า ถ้ากลุ่มนักลงทุนกลุ่มกองทุนและโบรกเกอร์  ช้ือเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้ จะท าให้ดัชนีตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปรับเพิ่มขึ้นด้วย 
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AN INVESTIGATION OF ASSOCIATION OF SET INDEX BETWEEN EXCHANGE RATE  
AND TRADERS BY USING DATA MINING TECHNIQUE 

 
Sayan Tepdang1*  Ratthakorn Pongprasert2  Kittiya Kaewsathuan3  Sarot Wangnum4 

 
Abstract 
 The purpose of the research article aims to study association of SET index between US 
Dollars and investors trading in appliance with data mining technique. There were three 
investors trading in this study: groups of funds and brokers, groups of foreign investors, and 
groups of retail investors. The association of increase and decrease of SET index was obtained 
from daily closing price of website Siamchart and exchange rates for United States Dollar to 
Thailand Baht of website Bank of Thailand during May 15, 2013 to May 11, 2018. FP-Growth 
Algorithm was conducted to find rules of association among data. The finding indicated that 
there were 33 rules occurred in the association of the data. The most supporting rule was 
reported at 0.412 with the report of confidence at 0.715 revealing that if the groups of funds 
and brokers were increased from prior closing it will affect increase of SET index as well. 
 
Keywords: Data Mining, FP-Growth Algorithm, Association Stock Exchange 
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บทน า 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Stock Exchange of Thailand : SET) เป็นสถาบันทางการเงินหนึ่ง
ที่มีหน้าท่ีท าหน้าที่ส่งเสริมการออมและการระดมเงินทุนระยะยาวเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และเป็น
ศูนย์กลางในการซื้อขายหลักทรัพย์และให้บรกิารที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
เป็นเจ้าของกิจการธุรกิจและอุตสาหกรรมภายในประเทศ การรับหลักทรัพย์จดทะเบียนและดูแลการเปิดเผย
ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน การซื้อขายหลักทรัพย์และการก ากับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ และก ากับดูแล
บริษัทสมาชิกส่วนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ตลอดจนถึงการเผยแพร่ข้อมูลและการส่งเสริมความรู้
ให้แก่ผู้ลงทุน (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2560) กล่าวได้ว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถือเป็น
องค์กรที่มีบทบาทส าคัญในการจัดสรรเงินทุนของประเทศให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่าย ทั้งผู้ที่
ต้องการออมเงินและผู้ที่ต้องการระดมเงินทุนมาประกอบธุรกิจ และส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งข้อมูลหนึ่ง
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีการเปิดเผยออกมาเป็นประจ าวัน และอยู่ในความสนใจของบุคลหลาย
ฝ่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนรายย่อยในประเทศและต่างประเทศ นักลงทุนรายใหญ่  
องค์กรต่าง ๆ รัฐบาล และประชาชนทั่วไป นั่นคือ ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเรียกอีก
อย่างว่า SET Index เนื่องจากเป็นดัชนีส าคัญที่ช้ีน าไปสู่การขยายตัวของภาคการผลิตและการจ้างงาน หรือภาค
เศรษฐกิจจริง (Real Sector) ต่อไปนั่นเอง 

ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นดัชนีที่สะท้อนความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์
ทั้งหมด โดยค านวณจากหุ้นสามัญจดทะเบียนทุกตัวในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะรวมหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของ SET 
Index จะสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนีนี้ ผู้ลงทุนจึงสามารถใช้ค่าดัชนีนี้ในการวัด
ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์นี้ได้ (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2558) 
อย่างไรก็ตามการเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นหรือลดลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย่อมได้รับผลกระทบจาก
ภาวะเศรษฐกิจท้ังภายในและภายนอกประเทศ ท าให้เกิดความผันผวนท้ังด้านราคาและปริมาณซื้อขายหลักทรัพย์ 
ฉะนั้นการวิเคราะห์ดัชนีราคาหลักทรัพย์ของนักลงทุนจึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจ 
เพือ่ช่วยในการตัดสินใจในการลงทุน (สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2548) ซึง่
ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลและความสัมพันธ์ต่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ เช่น ปริมาณเงินในประเทศ ราคา
น้ ามันดิบดูไบ อัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระหว่าง
ธนาคาร (หนึ่งฤทัย นวลศรี และนัฏวดี แป้นน้อย, 2558) อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ (สุพิชชา 
ติรพัฑฒ์ และเจียมจิตร ชวากร , 2555) มูลค่าการซื้อขายถัวเฉลี่ยรายเดือนของนักลงทุนรายย่อย (รัชนี รุ่งศรี
รัตนวงศ์ และวรรณรพี บานช่ืนวิจิตร, 2553) เป็นต้น  

การท าเหมืองข้อมูล (Data Mining) เป็นกระบวนการที่กระท ากับข้อมูลเพื่อค้นหารูปแบบและ
ความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ในชุดข้อมูลนั้นโดยอาศัยหลักสถิติ การรู้จ า การเรียนรู้ของเครื่อง และหลักคณิตศาสตร์    
เป็นต้น ในปัจจุบันการท าเหมืองข้อมูลได้ถูกน าไปประยุกต์ใช้ในงานหลายประเภท ทั้งในด้ านธุรกิจ ด้าน
วิทยาศาสตร์ ด้านการแพทย์ และรวมทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมดว้ย โดยการท าเหมืองข้อมูลนั้นมีกระบวนการ
ที่กระท ากับข้อมูล เพื่อค้นหารูปแบบ แนวทางและความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ในชุดข้อมูลนั้นหลายรูปแบบ เช่น การ
แบ่งกลุ่มข้อมูล (Data Clustering)  แบ่งข้อมูลที่มีลักษณะคล้ายกันออกเป็นกลุ่ม แบ่งกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นโรค
เดียวกันตามลักษณะอาการ เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์หาสาเหตุของโรค โดยพิจารณาจากผู้ป่วยที่มี
อาการคล้ายคลึงกัน เป็นต้น ในส่วนการหากฎความสัมพันธ์ (Association Rule) แสดงความสัมพันธ์ของ
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เหตุการณ์หรือวัตถุที่เกิดขึ้นพร้อมกัน ตัวอย่างของการประยุกต์ใช้กฎเช่ือมโยง เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลการขาย
สินค้า แล้วพิจารณาสินค้าท่ีผู้ซื้อมักจะซื้อพร้อมกันหรือไม่ หรือเพื่อหาความสัมพันธ์ที่ซ่อนเร้น เช่น ถ้าพบว่าคนที่
ซือ้เทปวิดีโอมักจะซื้อเทปกาวด้วย เป็นต้น  
   งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการหาความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น การหา
ความสัมพันธ์ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับเงินตราส ารองระหว่างประเทศ (จินตนันท์ ขันไชย, 2550) 
ความสัมพันธ์ในเชิงเป็นเหตุเป็นผลระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนกับราคาหลักทรัพย์ของกลุ่มพลังงานในตลาด
หลักทรัพย์ (จุฑาภรณ์ เวชมนัส , 2552) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีตลาดหลักทรัพย์กับอัตรา
แลกเปลี่ยนกับกลุ่มบางประเทศในกลุ่มจี 20 (ขจรพรรณ วณิชมหานนท์, 2553) งานวิจัยที่กล่าวมานั้นเป็น
งานวิจัยท่ีได้รับความนิยมและเป็นการใช้วิธีทางหลักสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เช่น การใช้วิธีโคอินทิเกรช่ัน การใช้
วิธีพาแนลโคอินทิเกรช่ัน และแบบจ าลองต่าง ๆ ทางด้านเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการศึกษาวิจัย งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการท าเหมืองข้อมูลและการใช้กฎความสัมพันธ์ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
ด้วยวิธีการแบ่งกลุ่มและหาความสัมพันธ์ส าหรับการท าเหมืองข้อมูล เป็นงานวิจัยใช้กฎความสัมพันธ์ในการหา
ความสัมพันธ์ของข้อมูลในแต่ละกลุ่ม เพื่อน าไปหาตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กัน (ชฎารัตน์ พิพัฒนนันท์ สิริธร เจริญ
รัตน์ และศศิธร มงคลศรีพัฒนา, 2556) การวิจัยการประยุกต์ใช้เอฟพี-กโรธ (FP-Growth Algorithm)  กับงาน
แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา งานวิจัยนี้ได้ประยุกต์กฎความสัมพันธ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในเทคนิคของเหมือง
ข้อมูลเพื่อช่วยแนะแนวการศึกษาให้กับ นักเรียนที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยใช้อัลกอริทึมเอฟพี-กโรธ 
(ณรงค์ศักดิ์ คงทิม และจิรัฏฐา ภูบุญอบ, 2554) ระบบแนะน าข้อมูลเพื่อพัฒนาการศึกษาบนพื้นฐานข้อมูลส่วน
บุคคลโดยประยุกต์ใช้เทคนิคเอฟพี-กโรธ เป็นการวิจัยที่หาความสัมพันธ์โดยเทคนิคเอฟพี-กโรธ เพื่อน าไปใช้ด้าน
การศึกษา (อุไรวรรณ อินทร์แหยม, 2558) 

จากเหตุผลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น คณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการใช้เทคนิคท าเหมืองข้อมูลในการหา
ความสัมพันธ์ของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างการซื้อขายของกลุ่มนักลงทุนและอัตรา
แลกเปลี่ยน ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษานี้สามารถช่วยให้นักลงทุนใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งสามารถหาแนวทางในการลดความเสี่ยงในการลงทุนและปรับตัวตาม
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1) เพื่อศึกษาการใช้เทคนิคท าเหมืองข้อมูลในการหาความสัมพันธ์ของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยน และการช้ือขายของกลุ่มนักลงทุนซึ่งมี 3 กลุ่ม ได้แก่ นักลงทุนกลุ่มกองทุน
และโบรกเกอร์ กลุ่มนักลงทุนชาวต่างชาติ และกลุ่มนักลงทุนรายย่อย 
 2) เพือ่เป็นแนวทางในการสร้างแบบจ าลองในการพยากรณ์ดัชนตีลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในแต่
ละวันได้ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

กระบวนการด าเนินการวิจัยดังภาพที่ 1 กระบวนการวิจัย ซึ่งใช้วิธีการที่เรียกว่า “Cross-Industry 
Standard Process for Data Mining” หรือเรียกย่อว่า “CRISP-DM” เพื่อน ามาใช้ในวิเคราะห์การแบ่งกลุ่ม
ข้อมูล โดยประกอบด้วย 6 ขั้นตอนต่อไปนี้ (เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา, 2557) 
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ภาพที่ 1  กระบวนการด าเนินการวิจัย 

 
1) Business Understanding การท าค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ (Stock Exchange 

Understanding) ท าความเข้าใจและสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ เพื่อน าไปใช้ในการหา
ปัจจัยการหาความสัมพันธ์ในการวิจัย 

2) Data Understanding ท าความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลการลงทุนของกลุ่มนักลงทุน อัตราแลกเปลี่ยน
เงินดอลลาร์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 ถึง วันที่  11 พฤษภาคม 2561 ซึ่งมี
ระยะเวลาประมาณ 5 ปี โดยข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนของกลุ่มนักลงทุนรายวัน เป็นข้อมูล จากเว็บไซต์ 
http://siamchart.com/ (2561) และข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์ของประเทศสหรัฐอเมริกาเฉลี่ยรายวัน 
เป็นข้อมูลที่รวบรวมโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (2561) 

3) Data Preprocessing น าข้อมูลที่ได้มาใช้ประโยชน์ในการหาความสัมพันธ์ จากนั้นได้แปลงข้อมูลที่
เป็นตารางให้อยู่ในรูปแบบของ CSV ไฟล์ 

4) การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเหมืองข้อมูล โดยใช้เทคนิคการหากฏความสัมพันธ์ ซึ่งเป็นการค้นหา
ความสัมพันธ์จากข้อมูลที่มีอยู่เพื่อน าไปใช้ในการวิเคราะห์ หรือท านายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้น 
การท าวิจัยจะใช้ขั้นตอนวิธีการที่เรียกว่า อัลกอริทึมเอฟพี-กโรธ  โดยใช้งานซอฟต์แวร์ Rapid Miner Studio 6  
ในการหากฎความสัมพันธ์ของข้อมูลขั้นตอน วิธีการอัลกอริทึมเอฟพี-กโรธ เป็นวิธีการที่ท างานได้รวดเร็วกว่าวิธี
อื่น โดยอ่านข้อมูลจากฐานข้อมูลเพียงสองครั้งในการหาความถื่ของรายการอยู่ในฐานข้อมูล ขั้นตอนการอ่าน
ข้อมูลจะนับค่าความถี่ของแต่ละรายการ โดยจะสร้างโครงสรา้งเป็นแบบตน้ไม้ เพื่อท าการตัดรายการที่มีค่าความถี่
ขั้นต่ าออก หลังจากน้ันน ารายการที่เหลือมาเรียงล าดับตามค่าความถี่ของแต่ละรายการจากมากไปน้อยในตารางที่
เรียกว่า Hash Table  

 
1. Business 

Understanding 
2. Data Understanding 

3. Data Preprocessing 

4. Association Rule 

   (Association Rule) FP-Growth 
Algorithm 

5. Evaluation 

6. Deployment 
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5) Evaluation เป็นการประเมินผลที่ได้จากการวิจัย 
6) Deployment เป็นการน าผลการวิจัยที่ได้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
 

ผลการวิจัย 
 ผลจาการวิจัยการศึกษาการใช้เทคนิคท าเหมืองข้อมูลในการหาความสัมพันธ์ของดัชนีราคาตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยน และการช้ือขายของกลุ่มนักลงทุนซึ่งมี 3 กลุ่ม ได้แก่ นัก
ลงทุนกลุ่มกองทุนและโบรกเกอร์ กลุ่มนักลงทุนชาวต่างชาติ และกลุ่มนักลงทุนรายย่อย   โดยขั้นตอนวิธีแรกจะ
เป็นการหาค่าสนับสนุน (Support) ซึ่งเป็นการอ่านค่าความถี่ของฐานข้อมูลว่าแต่ละกลุม่มคีวามสัมพันธ์กันหรือไม่
โดยแสดงค่าการสนับสนุนเป็นค่าที่บ่งบอกว่ามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือไม่ในการปิดการซื้อขายในแต่ละวัน โดย
แสดงได้ดังภาพท่ี 2 การแสดงค่าสนับสนุน 
 
 

 

                                             
ภาพที ่2  การแสดงค่าสนับสนุน (Support) 

 
จากภาพที่ 2 พบว่า ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ในระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 11 

พฤษภาคม 2561 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใน พบว่า เมื่อปิดการช้ือขายตลาดหลักทรัพย์ในแต่ละวัน 
กลุ่มกองทุนและโบรกเกอร์ มีการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์โดยซื้อในแต่ละวันมากที่สุด มีค่าสนับสนุนที่ 0.576 
หรือ 57.6% ในส่วนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อมีการปิดช้ือขาย การปรับเพิ่มขึ้นโดยมีค่าสนับสนุน
ที่ 0.535 หรือ  53.5% เป็นต้น  เมื่อได้ค่าสนับสนุนแล้ว ต่อไปจะเป็นการหาค่าความเช่ือมั่น (Confidence)  คือ
ค่าที่แสดงความเช่ือมั่นของกฎความสัมพันธ์ของรูปแบบในด้านซ้ายของกฎ ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 0 - 1 ถ้ามีค่าเข้า
ใกล้ 1 หมายถึงมีความเช่ือมั่นในกฎความสัมพันธ์มาก และค่าสหสัมพันธ์ (Lift)  คือค่าที่บ่งบอกว่ากฎมี
ความสัมพันธ์กันหรือไม่ โดยถ้าค่าสหสัมพันธ์ มีค่าเท่ากับ 1 แสดงว่ากฎไม่ความสัมพันธ์กันหรือขึ้นต่อกัน 
(Independent) แต่ถ้ามีค่ามากกว่า 1 มาก ๆ  แสดงว่ากฎทั้งสองมีความสัมพันธ์กันมากด้วย เช่นกัน 
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ภาพที่ 3 การแสดงค่าความเชื่อมัน่ (Confidence) และมีคา่สหสัมพันธ์ (Lift) 

 
จากภาพที ่3 การแสดงค่าความเชื่อมั่น และมีค่าสหสัมพันธ์ จะพบว่าจะอธิบายกฏหรือสมมุติฐานต่าง ๆ 

ที่ได้จากการประมวลข้อมูลโดยจะสร้างกฎหรือสมมุติฐานมากถึงจ านวน 33 กฎ ตัวอย่างเช่น  
1. [กลุ่มนักลงทุนกองทุนและโบรกเกอร์] --> [ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย] โดยมีกฎหรือ

สมมุติฐาน (Premises) ว่าถ้ากลุ่มนักลงทุนกองทุนและโบรกเกอร์ เมื่อปิดการซื้อขายในแต่ละวัน มีการช้ือการ
ลงทุนเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้ จะท าให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ก็จะปรับเพิ่มขึ้นด้วย โดยมีค่าสนับสนุน อยู่ที่ 0.412 
หรือ 41.2% ค่าความเชื่อมั่น อยู่ที่ 0.715 หรือ 71.5 % และมีค่าสหสัมพันธ์ 1.335 

2. [กลุ่มนักลงทุนชาวต่างชาติ] --> [ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ] โดยมีกฎหรือสมมุติฐาน ว่าถ้า
กลุ่มนักลงทุนชาวต่างชาติ เมื่อปิดการซื้อขายในแต่ละวัน มีการช้ือเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้ จะท าให้ดัชนีตลาด
หลักทรัพย์ก็จะปรับเพิ่มขึ้นด้วย โดยมีค่าสนับสนุน อยู่ที่ 0.272 หรือ 27.2% ค่าความเช่ือมั่น อยู่ที่ 0.640 หรือ 
64 % และมีค่าสหสัมพันธ์ 1.196 

3. [อัตราแลกเปลี่ยน] --> [ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย] โดยมีกฎหรือสมมุติฐาน ว่าถ้าอัตรา
แลกเปลี่ยนสกุลเงินดอลลาร์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่าเมื่อปิดการซื้อขายในแต่ละวัน มีการปรับเพิ่มขึ้นจาก
เมื่อวานนี้ จะท าให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ก็จะปรับเพิ่มขึ้นด้วย โดยมีค่าสนับสนุน อยู่ที่ 0.239 หรือ 23.9% ค่า
ความเช่ือมั่น อยู่ที่ 0.473 หรือ 47.3 % และมีค่าสหสัมพันธ์ 0.884 แต่พบว่ามีค่าสหสัมพันธ์ มีค่าน้อยกว่า 1 
แสดงว่ากฎมคีวามสัมพันธ์กันน้อย จากตัวอย่าง กฎหรือสมมุติฐาน ดังกล่าวข้างต้นทั้ง 3 กฎเป็นตัวอย่างที่ได้จาก
ผลจากการวิจัย โดยสามารถสร้างกฎความสัมพันธ์ออกมาได้ทั้งหมด 33 กฎ และสามารถแสดงภาพได้ตาม ภาพที่ 
4 การแสดงกฎความสัมพันธ์และค่าความเชื่อมั่นในรูปแบบกราฟ 
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ภาพที่ 4 การแสดงกฎความสัมพนัธ์และค่าความเช่ือมั่นในรูปแบบกราฟ 

 
ผลจาการวิจัยการศึกษาการใช้เทคนิคท าเหมืองข้อมูลในการหาความสัมพันธ์ของดัชนีราคาตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยน และการช้ือขายของกลุ่มนักลงทุนซึ่งมี 3 กลุ่ม ได้แก่ นัก
ลงทุนกลุ่มกองทุนและโบรกเกอร์ กลุ่มนักลงทุนชาวต่างชาติ และกลุ่มนักลงทุนรายย่อย ซึ่งพบว่าสามารถสร้างกฎ
ความสัมพันธ์ได้ 33 กฎสัมพันธ์ ที่ได้จาก ค่าสนับสนุน ค่าความเช่ือมั่นและค่าสหสัมพันธ์ โดยใช้เทคนิคเหมือง
ข้อมูล และหลังจากได้กฎความส าพันธ์สามารถน ากฎความสัมพันธ์ไปใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบจ าลองใน
การพยากรณ์ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในแต่ละวันได้ ต่อไป 
  
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

การศึกษาการใช้เทคนิคท าเหมืองข้อมูลในการหาความสัมพันธ์ของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยน และการช้ือขายของกลุ่มนักลงทุนซึ่งมี 3 กลุ่ม ได้แก่ นักลงทุนกลุ่มกองทุน
และโบรกเกอร์ กลุ่มนักลงทุนชาวต่างชาติ และกลุ่มนักลงทุนรายย่อย พบว่า ถ้าเป็นนักลงทุนในตลาดหลัก
สามารถ กฎความสัมพันธ์ทั้ง 33 กฎที่สามารถน าไปใช้ในการลงทุนได้เพราะสามารถน า ค่าสนับสนุน ค่าความ
เชื่อมั่นและค่าสหสัมพันธ์ ซึ่งเป็นค่าที่ได้จากข้อมูลจริงที่เกิดขึ้นในรอบห้าปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ซึ่งกฎความสัมพันธ์ที่มีค่าสูงสุด คือ  [กลุ่มนักลงทุนกองทุนและโบรกเกอร์] --> [ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย] โดยมีกฎหรือสมมุติฐานว่าถ้ากลุ่มนักลงทุนกองทุนและโบรกเกอร์ เมื่อปิดการซื้อขายในแต่ละวัน มี
การช้ือการลงทุนเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้ จะท าให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ก็จะปรับเพิ่มขึ้นด้วย   โดยจากกฎ
ความสัมพันธ์ดังกล่าวข้างต้นนี ้คณะผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบข้อมูลจริงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ใน
ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ถึง 13 มิถุนายน 2561 ซึ่งเป็นข้อมูลที่ใช้หลังจากการวิจัย พบว่านักลงทุน
กองทุนและโบรกเกอร์ มีการซื้อเพิ่มขึ้นจ านวน 18 วัน และดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปรับตัวเพิ่มขึ้น 
11 วัน โดยคิดเป็นร้อยละ 61.1% ของการปรับเพิ่มขึ้นของดัชนีหลักทรัพย์ซึ่งเป็นน ากฎความสัมพันธ์ที่ได้ไป
ทดสอบกับข้อมูลจริง เป็นต้น  
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นอกจากน้ีพบว่าการวิจัยที่สร้างกฎความสัมพันธ์ได้ สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
เปลี่ยนแปลงดัชนี FTSE SET  Large Cap ที่ศึกษาอิทธิพลของปริมาณการซื้อขายสุทธิของนักลงทุนต่างชาติ , 
อัตราแลกเปลี่ยน เงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา กับการเปลี่ยนแปลงของดัชนี Dow Jones การ
เปลี่ยนแปลงของดัชนี Nikkei225 และการเปลี่ยนแปลงของดัชนี Hang Seng ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของดัชนี 
FTSE SET Large Cap ผลการศึกษาพบว่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนี Dow Jones การเปลี่ยนแปลงของดัชนี 
Nikkei225 และการเปลี่ยนแปลงของดัชนี Hang Seng ปริมาณการซื้อขายสุทธิของนักลงทุนต่างชาติ มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับดัชนีราคาหลักทรัพย์ FTSE SET Large Cap (ณัฐวุฒิ แซ่อึ้ง, 2558)  

 
ข้อเสนอแนะ 

จากการวิจัยจะพบว่าค่าความเช่ือมั่นของกฎความสัมพันธ์มีค่าไม่สูงมาก ดังนั้นการวิจัยควรศึกษา
ขั้นตอนวิธีการวิจัยรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อท าการเปรียบเทียบ หรือหาปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อกฎความสัมพันธ์  เช่น    
การพยากรณ์ การขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ เงินทุนส ารองระหว่างประเทศ การน าเข้าส่งออกสินค้า 
การเมืองภายในประเทศหรือต่างประเทศ หรือการลงทุนเจาะลึกลงไปในแต่ละหมวดธุรกิจของการลงทุนในตลาด
หลักทรัพย์ เช่น หมวดธุรกิจพลังงาน หมวดธุรกิจสื่อสาร หมวดธุรกิจธนาคาร เป็นต้น เพื่อเข้ามาช่วยในการหากฎ
ความสัมพันธ์ที่จะท าให ้ค่าความเชื่อมั่น ค่าสนับสนุน และค่าสหสัมพันธ์  มีค่าเพิ่มมากขึ้น ซึ่งนักลงทุนสามารถน า
ผลที่ได้จากการวิจัยน าไปวางแผนการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นแนวทางของนักวิจัยใน
การสร้างแบบจ าลองการพยากรณ์ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป 
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การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ส้าหรับผลิตภัณฑ์น้้าอบไทยศรีวัฒนา 
 

เนาวรัตน์  อ่อนไสว1* ปาลิดา ศรีศรก้าพล2 
 
บทคัดย่อ 
 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ส้าหรับผลิตภัณฑ์น้้าอบไทยศรีวัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางในการ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ประเภทขวดพลาสติกเกี่ยวกับด้านรูปทรงและการออกแบบฉลากบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้มีความ
ร่วมสมัย สวยงาม สะดุดตาและสะดวกในการใช้งานของผู้บริโภค โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) กับผู้ให้ข้อมูลส้าคัญที่เป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งเป็นเพศหญิง อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป และเคยซื้อ
ผลิตภัณฑ์น้้าอบไทยอย่างน้อย 1 ครั้ง ภายในรอบระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-
depth Interview) แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) จนเกิดการอิ่มตัวของข้อมูล จ้านวน 23 คน 
ผลการวิจัย พบว่า ด้านรูปทรงขวดบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม ควรเป็นทรงกระบอกและ/หรือรูปทรงวงรีแบบโบว์ลิ่ง 
ควรใช้ฝาแบบเปิดด้านบนและ/หรือฝาเกลยีวอลูมิเนียม เพื่อความสะดวกในการใช้งาน โดยสีของฝาควรเป็นสีเงิน
และ/หรือสีทอง ซึ่งสื่อถึงความมีคุณค่า มีราคา ด้านฉลาก รูปทรงฉลากที่เหมาะสม ควรมีรูปทรงวงรีแบบแนวตั้ง 
สีของฉลากควรใช้สีโทนเย็น เช่น สีเหลือง สีเขียว และ/หรือมีสีตัดกัน เช่น พื้นขาว-ขอบทอง พ้ืนเหลือง-ขอบแดง 
ด้านรูปภาพประกอบ ควรใช้รูปดอกไม้ เพื่อสื่อถึงดอกไม้ที่น้ามาท้าเป็นวัตถุดิบ และควรเป็นภาพวาด เพื่อสื่อถึง
สุนทรียภาพ ความละเอียดอ่อนของดอกไม้ สีของภาพควรเป็นสีแนวธรรมชาติ เพื่อสื่อถึงความสดช่ืนและความ
หอมของน้้าอบไทย และด้านการจัดวางองค์ประกอบต่าง ๆ ในฉลาก โลโก้หรือตราสินค้าควรวางด้านหน้ามุมบน
ซ้าย ภาพประกอบควรวางด้านหน้าตรงกลางฉลาก ช่ือสินค้าควรวางด้านหน้ามุมบนซ้ายเช่นเดียวกับโลโก้หรือ
ตราสินค้า ส่วนวิธีการใช้ควรวางด้านหลังตรงกลางฉลาก และข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อทางออนไลน์ควรวาง
ด้านหลังมุมล่างซ้าย  
 
ค้าส้าคัญ: การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ น้้าอบไทย ศรีวัฒนา 
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THE DEVELOPMENT OF PACKAGING FOR SRIWATTANA SCENTED WATER 
 

Naowarat Onsawai1*  Palida Srisornkompon2 
 
Abstract 
 The research on the development of packaging for Sriwattana Scented Water aimed 
to study the procedures of development of the plastic bottles in terms of its shape and label 
design which focused on contemporariness, beauty, prominence and convenience for the 
consumers. Qualitative research was conducted on the key informants who were the product 
targets, consisting of females aged 20 years old and more who have brought the scented 
water at least once within the past one year. Data were collected from 23 participants by 
using the structured in-depth interviews to extent of data saturation. It was found from the 
study that the most appropriate shape of packaging should be cylindrical and/or bowling pin-
like oval. Top caps and/or aluminum screw caps were recommended for convenience. The 
cap should have silver and/or golden color representing value and preciousness. The most 
suggested shape of label was a vertical oval, and the label color should be cool tones, 
including yellow, green and/or contrasting colors as white background with golden edges or 
yellow background with red edges. Illustrations should include flowers representing flowers as 
raw materials for production of the scented water. Also, illustrations should be drawings to 
symbolize the aesthetics and delicacy of flowers. Natural undertones were recommended for 
illustrations to show freshness and natural fragrance of Thai scented water. Composition on 
the label, such as brand logo or trademark should be on the top left. Illustrations should be 
in the center, and the brand name should be at the top left like the brand logo or trademark. 
Instructions should be on the back in the center of the label while the online contact details 
should be on the back at the bottom left.  
 
Keywords: Packaging Development, Packaging, Scented Water, Sriwattana 
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บทน้า 
 การศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ส้าหรับน้้าอบไทยศรีวัฒนานี้ เนื่องมาจากในปัจจุบัน ด้วย
สภาวะการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรง ท้าให้บรรจุภัณฑ์เข้ามามีบทบาทส้าคัญเป็นอย่างมาก ในการตัดสินใจซื้อ
สินค้าของผู้บริโภค และการตัดสินใจนี้มีผลกระทบต่อยอดขายของธุรกิจ ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า บรรจุภัณฑ์
ไม่ได้มีหน้าท่ีเพียงปกป้องดูแลสินค้าเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป (สุดาพร กุณฑลบุตร, 2558) ส้าหรับผลิตภัณฑ์น้้า
อบไทยศรีวัฒนา ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องหอมของไทย ที่อยู่คู่กับสังคม ประเพณีและวัฒนธรรมของคนไทย มาอย่าง
ยาวนานกว่า 60 ปี ที่ส่งผ่านองค์ความรู้และภูมปิัญญาจากรุ่นสูรุ่่น ปัจจุบันด้าเนินกิจการในนาม หจก. ธูปหอมศรี
วัฒนา โดยบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการผลิตและจ้าหน่ายส้าหรับผลิตภัณฑ์น้้าอบไทยนั้น จากเดิมใช้เฉพาะขวดแก้ว
อย่างเดียว ต่อมาเมื่อการค้าขยายตัวมากขึ้น ได้มีการปรับเปลี่ยน มาเป็นขวดพลาสติกแทนในบางส่วน เพื่อให้
เหมาะสมกับการขนส่ง และลดความเสียหายในระหว่างการจัดเรียงและขนส่งก่อนถึงมือผู้บรโิภค และยังเป็นส่วน
หนึ่งในการเพิ่มช่องทางการจัดจ้าหน่าย และสามารถท้าให้เพิ่มยอดขายสินค้าได้อีกทางหนึ่ง แต่หลังจากนั้น 
พบว่า มีปัญหาในการใช้ขวดพลาสติก เนื่องจากเมื่อเก็บไว้นาน สีของขวดจะเปลี่ยนไปเป็นสีเหลือง ท้าให้สินค้า
ลดความน่าสนใจลง และในส่วนของรูปทรงบรรจุภัณฑ์ขวด ยังเป็นรูปแบบเดิมเช่นเดียวกันตั้งแต่เมื่อแรกเริ่มผลิต 
เมื่อเวลาผ่านไปท้าให้ดูล้าสมัย ไม่จูงใจในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค และหากพิจารณาในส่วนของวงจรชีวิต
ผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle) ซึ่งแบ่งออกได้ 4 ช่วง ได้แก่ ช่วงแนะน้าเข้าสู่ตลาด ช่วงเจริญเติบโต ช่วง
เจริญเติบโตเติมที่ และช่วงถดถอย (นพรัตน์ ภูมิวุฒิสาร, 2558) พบว่า ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา (ช่วงปี พ.ศ. 2557-
2559) ยอดขายของผลิตภัณฑ์น้้าอบไทยศรีวัฒนา มีการเปลี่ยนแปลงที่ลดต่้าลงเกือบ 50% ซึ่งจัดอยู่ในช่วงการ
ถดถอย (Decline Stage)  
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมุ่งศึกษาการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ส้าหรับผลิตภัณฑ์น้้าอบไทยศรีวัฒนา เกี่ยวกับด้าน
รูปทรงของบรรจุภัณฑ์ขวดและการออกแบบฉลาก เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมภาพลักษณ์และช่วยส่งเสริม
ยอดขายให้กับผลิตภัณฑ์ ตลอดจนสามารถน้าไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนกลยุทธ์เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ส้าหรับผลิตภัณฑ์น้้าอบไทยศรีวัฒนา ด้านรูปทรงบรรจุ
ภัณฑ์ 
 2. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ส้าหรับผลิตภัณฑ์น้้าอบไทยศรีวัฒนา ด้านการออกแบบ
ฉลากบรรจุภัณฑ์ 
 
วิธีด้าเนินการวิจัย 
 งานวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ (Key 
informants) คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Selection) จากกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิง เนื่องจาก พบว่า 
ในปัจจุบัน ผลส้ารวจประชากรโลกของ World Bank ปี 2559 สัดส่วนของประชากรผู้หญิงมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น 
กว่ากลุ่มประชากรผู้ชาย และที่ส้าคัญผู้หญิงเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีอ้านาจในการตัดสินใจซื้อสินค้าทั้งอุปโภค
บริโภค และมีก้าลังซื้อสูงถึงร้อยละ 85 จากค่าใช้จ่ายในครัวเรือน สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองได้มากกว่า
อดีต พึ่งพาตนเองได้ ส่งผลให้ค่านิยม ความเช่ือและพฤติกรรมการใช้ชีวิตเปลี่ยนไป ท้าให้มีบทบาทและศักยภาพ
เพิ่มขึ้นตาม ซึ่งนับเป็นกลุ่มเป้าหมายที่น่าจับตามอง ธุรกิจต่าง ๆ จึงหันมาให้ความส้าคัญด้านกลยุทธ์เพื่อตอบ
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โจทย์กลุ่มผู้บริโภคผู้หญิงโดยเฉพาะ (มณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ, 2561) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้คัดเลือกจากกลุ่มผู้หญิงที่
มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นช่วงอายุที่มีวุฒิภาวะ สามารถน้าเสนอข้อมูลและแนวคิดที่น่าเช่ือถือ และเคยซื้อ
ผลิตภัณฑ์น้้าอบไทย อย่างน้อย 1 ครั้ง ภายในปี 2561 ซึ่งอยู่ในรอบระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา และพักอาศัยอยู่ใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้สรรหาผู้ให้ข้อมูลส้าคัญจากแหล่งที่คาดว่าน่าจะพบกับบุคคลที่
น่าจะเป็นผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ เช่น ร้านขายดอกไม้ในตลาด ร้านสังฆภัณฑ์ ร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้า วัดวา
อาราม รวมถึงสถานท่ีท้างาน (ย่านสาทร) และเพื่อนร่วมงานของผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคคลที่เคยซื้อน้้าอบไทย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) แบบมีโครงสร้าง และใช้
ค้าถามปลายเปิดกับผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ มีประเด็นค้าถามในการสัมภาษณ์เกี่ยวกับด้านรูปทรงของบรรจุภัณฑ์ขวด 
ด้านฉลากบนบรรจุภัณฑ์ ด้านรูปภาพประกอบในฉลากบรรจุภัณฑ์ และด้านการจัดวางองค์ประกอบต่าง  ๆ         
ในฉลากบรรจุภัณฑ์ โดยผู้วิจัยได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการสัมภาษณ์ พร้อมทั้งขออนุญาตในการบันทึกเสียง และ
มีภาพประกอบในการสัมภาษณ์เกี่ยวกับด้านรูปทรงต่าง ๆ ของบรรจุภัณฑ์ขวดและฉลาก เพื่อความชัดเจนและ
เข้าใจตรงกัน ซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลนี้ ผู้วิจัยได้น้าข้อมูลที่จดบันทึกจากการสัมภาษณ์ น้ามากล่าวสรุปเพื่อ
ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลกับผู้ ให้ข้อมูลส้าคัญ ซึ่งเป็นวิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า  (Data 
Triangulation)  (สุภางค์ จันทวานิช, 2559) โดยผลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล จะต้องเป็นไปในแนวทาง
ทางเดียวกัน หรือที่เรียกว่า ข้อมูลอิ่มตัว (Data Saturation) จึงจะยุติการสัมภาษณ์ (องอาจ นัยพัฒน์, 2554) 
แล้วจึงน้าข้อมูลดังกล่าว ไปใช้ในการวิเคราะห์และจัดกลุ่มข้อมูลต่อไป 
 
ผลการวิจัย 
 จากการสัมภาษณ์และการเก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้ให้ข้อมูลส้าคัญในปริมาณที่เพียงพอต่อการอิ่มตัวของ
ข้อมูลและมีผลไปในแนวทางเดียวกันแล้วจากผู้ให้ข้อมูลส้าคัญจ้านวน 23 คน ผู้วิจัยจึงน้าข้อมูลที่ได้ดังกล่าว         
มาจัดกลุ่ม และวิเคราะห์ข้อมูล ได้ดังนี ้
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ ซึ่งเป็นเพศหญิง อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป จ้านวน 23 คน 
พบว่า มีช่วงอายุ 20-25 ปี (4 คน) 26-30 ปี (4 คน) 31-35 ปี (4 คน) 36-40 ปี (4 คน) 46 ปีขึ้นไป (4 คน) และ 
41-45 ปี (3 คน)  มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมากสุด (16 คน) รองลงมาสูงกว่าปริญญาตรี (5 คน) และต่้ากว่า
ปริญญาตรี (2 คน) มีสถานภาพโสดมากที่สุด (17 คน) และรองลงมาสมรส (6 คน) มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัท
มากที่สุด (16 คน) รองลงมาเป็นอาชีพอิสระ/ธุรกิจส่วนตัว (3 คน) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ (2 คน) นักเรียน/
นักศึกษา (1 คน) และอื่น ๆ (1 คน) ตามล้าดับ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน (บาท) ช่วง 15,001- 30,000 บาทมาก
ที่สุด  (9 คน) รองลงมา ช่วง 30,001-45,000 บาท (7 คน) ช่วง น้อยกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท (4 คน)  และ 
ตั้งแต่ 45,001 บาทขึ้นไป (3 คน) ตามล้าดับ 
 ส่วนที่ 2 ประเด็นค้าถามในการสัมภาษณ์ เรื่องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ส้าหรับผลิตภัณฑ์น้้าอบไทยศรี
วัฒนา สามารถแสดงผลได้ดังนี้ 
 1. ด้านรูปทรงขวดบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม พบว่า ควรเป็นทรงกระบอกและ/หรือรูปทรงวงรีแบบโบว์ลิ่ง 
ควรใช้ฝาแบบเปิดด้านบนและ/หรือฝาเกลยีวอลูมิเนียม เพื่อความสะดวกในการใช้งาน โดยสีของฝาควรเป็นสีเงิน
และ/หรือสีทอง ซึ่งสื่อถึงความมีคุณค่า มีราคา  
 2. ด้านฉลากบนบรรจุภัณฑ์ พบว่า รูปทรงฉลากที่เหมาะสม ควรมีรูปทรงวงรีแบบแนวตั้ง สีของฉลาก
ควรใช้สีโทนเย็น เช่น สีเหลือง สีเขียว และ/หรือมีสีตัดกัน เช่น พื้นขาว-ขอบทอง พ้ืนเหลือง-ขอบแดง    
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 3. ด้านรูปภาพประกอบ พบว่า ควรใช้รูปดอกไม้ เพื่อสื่อถึงดอกไม้ที่น้ามาท้าเป็นวัตถุดิบ และควรเป็น
ภาพวาด เพื่อสื่อถึงสุนทรียภาพ ความละเอียดอ่อนของดอกไม้ สีของภาพควรเป็นสีแนวธรรมชาติ เพื่อสื่อถึง
ความสดชื่นและความหอมของน้้าอบไทย  
 4. ด้านการจัดวางองค์ประกอบต่าง ๆ ในฉลาก พบว่า โลโก้หรือตราสินค้าควรวางด้านหน้ามุมบนซ้าย 
ภาพประกอบควรวางด้านหน้าตรงกลางฉลาก ช่ือสินค้าควรวางด้านหน้ามุมบนซ้ายเช่นเดียวกับโลโก้หรือตรา
สินค้า ส่วนวิธีการใช้ควรวางด้านหลังตรงกลางฉลาก และข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อทางออนไลน์ควรวางด้านหลัง
มุมล่างซ้าย ส่วนข้อเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับฉลาก มีบางท่านแสดงความคิดเห็นว่า ควรมีข้อมูลลงบนตัวบรรจุ
ภัณฑ์ขวดเลย โดยมีเหตุผลว่า เพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบ ควรมีป้ายบอกข้อมูล (Tag) ระบุข้อความผูกติดไว้
ที่คอขวด โดยมีเหตุผลว่า ด้านหน้าของฉลากไม่ควรมีข้อความเยอะ ให้ไปใส่ไว้ที่อื่นแทน เช่น ป้ายบอกข้อความ 
ที่ผูกติดไว้ท่ีคอขวด เป็นต้น 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 สรุปผลการวิจัย 
 จากผลของการวิจัยนี้ ท้าให้ทราบถึงความต้องการเชิงลึกของผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ ซึ่งเป็นตัวแทนของ
ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย โดยสามารถน้ามาสรุปและประยุกต์ใช้ในการออกแบบ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ขวดส้าหรับผลิตภัณฑ์น้้าอบไทยศรีวัฒนา ได้จ้านวน 2 รูปแบบ (สุมาลี ทองรุ่งโรจน์, 2555) ดังแสดง
ในภาพ ดังต่อไปนี ้
 

 
 

ภาพที่ 1 บรรจภุัณฑ์ขวด รูปแบบทรงกระบอก ด้านหน้า-ด้านหลัง / ฝาสีทอง และฝาสเีงิน 
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ภาพที่ 2 บรรจภุัณฑ์ขวด รูปแบบทรงรี-แบบโบว์ลิ่ง ด้านหนา้-ด้านหลัง / ฝาสีทอง และฝาสีเงิน 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการผลการวิจัยนี้ ท้าให้ได้แนวทางในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ประเภทขวดพลาสติกเกี่ยวกับด้าน
รูปทรงและการออกแบบฉลากบรรจภุัณฑ์ ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย และสามารถน้ามาอภิปรายผล 
ได้ดังนี้ 
 1. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ส้าหรบัผลติภณัฑน์้้าอบไทยศรีวัฒนา ด้านรูปทรงของบรรจุภัณฑ์ขวด (Shape 
Outline) จากข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลส้าคัญแสดงความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกัน ว่าควรเป็นรูปทรงกระบอก หรือ
รูปทรงรีคล้ายโบว์ลิ่ง โดยมีเหตุผลว่า รูปทรงบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม ควรสะดวกในการหยิบใช้งาน จับถนัดมือ  
เปิด-ปิดสะดวก ดูทันสมัย สะดุดตา และฝาขวดไม่หล่นหายง่าย มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทินวงษ์ รักอิส
สระกุล (2556) ซึ่งศึกษาเรื่อง การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวคิดการออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่างเป็นสากล ว่า ควร
มุ่งเน้นและให้ความส้าคัญในการหยิบจับสินค้าจากบรรจุภัณฑ์เป็นอันดับแรก โดยสามารถจับได้ถนัดมือ  ไม่ลื่น
หลุดง่าย มีความปลอดภัยในการใช้งาน และยังมีความสอดคล้องกับ นุชเนตร จักรกลม (2557) ว่าบรรจุภัณฑ์ 
นอกจากจะต้องค้านึงถึงหน้าที่และความส้าคัญแล้ว แนวโน้มของบรรจุภัณฑ์ก็เป็นสิ่งจ้าเป็นเช่นกัน อาจมีการ
ผสมผสานไลฟ์สไตล์ของคนหลายกลุ่มเข้าไว้ด้วยกัน ตอบสนองความสุขของผู้ซื้อ และแบ่งแยกส้าหรับเพศ-วัย 
เช่น สินค้าซึ่งมีบรรจุภัณฑ์ส้าหรับเพศหญิง จะต้องดูทันสมัย มีจุดเด่นของสินค้า เป็นต้น 
 2. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ส้าหรับผลิตภัณฑ์น้้าอบไทยศรีวัฒนา ด้านรูปภาพประกอบในฉลากบรรจุ
ภัณฑ์ (Picture) จากข้อมูลผู้ให้ข้อมูลส้าคัญแสดงความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกันเกือบทั้งหมดว่า ควรใช้
รูปภาพเกี่ยวกับดอกไม้ โดยมีเหตุผลว่า เพื่อสื่อถึงที่มาของดอกไม้ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่น้ามาผลิตเป็นน้้าอบไทย ส่วน
ลักษณะรูปภาพของดอกไม้ ควรเป็นภาพวาด ซึ่งมีเหตุผลว่า สื่อถึงสุนทรียภาพ ความละเอียดอ่อนของดอกไม้ 
ส่วนสีที่เหมาะสมกับการใช้เป็นภาพประกอบในฉลาก ควรเป็นสีแนวธรรมชาติ มีเหตุผลว่า เพื่อสื่อถึงความสดช่ืน 
และความหอมของน้้าอบไทย ซึ่งมีความสอดคล้องกับ อาวิน อินทรังษี (2559) ว่า ภาพประกอบ เป็น
องค์ประกอบหนึ่งที่ส้าคัญ ช่วยสร้างจุดจดจ้า สร้างความสวยงามและน่าประทับใจ สามารถสื่อสารถึงเรื่องราว
หรือจุดขายของสินค้า ท้าให้งานมีเสน่ห์ น่ามอง โดยเฉพาะงานที่ต้องการสื่อสารว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ท้าจาก
ธรรมชาติ อาจใช้ภาพประกอบ ที่วาดด้วยมือ อย่างเช่น ภาพวาดสีน้้า มากกว่าจะใช้ภาพที่วาดมาจาก
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น  
 3. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ส้าหรับผลิตภัณฑ์น้้าอบไทยศรีวัฒนา ด้านการจัดวางองค์ประกอบต่าง ๆ ใน
ฉลากบรรจุภัณฑ์ (Layout) จากข้อมูลผู้ให้ข้อมูลส้าคัญแสดงความคิดเห็นว่า ควรจัดวางแต่ละองค์ประกอบให้มี



การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภฏักลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 “วิจยัและนวัตกรรมเพื่อสังคม” | 1033 

ความเหมาะสม เช่น การน้าภาพดอกไม้ วางตรงกลางฉลาก โดยให้เหตุผลว่า ท้าให้สังเกตได้ง่าย สามารถสร้าง
ความโดดเด่น สื่อสารถึงความหอมจากดอกไม้ไทยและที่มาของน้้าอบไทยผ่านบรรจุภัณฑ์ ก่อให้เกิดความ
น่าสนใจ มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ มิรา โกมลวณิช (2557) ศึกษาเรื่อง การสื่อสารบุคลิกภาพตราสินค้า
ผ่านบรรจุภัณฑ์น้้าหอม ว่าในการออกแบบเกี่ยวกับการจัดวางองค์ประกอบต่าง ๆ นั้น เป็นศิลปะอย่างหนึ่ง มีผล
ต่อการสื่อความหมายและความน่าสนใจต่อผู้บริโภค แต่จะแตกต่างกันออกไปตามความต้องการในการสื่อสาร
ผ่านบรรจุภัณฑ์ของน้้าหอมแต่ละตราสินค้า เช่น ต้องการสื่อในเรื่องของความสดช่ืน ความหรูหรา ความไม่หยุด
นิ่งและอบอุ่น เป็นต้น นอกจากน้ี ยังมีความเห็นสอดคล้องกับ ชัยรัตน์ อัศวางกูร (2561) ว่างานออกแบบเป็นทั้ง
ศาสตร์และศิลป์ ซึ่งหัวใจของการออกแบบด้านกราฟิก คือ การจัดวางองค์ประกอบต่าง ๆ ให้มีความสัมพันธ์กัน 
ทั้งตัวอักษร สี และภาพ เพื่อให้เกิดช้ินงานที่สามารถสื่อสารกับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย ได้อย่างถูกต้องและตรง
ตามความต้องการ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานวิจัย  
 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ นักวิจัยควรมีภาพประกอบในการสัมภาษณ์ เพื่อใช้ใน
การอธิบายและสื่อสารระหว่างผู้วิจัยกับผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน ตรงตามความต้องการของผู้ให้
ข้อมูลส้าคัญ  
 2. จากการสรุปผลการวิจัย และน้าข้อมูลที่ได้ ไปใช้ในการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ นักวิจัยควร
สื่อสารข้อมูลกับนักออกแบบให้เข้าใจรูปแบบที่ต้องการได้อย่างชัดเจนและตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการของ
ผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ 
 ข้อเสนอแนะในการท้าวิจัยคร้ังต่อไป 
 ควรศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้้าอบไทย เพื่อน้าไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างโอกาสใน
การขยายตลาดส้าหรับผลิตภัณฑ์น้้าอบไทยต่อไป 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้ จะส้าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีไม่ได้เลย หากไม่ได้รับการอนุเคราะห์และ
ความร่วมมือจากหลายฝ่าย โดยเฉพาะท่านอาจารย์ ดร.ปาลิดา ศรีศรก้าพล อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้กรุณาให้ค้า
ช้ีแนะ ให้ค้าปรึกษา แนะน้า และตรวจสอบข้อบกพร่องต่าง  ๆ จนกระทั่งงานวิจัยนี้ส้าเร็จได้ด้วยดี 
ขอขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่านที่กรุณาตรวจสอบคุณภาพของแบบสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ 
ในการวิจัยในครั้งนี้ ตลอดจนท่านประธานและกรรมการสอบ ที่กรุณาให้ข้อเสนอแนะ เพื่อใช้ในการปรับปรุง       
ท้าให้งานวิจัยนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
 สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดาและครอบครัวอันเป็นที่รักยิ่ง ที่ช่วยส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ก้าลังใจผู้วิจัยเสมอมา ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุก ๆ ท่าน ที่ช่วยประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ 
ให้แก่ผู้วิจัย ขอขอบคุณเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ที่ช่วยเหลือและเป็นก้าลังใจด้วยดีเสมอมา ขอขอบคุณบริษัท ซีพี 
ออลล์ จ้ากัด (มหาชน) ที่ให้โอกาสในการศึกษาในครั้งนี้ รวมถึงขอขอบคุณท่านเจ้าของผลิตภัณฑ์น้้าอบไทยศรี
วัฒนา ที่กรุณาอนุเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยในครั้งน้ี  
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การส่งเสริมการให้บริการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบวิถีไทยเมืองประวัติศาสตร์ 
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
ภัทรนันท  สุรชาตรี1* 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อส่งเสริมการให้บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบวิถี
ไทยเมืองประวัติศาสตร์ อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2) เพื่อศึกษาการท่องเที่ยว        
เชิงวัฒนธรรมแบบวิถีไทยด้านแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบวิถีไทยเมืองประวัติศาสตร์ อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงด้วยการวิจัยทั้งเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวเมืองประวัติศาสตร์ จ านวน 400  คน  เครื่องมือที่
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ การหาคุณภาพของแบบสอบถาม
โดยหาค่าสัมประสิทธ์แอลฟ่า (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเช่ือมั่นของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวเมืองประวัติศาสตร์ อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เท่ากับ 
0.960  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่   ค่าร้อยละ   ค่าเฉลี่ย  ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ผลการวิจัยพบว่า 1) การส่งเสริมการให้บริการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบวิถีไทยเมือง  ประวัติศาสตร์ 
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากเรียงล าดับค่าเฉลี่ย
จากสูงสุดไปต่ าสุด ด้านการส่งเสริมการให้บริการ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  ได้แก่ จ านวนช่องทาง
ให้บริการอย่างพอเพียง  ควรจัดให้มีเอกสารส าหรับให้ข้อมูลข่าวสารและมีการจัดท าคู่มือส าหรับการท่องเที่ ยว  
หน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนด้านประชาสัมพันธ์โดยการส่งเจ้าหน้าที่ในการให้ความรู้แก่กลุ่มนักท่องเที่ยว แนะน า
สถานที่ท่องเที่ยว พร้อมแจกเอกสารประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และมีการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ อย่างชัดเจนและโดดเด่นสวยงามอย่างสร้างสรรค์ 2) การศึกษาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบวิถี
ไทย ด้านแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบวิถีไทยเมืองประวัติศาสตร์ อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากสูงสุดไปต่ าสุด  ด้านแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบวิถีไทยเมืองประวัติศาสตร์ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกระดับ ได้แก่ ด้านแหล่ง
ท่องเที่ยวด้านโบราณวัตถุ ภาพจิตรกรรม ฝาผนัง ฝีมืองานช่างยุคเก่า ด้านการนั่งชมโบราณสถานและสัมผัสวิถีชีวิต
ช้างไทย  ด้านแหล่งท่องเที่ยวด้านพระราชวังหลวง และด้านแหล่งท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ที่สวยงามและน่าสนใจ 
และรองลงมาตามล าดับ ได้แก่ ด้านแหล่งท่องเที่ยวด้านพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ด้านแหล่งท่องเที่ยวด้านโบราณ
สถานที่หลากหลาย และรองลงมาตามล าดับ ได้แก่  ด้านแหล่งท่องเที่ยวด้านตลาดน้ าที่เป็นเอกลักษณ์ชัดเจน 
 
ค าส าคัญ :   การส่งเสริมการบริการ  ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  เมืองประวัติศาสตร์ 
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จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    e-mail: surachatri@hotmail.com 
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PROMOTING THE SERVICE OF CULTURAL TOURISM IN THAI TRADITIONAL WAY 
HISTORICAL CITY PHRA NAKHON SI AYUTTHAYA DISTRICT 

PHRA NAKHON SI AYUTTHAYA PROVINCE 
 

Phattaranan  Surachatri1* 
 
Abstract 
 The purpose of this research are to: 1) to promote cultural tourism services, Thai 
traditional way, historical city Phra Nakhon Si Ayutthaya District. 2) To study cultural tourism in 
Thai way of cultural tourism, Thai way of life, historical city. Phra Nakhon Si Ayutthaya District 
Phra Nakhon Si Ayutthaya Province Purposive Sampling by quantitative research Quantitative 
Research using questionnaires. (Questionnaire) is a tool to collect data. Samples used in the 
study of Thai tourists visiting the historical city of 400 people. The instrument used to collect 
the data was a five-level scale questionnaire. The quality of the questionnaire was determined 
by Cronbach's alpha coefficient, which the researcher built the tool and pass validity check from 
Thais tourist  visit to the historical city with the reliability of the questionnaire’s totaled   0.960 . 
Phra Nakhon Si Ayutthaya District. The statistics used for data analysis were percentage, mean 
(X ) and standard deviation (S.D.). The research found that: 1) The promotion of cultural 
tourism services in Thai traditional way, historical city  Phra Nakhon Si Ayutthaya District Phra 
Nakhon Si Ayutthaya Province. The overall and the individual aspects are very high. Sort by 
average from highest to lowest. The promotion of services was found at a moderate level. The 
number of service channels is sufficient. Documentation should be provided to provide 
information and a guide for tourism. Government agencies provide public relations support by 
sending staff to educate tourists. Travel Guide Travel & Tourism. And there is a publicity board 
to provide clear and creative information. 2) To study cultural tourism in Thai traditional way 
Phra Nakhon Si Ayutthaya District Phra Nakhon Si Ayutthaya Province. The overall and the 
individual aspects are very high. Sort by average from highest to lowest. The cultural heritage 
of the Thai way, the historical city, the overall level is at all levels. The attraction of antiques, 
murals, craftsmanship, old-fashioned. The ancient Thai elephant and the elephant lifestyle. 
The Royal Palace and historic attractions are beautiful and interesting. And followed by the 
tourist attractions in the National Museum. Various historical sites. Secondly, the floating 
market is unique. 
 
Keywords:  Service  Promotion, Cultural Tourism. Historical City 
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บทน า 
การพัฒนาประเทศไทยมีการมุ่งการให้ความส าคัญในการส่งเสริมและขับเคลื่อนแหล่งท่องเที่ยวใน

ประเทศ เพ่ือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีความเติบโตและเป็นการสร้างรายได้ให้กับประเทศชาติ โดยมุ่งพัฒนา
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจในการส่งเสริมพัฒนาประเทศด้านการท่องเที่ยวอย่างมีแบบแผนและไปในทิศทาง
เดียวกัน อีกทั้งมีการขับเคลื่อนการส่งเสริมกระบวนการในการปรับปรุงหรือฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว (เทิดชาย         
ช่วยบ ารุง, 2552 หน้า 60-61)  นอกจากนั้นยังมุ่งส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นพื้นที่ในการดึงดูด
นักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวภายประเทศ โดยทุกภาคส่วนมีการวางแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นไปตาม
มาตรฐานเดียวกันและให้ความส าคัญด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและคนต่างชาติ  โดยมีการ
สนับสนุนการเที่ยวแบบไทยตามประเพณีที่มีการสืบสานวัฒนธรรมประจ าท้องถิ่น โดยมุ่งรงณรงค์ด้านก าร
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เชิงวัฒนธรรมไทยในแหล่งต่าง ๆ ประจ าพื้นที่ชุมชนนั้น ๆ เช่น แหล่งโบราณคดีและแหล่ง
ประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นการเพิ่มคุณค่าเชิงวัฒนธรรมและมูลค่าเชิงมรดกโลกให้เกิดความล้ าค่าและเป็นที่รู้จักทั่ว
โลกโดยมีการสืบสานวัฒนธรรมโบราณ สร้างอัตลักษณ์ในแหล่งท่องเที่ยว การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในการ
ท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามแบบธรรมชาติ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการ
ท่องเที่ยว นอกจากนั้นยังเปิดโอกาสในการเพิ่มช่องทางการขยายตลาดด้านการท่องเที่ยว และการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวแบบบูรณาการ โดยมีการให้ความส าคัญในการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเชิงประวัติศาสตร์ 
ผสมผสานวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมภายในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบวิถีไทย  

การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเป็นการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวแบบบูรณาการและรักษา
มาตรฐานการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปตามมาตรฐานแบบสากลรองรับ
บริบทภายในพ้ืนท่ีแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งการมุ่งพัฒนามาตรฐานบุคลากรในการให้บริการแบบเป็นกันเองตามวิถี
ไทย โดยสืบสานวัฒนธรรมการบรกิารแบบไทยตามวัฒนธรรมในการสบืสานการบรกิารด้วยจิตสาธารณะ อนุรักษ์
ความเป็นมรดกโลก โดยมุ่งเน้นอัตลักษณ์ประจ าท้องถิ่นด้วยการบริการแบบยั่งยืน ตลอดจนการพัฒนาการปรับปรุง 
การบริการจากภาครัฐ เพื่อให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวในการรองรับการน าไปสู่ตลาดการท่องเที่ยวอย่างบูรณาการ 
ในการให้บริการนักท่องเที่ยวให้เกิดประสิทธิภาพแบบสืบสานวัฒนธรรมของประเทศ รวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทยแบบบูรณาการในการสร้างคุณค่าทางสังคมและการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว โดยส่งเสริมให้
ชุมชนน าวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างงาน สร้างอาชีพ ในการให้บริการนักท่องเที่ยว รวมถึงการ
พัฒนาการบริการด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นวัฒนธรรมสร้างสรรค์ผสมผสานนวัตกรรมมาบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ ซึ่งก่อให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม (กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ และศรันยา แสงลิ้ม
สุวรรณ, 2555 หน้า 7)  ซึ่งน าไปการสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตลอดจนการพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวให้สามารถต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมวัฒนธรรมในการสร้างสรรค์อย่างครบวงจรที่สร้างรายได้เข้าประเทศแบบ
ยั่งยืน นอกจากนั้นทางภาครัฐยังมีนโยบายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวทั่วทุกภูมิภาค โดยมีการบูรณาการเช่ือมโยง
มรดกโลกและมีการให้ความส าคัญการพัฒนาการท่องเที่ยว ซึ่งมีการมุ่งเน้นการท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรมประเพณี
เช่ือมโยงกับเพื่อนบ้าน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในการรองรับนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างมูลค่าในการท่องเที่ยวและการ
กระจายรายได้ให้กับแหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ซึ่งภาครัฐมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เพื่อเพิ่มศักยภาพและเช่ือมโยงการท่องเที่ยวโดยมีกลยุทธ์ที่ส าคัญคือการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
โครงสร้างพื้นฐานภายในชุมชน รวมทั้งสิ่งอ านวยความสะดวกในการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ธรรมะ และวัฒนธรรม ซึ่ง
ถือว่ามีความโดดเด่นด้านอัตลักษณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมที่สามารถดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยว ซึ่งถือว่าเป็นทุนทาง
วัฒนธรรมและเป็นเอกลักษณ์ประจ าท้องถิ่น เพื่อเช่ือมโยงกระบวนการด้านการท่องเที่ยวและการแลกเปลี่ยนการ
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เรียนรู้ระหว่างจังหวัดกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง จึงจ าเป็นต้องสร้างฐานการท่องเที่ยวและส่งเสริมกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น ให้มีความโดดเด่นเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในการสนับสนุนการ
กระจายรายได้และการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน  

ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการส่งเสริมการให้บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบวิถีไทย เพื่อสืบ
สานอัตลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการบูรณาการและการสร้างรายได้และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้มี
การขับเคลื่อนผสมผสานในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบวิถีไทย เพื่อน าไปสู่การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ
แบบยั่งยืน  อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพื่อส่งเสริมการให้บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบวิถีไทยเมืองประวัติศาสตร์ อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2.  เพื่อศึกษาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบวิถีไทยด้านแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบวิถีไทย
เมืองประวัติศาสตร์ อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากร 
        ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเพื่อท าการศึกษาค้นคว้าส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มา
เที่ยวเมืองประวัติศาสตร์ อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 141,010 คน  โดยสุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจงด้วยการวิจัยทั้งเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น (Questionnaire) 
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้   คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวเมืองประวัติศาสตร์ จ านวน 400  
คน   ตัวอย่างโดยใช้สูตรค านวณกรณีทราบจ านวนประชากรที่แน่นอนที่ระดับความเชื่อมั่น 95%   ค่าความคาด
เคลื่อน 5% ตามแนวคิดของทาโร่ ยามาเน่  (Taro Yamane 1973) อ้างอิงในศิริพงษ์ พฤทธิพงศ์ 2553, หน้า 
203 กลุ่มตัวอย่างได้แก่  
 

สูตรการค านวณ 
  สูตร  n =     N 
      1+N(e)2 
   

โดยที ่  n = จ านวนของขนาดตัวอย่าง 
   N = จ านวนประชากรทั้งหมด 
   E = ค่าความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่าง 
 

แทนค่า  n =    141,010 
     1+450 (0.05)2 

     = 400 ตัวอย่าง 
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จากจ านวนประชากรทั้งหมด  141,010 คน ก าหนดให้มีความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% ค่าความคลาดเคลื่อน ±5% จากสูตรดังกล่าวได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน  400  ตัวอย่าง 

การเก็บข้อมูลแบบสอบถามโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) เป็นการ
เลือกตัวอย่างแบบตั้งใจไม่ได้มีการสุ่ม (Random) ใด ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง (วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์, 2556, น.147) 
กับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวเมืองประวัติศาสตร์และโบราณสถานอ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

  เคร่ืองมือวจิัยที่ใช้ในการวิจัย  
 แบบสอบถามเพื่อใช้ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล โดยก าหนดประเด็นค าถามตามตัวแปรที่ได้ประมวลจาก
การทบทวนวรรณกรรม ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 1. ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก แหล่งท่องเที่ยว 2 แหล่งคือ 
 1.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามนักท่องเที่ยวชาวไทย
ที่มาเที่ยวเมืองประวัติศาสตร์และโบราณสถาน อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 400  
ตัวอย่าง ซึ่งข้อมูลที่ได้ท าการเก็บรวบรวมในช่วงเดือนกันยายน 2558 – สิงหาคม 2559 
 1.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้ท าการศึกษาข้อมูลจากหนังสือบทความวารสาร งานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง และการค้นคว้าข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตออนไลน์  
 2. เครื่องมือที่ ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้ งนี้ โดยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นการตอบ
แบบสอบถามด้วยตนเองของผู้ตอบแบบสอบถามในการเก็บข้อมูลของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวเมือง
ประวัติศาสตร์และโบราณสถาน อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบ่งข้อมูลออกเป็น   4 ส่วน 
ดังนี ้
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์มีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Closed 
-ended Form) ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา ประเภทผู้ตอบแบบสอบถาม และอาชีพ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) 
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับส่งเสริมการให้บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบวิถีไทยเมือง
ประวัติศาสตร์และโบราณสถาน อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) ได้แก่ ด้านความสะดวกรวดเร็ว ด้านช่องทางการให้บริการและด้านแหล่งสนับสนุน 
 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบวิถีไทยด้านแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
แบบวิถีไทยเมืองประวัติศาสตร์และโบราณสถาน อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ แหล่ง
ทรัพยากรในชุมชน แหล่งประวัติศาสตร์และแหล่งโบราณสถาน เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน (Rating Scale) ซึ่ง
จัดอยู่ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) แต่ละข้อค าถาม มีค าตอบให้เลือก 5 ระดับ  ตาม
วิธีการของ Likert scale คือมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
 เกณฑ์การก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
 ระดับความส าคัญ     คะแนน 
 มากที่สุด     5 
 มาก     4 
 ปานกลาง     3 
 น้อย     2 
 น้อยที่สุด     1 
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 ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาน าผลคะแนนจากการก าหนดดังกล่าวมาประเมินค่าเพื่อหาความหมายค่า
คะแนนเฉลี่ย โดยใช้สูตร (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2552, น. 29) 
 
อันตรภาคช้ัน  
 
   อันตรภาคช้ัน = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด 
       จ านวนช้ัน 
 
     = 5 – 1  
         5 
     = 0.8 
 
 ซึ่งแปลความหมายของค่าเฉลี่ยแต่ละระดับ ดังนี้ 

 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.21 -5.00 หมายถึงมีระดับความส าคัญมากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง3.41 -4.20 หมายถึงมีระดับความส าคัญมาก 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง2.61 -3.40 หมายถึงมีระดับความส าคัญปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง1.81 -2.60 หมายถึงมีระดับความส าคัญน้อย 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง1.00 -1.80 หมายถึงมีระดับความส าคัญน้อยที่สุด 
 

 ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ 
  การประเมินคุณภาพของเครื่องมือ 
  ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นส าหรับการวิจัยไปท าการทดสอบคุณภาพเครื่องมือ 2 ส่วน คือ 
ค่าความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Validity)และค่าความเช่ือมั่น(Reliability)ของแบบสอบถาม ดังนี้ 

1. ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Validity) โดยการน าแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปเรียน
ปรึกษาผู้เช่ียวชาญช่วยตรวจสอบความถูกต้องและความครอบคลุมของเนื้อหาที่ต้องการศึกษา จ านวน 2 ท่าน ได้แก่  
ดร.แสงจิตต์  ไต่แสง ช านาญการพิเศษการท่องเที่ยวและอาจารย์เอกพล  วิงวอน  (อาจารย์ประจ าสาขาการท่องเที่ยว) 
ทั้งนี้ น าค่าที่ได้มาวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้อง (Index Of Concordance : IOC) โดยใช้สูตรดังนี้ 
  
     IOC =  ∑R 
       N 
 
  เมื่อ   IOC   หมายถึง ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index Of Concordance : IOC) 
   R  หมายถึง ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 
   N  หมายถึง   จ านวนผู้เช่ียวชาญ  
 
 และให้คะแนนดังนี้ 
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   1  หมายถึง แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
     0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ของ

การศึกษา 
 -1  หมายถึง แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นไม่สอดคล้องกับเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 
 ผู้ศึกษาได้เลือกค าถามข้อค าถามที่มีค่าIOC มากกว่า 0.5 มาใช้เป็นข้อค าถามจากผู้เช่ียวชาญซึ่งได้ตรวจสอบ
แบบสอบถามแล้วเห็นว่า แบบสอบถามทุกข้อมีความเที่ยงตรงของเนื้อหาครอบคลุมในแต่ละด้าน และครอบคลุม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยโดยได้ค่า IOC เท่ากับ 0.99 
 2.  ความเช่ือมั่น  (Reliability) ผู้ศึกษาได้น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นและปรับปรุงแก้ไขแล้วท าการทดสอบ 
(Try Out) จ านวน  30  ชุด กับกลุ่มประชากรที่มีคุณสมบัติกับกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดอยุธยา เพื่อตรวจสอบว่าค าถาม
สามารถสื่อความหมายตรงตามความต้องการ ตลอดจนมีความเหมาะสมหรือไม่ มีความยากง่ายเพียงใด จากนั้นจึง
น ามาทดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา (Cronbach’s Alpha) ค่าระดับความเช่ือมั่น
ของแบบสอบถามมากกว่า 0.7จึงจะถือได้ว่าแบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือและสามารถน าไปศึกษากับกลุ่มตัวอย่าง
จริงได้ (ศิริพงศ์ พฤทธิพันธ,์ 2553, น. 91-93) โดยได้ค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ 0.960 
 3.  ปรับปรุงแบบสอบถามให้เป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ส าหรับการน าไปใช้จริงต่อไป 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล  

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลจากนักท่องเที่ยว คือ กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน นักท่องเที่ยวชาว
ไทยท่ีมาท่องเที่ยวแหล่งประวัติศาสตร์และแหล่งโบราณสถาน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

1.   ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มา
ท่องเที่ยวแหล่งประวัติศาสตร์และแหล่งโบราณสถาน อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 
400 ชุด ตามจ านวนของตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาที่ค านวณได้ โดยผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในช่วงเดือนกันยายน 2558 ถึงเดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2559 

2. ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของการตอบในแบบสอบถามจากการรวบรวมข้อมูลใน
ครั้งนี้ท่ีมีการตอบอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งหมด จ านวน 400 ชุด คิดเป็น 100%ของแบบสอบถามทั้งหมด 

3.     น าข้อมูลที่ได้ในการตอบแบบสอบถามที่ถูกต้องมาลงรหัสเพื่อประมวลผลข้อมูล โดยโปรแกรมส าเร็จรูป 
หลังจากนั้นน าผลที่ได้มาวิเคราะห์และสรุปผลโดยน าเสนอในรูปของการอภิปรายผลประกอบวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัยการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปในการอ่านค่าสถิติวิจัยดังนี้ 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีผลต่อการส่งเสริมการ 
ให้บริการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบวิถีไทยเมืองประวัติศาสตร์  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช้ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (X )  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

2. การวิเคราะห์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มีผลต่อการส่งเสริมการให้บริการด้านการท่องเที่ยวเชิง 
วัฒนธรรมแบบวิถีไทยเมืองประวัติศาสตร์ อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช้ ค่าเฉลี่ย (X ) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยสรุปว่า กลุ่มประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 267 คน มีอายุระหว่าง 26-35 ปี จ านวน 
216  คน การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า จ านวน 318 คน ผู้ตอบแบบสอบถาม มีจ านวน 327 คน เป็น
พนักงานบริษัทหรือโรงงาน จ านวน 154 คน ตามล าดับ 

สรุปการส่งเสริมการให้บริการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบวิถีไทยเมืองประวัติศาสตร์ อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการส่งเสริมการให้บริการ ประกอบด้วย  4  ด้าน ได้แก่ ด้าน
ช่องทางการให้บริการ ด้านการจัดท าเอกสารและข้อมูลข่าวสาร  ด้านการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และด้าน
การให้บริการ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  (x̄  = 3.40 , S.D. =0 .87)  โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
3 ล าดับแรก ได้แก่ ด้านช่องทางการให้บริการ คือ มีจ านวนช่องทางให้บริการอย่างพอเพียง (x̄  = 3.48 , S.D. = 0.87)  
ด้านการจัดท าเอกสารและข้อมูลข่าวสาร คือ ควรจัดให้มีเอกสารส าหรับให้ข้อมูลข่าวสารและมีการจัดท าคู่มือส าหรับ
การท่องเที่ยว (x̄  = 3.42 ,  S.D. = 0.82)  ส่วนด้านการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว คือ มีหน่วยงานภาครัฐให้การ
สนับสนุนด้านประชาสัมพันธ์ด้วยการส่งเจ้าหน้าที่ในการให้ความรู้แก่กลุ่มนักท่องเที่ยว แนะน าสถานท่ีท่องเที่ยว 
พร้อมแจกเอกสารประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว (x̄  = 3.41 ,  S.D. = 0.87) และมีการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์เพื่อให้
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ อย่างชัดเจนและโดดเด่นสวยงามอย่างสร้างสรรค์ (x̄  = 3.41 ,  S.D. = 0.87)   โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง  และรองลงมาตามล าดับ ได้แก่  ด้านการให้บริการ  คือ มีการแบ่งช่องทางการให้บริการตามประเภท
ของการบริการอย่างชัดเจน (x̄  = 3.34,  S.D. = 0.93)  มีการให้บริการสะดวกรวดเร็ว (x̄  = 3.36,  S.D. = 0.90)  การ
น าเสนอสิทธิพิเศษต่าง ๆ อย่างชัดเจน (x̄  = 3.37,  S.D. = 0.83) และล าดับสุดท้าย ได้แก่ ควรจัดให้มีการแต่งกายที่
บ่งบอกเอกลักษณ์ของคนแต่ละท้องถิ่นประจ าสถานที่ท่องเที่ยว (x̄  = 3.38 , S.D. =0 .86)   ตามล าดับ  

 จากการศึกษาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบวิถีไทย ด้านแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบวิถีไทย 
เมืองประวัติศาสตร์ อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย  6  ด้านได้แก่ ด้านแหล่ง
ท่องเที่ยวด้านโบราณวัตถุ ด้านการนั่งชมโบราณสถาน  ด้านแหล่งท่องเที่ยวด้านพระราชวังหลวง   ด้านแหล่งท่องเที่ยว
ด้านประวัติศาสตร์ ด้านแหล่งท่องเที่ยวด้านพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ   และด้านแหล่งท่องเที่ยวด้านตลาดน้ า พบว่า 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (x̄  = 3.64 , S.D. =0 .84) โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ ด้านแหล่ง
ท่องเที่ยวด้านโบราณวัตถุ ได้แก่ ด้านแหล่งท่องเที่ยวด้านโบราณวัตถุ ภาพจิตรกรรม ฝาผนัง ฝีมืองานช่างยุคเก่า         
(x̄  = 3.77,  S.D. = 0.84)  ด้านการนั่งชมโบราณสถาน  ได้แก่ ด้านการนั่งชมโบราณสถานและสัมผัสวิถีชีวิตช้างไทย   
(x̄  = 3.65,  S.D. = 0.84)  ด้านแหล่งท่องเที่ยวด้านพระราชวังหลวง   ได้แก่ ด้านแหล่งท่องเที่ยวด้านพระราชวังหลวง   
(x̄  = 3.64 , S.D. =0 .84) ด้านแหล่งท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ ได้แก่ ด้านแหล่งท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์               
ที่สวยงามและน่าสนใจ (x̄  = 3.64,  S.D.= 0.81)  และรองลงมาตามล าดับ ด้านแหล่งท่องเที่ยวด้านพิพิธภัณฑ์              
สถานแห่งชาติ ได้แก่ ด้านแหล่งท่องเที่ยวด้านพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ (x̄  = 3.60,  S.D. = 0.84)  ด้านแหล่ง
ท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ ได้แก่ ด้านแหล่งท่องเที่ยวด้านโบราณสถานที่หลากหลาย (x̄  = 3.55,  S.D. = 0.81) และ
รองลงมาด้านแหล่งท่องเที่ยวด้านตลาดน้ า ได้แก่   ด้านแหล่งท่องเที่ยวด้านตลาดน้ าที่เป็นเอกลักษณ์ชัดเจน (x̄  = 
3.52,  S.D. = 0.89) ตามล าดับ 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

1. สรุปและอภิปรายผลการวิจัยวัตถุประสงค์การส่งเสริมการให้บริการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบ 
วิถีไทยเมืองประวัติศาสตร์ อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถอภิปรายผลดังนี้ 
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 การส่งเสริมการให้บริการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบวิถีไทย ด้านการส่งเสริมการให้บริการเมือง
ประวัติศาสตร์และโบราณสถาน ได้แก่  จ านวนช่องทางให้บริการอย่างพอเพียงปริมาณนักท่องเที่ยว  ข้อมูล
ข่าวสาร  คู่มือส าหรับการท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับวีระพล จินดามณี (2550 : บทคัดย่อ) เรื่อง แนวทางการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในโครงการหลวง กรณีศึกษาโครงการหลวงดอยอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่ 
ผลการวิจัย พบว่า วิถีชีวิตชนเผ่า เทศกาลงานประเพณี กิจกรรม การบริการ โดยการพัฒนาแม่แบบของแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและหาแนวทางวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ในโครงการหลวงแบบ
บูรณาการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์อย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ  ดารณี  โทนะชาติ (2557 : 
บทคัดย่อ) เรื่อง ประสิทธิภาพการให้บริการของต ารวจท่องเที่ยวในมุมมองของนักท่องเที่ยวชาวไทย : กรณีศึกษา
ต ารวจท่องเที่ยว 1 กองก าการ 2 กองบังคับการต ารวจท่องเที่ยว ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมี
ความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการให้บริการของต ารวจท่องเที่ยวโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้ง 5 ช่องทางได้แก่ 
ด้านความสามารถในการสื่อสาร ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านความน่าเช่ือถือและน่าไว้วางใจ  ด้านความ
กระตือรือร้นในการให้บริการและด้านความเสมอภาคเป็นธรรมในการให้บริการหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุน
ด้านประชาสัมพันธ์ด้วยการส่งเจ้าหน้าที่ในการให้ความรู้แก่กลุ่มนักท่องเที่ยว แนะน าสถานที่ท่องเที่ยว พร้อม
แจกเอกสารประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และมีการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  

2.   สรุปและอภิปรายผลการวิจัยวัตถุประสงค์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบวิถีไทยด้านแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบวิถีไทยเมืองประวัติศาสตร์  อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
สามารถอภิปรายผลดังนี้ 

การส่งเสริมการให้บริการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบวิถีไทย ด้านแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
แบบวิถีไทยเมืองประวัติศาสตร์ ประกอบด้วย 8 ด้าน ได้แก่ ด้านแหล่งท่องเที่ยวโบราณวัตถุ ด้านภาพจิตรกรร 
ฝาผนัง ฝีมืองานช่างยุคเก่า   ด้านการนั่งชมโบราณสถานและสัมผัสวิถีชีวิตช้างไทย  ด้านแหล่งท่องเที่ยว
พระราชวังหลวง ด้านแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่สวยงามและน่าสนใจ ด้านแหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์
สถานแห่งชาติ  ด้านแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานที่หลากหลาย และด้านแหล่งท่องเที่ยวตลาดน้ าที่เป็น
เอกลักษณ์ชัดเจนซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชลลดา  มงคลวนิช และรัตนาภรณ์ ชาติวงศ์ (2558 : บทคัดย่อ) 
เรื่องทัศนคติและพฤติกรรมของเยาวชนต่อแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม กรณีศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า เยาวชนไทยส่วนใหญ่ทราบว่าอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกทาง วัฒนธรรม ซึ่งเยาชนไทยมีทัศนคติอยู่ ในระดับดีต่ออุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา โดยพบว่า ด้านการจัดการพื้นที่ ด้านการป้องกันและอนุรักษ์ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
ด้านประชาสัมพันธ์และด้านบทบาทภาครัฐ เยาวชนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติ อยู่ในระดับดีทุกด้าน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 การส่งเสริมการให้บริการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบวิถีไทย ในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา พบ
ประเด็นท่ีน่าสนใจ ผู้วิจัยจึงได้น าประเด็นท่ีน่าสนใจมาอภิปรายผลดังนี้  

1. ควรมีการแบ่งช่องทางการให้บริการตามประเภทของการบริการอย่างชัดเจน    
2. ควรมีการให้บริการสะดวกรวดเร็วการน าเสนอสิทธิพิเศษต่าง ๆ อย่างชัดเจน 
3. ควรจัดให้มีการแต่งกายท่ีบ่งบอกเอกลักษณ์ของคนในท้องถิ่น 
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ข้อเสนอแนะในคร้ังถัดไป 
1. การศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการเพื่อรองรับปริมาณการท่องเที่ยว จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 
2. การพัฒนาการท่องเที่ ยวเพื่ อรองรับบริการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมแบบยั่ งยืน ในจั งหวัด

พระนครศรีอยุธยา 
3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอปเพื่อรองรับนักเที่ยวแบบยั่งยืน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
กิตติกรรมประกาศ 

การวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ได้รับความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากคณาจารย์ คณะ
วิทยาการจัดการ ดร.สมชาย  สุรชาตรี  และ ดร.แสงจิตต์ ไต่แสง  ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้ค าปรึกษาและให้
ค าแนะน า  รวมทั้งข้อเสนอแนะจนกระทั่งงานวิจัยฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์จึงขอขอบคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ดร.เกษม บ ารุงเวช  
ตลอดจนผู้อ านวยการส านักวิจัย รศ. ดร.ชูสิทธ์  ประดับเพ็ชร์  ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน  ผู้เช่ียวชาญและคณาจารย์
ทุกท่าน ที่เป็นผู้ให้ค าแนะน าและตรวจสอบด้านความรู้ เทคนิคต่าง  ๆ ขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถาม 
เจ้าหน้าท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนาทุกท่านและเจ้าหน้าที่การเงินทุกท่าน ที่ให้ค าปรึกษาและให้ความร่วมมือด้วยดี
ตลอดมา ขอขอบพระคุณ นายอาทิตย์ บุญเชิด คุณพ่อสมชาติ ประสงค์ และคุณแม่บุญสม ประสงค์ ที่คอย
ช่วยเหลือและเป็นก าลังใจด้วยดีเสมอมา 
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การปรับปรุงกระบวนการหยิบสินค้าในคลังสนิค้าส าเร็จรูป  
กรณีศึกษา: แผนก Warehouse (FG) บริษัท ท.เที่ยง ขนส่ง จ ากดั 

 
   สุชาดา สวัสดิ์เพชร์1*   

 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงกระบวนการท างาน เพื่อลดความผิดพลาดในการหยิบ
สินค้าในคลังสินค้าส าเร็จรูป กรณีศึกษา : แผนก Warehouse (FG) บริษัท ท.เที่ยง ขนส่ง จ ากัด โดยประยุกต์
เทคนิคปรับปรุงกระบวนการท างาน (ECRS) (Eliminate Combine Rearrange and Simplify ) มาประยุกต์ใช้
ในการปรับปรุงกระบวนการหยิบสินค้าในการขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพมาก ซึ่งจะสามารถด าเนินงาน                    
ได้อย่างเต็มที่และปรับปรุงกิจกรรมเพื่อให้เกิดคุณภาพสูงสุดในการขนส่งสินค้า ผลจากการศึกษาพบว่า จากการ
น าหลักการเทคนิคปรับปรุงกระบวนการท างาน (ECRS) และกลยุทธ์การจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า                    
ปรับปรุงขั้นตอนการท างานท าให้สามารถลดขั้นตอนลงไป 2 ขั้นตอน จากเดิม 6 ขั้นตอน เหลือ 4 ขั้นตอน               
คิดเป็นร้อยละ 33.33 ใช้เวลาจากเดิมในการหยิบสินค้า 61.29 นาที ลดเหลือ 35.38 นาที ลดลง 25.91 นาที               
คิดเป็นร้อยละ 56.57 และสามารถลดความผิดพลาดที่เกิดจากการหยิบสินค้าลดลงความผิดพลาดเฉลี่ย                 
154 ครั้ง/เดือน หลังปรับปรุงลดความผิดพลาดลงเหลือ 3 ครั้ง/เดือน คิดเป็นร้อยละ 98.05 
 
ค าส าคัญ: การปรับปรุงการด าเนนิงาน, เทคนิคปรับปรุงกระบวนการท างาน, ลดความผดิพลาดในกระบวนการ    
             หยิบสินค้า, กลยุทธ์การจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า 
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IMPROVEMENT OF PICKING PROCESS IN FINISHED WAREHOUSE 
CASE STUDY: WAREHOUSE (FG) OF T. THING TRANSPORT CO., LTD. 

 
Suchada Sawatphet1*   

 
Abstract 
 This research aims to improve the order picking process in Finished Goods 
Warehouse of T. Thing transport Co.,Ltd. to applying the ECRS (Eliminate Combine Rearrange 
and Simplify) tool. It will be able to operate fully and improved the activities to achieve the 
highest quality in warehouse. The results of the study found that: The ECRS and storage 
strategy. Process has been improved to reduce the steps from 6 steps to 4 steps, down 2 
steps, or Percentage 33.33 minute. It takes from 61.29 minutes to 35.38 minutes. Decreased by 
Percentage 25.91 minute. Percentage 56.57 minute.and can reduce errors caused by picking 
down. The average error of 154 times / month after the error correction was reduced to 3 
times / month or Percentage 98.05. 
 
Keywords: Improvements to operations, ECRS, Reduce errors in the process pick up,                 
              Storage Strategy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1 Suchada Sawatphet Logistics and Supply Chain Management, Faculty of Management Science, Valaya 
Alongkorn Rajabhat University Under The Royal Patronage. 
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บทน า 
 ในปัจจุบันธุรกิจการขนส่งสินค้าทางถนนมีการแข่งขันในระดับสูงมากเนื่องจาก มีผู้ประกอบการเข้ามา
ด าเนินธุรกิจด้านนี้ เพิ่มมากขึ้น ผู้ประกอบการขนส่งได้มุ่งเน้นการน ากลยุทธ์ในการลดค่าขนส่งและ                     
การปรับปรุงบริการ เช่น การควบคุมคุณภาพของการจัดเก็บ การหยิบสินค้า การลดการสูญเสียจากการด าเนินงาน
เพื่อให้ต้นทุนการด าเนินงานต่ าที่สุด และใช้ประโยชน์พื้นที่ให้เต็มที่ หากมีการวางแผนและบริหารคลังสินค้า       
อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้เกิดความสะดวกในการด าเนินงานและสามารถเป็นกิจกรรมที่ เพิ่มมูลค่าให้กับ
สินค้าได้อีกด้วย (ส านักโลจิสติกส์กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่, 2557) อีกทั้งการให้ความส าคัญกับ
เวลาส่งมอบสินค้าและการลดความสูญเสียต่างๆ ในขั้นตอนการท างานที่อาจจะเกิดขึ้นจากความผิดพลาด                  
ของพนักงานเป็นจุดที่องค์กรต้องเข้า ไปควบคุมเพื่อลดความสูญเสียให้มีการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานหากบริษัท กรณีศึกษา สามารถหาวิธีการที่จะลดความสูญเสีย เช่น การลด
ขั้นตอน การด าเนินงาน หรือการจัดเรียงล าดับความส าคัญของขั้นตอนการด าเนินงานเสียใหม่ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดก็จะช่วยลดต้นทุนการด าเนินการได้ และช่วยท าให้องค์กรเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน
ได้เช่นกัน 
 บริษัท ท.เที่ยง ขนส่ง จ ากัด ประกอบธุรกิจและคลังสินค้า (Warehouse) และขนส่งสินค้า 
(Transportation) ให้กับบริษัท สยามแม็คโคร ปั้มเอสโซ่ และปั้มซัสโก้ นันทวัน กรีนดริ้งค์ เพื่อส่งขายให้ลูกค้า
ทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา หลายปีที่ผ่านมาบริษัทต้องพบเจอกับปัญหาความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
ภายในคลังสินค้า เช่น การหยิบสินค้าผิดพลาด ส่งสินค้าไม่ครบตามจ านวน สินค้าไม่ติด Barcode และความ
ผิดพลาดอื่น ๆ ซึ่งในกรณีการหยิบสินค้าผิดพลาด ทางบริษัทไม่ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง จึงท าให้
ความผิดพลาดในการหยิบสินค้ามีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากปัญหาที่เกิดขึ้นจะต้องเสียเวลาด าเนินการคัด
แยก เพื่อท าการแก้ไขให้ถูกต้องและส่งผลให้การขนส่งสินค้าไม่มีคุณภาพให้กับลูกค้า สามารถน าไปประยุกต์ใช้
ต่อเพื่อให้สามารถบรรลุองค์ประกอบของการส่งมอบแบบ 4 R Delivery ดังนี ้
 1. Right Place: ส่งมอบตรงสถานท่ี        
 2. Right Time: ตรงเวลาที่ลูกค้าต้องการ     
 3. Right Quantity: ตรงตามปริมาณที่ลูกค้าต้องการ        
 4. Right Quality: สินค้าตรงตามคุณภาพที่ตกลง  
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เปอร์เซ็น 

 
ภาพที่ 1 แผนภมูิแสดงความถี่ของสาเหตุที่เกดิขึ้นภายในคลังสินค้า 

 
 

 
 

ภาพที่ 2 แผนภมูิแสดงความถี่ที่เกิดความผดิพลาดในการหยิบสินคา้ 
ตั้งแต่เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2561 

 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษา ในเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนมิถุนายน 2561 บริษัท ท.เที่ยง ขนส่งจ ากัด 
ต าบลบึงช าอ้อ อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี คาวว่าจะใช้เทคนิคปรับปรุงกระบวนการท างาน ( ECRS) 
(Eliminate Combine Rearrange and Simplify) มาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน                 
ในการขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และท าการวิเคราะห์คุณค่าของกิจกรรมในกระบวนการ                 
ซึ่งจะสามารถด าเนินงานได้อย่างเต็มที่และปรับปรุงกิจกรรมเพื่อให้เกิดคุณภาพสูงสุดในการขนส่งสินค้า    
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งานออก 

ความผิดพลาด 

สาเหตุความผิดพลาด 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาที่เกิดการหยิบสินค้าผิดพลาดของบริษัท ท.เที่ยง ขนส่ง จ ากัด 
 2. เพื่อปรับปรุงกระบวนการขนส่งสินค้า โดยเทคนิคปรับปรุงกระบวนการท างาน (ECRS) 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 3 ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย 
 
 1. ศึกษาการท างานปัจจุบันเพื่อก าหนดปัญหาที่ต้องการปรับปรุง วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน
เพื่อให้เห็นถึงสภาพปัญหาจริง โดยท าวิเคราะห์ข้อมูลการท างานในแต่ละขั้นตอนซึ่งแหล่งข้อมูลได้มาจาก                  
เก็บข้อมูลการด้วยวิธีการสังเกตการณ์ปฏิบัติงานจริงของพนักงาน โดยการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ                 
โดยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นเครื่องมือในการสัมภาษณ์เพื่ อรวบรวมข้อมูลด้าน                      
การปฏิบัติงาน 
 2. ศึกษาและให้ความรู้ เกี่ยวกับทฤษฎีและผลการศึกษาที่ เกี่ยวข้องกับการศึกษาการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างานและการปรับปรุงโดยเทคนิคปรับปรุงกระบวนการท างาน (ECRS) (Eliminate, 

ศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นใน บริษัทกรณีศึกษา 

   เก็บข้อมลูและสัมภาษณจ์ากพนักงานกลุ่มตัวอย่างและลงพื้นที่จริง 

รวบรวมข้อมลูจากการสัมภาษณ์และการลงพื้นที่ในการปฏิบตัิงานจริง 

วิเคราะหป์ัญหาที่เกดิขึ้นจากการสมัภาษณ์ พนังงานกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้
เครื่องมือ Why-Why Analysis และเครื่องมือ RCA Analysis 

ใช้เทคนิคปรับปรุงกระบวนการท างาน (ECRS) 
 

เปรียบเทยีบผลก่อนและหลังด าเนนิการวิจัย 

สรุปผลการด าเนินงานวิจยั 
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Combine, Rearrange, Simplify) กับพนักงานบริษัท ท.เที่ยง ขนส่ง จ ากัด เพื่อสร้างความเข้าใจใน
วัตถปุระสงค์ของการศึกษานี ้
 3. ค้นหาสาเหตุและพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาจากขั้นตอนการท างานว่ามีขั้นตอนใดที่ท า
แล้วไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ หรือมีปัญหาที่ต้องแก้ไขเมื่อทราบสาเหตุของปัญหาแล้วจึงท า การวางแผนหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาตามแนวคิดเทคนิคปรับปรุงกระบวนการท างาน (ECRS) (Eliminate, Combine, Rearrange, 
Simplify) โดยใช้หลักการการก าจัดขั้นตอนที่ไม่จ าเป็น การรวมขั้นตอนให้เหลือน้อยลง การจัดล าดับงานใหม่ 
และการปรับปรุงวิธีการท างานให้ง่ายขึ้น 
 4. ลงมือปฏิบัติตามแผนการด าเนินงาน เก็บข้อมูลการท างานและข้อมูลเวลาในแต่ละขั้นตอน
หลังจากที่ได้ปฏิบัติตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานและการปรับปรุงอย่างต่ อเนื่องจากนั้นท าการ
เปรียบเทียบข้อมูลก่อน - หลังปรับปรุง โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาจากค่าเวลาสถิติที่เก็บรวบรวมที่ได้
จากแต่ละขั้นตอนการท างาน 
 5. รายงานผลการปรับปรุงและข้อเสนอแนะจากการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพของการท างาน 
ของขั้นตอนการขนส่งสินค้า โดยการเปรียบเทียบผลลัพธ์ก่อนและหลั งการศึกษางานวิจัยเพื่อการจัดท าเป็น
มาตรฐานการท างานใหม่ 
             ประชากร 
              ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เช็คเกอร์ จ านวน 3 คน พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ จ านวน 1 คน 
พนักงานธุรการคลังสินค้า จ านวน 1 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
             การเก็บรวบรวมข้อมูล 
             ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ มีการรวบรวมข้อมูลที่น ามาใช้ท าการวิจัยประกอบด้วย              
ข้อมูล 2 ประเภท คือ 
              ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการเก็บข้อมูลการด้วยวิธีการสังเกตการณ์ปฏิบัติงานจริงของ
พนักงานโดยการวิจัยนี้เป็นเป็นการวิจัยเชิงส ารวจโดยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นเครื่องมือ            
ในการสัมภาษณ์เพื่อรวบรวมข้อมูลด้านการปฏิบัติงานในกระบวนการขนส่งสินค้าใน 1รอบการขนส่ง เนื่องจาก
บริษัทเป็นการด าเนินงานแบบครอบครัวไม่ค่อยมีแนวทางการปฏิบัติงานอย่างเป็นข้ันตอน  
 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการรวบรวมเอกสารแนวคิดทฤษฎีบทความ หรือรายงาน
การวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยงข้อง สิงพิมพ์ต่าง ๆ โดยท าการศึกษาจากเอกสารงานวิจัย วิทยานิพนธ์ รวมถึงต ารา                 
ทางวิชาการ ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงความผิดพลาดโดยเทคนิคปรับปรุงกระบวนการท างาน 
(ECRS) เทคนิคการใช้ Why- Why Analysis : การวิเคราะห์ปัญหาด้วยหลักการท าไม - ท าไม กลยุทธ์การ
จัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า  
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ ดังนี้ 
            การวิเคราะห์และระบุกิจกรรม 
 ผู้วิจัยจะขอแบ่งกิจกรรมการขนส่งออก เป็น 3 ช่วง คือ 
 1. ช่วงก่อนการขนส่ง (Pre-Transportation)  
 2. ช่วงระหว่างการขนส่ง (Transportation)  
 3. ช่วงหลังการขนส่ง (Post-Transportation)  
โดยแต่ละช่วงการ ด าเนินการจะประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้  



การประชุมวิชาการระดับชาติ ปริญญาตรี “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม” | 1051 

 

 Pre - Transportation: เป็นกิจกรรมที่เกิดก่อนที่จะขนส่ง หรือกิจกรรมก่อนล้อหมุน ประกอบไปด้วย 
กิจกรรมรับค า สั่งขนส่งของลูกค้า กิจกรรมวางแผนการขนส่ง กิจกรรมติดต่อประสานงานระหว่างการขนส่ง 
กิจกรรม ขนถ่ายสินค้าขึ้นรถบรรทุก กิจกรรมจัดท า เอกสารขนส่ง และกิจกรรมจัดเตรียมรถขนส่งและพนักงาน
ขับรถ  
 Transportation: กิจกรรมที่เกิดในขณะล้อหมุน หรือขณะน าของไปส่ง ประกอบไปด้วยกิจกรรม
ขนส่งสินค้า และกิจกรรมจัดเตรียมรถขนส่งและพนักงานขับรถ  
 Post - Transportation: กิจกรรมที่เกิดหลังจากส่งของไปยังปลายทาง ประกอบไปด้วยกิจกรรม              
ขนถ่าย สินค้า และกิจกรรมติดต่อประสานงาน 
 จากการวิเคราะห์กิจกรรมท าให้สามารถแยกกิจกรรมหลักออกเป็น 8 กิจกรรมหลัก ซึ่งประกอบ                  
ไปด้วยกิจกรรมการรับค าสั่งขนส่งของลูกค้า วางแผนการขนส่ง ติดต่อประสานงานระหว่างการขนส่ง ขนถ่าย
สินค้าขึ้นรถบรรทุก จัดท าเอกสารขนส่ง จัดเตรียมรถขนส่งและพนักงานขับรถขนส่งสินค้าขนถ่ายสินค้า                     
ในส่วนของ            
 ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง 
 เทคนิควิธีการปรับปรุงงานแบบ ECRS (ประเสริฐ อัครประถมพงศ์, 2552) 
 Why- Why Analysis การวิเคราะห์ปัญหาด้วยหลักการท าไม - ท าไม (วิเชียร เบญจวัฒนาผล                 
และสมชัย อัครทิวา, 2546) 
 กลยุทธ์การจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า (James and Jerry, 1998) 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ไดจ้ากการเกบ็รวบรวมข้อมูลมาวเิคราะห์ ดังนี้ 
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ตรวจเอกสาร 

ตารางท่ี 1 ขั้นตอนกิจกรรมการขนส่งแยกตามช่วงของการขนส่ง  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ช่วงการด าเนินการ กิจกรรมหลกั กิจกรรมย่อย 
 

 
 

 

รับค าสั่งส่งสินค้า
จากลูกค้า 

เจ้าหน้าท่ี Planer รับค าสั่งส่ง
สินค้าจากลูกค้า 

ติดต่อ
ประสานงาน 

หัวหน้างานสั่งงาน ให้พนักงาน 
ขับรถ 

จัดเตรียมความ
พร้อมของรถ 

 ตรวจความพร้อมขอรถ ทุกครั้ง
ก่อนจะบรรทุกสินค้า เพื่อความ
ปลอดภัย 

วางแผนการขนส่ง ค านวณเส้นทางจาก GPS เพื่อหา
ระยะทางที่ท าการขนส่ง 

วางแผนการขนส่ง เขียนบิลเติมน้ ามัน 
จัดท าเอกสาร การอนุมัติเอกสารต่างๆ จาก     

หัวหนา้งาน เช่น ตรวจสอบ          
ความถูกต้องขอใบตราส่ง หรือ FDS 

จัดท าเอกสาร รับเอกสาร Order ของลูกค้า ไป
ขึ้นงานท่ีคลังสินค้าตามจ านวนท่ี
ระบุ (คลัง 1 แม็คโคร) 

 
 
 
 

 
 

ขนถ่ายสินค้า ขับรถออกมาขึ้นของ                     
ที่คลังแม็คโคร 

ขนถ่ายสินค้า รถจอดรอรบังาน จากเจ้าหน้าที ่
ขนถ่ายสินค้า ยืนเอกสารใหเ้ช็คเกอร ์เพื่อรับน้ า 
ขนถ่ายสินค้า เช็คเกอร์ ตรวจดูเอกสารว่าต้อง

ขึ้นน้ ากี่แพ็ค 
ขนถ่ายสินค้า เช็คเกอร์ เตรียมพาเลท  

ขนถ่ายสินค้า จัดเตรียมน้ า ตามใบสั่ง (หาสินค้า
นาน เพราะว่างสินคา้ไมเ่ป็นที่) 

ขนถ่ายสินค้า เช็คเกอร์ ตรวจสอบความถูกต้อง
ของสินค้า 

ขนถ่ายสินค้า เช็คเกอร์ แยกสินคา้เป็นจังหวัด
เพื่อง่ายต่อการตักขึ้นรถ 

ขนถ่ายสินค้า เช็คเกอร์พันซีนสินคา้  

รับค าสั่งส่งสินค้า 

หัวหน้างานสั่งงาน 

ตรวจเช็ครถ 

ค านวณเส้นทาง GPS 

เขียนบิลน้ ามัน 

อนุมัติเอกสาร 

รับเอกสารไปขึ้นงาน 

ด า
เน

ินก
าร

ก่อ
นก

าร
ขน

ส่ง
 ผิด 

ถูก 

ออกมารับสินค้าที่คลังน้ าส ี

เช็คเกอร์พันซีนสินคา้ 

จอดรถรอรบังาน 

 

เตรียมพาเลท 

จัดเตรียมสินค้าตามใบงาน 

 ตรวจสินค้า 

แยกสินค้าเป็นจังหวัด 

ด า
เน

ินก
าร

ระ
หว

่าง
ขน

ส่ง
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ตารางท่ี 1 (ต่อ)  
 

ช่วงการด าเนินการ กิจกรรมหลกั กิจกรรมย่อย 
 
 
 

ขนถ่ายสินค้าขึ้น
รถบรรทุก 

โฟล์คลิฟท์ตักสินค้าขึ้นรถเป็น
พาเลท 

ขนถ่ายสินค้าขึ้น
รถบรรทุก 

คุมผ้าใบ 

ขนถ่ายสินค้าขึ้น
รถบรรทุก 

มัดเชือก 

 
ผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมข้อมูลและการศึกษากระบวนการท างานในคลังสินค้าส าเร็จรูปเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการการหยิบสินค้า โดยการเลือกพิจารณาปัญหาที่มีสัดส่วนเกิดขึ้นในคลังสินค้าที่มากที่สุด เพื่อน ามา
ศึกษาวิจัยและหาวิธีการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการท างาน โดยวิเคราะห์หาสาเหตุหลักของปัญหาที่เกิดขึ้น 
จากนัน้เก็บรวบรวมข้อมูลย้อนหลัง 3 เดือน เพื่อดูจ านวนความถี่ของปัญหาที่เกิดขึ้นที่ผ่านมา (ดังแสดงในภาพที่ 
2) และท าการวิเคราะห์ปัญหาภาพในคลังสินค้าส าเร็จรูปด้วยทฤษฎี Why-Why Analysis และเครื่องมือ RCA 
Analysis เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง (ดังแสดงในภาพที่ 4 และตารางที่ 2) และน าหลักการเทคนิคปรับปรุง
กระบวนการท างาน ECRS เข้ามาช่วยในการปรับปรุงขั้นตอนการหยิบสินค้าพร้อมน ากลยุทธ์ Storage Strategy 
เข้ามาช่วยในการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นและเวลาการท างานใน
กระบวนการหยิบสินค้าด้วย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4 หลักวิเคราะหโ์ดยเทคนคิ Why-Why Analysis ของปัญหาความผดิพลาดในกระบวนการหยิบสินค้า 

หล
ังก

าร
ขน

ส่ง
 

โฟล์คลิฟท์ตักสินค้า 

คุมผ้าใบ 

มัดเชือก 



1054 |18-19 ตุลาคม 2561  

 

 ดังนั้นการวิเคราะห์สาเหตุด้วยทฤษฎี Why-Why Analysis และเครื่องมือ RCA Analysis พบว่า
ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นของกระบวนการหยิบสินค้า เนื่องมาจากไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก าหนด ขาดการตรวจสอบ 
และเอกสารไม่ชัดเจน ส่วนพื้นที่กาจัดเก็บที่ไม่มีการระบุต าแหน่งการจัดเก็บที่ ชัดเจน และขาดการตรวจสอบ           
ผู้วิจัยจึงน าปัญหาเหล่านี้มาเป็นแนวทางเพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการและการเปรียบเทียบก่อและหลัง
ปรับปรุงด้วยเทคนิค ECRS (Eliminate: การตัดขั้นตอนการท างานที่ไม่จ าเป็น Combine: การรวมขั้นตอน             
การท างานเข้าด้วยกัน Rearrange: การจัดล าดับงานใหม่ให้เหมาะสม Simplify: ปรับปรุงการท างานให้ง่ายขึ้น)  
 
ปรับปรุงกระบวนการท างาน เพ่ือลดความผิดพลาดจากการขนสง่ 
 วิเคราะหห์าสาเหตุของปัญหา โดยใช้แบบฟอร์มการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง RCA  
 
ตารางที่ 2 การวิเคราะหส์าเหตุที่แท้จริง RCA (FMEA) 
 

แบบบันทึกการวิเคราะห์หาสาเหตุราก RCA (Failure Mode And Effect Analysis) 

เร่ือง : หยิบสินค้าผดิพลาดในคลังสินค้าส าเร็จรูป หน่วยงาน/ทีม : Warehouse Makro (FG) 
วันที่ทบทวน : 12 มิถุนายน 2561 วันที่เกิดเหตุ: 1 มีนาคม 2561 
 ผู้ร่วมการทบทวน ประกอบด้วย (ควรมีผูร้่วมทบทวนไม่เกิน 9 คน) 
               1. คุณสุกัญญา  มูลพริม                 ต าแหน่ง   ธุรการคลังสินค้า 
   2. คุณสุรยิา หวังดี                        ต าแหน่ง   เช็คเกอร์ 
 3. คุณนพรัตน์  กุลสันเทียน             ต าแหน่ง   เช็คเกอร์ 
 4. คุณจิรายุทธ์ คงส าเร็จ                 ต าแหน่ง   เช็คเกอร์ 
 5. คุณสัญญา ไวยมยรุา                   ต าแหน่ง   ขับรถโฟล์คลิฟท์ 
Step 1 ผลกระทบต่อการบริการหรือหน่วยงานใดบ้าง 

            ปัญหาความผิดพลาดที่เกิดขึ้นภายในคลงัสินค้า เช่น การหยิบสินค้าผิดพลาด ส่ง
สินค้าไม่ครบตามจ านวน สินค้าไม่ติด Barcode และความผิดพลาดอื่น ๆ ซึ้งในกรณีการ
หยิบสินค้าผิดพลาด ทางบริษัทไม่ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง จึงท าให้ความ
ผิดพลาดในการหยิบสินค้ามีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากปัญหาที่เกิดขึ้นจะต้อง
เสียเวลาด าเนินการคัดแยก 

Step 2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ออกแบบไว้เป็นอย่างไร  Top-down flow chart 
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2.1 อะไรเป็นตัวช้ีบ่งว่าจะเกิดปัญหาที่ได้ระบ ุ

 
Step 2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ออกแบบไว้เป็นอย่างไร  Top-down flow chart 
2.1 อะไรเป็นตัวช้ีบ่งว่าจะเกิดปัญหาที่ได้ระบุ (What indicated that a problem was occurring?) 
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ภูมิแสดงความถี่ความผิดพลาดในการหยิบสินค้าผดิพลาด 
 

ตั้งแต่เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2561 
         จ านวนงานท่ีบริษัทกรณีศกึษา ได้ด าเนินงานในแต่ละวันว่ามงีานออกวันละกี่บิล และขั้นตอนท่ี 2.2 
แสดงขั้นตอนการด าเนินในกระบวนการคลังสินค้าตั้งแตร่ับละจดัส่งวา่มีขั้นตอนใดบ้าง และขั้นตอนไหนเป็น
ขั้นตอนท่ีจ าเป็นควรพัฒนาและปรับปรุง 
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Defective 

2.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีออกแบบไว้เป็นอย่างไร (Top-down flow chart) 

Receiving Process 
order picking 

Checking/ 
packing 

Shipping 
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                                   • หมายเหตุ    หมายถึง Failure Mode & Effect 
Analysis 
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Step 3 มีขั้นตอนใดที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์บ้าง 
ขั้นตอน Picking goods according to transport order. 
ขั้นตอนการหยิบสินค้าผิดพลาด 

Step 4 ระดมสมองเพ่ือหาสาเหตุของปัญหา โดย 
     RCA (FMEA) ในหน่วยงาน                  RCA (FMEA)ระหว่างหน่วยงาน  
      RCA (FMEA) โดยคณะกรรมการ……………………………….. 

Step 5 ขั้นตอนการวิเคราะห์ โดยใช้เคร่ืองมือ 
       Fish bone           Mind map               Why-Why Analysis     
      อื่นๆ .......................................... 

 
ตารางที่ 3 สรุปการวิเคราะหร์ากเหง้าของปัญหา 
 

สาเหตุของปัญหา มาตรการ/แนวทางการแก้ไข ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 
 
หยิบสินค้าผิดพลาด 

- ปรับปรุงกระบวนการท างานใหม ่
- การจัดเรียงสินคา้แบบ จัดเก็บตาม
ประเภทของสินค้า และการจัดเกบ็แบบ
ก าหนดต าแหน่งตายตัว 
- จัดท าแผนด าเนินการให้พนักงาน
คลังสินค้า 

 
 

2 เดือน 
 

 
Administration 

& 
Checker 
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ตารางที่ 4 แสดงขั้นตอนในกระบวนการหยิบสินค้าโดยใช้หลัก ECRS 

 
                   ก่อนปรับปรุง                                                                หลังปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 5 เปรียบเทยีบการไหลของเอกสารในกระบวนการจายสินคาก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง 
 

พนักงานคลังสินค้ารับใบ FDS จากพนักงานขับรถ 

ตรวจสอบตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสาร 

เช็คเกอร์จัดเตรยีมสินค้าตามใบงาน หาสินค้า
นานเนื่องจากมีการวางสินค้าไปทัว่ 

ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า 

แยกสินค้าเป็นจังหวัด 

ตักสินค้าขึ้นรถ เพื่อน าสินค้าส่งให้ลูกค้า 

เช็คเกอร์จัดเตรยีมสินค้าตามแผนด าเนินงาน 

พนักงานคลังสินค้ารับใบ FDS จาก                
พนักงานขับรถ 

ตักสินค้าขึ้นรถ เพื่อน าสินค้าส่งให้ลูกค้า 

ตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสาร 

ผิด 

ถูก 
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ผังสินค้าก่อนปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่6 แผนผังการวางสินค้าก่อนปรับปรุง 
 
 มีการวางผังในส่วนคลังสินค้าส าเร็จรูปแต่ไม่ชัดเจนไม่มีการแบ่งกลุ่มสินค้าในการจัดเก็บสินค้า
ส าเร็จรูป ไม่มีป้ายบอกขนาดขวด สีของน้ าดื่มการเรียงน้ าไม่มีรูปแบบแน่นอน (Non Routing Pattern) วิธีนี้               
ผู้หยิบสินค้าจะเป็นผู้เลือกเส้นทางการหยิบเองพนักงานคลังสินค้าท าการหยิบสินค้าเข้าไปวางในคลังสินค้า
ส าเร็จรูปโดยวางสินคา้บริเวณพื้นที่ท่ีว่าง เมื่อต้องการหยิบสินค้าตามใบสั่งซื้อ พนักงานคลังสินค้าท าการหาสินค้า 
 
ผังสินค้าหลังปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่7 แผนผังการวางสินค้าหลงัปรับปรุง 

 
           จัดท าป้ายบอกขนาดขวด และสีของน้ าดื่มการจัดเรียงสินค้าแบบ จัดเก็บตามประเภทของสินค้า 
(Commodity System) ในคลังจะมีขวดอยู่ 5 ชนิด คือ 0.320 0.465 1.8 3.1 เละ 0.215 และการจดัเก็บแบบ
ก าหนดต าแหน่งตายตัว (Fixed Location) 
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 ท าการวางแผนการวาง Layout ใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกับพ้ืนท่ีที่มีอยู่จริงดังนี้ 
 1. ก าหนดให้ทุกช่องมีขนาด 115 CM X 115 CM เพื่อให้สามารถวางพาเลทได้ทุกขนาด ทั้งนี้ สินค้า
ร้อยละ 80 ใช้พาเลทขนาด 110 CM X 110  CM ซึ้งสามารถตีเส้นได้ทั้งหมด 14 ช่อง แต่ละช่องสามารถ                
วางสินค้าได้ 16 พาเลท แต่ละพาเลทต้องวางห่างกัน 5 CM ดังนั้น จะสามารถวางสินค้าได้ทั้งหมดประมาณ                
224 พาเลท  
 2. เว้นช่องทางเดินส าหรับตรวจนับสินค้า โดยวางสินค้าสองช่องติดกันแล้วเว้นหนึ่ง ช่องทางเดิน                
โดยก าหนดใหม่ช่องทางเดินขนาด 0.45 M. 

 

 
ภาพที่ 8 แผนด าเนินงานหลังปรับปรุง 

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ได้ศึกษาการด าเนินการขนส่งสินค้า กรณีศึกษา บริษัท ท.เที่ยง ขนส่ง จ ากัด                   
ต าบลบึงช าอ้อ อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธาน ี มีวัตถุประสงค์เพื่อลดขั้นตอนการด าเนินและลดความผิดพลาด
ในการขนส่งสินค้าไม่ตรงต่อเวลา โดยการน าหลักเทคนิคปรับปรุงกระบวนการท างาน (ECRS) และการวิเคราะห์
คุณค่าของกิจกรรมเพื่อมาปรับปรุงการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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ตารางที่ 5 ตารางปรับปรุงการท างานเทคนิคปรับปรุงกระบวนการท างาน (ECRS)   
 

 
ตารางที่ 6 ตารางเปรียบเทียบก่อนหลัง  
 

ล าดับ รายการ ก่อน หลัง 
ร้อยละ 

ความแตกต่างท่ีท าได้ 
1 ขั้นตอนการท างานท่ีลดลง(ข้ันตอน) 6 4 33.33 
2 เวลาการท างานลดลง (นาที) 61.29 35.38 56.57 
3 ความผิดพลาดเฉลี่ยลดลง (ครั้ง/เดือน) 154 3 98.05 

 
 การพัฒนาและปรับปรุงการท างานเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลท าให้องค์กรได้รับประโยชน์มากขึ้น               
การลดความสูญเปล่าที่เกินขึ้นท าให้การท างานมีการพัฒนาทั้งตัวองค์กรเองและตัวบุคคล และอาจสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้กับสิ่งอื่น ๆ ได้ต่อไปการศึกษาด าเนินงานวิจัยเล่มนี้ส่งผลให้การด าเนินขนส่งสินค้าของบริษัท 
กรณีศึกษามีการพัฒนาปรับปรุงลดความผิดพลาดการขนส่งสินค้าล่าช้า  โดยเน้นไปที่การปรับปรุงขั้นตอนการ
ท างานและปรับปรุงพื้นที่การท างานและตัวพนักงานเองโดยศึกษาผลที่ได้ดังนี้ 
 1. ขั้นตอนการท างาน 
  ตัดขั้นตอนการท างานท่ีไม่จ าเป็นออก น าขั้นตอนมารวมกัน 
 2. พื้นที่การท างาน 
  ก าหนต าแหน่งการวางสินค้า เพื่อให้ง่ายต่อการหยบิ 
 3. ตัวบุคคล 
  จัดท าแผนการด าเนินงาน ของแผนกเช็ดเกอรโดยโปรแกรม Excel 5.2  
 
 

ECRS ขั้นตอนเก่า ขั้นตอนใหม ่
Combine - พนักงานคลังสินค้าจะหยิบสินค้าก็ต่อเมื่อ

ได้รับใบงานจากพนักงานขับรถ 
- จัดท าแผนการด าเนินงาน ของแผนกเช็คเกอร์
โดยโปรแกรม Excel 5.2 

Rearrange - เช็คเกอร์จัดเตรียมสินค้าตามใบงานใน 1 
shipment หรือ 1 คัน (หาสินค้านาน
เนื่องจากมีการวางสินคา้ไปท่ัว)การเรียงน้ า 
ไม่มรีูปแบบแน่นอน (Non routing 
Pattern) 

- การจัดเรยีงสินค้าแบบ จดัเก็บตามประเภท
ของสินค้า (Commodity System) ในคลังจะมี
ขวดอยู่  5 ชนิด คือ 320 มิลลิลติร 465 
มิลลลิิตร 1.8 ลิตร  3.1 ลิตร เเละ 215 
มิลลลิิตร การจดัเก็บแบบก าหนดต าแหน่ง
ตายตัว (Fixed Location) 

Simplify - การหยิบสินค้าแบบ Make To Order  
เนื่องจากถ้ามีใบงานมาเช็คเกอร์ถงึจะท า
การหยิบสินค้า 

- การหยิบสินค้า แบบ Make To Stock             
เพราะการด าเนินหลังปรับปรุง คือ เช็คเกอร์             
จะหยิบสินค้าก่อนท่ีจะมีใบงาน และ                   
การหาสินค้าก็สะดวกขึ้น 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาปัญหาและน าไปปรับปรุงการด าเนินงาในกระบวนการหยิบสินค้า 
 2. ควรมีการอบรมการท างานจากพนักงานเก่าไปสู่พนักงานใหม่ไห้มากขึ้นควรสร้าง มาตรฐาน              
ในการท างานให้ชัดเจน 
 3. ในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาในด้านต้นทุนท่ีลดลงจากการปรับปรุงขั้นตอการด าเนินงาน
ทางด้านงานเอกสาร 

 
กิตติกรรมประกาศ 
 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยขอขอบพระคุณอาจารยสาขาโลจิสติกสและซัพพลายเชน ผู้ให้ค าปรึกษา
ค าแนะน าและแนวทางในการปฏิบัติตั้งแตเริ่มการศึกษางานวิจัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน จนจบกระบวนการ
ไดมาเป็นรายงานในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณผู้ประกอบการ สถานที่ท างานที่ไดใหความอนุเคราะหขอมูลตาง ๆ     
ที่เปนประโยชน และใหความชวยเหลือท าใหรายงานฉบับนี้ส าเร็จลุลวงไปไดด้วยดี ขอบคุณแหลงขอมูล                     
หรือสื่อตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอการท าวิจัยนี้ 
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